
روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی        

پنجشنبه 05 اسفند  1400 
22 رجب   1443
24  فوریه  2022
 شماره 3479   

8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

حال ناخوش پوشاک اصفهان زیر چرخ واردات؛

مصائب یک صنعت 

رییس اداره حفاظت و حمایت از 
منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری:

 بالغ بر 700 آبگرمکن 
خورشیدی توزیع شده است

مدیرکل مدیریت بحران استانداری 
اصفهان:

سبد ویژه تامین گاز برای 
 صنایع بزرگ اصفهان 

در نظر  گرفته شود

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند 
شهرداری  خبر داد:

فضاسازی ایستگاه های بازیافت 
شهر اصفهان در آستانه نوروز

رنا
 ای

س:
عک

دبیر اجرایی خانه کارگر 
استان اصفهان:

 باید حداقل
 مزد 9 میلیون 

تومان باشد

حمله سگ های ولگرد به امنیت و آرامش شهروندان؛

چه کسی پاسخگوست؟!

شرکت فوالد مبارکه اصفهان موفق به دریافت 
تندیس جایزه ملی تعالی سازمانی شد

7

3

5

3

5

5

7

3

4

مدیر گروه سالمت خانواده دانشگاه علوم پزشکی استان:

کرونا، دومین عامل مرگ و میر مردان 
اصفهان است

دبیر شورای صنفی دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان:

حداقل 30 گیگ اینترنت به دانشجویان 
اختصاص یابد

سونامی سفر در راه اصفهان
دیار زاینده رود آماده پذیرایی از مسافران نوروزی می شود؛

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی         

چهارشنبه 27 بهمن 1400 
14 رجب   1443
16  فوریه  2022
 شماره 3472    

8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

کمبود معلم در استان موجب شده است؛

حال ناخوش آموزش و پرورش اصفهان

مدیر عامل شرکت گاز استان اصفهان
 خبر داد:

آغاز عملیات اجرایی 
گازرسانی به شهرک 

صنعتی بادرود 

 نهاده ها و جوجه یک روزه باز هم تولید
 را به چالش کشید؛

وضعیت سخت مرغداران 
استان چهارمحال

استاندار اصفهان: 

آب سد زاینده رود 
رهاسازی نخواهد شد 

معاون اقتصادی رییس جمهور:

تداوم و افزایش 
تولید ریل در ذوب 
آهن اصفهان برای 
کشور ضروری است

 میراث فرهنگی دست به گریبان با 
معضل »دیوارنویسی«
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نماینده مردم اصفهان در مجلس خبرداد:

تضمین آبرسانی به کشاورزان
معاون توسعه تحقیقات هواشناسی استان اصفهان:

 الگوها، خروج از خشکسالی را
 نشان نمی دهند

باتولید ساالنه دو هزار تن گوشت شترمرغ؛

8

  ملی پوش فوتسال بانوان:

 بی مدیریتی به
  فوتسال بانوان

 اصفهان ضربه زده است
6

اصفهان ، قطب تولید بزرگترین پرنده دنیا

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری اصفهان مطرح کرد:

»میز خدمت« جایگزین 
مراجعه مردم به نهادهای 

شهری

7

آگهی مزایده فروش زمین )نوبت چهارم(

فرید شریعت زاده – شهردار شاپورآباد م الف:1278445

شهرداری شاپورآباد در نظر دارد به اســتناد صورت جلسه شماره 4 به شــماره 6/49 مورخ 1400/06/14 و صورت جلسه شــماره 6 به شماره 6/69 مورخ 
1400/07/19 و صورت جلسه شماره 9 به شماره 6/83 مورخ 1400/08/25 شورای محترم اسالمی شهر در نظر دارد ساختمان شهرداری واقع در خیابان امام رضا 
)ع( شهر شاپورآباد و تعداد 3 پالک زمین با کاربری تجاری واقع در ضلع شمالی مدرسه سمیه ) جنب کانال آب( شهر شاپورآباد را از طریق مزایده عمومی به 
شرح زیر به فروش برساند بنابراین از کلیه متقاضیان دعوت می شود جهت بازدید از محل و اطالعات بیشتر به شهرداری مراجعه و نسبت به ارائه قیمت بر مبنای 
هر متر مربع برای زمینهای تجاری و قیمت کلی برای ساختمان شهرداری با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در مزایده شهرداری شرکت نمایند.

نکته 1 : قیمت پالکهای مزبور بدون ارائه خدمات توسط شهرداری و پالکهای تجاری با احتساب پروانه ساختمانی می باشد.
نکته 2 : نحوه فروش زمینهای تجاری به صورت نقد و اقساط می باشد به طوری که مبلغ 60 % قیمت پیشنهادی به صورت نقد و مابقی طی 4 ماه توسط متقاضی 

پرداخت می گردد. )مبلغ سپرده واریزی جزء واریزی نقدی محاسبه می گردد(.
قیمت پالکهای مزبور بدون ارائه خدمات توسط شهرداری می باشد. )تحویل قولنامه پس از تسویه حساب و پرداخت آخرین قسط صورت می گیرد. ( فروش 

ساختمان شهرداری به صورت نقدی می باشد.
1- برنده مزایده می بایست مبلغ زمین را به حساب شماره 0110691092004 نزد بانک ملی واریز و فیش آن را به شهرداری تحویل نماید.

2- متقاضیان می بایست مبلغ 5 % قیمت کل زمین را )قیمت پایه( به صورت وجه نقد به حساب شماره 0107677558008 نزد بانک ملی شعبه دولت آباد به 
عنوان سپرده شرکت در مزایده واریز و یا معادل آن ضمانت نامه بانکی ارائه نمایند.

3- متقاضیان باید قیمتهای پیشنهادی خود را بر اساس شرایط مزایده تا پایان وقت روز یکشــنبه مورخ 1400/12/15 به سامانه تدارکات الکترونیک دولت 
مراجعه و در مزایده شرکت نمایند.

4- شرکت کنندگان باید منع مداخله کارمندان دولت را رعایت بنمایند و کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.
5- پیشنهادات رسیده در راس ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 1400/12/16 با حضور کلیه اعضای کمیسیون عالی معامالت شهرداری شاپورآباد که در محل 

شهرداری تشکیل می گردد مورد بررسی قرار خواهد گرفت. ضمنا شرکت متقاضیان در جلسه کمیسیون بالمانع می باشد.
6- سپرده نفر اول، دوم و سوم در صورت حاضر نشدن به عقد قرارداد به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

7- هزینه آگهی روزنامه در مرحله اول و دوم، هزینه های مربوط به شرکت در مزایده شامل ثبت نام در سامانه ستاد و خرید توکن و همچنین کلیه هزینه های 
مربوط به نقل و انتقال سند ساختمان شهرداری بر عهده برنده مزایده می باشد.

8- طبق صورت جلسه شماره 9 شورای محترم اسالمی شهر شاپورآباد به شــماره 6/69 مورخ 1400/07/19 ساختمان شهرداری پس از اعالم برنده و انعقاد 
قرارداد به مدت 2 سال بر اساس قیمت کارشناسی رسمی دادگستری به صورت رهن و اجاره در اختیار شهرداری می باشد.

9- ساختمان شهرداری صرفا با امتیازات آب، برق و گاز ) بدون خط تلفن( بفروش می رســد و کولر گازی، کولرآبی، دوربینهای نصب شده در ساختمان و ... 
جزء اموال شهرداری بوده و به ساختمان جدید منتقل می گردند. 

شهرداری شاپورآبادنوبت  اول

سازمان آگهی های روزنامه زاینده رود

031_36284167_8

7

یم
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عک

نوبت دوم

آگهی تجدید فراخوان عمومی مشارکت )ارزیابی کیفی و فنی بصورت یکپارچه(

»شناسایی شریک سرمایه گذار« 

شرکت عمران شهر جدید بهارستان 

شرکت عمران شهر 
جدید بهارستان 

م الف:1283057

به مناسبت ایام ا... دهه فجر شرکت عمران شهر جدید بهارستان در نظر دارد نسبت به انتخاب سرمایه گذاران واجد شرایط، دارای توان 

فنی، اجرایی و مالی الزم برای مشارکت در ساخت برج های به شــماره پالک های شهرسازی 1001 و 1003 پیرامون باغ هزار جریب 

شهر جدید بهارستان )مرحله دوم( دعوت بعمل می آورد. 

 شایان ذکر است که کاربری برج های مذکور بصورت مختلط )مسکونی، تجاری و خدماتی( می باشند.

زمان انتشار روزنامه )نوبت اول( روز چهارشنبه مورخ 1400/12/04
زمان انتشار روزنامه )نوبت دوم( روز پنج شنبه مورخ 1400/12/05

تاریخ دریافت اسناد مشارکت 1400/12/04 لغایت 1400/12/11 می باشد
تاریخ تحویل اسناد و مدارک مربوطه به شرکت عمران بهارستان تا تاریخ 1400/12/17 پایان وقت اداری ساعت 14:30

زمان بازگشایی: روز چهارشنبه 1400/12/18
زمان بررسی نهایی اعالم انتخاب شریک روز پنج شنبه مورخ 1400/12/19 

 کلیه اسناد مربوطه می بایست تحویل اداره حراست شرکت عمران بهارستان شده و رسید دریافت شود.

اصالحیه: فراخوان ارزیابی کیفی سازندگان طرح نهضت ملی مسکن در شهر جدید 

بهارستان به شماره: 20000013520000038 تا 20000013520000051 

شرکت عمران شهر جدید بهارستان 

شرکت عمران شهر 
جدید بهارستان 

م الف:1283187

پیرو آگهی فراخوان ارزیابی کیفی ســازندگان طرح نهضت ملی مســکن در شهر جدید بهارســتان به شــماره های: 20000013520000038 تا 
20000013520000051 منتشره در روزنامه های کثیراالنتشار و سامانه ستاد توسط این شرکت و به منظور تسریع در انجام مراحل فرایند فراخوان 

های فوق الذکر به اطالع کلیه متقاضیان و سازندگان می رساند:
الف(  انبوه سازان دارای صالحیت )اعم از صالحیت اجرا و یا مدیریت( که دارای رتبه انبوه سازی مندرج در اسناد ) حسب مورد حداقل 2 و یا 1 ( 

باشند می توانند در فراخوان شرکت نمایند.
ب( زمان تسلیم پیشــنهاد: 1400/12/25 ساعت 13         زمان گشــایش پاکت اسناد: 1400/12/26 ســاعت 10 –      آخرین مهلت دریافت اسناد: 

1400/12/09 ساعت 17 
اصالحیه فوق در سامانه ستاد بارگذاری شده است لذا اصالح انجام شده در تمامی اسناد نافذ و الزم االجرا است.

اصالحات انجام شده بارگذاری گردیده در سامانه ستاد به شرایط فراخوان اضافه و جزء الینفک شرایط محسوب و جزء اسناد تلقی می گردد و 
می بایست اصالحات بارگذاری شده در سامانه ستاد به همراه سایر اسناد ) با مهر و امضاء الکترونیکی صاحبان مجاز- مناقصه گر- رسیده( و 

در موعد مقرر در سامانه بارگذاری گردد.
مجددًا تأکید می گردد کلیه اسناد می بایست با مهر و امضا الکترونیکی )دیجیتال( در سامانه ستاد بارگذاری گردد. در غیر اینصورت پیشنهاد و 

اسناد سازنده باطل شده تلقی خواهد شد. 

نوبت دوم

نوبت دوم

آگهی برگزاری مناقصه عمومی 

   نام روزنامه: زاینده رود

   تاريخ انتشار: 1400/12/5

شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عمليات اجرايی به شرح زير را از طريق مناقصه عمومی به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد .

مبلغ تضمين)ريال (مبلغ برآورد )ريال(محل تامين اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه

400-4-320
عملیات شستشو و الیروبی، تعمیر و تعویض، 
ویدئومتری )CCTV( در مدار بهره برداری 
شبکه های فاضالب منطقه  خمینی شهر 

14.286.941.850558.608.000جاری

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه معامالت شرکت اتاق292 : تاساعت : 13:00 روز شنبه به تاریخ 1400/12/21
تاريخ گشايش اسناد مناقصه : از ساعت 08:00 صبح روز یکشنبه به تاریخ 1400/12/22

دريافت اسناد : سايت اينترنتی
WWW.abfaesfahan.ir   شركت آب و فاضالب استان اصفهان

WWW.iets.mporg.ir پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گويا:  36680030-8- 031

)  داخلی 384  (
    شركت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول
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در حالی که واردات پوشاک کاهش یافته؛ اما ورود بی رویه پارچه و مواد اولیه صنعت پوشاک را با چالش جدی مواجه کرده است.باال بودن هزینه های مستقیم و غیرمستقیم تولید از یک جهت و 
کاهش قدرت خرید مصرف کننده از جهتی دیگر سبب شده صنعت تولید پوشاک اصفهان روزگار سختی را سپری کند، به طوری که کارگاه های کوچک و متوسط استان نمی توانند از ظرفیت های تولید 

خود به خوبی استفاده کنند.

سونامی گردشگری در نوروز 1401 ، چند ماه پیش مطرح شد.اولین 
بار عزت ا... ضرغامی این اصطالح را بــه کار برد.وی  که با رای اعتماد 
مجلس شورای اسالمی به عنوان وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری انتخاب شده بود در همان روزهای نخست آغاز ماموریتش 
در این وزراتخانه گفت: ان شــاء ا... اگر واکسن ها زده شود و زمینه 
ایمنی مردم بیشتر فراهم باشد، گردشگری را شدت می بخشیم و پر کار 
به سمت جلو پیش می رویم تا بتوانیم گردشگری را  از این وضعیت، 

نجات دهیم. اقدامات الزم در حال انجام است.
6

گزارشی از بدعت غلطی که بین 
فوتبالیست ها رایج شده است؛

هیس!منتقدان حق 
اظهار نظر ندارند
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واکنش ترامپ به اقدام پوتین: 

هوشمندانه بود
دونالد ترامپ، رییس جمهور سابق آمریکا از به رسمیت شناختن دو منطقه جدایی طلب در شرق اوکراین 
توسط والدیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه تمجید و آن را اقدامی»هوشمندانه و از سر نبوغ« توصیف 
کرد.به گزارش الجزیره، این اظهارات ترامپ در مصاحبه ای رادیویی در پاسخ به این سوال که »نظرش 
درباره به رسمیت شناختن استقالل دونتسک و لوهانسک توسط پوتین چیست« ایراد شد.ترامپ گفت 
که »این کار از نبوغ پوتین است« و افزود:پوتین استقالل منطقه بزرگی از اوکراین را اعالم می کند، این 
فوق العاده است.وی اما گفت که معتقد است این بحران هرگز در دولت جمهوری خواه او رخ نمی داد.

ترامپ گفت که تاکتیک های پوتین »هوشمندانه« است و ایاالت متحده می تواند چنین تاکتیک هایی 
را در مرز خود با مکزیک اعمال کند.ترامپ از نحوه مدیریت بحران اوکراین توسط جو بایدن انتقاد کرد و 
روابط قوی خود با پوتین را یادآور شد و تاکید کرد که رهبر کرملین هرگز در دولت او چنین رفتاری نمی کرد.

 

ساعت »پوتین« همه چیز را لو داد
طبق ساعت روی مچ دست رییس جمهور روسیه، قرار بود پوتین بعد از جلسه اعضای شورای امنیت 
مطالعه کرده و در مورد جدایی دو جمهوری دونتسک و لوهانسک تصمیم بگیرد. اما ساعت روی مچ 
دست وی }10:15 صبح{ خالف آن را گفته و معلوم است وی قبال فرمان را امضا کرده بوده است.فارست 
راجرز در توئیتر خود ضمن نوشتن این مطلب تاکید کرد پوتین سند را در حضور رهبران دو جمهوری 
جدایی طلب امضا کرد و ممکن است از خود بپرسید ساعت آنها چند بود؟ساعت آنها هم 10:15 و 10:17 
را نشان داد.به گفته راجرز ،پوتین دوشنبه نشستی را با شورای امنیت در مسکو برگزار کرد که ساعت 17 
پخش شد؛ اما ساعت واقعی برگزاری از روی ساعت وزیر دفاع و وزیر خارجه 11:45 صبح بوده است.

ساعت شهردار مسکو نیز که 12:10 را نشان می داد نیز جالب توجه به نظر رسید.بدین ترتیب پوتین قبل 
از جلسه نمایشی شورای امنیت، فرمان جدایی را امضا کرده بود.

 

شکایت یک نهاد انگلیسی حامی فلسطین از فیسبوک
یک سازمان انگلیسی از فیسبوک به خاطر اقدامات تحریک آمیزش علیه فلسطینیان شکایت کرد.

به گزارش سایت عربی 21، مرکز»عدالت برای فلسطینیان«که مقر آن در لندن است، پس از اتهامات 
مکرر مبنی بر اقدامات تحریک آمیز علیه حمایت از مسئله فلسطین شکایتی را علیه اداره فیسبوک 
ارائه کرده است. این نهاد انگلیسی شکایت خود را از طریق یک موسسه حقوقی تخصصی در لندن 
به نام موسسه حقوقی »بندمنز« به گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه تقویت و حمایت از آزادی 
عقیده و بیان ارســال کرد.این نهاد انگلیسی این شــکایت را به نمایندگی از گروهی از سازمان ها و 
شــخصیت های حقوقی و روزنامه نگاران و همچنین خبرگزاری های فلســطینی ارسال کرد. این 
مرکز انگلیسی همچنین شکایتی را به مدیریت فیسبوک ارسال کرد و خواستار رسیدگی فوری به 

تصمیماتی شد که در ماه های گذشته علیه محتوای فلسطینی اتخاذ شده بود.
 

ژاپن هم به جمع تحریم کنندگان روسیه پیوست
نخست وزیر ژاپن بامداد چهارشنبه پس از اعمال تحریم علیه روسیه توسط ایاالت متحده و اتحادیه 
اروپا، اعالم کرد که تحریم هایی علیه مسکو اعمال می کند.فومیو کیشیدا پس از اعمال تحریم علیه 
روسیه توسط ایاالت متحده و اتحادیه اروپا، گفت که توکیو نیز به تحریم کنندگان مسکو می پیوندد.به 
گزارش خبرگزاری رویترز، کیشیدا  خواستار بازگشت مسکو به »راه های دیپلماتیک برای حل بحران 
اوکراین« شده است.پیش از این نیز جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا  روز سه شنبه به وقت محلی 
پس از به رسمیت شــناختن جمهوری های دونتسک و لوگانسک توسط مســکو در پارلمان کانادا، 

نخستین دور تحریم های اقتصادی علیه روسیه را اعالم کرد.

احیای برجام؛ وقتی دولت های عربی حاشیه خلیج فارس هم با نگرانی، به دنبال »تضمیِن« امنیت خود هستند 

یک فرصت واقعی
الخلیج آنالین در مطلبی به قلم »سلمى حداد« نوشت: تنها چند روز 
با به نتیجه رسیدن مذاکرات وین و احیای  توافق هسته ای ایران و رفع 

تحریم های آمریکا از تهران، فاصله داریم.
به گزارش »انتخاب«، در ادامه این مطلب آمده اســت: ارزیابی های 
مربوط به این موفقیت را دولت های آمریکا و ایران به صورت همزمان 
طی روز های گذشته انجام دادند. روسیه و دولت های اروپایی حاضر 
در مذاکرات هم از چند ماه قبل نســبت به احیای توافق هســته ای، 

امیدوار بودند.
همزمــان، عربســتان ســعودی و دیگــر دولت های عضو شــورای 
همکاری های خلیــج فارس، در مــورد نبود ضمانت هایــی در توافق 
هســته ای که به توقف تهدیدات ایران برای منطقه مربوط می شــود، 

ابراز نگرانی می کنند.
دولت های حاشــیه خلیج فارس نگرانند که توافق هســته ای تهران، 
موجب افزایش توان آن برای توســعه نفوذش در منطقه شــود و در 
نهایت، هم پیمانان آن نظیر حوثی ها هم قدرت بیشتری برای حمله به 

عربستان و دولت های حاشیه خلیج فارس داشته باشند.
در تاریخ 1۹ فوریه جاری، وزیر خارجه ایران، حسین امیر عبداللهیان، 
اعالم کرد که طرف های مذاکره کننده در خصوص توافق هســته ای با 
ایران، به پیش نویسی دســت یافته اند که امکان اجرای آن در مدت 

کوتاهی وجود دارد.
پیشرفت در مذاکرات مربوط به توافق هسته ای ایران، همزمان شده 
اســت با تعلیق مذاکرات عربســتان و ایران برای از سر گیری روابط. 
همانطور که وزیر خارجه عربستان در حاشیه کنفرانس مونیخ تصریح 
کرده که پیشرفتی در روند مذاکرات عربســتان با ایران حاصل نشده 
است. با این حال، وی اظهار امیدواری کرد که ایران تمایل جدی برای 

یک رفتار جدید در منطقه نشان دهد.

ضمانت های بین المللی
عامر السبایله، تحلیلگر مســائل استراتژیک در خصوص تاثیرپذیری 
امنیت دولت های حاشــیه خلیج فــارس از توافق هســته ای گفت: 
بازگشت ایرانی ها به توافق هســته ای، به این شکل، به ویژه در سایه 
قدرت اصول گرایان، به معنای اقرار به این مهم است که سیاست ایران 

امروز تبدیل به امر واقعی شده است.
السبایله در گفت وگو با الخلیج آنالین تصریح کرد: دولت های حاشیه 
خلیج فارس باید به دور از ایاالت متحــده یا ضمانت های بین المللی 
با ایران تعامل کنند، چرا که با توجه به موقعیت جغرافیایی دولت های 

حاشیه خلیج فارس، بیشــترین ضرر از بدی روابط با تهران، متوجه 
امنیت آن ها می شود.

هیــچ کــس نمی توانــد تضمینــی بدهــد، امــروز تنهــا ضمانــت 
برای دولت هــای حاشــیه خلیج فارس، آن اســت کــه توافق های 
مســتقیمی با ایران امضا کننــد که منافع طرفیــن را تضمین می کند 
 و بر مبنای اعتماد ســازی اســتوار اســت، آنچه که ایــران هم به آن 

عالقه دارد.
این کارشناس معتقد است که بازگشــت به توافق هسته ای به شکل 
فعلی، به اختصار به این معناســت که ایران امتیاز های واقعی نداده 
اســت و همچنان سیاســت کنونی اش را ادامه خواهد داد. بنابراین، 
دولت های حاشــیه خلیج فارس و در رأس آن ها عربستان سعودی، 
ناچارند با تفاهم های مســتقیم و کاهش احتماالت درگیری و مقابله 

با ایران، خطر آن را مهار کنند.
وی تاکید می کند که همــه نیازمند دوره ای از آرامــش برای بازپس 

گیری فرصت بهبــود اوضاع اقتصادی و سیاســی منطقه هســتند. 
عربســتان در مرحلــه مهمــی قــرار دارد و تــالش می کنــد وجهه 
اقتصــادی و اجتماعی خــود را تغییر دهــد، در همین راســتا، مهم 
ترین چیــزی که به آن نیــاز دارد، اســتقرار و آرامش اســت، که جز 
از طریــق دیپلماســی، گذشــتن از فکــر ضمانت های بیــن المللی 
 و ســعی بــرای دســتیابی بــه ضمانت هــای مســتقیم از تهران،

 محقق نمی شود.
ایران یــک حمایت نظامــی قوی را بــه حوثی های یمــن ارائه داده 
اســت، که از ســال 2015 درگیر جنگ بــا ائتالف عربی بــه رهبری 
عربستان هستند. در ســایه اوج گرفتن درگیری ها در یمن، حوثی ها 
اخیرا حمالت خــود به عربســتان و امــارات را افزایــش داده اند. 
این در حالی اســت که عربســتان ایران را متهم بــه مداخله در امور 
 دولت های عربی و حمایت از شــبه نظامیان مســلح در عراق، یمن و

 سوریه می کند.

ســخنگوی کاخ ســفید در یک کنفرانس خبری به 
ســوالی درباره احتمال انجام شــدن توافق در چند 
روز آتی و موضوع تبادل زندانیان آمریکایی در ایران 
پاســخ داد.به نقل از وبگاه کاخ ســفید، جن ساکی 
در یک  کنفرانس خبری در پاســخ به  این سوال که 
گفته می شــود طرفین مذاکرات وین به یک توافق 
نزدیک شده اند و آیا از نظر او احتمال دارد این هفته 
توافقی انجام شود و آیا آمریکا با انجام شدن توافقی 
که شامل آزادسازی زندانیان آمریکایی و انگلیسی 
نباشد، موافقت خواهد کرد، با بیان این که اجازه بدهید 
با سوال دوم شما شروع کنم چون واقعا مهم است، 
مباحثات درباره آمریکایی هایی کــه به ادعای وی 

بی گناه و به  طور  غیرقانونی بازداشت شده اند، را جدا از 
مذاکرات برجام]توافق هسته ای[ عنوان کرد و گفت: 
رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران تاکید 
کرده است، »تصور بازگشت به توافق برای ما بسیار 
سخت اســت، در حالی که چهار آمریکایی بی گناه و 
بقیه در ایران گروگان گرفته شــده اند«. بازگرداندن 
زندانیان به خانه واقعا فوریت دارد و ما می خواهیم 
به زودی حل و فصل شــود؛ اما ایــن گفت وگوها از 
کانال جدایی انجام می شود.ساکی درباره احتمال 
رسیدن به توافق طی چند روز آینده گفت: ما پیشرفت  
قابل توجهی داشته ایم و این پیشــرفت ادامه دارد. 
تا زمانــی که درباره همه چیز توافق نشــود، بر ســر 

هیچ چیز توافق نخواهد شــد. بنابراین، تا آن موقع 
نمی خواهم ارزیابی خوش بیانه ای به شما ارائه بدهم. 
اما مسلما خوب اســت که پیش رفت چشمگیری 
انجام شــده. اگر ایران جدیت نشان دهد، ما بر این 
باوریم که می توانیم و باید در زمینه بازگشتی دوجانبه 
به اجرای کامــل برجام، به تفاهم برســیم.اظهارات 
 ساکی در جریان برگزاری دور هشتم مذاکرات وین 

مطرح می شود.

سخنگوی کاخ سفید:

 مذاکرات وین پیشرفت قابل توجهی داشته است

سایت تبیان، متعلق به سازمان تبلیغات اعالم کرد:

عدم موافقت شورای عالی فضای مجازی با پیشنهاد افزایش ترافیک اینترنت
سایت تبیان، متعلق به سازمان تبلیغات نوشت: این روزها شاهد اختالل در سرویس اینترنت بین المللی هستیم که کارشناسان این اختالل را ناشی از کاهش 
ترافیک اینترنت بین المللی در هفته اخیر می دانند. یکی از نمایندگان مجلس در نامه ای به وزیر ارتباطات از کالفه شدن مردم بابت اختالل اینترنت گالیه کرده 
است.در ادامه این مطلب آمده است:  پیگیری ها حاکی از آن است که مسئولین به دنبال اجرای محدودیت سقف سرویس اینترنت بین المللی هستند و در شورای 
عالی فضای مجازی در خصوص اجرای این تصمیم به جمع بندی رسیده اند.در جلسه اخیر شــورای عالی فضای مجازی با حضور مقامات عالی دولت تصمیم 

گرفتند سقف ترافیک سرویس بین المللی را محدود کنند که با اجرای این مصوبه در روزهای اخیر شاهد اختالل در اینترنت بین المللی هستیم.
همزمان با اجرای چراغ خاموش این طرح در دولت، مجلس نیز به تصویب طرح صیانت از فضای مجازی رای داد که این مصوبه نیز بر نارضایتی کاربران افزوده 
است. طرح های بدون پشتوانه اقناعی که توان همراه سازی افکار عمومی را ندارد از پیش شکست خورده است.شایان ذکر است که میزان مصرف کاربران اینترنت 
در ایران همواره درحال افزایش است و برای جلوگیری از اختالل الزم است همواره در مقاطع مختلف نسبت به افزایش ترافیک اقدام شود؛ بنابراین عدم افزایش 

ترافیک و ایجاد سقف ترافیکی موجب شده تا مصرف بیشتر کاربران بی پاسخ بماند و شاهد اختالل در اینترنت باشیم.

خبر روز

وز عکس ر

فریاد سفیر اوکراین 
در شورای امنیت 

سازمان ملل
فریاد ســرگی کیسلیســا، سفیر 
اوکراین در جلسه شــورای امنیت 
ســازمان ملــل متحد پــس از به 
رسمیت شــناختن دو منطقه جدا 
شده از شرق اوکراین توسط روسیه

توئیت سخنگوی شهرداری درباره حواشی غیرقانونی بودن 
انتخاب »زاکانی«

سخنگوی شــهرداری تهران اعالم کرد که شــهردار تهران با طی همه فرآیندهای قانونی در جایگاه 
خدمتگزاری مردم ایستاده اســت.عبدالمطهر محمدخانی در حســاب توئیتری خود با اشاره به 
حواشــی رای دیوان عدالت اداری درباره علیرضا زاکانی نوشت:»شــهردار تهــران با رای اکثریت 
نمایندگان مردم در شورای شهر، به حکم وزیر کشور، با استعالم از دولت، تایید اکثریت نمایندگان 
مردم با رای به استعفا از نمایندگی مجلس و استقبال رییس جمهور با دعوت رسمی به هیئت دولت، 

یعنی طی همه فرآیندهای قانونی کشور، در جایگاه خدمتگزاری به مردم ایستاده است.«

هشدار به ایرانی ها درباره سفر به اوکراین
در پی تحوالت اخیر در اوکراین، سفارت جمهوری اسالمی ایران در کی یف در اطالعیه ای از هموطنان 
ایرانی مقیم این کشور خواست که به مناطق پر خطر سفر نکنند.در این اطالعیه آمده است: با توجه به 
تحوالت جاری، سفارت جمهوری اسالمی ایران در کی یف به تمامی هموطنان مقیم اوکراین توصیه 
می کند از سفر به مناطق پرخطر خودداری کرده و چنانچه ادامه حضور آنها به ویژه دانشجویان ایرانی 

در اوکراین ضرورتی ندارد، نسبت به ترک موقت این کشور اقدام کنند.

پولتیکو مدعی شد: 

احتمال حضور وزرای خارجه ایران و سه کشور اروپایی در وین
پولتیکو نوشــت: به گفته دو منبع مطلع، وزرای خارجه احتماال در روز های آینده بــا امید احیای توافق 
هســته ای ایران در وین دیدار خواهند کرد. در ادامه این مطلب آمده است: این دو منبع گفتند که در این 
دیدار ممکن است وزیر امور خارجه ایران و وزرای خارجه سه کشور اروپایی حاضر در مذاکرات )انگلیس، 
آلمان و فرانسه( حضور داشته باشند.وزرای خارجه چین و روسیه احتماال به صورت آنالین به این جلسه 
بپیوندند. این نشست هنوز تایید نشده و به طور کامل مشخص نیست چه کسی در آن شرکت خواهد کرد.

چین: 

در مرحله آخر مذاکرات وین هستیم
رییس هیئت چین در تازه ترین ارزیابی خود از روند مذاکرات رفع تحریم ها در وین گفت: ما حقیقتا در 
مرحله آخر هستیم و فقط یک گام کوچک تا توافق نهایی فاصله داریم.»وانگ کوان« سه شنبه شب 
هنگام خروج از هتل کوبورگ این مطلب را در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا مطرح کرد و افزود که چین 
تالش های زیادی را صورت داده تا اختالفات را به حداقل برساند و به این کار ادامه می دهد.دور هشتم 
مذاکرات رفع تحریم ها در وین از ششم دی ماه آغاز شده و یکی از طوالنی ترین ادوار گفت وگوهاست. 

بیشتر  هیئت ها اذعان دارند که مذاکرات به مرحله نهایی رسیده و توافق نهایی در دسترس است.
 

 کندی سرعت اینترنت صدای نایب رییس کمیسیون
 امنیت ملی را هم درآورد

عباس مقتدایی، نایب رییس کمیسیون امنیت ملی به زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری نوشت: در هفته 
های اخیر سرعت اینترنت کاهش بسیاری داشته و موجب گالیه هموطنان عزیز شده است و به تعبیری امور 
روزانه و جاری مردم عزیز با اختالل و کندی پیش می رود. روند وعده های فعلی وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات و عدم اقدام موثر، به اعتماد بخشی از مردم به مســئولین وزارتخانه ضربه زده است. هموطنان 
مطرح می کنند: »درحالی که سرعت اینترنت هر روز کندتر می شود، وزیر ارتباطات مکررا بر لزوم افزایش 

قیمت آن تاکید می کنند و این درحالیست که خدمات افت کرده و قیمت می خواهد افزایش پیدا کند.«

کافه سیاست

طالبان علت نرسیدن آب »هیرمند« 
به ایران را اعالم کرد:

مشکل »فنی« است!
وزارت انــرژی و آب دولت موقــت طالبان 
علــت نرســیدن آب هیرمنــد به ایــران را 
وجود مشــکالت فنی خواند و اعالم کرد به 
معاهده ای که میان افغانســتان و ایران در 
خصوص آب در ســال 1۳51 شمسی منعقد 
شده، متعهد است.وزارت انرژی و آب دولت 
موقت طالبان بــه اعتراض مقامــات ایران 
دربــاره  آب رود هلمند واکنش نشــان داد. 
این وزارتخانه اعــالم کرد کــه آب رودخانه  
هیرمند، به دلیل »مشــکالت فنی« به ایران 
نرسیده و عمدی نیست.این وزارت با انتشار 
بیانیه ای اعالم کرد کــه دولت موقت طالبان 
به معاهده ای که میان افغانستان و ایران در 
خصوص آب هلمند )هیرمند( در سال 1۳51 
شمسی منعقد شــده، متعهد است.وزارت 
انرژی و آب طالبان تصریح کرد  که اگر آب به 
ایران نرسیده به دلیل مشکالت فنی بوده و 

در این موضوع عمدی وجود نداشته است.
این وزارت همچنین گفته اســت که تاکنون 
کشاورزان خود افغانستان آب کافی دریافت 
نکرده اند.وزارت آب و انرژی طالبان همچنین 
افزوده که تیم های فنی این وزارتخانه در حال 
کار بروی انجام و پایان دادن به این مشکل 
فنی هستند. پیش از این وزیر نیروی ایران 
گفته بود که پس از جلســات متعددی که با 
طرف افغان درباره حقابه هیرمند داشتیم و 
به رغم پیگیری مداوم اما تا این لحظه اتفاقی 
نیفتــاده و امیدواریم کــه در روزهای آینده 
شاهد رهاسازی آب هیرمند باشیم.محرابیان 
افزود: سه ماه است که با طرف افغانی مذاکره 
می کنیم، ســفری را وزیر مربوطــه به ایران 
داشــت و مذاکراتــی در این راســتا صورت 
گرفت. همچنین جلســه کمیساران آب نیز 
در افغانستان تشکیل شد و سه نوبت نیز به 
صورت تلفنی از مسئوالن افغانی پیگیر حقابه 
جمهوری اســالمی شــدیم.وی تاکید کرد: 
طرف افغان اعالم کردند که حقوق جمهوری 
اسالمی را به رســمیت می شناسیم و حتما 
رهاســازی آب انجام می شــود؛ اما تا این 

لحظه این کار صورت نگرفته است.

بین الملل

آگهی مناقصه 

شهرداری دهق در نظر دارد بر اساس مجوز شماره 294/ش/1400 مورخ 1400/11/24 شورای اسالمی شهر دهق 
خدمات شهری و فضای سبز شهری را به صورت حجمی و با اعتباری به مبلغ 19/200/000/000 ریال به مدت یکسال 
شمسی از مورخ 1401/01/01 تا مورخ 1401/12/29 از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید 
لذا بدینوسیله از متقاضیان واجد شرایط دعوت می گردد جهت شرکت در مناقصه و دریافت اوراق مربوطه تا ساعت 

10 صبح روز یکشنبه مورخ 1400/12/15 به شهرداری دهق مراجعه نمایند.
ضمنًا هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

تلفن تماس: 031-42275111 

حسین خلیلی – شهردار دهق 

نوبت اول

م الف: 1283889
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یک فعال صنعتی در استان اصفهان:

 بسیاری از مشکالت واحدهای صنعتی
 با اعتماد به جوانان و نخبگان حل می شود

یک فعال صنعتی در اســتان اصفهان گفت: بسیاری از مسائل و مشــکالت واحدهای تولیدی و 
صنعتی کشــور با اعتماد به جوانان، نخبگان و افراد صاحب نظر در بخش علم، فناوری و پژوهش 
حل خواهد شــد.مرتضی ایران پور  افزود: نوع نگاه برخی از مدیران، مشــکالت بسیاری را برای 
بخش تولید و صنعت کشور به وجود آورده است و این مسئوالن به جای اتکا به درون و اعتماد به 

جوانان، نگاه به بیرون دارند.
وی با بیان اینکه نباید به خودمان تلقین کنیم که تحریم ها موجب برخی از مشکالت شده است، 
ادامه داد: نقش تحریم ها در ایجاد وقفه در امر تولید و اشــتغال کشــور یک باور غلط و به نوعی، 
گشــتن به دنبال مقصر اســت.این فعال صنعتی تاکید کرد: در زمان حاضــر برخی از واحدها که 
هیچ گونه وابستگی به ماده اولیه خارجی یا به خارج از کشور ندارند و همه نیازشان در داخل تامین 

می شود نیز با مشکالتی مواجه هستند.
ایران پور با اشاره به اینکه برخی از نهادها به تولیدکنندگان داخلی اعتماد کافی ندارند و آنها را مورد 
حمایت الزم قرار نمی دهند، اضافه کرد: ســنگ اندازی برخی از دستگاه ها و نهادها در کاهش یا 

توقف تولید، بسیار موثرتر و پر رنگ تر از نقش تحریم هاست.
 

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان:

 سبد ویژه تامین گاز برای صنایع بزرگ اصفهان 
در نظر  گرفته شود

مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان گفت: فعالیت صنایع بزرگ این اســتان از جمله 
سیمان، فوالد، پتروشیمی و نیروگاه ها برای کشور مفید است و باید سبد ویژه تامین گاز برای آنها 
در نظر گرفته شود.منصور شیشه فروش در مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل شرکت گاز استان 
اصفهان با بیان اینکه نباید مصرف گاز این صنایع جزو مصرف اســتان در نظر گرفته شود، افزود: 
انتظار داریم که شرکت ملی گاز به صورت خاص مسائل این استان را مورد توجه قرار دهد و سبد 
سوخت صنایع بزرگ را از سبد مصرف استان جدا کند.وی با بیان اینکه شرکت های فوالد و سیمان 
اصفهان نقش موثری برای تولید در کشور دارند، ادامه داد: جدا کردن سبد مصرف صنایع بزرگ 

از سبد کل استان بعنوان مطالبه اصفهان از شرکت گاز و وزارت نفت است.
مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان اظهار داشــت: این اســتان در فصل زمســتان با 
محدودیت های مصرف گاز در صنایع مواجه شــد و این در حالی بود که در فصل تابســتان هم با 
اعمال محدودیت های برق در استان مواجه شد که خسارت های ســنگینی به بخش اقتصادی 
استان وارد کرد.وی اضافه کرد: برای ۶ شهر در شرق این استان هنوز از طریق»سی ان جی« گاز 
رسانی می شــود و روزانه ۲۷ تانکر ، گاز را انتقال می دهند که امکان وقوع حوادث متعددی وجود 
دارد.شیشه فروش خاطرنشان کرد: از وزارت نفت و شــرکت ملی گاز درخواست داریم که طرح 
اجرایی گازرسانی به شرق اصفهان که شامل خورو بیابانک و بخشی از نایین است را در دستور کار 

خود قرار دهند تا نگرانی ها برای تامین گاز پایدار این منطقه برطرف شود.
وی با اشــاره به اینکه این اســتان نیاز به بالگرد امدادی ویژه گاز دارد بیان کرد: اصفهان به عنوان 
جانشین تهران در مدیریت بحران محسوب می شود و باید امکانات و اعتبارات ویژه ای متناسب 

با ماموریت های شرکت گاز به استان داده شود.  
مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان افزود: خطوط انتقال ســوخت در غرب استان در 
سال های گذشته با آســیب مواجه و مقدار زیادی نفت وارد رودخانه شد که باید امداد رسانی در 

اینگونه موارد با سرعت انجام شود.

حال ناخوش پوشاک اصفهان زیر چرخ واردات؛

مصائب یک صنعت 

در حالی که واردات پوشاک کاهش یافته؛ اما ورود بی رویه پارچه و مواد 
اولیه صنعت پوشــاک را با چالــش جدی مواجه کرده اســت.باال بودن 
هزینه های مستقیم و غیرمستقیم تولید از یک جهت و کاهش قدرت خرید 
مصرف کننده از جهتی دیگر سبب شده صنعت تولید پوشاک اصفهان روزگار 
سختی را ســپری کند، به طوری که کارگاه های کوچک و متوسط استان 
نمی توانند از ظرفیت های تولید خود به خوبی استفاده کنند.نمونه این وضع 
را می توان در واحد های تعطیل یا نیمه تعطیل تولیدی پوشاک که  درخیابان 

چهارباغ عباسی  مستقر هستند، مشاهده کنیم.

واردات پوشاک به صرفه نیست
یک فروشنده پوشاک درخصوص فروش کاالی غیرایرانی گفت: پوشاک 
کشور هایی مثل ترکیه به دلیل اینکه قیمت تمام شــده را باال می برد، به 
ندرت وارد می شود.وی افزود: در مواردی خود صاحب مغازه به مقدار نیاز،  
پوشاک وارد می کند و به دلیل موقعیت مغازه اش درباالی شهر هر قیمتی 
که بگوید خریدار برای محصولش صف می  کشد.به گفته این فروشنده، 
کاالیی که در داخل کشور به خصوص در تهران تولید می   شود از ظرافت و 
کیفیت خوبی برخوردار است و می توان گفت حتی از تولیدات خارجی هم 

کیفیت بهتری دارند.

هزینه   تولید باالست
یک تولید کننده پوشاک با اظهار نارضایتی از وضع این روز های تولید گفت: 
چند سال پیش ۱۵ چرخ با ۱۵ کارگر در کارگاه تولیدی خود داشتم، اما کم 
کم تعداد آن ها به ۷ نفر رســید و االن خودم هم اینجا اضافه ام.وی گفت: 
قیمت پارچه هر روز نوسان دارد برای مثال چند وقت پیش با یک شرکت 
بر سر هرمتر پارچه با قیمت ۹۴هزار تومان قرارداد بستم، وقتی خواستم 
پارچه را به کارگاه بیاورم قیمت همان پارچه ۱۳۰هزارتومان شد در صورتی که 
سود آن چنانی نداشت و فقط به خاطر اینکه کارگاه تعطیل نشود، خریدم.

پارچه و مواد اولیه به کرات وارد می شود
صاحب یک کارگاه تولیدی گفت: رکود تولید از دهه هفتاد که پای چینی ها 
به بازار ایران باز شد، شروع شد و از آنجایی که توان رقابت با نیروی کار ارزان 

چین وجود نداشت، کم کم تولید برای ما دشوار شد.
وی افزود: واردات پوشــاک اول به این دلیل که ممنوع اســت و دوم به 
دلیل اینکه سودی برای تاجر ندارد مثل سال های قبل انجام نمی شود، اما 
پارچه و مواد اولیه به صورت کانتینری وارد می شود و من تولید کننده باید 
از بنکدار ها دست دوم وسوم بخرم.به گفته این تولیدکننده، پارچه ایرانی 

موجود در بازار در حد ملحفه اســت  برفرض اینکه تولید داخل هم باشد 

آنقدر هزینه عوامل تولید باال رفته که خرید پارچه ایرانی برای تولید کننده 
به صرفه نیست.

فروشندگان تمایلی به فروش کاالی خارجی ندارند
ابراهیم خطابخش، رییس اتحادیه صنف فروشــندگان و تولیدکنندگان 
پوشاک دوخته شهرســتان اصفهان گفت: با توجه به باال بودن قیمت ارز 
واردات پوشــاک صرفه اقتصادی ندارد.به گفتــه وی، پیش بینی هایی 
درباره ورود پوشاک ترک از مناطق آزاد تجاری شده است، اما در شرایطی 
که فروشــندگان اجازه و تمایلی برای فروش کاالی خارجی ندارند، باید 
مجوز فروش آن هم صادر شــود.رییس اتحادیه صنف فروشــندگان و 
تولیدکنندگان پوشاک دوخته شهرستان اصفهان افزود: دست کم ۹۰ درصد 
اجناسی که در بازار می بینیم تولید داخل است، اما تعدادی از تولیدکنندگان 
به دلیل باال بودن قیمت مواد اولیه و همچنین تصور برتری کاالی خارجی 
بر داخلی، نشــان تجاری خارجی بر تولیدات خــود نصب می کنند.بهرام 
شهریاری، نایب رییس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک پیش 
از این گفته بود: کاهش قیمت لیر )واحد پول ترکیه( ســبب شده شاهد 
افزایش ورود مقدار قابل توجهی از پوشاک و پارچه های ترک به بازار باشیم 
که به صورت پیله وری و روش های دیگر وارد کشور می شود.به گفته وی، با 
افزایش میزان قاچاق، تولیدکنندگان نگران بازار شب عید هستند و دولت 
باید برای حمایت از واحد های تولیدی این بخش سیاســت الزم را به کار 

گیرد، در غیر این صورت، مجبور به تعطیلی خواهند شد.

چرا پاکستان در صنعت پوشاک پر قدرت عمل می کند؟

پاکستان در همسایگی ما کشوری است که در زمینه تولید پوشاک موفق 
بوده و می تواند الگویی برای ما در این زمینه باشد.کارشناسان معتقدند در 
پاکستان همه مردم، به پوشیدن لباس ملی خود که معرف فرهنگ بومی و 
محلی این کشور است، تعصب دارند. مردم این کشور با پوشیدن لباس های 
محلی ضمن حمایــت از تولیدات داخلی زمینه رونق صنعت نســاجی و 

اشتغال پایدار را برای جوانان کشورشان فراهم می کنند.
تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها سه مولفه مهم شعار سال ۱۴۰۰ است؛ 
مولفه هایی که اگر جدی گرفته می شد تولید از وضع نابسامان فعلی فاصله 
می گرفت.در خصوص پوشاک به نظر می رســد عالوه بر فرهنگ سازی، 
اختصاص ارز الزم برای واردات مواد اولیه پوشــاک، راه اندازی شــهرک 
تخصصی پوشاک اصفهان و متمرکز شدن ۳۰۰ تولید کننده پوشاک استان 
و در نهایت کاهش نســبی برخی هزینه های تولید بتوانــد رونق را به این 

صنعت در استان اصفهان برگرداند.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان گفت: براساس 
ماده۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است هر 
ساله در رابطه با تعیین حداقل دستمزد دو موضوع 
سبد معیشــت زندگی و تورم اعالم شــده را مدنظر 
قرار دهد که البته بر مبنای صنایع و مناطق مختلف 
می تواند حداقل مزد متفاوت باشــد.اصغر برشان 
افزود: از سال ۶۹ تاکنون شــورای عالی کار هر ساله 
حداقل مزدی را تعیین کرده کــه این مالک حداقل 
دستمزد بازنشستگان و مســتمری بگیران تامین 
اجتماعی نیز خواهــد بود.وی با تاکید بــر اینکه در 

ســال های گذشــته این دو تبصره به صراحت اجرا 
نشده است و اگر اجرا شــده بود، امروز باید حداقل 
مزد ۹ میلیون تومان باشــد در حالی که یک ســوم 
این عدد است، گفت: اگر هرســاله بر اساس تورم و 
معیشت عمل می شــد نباید حداقل مزد، این عدد 
باشد.به عقیده برشان البته، شــرایط اقتصادی در 
سال های گذشــته همچون جنگ و تحریم ها اجازه 
نداده تا مزد واقعی تحقق یابد، اما شرایط مزد کنونی، 
جایگاه مناسبی برای حداقل بگیران نیست.وی تاکید 
کرد: همیشه تصمیم گیرندگان شورای عالی کار تابع 
قوانین و مصوبات و همچنین بودجه تحویلی دولت 
به مجلس است، بنابراین این موارد مالک عمل دولت 
در دفاعیات شــورای عالی کار می شود.دبیر اجرایی 
خانه کارگر استان اصفهان اضافه کرد: از سوی دیگر 

ترازوی سه جانبه شــورای عالی کار بیشتر در جهت 
منافع کارفرمایان و دولت اســت که این یکی از علل 
عقب ماندگی مزد است، همچنین ازجمله دفاعیات 
دولت در مقابله با افزایش دســتمزدها این اســت 
که این تصمیم موجب افزایش نرخ تورم می شــود 
که به دنبال آن قیمت کاالهــا افزایش می یابد.وی 
البته با اعتقاد بر اینکه سهم دستمزد در قیمت کاالها 
زیر ۱۰ درصد اســت، اظهار کرد: درصورتی که در طول 
ســال کارگران هیچ افزایش دســتمزدی نداشتند، 
کاالها یکی پس از دیگری گران شده است، بنابراین 
افزایش قیمت ها با باال رفتن دستمزدها زیاد ارتباطی 
ندارد و با متغیرهای دیگری همچون قانون مالیات، 
عرضه و تقاضا، تحریم ها، نوســانات نرخ ارز و ... در 

ارتباط است.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان:

باید حداقل مزد 9 میلیون تومان باشد

خبر روز

وام ارزان قیمت نهضت ملی مسکن به چه کسانی تعلق می گیرد؟

امتیازات ویژه برای دهک های اول تا سوم
متقاضیان دریافت تسهیالت نهضت ملی مسکن که به تازگی شــیوه نامه آن از سوی بانک مسکن به 
شعب ابالغ شده می توانند تا سقف ۴۵۰ میلیون تومان با نرخ ســود ۱۸ درصد دریافت کنند؛ البته اگر 
پرداخت بخشی از سود این وام در قالب یارانه توسط دولت تضمین شود، اعطای تسهیالت به متقاضیان 
با نرخ های یارانه ای خواهد بود؛ طبق صحبت های مســئوالن، دهک های یک تا سه بیشترین کمک 
و یارانه های دولتی را دریافت خواهند کرد.ســقف تســهیالت طرح نهضت ملی مسکن در شهر تهران 
۴۵۰ میلیون تومان، شهرهای باالی یک میلیون نفر )مشــهد، اصفهان، کرج، شیراز، تبریز، قم، اهواز( 
۴۰۰ میلیون، سایر مراکز استان ها )با جمعیت کمتر از یک میلیون نفر( ۳۵۰ میلیون، سایر شهرها ۳۰۰ 
میلیون و روستاها ۲۵۰ میلیون تومان است. نرخ سود این تسهیالت که به تازگی از سوی بانک مسکن به 
شعب ابالغ شده ۱۸ درصد و طول دوره پرداخت آن ۲۰ ساله است.آنطور که محمدحسن علمداری،عضو 
هیئت مدیره بانک مسکن به پایگاه خبری این بانک اعالم کرده، در صورتی  که پرداخت بخشی از سود 
تسهیالت در قالب یارانه )با ارایه تضمین نامه( توسط دولت تضمین شود، اعطای تسهیالت به متقاضیان 
با نرخ های یارانه ای امکان پذیر خواهد بود. پیش از این هم مسئوالن وزارت راه و شهرسازی گفته بودند 
که دهک های اول تا سوم مشمول بیشترین کمک های دولتی شامل یارانه ها، مشوق ها و معافیت های 
مالیاتی طرح نهضت ملی مسکن هستند.وی گفت: انعقاد قرارداد مشارکت مدنی فارغ از میزان پیشرفت 
فیزیکی پروژه پس از ارائه مدارک و مستندات از قبیل مستندات هویتی، اسناد مالکیتی عرصه محل 
اجرای طرح، پروانه ساختمانی و...، پس از تشــکیل پرونده و اخذ استعالم های ذی ربط امکان پذیر 
خواهد بود.عضو هیئت مدیره بانک مسکن، نحوه واریز مراحل سهم الشرکه بانک در پروژه های موصوف 
را طی چهار مرحله آماده سازی، پی کنی و فونداسیون؛ اسکلت و سقف؛ سفت کاری و نازک کاری اعالم 
کرد.علمداری با اشاره به اینکه مجموع دوره های مشــارکت مدنی و فروش اقساطی تسهیالت طرح 
نهضت ملی مسکن حداکثر ۲۰ سال است، اظهار کرد: پس از پایان دوره های مشارکت مدنی، اصل و سود 
آن، قابل تقسیط به نام متقاضیان واجد شرایط خواهد بود.بر این اساس، در صورت طوالنی شدن دوره 
مشارکت مدنی بیش از زمان قیدشده در قرارداد، چنانچه افزایش طول دوره مشارکت مدنی ناشی از 
قصور و کوتاهی سازنده )با تشخیص و تایید وزارت راه و شهرسازی( باشد، پرداخت سود مشارکت ناشی 
از مدت زمان افزایش یافته بر عهده سازنده خواهد بود. همچنین فروش اقساطی تسهیالت مشارکت 
مدنی فقط به تعداد یک واحد مسکونی به نام هر متقاضی، امکان پذیر خواهد بود.بنابراین گزارش، به 
جز انبوه سازان و پیمانکاران که می توانند از تسهیالت مصوب نهضت ملی مسکن بهره مند شوند، کسانی 
که به طور شخصی و خودمالکی اقدام به ساخت و ساز می کنند نیز مشمول دریافت این وام هستند. 
تسهیالت خودمالکی طرح نهضت ملی مسکن که سقف آن ۴۵۰ میلیون تومان است و اخیرا پرداخت 
آن شروع شده در چهار مرحله به متقاضیان پرداخت می شود که ۱۰ درصد در مرحله پی کنی، ۴۰ درصد 
در مرحله اسکلت و سقف، ۲۵ درصد در مرحله ســفت کاری و ۲۵ درصد در مرحله نازک کاری خواهد 
بود.طبق آماری که محمود شایان، مدیرعامل بانک مسکن در ۲۷ بهمن ماه ۱۴۰۰ ارائه کرده، در بخش 
خودمالکی پروژه نهضت ملی مسکن تاکنون ۳۰۰۸ پروژه جمعا به تعداد ۳۰ هزار و ۵۶۱ واحد به بانک ها 
معرفی شده اند. از مجموع پروژه های معرفی شده به بانک تاکنون ۱۹ پروژه به تعداد ۲۸۰ واحد قرارداد 
 دریافت تسهیالت خودمالکی را منعقد کردند.فرصت نام نویسی در سامانه نهضت ملی مسکن به نشانی

 saman.mrud.ir برای همه گروه ها از جمله افراد مجرد باالی ۲۳ ســال که پیش از این تا ۲۰ بهمن 
ماه اعالم شــده بود تا انتهای سال جاری تمدید شــده و آنطور که محمود محمودزاده ، معاون وزیر راه 
و شهرسازی گفته، این زمان در روز ۲۹ اسفند به اتمام می رســد و بعد از آن تحلیل و پاالیش اطالعات 
متقاضیان ثبت نام شده، تکمیل و نهایی می شــود.البته گفته می شود در حال حاضر پاالیش بیش از 
۹۵ درصد از کل متقاضیان نهضت ملی مسکن انجام شده و برای کنترل شرط سکونت به ادارات راه و 
شهرسازی استان ها ارسال شده اند. محمودزاده، چند روز قبل با اعالم اینکه تولید مسکن روند صعودی 
گرفته و به ۵۲۰ هزار واحد در سال رسیده ایم، وعده داد که اوایل سال آینده یک نهضت بزرگ ساخت و 

ساز در کشور خواهیم داشت.

کافه اقتصاد

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان:گزارش

توقف بارگذاری جدید، اولویت اول احیای زاینده رود است
عضو هیئت علمی دانشــگاه صنعتی اصفهان گفت: ممنوعیت و توقف هرگونه بارگذاری جدید بر روی حوضه آبریز زاینده رود، اولویت اصلی و اولین شرط برای 
احیای دائمی رودخانه است. حمیدرضا صفوی  اظهار کرد: در سال های گذشته بارگذاری های متعدد در حوضه آبریز زاینده رود سبب خشکی های پی در پی و طوالنی مدت 
این رودخانه شده است بنابراین باید در گام نخست برداشت های بی رویه و بی حساب و کتاب را متوقف کرد.به گفته وی، ۶ میلیارد متر مکعب تعهد انباشت شده خروج 
آب از حوضه زاینده رود طی دو دهه اخیر وجود دارد، اما تاکنون برای آن فکری نشده  و روز به روز بر مقدار خروج آب از حوضه اضافه می شود، خروج آب از این حوضه آبریز در 
سال های متوالی باعث پدیده های مخرب متعدد مانند فرونشست زمین شده است که هر روز به میزان آن افزوده می شود. نبود نگاه یکپارچه به منابع آبی وضعیتی مانند 
حوضه آبریز زاینده رود را پدید می آورد به این معنا که باید به آب های سطحی و زیرسطحی به صورت یکپارچه توجه کرد.استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی 
اصفهان معتقد است: اینکه فقط به موارد انسانی حوضه آبریز توجه شود و به سایر مقوله های زیست محیطی مانند حق حیات رودخانه و یا سایر موجودات و زیستمندان 

توجه نشود، نتیجه ای جز بحران نخواهد داشت.

 دیدار رییس جمهور
 با سران کشورهای 

صادر کننده گاز در قطر
در حاشــیه ششــمین نشســت 
مجمع کشــورهای صادرکننده گاز 
در قطر؛ »سید ابراهیم رییسی« با 
»عبدالمجید تبون« رییس جمهور 
الجزایر و »فیلیپ نیوسی« رییس 
جمهــور موزامبیــک و »اوبیانــگ 
انگوئما امباســوگو« ییس جمهور 

گینه استوایی دیدار و گفت گو کرد.

وز عکس ر

مسئول کمیته فلزات اتاق بازرگانی 
اصفهان عنوان کرد:

 رونق اقتصاد اصفهان
 با توسعه صادرات طال

مســئول کمیته فلزات اتاق بازرگانی اصفهان 
گفت: اگر بتوانیم جایگاه مان را به سال های ۹۲ 
و ۹۳ که با ۷۵۰ میلیون دالر صادرات با ارز ۳۰۰۰ 
و ۳۱۰۰ تومانی داشتیم، برگردانیم، دوباره رونق 
به این صنعت و اقتصاد اســتان برمی گردد.

ابراهیم حبیب الهی با بیــان اینکه هنوز برای 
بیشــتر فعاالن جامعه طال مشخص نیست 
که جایگاه نمایشــگاه طال چقدر مهم است، 
اظهار کرد: نمایشگاه طال می تواند یک پکیج 
کامل برای عالقه مندان، فعاالن و هنرمندان 
صنعت طال برای گرفتــن ارتباط بین المللی و 
ملی در سراسر کشور و جهان باشد.وی افزود: 
نزدیک به ۱۰ سال است در برگزاری نمایشگاه 
مجدانه شــرکت دارم و با هر نوع مخالفت و 
سنگ اندازی که در سال های قبل ایجادشده 
مخالفت خودم را نشان داده و همراهی خودم 
را با دعوت دوستانم از سراسر دنیا نشان دادم 
و سعی کرده ام برای نمایشــگاه بین المللی 
اصفهان سفیر باشــم.وی ابراز امیدواری کرد 
که نمایشگاه یک پکیج کامل از طراحی، تولید، 
صنعت، معادن، سنگ های قیمتی، طال، نقره 
و البته اکسسوری ها باشد.عضو هیئت مدیره 
انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان طال نیز 
در این باره گفت: در مورد جایگاه نمایشگاه های 
طال و جواهر باید این نکته خیلی مهم را بگویم 
که نمایشــگاه عاملی برای توســعه پایدار و 
صادرات است که این امر باعث می شود بخش 
خصوصی و تولیدکننده طــال از ظرفیت های 
خود اســتفاده کرده و جذب نیروی کار کند و 
همچنین در کم کردن بیکاری هم تاثیر بسزایی 
دارد.محمد رضایی اظهار کرد: ایران پتانسیل و 
قدمت باالیی در تولید زیورآالت دارد و می تواند 
نیروی کاری زیادی را با کمترین هزینه جذب 
خود کند، از ســوی دیگر کشور پتاسیل باالی 
نیروی انســانی در این خصوص و به ویژه در 
حوزه طال دارد، امــا متاســفانه در چند دهه 
گذشــته به خوبی به آن توجه نشده و بیشتر 

صادرات ما کنسل شده است.
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 واکسیناسیون علیه بیماری آنتروتوکسمی 
در چهارمحال و بختیاری

 مدیرکل دامپزشکی چهارمحال و بختیاری گفت: ابتدای امســال تاکنون دو میلیون و ۷۳۸ هزار 
رأس دام علیه آنتروتوکسمی در استان واکسینه شده اند. محمد اسدی اظهار کرد: آنتروتوکسمی 

دامی که پرخوری یا قلــوه نرمی نامیده 
می شود، زمانی رخ می دهد که میکروبی 
در دستگاه گوارش گوســفند و بز ایجاد 
شود، یعنی زمانی که جیره غذایی حیوان 
به صورت ناگهانی تغییر، مقدار یا حجم 
زیــادی از غذایی که غــات در آن زیاد 
باشد، بخورد  این بیماری می تواند اتفاق 

بیفتد.
مدیــرکل دامپزشــکی چهارمحــال و 
بختیــاری با اشــاره به اینکــه آنچه در 

آنتروتوکسمی دامی بیشتر اهمیت دارد، مدیریت گله اســت، افزود: زمانی که دامدار تغییراتی در 
جیره غذایی دام ایجاد یا به طور ناگهانی غات با حجم بســیار زیاد در اختیار دام قرار دهد، ممکن 

است این بیماری ایجاد شود.
وی با بیان اینکه یکی از عوامل اصلی تلفات در بزغاله و بره یا حتی گوسفند و بز بیماری آنتروتوکسمی 
است، ادامه داد: این شرایط در حیوانات جوان تر بیشــتر اتفاق می افتد، هرچند دام های بالغ هم 

می توانند حساس باشند؛ اما یک ایمنی نسبی در آن ها وجود دارد.
اسدی گفت: به دلیل اینکه این بیماری در نشــخوارکنندگانی همچون گوسفند و بز به صورت فوق 
حاد ظاهر می شود، توصیه می شود واکسیناسیون هر شش ماه یک بار انجام شود، یعنی زمانی که 
فصل در حال تغییر یا جیره غذایی دام در حال تغییر است با فاصله دو تا سه هفته بعد از دوره اول 
واکسیناسیون تکرار شود، حتی توصیه شده به منظور افزایش سیستم ایمنی بره ها و بزغاله ها، یک 

ماه قبل از زایمان گوسفند و بز این واکسیناسیون انجام شود.
وی خاطرنشان کرد: از ابتدای امسال تاکنون دو میلیون و ۷۳۸ هزار رأس دام علیه آنتروتوکسمی 

در استان واکسینه شده اند.

اهدای اعضای یک  بیمار مرگ مغزی در چهارمحال و بختیاری
مســئول تیم فراهم آوری اعضای پیوندی دانشــگاه علوم پزشــکی، خدمات بهداشتی و درمانی 
چهارمحال و بختیاری گفت: اعضای پیوندی مرحومه شــوکت جلیل ۵۰ ســاله، از اهالی ناغان با 
اعام رضایت خانواده سخاوتند وی در مرکز آموزشی درمانی کاشانی شهرکرد جداسازی و اهدا شد.

پانته آ رمضان نژاد با اعام این خبر افزود: کبد و کلیه های این بیمار مرگ مغزی جهت پیوند به بیماران 
نیازمند پیوند عضو به شیراز منتقل شد.

وی تصریح کرد: مرحومه جلیل در ۲۸ بهمن ماه به علت خونریزی مغزی در مرکز آموزشی درمانی 
آیت ا... کاشانی شهرکرد تحت مراقبت ویژه قرار گرفت و پس از تایید مرگ مغزی وی، کبد و کلیه ها 
توسط تیم اهدای عضو اســتان جداســازی و جهت پیوند به بیماران نیازمند پیوند عضو، به شیراز 

منتقل شد.
رمضان نژاد با بیان اینکه چهارمحال و بختیاری به نســبت جمعیت و درصد اهدای اعضای بیماران 
مرگ مغزی، جزو استان های پیشتاز در امر اهداکننده اعضای بیماران مرگ مغزی به شمار می رود، 
افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۰ مورد اهدای اعضای بیمار مرگ مغزی در استان انجام شده 
است. وی خاطر نشان کرد :چهارمحال و بختیاری پس از تهران، فارس، کهگیلویه و بویراحمد و یزد 

جزو پنج استان فعال کشور در اهدای عضو است.

رییس اداره حفاظت و حمایت از منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری:

 بالغ بر ۷۰۰ آبگرمکن خورشیدی توزیع شده است
بخشی اعظمی از جنگل های بلوط زاگرس در چهارمحال و بختیاری واقع 
شده است، درختان بلوط یک ثروت عظیم برای منابع طبیعی محسوب 
می شود و حفظ و حراست از این گونه جنگلی از اهمیت باالیی برخوردار 
است، اما شاهدیم که ســودجویان اقدام به قطع درختان بلوط و قاچاق 
چوب و زغال می کنند و عما جرائم در نظر گرفته شــده برای متخلفان 
بازدارندگی آن چنانی ندارد. تهیه غذا، گرمایش منزل، تهیه آب گرم برای 
شست وشو و اســتحمام و روشــنایی از جمله مواردی است که عموما 
جنگل نشینان برای رفع این نیاز اقدام به قطع درختان جنگلی می کنند، 
اما موضوع دیگری که باعث می شود، این قشر اقدام به قطع درختان کنند، 
کسب درآمد است. اگر نتوانیم معیشــت پایداری برای جنگل نشینان 
ایجاد کنیم، قطعا در حفظ و حراست از جنگل ها و مراتع موفق نخواهیم 
شد، زیرا در این شــرایط اقتصادی و نبود منبع درآمدی پایدار، اقدامات 
حفاظتی در جنگل ها برای جلوگیری از قاچاق چوب و زغال چندان موثر 

واقع نخواهد شد.

صرف اهدای یک آبگرمکن خورشیدی نمی توان جلوی قطع درختان 
و تهیه زغال را گرفت

رییس اداره حفاظت و حمایت از منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال 
و بختیاری با بیان اینکه توزیع آبگرمکن های خورشــیدی در اســتان از 
سال ۹۱ آغاز شد، اظهار کرد: این آبگرمکن ها از اعتبارات داخلی اداره کل 
منابع طبیعی و آبخیزداری خریداری شد. محسن امانی با تاکید بر اینکه 
تاکنون بالغ بر ۷۰۰ آبگرمکن خورشیدی توســط اداره کل منابع طبیعی 
و آبخیــزداری چهارمحــال و بختیاری توزیع شــده اســت، گفت: این 
آبگرمکن های خورشیدی عموما در شهرســتان های لردگان، کوهرنگ، 
اردل، کیار و بروجن توزیع شــده اســت. امانی افــزود: آبگرمکن های 
خورشیدی با هدف کاهش قطع درختان جنگلی در راستای تامین آب گرم 
برای استحمام و شست وشو به جای استفاده از آبگرمکن های سنتی و با 
سوخت چوب های جنگلی توزیع می شود. رییس اداره حفاظت و حمایت 
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان با اشــاره به اینکه استفاده 
از این تکنولوژی دسترســی به این آبگرمکن ها در مناطق جنگل نشین 
متقاضیان بســیاری دارد، افزود: قیمت تمام شده هر آبگرمکن حدودا 
۱۲ میلیون تومان است. وی با تاکید بر اینکه صرف اهدای یک آبگرمکن 
خورشــیدی نمی توان جلوی قطع درختان و تهیه زغال را گرفت، یادآور 
شــد: قطع درختان دربرخی مناطق به یک مســئله تجاری برای کسب 
درآمد سودجویان و قاچاقچیان تبدیل شده است. امانی بیان کرد: انجام 
اقدامات الزم در راســتای ایجاد معیشت پایدار روســتاییان با رویکرد 

اشتغال زایی می تواند تاثیر بسزایی در کاهش قطع درختان داشته باشد.

هزینه گزاف برای توزیع آبگرمکن های خورشیدی سود چندانی برای 
حفاظت از جنگل ها نداشته است

یکی از کنشگران محیط زیست در چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه تاثیر 
توزیع آبگرمن های خورشیدی در کاهش قطع درختان به صورت میدانی 
مورد بررسی قرار گرفت، اظهار کرد: بیشترین آبگرمکن های خورشیدی 
در شهرستان های کوهرنگ و لردگان توزیع شده است، باوجود اینکه در 
برخی مناطق بین ۸۰ درصد اهالی آبگرمکن توزیع شــده، اما هم چنان 
متقاضی برای دریافت وجود دارد. وی بیان کرد: احســاس می شــد با 
توزیع آبگرمکن خورشیدی، تانکر سوخت، سیلندر گاز و پنل خورشیدی 
شاهد کاهش قطع درختان و تهیه زغال در مناطق جنگل نشین باشیم، اما 
اگر گذری به این مناطق داشته باشیم با انبوهی از هیزم در اطراف منازل 
مواجه می شویم که عموما این چوب ها یا به عنوان بخشی از نیاز گرمایشی 
و پخت و پز در طول ســال مورد اســتفاده قرار می گیرد و یا در کوره های 
خانگی به زغال تبدیل می شود. این کنشگر محیط زیستی با بیان اینکه 
با بازنگری قوانین بازدارنده در حوزه قاچاق چوب زغال می توان از قاچاق 
این محصوالت به سایر استان ها جلوگیری به عمل آورد، توضیح داد: در 
غیراین صورت نمی توان گفت توزیع آبگرمکن خورشــیدی، تانکر نفت، 
پنل خورشیدی و ســیلندر گاز در کاهش قطع درختان بسیار موثر بوده 

است. این کنشگر با اشاره به اینکه طبق بررسی های صورت گرفته حدود 
۴۰ درصد آبگرمکن های خورشیدی توزیعی در مناطق جنگل نشین از کار 
افتاده اند، بیان کرد: این آبگرمکن هــا به صورت رایگان و بدون اخذ هیچ 
تعهدی در اختیار جنگل نشینان قرار گرفته است، برخی از افراد اقدام به 
فروش این آبگرمکن ها در سایه نبود نظارت کرده اند که عما این هزینه 
گزاف ســود چندانی برای حفاظت از جنگل ها نداشته است. وی تاکید 
کرد: به  نظر می رســد چنانچه هزینه ای که صــرف خرید آبگرمکن های 
خورشیدی شده است ، در راستای توجه بیشتر به پتانسیل های طبیعی 
مناطق جنگلی صرف ایجاد اشــتغال پایدار در جنگل ها و مراتع  صرف 
ایجاد اشتغال پایدار برای جنگل نشینان )جنگل کاری اقتصادی ، توجه 
به کشت گیاهان دارویی و ...( می شد، قطعا شاهد کاهش قطع درختان 
برای درآمدزایی بودیم. این کنشکر فعال در حوزه منابع طبیعی با بیان اینکه 
الگوهای خوبی برای ایجاد اشتغال در مناطق روستایی و جنگل نشین در 
چهارمحال و بختیاری وجود دارد، گفت: باید برای حفظ جنگل ها و مراتع 
به سمت معیشت پایدار این قشر حرکت کنیم، عموم قطع درختان توسط 
مردم بومی برای کسب درآمد انجام می شود. این کنشگر محیط زیست 
تشکیل تعاونی های فراگیر در مناطق روستایی، عشایری و جنگل نشین 
را یک راهکار مطمئن برای معیشت پایدار مردم این مناطق دانست و بیان 
کرد: باید همه مردم از فعالیت ها سود ببرند تا شاهد مشارکت مردم در 

حفظ جنگل ها باشیم.

 استاندار  چهارمحال و بختیاری در نشســتی با سید صولت مرتضوی، معاون 
اجرایی رییس جمهور  و با همراهی نماینده مردم شهرستان های اردل، کوهرنگ، 
فارسان و کیار در مجلس شورای اسامی و جمعی از مسئوالن استانی، مسائل 
و مشــکات زلزله زدگان شهرســتان کوهرنگ را به صورت ویژه پیگیری کرد، 
در این نشســت نمایندگان تام االختیار از ۳۰ وزارتخانه و ســازمان نیز حضور 
داشتند.غامعلی حیدری در ابتدای این نشســت با اشاره به محرومیت های 
برجای مانده در شهرســتان کوهرنگ از دهه های گذشــته، اظهــار کرد: فقر و 
بیکاری، کمبود زیرساخت در حوزه های مختلف فرهنگی، ورزشی، کشاورزی 
و ...، خســارت وارده به منازل مســکونی در پی زلزله اخیــر و کمبود امکانات 
 بهداشــتی و درمانی از جمله مهم ترین مشــکات این شهرســتان محسوب

 می شود.
وی بیان کرد: قطعا انتقال دغدغه ها، مشــکات و مطالبات مردم به مسئوالن 
کان کشوری از جمله مهم ترین وظایف مسئوالن استانی محسوب می شود، 
امیدواریم مسئوالن در ســطح کان کشور با اســتفاده از ظرفیت های موجود 
نگاه ویژه ای بــه امــر محرومیت زدایی در اســتان هایی نظیــر چهارمحال و 
بختیاری داشته باشــند.حیدری با تاکید بر اینکه نظارت بر عملکرد مسئوالن 
شهرستانی از مهم ترین برنامه های استانداری چهارمحال و بختیاری محسوب 
می شــود، توضیح داد: تاش می کنیم با اقدامات متعدد گلوگاه هایی که مانع 
خدمات رســانی عادالنه به مردم در شهرستان ها می شــود را شناسایی کنیم.

استاندار چهارمحال و بختیاری افزود: مسئوالن خادم مردم هستند، بنابراین 
خدمت و رفع دغدغه های آنان را یک تکلیــف و وظیفه می دانیم، امیدواریم با 
پیگیری های مستمر شاهد رفع محرومیت از چهره استان باشیم.وی بیان کرد: 
در نشست با معاون اجرایی رییس جمهور مقرر شــد در مجموع ۱۰۰۰ میلیارد 

تومان به توسعه شهرستان کوهرنگ اختصاص پیدا  کند. 
حیدری تصریح کرد: همچنیــن به منظور بهره مندی مردم این شهرســتان از 
خدمات بهداشــتی و درمانی، پزشــکان متخصص در این شهرستان مستقر 
خواهند شد و ۱۵ منزل مســکونی نیز برای اسکان این پزشــکان و ۱۵ مرکز 

بهداشت نیز برای ارائه خدمات درمانی احداث می شود.
استاندار چهارمحال و بختیاری از تزریق ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل 
پروژه های نیمه تمام شهرستان کوهرنگ خبر داد و گفت: همچنین ۲۲ میلیارد 
تومان برای تکمیل یک طرح ورزشی، ۲۵۰ میلیارد تومان برای تکمیل طرح های 
نیمه تمام کشــاورزی، ۲۰۰ میلیارد تومان برای اجرای طرح های اشتغال زا در 

حوزه صنعت، کشاورزی و گردشگری، ۱۰ میلیارد تومان برای تکمیل ساختمان 
فرهنگسرای کوهرنگ، ۷.۵ میلیارد تومان برای تکمیل ساختمان فرمانداری 
کوهرنگ، یک میلیارد تومان برای ســاماندهی گلزارهای شهدا و ۱۰۰ میلیارد 
تومان نیز برای تامین آب شرب پایدار در این شهرستان اختصاص پیدا می کند.

در ادامه این نشســت ســید صولت مرتضوی، معاون رییس جمهــور با ابراز 
امیدواری از بهبود شرایط در آینده، اظهار کرد: در چهارمحال و بختیاری مشکاتی 
وجود دارد، اما هیچ دلیلی برای تسلیم شدن در برابر این مشکات نداریم، زیرا 
باید تهدیدها را به فرصت تبدیل کنیم.وی افزود: الگوهای موفقی در مســیر 
رشد، تعالی و حل مشکات داریم، مگر وقتی سردار سلیمانی داعش را با تمام 
عقبه اش در کنار ضریح حضرت زینب)س( و دردانه امام حسین)ع( بیرون کرد 

و سوریه را آزاد ساخت، تعادلی بین امکانات طرفین وجود داشت؟   
مرتضوی گفت: هر جا اراده، اتحاد و اخاص در کنــار یکدیگر قرار بگیرد، کارها 
پیش می رود و در کشــوری که واجد اقلیم و امکانات است، تسلیم مشکات 
نمی شــویم.  معاون اجرایــی رییس جمهور تاکید کرد: مطالب مطرح شــده 
توسط اســتاندار چهارمحال و بختیاری  و نماینده شهرســتان های مذکور در 
جلسات آتی با مســئوالن مربوطه مطرح  و پیگیری الزم برای رفع مشکات و 

محرومیت زدایی  به عمل می آید.
گفتی است؛  طبق توافقات و پیگیری های صورت گرفته در این نشست مقرر 
شد اعتباری به منظور تکمیل مدارس نیمه تمام و جمع آوری مدارس کانکسی و 
احداث مدارس ثابت اختصاص پیدا کرده و یک مدرسه شبانه روزی نیز در این 

شهرستان احداث شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری:

 قرارگاه امام حسن)ع( مسائل و مشکالت زلزله زدگان کوهرنگ پیگیری شد
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روستای چهارمحال

خبر روز

 کشش چندانی برای ورود به عرصه صادرات 
در چهارمحال و بختیاری وجود ندارد

سرپرســت معاونت هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری چهارمحال و بختیاری با تاکید بر اینکه 
در استان شاهد کشش چندانی برای ورود به عرصه صادرات نیســتیم، گفت: عموما ایده درستی 
برای صادرات در این استان وجود ندارد. 
محمدکاظم منزوی در آییــن تجلیل از 
صادرکنندگان برتر چهارمحال و بختیاری 
با بیان اینکه تولیدکنندگان به علت وجود 
مشــکات فراوان اقتصــادی، به نوعی 
قهرمان محسوب می شوند، اظهار کرد: اما 
تولیدکنندگانی که در این شرایط محصول 
تولیدی خود را صــادر می کنند، قهرمان 
قهرمانان هستند و دولت با تسهیل تولید 
و صادرات از این قشر  باید تجلیل به عمل 
آورد. سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری چهارمحال و بختیاری افزود: در بحث 
عدالت محوری و توسعه متوازن مباحث بســیاری قابل طرح است، عده ای از صادرکنندگان در قله 
و عده ای در دامنه قرار دارند، اما ســایر تولیدکنندگان نوپا و کوچک برای رسیدن به مرحله صادرات 
نیازمند حمایت هستند. وی با تاکید بر اینکه در چهارمحال و بختیاری شاهد کشش چندانی برای 
ورود به عرصه صادرات نیستیم، عنوان کرد: عموما ایده درستی برای صادرات در این استان وجود 
ندارد و در بیشــتر مواقع اخبار در خصوص نحوه صادرات به این استان نمی رسد. منزوی بیان کرد: 
درصدد هستیم با همکاری دستگاه هایی نظیر میراث فرهنگی، صنایع دستی، گردشگری، سازمان 
صمت، اتاق بازرگانی، شرکت شــهرک های صنعتی و بخش خصوصی یک تیم اقتصادی قوی در 
اســتان برای تولید و صادرات تشکیل دهیم و برنامه های ســال ۱۴۰۱ را تدوین کنیم، خوشبختانه 
وحدت خوبی در اســتان شــکل گرفته  و امیدواریم بتوانیم پروژه های خوبی تدوین و در آن راستا 
حرکت کنیم. سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری چهارمحال و بختیاری در پایان 

خاطرنشان کرد: برای موفقیت در امر صادرات نیازمند مشاوره و آموزش هستیم.

برفاب برای سومین سال متوالی در کنار هشت صادرکننده برتر کشور قرار گرفت
در ادامه جلسه سجاد رستمی، رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری با 
بیان اینکه قدرت اقتصادی هر کشور نشانگر قدرت آن کشور در عرصه چانه زنی های سیاسی است، 
اظهار کرد: صادرات یک پارامتر تعیین کننده در قدرت اقتصادی هر کشــور است، متاسفانه به علت 
تحریم های اقتصادی و سایر مشکات نتوانستیم از تمامی ظرفیت های کشور استفاده کنیم. وی 
با اشاره به اینکه کشورهای همتراز ایران در امر صادرات طی ۳۰ سال اخیر بسیار موفق عمل کرده اند، 
توضیح داد: برای مثال کشور ترکیه طی سه دهه اخیر در حوزه صادرات با افزایش هفت برابری مواجه 
شد و اما صادرات ایران از این کشــورها عقب مانده و تقریبا ثابت است. رستمی افزود: تحریم ها، 
قوانین فوری، تعهدات ارزی و ...مشکات زیادی را برای صادرکنندگان ایجاد کرده است، باید این 
مشکات رفع شــود تا صادرکنندگان بتوانند موفق عمل کنند. رییس سازمان صمت چهارمحال و 
بختیاری بیان کرد: برای حمایت از صادرکنندگان اقداماتی نظیر تشکیل میزهای صادراتی، کاهش 
زمان اظهار مالیاتی در گمرک و  مشــوق های صادراتی انجام شــد.وی با اشــاره به اینکه ۸۰ واحد 
صنعتی در چهارمحال و بختیاری موفق به اخذ گواهینامه تحقیق و توســعه برای تولید محصوالت 
دانش بنیان شــدند، توضیح داد: برای کســب موفقیت دســتگاه های دولتی باید در کنار بخش 
خصوصی قرار بگیرند. رستمی در پایان با بیان اینکه شــرکت برفاب برای سومین سال متوالی در 
کنار هشت صادرکننده برتر کشور قرار گرفت، همچنین چهارمحال و بختیاری با تحقق ۱۶۸ درصدی 
هدف صادراتی مواجه شد و امیدواریم سال آینده نیز سهم استان از صادرات کشور افزایش پیدا کند.

اخبار

فرمانده سپاه قمر بنی هاشم)ع(چهارمحال 
و بختیاری گفت: قرارگاه امام حســن)ع( 
آبرسانی به ۷۷ روستای استان را عهده دار 
شده ؛ اما نیاز استان بیش از این است که 
تاش می شود تعداد روســتای بیشتری 

برای انجام این مهم انتخاب شود.
سردار پاسدار علی محمد اکبری در نشست 
هماهنگی سفر رییس جمهور به این استان 
افزود: عاوه بر آبرسانی روستایی، احداث 
۳۵۷ کیلومتر راه روستایی در استان نیز در 
دستور کار قرار گاه امام حسن)ع( قرار دارد.

وی تصریح کرد: احداث مسکن محرومین، 
ورود به مباحث کشــاورزی و ایجاد صنایع 
تولیدی روزدبازده از دیگر برنامه هایی است 
که مقرر شــده قرارگاه امام حسن)ع( در 
اســتان اجرا کند.فرمانده سپاه چهارمحال 
و بختیاری تصرح کرد: بر اســاس برنامه 
مقرر شده تا قرارگاه امام حسن )ع( از آخر 

امسال کار خود را در استان آغاز کند.
اکبری همچنین بــه ورود قــرارگاه خاتم 
به طرح های عمرانی اســتان اشــاره کرد و 
گفت: این قرارگاه نیز مقرر شــده تا در چند 
طرح عمرانی مهم استان مشارکت کند که 
امید می رود بتوان بخشــی از برنامه های 
استان را به سرانجام رســاند.وی در ادامه 
ســفر رییس جمهور به اســتان را فرصت 
مناســبی برای دریافت اعتبار برای تکمیل 
طرح های استان دانســت و افزود: انتظار 
مــی رود در انتخــاب طرح ها تــوازن بین 
شهرســتان ها برقرار شــود.فرمانده سپاه 
قمر بنی هاشــم)ع(چهارمحال و بختیاری 
خاطر نشان کرد: مســئوالن پیگیری کنند 
تا با انتخاب طرح هــای اولویت دار و جذب 
اعتبارات، امیدآفرینی که از شــاخص های 
دولت سیزدهم اســت به خوبی در استان 
محقق شــود. بنا بــر اعام شــرکت آب و 
فاضــاب چهارمحال و بختیــاری در حال 
حاضر ۱۸ هزار و ۴۹۳ نفر در ۶۸ روســتای 

استان با تانکر آبرسانی سیار می شوند.

بام ایران

با مسئولان

تحديد حدود اختصاصي
12/33 شماره نامه : 140085602025015176-1400/12/03 چون تحديد 
حدود ششدانگ يکباب ساختمان پالک شــماره 10799 فرعی از 18/3787  
واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتي به نام محمد علی تقی يار 
رنانی فرزند احمدرضا  در جريان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضي ثبت 
به  عمل نيامده اينک بنا به دستور قسمت اخيراز ماده 15 قانون ثبت و بر طبق 
تقاضاي نامبرده تحديد حدود ملک مرقوم در روز پنج شنبه مورخ 1400/12/26 
ساعت 9 در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب اين آگهي به کليه 

مالکين و مجاورين اخطار مي گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور 
يابند. اعتراضات مجاورين و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ 
تنظيم صورت مجلس تحديدي تا 30 روز پذيرفته خواهد شد  و طبق تبصره 2 
ماده واحده قانون تعيين تکليف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف يک 
ماه از تاريخ تســليم اعتراض به اين اداره بايستي با تقديم دادخواست به مراجع 
ذيصالح قضايي گواهي تقديم دادخواســت را اخذ و به اين اداره تسليم نمايد. 
تاريخ انتشار: 1400/12/05  م الف: 1283031  ابوالفضل شهرياری نائينی 

مدير واحد ثبتی حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 
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معاون استاندار اصفهان:

توقف مازوت سوزی در اصفهان از اراده استان خارج است
معاون امور عمرانی اســتانداری اصفهان با اشــاره به اتمام مدت یک ماهه مازوت سوزی، اظهار 
داشت: قطعا مسئله مازوت سوزی با مخالفت های استانداری اصفهان مواجه شده است و به هیچ 
وجه موافقتی با این موضوع نبوده و نیست.مهران زینلیان افزود: به طور جد درخواست کردیم که 
این موضوع تعیین و تکلیف و متوقف شود و سپس فیلتراسیون و دستگاه های جایگزین نصب 

شود که با همین دستور کار جلساتی را با نیروگاه ها برگزار کردیم.
معاون امور عمرانی استانداری اصفهان گفت: حتی مکاتباتی با دادستان برای توقف مازوت سوزی 
انجام شده و دستگاه های نظارتی هم مانند محیط زیست و دانشگاه علوم پزشکی به این مسئله 
ورود کردند و درخواست داریم که بیشتر ورود کنند.وی خاطر نشان کرد: متاسفانه مازوت سوزی 
خارج از اراده استان اتفاق افتاده و با دســتور مقامات باالتر انجام شده است، بنابراین باید از باال 
دستور توقف صادر شود هرچند که تذکرات داده شده اســت.زینلیان با بیان اینکه ضوابط قانونی 
برای مجبور کردن نیروگاه ها و صنایع به استفاده از فیلتراســیون وجود دارد، گفت: در این راستا 
نیز طی مکاتبات انجام شده دادستانی ورود داشته و تذکرات داده شده که وظایف قانونی خود را 

انجام دهند و راه آن تنها اجرای قانون است.

مدیر گروه سالمت خانواده دانشگاه علوم پزشکی استان:

کرونا، دومین عامل مرگ و میر مردان اصفهان است
مدیر گروه سالمت خانواده و جمعیت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: دوران کرونا در ۲ سال 
گذشته باعث شد تا رتبه عوامل موثر در مرگ و میر مردان استان جا به جا شود و ابتال به کووید۱۹ 
پس از بیماری های قلبی عروقی، رتبه دوم فوتی ها شد.مرجان مشکوتی افزود: در سال ۹۸ مهم 
ترین عوامل مرگ و میر مردان در استان اصفهان به ترتیب شامل بیماری های قلبی عروقی، انواع 
سرطان و حوادث بود اما در سال ۹۹ و پس از شیوع فراگیر ویروس کرونا، جایگاه این عوامل تغییر 

کرد و کووید-۱۹ نیز به آنها اضافه شد.
وی اظهار داشت: بررسی آمار مرگ و میر مردان در ســال ۹۹ نشان می دهد که مهم ترین عوامل 
فوت به ترتیب شامل بیماری های قلبی عروقی، ابتال به کووید-۱۹، انواع سرطان ها و حوادث بود 
و بدین ترتیب کرونا به جایگاه دوم عوامل مرگ و میر مردان رسید.مشــکوتی با اشــاره به اینکه 
کشورمان هنوز با همه گیری بیماری کووید۱۹ درگیر است، تصریح کرد: بررسی ها نشان می دهد 
که به طور کلی ابتال به کووید-۱۹ و مرگ و میر ناشــی از آن در میان مردان بیشتر از زنان است که 

دالیل متعددی برای آن وجود دارد.

مدیر کل آموزش وپرورش استان اصفهان:

شرایط امروز جامعه بیش از هر زمانی به جانفشانی نیاز دارد
 همایش بزرگداشت شهدای فرهنگی و هفته ایثار و حماسه با حضور محمدرضا ابراهیمی، مدیر 
کل آموزش وپرورش استان اصفهان و حجت االسالم والمسلمین مصطفی حسناتی، امام جمعه 
شهرستان نجف آباد و مسئولین فرهنگی و اداری شهرستان در نجف آباد برگزار شد.در این مراسم 
محمدرضا ابراهیمی، سرپرســت اداره کل آموزش و پرورش اســتان اصفهان در این مراسم، از 
شهرستان نجف آباد به عنوان شهری شهید پرور و انقالبی یاد کرد که همواره در عرصه های مختلف 

پشتیبان نظام جمهوری اسالمی و والیت بوده است.
وی گفت: شهدای فرهنگی درس ایثار و از خودگذشــتگی را به ما آموختند و به همین علت است 
که امروز شاهد فداکاری های فرهنگیان در حیطه تعلیم و تربیت نسل جدید هستیم.ابراهیمی با 
اشاره به اینکه در اکثر استان های کشور برنامه شهدای فرهنگی در حال برگزاری است، اظهار کرد: 

شرایط امروز جامعه بیش از هر زمان دیگری به جانفشانی و جوانمردی نیاز دارد.

دیارزایندهرودآمادهپذیراییازمسافراننوروزیمیشود؛

سونامی سفر در راه اصفهان

سونامی گردشگری در نوروز ۱40۱ ، چند  نرگس طلوعی
ماه پیش مطرح شد.اولین بار عزت ا... 
ضرغامی این اصطالح را به کار برد.وی  که با رای اعتماد مجلس شورای 
اســالمی به عنوان وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
انتخاب شــده بود در همان روزهای نخســت آغاز ماموریتش در این 
وزراتخانه گفت: ان شاء ا... اگر واکسن ها زده شود و زمینه ایمنی مردم 
بیشتر فراهم باشد، گردشگری را شدت می بخشیم و پر کار به سمت 
جلو پیش می رویــم تا بتوانیم گردشــگری را  از این وضعیت، نجات 
دهیم. اقدامات الزم در حال انجام است. من حتی نگران این هستم 
به فضل الهی وقتی کرونا ریشــه کن بشود، در کشــور سونامی عظیم 
گردشــگری ایجاد شــود و ما باید آمادگی داشــته باشــیم. معاون 
گردشگری وزرات میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز در 
روزهای گذشته از پیش بینی افزایش حجم سفرها در نوروز ۱40۱ خبر 
داد. علی اصغر شالبافیان در این باره گفته است: به نظر می رسد نوروز 
امسال از نظر حجم سفرها یک نوروز بی سابقه است در همین ارتباط 
توصیه های الزم بــرای چگونگی برنامه های نوروز از ســوی مهندس 
ضرغامی انجام شده و ســتاد ملی کرونا نیز در این باره در حال برنامه 

ریزی است و نتایج آن به زودی اعالم می شود.

بســته جامع نرم افزار گردشــگری نوروز 1401 در اصفهان تدوین 
می شود

با توجه به پیش بینی هــای صورت گرفته از افزایش حجم ســفرها، 
مسئوالن اســتان اصفهان از برنامه ریزی های گسترده برای استقبال 
از مســافران نوروزی خبر داده انــد. معاون هماهنگــی امور عمرانی 
اســتانداری اصفهــان در این بــاره گفــت: شناســاندن جاذبه های 
گردشــگری، معرفی ظرفیت ها و تامین امنیت شــهر از اولویت های 
اعضای ستاد هماهنگی سفرهای نوروزی اســتان است و در همین 

راستا بسته جامع نرم افزار گردشگری نوروز ۱40۱ تدوین می شود.
مهران زینلیــان افزود: افزایــش ضریب امنیت گردشــگران، تامین 
پارکینگ، ایمن سازی محورهای مواصالتی، زیباسازی مبلمان شهری، 
تقویت امدادرسانی، نظارت بر بازار و رعایت دستورالعمل های بهداشتی 

جزو اولویت های این ستاد در ایام  نوروز به شمار می رود.
مدیر روابــط عمومــی اداره کل میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشــگری اســتان اصفهان نیز در رابطه با تمهیدات اندیشیده شده 
جهت اســتقبال از مســافران نوروزی در شــهر اصفهــان اظهار کرد: 
تصمیم نهایی ســتاد اجرایی خدمات سفر اســتانداری درباره میزان 
و نحــوه پذیرش مســافر و ســاعت های بازدید از اماکــن و بنا های 

 تاریخی و گردشــگری تابع نظر نهایی ســتاد کرونای کشــور است و 

نحوه پذیرش مســافران بستگی به رنگ شــهرها در شرایط کرونایی 
خواهد داشت.

شــهرام امیری افزود: اقامتگاه های رسمی و غیر رســمی در استان 
اصفهان حدود ۳۵0 هزار نفر ظرفیت داشــتند؛ امــا اکنون حدود 400 
تخت به ظرفیت اقامتی رسمی اســتان به غیر از مدارس اضافه شده 
اســت.وی بیان کرد: در نهایــت می توانیم بگوییم حــدود یک هزار 
و ۳00 واحد اقامتی شــامل هتل ها، مهمانپذیرها، مســافرخانه ها و 
اقامتگاه های ســنتی با ۳۵ هزار تخت، آماده پذیرایی از گردشگران 
نوروزی در اصفهان هســتند. بــه گفته مدیر روابــط عمومی اداره کل 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان، همچنین 
حدود ۱00 واحد اقامتی رسمی در شهر اصفهان با ظرفیت ۱0 هزار تخت 
نیز آماده خدمت رسانی به مسافران هستند که تعداد ۸00 واحد از این 

مراکز اقامتی رسمی و اقامتگاه های سنتی هستند.
اصفهان از دیرباز تاکنون همواره یکی از مقاصد مورد توجه گردشگران 
برای سفرهای نوروزی بوده و بسیاری از هموطنان با توجه به بناهای 
تاریخی فراوان و آب و هوای مناســب در فصل بهار در دیار زاینده رود 
ترجیح می دهند تا اولین روزهای سال جدید را در این شهر بگذرانند. 

تصمیمنهاییستاداجراییخدماتسفراستانداری
دربارهمیزانونحوهپذیرشمسافروساعتهایبازدید
ازاماکنوبناهایتاریخیوگردشگریتابعنظرنهایی
ستادکرونایکشوراستونحوهپذیرشمسافران
بستگیبهرنگشهرهادرشرایطکروناییخواهدداشت

با مسئولان جامعه

قائم مقام سازمان نظام پزشــکی اصفهان اظهار کرد: 
تعرفه های خدمات تشــخیصی و درمانــی به دلیل 
کمبود دانش اقتصاد ســالمت و ســوءمدیریت، به 
موضوع پیچیده ای تبدیل شــده اســت که هر ساله 
وقت و انرژی زیادی را از جامعه پزشــکی می گیرد و 
در پایان نیز با یک راه حل ســطحی، تنها رفع تکلیف 
می شود.محسن مصلحی، اجرای برنامه هایی ازجمله 
ســطح بندی خدمات و نظام ارجاع، پزشک خانواده، 
تدویــن گایدالین ها، پرونده الکترونیک ســالمت و 
تعرفه گذاری براساس کتاب ارزش نسبی خدمات را 

برای حل چالش های کنونی نظام ســالمت ضروری 
دانســت و ادامه داد: تا زمانی که ســهم مناسبی از 
بودجه سالیانه برای حوزه سالمت در نظر گرفته نشود، 
شاهد اتالف منابع با وجود بودجه مختصر این حوزه، 
ســازمان های بیمه گر ناکارآمد، تعییــن تعرفه های 
غیرمنطقی و کشمکش همیشگی بین ارائه کنندگان 
خدمات، ســازمان های بیمه گر و مردم هســتیم که 
نتیجه نهایی آن، نارضایتی همه گروه هاست. قائم مقام 
سازمان نظام پزشکی اصفهان با انتقاد از شیوه کنونی 
تعرفه گذاری خدمات پزشــکی، افــزود: حیرت آور 
است که شــورای عالی بیمه سالمت، هر ساله تعرفه 
مختصری را به عنــوان تعرفه بخش خصوصی اعالم 
می کند؛ اما ســازمان های بیمه گــر، آن را تنها برای 
مردم می دانند و ۷0 درصــد تعرفه بخش دولتی را در 

بخش سرپایی می پردازند. مصلحی، نابسامانی در 
محاســبه و اعالم قیمت واقعی و تمام شده خدمات 
درمانی را دنباله دار دانســت و گفت: براساس قانون 
بیمه همگانی، هر ساله شورای عالی بیمه سالمت باید 
قیمت واقعی و تمام شــده خدمات را با توجه به نرخ 
تورم، سود سرمایه و هزینه استهالک محاسبه و اعالم 
کند؛ اما معموال این موضوع دســتخوش سلیقه ها و 
گرایش های سیاسی و موضع گیری های عوام فریبانه 
می شود که نتیجه ای جز نابسامانی و هرج و مرج در 
پی نداشته است.قائم مقام نظام پزشکی اصفهان، در 
پیش گرفتن رویکردی حرفــه ای و عملیاتی تر درباره 
تعیین تعرفه های پزشکی را ضروری دانست و گفت: 
مباحث قانونی و رویکرد شورای عالی بیمه سالمت در 

این زمینه نیازمند بازنگری است.

قائم مقام سازمان نظام پزشکی اصفهان:

واقعی شدن تعرفه های پزشکی به معنای پرداخت از جیب مردم نیست

گنجینه موسیقی ارمنیان 
جلفای اصفهان

»گنجینه موســیقی ارمنیــان جلفای 
نو« با اهــداف اقتصادی،فرهنگی به 
 ویژه توسعه محور گردشگری اصفهان 
در فروردیــن ۱400 افتتاح شــد.این 
 گنجینــه  در ســال ۱۳۲۵ بــه همت

 » یغی ســابت آبراهامیان«  و به  یاد 
همسر درگذشته اش »آرام آبراهامیان«  
که او نیز از نیکوکاران معروف اصفهان 
بود  به منظور نگهداری از کودکان یتیم 

جلفا خریداری شد.

تور لحظه آخری کیش، کالهبرداری از آب در آمد 
رییس پلیس فتای فرماندهی انتظامی استان گفت: در پی شــكایت چند نفر از شهروندان مبنی 
بر اینكه فردی ناشــناس در ســایت دیوار از آنها كالهبرداری کرده، بررســی موضوع در دستور كار 

کارشناسان این پلیس قرار گرفت.
ســرهنگ ســید مصطفی مرتضوی  عنوان كرد: در تحقیقات صورت گرفته مشخص شد شاكیان 
در سایت دیوار با آگهی ثبت نام تور لحظه آخری کیش مواجه شــده برای ثبت نام با آگهی دهنده 
تماس گرفته و وی به بهانه ظرفیت محدود با ارائه شــماره کارت از آنها درخواست واریز ۲0 میلیون 
ریال به ازای ثبت نام هر نفر را کرده است.رییس پلیس فتای فرماندهی انتظامی استان اصفهان 
گفت: شــاکیان پس از واریز وجه به حساب معرفی شــده نه تنها بلیت دریافت نكرده بودند بلکه 
فروشنده از پاســخگویی به تماس های آنها امتناع و آگهی را حذف کرده است.سرهنگ مرتضوی 
مبلغ کالهبرداری فرد مذکور را بالغ بر ۳00 میلیون ریال عنوان کرد و اظهار داشت : با بررسی مستندات 
و اظهارات شاکیان و انجام اقدامات تخصصی در فضای مجازی سرانجام هویت متهم شناسایی و 
پس از هماهنگی با مقام قضایی در مخفیگاه خود دســتگیر و پس از اقرار به بزه ارتکابی خود برای 
انجام اقدامات قانونی تحویل مراجع قضایی شــد.این مقام انتظامی عنوان کرد: به شــهروندان 
توصیه می کنیم برای خرید یا پیش خرید بلیت یا ثبت نام در تورهای ســیاحتی و زیارتی به دفاتر 
مجاز و معتبر مراجعه و از خرید اینترنتی از سایت های متفرقه و فاقد مجوز یا شبكه های اجتماعی 

خودداری کنند.

دستگاه های بافندگی قاچاق 
 جانشین فرمانده انتظامی استان بیان داشت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی 
استان اصفهان با رصد هوشمندانه محموله های خروجی گمرک به محموله ها وارداتی دستگاه های 
بافندگی مشــکوک و موضوع را در دســتور کار قرار دادند.ســرهنگ  محمدرضا هاشمی فر افزود: 
کارشناســان این پلیس پس از بررســی های دقیق صورت گرفته دریافتند که مالک اصلی ، وزن 
محموله را ۵۸ تن اعالم کرده؛ اما وزن درج شده در ثبت سفارش کاال 4۵ تن است.جانشین فرمانده 
انتظامی استان اصفهان گفت: در نهایت با اســتناد به ماده ۱۱۳ قانون امور گمرکی نقض تشریفات 
گمرکی محرز و  تعداد۸ دستگاه بافندگی خارجی که به صورت قاچاق وارد شده بودند، کشف شدند.

سرهنگ هاشمی فر، ارزش دســتگاه های بافندگی قاچاق را برابر ارزیابی کارشناسان مربوطه ۵0 
میلیارد ریال اعالم کرد و گفت: در این رابطه پرونده تشــکیل و مالک اصلی دستگاه ها برای انجام 

اقدامات قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

 کشف 219 سکه تقلبی با طرح »دوره الیمایی« 
در بویین میاندشت

سرهنگ علی مرشد فریدنی، فرمانده انتظامی شهرستان بویین میاندشت  گفت: ماموران انتظامی 
مستقر در ایستگاه ایست و بازرسی شهید ساالری فرماندهی انتظامی شهرستان بویین میاندشت 
به یک سواری پژو مشکوک و آن را متوقف کردند. در بازرسی از این خودرو ۲۱۹ قطعه سکه قدیمی 
کشف شد که در بررسی های انجام شده توسط کارشناسان مربوطه مشخص شد همه آن ها تقلبی 
و با طرح دوره الیمایی ساخته شده اند.به گفته او در بازجویی های به عمل آمده مشخص شد این 
افراد قصد داشتند سکه های تقلبی را به جای سکه اصلی بفروشــند.این افراد قبل از معامله یک 
سکه یا قطعه ای از یک سکه را که اصل است به خریدار تحویل و پس از اینکه اصالت آن مشخص 
شد، سکه های تقلبی به خریدار تحویل می دهند.سرهنگ فریدنی افزود:  هر گونه خرید و فروش 
سکه های قدیمی جرم است و شهروندان عزیز فریب اینگونه افراد را که گاهی با ارسال پیامک هایی 
مانند اینکه »من یک چوپانم و در صحرا تعدادی ســکه پیداکرده ام و شماره شما را گرفتم که برایم 

بفروشید« یا دیگر پیامک های اینگونه را نخورند و در اسرع وقت موضوع را به پلیس اطالع دهند.

وز عکس ر

ناـجاـ

 دبیر شورای صنفی دانشجویان 
دانشگاه صنعتی اصفهان:

حداقل 30 گیگ اینترنت به 
دانشجویان اختصاص یابد

خبر روز

دبیر شــورای صنفی دانشــجویان دانشگاه 
صنعتی اصفهان اظهار کرد:از دو سال گذشته 
به دلیل مجازی شــدن کالس ها، بسیاری 
از دانشــگاه ها به دلیل کمبــود امکانات زیر 
ساختی با مشکل مواجه شدند. دانشجویی 
کــه از طریق صفحــه کامپیوتر با اســاتید و 
دانشجویان ارتباط می گیرد، طبیعتا در چنین 
شــرایطی آمار افسردگی، خســتگی، ترک 
تحصیل، درخواســت مرخصــی تحصیلی و 
میهمانی افزایش پیــدا خواهد کرد. از طرفی 
اساتید دانشــگاه ها نیز از ارتباط یک طرفه با 
دانشــجویان در کالس مجازی گالیه دارند 
و اعالم کرده اند بســیاری از دانشجویان در 
کالس هــای آنالیــن میکروفــن را وصــل 
نمی کنند. امیرحســین حکیمیان ادامه داد: 
باید هر چه ســریع تر به ســمت بازگشــایی 
دانشگاه ها حرکت کنیم، دانشجویان کشش 
شرکت در کالس های خشــک و رخوت زده 
آنالین را ندارنــد. در ترم جاری بســیاری از 
دانشــجویان ورودی ۹۹ و ۱400 دانشــگاه 
صنعتی اصفهان به دلیل جو افســرده کننده 
آموزش مجــازی می خواســتند از مرخصی 
تحصیلی استفاده کنند. اکثریت دانشجویان 
دانشــگاه ما خواهــان برگــزاری حضوری 
کالس های آموزشی هســتند، به شرطی که 
پروتکل های بهشتی در دانشگاه رعایت شود. 
به عنوان مثــال تعداد اتوبوس ها و وســایل 
نقلیه دانشــگاه باید دو برابر شود، همچنین 
فاصله گذاری اجتماعی رعایت شود و تعداد 
مشخصی از دانشجویان در اتاق های خوابگا 
حضور داشته باشند. وی با اشاره به تخصیص 
اینترنت به دانشــجویان بیان کرد: شوراهای 
صنفی دانشگاه های کشور از وزارت ارتباطات 
می خواهند حداقــل ۳0 گیــگ اینترنت به 
دانشــجویان اختصاص یابد. هــر چند این 
میزان اینترنت با توجه به سطح دانشگاه ها، 
برای انجام تکالیف و پروژه های دانشجویان 
کافی نیســت و ضــرورت دارد میــزان آن 

افزایش پیدا کند.

عضو هیئت علمی دانشکده معماری و هنر دانشگاه کاشان گفت: طراحی معماری خوابگاه متاهالن دانشگاه کاشان با خالقیت دانشجویان کارشناسی ارشد معماری 
دانشگاه کاربردی و ارائه شد.جواد دیواندری  اظهار کرد: مجتمع خوابگاه متاهلین یکی از دغدغه های دانشجویان و مشکالت دانشگاه کاشان است که با کمک ۳۲ نفر 
از دانشجویان ارشد مهندسی معماری در گروه های سه نفره برای رفع این مشکل در دانشگاه، طرح هایی برای اجرای این مجتمع ارائه شد.وی  گفت: کاربردی کردن 
طرح ها و خلق ایده دانشجویان و رفع مشکالت دانشگاه هدف از کاربردی کردن طرح های دانشجویان معماری است.به گفته  وی، محمدرضا حاتمیان )عضو هیئت 
علمی گروه معماری دانشگاه کاشان( به عنوان کارفرما و دانشجویان به عنوان مهندسین مشاور در این طرح مشارکت داشتند.عضو هیئت علمی دانشکده معماری 
و هنر دانشگاه کاشان،گفت: رسیدگی به مشکالت خوابگاه متاهلین برای زوج های دانشــجو، مجموعه اقامتی و سوئیت های ویالیی برای دانشجویان متاهل در 
مجتمع طراحی شده است. دیواندری گفت: ۱۱ موضوع و ایده دانشجویی در طرح ها ارائه شد.وی با قدردانی از تالش های دانشجویان در اجرای طرح های ارائه شده 
گفت: یکی از چالش های شهر کاشان، معماری نامتناسب با اقلیم شهری است که دانشجویان مهندسی معماری با توجه به این موضوعات می توانند طرح های 

خود را متناسب با فرهنگ و اقلیم و بافت شهر کاشان ارائه کنند.

طرح های دانشجویان معماری دانشگاه کاشان، کاربردی شد

عکس: ایرنا



بهداد سلیمی به وضعیت فدراسیون وزنه برداری و بازگشت علی مرادی واکنش نشان داد.با وجود گذشت دو ماه از ابالغ حکم بازنشستگی علی مرادی، رییس 
فدراسیون وزنه برداری، این فدراسیون همچنان بالتکلیف است. وزارت ورزش و جوانان تا کنون سرپرست این فدراسیون را منصوب نکرده و همین موضوع باعث 

شده تا مرادی، بدون هیچ حکم و ابالغی به صورت خودسرانه به فدراسیون برگردد و این ورزش همچنان در برزخ باشد.
بهداد سلیمی، وزنه بردار پرافتخار ایران و قهرمان جهان و المپیک، در حاشیه فینال لیگ وزنه برداری، در پاسخ به این سوال که نظرت درباره حضور دوباره علی 
مرادی در فدراسیون وزنه برداری با وجود بازنشستگی چیست، این واکنش را نشان داد:»خواهش من از وزارت ورزش و جوانان و شخص حمید سجادی این 
است که تکلیف را روشن کند. تقریبا دو ماه از زمانی که اعالم شد مرادی بازنشسته است می گذرد پس چرا هیچ اتفاقی نمی افتد؟ آقای وزیر!من به عنوان کسی 

که سال ها در این ورزش بوده ام از شما خواهش می کنم تا تکلیف وزنه برداری را روشن کنید.«

چراهیچاتفاقیدروزنهبردارینمیافتد؟

پنجشنبه05اسفند22/1400رجب24/1443فوریه2022/شماره3479

بحران بزرگ برای آبی های سلطنتی؛

»پوتین«دستورداد؛سقوطآزادباشگاهمحبوبآلمان
تحوالت اخیر در شــرق اروپا بیش از همه گریبان باشگاه قدیمی و پرهوادار شــالکه را گرفته است.

شــالکه آخرین فرصت خود را برای بازگشــت به دوران اوج را روز ســه شنبه از دســت داد. پس از 
اعالم رسمی روسیه مبنی بر استقالل دو 
استان اوکراین، این باشگاه باالخره باید 
به اسپانسر جنجالی خود، شرکت دولتی 
روسیه گازپروم قطع همکاری کند. یک 
ابزار ساده، اما بسیار موثر برای نشان دادن 
همبستگی آبی های سلطنتی با اوکراین 
وجود داشت؛ باشــگاه به بازیکنان خود 
دستور داده که از پوشــیدن پیراهن های 
منقش به نام شرکت گازپروم خودداری 
کرده و فعال از بازوبندهای مشکی استفاده 

کنند.بعد از تحوالت اخیر، موضع باشگاه شالکه اینگونه بوده است؛ شالکه تحوالت را زیر نظر خواهد 
گرفت، شرایط را ارزیابی می کند و قاطعانه خواهان برقراری صلح برای محافظت از مردم آسیب دیده 
از این بحران است.البته در بیانیه مدیریت باشگاه نامی از اوکراین حتی یک بار هم ذکر نشده است. 
در عوض، نکته مهم برای شالکه این بود که باشگاه با حامی مالی بلندمدت خود گازپروم که ۱۵ سال 
است یک شریک قابل اعتماد بوده، در گفت وگوو مذاکره مداوم باشد.این رابطه به قدری نزدیک بوده 
که ماتیاس وارنیگ از سال 20۱9 نماینده گازپروم در هیئت مدیره باشگاه بوده است. وارنیگ که زمانی 
 Nord کاپیتان سرویس امنیت ایالتی آلمان شرقی بود، یکی از اعضای مدیریت شرکت خط لوله گاز
Stream AG است و به عنوان یک عضو هیئت مدیره باشگاه در نظر گرفته می شود؛ دوست نزدیک 
و قدیمی والدیمیر پوتین. پس باشگاه شالکه نه تنها از نظر مالی، بلکه از نظر معنوی و اخالقی نیز به 
گازپروم وابسته است. حتی قبل از اینکه وارنیگ وارد هیئت مدیره شود، شالکه به خوبی آموزش دیده 
بود که حتی بزرگ ترین حوادث را نادیده بگیرد؛ اشغال کریمه توسط روسیه، سال ها تشدید درگیری ها 

در شرق اوکراین توسط روسیه که اکنون پوتین  آن را به حداکثر رسانده است.
این باشگاه سر تا پا بدهکار اما تمایلی به واکنش نشان دادن به هیچ کدام از این اتفاقات نداشت. در 

ابتدای سال 202۱ و قبل از سقوط به دسته دوم، قرارداد شالکه با گازپروم تمدید شد.

ترکش های شکست در دربی ریاض؛
استعفایعضوطالیی

ترکش های شکست در دربی بزرگ ریاض آغاز شده اســت. النصر در دیدار مرحله یک چهارم نهایی 
جام حذفی عربستان، با نتیجه 2 بر یک مغلوب الهالل شد و از دور رقابت ها کنار رفت. حاال نیز اخبار 
حاشیه ای پیرامون این باشگاه قدیمی به گوش می رسد.ادیب العمری، عضو طالیی باشگاه النصر 
عصبانیت خود را از شکست مقابل الهالل اعالم و استعفای خود را تقدیم هیئت مدیره کرد. او در این 
خصوص گفت: اگر نمی توانیم انتظارات هواداران را برآورده کنیم، باید از مسئولیت عذرخواهی کنیم. 
العمری در حساب کاربری خود در شــبکه اجتماعی توئیتر نوشت: من به عنوان عضو طالیی باشگاه 
النصر از شاهزادگان، عالیجنابان و همکارانم عذرخواهی کرده و استعفای خود را از این سمت تقدیم 
می کنم. وی افزود: این مسئولیت در قبال توده مردم اســت، یا از حقوق آنها دفاع می کنیم یا بابت 
مسئولیت عذرخواهی می کنیم. تا زمانی که حفظ حقوق هواداران ممکن نباشد، عضویت را رها می کنم. 
هواداران النصر نیز از شکست برابر الهالل بسیار عصبانی و خشــمگین هستند. آنها اعتقاد دارند که 
تیم شان مورد بی عدالتی قرار گرفته چرا که خطای پنالتی که در دقیقه 80 به سود الهالل گرفته شد و 

سالم الدوسری آن را به گل دوم الهالل تبدیل کرد، اشتباه بوده است.

حرکت به سمت دوربین یا هواداران، گرفتن  امیررضااحمدی
انگشــت مقابل بینی، نشان دادن عالمت 
هیس و طعنه به منتقدان برای سخن نگفتن؛ این روایت بدعتی است که 
طی سال های اخیر در فوتبال ایران باب شده و بازیکنان مختلف، آن را از 
خود نشان داده اند. البته که این اقدام در دنیا معانی مختلفی دارد و بیشتر 
خطاب به رقیب به کار می رود، اما در ایران، بازیکنانی که معموال در اکثر 
مواقع، به دلیل مواضع خود یا عملکرد فنی ضعیف، مورد انتقاد هواداران و 
منتقدان قرار گرفته اند اما بعد از آن، سعی کرده اند زمانی که عملکردی 
خوب از خود نشان دادند، با نشان دادن هیس به دیگران آن ها را به سکوت 
دعوت کنند. اقدامی که البته هیچ گاه برای بازیکنان عاقبت خوبی نداشته 
و آن ها را حسابی دچار حاشیه کرده است. بازیکنانی که وظیفه شان فوتبال 
بازی کردن است، قراردادهای میلیاردی می بندند تا برای تیم شان مفید 
باشــند و با این وصف وقتی به دلیل عملکرد ضعیف مــورد انتقاد قرار 
می گیرند، دیگران را به سکوت دعوت می کنند. به همین بهانه، در ادامه 
نگاهی به اقدام مشابه دیگر بازیکنان می اندازیم که در سال های اخیر، 

چنین حرکتی انجام داده اند.

مهدیطارمی؛سمفونیچیپوهیس!
ماجرای چیپ عجیب مهدی طارمی در لیگ قهرمانان آســیا و اقدام او 
پس از آن هنوز هم در یادها مانده اســت. در سال 9۶، وقتی تیم فوتبال 
پرســپولیس در چهارمین دیدار خود در مرحلــه گروهی لیگ قهرمانان 
آسیا، در ورزشــگاه آزادی مقابل الریان قطر به تساوی بدون گل رسید، 
مهدی طارمی با اقدامی جنجالی حسابی خبر ساز شد. طارمی، مهاجم 
گلزن پرسپولیس که در آن ســال ها یکی از وزنه های اصلی قرمزها بود، 
در آن دیدار عالوه بر هدر دادن چند فرصــت گلزنی، یک ضربه پنالتی  را 
هم از دســت داد. ضربه پنالتی  که طارمی آن را به شکل چیپ زد و توپ 
از باالی دروازه  به بیرون رفت.پس از به صدا در آمدن ســوت پایان بازی 
خیل عظیمی از هواداران پرسپولیس نسبت به این عملکرد مهدی طارمی 
واکنش نشان دادند و او را در ورزشگاه»بی غیرت«خطاب کردند.  طارمی 
در حالی ضربه پنالتی  را به صورت چیپ زد که پرســپولیس به شدت به 

گلزنی مقابل الریان نیاز داشت. 

علیرضابیرانوند؛شمارهیکبیطاقتقرمزها
علی بیــرو در فصــل ۱۳9۶-9۷ در حالی از قفس توری سرخ پوشــان 
محافظت می کرد، که در چند نوبت ساز جدایی از این تیم را کوک کرده بود. 
اقدامی که باالخره همان فصل، با واکنش هواداران مواجه شد. بیرانوند 
فصل قبل از آن، بعد از بازی با ذوب آهن که به خاطر تعطیلی تمرین به بهانه 
مسائل مالی، صدای اعتراض هواداران را بلند کرده بود، اعالم کرد که به طور 
قطع در پایان فصل از این تیم جدا خواهد شد. در آن مصاحبه جنجالی، 
بیرانوند جمله ای عجیب هم به زبان آورده بود. دروازه بان پرســپولیس 
گفت: »ظاهــرا هیچ چیزی برای هواداران مهم نیســت. آنها یادشــان 
رفته است که ۱0 ســال قبل خواب این قهرمانی را می دیدند«. اتفاقی که 

بیرانوند را مجبور کرد برای بازگشــت به تیم، از هواداران و پیشکسوتان 
عذرخواهی کند.

 سوژه جدایی بیرانوند از پرسپولیس، پس از بازی این تیم در همان فصل، 
مقابل سایپا دوباره مطرح شد. این دروازه بان اعالم کرد که به آینده اش فکر 
می کند و شنیده شد برای پیوستن به تراکتورسازی به عنوان بازیکن سرباز 
در تالش است. یک مصاحبه جنجالی دیگر و یک جنجال بزرگ. اتفاقی 
که منجر شد بازیکنان محبوب پرسپولیس در صفحات مجازی تصاویری 
از دروازه بان تیم شان را منتشر کنند و برای بهتر شــدن رابطه بیرانوند با 
هواداران، وساطت کنند. ولی تماشــاگران حاضر در بازی پرسپولیس و 
پدیده، برخورد مثبتی با بیرانوند نداشتند. آن ها در این بازی اصال دروازه بان 
فیکس تیم شان را تشویق نکردند و به نشانه اعتراض، بوژیدار رادوشوویچ 
را صدا زدند. اتفاقی که برای بیرانوند اســترس زا بود و او در چند صحنه، 
متزلزل نشان داد. روی یکی از همین توپ ها هم که صدای تماشاگران 
بلند شــد، بیرانوند عکس العملی غیرمنتظره داشــت. او با نشان دادن 

»هیس« به هواداران، تصویر عجیبی را رقم زد.

احمدنورالهی؛ازهیسبههوادارانتاصحبتبارسانهها!
داستان شــماره 8 های پرســپولیس، همیشــه جذاب بوده و هست. 

همیشه می گفتند پیراهن شماره 8 پرسپولیس را هر کس تن کند یاغی 
می شود. پیراهن معمولی ها نیست. از حسین کالنی و ناصر محمدخانی 
تا مرتضی کرمانی، مجتبی محرمی، مهدی هاشمی نسب و علی کریمی. 
هر کدام از آنها تا امروز آنقدر ماجرا ســاخته اند که می شود کتاب شماره 
8 جنجالی های قرمز را نوشــت. احمد نوراللهی اما یک 8 متفاوت شد. 
بازیکنی که محبوب قرمزها بود و در بین هواداران سرخ، محبوبیت خاصی 
داشــت. با این حال او هم یک بار البته نه در زمین، که در فضای مجازی 

هیس را به منتقدان نشان داد.

سردارآزمون؛»هیس«بهتالفیجامجهانی
تیم ملی فوتبال ایران اگر چه در جام جهانی روســیه عملکردی مناسب 
داشت، اما انتقادهای زیادی به سردار آزمون صورت گرفت. آزمون که بر 
اساس تاکتیک های کی روش در بخش دفاعی فعالیت بیشتری داشت، 
در فاز حمله نتوانست آنطور که باید هواداران را راضی کند و همین باعث 
شد انتقادات زیادی از او شکل بگیرد. تا جایی که او بعد از جام جهانی، در 
واکنشی احساسی تصمیم به خداحافظی از تیم ملی گرفت که البته این 
تصمیم خیلی زود رنگ باخت.او در جام ملت های 20۱9 بار دیگر پیراهن 

تیم ملی را پوشید و این بار یک هیس عجیب به هواداران نشان داد!

خبر روز

پیشکسوت فوتبال:

فوتبالیستبودننمیتواندبه»ماجدی«کمککند
یک پیشکسوت فوتبال درباره انتخاب میرشاد ماجدی به عنوان سرپرست فدراسیون فوتبال اظهار کرد: 
او فوتبالیســت خوبی بود و همه مدارج فوتبال را طی کرده است؛ اما به نظر من رییس فدراسیون باید 
برخی وابستگی ها و ارتباطات با مسئوالن عالی کشور هم داشته باشد چون فدراسیون اکنون در آستانه 
جام جهانی به هزینه زیادی برای آماده ســازی نیاز دارد. من نمی دانم آقای ماجدی چقدر می تواند از 
ارتباطاتش در راســتای گرفتن امکانات برای تیم ملی استفاده کند. رســول کربکندی ادامه داد: فقط 
فوتبالیست بودن نمی تواند کمک کند. این اتفاقات در دنیا کمتر پیش می آید که یک رییس فدراسیون را 
می آوریم و بعد آن را عزل می کنیم. ای کاش ابتدا جایگاه و رزومه یک شخص را بررسی می کردند. هنوز 
یک سال نشده که با هیئت رییسه اختالف پیدا کرد و این برکناری وجهه بین المللی ما را تحت تاثیر قرار 
می دهد و باعث می شود فوتبال ایران اعتبار خود را از دست بدهد.این پیشکسوت فوتبال با بیان این که 
تخصص، مدیریت و رابطه بحث های مهمی است که یک رییس فدراسیون برای موفقیت باید داشته 
باشد، گفت: به طور مثال صفایی فراهانی فوتبالی نبود؛ اما موفق ترین رییس فدراسیون فوتبال ما بود 
چون مدیر بود و وابستگی اش به دولت بسیار می توانست به مسائل مالی و امکانات به فوتبال ما کمک 

کند. به نظر من فقط فوتبالی بودن دلیلی بر موفقیت فوتبال نیست.

یک مدیر سابق فدراسیون فوتبال:

»ماجدی«بهترازمدیرصفرکیلومتراست
یک مدیر سابق فدراسیون فوتبال  درباره اجرای مفاد قانونی در اساسنامه فدراسیون فوتبال و برکناری 
موقت شهاب الدین عزیزی خادم، رییس این فدراسیون در پی برخی اقدامات و نبود تعامل با هیئت 
رییسه گفت: به طور کلی وجود هر گروهی به اسم هیئت رییسه، هیئت نظاره گر، کنترل کننده و ... در 
هر ارگان که افراد ذی صالح و بدون منفعت کار مدیریت را کنترل کنند، به طور صد درصد به نفع آن ارگان 

است. تا به حال کسی از تک روی خیری ندیده است. 
به طور کلی در فوتبال، والیبال، اداره دولتی و شرکت خصوصی، اگر چنین کنترلی باالی سر رییس باشد، 
به احتمال زیاد سعی می کند مشورت کند و بهترین تصمیم را بگیرد. حسن غفاری ادامه داد: در نتیجه 
با وجود هیئت رییســه، ریس و مدیریت به جای اینکه تک روی کند و به احتمال زیاد تصمیم اشتباه 
بگیرد، اقدام به مشورت گرفتن می کند. کاری هم به فدراسیون فوتبال ندارم. این یک حرکت خوب بوده 
که در اساسنامه گنجانده شده که اعضای هیئت رییسه، رییس فدراسیون را در صورت خروج از مسیر 
قانونی خود، به طور موقت اخراج کنند. گنجاندن این قبیل ماده ها به نفع ارگان هاســت و گرنه باید ۴ 
سال متحمل کارهای اشتباه آن طرف باشند، بدون اینکه اهرمی برای برکناری 
وجود داشته باشد.وی درباره انتخاب میرشاد ماجدی به عنوان یک چهره 
فوتبالی به عنوان سرپرســت فدراســیون و خوش بینی اهالی فوتبال به 
انتخاب فردی از بدنه این رشته تاکید کرد: قدر مسلم اگر کسی که اقتصاد 
و حسابداری خوانده باشــد، رییس بانک شود، امکان موفقیتش بسیار 
بیشتر از کسی است که شیمی یا فیزیک خوانده است.  من شناخت دوری 
از ماجدی دارم. می دانم فوتبالیست بوده و یکی، دو بار پست مدیریتی 
داشته است. او صفر کیلومتر نیست. به نظرم بهتر از کسی است 
که فوتبال بازی نکرده و اگر سه توپ بگذاریم جلوی او نمی تواند 
 تشخیص دهد کدام یکی مال بسکتبال، والیبال و فوتبال است.

  هیچ کدام از این هــا را از االن نمی توانیم قضــاوت کنیم که 
 در این مدت کوتاه موفق خواهد بود یــا خیر. در عین حال

 آدم نســبت به کســی که بــه مســائل شــناخت دارد، 
خوش بین تر است تا کســی که به صورت صفر کیلومتر از 

وزارت دارایی آمده است.

دیدگاه

سرمربی سابق فوتبال ایران:

هیچگاهحجابرا
مانعیبرایفوتبالزنان

نمیدانستیم
با وجود حــذف در مرحله گروهــی، اولین 
حضور ایران در جام ملت های آســیا 2022 
یک لحظه تاریخی برای تیم ملی بانوان باقی 
گذاشته اســت. کتایون خسرویار، سرمربی 
 ،ABC ســابق فوتبال ایران در گفت وگــو با
خاطرنشان کرد که بدون توجه به نتیجه جام 
ملت های آسیا، فوتبالســت های زن ایرانی 
مجبور شده اند ۱0 برابر بیشــتر از موانعی که 
بقیه تیم ها دارند، بپرند.خسرویار گفت: زنان 
ایرانی عالقه زیادی به فوتبال دارند. اگر به آنها 
فرصت دهید، تحت تاثیر قرار خواهید گرفت. 
چندین ســال طول کشــید تا همه بفهمند 
فوتبال زنان وجود دارد؛ اما امــروز در ایران 
مردم به بازیکنان احترام زیادی می گذارند و 
فوتبالیست بودن به معنای »سلبریتی«بودن 
است. واقعا احساس می کنم که طی شش 
سال گذشته، حمایت بزرگی از کشور دیده ام، 
دولت، مقامات، عموم مردم، مردان و زنان در 
هر ســنی از تیم بانوان حمایت کردند. وقتی 
برای اولین بار به ایران نقل مکان کردم، فقط 
بیســت بازیکن فوتبال معرفی شده بودند. 
االن دو میلیون بازیکن داریم، این رقم طی 

پانزده سال بسیار زیاد است.
خســرویار، خود ســهم مهمی در این رشد 
داشته است. انتخاب او شجاعانه بود. متولد 
و بزرگ شده در ایاالت متحده، در سال 200۵ 
بــرای »دو هفته تعطیالت« بــه ایران آمد و 
در عوض بیش از پانزده ســال در اینجا ماند، 
دقیقا با هدف رشــد فوتبال زنان. این مربی 
ادامه داد: اینجا بود که مسیر زندگی من تغییر 
کرد. آنها دلیل بســیار خوبی برای ماندن به 
من دادند و گفتند شــما چهره کشور را تغییر 
خواهید داد، مسیر کشــور را از نظر مشارکت 
زنان در ورزش تغییر خواهید داد. قطعا باید 
ماندن را در نظر بگیرید. خسرویار افزود: ما 
حجاب اسالمی را مانعی نمی دانستیم، بلکه 
آن را ابزاری برای مشــارکت بیشتر زنان در 

ورزش می دانستیم.

فوتبال جهان

وز عکس ر

»بنا«ناظررقابت
مدعیانتیمملیدر

جامتختی
چهل ودومین دوره رقابت های کشتی 
فرنگی بین المللی جــام تختی، در 
سالن 2۵00 نفری مجموعه بوستان 
اهواز آغاز شد.با توجه به اهمیت این 
مسابقات در شــناخت ترکیب تیم 
ملی، محمد بنا، با حضور در اهواز از 

نزدیک نظاره گر رقابت هاست.

رییس فدراسیون چوگان در مورد آخرین وضعیت 
مجموعه چوگان و سوارکاری شهدا )قصر فیروزه( 
که فدراســیون چوگان نیز در آن مســتقر اســت و 
چالش هــای به وجود آمده با شــرکت توســعه و 
نگهداری اماکن ورزشــی، اظهار کــرد: در رابطه با 
تعیین تکلیف این مجموعــه دو بار با وزیر ورزش و 
جوانان صحبت کردیم و به شرکت توسعه و نگهداری 
اماکن ورزشی دستور داده شد؛ اما عمال از سوی این 
شرکت اقدامی صورت نگرفت و مجموعه چوگان و 

سوارکاری شهدا )قصر فیروزه( روی هواست!
ابراهیم نوزایی با بیان اینکه عالوه بر این با شــرکت 
توسعه و نگهداری اماکن ورزشی نامه نگاری کردیم 
تا وضعیت چوگان را در مجموعه چوگان و سوارکاری 
شهدا )قصر فیروزه( مشخص کند، خاطرنشان کرد: 
متاسفانه این شرکت تحت عنوان تصرف در اموال 

دولتی به قوه قضاییه شــکایت کرده است و معتقد 
هســتند به دلیل اینکه قرار داد به اتمام رســیده و 
قرارداد جدیدی منعقد نشده به منزله تصرف است.

رییس فدراسیون چوگان با اشاره به اینکه مجموعه 
چوگان و سوارکاری شهدا )قصر فیروزه( به صورت 
قرارداد BOT در اختیار فدراســیون چــوگان قرار 
داشته و حدود ۱۱ سال از زمان این قرارداد می گذرد، 
گفت: مسئوالن شرکت توســعه و نگهداری اماکن 
ورزشی کشور اعالم کرده اند که تاریخ این قرارداد به 

پایان رسیده است.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر اوضاع مجموعه 
چوگان و ســوارکاری شــهدا )قصر فیروزه(، مبهم 
است، اظهار کرد: ظاهرا قرار است شرکت توسعه و 
نگهداری اماکن ورزشــی این مجموعه را در اختیار 
بخش خصوصی قرار دهد و مقوله درآمدزایی از آن 

مدنظر است.
رییس فدراسیون چوگان با تاکید بر اینکه مجموعه 
چوگان و سوارکاری شــهدا )قصر فیروزه( به عنوان 
اثر ملی در فهرســت آثار ملی غیرمنقول ایران ثبت 
شــده اســت، تصریح کرد: کاربری این مجموعه 
چوگان اســت و در این زمینه مکاتبــه ای با وزارت 
میراث  فرهنگی و گردشگری داشتیم و آن ها نیز به 
شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی نامه نگاری 
کرده اند که حق تغییر کاربری یا ساخت و ساز در این 
این مجموعه وجود ندارد و هر اقدامی در این راستا 

خالف قانون است.

مجموعه چوگان »قصر فیروزه« روی هوا؛

وزارتورزشتعیینتکلیفکند

گزارشی از بدعت غلطی که بین فوتبالیست ها رایج شده است؛

هیس!منتقدان حق اظهار نظر ندارند
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مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری  خبر داد:

فضاسازی ایستگاه های بازیافت شهر اصفهان در آستانه نوروز
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان با اشــاره به برنامه های سازمان مدیریت 
پسماند شهرداری اصفهان در آستانه ســال جدید، اظهار کرد: انتخاب متصدیان برتر ایستگاه های 

بازیافت و شهروندان نمونه که بیشترین 
همکاری را با این ایســتگاه ها داشته اند 
و قدردانــی از آنها یکــی از اقدامات در 
دستور کار این ســازمان است.غالمرضا 
ســاکتی با بیــان اینکــه خودروهای 
جمع آوری پسماند خشک رنگ آمیزی 
می شود، ادامه داد: اطالع رسانی در مورد 
جمع آوری اقالم حجیم و پسماندهای 
الکترونیــک، همچنین توزیــع گل در 
ایســتگاه های بازیافت در ازای دریافت 

پســماند خشــک از دیگر برنامه های ســازمان مدیریت پســماند در روزهای پایانی سال است.
مدیرعامل سازمان مدیریت پســماند شــهرداری اصفهان با بیان اینکه در آستانه فرارسیدن سال 
جدید، فضاسازی ایســتگاه های بازیافت سطح شهر و طراحی و ســاخت المان های بازیافتی در 
کنار ایستگاه های منتخب انجام خواهد شد، تاکید کرد: توزیع کود ورمی کمپوست در ایستگاه های 
بازیافت در بسته های دو و پنج کیلویی در ازای تحویل اقالم بازیافت و اجرای برنامه های فرهنگی 
ویژه نوروز انجام خواهد شد.وی با بیان اینکه فراخوان عکس سفره های هفت سین با هنر بازآفرینی 
بدون ماهی و سبزه همراه با اهدای جوایز در ایام عید نوروز امسال از دیگر برنامه های در نظر گرفته 
شده است، گفت: فراخوان تهیه فیلم از بازی های بازیافتی در ایام عید نوروز ۱۴۰۱، طراحی و استقرار 
ایستگاه های سیار آموزشی )محله محور یا نقاط منتخب شهر( و اجرای طرح »ب مثل بازیافت« با 

تم نوروز در ایستگاه های منتخب از دیگر برنامه های در نظر گرفته شده به شمار می رود.
 

مدیرعامل سازمان عمران شهری شهرداری اصفهان  اعالم کرد:

تکمیل فاز دوم خیابان مادی قمیش در آینده ای نزدیک
مدیرعامل سازمان عمران شهری شهرداری اصفهان با اشاره به پروژه های در دست اجرای سازمان 
عمران شهرداری اصفهان، اظهار کرد: احداث خیابان شــهیدان امینی واقع در منطقه ۱۲ با اعتبار 
۸ میلیارد ریال، احداث کندروی جنوبی خیابان روشن دشــت واقــع در منطقه چهار با اعتبار ۷۸ 
میلیارد و ۲۴۶ میلیون ریال، احداث بازیکده حصه شــمالی واقع در منطقه ۱۴ و احداث خیابان 
صنعتگران واقع در منطقه ۱۲ بــا اعتبار ۴۹ میلیارد و ۴۰ میلیون ریــال از جمله پروژه های جاری 

سازمان عمران است.
مجید طرفه تابان از احداث فاز دوم خیابان مادی قمیش و خیابان بهشت از کیلومتر ۱۶۰۰ تا انتها، 
به عنوان دو پروژه در منطقه ۹ یاد کرد و افزود: فاز دوم خیابان مادی قمیش با اعتبار ۱۷ میلیارد 
و ۸۸۳ میلیون ریال و خیابان بهشــت از کیلومتر ۱۶۰۰ تا انتها با اعتبار ۷۹ میلیارد و ۶۶۵ میلیون 
ریال در دست اجرا قرار دارد.مدیرعامل سازمان عمران شهری شهرداری اصفهان درباره پروژه های 
در حال اجرای منطقه هفت شــهرداری نیز گفت: پروژه های احداث باند شمالی چشمه خونین 
با اعتبار ۲۲ میلیارد و ۷۳۱ میلیون تومان، احداث خیابان نســیم و خیابان ۱۴ متری با اعتبار ۵۲ 
میلیارد و ۸۶۹ میلیون ریال و احداث خیابان احمدی در این منطقه در دســت اجرا قرار دارد.وی 
در خصوص سایر پروژه های سازمان عمران شهرداری، اظهار کرد: احداث خیابان شهید خدامی 
در منطقه ۱۲ با اعتبار ۲۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال و دو پروژه زیرسازی و اجرای BRT خیابان 
ارغوانیه و مادی راران با اعتبار هشت میلیارد و ۲۲۰ میلیون ریال و پل های بتنی روی کانال مقداد 

با اعتبار ۱۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال در منطقه ۱۵ شهرداری از جمله این پروژه هاست.

حمله سگ های ولگرد به امنیت و آرامش شهروندان؛

چه کسی پاسخگوست؟!

حمله یک سگ ولگرد به کودک خردسال   سمیه مصور
اصفهانی در محلــه صنعتی محمود آباد 
اصفهان، بار دیگر لزوم جمع آوری سگ های بال صاحب را نشان داد؛ 
ســگ هایی که در شــهر جوالن می دهند و هر چند وقــت یک بار 
شهروندان را دچار آسیب جدی می کنند.افزایش سگ های ولگرد و 
گرســنه در برخی از خیابان ها و کوچه های  شــهر، شرایط ناامنی را 

برای مردم و به ویژه زنان و کودکان ایجاد کرده است.
مریم احمدی یکی از شهروندان اصفهانی ساکن مناطق حاشیه ای 
است که  مورد حمله ۲ ســگ ولگرد  قرار گرفته است.وی با توصیف 
شرایط نامناســب روحی خود پس از حمله ور شــدن این سگ ها 
می گوید: چند ماه پیش برای خرید از خانه خارج شــدم که ۲ سگ 
ولگرد در خیابان مــرا دنبال کردند و مــورد حمله آنها قــرار گرفتم.

احمدی  می افزاید: در این حمله دســت ها و پاهایم زخمی شدند و 
در کنار درمان جای جراحت، به دلیل آسیبی که به ماهیچه های من 
وارد شد ناچار شدم چندین جلسه فیزیوتراپی انجام دادم که بسیار 

هزینه بر بود.
وی با ابراز نگرانی از وجود ســگ های گرسنه و وحشی در شهر ادامه 
داد: شــانس آوردم که االن زنده هســتم زیرا چند نفر به من کمک 

کردند؛ اما آثار حمله سگ بر بدنم مانده و بدتر از آن روح و روان من 
نیز آسیب دیده است.

این شــهروند اصفهانی ادامه می دهد: وحشت ادامه دار تمام وجود 
من را گرفته به طوری که شب ها نیز نمی توانم بخوابم و هنگام خروج 

از خانه دچار ترس و وحشت می شوم.
مریم می گوید: دیگر تمایلی به پیاده روی در ســطح شهر را ندارم و 
مدام ترس دارم که مورد حمله ســگ قرار گیرم و حتی کشته شوم. 

آرامش قبلی را برای زندگی در این شهر از دست داده ام.
از بین رفتن امنیت شهروندان به خصوص زنان و کودکان باعث شده 
تا ســامان دهی ســگ های ولگرد به یکی از مطالبات جدی آنها از 
مسئوالن شهری تبدیل شود.مدیران شهری نیز بارها از جمع آوری و 
یا عقیم کردن این سگ ها صحبت کرده اند؛ اما متاسفانه این موضوع 
به درستی صورت نگرفته و همچنان سگ های بدون صاحب در گوشه 

و کنار شهر پرسه می زنند.
 مجتبی اکبری،رییس اداره خدمات شــهری منطقه ۱۲ شهرداری 
اصفهان عدم همکاری مدیریت شهرک ها و شهرهای مجاور در کنترل 
و عقیم سازی سگ هاو  تغذیه سگ های ولگرد با پسماندهای غذا 
را از دالیل اصلی پرســه سگ های ولگرد در شــهر می داند و معتقد 

است سگ های نگهبان مورد استفاده در منطقه صنعتی محمودآباد به 
سادگی زاد و ولد می کنند و توله های آنها برای یافتن غذا روانه محله  
مســکونی محمودآباد و محالت همجوار می شوند از این رو تا زمانی 
که مشکل به شکل ریشه ای حل و فصل نشود، قادر به تامین امنیت 

کامل ساکنین این محل نخواهیم بود.
آن طور که مدیرکل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری 
اصفهان  گفته است: مرکز و پناهگاه سگ های فاقد سرپرست در شهر 
اصفهان در  سال ۱۳۹۲ تاسیس شد  که در این مرکز، سگ های بدون 
سرپرست، پس از زنده گیری مورد معاینه، شست و شو، انگل زدایی 
و درمان قرار می گیرند و با گذشــت ۱۵ تــا ۲۰ روز از دوران نقاهت و 

قرنطینه آنها، رهاسازی می شوند.
امیرحسین خسروی با بیان اینکه مطابق با قانون ابالغ شده از سوی 
وزارت کشــور، مدیریت مرکز نگهداری از حیوانات فاقد سرپرست، 
وظیفه گروه های مردم نهاد حامی حیوانات است، مدعی شده وظیفه 
قانونی شهرداری اصفهان تنها نظارت بر عملکرد این مرکز است؛ اما 
با این وجود، مدیریت شهری روزانه بیش از ۱۴۰ میلیون ریال برای 
تامین غذا، دارو، اســتخدام دامپزشــک، خودروهای جمع آوری و 

حق الزحمه مسئوالن نگهداری هزینه می کند.

به گزارش اداره ارتباطات سازمان فرهنگی، اجتماعی 
و ورزشی شهرداری اصفهان، آیین رونمایی و اعالم 
فراخوان مهرواره قصه گویــی از کتاب »قصه های 
شهر من« در مجتمع کانون پرورش فکری کودکان 

و نوجوانان استان اصفهان برگزار شد.
این کتاب در دو جلد و در قالب طرح کالس شهر از 
سوی معاونت اجتماعی و مشــارکت های مردمی 
ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
اصفهان و با همکاری اداره کل آموزش و پرورش و 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان تهیه 
و چاپ شده است. جلد دوم کتاب »قصه های شهر 
من« شامل ۲۰ داستان است و دانش آموزان کالس 
اول ابتدایی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۱ فرصت دارند 

در مسابقه قصه گویی از این کتاب شرکت کنند.
رییس اداره توســعه فرهنگ شــهروندی سازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شــهرداری اصفهان 
همزمانی آیین رونمایی و اعــالم فراخوان مهرواره 
قصه گویی از »قصه های شــهر من« با روز جهانی 
زبان مادری را به فال نیک گرفت و اظهار داشــت: 
طبق اعالم ســازمان جهانی یونسکو بیش از ۶ هزار 
زبان در دنیا وجود داشته که ۳ هزار زبان از میان رفته 
و برخی دیگر از این زبان ها نیز در معرض نابودی قرار 
دارد؛ بنابراین پاسداشت زبان های بومی و محلی در 

جوامع شهری بسیار حائز اهمیت است.
احمد رضایی افزود: در کالن شهرها با زیست اقوام 
گوناگون در کنار یکدیگر مواجه هســتیم که زبان، 
ابزار ارتباط آنها با یکدیگر است و چه بهتر که بتوانیم 
با زبان هر قوم با آنها ارتبــاط موثر برقرار کنیم. برای 
ایجاد این ارتباط نیاز به اســتفاده هنرمندانه از زبان 
داریم. در کشــوری زندگی می کنیم که ســرزمین 
قصه ها و کهن داستان هاست که از نیاکان ما سینه 

به سینه منتقل شده است.
وی ایرانیان را مردمی قصه دوست و قصه گو دانست 
و ادامه داد: ادبیات کهن ایران سرشــار از قصه های 
شگرف، زیبا و جذاب است؛ بنابراین امروز نیز باید 
فرزندان خود را به سمتی ســوق دهیم که قصه گو 
تربیت شوند تا بتوانند با زبان هنر و قصه با همساالن 
خود ارتباط برقرار کنند. همچنین باید از شهرنشین 
به شهروند تبدیل شــویم؛ بنابراین باید مهارت های 

شهروندی را به کودکان و سایر اقشار جامعه آموزش 
دهیم.رییــس اداره توســعه فرهنگ شــهروندی 
ســازمان فرهنگی، اجتماعیو ورزشــی شهرداری 
اصفهان، آمــوزش مفاهیــم شــهروندی را نقطه 
اشتراک و عامل پیوند مدیریت شهری با آموزش و 
پرورش و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
دانســت و تصریح کرد: کتاب قصه های شــهر من 
تمام این ویژگی ها را در خــود جا داده و امیدوارم با 
هم افزایی موجود میان این سه دستگاه و همچنین 
حضور مربیان و کارشناســان کاربلد در کنار کودکان 
برای آموزش این تکنیک ها، در آینده شــهروندانی 

مشارکت جو، فعال و مسئولیت پذیر داشته باشیم.
رضایی با اشاره به حضور حدود ۱۱۳ هزار دانش آموز 
در طرح کالس شــهر بیان کرد: امیــدوارم مهرواره 
قصه گویی از کتاب قصه های شــهر من به زودی به 
مهرواره  ای ملی تبدیل شود و قطعا جامعه از مواهب 

و نتایج خوب آن بهره مند خواهد شد.

توسعه در بستر فرهنگ اتفاق می افتد
همچنین معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش 
و پرورش اســتان اصفهان در این مراســم با اشاره 
به ســرانه ۳۰ دقیقه ای مطالعه در کشورمان اظهار 
داشــت: این میزان کم مطالعه روزانه جای نگرانی 
دارد. این در حالی است که توسعه در بستر فرهنگ 
اتفــاق می افتد و همه ما باید تــالش کنیم تا مردم 

کشورمان به فرهنگ کتابخوانی بازگردند.
لیال ســادات ابطحی با بیان اینکه کــودکان ما باید 
کتابخوان به دنیا بیاینــد، افزود: جنین از ۶ ماهگی 
صداهــا را می شــنود؛ بنابرایــن مــادر می تواند از 
همان دوران برای کودک خود قصه بگوید و بســتر 

کتابخوانی را در خانواده خود فراهم کند.
وی با بیان اینکه بیشتر افراد حضور در فضای مجازی 
را جزو ساعات مطالعه خود محسوب می کنند، ادامه 
داد: باید بدانیم که خواندن متن در فضای مجازی 

جای مطالعه کتاب را نمی گیرد.
معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش 
اســتان با اشــاره به اجرای طرح هــای کتابخوانی 
کودکان در مدارس کشورهایی مانند ژاپن، آمریکا و 
هلند گفت: در این زمینه از دنیا بسیار عقب هستیم 
اما خوشبختانه ســه ضلعی شــهرداری اصفهان، 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و اداره کل 
آموزش و پرورش استان اتفاقات خوبی را رقم زده 
که امیدوارم در آینده به همکاری های گسترده تری 

نیز منجر شود.
ابطحی با بیان اینکه کتابخوانی عزت نفس کودکان 

را افزایش می دهد، تصریح کرد: کودکان با مطالعه 
صاحب اندیشه های مثبت و بلندپروازانه و جرات ورز 
می شــوند، می توانند نیازهای خود را به خوبی بیان 
کنند، صاحب سبک و اندیشــه شده و خودشان به 

نویسندگان آینده تبدیل شوند.
در ادامه، مدیرکل کانون پــرورش فکری کودکان و 
نوجوانان استان اصفهان با اشاره به افزایش توجه 
مسئوالن کشــور به تربیت شــهروند مشارکت جو، 
فعال و مســئولیت پذیر در دهه هــای اخیر گفت: 
خوشبختانه شــاهد تحول در نگرش ها و بازنگری 
همه جانبه برنامه های درســی آمــوزش و پرورش 

برای تربیت چنین شهروندانی هستیم.
نســرین باباپور با بیــان اینکه طرح کالس شــهر 
که از دو ســال پیش آغاز شــد، تغییرات مثبتی را 
در دیدگاه های آموزشــی ایجاد کــرده و به زوایای 
پنهان کتاب های درســی پرداخته است، افزود: در 
ســند تحول بنیادین آموزش و پــرورش بر تربیت 
فراســاحتی کودکان و نوجوانان دانش آموز اشاره 
شــده که بر رشــد همه جانبه دانش آموزان در ابعاد 
زیستی، اجتماعی، اقتصادی، هنری و ... تاکید دارد 

و همگان باید برای تحقق این امر به میدان بیایند.
وی تصریح کرد: برای تدوین کتاب های قصه های 
شهر من، کتاب بخوانیم و بنویسیم پایه اول ابتدایی 
بررســی و ۳۰۰ کلمه از آن اســتخراج و قصه های 
این کتاب بر اســاس آنها نوشته شد که حول محور 
مفاهیم شهروندی اســت. همچنین اداره توسعه 
فرهنگ شــهروندی ســازمان فرهنگی اجتماعی 
ورزشی شهرداری اصفهان انیمیشــن هایی از این 

قصه ها تولید کرده است.

 کودکان و نوجوانان باید مهــارت قصه گویی
 را بیاموزند

مدیرکل کانون پرورش فکــری کودکان و نوجوانان 
استان با بیان اینکه کودکان و نوجوانان باید مهارت 
قصه گویی را بیاموزند، اضافه کرد: مهرواره قصه گویی 
از کتاب قصه های شــهر من فرصت آموختن این 
مهــارت و افزایش اعتماد به نفــس، ارتقای هوش 
هیجانــی و ارتباط موثــر با مخاطــب در کودکان و 

نوجوانان را فراهم می کند.
باباپور، بــا تقدیــر از حمایت معــاون اجتماعی و 
مشارکت های مردمی ســازمان فرهنگی اجتماعی 
ورزشی شــهرداری اصفهان از این طرح، تاکید کرد 
هنوز در پله اول هستیم و باید برای رسیدن به نتایج 
مطلوب تــر و تحقق تاکیدات مقــام معظم رهبری 

درباره مسائل فرهنگی بیشتر تالش شود.

فراخوان مهرواره قصه گویی »قصه های شهرمن« اعالم شد؛

کالس  اولی ها »قصه گو« می شوند

صنعتی  منطقه  در  استفاده  مورد  نگهبان  ی  سگ ها
محمودآباد به سادگی زاد و ولد می کنند و توله های آنها 
برای یافتن غذا روانه محله  مسکونی محمودآباد و محالت 
همجوار می شوند از این رو تا زمانی که مشکل به شکل 
ریشه ای حل و فصل نشود، قادر به تامین امنیت کامل 

ساکنین این محل نخواهیم بود

لزوم ارتقای ایمنی اماکن تجاری در روزهای پایانی سال
مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شــهرداری اصفهان گفت: کسبه باید در روز های 
پایانی سال برای جلوگیری از حوادث غیرمنتظره و ناگهانی موارد ایمنی را رعایت کنند.ابراهیم مطلبی 
اظهار کرد: کپســول های شش کیلویی 
پودر و گاز برای کسبه در نظر گرفته شده 
که خوشــبختانه به وفور قابل دسترس 
و تهیه اســت.در هر واحد تجاری وجود 
کپسول آتش نشــانی الزامی است و در 
صورتی که متراژ واحد تجاری بیشــتر از 
حد معمول باشد، باید به ازای هر ۵۰ متر 
یک کپسول اضافه شود.وی با بیان اینکه 
باید نکات ایمنی برق مورد توجه کســبه 
قرار گیرد تا از حادثه برق گرفتگی و بروز 
حادثه جلوگیری شود، گفت: ایمنی برق نکته دیگری اســت که باید در نظر گرفته شود، مهم ترین 
عامل وجود کلید »محافظ جان« است که از نشت جریان و برق گرفتگی جلوگیری می کند،بنابراین 
بعد از کنتور اصلی، وجود این کلید ضروری است.موارد ذکر شده برای تمام اصناف الزامی است و 
هر صنف با توجه به نوع فعالیت باید نکات ایمنی را رعایــت کند تا حوادث غیرمنتظره اتفاق نیفتد، 
المپ های پر مصرف در ویترین مغازه های پوشاک می تواند آتش سوزی را به همراه داشته باشد، 
بنابراین کسبه باید به این موارد توجه داشته باشند.به گفته مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شهرداری اصفهان، استفاده از سیستم های گرمایشی غیرمتعارف و نامناسب همچون پیک 
نیک و بخاری های بدون دودکش بسیار خطر آفرین است و گازگرفتگی ایجاد می کند، حتی ممکن 
است براثر بی احتیاطی آتش سوزی اتفاق بیفتد، به همین دلیل به کسبه توصیه می شود از سیستم 

گرمایشی اصولی، کولر های گازی دو زمانه و استاندارد استفاده کنند.
 

سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری کاشان مطرح کرد:

انعقاد قراردادها در حوزه فضای سبز بر مبنای نگاه همه جانبه 
سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری کاشان با اشاره به اینکه مدیریت شهری در 
دوره کنونی فقط نظارت بر حسن اجرای قراردادهایی را عهده دار است که در مدیریت قبلی شهرداری 
منعقد شده است، در خصوص رویکرد این دوره مدیریت شهری در عقد قراردادها  تصریح کرد: در 
این زمینه فقط به یک آیتم تاثیرگذار توجه نداشته و با نگاهی همه جانبه و با در نظر گرفتن معایب 

قراردادهای قبلی اقدام می کنیم.
 علی غفاری فر با بیان اینکه یکی از اصول انکارناپذیر نگهداری فضای سبز شهری، هرس درختان 
است، عنوان کرد: هرس درختان با هدف ایجاد تعادل، فرم دهی مناسب در بعضی گونه ها، کنترل 
رشد درختان، حذف شاخه های آفت زده و بیمار انجام می شود.وی، در خصوص اقدامات اصالحی 
صورت گرفته در حوزه فضای سبز طی نیمه دوم ســال جاری، به سابقه و حواشی این اقدامات در 
گذشته اشاره کرد و گفت: بر خالف سربرداری سال گذشته درختان، در این دوره صرفا شاخه های 
زائد درختان زیتون تلخ هرس شــد و تنه جوش و پاجوش درختان نارون از بین رفت.به گفته وی، 
هرس درختان اکالیپتوس بلــوار کارگر نیز به دلیل رفع خطرات احتمالی، جلوگیری از شکســتن 
تنه درختان در اثر بادهای فصلی، کنترل رشــد طولی و ارتفاعی و آسیب به زیرساخت های شهری 
صورت گرفته است.سرپرست سازمان ســیما، منظر و فضای سبز شــهرداری کاشان با یادآوری 
اینکه نگهداری فضای سبز شهر کاشان از ســال ۹۶ به بخش خصوصی واگذار شده است، افزود: 
تمام عملیات نگهداری شــامل آبیاری، هرس،کود دهی، شــخم و پابیل، واکاری در عرصه های 
 مختلف فضای سبز شهری شامل پارک ها، میادین، معابر، بلوارها و کمربندهای سبز پیرامون شهر 

را برعهده دارند.

با مسئولان

خبر روزخبرخوان

مدیر پروژه شهرسازی الکترونیک 
شهرداری خبر داد:

صدور پروانه دو مرحله ای 
ساختمان در 5 منطقه 

اصفهان
مدیر پروژه شهرســازی الکترونیک معاونت 
شهرســازی و معماری شــهرداری اصفهان 
گفت: در کمتر از یک مــاه آینده صدور پروانه 
ســاختمانی در مناطق شــهرداری، وارد فاز 
جدیدی از تغییرات ســاختاری در راســتای 
تســریع در صدور گواهی خواهد شــد.امید 
علی اصغری ثانی اظهار کرد: در راستای بهبود و 
تسهیل در فرآیند صدور پروانه های ساختمانی 
و با توجه به مصوبه شــورای اســالمی شهر 
اصفهان مــورخ ۲۹/ ۱۰/ ۱۳۹۹  فرآیند صدور 
پروانه دو مرحله ای در مناطــق یک، پنج، ۹، 
۱۰ و ۱۲ شــهرداری اصفهان به صورت پایلوت 
مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت و پس از 
آن تا پایان ســال جاری این موضوع به سایر 
مناطق تسری پیدا خواهد کرد. وی افزود: این 
فرآیند در مرحلــه اول با عنوان گواهی انطباق 
شهرســازی و مالی و فقط بیانگر همه حقوق 
و امتیازات شهرسازی و تعیین عوارض روی 
پالک مورد درخواست است و مجوزی جهت 
آغاز عملیات ساختمانی نیست. مدیر پروژه 
شهرســازی الکترونیک معاونت شهرسازی 
و معماری شهرداری اصفهان ادامه داد: مدت 
اعتبار این گواهی از تاریخ صدور یک سال است 
و مالک باید در بازه یک ســاله تعیین شده، 
اقدامات بعدی در راستای تکمیل فرآیند صدور 
پروانه ساختمانی را انجام دهد.وی تصریح 
کــرد: در مرحله دوم و پــس از انجام مراحل 
بعدی که عموما در خارج از شهرداری از جمله 
سازمان نظام مهندسی، سازمان آتش نشانی، 
ســازمان بیمه تامین اجتماعی، اداره میراث 
فرهنگــی و اداره اوقاف صــورت می پذیرد و 
در نهایت ارائه اســناد و مدارک مــورد نیاز به 
شــهرداری منطقه، گواهی پروانه ساختمانی 
صادر می شــود و مالک مجاز به آغاز عملیات 
ساختمانی خواهد بود.علی اصغری ثانی تاکید 
کرد: این امر گامی بزرگ در راستای تسریع در 

ارائه خدمات به شهروندان است.
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بعــد از این که ســال نو تحویل شــد، زمان این اســت که 
تغییرات مورد نظر خود را در سال جدید به صورت تدریجی 
عملی کنید. اگر به دنبال  راهی هســتید تا با انگیزه و هدف 
بیشتری، ســال نوی خود را آغاز کنید، باید به تغییر ظاهر، 
سر و ســامان دادن زندگی و معین کردن اهداف و مقاصد 
و مواردی مانند این ها دقت داشــته باشید، شما می توانید 
با یک کوتاهی مو، خریدن لباس های جدید، شــروع یک 
روتین ورزشی و یا تغییر رفتارهای بد و نامناسب به صفات 
بارز و پسندیده، این کار ها را انجام دهید. هم چنین داشتن 
برنامه برای شما بســیار اهمیت دارد تا به اهداف و مقاصد 

خود برسید.
از ایــن رو، تمامــی روزهای خــود را ســازماندهی کنید و 
همیشه احساس مثبت داشته باشید که همین امر موجب 
می شود تا همیشه شاد باشید و این شــادی به اطرافیان 
تان نیز ســرایت می کند. تغییرات کوچــک می تواند روی 
این احساسات مثبت تاثیر داشته باشد، از این رو به دقت 
انتخاب کنید. هر روشــی که ترجیح می دهید فرقی ندارد، 
تنها کافی است تا سال جدید را با حس شادابی و سرزندگی 
بیشتری شــروع کنید، از این رو در سال نو انگیزه بیشتری 

نیز خواهید داشت.در ادامه به شما خواهیم گفت که چگونه 
سال جدید را با انگیزه و هدفمند شــروع کنیم و امسال را 

تبدیل به یکی از بهترین سال های عمر خود  کنید.

روش اول: به ظاهر خود برسید
1- موهای تان را کوتاه کنید تا در چهره تان تغییر ایجاد کنید 
وقتی را با آرایشگر خود قبل از سال نو، مشخص کنید. شما 
می توانید هم کوتاهــی معمولی انجام دهیــد و هم مدل 
موهای برجسته تر و بلندتری را انتخاب کنید تا تفاوت مورد 

نظرتان، بیشتر آشکار شود. 
به این روش، برای سال نوی پیش رو، بیشتر آماده خواهید 
بود.برای مثال، اگر موهای بلند و صافی دارید، به کوتاه کردن 
آن تا روی شانه و اضافه کردن الیه هایی به آن فکر کنید.اگر 
موهای کوتاهی دارید، می توانید به کوتاه کردن گوشه های 
موهای خود نیز فکر کنید تا تغییر اساسی تری در چهره تان 
مشخص باشــد. برای مثال، اگر مدل موهای تان پیکسی 

است، می توانید حتی آن را کوتاه تر کنید. 
می توانید با امتحان کردن چیزهای جدید در ظاهر و استایل 
تان تغییر ایجاد کنیــد. تغییر ایجاد کــردن در چهره تان با 

چیزهای جدید می تواند در سال جدید به شما حس اعتماد 
به نفس بیشتری بدهد.شما می توانید موهای تان را رنگ 
کنید و یا می توانید لباس های جدید و مدل های جدیدی را 
بخرید . یک روتین فیتنس را شروع کنید. درباره وضعیت 
ســامتی کنونی و اهداف فیتنس تان  فکر کنید و برنامه 
ریزی داشته باشید تا سامتی و وضعیت بدنی خود را بهبود 
دهید. برای مثال، می توانید بعــد از کار، هر روز 20 دقیقه 
پیاده روی داشته باشید و یا می توانید یاد بگیرید که چگونه 

دوی ماراتون انجام دهید. 
به ســادگی و به طور تدریجی شــروع کنید، به این ترتیب 
می توانید مطابق با اهداف خود پیــش روید.اگر به تازگی 
تمرین کردن را شروع کرده اید، باشگاهی در محل زندگی 
خود بیابید و ســعی کنید 3 بار در هفته به طــور حرفه ای 
تمرین نکنید. هر بار که می خواهید تمرین کردن را شروع 

کنید، 20 دقیقه روی تردمیل پیاده روی کنید.
اگر مشتاق فیتنس هســتید، هدفی برای خود مشخص 
کنید تا BMI خود را بهبود دهید و یا روی سیکس پک خود 
کار کنید. به گونه ای برنامه ریزی کنید که تا پایان سال این 

هدف خود را به واقعیت تبدیل کنید.

آشپزی
شیرینی 

مسقطی شیرازی 
  مواد الزم: نشاسته نصف پیمانه، آب هفت پیمانه، شکر سه

  پیمانه، روغن مایع نصف پیمانه، خال بادام به مقدار الزم، خال پسته 
به مقدار الزم، زعفران آب کرده به مقدار الزم، گاب 

چهار قاشق غذاخوری، هل به مقدار الزم
طرز تهیه: ابتدا نشاسته را با 2 پیمانه آب سرد حل می کنیم، سپس 5 پیمانه آب باقی مانده را با 2 

 پیمانه شکر و نصف پیمانه روغن مایع مخلوط کرده و روی حرارت بگذارید تا محلول
  به جوش آید. در ادامه نشاسته را از صافی عبور داده و داخل محلول در حال جوش بریزید
  و دائم هم بزنید تا غلظت فرنی را به دست آورد.صبر کنید تا این مواد با حرارت کم بجوشند
 و هر از گاهی با قاشق چوبی مواد را خوب هم بزنید.2 ساعت بعد دانه های هل را اضافه 

کرده و بعد از گذشت 2 ساعت دیگر خال بادام، خال پسته و زعفران آب کرده را 
به مواد اضافه کنید. 20 دقیقه قبل از اتمام کار گاب را اضافه کرده و صبر کنید تا 
مواد خوب جا افتاده و از ظرف جدا شوند. سپس ظرف مورد نظر را چرب کرده، 

مسقطی را داخل ظرف بریزید تا سرد شود و بعد  برش دهید.
نکات تکمیلی در مورد طرز تهیه مسقطی شیرازی: اگر نشاسته را از قبل خیس 

کنیم ترشی آن گرفته می شود.مسقطی حدود 3 تا 4 ماه داخل یخچال 
و در ظرف در بسته قابل نگهداری است.مسقطی شیرازی 

جزو دسر های ایرانی و زمان پخت و انتظار آن 
حدود 4 ساعت است.

چگونه سال جدید را با انگیزه و هدفمند شروع کنیم

 »برف آخر« و »شهرک«
 پروانه نمایش گرفتند

»فرزاد حسنی« مجری برنامه سال تحویل 
رادیو جوان شد

شورای پروانه نمایش فیلم های سینمایی در جلسه اخیر با صدور پروانه 
نمایش برای فیلم برف آخر به تهیه کنندگی حسن مصطفوی و کارگردانی 
امیر حسین عسگری و فیلم شهرک به تهیه کنندگی علی سرتیپی 
وکارگردانی علی حضرتی موافقت کرد.ساعد سهیلی، کاظم سیاحی، 
مهتاب ثروتی، همایون ارشادی، رویا جاویدنیا، شاهرخ فروتنیان، مرتضی 
ضرابی و ساقی حاجی پور بازیگران فیلم شهرک هستند و  امین حیایی، الدن 
مستوفی و مجید صالحی از جمله بازیگران فیلم برف آخر  محسوب می شوند.

 مدیر رادیو جوان، جزییات برنامه های ویژه نوروز و عیدهای مذهبی را 
تشریح کرد.علیرضا مقصودی،از انتخاب فرزاد حسنی برای اجرای 
برنامه چهار ساعته تحویل سال این شبکه خبر داد و تاکید کرد در 
تعطیات نوروزی، ویژه برنامه های »تازه شو«، »رادیوم« و »با تو 
حالم خوبه« روی آنتن رادیو جوان خواهند رفت. به گفته مقصودی، 
»پرچمدار«، »همسایه ستاره«، »جوانی که شما باشید« و »جمعمون 
جمعه«، از جمله تازه ترین برنامه های رادیو جوان هستند.

آبفای اســتان اصفهان رتبه برتر ارزیابی عملکرد امور بانوان و خانواده صنعت 
آبفای کشور در سال های 1399 و 1400 را به خود اختصاص داد.این ارزیابی در 
پنج شاخص توانمند سازی و ارتقای توانمندی های  بانوان، انجام فعالیت های 
فرهنگی، ورزشی و آموزشی، فرهنگ سازی مدیریت مصرف در خانواده، تعامل 
و همکاری زنان و خانواده با سمن ها و برنامه ریزی استانی و ملی برای توسعه 

فعالیت های بانوان شاغل در صنعت آبفا صورت گرفته است.  
مدیرعامل آبفای استان اصفهان در آیین تقدیر از بانوان موفق شرکت گفت: رمز 
موفقیت سازمان ها و شرکت های پیشرو ، ایجاد  تحول و تغییر سازنده  در روند 
فعالیت ها از سوی کارکنان است که آبفای اصفهان از این اصل مستثنی نیست.

هاشم امینی اظهار داشت: شرکت آب و فاضاب اســتان اصفهان توانست با 
بهره مندی از خاقیت، نوآوری و دانش کارکنان، روش های نوین ارائه خدمات 
مستمر و بهینه به مردم را در دســتور کار قرار دهد.وی ادامه داد: کارکنان آبفای 
استان اصفهان باید با ایجاد خاقیت، زمینه رشد و شــکوفایی این صنعت را 
بیش از پیش در کشور فراهم ســازند تا مردم به صورت پایدار  از خدمات این 

شرکت که نقش بسزایی در ارتقای سطح بهداشــت و رفاه عمومی دارد، بهره 
مند شوند.مدیرعامل آبفای استان اصفهان به نقش مدیران در ایجاد انگیزه و 
نشاط در سازمان ها اشاره کرد و گفت: ارکان مدیریتی در هر سازمانی باید بستر 
رشد و شکوفایی ظرفیت های کارآمد کارکنان را فراهم سازد تا کارکنان با شور و 
هیجان و به دور از هرگونه سرخوردگی به فعالیت در زمینه اهداف عالیه شرکت 

گام بردارند.
امینــی در خصــوص نقــش بانــوان در کســب موفقیت های آبفــا گفت: 
 در ســال های اخیر بانــوان همگام و دوشــادوش  بــا آقایان بــرای ارتقای 
بهره وری صنعت آبفا در استان اصفهان تاش کرده اند که این روند  باید با قوت 
ادامه یابد.گفتنی است؛ در جلسه شورای معاونین از اعظم السادات مرتضوی 
به عنوان مشاور برتر در بخش امور بانوان و خانواده صنعت آب و فاضاب کشور، 
سعیده سعیدی با تالیف چهار جلد کتاب به عنوان پژوهشگر برتر صنعت آب 
و فاضاب کشور و نســیمه بارانی به عنوان مادر نمونه در صنعت آب و فاضاب 

تقدیر شد.

شــرکت فوالد مبارکه در نوزدهمین همایش تعالی سازمانی موفق شد در 
بخش ســاخت و تولید تندیس زرین، جایزه ملی تعالی ســازمانی را در 
ســال جاری به خود اختصاص دهد. در نوزدهمیــن همایش ملی تعالی 
سازمانی که که روز سه شنبه در ســازمان مدیریت صنعتی برگزار شد، سید 
یاسر طیب نیا مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه جایزه تندیس زرین جایزه 
ملی تعالی ســازمانی را در این بخش دریافت کــرد. نوزدهمین همایش 
ملی تعالی سازمانی روز سوم اسفندماه ســال جاری در سازمان مدیریت 
صنعتی برگزار شد و 5 شــرکت موفق به دریافت تندیس زرین جایزه ملی 
تعالی سازمانی 28 شــرکت موفق به دریافت تقدیرنامه تعالی سازمانی و 
6 شرکت موفق به دریافت گواهی تعهد تعالی سازمان زمانی شدند. در این 
مراسم که با معرفی سازمان های برتر و اهدای جوایز این سازمان ها برگزار 
شــد، تعدادی از مقامات، مدیران شــرکت ها و صاحب نظران این حوزه به 
سخنرانی پرداختند. محمد ناظمی هرندی، معاون تکنولوژی شرکت فوالد 
مبارکه با اشاره به موفقیت این ســازمان در کسب چهارمین تندیس زرین 
جایزه ملی تعالی سازمانی، نگرش سیستمی و توسعه قابلیت های سازمانی 
را رمز موفقیت فوالد مبارکه در مسیر تعالی سازمانی دانست و اظهار کرد: از 
بدو تاسیس کارخانه با نگاهی که مدیران دوران ساخت و بهره برداری به این 
بنگاه داشته اند، همواره نگرش سیستمی در سازمان به عنوان یک ارزش، 
پشتیبانی و تقویت شده و اکنون به صورت یک فرهنگ در سازمان نهادینه 

شده است.

حفظ سطوح باالی تعالی از دستیابی به آن سخت تر است
وی با اشاره به نقش رهبران در ایجاد فرهنگ تعالی افزود: نقش اصلی در 
تعالی سازمان ها بر عهده رهبران آن سازمان هاست و مولفه هایی همچون 
آینده نگری و الهام بخشی از ابعاد اصلی شایستگی رهبران در سازمان های 
متعالی محسوب می شود؛ این رهبران سازمان هستند که از طریق ایجاد 
دلبســتگی در کارکنان، اهداف و استراتژی های ســازمان را در جهت خلق 
ارزش برای ذی نفعان راهبری و هدایت می کنند. معاون تکنولوژی شرکت 
فوالد مبارکه، حفظ سطوح باالی تعالی را از دستیابی به آن سخت تر دانست 
و با اشاره به این که در فوالد مبارکه از طریق طراحی سیستم های مدیریتی، 
توسعه فرهنگ مشــارکت و حل مســئله، کار تیمی و ایجاد ساختار تحول 
همواره تاش شــده تا به حرکت در مسیر رشــد و تعالی خللی وارد نشود، 
حضور در سطوح باالی تعالی ســازمانی طی 20 سال گذشــته را نشان از 

موفقیت این الگو دانست.

گسترش فرهنگ تعالی و توسعه قابلیت های سازمانی؛ سیاست  اصلی 
گروه فوالد مبارکه

وی با اشــاره به این که در حال حاضر فوالد مبارکه با رشــد و توســعه در 
حوزه های مختلف به گروهی به وسعت ایران تبدیل شده است، گسترش 
فرهنگ تعالی و توسعه قابلیت های ســازمانی در سطح گروه فوالد مبارکه 
را از سیاست های اصلی این سازمان برشــمرد و حضور 10 شرکت از گروه 
فوالد مبارکه در فرآیند ارزیابی سال 1400 را ناشی از این مهم دانست. ناظمی 

هرندی از کلیه کارکنان فوالد مبارکه که نقش اصلی در این موفقیت را ایفا 
کردند، تشکر و قدردانی کرد و گفت: مســیر تعالی پایان ندارد و امیدواریم 
بتوانیم به عنوان الگوی ملی بنگاه داری نقش خود را در رشــد و توســعه 

صنعتی کشور به خوبی ایفا کنیم.

مدل های تعالی سازمانی در دنیا کاربردهای روزافزونی پیدا کرده اند
سیامک شــجاعی، مدیر تضمین کیفیت و تعالی ســازمانی شرکت فوالد 
مبارکه نیز در خصوص این دستاورد، اظهار کرد: مدل های تعالی سازمانی در 
دنیا متناسب با فضای کسب و کار به عنوان چارچوبی برای ارزیابی عملکرد و 
سنجش میزان موفقیت سازمان ها در استقرار سیستم های نوین مدیریتی، 

کاربردهای روزافزونی پیدا کرده اند.
وی افزود: این مدل ها در واقع با ایجاد یک زبان مشترک عملکرد سازمان ها 
در کســب نتایج مورد انتظار را مورد سنجش قرار می دهند که قدیمی ترین 
مدل در دنیا مدل دمینگ و متعلق به کشــور ژاپن اســت، مدلی که از سال 
1950 طراحی و اجرا شده اســت. مدیر تضمین کیفیت و تعالی سازمانی 
شــرکت فوالد مبارکه ادامه داد: در ایران نیز مدل تعالی سازمانی و جایزه 
ملی تعالی سازمانی از سال 1382 توسط موسســه مطالعات و بهره وری 
منابع انسانی راه اندازی شــد؛ چارچوب اصلی مدل تعالی سازمانی ایران 
برگرفته از مدل تعالی سازمانی اروپا یا همان EFQM است که طی سالیان 
اخیر چندین بار مورد بازبینی قرار گرفته و آخرین ویرایش آن در سال 1400 

معرفی شده است.

مفاهیم بنیادین، معیارها و منطق ارزیابــی؛ از ارکان اصلی مدل تعالی 
سازمانی اروپا

وی، مفاهیم بنیادین، معیارها و منطق ارزیابی را ارکان این الگو دانســت 
و بیان کرد: مفاهیم بنیادیــن در واقع ارزش ها و اصول ایــن الگو بوده که 
معیارهای مدل مبتنی بر آن ها طراحی شــده است. شجاعی خاطرنشان 
کرد: معیارهای مدل در دو بخش طراحی شــده اند که بخش اول شــامل 
رویکردهای یک ســازمان متعالی در حوزه رهبری، اســتراتژی، کارکنان، 
قابلیت ها، مشتریان و عملیات و بخش دوم شامل نتایج حوزه ذی نفعان 
شــامل مشــتریان، کارکنان، جامعه، همکاران تجاری و تامین کنندگان و 

همچنین نتایج سازمانی است.

در ارزیابی جامع عملکرد سالیانه بخش بانوان و خانواده شرکت های آب و فاضالب کشور صورت گرفت؛

کسب رتبه برتر آبفای استان اصفهان
 شرکت فوالد مبارکه اصفهان موفق به دریافت تندیس

جایزه ملی تعالی سازمانی شد
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