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محبوبیت »بایدن« رکورد تازه ای را ثبت کرد
نظرسنجی ها نشان می دهد که میزان محبوبیت بایدن رکوردی تازه ثبت کرده است.بر اساس نظرسنجی 
ان بی سی نیوز، محبوبیت جو بایدن رییس  جمهور آمریکا، به زیر ۴۰ درصد کاهش یافته است. بر اساس 
این نظرسنجی، فعالیت های بایدن به عنوان رییس جمهور ایاالت متحده مورد تایید ۳۹ درصد آمریکایی ها 
و مخالفت ۵۶ درصد از آمریکایی هاست.بر اساس این نظرسنجی، اقدامات بایدن در حوزه اقتصادی تنها 
توسط ۳۳ درصد از پاسخ دهندگان تایید شده است.در عین حال، ۵۹ درصد از پاسخ دهندگان، مبارزه  رییس 
جمهور با همه گیری کووید-۱۹ را مثبت ارزیابی می کنند.به گزارش اسپوتنیک، در عین حال، ۷۵ درصد از 
آمریکایی ها معتقدند که کشور اکنون در مسیر اشتباهی حرکت می کند.این نظرسنجی در روزهای ۵، ۷، ۹ 

و ۱۰ ماه می انجام شد و هزار نفر در آن شرکت کردند و خطای آماری آن نیز ۳.۱ درصد است.
 

مخالفت »اردوغان« با عضویت فنالند و سوئد در ناتو
رییس جمهور ترکیه مخالفت خود را با پیوســتن دو کشور فنالند و ســوئد به ناتو اعالم کرد.رجب طیب 
اردوغان با پیوستن سوئد و فنالند به ناتو مخالفت کرد و گفت: »در غیر این صورت ائتالف به محلی تبدیل 
خواهد شد که نمایندگان سازمان های تروریستی در آن حضور دارند«.وی با اشاره به سفر قریب الوقوع 
هیئت های سوئد و فنالند به ترکیه گفت که، اگر هدف از سفر هیئت های سوئدی و فنالندی به ترکیه متقاعد 
کردن ما برای قبول پیوستن آنها به ناتو اســت، نیازی به این سفر نیست.اردوغان افزود: فنالند و سوئد 

پناهگاه سازمان های تروریستی هستند و ما تالش های آنها برای پیوستن به ناتو را تایید نخواهیم کرد.
 

نخست وزیر جدید فرانسه مشخص شد
»الیزابت بورن«  نخست وزیر جدید فرانسه شد.بر اساس بیانیه کاخ الیزه، »امانوئل مکرون« رییس 
جمهور فرانسه الیزابت بورن، وزیر مستعفی کار این کشور را به عنوان نخست وزیر جدید این کشور معرفی 
کرد. »ژان کستکس« نخست وزیر پیشین فرانسه استعفای خود را به امانوئل مکرون ارائه کرد که رییس 
جمهور فرانسه نیز با این استعفا موافقت کرد. کستکس از سوم جوالی 2۰2۰، به عنوان نخست وزیر فرانسه 
فعالیت می کرد.هفته پیش بود که مراسم تحلیف دور دوم ریاست جمهوری امانوئل مکرون در کاخ الیزه 

برگزار شد و وی برای ۵ ساله دوم ریاست جمهوری خود سوگند یاد کرد. 
 

»محمد بن سلمان« به ابوظبی رفت
ولیعهد عربستان برای تسلیت درگذشت »شیخ خلیفه بن زائد« عازم امارات شد.به نقل از العربیه، 
دفتر پادشاهی سعودی روز دوشنبه اعالم کرد، »محمد بن سلمان«، ولیعهد عربستان برای تسلیت 
درگذشت »شیخ خلیفه بن زائد«، به دستور ملک ســلمان بن عبدالعزیز، عازم امارات شد.شیخ 
خلیفه، رییس پیشین امارات متحده عربی روز جمعه در سن ۷۳ سالگی درگذشت و »شیخ محمد 

بن زائد«، روز شنبه پس از جلسه شورای عالی فدرال به عنوان رییس جدید امارات انتخاب شد.

طالبان، پنج نهاد دولتی را منحل کرد
مقام های طالبان پنج نهاد کلیدی دولت سابق تحت حمایت آمریکا از جمله کمیسیون حقوق بشر 
این کشور را منحل کردند.به گزارش رویترز، مقامات طالبان اعالم کردند با توجه به بحران اقتصادی 
که افغانستان با آن مواجه است، این نهادها در دولت غیرضروری هستند. مقام های طالبان هنگام 
اعالم اولین بودجه ملی ساالنه خود از زمان به قدرت رسیدن در ماه اوت سال گذشته میالدی اعالم 
کردند که افغانستان در سال مالی جاری با کسری بودجه معادل ۴۴ میلیارد افغانی )۵۰۱ میلیون 
دالر( مواجه است. انعام الله سمنگانی معاون ســخنگوی دولت موقت طالبان گفت: این ادارات 

ضروری تشخیص داده نشده و در بودجه گنجانده نشده اند و به همین دلیل منحل می شوند. 

ادعای پولیتیکو درباره یک سفر سیاسی به تهران؛

بالتکلیفی

پولتیکو نوشــت: ایران طی دو روز دیدار هفته گذشته انریکه مورا، تمایل 
خود را برای آغاز مجدد مذاکرات احیای برجام نشان داد اما از درخواست 
خود برای حذف سپاه از لیست تروریسم وزارت خارجه آمریکا صرف نظر 
نکرد. در ادامه این مطلب آمده اســت: انریکه مورا، مقام ارشد اتحادیه 
اروپا که مذاکرات هسته ای را هماهنگ می کند، در تالشی برای غلبه بر 
بن بست هفت هفته ای مذاکرات، به ایران سفر کرد. مقامات ارشد غربی 
به پولیتیکو گفتند که مذاکراتی که در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه انجام 
شد، پیشرفت جدیدی ایجاد کرد، اما همچنان با توافق فاصله وجود دارد.

به گفته مقامات غربی، مورا این پیام را ارائه کرد که ایاالت متحده ممکن 
است درباره بحث ســپاه مذاکره کند؛ اما تنها زمانی که مذاکرات احیای 
برجام به نتیجه برسد. ایران اما در مقابل عقب نشینی نکرد ولی نشان داد 
که مایل است در این مدت گفت وگوها را در مورد موضوعات دیگری غیر 
از سپاه از سر بگیرد و ممکن است خواسته های جایگزین بالقوه ای را در 

بحث سپاه مطرح کند.
با پایان یافتن جلسات در اواخر هفته گذشته، مقامات برخی از نشانه های 

عمومی از پیشرفت محدود را ارائه کردند.
جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در جریان نشست 
وزرای امــور خارجه گروه ۷ از کشــورهای ثروتمند، گفت که ســفر مورا 

به تهران »بهتر از حد انتظار پیش رفته اســت.« او مدعی شــد که گفت 
وگوهای »مسدود شــده«، »دوباره باز شده اســت.«موضوع برچسب 
تروریستی آخرین نقطه اختالف در مذاکرات تلقی می شود. متن توافق 
عمال نهایی شده، به استثنای دو نکته جزئی دیگر که مقامات غربی آن 
را »مســائل فنی مرتبط با لغو تحریم ها« نامیدند که باید به سرعت حل 
شــود.دیپلمات های غربی گفتند که مورا این پیام را به علی باقری کنی، 
مذاکره کننده ارشد ایران، داد که آمریکا سپاه را از لیست تروریسم به عنوان 
بخشی از توافق هســته ای حذف نخواهد کرد، اما ممکن است در آینده 
درباره این موضوع مذاکره کند. مورا هیچ پیشــنهاد جدیدی از آمریکا به 
تهران ارائه نداد.در حالی که ایران از مواضع خود عقب نشینی نکرد، نشان 
داد که آماده است تا مذاکرات متوقف شده را از سر بگیرد و به بحث در مورد 
موضوعات غیر سپاه ادامه دهد.بنابراین اکنون دیپلمات های غربی انتظار 
دارند تهران خواسته های جایگزین بالقوه ای را مطرح کند و به واشنگتن 
فرصتی دهد تا درباره امتیازات دیگــری که می تواند ارائه دهد، فکر کند. 
هدف یافتن راهی برای دور زدن مانع به وجود آمده بر سر سپاه است.اگر 
این پیشنهادها واقع بینانه باشد، مقامات غربی می گویند که طرفین می 
توانند در هفته های آینده دوباره برای گفت وگو با یکدیگر مالقات کنند؛ اما 

هنوز تصمیمی گرفته نشده است.

وزارت امور خارجه آمریکا از قدردانی وزیر امور خارجه 
این کشــور از همتای قطری اش بــرای نقش دوحه 
در دیپلماســی آمریکا با ایران خبــر داد.وبگاه وزارت 
امور خارجه آمریــکا در بیانیه ای اعالم کــرد: آنتونی 
بلینکن، وزیر امــور خارجه این کشــور در گفت وگو با 
محمد بن عبدالرحمان آل ثانی، همتای قطری اش از 
نقش سازنده قطر در تالش های ما برای حل و فصل 
مسائل مربوط به ایران، حمایت مداوم آن از استقالل 
و تمامیت ارضــی اوکراین و کمک هــای دیپلماتیک 
قطر برای افغانستان قدردانی کرد.در این بیانیه آمده 

اســت، بلینکن »مرگ غم انگیز« شــیرین ابوعاقله، 
خبرنگار فلسطینی-آمریکایی شبکه الجزیره قطر را به 
الثانی تسلیت گفته است.طبق این بیانیه، آن ها درباره 
»شراکت قوی و رو به رشد« آمریکا و قطر از جمله راجع 
به فرصت ها برای همکاری بیشــتر در زمینه مسائل 
منطقه ای صحبت کرده اند.قدردانی بلینکن از همتای 
قطری اش برای نقش سازنده قطر در زمینه دیپلماسی 
آمریکا با ایران در پی این مطرح می شــود که روزنامه 
العرب چاپ لندن چند روز پیش با توجه به سفر امیر 
قطر به تهران نوشــت: برخی کارشناسان معتقدند که 

سفر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر به ایران و 
برخی کشورهای اروپایی تالشی در راستای به نتیجه 
رساندن مذاکرات و رســیدن به توافق جدید میان دو 
طرف است. این کارشناسان تاکید کردند که شیخ تمیم 
در ابتدا اظهارات مسئوالن ایرانی را خواهد شنید و بعد 

از آن رویکرد آن ها را به اروپایی ها منتقل خواهد کرد.

قدردانی »بلینکن« از نقش قطر در دیپلماسی آمریکا با ایران

رژیم صهیونیستی از زبان وزیر جنگ خود ادعاهای تل آویو درباره ایران را تکرار کرد.به گزارش تایمز اسراییل، بنی گانتس در جریان بازدید از فرماندهی شمالی 
ارتش این رژیم اظهار داشت: ما به اقدام علیه هر تهدید دشمنان خود ادامه خواهیم داد و از انتقال ظرفیت های پیشرفته ایران که جان شهروندان ما و ثبات کل 
منطقه را به خطر بیندازد، جلوگیری خواهیم کرد.وی افزود: تل آویو همچنان به اقدامات دفاعی خود در شــمال ادامه می دهد.وزیر جنگ رژیم صهیونیستی با 
اشاره به رزمایشی که در شمال این کشور در جریان است، تصریح کرد: ترکیبی از آموزش، فعالیت های عملیاتی و تقویت انعطاف پذیری مدنی، برداشت کامل ما را 
نسبت به حفظ امنیت از منطقه شمالی و تمام سرزمین های اشغالی تشکیل می دهد.دولت سوریه بارها اعالم کرده است رژیم صهیونیستی و متحدان منطقه ای 
و غربی آن از گروه های تکفیری تروریستی که علیه دولت سوریه می جنگند، حمایت می کنند. ارتش سوریه تاکنون بارها محموله های تسلیحاتی و مهمات ساخت 
اسراییل را از گروه های تروریستی مستقر در سوریه کشف کرده است.جنگنده های رژیم صهیونیستی به صورت متناوب با استفاده از حریم هوایی لبنان یا از طریق 
بلندی های اشغالی جوالن  به سمت اهدافی در شرق و شمال غرب سوریه حمالت موشکی انجام می دهند. نیروهای حافظ صلح سازمان ملل مستقر در لبنان 

گزارش داده اند که رژیم صهیونیستی روزانه قطعنامه های سازمان ملل را نقض کرده و به حریم هوایی لبنان تجاوز می کند.

سوال روزادعای وزیر جنگ اسراییل علیه ایران

»احمدی نژاد« ممنوع الخروج شد؟
خبرآنالین: برخی رســانه ها خبر دادند که نهادهای امنیتی با ســفر محمود احمدی نژاد به امارات 
مخالفت کرده اند. به همین دلیل وی که قرار بود در اجالس جهانی »ماموریت برای صلح« در شهر 
دوبی امارات، سخنرانی کند، مجبور به ارسال پیام تصویری برای این اجالس شد.در واکنش به این 
خبرها، مشاور رسانه ای رییس دولت های نهم و دهم در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: 
چنین اخباری صحت ندارد و کذب است. علی اکبر جوانفکر ادامه داد: متاسفانه شاهد هستیم که 
برخی ها آرزوهای خود را در قالب خبر و شــایعه در فضای سیاسی و رسانه ای منتشر می کنند و از 

رهگذر آن به دنبال فریب افکار عمومی از حقایق هستند.
 

موافقت وزیر کشور با استخدام اهل  تسنن در سمت های مناسب
وزیر کشور در دیدار مشاور رییس جمهور در امور اقوام و اقلیت های دینی و مذهبی با استخدام اهل تسنن 
در سمت های مناســب موافقت کرد.ماموستا عبدالســالم کریمی با احمد وحیدی، وزیر کشور دیدار و 
گفت وگو کرد.در این دیدار پیرامون مسائل و دغدغه های اقوام و مذاهب از جمله به کارگیری شایستگان 
و نخبگان اهل سنت در مناصب مدیریتی تبادل نظر صورت گرفت.وحیدی همچنین ضمن اعالم موافقت 

خود با استخدام براداران اهل سنت در سمت های مناسب بر مساعدت هر چه بیشتر تاکید کرد.

ادعایی درباره تحرکات تازه  »الهام علی اف« علیه ایران
الدار ممدوف در »Eurasianet« نوشت: در اواخر آوریل، آذربایجانی های سراسر جهان در شوشای 
قره باغ، برای کنفرانس دیاســپورا، پنجمین کنگره آذربایجانی های جهان گرد هم آمدند. در میان 
دعوت شدگان کسانی بودند که برای ترویج تجزیه طلبی در استان های شمال غربی ایران با اکثریت 
قومی آذری تالش می کنند. در ادامه این مطلب آمده است: یکی از این فعاالن در این کنفرانس در 
توئیتی نوشت که شوشا »به تازگی با شادی و غرور فراوان از اشغال آزاد شده است. آرزوی من این 
است که کنگره بعدی در تبریز برگزار شود«.فرد مذکور بعدا عکسی از گروه خود با فواد مرادوف، مقام 

ارشد دولتی آذربایجان برای ارتباط با دیاسپورا، منتشر کرد. 
 

روش اشتباه دولت در اقناع سازی افکارعمومی
یک فعال سیاسی گفت: پایگاه اجتماعی رییســی حتما ضعیف شده اما نه آنقدر که اگر انتخابات 
برگزار شود، رای نیاورد.محمد مهاجری در گفت وگو با نامه نیوز درباره میزان اقناع سازی مردم توسط 
دولت برای حذف ارز ترجیحــی اظهار کرد: صرف نظر از  اینکه چند درصد کارشناســان از این طرح 
دفاع می کنند و بر صحیح بودن آن مهر تایید می زنند، دولت برای اقناع افکارعمومی تالش موثری 
انجام نداد.وی افزود: دولت به دلیل ضعف در اطالع رســانی نتوانست مردم را قانع کند. متاسفانه 
یک تصوری بر تیم رسانه ای دولت حاکم است که فکر می کند اگر از طریق رادیو و تلویزیون با مردم 

صحبت شود آنها گوش می کنند و بالفاصله قانع می شوند.
 

 دعوت رسمی عربستان از ایران
 برای مذاکره درباره میدان گازی مشترک

ریاض به صورت رســمی از تهران برای گفت وگو در مورد میدان گازی مشترک )آرش( دعوت کرد. 
وزیر انرژی عربستان اعالم کرد که ریاض از تهران به صورت رســمی برای گفت وگو در مورد میدان 
گازی مشترک )آرش( دعوت به عمل آورده است. شبکه خبری العربیه گزارش داد که عبدالعزیز 
بن سلمان ،وزیر انرژی عربستان، روز دوشنبه با اعالم این خبر خاطرنشان کرد که منافع مشترک 

در منابع موجود در میادین گازی آنجا وجود دارد.

کافه سیاست

 نتایج سفر امیر قطر 
به ایران چه بود؟

یک تحلیلگر مسائل بین المللی در مورد سفر 
امیر قطر به ایران  اظهار کرد: به نظر می رسد که 
دنبال این هستند که رابطه ایران و آمریکا را قطر 
حل کند. امیر قطر هم برای بــاز کردن این گره 
به ایران آمده بود.آنطور کــه جوزب بورل گفته 
مذاکرات هســته ای دوباره از سرگرفته خواهد 
شــد و این نتیجه رایزنی هایی است که اخیر 
انریکه مورا از یک سو و امیر قطر از سوی دیگر در 
تهران داشته اند. از نگاه تحلیلگران ، نتایج این 
سفرها مشخص نیست اما می  توان حدس زد 
که موجب تحول و گشایشی در روند مذاکرات 
برجامی و حل و فصل پرونده هسته ای بشود.

سیدجالل ساداتیان، در تشریح وضعیت فعلی 
مذاکرات و اثرگــذاری دیدارهای اخیر بر آن به 
»نامه نیوز« گفت:» اکنــون دو مطلب مطرح 
می شود. اول برداشته شــدن تحریم سپاه و 
دوم هم این مســئله انتقام که ایــران مطرح 
کرده اســت. آمریکایی ها نیــز حیثیت نظام 
خود را لحاظ کرده و می گویند این مسائل باید 
کنار گذاشته شود تا موضوع ســپاه قابل حل 
شــود. ایران هم تا االن زیربار این قضیه نرفته 
و هیچ شرطی را برای برداشته شدن تحریم ها 
نمی پذیرد.«وی افزود: »حاال اینکه آیا این خط 
قرمز واقعی ایران اســت یا اگر پیشنهادهای 
دیگری در قالب صحبت های امیر قطر مطرح 
شــده باشــد، می توانند یک نرمش قهرمانانه 
نشان دهند و کار به سرانجام برسد را نمی دانیم. 
واقعیت این اســت که تا نتایج سفرهای اخیر 
مشخص نشــود نمی توان با قاطعیت در این 
باره اظهار نظر کرد.«ســاداتیان گفت: »طبیعتا 
امیر قطر برای باز شدن این گره به ایران آمد و به 
اصطالح حیثیت خود را در میان گذاشته است. 
اگرچه که تحت این عنوان سفر نکرد و گفته شد 
که برای صحبت از روابط دوجانبه، بهره برداری 
از پارس جنوبی و مسابقات جام جهانی 2۰22 
و ... آمده است.«وی ادامه داد: »به هرحال به 
نظر می رسد که دنبال این هستند که رابطه ایران 
و آمریکا را قطر حل کند. قطر االن رابطه نسبتا 
خوبی با آمریکایی ها دارد. به خصوص در مسئله 

حقوق بشری«. 

بین الملل

عدم اطالع رسانی دقیق وزارت 
خارجه درباره مذاکرات وین 

آسیب زاست
یک کارشــناس مســائل بین المللی اظهار کرد: مناسب 
است، وزارت امور خارجه در راستای دیپلماسی عمومی در 
مورد مذاکرات وین فعاالنه تر عمل کند و این خود می تواند 

در کاهش فضای منفی در این ارتباط تاثیرگذار باشد.
حسن بهشتی پور در مورد نتایج سفر امیر قطر و »انریکه 
مورا« هماهنگ کننده گفت وگوهای وین به تهران در اواخر 
هفته گذشته گفت: بعد از ســفر آقای مورا به تهران، آقای 
جوزف بورل مســئول سیاســت خارجه اتحادیه اروپا در 
مصاحبه ای اعالم کرد که گشــایش جدیدی در مذاکرات 
وین ایجاد شــده و این مذاکــرات دوباره از ســر گرفته 

می شود.
وی ادامه داد: پیــش از این برخی از مقامــات اتحادیه 
اروپا در گفت وگو با رســانه ها اعالم کرده بودند که ما برای 
بن بســت به وجود آمــده در ارتباط با موضوع ســپاه در 
مذاکرات وین راه حل میانی داریم؛ مثال ســپاه از لیست 
تروریستی خارج شود ولی تحریم ها علیه آن باقی بماند.

وی با بیان این که مشخص نیست آیا در جریان مذاکرات 
هفته گذشته این پیشــنهادات از سوی اروپایی ها مطرح 
شــده و واکنش ایران به آن چه بوده و بــه طور کلی چه 
مســائلی مطرح شــده اســت، ادامه داد: طرف ایرانی 
متاســفانه تاکنون در این ارتباط توضیح نداده و این خود 

یک مشکل است.
بهشتی پور با تاکید بر این که مناسب است وزارت خارجه 
در راستای دیپلماسی عمومی در این حوزه فعاالنه تر عمل 
کند و توضیحات بیشــتری به افکار عمومــی ارائه دهد، 
خاطر نشــان کرد: خود این موضوع می تواند در کاهش 

فضاسازی های منفی در این ارتباط موثر باشد.
وی با تاکید بر این کــه این نیاز وجود دارد که در کشــور 
از ســوی مقامــات مربوطــه در مــورد رونــد مذاکرات 
اطالع رســانی دقیق تری انجام شــود، اضافه کرد: وقتی 
اطالعات دقیقی وجود نداشــته باشــد، تحلیلگران نیز 
نمی توانند در این ارتباط ارزیابی درســتی داشته باشند. 
عدم این اطالع رســانی از ســوی مقامــات ایرانی باعث 
می شــود که منابع خبری ما فقط مقامات و رســانه های 

غربی باشند و این خود آسیب زاست.

                                             آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 4408 مورخ 1401/02/26 

مجید نسیمی – مدیر کل نوسازی مدارس استان اصفهان 

اداره کل نوسازی 
مدارس استان اصفهان

م الف:1319580

1- دستگاه مناقصه گزار: اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان
2- موضوع مناقصه: خرید تجهیزات به شرح جدول ذیل:

نوبت مناقصهمبلغ تضمین )ریال(شماره مناقصه سامانه ستادنوع تضمینتعدادموضوع مناقصهردیف
دوم2۰۰۱۰۰۴۰۳8۰۰۰۰222/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ضمانتنامه/سپرده2۵۰خرید دستگاه کپی۱

3- نشانی دریافت و تحویل اسناد مناقصه: 
اصفهان- خیابان باغ گلدسته- مقابل درب شرقی بازار هنر- واحد پشتیبانی طرحها اداره کل نوسازی 

مدارس استان اصفهان ) تلفن تماس: 2 – ۳2222۰۹۱ (
4- تاریخ و مهلت دریافت و گشایش اسناد مناقصه:

الف( مهلت دریافت اسناد مناقصه به مدت ۴ روز از انتشار آگهی از تاریخ ۱۴۰۱/۰2/28 لغایت ساعت 
۱۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ و بصورت الکترونیکی از طریق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت 

)ستاد( www.setadiran.ir می باشد.
ب( مهلت بارگذاری اسناد مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و ارسال پاکت الف و زونکن 

ارزیابی کیفی تا پایان وقت اداری مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ می باشد.
ج( زمان گشایش پاکات ارزیابی کیفی ساعت 8:۳۰ صبح روز سه شنبه ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ و پاکات الف و 

ب ، ساعت 8:۳۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱8 در محل سالن اجتماعات اداره کل نوسازی 
مدارس استان اصفهان می باشد.

۵- نــوع تضمیــن قابــل قبــول شــرکت در مناقصــه: الــف( ســپرده )واریز به حســاب 
IR۷8۰۱۰۰۰۰۴۰۶۱۰۳۰۶۰۷۶۷۰۰8۵ به نام تمرکز وجوه سپرده نوســازی مدارس استان اصفهان 

بانک مرکزی( ب( ضمانتنامه معتبر بانکی به نفع کارفرما به مدت ۳ ماه
۶- مدت اعتبار پیشنهادها: یک ماه پس از گشایش پیشنهادهای مالی می باشد.

 ضمنــًا متــن ایــن فراخــوان در پایــگاه اینترنتــی www.nosazimadaresisf.ir و
 iets.mporg.ir قابل رویت می باشد و کلیه مراحل برگزاری مناقصه اعم از دریافت اسناد مناقصه 
تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکات ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. 

نوبت اول
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تخفیف ۹۹ درصدی عوارض هتل سازی در اصفهان
رییس جامعه حرفه ای هتلداران اســتان اصفهان گفت: تصویب تخفیــف ۹۹ درصدی عوارض 
هتل سازی دراصفهان اقدام بسیار ارزشمندی است.کریم بیگی درخصوص تخفیف ۹۹ درصدی 
عوارض هتل سازی در اصفهان که توسط شورای شــهر به تصویب رسیده است، اظهار کرد: هر نوع 
تسهیالت که در راستای تشویق و رونق سرمایه گذاری باشد به نفع استان خواهد بود، اما باید توجه 
داشت اجرای چنین مصوبه ای نیازمند مدیریت است.الزم است مراکز اقامتی استانداردی که در 
حد و شأن اصفهان باشد، تاسیس شــود، درواقع سیستمی ایجاد شود که ارزش سرمایه گذاری 

را داشته باشد.
به گفته وی، چه بســا ســرمایه گذاری برای تاســیس هر مرکز اقامتی و در هــر مکانی جایگاه 
گردشــگری و هتلداری اصفهان را تهدید می کند. براین اساس نباید در این زمینه اتفاقی افتد که 
وقتی گردشگر اصفهان را ترک می کند با ذهنیتی نامطلوب خارج شود.خانه های بوم گردی، مراکز 
اقامتی و هتل های بسیاری در اصفهان وجود دارد، بنابراین، شهر به ساخت هتل های چهار و پنج 
ستاره با اســتاندارد های موجود و حتی فراتر، نیاز دارد.رییس جامعه حرفه ای هتلداران استان 
اصفهان گفت: با این اوصاف ضــرورت دارد نهاد های مربوطه مانند بخــش میراث، انجمن های 
سرمایه گذاری، انجمن هتلداران در این رابطه ذره بینی به دســت گرفته وبا نهایت دقت و انجام 
مشاوره های الزم این سرمایه گذاری را به سمت بهینه هدایت کنند. تا به جز رونق سرمایه گذاری، 

زمینه بهبود شرایط گردشگری و هتلداری نیز در اصفهان ایجاد شود.

حذف قاطع انگیزه های قاچاق کاال در اصفهان
معاون سیاسی امنیتی استانداری اصفهان گفت: انگیزه های قاچاق کاال بایستی به صورت موثر 
و قاطع حذف و محو شود. کمیســیون اســتانی مبارزه با قاچاق کاال و ارز به ریاست جان نثاری، 
معاون سیاســی امنیتی اســتانداری اصفهــان و با حضور اعضای این کمیســیون برگزار شــد. 
جان نثاری در این نشســت ضمن تشــکر از زحمــات و تالش های مســئوالن در جهت تامین و 
توزیع نهاده های دامی در اســتان، گفت: رصد مســتمر اقتصادی از موضوعات مهمی اســت که 
برای برنامه ریزی دقیق، هدفمند و اثربخش بدان نیازی مبرم اســت. معاون استاندار اصفهان 
افزود: موجودی استان در حوزه دام سبک و ســنگین و طیور باید کامال مشخص و شفاف باشد. 
معاونت اقتصادی اســتانداری باید انحصار ورود دام را بشــکند تا رقابت ســالم در بازار محقق 
شود. معاون سیاسی اســتاندار اصفهان، همچنین بر حمایت قاطع از تولیدکنندگان دام و طیور 
تاکید کرد و گفت: با حضور میدانی و اطالع رسانی و رصد تولیدکنندگان بایستی نهاده های دامی 
عادالنه و منصفانه بین همه جامعه هدف به صورتی مصوب توزیع شــود.به گفته وی، انگیزه های 
 قاچاق کاال بایستی به صورت موثر و قاطع حذف و محو شــود و این بهترین راه در مبارزه با کاالی

 قاچاق است.

آغاز خرید تضمینی گندم از مناطق گرمسیر استان اصفهان
خرید تضمینی محصول استراتژیک گندم از مناطق گرمسیر استان اصفهان آغاز شد.مدیرکل غله 
وخدمات بازرگانی اســتان اصفهان گفت: همزمان با فصل خرید تضمینی گندم ۱۲۰ تن محصول 
از گندم کاران منطقه مهاباد در شهرســتان اردستان خریداری شــده است.محسن ضیایی، نرخ 
خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم را ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان اعالم کرد و افزود: خرید تضمینی گندم از 
کشاورزان استان تا پایان شهریور ادامه دارد و سازمان جهادکشاورزی استان پیش بینی کرده در 

فصل خرید حدود ۱۴۰ هزار تن گندم از بهره برداران این استان خریداری شود.
وی گفت: هم اکنون ۴۷ مرکز خرید تضمینی گندم در استان آماده تحویل محصول از کشاورزان 
این استان هستند.امسال پیش بینی می شود از مزارع استان اصفهان حدود ۲۰۰ هزار تن گندم 

برداشت شود.

رییساتحادیهفروشندگانخودرویاصفهانمیگویدخودروسازاناجازهکاهشقیمتنمیدهند؛

قلدری خودرو سازان در بازار

با آزاد شدن رسمی واردات خودرو به کشور  پریسا سعادت
و الزام به فروش بیشــتر خودرو سازان 
برای آرام کردن بازار خودرو، انتظار می رفت قیمت ها در این بازار رو به 
کاهش باشد. متولیان بازار اما می گویند خودرو سازان همچنان اجازه 

ارزان کردن خودروها را نمی دهند. 
این در حالی است که آزاد ســازی خودروها با هدف تعدیل قیمت ها 
صورت گرفته و به همین دلیل مصوبات واردات مربوط به خودروهای 
ارزان قیمت است ؛اما ظاهرا بنا نیست فعال اتفاق خاصی در این مورد 
بیفتد به خصــوص اینکه تردید های جدی در مــورد میزان واردات و 
توان اثر گــذاری خودروهای وارداتی بر روی بازار فعلی کشــور وجود 
دارد. این مسئله بیشتر ا زهمیشه نقش خودرو سازان در این مورد را 
نشان می دهد. خودرو سازان در حال ایجاد اخالل در بازار هستند در 
همین زمینه عضو هیئت علمی دانشــگاه علم و صنعت معتقد است: 
 کاهش عرضه خودروسازان یکی از دالیل گرانی خودرو در بازار آزاد به

 شــمار می آید.مرزبان راد اظهــار کرد: ۲ عامل گرانی خودرو شــامل 
افزایش نقدینگــی در جامعه و میزان عرضه خودرو اســت؛ افزایش 

نقدینگی به بازار سرمایه بستگی دارد که شامل کاال هایی مثل مسکن و 
ارز می شود. موضوع میزان کم عرضه خودرو را اگر از طریق واردات حل 
کنیم، مقطعی خواهد بود و اگر واردات خودرو مختص خودرو های بی 

کیفیت باشد، می تواند مشکالت جدیدی را به وجود آورد.
 وی افزود: بــرای کاهش قیمت خودرو باید نقدینگی کنترل شــود و 
تولید افزایش یابد، دولت باید راهکارهای اساسی و ریشه ای را اعمال 
کند؛ حمایت از تولیدکنندگان خودرو نباید به صورت مستقیم صورت 
گیرد.به گفته عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت، اگر خودروساز 
بخواهد میزان تولیــد را افزایش دهد نیازمند خرید قطعه اســت که 
قطعه ســاز برای تولید قوی باید سیاســت های حمایتی برای شان 

به وجود آید.
 عالوه بر کارشناسان، فعاالن بازار خودرو هم می گویند وضعیت کنونی 
بازار خودرو حاصل سیاســت گذاری و اقدامات خودرو سازان است. 
رییس اتحادیه فروشــندگان خودروی اصفهان با اشاره به نارضایتی 
مشــتریان از خودروهای صفرکیلومتر داخلی، گفت: هیچ پیش بینی 
برای بازار خودرو نمی توان کرد تا واردات خودرو انجام شــود.علیرضا 

جلوانی درباره نوســانات قیمت خودرو، اظهار کرد: متاسفانه هر روز 
کیفیت خودروهای داخلی پاییــن می آید و به جای افزایش کیفیت و 
رضایت مشتری، تمام مشــتریان از خودروهای صفرکیلومتر ناراضی 
هستند.وی توضیح داد: به ویژه زمانی که به نمایندگی های خودروهای 
ســایپا مراجعه می کنیم، تمام این خودروها دارای یک عیب موتوری 
هســتند که حتی خود نمایندگی ها هم قادر به برطرف کردن این عیب 
نیستند.رییس اتحادیه فروشــندگان خودروی اصفهان به نوسانات 
شدید قیمت خودرو اشاره کرد و گفت: مغایرت داشتن عرضه و تقاضا 
و نوســانات نرخ ارز ازجمله دالیل افزایش قیمت خودرو اســت.وی 
اظهار کرد: از چهارشنبه هفته گذشــته بعد از نوسانات شدید نرخ دالر 
اندکی قیمت خودرو کاهشی شد و از سوی دیگر تاییدیه واردات خودرو 
موجب رکود این بازار شده است.جلوانی گفت: یکی از دالیل رکود بازار 
خودرو این اســت که همه صبر کرده اند تا ببینند واردات خودرو به چه 
نتیجه ای می رســد و اگر خودرو وارد کشور شــود، صد در صد شاهد 

ریزش قیمت خودروهای داخلی خواهیم بود.
وی گفت: خودرو اگر به بازار عرضه شــود و اگر قیمــت خودروها در 
شرکت های خودروساز و بازار آزاد یکی شــود، بازار خودرو اندکی آرام 
می گیرد.رییس اتحادیه فروشندگان خودروی اصفهان درباره انتقاد 
مقام معظم رهبری نسبت به کیفیت پایین خودرو و قیمت باالی آن در 
سال گذشته، گفت: متاسفانه این اتفاق رخ نداد و باید مجلس نسبت 
به این موضوع رسیدگی می کرد و شرکت های خودروساز داخلی مورد 

رسیدگی و بازرسی قرار می گرفتند.
جلوانی افزود: قیمــت خودروهای خارجی با نوســانات نرخ دالر باال 
رفت، اما بازار خرید خودروهای خارجــی راکدتر از خودروهای ایرانی 

بود.
وی درباره عکس العمل مشــتریان در بازار خودرو، گفت: اگرچه طی 
هفته های گذشــته خریدوفروش خودرو انجام می شــد، اما با تایید 
واردات خودرو از اواخر هفته گذشته دیگر مشــتری در بازار نیست و 
همه صبر کرده اند تا خودرو ریزش قیمت داشته باشد؛ اما از زمان این 

تاییدیه، بازار خودرو راکد شده است.
رییس اتحادیه فروشندگان خودروی اصفهان تاکید کرد: خودروسازان 
داخلی اجازه کاهش قیمت خودرو را نمی دهند، چراکه بسیار متضرر 
می شــوند؛ امروز قطعات خودرو موجود در بازار بســیار گران است و 
خودروســازان ناچارند برای دریافت قیمت موردنیاز خود، با فراخوان 
قطعه، آن را با کمترین نرخ خریداری کنند، به این دلیل کیفیت خودرو 

هرروز کاهش می یابد.

کارشناس زنبور عسل جهاد کشاورزی اصفهان گفت: 
پنج درصد از عسل استان اصفهان به ۱۱ کشور دنیا صادر 
می شــود و این اســتان ظرفیت خوبی برای توسعه 
زنبورداری و افزایش صادرات این محصول دارد.حامد 
صدارت اظهار کرد: به خاطر تنوع گیاهی و پوشــش 
گیاهی مطلوب و فعال بودن زنبورداران و مهاجرت به 
۱۰ استان کشور، عسل استان اصفهان از کیفیت خوبی 
برخوردار است.وی با اشاره به اینکه اصفهان رتبه سوم 
تولید عسل را در کشــور دارد، بیان کرد: این استان با 

حدود پنج هزار زنبورســتان و حدود یک هزار و ۵۳۳ 
نفر، افراد شــاغل در زنبورســتان و بر اساس آخرین 
سرشماری حدود ۹۶۰ هزار کلنی زنبور عسل و حدود 
هفت هزار و ۵۰۰ تن تولید عســل این رتبه را در کشور 
به دست آورده است.کارشناس زنبور عسل سازمان 
جهاد کشــاورزی اســتان اصفهان ادامه داد: میزان 
تولیدات ســایر فرآورده های عســل اصفهان حدود 
۳۵۸ تن است که شامل ۸۵۳ کیلوگرم ژل رویال ، ۱۰ 
هزار و ۲۴۰ کیلوگرم بره موم، ۳۱۴ هزار و ۸۹۱کیلوگرم 
موم ، ۳۲ هزار و ۱۶۷ کیلوگرم گل، ۰.۱۲۴ کیلوگرم زهر 
می شــود.صدارت با اعالم اینکه پنج درصد از عسل 
استان اصفهان به ۱۱ کشور دنیا صادر می شود، امکان 
افزایش تلید صادرات نیز وجــود دارد ، تصریح کرد: 

اطالعات دقیق تر در ارتباط با صادرات عسل در دست 
سازمان دامپزشکی است به این خاطر که این سازمان 
مجوزهای الزم برای صادرات عســل را صادر می کند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا نسبت به سال های 
گذشته میزان تولید عسل در اصفهان کاهش یافته یا 
خیر گفت: خیر طی سال گذشته تاکنون میزان تولید 
عسل در اصفهان روال منظمی داشته و روند افزایشی 
یا کاهشی نداشته است.کارشناس زنبور عسل سازمان 
جهاد کشاورزی اســتان اصفهان بیان کرد: البته باید 
توجه کنیم که این استان ظرفیت خوبی برای توسعه 
زنبورداری و افزایش صــادرات این محصول دارد و از 
دیدگاه کارشناسی سرمایه گذاری در این زمینه با توجه 

به امکان صادراتی به صرفه به نظر می رسد.

کارشناس زنبور عسل سازمان جهاد کشاورزی استان  مطرح کرد:

 ظرفیت مناسب صادراتی عسل اصفهان

خبر روز

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح کرد: 

 رانت 30 ساله خودروسازان داخلی
 و حلقه مفقوده کیفیت خودرو

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: متاســفانه بیش از ۳۰ سال است که خودروسازی ما از 
رانت های دولتی استفاده می کند اما نتوانسته هیچ گونه تغییری در کیفیت خودرو بدهد.اصغر 
سلیمی با بیان اینکه هم کیفیت و هم قیمت خودرو در کشور دچار مشکل است، بیان کرد: خیلی 
از کشورهایی که در بخش خودرو پیشرفت کردند از حمایت های محدود دولتی برخوردار بودند و 

توانستند در عرض ۴ الی ۵ سال بر اساس آن حمایت ها ارتقا پیدا کنند.
 این نماینده مجلس ادامه داد: متاســفانه بیش از ۳۰ سال اســت که خودروسازی دولتی ما از
  رانت های دولتی اســتفاده می کند ؛ اما نتوانســته هیچگونه تغییــری در کیفیت خودرو بدهد.
 وی با بیان اینکه درســت اســت کــه می گویند خودروســازی داخلــی داریم ولــی خودروی

  پراید خودروی از رده خارج شده کره جنوبی اســت ، اظهار کرد: همچنین خودرویی به مانند پژو 
 هم برای کشــور فرانســه اســت که برخــی مدل هــای آن در کشــور از رده خارج شــده ولی
  همچنــان به عنــوان تولید داخل از آن اســتفاده مــی شــود.این نماینده مجلــس ادامه داد:
  متاســفانه کیفیت خودروهای داخل کشــور بســیار افــت کرده اســت یعنی پراید ده ســال
  پیــش کیفیتش بهتر از خودروهای فعلی اســت.وی ادامــه داد: حتما بایــد موضوع واگذاری
  ســایپا و ایران خودرو به بخش خصوصی به درستی اجرا شــود البته این دو خودروسازی باید

 به افراد توانمند واگذار شوند.

یارانه جدید به حساب خانوارهای معترض واریز شد
سازمان هدفمندی یارانه ها از واریز یارانه مربوط به افراد معترض به عدم پرداخت خبر داده است؛ 
این یارانه تا بررسی وضعیت این افراد، قابل برداشت نیســت.بعد از این اعالم برخی خانواده ها 
با چک کردن حساب شــاهد آن بودند که مبلغی به حساب شــان واریز نشده است این در حالی 
است که پیگیری ها نشان داد پرداخت یارانه جدید به حساب این خانوارها در حال انجام فرآیند 

مربوطه است.
 اما روز گذشته  سازمان هدفمندی یارانه ها اعالم کرد که این یارانه به حساب سرپرستان خانواری 
که متقاضی بازبینی شده  بودند، واریز شده اســت.بر این اساس کمک معیشتی تکمیلی مرحله 
۱۳۵، به حساب خانواری که تا قبل از اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ مشمول دریافت یارانه بوده اما در این 
مرحله بنا به اعالم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دهک دهم قرار گرفته و متقاضی تجدیدنظر 
و بازبینی در دهک بندی اعالم شده آن وزارتخانه شده بودند، از سوی سازمان هدفمندی واریز شده 
است. این مبلغ واریزی به حساب سرپرستان، تا بررســی های انجام شده و تایید توسط وزارت 

تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسدود و غیر قابل برداشت خواهد بود.

پلمب یکی از فروشگاه های زنجیره ای سطح شهر اصفهان
سرپرســت تعزیرات حکومتی اســتان اصفهان اظهار کــرد: در خصوص برخوردهــای قانونی با 
افرادی که قصد اخالل در نظام توزیع و تولید کاال های اساســی که رابطه مستقیم با سفره مردم 
را دارند، بدون اغماض بر خورد می شــود.در گشــت مشــترک تعزیرات حکومتی شهر اصفهان 
یکی از فروشگاه های زنجیره ای بزرگ شهر که اقدام به تعطیلی غیرمجاز و گران فروشی روغن 
خوراکی کرده بود به دستور ریاست گشت های مشترک تعزیرات حکومتی استان اصفهان پلمب 
شد.در همین راستا علی اکبر مختاری، سرپرست تعزیرات حکومتی استان اصفهان اظهار کرد: در 
خصوص برخوردهای قانونی با افرادی که قصد اخالل در نظام توزیع و تولید کاال های اساسی که 

رابطه مستقیم با سفره مردم را دارند ،بدون اغماض بر خورد می شود.

اخبار

کافه اقتصاد

مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت گفت: ذوب آهن اصفهان با اشتغال نزدیک به ۲۰ هزار نفر، الزم است تولیدی پایدار و مداوم داشته باشد.سیف ا... امیری 
اظهار کرد: وزارت صمت در راستای اشتغال آفرینی، از ذوب آهن اصفهان حمایت الزم را می کند که در این رابطه مذاکرات خوب و مثبتی نیز در حال انجام است. 
وی ضمن بازدید از خطوط تولید ذوب آهن اصفهان، در نشســتی با ایرج رخصتی مدیرعامل و معاونان ذوب آهن، راهکار های تقویت و ارتقای سطح تعامالت را 

بررسی کردند.
امیری از نقش و تاثیر شرکت ذوب آهن در حفظ آرامش بازار با عرضه محصوالت متنوع و باکیفیت از سوی این شرکت، قدردانی کرد و گفت: مدیران پیشین برای 
ذوب آهن گام های خوبی برداشتند و با توجه به رویکرد و نگاه مدیریت جدید، چشم انداز و افق های روشنی برای حل ریشه ای مسائل و مشکالت در ذوب آهن 
اصفهان وجود دارد. وی، سطح همکاری و تعامالت ذوب آهن با وزارت صمت را بسیار مناسب ارزیابی کرد و گفت: ذوب آهن با این سطح همکاری و برنامه هایی 
که برای سال ۱۴۰۱ و سال های آتی تدوین کرده، در چشم انداز ۵ ساله به اهداف مورد نظر خود خواهد رسید، ضمن این که با رویکرد جدید، برای تعامالت ذوب آهن 

با وزارت صمت، دورنمای امیدبخشی را می توان برای این شرکت متصور بود.

اشتغال 20 هزار نفری ذوب آهن اصفهان

هنر توبافی از 
صنایع دستی 
خراسان جنوبی

توبافی یا حوله بافی ؛ هنرای 
اســت که با اشــارت انگشت 
دستان بانوان خراسان جنوبی 
بافته می شود. تو بافی عالوه 
بر حفظ جایگاه ایــن هنر در 
صنایع دستی ایران به اقتصاد 

خانوارها نیز کمک می کند.

وز عکس ر

معاونرییسکلدادگستریاصفهان:
دادستان ها از بنگاه های 

تولیدی دانش بنیان 
حمایت ویژه کنند

معــاون قضایــی رییس کل دادگســتری 
اصفهان گفت: دســتگاه قضایی و دادستان 
به عنــوان مدعی العموم تکلیــف و وظیفه 
دارد اگر یک واحد تولیدی در حال تعطیلی 
است، حتی بدون اعالم شکایت ورود کرده 
و از تعطیلی واحدهای تولیدی و کارخانه ها 
جلوگیری کند. ســیدمحمد موسویان اظهار 
داشت: دادســتان به عنوان مدعی العموم 
وظایف فراوانی دارد که حتی می توان گفت 
برخی از آن ها نانوشته بوده و از این حیث که 
دادستان مدعی العموم است، نماینده مردم 
در تمامی اموری اســت که بــه حقوق آن ها 

مربوط می شود.
وی با بیــان اینکه اولین وظیفه دادســتان 
فسادســتیزی بوده که مطالبه اصلی مقام 
معظم رهبری و رییس قوه قضاییه و مردم 
است، افزود: دومین وظیفه احیا و صیانت 
از حقوق عامه است که طی سال های اخیر 
در دستور کار جدی قوه قضاییه قرار گرفته و 
مصادیق آن تجاوز به حریم و بستر رودخانه 
تا بهداشــت عمومی، محیط زیست، تغییر 
کاربــری اراضی است.موســویان بــا بیان 
اینکه وظیفه دیگــر حمایــت از بنگاه های 
تولیــدی به ویــژه بنگاه هــای دانش بنیان 
اســت، گفت: دســتگاه قضایی و دادستان 
به عنــوان مدعی العموم تکلیــف و وظیفه 
دارد در این امور وارد شــده و اگر یک واحد 
تولیدی در حال تعطیلی اســت، حتی بدون 
اعالم شــکایت باید ورود کرده و جلوگیری 
از تعطیلی واحدهای تولیــدی و کارخانه ها 
یکی از وظایف اصلی دادستان است.رییس 
شــوراهای حل اختالف اســتان اصفهان با 
اشــاره به وجــود شــهرک های صنعتی در 
شهرســتان فالورجان بیان کرد: دادســتان 
جدید در بحث حمایت از بنگاه های تولیدی 
ورود کرده و منتظر اعــالم گزارش ها در این 

حوزه نباشد.
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آمارهایی از مهاجرت ایرانیان در سال ها و دهه های مختلف؛

مهاجرت از نخبگان به نیروی کار رسید

حرف های عادل فردوسی پور در جمع دانشجویان فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی شریف در شبکه های اجتماعی 
واکنش برانگیز شد، حرف هایی که به مهاجرت نخبگان این دانشگاه اشاره داشت. مهاجرت و خصوصا مهاجرت 
نخبگان از ایران مدت هاست که به یک دغدغه مهم تبدیل شده است.شاید به همین خاطر است که تقی آزاد ارمکی، 
جامعه شناس می گوید: درحال حاضر ما دو نوع بحران داریم، یک نوع بحران درون سیستمی یا درون نظامی 
و نوع دیگر بحران برون نظامی است.بحران اساسی در این باره تنظیم رابطه  ما با جهان است،  از این منظر در یک 
وضعیت بحرانی بنیادی قرار گرفته ایم، به همین دلیل مسئله تحریم، جنگ، مداخله ها در ایران، مداخله ایران در 
کشورهای حاشیه ای، جنگ در حاشیه ایران را شاهد هستیم؛ در این میان از همه مهم تر مسئله مهاجرت وجود 
دارد.وی ادامه می دهد: مردم در اروپا هم مهاجرت می کنند، اما اصطالحا نمی روند تا برای همیشه گم شوند، آن ها 
می روند که موثر واقع شوند و در عین حال برگردند تا در جامعه خودشان اثرگذار  باشند. من با ایتالیایی هایی در 
آمریکا و کانادا مواجه شدم که مهاجرت کرده بودند نه برای این که برای همیشه در آمریکا باشند بلکه آمده بودند 
یک موقعیت خوب شغلی و فرهنگی پیدا کنند نه برای این که علیه سرزمین خودشان باشند بلکه احتماال مجدد 
به سرزمین خودشان برگردند.وی  معتقد اســت که مهاجرت در ایران دقیقا یک مسیر یک طرفه است، آدم ها 
می روند که در جهان گم شوند، می روند در یک سرزمین دیگری زندگی کنند و وقتی که رسیدند می گویند آخیش 
و خیلی های شان به کشور بی اعتنا می شوند و از کشورشان فاصله می گیرند، گویی به سرعت فرهنگ محلی را 
می پذیرند، بنابراین عموما می روند که بمانند، به همین دلیل است که ایرانیان مهاجرت کرده نقش عمده ای در 
ســاختن جهان دیگر پیدا می کنند.تحلیل آمار دریافتی از اداره گذرنامه در بازه زمانی سال ۱۳۸۰ تا مرداد ۱۳۹۹ 
نشان می دهد که ۵۶.۶ درصد از »دارندگان مدال در المپیادهای دانش آموزی«، ۶۹.۱ درصد از »مشموالن بنیاد 
نخبگان« و ۷۸.۳ درصد از افراد »حائز رتبه های یک تا هزار« آزمون سراســری در داخل کشور هستند.در میان 
گروه های مورد بررسی، به ترتیب المپیادی ها با ۳۷.۲ درصد، مشموالن بنیاد نخبگان با ۲۵.۵ درصد و رتبه های 

یک تا هزار آزمون سراسری با ۱۵.۴ درصد بیشترین درصد افراد مقیم خارج را به خود اختصاص داده اند.جایگاه 
دانشجوفرستی ایران در بازه زمانی ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۲ از رتبه ۲۹ در جهان به رتبه ۱۱ ارتقا یافته بود که باالترین جهش رتبه  
دانشجوفرستی ایران در طول دو دهه گذشته بوده است. در بازه زمانی ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۸ جمعیت دانشجویان ایرانی 
در خارج از کشور در تراز ۵۰ هزار دانشــجو ثابت مانده و به رتبه ۱۹ ام تنزل یافته است.مهاجرت در نخبگان که در 
سال های گذشته در گروه های فارغ التحصیالن دانشگاه های معتبر، المپیادی ها و رتبه های تک رقمی دانشگاه ها 
بسیار پرسروصدا بود، حاال به سطح متوسط جامعه و حتی افرادی با مهارت های کاری و نه تحصیلی رسیده است.

در همین خصوص احمد بخارایی، جامعه شناس می گوید: مســئله مهاجرت به خارج هم تابع شرایط سخت 
اقتصادی اســت، میلیون ها نفر از مردم ایران عالقه مند به مهاجرت و رفتن هستند، رفتنی که معلوم نیست چه 
سرنوشتی برای آن ها دارد، یعنی به قدری فشار جلوی زندگی آن ها هست که مجبور می شوند به کوه و دشت و دریا 
بزنند تا بروند، حتی امیدی به زنده رسیدن ندارند اما باز می روند.نیروی کار ماهر ایرانی برای تطبیق پذیری اش با 
مهارت های بازار کار جهانی مشکالتی نظیر زبان انگلیسی، سطح استانداردها و ... دارد، از طرفی دیگر کشورهای 
مهاجرپذیر به این جمع بندی رســیده اند که اگر بخواهند چه از ایران و چه از بقیه کشورها نیروی کار جذب کنند، 
مشکل تطبیق استانداردهای مهارتی دارند، بنابراین دست به یک راهکار زدند، راهکار آنها پیشنهادات اغوا کننده و 
در عین حال جذاب برای جذب نیروی کاری که در ابتدا بخواهد در مقاطع تحصیلی درگیر شود، است. یعنی کارکرد 
اصلی جذب دانشــجوی بین المللی در دنیا، تامین نیروی کار مورد نیاز برای بازار کار آن کشور است. در سالنامه 
مهاجرتی که سال گذشته تدوین شده، براســاس منابع بین المللی جمعیت مهاجر ایرانی در دنیا در سال ۱۹۹۰ 
میالدی، بالغ بر ۸۲۰ هزار نفر بوده که این رقم در سال ۲۰۲۰ میالدی به ۱.۸ میلیون نفر رسیده است، در واقع طی ۳۰ 
سال گذشته جمعیت مهاجران ایرانی ۲.۲ برابر شده است. البته براساس منابع داخلی جمعیت مهاجران ایرانی 

خارج از کشور ۴.۰۴ میلیون نفر برآورده شده که این آمار بر اساس منابع بین المللی قابل راستی آزمایی نیست.

ایران نما

   گزارش

پس لرزه اصالحات یارانه ای در بازارهای همسایه
خراسان نوشت: پایگاه منتسب به شــورای عالی امنیت ملی از نقش طرح مردمی سازی یارانه ها در 
کمبود و گرانی اقالم اساسی در کشورهای همســایه خبر داد؛ موضوعی که فرضیه قاچاق این کاالها به 
خارج قبل از طرح دولت را تقویت می کند.شاید آن زمانی که وزیر جهاد کشاورزی درخصوص علت ورود 
دولت به اصالح قیمت گندم و آرد گفت کشورهای همسایه مانند جاروبرقی یارانه های آرد و گندم ایران را 
می مکند، کمتر به عمق این مسئله توجه شد، اما هم اینک و پس از آغاز واقعی سازی قیمت آرد و روغن، 
پایگاه اطالع رسانی »نورنیوز« خبر از افزایش قیمت و کمیاب شدن آرد و روغن در برخی مناطق همسایه 
کشور داده اســت که در کنار افزایش قیمت های جهانی می تواند ناظر به موفقیت اولیه طرح دولت در 

جلوگیری از سرریز یارانه اقالم اساسی به خارج از کشور باشد.
با این اوصاف هنوز چند روزی بیشتر از آغاز طرح یارانه ای دولت نگذشته است که خبرها از بروز اولین 
نشــانه های اصالح یارانه ها در بازار کشــورهای همســایه حکایت دارد به طوری که گفته می شود در 
کشورهای همسایه این اقالم  کمیاب شده است. این در حالی است که نباید از تاثیر تبعات جنگ اوکراین 
و روسیه بر بازار جهانی مواد غذایی و منطقه غافل بود. پایگاه اطالع رسانی »نورنیوز«،نزدیک به شورای 
عالی امنیت ملی، نوشت: »با اجرای طرح توزیع عادالنه یارانه ها در ایران، قیمت آرد و روغن در فروشگاه 
های اصلی عرضه مواد غذایی در اربیل و ســلیمانیه اقلیم کردســتان با افزایش شدید قیمت مواجه و 
نایاب شده است.با اجرای این طرح، روند قاچاق کاال از ایران به کشورهای همسایه، به نفع جیب مردم 
متوقف شد.« خبرگزاری تسنیم نیز خبر مشابه و البته با دامنه بزرگ تری را گزارش کرد. بر این اساس، 
اعالم شده که کمبود آرد در کشورهای عراق، پاکستان و دیگر کشورهای همسایه پس از آزادسازی قیمت 
آرد در کشور ما روی داده اســت. همچنین بررســی ها حکایت از این دارد که روغن در اقلیم کردستان 
 نیز کمیاب شده و برخی از مواد غذایی نظیر روغن و نان در امارات با افزایش قیمت مواجه شده است.

 موضوعی که البته در کنار اصالحات یارانه ای در ایران، جنگ روســیه با اوکراین نیز در بروز آن بی تاثیر 
نبوده است.

واردات آیفون در شرف ممنوعیت همیشگی؟!
 اوایل اردیبهشت ماه بود که خبرهایی مبنی بر ممنوعیت واردات آیفون به کشور به گوش می رسید. حاال 
به نظر می رسد که پس از انتشــار اخبار ضد و نقیض فراوان این موضوع در شرف شدن است و واردات 
آیفون در آستانه ممنوعیت همیشگی است.در الیحه بودجه ۱۴۰۱ اعالم شده است که بودجه الزم برای 
واردات گوشی های باالی ۶۰۰ دالر از منبع صادرات خشکبار خواهد بود؛ اما طی۲ ماه ابتدایی سال جدید 
این روند به خوبی انجام نشده و همین موضوع حتی باعث شد شایعاتی در رابطه با عدم تخصیص ارز 
برای گوشی های آیفون اپل قوت بگیرد. هرچند که پس از آن گفته شد با بازگشایی مجدد تاالر دوم قرار 
است پرچمدارها دوباره به بازار بازگردند ولی به نظر می رسد که این پرچمدارها شامل گوشی های آیفون 
اپل نمی  شود.با گذشت ۲ ماه از زمان مقرر برای اجرای الیحه بودجه سال ۱۴۰۱، ظاهرا قرار است که برنامه 
تخصیص ارز صادرات خشکبار به واردات گوشــی های پرچمدار به صند که »امکان ثبت سفارش تلفن 
همراه با برند Apple تا روز شنبه ۳۱/۰۲/۱۴۰۱ وجود نخواهد داشت.شاید در ابتدا تصور کنید که این عدم 
امکان ثبت آیفون بنا به دالیلی که ما هم از آن بی اطالعیم موقتی باشــد، حتی ما هم امیدوار بودیم که 
اینگونه باشد. اما یکی از مدیران نهاد دولتی مربوط به این ماجرا که نخواسته نامی از او فاش شود گفته 

است که ثبت آیفون احتماال به طور کل بسته خواهد شد.

گیشه

رصد بازار

مفاد آراء
2/237 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 

اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر آرا صادره هيات هاي موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالک مورد تقاضا به شرح زير به 
منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود . در صورتي که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته باشــند مي توانند از تاريخ انتشار 
اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالک تســليم و پس از 
 اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضايي

 تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 1082 - 1401/02/10 هيات اول آقای عليرضا نصری به شناسنامه 
شــماره 59 کدملي 1290383952 صادره اصفهان فرزند احمد  در ســه دانگ مشــاع از  
ششدانگ يک باب ساختمان به مســاحت 169/60 متر مربع قسمتی از پالک شماره  362 
فرعی از 5  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملــک غرب اصفهان از مورد ثبت 
دفتر امــالک الکترونيــک 139820302025003671 و 139820302025003672 و 

 139820302025002745
رديف 2- راي شــماره 1080 - 1401/02/10 هيات اول آقای سعيد نصری به شناسنامه 
شماره 663 کدملي 1284768521 صادره اصفهان فرزند محمود  در يک و نيم  دانگ مشاع 
از  ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 169/60 متر مربع قسمتی از پالک شماره  362 
فرعی از 5  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملــک غرب اصفهان از مورد ثبت 
دفتر امــالک الکترونيــک 139820302025003671 و 139820302025003672 و 

 139820302025002745
رديف 3- راي شــماره 1081 - 1401/02/10 هيات اول خانم صغــرا رضائی آدريانی به 
شناسنامه شماره 2660 کدملي 1140679562 صادره اصفهان فرزند مهدی  در يک و نيم  
دانگ مشاع از  ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 169/60 متر مربع قسمتی از پالک 
شماره  362 فرعی از 5  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 
مورد ثبت دفتر امالک الکترونيک 139820302025003671 و 139820302025003672 

و 139820302025002745 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/02/28
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/12

م الف: 1318520  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

2/238 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 برابر آرا صــادره هيات هــاي موضوع قانــون تعيين تکليــف وضعيت ثبتــي اراضي و 
ســاختمان هاي فاقد سند رســمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالک مورد 
تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود . 
 در صورتي که اشخاص نســبت به صدور ســند مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک 
تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تســليم اعتراض دادخواست خود را به 

مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 1556 - 1401/02/21 هيات چهارم خانم آمنه هارونی جمالوئی  به 
شناسنامه شماره 1632 کدملي 4621164589  صادره شهرکرد  فرزند حسين  در  ششدانگ 
يکباب ساختمان به مساحت 152/25 متر مربع از پالک شماره  158 فرعی از 4  اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت متقاضی طبق سند انتقالی 

139920302025001467 امالک
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/02/28
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/12

م الف: 1318651  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 

مفاد آراء
2/239 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 

اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
 برابر آرا صــادره هيات هــاي موضوع قانــون تعيين تکليــف وضعيت ثبتــي اراضي و 
ســاختمان هاي فاقد سند رســمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالک مورد 
تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود . 
 در صورتي که اشخاص نســبت به صدور ســند مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک 
تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تســليم اعتراض دادخواست خود را به 

مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 1654 - 1401/02/24 هيات دوم آقای مهدی حيدرزاده دستجردی به 
شناسنامه شماره 63944 کدملي 1281736082  صادره اصفهان  فرزند حسن  در  ششدانگ 
يک باب مغازه تجاری به مساحت 78  متر مربع قســمتی از پالک شماره  11 فرعی از 68  
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند شماره 21830 مورخ 

1390/4/30 دفترخانه شماره 135 اصفهان از مورد ثبت صفحه 82 دفتر 332 امالک 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/02/28
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/12

م الف: 1318696  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

2/240 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

 برابر آرا صــادره هيات هــاي موضوع قانــون تعيين تکليــف وضعيت ثبتــي اراضي و 
ســاختمان هاي فاقد سند رســمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده است لذا مشخصات متقاضيان و امالک مورد 
تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود . 
 در صورتي که اشخاص نســبت به صدور ســند مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک 
تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تســليم اعتراض دادخواست خود را به 

مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 1706 - 1401/02/25 هيات دوم آقای محمد علی نقيان اليادرانی به 
شناسنامه شماره 26906 کدملي 1280266694  صادره اصفهان  فرزند حسين  در  ششدانگ 
يک باب مغازه به مساحت 16/50  متر مربع قسمتی از پالک شماره  543 فرعی از 3  اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مورد ثبت صفحه 384 دفتر 4 

امالک 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/02/28
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/12

م الف: 1319203  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

2/241 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی 
واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

 برابــر رای شــماره 0505  14016030200700و140160302007000507  مــورخ
 07 / 02 / 1401  هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای عليرضا الياسی عليشــاهدانی فرزند براتعلی بشماره شناسنامه 37 وکد ملی 
1110883714 صادره از فالورجان ومعصومه کيانی فرزند تقی بشماره شناسنامه وکدملی 
 1100082468 صادره از فالورجان بالســويه درششــدانگ يک باب خانه به مســاحت

 73 / 159 مترمربع پالک 15 اصلی واقع در فالورجان خريداری مع الواسطه ازمالک رسمی 
آقای رمضانعلی نيکان فرزند ابراهيم  محرزگرديده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دونوبت به فاصله 15 روز آگهی ميشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دوماه اعتراض 

خود رابه اين اداره تســليم وپس از اخذ رســيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند . بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد . 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/02/28
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/12

م الف: 1318971 محمد علی ناظمی اشنی  رئيس ثبت اسناد وامالک فالورجان
تحدید حدود اختصاصی

2/242 شماره نامه : 140185602024001668-1401/02/21 چون تحدید حدود 
ششــدانگ یک قطعه زمین پالک 5000/26741 واقــع در بخش 5 ثبت اصفهان 
که طبق پرونده ثبتی به نام ســتاد اجرائی فرمان حضرت امــام )ره(  در جریان ثبت 
اســت و به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت 
اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبــرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز 
دوشنبه مورخ 1401/03/23 ساعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد، 
لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر 
در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد و 
طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترضین 

ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواســت به 
 مرجع ذیصالح قضائی گواهی تقدیم دادخواســت را اخذ و به این اداره تسلیم نمایید. 
تاریخ انتشار: 1401/02/28م الف: 1316875  شبان رئیس منطقه ثبت اسناد و 

امالک جنوب اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

2/243 شــماره نامــه : 140185602024001745-1401/02/24 چون تحدید 
حدود ششدانگ دو قطعه زمین متصل بهم بایر مشــهور به مهروقان واقعه در ظهر 
باغ برج که از موقوفات مســلمه مجهول التولیه دارای  پالک شماره 2373/1  واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق ســوابق و  پرونده ثبتی به نــام اداره اوقاف و امور 
خیریه شهرســتان اصفهان در جریان ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونًا به 
عمل نیامده  اینک بنا به دســتور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای 
نامبرده تحدیــد حدود پالک مرقوم در روز دوشــنبه مورخ 1401/03/23 ســاعت 
9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد، لــذا به موجب ایــن آگهی به کلیه 
مجاورین اخطار  می گردد که در روز و ســاعت مقرر در ایــن آگهی در محل حضور 
یابند و اعتراضات مالکیــن یا مجاورین مطابق ماده 20 قانــون ثبت از تاریخ تنظیم 
 صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 1401/02/28

م الف: 1318776  شبان رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان

تاسیس شرکت تعاونی آوین کشت احمدی 
درتاریخ 1401/02/25 به شماره ثبت 3839 به شناسه ملی 14011140340 

ثبت و امضا ذيل دفاترتکميل گرديده که خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهی ميگردد. موضوع فعاليت :1-توليد محصوالت گلخانه ای با استفاده 
از سرمايه و نيروی کار و مهارت اعضا و فروش محصوالت توليدی -اخذ وام قرض الحسنه و ساير تسهيالت اعتباری از منابع بانکی و ديگر موسسات مالی 
اعتباری و اشــخاص حقيقی و حقوقی ديگر -اخذ کمک و هديای نقدی و غير نقدی از دولت، اشــخاص حقيقی و يا حقوقی -توديع وجوه به حساب سپرده 
بلندمدت و کوتاه مدت در بانکها -مشارکت با اشخاص حقيقی و حقوقی با اولويت تعاونی ها -سرمايه گذاری و خريد سهام اتحاديه تعاونی مربوط و يا ساير 
شرکتها و موسسات عمومی، تعاونی و يا خصوصی -مشارکت دادن اعضاء و خصوصا مديران تعاونی در دوره های آموزشی تخصصی برای ارتقای سطح توليد 
و خدمات تبصره 1- درصورتيکه برای انجام هريک از فعاليتهای موضوع تعاونی، نياز به اخذمجوز از مراجع ذيصالح قانونی باشــد تعاونی مکلف به اخذ آن 
است. تبصره 2- شرکت می تواند برای اجرای طرح مصوب و موارد مندرج در باال، با رعايت مقررات و اساسنامه و قراردادهای منعقده، از سرمايه و ذخائر موجود، 
اعتبارات سرمايه گذاری های بخش دولتی، عمومی، تعاونی، بانک ها و اشخاص حقيقی و حقوقی ديگر، هدايای نقدی و جنسی افراد و مؤسسات استفاده نموده 
و اقدام به اخذ اعتبارات و تسهيالت بانکی نمايد. تبصره 3- شرکت می تواند مصالح، وســائل، تجهيزات، ماشين آالت، تأسيسات، انبارها و کارگاهها و ديگر 
نيازمنديهای خود را به طريق مقتضی و مقرون به صرفه تأمين نموده و در جهت تحقق اهداف شرکت در مؤسسات توليدی، تعاونی و ديگر نهادهای اقتصادی 
سرمايه گذاری کند و يا اقدام به خريد سهام کارخانجات و مؤسسات دولتی و غيردولتی نمايد. به موجب مجوز از اداره کل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برابر 
با شماره مجوز 430903 در تاريخ 1401/01/20 در استان مربوطه اين آگهی به ثبت رسيد. مدت فعاليت : از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان 
اصفهان ، شهرستان لنجان ، بخش مرکزی ، دهستان اشيان جنوبی ، روستا مبارک آباد، محله ندارد ، جاده اهلل اباد ، خيابان کشاورز ، خيابان فرعی ، پالک 0 ، 
طبقه همکف کدپستی 8497185111 سرمايه شخصيت حقوقی عبارت است از مبلغ 3,150,000,000 ريال نقدی مبلغ 1050000000 ريال توسط موسسين 
طی گواهی بانکی شــماره 1405140160275601 مورخ 1401/01/11 نزد بانک توسعه تعاون شعبه زرين شهر با کد 1405 پرداخت گرديده است والباقی 
در تعهد صاحبان سهام می باشد اولين مديران آقای احســان احمدی نور الدين وند به شماره ملی 1960184873 به سمت عضو اصلی هيئت مديره به مدت 
3 سال و به سمت رئيس هيئت مديره به مدت 3 سال خانم پوران احمدی نورالدين وند به شماره ملی 1972393421 به سمت عضو علی البدل هيئت مديره 
به مدت 3 سال آقای عرفان احمدی نورالدين وند به شماره ملی 6630040155 به ســمت منشی هيئت مديره به مدت 3 سال و به سمت عضو اصلی هيئت 
مديره به مدت 3 سال و به سمت مديرعامل به مدت 3 سال آقای عارف احمدی نورالدين وند به شماره ملی 6630109181 به سمت عضو اصلی هيئت مديره 
به مدت 3 سال و به سمت نايب رئيس هيئت مديره به مدت 3 سال خانم توران احمدی نورالدين وند به شماره ملی 6639474794 به سمت عضو علی البدل 
 هيئت مديره به مدت 3 سال دارندگان حق امضا : مقرر شد چکها و اسناد تعهد آور شــرکت پس از تصويب هيئت مديره با امضاء عرفان احمدی نورالدين وند

 )مدير عامل )و احسان احمدی نورالدين وند )رئيس هيئت مديره( و مهرشــرکت معتبر و در غياب احسان احمدی نورالدين وند )رئيس هيئت مديره،( عارف 
احمدی نورالدين وند( )نائب رئيس هيئت مديره( حق امضاء خواهد داشت و اوراق عادی با امضاء عارف احمدی نورالدين وند )مديرعامل( و مهر شرکت معتبر 
خواهد بود اختيارات مدير عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای سهند احمدی نورالدين وند به شماره ملی 1960647962 به سمت بازرس علی البدل به مدت 1 
سال آقای حسين احمدی نورالدين وند به شماره ملی 6630121422 به سمت بازرس اصلی به مدت 1 سال بموجب مجوز شماره 430903 مورخ 1401/01/20 
 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاســيس گرديد. روزنامه کثير االنتشــار زاينده رود به عنوان روزنامه اصلی جهت درج آگهی های شرکت تعيين گرديد.

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاری لنجان )1318945(



چهار شنبه 28 اردیبهشت  1401 / 16 شوال 1443 / 18 می   2022 / شماره 3530
سن زنان تحت پوشش درمان ناباروری افزایش یافت

مدیرکل بیمه سالمت استان اصفهان گفت: بر اساس دستورالعمل جدید سازمان، سن زنان تحت 
پوشش درمان ناباروری از ۴۵ سال تمام به ۴۹ سال تمام و لوازم مورد تعهد درمان ناباروری از ۲ قلم 
به ۱۴ قلم افزایش پیدا کرده است.محمدحسین صفاری اظهار کرد: بالغ بر ۱۱ میلیارد ریال هزینه های 
درمان زوج های نابارور در تعهدات سازمان بیمه سالمت از ابتدای سال گذشته تا کنون پرداخت شده 
است؛ بیش از ۴ میلیارد ریال از این مبلغ مربوط به بسته حمایتی جدید سازمان بیمه سالمت برای 
زوج های نابارور است که بر اساس ارائه مدارک و مستندات در قالب خسارت متفرقه به بیمه شدگان 
سازمان پرداخت شــده و مابقی پرداختی مربوط به تعهدات دارو و پاراکلینیک این بیمه شدگان 
بوده است.وی افزود: استان اصفهان از لحاظ میزان پذیرش و پرداختی به بیمه شدگان در راستای 
اجرای تعهدات جدید درمان ناباروری، رتبه اول را در بین استان های کشور دارد.صفاری ادامه داد: بر 
اساس دستورالعمل جدید سازمان، سن زنان تحت پوشش درمان ناباروری از ۴۵ سال تمام به ۴۹ 
سال تمام و لوازم مورد تعهد درمان ناباروری از ۲ قلم به ۱۴ قلم افزایش پیدا کرده است؛ همچنین 
هزینه های اهدای گامت برای فرد نابارور گیرنده طبق ضوابط سازمان بیمه سالمت پرداخت می شود.

وی در پایان یادآور شد: زوج های نابارور بر اساس دستورالعمل ابالغی شورای عالی بیمه، می توانند 
از خدمات ۳ دوره ناباروری در طول یک سال با پوشــش بیمه ای ۹۰ درصد تعرفه بخش دولتی در 
مراکز ناباروری دولتی و ۹۰ درصد تعرفه بخش عمومی غیر دولتی در بخش  خصوصی بهره مند شوند.

با حضور وزیر آموزش و پرورش صورت گرفت؛

 بهره برداری از نخستین مرکز استعداد یابی ورزشی
 دانش آموزان در اصفهان

با حضور وزیر آموزش و پرورش، نخستین مرکز اســتعدادیابی و هدایت ورزشی دانش آموزان در 
اصفهان به بهره برداری رسید. رییس اداره تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش استان  هدف از 
اجرای این طرح را  شناسایی استعدادهای دانش آموزان و هدایت به سمت رشته های ورزشی مورد 
عالقه بیان کرد و گفت: این طرح برای اولین بار در کشور در اصفهان به صورت آزماشی  اجرا می شود.

فرهاد رضایی افزود: در این طرح ۵۰ هزار دانش آموز مقطع سوم دبستانی در سراسر استان اصفهان  
در سه سطح شناسایی و با ورود به ۳۰۰ بازی مهارت های ورزشی را فرا می گیرند.وی گفت : پس از 

شناسایی استعدادهای دانش آموزان ، تیم های ملی می توانند آنها را جذب کنند.

تولد آهوهای دوقلو در دامن پارک ملی کاله قاضی اصفهان
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان از  تولد 
آهوهای دوقلو  خبر داد و گفت: این دوقلو ها از گونه آهو هستند که تولد آن ها را محیط بانان منطقه 
ثبت کردند. حسین اکبری افزود: حدود دو هزار رأس آهو در پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کاله 
قاضی اصفهان زیست دارند که زادآوری آن ها در فصل بهار و بویژه نیمه دوم اردیبهشت اتفاق می افتد 

و ا کنون شاهد نخستین زایمان دوقلو در سال جاری در این منطقه بودیم.
وی با بیان اینکه پارک ملی کاله قاضی یکی از زیســتگاه های قابل توجه آهو در کشور است، گفت: 
با توجه به درگیری این منطقه با خشکسالی در سال های اخیر، امسال ثبت نخستین تولد دوقلو، 

خبر خوب و امیدبخشی است.
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان با اشاره 
به اینکه دوقلوزایی در بین گونه های جانوری مانند آهو و کل و بز به شرایط زیستگاهی، پوشش گیاهی 
و آب و علوفه بستگی دارد، افزود: اگر مناطقی سرســبز و دارای پوشش گیاهی و منابع آبی خوبی 
باشند به طور معمول گونه هایی مانند آهو دوقلوزایی قابل توجهی حتی تا حدود ۵۰ درصد دارند، اما 
در مناطقی مانند کاله قاضی که تقریبا بیابانی است و شرایط خشکسالی در آن اتفاق می افتد امکان 

دوقلوزایی کمتر است.

باز و بسته شدن مکرر زاینده رود، نابودی محیط زیست و بناهای تاریخی اصفهان را به دنبال دارد؛

شکنجه محیط زیستی

زاینده رود برای بار ســوم در سال جاری  مهسا نعمتی
بســته شــد؛ اتفاقی عجیب و به شدت 
آسیب زا که تعجب هر انسان غیر کارشناس  اما دغدغه مندی را جلب 
می کند. اینکه این کار دقیقا بر اساس چه دستاورد و هزینه ای و با چه 
توجیهی صورت می گیرد سوالی است که تا کنون تنها با یک جواب روبه 
رو بوده اســت؛ کم بودن بارش ها و نبود ذخیره آب کافی پشــت سد 
امکان جاری بودن دائمی زاینده رود را نمی دهد این در حالی است که 
دولت به کشــاورزان اصفهانی قول آب رسانی به مزارع را داده است و 
طبیعتا برای این کار باید زاینده رود جاری شود . اما آنچه ظاهرا اصال 
قرار نیست دیده شــود وضعیت محیط زیست اصفهان و بستر زاینده 

رود است . 
شکنجه محیط زیستی زاینده رود تعبیر بجایی است که می توان برای 
باز و بســتن های مکرر رودخانه به کار برد. مســئوالن اما همچنان بر 
همان حرف اول خود یعنی عدم امکان بازگشــایی دائمی زاینده رود 
تاکید دارند در حالی که کارشناسان محیط زیست و آب معتقدند می 
توان زاینده رود را با محاسباتی به صورت دائمی جاری کرد. استادگروه 
محیط زیست دانشــکده مهندســی منابع طبیعی دانشگاه صنعتی 
اصفهان به تحقیقــی در این زمینه اشــاره و تاکید کــرد که پژوهش 

انجام شــده نشــان می دهد می توان جریان حداقلی آب به میزان ۲ 
مترمکعب بر ثانیه در بســتر زاینده رود را حتی در شرایط خشکسالی 

شدید برقرار کرد.
محمد نعمتی  اظهار داشــت: جمعی از اســتادان دانشــگاه صنعتی 
اصفهان طی ســال های گذشــته در تحقیقی به تعیین حداقل میزان 
حقابه زاینده رود و تاالب گاوخونی پرداختند که نتایج آن در ســال ۹۶ 
ارائه و این نکته مطرح شــد که جریان دائمی در بســتر زاینده رود در 
پایین دست و پس از سد»چم آســمان« تا تاالب گاوخونی در شرق 
اصفهان می تواند حداقل به میزان ۲ مترمکعب بر ثانیه برقرار باشــد. 
وی بابیان اینکه در این تحقیق، حوضه آبریــز زاینده رود به هفت بازه 
مکانی تقسیم بندی شد، ادامه داد: در سال های اخیر بستر زاینده رود 
از بازه پنجم به بعد با خشــکی های مقطعی مواجــه بود و جریان آب 
در آن باز و بسته می شد که بازه پنجم محدوده کالن شهر اصفهان، بازه 
ششــم ورزنه و شــرق اصفهان و بازه هفتم تاالب گاوخونی را شامل 
می شود.این استاد دانشگاه با اشــاره به اینکه در تحقیق مذکور چند 
راهکار برای برقراری جریان حداقلی در بستر رودخانه از بازه پنجم به 
بعد پیشنهاد شد، اظهار داشت: بر اساس این تحقیق حتی در شرایط 
خشکسالی شدید می توان حداقل ۷۰ میلیون مترمکعب آب در سال 

در این محدوده جاری کرد. 
این ادعا در حالی مطرح می شــود که نه تنها محیط زیســت بلکه کل 
سازه ها و ســاختارهای قدیمی ساخته شــده بر روی زاینده رود در 
معرض نابودی اســت و با این کار نه تنها بســتر رودخانه که پل ها و 
بناهای ارزشــمند و مهم رودخانــه زاینده رود هم از این کار آســیب 

شدیدی خواهند دید. 
گفته می شود ترک های ایجاد شده بر روی برخی از پل ها از جمله پل 
خواجو نتیجه همین کار است؛ در واقع به دلیل نوع مصالح به کار رفته 
در این پل و خشک شدن متناوب این بناها، شکست در پایه های آنها 
ایجاد می شود. در همین زمینه مسئول پایش پل های تاریخی اصفهان 
گفت: بازگشــایی آب در فواصل زمانی کوتاه، حیات پل های تاریخی 
را به شدت با مخاطره روبه رو می کند.علی محمد فصیحی اظهار کرد: 
زاینده رود، همواره رودخانه ای دائمی بوده، اما طی دو دهه اخیر با باز 
و بسته شــدن جریان آب، از حالت دائمی خارج شده است، امسال 
نیز برای نخستین بار شاهد تصمیم تازه ای بودیم و آن چهار مرتبه باز و 
بسته شدن آب در ۴۵ روز بود  که برخالف تصور عده ای، بازگشایی آب 
در فواصل زمانی کوتاه، حیات پل های تاریخی را به شــدت با مخاطره 

روبه رو می کند.
به گفته وی، حیات ســازه ها و پل های تاریخی سوار شده بر رودخانه 
زاینده رود ارتباط مستقیمی با آب دارد،  شاید با مشاهده عکس های 
تاریخی، در برخی دوره ها خشــکی زاینده رود را مشاهده کنیم، اما در 
نظر داشته باشیم که این رودخانه در طول تاریخ هیچگاه به طور کامل 
و در مدت زمان طوالنی و طی چندین ســال خشک نبوده است. اگر 
امروز بنا بر این گذاشته شده که زاینده رود تنها به منزله کانال آب رسانی 
کشاورزی در نظر گرفته شود، چنین تصمیمی احتمال آسیب جدی به 

سازه های تاریخی است.
 رییــس مرکــز تحقیقــات آب دانشــگاه آزاد اصفهان  هــم در مورد

  آســیب های این اقدام اظهــار کرد: تغییــر ویژگی هــای فیزیکی، 
شــیمیایی و زیســتی رســوبات و خــاک منطقــه، تغییــر مــدل 
 شــوری آب وخــاک و درنتیجــه اثــر آن بــر گیاهــان و جانــوران، 
 جابه جایــی، ســرگردانی و کشــتن انبــوه آبزیــان و خاکزیــان،

 افزایــش تنش بر پل هــای تاریخــی زاینده رود و افزایش ســرعت 
 فرآیند خطرناک مسدود شــدن آبخوان ها برخی از تبعات این اقدام

 اســت.محمد کوشــافر اظهار داشــت: تغییــرات ســریع رطوبتی 
خسارت هایی ایجاد می کند که برخی از آن ها را به طور مشهود می بینیم 

و مواردی نیز به مطالعات بیشتر نیاز دارد.

با مسئولان جامعه

کارشناس امور آزمایشــگاه حفاظت محیط زیست 
استان اصفهان گفت: بیشتر ایستگاه هایی که قطع 
است مربوط به شهرداری است که قطعی آنها شاید 
نقص فنی است اما آنچه که مربوط به ایستگاه های 
محیط زیســت می شــود، اعتبارات است.محمود 
مزارع  افزود: ما نه تنهــا اعتباری برای اضافه کردن 
ایستگاه پایش نداریم بلکه اعتباری نیز برای حفظ 
و نگهداری دستگاه های کنونی کیفیت سنجی هوا 
وجود ندارد.کارشــناس امور آزمایشــگاه حفاظت 

محیط زیست اســتان اصفهان با اشــاره به اینکه 
اداره کل محیط زیست اکنون پنج ایستگاه پایش 
فعال در سطح شــهر اصفهان و سه ایستگاه در سه 
شهرســتان مبارکه، سگزی و شاهین شــهر دارد، 
ادامه داد: هیچ اعتباری برای خریدن ایستگاه های 
جدید نداریم و برای حفظ و نگهــداری آنها بودجه 
بسیار اندکی داریم که فقط و فقط صرف خرید فیلتر 
و مواد مصرفی دســتگاه های ســنجش می شود.

مزارع با بیــان اینکه اعتبار ۱۴۰۱ هنوز ابالغ نشــده، 
اظهار کرد: سال گذشته نیز حدود ۱۰۰ میلیون تومان 
برای حفظ و نگهداری دســتگاه ها تامین شــد که 
فقط توانســتیم فیلتر آنها را تهیه و تعویض کنیم نه 
لوازم یدکی. اکنون فیلترها نیز رو به اتمام اســت و 
مشکل اعتباری برای حفظ و نگهداری دستگاه های 

کیفیت سنجی هوا داریم.کالن شهر اصفهان طی دو 
ســال اخیر و به رغم نبود شفافیت در ارائه اطالعات 
برخط کیفیت هوا، آلوده ترین شهر ایران پس از اهواز 
بوده است که در پاییز و زمســتان آالیندگی صنایع 
و خودروها و در بهار و تابســتان ریزگردها، صنایع و 
خودروها نفس هایش را به شــماره انداخته است.

این در حالی اســت که اگر دســتگاه های اجرایی 
اســتان به وظایف خود در قانون هوای پاک عمل 
می کردند و محیط زیست استان اصفهان به عنوان 
سازمان حاکمیتی به درستی به وظیفه نظارتی خود 
جامه عمل می پوشانید و دســتگاه ها و واحدهای 
صنعتی قانون گریز را مکلف به اجرا می کرد، بسیاری 
از کمبود اعتبارات و چالش ها از محل اجرای درست 

قانون تامین می شد.

بودجه ای برای ایستگاه های پایش جدید نداریم

برگزاری تحلیف 
کارآموزان وکالت 

کانون وکالی 
اصفهان

 آییــن چهــل و ششــمین 
تحلیف کارآمــوزان وکالت 
کانون وکالی دادگســتری 
استان اصفهان در تاالر نگین 

نقش جهان برگزار شد.

مرد 40 ساله پس از کشتن 4 عضو خانواده اش خودکشی کرد
قاتل ۴۰ ساله پس از کشتن همسر، پدر و مادر همسرش و شلیک به برادرش و مجروح کردن دختر ۶ 
ساله اش، اقدام به خودکشی کرد. معاون فرهنگی اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اصفهان اظهار 
کرد: ساعت ۱۷ روز یکشــنبه در پی اعالم 
مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر نزاع 
و درگیری خانوادگی در شهر گرگاب از توابع 
شهرستان شاهین شــهر، بالفاصله واحد 
گشــت انتظامی این فرماندهی در محل 
حضور یافته و مشــاهده کردند که فردی 
حدودا ۴۰ ساله به محل کار برادرش رفته 
و با یک قبضه اســلحه کلــت کمری به او 
شــلیک و ســپس از محل متواری شده 
است.ســرهنگ جهانگیر کریمی، افزود: 
ماموران به منظور دستگیری متهم به منزل وی رفتند، اما مشخص شد او پس از مراجعه به منزل با شلیک 
یک تیر به سرش اقدام به خودکشی کرده است.معاون فرهنگی اجتماعی فرماندهی انتظامی استان 
اصفهان با بیان اینکه در زمان تیراندازی یکی از تیرها کمانه کرده و به پای دختر ۶ ساله اش برخورد و باعث 
مجروح شدن وی شده بود، گفت:  هر ۳ مجروح حادثه توسط عوامل اورژانس به بیمارستان منتقل شدند 
که در ادامه فرد ضارب براثر شدت جراحات وارده در بیمارستان جان باخت.سرهنگ کریمی، علت بروز 
این حادثه را اختالف فرد ضارب با اعضای خانواده خود عنوان کرد و افزود: در تحقیقات اولیه صورت گرفته 
توسط کارآگاهان پلیس آگاهی  مشخص شد فرد ضارب روز قبل از حادثه ۳ نفر دیگر از اقوامش شامل 
همسر، پدر و مادر همسرش را نیز به قتل رسانده بود.این مقام انتظامی با بیان اینکه تحقیقات تکمیلی در 
این خصوص کماکان ادامه دارد و کارآگاهان در حال بررسی دقیق تر این پرونده هستند، گفت: فرد ضارب 
اعتیاد به مواد مخدر داشته است. اعتیاد بالیی خانمان سوز است که رد پای آن را در بیشتر جرائم و ازجمله 

قتل های ناشی از اختالفات خانوادگی به وضوح دیده می شود.

 کارشناسان اورژانس 115 
ناجی کودک یک ساله و خانواده اش شدند

سخنگوی اورژانس اصفهان از تصادف ۲ دستگاه موتورسیکلت و گم شدن کودک یک ساله خبر داد.عباس 
عابدی اظهار داشت: حوالی ســاعت ۱۵ پس از برقراری تماس امدادخواهان با ۱۱۵ اصفهان، اعالم شد 
بر اثر برخورد ۲ موتورسیکلت در خیابان سروش تعدادی مصدوم شده اند و بالفاصله یک واحد امدادی 
اورژانس در محل حادثه حاضر شد.وی گفت:پس از بررسی کارشناسان اورژانس مشخص شد یک موتور 
سیکلت با یک سرنشین آقا و موتورسیکلت دیگر با سه سرنشین شامل یک آقا، یک خانم و کودک یک 
ساله بر اثر برخورد با یکدیگر دچار سانحه شــده اند.عابدی افزود:  هنگام رسیدن کارشناسان اورژانس، 
پس از بررسی و انجام اقدامات فوری برای مصدومان، بنابر اعالم و بی تابی مصدوم خانم مبنی بر گم 
شدن فرزند شیرخوارش در تصادف، بالفاصله کارشناسان اورژانس با دقت و سرعت عمل مشغول جست 
وجوی صحنه برای یافتن کودک شدند.سخنگوی اورژانس اصفهان ادامه داد: پس از چند دقیقه تالش و 
جست وجوی ریزبینانه کارشناسان اورژانس، کودک یک ساله که بر اثر برخورد و تصادف ۲ موتورسیکلت 
از دست مادر رها شده و در معابر گمشده بود، در میان شمشادهای خیابان پیدا شد.وی با بیان اینکه پس 
از انجام اقدامات فوری برای تمامی مصدومان که دچار آســیب های متعدد بودند مصدومان توسط دو 
واحد امدادی اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان منتقل شدند، بیان کرد: درصد باالیی از سوانح رانندگی منجر به 
جرح را تصادفات موتورسیکلت ها به خود اختصاص می دهند.عابدی تصریح کرد: به موتورسواران تاکید 
می شود، ضمن رعایت نکات ایمنی، از جمله استفاده از کاله ایمنی از سوار کردن اعضای خانواده مخصوصا 

کودکان خود پرهیز کنند.

وز عکس ر

خبر روزاخبار

آموزش و پرورش اصفهان اعالم کرد:

موضوع ضرب و شتم 
یک دانش آموز در حال 

پیگیری است
اداره کل آموزش وپــرورش اصفهــان اعالم 
کرد: ما برخورد فیزیکی را به هیچ وجه تایید 
نمی کنیم و مسئوالن آن شهرستان به صورت 
میدانی و با حضــور در مدرســه، موضوع را 
بررسی کردند و طبق مقررات با معلم برخورد 
و پیگیری هــای الزم را انجــام خواهیم داد.

رییس ارزیابــی عملکرد و پاســخگویی به 
شکایات اداره کل آموزش وپرورش اصفهان 
از پیگیری جدی و فــوری موضوع ضرب و 
شــتم دانش آموز یکی از مدارس شهر هرند 
از توابع استان اصفهان خبر داد.روز دوشنبه 
فیلمی از کتک زدن یک دانش آموز توســط 
معلم در شهرستان هرند از توابع اصفهان در 
شــبکه های اجتماعی منتشر شد.مصطفی 
درستکار افزود: براســاس برآورد اولیه، این 
دانش آموز به دلیل شــیطنت خاص خود، 
مورد رفتار ناصحیح معلم مربوطه قرار گرفته 
است.وی با اشــاره به اینکه این دانش آموز 
در پایه هشــتم تحصیــل می کنــد ،گفت : 
مسئوالن مدرســه در بهمن ماه سال گذشته 
با پذیرش این دانش آمــوز که محروم بوده 
و از یکی از شــهرهای اســتان به هرند آمده 
بود، موردموافقت کردند و مورد حمایت های 
مادی و معنوی قــرار دادند.رییس ارزیابی 
عملکرد و پاسخگویی به شــکایات اداره کل 
آموزش وپرورش اصفهان افــزود: ناراحتی 
معلم مدرسه مربوطه از شیطنت خاص این 
دانش آمــوز منجر به رفتــار فیزیکی جزئی 
شــد.وی اظهار داشــت: ما برخورد فیزیکی 
را به هیچ وجه تایید نمی کنیم و مســئوالن 
آن شهرســتان به صورت میدانی و با حضور 
در مدرســه ، موضوع را بررسی کردند و طبق 
مقررات با معلم برخورد و پیگیری های الزم 
را انجام خواهیم داد.درستکار افزود: با توجه 
به اینکه تنبیه بدنی ممنوع اســت با جدیت 
 بیشــتر ابن موضــوع در مــدارس پیگیری 

می شود.

مدیر گروه سالمت جمعیت و خانواده مرکز بهداشت استان اصفهان با اشاره به نرخ باروری ۱.۷۱ درصدی کشور در سال ۹۹، گفت: نرخ باروری کلی در استان اصفهان 
در همین سال ۱.۴۹ گزارش شده که رتبه هفتم از آخر است و نشان می دهد ســطح باروری کلی در اصفهان پایین است.مرجان مشکوتی ، اظهار کرد: اصطالحی 
به نام باروری کلی یا TFR داریم، به این معنا که یک زن در سنین باروری می تواند چند فرزند به دنیا بیاورد. تا دهه ۴۰ شمسی باروری در ایران وضعیت طبیعی 
داشت، در سال ۴۵ به ۷، در سال ۵۵ به ۶ و نیم و در سال ۵۹ به ۷ رسید، اما از اوایل دهه ۶۰ باروری شروع به کاهش یافت و به ۶.۳ در سال ۶۵ رسید.مدیر گروه 
سالمت جمعیت و خانواده مرکز بهداشت استان در مورد وضعیت استان اصفهان نیز گفت: سال ۹۹ میزان باروری کلی در استان اصفهان ۱.۴۹ گزارش شده که 
رتبه هفتم از آخر در کشور است و نشان می دهد سطح باروری کلی در استان اصفهان پایین است.وی با اشاره به تعریف سطح جایگزین برای جمعیت، توضیح 
داد: سطح جایگزین باید ۲.۱ باشد، یعنی تعداد فرزند زنده ای که یک زن در طول دوره باروری خود می تواند به دنیا بیاورد، درحالی که میزان باروری کلی ما کمتر 
از سطح جایگزین است و اگر افزایش باروری اتفاق نیفتد دچار چالش جدی در حوزه جمعیت می شویم.وی از جمعیت به عنوان مبنای توسعه هر کشوری یاد 

کرد و گفت: باید جمعیت مولد کشور همیشه در سطح به خصوصی باشد و نسبت های جمعیتی حفظ شود.

نرخ باروری در اصفهان پایین تر از میانگین کشوری

م
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مدیرعامل باشگاه سپاهان عالقه ای به صحبت درباره شایعه جدایی اش از این باشگاه ندارد.چند روزی است قانونی در فوالد مبارکه سپاهان مبنی بر ممنوعیت 
حضور بازنشسته ها در شرکت های تابعه این کارخانه تصویب شده که شایعات زیادی را درباره محمد رضا ساکت، مدیرعامل باشگاه سپاهان مطرح کرد.ساکت 
که به دلیل بازنشستگی از فدراسیون فوتبال جدا شــد و به مدیرعاملی باشگاه سپاهان رسید، حاال مشــمول قانون جدید تصویب شده در فوالد مبارکه باشگاه 
سپاهان می شود و به همین خاطر شایعاتی درباره جدایی اش وجود دارد.مدیرعامل سپاهان در جشن قهرمانی تیم هندبال زنان باشگاه اصفهانی حضور یافت 
و در گفت و گو با خبرنگاران با سوالی درباره موضوع بازنشستگی اش و احتمال ترک صندلی مدیریت مواجه شد.وی در این خصوص البته ترجیح داد صحبتی 
انجام ندهد و به یک جمله پرابهام بسنده کند: »اینها سواالت حاشیه ای است؛ در مورد ورزش از من بپرسید.«باید منتظر ماند و دید سرنوشت محمدرضا ساکت 

که سوابق فراوانی در امر مدیریت ورزش در کشور دارد، چه خواهد شد.

واکنش »ساکت«به شایعه ترک مدیریت سپاهان

چهار شنبه 28 اردیبهشت  1401 / 16 شوال 1443 / 18 می   2022 / شماره 3530

اعالم جدایی »گرت بیل« از رئال
مدیر برنامه های گرت بیل از اعالم جدایی این بازیکن از رئال در تابســتان خبر داد.گرت بیل در 
بازگشت به رئال مادرید کمتر فرصت بازی پیدا کرده است.این بازیکن یا مصدوم بوده است و یا 
سکونشین و همین باعث شده که در فهرست آنچلوتی برای فصل بعد حاضر  نباشد.جاناتان بارنت، 
مدیر برنامه های گرت بیل از جدایی این بازیکن در تابستان خبر داد. او گفت: گرت بیل در پایان 
فصل جاری رئال مادرید را ترک خواهد کرد. تیم بعدی بیل بعد از پلی آف جام جهانی مشخص 
خواهد شد.قرارداد بیل با رئال مادرید تابستان پیش رو به پایان خواهد رسید. او پرافتخارترین 

بازیکن بریتانیایی تاریخ رئال است.
 

خداحافظی »کیه لینی« از هواداران یوونتوس
جورجو کیه لینی در آخرین بازی خانگی خود برای یوونتوس با هواداران این تیم خداحافظی کرد.

از هفته سی و هفتم ســری آ ایتالیا؛ یوونتوس در دیداری خانگی مقابل التزیو به میدان رفت که 
با تســاوی ۲ بر ۲ در این دیدار متوقف شــد. یوونتوس ابتدا با گل های وهایلوویچ در دقیقه ۱۰ و 
موراتا در دقیقه ۳۶ پیش افتاد ولی دو گل دریافت کرد تا این دیدار با تســاوی پایان یابد.جورجو 
کیه لینی، بازیکن باتجربه و کلیدی یوونتــوس اعالم کرد که تیم را در پایان این فصل ترک خواهد 
کرد. هواداران یوونتوس در آخرین دیدار خانگی کیه لینی برای او ســنگ تمام گذاشتند و شعار 
»فقط یک کاپیتان وجود دارد« را سر دادند.این بازیکن ۳۷ ساله روز چهارشنبه ۱۲۰ دقیقه کامل  
در فینال جام حذفی ایتالیا مقابل رقیب سرســخت خود اینترمیالن به میدان رفت و پس از آن 

اعالم کرد که پس از ۱۸ سال حضور در یوونتوس این تیم را ترک می کند.
 

سرمربی لیورپول: 

در فینال لیگ قهرمانان، مدعی اول قهرمانی نیستیم
ســرمربی آلمانی تیم لیورپول عنوان کرد فینال لیگ قهرمانان بازی متعادلی خواهد بود و تیمش 
مدعی اول قهرمانی نیست.لیورپول شانس کمی برای قهرمانی در لیگ برتر دارد. شاگردان یورگن 
کلوپ در ابتدا به دیدار ساوتهمپتون  می روند تا چهار امتیاز اختالف با منچسترسیتی صدرنشین را 
کم کنند. قرمزها برای قهرمانی نیاز به برد در دو دیدار آینده دارند و البته امیدوارند سیتی در هفته آخر 
امتیاز بدهد.اگر این اتفاق بیفتد، دومین قهرمانی در لیگ برتر تحت هدایت سرمربی آلمانی به دست 
می آید. کلوپ در کنفرانس خبری خود در آستانه بازی لیورپول مقابل ساوتهمپتون در لیگ برتر درباره 
بازی با رئال مادرید در فینال لیگ قهرمانان گفت: ما مدعی اول قهرمانی در لیگ قهرمانان نیستیم. 
فینال لیگ قهرمانان اروپا یک بازی متعادل خواهد بود. این را باید در نظر داشــت که رئال مادرید  

قهرمانی خود را در لیگ قطعی کرده است و به بازیکنان اصلی استراحت می دهد. 
 

گزینه جدی بایرن برای جایگزینی »لواندوفسکی«
بایرن مونیخ برای جایگزینی لواندوفســکی روی مهاجم اشــتوتگارت دســت گذاشــته است.

روبرت لواندوفسکی بعد از ۸ سال حضور در بایرن مونیخ در آستانه جدایی از این تیم قرار گرفته 
است.لواندوفســکی اعالم کرده که قراردادش را با بایرن مونیخ تمدید نخواهد و به نظر می رسد 
که خود را مهیای حضور در بارســلونا می کند. به همیــن دلیل بایرن مونیخ بــه دنبال گزینه ای 
شایســته برای جایگزینی لواندوفسکی اســت.یکی از گزینه های جدی بایرن برای تقویت خط 
حمله ساشا کالدزیچ، مهاجم اشــتوتگارت است.این بازیکن ۲۴ ســاله اتریش عالوه بر بایرن 
 از بوروســیا دورتموند، پاری سن ژرمن و منچســتر یونایتد هم پیشــنهاد دارد.قرارداد کالدزیچ 
 با اشــتوتگارت تابســتان۲۰۲۳ به پایان می رســد. اشــتوتگارت بــرای فروش ایــن بازیکن

۲۰ میلیون یورو می خواهد.

افشای دریافتی های نجومی مدیر رسانه ای تا آنالیزور؛

155 میلیون برای کنارزمین ایستادن!

بر اساس اسناد و مدارک مالی و خزانه داری فدراسیون فوتبال، کریم 
باقری به عنوان دســتیار دراگان اســکوچیچ، برای هر بازی تیم ملی 
دســتمزد ۱۵۵ میلیون تومانی به عنوان حقــوق و مزایا دریافت کرده 
اســت. کریم باقری قبل از اعزام تیم ملی فوتبال ایران به مسابقات 
انتخابی جام جهانی در بحرین، با درخواست دراگان اسکوچیچ و تایید 
شهاب الدین عزیزی خادم به عضویت کادرفنی تیم ملی درآمد. کریم 
طی یک سال گذشته، هنگام  برگزاری اردوها از تمرینات پرسپولیس 
جدا و بــه تیم ملی ایران ملحق می شــد و نقــش او را چیزی ما بین 
سرپرســت و مربیگری در تیم ملی می دانســتند که قرار است نظم 
و انضباط در هنگام اردوهــا را به خاطر شــخصیت کاریزماتیک خود 

حفظ کند.
با این حال، بعد از انتشار اعداد و ارقام دریافتی رفقای رییس و اعضای 
فدراســیون فوتبال و تیم ملی در دوران ریاست شهاب الدین عزیزی 
خادم، شائبه دریافت دســتمزد ۱۰۰ میلیون تومانی برای هر مسابقه 

از سوی کریم باقری مطرح شد که برای برخی غیر قابل پذیرش بود.
بر اساس بخشی از اسناد و مدارک مالی دوره  ریاست عزیزی خادم 
که نزد ایســنا محفوظ اســت، قراردادهای هنگفت و سرسام آوری با 
کادر اجرایی و فنی تیم ملی منعقد شده که بررسی آنها نشان می دهد 

نه تنها حقوق هــای غیرقابل باوری در این دوره پرداخت شــده، بلکه 
پاداش هایی هم مازاد بر دســتمزدهای پرداختی، به این نفرات تعلق 

یافته است.
کریم باقری با قرارداد صد میلیون تومــان به ازای هر بازی، مبلغ ۹۰۰ 
میلیون تومان برای ۹ مسابقه دریافت کرده و مازاد بر این، مبلغ ۹۱۵ 
میلیون تومان به اضافه ۵۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان هم پول تو جیبی 
یورویی از این فدراســیون گرفته تا جمع حقوق و مزایای کریم باقری 
ظرف یک سال همکاری با فدراسیون فوتبال بالغ بر یک میلیارد و ۸۶۷ 

میلیون و ۷۰۰ هزار تومان شود.
هم چنین محمد خانبان، آنالیزور تیم ملی هم که به صورت پیمانکاری 
با این تیم کار می کرد، برای هر بــازی مبلغ ۷۰ میلیون تومان دریافت 
کرده که جمعا بالغ بر ۸۴۰ میلیون تومان شده است. خانبان با دریافت 
۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به عنــوان پاداش و ۲۶ میلیون و ۳۰۰ هزار 
تومان پــول تو جیبی یورویــی، حدود ۸۷۵ میلیــون تومان دریافت 

کرده است.
البته ایرادهایی هم به مبلغ دریافتی از ســوی کریم باقری و مهرداد 
خانبان، دســتیار مربی و آنالیزور تیم ملی به جهت حضور همزمان در 
تیم پرسپولیس و دریافت حقوق و مزایای این تیم وارد است چرا که 

بر این اساس پاداش های دریافتی از ســوی این دو نفر غیر عادی و 
نامتعارف و بی سابقه به نسبت ادوار گذشته است.

در کنار این نفرات، محمودرضا رضایی، مدیر رسانه ای سابق تیم ملی 
نیز عالوه بر حقوق ماهانــه ۳۵ میلیون تومان و پاداش ۱۸۹ میلیون و 
۲۰۰ هزار تومانی و پول توجیبــی ۵۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی، جمعا 
۶۰۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان از این فدراسیون دریافتی داشته است.

علی اصغر قربانعلی پور، مربی بدنســاز تیم ملی ایران که از اواســط 
مراحل انتخابی به تیم ملی ملحق شــد، با حقوق و مزایای ماهانه ۸۰ 
میلیون تومان و پاداش ۶۰۹ میلیون تومانــی، جمعا برای ۶ ماه، یک 

میلیارد و ۱۱۵ میلیون تومان دریافتی داشته است.
به گزارش ایسنا، بررسی گزارش ها و قراردادهای مالی موجود حاکی 
از پرداخت پاداش های بی حساب و کتاب در فدراسیون فوتبال دارد. 
با اســتناد به ســقف حقوق و مزایای نهادهای عمومی غیردولتی در 
سال ۱۴۰۰ که مبلغ ۳۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای رده های باالی 
مدیریتی تعیین شــده و دریافت  کمک های دولتی کــه ۸۰ درصد از 
درآمدهای این فدراســیون را شــامل شده اســت، حقوق و مزایای 
دریافتی پرســنل فدراســیون فوتبال فاقد توجیهات قانونی و خالف 

بوده است.

سوژه  روز

کرار جاسم: 

به تیم ملی فوتبال ایران دعوت شدم!
کرار جاسم که سابقه بازی در لیگ ایران برای تیم هایی چون استقالل، تراکتور، صنعت نفت و… را 
دارد همانند سال های گذشته ادعا کرد که بازهم از لیگ ایران پیشنهاداتی دارد که بعد از بررسی، تیم 

فصل بعد خود را انتخاب می کند.
وی گفت: من ۱۳ سال در فوتبال ایران بازی کردم به خاطر قدرت فنی لیگ ایران، حضور تماشاگران 
و سطح باالی اکثر باشگاه ها، به نظرم ایران و عربســتان بهترین لیگ های منطقه را دارند. تجربه 

کوتاهی در تیم الوکره قطر هم داشتم و آن را موفق می دانم.
این ملی پوش سابق عراق ادامه داد: پیشنهادات زیادی از باشگاه های ایرانی دارم! بعد از بررسی، 
بهترین انتخاب را خواهم داشت.کرار همچنین مدعی شــد در زمان هدایت کارلوس کی روش در 
تیم ملی ایران، مورد توجه این مربی پرتغالــی قرار گرفته بود. وی گفت: بعد از بازی اســتقالل و 
تراکتورسازی بود که کی روش مرا برای تیم ملی ایران فراخواند؛ اما مقامات ایرانی به او اطالع دادند 

که من بازیکن عراقی هستم نه ایرانی.
 

90 درصد وزرا پرسپولیسی هستند؛ اما حمایتی از تیم نشد
جمشید شاه محمدی، پیشکسوت باشگاه پرسپولیس درباره اینکه استقاللی ها معتقدند با تغییرات 
در وزارت ورزش پرسپولیس قهرمان نشــد چرا که پیش از این حمایت هایی از این باشگاه انجام 
می شــد، تصریح کرد: این حرف ها مزخرف است! هیچ کسی به پرســپولیس کمک نکرد. چطور 
می گویند که فالن وزیر از پرسپولیس حمایت کرده؟ همین حاال ۹۰ درصد وزرا پرسپولیسی هستند 
و اگر قرار بود به پرسپولیس کمکی بشود باید امسال هم قهرمان می شد. اتفاقا امسال کمک های 
زیادی به استقالل شد و این تیم از داوری سود برد. مطمئن باشید سال آینده این پرسپولیس است 

که قهرمان می شود  و در این موضوع شک نکنید.
 

من مظلوم ترین مربی ایران هستم!
ساعت ۲:۱۰ صبح سه شنبه سرمربی سابق نســاجی روی خط برنامه فوتبال برتر آمد.در حالی که 
منشی صحنه در حال انداختن نام سرمربی نساجی به روی پالتوی گفت وگوی وی بود، او به سرعت 
و کمتر از ســی ثانیه بعد از شروع صحبت هایش با محمدحسین میثاقی، شــروع به گریه کرد و تا 
پایان برنامه با لحنی شــبیه به ناله صحبت هایش را به پایان برد.الهامی که توسط کمیته انضباطی 
به ۵ جلسه محرومیت محکوم شده اســت، در قالب یک چهره مظلوم سعی کرد از خود و عملکرد 
فنی اش در نساجی دفاع کند و در عین حال بابت عدم رسیدگی به درخواست هایش از آن ها گالیه 
کند.وی  مسئوالن نساجی را به بی معرفتی بعد از حذف این تیم در رقابت های فصل گذشته لیگ برتر 
و قهرمانی جام حذفی متهم کرد و هم چنین با اشاره به قهرمانی اش با تراکتور در جام حذفی گفت: 

آن از تراکتور و این هم از نساجی؛ من مظلوم ترین مربی ایران هستم.
 

10 میلیارد برای ماندن
 میالد ســرلک درحالی هنوز قــراردادش را با پرســپولیس تمدید نکرده که مدیران پرســپولیس
  در چند مرحلــه از توافق با این بازیکــن خبر دادند و گفتنــد میالد به زودی قــراردادش را تمدید

 می کند ولی این اتفاق رخ نداد. با این حال شــنیده ها حاکی از آن اســت که پیشــنهاد باشــگاه 
پرسپولیس به سرلک برای تمدید قرارداد چیزی حدود ۱۰ میلیارد تومان است و باشگاه پرسپولیس 
 بیشــتر از این مبلغ نمی تواند به این بازیکن پرداخت کند. گفتنی اســت؛ قرارداد ســرلک در این

 فصل ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان بود که با توجه بــه مبالغی که خیلی از بازیکنان غیرملی پوش 
دریافت می کنند، کمتر است.

مستطیل سبز

خیانت رییس بارسلونا؛
 دوستی با دشمن!

قرار است خوان الپورتا، رییس باشگاه بارسلونا 
و الکســاندر چفرین رییس یوفا، در حاشیه 
فینال لیگ قهرمانــان اروپا در بخش زنان، با 
هم مالقات کنند.دو تیم فوتبال زنان بارسلونا و 
لیون به دیدار نهایی رقابت های لیگ قهرمانان 
اروپا در بخش زنــان راه یافته اند و تا چند روز 
دیگر در تورین به مصاف هم خواهند رفت تا 
قهرمان فصل ۲۰۲۱-۲۰۲۲ مشــخص شود.

در دیدار نهایی خوان الپورتا، رییس باشــگاه 
بارسلونا به همراه رییس باشگاه لیون مهمانان 
ویژه یوفــا خواهند بود و در کنــار رییس یوفا 
بازی را از نزدیک تماشــا مــی کنند.روزنامه 
موندو دیپورتیوو نوشــته که الپورتا در حاشیه 
این بازی مالقاتی با الکساندر چفرین خواهد 
داشــت و تالش می کند  تــا اختالفات این 
سازمان با باشگاه بارســلونا را کاهش دهد و 
شرایط را آرام تر کند.پس از مطرح شدن پروژه 
سوپر لیگ رابطه یوفا با سه باشگاه بارسلونا، 
رئال مادرید و یوونتوس بســیار تیره شده و 
الپورتا می خواهد فضا را آرام کند زیرا بارسا با 
توجه به شــرایط بد مالی و اقتصادی نباید به 
دنبال حواشی بیشتر باشد.کارشناسان باور 
دارند که چفرین در تالش برای منصرف کردن 
بارسا از حضور در پروژه سوپر لیگ است و اگر 
چنین شود و این تیم کنار بکشــد، الپورتا به 
فلورنتینو پرس، رییس باشگاه رئال مادرید 

که رابطه خوبی با او دارد، خیانت خواهد کرد.

آنالیزور تیم ملی هم که به صورت پیمانکاری با این تیم کار 
می کرد، برای هر بازی مبلغ ۷۰ میلیون تومان دریافت کرده 
که جمعا بالغ بر ۸۴۰ میلیون تومان شده است. خانبان 
با دریافت ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به عنوان پاداش و 
۲۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان پول تو جیبی یورویی، حدود 

۸۷5 میلیون تومان دریافت کرده است

فوتبال جهان

وز عکس ر

 دیدار فردوسی پور 
و دایی

علی دایی که چند سالی است 
از مستطیل ســبز دوری کرده 
و ترجیــح داده در موضوعات 
اجتماعی حضــور پررنگ تری 
داشــته باشــد، هفته گذشته 
در دفتــرش میزبــان عــادل 
فردوســی پور بود. ایــن دیدار 
و مالقات بــدون برنامه ریزی 
خــاص و بــده ور از هیاهوی 

رسانه ای اتفاق افتاد.

دیدار ذوب آهن و تراکتور با یک اشتباه جنجالی از 
سوی کمک داور بازی در مردود کردن گل مسعود 
ابراهیــم زاده همراه بــود که کارشناســان نیز این 
موضوع را تایید کردند؛ اما همچنان کمک داور بازی 
معتقد است که تصمیم درستی گرفته است.با این 
حال اظهارات عجیب او به ادعای درســتی این گل 
محدود نمی شود و مرتضی یوســف شهریاری به 
سرپرست ذوب آهن اتهام زده و می گوید که برخی 
عوامل در واژگونی خودرویش در مسیر اصفهان - 

تهران نقش داشته است!
این ادعای عجیب از ســوی کمــک داور جنجالی 
بازی تراکتور، حاال با واکنش ذوب آهن همراه شده 
اســت: »در طول قریب به ۶ دهه گذشته هر کس 
که دستی در ورزش میهن اسالمی مان دارد  واقف 

اســت که اخالق مداری و پرهیز از حواشی صفات 
جدا ناپذیر باشــگاه فرهنگی  ورزشــی ذوب آهن 
اصفهان بــوده و خواهد بود؛ ضمن ابراز تاســف از 
حادثه رخ داده بــرای کمک داور دیــدار تیم های 
ذوب آهن اصفهان وتراکتور سازی تبریز متاسفانه 
و با کمال تعجب پس  از اتفاقات دردناک ناشی از 
اشتباهات فاحشــی که کمک داور مذکور در مردود 
اعالم کردن گل صحیح ذوب آهن مرتکب شد اینک 
در یک فرافکنی آشکار و با ادعای سخیف شاهدیم 
که نامبرده  سرپرست محترم تیم فوتبال ذوب آهن 
را که یکی از شــریف ترین پیشکســوتان ورزش 
اصفهان و ایران محســوب می شــود، متهم کرده  
است!... بدین وســیله صراحتا اعالم می کنیم که 
تیم حقوقی باشگاه ذوب آهن ادعای واهی نامبرده 

را تا رسیدن به نتیجه نهایی با تمام قدرت پیگیری 
خواهد کرد و باشــگاه ذوب آهن در حال استعالم 
حادثه از پلیس راه کشــور بوده و توســط مراجع 
قضایی ذی ربــط و با اعالم شــکایت  از فرد تهمت 
زننده با بررســی های دقیق این  مــورد را پیگیری 
می کند و به هیچ فردی اجازه ایــراد افترا و دروغ 
 به اشــخاص حقیقی و حقوقی منتسب به خود را

 نخواهد داد.«

شکایت ذوب آهن از داور به دلیل تهمت وقیحانه!

عکس: خبر ورزشی
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عضو شورای شهر تاکید کرد:

لزوم نظارت بر درآمدها و هزینه های شهرداری اصفهان
رییس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: درآمدها و هزینه های 
شــهرداری اصفهان باید مورد نظارت شورای ششم باشد.حجت االســالم منوچهر مهروی پور با اشاره به 
نحوه نظارت شورای اسالمی شهر بر درآمدها و هزینه های شــهرداری اصفهان، اظهار کرد: در سال ۱۴۰۱ 
در ابتدایی ترین جلسه شورای اسالمی شهر تذکری داشتم که الزم اســت شورای اسالمی شهر نظارتی 
بر درآمدها و هزینه های شهرداری اصفهان داشته باشــد.وی با بیان اینکه صورت جامع درآمد و هزینه 
شهرداری باید هر شش ماه یک بار منتشر شود، ادامه داد: بر اساس ماده ۸۰ قانون تشکیالت و اختیارات 
شوراهای اسالمی شهر و روستا عالوه بر تصویب بودجه، اصالح و تفریغ بودجه سالیانه شهر، نظارت بر حفظ 
و جذب سرمایه ها و دارایی نقدی، اموال منقول و غیرمنقول و تایید صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری 
که باید هر شش ماه یک بار توسط شهرداری منتشر شود، بر عهده شوراهاست.رییس کمیسیون فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شورای اسالمی شــهر اصفهان تصریح کرد: تقاضا کردم بر اساس این مواد، وظایف 
و اختیارات شهرداری اصفهان گزارشــی از درآمد و هزینه ها در ماه های قبل را ارائه کند تا عالوه بر اینکه به 

استحضار اعضای شورای ششم اصفهان می رسد، در اختیار شهروندان نیز قرار گیرد.

مدیر منطقه ۳ شهرداری اصفهان:

پارکینگ مشارکتی میدان شهدا مکانیزه می شود
مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان گفت: پارکینگ میدان شهدا در زمینی به مساحت ۲۵۰۰ مترمربع با 
طراحی مکانیزه به صورت مشارکتی و هزینه بیش از ۲۴۰ میلیارد تومان در دست اقدام است.حسین کارگر 
با اشاره به فواید مشارکت در پروژه های عمرانی شهری، اظهار کرد: قراردادهای مشارکت خصوصی در حال 
حاضر به عنوان بهترین گزینه برای کاهش مخارج شهرداری ها مطرح است و تجربه کشورهای مختلف 
نشان می دهد که انعقاد قراردادهای باکیفیت، توسعه اقتصادی و عمرانی کشور را تضمین می کند که در 
این روش با توجه به تالش بخش خصوصی برای بهره برداری هر چه زودتر از پروژه عمرانی واگذار شده، 
عالوه بر توجه به کیفیت و طراحی نوآورانه پروژه، بهره وری مطلوب عمومی را نیز به همراه دارد.وی افزود: در 
سال های گذشته پروژه هایی همچون مجموعه ورزشی تجاری خیابان استانداری، پارکینگ سنبلستان 
با ظرفیت ۳۷۵ خودرو، مجتمع مسکونی مدرس، ســالن چندمنظوره زیرگذر میدان امام علی )ع( با 
کاربری فروشگاه رفاه و دیگر پروژه ها به صورت مشارکتی در منطقه سه اجرا شد که باعث رضایت مندی 
مشارکت کننده و شهروندان شده است.مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان با اشاره به ساخت پارکینگ 
مشارکتی میدان شهدا تصریح کرد: با توجه به نیاز شهروندان به پارکینگ عمومی در میدان شهدا، زمینی 
به مساحت ۲۵۰۰ مترمربع در ضلع جنوب شرقی این میدان با مشارکت بخش خصوصی برای احداث 

پارکینگ در دست طراحی است که ظرفیت آن حدود ۳۴۰ خودرو پیش بینی شده است.

 حمایت از شرکت های دانش بنیان 
در دستور کار مدیریت شهری اصفهان

در مراسمی از ســوی معاونت برنامه ریزی و توســعه سرمایه انسانی شــهرداری اصفهان، جوایز و 
مدال های دانش آموزان مخترع اصفهانی که در جشــنواره اختراعات »inex۲۰۲۱ هندوســتان« 
رتبه های برتر را کســب کردند، اهدا شــد.مهدی شــایق، رییس اداره ارتباط با صنایع و شرکت های 
دانش بنیان معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اصفهان در این مراسم با اشاره 
به بیانات رهبری ذیل شعار سال مبنی بر حمایت از حوزه های نوپا و دانش بنیان اظهار کرد: مدیریت 

شهری برای حمایت و توسعه زیست بوم فناوری و حمایت و تسهیل آنها عزم جدی دارد.
وی ادامه داد: شهرداری اصفهان در حال برنامه ریزی برای استفاده حداکثری از امکانات و فضاهای 
موجود در شهر برای شبکه سازی و توسعه زیست بوم فناوری است و در این راستا، آمادگی دریافت 

نظرات، پیشنهادات و مشارکت نخبگان و فعاالن این حوزه را دارد.

در نشست بین المللی شهر پایدار اصفهان مطرح شد:

 تحقق اکوسیستم شهری با اجرای پروژه های بهبود پایداری و هوشمندسازی  

در نشست بین المللی شهر پایدار اصفهان  فرزانه افسر طه
که با حضور رییس و هیئــت همراه بنیاد 
جهانی انرژی، مدیران  استانی، شهردار و اعضای شورای شهر اصفهان 
برگزار شــد، تفاهم نامه همکاری بین ســازمان بنیاد جهانی انرژی و 
شــهرداری اصفهان در زمینه بهینه ســازی مصرف انــرژی و کاهش 
آالینده های زیســت محیطی  با تمرکز بر افزایش طــول عمر و کیفیت 
استانداردهای تجهیزات شهری امضا شــد و اصفهان به شبکه جهانی 
شهرهای پایدار پیوست.مهدی مهدویان، معاون شهرسازی و معماری 
شــهرداری اصفهان با بیان اهمیت پایداری شــهر و نقش مهمی که در 
گفتمان ها، توسعه استراتژی شــهری و برنامه  ریزی ایفا می کند، به 
تشریح 6 هدف اصلی در پایداری شــهری پرداخت که شامل کاهش 
میزان مصرف منابع طبیعی، کاهش مصرف انرژی های  تجدیدپذیر، 
کاهش اثــرات زیســت محیطی محــدوده هــای شــهری و بهبود 
استانداردهای زندگی شهروندان اســت.وی گفت: در این نشست دو 
موضوع  اساسی بیان مفاهیم پایداری شهری و آشنایی با تجارب بین 
المللی، تجارب شهر اصفهان و اقدامات شــرکت های دانش بنیان در 
تعامل با شهرداری اصفهان ارائه می شود و سپس امضای تفاهم نامه 
بین بنیاد جهانی انرژی و شــهرداری  اصفهان بــه عنوان خروجی این 

جلسه تحقق خواهد یافت. وی افزود: طبق تفاهم نامه، تایید پروژه های 
بهبود پایداری و هوشمندسازی شهری، استقرار و اجرای سیستم پایدار 
براساس استانداردها و شاخص های  بین المللی فقط در شهر اصفهان 
به صورت پایلوت پروژه، انجام می شود. در ادامه، سیدامیر سامع، رییس 
کمیسیون سالمت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر اصفهان 
با اشــاره به اهمیت و ضروریاتی که در زمینه زیست محیطی به عنوان 
اهداف برنامه ۵ ساله باید درنظر گرفته  شود، اظهار کرد: توجه به شاخص 
های پایداری شهر با استفاده از انرژی های تجدیدپذیر، مدیریت مصرف 
انرژی، کاهش پیک مصرف  انرژی با اســتفاده از سیستم و تجهیزات 
استاندارد، جایگزینی آب های نامتعارف برای آبیاری فضای  سبز و اینکه 
چه میزان مصرف  انرژی مجاز اســت، اجرا می شــود. وی در بیان رده 
شهرداری در مصرف انرژی، رده C،  اقداماتی ازجمله، استفاده ازانرژی 
های خورشــیدی با نصب ۳۰ پنل خورشــیدی و چند نیروگاه بادی با 
ظرفیت فعلی انرژی مکانیکی ۱/۲ عنوان کرد و گفت: تا پایان برنامه، به 
۴ مــگاوات افزایــش خواهد یافت و به ســمت A حرکــت می کنیم. 
همچنین، سهم تولید انرژی های تجدیدپذیر تا پایان برنامه تا ۲۰درصد 
افزایش خواهد یافت. ترویج ساختمان های سازگار با محیط زیست، 
اطالع رسانی و توسعه سیستم های فتومتریک در پارک ها، کسب جایزه 

مدیریت انرژی، جایزه بهره وری و صرفه جویی در مصرف آب از وزارت 
نیرو و مقام اول مدیریت انرژی در بین کالن شــهرهای کشــور توسط 
شــهرداری اصفهان، رتبه دوم در توســعه انرژی های تجدیدپذیر و در 
اســتقرار مدیریت مصرف انرژی باهمکاری شرکت های دانش بنیان، 
برخی از شاخص های پایدار شهری اســت که دنبال کرده ایم.در ادامه، 
مجید سرایداریان، عضو اتحادیه انرژی ایران، نماینده شهرهای پایدار و 
هوشمند در سازمان ملل و نماینده ایران در بنیاد جهانی انرژی با اشاره به 
دغدغه سازمان ملل برای کشورهای درحال توسعه که درمقابل رشد سریع 
ساختار اقتصادی شهرها، تخریب عوامل زیســت محیطی نیز شدت 
گرفته است، از چالش های فراوان اصفهان سخن گفت و  اظهار کرد: 9۰ 
شاخص برای شهرهای پایدار و هوشــمند بررسی می شود و مهم ترین 
عامل، درنظر گرفتن شهر به شــکل یک اکوسیستم است. میرباقری، 
رییس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای شهر اصفهان با 
استقبال از ایده دکتر فویمن  در تحقق شــهر پایدار برای اصفهان، تفکر 

جهانی  و نه صرفا محله ای را مطرح کرد. 
در این نشســت، دکتر فویمن، رییس ســازمان بنیاد جهانی  انرژی در 
صحبت از چگونگی نجات طبیعت، آب و مدیریت انرژی، از فعالیت تعداد 
بسیاری از شرکت های دانش بنیان، جایزه بنیاد جهانی انرژی و اجرای 
بیش از ۳هزار پروژه در در ۱۸۰ کشور جهان خبرداد و گفت: مهم ترین نکته 
این اســت که مصرف کننده بداند آنچه که مصرف می کند، برای محیط 
زیست خوب خواهد بود. وی با بیان اینکه برای همه مشکالت شهری  
می توان راه حلی درست ارائه  داد، از  مدل های ساختمانی، عایق بندی 
و راه اندازی ســایتی به زبان فارسی برای تشــریح راهکارهای صرفه 
جویی در انرژی خبر داد. رییس سازمان بنیاد جهانی  از واژه رفاه صفر 
خالص نام برد که هرچند کار سختی است ولی در عین حال که مردم از 
رفاه برخوردارند، تولید کربن ناخالص آنها به صفرمی رسد. در این زمینه، 
شناسایی اینکه اصفهان در چه نقطه ای قرار دارد و پتانسیل آن چگونه 

است و با تحلیل داده ها، راهکار مناسب ارائه می شود.
نورصالحی، رییس شورای شهر اصفهان با استقبال از حضور کارشناسان 
بنیاد جهانی انرژی در اصفهان، اهتمام جدی مدیریت  شهری اصفهان 
در جهت حرکت به سوی شهر پایدار و هوشــمند را مطرح کرد و گفت: با 
امضای تفاهم نامه، شرکت دانش بنیان دلفین در بین دیگر شرکت ها  
برگزیده شده وبه عنوان  نماینده اصفهان در تعامل با بنیاد جهانی برای 

پروژه شهرپایدار وارد عمل می شود. 
در خاتمه تفاهم نامه همکاری بین شــهرداری اصفهان و سازمان بنیاد  

جهانی انرژی به امضای طرفین رسید.

نمایش »بــا کفش هــای ســیندرال راه می روم« 
به نویســندگی و کارگردانی فرانــک کیانی تا دهم 
خردادماه در پردیس ســینمایی سیتی سنتر روی 

صحنه می رود. 
  کارگردان این نمایش با بیان اینکه این داســتان 
اقتباسی از داستان سیندرالی جهانی است، گفت: 

پیام این  نمایش امید و امیدوار بودن است.
کیانی ادامه داد: انسان در زندگی اجتماعی ناگزیر 
مورد ظلم و ســتم واقع می شــود و یا به اقتضای 

شــرایط از آرزوهای خــود دور می ماند، ســیندرال 
پاسخی اســت به تمام کســانی که مورد ظلم قرار 
گرفته اند، به خصوص آرزومندانی که فکر می کنند 
روزی می توانند در شرایطی به نام خوشبختی قرار 
گیرند.این کارگردان با اشــاره به داستان نمایش، 
اظهار کرد: سیندرال که در قصری باشکوه و شرایطی 
رویای زندگی می کرد، با از دست دادن پدر، خدمتکار 
همان قصر و نامــادری و ناخواهری ها می شــود، 
اما شرایط یکســان نمی ماند و او با کمک جادوی 
فرشته ای، با عنوان عروس پادشاه پای در قصری 
زیباتر می گذارد. ما در  زندگی واقعی از این دســت 
فرشــته ها کم نداریم، فرشــته هایی کــه در قامت 
مادر، پدر، پزشک،  معلم، دوست، استاد و ...  به ما 
کمک می کنند تا خوشبختی را تجربه کنیم و حتی 
اگر نتوانیم به خوشــبختی برســیم، رد کفش های 

ما در میدان حادثه باقی می مانــد و آن وقت، این 
خوشبختی است که ما را جســت وجو می کند؛ در 
واقع پیام نمایش این است که کافی است به پاهای 
خود بگوییم که به دنبال پیــروزی بروند، که همین 

رفتن، پیروزی است.
کیانی افــزود:  نمایش با گروهی ۳۰ نفره شــامل 
بازیگران پیشکســوت و جوان تئاتر و ورزشــکاران 
آکروبات روی صحنه می رود،  بیژن گنجعلی و احمد 
خوانساری و خانم رویا زیرک قشــقایی بازیگران 
پیشکسوت این اثر هستند و عادل یوسفی بازیگر 
طناز و جوان تئاتر،  نقش شــاهزاده را ایفا می کند. 
بخشی از تیم که نقش دختران قصر را بر عهده دارند 
نیز ورزشــکاران آکروبات کار هستند که برای اولین 
بار کار نمایش را با راهنمایی های جواد کاظمی، داور 

بین المللی آکروبات انجام می دهند.

»کفش های سیندرال« در پردیس سینمایی سیتی سنتر 

شهردار اصفهان تشریح کرد:

هفت شاخص سنجش پویایی و نشاط سازمانی
شهردار اصفهان هفت شاخص ســنجش پویایی و نشاط سازمانی را تشریح کرد و گفت: اگر نشاط 
و پویایی در یک ســازمان جاری باشد، موفقیت روزافزون آن ســازمان را شاهد خواهیم بود.علی 
قاسم زاده در چهارمین نشست کمیته منابع انسانی کمیســیون معاونان برنامه ریزی کالن شهرها، 
اظهار کرد: مهم ترین سرمایه هر سازمانی، منابع انسانی آن اســت، بر این اساس این موضوع به 
شدت در کانون توجه رشــته های مختلف دانشــگاهی همچون مدیریت، روان شناسی صنعتی، 
مشاوره شغلی و ســازمانی و… قرار گرفته اســت.وی با بیان اینکه هرکجا نشاط و پویایی جریان 
داشته باشد، احتمال موفقیت در آن محیط بیشتر است، ادامه داد: این مهم در بدنه سازمان ها نیز 
تعریف می شود، اگر نشاط و پویایی در یک سازمان بیشتر جاری و ساری باشد، موفقیت روزافزون 

آن سازمان را شاهد خواهیم بود.
شهردار اصفهان با اشاره به شاخص های نشاط و پویایی سازمان ها، تصریح کرد: این شاخص ها عالوه 

بر اینکه در سازمان ها کاربرد دارد، در نهادهای خانواده نیز تاثیرگذار است که باید جدی گرفته شود.
شهردار اصفهان خاطرنشان کرد: شاخص نخست برای پویایی جمعی و نشاط سازمانی، میزان تعامل 
و ارتباط ارکان و افراد آن سازمان اســت، به عنوان مثال اگر در یک خانواده چند نفره ارتباط و تعامل 
بین خانواده کاهش یابد، صدای یک خطر جدی بلند می شود و پویایی خانواده رو به کاهش رفته 
و در معرض فروپاشی قرار می گیرد.وی با بیان اینکه سطحی ترین ارتباط میان افراد تعامل کالمی 
است، گفت: این سوال باید مطرح باشد به طور مثال در شــهرداری کارکنان و یا معاونان چه میزان 
برای حرف زدن و تعامل با یکدیگر وقت دارند و یا زیر مجموعه ها چــه میزان انگیزه برای ارتباط با 
یکدیگر دارند.قاسم زاده با بیان اینکه شاخص دوم میزان انعکاس و بازخورد است، تصریح کرد: در 
ذات بازخورد، این موضوع نهفته است که در ارتباطات افراد برای هم مهم هستند و از این رو با یکدیگر 
تعامل برقرار می کنند به طور مثال شهردار اگر می بیند در یک هفته یکی از معاونانش تالش بسیاری 
کرده است، باید بازخورد نشان دهد و تشکر کند، چنانچه شهرداری زحمات افراد زیرمجموعه خود 
را نبیند، سازمان دچار مشکل می شود، در این راستا اگر در یک ســازمان انعکاس و بازخورد رو به 
کاهش رفت، این خطرآفرین است.وی، همدلی را شاخص سوم عنوان کرد و ادامه داد: همدلی یعنی 
هنر دیدن حل مسئله از نگاه دید طرف مقابل، در واقع تغییر زاویه باعث تفاوت نگاه ها به موضوعات 
می شود، به عنوان نمونه در شهرداری ها یک معاون برنامه ریزی باید برخی اوقات از دید یک معاون 
مالی شهرداری نیز به مسائل نگاه کند، این یعنی همدلی وجود دارد، اگر این همدلی نباشد، منجر 
به تلخی با یکدیگر می شود.شــهردار اصفهان اظهار کرد: میزان مسئولیت پذیری شاخص بعدی به 
شمار می رود، البته مســئولیت گریزی در حال تبدیل به یک عادت است و بیان جمالتی مانند »به 

من ربطی ندارد« از نشانه های آن است.
وی با تاکید بر اینکه مشارکت پذیری و مشارکت جویی دیگر شاخص سنجش پویایی سازمان است، 
گفت: اگر مشارکت پذیری در یک سازمان نباشد، آن سازمان رو به آسیب است، به عنوان مثال در 
یک خانواده اگر مهمان داشتیم، باید همه افراد خانواده به هم کمک کنند، در سازمان نیز به مراتب 
این شاخص باید بیشــتر باشد.قاسم زاده افزود: تعهد شــاخص بعدی است، کسی که به سازمان 
خود متعهد است، اگر در غیاب سازمان، در جلســه ای علیه سازمان متبوعش حرفی زده شد، باید 
قدرت دفاع و انگیزه دفاع از این سازمان را داشته باشد.وی تاکید کرد: وفاداری به سازمان، شاخص 
دیگری است که در مقابل آن خیانت قرار دارد، یعنی اینکه کسی علیه سازمانش به هر شکلی طرح 
دعوا و گالیه مندی کند به تعبیری کشتی خودش را سوراخ کرده است.شهردار اصفهان گفت: کارمند 
و کارکنانی که با رفتار و کردار شان علیه سازمان خود اقدام می کنند، دچار خیانت سازمانی شده اند.

وی با بیان اینکه با این هفت شاخص می توانیم نبض سازمان را گرفته و وضعیت سازمان را بررسی 
کرد، تصریح کرد: مدیران ســازمان ها باید به دنبال ارتقای پویایی و نشاط سازمانی باشند، در این 
راستا پیشنهاد می شود؛ به طور مثال در کنار محیط اداری و رسمی، یک برنامه غیررسمی البته همراه 

با آموزش برای کارکنان خود برگزار کنیم تا تعامل و ارتباط بین کارکنان در این محیط افزایش یابد.

با مسئولان

اظهار نظر  روزبا مسئولان

یک کارشناس:

 بازطراحی پارک ها
 در اولویت باشد

یک کارشــناس فضای سبز شــهری گفت: 
بازطراحی پارک ها و اصــالح چمن کاری ها 
باید در اولویت برنامه های شــهرداری قرار 
بگیرد.علــی نیکبخت اظهار کــرد: در دوران 
مختلف مدیریت شهری وضعیت نگهداری 
از فضای سبز مناسب نبوده است و به وضوح 
در میدان امام )ره( و میدان امام علی )ع( 
آثار آن مشــاهده می شــود.وی ادامه داد: 
چمن کاری هــای موجود در فضای ســبز 
شهری اصفهان متناسب با جو حاکم بر شهر 
و بی آبی و خشکسالی نیست، بلکه به حال 
و هوای ۵۰ تا 6۰ ســال قبل و دوران پر آب 

پهلوی بازمی گردد.
عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه صنعتی 
اصفهــان اضافه کــرد: طراحــی ترکیبی از 
چمن های کم آب بــر، گونه هــای مقاوم به 
آب و درختچه ها بایــد جایگزین چمن های 

فعلی شود.
وی با بیان اینکه چمن های تعبیه شــده در 
اصفهان به خنکی هوا می انجامد و متناسب 
با هوای گرم و خشک شهر دیده شده است؛ 
بنابرایــن حــذف آن آســیب زا خواهد بود، 
تصریح کــرد: مخالــف صددرصدی حذف 
چمن از فضای سبز شــهر اصفهان هستم، 

اما اصالح آن را باید در دستور کار قرار داد.
نیکبخت بــا بیان اینکــه چمن های موجود 
شهر گرمسیری اســت و متناسب با شرایط 
اقلیمی حاکم بر اصفهان نیست، اضافه کرد: 
نیاز آبی چمن های موجود بین ۱6۰۰ تا ۱۷۰۰ 

میلی متر است.
وی با بیان اینکه نشستن روی چمن به غیر 
از مزایایی که دارد، آســیب جدی به آن وارد 
می کند، گفــت: آالچیق ها و ســکوها برای 
نشســتن در فضای های آزاد باید تعبیه و از 

نشستن روی چمن خودداری شود.
این کارشــناس فضای سبز شــهری گفت: 
دیگر فضای زیادی برای توسعه فضای سبز 
در اصفهان نداریم و باید با گونه های دیگر به 

وجود این فضاها در شهر توجه شود.

مرحله استانی دومین دوره »مسابقه ملی کتاب سه  دقیقه ای« در جهاد دانشگاهی واحد اصفهان برگزار و برگزیدگان آن معرفی شدند.مسابقات ملی »کتاب 
سه دقیقه ای«، با هدف ترویج فرهنگ کتاب و کتاب خوانی در دانشگاه ها، آشنایی و انس دانشــجویان با کتاب و به اشتراک گذاشتن تجربه های کتاب خوانی 
برگزار می شود.این رویداد که از سال ۱۳99 به همت سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی طراحی و آغاز شده است، در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ به صورت طرح 
هماهنگ با نظارت سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی و با همکاری ۲۰ واحد سازمانی جهاددانشگاهی در ۱6 استان کشور اجرا می شود.جهاد دانشگاهی واحد 
اصفهان یکی از مجریان برگزاری دومین دوره این رویداد ویژه دانشجویان عالقه مند بود که امسال در دو بخش اصلی و ویژه با موضوع »آزاد« و »شهر و مطالعات 
شهری« فرصت شرکت داشتند.این مسابقه فرصتی برای معرفی کتاب های خوب و اثرگذار با هدف ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی با بهره گیری از ظرفیت های 
دانشجویان است که موجب تقویت مهارت های بیانی و ارتباطی می شود.بهنام افشاری نفر نخست دومین دوره مسابقه ملی کتاب سه دقیقه ای اعالم شد که به 
مرحله نهایی راه یافت. ندا دستان نیز نفر دوم این رقابت معرفی شد.سعیده سیاحان، غالمحسین مرادیان و فائزه روحانی داوری این رقابت را بر عهده داشتند.

برگزاری مرحله استانی »مسابقه ملی کتاب سه  دقیقه ای« در اصفهان

نشست تخصصی 
شهر پایدار

نشست بین المللی شهر پایدار 
و عقد تفاهم نامــه همکاری 
بیــن شــهرداری اصفهان و 
بنیاد جهانی انرژی در ســالن 
کنفرانس کتابخانــه مرکزی 

اصفهان برگزار شد.
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در همایش »بانوی آب « که روز یکشــنبه 25 اردیبهشت ماه جاری در شرکت 
آب و فاضالب استان اصفهان برگزار شد از 4 تجربه، 7 مقاله و 11 شعر برگزیده 
قدردانی به عمل آمد.فراخوان پویش بانوی آب دی ماه ســال گذشته در سه 
بخش »تجربه نگاری بانوان«، »مقاله نویســی« و» شعر بانوی آب و آیینه« 
منتشر و از عالقه مندان دعوت شد تا آثار خود را به دبیرخانه این پویش ارسال 
کنند.در آیین پایانی پویش بانوی آب از میان 18 تجربه ارسالی به دبیرخانه با 
موضوع های »بانوان، اجتماع، مدیریت مصرف«، »بانوان، خانواده، مدیریت 
مصرف«، »بانوان، مشاغل، مدیریت مصرف آب« و »بانوان، مدیران و آموزگاران 
آب«، آثار خانم ها حمیرا کریمی از فوالدشــهر، زهره ارزانی از باغبهادران، زهره 
شاه محمدی از اصفهان و مریم آهکی از ورزنه به عنوان تجربیات برتر انتخاب 
شدند.در بخش مقاالت نیز از 17 مقاله رسیده با محورهای »انواع وسواس در 
مصرف آب«، »روش های درمان وسواس در مصرف آب«، » نحوه گفت وگو، 
مذاکره و اقناع افراد مبتال به وســواس در مصرف آب«، »وسواس در مصرف 
آب و ویروس کرونا«، »مدیریت رفتــار و کاهش مصرف آب« و »نقش افکار 
ناکارآمد و خطاهای شناختی در مصرف زیاد آب« 3 مقاله به عنوان مقاله برتر 
و 4 مقاله نیز به عنوان شایسته تقدیر انتخاب شدند.در بخش شعر هم از میان 
70 شعر ارسالی از 47 شاعر، تعداد10 شــعر به عنوان آثار برتر و شایسته تقدیر 
انتخاب شدند و از زهرا مرشدی پور به عنوان شاعر نوجوان تجلیل به عمل آمد.

سرپرست آبفای استان اصفهان در آیین پایانی پویش بانوی آب با بیان این که 
در نیم قرن اخیر به دلیل استفاده از فناوری های نوین، دسترسی به آب آسان 
تر و در نتیجه مصرف آن افزایش یافته است گفت: همین موضوع باعث شده 

تا بخش زیادی از منابع ســطحی و زیرزمینی خشک شده و تامین آب پایدار 
جوامع با مشکل مواجه شود.ناصر اکبری، سرانه مصرف آب شرب در کشور های 
توسعه یافته را 130 لیتر در شــبانه روز اعالم کرد و گفت: با وجود آن که اصفهان 
با حدود 160 لیتر، کمترین مصرف سرانه کشور را به خود اختصاص داده است 
اما همچنان تا رسیدن به شاخص های جهانی باید تالش کنیم.وی به در پیش 
بودن فصل تابستان اشاره کرد و افزود: با گرم شــدن هوا در حدود 35 درصد 
به مصرف آب افزوده می شــود که از هم اکنون از مردم درخواست می کنیم با 
صرفه جویی و مصرف بهینه، شرکت آب و فاضالب استان اصفهان را در مدیریت 
منابع و توزیع عادالنه آب یاری کنند.سرپرست آبفای استان اصفهان با اشاره به 
برگزاری جشنواره ها و پویش های فرهنگی – هنری برای حساس سازی افکار 
عمومی نسبت به مقوله کمبود آب افزود: »پویش بانوی آب« با تأسی از روش و 
منش بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا )س( سعی دارد از توانمندی و ظرفیت 
 های زنان در جامعه استفاده کرده تا دختران، همسران و مادران فرهنگ ساز،

 نقش خود را در ترویــج مدیریت مصرف بهینه آب و عبــور از بحران کم آبی و 
حفظ تاریخ و تمدن این ســرزمین کهن ایفا کنند.در ادامه این مراســم، دبیر 
پویش بانوی آب گفت: جامعه انســانی از عدم حضور واقعــی زنان در عرصه 
های مختلف لطمات جبران ناپذیری دیده و برای رســیدن به تعادل و توسعه 
بهتر و کامل تر جامعه، نیاز به آن است که زنان بتوانند در فرآیند تصمیم گیری 
در سطوح مختلف جامعه شرکت کنند.اعظم السادات مرتضوی افزود: زنان با 
 اصالح الگوی مصرف آب می توانند نقش مهمی در حفظ منابع آبی و کاهش 

هزینه های خانواده ایفا کنند.

به گفته مدیر خرید ذوب آهن اصفهان، باید به این موضوع که چرا شــرکت فوالد 
مبارکه، ذوب آهن اصفهان و مجتمع فوالد خراسان در ظرفیت کامل تولید نیستند، 
توجه شود.صالحی عنوان کرد: توسعه فوالد مشروط به ایجاد توازن است در غیر این 
صورت و با وجود چالش هایی چون زیرساخت، تامین انرژی، حمل و نقل شرایط 
برای ایجاد این توازن سخت خواهد بود. توسعه متوازن صنعت فوالد در گذشته 
مبتنی بر انرژی ارزان، نیروی کار ارزان و دسترسی به مواد اولیه و معادن غنی بوده 
اما در حال حاضر در حال از دست دادن تمام این مزیت ها هستیم.وی گفت: امروز 
تصمیم گیران و سیاست گذاران روش کوره بلند را برای ساخت فوالد قبول ندارند 
و به استفاده از گندله، کنسانتره و آهن اسفنجی توصیه می کنند که باید دانست در 
روش کوره بلند ما نه تنها از گاز یارانه ای استفاده نمی کنیم، بلکه با سوزاندن کک و 
بازگشت گاز فرآیندی به نیروگاه، برق مصرفی مورد نیاز را تولید می کنیم. به عبارت 
دیگر، در روش غیر کوره بلند، عمال گاز و برق یارانه ای را به جای فوالد صادر می کنیم.

صالحی اظهار داشت : اگر ذوب آهن اصفهان دغدغه تامین مواد اولیه نداشته باشد، 
می تواند بیش از گذشته محصوالت مورد نیاز کشــور از جمله ریل را تولید کند که 
در توسعه زیرساخت های حمل و نقل ریلی نقش مهمی دارد .معاون خرید ذوب 
آهن اصفهان در خصوص تامین مواد اولیه این شرکت اظهار داشت: متاسفانه در 
تامین مواد اولیه همچنان مشکالت عدیده ای وجود دارد و هنوز اقدامی در جهت 
تامین پایدار مواد اولیه انجام نشده است.محمدجعفر صالحی گفت: ذوب آهن نه 
از یارانه انرژی سهمی دارد و نه از مواد اولیه؛ بنابراین  شرایط تامین مواد اولیه ذوب 
آهن بسیار شکننده است.معاون خرید ذوب آهن اصفهان گفت: سال گذشته ما 
بیش از 1.5 میلیون دالر در بنادر دموراژ دادیم.  ذوب آهن در ســال گذشته هزینه 
بسیاری صرف دموراژ در بندرعباس کرده که حاصل نبود امکانات الزم در آنجاست.
صالحی با اشاره به پهنه های اکتشافی در کشور گفت: در سامانه کاداستر 50 درصد 
مساحت کشور به صورت موزاییکی مشخص شده که باید خروجی آن بررسی شود.

 رکورد تعمیرات اساسی در بخش فوالدسازی شرکت ذوب آهن اصفهان ثبت شد. 
سیاوش خواجوی، مدیر بخش فوالدسازی شــرکت ذوب آهن اصفهان گفت: با 
تالش و همت شــبانه روزی کارکنان حد نصاب تعویض اکران در 16 شــبانه روز، 
تعویض مخروطی کنورتور در 8 شبانه روز ثبت شد.معاون تجهیزات انرژیتیک بخش 
فوالدسازی این شــرکت نیز گفت: با همت کارکنان بخش فوالد سازی، فناوری 
ساخت لوله های واتروال دیگ های اوتیلیزاتور که در اختیار کشور های خارجی بود، 
نقشه های ساختی این پانل ها تهیه، طراحی و بومی سازی شد.محمدرضا اسماعیل 
زاده، با اشاره به این که این پانل ها را برای اولین بار در ذوب آهن اصفهان، مدیریت 
برنامه ریزی و نظارت بر نگهداری و تعمیرات مکانیک و شــرکت توسعه صنعت 
لنجان ساخته اســت، افزود: پس از توقف کنورتور یک، دیواره های هر چهار اکران 
دیگ با تناژ 50 هزار کیلوگرم تعویض شــد و با برنامه ریزی قبل از توقف، تعویض 
اکران ها به مدت 16 روز  صورت گرفت و حدنصاب جدیدی به ثبت رسید.وی گفت: 
طی این تعمیرات هم زمان با تعویض پانل های اکران، سیستم تصفیه غبار کنورتور 

به طور کامل بازسازی و غبارگیر های اولیه و ثانویه به همراه روتور مکنده برای حذف 
آالینده های زیست محیطی تعویض شــد.معاون تجهیزات مکانیک فوالدسازی 
شرکت ذوب آهن اصفهان هم گفت: با توقف کنورتور شماره یک، مخروطی کنورتور 
که از قبل، پیش مونتاژ و آماده سازی شده بود تعویض و مقدار 130 هزار کیلو گرم 
قطعات فلزی در این تعمیرات دمونتاژ و مونتاژ شد.علی بزاز  افزود: در این تعمیرات 
صفحات چدنی اسی و صفحات ریل زیر کنورتور همراه با دامنه ها و اکران های کنورتور 
و همچنین بونکر های شــارژ فرو آلیاژ به طور کامل تعویض و نوسازی شد.مجید 
نیرومند، معاون بخش فوالدسازی این شــرکت نیز گفت: در این تعمیرات برای 
اولین بار درایو های النس کنورتور و نوسازی مسیر تغذیه کننده بونکر های فروآلیاژ 
در 8 متری کنورتور )شامل لوله گذاری، کابل کشی و وصل سر سیم ها به طول 600 
متر( انجام شد.رسول علی نقی پور، سرپرست کارگاه کنورتور و میکسر هم گفت: 
با همکاری و همدلی تمام مدیریت های در حداقل زمان و ثبت رکورد های متعدد و 

بدون حادثه انسانی تعمیرات اساسی صورت گرفت.

مادر صنعت فوالد ایران در مسیر خودکفایی؛»پویش بانوی آب« برگزیدگان خود را شناخت

ثبت رکورد تعمیر اساسی در بخش فوالدسازی ذوب آهن

 مدیر خرید ذوب آهن اصفهان مطرح کرد:

 صنعت فوالد در مسیر از دست دادن تمام مزیت های تولید

منبع: همشهری
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