
رییس مجمع نمایندگان کارگران اصفهان از لزوم اقدام جدی دررابطه با دستمزد کارگران خبر داد؛

حقی که هر روز آب می رود
3

  از پذیرایی شما معذوریم! 
 نایب رییس جامعه هتل داران اصفهان می گوید، هتل ها آماده به فعالیت هستند؛ اما هتل داران تا یک ماه دیگر هتل ها را باز نمی کنند 

3

مدیرکل مدیریت بحران استانداری:
استقرار دائمی بالگرد 

آبپاش در استان اصفهان 
ضروری است

 بر اساس اعالم رییس دانشگاه
  علوم پزشکی استان، تعداد مبتالیان به 

کرونا در اصفهان چهاررقمی شد؛

1000

 خداحافظی یک ماهه 
با زاینده رود 
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سالن اجتماعات گلستان 
 شهدا شهریورماه به 
بهره برداری می رسد

6

 وقتی کرونا به طالیی پوشان فوتبال 
اصفهان هم رحم نکرد؛

 تست  4 نفر در تیم 
سپاهان مثبت شد

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 
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8 صفحه
قیمت: 1000 تومان

آگهی فراخوان شناسائی پیمانکار)نوبت دوم(

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد برای انجام خدمات بهره برداری و نگهداری از تاسیسات 
 آب شرب خود پیمانکاران معتبر و مرتبط را شناسائی و ارزیابی نماید. لذا از شرکت های واجد شرایط دعوت    
    می شود حداکثر تا ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 99/03/18 اطالعات زیر را تهیه و در یک پاکت دربسته به 
دبیرخانه معامالت شرکت آب و فاضالب استان اصفهان واقع در اصفهان- خیابان شیخ کلینی- خیابان جابر 

ابن حیان- شرکت آب و فاضالب استان اصفهان ارسال نمایند.

1- تصویر گواهی صالحیت پیمانکاری در زمینه بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب شرب از  وزارت نیرو.

2- تصویر گواهی صالحیت ایمنی از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی.

3- شماره تلفن گويا:  8-36680030-  031 )داخلی 335 آقای مهندس محمودی زاده(

02 1  _  23540   

این روزهــا قلک محــک برای رســیدن به هزینــه دارو خیلی تــاش می کنــه. اما برای 
 نجات کودکان مبتا به ســرطان در مســیر ســختی قرار گرفته که نگرانی های زیادی داره.
 تا کمک و همراهی شما نباشــه، قد این قلک به تامین هزینه های سنگین دارو نمی رسه.

موسسه خیریه حمایت از 
کودکان مبتال به سرطان

m a h a k - c h a r i t y . o r g

دستور ویژه 
برای رصد 
درختان در 

معرض آسیب
74

موفقیت 
چهارمحال و 
بختیاری در 

کنترل بیماری 
کرونا
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کاخ سفید بسته شد! 
کاخ سفید با گسترش ناآرامی های ناشــی از مرگ یک سیاه پوست توسط پلیس ایالت مینه سوتا 
به آتالنتا و واشنگتن دی سی، به طور موقت بسته شــد.اعتراضات در مورد مرگ جورج فلوید که با 
رفتار غیرانسانی پلیس سفید پوست شهر مینیاپلیس جان باخت، ابعاد گسترده تری یافته و اکنون 
سراسر ایاالت متحده را دربر گرفته است.فلوید، مرد سیاه پوستی بود که روز سه شنبه پس از آنکه 
یک افسر سفیدپوست با فشار دادن زانو به پشت گردن وی، او را روی زمین قرار داد و در نهایت در 
بازداشت پلیس درگذشت، در حالی که فلوید بارها می گفت نمی تواند نفس بکشد. دراک شووین 
مامور خاطی، اخراج و روز جمعه به جرم قتل متهم شد. سه افسر پلیس دیگر نیز که در این حادثه 
حضور داشتند، اخراج شدند اما تاکنون به جرمی متهم نشده اند.حال اعتراض ها به سراسر این کشور 
سرایت کرده است و در آتالنتا، تظاهرکنندگان پنجره های دفتر مرکزی سی ان ان را با اسپری رنگ 

کردند و شیشه های آن شکستند.

کبوتر جاسوس در هند دستگیر شد
دولت هند اعالم کرد یک کبوتر را که ظاهرا به منظور جاسوسی برای پاکستان آموزش دیده بود به دام 
انداخته است.رسانه های هندی اعالم کردند، ساکنان یکی از روستاهای نزدیک مرز هند در کشمیر یک 
کبوتر را به دام انداختند که ظاهرا برای پاکستان جاسوسی می کرده است.به گفته مسئوالن هندی، این 
کبوتر پیامی کدگذاری شده را با خود حمل می کرد و گویا جهت فعالیت های جاسوسی برای پاکستان 
تعلیم دیده است.طبق اعالم این رسانه ها، سرویس های امنیتی مشغول رمزگشایی پیامی هستند 
که به یکی از پاهای کبوتر بسته شده بود.روســتاییان هندی به نیروهای امنیتی خبر دادند یک زن 

این کبوتر را از بخش هندی کشمیر رها ساخته و آنها با مشاهده این کار، کبوتر را به دام انداخته اند.

تظاهرات مردم عراق به جنوب این کشور رسید
منابع خبری از تظاهرات شهروندان عراقی در استان بصره برای مجازات فاسدان و عامالن قتل معترضان 
خبر دادند.طبق این گزارش، معترضان خواستار محاکمه عامالن قتل معترضان در جریان تظاهرات های 
اخیر این کشور شدند.معترضان همچنین خواستار بستن مقر برخی احزاب شدند.طبق گزارش شفق نیوز، 
این تظاهرات پس از کشته و مجروح شدن معترضان عراقی طی روزهای گذشته در منطقه »المعقل« در 
مقابل مقر حزب »ثارا...« به ریاست یوسف الموسوی برگزار شد.طبق گفته این منبع، معترضان خواستار 
خروج نیروهای امنیتی از مقر حزب شان و آزاد کردن اعضای آن شدند.منبع مذکور افزود: حامیان حزب 
ثارا... نیروهای امنیتی را تهدید به یورش به مقر این حزب و بیرون کردن نیروهای امنیتی از آن کردند و در 
جریان درگیری دست کم یک نیروی امنیتی و یکی از اعضای حزب ثارا...مجروح شدند و درپی تیراندازی 

اعضای این حزب یک شهروند عراقی اهل بصره کشته شد.

ترامپ، وضعیت ویژه هنگ کنگ را لغو کرد
رییس جمهور آمریکا به دولت خود دســتور داد، در تالفی تصمیم چین برای اعمال قانون امنیت 
ملی برای هنگ کنگ، دادن امتیازات ویژه به این دولت شــهر تحت قانــون آمریکا را متوقف کند.

دونالد ترامپ با اشاره به اینکه این دستور تمام توافق های دوجانبه با هنگ کنگ، از تجارت گرفته تا 
استرداد مجرم را شامل خواهد شد، به خبرنگاران گفت: من دولتم را به این سمت هدایت می کنم 
که معافیت های سیاســی را که رفتار متمایز و خاصی با هنگ کنگ قائل می شود، از بین ببرد.وی 
افزود: ما نسبت به حذف دادن امتیازات ترجیحی به هنگ کنگ، به عنوان منطقه ای با آداب و رسوم 
مستقل از دیگر بخش های قلمروی چین، اقدام خواهیم کرد.ترامپ اظهار کرد: با وضع این قانون 
بحث برانگیز، پکن کنترل یک جانبه خود را به امنیت هنگ کنگ تحمیل کرد.چین، آمریکا را به بازی 

در قدرت سیاسی و پی گرفتن شیوه های قلدرمآبانه متهم کرده است.

آیا مذاکره آمریکا و عراق در بغداد، ایران را هدف گرفته است؟

برد ناممکن آمریکا در زمین عراق

طی هفته های پیش رو عراق و آمریکا باید  علیرضا کریمیان
با هم مذاکراتی داشته باشند. این مذاکرات 
باید سرنوشــت نیروهای آمریکایی در عراق را مشخص کند؛ اما در این 
میان ایاالت متحده به دنبال تحقق برخی از اهداف دیگر از جمله خروج 
ایران از عراق هم هست.آمریکا همچنان تالش دارد تا به نوعی ایران را از 
عراق بیرون برانــد آن هم در شــرایطی که خــروج نیروهایش یکی از 
اصلی ترین شرایط تشکیل دولت و وفاق نیروها و احزاب در این کشور بوده 
است و حاال آمریکا در شرایط سخت حضور در عراق به دنبال راهکاری برای 
کم کردن نفوذ ایران هم هســت؛ اتفاقی که با توجــه به قدرت نیروهای 
وابسته به ایران از ســویی و چالش های اقتصادی دولت عراق از سوی 
دیگر به نوعی غیر ممکن خواهد بود؛ اما همچنان آمریکایی ها بر این امر 
اصرار دارند.  در این شرایط یک مسئول بلند پایه عراقی به العربیه اعالم 
کرده یکی از مواردی که قرار است در مذاکره عراق و آمریکا مورد بررسی 
قرار گیرد به نتیجه رساندن نهایی مذاکره در خصوص پرونده حضور آمریکا 
در عراق و نفوذ ایران در این کشور عربی خواهد بود.قرار است در نیمه ماه 
آینده، اولین جلسات مذاکره استراتژیک بین عراق و ایاالت متحده در 
پایتخت عراق برگزار شود. اولین مذاکره بین این دو، در سال ۲۰۰۸ برگزار 
شــد  که هدف از آن، امضای توافق همکاری امنیتی بود و براساس آن، 
نیرو های آمریکایی در سال ۲۰۱۱ به تدریج از عراق خارج شدند. اما طبق 

آنچه یک مسئول بلند پایه عراقی در گفت وگوی تلفنی با العربی الجدید 
متذکر شد، امروز دو طرف روی یک رابطه مشخص و واضح تکیه دارند که 

هر یک از طرف ها می داند چه می خواهد. 
این مسئول تاکید می کند که پرونده هایی که قرار است مورد بررسی قرار 
گیرد، در زمینه های امنیتی، سیاسی و اقتصادی مختلفی است  که طبیعتا 
یکی از آن ها کلیدی برای توافق کامل یا به نتیجه رساندن نهایی مذاکره 
در خصوص پرونده حضور آمریکا در عراق و نفوذ ایران در این کشور عربی 
می شود.وی خاطر نشان کرد که دولت الکاظمی هنوز اسامی هیئتی که 
قرار است با آمریکایی ها مذاکره کنند را اعالم نکرده است، اما ظاهرا قصد 
دارد این هیئت را از میان فرماندهان نظامی و امنیتی بلند پایه و همچنین، 
مسئوالن وزارت خارجه، وزارت دادگستری، وزارت دارایی، وزارت تجارت 
و وزارت نفت انتخاب کند. هر چند نفوذ ایران در عراق آنقدر زیاد است که 
نتوان به آسانی این کشور را از عراق جدا کرد؛ اما در این میان نباید از نقش 
برخی از کشورها مانند عربستان در این معادله قدرت غافل شد. با روی 
کار آمدن الکاظمی، محمد بن سلمان یکی از نخستین کسانی بود که با 
تماس تلفنی خود، نخست وزیری را به او تبریک و به نقل از برخی از منابع 

نخست وزیر تازه را برای سفری به  ریاض دعوت کرد.
برای سعودی ها روابط با عراق در چهل سال گذشته تابعی از رفتار ایران 
بوده است. وحشت سعودی ها از نزدیکی بغداد به تهران، حتی گاهی آنها 

را به دادن برخی امتیازات اقتصادی به عراقی ها واداشــته؛ اما مقامات 
بغداد معموال به عربســتان به چشم یک شــریک سیاسی قابل اعتماد 
در منطقه نگاه نمی کنند همین مســئله برگ برنده اصلی ایران در مثلث 
رابطه سیاسی عراق عربستان و آمریکاست.  در این شرایط اما تحلیلگران 
شــانس کمی برای موفقیت  آمریکا در کمرنگ کــردن نقش ایران در 
عراق دارند به خصوص آنکه اکثریت پارلمــان در عراق به دلیل برخی از 
رخدادهای پیش آمده طرفدار خروج آمریکایی ها از بغداد هستند و آن را 

به شدت پیگیری می کنند. 
اکثر نمایندگان پارلمان این کشــور اعالم کرده اند مجلس ناظر مذاکره 
استراتژیک بین واشنگتن و بغداد و معاهده های میان آن ها خواهد بود 
و به بررســی آن می پردازد. همچنین این نمایندگان معتقدند مذاکره و 
گفت وگو، باید به نفع عراق و مردم آن باشد و نه برای حفظ منافع و اهداف 
آمریکا، چرا که این نگرانی وجود دارد که هدف از گفت وگو، تقویت حضور 
آمریکا در عراق و بهانه تراشی برای بقای این نیرو ها باشد.از سوی دیگر 
برخی کارشناسان معتقدند سرانجام مذاکره میان  آمریکا و عراق حتی 
می تواند تا آستانه فروپاشــی دوباره دولت عراق هم پیش برود چرا که 
در صورت هر نوع امتیاز دهی الکاظمی به  آمریکا ممکن اســت بار دیگر 
اختالفات سیاســی دراین کشور شــدت یابد پس دولت باید با احتیاط 

زیادی در این مذاکرات جلو برود. 

رییـس جمهـور بـا بیـان ایـن کـه مـردم بایـد باور 
کنند که به ایـن زودی نمـی توانیم به شـرایط قبل 
از کرونـا برگردیم، گفت: بخشـی از زندگـی ما باید 

به فضـای مجـازی برود.
حجـت االسـالم و المسـلمین حسـن  روحانـی 
صبـح دیـروز در جلسـه سـتاد مقابلـه بـا کرونـا با 
بیـان اینکـه کرونـا همچنـان بـه عنـوان مسـئله 
اصلـی و مهـم در کشـور مـا ظهـور و بـروز دارد، 
خاطرنشـان کـرد: ایـن ویـروس موجـب تحوالت 
بسـیار زیـادی در مسـائل سیاسـی، اجتماعـی، 
بهداشـتی و فرهنگی شـد. پیش از ایـن مرزها کم 
رنگ شـده بودنـد؛ امـا کرونا موضـوع مرزهـا را پر 
رنگ کـرد. مهاجرت و سـفر را تغییـر داد و امروز ما 
با شـرایطی جدید مواجـه هسـتیم.رییس جمهور 
با بیـان اینکـه در این شـرایط زندگی مـا محدودتر 
شـده و بخشـی از آن مجازی شده اسـت، تصریح 
کرد: مـردم باید بـاور کنند کـه هنـوز  نمی توانیم به 
شـرایط قبل از کرونـا برگردیم برای مـدت طوالنی 
بایـد سـبک زندگـی را تغییـر داده و محدودیت ها 
را بپذیریـم و بخشـی از زندگـی مـا باید بـه فضای 

مجـازی بـرود. روحانـی اظهار کـرد: مثل گذشـته 
که می توانسـتیم جمع هـای ۱۰ تا ۲۰ نفـره کنار هم 
داشـته باشـیم بایـد بـرای مدتـی از آن صرف نظر 
کرده و ایـن رفتـار را تـرک کنیـم، اجتماعـات باید 
کوچـک تـر و بـا فاصلـه اجتماعـی همـراه باشـد. 
اکنـون شـرایط سـخت تری از اسـفند و فروردیـن 
داریم چـون در آن ماه ها با کسـانی رو بـه رو بودیم 
که عالئـم این بیمـاری را به وضوح داشـتند و اصال 
خودشـان می دانسـتند که مبتال شـده اند؛ اما االن 
شـکل مسـئله عـوض شـده و ممکن اسـت برخی 
ها عالئـم ظاهـری کرونـا را نداشـته باشـند از این 
رو بایـد حتمـا تسـت بگیریـم و وقتـی هم تسـت 
می گیریـم افـراد باورشـان نمی شـود کـه مبتـال 
هسـتند؛ بنابرایـن االن کار سـخت تر شـده اسـت. 
وی ضمـن قدردانی از قهرمانـان کادر درمانی اظهار 
کـرد: هیـچ وقـت در جامعـه نبـوده کـه چنـد مـاه 
دبسـتان، دبیرسـتان، دانشـگاه ها تعطیل باشند و 
طبیعی اسـت کـه خانواده هـا نگـران هسـتند؛ اما 
ناچاریم کـه بخشـی از آمـوزش را به طـور مجازی 
و بخشـی را حضوری برگـزار کنیم؛ چرا که شـرایط 

کامـال متفـاوت شـده اسـت. رییس جمهـور در 
عین حـال تاکید کـرد که القـای تـرس و اضطراب 
و عـدم قطعیـت نسـبت بـه آینـده مفیـد نیسـت 
و افـزود: بایـد تصمیـم را بـر ایـن بگیریـم کـه بـا 
ویـروس کرونـا بناسـت ماه هـا زندگـی کنیـم؛ اما 
زندگـی تـوام بـا احتیـاط کامـل. در حـال حاضـر 
واکسـنی بـرای درمـان ایـن ویـروس نیسـت و 
ویـروس هـم از ایـن شـهر بـه آن شـهر در حـال 
چرخش اسـت. روحانـی گفـت: سـامان دادن به 
زندگی و اقتصاد مردم در این شـرایط مهم اسـت. 
در حـال حاضـر در بخـش تولیـد دچـار تفـاوت 
فاحش در فعالیـت بخش های مختلف نیسـتیم، 
 امـا در بخـش خدمـات نسـبت بـه شـرایط قبلـی 

فاصله داریم. 

روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا:

به این زودی نمی توانیم به شرایط قبل از کرونا برگردیم
نقل قول روز

مصباحی مقدم، مطالب رادیو فرانسه را تکذیب کرد
در پی انتشــار خبری تحریف شده توســط پایگاه خبری یکی از رادیوهای بیگانه به نقل از مصباحی 
مقدم، عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام، وی مطالب منســوب به خود در خصوص پیشــنهاد 
تدابیر اقتصادی به دولت را تکذیب کرد.

اخیرا پایگاه خبری رادیو فرانسه، مطالب 
تحریف شــده ای را با تیتر و برداشــت 
نادرست به حجت االسالم و المسلمین 
غالمرضا مصباحی مقــدم، عضو مجمع 
و رییس کمیســیون زیربنایی و تولیدی 
مجمع تشخیص مصلحت نظام منتسب 
کرده است.بر این اساس مصباحی مقدم 
با رد این مطالب گفت: اصل مصاحبه بنده 
در خبرگزاری تســنیم با عنوان »انتشار 
اوراق ودیعه راهکار فوری کنترل انتظارات تورمی« در تاریخ پنجم خردادماه انتشــار یافته و ســایر 
مطالب نقل شده از من در پایگاه خبری رادیو فرانسه و سایر رسانه ها، تحریف شده و نادرست هستند.

سناتور جمهوری خواه آمریکایی: 

توئیتر، تحریم های ایران را نقض کرده است
»تد کروز«، سناتور جمهوری خواه آمریکایی در نامه ای به وزارت دادگستری و خزانه داری آمریکا مدعی شده 
توئیتر تحریم ها علیه ایران را نقض کرده است.کروز در این نامه از وزارتخانه های مذکور خواسته درباره ادعاها 
مبنی بر نقض تحریم ها توسط توئیتر تحقیقات انجام دهند.این نامه در شرایطی ارسال شده که »دونالد 
ترامپ«، رییس جمهور آمریکا این روزها توئیتر را به دلیل اضافه کردن برچسبی برای راستی آزمایی دو پیام 
او مورد انتقاد قرار داده است.کروز در این نامه از »ویلیام بار«، وزیر دادگستری و »استیون منوشین«، وزیر 
خزانه داری آمریکا خواسته بررسی کنند که آیا توئیتر با اعطای دسترسی به مقام های بلندپایه ایران برای 
استفاده از این شبکه اجتماعی قوانین تحریم ها علیه ایران را نقض کرده است یا خیر. کروز و شمار دیگری 
از سناتورهای جمهوری خواه در ماه فوریه نامه ای به »جک دورسی« مدیرعامل توئیتر نوشته و از این شرکت 
خواستند حساب های کاربری مقام های ایران به این رسانه اجتماعی را مسدود کند.توئیتر در پاسخ ماه 
آوریل اعالم کرد خدمات این شرکت از شمول تحریم ها معاف است و در شرایط همه گیری جهانی بیماری 

کووید-۱۹ مباحثات عمومی در این بستر حائز اهمیت اساسی است.

 کدام کمیسیون های مجلس تقاضای بیشتری 
برای عضویت دارند؟

عضو هیئت رییسه مجلس گفت که منتخبان کمیسیون های پیشنهادی خود برای عضویت در آنها را به 
این هیئت اعالم کرده اند.احمد امیرآبادی فراهانی اظهار کرد: برخی از منتخبان به معیارهای عضویت در 
کمیسیون های تخصصی معترض هستند که در جلسه اخیر این موضوع بررسی و در صورت نیاز اصالح 
می شود.وی ادامه داد: تبصره ۱ ماده 36 آیین نامه داخلی مجلس مقرر داشته  که نمایندگانی که در دوره 
قبلی مجلس در هر کمیســیونی بوده اند می توانند در دوره جدید مجلس در همان کمیسیون عضویت 
داشته باشند که منتخبان مجلس یازدهم به این بند از آیین نامه معترض هستند.نماینده مردم قم در 
مجلس با اشاره به نام نویسی از منتخبان برای عضویت در کمیسیون های تخصصی در هیئت رییسه 
پارلمان، اظهار داشت: منتخبان کمیسیون های پیشنهادی خود را به هیئت رییسه اعالم کرده اند.عضو 
هیئت رییسه مجلس درباره بیشترین تقاضا برای عضویت در کمیسیون های تخصصی مجلس از سوی 
منتخبان، گفت: کمیسیون های امنیت ملی و سیاست خارجی، اصل ۹۰، برنامه و بودجه، صنایع و معادن 

و اجتماعی بیشترین تقاضا را  از سوی منتخبان برای عضویت  دارا هستند.

کافه سیاست

تحلیلگر سیاسی:

میرسلیم از نظر فهم 
سیاسی فاجعه است

یک تحلیلگر سیاسی اصولگرا می گوید:این 
موضوع بســیار اهمیت دارد کــه جریاناتی 
همچون موتلفه اســالمی بفهمند باید قالب 
را بشــکنند و به نیروهای جوان اجازه دهند 
تا وارد میــدان شوند.ســلیمی نمین ادامه 
داد: واقعیت این است که بعد از اینکه آقای 
میرسلیم با بی بی سی مصاحبه کرد توضیحی 
داد که ثابت شد ایشــان از نظر فهم سیاسی 
فاجعه اســت. کارنامه  ایشــان در هیچ کجا 
مثبت نیست، چرا اصرار دارند چنین فردی در 
یک جایگاه رفیع قرار بگیرد؟ بنابراین موتلفه 
یا باید بپذیرد که ســد ایجاد کــرده در مقابل 
جوانان را بــردارد یا اینکه با چنین رســوایی 
های سیاسی مواجه شود پس این بستگی 
به تصمیم خودشــان دارد. چون آینده بسته 
به درسی اســت که آقایان از شــرایط امروز 
می گیرنــد. وی ادامــه داد: برخالف تحلیل 
هایی که جریان اصالح طلب و جریان تندرو 
اصولگرا ارائه می دادند، نتیجه نشان داد که 
جریان تندرو اصولگرایی تعداد و ســبد رای 
اندکی دارد، جریانی توخالی اســت که فقط 
سر و صدا می کند. سلیمی نمین با انتقاد از 
ســازوکار موجود در میان نیروهای سنتی و 
حزب موتلفه اســالمی، اظهار کرد: نیروهای 
فسیل شده و فرصت طلب به هیچ وجه قادر 
نخواهند بود ســابقه درخشان این جریان را 
احیا کنند؛ متاســفانه ســال هاست افرادی 
فرصت طلب در شــورای مرکزی این جریان 
جا خوش کردند و به هیچ وجه فرصت عرض 
اندام به نیروهای جــوان نمی دهند. هرچند 
نیروهای بسیار پویا و صادقی در این جریان 
وجود دارند امــا با مقاومت جــدی مواجه 

هستند.

هر چند نفوذ ایران در عراق آنقدر زیاد است که نتوان 
به آسانی این کشور را از عراق جدا کرد؛ اما در این میان 
نباید از نقش برخی از کشورها مانند عربستان در این 

معادله قدرت غافل شد

بین الملل

آگهی دعوت

 هیئت مدیره شرکت

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت خدمات بهداشتی درمانی میالد طب اصفهان- سهامی خاص 
به شماره ثبت 22745 و شناسه ملی 10260435650 دعوت می گردد در جلسه مجمع عمومی 
عادی به طور فوق العاده شرکت که در ساعت 9 الی 11 صبح، تاریخ 1399/04/06 روز جمعه به نشانی 
اصفهان خیابان چهارباغ پایین حد فاصل تختی و فلکه شهدا نرسیده به بانک ملی کوچه رام پناهی 

مرکز جراحی میالد تشکیل می گردد حضور به هم رسانید.

دستور جلسه:
1- انتخابات هیئت مدیره شرکت

2- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل شرکت
3- تصویب تراز مالی سال 1398 

4- تعیین روزنامه شرکت
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نایب رییس جامعه هتل داران اصفهان می گوید، هتل ها آماده به فعالیت 

هستند؛ اما هتل داران تا یک ماه دیگر هتل ها را باز نمی کنند

از پذیرایی شما معذوریم!
نایب رییس جامعه هتل داران اصفهان گفت: با وجود ضرر زیاد به صنعت گردشگری و عدم وجود راه حل 
تنها راه کمک به هتل داران کمک بالعوض است.علیرضا رییسی اظهار کرد: هتل ها آماده به فعالیت هستند؛ 

اما هتل داران تا یک ماه دیگر هتل ها را باز 
نمی کنند، چرا که به توصیــه دولت و اداره 
بهداشت مسافرت های غیرضروری صورت 
نمی گیرد و تا زمانی که آثار تاریخی اصفهان 
تعطیل باشــد، ورود گردشــگران ممنوع 
است.وی افزود: هتل داران به علت وجود 
نداشــتن هیچ گونه درآمد و هزینه بسیار 
باالی هتل هــا و مزایا و حقــوق کارمندان 
نمی توانند هتل ها را باز کننــد، اکثر هتل 
داران ضمن آمادگی برای بازگشایی هتل ها 

و پذیرایی از مهمانان اعالم کردند تا یک ماه دیگر صبر می کنند.نایب رییس جامعه هتل داران اصفهان با 
بیان اینکه »گردشگری صنعتی است که بیشترین خسارت را از شیوع کرونا متحمل شده و هیچ راه حلی 
هم وجود ندارد«، تصریح کرد: وام دوازده درصدی برای هتل داران سودی ندارد و دولت باید کمک بالعوض 

کند. اکثر هتل داران مجبور به استفاده از بیمه بیکاری شدند.

صدور مجوز ساخت سه هزار باب استخر ذخیره آب
تاکنون مجوز ساخت سه هزار باب استخر ذخیره آب کشاورزی در استان اصفهان صادر شده است.

مدیر آب و خاک و فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان با اشاره به اینکه این استخرها جزو 
جدایی ناپذیر سامانه نوین آبیاری هســتند، افزود :با راه اندازی این استخرها به خصوص در مزارع 
شرق اصفهان از نوسانات آب و هدر روی آب تا حد زیادی جلوگیری شده است .امینی با بیان اینکه 
این استخرها ، 123 هزار هکتار از اراضی کشاورزی را در برگرفته است، افزود : بهره وری و میزان تولید 
محصوالت تا 300درصد افزایش یافته است .وی گفت : تا پیش از ساخت استخرها حدود دو سوم از 
آب در بین مسیر و جوی ها، در مزارع شرق هدر می رفت؛ اما هم اکنون آب به طور یکنواخت با سامانه 
نوین آبیاری به زمین های کشاورزی منتقل می شود .امینی افزود: امسال هم 13 هزار هکتار از اراضی 
کشاورزی مجهز به سامانه نوین آبیاری می شود و تعداد استخرها نیز به سه هزار و 500 باب می رسد.

 راه اندازی سرای نوآوری طال و جواهر 
در دانشگاه  آزاد نجف آباد

 معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد از انعقاد تفاهم نامه همکاری این دانشگاه 
با صندوق پژوهش و فناوری استان اصفهان به منظور راه اندازی و توسعه سرای نوآوری »صنعت ساخت 
طال و جواهر« خبر داد.حمید منتظرالقائم افزود: »بر اساس خبرهای رسمی، درصد باالیی از طالی کشور 
در استان اصفهان ساخته می شود که نشان دهنده ظرفیت باالی این استان برای فعالیت سرای نوآوری 
بوده و در همین راستا، دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد موافقت اولیه راه اندازی سرای نوآوری صنعت 
ساخت طال و جواهر را کسب کرده است.«وی خاطرنشــان کرد: »با توجه به ظرفیت موجود در استان 
اصفهان، زیرساخت های مناسب پژوهشی و فناورانه در واحد دانشگاهی نجف  آباد، جامعیت رشته های 
تحصیلی و ارتباط نزدیک و موثر با صنعت، امیدواریم با راه اندازی و توسعه فعالیت سرای نوآوری ساخت 
طال و جواهر، بتوانیم گام های موثری در رونق این صنعت به منظور حل مسئله و توسعه فناوری های نوین 

در آن به عنوان یک صنعت با ارزش افزوده باال و رقابت پذیر، برداریم.«

رییس مجمع نمایندگان کارگران اصفهان از لزوم اقدام جدی دررابطه با دستمزد کارگران خبر داد؛

حقی که هر روز آب می رود

کارگران طبق روال چند ســال گذشته از  مرضیه محب رسول
تعیین دستمزد پیشنهادی از سوی دولت 
ناراضی هستند، با این تفاوت که امسال این افزایش نرخ را به نوعی غیر 
قانونی هم می دانند و  معتقدند این مصوبه کامال مغایر با ماده 41 قانون 
کار است و نباید اجرایی شود. جامعه کارگری می گویند اجحاف بزرگی 
در حق کارگران شده که در این بین، دولت نیز نقش مفید و موثری برای 
رفع دغدغه های کارگران، ایفا نکرده اســت. در آخرین جلسه شورای 
عالی کار حداقل حقوق کارگران در ســال 99 حدود یک میلیون و 835 

هزار تومان تعیین شد. 
این پایه حقوق تصویب شده در شــورای عالی کار با اعتراض گسترده 
نمایندگان تشــکل هــای کارگری همراه بــود، طوری کــه نمایندگان 
تشکل های کارگری، صورتجلسه شورای عالی کار را امضا نکردند. همین 
مســئله دلیل غیر قانونی خواندن اجرای این مصوبه از ســوی جامعه 
کارگری است. اعتراضات بیشــتر حول این موضوع می چرخد که نرخ 
افزایش حقوق نباید چندان پایین تر از نرخ تورم در نظر گرفته شود رویه 
ای که تقریبا از ســال 69 مبنای تعیین دســتمزدها قرار می گرفته؛ اما 
امسال با توجه به نرخ باالی تورم پیشنهاد افزایش 21 درصدی حقوق که 
از سوی جامعه کارگری ارائه شد، از سوی دو طیف دیگر دخیل در تعیین 

دستمزد؛ یعنی نمایندگان کارفرمایان و دولت مورد تایید قرار نگرفت و 
با رای گیری افزایش 19 درصدی به تصویب رسید. هر چند نمایندگان 
کارگران حاضر به امضای صورتجلســه و تایید این مسئله نشدند و در 
نتیجه همچنان اعتراضات فعاالن کارگری در سراســر کشــور از جمله 
اصفهان به این مهم  ادامه دارد. در همین زمینه  رییس مجمع نمایندگان 
کارگران اصفهان با بیان اینکه دولتمردان باید دررابطه با دستمزد کارگران 
تصمیم و اقدام جدی داشته  باشند، گفت: از نظر من تمام این مصوبه 
اشکال بوده و اصال نمی توان آن  را مصوبه خواند.مجتبی مولیانی افزود: 
باعث تاسف است که سال های سال همیشــه نماینده کار مغلوب این 
تصمیم گیری بوده و این مشکل تا زمانی که یک اقدام همه جانبه و جدی 
ازطرف دولتمردان یا نمایندگان کارگران صورت بگیرد، برطرف نمی شود 
که البته بعید می دانم این اتفاق بیفتد؛ باتوجه به اینکه در مصوبه امسال 
ماده 41 قانون کار رعایت نشده و دوستان هم امضا نکرده اند؛ یعنی این 
مصوبه سراسر اشکال است و حتما باید جلســه بازنگری برگزار شود.

رییس مجمع نمایندگان کارگران اصفهان در رابطه با علت عدم برگزاری 
جلسه بازنگری بیان کرد: افراد تصمیم گیرنده قصد دارند همین مصوبه 
را به تصویب نهایی برسانند، چراکه 3 ماه از سال گذشته و هنوز جلسه 
بازنگری تشکیل نشــده و این یعنی قصد وقت کشــی داشته و دیگر 

اقدامی صورت نمی گیرد؛ باتوجه به جریان کرونا، تجمعات کارگری نیز 
کمرنگ شده و به علت عدم وجود اعتراضات جدی، افراد تصمیم گیرنده 
از این قضیه سوءاســتفاده می کنند تا همین مصوبه به تصویب نهایی 
برســد.وی ادامه داد: درصورت فشــار زیاد جامعه کارگری هم ممکن 
است تغییراتی در حق مسکن ایجاد شود که این موضوع اصال در حیطه 
شورای کار نیســت و من شــخص وزیر کار را مقصر می دانم چراکه در 
رأس این شورای عالی، وزیر ماست ولی متاسفانه اقدام موثری انجام 
نداده  است. وی در رابطه با خواسته ها و انتظارات جامعه کارگری گفت: 
اولویت اصلی جامعه کارگری ما نه امسال بلکه همه ساله این است که 
بحث سه جانبه گرایی خوب رعایت شده و دولت هزینه بکند و تا زمانی که 
دولت قصد داشته باشد از طریق سازمان تامین اجتماعی هزینه بکند، 
مشکلی حل نمی شود؛ متاســفانه در بحث بورس و امثال آن همیشه 
جامعه کارگری متضرر شده است. به نظر می رســد به رغم اعتراضات 
امسال بنا نیســت تغییری در تصمیم دولت برای افزایش نرخ حقوق 
صورت بگیرد این در صورتی است که تعداد قراردادهای موقت شفاهی 
یا سفید امضا به دلیل شرایط اقتصادی در حال افزایش است اتفاقی 
 که در سایه کمرنگ شدن حمایت های دولتی از جامعه کارگری موجب 

می شود تا سبد معیشتی کارگران هر روز کوچک تر از قبل شود.

رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای اصفهان گفت: 
پنجره واحد از موثرترین بخش ها در توســعه دولت 
الکترونیک در کشور است و بخش خصوصی استان 
آماده همکاری بــا دولت برای طراحــی و راه اندازی 
آن خواهــد بود.پنجره واحد، ســامانه ای اســت که 
امکان گردش استعالم های دســتگاه های اجرایی 
مرتبط با فرآیند صدور مجوزهای مختلف را به صورت 
الکترونیکی فراهم می کند.محمــد اطرج افزود: در 
سال های گذشته چندان  روی پنجره واحد به عنوان 

یکی از موثرترین بخش ها در توسعه دولت الکترونیک 
کار نشده بود؛ اما امروز به ویژه پس از شیوع بیماری 
کرونا و شــرایط حاصل از آن، ضــرورت راه اندازی 
چنین سامانه هایی دو چندان شد.وی اظهارداشت: 
پنجره واحد یکی از عناصری است که تا کنون دولت 
چندان به ســمت آن نرفته بــود اما راه انــدازی آن، 
کاهش چشمگیری در هزینه ها و ترددها و افزایش 
شفاف سازی امور اداری خواهد داشت.اطرج، یکی 
از مشکالت مردم را مراجعه به دستگاه های اجرایی 
مختلف برای دریافت مجوزها و اســتعالم خواند و 
توضیح داد: اگر ســامانه واحدی برای این کار ایجاد 
شود و مردم بتوانند درخواست خود را در آن ثبت کنند تا 

استعالم و فرآیند اخذ مجوز به صورت الکترونیکی در 
بین دستگاه های اجرایی مربوطه، مبادله شود نقش 
بسزایی در رضایت مندی مردم خواهد داشت.وی با 
تاکید بر اینکه این کار، نظارت بر عملکرد دستگاه های 
اجرایی را آسان تر می کند، افزود: اگر احیانا دستگاهی 
در این زمینه کوتاهی یا ســهل انگاری کند در سامانه 
پنجره واحد مشخص می شود و قابل پیگیری است.

اطرج با اشاره به اینکه مســئوالن استان از راه اندازی 
پنجره واحد اســتقبال خوبی کرده اند، تصریح کرد: 
مســائلی در این زمینه در ارتباط با وزارت ارتباطات و 
ســازمان فناوری اطالعات وجود دارد که امید است 

هرچه زودتر اجرایی شود. 

رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای اصفهان:

پنجره واحد از موثرترین بخش ها در توسعه دولت 
الکترونیک است

خبر روز

اولویت اصلی جامعه کارگری ما نه امسال بلکه همه ساله 
این است که بحث سه جانبه گرایی خوب رعایت شده و دولت 
هزینه بکند و تا زمانی که دولت قصد داشته باشد از طریق 

سازمان تامین اجتماعی هزینه بکند، مشکلی حل نمی شود

معاون سالمت اداره کل دامپزشکی استان خبر داد:

»جهش تولید« در فرآورده های خام دام استان اصفهان
معاون ســالمت اداره کل دامپزشــکی اســتان اصفهان اظهار کرد: سال گذشــته ارزش صادراتی 
محموله های دامی از استان اصفهان بالغ بر 30 میلیون دالر بوده است از جمله این که 13 هزار تن خامه 
پاستوریزه از اصفهان به کشوری در اوراسیا صادر شد وخوشبختانه مقایسه آماری دوماهه اول امسال 
و سال 1398 هم نشان دهنده جهش در تولید است.محمد کشتکار  تصریح کرد: استان اصفهان از نظر 
تولید شیر، طیور گوشتی، بوقلمون )نیمی از پرورش بوقلمون در کشور در استان اصفهان است(، ماهیان 
زینتی و جوجه های بومی در کشور رتبه اول را دارد.کشتکار افزود: در خصوص تولید عسل، گوشت قرمز 
و تخم مرغ هم در استان اصفهان به ترتیب رتبه های دوم و سوم و چهارم را داریم.وی خاطرنشان کرد: 
به هر حال این تولیدات که در اســتان اصفهان انجام می شود همه تحت نظارت کارشناسان اداره کل 
دامپزشکی استان است. کشتکار با اشاره به جایگاهی که استان اصفهان از نظر تولید به خود اختصاص 
داده است، ادامه داد: بخش عمده این تولید مازاد بر نیاز استان است مثال وقتی روزانه بالغ بر 3300 تن 
تولید شیر استان است بیش از یک سوم آن مازاد خواهد بود  که بخشی از این شیر مازاد را باید به سایر 

استان ها و بخشی حتی به خارج کشور صادر کنیم .

شرایط پرداخت وام 50 میلیونی به بازنشستگان
بانک رفاه کارگران در قالب طرح رفاه کاال به مستمری بگیران ســازمان تامین اجتماعی مشروط 
به دریافت حقوق از این بانک و تمام افراد حقیقی که حقوق خــود را از بانک رفاه دریافت می کنند 
تا سقف 500 میلیون ریال تســهیالت با نرخ 15 درصد تخصیص می دهد.این بانک در سال جهش 
تولید و با هدف کمک به ایجاد اشتغال، حمایت از تولیدات داخلی و توسعه اقتصادی کشور، در قالب 
طرح رفاه کاال به مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی مشروط به دریافت حقوق از این بانک 
و همچنین تمام افراد حقیقی که حقوق خود را از بانک رفاه دریافت می کنند تا ســقف 500 میلیون 
ریال تسهیالت تخصیص می دهد.گفتنی است، نرخ سود این تسهیالت 15 درصد و با بازپرداخت 
36 ماهه و به منظور خرید لوازم خانگی، اداری مبلمان و... و بدون نیاز به ســپرده گذاری و ایجاد 

میانگین حساب است.

 فروش سهام عدالت، فقط از طریق کارگزاران و بانک ها
 انجام می شود

تمام مشــمولین ســهام عدالت که آزادســازی مســتقیم را انتخاب کرده اند، از 10 خــرداد، می 
توانند از طریق ســامانه های الکترونیکی ســهام عدالت شــرکت های کارگزاری، ســبد دارایی 
ســهام خود را مشــاهده و مدیریت کنند.معاون اجرایی ســازمان بورس و اوراق بهــادار گفت: بر 
اســاس مصوبه شــورای عالی بورس غیر از کارگزاری ها و شــعب بانک ها به نیابــت از آنها هیچ 
نهاد دیگری مجاز بــه دخالت در فرآیند فروش ســهام و ســفارش گیــری نبوده و نهــاد ناظر ، 
موضوع را اکیدا کنترل و به شــکایت هــای مربوط به تخطــی از این مقررات  رســیدگی می کند 
.ســید مصطفی رضوی افــزود: افرادی که گزینه ســهامداری مســتقیم را انتخاب کــرده اند، به 
جمع ســهامداران بورســی پیوســته اند و حتما آگاهی از نحوه فرآیندهای بازار ســرمایه دارند.

وی اظهار داشــت: چنانچه فردی ســفارش فروش را ثبت کند، شــرکت کارگزاری وی از روزکاری 
بعد، اقدام به فروش در بازار خواهد کرد.وی  توضیح داد: بدیهی اســت کــه باید طرف خریداری 
هم در بازار بورس وجود داشــته باشد که ســهام به فروش برســد و قیمت ها هم متغیر هستند؛ 
اما  کارگزاری به هر میزانی که بتواند ســهام مشتریان را در بازار به فروش برســاند، مبلغ مربوطه 
 را طی دو روز کاری بعد، از شــرکت ســپرده گذاری مرکزی دریافت و فورا به حســاب مشــتریان 

واریز می کنند.

کافه اقتصاد

اخبار

عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی اصفهان گفت: با توجه به اتمام آبیاری محصول غله، توزیع آب زاینده رود 15 خردادماه به اتمام می رسد.حسین محمدرضایی 
با اشاره به اتمام توزیع آب زاینده رود در نیمه خردادماه اظهار داشت: با توجه به برداشت محصوالت کشاورزی و به منظور آماده سازی زمین برای کشت در تابستان حدود 
یک ماه آب زاینده رود توزیع نمی شود.وی اضافه کرد: صنف کشاورزی و کشاورزان برای تخصیص آب جهت  کشت تابستانه از پانزدهم تیرماه درخواست حفظ آب موجود 
برای توزیع آب کشاورزی دارند و الزم است نسبت به بازگشایی زاینده رود از نیمه تیرماه به مدت 100 روز اقدام شود.وی افزود: با توجه به بارش های سال آبی موجود و 
با صرفه جویی در مصرف آب در بخش های مختلف و جلوگیری از برداشت های غیر قانونی، آب تابستانه کشاورزان حقآبه دار محقق خواهد شد.عضو هیئت مدیره نظام 
صنف کشاورزی اصفهان اشاره ای هم به بازداشت دبیر اجرایی نظام صنف کشاورزی داشت و گفت: بازداشت اسفندیار امینی با شکایت نیروگاه اصفهان، خشم کشاورزان را 
برانگیخت و کشاورزان درخواست پیگیری این موضوع را به طور جدی دارند و خواستار مجازات مسببان آن هستند.محمدرضایی افزود: کشاورزان برای پیگیری مطالبات 
بحق خود و جلوگیری از این همه بی قانونی، در آینده نزدیک قصد دارند از هر روستا یک اتوبوس کشاورز به مجلس اعزام کنند.گفتنی است؛ حجم مخزن سد زاینده رود 

در حال حاضر 620 میلیون مترمکعب، ورودی آن 96 مترمکعب و خروجی این سد قرار است در اتمام آبیاری غله کاهش یابد.

خداحافظی یک ماهه با زاینده رود 

آغاز برداشت گل گاوزبان 
از مزرعه تحقیقاتی گیاهان 

دارویی اصفهان
برداشــت گل گاوزبان از ســه هــزار متر 
مربع مزرعــه تحقیقاتی گیاهــان دارویی 
در دانشــگاه آزاد اســالمی واحد شهرضا 

اصفهان  آغاز شد.
مســئول ترویج گیاهان دارویی دانشگاه 
آزاد اســالمی واحد شــهرضا گفت: از این 
وسعت مزرعه بیش از 120 کیلوگرم محصول 
مرغوب گل گاوزبان برداشــت و روانه بازار 

می شود.

وز عکس ر

نماینده مردم فالورجان در مجلس: 

 اصالح قانون بانکداری
  در اولویت مجلس 

یازدهم باشد
نماینــده مــردم فالورجــان در مجلــس 
شورای اسالمی گفت: مجلس باید در ابتدا 
مشکالت معیشتی و اصالح قانون بانکداری 
را بررسی کند و سپس به کمک دولت برای 
فرهنگ سازی و مسائل فرهنگی اقدام کند، 
زیرا اقتصاد و فرهنگ مکمــل یکدیگرند.

حجت االسالم سید ناصر موسوی الرگانی 
با اشــاره به اولویت هــای مجلس یازدهم 
اظهار داشت: با توجه به تاکید مقام معظم 
رهبری و حتی نام گذاری یکی از سال های 
گذشته با عنوان اقتصاد و فرهنگ، این دو 
مســئله مکمل یکدیگر هســتند و توجه به 
فرهنگ رونق اقتصادی را نیز به دنبال دارد.

وی بــا بیــان اینکه بایــد اصــالح قانون 
بانکداری در اولویــت مجلس یازدهم قرار 
گیرد، گفت: یکی از مشــکالت تولیدکننده 
و صنعتگران به مســائل بانکی بر می گردد 
و با وجود اینکــه جریمه دیرکــرد را حرام 
اعالم کردند؛ امــا همچنــان بانک ها آن را 
دریافت می کنند، بنابراین با اصالح قوانین 
بانکداری بسیاری از مســائل حل خواهد 
شــد.نماینده مردم فالورجــان در مجلس 
شورای اســالمی خاطرنشان کرد: مجلس 
باید در ابتدا مشکالت معیشتی و اقتصادی 
را حل کند و ســپس به کمــک دولت برای 
فرهنگ ســازی و مســائل فرهنگی اقدام 
کند؛ زیرا با فرهنگ سازی مناسب حمایت 
از تولید داخلی هم محقق خواهد شد.وی 
با بیان اینکه کشــور ایران ســابقه فرهنگی 
باال و غنی دارد، گفت: غنی ترین فرهنگ ها 
فرهنگ اسالم اســت که شاید در دنیا هیچ 
فرهنگی به پــای این فرهنگ نرســد؛ اما 
متاســفانه به رغــم تاکیــدات رهبری در 
سال های اخیر توجه الزم و کافی به مقوله 
فرهنگ نمی شــود و در بیــن بخش های 
بودجه سال های گذشــته کمترین بودجه 

مربوط به فرهنگ بوده است.
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 109 هزار دالر صنایع دستی چهارمحال و بختیاری
 به صورت چمدانی صادر شد

معاون صنایع دستی چهارمحال و بختیاری گفت: »ارزش صادرات چمدانی این استان به خارج از کشور 
در سال گذشته 109 هزار دالر بوده است.« مهرداد رییسی با اعالم این خبر تاکید کرد: »این میزان صادرات 
چمدانی شامل زیورآالت سنتی تولیدی به دست هنرمندان صنایع دستی و هنرهای سنتی چهارمحال و 
بختیاری بوده است.« وی افزود: »صادرات چمدانی کاالهای صنایع دستی و هنرهای سنتی چهارمحال 
و بختیاری به کشورهای ترکیه، عراق، امارات متحده عربی، فرانسه و آلمان انجام شد.« رییسی اظهار 
داشت: »سال گذشته 120 میلیارد و 641 میلیون ریال تسهیالت به 879 طرح در قالب تسهیالت مشاغل 
خانگی، اشتغال فراگیر و اشتغال روستایی و عشایری برای اشتغال مستقیم 978 نفر در شهرها، روستاها 
و مناطق عشایری چهارمحال و بختیاری پرداخت شــد.« چهارمحال و بختیاری حدود 12 هزار هنرمند 
صنایع دســتی دارد که از این تعداد سه تا شــش هزار نفر در فصل های مختلف سال فعالیت می کنند. 

هم اکنون ۵2 رشته صنایع دستی شهری، روستایی و عشایری در چهارمحال و بختیاری وجود دارد. 

نارضایتی مردم از توقف جمع آوری معتادان متجاهر
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر چهارمحال و بختیاری با اشاره به شیوع کرونا و توقف جمع آوری 
معتادان گفت: بعد از حساسیت بیماری کرونا و ابالغیه توقف جمع آوری معتادان متجاهر، یک وقفه سه 
ماهه در اجرای این طرح به وجود آمده که باعث ایجاد نارضایتی عمومی و معضالت اجتماعی به خاطر 
حضور این افراد در جامعه شده است. ســیدقدیر مرتضوی ادامه داد: با پیگیری های انجام شده و ابالغ 
پروتکل خاص جمع آوری معتادان متجاهر، این طرح با رعایت نکات بهداشتی و غربالگری و قرنطینه آغاز 
شد، ضمن اینکه جمع آوری این افراد نه به صورت یک دفعه، بلکه به طور مرحله ای با رعایت نکات بهداشتی 
و مراقبت های الزم انجام می گیرد. دبیر شــورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر چهارمحال و بختیاری 
توضیح داد: با انجام اقدامات جمع آوری، غربالگری و تست بیماری های واگیردار و کرونا ویروس، فرد 
وارد مراحل نگهداری شده و حداقل در یک بازه 6 ماهه در محل های مورد نظر نگهداری می شود. مرتضوی 
با اشاره به تعطیلی مراکز اقامتی درمان اعتیاد خاطرنشان کرد: افرادی در طول این ایام کرونا تمایل به 
اقامت در این مکان ها و درمان اعتیاد داشتند که به دلیل تعطیلی و وضعیت کرونا این کار صورت نگرفت، 
همچنین خانواده ها نارضایتی هایی در خصوص حضور این افراد در خانه و جامعه داشتند. وی با بیان اینکه 
راه های جایگزین برای درمان اعتیاد این افراد وجود دارد و می توانند از طریق آن ها وارد چرخه درمان شوند، 
تصریح کرد: برای اینکه فرد بعد از مدتی بر ترک اعتیاد و درمان خود باقی بماند، از چرخه درمان خارج نشود 
و مجدد به سمت مصرف مواد مخدر نرود، توصیه اکید ما این است که از طریق متخصص و مرجع اصلی 

اقدام کنند تا در آینده نزدیک با شرایط جدید، مراکز اقامتی را راه اندازی کنیم.

 الزام شهرداری های استان چهارمحال و بختیاری
 به اخذ گواهینامه استاندارد وسایل بازی پارک ها

یکی از وظایف دادستانی صیانت از حقوق عامه اســت. با توجه به اینکه سالمت عمومی نیز از مصادیق 
حقوق عامه محسوب می شــود، بنابراین یکی از وظایف دادستانی صیانت از سالمت عمومی است. در 
این راستا، به برخی از اقدامات دادستانی چهارمحال و بختیاری در جهت صیانت از سالمت عمومی اشاره 
خواهد شد. مقرر شد تا گواهی پایان کار، برای ساختمان هایی که مجوز استاندارد تجهیزات و تاسیسات 
منصوبه را اخذ نکرده اند، از سوی شهرداری صادر نشود. همچنین از سوی دادستانی به بنیاد مسکن استان 
چهارمحال و بختیاری جهت نظارت بر ساخت و سازهای غیرمجاز روستایی خارج از محدوده طرح هادی 
روستا و رعایت استحکام بنا، تذکر داده شد. با ورود دادســتانی، شهرداری های شهرستان های استان 
چهارمحال و بختیاری به اخذ گواهینامه استاندارد وســایل بازی منصوب در پارک های تحت پوشش 

آن ها ملزم شدند. 

اشتغال پنهان در سایه تجارت پرسود گیاهان دارویی؛

فرصتیکهازدستمیرود

گیاهان دارویی یکی از مهم ترین سرمایه های طبیعی در هر استانی است 
و توجه به این گونه های بومی می تواند نقش مهمی در درآمدزایی جوامع 
محلی و ارزآوری داشته باشــد. تجارت گیاهان دارویی ساالنه بیش از 
صدها میلیارد تومان تخمین زده شــده که کشور ما منبع غنی از گیاهان 
دارویی است، گیاهان دارویی و خوراکی در استفاده از طب سنتی مورد 
استفاده اطبا قرار می گیرد. موسیر، گل محمدی، زعفران، کلوس، زیره، 
گل گاوزبان، آویشن، ختمی، تره، کاردین، کنگر، سیردینگ و ... در صدر 
گیاهان دارویی چهارمحال و بختیاری قــرار دارد و می توان گفت تعدد 
گونه های گیاهی در این اســتان موجب شده است که این استان قطب 
تولید گیاهان دارویی در کشور محسوب شــود. طبق گفته کارشناسان 
حوزه کشاورزی و اشتغال، کشت گیاهان دارویی فرصتی مناسب برای 
ایجاد اشــتغال و درآمدزایی اســت که اگر به طور علمی و کارشناســی 
مدنظر مسئوالن مرتبط قراربگیرد می تواند رتبه بیکاری را در چهارمحال و 
بختیاری به طور چشمگیری کاهش دهد. ابراهیم شیرانی، معاون امور 
باغبانی سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه سند 
توسعه گیاهان دارویی استان در ۳ سال گذشته تدوین شد، اظهار کرد: 
یک هزار و 600 هکتار از مزارع استان زیر کشت گیاهان دارویی قرار دارد که 
از این میزان حدود 600 هکتار به کشت گل محمدی اختصاص داده شده 
است. وی با بیان اینکه به دنبال تغییر الگوی کشت در مزارع چهارمحال 
و بختیاری هستیم، گفت: ۳۵0 هکتار از مزارع استان زیر کشت موسیر، 

44 هکتار زیر کشت زیره، ۳۳ هکتار زیر کشت سیاه دانه و 2۳0 هکتار 
زیر کشت زعفران قرار دارد. شیرانی با بیان اینکه فرآوری، زنجیره مغفول 
در کشت گیاهان دارویی در چهارمحال و بختیاری است، افزود: معموال 
گیاهان دارویی و محصوالت کشاورزی برای فرآوری به خارج از استان 
صادر می شود. معاون امور باغبانی سازمان جهادکشاورزی چهارمحال 
و بختیاری اضافــه کرد: اطالعات 42 گونه گیاهان دارویی قابل کشــت 
در قالب یک کتابچه جمع آوری شده است و در اختیار بهره برداران قرار 
می گیرد. وی با اشــاره به اینکه چهارمحال و بختیــاری یکی از مناطق 
مستعد برای کشت گل محمدی است، یادآور شد: تسهیالت الزم برای 
کشــت این گونه گیاهی در اختیار بهره برداران قرار می گیرد و بیش از ۳ 
هزار نفر به صورت فصلی در مزارع کشت گل محمدی در استان مشغول 
به کار هستند. شیرانی خبر داد: درصدد هستیم اسانس گیری مکانیزه 
گل محمدی را در چهارمحال و بختیاری راه اندازی کنیم. دادجو، معاون 
فنی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان فارسان نیز در خصوص مزرعه 
14 هکتاری چلیچه که پس از گذشت ۵ سال به سوددهی رسیده است، 
اظهار کرد: شهرستان فارسان اســتعداد خوبی در توسعه اراضی دیم و 
شــیب دار دارد و در حال حاضر 220 هکتار از اراضی این شهرســتان در 
بحث توسعه باغات زیر کشت گل محمدی و گیاهان دارویی قرار گرفته 
است. وی گفت: میزان اشــتغال در مزارع گل محمدی به صورت فصلی 
خوب است و معموال از هر هکتار حدود ۳ تا ۵ تن گل محمدی برداشت 

می شــود. علی یکی از کارگران مزرعه گل محمدی شهرســتان فارسان 
اظهار کرد: حدود 20 روز در زمان برداشــت گل محمــدی در این مزرعه 
کار می کنم. وی با اشــاره به اینکه معموال روزانه حدود ۳0 تا 40 کیلو گل 
محمدی برداشــت می کنم، ادامه داد: به ازای جمــع آوری هر کیلوگرم 
گل محمدی حدود ۳ هزار تومان دستمزد می گیرم. شیرانی، معاون امور 
باغبانی سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری هم در خصوص 
تعیین میزان دســتمزد کارگران مشــغول در مزارع گل محمدی، تاکید 
کرد: معموال دســتمزد کارگران به صورت توافقی میان کارگر و بهره بردار 
تعیین می شود که مبلغ دستمزد برای برداشت هر کیلوگرم گل محمدی 
حدود ۳ تا 4 هزار تومان است. وی افزود: در حال حاضر بهره بردار به ازای 
فروش هر کیلوگرم گل محمدی حدود 1۵ هــزار تومان هزینه دریافت 
می کند و پرداخت دستمزد بیشتر مقرون به صرفه نیست. شاید یکی از 
دالیلی که در زمان فصول برداشت محصوالت کشاورزی با کمبود نیروی 
انسانی باوجود آمار باالی بیکاری در استان مواجه می شویم، پایین بودن 
دســتمزد باشــد که افراد بیکار تمایلی ندارند به این مشاغل بپردازند و 
ترجیح می دهند به دنبال مشاغل پرسودتری باشند. همچنین اشتغال 
ایجاد شــده در مزارع گیاهان دارویی موقت و فصلی اســت و کارگران 
مشغول در این مزارع پس از پایان زمان برداشت دوباره بیکار می شوند، 
بنابراین باید تالش شــود با راه اندازی صنایع تبدیلی در کنار این مزارع 

اشتغال دائمی را برای این کارگران در بقیه فصول سال فراهم کرد.

رییس دانشگاه علوم پزشــکی خدمات بهداشتی و 
درمانی چهارمحال و بختیاری، با اشاره به موفقیت این 
استان در کنترل شیوع بیماری کووید 19، از عوامل موثر 
در کسب این موفقیت رفتار و عملکرد مناسب مردم، 
فرهنگ و تعهد اجتماعی باالی مردم این استان را نام 
برد. مجید شیرانی افزود: چهارمحال و بختیاری جزو 
استان هایی است که به خوبی بیماری کرونا را کنترل 
و در مدیریت بحران موفق و کمترین موارد مرگ و میر 
ناشی از این بیماری را داشته اســت. وی ادامه داد: 
میزان مرگ و میر در استان نسبت به متوسط کشوری 
کمتر از 40 درصد است. شیرانی اظهار داشت: اگر چه 
این موفقیت موجب فخر اســتان شده ولی نباید به 

واسطه مغرور شــدن از خطرات بیماری غافل شد. 
رییس دانشگاه علوم پزشکی استان گفت: این روزها 
گزارشاتی مبنی بر افزایش دورهمی و هم نشینی ها در 
محیط های بسته از جمله برگزاری مراسم های ختم، 
جشن و مهمانی از سوی همکاران دریافت می شود 
که به نگرانی های ناشی از شیوع بیماری کرونا دامن 
می زند. شــیرانی ادامه داد: برگزاری دورهمی های 
بزرگ در محیط های باز و فضای سبز و خارج از منزل 
نیز به واسطه سخت تر بودن رعایت نکات بهداشتی 
در چنیــن محیط هایی می تواند خطر انتشــار کرونا 
ویروس را افزایش دهــد. وی در ادامه همچنین در 
خصوص نظارت بیشــتر خانواده ها بر فعالیت های 

نوجوانان و جوانان متذکر شد و افزود: این عزیزان به 
واسطه مقتضیات سن و ســال شان کمتر در برخورد 
با یکدیگر ، نکات بهداشــتی را رعایت می کنند. وی 
با ابراز نگرانی از انتشــار برخی شایعات مبنی بر عدم 
تاثیر آلودگی سطوح و ویروســی و میکروبی نبودن 
بیماری کرونا اظهار داشت: رعایت اصول بهداشتی در 
این مقطع زمانی همچون ابتدای شیوع بیماری حائز 

اهمیت است. 

خبر خوش رییس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد؛

موفقیت چهارمحال و بختیاری در کنترل بیماری کرونا 

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری:

سینماهای چهارمحال و بختیاری با اعالم وضعیت سفید 
بازگشایی می شوند

مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: با توجه به مصوبات اخیر 
ستاد ملی کرونا با عنایت به پروتکل های مطرح شده از سمت وزارت درمان و بهداشت، سینماهای 
شهرهایی که ستاد ملی و استانی برای آن ها وضعیت ســفید اعالم کنند، می توانند با همکاری و 
هماهنگی ستاد مقابله با کرونای استان و رعایت اصول بهداشت بازگشایی شوند و اکران عمومی 
خود را آغاز کنند. ابراهیم شریفی با اشــاره به اینکه رعایت فاصله در زمان فروش بلیت و در زمان 
ورود و خروج الزامی است، بیان کرد: چیدمان افراد حاضر در سینماها روی صندلی ها باید دو در 
درمیان باشد و نسبت به ردیف ها باید چیدمان ضربدری داشته باشند. وی با بیان اینکه استفاده 
از ماســک و دســتکش برای کارکنان سینما الزامی اســت، تصریح کرد: ســینماها، کلیپ های 
آموزشی با موضوع چگونگی رعایت اصول بهداشتی در مقابل کرونا را قبل از نمایش فیلم پخش 
می کنند. شریفی افزود: برای استفاده تماشــاگران، صابون و مواد ضدعفونی کننده در دسترس 
قرار می گیرد و همچنین تماشاگران هنگام ورود به سینما تب سنجی می شوند. مدیرکل فرهنگ 
و ارشاد استان با اشاره به اینکه استفاده ماسک توسط تماشاگران الزامی است، بیان کرد: سالن 
نمایش فیلم، سالن انتظار و سرویس های بهداشتی و کلیه مکان های مورد استفاده تماشاگران 
به طور مســتمر پاک ســازی و گندزدایی می شــوند. وی گفت: تاکنون فقط ابالغیه بازگشــایی 
سینماها به دست ما رسیده و وضعیت ســفیدی برای استان اعالم نشده که به محض اعالم این 
وضعیت، سینماها باز خواهند شد. شریفی افزود: هیچ مشکلی برای تهیه مواد ضدعفونی کننده، 
دستکش، ماسک و ضدعفونی کردن سطوح سینما به صورت مســتمر وجود ندارد. وی در پایان 
خاطرنشــان کرد: با توجه به تعطیل بودن چند ماهه و ضرر زیادی که سینماها متقبل شدند، بهتر 
 است دستگاه های تب ســنج و موارد موردنیاز، از طریق بهداشــت و درمان در اختیار سینماداران

 قرار بگیرد.

مدیر کل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری خبر داد:

 بزرگداشت هفته محیط زیست
 با محور  فضای مجازی

مدیرکل حفاظت محیط زیســت چهارمحال و بختیاری در نشســت هماهنگی بزرگداشت هفته 
محیط زیســت گفت: با توجه به محدودیت در برگزاری تجمعات، در برگــزاری غالب برنامه های 
بزرگداشــت این هفته از فضای مجازی اســتفاده خواهد شد. شــهرام احمدی با اشاره به شعار 
ملی این هفته با عنوان »جهش تولید، حفظ محیط زیســت برای توسعه پایدار ایران« در تشریح 
برنامه های ایــن اداره کل افــزود: تبیین و برگزاری دوره های آموزشــی توجیهی مدیریت ســبز 
برای دســتگاه ها، واحدها و صنایع، تشــدید پایش از صنایع و مراکز دفن زباله، انتشار پیام های 
زیست محیطی از طریق برنامه های شــاد و کودکانه، کلیپ و انیمیشــن از طریق فضای مجازی، 
برگزاری جلسات با خیرین اســتان جهت انجام اقدامات فرهنگی، نصب المان شهری طبیعی و 
زیســت محیطی، برگزاری کارگاه آموزش حیات وحش به صورت مجــازی برای گروه های هدف 
و محیط بانان، پخش مستند زیســت محیطی از طریق صدا و ســیمای مرکز استان و هماهنگی 
اجرای برنامه های مشــترک با ســمن های محیط زیســتی از جمله برنامه های پیش بینی شده 
برای اجــرا در این هفته خواهد بــود. احمدی اضافه کــرد: ۵ ژوئن، روز جهانی محیط زیســت با 
شــعار »زمان برای طبیعت« در ســال 2020، روزی است که از سوی ســازمان ملل برای افزایش 
آگاهی مردم نســبت به محیط زیســت انتخاب شــده اســت. وی ادامه داد: در ایران 17 تا 2۳ 
 خرداد ماه به عنوان هفته محیط زیســت نام گذاری شــده و برای هر روز این هفته عنوانی در نظر

 گرفته شده است.

با مسئولان

در حال حاضر بهره بردار به ازای فروش هر کیلوگرم 
۱۵ هزار تومان هزینه دریافت  گل محمدی حدود 
می کند و پرداخت دستمزد بیشتر مقرون به صرفه 

نیست

بام ایران

اخبار

سنا
 ای

س:
عک

 خبر روز

معاون توسعه وعمران امور عشایر 
چهارمحال و بختیاری:

30 درصد از محصول 
گوشت قرمز تولیدی 

عشایر چهارمحال به صورت 
ارگانیک تولید می شود

معاون توسعه وعمران امور عشایر چهارمحال 
و بختیاری گفت: عشــایر کوچرو حدود 2۵ 
درصد از پروتئین مورد نیاز این اســتان را در 
نیمه نخســت ســال تامین می کنند که ۳0 
درصد آن به صورت ارگانیک و کنترل شــده 
اســت. یدا... چراغپور پاک و مرغوب بودن 
همه محصوالت تولیدی عشــایر اســتان را، 
یادآور شد و اظهار داشت: چرای دام عشایر 
در مراتع بکر و عــاری از هرگونه آلودگی کود 
شیمیایی و سم گیاهی، همچنین نگهداری 
از دام های بومی محلی سالم با نظارت کامل 
شبکه دامپزشــکی از عمده دالیل مرغوبیت 
محصوالت پروتئینی و لبنی این قشــر مولد 
است. وی، میزان تولید شیر و لبنیات عشایر 
در زمان اســتقرار در مناطق ییالقی استان را 
حدود 20 هزار تن برآورد کرد و افزود: دام های 
سبک عشــایر کوچروی این استان در زمان 
اســتقرار در مناطق ییالقی 2۵0 تن پشــم 
گوســفند و ۵0 تن نیز کرک و موی بز، تولید 
و روانه بازار مصرف می کنند. معاون توسعه 
وعمران امور عشــایر چهارمحال و بختیاری 
سیاه چادرهای هر یک از عشایر استان را یک 
کارگاه تولیدی اقتصاد مقاومتی اعالم کرد و 
تاکید کرد: بیش از 80 درصد از 1۵ هزار خانوار 
جمعیت عشــایر کوچروی شناسایی شده 
استان، در تولید صنایع دستی گلیم، جاجیم، 
چوقا و چادر و ســبد بافی ســهیم هستند. 
چراغپور، از ابالغ و اولویت گــذاری خرید و 
ذخیره ســازی بیش از ۵ هزار تن محصول 
جو خارجی و داخلی خــوراک دام، با قیمت 
مصوب دولتی برای زمــان میان بند و فصل 
گرم و کم علوفه امســال خبر داد و گفت: در 
سال جاری نیز درخواست ۵00 میلیارد ریال 
اعتبار ارزان قیمت به منظور حمایت و تکمیل 
زنجیره تولید گوشــت قرمز و مکاتبه با امور 

عشایر کشور انجام شده است.

به همت ستاد هماهنگی کانون های مساجد چهارمحال و بختیاری؛

سلسله مسابقات کتاب خوانی »خط شکن« برگزار می شود
سلسله مسابقات کتاب خوانی »خط شکن« با موضوع دفاع مقدس و در قالب طرح مسجد محور »راهکار« به همت ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری 
مساجد چهارمحال و بختیاری برگزار می شود. »محمدرضا مظاهری« اظهار داشت: این دوره از مسابقات با هدف ترویج فرهنگ کتاب و کتاب خوانی و به منظور 
غنی سازی اوقات اعضای کانون های فرهنگی هنری مساجد چهارمحال و بختیاری برگزار می شــود. مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد 
 khatshekanbook@ چهارمحال و بختیاری ادامه داد: این دوره از مسابقات به دلیل پیشگیری و مقابله با کرونا به صورت مجازی در پیام رسان گپ به آدرس
برگزار خواهد شد. وی ابراز کرد: سلسله مسابقات کتاب خوانی »خط شکن« با موضوع »دفاع مقدس« و در قالب طرح مسجد محور »راهکار« به همت ستاد 
هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد چهارمحال و بختیاری برگزار می شــود. مظاهری تصریح کرد: در این دوره از مسابقات کانون های فرهنگی هنری 
مساجد سطح استان روزهای شنبه به معرفی یک کتاب می پردازند. مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد چهارمحال و بختیاری ادامه داد: 

سوال های مربوط به مسابقه در قالب ادامه طرح »شنبه های با کتاب« در پیام رسان گپ به آدرس @khatshekanbook منتشر می شود.

وز عکس ر

مقابله بچه های مسجد 
حضرت سید الشهدا 

)ع( نقنه با کرونا
فعاالن کانون فرهنگی هنری شــهدای 
قشقایی مسجد حضرت سید الشهدا 
)ع( نقنه با فراهم شدن تمامی امکانات 
برای کمک به پیشگیری از ابتالی مردم 
به این ویروس و قطــع زنجیره انتقال 
جدای از ضدعفونــی و گندزدایی معابر 
عمومی، روزانه بیش از 200 عدد ماسک 

بهداشتی نیز تولید می کنند.
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 افزایش تقاضای ضمانت نامه شرکت های دانش بنیان 
در سال 98

معاون برنامه ریزی صندوق نوآوری و شــکوفایی از افزایش تقاضای ضمانت نامه شرکت های 
دانش بنیان در ســال ۹۸ خبر داد و گفت: این موضوع منجر به انعقاد بیش از ۳۰۰ قرارداد برای 
فروش محصوالت شده است.روح ا...ذوالفقاری گفت: نتایج بررسی تعداد شرکت های دانش 
بنیان اخذ کننده خدمت ضمانت نامه صندوق نوآوری و شکوفایی در ۱۱ ماهه اول سال ۹۸ نشان 
می دهد که ۵۰۰ ضمانت نامه برای ۱۴۳ شــرکت دانش بنیان به مبلغ ۸۸۹۵ میلیارد ریال صادر 
شــده اســت که این میزان منجر به انعقاد بیش از ۳۰۰ قرارداد برای فروش محصوالت دانش 
بنیان و ایجاد زمینه فروش بیش از ۶۳ هزار میلیارد ریال محصول دانش بنیان شــده اســت.

ذوالفقاری شرکت های دانش بنیان استان تهران را به عنوان بیشترین متقاضی دریافت کننده 
ضمانت نامه عنوان کرد و گفت: بیشترین متقاضیان بعد از اســتان تهران، به لحاظ مبلغ استان 
فارس با مبلغ پرداختی ۳۳۲۱ میلیارد ریال  و به لحاظ تعداد استان اصفهان با صدور ۷۷ ضمانت 
نامه بوده است. به عبارت دیگر اســتان های تهران، فارس و اصفهان به ترتیب در جایگاه اول تا 

سوم قرار دارند.

نگاه دولت به بیمه سالمت باید تغییر کند
منتخب مــردم اصفهان در مجلس با تاکیــد براینکه مجلس یازدهم به بیمه ســامت درانجام 
وظایــف کمک می کند، گفــت: در حــال حاضرمیان تکالیف محول شــده به بیمه ســامت با 
اعتبارات و میزان حمایت ازاین ســازمان شکاف بســیاری وجود دارد که باید رفع شود.عباس 
مقتدایی افــزود: باید به بیمه ســامت کمک کرد تا بتوانــد در ارائه خدمات خود موفق شــود، 
وظایف بســیاری برای این ســازمان وجود دارد که بــرای انجام تمامی این اقدامــات نیازمند 
حمایت مجلس و دولت اســت.وی با بیان اینکه نواقص و مشــکات بیمه ســامت ناشــی 
از عدم حمایت ها و پشــتیبانی هــای موثرتصمیــم گیرندگان از این ســازمان اســت، اظهار 
داشــت: نوع نگاه دولت به بیمه ســامت در قواره وظایف و بار تکلیفی به این سازمان نیست، 
سازمان بیمه ســامت در بســیاری مقاطع به لحاظ مالی تحت فشار بوده اســت که باید این 
مســئله را مد نظر قــرار داد.مقتدایی گفت: نمــی توان وظایــف متعددی را به بیمه ســامت 
محول کرد؛ اما امکانات کمی را دراختیار این ســازمان قــرار داد. یا اینکه میزان پشــتیبانی ها 
 افزایش پیــدا نکند، بنابراین باید نوع نگاه به بیمه ســامت را درراســتای انجــام بهتر وظایف

 تغییر داد.

 برگزاری اولین جلسه دادرسی الکترونیک 
در  دادگستری اصفهان

معاون قضایی و معاون آمار و فناوری اطاعات دادگســتری اســتان اصفهــان از برگزاری اولین 
جلسه دادرسی الکترونیک در دادگستری اســتان خبر داد.حجت اسدی اظهار کرد: اولین جلسه 
دادرسی الکترونیک در دادگستری اصفهان با تاش معاونت آمار و فناوری اطاعات دادگستری 
کل استان برگزار شــد.معاون آمار و فناوری اطاعات دادگستری استان اصفهان ضمن اعام این 
خبر بیان داشت: با تاش کارشناسان معاونت آمار و فناوری اطاعات دادگستری کل استان، اولین 
جلسه دادرسی الکترونیک از طریق برقراری ارتباط مستقیم با زندان در شعبه ۱۲ عمومی حقوقی 
شهرستان اصفهان برگزار شد.وی با اشاره به اینکه افزایش شعب در مرکز استان و نیز فراهم آوردن 
امکان انجام دادرسی الکترونیک در ســایر حوزه های قضایی استان در دستور کار قرار دارد، تاکید 
کرد: با این اقدام مهم گام موثری در مســیر عدالت الکترونیک و تحقق قوه قضاییه هوشمند در 

دادگستری استان برداشته شد.

    بر اساس اعالم رییس دانشگاه علوم پزشکی استان، تعداد مبتالیان به کرونا در اصفهان چهاررقمی شد؛

1000  

پس از هفته ها هشدار در مورد قرمز بودن  پریسا سعادت
وضعیت شــیوع کرونــا در اصفهان، حاال 
عدد قربانیان این بیماری در اصفهان به هزار نفر رسیده است. این در 
حالی است که بر اساس آمار بیش از ۷ هزار نفر مبتا به کرونا از ابتدای 
شــیوع این بیماری تا هفته گذشــته در اصفهان شناســایی و درمان 
شده اند و  همچنان مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می گویند 
آمار در استان صعودی و رو به پیشرفت است. در همین زمینه رییس 
دانشگاه علوم پزشــکی اســتان اصفهان گفت:از روزی که کرونا وارد 
اصفهان شد و کشــته داد با تســت مثبت کرونا و یا مشکوک به کرونا 

تاکنون هزار نفر از بیماری کرونا فوت کرده اند.
طاهره چنگیز  با اشاره به سیر نزولی بستری شدگان بیماران مبتا به 
کرونا در مراکز درمانی استان اصفهان، گفت: تا کنون زیر چهارصد نفر 
بیمار حاد در بیمارستان بستری هســتند؛ اما همچنان شاهد بیماران 
سرپایی هستیم و از شهروندان تقاضا داریم با رعایت نکات بهداشتی 
و فاصله گذاری اجتماعی به کاهش مبتایان به کرونا کمک کنند.وی 
ادامه داد: از روزی که کرونا وارد اصفهان شــد و کشته داد تا به امروز 
حدود  ۴۰۰نفر  با تســت مثبت کرونا جان خود را از دســت دادند. در 

مجموع فوتی های ناشی از کرونا با تست مثبت و یا مشکوک به کرونا 
تا کنون هزار نفر از بیماری کرونا فوت کرده اند.

رییس دانشــگاه علوم پزشکی اســتان اصفهان با اشــاره به ابتای 
کادر درمان بــه بیماری کرونــا، تصریح کرد: کادر درمــان همچنان با 
کرونا دســت و پنجه نرم می کنند و اگرچه بعضی بــه صورت حاد به 
بیماری مبتا می شــوند؛ اما با نهایت تاسف،  دکتر ســعید حقیقی و 
دکتر علی اسد سلطانی دو تن از پزشکان استان اصفهان در راه مبارزه 
با ویروس کرونا فوت شــدند.چنگیز  با بیان اینکه در تهیه تجهیزات و 
دارو مشکلی در اســتان اصفهان نداریم، گفت: برای شروع موج دوم 
پیش بینی های الزم انجام شــده ؛ اما امید داریم با رعایت از جانب 
مردم با کاهش این اپیدمی مواجه شــده و کرونا را مهار کنیم.رییس 
دانشگاه علوم پزشکی اســتان اصفهان تصریح کرد: وضعیت استان 
اصفهان و عمده شهرســتان ها زرد رنگ اســت و تنها چند شهرستان 
در اســتان وضعیت ســفید داریم. این وضعیت در حالی است که از 
هفته گذشته اغلب محدودیت ها در کســب و کارها و اماکن عمومی 
در استان برداشته شده است و با در پیش بودن تعطیات پیش بینی 
می شود ورود مســافران به شــهر اصفهان هم افزایش یابد. از سوی 

دیگر آنچه نگران کننده اســت تعداد باالی بیماران سرپایی در استان 
اصفهان اســت؛ مســئله ای که هم روندهای درمان را زمان بر تر و هم 
هزینه های آن را افزایش می دهد به خصوص آنکه پزشــکان هشدار 
می دهند اگر در این فاز خطا و کم توجهی رخ دهد احتمال ایجاد پیک 
مجدد بیماری زیاد است، چرا که افزایش موارد مثبت سرپایی حدود 
۱۰ روز بعد خود را در آمار بســتری و یک ماه بعد در آمار فوتی ها نشان 
می دهد، پس افزایش آمار ســرپایی باید برای ما زنگ هشدار باشد؛ 
اما برآوردها و شلوغی بیش از حد  برخی از اماکن عمومی به خصوص 
پارک ها نشان می دهد مردم چندان که باید به پروتکل های بهداشتی 
و رعایــت فاصله اجتماعی مقید نیســتند. ترافیــک، ازدحام و حتی 
شــلوغی مکان های عمومی مانند برخی از رستوران ها و فروشگاه ها 
می تواند زنگ خطر شــیوعی دوبــاره برای این بیمــاری در اصفهان 
باشد. این مســئله وقتی جدی تر می شــود که در نظر بگیریم برنامه 
و دســتورالعمل های خاصی هم برای تعطیات پیــش رو چه برای 
سفرهای درون شهری و چه کشوری اندیشیده نشده است و همه چیز 
 بر عهده مردمی گذاشته شده که حاال خود را به نوعی رها شده از قفس

 کرونا می بینند.

معاون محیط زیســت انسانی ســازمان حفاظت 
محیط زیســت، ضمــن رد اظهاراتی مبنــی بر لغو 
مجوز دوساله طرح انتقال آب بن-بروجن، گفت: 
این ســازمان الزامات اجرایی و زیســت محیطی 
پروژه های انتقــال آب را طبق دســتورالعمل ها و 
ضوابط فنی نظام جمهوری اسامی بررسی و ترسیم 
می کند.مسعود تجریشی ضمن رد اظهاراتی مبنی 
بر لغو مجوز دوســاله طرح انتقال آب بن-بروجن، 
افزود: مجوز لغو شــده مربوط به پروژه انتقال آب 

بروجن- رفســنجان معروف به )ونک- سولگان( 
بوده که برای اجرای آن به دنبال سرمایه گذار چینی 
بودند و با گذشت دو ســال از صدور مجوز به دلیل 
عمل نکردن به تعهدات آن طرح بــه طور کامل لغو 
شده است.تجریشــی اظهار کرد: از این رو سازمان 
حفاظت محیط زیســت به رغم اینکــه طرح بن-
بروجن فاقــد مجوز از تهران بــوده و از قبل گزارش 
نشده بود، در نامه ای با توجه به مستندات حقوقی 
ارائه شده به استان چهارمحال و بختیاری اعام کرد 
که این طرح می تواند به فعالیت خود ادامه دهد زیرا 
مجوز استانی به لحاظ حقوقی برای سازمان محیط 
زیست )حاکمیت( قابل قبول است.تجریشی در 
مورد پروژه بهشت آباد نیز خاطرنشان کرد: محیط 
زیست مخالف اجرای این طرح نیست و به وزارت 

نیرو اعام کردیم تا تکمیل گزارش ارزیابی زیست 
محیطی صبر کند.تجریشــی با بیان اینکه برخاف 
عقیده برخی منتقدان، عملکرد ســازمان حفاظت 
محیط زیست در مورد پروژه های انتقال آب در فات 
مرکزی یک بام و دو هوا نبوده است، اظهار کرد: این 
سازمان طبق دستورالعمل ها و ضوابط اجرایی و فنی 
نظام جمهوری اسامی عمل می کند.معاون محیط 
زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست ادامه 
داد: وقتی وزارت نیرو می گوید هیچ راهی جز اجرای 
طرح انتقال آب کوهرنگ سه برای تامین آب استان 
اصفهان نیست، سازمان حفاظت محیط زیست تنها 
در مورد الزامات زیســت محیطی این طرح انتقال 
آب از جمله نحوه لوله گذاری، اجــرا و بهره برداری 

می تواند اعمال نظر   کند.

توضیحات »تجریشی« درباره طرح انتقال آب بن-بروجن

 وضعیت استان اصفهان و عمده شهرستان ها زرد رنگ 
است و تنها چند شهرستان در استان وضعیت سفید 

داریم

اعتراض کرونایی 
به سبک آشپزها

تجمع اعتراضی رستوران داران 
در پاریس به قوانین کســب 
و کار در ایام کرونــا که لباس 
سرآشــپزها و ســینی های 
رســتوران را در زمینــی پهن 

کرده اند.

کشف بیش از 20 تن موادمخدر در کشور
معاون مقابله با عرضه و امور بين الملل ستاد مبارزه با موادمخدر از کشف بیش از ۲۰ تن موادمخدر 
در کشور در بازه زمانی بیست و هفتم اردیبهشــت لغایت دوم خرداد امسال خبر داد.ناصر اصانی 
گفت: مجموع کشفیات این هفته ۲۰۵۴۲ کیلوگرم است  که در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته 
)۱۴۱۲۱كيلوگرم( حدود ۴۵ درصد افزایش دارد.وی افزود: ۱۶۶۷۶ کیلوگرم از مجموع کشــفیات 
مربوط به ماده مخدر تریاک بود که ۸۲ درصد کشفیات را به خود اختصاص داده است.وی با بيان 
اينكه بالغ بر ۸۳ درصد كشفيات اين دوره زمانی مربوط به هفت استان كشور  است،  اظهار داشت: 
بيشترين حجم كشفيات با ۵۲۷۴ كيلوگرم مربوط به استان سیستان و بلوچستان است كه معادل 
۲۶ درصد كشفيات كشور  خواهد بود  و کرمان با ۳۷۱۹ کیلوگرم، خراسان جنوبی با ۲۸۷۶ كيلوگرم، 
اصفهان با ۱۷۳۷ کیلوگرم، فارس با ۱۵۷۸ کیلوگرم، هرمزگان با ۱۱۸۱ كيلوگرم و البرز با ۶۶۴ کیلوگرم 

به ترتيب در رتبه های بعدی قرار دارند.

 هشدار پلیس فتای اصفهان در خصوص کالهبرداری
 تورهای گردشگری غير مجاز 

رییس پلیس فتای استان گفت: برخی افراد سودجو در شبکه های اجتماعی اقدام به تبلیغ تورهای 
گردشگری، پیش فروش بلیت هواپیما، قطار و... می کنند که این تبلیغات کذب بوده و بیشتر برای 
به دام انداختن شهروندان و کاهبرداری از آنهاست. سرهنگ سید مصطفی مرتضوی  ادامه داد : در 
رصد و پایش هوشمندانه فضای مجازی توسط کارشناسان پلیس فتای استان اصفهان مشاهده 
شده برخی افراد سودجو در شبکه های اجتماعی اقدام به تبلیغ تورهای گردشگری، پیش فروش 
بلیت هواپیما، قطار و... می کنند که الزم است به شــهروندان هشدار دهیم این تبلیغات کذب بوده 
و بیشتر برای به دام انداختن آنان و کاهبرداری از آنها انجام می شــود  بنابر این نباید به این گونه 
تبلیغات اعتماد کنند.وی افزود: این افراد غالبا  با درج مبالغی بسیار کمتر از مبلغ واقعی و با تطمیع 
کاربران اقدام به اخذ وجه از آنان می کنند، در حالی که از ارائه خدمات خبری نیست، در نتیجه کاربران 
الزم اســت  هنگام خرید در فضای مجازی موارد امنیتی را به طور کامل رعایت کنند.رییس پلیس 
فتای استان اصفهان با بیان اینکه درخواست خدمات از چنین کانال هایی فاقد امنیت بوده و هیچ 
تضمینی ندارد، گفت: در صورتی که کانال  های مذکور شما را به سایتی هدایت کردند، آن سایت باید 
تمامی موارد مربوط به فروشــگاه های مجازی را رعایت کند، چراکه سایت های مذکور غالبا جعلی 

بوده و فیشینگ است که اطاعات حساب بانکی شما را به سرقت می برد.

دستگیری رمال کالهبردار در »تیران و کرون« 
فرمانده انتظامی شهرستان تیران و کرون از دســتگیری فرد رمالی که با وعده درمان بیماری های 
العاج، بخت گشایی، حل مشــکات و افزایش مهر و محبت، شــهروندان را فریب داده و از آنان 
کاهبرداری می کرد، خبر داد. علی صادقی اظهار داشت:ماموران پلیس امنیت عمومی فرماندهی 
انتظامی شهرستان تیران و کرون با اشــرافیت اطاعاتی و رصد هوشمندانه خود از فعالیت فردی 
در زمینه رمالی و دعا نویسی مطلع و بافاصله موضوع را در دســتور کار خود قرار دادند.وی افزود: 
ماموران پس از کســب اطاعات الزم طی هماهنگی با مقام قضایی، فرد مذکور را در یک عملیات 
ضربتی دستگیر و در بازرسی از منزل وی وسايل مخصوص رمالی و فال گيری، انواع طلسم و دعا 
های نوشته شده با حروف ابجد کشف کردند.فرمانده انتظامی شهرستان تیران و کرون تصریح کرد: 
متهم با وعده درمان بيماری های العاج ، بخت گشايی و باز كردن درهای خوشبختی ، حل مشكات 
 و برآورده كردن حاجات و  افزايش مهر و محبت،  شــهروندان را فریــب داده و از آنان کاهبرداری

 می کرد که در این خصوص پرونده تشکیل و وی به مراجع قضایی تحویل داده شد.

با مسئولان جامعه

وز عکس ر

عکس: مشرق نیوز

خبر روزاخبار

مدیرکل مدیریت بحران استانداری:

استقرار دائمی بالگرد 
آبپاش در استان اصفهان 

ضروری است
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان 
ضمن اعام آمادگی این ســتاد برای کمک 
به اطفای حریــق جنگل های زاگرســی در 
اســتان های مجــاور، گفت: اســتقرار یک 
فروند بالگرد آبپاش در اســتان اصفهان به 
عنوان منطقه مرکزی کشــور جهت خدمات 
رســانی به دیگر اســتان ها هنــگام وقوع 
 آتش ســوزی مراتع و عرصه هــای جنگلی

 ضــروری اســت. منصور شیشــه فروش 
با بیــان اینکه تاکنون درخواســتی مبنی بر 
کمک رسانی برای اطفای آتش جنگل های 
زاگرسی در روزهای اخیر نداشتیم، اظهار کرد: 
مدیریت بحران استان اصفهان در صورت نیاز 
آماده امدادرســانی و کمک در اطفای حریق 
عرصه های جنگلی اســتان کهگیلویه و بویر 
احمد و دیگر اســتان ها خواهد بود.مدیرکل 
مدیریت بحران استانداری اصفهان همچنین 
ایجــاد دو پایگاه دائمی برای پیشــگیری و 
کنترل حریق در غرب و جنوب این اســتان 
را ضروری دانســت و گفت: نزدیک به یک 
میلیون هکتار از عرصه های طبیعی و مرتعی 
اســتان اصفهان به ویــژه در مناطق غربی و 
جنوبی مســتعد وقوع آتش سوزی است.

به گفته وی، علت بیــش از ۹۰ درصد از آتش 
سوزی مراتع، انسانی است و عوامل طبیعی 
مانند رشد پوشش گیاهی، گرم شدن هوا و 
تابش مستقیم نور خورشید در وقوع حریق 
نقش کمتری دارد.مدیرکل مدیریت بحران 
استانداری اصفهان با بیان اینکه در این مدت 
۲۴۰ هکتار از عرصه هــای مرتعی و جنگلی 
استان دچار حریق شد، افزود: سال گذشته 
۱۱ مورد آتش سوزی در ۱۸۱ هکتار از مناطق 

حفاظت شده اتفاق افتاده است. 
گفتنی است؛ اســتان اصفهان با وسعت ۱۰ 
میلیون و ۷۰۰ هزار هکتــار دارای ۶ میلیون و 
۳۰۰ هزار هکتار عرصه مرتعــی، یکصد هزار 
هکتار جنگل و سه میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار 

بیابان است.

مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان خبر داد:

جذب 4200 حامی اصفهانی برای ایتام کمیته امداد در ماه مبارک رمضان
مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان از جذب ۴۲۰۰ حامی اصفهانی برای ایتام کمیته امداد در ماه مبارک رمضان خبر داد.کریم زارع بیان داشت: ۴۲۰۰ نیکوکار اصفهانی 
 در ماه مبارک رمضان به جمع حامیان ایتام و فرزندان محســنین اصفهانی پیوســتند.این مقام مســئول ادامه داد: با این وجود در ابتدای ماه مبارک پایگاه اینترنتی

 ekram.emdad.ir  و سامانه پیام کوتاه ۳۰۰۰۳۳۳۳ برای مشــارکت غیرحضوری نیک اندیشان اصفهانی در این طرح راه اندازی شد و در دهه سوم ماه مبارک  نیز با 
فراهم شدن امکان برپایی پایگاه های محیطی بیش از ۱۹۲ پایگاه در ایام شهادت امام علی )ع( در دفاتر و مراکز نیکوکاری این نهاد برپا شد و پایگاه های ویژه ای نیز در 
لیالی پر برکت قدر به این مهم اختصاص یافت.زارع، تعداد فرزندان بدون حامی در طرح اکرام ایتام و فرزندان محسنین را تا پیش از این دارای روندی نزولی اعام کرد 
و گفت: مشکات اقتصادی جامعه باعث افزایش خانوارهای تحت حمایت این نهاد و به تبع آن افزایش تعداد فرزندان تحت حمایت در طرح اکرام شد. مدیرکل کمیته 
امداد استان اصفهان، مشارکت در این طرح را در هر زمان و مکانی میسر دانست و گفت: بهترین راه مراجعه به دفاتر این نهاد در سراسر استان و مطالعه شرح مختصری از 
زندگی و مشکات فرزندان حاضر در طرح و یا مراجعه به پایگاه اینترنتی ekram.emdad.ir و قبول حمایت آنها با پرداخت مبالغ دلخواه در دوره های زمانی منظم است.



امیر غفور، پشت خط زن ملی پوش تیم والیبال لوبه ایتالیا برای فصل آینده هنوز تیم باشگاهی خود را مشخص نکرده است. به نظر می رسد احتمال ماندن غفور 
در لوبه کم باشد و در همین راستا تیم سایپا پیشنهادی را برای جذب وی مطرح کرد.همچنین مســئوالن باشگاه مودنا هم تصمیم دارند که غفور را جذب کنند و 
در این مسیر پیشنهاداتی را هم به پشت خط زن تیم ملی والیبال ایران داده اند. تیم اونیکو ورشوی لهستان هم دیگر مشتری امیر غفور بود که پیشنهاد این تیم 
همان ابتدا مورد تایید غفور قرار نگرفت.ظاهرا غفور درحال بررسی شرایط سری آ است تا بتواند در ایتالیا به کار خود ادامه دهد. اگر شرایط برای ادامه حضور غفور 

در ایتالیا فراهم نشود، حضور در تیم سایپا جدی ترین احتمال پیش روی این بازیکن ملی پوش است.

پیشنهاد مودنا به والیبالیست اصفهانی تیم ملی 
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تمجید خبرنگار ایتالیایی از ستاره سابق ایران
سایت رســمی کنفدراسیون فوتبال آســیا )AFC( روز جمعه نظرســنجی درباره انتخاب بهترین 
بازیکن آسیایی تاریخ سری A ایتالیا منتشــر کرد که نام رحمان رضایی هم در میان این بازیکنان 

دیده می شود.
AFC به ســراغ چزاره پولنگی، خبرنگار ایتالیایی رفت تا درباره این بازیکنان نظر دهد و نوشت: در 
حالی که بسیاری از بازیکنان ژاپنی سری A به صورت طبیعی خالق بودند، موفق ترین بازیکن ایرانی 
در این لیگ یکی از مورد احترام ترین مدافعان آنها بود. رحمان رضایی در ایتالیا، به خصوص در سال 
فوق العاده مسینا در فصل 05-2004 پیشرفت کرد. پولنگی معتقد است که یک بازیکن می تواند از 
موفقیت به عنوان مدافع در کشوری که مدافعانی چون مالدینی، بارسی و کاناوارو داشته است، لذت 
ببرد و این باید یک دستاورد مهم تلقی شود.پولنگی در مورد رضایی گفت: »فوتبال ایتالیا بر پایه دفاع 
سخت است. فکر می کنم ما مدرسه ای عالی از مدافعان داخلی داریم و داشتن این توانایی که از آسیا 
به این لیگ سخت بیایید، خیلی چیزها درباره قدرت ذهنی به شما می گوید،  به خصوص به عنوان 
یک مدافع. آفرین بر او. ما تاکنون درباره هافبک ها یا بازیکنان فانتزی صحبت کردیم. رضایی یک 
مدافع کامل بود، حقیقتی که او می توانست برای آغاز سه فصل در سری A همه چیز را نشان دهد«.

پرداخت ارزی به »بشار« و »رادو« در دستور کار پرسپولیس
دو بازیکن خارجی پرسپولیس طی هفته جاری بخشی از مطالبات خود را از سوی باشگاه دریافت 
می کنند.باشگاه پرسپولیس پس از کش و قوس های فراوان و امضای متمم قرارداد همکاری خود 
با کارگزاری این باشگاه اقدام به پرداخت طلب اعضای این تیم کرد؛ اما بازیکنان خارجی سرخ پوشان 
هنوز موفق به دریافت طلب خود نشده اند.همین موضوع باعث شد تا مهدی رسول پناه سرپرست 
باشگاه پرسپولیس جلسه ای را با بوژیدار رادوشوویچ و مدیر برنامه های بشار رسن برگزار کرده و به 
آنها قول پرداخت بدهد.از این رو قرار است بخشی از مطالبات این دو بازیکن در هفته جاری پرداخت 
شده تا میزان دریافتی آنها با سایر بازیکنان یکسان شود  ولی هافبک ملی پوش عراقی پرسپولیس 
همچنان بخشی از مطالبات معوقه خود را دریافت نکرده اســت تا برای تمدید قرارداد با سرخ ها 
منتظر تسویه حساب از سوی باشگاه باشد.همچنین کریستین اوســاگونا نیز پس از بازگشت به 

تهران بخشی از طلب ۳0 هزاردالری خود از پرسپولیس را دریافت می کند.

»منتظری« در قطر از فوتبال خداحافظی خواهد کرد؟
چندی قبل شایعاتی مطرح شد مبنی بر اینکه پژمان منتظری شــاید برای خداحافظی از فوتبال، 
فصل آینده به استقالل بازگردد و دوباره پیراهن این تیم را بر تن کند. البته نزدیکان پژمان این خبر 

را از بیخ و بن تکذیب کردند.
طبیعی هم بود. آن ها که نزدیک پژمان هستند می دانند کال در چه فازی است. او به خاطر مشکالتی 
که در روزهای آخر حضورش در استقالل با بعضی ها پیدا کرد، ترجیح داد از ایران برود و دیگر در لیگ 
بازی نکند.بااین حال از قطر خبر رسید قرارداد پژمان با الخریطیات در آستانه تمدید است. او در حال 
حاضر در قطر به سر می برد، همین طور مهرداد پوالدی. البته مهرداد مدتی به تایلند رفت وبرگشت، 
منتظری، اما در قطر ماند. این بازیکن در تابستان گذشته به باشگاه الخریطیات ملحق شد و یکی 
از آپشن های قراردادش این بود که در صورت صعود به لیگ ستارگان قطر، قراردادش اتوماتیک وار 

تمدید می شود.
حاال خبر  می رسد با توجه به صعود قطعی این تیم )لیگ قطر فعال تعطیل است و الخریطیات با دو 
بازی کمتر نسبت به تیم دوم، ۳ امتیاز هم بیشتر دارد( قرارداد پژمان تمدید خواهد شد تا فصل آینده 
را در هم در قطر توپ بزند. بعدازآن، اما مشخص نخواهد بود این بازیکن چه تصمیمی می گیرد. آیا 

خداحافظی می کند یا تصمیم می گیرد به لیگ برتر ایران برگردد؟

 وقتی کرونا به طالیی پوشان فوتبال اصفهان هم رحم نکرد؛

تست  4 نفر در تیم سپاهان مثبت شد

در حالی که طی روزهای گذشته آزمایش   سمیه مصور
کرونای چند بازیکن از چند باشگاه لیگ 
برتری مثبت اعالم شده بود، تست 4 نفر از اعضای تیم سپاهان نیز  
مثبت شد تا تمرینات طالیی پوشان نصف جهان هم به حالت تعطیل 
در آید. پــس از اعالم ســازمان لیگ مبنــی بر شــروع تمرینات و 
مسابقات لیگ برتر  از بازیکنان و کادر فنی تیم فوتبال سپاهان تست 
کرونا گرفته شد  که نتیجه آزمایش دو نفر از بازیکنان این تیم مثبت 
بود؛ موضوعی که موجب شد کلیه اعضای باشگاه سپاهان بار دیگر به 

دادن تست کرونا در روز جمعه اقدام  کنند.
مدیر روابط عمومی باشگاه فوالدمبارکه ســپاهان در این باره گفت: 
آزمایش پی سی آر  دو نفر  از مجموعه باشگاه فوالد مبارکه سپاهان 
مثبت اعالم شــده و این بازیکنــان قرنطینه شــدند.حمید باقری 
اظهارداشت:  کادر پزشکی باشگاه سپاهان در غربالگری که به صورت 
روزانه و قبل از شــروع تمرینات از کادر فنــی ، بازیکنان و مجموعه 
تیم ســپاهان انجام می گیرد، وضعیت دو نفر  از مجموعه ســپاهان 
را مشــکوک اعالم کرد  که از آنها آزمایش یادشده گرفته شد و نتیجه 
مثبت بود.وی تصریح کرد: به همین خاطر تمرین عصر روز پنجشنبه 

تعطیل شد تا  مجددا از تمامی کادر و بازیکنان آزمایش گرفته شود. 
در حالی که مدیر روابط عمومی باشگاه، نامی از این دو بازیکن نبرده 
بود، امید نورافکن جمعه شــب با گذاشــتن یک استوری در صفحه 
اینســتاگرام از مثبت بودن آزمایش کرونایش خبر داد تا نام یکی از 

بازیکنان مبتال به این ویروس مشخص شود.
 از رضا میرزایی هم به عنوان یکی از دیگر از بازیکنان ســپاهان که به 
این ویروس مبتال شده نام برده می شود که البته میرزایی در گفت 
وگو با تســنیم این خبر را تکذیــب کرد. هافبک ســپاهان گفته این 
موضوع صحت ندارد و تست کرونایش مثبت نبوده است. میرزایی 
تاکید کرد که قصد انجــام مصاحبه ندارد، ولی بحث مثبت شــدن 

تستش فقط یک شوخی بوده است!
شــایعه ابتالی پیام نیازمند ،دروازه بان زردپوشان نیز  منتشر شد که 
البته از سوی مسئوالن باشگاه سپاهان این شایعه رد شد و آنها اعالم 
کردند که این خبر صحت ندارد و نیازمند در صحت و ســالمت کامل 

به سر می برد.
به گفته پزشــک باشــگاه ســپاهان، پس از تســت گیری مجدد و 
اعالم نتایج، مشــخص شــده که نتیجــه آزمایــش  دو بازیکن و 

 دو تــن از اعضای کادر تیم ســپاهان مثبــت بوده و بایــد قرنطینه 
خانگی شوند.

گل گهر، فوالد اهواز، نفت آبادان، تراکتور، ماشین سازى، شهرخودرو 
تیم های لیگ برتری بودند که گفته می شــود برخی از بازیکنان آنها 
مبتال به ویروس کرونا شده اند و تمرینات این تیم ها به حالت تعلیق 
در آمده است. با وجود این موضوع اما هنوز ســازمان لیگ تصمیم 
جدیدی نسبت به تعطیلی رقابت های لیگ برتر فوتبال کشور نگرفته 
و قرار اســت این مســابقات از روز 2۹ خرداد با بــازی عقب افتاده 
فوالد خوزستان و استقالل تهران از ســر گرفته شود. از فصل جاری 
رقابت های لیگ برتــر، ۹ هفته دیگر باقی مانده اســت. هم اکنون 
تیم پرســپولیس تهران با 4۷ امتیاز در رده اول، تیم سپاهان با ۳۷ 
امتیاز در رده دوم، تراکتور ســازی با ۳۷ امتیاز و تفاضل گل کمتر در 
رده سوم و تیم اســتقالل با ۳6 امتیاز در رده چهارم جدول رده بندی 
جای گرفته اند که در این میان تنها تیم پرسپولیس خواهان برگزاری 
ادامه این رقابت هاســت و دیگر تیم های مدعی که به نظر می رسد 
دست شان از رســیدن به جام کوتاه شده است، تمایلی به ادامه این 

مسابقات ندارند.

ایگور کوالکوویچ بعد از اینکه تیم ملی والیبال ایران 
را راهی المپیک توکیو کرد، به خاطر تعویق یک ساله 
این رقابت ها با توافقی دوطرفه از ایران جدا شــد.با 
اینکه این مربی مونته نگرویی تا شهریورماه با ایران 
قرارداد داشت، اما هم به خاطر شیوع کرونا و هم به 
دلیل آزاد شدن خودش جهت سرمربی گری در یک 
تیم جدید راضی به فســخ قرارداد بــدون پرداخت 
ضرر و زیان از سوی ایران شــد. با این حال در پایان 
فروردین ماه که کوالکوویچ با ایران فسخ قرارداد کرد، 

او 65 هزار یورو از فدراسیون طلبکار شد.
کوالکوویچ که به صورت ماهیانه از فدراسیون ایران 
15 هزار یورو دریافت می کرد، از اول دی سال ۹8 تا 
فروردین ســال ۹۹ حقوق خود را دریافت نکرده بود 
که این 4 ماه حقوق او معادل 60 هزار یورو محسوب 
می شود. 5 هزار یورو نیز کوالکوویچ بابت صعود به 
المپیک توکیو باید دریافت کند که در مجموع طلب 
او 65 هزار یورو است.فدراسیون ایران در روز فسخ 

قرارداد متعهد شــد تا پایان ماه می)11 خردادماه( 
طلب کوالکوویچ را پرداخت می کند، اما هنوز پولی به 

دست کوالکوویچ نرسیده است.
 مسئوالن فدراســیون که قبال دستمزد کوالکوویچ را 
به صورت نقدی به او تحویل می دادند تا این مربی 
این پول را داخــل چمدان تا کشــورش حمل کند، 
حاال به خاطر تحریم ها در انتقال بانکی به مشــکل 
خورده اند.داورزنی می گوید پول آماده اســت، اما 
گویا فدراســیون در راه انتقال بانکــی با معضالتی 
مواجه شده اســت. رییس فدراســیون والیبال در 
این باره توضیح داد و گفت: »از نظر من بحث بدهی 
به کوالکوویچ تمام شــده. ما پایــان فروردین ماه 
قراردادمان را فسخ کردیم و به او قول دادیم تا پایان 
ماه می تسویه حساب را انجام دهیم. االن هم پول 
آماده اســت و ظرف چند روزآینده این مبلغ را یا به 
 حســابش واریز می کنیم و یا نقدا بــه نماینده اش

 تحویل می دهیم.«

کوالکوویچ این بار دیگر راضی نشده بود که به ایران 
بیایــد و پولش را به صورت نقــدی دریافت کند. در 
واقع این یک ریســک برای این مربی محســوب 
می شــود و به همین دلیل برخی نگــران بودند که 
پرونده این مربی خارجی در والیبال هم مثل مربیان 
خارجی فوتبال به فدراسیون جهانی بکشد.رییس 
فدراســیون والیبال در این رابطه اطمینان می دهد 
که دردسری بابت بدهی به کوالکوویچ برای ایران به 
وجود نمی آید. داورزنی افزود: »به هیچ وجه مسئله 
کوالکوویچ مثل مربیان فوتبال نخواهد شد و ما این 
موضوع را به صورت توافقی حل کرده ایم. دغدغه و 

نگرانی از این بابت وجود ندارد.«

ایگور به ایران نمی آید؛ داورزنی قول مساعد داد

 اختالف شرق و غرب قاره 
 آسیا بر سر نحوه شروع

 لیگ قهرمانان

خبر روز

اینتر جانشین »الئوتارو« را پیدا کرد
اینتر قصد دارد مهاجم آرسنال را جایگزین بازیکن آرژانتینی خود کند.مقصد الئوتارو مارتینس هر 

روز به اللیگا نزدیک تر می شود تا جایی که باشگاه اینتر این جدایی را دور از انتظار نمی بیند و به دنبال 

یک جانشین برای مهاجم آرژانتینی اســت. تیم میالنی بازیکن مورد نظر خود را پیدا کرده است؛ 

او کسی نیست جز الکساندر الکازت.مهاجم فرانســوی آرسنال را ترک خواهد کرد تا بتواند شانس 

حضور در لیگ قهرمانان اروپا را داشته باشد. او در سال 201۷ لیون را ترک کرد و در لیگ برتر انگلیس 

پا به توپ شد. حاال پس از سه فصل حضور در باالترین ســطح رقابت های این کشور  می تواند در 

منطقه ای دیگر از اروپا بازی کند. 

رئال منتظر پیشنهادی برای بیل؛
 خبری نیست

گرت بیل، وینگر ولزی رئال مادرید تا ســال 2022 با این باشــگاه قــرارداد دارد؛ امــا با توجه به 
مصدومیت های پیاپــی و طوالنی مــدت و عملکرد نه چندان خــوب این بازیکن، این باشــگاه 
به دنبال فروش اوســت. به گــزارش مارکا، در هر تابســتان باشــگاه رئال مادرید این ســوال را 
مطرح می کند کــه آیا گرت بیل بــه بهترین فرم خود باز خواهد گشــت یا خیر و اکنــون در اواخر 
فصل بهار با این مشــکل روبه رو هســتند. بــا این حال، در فصل جاری مســئوالن این باشــگاه 
به این نتیجه رســیده اند تا گــرت بیل را به فروش برســانند ولی هیچ باشــگاهی در تابســتان 
برای خرید او اقــدام نخواهد کرد. در ســال جاری، بازار نقل و انتقاالت آســیایی تعطیل اســت 
و تیمی از ایــن قاره برای جــذب بیل اقــدام نخواهد کرد. تنها مشــتری احتمالی بیل، باشــگاه 
 نیوکاســل در صورت ورود مالک جدید اســت؛ اما هنوز هــم هیچ اقدام مشــخصی در این رابطه 

صورت نگرفته است.

کلوپ: 

می خواهیم در زمین قهرمان شویم
رقابت های لیگ برتر که به دلیل شیوع ویروس کرونا متوقف شده بود، بعد از سه ماه قرار است از 

1۷ ژوئن آغاز شود؛ در حالی که لیورپول برای قطعی کردن قهرمانی اش در رقابت های این فصل، 

تنها به دو پیروزی دیگر نیاز دارد؛ اما در این بین پلیس اعالم کرده که از ۹2 دیدار باقی مانده این 

فصل لیگ برتر، 6 بازی باید در زمین بی طرف انجام شود که یکی از آنها دیداری است که می تواند 

به قهرمانی لیورپول منجر شــود و تصمیم گیری در این مورد هفته آینده گرفته خواهد شد. کلوپ 

تاکید کرد که قهرمانی لیورپول در انگلیس بعد از ۳0 سال آنقدر اتفاق مهمی است که سایر مسائل 

را تحت تاثیر قرار می دهد.او به beIN Sports گفت:» آن لحظه بــرای من هر وقت که بخواهد 

باشد، در ورزشگاه خالی یا هر چیز دیگری، با دعاها و عشــقی که هواداران از سراسر دنیا دارند، 

همچنین یک روز استثنایی در زندگی ام خواهد بود. نمی دانم چه زمانی خواهد بود- امیدواریم 

در آنفیلد باشــد اما نمی دانیم و اهمیتی هم ندارد. من کامال مطمئنم که می توانیم شــرایط را در 

اینجا در لیورپول هم مرتب کنیم. ما برای این شرایط، مدتی منتظر ماندیم و هنوز این انتظار تمام 

نشده اســت. اگر لیگ را متوقف کرده بودیم، یک خأل بی دلیل و احمقانه ایجاد می شد. ما می 

خواستیم به هر شکل ممکن بازی کنیم و اکنون واقعا مشتاق بازی هستیم زیرا می خواهیم در 

زمین قهرمان شویم و به نظر می رسد که می توانیم این کار را بکنیم. شرایط عالی نیست اما مدتی 

است که می دانستیم شرایط عالی نخواهد بود بنابراین به آن عادت داریم. می خواهیم قهرمان 

شویم و سپس ببینیم چه حسی دارد. من مطمئنم که حس فوق العاده ای خواهد داشت. خیلی 

از آدم های دنیا هرگز این شانس را ندارند که قهرمان لیگ برتر شوند. برای ما، این فرصتی است 

که باید از آن استفاده کنیم«.

فوتبال جهان

روزنامــه »الرایــه« قطــر در گزارشــی بــه 
دشــواری های شــروع مجدد لیگ قهرمانان 
آسیا و تصمیمات کنفدراســیون فوتبال آسیا 
اشاره کرده است.این روزنامه اعالم کرد بعد از 
تعیین تاریخ شروع مجدد لیگ داخلی بعضی 
از کشــورها از جمله قطر کنفدراسیون فوتبال 
آسیا منتظر سایر کشورها برای مشخص کردن 
زمان از سرگیری مسابقات شان است تا برای 
رقابت های سطح قاره آسیا از جمله مسابقات 
 AFC لیگ قهرمانان تصمیم بگیرد. همچنین
هم منتظر فیفاست تا سرنوشت و تاریخ بازی 
های برگشــت مرحله مقدماتی انتخابی جام 
جهانی 2022 قطر و انتخابــی جام ملت های 
202۳ آســیا را تعیین کند.الرایه نوشت: »کار 
کنفدراسیون فوتبال آســیا برای تعیین تاریخ 
لیگ قهرمانان آســیا سخت اســت زیرا فقط 
چند فدراسیون از جمله قطر تقویم لیگ داخلی 
خود را مشخص کرده اند. لیگ کره جنوبی آغاز 
شده است و سوریه هم از پنجشنبه مسابقاتش 
را شروع کرد. فدراسیون اســترالیا اواسط ماه 
بعد را برای بازگشــت لیگ خــود تعیین کرده 
اســت در حالی که لبنان ادامه مسابقاتش را 
لغو کرد. فدراسیون کویت تاریخ شروع لیگ را 
اوایل آگوســت اعالم کرد. عمان و مالزی هم 
ماه سپتامبر را مشخص کرده اند. منابع خبری 
الرایه در کنفدراسیون آســیا تایید کرده اند که 
کار بــرای تعیین مجدد لیگ قهرمانان آســیا 
و دیدارهــای مقدماتی انتخابــی جام جهانی 
سخت است چون بیشتر فدراسیون ها تاریخ 
شــروع مجدد لیگ خود را تعیین نکرده اند. 
این منابع خبری خاطرنشان کرده که AFC از 
فدراسیون ها خواسته است تاریخ شروع لیگ 
خود را مشــخص کنند تا مناســب ترین زمان 
برای از سرگیری لیگ قهرمانان را انتخاب کند 
و با فیفا هماهنگ شود که مســئول برگزاری 
جام جهانی است.« الرایه گفته  است: از سوی 
دیگر بین فدراســیون های شــرق قاره آسیا 
اختالف نظرهایی برای برگزاری مسابقات لیگ 

قهرمانان آسیا به وجود آمده است.

گل گهر، فوالد اهواز، نفت آبادان، تراکتور، ماشین سازى 
و شهرخودرو تیم های لیگ برتری بودند که گفته می 
شود برخی از بازیکنان آنها مبتال به ویروس کرونا شده 
اند و تمرینات این تیم ها به حالت تعلیق در آمده است

مستطیل سبز

شهرداری میمه به استناد مجوز شماره ۹6/۳18 مورخ ۹6/10/1۷ و ۹۷/۳1۳ مورخ ۹۷/8/1۳ شورای اسالمی شهر در 
نظر دارد ازطريق مزايده عمومی نسبت به واگذاری مکان ۳باب کیوسک به صورت استیجاری واقع در روبروی بخشداری 

میمه ، جایگاه CNG و پارک لتیان ) مکان وکانکس ( در سطح شهر میمه اقدام  نمايد. لذا متقاضيان ميتوانند ازتاریخ درج 

آگهی درروزنامه حداكثر تا تاریخ ۹۹/۳/21  به  شهرداری واقع درمیمه ، بلوارانقالب اسالمی مراجعه و نسبت به دريافت 

فرم مربوط به  شركت در مزایده  اقدام و یا جهت کسب اطالعات با شماره تلفن454224۳4 – 0۳1 این شهرداری تماس 

حاصل فرمایند و یابه سایت WWW.meymeh.ir  مراجعه کنند. 

 ضمنــًا شــهرداری دررد یــا قبول یــک یــا تمــام پیشــنهادات مختاراســت و هزینه چــاپ آگهــی بعهــده برنده

 مزایده میباشد. 

آگهی  مزایده    

محسن صدرالدین کرمی- شهردار میمه  م الف:862218

نوبت اول



یکشنبه 11 خرداد  1399 / 8 شوال  1441/ 31 می 2020/ شماره 2985
معاون عمران شهری شهردار اصفهان:

 سالن اجتماعات گلستان شهدا 
شهریورماه به بهره برداری می رسد

معاون عمران شهری شهردار اصفهان اظهار کرد: بودجه خالص عمرانی شهر دو هزار و ۳۱۶ میلیارد تومان 
است که صرف تکمیل پروژه قطار شهری و اجرای پروژه های عمرانی شهر می شود.ایرج مظفر  افزود: با 
وجود شیوع بیماری کرونا، روند انجام بیشتر پروژه های عمرانی شهر با رعایت دستورالعمل های بهداشتی 
ادامه پیدا کرد و با وجود تاخیری کوتاه تعطیل نشد. وی خاطرنشان کرد: تقاطع سردار شهید سپهبد قاسم 
سلیمانی، سالن اجتماعات گلستان شهدا، کف سازی میدان امام حسین )ع(، محور چهارباغ عباسی 
و پروژه مرکز همایش های بین المللی امام خامنه ای از جمله طرح هایی است که تا آخر امسال به بهره 
برداری می رسد.وی عنوان کرد: پروژه سالن اجتماعات گلستان شهدا ۷۶ درصد پیشرفت فیزیکی داشته 
است و تا آخر شهریورماه سال جاری به بهره برداری می رسد.مظفر تصریح کرد: پروژه مجموعه پل ها و 
تقاطع غیرهمسطح شهید سپهبد قاسم سلیمانی نیز که شامل سه بخش پل سازی، اجرای دیواره ها و 
کوله های پل و عملیات راه سازی است در بخش پل سازی ۵۷ درصد، در قسمت دیواره ها و کوله ۸۲ درصد 
و در قسمت عملیات راه سازی ۴۵ درصد پیشرفت داشته است.وی با بیان اینکه در سال جاری ۱۳۰ میلیارد 
تومان بودجه برای پروژه مرکز همایش های بین المللی امام خامنه ای در نظر گرفته شده است، افزود: 
این پروژه در حال حاضر حدود ۸۱ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و طبق برنامه ریزی ها تا پایان سال ۹۹ 
بهره برداری می شود.معاون عمران شهری شهردار اصفهان با اشاره به روند عملیات سنگفرش میدان امام 
حسین )ع(، گفت: در سال ۹۸ طرح ساماندهی میدان امام حسین )ع( و گذرهای پیرامون آن، با توجه 
به اتصال محور پیاده چهارباغ به محور خیابان سپه که در آینده پیاده راه می شود، تهیه شده و اجرای آن در 
دستور کار قرار گرفته است.وی افزود: با سنگفرش شدن میدان امام حسین )ع( تردد خودروها حذف 

نخواهد شد، بلکه به صورت محدود و هدایت شده انجام می شود.

معاون فنی و پردازش سازمان مدیریت پسماند شهرداری خبر داد:

 پروژه احداث خطوط جدید کارخانه کود آلی 
روی  ریل پیشرفت

معاون فنی و پردازش سازمان مدیریت پسماند شــهرداری اصفهان اظهار کرد: شیوع ویروس کرونا 
در سراسر کشور تاثیر زیادی در توقف یا کند شدن فعالیت های عمرانی داشته و پروژه احداث خطوط 
جدید پردازش کارخانه کود آلی نیز از این شــرایط بی نصیب نمانده به طــوری که پس از آنکه تا پایان 
بهمن ماه به حدود ۵۷ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده بود، به دلیل تمهیدات پیشگیرانه در برابر شیوع 
بیماری کوید ۱۹موقتا متوقف شد.مجید قاسمی ادامه داد: اگرچه عملیات اجرایی این پروژه تا اوایل 
اردیبهشت ماه سال جاری به حالت تعطیلی درآمده بود، اما از ابتدای اردیبهشت عوامل فنی و اجرایی 
این پروژه، عملیات را مجددا با ســرعت مضاعف آغاز کردند و هم اکنون چرخ عملیات عمرانی پروژه 
احداث خطوط جدید با شتاب بیشتر به حرکت درآمده است.معاون فنی و پردازش سازمان مدیریت 
پسماند در خصوص جزییات اجرایی پروژه در شرایط فعلی تصریح کرد: در حال حاضر عملیات نصب 
سازه های فلزی با سرعت در حال انجام است و عملیات ساخت تجهیزات خط از جمله نوارهای نقاله نیز 
پیشرفت نسبتا باالیی دارد.وی با اشاره به میزان پیشرفت فیزیکی پروژه، اظهار کرد: در حال حاضر این 
پروژه حدود ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و پیش بینی می شود این پیشرفت تا پایان ماه خرداد 
به حدود ۷۵ درصد برسد.وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در زمان توقف عملیات اجرایی پروژه 
خاطرنشان کرد: در آن بازه زمانی که پروژه به دلیل پیشگیری از شیوع بیماری کوید ۱۹ متوقف شده بود، 
تیم فنی فعال بوده و به ارزیابی فنی مجدد طرح و استخراج مشکالت احتمالی پرداخته و تمهیداتی 
برای آن اندیشیده است.خطوط جدید پردازش پسماند با ظرفیت هرکدام ۲۵۰ تن و در مساحت ۴۶۰۰ 
متر مربع تاسیس شده و از تجهیزات به روز و امکانات پیشرفته برای جداسازی پسماندها و کاهش 

مقدار دفن برخوردار است و پیش بینی می شود این پروژه در سال جاری به بهره برداری برسد.

شهردار  اصفهان  خبر داد:

دستور ویژه برای رصد درختان در معرض آسیب

شــهردار اصفهان گفت: متاســفانه به دلیل وزش بادهای شدید طی 
روزهای گذشته، شاهد سقوط برخی درختان در شهر اصفهان بودیم که 

باعث نگرانی و ناراحتی شهروندان شده است. 
قدرت ا... نوروزی در ارتباط زنده رادیویی با برنامه »ســالم اصفهان«، 
با بیان اینکه طی روزهای گذشته با وزش شدید بادهای بهاری مواجه 
بودیم که متاســفانه شــاهد افتادن تعدادی از  درختان در برخی نقاط 
شهر بودیم و این مسئله موجب نگرانی مردم شــده است، اظهار کرد: 
این موضوع علت های مختلفی دارد. تداوم خشکســالی طی چندین 
ســال متوالی و جاری نبودن آب در زاینده رود و مادی های شهر یکی 
 از علل مهم آن اســت که موجب ضعیف شــدن درختــان و افزایش
  پوکی از داخل و آســیب پذیر شــدن در برابر آفات و دیگر مشــکالت

 شده است.
وی با اشــاره به اینکه ســال ۹۷ با تالش و زحمت فراوان، فضای سبز 
شهر، حفظ و آبیاری شد و درختان زنده ماندند، گفت: جاری بودن آب 
در زاینده رود و حقابه شهر اصفهان موضوعی است که همواره مورد تاکید 
ما بوده و شهرداری به عنوان نماینده شهر مطالبه گر جدی این مسئله 

است.شهردار اصفهان افزود: با این حال شهرداری موظف است برای 
حفظ سالمتی مردم و نشاط شــهر، وضعیت درختان را رصد کند و اگر 
نیاز به قطع درخت خطرآفرینی بود ســریعا اقدام کند، به همین دلیل 
هفته گذشته دستور ویژه ای برای رصد درختان در معرض آسیب و قابل 
شناسایی با تکنولوژی نوین و سایر روش ها صادر شد. باید توجه کنیم 
همه درختانی که آسیب دیدند، معیوب نبوده و دالیل دیگری هم برای 

سقوط درختان وجود دارد که باید به آنها توجه کرد.
وی بیان کــرد: قرار بود در »شــنبه های خالق« از نظــرات مردم برای 
حل مشــکالت اســتفاده کنیم، از همه شــهروندان درخواســت می 
کنم در ایــن موضــوع درختان هــم مشــارکت و اعالم نظــر کنند تا 
مشکالت حل شود. ضمنا اگر هر شــهروندی در سطح شهر احساس 
کرد درختــی در معرض ســقوط قــرار دارد و خطرآفرین اســت این 
 موضوع را سریعا به ۱۳۷ اعالم کند تا شــهرداری نسبت به حل مسئله 

ورود کند.
نوروزی افزود: مهلــت صدور پروانه ســاختمانی با نرخ ســال ۹۸ تا 
۱۵ خردادماه اســت؛ اما چون تا ۱۵ خرداد با تعطیلی مواجه هستیم، 

برای کمک به مردم تصمیــم گرفتیم، متقاضیان پروانه ســاختمانی 
به شهرداری مراجعه کرده و محاســبات اولیه و تسویه حساب خود را 
انجام دهند چراکه  نسبت به سایر امور مربوط به شهرسازی و دریافت 
پروانه تا سه ماه آینده فرصت دارند.وی تاکید کرد: مردم با مراجعه به 
شهرداری و پر کردن فرم تعیین شده و تســویه حساب مالی، قادر به 
استفاده از نرخ ســال ٩٨ تا ۱۵ خرداد هستند.شهردار اصفهان تصریح 
کرد: برخی مردم تقاضای بازگشایی مترو را داشتند، ستاد کرونا با این 
کار موافقت کرده است و ما هم در هفته گذشته همه ابعاد این موضوع 
را بررسی کردیم و مقرر شد با رعایت همه پروتکل های بهداشتی توسط 
مردم در هفته جــاری تصمیم نهایی را بگیریم و متــرو فعالیت خود را 
آغاز کند.وی افزود: چــون در چند روز آینده تعطیلــی هایی را داریم و 
احتمال اینکه اصفهان با ورود مســافر روبه رو شود، وجود دارد از مردم 
درخواســت می کنم در تعطیالت پیش رو اصفهان را مقصد سفر خود 
قرار ندهند، هنوز شــرایط عادی نشــده و آرزوی ما این است در اولین 
 فرصت با رفع مشــکل، میزبان همه گردشــگران از همه نقاط مختلف

 کشور باشیم.

مجموعه طرح های ســالمت اجتماعی فیروزه در 
قالب ۱۳ طرح بــا ارائه راهکار های بهبود ســالمت 
روانی اجتماعی از سوی معاونت اجتماعی سازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شــهرداری اصفهان 

تهیه شده است.
مســعود مهدویان فر، رییس اداره امور اجتماعی 
ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
اصفهان گفت:مجموعه طرح های سالمت اجتماعی 
فیروزه در موضوعات پیشگیری از اعتیاد، ضرورت 
آشنایی با تیپ های شخصیتی، پیشگیری از کودک 
آزاری، پیشگیری از آزار جنسی در کودکان، کودکان 

کار، آشنایی با ســبک های فرزند پروری، اختالل 
خودزشت انگاری، مدیریت خشم و خانواده تاب آور 
از ســوی معاونت اجتماعــی ســازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شــهرداری اصفهان تهیه شده 
است. وی ادامه داد: در برنامه های مدل شهروندی 
فرهنگی حدود هفت مولفه بــا فعالیت های اداره 
اجتماعی انطباق دارد که در مباحث تحکیم خانواده، 
پیشــگیری از آســیب های اجتماعــی و افزایش 
ســالمت اجتماعی به صــورت قالب های مختلف 
رسانه ای بر اساس وقت و دسترسی مخاطب تولید 
محتوا می شود.مســعود مهدویان فــر اظهار کرد: 
یکی از این قالب های رســانه ای اینفوگراف اســت 
که در یک نگاه، حجمی از مطالب را به شــهروندان 
منتقل می کند.وی  ادامه داد: از ابتدای سال جاری، 
مجموعه طرح های سالمت اجتماعی »فیروزه« در 

موضوعات پیشگیری از اعتیاد، ضرورت آشنایی با 
تیپ های شخصیتی، پیشــگیری از کودک آزاری، 
پیشگیری از آزار جنســی در کودکان، کودکان کار، 
آشــنایی با ســبک های فرزنــد پــروری، اختالل 
خودزشــت انگاری، مدیریت خشم و خانواده تاب 
آور مورد توجه قرار گرفته اســت.رییس اداره امور 
اجتماعی ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی 
شهرداری اصفهان با بیان اینکه اولویت این طرح ها 
محله های حاشیه ای شهر اصفهان است، بیان کرد: 
این طرح ها به صورت حقیقی در اختیار سازمان های 
 مــردم نهــاد و ادارات فرهنگی اجتماعــی مناطق
 ۱۵ گانه شــهرداری اصفهان و به صورت مجازی در 
اختیار عموم مردم قرار گرفته اســت.عالقه مندان 
برای دریافــت هر یک از این طرح هــا می توانند به 

سایت esfahanfarhang.ir مراجعه کنند.

طرح »سالمت اجتماعی فیروزه« راهی برای بهبود 
سالمت روانی اجتماعی شهر

برخی مردم تقاضای بازگشایی مترو را داشتند، ستاد کرونا 
با این کار موافقت کرده است و ما هم در هفته گذشته همه 
ابعاد این موضوع را بررسی کردیم و مقرر شد با رعایت همه 
پروتکل های بهداشتی توسط مردم در هفته جاری تصمیم 

نهایی را بگیریم و مترو فعالیت خود را آغاز کند

پدر شهیدان امینی نور به فرزندان شهیدش پیوست
حاج علی امینی نور پدر شــهیدان امینی نور به فرزندان شــهیدش پیوســت. پدر بزرگوار شهیدان 
امینی نور شامگاه جمعه دار فانی را وداع گفت، ایشان پدر ۳ شهید بزرگوار دوران دفاع مقدس بودند.

نخستین فرزند این خانواده شهید سعید امینی نور در تاریخ ۲۸ مهرماه ۱۳۶۰ در جنوب دارخوین به 
فیض شهادت نائل آمد.دومین فرزند شهید مجید امینی نور در تاریخ ۱ مردادماه ۱۳۶۱ در آبادان به 
شهادت رسید و سومین فرزند شهید اسماعیل امینی نور در تاریخ ۱۳۶۱ در عملیات رمضان زخمی 

شده و به دست نیروهای بعث عراقی افتاد و از سرنوشت او اطالعی در دست نیست .

 برگزاری مراسم تجلیل و معارفه معاون هماهنگ کننده 
گروه مهندسی رزمی 40 صاحب الزمان )عج(

باحضور سرتیپ دوم پاسدار محمد گرامی، فرمانده گروه مهندسی رزمی ۴۰ صاحب الزمان )عج( 
نیروی زمینی سپاه و مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه  و مسئول حفاظت و کارکنان گروه ۴۰ مراسم 
تجلیل و معارفه معاون هماهنگ کننده گروه برگزار شــد.در این مراسم سردار گرامی ضمن تقدیر و 
تشکر از سرهنگ پاسدار دکتر مهدیخانی، معاون هماهنگ کننده اسبق گروه گفت:۳۷سال خدمت در 
سخت ترین شرایط ، توسط پزشکی که می توانست در موقعیتی مناسب به کار پزشکی بپردازد نشان 
از ایثار و داشتن روحیه جهادی است.وی در ادامه مهندس  مجید شفیعی که تجربه بسیار زیادی در 
فعالیت های عمرانی دارد را به سمت معاون هماهنگ کننده گروه منصوب  کرد.شایان ذکر است که 
گروه مهندسی رزمی ۴۰صاحب الزمان عجل ا...تعالی فرجه نزسا در جنوب شرق اصفهان مستقر 
است و یکی از یگان های موفق در راستای امدادرسانی به مردم در ســیل ها و زلزله ها و همچنین 

نقشی کلیدی و موثر در محرومیت زدایی در مناطق محروم را دارد.

 به همت گردان ۱۰۱ امام حسین)ع( اصفهان صورت گرفت؛

ضد عفونی و گندزدایی مدارس ناحیه 4 اصفهان
رزمندگان گردان ۱۰۱ امام حســین )ع( اقدام به ضدعفونی وگندزدایی مــدارس ناحیه ۴ اصفهان 
کردند.فرمانده گردان ۱۰۱ امام حســین)ع( گفت: رزمندگان این گردان بدون وقفه از ابتدای شیوع 
کرونا در کنار مردم بوده اند.این فرمانده افزود: این گردان در لبیک به ندای مقام معظم رهبری مبنی 
بر رزمایش کمک های مومنانه تعداد ۸۰ بســته معیشتی آماده ودر بین آسیب دیدگان توزیع کرد.
 وی یادآور شد: در راستای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، رزمندگان گردان ۱۰۱ امام حسین)ع(

 ۱۵ مدرسه از مدارس ناحیه ۴ را گندزدایی وضدعفونی کردند.

فعالیت گروه جهادی حاج قاسم سلیمانی در سه استان کشور
گروه جهادی حاج قاسم سلیمانی منصوب به گردان ۱۰۱ امام حسین)ع( در سه استان کشور اقدام 
به فعالیت های جهادی کرده است.فرمانده گردان ۱۰۱ امام حسین )ع( گفت: این گروه جهادی که 
متشکل از رزمندگان این گردان است در استان های اصفهان، کرمان وسیستان وبلوچستان اقدام 
به فعالیت های محرومیت زدایی ومردم یاری کرده است.این فرمانده در ادامه افزود: این گروه در 
راستای مقابله با ویروس منحوس کرونا تعداد ۲۰۰۰ ماسک و۸۰۰ دست لباس محافظ)گان( تهیه و 
در مراکز درمانی وبهداشتی مناطق محروم استان های ذکر شده ، قرار داد.وی خاطرنشان کرد: طبخ 
وتوزیع غذای گرم در بین قشر مستضعف وآسیب دیده از دیگر اقدامات گروه جهادی شهید سلیمانی 
 است.فرمانده گردان ۱۰۱ لشــکر امام حسین)ع( تصریح کرد:ساخت ســرویس های بهداشتی 
وتهیه وتعویض شیرآالت ساختمان های مناطق محروم ومردم یاری از دیگر اقدامات گروه جهادی 

است.

با مسئولان

خبر روزاخبار

استاندار:

مساجد اصفهان برای 
 نمازهای روزانه

 بازگشایی می شود
استاندار اصفهان گفت: بر اساس مصوبه ستاد 
ملی مدیریــت بیماری کرونا، مســاجد این 
استان برای برپایی نمازهای روزانه بازگشایی 

می شود.
عباس رضایی  دیروز در حاشیه حضور ویدئو 
کنفرانس خود در ستاد ملی مدیریت بیماری 
کرونا افزود: این بازگشایی صرفا برای برپایی 
نمازهــای روزانه اســت و ممنوعیت ســایر 
برنامه ها از جمله برگزاری مراســم ترحیم و 
امثال آن در مســاجد ادامه دارد.وی با بیان 
اینکه مردم ما بایــد تمهیدات زندگی با کرونا 
را رعایت کنند، ادامه داد: شرایط کنونی عادی 
نیست و شــواهد و قرائن نشان می دهد این 
ویروس به راحتی دســت از ســر جامعه بر 
نمی دارد.استاندار اصفهان با اشاره به گزارش و 
ابراز نگرانی وزیر بهداشت از عادی تلقی شدن 
وضعیت توســط مردم، تاکید کرد: بر اساس 
این گزارش در  برخی استان ها به دلیل توجه 
به برخی آداب و رســوم، دســتورالعمل های 
بهداشتی رعایت نمی شــود و نگرانی هایی را 
در این مناطق بوجود آورده است.وی اضافه 
کرد: البته اســتان اصفهان جــزو  این چند 
اســتان نیســت ولی همه باید توجه  داشته 
باشیم که ســبک زندگی امروز ما باید از قبل 
متفاوت باشد بنابراین حتی تجمع خانوادگی 
باید مبتنی بر رعایت نکات بهداشتی و اعمال 
برخی محرودیت ها باشد.رضایی خاطرنشان 
کرد: مردم ما بایــد بدانند برخــی امور مثل 
ممنوعیت دست دادن، اعمال محدودیت ها 
در معاشــرت ها و فاصله گــذاری اجتماعی 
جــزو تکالیــف انســانی، اخالقــی و حتی 
شرعی اســت زیرا مربوط به حفظ سالمتی 
و جان انسان هاســت.وی با اشاره به دیدگاه 
متخصصان پزشکی گفت: روند بیماری نشان 
داده اســت، این ویروس موتاسیون و تغییر 
شکل دارد و همین مســئله موجب غیرقابل 

پیش بینی بدون  شرایط آینده می شود .

بازدید شهردار 
اصفهان  از میز 

خدمت منطقه ۷ 
قدرت ا... نوروزی، شــهردار 
اصفهــان و علیرضــا نصــر 
اصفهانــی، رییس شــورای 
شــهر به همــراه جمعــی از 
مدیران شهری از میز خدمت 
شهرداری منطقه ۷ شهرداری 
اصفهان بازدید به عمل آوردند.

وز عکس ر

نسخه دوم قرارداد واگذاری شماره 8614 مورخ ۷8/8/23 مربوط به پالک شماره 521 بلوک 
224 به نام آقای علی شیرازی مفقود و از درجه اعتبار ساقط گردیده است.

مفقودی
شرکت عمران شهر 
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علت این که فصل تولد روی رفتار افراد تاثیر گذار است، می تواند 
به دلیل میزان دوپامین و سروتونین فصل های مختلف باشد. 
این میزان از هورمون ها در فصل های مختلف، متفاوت است 
و اثر بلند مدتی روی نوزادان متولد شده خواهد داشت.زمانی 
که در شکم مادرتان بودید، هر چیزی که مادرتان تجربه می کرد 
را شــما نیز تجربه می کردید. مثال اگر مادر در دوران بارداری با 
افسردگی فصلی روبه رو باشد، احتمال این که فرزند او نیز بعد 
از به دنیا آمدن این مشکل را به همراه داشته باشد، بیشتر است.

معموال تاثیر پذیری جنین در ماه های اولیه بسیار زیاد است. 
ماه تولد او نیز می تواند روی شخصیت اش تاثیر بسیار گسترده 
ای داشته باشــد.محققان به این نتیجه رسیده اند که ماه تولد 

می تواند الگوهای رفتاری خاصی را در افراد به وجود بیاورد.
خلق و خوی متولدین فصل بهار: افراد متولد فصل بهار، فرقی 
ندارد کــه در کدام یک از ســه ماه به دنیا آمده باشــند، عموما 
انسان های خوش بین تری نسبت به فصل های دیگر  هستند؛ 
اما از طرفی خطر ابتال به افسردگی به خصوص برای افراد متولد 
اردیبهشت و اوایل خرداد بیشــتر خواهد بود. متولدین بهار و 
تابستان بیشتر در معرض بیش فعالی هستند، سطح انرژی و 

مثبت اندیشی آن ها نیز باالتر است.
خلق و خوی متولدین فصل تابستان: افراد متولد فصل تابستان 

یعنی متولدین ماه تیر و مرداد و شــهریور عموما انسان های 
شادتری هستند؛ اما معموال احساســات آن ها پایدار نیست. 
حداقل مشکلی که این نوسانات احساسی به وجود می آورد، 
ممکن اســت باعث اختالل دوقطبی در بین آنان شود. ویژگی 

سریع و نوسانات مکرر بین حاالت غمگین و شاد در افرادی که 
در تابستان متولد شده اند، بسیار بیشتر از افرادی است که متولد 
زمستان هستند. افراد متولد تابستان کمی تند خوتر  هستند  و 
زودتر تغییر روحیه می دهند. واکنش های مثبت در متولدین 

تابستان و بهار بیشتر است.
خلق و خوی متولدین فصــل پاییز: افراد متولــد پاییز که در 

ماه های مهر، آبان و آذر متولد شده اند، از لحاظ احساسی ثبات 
دارند؛ اما زود کالفه می شوند. در حالی که افراد متولد زمستان 
یعنی دی، بهمن و اســفند کمتر با کالفگی ها روبه رو خواهند 
شد. یافته ها نشان می دهد افراد متولد پاییز کمتر در معرض 

افسردگی نسبت به افراد متولد زمستان قرار می گیرند.
خلق و خوی متولدین فصل زمســتان: افراد متولد زمســتان 
بیشتر در معرض بیماری هایی مثل اســکیزوفرنی، اختالل 
افسردگی فصلی، افسردگی معمولی و دوقطبی قرار دارند. افراد 
 متولد زمستان معموال آرام تر  هســتند. افرادی که در زمستان 
 متولد شــدند، راحــت تر از فصل هــای دیگر دچــار کالفگی

 می  شوند.
نکته مهم :البته هیچ کدام از اطالعات بــاال در مورد همه افراد 
صدق نمی کند؛ اما معموال اکثریت چنین رفتاری را از خودشان 
نشان می دهند. درجه شــخصیتی می تواند از ژن نیز به ارث 
برده شود، بنابراین هیچ وقت نمی توان نظر ثابت و قطعی در 
این مورد داشت؛ اما در حال می توان کلیت رفتارها را تا حدی 
مشخص کرد.پس در کل اگر دچار اختالل رفتاری هستید، باید 
عالوه بر عوامل محیطی و فصل تولد، به ژنتیک خود نیز توجه 
داشته باشید تا بتوانید قضاوت بهتری نسبت به رفتارهای خود 

داشته باشید.

آشپزی

سیب زمینی بامیه ای
سیب زمینی بامیه ای یکی از انواع روش های سرخ  کردن 

سیب زمینی است که در میان کودکان و نوجوانان طرفداران زیادی دارد. 
دلیل این نام گذاری آن است که سیب زمینی در این روش شبیه بامیه است. 

این مدل سیب زمینی سرخ کرده را می توان به عنوان میان وعده درست کرد یا از آن در 
کنار غذاهایی مانند مرغ سوخاری یا میگو سوخاری به عنوان دورچین استفاده کرد. 

مواد الزم:  سیب زمینی متوسط دو عدد، آرد دو  لیوان، تخم مرغ یک عدد،آب  دو لیوان،کره 
20 گرم،نمک یک قاشق مرباخوری،بکینگ پودر  یک پنجم قاشق چای خوری

روش تهیه: ابتدا سیب زمینی ها را آب پز کرده و سپس پوست آن را جدا کرده و رنده می کنیم.آب را 
روی حرارت مالیم می گذاریم تا کم کم جوش بیاید. سپس کره را به آن اضافه کرده و صبر می کنیم تا 
کره ذوب شود.مخلوط آب و کره را از روی حرارت برمی داریم و آرد را به آن اضافه می کنیم و در یک 

جهت هم می زنیم. هم زدن را باید تا مرحله ای ادامه دهیم که خمیر نرمی به دست بیاید که 
دیگر با قاشق قابل هم زدن نباشد.خمیر را از قابلمه درمی آوریم و وقتی از گرما افتاد روی 
سطحی صاف به خوبی ورز می دهیم. سپس تخم مرغ، سیب زمینی رنده شده، نمک 

و بکینگ پودر را به آن اضافه کرده و خوب ورز می دهیم.در مرحله آخر روغن 
را داغ می کنیم. مواد را داخل قیف یا ماسوره می ریزیم و سپس به 

اندازه 4 یا 5 سانت با قیچی چرب شده می بریم و درون 
روغن داغ به خوبی سرخ می کنیم.

تاثیر فصل تولدتان روی اخالق و رفتار شما

 بهناز جعفری با »کوسه«
 همراه شد

کارگردان »چرنوبیل« سریال دیگری 
می سازد

بهناز جعفری با پیوستن به جمع بازیگران فیلم سینمایی »کوسه« به 
کارگردانی علی عطشانی و تهیه کنندگی سید محمد احمدی با این پروژه 
همراه شد.فیلمبرداری فیلم سینمایی »کوسه« که قرار بود از اواسط 
فروردین ماه کلید بخورد و با شیوع کرونا به تعویق افتاد، به زودی آغاز 
می شود. تاکنون حضور پژمان جمشیدی، مهران احمدی، مهدی هاشمی، 
ریحانه پارسا و سیما تیرانداز در »کوسه« قطعی شده  است.

کارگردان سریال تحسین شــده »چرنوبیل« در حال مذاکره است تا با 
اقتباس از رمان مشهور جان فاولز یک، مینی سریال بسازد.تهیه کننده این 
مینی سریال تهیه کننده فیلم »1۹17« یعنی »نیل استریت پروداکشنز« 
است که سم مندس از رؤسای آن اســت.این خبر  روز پنجشنبه  به طرز 
مرموزی منتشر شد و آن زمانی بود که »رنک« تصویری از روی جلد رمان را 
منتشر کرد و نوشت: چیزی در حال تولید است.

مسئولیت اجتماعی شرکت های صنعتی مانند دیگر ارگان ها و نهادها و حتی 
اشــخاص برای بهبود کیفیت زندگی و حفظ محیط زیست، ایجاب کرده که 
شــرکت صنعتی ذوب آهن اصفهان نیز به دلیل نوع فعالیت در زمینه تولید 
فوالد و... به سمت بهبود شرایط زیســت محیطی برود. این اتفاق از محیط 
پیرامون مثل کاشت درختان و ایجاد فضای سبز گرفته تا تالش برای کاهش 
گازهای گلخانه ای و مدیریت زیســت محیطی کوره ها و منابع تولید آالینده 
پیش رفته است. آموزش نیروهای انســانی در حوزه حفظ محیط زیست 
به خصوص مدیریت آالینده ها نیز در دستور کار این شرکت اقتصادی است.

ذوب آهن اصفهان با ایجاد خط مشی زیســت محیطی منطبق با استاندارد 
ISO14001:2015 و تعهد مدیریت عالی شــرکت مبنی بر حفظ و صیانت از 
محیط زیست در استراتژی های کالن خود، توســعه پایدار را به عنوان یکی 
از اهداف کلیدی انتخاب کرده و تسری بخشیده به طوری که همه پروژه ها 
و طرح های خود را با توجه به این مهم، برنامه ریــزی و اجرا می کند. از آن 
گذشــته مباحث صرفه جویی در منابع و اســتفاده از تکنولوژی های جدید 
با دیدگاه کاهش مصارف نیز مدنظر بوده اســت. تفکــر حاکم بر مدیریت 
این شرکت بر این باور است که توســعه پایدار یگانه راه بهره وری اقتصادی 
و پایداری سرزمین اســت. بنابراین مطابق اســتانداردهای بین المللی و 
خواست های سازمان محیط زیســت، تمامی الزامات محیط زیستی برای 
حیات یک شــرکت اقتصادی در ذوب آهن لحاظ شــده است و آن طور که 
مدیرعامل این شــرکت نیز تاکید دارد، روند ادامه کار شرکت ذوب آهن به 

سمت سازگاری هرچه بیشتر با محیط زیست و کاهش آالیندگی است.
توجه به محیط زیست از بدو ایجاد این واحد صنعتی شکل گرفته و اقداماتی 
که در راستای کنترل آالیندگی صورت گرفته بســیار فراتر از استانداردهای 
مورد نظر بــوده، به طوری که معــادل 25 درصد فضای تولیــد هر مجتمع 
تولیدی باید فضای سبز باشــد که این مقدار در ذوب آهن اصفهان 16 هزار 
و 500 هکتار معادل 84 برابر اســتانداردهای محیط زیست است و هزینه 
نگهداری این فضای سبز ســاالنه بالغ بر 14 میلیارد تومان بوده و بیش از 
14 هزار هکتار از فضای سبز موجود به صورت دیم آبیاری می شود. در حال 
حاضر تاکید ســازمان محیط زیســت بر میزان گازهای گلخانه ای است بر 
همین اساس سازمان محیط زیست در تمامی شــهرها به ویژه شهرهای 
صنعتی نمایندگانی دارد و استانداردها را برای صنایع در نظر می گیرد. به نظر 
می رسد روند مدیریت محیط زیست شرکت ذوب آهن مورد توجه سازمان 
محیط زیست نیز واقع شده است. مدیرکل حفاظت محیط زیست استان 
اصفهان پیش تر گفته بود: انتظار می رود ذوب آهن بومی سازی و استفاده از 
دانش های بنیادی را در اقدامات زیست محیطی همانند دیگر کارهای خود 
نهادینه کند. اقدامات ذوب آهن از نظر شــاخص های زیست محیطی الزم، 
رو به رشد و امیدبخش است. ســازمان حفاظت محیط زیست از اقدامات 

کوچک و بزرگ زیست محیطی حمایت می کند.

تدوین سند راهبردی زیست محیطی در ذوب آهن اصفهان
در همین راستا پیرو چالش هایی که در خصوص مسائل زیست محیطی 
که ذات همه صنایع است و ذوب آهن اصفهان نیز به عنوان نخستین تولید 
کننده فوالد کشــور از این قاعده مســتثنی نیســت، با وجود پیگیری ها و 

اقدامات مثبتی که کارخانه به ویژه در سال های اخیر با اجرای پروژه های 
زیست محیطی انجام داده است، تدوین برنامه جامع زیست محیطی ذوب 
آهن اصفهان )سند راهبردی محیط زیست( مطابق با نظر سازمان محیط 
زیست استان و در خواست مسئولین شهرستان، در دستور کار شرکت قرار 

گرفته است.
این برنامه از ســالیان گذشــته با اجرای پروژه های زیست محیطی موثر 
در کارخانه وجود داشــته که به ویژه در ســال های اخیر از رشــد بیشتری 
برخوردار شــده اســت. از جمله پروژه های زیســت محیطی موفق ذوب 
آهن که در آینده نزدیک به بهره برداری می رسد، می توان به ساخت درب 
های فلکسیبل باتری شماره سه کک سازی با دانش و همت شبانه روزی 
تالشگران این شرکت اشــاره کرد.این ســند راهبردی با رویکرد مورد نظر 
مسئولین سازمان محیط زیست استان و طی جلسات مستمر که در سطح 
شهرستان و کارخانه تشکیل شد با دستور مدیرعامل شرکت و با محوریت 
مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست و همکاری مدیریت های ذی ربط 
تهیه و تدوین شده است.کارشناســان و مسئوالن محیط زیست استان در 
بخش های مختلف آب، هوا و پســاب طی دو مرحله بازدید از پروژه های 
زیست محیطی شــرکت از نزدیک با فرآیندهای مدنظر آشنا شدند و مقرر 
شد این برنامه جامع توسط سازمان محیط زیست نهایی شده و با اولویت 
برنامه های بهبــود جهت تعالی بخش محیط زیســت ذوب آهن اصفهان 

اجرایی شود.

اقدامات پیشگیرانه ذوب آهن در برابر پاندمی کرونا
 ذوب آهــن اصفهان همــواره به عنــوان مــادر صنعت فوالد در راســتای 
مســئولیت های اجتماعی خود نقش موثــری را ایفاکرده ، این شــرکت 
همچنین در راستای مســئولیت های اجتماعی در مقابله با شیوع بیماری 
کرونا اقدامات و فعالیت های پیشگیرانه و درمانی مختلفی در عرصه های 
گوناگون انجام داده اســت . با توجه به اینکه بیمارســتان شهید مطهری 
ذوب آهن اصفهان بــا کاهش و تعطیل کردن خدمــات درمانی درآمدزای 
خود ، جهت ارائه خدمات مقابله با کرونا به مردم منطقه ) باجمعیت حدود 
300 هزار نفر (  اختصاص یافــت، ذوب آهن هزینه هــای قابل توجهی را 
برای حمایت از ادامه فعالیت این بیمارســتان پرداخت کرد.این شــرکت 
همچنین در راستای پیشــگیری از کرونا در ســه بخش اقدامات درمانی 
مقابله ای ،پیشــگیرانه و فرهنگی و اطالع رســانی  اقداماتی را انجام داد.

در بخش اقدامات درمانــی جهت مقابله با شــیوع کرونا این شــرکت با 
برنامه ریزی منظم و آموزشــی اطالع رســانی گســترده ای را انجام داد و 
با تدوین و ابالغ دســتورالعمل آمادگی بیمارســتان در پاســخ به اپیدمی 
کرونا ویروس  ، مســئولیت های اجتماعی خویش در راســتای مبارزه با 
کرونا را آغاز کرد. تا جایی که برخی از اقدامات انجام شــده در بیمارستان 
شــهید مطهری که پیش از شــیوع بیمــاری کرونا رخ داد باعــث ارتقای 
توانمندی ایــن واحد به عنوان یک مرکز نمونه و ایمن شــد. در ادامه ذوب 
آهن با انجام اقدامات پیشــگیرانه و رعایت کلیــه پروتکل های موجود در 
 برابر این بیماری پاندمی مقابله کرده و از رشــد و گســترش آن در منطقه

 پیشگیری کرد. 

شرکت پاالیش نفت اصفهان در ماه مبارک رمضان با اختصاص مبلغ 3 میلیارد 
ریال کمک نقدی، مقدمات آزادی تعدادی از زندانیان جرائم غیر عمد را رقم زد 

تا آنها به آغوش گرم خانواده هایشان بازگردند.
در برنامه »یک شهر ضیافت«  که در ایام ماه مبارک رمضان از شبکه 5 استانی 

اصفهان، پخش می  شــد، این 
شــرکت با تقدیــم 300 میلیون 
تومان در جهــت آزادی زندانیان 
جرائم غیر عمد مشــارکت کرد و 
با این کار خداپســندانه چند تن 
از زندانیان، به آغــوش خانواده 

بازگشتند.
در  حاجیــان  محمدصــادق 
ایــن برنامــه بــه فعالیت های 
پاالیشــگاه در جهــت اجــرای 
اجتماعــی  مســئولیت های 
اشــاره کــرد و گفت: شــرکت 
پاالیــش نفت اصفهــان ضمن 
انجام وظایــف عملیاتی و تولید 
حدود 23 درصــد فرآورده های 
نفتی مورد نیاز کشــور و تامین 
خوراک شــرکت هایی همچون 
پتروشیمی اصفهان، پتروشیمی 
اراک، نفت سپاهان، نفت جی و 

L.A.B، توجه به شرایط و وضعیت استان و کشور را جزو وظایف خود می داند 
و در این جهت طی ســال جاری ۹ میلیارد تومان در جهت مقابله با کرونا، به 

شهرداری اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پرداخته است. 
همچنین در کنار فعالیت روزمره بیش از 200 هزار لیتر ماده ضدعفونی کننده 
بــرای ســازمان ها وادارات 
متقاضی اصفهان تولید و توزیع 
کرده که این رونــد تا زمانی که 
متقاضی وجود داشــته باشد، 
ادامــه دارد. تهیه بســته های 
بهداشــتی اعم از ماسک، ژل 
و اســپری ضدعفونی کننــده 
و توزیــع در بیــن همــکاران 
و همچنیــن اهــدای اقــالم 
بهداشــتی به بیمارستان ها از 
دیگر فعالیت های این شرکت 

بوده است.
گفتنی است؛ برنامه »یک شهر 
ضیافت« در راستای کمک برای 
آزادی مددجویان زندانی جرائم 
غیر عمد در طول مــاه مبارک 
رمضان هرروز پیــش از افطار 
از ســیمای مرکز اصفهان اجرا 

می شد.

ســال 13۹8، میزان صرفه جویی در بومی ســازی قطعات یدکی، موردنیاز 
برای شــرکت پاالیش نفت اصفهان 360 میلیارد ریال بوده اســت.رییس 
پشــتیبانی ســاخت داخل شــرکت پاالیش نفــت اصفهان بــا اعالم این 
خبر گفــت: فرهنگ بومی ســازی، باور فکــری به اســتفاده حداکثری از 
محصوالت ایرانی و توانمندی های شرکت های سازنده داخلی در این شرکت 
نهادینه شده و فرصت مناسب را در اختیار شرکت های دانش بنیان، سازندگان 
قطعات و تجهیزات، تولیدکنندگان داخلی، پیمانکاران و مشــاوران و سایر 
دست اندرکاران این حوزه قرار داده تا از این طریق این شرکت در تامین بیش 
از 80 درصد نیازمندی های خود پیشرو باشد.سعید احترامیان افزود: سال 

گذشته موفق شده ایم به روش مهندســی معکوس، در زمینه بومی سازی 
قطعات یدکی و با هزینه ای بالغ بر 6۹ میلیارد ریال، 425 قطعه در تیراژ 48 
هزار و 6۹5 عدد تولید کنیم. این در حالی است که اگر می خواستیم آن ها را 
از خارج وارد کنیم می بایست مبلغی برابر با 420 میلیارد ریال می پرداختیم. 
به طور حتم در ســال جاری نیز موفقیت های چشمگیری به دست خواهیم 
آورد.وی بابیان اینکه در حال حاضر با بیش از 500 شــرکت سازنده داخلی 
ارتبــاط داریم، اظهار داشــت: تاکنون با ایــن روش کارهای بســیار مهم و 
ارزشمندی صورت گرفته که حتی با نمونه های خارجی قابل رقابت و معتبرتر 

از آن ها هستند.

 360 میلیارد ریال صرفه جویی برای تولید قطعات
 در شرکت پاالیش نفت اصفهان

 کمک مالی 300 میلیون تومانی شرکت پاالیش نفت 

اصفهان به محکومین مالی جرائم غیر عمد
ذوب آهن اصفهان، پیشگام مسئولیت های اجتماعی
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