
 رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان هشدار داد؛
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 زیر سایه آتش
 ۵۰ کانون در معرض خطر آتش سوزی در رویشگاه منابع طبیعی استان اصفهان شناسایی شده است؛ 
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استاندار اصفهان:
 استانداری در حد توان 
آماده همکاری با ستاد 

اقامه نماز است

 بیشتر سینماداران
 استان اصفهان خواهان 

بازگشایی سالن های 
سینما هستند
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بر اساس اعالم رییس انجمن صنفی 
 کشتارگاه های صنعتی مرغ استان این 
صنعت در آستانه ورشکستگی قرار دارد؛

روزهای سیاه گوشت سفید

8

کمک های فوالد مبارکه
  به جامعه در بحران ها 

قابل تقدیر است

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 
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تا نیمه اول تیرماه در اصفهان رقم می خورد؛  

ارائه ۳۴ خدمت اینترنتی 
 شهرسازی و درآمد

 با چند کلیک

تسویه حساب های شخصی و کنایه های 
مجازی پسند ی که در نهایت چیزی عاید 

مخاطبان نکرد؛
روی اعصاب ملت!
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امسال نشست مجمع عمومی سازمان ملل برگزار نمی شود
رییس مجمع عمومی سازمان ملل اعالم کرد، رهبران جهان امسال برای حضور در نشست ساالنه 
مجمع عمومی در نیویورک که اواخر سپتامبر برگزار می شود، حضور نخواهند داشت.این برای اولین 
بار در تاریخ ۷۵ ساله سازمان ملل است که نشست ساالنه مجمع عمومی سازمان ملل بدون حضور 
فیزیکی ســران برگزار می شــود.تیجانی محمد بانده، رییس مجمع عمومی سازمان ملل در یک 
کنفرانس خبری گفت، امیدوار است که ظرف دو هفته آینده درباره نحوه ارائه سخنرانی های رهبران 
کشورها و دولت ها اطالعاتی ارائه دهد.وی افزود: رهبران جهان نمی توانند به نیویورک بیایند و غیر 

ممکن است که هیئت های نمایندگی بزرگ در پاندمی کرونا در نیویورک  حضور یابند. 

پادشاه اردن، رژیم صهیونیستی را تهدید کرد
پادشاه اردن در سخنانی تاکید کرد که اقدام اسراییل برای اجرای طرح الحاق بخش هایی از کرانه 
باختری به اراضی اشغالی بی پاسخ نمی ماند.عبدا... دوم، پادشاه اردن در جریان دیدار با شماری 
از روزنامه نگاران درکاخ  الحسینیه با اشــاره به طرح رژیم صهیونیستی برای الحاق بخش هایی از 
کرانه باختری به اراضی اشغالی، اظهار کرد: موضع اردن نسبت به مسئله فلسطین ثابت است.وی 
بر حمایت کشورش از ملت فلسطین تاکید کرد و گفت که اردن در این باره با فلسطینی ها، طرف های 
عرب و بین المللی در ارتباط است.پادشــاه اردن همچنین ضمن محکــوم کردن طرح الحاق کرانه 

باختری توسط اسراییل، ادامه داد: اجرای این طرح بی پاسخ نمی ماند.

خلیفه حفتر  به ونزوئال رفته است
رهبر اپوزیسیون ونزوئال گفت، هواپیمای حامل خلیفه حفتر فرمانده نیروهای موسوم به »ارتش ملی« 
لیبی یکشنبه وارد این کشــور آمریکای التین شده اســت.گوآیدو، مدرکی مبنی بر ورود خلیفه حفتر، 
فرمانده نیروهای موسوم به »ارتش ملی« لیبی ارائه نکرده و به جزییاتی درباره اینکه چگونه به چنین 
اطالعاتی دست یافته است، اشاره ای نداشت.وزیر اطالع رســانی ونزوئال هم به سواالت رویترز در این 

رابطه پاسخی نداد.   

 تالش سعودی ها برای نزدیکی به سوریه 
منابع آگاه از تداوم تالش های عربستان سعودی برای نزدیکی بیشتر به سوریه خبر دادند.به نقل 
از سایت لبنان ۲۴، منابع آگاه اعالم کردند که تالش های عربستان سعودی برای نزدیکی بیشتر به 
 سوریه همچنان ادامه دارد.در گزارش این ســایت آمده است: عربستان سعودی هم چنان تالش 
می کند در چهارچوب مذاکرات جدی و تمــاس هایی که به دور از دوربین هــا و خبرنگاران انجام 
می شود خود را به سوریه نزدیک کند.در این گزارش نوشته شده است: تماس های مسئوالن سعودی 
با همتایان سوری خود با محوریت مسائل مختلف از جمله رابطه سوریه با ترکیه و افتتاح سفارت 

عربستان در دمشق و هم چنین حضور ایران در سوریه صورت می گیرد.

واکنش مسئول امنیتی گردان های حزب ا...به مذاکره با آمریکا
مسئول امنیتی گردان های حزب ا... عراق اظهار داشــت : امیدوار بودیم که نیروهای سیاسی یک تیم 
مذاکره کننده با دشمن آمریکایی تشکیل دهند که وظیفه آنها تنها مشخص کردن جدول زمان بندی شده 
برای خروج نیروهای متجاوز به عراق باشد؛ اما متاسفانه با انتصاب مجموعه ای از افراد – به عنوان مذاکره 
کننده – غافلگیر شدیم که اکثر آنها در راستای پروژه آمریکا در کشور حرکت می کنند.این در حالی است که 
حارث حسن از شخصیت های نزدیک به مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق گفته است : برخالف آنچه 
در رسانه ها مطرح می شود تنها »گفت وگو« بین دو طرف صورت می گیرد و مذاکره ای انجام نمی شود.

گزینه بعدی صندلی ریاست پاستور چه کسی است؟

همه مردان ریاست جمهوری!
تقریبا یک سال تا برگزاری ســیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری 
در ســال ۱۴۰۰  باقی مانده  و بازار پیش بینی ها درباره نفرات حاضر در این 
انتخابات بسیار داغ است. گزینه های شناخته شده زیادی در بین گزینه های 
مطرح شده وجود دارد که هر کدام در نوع خود محل بحث و بررسی هستند.
اما نکتــه ای که در بین گزینه های مطرح شــده وجــود دارد، حضور اغلب 

چهره های تازه کار و جدید در رقابت برای رسیدن به پاستور است. 

علی الریجانی
علی الریجانی یکی از گزینه هایی است که عزمش برای شرکت در انتخابات 
ریاست جمهوری ۱۴۰۰ از همان روزهایی که برای انتخابات مجلس یازدهم 
ثبت نام نکرد، مشــخص شــد.او که این روز ها گمانه زنی های زیادی در 
خصوص حضورش در هر منصب دیگری مطرح می شــود و گفته شده به 
شورای عالی امنیت ملی یا دانشگاه  می رود، امروز نامش به عنوان یکی از 

گزینه ها با احتمال باال برای شرکت در انتخابات مطرح می شود.

محمدجواد ظریف
شاید تا قبل از تصدی پست وزارت خارجه، نام زیادی از او در رسانه ها برده 
نمی شد و چهره ای ناشناخته بود؛ اما پس از رسیدن به سمت وزیر خارجه، 
در سال های اخیر توانست با عملکردی که از خود به جای گذاشت، به یکی 
از مهره های کلیدی دولت های یازدهم و دوازدهم تبدیل شود و محبوبیت 

زیادی در بین مردم پیدا کند.

محمود احمدی نژاد
خبر حضور احمدی نژاد در انتخابات ۱۴۰۰ به قدری در روز های اخیر ســر و 
صدا کرد که تقریبا باید منتظر رییس دولت های نهم و دهم در این انتخابات 
باشیم.اگر چه برخی اقدامات محمود احمدی نژاد در سال های اخیر او را تا 
حدی به حاشیه برده است، ولی خدمات او در دولت های نهم و دهم هنوز 
از یاد ها نرفته و او هنوز از محبوبیت زیادی در بین مردم برخوردار است و در 
صورت تصمیم به حضور در انتخابات ریاست جمهوری می تواند تا حد زیادی 

برای رقبای خود خطر آفرین باشد.

اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور در این سال ها یکی از نفراتی است که نامش در بین 
گزینه های ورود به انتخابات ریاست جمهوری در بین اصالح طلبان مطرح 
می شود. او که در انتخابات سال ۹۶ به عنوان نامزد پوششی حسن روحانی 
حضور پیدا کرده بود و با اقبال خوب مردم مواجه شد، پیش بینی می شود با 

توجه به اختالفاتی که بین او و ریی س جمهور وجود دارد، در انتخابات ۱۴۰۰ 
به دور از ســوابق خود در دولت یازدهم و دوازدهم حاضر شود و رویکردی 

جدید در پیش بگیرد.

مهرداد بذرپاش
این چهره جوان ترین شخصیت اصولگرایی است که پیش بینی می شود 
برای شرکت در انتخابات ۱۴۰۰ اقدام کند. او که در سال ۹۶ هم در بین ۵ نامزد 
نهایی جبهه مردمی نیرو های انقالب )جمنا( برای ریاست جمهوری قرار 
داشت، از نام نویسی در این انتخابات انصراف داد تا شانس بیشتری به سایر 
نامزد های اصولگرا بدهد.در هر صورت نام مهرداد بذرپاش که از چهره های 
تکنوکرات اصولگرایان محسوب می شود، این روز ها نقل محافل رسانه ای و 

سیاسی مرتبط با انتخابات است.

سورنا ستاری
نام بردن از مهرداد بذرپاش بدون قرار گرفتن ســورنا ستاری در فهرست 
گزینه های احتمالی شــرکت در انتخابات ریاســت جمهوری، حرارت را 
از رقابت های انتخاباتــی خواهد گرفت. او که این روز ها ســرگرم معاونت 
علمی ریاست جمهوری است، در میان چهره های جدید یکی از اصلی ترین 
گزینه های اصالح طلبان محسوب می شود.عملکرد چشمگیر ستاری در 
حمایت از اســتارت آپ ها و مخالفت هایش با اقتصاد نفتی تا حد زیادی 
توانست او را در مجامع سیاســی و علمی باال بکشــد تا جایی که یکی از 

گزینه های اصلی وزارت علوم در دولت دوازدهم به شمار می رفت.

پرویز فتاح
سید پرویز فتاح هم یکی از گزینه هایی است که نامش در بین گزینه های 
احتمالی اصولگرایان برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ دیده 
می شود و این اتفاق برای او دور از ذهن تلقی نمی شود. مدتی پیش فتاح 
در پاسخ به ســوالی درباره حضورش در انتخابات ریاست جمهوری گفته 
بود: سعی می کنم در همین سنگر پاســداری کنم و اگر همین مسئولیت 
را به خوبی انجام دهم خدا را شکر خواهم کرد.جواب فتاح به قدری مبهم 
بود که هنوز نمی توان درباره تصمیم او برای حضور یا عدم حضورش در این 

انتخابات نظر قطعی داد.

محمدجواد آذری جهرمی
زمزمه های قصد وزیر جوان این روز های دولت دوازدهم، در حالی که حسابی 
سرگرم فضای مجازی و حضور در شــبکه های اجتماعی است، به گوش 
می رســد و اخبار ضد و نقیضی از تصمیم او برای حضور انتخابات ریاست 
جمهوری می دهند. برخی رسانه ها از گزینه های دیگری هم برای حضور در 
این انتخابات نام برده اند که در بین این اسامی، نام نفراتی مانند محسن 
هاشمی، عزت ا… ضرغامی، عبدالناصر همتی، محمدباقر نوبخت، حسین 
دهقان، محمدرضا باهنر، مسعود پزشکیان، محسن رضایی و علی شمخانی 

هم به چشم می خورد.

الوروف تالش آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی 
ایران را محکــوم کرد. وزارت خارجه روســیه کارزار 
فشــار آمریکا بر ایران را »انگیزه سیاسی« خوانده 
و از جهانیان خواست تالش واشنگتن برای تمدید 
تحریم تســلیحاتی ایران را محکوم کنند.»سرگئی 
الوروف« وزیر امور خارجه روســیه بار دیگر تالش 
آمریکا برای تمدیــد تحریم تســلیحاتی ایران در 
شــورای امنیت ســازمان ملل را محکــوم کرد.به 
نوشته خبرگزاری »آسوشــیتدپرس« الوروف طی 
نامه ای به »آنتونیو گوترش« دبیرکل سازمان ملل 
و اعضای شــورای امنیت، گفت ایــاالت متحده به 
صورت یکجانبه از توافق هســته ای ایران و ۶ قدرت 
جهانی خارج شــد و اکنون هیچ حق قانونی برای 
تالش جهت استفاده از قطعنامه ۲۲۳۱ برای تداوم 

نامحدود تحریم تسلحیاتی ایران ندارد.وزیر خارجه 
روســیه با تاکید بر مخالفت جدی مسکو با تداوم 
نامحدود تحریم تســلیحاتی ایران و متوسل شدن 
آمریکا به مکانیســم احیای تحریم های ســازمان 
ملل علیه ایران، گفت: »ما بر این مبنا عمل می کنیم 
که سازمان ملل نباید گروگان وضعیت سیاسی در 
آمریکا شــود، ]کشــوری[ که تصمیم گرفت از این 

برنامه )توافق هسته ای( خارج شود«.
رییس دستگاه دیپلماسی روسیه سپس از آمریکا 
خواســت که دســت از تضعیف توافق هسته ای و 
قطعنامه ۲۲۳۱ ســازمان ملل بردارد و خاطر نشان 
کرد که مسکو و دیگر اعضای مسئولیت پذیر جامعه 
جهانی، بــه انجام هــر اقدامی برای حفــظ توافق 
هســته ای ادامه می دهند.وی افزود: دادگاه های 

بین المللی گفته  اند نمی تــوان برخورداری از حقوق 
کشــوری در یک توافق  که تعهداتش را انکار کرده 
یا به  آن ها عمل نمی کند را به رســمیت شناخت.او 
از آمریکا خواست که کارکشــنی در توافق هسته ای 
و قطعنامه شورای امنیت ســازمان ملل را متوقف 
کند.الوروف همچنین درباره توافق هسته ای گفت 
که روســیه و »دیگر اعضای مسئول جامعه جهانی 
به هر تالشــی برای حفــظ توافق هســته ای ادامه 

خواهند داد«.

نامه »الوروف« به سازمان ملل درباره ایران

سخنگوی هیئت رییسه مجلس شورای اسالمی از بررسی وضعیت تولید و صادرات نفت خام و تهدیدهای خارجی و داخلی با حضور وزرای نفت و اطالعات در 
جلسه غیر علنی مجلس خبر داد.محمد حسین فرهنگی بیان کرد: مجلس شورای اسالمی جلسه غیر علنی با حضور وزیر نفت، وزیر اطالعات و معاونان ایشان 
برگزار کرد. در بخش اول وزیر نفت گزارشی در خصوص حوزه انرژی، نفت و گاز و فرصت ها و تهدیدهای موجود به نمایندگان ارائه  دادند و  نمایندگان نیز دیدگاه ها 
و نظرات خود را مطرح کردند. در این گزارش به آخرین وضعیت تولید داخل، صادرات نفت خام، فرآورده های نفتی و محصوالت پتروشیمی و همچنین ذخایر 
داخل کشور اشاره شد که وضعیت مطلوبی حاکم اســت.وی در ادامه اظهار کرد: در بعد امنیتی نیز که بحث وســیع تری صورت گرفت وزیر اطالعات گزارشی در 
خصوص شرایط امنیتی داخل کشور و تهدیدهای خارجی ارائه کرد، معاونان ایشــان نیز در حوزه های مختلف نظیر ضد جاسوسی، گزارشی را ارائه کردند. در این 
گزارش به تدابیر امنیتی در رابطه با مسئوالن و مشکالتی که برای آنان ایجاد می کنند، اشاره شد.فرهنگی در ادامه در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران در رابطه 
با آخرین وضعیت اعتبارنامه غالمرضا تاجگردون بیان کرد: شعبه مربوطه جلســه ای را در این خصوص برگزار کرد؛ اما به نتیجه نرسید و قرار است مجددا شعبه 

جلسه تشکیل داده و نتیجه آن را به هیئت رییسه اعالم کند.

چهره روزجزییات نشست محرمانه مجلس با حضور وزرای اطالعات و نفت

وز عکس ر

هواپیمای حامل 
کمک های پزشکی 
ایران به ونزوئال رسید

هواپیمای حامل کمک های پزشکی 
ایران بــه ونزوئال که بیشــتر حاوی 
کیت های تشخیص ویروس کرونا 
می شــود، در فــرودگاه کاراکاس به 
زمین نشســت. ارســال کمک های 
پزشــکی از ایران به ونزوئال در ادامه 
همکاری هــای تهــران و کاراکاس 

انجام می شود.

 حکم اعدام عامل افشای محل تردد شهید سلیمانی
 صادر شد

سخنگوی قوه قضاییه در نشســت خبری با خبرنگاران گفت: جاسوس ســیا و عامل جمع آوری 
اطالعات محل اســتقرار شهید ســلیمانی به اعدام محکوم شد.غالمحسین اســماعیلی با اعالم 
این خبر افزود: ســیدمحمود موســوی مجد که هم به موساد و هم ســیا وصل بود و در قبال اخذ 
دالر، برای آنهــا در حوزه های امنیتی و نیروهای مســلح از جمله ســپاه قدس و محل اســتقرار 
ترددهای ســردار ســلیمانی اطالعاتی را جمــع آوری کرده بود با حکــم دادگاه انقــالب به اعدام 
 محکوم شــد.وی خاطرنشــان کرد: شــعبه ۱۹ دیوان عالی این حکم را تایید کرد و به زودی اجرا

 می شود.

 آمادگی فرانسه برای توسعه مراودات 
دوجانبه پارلمانی

 دســتیار ویژه رییس مجلــس در امور بیــن الملل در دیدار با ســفیر فرانســه در تهــران، گفت: 
تهــران از پاریس انتظــار دارد که نگذارند دشــمنان روابط تاریخی دو کشــور ، مناســبات دیرینه 
فیمابین را در جهت منافع نامشــروع خویش مدیریت کنند.فیلیپ تیه   بو، سفیر فرانسه در تهران 
 با امیرعبداللهیان، دســتیار ویژه رییس مجلس شــورای اســالمی و مدیرکل بین  الملل دیدار و

 گفت و گو کرد.
حســین امیرعبداللهیــان در این دیدار به ســابقه طوالنی مناســبات جمهوری اســالمی ایران و 
فرانسه اشــاره کرد و افزود: توسعه ارتباطات دو کشــور به ویژه در عرصه پارلمانی نقش موثری در 
افزایش سطح تعامالت دارد.وی در همین رابطه اظهار داشــت: جمهوری اسالمی ایران از فرانسه 
انتظار دارد که نگذارند دشــمنان روابط تاریخی دو کشــور ، مناســبات دیرینه فیمابین را در جهت 
منافع نامشــروع خویش مدیریت کنند.فیلیپ تیه   بو، سفیر فرانســه در تهران نیز در همین دیدار 
ضمن تبریک بــه رییس و نمایندگان مجلــس یازدهم گفت: جایگاه و نقش جمهوری اســالمی 
ایــران در کمک به تامین ثبــات و امنیــت در منطقه حائز اهمیت اســت. وی افزود: فرانســه از 
 توســعه مناســبات دوســتانه با ایران در عرصه  های مختلف به ویژه ارتباطات پارلمانی استقبال 

می  کند.

تحریم های جدید آمریکاعلیه  کشتی های ایرانی
دفتر کل دارایی های خارجی )اوفک( از نهاد های زیرمجموعه وزارت خزانه داری آمریکا ۱۲۵ کشتی 
باری و نفتکش ایرانی را که از قبل در فهرست کشــتی های تحت تحریم این نهاد قرار داشتند، ذیل 
عنوان دیگری تحریم کرد.در به روزســانی جدید تحریم های مرتبط با ایران در پایگاه اطالع رسانی 
اوفک، نام ۱۲۵ کشــتی ایرانیـ  که قبال مشــمول تحریم های کلی وزارت خزانه داری آمریکا علیه 
ایران بودندـ  به فهرست اشخاص حقیقی و حقوقی تحریم شــده ذیل عنوان »تحریم های مرتبط 
با ســالح های کشــتار جمعی« نیز اضافه شــده اند.به عبارت دیگر، وزارت خزانه داری آمریکا که 
پیش از این کشــتی های مذکور را صرفا ذیل یک عنــوان کلی تحریم کرده بــود، اکنون با اهداف 
حقوقی خاص، برچســب »تحریم های مرتبط با ســالح های کشــتار جمعی« را نیز به فهرســت 
تحریم های خود علیه این کشــتی ها افزوده اســت.دولت آمریکا از زمان خروجش از برجام در 
اردیبهشــت ماه ۱۳۹۷ تاکنون، تحریم هــای گوناگونی را علیه بخش های مختلــف اقتصاد ایران 
وضع کرده و حتی اتباع و شــرکت های خارجی را بــه بهانه ارتباط با ایران هــدف تحریم های خود 
قرار داده است.کارشناســان آمریکایی و نهاد هــای بین المللی اذعان کرده انــد که اثر تحریم های 
 آمریکا بر اقتصاد ایران تخلیه شــده و آمریکا ابزار تحریمی بیشــتری برای اعمال فشار بر اقتصاد 

ایران ندارد.

کافه سیاست

سخنگوی شورای نگهبان:

نگاه شورای نگهبان به 
احزاب »مشفقانه« است

سخنگوی شورای نگهبان گفت: رویکرد کلی 
شورای نگهبان مطابق با قانون اساسی است و 
اگر الزم باشد که کمکی در حوزه قانون گذاری 
برای تقویت احزاب انجام شود، طبیعتا این 
کار صورت خواهد گرفت.عباسعلی کدخدایی 
ادامه داد: بحث فعالیت احزاب امری مبتنی 
بر تجربه بشــری اســت که در طول قرن ها 
انسان ها برای مدیریت جوامع به این نتیجه 
رسیدند که در این مسیر حرکت کنند تا بتوانند 
ســالیق مختلف را در کنار هم داشته باشند.

سخنگوی شــورای نگهبان افزود: متاسفانه 
در کشــور ما احزاب هم خوب شکل نگرفتند 
و هم خوب عمل نکردند و نتوانستند اعتماد 
مردم را نســبت به خود جلب کنند. با وجود 
اینکه در کشــور قانون احزاب هست و قانون 
اساســی هم فعالیت احزاب را به رســمیت 
شناخته و بسیاری از مسئوالن و مقامات نیز 
در رابطه با فعالیت احزاب اظهار نظر کرده اند، 
اما هنوز نتوانسته ایم احزاب فعال در جامعه 
داشته باشــیم  که برای اداره کشور مردم به 
آنها اعتماد کنند و آنها بتواننــد نیاز جامعه را 
برآورده سازند.ســخنگوی شورای نگهبان با 
تاکید بر اینکه نگاه شورای نگهبان به احزاب 
»مشفقانه« است، گفت: رویکرد کلی شورای 
نگهبان مطابق با قانون اساســی است و اگر 
الزم باشــد که کمکی در حوزه قانون گذاری 
برای تقویت احزاب انجام شود، طبیعتا این 

کار صورت خواهد گرفت.

بین الملل
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دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی اصفهان:

ساماندهی رودخانه به کشاورزان  محول می شود
دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی اصفهان از برگزاری جلسه با مسئوالن قضایی خبر داد و گفت: 
یکی از مصوبات این بود که ساماندهی رودخانه که از اختیار کشاورزان خارج شده دوباره به آن ها 
محول می شود.اسفندیار امینی اظهار داشت: کشاورزان در اعتراض به این که چرا مصوبات شورای 
عالی آب یا اجرا نشده یا بخشی که در حال اجرا بوده از سوی مجموعه های مربوط به دستگاه قضا 
متوقف شده بود و نیز قول هایی که عملیاتی نشد و برخی شرایط از قبل هم بدتر شد، قصد داشتند 

۱۹ خرداد به تهران بروند.
وی افزود: در همین راستا، در روزهای اخیر جلساتی با حضور مسئوالن قضایی، انتظامی و صنف 
 کشاورزان برگزار شــد و با پادرمیانی که رییس کل دادگستری و دادســتان اصفهان داشتند، قرار

 بر پیگیری مطالبات کشاورزان و تحقق عملیاتی وعده ها شد.دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی 
 اصفهان تصریــح کرد: با توجه به انتقادی که نســبت به عــدم فعالیت کارگروه وعده داده شــده
  از سوی رییس قوه قضاییه وجود داشــت، گزارشــی از اقدامات کارگروه ارائه شد، در این ارتباط
  به قول مســئوالن قضایی اکتفــا کردیم و اصراری بــر دیدن اســناد نداشــتیم.وی ادامه داد:

  وعــده دیگری که داده شــد این بــود که تا منابــع الزم برای طرح هــای جدید بارگــذاری روی 
زاینده رود تامین نشــده، هیچ طرحی آغاز نشــود، با توجه به قول هایی که داده شــد، نمایندگان 

کشاورزان قانع شدند.

احداث 1۷۵ واحد مسکونی مناطق سیل زده پس از تامین اعتبار 
معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مســکن انقالب اسالمی اصفهان گفت: عملیات اجرایی 
احداث ۱۷۵ واحد مسکونی مناطق سیل زده سال جاری در غرب و جنوب این استان پس از تامین 
اعتبار آغاز می شود.محسن قوی بیان اظهارداشت: عالوه بر احداث این تعداد، یک هزار و ۸۰۰ واحد 
مسکونی متاثر از سیل نیازمند تعمیرات هستند که کمک های بالعوض و تسهیالت قرض الحسنه 

برای بازسازی آنها  در اختیار متقاضیان قرار داده می شود. 
معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقالب اسالمی اصفهان ، تعداد واحدهای خسارت 
دیده سیل فروردین و اردیبهشت امسال را یک هزار و ۹۷۵ واحد اعالم و اضافه کرد: برای بازسازی 
و نوسازی واحدهای مسکونی خسارت دیده از سیل در استان ۲۹۶ هزار و ۳۵۰ میلیارد ریال کمک 
بالعوض و تسهیالت بانکی پیش بینی شده است.وی ادامه داد: تسهیالت پرداختی به سیل زدگان با 
عنوان بالعوض اجاره بها، بالعوض معیشتی، بالعوض ساخت واحدهای احداثی شهری و روستایی 

و بالعوض تعمیری ارائه می شود.

جریمه های نقدی، مجازاتی بی فایده برای تخلفات بازار گوشت   
نایب رییس اتحادیه گوشــت قرمــز اصفهان   با بیان اینکه تشــخیص درجه های گوشــت برای 
مردم عادی به خصوص در درجه یک و دو سخت است، بیان داشــت: در بازرسی ها همیشه یک 
بازرس از ســوی اتحادیه حضور دارد که به خوبــی این موضوع را می داند و  بــا تخلفات احتمالی 
برخورد می شود؛ اگر کســی گوشــتی را از مغازه ای تهیه کرد و به درجه گوشت شک کرد می تواند 
با اتحادیه تمــاس بگیرد در همان لحظه کارشناســی بــرای این موضوع به محل می فرســتیم.

آقاجانی بیان کرد: هر گاه مصرف کننده با فروش گوشــتی مواجه شــد که گفته می شــود درجه 
یک یا دو اســت اما با قیمت پایین تری عرضه می شــود، باید از درجه گوشــت مطمئن شود.وی  
بیان کرد: البته با این تخلف ها برخورد می شــود؛ اما بایدبرخورد جدی تــری با اینگونه تخلف ها 
از ســوی مراتب باالتر شــود، چرا که ما انتظار داریم که اگــر یک واحد صنفی چندیــن بار اینگونه 
 تخلف ها را انجام داد، مغازه اش پلمپ شــود؛ جریمــه های نقدی در اینگونه تخلف ها کارســاز 

 نخواهد بود.

بر اساس اعالم رییس انجمن صنفی کشتارگاه های صنعتی مرغ استان اصفهان این صنعت در آستانه ورشکستگی قرار دارد؛

روزهای سیاه گوشت سفید

استان اصفهان با دارا بودن حدود یک هزار  مرضیه محب رسول
و ۸۵۰ واحد مرغداری گوشتی به ظرفیت 
حدود ۳۵ میلیون قطعه، رتبه نخســت کشــوری تعــداد واحدهای 
مرغداری گوشتی کشــور را به خود اختصاص داده است؛ اما این خبر 
چندان خوبی برای اقتصاد استان نیســت. در چند سال گذشته هر از 
گاهــی مســئوالن و تولید کننــدگان واحدهــای مرغــداری خبر از 
ورشکستگی و رکود در میان مرغداری ها می دهند. در برخی از موارد 
صحبت هایــی مبنی بر ورشکســتگی ۳۰ تا ۵۰ درصــدی واحدهای 
پرورش مرغ هم مطرح شــده اســت که البته با توجه به معضالت و 
شیوع برخی از کاستی ها از جمله گرانی سرسام آور نهاده های دامی، 
ممنوعیت صادرات و نوسان قیمت در بازارهای داخلی ورشکستگی و 
یا حداقل زیان دهی این واحدها دور از ذهن نیست. به نظر می رسد در 
بازار تولید و مصرف گوشت سفید و به خصوص مرغ نوعی چرخه اتهام 
زنی در حال شکل گرفتن اســت؛ مردم از عدم ثبات قیمت ها ناراضی 
هستند و تولیدکنندگان را مقصر می دانند در مقابل تولید کنندگان هم 
عدم حمایت دولت و سیاست گذاری های بدون برنامه ریزی را عاملی 
برای نوسان قیمت ها و زیان دهی خودشان معرفی می کنند و در این 
میان هر از گاهی بخشی از این ماجرا متهم به گران فروشی و یا عدم 

مدیریت درست می شود. این مسئله در روزهای اخیر هم در بازار مرغ 
اصفهان مشاهده شده است در حالی که مردم از قیمت باالی مرغ در 
بازار ناراضی هستند و فروش این ماده پروتئینی تا مرز ۱۳ هزار تومان 
در هفته گذشته هم رسید؛ اما مرغداران می گویند این قیمت ها نه تنها 
عادالنه نیست بلکه صنعت مرغداری را به سمت و سوی ورشکستگی 
پیش خواهد برد. در همین زمینه رییس انجمن صنفی کشتارگاه های 
صنعتی مرغ استان اصفهان با بیان اینکه هر گونه افزایش نرخ مرغ را 
تکذیب می کنم، گفت: تولیدکنندگان مرغ در حال آسیب هستند و اگر 
به قیمت مصوب نرســیم مرغداران رو به ورشکستگی خواهند رفت.

حمیدرضا شیخان درباره نوسانات و افزایش قیمت مرغ، اظهار کرد: در 
شــرایط کنونی هر گونه افزایش نرخ مرغ را تکذیــب می کنم، چراکه 
قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار کشور برای مصرف کننده ۱۲ هزار و ۹۰۰ 
 تومــان اســت کــه اکنــون حــدود ۹۰۰ تومــان زیــر ایــن قیمت 

توزیع می شود.
وی با بیان اینکه قیمت کنونی مرغ برای صنعت مرغ اســتان و کشور 
بسیار بد اســت، تاکید کرد: تولیدکنندگان مرغ در حال آسیب هستند 
و اگر به قیمت مصوب نرســیم مرغداران رو به ورشکستگی خواهند 
رفت.وی، درباره مشکل تامین نهاده های مرغداران و احتمال کاهش 

جوجه ریزی، پیش بینی کرد: احتماال نوسانات و افزایش قیمت مرغ 
۱۰ درصد باشد، از ســوی دیگر دولت به دنبال این است که نهاده ها را 
با قیمت مصوب به دســت مصرف کننده برســاند، مگر اینکه شرایط 
دیگری رقم بخورد و نهادها با ارز نیمایی وارد شود.شیخان گفت: امروز 
قیمت مرغ در کشتارگاه های اصفهان ۱۱۲۶۰ تومان است که به دست 
مصرف کننده ۱۲۱۰۰ تومان می رسد و نسبت به روزهای گذشته کاهش 
داشته است. اغلب فعاالن و کارشناسان این حوزه معتقدند  مرغداران 
نفس های آخرشــان را می کشــند و با اوضاع فعلی حال و روز خوبی 
ندارند اگر دولت حمایت نکند و برای این قشر از جامعه بسته حمایتی 
را در نظر نگیرد، ســبب می شــود که تولیدکنندگان مهم ترین بخش 
پروتئین با شکســت مواجه شــوند. به عقیده تولید کنندگان؛ ارزانی 
گوشــت مرغ نباید به یک انتظار عمومی در کشــور تبدیل شود و الزم 
است تا هزینه های تولید و مصرف با همدیگر همخوانی داشته باشد. 
از سوی دیگر با گرانی گوشت قرمز مردم به خصوص در  طبقه متوسط و 
ضعیف امیدارند تا باارزان نگه داشته شدن قیمت گوشت سفید بتوانند 
ســبد پروتئینی خود را از طریق آن تامین کننــد و در این میان دولت 
همچنان سرگردان میان حمایت از تولید کننده و سیاست گذاری برای 

مصرف کننده بالتکلیف باقی مانده است.

معــاون صنایــع دســتی اداره میــراث فرهنگی و 
گردشــگری و صنایــع دســتی اســتان اصفهان 
 گفت:فعاالن صنایع دســتی بــا تولیــد کورکورانه، 
نمی توانند توقع خرید آثار خود را از خریداران داشته 
باشــند.جعفر جعفر صالحی  ادامــه داد: به فعاالن 
حــوزه صنایع دســتی توصیه می کنم نگاه شــان را 
به تولیــد و فروش صنایع دســتی تغییر دهند. وی 
افزود:نگاه هــای صددرصد تخصصــی و حرفه ای 

رشــته های خاص صنایع دســتی، در بحث تولید و 
در بحث فــروش منجر به این می شــود که بتوانیم 
گوی رقابت را در حوزه صنایع دستی از رقبای جهانی 
برباییم.معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی 
گردشگری و صنایع دستی اســتان اصفهان گفت: 
مانند گذشته دیگر الزم نیســت برای خرید صنایع 
دستی خریدار به فروشــگاه حضور پیدا کند امروز از 
طریق فروشــگاه های مجازی فرآیند فروش کامال 
حاصل می شود.جعفرصالحی عنوان کرد: هنرمندان 
در بحث تولید صنایع دســتی باید بازار ها را به خوبی 
بشناســند. اگر تولید کورکورانه داشته باشند؛ به این 
معنا که بدون نیاز و توجه به بازار هدف، فقط تولیدات 
را بیشــتر کنند و به نیاز و سلیقه خریدار توجه نکنند، 

نمی توانند توقع خرید آثار خود را از خریداران داشته 
باشــند، چون خریدار هیچ اجباری برای خرید آثار 
ندارد.وی اظهار داشت: بسته بندی محصوالت امروزه 
محور فروش اســت. بســته بندی زیبا و کاربردی، 
جذابیت را برای فروش محصول به وجود می آورد. 
اگر به بسته بندی محصوالت صنایع دستی اهمیت 
ندهیم نمی توانیم توقع فروش آنچنانی را نیز داشته 
باشیم.معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی 
گردشگری و صنایع دستی اســتان اصفهان گفت: 
تولید کنندگان صنایع دســتی اگر به نشــان، برند و 
اعتماد سازی مشتریان توجه نکنند، در حوزه فروش 
صنایع دستی نمی توانند اعتماد خریدار را جلب کنند 

و به موفقیت چشمگیر نخواهند رسید.

فعاالن حوزه صنایع دستی از تولید کورکورانه بپرهیزند

رشد 600 درصدی عرضه 
کاال و مواد غذایی آنالین 

در اصفهان 

خبر روز

در حالی که مردم از قیمت باالی مرغ در بازار ناراضی هستند 
و فروش این ماده پروتئینی تا مرز 13 هزار تومان در هفته 
گذشته هم رسید؛ اما مرغداران می گویند این قیمت ها نه 
تنها عادالنه نیست بلکه صنعت مرغداری را به سمت و سوی 

ورشکستگی پیش خواهد برد

چه کسانی برنده قرعه کشی ثبت نام خودرو شدند؟
طـی چنـد روز اخیـر قرعـه کشـی پیـش فـروش ثبـت نـام دو شـرکت خودروسـاز سـایپا 
و ایـران خـودرو بـه اتمـام رسـید و ۲۵ هـزار نفـر در ایـن طـرح برنـده شـدند، امـا بسـیاری 
از ثبـت نـام کنندگانـی کـه نـام آنهـا از 
ایـن قرعـه خـارج نشـد ایـن سـوال را 
مـی پرسـند کـه برنـدگان چـه کسـانی 
بودنـد و آیـا ایـن سیاسـت دو شـرکت 
موجـب کاهش قیمـت خـودرو خواهد 
شـد؟یکی از ثبـت نـام کننـدگان ایـن 
طـرح بـرای شـرکت ایـران خـودرو، 
می گویـد: من و همسـرم در ایـن طرح 
ثبـت نـام کردیـم، امـا گویـا شانسـی 
بـرای برنـده شـدن نداشـتیم و اکنـون 
ناچاریـم از بـازار آزاد خریـداری کنیم.یکـی دیگـر از ثبـت نام کننـدگان که بـه گفته خـود در طرح 
ایران خـودرو بـه نـام پسـرش ثبت نـام کـرده بـود، نیـز گفـت: از اواخر سـال گذشـته بـه دنبال 
خریـد خـودرو بـرای پسـرم بـودم، امـا نوسـان بـازار بسـیار زیـاد بـود و هـر روز قیمت هـا رو به 
افزایش رفـت، بنابرایـن تصمیم گرفتم شـانس خـود را در ایـن طرح امتحـان کنم که متاسـفانه 
نام مـا از این قرعـه خـارج نشـد.یکی از بنـگاه داران اصفهـان نیـز دربـاره دو طرح اخیر شـرکت 
های خودروسـاز ، گفت: این طـرح ها تا حـدودی موجب کم شـدن قیمـت خودرو در بازار شـده 

اسـت، امـا بایـد دیـد تـا چـه میـزان قیمـت کاهش داشـته اسـت. 
به عنـوان مثـال خودرویـی کـه ۱۰ برابر گـران شـده بـا اجـرای ایـن طرح هـا در بـازار آزاد تنها ۲۰ 
درصـد ارزان شـده اسـت.بنگاه دار دیگـری بـا اعتقـاد بـر این کـه طرح هـای پیـش فـروش دو 
خودروسـاز تاثیـری در ثبـات و آرامـش بـازار نـدارد و تنهـا به صـورت آرام بخـش عمـل می کند، 
گفـت: تجربه سـال های گذشـته نشـان داده دولت و شـرکت های خودروسـاز مسـکنی بـه بازار 
خـودرو تزریـق می کننـد و یکـی دو ماه قیمـت ها افـت پیدا مـی کنـد، اما بعـد از مدتی شـرایط 
بـازار ملتهب تر از گذشـته خواهـد شـد.وی مدعی اسـت، تمـام خودروهایی کـه اکنـون در طرح 
های مختلـف خرید و فـروش می شـود پیـش از این توسـط دو شـرکت ایـران خودرو و سـایپا 
تولیـد و در پارکینگ هـای آنهـا خاک می خورد. درسـت اسـت کـه مردم بـه دلیل کاهـش ارزش 
 پول خود اقـدام بـه خرید خـودرو می کننـد، امـا در نهایـت توان خریـد و احتـکار ۲ یـا ۳ خودرو 

را دارند.
رییـس اتحادیـه فروشـندگان خـودروی اصفهـان نیـز در این بـاره گفـت: ایـن گونه طـرح های 
ثبـت نامـی خـودرو و قرعـه کشـی آن راهـکار مشـکل نوسـانات شـدید بـازار خـودرو نیسـت، 
چراکـه در عمـل خودرویـی وجـود ندارد.حمیدرضـا قنـدی اظهـار کـرد: با وجـودی که حـدود ۷ 
میلیـون نفـر در طـرح قرعـه کشـی دو شـرکت خودروسـاز ثبت نـام کردنـد؛ امـا امروز بسـیاری 
 ایـن سـوال را مـی پرسـند کـه چـه کسـی در قرعـه کشـی خودروهـای دو شـرکت خودروسـاز

 برنده شد؟ در حالی که از هر ۲ هزار نفر یک نفر برنده شد.
وی به پیش فروش جدید دو شـرکت خودروسـاز نیز اشـاره کـرد و گفت: این پیـش فروش نیز 
دردی از بـازار خودرو دوا نمـی کند، چراکـه تا یک سـال آینده خودرویی به دسـت مصـرف کننده 
نمـی رسـد.قندی بـا تاکید بـر اینکـه مصـرف کننـده واقعی خـودرو در زمـان نیـاز و به طـور قطع 
از بـازار آزاد خریـد می کنـد، اظهـار کرد: از سـوی دیگر افـرادی کـه در بـازار آزاد، خـودروی خود را 
معامله مـی کنند، آن را به قیمـت روز بازار و نـه کارخانه می فروشـند.وی با تاکید بـر این که طرح 
قرعـه کشـی و پیش فـروش خـودرو هیـچ تاثیـری بـر بـازار آزاد نداشـته اسـت، گفت: بـا توجه 
 بـه اینکـه خودرویی تحویـل مردم نشـده، پیـش بینی می شـود قیمـت خـودرو در آینـده دوباره

 افزایش یابد.

کافه اقتصاد

در اجرای طرح ملی مشاغل خانگی محقق شد؛سوال روز

حمایت جهاد دانشگاهی اصفهان از صنعت تولید و پرورش زالو
مدیر مرکز خدمات کشاورزی غیر دولتی مرتبط با زالو در اصفهان گفت: مهارت آموزی، شناسایی و سامان دهی افراد با رویکرد تقاضا محوری، منتج به اشتغال در 
صنعت زالو می شود.سعید صفوی پور اظهار کرد: امروزه به خاطر آلودگی محیط زیست و بهره برداری بیش از حد از محیط زیست، زالو بسیار کمیاب شده است، 
بنابراین بسیاری از کشورها از جمله )آلمان، روسیه، مجارستان، آمریکا، کانادا، فرانســه، ترکیه و ...( برای پرورش و تولید زالوی پزشکی به تکاپو افتاده تا نیاز 
بازار متقاضی زالوی طبی را برطرف کنند. هر چند با نیاز فراوان و روزافزون و در حال گسترش دنیا این کار محال به نظر می رسد، زیرا به طور روزافزون تقاضا برای 
زالوی طبی افزایش می یابد.مدیر مرکز خدمات کشاورزی غیر دولتی مرتبط با زالو در اصفهان با تاکید بر ضرورت تولید زالو در کشور، گفت: جلوگیری از آسیب به 
محیط زیست با شکار بی رویه و انقراض زالو در طبیعت، اشتغال زایی، گامی موثر در دستیابی به توسعه پایدار، راه اندازی با سرمایه کم و صادرات و کسب درآمد غیر 
نفتی از جمله مواردی است که ضرورت تولید زالو را در کشور اثبات می کند.مرکز خدمات توان افزایی و مهارت آموزی کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی صنعت 

زالوی ایران در قالب یکی از پشتیبان های طرح ملی مشاغل خانگی با جهاد دانشگاهی واحد اصفهان همکاری می کند.

آغاز برداشت گندم 
و جو از مزارع 

اصفهان
مدیر امــور زراعت ســازمان 
جهــاد کشــاورزی اســتان 
اصفهان  اعالم کــرد عملیات 
برداشت مزارع گندم و جو در 
ســال زراعی جاری در سطح 
۲۳ هزار و ۶۷۹ هکتار آغاز شده 

و همچنان ادامه دارد.

وز عکس ر

بر اســاس گزارش اتحادیه کسب وکارهای 
مجازی، حوزه هایی مانند عرضه کاال و مواد 
غذایــی، عرضه لــوازم دیجیتال، مشــاوره 
پزشکی، ویدئو و رسانه، خرید آنالین بلیت 
و رویداد آنالین با افزایش حجم سفارش ها 
روبه رو بودند و توانستند در این ایام به مردم 
خدمت رســانی کنند. اما کســب وکارهای 
حوزه های خدماتی ، گردشــگری ، تاکســی 
آنالین، تبلیغات آنالین ، مسکن و سفارش 
آنالین غذا با کاهش چشــمگیری از حجم 
سفارشات روبه رو بودند که بسیاری از آنها را 
مجاب به تعدیل نیرو یا در بعضی از شهرها، 
تعطیلــی کسب وکارشــان کرد. بر اســاس 
گزارش اتحادیه کســب و کارهای مجازی، 
بیشترین کاهش حجم سفارش ها مربوط 
به کسب و کارهای حوزه گردشگری با کاهش 
۹۷ درصدی بوده است. در واقع می توان گفت 
کاهش تقاضای مردم برای سفر و همچنین 
محدودیت های تردد موجب شــد تا بخش 
زیادی از کســب وکارهای حوزه گردشگری 
بــا کاهش قابــل توجه حجم ســفارش ها 
مواجه شوند.کســب وکارهای حوزه عرضه 
کاال و مــواد غذایی بــا رشــد ۱۲۱ درصدی 
حجم سفارشــات، حوزه ویدئو و رســانه با 
افزایــش ۵۵ درصدی، عرضــه محصوالت 
دیجیتال با افزایش ۳۲ درصدی و مشاوره 
پزشــکی با افزایش ۲۲ درصــدی برندگان 
شــیوع کرونا بین کســب وکارهای مجازی 
بودند.کســب وکارهای مجازی حوزه عرضه 
کاال و مواد غذایی شــهر اصفهان رشد حدود 
۶۰۰ درصدی در حجم ســفارش ها را تجربه 
کرده اند. بازندگان شیوع کرونا در این شهر در 
میان  کسب وکارهای مجازی، تاکسی های 
آنالین با کاهــش ۵۰ درصدی، فعاالن حوزه 
خدماتی با کاهش ۹۰ درصدی و گردشگری 
با کاهش ۱۰۰ درصدی بوده انــد. اصفهان با 
۱۲۷ کســب وکار عضو اتحادیه جایگاه دوم 
تعداد کســب وکارهای مجازی عضو را پس 

از شهر تهران به خود اختصاص داده است.
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خراش کرونا بر بازار صنایع دستی چهارمحال و بختیاری
ویروس کرونا بر  حوزه های اقتصادی اثرگذار بوده اســت، حتی روی 
صنایع دستی، که باعث شده تا بازار صنعت گران و هنرمندان این بخش 
در روز جهانی صنایع دســتی با رکود مواجه باشــد و خراش زخم دار بر 
صورت این بخش از اقتصاد خرد وارد کنــد. اهمیت در تولیدات محلی 
و ارتقای وضعیت و جایگاه بازارهای صنایع دســتی به گونه ای اســت 
که ۲۰ خرداد به نام روز جهانــی و ۲۰ تا ۲۶ خــرداد به عنوان هفته ملی 
صنایع دســتی و هنرهای سنتی نام گذاری شــده است.صنایع دستی 
به تولیدات هنرصنعت هایی گفته می شــود که ریشه در آداب و رسوم، 
افکار، عقیده ها و ســنت های یک جامعــه دارد و برای رفــع نیازهای 
روزمره طراحی و تولید شده اند.صنایع دستی به عنوان فرهنگ عمومی 
و هویت اجتماعی ســبک زندگی هر منطقه و کشوری در دنیا قلمداد و 
برای ماندگاری و انتقال آن به نســل های بعدی تالش می شود.عالوه 
بر نوســانات اقتصادی،گرانی مواد اولیه، کاهش فروش و مشــکالت 
فراوان دیگر در حوزه تولید صنایع دستی طی سال های اخیر، اما شیوع 
ویروس کرونا از اسفندماه سال گذشــته در ایران باعث شد تا فعاالن 
صنایع دستی با مشکالت بیشتری مانند از دست دادن بازار نوروز مواجه 
شــوند.چهارمحال و بختیاری افزون بر ۱۲ هزار هنرمند صنایع دستی 
دارد که از این تعداد ۳ تا ۶ هزار نفر در فصل های مختلف سال فعالیت 
می کنند که اکنون ۵۲ رشته صنایع دستی شهری، روستایی و عشایری 
در چهارمحال و بختیاری وجود دارد.بافته های داری مانند فرش بافی، 
گلیم بافی، جاجیم بافی و قالی بافی، چوخابافی، نمدمالی، کاله مالی، 
گیوه دوزی، ســرمه دوزی، منبت کاری، ســفال گری، خورجین بافی، 
بافت سیاه چادر، قفل سازی، حجاری، گره چینی، احجام فلزی خاتم و 
مشتقات آن ها از مهم  ترین صنایع دستی شهری، روستایی و عشایری 

چهارمحال و بختیاری به شمار می رود.

9۶۶ شغل مستقیم در حوزه صنایع دستی 
چهارمحال و بختیاری ایجاد شد

معــاون صنایع دســتی و هنرهــای ســنتی اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دســتی چهارمحال و بختیاری گفت: سال گذشته 
۹۶۶ شغل مستقیم در حوزه صنایع دستی این استان ایجاد شده است.

مهرداد رییسی  تاکید کرد: سال گذشته ۶۰۲ نفر توانستند در دوره های 
آموزشــی کوتاه مدت صنایع دستی شــامل قالب دوزی، صنایع چوب، 
طراحی سنتی، پاپیه ماشه، نگارگری و بافتنی سنتی شرکت کنند.وی 
افزود:در این مدت ۱۹ پروانه تولید کارگاهی، ۹۴۷ پروانه تولید انفرادی، 
۲۰ اعالمیه تاسیس کارگاه، ۴۳۱ کارت شناسایی هنرمندان و ۵۷۴ مجور 
مشاغل خانگی صادر شد.معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی اداره 

کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دســتی استان اظهار داشت: 

پارســال ۲۰ کارگاه تولید صنایع دستی در اســتان ایجاد و چهار کارگاه 
توسعه داده شد.وی گفت: سال گذشته چهار نشان ملی در رشته های 
گلیم، مینیاتور، سبدبافی و قفل سازی و همچنین دو نشان جغرافیایی 
شامل چوقابافی منطقه بازفت و سنگ تراشی هفشجان شهرکرد برای 
چهارمحال و بختیاری گرفته شده است.رییسی تاکید کرد: سال گذشته 
۹۹ میلیارد و ۱۹۲ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال تســهیالت از محل مشاغل 
خانگی، روستایی و فراگیر به فعاالن صنایع دستی استان برای اجرای 

۸۴۲ طرح پرداخت شد.
وی با اشاره به بروز مشکالتی برای فعاالن حوزه صنایع دستی به دنبال 
شیوع ویروس کرونا افزود: ترس از گران شدن مواد اولیه مصرفی، از 
دست دادن بازارهای سنتی فروش به خصوص در نوروز، از دست رفتن 
فرصت های طالیی بازار، تعطیلی کارگاه های تولیدی به دلیل بلوکه شدن 
سرمایه مجری، توقف چرخه اقتصادی کارگاه ها و مشکالت در عرضه 
و فروش محصوالت تولیدی و همچنیــن بیکاری کارفرمایان و نیروی 
انسانی زیرمجموعه آنان از مهم ترین دغدغه های هنرمندان این حوزه 
است.معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دســتی اســتان تصریح کرد: در این راستا وزارت 
میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی برای حمایت از فعاالن 
عرصه تولید و فروش و اختصاص کمک های فنی و اعتباری یا پرداخت 
تســهیالت کم بهره بانکی برنامه هایی را در دســتور کار قرار داده است.

وی یادآور شد: جبران بخشــی از ضرر و زیان هنرمندان و فعاالن حوزه 

صنایع دســتی به عنوان گروهی از اقشار آســیب پذیر جامعه در دوران 
پســاکرونا باید مورد توجه دولت با همکاری دســتگاه های حمایتی 
قرار گیرد.رییسی اظهار داشت: برآورد پیشــنهادی خسارت های وارد 
شده به صنایع دستی چهارمحال و بختیاری به وزارت میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دستی اعالم شده و امید اســت با سیاست های 
حمایتی و اختصاص تسهیالت مناســب، در راستای گره گشایی و رفع 

مشکالت هنرمندان صنایع دستی اقدام الزم انجام شود.

بازار صنایع دستی چهارمحال و بختیاری در دوران 
کرونا بدون مشتری فعالیت می کند

رییس اتحادیه تعاونی های صنایع دستی چهارمحال و بختیاری نیز گفت: 
در زمان شیوع ویروس کرونا، بازار صنایع دستی این استان در شرایطی 
بسیار سخت و بدون مشتری در حال فعالیت است.عارف رییسی تاکید 
کرد: متاسفانه در این دوران بازار و دوره های آموزشی صنایع دستی استان 
نیمه تعطیل و حتی تعطیل شده است.وی افزود: از زمان شیوع ویروس 
کرونا تاکنون هیچ گونه کمک و یا پیشــنهادی از سوی مسئوالن میراث 
 فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی چهارمحال و بختیاری مطرح نشده 
است.رییسی تصریح کرد: کمک به ایجاد ســامانه های اینترنتی برای 
آموزش، تولید و فروش از راهکارهای پیشــنهادی برای رفع مشــکالت 
هنرمندان صنایع دستی در دوران شــیوع ویروس کرونا ست که این کار 

بدون کمک دولت مشکل خواهد بود.

فعالیت 10 کارگاه بسته بندی ماهی در چهارمحال و بختیاری
هم اکنون، ۱۰ کارگاه بسته بندی ماهی در استان چهارمحال و بختیاری فعالیت دارد.  مدیر صنایع تبدیلی و 
تکمیلی جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: هم اکنون، ۱۰ کارگاه بسته بندی ماهی قزل آال رنگین 
کمانی در استان فعالیت دارد.طهمورث فتاحی افزود: ظرفیت این کارگاه ها ۱۵ هزار تن در سال است.وی 
اضافه کرد: پارسال ۵۰۰ تن ماهی قزل آال رنگین کمانی به کشــور های عراق و روسیه صادرات داشتیم.

چهارمحال و بختیاری با برخورداری از ظرفیت ها و منابع آبی مستعد جهت تولید ماهی سردابی، در بیش از 
یک دهه اخیر، رتبه نخست کشوری در این زمینه را به خود اختصاص داده است.ساالنه به طور متوسط ۲۴ 
هزار تن ماهی قزل آالی رنگین کمانی در مزارع پرورش ماهی استان چهارمحال و بختیاری تولید می شود.

 آمادگی کامل جایگاه های عرضه سوخت منطقه 
چهارمحال و بختیاری

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه چهارمحال و بختیاری از آمادگی کامل جایگاه های 
عرضه سوخت در سطح استان خبر داد.جلســه ای از طریق ویدئو کنفرانس در ستاد منطقه با هدف 
هماهنگی های الزم برای عرضه به هنگام و منطقی انواع سوخت مایع در بخش های مختلف مصرف با 
حضور مدیر و مسئوالن و رؤسای نواحی برگزار شد.در این جلسه ضمن ارائه گزارشی از عملکرد نواحی 
و واحدهای عملیاتی پیرامون وضعیت سوخت رسانی به نقاط مختلف استان، مدیر منطقه چهارمحال 
و بختیاری با تاکید بر برنامه ریزی های الزم در جهت خرید به موقع سوخت توسط جایگاه داران، گفت: 
مشــکلی در تامین به موقع و توزیع در جایگاه ها وجود ندارد. جعفر ساالری نسب افزود: با نظارت 
و کنترل های به عمل آمده مسئوالن و کارشناسان شرکت، تاسیســات و سکوهای سوخت گیری، 
تلمبه ها، تجهیزات فنی سامانه های هوشمند سوخت و سخت افزارهای پرداخت  بانکی از وضعیت 
مطلوبی برخوردار است.وی اظهار کرد: شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه چهارمحال و 

بختیاری بر فعالیت ۷۲ جایگاه عرضه سوخت در سطح استان نظارت دقیق و کامل دارد.

   ۶7هزار هکتار از اراضی کشاورزی چهارمحال
 به سیستم آبیاری نوین مجهز هستند

رییس جهاد کشــاورزی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه ۵۶ درصد زمین های کشاورزی این استان 
به آبیاری نوین مجهز شده است، بیان کرد: ۶۷ هزار هکتار از اراضی کشاورزی در چهارمحال و بختیاری 
به سیستم آبیاری نوین مجهز هستند.ذبیح ا... غریب با اشاره به اینکه توسعه تجهیزات آبیاری نوین در 
مزارع کشاورزی در دستور کار است، ادامه داد: ۹۰ طرح تجهیز زمین های کشاورزی چهارمحال و بختیاری 
به شبکه آبیاری نوین با وسعت چهار هزار و ۴۰۰ هکتار در دست اقدام است.وی افزود: دو هزار هکتار از 
اراضی کشاورزی این استان برای کشت بهاره و دو هزار و ۴۰۰ هکتار برای کشت پاییزه آماده و بهره برداری 
می شود.رییس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری یادآور شــد: ۵۵۰ هکتار از زمین های کشاورزی 

چهارمحال و بختیاری به کشت گل محمدی و ۲۳۰ هکتار به کشت زعفران اختصاص یافته است.

۶8 هزار بازرسی از اصناف چهارمحال و بختیاری انجام شد
 مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه ۶۸ هزار 
بازرسی از اصناف چهارمحال و بختیاری در سال جاری انجام شد، اظهار کرد: در این بازرسی ها بیش 
از سه هزار تخلف صنفی کشف شد.محمد رضا رییســی تاکید کرد: برای تخلفات پرونده تشکیل 
شده و به تعزیرات حکومتی ارسال شده اســت.وی بیان کرد: میزان کل تخلفات حدود ۱۲ میلیارد 
تومان بوده است.رییسی ادامه داد: بیشترین تخلفات در زمینه های گران فرشی، کم فروشی، رعایت 
نکردن بهداشت و عرضه خارج از شبکه گزارش شده اســت.وی ادامه داد: حدود ۲۶ میلیارد ریال 

تخلف در حوزه آرد و نان در این استان کشف شده است.

بام ایرانبا مسئولان

مفاد آراء
3/88 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مســتقر در منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب شــرق اصفهان تصرفانه 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشخصات متقاضیان و امالک 
 مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عمــوم در دو نوبت به فاصلــه 15 روز آگهی

 می شود و در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی دارند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی نسبت به ردیف )الف( به مدت دو ماه و نسبت به ردیف 
)ب( به مدت یک ماه اعتراض خود را به این منطقه تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند و گواهی 
طرح دعوا را به این منطقه ثبتی ارائه نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
1- رای شماره 139960302210000204-1399/02/31 خانم لیال سادات جانقربان 
به شماره شناسنامه 681 اصفهان و کدملی 1289392560 فرزند سید اسداله در سه دانگ 
قســمتی از یک باب خانه به مســاحت 136 متر مربع انتقال عادی مع الواسطه از طرف 
محمد شفیع شفیعی اشــکاوندی مفروزی از پالک شــماره 1050 اصلی واقع در بخش 

6 ثبت اصفهان
2- رای شماره 139960302210000203-1399/02/31 آقای حسین مبشری نژاد به 
شماره شناسنامه 1914 اصفهان و کدملی 1283587890 فرزند احمد در سه دانگ یک 
باب خانه به مساحت 136 متر مربع انتقال عادی مع الواسطه از طرف محمد شفیع شفیعی 

اشکاوندی پالک شماره 1050 اصلی واقع در بخش 6 ثبت اصفهان
3- رای شماره 139960302210000201-1399/02/31 آقای ابراهیم کریمی دهنوی 
به شماره شناسنامه 67 و کدملی 5419489139 فرزند کریم ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 108 متر مربع انتقال عادی مع الواسطه از طرف اسماعیل اسماعیلی دنارتی پالک 

شماره 99 اصلی واقع در بخش 6
4- رای شماره 139960302210000222-1399/03/11 آقای ولی اله علیان به شماره 
شناسنامه 2 صادره شهرضا و کدملی 1199540382 فرزند امراله در ششدانگ یک باب 
خانه نیمه کاره به مســاحت 267/80 متر مربع انتقال عادی مع الواسطه از طرف عباس 

اسماعیلی دنارتی فرزند حسین از پالک 99 اصلی واقع در بخش 6 ثبت اصفهان
5- رای شماره 139960302210000223-1399/03/11 خانم مریم اکبری به شماره 
شناسنامه 658 و کدملی 1287911821 صادره اصفهان فرزند عبداله در ششدانگ یک 

باب خانه به مســاحت 269 متر مربع انتقال عادی مع الواسطه از طرف عباس اسماعیلی 
دنارتی پالک فرعی 99 اصلی واقع در بخش 6 ثبت اصفهان

6- رای شماره 139960302210000202-1399/02/31 خانم فخر السادات پرسای به 
شماره شناسنامه 392 و کدملی 1284439127 فرزند سید محمد علی در ششدانگ یک 
باب باغ ویال به مساحت 4642/79 متر مربع 104 اصلی واقع در بخش 20 ثبت اصفهان. 

انتقال عادی مع الواسطه از طرف علی رحیمی ایچی فرزند حاج جعفر
7- رای 139960302210000198-1399/02/31 خانــم ملیحــه کاهی به شــماره 
شناسنامه 1979صادره اصفهان کدملی 1283612186 فرزند اکبر در ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 142/64 متر مربع انتقال عادی مع الواسطه از طرف یوسف خاکی فرزند 

جواد از پالک شماره 99 اصلی واقع در بخش 6 حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان
8- رای شماره 139960302210000160-1399/02/25 آقای امیر مسعود طالبی به 
شماره شناســنامه 2621 و کدملی 1091418853 فرزند مرتضی در ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 1197/70 متر مربع مفروزی از پالک شماره 220 فرعی از 2248 اصلی 

واقع در بخش 6 ثبت اصفهان
9- رای شــماره 139960302210000197-1399/02/31 آقای ســید ابوذر قریشی 
به شــماره شناســنامه 94 صادره اصفهان و کدملی 1291577556 فرزند سید جمال در 
ششدانگ یک باب خانه به مســاحت 683/06 متر مربع مفروزی از پالک شماره فرعی 

1035 از 2248 اصلی واقع در بخش 6 ثبت اصفهان
10- رای شماره 139960302210000199-1399/02/31 خانم اکرم صادقی نوکورانی 
به شماره شناسنامه 388 و کدملی 1971045667 فرزند حاجی آقا در شش دانگ یک باب 
خانه به مساحت 426/49 متر مربع انتقال عادی مع الواسطه از طرف جمشید فداکار فرزند 

تقی مفروزی از پالک شماره 1039 فرعی 2248 اصلی واقع در بخش 6 ثبت اصفهان
11- رای شــماره 139960302210000161 - 1399/02/25 آقای مرتضی خدادایان 
زغماری به شماره شناسنامه 195 و کدملی 1284252876 فرزند حسین ششدانگ یک 
باب زمین مزروعی به مســاحت 45467 متر مربع مفروزی از پالک شماره 2188 اصلی 
واقع در بخش 6 ثبت اصفهان انتقال عادی مع الواســطه از طرف یوســف مشیر فاطمی 

فرزند صادق
12- رای شــماره 139960302210000162-1399/02/25 آقای رســول رضوانی 
ســیچانی به شــماره شناســنامه 399 صادره اصفهان و کدملی 1288692552 فرزند 
عبدالکریم در ششدانگ یک باب باغ ویال به مساحت 2128 مفروزی از پالک شماره 2188 

اصلی واقع در بخش 6 انتقال عادی مع الواسطه از طرف ورثه معصومه باقری
13- رای شماره 139960302210000200-1399/02/31 آقای جلیل احمدی به شماره 

شناسنامه 1420 و کدملی 1090347162 فرزند مرتضی در ششدانگ یک باب گلخانه به 
مساحت 1137/10 متر مربع مفروزی از پالک شماره 977 فرعی از 2248 اصلی واقع در 

بخش 6 ثبت سهم االرث پدری
14- رای شــماره 13996030221000226-1398/03/11 آقای محمد علی رستمی 
شناسنامه 1864 و کدملی 6609414319 فرزند علی در ششدانگ یک بابخانه به مساحت 
1500 متر مربع مفروزی از پالک شــماره فرعــی 138 از 2248 اصلی واقع در بخش 6 

اصفهان انتقال عادی مع الواسطه از طرف
15- رای اصالحی شماره 139960302210000155-1399/02/24  آقای مجتبی صیام 
پور به شماره شناسنامه 29 صادره اصفهان و کدملی 12917882575 فرزند عبدالخالق 

حدود اصالح گردید پالک 1762 اصلی از 872 فرعی بخش 6 
16- رای اصالحی شماره 139960302210000205-1399/02/08 آقای سید محمد 
طباطبایی به شماره شناسنامه 129 صادره اصفهان و کدملی 1288496788 فرزند سید 
رحیم حدود پالک 137 اصلی از 402 فرعی واقع در بخش 20 ثبت اصفهان اصالح گردید.

17- رای اصالحی شماره 139960302210000195- 1399/02/31 خانم زهره باقری 
به شماره شناسنامه 27194 و کدملی 1090269943 فرزند محمد در شش دانگ یک خانه 

حدود اصالح گردید.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/03/21 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/04/05 

م الف: 867466 ناصر صیادی رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب شرق اصفهان
حصر وراثت

3/89  آقای فرهاد کشمشی فرزند رضا باستناد شــهادت نامه و گواهی فوت و رونوشت  
شناسنامه ورثه، طی درخواستی به شــماره کالسه  162/99 به این شــورا چنین اشعار 
داشته است که شــادروان مرحوم آقای رضا کشمشی فرزند حسن در اقامتگاه دائمی خود 
فوت نموده و ورثه حین الفــوت آن مرحوم عبارتند از: 1- ماهرخ چراغی بادی، همســر 
به شماره شناســنامه 57، 2- شــیرین ذاکر ، فرزند به شماره شناســنامه 92 ، 3- فرهاد 
کشمســی بادی، فرزند به شماره شناســنامه 36، 4- نسرین کشمشــی بادی، فرزند به 
شماره شناسنامه 3536، 5- علیرضا کشمشــی بادی، فرزند به شماره شناسنامه 4170، 
6- محبوبه کشمشی بادی، فرزند به شماره شناســنامه 180، 7- زهره کشمشی بادی، 
فرزند به شماره شناسنامه 61، 8- معصومه کشمشــی بادی، فرزند به شماره شناسنامه 
177، 9- فاطمه کشمشــی بادی، فرزند به شــماره شناســنامه 125 و به جز افراد فوق 
الذکر وارث دیگری ندارد. لذا مراتب جهت نشــر در یکی از روزنامه های کثیر االنتشــار 
ارســال می گردد  تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 

 نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 871936 شعبه اول شورای حل اختالف بخش امام زاده شهرستان بادرود

ابالغ رای
3/90 شــماره پرونده : ش 8 ح  شــماره دادنامه 679– 13 / 9 / 95 تاریخ رســیدگی : 
درخصوص دادخواست زهرا خسروی آدرس شاهین شــهر خ طالقانی فرعی 10 مجتمع 
پرســتو 3 واحد 5 به طرفیت خوانده مســلم مختاری مرادی مجهول المکان به خواسته 
الزام خوانده بــه فک پالک 762 ل 34 ایــران 14 انضمام هزینه دادرســی 500 / 912 
نهصد و دوازده هزار و پانصد ریال بدین شــرح که خواهان خودرو مذکــور را به خوانده 
فروخته اســت و با عنایت به شــماره 1 / 6 / 12 / 13 / 1452 – 1 / 6 / 95 پلیس راهور 
مبنی بر مالکیت خانم زهرا خسروی خوانده نسبت به فک پالک امتناع نموده و با پالک 
خودرو متعلق به خواهان در تردد اســت نظر به اینکه خوانده علی رغــم ابالغ قانونی و 
ضمایم آن در شورا حضور پیدا نکرده و مستندات ارایه شــده و استعالم صورت گرفته از 
پلیس راهور مورخ 1 / 6 / 12 / 13 / 1452 – 1 / 6 / 95 بر اشــتغال خوانده بر عدم انجام 
تعهد بر فک پالک 762 ل 34 ایران 14 متعلق به خواهان داللت دارد . شــورا با عنایت 
به اظهارات خواهان و بررسی پرونده خواســته خواهان را ثابت تشخیص داده و به استناد 
ماده 198 آیین دادرســی مدنی و ماده 219 و 220 و 221 قانون مدنی رای بر محکومیت 
خوانده به فک پالک به شــماره انتظامی 762 ل 34 ایران 14 صادر می نماید و به استناد 
مواد 519 و 520 قانون آیین دادرســی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
نهصد و دوازده هزار و پانصد ریال بابت هزینه دادرســی به انضمام مبلغ سیصد هزار ریال 
تمام بابت ابطال تمبر حق درحق خواهان صادرمی گــردد واعالم می گردد حکم صادره 
غیابی بوده  ظرف بیســت روز پس ازابالغ قابل واخواهی درهمین شــعبه وظرف همین 
 مدت قابل تجدیدنظر درمحاکم حقوقی دادگستری شهرســتان شاهین شهر می باشد. 
م الف: 870421  حبیب اسالمیان قاضی شــعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف  

شاهین شهر 
ابالغ اخطاریه

3/91 آگهی ابالغ وقت دادرســی و ضمائم به خانم فروغ بهادری دادخواستی به خواسته 
 مطالبه به طرفیت آقای  ســهیل نوریان الالیی به این شــورا تقدیم نموده و به کالسه

 99 / 128 ش 10 ح ثبت و وقت رسیدگی به تاریخ 28 / 4 / 99 ساعت 9/30 صبح  تعیین 
گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 73 ق . آ. د . م از نامبرده 
دعوت می شود ، قبل از وقت رسیدگی جهت دریافت نســخه ثانی دادخواست و ضمائم 
 به این شــورا مراجعه نماید درغیر اینصورت طبق مقررات حکم غیابی صادر خواهد شد . 

م الف: 871208 مدیر دفتر شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف شاهین شهر 

مدیرکل تعــاون، کار و رفاه اجتماعــی چهارمحال 
و بختیاری گفت: با تشــکیل ۷۱ تعاونی جدید در 
استان طی ســال گذشــته، فعاالن این عرصه به 
۷۹۱ هزار نفر افزایش پیــدا کرد.حفیظ ا... فاضلی 
افــزود: ۲ هــزار و ۹۲۰ تعاونــی در گرایش هــای 
صنعتی، عمرانی، فرش دســتباف، کشــاورزی، 
مسکن، معدن، حمل و نقل، چند منظوره و تامین 
نیاز تولیدکننــده و مصرف کننده در اســتان فعال 

اســت.وی تصریح کــرد: ایــن تعــداد تعاونی با 
سرمایه گذاری ۴۰۲ میلیارد ریال ایجاد شده است و 
توانسته در رونق اقتصادی استان سهمی را به خود 
اختصاص دهد.فاضلی، با بیــان اینکه از مجموع 
تعاونی های فعال در استان، ۴۴۷ تعاونی مختص 
بانوان اســت، اظهار داشــت: این تعداد تعاونی با 
چهار هزار و ۵۹۷ عضو و سرمایه گذاری ۳۳ میلیارد 
ریال راه اندازی شده اســت.مدیرکل تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه 
برای تعاونی ها سهم ۲۵ درصدی در اقتصاد کشور 
هدف گذاری شده اســت، افزود: این مهم هنوز در 
کشور و استان محقق نشده؛ اما در سال های اخیر 

اقدامات خوبی شکل گرفته که استان را در مقایسه 
با کشور در وضعیت بهتری قرار داده است.فاضلی، 
نبود فرهنــگ تعاون را از مهم تریــن عوامل تحقق 
نیافتن برنامه ها و اهداف حوزه تعاون دانســت و 
گفت: از سال های گذشته فرهنگ نادرستی نسبت 
به تعاونی ها شکل گرفته که می طلبد با اطالع رسانی 
بیشتر و فرهنگ ســازی مناســب این فرهنگ را 
اصالح کرد. گفتنی اســت؛ بخش تعاونی اقتصاد 
در ۱۳ شــهریور ۱۳۷۰ به تصویب مجلس شورای 
اســالمی رســید و وزارت تعاون به منظــور اعمال 
نظارت دولت و حمایت و پشــتیبانی از این بخش 

در همان سال تشکیل شد.

اعضای ســتاد جشــنواره کتاب خوانــی رضوی با 
نماینده ولی فقیــه در چهارمحال و بختیاری دیدار 
کردند.در ابتدای این دیــدار مدیرکل کتابخانه های 
عمومی استان با اشاره به اقدامات کتابخانه ها گفت: 
اداره کتابخانه هــای عمومی اســتان ۵۳ کتابخانه 
نهادی دارد که امسال ۱۰ هزار و ۳۶۸ برنامه فرهنگی 

انجام داده است.
خلیل مقدم با اشــاره به اینکه کرونا فرصتی را برای 

رفتن به ســمت کتاب خوانی مجــازی فراهم کرد، 
افزود: پویش» هر کتابدار یــک کتاب خوان« نیز 
برگزار شــد که چهارمحال و بختیاری بــا ۲۱ برنده 
دومین اســتان در کشــور شناخته شــد.مدیرکل 
کتابخانه های عمومی چهارمحال و بختیاری با بیان 
اینکه ما امســال متولی دهمین جشنواره رضوی 
هستیم، گفت: امســال حدود ۲۶ هزار نفر در این 
جشنواره شــرکت کرده اند که در سه گروه کودک و 
نوجوان و بزرگسال  برگزار می شــود و تا پایان تیر 
ماه امسال تمدید شده اســت.در ادامه این دیدار 
حجت االســالم و المســلمین محمدعلی نکونام 

گفت: برگزاری جشــنواره و رشد آن نشانه آمادگی 
مردم برای استقبال از کارهای خوب است.نماینده 
ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری اظهار داشــت: 
جشنواره رضوی به واســطه پیوند عمیقش با امام 
رضا)ع( فرهنگ مطالعه و اقبال به کتاب را افزایش 
می دهد.وی با بیان اینکه در کار فرهنگی نقطه توقف 
وجود ندارد، عنوان کرد: به نوآوری خود اکتفا نکنید 
و در اشکال مختلف از نظرات متفاوت بهره ببرید.

نکونام اظهار داشــت: با وجود انجام کار فرهنگی با 
کمال تاسف هنوز هم نرخ مطالعه بسیار پایین است 

و باید در این زمینه تالش بیشتری کرد.

  افزایش اعضای تعاونی های چهارمحال و بختیاری
 به 791 هزار نفر 

 استقبال 2۶هزار نفری از جشنواره کتاب خوانی رضوی 
در   چهارمحال و بختیاری 
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»تلویزیون تابستانی« برای دانش آموزان راه اندازی می شود
معاون آموزش ابتدایــی وزارت آموزش و پرورش از اجرای طرح تلویزیون تابســتانی حول محور 
مهارت آموزی دانش آموزان خبر داد.رضوان حکیم زاده با اشــاره به تداوم آموزش از طریق شبکه 

شاد و رسانه ملی در ایام تابستان، اظهار 
کرد: طرح تلویزیون تابستانی را با شبکه 
آموزش پیش می بریم و پیشنهاداتی در 
این زمینه ارائه داده ایم که به زودی نهایی 
می شود.وی افزود: بر این اساس یکی 
از پیشنهادات ما این است که تلویزیون 
تابستانی برنامه هایی حول محور مهارت 
آموزی داشــته باشــد و بتواند به غنی 
ســازی اوقات فراغت دانش آموزان نیز 
کمک کند. معاون آموزش ابتدایی وزارت 

آموزش و پرورش با بیان اینکه کســب اطمینان از فراگیری مهارت های خواندن، نوشتن و حساب 
کردن در کالس اول برای ما بسیار مهم و یک دغدغه است، گفت: به صورت خاص آموزش خواندن 

و نوشتن برای کالس اولی ها ادامه می یابد.

شهریه کالس های فوق برنامه عودت داده می شود
رییس اداره مــدارس و مراکز غیردولتــی آموزش و پرورش اســتان اصفهان از بازگشــت مبالغ 
کالس های فوق برنامه غیر درسی به خانواده ها خبرداد.وحید محمودی در خصوص نحوه بازگشت 
کالس های فوق برنامه اظهار کرد: بخشــنامه عودت مبالغ اضافی از شــهریه ۱۷ اردیبهشت ماه به 
مدارس ارسال شده که طی این بخشنامه شــهریه ای که در قبال کالس های غیردرسی که با شیوع 
کرونا لغو شده و از اولیا مبلغ آن اخذ شده است با تصمیم گیری در جلسه اولیا مربیان مدارس عودت 
داده خواهد شد.وی افزود: مبالغ برگشتی منوط به کالس های فوق برنامه غیر درسی مثل ارودها و 
کالس های متفرقه است که به تصویب اولیا مربیان برسد و هیچ بخشی از شهریه مصوب بازگشت 
نخواهد داشت.رییس اداره مدارس و مراکز غیردولتی آموزش و پرورش استان اصفهان در خصوص 
وضعیت ثبت نام سال آینده مدارس غیر دولتی ادامه داد: بخشنامه ثبت نام سال آینده مدارس آمده 
است و مدارس غیر انتفاعی بر همین اساس از آغاز سال اقدام به پیش ثبت نام کرده اند و مدارس 

دولتی نیز از تیرماه ثبت نام را آغاز می کنند.

افزایش 2 برابری حوزه های امتحانی در استان اصفهان
معاون آموزش متوســطه اداره کل آموزش و پرورش اســتان اصفهان از افزایش حدود ۲ برابری 
حوزه های امتحانات نهایی در استان خبر داد.محمدرضا ناظم زاده اظهار داشت: تمامی حوزه های 
امتحانی با رعایت کامل پروتکل های بهداشــتی در خدمت دانش آموزان هستند.وی افزود: یکی 
از پروتکل هایی که این روز ها در برگزاری امتحانات نهایی مورد توجه اســت، رعایت فاصله گذاری 
اجتماعی و چینش صندلی ها با فاصله ۱.۵ تا ۲ متری اســت.معاون آموزش متوســطه اداره کل 
آموزش و پرورش استان اصفهان با اشاره به افزایش تقریبا دو برابری حوزه های امتحانات نهایی، 
گفت: سال گذشته ۲۹۰ حوزه امتحانی برای دانش آموزان پایه دوازدهم در استان در نظر گرفته شده 
بود که در سال جاری به علت شــیوع کرونا و الزام به رعایت فاصله گذاری این تعداد حوزه به ۴۷۸ 
حوزه افزایش داشت. وی با اشاره به مجموع دانش آموزان شرکت کننده در امتحانات نهایی استان 
اصفهان، اظهار داشت: ۳۹ هزار و ۸۰۰ دانش آموز پایه دوازدهم در استان با تفکیک جنسیتی حدود 
۲۲ هزار دانش آموز دختر و ۱۷ هزار دانش آموز پسر در حال برگزاری امتحانات نهایی در ۴ رشته علوم 

تجربی، ریاضی و فیزیک، ادبیات و علوم انسانی و معارف اسالمی هستند.

۵۰ کانون در معرض خطر آتش سوزی در رویشگاه منابع طبیعی استان اصفهان شناسایی شده است؛

زیر سایه آتش

هرچنـد هـر سـاله آتـش حریـق دامـن 
پریسا سعادت

طبیعـت ایـران را مـی گیـرد؛ اما امسـال 
آتش سـوزی وسـیع در جنگل های زاگرس در برخـی از مناطق مانند 
خاییز  و عـدم توانایـی الزم بـرای مهار آتـش و از دسـت رفتن بخش 
وسـیعی از پوشـش جنگلی کشـور، حساسـیت ها نسـبت به مسئله 
آتـش سـوزی در مراتع و جنـگل هـا را افزایـش داده اسـت. اصفهان 
همـواره یکـی از کانون هـای اصلـی در معـرض خطر بوده اسـت.طی 
ده سـال گذشـته به دلیل خشکسـالی و کمبود بارش هـا معموال آمار 
آتش سـوزی در اصفهان هر سـال بـا کاهش مواجـه بوده ؛ امـا در دو 
سـال اخیر بارندگـی های بهـاره مراتـع را پـراز بوتـه زارهایی کـرده که 
به شـدت خطر آتـش سـوزی را افزایـش داده اسـت و در نهایت حاال 
نزدیـک به یـک میلیـون و ۸۰۰ هـزار هکتـار از رویشـگاه های اسـتان 
درمعـرض خطـر آتـش قـرار دارد. سـال گذشـته اعـالم شـد بیش از 
۳۲۴ هکتـار از اراضـی اسـتان دچـار حریـق شـده و عامـل ۹۰ درصد 
آتش سـوزی ها بـی احتیاطی های انسـانی بوده اسـت، امسـال اما 
به نظـر می رسـد با گرمتر شـدن هـوا خطر جدی تـر از سـال های قبل 
باشـد. مسـئوالن اسـتانی اعالم کرده اند در حـال حاضـر ۵۰ کانون در 

معـرض خطـر آتـش سـوزی در رویشـگاه منابـع طبیعـی اسـتان 
اصفهان شناسـایی شـده اسـت.آنگونه کـه مدیـرکل منابـع طبیعی و 
آبخیزداری اسـتان گفته اسـت حدود یـک میلیون و ۸۰۰ هـزار هکتار 
از رویشـگاه های اسـتان در شهرسـتان های فریدون شـهر، فریـدن، 
بوییـن میاندشـت، سـمیرم، چـادگان و برخـی مناطـق خوانسـار، 
دهاقـان، نطنـز، تیـران و کـرون و کاشـان در معـرض وقـوع حریـق 
هسـتند.محمد حسـین شـاملی بـا بیـان اینکـه ۵۰ نقطـه در معرض 
خطـر حریـق در اسـتان شناسـایی شـده افـزود: بـرای حفاظـت از 
اراضـی طبیعی در معـرض خطر آتش سـوزی با بهـره بـرداران تفاهم 
نامه حفاظتی امضا شـده و مدیریـت دو هزار و ۳۰۰ هـزار هکتار از این 
رویشـگاه ها نیـز در قالـب طرح هـای مرتـع داری بـر عهـده  اهالـی 
سـاکن در این مناطق گذاشـته شـده اسـت.وی با اشـاره به اینکه هم 
اکنـون ۸۰ تیـم اطفای حریـق و گشـت مراقبـت حفاظـت از مراتع در 
اسـتان فعـال هسـتند، گفـت : ایـن اداره کل بـا کمبـود امکانـات و 
تجهیزات اطفای حریـق در مواقع بحرانی مواجه است.شـاملی ادامه 
داد: اگـر چـه سـازمان جنگل هـا، مراتـع و آبخیـزداری کشـور تنهـا 
دسـتگاه متولی اطفـای حریـق در عرصه هـای منابـع طبیعـی بوده و 

دیگـر دسـتگاه ها در صورت درخواسـت این سـازمان به اسـتناد ماده 
۴۷ قانـون حفاظت و بهـره بـرداری موظف به همـکاری هسـتند، اما 
مشـارکت همگان به منظور حفظ جنگل هـا و مراتع به عنوان سـرمایه 
ملـی الزم و وظیفـه ای دینی اسـت.وی افـزود: مراتـع محـل تولید و 
رشـد گیاهان دارویی و صنعتی هسـتند، کـه ارزش بازاری آن سـاالنه 
بیـش از دو میلیـارد دالر اسـت. کمبـود امکانـات نـه تنهـا در اسـتان 
اصفهـان بلکـه در کل کشـور مسـئله ای جـدی اسـت خصوصـا نبـود 
بالگردهـای آب پـاش بـه دلیـل پهنـه هـای مرتعـی در اصفهـان بـه 
شـدت احسـاس مـی شـود هـر چنـد مدیریـت بحـران اسـتانداری 
اصفهـان اعـالم کـرده اسـت در حـال رایزنی بـا سـازمان جنـگل ها و 
مرتعـداری برای اسـتقرار یـک دسـتگاه بلگـرد در اصفهان اسـت؛ اما 
به نظر نمی رسـد پیش از وقـوع یک حادثـه جدی و مخـرب این نیاز 
بـرآورده شـود. ایـن در حالـی اسـت کـه کارشناسـان محیط زیسـت 
هشـدار می دهند اطفـای حریق هـای جنگلـی در ابتدای شـروع آن 
مـی تواند راحـت تر و کـم هزینه تـر انجام شـود؛ امـا به نظر می رسـد 
هنـوز مسـئله آتـش سـوزی مراتـع و جنگل هـا یـک تهدید از سـوی 

دولت تلقی نمی شود.

معاون پیشگیری از آسیب های اجتماعی سازمان 
بهزیستی اســتان اصفهان فعالیت های کمپ های 
دارای مجوز بهزیســتی را اینگونه تشریح می کند: 
تعداد ۸۷ کمپ ترک اعتیاد برای مردان و سه کمپ 
برای زنان در اصفهان وجود دارد و در مجموع تعداد 
۹۰ کمپ ترک اعتیاد در استان فعال است. کمپ ها 
مراکز بهبود و بازتوانی افراد با اختالالت مصرف مواد 
است و هدف شان بهبود و بازتوانی معتادانی است 
که از طریق توانایی گروه های همتا فعالیت می کنند.

ســمیه کریمی با بیان اینکه گروه های همتا، همان 
گروه های خودیار هستند، می افزاید: مراجعه برای 
درمان به این مراکز باید داوطلبانه باشــد. رویکرد 
اصلی در این مراکز رویکردهای پرهیز مدار است که 
با مشارکت گروه های همتا و خودیار ارائه می شود.

وی با تاکید بر اینکه ترک اعتیــاد در مراکز اقامتی 
و بهبود یــک دوره ۲۸ روزه اســت، ادامه می دهد: 
هزینه های ابالغی در سال ۹۸ در کمپ ها ۷۴۰ هزار 
تومان بوده که برای یک دوره درمانی ۲۸ روزه برای 
مراجعه کننده ها در نظر گرفته شده است. گروه های 
پرهیز مدار در این مراکز فعال هستند و روش درمانی 
ســم زدایی بدون مصرف دارو صورت می گیرد.به 

گفته کریمی، ســاختار نیروی انســانی این مراکز 
شامل مسئول فنی پزشک، مدیر داخلی، مددکاری 
و روان شــناس، مددیار و مددیار خانواده است. در 
زمینه خدمات مراکز ترک اعتیاد بین راهی نیز یک 
مرکز توانمندســازی و جامع پذیری برای مردان و 
یک مرکز برای زنان وجود دارد.معاون پیشــگیری 
از آسیب های اجتماعی ســازمان بهزیستی استان 
اصفهان در خصوص خدمــات مرکز اجتماع درمان 
مدار، اظهار می کند: مراکز اجتماع درمان مدار )مراکز 
تی سی( مراکزی هســتند که از روش های درمان 
پرهیز مدار استفاده می کنند و در اصفهان دو مرکز 

تی سی برای مردان و زنان وجود دارد. 

معاون پیشگیری از آسیب های اجتماعی سازمان بهزیستی استان:

90 کمپ ترک اعتیاد در استان فعال است

حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار هکتار از رویشگاه های استان 
در شهرستان های فریدون شهر، فریدن، بویین میاندشت، 
سمیرم، چادگان و برخی مناطق خوانسار، دهاقان، نطنز، 

تیران و کرون و کاشان در معرض وقوع حریق هستند

زخم هایی بر پیکر درختان راش
درختــان راش  یکی از مهم تریــن گونه های 
درخت در جنگل های جهان هستند که تاکنون 
حدود ۱۳ گونه از آن هــا در نقاط مختلف دنیا 
شناســایی شــده اســت. جنگل های راش 
سنگده ساری که در منطقه حفاظت شده قرار 
دارد از جمله جنگل های راش در ایران است 
که متاسفانه برخی از شهروندان ناآگاه، با رفتار 
نابهنجار خود سالمت شــمار زیادی از آن ها 
را به خطر انداخته اند؛ کندن پوســت آن ها به 

قصد ثبت یادگاری یا نشانه و عالمت!

رییس پلیس راهور استان خبر داد:

توقیف بیش از ۶9 هزار خودروی هنجارشکن در  استان اصفهان
رییس پلیس راهور استان اصفهان گفت: با اجرای طرح نصر  طی  دو ماه گذشته بیش از ۶۹ هزار خودرو 
هنجار شکن در استان اصفهان جریمه و یا توقیف شدند.محمدرضا محمدی ، اظهار کرد: امروز نظارت، 
خدمات و نظراتی که پلیس اعالم می کند باید با دقت و حساســیت زیادی اعالم شود زیرا می تواند به 
نوعی حق الناس باشد. رییس پلیس راهور استان اصفهان با بیان اینکه پلیس راهنمایی و رانندگی استان 
اصفهان با به کارگیری خودروهای مکانیزه ثبت تخلفات در شــهر اصفهان و اجرای طرح تشدید برخورد 
با تخلفات ساکن در صدد کاهش مشکالت به وجود آمده است، گفت: این خودروها در شهرستان های 
استان هم در برنامه کاری قرار گرفته که شهرداری ها موظف به خریداری آنها هستند.وی با شاره به اجرای 
طرح نصر۲۵ در استان اصفهان گفت: این طرح به صورت جدی در استان اصفهان در حال اجراست و در 
دوماه گذشته بیش از ۶۹ هزار خودرو هنجار شکن در اســتان اصفهان جریمه و یا توقیف شدند. در این 
طرح خودروهایی که اقدام به دوردور، نصب برچســب های دودی و یا وســیله هایی که باعث آلودگی 

صوتی می کنند، خودروهایی که کاهش ارتفاع دارند و... مشمول جریمه و یا توقیف قرار خواهند گرفت.

کشف گز  و پولک های تریاکی در شاهین شهر
فرمانده انتظامی شهرستان شاهین شهر از کشف ۸ کیلو و۸۰۰گرم تریاک که به طور ماهرانه ای در بسته های 
گز و پولکی جاساز شده بود، خبر داد.حسین بساطی اظهار داشت: در پی دریافت اخباری مبنی بر نگهداری 
و توزیع مواد مخدر ازنوع تریاک در یک منزل مسکونی، شناسایی و دستگیری متهم در دستور کار ماموران 
پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان شاهین شهر قرار گرفت.فرمانده انتظامی شهرستان شاهین شهر 
افزود: پس از هماهنگی های به عمل آمده از منزل مورد نظر بازرسی شد که ۸ کیلو و ۸۰۰ گرم تریاک که در 
بسته های پلمپ شده گز و پولکی جاساز شده بود ،کشف شد.وی بیان داشت: در این رابطه یک سوداگر 

مرگ دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای اقدامات قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شد.

دستگیری عامل برداشت غیر مجاز از حساب در خمینی شهر
عامل برداشت غیر مجاز از حســاب در خمینی شهر دستگیر شد.سرپرســت انتظامی شهرستان 
خمینی شهر گفت: پلیس فتای شهرستان کالهبرداری که با به دست آوردن اطالعات کارت بانکی 
شاکی اقدام به برداشت ۳۰ میلیون ریال به صورت غیر مجاز از طریق اینترنت کرده بود را ،دستگیر 
کرد.سرهنگ علیرضا ملک محمودی افزود: در پی شــکایت یکی از شهروندان خمینی شهری از 
سرقت اینترنتی از حســاب وی، با بررسی های تخصصی مشخص شــد متهم با به دست آوردن 

اطالعات و رمز های عبور، ۳۰ میلیون ریال از حساب بانکی اش برداشت کرده است.

عامل انتشار تصاویر خصوصی در فضای مجازی دستگیر شد
رییس پلیس فتای استان اصفهان از دستگیری فردی به دلیل انتشار عکس های خصوصی و خانوادگی 
یکی از همشهریان در شبکه اجتماعی اینستاگرام خبر داد.سرهنگ مرتضوی بیان داشت : در پی شكایت 
یكی از شهروندان مبنی بر این كه فردی با انتشار تصاویر شخصی و خانوادگی او در فضای مجازی و شبكه 
اجتماعی اینستاگرام موجبات آبروریزی و هتك حیثیت اش را فراهم آورده، بررسی موضوع در دستور 
كار پلیس فتا قرار گرفت.سرهنگ مرتضوی گفت: شــاكی در اظهارات خود بیان داشت مدتی پیش با 
فردی در فضای مجازی آشنا شده و وی از او درخواست ازدواج كرده، پس از مدتی با بیان جمالت زیبا 
و عاشقانه فریب او را خورده و بنا به درخواستش مبنی بر ارسال عكس ها و فیلم های خصوصی، آن ها را 
برای آن شخص ارسال کرده كه پس از دریافت اطالعات خصوصی به یك باره تغییر رفتار داده و آن ها را در 
شبكه های اجتماعی منتشر كرد. با جمع آوری مدارك و مستندات و انجام تحقیقات پلیسی در فضای 

مجازی متهم شناسایی و پس از هماهنگی با مقام قضایی دستگیر  شد.

با مسئولان جامعه

وز عکس ر

عکس: ایسنا

ناجا

 زاینده رود به سمت
 گاوخونی روانه شد

خبر روز

همزمان بــا هفته محیط زیســت، اندک 
آب زاینده رود بــه عنــوان حقابه محیط 
زیست تاالب گاوخونی و رودخانه در شرق 
اصفهان جاری شده است و براساس پیش 
 بینی هــا آب، امروز  بــه ورودی گاوخونی

 می رسد.
رضــا خلیلی ورزنــه، مدیرعامــل انجمن 
دوستداران میراث طبیعی و محیط زیست 
اظهار کرد: زاینده رود غروب دوشــنبه به 
شهر ورزنه رســید و با توجه به اینکه حجم 
آب رهاسازی شده از سد رودشتین هشت 
مترمکعب بر ثانیه بوده است، جریان آب 
به زودی به بند شــاخ کنــار ورودی تاالب 

گاوخونی می رسد.
وی با بیان اینکه گذر آب از بند شــاخ کنار 
معیار حجم آب ورودی به تاالب اســت، 
افزود: با توجه بــه حجم کنونی آب، وجود 
نیزارهــا، گرمــا و پــرت آب )هدررفت( و 
طوالنی بودن مسیر رودخانه، جریان زاینده 
رود امروز  به گاوخونی می رسد.این فعال 
محیط زیســت با بیان اینکــه جریان آب 
پس از ماه ها، ماندآب ها و رسوبات بستر 
رودخانه را الیروبی می کند، گفت: ساکنان 
و ســاحل نشــینان زاینده رود که در این 
فصل گرم برای سالمتی خود هم والیتی ها 
ارزش قائل هستند در رسیدن و عبور این 
آب کمــک کنند تا با حرکــت ماندآب ها و 
پســاب ها در کاهش بیمــاری و آلودگی 

کمک کنند.
خلیلــی ورزنه با بیــان اینکه ایــن حقابه 
زیست محیطی اســت و هیچ کسی حق 
برداشــت آن را ندارد، خاطرنشان کرد: در 
صورتی که شمار اندکی به حق طبیعت جفا 
کنند، همه تاوان آن را پس خواهند داد از 
این رو از همه دوســتداران محیط زیست 
درخواســت می کنیم هر گونه برداشــت 
از رودخانه را در مســیر گزارش کنند.این 
چهارمین بار در ســال آبی جاری است که 
جریان زاینده رود هرچند اندک به سمت 

تاالب گاوخونی روانه می شود.

رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: رعایت نکردن دستورات بهداشتی، احتمال طغیان موج دوم کرونا را در این استان افزایش داده است.طاهره چنگیز 
با بیان اینکه امروز در شرایط شکننده ای از جهت شیوع کرونا هستیم، اظهار کرد: این بیماری تمام نشــده و الزم است مردم دستورات بهداشتی را رعایت کنند.

رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تصریح کرد: استفاده از ماسک و رعایت فاصله فیزیکی و بهداشت دست، مهم ترین مواردی است که مردم الزم است رعایت 
کنند، ولی استفاده از دستکش ضرورتی ندارد و برای بهداشت دست ها آنچه مهم است شست وشو یا ضدعفونی دست هاست.وی با بیان اینکه روی دیگر رعایت 
دستورالعمل ها متوجه مدیران دولتی است، تاکید کرد: بهره گیری از خدمات غیر حضوری از طریق میز خدمت و فضای مجازی و کاستن از مراجعات حضوری 
افراد ســهم مهمی در کاهش ابتال دارد.چنگیز اضافه کرد: افزون بر این، نظارت بر اجرای دستورالعمل ها سهم بســزایی در کاهش ابتال دارد و می تواند احتمال 
بازگشت پیک را کاهش دهد. رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به افزایش ظرفیت آزمایش های مولکولی مراکز تشخیصی، ادامه داد: در زمان حاضر 

غربالگری ها در مراکز بهداشتی افزایش داشته و حدود ۳۰ درصد افراد آزمایش شده دارای نتیجه مثبت بوده اند.

 رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان هشدار داد؛
احتمال شیوع موج دوم کرونا در اصفهان 



رییس فدراسیون تنیس اظهار داشت: برای من مراسم معارفه در درجه نخست اهمیت قرار ندارد بلکه مراسم همدلی خانواده تنیس برای من مهم بود تا به اهداف 
تنیس نزدیک شویم. همه فدراسیون ها با توجه به شرایط مالی که پیدا کردیم مشکل دارند و طبیعتا فدراسیون ما هم مستثنی نیست ولی این مشکل با همدلی 
حل می شود.داوود عزیزی در خصوص تصمیم جدید وزارت ورزش و جوانان برای اختصاص بودجه براساس فعالیت های فدراسیون ها اظهار داشت: اگر اصل 
عدالت را در نظر بگیریم، فدراسیونی که واقعا کار می کند باید بودجه بیشتری در اختیارش داده شود و فدراسیونی که کم کار است، بودجه کمتری بگیرد اما شاهد 

بودیم که در چند سال گذشته فدراسیون تنیس با حدود یک میلیارد تومان، کمترین بودجه را داشته است.
رییس فدراسیون تنیس درباره بودجه اختصاص یافته به تنیس از مجلس شورای اسالمی گفت: برای نخستین بار در تاریخ قانون بودجه کشور، اسم فدراسیون 
تنیس آورده شد و ســه میلیارد تومان به آن تعلق گرفت که دیدگاه مثبت نماینده های مجلس برای این تصمیم را نشان می داد. این بودجه برای تنیس، جدا از 
اعتباراتی است که وزارت ورزش و جوانان از ردیف های خودش برای فدراسیون درنظر می گیرد. سه میلیارد تومان عددی بود که نمایندگان در قانون بودجه سال 

99 تصویب کردند.

تنیس برای نخستین بار در قانون بودجه کشور قرار گرفت
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کرونایی های سپاهان به زودی برمی گردند
چندی پیش و در جریان تست گیری تیم های لیگ برتری مشخص شد که دو بازیکن از تیم سپاهان 
به بیماری کرونا مبتال شدند. زردپوشان اصفهانی پیش از آغاز تمرینات ، خبر ابتالی دو بازیکن خود به 
بیماری کرونا را تایید کردند و حاال همه آنها منتظر بازگشت دوباره این دو بازیکن به تمرینات هستند. 
رضا میرزایی و امید نورافکن دو سپاهانی هستند که طبق اعالم باشگاه تست کرونای آنها مثبت اعالم 

شد. حاال اما طبق گفته پزشک باشگاه به زودی این دو بازیکن  به تمرینات برخواهندگشت.

نزدیک بود استراماچونی کاپیتان سابق تیم ملی را به استقالل 
بیاورد!

آندرانیک تیموریان، کاپیتان سابق تیم ملی در زمان حضور آندره آ استراماچونی نزدیک بود آبی پوش 
شود. این بازیکن در آخرین مصاحبه خود گفته با سرمربی ایتالیایی در این باره صحبت کردم. ماجرا 
از این قرار بود که تیموریان عالقه داشت به استقالل بازگردد تا بتواند با پیراهن آبی خداحافظی کند. او 
حتی گفته بود حاضر است مجانی برای استقالل بازی کند ولی از شانس بدش، همه چیز به ماجرای 

فسخ قرارداد استراماچونی خورد و به همین خاطر حضور او در نیم فصل و در جمع آبی ها کنسل شد.

»بشار « خیال پرسپولیسی ها را راحت کرد
باشگاه پرسپولیس پس از تامین ارز الزم برای پرداخت طلب بازیکنان خارجی خود از مدیربرنامه های 
بشار رسن و کریستین اوساگونا خواست این دو بازیکن در اولین فرصت ممکن به تهران آمده و در دور 
جدید تمرینات این تیم پس از شیوع ویروس کرونا شرکت کنند. با این حال رسن و اوساگونا به دلیل 
عدم تهیه بلیت بازگشت به تهران همچنان در زادگاه  خود به سر می برند. بشار رسن که به دلیل نبودن 
پرواز از عراق بایستی مجوز ورود از مرزهای زمینی را از وزارت امور خارجه کشورش دریافت می کرد فعال 
اقدام به این کار نکرده است. با این حال هافبک تیم ملی عراق در تماس با مسئوالن باشگاه پرسپولیس 
به آنها اطمینان داده که تا پایان هفته منتظر بازشدن خطوط هوایی خواهد بود در غیر این صورت از طریق 
مرز زمینی وارد ایران می شود تا در تمرینات هفته آینده پرسپولیس شرکت کند. همچنین اوساگونا نیز 
دنبال دریافت مجوز برای ورود بدون تاخیر از طریق کشورهای اروپایی به ایران است تا نیجریه را ترک 

کرده و در جمع شاگردان یحیی گل محمدی حاضر شود.

ماجرای 30 میلیارد پول بلوکه شده استقالل
طی چند روز اخیر، مسئله کارگزار جدید باشگاه استقالل و شکایت کارگزار قبلی این باشگاه به سوژه روز 
رسانه ها تبدیل شده است. در حال حاضر باشگاه استقالل در تالش است که بتواند با کارگزار جدید خود 
به یک قرارداد نهایی برسد؛ اما مشکل اصلی انجام شدن این قرارداد، شکایت کارگزار قبلی از باشگاه 
استقالل است.مهدی نوروزی، معاون اقتصادی باشگاه استقالل در این رابطه گفت:  ما با کارگزار جدید 
خود تفاهم نامه ای امضا کردیم که مرحله قبل انعقاد قرارداد به شمار می آید. در این قرارداد سقف و کف 
پرداختی مشخص شده و یک ضمانت نامه بانکی برای انتخاب این کارگزار در در نظر گرفته شده است. 
این درحالی است که این کارگزار قبل و بعد از این تفاهم نامه، پرداختی هایی به باشگاه استقالل داشته 
است.وی ادامه داد: کارگزار جدید باشگاه، قصد داشت تا با مذاکره با یک بانک عامل مبلغ ۳۰ میلیارد 
تومان به عنوان علی الحساب به باشگاه انتقال دهد تا بعد از اینکه این پول پرداخت شد،  از محل درآمد، 
این پول مستهلک شود؛ اما با توجه به شکایت قبلی کارگزار قبلی باشگاه استقالل، این مسئله به وقوع 
نپیوست و دایره حقوقی بانک عامل تصمیم گرفت تا این مبلغ به باشگاه واریز نشود.نوروزی در پایان 
خاطرنشان کرد: در حال حاضر تالش باشگاه استقالل بر این است که بتواند با حل کردن مشکل کارگزار 
قبلی اش،  مشکالت کارگزار جدید خود را برطرف کند و این کارگزار بتواند اقدامات مختلف خود را در 

خصوص درآمدزایی برای باشگاه استقالل انجام دهد.

تسویه حساب های شخصی و کنایه های مجازی پسند ی که در نهایت چیزی عاید مخاطبان نکرد؛

روی اعصاب ملت!

صحبت از قرارداد »ویلموتس« اســت.  زینب ذاکر
رییس سابق فدراسیون که مسئول بستن 
این قرارداد بوده، میهمان میثاقی شــده تا توضیح بدهد چطور و چرا 
 قراردادی بســتند کــه در مقابــل آن، تمــام ترکمانچای هــای قبلی 

سوء تفاهمی بیش محسوب نمی شود! 
مهدی تاج توضیحاتی می دهد و البته که مجری برنامه قانع نمی شود. 
اواسط بحث، تاج به شــدت از ادبیات مجری برنامه )محمدحسین 
میثاقی ( عصبانی شده است. عرق بر پیشــانی اش نشسته و تالش 
می کند خود را کنترل کند . به سراغ »فردوسی پور« می رود. تنها آتویی 
که به نظر می رســد مقابل میثاقی جوان می شود از آن استفاده کرد و 
بحث را به بیراهه کشاند. رییس سابق فدراسیون می گوید:» آن کسی 
که این کار ) به چالش کشیدن مهدی تاج( را می کرد، اطالعات داشت. 
مستقل بود. به کسی گوش نمی کرد. ولی در مورد شما نمی شود اینطور 
حرف زد. من چند بار به شما گفتم که ما نباید به استقبال محکوم شدن 

خودمان برویم.«
تاج چندباری این مسئله را تکرار می کند. کمی بعد علنا نام فردوسی پور 
را می آورد و باز هم تاکید می کند که عادل ، اطالعات داشت و از کسی 

هم اطاعت نمی کرد و مجری درگوشی و توگوشی نبود!
میثاقی جوان هم تالش می کند عصبانی نشود ؛اما بی فایده است. باز 
هم نام فردوســی پور به میان آمده است. پس کنایه های میثاقی هم 

آغاز می شود، حاال نوبت کنایه زدن و متهم کردن اوست. 
 »شما ســپر حمایتی داشتید و به این شــرایط عادت ندارید « این را 
میثاقی خطاب به تاج می گوید: »مشکل این است که چند سالی شما 
سپر رســانه ای قوی ای داشته اید. شما به این ســپر حمایتی عادت 
 کرده اید و وقتی نقد حقوقی می شــوید، می گویید شما بلد نیستید. 
 ما با کارشناســان مختلف تمــاس گرفته ایــم تا با اطالعــات کامل

 بیاییم.«
و تاج جواب می دهد: »منظورتان از ســپر  رســانه ای فردوســی پور 
است؟! اگر می گویید سپر رســانه ای و منظورتان آقای فردوسی پور 
 است، اشتباه می کنید. آقای فردوســی پور بیشترین انتقادات را وارد 
 می کرد و انتقــادات منصفانه وارد می کرد. در گوشــی بــه او چیزی

  نمــی گفتند. خیلی هم محکــم حرفش را می زد  که  آدم احســاس 
می کرد، صادقانه حرف می زند.«

میثاقی عصبانی  است و اداره برنامه از دســتش خارج شده،  تالش 
می کند جواب کنایه های مستقیم تاج را بدهد ولو با متهم کردن استاد 
ســابق خود! در جواب تاج می گوید: »این حرف ها دیگر قدیمی شده 
است و مردم به حواشــی توجه نمی کنند و جواب شــما را به بندهای 
قرارداد می خواهند. در مورد ماجرای کالهبرداری که آقای ویلموتس 

گفته اند، توضیح می دهید...«
بحث بازنشســتگی تاج مطرح می شود و شــایعاتی که درباره تقالی 

تاج برای ماندن در سمت ریاست فدراســیون وجود داشت. ولی این 
بخش هم به سرانجام نمی رسد و بار دیگر بحث میثاقی و تاج باال می 
گیرد. تاج می گوید سواالت مجری »مردمی« نیست و مجری هم از 
صحبت های تاج شاکی است. پس بی خیال می شود و  از این بخش 
گذر می کند و با مــرور کارنامه مهدی تاج در فدراســیون فوتبال که به 

صورت سطحی و گذرا خوانده می شود، ختم بحث را اعالم می کند. 
مصاحبه محمد حسین میثاقی و مهدی تاج در ساعت ۰1:۳2 دقیقه در 
شــرایطی خاتمه می یابد که دو طرف به شدت از رفتار یکدیگر ناراحت 
و شــاکی بودند اما برای مردم چه اهمیتی دارد؟ مردمی که در سخت 
ترین و بدترین شرایط اقتصادی کشورشــان ، هرروز افشاگری های 
تازه ای از دســت و دلبازی های میلیاردی مسئوالن سابق فدراسیون 
فوتبال می شنوند آن هم به پای مربی ای که چندماه بیشتر در فوتبال 
ایران نبود  و نتایج خوبی هم با تیم ملی نگرفت و پولش را تمام و کمال 

گرفته و می گیرد!
نماینده مجلس می گویــد که همان زمان به تاج هشــدار داده بود که 
همسر مارک ویلموتس وکیل است و در پارلمان این کشور نیز دستیار 

بوده و نسبت به مسائل حقوقی اشراف کامل دارد.
و باز به گفته این نماینده، دستمزد 2 میلیون یورویی ویلموتس تاکنون 
از محل منابع شستا )شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی( پرداخت 
شده؛  پولی که از جیب کارگران تامین اجتماعی پرداخت شده است! 

در حالی که 17 شــوال به نام روز فرهنگ پهلوانی و 
ورزش زورخانه ای نامیده شــده، طی روزهای اخیر 
شاهد ایجاد برخی حواشــی برای ورزش زورخانه 
ای بودیــم. خبر رســیده جمعی از پیشکســوتان 
ورزش هــای زورخانــه ای و طــالب، بــا تجمع در 
زورخانه شهید عراقی، نسبت به حمایت فدراسیون 
ورزش های زورخانه ای از حضور زنان در این رشــته 
ورزشــی، اعتراض کردند.این اعتراض در شرایطی 
صورت گرفته که هنوز هیچ گونه فعالیت رســمی از 
سوی فدراسیون ورزش های زورخانه ای در بخش 
زنان انجام نشــده و فعال موضوع در دست بررسی 
اســت.البته با توجه به اینکه فدراسیون بین المللی 

ورزش های زورخانه ای هم سال هاست که در ایران 
فعالیت می کند، در کشــورهای دیگری که آموزش 
این رشته داده شــده، تعدادی از زنان هم وارد گود 
زورخانه شدند. در ایران هم شاید این اتفاق به صورت 
غیررسمی رخ داده باشــد، اما در مسابقات رسمی 
خبری از حضور زنان نیست.این موضوع موافقان و 
مخالفان زیادی در روزهای اخیر داشته و ورود زنان 
به گــود زورخانه به یک چالش جدی تبدیل شــده 
اســت. با اینکه هیچ بند قانونی در منــع زنان برای 
انجام ورزش های زورخانه ای و باستانی وجود ندارد.

مجتبــی جوهری، رییس فدراســیون ورزش های 
زورخانه ای دربــاره تجمع اعتراضــی علیه حمایت 

فدراســیون از راه اندازی بخش زنان به ورزش سه 
گفت: در این میان افراد برخی از ورزشــکاران رشته 
زورخانه ای هم بودند؛ اما به نظر نمی رســد مشکل 
این آقایان راه اندازی بخش زنان باشــد چون قبال 
هم سر هر موضوعی به اعتراض پرداختند. ما بدون 
توجه به حواشــی به وجود آمده، سعی می کنیم در 
چهارچوب قانون حرکت کنیم و تمــام جوانب را در 

نظر بگیریم.

واکنش رییس فدراسیون زورخانه ای به حواشی راه اندازی بخش بانوان؛

ورود زنان به گود زورخانه ممنوع نیست!

مدیرعامل باشگاه فوالد خوزستان:

برای برگرداندن »پاتوسی« 
جایزه گذاشته ام!

خبر  روز

برنامه عجیب »یوواخیم لوو« برای ستاره بایرن مونیخ
یواخیم لوو، سرمربی آلمان فاش کرد که قصد داشــته از لئون گورتزکا، ستاره بایرن مونیخ در پست 
مدافع راســت اســتفاده کند.لئون گورتزکا در فصل جاری یکی از بهترین بازیکنان بایرن مونیخ بوده 
و در همین تعداد بازی های بعد از دوران قرنطینه موفق به زدن دو گل و ارســال ســه پاس گل شده 

به تمجید از این ستاره جوان پرداخت و مدعی شد در آینده است. یوواخیم لوو 
ملی آلمان محوری تر خواهــد بود.یوواخیم لوو گفت: نقش او در تیم 

»گورتزکا هرگز این نقــش را بازی نکرده 
بود. بازی و تمرینات برای این کار ضروری 
هستند، زیرا پویایی و درک گورتزکا از بازی 
باعث شده بود او تبدیل به گزینه ای برای 
این پست شود. گورتزکا بازیکنی است که 
ترکیبی از پویایی، تکنیک بسیار خوب و 
توانایی موقعیت یابی باالیی است.گورتزکا 
می داند که چگونه با پای راست و چپ و 
همچنین با سر گلزنی کند. به همین دلیل 
فکر می کنم ما به او را در سال های آینده 
نقش محوری تری خواهیم داد. آنچه گورتزکا را از دیگر بازیکنان متمایز می کند توانایی و عالقه مندی 

او به گلزنی است و این بازیکن همیشه رو به جلو حرکت می کند«.

توصیه به صالح؛ از »مسی« تقلید کن!
باب بردلی، سرمربی سابق تیم ملی مصر که ســابقه هدایت تیم ملی آمریکا را هم در کارنامه دارد 
می گوید به محمد صالح، ســتاره مصری لیورپول توصیه ای کرده که معتقد اســت باعث پیشرفت 
خارق العاده او و تبدیل شدنش به یکی از بهترین بازیکنان دنیا شده؛ اما توصیه او چه بوده؟ تقلید دقیق 
از لیونل مسی و تالش برای شبیه شدن به او.بردلی در فاصله سال های 2۰11 و 2۰1۳ سرمربی تیم ملی 
مصر بود. صالح در آن سال ها ستاره ای جوان بود که هنوز در مصر و در تیم المقاولون بازی می کرد و به 
تازگی به تیم ملی راه پیدا کرده بود. بعد از آن بود که صالح با درخشش در تیم ملی راهی بازل سوئیس 
شد و سپس پیراهن چلسی، فیورنتینا و رم را به تن کرد. اما از زمان انتقال صالح به لیورپول در سال 
2۰17 بود که درخشش واقعی او آغاز شــده و مهاجم مصری به یکی از بهترین بازیکنان دنیا تبدیل 
شد.بردلی می گوید توصیه او به صالح برای تقلید از لیونل مسی نقش مهمی در موفقیت های آتی او 
داشته است. بردلی در مصاحبه با تلویزیون صدا البلد مصر گفت:» صالح بعد از جدا شدن من از تیم 
ملی مصر خیلی پیشرفت کرده، او بازیکن بزرگی است. من به صالح گفتم مسی را دقیقا تعقیب کرده 
و از او تقلید کند تا بتواند بازیکن بهتری شود. او هم توصیه من را پذیرفت و به آن عمل کرد".سرمربی 
سابق تیم ملی مصر در ادامه گفت:» آن روزها سعی کردم پســت صالح را عوض کنم و از او به عنوان 
مهاجم استفاده کنم چون او سرعت خوبی داشت. صالح این روزها یکی از بهترین بازیکنان دنیاست«. 

تمدید قرارداد »راموس« با رئال مادرید تا 2022
نشریه »آس« اسپانیا خبر داد باشگاه رئال مادرید برای تمدید قرارداد سرخیو راموس، کاپیتانش وارد 
عمل شد.رئالی ها برای تمدید قرارداد راموس تا سال 2۰22 اقدام کردند. قرارداد کاپیتان قوهای سپید 
در سال 2۰21 به پایان می رسد به همین خاطر پرس به دنبال تمدید یک ساله قرارداد این بازیکن است.

مدافع ۳4 ســاله به زودی قراردادش را با رئال تمدید می کند. او بعــد از جدایی از مادرید راهی فوتبال 
آمریکا می شود و دوران بازنشستگی اش را در این کشور می گذراند.راموس از سال 2۰۰5 برای رئال بازی 
می کند. او در مدت 15 ساله برای قوهای سپید 444 بازی انجام داده و 64 گل به ثمر رسانده است. مدافع 
اسپانیایی افتخارات زیادی را با رئال کسب کرده که بهترین آن 4 بار قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپاست.

فوتبال جهان

مدیرعامل باشگاه فوالد خوزستان در مورد باز 
گرداندن پاتوســی به ایران، اظهارکرد: هنوز از 
آفریقای جنوبی هیچ پروازی صورت نمی گیرد 
زیرا کشورهای آفریقایی همچنان با قرنطینه 
مواجه اند. ما نیز حتی با دو ســه تاجر ایرانی 
کــه در آفریقا هســتند، در حــال هماهنگی 
هستیم ولی هنوز نتوانســتیم پروازی را برای 
بازگرداندن پاتوســی پیدا کنیم. سعید آذری 
با اشــاره به صحبت هــای خود با پاتوســی، 
گفت: او از وضعیت پیش  آمده بسیار ناراحت 
اســت و خیلی اصرار دارد که سریع تر به ایران 
برگردد. نمی دانم چه زمانــی به ایران می آید؛ 
اما گفته می شود از 12 ژوئن قرار است امارات 
یکسری پرواز از آفریقای جنوبی داشته باشد 
که اگر این مهم صورت بگیرد، خیلی ســریع 
او را برمی گردانیم.مدیرعامــل باشــگاه فوالد 
خوزســتان در مورد این که گفته  می شود دلیل 
برنگشتن پاتوسی، ترس از کروناست، گفت: 
نه، اصــال چنین موضوعی مطرح نیســت. او 
طی صحبت هایش عنوان می کند که بســیار 
تمایل دارد هر چه ســریع تر به ایــران بیاید و 
فــوالد را همراهی کند.وی با بیــان اینکه خود 
من هم برای کسی که بتواند پاتوسی را به ایران 
برگرداند، جایزه گذاشته ام، افزود: تمام تالشم 
را برای بازگرداندن پاتوسی انجام می دهم اما 
متاسفانه در حال حاضر هیچ پروازی از آفریقا 
صورت نمی گیرد. اوساگونا، بازیکن پرسپولیس 
نیز با چنین مشکلی مواجه است.مدیرعامل 
باشــگاه فوالد خوزســتان در خصوص اردوی 
2۰ روزه این تیم در تهران نیز خاطرنشان کرد: 
کاروان فوالد به اهواز برمی گردد و در یک دیدار 
تدارکاتی به مصاف استقالل خوزستان خواهد 
رفت. آقای نکونام هم از شرایط اردو راضی بوده 
است.وی در پاسخ به این سوال که آیا تعویق در 
برنامه لیگ برتر و انجام بازی فوالد و استقالل 
تهران در تاریخ چهارم تیرماه می تواند به فوالد 
برای آمادگی بیشــتر کمک کنــد؟ گفت: این 
نشان از بی برنامگی است و برای ما فقط هزینه 

مادی دارد. 

 
یورویی  میلیون   ۲ نماینده، دستمزد  این  به گفته 
ویلموتس تاکنون از محل منابع شستا )شرکت سرمایه 
گذاری تامین اجتماعی( پرداخت شده؛  پولی که از جیب 

کارگران تامین اجتماعی پرداخت شده است

مستطیل سبز

وز عکس ر

ابتکار جالب 
اسپانیایی ها به بهانه 

بازگشت فوتبال
بامداد پنجشــنبه در اولین بازی 
و در جریان شــروع دوباره اللیگا 
تیم های سویا و بتیس به مصاف 
هم خواهند رفــت. به همین بهانه 
ســویایی ها در شــهر خودشان از 
ابتــکار تــازه و جالبــی رونمایی 
و فضای شــهر را دوبــاره فوتبالی 

کردند.



چهارشنبه 21 خرداد  1399 / 18 شوال 1441/ 10 ژوئن 2020/ شماره 2992
استاندار اصفهان:

  استانداری در حد توان آماده همکاری
 با ستاد اقامه نماز است

اولین جلسه شورای اقامه نماز اســتان اصفهان در سال جاری روز یکشــنبه، هجدهم خردادماه 
سال جاری در محل ســالن اجتماعات اســتانداری اصفهان با حضور حضرت آیت ا... طباطبایی 
نژاد نماینــده ولی فقیه و امــام جمعه اصفهــان، رضایی اســتاندار اصفهان و ســایر اعضا برگزار 
شــد.در این جلســه ابتدا بعد از تالوت آیاتی چند از کالم ا...مجید، مدیر ســتاد اقامه نماز استان 
گزارشی از مصوبات جلسه قبل شــورای اقامه نماز اســتان و نیز فعالیت های سال ۹۸ را ارائه کرد 
و سپس درخواســت های ســتاد اقامه نماز اســتان را جهت بررســی و تصویب در جلسه مطرح 
و از همه مســئولین و افرادی که به نحوی ســتاد اقامه نماز را یاری می کنند تقدیر و تشــکر کرد.

در ادامه استاندار با بیان این نکته که تشــکیل جلســات برای نماز را تکلیف شرعی خود می داند 
افزود: تمام درخواست های مطرح شــده به عنوان مصوبه قابل قبول اســت و استانداری در حد 
توان خود آماده همکاری با ســتاد اقامه نماز در راســتای اجرای برنامه های مربوط به این حوزه 
اســت و از هیچ کوششــی در این راه دریغ نخواهند کرد.ســپس حضرت آیت ا... طباطبایی نژاد 
نماینده ولی فقیــه و امام جمعه اصفهان ضمن بیــان این مطلب که »نمــاز در میان همه عبادات 
گل سرسبد عبادات اســت و در تمام مرحل زندگی بشــر نقش ایفا می کند« و با تشکر از استاندار 
اصفهان به جهت اعالم آمادگی کامل برای ترویج فرهنگ نماز و تشــکر از اقداماتی که ستاد اقامه 
 نماز تاکنون داشته، بیان داشــت که باید فعالیت ها و برنامه های ســتاد اقامه نماز مورد حمایت 

واقع شوند.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری خبر داد:

افزایش 2۵ درصدی نرخ کرایه تاکسی ها  در اصفهان
مدیرعامل ســازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شــهرداری اصفهان گفت: با تصویب اعضای 
شورای شــهر اصفهان و تایید فرمانداری، نرخ کرایه تاکسی های گردشــی و خطوط ویژه این شهر 
در سال جاری نسبت به سال گذشــته ۲۵ درصد افزایش یافت. هادی منوچهری اظهار کرد: توزیع 
برچسب های نرخ کرایه از پایان هفته شروع می شــود و نصب آن توسط رانندگان در تاکسی های 
شــهر الزامی اســت.وی تصریح کرد: تعداد ۹ هزار برچســب نرخ کرایه در ســه رنگ »زرد« ویژه 
تاکسی های خطی، »فیروزه ای« ویژه تاکسی های گردشی و »ســبز« ویژه تاکسی های بی سیم 
 که با هزینه ای بالغ بر ۱۵۰ میلیون ریال تهیه شــده، به صورت رایگان برای نصب در اختیار رانندگان 

قرار گرفته است.
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان گفت: شهروندان در صورت 
داشتن شکایت از دریافت کرایه بیش از نرخ مصوب از ســوی رانندگان تاکسی می توانند مراتب را 
 @TAXIKHABAR از طریق شماره تماس ۳۵۶۸۸۱۰۰ یا فضای مجازی تاکسی خبر به نشانی
اطالع دهند و اطمینان می دهیم به شــکایات در اسرع زمان رســیدگی و نتیجه به شهروند شاکی 
اطالع داده می شود.وی از پرداخت تسهیالت شش میلیون تومانی به تاکسیرانان خبر داد و افزود: 
با پیگیری های صورت گرفته و در راستای مصوبات ســتاد ملی مقابله با شیوع ویروس کرونا و با 
هدف حمایت از کسب و کارهای آسیب پذیر، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تاکسیرانانی 
که تحت پوشــش بیمه تامین اجتماعی هستند،  تسهیالت شــش میلیون تومانی در نظر گرفته 
اســت.منوچهری خاطرنشــان کرد: وزارت کشور فهرســت رانندگان مشــمول را به وزارت تعاون، 
 کار و رفاه اجتماعی تحویل داده اســت و متقاضیان می توانند با مراجعه به ســایت کارا به نشانی

 kara.mcls.gov.ir و طی مراحل ثبت نام تکمیلی نسبت به دریافت این وام اقدام کنند.وی گفت: 
 تاکسیرانانی مشمول دریافت این تسهیالت می شــوند که دارای پروانه تاکسیرانی و بهره برداری

 معتبر باشند.

تا نیمه اول تیرماه در اصفهان رقم می خورد؛

ارائه ۳۴ خدمت اینترنتی شهرسازی و درآمد با چند کلیک

معاون شهرسـازی و معماری شـهرداری  حدیث زاهدی
اصفهـان گفـت: از طریـق نـرم افـزار 
»اصفهان نما« شـهر بـا چند کلیک در دسـترس شـهروندان اسـت که 
تـا نیمـه اول تیرمـاه ۳۴ خدمـت اینترنتـی شهرسـازی و درآمـد را در 
مناطـق ۱۵گانـه شـهر بـه شـهروندان ارائـه مـی کند.سـید احمـد 
حسـینی نیا در نشسـتی با خبرنگاران، اظهـار کرد: شـهرداری اصفهان 
در راسـتای انجام مسـئولیت اجتماعی و با هدف کاهـش مراجعات و 
اتالف وقت شـهروندان، کمـک به محیط زیسـت و شـفافیت در امور و 
مباحـث شـهری در مناطـق ۱۵ گانـه شـهرداری برنامـه الکترونیکـی 

کردن ساختارها و فرآیندها را دنبال کرده است.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه در نسـل اول شهرسـازی رویکردهـا مبتنی بر 
بسـتر کشـاورزی، در نسـل دوم مبتنـی بـر صنعـت، در نسـل سـوم 
مبتنی بر شهرسـازی الکترونیـک و رویکـرد فعلی شهرسـازی دانش 
محـور اسـت، افـزود: باتوجـه بـه رشـد روزافـزون جمعیت و توسـعه 
فناوری، شـهرداری اصفهان با همکاری سـازمان فاوا سیسـتمی طرح 
ریزی کرد کـه در فـاز اول سـاختار الکترونیکـی و در فاز دوم هوشـمند 
سـازی را دنبال می کـرد و ایـن امکان را بـه شـهروندان می دهـد تا از 
طریـق مرورگرهایـی کـه تعریـف شـده، خدمـات مـورد نیـاز را بـدون 

مراجعه به شـهرداری هـا دریافت کنند.معـاون شهرسـازی و معماری 
شـهرداری اصفهان بـا یـادآوری اینکه شـهرداری اصفهان در سـال ۹۴ 
اقـدام بـه نصـب و راه انـدازی سـامانه سـرای هشـت کـرد، گفـت: دو 
سـامانه شـهرنما و سـامانه امور مهندسـی نیز به آن افزوده و سـاختار 

الکترونیکـی در شهرسـازی فعال شـد.
وی بـا بیـان اینکه در ادامه مسـیر شهرسـازی هوشـمند و شهرسـازی 
دانـش محـور در برنامه هـای شـهرداری اصفهـان دنبال شـد، تصریح 
کرد: فـاز دوم پـروژه از تیرماه ۹۸ شـروع و بـه صورت یـک کار گروهی 
و مشـترک در شـهرداری برنامـه ریزی شـد، در این راسـتا یک سـرور 
در منطقه ۱۲ نصب شـد و عمال توانسـتیم سـامانه اصفهان نما یا شـهر 
بـا چنـد کلیـک را از منطقـه ۱۲ از بهمـن ماه سـال گذشـته آغـاز کنیم.

حسـینی نیا بـا بیـان اینکه مدیریـت هزینـه و خدمـت به شـهروندان 
در سـاختار فـاز یـک بـا هزینـه ای معـادل ۲.۴ دهـم میلیـارد انجـام 
شـد، افـزود: هزینـه فـاز دوم بالغ بـر ۶۰۰ میلیـون تومـان برآورد شـد 
کـه ایـن کاهـش هزینه بـه خاطـر ایـن بـود کـه مجموعـه شـهرداری 
 تـالش کـرد و بخشـی از فرآیندهـا را انجـام دادند تا بـا حداقـل هزینه

 اجرا شود.
معـاون شهرسـازی و معمـاری شـهرداری اصفهـان خاطرنشـان کرد: 

آنچه به عنوان شـرح خدمـت در ایـن سـامانه برنامه ریزی شـده ۳۴ 
خدمـت تحـت عنـوان خدمـات اینترنتـی شهرسـازی و درآمد اسـت 
کـه ۲۶ خدمـت از اردیبهشـت مـاه در مناطـق ۱۵ گانـه ارائـه شـده و ۸ 
خدمـت نیـز بـه صـورت پایلـوت در چنـد منطقـه ارائه می شـود تـا در 
نهایـت از نیمـه اول تیر به مـرور در همـه مناطـق ۱۵ گانه شـهر اصفهان 
 اجـرا کنیـم.وی با بیـان اینکـه بـا مراجعه بـه این سـامانه شـهروندان 
مـی تواننـد بـدون مراجعـه بـه شـهرداری خدمـات مـورد نیاز خـود را 
دریافـت کنند، تصریـح کـرد: در این سـامانه یک خدمت تحـت عنوان 
»پرونـده مـن« دیده شـده کـه تمـام امکانـات مـورد نیـاز را در اختیار 
شـهروند قرار می دهـد و حتی می تواننـد طرح های عمرانی و توسـعه 

شـهری را رصـد کنند.
حسـینی نیـا اضافـه کـرد: خدمـات ایـن سـامانه بـه صـورت کلـی در 
دو بخـش عمومـی و اختصاصـی تعریـف شـده اسـت. خدمـات 
عمومـی خدماتـی اسـت کـه بـرای شـهروندان تعریـف شـده و 
 خدمـات اختصاصـی بـرای مهندسـان طـراح و ناظـر تعریـف

 شده است.
وی اظهـار امیـدواری کـرد کـه در حوزه شـهر هوشـمند و دانـش محور 
بتوانیـم در آینـده خدمـات فراوانـی در اختیـار شـهروندان اصفهـان 
قـرار دهیـم و افـزود: سـاختار ایـن برنامه سـاده اسـت و شـهروندان 
مـی تواننـد ۲۶ خدمتی کـه رونمایـی کردیـم را بـا مراجعه به سیسـتم 
دریافت کنند.به گفتـه وی، در قالب این سـامانه شـهروندان می توانند 
خدمـات مـورد نیـاز خـود را در ۷ روز هفتـه و بـه صـورت ۲۴ سـاعته 
دریافـت کنند.معـاون شهرسـازی و معمـاری شـهرداری اصفهـان بـا 
اعـالم اینکـه از یکصـد خدمتـی کـه شـهردار اصفهـان اعالم کـرد روی 
این سـامانه ارائه خواهد شـد، ۳۴ خدمت خاص شهرسـازی و درآمد 
اسـت، افـزود: سـایر خدمـات در بخـش هـای دیگـر حمـل و نقـل، 
فرهنگـی، خدماتـی و عمـران خواهـد بـود کـه هرچـه زودتـر عملیاتی 
خواهد شـد.وی یـادآور شـد: امضـای الکترونیکـی و مباحـث امنیتی 
بـرای انجـام امـور شـهروندان در این سـامانه تعریف شـده و بـا بانک 
هـا و ادارات خدمـت رسـان نیز هماهنگـی الزم بـه عمل آمده اسـت تا 
این سـامانه مبنای فعالیـت و ارتبـاط با شـهرداری باشد.حسـینی نیا 
درخصوص آموزش شـهروندان برای اسـتفاده از خدمات این سـامانه 
نیز گفـت: در بخـش آموزش هـم سـامانه ۱۳۷ و هـم تلفـن هایی که 
بـه معاونت شهرسـازی شـهرداری متصل می شـود تعریف شـده و ۱۰ 
راهبر آمـاده مـی کنیم تـا پاسـخگوی پیـام ها و سـواالت شـهروندان 

باشـند.

بیشتر سینماداران استان اصفهان خواهان بازگشایی 
سالن های سینما هستند

معاون امور هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی اصفهان گفت:بیشتر سینماداران استان 
اصفهان طالب بازگشایی سالن های سینمایی از اول ماه تیر هستند و در این زمینه اعالم آمادگی کردند.

بر اساس مصوبه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا، ســالن های سینما، تئاتر و موسیقی مشروط به 
رعایت دستور های بهداشتی و استفاده از حداکثر ۵۰ درصد ظرفیت از اول تیر می توانند فعالیت خود را 
از سر بگیرند؛ سینما های کشور از اسفند سال گذشته به دلیل شیوع بیماری کرونا تعطیل شده بودند.

محمدعلی جعفری، معاون امور هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی اصفهان افزود: 
سینما های استان اصفهان به دلیل تعطیلی چهار ماه گذشته دچار خسارت های مالی زیادی شدند و 
با توجه به مصوبه اخیر ســتاد ملی مقابله با کرونا بیشتر آن ها خواهان فعال شدن سالن های سینما 
هستند.وی اظهارداشت: معاونت هنری و سینمایی این اداره کل در این پیوند نامه ای به ستاد استانی 
مدیریت بیماری کرونا ارسال کرده است تا آن ها درباره ضوابط و شرایط بازگشایی سالن های سینما 
اعالم نظر کنند.جعفری با بیان اینکه منتظر پاسخ به این نامه می مانیم، افزود: اگر پاسخی داده نشد ما 
همان دستور های بهداشتی که ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا درباره بازگشایی سینما ها صادر کرده 
است را ابالغ خواهیم کرد تا سالن های سینما برای شروع اکران فیلم از اول تیر آمادگی الزم را داشته 
باشند. وی  اظهار امیدواری کرد که فعال شدن مجدد سینما ها به گونه ای باشد که مردم و عالقه مندان 
به سینما با رعایت دستور های بهداشتی از آن استقبال کنند و صرفه اقتصادی و رونق به همراه داشته 
باشد.وی درباره اینکه چه فیلم های سینمایی در صورت بازگشایی سالن های سینما اکران خواهد شد، 
توضیح داد: برنامه ریزی اکران فیلم ها در اختیار شرکت های خصوصی و تهیه کنندگان است و احتمال 

دارد فیلم هایی که مقرر بود در نوروز امسال اکران شود، به روی پرده سینما ها برود.

 ICT Challenge حمایت شهرداری اصفهان از مسابقات
دانشگاه صنعتی شریف

مدیرعامل ســازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شــهرداری اصفهان گفت: حامی پنجمین دوره 
مسابقات ICT Challenge دانشگاه صنعتی شــریف خواهیم بود.سید حمیدرضا ابطحی اظهار 
 Programming دانشگاه صنعتی شریف با عنوان ICT Challenge کرد: پنجمین دوره مسابقات
 Java، Net، Python، Node.js، Go Lang با تمرکز بر زبان های برنامه نویســی Challenge
و PHP پس از تعویق به علت شــیوع بیماری کرونا، روزهای پنجم و ششم تیرماه امسال در محل 
 Programming Challenge دانشگاه صنعتی شریف برگزار می شود.وی تصریح کرد: رویداد ملی
که توسط گروه Sharif ICT به همراه دانشــگاه صنعتی شریف، معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری، مرکز نوآوری فناوری اطالعات و ارتباطات پیشــرفته دانشگاه صنعتی شریف و باشگاه 
کسب و کار دانش بنیان برگزار می شــود، یکی از رویدادهای مجموعه مسابقات چالش های حوزه 
فناوری اطالعات و ارتباطات کشور )ICT Challenge( بوده که مطابق با قوانین و مقررات برگزار 
می شود.مدیر عامل سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری اصفهان افزود: هدف اصلی این 
رویدادها شناسایی برنامه نویسان و تیم های توانمند در کسب و کارهای مبتنی بر ICT و ارتباط آنها 
به بازار کار است.وی حمایت سازمان فاوا از این رویداد را در راستای حمایت از کسب و کارهای نوپا 
و استارت اپ ها در استان و کشور دانست و گفت: تمام تیم ها و استارت اپ های فعال در این حوزه 
بدون هیچ محدودیتی می توانند در این مسابقات شرکت کنند.ابطحی با بیان اینکه پنجمین دوره 
مسابقات ICT Challenge در دو مرحله و طی دو روز برگزار خواهد شد، اظهار کرد: بر اساس اعالم 
دبیرخانه این رویداد، اهدای جوایز به سه تیم برتر و امکان اشتغال در شرکت های معتبر از مزایای 
شرکت در مسابقات خواهد بود.وی ادامه داد: عالقه مندان می توانند جهت دریافت اطالعات بیشتر 
و ثبت نام به وب سایت این رویداد به نشانی ictchallenge.sharif.ir مراجعه و یا با دبیرخانه با 

شماره تماس ۵-۶۶۰۲۸۹۶۳-۰۲۱ تماس بگیرند.

با مسئولان

اخبار

من فردای شما هستم!

خبر ویژه

سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری 
اصفهان از برگزاری ویژه برنامه این سازمان به 
مناسبت هفته جهانی محیط زیست خبر داد.

محمد صادقی اظهار کرد: این ویژه برنامه در 
راستای گرامیداشــت هفته محیط زیست و 
آگاهی بخشی به شهروندان در این روز با در نظر 
گرفتن مالحظات بهداشتی، در سطح شهر در 
چند نوبت اجرا می شود.وی در مورد جزییات 
اجرای این برنامه، تصریح کرد: این برنامه در 
قالب پرفورمنس و با عنوان»من فردای شما 
هستم« کلید خورده و بازیگرانی با پوشش های 
ویژه که گویای تاثیرات رهاسازی پسماندها در 
محیط زیست و آینده انســان ها در مواجهه با 
این پسماندهاست در اماکن عمومی حضور 
می یابند و با رعایت فاصلــه اجتماعی برنامه 
اجرا می کنند.سرپرست ســازمان مدیریت 
پســماند شــهرداری اصفهان هدف از اجرای 
این برنامه را ذهنیت سازی برای مخاطبان و 
تغییر در نگرش و رویکرد آنها نسبت به تولید 
و رهاسازی پسماندها عنوان کرد و گفت: این 
گروه نمایشــی با اشــاره به اثرات پنج دسته 
از پسماندها شــامل بطری های پالستیکی، 
نایلون، تیغ و ژیلت، دستکش یک بار مصرف 
و ماسک که بحران اساسی در محیط زیست و 
بهداشت جامعه ایجاد می کنند، با شعار »من 
فردای شما هستم« آمارهای تکان دهنده ای 
از مصرف نایلون و بطری را به صورت دســت 
نوشــته نمایش می دهند کــه می تواند برای 
مخاطب ســرآغاز یک تغییر باشد.وی ادامه 
داد: این برنامه در محور چهارباغ و برخی دیگر 
از مناطق شــهری اجرا می شود و عالقه مندان 
می توانند از نزدیک شــاهد این اجرای هنری 
باشند.صادقی با اشــاره به آمارهایی از تولید 
برخی پسماندها در شهر اظهار کرد: هر روز در 
اصفهان حدود ۷۰ تن یعنی ۴.۵ میلیون کیسه 
نایلونی وارد چرخه پسماندها می شود که سهم 
هر شهروند حدود دو نایلون است.وی افزود: با 
رعایت الگوی مصرف و حذف استفاده نایلون 
توســط شــهروندان این آمار کاهش یافته و 
خطرات و تبعات بهداشتی و زیست محیطی 

آن نیز کمتر خواهد شد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شــورای اسالمی گفت: کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان باید برنامه های فرهنگی متنوعــی برای کودکان و خانواده 
های آنان در بوستان های شهر برگزار کند.امیر حسین بانکی پور پس از بازدید از 
نمایشگاه دستاوردهای کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان استان اصفهان در 
دیدار باسید محمد قلمکاریان، مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
با بیان اینکه در دوران کودکی و نوجوانی از برنامه ها و کالس های کانون بهره مند 
شده ام، افزود:کار با کودکان و نوجوانان فعالیتی بسیار روح افزا زیبا و همراه با 
شور و نشاط است.وی  کانون پرورش فکری را دارای ریشه های مذهبی دانست 
و گفت: اســتفاده از دانش و تجربیات مدیران گذشته کانون پرورش فکری  در 
قالب اتاق فکر برای  پیشبرد اهداف و برنامه های کانون بسیار موثر است.نماینده 
مردم اصفهان در مجلس گفت:کانون می تواند از ظرفیت سازمان های مردم نهاد 
و دانشجویان برای آموزش برنامه های مختلف این مرکز استفاده کند. همچنین 
بسیاری از خانواده ها فضاهای مناسبی دارند که کانون پرورش فکری می تواند با 
شناسایی آنان و آموزش های الزم،  زمینه را برای توسعه فضاهای آموزشی و بازی 
برای کودکان و نوجوانان مهیا کند.وی آشنایی با قرآن و اهل بیت)ع( را از جمله 
فعالیت های بزرگ و بسیار مهم کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان دانست 
و گفت: آن فعالیت فرهنگی موفق است که در آن افراد با خدا ،دین و مذهب آشنا 
شوند.امیرحسین بانکی پور با بیان اینکه دشمنان اسالم سالیان زیادی است 
که برای غلبه بر فرهنگ دینی و اسالمی ما با ساختن برنامه های مختلف برای 
کودکان و نوجوانان از بین بردن حیا را در این قشر هدف گرفته اند، افزود: فعالیت 
ارزش گذاری بر حیای کودکان و نوجوانان یک فعالیت مهم و زیربنایی محسوب 
می شود؛ زیرا که این امر یک موضوع فطری است و کار در این حوزه می تواند از 
تهاجم فرهنگی دشمنان جلوگیری کند.وی به فعالیت های ارزنده و بسیار خوبی 
که در کانون انجام می شود، اشاره کرد و گفت: زمان آن فرا رسیده است تا کانون 
برای ایجاد ارتباط بهتر و موثرتر با کودکان و نوجوانان و همچنین خانواده های آنان 

برنامه های فرهنگی خود را بیشتر در فضاهای باز از جمله در پارک ها اجرا کند.هم 
چنین کانون پرورش فکری می تواند با اجرای پرده خوانی  برای کودکان و نوجوان 
با هدف معرفی شخصیت های انقالب، فعالیت جذابی را انجام دهد که منجر 
به ترویج فرهنگ انقالب در بین نسل های آینده شود.مدیر کل کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان استان اصفهان نیز در این نشست گفت: درنظر داریم 
تا برای تحقق بیانیه گام دوم انقالب اسالمی در حوزه کودکان و نوجوانان، شورای 
سیاســت گذاری حوزه کودک و نوجوان را در اســتان اصفهان با حضور فعاالن، 
نهادها و سازمان های مرتبط و نخبگان تشکیل بدهیم.سید محمد قلمکاریان 
به یکی دیگر از اولویت های ســال جاری در کانون پرورش فکری  اشاره کرد و 
گفت:کشف استعدادها و ایجاد زمینه ای برای پرورش استعدادهای کودکان و 
نوجوانان و همچنین نخبه پروری در حوزه های فرهنگی، هنری و علمی از جمله 
اولویت هایی است که به صورت جدی در کانون پرورش فکری دنبال می شود.

وی در ادامه با بیان اینکه تمرکز کانون پرورش فکری آموزش مهارت های زندگی 
در کودکان و نوجوانان اســت،  گفت:فراهم کردن زمینه ایــده پردازی کودکان 
و نوجوانان در کانون از اهداف این مرکز فرهنگی اســت.عالوه بر این توسعه و 
افزایش واحدهای سیار برای پوشش مناطق مختلف به ویژه مناطق محروم در 

سراسر استان را در دستور کار قرار داده ایم.

اهدای خون 
مدیران شهری

به دنبال کاهش ســطح ذخایر 
خون کشور در پی شــیوع کرونا 
و اعالم مدیران ســازمان اهدای 
خــون بــرای کمــک و حمایت 
مردم، قدرت ا... نوروزی شهردار 
اصفهان بــه همــراه جمعی از 
مدیران شهری با حضور در مرکز 
اهدای خون خواجو ضمن تشکر 
از تالش های کارکنان این مرکز، 

اقدام به اهدای خون کردند.

وز عکس ر

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی خواستار شد؛

اجرای فعالیت های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در بوستان های شهر
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فوالد یک فلز استراتژیک در جهان است و هم اکنون 
کشــورهایی همچون چین، که در رأس قدرت های 
اقتصادی جهان قرار دارند، تولیدکنندگان اصلی فوالد 
در جهان شناخته می شــوند. امروز چالش اصلی و 
بزرگ این صنعت، که دامن گیر تولیدکنندگان فوالدی 
در سراســر جهان شــده و ایران نیز از آن بی نصیب 
نمانده، تامین مواد اولیه است.هم اکنون بزرگ ترین 
شرکت های فوالدساز جهان نیز برای تامین نیاز خود به 
سمت فعالیت های معدنی رفته و به اکتشاف معادن 
پرداخته اند. نمونه بارز این امر شــرکت آرسلورمیتال 
)ArcelorMittal(، بزرگ ترین تولیدکننده فوالد در 
دنیاســت که حدود 60 درصد نیاز خود به سنگ آهن 
را از معادنی که در اختیــار دارد تامین می کند تاجایی 
که خود را بــه چهارمین تولیدکننده ســنگ آهن در 
دنیا نیز بدل کرده اســت. در ایران نیز طی سال های 
گذشته، فوالدسازان بزرگ با کمبود مواد اولیه روبه رو 
شــده اند و ازآنجاکه حتی با تعیین عوارض صادراتی 
نیز مشکل تامین مواد اولیه آنها رفع نشده، قصد دارند 
به ســمت معدن کاری بروند.فــوالد مبارکه اصفهان 
به عنوان بزرگ ترین مجموعه فوالدســاز در ایران نیز 
سعی دارد با الگوبرداری از شرکت های بزرگ فوالدی 
جهان، در حوزه اکتشاف و بهره برداری از معادنسنگ 
آهن سرمایه گذاری کند، چراکه به عقیده معاون امور 
معادن این شــرکت، فوالد مبارکه اصفهان اهلیت و 
پتانســیل الزم برای ورود به این بخش را داراست و 
اســتراتژی های مناســبی بدین منظور تعریف کرده 
اســت.به گفته وی، در ســال های آینده برای حفظ 
تعادل در زنجیره فوالد، ســرمایه گذاری فوالدسازان 
و معدن کاران باید در حوزه اکتشاف و بهره برداری از 

معادن سنگ آهن متمرکز باشد. 

در ادامه، گفت و گو با محمد یاســر طیب نیا، معاون 
امور معادن شرکت فوالد مبارکه اصفهان را می خوانید.

وضعیت ذخایر معدنی ایران، به ویژه سنگ آهن، 
در مقایسه با دیگر کشورها چگونه است؟

ایران به دلیل برخورداری از ذخایر معدنی فراوان، در 
رتبه دهم کشورهای معدنی جهان قرار گرفته است. 
از لحاظ ذخایر ســنگ آهن نیز در جایگاه مشــابهی 
هستیم. البته کیفیت ذخایر ســنگ آهن موجود در 
ایران، به لحاظ عیار، چندان باال نیست و نمی توانسنگ 
آهن ایــران را به لحــاظ کمی و کیفی باســنگ آهن 
کشورهای برتر در این حوزه همچون استرالیا و برزیل 
مقایســه کرد. همچنین میانگین درصد آهن حدود 
75 درصد از ذخایر کشور زیر 50 درصد )TFe( است 
که نسبتا کم است؛ بنابراین می توان گفت کلیه ذخایر 
ایران، به اســتثنای درصــد محــدودی از آن، نیاز به 
فرآوری دارد و   مستقیما   نمی توان از آنها برای تولید 

محصوالت فوالدی استفاده کرد.

روند فعالیت های اکتشافی در کشور 
را چگونه ارزیابی می کنید؟

عمده فعالیت های اکتشافی و بهره برداری از ذخایر 
اصلی کشــور، در حال حاضر مربوط به فعالیت هایی 
است که چندین دهه قبل صورت گرفته و به خصوص 
در زمینهسنگ آهن طی سال های اخیر ذخایر بزرگ 
قابل توجهی شناسایی نشده است. دلیل اصلی این 
امر نیز هزینه های بسیار زیاد فعالیت های اکتشافی، 
محدودیت بودجــه نهادهای دولتــی در این بخش 
و عدم فعالیت بخش خصوصــی توانمند و پذیرای 
ریسک فعالیت های اکتشــافی است. راهکار اصلی 

نیز جدی گرفتن بخش خصوصــی دارای اهلیت در 
این زمینه است. شرکت های بزرگ معدنی نیز در این 
مدت با سرمایه گذاری در حوزه های پایین دست خود، 
از سرمایه گذاری در بخش اکتشافات با فناوری های 
نوین غافل شــده اند و این عوامل به طورکلی باعث 
شــده حدود یک دهه از برنامه موردنیاز این بخش 
عقب باشیم.البته در ســال های اخیر، شرکت تهیه و 
تولید مواد معدنی ایران، سازمان ایمیدرو و سازمان 
زمین شناسی و اکتشــافات معدنی کشور اقداماتی 
انجام داده و به نتایج مثبتی رســیده اند، بااین حال 
در مقایسه با میزان ذخایر موجود در کشور و وسعت 

سرزمینی، جای کار بسیاری وجود دارد.

آیا روند فعالیت شرکت های معدنی در ایران 
با دیگر کشورها قابل مقایسه است؟

با یک نگاه کلی به آمار تولید و تجارتســنگ آهن در 
دنیا درمی یابیم که عمده تولید و تجارتسنگ آهن در 
انحصار چند شرکت بزرگ چندملیتی است )بالغ بر 
70 درصد تجارت سنگ آهن در انحصار چهار شرکت 
VALE برزیــل، RIO TINTO  اســترالیا، BHP  و  
ARCELOR MITTAL است(. شرکت های بزرگ 
دیگری نیز در آمریکا، هنــد و... فعالیت دارند. نکته 
اینجاست که حجم اصلی اکتشــافات نیز به دست 

همین شــرکت ها انجام می شود. بر اســاس آمار 
موجود، در میان100 شرکت اول حوزه معدن و صنایع 
معدنی دنیا، 63 درصد هزینه ها و سرمایه گذاری ها 
در حوزه اکتشــافات بوده و این امر نشــان می دهد 
بخش عمــده و تمرکــز کار در فعالیت های معدنی، 
حوزه اکتشاف است. همچنین 25 درصد سرمایه در 
زمینه توسعه و 12 درصد در حوزه تولید و بهره برداری 
و استخراج هزینه شده اســت. این ارقام گویای آن 
است که شرکت ها به این نتیجه رسیده اند که حجم 
اصلی سرمایه گذاری با وجود خطر زیاد، باید در حوزه 
اکتشاف انجام شود. متاســفانه در کشور ما چنین 
روندی وجود ندارد. با نگاهی به ســاختار هزینه ای 
شرکت های بزرگ معدنی ایران متوجه می شویم در 
حوزه اکتشافات سرمایه گذاری اندکی شده و عمده 
هزینه ها مربوط به بهره بــرداری و هزینه های نیروی 
انسانی و توســعه در بخش های دیگر زنجیره است. 
برای مثال در حوزه سنگ آهن، به جای تمرکز سرمایه 
گذاری بر اکتشــاف و آماده ســازی و فرآوری این 
ماده  معدنی، شاهد ورود و سرمایه گذاری و توسعه 
معدنکاران در بخش های بعــدی و انتهایی زنجیره 
فوالد هســتیم. این در حالی اســت که شرکت های 
بــزرگ معدنی دنیا، بــه ویژه در حوزه ســنگ آهن، 
تنها به تولیدســنگ آهن می پردازند و به حلقه های 

 بعدی زنجیره وارد نشده اند. دلیل این استراتژی نیز 
 حجم کمتــر ســرمایه گذاری و ســود بیشــتر این 
 بخش اســت. اما در ایران موضــوع کامال برعکس
  اســت. معادن بــه بخش هــای دیگــر زنجیره که
  تخصصــی هــم در آن ندارنــد وارد شــده اند و

 در کل زنجیره تولید فوالد ســرمایه گذاری کرده اند و 
همین موضوع موجب برهم خــوردن تعادل زنجیره 

شده است.

آیا الگوی شرکت های فوالدی در جهان 
با ایران متفاوت است؟ آیا شرکت فوالد 

مبارکه برنامه ا ی برای الگوبرداری از 
شرکت های بزرگ فوالدساز جهان دارد؟

برخالف رویه متمرکز شرکت های بزرگ معدنی دنیا 
در حوزه تخصصی معدن، فوالدســازان بزرگ برای 
حفظ تولید و کاهش خطر در حوزه تامین و دسترسی 
به منابع، در حوزه سنگ آهن و معادن سرمایه گذاری 
کرده اند. برای مثال بزرگ ترین تولیدکننده فوالد دنیا، 
آرســلورمیتال )ArcelorMittal(، 60 درصدسنگ 
آهن موردنیازش را از معادن خــود دریافت می کند 
و این شرکت در زمره پنج شــرکت بزرگ تولیدکننده 
سنگ آهن دنیا قرار دارد. این موضوع نشان می دهد 
روش و الگوی ایران در زنجیره تولید فوالد با الگوی 
طرح شده در جهان متفاوت است و باید اصالح شود. 
فوالد مبارکــه اصفهان در این راه پیش قدم شــده تا 
روش فعلی را اصــالح کند. در واقع این شــرکت به 
عنوان پیشتاز حوزه فوالد و صنایع معدنی، قصد دارد 
با اصالح روند فعلی، به ایجاد تعادل در ساختار صنعت 

و معدن کشور کمک کند. 

فوالد مبارکه اصفهان می تواند چه 
کمکی در این زمینه بکند؟ 

ابتدا باید در حوزه اکتشافات، ســرمایه گذاری های 
اساسی صورت گیرد. شــرکت فوالد مبارکه اصفهان 
آمادگی خــود را در این زمینه اعالم کــرده و معاونت 
معدنی این شــرکت نیز با همین هدف شکل گرفته 
است. اما برای ادامه کار، به کمک و حمایت ساختاری 
نهادهــای ذی ربط در دولت نیاز اســت. تحریم های 
بین المللی همچنان پابرجاســت، بحــران کرونا نیز 
اضافه شــده و درعین حال برنامه و هدف ارزشمند و 
هوشمندانه جهش تولید هم در دستور کار قرار گرفته 
اســت. یکی از حوزه هایی که در این شــرایط امکان 
فعالیت و جهش جدی در آن متصور اســت و کرونا 
و تحریم های بین المللی نیــز نمی تواند بر آن اثرگذار 
باشد، اکتشافات معدنی اســت. البته ممکن است 
محدودیت هایی در زمینه استفاده از تکنولوژی های 
نوین وجود داشــته باشد، اما خوشــبختانه دانش 
فنی و توان الزم در بخش اکتشاف کشور وجود دارد. 
شرکت های اکتشــافی خوبی در کشــور فعال اند و 
شرکتی همچون فوالد مبارکه نیز نقدینگی و استراتژی 
الزم برای ورود به این حوزه را دارد. در این میان دولت 
باید هوشمندانه عمل کند و از ظرفیت این شرکت ها 
بهره ببرد. فوالد مبارکه توانایی آن را دارد که پیشــران 
توســعه و جهش برای دولت و کشــور باشد و دولت 
می تواند از کمک شــرکت هایی مثل فــوالد مبارکه 
اســتفاده کند. برای مثال، پهنه هــای معدنی خوبی 
در کشور وجود دارد و باید در اختیار کسانی قرار گیرد 
که از اهلیت و دانش و تــوان مالی الزم برخوردارند و 

می توانند از عهده انجام کار برآیند. 

مدیرعامل شــرکت ذوب آهن اصفهان از انجام کارهــای ابتدایی برای ورود 
شرکت پاالیش قطران زغال سنگ به بازار سرمایه خبر داد.منصور یزدی زاده 
درخصوص عرضه سهام شــرکت پاالیش قطران زغال سنگ در بورس گفت: 
40 درصد سهام شرکت پاالیش قطران در اختیار ذوب آهن و 60 درصد دیگر 
در اختیار بنیاد است که با موافقت 100 درصدی سهامداران آن در سال گذشته 
مقرر شد اقدامات الزم جهت پذیرش و عرضه سهام صورت پذیرد.وی افزود: 
افزایش سرمایه قطران در مرحله تصویب مجمع قرار دارد و انتظار می رود در 
سال جاری بیست درصد از سهام آن در بازار سرمایه عرضه شود.شرکت پویش 
بازرگان نیز از دیگر شرکت های وابسته ذوب آهن در صدد انجام اقدامات الزم 
جهت ورود به بورس است. این شرکت با مالکیت 100 درصدی ذوب آهن سال 
۹4 با هدف مدیریت بازار محصوالت و جلوگیری از سفته بازی تاسیس و در 
راستای جلب مشــارکت فعاالن بازار محصوالت فوالدی ذوب آهن مهر سال 
۹4 اقدام به واگذاری 64 درصد سهام به مشتریان باسابقه و عمده محصوالت 
فوالدی ذوب آهن کرد و هم اکنون به عنوان بــازوی ذوب آهن هم در بخش 
فروش محصوالت و هم در بخش تامین مواد اولیه توانسته مفید واقع شود.

این مقام مســئول به برنامه ها در جهت افزایش ســرمایه شرکت های تابعه 
شــامل پویش معادن، پویش ســاخت و تارابگین به منظور تامین سرمایه 
در گردش، اصالح ســاختار مالی و رعایت الزامات کفایت سرمایه جهت مهیا 

کردن شرایط پذیرش آن شــرکت ها در راســتای ورود به بازار سرمایه اشاره 
کرد و ادامه داد: پس از اصالح ســاختار مالی این شرکت ها، مراحل پذیرش 
آنها نیز در بورس یا فرابورس پیگیری خواهد شــد که پیش بینی می شود این 
مهم نیز در ســال 1400 به وقوع بپیوندد.یزدی زاده عنوان کرد: با عرضه سهام 
شرکت های زیرمجموعه عالوه بر افزایش ارزش پرتفوی سرمایه گذاری ها و 
ارتقای نقدشوندگی سهام شــرکت های زیرمجموعه، شاهد شفافیت بیشتر 
گزارش دهی و بهبــود کیفیت صورت های مالی آن شــرکت ها خواهیم بود و 
نقدینگی حاصل از عرضه سهام آنها در طرح  های توسعه ای و پروژه های آتی 

آن شرکت ها صرف خواهد شد.

رییس شورای سیاســت گذاری ائمه جمعه در استان پس از بازدید از شرکت 
فوالد مبارکه اظهار داشت: ما به نمایندگی از ائمه جمعه و جماعات جهت عرض 
تشکر از عزیزان شاغل در فوالد مبارکه در این شــرکت حضور پیدا کردیم تا از 
همکاری های فوالد مبارکه در فرآیند مقابله با ویروس منحوس کرونا تشکر  
کنیم. حجت االسالم صالحیان ادامه داد:مردم باید بدانند این مجتمع عظیم 
اقتصادی کمک های فراوان و موثری برای حفظ سالمت مردم داشته و هنوز 
هم این کمک ها ادامه دارد.در عین حال جای تقدیر و تشکر دارد که فوالد مبارکه 
به صورت عملیاتی به شعار جهش تولید که از سوی مقام معظم رهبری تعیین 
شــده، عمل کرده و کلنگ زنی پروژه نورد گرم 2 نیز که دردست اقدام است به 
عنوان یکی از پروژه های بزرگ کشور در راستای شــعار جهش تولید خواهد 

بود و به این ترتیب فوالدمبارکه به عنوان یکی از مراکز شــاخص و مثال زدنی 
در سراسر کشور است که به این شعار عمل می کند.در شهرستان مبارکه شش 
نمازجمعه داریم و مسئولین فرهنگی فوالد مبارکه با برنامه ریزی خوب از ائمه 

جماعات در اقامه این فریضه الهی بهره برده اند.
 وی افزود: همکاری و تعامل دینی و فرهنگی نزدیک و خوبی بین نهاد مسجد، 
نماز جمعه و فوالدمبارکه از سالیان گذشته بوده و در حال حاضر به جهت حضور 
مدیران فرهنگی تر و با انگیزه تر در این شــرکت، شاهد ارتباط گرم تر و بیشتر 
نسبت به گذشته هســتیم. من ســالم حضرت آیت ا... مظاهری و آیت ا...

طباطبایی را خدمت همه کارکنان و زحمت کشــان دراین شرکت ابالغ کرده و 
عرض خسته نباشید محضر همه این عزیزان دارم.

مدیر عامل شرکت ذوب آهن خبر داد:

عرضه اولیه یک شرکت از زیرمجموعه ذوب آهن اصفهان در سال جاری

 رییس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه در استان اصفهان در بازدید از شرکت فوالد مبارکه:

کمک های فوالد مبارکه به جامعه در بحران ها قابل تقدیر است

معاون امور معادن شرکت فوالد مبارکه:

فوالد مبارکه استراتژی الزم برای ورود به اکتشافات معدنی را دارد

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صدرتامین اظهار داشت: صدرتامین با درک 
تغییر پارادایم های جهانی، نگرشی جدید به معدن و صنایع معدنی دارد و از 
این رو نخستین شــتاب دهنده حوزه معدن و صنایع معدنی تیر ماه با عنوان 
»صدرفردا« فعالیت رسمی خود را آغاز می کند.به گزارش روابط عمومی شرکت 
فرآورده های نسوز ایران، غالمرضا سلیمانی گفت: رسالت این شتاب دهنده 
حمایت از استارت اپ ها و ایده های نو در بخش معدن و صنایع معدنی است. 
صدر تامین ،نگاه ویژه ای به هوشمندسازی معادن، معدن کاری نوین، توجه 
به عناصر استراتژیک ملی و ... دارد و دیگر شرکت ها نیز در این مسیر اقدامات 

الزم و همکاری قابل توجهی خواهند داشت.
سلیمانی حرکت به روز در مسیر توسعه و پیشرفت را کلید بقا در صنعت برشمرد 
و گفت: در دنیای امروز، رابطه ای مستقیم بین توسعه تکنولوژی و پیشرفت در 
ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی هر کشور برقرار است. به طوری 
که می توان گفت تکنولوژی عامل اساسی برای ایجاد ثروت، دانایی و توانایی 

کشورها بوده و ابزاری قدرتمند در توسعه ملی به شمار می آید. 
 وی ادامه داد: تکنولوژی طبق تعریف اسکاپ، چهار رکن اساسی دارد: انسان، 
ماشین، ســازمان و اطالعات که تعامل اینها با یکدیگر موجب رشد و توسعه 

اقتصادی می شــوند. از میان چهار رکن تکنولوژی، انســان نقش محوری و 
بنیادی دارد. استفاده از بهترین و مدرن ترین ماشین آالت بدون نیروی انسانی 
متخصص و ماهر ممکن نیست. اینجاســت که اهمیت ارتباط بین صنعت و 
دانشگاه بیش از پیش روشن می شود. وی تصریح کرد: در این راستا چندین 
قرارداد و تفاهم نامه میان صدرتامین، شرکت های تابعه با دانشگاه های مطرح 
کشور نظیر دانشگاه تهران، شهید بهشتی، آزاد اسالمی و ... در حوزه آموزش 
پرسنل، عارضه یابی، حمایت از اســتارت اپ ها و... منعقد شده است و همه 

شرکت های هلدینگ  باید تالش کنند که در این زمینه پیشگام باشند.  
بنا به گفته سلیمانی، هلدینگ صدرتامین و شرکت های تابعه تمام تالش خود 
را در سال جهش تولید به کار خواهند گرفت که اکثر پروژه های سرمایه گذاری 
هلدینگ و شرکت های تابعه  تا پایان سال 13۹۹ به بهره برداری برسند و بتوان 
از این محل جهت ایجاد اشتغال برای جوانان و تولید ثروت برای سهامداران و 
ذی نفعان بهره برد.  وی ادامه داد: صدر تامین براساس سیاست های دولت، 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی اقدام 
به تدوین برنامه های راهبردی و استراتژی های متناسب برای عملیاتی کردن 

آنها کرده و شرکت های تابعه در این راستا اقدامات الزم را در دستور کار دارند.

مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری صدر تامین خبر داد:

فعالیت صدرفردا، اولین شتاب دهنده معدن تیرماه آغاز می شود
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