
کرونا در اصفهان می تازد، وضعیت قرمز است، محدودیت ها ادامه دارد 

و  ناژوان بازگشایی شد!
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آمادگی انصارا… یمن برای تبادل تمامی اسرا
جنبش انصار ا… یمن آمادگی خود را برای تبادل اسیران بیشتر با تابعیت های مختلف از جمله وزیر 
دفاع سابق یمن که از بیش از پنج سال قبل از سوی آنها در بازداشت است، خبر داد.محمد علی الحوثی، 
عضو شورای عالی سیاسی انصارا… در توئیتی نوشت: ما از تمامی مواضع بین المللی که حمایت و 
خوش بینی خود را نسبت به آزادی اسیران ابراز کردند، استقبال می کنیم و تاکید داریم که این پرونده 
انسانی است و هیچ مسئله ای بر آن حکم فرما نیســت.وی ادامه داد: ما برای تبادل همه اسیران از 
جمله محمود الصبیحی و دیگران و افراد از تابعیت های دیگر آماده هستیم.الحوثی خواهان تشکیل 

کمیته ای مستقل برای تحقیق در خصوص شکنجه اسیران در بازداشت گاه های ائتالف متجاوز شد.

»نتانیاهو« به بحرین و امارات می رود
منابع آگاه اعالم کردند بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی طی روزهای آینده به امارات و 
بحرین می رود.اخیرا نتانیاهو اعالم کرد که محمد بن زاید، ولیعهد امارات را برای سفر به اراضی اشغالی 
دعوت کرده و در مقابل ولیعهد ابوظبی نیز از نتانیاهو خواسته است که به امارات سفر کند.در همین حال 
وزیر خزانه داری آمریکا روز شنبه در رأس هیئتی آمریکایی سفرش به اراضی اشغالی، امارات و بحرین 
را آغاز کرد و این هیئت با همراهی هیئتی صهیونیستی با یک پرواز مستقیم به منامه رفتند.قرار است 
در جریان این سفر توافق نامه افتتاح سفارتخانه ها و برقراری روابط دیپلماتیک میان امارات و رژیم 
صهیونیستی امضا شود.دفتر بنیامین نتانیاهو اعالم کرد که این اولین پرواز تجاری از اراضی اشغالی 

به بحرین و به ریاست میر بن شبات، مشاور امنیت داخلی این رژیم است.

واکنش هند به آماده باش ارتش چین
در میانه تنش های مرزی دهلی نو و پکن، »آمیت شاه« وزیر امور داخلی هند گفت ارتش کشورش 
همیشه آماده نبرد است.شاه در یک مصاحبه اعالم کرد هند هرگز حتی یک اینچ از قلمروی خود را به 
چین واگذار نخواهد کرد. او گفت: هر ملتی همیشه آماده است. من این صحبت ها را در اشاره به هیچ 

اظهارنظر خاصی نمی گویم، اما نیروهای دفاعی هند همیشه آماده هستند.
به گزارش وبگاه خبری »اســکرول«، او در ادامه گفت که کانال های ارتباطی بین دو کشــور )چین و 
هند( باز است. وزیر داخلی هند افزود: به نظرم مناسب نیست به عنوان وزیر داخلی اظهارنظر کنم اما 
سخنان نخست وزیر »نارندا مودی« را تکرار می کنم. ما آماده هستیم و هیچ کس نمی تواند حتی یک 

اینچ از خاک ما را بگیرد.

تظاهرات هزاران نفر علیه گزینه »ترامپ« برای دیوان عالی
هزاران نفر در واشنگتن به سوی ســاختمان دیوان عالی ایاالت متحده تظاهرات کردند تا نسبت به 
عجله ترامپ برای معرفی امی کانی بارت به عنوان جانشین قاضی فقید دیوان عالی اعتراض کنند.بر 
اساس این گزارش، کمیته قضایی سنای آمریکا قصد دارد 22 اکتبر یعنی پنجشنبه هفته جاری درباره 
صالحیت امی بارت رای گیری کند، این در حالی اســت که دموکرات ها بارها مخالفت خود را با روند 

تایید صالحیت بارت به خاطر نزدیکی زیاد آن به انتخابات ریاست جمهوری 3 نوامبر اعالم کرده اند.
بیش از 26 میلیون آمریکایی تاکنون آرا خود را به صورت غیابی یا پســتی به صندوق انداخته اند تا 
مشخص کنند چه کسی در 4 سال آینده در کاخ سفید حضور خواهد داشت، ترامپ یا رقیب دموکراتش 
جو بایدن.شرکت کنندگان در »تظاهرات زنان« تاکید کردند که نسبت به اقدام جمهوری خواهان در 
عجله کردن برای برگزاری نشست های استماع تایید صالحیت امی بارت با توجه به نزدیکی انتخابات 
ریاست جمهوری 3 نوامبر به شدت خشمگین هســتند، آن هم در شــرایطی که چند ماه مانده به 
انتخابات ریاست جمهوری 2016 حاضر نشدند به صالحیت مریک گارلند نامزد معرفی شده از سوی 

باراک اوباما برای دیوان عالی آمریکا رسیدگی کنند.

ایران با لغو تحریم های تسلیحاتی چه اقدامی می تواند انجام دهد؟

یک پایان باز

تحریم های تســلیحاتی پــس از ماه ها  علیرضا کریمیان
کشــمکش میان ایران و آمریکا و تالش 
های همه جانبه ایاالت متحده برای ادامه دار کردن آن باالخره در موعد 
مقرر پایان یافت. هر چند تردیــد های جدی در مورد توان خرید های 
تســلیحاتی و آزادی عمل خرید ادوات نظامی از ســوی ایران مطرح 
است؛ اما بار روانی برداشته شدن تحریم ها در شرایط فشار مضاعف 
آمریکا بر کشورمان مسئله ای است که به عقیده کارشناسان می تواند 
یک امتیاز منفی برای دولت امریکا در آستانه انتخابات در این کشور 
باشد. از سوی دیگر اما همین اتفاق می تواند از سوی روحانی به عنوان 
معدود اثرات عینی برجام و استناد به آن برای دفاع از کارنامه سیاسی 
دولتش استفاده شود؛ دولتی که این روزها مورد انتقادهای جدی از 
ســوی مخالفان قرار دارد. در بطن ماجرا اما دســتاوردهای لغو این 
تحریم ها چندان روشن نیست؛ ایران در بســیاری از جهات به دلیل 
تحریم های مداوم نظامی به خودکفایی طراحی و تولید ادوات دفاعی 
و نظامی دست یافته است و تنها در برخی از شاخه ها که بیشتر شامل 
تسلیحات پروازی و هوایی اســت؛ دچار نقصان است. هر چند ایران 

رسما می تواند مانند هر کشــوری در دنیا از هر شرکت و نهاد و دولتی 
اقدام به خرید اســلحه کند؛ اما برخی از فاکتورهــا عمال این آزادی را 
محدود می کند. یکی از این عوامل محــدود کننده وضع تحریم های 
ثانویه بر کشورهایی است که باایران معامله تسلیحاتی انجام دهند به 
همین دلیل گفته می شود تنها طرف های احتمالی معامله تسلیحاتی 
با ایران چین و روسیه خواهند بود که ابایی از تحریم های آمریکا ندارند 
اما اروپایی ها معامله ای با ایران نخواهند کرد یعنی این احتمال هم 
وجود دارد که ایران ســامانه دفاع موشکی پیشــرفته اس-400 را از 
روسیه خریداری کند. اگر خرید این ســامانه برای ایران بیش از حد 
گران باشد در آن صورت ممکن است ایران به خرید موشک های دور 
برد اف دی 2000 فانگ دون از چین مبادرت کند. همچنین ممکن است 
از روســیه جنگده پیشــرفته ســوخو-30 و از چین جنگنده جی–10 
فایربرد یا جنگنده بمتافکن جی–اف17 که محصول مشترک چین و 
پاکســتان اســت را خریداری کند. ایران هم اکنون زیر دریایی های 
ساخت روســیه در اختیار دارد، اما این احتمال وجود دارد که از چین 
زیردریایی یوان که بــی صدا ترین زیر دریایی دیزلی – برقی اســت، 

خریداری کند. اگر ایران بتواند موشــک های ضد شناورهای جنگی و 
باری وای جی – 18 از چین یا سامانه های موشکی سیزلر از روسیه که 
دریا به خشکی نیز محسوب می شــوند خریداری کند، دریانوردی در 
آب های منطقه برای دشــمنان ایران در معرض تهدیــد قرار خواهد 

گرفت.
 نکته دوم اینکه به عقیده کارشناســان، برخی از شــرایط اقتصادی و 
سیاســی آزادی عمل در خرید تســلیحات ایران را محدود می کند.
احتماال ایران صنایع دفاعی خود را با ســاختن پهپادها، موشک های 
هدف یاب و قایق های گشــتی تندرو تقویت خواهد کرد،  اما  به جای 
خرید انبوهی از جنگ افزارها، ســعی می کند که سالح های پیشرفته 
خریداری کند. بنابراین می توان اســتراتژی ایــران را خرید محدود و 
بومی سازی مدل های خارجی پیشرفته اسلحه و تجهیزات نظامی یا 
اجزای انفرادی آنها دانست. در مســئله فروش اما بازارهای خوبی در 
انتظار ایران است؛ ســودآوری باالی فروش تسلیحات سبک نظامی 
گزینه ای است که پس از بسته شــدن درهای اقتصادی می تواند به 

عنوان یک گشایش مالی برای ایران مطرح باشد. 

وبسایت »Responsible Statecraft« وابسته 
به اندیشــکده کوئینســی در تحلیلی بــه قلم الدر 
ممدوف نوشت: در اولین جمعه پس از آغاز دوباره 
جنگ بین ارمنستان و آذربایجان بر سر منطقه مورد 
مناقشــه قره باغ، چهار امام جمعه در مناطق آذری 
نشین ایران طی بیانیه ای حمایت همه جانبه خود 
را از یک طرف درگیری یعنی باکو اعالم کردند. آن ها 
گفتند که قره باغ سرزمین اسالم است و آذربایجان 
کامال حق دارد به اشغال سرزمین خود توسط ارامنه 
پایان دهد. این موضوع، ایــن انتظار در باکو و آنکارا 
را برانگیخت که ایران ممکن است سیاست خود را 
از بی طرفی به حمایت صریح تر از آذربایجان تغییر 
دهد.با وجود تمام این موضع گیری ها ایران باید در 

روابط خود با دو بازیگر اصلی منطقه یعنی روســیه 
و ترکیه که به شــدت درگیر درگیری هــای قره باغ 
هســتند، تعادل برقرار کند.برای تهران، خطرناک 
ترین موضوع می تواند گســترش حضــور ترکیه و 
اسرائیل در مرز های شــمالی آن باشد. تحلیلگران 
امنیتی اسرائیلی ممکن اســت ترکیه را یک تهدید 
طوالنی مدت در حال رشــد قلمداد کنند، اما آن ها 
هنوز ایران را یک مشــکل فوری و جدی می دانند. 
آذربایجان در حال حاضر از همکاری امنیتی نزدیکی 
با اسرائیل برخوردار است، بنابراین تهران نگران است 
که پیروزی کامل آذربایجان باعث گســترش نفوذ 
اسرائیل در همسایگی این کشور شود.نگرانی های 
ایران با این واقعیت که جنگ فقط در چند کیلومتری 

این کشور اتفاق می افتد، تشدید می شود. محافل 
نومحافظه کار در آمریکا و اســرائیل مدت هاست 
که به دنبــال دامــن زدن به تنش هــای قومی در 
ایران و تسریع در بالکان سازی این کشور هستند.

جالب توجه است که برخی از مهم ترین کلیسا های 
ارامنه در ایــران در مناطقی بــا اکثریت آذری واقع 
شده اند و در حال حاضر بدون مشکل کار می کنند. 
 این همزیســتی قومــی عنصر مهمــی از فرهنگ

 ایرانی است .

اندیشکده کوئینسی تحلیل کرد:

ایران و بحران قره باغ؛ دغدغه های اصلی تهران کدام است؟

 مشاور امنیت ملی آمریکا مدعی شد که ایران در صورت پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به پای میز مذاکره با واشنگتن خواهد آمد.رابرت 
اوبرایان، مشاور امنیت ملی آمریکا در کنفرانسی ویدئویی با اندیشکده »اسپن« در پاسخ به پرسشی در خصوص چشم انداز مذاکره با ایران در صورت پیروزی دونالد 
ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری در سوم نوامبر مدعی شد: برای ایران بسیار دشوار خواهد بود که از مذاکره خودداری کند. آن ها حاال منتظرند. کشورهایی که با 
ایران رابطه دارند به ما می گویند که ایرانی ها منتظر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هستند.مشاور امنیت ملی کاخ سفید ادعا کرد: ایرانی ها ترجیح می دهند 
که دولت دیگری )دولت جو بایدن( روی کار بیاید. آن ها می خواهند به روزهایی که برجام برای جمهوری اسالمی حاکم بود، برگردند. اگر دونالد ترامپ دوباره انتخاب 
بشود، ما به آن )روزها( باز نخواهیم گشــت. باید دید در روز انتخابات چه می شود.رابرت اوبراین مدعی شد: در صورت انتخاب مجدد دولت ترامپ فشار سهمگین 
تحریم های اقتصادی باعث می شود ایران بیش از این دوام نیاورد اما در مورد تحریم نمی شود پیش بینی کرد که چرا کشورها می توانند در برابر فشار مقاومت کنند.

مشاور امنیت ملی کاخ سفید اظهار کرد: ما فکر می کنیم در صورت پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، فشارهای اقتصادی چنان زیاد است که 
ایران نمی تواند بیش از یک یا دو ماهی مقاومت کند و قادر نخواهند بود برای چهار سال دیگر این فشار را تحمل کنند.  فکر می کنیم آن ها پای میز مذاکره خواهند آمد.

چهره روزابراز امیدواری مشاور امنیت ملی آمریکا درباره مذاکره با ایران

وز عکس ر

بازگشت هزاران 
 معترض تایلندی

 به خیابان ها
هزاران نفر از معترضــان تایلندی 
بدون توجه به ممنوعیت تجمعات 
برای سومین روز متوالی در بانکوک 
پایتخت این کشور تظاهرات کردند.

معترضان می گویند که انتخابات 
ســال گذشــته با تقلــب همراه 
بوده، اما نخســت وزیر از استعفا 

خودداری کرده است. 

عبدا... عبدا... به ایران آمد
سرکنسولگری ایران در جالل آباد افغانستان در توئیتی نوشت: عبدا... رهسپار ایران شد. رییس 
شورای عالی مصالحه ملی کشور برای 
تقویت اجماع منطقه ای روند صلح، در 
رأس هیئتی کابل را به مقصد تهران ترک 
گفت.عبدا... در سفر ســه روزه خود به 
ایران با حسن روحانی رییس جمهوری 
اســالمی ایران، محمد باقــر قالیباف 
رییس مجلس شورای اسالمی و وزیر 
امورخارجه و دیگر مقامات عالی  کشور  
دیدار و گفت وگو خواهد داشت.ظریف و 
عبدا... عبدا... در دیدار با یکدیگر در مورد 

آخرین تحوالت روند تحقق صلح در افغانستان دیدار و رایزنی می کنند.

نماینده سابق مجلس:

 دیگر کسی به حرف مجلس گوش نمی دهد
غرضی با بیــان اینکه مجلس یازدهم با پشــتوانه ضعیف مردم ســر کار آمده اســت، اظهار کرد: 
»به همین خاطر کســی دیگر به حرف مجلس گــوش نمی دهد و صدایی از این تریبون شــنیده 
نمی شــود. مردم گرفتار هســتند و از همه مســئوالن ناامید؛ در این شــرایط دولت و مجلس هم 
برای اینکه بگویند ما هســتیم با هم دعوا می کنند در حالی که این دعواهــا، اثری در جامعه ندارد، 
نه مفید است و در زندگی مردم اثرگذار است. شاید چون دســتاوردی برای عرضه به مردم ندارند 
به همین خاطر به جان هم افتاده اند.«این نماینده ســابق مجلس ادامــه داد: »باید دولت و هم  
مجلس، منافع جامعه را حفظ کنند تا محترم باشــند. وقتی حقوق هــای کالن فقط برای عده ای 
اســت، وقتی رییس مجلس در کار دولت دخالت می کند، آن مســئول دولت در کار قانونگذاری 
دخالت می کند، قوانین نه قابل اجرا هستند و نه اجرا می شوند و مورد توجه مردم قرار نمی گیرند. 
 در حالی که این همه فشار بر مردم اســت، اما خوشبختانه مردم حواس شان جمع است و مراقب

 کشور هستند.«

 درخواست ۵0 نماینده برای بررسی طرح تامین 
کاالهای اساسی

نماینده تهران در مجلــس گفت:طرح تامین کاالهای اساســی بــا کاالبــرگ الکترونیکی بنا به 
درخواســت ۵0 نفر از نمایندگان باید در اولویت رسیدگی قرار گیرد.مالک شــریعتی در تذکری به 
اســتناد به تبصره )1( ماده )100( آیین نامه داخلی مجلس، اظهار داشت: پیش از دو هفته فرصت 
سرکشــی به حوزه های انتخابیه با درخواســت ۵0 نفــر از نمایندگان گزارش کمیســیون برنامه و 
بودجه برای رســیدگی به طرح تامین کاالهای اساســی با کاالبرگ الکترونیکی باید در دستور کار 
قرار می گرفت.وی در همین راستا ادامه داد: طرح مذکور در دســتور کار  جلسه علنی پارلمان قرار 
نگرفته، هر چند نیاز مبرم کشور و موضوع مورد انتظار مردم اســت.محمدباقر قالیباف که ریاست 
جلسه را به عهده داشت، در پاسخ به تذکر این  نماینده گفت: موضوعات اعاده شده از شورای نگهبان 
در اولویت رسیدگی جلسه علنی مجلس قرار گرفته و کمیســیون برنامه و بودجه نیز طرح تامین 
 کاالهای اساسی را در دستور کار قرار داده است و حتما با اولویت در دستور کار جلسه قوه مقننه نیز 

قرار می گیرد.

کافه سیاست

قالیباف: 

بگومگوهای سیاسی برای 
مردم نان و آب نمی شوند

رییس مجلس شــورای اسالمی با تشریح 
شــرایط ســخت معیشــتی مــردم اظهار 
داشــت: آنچه تحمل این فشار را سخت تر 
می کنــد ســوءمدیریت ها،  بی خیالی ها و 
بی توجهی های ملموســی اســت که باعث 
شــده مردم احســاس بی پناهــی کنند.

محمدباقر قالیباف اظهار داشت: امروز هر 
مســئولی در هر جایگاهی که هست فراتر 
از مســئولیت اداری خود باید هــر آنچه از 
دســتش برمی آید برای کنتــرل گرانی ها 
و تامیــن نیازهــای ضروری مــردم به کار 
گیرد. حداقل کاری که امروز یک مســئول 
می تواند انجام دهد این اســت که در کنار 
مردم باشــد تا آنهــا احســاس بی پناهی 
 نکنند و تحمل ســختی زندگی برای آنها را 

ساده تر کند.
 قالیباف خاطرنشــان کرد: امروز همه باید 
بدانند که بگومگوهای سیاســی برای مردم 
نان و آب نخواهد شد. باید از منابع موجود 
به ســرعت و با فوریت برای تامین نیازهای 
ضروری مردم استفاده کنیم و تمام کشور با 
هر گرایش و سمت و سویی که هستند برای 
کاهش فشــاری که بر مــردم وارد می آید، 
دست به کار شوند. رییس مجلس شورای 
اسالمی اظهار داشت: مشــکل اصلی ما نه 
نبــود و کمبود منابع اســت و نــه نبود ایده 
کارشناسی شده در جهت رفع دشواری های 
معیشــتی، بلکه مشــکل اصلی ما تمرکز 
نداشتن تصمیم گیران روی مسائل روزمره 
زندگــی مــردم، ســوءمدیریت در اجرای 
درست تصمیمات و درنهایت نداشتن اراده 

واقعی و مؤثر برای حل مسائل است.

 ایران در بسیاری از جهات به دلیل تحریم های مداوم 
نظامی به خودکفایی طراحی و تولید ادوات دفاعی و 
نظامی دست یافته است و تنها در برخی از شاخه ها که 
بیشتر شامل تسلیحات پروازی و هوایی است؛ دچار 

نقصان است

بین الملل
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کوچ 50 هزار نفری عشایر از استان اصفهان
مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان از کــوچ 51 هزار نفری ایل بختیاری و قشــقایی از 
اســتان اصفهان خبر داد.منصور شیشه فروش با اشــاره به کوچ عشایر اظهار داشــت: عشایر در 

استان اصفهان از اوایل مهر ماه کوچ خود 
را شروع کردند، عشایری که ییالق خود 
را در ســمیرم، فریدون شــهر، چادگان، 
دهاقان و شهرضا گذرانده بودند مربوط 
به ۲۷ هزار نفر ایل قشقایی و ۲۴ هزار نفر 
ایل بختیاری می شوند.مدیرکل مدیریت 
بحران استانداری اصفهان با بیان این که 
عشایر به طرف مناطق قشالق در بوشهر، 
خوزستان، فارس و کهکیلویه کوچ خود را 
آغاز کردند، افزود: حدود ۸۰ درصد کوچ 

انجام شده  و ۲۰ درصد از کوچ باقی مانده است که تا پایان مهر ماه انجام می شود.وی تصریح کرد: 
۳ هزار نفر از ایل عرب جرقویه از ییالق در مناطق چهار محال و ســمیرم کــوچ خود را از اول مهر ماه 
شــروع کردند و تا آخر مهر و اوایل آبان ماه در مناطق جرقویه، رامشه و شرق اصفهان برای قشالق 

استقرار پیدا می کنند.

رشد 1200 درصدی اعتبار طرح های تفصیلی استان اصفهان 
رییس اداره طرح های توسعه شــهری و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان با اعالم 
رشد 1۲۰۰ درصدی اعتبار طرح های تفصیلی اســتان، اظهار کرد: این میزان افزایش در مقایسه با 
اعتبار سال های گذشته بوده و مبلغ آن بیش از ۶۰ میلیارد ریال است.   علی هنردان، با بیان اینکه این 
میزان اعتبار جهت تهیه طرح های تفصیلی استان از محل اعتبارات ملی تامین شده است ،اذعان 
داشت: استان اصفهان، سهم ۳۲ درصدی از کل اعتبارات تامین شده کشوری از محل منابع ملی را به 
خود اختصاص داده است.  رییس اداره طرح های توسعه شهری و معماری راه و شهرسازی استان 
اصفهان این حجم از اعتبار را برای تهیه طرح های توسعه شهری قابل توجه دانست و تصریح کرد: 
امکان راه اندازی حداقل ۲۰ طرح تفصیلی جدید در استان وجود دارد.  وی خاطرنشان کرد: عالوه بر 
تامین اعتبار از محل »منابع ملی« جهت طرح های تفصیلی ۳۶ میلیارد ریال دیگر نیز از محل منابع 
انسانی تامین شده است.  هنردان، ضمن تشریح »طرح های جامع و تفصیلی« تشریح کرد: این 
دو طرح الزم و ملزوم یکدیگرند؛ اما از نظر روش کار، شــیوه تهیه، مقیاس نقشه ها و نتیجه نهایی، 

تفاوت هایی با هم دارند.  

اصفهان؛ رتبه یک تولید ماهیان گرمابی و زینتی
مدیر شیالت و امور آبزیان ســازمان جهاد کشاورزی اســتان اصفهان با بیان اینکه ساالنه 1۰ هزار 
و ۲۲۰ تن انواع آبزی و ماهی گرمابی در این اســتان پرورش می یابد، گفت: ســرانه مصرف ماهی 
در اصفهان نصف ســرانه جهان اســت. با توجه به تنوع محصــول و قیمت انواع آبــزی می توان 
مصرف غذاهای دریایی را در ســبد خانــواده گنجاند.محمدرضا عباســی با بیــان اینکه مصرف 
انواع ماهــی و آبزی برای حفظ ســالمت افــراد جامعه مفید اســت، اظهار کرد: ســرانه مصرف 
ماهــی در اصفهان 11 کیلوگرم اســت در حالی که در جهان بــه ۲1 کیلوگرم برای هر فرد می رســد.
عباســی با اشــاره به اینکه در اســتان اصفهان ســاالنه 1۰ هزار و ۲۲۰ تن انواع آبــزی خوراکی و 
ماهــی گرمابی پرورش می یابــد، افزود: نزدیــک به ۳۰ گونه انواع ماهی گوشــتی نیــز از جنوب 
 و شــمال کشــور به اصفهان وارد شــده و در هشــت بازار تخصصــی ماهی به صورت بهداشــتی 

عرضه می شود.

رسیدن قیمت مرغ در اصفهان به ۴۰ هزار تومان هم دور از انتظار نیست؛

مرغ هم از سفره ها پر می کشد

بر اســاس شــواهد، تراژدی گرانی مرغ  مرضیه محب رسول
همچنان ادامه دار خواهد بــود. با وجود 
وعده های بسیار مسئوالن برای کنترل قیمت؛ اما شواهد چیز دیگری 
می گویند. اعداد و ارقام واردات و مصرف و قیمت نهادهای دامی را که 
کنار هم بگذاریم به خوبی می توانیم چشم انداز گرانی در بازار مرغ را در 
هفته های آینده ببینیم.براساس آمار منتشر شده، توزیع کنجاله سویا 
از ابتدای سال حدود 1.۳ میلیون تن و نیاز کشور به کنجاله سویا نیز از 
ابتدای سال ۲.۴ میلیون تن بوده اســت. 1۷۰ هزارتن کنجاله سویا در 
مردادماه توزیع شده و این در حالیست که نیاز کنجاله سویا در مرداد ماه 
حداقل 5۰۰هزارتن  بوده ؛ اما مشــکل صنایع دام و طیور این است که 
تولید نهاده های این صنایع یعنی خوراک مرغ و گاو به اندازه رشد تولید 
کاالها نهایی نشده است. عالوه بر این، چالش قیمت هم بار مضاعفی 
بر شانه این صنعت گذاشــته است.ایران ســاالنه میلیاردها دالر برای 
واردات این نهاده ها هزینه می کند. براســاس آمارهای در دسترس در 
سال 1۳۹۸، ارزش واردات نهاده های دامی بیش از ۴/1 میلیارد دالر بود 
که در مقایسه با ارزش ۳/۳ میلیارد دالری واردات نهاده های دام و طیور 
در سال ۹۷، رشد ۲۳ درصدی را نشان می دهد. با فرض اینکه در سال 
جاری نیز همین میزان ارز برای واردات نیاز داشته باشیم محل تامین 

و نرخ ارز تخصیص داده شده، محل مجادله و به یک دغدغه بزرگ در 
فرآیندها تبدیل شده است.دولت اصرار دارد برای تثبیت یا رشد ناچیز 
گوشــت قرمز، گوشــت مرغ، تخم مرغ و نیز لبنیات ، دالر واردات این 
نهاده ها را با قیمت هر دالر ۴۲۰۰ تومان تامین کند. امســال اما با خالی 
بودن دست دولت از دالر، داستان نهاده های دامی به تراژدی تبدیل شده 
است. تفاوت قیمت دالر ۳۰ هزار تومانی با دالر ۴۲۰۰ تومانی به اندازه ای 
اغوا کننده است که به چنگ آوردن یک کیلو نهاده دامی به قیمت ۴۲۰۰ 
دالر تومان، با توجه به نرخ بازار آزاد ۲5 هزار تومان سود بادآورده به دست 
می دهد. در صورتی که امسال پنج میلیارد دالر برای نهاده های دامی ارز 
اختصاص یابد با قیمت هر دالر معادل ۳۰ هزار تومان، 15۰ هزار تومان 

ارزش ریالی آن است. 
بانــک مرکــزی، وزارت جهــاد ســازندگی، وزارت صمــت، گمرک، 
تولید کنندگان گاو شــیری و گاو گوشــتی و مرغ برای تبدیل به گوشت 
یا تخم مرغ و کارخانه های هر کدام به نوعــی درگیر تامین خوراک دام 
و طیور شده اند. این وضعیت موجب شــده تا برخی از فعاالن صنعت 
پرورش مرغ در اصفهان خبر از حضور مرغ ۴۰ هزار تومانی در هفته های 
آینده در استان بدهند. آنگونه که دبیر انجمن مرغداران استان اصفهان 
گفته است کاهش تولید، موجب گرانی مرغ شــده و در صورت تداوم 

این وضعیت و نرسیدن نهاده های تولید به دست مرغداران حتی باید 
انتظار رسیدن مرغ به قیمت ۴۰ هزار تومان را هم داشته باشیم که در این 
شــرایط وضعیت تولیدکنندگان و مصرف کننده سیاه خواهد شد.بهرام 
پاکزاد در خصوص گرانی افسارگسیخته مرغ در بازار، اظهار کرد: قیمت 
مرغ را بازار تعییــن می کند و دلیل افزایش قیمــت مرغ طی چند روز 
گذشــته به دلیل تولید نشــدن این محصول و کمبود آن در بازار است.

وی درباره دالیل کاهش تولید مرغ، توضیح داد: متاسفانه تولیدکننده 
به نوعی امنیت تولید ندارد و نهاده ها بــه موقع تحویل مرغ داران نمی 
شود، به همین دلیل بسیاری از تولیدکنندگان در این دوره تولید نکرده 
اند.دبیر انجمن مرغداران استان اصفهان افزود: در ماه های فروردین و 
اردیبهشت میزان جوجه ریزی در کشور حدود 1۳۰میلیون قطعه بود که 
اکنون مطابق آمارهای رسمی به 11۰ میلیون قطعه جوجه کاهش یافته، 
اما این افزایش قیمت نشان می دهد که میزان جوجه ریزی در کشور 
به کمتر از 1۰۰ میلیون قطعه رسیده اســت.وی افزود: در حال حاضر به 
طور میانگین اصفهان ماهیانه حدود 5 میلیون جوجه ریزی انجام می 
دهد، در حالی که طی یک سال گذشته میانگین جوجه ریزی در استان 
۷ میلیون قطعه بود.پاکزاد تصریح کرد: به دلیل کاهش جوجه ریزی و 
به دنبال آن کم شدن حجم تولید، در کشتارگاه ها مرغ کشتار نمی شود.

وی با بیان اینکه متاسفانه امروز تولیدکنندگان با کمبود نهاده های تولید 
رو به رو هســتند، اظهار کرد: در حال حاضر گفته می شود که 5۰ درصد 
نهاده ها را تحویل مرغ داران می دهند، اما متاسفانه همین میزان نیز 
به درستی در بین تولیدکنندگان توزیع نمی شود.دبیر انجمن مرغداران 
اســتان اصفهان همچنین ادامه داد: در بازار آزاد قیمت کنجاله سویا به 
1۶5۰۰ تومان رسیده اســت، در حالی که قیمت مصوب این نهاده ۲۹۰۰ 
تومان بود، همچنین قیمت ذرت به ۴5۰۰ تومان افزایش یافته، در حالی 
که قیمت مصوب آن 155۰ تومان بود.وی اظهار کرد: البته بانک مرکزی 
هفته گذشته اعالم کرد که کشور در تامین اقالم دارویی و غذایی مشکلی 
ندارد و تحریم نیستم، اما اینکه چرا در انتقال ارز دچار مشکل هستیم را 
نهاد مربوطه باید پاسخگو باشد.وی با بیان اینکه در خصوص مرغ، 1۴ 
نهاد و ارگان تصمیم گیری می کنند که در این شــرایط جهاد کشاورزی 
تنها شرایط تولیدکنندگان را تا حدودی درک می کند اما دیگر ارگان ها 
بدون توجه به شرایط تولید، تصمیم گیری می کنند، پیشنهاد داد: دولت 
می تواند نهاده ها را در اختیار تولیدکننده قرار دهند و از مرغ دار بخواهد 
که ۴5 روز بعد مرغ را تحویل بگیرد که در این شــرایط ذرت و سویا وارد 
بازار سیاه نمی شود و تولید رونق می گیرد و به نوعی دولت در قبال مرغ، 

ذرت و سویا تحویل تولیدکننده می دهد.

عضو کمیسیون آب، کشاورزی و منابع طبیعی گفت: 
استان اصفهان چیزی بیشتر از حقابه گذشته خود 
را برداشــت نمی کند زیرا درطول سال های گذشته 
برداشت های زیادی بر حوزه زاینده رود تحمیل شده 
و این حوزه توان بارگزاری بیش از این اندازه را ندارد.

حجت االسالم محمدتقی نقدعلی با بیان اینکه گمان 
برخی افراد دررابطه با مصرف بیش از حد اصفهان 
از حقابه اشتباه اســت، اظهار داشت: به خالف آنکه 

بعضی تصور می کنند استان اصفهان ازنظر مصرف 
آب چیزی بیشــتر از حقابه گذشته خود را برداشت 
می کند، این مطلب صحیح نیســت چراکه درطول 
سال های گذشــته برداشــت های زیادی بر حوزه 
زاینده رود تحمیل شــده و این حوزه توان بارگزاری 
بیش از این اندازه را ندارد.وی ادامه داد: امروز استان 
اصفهان برای آب شــرب به بعضی از برداشت هایی 
که در گذشته انجام می شــده و جبران آنها توسط 
مســئوالن وزارت خانه هــا، نیــاز دارد و باید بعضی 
انتقاالت انجام شود و عالوه بر آن ما باید سعی کنیم 
که در آینده نســبت به بحث منابع و مصارف حوزه 
زاینده رود دقت داشته باشــیم چراکــه امروز بحث 

حقابه از موارد مهمی است که در دستورکار سازمان 
محیط زیســت و مجمع نمایندگان استان اصفهان 
قرار دارد.نماینــده مردم خمینی شــهر در مجلس 
شورای اسالمی بااشاره به فعالیت های شرکت آبفا 
در حوزه تامین منابع آب موردنیاز استان عنوان کرد: 
شرکت آبفا اقدامات خوبی را در بحث صرفه جویی 
و مصــرف بهینه آب انجــام داده بــود ولیکن این 
اقدامات کفایت نکرده و ما باید درراســتای مصرف 
بهینه بیش از این قدم برداریم و همچنین در بحث 
پساب فاضالب، تصفیه پســاب و استفاده از آن در 
صنعت و بعضی از فضاهای سبز باید سرمایه گذاری 

بیشتری شود . 

نماینده مردم خمینی شهر:

استان اصفهان بیش از حقابه خود مصرف نمی کند

خبر روز

در شش ماهه نخست سال جاری صورت پذیرفت؛

  واگذاری 2۷4 انشعاب آب و فاضالب به مشترکین
 آبفای منطقه دو

به گزارش روابط عمومی آبفای منطقه دو، درشش ماهه نخست سال جاری آبفای منطقه اقدام به 
واگذاری1۳۶ انشعاب فاضالب به مشترکین متقاضی کرده است. گفتنی است این اقدام در راستای 
ارتقای سطح بهداشتی، اجتماعی منطقه صورت گرفته است. از این تعداد 5۹ انشعاب به قطر 1۰۰ 
میلیمتر و۶۷ انشعاب به قطر 1۲5 میلیمتر و ۹ انشعاب به قطر 15۰ میلیمتر و یک انشعاب به قطر 

۲۰۰ میلیمتر به مشترکین واگذار شده است .

تکمیل عملیات توسعه آبرسانی به شرق اصفهان
به گزارش روابط عمومی آبفای منطقه یک اصفهان، پروژه توســعه آبرسانی شرق شهر اصفهان به 
طول سه کیلومتر تکمیل شد.الزم به توضیح اســت که این پروژه که به دلیل بررسی  و کاوش های 
علمی و باستان شناسی توسط یک هیئت باستان شــناس متوقف شده بود پس از 5 ماه تکمیل 
شد.گفتنی اســت ۲۳۴۰ متر از این پروژه لوله گذاری شده بود و ۶۶۰ متر دیگر، توسط پیمانکار و با 
نظارت اداره توسعه و بهره برداری آب منطقه یک اصفهان و نظارت عالیه شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان در محدوده تپه اشرف تکمیل شــد. با تکمیل و بهره برداری از این پروژه، آبرسانی به مردم 

شرق اصفهان تسهیل می شود.

اتمام 2 هزار متر عملیات لوله گذاری پروژه شهید سلیمانی
به گزارش روابط عمومی آبفای منطقه شــش اصفهــان، با توجه به اجرای پــروژه عمرانی تقاطع 
غیرهمسطح شهید سلیمانی توسط شــهرداری اصفهان و همچنین اتمام عملیات لوله گذاری به 
اقطار ۲۰۰ و ۳۰۰ میلی متری فوالدی به طول ۲ هزار متر جهت بهبود و تامین فشار آب شهرک مروارید 
ومناطق خاتون آباد و کارخانه قند، اتصال خط قدیــم لوله ۲۰۰ میلی متری به خط جدید ۳۰۰ میلی 

متری انجام و این پروژه مورد بهره برداری قرار گرفت .

در شش ماهه نخست سال جاری صورت پذیرفت؛

 اجرای بیش از 1400متر شبکه جمع آوری فاضالب در منطقه 6
رییس اداره توسعه وبهره برداری فاضالب منطقه ۶ اظهارداشت : در کنار اجرای بیش از 1۴۰۰متر شبکه 
جمع آوری فاضالب درشش ماهه اول ســال جاری با تمام توان حوادث این بخش را مدیریت کرده به 
طوری که تعداد و زمان رسیدگی کاهش چشم گیری داشته اســت. وی خاطر نشان کرد در این شش 
ماه 1۸۹ حادثه فاضالب توسط سامانه 1۲۲ اعالم شده است. میرزایی افزود: همچنین به منظور ارتقای 
کیفیت تردد شهری و پیشگیری از به وجود آمدن اختالل در رفت و آمد وسایل نقلیه، عملیات اصالح و 
همسطح سازی دریچه های فاضالب معابر سطح منطقه، به تعداد ۴۰ عدد توسط پیمانکار منطقه صورت 
پذیرفت.وی گفت: در راستای ارائه خدمات به مردم و تامین رفاه حال شهروندان عملیات ترمیم ترانشه 
آسفالت در معابر اصلی و خیابان های فرعی منطقه در شش ماهه اول سال ۲۲۰۰ متر مربع به انجام رسید.

شست وشوی4100 متر از شبکه توزیع و خط انتقال آب منطقه برخوار
به گزارش روابط عمومی آبفای برخوار، با توجه به اهمیت موضوع کنترل کیفی آب ، ۴1۰۰ متر از شبکه 
توزیع آب شهرستان توسط واحد بهره برداری منطقه شست وشــو داده شد.شایان ذکر است این 
عملیات در پی دستور معاونت محترم بهره برداری شــرکت ،به منظور باال بردن سطح بهداشت آب 

شرب، خدمات رسانی بهینه، گندزدایی و رفع انسداد شبکه صورت گرفت.

کافه اقتصاد

آبفا

 معاون بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان از تصویب شــدن افزایش ۲۰ درصدی قیمت نان در این استان خبر داد و گفت: این مصوبه در روزهای 
آینده به فرمانداری های شهرستان ها ابالغ می شود.اسماعیل نادری اظهار داشت: قیمت نان در کارگروه های تخصصی آرد و نام در استانداری و سازمان صنعت، 
معدن و تجارت اصفهان مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به شاخص های موجود، افزایش میانگین ۲۰ درصدی آن تصویب شد.وی با تاکید بر اینکه تا قبل از ابالغ 
قیمت های جدید به فرمانداری ها و اتحادیه نانوایان، هیچ نانوایی حق اضافه کردن قیمت ها را ندارد، گفت: این میزان افزایش قیمت به طور میانگین تعیین شد 
و فرمانداری هر شهرستان با توجه به شرایط موجود درباره آن تصمیم گیری می کند.نادری اضافه کرد: هیچ نانوایی نیز حق تعطیل کردن )به غیر از روز تعطیلی 
رسمی خود( را به بهانه هایی مانند افزایش دادن قیمت نان ندارد و الزم است اتحادیه نانوایان روی این موضوع نظارت بیشتری کند.نادری، یکی از عوامل اصلی 
برای قیمت نان را آرد اعالم کرد و اظهار داشت: با وجودی که قیمت آرد تغییری نکرده است اما با توجه به تغییر سایر هزینه ها مانند حقوق کارگران، موادی مانند 
خمیر مایه و نمک و آب، برق و گاز، قیمت نان در اصفهان افزایش یافت.وی با تاکید بر اینکه درباره قیمت نان عالوه بر خواسته نانوایان، حقوق مصرف کنندگان نیز 
در نظر گرفته می شود، تصریح کرد: موضوع قیمت نان با حساسیت ویژه پیگیری و میزان افزایش آن با در نظر گرفتن همه این ابعاد تعیین شد.نادری خاطرنشان 

کرد: اگر نانوایی نسبت به قیمت های جدید معترض است می تواند آرد مورد نیاز خود را بصورت تمام آزاد خریداری کند.

نان در اصفهان 20 درصد گران شد

 »گرگور بافی«
  از صنایع دستی

 رایج بوشهر
گرگور بافــی یکــی از صنایع 
دســتی رایج اســتان بوشهر 
است که صنعتگران این رشته 
بــا حوصلــه و دقت فــراوان 
سیم های مفتولی را به صورت 
دسته دسته به هم می بافند تا 
وسیله ای برای صید و صیادی 

فراهم شود.

وز عکس ر

 پرمصرف های برق، 
نقره داغ می شوند

اگرمشــترکان پرمصــرف برق با شــروع 
اردیبهشــت ماه 1۴۰۰ همچنــان پرمصرف 
باقی بمانند، عالوه بــر افزایش 1۶ درصدی 
تعرفه بــرق پرمصرف هــا در ســال آینده، 
مشــمول افزایش 1۰ درصــدی تعرفه برق 
مازاد بــر آن هم خواهند شــد. طرح »برق 
امید« به امید کاهش ســطح مصرف برق 
در کشور و صرفه جویی بیشتر در این زمینه، 
از ابتدای آبان ماه ســال جاری اجرایی می 
شــود.در حال حاضر از مجموع حدود ۳۷ 
میلیون مشــترک برق، حــدود ۳۰ میلیون 
مشــترک خانگی داریم که از ایــن تعداد، 
با جداســازی حدود یــک میلیــون خانه 
خالی در کشــور و همچنین تعــداد قریب 
به ۲ میلیون ســکونت گاه  موقت، حدود ۸ 
میلیون مشــترک کم مصرف برق در کشور 
داریم. ایــن رقم، طبق برآوردی به دســت 
آمده که بر اساس عملکرد مشترکان بخش 
خانگی در ســال های ۹۷ و ۹۸ بوده است.
حدود ۸۲ درصد از مشترکان بخش خانگی 
در مناطق عادی کشور و 1۸ درصد مابقی در 
۴ منطقه گرمســیر 1، گرمسیر ۲، گرمسیر ۳ 
و گرمسیر ۴ ساکن هســتند.برای ماه های 
گرم ســال الگوی کم مصرفی برای مناطق 
عادی 1۰۰ کیلووات ســاعت و برای مناطق 
گرمســیر بین 15۰ تا ۴۰۰ کیلووات ساعت 
بوده و بــرای ماه هــای غیر گــرم، الگوی 
کم مصرفــی بــرای همه مناطق کشــور ۸۰ 
کیلووات ساعت اســت. به عبارتی کسانی 
که تا ســقف الگوی کم مصرفــی، مصرف 
برق در هر ماه داشته باشــند، در طرح برق 
امیــد، مشــمول تخفیــف 1۰۰ درصدی در 
 بهای برق و درواقع مشــمول بــرق رایگان

 خواهند شد.
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روستای لیرابی دور از ارتباطالت؛

 3 هزار نفر از داشتن اینترنت محرومند

در سال های اخیر استفاده از اینترنت در کشور رشد قابل  توجهی داشته 
و مســئوالن مربوطه بارها برای فراهم کردن زیرساخت های این حوزه 
وعده ها داده اند که تجهیز روستاها به امکانات مطلوب یکی از مهم ترین 
این وعده هاست.روستا ها یکی از مناطقی هستند که به دلیل دور بودن 
از مناطق شهری ارتباط یافتن شان به اینترنت از اهمیت ویژه ای برخوردار 
است با توجه به اینکه ساکنان روستا نیز مانند شهرنشینان نیازمند انجام 
برخی کار های خود به وسیله اینترنت بوده و وظیفه دولت فراهم کردن 
زیرساخت های الزم برای سهولت دسترسی روستاییان به اینترنت است 
و آبادانی روستا ها از جنبه ها و ابعاد مختلف همواره مورد توجه مسئوالن 
کشــور در برهه های مختلف تاریخی وجود داشته اســت باید توسعه 
شبکه های ارتباطی روستا ها نیز در دستورکار نهاد های مربوطه  قرار گیرد. 
مطمئنا توسعه و تجهیز کردن دکل های مخابراتی در روستاها می تواند تا 
حدودی از مشکالت این روستاها را بکاهد. تلفن همراه و اینترنت در این 
دوره یکی از ملزومات است؛ اما در این عصر ارتباطات و فناوری اطالعات 
روستای لیرابی در شهرستان اردل استان چهارمحال و بختیاری وجود 
دارد که مردمانش از نعمت اینترنت و آنتن دهی تلفن همراه بی بهره اند.

صالحی یکی از اهالی روستای لیرابی اردل گفت: حدود 10 سال است که 
روستای لیرابی در آنتن دهی تلفن همراه ضعیف است و تا کنون اقدامی 
برای حل این مشکل صورت نگرفته است.وی تصریح کرد: این روستا 3 

هزار نفر جمعیت دارد و متاسفانه از داشتن اینترنت محروم است.صالحی 
اذعان داشــت: تاکنون هربار این مسئله را از ســوی مسئولین پیگیری 

کرده ایم به نتیجه نرسیده و همچنان مشکل قطعی اینترنت را داریم.

پیگیری حل قطعی اینترنت با اداره کل فناوری و اطالعات است
مدیر کل مخابــرات چهارمحال و بختیاری در ایــن زمینه گفت: بعد از 
خصوصی سازی، شرکت مخابرات ایران به مخابرات استان ها واگذار 
و پوشش، توســعه و ارتقای تلفن همراه از وظایف دولت است که این 
وظیفه مدیر کل فناوری اطالعات استان است که مسئله را پیگیری کند.
آقایی با اشــاره به اینکه تعدادی از روســتاها که مشکل اینترنت دارند 
طرح هایی را به مخابرات داده اند که مشکل را تا حدودی رفع کنیم، بیان 
داشت: متاسفانه تا این تاریخ برای پوشش تلفن همراه در لیرابی طرحی 
به استان چهارمحال و بختیاری واگذار نشده و مردم می توانند از طریق 
مدیر کل فناوری اطالعات اطالعات مســئله را پیگیری کنند.وی بیان 
داشت: یک آنتن روی کوه داریم که روستاهایی که در ارتفاعات هستند 
می توانند از آن اســتفاده کنند؛ اما متاسفانه کســانی که پایین دست 
روستا هستند این پوشش اینترنت را ندارند.وی در پایان خاطرنشان 
کرد: وزارت ارتباطات هر طرحی را به ما  ابــالغ کنند بعد از وصول طرح 

آن را اجرا می کنیم.

امنیت امروز جامعه، مرهون ایثارگری نیروهای انتظامی است
استاندار چهارمحال و بختیاری به مناســبت آغاز هفته نیروی انتظامی اظهار داشت: امروز همه به 
خدمات و ایثار نیروی انتظامی در کشور نیازمند هستند و اهمیت آن را بیش از گذشته درک می کنند.

اقبال عباسی بیان کرد: نیروی انتظامی در کشور یک دولت کوچک است، اگر لحظه ای این خدمت 
دچار ضعف در حوزه جاده ها، شهرها، قاچاق و…  شود، نه تنها ممکن است نظم و امنیت به هم بخورد 
بلکه بسیار بدتر از آنچه فکر می کنند بر سر جامعه و مردم می آید که همه این موارد با انجام وظایف 
مردم و دیگر مسئوالن محقق می شود.وی در ضمن یادآوری وظیفه نیروی انتظامی، گفت: وظیفه 
ما به عنوان شهروند و خدمتگزار در ســایر حوزه ها در کنار نیروی انتظامی باید دیده شود.استاندار 
چهارمحال و بختیاری ادامه داد: در جامعه اگر تمکین در اجرا نباشــد همکاری سایر دستگاه ها به 
موقع و با دقت انجام نشود، چه بسا آن حکم دچار مشکل خواهد شد.وی تصریح کرد: اگر ابزار به 
قدر کافی در اختیار نیروی انتظامی قرار نگیرد، نمی توان کار را دنبال کرد که متخلف با انواع حیله ها 

را با ابتدایی ترین امکان نمی توان دنبال کرد.

 افتتاح ۵0 خانه ورزش روستایی در هفته تربیت بدنی 
در چهارمحال و بختیاری

مدیر کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری گفت: به مناسبت هفته تربیت بدنی 50 خانه ورزش 
روستایی تجهیز، افتتاح و به بهره برداری می رسد.حمید کریمی افزود: در هفته پیش رو، 10 خانه 
کشتی و 40 خانه ورزش روستایی به ورزشکاران اهدا خواهد شد که با تجهیز و افتتاح این اماکن، 
تعداد خانه های ورزش روستایی به رکورد 320 خانه در سطح استان خواهد رسید.به گفته کریمی، 10 
خانه کشتی در استان با 3 میلیارد ریال و 40 خانه ورزش روستایی نیز با 2 میلیارد ریال اعتبار با همت 
هیئت روستایی عشایری، حمایت وزارت ورزش و جوانان و خیرین ورزش یار راه اندازی می شوند.

420 نیازمند در چهارمحال و بختیاری کمک هزینه ازدواج 
دریافت کردند

مدیرکل کمیته امداد استان چهارمحال و بختیاری گفت: در ۶ ماهه نخست امسال 420 نیازمند با 
هزینه 2 میلیارد و 232 میلیون تومان در استان کمک هزینه ازدواج دریافت کرده اند.علی ملک پور 
بابیان اینکه تامین جهیزیه نوعروسان نیازمند از رویکردهای این نهاد است، بیان کرد: در طول این 
مدت 34۷ نوعروس نیازمند کمک هزینه خرید جهیزیه دریافت کرده اند.وی با اشــاره به اعطای 
کمک هزینه ازدواج به فرزندان پســر خانواده های تحت حمایت افزود: 3۶ نفر از فرزندان پســر 
خانواده های تحت حمایت کمیته امداد استان هدیه ازدواج دریافت کرده اند.مدیرکل کمیته امداد 
استان ضمن اشــاره به ایجاد زمینه ازدواج زنان سرپرست خانوار در راستای خودکفایی آنان گفت: 
کمک هزینه ازدواج به 11 نفر از زنان سرپرســت خانوار تحت حمایت کمیته امداد اســتان نیز اعطا 

شده است.

33 هزار تن گندم در چهارمحال و بختیاری خریداری شد
مدیرعامل شــرکت غله و خدمات بازرگانی چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: 33 هزار و 500 تن 
گندم در چهارمحال و بختیاری طی سال جاری به صورت تضمینی از کشاورزان خریداری شد.کیقباد 
قنبری با بیان اینکه کشاورزان از طرح تضیمینی گندم در سال جاری استقبال خوبی کردند، گفت: 
خرید تضمینی گندم از کشاورزان 121 درصد رشد داشته اســت.مدیرعامل شرکت غله و خدمات 
بازرگانی چهارمحال و بختیاری بــا بیان اینکه کیفیت گندم های تولیدی در ســال جاری افزایش 
یافته است، تاکید کرد: گندم های خریداری شــده در سیلوی شهید استکی شهر فرخ شهر ذخیره 

سازی شده است.

بام ایرانخبرخوان

حصر وراثت
7/108 آقا/خانم عطاء اله پارســایی نژاد به شناســنامه شــماره 1971 به شرح 
دادخواست به کالســه 1104/99 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان زهرا رمضانعلی زاده به شماره شناسنامه 
15 در تاریخ 95/9/29 اقامتگاه دائمی خــود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
 آن مرحوم منحصر اســت به: 1(الهام پاســیار بــه ش.ش 1057 فرزند متوفی. 
2(اکرم پاسیار به ش.ش 48385 فرزند متوفی. 3(عفت پاسیار به ش.ش 7 فرزند 
متوفی. 4(لیال پاســیار به ش.ش 581 فرزند متوفی. 5(الهیار پاســیار به ش.ش 
 1250045551 فرزند متوفی. 6(عطیه پاســیار به ش.ش 10113 فرزند متوفی.

 7(عطاء اله پارســائی به ش.ش 1971 فرزند متوفی. اینک با انجام تشــریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت و یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ازمتوفی/متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهد شد. م الف: 1020091 

قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف کاشان 
حصر وراثت

7/109 آقا/خانم ماشــاله بینش به شناسنامه شــماره 1262274729 به شرح 
دادخواست به کالســه 1632/99 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان مانده نی بیگم قدمی به شماره شناسنامه 
349 در تاریخ 98/10/9 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به: 1(قاســم بینش کاشانی به ش.ش 1261608763 
فرزند متوفی. 2(محمد بینش کاشــانی به ش.ش 1261652029 فرزند متوفی. 
3(ماشااله بینش به ش.ش 1262274729 فرزند متوفی. 4(احمد بینش کاشانی 
به ش.ش 1262252946 فرزند متوفی. 5(محمد تقی بینش کاشانی به ش.ش 
0042184347 فرزند متوفی. 6(فاطمه بینش به ش.ش 1261736496 فرزند 
متوفی. 7(معصومه بینش کاشانی به ش.ش 1261567226 فرزند متوفی. اینک 

با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت و یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ازمتوفی/ متوفیه نزد او باشد از 
 تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهد شد. 

م الف: 1020102 قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف کاشان 
حصر وراثت

7/110 آقا/خانم علیرضا شعبانی به شناسنامه شــماره 1263392180 به شرح 
دادخواست به کالســه 9901683 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان اکرم حکیمی به شماره شناسنامه 1292 
در تاریخ 1388/10/8 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
 مرحوم منحصر است به: 1(زهرا خالو غالمی به ش.م 1260194884 مادر متوفی. 
2(نرگس شــعبانی به ش.م 1262368881 فرزند متوفی. 3(محمد شــعبانی به 
ش.م 1260602044 فرزند متوفی. 4(زهره شــعبانی به ش.م 1250298180 
فرزند متوفی. 5(زهرا شــعبانی به ش.م 1262336848 فرزند متوفی.6(عباس 
شعبانی به ش.م 1262160499 همســر متوفی. 7(علیرضا شــعبانی به ش.م 
1263392180 فرزند متوفی. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک نوبت و یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
ازمتوفی/متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واال گواهی صادرخواهد شد. م الف: 1020110 قاضی شعبه ششم شورای 

حل اختالف کاشان 
تحدید حدود اختصاصی

7/111 شماره: 99/0022231-99/7/23  چون تحدید حدود ششدانگ یکباب 
خانه شــماره پالک 1804/3 واقع در بخش 6  ثبت اصفهان کــه طبق پرونده 
ثبتی بنــام خانم الهه عابدی فرزند منصور در جریان ثبت اســت و رای شــماره 
139960302210000807 مورخ 99/04/28 هیات حل اختالف موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر در 

ثبت اســناد و امالک منطقه جنوب شرق اصفهان نســبت به ملک مرقوم صادر 
گردیده است و با توجه به اینکه سابقه ای از تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق 
مشاهده نگردید لذا به اســتناد ماده 13 آیین نامه قانون مزبور تحدید حدود ملک 
مرقوم در تاریخ 99/08/21 ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا 
بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت 
مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد 
شــد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظــرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی 
اقدام و گواهی طرح دعوی خود را بــه این منطقه ثبتی ارائــه نماید در غیر این 
صورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه 
و گواهی عدم تقدیم دادخواســت را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره 
 ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتــی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 
م الف: 1021735 ناصر صیادی صومعه رئیس ثبت اســناد و امالک منطقه 

جنوب شرق اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

7/112 شماره نامه : 139985602024007316-1399/07/23 نظر به اینکه به 
موجب رای شماره 139860302024000029 مورخ 1399/01/17 هیات قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی ششدانگ 
یکباب مغازه  به مساحت 41/30 متر مربع تحت شــماره فرعی 2908 از اصلی 
4348 مفروز و مجزی شده از شماره 216 فرعی از اصلی مزبور  واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان در مالکیت خانم صغرا مال کریمی دســتجردی فرزند کریم مستقر 
گردید و پرونده ثبتی فاقد ســابقه تحدید حدود می باشد لذا به استناد تبصره ذیل 
ماده 13 قانون فوق الذکر و  طبق تقاضای مالــک تحدید حدود ملک مرقوم در 
روز شنبه مورخ 1399/08/24 ســاعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد 

آمد و به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اعالم می گردد تا در روز و 
ســاعت مقرر در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین و مجاورین مطابق ماده 
20 قانون ثبت از تاریخ تنظیــم صورت مجلس تحدید حــدود و فقط تا 30 روز 
پذیرفته خواهد شــد و معترض طبق ماده 86  آئین نام قانــون ثبت باید از تاریخ 
تسلیم اعتراض به این اداره، ظرف یک ماه دادخواست خود را به مرجع ذیصالح 
قضائی تسلیم و گواهی تقدیم دادخواســت را اخذ و به این واحد ثبتی ارائه نماید، 
درغیر این صورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه  مربوطه 
مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواســت را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید و 
اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه میدهد 
م الف: 1022796 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان

حصر وراثت
7/113  آقای علیرضا خواجه امیری فرزند یحیی باســتناد شهادت نامه و گواهی 
فوت و رونوشت شناسنامه ورثه طی درخواستی به شماره کالسه 380/99 به این 
شورا چنین اشعار داشته است که شادروان یحیی خواجه امیری فرزند عین ا... در 
اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه حین الفوت آن مرحوم عبارتند از: 1- ایران 
خانم نعیمی خالدی فرزند عباس، ش.ش 31  نســبت با متوفی زوجه 2- اقدس 
خواجه امیری فرزنــد یحیی، ش.ش 43 نســبت با متوفی فرزنــد 3- علیرضا 
خواجه امیری فرزند یحیی، ش.ش 16 نســبت با متوفی فرزند 4- محمد خواجه 
امیری فرزند یحیی، ش.ش 59 نســبت با متوفی فرزند 5- بدری خواجه امیری 
فرزند یحیی، ش.ش 24 نســبت با متوفی فرزند و به جــز افراد فوق الذکر وارث 
 دیگری ندارد. لذا مراتب جهت نشر در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار ارسال 
می گردد تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
 نخستین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 1023336 شعبه اول مجتمع شماره یک شورای حل اختالف بخش 

امامزاده )بادرود(

رییس ســازمان جهاد کشاورزی استان در جریان 
ســفر به شهرســتان کیار با مردم روستای دوپالن 
از توابع بخــش ناغان این شهرســتان  دیدار کرد.

رییس ســازمان جهاد کشاورزی اســتان در این 
دیدار بــه نقش مهــم روســتا در توســعه پایدار 
کشــاورزی اشــاره کرد و افزود :برای دستیابی به 
توســعه پایدار بخش کشــاورزی، توجه به دانش 
 بومی نشــأت گرفتــه در نزد روســتاییان یک امر 
ضروری است.عطاءا... ابراهیمی افزود: در مسیر 
توسعه بخش کشاورزی، روستا به عنوان ایستگاه 
کلیدی توســعه اســت و تقویت زیر ساخت های 
بخش کشــاورزی در روســتاها می تواند مســیر 
توســعه را هموار ســازد.وی گفت: در کنار توسعه 
کشــاورزی در روســتا، احداث صنایع تبدیلی نیز 
یک امر حیاتی اســت که با ایجــاد صنایع تبدیلی 
و فرآوری محصوالت کشــاورزی تولید شــده در 
روســتاها، زنجیره تولید محصوالت کشاورزی در 

همان منطقه تکمیل شود.
ابراهیمــی ادامه داد: ســیر صعــودی مهاجرت و  
مشکالت اقتصادی و اشــتغال باعث شده است 
نیروی جوان اســتان در کارهای طاقت فرســا در 
استان های همجوار و جنوبی به کار گرفته شوند و 
باید زمینه بازگشت این نیروها با اعطای تسهیالت 
کم بهره و نهادینه کردن فرهنگ کســب درآمد در 

کشاورزی فراهم شود.
وی به بهره گیری از تجارب موفق بخش کشاورزی 
در روستاها تاکید کرد و گفت  : نمونه بارز می توان 
به روســتای قلعه ممکا به عنوان الگویی موفق در 
سطح کشــور به لحاظ تولید و اشــتغال روستایی 
اشــاره کرد.ابراهیمی به نقش موثر زنان روستایی 
در اقتصاد و متناســب ســازی فرصت ها اشــاره 
کرد و افــزود : زنان روســتایی نقــش مهمی در 
تامین امنیــت غذایی، بهبود معیشــت، مدیریت 
منابع طبیعی و حفظ و حراست از زیست بومهای 

روستایی و عشایری دارند.
رییس سازمان جهاد کشاورزی استان تصریح کرد: 
با تکیه بر همت و تالش روســتاییان و عشایر می 
توان بخش عظیمی از مشکالت اقتصادی کشور را 

سامان بخشید.
گفتنی اســت: عطاءا... ابراهیمی رییس سازمان 
جهاد کشاورزی استان در جهت شناسایی ظرفیت 
ها و اســتعداد های بخش کشــاورزی شهرستان 
کیار،دیدار با کارکنــان و بازدید از روند پیشــرفت 
فیزیکی پروژه های در دست اجرا به این شهرستان 

سفر کرد.

 تقویت زیرساخت های بخش کشاورزی در روستاها،
مسیر توسعه را هموار می سازد

 شركت ورق خودروی چهارمحال 
 و بختیاری واحد نمونه

 استاندارد استان
 شــرکت ورق خودروی چهارمحال و بختیاری بر اساس 
ارزیابی کارگــروه انتخاب برگزیدگان اســتاندارد ملی در 
سطح استان چهارمحال و بختیاری، عنوان واحد نمونه را 

به خود اختصاص داد.
هم زمان با 23 مهرماه، روز جهانی استاندارد، عبدا... نظری، 
مدیرکل اســتاندارد و تحقیقات صنعتی استان به همراه 
معاون عمرانی استاندار، فرماندار شهرستان بروجن و تنی 
چند از مسئولین این اســتان ضمن بازدید از شرکت ورق 
خودرو، با اهدای لوح تقدیر به اصغر اسماعیلی مدیرعامل 
این شرکت و قدردانی از  وی، این شــرکت را واحد نمونه 
استان در ســال 98 معرفی کرد. به گزارش روابط عمومی 
ورق خودرو، در جریان این بازدید، معاون عمرانی استاندار 
چهارمحال و بختیاری، مراتب قدردانی استاندار از تالش 
مدیریت و کارکنان ورق خــودرو را  ابالغ کرد و گفت: ادامه 
روند تولید در این شــرکت به ویژه در شرایط سخت شیوع 
بیماری کرونا ســتودنی اســت. وی اظهار امیدواری کرد 
در سالی که از ســوی مقام معظم رهبری با نام »جهش 
تولید« مزین شده، حمایت هرچه بیشتر مسئولین استان 
از صنایع چهارمحال و بختیاری، پیشرفت و رونق مستمر 
را در پی داشــته باشــد. بنابراین گــزارش در جریان این 
بازدید، اصغر اســماعیلی مدیرعامل شرکت ورق خودرو 
چهارمحال و بختیاری روند تولید و نقش مدیریت کیفیت 
و تعالی ســازمانی در تحقق اهداف کمی و کیفی شرکت 
را تشریح کرد. وی از ســاختار و تجهیزات آزمایشگاهی و 
به کارگیری فناوری هــای روز دنیا، رعایت تمامی الزامات 
زیست محیطی و ایمنی و بهداشت و ارزش های سازمانی 
نظیر مشــتری مداری، خالقیــت و نوآوری در شــرکت 
ورق خودرو، دریافــت گواهینامه های متعدد بین المللی، 
ارتقای کمی و کیفی محصول و ثبات تولید که در نتیجه کار 
گروهی و مســئوالنه همه بخش های تولیدی، پشتیبانی 
و ســتادی و تیم مدیریتی این شــرکت به دســت آمده 
است، به عنوان عوامل اصلی کسب این موفقیت یاد کرد. 
اسماعیلی در بخش پایانی ســخنان خود از حمایت های 
مسئولین استان، مدیریت شرکت فوالد مبارکه و اعضای 
هیئت مدیره و همچنین از زحمات کارکنان تالشگر شرکت 

ورق خودرو قدردانی کرد.

مسئول بسیج سازندگی سپاه قمربنی هاشم علیه السالم گفت: پویش آجر به آجر که از طرف جامعه خیرین مدرسه ساز و با هماهنگی سازمان نوسازی کشور چند 
وقتی است راه افتاده، با تفاهم نامه بسیج سازندگی و ورود گروه های جهادی سرعت بیشتری می گیرد.سرهنگ پاسدار هوشنگ فوالدی افزود: در این پویش، با 
جمع آوری کمک های کوچک و حتی به اندازه مبلغ یک آجر در کل کشور، طرحی ملی را انجام می شود و مدارسی در مناطق محروم هر استان که از قبل شناسایی 
شده احداث خواهد شد.وی، ادامه داد: آحاد مردم با پیوستن به این پویش خیرخواهانه، می توانند در حد توان مالی خود حتی با اهدای هزینه خرید یک آجر، 
در مدرسه سازی و ارتقای سطح تحصیلی آینده سازان کشور و پیشرفت جامعه مشارکت داشته باشند.این مقام مسئول خاطرنشان کرد: سایت ajorbajor.ir با 
هدف جلب مشارکت های مردمی برای انجام مدرسه سازی فعالیت خود را آغاز کرده است؛ همچنین کد دستوری #24* برای کمک به مدرسه سازی فعال شده 

و عالقه مندان به مشارکت در این امر خداپسندانه می توانند با انتخاب استان محل هزینه نذروات خود، در ساخت مدارس آن منطقه سهیم شوند.

معاون فرهنگی، مطبوعات ورسانه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری، از انتشار فراخوان هفتمین دوره جشنواره روستا ها و عشایر دوستدار 
کتاب در استان خبر داد.سیدحسین نژادحسینی افزود: روستا های متقاضی شرکت در این جشنواره بر اسـاس فراخوان این دوره می توانند اقدامـات انجام شده، 
برنامه ها، مـدارک و مسـتندات خـود را کـه مبنـی بر فعالیت های مرتبـط بـا کتـاب و کتاب خوانی آن روستاسـت، تا 10 دی ماه امسال به اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان )به آدرس شهرکرد- تقاطع فارابی و کاشانی- مجتمع فرهنگی هنری غدیر( و یا مستقیم به دبیرخانه مرکزی در تهران )به آدرس دبیرخانه مرکزی 
جشنواره روستا ها و عشایر دوستدار کتاب- تهران- خیابان شهید مطهری- خیابان فجر )جم سابق(ـ  شماره ۷ـ  ساختمان فجرـ  طبقه 5 کد پستی 1589۷43111 
ارسـال کنند.نژادحسینی اضافه کرد: متناسب بودن طرح ها با نیاز های محلی، آیین های بومی و ارزش های دینی و ملی، داشتن تاثیرات پایدار در ارتقای سطح 
فرهنگ کتاب خوانی، برخورداری از مشارکت مردمی و پشتیبانی واحد های اجرایی روستا و عشایر، داشتن پوشش جمعیتی مناسب و به خصوص توجه ویژه به 
زنان، کودکان ونوجوانان، دارا بودن قابلیت الگوبرداری و اجرا در سایر مناطق و داشتن تازگی و کیفیت در محتوا و شیوه اجرا از شاخص های انتخاب طرح هاست.

فراخوان پویش »آجر به آجر« برای ساخت مدرسه در مناطق محروم

جشنواره روستا ها و عشایر دوستدار کتاب برگزار می شود
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 1۷ هزار پایان نامه دانشگاه اصفهان در اختیار محققان
 قرار گرفت

رییس کتابخانه های دانشــگاه اصفهان گفت: هفده هزار جلد پایان نامه دانشــجویی تحصیالت 
تکمیلی تبدیل شــده به نســخه های دیجیتال ایــن دانشــگاه در اختیار محققان قــرار گرفته 
است.ســعید شــفیعیون افزود: ســامانه پایان نامه های دانشجویی دانشــگاه اصفهان از سال 
۹۶ در دســترس دانشــگاهیان و محققان قرار گرفته و تــا کنون حدود ۱۷ هزار جلــد پایان نامه 
دکترا و کارشناسی ارشد از رشــته های مختلف در این ســامانه به صورت دیجیتالی به اشتراک 
گذاشته شــده اســت.وی با بیان اینکه تبدیل پایان نامه های بیشتری به نســخه های دیجیتال 
و قــرار دادن آنها در ایــن ســامانه در دســتور کار کتابخانه مرکزی دانشــگاه اصفهان اســت، 
اظهار داشــت: متقاضیان اســتفاده از ایــن ســامانه می توانند با احــراز هویت و ارائه پســت 
الکترونیکــی دانشــگاهی به منابع پایان نامه ها دسترســی داشــته باشــند.وی خاطرنشــان 
کرد: نســخه دیجیتالی تعــدادی از کتاب هــای خطی قدیمــی و نفیس موجود در دانشــگاه 
 اصفهان نیز تهیه شــده و از طریق ســامانه کتابخانه مرکزی در اختیار دانشــگاهیان و محققان

 قرار دارد.

معطلی بیش از 40 هزار کارت ملی هوشمند در اصفهان
مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان گفت: در حال حاضر ۴۰ هزار و ۹۵۲ قطعه کارت هوشمند ملی 
در مراکز ثبت احوال و پســت اســتان اصفهان معطل مانده و صاحبان آنها برای دریافت مراجعه 
نکرده اند.حســین غفرانی کجانی در خصــوص آخرین وضعیت صدور کارت هوشــمند ملی در 
استان اصفهان اظهار داشت: جامعه هدف دریافت کارت هوشمند ملی در استان اصفهان تا امروز 
چهار میلیون و ۶۵ هزار و ۴۹ نفر اســت.وی افزود: از این تعداد تاکنون برای سه میلیون و ۸۳۶ 
هزار و ۱۵۱ نفر کارت هوشمند ملی صادر شده اســت.مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان با بیان 
اینکه می توان گفت تاکنون برای ۹۵ درصد از جامعه هدف دریافت کارت هوشمند ملی در استان 
اصفهان کارت صادر شده است، ابراز داشــت: در حال حاضر ۴۰ هزار و ۹۵۲ قطعه کارت هوشمند 
ملی در مراکز ثبت احوال، پســت باقی مانده و از شــهروندان اســتان اصفهان درخواست داریم 
هر چه زودتر بــرای دریافت کارت خود اقدام کنند.غفرانی افزود: کســانی که برای دریافت کارت 
هوشمند ملی ثبت نام کرده، اما هنوز کارت خود را دریافت نکرده اند می توانند با استفاده از رسید 
 ثبت نام کارت و همچنین یک مدرک معتبر دیگر در دفاتر دولتی و غیر دولتی خدمات مورد نیاز را 

دریافت کنند.

معاون آموزشی اداره آموزش و پرورش خمینی شهر:

برای دانش آموزان کم بضاعت تبلت خریداری می شود
معاون آموزشی اداره آموزش و پرورش شهرستان خمینی شــهر گفت: طرح مهر ماندگار طرحی 
ابداعی جهت تهیه تبلت و امکان ادامه تحصیل برای دانش آموزان بی بضاعت خمینی شهر است 
که به کمک خیران و قرض الحسنه ها اجرا می شــود.مهدی منتجب ، طرح مهر ماندگار را ابداعی 
آموزش و پرورش شهرستان خمینی شهر دانست و اظهار کرد: طرح پویش مهر ماندگار به عنوان 
یک طرح خالق برای اولین بار در استان و در خمینی شــهر در حال اجراست که در این طرح برای 
دانش آموزان نیازمند تبلت تهیه می شود.وی با بیان اینکه این طرح در سه مرحله اجرا می شود، 
گفت: در مرحله اول اجرای این طرح وام های ۵ میلیون تومان با اقساط ۳۶ ماهه به خانواده های 
نیازمند برای خرید تبلت از فروشگاه های معتبر با ارائه گواهی خرید اختصاص می یابد. این وام 
از فرآیندهای دولتی اختصاص یافته تامین اعتبار می شــود. اطالعــات ۲۰۰ دانش آموز از طریق 
مدیران مدارس در حال جمع آوری است و تا پایان همین ماه شــرایط دریافت تبلت برای آن ها 

فراهم خواهد شد.

بیماران کرونایی در اصفهان چشم به راه اهدای پالسمای بهبودیافتگان هستند؛

اینجا »خون« می فروشند

زن میانسال با شــتاب به سمت سازمان  پریسا سعادت
انتقال خون می رود، هراسان است و به 
فکر پیدا کردن پالســمای گروه خونی B منفی بــرای تزریق به فرزند 
جوانش است. هر چه گشته شخصی را برای نجات جان تنها پسرش 
پیدا نکرده و حاال ناامید از جواب منفی درخواســت پالسما از سازمان 
انتقال خون به فکر راه چاره می گردد. در این میان مردی به او نزدیک 
می شود و پیشــنهاد فروش پالســما به او می دهد. مرد این روزها 
پاتوقش اطراف سازمان انتقال خون اســت؛ داللی که خریداران را به 
فروشندگان این مایه حیات این روزها، وصل می کند و پورسانتی می 

گیرد. 
پالسما درمانی به عنوان روشــی نوین و راهی که پزشکان و محققان 
ایرانی سال هاســت در آن ســابقه فعالیت و تحقیق دارند، از همان 
روزهای ابتدایی شــیوع بیماری کرونا در دستور کار کادر درمان کشور 
قرار گرفت. این روش اگــر چه به عنوان راهی اثبات شــده در درمان 
این بیماری ثبت نشده اســت اما در بســیاری از موارد بهبودی های 
چشــمگیری در بیماران کرونایی ایجاد کرد و با موفقیت های پی در 
پی به عنوان یک راه حل ثابت برای بهتر شــدن حال بیماران از سوی 

پزشکان تجویز شد. پالسما اما با گسترش بیماری، کمیاب شد. برای 
درمان هر فرد کرونایی به پالسمای ۵ فرد بهبود یافته نیاز است این در 
حالی اســت که  به رغم توصیه ها و درخواست ها کمتر بهبودیافته ای 

برای اهدای پالسمای خون خود پیش قدم می شود. 
هفته هاست که مسئوالن ســازمان انتقال خون اصفهان خبر از صفر 
شدن ذخیره پالسمای خونی در این ســازمان داده اند. پادزهری که 
می تواند به راحتی جان فرد گرفتار شــده در چنگال کویید ۱۹ را نجات 
دهد؛ اما به دالیلی، بســیار کم از ســوی بهبود یافتگان کرونایی اهدا 
می شود. شدت بیماری و ترس از ضعیف شدن بدن از جمله دالیلی 
اســت که افراد را از این اقدام دور کرده اســت هر چند اصفهان از نظر 
اهدای خون جایگاه برتری در سطح کشور دارد؛ اما در مسئله پالسما 
تنگناهای زیادی برای متقاضیان وجود دارد. بر اساس اعالم مدیرکل 
انتقال خون استان اصفهان، تا کنون ۷۰۰ واحد پالسما از بیماران بهبود 
یافته کرونا دریافت شده؛اما این تعداد از اهدای پالسما در برابر ابتالی 

چندین هزار نفری مردم اصفهان به کرونا بسیار کم است. 
این وضعیت در حالی است که حتی ذخیره خونی استان هم چندان 
تعریفی ندارد. از ابتدای ماه محرم تا پایان صفر بیش از ۲۳ هزار و ۵۰۰ 

نفر جهت نذر خون به مراکز انتقال خون استان مراجعه کرده اند که از 
این تعداد ۱۹ هزار نفر موفق به نذر خون شدند.

مجید زینلی اظهار کرد: باتوجه به اینکه در فصل سرد سال قرار داریم 
و مراکز درمانی به صورت مستمر و روزانه به خون و فرآورده های خون 
احتیاج دارند، از شهروندان درخواست می کنیم به مراکز انتقال خون 

مراجعه و خون اهدا کنند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر شــرایط ذخیره خون اســتان بحرانی 
نیست، اما شرایط خوبی هم نداریم، تصریح کرد: ذخیره خون استان 
باید باالی ۷ روز باشــد، درحالی که هم اکنون تقریبا ۳ روز اســت و 
بیشــتر به گروه های خونی منفی نیاز داریم، بنابراین از کســانی که 
 می توانند خون اهدا کنند درخواســت می کنم بــه مراکز انتقال خون 

مراجعه کنند.
با وجود اینکه پزشکان می گویند مبتالیان بهبود یافته هر ماه می توانند 
برای اهدای پالسما اقدام کنند؛ اما این مهم کمتر از سوی مردم انجام 
می شــود. در این میان عده ای اقدام به فروش پالسمای خون خود 
می کنند، خرید و فروشی که شدت شــیوع کرونا به آن افزوده و بازار 

داغی پیدا کرده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان گفت: 
وقف از دیرینه ترین سنت های اسالمی و نبوی است 
که در همه ادیان نیز مشاهده می شود. حجت االسالم 
محمدحسین بلک با بیان اینکه وقف در اسالم عالوه بر 
رفع دغدغه های اجتماعی به نوعی اقدام خداپسندانه 
و معامله معنوی محسوب می شود، ابراز داشت: این 
اقدام اجر معنوی نیز دارد و حتی پس از مرگ واقف 
نیز این اموال می تواند برای واقف تاثیر مثبت داشته 

باشد.وی با بیان اینکه از دیدگاه اجتماعی نیز امروزه 
شــاهد تاثیر وجود موقوفات بزرگ در زندگی عموم 
شهروندان هســتیم، افزود: محدوده های اجتماعی 
موقوفات زوایای زیادی دارد که از آن جمله احصای 
۸۰۰ نیت اســت که نیاز عمومی و اختصاصی جامعه 
اسالمی را تاکنون برطرف کرده است.حجت االسالم 
بلک با بیان اینکه در حال حاضر ضروری اســت که 
واقفان نیاز روز را در نظر بگیرند، اضافه کرد: البته این به 
این معنا نیست که در گذشته واقفان به این مهم توجه 
نداشته اند، واقفان در گذشــته دغدغه ها را به خوبی 
احصا کرده اند.مدیرکل اوقاف و امور خیریه اســتان 
اصفهان با بیان اینکه امروز هم می توان از نیت های 

گذشته استفاده کرد، ادامه داد: برای مثال در گذشته 
نیات برای حمام در حوزه بهداشت داشته ایم که این 
نیاز در حال حاضر وجود ندارد و معادل آن با توجه به 
شیوع کرونا نیاز به تامین تجهیزات بهداشتی است.وی 
با بیان اینکه در بازه ای از زمان با فراوانی وقف در یک 
موضوع روبه رو می شویم، اضافه کرد: برای مثال در 
بازه ای از زمان وقف برای راه اندازی سرای سالمندان 
را داریم و این در حالی اســت که بنا بر اعالم سازمان 
بهزیستی سرانه سالمندان در شرایط فعلی مازاد بر 
جمعیت سالمندان اســت؛ اما در بخش هایی مانند 
کودکان بی سرپرست و بد سرپرســت دچار کمبود 
فضا هستیم که این موضوع را اطالع رسانی می کنیم.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان:

وقف از دیرینه ترین سنت های اسالم است

ذخیره خون استان باید باالی ۷ روز باشد، درحالی 
که هم اکنون تقریبا ۳ روز است و بیشتر به گروه های 
خونی منفی نیاز داریم، بنابراین از کسانی که می توانند 
 خون اهدا کنند درخواست می کنم به مراکز انتقال خون 

مراجعه کنند.

 عامالن شهادت مرزبان هرمزگانی در اصفهان 
دستگیر شدند

فرمانــده مرزبانی اســتان هرمــزگان از دســتگیری عامالن شــهادت مرزبان شــهید »اصغر 
ســاالپور« طی یک عملیات پیچیده مشترک در اســتان اصفهان خبر داد.سردار حسین دهکی 
در تشــریح جزئیات این خبر گفت: در 
پی درگیری مرزبانــان پایگاه دریابانی 
قشــم با قاچاقچیان کاال کــه منجر به 
شهادت ستوان یکم »اصغر ساالرپور« 
از مرزبانان این فرماندهی شد، موضوع 
دســتگیری عامالن شهادت این شهید 
واالمقام به صورت ویژه در دســتور کار 
فرماندهی مرزبانی اســتان هرمزگان 
قرار گرفت.این مقام مسئول در مرزبانی 
هرمــزگان تصریح کرد: با هوشــیاری 
مرزبانان پس از شهادت شهید ساالرپور، قاتل و همدســت شهید شناسایی و با توجه به متواری 
شدن و تغییر پی در پی محل اختفای متهمان، با انجام کار گســترده اطالعاتی و انجام اقدامات 
فنی و تاکتیکی، سرانجام در کمتر از ۲۴ ساعت از وقوع حادثه مسیر فرار متهم در شهرضای استان 
اصفهان شناسایی شد.دهکی تصریح کرد: اکیپی از ماموران انتظامی استان اصفهان و نیز ایست و 
بازرسی شهید امامی شهرستان شهرضا با هماهنگی مقام قضایی جهت دستگیری به مسیر مورد 
نظر اعزام و با انجام مراقبت های الزم ســرانجام در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه متهمان در 
ورودی شهرستان شهرضا دستگیر و یک دستگاه خودروی سواری پژو متعلق به آنان توقیف شد.

یک تاکسی پر از گوشی های قاچاق
جانشــین فرمانده انتظامی استان از کشف محموله گوشــی های تلفن همراه خارجی به ارزش 
۱۰ میلیارد ریال در بازرسی از یک تاکسی خبر داد.ســرهنگ محمدرضا هاشمی فر اظهار داشت: 
ماموران کالنتری ۱۵ گلشهر  شهرستان گلپایگان حین گشت زنی در یکی از محورهای مواصالتی 
به یک دستگاه تاکسی پژو مشکوک و آن را متوقف کردند.وی با اشاره به اینکه پس از هماهنگی 
های الزم این خودرو بازرسی شد که ۲۱۵ دســتگاه گوشــی تلفن همراه خارجی و لوازم جانبی 
مربوطه کشف شد، گفت: راننده تاکســی مدارک گمرکی و قانونی مربوطه را ارائه نداد و خودرو و 
محموله توقیف شد.جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان با بیان اینکه ارزش محموله کشف 
شده توسط کارشناســان مربوطه ۱۰ میلیارد ریال اعالم شده اســت، ادامه داد: در این خصوص 

پرونده ای تشکیل و راننده تاکسی برای اقدامات قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شد.

توقيف کوله بران ترياک در »نايين« 
فرمانده انتظامي شهرســتان نايين ازتوقيف ودستگيري ۲ کوله بر و کشــف ۱۴ کیلو و ۹۴۰ گرم 
ترياک خبرداد. سرگرد هادي کيان مهر بيان داشت: عوامل انتظامي درجهت اجراي ماموريت و 
کمين در بيابان ها و در مسيرهاي فرعي اطراف ايستگاه هاي بازرسي، متوجه ۲ نفر کوله بر شده و 
وارد عمل می شوند.وي افزود: کوله بران متوقف شدند و در بازرسي ازکوله های آنها مقدار ۱۴کيلو 
و ۹۴۰گرم ترياک کشف شد.این مقام انتظامی بیان داشــت: در این خصوص پرونده تشکیل و 
هر ۲ ســوداگر مرگ برای اقدامات قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند.فرمانده انتظامي 
شهرستان نایین خاطر نشان کرد: اقتدار و اشرافيت و تالش هاي بي وفقه و شبانه روزي پلیس 
باعث شده تا ضربات سنگيني به ســوداگران مواد مخدر زده شــود و اجازه جوالن به آنان هرگز 

داده نخواهد شد.

با مسئولان جامعه

چهره روزاخبار

 سخنگوی دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان:

6۵ درصد تست های کرونا 
در اصفهان مثبت است

سخنگوی دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان 
با اشــاره به دقت آمار ارائه شده در اصفهان، 
گفت: با اعمــال محدودیت یــک هفته ای 
هیچ تغییر معناداری نمی توان در شاخص ها 
مشــاهده کرد و محدودیت ها باید با جدیت 
اجرا شود همچنین فروش هرگونه دارویی به 
نام داروی کرونا تخلف است.آرش نجیمی با 
بیان اینکه وضعیت استان اصفهان به لحاظ 
همه گیری کرونا در هفته های گذشته بسیار 
بحرانی بوده است، اظهار کرد: آمار مبتالیان 
شناسایی شده و شــیوع کرونا بسیار نگران 
کننده اســت برای مثال روز پنجشــنبه ۲۴ 
مهر از حدود دو هزار تســت کرونــا، ابتالی 
نزدیک به ۱۳۰۰ نفر مثبت بود؛ این آمار نشان 
می دهد نرخ مثبت شــدن ابتال به کرونا در 
اصفهان نزدیک به ۶۵ درصد است.سخنگوی 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه 
شمار بیماران بدحال کرونایی در ماه های تیر 
و مرداد بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ نفر بود؛ اما هم اکنون 
بیش از ۳۰۰ نفر در بخش مراقبت های ویژه 
بیمارســتان های استان بســتری هستند، 
گفت: افزایش بیماران بدحال مشــکالتی را 
ایجاد می کند زیرا نیــاز این افراد به خدمات 
بیشتر و پروسه درمان دشوارتر است ضمن 
اینکه میزان مرگ و میر در این گروه از بیماران 
بســیار باالتر اســت و این افزایش می تواند 
پیش بینی کننــده افزایش مــوارد فوت در 
روزهای آینده باشد.وی با اشاره به دقت آمار 
ارائه شــده در اصفهان، افزود: آمارهایی که 
از چند ماه پیش در اســتان اصفهان گزارش 
می کردیم همیشــه نزدیک به یک ســوم یا 
یک چهارم مــوارد مثبت کل کشــور بود زیرا 
آمار موارد کرونــا مثبت در اصفهان شــامل 
همه بیمارســتان ها، مراکز بهداشت و نتیجه 
تست های آزمایشگاه های خصوصی است؛ 
به بیان دیگر آمار کرونــای اصفهان، تجمیع 
آمار تست تمام آزمایشگاه های انجام دهنده 

تست PCR در استان اصفهان است.

رییس آموزش پیش دبستانی آموزش و پرورش اصفهان خبر داد:

ارائه آموزش  مجازی رایگان به نوآموزان جامانده از سناد
رییس اداره آموزش پیش دبستانی و دوره اول ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش اصفهان از آموزش رایگان و مجازی نوآموزان ثبت  نام نشده در سامانه سناد 
و ابالغ این بخشنامه به استان اصفهان خبر داد.نســرین باباپور در خصوص ابالغ بخشــنامه ارائه آموزش مجازی و رایگان به نوآموزان پیش دبستانی از طریق 
تلویزیون و شبکه شاد، اظهار کرد: این آموزش ها به صورت مجازی برای نوآموزانی است که در سامانه ســناد ثبت نام نشدند و از طریق شبکه تلویزیون یا شبکه 
شاد تحت آموزش قرار می گیرند که شیوه نامه آن از وزارت آموزش و پرورش به استان ها ابالغ شده اســت.وی با بیان اینکه اکنون اطالع رسانی این موضوع در 
استان اصفهان در حال انجام است، اضافه کرد: دنبال کسب آمار نوآموزان ثبت نام نکرده در سامانه سناد هستیم و اعالم آمادگی خانواده را کسب می کنیم تا در 
برنامه های آینده برای جذب و ارائه آموزش ها به این گروه از نوآموزان برنامه ریزی شود.رییس اداره آموزش پیش دبستانی و دوره اول ابتدایی اداره کل آموزش 
و پرورش اصفهان، تصریح کرد: این بخشنامه شامل گروه سنی پنج سال است و این نوآموزان اگر به هر دلیلی نتوانستند در مراکز پیش دبستانی ثبت نام کنند، 
می توانند از این آموزش های رایگان و مجازی بهرمند شوند.وی با تاکید بر اهمیت فراگیری آموزش های پیش دبستانی زیر نظر مربی متخصص و آگاه، گفت: 
اعتقادمان این است که پیش دبستانی دوره ای است که نوآموزان باید زیر نظر یک مربی آموزش ببینند و آموزش از طریق شبکه تلویزیون، صدا و سیما و شبکه 

شاد برای نوآموزان نمی تواند کامل و جامع باشد.

آلودگی های 
 زیست محیطی 

در لنجان 
آتــش زدن بقایــای برنج 
شــهر  لیزار های  شــا در 
ورنامخواســت شهرستان 
لنجان در اســتان اصفهان 
 موجــب ایجــاد آلودگــی

 شده است.

وز عکس ر



ورزشکار رشته اتومبیلرانی:

 هیئت موتورسواری و اتومبیل رانی استان اصفهان عملکرد خوبی داشته است
ورزشکار رشته اتومبیلرانی اظهار داشت: در حال حاضر در مسابقات دست فرمون شرکت می کنم، در ماه های گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا در این رشته 
خیلی ضربه خوردیم و گرانی خودروها و تجهیزات از سوی دیگر این رشته را با مشــکالت زیادی رو به رو کرده است. مهرداد صفری در خصوص عملکرد هیئت 
استان اصفهان اظهار داشت: مهم ترین ویژگی ريیس هیئت استان فعال بودن است، خوشــبختانه عملکرد هیئت استان اصفهان خوب است و ريیس هیئت 
آقای بازوبندی فعال است.برگزاری مسابقات اخیر در اصفهان با رعایت پروتکل های بهداشتی و بدون حضور تماشاگر بود .در یک سال اخیر که مسابقه ای برگزار 
نشده بود، هیئت استان با برگزاری این مســابقات باعث افزایش انگیزه بین ورزشکاران شد.وی در خصوص مطالبات ورزشکاران از هیئت استان اظهار داشت: 
ورزشکاران بیشتر از مسائل مالی احترام می خواهند و اینکه مسئولین برای آنها ارزش قائل باشند، بزرگ ترین حامی ما ورزشکاران در استان ها رییس هیئت 

است و ما هم توقع حمایت و پشتیبانی از ريیس هیئت داریم، باید در شرایط فعلی از ورزشکاران حمایت صورت بگیرد.
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ورزشگاه فوالدشهر به 89 دوربین مدار بسته مجهز شد
به منظور کنترل هرچه بهتر ورزشــگاه فوالدشهر، سازماندهی ســریع تر هواداران، کنترل ترافیک 
ورودی و خروجی های ورزشگاه و سکوها و تصویربرداری و حفاظت فضای اطراف؛ ورزشگاه بزرگ 
فوالدشهر به ۸۹ دستگاه دوربین مداربسته مجهز شد. شایان ذکر اســت این ورزشگاه قبال با ۲۳ 

دستگاه دوربین کنترل می شد.
همچنین عالوه بر نصب دوربین های مذکور جهت آماده سازی ورزشگاه فوالدشهر برای مسابقات 
لیگ برتر فوتبال کشور، عملیات سم پاشی وکود پاشی و تعویض تورهای اطراف چمن نیز در هفته 

جاری صورت گرفت.

سوال رادوشویچ؛ 

فرق من و »بشار« چیست؟!
یکی از گالیه های بوژیدار رادوشــویچ عدم پرداخت پاداش بردهای آســیایی او بوده اســت. این 
دروازه بان کروات که در کشــور خودش به ســرمی برد، گالیه هایی از این بابت داشت و شنیدیم به 
دست اندرکاران باشگاه پیام داده است: »چه فرقی بین من و بشار رسن وجود دارد؟« بشار رسن با 
تاخیر به ایران آمد و ۱۲۰ هزار دالر نیز بابت مطالبات خود گرفت. او همچنین پاداش بردهای آسیایی 
خود را دریافت کرده است. سایر بازیکنان پرســپولیس نیز پاداش بردهای خود در لیگ قهرمانان 

آسیا را گرفته اند و در این میان فقط سر بوژیدار رادوشویچ بی کاله مانده است. 

سوال از وزیر؛ خب شما چرا پز می دهید؟
مسعود سلطانی فر گفته: »پرسپولیس و استقالل در این سال ها بهترین نتایج را به دست آورده اند؛ 
بدون اینکه از بودجه دولتی اســتفاده کنند.« اوال که نتایج پرســپولیس از صدقه سر برانکو و نسل 
طالیی اش خوب بوده، اما بعید است اســتقاللی ها چندان با وزیر محترم ورزش هم عقیده باشند. 
ثانیا اگر باور کنیم سرخابی ها به هیچ وجه از بودجه دولتی استفاده نکرده اند، پس وزارت چه نقشی 

در این موفقیت ها داشته که االن آقای وزیر دارد پزش را می دهد؟ 
یعنی واقعا ایشان باور دارد مدیرانی که برای  دو باشــگاه انتخاب کرده باعث موفقیت سرخابی ها 
شــده اند؟ یعنی مثال آقایان افتخاری و فتحی خیلی مدبر بودند؟ آقایان عرب و رســول پناه عالی 

هستند؟ آقای انصاری فرد با آن فاکتورهای درخشان کت وشلوار موفق عمل کردند؟

سیاست فدراسیون در قبال داوران
 برای شروع فصل جدید رقابت های لیگ برتر و لیگ دســته اول، فدراسیون فوتبال فرمی را تهیه و 
به داوران ارائه کرده است که در آن داوران باید تعهد بدهند که در صورت ابتال به کرونا و ایجاد مشکل 

بیماری، هیچگونه ادعایی نسبت به مسئوالن برگزاری مسابقات و فدراسیون فوتبال ندارند.
نوید مظفری، از داوران قدیمی فوتبال درباره این نامه توضیح می  دهد: »این مســأله بسیار عجیب 
است. این همه بازیکن قرار است در طول فصل تست بدهند، فقط همین ۱۰۰ نفر که داور هستند، اضافه 
محسوب می شوند؟ اگر داوران تعهد هم بدهند و بدون گرفتن تست کرونا در مسابقات قضاوت کنند 
و ناقل باشند و بیماری را به بازیکنان منتقل کنند، چه اتفاقی می افتد؟ برای فوتبال این همه هزینه 
می کنند و هزینه تست کرونای داوران مقابل این همه هزینه چیزی نیست. چرا باید نوع برخورد با 
داوران اینگونه باشد؟ طبق دستور العمل فیفا نیز، درآمد اسپانسری داوران باید برای داوران هزینه 
شود اما فدراسیون به خاطر مشکالت مالی  این سیاست را عملی نمی کند.« عضو هیأت مدیره ای که 
می گوید هزینه اسنپ جام رقیب را من می دهم، خیلی درایت دارد؟ پس این همه بدهی و پرونده 

حقوقی میراث کیست؟

وقتی موج تعریف و تمجیدها از »اسکوچیچ« باال می گیرد؛

زمان برای قضاوت زود نیست؟!

دراگان اسکوچیچ، محبوبیت خاصی بین   سمیه مصور
بازیکنــان تیم ملی فوتبــال پیدا کرده به 
طوری که بعد از پایان نخســتین اردوی تیم ملــی موجی از تعریف و 
تمجید ها نسبت به عملکرد او بیان شد. همه از خوبی های این مربی 
کروات تعریف می کنند از مهدی طارمــی تا امیر عابدزاده. دروازه بان 
تیم ملی فوتبال کشور درباره سرمربی تیم ملی گفته است: »اسکوچیچ 
نشــان داد برای همه برنامه دارد چون نکات ریزی را اشاره می کند و 

انرژی جدیدی در تیم ملی به وجود آورده است.«
علی قلی زاده نیز درباره اسکوچیچ گفته: »رفتار سرمربی تیم ملی در 
اردو با بازیکنان بسیار دوستانه و صمیمی بود. مشخص بود که ذهنیت 
بسیار خوبی نسبت به بازیکنان دارد و ایده های جالب توجه و جدیدی 
هم درباره برنامه های فنی تیــم ملی ارائه کرد. در نهایت هدف همه ما 

این است به تیم ملی کشورمان کمک کنیم و به جام جهانی برویم.«
تعریف و تمجیدها از اسکوچیچ در حالی صورت گرفته است که پیش 
از این نیز با چنین تعریف هایی برای مارک ویلموتس روبه رو بودیم. 
در آن زمان هم از ســوی بازیکنــان تیم ملی گفته می شــد که چقدر 

تیم ملی هجومی شده، چقدر خوب اســت که دیگر خبری از نام های 
تکراری نیســت، حضور چهره های جدید را به فــال نیک می گیریم و 
کلی داستان شبیه این. مثال محمد انصاری حین برگزاری نخستین 
اردوی دوران ویلموتس گفته بود: »اتفاق خوبی است که همه بازیکنان 
لیگ می توانند فرصت حضور در لیســت تیم ملی را داشته باشند. در 
همین اردو ۲ آقای گل لیگ یک و بازیکنان موفق لیگ برتر هســتند 
که به نظرم دیدگاه خیلی خوبی اســت که برای تیم ملی درنظر گرفته 
شده اســت.« اما با وجود چنین تعریف هایی ویلموتس آن مربی که 
می خواســتیم از کار در نیامد و صعود تیم ملی ازمرحله مقدماتی به 
اما و اگر کشیده شــد ولی در مقابل  اسکوچیچ عطش کار کردن دارد، 
بر خالف ویلموتس که اساسا برای تیغیدن و پیچاندن آمده بود. آنچه 
از اسکوچیچ در تمرینات تیم ملی دیده ایم میزان فعالیت، دوندگی، 
و عالقه به شدت آشکار او به مربیگری اســت؛ تفاوت دراگان در این 
زمینه با ویلموتس آنقدر بارز اســت که حتی در عکس های منتشــر 
شده از تمرینات تیم ملی هم می شــود این مسئله را تشخیص داد. 
اسکوچیچ با ویلموتس قابل مقایسه نیست و البته این امر هم کامال 

طبیعی است؛ چون هیچ تیمی در عالم مربی گری نمی تواند انتخابی 
بدتر از ویلموتس داشته باشد.

مردی بی عالقه و سرد نســبت به همه چیز، یک مربی بی تعهد و بی 
مســئولیت و به طور واضح کالهبردار که به پست فوتبال ایران خورد و 
امیدواریم اسکوچیچ با تغییر این شرایط و نزدیک شدن به بازیکنان 
تیم ملی، مقابل بحرین و عراق نتایــج خوبی بگیرد و آبروریزی های 
ویلموتس را پس از یک دوره طالیی و آقایی تیم ملی در آسیا جبران 

کند.
بی تردید دراگان اســکوچیچ عالقه مند اســت تیمش را بشناسد، به 
ترکیب مورد پســندش زودتر برسد و به لحاظ ســبک بازی و ایجاد 
سیستم جدید، زمان کافی نیز داشته باشد. تا امروز چنین موقعیتی 
برای او فراهم نشده و از وقتی اسکوچیچ به عنوان سرمربی تیم ملی 
مشغول به کار شد، کرونا دنیا را کن فیکون کرد تا نتوان عملکرد او را در 
بازی های رسمی بررســی کرد. با وجود همه این تفاسیر آنچه مسلم 
است این که فعال زمان خوبی برای قضاوت درباره عملکرد اسکوچیچ 

نیست و باید با گذشت زمان عملکرد او را سنجید.

مدیــرکل اداره ورزش و جوانان اســتان اصفهان در 
یکصد و چهل و سومین جلسه شورای شهر اصفهان 
که به مناســبت هفته تربیت بدنی و ورزش شرکت 
کرده بود، اظهار کرد: اهــداف و برنامه وزارت ورزش 
در ســال ۱۳۵۰ تعیین شده که در گذشــته سازمان 
تربیت بدنی نام داشت، اما در ماه گذشته وظایف این 
حوزه از سوی مجلس شورای اسالمی تعیین شده و 
ابالغ شده است و نقشــه راهی را برای ادارات ورزش 
و جوانان مشخص می کند. محمد طباطبایی با اشاره 
به نقش شهرداری ها در حوزه ورزش همگانی افزود: 
شــهرداری ها یکی از نقش آفرینان مهــم در حیطه 
توســعه ورزش همگانی هســتند و جای امیدواری 
دارد که مسئوالن شهرداری نسبت به ساماندهی این 
حیطه از ورزش توجه ویژه ای داشته باشند. امیدوارم 
در سایه تدوین برنامه ها و تعیین اهداف فعالیت های 

اجرایی این حوزه عملیاتی شود.مدیرکل اداره ورزش 
و جوانان استان اصفهان در خصوص شیوع بیماری 
کرونا و آســیب های وارده، گفت: بیمــاری کرونا با 
تعطیل کردن اماکن ورزشــی لطمــه بزرگی به آحاد 
جامعه زد، متاســفانه با فقر حرکتــی و بیماری های 
ناشی از بی تحرکی روبه رو هســتیم و نمی توان این 
را نادیده گرفت.وی با اشــاره به دو باشگاه سپاهان و 
ذوب آهن ادامه داد: دو باشگاه سپاهان و ذوب آهن 
به دلیل نداشتن ثبات مدیریتی طی سال های اخیر 
موفق نبوده اند. باید در خصوص این دو باشگاه آسیب 
شناسی شده و جلسات ویژه ای برگزار شود تا تغییر 
استراتژی ها صورت بگیرد. طباطبایی در خصوص زیر 
ساخت های ورزشی اصفهان و سرانه ورزشی برای هر 
شهروند، تصریح کرد: با توجه به فضاهای در دسترس 
تالش شــده بر اساس نیازســنجی ها زیرساخت ها 

تامین شود. سرانه ورزشی استان ۴۶ صدم مترمربع 
پیش بینی شده اســت و این نه بر اساس مساوات 
و عدالت بوده بلکه با چانه زنی انجام شــده و از نظر 
آمایشــی کاری صورت نگرفته اســت.طباطبایی در 
پایان افزود: باید از این تریبون اعالم کنم حال ورزش 
اصفهان خوب نیست. عزت و افتخارات گذشته دیده 
نمی شود و باید توجه ویژه ای به توسعه ورزش استان 
شود. از همه مسئوالن تقاضا دارم برای تحقق اهداف 
اداره کل ورزش و جوانان به کمک مان بیایند تا بتوانیم 

باعث ایجاد شور و نشاط در جامعه شویم.

مدیرکل ورزش و جوانان استان:

حال ورزش اصفهان خوب نیست

خبر روز

اینترمیالن و یوونتوس به دنبال ستاره بارسلونا
طبق اعالم سایت goal، گفته می شــود بین آنتوان گریزمان، مهاجم و رونالد کومان سرمربی تیم 
فوتبال بارسلونا اختالف نظر وجود دارد. دیدیه دشــان، سرمربی فرانسه با گفتن اینکه گریزمان در 
بارسا در پست خودش بازی نمی کند و چندان راضی نیست، به شایعات دامن زد.این مهاجم بیست 
و نه ساله از بازی در سمت راست خط حمله تیم فوتبال بارسلونا ناراضی است و تمایل دارد در فصل 
نقل و انتقاالتی زمستانی در ماه ژانویه، نیوکمپ را ترک کند.دو باشگاه یوونتوس و اینتر به دنبال این 
هستند تا مهاجم ملی پوش فرانسوی بارسلونا را که با تیم ملی کشورش فاتح جام جهانی هم شده 

است، در زمستان به سری آ ایتالیا بیاورند.

»پوگبا« نمی تواند از منچستریونایتد جدا شود
به ادعای اسکای اسپورت، باشگاه منچستریونایتد بند تمدید قرارداد پل پوگبا تا تابستان سال ۲۰۲۲ 
را اخیرا فعال کرده و به این ترتیب این بازیکن فرانسوی دیگر نمی تواند تیمش را ترک کند.این در 
حالیست که پوگبا بار ها به صورت غیرمستقیم از عالقه خود برای جدایی از شیاطین سرخ صحبت 
به میان آورده است. حتی گفته شد او مذاکراتی با رئال مادرید هم داشته، اما به نظر می رسد همه 
چیز منتفی شده است.حتی پیش از این، گفته شد که پوگبا قصد دارد با پایان قراردادش در انتهای 

فصل به طور آزاد راهی بارسلونا و نیوکمپ شود.

»سوارس« بهتر از »مسی«
اتلتیکومادرید در هفته ششم اللیگا با دو گل ســلتاویگو را شکست داد تا دومین پیروزی اش را در 
این رقابت ها به دست آورد. گل نخست روخی بالنکو را لوییس سوارس در دقیقه شش وارد دروازه 
میزبان کرد. مهاجم اروگوئه ای توانست صد و پنجاهمین گلش را در اللیگا به ثمر برساند. او ۱۴۷ بار 
با پیراهن بارسلونا و سه بار برای اتلتیکو گلزنی کرد. رکورد سوارس زمانی قابل توجه می شود که در 
این زمینه بهتر از لیونل مسی عمل کرده است. به نوشته کاروسل دپورتیوو، مهاجم اروگوئه ای برای 
به ثمر رساندن ۱۵۰ گل به ۱۹۵ بازی نیاز داشت اما مسی این رکورد را پس از ۲۰۳ دیدار به ثبت رساند. 
تنها کریستیانو رونالدو از سوارس بهتر عمل کرده است. ستاره پیشین رئال مادرید ۱۵۰ گل در اللیگا 

را تنها پس از انجام ۱۴۰ بازی به ثمر رسانده بود.

فصل برای »فان دایک« تمام شد؟
به نظر می رســد بدترین ترس هواداران لیورپول به واقعیت تبدیل شــده اســت و فیرجیل فان 
دایک ، مدافع و  ســتاره هلندی به دلیل مصدومیت شــدید در بازی برابر اورتون رباط صلیبی پاره 
کرده  و فصل را از دســت داده اســت.این مدافع هلندی در مصاف با جوردن پیکفورد ، دروازه بان 
اورتون  در اوایل نیمه اول در داربی مرســی ساید، دچار مصدومیت شــد. مرد هلندی که به عنوان 
بهترین مدافعان جهان شناخته می شود از زمین خارج شد و به سرعت جو گومز جای او را گرفت.

وی برای مشــخص کردن میزان آســیب دیدگی به بیمارســتان مجاور اعزام شــد و طبق پخش 
برنامه beIn Sports ، خبر رســیده که او  از ناحیه رباط صلیبیآســیب دیده است . آسیب دیدگی 
که باعث می شــود او تا ۸ ماه نتواند برای تیمش به میدان برود.  اگر این تشــخیص اولیه دقیق 
باشــد ، این بدان معناســت که فان دایک بعید به نظر می رســد تا ابتدای فصل آینده در لیورپول 
حضور داشته باشد و همچنین ممکن اســت حتی یورو ۲۰۲۰ را نیز از دست بدهد.مصدومیت این 
بازیکن البته خیلی ناراحت کننده بود چون او در موقعیت آفســاید قرار داشــت و به همین خاطر 
داور از اعالم خطای پنالتی به ســود لیورپول خودداری کرد و پیکفورد نیز اخراج نشد.لیورپول این 
 هفته در لیگ قهرمانان به دیــدار آژاکس مــی رود و در ادامه در لیگ برتر با شــفیلدیونایتد بازی

 خواهد داشت.

فوتبال جهان

امضای تفاهم نامه بین 
وزرای ورزش و گردشگری

مســعود ســلطانی فر، وزیر ورزش و جوانان 
در حاشــیه امضــای تفاهم نامــه بــا وزیــر 
میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی، 
اظهار کرد: توسعه یک کشــور نیازمند مردمی 
است که از جسم و روح سالمت برخوردار باشند. 
ورزش ارزان تریــن راه برای ســالمت و ایجاد 
شــور و نشــاط، وحدت و غرور ملی محسوب 
می شــود.وی افزود: این روزها به خاطر کرونا 
و تحریم ظالمانه آمریکا مشــکالت اقتصادی 
وجود دارد اما یک پیــروزی در لیگ قهرمانان 
آســیا دیدید چه شور و نشــاطی ایجاد کرد که 
امیدواریم استمرار یابد. سندی که ۵ سال قبل 
امضا کردیم اساسی بود که بتوانیم همکاری دو 
وزارتخانه را ادامه دهیم. امــروز با اینکه وزارت 
میراث فرهنگی تشکیل شــده، بلوغ خوبی در 
بین مدیران به وجود آمده تا بهتر از گذشــته از 
این ظرفیت ها استفاده شــود.وزیر ورزش و 
جوانان اظهار کرد: بخش گردشگری با اشتغال 
زایی باال می تواند مشکالت را حل کند و ورزش 
هم موثرتریــن راه برای وحدت ملی اســت. 
امیدواریم نقش خودمان را برای توسعه کشور 
ایفا کنیم.سلطانی فر درباره اینکه فدراسیون ها 
چطور می توانند میزبانی بگیرند، عنوان کرد: با 
توجه به زیرساخت هایی که داریم برای گرفتن 
میزبانی همواره تالش کردیم. ما برای میزبانی 
جام ملت های ۲۰۲۷ درخواست دادیم و برای 
رشته های سالنی مثل کشتی، ووشو و ... امکان 
میزبانی داریم. امیدواریــم با این تحریم و در 
مقابله با آنها بتوانیم میزبانی بگیریم.در ادامه 
اصغر مونسان، وزیر گردشــگری هم در جمع 
خبرنگاران، عنوان کرد: گردشــگری فرابخشی 
است و به همکاری همه دســتگاه ها نیاز دارد. 
بخش گردشگری ورزشی در دنیا مهم است و 
با توجه به فرابخشی بودن آن به همکاری همه 
نهادها نیاز داریم.مونســان اضافه کرد: یکی از 
بخش های مهم گردشگری، توریسم ورزشی 
است که باید از این ظرفیت استفاده شود.وی 
درباره ارز آوری گردشــگری خاطرنشان کرد: 
گردشگری هم اشتغال آفرین است و هم ارز 
آوری دارد و توریســم ورزشی هم می تواند در 

درآمدهای ارزی کمک کننده باشد.

آنچه از اسکوچیچ در تمرینات تیم ملی دیده ایم 
لیت، دوندگی، و عالقه به شدت آشکار  میزان فعا
او به مربیگری است؛ تفاوت دراگان در این زمینه با 
ویلموتس آنقدر بارز است که حتی در عکس های 

منتشر شده از تمرینات تیم ملی هم می شود 

مستطیل سبز

وز عکس ر

تیپ الماس های 
آفریقایی فوالد 

تیم فوتبال فوالد خوزســتان از معدود تیم 
هایی است که ســهمیه های خارجی خود 
را به صورت کامــل اســتفاده می کند و با 
ســه بازیکن خارجی وارد لیگ بیســتم 
خواهد شد. آن ها در خط دفاعی »موسی 
کولیبالی« را در اختیار دارند، در خط هافبک 
»آیاندا پاتوســی« برایشان نقش آفرینی 
می کند و در خط حمله نیز »لوسیانو پریرا« 

آماده گلزنی است.
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مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان خبر داد:

کاشت 63 گونه گیاهی در پردیس هنر اصفهان
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان اظهار کرد: پروژه پردیس هنر اصفهان، 
۶۸ هزار مترمربع وســعت دارد که ۶۳ گونه گیاهی در آن کاشته شده اســت.فروغ مرتضایی نژاد 
با بیان اینکه پردیس هنر از نظر معماری و لندســکیب به صورت بسیار ویژه طراحی شده است، 
افزود: ۸۰ درصد از گونه های گیاهی کاشته شده در این پروژه مقاوم به خشکی است.مدیرعامل 
سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان ادامه داد: با توجه به ویژگی های محوطه سازی 
و لندسکیب خاص پردیس هنر، ۲۰ درصد گونه های کاشته شــده در پروژه متوسط یا پرنیاز آبی 
در نظر گرفته شــده اســت.وی با بیان اینکه در پروژه پردیس هنر اســتفاده از گونه های دائمی 
بیشتر بوده به طوری که حتی گیاهان علفی نیز به صورت گونه های دائمی پیش بینی شده است، 
گفت: این گونه ها شــامل درخت، درختچه، پیچ های مختلف به دلیــل ویژگی خاص این پارک، 
همینطور پرچین ها، گل های دائم، گل های پوششــی و اقالم مختلف رز پیش بینی شــده است.

مرتضایی نژاد گفت: گونه های درختان کاشــته شــده در پروژه پردیس هنر شــامل: نوش، کاج، 
درخت عرعر، ملیا، پالونیا و انواع گونه های ســرو همچنین درختچه هایی شامل درختچه توری، 
یاس زرد و ... اســت.وی با بیان اینکه انواع پیچ ها شــامل پیچ اناری، گیاه پیچ امین الدوله از 
گیاهان زینتی فضای باز، پیچ گلیسین بسیار زیبا در محورهای مختلف پردیس هنر کاشته شده 
است، افزود: گونه های پوششی کاشته شــده در این پروژه نیز شــامل پیچ تلگرافی، پاپیتال ها 
و انواع فرانکینیاســت.مدیرعامل ســازمان پارک ها و فضای ســبز شــهرداری اصفهان تصریح 
کرد: گونه های علفی دائمی شــامل گیاه نیفوفیا، گل اختر از گیاهان پیــازی، گل زنبق از گیاهان 
 پایا و پیازی، گیاه لیمــوس، انواع گونه های شاه پســند خزنده و انواع زنبق هــا در پردیس هنر 

دیده می شود.

مدیر منطقه ۱۲ شهرداری اصفهان:

منطقه 12 آماده همکاری با سرمایه گذاران است
مدیر منطقه ۱۲ شهرداری اصفهان گفت: این منطقه نگین سرمایه گذاری در شهر محسوب می شود 
و آماده هرگونه همکاری با سرمایه گذاران است.علی باقری اظهار کرد: شهرداری منطقه ۱۲ با ۸۲۰۰ 
هکتار مساحت بزرگ ترین منطقه از نظر وسعت است و برند سرمایه گذاران محسوب می شود.

وی افزود: امروزه در ســرمایه گذاری ها دو اصل تضمین بازگشت سرمایه و کسب ارزش افزوده 
مقوله های بسیار مهمی است که منطقه ۱۲ با توجه به مزیت اراضی و موقعیت ویژه، می تواند آن ها 

را برای سرمایه گذاران محقق کند.
مدیر منطقه ۱۲ شهرداری اصفهان با بیان اینکه این منطقه از پتانسیل باالیی برای سرمایه گذاری 
برخوردار اســت، افزود: این منطقه توانســته با انجام پروژه های عمرانی رشــد و ارزش  افزوده 
قابل توجهــی را برای محالت به وجود آورد و این موضوع باعث شــده ســرمایه گذاران بتوانند با 
اطمینان بیشــتری در این منطقه ســرمایه گذاری کنند.باقری تصریح کرد: یکی از دغدغه های 
ســرمایه گذاران، ســهولت دسترســی و دریافت خدمات حمــل نقل عمومی اســت که منطقه 
۱۲ توانســته زیرســاخت های خدمت رســانی حمل و نقل عمومی را در تمامی معابر اصلی این 
منطقه مهیا کند تا شــهروندان به راحتی دسترسی به اتوبوس شــهری و تاکسی داشته باشند.

وی گفت: از دیگــر مزایای حمل نقل عمومی منطقه ۱۲ وجود پنج ایســتگاه متروی شــهری در 
آن است که تردد را در ســطح منطقه آســان تر و روان تر کرده اســت.مدیر منطقه ۱۲ شهرداری 
اصفهان با تاکید بر اینکه این منطقه آماده هرگونه همکاری با ســرمایه گذاران است، افزود: این 
منطقه به لحاظ داشتن زمین های بکر و امکان دسترسی آســان به نقاط مختلف و فراهم شدن 
 پتانسیل بسیار مناسب جهت سرمایه گذاری برای ساخت پروژه های بزرگ، برند سرمایه گذاران

 شده است.

مصوبه ای که صدای اعضای شورای شهر را در آورد؛

وزیر راه و شهرسازی دستور پیگیری دهد

چند سالی است که احداث گذر آقا نورا…        نرگس طلوعی
نجفی به یکــی از موضوعات پرحاشــیه 
شهری تبدیل شده است. این گذر که قرار بود در مجاورت بافت تاریخی 
میدان نقش جهان با هدف رفع معضالت ترافیکی و ایجاد دسترسی 
های مناسب برای شــهروندان ایجاد شــود، حاال به بن بستی برای 
مسئوالن شهری تبدیل شده است.  اختالف بر سر تخریب و باز سازی 
این محور تاریخی میان اداره کل میراث فرهنگی و شهرداری موجب 
شــد تا تکلیف احــداث گذر را شــورای عالی شهرســازی و معماری 
مشخص کند؛ اما نامه فرستاده شده از ســوی این شورا حاال صدای 
اعضای شورای شهر اصفهان را در آورده است. رییس شورای شهر در 
جلسه علنی این هفته شــورا در این باره گفت: مردم ساکن در گذر آقا 
نورا... نجفی سال هاســت با گرد و خاک زندگــی می کنند و این نامه 
مشکالت زیادی را در شهر اصفهان ایجاد خواهد کرد، مسئوالن میراث 

فرهنگی در این زمینه نگران نباشند و ما را در کنار خود بدانند.
 علیرضا نصر اصفهانی با اشاره به نامه اخیر شورای عالی شهرسازی و 
معماری درباره گذر آقانورا... نجفی ادامه داد: مسئوالن شهر و استان 
اصفهان همــواره در تالش هســتند از میراث اصفهان که از پیشــینه 

تاریخی و تمدنی بزرگی برخوردار است، محافظت کنند و اگر اصفهان 
نگین انگشــتری ایران اســت همه باید تالش کنیم این سرمایه ها را 
حفظ کنیم. در این راستا استانداری اصفهان، اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری، اداره کل راه و شهرسازی استان و مدیریت 
شهری چهار ضلع یک مربع را تشکیل می دهند و به اندازه دیگران در 
خصوص میراث ارزشمند تاریخی دلواپسی دارند و کسی نباید تصور 
کند که این اضالع چهارگانه نســبت به اتفاقات شــهر اصفهان نگرانی 

ندارند.
رییس شورای شهر اصفهان اضافه کرد: بودجه های شهر در سال های 
گذشته و نطق های اعضای شــورا در ادوار مختلف و پیگیری های آنها 
موید این است که مســئوالن شــهری نگران این آثار هستند و شاید 
اولین کسانی باشــند که مقابل هر اقدامی در راستای مخدوش کردن 
و تخریب آثار تاریخی می ایســتند، اما اخیرا شورای عالی معماری و 
شهرســازی کشــور درباره گذر آقا نورا... نجفی نامه ای ارسال کرده که 

برای ما حیرت آور بود.
وی بیان کرد: این در حالی است که پیش از این از میان 4 سناریویی 
که اداره کل راه و شهرســازی اســتان در این خصوص ارائه داده بود، 

یک سناریو پذیرفته و تصویب شــده بود و ابالغ مصوبه اخیر که هیچ 
سنخیتی با آن مصوبه ندارد، بسیار عجیب بود. سوال اینجاست که چرا 
بدون حضور مسئوالن اصفهانی تصمیم جدیدی گرفته شده و از وزیر 

راه و شهرسازی درخواست داریم این موضوع را بررسی کند.
نصر اصفهانی تصریح کرد: در آن 4 ســناریو هم مباحث تاریخی و هم 
حق و حقوق مردم در نظر گرفته شده و این موضوع تصریح شده بود 
که به دلیل اقداماتی کــه در این گذر انجام شــده نمی توانیم به عقب 
برگردیم. این موضوعات مورد بحث قرار گرفت و به تصویب رســیده 
بود و درباره اینکه چرا آن مصوبه کامال دگرگون شــد و تغییر کرد باید 
به مسئوالن اصفهان پاسخ داده شود و از استاندار اصفهان درخواست 

دارم در این زمینه دستور پیگیری دهد.
وی با بیان اینکه وضعیت فعلی گذر آقا نورا... نجفی در زندگی و رفت 
و آمد مردم اختالل ایجاد کرده است، گفت: این در حالی است که نامه 
اخیر می تواند مشــکالت بیشــتری ایجاد کند. از وزیر و دوست داران 
میراث درخواست دارم درباره این گذر نگرانی نداشته باشند و مدیریت 
شــهری را در کنار خود ببینند چون ما نیز در این خصوص دلواپســی 

داریم، بنابراین الزم است تمام مسائل را در کنار هم ببینند.

رییس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به  برگزاری 
جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان 
در کشــور به میزبانی اصفهان گفت: مناسب سازی 
برنامه هــای مختلف فرهنگــی و اجتماعی جهت 
حضور افراد دارای معلولیت بسیارحائز اهمیت است 
و زمینه تلفیق اجتماعی و فرهنگی را مهیا می سازد.

وحید قبادی دانا ادامه داد: مناسب سازی فقط به 
صورت فیزیکی نیســت که شــامل  معابر، خیابان 
ها و مبلمان شــهری شــود بلکه مناسب سازی و 
دســترس پذیری برای افــراد دارای معلولیت در 
ســایر حوزه ها مانند اوضاع فرهنگــی و اجتماعی 

هم حائز اهمیت اســت.رییس سازمان بهزیستی 
کشور یادآور شد: سال گذشته ۱۶۰۰ معلول در سینما 
های جشنواره فیلم کودک و نوجوان اصفهان با انواع 
معلولیت های حرکتی، نابینایی و ناشنوایی شرکت 
داشتند. سال گذشــته پژوهش ها مناسب سازی 
و دســترس پذیری برای جشــنواره فیلم کودک و 
نوجوان در اصفهان صورت گرفت و تالش شــده که 
کودکان نابینایی ناشــنوایی و کودکانــی که دارای 
اختالل اوتیســم هســتند، بتوانند از این جشنواره 
استفاده کنند.قبادی دانا افزود: طی مدت برگزاری 
جشنواره گروه مترجمان ناشنوایان برای حضور در 
سکانس های اختصاصی افراد ناشنوا حضور فعال 
داشتند و همچنین برای سکانس های اختصاصی 
نابینایی هم گروه دوبله حضور فعالی را در جشنواره 
سال گذشــته داشــت.وی ادامه داد: همچنین در 

جشنواره ســال گذشــته با همکاری انجمن های 
فعال در حوزه افراد دارای معلولیت، شرایط مناسب 
سازی فیزیکی برای ســینماهای میزبان جشنواره  
و مناسب سازی کارگاه های جشنواره با زبان اشاره 

برای افراد ناشنوا انجام شده است.
رییس ســازمان بهزیستی کشــور گفت: امسال با 
شیوع ویروس کرونا ظاهرا این جشنواره به صورت 
مجازی برگزار می شــود و فرصتی اســت تا همه 
کودکان و نوجوانان ایرانی از این جشنواره استفاده 

کنند.
قبادی دانا افزود: با توجه به اینکه یکی از اهداف این 
جشنواره استفاده همه کودکان از آثار جشنواره است، 
در جشنواره امسال هم مناســب سازی برای افراد 
ناشنوا به صورت زیرنویس و در برخی سکانس های 

پالن های فیلم با زبان اشاره استفاده خواهد شد.

 آثار جشنواره فیلم کودک ونوجوان برای نابینایان 
و ناشنوایان مناسب سازی می شود

بودجه های شهر در سال های گذشته و نطق های اعضای 
شورا در ادوار مختلف و پیگیری های آنها موید این است 
که مسئوالن شهری نگران این آثار هستند و شاید اولین 
کسانی باشند که مقابل هر اقدامی در راستای مخدوش 

کردن و تخریب آثار تاریخی می ایستند

دمیده شدن جانی دوباره در کالبد دولتخانه صفوی اصفهان
از دوران شاه عباس اول تا زمان سقوط اصفهان به دست افاغنه، دولت های صفوی در مجموعه ای 
به نام »دولتخانه صفوی« که در آن کاخ های عظیمی وجود داشــت مســتقر بودند؛ به گفته برخی 
کارشناســان 4۰ مجموعه ســلطنتی در این مجموعه وجود داشته اســت.امروز دولتخانه صفوی 
حدفاصل میدان امام حسین)ع( تا محور شرقی خیابان چهارباغ و میدان امام)ره( قرار گرفته که 
کاخ های سالطین صفوی در مسیر آن وجود داشته است؛ کاخ چهلستون، موزه هنرهای تزئینی، تاالر 

اشرف و کاخ هشت بهشت باقی مانده مجموعه دولت خانه صفوی به شمار می رود.
با ایجاد خیابان های اســتانداری و ســپاه در دوره پهلوی در اصفهان، به نوعی بخشی از مجموعه 
دولتخانه صفوی از بین رفت، اما از چند سال پیش شــهرداری اصفهان تصمیم گرفت با بکارگیری 
تمام توان خود این مجموعه را به عنوان یکی از محورهای تاریخی و گردشــگری شهر احیا کند؛ از 
این رو ابتدا با احیای میدان ۸۰۰ ساله امام علی)ع( اقدام کرد و در ادامه ساماندهی و پیاده محور 
کردن سایر محورهای دولتخانه از جمله چهارباغ عباسی و خیابان های منتهی به آن، خیابان سپاه و 
ساماندهی میدان امام حسین)ع( را در دستور کار خود قرار داد.احیای دولتخانه صفوی تاثیر زیادی 
در توسعه گردشگری و حفظ میراث فرهنگی خواهد داشت زیرا عناصری تاریخی و ارزشمند به اصل 
خود برمی گردند و با توجه به اصالتی که دارند تاثیرگذاری زیادی در ارتقای صنعت گردشگری دارد.

انجام 80 درصد اقدامات در محور تاریخی دولتخانه صفوی
مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شــهرداری اصفهان با بیان اینکه دولتخانه صفوی به عنوان 
یکی از کالبدهای بسیار مهم و محور گردشگری از اهمیت بسیاری برخوردار است و حتی می توان 
گفت در بخش هایی به لحاظ قدمت و معماری حرف هایی برای گفتن در جهان دارد، می گوید: این 
محور گردشگری دو شاخه اصلی دارد که یکی از آنها از میدان امام علی)ع( )دروازه طوقچی قدیم( 
است که با عبور از میدان عتیق و بازار بزرگ به میدان امام)ره( منتهی شده و در ادامه به خیابان سپاه، 
میدان امام حسین)ع( و محور چهارباغ عباسی، سی و سه پل و باغ های هزارجریب در جنوب شهر 
منتهی شده است. »محمد فیض« می افزاید: شاخه دوم متشــکل از میدان امام علی)ع(، بازار، 

میدان نقش جهان، محور چهارباغ خواجو، پل خواجو و مجموعه تخت فوالد است.
مدیر عامل سازمان نوسازی و بهسازی شــهرداری اصفهان با بیان اینکه محور دولتخانه صفوی در 
مجموع شــش کیلومتر طول دارد و 4۰۰ اثر تاریخی و فرهنگی را در خود جای داده است، تصریح 
می کند: دولتخانه صفوی شامل دروازه ها، درگاه ها، ساختمان های اداری، توحید خانه، مخازن کتاب، 
کارگاه های رنگرزی و زرگری، حمام های قدیمی بسیار نفیس اســت که اکثر آنها توسط سازمان 

نوسازی شهرداری مرمت و احیا شده است.

احیای دولتخانه صفوی محرک توسعه برای شهر
»علی محمد معطری« کارشناس مرمت بناها و بافت های شــهری در این باره ، می گوید: امروزه 
در حالی که اکثر شهرهای تاریخی دنیا به یک موزه تبدیل شده، این جایگاه در شهر اصفهان وجود 
ندارد.وی می افزاید: در شهر اصفهان اشیای فاخر و قدیمی ارزشمندی وجود دارد که به خاطر نبود 
موزه، در مسجد جامع این شهر دفن مانده است و جای بسی تأمل دارد.این کارشناس مرمت بناها 
و بافت های شهری با اشاره به اهمیت احیای دولتخانه صفوی، تصریح می کند: در مسیر دولتخانه 
صفوی تمام ســاختمان های قدیمی و با ارزش همچون ســاختمان های بانــک ملی و تجارت و 
ساختمان شهرداری باید نگهداری موزه ای شود؛ به عنوان مثال ساختمان بانک ملی به موزه سکه 
تبدیل شود و ساختمان شهرداری مرکزی به عنوان VIP برای مباحث توریستی مورد استفاده قرار 
بگیرد.وی با تاکید بر اینکه احیای دولتخانه صفوی محرک توسعه برای شهر و حتی در منطقه است، 
اظهار می کند: میراث فرهنگی در دنیا به عنوان ثروت فرهنگی مــورد توجه قرار گرفته زیرا مباحث 
درآمد مالی آن نیز در دراز مدت جوابگو خواهد بود از این رو باید به ســاماندهی محورهای تاریخی 

شهر اهمیت داد.

اخبار
س: ایسنا

عک

خبر روزگزارش

اجرای فاز آزمایشی 
جمع آوری هوشمند 

پسماند خشک در اصفهان
معاون اجرایی ســازمان مدیریت پســماند 
شــهرداری اصفهان از اجرای آزمایشی طرح 
جمع آوری هوشمند پسماندهای خشک در 
بخش شرقی شــهر اصفهان خبر داد.محمد 
بدیعی اظهار کرد: امــروزه اغلب فرآیندهای 
مدیریتی و اجرایــی در زمینه های مختلف 
با استفاده از سیســتم های هوشمند انجام 
می شــود در این راســتا ســازمان پسماند 
نیز بــرای تحقــق هوشمندســازی رویه ها، 
زمینه های الزم را فراهــم می کند.وی ادامه 
داد: بــر همین اســاس نیز پیــرو تحقیق و 
بررسی های پیشــین در زمینه اســتفاده از 
یک نرم افزار هوشــمند به منظــور مدیریت 
بهینه پسماندها، به طور آزمایشی در قسمت 
شرقی شهر اصفهان امکان اســتفاده از نرم 
افزار هوشمند جمع آوری پسماند خشک زیر 
نظر پیمانکار مربوطه مهیا شده است تا پس 
از استفاده از این نرم افزار و بررسی نقاط قوت 
و ضعف آن، بتوان در حوزه هوشمندســازی 
تمامــی فرآیندها قــدم برداشــت.معاون 
اجرایی سازمان مدیریت پسماند شهرداری 
اصفهان با بیان اینکه این هوشمندسازی باید 
پوشش گسترده ای بر ارائه خدمات مربوط به 
مدیریت پسماند داشته باشد، تصریح کرد: با 
توجه به فراگیر شدن تکنولوژی های موبایلی 
و افزایش تعداد اپلیکیشن های ویژه موبایل، 
شهروندان برای دریافت خدمات مختلف نیاز 
به یک اپلیکیشــن جامع دارند تا بتواند تنها 
در قالب یک برنامه، رفع نیازهای مختلف را 
پوشش دهد.وی افزود: به همین منظور برای 
هوشمندسازی این خدمات، زمان زیادی را 
صرف نیازسنجی و امکان سنجی کرده ایم و 
اکنون نیز با اجرای فاز آزمایشی آن تحت نظر 
پیمانکار مربوطه در صدد آن هستیم که به طور 
عملیاتی میزان کارآیی این پروژه را بسنجیم 
تا در فازهای آینده بتوانیم مجموعه کاملی از 
خدمات و امکانات را به شهروندان اصفهانی 

عرضه کنیم.

مدیر طرح ساماندهی ناژوان اصفهان گفت: تمام مراکز تفریحی و گردشگری ناژوان اصفهان با رعایت کامل شیوه نامه های بهداشتی بازگشایی شد.سید رسول 
هاشمیان اظهار کرد: بنا بر دستورالعمل های ابالغی جهت پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، تمامی مراکز گردشگری ناژوان از یک هفته پیش تعطیل شده بود.

وی با اشاره به بازگشایی مراکز تفریحی و گردشگری ناژوان از  روز یکشنبه، افزود: استفاده از ماسک و دستکش توسط شهروندان هنگام بازدید از این مراکز 
الزامی است.مدیر طرح ساماندهی ناژوان خاطرنشان کرد: با همکاری و هماهنگی بین دفتر طرح ساماندهی ناژوان و اداره کل دامپزشکی وضعیت سالمت 
و بهداشتی تمامی مراکز ناژوان بررسی و تایید شده اســت.وی با بیان اینکه باغ پرندگان اصفهان به عنوان نخستین مرکز گردشگری تفریحی در اصفهان به 
سیستم فروش بلیت الکترونیک مجهز شده است، گفت: سهولت در خرید بلیت توسط گردشگران، حذف صف خرید بلیت در ایام پیک گردشگری و قابلیت 
خرید از طریق اپلیکیشن و سایت های اینترنتی همچنین حذف گردش پول نقد از مزایای اجرای این طرح است.هاشمیان تاکید کرد: در حال حاضر مراکز 
گردشگری ناژوان، مجموعه های تفریحی، سرویس های بهداشتی و ساختمان اداری مدیریت طرح ساماندهی ناژوان روزانه سه مرتبه ضدعفونی می شود.

کرونا در اصفهان می تازد، وضعیت قرمز است، محدودیت ها ادامه دارد

و  ناژوان بازگشایی شد!

پایان بازسازی 
قنات حارث آباد

قنات حارث آبــاد در جرقویه 
علیا که در پی سیل اردیبهشت 
امســال تخریب شــده بود، 
مرمــت شــد.این قنــات با 
هزینه حدود یــک میلیارد و 
۱۰۰ میلیــون تومــان در مدت  
 کمتر از چهــار مــاه مرمت و

 بازسازی شد.

وز عکس ر

عکس: خبرگزاری صدا و سیما
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»رودربایســتی« عبارت اســت از این که در برابر خواهش 
ســایرین با وجود میل باطنی خویش تسلیم شویم و برای 
اینکه دیگران در مورد ما فکر بد نکنند و ما را انســان خوبی 
بدانند، ناچار به کاری شــویم که یا از عهــده آن بر نمی آیم یا 
برای انجام آن به سختی بیفتیم یا زمان و فرصتی را از دست 
بدهیم.مثال رفتن به یک میهمانی و میل غذایی که هیچوقت 
به آن لب نزده ایم و آن را دوست نداشــته و با ذائقه ما جور 
نیست یکی از کوچک ترین مصادیق رودربایستی است که 
حتی می تواند ما را به دروغگویی هم وادارد و چه بسا مجبور 
شــویم از آن غذا تعریف کنیم و آن را غذای محبوب مان هم 
بنامیم یا این که از غذای مورد عالقه خود در یک جمع به خاطر 
مبادی آداب بودن و رودربایســتی با سایرین چشم پوشی 
کنیم.متاسفانه یکی از رفتارهای شایع ما در تعامالت روزانه 
تعارفات بی پایه و اساسی است که هیچ وقت شاید به آن هم 
باوری نداریم و همین رفتارها امکان دارد به آرامی در ما روحیه 
نفاق و دو رویی ایجاد کند.دعوت کردن از دوست و همسایه به 
خانه وقتی که خوشحالی و رضایتی پشت آن نیست، وقتی 
بساط میزبانی و شرایط آن فراهم نیست دلیل خاصی ندارد. 
رودربایستی یعنی خود را ناچار به کاری علی رغم میل باطنی 
کردن و ایجــاد و انجام آن کار یک اجبــار و تعهد غیر واقعی 

است که پشت آن پژمردگی و رنجش روح وجود دارد.
چطور رودربایستی بر ارتباطات شما تاثير می گذارد؟ 

گاهی رفتارهایی در اثر تکــرار تبدیل به یک عادت و یا وظیفه 
می شوند ، به عبارتی ديگر امکان دارد در ابتدا قبول شرایطی 
به عنوان یک لطف در نظر گرفته شــود ولی بعد از چند وقتی 
قبول نکردن منجر به بحث و ناراحتی می شود.ولی در مواردی 

ديگر به عنوان مثال با قبول کردن مسئولیت های یک همکار با 
تعریف و تمجید رو به رو شده اید، به این صورت یاد می گیرید 
که برای دریافت تایید و پذیرش دیگران تنها کافی است که 
سایرین را مهم تر از خویش بدانید و هر دفعه که از شما چیزی 
خواستند آن را برآورده کنید. اینگونه می شود که مطیع بودن 
روشی برای جلب نظرات مثبت ســایرین می شود.ممکن 

است هنگامی که از شما بخواهند تمامی مصائبی را که در این 
راه متحمل شده اید به خاطر بیاورید و برای اینکه ديگر تکرار 
نشوند رفتار دیگری اتخاذ کنید در نظر اول برایتان محال بیاید. 
به عنوان مثال نه گفتن را با بی ادبی و زشت بودن عمل مترادف 
بدانید. ولی باید بدانید تغيير رفتار به یک باره رخ نداده و برای 

رسیدن به یک رفتار جدید باید تمرین داشته باشید.
راهکارهایی برای مقابله با رودربایستی 

قاطعیت داشتن: قاطعیت داشــتن یا جرات ورزی، یکی از 
راهکارهای مثمر ثمر و تاثیرگذار برای غلبه بر رودربایســتی 
تلقی می شود. بر این اســاس، قاطعیت داشتن باعث می 
شود که شخص در موقعیت های گوناگون سر تعظیم دربرابر 
خواسته های ســایرین فرود نیاورد. در این زمینه صادقانه 
صحبت کردن و عــوض نکردن نظر خویش با پافشــاری و 

خواهش دیگران هم تاثیر گذار و موثر است.
چنانچه مایل به انجام کاری نیستیم آن را قبول نکنیم:قبول 
کردن و پذیرفتن مسئولیت دیگران به عهده ما نیست. باید 
بدانیم بهتر اســت پیش از قبول هر عملی همه شرایط خود 
و افرادی که در اولویت زندگی مان قرار دارند را بررسی کنیم 
و بعد از آن بدون رودربایستی، کاری را که مایل به انجامش 

هستیم را یا انجام دهیم و یا انجام ندهیم.

آشپزی

هالیبوت 
مواد الزم:4 عدد فیله ماهی هالیبوت، پوست 

کنده،یک دوم قاشق چای خوری نمک،یک چهارم قاشق 
چای خوری پودر فلفل سیاه،2 قاشق غذا خوری کره،یک دوم فنجان 

سرکه،یک و یک دوم فنجان گوجه فرنگی انگوری،یک قاشق چای خوری 
روغن زیتون،یک قاشق چای خوری شوید تازه،برگ های پونه کوهی )اختیاری(

طرز تهیه : یک ماهی تابه بزرگ را روی حرارت متوسط رو به باال گرم کنید. روی ماهی 
یک چهارم قاشق چای خوری نمک و فلفل بریزید. کره را داخل ماهی تابه بگذارید، 

تکانش دهید تا خوب تمام ماهی تابه را با ذوب شدنش چرب کند. ماهی را اضافه کنید، 
یک دقیقه بپزید. سرکه را اضافه کنید، درب ماهی تابه را بگذارید و شعله را تا متوسط رو به 
پایین کم کنید به مدت 7 دقیقه یا تا زمانی که ماهی نرم شود به پختن ادامه دهید. یک 
ماهی تابه کوچک را روی حرارت باال گرم کنید. گوجه فرنگی و روغن را ترکیب کنید. به 
ماهی تابه اضافه کنید و حدود 3 دقیقه یا تا زمانی که نرم شوند به پختن ادامه دهید.

 هر کدام از فیله ها را در یک کاسه کم عمق قرار دهید. مایع داخل ماهی تابه را به صورت 
مساوی روی هر کدام از فیله ها بریزید. گوجه فرنگی ها را بین وعده ها تقسیم 

کنید. روی وعده های یک چهارم قاشق چای خوری نمک و شوید ها را 
 بریزید. اگر دوست داشتید می توانید با پونه کوهی غذا ها 

را تزیین کنید.

چگونه می توانیم از رودربایستی با دیگران رها شویم؟

»شکار شکارچی« جلوی دوربین می رود اکران فیلمی از شهرام مکری در سه کشور
عباس بلوندی، طراح صحنه و لباس با اشاره به تازه ترین پروژه های 
سینمایی که در دست دارد، گفت: پیشنهاد کار در پروژه های 
مختلفی را داشته ام که به دلیل همزمانی با پروژه سینمایی 
»شکار شکارچی« همکاری در این پروژه ها را نپذیرفته ام. این 
طراح صحنه و لباس باسابقه توضیح داد: این فیلم سینمایی یک 
اثر جنگی است و قصه عبدالرسول زرین را به تصویر می کشد، زرین 
یکی از تک تیراندازان معروف ایران در جنگ هشت ساله با عراق است.

در مجله ســینمایی» دد الین« آمده است:»بعد از فســتیوال ونیز 
نخســتین نمایش »جنایت بی دقت« در آمریکای شــمالی و در 
فســتیوال شــیکاگو خواهد بود. این فیلم بــه تهیه کنندگی نگار 
اسکندرفر و محصول موسسه فرهنگی هنری کارنامه در قراردادی 
بین کمپانی »دریم لب« با مدیریت نســرین میرشــب و »تریگون 
فیلم« برای نمایش در ســه کشور آلمان؛ ســوئیس و اتریش آماده 

می شود«.

گروه فوالد مبارکه متشکل از شــرکت های فوالد مبارکه، فوالد هرمزگان و فوالد 
سنگان در پنجمین اجالس سراسری نشان عالی مدیر سال، نشان های عالی 
این اجالس را دریافت کردند. کمیته ارزیابی این اجالس سراســری، با اهدای 
نشان عالی مدیر سال 1399 از عملکرد مدیریتی مهندس حمیدرضا عظیمیان 
مدیر عامل فــوالد مبارکه تقدیر کرد.  در حاشــیه برگزاری ایــن  اجالس که با 
حضور خداداد غریب پور رییــس هیئت عامل ایمیدرو و معــاون وزیر صمت، 
دکتر کالنتری معاون رییس جمهوری، دکتر مونســان وزیــر میراث فرهنگی و 
گردشگری، فرماندار تهران و تنی چند از مسئولین کشوری در مرکز همایش های 
دیپلماتیک وزارت امور خارجه برگزار شد، سید مهدی نقوی، معاون تکنولوژی 
فوالد مبارکه، که بــه نیابت از مهندس حمیدرضا عظیمیــان در  آن حضور یافته 
بود، اظهار کرد: فوالد مبارکه مفتخر اســت که امسال نیز نشان عالی مدیر سال 

را دریافت می کند.
وی تصریح کرد: با وجود مدیریت و مدل های مدیریتی این مجموعه که دارای 
ظرفیت های بسیار زیادی است و همچنین توان فکری موجود در بدنه سازمان، 
مدیریت ارشــد، معاونین و مدیران فوالد مبارکه، کسب چنین افتخاری دور از 
انتظار نیســت.نقوی با تاکید بر اینکه بحث مدیریتی و جایــگاه آن بالطبع در 
خلق ارزش تاثیرگذار است، ادامه داد: شرکت فوالد مبارکه به سیستم مدیریت 
مشارکتی و مدیریت همه جانبه مجهز است و توانســته تمامی مشکالت خود 
را مدیریت و راهبری کند؛ به طوری که همراهی تمامی بدنه ســازمان در فرآیند 
تصمیم سازی، فضای مناسبی برای مدیریت ارشد سازمان ایجاد کرده تا بهترین 
تصمیم ها را اتخاذ کند.وی افزود: در سیســتم مدیریت فــوالد مبارکه تدوین 
برنامه های استراتژیک همواره با حضور مقام ارشد سازمان انجام شده است. در 
سال گذشته نیز در یک ماراتن دوروزه با حضور مدیرعامل و تمام مدیران شرکت 
استراتژی های سال جاری در فوالد مبارکه تدوین شــد.به گفته نقوی، در واقع 
مدیریت شرکت شخصا در فرآیند تصمیم گیری و تدوین استراتژی فوالد مبارکه 
شرکت داشت و در سال 99 ماموریت و چشــم انداز فوالد مبارکه بازنگری و با 
مفاهیم جدید نوشته شد.معاون تکنولوژی فوالد مبارکه با تاکید بر اینکه فرآیند 
مدیریت فوالد مبارکه همواره پویا بوده اســت، ادامه داد: این شــرکت در حال 
احداث رصدخانه استراتژیک و مدیریت است تا بتواند محیط خارج از مجموعه 
را نظام مند رصد کند. ضمن اینکه شــرکت مفهوم طرح دیجیتال و جمع آوری 
اطالعات برای تصمیم گیری صحیح توسط مدیریت ارشد سازمان را برنامه ریزی 
کرده و اعتقاد دارد در ســال های آینده با کیفیتی بهتر فرآیند تصمیم ســازی و 

تصمیم گیری و راهبری شرکت را ادامه خواهد داد.

پیاده سازی و اجرای نظام های تحولی و مدیریتی در 
فوالد هرمزگان از اولویت های اصلی است

رضا صفریان، مدیر روابط عمومی شــرکت فوالد هرمزگان نیز در حاشیه برگزاری 
این اجالس گفت: امــروزه یکی از مهم ترین اصولی که می تواند ســازمان ها را به 
ســمت تحقق اهداف و برنامه های خود ســوق دهد، نظام مند کردن ساختارها و 
فرآیندهاست.صفریان افزود: پیاده سازی و اجرای نظام های تحولی و مدیریتی 
ازجمله نظام مدیریت استراتژیک، انواع اســتانداردهای سیستم های مدیریت 
و نظام های مشارکتی کمک می کند سازمان در شــرایط گوناگون، فارغ از هرگونه 
تغییرات درونی و تحوالت محیطی، همواره در مسیر تعریف شده حرکت کند.مدیر 
روابط عمومی شرکت فوالد هرمزگان با اشــاره به نقش مدیرعامل شرکت فوالد 
هرمزگان در پیاده ســازی اســتانداردهای مدیریتی در این شرکت گفت: شرکت 
فوالد هرمزگان توانســته اســت با حضور مدیرعامل، معاونان و مدیران ارشد و با 
برنامه ریزی مناسب از حدود سه سال پیش تاکنون، به دستاوردها و موفقیت های 
مهمی دســت پیدا کند و این امر مرهون مشــارکت، همراهی و همدلی کارکنان 
سخت کوش شرکت فوالد هرمزگان و رهبری مدیریت ارشد سازمان بوده است.

صفریان خاطرنشان کرد: در این خصوص مشخصا می توان به اجرای نظام مدیریت 
استراتژیک اشاره کرد که هرساله طی فرآیند مشخصی و با مشارکت تیم رهبری 
سازمان و کارشناسان خبره تدوین و بازنگری می شود و براساس آن جهت گیری ها، 
اهداف و اقدامات استراتژیک شرکت پس از انجام بررسی ها و تحلیل های مختلف 
تعیین می شود. همچنین استقرار استانداردهای مدیریتی گام موثر دیگری است 

که در یکپارچه سازی ساختارها و نظام های شرکت همواره در اولویت بوده است.

دریافت تندیس و عنوان »مدیر سال« مرهون 
تالش همه کارکنان فوالد سنگان

در حاشیه این مراسم که بعد از ظهر روز سه شنبه 22 مهرماه 1399 برگزار شد، علی 
امرایی مدیرعامل شرکت صنایع معدنی فوالد سنگان هم گفت: تالش همه کارکنان 
در شرایط سخت تحریم و شیوع بیماری کرونا به کسب این موفقیت انجامید که از 
همه این عزیزان قدردانی می کنم.گفتنی است پنجمین دوره اجالس نشان عالی 
مدیر سال با همکاری دانشگاه ها، سازمان ها، مراکز و موسسات علمی و تحقیقاتی 
کشور با هدف آگاهی و دستیابی به جدیدترین دســتاوردها و یافته های علمی 
مدیریتی، به عنوان بزرگ ترین رویداد مدیریتی کشور برگزار شد. نشان عالی مدیر 
سال به مدیرانی اهدا می شود که در زمینه پایداری کسب وکار، خالقیت، نوآوری و 

اشتغال زایی به ویژه در شرایط تحریم موفق بوده اند.

معاون بهره برداری شرکت ذوب آهن گفت: با وجود شرایط تحریمی کشور، 
یکی از استدالل های ذوب آهن جهت رعایت استانداردهای ملی و جهانی 
کنون بین ۴۰ تا ۵۰ درصد محصوالت این شرکت صادر می  این است که ا

شود.
مهرداد توالئیان در خصوص کیفیت تولیدات ذوب آهن و رعایت استانداردها 
در این شرکت، اظهار کرد: تمام محصوالت ذوب آهن که پروفیل های 
طویل شامل میلگرد، انواع تیرآهن، نبشی، ناودانی، آرک ها و میلگردهای 
صنعتی و ریل است، مطابق استانداردهای ایران و جهان تولید می شود.

وی با تاکید بر اینکه هیچ یک از محصوالت ذوب آهن اصفهان بدون رعایت 
استانداردهای ملی تولید نمی شود، گفت: حتی اگر مشتری، سفارشی مغایر 
با این استانداردها داشته باشد، برند ذوب آهن چنین محصولی را تولید 

نمی کند، چراکه همواره افق این شرکت تولید محصوالت صادراتی است.
معاون بهره برداری شرکت ذوب آهن با بیان اینکه رعایت استانداردها در 
تولیدات به طور قطع مشمول هزینه های باالتری در مجموعه های صنعتی 
همچون ذوب آهن است، تصریح کرد: در این شرایط با افزایش هزینه های 
تولید، از تولید محصوالت با کیفیت پایین خودداری می کنیم.وی با انتقاد بر 
اینکه متاسفانه در کشور تمام محصوالت صنعتی استاندارد نیستند، گفت: 
به عنوان مثال شاخص های استاندارد در تمام پروفیل های طبیعی موجود 
در بازار رعایت نمی شود و به تبع قیمت این محصوالت پایین تر است که 
موجب رقابت غیرمنصفانه ای در بازار می شود.توالئیان تصریح کرد: اگر 
تمام تولیدات کشور کارخانجات کشور مطابق با استانداردهای ملی باشد 
و از صنایع پیشرو در این زمینه که برای برند خود هزینه می کنند، حمایت 
شود، وضعیت رقابت در بازار منصفانه خواهد شد، اما در حال حاضر این 
حمایت فراگیر نیست، در حالی که سازمان ملی استاندارد در این زمینه باید 
دقت بیشتری داشته باشد و از سوی دیگر اطالع رسانی مردم نقش مهمی 

در تولید محصوالت کیفی استاندارد دارد.وی توضیح داد: آمار باالی تلفات 
برخی حوادث طبیعی کشور همچون زلزله و سیل در مقایسه با سایر کشورها 
ناشی از عدم رعایت استانداردهاست.معاون بهره برداری شرکت ذوب آهن 
تاکید کرد: با وجود شرایط تحریمی کشور، یکی از استدالل های ذوب آهن 
جهت رعایت استانداردهای ملی و جهانی این است که اکنون بین ۴۰ تا ۵۰ 
درصد محصوالت این شرکت صادر می شود.وی تصریح کرد: به دلیل اینکه 
افق چشم انداز ذوب آهن نه صرفا بازار داخل، بلکه صادرات است، این 
شرکت عالوه بر استانداردهای ملی، استانداردهانی جهانی را رعایت می کند.

توالئیان با تاکید بر اینکه افق بلندمدت ذوب آهن صادرات تمام محصوالتش 
است، گفت: با توجه به نیاز کشور و دستورات سازمان های باالدستی ماهیانه 

حدود ۵۰ درصد تولیدات ذوب آهن در داخل مصرف و بقیه صادر می شود.
وی با بیان اینکه استاندارد ریل، آخرین استانداردی کسب شده از سوی ذوب 
آهن اصفهان بود، توضیح داد: شرکت ذوب آهن اصفهان استاندارد ملی ایران 
را در بحث ریل کسب کرد، چراکه مصرف کننده داخلی اطمینان یابد که این 
محصول مطابق استاندارد ملی تولید می شود.معاون بهره برداری شرکت 
ذوب آهن با بیان اینکه استاندارد ملی براساس استانداردهای جهانی تدوین 
و تنها مطابق با معیارهای داخلی بومی سازی می شود، گفت: با توجه به 
قراردادهای سنگین تحویل ریل برای پروژه های ریلی مختلف کشور، در 
حال حاضر دلیل صادر نشدن ریل ذوب آهن، تامین نیاز داخل است چراکه 
همچنان مشتری داخلی داریم.وی با تاکید بر اینکه تا اوایل سال آینده 
اولویت ذوب آهن تامین قراردادهای داخل در بحث ریل است، اظهار کرد: با 
توجه به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر توسعه حمل و نقل ریلی کشور، 
در حال حاضر تمرکز ذوب آهن تحویل سفارشات داخل است، اما به محض 
کاهش این سفارش ها، به طور قطع صادرات ریل خواهیم داشت، چراکه 

تولید ریل ذوب آهن مطابق استانداردهای جهانی است.

 درخشش گروه فوالد مبارکه در پنجمین اجالس سراسری نشان 
عالی مدیر سال

معاون بهره برداری شرکت ذوب آهن:

نیمی از محصوالت ذوب آهن صادر می شود

چاپخانه: شاخه سبز   آدرس:جاده قدیم قم- کاشان، خیابان امیرکبیر دوم، بوستان سوم، آخرین کارخانه سمت راست، چاپخانه شاخه سبز
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