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توان چهارمحال 
برای مقابله با 
انواع حوادث 
طبیعی باالست

اهدای خون  تداوم رسالت انسانی

خون شما 

زند گی می بخشد
آگهی مناقصه )مرحله اول- نوبت دوم(

زیرسازی، تهیه قیر و مصالح، توزیع، حمل، پخش و اجرای آسفالت گرم خیابان های سطح شهر بصورت دستی و مکانیزه

حبیب قاسمی- شهردار شهرضا م الف:1137243

شهرداری شهرضا در نظر دارد به استناد ردیف های بودجه شماره 40817-40112-4۰142 زیرسازی، تهیه، توزیع، حمل و پخش و اجرای 
آسفالت گرم خیابان های سطح شهر  را از طریق مناقصه عمومی به افراد و شرکت های واجد شرایط واگذار نماید. 

لذا متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت 10 روز جهت دریافت اسناد مناقصه به شهرداری مراجعه و یا با تلفن 53241010 

داخلی 241 مسئول امور قراردادهای شهرداری تماس حاصل نمایند.

  آخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد و محل آن: ساعت 14/30 روز شنبه مورخ 1400/03/08 دبیرخانه محرمانه شهرداری واقع در 
واحد حراست شهرداری مرکزی

  تاریخ گشایش اسناد: ساعت 15 روز یکشنبه مورخ 1400/03/09 در محل شهرداری شهرضا
  به پیشنهادات مخدوش، مشروط یا خارج از تاریخ فوق ترتیب اثر داده نخواهد شد.

  پیشنهاد دهندگان باید مبلغ 8/500/000/000 ریال )هشت میلیارد و پانصد میلیون ریال( ضمانت نامه بانکی و یا وجه نقد به حساب 

سپرده 3100000052002 بانک ملی در پاکت الف الک و مهر شده تحویل نمایند.

  سپرده نفر اول، دوم و سوم در صورت برنده شدن در مناقصه و عدم عقد قرارداد به ترتیب به نفع شهرداری ضبط می گردد.

   شهرداری در رد و یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
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نماینده سنای آمریکا:

 آمریکا و متحدانش نمی توانند یک توافق هسته ای دیگر  را 
تحمل کنند

نماینده سنای آمریکا در توئیتی ادعا کرد که جمهوری اسالمی ایران امنیت ملی آمریکا را در خطر قرار 
می دهد.به گزارش ایسنا، تد کروز، نماینده تگزاس در سنای آمریکا روز دوشنبه در توئیتی با ادعای 
اینکه جمهوری اســالمی ایران »امنیت ملی آمریکا و امنیت متحدانش« را در خطر قرار می دهد، 
نوشت: ایاالت متحده و متحدان مان نمی توانند یک توافق هسته ای فاجعه بار اوباما-بایدنی دیگر 

با ایران را تحمل کنند.

چراغ سبز »بایدن« به »نتانیاهو« برای جنایت بیشتر
رییس جمهوری آمریکا در تماس با نخست وزیر رژیم صهیونیستی بار دیگر حق دفاع در برابر حمالت 
راکتی را برای این رژیم قائل شد که خود به منزله چراغ سبزی برای ارتکاب بیشتر جنایت محسوب 
می شود.به گزارش تارنمای کاخ سفید، جو بایدن رییس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در تماس با 
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی بر حمایت خود از حق اسراییل در دفاع از خود در 

برابر حمالت راکتی کورکورانه تاکید کرد.
مشخص نیست چگونه مقامات ارشد آمریکایی برای رژیم صهیونیســتی حق دفاع از خود قائل 
هستند و حمالت مقاومت را کورکورانه می دانند که تعداد کشته شدگان صهیونیست نسبت به کشته 
شدگان عملیات های به اصطالح حساب شده رژیم صهیونیستی به غزه و کرانه باختری که به صدها 
نفر رسیده، قابل قیاس نیست.در بیانیه کاخ ســفید آمده است: رییس جمهوری از تالش ها برای 
رسیدگی به خشونت های بین جامعه و ایجاد آرامش در قدس استقبال کرد. این بیانیه می افزاید: 
بایدن، اسراییل را تشویق کرد که تمام تالش خود را برای اطمینان از حمایت از غیرنظامیان بی گناه 

انجام دهد.

 عذرخواهی سفیر چک در کویت
 به خاطر حمایت از صهیونیست ها

درپی خشم و عصبانیت گسترده علیه سفیر چک در کویت و درخواست برای اخراجش از این کشور 
به خاطر حمایتش از رژیم صهیونیستی، وی در پیامی از ملت های کویت و فلسطین عذرخواهی کرد.

به نقل از شبکه تلویزیونی روسیا الیوم، سفارت چک در کویت نامه عذرخواهی »مارتین دفوراک« 
سفیر خود را منتشــر کرد که در آن آمده است : من از انتشــار تصویری از پرچم اسراییل در صفحه 
شخصی خودم که منجر به خشم و نارضایتی قابل درک در میان بسیاری از مردم به خاطر وضعیت 
فاجعه بار کنونی در نوار غزه شد، به شدت ابراز تاســف می کنم.وی تایید کرد که رفتار بی احساسی 

نسبت به دوستان مسلمان و کویتی خود داشته است.

توافق تسلیحاتی 735 میلیون دالری »بایدن« با اسراییل
رسانه ها از تصویب توافق تسلیحاتی دولت آمریکا با رژیم صهیونیستی در بحبوحه درگیری نظامیان 

این رژیم با نیروی مقاومت خبر دادند.
روزنامه آمریکایی »واشــنگتن پســت« نوشــت که کنگره آمریکا در ماه مه در جریان این توافق 
تسلیحاتی قرار گرفته بود. آمریکا اصلی ترین تامین کننده سالح و تجهیزات  نظامی رژیم غاصب 
صهیونیستی است. این در حالی است که ســناتور دموکرات ایالت »ورمونت« در آمریکا  خواستار 
توقف درگیری بین نظامیان غاصب صهیونیستی و نیروهای مقاومت فلسطین و توقف حمایت های 

ایالت متحده از رژیم صهیونیستی شد.

زمزمه احیای برجام، چگونه کشورهای منطقه را به سمت تعامل و آشتی با ایران سوق داد؟

بادهای صلح وزیدن گرفته است
العربــی الجدید در مطلبی به قلم »حســن نافعه« نوشــت: پس از 
رسیدن ترامپ به ریاســت جمهوری آمریکا، به تدریج ائتالف هایی با 
گرایش ها و اهداف متفاوت در منطقه تشکیل شدند: ائتالف سعودی 
- امارات، که مورد حمایت مصر، بحرین و اردن، به همراه اســراییل و 
ایاالت متحده بود. ائتالف ایران - سوریه، مورد حمایت لبنان و جنبش 
های مقاومت مسلح فلسطین، روســیه و چین. ائتالف قطر - ترکیه 

مورد حمایت گروههای معارض در مصر و سوریه.
به گزارش »انتخــاب«، در ادامه این مطلب آمده اســت: این ائتالف 
ها سهم زیادی در شعله ور شــدن درگیری های داخلی، منطقه ای و 
بین المللی به ویژه در یمن، ســوریه، لیبی و عراق داشــته و همزمان 
موجب محاصره قطر توسط عربستان، امارات، بحرین و مصر شدند. 
عالوه بر اینکه به دنبال ترور خاشقچی، شــاهد قطع رابطه بین ترکیه 

و عربستان بودیم.
شکی نیست که رســیدن ترامپ به قدرت در ایاالت متحده و در ادامه 
خروج وی از توافق هسته ای با ایران و اتخاذ سیاست فشار حداکثری 
در مقابله با ایران و ســپس اعالم معامله قرن، همگی نقش مهمی نه 
تنها در تثبیت ائتالف های مذکور داشتند، بلکه موجب ترسیم خطوطی 
برای تبادل بین این ائتالف ها شدند. از این رو طبیعی بود که شکست 
ترامپ در انتخابات نوامبر 2020 نیز تاثیرات تازه ای بر ائتالف ها و توان 

آنها برای ادامه داشته باشد.
هنوز جو بایدن رســما در کاخ ســفید مستقر نشــده بود که نشست 
شــورای همکاری های خلیج بیانیه »العال« را منتشر کرد و براساس 
آن، حدودی برای محاصره سه ساله قطر تعیین شد. به نظر می رسد 
این بیانیه به معنای نقطه شروعی نه فقط برای عملیات عادی سازی 
سریع روابط بین عربستان و قطر، که برای عملیات بزرگ تغییر روابط 
بین دولت های منطقه طی چند هفته یا چند ماه بود، تا آنجا که ترکیه 
هم درهای خود را به روی دولت های عربی بسیاری گشود که در مقدمه 
آنها، مصر، عربســتان و امارات بودند. در ادامه نیز شاهد تماس ها و 

مذاکرات رسمی بین ایران و عربستان به واسطه عراق بودیم.
وقتی حجم تماس ها بین دشــمنان دیروز به این اندازه می رســد، 
طبیعی است این احساس ایجاد شود که بادهای جدیدی در منطقه 
خاورمیانه شــروع به وزیدن کرده و این بادها می تواند تغییراتی را به 

دنبال داشته باشد.
رسیدن بایدن به ریاست جمهوری، به معنای تحوالت بزرگ احتمالی 
در سیاســت خارجی ایاالت متحده بویژه در منطقه خاورمیانه بود، که 
مهم ترین بخش آن، احتمال بازگشــت به توافق هســته ای با ایران 

است. با این حال به نظر می رســد دولت های عربی و در مقدمه آنها 
امارات و عربســتان، مدتی روی قدرت اســراییل برای کارشکنی در 
این بازگشت حساب کرده بودند و امید داشــتند این بازگشت شامل 
برنامه های موشکی و سیاســت های منطقه ای ایران هم بشود. اما 
به تدریج این محاسبات از بین رفته و مشخص شد که ایران و ایاالت 
متحده توجهی به تالش های اســراییل برای قطع مسیر بازگشت به 
توافق هســته ای ندارند و به دنبال منافع مســتقیم خود با شکست 
دادن تالش های اســراییل هستند. مســئله مهم تر آنکه تمام طرف 
های ذی نفع در برنامه های هسته ای ایران، به این یقین رسیدند که 
ایران هرگز با تغییر توافق اصلی موافقت نمی کند. پس در این شرایط 
آمریکا چاره ای نداشت جز بازگشــت به توافق هسته ای که ترامپ از 

آن خارج شده بود.
بدیهی است که مسیر مذاکرات در وین نشان می دهد که بازگشت به 
توافق هسته ای، تنها راه پیش روی دولت بایدن  است تا بتواند صلح 
آمیز بودن برنامه های هســته ای ایران را تضمین کند و بازنگشتن به 
توافق، آمریکا را در برابر دو گزینه تلخ قرار می دهد، اول نزدیکی ایران به 

ساخت سالح هسته ای و دوم، ورود ایاالت متحده به جنگ مستقیم 
و فراگیر با ایران، برای جلوگیری از تبدیل شدن آن به یک قدرت هسته 
ای. زمانی که دولت های منطقه این حقیقت را درک کردند، راه دیگری 
نداشتند جز اینکه در سیاســت های قبلی خود تجدید نظر کرده و با 
تحوالت در سیاســت خارجی آمریکا، هماهنگ شوند، به این ترتیب، 
عمق تغییراتی که در مســیر سیاســت خارجی دولت های منطقه به 

استنثای اسراییل ایجاد شده، مشخص می شود.
هنوز زود اســت که بخواهیم بــا قاطعیت در مورد بازگشــت آمریکا 
به توافق هســته ای با ایران صحبت کنیم یا بگوییــم در این صورت، 
چه جریانــی پیروز انتخابات ریاســت جمهوری در ایران اســت، اما 
پالس های متعددی حاکی از دســت یابی به توافقــی بین ایران و 
ایاالت متحده قبل از پایان ماه می جاری اســت و به نظر می رســد 
توافق مذکــور تاثیر زیادی در انتخابات ریاســت جمهــوری در ایران 
داشــته باشــد. در هر صورت، حتی اگر رییس جمهور آینده ایران از 
 جناح اصولگرا هم باشــد، نمی تواند توافق مذکــور را رد کرده یا از آن 

خارج شود.

میدل ایســت آی، نزدیک به قطر در مطلبی به قلم 
کمال عالم درباره سفر گزارش شده رییس اطالعات 
سعودی به سوریه نوشت: چنین دیدارهای امنیتی 
محرمانه ای معموال رسما اعالم نشده و گزارش های 
رسانه ای آن هم تایید نمی شــوند اما در این مورد، 
ســفیر ســوریه در لبنان بیانیه مثبتی در مورد این 
موضوع صادر کــرد؛ موضوعی که بیشــتر مقامات 
سوریه از زمان قطع روابط دیپلماتیک دوجانبه در آغاز 
جنگ ســوریه از آن اجتناب کرده اند.باسم الشاب، 
نماینده سابق لبنان و مشاور نزدیک به سعد حریری، 
نخست وزیر مکلف لبنان، در مورد اینکه چگونه سوریه 
بی سر و صدا در سیاست جریان اصلی لبنان پیش 
رفته، مطلبی نوشته اســت و این به معنای حمایت 
از گروه هایی اســت که از ســوریه حمایت می کنند 
تا برنامه اصلی ایران در لبنــان. ارزیابی وزارت امور 
خارجه ایاالت متحده در ســال گذشته به شواهدی 
اشاره داشت که دمشق در حال کسب مجدد جایگاه 
برجسته خود در سیاست لبنان است. قابل ذکر است 
که سوریه همواره منافع خود در لبنان را دنبال کرده 
است، به جای منافع ایران. سوریه همواره دنباله رو 
ایران نیست، به ویژه در خصوص لبنان و عراق. این 
یک جنبه از سیاست سوریه است که بیشتر خوشایند 

سعودی هاست.
جمله مشــهوری در ســوریه هســت که می گوید 
ســعودی ها در هر ابتکارعملی در مورد لبنان سعی 
کرده و شکست می خورند، تا زمانی که رضایت دهند 

و با ســوری ها کار کنند، نه علیه آنها. پس از سقوط 
بانک های لبنانی و داستان بازداشت حریری، ریاض 
کم و بیش لبنان را در لیست اولویت های خود  قرار 
داد. از آن زمان، محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی 
به طور پیوسته و به طور حتم به سمت آن حرکت کرده 

که ریاض را دوباره به بازیگری در لبنان تبدیل  کند.
بن سلمان نمی خواهد در لبنان پس زده شده و مقابل 
ایران تسلیم شــود. بدین ترتیب، به نظر می رسد او 
هم همچون بسیاری از سلف های خود که تاریخ شان 
به ابن سعود می رسد، برای ثبات در لبنان به سمت 
دمشق رفته باشــد.البته، سفر گزارش شده رییس 
اطالعات سعودی به سوریه صرفا درباره لبنان نبود. 
سعودی ها سال هاســت که در پشت پرده با دمشق 

تماس دارند. اسد به آشتی و تشنج زدایی سعودی-
ایران به چشم یک بازی مجموع صفر برای سوریه 
نمی نگرد؛ درست مانند پدرش که به ظن سعودی ها 
درباره حمایت سوریه از ایران علیه صدام که آن زمان 
متحد ریاض بود غلبه کرد، حــال رییس جمهوری 
سوریه قرار است دوباره با سعودی ها همکاری کند، 
جدای از حضور ایران در ســوریه.محمد بن سلمان 
پیشنهاد اولیه ای به اســد ارائه داده و علنا خواستار 
تصدیق پیروزی اســد در ازای بیرون راندن ایران از 
سوریه شده است.ســعودی ها می خواهند که اسد 
دوباره در طرف خودشــان باشــد تا به شکل گیری 
منطقه گسترده تر کمک کند، از جمله مقابله با نفوذ 

ترکیه و ایران در شام.

میدل ایست آی مطرح کرد:

 پیشنهاد»بن سلمان« به »اسد« درمورد ایران
سوال روز

وز عکس ر

دیدار ظریف با 
رییس کمیسیون 
سیاست خارجی 
مجلس سنای 

ایتالیا
وزیر امور خارجه کشــورمان با 
رییس کمیســیون سیاســت 
لیا  خارجی مجلس سنای ایتا

دیدار و گفت وگو کرد.

دبیر شورای نگهبان:

 مردم بدانند بار سنگینی بر دوش داریم
دبیر شورای نگهبان درباره بررسی صالحیت های داوطلبان ریاست جمهوری گفت: ما نمی توانیم از 
خودمان چیزی به جز قانون بگوییم و قانون هم شرایط داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری را معین 
کرده و شرایط سنگینی است.آیت ا... جنتی خاطرنشان کرد: داوطلب انتخابات ریاست جمهوری 
باید مدیر، مدبر و با تقوا باشد و در جای دیگر مانند انتخابات مجلس به عنوان مثال به یاد ندارم شرط 
تقوا آمده باشد.دبیرشــورای نگهبان با تاکید بر اینکه شرط تقوا یکی از مالک های اصلی در بررسی 
صالحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری است، گفت: فردی که تقوا دارد یعنی همه واجبات 
را انجام می دهد و کار دیگری انجام نمی دهد.آیت ا... جنتی در پایان گفت: مردم شریف بدانند بار 
سنگینی را بر دوش داریم، بررسی فردی که صالحیت آن تایید می شود به این معناست که فردی 

متدین است و واجبات شرعی را انجام می دهد و دست به گناه نمی زند.

سخنان عجیب وزیر نفت!
بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران در حاشیه آیین امضای قرارداد توسعه میدان گازی فرزاد »ب« گفت: 
»در دولت بعدی اگر پیشنهاد ریاســت جمهوری هم به بنده داده شود، قبول نمی کنم چه برسد به 
وزارت نفت. در دولت بعدی بنده از فعالیت های دولتی بازنشسته خواهم شد. بعد از بازنشستگی 

باید روزی 12 ساعت کار کنم تا زندگی زن و بچه ام بچرخد.«

ضرغامی خطاب به ابراهیم رییسی: 

خود را با من تطبیق بده
به گزارش ایســنا،یک  داوطلب کاندیداتوری در انتخابات ریاســت جمهوری گفت: دیگران خود را با 
ضرغامی تطبیق دهند.عزت ا… ضرغامی از فعاالن سیاسی اصولگرا، در گفت وگویی کوتاه در پاسخ به 
این سوال که آیا به نفع ابراهیم رییسی؛ دیگر داوطلب اصولگرای انتخابات ریاست جمهوری  از صحنه 
رقابت ها کناره گیری خواهد کرد؟ اظهار کرد: ضرغامی آمده است تا بماند و دیگران خود را با ضرغامی 

باید تطبیق دهند.

وزیر احمدی نژاد به نفع چه کسی از کاندیداتوری در انتخابات انصراف می دهد؟

هیچ کس!
کاندیدای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در پاســخ به این سوال که آیا به نفع کسی 
کنار می کشید، بیان کرد: به نفع خودم شرکت کردم و مصمم هستم در عرصه انتخابات باقی بمانم.

شمس الدین حسینی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم و کاندیدا سیزدهمین دوره انتخابات 
ریاست جمهوری، در پاسخ به این سوال که چرا در این دوره وزرای دولت احمدی نژاد تمایل به رییس 
جمهور شدن پیدا کرده اند، گفت: اگر دقت کنیم از دولت های مختلف افراد زیادی حضور پیدا کردند اما 
گویا همکاران ما در دولت آقای احمدی نژاد بیشتر به چشم آمدند.وی در پاسخ به این سوال که آیا به نفع 
کسی کنار می کشید، بیان کرد: به نفع خودم شرکت کردم و مصمم هستم در عرصه انتخابات باقی بمانم.

رهامی: به نفع هیچ کاندیدایی انصراف نمی دهم
حجت االسالم محسن رهامی، کاندیدای اصالح طلب انتخابات 1۴00 که مستقل از جبهه اصالحات ایران وارد 
عرصه شد، در پاسخ به این سوال که آیا حاضر هستید به نفع کاندیدایی کنار بروید، گفت: کنار که نمی روم. 
ممکن است مجمع با تعدادی افراد ائتالف کند اما کناره گیری کار بدی است.وی ادامه داد: من گفته بودم اگر 

در جمع اصالح طلبان بروم و آن ها پیش از ثبت نام برای من تعیین تکلیف کنند ، نمی پذیرم.

کافه سیاست

آیا جهانگیری نامزد 
پوششی الریجانی است؟

علی صوفی، پوششــی بــودن جهانگیری به 
نفع الریجانــی را به خاطر حساســیت جبهه 
اصالح طلبان ایران رد می کند؛ اما ناصر ایمانی 
این گمانه را محتمل نمی داند چون معتقد است 
که جهانگیری نامزد پوششــی خوبی نخواهد 
بود.با توجه به مطرح بودن احتمال رد صالحیت 
نیروهــای اصالح طلب امــا اصلی ترین گمانه 
حمایت این جریان سیاسی از علی الریجانی 
است. برخی تصور می کنند که حتی اگر اسحاق 
جهانگیری در این رقابت ها حضور داشته باشد 
نقش نامزدی پوششــی را برای الریجانی ایفا 
خواهد کرد. محتمل بودن این اقدام را از دو فعال 
و کارشناس سیاســی اصالح طلب و اصولگرا 
پرســیده ایم و هر کدام به دالیل خاص خود، 
به سوال ما پاســخ منفی داده اند.علی صوفی، 
دبیرکل حزب پیشرو اصالحات درگفت وگویی 
با »نامه نیوز« گفت: »این اقدام قطعا با منطق 
اصالح طلبان سازگار نیســت اما ممکن است 
که برخی از احزاب دنبال چنین چیزی باشند و 
نباید این را به حساب اصالح طلبان بگذاریم«.

وی افزود: »اصالح طلبان یعنی جبهه اصالحات 
که نسبت به این مسئله حساسیت خاصی دارد. 
نه اینکه نسبت به آقای الریجانی حساس باشد 
بلکه نسبت به تکرار حوادث گذشته در انتخابات 
سال 92 و 96  همچنین رفتن پشت سر کسی 
که اصالح طلب نیست حساسیت دارد و فرقی 
نمی کند که این فرد الریجانی باشــد یا هر فرد 
دیگری که سبقه اصالح طلبی ندارد. قطعا برای 
حمایت از چنین گزینــه ای در جبهه اصالحات 
ایران اجماع نخواهد شــد«.صوفی در پاسخ 
به اینکه احتمال عدم اجمــاع اصالح طلبان و 
حمایت برخی از احزاب این جریان از الریجانی 
چقدر اســت؟ گفت: »این احتمال خیلی زیاد 
اســت«. ناصر ایمانی، فعال سیاسی اصولگرا 
نیز در گفت وگویی یا »نامه نیوز« پاسخ به این 
پرسش را منفی دانست و در تشریح دالیل خود 
گفت: »اوال باید منتظر ماند و دید که این آقایان 
تایید صالحیت می شوند یا خیر. آقای الریجانی 
البته احتماال تایید خواهد شد؛ اما درباره آقای 

جهانگیری مطمئن نیستیم«.

بین الملل



چهار شنبه 29 اردیبهشت 1400 / 7 شوال 1442 / 19 می 2021 / شماره 3255
تولید بیش از ۶5 میلیون قطعه بچه ماهی در استان اصفهان

مدیر شیالت و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی اســتان اصفهان گفت: تا پایان سال 1399 در 
مجموع 65 میلیون قطعه بچه ماهی قزل آال در استان از حدود 20 مرکز اکوباسیون تخم چشم زده، 
تولید و با اوزان مختلف بین واحدهای پروار توزیع شد.محمدرضا عباسی اظهار کرد: از آنجا که یکی 
از حلقه های مهم چرخه تولید آبزیان به خصوص ماهیان سردآبی تولید بچه ماهی است، با تامین 
بچه ماهی و در دسترس بودن آن، رونق تولید ایجاد می شــود.مدیر شیالت و امور آبزیان سازمان 
جهاد کشاورزی استان اصفهان ادامه داد: در این راستا استان اصفهان جایگاه مناسبی در تولید بچه 
ماهی قزل آال دارد، در همین خصوص تا پایان سال 1399 در مجموع 65 میلیون قطعه بچه ماهی 
قزل آال در استان از حدود 20 مرکز تفریخ و اکوباسیون تخم چشم زده، تولید و با اوزان مختلف بین 
واحدهای پروار توزیع شد.وی گفت: از این میزان تولید، حدود 20 الی 25 میلیون قطعه بچه ماهی 
در استان مصرف شده و مابقی به سایر اســتان های کشور انتقال داده می شود.عباسی اضافه کرد: 
حاصل این مقدار بچه ماهی در مزارع پروار اســتان تولید بیش از ۸500 تن ماهی قزل آال در سال 

گذشته بوده است. 

برای پنج هزار و 72۶ نفر در معادن اصفهان شغل ایجاد شد
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان گفت : طی هشت سال اخیر برای پنج هزار و ۷26 
نفر در بخش معادن این استان اشتغال زایی شده است.ایرج موفق افزود: در این مدت برای  3۸5 
معدن استان پروانه بهره برداری جدید صادر شــد  که پروانه 261 معدن هم تمدید شده است.وی 
ادامه داد: تعداد ۸5۴ معدن دارای پروانه بهره برداری در اســتان وجود دارد که 6۴6 معدن فعال 
اســت.رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت اهان اظهارداشــت: 9 هزار و 110 نفر در حوزه بهره 
برداری از معادن و کانسارهای معدنی اصفهان به صورت مستقیم و غیر مستقیم اشتغال یافته اند.

به گفته وی، طی هشت سال گذشــته 332 فقره پروانه اکتشاف، 231 فقره گواهی کشف و 3۸5 
فقره پروانه بهره برداری در بخش معدن استان اصفهان صادر شد.وی اضافه کرد: هزینه عملیاتی و 
سرمایه گذاری پروانه های صادرشده در بخش اکتشاف و گواهی کشف 303 میلیارد و 356 میلیون 
ریال محاسبه  شد.موفق گفت :میزان ذخایر معدنی شناسایی شــده در استان اصفهان بیش از 2 
میلیارد و ۸92 میلیون تن است و هم اکنون ظرفیت الزم برای برداشت ساالنه حدود 50 میلیون تن 

از معادن استان ایجاد شده است.

 آیین نامه اخذ مالیات از خانه ها و خودروهای لوکس
 ابالغ نشده است

نماینده لنجان در مجلس با بیــان اینکه دولت اراده ای برای اخذ مالیــات از خانه ها و خودروهای 
لوکس ندارد ، گفت: دو ماه از سال جدید می گذرد؛ اما هنوز آیین نامه اخذ مالیات از این قشر ابالغ 
نشده در حالی که ســال گذشــته 30 تا 50 هزار میلیارد تومان درآمد از این موضوع از دست کشور 
پرید.حسین رجایی اظهار داشت: متاسفانه دولت روحانی هیچ اراده ای برای دریافت مالیات از زر 
اندوزان ندارد؛ بر اساس تبصره 6 قانون بودجه سال گذشته دولت موظف و مکلف بود که از خانه ها 
و خودروهای لوکس مالیات بگیرد ولی این کار را نکرد.وی افزود:  پیش بینی می شــد که از محل 
مالیات از خانه ها و خودروهای لوکس 30 تا 50هزار میلیارد تومان درآمد نصیب کشــور شــود؛ اما 
یک ریال مالیات نگرفتند ولی از کارمندان قبل از واریز حقوق مالیات می گیرند و از صنایع و اصناف 
کوچک هم مالیات اخذ می شــود در حالی  دولت اراده ای برای گرفتن مالیات از این قشــر ندارد.

نماینده لنجان در مجلس تصریح کرد:  در الیحه بودجه 1۴00 دولت نــه تنها اراده ای برای دریافت 
مالیات از خانه ها و خودروهای لوکس نداشت بلکه این موضوع را حذف کرده بود؛ اما مجلس  ورود 
کرد و این موضوع را مصوب کرد.رجایی خاطرنشــان کرد: دولتمردان باید بدانند که اخذ مالیات از 

خانه ها و خودروهای لوکس در تمامی کشورها اجرا می شود.

رییس اتحادیه چاپخانه داران اصفهان از دو برابر شدن قیمت کاغذ نسبت به سال گذشته خبر داد؛

گرانی در بازار کاغذ، بحران در صنعت چاپ

صنعت چاپ این روزها حال و روز خوشی  مرضیه محب رسول
ندارد . »چاپ« از جمله رده های صنعتی 
است که در برهه ای از زمان بخش وسیعی از اشتغال در مقیاس های 
کوچک را ایجاد کرد. همین مسئله ســرمایه گذاری در این صنعت و 
واردات ماشین آالت به روز دنیا را گسترش داد. این روند اما از جایی 
به بعد عمال متوقف و در ماه های اخیر حتی پســرفت هم کرده است. 
دولتی که تا ســال گذشــته یارانه های باالیی را بــرای واردات کاغذ 
اختصاص می داد به یکباره این بازار را رها کرد و در نتیجه هم صاحبان 
چاپخانه ها و هم سایر ذی نفعان این صنعت را در مضیقه گذاشت. در 
ماه های پــس از پاندمی کرونا هــر چند رکود تقریبا تمــام صنایع را 
زمین گیر کرد؛ اما چاپ عالوه بر رکود با تورم شدید کاغذ به عنوان اصلی 
ترین مواد اولیه هم دست به گریبان اســت. آمارهای منتشر شده از 
واردات کاغذ تا پایان پاییز ســال گذشــته حاکی از کاهش چشمگیر 
واردات کاغــذ تحریر و روزنامه اســت و در نهایت بعــد از نوروز 1۴00 
ناشران با مشــکالت جدی در تامین کاغذ مواجه شدند و قیمت این 
محصول تقریبا نسبت به زمان مشابه سال قبل سه برابر شد. عالوه بر 
نوســان نرخ ارز ،گرانی جهانی کاغذ  و اختــالل در واردات و احتکار از 

جمله دالیلی اســت که قیمت کاغذ را باال  برده است. در همین زمینه 
رییس اتحادیــه چاپخانه داران اصفهان گفت: قیمت کاغذ نســبت به 
سال گذشته دو برابر شده است. کنترل این گرانی نیازمند توجه دولت 
است ولی متاسفانه اقدامی صورت نمی گیرد.محمدعلی انصاری پور 
اظهار کرد: گرانی کاغــذ نه مرتبط بــا عوامل داخلی بلکــه با توجه به 
وابســتگی ما به واردات این محصول به قیمت دالر و شرایط خارجی 

مربوط می شود. 
وی افزود: حــال در شــرایطی که سیاســت گذاری مناســبی برای 
تخصیص ارز نســبت به واردات کاغذ وجود نــدارد و به این محصول 
به عنوان کاالی استراتژیک نگاه نمی شــود واضح است که بازار کاغذ 
در شرایط ناخوشــی قرار گیرد به طوری که با افزایش دو برابری نرخ 
این محصول نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه هستیم.رییس 
اتحادیه چاپخانه داران اصفهان خاطرنشان کرد: هیچ ارزی برای کاغذ 
تخصیص نمی یابد و اگر حمایتی هم باشــد فقط بحث نشــر و کتاب 
موردتوجه قرار دارد در حالی که حوزه هــای فراوانی نیازمند به کاغذ و 
مقوا هســتند از صنایع غذایی تا صنایع دارو و بسته بندی که هرکدام 
نیاز فراوانی به کاغذ و  مقوا دارنــد. انصاری پور در رابطه با تاثیر ریزش 

نرخ دالر بر قیمت کاغذ گفت: در زمانی که نرخ ارز، کاهشــی شد نرخ 
جهانی کاغذ افزایش یافت و از سویی برای وقوع تاثیرات کاهش نرخ 
ارز، مدت  زمانی الزم اســت و نمی توان به این سرعت انتظار کاهش 
را داشت.وی معتقد است: قطعا با رفع تحریم ها شرایط این بازار هم 
بهبود می یابد زیــرا در زمان تحریم مشــکالت ارزی و تبادالت بانکی 
داریم که هرکدام تاثیر فراوانی بر قیمت کاغذ گذاشــته اند ولی با رفع 

تحریم ها، این مسائل هم حل خواهد شد.
فعاالن صنعت چاپ و ســایر رســته های مربوط به آن همه در نتیجه 
گرانی کاغذ به نوعی از فعالیت دســت کشــیده اند بــه جز صاحبان 
روزنامه هــا و مجالت کــه ناچار به چــاپ در تاریخ های مشــخص 
هســتند تقریبا همه ناشــران و تولید کنندگان مقوا و وسایل کاغذی 
در بازار فعالیتی ندارند تا شــاید در روزهای آینده با پایین آمدن نرخ 
ارز بتوانند محصوالت خود را با قیمت های معقــول تری تولید کنند. 
هر چند تقریبا هیچگاه در کشــور مســئله نشــر و چاپ یک دغدغه 
جدی نبوده؛ اما در شــرایط کنونی رهــا کردن این بــازار به حال خود 
 بدون شک بســیاری از فعاالن این صنعت را به آســتانه ورشکستی

 خواهد کشاند.

 مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان گفت: 
برای ساماندهی سیل در اســتان اصفهان به ویژه در 
نواحی اولویــت دار به 300 میلیارد تومــان اعتبار نیاز 
است.منصور شیشه فروش با بیان اینکه پیشگیری و 
کنترل سیل در مناطق خشک و نیمه خشک نیازمند 
برنامه ریزی جدی اســت، اظهار داشت: در این زمینه 
ایجاد مسیل ها، اجرای طرح های آبخیزداری و ایجاد 
سیل بندهای کوچک امری ضروری است.وی با بیان 
اینکه بهره برداری از این پروژه ها نیازمند اعتبار است،  

ابراز داشــت: برای این امر از وزارت نیرو و جنگل ها و 
مراتع کشور به صورت ویژه درخواست اعتبار داشته ایم.

مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان با بیان 
اینکه برای مهار ســیل در مناطق اولویت دار اســتان 
اصفهان 300 میلیارد تومان اعتبار نیاز اســت، اضافه 
کرد: طرح های پخش سیالب و آبخیزداری باید در این 
زمینه اجرا شود.وی با بیان اینکه طی پنج سال اخیر 
100 میلیارد تومان بــرای اجرای طرح های آبخیزداری 
در استان اصفهان هزینه شده است، تصریح کرد: این 
اعتبار منجر بــه بهره برداری از 50 پــروژه برای کنترل 
سیل شد.شیشه فروش گفت: طرح های آبخیزداری 
با هدف تقویت ســفره های زیرزمینی و پیشگیری از 
سیل اجرایی خواهد شد و مهم است در شرایط فعلی 
که ۸0 درصد از استان اصفهان درگیر خشکسالی شدید 

است، سازمان جنگل ها باید این اعتبار را هر چه زودتر 
به اســتان اختصاص دهد.وی با بیان اینکه سه هزار 
کیلومتر رودخانه در استان اصفهان نیازمند ساماندهی 
و الیروبی اســت، ادامه داد: باید هر چه زودتر این امر 
اجرایی شود تا بتوان از روان آب ها نهایت بهره برداری 
را داشته باشیم.مدیرکل مدیریت بحران استانداری 
اصفهان با بیان اینکه  یک هزار کیلومتر ســاماندهی 
رودخانــه را در اولویت داریم، گفــت: وزارت نیرو باید 
در این زمینه ورود کند.وی با بیــان اینکه 50 درصد از 
شهرهای استان اصفهان طرح مطالعات ساماندهی 
آب های ســطحی را تهیه کرده اند، گفــت: این طرح 
تاکنون در ۴0 شهر استان اجرایی شده است و سازمان 
همیاری شهرداری ها و دهیاری ها باید در این زمینه با 

شهرداری ها همکاری کند.

300 میلیارد تومان برای مهار سیل در اصفهان نیاز است

خبر روز

با رفع تحریم ها شرایط این بازار هم بهبود می یابد زیرا 
در زمان تحریم مشکالت ارزی و تبادالت بانکی داریم 
که هرکدام تاثیر فراوانی بر قیمت کاغذ گذاشته اند ولی با 

رفع تحریم ها، این مسائل هم حل خواهد شد

معطل ماندن ظرفیت باغ گل 400 هکتاری برزک 
رییس کمیســیون کشــاورزی مجلس گفت: باغ گل ۴00 هکتاری برزک ظرفیتــی خام در حوزه 
کشاورزی است که بازنگری و کارشناسی ویژه ای نیاز دارد.سید جواد ساداتی نژاد اظهار کرد: کاشان 
با دو اقلیم متفاوت کوهستانی و کویری از تنوع ویژه محصوالت کشاورزی برخوردار است و به دلیل 
مشکل کم آبی منطقه نیاز به بازنگری جدی در تغییر کشــت و آبیاری دارد.نماینده مردم کاشان و 
آران و بیدگل در مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اینکه مشکل کم آبی منطقه ما را به  طرف الگوی 
کشت کم آب بر سوق می دهد، افزود: می طلبد تا کشت گل محمدی و گیاهان دارویی به  عنوان یک 
محصول پربازده، ارزآور و اشتغال زا در منطقه توسعه و رونق بگیرد. رییس کمیسیون کشاورزی، آب، 
منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه کاشان به  عنوان قطب گل محمدی در کشور 
محسوب می شود  که باید کارشناسی شده در رشد این محصول ایجاد توسعه کنیم، گفت: باغ گل 
۴00 هکتاری سال ها به  عنوان کاری خام و ناپخته صورت گرفته بود و با بیش از 500 بهره بردار نیاز به 
بازنگری کارشناسانه داشت، در حالی  که این ظرفیت بسیار ویژه شهرستان با درصد پایینی از تولید 

در حال نابودی است.

دام ها در میمه تشنه آب هستند
رییس جهاد کشاورزی شهرستان شاهین شهر و میمه  گفت: بر اساس آمار غیر رسمی، تعداد دام 
در شهرستان شاهین شهر و میمه بیش از 2۸5 هزار رأس اســت که از این تعداد بیش از 100 هزار 
رأس ساالنه وارد چرخه تولید می شوند.مصطفی عباسی افزود: آمار رسمی که طبق واکسیناسیون 
دام جمع آوری می شود، 200 هزار دام است.اما امسال دامداران در این شهرستان به ویژه در میمه با 
مشکل تامین آب برای دامداران خود مواجه شده اند.فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان 
هم در گفت وگوی زنده اینترنتی با بخش خبری 20 شبکه اصفهان گفت:هر دامداری پروانه چرای 
دام داشته باشد، اجازه ورود به منطقه موته را دارد.مرتضی جمشــیدیان با بیان اینکه دامداران از 
اول آذر تا 2۸ اسفند در این مناطق قشالقی هســتند و حتی برای کمک به آن ها اجازه ماندن تا 15 
اردیبهشت هم داده می شــود، گفت: دامداران برای آب باید از مناطق قشــالقی خارج و در مناطق 

ییالقی دنبال آب باشند.

ذخیره 1۶ میلیون مترمکعب آب در پشت سد های خاکی
با اجرای طرح های آبخیزداری، 16 میلیون مترمکعب آب در پشــت ســد های خاکی شهرستان 
کاشان ذخیره شده است.رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری کاشان گفت: هم اکنون سه طرح 
آبخیزداری با اعتبار بیش از ۴5 میلیارد ریال ازجمله در مناطق قمصرو دشــت آبخوان کاشــان با 
حجم 16 بند آبخیزداری در دست اجرا ست.مهدی شریفی، بارندگی های شدید بهاره را در پر شدن 
چاه های کشاورزی موثر دانست و افزود: ۴5 طرح آبخیزداری در کاشان با اعتبار 220 میلیارد ریال 
و حجم آبگیری بیش از ســه میلیون مترمکعب اجرا شده و نقش موثری در کنترل سیل و تقویت 

سفره های آب زیرزمینی دارد.

آغاز برداشت جو از مزارع شهرستان آران و بیدگل
برداشت جو از سه هزار و 600 هکتار مزارع شهرســتان آران و بیدگل آغاز شد.مدیر جهاد کشاورزی 
آران و بیدگل گفت: برداشت این محصول با استفاده از کمباین و دروگر های دستی تا اواسط خرداد 
 ســال جاری ادامه دارد.مصطفی آبانی با بیان اینکه امسال هزار و 100 هکتار سطح زیر کشت جو در

آران و بیدگل افزایش یافته است، افزود: پیش بینی می شــود از هر هکتار بین ۴ تا ۴ و نیم هکتار 
جو برداشت شود.وی گفت: عمده محصول جو این شهرستان در مزارع شهر های ابوزیدآباد، نوش 

آباد و سفیدشهر کشت می شود.شهرستان کویری آران و بیدگل 1۴ هزار هکتار باغ و مزرعه دارد.

کافه اقتصاد

اخبار

معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان گفت: طرح های آبخیزداری این استان ساالنه افزون بر ۷50 میلیون مترمکعب نزوالت آسمانی 
و سیالب را استحصال می کند. ابوطالب امینی افزود: بیشتر آب استحصالی میزان آب های زیرسطحی و سفره های زیرزمینی را افزایش می دهد که این امر در 
مباحث زیست محیطی و منابع طبیعی به خصوص در استانی که با کم آبی و کاهش شدید منابع مواجه است ،بسیار اهمیت دارد. وی ادامه داد: در صورت نبود 
اینگونه طرح ها میزان تخریب سیالب ها در مناطق مختلف به ویژه نواحی بیابانی به شدت بیشتر می شد و خسارات فراوانی را به روستاها، شهرها، محیط زیست 

و زمین های کشاورزی تحمیل می کرد. 
معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان اضافه کرد: به ازای هر هکتار عملیات آبخیزداری، کاهش فرسایش خاک به زیر 9 تن، افزایش 120 
گیلوگرم علوفه و ذخیره نزوالت 530 متر مکعب آب محقق می شود. امینی با بیان اینکه عملیات آبخیزداری تاکنون در بیش از 1.۸ میلیون هکتار از عرصه های 

طبیعی استان انجام شد، گفت: مطالعات تفصیلی نیز برای 2.5 میلیون هکتار از مساحت استان انجام گرفته است.

معاون منابع طبیعی استان:
طرح  آبخیزداری اصفهان 750میلیون مترمکعب آب را استحصال می کند

استاندار به سراغ قطار 
شهری اصفهان-
شاهین شهر رفت

عباس رضایی، استاندار به همراه 
معــاون هماهنگی امــور عمرانی 
استانداری از فرآیند احداث پروژه 
متروی شــاهین شــهر اصفهان 
بازدید کــرد و از نزدیک در جریان 
 آخریــن وضعیــت این پــروژه

 قرار گرفت.

وز عکس ر

عضو هیئت رییسه مجلس:

عدم نظارت بانک 
مرکزی بر بانک ها زمینه 
کالهبردای و اختالس را 

فراهم کرده است
عضو هیئت رییســه مجلس گفت: بانک 
مرکزی وظیفه نظارتی اش را درست انجام 
نمی دهد و حاکمیت دقیقی بر سیســتم 
بانکی ندارد و همیــن زمینه کالهبرداری 
و اختالس را فراهم می کند.ســیدناصر 
موسوی الرگانی در جریان بررسی گزارش 
کمیســیون اقتصادی در خصوص نحوه 
اجرای سامانه های نظارتی در حوزه امور 
بانکی، اظهار داشــت: بانک مرکزی تنها 
نهاد حاکــم بر نظام بانکی اســت، اما نه 
وظیفه نظارت را درســت انجام می دهد 
و نه حاکمیت دقیقی بر سیســتم بانکی 

داشته است. 
وی افزود: همین باعث شــده تا راه فرار 
بــرای افرادی کــه قصد کالهبــرداری و 
اختالس دارند باز شود. عضو کمیسیون 
اقتصادی مجلس ادامه داد: موضوع ذی 
نفع واحد و شفافیت تراکنش های بانکی 
از موضوعات مهمی هســتند که مجلس 
باید برای آنها تعیین تکلیف کند که امکان 
اقدامات ســلیقه ای از دولت هــا گرفته 
شود.  موسوی الرگانی با اشاره به گزارش 
کمیسیون اقتصادی و پیشنهاد آن برای 
طرح اصالح قانون پایانه ای فروشگاهی 
گفت: پیشــنهادات تقنینی خوبی در این 
گزارش آمده اســت، البتــه موضوعات 
مرتبط بــا بانک مرکزی بایــد در جریان 
بررســی جزییــات طرح اصــالح قانون 
بانک مرکزی بررســی و اصالح شــود. 
وی در پایان خاطرنشــان کرد: شفافیت 
بانکی یکی از مسائلی است که باید دقیق 
عنوان و اجرا شــود تا حاشیه هایی مانند 
شائبه پولشویی که دشــمنان نظام آن را 
مطرح کرده اند و یکی از مســئوالن کشور 
نیز چند ســال پیش با آنان همصدا شد، 

برطرف شود.
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اجرای بیش از 30 عنوان برنامه در مناطق عشایری استان
فرمانده ناحیه بسیج عشــایری چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه عشایر استان اعم از ایل بزرگ 
بختیاری، قشقایی و گله داران که بی تردید اگر تاریخ هر کدام از این ایالت و قبایل و طوایف را ورق 
بزنیم حکایت بسیاری از رشــادت ها، فداکاری ها و ایثارگری های به یاد ماندنی این اقوام اصیل را 
مشاهده خواهیم کرد، اظهار داشــت: صفحات تاریخ بر ما گواهی خواهد داد که بهترین مدافع در 
همه دوران های سخت بر این کشور مردم شــجاع، مومن و صادق عشایر بوده اند.علی اصغر ایزدی 
زندگی عشایر را نمونه بارز اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخلی و ملی دانست و افزود: عشایر 
نقش مهمی در عرصه هــای مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشــور دارند اما در عین حال 
مردمانی کم توقع، پرکار و سخت کوش هستند.وی گفت: دیدار سران قبایل و طوایف با نماینده ولی 
فقیه در استان و شهرستان ها، توزیع بسته های معیشتی در قالب رزمایش کمک مومنانه، اجرای 
طرح سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی با تیم های مراقبتی و بهداشت و درمان در مناطق محروم 
عشایری، برگزاری کارگاه های سبک زندگی ایرانی و اسالمی و تقویت اقتصاد مقاومتی و تولید در 

فضای مجازی از جمله این برنامه هاست.
ایزدی در پایان سرکشــی و تجلیل از خانواده شــهدای عشایر، برگزاری نشســت های بصیرتی و 
حلقه های صالحین، پخش مستندهای خدمت های مومنانه در مناطق عشایری از صدا و سیمای 
استان و فضای مجازی، برگزاری مسابقه نقاشی با موضوع عشایر و انقالب، معرفی شهید شاخص 
جامعه عشایری کشــور در ســال جدید، پیاده روی و عطرافشانی قبور شــهدای گمنام را از دیگر 

برنامه های این هفته عنوان کرد.

 کشت محصوالت زراعی بر اساس میزان بارندگی 
هر منطقه انجام شود

رییس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه کشت محصوالت زراعی در چهارمحال 
و بختیاری بر اســاس میزان بارندگی هر منطقه انجام شود، اظهار داشــت: تدوین الگوی کشت و 
بازنگری در کشت محصوالت زراعی در اســتان با توجه به اقلیم هوایی و منابع آبی ضروری است.

عطا ا... ابراهیمی ادامه داد: بارش ها در چهارمحال و بختیاری کاهش یافته اســت و شرایط آب و 
هوایی امروز شرایط کشت بسیاری از محصوالت کشاورزی با نیاز آبی باال را نمی دهد.رییس جهاد 
کشــاورزی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: کاهش بارش ها موجب کاهش حجم سفره های زیر 
زمینی در این استان شده است.وی تصریح کرد: کشت های گلخانه ای نقش بسزایی در صرفه جویی 
مصرف آب و افزایش محصوالت دارد و توســعه و ترویج این شیوه کشــت در شرایط آب و هوایی 
استان ضروری است.رییس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: بهره گیری کشاورزان 
از ظرفیت کارشناسان جهاد کشــاورزی و یاوران تولید می تواند باعث افزایش عملکرد در سطح و 

کاهش مخاطرات بخش کشاورزی شود.

کشت موسیر در ۶ هکتار از اراضی کشاورزی بن
سرپرســت مدیریت جهاد کشاورزی بن اظهار داشــت: امســال در۶ هکتار از مزارع کشاورزی این 
شهرستان موسیر کشت شد و بازدهی خوبی دارد.شریفی افزود: کشت این گیاه راهکاری برای مقابله 
با خشکسالی است که امسال در۶هکتار از مزارع کشاورزی شهرستان بن کشت شده وبازدهی خوبی 
دارد.شریفی اضافه کرد: با توجه به قابلیت اراضی شهرستان و کم توقعی گونه موسیر و اقتصادی بودن 
کشت بذر یا پیاز موسیر عالوه بر رونق اقتصادی، این گیاه ارزشمند می تواند الگویی جدید در کشت دیم 
در اراضی این شهرستان محسوب شود.وی خاطر نشان کرد: با توجه به تداوم خشکسالی و کمبود منابع 
آبی، تغییر الگوی کشت در منطقه یکی از اهداف مهم بخش کشاورزی است و در این راستا محصوالتی 

دارای اولویت است که نیاز آبی کمتری نسبت به کشت های قبل داشته باشند.

مدرنیته در کمین ماسوله زاگرس

روستای پلکانی سرآقاسید در یکی از مناطق صعب العبور چهارمحال و 
بختیاری واقع شده است و اهالی این روستا حدود نیمی از سال را در 
محاصره برف قرار می گیرند و به علت نامناسب بودن راه، دسترسی رفت 

و آمد اهالی این منطقه به سختی انجام می شود.
این روستای تاریخی در سالیان گذشــته به ثبت ملی رسیده، بنابراین 
حفظ بافت تاریخی روستا از اهمیت باالیی برخوردار است، اما متاسفانه 
برخی از اهالی روستا برای مقاوم سازی و مرمت بنای منازل خود دست 
به تغییر و تحول در بافت تاریخی روستا زده اند، این موضوع در صورت 
گســترش می تواند بافت تاریخی و سنتی این روســتا را دستخوش 

مدرنیته کند.
این روستا از بسیاری از امکانات زندگی مدرن محروم است و مردم آن با 
مشکالت زیادی دست و پنجه نرم می کنند، بنابراین دستگاه های دولتی 
مرتبط از جمله اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری، 
بنیاد مســکن انقالب اسالمی و سایر دســتگاه های متولی باید بحث 
مقاوم سازی منازل این روستا را بر اساس ضوابط و دستورالعمل ها در 

اولویت قرار دهند تا بافت تاریخی این روستا حفظ شود.
رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کوهرنگ اظهار 
کرد: ساخت و ساز جدید، مقاوم سازی، تعمیر، بازسازی و مرمت بناهای 
موجود در این روستا باید بر اســاس ضوابط و اجراییات ابالغ شده به 

بنیادمسکن انقالب اسالمی، فرمانداری و بخشداری صورت بگیرد.
علیرضا غفاری افــزود: همچنین برای حل مشــکل کمبود زمین برای 

ســاخت و ســاز جدید در این روســتا باید فرمانداری قطعه زمینی را 
مشخص و آن را به افراد متقاضی واگذار کند.

رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری کوهرنگ با 
اشاره به اینکه برخی از ساکنان روستا برای مقاوم سازی و مرمت منازل 
اقدام به استفاده از بلوک و ستون های سیمانی در بنای ساختمان خود 
کرده اند که این موضوع به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست، توضیح داد: 
طبق ضوابط مردم برای مرمت، مقاوم سازی و تعمیر منازل خود اجازه 
استفاده از این نوع مصالح ســاختمانی را ندارند، نباید بافت تاریخی 
روستا از شیوه خشت و گلی تغییر پیدا کند و مردم باید برای این کار از 
سنگ فرش های سنتی، خشت، گل و خاک برای مرمت استفاده کنند.

وی با بیان اینکه یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشــگری چهارمحال و بختیاری بر حفظ بافت تاریخی روســتای 
سرآقاســید نظارت دارند، یادآور شــد: اگر افرادی اقــدام به تخریب 
 بافت تاریخی و ســنتی این روستا کنند به شــدت با این افراد برخورد 

خواهد شد.

توسعه بوم گردی در سرآقاسید
فرماندار کوهرنگ نیز اظهار کرد: جمعیت این روستا براساس آخرین 
سرشماری حدود ۱۷۰۰ نفر تخمین زده شــده، این روستای تاریخی و 

توریستی همچنین ثبت ملی شده است.

زمانپور با تاکید بر اینکه حفظ بافت تاریخی روستای سرآقاسید دارای 

اهمیت باالیی اســت، گفت: ســال گذشــته از محل اعتبارات مسکن 
محرومان ۲۳ فقره تســهیالت جهت مرمت، مقاوم ســازی و مرمت 
به ساکنان این روســتا اختصاص یافت، این افراد برای این اقدامات 
باید دســتورالعمل های ارائه شده از ســوی اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری چهارمحال و بختیاری را رعایت کنند تا اقساط 

بعدی این تسهیالت به آن ها پرداخت شود.
فرماندار کوهرنگ افزود: در حال حاضر در روستای سرآقاسید زمینی 
برای ســاخت و ســاز وجود ندارد، بنابراین قطعه زمینی برای سرریز 
جمعیت این روستا و ساخت و ساز جدید پیشنهاد داده شد، اما مردم 
این روســتا تمایل چندانی به جابجایی ندارنــد و می خواهند در خود 

روستا مستقر باشند.
وی، صعب العبور بودن و نداشــتن راه دسترســی مناسب به روستای 
سرآقاســید را از مشــکالت این روســتا عنــوان و خاطرنشــان کرد: 
خوشــبختانه با اقدامات انجام شده مشــکل ارتباطی تلفن همراه در 
این روستا تا حدودی حل شده اسـت، همچنین ساکنان از نعمت برق 
نیز برخوردار هستند، یک مدرســه پنج کالسه نیز در این روستا احداث 

خواهد شد.
زمانپور با اشاره به اینکه برای جذب توریســت در روستای سرآقاسید 
پس از بهبود شــرایط بیماری کرونــا، اظهار کرد: مجــوز احداث چند 
بوم گردی برای ساکنان این روستا صادر شده است، همچنین احداث 

راه دسترسی مناسب نیز در دستور کار قرار دارد.

نماینده مردم شهرســتان های شــهرکرد، سامان 
و بــن در مجلــس شــورای اســالمی در آییــن 
کلنگ زنی ســالن چند منظوره و فضا های جانبی 
شهر هفشــجان شهرســتان شــهرکرد با اشاره به 
خشکسالی های یک دهه اخیر و کاهش بارش ها 
اظهار داشت: طرح هایی برای هدایت روان آب ها به 
دشت های ممنوعه و تغذیه مصنوعی در چهارمحال 
و بختیاری اجرایی شود.احمد راستینه افزود: ۳۰ 
درصد آب آشامیدنی شهرکرد از محل ۱۲ حلقه چاه 
در دشت بزرگ شــهرکرد تامین می شود.راستینه 
اضافــه کرد: خشکســالی های افزون بر ۱۰ ســال 
گذشته باعث شده تا سطح منابع آب زیرزمینی در 
نقاط مختلف چهارمحال و بختیاری به ویژه دشت 
بزرگ شهرکرد کاهش چشمگیر داشته باشد.وی 

ادامه داد: هم اکنون آب آشامیدنی شهر هفشجان 
با ۳۰ هزار نفر جمعیت در وضعیت ناسالم قرار دارد 
و برای بحث انتقال آب آشــامیدنی سالم به این 
شهر، یک پروژه آب رسانی در نظر گرفته شده است 
که خیرین نیمی از هزینه های آن را تقبل کرده اند.

راستینه با اشاره به ضعف های زیرساختی در حوزه 
شهری هفشــجان گفت: مســیل های این شهر با 
کوچک ترین بارش سرریز می شوند و ساماندهی 
این مسیل ها به حداقل ۳۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز 
دارد که از توان شهرداری هفشجان خارج و نیازمند 
تخصیص و تزریق اعتبارات ملی و اســتانی است.

وی افزود: هدایت ســاالنه ۶ میلیــون مترمکعب 
آب مازاد خروجی ســد چشــمه زنه هفشجان به 
دشت بزرگ شــهرکرد می تواند بخشــی از کمبود 

منابــع آب در این دشــت را جبران کند.راســتینه 
اضافه کرد: شــهرداری های چهارمحال و بختیاری 
درآمد پایدار ندارند و بــرای تقویت بنیه مالی این 
شهرداری ها باید از اعتبارات، تجهیزات و امکانات 
ملی بهره گیری شود.وی با اشاره به وجود افزون بر 
۱۰۰ شهید در گلزار شهدای شــهر هفشجان افزود: 
مســئوالن مرتبط  جهت ســاماندهی این گلزار و 

مسقف کردن آن اقدام کنند.

نماینده مردم شهرستان های شهرکرد، سامان و بن:

طرح تغذیه مصنوعی در دشت های چهارمحال اجرا شود

مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری مطرح کرد:

ضرورت ثبت اطالعات امالک و مسکن در سامانه ملی امالک و اسکان
مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری با اشاره به مهلت دو ماهه سرپرستان خانوار برای بارگذاری اطالعات در سامانه ملی امالک و اسکان، گفت: پارسال 
بر اساس اصالح ماده ۵۴ قانون مالیات های مستقیم در مجلس شــورای اسالمی، وزارت راه و شهرســازی مکلف به جمع آوری اطالعات امالک و همچنین 
خانه های فاقد سکونت در کشور شد.حســینعلی مقصودی  افزود: با طراحی سامانه جامع امالک و اسکان، شــرایط این امر فراهم شد و از طریق رسانه ها به 
سرپرستان خانوار جهت ثبت اطالعات در سامانه اطالع رســانی و فرصت دوماهه ای به این منظور درنظر گرفته شده است.مقصودی، به دست آوردن اطالعات 
جامع از وضعیت مسکن کشور برای برنامه ریزی های کالن آینده و همچنین جمع آوری اطالعات منازل فاقد سکنه در راستای اجرای قانون مالیات های مستقیم 
بر خانه های خالی را، از مهم ترین اهداف این طرح عنوان کرد و از سرپرســتان خانوار خواست: تا در مهلت تعیین شده به سامانه ملی امالک و اسکان به آدرس 
amlak.mrud.ir مراجعه و اطالعات امالک و مسکن خود را ثبت کنند.وی خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه مجلس شورای اسالمی و دولت، مصمم به اجرای 
این قانون در راستای ساماندهی وضعیت مسکن و کنترل افزایش بی رویه قیمت آن در کشور هستند و همچنین مالیات وضع شده بر خانه های خالی به مراتب از 
مالیات بر اجاره باالتر است؛ به مالکین منازل فاقد سکونت در استان هم توصیه می شود نسبت به تعیین تکلیف ملک خود و واگذاری به صورت اجاره اقدام کنند.

چهره روز

 سه کشته و سه زخمی در پی وقوع اختالفات ملکی 
در بیرگان

فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری گفت: در پی اعالم به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی 
بر وقوع درگیری در منطقه بیرگان شهرستان کوهرنگ، سریعا کارآگاهان پلیس آگاهی استان به 

همراه ماموران انتظامی شهرستان کوهرنگ به محل حادثه اعزام شدند.
سردار امان اللهی افزود: مشخص شد بر اثر استفاده از سالح گرم در پی وقوع اختالفات ملکی سه 
نفر کشته و سه نفر زخمی شدند.وی اضافه کرد:طی هماهنگی با دستگاه قضایی در حال حاضر 
یک نفر دستگیر شد و تحقیقات و تالش برای دستگیری دیگر عوامل نظام و درگیری ادامه دارد 

و خبر تکمیلی متعاقبا اعالم می شود.

رقابت 7۶1 داوطلب برای کسب 219 کرسی شورا ی شهر
مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری چهارمحال و بختیاری گفت: پس از 
بررسی اعتراض داوطلبان ششمین دوره انتخابات شورا های اسالمی شهر، ۷۶۱ داوطلب از سوی 

هیئت نظارت بر انتخابات استان تایید نهایی شدند.
ملک محمد قربانپور  با اشاره به مهلت چهار روزه برای اعتراض داوطلبان شورای شهر به نتایج تایید 
صالحیت ها، افزود: پس از پایان زمان اعتراض داوطلبــان، پرونده تمامی آن ها در هیئت نظارت 
استان مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت صالحیت هفت داوطلب رد و صالحیت ۲۴ داوطلب رد 
صالحیت شده، مورد تایید این هیئت قرار گرفت.قربانپور افزود: پیش از این در مهلت قانونی،۹۳۲ 
نفر ثبت نام خود را قطعی کرده بودند که از این تعداد صالحیت ۸۵۵ نفر در هیئت اجرایی انتخابات 

تایید و صالحیت ۵۵ نفر نیز رد شد و همچنین ۲۲ نفر نیز انصراف دادند.

 اهدای 35 دستگاه تبلت به دانش آموزان نیازمند
 چهارمحال و بختیاری

 ۳۵ دســتگاه تبلت با کمک یکــی از بانک های عامل اســتان و با حضور جمعی از مســئوالن به 
دانش آموزان نیازمند چهارمحال و بختیاری اهدا شــد.مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات 
کشــوری اســتانداری چهارمحال و بختیاری گفت: اقدامات نیکوکارانه قابل توجهی در اســتان 
انجام شده است و در این راســتا نهاد های خیریه از جمله بنیاد برکت و کمیته امداد نقش فعالی 
داشته اند.ملک محمد قربانپور افزود: در حوزه آموزشی و فرهنگی باید بیش از پیش کار کرد چرا 
که فراهم کردن زمینه های آموزش یکســان برای همگان از مهم ترین مواردی است که به تحقق 
عدالت منجر می شود.قربانپور با اشاره به شیوع ویروس کرونا و مجازی شدن کالس های درس، 
اضافه کرد: یکی از مهم ترین زمینه ها برای تداوم آموزش دانش آموزان تامین گوشــی هوشمند 
است که در این رابطه در استان اقدامات خوبی انجام شده است.وی، سرمایه انسانی را مهم ترین 
دارایی کشور و استان دانست و گفت: در همین راستا باید استعداد ها را بشناسیم و کمک کنیم تا 
زمینه شکوفایی این استعداد ها فراهم شــود.مدیرکل کمیته امداد چهارمحال و بختیاری نیز در 
این نشست از تحت پوشش قرار داشــتن ۴۳ هزار خانوار با ۱۰۰ هزار نفر جمعیت در استان اظهار 

داشت: این افراد بیش از ۱۰ درصد جمعیت استان را تشکیل می دهند.
علی ملک پور افزود: پارسال یک هزار و ۱۵۰ دستگاه تبلت وگوشی هوشمند در اختیار دانش آموزان 
استان قرار داده شد.ملک پور از جمع آوری ۱۰۶ میلیارد تومان مشارکت مردمی در استان در سال 
۹۹ خبر داد و گفت: این میزان کمک از طریق طرح های اکرام ایتام، جشــن نیکوکاری و جشــن 
عاطفه ها و سایر طرح ها بوده است.وی همچنین از ایجاد ۲ هزار و ۷۰۰ شغل برای مددجویان این 
 استان در سال گذشته خبر داد و گفت: در مجموع ۲۰ هزار شغل خرد برای مددجویان استان ایجاد 

شده است.

اخبار

استاندار چهارمحال و بختیاری:

توان چهارمحال برای 
مقابله با انواع حوادث 

طبیعی باالست
اســتاندار چهارمحال و بختیاری گفت: این 
استان از سطح آمادگی مطلوب و قابل قبول 
در سطح ملی برای مقابله با انواع حوادث و 

بالیای طبیعی برخوردار است.
اقبال عباســی در حاشــیه برگزاری مانور 
چندمنظوره امداد و نجات افزود: تجهیزات 
مورد نیاز برای استفاده در این مانور به  موقع 

وارد عرصه امدادرسانی شد.
وی چهارمحــال و بختیــاری را یکــی 
از اســتان های پرحادثه کشــور دانست و 
افــزود: تــوان این اســتان بــرای مقابله 
با انــواع حــوادث طبیعــی و غیرطبیعی 
 باالست و جایگاه مطلوبی بین استان های

 ایران دارد.
عباســی تصریــح کــرد: البتــه همچنان 
کاستی ها و کمبودهایی در بخش تجهیزات 
و امکانات تخصصی مورد نیــاز در مقابله با 
حوادث مختلف به ویــژه در حوزه جمعیت 
هالل احمــر چهارمحــال و بختیاری وجود 
دارد.وی یادآور شــد: به دنبال سفر ۲ روزه 
معــاون وزیــر کشــور و رییس ســازمان 
مدیریــت بحران ایــران بــه چهارمحال و 
بختیاری، پیگیری هایــی برای اختصاص 
برخی تجهیزات و امکانات تخصصی مورد 
نیاز پایگاه های امدادی اســتان به  منظور 

مقابله با انواع حوادث انجام خواهد شد.
معــاون وزیــر کشــور و رییس ســازمان 
مدیریت بحران کشــور به  مــدت ۲ روز به 

چهارمحال و بختیاری سفر کرد.

 در حال حاضر در روستای سرآقاسید زمینی برای ساخت 
و ساز وجود ندارد، بنابراین قطعه زمینی برای سرریز 
جمعیت این روستا و ساخت و ساز جدید پیشنهاد داده 
شد، اما مردم این روستا تمایل چندانی به جابجایی 

ندارند و می خواهند در خود روستا مستقر باشند

بام ایران

با مسئولان

تحدید حدود اختصاصی
2/88 شــماره نامــه : 140085602024001743-1400/02/22 نظــر 
به اینکــه بــه موجــب رای شــماره 139560302024003217 مورخ 
1395/2/22 و رای اصالحی شــماره 1314 مورخ 98/3/26 هیات قانون 
تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی 
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 104/17 متر مربع تحت شماره فرعی 
4746 از اصلی 4483 مفروز و مجزی شده از شــماره 131 فرعی از اصلی 
 مزبور واقع در بخــش 5 ثبت اصفهــان، در مالکیت آقای اله داد قاســمی 
 پیر بلوطی فرزند شهریار مستقر گردید و پرونده ثبتی فاقد سابقه تحدید حدود 
می باشــد  لذا به اســتناد تبصره ذیل مــاده 13 قانون فــوق الذکر و طبق 
تقاضای مالک تحدید حدود ملک مرقوم در روز شــنبه مورخ 1400/3/22 
ســاعت 9 صبح در محل شــروع و به عمــل خواهد آمد و بــه موجب این 

آگهی بــه کلیه مالکیــن و مجاورین اعالم مــی گردد تا در روز و ســاعت 
مقرر در محــل حضور یابنــد و اعتراضــات مالکین و مجاوریــن مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریــخ تنظیم صورت مجلس تحدیــد حدود و فقط 
تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد و معتــرض طبق مــاده 86 آئیننامه قانون 
ثبت باید از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره، ظرف یکماه دادخواســت 
خود را بــه مرجع ذیصــالح قضائی تســلیم و گواهی تقدیم دادخواســت 
را اخذ و به این واحــد ثبتی ارائه نمایــد، در غیر اینصــورت متقاضی ثبت 
یا نماینده قانونــی وی میتواند بــه دادگاه مربوطه مراجعــه و گواهی عدم 
تقدیم دادخواســت را دریافــت و به اداره ثبت تســلیم نمایــد و اداره ثبت 
 بدون توجه به اعتــراض عملیات ثبتی را با رعایت مقــررات ادامه می دهد.  
م الف: 1135604 قویدل رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک جنوب 

اصفهان 
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آزادی 121۶ زندانی غیرعمد با گلریزان های مجازی 

 خیرین خداجو با کمک ۱۵۰۰ میلیارد ریالی خود در ماه مبارک رمضان زمینه آزادی تعداد ۱۲۱۶ نفر از 
زندانیان جرائم غیرعمد را فراهم کردند.با وجود  محدودیت های ناشی از ویروس کرونا هموطنان نوع 
دوست از طریق مشارکت در جشن های گلریزان تلویزیونی و آیین های آزادی برگزار شده در فضای 
مجازی زمینه آزادی ۱۰ زندانی زن و ۱۲۰۶ محکوم مالی مرد را فراهم کردند که این میزان از استقبال 
عمومی طی یک ماه بی سابقه بوده است.کمک خیرین برای آزادی این زندانیان رقمی بالغ بر یکهزار 
و پانصد میلیارد ریال  است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که مبلغی در حدود ۷۴۰ میلیارد 
ریال جمع آوری شد، رشد صد درصدی داشته است.اصفهانی ها با کمک ۲۱۲ میلیارد و ۴۱۳ میلیون 
ریالی خود در رأس فهرست وجوهات اهدایی خیرین قرار گرفته و در رتبه های بعد مازندران و کرمان 
هستند که مردم این دو استان، هر کدام به ترتیب با پرداخت مبلغی بالغ بر ۱۹۰ و ۱۷۳ میلیارد ریال 
بیشترین کمک های واریزی را داشتند.از ۱۲۱۶ مورد آزادی صورت گرفته در ماه مهمانی، استان های 
اصفهان، گیالن و تهران در مجموع با آزادی ۳۱۳ زندانی محکوم بــه موضوعات غیرعمد ۲۶ درصد 

آزادی ها را به خود اختصاص داده اند.

مسئول پیشگیری بیماری های قلبی مرکز بهداشت اصفهان خبر داد:

شیوع 25 درصدی فشار  خون در استان اصفهان
مسئول پیشگیری و کنترل بیماری های قلبی  و عروقی و دیابت مرکز بهداشت اصفهان، گفت: بیماری 
فشار خون شایع ترین بیماری مزمن در جهان است و در ایران شیوع فشــار خون باال در افراد باالی 
۱۸ سال حدود ۲۶ درصد است و در استان اصفهان این شیوع ۲۵ درصد است.رامش حسین خانی 
با اشاره به این شعار روز جهانی فشار خون» با اندازه گیری فشــار خون و کنترل آن عمر طوالنی تری 
داشته باشیم«، اظهار کرد: هدف از این روز آگاهی از فشار خون باال در کل جمعیت دنیاست و امسال 
بر اندازه گیری دقیق فشار خون تاکید شده است.وی افزود: فشار خون اولین عامل خطر مرگ و میر 
و ناتوانی در دنیاست و از نظر بار بیماری در دنیا رتبه اول را دارد، بیماری فشار خون شایع ترین بیماری 
مزمن در جهان است و از هر ۱۰ نفر، ســه نفر در جهان مبتال به فشار خون باال هستند و در ایران شیوع 
فشار خون باال در افراد باالی ۱۸ سال حدود ۲۶ درصد است و در استان اصفهان این شیوع ۲۵ درصد 
است.مسئول پیشگیری و کنترل بیماری های قلبی و عروقی و دیابت مرکز بهداشت اصفهان، تصریح 
کرد: بر این اساس قریب به ۱۶ میلیون بیمار مبتال به فشار خون در ایران هستند و شیوع فشار خون در 
بین خانم ها ۲۷/۵ درصد و در بین آقایان ۲۵/۵ درصد است و در استان اصفهان این آمار در خانم ۲۶/۵ 

درصد و در بین آقایان ۲۳/۵ درصد اعالم شده است.

 وعده مخابرات اصفهان برای رفع مشکالت اینترنت 
در زمان امتحانات

مدیر کل ارتباطات و فناوری اطالعات استان اصفهان در جلسه کنترل پروژه هوشمندسازی مدارس 
بر برقراری اینترنت پایدار مدارس استان در دوران امتحانات تاکید کرد و گفت: به منظور رفع مشکالت 
پروژه هوشمند سازی مدارس استان، اقدامات پیشگیرانه توسط مخابرات منطقه اصفهان با همکاری 
آموزش و پرورش استان باید انجام شود.جعفر مطلب زاده  ادامه داد:  باید مدارسی که در طرح هوشمند 
سازی از کیفیت مطلوب اینترنت برخوردار نیستند شناسایی شوند و مخابرات منطقه اصفهان برای 
برطرف کردن مشــکل در اســرع وقت اقدامات اصالحی را انجام  دهد.مدیر کل ارتباطات و فناوری 
اطالعات استان اصفهان افزود: شناسایی مشکالت اینترنت مدارس اکنون از طریق دسترسی هایی که 
به مسئولین انفورماتیک آموزش و پرورش داده شده، به راحتی قابل رصد است و با بررسی پهنای باند 
ورودی مدارس مشکالت قابل شناسایی و گزارش گیری خواهد بود.وی تصریح کرد: در جلسه کنترل 
پروژه، آموزش نحوه استفاده از پرتال مخابرات به مسئولین انفورماتیک آموزش و پرورش استان ارائه 

شده و دسترسی های آن ها پس از طی مراحل قانونی فعال شده است. 

مدیرکل دامپزشکی استان می گوید هفت پناهگاه موجود نگهداری سگ های ولگرد مورد تایید این اداره نیستند؛

مکانی برای نگهداری سگ ها

طی روزهای اخیر خبــر هولناک قتل عام  پریسا سعادت
سگ ها در تبریز بار دیگر موضوع مقابله با 
سگ های ولگرد و راهکارهایی جهت برطرف کردن این مشکل را بر سر 
زبان ها انداخته است. موضوع سگ ها و به طور کلی حیوانات شهری، 
موضوعی دو وجهی و حساسیت برانگیز اســت. بروز حوادثی مانند گاز 
گرفتگی سگ های ولگرد، آسیب رساندن به شهروندان و ... موجب شده 
تا مردم خواستار کنترل حیوانات وحشی به خصوص سگ ها باشند و از 
ســوی دیگر نوع مقابله با این حیوانات به دلیل هزینه های باال و کمبود 
نیروی انسانی اغلب با مسامحه از سوی دستگاه های مسئول صورت می 
گیرد و همین کار اغلب منجر به تراژدی دردناکی می شــود و اعتراضات 
زیادی را از سوی دوستداران حقوق حیوانات به دنبال دارد. اخیرا حمله 
سگ های ولگرد به یک پسر جوان در حوالی شاهین شهر موجب مرگ 
وی شد، در همین زمینه نماینده شاهین شــهر در نامه ای به وزیر کشور 
خواستار مقابله با این حیوانات شد و اعالم کرد: مسئوالن شهر هم باید 
پاسخگو باشند، و آن دسته از مسئوالنی که در این کار کوتاهی کرده اند باید 
حتما پاسخ این کوتاهی شان را به مراجع ذی صالح داده و برکنار شوند. 
مسئوالن مربوطه اغلب بودجه های هنگفت مقابله با این حیوانات را دلیل 
کم بودن طرح های عقیم سازی و ساخت مراکز نگهداری می دانند. در 

این بین  طی سال های اخیر  راه افتادن اقامتگاه های نگهداری سگ ها 
در شهرهای بزرگ به راه افتاده است. این طرح ها اغلب خودجوش و با 
استفاده از کمک های مردمی و نیروهای دوستدار محیط زیست صورت 
می گیرد که حمایت از آن می تواند راهی کم هزینه و درست پیش روی 
مهار این حیوانات و خطرات ناشــی از آن قرار دهد. حاال اما اعالم شده 
مراکزی که از این حیوانات نگه داری می کند در اصفهان مجوزی ندارد. بر 
اساس اعالم مدیرکل دامپزشکی اصفهان هفت پناهگاه موجود نگهداری 
سگ های ولگرد تحت مالکیت شهرداری های استان مجوز ندارند و مورد 
تایید اداره کل دامپزشکی استان اصفهان نیستند. شهرام موحدی با بیان 
اینکه تنها پناهگاه نگهداری سگ های ولگرد درنجف آباد مجوز موقت دارد، 
گفت: پناهگاه های احداث شده توسط شهرداری ها باید پروانه بهداشتی 
را از دامپزشکی بگیرند تا راهکار های بهتر و تخصصی به آن ها آموزش داده 

شود و ضوابط بهداشتی موثری در این مراکز وجود داشته باشد.
وی با بیان اینکه این پناهگاه ها در شــهر های اصفهــان، تیران و کرون، 
خوانسار، شاهین شــهر، گلپایگان، لنجان و نجف آباد قرار دارند، ادامه 
داد: همه ایــن پناهگاه ها باید دامپزشــک و کاردان دامپزشــکی برای 
واکسیناســیون و نظارت های الزم داشته باشــند.مدیرکل دامپزشکی 
اصفهان با بیان اینکه از سال های گذشته کمیته ای با دستور وزیر کشور 

برای برخورد با سگ های بدون صاحب و ولگرد تشکیل شد، تاکید کرد: 
محوریت برخورد با ســگ های ولگرد و بدون صاحب بر عهده شهرداری 
هاســت و همه شــهرداری های مراکز شهرســتان ها موظف به احداث 
پناهگاه هایی برای نگهــداری این حیوانات هســتند.وی اضافه کرد: با 
وجود اینکه این اداره کل وظیفه ای برای ارائه خدمات رایگان به این مراکز 
نداشت، اما سال گذشته بیش از یک هزار و ۱۰۰ دوز واکسن هاری در مراکز 
نگهداری سگ های ولگرد ارائه شــد.موحدی گفت: ۱۸ هزار قالده سگ 
در اصفهان، سال گذشته از سوی کارشناسان دامپزشکی استان با اعتبار 
۲۷ میلیارد ریال علیه بیماری هاری واکسینه شدند.دامپزشکی اصفهان 
سال گذشــته فعالیت های بی نظیری را در خصوص سگ های صاحب 
دار انجام داد و تزریق این تعداد واکسن نوعی رکورد محسوب می شود.

به گفته موحدی، سازمان حفاظت محیط زیست متولی کنترل بیماری 
هاری در حیات وحش اســت و برخورد با سگ های ولگرد در شهر ها در 
حوزه وظایف شهرداری ها و دهیاری هاســت.وی با بیان اینکه بیماری 
هاری جزو بیماری های ویروسی و بسیار خطرناک و قابل انتقال از دام 
به انسان است، ادامه داد: قدم اصلی برای در امان ماندن جمعیت های 
انسانی و دامی از ابتال به ویروس کشنده هاری، مایه کوبی دام ها علیه این 

بیماری مهلک ویروسی است.

رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان، 
واکسیناسیون را یکی از برنامه های مقابله با اپیدمی 
کرونا دانست و گفت: ورود شرکت های مختلف به 
عرصه ساخت واکســن ایرانی اقدامی خردمندانه 
برای توانمندســازی، ظرفیت ســازی و گســترش 
زیرســاخت های تولید واکســن برای بحران های 
مشابه در آینده اســت.طاهره چنگیز با اشاره به این 
واقعیت ارزشمند که واکسیناســیون یک برنامه از 
مجموعه برنامه های مقابله با اپیدمی کروناســت، 

اظهار کرد: این برنامه را بایــد در قابی قرار دهیم که 
کنار آن قطعات دیگری نیز وجود داشــته باشــد، 
بنابراین جدا کردن واکسیناســیون از سایر برنامه 
ها درست نیســت و به طور مشخص اصالح سبک 
زندگی و اســتانداردها باید مدنظر قرار گیرد.رییس 
دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان با یادآوری اینکه 
گروهی از مهندسین اروپایی اخیرا در حال تحقیق 
در زمینه استانداردهای تهویه فضاهای فیزیکی در 
محیط های عمومی هســتند، تصریح کرد: یکی از 
درس هایی که از پاندمی کووید۱۹ آموختیم این بود 
که ساختمان ها باید تهویه دیگری داشته باشند تا 
در مقابل بیماری های تنفسی دچار مشکل نشویم.
چنگیز با اشــاره به اینکه هر طرحی نیاز به اهداف، 
منابع، طرح اقدام و فرآیند ارزیابی و ارزشیابی دارد، 

تصریح کرد: در طرح واکسیناسیون به عنوان یکی از 
برنامه های مقابله با کووید۱۹، گلوگاه اصلی ما منابع 
بود، درحالی که توانمندی های خوبی در این عرصه 
داریم و شبکه بهداشت و درمان ما می تواند به سرعت 
واکسیناسیون را انجام دهد و طرح اقدام نیز در قالب 
سند ملی واکسیناسیون ســال گذشته تدوین و به 
تصویب ســتاد ملی مقابله با کرونا رسید، اما پاشنه 
آشــیل و گلوگاه منبع واکسن اســت.وی، یکی از 
مشکالت برای تامین واکســن را انتقال پول عنوان 
کرد و افزود: با اینکه منابع مالی برای خرید واکسن 
فراهم شد، اما برای انتقال پول مشکل داشتیم و از 
آن مهم تر بحث موجودی واکسن برای خرید بود. در 
گزارشی که اعالم شده ۸۵ درصد واکسن تولید شده 

در دنیا در هشت کشور درحال تزریق است.

چرا ایران تولید واکسن را از چند مسیر دنبال می کند؟

 بر اساس اعالم مدیرکل دامپزشکی اصفهان هفت 
پناهگاه موجود نگهداری سگ های ولگرد تحت مالکیت 
شهرداری های استان مجوز ندارند و مورد تایید اداره کل 

دامپزشکی استان اصفهان نیستند

تزریق نخستین 
واکسن ایرانی به 
10 هزار داوطلب

تزریق واکســن به داوطلبان 
در ۶ نقطه تهــران و کرج ادامه 
دارد و تا پایان اردیبهشــت ۱۰ 
هزار داوطلب در این دو شــهر 
واکسن ایرانی کرونا را دریافت 

خواهند کرد.

دستگیری سارق منزل با 10 فقره سرقت
رییس پلیس آگاهی اســتان اصفهان 
بیان داشت: در پی وقوع چندین مورد 
ســرقت از منازل شــهروندان در شهر 
اصفهان، بررسی موضوع در دستور کار 
قرار گرفت. سرهنگ حســین ترکیان 
افزود: پس از انجام یکســری کار های 
تخصصــی یک ســارق در ایــن رابطه 
شناسایی و دستگیر شد.رییس پلیس 
آگاهی اســتان اصفهان ادامه داد: این 
سارق در بازجویی های تخصصی پلیس 
به ۱۰ فقره سرقت اعتراف کرد.سرهنگ ترکیان خاطر نشان کرد: رعایت توصیه های پلیس و از بین 

بردن فرصت های ارتکاب جرم، زمینه وقوع بسیاری از جرائم را از بین می برد.

  فرمانده انتظامی شهرستان  شاهین شهر و میمه خبر داد:

دستگیری قاچاقچی دالر در اتوبوس
  فرمانده انتظامی شهرستان  شاهین شهر و میمه از دســتگیری فردی که در پوشش مسافر در 
یک اتوبوس اقدام به قاچاق دالر به ارزش ۳۳ میلیارد ریال کرده بود خبر داد. محمدرضا هاشمی 
فر افزود : ماموران مستقر در ایست و بازرسی شهید امامی فرماندهی انتظامی شهرستان شهرضا 
حین کنترل خودروهای عبوری به یک اتوبوس مشــکوک و آن را برای بررسی بیشتر به پارکینگ 

ایستگاه منتقل کردند.
وی افزود: حین بررســی صورت گرفته ماموران به یکی از مســافران مشــکوک شده و پس از 
بازرســی تخصصی فرد مذکور  هزار و ۵۰۰  قطعه اســکناس ۱۰۰دالری که به صورت ماهرانه ای با 
دستمال کاغذی و چســب پنج ســانتی به صورت نواری دور هر دو پای خود جاساز کرده بود را 
کشف کردند.جانشین فرمانده انتظامی اســتان اصفهان ارزش این دالرها که فاقد مجوز صرافی 
بوده و به صورت قاچاق حمل می شدند را برابر اعالم کارشناسان مربوطه ۳۳ میلیارد ریال عنوان 
 کرد و افزود: در این رابطه فرد قاچاقچی دســتگیر و برای انجام اقدامــات قانونی تحویل مرجع 

قضایی شد.

  فرمانده انتظامی شهرستان  شاهین شهر و میمه اعالم کرد:

توقیف اتوبوس حامل کاالی قاچاق
  فرمانده انتظامی شهرســتان  شاهین شهر و میمه  از توقیف یک دســتگاه اتوبوس حامل انواع 
کاالی خارجــی قاچاق به ارزش ۱۰ میلیارد ریال خبر داد.ســرهنگ  علی صادقی  بیان داشــت: 
ماموران یگان امداد فرماندهی انتظامی  شاهین شهر و میمه حین کنترل خودروهای عبوری در 
این محور مواصالتی به یک دستگاه اتوبوس مسافربری که از استان های جنوبی کشور به سمت 

تهران در حرکت بود، مشکوک و آن را متوقف کردند.
وی افزود: پس از متوقف شدن خودرو ماموران طی هماهنگی با مقام قضایی آن را مورد بازرسی 
قرار دادند که در نتیجه این عملیات ۶ کارتن لوازم پزشکی حاوی ۱۵۶دستگاه مخصوص آتل بندی 
و ۷کارتن لوازم آرایشی و ۲۵ثوب لباس مجلسی زنانه که همگی فاقد مدارک معتبر گمرکی بوده و 
به صورت قاچاق تهیه شده بودند را کشف کردند.فرمانده انتظامی شهرستان شاهین شهر و میمه، 
ارزش کاالهای مکشوفه را برابر ارزیابی کارشناسان مربوطه ۱۰میلیارد ریال اعالم کرد و افزود: در 
این رابطه دو نفر دستگیر و به مراجع قضایی معرفی و اموال قاچاق نیز به اداره نگهداری و فروش 

اموال تملیکی استان تحویل شد.

با مسئولان جامعه
س: ایمنا

عک

وز عکس ر

چهره روزاخبار

نماینده مردم اصفهان در مجلس: 

خانواده ها برای فرزند 
بیشتر نیاز به حمایت 

اقتصادی دارند
نماینده مردم اصفهان در مجلس با بیان اینکه 
خانواده ها برای فرزند ســوم و چهارم نیاز به 
حمایت اقتصادی هستند، خاطرنشان کرد: 
باالخره فرزند بیشــتر هزینه های باالتری به 
خانواده تحمیل می کند و ایــن غیر عادالنه 
است.امیرحســین بانکی پور افــزود: با نیم 
نگاهی به جامعه در می یابیم که خانواده های 
متمول تر تعداد فرزند کمتری دارند و برعکس 
آن، در بررســی تعداد فرزندان در شهرهای 
کوچک در می یابیم تعــداد فرزندان در این 
شهرها بیشــتر و هرچه شــهرها مدرن تر و 
بزرگ تر می شوند، الگوی فرزندآوری در آن ها 
روند نزولی دارد.وی با تاکید بر اینکه شرایط 
اقتصادی خانواده ها تنهــا مانع فرزندآوری 
نیســت، بیان کرد: در عین حالــی که برای 
بعضی خانواده ها، مشــکالت اقتصادی بر 
عقیده  فرزندآوری آن ها غالب شــده اما در 
سطح کالن نوع بینش و تغییر سبک زندگی 
است که جامعه را به ســمت و سوی فرزند 
کمتر پیش برده است، در واقع فرهنگ مردم 
تغییر کرده اســت.نماینده مــردم اصفهان 
در مجلس شــورای اســالمی تصریح کرد: 
متاسفانه فرهنگ سازی های معکوس مانند 
برنامه ســازی های ناصحیــح، المان های 
تبلیغاتی، تصویرها و ســریال های تلوزیونی 
همه الگوهای تک فرزندی یا دو فرزندی را 
القا می کنند، به گونه ای که اگر کسی تصمیم 
به فرزندآوری بیشــتر می کند به عنوان امر 
مورد تردید یــا عجیب برخورد می شــود به 
گونه ای که فرهنگ غلطــی را به خانواده القا 

می کند.

رییس شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان گفت: با توجه به نیاز کشور به لوازم پزشــکی، دارو، درمان و تجهیزات بیمارستانی ایجاد پارک علم و فناوری سالمت و 
تجهیزات پزشکی با مشارکت بخش خصوصی در دستور کار شــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان قرار گرفت.جعفر قیصری اظهار داشت: در سال ۱۳۹۹ با توجه 
به نیاز کشور به لوازم پزشکی، دارو، درمان و تجهیزات بیمارستانی ایجاد پارک علم و فناوری سالمت و تجهیزات پزشکی با مشارکت بخش خصوصی در دستور 
کار شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان قرار گرفت و این مرکز نخستین پارک علم و فناوری در اســتان اصفهان است که توسط بخش خصوصی احداث خواهد 
شد.رییس شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان گفت: پارک سالمت و تجهیزات پزشکی با دریافت مجوز هیئت امنای شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در ۲۵۰ هزار 
متر مربع با زیربنای ۳۶۰ هزار متر مربع در مدت ۷ سال در اصفهان اجرا می شود.وی با اشاره به صادرات محصوالت و خدمات دانش بنیان واحدهای فناور افزود: 
حضور در عرصه های بین المللی و فعال بودن در جمع سازمان ها و مجامع بین المللی و تالش برای ارتباطات شرکت ها و موسسات با بازارهای بین المللی از جمله 
برنامه هایی است که شهرک همواره بر آن اهتمام داشته و یکی از نتایج آن افزایش صادرات محصوالت و خدمات دانش بنیان بوده است.قیصری با بیان اینکه 
همزمان با مشارکت مالی مستقیم شهرک، در سال ۱۳۹۹ بیش از ۶۸ میلیارد تومان جذب ســرمایه برای شرکت ها و موسسات فناور انجام شده است، افزود: 

در سال ۱۳۹۹، شهرک زمینه تامین مالی شرکت ها و موسسات فناور مستقر را از طریق دریافت تسهیالت به مبلغ بیش از ۶۴ میلیارد تومان فراهم کرده است.

پارک فناوری سالمت و تجهیزات پزشکی در اصفهان ایجاد می شود



پلی آف بازنده های لیگ برتر فوتسال؛

 برنامه هفته پایانی مشخص شد
هفته ششم و پایانی از دور رقابت های مرحله پلی آف بازنده های لیگ برتر فوتسال روز جمعه ۳۱ اردیبهشت ماه با برگزاری دو مسابقه و به صورت همزمان از ساعت 
۱۶ در شهر های اصفهان و بهبهان پیگیری می شود. تیم فوتسال شهروند ساری هفته گذشــته در مصاف با اهورای بهبهان موفق شد این تیم را با نتیجه پر گل ۵ بر ۲ 
شکست دهد. مازندرانی ها با این پیروزی ۱۰ امتیازی شده و ماندن خود را در مسابقات فصل بعد لیگ برتر قطعی کردند.همچنین تیم فوتسال ایمان شیراز هم هفته 
گذشته برابر کوثر اصفهان قرار گرفت و در پایان با نتیجه ۲ بر یک از حریف خود شکســت خورد. شیرازی ها با این شکست ۲ امتیازی باقی ماندند و به همین دلیل 
سقوط شان به رقابت های لیگ دسته اول قطعی شد.حال از بین اهورای بهبهان و کوثر اصفهان یک تیم در لیگ برتر خواهد ماند و دیگر تیم به همراه ایمان شیراز فصل 
بعد در لیگ دسته اول بازی خواهد کرد. تا قبل از شروع هفته ششم تیم های فوتسال اهورای بهبهان و ایمان شیراز با ۸ و ۶ امتیاز در رده های دوم و سوم جای دارند.
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جدایی رایگان »کاستا « از یوونتوس!
بال برزیلی تیم فوتبال یوونتــوس در پایان حضور قرضی اش در بایرن مونیخ به کشــور خود باز 
می گردد تا دوران بــازی اش را در لیگ برزیل ادامه دهد.نایب رییس باشــگاه گرمیوی برزیل از 
انتقال داگالس کاستا به این تیم ظرف چند روز آینده خبر داد.بال ۳۰ ساله تیم فوتبال یوونتوس 
ماه اکتبر سال گذشته به صورت قرضی به بایرن مونیخ پیوست، اما باواریایی ها اعالم کرده اند که 
قصد ندارند قرارداد بازیکن سابق شان را قطعی کنند. به همین دلیل انتظار می رفت که او در پایان 

فصل جاری به تیمی دیگر ملحق شود. 
این اتفاق در حال رخ دادن اســت چرا که بازیکن برزیلی قراردادش را با یوونتوس فسخ کرده تا 
به عنوان بازیکن آزاد راهی گرمیو شود و به این ترتیب بانوی پیر دیگر مجبور به پرداخت حقوقش 
نباشد.مارکوس هرمان، نایب رییس باشگاه گرمیو در این خصوص به شبکه گلوبو اسپورته برزیل 
گفت: مذاکرات ما با کاستا در حال انجام است. باشــگاه یوونتوس به صورت رسمی به ما اجازه 
داده است با این بازیکن قرارداد ببندیم. ما منتظر صدور ITC او از ایتالیا هستیم و انتظار داریم که 
این اتفاق حداکثر تا روز سه شنبه یا چهارشنبه هفته آینده رخ دهد تا ما قبل از بسته شدن پنجره 
نقل وانتقاالت در برزیل قراردادمان را با او ثبت کنیم. نســبت بــه رخ دادن این اتفاق خوش بین 
هستیم.ضرری که یوونتوس از فسخ قرارداد داگالس کاســتا متحمل می شود برابر کل حقوقی 
است که می بایســت در یک فصل باقی مانده از قرارداد این بازیکن به او بپردازد و به همین دلیل 

هم بانوی پیر با فسخ قراردادش موافقت کرده است.

رونمایی از تیم محبوب ستاره سرخ ها
ایجنت سابق روبرت لواندوفسکی، ستاره لهستانی بایرن مونیخ فاش کرد، آرزوی لواندوفسکی 
بازی کردن در لباس سفید رئال مادرید بود.روبرت لواندوفســکی در سال ۲۰۱۰ لهستان را ترک 
کرد و به بروسیا دورتموند پیوســت و حاال یازدهمین فصلی است که در بوندسلیگا بازی می کند. 
او در ســال ۲۰۱4 به بایرن مونیخ منتقل و در طول این دوران به عنــوان یکی از بهترین مهاجمان 
اروپا مطرح شد. به نقل از سایت گل، سزارو کوچارســکی ایجنت سابق روبرت لواندوفسکی ادعا 
کرد که این بازیکن قبل از پیوســتن به بایرن مونیخ تصمیم داشت در رئال مادرید بازی کند و در 

آمریکا به فوتبالش خاتمه دهد.
 وی در این باره گفت: »زمانی که روبرت را به آلمان آوردیم، نقشــه ما به این گونه بود: دورتموند، 
بایرن مونیخ، اســپانیا و ام ال اس آمریکا. باید بگویــم که بازی کردن در رئــال مادرید آرزوی 
لواندوفسکی بود؛ اما حاال باشگاه های اسپانیایی از نظر مالی اصال در وضعیت مناسبی قرار ندارند 
و فکر نمی کنم که باشگاهی بتواند برای خرید او اقدام کند. او طی چند سال گذشته به این نتیجه 
رسیده است که بایرن مونیخ ایده آل ترین باشگاه برای اوست.« پیش از پیوستن بایرن مونیخ، 
رئال مادرید یکی از مشــتریان پر و پا قرص این بازیکن بود، اما لواندوفســکی تصمیم گرفت به 

بایرن مونیخ بپیوندد.

بهترین بازیکن لیگ برتر انتخاب شد
روبن دیاز ،همان مهره ای بود که گواردیوال به آن احتیاج داشت. روبن دیاز به انتخاب کارشناسان 
اتلتیک، بهترین بازیکــن فصل لیگ برتر انگلیس است.منچسترســیتی در ابتدای فصل جاری 
اوتامندی را همراه با مقداری پول به بنفیکا فرستاد تا روبن دیاز را به خدمت بگیرد. خرید سیتیزن 
ها آنقدری خوب بود و توانایی ایجاد تغییرات مثبت در تیم گواردیوال را داشت که آنها حاال قهرمانی 
شان در لیگ را مســجل کرده اند و در فینال لیگ قهرمانان اروپا نیز حضور دارند. سایت اتلتیک، 
یکی از معتبرترین رسانه های انگلیســی که بخش زیادی از خبرنگاران پرآوازه فوتبال انگلیس 
عضو آن هســتند، روبن دیاز را به عنوان بهترین بازیکن فصــل ۲۱-۲۰۲۰ لیگ برتر انتخاب کرده 

است.

استقالل تهران- ذوب آهن اصفهان در جام حذفی؛

دوئل مرگ در آزادی

مرحله یک هشــتم نهایی جــام حذفی   سمیه مصور
فوتبال باشگاه های کشــور عصر امروز با 
برگزاری دو دیدار به پایان می رســد که در حســاس ترین دیدار این 
مرحله تیم استقالل تهران در ورزشگاه آزادی از تیم ذوب آهن اصفهان 

پذیرایی می کند.
سبزپوشان اصفهانی در شــرایطی آماده دیدار با آبی پوشان پایتخت 
می شوند که دو هفته پیش موفق شدند در ورزشگاه آزادی شاگردان 
فرهاد مجیدی را با دو گل مغلوب کنند؛ امــا ذوبی ها پس از پیروزی 
مقابل آبی های تهــران در لیگ برتر با چند جلســه تمرین از تهران به 
سمت ســیرجان پرواز کردند تا به مصاف گل گهر سیرجانی بروند که 
هدایت آن را یکی از مربیان موفق لیگ و ژنــرال آبی ها بر عهده دارد، 
جدالی که نیمه نخست آن برنده ای نداشت، اما در نیمه  دوم قلعه نویی 
توانست با ۳ تعویض سیســتم تیمش را عوض کند و به نتیجه برسد، 
در مقابل حســینی و تیمش هرچه تالش کردند با تغییر سیســتم و 
تعویض هم نتواســتند گل خــورده را جبران کننــد و در رده چهاردهم 

جدول باقی ماندند.
روند نوســانی نتیجه گیری در تیم ذوب آهن موجب شــده تا شرایط 
خوبی بر اردوگاه سبزپوشــان حاکم نباشــد و آنها با روحیه نه چندان 

مناسب آماده این دیدار حســاس در جریان رقابت های جام حذفی 
می شوند. از سوی دیگر تیم اســتقالل تهران پس از شکست مقابل 
ذوب آهن، نتیجه دربی را نیز به رقیــب دیرینه واگذار کرد تا دو باخت 
متوالی در کارنامه آبی پوشان ثبت شود. شاگردان فرهاد مجیدی که 
در رقابت های لیگ قهرمانان آسیا نتایج خوبی را رقم زده بودند در لیگ 
برتر از جایگاه مدعیان فاصله گرفته اند تا رقابت های جام حذفی برای 

آنها از اهمیت زیادی برخوردار باشد.
آخریــن بــاری کــه اســتقالل و ذوب آهن در جــام حذفــی با هم 
روبــه رو شــدند مربــوط بــه فصــل ۹۵-۹4 می شــود. در آخرین 
تقابــل دو تیــم در فینال جــام حذفــی ســال ۹۵-۹4 ذوب آهن 
تحت هدایــت یحیی گل محمــدی موفق شــد در ضربــات پنالتی 
 اســتقالل کــه پرویــز مظلومــی هدایــت آن را بــر عهده داشــت، 

شکست بدهد.
ذوب آهن را همه متخصص جام حذفی می شناسند و به همین دلیل 
است که ذوبی ها امید زیادی برای رسیدن به قهرمانی در جام حذفی 
دارند تا التیامی باشــد بر دردها و زخم هایی که در طول دو فصل اخیر 
در لیگ برتر خوردند، زخم هایی که بیشتر آن را از ناحیه داوری دیدند.

ذوب آهن در این دیدار نیز قرار اســت از کیت جدیــد خود که برگرفته 

از نماد باشــگاه و طرحی شبیه به پوشش گاندو اســت رونمایی کند.
اما در دیگر سوی میدان اســتقاللی ها هم امیدوار هستند با پیروزی 
برابر ذوب آهن همچنان شــانس رســیدن به قهرمانی در جام حذفی 
را داشــته  باشــند تا در صورت از دســت دادن فرصت کسب سهمیه 
در لیگ برتر بتواننــد با قهرمانی در جام حذفی آســیایی شــوند.به 
نظر می رســد خســتگی حاصل از فشــردگی بازی های آســیایی و 
مشــکالت ســاختار دفاعی اســتقالل، بازگشــت موفقیت آمیزی 
برای شــاگردان مجیدی به لیگ نبوده اســت. شکســت استقالل 
در آزادی مقابــل ذوب آهــن و پرســپولیس، آبی هــای پایتخت را 
 از قهرمانــی دورتر کرد تــا آن ها نگاه خــود را به ســمت جام حذفی

 معطوف کنند.
مصاف ذوب آهن – استقالل در جام حذفی از آن جهت برای هر دو تیم 
مهم است که به نظر می رسد هر دو تیم قهرمانی در جام حذفی را تنها 

نقطه امید و دلخوشی خود می دانند.
قضاوت این دیدار حســاس که عصر امروز و از ساعت ۱۹:4۵ دقیقه 
در ورزشــگاه آزادی برگزار می شــود را موعود بنیادی فر بر عهده دارد 
که حســن ظهیری، تورج عیوض محمدی و عباس راکی او را در این 

قضاوت همراهی می کنند.

نایب رییس هیئت جانبازان و معلوالن استان اصفهان 
با اشاره به اینکه ورزشــکاران، جانبازان و معلوالن در 
استان اغلب جوانان هســتند، اظهار کرد: هیئت ما 
در این ورزش از ورزشــکاران برای ورود به ســالن و 
تمرینات بودجه و هزینــه دریافت نمی کند و هزینه 
مربی، کرایه سالن و تجهیزات ورزشی در رشته های 
مختلف با هیئت است.آمنه احمدی  در رابطه با تاثیر 
کرونا در این رشته عنوان کرد: با توجه به کرونا طبیعتا 
فعالیت ها کمتر شده و بسیاری از تمرینات به صورت 
آنالین است. باتوجه به مسابقات پارا المپیک که  در 
توکیو برگزار می شــود تیم ها فعال تر شده و اردوها 
شروع شده است.احمدی بیان کرد: شهرستان ها نیز 
به تبعیت از استان به سبب شرایط موجود در کشور 
و ویروس کرونا فعالیت شــان کم شده که امیدوارم 
بعد از تمام شدن کرونا شرایط بهتری برای جانبازان 

و معلوالن در رشــته های ورزشــی و هیئت مربوطه 
فراهم شود.وی در خصوص مشــکالت موجود در 
این رشته ورزشی افزود: یکی از مشکالت در هیئت 
بحث اقتصادی و بودجه اســت که عامــل مهم در 
رسیدن به اهداف بهره بردن از بودجه کافی است.آمنه 
احمدی با اشاره به اینکه هیئت جانبازان و معلوالن 
درآمد زا نیست و هزینه بر اســت، ادامه داد: بودجه 
و تســهیالتی که در اختیار هیئت های ورزشی برای 
تجهیزات و اعزام تیم ها قرار می گیرد کافی نیست و 
همواره با مشکل مواجه هستیم و کمک بیشتری نیاز 
داریم.نایب رییس هیئت جانبازان و معلوالن استان 
اصفهان خاطر نشان کرد: طی سال های اخیر سعی 
شد یک ورزشگاه تخصصی در ولی عصر کوی امیریه 
برای جانبازان و معلوالن تهیه کنیــم، این مجموعه 
احداث و مقداری از مشــکالت مرتفع شــده است.

احمدی در خصوص برنامه هیئت برای ســال ١4٠٠ 
اذعان کرد: در حال حاضر مهم ترین برنامه امســال 
مســابقات پارالمپیک اســت که برای ورزشکاران و 
کشور سرنوشت ساز خواهد بود. فدراسیون و هیئت 
های ورزشی اولویت را به این مسابقه اختصاص داده 
اند.وی با اشاره به اینکه مسابقات پارالمپیک شرایط 
سنی ندارد، افزود: این مسابقه در نیمه  اول سال برگزار 
می شود، در حال حاضر درگیر برگزاری اردوها هستیم 
که چهار ورزشکار از آقایان در رشته والیبال و بسکتبال 
و احتماال یک نفر خانم در رشته دو و میدانی برای این 

مسابقات اعزام خواهند شد.

نایب رییس هیئت جانبازان و معلوالن استان اصفهان:

مهم ترین برنامه امسال، مسابقات پارالمپیک است

خبر روز

»گوچی« و »دژاگه« در باشگاه های تهرانی!
دو بازیکن سابق تیم ملی ظاهرا تصمیم مشترکی گرفته اند.رضا قوچان نژاد با زووله قطع همکاری 
کرد. قرارداد این بازیکن به پایان رسید و 
حاال بازیکن آزاد است. هر سال در نقل 
و انتقاالت شایعات زیادی درباره انتقال 
گوچی به لیگ برتر شــنیده می شود و 
ظاهرا این بار احتمال حضور او در ایران 
بســیار زیاد خواهد بود. نکته اینجاست 
اشکان دژاگه دوســت نزدیک رضا هم 
قصد دارد فصــل آینده در تهــران بازی 
کند به همین خاطر هیچ بعید نیســت 
گوچی هم به یکی از تیــم های تهرانی 
ملحق شود. او اما در این باره می گوید: »باید ببینم چه پیشنهاداتی برایم می آید، بعد از آن تصمیم 

خواهم گرفت.«

دردسر  وزیر  ورزش به خاطر عدم واگذاری سرخابی ها
وزیر ورزش و جوانان به خاطر عدم واگذاری اســتقالل و پرسپولیس به مجلس فراخوانده شد.در 
حالی که بارها اعالم شده بود وزارت ورزش و جوانان در تالش است تا باشگاه استقالل و پرسپولیس 
را به بخش خصوصی واگذار کند؛ اما تا پایــان دولت این اتفاق رخ نداد.در پی عدم تحقق واگذاری 
ســرخابی ها به بخش خصوصی، مسعود ســلطانی فر وزیر ورزش و جوانان به مجلس فراخوانده 
شد تا در خصوص موارد مطرح شده پاسخگو باشــد.وزیر ورزش و جوانان قرار است در کمیسیون 
اصل نود پاســخگوی نمایندگان مجلس شورای اسالمی باشــد.پیش از این جلسات متعددی با 
نمایندگان ذی ربط برای واگذاری این دو باشگاه برگزار شــد؛ اما تاکنون هیچ اتفاقی در خصوص 

واگذاری رخ نداده است.

»قلعه نویی« در حال ساخت تیم سایه گل گهر 
گل گهر با امیرقلعه نویی فصل را خیره کننده شــروع کرد و چند هفته هم صدرنشین شد. تیم او در 
ادامه اما با افت محسوسی روبه رو بود و حضور در رتبه های دو رقمی جدول رده بندی را هم تجربه 
کرد؛ اتفاقی که خیلی برای سرمربی آبی پوشان سیرجانی قابل هضم نبود. این مربی اما به هر ترتیبی 
که بوده، توانسته بار دیگر شــرایط تیمش را بهبود ببخشد و در پایان هفته بیست و سوم، رتبه سوم 
استقالل را از این تیم گرفت و پشت سر پرســپولیس قرار گرفته است.گل گهر فصل گذشته تا روز 
پایانی برای نیفتادن می جنگید، اما در دومین سال حضور در لیگ برتر، حضور امیرقلعه نویی تاثیر 
محسوسی بر عملکرد این تیم گذاشته و آنها با وجود اینکه از نظر مهره ای قابل مقایسه با تیم های 
بزرگ فوتبال ایران نیستند، سعی کرده اند در رقابت کسب سهمیه آسیایی تا آخرین هفته بجنگند. 
با وجود این رقابت فشرده، اما با تمرکزی که مدیران باشــگاه گل گهر روی تیم های پایه دارند و با 
توجه به نگاه ویژه امیرقلعه نویی به بازیکنان جوان و مستعد، بخشی از انرژی و زمان این مربی به 
تیم دوم  گل گهر اختصاص داده شده اســت؛ جایی که بازیکنانی نظیر زیدآبادی، آهنی، شکاری و 
... در حال آماده شدن برای رسیدن به ترکیب تیم در آینده هستند. قلعه نویی معموال در تیم های 
تحت هدایتش، برای بازیکنان جوان شانس بازی ایجاد می کند. محمد کریمی در لیگ هجدهم و 
محمد محبی در لیگ نوزدهم از کشف های سرمربی سابق طالیی پوشان بودند که در لیگ بیستم 
زیر نظر محرم نویدکیا دو مهره ثابت تیم به شمار می روند. البته یاسین سلمانی نیز در دور دوم حضور 
امیرقلعه نویی به تیم بزرگساالن سپاهان راه پیدا کرد ولی با حضور محرم بود که فرصت درخشش 

در مسابقات را به دست آورد.

مستطیل سبز

فدراسیون »سرپرست ها«
فدراســیون فوتبال رفته رفته در حال پوست 
اندازی و تعیین تکلیف رؤســا و مســئوالن 
ارکان و کمیته های مختلف اســت. رییس 
و هیئت رییســه ایــن فدراســیون از زمان 
برگــزاری انتخابات در دهم اســفند ۹۹، دو 
جلســه برگزار کرده و افــرادی برای تصدی 
ســمت های مختلف معرفــی کرده اند.اما 
نکته عجیب در انتصاب هــای اخیر، معرفی 
سرپرست به جای رییس بوده که طبق قانون 
و اساسنامه مصوب ســال ۹۹، فقط سه ماه 
قادر به فعالیت هستند.در ایران، سرپرست 
به کسانی اطالق می شود که برای مدت زمانی 
کوتاه به مدت سه ماه، به عنوان مدیر موقت 
فعالیت می کنند و حکمی بــرای ماموریت 
خود دریافت نمــی کننــد و در نتیجه دارای 

اختیارات تام همانند رییس نیستند.
در فدراســیون فوتبال، ســمت های مهم و 
حیاتی ماننــد دبیرکلی، کمیته مســابقات، 
کمیتــه داوران، کمیتــه فوتســال، کمیتــه 
فوتبال ساحلی، کمیته بازاریابی و ... فعال با 

سرپرستان و رؤسای موقت اداره می شوند.
این اتفاق در شــرایطی اســت که اساسنامه 
جدید فدراســیون که در پاییــز ۹۹ مصوب 
شده، محدودیتی را برای سرپرست ها در نظر 
گرفته است. از زمان صدور حکم سرپرستی 
دبیرکلی فدراســیون فوتبال بــرای منصور 
قنبرزاده، حدود ۷۰ روز می گــذرد و او تا ۲۰ 
روز آینــده به طــور قانونی قادر بــه فعالیت 
در این ســمت اســت و بعد از آن باید حکم 
ریاست بگیرد یا سمت خود را ترک کند.این 
تصمیمات گمانه زنی هایی را برای آینده برخی 
از ســمت ها در ارکان و کمیته هــای مختلف 
مطــرح کرده کــه ممکن اســت جابه جایی 
هایی در روزهــا و هفته های آینــده انجام و 
نفرات جدیــد جایگزین شــوند.همچنین 
گفته می شــود که فدراســیون قصد گرفتن 
اســتعالم درباره وضعیت افراد جدید دارد و 
سپس حکم ریاست برای آن ها صادر خواهد 
شــد!از ماه آینده، ماموریت سه ماه برخی از 
سرپرست ها تمام می شود. باید دید عزیزی 
خادم برای آینده این فدراسیون چه تدبیری 

را می اندیشد.

ذوب آهن را همه متخصص جام حذفی می شناسند و به 
همین دلیل است که ذوبی ها امید زیادی برای رسیدن به 
قهرمانی در جام حذفی دارند تا التیامی باشد بر دردها و 
زخم هایی که در طول دو فصل اخیر در لیگ برتر خوردند، 

زخم هایی که بیشتر آن را از ناحیه داوری دیدند

فوتبال جهان
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برگزاری مجمع 
انتخاباتی هیئت 
اسکیت استان 

اصفهان 
مجمع انتخاباتی هیئت اسکیت 
اســتان اصفهان روز دوشــنبه 
برگزار شــد و وحید کــرم پور به 
عنوان رییس جدید این هئیت 

انتخاب شد.
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مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری مطرح کرد:

حذف درختان پرخطر در شهر اصفهان
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان با اشــاره به رصد درختان در مناطق 
مختلف شهر طی سه سال اخیر، اظهار کرد: درختانی که آسیب دیده، به سن بهره برداری رسیده و 

احتمال سقوط آنها وجود دارد رصد شده 
و با وجود اینکه حاشــیه سازی هایی 
برای سازمان ایجاد می شود، براساس 
تصمیم تیم تخصصی ایــن درختان را 
جمع آوری می کنیــم. اگرچه عدد این 
درختان به یک دهم درصد درختان شهر 
هم نمی رسد و قابل توجه نیست.فروغ 
مرتضایی نژاد با یــادآوری اینکه پیش 
بینی وزش باد با سرعت ۱۱۰ کیلومتر بر 
ساعت در داخل شهر بسیار کم است و 

کمتر با این سرعت باد مواجه هستیم، گفت: با این وجود در بهار امسال وزش باد با سرعت ۹۰ تا 
۱۰۰ کیلومتر در ساعت در شهر اصفهان گزارش شد و طی روزهای مختلف وزش بادهای شدیدی 
داشتیم، درحالی که براســاس آماری که از مناطق مختلف جمع آوری کردیم، ۱۰۲ اصله درخت و 

۲۳۲ دستک یعنی شاخه فرعی در فروردین ماه امسال سقوط کرد.
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان افزود: با وجود اینکه سرعت وزش باد 
به اندازه ای بود که به تابلوها و سازه های فلزی خسارت وارد کرد، اما درختان دچار مشکل زیادی 
نشدند و به ویژه خسارت جانی که برای ما بسیار مهم است، نداشتیم.وی با تاکید براینکه رصد به 
موقع، تغذیه مناسب و حضور تیم های تخصصی مانع بروز خسارت به درختان بر اثر وزش بادهای 
بهاری شد، خاطرنشان کرد: طی دو سال اخیر و به ویژه در پاییز گذشته خزان زودرس که مشکل 
همیشگی شهرداری اصفهان بود را نداشــتیم.  همیشه در مرداد ماه خزان زودرس درختان چنار 
و اقاقیا را داشتیم که با دستورالعمل های دو سه ســال اخیر این مشکل نیز برطرف شده است.

مرتضایی نژاد ادامه داد: تعدادی از گونه ها زودتر به ســن بهره برداری می رسند. درختان کوتاه 
عمر مانند درختان تبریزی و سپیدار که باید به دقت رصد شوند. همچنین درختان بیمار و آسیب 
دیده نیز درمان می شوند، اما اگر مشکل این درختان رفع نشــد و احتمال سقوط وجود داشت، 

پیشاپیش دستک ها یا خود درختان جمع آوری می شوند.
      وی در مورد آبیاری درختان شهر نیز گفت: خوشبختانه تا این لحظه در دوره آبیاری و نگهداری 
درختان مشکلی نداشته ایم، در عین حال که پیش بینی های الزم برای آبرسانی با تانکر، استفاده 
از آب خاکستری و پســاب و هر موردی که الزم است را داشــته ایم. اگرچه وضعیت بارش های 
امسال خوب نبوده، اما بدتر از سال ۹۷ نخواهد بود، آن سال هم با برنامه ریزی، اجازه ندادیم برای 
آبیاری درختان مشکلی به وجود آید.مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان 
در مورد پالک کوبی درختان نیز گفت: پالک کوبی درختان هر سال انجام می شود، اما پالک کوبی 
الکترونیک  به صورت پایلوت در برخی مناطق شهر مانند پارک شهید رجایی انجام و از اردیبهشت 

ماه در همه مناطق شهر آغاز شد.
وی با اشاره به وارد شــدن خســارت به برخی درختان شهر، گفت: مردم با شــماره تلفن گویای 
سازمان و سامانه ۱۳۷ در تماس هستند و مرتب گزارش خسارت به درختان بر اثر عملیات ساخت 
و ساز، تصادف یا حوادثی مانند وزش باد را داریم.مرتضایی نژاد خاطرنشان کرد: کمیسیون ماده ۷ 
هر هفته در سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان تشکیل و خسارت به درختان بررسی 
می شود، حتی اگر در بخش های ساخت و ساز نیاز به جابه جایی درختان باشد، در این کمیسیون 
مطرح و بررسی می شود. بخش حقوقی ســازمان نیز پیگیری تخلفات را دنبال می کند، چراکه 

خسارت به درخت به غیر از جریمه و عوارض، پیگیرد قضایی نیز دارد.

شهردار اصفهان:

اصفهان به دنبال تحول دائمی در بنت است

شهردار اصفهان در دیدار مدیران شــهری اصفهان با استاندار سیستان 
و بلوچستان، با اشــاره به اقدامات نوع دوستانه شــهرداری اصفهان، 
اظهار کرد: اولین حادثه بزرگی که در دوره مدیریت شهری کنونی اتفاق 
افتاد، زلزله کرمانشــاه بود که یک تیم امداد و نجات از سوی شهرداری 
اصفهان به منطقه اعزام شد و در حد خود اثرگذار بود.قدرت ا... نوروزی 
افزود: وقتی که در خرم آباد سیل آمد، شهرداری اصفهان به طور جدی 
برای امدادرسانی به مردم آن شــهر اقدام کرد؛ همچنین هنگام سیل 
خوزســتان، شــهرداری اصفهان بود که اقدامات اولیه پس از سیل در 
بخشی از اهواز را بر عهده گرفت؛ اما در سیل سال ۹۸ استان سیستان 
و بلوچستان که کنارک، چابهار و دشتیاری دچار مشکل شد، همراهی 
شهرداری اصفهان متفاوت از همیشه بود.شــهردار اصفهان با اشاره به 
طرح »هم پیوندی بنت با شهر اصفهان« ادامه داد: در جریان این اتفاق، 
پیشنهاد پیوند بنت، یکی از شــهرهای استان سیستان و بلوچستان با 
اصفهان مطرح و منجر به تشکیل یک خیریه برای کمک به آن شهر شد؛ 
افرادی که در این خیریه حضور دارند، منشأ اثر هستند چرا که می توانند 
تحول دائمی در شــهر بنت ایجاد کنند.نوروزی خاطرنشان کرد: پس 
از هم پیوندی اصفهان و بنت، شــهرداری اصفهان در نامه ای به مجمع 
کالن شهرهای ایران پیشنهاد داد که هر شهری تحت عنوان هم پیوندی 

مسئولیت یکی از شهرهای سیستان و بلوچستان را بر عهده گرفته و برای 
توسعه آن و جبران آسیب های رسیده از سیل اقدام کند.وی تصریح کرد: 
این پیشنهاد مطرح شد، اما شیوع ویروس کرونا اجازه بحث و بررسی 
حضوری میان شهرداران کالن شــهرها را نداد؛ با این حال اجرای طرح 
هم پیوندی در سایر شهرها قابل پیگیری است.شــهردار اصفهان ابراز 
امیدواری کرد که شهرداری اصفهان بتواند برای مهارت آموزی کودکان 
بلوچســتان، اردوهایی را در اصفهان تشــکیل داده و آن ها از امکانات 

آموزشی و تفریحی در کنار مهارت آموزی استفاده کنند.

ایجاد بیمارستان بنت، بسیج همگانی می خواهد
نوروزی گفت: در شــهر بنت بیمارستانی از ســوی این خیریه احداث 
خواهد شد که باید مسئوالن استان لوازم موردنیاز آن را تدارک ببیند؛ این 
اتفاق کار ارزشمندی است که اصفهانی ها اراده آن را داشتند.وی اضافه 
کرد: اینکه شخصیت حقوقی برای خیریه ایجاد شده و می تواند پس 
از این نیز به فعالیت خود ادامه دهد، اتفاق خوبی اســت که باید ارکان 
آن حمایت و دنبال شــود. خوشحال می شــویم که استاندار سیستان 
و بلوچســتان نیز به عنوان یکی از اعضای هیئت مدیــره خیریه فعال 
شود تا از ظرفیت این حضور بیشتر اســتفاده کنیم.شهردار اصفهان با 

تاکید بر اینکه الزم اســت برای احداث بیمارســتان بسیج همگانی از 
همه دستگاه های خدماتی شکل گیرد، افزود: احداث بیمارستان یک 
موضوع و تجهیز آن موضوعی دیگر است، بنابراین خیریه باید توانمند 
باشد و با امکاناتی که برای آن فراهم می شــود و مدیریت درست این 
حرکت، این نهال نوپا ظرف یک تا دو ســال آینده بــه درختی تنومند 
تبدیل شود.وی تاکید کرد: برای تسریع در روند احداث بیمارستان شهر 
بنت نامه ها و درخواست هایی داریم که الزم است استاندار سیستان و 
بلوچستان دستور مربوط به آن را صادر کند تا بتوانیم از توان کسانی که 
در اصفهان به همراهی دعوت شده اند، نهایت استفاده را ببریم؛ زیرا این 
افراد ذی نفوذ هستند و الزم است پیشرفت کار را ببینند و با انگیزه هرچه 
بیشتر به موضوع ورود کنند.نوروزی با تقدیر از همراهی شورای اسالمی 
شهر با اقدام هم پیوندی شــهرداری اصفهان و بنت، گفت: شورای شهر 
می توانست مانع انجام این کار شود، اما با درک صحیحی که از موضوع 

وجود داشت، شرایط را اضطراری دید.

انتقال تجارب اصفهان به شهرهای سیستان و بلوچستان
وی ادامه داد: مدیریت شــهری اصفهان در چهار سال گذشته تجارب 
خوبی داشته که قابل انتقال به شهرداران استان سیستان و بلوچستان 
اســت؛ البته شــهرداری زاهدان به خوبی از این تجارب استفاده کرده 

است.
شهردار اصفهان خاطرنشــان کرد: تعامل میان شهرها روابطی را ایجاد 
می کند که نتایج آن نهایت اثربخشــی را خواهد داشت که یکی از این 
موضوعات ایجاد خزانه داری در شــهرداری است. ایجاد خزانه داری در 
بحران های مالی می تواند شهر را نجات داده و در چالش ها به مدیریت 
شــهر کمک کند، بنابراین پیشنهاد می کنم هرچه ســریع تر این امر در 
شهرداری زاهدان انجام شــود که ظرفیت بزرگی برای این شهر است.

نوروزی ادامه داد: اگرچه نمی توانیم تجهیزات شهرداری را به سیستان و 
بلوچستان بیاوریم، اما می توانیم در راستای تحقق رسالت انسانی خود، 
تجاربی که داریم را به مدیران شهری این استان منتقل کنیم.سال ۱۳۹۸ 
که مردم سیســتان و بلوچستان گرفتار سیل شــدند مدیریت شهری 
اصفهان با شعار »بنی آدم اعضای یک پیکرند« با توان و تجهیزات خود 
به کمک مردم این دیار شــتافت. به دنبال حضور نمایندگان شهرداری 
اصفهان در سیستان و بلوچستان و مشاهده وضعیت بخش بنت، یک 
قرارداد هم پیوندی میان اصفهان و بنت منعقد شــد. سرآغاز این هم 
پیوندی حضور خیریه هایی از اصفهان در بنت با هدف آموزش، فرهنگ 

سازی و توسعه زیرساخت ها بود که همچنان فعال هستند.

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان  اظهار 
کرد: یکی از موضوعــات تاثیرگذار در شــهرداری که 
می تواند در برنامه های توســعه شــهری آثار مثبت 
داشته باشــد، حکمرانی خوب شــهری بوده که در 
ذیل آن شــاخص هایی تعریف شــده است.ســید 
احمد حســینی نیا دو مورد از شاخص های تاثیرگذار 
را شفافیت و مشارکت عنوان کرد و افزود: راه اندازی 
سامانه شهرسازی الکترونیک »سرای ۸«  به موضوع 
شفافیت کمک می کند همچنین با توجه به خدمات 
تعریف شــده در این سامانه، شــهروندان می توانند 
بســیاری از امور مرتبط با پروانه ساختمانی یا دیگر 
مراحل ساخت و ســاز را از طریق سایت و بدون نیاز 

به مراجعه حضوری انجام دهند.معاون شهرسازی و 
معماری شهردار اصفهان با بیان این که مشارکت مردم 
در طرح های توسعه شهری یا طرح های موضوعی و 
موضعی بسیار تاثیرگذار اســت، ادامه داد: به عنوان 
مثال یکی از اقدامات تعریف شده برای شهر دوستدار 
کودک، مشــارکت کودکان و نظرخواهی از آنها درباره 
طرح های در حال تهیه و اجراست.وی با تاکید بر این 
که مشارکت می تواند میزان تحقق پذیری طرح هایی 
که در معاونت شهرســازی تهیه می شود را افزایش 
دهد، تاکید کرد: رسالت معاونت شهرسازی این است 
که در تهیه طرح های توســعه شهری مشارکت تمام 
گروه ها را لحاظ کرده و به تحقق پذیری آنها کمک کند.

حسینی نیا خاطرنشان کرد: دسترسی شهروندان به 
اطالعات موجود از فعالیت ها، اقدامات و برنامه های 
شهری به معنی شفافیت و دخیل کردن شهروندان در 
فرآیندهای تهیه برنامه ها یا اجرای طرح ها به معنای 

مشارکت در مدیریت شهری اســت.وی با اشاره به 
مزایای مشارکت شهروندان، اظهار کرد: ایجاد زمینه 
سالمت اداری در فرآیند تهیه طرح ها از جمله انتخاب 
مشــاور و نحوه تهیه، ایجاد شرایط موفقیت پروژه ها 
از طریق مشــارکت شــهروندی، افزایش حمایت از 
پروژه های شهری و ساده سازی تصمیم گیری از جمله 
مزایای مشارکت است.معاون شهرسازی و معماری 
شهردار اصفهان در خصوص ویژگی های سیاست های 
شفافیت و مشارکت در شهرداری، افزود: با توجه به 
رویکرد شهرداری اصفهان در تحقق حقوق شهروندی 
ایجاد زمینه مشارکت شــهروندان در تهیه طرح های 
توسعه شهری از اولویت باالیی برخوردار است؛ یکی 
از زمینه های تحقق این حقوق آگاهی شــهروندان از 
اطالعات به روز شــهرداری اصفهان است که از طریق 
راه اندازی سامانه های اطالعاتی سعی شده دسترسی 

شهروندان به اطالعات فراهم شود.

معاون شهردار اصفهان تشریح کرد:

نقش مشارکت شهروندان در تحقق طرح های توسعه شهری

آرامگاه صائب در بوته فراموشی
یکی از آرامگاه های مهم و تاثیر گذار شهر اصفهان که با وجود شهرت جهانی، به بوته فراموشی سپرده 
شده است آرامگاه صائب تبریزی اصفهانی، شاعر پرآوازه عهد صفویه است. متاسفانه مردم کمتر با 
محل آرامگاه این شاعر نامی که می توان 
گفت شهره آفاق است، آشنا هستند به 
گونه ای که برخی حتــی تصور نمی کنند 
که وی در اصفهان مدفون باشــد. فارغ 
از گمنامی و بــی خبری از مدفن وی در 
میان اهالی اصفهان، متاســفانه سنگ 
مزار و آرامگاه او نیز مورد بی مهری قرار 
گرفتــه اســت. در این رابطه بــا مهدی 
نجار اعرابی، پژوهشــگر و محقق تاریخ 
اصفهان راهی آرامگاه این شاعر شدیم تا 
از اهمیت و میزان آسیب های این مکان تاریخی و میراث فرهنگی مطلع شویم.وی درباره اطالعات 
مربوط به صائب تبریزی، اظهار می کند: دربــاره محل تولد میرزا محمد علی صائب ملقب به ملک 
الشعرا، مختصات سبک ادبی دوره او که به اسم های مختلفی از جمله، هندی، صفوی و اصفهانی 
خوانده می شــود و این که آیا او به راستی در اصفهان متولد شــده یا خیر، سخن ها، بسیار است. 
اما آرامگاه او کنار مادی نیاصرم و در خیابانی به نام خود صائب واقع شــده است.این پژوهشگر 
می افزاید: در گذشــته، فضای اطراف آرامگاه حدود ۱۰ جریب بوده  و تا قبل از سال ۱۳۴۰ هجری 
قمری، به نام »قبر آقا« معروف بوده است. مردم در خیال خود تصور می کردند که این مکان، تنها 
مزار فرد بزرگی است که چیزی از زندگینامه و سنگ مزار او در خاطره هایشان بر جای نمانده است.

نجار اعرابی خاطر نشان می کند: اولین کسی که به این محل راه یافت و توانست سنگ مزار صائب 
را از زیر توده های سنگ و خاک بیرون بیاورد، مرحوم »عالمه جالل الدین همایی« بود. این فضا در 
گذشته دارای دیوار بود و امکان ورود به آن برای همگان میسر نبوده است لذا عالمه همایی، به این 
باغ وارد شد و با کمک باغبان، خاک های روی قبر را به یک سوی زد و سنگ مزار صائب را هویدا کرد. 
در این که چرا سنگ مزار سال ها زیر خاک، از نظرها مدفون بوده هنوز به دلیل محکمی نرسیده ام.

وی تصریح می کند: درست در قسمت پایین مقبره، سه عدد سنگ مزار فرسوده و هم سطح زمین 
مشاهده می شود که معلوم می شود که این قســمت، مقبره خانوادگی صائب بوده است. مرحوم 
احمد گلچین معانی در سفر به اصفهان، از ماجرای کشف این آرامگاه مطلع شده و پس از بازگشت 
به تهران، با درج مقاله ای در مجله»تهران مصور« وزیر فرهنگ وقت را قانع می کند که دســتوری 
مبنی بر بازسازی آرامگاه صادر کند. اما بنا بر دالیل نامعلوم این کار چهارده سال طول کشید تا این 
که در سال ۱۳۴۲ شمسی ساخت آرامگاه آغاز شد و در ۱۳۴۶ به اتمام رسید. در مراسم بازسازی 
آرامگاه، اکثر مقامات وقت حضور داشتند که کلنگ آغازین کار، به دست عالمه جالل الدین همایی 

بر زمین زده شد.
نجار اعرابی با اشاره به آســیب های این آرامگاه تاکید می کند: این ســنگ مزار نفیس که جدا از 
ارزش هنری و هویتی اصفهان، می تواند سرمشقی برای خوشنویسان هم روزگار ما باشد، به دلیل 
نداشتن شیشه و حفاظی در اطراف آن، شرایط ناخوشــایندی را پشت سرمی گذارد به گونه ای که 
این خطوط، در اثر ضربه یا ســایر آسیب ها به آینده ای پر ابهام چشــم دوخته است. از طرفی این 
مکان، به محلی برای تجمع افراد ناباب تبدیل شده که داخل ســنگ مزار بدون هیچ محدودیتی 

آتش روشن می کنند.
وی به عنوان نتیجه گیری و جمع بندی این بازدید پیشنهاد می دهد که می توان با تزئینات آجری 
به سبک چلیپایی، فضای اطراف مزار از قسمت باالی پله ها محصور کرد که تنها ساعاتی مشخص 
به جهت بازدید گشــوده و مورد اســتفاده قرار گیرد همچنین با نصب شیشه ای روی مزار صائب، 

می توان عمر این سنگ نفیس را افزایش داد تا نسل های آتی نیز از این همه زیبایی لذت ببرند.

خبر

خبر ویژهگزارش

رونمایی از تور مجازی موزه 
هنرهای معاصر اصفهان

موزه هنرهــای معاصر اصفهان با آغاز شــیوع 
ویروس کرونا در جهان و ایران، حضور در فضای 
مجازی را در دستور کار خود قرار داده است که 
در همین راستا همزمان با ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ 
و به مناســبت روز جهانی موزه )۱۸ می( تور 
مجازی موزه هنرهای معاصر اصفهان رونمایی 
شد.مدیر موزه هنرهای معاصر اصفهان درباره 
تاریخچه بنای موزه افــزود: عمارت جبه خانه 
که امروزه موزه هنرهای معاصر اصفهان است، 
بخشی از دولتخانه صفوی بوده که در کنار دیگر 
آثار برجامانده از دوران ها، به یادگار، به دست ما 
رسیده است و معماری امروز این بنا، قاجاری 
و دلیــل آن، تخریب و بازســازی این عمارت 
صفــوی در دوره قاجار اســت.مهدی تمیزی 
ادامه داد: رکیب خانه و تاالر اشــرف )در ضلع 
جنوبی(، تاالر تیموری )در ضلع شمالی(، کاخ 
چهلستون )در ضلع شمال غربی( و مجموعه 
میدان نقش جهان و عمــارت های اطراف آن 
)در ضلع شــرقی( از جمله همسایه های این 
عمارت هستند.وی با اشاره به مساحت ۳۰۰۰ 
متر مربعی موزه و ۱۸۰۰ متر مربعی زیربنای آن 
که در دو طبقه است، از گالری های یک و دو در 
ضلع شمالی و گالری های سه و چهار و گالری 
تک اثر، در ضلع غربی خبر داد و اظهار داشت: 
موزه هنرهای معاصر اصفهان در اســفند سال 
۱۳۷۳ به همت شهرداری اصفهان آغاز به کار 
کرد، برگزاری نمایشــگاه هایی از آثار ارزشمند 
هنر معاصر ایران و جهان به صورت دوره ای و 
همچنین برپایی رویدادهای هنرهای تجسمی 
و نگهبانی از آثاری که در گنجینه گردآوری شده 
از جمله وظایف این مرکز هنری است.تمیزی 
خاطرنشــان کرد: گنجینه موزه از نظر حقوقی 
متعلق به سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی 
شــهرداری اصفهان و از نظر معنوی متعلق به 
شهروندان این جهانشهر است.گفتنی است؛ 
با توجه به اینکه ایده وقف آثار هنری، از برنامه 
های مهدی تمیزی در دوره مدیریت او بر موزه 
هنرهای معاصر اصفهان است، برنامه ریزی و 
تبلیغات برای اهدای آثار هنری به گنجینه این 

موزه، از سال ۱۳۹۷ آغاز شد. 

در شانزدهمین جشنواره روابط عمومی های استان اصفهان؛

موسسه خیریه امام حسین علیه السالم رتبه برتر را کسب کرد
همزمان با ۲۷ اردیبهشت ماه روز ارتباطات و روابط عمومی شانزدهمین جشنواره روابط عمومی های استان اصفهان نیز برگزار شد.به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه 
امام حسین علیه السالم تخصصی حوزه مسکن، در این آیین که با حضور عباس رضایی، استاندار اصفهان و حمیدرضا غزنوی رییس هیئت مدیره و دبیر انجمن فرهنگی 
روابط عمومی استان اصفهان برگزار شد چهار تندیس رتبه خالق، ۱۲ تندیس رتبه عالی، ۲۱ تندیس رتبه برتر و ۶ دیپلم افتخار جشنواره به عنوان رتبه پویا به روابط عمومی های 
استان اصفهان تعلق گرفت. گفتنی است؛ برای این جشنواره ۱۳۲ گزارش از ۳۲ دستگاه ارسال شده بود.روابط عمومی موسسه خیریه امام حسین علیه السالم تخصصی 

حوزه مسکن در این جشنواره در حوزه روابط عمومی زمینه نوآوری و فعالیت های پیشرو، ارتباطات رسانه ای و تولید محتوا موفق به کسب رتبه برتر شدند.

 بیداری به
 وقت خون

تئاتر»بیــداری بــه وقــت 
خــون«  بــه کارگردانــی 
احسان جانمی در تاالر هنر 
به روی صحنــه رفت. این 
نمایش تا هفتم خرداد هر 
 شب از ساعت ۱۸:۴۵ اجرا 

می شود.

وز عکس ر

عکس: ایمنا
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کشف جهان اطراف، اولین گامی است که انسان ها از زمان 
تولد خود برای رفع کنجکاوی و رســیدن به سواالت شــان 
برمی دارند. تفاوتی ندارد در چه جایگاهی باشــیم، انسان 
همواره به دنبال کشــف رازهایی بوده که در این جهان چند 
میلیارد ساله مخفی شده اســت. اکتشافاتی که گاه به طور 
اتفاقی رقم می خورد، اما جهان بعــد خود را تغییر می دهد. 
در این راستا باســتان شناسان با آشکارســازی رازهایی از 
تمدن و اجدادمان نقش بسزایی در آگاهی و پیشرفت بشر 
داشته اند. در ادامه، شما را با چند کشــف مهم و جذاب که 
به دست باستان شناســان رقم خورده است آشنا خواهیم 
کرد. البته که هر اثر باســتانی که یافت می شود، اهمیت و 
ارزش خــودش را دارد و به راحتی نمی تــوان آثار را ارزش 
 گذاری کــرد. در ادامه مواردی بیان شــده  که کشف شــان 

دنیا را متحول کرد.
آردی

اگر از طرفداران نظریه تکامل هســتید، ممکن اســت نام 
آردیپیتکوس رامیدوس را شنیده باشید. فسیل های 4.4 
میلیون ساله ای که شباهات هایی با انسان امروزی داشتند 
و گمانه زنی های نظریه تکامل را بیشتر می کنند. نخستین بار 

فسیل های آردیپیتکوس رامیدوس سال 1992 در اتویوپی 
کشف شد و مهم ترین فسیل یافت شده که غالب تحقیقات 
در آن صورت گرفت، آردی )ARDI( نام گرفت. فسیل آردی 
نه انسان بوده است و نه شــامپانزه، اما احتمال عالوه بر باال 

رفتن از درختان، قادر به راه رفتن و طی کردن مسافت های 
کوتاهی روی دو پای خود نیز بوده است. آردی ممکن است 
از اجداد مستقیم انسان ها نباشد ولی در فهمیدن چگونگی 
تکامل انسان و اشتراکاتش با سایر  نخستین سانان نقش 
مهمی ایفا کرده است. قبل تر از آردی، گونه  جانوری موسوم 

به لوسی در ســال 1974 یافت شــده بود که قدمت آن به 
3.2 میلیون ســال پیش بازمی گشت و شــباهت هایی با 

آردی داشت. 
کتابخانه سلطنتی آشوری

کتابخانه سلطنتی آشوری با داشــتن بیش از 25.000 لوح 
گلی و 1200 نوشته، یکی از بزرگ ترین کتابخانه های جهان 
در زمان خود به شــمار می رفت. مجموعه این کتابخانه که 
به دست آشــوربانی پال، پادشاه وقت آشــوریان گردآوری 
شــده بود، پس از حمله مادها، بابلی ها و ســکاها به شهر 
نینوا این کتابخانه نابود شــد و بســیاری از آثارش در آتش 
سوختند. با این وجود برخی از آثاری که سالم مانده بودند 
پس از گذشــت هزاران ســال، در قرن 19 میالدی توسط 
آستن هنری الیارد، باستان شناس انگلیسی کشف شدند. 
در کتابخانه ســلطنتی آشوری نوشــته هایی شامل متون 
تاریخی، سنگ نوشته های سلطتنی، داستان های حماسی و 
اساطیری، نوشته های مذهبی، متون مرتبط با اخترشناسی، 
پزشکی، نامه های ســلطتنی و... یافت شــد که مهم ترین 
 آن حماســه گیلگمش، قدیمی تریــن و نامدارترین اثر در 

این میان بود.

آشپزی
پیتزا 

آلفردو با پنیر پارمسان
مواد الزم : خمیر پیتزا یک عدد، سس آلفردو سه چهارم 

پیمانه،سینه مرغ پخته شده دو عدد،ژامبون بیکن سرخ شده پنج ورق،قارچ 
ورقه شده یک دوم پیمانه،پیاز کوچک یک عدد،پنیر موزارال رنده شده یک پیمانه
مواد الزم برای تهیه سس آلفردو: خامه صبحانه  یک پیمانه،کره شش قاشق 

غذاخوری،پنیر پارمسان رنده شده یک پیمانه،سیر یک حبه،نمک و فلفل سیاه به مقدار الزم
طرز تهیه : برای تهیه سس آلفردو ،کره را درون یک شیر جوش بیندازید و آن را روی حرارت 

قرار دهید و اجازه دهید کره آب شود.بعد از اینکه کره آب شد خامه صبحانه را روی آن بریزید و 5 
دقیقه آن را هم بزنید سپس سیر رنده شده و پنیر پارمسان را به آن اضافه کنید.در صورتی که وقت 
زیادی برای تهیه خمیر پیتزا ندارید می توانید از خمیر آماده استفاده کنید.قالب پیتزا را چرب کنید 
و خمیر را روی سطح آن پهن کنید طوری که کامال قالب تان را بپوشاند. فر را روی دمای 200 درجه 

سانتی گراد بگذارید تا گرم شود. خمیر را 8 دقیقه به صورت جدا در فر بگذارید تا نیم پز شود.
سس آلفردویی که آماده کردید را روی سطح خمیر نیم پز شده بریزید و روی تمام سطح 

آن پخش کنید. پیاز، ژامبون بیکن و سینه مرغ پخته شده را به قطعات کوچک 
تقسیم کنید و همراه با قارچ به طور یکنواخت روی سطح پیتزا بریزید.

در مرحله آخر روی موادتان، پنیر موزارالی رنده شده بپاشید و 
دوباره قالب را درون فر قرار دهید و 7 تا 10 دقیقه به آن 

فرصت دهید تا بپزد و آماده شود. 

اکتشافات مهم باستانی که گذشته بشر را تغییر داد!

»پدر« از بلغارستان به جشنواره فیلم فجر می آید »معتاد به نفت« به شبکه مستند می آید
 فیلم سینمایی » پدر« ساخته کریستینا گروزوا و پیتر یالچانوف در مقام 
نماینده سینمای بلغارستان در رقابت بهترین فیلم بین المللی اسکار، 
در بخش نمایش های ویژه سی وهشتمین جشنواره جهانی فیلم 
فجر به نمایش درمی آید.فیلم »گلوری« ساخته این دو کارگردان، 
پیش تر و در دوره سی  و پنجم جشنواره فجر به نمایش درآمد و 
توانست سیمرغ های بهترین بازیگر زن و بهترین بازیگر مرد این رویداد 
را از آن خود کند.

 بیست و هفتمین قسمت از فصل چهارم برنامه تلویزیونی »به اضافه 
مستند« با پخش و بررسی مستند »معتاد به نفت« به کارگردانی 
سیاوش سرمدی روی آنتن شبکه مستند خواهد رفت.مستند »معتاد 
به نفت«، نگاهی چالشی به اقتصاد نفتی ایران داشته و به بررسی 
مشکالتی می پردازد که به  واسطه وابستگی کشورمان به نفت و تحریم های 
آمریکا علیه ایران ایجاد شده است.این  مستند تاثیر تحریم های نفتی بر 
اقتصاد ایران بررسی و راه های گذر از این مشکالت را معرفی کرده است.

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

مدیر روابط عمومی شــرکت ذوب آهن اصفهان در خصــوص جایگاه روابط 
عمومی و نقش آن در اعتالی اهداف ســازمانی گفــت: وظیفه اصلی روابط 
عمومی ایجاد ارتباط بین ســازمان و جامعه، همچنین ایجاد خط ارتباطی 

وتعامل بیشتربین افراد سازمان است.
علیرضا امیری با بیان این مطلب در ادامه افزود: زمانی که مشــکلی بزرگ 
در کار ایجاد می شــود، تنها یک فرد با روابط عمومی بــاال می تواند گره را باز 
کند؛ درواقع وظیفه ذاتی روابط عمومی است که همه افراد سازمان را به میز 
مذاکره کشانده و کارها را از طریق تعامل به پیش ببرد و تسهیلگر امور باشد.

وی افزود: در حال حاضر روابط عمومی شرکت ذوب آهن اصفهان به عنوان 
یکی از ســابقه دار ترین روابط عمومی ها در کشــور محسوب می شود. زیرا 
بخش روابط عمومی این شــرکت هم زمان با تاسیس کارخانه شکل گرفته 
و با بررسی سوابق کارکردی روابط عمومی ذوب آهن در آن سال ها متوجه 
خواهید  شــد که تمام مواردی که امروز جزو برنامه هــای یک واحد روابط 
عمومی تعیین می شود از ابتدای کار در روابط عمومی ذوب آهن وجود داشته 
است، البته با گذشــت زمان و پیشــرفت تکنولوژی و توسعه دانش،روابط 

عمومی نیز از این تغییرات بهره برده ودر این مسیر حرکت کرده است.
 به گفته مدیرروابط عمومی شرکت ذوب آهن اصفهان، برای روابط عمومی 
جهت تسهیل یکســری از امور کارخانه وظیفه ذاتی تعریف شده و تا امروز 

ادامه پیدا کرده است.
امیری در ادامه به بخش های مختلف و فعال در ذوب آهن اصفهان اشــاره 
کرد و گفت: بخــش روابط عمومی ذوب آهن اصفهان امــروز دارای 5 اداره 
است. واحد ارتباط با رســانه که وظیفه انتقال اخبار و رویدادهای شرکت را 
دارد و در کنار آن نیز طی ادوار گذشــته ماهنامه فوالد، هفته نامه آتشــکار و 
فصل نامه پیک خانواده توسط این واحد به چاپ می رسیده است. همچنین 
برخی فعالیت های دیگر نیز که می تواند در قالب کتاب منتشــر شــود، در 
دســتور کار روابط عمومی قرار گرفته و می توان به چــاپ کتاب زبان ذوب 
اشاره کرد که 3 جلد آن منتشر شده اســت. همچنین چاپ کتابی با عنوان 
روایت حماسه که بر اساس خاطرات 14 هزار ایثارگر و 286 شهید تهیه شده 

را می توان نام برد.
وی افزود: واحد روابــط عمومی ذوب آهــن اصفهان در تولید و ســاخت 
فیلم مســتند نیز اقدام کرده اســت. همچنین به رشــته تحریــر درآوردن 
شخصیت های شــاخص، انتقال دانش و تجربیات آنها نیز از دیگر اقدامات 
رخ داده در این بخش اســت. اداره تبلیغات نیز وظیفه برندسازی سازمان 

را برعهده دارد.
مدیر روابط عمومی ذوب آهن اصفهان افزود: در واحد افکارســنجی ذوب 
آهن اصفهان نظرسنجی از ذی نفعان شرکت از جمله مشتریان، پیمانکاران 
وسهامداران،کارکنان و جامعه  انجام می شــود؛ همچنین در سال گذشته 
جمع آوری اطالعــات در خصوص مســئولیت های اجتماعی بر اســاس 

استانداردGIR نیز صورت گرفته است.
امیــری گفت: در بخــش روابــط عمومی به امــور فرهنگــی اهمیت داده 

می شود و در واحد سمعی بصری و مستند سازی نیز در سال گذشته فیلم 
مســتند شــهید شــاهمرادی و چندین فیلم از جمله فعالیت های زیست 

محیطی،توسعه  و... ساخته شده است.
مدیر روابط عمومی ذوب آهن اصفهان درباره اینکــه مهم ترین چالش در 
روابط عمومی چیست، اظهار کرد: روابط عمومی همواره باید حضور پررنگی 
در بخش های مختلف داشته باشد؛ از سوی دیگر هر اندازه فعالیت بیشتر 
باشد، میزان نقد و بررســی افزایش خواهد یافت و اشکاالت و نقاط قوت 

بیشتری مشخص خواهد شد.
به گفته امیری، با توجه به تمام سختی هایی که در کار روابط عمومی وجود 
دارد، تنها عشق و عالقه به این کار اســت که می تواند، زمینه را برای فعالیت 
نیروی انسانی فراهم کند. در غیر این صورت فعالیت بدون عالقه به روابط 
عمومی کار را برای افراد سخت خواهد کرد. بنابراین مدیر روابط عمومی نیز 
باید بتواند انگیزه برای انجام کار را ایجاد کند و افراد را عاشق این کار نگه دارد 

و اهمیت وارزشمندی کار را برای افراد حفظ کند.
وی افزود: بــرای انجام هرچه بهتــر کار در روابط عمومــی باید کل اعضای 
سازمان را با خود هم راستا ســاخت. برای مثال زمانی که قرار است در یک 
مجموعه بزرگ ماننــد ذوب آهن با 14 هزار نفر همه را یکدل و هم راســتا و 
هم فکر کنید، کار ســختی در پیش خواهیم داشت که ممکن است همیشه 

نتیجه مطلوب مورد نظر هم حاصل نشود.
وی معتقد است، در گذشــته که تعداد و تنوع رســانه ها کمتر بود، کار برای 
انتشار اخبار و آگاهی رسانی آسان تر از امروز بود، چراکه امروزه با افزایش 
تعداد و متنوع شدن رسانه ها رصد اثربخشی وتاثیر گذاری فعالیت رسانه ای 
برسطوح مختلف جامعه کار مشکلی است. در پایان وظیفه دارم روز روابط 
عمومی را به همکاران این رشته پرتنش تبریک بگویم، به امید روزهای بهتر 

همراه باسالمتی برای همه هموطنان عزیز و گرامی.

وزیر صمت، اطالع رسانی درباره چارچوب مســئولیت ها، اهداف و عملکرد 
وزارتخانه، در کنار پاســخگو بودن مســئوالن را الزمه و شرط خدمت رسانی 
دانســت و گفت: این از وظایف روابط عمومی و مراکز اطالع رســانی است 
که بدون بزرگنمایی و به دور از تبلیغ افراد، کارها و اقدامات دســتگاه ها را به 
عموم مردم اطالع دهند.علیرضا رزم حســینی در نشست ویدوئو کنفرانسی 
که به مناسبت روز ارتباطات و روابط عمومی و با حضور رؤسای سازمان های 
صمت استان ها، مسئولین روابط عمومی این ســازمان ها و مدیران روابط 
عمومی سازمان ها، شرکت ها و موسســات تابعه این وزارتخانه برگزار شده 
بود، ضمن تبریک این روز و قدردانی از زحمات روابط عمومی در بخش های 
مختلف صنعتی، معدنی و تجاری و استان های مختلف، رسالت اطالع رسانی 
و حوزه رســانه را امری اثرگذار خواند و گفت: در دنیایی که رســانه و انتشار 
اطالعات حرف اول را می زند، صحت، دقت و ســرعت عواملی هســتند که 
باید در اطالع رسانی و فعالیت در حوزه رســانه به عنوان اولویت مورد توجه 
قرار گیرند.وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در دنیای امروز جنگ 
رسانه ای به یکی از مهلک ترین و زیان بارترین چالش ها تبدیل شده است، 
جهت دهی و هدایت افکار عمومی را یکی از اهداف مهم رســانه ها دانست و 
افزود: اهمیت رسانه و حوزه اطالع رسانی و روابط عمومی بر کسی پوشیده 
نیست به ویژه دردنیای امروز که اذهان و افکار جامعه مورد هدف رسانه ای 
قرار گرفته و رقابت در ســاخت و هدایت افکار عمومی است.رزم حسینی در 
ادامه به اهمیت وزارت صمت و نقش آن در کشور اشاره و اظهار کرد: دستگاه 
صمت به عنوان یکی از دســتگاه های متولی اقتصاد کشور و معیشت مردم 
حدود 38 درصد از GDP کشور را به خود اختصاص داده است و با توجه به 
اینکه مســئولیت تجارت بین المللی و حوزه های صنعت و معدن را برعهده 
دارد یکی از مهم ترین وزارتخانه های نظام اســت و این بــه معنای اهمیت 

بیشتر بخش روابط عمومی در این حوزه  است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه روابط عمومی دریچه ای است 
که مردم و جامعه از طریق آن اطالعات مربوط به اهداف، اقدامات و عملکرد 
وزارتخانه و بخش های مختلف آن را به دســت  می آورند، اطالع رســانی به 
موقع، حرفه ای و درست را الزمه کار روابط عمومی و نیاز هر سازمانی عنوان 
کرد و گفت: اقدامات و کارهای انجام شده در هر سازمان باید به اطالع مردم 
رسانده شود که اگر اطالع رسانی به صورت شایســته اتفاق بیفتد، مطالبات 
جامعه از وزارتخانه و دســتگاه های ذی ربط در چارچوب مســئولیت های 

قانونی خواهد بود.
وی با تاکید بر اینکه اطالع رســانی به موقع، کافی و صادقانه باعث افزایش 
ســرمایه های اجتماعی بــرای وزارتخانه و مجموع حاکمیت خواهد شــد، 
اذعان داشــت: وزارت صمت به عنوان یک وزارتخانه مهم باید در چارچوب 
مسئولیت های خود پاسخگو باشــد و به طور یقین اگر مردم صداقت و عزم 
مســئوالن را در انجام مســئولیت ها حس کنند، لطمه ای به ســرمایه های 
اجتماعی نظام وارد نخواهد شــد؛ در طول دفاع مقــدس، همه عملیات ها 
به مردم اطالع داده می شد و به واســطه اعتمادی که وجود داشت با وجود 

شکست در برخی عملیات ها، درعملیات های بعدی فرزندان این سرزمین 
در میدان حاضر بودند و موفقیت ها و پیروزی ها را خلق می کردند؛ در جنگ 
اقتصادی نیز باید با مردم و جامعه صادقانه برخورد کرد.وزیر صمت، اطالع 
رسانی درباره چارچوب مســئولیت ها، اهداف و عملکرد وزارتخانه، در کنار 
پاسخگو بودن مسئوالن را الزمه و شرط خدمت رسانی دانست و تاکید کرد: 
این از وظایف روابط عمومی و مراکز اطالع رسانی است که بدون بزرگنمایی 
و به دور از تبلیغ افراد، کارها و اقدامات دســتگاه ها را به عموم مردم اطالع 
دهد؛ مردم باید بدانند شرایط چگونه اســت، دستاوردهای چه بوده است؛ 
در کنار تشریح مشــکالت و تهدیدها، فرصت ها و اقدامات نیز باید به اطالع 

مردم رسانده شود.
رزم حســینی در بخش دیگر صحبت های خود با اشــاره بــه فضای جدید 
رسانه ای و دسترسی آســان افراد به اطالعات و ابزار تولید و انتشار خبر در 
دنیای امروز، تصریح کرد: امروز در جامعه بــا پدیده بمباران اطالعات روبه 
رو هســتیم و وظیفه ایجاد شــفافیت در این فضا و مشخص کردن اخبار و 
اطالعات درست از اخبار نادرســت بر عهده اصحاب رســانه و مراکز روابط 
عمومی است.رزم حســینی در پایان با اشــاره به تالش وزارت صمت برای 
تحقق وعده ها و رفع مشکالت در حوزه مسئولیت های خود گفت: اقدامات 
خوبی در وزارتخانه انجام شده است و البته نتایج خوبی نیز در این مدت به 
دست آمد که بسیاری از آن ها به اطالع عموم نرسید، خدمات و کمک هایی 
که بخش  صنعت و تجارت در دوران کرونا انجام داد بی نظیر بود و اقداماتی 
که کشور را از واردات بســیاری تجهیزات ضروری پزشکی بی نیاز کرد، قابل 
تقدیر اســت؛ رشــد صنعتی نزدیک به 8 درصدی در شــرایطی که کرونا و 
تحریم ها محدودیت های زیادی را ایجاد کرده است، موفقیت بزرگی است 
و تمامی این موفقیت ها دستاوردهای نظام است که الزم است مردم از آن 

اطالع داشته باشند.

مدیر روابط عمومی شرکت ذوب آهن اصفهان:

 روابط عمومی ذوب آهن برای تسهیل امور کارخانه
 وظیفه ذاتی تعریف کرده است

وزیر صمت:

 روابط عمومی ها بدون بزرگنمایی 
اقدامات دستگاه ها را به مردم اطالع دهند
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