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شركت آب وفاضالب استان اصفهان

شركت آب وفاضالب استان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی خرید  
را مطابق جدول زیر از فروشندگان  ذیصالح انجام دهد.
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نوبت دوم
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شركت آب وفاضالب استان اصفهان

مبلغ تضمین )ریال(نوع بودجهموضوع مناقصهشماره مناقصه

400- 1 – 80
خرید شیرآالت انشعاب 

آب 1/2    اینچ
2.100.000.000جاری

975.000.000جاری خرید حوضچه کنتور آب81 – 1- 400

400 -1 – 82
خرید سیفون 

فاضالبی پوش فیت
985.000.000جاری

آگهی فراخوان شرکت فوالد مبارکه اصفهان

روابط عمومی شرکت فوالدمبارکهکد آگهی: 1400-091 

رییس اتحادیه زنبورداران استان می گوید سم پاشی بدون اعالم قبلی سبب از بین رفتن 
زنبور های عسل شده است ؛

ضربه به  زنبورها !
3

سالمندان؛ قربانی واکسن گریزی فرزندان
 40 درصد از گروه باالی 80 سال در اصفهان هنوز برای تزریق واکسن مراجعه نکرده اند؛

5
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برق نیروگاه های 
 خورشیدی اصفهان
  به مصرف صنایع 
و رمز ارز می رسد

 با بهره برداری از مرکز مبادله و پردازش 
مکانیزه و هوشمند)سورتینگ( پستی 

ظرفیت  پردازش پستی اصفهان 4 برابر شد؛
 جهش پست در 

 روزهای پر طرفدار 
خریدهای غیر حضوری

استاندار چهارمحال و بختیاری اعالم کرد :
ارائه اعمال محدودیت 
در تعطیالت نیمه خرداد 

توسط ستاد ملی کرونا

3

4

3 3

دستاورد سفر نوبخت در اصفهان؛
افتتاح مسکن محرومان 

تا تخصیص اعتبار مترو

4

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری 
چهارمحال و بختیاری تشریح کرد:

افتتاح دومین کافه سینمای 
روباز کشور در شهرکرد

  در شرایطی که سد زاینده رود در میان سدهای کشور کمترین میزان ذخیره آبی را داراست ،
احتمال قطعی آب در تابستان جدی تر شده است؛ 

آب؛ در صف جیره بندی 
3

 بیکاری؛ معضل تازه وکال در اصفهان
 به گفته رییس مرکز وکالی قوه قضاییه اصفهان، بر حسب آمار دادگستری فقط ١۵ درصد از پرونده ها وکیل دارند؛ 

5

تاکید مدیران ارشد آبفا 
و صدا و سیمای مرکز 
 اصفهان بر افزایش 
سواد آبی شهروندان

به بهانه صدور رای کمیته انضباطی؛
دو تیم دعوا کردند، 

تماشاگران متضرر شدند

در شورای گفت و گوی دولت و بخش 
خصوصی استان مطرح شد؛

مسیر توسعه از اتاق 
بازرگانی می گذرد

8

3

6 5

 رییس سازمان زندان ها و اقدامات
 تامینی و تربیتی کشوردر اصفهان:

 ۱۵هزار زندانی در
اصفهان وجود دارد

4

 سرمازدگی باغات در چهارمحال 
و بختیاری؛

 خسارت میلیاردی
 به باغداران
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سیاسی، اقتصادی  و ورزشی   

شنبه ۱ خرداد ۱400 
 ۱0  شوال  ۱442 

 22 می  202۱
 شماره 32۵7

8 صفحه
قیمت: ۱000 تومان

  به امید...
جهانی عاری از کرونا

8     هم افزایی و تعامل مشترك روابط عمومی دو فوالدساز بزرگ كشور

آگهی مزایده

مجید صفاری- شهردار بادرود  م الف:1138615

شهرداری بادرود در نظر دارد طی تشریفات مزایده عمومی و حسب ضوابط و مقررات آیین نامه مالی شهرداریها، پارکینگ اختصاصی 
ماشین های سنگین متعلق به شهرداری را طی قرارداد اجاره به مدت یکســال به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار نماید. لذا از کلیه 
متقاضیان درخواست می گردد از تاریخ نشر اولین آگهی جهت بازدید از محل مورد اجاره و دریافت اسناد و مدارک شرکت در مزایده 

به واحد حقوقی شهرداری مراجعه نمایند.
1- مبلغ پایه جهت اجاره بهای ماهیانه )8/450/000( و اجاره سالیانه 101/400/000 ریال می باشد. پیشنهاد دهندگان می بایست 5 
درصد مبلغ اجاره بهاء سالیانه را تحت عنوان سپرده شرکت در مزایده بصورت ضمانت نامه بانکی یا اسناد خزانه و یا فیش نقدی به 

حساب شماره 106682190001 نزد بانک ملی بادرود واریز و ضمیمه پیشنهاد خویش نمایند.
2- مدت قبول پیشنهادها از تاریخ انتشار آخرین آگهی حداکثر به مدت 10 روز می باشد.

3- هزینه انتشار آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد.
4- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

5- برندگان اول و دوم و سوم مزایده چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد. 
6- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج اســت و متقاضی با امضای اسناد شرکت در مزایده متعهد به پذیرش 

کلیه شرایط مندرج در قرارداد خواهد بود.
7- رعایت ضوابط و مقررات الیحه قانونی راجع به منع مداخله کارمندان دولت در معامالت دولتی و  کشوری 

نوبت دومنوبت اول

  

مدیریت مرتبطمهلت ارسال مدارکموضوعشمارهنوع فراخوانرديف

48527277مناقصه1
حمل ریلی مواد اولیه از مبادی 
مختلف به فوالد مبارکه و سبا

قراردادهای خرید1400/03/12

خرید مواد مصرفی1400/03/18خرید 26 ردیف تجهیزات ارگونومی48510150مناقصه2

48531148مناقصه3
تامین کربنات سدیم سبک)سود 
اش( با خلوص حداقل 99 درصد

قرارداد های خرید1400/03/11

48531272مناقصه4
شرکت در مناقصه عمومی ) یک مرحله ای ( 

انجام  عملیات اجرایی ) بازسازی ، بهینه سازی و 
تعمیرات( تاسیسات و تجهیزات برق و ابزار دقیق

قرارداد های خرید1400/03/12

مناقصات و مزایدات: جهت دریافت اسناد و کسب اطالعات بیشتر به نشــانی   www.msc.irلینک مناقصات و مزایدات بخش 
خرید و تامین کنندگان مراجعه و طبق راهنماي موجود، نسبت به انتخاب مناقصه مورد نظر از طريق سيستم ارتباط با تأمين كنندگان 

)SRM( اقدام نمائيد. 
سایر فراخوان ها: جهت کسب اطالعات بیشتر به نشانی   www.msc.ir بخش اطالعیه ها، فراخوان مربوطه مراجعه بفرمایید.



رهبر معظم انقالب اسالمی صبح پنجشنبه در دیدار تصویری با رییس و 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در سخنان مهمی درباره مسائل اخیر 
انتخابات، بیان راه حل های عینی و واقعی درباره مشکالت اقتصادی و 
معیشتی مردم در برنامه های انتخاباتی نامزدها را عامل اصلی در افزایش 
انگیزه مشــارکت در انتخابات خواندند و با تبیین بایدهــا و نبایدهای 
رقابت های انتخاباتی تاکید کردند: اثر نتیجه انتخابات سال ها بر زندگی 
مردم و کشور سایه افکن خواهد بود و امیدواریم انتخابات ۲۸ خرداد بر 

خالف خواسته دشمنان مایه آبرو، عزت و سربلندی ایران بشود.
در ادامه گزیده ای از بیانات ایشان را می خوانید:

  عملکرد مجلس یک ســال اخیر نشــان دهنده تالش، همت بلند و 
کارآمدی است.

  تصویرســازی منفی از مجلس یازدهم، حرکتی بــدون انگیزه های 
دلســوزانه و اصالحی اســت. برخی انتقادات به قصد اصالح و تکمیل 
صورت می گیرد اما در تصویرســازی منفی، این انگیزه ها وجود ندارد، 
نمایندگان مجلس بایــد با بی اعتنایی به این کارهــا، به اجرای وظایف 
خود ادامه دهند و در رفتار و گفتار بهانه ای به دســت دشمنان و اینگونه 

مخالفان ندهند.
 ) در بیان چند توصیه به نمایندگان منتخب ملت در مجلس ( توصیه 
اصلی، انقالبی ماندن و حفظ ویژگی هایی نظیر »تحرک و تالش بی وقفه« 
اســت، چرا که خداوند به فرموده قرآن کریم، مالئک رحمت خود را بر 

کسانی نازل می فرماید که در صراط مستقیم، استقامت به خرج دهند.
 ) با اشاره به انحراف تدریجی برخی عناصر( برخی در اوایل، پرتوان و 
با حرارت بودند اما وسوسه های مال، مقام و شهرت، راه شان را کج کرد 

و گاه ۱۸۰ درجه تغییر داد.
  عملکرد مجلس تاکنون خوب بوده اما ریل گذاری برای اصالح امور 
کشور، کارهای فراتر و فراوان تری می طلبد و نیازمند وجود آرامش عقالنی 

و پرهیز از کارهای هیجانی و احساسی است.
  انقالبی گری یعنی روحیه اقدام صحیح، عازم و جازم در جهت درست 

و برگرفته از عقالنیت.
 گاهی بیان انتقــادات در جمع های محدود موثر اســت اما بیان این 

حرف ها در تریبون مجلس بی اثر و حتی مضر است.
باال بودن سطح کیفی قوانین به قوت و عملی بودن، صریح و روشن و 
بدون ابهام بودن، و تاویل ناپذیر بودن قوانین است و نمایندگان باید در 
مورد طرح ها و لوایح با صاحب نظران مشورت کنند تا سطح کارشناسی 

ارتقا یابد.
  خوشبختانه در برنامه های مجلس، اولویت ها دنبال می شود اما این 
موضوع باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد و با توجه به شــعار سال، 

اولویت اصلی کشور برطرف کردن موانع تولید و پشتیبانی از تولید است 
زیرا اگر تولید احیا شود، اقتصاد کشور جان خواهد گرفت.

  دشــمنان از همه امکانات خود اســتفاده می کنند تا انتخابات مایه 
سرشکســتگی ملت شــود و برخی هم در داخل دانســته یا ندانسته 
حرف بدخواهــان را ادامه مــی دهند اما من بســیار امیــدوارم که به 
 لطف خداونــد و با همــت ملت، ایــن انتخابــات مایه آبــرو و عزت

 کشور شود.
 )با اشاره به احراز صالحیت کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری 
از جانب شــورای نگهبان( من الزم می دانم از همه کسانی که براساس 
احساس مسئولیت وارد عرصه انتخابات شدند، تشکر کنم و همچنین از 
کسانی که صالحیت آنها احراز نشد و نجیبانه برخورد و مردم را دعوت به 

شرکت در انتخابات کردند، به طور مضاعف تشکر می کنم.
  عدم احراز صالحیت برخی افراد به معنی بی صالحیتی آنان نیست 
بلکه به این معناست که شورای نگهبان با توجه به گزارش ها، امکانات و 
آشنایی های خود نتوانسته صالحیت آن فرد را تشخیص دهد، اگر چه 

ممکن است آن فرد صالحیت باالیی هم داشته باشد.
 ) با اشاره به برخی اعتراض ها به شــورای نگهبان( البته انگیزه این 
اعتراض ها متفاوت اســت. برخی اعتراض ها از سر دلسوزی و به دلیل 

نگرانی از مشارکت پایین مطرح می شوند و برخی هم به دلیل آنکه نامزد 
مورد نظرشان احراز صالحیت نشده، گله مند و ناراحت هستند که به آنها 
ایرادی نمی شود داشت، اما برخی با اصل شورای نگهبان مخالفند و با 
مطالب خود در فضای مجــازی و مطبوعات، می خواهند از این فرصت 
برای انتقام از شورای نگهبان استفاده کنند که خداوند از این افراد نخواهد 

گذشت.
  اکنون مسئله فوری و اصلی کشور، اقتصاد است و نامزدها باید برنامه 
ها و راه حل های خود برای حل مشکالت اقتصادی را به مردم ارائه و آنها 

را قانع کنند که توانایی حل مشکالت اقتصادی را دارند.
  میدان انتخابات میدان مسابقه خدمت و سبقت گرفتن در خیرات 

است و باید از نفرت پراکنی و اتهام زنی پرهیز شود.
  انگیزه های دشمنان برای ایجاد اخالل بســیار عمیق است البته در 
فضای مجازی نیز گاهی مســائلی برجسته می شــود که لزومًا بازتاب 

خواست مردم نیست.
  انتخابــات در یک روز انجام می شــود اما اثر آن تا چند ســال باقی 
می ماند بنابراین با شــرکت در انتخابات که متعلق به خود شماســت، 
 از خداوند برای رای دادن به کســی که شایســته این مسئولیت است

 کمک بخواهید.

شنبه 8 خرداد 1400 / 17 شوال 1442 / 29 می 2021 / شماره 3263

 انتقاد وزیر ارشاد از برخی وعده های انتخابات
 ریاست جمهوری

سیدعباس صالحی، وزیر ارشــاد در واکنش به وعده های برخی کاندیداهای انتخابات ریاست 
جمهوری در توئیتر خود نوشت: قرار بود که برنامه ها مطرح باشند نه وعده های کاذب فریبنده!

جلسه اعضای برجام و آمریکا، بدون حضور ایران
سفیر و نماینده دائم روسیه نزد سازمان های بین المللی مستقر در وین از جلسه غیر رسمی اعضای 
گروه چهار به عالوه یک و آمریکا، بدون حضور ایران خبر داد. »میخائیل اولیانوف« روز پنجشنبه در 
توئیتی نوشت: برای اولین بار رؤسای هیئت های مشــارکت  کننده در برجام منهای ایران با رییس 
هیئت آمریکا در چارچوب یک نشست غیر رســمی در وین دیدار کرده تا درباره فعالیت های جاری 
پیرامون احیای توافق هسته ای گفت وگو کنند.دور سوم هجدهمین نشست کمیسیون مشترک برجام 

در گرندهتل وین پایان یافت و قرار شد گفت وگوهای فنی در نشست های کارشناسی ادامه یابد.

رییس ستاد انتخابات احمدی نژاد:

با چشمانی گریان در انتخابات شرکت می کنم!
رییس ستاد انتخابات احمدی نژاد گفت:  فرمایشات رهبری فصل الخطاب است؛ انتخابات پرشور 

دشمن را مأیوس و دوستان را دلگرم می کند به طور قطع و یقین دشمن را شاد نخواهیم کرد.
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس و رییس ستاد مردمی احمدی نژاد همچنین ابراز 
داشت: تحریم و قهر زیبنده و شایسته ما نیست و در انتخابات شرکت خواهم کرد. وی افزود: فعال 
تصمیم نگرفته ام به چه کســی رای دهم و فقط به واســطه اینکه مقید به مرزها و پایبند به نظام، 

انقالب و رهبری هستیم با چشمانی گریان در انتخابات شرکت می کنم. 

ضرغامی:

اصولگرا و اصالح طلب آبرویی پیش مردم ندارند
عزت ا... ضرغامی، کاندیدای ریاســت جمهوری یک هفته قبل از اعالم رســمی اســامی تایید 
صالحیت شده ها در گفت وگو با روزنامه کیهان به طرح نظرات خود پرداخته بود که این روزنامه 
گفت وگو را منتشر کرده است. ضرغامی در بخشــی از این مصاحبه گفت: اصولگرا و اصالح طلب 
در این کشور آن قدر دســتمالی شــده که هیچ کدام آبرویی نزد ملت ندارند. به همین دلیل من 
می گویم که ملت عبور کرده و من هم سال هاست که معتقدم باید از این تقسیم بندی عبور کنیم.

خاطره ای از مرحوم هاشمی بعد از ردصالحیت شدن توسط 
شورای نگهبان

معاون اول رییس جمهور در جمع رؤسای ســتادهای انتخاباتی اش ضمن اعالم خاتمه فعالیت 
های این ستاد، خاطره ای را از ردصالحیت شدن آیت ا... هاشمی روایت کرد.

اسحاق جهانگیری گفت: همان شــبی که خبر رد صالحیت آقای هاشمی آمد، به من اطالع داده 
شد که کار را تعطیل کردیم و فردای آن روز خدمت آقای هاشمی رســیدیم. وی با اشاره به اینکه 
آقای هاشــمی آن روز جمله ای تاریخی به من گفتند، اظهار داشت: آقای هاشمی به من گفت که 
من همان هاشمی قبل از رد صالحیت هســتم و تصور نکنید که با رد صالحیت، تغییری در ارتباط 
من با جمهوری اسالمی ایجاد می شود و ایشان سپس از ما خواستند که از رؤسای ستادها تشکر 
کنیم که همان روز عصر جلســه ای با حضور آقای هاشمی و رؤسای ســتادها برگزار شد و همان 

جلسه پایان کار ستادها بود.

سیاستکافه سیاست

رهبر انقالب در توصیه به کاندیداهای ریاست جمهوری:

از نفرت پراکنی و اتهام زنی پرهیز شود

»بشار اسد« در انتخابات ریاست جمهوری سوریه پیروز شد
بشار اسد با به دست آوردن بیش از 95 درصد آرا در انتخابات ریاست جمهوری سوریه پیروز شد.

رییس پارلمان سوریه اعالم کرد که بشار 
اسد با بیش از 95 درصد آرا، در انتخابات 
ریاست جمهوری این کشور پیروز شده 
است.»حموده صباغ« رییس پارلمان 
ســوریه در کنفرانــس خبــری اعالم 
نتایج انتخابات گفت کــه ۱4 میلیون و 
۲39 هزار شهروند ســوریه در انتخابات 
ریاســت جمهوری این کشــور شرکت 
کردنــد.وی در ادامه گفت که »بشــار 
حافظ االســد« توانســت ۱3 میلیون و 

54۰ هزار و 36۰ رای به دست بیاورد که معادل 95.۱ درصد از آرای اخذ شده بود.

انتقاد آمریکا از برخورد خشونت آمیز با تظاهرکنندگان عراقی
ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا از تالش های دولت عراق برای مقابلــه با اقدامات خالف قانون 

»شبه نظامیان مسلح« در این کشور استقبال کرد.
به نقل از سایت شبکه روســیا الیوم، ند پرایس، ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا در سخنانی از 
»تهدید و خشونت وحشــیانه« علیه تظاهرکنندگان عراقی که به صورت مسالمت آمیز خواستار 

اصالحات در کشور هستند، انتقاد کرد.
وی همچنین گفت: ما از تالش های دولت عراق برای بازخواست و مجازات شبه نظامیان و قلدرها 
درپی اقدامات آنها در حمله به تجمعات مسالمت آمیز عراقی ها و نادیدن گرفتن قانون استقبال 
می کنیم. این اظهارات پس از آن مطرح شــد که منابع خبری اعالم کردنــد در جریان تظاهرات 
سه شنبه در بغداد یک تن کشته و شماری زخمی شدند. گفته می شــود این فرد به ضرب گلوله 

کشته شد.

آسوشیتدپرس: 

آمریکا به پیمان آسمان های باز با روسیه بازنمی گردد
آسوشــیتدپرس گزارش داد که دولت »جو بایدن« به اطالع روسیه رسانده است که واشنگتن به 
این پیمان که دولت »دونالد ترامپ« رییس جمهور سابق آمریکا از آن خارج شده بود، بازنخواهد 

گشت.
طبق اعالم آسوشــیتدپرس، »وندی شــرمن« معاون وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه این 

موضوع را به اطالع مقامات روسیه رسانده است.

مخالفت قطر با هرگونه عادی سازی روابط با اسراییل
وزیر خارجه قطر تصریح کرد که موضع دوحه در قبال عادی سازی روابط تغییر نمی کند و حمایت 

از حقوق فلسطین در اولویت این کشور است.
به نقل از تلویزیون الجزیره، محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، وزیر امور خارجه قطر تاکید کرد موضع 
دوحه در صورت حاصل نشدن پیشــرفت در روند صلح که رضایت فلســطینی ها را در پی داشته 
باشد، همان موضع ثابت قبلی در مخالفت با عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی است. وی 
تصریح کرد: قطر تاکنون هیچ گونه نشــانه ای از تمایل اسراییل برای مشارکت در مذاکره با هدف 

دستیابی به صلح دریافت نکرده است.

خبر روز

نظر »کدخدایی« درباره اظهارات 
اخیر آملی الریجانی:

مسئول صحبت های 
دیگران نیستم

ســخنگوی شــورای نگهبان دربــاره اینکه 
آقای آملــی الریجانی به عنــوان یک عضو 
از اعضای شــورای نگهبان، صحبت هایی را 
درمورد دخالت نهادهای دیگر در این شــورا 
داشته اند. آیا شــما تایید می کنید؟ گفت: 
درمورد صحبت های آقــای آملی الریجانی، 
بنده صحبت هایی با ایشان داشته ام و نکاتی 
را متذکر شدم، ولی من مسئول صحبت های 
ایشان نیستم.عباســعلی کدخدایی ادامه 
داد: ماهیچ کدام نمی خواهیم خدشــه ای 
به نظام جمهوری اســالمی وارد شود و این 
را همگی آگاه هســتیم. طی ۲۰ سال اخیر 
که بنده در شــورای نگهبان بوده ام، مسائل 
مختلفی را داشــته ایم. مانند مسائل سال 
۸۸ یا در سال 9۲ و مسئله مرحوم هاشمی 
که هر کدام جزئیات خود را دارد.وی گفت: 
شــورای نگهبان یک نهاد حقوقی است که 
وظیفــه مســتمر آن یک نظــارت تقریری 
است. مصوباتی که از سوی مجلس شورای 
اســالمی هیئت وزیران می آید و طبق آنان 
و شــرع مقدس و قانون اساســی، مسائل 
مختلف در شورای نگهبان بررسی می شود. 
تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات 
نیز بر عهده شــورای نگهبان اســت که این 
مسائل تاثیرات سیاسی و اجتماعی زیادی 
داشــته و دارد.وی درباره رونــد عدم تایید 
صالحیت برخــی کاندیداها در این دوره چه 
بود نیز تاکید کرد: بنــده نمی توانم تک تک 
پرونده ها را باز کنم و همه مســائل را بگویم 

و برای ما منع قانونی و شرعی وجود دارد.

اخبار

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اســالمی ، درباره 
احتمال کنار رفتن آیت ا... رییسی به نفع سعید جلیلی 
در انتخابات ریاســت جمهوری پیــش رو گفت: اینها 
شایعاتی هستند که طرفداران سایر جریانات سیاسی 
نقل می کنند و واقعیــت ندارد.حمیدرضا ترقی درباره 
آرایش این دوره از انتخابات اظهــار کرد: مجموعا دو 
طیف جریان سیاسی اصلی کشور در این رقابت نماینده 
دارند و افراد مختلفی که در حوزه های گوناگون نظیر 
سیاست خارجی و اقتصاد تخصص دارند در این رقابت 

حضور داشته و این نشان می دهد که تفاوت گفتمان ها 
در این انتخابات مشهود است.ترقی با اشاره به انتقادات 
مطرح شده نسبت به عملکرد شورای نگهبان در بررسی 
صالحیت ها افزود: این انتقاداتی که مطرح می شود 
خارج از وظایف شورای نگهبان است؛ زیرا آنها از شورای 
نگهبان انتظار این را دارند که موضوع مشارکت مردم را 
در نظر بگیرد، در حالی که این موضوعات اصال به شورای 
نگهبان ارتباطی پیدا نمی کند. متاسفانه برخی هستند 
که اگر شورای نگهبان مر قانون را عمل کنند می گویند 

چرا و اگر به مر قانون عمل نکنــد و به مصلحت توجه 
کند هم می گویند که از کجا توان تشخیص مصلحت 
را یافته ای؟شورای نگهبان صرفا بر اساس وظیفه خود 
عمل کرده و حال اینکه  تاثیر این وظیفه در مشــارکت 

چیست را نباید از شورای نگهبان مطالبه کرد.

نظر »ترقی« درباره احتمال کناره گیری رییسی به نفع جلیلی؛

شایعه است

وز عکس ر

رژه نظامی 
گردان های 

 قسام در
 خان یونس

وزیر خزانه داری آمریکا: 

آماده برداشتن مناسب تحریم های ایران هستیم 
وزیر خزانه داری آمریکا با دفاع از تحریم های موجه و استراتژیک، مدعی شــد در صورت آمادگی ایران برای بازگشت کامل به برجام، آماده برداشتن مناسب 
تحریم ها هستیم.جنت یلن روز پنجشنبه در نشست کمیته نظارت مجلس نمایندگان آمریکا که درباره بحث بر بودجه سال ۲۰۲۲ برگزار شد، این مطلب را در 
پاسخ به سوالی درباره تحریم های ایران با توجه به حمایت آن از حماس و رخدادهای اخیر فلسطین مطرح کرد.وی افزود: رییس جمهوری در پی یک مذاکره 
است که ایران را به پای بندی برجام بازگرداند و نشــان  دهد که آمریکا هم آماده است تا اقدام مشــابهی انجام دهد.وزیر خزانه داری آمریکا اظهار کرد: ما به 
دقت تحریم هایی که باید برداشته شوند را بررسی می کنیم که برداشتن کدام تحریم ها در صورت برداشتن گام های مناسب از سوی ایران، درست است.یلن 
تصریح کرد: اگر ایران به پای بندی کامل به برجام بازگردد، سپس ما هم اقدام مشابه انجام خواهیم داد.وی به طور کلی درباره استفاده از تحریم اینگونه اظهار 
نظر کرد که »خزانه داری به استفاده موجه ، استراتژیک و عاقالنه از تحریم ها اعتقاد دارد.«وزیر خزانه داری آمریکا اضافه کرد: ما آنها را ابزاری بسیار قدرتمند 
برای دلسرد کردن بازیگران بدخواه، ارتقای پاسخگویی و پیشبرد تغییرات مثبت در رفتار دشــمنان و متخاصمان خارجی می دانیم.یلن در عین حال مدعی 
شــد امکان صدور مجوزهای اوفک به ویژه در موضوعات بشردوستانه وجود دارد و تمام تالش آنها این اســت که تحریم ها تاثیری بر جریان ارسال نیازهای 
زندگی وارد نسازد.وی ادعا کرد این یک اولویت اصلی ما در اعمال تحریم است.وزیر خزانه داری آمریکا اشــاره نکرد مسدود سازی تمام نقل و انتقال پولی 
برای خرید دارو و تجهیزات پزشکی حتی در بحبوحه همه گیری کرونا، چگونه می تواند ادعای وی در بی تاثیری تحریم بر جریان انسان دوستانه را ثابت کند.



شنبه 8 خرداد 1400 / 17 شوال 1442 / 29 می 2021 / شماره 3263
رییس اتحادیه زنبورداران استان می گوید سم پاشی بدون اعالم قبلی سبب از 

بین رفتن زنبور های عسل شده است ؛

ضربه به  زنبورها !
رییس اتحادیه زنبورداران استان اصفهان گفت: شهرداری در اواخر فروردین، با نوعی سم پاشی 
خطرناک، که بدون اعالم قبلی و ۲۵ روز قبل از موعد هر ســال )۲۰ اردیبهشت به بعد( بود، سبب 

از بین رفتن تعداد قابل توجهی از زنبور های عسل شد.
 گودرز میرزایی افزود: این سم پاشی فقط برای آفت شته، آن هم برای درختان بدون گل بود، اما 
متاسفانه شهرداری درختان اقاقیا، عرعر، کاج و... را که با گرده افشــانی خود میزبان زنبور های 

عسل هستند، سم پاشی کرد.
رییس اتحادیه زنبورداران استان اصفهان ادامه داد: زنبور می تواند تا مسافت ۴ کیلومتر پرواز کند 
و چون امسال زنبورداران به دلیل نبود گل در دشت ها رو به باغ های اطراف شهر آورده بودند، این 
سم پاشی سبب وارد شدن تلفات زیادی به آن ها شد و باید گفت سرمایه ۱۰۰ نفر که هر یک حدود 
۱۵۰ میلیون تومان بوده از بین رفته اســت.میرزایی کاهش بارش ها و وزش باد های شدید را از 
مشکالت امسال زنبورداران اصفهان و سبب کاهش تولید بیان و پیش بینی کرد: با این اتفاقات 
اصفهان رتبه ارزشمند خود در تولید عسل را از دست بدهد.وی  به مشکل گرانی شکر هم اشاره کرد 
و گفت: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، شکری را که با خرید چغندر قند، هر کیلو حدود 
۴ هزار تومان قیمت دارد، به نرخ ۱۳هزار تومان دپو کرده است.رییس اتحادیه زنبورداران استان 
اصفهان افزود: حدود هفت سال است که میزان صادرات عســل اصفهان نزولی شده و کمترین 

میزان صادرات را در سال ۹۹ داشتیم.

 بیشترین و کمترین آمار سجامی شدن در کدام
 استان ها بود؟

آمارها حاکی از آن است که مردم پنج استان تهران، خراسان رضوی، اصفهان، آذربایجان شرقی 
و خوزستان در اردیبهشت ماه در سجامی شدن پیشــتاز بودند و در مقابل مردم پنج استان ایالم، 
کهکیلویه و بویر احمد، زنجان، سمنان و خراســان جنوبی کمترین ثبت نام در سجام را داشتند.

در فرودین ماه امسال نیز تعداد ثبت نام در سامانه ســجام ۳۱۹ هزار و ۴۹۱ و تعداد احراز هویت 
شده ها نیز ۳۵۳ هزار و ۳۰ مورد بوده است.همچنین  تعداد نفرات ثبت نام شده در سامانه سجام 
در دومین ماه بهار به تفکیک هر اســتان حاکی از آن است که ۵ اســتان تهران با ۲۸ هزار و ۸۵۵ 
مورد،  خراسان رضوی با ۱۱ هزار و ۳۸ مورد،  اصفهان با ۱۰ هزار و ۸۳۵ مورد،  آذربایجان شرقی با 

٧٤٠٥ مورد وخوزستان با ٧٢١٩ مورد در صدر بیشترین ثبت نام شده ها در کل کشور قرار دارند.

برگزاری چهارمین میز طالی کشوری به میزبانی اصفهان
 عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادر کنندگان طال و جواهر اصفهان گفت: چهاردهمین 
نمایشــگاه اصفهان به صورت متوالی بر گزار می شد؛ اما سال گذشــته با توجه به بیماری کرونا 
برگزار نشــد ولی امســال در محل جدید با زحمات اتحادیه ها و انجمن ها وبه خصوص شرکت 
 نمایشگاه های اصفهان و رعایت کامل پروتکل های بهداشتی قادر به برگزاری نمایشگاه اصفهان

 شدیم. حبیب الهی خاطر نشان کرد: به نسبت شرایط موجود از لحاظ اقتصادی و پاندومی کرونا 
امسال نمایشگاه با استقبال خوبی روبه رو شــد و توانستیم دستاوردهای جدیدصنعت طال را در 
معرض بازدیدکنندگان محترم عرضه کنیم.وی  گفت: ما از دولت آینده انتظار داریم شــعار رهبر 
معظم انقالب را به صورت عملی در برنامه و دستور کار خود قرار دهند و موانعی که بر سر راه تولید 
قرار دارد را بردارند و از تولیدکنندگان حمایت شود به خصوص در روند نرخ ارز حامی تولید کنندگان 
باشند تا تولید کشور بتواند پایدار وبا ثبات مســیر خود را طی کند و اشتغال زدایی و صادرات خود 

را بتواند گسترش دهد.

خبر روز

آینده مبهم فعالیت واحد های مرغ تخم گذار
مدیرعامل اتحادیه مرغ تخم گذار استان اصفهان، تولید تخم مرغ را روندی با ثبات نسبی دانست و 
گفت: یک واحد پرورش مرغ تخم گذار، حدود۲۰ ماه به طور مستمر تخم مرغ تولید می کند و تنظیم 
تولید به نحوی که در یک فصل کاهش و 
در یک فصل مازاد محصول داشته باشد 
عمال امکان پذیر نیست. خسرو منصوری 
تاکید کرد: برنامه های واحد های پرورش 
مرغ تخم گذار بر خالف مرغ گوشــتی، 
باید دراز مدت باشد.مدیرعامل اتحادیه 
مرغ تخم گــذار اســتان اصفهان پیش 
بینی کرد: آینده تولیــد تخم مرغ جدا از 
عوامل معمول که بسته به شرایط فصلی 
و میزان مصرف در مناسبت های خاص 
است دچار چالش های جدی شــود.منصوری ادامه داد: قیمت پایین، رکود درازمدت و مشکالت 
عدیده از جمله تامین نهاده ها با وجود مدیریت در سامانه بازارگاه منجر به تحمیل زیان های بسیار 
سنگین به تولیدکنندگان شده اســت.وی اضافه کرد: در این شرایط با توجه به غیرقابل پیش بینی 
بودن آینده تولید و مخاطراتی که متوجه سرمایه تولیدکنندگان شده تولیدکنندگان انگیزه چندانی 

برای ادامه فعالیت ندارند.

شرایط فعالیت تاالرهای پذیرایی اعالم شد 
کمیته امنیتی، اجتماعی ســتاد ملی مقابله بــا بیماری کرونا موافقت خــود را در خصوص صدور 
مجوز فعالیت مجدد تاالرها مشروط بر رعایت حداکثری پروتکل های بهداشتی و نظارت دقیق بر 
اجرای ضوابط و دستورالعمل ها اعالم داشــت.در پی مکاتبات، رای زنی ها و پیگیری های مستمر 
اتاق اصناف ایران مبنی بر بازگشــایی و فعالیت مجدد تاالرها، کمیته امنیتی، اجتماعی ستاد ملی 
مقابله با بیماری کرونا موافقت خود را در خصوص صدور مجوز فعالیت مجدد تاالرها مشــروط بر 
رعایت حداکثری پروتکل های بهداشــتی و نظارت دقیق بر اجرای ضوابط و دستورالعمل ها اعالم 
داشت.براین اساس مقرر شد در فضای باز تاالرها با در نظر گرفتن فاصله ۳ متر برای هر صندلی و 
تامین فضای ۸ متر مربع برای هرنفر، حداکثر با ۳۰ درصد ظرفیت فعالیت و پذیرش مشتری برای 
خدمات صورت پذیرد.همچنین در خصوص فضای بسته و مسقف تاالرها )سالن( عالوه بر الزام 
رعایت دستورالعمل ها اعالم شده در فضای باز، رعایت محدودیت پذیرش مشتری در شهرهای قرمز 
حداکثر تا ۱۵ نفر، نارنجی ۲۰ نفر، زرد ۳۰ نفر و در شهرها با شرایط آبی تا ۵۰ نفر الزم و ضروری است.

رییس بنیاد مسکن انقالب اسالمی در اصفهان:

توسعه مسکن در دستور کار قرار دارد
رییس بنیاد مسکن انقالب اســالمی گفت: توسعه مســکن در دســتور کار بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی قرار دارد.علیرضا تابش در حاشیه آیین افتتاح و بهره برداری از پروژه ۱۹۰ واحدی گلستان 
شهرستان تیران، اظهار کرد: تسهیالت بالعوض اجرای این طرح در استان اصفهان از سوی سازمان 
برنامه و بودجه تامین شده و تاکنون بیش از ۶۰ هزار واحد مسکونی ویژه محرومان در کل کشور به 
بهره برداری رسیده است.وی افزود: ۶۰ هزار واحد مسکونی دیگر نیز در نوبت تحویل و افتتاح است و 
پروژه ها در بازه زمانی یک ساله تحویل مردم شده است.رییس بنیاد مسکن انقالب اسالمی تصریح 
کرد: پروژه های احداث و بازسازی ارزان قیمت واحدهای مسکونی در سراسر کشور را در دستور کار 
داریم.تابش اضافه کرد: توسعه حوزه مسکن در دستور کار قرار دارد و طرح های مسکن ملی به جهت 

تسهیل خانه دار شدن مردم همچنان ادامه خواهد داشت.

کافه اقتصاد

اخبار

برق نیروگاه های 
خورشیدی اصفهان به 
مصرف صنایع و رمز ارز 

می رسد
معاون اقتصادی اســتاندار اصفهان گفت: 
با ورود ســرمایه گذاران جدید و افزایش 
نرخ خرید، بــه زودی بــرق نیروگاه های 
خورشــیدی اصفهان به مصرف صنایع به 
ویژه مراکز استخراج رمز ارز می رسد.سید 
حسن قاضی عسگر با اعالم افزایش نرخ 
خرید تضمینی انرژی های پاک اظهار کرد: 
توسعه نیروگاه های خورشــیدی و بادی 
در اصفهان در دســتور کار قرار گرفته است 
و ســرمایه گذاران می توانند در این بخش 
ورود کنند؛ برق نیروگاه های خورشــیدی 
اصفهان به مصــرف صنایع و به ویژه مراکز 
اســتخراج رمز ارز می رســد.وی تصریح 
کرد: در گذشــته به علــت افزایش قیمت 
تمام شده نیروگاه های خورشیدی و عدم 
افزایش نرخ خرید تضمینی برق شــاهد 
رکود و توقف این بخش بودیم و ســرمایه 
گذاران این بازار را ترک کرده بودند.معاون 
هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان 
اضافه کرد: با افزایش نرخ ارز و تورم قیمت 
تمام شده سامانه های خورشیدی افزایش 
یافته بود کــه امروز نرخ خریــد تضمینی 
برق برای هر کیلــووات معادل قیمت بین 
المللی یک هزار و ۶۰۰ تومان در نظر گرفته 
شده که فرصت جذابی برای سرمایه گذاری 
در این بخش است.قاضی عسگر توضیح 
داد: با صرفه اقتصادی باال امکان سرمایه 
گذاری در توســعه نیروگاه هایی با انرژی 
پاک فراهم شده است و ســرمایه گذاران 
طی انعقاد قرارداد بــا اداره برق منطقه ای 
می توانند بــرق تولیدی خود را تحویل می 
دهند و امیدواریم امــکان صادرات انرژی 
های پاک هم در آینده نزدیک فراهم شود.

وی گفت: تمام نیروگاه های برق در استان 
اصفهان با حداکثر ظرفیت موجود به تولید 
برق اقــدام می کننــد و با برطــرف کردن 

مشکالت به تولید برق ادامه خواهند داد.

افتتاح و واگذاری مســکن محرومــان و تخصیص 
اعتبار برای تکمیل طرح های کالن و ملی نیمه تمام از 
مهم ترین رهاوردهای سفر محمدباقر نوبخت، معاون 
رییس جمهوری و رییس سازمان برنامه و بودجه به 
اصفهان بود.محمدباقر نوبخت روز پنجشــنبه ششم 
خرداد با ســفر به شهرســتان های این خطه عالوه بر 
بازدید از برخی از طرح هــای کالن و ملی، تعدادی از 
طرح های انجام شــده را افتتــاح کرد.معاون رییس 
جمهوری و رییس ســازمان برنامه و بودجه تیر سال 
گذشته ســفری ســه روزه به استان داشــت و در آن 

اعتبارات ویژه ای بــرای تکمیل و آغاز عملیات اجرایی 
تعدادی از طرح های عمرانی و زیربنایی به خصوص در 
بخش های مسکن، حمل و نقل و آب تخصیص یافت 
که در سفر خرداد جاری، تعدادی از این طرح ها افتتاح 
و از پیشرفت برخی از آنها نیز بازدید شد.از مهم ترین 
این طرح ها می توان به تامین مسکن برای محرومان و 
مددجویان زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی)ره( و 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی اشاره کرد که در سفر سال 
گذشته نوبخت به اصفهان، دســتور احداث سه هزار 
واحد مسکونی محرومان و در طول یک سال نیز مجوز 
بیش از هزار و ۱۵۰ واحد مسکن دیگر صادر شد و خرداد 
جاری در کمتر از یک سال حدود ۲ هزار و ۲۰۰ واحد از 
آنها به مردم تحویل داده شد.همچنین سالن ورزشی 
چندمنظوره ورزشگاه والیت دانشگاه اصفهان با زیربنای 

هفت هزار مترمربع نیز در سفر روز پنجشنبه نوبخت به 
این شهر افتتاح شد.این ورزشگاه از مصوبه های سفر 
رهبر انقالب اسالمی به اصفهان در سال ۱۳۸۱ است که 
عملیات اجرایی و طراحی آن در سال ۱۳۸۲ آغاز و در 
سال بعد، سازه بتنی آن احداث شد.افتتاح ساختمان 
ســازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یکی دیگر از 
برنامه های سفر محمدباقر نوبخت به اصفهان بود که 
او در این مراسم گشایش آن از تخصیص ۵۴۵ میلیارد 
تومان برای تکمیل طرح های نیمه تمام استان خبر داد 
و گفت: ۲۲۵ میلیارد تومان آن برای طرح کنارگذر شرق 
بود.نوبخت  همچنین به طرح خط قطار شهری اصفهان 
به بهارســتان اشــاره کرد و افزود: طرح قطار شهری 
اصفهان در حال اتمام اســت و بزرگ ترین خط ریلی 

کشور در این مرحله اجرایی شده است.

دستاورد سفر نوبخت در اصفهان؛

افتتاح مسکن محرومان تا تخصیص اعتبار مترو

اصفهان نیازمند ایجاد نیروگاه 2 هزار مگاواتی است
مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان گفت: هر سال ۲ هزار مگاوات در استان کمبود برق داریم، بنابراین نیازمند سرمایه گذاری ۲ هزار مگاواتی نیروگاه جدید برای جبران تراز 
منفی تولید و پاسخگویی به رشد بار در ۵ سال آینده هستیم.منصور شیشه فروش با بیان اینکه به شرکت های برق اعالم کرده ایم که باید قبل از اعمال خاموشی جدول خاموشی 
را برای مشترکان ارسال کنند، اظهار داشت: با توجه به شرایط ایجاد شده برای دانش آموزان که به صورت آنالین درس می خوانند، قطعی برق برای آن ها مشکل ایجاد کرده است.

مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان با بیان اینکه به شرکت برق اعالم کرده ایم برق واحدهای آموزشی قطع نشود، افزود: با توجه به زمان برگزاری امتحانات دستگاه های 
تهویه و سیستم های خنک کننده در فضاهایی که امتحانات به صورت حضوری برگزار می شود باید برقرار باشد و قطع برق انجام نشود.وی با اشاره به اینکه به شهرداری ها اعالم 
کردیم که حتما باید پیگیری کنند که برق چهارراه ها و بزرگراه ها به صورت ویژه از طریق پنل های خورشیدی جایگزین پیش بینی شود، بیان کرد: هر سال ۲ هزار مگاوات در 
استان کمبود برق داریم بنابراین نیازمند سرمایه گذاری ۲ هزار مگاواتی نیروگاه جدید برای جبران تراز منفی تولید و پاسخگویی به رشد بار در ۵ سال آینده هستیم.شیشه فروش 
با اشاره به اینکه وزارت نیرو باید به  صورت ویژه برای استان تسهیالتی قائل شود تا بتواند برای سرمایه گذاری برای ۲ هزار مگاوات نیروگاه جدید برای جبران تراز منفی اقدام 
کند، تصریح کرد: هفته گذشته برنامه مدیریت اضطراری برق در تابستان ۱۴۰۰ را تدوین کردیم و به شرکت های برق اعالم کردیم باید این برنامه اضطراری تدوین و ابالغ شود.

وز عکس ر

 با بهره برداری از مرکز مبادله و پردازش مکانیزه و هوشمند)سورتینگ( پستی ظرفیت پردازش پستی اصفهان ۴ برابر شد؛

جهش پست در روزهای پر طرفدار خریدهای غیر حضوری

مرضیه محب رسول فعالیت کســب و کارها در پست پس از 
کرونا با انفجاری افزایشــی روبه رو شد. 
ناگهان با منع تردد و ترغیب افراد برای خارج نشدن از خانه، خرید های 
غیر حضوری در میان ایرانیان طرفداران زیادی پیدا کرد .ســوی دیگر 
ماجرا کسب و کارهایی بودند که به دلیل شرایط سخت اقتصادی ناشی 
از کرونا ترجیح دادند به جای فعالیت در عرصه های فیزیکی برای کم 
کردن از هزینه های خود فضای مجازی را برای فروش و گرداندن کسب 
و کار خود انتخــاب کنند و یکــی از اصلی ترین راه هــای مبادله کاال و 
خدمات شان از طریق ارسال های پستی بود. مدیر عامل شرکت پست 
ایران اخیرا اعالم کرده روزانه بیش از دو هزار تن مرسوله های پستی در 
کشــور جابه جا می شــود؛ عددی بزرگ و عجیب که با توجه به کندی 
سیستم پست کشور با چالش های جدی روبه رو است. همین مسئله 
توجه به پست و لزوم ســرعت و به روز آوری آن را در کشورمان پر رنگ 
کرد. هر چند در ابتدای شیوه کرونا پست با شوک و غافل گیری مواجه 
شد؛ اما با گذشــت چندین ماه حاال برنامه ریزی و توسعه زیر ساخت 
های پستی در کشور و استان اصفهان شتاب گرفته است. طی ماه های 
ابتدایی شیوع کرونا در سال گذشته تنها در سه ماه فعالیت های پستی 

در اصفهان بیش از ۱۶۰ درصد نســبت به مشابه سال قبل رشد داشت. 
همین افزایش مراجعت پستی خود در  ابتدا به عنوان یک چالش برای 
این صنعت مطرح شد. شلوغی و ازدحام در اداره های پست آن هم در 
شرایط کرونایی خود نگرانی های تازه ای را ایجاد کرد. هر چند مسئوالن 
پست در اصفهان با ارائه راهکارهایی از جمله ایجاد ماشین سیار دریافت 
مرسوله های پستی تالش کردند تا از حجم مراجعات به ادارات پست 
بکاهند، اما کندی در ارسال و دریافت محموله ها بار دیگری بود که باید 
از دوش پست برداشته می شد تا هم مراجعان و هم مشتریان با خیال 
راحت تری مبادالت در این بستر را انجام دهند. یکی از این اقدامات که 
حاال روز پنجشنبه در اصفهان  راه اندازی شد پردازش هوشمند مرسوله 
های پســتی است که قرار اســت ضمن به حداقل رســاندن اقدامات 
فیزیکی، سرعت ارسال محموله ها در استان و برخی از مناطق همجوار 
را تسریع بخشد. مرکز تجزیه و مبادالت استان اصفهان به عنوان هاب 
منطقه مرکزی کشــور پس از مرکز خلیج فارس تهــران، دومین مرکز 
پردازش هوشمند مبادالت پستی کشور است که به سامانه  سورتینگ 
مجهز شده است.ماشــین آالت این ســامانه دارای انواع سامانه های 
قرائت بارکد و لیبل مانند دوربین های مخصوص بارکد خوان اســت به 

طوری که سورتر مرسوله می تواند بســته ها را بر اساس مقصد، وزن و 
حجم آنها تفکیک کند.در این سامانه، ابتدا مرسوالت را به شکل منظم و 
با فواصل از پیش تعیین شده در صف قرار می دهند و سپس به سمت 
دستگاه »پروفایلر« که وظیفه خواندن بارکد و تشخیص مقصد ارسالی 
را دارد، هدایت می کنند.این دستگاه می تواند تفکیک مرسوالت تا سه 
هزار و ۶۰۰ بسته در ساعت و ۲۰ تا ۲۵ هزار بســته را در یک نوبت کاری 
انجام دهد و مشــخصات بســته را به صورت مکانیزه در سامانه های 
کامپیوتری ذخیره و قابل برنامه ریزی کند.افزایش امنیت، کاهش سیر، 
افزایش سرعت پردازش مرسوالت، افزایش بهره وری منابع و جلوگیری 
از خطای احتمالی در تجزیه و رهسپاری از مزایای پیاده سازی این طرح 
محسوب می شود.آنگونه که عضو هیئت مدیره شرکت ملی پست گفته 
است: با استفاده از دستگاه ســورتینگ مکانیزه می توان بسته ها را با 
سرعت و دقت باال و با کمترین آسیب از یکدیگر تفکیک و به مقاصد و 
استان های مختلف ارســال و بر عکس بســته های وارده را از یکدیگر 
تفکیک و برای ارســال به مقاصد شهرســتان های اســتان آماده کرد. 
راه اندازی این مرکز موجب افزایش ظرفیت و ســرعت آماده سازی و 

تحویل بسته ها به مردم می شود.

افزایش امنیت، کاهش سیر، افزایش سرعت پردازش 
مرسوالت، افزایش بهره وری منابع و جلوگیری از خطای 
احتمالی در تجزیه و رهسپاری از مزایای پیاده سازی این 

طرح محسوب می شود

سردرود؛ قطب 
جهان نمای تابلو 

فرش دستباف
تابلو فرش سردرود یکی از صنایع 
دستی اســت که از نظر اصالت و 
ارزش منحصــر به  فــرد از قدیم 
 االیام به عنوان نهــاد قالی بافی 
و تابلو فرش ایــران معروف بوده 
و امــروزه تابلوهــای ســردرود 
زینت بخش دیوارهای موزه ها و 

قصرهای سراسر جهان است ..
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امام جمعه شهرکرد:

حوزه هنری باید به مطالبه و ذائقه مردم به خوبی پاسخ دهد
نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد اظهار داشت: مردم به آثار هنری 
بامحتوا و غنی گرایش دارند و وظیفه نهاد های انقالبی نظیر حوزه هنری اســت که به این مطالبه و 

ذائقه مردم به خوبی پاسخ دهند.
حجت االسالم و المسلمین محمد علی نکونام توجه به منویات مقام معظم رهبری در حوزه فرهنگ و 
هنر را از دیگر ضروریات برنامه های حوزه هنری برشمرد و گفت: هر زمان منویات و دغدغه های مقام 
معظم رهبری به خوبی پیگیری شده است در همان مورد موفق عمل کرده ایم و به نتایج خوبی دست 
یافته ایم.وی حمایت از استان ها در خصوص تجهیزات و امکانات را از دیگر امور ضروری دانست و 
افزود: جامعه مستعد پذیرش آثار فاخر و پرمحتواست از رو همین باید امکانات و تجهیزات بیشتری 

در اختیار نهاد های انقالبی قرار داده شود تا بتوانند آثار غنی و فاخری به مردم عرضه کنند.
نکونام اضافه کرد: بســیاری از کار های فرهنگی و هنری هنور روی زمین مانده است و می طلبد تا 
نهاد های انقالبی در این خصوص با اتکا به جوانان نخبه و استعداد کار های ناتمام را به هدف برسانند.

درخشش دانشگاه آزاد شهرکرد در بین 101 واحد دانشگاهی 
برتر ایران

رییس دانشگاه آزاداسالمی واحد شهرکرد اظهار داشت: در آخرین رتبه بندی سایمگو که سال ۲۰۲۰ 
منتشر شد، این واحد دانشگاهی توانست رتبه هفتم را میان دانشگاه های آزاد سراسر کشور کسب 

کند و بین ۱۰۱ واحد دانشگاهی برتر ایران قرار بگیرد.
ابراهیم رحیمی اضافه کرد: نظام ســایمگو، یکــی از معتبرترین نظام هــای بین المللی رتبه بندی 
دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی جهان است که دانشگاه ها را بر اساس عملکرد پژوهشی و در قالب 

مقاالتی که در نشریات معتبر بین المللی نمایه شده، ارزیابی و رتبه بندی می کند.
وی اظهار داشت: در این رده بندی، ایران با ۱۰۱ دانشگاه برتر در میان این جمع قرار گرفت که ۲۷ واحد 
دانشگاه آزاد اسالمی حضور داشتند و دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد در این رتبه بندی در رده ۸۴ 
ایران و ۸۱۰ جهان ایستاد در شاخص تحقیقات رده ۴۲۵، شاخص ابداعات رده ۵۳۸ و در شاخص 

اجتماعی در رده ۲۵۰ جای گرفت.
رحیمی خاطر نشان کرد: در این رتبه بندی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات در رده ۷۱۱ 

جهان و ۲۲ ایران و رتبه نخست را میان دانشگاه های آزاد سراسر کشور به خود اختصاص داد.

مرغ به اندازه کافی به کشتارگاه های چهارمحال و بختیاری 
تحویل داده نمی شود

معاون بازرگانی سازمان صمت چهارمحال و بختیاری با اشــاره به کمبود مرغ در بازار استان اظهار 
داشت: نیاز روزانه استان به مرغ حدود ۸۰ تن است، اما طی ۱۰ روز گذشته به طور میانگین تنها حدود 
۴۵ تن مرغ توسط مرغداری ها به کشتارگاه تحویل داده شــده و این میزان جوابگوی نیاز استان 
نیست.مرادی افزود: متولی تامین مرغ در استان سازمان جهادکشاورزی است، متاسفانه مرغ به 

اندازه نیاز استان به کشتارگاه ها برای کشتار تحویل داده نمی شود.
وی اضافه کرد: به گفته مســئوالن ســازمان جهادکشــاورزی چهارمحال و بختیاری یکی از دالیل 
کمبود مرغ در استان، وقفه به وجود آمده در جوجه ریزی در ماه های قبل بوده است، در حال حاضر 

جوجه ریزی در مرغداری ها انجام شده و این کمبود در آینده رفع خواهد شد.
معاون بازرگانی سازمان صمت چهارمحال و بختیاری ادامه داد: جلسات متعدد برای بحث کمبود 
مرغ در چهارمحال و بختیاری برگزار شــده است، اما به نظر می رســد باید بر بحث تحویل مرغ به 

کشتارگاه نظارت بیش تری صورت بگیرد.

بام ایراناخبار

استاندار چهارمحال و بختیاری اعالم کرد :

ارائه اعمال محدودیت در تعطیالت نیمه خرداد توسط ستاد ملی کرونا

اســتاندار چهارمحال و بختیاری گفت: پیشنهادات ستاد استانی کرونا 
برای اعمال محدودیت تردد و برگزاری انواع مراســمات در تعطیالت 
پیش رو به ســتاد ملی اعالم شــود، اگر بــرای این ایام ســتاد ملی 
محدودیت های خاصی را اعالم نکرد، می توان از ظرفیت ستاد استانی و 

نیروی انتظامی برای اعمال محدودیت استفاده کرد.
اقبال عباسی در ستاد اســتانی مدیریت بیماری کرونا در چهارمحال و 
بختیاری با اشــاره به تعطیالت پیش رو در نیمه خردادماه، اظهار کرد: 
عادی انگاری مردم در این ایام و شرکت آن ها در مجالس شادی، عزا، 
دورهمی های خانوادگی و مســافرت می تواند باعث افزایش شــیوع 

بیماری کرونا در استان شود.
استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: الزم است پیشنهادات ستاد 
استانی کرونا برای اعمال محدودیت تردد و برگزاری انواع مراسمات در 
تعطیالت پیش رو به ستاد ملی اعالم شود، اگر برای این ایام ستاد ملی 
محدودیت های خاصی را اعالم نکرد، می توان از ظرفیت ستاد استانی و 

نیروی انتظامی برای اعمال محدودیت استفاده کرد.
وی با بیان اینکه پس از آغاز ســیر نزولی بیماری کرونــا و گذر از پیک 
چهارم مجددا برگزاری جلســات اداری به روال سابق بازگشته است، 
گفت: مکاتبه ای با اعضای شورای اداری چهارمحال و بختیاری انجام 

و در آن ذکر شود که مدیران دســتگاه های اجرایی از برگزاری جسات 
غیرضروری و مراســمات تودیع و معارفه در این شرایط اجتناب کنند و 

جلسات ضروری نیز با حداقل افراد و در مدت زمان کوتاه برگزار شود.
عباســی در ادامه با تاکید بر اینکــه تا فرارســیدن روز ۲۸ خرداد زمان 
برگزاری انتخابات فرصت زیادی باقی نمانده اســت، خاطرنشان کرد: 
بالغ بر ۱۰۰۰ شعبه رای برای رای گیری از واجدین شرایط در چهارمحال 
و بختیاری پیش بینی شده اســت و بالغ بر ۲۲ هزار نفر عوامل اجرایی 
در فرآیند برگزاری انتخابات حضور دارند، بنابراین رعایت پروتکل های 

بهداشتی در شعب رأی گیری از الزامات محسوب می شود.
اســتاندار چهارمحال و بختیــاری تاکید کــرد: دبیر ســتاد انتخابات 
چهارمحال و بختیاری طی جلسه ای با اصحاب رسانه و فعاالن فضای 
مجازی بحث پروتکل هــای ابالغی برای برگــزاری انتخابات را تبیین 
کند، نباید پروتکل های بهداشــتی در فرآیند انتخابــات به هیچ عنوان 
نقض شــود.وی با تاکید بر اینکه فرمانداران شهرستان های ده گانه در 
چهارمحال و بختیاری باید فورا تخلفات ستادهای انتخاباتی در خصوص 
بحث تبلیغات زودهنگام و مراعات نکردن پروتکل های بهداشتی را به 
ســتاد انتخابات اســتان و نیروی انتظامی برای برخورد گزارش کنند، 
تصریح کرد: اگر فرماندار یا بخشداری در این حیطه کوتاهی کند با او به 

شدت برخورد خواهد شد، برپایی اجتماعات تبلغاتی نیز ممنوع است.
عباسی بیان کرد: به دلیل رعایت فاصله اجتماعی و جلوگیری از ایجاد 
تجمع در شعب رای گیری تعداد شعب به اندازه مورد نیاز افزایش پیدا 
کرده، همچنین ساعات رای گیری در صورت نیاز تا ساعت دو بامداد روز 

۲۹ خردادماه نیز قابل تمدید است.
استاندار چهارمحال و بختیاری افزود: در شعب اخذ رای باید تمهیدات 
الزم برای تامین برق مانند تهیه ژنراتــور، برق اضطراری و ... در صورت 
قطعی اندیشیده شــود، همه دســتگاه های اجرایی همکاری الزم را با 
ســتاد انتخابات برای فراهم کردن زیرســاخت های الزم برای رعایت 

پروتکل های بهداشتی در شعب اخذ رای داشته باشند.
وی تاکید کرد: تمامی دســتگاه های اجرایی موظف هســتند هنگام 
مراجعه افراد به ادارات، قبل از ورود با اســتفاده از کد ملی در ســامانه 
وزارت بهداشت ابتالی فرد به کرونا را بررســی کنند، اگر فرد در سامانه 
به عنوان فرد کرونا مثبت ثبت شده است باید از ورود او به اداره جلوگیری 
شود.عباسی در پایان در خصوص برگزاری انتخابات هیئت های ورزشی، 
انتخابات هیات مدیره های تعاونی ها و ...، گفــت: اگر امکان برگزاری 
انتخابات به صورت مجازی فراهم نیست، احکام اعضای هیئت مدیره 

تا پایان مردادماه تمدید شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به تعطیالت 
پیش رو در نیمه خردادماه، اظهار کرد: عادی انگاری 
مردم در این ایام و شرکت آن ها در مجالس شادی، 
عزا، دورهمی های خانوادگی و مسافرت می تواند 

باعث افزایش شیوع بیماری کرونا در استان شود
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مفاد آراء
3/31 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3 قانون و ماده  13 آئین نامه قانون تعین تکلیف وضعیت ثبتی 

و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار 
بخش  16 ثبت اصفهان باستاد اسناد رسمی مالکیت مشاعی و اسناد عادی تسلیمی 
تصرفات مفروزی و مالکانه و بالمعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است لذا طبق 
ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15  روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور اســناد مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات اسناد مالکیت صادر خواهد شد . صدور سند مالکیت 

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست . 
بــر رای شــماره 139960302018002077 کالســه پرونــده  1-برا
1398114402018000142 آقــای محمدعلی صابری  فرزند عباس  بشــماره 
شناسنامه 211 صادره از اصفهان نسبت به ششدانگ یک باب کارگاه به مساحت 
99/82 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 313 اصلی واقع در منطقه صنعتی 

دولت آباد بخش 16 ثبت اصفهان در ازای مالکیت مشاعی اولیه 
بــر رای شــماره 139960302018002078 کالســه پرونــده  2-برا
1398114402018000141 آقــای محمدعلی صابری  فرزند عباس  بشــماره 
شناسنامه 211 صادره از اصفهان نسبت به ششدانگ یک باب کارگاه به مساحت 
92/68 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 313 اصلی واقع در منطقه صنعتی 

دولت آباد بخش 16 ثبت اصفهان در ازای مالکیت مشاعی اولیه 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/3/8  
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/3/23

م الف : 1139793 ابراهیم غفاری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک برخوار

مفاد آراء
3/32 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3 قانون و ماده  13 آئین نامه قانون تعین تکلیف وضعیت ثبتی 

و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار 
بخش  16 ثبت اصفهان باستاد اسناد رسمی مالکیت مشاعی و اسناد عادی تسلیمی 
تصرفات مفروزی و مالکانه و بالمعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است لذا طبق 
ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15  روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور اســناد مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات اسناد مالکیت صادر خواهد شد . صدور سند مالکیت 

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست . 
برابــر رای اصالحــی شــماره 140060302018000178 کالســه پرونــده 
139960302018001825 آقــای حمید ســروش نیا فرزند علی اکبر  بشــماره 
شناسنامه 758  صادره از اصفهان  نسبت به یک باب کارگاه به مساحت 199/92  
متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 313 اصلی واقع در منطقه صنعتی دولت 

آباد بخش 16 ثبت اصفهان در ازای مالکیت مشاعی اولیه
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/3/8 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/3/23

م الف : 1139944 ابراهیم غفاری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک برخوار
تحدید حدود اختصاصی

3/33 شماره نامه : 140085602024002197-1400/03/02 چون تحدید حدود 
ششدانگ یک باب خانه پالک 4483/4751 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق 
پرونده ثبتی به نام آقای فرج اله قربانی چم کهریزی فرزند جعفرقلی در جریان ثبت 
است و به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت 

اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز 
دوشنبه مورخ 1400/04/07 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، 
لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر 
در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و 
طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترضین 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به 
 مرجع ذیصالح قضائی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نمایید. 
 م الــف: 1139272 قویــدل رئیــس منطقــه ثبــت اســناد و امــالک 

جنوب اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

3/34 شــماره نامه : 140085602024002175-1400/03/02 نظر به اینکه به 
موجب رای شماره 139960302024004116 مورخ 1399/10/14 هیات قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 82/70 متر مربع تحت شماره فرعی 4752 از اصلی 4483 مفروز 
و مجزی شده از شماره 131 فرعی از اصلی مزبور  واقع در بخش 5 ثبت اصفهان در 
مالکیت آقای عباسعلی اسکندری پور فرزند محمود مستقر گردید و پرونده ثبتی فاقد 
سابقه تحدید حدود می باشد لذا به اســتناد تبصره ذیل ماده 13 قانون فوق الذکر و  
طبق تقاضای مالک تحدید حدود ملک مرقوم در روز دوشنبه مورخ 1400/04/07 
ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد و به موجب این آگهی به کلیه 
مالکین و مجاورین اعالم می گردد تا در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند و 
اعتراضات مالکین و مجاورین مطابق مــاده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت 
مجلس تحدید حدود و فقط تــا 30 روز پذیرفته خواهد شــد و معترض طبق ماده 
86  آئین نامه قانون ثبت باید از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره، ظرف یک ماه 
دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی تســلیم و گواهی تقدیم دادخواست را 
اخذ و به این واحد ثبتی ارائه نماید، درغیر این صورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی 
وی می تواند به دادگاه  مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت 
و به اداره ثبت تســلیم نماید و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با 
رعایت مقررات ادامه میدهد. م الف: 1139219 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد 

و امالک جنوب اصفهان

حذف بهاء ثمنیه اعیانی
 3/35 شــماره نامــه: 140085602025002438-1400/03/03 بر اســاس
 تقاضای حسن نصر اصفهانی فرزند عباسعلی مبنی بر حذف عبارت »به استثناء 
بهاء ثمنیه اعیانی« از تمامت ششــدانگ پالک 18/9272 مــورد ثبت صفحه 
الکترونیــک 139920302025014480 واقــع در بخش 14 ثبــت اصفهان 
که طبق ســوابق / گواهی دفتر امالک، مالــک بهاء ثمنیه اعیانــی مزبور خانم 
 فاطمه کبیری رنانی فرزند ابوالقاسم همســر مرحوم حسن اقاجانی می باشد در
 اجرای تبصره یک ماده 105 اصالحی آیین نامه قانون ثبت، کارشــناس رسمی 
دادگســتری بهاء مورد ثبت فوق را مبلغ 110/000/000 ریال تعیین نموده که 
متقاضی فوق الذکــر مبلغ مزبور را طی فیش شــماره 0010426973708179 
مورخ 1400/02/13 به صندوق سپرده ثبت تودیع نموده و اعالم داشته از نشانی 
مالک بهاء  اعیانی مذکور و حیات یا ممات وی اطالعی ندارد لذا مراتب فقط یک 
مرتبه در روزنامه کثیراالنتشار آگهی می شــود تا ذینفع جهت اخذ سپرده مذکور 
به اداره ثبت اســناد و امالک منطقه غرب اصفهان واقــع در خیابان طیب کوچه 
ســرلت مراجعه نماید و در صورتی که مدعی تضییع حق باشــد از تاریخ انتشار 
این آگهی بــه مدت یک ماه به مراجــع صالحه قضایی مراجعــه و گواهی طرح 
دعوی را به این اداره تســلیم نماید. در صورت عدم ارائــه گواهی طرح دعوی 
 عبارت » به اســتثناء بهاء ثمنیه اعیانی« از ســند فوق الذکر حذف خواهد شــد. 
م الف: 1140306 ابوالفضل شــهریاری نائینی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان

آگهی تغییرات موسســه انجمن شــرکتهای دانش بنیان استان 
اصفهان به شماره ثبت 369 و شناسه ملی 14007808130 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1399/10/24 و 
نامه شماره 14/11154/ص مورخ 99/11/14 اتاق بازرگانی تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد :گزارش عملکرد اجرایی و مالی هیات مدیره و تراز منتهی به سال مالی 1398 
تصویب کشد. حسن موالیی نجف آبادی کدملی 0039396460 به سمت بازرس 
اصلی و آریان ستوده مهر کدملی 0920133770 به سمت بازرس علی البدل برای 
مدت یک سال انتخاب شــدند. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خمینی شهر )1141643(

نخســتین پردیس ســینمایی چهارمحال و بختیاری 
و دومین کافه ســینمای روباز کشــور با حضور رییس 
حوزه هنری کشــور و جمعی از مســئوالن اســتانی در 
شهرکرد گشایش یافت.معاون هماهنگی امور عمرانی 
استانداری چهارمحال و بختیاری در آیین گشایش این 
پردیس سینمایی گفت: با وجود اینکه شیوع ویروس 
کرونا موجب تاخیر در بازسازی سینما بهمن شهرکرد و 
تبدیل آن به پردیس سینمایی شد، اما با تالش مجموعه 
مدیریتی استان و همکاری مســئوالن کشوری در این 
زمینه این پردیس با چهار ســالن مسقف و یک سالن 
روباز پذیرای عالقه مندان به هنر سینماست.مجید نظری، 
نبود سالن سینما در دیگر شهرســتان های استان را به 
عنوان یکی از نقایص زیرساختی در حوزه فرهنگ و هنر 

چهارمحال و بختیاری دانست و افزود: زیرساخت های 
هنری و فرهنگی در چهارمحال و بختیاری متناســب با 
جمعیت و نیاز های آن نیســت و الزم است اختصاص 
اعتبارات عمرانی این حوزه با نگاه ویژه تری دنبال شود.

رییس حوزه هنری چهارمحال و بختیاری نیز در ادامه این 
آیین با اشاره به اینکه بیش از ۶۰ میلیارد ریال برای ایجاد 
نخستین پردیس سینمایی استان هزینه شده است، 
گفت: ظرفیت یکی از چهار سالن این پردیس ۲۲۰ نفر و 
سه سالن حدود ۶۰ نفر است و سالن روباز دارای ظرفیت 
متغیر برحسب تعداد صندلی هاست. حجت ا... شیروانی 
افزود: با توجه به اینکه ســاختمان حوزه هنری استان 
امکانات محدودی دارد سعی خواهد شد با هماهنگی و 
با در نظر گرفتن اولویت فعالیت های سینمای در پردیس 

بهمن، شــرایط برای راه اندازی کانون فرهنگی و هنری 
نیز در این مجموعه فراهم شود.شــیروانی خاطر نشان 
کرد: هنرمندان چهارمحال و بختیاری در حوزه ســینما 
توانایی های بســیاری دارند و امید مــی رود در آینده با 
راه اندازی حداقل یک سالن سینما در مراکز شهرستان ها 
عالوه بر مهیا شدن شرایط برای نمایش فیلم و افزایش 
رویداد های هنری، اســتعداد ها و ظرفیت های استان 

نیز دیده شود.

مدیر بخــش طیور، زنبور عســل و کرم ابریشــم 
جهادکشــاورزی چهارمحال و بختیــاری گفت: از 
ابتدای اردیبهشت ماه تاکنون ۸۸ جعبه نوغان الرو 
یک روزه بیــن نوغان داران اســتان برای پرورش 
کرم ابریشم توزیع شد.حسن رحمانی با اشاره به 
اینکه ۵۰ نفر در استان در حوزه نوغان داری مشغول 
فعالیت هستند، افزود: بین نوغان داران جعبه های 

۲۵ هزارتایی تخم نوغان یارانه دار توزیع شد.
رحمانی به افزایش ۶۰ درصدی توزیع جعبه نوغان 
در استان اشاره و اضافه کرد: فعالیت نوغان داری در 
شهرستان های شهرکرد، بن، اردل، بروجن، سامان 

و لردگان در حال اجراست.
وی ادامه داد: دوره پرورش کرم ابریشم ۴۵ روزه 

است و تنها یک دوره در ســال انجام می شود و در 
هر جعبه براساس میانگین تولید ۳۰ کیلوگرم پیله 

برداشت می شود.
رحمانی با اشاره به اینکه پارسال ۵۵ جعبه نوغان 
در اســتان توزیع شــد، گفت: به ازای هر جعبه ۳۰ 
کیلوگرم پیله َتر برداشت می شــود که پیش بینی 
می شود امســال ۲ هزار و ۵۰۰ کیلوگرم پیله َتر در 
استان برداشــت شــود و ارزش هر کیلوگرم پیله 
َتر یــک میلیــون و ۳۰۰ هــزار ریال اســت.وی با 
اشــاره به اینکه جعبه ها به صورت یارانه ای توزیع 
می شود، افزود: به ازای هر جعبه ۲۵۰هزار ریال از 

نوغان داران دریافت شده است.
رحمانی با اشــاره به ارائه آموزش پیش از شروع 

پرورش کرم ابریشــم به فعاالن این حوزه اشاره و 
اضافه کرد: هم اکنون آموزش ها به صورت مجازی 

برای نوغان داران در حال اجراست.
وی خاطر نشان کرد: از هر پنج کیلوگرم پیله حدود 
۲ کیلوگرم نخ ابریشم تولید می شود و پرورش الرو 
روی کیفیت ابریشــم تاثیرگذار است و با مدیریت 
و تغذیه صحیح و مناســب، کیفیت پیله افزایش 

پیدا می کند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری چهارمحال و بختیاری تشریح کرد:

افتتاح دومین کافه سینمای روباز کشور در شهرکرد
  مدیر بخش طیور، زنبور عسل و کرم ابریشم جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری  خبرداد :

 افزایش 60 درصدی توزیع جعبه نوغان در چهارمحال 



شنبه 8 خرداد 1400 / 17 شوال 1442 / 29 می 2021 / شماره 3263
جزئیات ضرب و جرح یک محیط بان در پارک ملی قمیشلو

یک محیط بان حین گشت زنی در پارک ملی و پناهگاه حیات وحش قمیشلو مورد حمله و ضرب 
و جرح دو شکارچی قرار گرفت.محیط بان رضاقلی خسروی از محیط بانان پارک ملی و پناهگاه 
حیات وحش قمیشلو شامگاه چهارشنبه حین گشــت زنی در این منطقه مورد حمله شکارچیان 
غیرمجاز قرار گرفت. شکارچیان با ضربات چوب این محیط بان را مصدوم کردند.در همین پیوند 
مرتضی جمشــیدیان، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست اســتان اصفهان گفت: دو شکارچی 
غیرمجاز پس از تجاوز به حریم منظقه قمیشلو در حال تعقیب و گریز، با یکی از محیط بانان پارک 
ملی درگیر و او را مورد ضرب و جرح قراردادند.وی با بیان اینکه محیط بان توسط دیگر محیط بانان 
منطقه به اورژانس بیمارستان شاهین شــهر منتقل شــد، افزود: این محیط بان در بیمارستان 
بستری بوده و به دلیل شکستگی سر و بینی اقدامات درمانی الزم برای ایشان صورت گرفت و پس 
از اینکه تا حدودی به وضعیت مناسب رسید از بیمارســتان مرخص شد.فرمانده یگان حفاظتی 
محیط زیست اســتان اصفهان گفت: متخلفان و ضاربان شناسایی شــدند و مورد پیگرد قانونی 
هســتند و از طریق مراجع قضایی روند دســتگیری آنها انجام می شود.جمشیدیان خاطرنشان 
کرد: به دلیل خشکسالی وحوش علف خوار به مزارع اطراف پارک، برای دسترسی به آب و علوفه 

پناه می برند و این امر برخی از متخلفان شکار و صید را به تعدی به این مناطق ترغیب می کند.

افزایش صفحات مجازی غیرمجاز روانشناسی
رییس سازمان نظام روانشناسی و مشــاوره کشــور با بیان اینکه حدود ۳۵۰۰صفحه ارائه دهنده 
خدمات روانشناسی و مشاوره غیر قانونی در فضای مجازی توســط این سازمان شناسایی شده 
اســت، گفت: گاها پس از معرفی برخی افراد ارائه دهنده خدمات روانشناسی و مشاوره غیر مجاز 
درفضای مجازی به دادگاه ها، شاهد منع تعقیب آنها هستیم که این امر نشان دهنده عدم هماهنگی 
میان دستگاه های مجری است.دکتر محمد حاتمی ادامه داد: این افراد تحصیالت روانشناسی و 
مشاوره ندارند که پس از معرفی این افراد به دادگاه ها، منع تعقیب برای شان صادر می شود. از این رو 
الزم است هماهنگی میان سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور، قوه قضاییه، سازمان بهزیستی، 
صدا و سیما و ســایر ارگانهای مجری شــکل گیرد تا بتوان مقابل فعالیت غیر مجاز روانشناسی و 
مشاوره ایســتاد.حاتمی با بیان اینکه فعالیت صفحات غیر مجاز روانشناسی و مشاوره در دوران 
پاندمی کووید ۱۹ نسبت به گذشته حدود سه برابر افزایش داشــته است، تصریح کرد: در این ایام 
مردم بیشتر از گذشته نیازمند دریافت خدمات روانشناسی و مشاوره بودند و از طرفی نمی توانستند 
مانند قبل به راحتی به صورت حضوری به روانشناسان مراجعه کنند، افراد غیر متخصص نیز از این 

فرصت استفاده و خود را مطرح کردند و آسیب های فراوانی به خانواده ها زدند.

دستور اداری افزایش مرخصی زایمان به شعب تامین 
اجتماعی ابالغ شد

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با صدور دستور اداری به شعب این سازمان در سراسر کشور اجرای 
مصوبه هیئت وزیران مبنی بر افزایش مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه را ابالغ کرد.در دستور اداری صادر 
شده از سوی مصطفی ساالری آمده است: در اجرای مصوبه هیئت محترم وزیران مبنی بر پیش بینی 
بار مالی ناشی از افزایش مدت مرخصی زایمان در لوایح بودجه سنواتی و یا لحاظ کردن به عنوان دیون 
دولت، توجه واحد های اجرایی سازمان تامین اجتماعی را به رعایت نکات زیر جلب می کند:بیمه شدگان 
زن با ارائه درخواست در ســامانه خدمات غیرحضوری و بارگذاری مدارک و مستندات مربوطه شامل 
تصویر شناسنامه مادر، گواهی والدت یا شناسنامه فرزند و گواهی پزشک ذی ربط، می توانند در صورت 
تمایل از افزایش مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه بهره مند شــوند.واحد های اجرایی سازمان تامین 
اجتماعی موظفند با رعایت کلیه شرایط قانونی نسبت به صدور سند پرداخت کمک بارداری )مرخصی 

زایمان( موضوع این دستور اداری و ارسال آن به اداره کل امور مالی اقدام کنند.

۴۰درصدازگروهباالی۸۰سالدراصفهانهنوزبرایتزریقواکسنمراجعهنکردهاند؛

سالمندان؛ قربانی واکسن گریزی فرزندان

واکسیناسیون ســالمندان و افراد باالی 
پریسا سعادت

هفتاد ســال طــی هفته هــای اخیر در 
استان اصفهان همزمان با سراسر کشور به اجرا درآمده است. با وجود 
اعالم فراخوان های چندین باره اما بر اســاس آمار هنوز 4۰ درصد از 
افراد واجد شرایط ســالمند برای دریافت واکسن مراجعه نکرده اند. 
این در حالی است که به گفته مسئوالن علوم پزشکی استان؛ برای آنها 
واکسن تهیه شده است. بحث بر سر زدن یا نزدین واکسن در ایران هم 
مانند همه جای دنیــا موافقان و مخالفانی دارد هــر چند افراد برای 
تزریق واکســن کرونا مختار هســتند؛ امــا در مورد واکسیناســیون 
سالمندان این خانواده ها و فرزندان هســتند که اغلب برای پدرها و 
مادرهایشان تصمیم گیری می کنند. در این میان بسیاری از سالمندان 
قربانی بدبینی فرزندان شان نســبت به تزریق واکسن شده اند. این 
موضوع به خصوص در نواحی روســتایی و در شــهرهای کوچک هم 

بیشتر دیده می شود. 
این وضعیت در حالی اســت که در بیش از یک ســال از شیوع کرونا 
سالمندان به دلیل محدودیت ها و قرار گرفتن در گروه های پر خطر 
با بیشــترین محدودیت ها روبهرو بوده اند و همین مســئله سالمت 
جسمی و روانی آنها را به شــدت در خطر قرار داه اســت. با توجه به 

احتمال شیوع دوباره کرونا که با انواع جهش یافته هندی و آفریقایی 
آن مســلما قوی تر و کشــنده تر از پیک های قبلی خواهد بود، افراد 
سالمند برای ایمنی بیشــتر و حفظ ســالمتی الزم است که واکسن 
تزریق کننــد؛ اما تقریبا راهی بــه جز راضی کردن خانــواده ها در این 

زمینه وجود ندارد.
رییس مرکز بهداشت اســتان اصفهان در رابطه با روند واکسیناسیون 
گروه های خاص و پرخطر در اصفهان بیان کرد: گروه های افراد مسن 
باالی ۸۰ سال را شروع کردیم و به تدریج به پایین می آییم و جمعیت 
گروه های پایین تر به ترتیب بیشــتر خواهد شد، به همین دلیل مراکز 
تجمیعی راه اندازی کردیم یعنی مراکزی که بتوانند به صورت همزمان 

به ۱۰ الی ۱۵ نفر از افراد سرویس دهی کنند. 
به شکلی در دل محله ها و با دسترسی مناسب این مراکز را از دو عدد 
در مصالهای بزرگ اصفهان و نمایشگاه های بین المللی پل شهرستان 
شــروع کردیم و اکنون درحال رســاندن تعداد ۶ مرکز در اطراف شهر 
هستیم تا افراد بتوانند با دسترسی مناسب و کمترین تعامل و ازدحام 
خدمات دریافت کنند.حیــدری با تاکید بر مراجعه گروه های ســنی 
پرخطر بیان کرد: متاســفانه میزان مراجعه افراد سالمند به تعدادی 
که باید باشد، نیســت. مثال در گروه باالی ۸۰ ســال هنوز حدود 4۰ 

درصد از جمعیت مراجعه نکــرده اند درحالی که برای آنان واکســن 
تهیه شده اســت. البته با پایین آمدن گروه های سنی درصد جمعیت 
بیشتر می شود و همکاران ما و حوزه سالمت برای سالمت مردم این 
واکســن را تدارک دیده اند و هیچ جای نگرانی نیســت و اگر سوالی 
دارند می توانند با شــماره ۳۱۱۳ تماس گرفته و دغدغه ها و سواالت 

شان را برطرف کنند.
وی افزود: به غیــر از یک روز بعد از عید فطر که پرواز حامل واکســن 
از چین تاخیر داشــت و برنامه ها یک روز به هم ریخت، تاکنون کمبود 
واکســن در اصفهان نداشــتیم و همچنان براســاس واکسنی که به 
اصفهان می رســد به افراد پیام می دهیم بنابرایــن هیچ جای نگرانی 
وجود ندارد به این علت که واکســن یک زنجیره ســرد حساب شده 
دارد و خیلی حساس اســت که اگر این زنجیره رعایت نشود واکسن 
ازبین می رود. بنابراین دعوت براساس همین اصل انجام می شود و 
اکنون به اندازه کافی برای همه گروه هایی که عرض شد واکسن وجود 
دارد و امیدواریم تا پایان ماه آینده همه گروه های پرخطر ســالمند و 
بیماران خاص کامال پوشش داده شــوند.حیدری با اشاره به مطالب 
منتشر شــده در فضای مجازی مبنی بر عوارض خطرناک واکسن ها 
گفت: متاسفانه شــایعاتی در فضای مجازی منتشــر شده است که 
باعث به هم ریختگی ذهنی مردم می شــود برای مثال گفته شده که 
یکی از واکســن ها ایجاد بیماری یا مرگ و میــر می کند درصورتی که 
ما برای ســالمت مردم واکســن می زنیم و باید جلوی مرگ و میر را 
بگیریم و هر واکسن چه واکســنی که به مادر و نوزاد تزریق می شود و 
چه واکسن کرونا، یک درصد عارضه دارد و این درصد خیلی کم است و 
همه این واکسن ها فاز های بالینی خود را طی کرده اند و ازطرفی برخی 
واکســن ها مثل واکســن کره ای که صحبت از لخته شدن درمورد آن 
 مطرح است، در کشور های پیشرفته دنیا هم استفاده شده و این موارد 

رصد می شود.
وی ادامه داد: ما در محل واکسیناســیون کمیته عوارض واکســن و 
پزشک داریم که اگر افراد سوالی دارند پزشک درخدمت آنان است و 
همچنین برای بیماران خاص مراکز جدا درنظر گرفته شده است و قبل 
از تزریق باید برگه از پزشک شان همراه داشته باشند و همه این ها با 
مالحظات و تدابیر الزم وجود دارد و افــراد پس از تزریق باید به مدت 
۲۰ دقیقه در مرکــز بمانند تا اگر عارضه حادی اتفاق افتاد، پزشــک و 
تیم اورژانس با کیت های احیا حضور داشــته باشــند که خوشبختانه 
تاکنون هیچ عارضه حادی از دو ماه پیش که تزریق واکسن آغاز شده، 

مشاهده نشده است.

با مسئولان جامعه

عضو کمیته علمی ســتاد ملی مقابله با کرونا ضمن 
تشریح وضعیت این بیماری در کشور، توضیحاتی 
درباره علت بروز بیماری قارچ سیاه در میان مبتالیان 

کرونا ارائه کرد.
دکتر مســعود مردانی درباره بیماری عفونی قارچ 
ســیاه یا موکورمایکوزیس، گفت: ایــن بیماری در 
همه نقاط دنیا ممکن است رخ دهد. بیماری قارچی 

مهاجم که بیشتر مخاط بینی و ریه را درگیر می کند و 
بیمارانی که کورتون با دز باال دریافت می کنند، ممکن 
است گرفتار این بیماری شوند. بیمارانی که در هند به 
دلیل کرونا در حد باالیی دگزامتازون دریافت کرده 

بودند، دچار بیماری قارچ سیاه شدند.
وی با تاکید بر اینکه این بیماری از کرونا کشنده تر 
است، اظهار کرد: درمان بیماری به داروی ضدقارچ 
نیــاز دارد که در هند شــاید به دلیل مســائل مالی 
نتوانستند به بیماران بدهند و بیماری نیز گسترش 
بیشــتری یافت. چند ماه قبل یک مورد از ابتال به 
بیماری قارچ ســیاه در بیمارســتان لقمان داشتم 

که به دلیل تزریق دگزامتــازون زیاد این بیماری را 
گرفت و پس از بهبود از کرونا 4 تا ۶ هفته هم درمان 
عفونت قارچی را دریافت کرد و با حال عمومی خوب 

از بیمارستان مرخص شد.
مردانی ادامــه داد: به هیچ عنوان مردم به شــکل 
ســرخود اقدام به مصرف کورتون نکنند. در صورتی 
که بیماری به چشم برســد باید چشم تخلیه شود.
وی در ادامه درباره وضعیت بیماری کرونا در کشور، 
تصریح کرد: روند روبه کاهش بیماری در اکثر قریب 
به اتفاق استان های کشور نشان می دهد که بیماری 

در حال کنترل است. 

ماجرای بروز »قارچ سیاه« در مبتالیان کرونا؛ 

 خودسرانه کورتون مصرف نکنید

رویداد گنج با 
محوریت کم آبی 

در اصفهان
دومین رویداد گنج فعاالن 
مردمــی و جهــادی ویــژه 
گروه های متمرکز بر منطقه 
اصفهــان و چهارمحــال و 
بختیاری با موضوع کم آبی 

در اصفهان برگزار شد.

7 فرد گرفتار شده در تله سیژ ناژوان اصفهان نجات یافتند
هفت فردی که به دلیل بروز مشکالت فنی در تله سیژ ناژوان اصفهان در ارتفاع محبوس و گرفتار شده 
بودند، با کمک نیروهای آتش نشانی نجات یافتند.سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شهرداری اصفهان گفت: این حادثه ساعت ۱۳ و ۱۲ دقیقه رخ داد و نیروهای امداد و نجات در ارتفاع 
و کوهستان از ایستگاه های شماره یک، سه و ۱۲ به محل اعزام شدند.فرهاد کاوه آهنگران با اشاره 
به اینکه بازشدن نردبان آتش نشــانی در میان درختان ناژوان کاری زمان بر و دشوار است، افزود: 
عملیات امداد و نجات مدتی به طول انجامید تا به همه گرفتار شدگان در ارتفاع امدادرسانی شود.

وی ادامه داد: همه هفت نفر  که در ارتفاع گرفتار شده بودند با کمک نیروهای آتش نشانی به پایین 
منتقل شدند.سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان علت این حادثه را 

نقض فنی اعالم و تصریح کرد: علت حادثه قطعی برق نبوده است.

 40 فقره سرقت قطعات خودرو در شاهین شهر
رییس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت 
باتری خودرو در شهرستان شــاهین شهر موضوع به صورت ویژه در دســتور کار کارآگاهان پلیس 
آگاهی فرماندهی انتظامی آن شهرستان قرار گرفت. سرهنگ حســین ترکیان افزود: کارآگاهان 
پس از بررسی محل های وقوع سرقت و جمع آوری آثار و مدارک و ادله الزم هویت اصلی عامل این 
سرقت ها را به دست آورد و با استعالم های مربوطه دریافتند وی فردی سابقه دار است.رییس پلیس 
آگاهی فرماندهی انتظامی استان اصفهان خاطر نشــان کرد: کارآگاهان پس از هماهنگی با مقام 
قضایی فرد مذکور را در یک عملیات ضربتی در مخفیگاه خود دستگیر و به پلیس آگاهی شهرستان 
منتقل کردند.این مقام انتظامی عنوان داشت: متهم در بدو ورود به پلیس آگاهی هنگام مواجهه با 
مدارک و مستندات کارآگاهان لب به اعتراف باز کرده و به 4۰ فقره سرقت قطعات خودرو های پارک 
شده شهروندان در حاشیه خیابان ها و کوچه های خلوت اقرار کردکه در این خصوص پرونده تشکیل 

و وی برای انجام اقدامات قانونی تحویل مرجع قضایی شد.

کشف 313 کیلو انواع مواد مخدر در فوالدشهر
فرمانده انتظامی استان اصفهان بیان داشت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر اصفهان از نگهداری 
محموله ای افیونی در یک منزل در شهر فوالدشهر مطلع و بالفاصله وارد عمل شدند. سردارمحمدرضا 
میرحیدری افزود: پس از هماهنگی های الزم از محل مورد نظر بازرســی شد که ۲4۵ کیلو تریاک، 
4۷ کیلو حشــیش، ۱4 کیلو و ۹۶۰ گرم شیشــه و ۶ کیلو و ۶۲۸ گرم هروئین کشف و یک دستگاه 
سواری دنا نیز توقیف شد.فرمانده انتظامی استان اصفهان با اشاره به اینکه در مجموع ۳۱۳ کیلو و 
۵۸۸ گرم انواع مواد مخدر کشف شد، ادامه داد: در این خصوص ۲ سوداگر مرگ دستگیر و پس از 
تشکیل پرونده برای اقدامات قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند.سردار میرحیدری خاطر 
نشان کرد: نیروی انتظامی شبانه روز و در اقصی نقاط کشور با سوداگران مرگ و قاچاقچیان افیونی 

برخورد قاطع و قانونی می کند و هرگزاجازه جوالن و سرکشی به آنان نخواهد داد.

کشف 21 دستگاه ماینر قاچاق در برخوار
فرمانده انتظامی شهرستان برخوار گفت: در پی کســب خبری مبنی بر این که فردی در یک کارخانه 
متروکه به صورت غیر قانونی اقدام به نصب و راه اندازی دستگاه های ماینرکرده است، بررسی موضوع 
در دستور کار ماموران انتظامی برخوار قرار گرفت. سرهنگ نعمت خلیلی افزود: ماموران انتظامی به محل 
مورد نظر اعزام و در بازرسی از کارخانه مذکور، ۲۱ دستگاه استخراج ارز دیجیتال کشف شد.سرهنگ 
خلیلی با بیان اینکه ارزش ریالی دستگاه های کشف شده ۳ میلیارد ریال برآورد شده است، خاطرنشان 

کرد: دستگاه های ماینر مکشوفه جمع آوری و در این خصوص پرونده به مرجع قضایی ارسال شد.

وز عکس ر

خبر روزاخبار

رییس دانشگاه اصفهان:

استان اصفهان مقام دوم 
آموزش عالی کشور را دارد

رییس دانشــگاه اصفهان با بیــان اینکه 
اصفهان پس از تهران، مقام دوم کشــور را 
از نظر شــاخص های آموزش عالی دارد، 
گفت: از ۱۱ هزار دانشجو در سال ۹۲ به ۱۶ 
هزار دانشجو رسیده ایم و نیمی از اساتید 
دانشــگاه اصفهان در جایگاه دانشــیار و 

استادیار هستند.
هوشنگ طالبی اظهار کرد: سازمان برنامه 
و بودجه در ایــن دولت نگاه ویــژه ای به 
دانشگاه ها داشته اســت. دانشگاه های 
بــزرگ به جهت حضــور اســاتید بزرگ و 
برجســته محیطی برای رشــد، توسعه و 
تولید علــم خواهند بود و بودجــه در این 
مراکز ســرمایه گذاری بزرگی اســت.وی 
افزود: افزایش ۵۰ درصد کارکنان و همسان 
سازی حقوق اعضای هیئت علمی به فال 
نیک گرفته می شــود.رییس دانشــگاه 
اصفهان با بیان فارغ التحصیل شدن بیش 
از ۱۲۰ هزار نفر از دانشگاه اصفهان به قدمت 
این دانشگاه اشــاره کرد و گفت: دانشگاه 
اصفهان جزو پنج دانشگاه برتر کشور همراه 
با علوم پزشکی، صنعتی، هنر و دو دانشگاه 
بزرگ آزاد در، اســتان اصفهان در راستای 
تعلیم و تربیت دانشجویان گام برمی دارد.

طالبی اضافــه کرد: بعد از تهران، اســتان 
اصفهان مقام دوم را از نظر شــاخص های 
آموزش عالی بــه خود اختصــاص داده 
اســت. از ۱۱ هزار دانشــجو در سال ۹۲ به 
۱۶ هزار دانشــجو رســیده ایم و وضعیت 
اســاتید و اعضای هیئت علمی بهتر شده 
است و نیمی از اســاتید دانشگاه اصفهان 
در جایگاه دانشــیار و اســتادیار هستند.

وی به فعالیت های پژوهشــی دانشگاه 
اشــاره کرد و گفــت: بروندادهــای علمی 
تقریبــا بــا افزایــش دو برابــری همراه 
بوده و از ۵۹۰ مورد در ســال ۹۲ به حدود 
۱۳۰۰ مقالــه رســیده اســت. همچنیــن 
 قراردادهای برون دانشگاهی نیز افزایش

 یافته است.

دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر:

مقابله با موادمخدر، مستلزم عزم جدی تمام کشور هاست
دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر گفت: کشت، تولید، قاچاق و مصرف موادمخدر در منطقه و جهان، روندی نگران کننده را دنبال می کند که توقف آن مستلزم عزم و اراده 
جدی تمام کشور ها و نیز مجامع جهانی است.اسکندر مومنی افزود: کشت، تولید، قاچاق و مصرف موادمخدر در منطقه و جهان، روندی نگران کننده را دنبال می کند، 
روندی که توقف آن مستلزم عزم و اراده جدی تمام کشور ها و نیز مجامع جهانی بر مبنای عمل به اصل مسئولیت مشترک است.دبیرکل ستاد بیان کرد: آنچه جهان ما 
این روز ها تجربه می کند، یعنی بیماری کووید ۱۹، از بسیاری جهات به معضل موادمخدر شباهت دارد؛ بیماری کرونا دارای ابعاد فراملی است و حل آن نیازمند مشارکت 
و همکاری بین المللی است و تا وقتی تمام جهان عاری از آن نشود، هیچ کشوری نمی تواند ملت خود را مصون بدارد، امیدوارم برای حل معضل جهانی مواد مخدر شاهد 
اجتماع عزم و اراده جهانی و مشارکت اعضای جامعه جهانی باشیم.مومنی اظهار داشت: نگاهی کوتاه به منطقه آسیای غربی و بسیاری دیگر از مناطق جهان در سال های 
گذشته حاکی از آن است که لزوم توجه به همکاری برای حل مسئله و چالش های مشترک مغفول مانده و متاثر از رویکرد های سیاسی بوده و یا اساسا تناسبی با 
حجم و مقیاس مسئله نداشته است.وی گفت: گزارش ها از افغانستان حاکی از آن است که توفیق چندانی در کنترل کشت و تولید که بتواند از مشکالت ناشی از قاچاق 
تحمیلی به ما بکاهد، به دست نیامده و کشت خشخاش در مناطق غربی آن کشور و تولید هروئین ادامه دارد؛ ضمن اینکه کشت شاهدانه به شکل بی سابقه ای در حال 
گسترش است.دبیرکل ستاد تصریح کرد: تداوم تولید، به معنی استمرار فعالیت قاچاقچیان و پیامد های ناگوار آن برای کشور های همسایه و سایر نقاط دنیا خواهد بود.
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دراگان اسکوچیچ و سنگربان های آماده؛

کلید دروازه تیم ملی به کدام گلر می رسد؟

   کمتر از شش روز دیگر رقابت های تیم 
سمیه مصور

ملی ایران در مرحلــه اول مقدماتی جام 
جهانی آغاز می شود، رقابت هایی که به دلیل شیوع ویروس کرونا به 
صورت متمرکز در بحرین برگزار خواهد شــد. تیم ملی ایران در حالی 
آماده این مسابقات می شود که با توجه به نتایج کسب شده این تیم 
در دور رفــت این مرحله، کار ســختی بــرای صعود بــه مرحله نهایی 
مقدماتی جام جهانی دارد. دراگان اســکوچیچ که با کنار رفتن مارک 
ویلموتس سکان هدایت ملی پوشــان ایرانی را برعهده گرفته است، 
امیدواراســت با بازیکنانی کــه در اختیار دارد بتواند ایــن مرحله را با 
موفقیت پشت سر بگذارد. حضور چهار دروازه بان آماده در ترکیب تیم 
ملی از جمله مسائلی است که موجب شده سرمربی تیم ملی خیالش 
بابت قفس توری تا حدودی راحت باشــد هر چند کار ســختی برای 

انتخاب یکی از این چهار دروازه بان برای ترکیب اصلی در پیش دارد.
علیرضا بیرانوند، امیر عابدزاده، پیام نیازمند و محمدرضا اخباری چهار 
دروازه بانی هستند که مورد توجه کادرفنی تیم ملی قرار گرفته اند. این 
در شرایطی است که شاید بیش از ۱۰ نفر ادعای حضور در پست دروازه 
بانی تیم ملی را داشته باشند.این اولین بار پس از جام جهانی ۲۰۱۴ 

است که تیم ملی ایران با چهار گلر لژیونر به استقبال مرحله مقدماتی 
مهم ترین رویداد فوتبال دنیا می رود. گلرهای که هرکدام می خواهند 

کلید دروازه تیم ملی به آنها سپرده شود.

  علیرضا بیرانوند
دروازه بان سابق تیم پرسپولیس که فرصتی ویژه برای شکستن رکورد 
احمدرضا عابدزاده به عنوان باسابقه ترین گلر تیم ملی دارد، در اولین 
فصل حضور در اروپا روزهای پرفراز و نشیبی را سپری کرد. بیرانوند ۱۰ 
بازی انجام داد و ۳ بار دروازه اش را بسته نگه داشت.متوسط آمار او در 
۹۰ دقیقه، نشان می دهد که او حداقل یک گل خورده در هر بازی دارد.

 امیر عابدزاده
پســر احمدرضا عابدزاده روزهای بســیار خوبی را در پرتغال ســپری 
می کند. او که این فصــل ۲۹ بازی انجام داد، ۱۰ کلین شــیت به ثبت 
رســاند و به نوعی مانع از ســقوط تیم ماریتیمو به لیــگ یک پرتغال 
شد.عابدزاده ۳.۲ ســیو در هر بازی را ثبت کرد و ۰.۵ خروج موفق نیز 
داشــت. عابدزاده ۷۳ درصد توپ هایی که به سمت دروازه اش آمد را 

گرفت و البته متوسط ۱.۲ گل خورده را هم دارد.

 پیام نیازمند
نیازمند در این فصل ۲۳ بازی انجام داد و ۱۰ کلین شیت به ثبت رساند 
که این آمار شاید در ســطح لیگ برتر ایران و تیم سپاهان، چندان در 
خور نباشــد. او البته تنها یک بازی ملی انجام داده و شــاید شانس 
زیادی هم برای حضور فیکس نداشــته باشــد.پیام نیازمند متوسط 
۲.۳۹ ســیو و ۲.۲۱ خروج موفق را دارد. او ۷۲ درصد توپ هایی که به 
سمت دروازه اش رفت را گرفت و ۰.۹۱ گل خورده در هر بازی را ثبت کرد.

 محمدرضا اخباری
اخباری ۲۸ ســاله پس از مدت ها به فهرســت تیم ملی رسید و حاال 
امیدوار است تا تعداد بازی های ملی اش را به عدد دو برساند. او این 
فصل ۲۱ بازی داشته و تنها ۶ کلین شیت ثبت کرده است.اخباری این 
فصل با میانگین ۲.۲۷ سیو و ۳.۱۱ خروج موفق در هر بازی کار خود را 
سپری کرده است. اخباری همچنین ۷۰ درصد توپ هایی که به سمت 

دروازه اش رفته را گرفته است و متوسط ۰.۹ گل خورده دارد.

پرداخت پاداش پرسپولیسی ها از طریق کمک هواداری
باشگاه پرسپولیس نیمی از پاداش های بازیکنان پرســپولیس در این فصل را پرداخت کرد .این 
اتفاق روز پنجشنبه رخ داد و سرخ پوشان پایتخت موفق شــدند ۵۰ درصد از پاداش پیروزی های 
تیم پرسپولیس را به بازیکنان این تیم 
پرداخت کنند. پرسپولیس این فصل ۲۰ 
پیروزی در رقابت های مختلف به دست 
آورده و رقم پاداش بازیکنان این تیم نیز 
حدود ۴ میلیارد تومان اســت.قرمزها 
به عبارتــی موفق شــدند رقمی نزدیک 
به ۲ میلیارد تومان را بــه بازیکنان این 
تیم پرداخت کنند. این پاداش احتماال 
تا پایان فصل به ۵ میلیــارد تومان نیز 
خواهد رسید و باشگاه پرسپولیس ملزم 
به پرداخت این رقم تا پیش از آغاز فصل جدید است.نکته جالب این که در روزهای اخیر هواداران 
تیم پرسپولیس بیش از دو میلیارد تومان را به باشگاه کمک مستقیم کردند که حاال از سوی مدیران 
این باشگاه برای پرداخت پاداش بازیکنان صرف شد. باشگاه پرسپولیس امیدوار است که تا پایان 

فصل رقم کمک هواداری بیش از این نیز بشود.

محرومیت ایران از کمک مالی فیفا در دوران کرونا
فدراســیون فوتبال ایران در دوران کرونا نتوانســته از کمک مالی فیفا بهره مند شود و از کمک یک 
میلیون و ۵۰۰ هزار دالری فدراســیون جهانــی محروم مانده اســت.مهم ترین بخش منابع مالی 
فدراسیون فوتبال ایران به کمک ها و پاداش های فیفا و AFC بابت برنامه های اجرایی و مسابقات 
مختلف مربوط می شود که در چندین سال گذشــته به علت تشدید تحریم های وزارت خزانه داری 

آمریکا علیه ایران، از دسترس خارج شده است.
در واقع یکی از دالیل مهم ناکامی فدراســیون در همکاری با مارک ویلموتس و پرداخت نشــدن 
دستمزد این سرمربی، موافقت نکردن بانک های سوئیسی برای همکاری با شخصیت های حقیقی 

یا حقوقی ایرانی بود.
به دلیل همین مشکالت، از چندین سال قبل به این سمت، هیچ پولی به حساب های ایرانی منتقل 
نشده و یا حتی فدراسیون فوتبال نتوانســته این مبالغ را به حساب شخص سوم یا طلبکاران خود 

منتقل کند.
در گزارشی که اخیرا فدراسیون جهانی فوتبال از وضعیت کمک ها به فدراسیون های عضو ارائه کرده، 

فدراسیون فوتبال ایران در بدترین وضعیت از این حیث قرار گرفته است.
سال گذشته و در پی شیوع ویروس کرونا و کاهش درآمدهای فوتبالی، فیفا اعالم کرد به هر یک از 
فدراسیون های عضو یک میلیون و ۵۰۰ هزار دالر )۳۵ میلیارد تومان( کمک خواهد کرد ولی همان 
زمان هم این سوال وجود داشت که آیا ایران می تواند - با وجود تحریم ها - از این مبالغ سهم ببرد یا 
خیر.اکنون در گزارش فیفا اعالم شده که فدراسیون فوتبال فقط ۶ درصد از این حیث دریافتی داشته 
که معادل ۹۰ هزار دالر )۲ میلیارد تومان( است. این در حالی است که اکثر کشورها تا ۶۶ درصد از این 
کمک مالی بهره مند شده اند.همچنین فدراسیون فوتبال از محل کمک های مالی پروژه فوروارد هم 
دریافتی چندان زیادی نداشته است. این فدراسیون از ۴ میلیون دالر )۹۳ میلیارد تومان( نخست 
فقط ۶۶ درصد معادل ۲ میلیون و ۶۴۰ هزار دالر )۶۱ میلیارد و ۴۶۰ میلیون تومان( و از ۲ میلیون دالر 
دوم صرفا ۶ درصد معادل ۱۲۰ هزار دالر )۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان( بهره مند شده است در حالی 
که اکثر کشورها تمام کمک مالی خود را دریافت کرده اند.بر اساس گزارشی که فیفا چندین ماه قبل 
اعالم کرد، فدراسیون جهانی فوتبال مبلغی در حدود ۶.۳ میلیون دالر )۱۴۶ میلیارد و ۶۶۴ میلیون 

تومان( به فدراسیون فوتبال ایران بدهکار است. 

زشدر حاشیه ور

وز عکس ر

 رد پای یک مدافع
 در دو برد شاهین

شاهین بوشهر پس از دو تساوی 
و یک پیــروزی اخیرش مقابل 
بــادران تهران روز پنجشــنبه در 
دیداری خــارج از خانــه موفق 
شد به روند شکســت ناپذیری 
خــود ادامه دهــد و صاحب برد 
ارزشــمندی در تالش شــود که 
پاس یکــی از دو گل این تیم را 

حمیدرضا دیوساالر داد.

دیوید ترزگه:

 »امباپه« باید به تیم بزرگ تری برود 
 قرارداد کیلیان امباپه تابستان ســال ۲۰۲۲ به پایان خواهد رسید. این بازیکن جوان سخت مورد 

توجه رئال مادرید است. 
او قراردادش را تمدید نکرده و پاری ســن ژرمن اگر می خواهد این فوق ستاره خود را مجانی از 
دست ندهد باید تا تابستان تکلیف او را مشخص کند.دیوید ترزگه، مهاجم سابق تیم ملی فوتبال 
فرانســه به کیلیان امباپه توصیه کرد که به تیم بزرگ تری برود. ترزگه گفت: پس از لیونل مسی 
و رونالدو، بدیهی است که امباپه و هالند، برجسته می شــوند. آنها آینده فوتبال هستند. مطمئنا 
با گذشــت زمان، آنها باید انتخاب کنند که در آینده در کدام باشگاه بازی کنند.او در ادامه صحبت 
های خود گفت:  امباپه اکنون در یک باشگاه بسیار رویاپرداز بازی می کند اما او در کشوری بازی 
می کند که به طور کلی پذیرفته شده که بازیکنان ســطح باال در آن بازی نکنند. فوتبال سطح باال 

در کشورهای دیگر وجود دارد. 
انگلیس، اسپانیا، ایتالیا و آلمان؛ این چهار لیگ قدرتمند هستند. من فکر می کنم با گذشت زمان 
امباپه احساس نیاز به تغییر محیط خواهد کرد. این بخشی از زندگی یک ورزشکار حرفه ای است. 
در مورد هالند هم می توانم همین را بگویم. او برای باشگاهی با تاریخ و جاه طلبی بزرگ بازی می 

کند اما این تیم، بایرن نیست. او نیز باید به تیم بزرگ تری برود و خود را نشان دهد.

طلسم عجیب »دخئا« در مهار پنالتی!
منچســتر یونایتد در فینال لیگ اروپا به مصــاف ویارئال رفت و با شکســت در ضربات پنالتی 
نتوانست جام قهرمانی را باالی سر برد. پس از تســاوی یک بر یک، کار به ضربات پنالتی کشید 
که همه بازیکنان دو تیم ضربات پنالتی خود را تبدیل به گل کردند تا نوبت به دروازه بان ها برسد. 
دروازه بان ویارئال توپ را به گل تبدیل کرد؛ اما دخئا پنالتی خود را از دست داد تا ویارئال قهرمان 
شود.داوید دخئا دروازه بان یونایتد ۵ سال است که نتوانسته هیچ ضربه پنالتی را مهار کند و ۳۵ 

بار از روی نقطه پنالتی گل خورده است. 
با وجود این آمار بسیار ضعیف جای تعجب داشــت که اوله گنار سولسشایر از این دروازه بان در 
فینال لیگ اروپا اســتفاده کرد و دین هندرســون را بازی نداد.همین نتیجه سبب شد تا یونایتد 
در این فصل نیز هیچ جامی به دست نیاورد. از زمانی که سولسشــایر جای مورینیو را در یونایتد 
 گرفت، شیاطین سرخ نتوانستند به جامی برســند و اکنون این فصل نیز به تلخی برای این تیم 

سپری شد.

شرط »آلگری« برای بازگشت به یوونتوس
سرمربی سابق یوونتوس برای بازگشت به تورین شرط اولش را اعالم کرد.سایت »توتو مرکاتو« 
ایتالیا خبر داد ماســیمیلیانو آلگری ســرمربی ایتالیایی برای بازگشــت بــه یوونتوس اولین 
درخواستش را مطرح کرد.اولین درخواست آلگری تعیین تکلیف پائولو دیباال ستاره آرژانتینی بود 
و خواهان تمدید قرارداد این بازیکن شد. سرمربی سابق یووه برای بازگشت به تورین قراردادی 

۴ ساله با دستمزد سالیانه ۹ میلیون یورو امضا خواهد کرد.
بارتیسی، مدیر ورزشی باشگاه یوونتوس بعد از ۱۱ سال از این تیم جدا شد و این خبر خوبی برای 
آلگری به شمار می آید چون سرمربی ایتالیایی با این مدیر مشکل جدی داشت و ارتباط خوبی 

با او نداشت.
کریستیانو رونالدو در آســتانه جدایی از یوونتوس قرار دارد به همین خاطر آلگری خیلی خوب 
می داند اگر رونالدو از تیم جدا شود دیباال می تواند بهترین گزینه برای پر کردن جای خالی این 
ابرستاره پرتغالی باشد.قرارداد دیباال تا سال ۲۰۲۲ اعتبار دارد ولی تاکنون به دلیل اختالف مالی 

نتوانسته باشگاه یووه موفق به تمدیدقرارداد این بازیکن نشده است.

خبر   روز

سرمربی تیم فوتبال زنان:

این دخترها اعجوبه هستند
 یکی از میهمانان دیدار حساس روز پنجشنبه 
ســایپا و پاالیش نفت آبــادان در لیگ برتر 
فوتســال زنان، مریم ایراندوست سرمربی 
تیم ملی فوتبال زنان ایران بود؛ او در حاشیه 
برگزاری بــازی در گفت وگویــی درباره علت 
حضورش در ســالن قیانوری تهــران گفت: 
بازی بسیار مهمی اســت، می توان گفت که 
فینال لیگ است؛ شهناز یاری یکی از دوستان 
قدیمی من بوده، درست است که هر دو تیم 
را می بینیم اما آمدیم که قوت قلبی باشــیم.

ایراندوســت که پس از مدت هــا حضور در 
فوتبال، نظاره گر یک مســابقه فوتسال زنان 
بود، درباره شــرایط بازی گفت: خیلی خوب 
بود، دو تــا گل روی حرکــت فوق العاده رقم 
خورد؛ گلی که ســهیال ملمولــی زد و گلی که 
فرزانه توســلی. این بچه ها اعجوبه هستند، 
ای کاش قدرشــان را بیشــتر بدانیم. وی در 
پاسخ به سوالی درباره حضور این اعجوبه ها 
در فوتبال، ادامــه داد: بله، قطعــا در فوتبال 
هم از این اعجوبه هــا داریم اما نیاز به تمرین 
و هماهنگی دارنــد که  بتواننــد مهارت های 
خودشــان را به نمایش بگذارند.ســرمربی 
تیم ملی فوتبال زنان درباره شــرایط تمرین 
تیم ملی هم توضیح داد: خداراشــکر خوب 
اســت؛ اردوی اول خیلی خوب بــود و خود 
من شک داشتم که شــاید چون اردوی اول 
بوده این چنین رســیدگی شــده و ادامه دار 
نباشــد، اما در اردوی دوم هم این نگاه برابر 
فدراسیون دیده شــد و این مسئله را به آقای 
دکتر عزیزی خادم هم گفتم. همه چیز فراهم 
شــده و من مربی و کادرم دغدغه امکانات، 

زمین و چیزهایی که فراهم بوده را نداریم.
مریم ایراندوســت در پاســخ به شرایط فنی 
اردوی تیــم ملی فوتبال زنــان گفت: اردوی 
دوم نســبت به اردوی اول، ســطح کیفی ۲۰ 
درصد بهتر اســت، همه می دانیم که شرایط 
بدنی بچه های تیم فوق العاده ضعیف است 
و بچه های مــا االن توانایی فقط چهل دقیقه 
بازی را دارند و ما باید اردو به اردو این شرایط 

را بهبود ببخشیم.

فوتبال جهان جودوی اصفهان، برترین هیئت کشور
هیئت جودوی اصفهان به عنوان هیئت برتر کشور انتخاب شد.رییس هیئت جودوی اســتان گفت:در حوزه زیرساختی یک مکان مناسب در خانه جودوی استان 
و سه سالن در شهرستان های گلپایگان، تیران و مبارکه ایجاد شده است.حمیدرضا عصارزادگان با اشــاره به برگزاری دوره های آموزشی به صورت مجازی افزود: 
مسابقات و کالس های داوری و ارتقای کمربند های مختلف به خصوص مشکی با رعایت دستور العمل های بهداشتی برگزار شده است.وی گفت: استان اصفهان 
در رقابت های سال گذشته با ۱۴ ورزشکار عنوان دوم مسابقات را کسب کرد.عصارزادگان با اشاره به تعلیق جودوی کشورمان از سوی فدراسیون جهانی افزود: این 
حکم هم ناعادالنه و هم ناجوانمردانه است، ولی ورزشکاران همچنان با انگیزه هستند و بازهم در میدان های بین المللی برای کشورمان افتخار کسب می کنند.وی 
افزود: آهن فروش، باجالن، روحانی، نیک اقبال، سجادی فر از ورزشکاران بزرگ هستند و قرار است دو نفر از آن ها برای رقابت ها در ایتالیا شرکت کنند.هیئت جودوی 

استان طبق ارزیابی های فدراسیون جودو در حوزه های مختلف به عنوان هیئت برتر سال ۹۹ انتخاب شده است.

علیرضا بیرانوند، امیر عابدزاده، پیام نیازمند و محمدرضا 
اخباری چهار دروازه بانی هستند که مورد توجه کادرفنی 
تیم ملی قرار گرفته اند. این در شرایطی است که شاید 
بیش از ۱۰ نفر ادعای حضور در پست دروازه بانی تیم ملی 

را داشته باشند

رییس فدارســیون موتورســواری و اتومبیلرانی در 
مجمع انتخاباتی هیئت موتور سواری و اتومبیلرانی 
استان اصفهان اظهار داشت: نتایج انتخابات نشان 
دهنده یک رقابــت واقعی بــود و برنــده و بازنده 
نداشتیم؛ از امروز مسئولیت شاه زمانی بیشتر است و 
من پیگیر اجرای برنامه ها هستم.مازیار ناظمی ادامه 
داد: استان اصفهان یکی از استان های محور است و 
تقاضا دارم با توجه به این که زیرک یک چهره ورزشی 
است حتما در بدنه هیئت اتومبیلرانی و موتورسواری 
حضور داشته باشد و از توانایی های وی استفاده شود.

وی خاطرنشان کرد: انتخابات تمام شد و از امروز همه 
ما برای مملکت، مردم و مجموعه کار می کنیم و زمان 
آن است که کنار هم بایستیم؛فدراسیون موظف است 
از کسی که انتخاب شده حمایت کند و از ایشان انتظار 

پاسخگویی داریم و هیئت نیز باید شنوای مشکالت 
اهالی این رشته ورزشی باشد.ناظمی با اشاره به آمار 
تصادفات جاده ای تشریح کرد: در کنار وجه قهرمانی، 
وجه همگانی این رشته ورزشی مورد توجه قرار گیرد، 
همچنین در کشور سالیانه شــاهد تلفات جاده ای 
بسیاری هستیم، در حوزه آموزش همگانی و افزایش 
مهارت های رانندگی و با توجــه به این که محورهای 
مواصالتی اســتان اصفهان مشــکالت زیادی دارد 
بنابراین در بخش آموزش باید فعالیت ها بیشــتر 
شود.رییس فدارسیون موتوســواری و اتومبیلرانی 
در پایان خطاب به شاه زمانی بیان داشت: به سمت 
تولید ثروت و درآمدزایی صحیح ســالمت مالی و 
سالمت اخالقی را مدنظر داشته باشید و برای رشد 
و توســعه هیئت زمان کافی صــرف کنید؛ مجموعه 

کانون اتومبیلرانی و جهانگردی را در اختیار دارید که 
بازوی خوبی است.سید محمد طباطبایی نیز در این 
مجمع اظهار داشــت: یکی از فدراسیون هایی که در 
سطح کشور و به خصوص استان اصفهان مخاطبان 
زیادی دارد موتورســواری و اتومبیلرانی است که در 
راستای سیاست ها برنامه هایی که می تواند در جذب 
حداکثری جوانان عالقه منــد در دو حوزه قهرمانی 
و همگانی بتواند روحیه شــادابی، نشاط اجتماعی 
و شــور را در بین اهالی ورزش ایجاد کند  مسابقات 

موتورسواری و اتومبیلرانی است.

رییس فدراسیون موتورسواری و اتومبیل داری:

اصفهان در اتومبیلرانی از استان های محور است
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مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری اصفهان:

 ساختمان ستاد فرماندهی آتش نشانی آماده
 بهره برداری است

مدیر عامل ســازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شــهرداری اصفهان اظهار کرد: به طور کلی 
پراکنش ایستگاه های آتش نشــانی به منظور کاهش آسیب های ناشی از بروز حوادث و سوانح 

گوناگون از الزامات یک شهر ایمن است.
آتشپاد محسن گالبی افزود: با توجه به استانداردهای جهانی برای هر ۵۰ هزار جمعیت باید یک 
ایستگاه آتش نشانی وجود داشته باشد و بر این اســاس کالن شهر اصفهان با جمعیتی بیش از 
دو میلیون نفر نیازمند ۴۰ ایستگاه آتش نشانی است که در حال حاضر ۲۵ ایستگاه در قالب چهار 
منطقه عملیاتی با تجهیزات و امکانات ویژه آتش نشانی و امداد و نجات با پشتیبانی خودروهای 

سبک و سنگین در اصفهان در خدمت شهروندان است.
مدیر عامل سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شــهرداری اصفهان گفت: با توجه به رویکرد 
شهردار و شورای شهر اصفهان به گونه ای برنامه ریزی شــد که سازمان آتش نشانی یک سازمان 
پویا دارای استانداردهای جهانی باشد و بر همین اساس ۱۵ پروژه احداث ایستگاه آتش نشانی 
بر اساس الگوها و اســتاندارهای بین المللی و توزیع و مکان یابی ایستگاه ها از سال ۹۷ پیگیری 

و آغاز شده است.
وی با بیان این که این چند ایســتگاه در حال ســاخت در یک ماه آینده به بهره برداری رســیده، 
همچنین ساختمان ستاد فرماندهی و آشیانه پنج که کم نظیر است و امکانات و تجهیزات به روز 
دارد و در امر سرویس دهی تاثیر گذار است به زودی افتتاح خواهد شد، افزود: پنج پروژه شامل 
احداث ایستگاه ۲۵ آتش نشانی در اطشاران به مســاحت هزار و ۵۰۰ متر و زیر بنای هزار و ۳۵۰ 
مترمربع، احداث ایستگاه آتش نشانی در منطقه یک واقع در چهارباغ پایین به مساحت هزار و ۲۰۰ 
متر و زیر بنای هزار و ۱۰ متر مربع با پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصد، ایستگاه منطقه هشت در خیابان 
خداداد امینی با مساحت هزار و ۴۶۳ مترمربع و زیربنای هزار و ۵۰ متر مربع با پیشرفت فیزیکی 
۸۰ درصد، احداث ایستگاه آتش نشانی در منطقه ۱۴ در خیابان آیت ا...غفاری با مساحت هزار و 
۲۴۶ متر و زیر بنای هزار و ۴۴۸ متر مربع و احداث ساختمان ستاد فرماندهی و آشیانه ایستگاه 
پنج واقع در میدان بزرگمهر با مساحت ۴۶۰ متر مربع و زیر بنای ۹۲۸ متر آماده بهره برداری است.

مدیر منطقه ۱۵ شهرداری اصفهان خبرداد:

رونق ساخت و ساز در منطقه 1۵
مدیر منطقه ۱۵ شهرداری اصفهان از افزایش ۲۴ درصدی صدور پروانه ساختمانی در سال گذشته 
خبر داد و گفت: این افزایش بیانگر توسعه ســاخت و ساز در چارچوب قوانین اصولی شهرسازی 

و مدیریت آن است.
مسعود قاسمی اظهار کرد: متراژ کل ساخت و ســاز با توجه به میزان صدور مجوز در سال گذشته 
۳۲۰ هزار و ۶۹۰ مترمربع بوده که این افزایش بیانگر توســعه ســاخت و ساز در چارچوب قوانین 
اصولی شهرسازی و مدیریت آن است.وی گفت: در این منطقه ۱۴۱ هکتار بافت فرسوده وجود دارد 
که ۷.۶ درصد از کل جمعیت خوراسگان در آن سکونت دارند و از طریق باال بردن سطح مشارکت 
با تعیین ضوابط تشویقی اقدام به احیای این بافت فرسوده شده است.مدیر منطقه ۱۵ شهرداری 
اصفهان در پاسخ به این سوال که آیا سرمایه گذاری و مشــارکت در پروژه های مسکونی یا بافت 

فرسوده انجام شده است؟ 
گفت: اقداماتی در این خصوص انجام شده که با پیش بینی سیاست های اجرایی از طریق دفاتر 
تسهیلگری، افزایش مشارکت مردمی دور از انتظار نیست.وی تاکید کرد: مدیریت شهری قصد 
دارد در ادامه روند خدمت رسانی بهتر و بیشتر به شهروندان منطقه، این مسئله را در جهت افزایش 

ایمنی و زیباسازی شهر به صورت جدی پیگیری کند.

شهردار اصفهان در شصت و سومین نشست هم اندیشی اصفهان فردا: 

هم اندیشی با مردم بود که مسیر اداره موفق شهر را رقم زد 

شــهردار اصفهان در شصت و سومین نشســت هم اندیشی اصفهان 
فردا با حضور منتخبین شــوراهای معتمدین مناطق شهرداری ضمن 
تشکر از نقش شایســته معتمدین در اداره بهتر شهر، اظهار کرد: یکی 
از شعارهای این دوره مدیریت شهری از سال ۹۶ این بود که اداره شهر 
باید بر اساس نقطه نظر مردم باشد و نکاتی که امروز معتمدین در این 
جلسه ابراز داشــتند به چراغ راه مدیران مناطق شهرداری و به طرح 

های مختلف تبدیل می شود. 
قدرت ا... نوروزی با بیان اینکه اداره خوب امروز شــهر ریشــه در هم 
اندیشــی ها با مردم دارد، تصریح کرد: شــنیدن نقطــه نظر نخبگان 
در این جلســات کمک بزرگی برای سیاســت گذاری، برنامه ریزی و 
نظارت بر حســن اجرای برنامه هاســت، اگر امروز اصفهان در میان 
سایر کالنشهرهای کشور پیشرو و بودجه ۲ هزار و ۷۵۰ میلیاردی سال 
۹۶ به ۱۰ هزار میلیارد تومان فعلی رســیده و اگر ۴ هزار میلیارد تومان 
از برخی شهرهای همتراز جلو افتاده به دلیل همین همفکری ها و کار 

مدیریتی مشارکتی است. 
شــهردار اصفهان افزود: هم اندیشــی با نخبگان محدود به اصفهان 
نیست چراکه جلسات متعددی نیز با تمام اصفهانی های مسئول در 
تهران برگزار کرده ایم و نقطه نظرات این افراد نیز کمک بســیاری به 

ما کرده است. 

وی اضافه کرد: ضعف در همه افراد و همه سیستم ها وجود دارد و ما 
این ضعف ها و خطاها را تحت نظارت مردم قرار داده ایم و دلسوزی 
ها و پیام های مردم این نقاط ضعف را به نقاط قوت بســیاری تبدیل 
کرد. معتمدین هم در این مسیر بسیار کمک کرده اند تا شهر بهتر اداره 
شود و در واقع هم اندیشی ها بود که مسیر اداره موفق شهر را رقم زد. 

نوروزی تاکید کرد: این هم اندیشی ها امروز مسیر پیشرفتی را برای 
اصفهان مشخص کرده که همگان در شــهرهای مختلف به آن اذعان 

دارند و رشد و پیشرفت پروژه ها مایه تعجب بسیاری شده است. 
وی با اشــاره به پروژه های شاخص عمرانی شــهر اصفهان، گفت: در 
این دوره ۱۵ درصد باقــی مانده خط یک مترو ظــرف ۴ ماه به اتمام 
رسید، خط دو را با سرعت آغاز کردیم و ســیزدهمین ایستگاه آن در 
حال ساخت و چهاردهمین ایستگاه در حال مذاکره است، ۸۰ کیلومتر 
اتوبان حلقه حفاظتی با عرض ۷۰ متر با ۲۳ تقاطع غیرهمســطح در 
حال انجام است که تنها برای یک بخش آن آن با نام شهید سلیمانی 
هزینه ای بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان انجام گرفته اســت که هیچکدام 

کارهای کوچکی نیست. 

صرفه جویی های مالی در کنار پیشرفت های بزرگ
شهردار اصفهان با بیان اینکه با وجود همه اقدامات انجام شده و افزایش 

درآمدها، کاهش میزان فروش اموال غیرمنقول داشته ایم، افزود: در 
سال ۹۶، ۳۵۵ میلیارد تومان اموال غیرمنقول فروخته شده و در سال ۹۹ 
که بودجه به ۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رسید ۱۳۸ میلیارد تومان اموال 
غیر منقول فروخته شــده که کار بسیار بزرگی اســت. وی صرفه جویی 
انجام شده در سال ۹۷ را ۱۷۰ میلیارد تومان ذکر کرد و گفت: با این مبلغ 

می شود پلی مانند پل بزرگ شهید سلیمانی را بسازیم.  

بیشترین جذب اوراق مشارکت
نوروزی با بیان اینکه اوراق مشارکتی که شــهرداری طی این ۴ سال 
جذب کرد از سایر شهرهای ایران بیشــتر بود، تاکید کرد: ۲ هزار و ۱۸۰ 
میلیارد تومان پول به شــهر اصفهــان آمد که اگر آن را به دو تقســیم 
کنیم به معنــای ورود  هزار و ۹۰ میلیارد تومــان بودجه دولتی در این 
شرایط سخت به شهر است که کاری بسیار بزرگ محسوب می شود. 
وی میزان وصول درآمد شــهرداری طی ۴ سال گذشــته را ۱۲ هزار و 
۷۰۰ میلیارد تومان ذکــر کرد و افزود: با همیــن درآمدها بوده که این 
تحوالت اقتصادی بزرگ صورت گرفته و هر نقطه از شــهر دستخوش 
تحول عمرانی شده است. شهردار اصفهان ادامه داد: هزار و ۱۶۰ توافق 
آزادسازی داشــته ایم که به معنای ایجاد زمینه مساعد برای توسعه 
و آبادانی شــهر، تعریض خیایان هــا و احداث میادین و ... اســت؛ 
همچنیــن ۸۰۰ میلیارد تومان مطالبات شــهرداری از دســتگاه های 
اجرایی شناسایی شد که در جاهای دیگر قرار داشت.وی با بیان اینکه 
مشارکت را در سرمایه گذاری این شهر تعمیم دادیم، اضافه کرد: یک 
هزار و ۸۳۲ میلیارد سرمایه گذاری یا مشــارکت مردمی در این دوره 
رقم خورد که سهم شهرداری در ســال ۹۶ ، ۵۳ درصد بود که اکنون به 
۲۳ درصد رسیده است و به معنای این است که سهم بخش خصوصی 
را به ۷۰ درصد رسانده و از سهم شهرداری کم کرده ایم که نشان دهنده 

مشارکت بیشتر مردم در سرمایه گذاری برای شهر است.

رایزنی های هفتگی در پایتخت
نوروزی تاکید کرد: با وجود شــرایط سخت، دوشنبه های هر هفته در 
تهران حضور پیدا می کنیم و در سفر همین هفته به تهران ۳۰ دستگاه 
اتوبوس و ۵ دســتگاه خودروی ون خریداری کردیم تــا معلولین و 
جانبازان بتوانند از آن استفاده کنند، با حضور در دیوان محاسبات نیز 
۴۳۰ میلیارد تومان اوراق مشــارکت که سرنوشــت نامعلومی داشت 
زنده شد و این ارتباطات با کسانی که در تهران و اصفهان هستند نتایج 

خوبی برای اصفهان داشته است. 

با مسئولان

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
صبح پنجشــنبه به اصفهان ســفر کــرد تا ضمن 
حضور در نشست مشــترک فرماندهان و مدیران 
نیروهای مسلح استان اصفهان و جمع دانشجویان، 
فرماندهان و کارکنان دانشگاه حضرت امیرالمومنین 
علیه السالم، مرکز تداوم شهید آیت ا... میثمی در 
اصفهان را افتتاح کند. سخنرانی در مراسم اربعین 
سرلشکر شهید سردار ســید محمد حجازی پایان 
بخش ســفر یک روزه حجت االسالم و المسلمین 
عبدا... حاجی صادقی به دیار سرداران شهید خرازی 

و کاظمی بود.
حجت االســالم عبدا... حاجی صادقی در مراسم 
اربعین سرلشکر پاسدار شهید سید محمد حجازی 
و هفتمین روز شهادت سرهنگ پاسدار شهید رضا 
غضنفرپور با درود و سالم به شهیدان و مردم اصفهان 
اظهار کرد: سردار حجازی در هر زمانی به خوبی می 
دانست مصداق جهاد در راه خدا چیست و برجسته 
ترین عملی که خدا از او می خواهد چیست و قیام 
می کرد.نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران در مورد 
پیام هایی که از شــهید حجازی باید دریافت کنیم، 
تصریح کرد:  شــهید حجازی در شــناخت هدف و 
مسیر دارای بصیرت بود و خوب تشخیص می داد 
و هرگز منفعل نشــد و در انتخاب مســیر هیچگاه 
متزلزل نشــد و به معنای واقعی اهل بصیرت بود.

وی افزود: شــهید حجازی  در عمل هم مرد میدان 
بود و به معنای واقعی دنیا را مزرعه آخرت کرد و از 

همه لحظات عمرش برای تقرب الی ا... بهره برد.

سید حسن نصرا...: افتخار می کنم 
که حجازی فرمانده من است

وی در ادامه افزود: ما در آســتانه یــک انتخابات 

بزرگ  و در آستانه یک اقدام تحولی که مقام معطم 
رهبری فرمودند هســتیم و نیاز به انســان های از 
جنس حاج قاسم و حجازی اســت. نماینده ولی 
فقیه در سپاه با اشــاره به دیداری که برای انتخاب 
یک نفر برای مسئولیتی مهم نزد حاج قاسم بودیم 
گفت: در این جلسه حاج قاسم گفت: برای این کار 
که یک انســان خردمند و مســئله دان الزم است، 
برجسته ترین مصداق شــهید حجازی است که در 
همه زمینه ها موفق بوده اســت.حاجی صادقی با 
بیان اینکه ســید حســن نصرا... گفت من افتخار 
می کنم که حجازی فرمانده من اســت، گفت:  ما 
امروز بــاور کنیم که اینجور شــخصیت هــا را برای 
نظام الزم داریم کســانی که مسئولیت ها را فرصت 
خدمت بدانند.نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران 
در بخش دیگری از صحبت های خود با اشــاره به 
خدمات غضنفرپور بیان کرد: این شهید از برادرانی 
بود که از ابتدای کرونا مشــغول به خدمت رســانی 
بود و در آخر خود به شــهیدان پیوست.عبدا...حاج 
صادقی خاطرنشــان کرد: پیام شهیدان این است 
که در مکتب امام حســین)ع( و در مکتب حضرت 
علی)ع( و فاطمه)س( یاد گرفتیم که با خدا معامله 
کنیم و آن چیزی که جان مان را برای آن می دهیم، 

دین خداست.
وی ادامه داد: مصیبت آن است که دین و ارزش ها 
آسیب ببیند؛ خوشا آنان که جسم را سپر کردند تا 
گلوله ها به جان شان نرسد و جسم دادند تا ایمان 
شان بماند و  بدا به حال کسانی که برای نگه داشتن 
جســم، جان که همان روح انسانی است را دادند.
نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران در ادامه افزود:  
انقالب در مســیر خود هنوز دشــمن دارد و اکنون 
نیز آمریکا شیطان بزرگ است و از دشمن توقعی 

جز دشــمنی نداریم؛ آن که مهم است این بوده که 
ماهم مثل شــهیدان ثابت قدم باشــیم و بدانیم 
اکنون عرصه جهاد اصغر است لباس رزم و لباس 
بصیرت افزایی بپوشــیم و در عرصه فتنه دشــمن 

نورافکن شویم.

با »انتخاب« نگذاریم دشمن نظر 
خود را به ما تحمیل کند

وی ادامه داد: این نشانه انســان های برجسته و 
مجاهد اســت که  هم خوب بفهمنــد و هم خوب 
عمل کنند؛ امروز با انتخاب درســت و حضور خود 
نباید بگذاریم دشــمن اراده خود را بــه ما تحمیل 
کند.حاج صادقی گفت: امروز رشادت های امثال 
حجازی هاســت که رژیمی که روزی شعار از نیل 
تا فرات می داد دور خود دیوار کشیده است و بعد 
موجودیت خــود را در خطر مــی بینید؛ روزی بچه 
های  فلسطینیان با سنگ مبارزه می کردند اما به 
برکت مجاهدت های این عزیزیان با موشک های 
که گنبد آهنین نمی تواند بــا آن مبارزه کند،مبارزه 
می کننــد.وی بیان کــرد: این ذلتی کــه می بیند 
دشمنان ما دارند و کشورهای که روزی رجز خوانی 
می کردند امروز به التمــاس افتاده و یکی پس از 
دیگری واسطه می فرســتند این است که فهمیده 
اند انقالب اسالمی آمده اســت که بماند و عالم را 

آماده نهضت ظهور کند.

امروز صندوق رای، میدان جنگ است 
نماینده ولی فقیه در ســپاه پاسداران خاطرنشان 
کرد: مهم این اســت که خــوب بفهمیــد تکلیف 
چیســت و خوب عمــل کنید؛ هجرت الزم اســت 
هجرت کنید جهاد الزم اســت جهــاد کنید.وی با 
اشــاره به اینکه در عرصه انتخابــات و جهاد اکبر 
حضور مجاهدانه داشته باشیم، گفت: تک تک ما 
باید مبلغ و هادی سیاسی باشیم برای اینکه انسان 
های دیگر را راهنمایی کنیم و بدانیم امروز صندوق 
ها میدان جنگ است.عبدا...حاج صادقی عنوان 
کرد: امروز خرمشــهرهای خطرناک تری داریم و 
باید ایــران آزاد کنیم و ایران را به دســت مدیرانی 
والیتمدار، ظلم ستیز و با روحیه انقالبی   با فرهنگ 
شــهادت و ایثار و مدیرانی کــه مدیریت را فرصت 
خدمت و نوکری مردم بدانند، بدهیم.حاج صادقی 
گفت: امروز بایــد هم در حضور و هــم در انتخاب 
آگاهانه و شکل گیری در دولت مقتدر و مومن و در 

والیت یک سرباز نقش ایفا کنیم.

نماینده ولی فقیه در سپاه در مراسم اربعین شهید سردار حجازی:

به انسان هایی از جنس شهید حجازی و حاج قاسم نیاز داریم
به همت خانه جوان برگزار شد؛

رد پایی نوجوانانه که خوش درخشید!
آموزش های موثر یکی از راه های مناسبی اســت برای افزایش دانش مهارت زندگی و شکوفایی 
نوجوانان. در این برهه حساس زندگی، نوجوان سرشــار از ایده است، سرشار از انرژی روزگاری که 
گذار از کودکی را طی کــرده و بر دیار تازه 
ای پا گذاشته است .خانه جوان وابسته 
به ســازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی 
شــهرداری اصفهان با همکاری سازمان 
پســماند، اداره آموزش و پرورش ناحیه 
۱ و ناحیه ۵ و دبیرخانه شهر دوست دار 
کودک و نوجــوان رویدادی تحت عنوان  
»رد پا«  ویژه نوجوانان  را با هدف  نگاهی 
نو با رویکرد کارآفرینی اجتماعی به منظور 
طرح مســائل اجتماعی و راه حل یابی 
برای آنها  برگزار کرد .این رویداد نو آورانه، یک پروژه آموزشی اســت که می تواند زمینه ساز تحول 
بزرگی در طراحی شیوه های آموزش مبتنی بر نیاز جامعه و آینده شود.مدیر خانه جوان می گوید: 
پروژه ردپا با حضور بیش از ۴۰۰ دانش آموز مقطع متوسطه دوم و طی ۴ ماه گذشته و با رویکردی 
از جنس کارآفرینی اجتماعی اجرا شــد و تالش کرد الگوی جدیدی برای حفظ  منابع اجتماعی ، 
اقتصادی و زیست محیطی ارائه داده و زمینه ساز توسعه پایدار شود.فاطمه اکبر زاده ادامه می دهد: 
طی این پروژه هر دانش آموز  خانه جوان در راستای بهبود اکوسیستم کارآفرینی در بین کودکان و 
نوجوانان در تابســتان نیز چنین رویدادهایی را برگزار خواهد کرد.مدیر خانه جوان می گوید: پروژه 
ردپا با حضور بیش از ۴۰۰ دانش آموز دختر و پسر  مقطع متوســطه  از دو هنرستان نوایی و ابوذر  و 
دبیرستان  ۲۲ بهمن برگزار شد.طی ۴ ماه گذشته برای اجرای پروژه  ۶۵ تیم نوجوان تشکیل شد و 
حدود ۶۰ ساعت آموزش و حدود ۲۰۰ ساعت منتورینگ انجام شد و پس از چهار مرحله داوری، ۱۲ 

تیم به مرحله ی نهایی راه یافتند.
 در مراسم اختتامیه ای که با حضور شهر دار اصفهان، رییس شورای شهر اصفهان و جمعی از معاونین 
و مدیران شــهرداری و آموزش پرورش برگزار شد تیم های »آینده ســازان محیط زیست در حوزه 
محیط زیست«، »پیشتازان مد در حوزه طراحی لباس« به شکل مدرن، گروه » مدیا شناس« در 
حوزه سواد رسانه ای و گروه »صلح سبز« در حوزه محیط زیســت و گروه »رسا« از پویش زنان و 

توسعه منتخب منتورها  به عنوان گروه های برگزیده با رای داوران معرفی شدند.
شهردار اصفهان طی  سخنانی در این مراسم گفت: برگزاری چنین برنامه های نوآورانه ای، خالقانه و 
بزرگ  است.شما دانش آموزان امیدان آینده هستید و اثبات کردید که می توانید نوآوری وخالقیت 
داشته باشــید ودر حوزه های خوب و تازه ای طرح های خود را ارائه دادید.قدرت ا...نوروزی ضمن 
تبریک به دانش آموزان شرکت کننده در این مراسم به خاطرخالقیت ها و سخت کوشی آنان افزود: 
به شما اطمینان می دهم شــهرداری اصفهان با همه وجود از شما حمایت خواهد کرد و اینکه شما 
اینگونه توانستید بیان کنید که شهرداری فقط یک نهاد خدماتی نیست، شهرداری بر محور مهارت 
آموزی حرکت می کند، شهرداری زمینه ای را فراهم می آورد تا شــما به مسائل مهمی فکر کنید و 
خالقانه طرح بدهید. همه ایده هایی که در این برنامه بیان شــد خوب بودند و یقین داشته باشید 
دغدغه مدیریت شــهری هم بوده اســت و طرح  این ایده ها از سوی شما نشــان داد که ما چقدر 
توانستیم به اهداف مان نزدیک شــویم.وی در ادامه تصریح کرد:حضور شما در صحنه شهری که 
دوستدار کودک و نوجوان است و قرار اســت کودکان و نوجوانان آن در سرنوشت خویش مداخله 
کنند و تا این سطح خوب مسائل شــهری را مطرح می کنند مایه افتخار است، احسنت و دورد بر 
شما که اینگونه درخشیدید و البته این شهر در حوزه کارآفرینی اجتماعی، نوجوانان بسیار زیادی را 

می تواند پرورش دهد. 

خبر ویژهگزارش

مشاور فرهنگی شهردار اصفهان:

تحقق اهداف شهر با تشکیل 
شورای معتمدان سرعت 

گرفت
مشاور فرهنگی شهردار اصفهان اظهار کرد: تفکر 
تشکیل شورای معتمدان در مناطق ۱۵ گانه شهر 
به اواسط سال ۹۸ باز می گردد، البته شهرداران 
مناطق برنامه هایــی را در ارتباط بــا معتمدان 
محدوده جغرافیایی خود در دوره های گذشــته 
داشتند، اما از سال ۹۸ به این موضوع منظم تر 
و مرتبط تر پرداخته شــد از این رو آئین نامه ای 
تنظیم و مقرر شد در هر منطقه جمعی بین ۳۰ 
تا ۵۰ نفر از معتمدان، با نظر مدیر منطقه مربوطه 
و نماینده شــهردار در منطقه تشــکیل شود و از 
آن جمع تعدادی بین ســه تا پنــج نفر انتخاب 
و با حضور آنها نشســت های فصلــی با حضور 
شهردار اصفهان برگزار شود.سید رحیم مدنیان 
افزود: در آن آیین نامه مقرر شــد هر شش ماه 
یک بار جلســاتی با حضور منتخبان معتمدان 
مناطق داشته باشیم که خوشــبختانه تاکنون 
این جلسات برگزار شده است.مشاور فرهنگی 
شهردار اصفهان ادامه داد: حدود ۲۵ سال پیش 
جلســه ای با حضور یکی از مســئوالن کشوری 
در اصفهان برگزار شــد که در آن جلسه، مسئول 
میهمان اعالم کــرد »اصفهان باور نــدارد دیگر 
پایتخت نیست«، و این سخن باوری در ما ایجاد 

کرد که باید در این مسیر حرکت کنیم.
وی با بیان اینکه باید برای داشتن شهری جهانی 
تالش کنیم، اظهار کرد: توسعه یافتگی ربطی به 
سرزمین، تاریخ، منابع طبیعی و امثال آن ندارد، 
بلکه بستگی به تفکرات و باورهای مردم آن کشور 
و نوع انتخاب، گزینش و مشارکت مردم آن کشور 
دارد.مدنیان تاکید کرد: شهرداری تالش کرده تا 
در ســایه جلب اعتماد مردم، آنها را به مشارکت 
در امور شــهر دعوت کرد و خوشبختانه در سایه 
اقدامات انجام شده ســاکنان شهر از آسایش 
و آرامش بیشتری برخوردار هستند.وی تاکید 
کرد: شورای معتمدان که در مناطق تشکیل شده 
و جلساتی با حضور مدیر منطقه مربوطه و مشاور 
شهردار در آن منطقه تشکیل می شود، می تواند 
شتاب بیشتری به تحقق برنامه ها و اهداف دهد، 

البته این نهال غرس باید پایدار و تنومند بماند.
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آموزش الگوی صحیح مصرف، براي جلوگيري از مصرف بي رويه آب، برق، گاز و ديگر 
حامل هاي انرژي با ابزارهاي نوین تبليغاتي واطالع رساني ،مهم ترين وظيفه روابط 
عمومي با توجه به کاهش شدید بارندگی، کم آبی و شرایط اقتصادی، ترويج مصرف 
بهينه انرژی است.مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان با اشاره به اينكه مصرف بهينه 
و صحیح حامل های انرژی به عنوان يك اصل در جامعه مطرح است، افزود: روابط 
عمومی، هنر جامعه شناسی، مردم داری و یک دانش جنرال است که بخشی از آن 
ذاتی و بخشی مهارتی بوده که باید با برنامه ریزی و بهره مندی صحیح از تکنولوژی، 
نیازها وانتظارات مشترکین و دغدغه های سازمان را برآورده ساخت.سید مصطفی 
علوی با تاکید بر اثر بخشی بسیار زیاد رسانه های جمعی در فرهنگ سازی و الگو 
سازی به مخاطبین گفت: برای استفاده از این فرصت، روابط عمومی باید با مشارکت 
صدا و سیمای استان و رسانه های مکتوب و الکترونیک اقدام به تولید اخبار اطالع 
رسانی، برنامه های تلویزیونی و رادیویی کرده تا بتواند گام موثری در توسعه فرهنگ 
صحیح استفاده صحیح و ایمن از گاز طبیعی بردارد.مدیرعامل شرکت گاز استان 
اصفهان گفت: فلسفه وجودي روابط عمومي ها تعامل با جامعه و تنوير افكار عمومي 
و جلب مشاركت هاي مردمي است و مي توانند با فرهنگ سازي و گفتمان سازي 

در سازمان و جامعه موثر باشد.وي، آگاهي بخشي مناسب از فعالیت های انجام 
شده، ايجاد مشاركت هاي عمومي براي كمك در رفع آسيب ها و چالش هاي مهم 
شرکت، معرفي ظرفيت ها و توانمندي های بخش هاي مختلف شرکت و همچنین 
گسترش و تعميق فرهنگ كار و تبيين مباني ارزش هاي اسالمي و انقالبي و نقش 
آثار آن به شكوفايي اقتصادي را از ديگر وظايف روابط عمومي برشمرد. علوی، با اشاره 
به شرایط کرونا و آثار مخرب آن در وضع معیشتی جامعه، روابط اجتماعی و نشاط 
مردم، تصریح کرد: امسال باید اقدامات فرهنگی مناسبی برای روحیه سازی، امید 
آفرینی و نشاط در شرکت برنامه ریزی و اجرا شود.وی، همچنین تاکید کرد: ارائه 
مطلب و محتوا به مخاطبین باید به موقع و ازغنای مطلوبی برخوردار باشد، با توجه 
به اینکه درفصل سرد سال پیک مصرف گاز است، باید از اکنون برای محتوا سازی 
موضوع صرفه جویی برنامه ریزی شود.مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، با اشاره 
به اینکه، متاسفانه در فضای مجازی بعضا پیام ها و اطالعات منفی منتشر می شود 
که تشویش اذهان عمومی و فشارهای روانی را بر مردم تحمیل می کند، گفت: روابط 
عمومی باید از این فضا به عنوان یک بستر مهم اطالع رسانی استفاده حداکثری را 

برده و برای اعتماد سازی و آرامش مردم تالش کند.

معاون بهره برداری شرکت فوالدمبارکه اظهار کرد: روابط عمومی تاثیر زیادی 
بر ذی نفعان داخلی و خارجی دارد و با امیدآفرینی برای تک تک پرسنل می 
توانیم روبه جلو حرکت کنیم. زیرا هر اندازه موفقیت ها بیشــتر شود، انگیزه 
و اشتیاق نیز برای موفقیت های بیشتر در بین کارکنان افزایش پیدا می کند 
و می توان این اشــتیاق را باالتر برد تا شعار ســال 1400 را بهتر از سال قبل 
تحقق ببخشیم. جلسه هم اندیشــی و تقدیر از مدیران گروه روابط عمومی 
فوالد مبارکه به مناسبت گرامیداشت هفته روابط عمومی و ارتباطات با شعار 
»روابط عمومی، پشــتیبانی و تولید« با حضور دکتر صالحی نماینده مردم 
شهرستان مبارکه در مجلس شــورای اسالمی و تعدادی از معاونین شرکت 
فوالد مبارکه اعم از معاون بهره برداری، معاون اجرای پروژه های توسعه فوالد 
مبارکه در شرکت فوالد مبارکه برگزار شــد. معاون بهره برداری شرکت فوالد 
مبارکه در این نشست صمیمی ضمن تبریک هفته روابط عمومی و ارتباطات 
و خوش آمدگویی بــه نماینده مردم مبارکه در مجلس شــورای اســالمی 
گفت: پیرو شعاری که برای سال ۹۹ در نظر گرفته شده بود، همکاران ما در 
فوالدمبارکه از ابتدای سال برنامه ریزی منسجمی انجام دادند و خوشبختانه 
توانستند به بهترین نحو خواســته مقام معظم رهبری را تحقق بخشند .وی 
با بیان این مطلب در ادامه افزود: سال گذشته با تولید نزدیک به 10 میلیون 
تن فوالد در گروه فوالد مبارکه، توانستیم بیش از  700هزارتن نسبت به سال 
۹8 افزایش تولید داشته باشیم که خود معادل یک پلنت فوالدی است. در 
واقع با همت و تالش و استفاده بیشتر از ظرفیت های موجود این اتفاق افتاد 

و در سال ۹۹ توانستیم در تولید همه گروه فوالدمبارکه به موفقیت برسیم.
عباس اکبری محمدی ادامه داد: این دستاورد عظیم در اواخر سال گذشته و 
ابتدای سال 1400 با همت و تالشی که در مجموعه روابط عمومی فوالد مبارکه 
داشتند، به بهترین نحو نمایان شــد؛ در واقع این موضوع حاصل دسترنج 

تمامی کارگرانی است که در این شرکت فعال هستند.
معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه با اشاره به نقش مهم روابط عمومی 
در شــرکت فوالد مبارکه تاکید کرد: روابط عمومی حوزه تاثیرگذار و مهمی بر 
ذی نفعان داخلی و خارجی اســت؛ بنابراین یکی از درخواست های ما این 
است که روی ذی نفعان داخلی تمرکز بیشتری صورت بگیرد تا با امیدآفرینی 
برای تک تک پرسنل بتوانیم روبه جلو حرکت کنیم. زیرا هر اندازه موفقیت 
ها بیشتر شود، انگیزه و اشتیاق نیز برای موفقیت های بیشتر در بین کارکنان 
افزایش پیدا می کند.اکبری محمدی افزود: طی دو ماهه اول امســال نیز 
نزدیک به یک میلیــون و 400هزارتن تولید داشــتیم؛ یعنی هم اکنون به 8 
درصد بیشتر از تولید در مدت مشابه سال قبل که یک شاهکار در تولید بود، 
دست یافتیم؛ همچنین با امید آفرینی و نقشی که روابط عمومی برای ادامه 
فعالیت در کارکنان ایجاد می کند، می توان این اشتیاق را باالتر برد تا شعار 

سال 1400 را بهتر از سال قبل تحقق ببخشیم.
به گفته وی، برنامه ریزی های انجام شده برای فوالدمبارکه بر اساس شعار 
سال بوده و امید است با حمایت هایی که از ما می شود بتوانیم اهداف خود 

 را محقق کنیم.اکبری محمــدی افزود: اکنون در جنگ اقتصادی به ســر
 می بریم و با مشکالت دست و پنجه نرم می کنیم. همچنین چالش های 
بزرگ و فراوانی در تولید وجود دارد که البته در حــال مدیریت و کنترل آن 

هستیم تا روی تولید اثرگذار نباشد و بتوانیم به اهداف شرکت برسیم.
معاون بهره بــرداری فوالد مبارکه افزود: یکــی از نقش های روابط عمومی 
جلب حمایت برای فائق آمدن بر این چالش هاســت، البته تاکنون نقش 
امید آفرینی را داشته و امیدواریم بتوانیم روی جلب حمایت بیشتر فعالیت 

کنیم تا چالش های پیش روی خود را آسان تر پشت سر بگذاریم.
وی افزود: اواخر قرن 20، پیش بینی می شــد که قرن 21، قرن ارتباطات و 
کامپیوتر است، اکنون نیز عصر ارتباطات و تکنولوژی اطالعات است، یعنی 
تکنولوژی به کمک ما آمده اما ارتباطات با وجود اینکه تکنولوژی به سرعت 
در حال تغییر اســت در جایگاه خود باقی مانده اســت. در واقع نقشی که 
ارتباطات در جلب حمایت و امیدآفرینی داشته، می تواند به رفع مشکالت و 

ایجاد اشتیاق از مردم و سهامداران تا مسئوالن کمک کند.
اکبری محمدی ادامه داد: ما در این مدت به ســمت ثبات رفته ایم و امید 
اســت با کمک مجموعه روابط عمومی فوالدمبارکه تولید بیشــتر و بهتری 
داشته و دســتاوردهایی که در تولید داریم را بهتر به اطالع عموم رسانده و با 
امیدآفرینی بیشتر نسبت به ســال قبل، بتوانیم روی چالش های پیش رو 

تمرکز کرده و آنها را رفع کنیم.
به گفته وی، روابــط عمومی مســئولیت بزرگی در قبال همــه کارکنان آن 
مجموعه دارد؛ درواقع روابط عمومی مسئولیت سنگین هدایت و سیاست 
گذاری را دارد تا امور بهتر پیش رود. یکی از نــکات مهم برای بخش روابط 
عمومی این اســت که در کنار تمامی امکانات، تجربــه و... که وجود دارد، 
به  اصل مهمی همچون تقوا که نباید از مدارش خارج شــد، توجه داشــت. 
خوشبختانه در روابط عمومی فوالدمبارکه این موضوع وجود داشته و همواره 
دور از بزرگنمایی واقعیت موجود را اطالع رســانی کردند و امیدواریم سال 
1400، ســال پر از خیر و برکت برای همه همکاران به ویژه همکاران در گروه 

فوالد مبارکه باشد.

معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان با تاکید بر این که ذوب آهن در پروژه های 
زیست  محیطی نگاه ریالی به موضوع ندارد، گفت: برآوردهای انجام شده برای 
تعویض درب  های فلکسیبل نزدیک به 7 میلیون دالر بود که با کمتر از نصف این 
عدد این درب  ها بومی سازی شــد.مهرداد توالئیان درباره بومی سازی درب های 
فلکسیبل ذوب آهن، اظهار کرد: اهمیت این پروژه برای ذوب آهن بیشتر مربوط 
به مباحث محیط زیست است.وی گفت: ذوب آهن اصفهان با تعویض درب های 
فلکسیبل مربوط به باتری شماره 3 واحد کک سازی از نشت گازهای زائد از اطراف 
باتری ها جلوگیری کرده است.معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان، تاکید کرد: 
زمانی که نشت گاز از درهای فلکسیبل نداشته باشــیم نه تنها پرت گاز نخواهیم 
داشت، بلکه کیفیت تولید بهتر خواهد شد.وی با بیان این که گاز داخل این واحد 

برای پخت کک است، گفت: زمانی که گاز از این درب  ها خارج می شود، عالوه بر 
آلودگی محیط زیست، هدف پخت کک باکیفیت را از بین می برد، درحالی که وجود 
گاز به طور کامل در این واجد و جلوگیری از نشت آن موجب تولید یکنواخت کک 
می شود.توالئیان با تاکید بر این که ذوب آهن در پروژه های زیست محیطی نگاه 
ریالی به موضوع ندارد، تصریح کرد: بومی ســازی درب های فلکسیبل با اولویت 
سالمت کارکنان این کارخانه و همچنین ساکنان اطراف مجموعه ذوب آهن است 
تا آلودگی را به حداقل برسانیم.وی با اشاره به این که برآوردهای صورت گرفته برای 
تعویض درب های فلکسیبل نزدیک به 7 میلیون دالر بود، تاکید کرد: بومی سازی 
درب  های فلکسیبل موجب شد با عددی کمتر از نصف در داخل کشور و کارخانه 

این درب  ها طراحی و اجرا شوند.

مدیر عامل شرکت گاز استان اصفهان مطرح کرد:

ترویج مصرف بهینه انرژی، رسالت روابط عمومی ها در سال 1400

معاون بهره برداری شرکت فوالدمبارکه:

 با امید آفرینی و نقش فعال روابط عمومی می توانیم شعار 

سال 1400 را محقق کنیم

معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان:

ذوب آهن به پروژه های زیست محیطی نگاه ریالی ندارد

شهرداری دهق در نظر دارد بر اساس مجوز شماره 2007 مورخ 1400/3/5 شورای اسالمی شهر دهق خدمات شهری و فضای سبز شهرداری را از 
طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید لذا متقاضیان می توانند برای شرکت در مناقصه تا ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 1400/3/17 

به شهرداری دهق مراجعه نمایند. 

ضمنا هزینه آگهی به عهده برنده مزایده می باشد. 
تلفن تماس: 031-42275111

آگهی مناقصه 

محمد علی عزیزی- شهردار دهق م الف:1141947

روانشناس ها می گویند آدم ها برای آن ها به یک کتاب باز 
می مانند. اما برای اینکه آدم هــا برای تان مثل یک کتاب 
باز باشــند حتما الزم نیست روانشــناس باشید. داشتن 
اطالعات عمومی و توانایی تماشا، تحلیل و مقایسه آن ها 
هم کفایت می کند. ویژگی های فیزیکی، کلیدهای کوچکی 
هستند که قفل شخصیت آدم ها را می گشایند. سعی کنید 
چهره خانواده و دوستان تان را بخوانید تا ببینید این روش 

کارساز است یا نه.
 لب های قلوه ای: کســانی که لب های قلــوه ای دارند از 
نظر دیگران افراد برون گرایی هســتند. آن ها برون گراتر و 
خودمانی تر از کسانی به نظر می رسند که لب های باریکی 
دارند. دیگران معموال تصور می کنند کســانی که لب های 
درشــت تری دارند می توانند احساسات خود را صریح تر 
ابراز کنند و از حس همدلی بیشتری حتی نسبت به غریبه 

ها برخوردارند.
 لب های باریک: کسانی که لب های باریکی دارند آدم های 
معاشرتی ای به نظر نمی رسند. از نظر دیگران، آن ها درون 
گرا و خودکفا هســتند. عالوه بر این، دیگران آن ها را آدم 
هایی با عالئق متنوع می دانند که همیشه از کاری که انجام 
می دهند لذت می برند. بعضی هم ممکن است تصور کنند 

آن ها ترجیح می دهند وقت خود را به تنهایی بگذرانند.
 بینی بزرگ: اگر بینی بزرگی دارید احتماال به چشم دیگران 
فردی بلندپرواز و کمی کمال گرا هســتید. مردم کســانی 
که بینی بزرگی دارند را رهبران قدرتمنــدی می دانند. آن 
ها افراد با اعتماد به نفســی به نظر می رســند که ترسی از 
موقعیت های چالشی ندارند. تحت تاثیر قرار دادن آن ها 
کار سختی به نظر می رســد چون انگار همیشه به نیازهای 

خود واقف اند.
 ابروهــای ضخیم: کســانی که ابروهــای ضخیمی دارند 
 از نظر دیگــران افــرادی مصمــم، بانفوذ و خودشــیفته

 هستند. 
دیگران فکر می کنند آن ها هدف هــای بزرگی برای خود 
تعیین می کنند و همیشــه هم به اهداف خود می رسند. 
ابروهای ضخیم تداعی گر آدم های جسور و فعال است که 
هر چه هم که سر راه شان قرار گیرد، به سرعت و با اعتماد 

به نفس با آن ها مواجه می شوند.
 چین و چروک دور چشم ها: کسانی که دور چشم هایشان 
چین و چــروک دارند از نظــر دیگران آدم هــای صادقی 
هستند. به نظر دیگران، آن ها از آن دست آدم هایی هستند 
که همه چیز را بــه دل می گیرند به همیــن دلیل تحریک 

کردن شان کار ســاده ای به نظر می رسد. چین و چروک 
دور چشم ها ممکن است نشان دهنده تجربه احساسات 
قوی مثل خنده یا اخم بر اثر درد یا غم باشد. به این آدم ها 

اغلب اعتماد می شود چون قابل اعتماد به نظر می رسند.
  صورت پهن: پهنی صورت را یکــی از ویژگی های معمول 
رهبران موثــر و قدرتمنــد می دانند. کســانی کــه از این 
ویژگی برخوردارند از نظر دیگــران افرادی قدرتمند و حتی 
پرخاشگرند. آن ها مدیران بسیار خوبی می شوند که درآمد 

زیادی برای شرکت خود ایجاد می کند.
 چشمان درشت: کســانی کــه چشمان درشــتی دارند از 
نظر دیگران افــرادی خالق، روشــنفکر و احتماال با هوش 
هیجانی باالیی هســتند. گاهی آن ها را افــرادی زود باور 
و حســاس می دانند. معموال تصور می شــود کسانی که 
چشمان درشتی دارند اغلب دمدمی مزاج اند و نمی شود 

ذهن شان را خواند.
 عینکی های نزدیک بین: عینکی های نزدیک بین به چشم 
دیگران افرادی منطقی و بســیار آگاه نســبت به مسائل 
هســتند. آن ها درون گرا و عشــق کتاب به نظر می رسند. 
دیگران معتقدند چنیــن افرادی می تواننــد درون آن ها 

را ببینند.

آشپزی

 پخت سوشی سبزیجات
 به راش کالسیک

مواد الزم: 300 گرم برنج سوشی، 4 قاشق غذا خوری سرکه و برنج، 
2 قاشق غذا خوری شکر قهوه ای، 3 قاشق غذا خوری سس مایونز، 

یک قاشق غذا خوری سس سویا، 4 ورقه جلبک سوشی، یک عدد خیار، 
200 گرم گوشت ماهی سالمون )دودی(، یک عدد آووکادو، 2 عدد پیازچه

دستور تهیه: برنج را به صورت کته نرم می پزیم. در یک ظرف 3 قاشق سرکه و شکر را خوب با هم 
مخلوط کرده و به برنج پخته شده اضافه می کنیم و می گذاریم تا برنج اندکی سرد شود.یک قاشق 

سرکه را با سس مایونز و سویا به خوبی مخلوط می کنیم.ورقه های جلبک را روی سطح صاف و نچسبی 
پهن می کنیم. بهتر است از حصیر سوشی که مخصوص این کار است استفاده  کنیم.دست خود را 

اندکی خیس کرده و مقداری از برنج را با دست برمی داریم و روی 4/3 جلبک پهن می کنیم. دقت 
کنید بهتر است ضخامت برنج بیشتر از 2 سانتی متر نباشد. مخلوط سس مایونز را با قاشقی 

روی برنج پخش می کنیم و سپس ماهی دودی، آووکادو، خیار و پیازچه را به صورت الیه 
الیه کنار هم روی برنج قرار می دهیم.سپس یک سمت جلبک را گرفته و به آرامی 

آن را رول می کنیم. برای چسباندن دو الیه جلبک به یک دیگر می توانید از 
اندکی آب استفاده کنید تا رول ها باز نشود.با یک چاقوی بسیار 

 تیز رول خود را به قطعات کوچک تر 
تقسیم  کنید.

ویژگی های چهره تان چه ذهنیتی از شما برای دیگران می سازد؟

 ستاره پسیانی در نمایی از سریال
 »جیران«

فیلمی با بازی »حامد بهداد« به جشنواره 
جهانی فیلم فجر اضافه شد

نخستین تصویر از ستاره پسیانی در سریال »جیران« منتشر 
شد.بهرام رادان در نقش ناصرالدین شاه و پریناز ایزدیار در 
نقش جیران جلوی دوربین جدیدترین ساخته فتحی رفتند.

تصویربرداری سریال »جیران« که از زمستان سال گذشته آغاز 
شده بود این روزها در تهران ادامه دارد و تاکنون تمامی بازیگران 
جلوی دوربین حسن فتحی رفته اند

فیلم سینمایی »گیج گاه« ساخته عادل تبریزی به بخش فیلم های 
ژانر معاصر سی و هشتمین جشــنواره جهانی فیلم فجر اضافه شد 
و از روز پنجشــنبه 6 خرداد ماه در جدول اکران سینماهای نمایش 
دهنده آثار جشنواره قرار گرفت.جمشید هاشم پور، حامد بهداد، باران 
کوثری، ســروش صحت، بهرنگ علوی، امیرحسین رستمی و فرهاد 
آئیش بازیگران اصلی این فیلم هستند.


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

