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8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

عضو نظام صنفی کشاورزی اصفهان گفت جلوگیری از برداشت غیرقانونی در مسیر 
رودخانه زاینده رود مطالبه کشاورزان است؛

بگذارید این بار آب به کشاورزان برسد

رییس اتحادیه طال فروشان اصفهان:

کارگران »طالسازی« 
اصفهان جذب مشاغل 

کاذب شده اند

 قیمت های جدید نان
در اصفهان به زودی 

مشخص می شود

بارش های رگباری بهاره تا 
18 اردیبهشت در استان 

اصفهان ادامه دارد

7

 بن بست اسقاطی ها

5

3

5

7

3

3

5

معاون رییس جمهور: 

حل معضل آب اصفهان از 
اولویت های دولت است

   رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان می گوید برخورد با خودروهای آالینده 
 بدون به اجرا درآمدن طرح از رده خارج کردن خودروهای فرسوده، کارایی ندارد؛

3

شهر در خطِر فرونشست؛ 
هشداری که همچنان 
جدی گرفته نمی شود

اصفهان زیبا، 
خاطره ای در 

دوردست!

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خبر داد:

رشد 5۶ درصدی سفرها به استان 
اصفهان در تعطیالت عید فطر

3

»میراث کهن« به ورزشگاه های شهر می آید

افزایش حدود 5 درصدی نزاع در سال 
گذشته در اصفهان

جناب آقای اصغر آذربایجانی
مدیرکل محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 

ضمن تبریک انتصاب شایسته جنابعالی به سمت مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان اصفهان که بشارت دهنده و نویدبخش برای جامعه فرهنگی، هنری و رسانه های 

استان می باشد، از خداوند برای شما موفقیت و سالمتی آرزو داریم. 

روزنامه زاینده رود

 اصغر آذربایجانی؛ 
سکاندار جدید فرهنگ و ارشاد اسالمی استان

اصغر آذربایجانی به عنوان مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان اصفهان 
منصوب شد. آذربایجانی از تهیه کنندگان صدا و سیمای مرکز اصفهان است 
که پیش از این نیز قائم مقام این شبکه بود . وی در دوران شهرداری مرتضی 
سقائیان نژاد به عنوان مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان 
منصوب شد ، سپس در دور چهارم شورای اسالمی شهر به پارلمان نصف جهان 

راه یافت و پس از آن به صدا و سیما بازگشت.

خبر در زاینده رود
 جاریست ...
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طالبان، ادعای تشدید فعالیت داعش در افغانستان را رد کرد
طالبان با رد ادعای آمریکا مبنی بر افزایش فعالیت های داعش در افغانســتان اعالم کرد: به هیچ 
گروهی اجازه نمی دهیم تا از خاک افغانســتان برای ایجاد ناامنی دیگر کشــورها استفاده کنند.

ذبیح ا... مجاهد، سخنگوی طالبان گفت: 
تا کنون ما مراکز زیادی از داعش را از بین 
برده ایم، نیروهای آنان اندک هستند و 
چند حمله را در مدارس و مساجد انجام 
داده اند و دیگر دســتاوردی ندارند و ما 
در امنیت جدی هســتیم، به هیچ کس 
اجازه نمی دهیم تا دست به نا امنی بزنند.

واکنش طالبان در حالی عنوان می شود 
که رییس ستاد مشترک ارتش آمریکا 
در جلســه مجلس ســنا مدعی شد که 
براساس اطالعات سرویس های آمریکا، 

حضور داعش در افغانســتان تا کنون خطری برای امنیت ایاالت متحده نداشته است، اما شواهد 
پنتاگون نشان می دهند که داعش و گروه های تروریستی دیگر در تالش برای انسجام و سازماندهی 
در افغانستان هستند.مارک میلی در ادامه افزود: من باور دارم که این ارزیابی ها درست هستند، به 
گونه  ای که اطالعات سرویس های ما نشان می دهد داعش و گروه های دیگر تروریستی در تالش 
هستند تا فعالیت های خود را دوباره در افغانستان شکل دهند؛ اما آنان هنوز قادر به این کار نشده اند.

کرملین عذرخواهی پوتین از » بنت« را تکذیب کرد
کرملین اخبار رسانه های صهیونیســت درباره عذرخواهی والدیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه از 
نفتالی بنت نخست وزیر رژیم صهیونیستی را تکذیب کرد.نخست وزیری رژیم صهیونیستی پیش 
از این اعالم کرده بود که نفتالی بنت، نخست وزیر این رژیم عذرخواهی پوتین درباره اظهارات سرگی 
الوروف وزیر خارجه روسیه پیرامون ریشه های یهودی هیتلر را پذیرفت.دفتر »نفتالی بنت« نخست 
وزیر رژیم صهیونیستی مدعی شد که »والدیمیر پوتین« در گفت وگوی تلفنی با بنت درباره اظهارات 

اخیر »سرگئی الوروف« وزیر خارجه روسیه، از بنت عذرخواهی کرده است.
دفتر نخست وزیر رژیم صهیونیســتی در ادامه افزود که بنت عذرخواهی وی را پذیرفته و از شفاف 
سازی در این زمینه قدردانی کرده است!این خبر در حالی منتشــر می شود که پیش تر کرملین از 
تماس تلفنی بین پوتین و بنت خبر داده بود.نهاد ریاســت جمهوری روسیه اعالم کرد که دو طرف 
درباره اوکراین گفت وگو کرده و همچنین نســبت به توسعه بیشــتر روابط دوستانه روسیه و رژیم 

صهیونیستی ابراز عالقه کردند.

طرح ژاپن برای جایگزینی واردات نفت و گاز از روسیه
فومیو کیشیدا، نخست وزیر ژاپن طرحی ارائه کرده که ادعا می کند برای کاهش وابستگی به انرژی 
وارداتی از روسیه موثر اســت.فومیو کیشیدا گفت که این کشــور از انرژی هسته ای برای کمک به 
کاهش وابستگی خود و سایر کشــورها به انرژی روسیه استفاده خواهد کرد.به گفته نخست وزیر 
ژاپن، این کشور از این پس تحقیقات خود را در حوزه انرژی های تجدیدپذیر افزایش داده و سعی 
می کند با کمک انرژی هسته ای وابستگی خود را به واردات نفت و گاز از روسیه کم کند.کیشیدا به 
رویترز گفت: ما از راکتورهای هسته ای بیشتر از گذشته استفاده خواهیم کرد تا دیگر به انرژی های 
وارداتی از روسیه تکیه نکنیم.از زمان تعطیلی راکتورهای هسته ای پس از فاجعه فوکوشیما در سال 
۲۰۱۱ کشور ژاپن بیشتر از گذشته به واردات نفت و گاز روسیه وابسته شده است.طبق آمارهای دولتی 

در ژاپن بیش از ۸۸درصد انرژی مصرفی در این کشور از طریق واردات تامین می شود.

کوروش احمدی، دیپلمات سابق ایران در سازمان ملل، تحلیل کرد:

مصوبهجدیدسناتاچهحدکار»بایدن«رابرایاحیایبرجامدشوارترمیکند؟
سنای آمریکا با اکثریت قابل توجه آرا خواستار ابقای سپاه پاسداران 
در فهرست سازمان های تروریســتی و حفظ تحریم های تروریستی 

علیه بانک مرکزی ایران شده است. 
ســناتور های آمریکا با اکثریت ۶۲ رای موافق به ۳۳ رای مخالف این 
طرح را که توسط سناتور جیمز لنکفورد، از حزب جمهوریخواه، پیشنهاد 
شده بود، تصویب کردند.کوروش احمدی، تحلیلگر مسائل بین الملل 
و دیپلمات سابق ایران در ســازمان ملل درباره اینکه چقدر این طرح 
می تواند کار دولت بایدن و احیای برجام را دشوارتر کند، اظهار داشت: 
»قبل از هر چیز باید بگویم که این مصوبه در قالب دســتورالعملی به 
نمایندگان ســنا که قرار اســت با مجلس نمایندگان برای یک پیش 
نویس بزرگتر مذاکره کنند، تصویب شده و شامل سه نکته است و آن 
اینکه هر گونه توافقی با ایران شامل»فعالیت های بی ثبات ساز ایران 
از جمله موشک های بالستیک، حمایت از تروریسم و تالش برای دور 
زدن تحریم ها« نیز بشود، تحریم ها علیه ســپاه برداشته نشود و نام 
سپاه در لیست گروه های بین المللی تروریستی آمریکا باقی بماند.«

وی افزود: »از نظر حقوقی باید گفت که این قطعنامه نمادین اســت 
و تنها نظر ســنا را منعکس می کند، بدون اینکه الــزام حقوقی برای 

دولت ایجاد کند. 
اما از این نظر که ۶۲ ســناتور بــه آن رای مثبت دادنــد و ترکیب رای 
دهندگان مهم اســت. آن ها شــامل ۴۶ جمهوریخواه و ۱۶ دموکرات 
هســتند. این به این معناســت که ۱۶ دموکرات که هم حزبی دولت 
بایدن هستند، در این موارد مشابه جمهوری خواهان فکر می کنند.«وی 
تاکید کرد: »خطر پیوستن این تعداد ســناتور دمکرات به سناتور های 
جمهوریخواه این اســت که ممکن اســت تعداد موافقان یک پیش 
نویس را به ۶۶ برساند )۵۰ جمهوریخواه و ۱۶ دمکرات( که در آستانه 

۶۷ یعنی دو سوم الزم برای رد وتوی رییس جمهور خواهد بود.«
احمدی افزود: »ایــن تعداد دمکرات اگر در آینــده و به رغم فعالیت 
دولت برای منصــرف کردن آنها، همچنان حاضر بــه رای دادن به یک 
مصوبه الزام آور باشــند، در درجه اول کمک خواهند کرد که از مرز ۶۰ 
ســناتور که برای جلوگیری از فیلی باستر )نوعی آبستراکیسون( الزم 
است، عبور شود.«این کارشناس سیاســت خارجی ضمن بیان اینکه 
صرف نظر از وجه حقوقی، این مصوبه از نظر سیاسی نیز حائز اهمیت 
است، چرا که »۶۲ ســناتور به شمول ۱۶ ســناتور دموکرات به رییس 
جمهور دمکرات گفته اند که در مورد توافق با ایران چنین نظراتی دارند 
و بایدن الزام سیاسی بیشتری برای اینکه به نظر این سناتور ها توجه 

کند، احساس خواهد کرد.

یک ویژگی مهم این ۱۶ ســناتوری که به جمهوری خواهان پیوستند، 
این است که تعدادی از دمکرات های ارشد جزو آن ها هستند؛کسانی 
مثل چاک شومر ســناتور نیویورک که ارشدترین ســناتور دموکرات و 
رهبر دموکرات های سناســت و همچنین باب مننــدز، رییس کمیته 
سیاست خارجی سنا و سناتور های ارشد دیگری مانند جو منشن و بن 
کاردین. سناتور کریس کونز نیز که همیشه به بایدن نزدیک بوده ، به 

این مصوبه رای مثبت داده است.«
احمدی افزود: »اهمیت سیاســی دیگــر این ۶۲ رای و بــه ویژه ۱۶ 
دمکرات رای دهنده می تواند این باشــد که اگر رییــس جمهور نظر 
آن ها را در این مورد محترم نشــمرد، آن ها می توانند در ارتباط با سایر 
طرح هایی که دولت به سنا ارائه می کند، ایجاد مشکل کنند؛ بنابراین 
در چارچوب بده بســتان هایی که دولت معموال با کنگره دارد، باید نظر 

این اکثریت را مد نظر قرار دهد.«
دیپلمات سابق ایران در ســازمان ملل در پاســخ به اینکه با توجه به 
باالرفتن هزینه ها برای طرفین، روند اتفاقات را چگونه می بیند، گفت: 

»متاسفانه االن نزدیک به دو ماه است که هیچ تحرکی در حوزه احیای 
برجام نداشــته ایم. همچنان مسئله حضور ســپاه در لیست FTO و 
برخی موضوعات دیگر باقی اســت و طرفین روی مواضع خودشــان 
ایســتاده اند. گویا اروپا حدود ده روز پیش یک ابتــکاری را مطرح و 
پیشنهاد کرده که انریکه مورا را دوباره به ایران بفرستند. شاید اروپاییان 
ایده ای داشــته باشــند تا طرفین امتیازاتی به هم دهند و به یک حد 
وسطی برسند. ولی آنطور که رســانه های غربی مدعی اند گویا ایران 

هنوز موافقت خود را در ارتباط با انجام این سفر اعالم نکرده است.«
احمدی در پایان خاطر نشان کرد: »دست کم آنچه ما االن الزم داریم 
این اســت که بدانیم آیا ایران موافق است که مورا به تهران بیاید یا نه. 
این تنها تحرک جدیدی اســت که شاهد آن هستیم. مورا ۷ فروردین 
به ایران آمد و بعدش به واشنگتن رفت، ولی پیشرفتی حاصل نشد. 
حال مطرح کردن دوباره این سفر شاید بدین معنا باشد که اروپاییان 
ایده ای دارند. باید منتظر باشــیم و ببینیم که آیا سفر انجام می شود 

یا نه.«

به نوشــته یک مرکز مطالعات امنیتــی، مذاکرات 
عربســتان و ایــران در مســائل قابــل مدیریــت، 
پیشرفت هایی داشته است .مرکز مطالعات امنیتی 
»سوفان« مستقر در نیویورک در گزارشی به بررسی 
دور پنجــم مذاکرات ایران و عربســتان ســعودی 
پرداخت و از پیشرفت در آن خبر داد. در مقدمه این 
گزارش آمده است: در اواخر آوریل، ایران فاش کرد 
که دور پنجم مذاکرات با عربســتان ســعودی را در 
بغداد، محل اکثر دورهای قبلی نشســت ها در سال 
۲۰۲۱، برگزار کرده اســت. رســانه های ایران گزارش 
دادند که جدیدترین دور مذاکرات با حضور »مقامات 
ارشــد دبیرخانه شــورای عالی امنیت ملی ایران و 

رییس سازمان اطالعات عربستان سعودی« برگزار 
شد. سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه 
ایران گفت: مذاکــرات اخیر مثبت و جــدی بوده و 
شاهد پیشرفت هستیم.طبق این گزارش، رسانه های 
ایرانــی افزودند که انتظار مــی رود وزرای خارجه دو 
کشــور در آینده ای نزدیک با یکدیگر دیــدار کنند. 
مقامات دو کشور به منظور آمادگی برای این دیدار در 
سطح عالی، پیش بینی می کنند که در عمان که روابط 
نزدیک تری با ایران نسبت به سایر کشورهای حاشیه 
خلیج فارس دارد، دیدار کنند.به نوشته سوفان، برخی 
توافقات جزئی بنابر گزارش ها در بغداد حاصل شد؛ 
به عنوان نمونه، ایران ۴۰ هــزار زائر ایرانی را در اواخر 

سال جاری به شــهر مکه در عربستان سعودی برای 
مراســم حج اعزام خواهد کرد. تهران برای برقراری 
مجدد روابط دیپلماتیک فشــار مــی آورد و به نظر 
می رسد ریاض می خواهد امتیازات قابل توجهی را از 
تهران در مورد مسائل منطقه ای بگیرد و موافقت کرده 
که به ایران اجازه دهد سفارت خود در ریاض را فقط 
برای فعالیت های مرتبط با سازمان همکاری اسالمی 

مستقر در جده بگشاید.

سوفان: 

مذاکرات ایران و عربستان پیشرفت داشته است

یک رسانه آمریکایی به نقل از برخی منابع مطلع مدعی شده اعضای تیم مذاکره کننده آمریکا در محافل خصوصی »تقریبا اذعان کرده اند« که توافق با ایران بر سر 
مسائلی فراتر از برنامه هسته ای این کشور دیگر ممکن نیست.گروهی از نمایندگان هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات در سنای آمریکا روز چهارشنبه قطعنامه 
غیرالزام آوری را به تصویب رساندند که از دولت بایدن می خواهد به اختالف های فراتر از مسائل هسته ای شامل فعالیت های منطقه ای و برنامه موشکی ایران نیز 
رسیدگی کند. پولیتیکو تصویب این قطعنامه را »نخستین شلیک هشدار« از سوی کنگره به سوی دولت بایدن در خصوص توافق هسته ای با ایران تعبیر کرده است. 
این پایگاه نوشته با آنکه این قطعنامه الزام آور نیست؛ اما حامل پیامی نمادین از سوی قانون گذاران آمریکایی است مبنی بر اینکه هر گونه توافق هسته ای جدید با 
ایران بایستی از توافق حاصل شده در سال ۲۰۱۵ قوی تر باشد.رابرت منندز، رییس کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا درباره تصویب این قطعنامه به پولیتیکو 
گفت: »]تصویب این قطعنامه[، نشان دهنده احساسات ما در خصوص وضعیت مان در قبال ایران و نگرانی اعضای سنا از مسیری است که ایران در جهت حرکت به 
سمت سالح در پیش گرفته است«.کشورهای غربی به رهبری آمریکا و رژیم صهیونیستی در سال های گذشته ایران را به پیگیری اهداف نظامی در برنامه هسته ای 
این کشور متهم کرده اند. ایران این ادعاها را رد کرده و تاکید می کند به عنوان یکی از امضاکنندگان پیمان منع گسترش سالح های اتمی )ان پی تی( و عضوی از آژانس 
بین المللی انرژی اتمی، حق دستیابی به فناوری هسته ای را برای مقاصد صلح آمیز دارد.عالوه بر این، بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی تاکنون بارها از تاسیسات 
هسته ای ایران بازدید کرده اند؛ اما هرگز مدرکی که نشان دهد برنامه صلح آمیز انرژی هسته ای این کشور به سمت مقاصد نظامی انحراف داشته باشد، پیدا نکرده اند.

چهره روزروایت پولیتیکو از اعتراف اعضای تیم مذاکره کننده آمریکا درخصوص توافق با ایران

 پاسخ تلویحی مقام وزارت خارجه در مورد گردشگری
در ایران

دستیار وزیر امور خارجه به اظهارات سفیر روسیه در ایران در مورد موانع سفر گردشگران روسی 
به تهران پاسخ داد . سید رسول موسوی در صفحه توئیتر خود در این ارتباط نوشت: » جاذبه های 
اصلی گردشگری ایران عزیز ما زیارت، فرهنگ، هنر، تاریخ و تمدن است؛ مزیت هایی که منحصر 
به فرد بوده و دیگران ندارند.گردشگری سالمت، مزیت دیگری است که می تواند ایران را قطب 

پزشکی منطقه کند.
مشکل اصلی صنعت گردشکری ما ضعف زیرساخت ها و مدیریت امور است بر اساس آنچه که 
رسانه ها منتشر کرده اند، اخیرا سفیر روســیه در تهران در مصاحبه با روزنامه »ایزوستیا « چاپ 
مسکو گفته اســت که »من بارها و با صراحت به ایرانی ها گفته ام که دو مسئله عمده مانع ورود 
شهروندان روس و نه تنها گردشگران به ایران می شــود. یکی مسئله دستورالعمل پوشش زنان 
اســت که امروزه حجاب حتی در گرما در همه جای این کشور، اجباری اســت و دیگری اینکه 

مشروبات الکلی ممنوع است.«

نماینده مجلس: 

استیضاح وزرای صمت و کار، بیشترین امضا را دارد
عضو هیئت رییسه مجلس گفت: در حال حاضر درخواست استیضاح دو وزیر صمت و تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی بیشترین امضا را دارد.علی کریمی فیروزجایی، نماینده مردم بابل و عضو هیئت 
رییسه مجلس درخصوص آخرین وضعیت درخواست های استیضاح  که به هیئت رییسه رسیده 
است، گفت: تا این لحظه هیچ استیضاحی اعالم وصول نشده است، تا ان شاءا...در جلسه آینده 

هیئت رییسه ببینیم چه تصمیمی اتخاذ خواهد شد.
عضو هیئت رییســه مجلس اضافه کرد: در حال حاضر درخواست اســتیضاح دو وزیر صمت و 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیشترین امضا را دارد.وی درخصوص زمان نزدیک ترین جلسه هیئت 
رییسه مجلس، ابراز داشت: هیئت رییســه به زودی جلسه خواهد داشت؛ اما مشخص نیست 
که حتما درخصوص اســتیضاح ها تصمیم گیری صورت بگیرد یا خیر، در واقع زمان دقیق اعالم 

وصول و طرح آن معلوم نیست.

هشدار سفارت ایران در عمان به فعاالن اقتصادی و تجاری
ســفارت ایران در عمان در اطالعیه ای به فعاالن اقتصادی و تجاری در مورد سوءاســتفاده های 

برخی از افراد سودجو با عنوان »برگزاری رویدادهای تجاری و فرهنگی در عمان« هشدار داد.
در متن اطالعیه سفارت ایران در عمان آمده است:

اخیرا مشاهده شده است برخی افراد ســودجو که فاقد صالحیت های حرفه ای هستند، بدون 
اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذی ربط کشور و با سوء اســتفاده از عدم اطالع عده ای از فعالین 
اقتصادی اعم از تجار و کارآفرینان از قوانین و مقررات و شــرایط حاکم بر برگزاری رویدادهای 
تجاری و فرهنگی در عمان، اقدام به تبلیغات غیرواقعــی و دریافت هزینه های هنگفت به بهانه 
برگزاری نمایشگاه و یا جشــنواره در عمان کرده و ضمن ایراد ضرر و زیان به آن ها و عدم ایفای 
وعده های داده شده، به توانمندی و اعتبار تولیدات و صادرات جمهوری اسالمی ایران خدشه وارد 
می کنند.از سوی دیگر متاسفانه این افراد سودجو، بعضا به صورت غیر واقع، برگزاری برنامه های 
خود را با هماهنگی و حمایت این سفارت عنوان می کنند.بر این اساس به هموطنان عزیز توصیه 
می شود که قبل از هرگونه اقدام برای شرکت در نمایشــگاه یا جشنواره، از این سفارت و یا سایر 
جهات ذی ربط در داخل کشور از قبیل وزارت امورخارجه یا سازمان توسعه تجارت ایران یا وزارت 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و ...، درخصوص مجوز برگزاری رویدادهای مذکور 

استعالم بگیرند.

کافه سیاست

نماینده مجلس:

»رییسی« درباره گرانی ها 
با مردم صحبت کند

عضــو هیئت رییســه مجلــس شــورای 
اســالمی گفت: دولت باید قبل از هرگونه 
تصمیم گیری درباره آزادســازی قیمت آرد 
صنعتی، اقناع سازی و موضوع را برای مردم 

تبیین می کرد.
حســینعلی حاجی دلیگانی  با اشــاره به 
تصمیم دولت برای آزادســازی قیمت آرد 
صنعتی کــه موجب افزایــش قیمت انواع 
محصوالت به دســت آمــده از این نوع آرد 
شــده اســت، اظهار کرد: معتقدم قبل از 
هرگونه تصمیم گیری در ایــن زمینه، ابتدا 
باید موضوع بــرای مردم تبیین می شــد 
و اقناع ســازی صورت می گرفــت و افکار 
عمومی را آماده می کرد که متاســفانه این 

کار صورت نگرفت.
وی تصریح کــرد: اگــر بنده وزیــر جهاد 
کشــاورزی و یا اقتصاد بــودم، ابتدا نرخ 
آزادســازی قیمــت آرد صنعتــی که یک 
ضرورت است را محاسبه می کردم و سپس 
عدد به دست آمده را به حساب سرپرستان 
خانوار واریز و حساب ها را مسدود می کردم 
و بعد از آن به مردم توضیح داده می شــد 
که این رقــم قبــل از این به دست شــان 
نمی رســیده و یارانه پنهان بوده است، اما 
حاال مستقیم به حساب شــان واریز شده 
و به عنوان مثال از فالن تاریخ قیمت انواع 
محصوالت تولید شده از بخش آرد صنعتی، 

گران می شود.
عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسالمی 
با بیان اینکــه اگر پیــش از تصمیم گیری 
نســبت به آزادســازی قیمت آرد صنعتی، 
اقناع سازی صورت می گرفت، مطمئنا مردم 
باور و همراهی می کردند، گفت: متاسفانه 
برخی از مسئولین کشــور ما فکر می کنند 
که مردم همه چیز را می دانند و نیت خوانی 
می کننــد، در حالی که باید قبــل از هرگونه 
تصمیمی، ابتدا موضــوع برای مردم تبیین 
و سپس عملیاتی شود؛ رییس جمهور باید 

درباره گرانی ها با مردم صحبت کند.

بین الملل

آگهیدعوتمجمععمومیعادیسالیانه

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول شرکت تعاونی فرش دستباف شهرستان لنجان زرین شهر و حومه ثبت 36 و شناسه ملی 10260014144 راس 
ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰9 در محل تکیه قمر بنی هاشم به آدرس: زرین شهر، خیابان فردوسی، جنب شرکت تعاونی تشکیل می گردد.

لذا از کلیه اعضاء دعوت می شود با در دست داشتن کارت ملی و  دفترچه عضویت راس ســاعت مقرر در محل مذکور حضور به هم رسانید و یا وکیل/ نماینده 
خود را کتبا معرفی نمایید.

ضمنًا جهت رعایت اصول بهداشتی داشتن ماسک الزامی می باشد.
 دستور جلسه:

۱- گزارش هیئت مدیره و بازرس
۲- طرح و تصویب صورتهای مالی سال ۱۴۰۰ و گزارش آخرین رقم سرمایه سهامداران 

۳- انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرس

هیئتمدیرهشرکتتعاونیفرشدستبافلنجانزرینشهروحومه



شنبه 17 اردیبهشت 1401 / 05 شوال 1443 / 07 مــه 2022 / شماره 3520
مدیرکل مدیریت بحران استانداری خبر داد:

رشد 5۶ درصدی سفرها به استان اصفهان در تعطیالت عید فطر
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به ثبت تردد بیش از ۷ میلیون و ۸۳۰ هزار خودرو 
در جاده های استان، از افزایش ۵۶ درصدی ترددها در تعطیالت عید فطر امسال نسبت به مدت مشابه 
سال قبل خبر داد.منصور شیشه فروش  با اشاره به وجود ۱۴۰دستگاه تردد شمار در جاده های استان، 
اظهار کرد: از تاریخ دهم تا چهاردهم اردیبهشت ماه، بیش از ۷ میلیون و ۸۳۰ هزار تردد خودرو توسط 
دستگاه های تردد شمار در سطح جاده های استان ثبت شده است.وی از افزایش ۵۶ درصدی ترددها 
در جاده های استان در تعطیالت عید فطر امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت: تعداد 
خودروهای ورودی به استان ۷۵۸ هزار خودرو بوده که ۷۴ درصد افزایش نسبت به سال قبل افزایش 
داشته و تعداد خودروهای خروجی ۷۴۹ هزار خودرو بوده که ۷۵ درصد افزایش نسبت به سال قبل 
افزایش داشته است.مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به آماده باش عوامل مدیریت 
بحران و امدادی از ابتدای تعطیالت عید فطر، افزود: تیم های امــدادی در ۱۱ هزار کیلومتر از راه های 
استان مستقر شدند، بیش از ۲۰۰ تیم پلیس راه و ۲۰۰ تیم اورژانس جاده های، عوامل هالل احمر در ۴۲ 
پایگاه، عوامل راهداری در ۴۴ پایگاه و دو فروند هلیکوپتر امدادی از فوریت های پزشکی و هالل احمر 
آماده ارائه خدمات امدادی بوده اند، همچنین کمیته های زیرمجموعه امداد و نجات مدیریت بحران 

آماده خدمت رسانی به شهروندان بودند.

وزیر جهاد کشاورزی:

 بسته حمایتی قبل از حذف یارانه آرد صنعت به مردم 
پرداخت می شود

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه بسته حمایتی و جبرانی تهیه شده که قبل از حذف یارانه آرد صنعت به 
مردم پرداخت می شود، گفت: زمان و میزان آن را ستاد هدفمندی یارانه ها تعیین می کند.جواد ساداتی 
نژاد با بیان اینکه قاچاق چالش دیگری برای امنیت غذایی کشور شده است، افزود: به دلیل اینکه یارانه 
به کاالهای اساسی می دهیم، قیمت ما نسبت به کشورهای همسایه پایین تر است و همین عاملی برای 
سرازیر شدن کاالهای ما به سمت آن کشورها شده است، آنها حتی تعرفه واردات خود را صفر کردند که 
همه اینها باعث قاچاق بیشتر شد.وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: کیسه آرد درکشور ما ۳۸ هزار تومان 
و در مرز ۸۰۰ هزار تومان است که این پذیرفتنی نیست و این جذابیت ها را نمی توان با کنترل فیزیکی 
مانع شد و باید تمهیدی انجام می گرفت و اینها تهدیدی بر امنیت غذایی کشورمان است.وی در پاسخ 
به اینکه اکنون قیمت نان صنعتی و ماکارونی افزایش یافته و چگونه برای مصرف کننده داخلی جبران 
می شود، گفت: یک الزام قانونی هم داریم در قانون ۱۴۰۱ که ابالغ هم شده که ارز ۴۲۰۰ تومانی نباشد و 
نیمایی باشد. در سال گذشته در ابتدای دولت ۸ میلیارد دالر در سال ۱۴۰۰ برای یارانه غذا دیده شده بود 

که در ابتدای دولت جذب شده و آن موقع باید این طرح انجام می شد.

رییس اتحادیه طال فروشان اصفهان:

کارگران »طالسازی« اصفهان جذب مشاغل کاذب شده اند
رییس اتحادیه طال فروشان اصفهان گفت: بســیاری از نیروهای کارگاه های طالسازی، اکنون جذب 
مشاغل کاذب شده اند اما همین محصول، به دلیل تنش های جهانی، بازار امنی برای سرمایه گذاران شده 
است.هوشنگ شیشه بران با بیان اینکه از ابتدای امسال قیمت طال و سکه بسیار در نوسان بوده است 
و پیش بینی ها ر اسخت می کرد، اظهار کرد: باید توجه کنیم که این روزها با توجه به وضعیت اقتصادی 
مردم، خرید این محصول که روزی مورد توجه همه اقشار جامعه بود، دیگر جزو اولویت های اصلی آنها 
به شمار نمی رود.وی با بیان اینکه این امر اقتصاد شاغالن این عرصه را تحت تاثیر قرار می دهد، بیان کرد: 
در این شرایط خاص، کمبود مواد اولیه برای تولید طل یکی از مهم ترین مشکالتی است که کارگاه های 

طال سازی با آن روبه رو هستند که نوسانات قیمتی طالی ساخته شده را هم به دنبال داشته است.

عضو نظام صنفی کشاورزی اصفهان گفت جلوگیری از برداشت غیرقانونی در مسیر رودخانه زاینده رود مطالبه کشاورزان است؛

بگذارید این بار آب به کشاورزان برسد

پس از کش و قوس های فراوان برای باز  پریسا سعادت
کــردن آب زاینــده رود جهــت مصرف 
کشــاورزان در شــرق و چالش ها و چانــه زنی ها در مــورد آن حاال 
کشاورزان باید نگران برداشت ها در راه رسیدن آب زاینده رود به مزارع 
باشــند. امســال اگر چه مســئوالن به وعده خود وفا کردند و آب در 
چندین نوبت برای آبیاری مزارع بازگشایی شد؛ اما این بار آب دزدی 
بر سر راه رسیدن زاینده رود به شرق، محصوالت کشاورزان را خشکاند 
و برخی از این افراد با خســارت های هنگفتی مواجه شدند. نرسیدن 
آب البته حاصل برداشــت های غیر قانونی آب پمپاژ و شکستن آب 
بندها بر سر راه زاینده رود بود! این را ماموران پس از افت فشار پایین 
آب رســیده به شــرق و پیگیری های مکرر فهمیدنــد و جلوی آن را 
گرفتند. هر چند برای برخی دیر بود و محصول شــان خوراک دام ها 
شد.در موردی عجیب در آخرین بازگشــایی زاینده رود تنها طی چند 
روز بیش از ۷۰ پمپ غیر مجاز در گشت زنی از حاشیه زاینده رود کشف 
شد. تعداد بیشتری از تخلف برداشت آبی هم از سوی باغات و مزارع 
ســر راه زاینده رود صورت گرفت؛ آب دزدی که بدون شــک اعداد و 
ارقامی بسیار بیشتر داشته اما در زیر ســایه اهمال مسئوالن و شاید 
عدم پیش بینی درست آنها اتفاق افتاده اســت. البته به گفته مجید 

نصر، رییــس گروه بهره بــرداری و نگهداری از شــبکه های آبیاری و 
زهکشی شــرکت آب منطقه ای اســتان اصفهان، ماموران در مدت 
بازگشایی زاینده رود بارها بر سر برداشت های غیر قانونی با متخلفان 
درگیر شــدند و حتی کارشان به بیمارســتان و درمان های جدی هم 
رسید. این بار کشاورزان هشدار می دهند که باید از همان روزهای اول 
بازگشایی، مراقبت و گشت زنی های الزم از آب برای رسیدن به مزارع 
صورت بگیــرد. در همیــن زمینه عضــو هیئت مدیره نظــام صنفی 
کشــاورزی اصفهان گفت: جلوگیری از برداشت غیرقانونی در مسیر 
رودخانه زاینده رود که سبب نرسیدن آب کافی به مزارع شرق اصفهان 
می شود، مطالبه کشاورزان است.حســین محمدرضایی با اشاره به 
خروجی سد زاینده رود با هدف جاری سازی رودخانه در کالن شهر و 
شرق اصفهان و تخصیص آب برای نوبت چهارم آبیاری مزارع شرق 
اصفهان اظهار داشت: بر اساس توافق صورت گرفته و مصوبات کمیته 
چهارجانبه، باید ۳۳ متر مکعب بر ثانیه آب در محل سد آبشار واقع در 
شرق اصفهان برای رهاسازی در کانال های آبیاری کشاورزی تحویل 
داده شود.وی اضافه کرد: اما در صورتی که برداشت های غیرقانونی در 
مسیر رودخانه متوقف نشود شاهد رسیدن آب کمتر به شرق اصفهان 
خواهیم بود که ضرر و زیان کشــاورزان را در پی خواهد داشت.عضو 

هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی اصفهان ادامه داد: هر چه میزان 
کنترل در مسیر رودخانه افزایش یابد و اضافه برداشت ها کم شود آب 
بیشتری در ســد زاینده رود خواهد ماند و به درســتی می توان برای 
اســتفاده عقالنی و قانونی آن برنامه ریزی کرد.محمدرضایی افزود: 
متاسفانه برداشت غیرقانونی در باالدست زاینده رود وجود دارد و نیاز 
است که قوه قضاییه، دادستانی ها، نیروی انتظامی و نهادهای مرتبط، 
شرکت آب منطقه ای را برای جلوگیری از برداشت های بی رویه یاری 
دهند.محمدرضایی افزود:  کنترل برداشت های غیرقانونی در مسیر 
زاینده رود از خروجی بیش از حد آب از ســد  جلوگیری خواهد کرد، 
چرا که باید حقابه کشاورزان و باغداران غرب اصفهان نیز لحاظ شود و 

آنها هم به حق خود برسند. 
هر چند امســال زاینده رود چندین نوبت بازگشــایی شد؛ اما این به 
معنای کشت با کیفیت و حتی سوددهی و درآمدزایی برای کشاورزان 
نیست. هم اکنون به دلیل عدم آبرسانی به موقع  و درست به مزارع، 
محصول بسیاری از آنها دارای کیفیت و کمیت الزم نیست. محصوالت 
عمال به درد اســتفاده در چرخه خوراک انسانی نمی خورند. مسئوالن 
هر بار وعده می دهند که مشکالت بر طرف خواهد شد ولی کشاورزان 

از محصوالت خود ناامید هستند.

معاون توســعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان 
جهاد کشاورزی اســتان اصفهان گفت: قیمت های 
جدید انواع نــان در اصفهان در صــورت تصویب در 
 کمیسیون نظارت استان به زودی مشخص می شود.

امید شریفی با بیان اینکه افزایش قیمت نان سنتی 
در دولت مطرح نیست و نرخ ها همچنان طبق روال 
سال گذشته است، اظهار داشت: با توجه به آزادسازی 
قیمت آرد بــرای نان های صنعتی نیــز روند قانونی 
وجود دارد که طی آن اتحادیــه نانوایان قیمت های 

پیشنهادی را احصا کرده و سپس از طریق سازمان های 
جهاد کشــاورزی، صنعت، معدن و تجارت و حمایت 
از مصرف کنندگان بررســی و در کمیســیون نظارت 
استان مصوب و ابالغ می شود.وی با بیان اینکه صنف 
نانوایان اســتان قیمت های پیشنهادی را مشخص 
کردند، افزود: جلسه ای با محوریت سازمان های جهاد 
کشاورزی، صمت و حمایت از مصرف کنندگان  درباره 
تعیین نرخ جدید انواع نان برگزار می شــود که اگر به 
تصویب کمیسیون نظارت استان برسد تا اواسط هفته 
قیمت ها به صنف نانوایان ابالغ و عملیاتی می شود.

معاون توســعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان 
جهاد کشاورزی استان اصفهان ابراز داشت: تا زمانی 
که نرخ های جدید از طریق مرجع قانونی و دولتی به 
صنف و اتحادیه نانوایان استان ابالغ نشده، کماکان 

قیمت انواع نان مانند گذشــته اســت و بازرسان و 
تعزیرات با هرگونــه افزایش قیمت بدون هماهنگی 
دستگاه های نظارتی و دولتی برخورد می کنند.شریفی 
در پاسخ به تاثیر افزایش هزینه های تولید و حقوق و 
دستمزد کارگران در سال جاری در تعیین قیمت های 
جدید نان، خاطرنشان کرد: هیئت کارشناسی در روند 
بررسی و نرخ گذاری، همه این موارد را در نظر می گیرند 
که حق مردم پایمال نشود و از سوی دیگر حق و حقوق 
صنف زحمتکش نانوایان نیز لحاظ شود.وی با تاکید بر 
اینکه نرخ های جدید نان برای امسال هنوز کارشناسی 
و ابالغ نشده است، افزود: در روزهای اخیر نرخ های 
پیشنهادی اتحادیه و صنف نانوایان تهران در رسانه ها 
منتشر شد که البته تکذیب شد زیرا تنها پیشنهاد اولیه 
این اتحادیه بوده که آن را تایید و مصوب نکرده بودند.

قیمت های جدید نان در اصفهان به زودی مشخص می شود

چهره روز

متاسفانه برداشت غیرقانونی در باالدست زاینده رود 
وجود دارد و نیاز است که قوه قضاییه، دادستانی ها، 
نیروی انتظامی و نهادهای مرتبط، شرکت آب منطقه ای 

را برای جلوگیری از برداشت های بی رویه یاری دهند

ماجرای افزایش تعداد پله های تعرفه های برق در قبوض 
چیست؟

ســخنگوی صنعت برق گفت: دلیل افزایش تعداد پله های تعرفه های برق در قبوض، محاسبه ۱۰۰ 
کیلوواتی هر پله با قیمت های متفاوت در قبوض است. مصطفی رجبی مشهدی افزود: براساس 
این قانون قرار بود در قبوض فقط ۴ پله مشخص شود که توانیر برای شفاف شدن قیمت هر بخش 
از مصرف تعداد این پله ها را نسبت به الگوی تعیین شده ، ۱۰۰ کیلووات ساعت به ۱۰۰ کیلووات ساعت 
مشخص کرد که این روند تعداد پله ها را افزایش داده است.وی گفت: دوره های سال به دو بخش 
گرم و غیر گرم و اقلیم به ۵ بخش شامل عادی، گرمســیر یک، گرمسیر ۲ ،گرمسیر ۳ وگرمسیر ۴ 
تقسیم کرده اســت که الگوی مصرف در ماه های گرم و غیر گرم براســاس این اقلیم ها مشخص 

می شود.
ســخنگوی صنعت برق ادامه داد: در اقلیم عــادی مانند تهران، اصفهان و شــیراز که تا ۸۵ درصد 
مساحت کشور را شامل می شود الگوی مصرف در ماه های غیر گرم ۲۰۰ کیلووات ساعت و در ماه های 
گرم ۳۰۰ کیلووات ساعت است البته این رقم در اقلیم گرمسیری یک در ماه های گرم ۳۰۰۰ کیلووات 
ساعت تعیین شده است.رجبی مشهدی افزود: قیمت برق برای پله اول که یارانه دریافت می کند 
تفاوتی با سال های گذشــته ندارد، اما در پله های بعدی قیمت براساس قیمت تامین برق که ۳۰۷ 

تومان به ازای هر کیلووات است؛ محاسبه خواهد شد.

قیمت نان فانتزی، عرضه و تقاضایی شد
رییس اتحادیه نان های حجیم و نیمه حجیم گفت: با حذف ارز یارانه ای انواع نان های فانتزی، از 
این به بعد قیمت این محصوالت به صورت عرضه و تقاضا و رقابتی اســت و نرخ نامه منتشر شده، 
صحت ندارد. محمدجواد کرمی اظهار داشت: آرد واحدهای نان فانتزی به یکباره از هر کیسه ۶۷ هزار 
تومان به ۶۳۰ هزار تومان )نزدیک به ۱۰ برابر( در کنار سایر هزینه های تولید مانند دستمزد افزایش 
یافته است، بر این اساس قیمت محصول نهایی نیز افزایش می یابد، اما نرخ نامه ای که در فضای 

مجازی در حال دست به دست شدن است، درست نیست.
وی افزود: لیست قیمت های انواع نان فانتزی یاد شده مربوط به نرخ های پیشنهادی است که برای 
بررسی بیشتر تهیه شد و در نهایت تصویب نشد.رییس اتحادیه نان های حجیم و نیمه حجیم ادامه 
داد: با آزادسازی نرخ آرد مصرفی صنف و صنعت، قیمت انواع محصوالت فانتزی نیز به صورت عرضه 

و تقاضا تعیین می شود و دیگر نرخ مصوبی نخواهیم داشت.

به دنبال استقبال هندی ها؛

صادرات سیب ایران به هند افزایش یافت
نایب رییس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی ایران گفت: باتوجه به کیفیت سیب ایران و       استقبال 
بیشتر مردم هند، صادرات سیب به این کشــور افزایش یافته است. صدرالدین نیاورانی اظهار کرد: 
سیب ایران با توجه به کرایه حمل که برای کشتی بین ۲ تا ۳ هزار و ۵۰۰ دالر برای هر کارخانه دارد در 
هند حدودا ۶۵ سنت تا ۷۰ سنت به طور متوسط فروخته می شود با توجه به جمعیت هند که بیش 
از یک میلیارد است، طی سال های گذشته افزایش تولید و صادرات سیب داشتیم.وی گفت: هندبه 
دو دلیل امکان نگهداری ســیب را ندارد؛ علت اول تولید کم کشمیر است که کفاف کل کشورشان را 
نمی دهد و علت دوم هم نداشتن سردخانه های مجهز است که بتوانند این سیب را در مدت فصل 
زمســتان نگهداری کنند. بازار قبلی از چین وارد می شده است که کیفیت ســیب ایران را ندارد که 
همین امر موجب شده تا سیب ایران بازار هند را  تسخیر کند.نایب رییس اتحادیه ملی محصوالت 
کشاورزی ایران گفت: بیشتر حجم صادرات سیب از استان های آذربایجان، زنجان و مناطق سمیرم 
اصفهان، دماوند اســت ضمن اینکه باتوجه به کیفیت ســیب ایران و       اســتقبال بیشتر مردم هند، 

صادرات سیب به این کشور افزایش یافته است.

کافه اقتصاد

معاون رییس جمهور: اخبار

حل معضل آب اصفهان از اولویت های دولت است 
معاون پارلمانی رییس جمهور گفت: کارگروه زاینده رود برای پیگیری بحران آب استان تشکیل شده و این کارگروه به طور تخصصی  پیگیر معضل آب هستند. 
اصفهان از اولویت های دولت است ولی باید برای همه جا کار کرد. سیدمحمد حسینی در جلسه شورای اداری شهرستان خمینی شهر اظهار داشت: در شرایطی 
قرار داریم که باید مشکالت گذشته جبران شود و نباید شاهد فقر مطلق مردم باشیم. نمی خواهیم کم کاری های دولت های قبلی را بازگو کنیم و این دولت بنا دارد 
معضالت کشور را برطرف کند.وی با اشاره به این موضوع که تالش های رییس جمهور به منظور رفع مشکالت کشور مستمر است، گفت: تبیین مسائل گذشته و 
امروز از وظایف مسئوالن کشور بوده و یک مسئول باید بتواند  مسائل را برای مردم روشن کند.حسینی تصریح کرد: باوجود  تحریم ها زمینه کار برای همه آحاد 
جامعه مهیاست و این امر در صورتی محقق می شود که از پرداختن به مسائل حاشیه ای کناره گیری کرد، به قدری کار زیاد است که فرصت جدل با کسی را نداریم 
و باید تمام تالش خود را جهت حل معضالت صرف کنیم.حسینی با اشاره  به مشکل آب استان اصفهان اظهار داشت: کارگروه زاینده رود برای پیگیری بحران آب 

استان تشکیل شده و این کارگروه  پیگیر معضل آب هستند، اصفهان از اولویت های دولت است ولی باید برای همه جا کار کرد. 

جوک کاری، هنر 
دیرینه شیراز

جوک کاری از گروه مهارت های 
دســتی ســنتی چوبی است 
وازآنجاکه روش وفناوری های 
مرتبط به آن به رشته ی تحریر 
درنیامده درطول حیات خود 
به صورت شفاهی انتقال یافته 

است.

وز عکس ر

استاندار اصفهان:

از سرمایه گذاران بخش 
گردشگری به طور ویژه 

حمایت می شود
اســتاندار اصفهان گفت: از ســرمایه گذاران 
بخش گردشــگری غرب اســتان با توجه به 
ظرفیت هــای منطقه، به طور ویــژه و مرحله 
بــه مرحلــه حمایت می شــود. ســید رضا 
مرتضوی در حاشیه جلسه مشترک شورای 
اداری استان و شهرستان بویین میاندشت 
در مصــالی این شهرســتان افــزود: دفتر 
سرمایه گذاری استانداری توسعه گردشگری 
بویین میاندشت را به صورت ویژه در دستور 
کار قرار می دهد. وی افزود: توســعه متوازن 
واحدهای دانش بنیان و فناوری در اســتان 
ضروری است و باید زمینه ایجاد و رونق این 
بخش در همه نقاط اســتان و شهرستان ها 
فراهــم شــود. اســتانداراصفهان از تجهیز 
و توسعه ایســتگاه بازرســی بلطاق بویین 
میاندشــت با هدف کمک به تامین امنیت 
منطقه و کشور خبر داد و افزود: نیمی ازاعتبار 
این طرح از محل اعتبارات امنیتی اســتان 
تامین خواهد شــد. مرتضوی به مشــکالت 
ناحیه صنعتی داشکســن بویین میاندشت 
اشاره کرد و افزود: با توجه به برنامه ریزی ها 
مقرر شــد واحدهای غیر بهره بر شهرستان 
توانمند ســازی و با همکاری قــوه قضاییه 
نسبت به تعیین تکلیف و خلع ید واحدهای 
غیر فعــال  اقدام شــود. وی از توســعه ۱۲ 
هکتــاری ناحیه صنعتی بویین میاندشــت 
برای پذیرش طرح های سرمایه گذاری جدید 
خبر داد.مرتضوی، بر ضرورت استفاده موثر از 
ظرفیت ها برای تکمیل پروژه های نیمه تمام 
زیرساختی و خدماتی تاکید و این مهم را از 
اولویت های سفر به شهرستان ها عنوان کرد.

رنا
 ای

س:
عک

عکس: لینا
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فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری اعالم کرد:

 کشف بیش از 4۶ کیلوگرم موادمخدر در 
چهارمحال و بختیاری

فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری گفت: در محور مواصالتی خانمیرزا بیش از ۴۶ کیلوگرم مواد 
مخدر کشف و ضبط شده است.

سردار منوچهر امان اللهی اظهار کرد: در راستای اجرای طرح کنترل محورهای مواصالتی استان در 
شهرستان خانمیرزا، خودروی حامل مواد مخدر توقیف شد.

وی عنوان کرد: ماموران پلیس آگاهی و مبارزه با مواد مخدر چهارمحال و بختیاری در سه راهی »ده 
رشید« به یک دستگاه خودروی پژو پارس پارک شده کنار جاده مشکوک و با اخذ دستور قضایی 

اقدام به تفتیش و بازرسی خودرو، راننده و سرنشین آن کردند.
فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: ماموران در این بازرسی مقدار ۴۶ کیلو ۳۰۰ گرم 

تریاک که در داخل خودرو جا ساز شده بود، کشف و ضبط کردند.

 احداث دومین خط راه آهن در چهارمحال و بختیاری 
در برنامه وزارت راه

معاون مهندسی و راه اداره کل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری گفت: احداث دومین راه آهن 
استان در دستور کار وزارت راه قرار دارد. حمید ربیعی با بیان اینکه راه آهن اصفهان به چهارمحال و 
بختیاری به خوزستان در برنامه وزارت راه است، افزود: احداث این راه آهن می تواند موجب رونق 

استان شود.
وی با بیان اینکه مطالعات احداث راه آهن اصفهان به چهارمحال و بختیاری به خوزستان انجام شده 

است، اضافه کرد: در حال حاضر برای انجام این پروژه باید سرمایه گذار جذب شود.
معاون مهندسی و راه اداره کل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: طول این خط راه آهن 

حدودا۵۰۵ کیلومتر است که ۲۱۲ کیلومتر آن در استان واقع شده است.
ربیعی افزود: راه آهن اصفهان به چهارمحال و بختیاری به خوزســتان برای احداث نیاز به اعتباری 

بالغ بر چهار میلیارد دالر دارد.
وی به دالیل احداث این راه آهن اشــاره کرد و گفــت: برقراری اتصال ریلی منطقه خوزســتان به 
چهارمحال و بختیاری، اصفهان، یزد و خراسان، ارتقای ایمنی و کاهش تصادفات جاده ای در منطقه، 
کاهش مسافت ریلی حمل مواد اولیه فوالد خوزســتان و اروند، تولید فوالد با حمل ارزان و سریع 
ســنگ آهن، کاهش قابل توجه انرژی و آلودگی هوای منطقه خوزستان تا اصفهان، تقویت ارتباط 
استراتژیک شبکه ریلی شمال به جنوب کشور و امکان ارتباط ریلی مستقیم اهواز به مشهد، توسعه 
اقتصادی منطقه و افزایش اشتغال و رفاه اهالی و ارتباطات جاده ای منطقه از جمله ضرورت های 

ایجاد این خط راه آهن سراسری اصفهان به چهارمحال و بختیاری به خوزستان است.

آغاز سم پاشی بهاره درختان شهرکرد
رییس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری شهرکرد، از آغاز عملیات سم پاشی بهاره 
درختان خبر داد. سیدرضا هاشــمی گفت: به اطالع شهروندان می رساند عملیات س مپاشی بهاره 
درختان به منظور مبارزه با آفات درختان، پیشــگیری از طغیان شته ها، رشد درختان و حفاظت از 
محیط زیست جمعه شانزدهم اردیبهشت از ســاعت ۲۱ تا ۶ صبح به مدت ۱۵ روز توسط سازمان 

سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری شهرکرد آغاز می شود.
وی افزود: از کلیه شهروندان تقاضا می شــود جهت سهولت در امر سم پاشی و حفظ سالمتی خود 
اقدامات بهداشتی و ایمنی را رعایت و از پارک کردن خودرو های شخصی در حاشیه خیابان ها و معابر 

سطح شهر و باز کردن پنجره های مشرف به مسیر سم پاشی خودداری کنند.

معاون وزیربهداشت در حاشیه دیدار از بیمارستان هاجر شهرکرد: 

نظامشبکهدرمانناباروریدرکشورراهاندازیمیشود

معاون درمان وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی گفت: طبق ماده 
۴۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به زودی نظام شبکه درمان 
ناباروری در کشور در ســطوح یک، ۲ و ســه راه اندازی می شود. سعید 
کریمی در حاشیه دیدار از بخش الحاقی بیمارستان هاجر شهرکرد افزود: 
با اجرای این برنامه ماماها و پزشکان زنان و زایمان با کمک یکدیگر در 
راستای درمان ناباروری با هزینه کمتر همکاری می کنند. وی ادامه داد: 
درمان ناباروری زیرپوشــش بیمه رفته اســت و امید می رود با اجرای 
دقیق و درســت قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بتوان طعم 
شیرین افزایش جمعیت را به مردم بچشانیم. وی در ادامه از استخدام 
۱۰۰ هزار نفر در مجموعه بهداشت و درمان کشور خبر داد و گفت: درخواست 
استخدام این تعداد نفر به ســازمان برنامه و بودجه ارائه شده است و با 
موافقت این سازمان مجوز اســتخدام صادر می شود و زمینه استخدام 
افرادی که در حال حاضر به صورت قراردادی در این مجموعه مشــغول 
خدمت هســتند، فراهم خواهد شــد. معاون درمان وزارت بهداشــت، 
درمان و آموزش پزشکی در ادامه از آمادگی این مجموعه برای استقرار 
دستگاه شتاب دهنده خطی جهت پرتو درمانی بیماران مبتال به سرطان 
در بخش الحاقی مرکز آموزشــی درمانی هاجر)س( شهرکرد خبر داد و 
افزود: اگر چه ممکن است راه اندازی این دستگاه زمان بر باشد؛ اما با در 
اختیار قرار گرفتن دستگاه، بهترین خدمات در بخش دولتی و با تعرفه 
دولتی به بیماران ارائه می شود و دیگر نیاز نیست تا بیماران استان برای 

دریافت خدمات به استانهای دیگر سفر کنند. کریمی با ارزیابی مطلوب 
از خدمات دانشگاه علوم پزشــکی چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: 
نیازمند تقویت خدمات هســتیم اگر چه بارها به برخی محرومیت های 
شهرهای همجوار با شهرهای بزرگ و کالن شهرها اشاره شده اما در این 
دوره تاکید وزیر بهداشت بر برقراری عدالت و تعالی نظام سالمت است و 
در این راستا با سرکشی های منظم، تا پایان این دوره ۴ ساله تا جایی که 
بشود محرومیت ها را برطرف می کنیم. وی در خصوص پرداخت بخشی 
از مطالبات کارکنان دانشگاه های علوم پزشکی نیز گفت: پرداخت  نکردن 
مطالبات به علت عدم تامیــن اعتبارات وزارت بهداشــت و بدهی های 
سنگین است که رقمی بالغ بر هشت هزار میلیارد تومان تامین اجتماعی 
است که با پیگیری های انجام شده از سوی برنامه و بودجه قول پرداخت 
بخشــی از بدهی ها ظرف ۲ هفته آینده داده شده است که از بدهی های 
مربوط به کروناست.  کریمی خاطرنشان کرد: کرونا یک موج سهمگین بود 
که بیشترین آسیب را به وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی وارد 
کرد و امیدوار هستیم با تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا و اختصاص 
بودجه های مصوب این ستاد، بخش زیادی از مطالبات را بتوانیم پرداخت 
کنیم. معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سفر خود 
به چهارمحال و بختیاری از بیمارستان سید الشهدای شهرستان فارسان، 
مرکز آموزشــی درمانی هاجر)س( و بخش الحاقی ایــن مرکز و مرکز 

آموزشی درمانی آیت ا... کاشانی شهرکرد بازدید کرد.

سرپرســت آمــوزش و پــرورش چهارمحــال و 
بختیاری با اشاره به اینکه معلمان جهادی داوطلب 
برشــی از خروجی ســند تحول بنیادین هستند، 
گفت: مولفه هایی که ســند تحــول بنیان آموزش 
و پرورش در راستای تربیت انســان تمام ساحتی 
مطرح می کنــد، در ایــن معلمان متبلور اســت. 
۱۵ اردیبهشــت ماه همزمــان با هفته بزرگداشــت 
مقام معلــم آییــن تقدیــر از ۱۱۶ معلــم جهادی 
چهارمحال وبختیاری به همت جمعیت فرهنگیان 
جوان، جبهه فرهنگی انقالب اســالمی اســتان و 
با حمایت بنیاد احســان ســتاد اجرایــی فرمان 
امام)ره( و بــا حضور دبیرکل جمعیــت فرهنگیان 
کشــور، مدیرکل آموزش و پرورش استان، جمعی 
از مســئوالن و معلمان جهادی اســتان در شهرکرد 
برگزار شد. افشــین امیریان، سرپرست آموزش و 
پرورش چهارمحال و بختیاری در این آیین با اشاره 
به اینکه معلمان جهادی داوطلب برشی از خروجی 
سند تحول بنیادین هستند، اظهار کرد: مولفه هایی 
که سند تحول در راستای تربیت انسان تمام ساحتی 
مطرح می کنــد در این معلمان متبلور اســت که با 
روحیه جهــادی و بدون چشم داشــت به خدمت 

می پردازند. 
وی با تاکید بر اینکه اگر هر یــک از افراد جامعه در 
عرصه خدمت و جهاد یک قــدم برداریم کار بر روی 
زمین نخواهد ماند، ادامه داد: همیشه انسان های 
جهادی پای کار در میدان حاضرند و صحنه هیچگاه 

خالی نمی ماند. 
ُهْم  ِذیَن َجاَهُدوا ِفیَنا َلَنْهِدَینَّ امیریان با اشاره به آیه َوالَّ
ُســُبَلَنا )عنکبوت/۶۸(، تصریح کرد: خدمات ما در 

دنیا در موقف های آخرت بــه کمک ما خواهد آمد، 
کسی که جهاد می کند قطعا در سپری کردن مواقف 
اخروی مسیر آسانی را در پیش دارد و خوشا به حال 

کسانی که با شهادت از دنیا می روند. 
سرپرست آموزش و پرورش استان گفت: معلمان 
جهادی با خدا معامله کرده اند و امید اســت در این 
مسیر ثابت قدم بمانند و خســته نشوند و سرمایه 

معنوی جهاد را حفظ کنند.

سرپرست آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری:

معلمان جهادی داوطلب، برشی از خروجی سند تحول بنیادین هستند
 ساخت ۶5 فضای ورزشی

 در شهرستان های 
چهارمحال و بختیاری

خبر روز

سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و 
بختیاری منصوب شد

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در حکمی پیام احمدی را به عنوان سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان چهارمحال و بختیاری منصوب کرد.

در بخشی از متن حکم محمدمهدی اسماعیلی خطاب به پیام احمدی آمده است:
نظر به شایستگی، تجارب ارزشمند و روحیه انقالبی و دینی جناب عالی، به موجب این حکم به عنوان 

»سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان چهارمحال و بختیاری « منصوب می شوید.
گفتنی است، پیام احمدی متولد ســال ۱۳۶۷ و دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت دولتی 
است. از جمله سوابق اجرایی وی می توان به کارشناس مسئول نمایندگی آستان قدس رضوی در 
چهارمحال و بختیاری، دستیار مدیر کل تبلیغات اسالمی چهارمحال و بختیاری، سرپرست جبهه 
فرهنگی انقالب اسالمی چهار محال و بختیاری، معاون اجرایی اتحادیه انجمن های اسالمی دانش 
آموزان شهرستان بروجن، مسئول تحلیل بررسی و فرهنگی در بسیج دانشجویی و بسیج محالت، 
عضو هیئت مدیره موسســه مردم نهاد آدینه و همکاری با سایر موسســات مردم نهاد مانند گروه 
تفحص سیره شهدا و شبکه جوانان رضوی و موکب ریحانه النبی )س( و همکاری با ماهنامه پیام و 

بنیاد فرهنگی مهدی موعود )عج( اشاره کرد.
یادآور می شود، پیش از این ابراهیم شــریفی عهده دار مدیرکلی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 

چهارمحال و بختیاری بود.

رشد 130 درصدی تردد ها در محور های چهارمحال و بختیاری 
 مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای چهارمحال و بختیاری گفت: آمار ترددهای خروجی و ورودی 
به استان در تعطیالت رسمی عید فطر رشــد باالی ۱۳۰ درصدی را در مقایسه با مدت مشابه سال 
قبل نشان می دهد. روح ا...غالمی افزود: با شروع تعطیالت رسمی عید فطر و در روزهای سه شنبه 
و چهارشــنبه این هفته، ۹۷ هزار و ۳۲۱ مورد تردد ورودی به چهارمحال و بختیاری ثبت شد که در 
تعطیالت مشابه سال قبل این آمار برابر با ۴۰ هزار و ۹۸۸ مورد بود که نشان دهنده رشد ۱۳۷ درصدی 
حجم ترددهای ورودی به استان است. وی، تعداد موارد ثبت شده مربوط به ترددهای خروجی از 
استان را نیز در تعطیالت عید فطر سال گذشته ۴۱ هزار و ۹۷۶ مورد اعالم و تصریح کرد: این رقم در 

تعطیالت امسال با رشد ۱۳۱ درصدی به ۹۷ هزار و ۲۴۹ مورد رسید.

آتش سوزی از مخاطرات امسال فصل بهار در استان
سرپرست اداره کل مدیریت بحران استانداری چهارمحال و بختیاری گفت: با توجه به کمبود بارش ها 
در بهار امسال و تداوم خشکسالی احتمال آتش سوزی در مراتع و جنگل ها وجود دارد که برای مقابله 

با آن آمادگی نسبی در استان ایجاد شده است.
خسرو کیانی افزود: اگر چه رگبار سیل آسای باران به طور نقطه ای از دیگر حوادث طبیعی فصل بهار 

است؛ اما در بهار امسال چنین بارش ها در استان قابل توجه نبوده است.
وی ادامه داد: وزش باد شدید از دیگر مخاطراتی است که در فصل بهار با آن روبه رو هستیم که گاهی 

منجر به آلودگی هوا نیز می شود که در بهار امسال روزهایی در استان هوا ناسالم شد.
سرپرست اداره کل مدیریت بحران اســتانداری چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه آمادگی نسبی 
برای مهار آتش سوزی های احتمالی در استان ایجاد شده است، تصریح کرد: دستگاه هایی نظیر اداره 
کل حفاظت محیط  زیست، منابع طبیعی و شهرداری ها تجهیزات خود را برای مقابله با آتش سوزی 

آماده کرده اند و مراتع و جنگل ها رصد می شود تا در صورت وقوع آتش سوزی سریع مهار شود.
کیانی تصریح کرد: در اســتان با توجه به ماهیت کوهستانی و ســخت گذر بودن نیاز به امکانات و 

تجهیزات بیشتری برای اطفای حریق است و امکانات موجود تا وضعیت مطلوب فاصله دارد.

اخبار

معــاون تربیــت بدنــی و ســالمت اداره کل 
آموزش و پــرورش چهارمحــال و بختیاری 
از انعقاد قــرارداد با مناطــق و نواحی آموزش 
و پرورش اســتان برای ســاخت و راه اندازی 
تعداد ۶۵ فضای ورزشــی در این استان خبر 
داد. فخرالدین اســدی با اشــاره به اهمیت 
ایجاد تنوع در محیط یادگیــری و تاثیر آن بر 
فرآیند تعلیم و تربیت رســمی، اظهــار کرد: 
فضاهای آموزشی ورزشی یکی از محیط های 
تربیتی هســتند که نقش موثــری در ارتقای 
سالمت جســمی، روحی، نشاط و سرزندگی 
دانش آمــوزان دارنــد همچنیــن مهم ترین 
رکن در اجرای مطلــوب درس تربیت بدنی و 
فعالیت های مکمل و فوق برنامه ورزشــی در 
اختیار داشــتن فضای ورزشی بهینه است که 
این مهم از طریق کمک به تامین، بهســازی، 
بهینه ســازی، تجهیز و نگهداری ســالن های 
ورزشــی داخل مدارس میســر خواهد شد. 
معاون تربیت بدنی و سالمت اداره کل آموزش 
و پــرورش چهارمحال و بختیــاری افزود: در 
راســتای راهکار ۶-۶ ســند تحول بنیادین با 
موضوع ایجاد شبکه ای از محیط های یادگیری 
و راهکار ۳-۱۴ سند مذکور با موضوع طراحی 
مناســب فضای ورزشــی در تمام مدارس و 
تبدیل به احســن کردن مجموعه های دارای 
کاربری ورزشــی، تفاهم نامه ای بین اداره کل 
آموزش و پرورش اســتان و ادارات آموزش و 
پرورش شهرستان ها و مناطق منعقد شد که 
در این قرارداد شهرســتان های استان موظف 
به بهینه سازی و متناسب سازی فضای درون 
مدرسه ای و راه اندازی تعداد ۶۵ فضای ورزشی 
اعم از  چمن مصنوعی، سالن ورزشی، زمین 
ســاحلی و کالس درس تربیت بدنی شدند. 
وی در پایان مشارکت حداکثری سازمان ها و 
نهادهای دولتی و غیردولتی، کمک های مردمی 
و خیرین در زمینه جلب حمایت و استفاده از 
ظرفیت شــوراهای برنامه ریزی و آموزش و 
پرورش در سطح شهرســتان و مناطق برای 
جذب اعتبارات بیشتر را موجب ارائه خدمات 

گسترده تر در این زمینه دانست.

با مسئولان

سیما
ا و 

صد
ی 

زار
برگ

: خ
س

عک شنبه  17  اردیبهشت    1401 / 05  شوال  1443/ 05   مه  2022/ شماره 3520

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟:

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

با مسئولان

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

؟؟
 ؟

س:
عک

تحديد حدود اختصاصي
2/143 چون تحديد حدود ششــدانگ زمين پالک شماره 2226 فرعي از 2  اصلي 
واقع در گلپايگان  بخش 6  ثبت گلپايگان به نام  مرتضی کفايتی فرزند محمد علی و 
ساير شرکاء  در جريان ثبت مي باشد که تاکنون تحديد حدود نشده اينک بنا به دستور 
اخير ماده 15 قانون ثبت و برابر تقاضاي نامبــرده  تحديد حدود پالک فوق در روز 
چهارشنبه مورخ 1401/03/18 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد و 
 در صورت مصادف شدن با تعطيلي ناگهاني تحديد حدود در روز بعد از تعطيلي انجام 
مي گردد لذا به موجب اين آگهي به کليه مالکين و مجاورين اخطار مي گردد که در روز 
و ساعت مقرر در محل حضور يابند اعتراضات مجاورين و صاحبان امالک  مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدي تا 30 روز پذيرفته خواهد 
شد. ضمناً اعتراضات مجاورين و صاحبان امالک طبق تبصره ماده واحده 73/2/25 
)موضوع مواد 16 و 20 قانون ثبت ( مي بايستي توسط معترض ظرف مدت مقرر از 
تاريخ تنظيم اعتراض به مرجع ثبتي با تقديم دادخواست به مرجع ذيصالح قضايي 
صورت گيرد. م الف: 1311457 محمد سلماني رئيس اداره  ثبت اسناد و امالک 

شهرستان گلپايگان 
تحديد حدود اختصاصي

2/144 چون تحديد حدود ششدانگ زمين پالک شماره 56 فرعي از 1  اصلي واقع 
در سررباطان  گلپايگان  بخش 2  ثبت گلپايگان به نام  طاهره آقا شاهی فرزند محمد 
مهدی  در جريان ثبت مي باشــد که تاکنون تحديد حدود نشده اينک بنا به دستور 
اخير ماده 15 قانون ثبت و برابر تقاضاي نامبــرده  تحديد حدود پالک فوق در روز 
چهارشنبه مورخ 1401/03/18 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد و 

در صورت مصادف شدن با تعطيلي ناگهاني تحديد حدود در روز بعد از تعطيلي انجام 
مي گردد لذا به موجب اين آگهي به کليه مالکين و مجاورين اخطار مي گردد که در روز 
و ساعت مقرر در محل حضور يابند اعتراضات مجاورين و صاحبان امالک  مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدي تا 30 روز پذيرفته خواهد 
شد. ضمناً اعتراضات مجاورين و صاحبان امالک طبق تبصره ماده واحده 73/2/25 
)موضوع مواد 16 و 20 قانون ثبت ( مي بايستي توسط معترض ظرف مدت مقرر از 
تاريخ تنظيم اعتراض به مرجع ثبتي با تقديم دادخواست به مرجع ذيصالح قضايي 
صورت گيرد. م الف: 1311454 محمد سلماني رئيس اداره  ثبت اسناد و امالک 

شهرستان گلپايگان 

اعالم مفقودی 
سند کمپانی - کارت ماشین خودروی سواری پژو 206 
 مدل 1389 به رنگ خاکستری متالیک به شماره پالک

 ایران 13-711  د 44 و شــماره موتور 13589013385 و 
شماره شاســی NAAP23FG2BJ165842 و شناسه 
ملی خودرو IRFC89R210O165842 به نام ســعید 
وطنی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی:

دستگاه »سی تی اسکن« در 
لردگان به بهره برداری رسید

نماینده مردم شهرستان های لردگان و خانمیرزا از بهره 
برداری دســتگاه سی تی اســکن بیمارستان شهدای 
لردگان خبر داد. حســین بامیری با اشــاره به افتتاح 
دستگاه سی تی اسکن شهرستان لردگان، اظهار کرد: 
دستگاه سی تی اسکن پیشرفته با کیفیت ۳۲ اسالیس 
به مجموعه تجهیزات بخش تصویر برداری بیمارستان 

شهدای لردگان اضافه شد.
وی با تاکید بر طرح توسعه بیمارستان شهدای لردگان، 
عنوان کرد: توســعه اتــاق عمل و بخش هــای ویژه و 

روانپزشکی این بیمارستان ضروری است.
نماینده مردم شهرستان های لردگان و خانمیرزا با اشاره 
به محرومیت این دو شهرستان، تصریح کرد: پرداخت 
کارانه پزشــکان و پرســنل باید با توجه به محرومیت 
منطقه پرداخت شــود تا این مهم مشوقی برای ایجاد 
انگیزه در راستای ماندگاری پزشکان متخصص در این 
شهرستان باشد. بامیری با بیان اینکه اعتبارات الزم به 
منظور تکمیل پانسیون پزشکان و کلینیک تخصصی در 
بیمارستان شــهدای لردگان باید تخصیص داده شود، 
گفت: این بیمارســتان با کمبود نیرو در بخش اداری و 
درمانی مواجه است که باید جذب نیروهای پیشرو در 

دستور کار قرار گیرد.
وی، دســتگاه آنژیوگرافی و دســتگاه دیالیز را از دیگر 
نیازهای این بیمارستان دانست و مطرح کرد: با توجه 
به فرسودگی زیر ساخت های تاسیسات بیمارستان و 
نیاز باالی این شهرســتان به آمبوالنس باید اعتبارات 
الزم در راستای تعمیرات تاسیسات و تهیه دو دستگاه 

آمبوالنس تخصیص داده شود.
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سرپرست اورژانس پیش بیمارستانی اصفهان خبر داد:

تولد 34 نوزاد توسط کارشناسان فوریت های پزشکی 
اورژانس در سال گذشته

سرپرست اورژانس پیش بیمارستانی استان اصفهان گفت: طی سال گذشته کارشناسان اورژانس 
پیش بیمارستانی استان اصفهان در ۳۴ مورد از ماموریت های کمک به مادر باردار، با توجه به شروع 
مراحل زایمانی در منزل یا در خودروهای امدادی اورژانس، نوزاد را در سالمت کامل به دنیا آوردند.

فرهاد حیدری با بیان اینکه طی سال گذشته کارشناسان اورژانس پیش بیمارستانی استان اصفهان 
به ۲۹۳ هزار و ۸۵۴ ماموریت امدادرسانی اعزام شدند، افزود: کمک به مادر باردار یکی از اولویت های 
امدادرســانی در اورژانس پیش بیمارســتانی اســت و در صورت بروز عالئم زایمان قریب الوقوع، 
شهروندان می توانند با تماس با شــماره ۱۱۵ از اورژانس کمک بگیرند.سرپرست اورژانس پیش 
بیمارســتانی اســتان اصفهان ادامه داد: از مجموع ۳۴ کودک به دنیا آمده توســط کارشناســان 
فوریت های پزشکی اورژانس، ۱۲ تولد مربوط به شهرستان اصفهان، هفت تولد مربوط به شهرستان 

خمینی شهر و مابقی مربوط به سایر شهرستان های استان اصفهان بوده است.

بارش های رگباری بهاره تا 1۸ اردیبهشت در استان اصفهان 
ادامه دارد

کارشناس اداره کل هواشناسی استان اصفهان گفت: بارش های رگباری توام با رعد و برق و وزش باد 
شدید در سراسر استان تا یکشنبه هجدهم اردیبهشت ماه ادامه می یابد.آسیه آقایی اظهار داشت: 
فعالیت بارشی مناطق شمال و جنوب استان اصفهان را در برمی گیرد و بارش های رگباری و وقوع 
رعد و برق و ریزش تگرگ را در این نواحی انتظار داریم.وی با بیان اینکه ناپایداری جوی تا روز یکشنبه 
هجدهم اردیبهشت نواحی غرب و شرق اســتان را نیز فرا می گیرد، افزود: بارش ها در نیمه غربی، 
شمالی، شرقی و جنوبی استان پیش بینی می شود و وزش باد پدیده غالب استان است.کارشناس 
اداره کل هواشناسی استان اصفهان خاطرنشان کرد: وزش باد شدید و تند باد لحظه ای در شرق و 
مرکز استان به خیزش گردوخاک و کاهش دید افقی و آلودگی هوا منجر می شود.آقایی اضافه کرد: 
احتمال آب گرفتگی معابر عمومی و جاری شــدن روان آب در مسیل ها، وقوع صاعقه و شکستن 

درختان فرسوده بر اثر ناپایداری های جوی در چند روز پیش رو دور از انتظار نیست.

ثبت نام کتب درسی تا 21 خرداد
دانش آموزان برای دریافت کتب درسی تا ۲۱ خرداد فرصت دارند با مراجعه به سامانه ثبت نام خود 
را تکمیل کنند.معاون برنامه ریزی پژوهش و توســعه مدیریت اداره کل آموزش و پرورش استان 
اصفهان ضمن آغاز ثبت نام برای دریافت کتب درسی از ۲۸ فروردین گفـت: دانش آموزان و اولیای 
آن ها می توانند با مراجعه به سامانه www.irtextbook.ir یا پیام رسان شاد، برای دریافت کتب 
درسی سال جدید، ثبت نام خود را تکمیل کنند.سیدعلی مدینه افزود: ثبت نام دانش آموزان ورودی 

جدید هم شامل اول ابتدایی، هفتم و دهم متوسطه از پنجم تیر شروع می شود.

افزایش 12 درصدی اهدای خون در فروردین 
اهدای خون در فروردین ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۲درصد افزایش داشته است.

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان با قدردانی از اهتمام مردم و اهداکنندگان خون گفت: در تمام 
فصول سال نیازمند یاری گرم اهداکنندگان هستیم.فتوحی درخصوص استقبال مردم و اهدای خون 
در شب های قدر گفت: در حال حاضر ذخیره خون استان اصفهان به ۸ روز رسیده است.به گفته وی؛ 
در شب های ۱۹، ۲۱ و ۲۳ ماه مبارک رمضان امسال مردم مهربان و خودجوش استان در اقدامی بی 

نظیر به مراکز اهدای خون ۱۹۲۴ نفر خون اهدا کردند.

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان می گوید برخورد با خودروهای آالینده بدون به اجرا درآمدن طرح از رده خارج 
کردن خودروهای فرسوده، کارایی ندارد؛ 

بنبستاسقاطیها

چند سالی اســت که از رده خارج کردن  مهسا نعمتی
خودروهای فرسوده عمال به کندی پیش 
می رود و حتی می توان ادعا کرد متوقف شده است. خودروهایی که 
سهم باالیی در آلودگی هوا و تصادفات و وارد آمدن خسارت های جانی 
و مالی دارند همچنان در خیابان ها ویراژ می دهند و باترفندهای جدید 
همچنــان معاینه فنی می گیرنــد و حتی تعویض پالک می شــوند. 
اتفاقی که در شرایط کنونی آلودگی هوا می تواند خسارت های جبران 
ناپذیری به جا بگذارد.سال گذشــته رییس پلیس راهور در اظهاراتی 
عجیب مدعی شد آنچه به عنوان اسقاط خودرو انجام می شود عمدتا 
صوری است و بیشــتر حواله ها باطل می شــود تا این که خودرویی 
اسقاط شــود. این گفته وقتی عجیب تر می شــود که بدانیم در حال 
حاضر میزان اســقاط خودروها در دورترین فاصله ای است که طبق 
قانون باید باشــد و جالب این که رییس پلیس راهور معتقد اســت 
همان تعداد کم هم اســقاط نمی شــود و فقط حواله هایشان باطل 
می شود. این مسئله به خصوص در یک سال اخیر به دلیل تغییرات 
قیمت خودرو و افزایش قیمت های بی ســابقه در بازار سخت تر و پر 

هزینه تر هم شــده است. کارشناسان هشــدار داده اند در صورتی که 
فکری به حال تســریع روند از رده خارج کردن خودروهای فرسوده 
نشود تعدادشان در ۱۴۰۴ به بیش از ۸میلیون دستگاه و زیان ساالنه 
آنها به بیش از ۵۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. با توجه به آلوده 
بودن تقریبا دائمی هوای اصفهان، تردد این وسایل نقلیه دودزا عالوه 
بر شدت دادن به آلودگی هزینه های سالمتی و اقتصادی زیادی را هم 
به اســتان تحمیل می کند. در همین زمینه رییس پلیس راهنمایی و 
رانندگی استان اصفهان گفت: ضرورت اسقاط خودرو های فرسوده به 
ازای ورود هر خودروی جدیــد به چرخه، بیش از پیش احســاس 
می شود.محمدرضا محمدی افزود: برابر با قانون جدید هوای پاک، 
خودرو های پالک ملی با هر شرط سنی، با اخذ معاینه فنی معتبر در 
صورت داشتن اطالعات در سامانه شــماره گذاری پلیس راهور قابل 
شماره گذاری هســتند.به گفته وی، از رده خارج نشدن خودرو های 
فرســوده و مالک عمل قرار گرفتن صرف اخذ معاینه فنی، آن هم با 
وجود ترفند های مختلف خارج از قاعده برابر با گزارشات معتبر واصله 
نظیر جابه جایی پالک در ارائه  خدمات در ســه حوزه آســیب جدی 

ایجاد می کند. تســهیل در وقوع تصادفات به دلیل ناایمن و فرسوده 
بودن تجهیزات کنترلــی، نظیر ترمز ها و باال رفتن شــدت جراحات و 
آســیب به سرنشــینان به دلیل فرسودگی و تشــدید آالیندگی های 
زیســت محیطی از جمله آسیب هاســت.محمدی معتقد است که 
پارسال فقط ۲ روز و از ابتدای امســال تاکنون هیچ روزی را به عنوان 
روز پاک در کالن شهر اصفهان نداشته ایم.رییس پلیس راهنمایی و 
رانندگی استان اصفهان گفت: مراکز اســقاط تقریبا تعطیل هستند و 
ضرورت اسقاط خودرو های فرسوده به ازای ورود هر خودرو به چرخه، 
بیش از پیش احساس می شود. صرفا برخورد پلیس با خودرو های 
آالینده کافی نیست و ضروری است که مشکل به صورت ریشه ای حل 

شود.
به نظر حل شدن این موضوع اما با روندهای فعلی اتخاذ شده از سوی 
دولت و مجلس بــه عنوان اصلی ترین تصمیم گیــران در این زمینه، 
ممکن نخواهد بود. پس از نزدیک به ۱۵ ســال تــالش برای ایجاد 
فرهنگ تعویض خودروهای فرســوده و جا افتادن قوانین این حوزه 
حاال نه تنها اغلب مراکز اســقاط خودرو به دلیل نبود مشتری تعطیل 
شده است بلکه صاحبان خودروهای فرســوده هم راه های دور زدن 
قوانین را به خوبی بلد شده اند و فرســوده ها جای خود را در ویترین 
شــهری پیدا کرده اند. این مســئله وقتی به یک چالش اساسی تر 
محیط زیستی تبدیل می شود که بدانیم اصوال خودرو سازها خودروی 
با کیفیت باالی محیط زیســتی تولید نمی کنند. هزینه های سرسام 
آور و عدم به روز آوری تجهیزات ساخت خودرو در ایران آنقدر پایین 
اســت که حتی خودروهای صفر هم درصد باالیــی از آالیندگی را به 
شهر تحمیل می کنند در این شــرایط نمی توان انتظار داشت سیستم 
تولید معیوب خودروها در ایران بتواند جور خودروهای اســقاطی را 
هم بکشــد. در نهایت راهکارهای متعددی برای اسقاط خودروهای 

فرسوده می توان ارائه داد. 
دولت به دنبال راهکارهایی اســت که نیاز به منابع مالی نداشته باشد 
و مردم به دنبال راهکارهایی هســتند که از تسهیالت دولت استفاده 
کرده و خــود هزینه ای ندهنــد. بنابراین باید راهکارهایــی را به اجرا 
گذاشت که ضمن بیشترین تاثیر در کاهش اثرات ناشی از آلودگی ها، 
کمترین ضرر را به اقتصاد شــهر و مردم تحمیل کند در این شرایط به 
نظر می رسد اسقاط خودروهای فرسوده در یک بن بست طوالنی گیر 
کرده است؛ سدی که نه دولت توان شکستن آن را دارد و نه زور جیب 

خالی مردم به آن می رسد.

با مسئولان جامعه

کاهش شــاخص مــرگ و میر مــادران بــاردار در 
بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از 
مهم ترین دستاورد های جامعه مامایی استان است. 
رییس اداره مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با 
اشاره به موفقیت های این دانشگاه در کاهش مرگ 
و میر مادران و نوزادان در کشــور گفت: این دستاورد 
مرهون زحمــات دو هزار مامای شــاغل و همکاران 

پزشک و پرستار و سایر اعضای تیم سالمت شاغل در 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان است.زهرا جوانمردی 
با بیان اینکه حوزه بهداشت، آموزش و درمان استان 
بیش از ۲ هزار مامای شــاغل دارد، اظهــار کرد: این 
ماما ها در حیطه های مختلف بــه زنان خدمات ارائه 
می دهند که هزار و ۱۰۰ نفر در بیمارستان های آموزشی 
درمانی دولتی، خصوصی، خیریه و وابسته به ارگان ها 
شاغل هســتند.رییس اداره مامایی دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان افزود: سال گذشته حدود ٤١ درصد 
زایمان ها در استان به روش طبیعی بوده که این امر نیز 
حاصل تالش و همکاری تیمی ماما ها و متخصصان 
زنان و زایمان بوده و امیدواریم شاهد افزایش روند 

زایمان های ایمن در استان باشیم.جوانمردی با اشاره 
به مفاد قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و 
سیاست های جدید جمعیتی کشور بر ضرورت اتخاذ 
تدابیری به منظور حمایت از خانواده ها و طرح جوانی 
جمعیت تاکید کرد و گفت: همکاران ماما نقش کلیدی 
و جایگاه مهمی در رسیدن به اهداف سیاست مذکور 
داشته و باید بیش از پیش مورد حمایت قرار گیرند.

وی گفت: همکاران ماما دوشــادوش سایر اعضای 
نظام سالمت، با تالش شبانه روزی به مادران باردار و 
نوزادان رسیدگی کرده و در زمینه پیشگیری و درمان و 
مقابله با ویروس کرونا، فداکارانه و با صبر و شکیبایی 

خوش درخشیدند.

کاهش مرگ و میر مادران باردار به همت جامعه مامایی و پزشکی

 جراحی یک شیر
15 ساله

جراحان سالمتی یک شیر ۱۵ 
ســاله در پارک حیات وحش 

یورکشایر را بررسی می کنند.

افزایش حدود 5 درصدی نزاع در سال گذشته در اصفهان
سال گذشته آمار نزاع در استان اصفهان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل آن ۴.۷ درصد افزایش 
یافته است.بر اساس اعالم اداره کل پزشکی قانونی استان، در سال ۱۴۰۰ تعداد ۴۱ هزار و ۶۴ نفر به 
دلیل صدمات ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان مراجعه کرده اند که این رقم در 
مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۴.۷ درصد افزایش یافته است.پزشکی قانونی استان اعالم کرده 
بیش از یک سوم آمار مراجعان شامل ۱۴ هزار و ۸۵۱ نفر زن و حدود دو سوم از مراجعان نزاع سال 
گذشته شامل ۲۶ هزار و ۲۱۳ نفر آن ها مرد بوده اند.آمار صدمات ناشی از نزاع در سال ۱۴۰۰ نسبت 

به سال ۱۳۹۹ در زنان ۷.۵ درصد و در مردان ۳.۲ درصد افزایش داشته است.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی خبر داد:

آمار صفر فوتی کرونا در اصفهان
 سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به شناسایی موارد مثبت ابتالی قطعی به کرونا 
گفت: در این بازه زمانی از ۲۴۳ مورد آزمایش ۱۷ نمونه مثبت اعالم شــد و خوشبختانه چند روزی 
اســت آمار فوتی کرونایی به صفر رسیده است. پژمان عقدک با اشــاره به وضعیت کرونا در استان 
اظهار داشت: ۲۴۳ مورد نمونه گرفته شده که از این میزان ۱۷ نمونه مثبت اعالم شده و خوشبختانه 
چند روزی است آمار فوتی کرونایی به صفر رسیده اســت.وی افزود: در حال حاضر با بستری ۳۲ 
بیمار جدید کرونایی و ترخیص ۲۷ بهبود یافته، تعداد بیماران کرونایی بستری شده به ۱۷۰ نفر در 
بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان رسیده که از این میزان ۳۰ بیمار بدحال 
در بخش های مراقبت ویژه در حال درمان هستند.سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان 
میزان موارد فوتی ناشی از کرونا در مجموعه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: خوشبختانه چند 
روزی است که هیچ فوتی ناشی از کرونای قطعی و مشــکوک گزارش نشده و امیدواریم این روند 

همچنان ادامه دار باشد.
عقدک ادامه داد: تعداد موارد ابتالی قطعی و مشکوک کرونا یک میلیون و ۴۶۰ هزار و ۵۰۶ نفر بوده 
که از این تعداد ۴۸۸ هزار و ۵۰۶ مورد ابتالی قطعی آنها به ثبت رسیده است.وی تصریح کرد: ۲۰۵ 
هزار و ۲۹۷ نفر کل بســتری های کرونایی بیمارستان های تحت پوشــش دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان را تشــکیل دادند که ۱۳۸ هزار و ۷۳۵ بیمار بهبود یافتند.سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان با اشاره به کل فوت شدگان قطعی از ابتدا تاکنون عنوان کرد: ۱۱ هزار و ۶۶۷ فوتی قطعی و ۶ 

هزار و  ۶۹۴ فوتی مشکوک از ابتدا تا کنون گزارش شده است.

توسط ستاد اجرایی فرمان امام)ره( در اصفهان انجام شد؛

 اختصاص 170 میلیون تومان برای آزادی زندانیان اصفهان 
در سال گذشته

مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی)ره( اصفهان گفت: در سال گذشته یک میلیارد 
و ۷۰۰ میلیون ریال برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد توســط این نهاد انقالبی اختصاص یافت.

تورج حاجی رحیمیان با اشاره به مشارکت های اقتصادی اجتماعی این نهاد انقالبی اظهار داشت: 
انجام مسئولیت های اقتصادی اجتماعی در کنار فعالیت های جهادی و محرومیت زدایی از جمله 
اهداف ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی)ره( است.وی با بیان اینکه یکی از سیاست های 
مهم حکومت کاهش تعداد زندانیان است، ابراز داشــت: بر این مبنا ستاد اجرایی فرمان حضرت 
امام خمینی)ره( هم مشارکت دارد.مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی)ره( با اشاره 
به اینکه این نهاد در حال برنامه ریزی و انجام عملیات برای تولید دســتبند و پابندهایی است که 
زندانیان با جرائم کمتر بتوانند با حضور در جامعه در کنار خانواده باشــند، تصریح کرد: از طریق این 
دست بند و پابندها مددجویان زندان کاهش و آنها در محیط زندگی فعالیت داشته ولی تخت نظارت 

قضایی قرار دارند.

وز عکس ر

اخبار

استاد دانشگاه اصفهان:

 امید اجتماعی، زمینه 
پیشرفت را فراهم می کند

چهره روز

 اســتاد جامعه شناسی دانشــگاه اصفهان 
گفت: امید اجتماعی کنش هدفمند آگاهانه 
اســت که زمینه رســیدن به آرزوهــا برای 

پیشرفت در جامعه را فراهم می کند.
زهرا امیری افزود: یکی از مهم ترین مسائل 
در جامعه ما امید است که حس عمیق امن 
بودن دنیا را به مــا می دهد ؛ امید تقســیم 
بندی های مختلفی از جمله جمعی، سیاسی 
و روانشناختی دارد و امید اجتماعی با همه 

امیدها متفاوت است.
وی بیان داشــت: امید اجتماعی یک کنش 
محســوب می شــود کــه ارادی، هدفمند و 
آگاهانه است و برای دستیابی به آرزوی یک 
جامعه شکل می گیرد.استاد جامعه شناسی 
دانشگاه اصفهان تاکید کرد: امید اجتماعی، 
امید کور نیســت و در این نوع امید ساخت 
جامعه بر عهده شهروندان است که آنها برای 

بهتر شدن تالش می کنند.
امیری افزود: امیــد اجتماعی مصلحت گرا 
و به نفع جامعه اســت ؛  آسیب اجتماعی در 
مقابل امید اجتماعی قــرار دارد و افراد برای 
تحقق امید اجتماعی کنار هم جمع می شوند 
و با گفت و گو با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند 
و راهکار ارائه می دهند.این اســتاد دانشگاه 
خاطرنشــان کرد: در حوزه امیــد اجتماعی 
سناریوی امیدوارانه و واقع بینانه وجود ندارد 

و شهروندان از آن جدا مانده اند.
امیــری افــزود: مهــم ترین تفــاوت امید 
اجتماعی با امید روان شــناختی یک حس 
درونی اســت؛  این حس یک نــوع انتظار، 
یک نوع چشم داشت اســت که می شود با 
نگاه مثبت به سوی پیشرفت گام برداشت.

اســتاد جامعه شناسی دانشــگاه اصفهان 
ادامه داد:مهم ترین تفــاوت امید اجتماعی 
با دیگر امیدها در این اســت که عمل ارادی 
آگاهانه برای رســیدن افراد به اهداف است.

وی خاطرنشــان کرد: امید اجتماعی امکان 
شدن را برای ما فراهم می کند و امید کور که 
مظهر یأس است که فقط می تواند شرایط را 

بپذیرد، نیست.

سرپرست دفتر بازرسی، رسیدگی به شکایات و امور حقوقی سازمان غذا و دارو گفت: شناسایی تارنماهای غیر مجاز و همچنین مصادیق مجرمانه چه در عرضه و چه 
فروش اینترنتی داروهای تقلبی در واقع هدف برنامه عملیات پانجیاست.علیرضا شریفی در مورد عملیات پانجیا )عملیاتی است که هر ساله با هدف مبارزه با تبلیغ 
و فروش آنالین داروهای تقلبی و غیر مجاز انجام می شــود(، گفت: عملیات پانجیا در واقع برمی گردد به قانون ممنوعیت تبلیغات کاالهای آسیب رسان به سالمت 
و غیرمجاز که در مردادماه سال ۱۳۹۷ توسط مجلس شورای اسالمی تصویب و ابالغ شــده است. وی افزود: تاریخچه این موضوع که یک موضوع بین المللی است 
برمی گردد به سال ۲۰۰۸ که در آن زمان در خصوص داروهای تقلبی این موضوع انجام می شد که در سال ۲۰۱۶ در واقع گسترش پیدا کرد و مجموعه کاالهای سالمت 
محور را از جمله دارو، مکمل و فرآورده های آرایشی و بهداشتی، شامل می شود و هر سال از ابتدای اردیبهشت تا شهریور ماه عملیات میدانی به نام عملیات پانجیا صورت 
می گیرد که آخرین عملیاتش معروف است به عملیات شماره ۱۴ که مربوط به سال ۱۴۰۰ است و در همین رابطه بیش از ۵۰۰ پرونده در سراسر کشور تشکیل و به مراجع 
ذی صالح مراجع قضایی کشور ارسال شده است.شریفی گفت: عملیات پانجیا از سوی پلیس فتا در مورد پیگیری موارد تخلف در تبلیغات غیر مجاز کاالی سالمت 
صورت می گیرد و ضمن اینکه به صورت مستمر رصد تبلیغات کاالهای سالمت محور در فضای مجازی انجام می شود، به طور همزمان نحوه توزیع و عرضه این کاالهای 
غیرمجاز و مکان های مربوط به آنها از جمله مکان هایی مثل انبارهایی که در واقع محل نگهداری هستند و یا پخش هایی که این کار را انجام می دهند، رصد می شوند و 

مراتب تخلف به مراجع قضایی توسط پلیس معرفی می شود.

آخرین اخبار درخصوص عملیات »پانجیا« در کشور 
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 واکنش »بیل گیتس« به موضع »جوکوویچ« درباره 
واکسن کرونا

بیل گیتس در مورد موضع نواک جوکوویچ درباره واکسن کرونا اظهار نظر کرده است. بیل گیتس بارها از 
موثر بودن واکسن به عنوان راهی برای مقابله با کرونا صحبت کرده و ادعا می کند که برای تولید واکسن 
کرونا هزینه زیادی کرده است. گیتس در مصاحبه ای مفصل با بی بی سی، نظریه های توطئه درباره 
او را »دیوانه کننده« خواند و گفت که این »وحشتناک« است که مردم در خیابان در مورد این موضوع 
بر سر او فریاد بزنند. از گیتس هم چنین پرسیده شــد که نظر او در مورد امتناع جوکوویچ از واکسینه 
شدن چیست و آیا ســتاره تنیس صرب به عنوان یک چهره عمومی این مسئولیت را دارد که به طور 
شفاف درباره مخالفت با واکسن کرونا صحبت کند یا خیر؟ که گیتس در پاسخ گفت: واکسینه شدن 
به جامعه ای که در آن هستید کمک می کند.  بنیانگذار مایکروســافت افزود: واکسن ها در مقابله با 
ویروس کرونا کامل نیستند، اما شدت این ویروس را کاهش می دهند. بنابراین، مایه تاسف است که 
نگرانی های سالمتی افراد آنقدر زیاد است که آن ها احساس می کنند نمی توانند در حفاظت از جامعه 
شرکت کنند. اگر این افراد، افراد الهام بخش و مورد اعتماد باشند این عقیده منفی درباره واکسن را 
در جامعه گسترش می دهند و کار را سخت تر می کنند. من او را از بسیاری جهات تحسین می کنم، اما 
ای کاش دیدگاه او در مورد واکسن ها این طور نبود. مرد شماره یک تنیس جهان یعنی نواک جوکوویچ 

به دلیل واکسینه نشدن در برابر ویروس کرونا نتوانست در رقابت های تنیس استرالیا شرکت کند.

مورینیو: 

حاال در فینال هستیم و می خواهیم برنده شویم
سرمربی تیم رم صعود تیمش به فینال لیگ کنفرانس را به موفقیت در لیگ قهرمانان تشبیه کرد و 
تاکید کرد تیمش برای برنده شدن در فینال تالش خواهد کرد. دور برگشت مرحله نیمه نهایی لیگ 
کنفرانس اروپا با برگزاری دو دیدار به پایان رسید که در یکی از بازی ها رم در خانه به دیدار لسترسیتی 
رفت. دیدار رفت دو تیم در انگلیس با تساوی یک بر یک به پایان رسیده بود. ژوزه مورینیو بعد از راه یابی 
تیمش به فینال رقابت ها گفت: خیلی خسته ام، می خواهم به خانه بروم. این یک پیروزی برای کل 
خانواده رم است. نه فقط برای بازیکنان و کادرفنی بلکه برای همه هواداران. این بزرگ ترین دستاورد 
ماست، این همدلی و احساس خانوادگی که با هواداران ایجاد کرده ایم فوق العاده است. فکر می کنم 
عملکرد ما فوق العاده بود، دیگران ممکن است آن را متفاوت ببینند، اما وقتی دروازه بان شما در طول 
120 دقیقه در مقابل یک تیم لیگ برتری با این همه کیفیت دو سیو دارد به این معنی است که ما کار 
خوبی انجام داده ایم. ما سه بازی تا پایان ســری آ داریم و تالش می کنیم فصل را به خوبی به پایان 
ببریم. مسیر فوق العاده ای برای رسیدن به فینال داشتیم، برای رسیدن به فینال امتیازات زیادی را در 

سری آ از دست دادیم، اما اکنون در فینال هستیم و می خواهیم برنده شویم.

تبریک »پله« به قهرمان این روزهای رئال مادرید
اسطوره فوتبال جهان به هموطن خود بابت درخشش در دیدار نیمه نهایی لیگ قهرمانان تبریک گفت. 
رئال مادرید یک بازگشت رویایی دیگر را در برنابئو تجربه کرد و درحالی که تنها چند دقیقه با شکست 
فاصله داشت با درخشش رودریگو به بازی برگشت و در نهایت راهی فینال شد. پیروزی رئال مادرید 
مقابل منچسترسیتی در نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا جهان را مبهوت کرد. رودریگو گوئس برزیلی از 
روی نیمکت آمد تا زمینه ساز صعود تیمش به دیدار نهایی شود و پله بزرگ برزیلی در اینستاگرام به او 
به خاطر موفقیتش تبریک گفت. پله گفت: همیشه می دانستم که روز تبریک به تو خواهد آمد، دوست 
من. برای کسانی که سخت کار می کنند و کاری را که انجام می دهند دوست دارند، همین اتفاق خوب 
نیز پیش می آید. مزد تالش هایت را گرفتی. تو شادی های زیادی را برای ما به ارمغان خواهی آورد، 

رودریگو. تبریک به رئال مادرید! بی صبرانه منتظر تماشای فینال هستم! 

۲۰۰ روز تا جام جهانی قطر؛

 ایران بیست و ششمین تیم برتر جام!

ســاکرنت به مناســبت 200 روز تا جام جهانی فوتبال در قطر اقدام 
به رتبه بندی تیم هــای حاضر در جام جهانی براســاس کیفیت فنی 

کرده است.
بر این اســاس فاکتورهایی برای رتبه بنــدی تیم های صعود کرده به 
جام جهانی در نظر گرفته شــده که هر کدام از این فاکتورها 10 امتیاز 
دارد و در نهایت تیم ها با امتیاز نهایی کسب شده رتبه بندی شده اند. 

بر این اســاس تیم ملی فوتبال ایران با ۳۸ امتیاز در بین 2۹ تیم راه 
یافته به جام جهانی قطر در رده 2۶ قرار گرفته است.

ایران تنها باالتر از تونس، قطر و عربســتان است. بررسی و امتیازات 
تیم ملی ایران را در زیر می خوانید. 

ترکیب 11 نفره )5 امتیاز(:
برای قاره آسیا ایران تیمی در سطح باالست؛ اما در جام جهانی همه چیز 

پیچیده تر است. در هر صورت ایران نظم و کارکرد جمعی خوبی دارد.

نیمکت ذخیره ها )4 امتیاز(:
این تیم یکنواخت اســت ؛اما بازیکنان نیمکت نشــین خوبی در همه 

پست ها ندارد.

مربی )5 امتیاز(:
دراگان اسکوچیچ در ابتدای سال 2020 پس از حضور در لیگ برتر ایران 
به تیم ملی پیوست. او تجربه زیادی در فوتبال حرفه ای ندارد؛ اما پس 
از خداحافظی سریع مارک ویلموتس بلژیکی توانست ایران را به مسیر 

خود بازگرداند.

بهترین بازیکن )۶ امتیاز(:
مهدی طارمی مــرد اول ایران در جام جهانی قطر اســت. البته مهاجم 

برجسته دیگری هم هست و آن سردار آزمون است.

تاریخچه )4 امتیاز(:
به لطف کار جدی و یک پروژه طوالنی مدت، ایران در آســیا به یک تیم 
بزرگ تبدیل شده اســت. آنها به پنج دوره از هفت جام جهانی اخیر راه 
یافته اند و هدف بزرگ آنها این اســت که برای اولیــن بار از مرحله اول 

عبور کنند.

شرایط فعلی )۶ امتیاز(:
ایران از نظم باالیی برخوردار است ولی برای حضور در جام جهانی باید 

سطح خود را بهتر از این کند.
ارزش بازار )3 امتیاز(:

این تیم پنجــاه و یکمیــن تیم بــا ارزش جهــان بر اســاس پورتال 
ترنســفرمارکت اســت )۷۸ میلیون یورو ارزش کل این تیم است(. 
آزمون با ارزش ترین بازیکن ایران است که 2۵ میلیون یورو قیمت دارد.

قرعه در جام جهانی )5 امتیاز(:
قرعه برای ایران می توانست خیلی بدتر باشد. انگلیس قدرتمندترین 
رقیب ایران است، اما آمریکا و برنده پلی آف اروپا حریفانی نزدیک به 

ایران هستند.
در این رده بندی برزیل، فرانســه، آرژانتین، انگلیس و آلمان پنج تیم 
برتر جام جهانی 2022 قطر معرفی شده اند. انگلیس با ۶۸ امتیاز در رده 
چهارم است و آمریکا نیز با ۴۹ امتیاز در رده چهاردهم قرار گرفته است.

در بین تیم های آســیایی نیز ژاپن با ۳۸ امتیاز ) هم امتیاز ایران اما در 
جدول یک رده باالتر از ایران اســت(. کره جنوبی ۴۶ امتیاز و در رده 20 

قرار دارد.
عربســتان نیز با 2۸ امتیاز در رده 2۹ و قطر با ۳1 امتیاز  در جایگاه 2۸ 

جدول است.

یک عضو پیشــین کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال 
می گوید کسی که ادعا می کند بازی با تیم های بزرگ 
جهان را فراهم می کند، در روزمه خود آیا دیدار بزرگی 

حتی در رده سنی جوانان و امید می تواند فراهم کند.
حسن غفاری درباره وضعیت نابه سامان فدراسیون 
فوتبال در دوره کنونی که در انتظــار برگزاری مجمع و 
تعیین تکلیف رییس عزل شــده خود به سر می برد، 
گفت: هیچ وقت یک سیستم موقتی که از فردای خود 
مطمئن نیســت، نمی تواند کارایی یک سیستم دائم 
را که می داند حداقل ســه یا چهار سال بر مسند امور 
هست، داشته باشد. بنابراین نمی توان در این شرایط 
برنامه بلند مدت ریخت و برنامــه کوتاه مدت کارایی 
برنامه های بلند مدت را ندارد. فوتبال چیزی نیست که 

برای دو، سه ماه کار کنید چون نیازمند برنامه های بلند 
مدت است. این عضو پیشین کمیته انتقالی فدراسیون 
فوتبال خاطرنشان کرد: باید مشخص شود که پشتوانه 
تیم ملی بزرگساالن، امید، جوانان، نوجوانان و نونهاالن 
کیست؟ وقتی من هم سه، چهار ماه بر سر امور باشم، از 
این نظر زیرساخت یک مجموعه از اداره تا یک مدرسه 
و فدراسیون سست می شود و به روزمرگی می رسد. 
می دانیم که روزمرگی هیچ وقت جواب نداده است. 
برنامه های بلند مدت هم گاهی به علت یک انتخاب 
نامناسب جواب نمی دهد، چه برســد به برنامه های 
کوتاه مدت که مشخص نیست مجری آن چقدر در آن 
مسند حضور دارد. حتی نمی داند که از بودجه موجود 
چقدر خرج کند و آیا می تواند کارکنانی را برای یک تا دو 

سال استخدام کند؟ چون دست و بال خودشان هم 
بسته است و ثابت شده که دوره موقتی در همه ارگان ها 
به ضرر آن مجموعه بوده چون دســت و پای مدیر را 
بسته اند. وی با تاکید بر این که باید هر چه زودتر تکلیف 
وضعیت مدیریتی این فدراســیون مشخص شود، 
گفت: از این نظر که هر چه زودتر وضعیت آن مجموعه 
روشن شود و یک نفر بیاید که این آزادی عمل را داشته 
باشد که برای سه، چهار سال آینده برنامه ریزی کند، به 

سود فوتبال است. 

عضو پیشین کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال:

کسی که گفت با برزیل و آرژانتین بازی می کنیم، چه رزومه ای داشت؟

کمیسیون ورزشکاران هم نظر می دهد؛

آخرین وضعیت لباس کاروان ایران در بازی های آسیایی
کمیته ملی المپیک با دعوت از نمایندگان کمیسیون ورزشکاران از میان ســه نمونه، لباس کاروان ایران در بازی های آسیایی و کشورهای اسالمی را انتخاب می کند. 
کیکاووس سعیدی درباره تعیین تکلیف لباس کاروان ایران برای حضور در بازی های آسیایی و بازی های کشــورهای اسالمی قونیه بیان کرد: پس از نشستی که با 
تولیدکنندگان داخلی داشتیم، نمونه های خود را فرستادند. کارگروه فنی تشکیل شد و ارزیابی اولیه صورت گرفت که کیفیت و مرغوبیت کاال اولویت ما بود. سه نمونه 
را انتخاب کردیم و  به زودی نشست دیگری را خواهیم داشت. در این نشست نمایندگان کمیسیون ورزشــکاران هم دعوت می کنیم تا نظر آنها را بگیریم و در نهایت 
جمع بندی کنیم. نظر ستاد عالی بازی ها را هم می گیریم و در نهایت لباس ها را سفارش می دهیم. وی در پاسخ به این پرسش که رنگ و طرح لباس ها چگونه است؟ 
گفت: فعال بحث کیفیت لوازم را مد نظر قرار دادیم. در مورد اینکه لباس کاروان در بازی های آسیایی و کشورهای اسالمی یکسان باشد و یا متفاوت، هنوز تصمیم نهایی 
نگرفته ایم. سعیدی در مورد پیش بینی هزینه لباس ها تاکید کرد: حدود ۳0 میلیارد تومان می شود. 1۵00 ست کامل ورزشی شامل 12 تا 1۴ قلم را سفارش می دهیم. 

دبیرکل کمیته ملی المپیک در مورد تعیین پاداش پای سکوی بازی ها گفت: هنوز تعیین نشده و قرار است سرپرستان بازی ها، پیشنهادهایی را آماده کنند و هر دو هفته 
یک بار که در جلسه هیئت اجرایی گزارش می دهند، پیشنهادات خود را هم بگویند. 

 دوچرخه سواری ایران 
غرق در حاشیه!

سوژه روز

وز عکس ر

غول 194 سانتی ملی پوشان را 
به دوئل فراخواند

نام مدافع بلندقامت و دورگــه فوتبال ایران در 
تیم منتخــب فصل 22/2021 لیــگ وان دیده 
می شــود.ویگان با ۹2 امتیاز قهرمان لیگ وان 
22/2021 شــد و وایکام واندررز با حضور رایان 
تفضلی در مکان ششم جدول رده بندی ایستاد. 
اسکای اســپورتس در مقاله ای به معرفی تیم 
منتخب فصل 22/2021 لیگ وان پرداخته است 
که در این تیم، ســه نماینده از قهرمان حضور 
دارند و نــام مدافع دورگه ایرانــی و دو بازیکن 

دیگر تیم وایکام واندررز هم دیده می شود.

سهم خواهی جریان سوم با نقش آفرینی چهره جنجالی؛

 پای تعلیق ایستادند

یک مدیر پرحاشیه و جنجالی سابق فوتبال و چند عضو هیئت رییسه فدراسیون با طراحی نقشه ای 
به دنبال ایجاد تفرقه بیشتر در این رشته و بردن فوتبال ایران به سمت تشکیل کمیته انتقالی هستند!

فدراسیون فوتبال روزهای دشوار و پر التهابی را سپری می کند با این وجود در حالی که پس از عزل 
موقت شهاب عزیزی خادم تصور می شد تقابل دو جریان موافق و مخالف رییس معزول تا مجمع 
دهم خرداد ماه ادامه خواهد داشت، جریان ســومی وارد این معادالت شده که به نوعی استقالل 
فدراســیون فوتبال را تهدید می کند. یکی از مدیران میانی اسبق فدراسیون خودش را تئوریسین و 
طراح پروژه عزل شهاب عزیزی خادم می داند و در همین راستا پس از کنار رفتن رییس سابق سهم 
خواهی برای رسیدن به قدرت و به طور مشــخص صندلی دبیرکلی فدراسیون فوتبال را آغاز کرده 
است. چهره جنجالی که سابقه فعالیت در برخی از باشگاه ها را نیز داشته در طول دو ماه گذشته با 
یارگیری از بدنه مدیریتی فدراسیون فوتبال و اعضای هیئت رییسه به شکل عجیبی برای برکناری 
دبیرکل فعلی فدراسیون و رسیدن به این صندلی تالش می کند. تالشی که در دوره بی ثباتی و آشفته 
بازار فدراسیون خصوصا در انتخاباتی که احتماال در سال جاری برگزار خواهد شد، ابهام برانگیز به نظر 
می رســد. نکته جالب همراهی برخی از اعضای هیئت رییسه فدراسیون فوتبال با گروه سهم خواه 
موسوم به جریان سوم است. چهره هایی که پیش از این ســابقه ناکامی در یکی از باشگاه های با 
سابقه فوتبال را داشته اند حاال در کنار این گروه جنجالی پروژه تعلیق فوتبال ایران و تشکیل کمیته 
عادی سازی را دنبال می کنند چرا که باور دارند در شرایط و فضای فعلی حاکم بر فدراسیون دست 
شان به قدرت و کرسی های استراتژیک نخواهد رسید و تنها راه حل این گروه برای اجرای سناریوی 
مورد نظر حرکت فوتبال به سمت تعلیق و تشکیل کمیته عادی سازی است، اقدامی که در سال جام 
جهانی می تواند مشکالت بزرگی برای فوتبال کشــور ایجاد کند. انتشار شایعه ارسال نامه تعلیق به 
فدراسیون فوتبال از جانب فیفا یکی از اقدامات همین جریان بود، در ادامه موضوع از رسمیت افتادن 
هیئت رییسه فدراسیون را مطرح کردند، در چند مرحله به تخریب حسن کامرانی فر دبیرکل فعلی 
فدراسیون پرداخته و او را به عنوان عنصر وابسته به عزیزی خادم معرفی کردند تا زمینه را برای ورود 
گزینه مورد نظر خودشان فراهم کنند و در آخرین قدم حاضر به شرکت در جلسات آتی هیئت رییسه 
نخواهند بود تا پیش از مجمع دهم خرداد بتوانند پروژه تعلیق و تشکیل کمیته عادی سازی را اجرایی 
کنند. نکته جالب این است که اعضای این جریان و برخی از اعضای هیئت رییسه مطلع نیستند در 
صورت تشکیل کمیته عادی سازی باز هم هیچ سهمی در اداره فدراسیون جدید نخواهند داشت و 
پایان فعالیت هیئت رییسه فعلی به معنی پایان حضور کوتاه مدت این افراد در فوتبال خواهد بود.

آنچه مسلم است فوتبال ایران که در سال جام جهانی بیش از هر چیز به آرامش نیاز دارد در شرایط 
و موقعیت بسیار حساســی قرار گرفته و برای عبور از چند دستگی و بحران مدیریتی بی سابقه ای 
که در آن گرفتار شده بیش از هر زمان دیگری به اتحاد و انسجام اهالی فوتبال نیاز دارد تا میهمانان 

ناخوانده فوتبال را از این صحنه کنار بگذارد.

خارج از گود

دوچرخه ســواری ایــران در ایــن روزها به 
جای آماده شــدن برای بازی های آسیایی و 
کشورهای اســالمی به میدان جنگی تبدیل 
شــده که افراد فقط به دنبال تسویه حساب 
و تالفی هســتند. دوچرخه سواری ایران این 
روزها درگیر حواشــی عجیب و غریبی است. 
این فدراســیون از زمان برگــزاری انتخابات 
وارد حواشــی شــد و به مرور زمان نیز نه تنها 
این حواشــی پایان نیافت بلکه اکنون به اوج 
خود رسیده است. رو شدن محرومیت رییس 
پیشین فدراســیون باعث باز شدن زخم های 
قدیمی شــد و در این میان شاهد برمال شدن 
خیلی از اتفاقات تلخ در رشته دوچرخه سواری 
هســتیم.  رکابزنان نیز منتظــر مانده اند که 
چه زمانی دعواها و تســویه حساب ها در این 
رشته  به پایان می رسد تا باالخره کمی هم به 
آنها توجه شود. البته این اولین بار نیست در 
دوچرخه سواری اتفاقاتی پنهان می شود و این 
فدراسیون در این مسئله ید طوالنی دارد اما به 
نظر می رسد که دیگر این حواشی زیادی کش 
پیدا کرده است. البته این حواشی تنها مربوط 
به مســئوالن نیســت، در بین نفرات قدیمی 
و جدید تیم ملی ســرعت هم شــاهد دعوا و 
اختالف و نیش و کنایه زدن بــه هم از طریق 
فضای مجازی هســتیم. در این آشفته بازار، 
نه تکلیف انتخابات فدراسیون مشخص است 
و نه اساسنامه. مشخص نیست کدام نفرات 
قرار است به بازی های پیش رو اعزام شوند و 
اصال تعداد سهمیه هایی که کمیته ملی المپیک 
در نظــر گرفته، چند نفر اســت. حتی تکلیف 
ادامه همــکاری علیرضا حقی با فدراســیون 
هم نامشخص است. رکابزنان کوهستان هم 
مدت هاست رنگ اردوی تیم ملی را ندیده اند 
و تنها فرانک پرتو آذر برای خود برنامه دارد تا 
برای بازی ها آماده شــود. وضعیت تجهیزات 
هم به گفته خود رکابزنان به حدی بد اســت 
که مشــخص نیســت بــا آن دوچرخه های 
قدیمــی چگونــه می خواهنــد در بازی ها به 
رقابت بپردازند. دوچرخه سواری در بازی های 
آسیایی جاکارتا بدترین نتیجه ممکن را گرفت 

و حتی موفق نشد یک برنز بگیرد. 

۲۰۲۰ پس از  دراگان اسکوچیچ در ابتدای سال 
حضور در لیگ برتر ایران به تیم ملی پیوست. او 
تجربه زیادی در فوتبال حرفه ای ندارد ؛اما پس از 
خداحافظی سریع مارک ویلموتس بلژیکی توانست 

ایران را به مسیر خود بازگرداند

فوتبال جهان
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»میراث کهن« به ورزشگاه های شهر می آید
در ایام نکوداشت هفته فرهنگی اصفهان، ویژه برنامه »میراث کهن« با محوریت بازی های بومی و 

محلی در چندین ورزشگاه شهر اصفهان برگزار می شود.
ویژه برنامه »میراث کهن« روز پانزدهم اردیبهشت ماه در ورزشگاه امیرالمومنین )ع( واقع در ملک 
شهر، محله ناصرخسرو برگزار شد. در روز شانزدهم اردیبهشت نیز ورزشگاه شهدای قائمیه واقع در 

خیابان کشاورز، انتهای خیابان قائمیه میزبان مخاطبان برنامه میراث کهن بود.
برای حضور در این برنامه، در روز هفدهم اردیبهشت)امروز( نیز می توانید به ورزشگاه طیب واقع در 

خیابان امام خمینی )ره(، خیابان درخشان مراجعه کنید.
ویژه برنامه میراث کهن، با محوریت اجرای بازی های بومی و محلی با فضایی خانوادگی برای اقشار 

مختلف جامعه طراحی شده است.

به مناسبت روز جهانی کار و کارگر؛

کارگران منطقه 2 شهرداری اصفهان تجلیل شدند
به مناسبت روز جهانی کار و کارگر، مدیریت منطقه دو شــهرداری اصفهان از ۱۵ کارگر منتخب این 

مجموعه تجلیل کرد.
محمد صیرفی نژاد با اشاره به اینکه سنگینی وظایف و مســئولیت های مدیریت شهری بر دوش 
کارگران شهرداری است، اظهار کرد: در سایه کارگران زحمتکش شهرداری است که عمران، آبادانی، 

تمیزی و پاکیزگی مهمان شهر می شود.
وی با اشاره به اینکه امسال روز جهانی»کار و کارگر« با ماه مبارک رمضان تقارن پیدا کرد، افزود: ما 
تقدیر از کارگران شــهرداری را به بعد از عید موکول کردیم، زیرا این خادمان شهر وظیفه سنگینی بر 
عهده دارند و نظافت، حمل زباله، آبیاری، نگهداری فضای سبز، سرویس بهداشتی، نت و نگهداری 
بر عهده آنان است. مدیر منطقه دو شــهرداری اصفهان تصریح کرد: اصل موضوع این است که این 
کارگران خدوم در جبهه اول خدمت گزاری به مردم هســتند و در همه فصول سال و مقاطع زمانی 

مختلف خدمات شهری را ۲۴ ساعته انجام می دهند.
وی ادامه داد: برخی پاکبانان در طول ایام سال که شهروندان استراحت می کنند؛ صبح زود آبیاری، 

تمیزکاری و خدمات شهری را انجام می دهند.
صیرفی نژاد با اشاره به از دست دادن دو پاکبان شهرداری اصفهان در هنگام کار گفت: زحمات کارگران 
خدمات شهری در توان جبران ما نیست؛ اما شــرکت ها نیز توان محدودی دارند و سعی می کنند 
در حد بضاعت به کارگران خود رسیدگی کنند. صیرفی نژاد ضمن قدردانی از مسئول واحد خدمات 
شهری و فضای سبز شهرداری از حدود ۳۰۰ نفر کارگران خدوم و زحمت کش مشغول در شهرداری 

تشکر و به نمایندگی از بقیه از ۱۵ کارگر برتر شهرداری تجلیل به عمل آورد.

اصفهان به رنگ نجوم 
ویژه برنامه »اصفهان به رنگ نجوم« روز جمعه از ساعت ۱۸ تا ۲۱ در مرکز نجوم ادیب برگزار شد.

به مناسبت هفته فرهنگی اصفهان شانزدهم اردیبهشت ماه، آیین پایانی مسابقات موالی عرشیان 
و بانوی قدسیان از ساعت ۲۰ تا ۲۳ در باغ نور، بازی های بومی و محلی از ساعت ۱۶ تا ۲۰ در ورزشگاه 
قائمیه و شب شعر عاشقانه های اصفهان به یاد اســتاد صغیر اصفهانی از ساعت ۱۸ تا ۲۰ در مهدیه 

زهرای مرضیه )ع( برگزار شد.
همچنین از ســاعت ۱۸ تا ۲۱ ویژه برنامه »اصفهان بــه رنگ نجوم« در مرکز نجــوم ادیب، کارگاه 
موسیقی ایرانی با حضور استاد ارشد طهماسب از ساعت ۱۷ تا ۲۰ در حوض خانه قلمستان و »پیشینه 
اقتصاد ملی در اصفهان« با سخنرانی مهدی طغیانی، امیر نجات بخش و مصطفی مرتضوی از ساعت 
۱۷:۳۰ تا ۲۰ در خانه مشروطه برگزار شد. هفته فرهنگی اصفهان از سیزدهم تا نوزدهم اردیبهشت ماه 

برگزار می شود.

طی چند روز گذشته شاهد تصاویری از پیشروی فرونشست زمین در 
اصفهان و به خصوص در خیابان مسجدسید و بناهای تاریخی واقع در 
این خیابان هستیم. پیشــروی فرونشست زمین به ویژه طی دو سال 
گذشته در اصفهان آنقدر سرعت گرفته که آثار ترک های این بمب ساعتی 
به تمام نقاط مسکونی اصفهان رسیده و در این میان آثار، بناها و پل های 
تاریخی این شــهر از این پدیده در امان نمانده اند. زاینده رود تنها منبع 
تغذیه کننده دشت اصفهان- برخوار اســت که به عقیده کارشناسان از 
سال ۷۹ با قطع شدن جریان دائمی رودخانه زاینده رود و منقطع جاری 
کردن آب به بستر رودخانه از یک ســو و از طرف دیگر با گسترش حفر 
چاه های زیاد، فشار بسیاری به سفره های زیرزمینی آب وارد کرده ایم. 
به طور قطع آبخوان دشــت اصفهان- برخوار اگر زبان داشت که همان 
سال ها فریاد می زد، اما این آبخوان سال ها درد را تحمل کرد و اکنون در 
آستانه درد و سکته این گونه به صورت ترک های فرونشستی خود را بر 
روی مناطق مسکونی اصفهان و همچنین نمایان کرده است. فرونشست 
گاه و بیگاه در خیابان ها، میادین، مناطق مســکونی و بناهای تاریخی 
در اصفهان امروز شــرایط نگران کننده ای را ایجاد کرده که آخرین مورد 
مربوط آن مربوط به مسجدســید اصفهان است که باعث ترک خوردن 
طاق، گنبد، ایوان ها، سقف و دیگر بخش های این بناهای تاریخی شده 

است. کارشناسان نسبت به وقوع اتفاقی مشابه مسجدسید در اصفهان 
در مهم ترین مراکز تاریخی و فرهنگی هشدار داده اند. کارشناسان زمین 
شناسی و ســازه بعد از تاثیرات فرونشست بر مجموعه تاریخی میدان 
نقش جهان و پل های تاریخی، این بار برای مسجدســید اصفهان ابراز 
نگرانی کرده اند. شرایط نگران کننده آبخوان اصفهان باعث ایجاد عوارض 
فرونشست به شکل شــکاف ها و ترک ها بر پیکر این اثر تاریخی دوره 
قاجاری اصفهان شده اســت. به گفته کارشناسان ،عوامل مختلفی در 
فرونشست زمین دخیل است که برخی طبیعی و برخی انسانی است، 
اما در اصفهان آنچه رخ داده منشــأ طبیعی نداشته و به دلیل برداشت 
از منابع آب های زیرزمینی بوده که ناشــی از سوء مدیریت و برداشت 
بی حساب و کتاب از منابع آب زیرزمینی است. به گفته مدیرکل سازمان 
زمین شناسی استان اصفهان، متاسفانه امروز نشانه های فرونشست 
زمین را در بناهای تاریخی خیابان مسجدسید اصفهان از جمله مسجد 
سید، مسجد علی قلی آقا، مســجد حکیم، مسجد صدرالعما، مسجد 
قطبیه و دیگر بناهای تاریخ در این محدوده و دیگر خیابان های اصفهان 
شاهد هستیم. رضا اسالمی می گوید: مســجد قطبیه واقع در خیابان 
طالقانی اصفهان حدود ۴ میلیمتر در عرض ۸ ماه حرکت کرده است و 
امروز در پیشروی فرونشســت در اصفهان شکی وجود ندارد. اما عضو 

هیئت علمی دانشــگاه آزاد نجف آباد در این باره توضیح می دهد: کل 
دشت اصفهان برخوار همانند یک کاسه است که بخشی از آن )لبه ها( 
کم عمق است و برخی بخش های آن همانند منطقه حبیب آباد عمیق تر  
اســت. نادی با بیان اینکه نشست ســاالنه در منطقه حبیب آباد ۱۸.۵ 
سانتیمتر است، می گوید: ســاالنه میزان نشســت منطقه چمران ۱۰ 
سانتیمتر، منطقه مسجد سید ساالنه ۴ سانتیمتر است، بنابراین تمام 
دشت به صورت یکپارچه پایین نمی رود، چراکه ضخامت آبرفت و میزان 
افت آب نیز متفاوت اســت. وی ادامه می دهد: اگرچه نزدیک زاینده 
رود با وجود جریان بســیار محدود رودخانه به صورت موضعی آبخوان 
تغذیه می شود، اما در منطقه حبیب آباد تغذیه آبخوان به سرعت انجام 
نمی شود، بنابراین شاهد اختالف نشســت خواهیم بود. ساختمان ها 
و تمامی ســازه ها و تاسســیات واقع در این دشــت به ســبب وجود 
نشست های غیر یکسان آسیب می بینند و آسیب ها به صورت ترک در 
بناهای مسکونی قدیمی  و آثار تاریخی و .. بروز و ظهور پیدا می کند. این 
دکتری عمران و ژئوتکنیک با اشاره به شکل ترک های حاصل از نشست 
زمین، می افزاید: این ترک ها می تواند به صورت کششــی )ترک های 
عمودی و افقی( و یا برشی )به صور مورب و کج ( باشد. ترک کششی 
مشاهده شده در مسجد ســید از پایین عرض ترک کم و در باال دارای 
عرض بیشتری است. وی اضافه می کند: کف مسجد سید حدود ۱.۵ 
ســانتیمتر دچار ترک شده است و به ســمت باال و گنبد ترک ها حدود 
۳ تا ۴ سانتیمتر در دیوار غربی و گنبد مســجد دیده می شود. نادی با 
اشاره به اینکه برای درک بهتر فرونشست و اثرات آن بر ساختمان هایی 
همچون مسجد سید و شــرایط بروز ترک ها مدل ســازی انجام شده 
است، می گوید: زمانی که به صورت دائم در حال برداشت آب از آبخوان 
هستیم، افت شدید ســطح آب زیر زمینی ســبب بروز نشست زمین 
می شود و این نشست در وسط آبخوان )حبیب آباد( بیشتر و در لبه های 
آبخوان نزدیک دامنه کوه های اطراف دشــت  کمتر  است. وی با اشاره 
به اینکه طبق مدل های انجام شده متاسفانه اثر نشست های نامتقارن 
و اختالف نشست ها نزدیک لبه ها بیشــتر است، توضیح می دهد: هر 
چه برداشت آب زیرزمینی و تخلیه آبخوان شدیدتر شود، اثرات منفی 
فرونشست در داخل شهر خود را نشان می دهد در این شرایط شکست 
در شبکه فرسوده فاضالب به صورت بروز پدیده فروچاله، در لوله های گاز 
با احتمال بریده شدن اتصاالت به صورت نشتی گاز و انفجار وجود دارد، 
همچنین ساختمان های مصالح بنایی و بناهای تاریخی خشتی و گلی 
نیز دچار آسیب می شوند. این کارشناس با بیان اینکه در نشست های 
اخیر خیابان های اصفهان ممکن است بگوییم شبکه فاضالب شهری 
فرسوده است، تاکید می کند: باید توجه داشــت که لوله های فرسوده 
در برابر فرونشست زمین آسیب پذیرترند. امروز آثار فرونشست زمین 
به صورت ترک های بسیار در مناطق مسکونی و بناهای تاریخی خود را 
نشان داده که اگر به طور اساســی چاره اندیشی نشود، با حذف صورت 
مســئله و این مدل نگاه برخی کارشناســان، زمانی تنها فقط نامی از 

اصفهان به عنوان نصف جهان باقی می ماند.

رییس شــورای اسالمی شــهر اصفهان گفت: الزم 
اســت ظرفیت های اصفهــان در برگــزاری هفته 
فرهنگی مطرح شــود؛ بنابراین افــراد برخوردار از 
ظرفیــت را که ناشــناخته هســتند، می تــوان با 
کمک کردن، رشد و بالندگی داد؛ همچنین افرادی 
که نیازمند کمک هســتند و می تواننــد به صورت 
مســتقل فعال باشــند، باید دامنه فعالیت شــان 

توسعه یابد.
محمد نورصالحی با اشــاره به برگزاری برنامه های 

هفته فرهنگی اصفهان، اظهار کرد: برنامه های هفته 
فرهنگی اصفهان روز یکشنبه یازدهم اردیبهشت ماه 
برای همکاران شورای ششــم شهر اصفهان مطرح 
شد، با حضور شــهردار در دســتور کار جلسه علنی 
شورای اسالمی شهر قرار گرفت، برنامه ریزی های 

الزم انجام شد و اکنون در حال اجراست.
وی با بیان اینکه در جلســه علنی شورای اسالمی 
شــهر اصفهان، توضیح های الزم بــرای همکاران 
مدیریت شــهری در مورد برگزاری هفته فرهنگی 
اصفهان ارائه شــد، ادامه داد: با توجه به هم زمانی 
هفته اصفهان با لیالی قــدر رویدادهای این هفته 

از سیزدهم تا نوزدهم اردیبهشت برگزار می شود.
رییس شورای اسالمی شــهر اصفهان تصریح کرد: 

مطرح شــدن ظرفیت های فرهنگــی و فرهیخته 
شناخته شــده و شــناخته نشــده اصفهان برای 
برگزاری این رویداد فرهنگی الزم است، همچنین 
افراد برخوردار از ظرفیت که ناشــناخته هســتند را 
می توان با کمک کردن، رشد و بالندگی داد و افرادی 
که نیازمند کمک هســتند و می تواننــد به صورت 
مستقل فعال باشــند نیز باید دامنه فعالیت شان 

توسعه یابد.
وی خاطرنشان کرد: عده ای نیز نیازمند کمک کردن، 
مطرح شدن و در عین حال حمایت شدن هستند، 
اعتقاد داریم با پیگیری این مسائل و استفاده بهینه 
از ظرفیت هــا می توانیم در آینده شــاهد اتفاقات 

خوبی در اصفهان باشیم.

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان مطرح کرد:

ضرورت مطرح شدن ظرفیت ها در برگزاری هفته فرهنگی اصفهان

اصفهان در هفته ای که گذشت 
»حل مسئله کم آبی اصفهان نیازمند کمک دانشمندان«، »خدمت رسانی ابرسازه های تفریحی 
اصفهان با تخفیف ۵۰ درصد«، »تحویل ۱۷۳ اتوبوس جدید«، »سم پاشــی درختان منطقه ۲«، 
»اجرای کارگاه نقاشــی حرفه ای همزمان با هفته فرهنگی اصفهان در ناژوان«، »پیشــرفت ۷۱ 
درصدی پارکینگ زیرســطحی توحید«، »آغاز عملیات ســاماندهی و پیاده روســازی چهارباغ 
خواجو« از خبرهایی اســت که از مهم ترین اخبــار اصفهان در حوزه مدیریت شــهری در هفته 

گذشته بود. 

حل مسئله کم آبی اصفهان نیازمند کمک دانشمندان است
مهدی جمالی نژاد، رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور گفت: مسئله کم آبی اصفهان 
در کنار حرکت های ملی و دیپلماسی بین استانی، نیازمند کمک دانشمندان است تا راه های حفظ 

و استفاده بهینه منابع آبی را پیدا و فراگیر کنیم.

منتظر تحویل 173 اتوبوس جدید هستیم
محسن رنجبر، معاون مالی و اقتصادی شهردار اصفهان با بیان اینکه در اواخر سال گذشته هزینه 
الزم برای خرید حدود ۱۷۳ دســتگاه اتوبوس به حساب وزارت کشور واریز شد، گفت: بر اساس 

اولویت بندی این وزارتخانه، منتظر هستیم تا اتوبوس ها تحویل شهرداری شود.

سم پاشی درختان منطقه 2
محمد صیرفی نژاد، مدیر منطقه دو شهرداری اصفهان از اتمام مرحله نخست سم پاشی درختان 
این منطقه با ۳۷۰ تانکر دو هزار لیتری خبر داد و گفت: مرحله دوم سم پاشــی منطقه دو، طبق 
برنامه ریزی سازمان پارک ها و فضای ســبز از اوایل خردادماه آغاز شده است و تا بیست وپنجم 

خردادماه ادامه خواهد داشت.

اجرای کارگاه نقاشی حرفه ای؛ همزمان با هفته فرهنگی اصفهان در ناژوان
مهدی قائلی، مدیر طرح ساماندهی ناژوان گفت: کارگاه نقاشی حرفه ای، به منظور تجلیل از مقام 

شامخ عالمه »محمدباقر الفت اصفهانی« در ناژوان اجرا می شود.

پیشرفت 71 درصدی پارکینگ زیرسطحی توحید
مجید طرفه تابان، مدیرعامل سازمان عمران شــهرداری اصفهان با بیان اینکه احداث پارکینگ 
زیرســطحی توحید، تاکنون ۷۱ درصد پیشــرفت فیزیکی داشته اســت، گفت: حلقه حفاظتی 
کیلومتر ۲.۵ تا چهارم نیز به شــرط آزادســازی به موقع در نیمه اول ســال ۱۴۰۱ به بهره برداری 

می رسد.

آغاز عملیات ساماندهی و پیاده روسازی چهارباغ خواجو
حسین کارگر، مدیر منطقه ۳ شهرداری اصفهان گفت: در راستای ساماندهی و پیرایش شهری 
خیابان چهارباغ خواجو و هم زمان با تکمیل پیاده روســازی ضلع غربی ایــن خیابان، عملیات 
آواربرداری، جدول گذاری، زیرسازی و سنگ فرش ضلع شــرقی این خیابان در دستور کار این 

منطقه قرار گرفته است.

خدمت رسانی ابرسازه های تفریحی اصفهان با تخفیف 50 درصد
سعید ساکت، مدیرعامل شرکت توســعه مجتمع های ســیاحتی، فرهنگی و ورزشی سپاهان 
شهرداری اصفهان گفت: مردم شــریف اصفهان می توانند به مناســبت هفته فرهنگی اصفهان 
از تخفیف ۵۰ درصدی ابرســازه های تفریحی تله کابین صفه، تله ســی یژ ناژوان و پک خانواده 

مجموعه تفریحی شهر رویاها بهره مند شوند.

با مسئولان

گزارش

مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات 
شهری شهرداری اصفهان:

برخورد فیزیکی با 
دست فروشان غیرموجه است

خبر روز

مدیرکل پیشــگیری و رفع تخلفات شــهری 
شــهرداری اصفهان گفت: براســاس قانون، 
برخورد فیزیکی ماموران تخلفات شــهری با 
دست فروشان، امری غیرموجه است و طبق 
آموزش ها، فرآیندها و قوانین، تذکرات لسانی 

همراه با خوشرویی در دستور کار قرار دارد.
روح ا... ابوطالبــی اظهار کرد: برخــی از افراد 
متخلــف بــرای برانگیختــن احساســات 
شــهروندان با رفتارهای ناشایســت و حتی 
تحریک آمیــز درصــدد ایجــاد تنــش و 
مظلوم نمایی هستند؛ در این خصوص از تمام 
شهروندان درخواست می شــود به این مهم 
توجه کنند و با یاری از عوامل شهرداری، شهر 

سالم را با مشارکت عمومی شکل دهند.
وی افزود: فصول ســال در امر وقوع تخلفات 
نقش مستقیم دارد؛ به طوری که سرتیم های 
به کارگیری کودکان خیابانی در ایام تابستان 
با تعطیلی مدارس نســبت به انتقال آن ها به 
کالن شــهرها مبادرت می کنند و باعث ایجاد 
مزاحمت برای شهروندان و ایجاد نازیبایی و 

دیگر تبعات و مشکالت می شوند.
مدیر کل پیشــگیری و رفع تخلفات شهری 
شهرداری اصفهان ادامه داد: در ایام زمستان 
با کاهش فعالیت کشاورزی، شاهد افزایش 
حضور کارگران فصلی و جویای کار در میادین 

و چهارراه ها هستیم.
وی گفت: شــهرداری اصفهان طی ســه دهه 
گذشــته با ایجاد گشت های شــبانه روزی از 
افزایش روزافزون دست فروشــی جلوگیری 
کرده که این امر، مانع از پابند شدن این تخلف 

در شهر اصفهان شده است.
لبــی خاطرنشــان کــرد: وضعیــت  ابوطا
دست فروشــی در اصفهان نســبت به دیگر 
کالن شــهرها غیرقابل قیاس است؛ از سویی 
دیگر تعدد افــراد دســت فروش در برخی از 
کالن شهرها، مســئوالن را ناگزیر کرده است 
تا در قالب ســاماندهی، به صورت نسبی در 

امر جلوگیری و رفع تخلف ایفای نقش کنند.

شهردار اصفهان هم زمان با هفته فرهنگی اصفهان، در پیامی خطاب به شهرهای خواهرخوانده اصفهان، این شهر را آرمان شهری برشمرد که تمام عناصر فرهنگ و 
تمدن اسالمی را یک جا در خود گرد آورده است. هم زمان با هفته فرهنگی اصفهان، در متن پیام »علی قاسم زاده« خطاب به شهرهای خواهرخوانده اصفهان، آمده 
است: »اصفهان شهری تاریخی در مرکز ایران و پایگاه فرهنگ و تمدن اسالمی است؛ این شهر، مادر شــهری افتخارآمیز است که در بطن خود، هنر و معماری را 
پرورش داده است.اصفهان، آرمان شهری است که فرهیختگانش تمام عناصر فرهنگ و تمدن اسالمی را یک جا در این دیار گردآوری کرده اند؛ از این جهت آن را نصف 
جهان می دانند. این بهشت ثانی، در اردیبهشت دیدنی تر از همه روزهای سال است؛ موعدی که جذابیتش موجب می شود تا گردشگران داخلی و خارجی فراوانی 
برای تماشای جمال اصفهان به این شهر سفر کنند.بر این اساس قریب به دو دهه است که از سوم تا نهم اردیبهشت )و امسال به دلیل تقارن با ماه مبارک رمضان و 
شب های قدر، ۱۳ تا ۱۹ اردیبهشت ماه( به عنوان »نکوداشت هفته فرهنگی اصفهان« نام گذاری شده است.به نمایندگی از هم شهریانم بسیار خرسندم تا شادی این 

روزها را با دوستان بین المللی مان در شهرهای خواهرخوانده به اشتراک بگذارم؛ به امید روزی که شما را در اردیبهشت اصفهان مالقات کنم«.

اصفهان تمام عناصر فرهنگ و تمدن اسالمی را یک جا گردآوری کرد

یادواره سردار شهید 
حسین قجه ای

یادواره ســردار شهید حسین 
قجه ای، بــا حضور همرزمان، 
مسئوالن اســتان و قشرهای 
مختلف مــردم شهرســتان 
لنجــان پانزدهم اردیبهشــت 
ماه در مصلــی بزرگ حضرت 
ولی عصر)عج( زرین شــهر 

برگزار شد.

وز عکس ر

شهردرخطِرفرونشست؛هشداریکههمچنانجدیگرفتهنمیشود

اصفهان زیبا، خاطره ای در دوردست!
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رییس هیئت مدیره شــرکت لوله و قوطی اصفهان با اشاره به کیفیت محصوالت 
و ورق های تولیدی فوالد مبارکه گفت: این شــرکت توانسته است بهترین ورق 
فوالدی را در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا تولید کند.احسان چلونگر، یکی از 
مشتریان صنعتی شرکت فوالد مبارکه اصفهان در ارتباط با تاثیر افزایش تولیدات 
فوالد مبارکه اظهار داشت: تولیدات بیشتر توسط فوالد مبارکه، قطعا عرضه بیشتر 
محصوالت فوالدی در بازار را به همراه خواهد داشــت چرا که قبال فوالد مبارکه به 
طور متوســط 200 هزار تن در بورس کاال عرضه انجام مــی داد و در حال حاضر با 
افزایش نزدیک به 100 درصدی، تا 400 هزار تن نیز عرضه انجام می دهد و در بعضی 
از محصوالت خود رکورد زده اســت.وی افزود: بعد از مشکالت عرضه ای که در 2 
ســال پیش به دلیل کمبود عرضه ورق های فوالدی وجود داشت و سهمیه بندی 
شد و سهمیه برخی از واحدها به طور ناعادالنه ای کم یا قطع شد، آمدند و سیستم 
جامع تجارت و رصد زنجیره کاال از تولید تا فروش را مســتقر کردند و مشخص 
شد وضعیت هر کاالیی در زنجیره چگونه است و چه کسی تولید می کند و خریدار 
و فروشنده کیست؛ بنابراین سهمیه بندی را برداشتند و هر واحدی بسته به نیاز 
خود در بورس کاال می تواند درخواســت خرید دهد.چلونگر با اشــاره به کیفیت 
محصوالت و ورق های تولیدی فــوالد مبارکه گفت: به جــرأت می توانم بگویم 
بهترین ورق فوالدی خاورمیانه و شــمال آفریقا یعنی منطقه منا را فوالد مبارکه 
تولید می کند و بهتر از این وجود ندارد.رییس هیئت مدیره شــرکت لوله و قوطی 
اصفهان اضافه کرد: اگر به واحدهای فوالدی تاسیس شده در کشورهای حاشیه 
خلیج فارس نگاهی بندازیــم و محصوالتی که با تکنولوژی هــای خارجی مثل 
کره ای و اروپایی در حال تولید اســت را با محصوالت فوالد مبارکه مقایسه کنیم، 
می بینیم که محصوالت فوالد مبارکه به راحتی با محصوالت این کشورها در حال 
رقابت است و از نظر کیفیت از آن ها جلوتر است.وی تصریح کرد: هنر فوالد مبارکه 
در این بوده که توانسته طی 3 دهه ای که تکنولوژی صنعتی را از خارج وارد کرده، 
این تکنولوژی ها را با توجه به نیازهای روز بازار، بهینه، نگهداری و به روز بودن آن 

را حفظ کند و به همین دلیل اســت بهترین ورق منطقه منا را فوالد مبارکه تولید 
می کند؛ کما اینکه بزرگ ترین تولیدکننده منطقه هم هســت.چلونگر با اشاره به 
بهتر شدن شرایط عرضه و تحویل محصوالت توسط فوالد مبارکه بیان کرد: فوالد 
مبارکه به  رغم قطعی گازی که پارســال داشت، سفارشــات خود را به روز تحویل 
می دهد.رییس هیئت مدیره شــرکت لوله و قوطی اصفهان درباره رویکرد فوالد 
مبارکه در تولید محصوالت دانش بنیان با کیفیت باال هم گفت: مدیران فوالد مبارکه 
از اواخر سال گذشته با توجه به جلساتی که با آن ها داشتیم، به سمت حمایت از 
دانش بنیان ها حرکت کرده اند و حتی در جلساتی که فوالد مبارکه با دانش بنیان ها 
داشت، نیازهای خود را به آن ها ارائه داد و از آن ها راهکار خواست.وی ادامه داد: 
اضافه بر این، رویکرد فوالد مبارکه در طرح توســعه خــود، از تولید محصوالت با 
ارزش افزوده پایین به سمت تولید محصوالت با ارزش افزوده باالتر در حال تغییر 
اســت که تولیدات خاصی اســت مثل ورق هایی برای تولید لوله هایی به منظور 
انتقال گاز ترش و امثال این  ها.الزم به ذکر است فوالد مبارکه اصفهان توانست در 
فروردین ماه سال جاری رکوردهایی را در زمینه های تولید فوالد به ثبت برساند که 
به عنوان مثال به رکورد تولید 751 هزار و 100 تن تختال در فروردین ماه رسید که به 
میزان 31 هزار تن )5.5درصد( بیشتر از رکورد قبلی بوده و نسبت به فروردین ماه 
ســال قبل حدود 50 هزار تن )7 درصد( افزایش یافته است که البته حدود 151 
هزار تن )حدود 25 درصد( از ظرفیت نامی ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم 
بیشتر است، با افزایش بهره وری سرمایه های انسانی محقق شده است.اضافه 
بر این، بیش از 70 درصد کالف گرم مورد نیاز کشــور در خط تولید ناحیه نورد گرم 
شرکت فوالد مبارکه، تولید می شود که همین ظرفیت ها نشان دهنده این است که 
اگر در حوزه زیرساختی از جمله تامین انرژی، مشکالت صنعت فوالد کشور مرتفع 
شود، فوالد ایران با پیشرانی صنعت فوالد مبارکه اصفهان خواهد توانست عالوه 
بر تامین بسیاری از نیازهای داخل، در حوزه بین المللی نیز مزیت رقابتی خود را 

از نظر قیمت و کیفیت ارتقا دهد.

معاون سرمایه های انسانی و سازماندهی شــرکت فوالد مبارکه گفت: سالروز 
شهادت استاد مرتضی مطهری و بزرگداشــت مقام معلم بهانه ای است برای 
قدردانی مجــدد از کلیه همکارانی کــه به عنوان مدرس داخلــی برای اعتالی 
دانش و تعالی فرهنگ شــرکت فوالد مبارکه می کوشند.مهدی کفایت، معاون 
ســرمایه های انسانی و ســازماندهی شــرکت فوالد مبارکه با بیان این مطلب 
افزود: مدرسان ضمن ارائه دانش و مهارت خود، ارزش های بنیادین شرکت را 
که همان کار ایمن، باکیفیت و به موقع با رعایت ارزش های انســانی و اسالمی 
است نیز در شرکت جاری می ســازند.وی خاطرنشان کرد: به مدد شناختی که 
این گروه از همکاران نسبت به محیط کار، تجهیزات، فرآیندها و همکاران خود 
دارند، آموزش هایی که از طریق مدرسان داخلی ارائه می شود، دارای بیشترین 
بهره وری و عاملی برای بهبودهای آتی، پویایی و یادگیرندگی ســازمان است.

کفایت تصریح کرد: با حضور کارکنان جدیداالســتخدام در شرکت که به مثابه 
سرمایه های ارزشمند ســازمان و عاملین اصلی بقا و رشد شرکت و نیز وامدار 
تالش های بی دریغ نســل های قبلی کارکنان فوالد مبارکه هســتند، الزم است 
رهبران و مدیران شرکت به مشــارکت فعال تر در امر آموزش و انتقال دانش و 
تجربیات تخصصی به همکاران زیرمجموعه خود اهتمام ورزند و سهم و رسالت 

خود را در امر توانمندسازی و ارتقای سرمایه های انسانی ادا کنند.

ایجاد گفتمان توسعه سرمایه های انســانی با پیشتازی و نقش آفرینی 
مدرسان داخلی شرکت

ابراهیم کاظمی، مدیر آموزش و توسعه سرمایه های انسانی شرکت فوالد مبارکه 
در هفته گرامیداشــت مقام معلم از مدرســین فوالد مبارکه که در فعالیت های 
آموزش و توسعه سرمایه های انسانی این شرکت نقش آفرینی می کند، تقدیر 
و تشکر کرد.وی تصریح کرد: نظر به سیاســت های ابالغی و تاکید مدیرعامل 
شــرکت مبنی بر ضرورت ایجــاد گفتمان توســعه و تغییر پارادایــم از نیروی 
انسانی به سرمایه های انسانی با چشم اندازی آینده نگر و جهان تراز، معتقدیم 
مدرسان داخلی، به عنوان کارکنان دانشی شرکت، ازجمله شرکای استراتژیک 
واحد آموزش و توسعه سرمایه های انسانی در تحقق این رسالت مهم به شمار 
می آیند.کاظمی خاطرنشان کرد: تحقق اســتراتژی های کالن شرکت مبنی بر 
افزایش بهره وری و تولید محصوالت با ارزش افزوده باالتر، در گرو نقش آفرینی 
کارکنان دانشی و مشارکت آن ها در تســهیم دانش و تجربه تخصصی است که 
این امر خود به بالندگی و تعالی سازمانی کمک شایانی خواهد کرد. همچنین با 
توجه به تفاوت های فرهنگی میان نسل های مختلف شاغل در شرکت، مدرسان 
داخلی یکی از اصلی ترین عوامل انتقال دانش و فرهنگ به نسل جدید شرکت 

فوالد مبارکه هستند.
مدیر آموزش و توســعه ســرمایه های انســانی اضافه کرد: مدرسین داخلی 
ضمن ارتقای مهارت های تخصصی ســایر همکاران، خود نیــز ازنظر دانش و 
مهارت درزمینه تغییرات تکنولوژیک ســازمان به روز باقــی می مانند و به این 
ترتیب، جنبه های توسعه شخصی آن ها نیز پوشــش داده می شود.وی تاکید 
کرد: مدرسان داخلی به واســطه حوزه های تخصصی و حضور در کارگروه های 
تخصصی آموزش، با ســایر کارکنان ارتباط برقرار می کنند و یک شبکه دانشی 
قوی می سازند که عامل موثری در تسهیم دانش و تبدیل دانش ضمنی شرکت 

به دانش آشکار از طریق تدوین جزوات آموزشی به شمار می آید. همه این موارد 
باعث افزایش بهره وری مدرسین، فراگیران و نهایتا سازمان می شود.کاظمی در 
ادامه به دیگر مزایای استفاده از دانش و مهارت مدرسین داخلی برای سازمان 
اشــاره کرد و افزود: سفارشی سازی و شخصی ســازی آموزش ها که منجر به 
برآورده شدن نیاز آموزشی کارکنان می شود از دیگر مزایا به شمار می آید.مدیر 
آموزش و توسعه سرمایه های انسانی خاطرنشان کرد: طی سال گذشته حدود 
600 نفر مدرس داخلی با واحد آموزش و توسعه سرمایه های انسانی مشارکت 
فعال داشته اند که منجر به بیش از 500 هزار نفر ساعت آموزش شده که شامل 
دوره های مجازی، حین کار، آزمایشگاهی و حضور در کالس است.وی یادآور 
شد: برای آغاز همکاری به عنوان مدرس، الزم است فرد متقاضی تدریس، فرم 
درخواست را که در اختیار تســهیل کننده آموزش ناحیه قرار داده شده، به تایید 
رییس واحد برساند و ســپس به هماهنگ کننده آموزش ناحیه تحویل دهد تا 
نســبت به ارزیابی متقاضی اقدام شود.کاظمی خاطرنشــان کرد: ارزیابی دو 

مرحله دارد. 
در مرحله اول سوابق تحصیلی، سوابق آموزشی بارز )سوابق حرفه ای و علمی-

پژوهشــی( تالیفات، ترجمه، کتاب، مقاله و پژوهش های تحقیقاتی)مرتبط 
با حوزه ای که متقاضی برای تدریس در آن تقاضا داده( بررســی می شود و در 
صورت تایید در مرحله دوم، ارزیابی متقاضی تدریس در محورهایی چون بیان 
روشن، تســلط بر محتوا، به روز بودن محتوا و... انجام می شود. پس از کسب 
نمره موردقبول، واحــد آموزش از متقاضیــان به عنوان مــدرس داخلی بنا به 
نیازهای آموزشی اعالم شده از سوی نواحی اســتفاده خواهد کرد.وی تصریح 
کرد: با توجه به نقش و اهمیت مدرســان داخلی در ســال 1401 پروژه ارزیابی 
و رتبه بندی مدرســان داخلی با هدف ارتقــای رضایت و افزایش اثربخشــی 
آموزش های آن ها تعریف شــده اســت.مدیر آموزش و توســعه سرمایه های 
انســانی در پایان افزود: چشم انداز ما ایجاد بســتری پویا و مبتنی بر دانایی و 
خردورزی اســت، به شــیوه ای که به هر فرد امکان دهد به بهترین خودش در 

محیط کار تبدیل شود.

رییس هیئت مدیره شرکت لوله و قوطی اصفهان:

فوالد مبارکه، بهترین ورق فوالدی را در خاورمیانه و شمال آفریقا 
تولید می کند

 چشم انداز شرکت فوالد مبارکه؛ ایجاد بستری پویا ، 
مبتنی بر دانایی و خردورزی

انتشار تصویری از مجید حسینی، فعال اصولگرا و مشاور محمدباقر قالیباف در دوران شهرداری تهران در یک 
رستوران در دبی حسابی خبرساز شد و موجی از واکنش ها را در پی داشته است.پایگاه خبری »انصاف نیوز« 
در گزارشی در این رابطه نوشت:  اکانتی در توئیتر به نام »پزشکی در تبعید خودخواسته« با انتشار تصاویری از 
مجید حسینی نوشت: »دکتر مجید حسینی! در دبی با درهم 7500 تومانی دارن واسه مردم غصه می خورن وبه 
پزشکان به دلیل رفاه طلبی فحش میدن!«این توئیت و عکس های آن بازتاب بسیاری در شبکه های اجتماعی 
داشته است، از جمله خیلی ها ادعاهای عدالتخواهانه  او را با ســبک زندگی شخصی اش که در تصاویر دیده 
می شود مقایسه کرده اند.بخشی از کاربران نیز به نزدیکی وی به قالیباف در دوران شهرداری وی اشاره کرده اند.

ماجرای سفر خانواده ی قالیباف به ترکیه برای خرید سیسمونی نوه اش هم در میان واکنش ها پررنگ است و 
با سفر مجید حسینی به دوبی برای ویزای کانادا و همینطور زندگی برادرش در کانادا مقایسه شده است.برخی 

هم پرسیده اند که چرا حسینی به ماجرای سیسمونی هیچ واکنشی نشان نداده بود؟

با تنگ تر شدن حلقه حفاظتی جنگل بانی و تالش نیروهای منابع طبیعی برای حفاظت از بلوط های جوان زاگرس ، 
اکنون قاچاق چوب به وسیله خودروهای شخصی و سواری انجام می شود. رانندگان این خودرو ها بابت جابه جایی 
شبانه چوب ها شبی 3 میلیون تومان به جیب می زنند. جنگل های زاگرس تامین کننده 40 درصد آب شیرین ایران 

هستند و نقش بسیار مهمی در پایداری سرزمین دارند و حاال قربانی قاچاق و...  شده اند.

مدیرعامل انجمن یوزپلنگ ایرانی با بیان اینکه تولد توله های »ایران« اتفاقی مهم و بزرگ برای محیط زیست کشور 
است،اظهار کرد: محیط زیست باید برنامه های حفاظتی برای »ایران« و توله هایش ارائه دهد.مرتضی پورمیرزایی 
در واکنش به تلف شدن یکی از توله یوزهای »ایران« گفت:با توجه به اینکه اولین زادآوری »ایران« بود، از ابتدا هم 
به دلیل اینکه یکی از توله ها هنگام زایمان ضعیف بود، احتمال تلف شدن آن دور از انتظار نبود.مدیرعامل انجمن 
یوزپلنگ ایرانی با بیان اینکه ســازمان محیط زیست برای اعالم جنســیت عجله کرده است و می توانست دیرتر 
اعالم کند،اظهار کرد: هم جنس نر و هم جنس ماده می توانند برای زادآوری مناســب باشند،به شرطی که زنده و 
ســالم بمانند.وی افزود:ماده بودن یوزپلنگ ها بهتر بود چرا که جنس نر بیشــتری در دسترس است ولی نر هم 
می تواند در آینده کمک کند.مدیرعامل انجمن یوزپلنگ ایرانی در واکنش به تلف شــدن توله یوز گفت:دلیل تلف 
شدن آن مشخص نیست ولی طبق اطالعات سازمان محیط زیست،توله یوز کالبدشکافی شده و دلیل تلف شدن 
آن یک مشکل مادرزاده بوده است.پورمیرزایی در بخش دیگری از صحبت های خود درباره فرزندآوری»ایران« 
-یوزپلنگ آسیایی در اسارت - اظهارکرد: مسئله زادآوری در اســارت برای اولین  بار در ایران اتفاق افتاده است. 
یوزهای آفریقایی ده ها سال است که در باغ وحش های دنیا تکثیر می شوند ولی این اتفاق به دالیل بسیار زیادی 
تا به حال در ایران نیفتاده بود. تا اینکه طی دوسال اخیر ســازمان محیط زیست دوباره تالش کرد تا با یک برنامه 
به روز، بهره گیری از مشاوران و تیم جدید زادآوری »ایران« را پیگیری کند و خوشبختانه در اولین تالش موفق بود 
و در نتیجه سه  توله یوزپلنگ به دنیا آمدند.وی با تاکید براینکه ســازمان محیط زیست باید برنامه مناسبی برای 
نگهداری از توله ها تدوین کند، گفت: باید ببینیم که آیا سازمان محیط  زیست برای این توله ها برنامه ای دارد یانه؟ 
تاکنون برنامه ای اعالم نکرده اما مسیری که به طور ایده آل برای آن ها متصوریم این است که »ایران«موفق شده 
تا شکار را آموزش ببیند چراکه از دوران کودکی از طبیعت جدا شــده و تاکنون موفق به شکار نشده بود و در اولین 
گام مسئله آموزش شکار به توله ها دارای اهمیت است سپس باید به فنس های بزرگ تر منتقل شوند.مدیرعامل 
انجمن یوزپلنگ ایرانی تاکید کرد: تولد این یوزها با اینکه دیراتفاق افتاد ولی بسیار مهم است. نکته حائز اهمیت 
این است که برنامه ای برای آینده آن ها داشته باشیم، صرفا داشتن آن ها بدون برنامه ریزی فایده ندارد چرا که توله  
یوزها در اسارت به دنیا آمده اند و بزرگ خواهند شــد و اگر برنامه حفاظتی برای آن ها نداشته باشیم،فقط هزینه 
دارند.وی اضافه کرد: در طبیعت توله ها حدود 18 ماه با مادر زندگی می کننــد بنابراین از امروز باید به فکر 18 ماه 
آینده باشیم که یوزها باید از هم جدا شوند.پورمیرزایی افزود: این توله یوزها نمی توانند فعال در طبیعت رها شوند 
و باید تالش کنیم که با کمک آن ها به یک جمعیت پشتیبان در اســارت برسیم و از نسل های بعدی به بازوحشی 
سازی و رهاسازی آن ها در طبیعت فکر کنیم.»ایران« تنها یوزپلنگ ماده ای است که تاکنون در اختیار داشته ایم 
که می تواند به صورت طبیعی جفت گیری کند و زایمان داشته باشد.وی با بیان اینکه »ایران« حدود پنج سال سن 
دارد،اظهار کرد: نکته ای که وجود دارد این است که این اولین زایمان »ایران« بود. در آفریقا این تجربه وجود داشته 
است که تا 14 سالگی هم زادآوری در یوزهای ماده وجود داشته باشد ولی این مســئله بستگی به نوع نگهداری 
آن ها دارد.پورمیرزایی در پاسخ به این پرســش که آیا توله ها جدا از مادرشان نگهداری می شوند یا نه؟ اظهار کرد: 
توله یوزها با توجه به این که مادر سزارین شــده جدا از مادر نگهداری می شــوند ولی باید در اسرع وقت به مادر 

معرفی شوند تا آن ها را بپذیرد و نگهداری کند و به توله ها شیر دهد. هرچند تا این لحظه آن ها را نپذیرفته است. 

پیمان جبلی، رییس صداوســیما، درباره حذف برخی مجریان )از جمله 
ســروش صحت( از تلویزیون، توضیحاتــی را ارائه داد.رییس ســازمان 
صداوسیما، در حاشیه یک مراســم، درباره تنگ تر شــدن دایره مجریان 
تلویزیون و نام هایی که در چند وقت اخیر شــنیده شــده قرار است حذف 
شوند، گفت: »من پیش از این هم گفته ام درهای صداوسیما بر روی تمام 
استعدادها و ظرفیت ها به ویژه کســانی که ایمان به فرهنگ و امانت داری 
مردم دارند باز است، هیچ گاه این در بسته نشده و ان شاءا...بازتر می شود. 
همه ظرفیت هایی که ایمان به این اصول دارند، حتما قدرشان را می دانیم 
و در سازمان هم از این سرمایه ها نگهداری می کنیم.«وی ادامه داد: »مورد 
خاصی را که اشاره کردید دلیل بر این نمی شود که صداوسیما سیاستی برای 
قطع همکاری یا طرد عناصر داشته باشد. هدف ما این است که کل جامعه و 
ظرفیت ها را ببینیم و تالش کنیم هرکسی را که در این مسیر می تواند ایفای 
نقش کند، از او صیانت و تقویت کنیم.«در چند هفته گذشــته، خبر رسیده 
که سروش صحت از اجرای برنامه »کتاب باز« کنار گذاشته شده و المیرا 
شریفی مقدم، گوینده شبکه خبر هم به مرخصی فرستاده شده است. با این 
توضیحات پیمان جبلی، به نظر می رسد حذف این مجری ها و گویندگان، از 
نظر رییس سازمان صداوسیما، یک امر طبیعی و طبق روال معمول است 
که با جمله »هدف ما این اســت که کل جامعه و ظرفیت ها را ببینیم ...«، 

توجیه می شود.

راز عکس لو رفته آقای مشاورِ سابقا محبوب

قاچاق بلوط های زاگرس با خودروی شخصی!

»ایران« توله هایش را نپذیرفته و شیر نمی دهدتوضیح صداوسیما درباره حذف »سروش صحت«
وز نکته ر

وز عکس  ر
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