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معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان مطرح کرد:

هوشمندسازی و توسعه خدمات الکترونیک با هدف کاهش آالیندگی و کاهش نیروی مازاد

 رییس جمهور در روزهای 
آینده به اصفهان می آید

 در نشست بین المللی میرداماد 
مطرح شد:

میرفندرسکی و 
 میرداماد؛ بانی تحول

  در حوزه اصفهان

رییس ستاد دیه استان  اعالم کرد:

۷00 زندانی جرائم غیر عمد 
چشم انتظار کمک خیران

رنا
 ای

س:
عک

اصفهان؛ 
نیازمند ارتقای 
زیرساخت های 

اقامتی و 
گردشگری

رییس اتحادیه فروشندگان و 
تعمیرکنندگان تلفن همراه اصفهان:
موبایل 5 تا 20 درصد 

گران شده است 

  مدیرکل مدیریت بحران استانداری 
اصفهان نسبت به خطر غرق شدگی و 

ایمن نبودن رودخانه ها و استخرهای 
کشاورزی برای شنا هشدار داد؛
تراژدی غرق شدگی
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 اختالف 30 درجه ای دما 
در اصفهان

 قرارگاه عدالت اقتصادی 
در اصفهان تشکیل شد

بیابان های بحرانی
  به گفته معاون فنی اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان

 کانون های گرد و غبار جدیدی در اصفهان ایجاد شده است؛  

فراخوان مناقصه عمومی دو  مرحله ای 
شرکت آب  و  فاضالب 

استان اصفهان

شرکت آب  و  فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

1- شرکت آب  و  فاضالب استان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومی دو مرحله ای ، به شرح جدول زیر را از طریق سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت برگزار نماید. 

مبلغ تضمین شماره مناقصه موضوعردیف
)ریال ( 

شماره سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت

1
خرید تجهیزات 

کنترلی ایستگاه های 
تنش آبی مخازن            

401 - 1 – 671.231.000.0002001001434000032

2- کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق 

درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس:www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است 

مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی 

را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 19/ 401/2 1 می باشد.

تاریخروزساعتعنوان

1401/2/21چهارشنبه 13:00مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه

1401/2/31شنبه 13:00مهلت زمانی ارسال پیشنهاد

1401/3/1یکشنبه8:00زمان بازگشائی پاکتها

3- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای الف:
3-1- آدرس: اصفهان، خیابان شیخ کلینی، خیابان جابر ابن حیان، دبیرخانه معامالت شرکت آب و فاضالب استان 

اصفهان، تلفن:8-36680030-031،  اتاق )292( 
4- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

4-1- مرکز تماس:1456
4-2- دفتر ثبت نام:88969737 و 85193768

5- اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه )www.setadiran.ir( بخش ثبت نام / پروفایل 
/ تامین کننده / مناقصه گر موجود است.

57

حفظ آب حفظ زندگی است

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان در نشستی با خبرنگاران به تشریح اهداف و برنامه های شهرداری اصفهان با تمرکز بر توسعه خدمات غیرحضوری و الکترونیک، هوشمندسازی، توسعه مشارکت و کاهش نیرو پرداخت.سعید 
ابراهیمی، از اجرای 151 عنوان برنامه آموزش مدیریتی تخصصی و توسعه فردی و عمومی برای کارکنان شهرداری در حوزه های مختلف خبر داد و گفت: برگزاری 920 دوره آموزشی به صورت حضوری و غیرحضوری برنامه ریزی شده که معادل 106هزارو305 

نفر ساعت آموزش پرسنل شهرداری اصفهان است.  
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جنجال جدید در انگلیس
اینکه نمایندگان مجلس بیش از مردم عادی در بریتانیا مشــروب می نوشند و زنان در آن محل 
احساس ناراحتی می کنند، باعث شد زمزمه های درخواست بســتن میخانه مجلس دوباره بلند 
و میل مقامات سیاسی به نوشیدن الکل تیتر اخبار شــود؟ به نقل از ایندیپندنت، دولت بوریس 
جانسون هنوز به طور کامل از بحران ناشی از »مهمانی کاری«در دوران کرونا که بیشتر به مهمانی 
میگساری شباهت داشت بیرون نیامده که دوباره ارتباط مقامات سیاسی و نوشیدنی های الکلی 

به رسانه ها کشیده شده است.
کواسی کوارتنگ، وزیر بازرگانی بریتانیا، در واکنش گفت که بســتن میخانه در مجلس به عنوان 
پاســخی به نگرانی ها در مورد فرهنگ رفتارهای نامناسب و جنســیتی در مجلس عوام بریتانیا، 
»بیش ازحد پاکدامنانــه« خواهد بود.الــکل تصمیم گیری را مختل می کند و تحقیقات نشــان 
می دهد که نمایندگان مجلس بریتانیا بیشــتر از عامه الکل می نوشند. در یک نظرسنجی نشان 
داده شد که ۴۰ درصد از نمایندگان مجلس که به سواالت پاسخ دادند احتماال حداقل ۴ بار در هفته 
مشــروب می خورند، درحالی که تنها ۱۵ درصد از جمعیت عمومی به این میزان الکل می نوشند.

تونی رائو، پژوهشگر روان پزشکی ســالمندان در کینگز کالج لندن می گوید، نتیجه تحقیقات او 
نشــان می دهد به طور کلی ۲۹ درصد از نمایندگان مجلس بریتانیا در ایــن مطالعه به حدی که 

نوشیدن خطرناک شناخته می شود، درگیر نوشیدن مشروبات الکلی بودند.

توافق تسلیحاتی عراق با آمریکا و فرانسه
یک فرمانده نظامی بلندپایه عراقی از امضای قرارداد تســلیحاتی میان بغداد با آمریکا و فرانسه 

برای خرید سالح پیشرفته از این دو کشور خبر داد.
فرمانده بخش توپخانه وزارت دفاع عراق اعالم کرد که این وزارتخانــه قراردادهایی را با آمریکا و 
فرانسه امضا کرده است تا از این کشورها سالح های پیشرفته برای تجهیز یگان توپخانه ای عراق 
وارد کند.وی در این باره گفت: تســلیحات توپخانه ای دوربرد اخیرا کارایی خود را در زمینه مقابله 
با داعش ثابت کرده و واردات توپ های جدید بخشــی از توافقات با کشــورهای اروپایی است.

این فرمانده عراقی به انواع ســالح های مذکور و جزئیات بیشتر قراردادهای امضا شده با آمریکا 
و فرانسه اشــاره نکرده اســت.العرداوی همچنین تصریح کرد: دولت عالقه مند به واردات انواع 
سالح های توپخانه ای است تا کنترل خود را بر کسانی که به دولت و دستگاه های امنیتی آسیب 

می رسانند، تحمیل کند.

بسته تحریمی جدید گروه 7 علیه روسیه
رهبران گروه 7 در دیدار مجازی خود در روز یکشنبه بسته تحریمی جدیدی علیه بخش صنعتی، 
بانک ها و رسانه های روســیه اعالم کردند.رهبران گروه 7 که روز یکشنبه به صورت مجازی دیدار 
کردند از دور جدید تحریم ها علیه روسیه با هدف گیری بخش صنعتی این کشور، رسانه های تحت 
کنترل دولت مسکو، مقامات اجرایی بخش مالی روسیه و بالروس و بانک های اصلی روسیه از 

جمله »گازپروم بانک« خبر دادند. 
براساس گزارش روزنامه لس آنجلس تایمز، کشورهای گروه 7 شامل بریتانیا، فرانسه، آمریکا، 
کانادا، آلمان، ژاپن و ایتالیا همچنین بــر ممنوعیت تدریجی واردات نفت روســیه تاکید کردند 
اقدامی که کشورهای اروپایی تا کنون در برابر آن مقاومت کرده اند؛ اما هفته گذشته پس از هفته ها 
اختالف از سوی اتحادیه اروپا مطرح شده است. این طرح هنوز مورد تصویب قرار نگرفته و برای 
اجرایی شــدن باید به اتفاق آرا در نشست سران اروپا تصویب شــود.ایاالت متحده که وابستگی 
به نفت و گاز روسیه ندارد در ماه فوریه واردات نفت و گاز و مشــتقات نفتی و معدنی از روسیه را 

تحریم کرده است. 

رهبر معظم انقالب:

کارگران، ستون اصلی خیمه تولید هستند

رهبر معظم انقالب اسالمی صبح روز گذشته در دیدار جمعی از کارگران، 
آنان را ستون اصلی خیمه تولید خواندند و با اشاره به سه موضوع اصلی 
»لزوم افزایش فرصت های شغلی«، »تنظیم عادالنه رابطه کار و سرمایه« 
و »تامین امنیت شغلی« کارگران گفتند: واردات بی رویه خنجری به قلب 
»تولید ملی« و »اشتغال کارگران« است، بنابراین باید به صورت جدی از 
آن جلوگیری شود و در داخل نیز ضمن تولید محصوالت با کیفیت، مردم 
و دســتگاههای دولتی مقید به خرید تولیدات داخلی باشــند.حضرت 
آیت ا... خامنه ای همچنین با اشــاره به برنامه های مهم دولت در زمینه 
مسائل اقتصادی تاکید کردند: همه قوا و دستگاه ها و مردم به دولت کمک 
کنند.رهبر انقالب هدف از دیدار با کارگران را قدرشناسی و تشکر از آنان و 
تاکید بر ارزش نفس کار برشمردند و با اشاره به نگاه اسالم به »کارگر« و 
موضوع »کار« گفتند: برخالف نگاه استثماری نظام سرمایه داری و نگاه 
شعاری نظام فروپاشیده کمونیستی، نگاه اسالم به کارگر، قدرشناسانه 
و ارزش مدارانه است و بر همین اســاس است که پیامبر اسالم)ص( بر 
دستان کارگر بوســه می زنند.ایشــان با تاکید بر لزوم فرهنگ سازی در 
جامعه درباره »ارزش کار«، مسئوالن مربوط را به اهمیت دادن به موضوع 
بسیار حیاتی مهارت افزایی در کارگران توصیه کردند.رهبر انقالب با اشاره 
به انگیزه های ملی و درخشــان کارگران در عرصه های نظامی، اقتصادی 
و سیاسی، گفتند: نمونه بارز عرصه نظامی، تقدیم ۱۴ هزار شهید کارگر در 
دوران دفاع مقدس اســت و اگر بار دیگر نیز مسئله نظامی پیش بیاید، 
جامعه کارگری قطعا جزو صفوف مقدم خواهد بود.ایشــان درخصوص 
انگیزه های ملی کارگران در عرصه اقتصادی افزودند: یکی از سیاســت 
های اصلی استکبار از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی از کار انداختن تولید 
کشور بود که در سال های اخیر و تشدید تحریم ها، این هدف کامال روشن 
شده است؛ اما کارگران با ایستادگی خود مانع از تحقق این هدف شدند 
و در این عرصه ستون اصلی خیمه تولید بودند.حضرت آیت ا... خامنه ای 
با اشــاره به تحریکات کارگری که از ابتدای پیروزی انقالب وجود داشته 
است، خاطرنشان کردند: هدف از این تحریکات، تبدیل جامعه کارگری به 
تابلو و نشانه اعتراضات مردمی بود؛ اما کارگران در عرصه سیاسی نیز بینی 
تحریک کنندگان را به خاک مالیدند و همواره در کنار نظام و انقالب بوده و 
هستند.ایشان افزودند: البته در مواردی همچون واگذاری های نادرست 
کارخانه ها، اعتراض کارگران بحق بوده؛ اما در همین موارد نیز کارگران مرز 
خود را با دشمنان مشــخص کرده اند که این موضوع بسیار مهمی است 
و باید از این مجموعــه آگاه، با بصیرت و متعهد عمیقا تشــکر کرد.رهبر 
انقالب با اشــاره به مشــکالت جامعه کارگری ابراز امیدواری کردند که با 
سیاست های دولت جدید، این مشکالت به تدریج برطرف شود.حضرت 
آیت ا... خامنه ای »افزایش فرصت های شغلی«، »تنظیم عادالنه رابطه 
کار و سرمایه« و »تامین امنیت شغلی« کارگران را سه موضوع اساسی در 
مسائل کارگری برشمردند و گفتند: مسئوالن باید تالش کنند تا فرصت های 
شغلی را افزایش دهند و این موضوع با سرمایه گذاری بخش خصوصی و 
مدیریت صحیح دولت در هدایت سرمایه ها به سمت ظرفیت ها و احیای 
فرصت های شغلی، امکان پذیر است.ایشان تاکید کردند: یکی از مواردی 
که می تواند فرصت های شغلی را احیا و مشکل بیکاری دانش آموختگان 

را برطرف کند، افزایش شرکت های دانش بنیان است البته این شرکت ها 
باید به معنی واقعی کلمه دانش بنیان باشــند که در این صورت می توان 
اشتغال را افزایش داد.حضرت آیت ا... خامنه ای، کارگر و کارآفرین را دو 
بال پرواز و دو نیاز قطعی دانستند و گفتند: تنظیم عادالنه رابطه کار و سرمایه 
و یا رابطه کارگر و کارآفرین، نیازمند فکر، تدبیر، مجاهدت، شــکیبایی و 
نرفتن به سمت کارهای نســنجیده است.»امنیت شغلی کارگران« نکته 
دیگری بود که رهبر انقالب درباره آن گفتند: مواردی همچون قراردادهای 
موقت کار که موجب ناامنی شغلی اســت، به گونه ای اصالح شود که بر 
اساس قانونی عادالنه، هم کارگران آســوده خاطر باشند هم کارآفرینان 
قادر به برقراری  انضباط در محیط کار.ایشان، ناامنی شغلی را منحصر در 
مسئله قراردادهای کار ندانســتند و افزودند: با ضربه خوردن تولید ملی، 
کار و اشــتغال کارگر نیز ضربه می خورد و علت تاکیدهای مکرر بر تقویت 
تولید ملی همین مسئله است.حضرت آیت ا... خامنه ای، قاچاق و واردات 
بی رویه کاالهایی را که تولید داخلی و با کیفیت دارند، خنجری بر قلب تولید 
کشور خواندند و گفتند: بر اساس آمارهای کارشناسان، هر یک میلیارد دالر 
واردات از اجناس دارای تولید داخلی مانند کفش، پوشاک و لوازم خانگی، 
به تعطیلی ۱۰۰ هزار فرصت شغلی در کشور منجر می شود.ایشان در این 
زمینه افزودند: البته خودروسازها از این حرف سوءاستفاده نکنند زیرا وضع 
آنها تعریفی ندارد و مقصود، آن جاهایی است که تولید خوب و با کیفیت 

دارند.رهبر انقالب، ترجیح دادن جنس خارجی به جنس داخلی را ضربه   
زدن به کارگر داخلی به نفع کارگر خارجی دانستند و گفتند: بر این اساس 
اســت که از مردم می خواهیم به خرید تولید داخلی مقید باشــند البته 
بزرگ ترین خریدار در کشور، دســتگاه های دولتی هستند که باید سعی 
کنند هیچ جنس خارجی مصرف نکنند.ایشان در ادامه اتقان و استحکام 
کار و زیبایی محصول را از جمله وظایف کارگران و کارآفرینان برشمردند و 
گفتند: نظام آموزشی کشور باید هر چه بیشتر به حالت عملی و کاربردی 
نزدیک شود و در بخش تولید نیز مهارت کارگران به گونه ای افزایش یابد که 
با ابتکار و سلیقه خوب، ارزش کار و محصول در چشم مشتریان باالتر برود.

حضرت آیت ا... خامنه ای با تشکر مجدد از ایستادگی کارگران در مقابل 
تحریکات دشمنان، گفتند: مسئوالن و مدیران مرتبط با جامعه کارگری 
باید به برنامه های خود طبق وعده های داده شده عمل کنند.رهبر انقالب 
در پایان سخنان شان با اشاره به برنامه های اقتصادی دولت تاکید کردند: 
کارهایی که امروز دولت در زمینه اقتصاد در پیش دارد، کارهای مهمی است 
و همه اعم از قوا و دستگاه های مختلف و آحاد مردم باید کمک کنند که 

ان شاءا... دولت بتواند به این نتایج دست پیدا کند.
در ابتدای این دیدار، آقای عبدالملکی وزیــر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
گزارشــی از برنامه ها و اقدامات این وزارتخانه در بخش های اشــتغال، 

تسهیل کسب وکار، تامین اجتماعی و مدیریت شرکت ها بیان کرد.

رییس جمهور در دیــدار وزیر خارجه لهســتان با 
اشــاره به درگیری  هــا در اوکراین اظهار داشــت: 
جمهوری اســالمی ایران همانگونه که با درگیری 
و جنگ مخالف اســت، مخالفت قاطــع خود را با 
سیاست های توسعه طلبانه ناتو نیز اعالم می کند.

سید ابراهیم رییسی در دیدار »زبیگنیو رائو« وزیر 
خارجه لهستان با اشــاره به قدردانی لهستانی ها 
از حمایــت ایرانیــان از پناهجویان این کشــور در 
جنگ جهانی دوم گفت: پیشــینه تاریخی و تمدن 
غنی ایران و لهستان می تواند بستر مناسبی برای 
تقویت تعامالت علمی و فرهنگی دو کشــور باشد.

رییس جمهور با اشاره به اینکه سطح فعلی روابط 
اقتصادی و تجاری میان تهران و ورشو متناسب با 

روابط سیاسی دو کشور نیست، افزود: ظرفیت های 
مختلفی از جمله در زمینه های صنعتی و اقتصادی 
در دو کشور وجود دارد که باید با تالش مشترک این 
ظرفیت ها را در راستای گسترش تعامالت فیمابین 
به فعلیــت برسانیم.رییســی در بخش دیگری از 
سخنانش با اشاره به درگیری  ها در اوکراین اظهار 
داشــت: جمهوری اســالمی ایران همانگونه که با 
درگیری و جنــگ مخالف اســت، مخالفت قاطع 
خود را با سیاست های توسعه طلبانه ناتو نیز اعالم 

می کند.
»زبیگنیو رائــو« وزیر امــور خارجه لهســتان نیز 
در این دیــدار گفت: ســابقه روابط بیــن ایران و 
لهســتان به قرن شــانزدهم میالدی بازمی گردد. 

دو کشــور قریب به ۵ قرن اســت که بــا یکدیگر 
روابطی دوستانه دارند و یکی از به یاد ماندنی ترین 
فرازهای روابط دو کشــور مهمان نــوازی ایرانیان 
از پناهندگان لهســتانی در جریــان جنگ جهانی 
دوم اســت.وزیر خارجــه لهســتان با اشــاره به 
اینکه دو کشــور مشــترکات زیادی دارند، تصریح 
کرد: مــردم ایران و لهســتان در مقابــل مداخله 
 قدرت های بــزرگ و خارجی در امور کشورشــان

 ایستادگی کرده اند.

رییسی در دیدار با وزیرخارجه لهستان:

مخالف جنگ و توسعه طلبی ناتو هستیم
نقل قول روز

وز عکس ر

مراسم سالگرد ورود 
پناهجویان لهستانی در 
جنگ جهانی دوم به ایران

مراسم روز ملی قانون اساسی لهستان 
و هشــتاد ســالگی ورود پناه جویان 
لهستانی در جنگ جهانی دوم به ایران 
با حضور زبیگنیو رائو، وزیر امور خارجه 
لهستان، علی باقری معاون سیاسی و 
سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت 
امور خارجــه و جمعــی از میهمانان 

سیاسی در تاالر وحدت برگزار شد.

سخنگوی وزارت خارجه: 

 سفر »مورا« نشان می دهد که ما گفت وگوها را 
در مسیری درست پیگیری کردیم

سخنگوی وزارت خارجه کشورمان  در پاسخ به سوالی در مورد اخبار منتشر شده در ارتباط با سفر مورا به 
تهران و جزئیات این سفر خاطرنشان کرد:  مذاکرات مربوط به رفع تحریم ها علیه ایران و احیای برجام 
بین طرف های مذاکره کننده تا امروز بدون وقفه ادامه داشته است. مکثی در حضور در وین رخ داده ولی 
رد و بدل پیام ها از طریق هماهنگ کننده گفت وگوها در حال انجام است. سفر آقای مورا به تهران در هفته 
جاری بعد از تماس تلفنی اخیر آقای امیرعبداللهیان و آقای بورل انجام می شود. این به این معنا نیست که 
بعد از وقفه ای ایشان با پیام جدیدی می آید. پیام ها به صورت مستمر بین ایران و آمریکا از طریق اتحادیه 
اروپا و هماهنگ کننده گفت وگوها در حال رد و بدل شدن است.سعید خطیب زاده  افزود: مورا در این سفر 
با آقای باقری، مذاکره کننده ارشد جمهوری االمی ایران در مذاکرات وین دیدار خواهند کرد. دستور کار 
گفت وگوها در تهران مشخص و روشن است و امیدواریم بتوانیم بعد از انجام این گفت وگوها نتیجه را بهتر 
اعالم کنیم.وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار پرسش کننده درباره بدعهدی های آمریکا در اجرای 
تعهداتش و اتخاذ تصمیم سیاسی الزم گفت: سفر آقای مورا نشان می دهد که ما گفت وگوها را در مسیری 
که باید انجام شود همچنان پیگیری کردیم و به رغم اقدامات ضد دیپلماسی که بعضا توسط سنا و کنگره 
آمریکا انجام شده ایران و گروه ۱+۴ به مســیر دیپلماتیک و دستیابی به توافق خوب، پایدار و قابل اتکا 
متعهد بوده اند.خطیب زاده تاکید کرد:  اگر همین امروز آمریکا تصمیم الزم را بگیرد و آنچه که از حقوق و 
جیب ملت ایران برداشته برگرداند، حقوق ضایع شده ملت ایران را بپذیرد و به آن احترام بگذارد می توانیم 

فردای بعد از بازگشت مورا، به وین بازگردیم و توافق را جلو ببریم.

دستور مجلس درباره پیگیری تحریم های حقوق بشری ایران
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: قرار شده وزارت خارجه به همراه 
ستاد حقوق بشر مواردی که حقوق ملت ایران توسط بلوک غرب و گروه های تروریستی، یا به موجب 
تحریم های حقوق بشر مانند تحریم دارو پایمال شده را در نهادهای بین المللی پیگیری کنند.محمود 
عباس زاده مشکینی ، اظهار داشت: کاظم غریب آبادی، دبیر ســتاد حقوق بشر کشورمان به همراه 
نماینده وزارت امور خارجه در نشست اخیر کمیسیون حضور پیدا کرده و گزارشی از عملکرد این حوزه به 
اعضای کمیسیون ارائه کردند.وی افزود: همچنین بر اساس مدل SWOT تحلیلی از وضعیت کشور، 
تهدیدها و فرصت ها در زمینه حقوق بشر، سوء استفاده برخی کشورهای غربی با تمسک به حقوق بشر 
علیه مردم ایران و استفاده ابزاری از حقوق بشر برای فشار به ملت ها توسط مسئوالن حاضر در جلسه 
ارائه و تبیین شد.سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: نمایندگان پیشنهاد دادند، بر اساس 
پژوهش ها و مطالعات دقیق و با توجه به نگاه دوگانه و ابزاری غربی ها به مسئله حقوق بشر، ستاد 

حقوق بشر بر روی تدوین استراتژی کامل و کارآمد در این زمینه سرمایه گذاری کند.

سخنگوی شورای نگهبان:

شورای نگهبان نگاه ویژه ای به حقوق مردم دارد
سخنگوی شــورای نگهبان با بیان اینکه شــورای نگهبان در بررســی مصوبات، همواره نگاه ویژه ای 
به »حقوق مردم« داشته اســت، گفت: این اجحاف در حق شــورای نگهبان است که به صالحیت و 
تالش های این شورا در زمینه بررسی دقیق مصوبات پرداخته نشده است بنابراین باید تالش کنیم که 
این ماموریت شورای نگهبان نیز برای مردم بیشتر تبیین شود.هادی طحان نظیف افزود: افتخار شورای 
نگهبان این است که با یک شبکه مردمی و ساختار چابک وظایفش را در انتخابات انجام می دهد؛ در 
واقع از آنجا که نظام انتخاباتی کشورمان مردمی است، شورای نگهبان نیز با کمک یک شبکه موثر تحت 
عنوان شبکه ناظران مردمی که بیش از ۳۰۰ هزار نفر از مردم عزیز در آن عضویت دارند، فرآیند نظارت 

بر انتخابات را انجام می دهد. 

کافه سیاست

وزیر دفاع دولت سابق آمریکا:

 مانع از حمله نظامی 
»ترامپ« به ایران شدم

وزیر دفاع دولت سابق آمریکا گفته که دولت 
ترامپ را از پیشبرد اقدامات بسیار خطرناک 
همچون حمله به ایران و ونزوئال بازداشــته 
است.مارک اسپر تصریح کرد که به جلوگیری 
از مجموعــه ای از »اقدامــات خطرناک که 
می توانست کشور )آمریکا( را در دوران دولت 
ترامپ در مســیر تاریکی قــرار دهد« کمک 
کرده است.بر اســاس این گزارش، هنگامی 
که »نورا اودانل« مجری شــبکه سی بی اس 
در خــالل مصاحبــه »۶۰ دقیقه« از اســپر 
مثال هایی دربــاره اقدامات خطرناک دولت 
ترامپ پرسید، او به پیشنهادی برای »اقدام 
نظامی علیه ونزوئال«، »حمله کردن به ایران« 
اشــاره کرد و گفت: »در یک مقطــع زمانی، 
شخصی پیشنهاد کرد ما کوبا را محاصره می 
کنیم«.اودانل در طول برنامه خاطرنشان کرد 
که اوکراین، »منبع اولیه تنش« بین اســپر 
و رییس جمهــور وقت ترامپ بود. اســپر در 
کتاب خود به نام »سوگند مقدس« مستند 
کرده اســت که دو روز پس از تایید شدن به 
عنوان وزیر دفــاع آمریکا در ســنا، ترامپ از 
»ولودیمیر زلنسکی« رییس جمهور اوکراین 
خواست در قبال کمکی که به این کشور ارائه 
می کند، لطفی را در حق وی بکند که در نهایت 
همین موضــوع به اولین اســتیضاح ترامپ 
منتهی شد.طبق این گزارش، اسپر با اودانل 
موافق بود که باید به اعمال فشــار به ترامپ 
برای آزاد ســازی ۲۵۰ میلیــون دالر کمک به 
اوکرایــن ادامه مــی داد. وی افــزود: بحث 
پشت بحث بود. باید بگویم:»نگاه کنید آقای 
رییس جمهور، در آخر، کنگره تصمیم  گرفت. 
قانون است. ما باید آن را اجرا کنیم«.مصاحبه 
اسپر به دنبال یک سری ادعاهای افشاگرانه 
او دربــاره دوران حضــورش در دولت ترامپ 
انجام می شــود، از جمله بررســی احتمال 
پرتاب مخفیانه موشک به مکزیک و پرسیدن 
اینکه آیا افــرادی که به مرگ جــورج فلوید 
اعتراض می کنند ممکن است از ناحیه پا مورد 

اصابت گلوله قرار گیرند یا خیر.

بین الملل

آگهی مزایده عمومی

جعفر یادگاری- شهردار رزوهم الف:1314700

شهرداری رزوه در نظر دارد به استناد مصوبه شماره ۶۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ شورای محترم 

اسالمی شهر رزوه نسبت به فروش پالک زمین شماره ۲ با کاربری مسکونی تجاری واقع 
در اراضی قنات سفید و پالک اصالح شــده ۲۵ و ۲۶ با کاربری مسکونی واقع در اراضی 
گلستانه شهر رزوه از طریق مزایده عمومی به شرح ذیل اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان 
دعوت بعمل می آید جهت اطالع از شرایط و اخذ اسناد مزایده به واحد مالی شهرداری رزوه 

مراجعه یا با شماره تلفن ۵77۰۳۰۰۲-۰۳۱ تماس حاصل فرمایند.
۱- پالک شماره ۲ به مساحت ۲۲۵ متر مربع از قرار هر متر ۱8/۵۰۰/۰۰۰ ریال – پالک اصالح 

شده ۲۵ و ۲۶ به مساحت ۳۲۲ متر مربع از قرار هر متر مربع ۱۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال

۲- دادن سپرده ای که از ۵% قیمت کارشناسی کمتر نباشد به عنوان سپرده شرکت در مزایده 
به صورت واریز نقدی یا ارائه ضمانت نامه بانکی

۳- برنده اول، دوم و سوم مزایده هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد با شهرداری نباشند سپرده  
آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

۴- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است.
۵- مدت قبول پیشنهادات از تاریخ نشر آگهی مزایده نوبت دوم به مدت ۱۰ روز می باشد.

۶- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
7- تاریخ بازگشایی پیشنهادات ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۳/7 در محل دفتر 

شهرداری می باشد.

نوبت اول
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عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

ریشه مشکالت امروز آرد و گندم به ارز ترجیحی بازمی گردد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با اشــاره به قیمت آرد در این روزها گفت: ریشه 
وضعیتی که امروز در قیمت گندم و آرد و... شاهدیم، به ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی بر می گردد که ربطی 
به این دولت ندارد؛ دولت سیزدهم در حال ایثار کردن است و دنبال آن است که هزینه اجتماعی آن را 
بپردازد تا کار به سرانجام برسد.مهدی طغیانی با اشاره به شرایط نامناسب افتصادی دولت قبل، اظهار 
داشت: اگر دولت رییسی قصد انجام اصالحات را دارد چاره ای جز بازگرداندن اقتصاد بر ریل درست 
خود ندارد، در این راستا هدفمندسازی یارانه ها و اصالح شرایط، باعث جلوگیری از هدررفت منابع 
کشور و هم مسیری برای پیشرفت و توسعه کشور در آینده اســت.وی افزود: اگر قرار باشد در این 
مسیر به هر جهت پیش  برویم، دولت به نوعی بی عملی می رسد که هم زمان ها را از دست می دهد 
و هم توقعات مردم برای خروج از تنگناهای اقتصادی اصلی باقی می ماند زیرا دولت تالشی برای 
بازگشت اقتصاد به ریل درست خود نکرده است.طغیانی با اشاره به قیمت آرد در این روزها بیان کرد: 
دولت سیزدهم در حال ایثار کردن است و دنبال است هزینه اجتماعی آن را بپردازد تا کار به سرانجام 
برسد؛ نقدی که در این میان مطرح است، این است که نیاز بود در جهت اطالع رسانی و آماده سازی 
افکار عمومی بهتر عمل شــود که البته مجریان معتقدند اگر اطالع رسانی صورت می گرفت احتکار 
بیشتری را در پی داشت.نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه این شرایط 
تنگنای ۲ طرف است، گفت: از سمتی اطالع رسانی نیاز است؛ اما از سمتی دیگر باعث تشدید احتکار 
می شود و در هرصورت به نظر می رسد مسیری بینابین وجود دارد که هم افکار عمومی آماده شود و 

هم جلوی رفتارهای غیرقانونی گرفته شود.

قرارگاه عدالت اقتصادی در اصفهان تشکیل شد
مدیر کل سیاســی و انتخابات اســتانداری اصفهان با بیان اینکه هدفمند کردن و هوشمندسازی 
یارانه ها به جبران سبد خانوار کمک می کند و از رانت خواری جلوگیری می شود، گفت: قرارگاه عدالت 
اقتصادی در اســتان اصفهان توسط استاندار اصفهان راه اندازی شــد.مهدی سلیمانی  با تاکید بر 
اینکه از ظرفیت های بالقوه شهرســتان باید برای بهتر شدن شرایط سخت اقتصادی استفاده کرد، 
افزود: دلیل عمده مشکالت عدم همکاری است زیرا اگر همکاری نباشد کارها به سرانجام مقصود 
نمی رسد، البته مشــکل محدودیت منابع و اعتبارات هم وجود دارد اما می شود با  هم افزایی موانع 

را پشت سر گذاشت.
سلیمانی با تاکید بر استفاده صحیح از  ظرفیت شورای اداری، افزود: شورای اداری به سمت جلسات 
کاربردی و دارای مصوبه جهت داده شــود تا خروجی داشته باشــد.مدیر کل سیاسی انتخابات و 
تقسیمات کشوری استانداری اصفهان گفت: دشمن تالش می کند با پمپاژ اخبار منفی به ناامیدی 

در بین مردم دامن بزند که باید در راستای خنثی کردن این توطئه همه مسئوالن تالش کنند.

نایب رییس اول اتحادیه صنف لبنیات ساز و لبنیات فروش اصفهان:

علت کمیابی ماکارونی، عدم تعادل در عرضه وتقاضاست
نایب رییس اول اتحادیه صنف لبنیات ساز و لبنیات فروش اصفهان، با تایید گرانی ماکارونی گفت: آرد 
مخصوص تولید ماکارونی، سمولیناست که شامل افزایش قیمت شده؛ به طوری که نسبت به قیمت 
قبل، افزایش تقریبی ۲۰۰ درصدی داشته است.فریبا پورمظاهریان ، اظهار کرد: مهم ترین دلیل گرانی 
ماکارونی، گران شدن آرد است؛ اما دلیل کمیاب شدن این محصول، برابرنبودن عرضه و تقاضاست زیرا 
طی هفته های اخیر درخواست خرید ماکارونی نسبت به عرضه آن افزایش داشته است.وی افزود: 
با وجود آنکه تمام برندهای تولید ماکارونی افزایش نرخ را اعمال کرده اند، اما هنوز هم این محصول 
با قیمت های جدید، به طور فراوان وارد بازار نشــده و همچنان تقاضا برای خرید ماکارونی با قیمت 

قدیم زیاد است.

به گفته معاون فنی اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان کانون های گرد و غبار جدیدی در اصفهان ایجاد شده است؛  

بیابان های بحرانی

حاصل سال ها بی توجهی به محیط زیست  مهسا نعمتی
اصفهان، پیشروی بیابان ها و کانون های گرد 
و غباری است که موجب شده تا مردم اصفهان روزهای پاک را کمتر ببینند. 
رشد بیابان ها نه تنها معضل استان اصفهان بلکه چالشی است که کل کشور 
با آن درگیر است . ۳۰میلیون هکتار از عرصه های ملی کشور را بیابان تشکیل 
می دهد. درحالی که ســاالنه باید در پنج تا ۱۰میلیون هکتار از اراضی کشور 
عملیات آبخیزداری صورت بگیرد، اما به دلیل کمبود اعتبار میانگین این رقم 
درحال حاضر تنها یک ونیم میلیون هکتار است. در سایه کمبود اعتبارات برای 
کنترل بیابان ها برداشت از آبخوان ها و خشک شدن زاینده رود در اصفهان 
به حدی بحرانی اســت که حاال باید مناطق پر بارش و نسبتا سبزی مانند 
گلپایگان در استان را هم جزو مناطق بیابانی و کانون های گرد و غبار بدانیم 
اتفاقی که ممکن است در سال های بعد درمناطق دیگری از استان هم نمود 
پیدا کند. حاصل پیشروی بیابان و ایجاد کانون های جدید غبار خسارت های 
چند صد میلیاردی است که به منابع طبیعی و انسانی استان وارد می شود 
برخی از این مناطق در وضعیت فوق بحرانی به ســر می برند مانند بیابان 
دشت سگزی. اگر چه در سال های اخیر تالش شد با توقف فعالیت معادن 
گچ و رس و نهال کاری در این منطقه بخشی از بحران بیابانی مهار شود؛ اما 
ظاهرا خشــکی اســتان و نبود راهکارهای بلند مدت نتوانســته از میزان 
پیشروی بیابان در این منطقه بکاهد این در حالی است که به گفته معاون 
فنی اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان، نه تنها سگزی بلکه مناطقی مانند   

شهرضا و گلپایگان هم حاال جزو کانون های بحرانی قرار گرفته اند.حسینعلی 
نریمانی با اشاره به پیشــروی ریزگردها در اصفهان، اظهار کرد: به استناد 
گفته های هواشناسی منشأ ریزگردهای فعلی خارجی و از کشورهای عراق، 
عربستان و سوریه به سمت ایران حرکت می کند، البته نباید از سهم داخلی 
ریزگردها غافل شویم.وی با بیان اینکه در حال حاضر سهم داخلی ریزگردها 
در اصفهان کمتر است، افزود: هر سال به دلیل تغییرات اقلیمی با گردو غبار 
محلی مواجه هســتیم و از ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار مســاحت استان 
اصفهان نزدیک ۳۰ درصد آن بیابان هاست که از این میزان حدود ۲ میلیون 
و ۵۰۰ هزار هکتار آن مناطق تحت تاثیر فرسایش بادی هستند.معاون فنی 
اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان به دو عامل فرسایش خاک اشاره کرد 
و گفت: یک عامل فرسایش، باد است و عامل دیگر فرمایش پذیر، خاک 
است که معموال عامل فرســاینده تحت کنترل ما نیســت و باد در سطح 
منطقه ای و جهانی است، اما عوامل فرسایش پذیر تحت کنترل ما هستند.

وی توضیح داد: هر چه سطح خاک پوشــیده از گیاه و یا دست نخورده و 
مرطوب باشد، خاک کمتری روانه آســمان شده و طوفان ایجاد می شود.

نریمانی گفت: از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار مناطق تحت تاثیر فرســایش 
بادی در استان، یک میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار کانون فرسایش بادی است و 
زمانی که فرسایش رخ می دهد به مناطق مسکونی و زیرساخت ها آسیب 
می زند.وی افزود: در طول نیم قرن گذشــته ۳۱۰ هزار هکتار از کانون های 
بحران استان تثبیت و تبدیل به جنگل دست کاشت شده اند تا جایی که در 

آران و بیدگل، اردستان، نطنز، کاشان و ... شاهد توسعه جمعیت و صنعت 
هستیم.معاون فنی اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان با بیان اینکه یکی 
از مهم ترین عوامل و کم هزینه ترین راه های تثبیت کانون های بحران بحث 
مدیریت است، تاکید کرد: ما باید معادن سطحی که برای خاک رس، گچ، 
شن و ماسه که بیشتر به صورت سنتی به بهره برداری می رسد را در مناطق 
بیابانی خود را کاهش دهیم. به عنوان مثال در منطقه سگزی مجوز هفت 
هزار هکتار معدن گچ داده شده، اما در زیردست آن بیش از ۲۰۰ هزار هکتار 
عرصه را تحت تاثیر فرسایش بادی قرار داده ایم، اما اگر مجوز بهره برداری 
این ۷ هزار هکتار داده نمی شــد هیچ اتفاقی رخ نمی داد و ۲۰۰ هزار هکتار 
زیردست آسیب نمی دید.نریمانی با اشاره به اینکه منابع طبیعی اگرچه با ۹۰ 
درصد درخواست مجوز معادن گچ مخالفت می کند، با این وجود همچنان 
سازمان صمت مجوز می دهد، تاکید کرد: مدیریت نباید تنها از جانب یک 
اداره باشد و متاسفانه این معدن زمانی که از سازمان صمت مجوز دریافت 
کرد، هیچ قانونی نمی تواند برای ابطال این مجوز اقدام کند، بنابراین برای 
تثبیت کانون های فرسایش بادی نیازمند مشارکت تمام دستگاه ها هستیم.

وی تاکید کرد: اگرچه در ایران کارگروه اقدام ملی بیابان وجود دارد، اما طی 
سال های گذشته این کارگروه تعطیل است، در حالی که در این کارگروه قبال 
نزدیک ۱۷ وزارتخانه و دستگاه عضو بودند، بنابراین اگر سازمان صمت به هر 
قیمتی به معادن گچ مجوز ندهد، بخشی از شرایط موجود قابل کنترل است.
معاون فنی اداره کل منابع طبیعی اســتان اصفهان افزود: بخشی از عامل 
تثبیت کانون های بادی، مدیریت منابع آب اســت، اما در سنوات گذشته 
متاسفانه رمق سفره های زیرزمینی آب گرفته شده و بخشی از این مشکالت 
به نوع مدیریت منابع طبیعی برمی گردد. در بحث اعتبارات ملی اگرچه منابع 
خوبی داریم، اما اعتبارات استانی همچنان ضعیف و کم است و ضرورت دارد 
با توجه به کنترل مناطق بیابانی در استان اعتبارات ویژه در نظر گرفته شود.
وی درباره نقش زاینده رود در تثبیت بیابان در استان، گفت: وقتی منابع و 
سفره های آب زیرزمینی تقویت نشود، خاک خشک می شود که با از بین 
رفتن رطوبت عوامل فرسایش پذیر مستعد گرد و غبار می شوند.نریمانی با 
بیان اینکه جریان زاینده رود در رها نشدن اراضی کشاورزی شرق اصفهان و 
حفظ رطوبت خاک اثرگذار است، تاکید کرد: امروز اگرچه تنها هشدار نسبت 
به خشکی تاالب گاوخونی داده می شود، اما متاسفانه هیچ بخشی به این 
تاالب توجهی ندارد و گویی باید به مرز فوق بحرانی برسد تا فکری برای آن 
شود.وی با تاکید بر اینکه بیابان زایی زلزله خاموش است، گفت: این زلزله 
خاموش زمانی که رخ داد و نیاز به مدیریت بحران داشتیم حدود ۱۰ سال 
زمان می برد که در این مدت بســیاری از منابع ما از بیــن می رود و دچار 

خسارت می شود.

عضو هیئت علمی اقتصاد دانشــگاه اصفهان با بیان 
اینکه گردشــگری و صنایع خالق باید پیشران توسعه 
اصفهان باشــد، گفــت: آمیختگی هنــر و صنعت در 
اصفهان به نحوی زبانزد بوده که منجربه شناســایی 
اصفهان به عنوان »شــهر خالق صنایع دستی« شده 
است؛ اما اکنون هیچ هنری در صنعت این شهر دیده 
نمی شود.نعمت ا... اکبری ، درخصوص پتانسیل های 
اقتصادی اســتان اصفهان اظهار کــرد: ظرفیت های 
اقتصادی استان در ســند توسعه مناطق، شناسایی و 
با عنوان پیشران های توسعه استان در ۹ محور تدوین 

شده است. ارزیابی فنی، اقتصادی و منابع مالی این 
پیشران ها بررسی شده است. بخشی از این پیشران ها 
زیربنایی و بخش های دیگر آن در حوزه های فرهنگی 
اجتماعی، گردشگری، کشــاورزی، فناوری و دانش 
بنیان هاســت؛ بنابراین سند توسعه اســتان موجود 
بوده و فقط الزم اســت اجرایی و عملیاتی شــود.وی 
افزود: یکی از محورهای جدی که برای توسعه استان 
اصفهان دیده می شود، گردشگری است. این استان 
در حوزه های مختلف گردشــگری تاریخی، فرهنگی، 
اکوتوریسم و طبیعت گردی ظرفیت های بسیار خوبی 
دارد که هنوز به طورجدی به آن توجه نشده است.عضو 
هیئت علمی اقتصاد دانشگاه اصفهان گفت: در حوزه 
دانش بنیان که یکی از محورهای ظرفیت های استان 
اصفهان است، از ســال ۸۴، استان اصفهان براساس 

مصوبه هیئت دولت به عنوان پایلوت و قطب اقتصاد 
دانش بنیان در کریدور علم و فناوری انتخاب شد. در 
دولت »احمدی نژاد« نیز این موضوع مجددا در قالب 
دستورالعمل و آیین نامه مناطق ویژه علم و فناوری مورد 
تاکید قرار گرفت.اکبری اضافه کرد: اصفهان در حوزه 
گردشگری و دانش بنیان از ظرفیت های بسیار زیادی 
برخوردار است، اما متاسفانه هر دو محور همچنان مورد 
بی توجهی قــرار گرفته و آن قدر کــه اصفهان به عنوان 
قطب صنعتی و فوالد شناخته می شود، به عنوان محور 
گردشگری و دانش بنیان شــناخته نمی شود.اکبری 
اضافه کرد: اما اکنــون چرا باید اصفهــان را به عنوان 
محور صنعت بشناسند؟ درست است که صنعتگران در 
اصفهان حضور داشته اند، اما صنعت این افراد نیز با هنر 

آمیخته بوده است .

عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان:

گردشگری و صنایع خالق باید پیشران توسعه اصفهان باشد

خبر  روز

با حکم وزیر راه و شهرسازی؛

مدیرکل راه و شهرسازی اصفهان در سمت خود ابقا شد
علیرضا قاری قرآن به عنوان مدیرکل راه و شهرسازی و رییس شورای هماهنگی راه و شهرسازی 
استان اصفهان منصوب و ابقا شد.وی که از ۱۳ دی ماه ۱۴۰۰ به عنوان معاون وزیر و سرپرست مرکز 
تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی منصوب شده بود و مسئولیت اداره کل راه و شهرسازی استان 
اصفهان را نیز بر عهده داشت، بر اساس پیگیری های مدیریت ارشد استان، نمایندگان مجلس و 
جمعی از علما و دلسوزان استان در خصوص این اداره کل حساس، از تهران به اصفهان بازگشت تا 
همچنان مدیرکلی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان را بر عهده داشته باشد.براساس این 
حکم علیرضا قاری قرآن در راستای اهداف عدالت محور دولت مردمی در حوزه های راه، مسکن 
و شهرسازی به خدمت به هم اســتانی هایش ادامه خواهد داد. همچنین مسئولیت هماهنگی 
تمام ادارات کل و واحدهای زیرمجموعه سازمان ها و شرکت های وابسته به وزارتخانه در استان را 
عهده دار خواهد بود.قاری قرآن از آذر ماه ۱۳۹۸ به عنوان مدیرکل راه و شهرسازی اصفهان منصوب 
شد. وی دارای مدرک پســا دکتری عمران بوده و بیش از دو دهه، مدیریت عمرانی و شهرسازی 

کالن در سوابقش دارد.

افزایش قیمت نان فانتزی ممنوع
رییس اتحادیه نان هــای حجیم و نیمه حجیم اســتان در اطالعیه ای به اعضــای این اتحادیه، 
فهرست قیمت اعالمی ۱۲ اردیبهشت را لغو کرد.علی اکبر جهانگیری بلطاقی در اطالعیه ای خطاب 
به اعضای اتحادیه اعالم کرده با توجه به اینکه طبق آمار اداره غله استان بیشتر واحد های تولیدی 
نان حجیم و نیمه حجیم و فانتزی اصفهان، ســهمیه آرد دولتی اردیبهشت خود را دریافت کرده 
اند، بنابراین قیمت های جدید پس از سیر مراحل قانونی ابالغ خواهد شد.بر این اساس فهرست 
قیمت اعالم شده تاریخ ۱۲ اردیبهشت را باطل اعالم کرده و برای اجرا نشدن و تخلف از این ابالغیه 

منجر به برخورد قانونی خواهد شد.

واردات ۲۰۰ هزار تن روغن خام به کشور؛

بازار به تعادل می رسد
معاون توســعه بازرگانی وزارت جهاد کشــاورزی از واردات ۲۰۰ هزار تن روغن خام به کشور برای 
تامین نیاز کشــور خبر داد و اعالم کرد: تا آخر این هفته بازار روغن به تعادل می رســد. »عباس 
عســکرزاده« ، اظهار کرد: حدود همین مقدار روغن خام هم به کارخانه های روغن داده شــده تا 

تولید را انجام دهند.
وی افزود: روزهای یکشنبه و دوشنبه این هفته نیز برای رفع نیاز مصرف کنندگان، بیش از شش 
هزار تن روغن توزیع شد.معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی افزود: تنظیم بازار روغن و 
گندم و آرد در شرایط کنونی تورم جهانی و مسئله مربوط به خشکسالی و جنگ روسیه و اوکراین، 
نیاز به عزم ملی، انضباط اجتماعی و مراقبت دارد تا خانه ها به انبار این محصوالت تبدیل نشــود.

عسکرزاده با بیان اینکه بر اساس سیاست جدید دولت ســیزدهم، یارانه ها دیگر به ابتدای خط 
رسیده و به بازرگانان و دالالن داده نمی شود، اظهار داشــت: برای جلوگیری از قاچاق محصوالت 
استراتژیک مانند گندم و آرد، یارانه به خود مردم پرداخت می شود.وی با تاکید بر اینکه با پرداخت 
یارانه مســتقیم به مردم، قدرت خرید آنان افزایش پیدا می کند، گفت: با اجرای سیاست اصالح 
قیمت و تغییر در نظام توزیع یارانه ها توسط دولت، تولیدکنندگان آرد و روغن نیز باید بهره وری خود 
را افزایش دهند و محصوالتی با کمیت و کیفیت بیشتر تولید کنند.معاون توسعه بازرگانی وزارت 
جهاد کشاورزی درباره کمبود مقطعی روغن در کشــور خاطرنشان کرد: بخشی از کمبود روغن به 
روند توزیع این محصول از کارخانه های روغن به سیستم های توزیع به مصرف کنندگان برمی گردد 

که دچار اختالل و انحراف شد.

کافه اقتصاد

رییس اتحادیه فروشندگان و تعمیرکنندگان تلفن همراه اصفهان:اخبار

موبایل 5 تا 20 درصد گران شده است 
رییس اتحادیه صنف فروشندگان و تعمیرکنندگان تلفن همراه اصفهان با اشاره به تاثیر سیاست ممنوعیت واردات گوشی های باالی ۶۰۰ دالر، گفت: در حال حاضر موبایل 
در بازار نسبت به قبل از عید بین ۵ تا ۱۵ درصد و گاهی تا ۲۰ درصد گران شده است.حسن میرشمشیری درباره نوسانات قیمت تلفن همراه به ویژه بعد از ممنوعیت واردات 
آیفون و گوشی های باالی ۶۰۰ دالر، اظهار کرد: خوشبختانه کمبود موبایل در بازار نداریم و ما یکی از مشاغلی هستیم که صد درصد واردات گوشی در آن به صورت قانونی 
انجام می شود و کاالی غیرقانونی در بازار موجود نیست و تمام گوشی ها باید ریجستر ی شود.وی افزود: گوشی تلفن همراه در سطح عرضه به فراوانی موجود است، اما 
متاسفانه ممنوعیت واردات آیفون و گوشی های باالی ۶۰۰ دالر، موجب جهش قیمت باالی موبایل در بازار شده است.رییس اتحادیه صنف فروشندگان و تعمیرکنندگان 
تلفن همراه اصفهان تاکید کرد: گوشی های آیفون بعد از ممنوعیت واردات بین ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش قیمت داشته که البته این افزایش به دلیل جو روانی بازار است که این 
شرایط موجب شده تا برخی یا اصال خرید نکنند و یا ناچار به خرید گوشی با هزینه های باال شوند.وی با بیان اینکه قیمت موبایل همواره با نوسانات نرخ دالر همراه است، 

گفت: افزایش قیمت موبایل های مدل باال بر افزایش قیمت گوشی های مدل پایین اثر گذاشته و این دسته از گوشی ها نیز در بازار گران شده است.

سریع ترین 
خودروی جهان 

رونمایی شد
 خــودروی تواتارای شــرکت 
آمریکایی »اس اس ســی« 
موفــق شــد رکورد پیشــین 
بوگاتی را بشکند و سریع ترین 

خودروی جهان نام بگیرد.

وز عکس ر

رییس اتاق بازرگانی اصفهان :

ایجاد میزهای تجاری با 
کشورهای همسایه باعث 

تسهیل روابط می شود
رییس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی 
اصفهان با تاکیــد بر اینکه اســتان اصفهان با 
وجود قدمت صنعتی، دارا بودن شــرکت های 
دانش بنیان و کشاورزی همچنین قابلیت های 
گردشگری از پتانسیل صادراتی باالی برخوردار 
است، گفت: ایجاد میزهای تجاری در اصفهان 
با کشــورهای همسایه باعث تســهیل روابط 
می شود.مسعود گلشیرازی با اشاره به اقدامات 
اتاق بازرگانــی اصفهان برای برقــراری ارتباط 
با کشــورهای همســایه اظهار کرد: در دوران 
پسابرجام با هیئت های تجاری زیادی مذاکره 
شــد، اما متاســفانه اغلب نتیجه خاصی در 
برنداشت.وی با بیان اینکه در دوران شیوع کرونا 
نیز اتاق بازرگانی اصفهان برای تبدیل تهدیدها 
به فرصت میزهای تجاری با کشورهای همسایه 
را تعریف کرد، افزود: بهترین برنامه ریزی برای 
تجارت و کسب درآمد در حوزه بین الملل توجه 
به صادرات و گردشــگری اســت.رییس اتاق 
بازرگانی صنایع، معادن و کشــاورزی اصفهان 
با اشاره به اقدامات اتاق اصفهان برای توسعه 
صادرات گفت: اتاق بازرگانی اصفهان طی چند 
سال اخیر با تشکیل شــتاب دهنده صادرات، 
چشم اندازی روشــن را در برابر تجارت استان 
و جوانان ترسیم کرد و به تربیت نیروی انسانی 
کارآمد پرداخت.گلشــیرازی ادامه داد: اقدام 
دوم آن در جهت توســعه صادرات، تشــکیل 
انجمن صادرکنندگان با عنوان تشکل منسجم 
و ایجاد میزهای تجاری بود کــه هر دو اقدام 
در مراحل اجرایی قرار دارد و زیرســاخت های 
 الزم را در راســتای توســعه صــادرات فراهم

 کرده است. وی با بیان اینکه استان اصفهان با 
وجود قدمت صنعتی، دارا بودن شــرکت های 
دانــش بنیــان و کشــاورزی و قابلیت های 
گردشگری، از پتانسیل صادراتی باالی برخوردار 
است، گفت: ایجاد میزهای تجاری در اصفهان 
با کشورهای همســایه باعث تسهیل روابط 

می شود.
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      توصیه معاون سازمان حج و زیارت 
به منصرف شدگان  از حج:

  انصراف ندهید

معاون سازمان حج و زیارت به افرادی که امســال واجد شرایط عربستان برای سفر حج نیستند، توصیه 
کرد با توجه به نوسانات نرخ ارز، از نوبت حج خود انصراف ندهند.

عربستان حج امسال را به خاطر کرونا به زائران باالی ۶۵ سال محدود کرده است، در ایران از بین حدود 
۷۴ هزار زائری که سال ۹۹ آماده سفر حج بودند اما با همه گیری کرونا از این سفر بازماندند، ۲۲ هزار نفر 
باالی ۶۵ سال هستند. بســیاری از آن زائران منتظر زوج هایی هستند که اکنون یک نفرشان واجد شرط 
سنی حج اعزام است. برخی نیز متاثر از شرایط اقتصادی استطاعات جسمی و مالی خود را از دست داده 
و درخواســت انصراف از حج دارند. اکبر رضایی،  معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت اما به این افراد 

توصیه می کند که از نوبت خود انصراف ندهند.
توجیه او برای این توصیه، تثبیت نرخ ارز در سال ۱۳۹۹ برای زائرانی است که قرار بود اعزام شوند و هزینه 
خود را پرداخته بودند، اما با همه گیری کرونا و تعلیق حج،   از این سفر بازماندند. آن سال با مصوبه دولت، 
نرخ ارز مورد نیاز حجاج به مبلغ ۹ هزار تومان تثبیت شد که معاون سازمان حج و زیارت می گوید اگر زائری 
باالی ۶۵ سال دارد و طبق شرط سنی عربستان امســال امکان تشرف ندارد، به خاطر تثبیت نرخ ارز و  با 

توجه به نوسانات ارز در کشور، تا حد امکان از نوبت خود انصراف ندهد.
رضایی اضافه می کند: اگر زائری قصد انصراف دارد، هیچ مانعی وجود ندارد، می تواند هزینه خود را پس 
بگیرد، ولی ما به هیچ عنوان صالح نمی دانیم این افراد انصراف دهند، چون حتی اگر این افراد امسال به 

حج نروند، اولویت تشرف و نرخ ثبیت شده ارز برای آن ها همچنان محفوظ خواهد ماند.
وی می گوید:  پس از اعالم شــرایط عربســتان که حج امســال را فقط به زائران زیر ۶۵ ســال محدود 
کرده،تقاضاهایی برای انصراف به دســت ما رسیده است. برخی هم مشــکل معیشتی داشتند، هرچند 
آن مشکل را از جای دیگری غیر از حج حل می کنند. با توجه به مدت انتظار حج، ما برای این که حق این 
زائران ضایع نشود چنین توصیه ای داریم.  سازمان حج و زیارت هزینه حج ۱۴۰۱ را در پایین ترین حالت 
۳۴ میلیون و ۳۴۱ هزار تومان و در باالترین قیمت ۳۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان اعالم کرده است. رییس 

سازمان حج و زیارت نیز حج امسال را آخرین حج ارزان اعالم کرده که با دالر ۹ هزار تومان انجام می شود. از 
همین رو، به همراهان زائران کهنسان و کم توان جسمی و زوج هایی که به دلیل شرط سنی عربستان فقط 
یک  نفرشان امکان اعزام دارد، توصیه کرده است حج امسال را از دست ندهند؛ چرا که قیمت حج با توجه 

به نوسان ارز در سال های آینده باالتر خواهد رفت.
حسینی همچنین به زائرانی که سن شان باالتر از ۶۵ است و در سال ۹۹ ثبت نام کرده اند، اما از حج امسال 
محروم شــده اند، گفت که آن ها در اولویت اعزام برای سال های بعد هســتند. نوبت این زائران همچنان 
محفوظ است و در اولین سالی که عربستان شرط سنی را بردارد این زائران اعزام می شوند. بنابراین نگران 

نباشند، انصراف ندهند و پول شان را برداشت نکنند.
به گفته رییس سازمان حج و زیارت، درحال حاضر یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در نوبت حج هستند که انتظار 

آن ها تا ۱۵ سال طول می کشد.

سرپرست بخشداری هرمز بندرعباس از فرو ریختن روزنه دریا از جاذبه های گردشگری جزیره هرمز در 
اثر وقوع یک پدیده طبیعی خبر داد.

محمد زرنگاری در پاسخ به این سوال که آیا صخره روزنه دریا از جاذبه های گردشگری جزیره هرمز در اثر 
ایجاد کمپ های گردشگران روی این صخره فرو ریخته است، اظهار داشت: این صخره  که در ضلع جنوب 
شرقی جزیره  هرمز، در فاصله  یک کیلومتری ساحل الک پشــت ها و غار رنگین کمان قرار دارد،  در اثر رخ 
دادن یک پدیده طبیعی فرو ریخته و هیچ گونه دخالت انســانی در فرو ریختن آن دخیل نبوده است.وی 
ادامه داد: این چشــم انداز زیبای جزیره هرمز به دلیل تفاوت فرسایش پذیری مارن ها و سنگ آهک ها 
فرسوده شده و متاسفانه فرو ریخته است.سرپرست بخشداری هرمز بندرعباس اضافه کرد: به دلیل ارتفاع 
زیاد و مناسب نبودن فضا در باالی این جاذبه گردشــگری امکان برپایی کمپ و چادر از سوی گردشگران 

ورودی به جزیره هرمز بر روی این صخره وجود نداشته است که این صخره تو خالی نتواند وزن آنان را تحمل 
کرده و فرو بریزد. زرنگاری توضیح داد: این صخره در جایی قرار دارد که دریا در حال حرکت و پیشــروی 
است و رفت و آمد آب و هجوم امواج به ساحل سنگی باعث فرسایش بخش های ضعیف تر روزنه دریا و 
فرو ریختن آن شده است.روزنه  دریا صخره ای بسیار بزرگ بود که به مرور زمان و در اثر فرسایش توسط 
آب، دایره ای در وسط آن ایجاد شده و چشم انداز دلپذیری از دریا را به نمایش گذاشته بود. انگار که تصویر 
ساحل زیبا و تمیز دریا را به وسیله  گل، قاب گرفته باشند.گردشگران ورودی به جزیره هرمز ساحل روزنه 
دریا را به ساحل محیط زیست، صخره روزنه دریا و روزنه دریای هرمز می شناختند.جزیره هرمز آخرین 
برآمدگی از رشته کوه های زاگرس در جنوب ایران است که در دوران پیشین آن را جرون، زرون، اوگیریس 

قدیم، ارموز، هارموزیا، هرموز، ارموص و هرمزیا می نامیدند.

جاذبه گردشگری تماشایی در هرمز فرو ریخت!  

اصفهان؛ نیازمند ارتقای زیرساخت های 
اقامتی و گردشگری

اصفهان به عنوان کانون مورد توجه گردشــگری در کشــور، آنطور که باید و شاید از زیرساخت های 
اقامتی برخوردار نیست و نیاز است که شــمار اقامتگاه ها و هتل ها در این دیار افزایش پیدا کند.در 
سال های پیش از شیوع کرونا شمار زیادی از گردشگران اصفهان را برای مقصد سفر خود انتخاب 
می کردند و با توجه به این که پیک سفرها چندان باال نبود، وضعیت میزبانی شرایط خوبی داشت و 
اختالل چندانی در پذیرش مسافران رخ نمی داد.اما در دوران کرونا و با کاهش شدید تعداد مسافرت 
ها، وضعیت راکدی وجود آمد تا جایی که می توان گفت آمادگی پذیرش مسافران همانند قبل نیست 
و مدت زمانی طول خواهد کشید که شرایط مثل قبل عادی شود.بر اساس اعالم مسئوالن، اصفهان 
حدود ۱۵۰ هتل، ۴۴۴ اقامتگاه بوم گردی، ۷۰ هتل ســنتی، ۱۵۰ خانه مســافر و ۲۳۰ مهمانپذیر و 
افزون بر ۳۵ هزار تخت دارد.پس از کاهش موج شیوع کرونا در کشور و استان اصفهان همانطور که 
انتظار می رفت مسافرت ها و فعالیت گردشگران و مسافران بیشتر شد و نوروز امسال این احتمال 
به حقیقت پیوست.از سوی دیگر احتمال شمار باالی مسافرت ها برای تعطیالت عید فطر نیز وجود 
داشت و گزارش های میدانی حاکی از این است که برخی از مسافران از وضعیت اصفهان در این ایام 
راضی نبودند و به خصوص در موضوع اسکان با توجه به تکمیل ظرفیت هتل ها، شرایط نامساعد بود.

یکی از دالیل اصلی آن از چرخه خارج شدن مدارس و برخی دیگر از اماکن در پذیرش مسافران بود و 
به همین دلیل تعداد زیادی از میهمانان را با مشکل مواجه کرد.مدیر کل میراث فرهنگی گردشگری 
و صنایع دستی استان اصفهان پیش از تعطیالت عید فطر گفته بود ظرفیت رسمی هتل های اصفهان 
و کاشان برای تعطیالت عید فطر امسال به اتمام رسیده است اما امکان اقامت در سایر نقاط استان 
وجود دارد.علیرضا ایزدی پیش بینی کرده بود که یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در ایام تعطیالت فطر به 
اصفهان سفر کنند و بالغ بر ۶۰۰ هزار نفر از آنان اسکان یابند.یکی از مسافران اهل شیراز با بیان اینکه 
وضعیت اسکان در سال های گذشته در اصفهان مطلوب بود، خاطرنشان کرد: در تعطیالت عید فطر 
امسال با وضعیت نامناسب مواجه بودیم و برای پذیرش در هتل ها با مشکل روبرو شدیم و در نهایت 
هم اتاق خالی پیدا نشد.اکبر محمدی با بیان اینکه مدارس نیز پذیرش نداشتند، گفت: در نهایت 
به اجبار به برپایی چادر روی آوردیم و با توجه به اینکه وضعیت هوا هم اکنون ناپایدار است شرایط 
ما مناسب نبود.مسافری دیگر از غرب کشور اظهارداشت: در شهری که همواره مورد توجه مسافران 
است نباید به خصوص در روزهای تعطیل در مساجد را ببندند تا مسافران بتوانند از این اماکن به غیر 
ساعت نماز نیز استفاده کنند.محمد طاهری با بیان اینکه بهتر بود مسئوالن مدارس را برای این ایام 
در اختیار مســافران قرار می دادند، گفت: امیدوارم در تعطیالت آینده شاهد رفع مشکالت اسکان 
به ویژه در شهرهای مســافرپذیر باشــیم.در این ارتباط معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان 
اظهارداشت: زیرساخت های گردشگری این منطقه نسبت به شهرهای هم تراز خودش از نظر هتل، 
مهمانپذیر و دیگر اماکن، کم است و برای مسافران کفایت الزم را ندارد.مهدی بقایی خاطرنشان کرد: 

برای رفع این مشکل باید تعداد بیشتری هتل  و مهمان پذیر در این شهر ساخته شود.
وی با بیان اینکه شــهرداری اصفهان در ســتاد نوروزی از ظرفیت خانه های استیجاری و مدارس 
استفاده می کند، ادامه داد: اولویت استفاده از هتل ها و مهمانپذیرها همیشه وجود دارد و با تکمیل 
ظرفیت این اماکن، از مدارس و خوابگاه های دانشجویی و خانه های استیجاری و ورزشگاه های 

در اختیار شهرداری استفاده می کنیم.
معاون خدمات شهری شــهرداری اصفهان با بیان اینکه کمپ باغ فدک هم به عنوان یک مجموعه 
روباز همیشه فعال است، اظهار داشت: در زمان حاضر و در ایام تعطیالت عید فطر، امکان استفاده 
از خوابگاه های دانشجویی و مدارس برای ما وجود نداشت و با ارائه خانه های استیجاری موافقت 
شد؛ اما به دلیل اینکه موضوع خانه مسافر توسط اداره کل میراث فرهنگی دنبال می شد، پیشنهاد 
دادند که خانه های مسافر بیشتر در شهر جلوه داشته باشد.وی با اشاره به اینکه دبیری ستاد سفر 
اســتان  اصفهان هم بر عهده اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قرار دارد، اضافه 
کرد: استفاده از خانه های استیجاری در همه ایام امکان پذیر نیست و باید این خانه ها از نظر اماکن 
نیروی انتظامی و ایمنی هم مورد توجه قرار گیرد.بقایی خاطرنشان کرد: این منازل در ایام نوروز با 
ظرفیت خاصی از چند ماه قبل تدارک دیده می شود ؛اما در سایر ایام و مناسبت های سال نمی توانیم 
از این ظرفیت استفاده کنیم و تنها از ظرفیت های شهرداری می توانیم استفاده کنیم.وی بیان کرد: 
کمپ باغ فدک همیشــه در طول سال باز اســت و این چند روز هم به صورت فعال تری در خدمت 
مسافران بود و به طور تقریبی حدود ۲ هزار دســتگاه خودرو و هشت تا ۱۰ هزار مسافر در این محل 
اسکان داده شدند.معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان افزود: ظرفیت ورزشگاه ها را هم در 
این چند روز به عنوان رزرو قرار دادیم.بقایی اضافه کرد: اصفهــان باید آمادگی حدود ۱۸۰ هزار نفر 
شب خواب را در ایام پیک سفرها داشته باشد که تعدادی از این مسافران در خانه اقوام و دوستان و 
آشنایان ساکن می شوند و تعدادی کمی حدود ۳۰ هزار نفر از ظرفیت هتل ها استفاده می کنند.آنطور 
که کارشناسان بیان می کنند توجه هر چه بیشتر به اقامتگاه های بوم گردی و شناساندن گسترده، 
یکی از راه حل های رفع معضل کمبود هتل در اصفهان است که باید بیش از گذشته به آن توجه کرد.

در این ارتباط معاون جامعه بوم گردی  اصفهان گفت: با وجودآنکه استان گردشگرپذیر اصفهان دارای 
۴۰۰ اقامتگاه بوم گردی است؛ اما این شاخه در صنعت گردشگری کشور به معنای واقعی وجود ندارد 

و شناخته شده نیست.

سوژه

مفاد آراء
2/163 آگهی هیــات موضوع قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی و 

ساختمانهای فاقد سندرسمی شهرستان گلپایگان
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
و اراضي و ساختمانهاي فاقد سندرسمی شهرستان گلپایگان به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم 
نمایند.بدیهي اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
1- رای شــماره 2957- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضــي آقاي قدرت اله 
روح اللهي فرزند محمدعلي بشماره شناسنامه 15 صادره ازگلپایگان درششدانگ 
گاوداری و استخر به مساحت 12782.28 مترمربع مجزی شده از پالك شماره 17 

و 18فرعي از 49 اصلي واقع در بخش3 محرز گردیده است.
2- رای شماره3890و 4294و4295 و 4296- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي 
آقاي محمد برومندراد فرزند حسین بشماره شناسنامه 148 صادره ازگلپایگان دردو 
دانگ مشاع و آقاي وحید برومندراد فرزند حســین بشماره شناسنامه 38 صادره از 
گلپایگان دریك دانگ مشــاع و آقاي غالمرضا بالین پرست فرزند حسین بشماره 
شناسنامه 4 صادره ازگلپایگان در دو دانگ مشاع و خانم رقیه برومندراد فرزند حسین 
بشماره شناســنامه 757 صادره ازیزد دریك دانگ مشاع از ششدانگ ساختمان به 
مساحت 242.84 مترمربع مجزي شده از پالك647  اصلي واقع دربخش1 محرز 

گردیده است.
3-  رای شماره4248- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم شهین سیفعلي 
فرزند خدمتعلي بشماره شناســنامه 1457 صادره از لردگان درششدانگ ساختمان 
به مساحت 349.45 مترمربع مجزي شده از پالك1221 فرعي از27 اصلي واقع در 

بخش3 محرز گردیده است.
4- رای شــماره54- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي رضاعلي عطائي 
فرزند حسینعلي بشماره شناســنامه 17 صادره از خوانســار در ششدانگ مغازه به 
مساحت 68.02 مترمربع مجزی شده از پالك2690 و 1463فرعي از5 اصلي واقع 

در بخش4 خریداري از مالك رسمي آقاي علیرضا اسعدی محرز گردیده است.
5- رای شــماره4247- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضــي آقاي محمدرضا 
مقصودي فرزند محمدتقي بشماره شناســنامه 89 صادره ازگلپایگان در ششدانگ 

مغازه به مساحت 55.85 مترمربع مجزي شده از پالك509 فرعي از 6 اصلي واقع 
در بخش4 محرز گردیده است.

6-  راي شــماره4249- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضــي آقاي صفرعلي 
ابراهیمي فرزند صدراله بشماره شناســنامه 143 صادره از گلپایگان در ششدانگ 
ســاختمان به مســاحت 191.14 مترمربع مجزي شــده از پــالك 375 فرعي 
 از9 اصلي واقع دربخــش2 خریداري از مالك رســمي آقاي صدرالــه ابراهیمي 

محرز گردیده است.
7- رای شــماره4250- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي ناصر سهرابي 
فرزند فرج بشماره شناســنامه 53 صادره ازگلپایگان در ششــدانگ ساختمان به 
مســاحت 532.24 مترمربع مجزي شــده از پالك226 فرعي از4 اصلي واقع در 

بخش2 محرز گردیده است.
8- رای شماره4199- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي تقي عالئي فرزند 
علي اكبر بشماره شناســنامه 5 صادره از گلپایگان در ششدانگ مغازه به مساحت 
11.02 مترمربع مجزي شده از پالك2فرعي از4535  اصلي واقع در بخش1 محرز 

گردیده است.
9- رای شماره4197- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم محبوبه جدیدي 
فرزند علي بشماره شناسنامه 30 صادره از خوانسار در ششدانگ مغازه به مساحت 
28 مترمربع مجزي شــده از پالك1 فرعي از1689 اصلي واقع در بخش1 محرز 

گردیده است.
10- راي شــماره4243- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي سیدهاشم 
شجاعي فرزند سیدمحمدتقي بشماره شناسنامه 885 صادره ازگلپایگان درششدانگ 
ساختمان به مساحت 49.28 مترمربع مجزي شــده از پالك194 فرعي از 1870 

اصلي واقع در بخش1 محرز گردیده است.
11- رای شماره4269- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم راضیه سخائي 
فرزند رضا بشــماره شناســنامه 601 صادره ازگلپایگان درششدانگ ساختمان به 
مســاحت 127.14 مترمربع مجزي شــده از پالك 685 فرعي از9 اصلي واقع در 

بخش2 خریداري از مالك رسمي آقاي مهدي طالیي محرز گردیده است.
12- رای شماره3302- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي موقوفه حاج حسن 
شهریاري در ششدانگ ساختمان موقوفه به مساحت 44.20 مترمربع مجزي شده 

از پالك 1272 اصلي واقع دربخش1 محرز گردیده است.
13- راي شماره52- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي مهدي قهرماني 
فرزند حسمت اله بشماره شناسنامه 94 صادره از خوانسار در ششدانگ ساختمان به 
مساحت 179.07 مترمربع مجزي شده از پالك 25 فرعي از 4024 اصلي واقع در 

بخش1 محرز گردیده است. 
14- راي شــماره62و 63- تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضــي آقاي احمد 
امیدواري فرزند محمدجواد بشماره شناسنامه 411 صادره ازگلپایگان در دو دانگ 
و هشتصد و سی و دو هزار و هفتصد و پنجم دانگ مشاع و آقاي مرتضي امیدواري 
فرزند محمدجواد بشماره شناسنامه 46 صادره از گلپایگان در سه دانگ و هشتصد 
و هفتاد و سه هزار و هفتصد و پنجم دانگ مشــاع از ششدانگ یك قطعه زمین به 
مساحت 8983.63 مترمربع مجزی شــده از پالك 1فرعي از1763 اصلي واقع در 

بخش1 محرز گردیده است.
15- رای شــماره4244- تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضي خانم اشــرف 
شریفي فرزند اسماعیل بشماره شناسنامه 16792 صادره از گلپایگان در ششدانگ 
ساختمان به مســاحت 148.26 مترمربع مجزي شــده ازپالك 1فرعي از3175 
 اصلي واقع دربخش1خریداري از مالك رســمي آقاي اســماعیل احمدي محرز

 گردیده است.
16- رای شماره53- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي سیدعباس حسیني 
فرزند سیدمحمود بشماره شناسنامه 3337 صادره از تهران درششدانگ ساختمان 
به مساحت 542.57 مترمربع مجزی شده از پالك 195 فرعي از 4 اصلي  واقع در 

بخش2 محرز گردیده است.
17- راي شــماره60و 61- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضــي آقاي عبداله 
شهریاري فرزند محمد بشماره شناسنامه 41437 صادره از گلپایگان درسه دانگ 
مشــاع و آقاي حمیدرضا تقدسي فرزند جالل بشماره شناســنامه 1618 صادره از 
گلپایگان درسه دانگ مشاع از ششدانگ ســاختمان به مساحت 379.95 مترمربع 

مجزي شده از پالك1624 فرعي از3 اصلي واقع در بخش2 محرز گردیده است.
18- راي شماره55- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي فضل اهلل شفیعي 
فرزند محمد بشماره شناسنامه 16 صادره از گلپایگان در ششدانگ مغازه به مساحت 
24.95 مترمربع مجزي شده از پالك 3 فرعي از 1605 اصلي واقع در بخش1 محرز 

گردیده است.
19- رای شــماره 3977- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضــي بقعه میر حمزه 
وقبرســتان ابلوالن در ششــدانگ موقوفه بقعه میر حمزه و قبرســتان ابلوالن به 
مساحت 105208 مترمربع مجزي شــده از پالك 1 فرعي از4769 اصلي واقع در 

بخش1 محرز گردیده است.
20- رای شماره4198- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم سرورسادات 
اسمعیلي قوهکي فرزند ســیدمحمد بشماره شناســنامه 447 صادره از فریدن در 
ششدانگ زمین مشــتمل بر انباري به مســاحت 149.60 مترمربع مجزي شده از 

پالك 228 فرعي از1  اصلي  واقع دربخش2 خریداري از مالك رسمي آقاي احمد 
موسوي محرز گردیده است.

21- رای شماره59- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي سید احمد موسوي 
فرزند سید حبیب بشماره شناســنامه 16 صادره ازالیگودرز در ششدانگ ساختمان 
به مساحت 395.29 مترمربع مجزی شــده از پالك 228 فرعي از1 اصلي واقع در 

بخش2 محرز گردیده است.
22- رای شــماره4245 و4246- تصرفــات مالکانه بالمعــارض متقاضي آقاي 
اســماعیل جمالي فرزند حسنعلي بشــماره شناســنامه 260 صادره از گلپایگان 
در ســه دانگ مشــاع و آقاي جواد جمالي فرزند حسنعلي بشــماره شناسنامه 31 
صادره از گلپایگان درســه دانگ مشــاع از ششدانگ یك ســاختمان به مساحت 
 240.69 مترمربع مجزي شــده از پالك 11 فرعي از 725 اصلي واقع در بخش1 

محرز گردیده است.
 تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/02/05
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/02/20

م الف: 1307163 محمد سلمانی رئیس ثبت اسناد و امالك گلپایگان
فقدان سند مالکیت

2/164 شــماره نامه: 140185602011000377 -1401/02/18 نظر به اینکه 
ســند مالکیت شــش دانگ پالك ثبتی شــماره 5 فرعی از 405 اصلی واقع در 
بخش 1 خوانســار ذیل دفتر امالك الکترونیکــی 139620302011001470 
به نام آمنه هاشــمی خوزانی تحت شماره چاپی مسلســل 309058  ثبت و صادر 
و تســلیم گردیده است ســپس  نامبرده با ارائه درخواســت كتبی به شماره وارده 
140121702011000204 به انضمــام دو برگ استشــهادیه محلی كه امضاء 
شهود آن ذیل شماره 140002155852000705 به گواهی دفترخانه 5 خوانسار 
رسیده است مدعی است كه سند مالکیت آن به علت جابجایی مفقود گردیده است 
و درخواست صدور المثنای سند مالکیت ملك فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد 
تبصره یك اصالحی ذیل ماده 120 آییــن نامه قانون ثبت در یك نوبت آگهی می 
شود چنانچه كسی مدعی انجام معامله نسبت به ملك مرقوم یا وجود سند مالکیت 
نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را كتبًا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا 
مراتب صورتمجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه كننده سند مسترد گردد بدیهی 
است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض سند مالکیت یا سند 
معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م 

الف: 1313959  اداره ثبت اسناد و امالك خوانسار 

گزارش
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کارشناس هواشناسی استان خبرداد:

اختالف 30 درجه ای دما در اصفهان
کارشناس اداره کل هواشناسی استان اصفهان از احتمال بارش های پراکنده و تندباد و گردوخاک در 
نیمه شرقی استان خبر داد.ابراهیم هنرمند اظهار داشت: آسمان بیشتر مناطق استان ابری و غبار آلود 
است.وی با اشاره به تداوم ناپایداری های جوی در سطح اســتان  افزود: بارش های پراکنده بهاری و 
تندباد و گرد و خاک در نیمه شرقی و مرکزی استان اصفهان پیش بینی می شود که با کاهش دید افقی 
و تشدید آلودگی هوا همراه است.کارشناس اداره کل هواشناسی استان اصفهان به بارش های اخیر در 
سطح استان اشاره کرد و گفت: بیشترین میانگین بارشی از سمیرم با ۶ میلیمتر و فریدون شهر و نطنز 
یک دهم میلیمتر بوده است.هنرمند با بیان اینکه دمای هوا بین یک تا سه درجه سانتیگراد کاهش 
می یابد، افزود: بیشینه دمای هوای کالن شــهر اصفهان در گرم ترین ساعات به ۲۷ درجه سانتیگراد 
باالی صفر و کمینه آن به ۹ درجه سانتیگراد باالی صفر می رسد.وی اضافه کرد: خوروبیابانک با دمای 
۳۵ درجه سانتیگراد باالی صفر و سمیرم با دمای پنج درجه سانتیگراد باالی صفر به ترتیب گرم ترین و 

خنک ترین نقاط استان پیش بینی می شود.

2 هزار و 400 گروه جهادی در استان اصفهان فعالیت می کنند
مسئول مجمع جهادگران استان اصفهان گفت: بر اساس آمار ثبت شده در سامانه بسیج، ما در حال 
حاضر ۲ هزار و ۴۰۰ گروه جهادی در استان اصفهان داریم که غالبا در کارهای عمرانی و محرومیت زدایی 
فعالیت می کنند.رسول بیات اظهار داشت: بر اساس آمار ثبت شده در سامانه بسیج، ما در حال حاضر ۲ 
هزار و ۴۰۰ گروه جهادی در استان اصفهان داریم که غالبا در کارهای عمرانی و محرومیت زدایی فعالیت 
می کنند.وی ادامه داد: عرصه فعالیت این گروه های جهادی، کل کشور است و هرجا که احساس شود 
نیاز است این گروه ها وارد می شوند؛ مثل زلزله کرمانشاه و زلزله سی سخت که خوب هم درخشیدند.

بیات افزود: در آخرین فعالیتی که این گروه ها انجام دادند، فعالیت عمرانی در زلزله سی سخت بود 
که بین ۲۰ تا ۳۰ خانه را گروه های جهادی استان اصفهان توانستند بازسازی کنند یا بسازند؛ در زمینه 
مردم یاری نیز گروه های جهادی غالبا در بحث دندان پزشــکی در حد وسع شان فعالیت می کنند.

مسئول مجمع جهادگران اســتان اصفهان با اشــاره به اینکه قبال از گروه های جهادی زیاد حمایت 
نمی شد، تصریح کرد: در دولت فعلی کارهایی در حال انجام است که اگر به نتیجه برسد از گروه های 
جهادی حمایت خواهد شد؛ در کنار این، گروه های جهادی با سازمان های مختلف تعامل خوبی دارند 

و امیدواریم امثال این تعامالت به نتیجه خوبی منجر شود.

رییس ستاد دیه استان اصفهان اعالم کرد:

۷00 زندانی جرائم غیر عمد چشم انتظار کمک خیران
رییس ستاد دیه استان اصفهان با اشاره به آزادی ۳۰۷ زندانی جرائم غیر عمد و محکومان مالی در ماه 
رمضان امسال، گفت: ۷۰۰ زندانی با بیش از ۹۰۰ میلیارد تومان بدهی، چشم انتظار کمک های خیرین 
هستند.اسدا...گرجی زاده با اشاره به آزادی ۳۰۷ زندانی جرائم غیر عمد در استان در ماه رمضان امسال، 
اظهار کرد: خیرین و مردم اصفهان برای آزادی این زندانیان ۵۲ میلیارد تومان کمک کردند که تاکنون 
۲۵ میلیارد تومان از این کمک ها وصول شده است.وی با بیان اینکه ۷ نفر از زندانیان آزاد شده در ماه 
رمضان امسال زن و مابقی مرد هستند، افزود: کمک های مردمی در ماه رمضان امسال صد در درصد 
رشد داشته و تعداد زندانیان آزاد شده نیز نسبت به سال گذشته ۳۰ رشد داشته است.رییس ستاد دیه 
استان اصفهان با اشاره به اینکه هم اکنون بیش از ۷۰۰ زندانی جرائم غیر عمد و محکومان مالی در استان 
چشم انتظار کمک های خیران هستند، گفت: برای آزادی این زندانیان بیش از ۹۰۰ میلیارد تومان نیاز 
است.رییس ستاد دیه استان اصفهان اعالم کرد: شماره حساب بانک ملی به شماره ۰۱۰۵۵۰۶۳۷۰۰۰۷ 
و کارت ملی به شماره ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۸۵۴۳۲۱ و سامانه آسان پرداخت #۳۱۰۳۱*۱*۶۶۵۵* آماده 

دریافت کمک های مردم به ستاد دیه استان اصفهان برای آزادسازی زندانیان است.

  مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان نسبت به خطر غرق شدگی و ایمن نبودن رودخانه ها و استخرهای کشاورزی برای شنا هشدار داد؛

تراژدی غرق شدگی

با گرم تر شدن هوا مانند سال های گذشته  پریسا سعادت
هشدارها برای مراقبت از اقدامات منجر 
به غرق شــدگی افزایش می باید . اســتخرهای کشاورزی، رودخانه 
های فصلی پرآب و دریاچه های سدها بیشــترین تلفات و قربانیان 
خفگی در آب ها را تشکیل می دهند. کودکان و جوانان در صدر میزان 
سنی این افراد هســتند پس اطالع رسانی و آگاهی بخشی می تواند 
عاملی مهم در جلوگیری از بروز حادثه های دلخراش محسوب شود. 
با وجود اینکه هنوز هوا گرم نشده و فصل شنا کردن نیست؛ اما تنها در 
اصفهان ۵ نفــر در تعطیالت گذشــته غرق شــده اند. ایمــن نبودن 
استخرهای کشــاورزی و خروشــان بودن رودخانه زاینده رود دلیل 
اصلی این اتفاق بوده اســت. مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری 
اصفهان گفته است: منابع آبی استان برای شــنا کردن ایمن نیست.

منصور شیشه فروش اظهار داشــت: با توجه به افزایش خروجی سد 
زاینده رود، نیروهای آب منطقه ای و شــهرداری شــهرهای در مسیر 
رودخانه برای پیشگیری از حوادث غرق شدگی به حالت آماده باش 
در آمدند.وی با بیان اینکه منابع آبی اســتان مانند مخازن ســدها، 
رودخانه و استخرهای آب کشاورزی برای شــنا کردن ایمن نیست، 
افزود: ۳۵۰۰ استخر کشاورزی در استان وجود دارد که این ها نیازمند 

فنس کشــی و نصب تابلوی هشدار اســت؛ همچنین جریان سرد و 
گردابی آب در بستر ناهموار رودخانه زاینده رود برای شنا کردن ایمن 
نیست و سبب ایجاد شــوک و غرق شــدگی افراد می شود.مدیرکل 
مدیریت بحران اســتانداری اصفهان با بیان اینکه در تعطیالت هفته 
گذشته  دو گردشگر در رودخانه زاینده رود در چهارمحال و بختیاری بر 
اثر غرق شدگی جان باختند، اضافه کرد: تیم های غریق نجات از زرین 
شهر به محل حادثه اعزام شدند، یکی از افراد پیدا شده اما تیم غریق 
نجات همچنان در رودخانه خرســان در جست وجوی نفر دوم است.

شیشه فروش با اشــاره به وقوع ۵ حادثه غرق شدگی از ابتدای سال 
جاری تاکنــون، گفت: یک حادثه کــه مربوط به هفته گذشــته بود و 
متاســفانه هر دو گردشــگر در زاینده رود چهارمحال و بختیاری فوت 
شدند و در سه حادثه نیز سه کودک در اســتخرهای کشاورزی دچار 

حادثه شده بودند که خوشبختانه نجات یافتند.
این آمار نگران کننده البته تنها مختص اصفهان نیســت ، غرق شدگی 
در کل کشور طی شش ماهه ابتدایی سال نگران کننده می شود. تنها 
در دو ماه بیش از ۶۳ مورد غرق شدگی در کل کشور گزارش شده است 
در این زمینه »پیام ارکان« کارشناس ایمنی و مدیریت امداد سوانح 
طبیعی، می گوید: بسیاری از منابع آبی که موجب غرق شدن افراد می 

شود اصوال در نگاه اول خطرناک به نظر نمی رسد به عنوان مثال سدها 
به عنوان اصلی ترین عوامل غرق شدگی  در واقع آب هایی محسوب 
می شوند که هم ساکن و هم روان هســتند؛ اما در صورتی که آب سد 
حرکت نکند آب ساکن سطحی محسوب می شود. پشت سد که آب 
جمع می شود، ســاختاری چند الیه دارد. الیه روی سد ساکن است، 
اما یک الیه زیر آن وجود دارد که در حرکت و چرخش است که یکی از 
دالیل اصلی غرق شدگی در سدها گرفتار شدن در همین الیه آب روان 
است. حتی زمانی که قرار است در سدها امداد و نجات انجام شود با 
پشتیبانی طناب انجام می شــود. به محض اینکه فرد داخل این الیه 
گرفتار شود، جهت خود را گم می کند. پس از آن نیز یک الیه دیگر آب 
ســاکن وجود دارد و پس از آن گل و الی است. مواردی وجود داشته 
که فرد داخل سد شیرجه زده و ســرش داخل گل و الی گرفتار شده 
است.وی ادامه داد: زمانی که فردی داخل یک سد دچار غرق شدگی 
می شود، واقعا نمی شــود به ســادگی او را نجات داد و حتی اگر او را 
در آب پیدا هم کنند، امکان نجاتش بســیار کم اســت. زمانی که فرد 
غرق می شود ریه هایش پر از آب و بسیار ســنگین می شود به همین 
دلیل زیر آب می رود و پس از گذشــت چند روز جسد فرد باد می کند 
و به ســطح آب می آید.این امدادگر و نجات غریق با بیان مشــکالت 
مدیریتی درخصوص ایمنی تصریح می کند: درصد بسیار قابل توجهی 
از حوضچه و برکه هایی که وجود دارد هیچ حفاظی ندارند.ارکان با بیان 
اینکه البته برخی از حوادث غرق شــدگی نیز به دلیل پرت شدن افراد 
در کانال های آب رخ می دهد، ادامه می دهد: متاسفانه باید به شرایط 
این کانال های آب نیز نظارت شود که برخی از آن ها حفاظ ندارند. چند 
سال پیش حادثه ای رخ داد که یک کودک داخل یکی از این کانال های 
آب افتاده بود و ساختار این کانال های آب نیز به گونه ای است که دیگر 
امکان باال آمدن از آن وجود ندارد.این کارشــناس ایمنی در خصوص 
بیماری و عفونت هایی که شــنا در آب های ممنوعــه برای افراد ایجاد 
می کند نیز می گوید: بیشتر برکه و آب ریزهایی که در تهران وجود دارد، 
ورودی پسماندهای کارخانجات و فاضالب شهری است. برخی از این 
آب ها بوی بســیار بدی می دهد و عفونت هایی ایجاد می کند که حتی 
خطر مرگ دارد. به شــخصه برای یک عملیات امداد و نجات غواصی 
به یکی از کانال های آب اعزام شــدم، با گذشت کمتر از یک روز تب و 
لرز بسیار شدیدی کردم و دچار عفونت گوارشی و خونی شدم و تبم تا 
هفت روز ادامه داشت.وی گفت: مسئله ای وجود دارد که اگر دهان فرد 
هم زیر آب نرود، از راه سایر اعضای بدن و زخم ممکن است عفونت ها 

به بدن منتقل شود. 

با مسئولان جامعه

معاون پیشگیری اداره کل بهزیستی استان اصفهان 
با اشــاره به آغاز طرح غربالگــری اضطراب کودکان 
پنج تا شش سال از ابتدای اردیبهشت ماه در استان 
اصفهان، گفت: در ســال گذشــته حدود ســه هزار 
کودک دارای اضطراب شناســایی و درمان شدند که 
یک هزار و ۲۸۴ کــودک اصفهانی در این غربالگری 
دچار اضطــراب باالیی بودند.علی اکبــر ابراهیمی ، 
با اشــاره به آغاز طرح غربالگــری اضطراب کودکان 
پنج تا شش ســاله در اســتان اصفهان، اظهار کرد: 
برای انجام ایــن غربالگری والدین بایــد به مراکز 

مشاوره بهزیستی در استان اصفهان مراجعه کنند و 
درصورتی که امکان مراجعه ندارند می توانند به سامانه 
جامع مراکز مشاوره بهزیستی به نشانی الکترونیکی 
https://moshavereh.behzisti.ir/ وارد شوند 
و پرس شــنامه طرح غربالگری اضطراب را تکمیل 
کنند.وی افزود: در هر دو روش غربالگری اضطراب 
کودکان برای والدین به صورت رایگان انجام می شود، 
پس از بررسی پرس شنامه چنانچه تشخیص داده 
شد کودک پنج تا شش سال دارای اضطراب است، 
بهزیستی سه جلسه رایگان مشاوره اضطراب برای 
کودک توسط مراکز مشاوره تحت نظارت بهزیستی 
درنظر می گیرد.معاون پیشگیری اداره کل بهزیستی 
اســتان اصفهان با بیان اینکه اضطراب ریشه تمام 
اختالالت روانی است، تصریح کرد: متاسفانه میزان 

اضطــراب در بین کــودکان اصفهانی باالســت و در 
ارزیابی که اداره کل بهزیســتی اســتان اصفهان از 
کودکان پنج تا شش سال در سال گذشته انجام داد، 
حدود ســه هزار کودک دارای اضطراب شناسایی و 
درمان شدند که مشخص شد حدود یک هزار و ۲۸۴ 
کودک اصفهانی اضطراب باالیی را تجربه می کنند.

وی افزود: امســال پوشــش غربالگری اضطراب 
کودکان پنج تا شش سال در استان اصفهان به ویژه 
در مناطق محروم که دسترسی به خدمات مشاوره و 
روان شناسی کمتر است، گسترش یافت، همچنین 
مقرر شد ایستگاه ســیار غربالگری اضطراب در این 
مناطق دایر شود و در این ایستگاه های سیار مشاوره 
و غربالگری اضطراب و تنبلی چشم و شنوایی سنجی 

کودکان انجام شود.

معاون پیشگیری اداره کل بهزیستی استان اعالم کرد:

شناسایی و درمان 3 هزار کودک دچار اضطراب در استان اصفهان

دیدار وزیر 
بهداشت ایالت 
سند پاکستان با 
استاندار اصفهان

عذرا پچیهو، وزیر بهداشــت و 
رفاه اجتماعی ایالت ســند در 
جنوب پاکســتان با سیدرضا 
مرتضوی، اســتاندار اصفهان 
دیدار و گفــت و گو کرد، در این 
دیدار بر تقویت همکاری های 

دو کشور تاکید شد.

یک روان شناس:

پیشگیری از بحران طالق جدی گرفته نشده است
یک مشاور خانواده و کارشناس حوزه آسیب های اجتماعی با اشاره به روند افزایشی آمار طالق در 
کشور، گفت: همواره شاهد ابراز نگرانی مسئوالن از بحران طالق هستیم؛ اما اقدام اثربخشی انجام 
نشده است. درحالی که کشور غرق در سونامی طالق و نیازمند اقدامات عملیاتی است و راهکارهای 
ارائه شده موثر نیست.سمیه بهزادی پور  با اشاره به نقش خدمات مشاوره ای در پیشگیری از طالق، 
اظهار کرد: افزایش طالق طی ســال های اخیر، رنگ وبوی تلخی برای همه اقشــار اعم از کودکان، 
نوجوانان، جوانان، میانساالن، پدران و مادران دارد و پیامدهای آن به عنوان یک آسیب اجتماعی، 
همه سنین جامعه را تحت تاثیر قرار داده است.وی افزود: همواره شاهد ابراز نگرانی مسئوالن کشور 
از بحران طالق هستیم؛ اما اقدام اثربخشی در این حوزه انجام نشده است. درحالی که کشور غرق 
در سونامی طالق و نیازمند اقدامات سریع و عملیاتی اســت و راهکارهای ارائه شده موثر نیست.

این مشاور خانواده تصریح کرد: با رشد روزافزون آمار طالق، شاهد حضور زنان و مردان و فرزندان 
آسیب دیده هستیم که دچار انواع بحران های روحی، روانی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و حتی 
اعتقادی و مذهبی هستند؛ بنابراین در گام نخست به عنوان راهکار، بر حمایت دولت از خانواده های 
طالق، جهت بهره مندی از خدمات مشــاوره، تاکید می شــود تا والدین با آگاهی هر چه بیشتر و با 

حداقل آسیب ممکن از عهده مدیریت فرزندان خود برآیند.

محسوس بودن نبود مشاور  و روان شناس در مدارس ابتدایی کشور
وی گفت: از سویی دیگر باید بر الزام حضور مشاور در مدارس ابتدایی تاکید شود؛ زیرا سال هاست 
خأل بزرگ عدم حضور مشاور و روان شــناس در مدارس ابتدایی کشور محسوس است.بهزادی پور 
افزود: با توجه به آمار اسفناک انواع آسیب های اجتماعی طی سال های اخیر و کاهش سن نوجوانان 
درگیر مصرف دخانیات، مواد مخدر، روابط جنســی و انواع بیماری های ناشــی از آن نظیر ایدز و 
هپاتیت هستیم که یکی از ضروری ترین راهکارها، آموزش دانش آموزان و والدین آنها در مدارس 
ابتدایی توسط کارشناسان زبده و مجرب است.وی ادامه داد: مهارت افزایی دانش آموزان و والدین 
آن ها، هدف غایی است، اما نه در حد شعار و برگزاری یک یا دو دوره کارگاه آموزشی موقت و ارسال 
چند عکس جهت مستندسازی، بلکه برنامه ریزی منسجم و دقیق با نگاه بلندمدت از سوی وزارت 
آموزش و پرورش باید مدنظر قرار گیرد.این روان شناس تاکید کرد: باید در قالب اهداف بلندمدت، 
توجه ویژه به کودکان در مقطع مهدکودک و پیش دبســتانی صورت گیرد؛ چراکه این مسئله در دو 
بعد حائز توجه اســت که بعد اول مهارت آموزی خانواده ها و کودکان و بعد دوم شناسایی کودکان 

آسیب دیده یا در معرض آسیب ناشی از طالق قانونی یا طالق عاطفی است.

افزایش آمار طالق در ازدواج های سنین پایین
بهزادی پور گفت: آمارها حکایت از افزایش طالق زوجین در سن کودکی و نوجوانی )کودک همسری( 
دارد؛ درحالی که زوجین بزرگسال و میانسال فاقد مهارت مدیریت زندگی مشترک هستند، توقعی 
از کودکان برای داشتن مهارت زندگی نمی توان داشت. برخی سیاست گذاری ها بر ازدواج زیر سن 
قانونی و کودک همسری تاکید دارد و این امر بدون درنظرگرفتن تبعات منفی آن است که در برخی 
مواقع تا پایان عمر، بهداشت روانی نوجوان مطلقه را تحت تاثیر قرار می دهد.وی با اشاره به اهمیت 
مشاوره های پیش از ازدواج و نقش آن در پیشگیری از طالق، افزود: یکی از راهکارهای علمی و موثر، 
مشاوره های پیش از ازدواج اســت که به صورت اجباری انجام می شود؛ اما در برخی مواقع شاهد 
کیفیت پایین برخی مشاوره ها و نیز شــاهد پرونده های طالقی هستیم که به روش های مختلف، 
زوجین از پیگیری مشاوره های خود، سر باز می زنند و تنها در پی گرفتن تایید نظر کارشناس مربوطه 
هستند که این موارد را بیشتر در حوزه ازدواج دانشجویی شاهد هستیم.این کارشناس آسیب های 
اجتماعی ادامه داد: باید نظارت و دقت نظر هرچه بیشتر مســئوالن ذی ربط جهت برگزاری منظم 
و با کیفیت مشاوره های پیش از ازدواج، انجام شــود چرا که این امر نقش کلیدی در پیشگیری از 

ازدواج ها و طالق های عجوالنه خواهد داشت.

وز عکس ر

روان شناسی

 معاون پشتیبانی فناوری شهرک علمی
 و تحقیقاتی اصفهان:

چهره روز

 رویدادهای فناورانه 
 در حوزه محیط زیست

 حمایت می شوند
معاون پشــتیبانی فناوری شــهرک علمی و 
تحقیقاتی اصفهان با بیان اینکه از  شــرکت ها 
و تیم هــای تحقیقاتــی این حــوزه حمایت 
می شود، به معرفی پنج حمایت در این زمینه 
پرداخت.سید مهدی حجازی در ششمین دوره 
اعطای جایزه محیط زیست ویژه دانشجویان 
دانشگاه های کشور که به مناسبت روز جهانی 
زمین پاک به همت دانشــکده منابع طبیعی 
دانشــگاه صنعتی اصفهان به صورت حضوری 
و مجازی برگزار شــد، اظهار کرد: ۵۳۰ شرکت 
دانش بیان و فناور در شهرک علمی و تحقیقاتی 
اصفهان مشــغول به فعالیت هستند که ۲۷۰ 
شرکت دانش بنیان هستند.معاون پشتیبانی 
فناوری شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان از 
فعالیت ۴۲ شرکت شهرک علمی و تحقیقاتی 
اصفهان در حوزه محیط زیست خبر داد و گفت: 
از  شــرکت ها و تیم های تحقیقاتی این حوزه 
حمایت می شود که در این زمینه پنج پتانسیل 
شناسایی و معرفی شده است.حجازی توضیح 
داد: نخستین مبحث در مورد فرصت مطالعاتی 
اساتید در شهرک علمی و تحقیقاتی است که 
آیین نامه از ســمت وزارت خانه اعالم شــده و 
آماده حضور اســاتید از دانشگاه های مختلف 
کشــور در شــرکت های دانش بنیان شهرک 
علمی و تحقیقاتی در یک دوره ۶ ماهه هستیم. 
معضالت شــرکت های دانش بنیان تا سقف 
۳۰۰ میلیون تومان حمایت مالی می شــوند و 
برای دانشــجویان تحصیالت تکمیلی طرحی 
به نام »دستار فناور« مطرح است که به موجب 
آن دانشجو وارد شرکت دانش بنیان می شود.

وی افزود: هر نخبه خارج از کشور که می خواهد 
در حوزه فنافرینــی نقش ایفا کند ،تا ســقف 
۲۰۰ میلیون تومــان مشــمول حمایت مالی 
می شود. سال گذشــته چهار نفر و امسال یک 
نفر جذب شدند. این افراد به دو صورت جذب 
می شوند، تسهیلگری برای تاسیس شرکت 

و یا فعالیت در شرکت دانش بنیان.

رییس پلیس فتای تهران بزرگ نسبت به کالهبرداری یا سودجویی از اطالعات شخصی و هویتی شــهروندان در پوشش وام فرزندآوری هشدار داد.سرهنگ داود 
معظمی گودرزی اظهارکرد: بارها گفته شده که افراد سودجو همواره از هر فرصتی برای کالهبرداری و سوءاســتفاده از کاربران اقدام می کنند، یکی از این موارد سوء 
استفاده از تسهیالت و وام های بانکی است. در همین راستا نیز این احتمال وجود دارد که مجرمان سایبری تحت عنوان ثبت نام وام فرزندآوری یا دریافت خارج از 
نوبت این وام اقدام به درج تبلیغ در فضای مجازی کنند.وی افزود:  در این روش مجرمین سایبری با ترفندهای مختلف مانند ارسال لینک های جعلی در شبکه های 
اجتماعی با عناوینی همچون »برای ثبت نام وام فرزندآوری بر روی لینک زیر کلیک کنید« و ... توجه کاربران را جلب کرده و آنان را به صفحات دیگر هدایت کرده یا حتی 
در فضای گفت وگوی خصوصی اقدام به چت کردن با آنان می کنند.رییس پلیس فتای تهران بزرگ با بیان اینکه مجرمان در نهایت درخواست واریز وجه برای انجام 
امور اداری و بانکی کرده و اطالعات شخصی متقاضیان را نیز دریافت می کنند، ادامه داد:مجرمان با چند شیوه می توانند اقدام به کالهبرداری از شهروندان کنند. شیوه 
نخست هدایت آنان به صفحات جعلی و فیشینگ است. در روش دیگر ممکن است مبلغی را به شیوه کارت به کارت دریافت کرده اما دیگر پاسخی به تماس ها ندهند. 

همچنین ممکن است این افراد با دریافت اطالعات شخصی و هویتی افراد اقدام به سوء استفاده از این اطالعات کرده و برای آنان مشکالت دیگری را ایجاد کنند.

هشدار پلیس فتا نسبت به کالهبرداری در پوشش وام فرزندآوری

عکس: فارس



در یکی از بازی های هفته بیست و یکم رقابت های فوتبال قهرمانی دسته دوم باشگاه های کشور و در گروه ب، تیم شاهین بندرعامری یک بر صفر تیم شهرداری 
نوشهر را شکست داد.یکی از اتفاقات جالب این دیدار، مالقات سپاهانی های قدیم در کســوت مربیگری دو تیم بود. مهدی کریمیان که سه بار با تیم سپاهان 
قهرمانی در لیگ برتر را تجربه کرده است و محسن بنگر که چند فصلی برای سپاهان بازی کرد و جالب اینکه همانند بازیکن بوشهری سپاهان سه بار در این تیم 
جام قهرمانی لیگ برتر را لمس کرد. فصل 89-88، 90-89 و 91-90 ســه فصلی بود که مهدی کریمیان و محسن بنگر به اتفاق به همراه سپاهان قهرمان لیگ 
برتر شدند و جالب اینکه در ادامه مسیر مهدی کریمیان بازی در تیم استقالل را تجربه کرد و محسن بنگر بازی در تیم پرسپولیس.وضعیت این دو مربی در تیم 
های تحت هدایت شان متفاوت است. مهدی کریمیان به همراه شاهین شهرداری بوشهر با 44 امتیاز صدرنشین گروه ب به شمار می رود و با توجه به اختالف 9 
امتیازی با تیم دوم در فاصله 5 هفته مانده به پایان بازی ها به نظر می رسد قهرمانی در این گروه و صعود مستقیم به لیگ یک را تجربه خواهد کرد و اما محسن 

بنگر با تیم شهرداری نوشهر و با 24 امتیاز تیم دهم جدول است و شانسی برای صعود ندارد. 

تقابل سپاهانی های قدیم در لیگ 2

سه شنبه 20 اردیبهشت  1401 / 08 شوال 1443 / 10 می  2022 / شماره 3523

واکنش روزنامه انگلیسی به اظهارات جنجالی »گواردیوال«
منچسترسیتی در یک بازی تهاجمی و دیدنی مقابل نیوکاسل به برتری 5 بر صفر رسید تا به صدر جدول 
بازگردد و با لیورپول 3 امتیاز فاصله گیرد.منچسترسیتی در حالی به این برد رسید که چهارشنبه شب مقابل 
رئال مادرید شکست تلخی را تجربه کرد و از رسیدن به فینال لیگ قهرمانان اروپا بازماند.پس از این برد، 
گواردیوال واکنش نشان داد و گفت: همه رسانه ها از لیورپول حمایت می کنند. این تیم سبقه ای عالی در 
اروپا دارد ولی در لیگ برتر انگلیس در 30 سال اخیر تنها یک بار به قهرمانی رسیده است. البته این تیم در 
کنار منچستریونایتد، پرافتخارترین و پرطرفدارترین تیم  انگلیس است و چنین چیزی طبیعی بوده که 
بیشتر طرفدار لیورپول باشند. هیچ کس در هفته گذشته ما را قهرمان نمی دانست ولی االن شما از قهرمانی 
ما صحبت می کنید.روزنامه میرر نسبت به این اظهارات گواردیوال واکنش نشان داد و در جلد اصلی خود 

نوشت: تو عاشق کلوپ هستی ولی از ما می خواهی شکست بخوریم!
 

رکوردشکنی »لیدز یونایتد« در لیگ جزیره
لیدزیونایتد در 35 بازی در فصل جاری لیگ برتر انگلیس، 96 کارت زرد دریافت کرده است.لیدز یونایتد 
در حالی که سه بازی تا پایان فصل لیگ برتر فاصله دارد، رکورد بیشترین کارت زرد در یک فصل لیگ برتر 
را شکست.به گزارش اتلتیک، لیدز یونایتد که روزهای خوبی را در لیگ برتر انگلیس سپری نمی کند، یک 
رکورد منفی در تاریخ این لیگ به نام خود ثبت کرد. لیدز یونایتد، رکورد بیشترین کارت زرد در یک فصل لیگ 
برتر انگلیس را در حالی شکست که هنوز سه بازی دیگر در این فصل لیگ برتر در پیش دارد. لیدز یونایتد در 
35 بازی فصل جاری لیگ برتر انگلیس، 96 کارت زرد دریافت کرده است که این یک رکورد محسوب می 
شود؛ رکوردی که می تواند از مرز عدد 100 نیز عبور کند. این رکورد پیش از این در اختیار ساندرلند بود که در 
فصل 15-2014 در طول 38 بازی لیگ برتر انگلیس، 94 کارت زرد دریافت کرد. لیدز یونایتد در بازی مقابل 
آرسنال دو کارت زرد گرفت که همان کارت زرد اول که رافینیا دریافت کرد، برای شکستن این رکورد کافی بود.

مارکو وراتی:

حذف مقابل رئال مادرید، ما را کشت!
مارکو وراتی، ستاره ایتالیایی پاری سن ژرمن اعتراف کرد حذف مقابل رئال مادرید در لیگ قهرمانان 
دشوار بوده است.شب های دراماتیک رئال مادرید در این فصل لیگ قهرمانان با برتری تاریخی در 
برنابئو مقابل پاری سن ژرمن آغاز شــد. با وجود برتری در بازی رفت و پیش افتادن در خانه رئال 
مادرید، کریم بنزما در مدت کوتاهی سه بار دروازه پاری سن ژرمن را باز و کار این تیم را تمام کرد. حاال 
مارکو وراتی، بابت قهرمانی در لیگ فرانسه ابراز خوشــحالی کرده و البته حذف از لیگ قهرمانان را 
دشوار توصیف کرد.مارکو وراتی گفت:»ما در دیدار مقابل رئال مادرید مبارزه کرده و 150 دقیقه خیلی 
خوب بازی کردیم. با تمام توان در زمین حاضر شدیم، اما آنها قوی تر عمل کردند و حاال کمی حسرت 
می خوریم. امسال شرایط سختی را پشت سر گذاشــتیم. به ندرت در کنار هم تمرین کردیم و من 
تصور می کنم که شش ماه اول بدون حتی انجام سه جلسه تمرینی با حضور همه بازیکنان گذشت. 
در مقطع بازی برابر رئال مادرید خودمان را نشان دادیم و مقابل این تیم خوب بازی کردیم، اما در 

نهایت فکر می کنم شکست در این مسابقه ما را نیز مثل هواداران کشت«. 
 

طعنه »آنچلوتی«؛ در مورد پنالتی سوالی ندارید؟
رئال مادرید که هفته گذشــته قهرمانی خود در این فصل اللیگا را مســجل ساخته بود، در دربی 
مادرید برابر اتلتیکو با یک گل مغلوب شــد و سه امتیاز این دیدار به حســاب تیم دیگو سیمئونه 
واریز شد. کارلو آنچلوتی وقتی قصد داشت سالن را ترک کند، با لبخندی طعنه آمیز از خبرنگاران 
پرسید که نمی خواهید ســوالی در مورد صحنه پنالتی مطرح کنید، درست است؟ در واقع به نظر 
می رسد سرمربی رئال مادرید نیز معتقد بوده پنالتی اتلتیکومادرید اشتباه به سود این تیم اعالم 

شده است. 

جاسوس بازی در کمیته داوران؟

هفته های آخر با طعم تهدید و تهییج!

این روزها این طور که گفته می شود کار خداداد افشاریان برای لو نرفتن داوران 
هفته های پایانی لیگ به تهدید کشیده شده است. با جدایی رضا سخندان 
به عنوان رییس دپارتمان داوری، حاکم مطلق کمیته داوران خداداد افشاریان 
است. رییس یاسوجی کمیته داوران دلش نمی خواهد در این هیاهوی لیگ؛ 
رســانه ای زودتر متوجه اسامی داوران شــود به همین دلیل طبق شنیده ها 
داوران را تهدید کرده در صورت اینکه اسامی داوران را)خصوصا بازی های مهم( 
زودتر در رسانه ها رویت کند؛ کال اســامی را تغییر داده و لیست جدیدی ارائه 
می دهد. شــاید این ترس و نگرانی آقای رییس از قبل بازی دربی آغاز شد، 
زمانی که نام سیدعلی رسانه ای شد و همین رسانه ای شدن دردسر زیادی را 
از سوی طرفداران و حتی مسئوالن دو باشگاه سرخابی برای کمیته داوران به 
وجود آورد! حتی تیر ترکش های آن بازی به بدنه کمیته داوران هنوز که هنوز 
است اصابت می کند! در چنین شرایطی افشاریان ترجیح می دهد که قبل از 
رسانه ای شدن نام داوران خودش اسامی آنها را روی سایت فدراسیون قرار 
دهد تا هیاهویی به پا نشود. نکته اینجاســت که طی چند وقت اخیر در پی 
اقدامی بی سابقه  اسامی داوران لیگ برتر زودتر از گذشته و به صورت تفکیکی 
اعالم می شــود تا فرصت جابه جایی را برای رییس کمیته داوران ایجاد کند. 
این ســبک اعالم کردن اسامی را در هفته اخیر شــاهد بودیم. نام داور بازی 
پرسپولیس و ذوب ساعت شش بعد ازظهر شنبه به صورت جداگانه اعالم شد، 

سه ساعت بعد نام داور بازی استقالل و شهرخودرو را اعالم کردند! این اقدام 
کمیته داوران برای اهالی رسانه عجیب بود؛ اما به نظر می رسد بر گرفته از همین 
سیاست لو نرفتن لیست اسامی داوران است، حتی گفته می شود افشاریان 
این روزها به دنبال جاسوس یا جاسوسانی است که از دل کمیته داوران اسامی 
داورهای لیگ برتری را لو می دهند! لیگ به روزهای حســاس خود رسیده 
است، خصوصا برای باالی جدولی ها که خودشان را برای قهرمانی لیگ برتر 
آماده می کنند. در این میان پیشکسوتانی که دنبال محبوبیت بیشتر از سوی 
هواداران هم هستند سعی می کنند از جمالتی در مصاحبه خود استفاده کنند 
که تب بازی ها را داغ تر کرده و به مذاق هواداران خوش بیاید، به همین دلیل 
است که باز شــدن پرونده بازیکن گل گهر، تبانی و مسائلی از این قبیل رونق 
زیادی در بین گفت و گوهای آنها پیدا کرده است! همین حرف های تند و تیز 
هواداران دو آتشه را مجاب می کند که در فضای مجازی موجی راه انداخته و 
به حمایت از تیم محبوب خود دست بزنند؛ در این میان هم بیش از هرکسی 
این داوران لیگ برتر هستند که در مظان اتهام قرار گرفته و به نوعی فشارهای 
زیادی را تحمل می کنند؛ به همین دلیل هم هســت که افشاریان از لو رفتن 
لیست داوران قبل از موعد مقرر هراس دارد و از سیاست تهدید استفاده کرده 
است. فعال تا اینجای کار کمیته داوران با اعالم داوران به صورت جداگانه سعی 

می کند جلوی افشای اسامی را بگیرد! 

نقل قول روز

رسانه ترکیه ای به تمجید از »طارمی« پرداخت 
سایت گل ترکیه در گزارشی به شرح عملکرد طارمی پرداخت و از او به عنوان تاثیرگذارترین بازیکن 
پورتو یاد کرد.در چارچوب هفته سی و سوم مسابقات لیگ برتر فوتبال پرتغال، دو تیم پورتو و بنفیکا 
به مصاف هــم رفتند کــه در پایان پورتو 
موفق شــد حریف خود را با نتیجه یک 
بر صفر شکست داده و قهرمانی خود در 
لیگ برتر پرتغال را مســجل کند. بعد از 
این بازی رسانه های پرتغالی به تمجید 
از مهــدی طارمی، مهاجــم ملی پوش 
کشورمان پرداختند و از او به عنوان بزرگ 
ترین ســتاره پورتو در این قهرمانی نام 
بردند. بعد از رســانه های پرتغالی نوبت 
به سایت گل ترکیه رســید و این رسانه 
هم از عملکرد طارمی ابراز رضایت کرد. این سایت با تیتر »مهدی طارمی، بازیکنی که از ریزه اسپور 
فرار کرد، در پورتو با بیش از 20 گل زده قهرمان پرتغال شــد« به تعریف از مهاجم ملی پوش فوتبال 
ایران پرداخت.همچنین این سایت نوشــت: مهدی طارمی، مهاجم ایرانی تاثیرگذارترین بازیکن 
کونسیسائو، سرمربی پورتو در این فصل نام گرفت و توانســت در 32 بازی این فصل 20 گل بزند و 

12 پاس گل بدهد. 

کاپیتان اسبق پرسپولیس:

اتهام زنندگان، فاقد شعور فوتبالی هستند
کاپیتان اسبق پرسپولیس به حمایت از مهدی تارتار پرداخت و مدعی شد اتهامات کنونی به سرمربی 
ذوب آهن از سوی کسانی مطرح می شود که فاقد شعور فوتبالی باشند.محسن بنگر، سرمربی کنونی 
شهرداری نوشهر و مدافع و کاپیتان اسبق پرسپولیس گفت: ذوب آهن همواره یک تیم قابل احترام 
در فوتبال ایران بوده و فارغ از سال های اخیر که شرایط آنها در جدول پرنوسان بوده است، اتفاقات 
روشنی در تاریخ لیگ برتر به نام خود کرده اند. بنگر در مورد حرف و حدیث هایی که در خصوص بازی 
پرسپولیس و ذوب آهن و مهدی تارتار ایجاد شــده بود، گفت: یک عده بی شخصیت و بی وجدان 
در فضای مجازی هرچه دل شان می خواهد می گویند و متاسفانه فضای فوتبال ایران به دست این 
افراد مسموم شده است. مهدی تارتار سرمربی من بوده و از شریف ترین مربیان فوتبال ایران است 
و این اتهامات هرگز به او نمی چسبد. خود من هم از این اتهامات شنیده ام و کار همان افرادی است 

که گفتم در زمین نمی توانند رقابت کنند.
 

توافق 2 ساله مدافع تیم ملی با پرسپولیس
مرتضی پورعلی گنجی،مدافع تیم ملی را باید یکی از اولین خریدهای پرسپولیس برای فصل آینده 

دانست.
همانطور که چندی قبل خبر دادیم مرتضی پورعلی گنجی، مدافع تیم ملی که چند ماه قبل قراردادش 
را با شنزن چین فسخ کرد، مذاکراتش را برای پیوستن به پرسپولیس آغاز کرد تا فصل آینده پیراهن 
سرخ بر تن کند. مرتضی طی چند روز گذشــته چند بار با مدیرعامل پرسپولیس صحبت های الزم 
را انجام دادند و به توافقات خوبی هم رســیدند. در دو جلســه اول مذاکرات، توافقات کلی حاصل 
شد ولی چند روز قبل توافق روی جزئیات هم به دســت آمد و پورعلی گنجی موافقت خود را برای 
پیوستن به پرسپولیس اعالم کرد. مرتضی که قبال هم سابقه کار با یحیی گل محمدی را در کارنامه 
دارد، ارتباط بسیار نزدیکی با سرمربی پرسپولیس داشــته و حتی مدتی هم با این تیم تمرین می 

کرد تا به شرایط آرمانی برسد.

مستطیل سبز

دارنده ۳ طالی بازی های آسیایی:
 هنوز نتوانسته ام با لغو 

مسابقات کنار بیایم
ملی پوش ووشــوی ایران گفت: مســئوالن 
برگزاری مشــکلی بــرای آغاز مســابقات 
نداشــتند و این دولت چین بود که مخالفت 

کرد و به نظرم موضوع مشکوک است.
محسن محمدســیفی درباره لغو بازی های 
آســیایی 2022 هانگژو و موکول شدن این 
رقابت ها به یک ســال دیگــر، توضیح داد: 
قطعا این اتفاق به سود هیچ رشته ای نبود و 
شرایط االن جوری شــده که همه چیز به هم 
ریخته اســت. االن یک نفر سرباز می شود، 
یک نفر کال کنار می رود و آرزوهای زیادی بر 
باد رفت. این موضوع نیز تنها برای کشــور ما 
نیست و همه کشورهای شرکت کننده چنین 

مشکلی دارند.
وی ادامه داد: موضوع خیلی عجیب است. 
مســئوالن برگزاری چین می گویند شرایط 
عادی است و مشکلی برای برگزاری بازی ها 
نداریم، اما دولت چین این اجازه را نمی دهد. 
ما 25 اردیبهشــت انتخابی داشتیم و قطعا 
اتفاقات خوبی می افتاد، اما از شــنیدن این 
خبر دو ســه روز می گذرد و مــن واقعا هنوز 

نتوانسته ام با آن کنار بیایم.
دارنده ســه مدال طالی بازی های آسیایی 
با اشاره به مشکوک بودن این اتفاق توضیح 
داد: واقعا معلوم نیست موضوع چیست، اگر 
به خاطر کرونا بود کــه در اوج همین بیماری 
کرونا مسئوالن کشور چین مسابقات المپیک 
زمســتانی را برگزار کردند، امــا االن چندین 
مسابقه مهم از بین رفت. المپیک جوانان که 
کال لغو شد، بازی های آسیایی و یونیورسیاد 
نیز به زمان دیگری موکول شــدند. شخصا 

حس می کنم موضوع کرونا نیست.
ملی پوش ووشــوی ایران در پاســخ به این 
سوال که آیا فدراسیون ووشوی ایران از این 
اتفاق ناراحت است؟ اظهار کرد: من با آقای 
صدیقی کــه صحبت کــردم و واقعا ناراحت 
بودند چون برنامه های فدراسیون نیز به هم 
ریخت. امسال ووشــو 3 - 4 مسابقه خوب 

داشت که لغو شدند.

فوتبال جهان

وز عکس ر

یکی از سنگین ترین 
عکس های تاریخ 

ورزش!
در آســتانه شــروع مســابقه 
گرندپری فرمولیــک میامی 4 
اسطوره 4 ورزش مختلف عکسی 
به یادگار گرفتند. مایکل جردن ، 
تام بریدی، دیوید بکام و لوئیس 
همیلتون را در کنار هم در تصویر 

مشاهده می کنید.

فوتبال ایران مرزهای عجیب و غریب بودن را درنوردیده 
و حاال به نظر می رســد تعدادی از اعضای فدراســیون 
در کنار همیــن عجایب، از ســرویس های خاص هم 
بهره می برند! ماجــرا مربوط به جلســه اخیر اعضای 
هیئت رییسه فدراسیون اســت؛ جلسه ای که هنوز هم 
درباره رسمیت داشتن یا  رسمیت نداشتن آن ابهامات 
زیادی در میان اســت. با این حال نکته ای که جلسه 
اخیر را خبرساز کرده، حضور شهره موسوی، نایب رییس 
بازداشتی فدراسیون فوتبال در این جلسه است. قبل 
از پرداختن به چندوچون کار بایــد نگاهی اجمالی به 
شرایط کنونی فدراسیون فوتبال انداخت تا پی برد چرا 
حضور شهره موسوی یکی از آن اتفاقات عجیبی است 
که در فوتبال ایران رخ داده اســت. بازداشت موسوی 
به فعالیت او در شرکتی به اسم »کینگ مانی« مربوط 
اســت که در حوزه رمزارز ها فعالیت داشته است. او و 
همسرش با شکایت بیش از سه هزار مال باخته مواجه 

شده و سرانجام بعد از کش و قوس های فراوان رای به 
بازداشت آنها داده شد. آن طورکه عنوان شده همسر او 
پیش از این دستگیر و قرار وثیقه 1800 میلیارد تومانی 
برایش صادر شده بود. شهره موسوی هم چندی پیش 
از سوی نهادهای امنیتی بازداشت شد و دیگر خبری از 
او نشده بود. پیش از اینکه امکانات خاص ارتباطی در 
اختیار شهره موسوی قرار داده شود، شایعه شده بود که 
اعضای فدراسیون به نهادهای قضایی پیشنهاد داده اند 
او تحت الحفظ به جلســه آورده و بعد به بازداشــتگاه 
برگردانده شــود!حاال می شــود به موضوع از زاویه ای 
متفاوت نگاه کرد؛ عده ای در فدراسیون با مطرح کردن 
این شایعه که اگر جلسه هیئت رییسه برگزار نشود، خطر 
بزرگی فوتبال ایران را تهدید می کند ســعی داشته اند 
درباره نهادهای باالتر، زمینه حضور شهره موسوی را از 
طریق اســکایپ فراهم کنند تا فیفا حساسیتی به این 
نشست نشان ندهد. اکنون مسئله این نیست که اعضا 

به هدف شان رســیده اند یا خیر، بلکه رفتاری است که 
فوتبال ایران با شهره موسوی و شهره موسوی با فوتبال 
ایران می کند. در بیشتر کشــورهای توسعه یافته و در 
حال توسعه زمانی که اسم فردی مرتبط با فسادهای 
مالی مطرح و او حتی متهم می شود، سریعا فرد مذکور 
اســتعفا می دهد و نهادی که با او همــکاری می کند، 
با صدور بیانیه ای، به طور رســمی عــدم همکاری اش 
را اعالم می کند؛ امــا در ایران شــرایط کامال متفاوت 
است. فدراسیون فوتبال نه تنها با شهره موسوی قطع 
همکاری نکرده؛ بلکه گفته اتهامات او مربوط به بیرون از 

فدراسیون فوتبال است.

»شهره موسوی« از زندان به جلسه فدراسیون آمد!

 واکنش عجیب بازیکنان تیم دسته سومی
 به یک عکاس؛

از مدیرعامل ما عکس بگیری 
کتک می خوری!

در یکی از بازی های لیگ دســته سوم فوتبال ایران، 
بازیکنان تیم میزبــان رفتار عجیبی بــا تک عکاس 

حاضر در ورزشگاه داشتند.
کمتر از 10 روز پیــش بود که در جریــان دیدار پایانی 
جام حذفی، پرتــاب یک نارنجک به محل اســتقرار 
عکاسان، باعث وحشت آنها شد. خوشبختانه آسیبی 
به کسی وارد نشــد؛ اما خیلی ها به ویژه آنها که سن 
شان باالتر بود لحظات بدی را در حین انجام کارشان 

تجربه کردند.
روز شنبه یک بار دیگر اتفاقی افتاد که بسیار عجیب تر 
بود. در چارچوب هفته هشتم لیگ سه فوتبال کشور 
تیم آرتــام در تبریز میزبان اتحاد فومــن بود. مهرداد 
نوع بشر تنها عکاس حاضر در ورزشگاه برای پوشش 
تصویری این بــازی با رفتــار عجیــب بازیکنان تیم 

میزبان در حین انجام کارش مواجه شد.
بعد از چنــد تصمیم بحث برانگیــز داور و در حالی که 
آرتام در آستانه شکست قرار داشت و زمان زیادی به 
پایان نمانده بود، داور یک آفساید مشکوک را نگرفت 
و همیــن توپ به پنالتــی تبدیل شــد. در این لحظه 
بازیکنان میزبان به شدت به داور بازی معترض بودند 
و حساسیت و فشار باالی کار باعث شد تا مدیرعامل 

شان هم از کوره در رفته و وارد زمین شود.
عکاس ورزش ســه در حال ثبت ایــن لحظات، مثل 
هر لحظه دیگر از این بازی و بــازی های دیگر بود که 
با واکنش غیرحرفه ای دو بازیکن آرتام مواجه شــد. 
این دو بازیکن به دلیل محرومیت در ترکیب تیم شان 
حضور نداشــتند و از کنــار در ورودی رختکن بازی را 
تماشــا می کردند. در دقیقه 80 بود که این دو بازیکن 
در واکنش به عکاسی از حرکات عجیب مدیرعامل  و 
دیگر اعضای تیم شــان که در زمین مشغول اعتراض 
بودند به سمت عکاس کنار زمین هجوم برده و یکی از 
آنها از پشت ضربه ای به او وارد کرد تا صحنه عجیب تر 

و غیرحرفه ای تری را شاهد باشیم.
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معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان مطرح کرد:

هوشمندسازی و توسعه خدمات الکترونیک با هدف کاهش آالیندگی و کاهش نیروی مازاد

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان در نشستی با خبرنگاران  فرزانه افسرطه
به تشــریح اهداف و برنامه های شــهرداری اصفهان با تمرکز بر توســعه خدمات 
غیرحضوری و الکترونیک، هوشمندسازی، توسعه مشارکت و کاهش نیرو پرداخت.سعید ابراهیمی، از اجرای ۱۵۱ 
عنوان برنامه آموزش مدیریتی تخصصی و توسعه فردی و عمومی برای کارکنان شهرداری در حوزه های مختلف 
خبر داد و گفت: برگزاری 920 دوره آموزشــی به صورت حضــوری و غیرحضوری برنامه ریزی شــده که معادل 
۱06هزارو30۵ نفر ساعت آموزش پرسنل شهرداری اصفهان است. وی افزود: طراحی 200 عنوان آموزشی شامل 
63درصد شغلی، ۱2درصد مدیریتی، 4درصد مهارت عمومی و 9درصد آموزش فردی است.ابراهیمی از تشکیل میز 
نوآوری متشکل از مدیران اجرایی و شرکت های دانش بنیان خبر داد که بودجه متمرکز برای آن درنظر گرفته شده 
و همچنین، کارگروهی برای هماهنگی و تکالیفی از سوی شورای اسالمی شهر مشخص شده است.وی با بیان 
اینکه معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی دارای سه اداره سرمایه انسانی، برنامه ریزی و بودجه و نوسازی 
و تحول اداری و شامل دو مدیریت است، گفت: بررسی نظام ها، سیستم ها و سبک های مدیریتی در شهرداری، 
ضوابط استانداردها و شاخص های شهری، تفویض مســئولیت ها و روابط بین کارکنان و واحدها، برنامه ریزی و 
بودجه ریزی کوتاه، بلند و میان مدت، بهبود سیستم ها و روش ها، برنامه ریزی برای برون سپاری، تجزیه و تحلیل 
آمار و اطالعات و نظارت بر گردش کار تنها بخشی از وظایف این معاونت است.ابراهیمی، مهم ترین اقدامات در 
سازمان را بازنگری برنامه ۱40۵ به طور ساالنه و براساس شاخص هایی که به ویژه به دلیل تورم تغییر می کند، اعالم 
کرد و افزود: برای برنامه ۵ ساله، 70هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده ایم، بخشی از بازنگری مربوط به دقیق 
سازی برآوردهای بودجه اســت که باتوجه به نرخ تورم، تغییراتی اعمال می شــود.  همچنین، عالوه بر بازنگری 
شاخص ها، برش های منطقه ای، همسویی و هم راستاسازی شهرداری با دیگر سازمان ها اجرا می شود.معاون 
برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار درصحبت از »سامانه مدیریت و کنترل پروژه های شهرداری اصفهان« 
به نام سامانه سیگما، اظهارکرد: تمام اطالعات، گزارش درصد پیشرفت پروژه ها در این سامانه ثبت و رصد می شود. 
وی افزود: اکنون از مجمــوع ۱80۵ پروژه فعال، ۱268 پروژه عمرانی، ۱8۱ پروژه پژوهشــی، 2۵7 پروژه فناوری 

اطالعات و 99 مورد از سایر حوزه ها در سامانه سیگما ثبت شــده اند که اهداف پروژه، دامنه زمان بندی، ساختار 
شکست پروژه و موارد دیگر هر لحظه قابل بررســی است. سعید ابراهیمی با اشــاره به اینکه بودجه سال ۱40۱ 
شهرداری اصفهان با سازمان ها ۱3 هزار و 493 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که نسبت به سال گذشته 4۱ 
درصد رشد داشته ، سرانه بودجه در سال ۱40۱ را 9میلیارد و ۵70میلیون توان اعالم کرد و گفت: با توجه به جمعیت 
2میلیونی شهراصفهان طبق مرکز آمار ایران، سرانه هر شهروند بالغ بر 6میلیون و 63۱هزارو ۵9۱ تومان می شود و 
با این بودجه باید برای مســافران قطار شهری، اتوبوس، رســیدگی به 40 میلیون مترمربع فضای سبز، نظافت 
4۵میلیون مترمکعب معابر، جمع آوری روزانه 9۵0 تن پسماند خانگی، مدیریت و نگهداری 4۱0 تجهیز ترافیکی، 
تعمیر و نگهداری 278 سامانه هوشمند مدیریت ترافیک، اجرای 2۱60 برنامه فرهنگی، اطفای ساالنه ۱0هزار حریق 
در سطح شهر و موارد دیگر را مدیریت کنیم.معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداراصفهان، 70 درصد 
درآمد بودجه شهرداری در سال ۱40۱را ساختمانی و غیر ساختمانی، ۱۱ درصد به واگذاری دارایی ها و ۱9 درصد را به 
بخش تسهیالت و اوراق مشارکت مربوط دانســت. وی اظهار کرد: در بودجه امسال بالغ بر دو هزار و 230 میلیارد 
تومان تسهیالت و اوراق مشارکت در حوزه مترو و اتوبوسرانی دیده شده و بخش مصارف در بودجه که همان بودجه 
جاری محسوب می شود سه هزار و ۱9 میلیارد تومان پیش بینی شده است. وی در ادامه  افزود: امسال کتاب بودجه 
در دست چاپ است و در آن منابع و مصارف با طبقه بندی ساده تر و جزئی تر بیان شده تا شهروندان از منابع و مصارف 
مطلع باشند.ابراهیمی با بیان اینکه کتاب آمارنامه ۱400 منتشر شده  و به صورت الکترونیک در دسترس است، 
افزود: از سال ۱387 همه اطالعات و آمار مربوط به شهر اصفهان در کتاب آمارنامه در دسترس بوده، در واقع اطالعات 
مکانی در سامانه داشبورد به عنوان زیرساخت مدیریتی و در قالب گزارش ارائه می شود.وی در ادامه به بیان مهم 
ترین خدمات در اداره کل نوسازی و تحول پرداخت و افزود: میز خدمات غیرحضوری در دسته بندی های مختلف 
حمل و نقل، فضای شهری، معابر و فضای سبز و صدور پروانه الکترونیک همچنان برپاست و اینک، ۱40 خدمت 
در سامانه فعال است که 27 خدمت ازجمله پرداخت عوارض خودرو، پروانه و پایان کار و ۱7 مورد خدمات شهری از 
طریق گوشی های موبایل برای شهروندان قابل دسترس است.معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار 

اصفهان، از نقشه راه هوشمندسازی شهر به عنوان یک سند باالدستی و راه اندازی میز هوشمندسازی صحبت کرد 
و افزود: در حوزه بهبود و تحول، پروژه هایی در دست اجراســت که جایزه تعالی سازمانی در سطح تندیس برای 
شهرداری اصفهان حائز اهمیت است.  همچنین، استقرار نظام HHC، استانداردسازی مدیریت انرژی واجرای 
نظام مدیریت تکنولوژی در دست اجراست. در زمینه مدیریت فرآیندها، اقداماتی صورت گرفته و بانک اطالعاتی 
فرآیندها متناسب با تغییر و تحوالت به سایر سامانه ها مرتبط است. وی یادآور شد: در حوزه پژوهش، خالقیت و 
فناوری های نوین، اجرای مسابقات و استفاده از طبقه خالق و نخبگان، برگزاری رویداد شهر خالق به مناسبت روز 
جهانی صنایع دستی و برنامه هایی برای رشد صنایع دستی در اصفهان به عنوان محرک اقتصادی و فرهنگی پیش 
بینی شده است. همچنین، سامانه مدیریت دانش در شهرداری اصفهان که بارگذاری تجربیات و مقاالت علمی 
است، شامل 6478 اثر در سامانه است و مراکز دانشگاهی به آن دسترسی دارند. ضمن آنکه، ۱4۵0 طرح از کالن 

شهرهای کشور، 90۱ پایان نامه و ۱2۱9تجربه و 36۵ طرح پژوهشی از شهرداری اصفهان در آن ثبت شده است.
معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان از ۱۱ تفاهم نامه همکاری با دانشگاه ها، 6 هیئت اندیشه 
ورز و لزوم ارتباط با گروه های فکری، برگزاری ایده کاپ ها، توجه به نیازهای فناورانه و تعامل با شرکت های دانش 
بنیان خبر داد و افزود:  امسال احداث رصدخانه شهری باید به نتیجه برسد.  ابراهیمی با عنایت به مباحث اداره ارزان 
شهر و اینکه چشم انداز مجموعه مدیریت شهری افزایش نیرو نیست، به چارت سازمانی اشاره کرد و گفت: طبق 
چارت سازمانی و تعداد پست های سازمانی تعریف شده، شهرداری بالغ بر دو هزار نفر نیروی مازاد دارد که با توجه 
به نیاز فعلی این چارت باید بازنگری و برنامه ریزی برای کاهش نیرو شود. چنانچه، سال گذشته، 400 نفر بازنشسته 
شدند و با روند بازنشستگی و طرح های تشویقی، مشکل مازاد نیروها تا حدودی مرتفع می  شود.وی از اجرای 
۱43هزار پالک پستی برای مناطق 8و ۱0 با همکاری اداره پست و معاونت برنامه ریزی و خدمات شهری خبر داد و 
گفت: سیستم اعالم صوتی در ۵نقطه شهری به ویژه در مواقع بحران راه اندازی می شود. همچنین، افتتاح فضای 
کار اشتراکی، تجاری سازی فیبر نوری و افزایش ظرفیت ذخیره سازی، تخصیص بودجه 28میلیاردی برای کنترل 

مراکز، استقرار و توسعه دوربین های نظارت تصویری با تخصیص بودجه ۱00میلیاردی برنامه ریزی شده است.

محمد نورصالحی، رییس شــورای اســالمی شهر 
اصفهان با اشاره به ســفر نزدیک رییس جمهور به 
اصفهان، خاطرنشــان کرد: به طور کلی این سفر در 
روزها و هفته های آینده انجــام می گیرد. به دلیل 
وجود برخی مشکالت بعضی انتظار داشتند که این 
سفر در زمان زودتری انجام شود که مطابق با ترتیب 
مدنظر دولت، رییس جمهور در روزها و یا هفته های 

آینده به اصفهان می آیند.
رییس شورای اسالمی شــهر اصفهان با بیان اینکه 
قاعدتا در یک نظام برنامه ای که شــامل برنامه ۵ 

ساله، برنامه یک ســاله بودجه، مصوبات مجلس  
است، این سفرها باید شکل نظارت بر حسن انجام 
مقررات و ضوابط داشته باشد، گفت: در عمل آنچه 
در کشور ما اتفاق افتاده انتظارات از این سفرهاست 
و مصوبات دولت به این انتظارات دامن زده می شود. 
عالوه بر مصوبات کلی کشور، در اصفهان این انتظار 
وجود دارد که مسائلی اضافه بر مصوبات و قوانین 
جاری برای آن شــهر و استان در ســفرها تصویب 

می شود که برای اصفهان نیز همانگونه باشد.
وی با ابراز تاسف از عدم نظرســنجی از نمایندگان 
مردم در مرکز اســتان به منظور احصای مشکالت 
در ارائه به رییس جمهور در ســفر به اصفهان، بیان 
کرد: قرار بر آن شد تا اعضای شورای اسالمی شهر 
فهرســتی از مســائل و معضالت را آماده ســازی 

کنند چــرا که با اخــذ برخی مصوبات ویژه شــهر و 
استان بســیاری از مشــکالت به دنبال آن برطرف 
می شود. مجموعه پیشنهادات شورای اسالمی شهر 
اصفهان در قالب جلسه فوق العاده تلفیق جمع بندی 
خواهد شد که برای استاندار و دیگر مسئوالن ارسال 

می شود. 
نورصالحی بــا بیان اینکــه کماکان شــاهد برخی 
تصمیمات روزمره و خلق الســاعه هستیم که تاثیر 
شــگرفی بر اقتصاد و زندگی مردم می گذارد، اظهار 
داشت: از مجموعه دولت انتظار می رود مسائلی که 
قرار است در طول یک ســال در سطح کشور مطرح 
شود مانند مباحث مربوط به آرد و نان و ماکارونی به 
طور کامل حساب شده و با برنامه ریزی قبلی باشد 

که مشکالتی برای زندگی مردم ایجاد نکند. 

رییس شورای اسالمی شهر :

 رییس جمهور در روزهای آینده به اصفهان می آید

در نشست بین المللی میرداماد مطرح شد:

میرفندرسکی و میرداماد؛ بانی تحول در حوزه اصفهان
عضو فرهنگستان علوم و استاد دانشــگاه شهید بهشتی گفت: میرفندرســکی و میرداماد چنان حوزه 
اصفهان را متحول کردنــد که این حوزه مرکزیت یافــت و طالب از کل ایران برای کســب دانش به این 
حوزه مهاجرت می کردند.نشســت بین المللی میرداماد صبح شنبه، ۱7 اردیبهشت در دانشکده ادبیات 
دانشگاه اصفهان برگزار شد، غالمحسین ابراهیمی دینانی، استاد فلسفه دانشگاه تهران در این نشست 
با اشاره به اینکه میرداماد از بزرگ ترین و ناشناخته ترین فیلسوفان است، اظهار کرد: این متفکر بزرگ، 
کتب بسیار ارزشمندی دارد که متاسفانه به خوبی و به درستی خوانده نشده است، چراکه ایشان قدری 
مشکل نویس بوده و به علت احاطه به زبان عربی، نثری سخت داشته است.وی ادامه داد: گفته می شود 
شاگرد را از استاد می توان شناخت، اما در این مورد مالصدرا که شاگرد میرداماد بوده و فلسفه و حکمت 
را نزد او آموخته و اندیشه او نشان دهنده عمق اندیشه استاد است، بیش از استاد خود شناخته و خوانده 
شده است.  ابراهیمی دینانی با اشاره به مباحث عمیق مطرح شده توسط میرداماد بیان کرد: میرداماد 
برخالف صدرالمتألهین قائل به اصالت ماهیت اســت. او اعتقاد دارد با اصالت وجود، انســان به ابهام 
می رسد، اما ماهیت به وجود تعین می دهد و آن را از ابهام خارج می کند و میرداماد برای رهایی از این ابهام 
اصالت ماهیت را مطرح می کند.این استاد فلسفه اضافه کرد: میرداماد در زمینه مبحث حدوث دهری، 
دفعی و تدریجی، حرکت قطعیه، توسطیه و عالیه مباحثی مطرح می کند که پیش از او مطرح نبود و این 
نشان دهنده نبوغ و عمق اندیشه اوست. اگرچه دو ویژگی در شخصیت میرداماد قابل تشخیص است؛ 
باور به خود و دیگری زبان و بیان سخت. وی تاکید کرد: با این وجود، اهل فلسفه باید میرداماد را همراه با 
اساتید خود از نو بخوانند و بازشناسی کنند، چنان که در این مسیر به دور از راحت طلبی قدم بگذارند و جدی 
باشند، ابواب جدید اندیشه عمیق میرداماد برآنها گشوده می شود.  آیت ا... سید مصطفی محقق داماد، 
استاد دانشگاه شهید بهشتی نیز در پیامی به این نشست گفت: میرفندرسکی و میرداماد از دیار فندرسک 
استان گلســتان، چنان حوزه اصفهان را متحول کرده اند که این حوزه مرکزیت یافت و طالب از کل ایران 
برای کسب دانش به این حوزه مهاجرت می کردند.وی ادامه داد: عظمت میرداماد در چند نکته است؛ اول 
اینکه جامعه منقول و معقول است، به این معنا که  هم فقیه است، هم محدث و هم حکیم و مثل برخی از 
علما تنها در حکمت ورود نکرده است. این موضوع از رساله های فقهی به جا مانده از او عیان است. استاد 
دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به اینکه میرداماد موسس مکتبی به نام حکمت یمانی است، گفت: او را 
معلم ثالث خوانده اند، چراکه حکمت و دانشی را خود بنیان نهاد و رشد داد که مالصدرا  بن مایه حکمت 
متعالیه را از حکمت یمانی میرداماد گرفته است.وی اضافه کرد: میرداماد در حکمت یمانی، حکمت مشاء،  
اشراق، کالم شیعه، آموزه های دینی شیعی، روایات اهل بیت)ع( و آیات قرآن بهره برده و همه اینها را در 
قالب یک جریان فکری تنظیم کرده است و بیشترین امتیاز این حکمت در مقایسه با سایر جریان های 
فکری بهره بردن از روایات اهل بیت)ع( در این اندیشه است.آیت ا...محقق داماد تصریح کرد: متاسفانه 
آثار میرداماد کمتر خوانده می شود، چراکه ابن سینا و مالصدرا هر دو بسیار زیبا می نویسند و در آثار خود 
نظم داده اند که این نکته در آثار میرداماد کمتر به چشم می خورد.سید مهدی امامی جمعه، عضو هیئت 
علمی دانشگاه اصفهان نیز در این نشست گفت: میرداماد از بزرگ ترین فیلسوفان تاریخ جهان اسالم 
است و تفکر و فلسفه در عالم اسالم قابل تقسیم به دو بخش قبل و بعد از او است، اما حق و حقوق اش 

آن طور که باید ادا نشده است.
وی ادامه داد: از نظر میرداماد نقش فلسفه، نقش آتش زنه ای است که با ایجاد برق و شوک، افراد و وضع 
موجود را تکان بدهد، چراکه فلسفه برای پویایی و حرکت است و با ایستایی، رکود و پذیرش وضع موجود 
در هیچ زمانی سر سازگاری ندارد و مدام خواستار حرکت به سمتی مطلوب و متعالی است.امام جمعه با 
اشاره به اینکه فلسفه، نظام اندیشه ای برای تعالی است و به همین دلیل مالصدرا فلسفه را سفر می داند، 
گفت: انسان عادت به سکون و ماندگاری دارد و این فلسفه است که با ایجاد شک و سوال او را به پویایی و 
حرکت وا می دارد.عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان با اشاره به وضعیت اجتماعی زمانه میرداماد، بیان 
کرد: میرداماد در مقدمه کتاب صراط  المستقیم از تراکم فتنه ها و تجمع رنج ها صحبت می کند؛ از به محاق 
رفتن خردمندان و اینکه علم دوستان خود را از دست داده و ظاهرگرایی و قشری گری ایجاد شده است. 

خبر روزگزارش

استاندار اصفهان: 

اختیار استانداران در 
حوزه دفاتر وزارت خارجه 

استان ها افزایش یابد
اســتاندار اصفهان بــر ضــرورت واگذاری 
اختیارات بیشــتر و جامع تر به استانداران در 
حوزه دفاتر وزارت خارجه استان ها و هماهنگی 

مسئوالن دفاتر با استانداران تاکید کرد.
بــه نقــل از اداره کل روابط عمومــی و امور 
بین الملل اســتانداری اصفهان ، ســیدرضا 
مرتضوی در دیدار با سهرابی، دستیار وزیر امور 
خارجه و پیرپیران، مســئول هماهنگی امور 
نمایندگی های داخــل وزارت امور خارجه، بر 
ضرورت واگذاری اختیارات بیشتر و جامع تر 
به اســتانداران در حوزه دفاتر وزارت خارجه 
اســتان ها در هماهنگی مســئوالن دفاتر با 
اســتانداران تاکید و اظهار داشت: هم افزایی 
دفاتر وزارت خارجه با استانداری ها می تواند 
در توســعه پایــدار و پویای کشــور نقشــی 
کارآمد و راهبردی تر ایفا کند.وی با اشــاره به 
ضرورت بهره گیری مناســب از ظرفیت های 
منطقه ای و جهانی اســتان در رویکرد مبتنی 
بر توســعه درون زای کشــور بیان کرد: نقش 
دفاتر نمایندگی وزارت خارجه در استان ها به 
منظور آشنایی بیشتر سرمایه گذاران خارجی 
با ظرفیت های جاری کشــور راهبردی است.
اســتاندار اصفهان ادامــه داد: در صورتی که 
اختیــارات و توجه الزم به ایــن دفاتر محقق 
شــود، این مراکز می توانند بیــش از این در 
توســعه و گســترش مــراودات اقتصادی، 
فرهنگی و اجتماعی و خلق فرصت ها نقش 
آفرینی کنند.وی خاطرنشــان کرد: اســتان 
اصفهان از جمله استان های برتر کشور است 
که از مزیت هــا و ظرفیت های نافع و فراوانی 
در حوزه صنعت، گردشــگری، صنایع دستی 
و شــرکت های دانش بنیان  برخوردار است، 
اما تاکنون آن گونه که بایــد از این فرصت ها 
بهره برداری موثر و همه جانبه محقق نشــده 
و تقویت این ظرفیت ها توســط وزارت امور 
خارجــه، می تواند نقشــی بســزا در پویایی 
اقتصاد، عمران، آبادانی و پیشــرفت ملی و 

استانی ایفا کند.

کارگاه »ناداستان چیست« با حضور عالیه عطایی در شهرکتاب اردیبهشت اصفهان برگزار خواهد شد.بررسی ناداستان از جمله مباحث و سرفصل هایی است 
که در کارگاه »ناداستان چیست« محور بحث و گفت وگو قرار گرفت.کارگاه »ناداستان چیست« با همکاری دبیرخانه جایزه کتاب اردیبهشت و تدریس عالیه 
عطایی نویسنده و کارشناس ارشد ادبیات نمایشی از دانشگاه هنر تهران، دوشنبه، نوزدهم اردیبهشت ماه از ساعت ۱8 با ظرفیت محدود و رعایت پروتکل های 
بهداشتی در شهر کتاب اردیبهشت اصفهان برگزار شد.عالیه عطایی متولد سیزدهم خرداد ۱360، نویسنده ایرانی-افغانستانی ساکن ایران است. او تاکنون 
چندین رمان تالیف کرده و داستان های کوتاه متعددی نیز در نشریات داخلی و خارجی مانند ناداستان و Guernica به چاپ رسانده است. رمان کافورپوش 
)۱393( او موفق به دریافت جوایز ادبی نظیر مهرگان ادب و جایزه ادبی »واو« شده است. مجموعه داستان »چشم سگ« آخرین کتاب این نویسنده است 

که توسط نشر چشمه راهی بازار شده است.

برگزاری کارگاه »ناداستان« با حضور عالیه عطایی در اصفهان

ارائه صنایع دستی 
با تخفیف ویژه در 

بازارهای کوثر اصفهان
مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار 
و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری 
اصفهــان با بیــان اینکه به مناســبت 
هفته فرهنگی اصفهان طرح »طاقچه 
بازارهای روز کوثر« به اجرا درآمد، گفت: 
این طرح برای نخستین بار در بازارهای 
کوثر اجرا شــد و قیمت بسیار مناسب 
صنایع دستی، شــهروندان را به خرید 

این کاالها تشویق کرد.

وز عکس ر



   

نشســت صمیمانه سرپرســت مدیرعامل ذوب آهن اصفهان با مسئولین و 
کارکنان معاونت برنامه ریزی و توســعه این شرکت برگزار شد.ایرج رخصتی 
پس از شــنیدن ســخنان کارکنان این حوزه، به نقش و اهمیت توســعه در 
پیشبرد اهداف شــرکت اشاره کرد و تالش برای رفع مســائل کلیه کارکنان و 
برنامه ریزی برای باال بردن جایگاه نیروی انســانی را ضروری دانســت.وی 
با اشــاره به لزوم فعالیت های دانش بنیان جدید و تاکیــد بر راه اندازی و به 
اتمام رســاندن پروژه های باقی مانده و در دست اقدام همچون گوگردزدایی 
و PCI ، خواستار سرعت در انجام این پروژه ها و به اتمام رساندن هرچه بهتر 
و زودتر آنها شد.رخصتی توسعه را الزمه حیات همه صنایع دانست و افزود: 
با توجه به لزوم تسریع در پیشبرد پروژه های در دست اقدام شرکت و اینکه 
هم اکنون نقش نظارت اجرایی، شــامل ناظر عالی و ناظر مقیم در پروژه های 
شرکت تجمیع شــده و همین امر صرفه جویی بسیار خوبی را برای ذوب آهن 
اصفهان به دنبال داشته است بجاست تا تمام توان و حداکثر امکانات شرکت 
را در جهت رفع مشکالت و برداشت موانع موجود بر سر راه تکمیل پروژه های 
توســعه ای شــرکت و کارکنان این مدیریت ها به کار بگیریم.در ابتدای این 
نشســت علیرضا رضوانیان، معاون برنامه ریزی و توسعه نیز گفت : در سال 
گذشته، پروژه های مختلفی در شرکت در حال انجام بود که طی سال جاری 
شاهد ثمرات آن خواهیم بود و با تمام توان تالش می شود که پروژه های در 
دســت اقدام طبق برنامه زمان بندی تکمیل و به بهره بردار تحویل شود.وی 
مطرح شدن دغدغه های همکاران و پیشنهادات آنها برای حل مشکالت این 

حوزه در حضور مدیرعامل را نقطه عطفی برای شکوفایی معاونت برنامه ریزی 
و توسعه دانست و پیگیری این دغدغه ها را ضروری دانست .مجید عبدالنبی 
جوزدانی، مدیر فنی و پشــتیبانی اجرای پروژه ها نیــز از برنامه ها، پروژه  ها، 
اقدامات انجام شده و در دست اقدام شرکت گزارشی ارائه کرده و پیش نیازها 
و پیشنهادات خود را در راستای اجرای بهتر امور مطرح کرد.کارکنان معاونت 
نیز به بیان خواســته ها و مشــکالت خود همچون لزوم بازنگری در چارت 
سازمانی، مشکالت پروژه ها، بهبود مسائل رفاهی، حمل و نقل و... پرداخته 

و دغدغه های خود را مطرح کردند.

مدیر دفتر مطالعات و بررسی  های فنی فاضالب آبفای استان اصفهان تکمیل 
و راه اندازی طرح فاضالب چادگان را مستلزم تامین ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار 
دانست و گفت: در صورت تامین اعتبار، طرح فاضالب شهر چادگان سال آینده 
وارد مدار بهره برداری می شود.ســعید شمسایی در خصوص وضعیت اجرای 
پروژه جمع آوری فاضالب چادگان، اظهار کرد: در صــورت تامین اعتبار، طرح 

فاضالب شهر چادگان سال آینده وارد مدار بهره برداری می شود.
وی، تکمیل و راه اندازی طرح فاضالب چادگان را مســتلزم تامین ۲۰۰ میلیارد 
تومان اعتبار دانســت و گفت: این طرح به طور همزمان در ســه جبهه احداث 
تصفیه خانه، اجرای شبکه جمع آوری و انتقال فاضالب و مطالعات احداث دو 
باب ایستگاه پمپاژ در حال اجراست.شمسایی افزود: عملیات احداث تصفیه 
خانه فاضالب چادگان از سال ۱۳۹۲ آغاز شــده و تاکنون ۷۵ درصد پیشرفت 

فیزیکی داشته است.
مدیر دفتر مطالعات و بررسی های فنی فاضالب آبفای استان اصفهان افزود: 
این تصفیه خانه پس از تکمیل و بهره برداری می تواند ۲ هزار و ۳۳۰ متر مکعب 

فاضالب را در شــبانه روز با روش های پیشــرفته لجن فعال و تصفیه تکمیلی 
فیلتراسیون انجام دهد.وی با بیان این که عملیات اجرایی شبکه جمع آوری و 
انتقال فاضالب شهر چادگان ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است، افزود: 
تاکنون ۳۵ کیلومتر از ۴۴ کیلومتر خطوط جمــع آوری و انتقال فاضالب مورد 
نیاز این طرح با استفاده از لوله های پلی اتیلن به قطرهای ۲۰۰ تا ۵۰۰ میلیمتر 
اجرا شده است.مدیر دفتر مطالعات و بررسی های فنی فاضالب آبفای استان 
اصفهان با بیان این که مراحل مطالعاتی دو باب ایســتگاه پمپاژ فاضالب این 
شهر نیز آغاز شده است، افزود: شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان تاکنون 
به تعهدات خود در جهــت اجرای این طرح بــزرگ عمل کرده امــا تکمیل و 
بهره برداری از آن نیازمند تامین اعتباری معادل ۲۰۰ میلیارد تومان اســت که 
امیدواریم در ســفر رییس جمهور به اصفهان به تصویب برسد.گفتنی است؛ 
خبرگزاری فارس روز شنبه در گزارشی با عنوان »آلودگی در کمین آب شرب/ 
پروژه ۱۲ ساله فاضالب چادگان معطل بودجه!« به عدم تکمیل سیستم تصفیه 

فاضالب چادگان پرداخته بود.

شرکت پاالیش نفت )پاالیشــگاه( اصفهان اعالم کرد: کارهای نهایی طرح 
تصفیه گازوییل در این شــرکت در حال اجراست و این پروژه با هدف تولید 

گازوییل یورو ۵ از تیر امسال راه اندازی می شود.
اتاق کنترل مرکــزی طرح تصفیه گازوییل به عنوان گام اساســی شــروع 

عملیات پیش راه اندازی  این پروژه، افتتاح شد.
محمد امیر نیکو همت، رییس هیئت مدیره شــرکت پاالیش نفت اصفهان 
با اشاره به اینکه در جنگ اقتصادی کار بزرگی را به مرحله راه اندازی نزدیک 
کرده ایم، گفت: فعالیت هــای نهایی این طرح با دقــت و تخصص باال در 
حال انجام اســت و به طور حتم آینده ای روشن را برای شرکت و کشور رقم 

می زنیم.
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان نیز با اشاره به طرح تصفیه گازوییل 
با ظرفیت ۱۰۰ هزار بشــکه در روز و ســرمایه گذاری ۵۴۵ میلیون یورو و ۶۹ 
هزار و ۱۳۴ میلیارد ریال، گفت: در زمان حاضر ضریب پیچیدگی پاالیشگاه 
اصفهان ۵.۲ اســت که با اجرای طرح هایی مانند تصفیه گازوییل، ضریب 
پیچیدگی این شرکت به ۸.۷ می رســد و رابطه قیمت نفت خام و فرآورده 

های حاصل از آن )کرک اسپرد( نیز افزایش می یابد.
محسن قدیری به موضوع مصرف و تامین آب هم اشاره و اضافه کرد: طرح 
تصفیه خانه پساب شــاهین شهر )اســتفاده از آب خاکستری( با ظرفیت 
تقریبی ۷۵۰ متر مکعب در ساعت به منظور اســتفاده در مصارف صنعتی و 
پیگیری احداث واحد پیش تصفیه فاضالب شاهین شهر در حال اجراست.

وی ادامه داد: با اجــرای ۸۰ کیلومتر خط ریلی همــه صنایع و کارخانه های 
مستقر در محدوده شــاهین شهر به ایســتگاه راه آهن »ورتون« ) در شرق 

اصفهان( متصل خواهند شد و این شــرکت می تواند محصوالت خود را از 
طریق خطوط ریلی به سراسر کشور حمل کند.

قدیری با اشاره به نام گذاری امسال به تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین 
گفت: بیش از ۹۰ درصــد از ۳۶ هزار قطعــه و تجهیزات مورد اســتفاده در 
پاالیشــگاه اصفهان توسط متخصصان و شــرکت های دانش بنیان داخلی 

سازی شده است.
وی افزود: بیشتر کاتالیست های این پاالیشگاه و بسیاری از مواد شیمیایی 

مورد نیاز آن از طریق شرکت های دانش بنیان تامین می شود.
طرح بزرگ تصفیه گازوییل )سوخت دیزل( با سرمایه گذاری ۵۴۵ میلیون 
یورو و ۶۹ هزار و ۱۳۴ میلیارد ریالی در حال راه اندازی مقدماتی در پاالیشگاه 

اصفهان است.
با بهره بــرداری کامل از طرح کالن تصفیــه گازوییل، همــه ۲۰ میلیون لیتر 
گازوییل تولیدی روزانه پاالیشــگاه اصفهان مطابق با استاندارد بین المللی 

یورو ۵ تصفیه شده و ۳۰۰ تن گوگرد حذف می شود.
شرکت پاالیش نفت اصفهان ) پاالیشــگاه اصفهان ( در زمان حاضر وظیفه 
تامین حدود ۲۵ درصد از سوخت کشور را به عهده دارد و بنزین و گازوییل از 
محصوالت اصلی این شرکت به شمار می آید به طوری که سوخت ۱۶ استان 

از جمله اصفهان را تامین می کند.
روزانه ۱۲ میلیون لیتر بنزین یورو ۵ و چهــار میلیون لیتر گازوییل یورو۵ در 
این واحد صنعتی تولید می شود.ایـن شرکت با حدود ۳۰ نوع فرآورده نفتی 
اصلی و ویژه در منطقه ای به مســاحت ۳۴۰ هکتار در شمال غربی اصفهان 

واقع و ظرفیت آن حدود ۳۷۵ هزار بشکه در روز است.

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه معتقد اســت زمانی در کشور شاهد یک تحول 
دانش بنیان خواهیم بــود که صنایع بزرگــی همچون فــوالد مبارکه متحول و 
دانش بنیان شوند و این در حالی اســت که فوالد مبارکه زیرساخت های تحقق 
شعار ســال ۱۴۰۱ را فراهم کرده و آماده ایفای نقش ویژه خود با محوریت شعار 
»تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین« است.رهبر معظم انقالب کلیدواژه »تولید« 
را برای نام گذاری ســال های اخیر انتخاب فرموده اند و این امر نشــان دهنده 
اهمیت موضوع تولید برای ایشان و نقش ویژه تولید در گره گشایی از مشکالت 
کشور است؛ به لطف خداوند متعال، در بحث تولید زیرساخت های بسیار خوبی 
در گروه فوالد مبارکه شکل گرفته و در حوزه تولید محصوالت کیفی اقدامات مثبت 
و دستاوردهای قابل قبولی را شاهد هستیم. در صورتی که موانع تولید از جمله، 
انرژی، حمل و نقل و مواد اولیه برطرف شوند، امکان بهره برداری از تمامی ظرفیت 
تولید موجود در شرکت های تولیدی گروه فوالد مبارکه وجود خواهد داشت؛ گروه 
فوالد مبارکه در لبیک به منویات مقام معظم رهبری در نخستین ماه سال جدید، 
موفق به رکوردزنی های متعدد تولید شد و با برنامه ریزی های صورت گرفته قطعا 

شاهد رکوردزنی های بیشتری طی ماه های پیش رو خواهیم بود.

ضرورت گسترش نهضت استفاده از ظرفیت های موجود در کشور
گسترش نهضت اســتفاده از ظرفیت های موجود در کشور از طریق شرکت های 
دانش بنیان امری ضروری است؛ در حال حاضر ظرفیت های بسیار ارزشمندی در 
کشورمان ایجاد شده که باید از آن ها حداکثر استفاده و بهره برداری صورت گیرد؛ 
در صنعت فوالد کشور نیز بیش از ۴۰ میلیون تن ظرفیت تولید وجود دارد و در دیگر 
صنایع مهم ازجمله صنایع مرتبط با انرژی، ظرفیت های موجود خوبی نهفته است 
که باید به آن ها توجه ویژه داشت.افزایش بهره وری و ارتقای میزان استفاده از 
ظرفیت های موجود کشور نیز از اهمیت زیادی برخوردار است؛ نظم بخشی به کار، 
ارتقای کیفیت سرمایه های انسانی، آموزش به سرمایه های انسانی و مدیریت 
علمی از جمله مواردی است که کمک زیادی به استفاده حداکثری از ظرفیت های 

موجود خواهد کرد.

هوشمندی فوالد مبارکه در فراهم سازی زیرساخت  تحقق شعار سال
از آن جایی که فوالد مبارکه یکی از مجموعه های هوشــمند در کشــور اســت، 
خوشبختانه زیرساخت های تحقق شعار سال ۱۴۰۱ را فراهم کرده و آماده ایفای 

نقش ویژه خود با محوریت شعار »تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین« است 
چراکه صنایع بزرگ هر کشور، موتور محرکه اقتصاد و پیشرانان حرکت صنعتی 
و رشد اقتصادی آن کشور هستند.اگر به دنبال تحول هستیم، این تحول باید از 
صنایع بزرگ شروع شود؛ زمانی در کشور شاهد یک تحول دانش بنیان خواهیم 
بود که صنایع بزرگی همچون فوالد مبارکه متحول و دانش بنیان شوند چراکه تاثیر 

خود را در مجموعه های باالدست و پایین دست خود خواهند گذاشت.

نقشه راه نوآوری و فناوری فوالد مبارکه آماده اجراست
فوالد مبارکه به عنوان الگوی ملی موفق بنــگاه داری همچنان که در عرصه های 
مختلف ازجمله بومی سازی، تولید محصوالت کیفی و خاص پیشتاز بوده، باید در 
حوزه دانش بنیان نیز پیشتاز و پیش رو باشد و به عنوان یک عامل موثر و پیشران 
در جهت تحقق منویات مقام معظم رهبری گام بردارد.شرکت پشتیبانی و توسعه 
فناوری و نوآوری فوالد مبارکه از سال گذشته از سوی فوالد مبارکه ماموریت پیدا 
کرد تا نقشه راه حمایت فوالد مبارکه از شرکت های دانش بنیان و ورود جدی به 
حوزه نوآوری و فناوری را ترسیم کند که این امر در اسفندماه سال گذشته توسط 
این شرکت محقق شد؛ نقشه راه نوآوری و فناوری فوالد مبارکه آماده اجراست 
که در همین راستا کمیته های مربوطه شکل گرفته و اتاق فکرهای مرتبط مامور 
شده اند تا این نقشه را که حمایت از شرکت های دانش بنیان، بخشی از این طرح 

جامع را شامل می شود، اجرایی کنند.

ضرورت تحقق بزرگ ترین تحول حوزه نوآوری کشور در فوالد مبارکه
رهبر معظم انقالب اسالمی در یکی از سخنرانی های خود فرمودند: »در خصوص 
دانش بنیان بودن صنایع بزرگ غفلت شــده است«؛ این فرمایش ایشان مؤید 
این موضوع است که نقش شرکت های مادر و بزرگ کشور تا چه اندازه در تحقق 
تولید دانش بنیان و حمایت از مجموعه های دانش بنیان بی بدیل و ویژه است؛ 
در همین راستا ضروری است که بزرگ ترین تحول حوزه نوآوری کشور در فوالد 
مبارکه محقق شود.فوالد مبارکه با حفظ جایگاه خود در حوزه های زیرساختی، 
ورود به کســب وکارهای نوین و ایجاد نوآوری بنا دارد تا به عنوان موتور محرکه 
فناوری و نوآوری کشور، نه تنها در بخش صنایع فوالدی بلکه در دیگر بخش های 
کشور با سرمایه گذاری براساس مدل های پیشرفته جهانی درصدد تحقق این 

مهم باشد.

توسعه مبتنی بر صنعت سبز، متضمن فعالیت های فوالد مبارکه است
تاکیدات مقام معظم رهبری بر توســعه مراکز دانش بنیان، ارتقای بهره وری و 
کاهش هزینه ها در فرمایشات اخیر ایشان، نشان  دهنده صحیح بودن استراتژی 
و مسیری اســت که فوالد مبارکه در آن قرار گرفته اســت؛ فوالد مبارکه همواره 
درصدد جذب سرمایه انســانی دانش بنیان بوده و در کنار آن نیز از شرکت های 
دانش بنیان کشور حمایت کرده است. فوالد مبارکه همواره صنعت دوستدارمحیط 
زیست بوده و توســعه مبتنی بر صنعت سبز، متضمن فعالیت های این صنعت 
در سه محور نوآوری، فناوری و دانش بنیان است؛ فوالد مبارکه اقدامات زیادی 
در راستای حفظ محیط زیست انجام داده و این اقدامات فراتر از استانداردها و 
شاخص های محیط زیست بوده و با فاصله بسیار زیاد در مقایسه با دیگر مراکز 
صنعتی در حوزه رسیدن به صنعت سبز گام برداشته است. طرح های توسعه ای 
بسیاری توســط فوالد مبارکه در ســال ۱۴۰۰ کلید خورده اند و پروژه های زیادی 
توسط این شرکت در حال تکمیل هستند که امیدوارم اشتغال زایی مستقیم و غیر 
مستقیم بیش از ۱۲ هزار نفری از سوی فوالد مبارکه و از طریق اجرای طرح های 
توســعه ای در اقصی  نقاط کشــور کلید بخورد و تعداد قابل توجهــی از جوانان 
کشورمان مشغول به کار شوند.حمایت فوالد مبارکه از شرکت های دانش بنیان 
به عنوان پیشران صنعت منجر خواهد شد که دیگر صنایع کشور نیز در این مسیر 
قرار گیرند؛ ایجاد مرکز نوآوری و فناوری و اهداف دیگر از سال گذشته در دستور 
کار قرار گرفته و با نام گذاری امسال این موضوع بسیار جدی تر پیگیری خواهد 
شد. مجموعه های دانش بنیان مرکز تجمع نیروهای دانش بنیانی است که ارزش 
افزوده ایجاد می کنند. در بســیاری از کشــورهای غربی درصد زیادی از ارزش 
افزوده خود را از فعالیت های دانش بنیان ایجاد می کنند. این اتفاق وقتی می افتد 
که اکوسیستم نوآوری ایجاد شده و این موضوع با داشتن نقشه دانش بنیان و 

پیاده سازی درست آن انجام می شود.

ضرورت هم افزایی برای طراحی  زیست بوم های دانش بنیان
بسیاری از مســائل در زمینه علمی و دانش بنیانی هم به صورت مستقیم و هم 
به صورت غیرمســتقیم با صنعت ارتبــاط دارند که این مهــم، ضرورت طراحی 
زیست بوم را نشان می دهد؛ در این راســتا باید نگاهی درست به مسائل داشت 
و به همین علت فوالد مبارکه در تالش است تا وارد عرصه های جدید کسب و کار 

شده و به حل مشکالت کشور و استان در این عرصه ها بپردازد. خسارتی که فوالد 
مبارکه در محدودیت های انرژی داشته خسارتی جبران ناپذیر بوده و همکاری 
در عرصه دانش بنیان می تواند بهینه سازی مصرف انرژی و افزایش بهره وری را 
به همراه داشته باشد و فوالد مبارکه آماده همکاری با شرکت های دانش بنیان 

در این عرصه است.

آمادگی فوالد مبارکه برای حمایت از فعالیت های دانش بنیان
اصفهان یکی از قطب های مهم صنعت کشور اســت و باید عالوه بر این به قطب 
بزرگ دانش بنیان نیز تبدیل شــود که این موضوع با توســعه صنایع در جهت 
دانش بنیان شدن انجام شود؛ این شهر تاریخی نیروی دانشی زیادی را پرورش 
داده و این موضوع امتیازی مهم برای استان است ولی از این پتانسیل باید بیشتر 
استفاده کنیم تا بتوانیم توسعه بیشتری را در زمینه دانش بنیان رقم بزنیم.نقش 
صنایع بزرگ طی سال های مغفول مانده است؛ در راستای تحقق منویات مقام 
معظم رهبری در حوزه تولید، دانش بنیان و اشــتغال آفرین نیز همین موضوع 
حاکم اســت و صنایع بزرگ ما باید به این فرمایش مقام معظم رهبری لبیک 
بگویند. در حوزه تولید، مجموعه هایی مثل فوالد مبارکه پیشران و پیشتاز بوده اند 
و اتفاقات خوبی رقم زده اند و در حوزه بومی سازی نیز حمایت های قابل توجهی 
از شــرکت های دانش بنیان صورت گرفته و اگر صنایع بزرگ بــه موتور محرکه 
این حرکت تبدیل شوند، به خودی خود صدها و هزاران صنعت کوچک و بزرگ 
دیگر حرکت می کنند. این در حالی اســت که نهادهــای حاکمیتی باید یکایک 
شــرکت های دانش بنیان را فعال کنند و این امر نقش زیربنایی صنایع بزرگ را 
نشان می دهد.به همت دانشگاه های اســتان و شهرک های علمی و تحقیقاتی 
گام های ارزشمندی در سنوات گذشته برداشته شده و بخشی از آن ها با همکاری 
مجموعه های صنعتی بوده است و اکنون با محور قرار دادن شعار امسال و توجه به 
حوزه دانش بنیان توسط مقام معظم رهبری، درصدد این هستیم که با شناسایی 
بهتر این مجموعه ها، همکاری ها را رشــد و توســعه دهیم و در حوزه هایی که ما 
می توانیم به شرکت های دانش بنیان کمک کنیم یا آن ها کمک  حال صنایع باشند، 

با هم افزایی بیشتر، حرکت های بزرگی را آغاز کنیم.
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