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مدیرکل بنیاد شهید و امور
ایثارگران استان:

اصفهان ،میزبان
شهدا می شود
7

آالینده ها عالوه برخسارت به انسان ها ،کشاورزی و تولید
عسل را هم درگیرخواهد کرد؛

ازایرادات تا استثنائات ماده  100درگفت وگو با مدیرکمیسیونهای ماده  ۱۰۰شهرداری اصفهان؛

تغییربه شرط

سایه شوم آالینده ها

فرمانده سپاه استان:

باند قاچاق آرد دراصفهان
دستگیرشد
3

7

مدیرکل کمیته امداد استان :

عکس :ایرنا

سه هزارمددجوی کمیته
امداد استان اصفهان
خودکفا شدند
5

3

عشایرسمیرم ،مهمترین تولیدکننده
پشم استان اصفهان

معاون اقتصادی شهردار خبرداد:

تالش برارتقای وضعیت
معیشتی تمام کارکنان
شهرداری اصفهان

3

 ۱۰هزارحلقه چاه غیرمجازدراصفهان
متروکه شده است
3

7
عضو شورای شهراصفهان:

جنگ سرخابیها برسر
 ۲ستاره سپاهان!

طرح شفافیت ،نقض
حریم خصوصی نیست

امتحانات درحالی حتی برای مقاطع ابتدایی به صورت حضوری و با آزمون کتبی برگزار
می شود که دانش آموزان بخش زیادی ازفرآیند یادگیری را به صورت غیرحضوری گذرانده اند؛

دلهره های ازیاد نرفتنی

6

5
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سازمان آگهی های روزنامه زاینده رود
031_36284167_8
*سید محمدعلی موسوی جاملزاده متولد اصفهان ،نویسنده
و مرتجم معارص ایرانی بود .او را پدر داســتان کوتاه زبان
فارسی و آغازگر سبک واقعگرایی در ادبیات فارسی میدانند.
جاملزاده در ســال  ۱۹۶۵نامزد جایزه نوبل ادبیــات گردید* .

اخبار
ماموریت رییسجمهوربه سازمان محیط زیست و وزارت خارجه برای رفع مشکل
آلودگی هوا؛

مدیران به خط شدند

رییس جمهوربا اشاره به افزایش آلودگی هوا ،سالمتی مردم را موضوعی حیاتی عنوانکرد و اظهارداشت:
مردم نمیتوانند هر روز شاهد چنین وضعیتی باشند و از رییس سازمان حفاظت محیط زیست و وزیر
خارجه میخواهم که بدون فوت وقت در مذاکره با کشورهای همسایه که منشأ این آالیندهها هستند،
موضوع را حل و فصل کنند .سید ابراهیم رییســی «هوای پاک» را از حقوق مردم برشمر د و با اشاره به
افزایش آلودگی هوا دراستانهای مختلفکشور ،اظهارداشت :سالمتی مردم موضوعی حیاتی و آلودگی
هوا برای مردم غیرقابل تحمل است.رییسی تصریحکرد :مردم نمیتوانند هرروزشاهد چنین وضعیتی
باشــند و انتظار دارند دولت با جدیت موضوع را پیگیری کند.رییس جمهور بر همین اساس به رییس
ســازمان حفاظت محیط زیســت و وزیرامورخارجه ماموریت داد بدون فوت وقت ،درارتباط و سفربه
کشورهای همسایهکه مبدأ و منشأ آالیندهها هستند ،موضوع را ازطریق مذاکره با آنها حل و فصلکنند.
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رهبر معظم انقالب در دیدار نمایندگان مجلس شورای اسالمی در بیان

رهبرمعظم انقالب دردیدارنمایندگان مجلس شورای اسالمی:

شاخصهای نماینده و مجلس انقالبی تاکید کردند که انقالبی ماندن

انقالبی ماندن مهم تر از انقالبی بودن است

مهم تر از انقالبی بودن اســت.حضرت آیــت ا...خامنهای ،رهبر معظم
انقالب اسالمی صبح روز گذشته در دیدار رییس و نمایندگان مجلس
شورای اســامی ،فتح خرمشــهر را نماد تغییر یک معادله تلخ به یک
معادله شیرین و تحقق نجات ملی دانســتند و با اشاره به عوامل این
تغییرمعادلهگفتند :قاعده عبورازشرایط سخت ،پیچیده و تلخ و رسیدن
به پیروزی و موفقیت ،عملکرد جهادی ،عزم راسخ ،ابتکار عمل ،از خود
گذشتگی ،نگاه بلندمدت و در رأس همه آنها اخالص و توکل به خداوند
متعال است.ایشان مجلس شورای اسالمی را از ارکان اصلی مدیریت
کشور برشــمردند و با اشاره به دشــواریها و پیچیدگیهای مدیریت
کشورها در شرایط خطیر کنونی بینالمللی ،همه قوا و دستگاه ها را به

امیرعبداللهیان ،راهی سوئیس شد

درک اهمیت جایگاه خود و همکاری صمیمانــه با یکدیگر فراخواندند

حسین امیرعبداللهیان ،وزیرامورخارجه جمهوری اسالمی ایران به منظورشرکت دراجالس مجمع جهانی
اقتصاد «داووس» تهران را به مقصد سوئیس ترککرد.نشست مجمع جهانی اقتصاد (داووس) پس از
 ۲سال وقفه به دلیل همهگیریکرونا درشهرداووس سوئیس درحال برگزاری است .این نشست از۲۲
می (اول خرداد ماه) آغاز و  ۲۶ماه می (پنجم خرداد ماه) نیز پایان مییابد .گفتنی است مجمع جهانی
اقتصاد ( )WEFنشست ساالنه خود را درشهرداووس سوئیسکه قراربود از ۱۷تا  ۲۱ژانویه  ۲۰۲۲برگزار
شود ،به دلیل شیوع اومیکرون سویه جدیدکرونا به تعویق انداخت.

و تاکید کردند :شناخت صحیح تواناییها و آســیبپذیریها یکی از
مسائل بسیار ضروری است زیرا دشــمن بیش از آنکه به تواناییهای
خود امیدوار باشــد به خطا و اشتباههای ما چشــم دوخته است.رهبر
انقالب اسالمی با اشاره به ایام سالروز فتح خرمشهر ،این حادثه عظیم
را فراتر از باز پسگیری یک شهر دانستند و گفتند :فتح خرمشهر در واقع
تغییر یک معادله تلخ و حیاتی به سود رزمندگان اسالمی و تبدیل آن به
یک معادله شیرین بود.حضرت آیت ا ...خامنهای در تبیین علت این
تغییر معادله افزودند :عوامل نجات ملی که با فتح خرمشهر محقق شد

توضیح اربیل درباره اظهارات ضد ایرانی «مسروربارزانی»

عبارتند از :عملکرد جهادی ،از خود گذشــتگی ،عزم راسخ ،ابتکار عمل،

پس ازآنکه مترجم یک شبکه سعودی سخنانی را به نقل ازنخستوزیرمنطقهکردستان عراق درباره «اسارت

نگاه بلند به اهداف و آرمان ها و باالتر از همه اخالص و توکل بر خداوند.

بغداد در دستان تهران» بیان کرد ،دفتر نخســتوزیری منطقه کردســتان به این ترجمه واکنش نشان داد.
دفتر «مسرور بارزانی» نخستوزیر منطقه کردســتان عراق ،بیانیهای در ارتباط با «ترجمه نادرست» اظهارات
نخستوزیر در رسانههای عربی صادر کرد.مترجم شبکه ســعودی «العربیه» حین ترجمه همزمان سخنان
نخستوزیرمنطقهکردستان عراق درحاشیه نشست مجمع جهانی اقتصاد «داووس» به نقل ازمسروربارزانی
گفت« :بغداد اسیر دست تهران شده است!»بنا بر گزارش پایگاه خبری «شفق نیوز» ،پس از انتشار گسترده
این ویدئو دررسانههای عربی ،دفترمسروربارزانی بیانیهای صادرکرد وگفت« :آقای مسروربارزانی نخستوزیر
منطقهکردستان نگفت« :بغداد دردستان تهران اسیراست» و این مجری میزبان بودکه این جمله را بیانکرد».

حضرت آیت ا...خامنهای سپس وارد موضوع مجلس شدند و با تاکید
بر اینکه مجلس شورای اسالمی یکی از ارکان و اضالع اصلی مدیریت
کشورو دارای جایگاه مهمی است ،خاطرنشانکردند :نمایندگان مجلس
از شهرهای مختلف و حتی از شــهرهای کم جمعیت نیز باید به جایگاه
مجلس چنین دیدگاهی داشته باشــند و متوجه سختی و پیچیدگی
مدیریت کشــور باشند.ایشان با اشاره به وســعت ،جمعیت ،جغرافیا،
تاریخ و اقلیم متنوع ایران تاکید کردند :مدیریت کشــوری با موقعیت
ایران عزیز،کاری مهم و با توجه به شرایط ویژهکنونی دنیا ،طبیعتا دشوار
و پیچیده است.

سازمان انرژی اتمی:

درحال مذاکره با روسیه برای توسعه نیروگاه اتمی بوشهرهستیم
سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایرانگفت :ایران و روسیه روابط اقتصادی خوبی دارند و برای توسعه فاز۲
و  ۳نیروگاه اتمی بوشهردرحال مذاکره با روسیه هستیم«.بهروزکمالوندی» درحاشیه نشست مشترک
«جواد اوجی» وزیرنفت ایران و «الکساندرنواک» معاون نخستوزیرفدراسیون روسیه ،با اشاره به اینکه
روابط ایران و روسیه بهویژه درموضوع هستهای بسیارخوب است ،افزود :ما با روسیه درمورد توسعه فاز
 ۲و  ۳نیروگاه اتمی بوشهردرحال مذاکره هستیم.وی ادامه داد :چون این موارد پروژههای بزرگی هستند
به سرمایهگذاری زیادی نیازدارند.کمالوندی تاکیدکرد :ازهمین رو ،باید موضوعات مالی را درنظرداشته
باشیم و درهمین راستا با روسیه مذاکره میکنیم.وی با اشاره به اینکه سفرمعاون نخستوزیرروسیه و
هیئت همراه درزمینه توسعه اقتصادی درهمه زمینههاست،گفت :ایران و روسیه روابط هستهای خوبی
با هم دارند و میخواهیم برای توسعه روابط هستهای مذاکرهکنیم.

رهبر انقالب اسالمی خاطرنشــان کردند :البته در شــرایط امروز دنیا،
مدیریت برای همه کشورها سخت شــده است.رهبر انقالب اسالمی با
تاکید بر اینکه جمهوری اسالمی در برابر همه خصومت ها و دشمنی ها،
سینه سپرکرده و درحال پیشرفت و موفقیت است ،افزودند :نمایندگان
مجلس ،دولت و قوه قضاییه و دســتگاه های دیگر همه باید بدانند که
در چه مدیریت بزرگ و مهمی دخیل هستند و به تناسب این جایگاه،
مراقبت از خود را افزایش دهند.حضرت آیت ا ...خامنه ای خاطرنشان
کردند :باید هم توانایی ها و هم آسیب پذیری ها را به درستی شناخت و
مراقب بود خطا و اشتباهی رخ ندهد زیرا دشمن بیش از آنکه به توانایی
های خود امیدوار باشد ،به اشتباه های ما امید بسته است.رهبر انقالب
با اشاره به تعبیر سابق خود از مجلس یازدهم بهعنوان مجلس انقالبی

افزودند :بعضیها از این تعبیر خوششــان نیامد؛ اما این یک تعبیر

و خاطرنشــان کردند :نماینده انقالبی با عموم مردم همراه اســت ؛اما

حقیقی بود چرا که مردم نمایندگانی را برای این مجلس انتخاب کردند

عوامزده و جو زده نیست بنابراین در قوانین و اقدامات مجلس ،چنانچه

که شعارها و جهتگیریها آنها انقالبی بود.

مخالفت ها منطقی بود آنها را بپذیرید ؛اما در غیر اینصورت ،جنجال و

ایشــانريال اظهارات برخی افراد که شــعارهای انقالب را دردسر برای

فضاسازی علیه مجلس و قانون نباید شما را از انجام وظیفه باز بدارد.

کشور میدانند ،مردود دانســتند و گفتند :حرکت به سمت آرمان های

حضرت آیتا...خامنهای با تمجید از چابکی و گــزارش های بهموقع

انقالب به نفع کشور و موجب درمان دردهای آن است.حضرت آیتا...

دیوان محاسبات طی چند سال اخیر ،افزودند :اخیرا دیوان محاسبات

خامنهای ،انقالبی ماندن را مهمتر از انقالبی بودن خواندند و خاطرنشان

بررسی بودجه بعضی از شرکتهای دولتی را نیز آغاز کرده که اگر آن را

کردند :بعضی افراد در ســال های اول انقالب بسیار پر شور و حرارت و

به همه شرکتهای دولتی تعمیم دهید از جمله امتیازات این مجلس

به تعبیری سوپرانقالبی بودند؛ اما استقامت و طاقت ماندن در این راه

خواهد بود.رهبر انقالب با اشاره به توصیه سابق خود به نمایندگان مبنی

را نداشتند و نتوانســتند در مسیر بمانند بنابراین مشــکلتر از انقالبی

بر پرهیز از دخالــت در انتصابات خاطرنشــان کردند :رییس مجلس

بودن ،انقالبی ماندن فردی و جمعی مجلس است.ایشان با تحسین

گفتند بعضی از نمایندگان از این توصیه دلخور شدهاند ،در حالیکه این

اقدامات خوب انجام شــده در دو سال گذشــته مجلس یازدهم ،در

توصیه به مصلحت خود شماست چرا که اگر در یک منطقه با پیشنهاد یا

ادامه به بیان شاخصهای «نماینده انقالبی» پرداختند و گفتند :اولین

فشار یک نماینده ،مسئولی منصوب شود اما عملکرد او مطلوب نباشد،

شاخص« ،سادهزیستی ،و اسیر تجمالت و اعیاننشینی نشدن» است

مشخص نیست باید از چه کسی بازخواست شود.ایشان در این زمینه

و نباید زندگی نمایندگان با قبــل از دوره نمایندگی تفاوت کند.حضرت

افزودند :یکی از مســائل مهم در قانون اساسی بحث تفکیک قواست

آیتا...خامنهای« ،اصلی -فرعی کردن مسائل کشور و مقدم داشتن

و هر کسی باید به وظایف خود عمل کند ،البته همواره به دولتیها نیز

حل مسائل اصلی» را از دیگر شــاخصهای نماینده انقالبی دانستند

توصیه کردهایم از مشورت و نظرات نمایندگان استفاده کنند.

و گفتند :شــاخص دیگر« ،اجتناب جدی از تبعیض و فســاد» چه در

حضرت آیتا...خامنهای با تاکید بر اهمیت حفظ آبروی افراد و پرهیز

قبال فســاد دیگران و چه مراقبت از خود در مقابل فساد است.ایشان

از بیان مطالب اثباتنشده از تریبون پر اهمیت مجلس ،گفتند :هر چه

«همکاری صمیمانه با قوا و دستگاه های دیگر و همچنین بدنه آنها» و

مسئولیت بیشتر میشــود ،عبادت و تضرع انســان به درگاه خداوند

پرهیز از گروکشی و معارضه را از جمله الزامات مجلس انقالبی دانستند

متعال و شفیع قرار دادن ائمه هدی به درگاه الهی باید بیشتر باشد.

چهره روز

«قالیباف» رییس ماند
محمد باقر قالیباف بــا  ۱۹۴رای نمایندگان ،برای

نواب اول و دوم قرعه کشــی صــورت گرفت که در

ســومین ســال متوالی به عنوان رییس مجلس

نهایت علی نیــک زادثمرین و عبدالرضا مصری به

انتخاب شد و برای مدت یک سال دیگر بر صندلی

عنوان نواب اول و دوم هیئت رییســه مجلس در

سبز ریاست مجلس تکیه زد .نمایندگان در نشست

اجالســیه ســوم مجلس یازدهم انتخاب شدند.

علنی روز گذشــته مجلس شورای اسالمی با 194

نمایندگان سید نظام الدین موسوی را با  153رای،

رای از  281آرای ماخوذه ،محمدباقر قالیباف را به

علیرضا ســلیمی با  146رای و دشتی اردکانی را با

عنوان رییس مجلس در سومین سال دوره یازدهم

 139رای را نیز به عنوان اعضای ناظر هیئت رییسه

مجلس شورای اســامی انتخاب کردند .مرتضی

مجلس برای اجالســیه ســوم مجلــس یازدهم

آقاتهرانی  53رای ،الیاس نادران  21رای و فریدون

انتخاب کردند.در جریان برگزاری انتخابات هیئت

عباسی  3رای کسب کردند و آرای باطله نیز  10رای

رییســه مجلس همچنین ســید محسن دهنوی

بوده است.نمایندگان همچنین در جریان انتخاب

را بــا  165رای ،حســینعلی حاجــی دلیگانی را با

نواب هیئت رییســه مجلس به عبدالرضا مصری

 110رای ،محمد رشــیدی را با  101رای ،علی کریمی

 168رای موافق و علی نیــک زادثمرین  168رای

فیروزجایی را با  101رای ،احمد امیرآبادی فراهانی

موافق دادند که به دلیل یکسان بودن آرای مذکور و

را با  98رای ،احمد نادری را بــا  89رای از مجموع

بر اساس آیین نامه داخلی مجلس برای انتخاب

 283رای مأخوذه را به عنوان دبیران هیئت رییسه

معاون نمایندگی ایران:

مجلس برای اجالســیه ســوم مجلــس یازدهم
انتخاب کردنــد .محمدباقر قالیبــاف در انتخابات
هیئت رییســه مجلس یازدهم در اجالسیه سوم
بازهم کاندیدا بود .وی این بار با سه رقیب دیگر وارد
میدان شد و برخالف اجالسیه های اول و دوم که
هر بار  ۲۳۰رای کسب کرد در این اجالسیه با ریزش
رای روبه رو شــد و تنها  ۱۹۴رای مثبت نمایندگان
پشتیبان ریاست او بر پارلمان شد.

و دلسرد کرده است.این درحالیست که بر اســاس ارزیابی وزارت دفاع انگلیس ،مکانیسم های

ســفیر و معاون نمایندگی ایران در سازمان

صادرات زمینی اوکراین ،بسیار بعید است که جایگزین کمبود ظرفیت حمل و نقل ناشی از محاصره

ملل متحد درباره شــهادت خبرنگار شــبکه
الجزیره توســط رژیم صهیونیســتی اظهار
داشت :شیرین ابوعاقله یکی دیگرازقربانیان
انفعال جامعه جهانی در برابر جنایات جنگی
و تروریسم مستمر رژیم اسراییل علیه مردم
فلسطین است.زهرا ارشادی در نشست آریا
فورموالی شــورای امنیت در مورد حمایت از
روزنامه نگاران درمخاصمات مسلحانه افزود:
رژیم اسراییل علیه مردم فلسطین هستیم.
دیپلمات ارشد ایران در ســازمان ملل اظهار
داشت :شیرین ابوعاقله ،روزنامهنگارکهنهکار
فلسطینی توسط نیروهای اشغالگر در جنین
درفلسطین اشغالی با خونسردی به شهادت

محاصره کاخ ریاست
جمهوری ارمنستان
وضعیــت در مقابل کاخ ریاســت
جمهــوری ارمنســتان در خیابان
باغرامیان بــا درگیری بین پلیس
و مخالفان متشنج است .تردد در
خیابا نهای مجاور که ساختمان
مجلس نیز در آن قرار دارد ،محدود
شده است.

رسید .او صدایی شجاع برای مردمش و نماد
ملی حقیقت و پایداری دربرابراشغال ظالمانه
و بیعدالتی بودکه مردم فلسطین برای مدت
طوالنی متحمل شــدهاند.معاون نمایندگی
ایران در سازمان ملل تاکید کرد :ترور شیرین
ابوعاقله توسط رژیم صهیونیستی بخشی از
جنگ طوالنی مــدت و آزار و اذیت ،ارعاب و
خشونت علیه روزنامه نگاران است که هدف
آن سرپوش گذاشتن بر جنایات رژیم علیه
فلسطینیان بوده که نقض شــدید قوانین و
هنجارهای بین المللی اســت.نماینده ایران
در این نشست تصریح کرد :شیرین ابوعاقله
همچنین یکی دیگرازقربانیان انفعال جامعه
جهانی در برابر جنایات جنگی و تروریســم
مستمر رژیم اســراییل علیه مردم فلسطین
اســت.وی افزود :ما از ســازمان ملل متحد

نوبت اول

به ویژه شــورای امنیت می خواهیم که برای

آگهی مناقصه عمومی

پایــان دادن به تجاوزات و بــی کیفری رژیم
شهرداری منظریه

شهرداری منظریه در نظر دارد به استناد مصوبه  4صورتجلسه  46مورخ  1401/1/20شورای اسالمی شهر منظریه جهت اجرای زیرسازی و آسفالت معابر
اصلی سطح شــهر از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید لذا از کلیه متقاضیان دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد و شرایط مناقصه و پیشنهاد قیمت از
تاریخ  1401/3/5به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) مراجعه نمایند.

م الف1325025:

اسراییل ،تضمین حمایت از مردم فلسطین
و پیگیری اقداماتی برای پاســخگویی این
رژیم در قبال بیشترین جنایات بین المللی
مرتکب شده در سراسر جهان ،اقدامی فوری
انجام دهد.

مجتبی فخاری -شهردار منظریه

ادعای انگلیس درمورد اخالل روسیه درکشتیرانی

«ابوعاقله» ازقربانیان
انفعال جامعه جهانی در
برابرجنایات اسراییل است

این روزها شاهد جنایت شنیع دیگری ازسوی

عکس روز

بین الملل
وزارت دفاع انگلیس در تازهترین ارزیابی خود از تحوالت در اوکراین ادعا کرد که محاصره دریایی
روسیه بر بنادر کلیدی دریای سیاه ،صنعت کشتیرانی تجاری را از فعالیت در این منطقه منصرف

روسیه شــود؛ در نتیجه ،ذخایر قابل توجهی از غالت اوکراینی در انبار باقی مانده و امکان صادرات
وجود ندارد.در این بیانیه آمده :جنگ فشار غیرمستقیمی بر قیمت جهانی غالت وارد کرده است.
در حالی که تهدید محاصره دریایی روســیه همچنان مانع از دسترسی کشتیرانی تجاری به بنادر
اوکراین می شود ،کمبود عرضه ناشی از آن ،قیمت بســیاری از محصوالت اصلی را بیشتر خواهد
کرد.روســیه ،ادعاها در مورد ممانعت از صادرات غالت اوکراین را حــدس و گمان خوانده و اخبار
منتشر شده در این زمینه را تکذیب کرده است .ماریا زاخارووا ،سخنگوی وزارت خارجه روسیه به
اســپوتنیک گفت :اظهارات مبنی بر اینکه روســیه صادرات غالت اوکراینی را در بنادر دریای سیاه
مسدود می کند ،گمانه زنی است.

تصمیم پارلمان عراق برای عادیسازی روابط با تل آویو
پارلمان عراق درباره قانون پیشنهادی ممنوعیت عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی رایگیری
میکند.دستورکارجلسه پارلمان عراق برگزارمیشود ،شامل رایگیری درباره قانون پیشنهادی منع
عادیسازی و برقراری روابط با رژیم صهیونیستی است.در همین راستا ،حاکم الزاملی ،معاون اول
رییس پارلمان عراق گفت ،قانون منع عادی سازی روابط با اسراییل از امور ضروری برای ثبات کشور
است .وی از کمیسیون حقوقی در پارلمان خواســت تالشها در این خصوص و تسریع در انجام
آن را بیشتر کند.پنجشنبه گذشــته پارلمان عراق گزارش و بحث و بررسی درباره قانون پیشنهادی
منع عادیسازی و برقراری روابط با اســرائیل را تکمیل کرد که هدف آن جلوگیری از برقراری هر
نوع رابطه با رژیم صهیونیستی است.فراکســیون «نجات میهن» ،بزرگ ترین ائتالف در پارلمان
عراق ،پیش از این الیحهای را به ریاست پارلمان ارائه کرده بود که درباره جرمانگاری عادیسازی
با رژیم صهیونیستی بود.طبق این گزارش ،عراق هیچ رابطهای با رژیم صهیونیستی برقرار نمیکند
و اکثریت گروههای سیاســی این کشور از عادیســازی با این رژیم خودداری میکنند.روزنامه
عبری «تایمز اسراییل» در گزارشی نوشت ،این قانون عراقی؛ روابط رژیم صهیونیستی را با اقلیم
کردستان عراق قطع خواهد کرد.

خنثی سازی توطئه داعش برای ترور«جورج بوش»
پلیس فدرال آمریکا از یک «توطئه تروریستی» برای ســوء قصد به جان جورج دبلیو بوش پرده
برداشت که اوایل ســال جاری توسط ماموران این سازمان کشــف و خنثی شده است.به گزارش
ایسنا ،بلومبرگ در گزارشی با اعالم این مطلب از یک پناهجوی عراقی به نام شهاب احمد به عنوان
هماهنگکننده و یکی از عامالن احتمالی این طرح نام برده و به نقل از افبیآی آورده اســت که
وی یکی از حامیان داعش محسوب میشود.جزئیات طرحی که از آن به عنوان توطئه قتل رییس
جمهوری سابق ایاالت متحده نام برده میشــود ماه مارس در قالب حکم ویژه و مهر و موم شده
قضایی در اختیار پلیس فدرال قرار گرفته بود.این سند  ۴۳صفحهای که شامل محتویات پیامهای
ارسالی و دریافت شده در تلفن همراه و حساب واتساپ فرد مظنون است طی روزهای اخیر علنی
و از مهر و موم خارج شده اســت .دادســتان فدرال در بیانیه ای اعالم کرد که شهاب احمد ،همان
فردی که بر اساس جزئیات طرح لو رفته برایش حکم قضایی صادر شده بود ،صبح روز سه شنبه
دستگیر و بازداشت شد.این پناهجوی عراقی که ســال  ۲۰۲۰به صورت قانونی وارد خاک آمریکا
شــده به ادعای مقامات امنیتی به هماهنگی و حمایت از طرح ترور رییس جمهوی سابق ایاالت
متحده متهم است.

بامسئولان

پنجشنبه  05خرداد  24 / 1401شوال  26 / 1443می  / 2022شماره 3537

فرمانده سپاه استان:

باند قاچاق آرد دراصفهان دستگیرشد
فرمانده سپاه استان اصفهان از دســتگیری یک باند قاچاق آرد در استان اصفهان با تخلف شش

آالینده ها عالوه بر خسارت به انسان ها ،کشاورزی و تولید عسل را هم درگیر خواهد کرد؛

هزار میلیارد تومانی خبرداد .سردار مجتبی فدا اظهار داشت :زمانی که نیرو مردمی و خدایی نباشد

سایه شوم آالینده ها

هیچگاه در برابر توطئه دشــمنان مقاومت نمیکند.وی با بیان اینکه قبل از انقالب شــش میلیون
بشکه نفت تولید میشد ،افزود :حتی سیب و پرتغال حمایتی به دانشآموزان وارداتی بود و هیچ
کاالیی از خود ایران تولید نمیشــد؛ اما به برکت امام راحل و انقالب اسالمی عزت و سربلندی به
ما داده شد.فرمانده سپاه صاحبالزمان(عج) استان اصفهان با بیان اینکه حوادث امروز اوکراین
نشان داد ایستادگی ما در عرصههای مختلف به حق بوده است ،ابراز داشت :اگر امروز ما مشکالت
در عرصههای مختلف داریم به دلیل بیتوجهی به فرامین رهبر معظم انقالب است .وی در بخش
دیگری ازسخنان خود با بیان اینکه هدفمندی یارانهها باید طی سه دولت قبل اتفاق میافتاد ،افزود:
یک نمونه آن باند قاچاق آرد در استان اصفهان بود که شش هزار میلیارد تومان تخلف دارد که چند

وضعیت آلودگی هوا هم در حالی هر روز بیشتر می

شود که در زمینه آب و نوع آبیاری مزارع در استان
های درگیر خشکسالی هم حرف و حدیث زیاد

است .آبیاری با پساب ها ی فاضالبی هر سا ل
تابستان مطرح می شود ،هر چند تقریبا هیچ نهاد

مسئولی زیر بارتایید چنین کاری در اصفهان نمی رود

نفر آنان دستگیر شدند.وی با بیان اینکه در شرایط قبلی یارانه مردم ایران در کشورهای دیگر هزینه
میشود ،ابراز داشت :باید یکدیگر را توصیه به صبر کنیم و روحیه جهادی و استکبار ستیزی خود را
حفظ کنیم و مرید رهب ر معظم انقالب اسالمی باشیم.

قیمت گوشت مرغ و تخم مرغ روند کاهشی داشته است
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان در مورد وضعیت گوشت مرغ و
تخم مرغ در بازار توضیحاتی داد.حسین ایراندوســت اظهار کرد :مرغ به فراوانی در بازار وجود دارد و
مشکلی دراین زمینه وجود ندارد.معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان
عنوانکرد :با برنامه ریزی های خوبیکه درمجموعه تولیدکنندگان و جهادکشاورزی صورتگرفته بود
تولید مرغ به مقدار کافی وجود دارد و جواب نیاز اســتان را می دهد.ایراندوست بیان کرد :با توجه به
عرضه و تقاضاییکه پیش آمده و با وجود قیمت مصوب مرغکه  ۵٩هزارو  ٨٠٠تومان بود و ما با تولید
قابل توجهی مواجه شدیم خود متولیان امرازاتحادیه مرغدارانکه حلقه اول تولید را تشکیل می دهند،
قیمت راکاهش دادند تا بتوانند رفاه بیشتری را برای مردم به وجود آورند و بتوانند همراهی بیشتری
با اجرای طرح مردمی سازی و توزیع عادالنه یارانه ها انجام دهند.وی افزود :به همین جهت قیمت

هوای اصفهان در حالی وارد ششمین روز

مهسا نعمتی

آلودگی خود می شود که کارشناسان می

گویند تداوم چندین روزه آالینده ها در هوا نه تنها بر سالمتی ،بهداشت و
تردد شهروندان در شهرهای بزرگ تاثیر می گذارد بلکه بر کشاورزی و
تولید عسل هم تاثیرات بسیار بدی به جای خواهد گذاشت .اگر تا سال
های گذشته آلودگی هوا تنها سهم شهرنشینان در کشور بود؛ اما امسال
اغلب شهرستان های کوچک و روستاییان هم با این مسئله دست به
گریبان هستند .روز گذشته شش شهرستان اصفهان به دلیل افزایش
شدید آالینده ها تعطیل شدند .براساس مصوبه کارگره شرایط اضطرار
آلودگی هوای استان ،در شهرستانهای کاشــان ،آران و بیدگل ،نطنز،
اردســتان ،نایین و خــورو بیابانک مــدارس ،مراکز آمــوزش عالی،
دانشــگاهها و ادارات دولتی تعطیل شــدند؛ اما این موجب نمی شود
اثرات زیست محیطی و ســامتی این حد از آلودگی هم کمتر شود در
واقع اگر چه با تعطیلی های جســته و گریخته مدیران تالش دارند تا
مردم را در خانه نگه دارند تا آســیب ها کاهش پیدا کند؛ اما آنقدر جنبه
های مختلف آلودگی و ریزگرد گســترده خواهد بــود که به زودی باید
فکری به حال تولید کشاورزی و ســایر تولیدات دامی و جانوری هم

انجام داد .دیروز اعالم شــد آلودگی هوا بر تولید عســل و محصوالت

فیزیکی و ترکیب شیمیایی خاصی است که پارامترهای اساسی زندگی

کشاورزی هم اثرات بدی دارد در همین زمینه مدیر کل مدیریت بحران

برای گیاهان و حیوانات را فراهم میکند .دما ،رطوبت هوا ،گردش هوا،

استانداری اصفهان گفت تداوم آلودگی هوا بر روی کشت کشاورزان و

اکسیژن و دی اکســید کربن موجود در اتمسفر تاثیرات مستقیمی بر

میزان عسل تولیدی زنبورداران تاثیر بدی به جا خواهد گذاشت .این در

روی محصوالت کشاورزی و تولیدات آنها میگذارد.کیفیت هوا با وارد

حالی استکه درارزیابی های انجام شده درسال  ،۲۰۲۲ایران رتبه سوم

شــدن مواد آلوده کننده به هوا تغییر میکند و محصوالت کشــاورزی

ای نزدیک عالوه برفراوانی درتولید ،روندکاهشی قیمت ها را شاهد خواهیم بود.حسین ایراندوست
اذعانکرد :درحال حاضرمرغ و تخم مرغ روندکاهشی به خودگرفته است ،بدون شک درباقی حوزه ها
نیزهمین روند خواهد بود و ما با این فراوانی محصولیکه داریم دغدغه ها و نگرانی ها رفع شده است.

سخنگوی صنعت برق اصفهان:

میزان تولید عسل را پس از چین و ترکیه به خود اختصاص داده است.

مستقیما با این هوای آلوده در تماس خواهند بود و فعالیت های گیاه با

این مسئله حاصل سال ها سرمایه گذاری و آموزش از طریق نهادهای

همین هوای آلوده ادامه پیدا میکند .وضعیت آلودگی هوا هم در حالی

امسال برنامهای برای خاموشی نداریم

مربوطه از جمله جهاد کشاورزی  ،کمیته امداد و بانک ها بوده است اما

هر روز بیشــتر می شــود که در زمینه آب و نوع آبیاری مزارع در استان

آنچه در آینده در انتظار این ســرمایه گذاری و اشــتغال زایی در مناطق

های درگیر خشکسالی هم حرف و حدیث زیاد است .آبیاری با پساب

سخنگوی صنعت برق اصفهان با بیان اینکه برنامهای برای خاموشیهای تابستان مد نظر نیست،

روستایی است نامعلوم خواهد بود.کارشناسان می گویند حیواناتی که

های فاضالبی هر سال تابســتان مطرح می شود ،هر چند تقریبا هیچ

سبزخوار هســتند بیشــتر تحت تاثیر قرار می گیرند ،چون ذرات گرد و

نهاد مسئولی زیر بارتایید چنین کاری در اصفهان نمی رود؛ اما واقعیت

غباری که روی گیاهان نشسته به بدن آن ها وارد می شود و امکان بروز

چیزی اســت که نمی توان آن را انکار کرد .اغلب مزارع ذرت و ســبزی

بیماری در بدن آن ها را فراهم می کندو زنبورهای عسل که بیش از همه

و صیفی روباز در نزدیکی اصفهان از پســاب های فاضالبی در برخی از

نشــدن برق برای تابستان امســال ،تصریح کرد :افزایش تولید برق
داد.وی در رابطه با دالیل قطع
ِ

تحت تاثیر ریزگردها قرار دارند و این ذرات تولید عسل آن ها را محدود

مواقع استفاده می کنند و حاال آلودگی هوا هم عمال میزان آالینده های

می کند .ضمن اینکه زنبورهای عســل در روزهای غبار آلود برای پرواز،

بیشتری را به این گیاهان وارد می کند .به نظر می رسد با شرایط فعلی

هوا نسبت به سال گذشته از عوامل فقدان خاموشیها است.سخنگوی صنعت برق اصفهان توضیح

پیدا کردن مسیر خود و بازگشت به کندو با مشکل مواجه می شوند.

در آینده ای نزدیک دیگر محصوالت تولید شده در استانی با آلودگی هوا

وضعیت در زمینه کشاورزی هم خوب نیســت .هوا دارای ویژگی های

مانند اصفهان دیگر قابل خوردن هم نباشد.

کافهاقتصاد
عشایرسمیرم ،مهمترین تولیدکننده پشم استان اصفهان
رییس اداره امور عشایر شهرستان سمیرم گفت :عشایر سمیرم با تولید  300تن پشم ،مهمترین
تولیدکننده پشم در استان اصفهان هستند.علی رحیمی اظهار داشت :حضور ۴هزار و  ۷۰۰خانوار
عشایر با جمعیت  ۲۵هزار نفر و  ۶۰۰هزار رأس دام سبک در سمیرم این شهرستان را به بزرگترین
شهرستان عشــایری کشور تبدیل کرده اســت که هرساله با شــروع فصل کوچ از نیمههای دوم
اردیبهشت وارد مراتع سمیرم میشــوند و مدت پنج ماه از سال را از  ۴۵۵هزار هکتار از مراتع این
شهرستان استفاده میکنند.وی افزود :شغل بیش از  ۹۰درصد عشایر دامداری است و ترکزبان
هســتند که در کنار اقوام فارس و لر در این شهرســتان با اتحاد و همدلی زندگی میکنند و عالوه
بر تولید گوشت ،پشــم ،لبنیات و صنایعدستی تولید میکنند و ســهم عمدهای در تولید گوشت
کشور دارند.رحیمی خاطرنشان کرد :هرساله عشایر قشــقایی به ییالق که میرسند بعد از اینکه
مستقر شدند گوســفندان بالغ خود را در رودخانهها میشویند و پشــم گوسفندان را با مشارکت
اقوام میچینند و از هر گوســفند بالغ بر میزان  ۳۰۰تا  ۵۰۰گرم پشــم مرغوب به دســت میآید.
رییس اداره امور عشــایر شهرستان ســمیرم تصریح کرد :عشایر ســمیرم با تولید  ۳۰۰تن پشم
مهمترین تولیدکننده پشــم در استان اصفهان هستند و پشم تولیدشــده توسط عشایر هم برای
بافت صنایعدستی خود اســتفاده میشــود و مازاد بر مصرف خود را به کارخانههای ریسندگی
تحویل میدهند.

رییس شورای تامین دام کشور:

افزایش قیمت گوشت حقیقت ندارد
رییس شورای تامین دام کشور با بیان اینکه قیمت دام سبک پیش از آزاد شدن یارانهها و اکنون،
هیچ تغییری نکرده اســت گفت :شاید قیمت برخی از قطعات گوشــت افزایش یافته باشد ،اما
عمال سایر قطعات گوساله از  ۱۳۰هزار تومان کمتر قیمت خورده و افزایش قیمتهایی که در بازار
مطرح شده است حقیقت ندارد.
منصور پوریان درخصوص تاثیر حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی نهادههای دامی بر بازار گوشت قرمز ،اظهار
ً
عمال این ارز
کرد :ارز  ۴۲۰۰تومانی بیشتر برای تأمین نهادههای دامی اختصاص داده میشد ،اما
در بخش تأمین نهاده آثار منفی بیشتری داشــت و به صنعت دام ضربه وارد کرد؛ زیرا نهادههای
دولتی درنهایت از بازار آزاد ســردرمیآورد .بخش دام ســبک از ورود نهاده دولتی چندان منتفع
نشــد؛ زیرا درمجموع کمتر از هفت درصد از هزینههای تولید دام ســبک را نهاده دولتی تشکیل
میداد.وی افزود :پیش از حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی ،قرار بود دولت انبار تولیدکنندهها را برای دو تا
سه ماه آینده پر کند تا تولیدکننده بتواند در ماههای ابتدایی اجرای این طرح ،از نهادههای موجود
تغذیه کند .همچنین قرار بود صادرات نیز آزاد شــود و بخشی از نقدینگی مورد نیاز دامداران نیز با
روشهایی همچون دامدارکارت توسط دولت تامین شود که هیچ یک از این اقدامات انجام نشد.
رییس شورای تامین دام کشور گفت :پیش از این ،هر کیلو جو و ذرت در سامانه به قیمت ۱,۸۰۰
تومان به فروش میرسید اما با حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی قیمت این نهادهها به هرکیلو  ۱۲,۰۰۰تومان
رسید .بازار داخلی به ویژه محصوالت پروتئینی با یکدیگر مرتبط است ،با آزادسازی ارز دولتی نرخ
گوشت مرغ به هر کیلو  ۶۰هزار تومان رسید که بر قیمت گوشــت قرمز نیز تاثیرگذار است.پوریان
اضافه کرد :تامین گوشت در کشور بیش از نیاز بازار انجام شــده است؛ به همین دلیل با افزایش
عرضه گوشت مواجه هستیم .انتظار میرود شاهد کاهش قیمتها باشیم؛ اما روند بازار متفاوت
بوده است .البته قیمتهایی که در روزهای گذشته در رســانهها اعالم شد که براساس آن قیمت
گوشت گوساله به هرکیلو  ۲۵۰هزار تومان رســیده  ،حقیقت ندارد .یک الشه از اعضای مختلفی
ازجمله ران و گردن تشکیل شده است .اینکه فردی فیله گوساله را با قیمت  ۲۵۰هزار تومان خرید
کند نباید به عنوان رسیدن قیمت گوشت گوساله به این مبلغ برداشت شود؛ زیرا فیله کمتر از سه

گفت :قرار است با مدیریت بار با صنایع ،هیچ خاموشــی خانگی در پیش نباشد.محمدرضا نوحی
اظهار کرد :بهزودی جلسهای با حضور صنایع و دیگر نهادهای مربوطه برای مدیریت بار صنایع برگزار
خواهد شد؛ اما آنچه تاکنون برنامهریزی شده آن است که در بخش خانگی ،قطعی برق رخ نخواهد
 ۳,۰۰۰تا  ۵,۰۰۰مگاوات در حال انجام است .همچنین وجود ذخایر آبی بیشتر و تداوم خنک بودن
داد :از اول فروردین تا امروز نسبت به همین مدت مشابه در سال گذشته به دلیل خنک بودن هوا بار
شبکه سراسری کمتر بوده است؛ درحالیکه سال قبل این بار بیشتر بود.نوحی گفت :دلیل دیگر نیز
برای قطعی نشدن برق در ادامه بهار و تابستان امسال ،برنامهریزی برای مدیریت بار صنایع است.

خبر روز

مدیر روابط عمومی ادارهکل راهوشهرسازی استان پاسخ داد:

رییس گروه حفاظت آب زیرزمینی
آب منطقهای:

مدیرروابط عمومی ادارهکل راهوشهرسازی استان اصفهان با بیان اینکه اطالعات افراد دربانک مسکن ،اداره ثبت اسناد و ادارهکل راهوشهرسازی استانها برای فرم «ج» پایش

 ۱۰هزارحلقه چاه غیرمجازدر
اصفهان متروکه شده است
رییس گــروه حفاظــت آب زیرزمینی آب
منطقهای گفت :در اســتان اصفهان حدود
 ۲۱هــزار حلقه چاه غیرمجاز وجــود دارد که
باالی  ۱۰هزار حلقــه آن غیرفعال و متروکه
هســتند زیرا آبخوا نهــای آب زیرزمینی

دلیل قرمزشدن فرم «ج» ثبتنام نهضت ملی مسکن چیست؟
لزاده اظهار
میشود،گفت :برای ثبتنام نهضت ملی حتما باید فرم «ج» توسط ارگانهاییکهگفته شد ،تایید شده باشد تا فرد وارد فرآیند ساخت این طرح شود.حسنکحا 
کرد :درثبتنام نهضت ملی مسکن و تکمیل اطالعات فرم «ج» ،اطالعات افراد دربانک مسکن ،اداره ثبت اسناد و ادارهکل راه و شهرسازی استانها پایش میشود.وی افزود:
اگرافراد به هرنحوی درگذشته ازتسهیالت بانک مسکن استفادهکرده باشند ،این بانک فرم «ج» فرد را قرمزمیکند؛ همچنین اگرفردی مالکیت شخصی یا دولتی داشته
باشد فرم «ج» وی توسط اداره ثبت اسناد قرمزمیشود.مدیرروابط عمومی ادارهکل راه و شهرسازی استان اصفهانگفت :اگرفردی پیش ازاین مسکن مهردریافتکرده یا
لزاده
ازتسهیالت زمین دولتی با هرمتراژی استفادهکرده یا منازل سازمانی به آنها واگذارشده  ،ادارهکل راه و شهرسازی فرم «ج» آنها را درسیستم قرمزخواهدکرد.کحا 
اضافهکرد :براساس ماده  ۱آئیننامه اجرایی قانون ساماندهی عرضه و تامین مسکن ،افرادیکه سرپرست خانواربوده و ازتاریخ یکم فروردین  ۱۳۸۴فاقد زمین مسکونی
هستند یا افرادیکه ازبیستودوم بهمن  ۱۳۵۷ازامکانات هیچ یک از نهادهای عمومی دولتی شامل زمین ،واحد مسکونی و یارانه خرید استفاده نکرده باشند ،فرم «ج»
آنها سبزخواهد شد.وی تصریحکرد :بسیاری ازمردم ازعلل و جزییات فرم «ج» سبزو قرمزاطالع ندارند.

پتانســیل برداشــت منابع آب را نداشتند.

ارزیابی مجوزدانش بنیان «نوع سه» به شهرک علمی و

مینا بگی اظهار کرد :استان اصفهان پنجمین
اســتان کشــور از نظر وضعیت خشکسالی

تحقیقاتی اصفهان

بهشمارمیآید .همیشه وضعیت خشکسالی
گریبانگیر اســتان بوده اما طی سالها به
واسطه افزایش جمعیت ،استقرار صنایع و
بهره برداری بیرویه در بخشهای مختلف
و نیز کشــاورزی این بحران جدیتر شــده

کیلو از الشه گوساله را تشکیل میدهد.

گوشت مرغ راکاهش دادند و این روند دربقیه حوزه ها نیزدرحال انجام است ،دراین صورت درآینده

اســت.وی افــزود :در حال حاضر اســتان
اصفهان با حدود  ۳۱شهر دارای خطر باالی
فرونشست درسطحکشوررتبه اول را دارد .در
شهر اصفهان شش هزار بنای تاریخی وجود
دارد ،فرونشست زمین تمام میراث فرهنگی
و شریانهای حیاتی استان اصفهان را تهدید
میکند.رییس گروه حفاظت آب زیرزمینی
آب منطقهای اســتان اصفهان گفت :وقتی
به بحران فرونشست زمین اتفاق میافتد،
چارهای به جز کنترل برداشتها و مصارف
وجود ندارد ،همچنین باید تعادل بین منابع
موجود و مصارف برقرار شــود .طی سالها
بیشــتر از بودجهای که در اختیار داشــتیم
مصرف کردیم و به موجــودی توجه نکردیم

رییس شــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان گفت :با
موافقت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری،
ارزیابی مجوزدانش بنیان « نوع سه » برای واحدهای
فناور عضو شــهرک به این مرکز واگذار شــد.جعفر
قیصری افزود :ارزیابی مجوز دانشبنیان نوع ســه
برای واحدهای فناور عضو شهرک علمی و تحقیقاتی
اصفهان بطور آزمایشی به همین مجموعه واگذار شد
که اقدام موثری درزمینه تمرکززدایی و تفویض اختیار
به استان هاست.وی با بیان اینکه صدورمجوزشرکت
های دانش بنیان توسطکارگروه ارزیابی موسسات و

عکس روز

و اکنون به بحران و ورشکســتگی رسیدیم.
وی اضافه کرد :ماجرای فرونشست زمین به
تازگی مطرح نشده بلکه از حدود دهه  ۴۰در
دشت رفسنجان با فرونشست زمین روبهرو

نمایشگاه خودرو

بودیم و میتوانستیم ازمدتها پیش مهیای

چهارمین نمایشگاه خودرو

آن شویم ؛اما به واسطه مصارف بیش از حد
فرصت طالیی را از دست دادیم و اکنون باید
اقدام عاجلی در این راستا صورت بگیرد.بگی
گفت :اگربخواهیم چارهای برای فرونشست
زمین بیندیشیم ،باید برداشت منابع مجاز را
کنترل کنیم.

در تهران افتتاح شد

شرکت های دانش بنیان در معاونت علمی و فناوری

بنیان نوع سه ،کافی است خاطرنشان کرد :اطالعات

ریاســت جمهوری انجام می شــود ،اظهار داشت:

این شــرکت ها درسامانه سراســری ثبت می شود

کارگزارهایی در اســتان ها فعالیــت دارند که نتیجه

اما مرجع ارزیابی آنها شــهرک علمی و تحقیقاتی و

ارزیابی واحدهای فناور را به کارگروه ارزیابی شرکت

کارگزار مستقر در اصفهان است.وی با تاکید بر اینکه

های دانش بنیان ارائه می کنند تا بر اســاس آن کار

ارزیابی دانش بنیان نوع سه توسط شهرک در زمان

صدورمجوزانجام شود.قیصری ادامهکرد :با پیگیری

حاضر فقط برای شرکت های مستقر در این شهرک

های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و با

انجام می شود ،افزود :شهرک هرسال آنها را با دقت و

توجه به استقرارنظام ارزیابی قوی درشهرک علمی و

حساسیت باال ارزیابیکرده و به پیشینه آنها توجه می

تحقیقاتی اصفهان ،ارزیابی مجوزشرکت های دانش

کند.قیصری با اشاره به اینکه ازحدود  ۶۰۰واحد فناور

بنیان نوع سه برای نخستین باردرکشوربه این شهرک

مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان ،حدود

واگذار شــد.وی با بیان اینکه بدیــن ترتیب ارزیابی

 ۲۲۰واحد موفق به اخذ مجوز دانش بنیان شده اند،

شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان ازواحدهای فناور

گفت :حدود  ۱۰۰شرکت نیز داریم که طبق ارزیابی ما

مســتقر عضو این مجموعه برای صدور مجوز دانش

شایستگی مجوزدانش بنیان دارند.
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اولین تصویرمنتشرشده ازنوید محمدزاده درجشنواره
کن؛ عجیب مثل همیشه!

جهان نما

عادت های به ظاهرخوبی که بیشتر مضرند تا مفید

کافه سالمت

فیلم سینمایی «برادران لیال» ساخته
جدید سعید روستایی برای نخستین
بار در بخش رقابتــی هفتاد و پنجمین
فستیوالکن به نمایش درآمد.

مانا مثل «مریم»

کاهش وزن می تواند کار پرچالشی باشد و اگر درباره این موضوع در اینترنت زیاد بخوانید هم ممکن است

داشته باشید ،هم جسمی و هم ذهنی.

که بسیاری از آن ها درســت و مفید به نظر می رسند .با آنکه همیشه درســت این است که از یک پزشک یا

شاید بیشتر به شنیدن عکس این جمله عادت داشته باشــیم اما این هم درست است .خواب زیاد هم به

متخصص تغذیه مشورت بگیرید ،اما گاهی یک تحقیق مختصر درباره این توصیه ها حقیقت امر را روشن

اندازه کمبود خواب مضر است و خطر ابتال به بیماری های مزمن ،همچون بیماری سرخرگ کرونری ،دیابت،

بیشتر گیج شــوید .مطالب زیادی در اینترنت درباره حفظ ســامتی و روش های کاهش وزن وجود دارد

 -۳زیاد می خوابید

می کند.

اضطراب و چاقی را دربزرگساالن افزایش می دهد .اگراحساس میکنید  ۷تا  ۸ساعت خواب شبانه برای تان

در ادامه از عادت هایی خواهیم گفت که گرچه به عنوان یک عادت خوب شــناخته می شوند ؛اما ضرر آن ها

کافی نیست یا بعد از یک خواب مناسب شبانه باز هم احساس خستگی می کنید ،به پزشک مراجعه کنید.

بیشتر از فایده آن هاست.

 -۴به اندازه کافی چربی مصرف نمی کنید

 -۱صبح ها ازخواب خود می زنید تا ورزش کنید

البته دراینجا منظورچربی های سالم است .چربی ها شهرت خوبی ندارند ،اما یکی ازاجزای یک رژیم غذایی

ورزش صبحگاهی را برای بدن مفید می دانند؛ با نوسانات هورمونی طبیعی بدن سازگار است ،کمک می کند

سالم و متعادل هستند و بدن ما به آن ها نیاز دارد .کمک به جذب ویتامین ها ،رشد سلول ها ،حفظ سالمتی

طی روز تمرکز و روحیه ی خوبی داشته باشید و به تنظیم اشتها هم کمک می کند .با این حال ،اگر به خاطر

مغز و چشم ها ،ترمیم آسیب ها و تولید هورمون ها ،تنها تعدادی از فواید آن هاست..

ورزش ازخواب صبح تان بزنید ،می تواند نتیجه عکس داشته باشد .تحقیقات نشان داده میانکمبود خواب

اگر احساس بی حالی می کنید ،بیشتر اوقات گرسنه هستید ،مفصل هایتان درد می کنند یا بیشتر از معمول

و افزایش گرسنگی و پرخوری ارتباط وجود دارد و این امر خطر افزایش وزن و چاقی را باال می برد.

سرما می خورید ،شاید الزم باشد چربی های سالم بیشتری مصرف کنید .این چربی ها در پنیر ،تخم مرغ،

 -۲هرروزورزش می کنید

کره زیتون یا روغن کانوال ،آجیل و آووکادو و دانه کتان یا چیا وجود دارد .اما سعی کنید از چربی های ترانس

اگر می خواهید تاثیر ورزش را واقعا در زندگی خود ببینید ،باید مثل غــذا خوردن یا خواب تان ،یک برنامه

روغن های هیدروژنه ای که در اغلب مواد غذایی فرآوری شده وجود دارد ،دوری کنید.

منظم برای ورزش تان هم داشــته باشــید .اما هر  ۷تا  ۱۰روز باید یک روز به خود استراحت دهید تا پارگی

 -۵مصرف موادی قندی را به کلی کنارمی گذارید

خبر رســید بانو مریم کاظم زاده ،از عکاســان دوران جنگ تحمیلی و زمان انقالب در سن 65

های میکروسکوپیکی که درون بافت های ماهیچه ای ایجاد می شوند التیام یابند و سطح الکتیک اسید و

کاهش مصرف قند فواید زیادی دارد ،از کاهش خطر ابتال به دیابت و کند شــدن روند پیری گرفته تا بهبود

سالگی درگذشت .وی همســر شــهید اصغر وصالی بود که به فرمانده «دستمال سرخ ها»

گلیکوژن در بدن به تعادل برگردد .این کار به ماهیچه ها فرصت می دهد قوی تر شوند و خطر آسیب دیدگی

خواب و کاهش وزن .با این حال ،قطع کامل مصرف قند ممکن است باعث شود به استفاده از شیرین کننده

شهرت داشت.

را کاهش می دهد.

های مصنوعی روی آورید که می توانند به همان بدی قند باشند و باعث دیابت و چاقی شوند.

کاظم زاده از مهر ســال  1359خود را به مناطق جنگی رســاند و در مناطق غربی کشور به کار

افراط در ورزش می تواند باعث خستگی آدرنال (خستگی مرتبط با غدد فوق کلیوی) و باال رفتن وزن ،به ویژه

قند هم می تواند یکی از اجزای یک رژیم غذایی متعادل باشــد ،اما باید به جای آب میوه و شیرینی ،میوه

حرفهای رسانهای مشغول بود .او یکی از همراهان شهید چمران هم بود .عکس های زیادی از

درناحیه شکم شود .علت این اتفاقکورتیزول یا همان هورمون اضطراب استکه وظیفه تنظیم سوخت و ساز

مصرف کنید .با این کار ،عالوه بر قند ،از فیبرهای طبیعی هم برخوردار می شــوید که فواید زیادی برای بدن

آن دوران به یادگار گذاشته که بخشی از آنها در کتاب « عکاسان جنگ » به چاپ رسیده است.

بدن را برعهده دارد .کورتیزول با استرس و فشــار روانی هم رابطه ی مستقیم دارد ،بنابراین استراحت کافی

دارند.

عکاس خبری جنگ ،متولد سال  1335بود و در آغاز جنگ کمتر از  25سال
مریم کاظم زاده،
ِ
داشت .وی سابقه همکاری با روزنامه های انقالب اسالمی  ،کیهان و مجله زن روز را در کارنامه

کاری و حرفهای خود داشت او فرزند یک خانواده سرشناس در شیراز بود وتحصیالت عالیه
اش را در انگلستان به پایان رساند.
مریم کاظمزاده در جایی گفته بود« :غائله کردستان که آغاز شد ،خودم را به عنوان خبرنگار به
مریوان رساندم .شهید وصالی هم با نیروهایش به آنجا آمده بود .شهید چمران من را با اصغر
آشــنا کرد تا مصاحبهای در خصوص پاوه ضبط کنم ،اما با واکنش بدی از سوی اصغر وصالی
مواجه شدم .او میگفت که خبرنگار باید صحنههای واقعی را با چشم خودش ببیند ،نه اینکه
به ثبت شنیدهها اکتفا کند».
از زندگی و تالش این بانوی هنرمند و ثبت کننده لحظات جنگی در بازار نشر اطالعات سه کتاب
در سایت خانه کتاب موجود است که به دلیل قدیمی بودن چاپ برخی از این آثار ممکن است
دربازارنشربه راحتی پیدا نشوند و عالقه مندان بهتراست به سراغکتابخانه های عمومی بروند.
یکی از این کتاب ها «خبرنگار جنگی» نام دارد که خاطرات مریم کاظم زادهاســت و توسط
انتشارات یاد بود در سال  1382منتشر شد .در این کتاب خاطرات آن دوران از زبان کاظم زاده
در  240صفحه روایت شده است.

موج ستایش ها از یوسف تیموری با لبخندی به یاد «علی انصاریان»؛

آفرین پسر!

در آخرین قسمت از اولین فینال «جوکر» ،برای اولینبار به جای لحظات شاد و پر از خنده ،فضای غمگینی بر

جوکرتایم

او انتقادکرده بودند هم برانگیزد .عدهای ازمخاطبان احساسی شدن فضای مسابقه را به شوخی و جدی متاثر

مسابقه حاکم شد و به جای خنده بر لب تماشاگران ،بغض در گلوی آنان نشست.

از حضور احسان علیخانی دانستهاند ،اما یوسف تیموری ناگهان احساساتی شد ،تصمیمش برای خندیدن و

یادی از علی انصاریان توسط محمدرضا علیمردانی باعث شد یوسف تیموری احساساتی شود ،رقبای خود و

حذف ازمسابقه همه درلحظه اتفاق افتاد ،به همین دلیل ازسوی اکثرمخاطبان پذیرفته شد و یوسف تیموری

مخاطبان را غافلگیر کند و به این ترتیب موجی از واکنشهای مثبت به سوی او روانه شود.

را به چهره محبوب این مسابقه تبدیل کرد.

در بخشی از مسابقه محمدرضا علیمردانی از علی انصاریان یاد کرد و یوسف تیموری با تداعی خاطره او تحت
تاثیر قرار گرفت و نتوانســت جلوی اشــکهایش را بگیرد .او طی تصمیم غافلگیرانهای ،برای شادی روح
انصاریان که تصویرش با خنده در یادها مانده ،شروع به خندیدن کرد و از سیامک انصاری خواست او را از دور
رقابت خارج کند .انصاری هم از این تصمیم استقبال کرد و به تیموری کارت قرمز داد .یوسف تیموری به دلیل
بروز احساسات صادقانهاش ،بیتوجهی به برد و باخت و حذف خودخواسته از مسابقه با تحسین تقریبا همه

حسین عبدالباقی زنده است!
ماجرای مرگ مالک ساختمان متروپل آبادان همچنان خبرساز است و رسول اسدزاده ،فعال
رسانهای در همین رابطه یادداشتی منتشر کرده که میخوانید:
«رویین تن بودن انسان دربرابر مرگ تنها مختص مفاخر نیســت .لزوما نام نیک نیست که
جاودانه میشود .گاهی آدمی با خسران به هم نوع نامیرا میشود .وقتی یک ویرانی آغشته
به خون است ،آثار آن با آواربرداری و شست وشو زدوده نخواهد شد .در وسط خیابان امیری،

مخاطبان مواجه شد.یکی از فعالترین شرکتکنندگان«جوکر» یوسف تیموری بود .او با حرکات بامزه خود
رقبایش را به خنده میانداخت و معموال درمواجهه با افراد جدی ،برای خنداندن آنها تالش بیشتری میکرد.
این مسئله باعث شد بسیاری از مخاطبان راجع به عملکردش انتقاد کنند و این تصور که او با هدف پیروزی
بیرحمانه رقبایش را به خنده میانــدازد ،به وجود بیاید ،اما خنده عمدی او در آخرین قســمت فینال همه
قضاوتهای منفی را تغییر داد .تیموری پیش از این هم در رقابت با یوسف صیادی قید پیروزی را زده و به نفع
او کنار رفته بود ،بنابراین به مخاطبان ثابت کرد تالشهایش برای خنداندن رقبا و کارهایی که انجام داده برای
پیروزشدن دراین مسابقه نبوده .هرچندکه محمدرضا علیمردانی برنده اولین فینال شد ،اما یوسف تیموری با
حذف عمدی خود موفق شد محبوبیت ویژهای نزد مخاطبان به دست بیاورد و حتی تحسین مخاطبانی راکه از

همان جا که ادویه فروشــیها و ته لنجی های آبــادان را برای اولین بار دیــدم تا ابد صدای
دهشتناک ریختن متروپل به گوش خواهد رسید ،ســمفونی مرگی که حسین عبدالباقی و
باقی رفقا و شــرکا برای آبادان نواختند .آری آدمی گاهی با زخمی که به میلیونها آدم دیگر
میزند نامیرا میشود .دو روز و دوشب است که روی آبادان خاک میبارد و روی سر و چشمان
ما هم ...ریز گرد را باد خواهد برد ،آبادانیها به شور زندگی باز خواهند گشت ،حتی اگر چند ماه
روی متروپل باران ببارد ،خونها شسته نخواهند شد ،حسین عبدالباقی نخواهد مرد .حسین
عبدالباقی حتی اگرمرده باشد هم زنده است .تا آخرین روزیکه آخرین نفریادش مانده باشد
که متروپل چگونه آغشته به گوشت و خون و پوست و فریاد انسانهای بی گناه وسط امیری
آوار شد ،حسین عبدالباقی زنده خواهد بود»...

اگر با دو برابر «سرعت نور» حرکت کنیم ،چه اتفاقی میافتد؟

کهکشان

ما نه ،ذرات شاید
تا جاییکه آزمایشها و نظریههای علمی نشان دادهاند ،میدانیمکه هیچکس نمیتواند با دو برابرسرعت نور

میتوانیم از آنها استفاده کنیم و در زمان ســفر کنیم .البته فعال از چنین چیزی فقط میتوان در کتابها و

حرکتکند .درواقع هیچ جرمیکه ازماده عادی ساخته شده است ،مثل من و شما ،نمیتواند با سرعتی بیشتر

فیلمهای علمی-تخیلی استفاده کرد و در دنیای واقعی حضوری ندارد.

از سرعت نور حرکت کند .با این حال ،فیزیکدانان احتمال میدهند که برخی ذرات بتوانند تا دو برابر سرعت نور

آیا سفردرزمان امکانپذیراست؟

حرکت کنند.یکی از نظریههایی که توانسته تا حد خوبی پدیدههای کنونی را توجیه کند ،نظریه نسبیت آلبرت

فاصله نزدیکترین ستاره به ما  ۴.۳۵سال نوری است ،به عبارتی ،اگربخواهیم با سرعت نوربه این ستاره سفر

انیشتین است .طبق اطالعاتی که این نظریه به ما میدهد ،سرعت هر چیزی که جرم داشته باشد ،نمیتواند

کنیم ،تقریبا  ۴سال و  ۴ماه طول میکشد .حاال تصور کنید؛ اگر بخواهیم به کهکشان آندرومدا که نزدیک ترین

بیشتر از سرعت نور باشد و این سرعت ،یعنی سه هزار کیلومتر بر ثانیه محدودیتی بر سرعت در جهان است.

کهکشان به ماست و  ۲.۵میلیون سال نوری فاصله دارد،برویم  ۲.۵میلیون سال طول میکشد .این فاصله

حاال اگر بخواهیم جرمی را به حرکت درآوریم ،باید به آن انرژی وارد کنیم و هر چه بخواهیم ســرعت حرکت

زمانی برابر با فرگشت انسان از دومین نیای ما تا امروز است!

آن بیشتر باشد ،باید انرژی بیشتری مصرف کنیم .برای اینکه بخواهیم سرعت جرمی را به بیش از سرعت نور

با این حال ،نظریه نسبیت احتمال وجود کرمچاله ( )Wormholeرا نیز تایید میکند.

برسانیم ،باید به مقدار بســیار زیادی ،به عبارتی بینهایت انرژی مصرف کنیم .با این حال ،تمام منابع انرژی
ما محدود هستند و چنین کاری ممکن نیست.اما این محدودیت سرعت فقط برای اجسامی است که جرم
«معمولی» دارند .البته در نظریههای فیزیک ذراتی فرضی به نام «تاکیون» ( )Tachyonوجود دارند که به
اصطالح از جرم «موهومی» ( )imaginary massتشکیل شدهاند.

تصویرفرضی ازکرمچاله

هنوز مدرکی مبنی بر وجود این ذره وجود ندارد ،اما با توجه به نتایج نظریه نسبیت ،احتمال وجود آنها هست.
اگر این ذرات وجود داشته باشند ،همیشه با سرعتی بیشتر از سرعت نور حرکت میکنند .درست مثل اجرام
معمولی که نمیتوانند سرعتی بیشتر از سرعت نور داشته باشند ،اجرام موهومی نمیتوانند با سرعتی کمتر از
سرعت نور حرکت کنند.برخی فیزیکدانان احتمال میدهند که اگر تاکیونها وجود داشته باشند ،همیشه در
زمان به عقب برمیگردند .اگر چنین فرضیههایی وجود داشته باشند و بتوانیم روزی آنها را مشاهده کنیم،
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دستگیری  ۱۰شکارچی غیرمجازطی دو ماهه نخست امسال

امتحانات در حالی حتی برای مقاطع ابتدایی به صورت حضوری و با آزمون کتبی برگزار می شود که دانش آموزان بخش زیادی از
فرآیند یادگیری را به صورت غیر حضوری گذرانده اند؛

فرمانده یگان حفاظت اداره کل محیط زیست استان اصفهان از دستگیری  ۱۰شکارچی غیر مجاز طی
دو ماهه نخست امسال در این استان خبر داد.سعید یوسفی پور گفت :در فرودین امسال  ۱۱پستاندار
شامل  ۳رأس قوچ ۳ ،رأس بز ۴ ،رأس بزغاله و یک رأسکل توسط  ۴شکارچی غیرمجازشکارشدند
و از این  ۴شکارچی غیر مجاز  ۲سالح غیر مجاز شامل یک قبضه گلوله زنی و یک قبضه ساچمه زنی
و  ۲سالح مجاز کشف شده است.وی افزود :با وجود اینکه  ۳اخطاریه زیست محیطی به شکارچیان

دلهره های ازیاد نرفتنی

غیر مجاز داده شد در فرودین امسال یک دســتگاه دوربین شکاری ،یک قبضه چاقو ۹ ،کیلو گوشت
و یک دستگاه موتور سیکلت تریل کشف و ضبط شد.به گفته فرمانده یگان حفاظت اداره کل محیط
گرچه در خردادماه کالسهای درس به اتمام رســیده ؛ اما امتحانات
نهایی و هماهنگ استان طبق برنامه باید برگزار شود و تنها برای برگزاری
امتحانات داخلی ،مدارس میتوانند در صورت لزوم تغییراتی در زمان
آزمون ایجاد کنند.وی با اشاره به اینکه امتحانات پایان سال در مدارس
طبق برنامه و بدون تغییر در حال برگزاری اســت ،اظهار کرد :با توجه به
اینکه موضوع هدایت تحصیلی در پایه نهم مطرح است و مدارس باید
زودتر اطالعات نمرات را برای آموزش و پرورش ارسال کنند ،تعویق زمان
امتحانات داخلی به صالح نیست با این حال اگر به دلیل شدت آلودگی
تصمیم برلغو امتحاناتگرفته شود ،تابع تصمیماتکارگروه ستاد بحران
خواهیم بود.معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزشوپرورش استان
اصفهان درباره محتوای کتابهایی که در نوبت خردادماه مورد ارزیابی
قرار میگیرند ،اعــام کرد :همه محتوای کتابها مورد ســنجش قرار
میگیرد البته از مطالبی که در نوبت اول تدریس شــده است سواالت
کمتری طرح شد ،موضوع بارمبندی سواالت امتحانی در بخشنامهای
که فروردین و اردیبهشــتماه به مدارس ابالغ شــد به اطالع دبیران و
دانشآموزان رسید و معموال در امتحانات خردادماه محتوای بیشتری
از مطالبی که در نوبت دوم تدریس شده  ،مورد ارزیابی قرار میگیرد.وی

مدارس در حالی به استقبال فصل آزمون

این اساس نتایج یادگیری دانش آموزان با استفاده ازابزارهای متعددی

های پایان سال می روندکه سال تحصیلی

که آزمون یکی از آنهاســت ،سنجیده میشــود و در طیفی از «خیلی

اخیر را با کمترین میزان حضور فیزیکی دانــش آموزان در مدارس به

خوب» تا «نیازمند به تالش بیشــتر» به صورت کیفی_توصیفی ارائه

پایان می رسانند؛ اما آزمون ها حاال حتی درمقاطع ابتدایی هم قراراست

خواهد شد .بنابراین هیچ تغییری در رویکرد و روش ما اتفاق نیفتاده

به صورت کتبی و حضوری برگزار شود نه مانند روال سال های گذشته به

است ،اما چون در ارزشــیابی کیفی_توصیفی ،از مجموعهای از ابزارها

صورت توصیفی .این امر ظاهرا بر اساس مصوبات آموزش و پرورش

میتوان برای ســنجش اســتفاده کرد ،تاکیــد کردیم که بــا توجه به

بوده و سراسری به همه مدارس ابالغ شده است .اما خانواده ها نگران

چالشهایی که در دو سال گذشته داشتیم ،حتما از ابزار آزمون کتبی هم

هستند دانش آموزانی که اغلب دروس را به صورت غیر حضوری و با کم

استفاده شود .این مســئله اما همچنان برای خانواده ها مایه نگرانی و

و کاســت های زیادی فراگرفته اند حاال چطور با امتحانات حضوری و

برای دانش آموزان دلهره آور است .حاال معاون آموزش متوسطه استان

استرس و حواشی ناشی از آن روبه رو شوند .هر چند آموزش و پرورش

اصفهان گفته اســت آزمونهای پایان ســال باید متناسب با آموزش

اعالم کرده آزمون کتبی تنها یک راه سنجش دانش آموزان خواهد بود و

مجازی باشد.معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزشوپرورش استان

به دلیل شرایط ویژه سال های قبل روش های متفاوتی برای آزمون از

اصفهان ،برگزاری امتحانات پایان ســال برای  ۹۶۰هــزار دانشآموز را

پریسا سعادت

خبرخوان

دانش آموزان و میزان یادگیری آنها به کار گرفته خواهد شد .در همین

فصلی خاص در یک سال تحصیلی دانست و گفت :با توجه به مجازی

زمینه رضــوان حکیمزاده ،معــاون آموزش ابتدایــی وزارت آموزش و

بودن آموزش در سه سال اخیر تاکید شد شرایط دانشآموزان را درنظر

پرورش در پاسخ به سوالی درباره میزان افت تحصیلی دانشآموزان در

بگیرند و آزمونهای پایان ســال متناســب با آموزش مجازی باشد.

اثر تحصیل مجازی و برگزاری آزمون به شکل توصیفی درمقطع ابتدایی

ســیداحمد بنیلوحی  ،درباره تاثیر تعطیالت احتمالی آلودگی هوا در

گفت :در خصوص برگزاری آزمونهای کتبی در پایان ســال تحصیلی

اســتان اصفهان بر برگــزاری امتحانــات ،گفت :در مقایســه با برخی

روش ارزشیابی و رویکرد ما ،ترکیب ارزشیابی کیفی_توصیفی است .بر

استانهای دیگر ،شــرایط آلودگی در اصفهان به سطح اضطرار نرسید

با اشاره به اینکه آزمونهای پایان سال باید متناسب با آموزش مجازی
باشد ،افزود :درسه سال اخیرآموزش به شکل مجازی بود وکالسهای
حضوری از چهاردهم فروردینماه امسال آغاز شد بنابراین به همکاران
فرهنگی به ویژه طراحان سوال تاکید شده استکه شرایط دانشآموزان

کارگاه طالسازی ،طعمه حریق شد
سخنگوی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان ازآتشسوزی درکارگاه طالسازی
در بازار بزرگ اصفهان خبر داد و گفت :این کارگاه طالسازی با موقعیت خاص و دسترسی سخت صد
در صد سوخت ،اما با تالش آتشنشانان از سرایت آتش به ســراها و بازار جلوگیری شد.فرهاد کاوه
آهنگران اظهار کرد :ساعت  ۵و  ۱۹دقیقه صبح روز گذشته استشمام بوی دود در منطقه بازار ،انتهای
کوچه یخچال به سازمان آتشنشانی اعالم شد .بالفاصله ایستگاه شماره  ۱۷به محل اعزام شد و با
تفحص بسیارسریع ،مشخص شدکارگاه طالسازی درانتهای یکی ازسراهای بازارطعمه حریق شده
است.وی با بیان اینکه اگر آتشنشــانان دقایقی دیرتر محل حریق را پیدا میکردند قطعا سراها و
مغازههای جانبی هم درگیرمیشد ،افزود :اینکارگاه طالسازی با موقعیت خاص و دسترسی سخت
طعمه حریق شده بود ،درحالیکه  ۲۰دستگاه سیلندر ۱۱کیلویی ۴ ،سیلندراکسیژن وکمپرسورباد در
کارگاه قرارداشت و دربکارگاه بسته بود.کاوه آهنگران با بیان اینکه اگریکی ازکپسولها منفجرمیشد
تلفات جانی داشتیم،گفت:کارگاه طالسازی صد درصد درآتش سوخت ،اما با تالش آتشنشانان از
سرایت آتش به سراها و مغازههای جانبی و سقف بازار جلوگیری شد .به نقل از سازمان آتشنشانی
و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان ،وی خاطرنشان کرد :ایستگاههای شماره  ۹ ،۵ ،۴و  ۱۷در محل
حریق حاضرشدند و حریق درکمترین زمان ممکن ،اطفا شد.سخنگوی سازمان آتشنشانی و خدمات
ایمنی شهرداری اصفهان نسبت به ایمنی بازار بزرگ اصفهان هشدار داد و گفت :اگر این حریق در روز
اتفاق افتاده بود ،خودروهای ما امکان عبورنداشتند و فاجعه به بارمیآمد.

حضوری برگزار خواهد شد.بنیلوحی درباره آمادگی دانشآموزان برای
برگزاری امتحانات خاطرنشان کرد :طبق بازدیدهای میدانی از مدارس
و گزارشهای حوزههای اجرا ،هیچ مشکلی در زمینه برگزاری امتحانات
وجود ندارد و پس از حضوری شدن مدارس از چهاردهم فروردینماه به
مدیران مدارس اعالم شــد که از ظرفیت حضوری شدن برای برگزاری
امتحانات مستمر اســتفاده کنند تا دانشآموزان برای سنجش پایان
سال آمادگی پیدا کنند.وی با اشاره به ابالغ زمان پایان سال تحصیلی در
ماههای گذشته به مدارس ،گفت :تاکنون درخواستی از سوی مدارس
برای دریافت وقت اضافه و تکمیل سرفصلهای کتاب دریافت نشده
اســت زیرا از قبل زمان پایان ســال تحصیلی ،بودجهبنــدی کتابها
مشــخص بود همچنین معلمان با تجربیات ســال قبل ،توانســتند
سرفصلهای درسی را به موقع تکمیل کنند.

مدیرکل کمیته امداد استان :

شهر اتفاق افتاده است.سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان با اشاره به مصدومیت  ۹نفر شامل
 ۶خانم  ۳۰تا  ۴۰ساله و سه نفر آقای  ۲۵تا  ۶۰سال در این حادثه ابراز داشت ۲ :کد  ۱۱۵و آمبوالنس
شبکه بهداشت و یک کد هالل احمر برای امدادرســانی به این حادثه اعزام شدند.وی افزود :همه
مصدومان در حالت هوشیار به بیمارستان شهدای لنجان منتقل شدند.

معاون امداد و نجات هالل احمر استان:

علت بیشترین حوادث دراصفهان تصادفات جاده ای است
معاون امداد و نجات هالل احمر اســتان گفت :طی دو ماه نخست امسال  ۵۸۸مورد حادثه در استان
اصفهان رخ داده که  ۲۸۳مورد آن مربوط به تصادفات جادهای اســت.داریوش کریمی اظهار کرد :در
دو ماه نخست امسال  ۵۸۸مورد حادثه در استان اصفهان به وقوع پیوسته است که از این تعداد ۲۸۳
مورد تصادف و حوادث جادهای ۲ ،مورد ریزش آور ۱۰ ،مورد سیل و آبگرفتگی و  ۲۷مورد حوادثیکه در
کوهستانها رخ داده است.وی افزود :دراین دو ماه  ۴هزارو  ۴۶۵نفرحادثه دیدهاندکه  ۹۹۱مورد مربوط
به تصادفات و و حوادث جادهای ،هزارو  ۲۳مورد سیل و آبگرفتگی ۸ ،مورد ریزش آوارو  ۵۷مورد مربوط
به حوادثکوهستانهای استان است.بهگفته معاون عملیات امداد و نجات هالل احمراستان اصفهان،
 ۹۷۰نفردرتصادفات و حوادث جادهای هزارو  ۲۳نفردرسیل و آبگرفتگی ۸ ،نفرریزش آوارو  ۵۳نفردر
کوهستانها دچارآسیب دیدگی شدند و درمجموعکل آسیب دیدگان  ۴هزارو  ۴۳۴نفراست.کریمی
گفت :توانستیم  ۴۹۰نفر از حادثه و آسیب دیدگان را نجات دهیم که  ۳۲۰نفر از نجات یافتگان مربوط
به تصادفات و حوادث جادهای بوده است .در دو ماه نخست امســال  ۶۶۹تیم عملیاتی ۲ ،هزار و ۶۱۰
نیرو عملیاتی و  ۵۲۶دستگاه آمبوالنس برایکمک و یاری رسانی به مناطق حادثه دیده اعزامکردهایم.

محیط بان در دو ماه نخست امسال در صحنههای دستگیری آنان حضور داشتند.

رهاسازی سنجاب ایرانی درزیستگاه طبیعی خود
یک سنجاب ایرانی پس ازیک روزمراقبت و تیماردرزیستگاه طبیعی خود درسمیرم رهاسازی شد.
رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مبارکه در این باره اظهارکرد :پس از دریافت گزارش
مردمی و مشارکت ارزشمند یکی از طبیعت دوســتان ،این سنجاب  29اردیبهشت ماه تحویل این
اداره شد .مهدی انصاری،گفت :سنجاب یاد شده با توجه به تغذیه مناسب ،سالمت عمومی و بدست
آوردن چابکی و آمادگی مطلوب برای رهاســازی ،در تاریخ  30اردیبهشت ماه در زیستگاه طبیعی
خود در جنگل های بلوط واقع در منطقه شکار ممنوع ونک ســمیرم با موفقیت رهاسازی شد.وی
تصریح کرد :با توجه به اینکه مصادف با روز جهانی تنوع زیستی با شعار «ساخت آینده ای مشترک
برای همه اشکال زندگی» هســتیم ،به منظور بهره برداری های آموزشی و پژوهشی ،کلیه مراحل
مراقبت ،تیمارداری و رهاسازی ،تصویربرداری و مستندسازی شد.سنجاب ایرانی از جوندگان و از
عناصر زیستی ارزشمند ارتفاعات زاگرس بوده که دارای جایگاه و نقش اکولوژیکی ویژه در زیست
بوم جنگلی بلوط از جمله جابه جایی و جوانه زدن بذر بلوط ،حفظ جنگل و زنجیره های غذایی است.

مدیر نظارت بر امور داروی دانشگاه علوم پزشکی:

نوزادان داری حساسیت در استان خبرداد.محمد سلطانی پیرامون کمبود شیر در بازار بیان کرد :شیر
خشــک معمولی که مصرف عام دارد در بازار هیج کمبودی نداشته ،اما در برخی شیر خشک های
رژیمی کمبودیکوتاه مدت دربازاربه وجود آمد،کهکمبود اصلی به حدی زیادی رفع شده است.مدیر
نظارت بر امور دارو و مواد تحت کنترل معاونت غذا و داروی دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان تاکید
کرد :با توجه به برطرف شدن حدود زیادی از کمبود شیر خشــک در استان ،اگر شخصی کمبودی
احساس کرد و نتوانست شیر خشــک خاصی را تهیه کند ،می تواند با شماره  ۱۹۰سامانه رسیدگی
به درخواست های مردمی وزارت بهداشــت ،تماس بگيرد تا به داروخانه دارای شيرخشک مزبور
راهنمایی شود.وی افزود :شیرخشک های رژیمی همانند روال قبل درداروخانه های منتخب توزیع
می شود و به دلیل اینکه فروش این نوع شیر خشک از زنجیره توزیع خارج نشود ،مشخصات نوزاد
در سامانه تیتک ثبت می شود و سهمیه مشخص شــده خود را می توانند خریداری کنند.سلطانی
گفت :امیداریم با تدابیر صورت گرفته ،افزایشی در توزیع شیر خشک در ماه های بعد داشته باشیم
و وقفه و کمبودی در بازار احساس نشود.

معاون محیط زیست استان:

معضل فرونشست زمین با موازیکاری حل نمیشود
ط زیست طبیعی و تنوعزیستی ادارهکل محیطزیست استان اصفهانگفت :تاکنون با وجود برگزاری جلسات متعدد برای حل فرونشست زمین دراصفهان به
معاون محی 

سه هزارمددجوی کمیته
امداد استان اصفهان
خودکفا شدند

هزارهکتارخشک شده استکه به طورطبیعی برای خشک شدن تاالبی با چنین وسعت باید هزاران سال طول بکشد.معاون محیطزیست طبیعی و تنوعزیستی ادارهکل

مدیرکل کمیته امداد اســتان با اشــاره به

محیطزیست استان اصفهان به تدوین دو سند فرادستی درراستای سند سازگاری باکم آبی استان و نقشه راه احیای زایندهرود اشارهکرد وگفت :ساالنه  ۱۷۶میلیون مترمکعب

سیاســت خودکفایــی کمیته امــداد برای
مددجویــان گفــت :این موضــوع موجب
حفظ کرامت انسانی ،خودکفایی و کاهش
وابســتگی به نهادهــای حمایتی شــده و
فرصت های اشــتغال را فراهم می سازد.

خروجی مناسبی دست نیافته ایمکه علت اصلی آن موازیکاری دستگاههای مختلف دراین حوزه است.حسین اکبری افزود  :دستگاههای متولی و موثراستان اصفهان
باید در یک قالب متمرکز برای رفع معضل فرونشست چارهاندیشی کنند و با ابزار رسانه به اقناعســازی افکار عمومی بپردازند.وی با بیان اینکه در سالهای گذشته روی
ت و زایندهرود خطکشیده شده و استمرارحیات فالت مرکزی را به خطرانداخته است،ادامه داد :درسه دههگذشته تاالبگاوخونی با ۴۷
حقابه تاالبگاوخونی ،محیط زیس 

حقابه تاالبگاوخونی استکه باید تامین شود.معاون نظارت و پایش ادارهکل محیطزیست استان اصفهان اظهارکرد :درادوارمختلف اشتباهات زیادی صورتگرفتهکه
به خشکیکامل تاالب و وضعیت نیمه جان زاینده رود و پدیده فرونشست منجرشده است.اکبریگفت :هردفعهکه آب با عنوان «پایداری جریان زیست محیطی» ازسد
زاینده رود بازمیشود ،تنها برای مصرف فضای سبز ،صنعت وکشاورزی بهکارمیرود و تنها باقی مانده آبکشاورزی واردگاوخونی میشود.معاون محیطزیست طبیعی
و تنوع زیستی ادارهکل محیطزیست استان اصفهان با بیان اینکه درمنابع آب زیرزمینی به ورشکستگی رسیده ایم ،اضافهکرد :عوامل مختلفی درفرونشست زمین نقش
داشتهکه برداشت بیرویه ازمنابع آب زیرزمینی دررأس آن قراردارد و ازسوی دیگرساختارزمینشناسی و جنس زمین دررشد آن نقش موثری دارد.

کریم زارع افزود :ســال گذشــته سه هزار

توضیحات سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی:

مددجوی ایــن نهاد با دریافت تســهیالت
بانکی خودکفا و از زنجیــره حمایتی خارج

بیماری خاصی برای کودکان اصفهان شایع نشده است

شدند.وی با بیان اینکه فرصت های اشتغال
زایی با آموزش های فنی و حرفه ای و ارائه
وام در راستای ایجاد کسب و کار انجام می
شود ،تصریح کرد :مددجویان پس از ایجاد
فرصت شغلی در یک مدت معین باز تحت

سخنگوی مرکز اورژانس اســتان اصفهان از مصدومیت  ۹نفر در حادثه ترافیکی سرویس کارکنان

وانت نیسان و پژو تصادف کرده است ،افزود :این حادثه دو کیلومتر بعد از فوالدشهر به سمت زرین

گفت :این افراد در شهرستانهای خمینی شــهر ،چادگان و اردستان دستگیر شدند و در مجموع ۱۳

مدیر نظارت بر امور دارو دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان از توزیع  ۳۱هزار شیر خشک رژیمی برای

برســند و ســپس از دایــره حمایت خارج

وی با بیان اینکه در این حادثه مینی بوس ســرویس کارکنان مرکزبهداشت لنجان با یک دستگاه

غیر مجاز نگهداری و خرید و فروش شده است.فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان اصفهان

ترکیبی یا مجازی به هیچ عنوان مطرح نیست و تمام امتحانات به شکل

شکل غیرحضوری آموختهاند؛ اما تغییر شــیوه برگزاری امتحانات به

حادثه برای سرویس کارکنان مرکزبهداشت لنجان
مرکز بهداشت لنجان خبر داد.عباس عابدی با اشاره به حادثه ویژه ترافیکی در استان اصفهان اظهار

اردیبهشت امسال  ۲قبضهکبک یک قبضهکبوتر ،یک رأس میش شکارو یک خرس توسط شکارچیان

در زمینه طرح سواالت را درنظر بگیرند چرا که بسیاری از محتواها را به

پوشش خواهند بود تا به وضع مالی خوبی

داشت :این حادثه ســاعت هفت و  ۱۳دقیقه به مرکز اورژانس استان اصفهان گزارش شده است.

غیرمجازبه ماموران محیط زیست درمناطقکاله قاضی و مناطق موته شده است.یوسفی پورگفت :در

 ۳۱هزارشیرخشک رژیمی توزیع شده است

چهره روز

بامسئولان

زیست استان اصفهان ،در فروردین امسال دو مورد درگیری و توهین توسط شکار توسط شکارچیان

می شوند.
به گفته زارع ،ســال گذشته  18هزار فرصت
شــغلی در اســتان اصفهان ایجاد شده که
بیــش از پنج میلیــارد ریال بــرای آن وام
پرداخت شده که با گذشــت زمان آن ها به
خود کفایی می رسند.وی یادآورشد :برخی
از صاحبان صنایع با دریافت این تسهیالت
فرصت شــغلی برای مددجویــان ایجاد و
از حمایــت های کمیته امداد نیــز بهره مند
می شوند.
مدیــرکل کمیته امــداد اســتان اصفهان
خاطرنشــان کــرد 14 :هزار میلیــارد ریال
تسهیالت اشتغال برای مددجویان و افراد
غیرتحت پوشــش و دهک های پایین در
اســتان اصفهان برای امســال پیش بینی
شده است.
وی با بیــان اینکه  25هزار کــودک نیازمند
و یتیم تحت پوشــش این نهاد در سراسر
اســتان هســتند ،تصریح کرد :پنــج هزار
نفــر از آنان بــدون حامــی بــوده و در ماه
مبارک رمضــان جــذب حامی تــا حدی
انجام شد.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان ،با بیان
اینکه افزایش عالئم اسهال و اســتفراغ در کودکان
اصفهانی و افزایش مراجعات بیمارســتانی تنها به
دلیل گرمشدن هوا و افزایش بیماریهای ویروسی
در این فصل است ،گفت :آب شرب استان اصفهان
هیچ مشکل خاصی ندارد و تنها توصیه میشود مردم
نکات بهداشتی را رعایت کنند.پیمان عقدک تصریح
کرد :باتوجهبه گزارشهای اداره بهداشــت اســتان
و نیز اســتعالم و تحقیق و آزمایــش مراکز درمانی،

عکس روز

تئاتردرمانی برای
کودکان بیمارستان
امام حسین(ع)
اصفهان
گــروه نمایــش «آب نبــات»،
نمایش «بزرگ ترین دکتر دنیا»
را در بیمارستان امام حسین(ع)
اصفهان اجراکردند.

هیچ ویروس یا عامل خاصی و نیز بیماری خاصی

ویروس خاص و ویژه مســبب این بیماری و عالئم

را نمیتوان علت این رخداد ذکر کرد و آنچه هســت

است یا یک عامل خاص شایع شده  ،چندان دقیق،

همان عالئم و بیماریهای فصلی همیشگی است.

علمی و اثبات شده نیســت .طی چند روز اخیر این

اطالعرسانیهای موجود در شــبکههای اجتماعی

عالئم در برخی کودکان ویزیت شــده درمراکزوجود

و مشاهدات میدانی مبنی بر بروز عالئمی همچون

دارد ولی بیماریهای ویروسی در انتهای بهار و اوایل

اســتفراغ و اســهال در کودکانکه احتمال بروز یک

تابســتان افزایش مییابد و این یک پدیده طبیعی

ویروس دراصفهان و شهرهای دیگررا مطرح میکند

و قابلپیشبینی اســت.وی افزود :عالئم دلدرد،

و مشاهدات میدانی دربیمارستانها و مراکز درمانی

دلپیچه ،اسهال و استفراغ را میتوان از نشانههای

که نشان میدهد تعداد زیادی ازخانوادهها با شکایت

این بیماریهای ویروســی مرتبط با گرمشدن هوا

این عالئم درکودکان شان به مراکزپزشکی و درمانی

دانســت که در کودکان زودتر و بیشتر بروز میکند و

مراجعه داشــتند ،مبنایی برای تحقیقات بیشتر ما

سبب ازدسترفتن آب بدن آنها و بروزعالئم بیقراری

شــد .پیمان عقدک اظهار کرد :اینکــه بگوییم یک

درآنها میشود.

کافه ورزش
جنگ سرخابیها برسر ۲ستاره سپاهان!
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تیمهای پرسپولیس و استقالل درتالش برای جذب  ۲بازیکن سپاهان هستند.یاسین سلمانی پدیده
فصل قبل لیگ برتروکاپیتان تیم ملی امید یکی ازبازیکنانی استکه درپایان فصل بازیکن آزاد خواهد
شد و هردو تیم پرسپولیس و استقالل خواهان به خدمتگرفتن این بازیکن هستند .الزم به ذکراست

حاشیه های فراتر از متن در مجمع فوقالعاده کمیته ملی المپیک؛

سلمانی هم پیشنهادات خارجی دریافتکرده و هم ازخود سپاهان پیشنهاد تمدید قرارداد دارد .بازیکن

وقتی وزیر عصبانی می شود!

دیگریکه مدنظرپرسپولیس و استقالل قراردارد ،سجاد شهباززاده مهاجمگلزن سپاهان است .سجاد
سابقه بازی برای استقالل را درکارنامه دارد و این احتمال وجود داردکه دوباره به تیم سابقش بازگردد.
همچنین پرسپولیسی ها که در تابستان قبلی بارها برای خرید این بازیکن اقدام کردند ،دوباره برای
فصل آینده خواهان جذب سجاد شــدند و احتمال پرسپولیسی شدن این بازیکن هم وجود دارد.با
توجه به اینکه فصل آینده به جام جهانی منتهی خواهد شد ،باید شاهد نقل و انتقاالت بسیارجذاب و
هیجان انگیزی درتابستان امسال باشیم.

مجمع فوقالعاده کمیته ملی المپیک درحالی برگزار شــد که برخالف
شایعاتی که درخصوص شائبه حضور ســوالبرانگیز حسین المسلم،

یاغی فوتبال ایران یک طرفه فسخ کرد؛ فراربه
سمت استقالل!
یک رسانه ترکیهای اعالمکرد محمد نادری ،مدافع ایرانی به ششمین بازیکنی تبدیل شدکه تیم آلتای
را ترککرده است.مشکالت مالی تیم فوتبال آلتای و بالتکلیفی مدیریتی دراین باشگاهکه این فصل از
سوپرلیگ ترکیه سقوطکرده است ،منجربه جدایی ستارههای خارجی شده است .محمد نادری مدافع
ایرانی آلتای آخرین بازیکنی است که به دلیل دریافت نکردن مطالباتش ،اقدام به فسخ یک طرفه
قراردادشکرده است .سایت  yeniasirترکیه درگزارشی با عنوان «یک ستاره دیگرازآلتای فرارکرد»
به این موضوع پرداخت و نوشت« :محمد نادری مدافع چپ ایرانی در شرایطی که مدیریت باشگاه
نتوانست مبلغ  ۱۸۸هزار یورو برای او واریز کند ،از حق فســخ قراردادش استفاده کرد و به ششمین
بازیکن خارجی تبدیل شدکه آلتای را ترک میکند».به نوشته این سایت« ،آیهان دوندار» رییس تازه
منصوب شده باشگاه آلتای نتوانست مبلغ  ۱۸۸هزاریوروییکه باید به محمد نادری پرداخت میکرد
را فراهمکند تا این بازیکن هم قراردادش را یک طرفه فسخکند .ازنادری به عنوان یکی ازگزینه هایی
نام برده می شودکه با استقالل توافقکرده است.

مدیر کل شورای المپیک آسیا و حیدر فرمان مدیر بازیهای آسیایی
و دپارتمان ورزش شورای المپیک آسیا بهعنوان مهمان ویژه مجمع،
مطرح شده بود اما پرواز این دو چهره عالیرتبه ورزش جهان به ایران
به دلیل گرد و غبار شــدید لغو شــد .با این حال امــا مجمع درحالی
برگزار شد که پیش تر هیئت اجرایی دو تاریخ برگزاری را برای مجمع
انتخاباتی پیشنهاد داده بود؛  20تیر یا  30مرداد .با این حال در جریان
مجمع و به درخواســت اعضا و البته به دلیل در پیش بودن بازیهای
کشورهای اسالمی پیشنهاد شد تاریخ ششم شهریور جایگزین سیام
مرداد شود و درنهایت از بین  60رای ،شامل  57رای حاضر و سه رای
وبیناری 15 ،نفر به برگزاری انتخابات در تاریخ  20تیرماه رای دادند تا
 41رای به تاریخ ششم شهریور اختصاص یابد .چهار رای هم مخدوش
اعالم شد .به این ترتیب مقرر شــد انتخابات کمیته ملی المپیک در
تاریخ ششم شهریور برگزار شود.
حاشیههایی که بیش ازمتن برجسته شد

بازیکنان تیم ملی:

«مجید» نمیپوشیم!
فدراسیون فوتبال ایران ۱۹ ،اردیبهشت ماه را به عنوان آخرین روز ارسال مدارک برای حضور در مناقصه
تهیه البسه تیمهای ملی فوتبال مشــخص کرده بود تا در تاریخ  ۲۱اردیبهشت ماه با گشایش پاکتها
درباره نحوه همکاری با شرکت منتخب به جمعبندی برسد.بازشدن پاکتها درمناقصهایکه برگزارشد،
فدراسیون فوتبال را طبق معمول به دو گزینه برای عقد قرارداد البسه تیمهای ملی رسانده است؛ برند
مجید و آلاشپورت چراکه البسه سایربرندها درکشورهای خارجی مثل آلمان تولید میشود و به دلیل
تحریمها و مشکالتیکه بابت رسیدن لباسها به ایران وجود دارد و البته هزینهایکه این برندها دریافت
میکنند ،فدراسیون فوتبال ترجیح داده استکه آلاشپورت را انتخابکند .ازطرف دیگرتاکیدهاییکه به
استفاده ازبرند ایرانی برای تیم ملی فوتبال میشود ،برند مجید را هم به رغم هزینه باالییکه برای تامین
البسه تیم ملی دریافت میکند ،درکنارآلاشپورت به مرحله نهایی انتخاب رسانده است.حاال چند روزهم
ازآخرین وعده اصولی برای تعیین تکلیف نهایی اسپانسرالبسه تیم ملی میگذرد و همچنان تصمیمی
قطعی برای این منظورگرفته نشده و قراردادی با هیچ یک ازشرکتهای تولیدکننده لباسکه درمناقصه
شرکتکرد ه بودند ،بسته نشده است.مشکل دیگریکه فدراسیون فوتبال برای عقد قرارداد با برند مجید
دارد این استکه بازیکنان تیم ملی ازلباسهای مجید رضایت ندارند وگفتهاندکه حاضرنیستند درجام
جهانی برند مجید بپوشند! فدراسیون فوتبالکهگویا با درنظرگرفتن جمیع جهات ،برند ایرانی و مجید
را دراولویت عقد قرارداد دارد ،چارهای ندارد جزاینکه رضایت ملیپوشان را جلبکند تا ازتنگنا رها شود.

نکته جالب توجه این که این مجمع خالی از حاشیه نبود؛ از تذکر تند و
تیز وزیر ورزش به هاشم صیامی که سوژه داغ رسانهها شد تا قطع برق
مجموعه ورزشی انقالب که گفته میشد طی سه ماه گذشته بیسابقه
بوده اســت .همین مسئله هم شــائبههایی را در این خصوص ایجاد
کرد و حتی اینترنت ســالن برای مدتی به دلیل نبود برق ،قطع شــد
که برای لحظاتی کار کادرخبری را با مشــکل مواجه کرد .یکی دیگر از
حاشیه های مجمع  ،انتقاد مجید شایسته عضو هیئت اجرایی کمیته
از علیرضا دبیر رییس فدراسیون کشتی بود .دبیر درحالی رای خود را
به صندوق انداخت و بالفاصله مجمع را ترک کرد که شایسته این کارش
را بیاحترامی تلقی کرد تا بگوید« :اینکه میکروفون را روشن کنیم و

سجادی :چرا ورزش را بدنام میکنید؟
ســیدحمید ســجادی ،وزیر ورزش طی برگزاری مجمع کمیته ملی

درســت در زمانی که هنوز مجمــع انتخاباتی به پایان نرســیده بود،

المپیک با لحنی تنــد و تیز خطاب به مهاجــران و پناهندگان ورزش

فیلمی از لحظه ورود وزیر ورزش به سالن مجمع منتشر شد که نشان

اینطور تذکر داد« :چرا ســایر ورزشــکاران را بد نــام میکنید؟ مگر

میداد حمید ســجادی وزیر ورزش خطاب به هاشم صیامی رییس

مهاجرت کار بدی است؟ اگر قرار اســت در کشور دیگری زندگی کنید

فدراســیون دوومیدانی با ادبیاتی تند میگوید« :این حرفها را نزن،

یا اینکه یک ســال به کشــور دیگری بروید یا برای تحصیل به کشور

دفعه آخرت باشد!»

دیگری مهاجرت کنید چرا در قالب تیمهای ورزشی به این کار دست

هرچند صیامــی در مصاحبههای مختلف با رســانهها موضوع را رفع

میزنید و سایر ورزشکاران را بدنام میکنید؟»

و رجوع کرده و گفته وزیر ورزش را به جــام بینالمللی امام رضا(ع)

برویم توهین است .دبیر مثل جلسه قبلی رای خود را انداخت و قبل
از پایان جلسه رفت.
این رفتار درســت نیســت ».انتقادات شایســته اما با حمایت آرش
میراسماعیلی ،رییس فدراســیون جودو از دبیر مواجه شد تا بگوید:
«چرا وقتی دبیر نیست علیه او صحبت میشود؟» در حاشیه مجمع
،اما مصاحبههایی انجام شــد که خواندنش خالی از لطف نیست؛ از
واکنش علی مرادی به پناهنده شدن دختران وزنهبردار گرفته تا توبیخ
تند مهاجران ورزشی توسط وزیر ورزش.

ادامه فشارهای سیاسی برای لغو بازی دوستانه کانادا و ایران
فشارهای سیاسی برای لغو دیدار دوستانه تیمهای ملی فوتبال کانادا و ایران در شهر ونکوور همچنان ادامه دارد.تیمهای ملی فوتبال کانادا و ایران در حالی قرار
اســت در تاریخ پنجم ژوئن ( 15خرداد) در دیداری دوستانه در شــهر ونکوور کانادا به مصاف هم بروند که همچنان برخی افراد و جریانهای سیاسی در کانادا
در تالش برای لغو این بازی و دخالت دادن سیاســت در ورزش هستند.سایت شبکه تلویزیونی «سیبیســی نیوز» کانادا گزارش داد؛ به گفته حمید استیلی
سرپرست تیم ملی فوتبال ایران ،فدراسیون فوتبال کانادا برای برگزاری این بازی دوستانه در ونکوور 400 ،هزار دالر به فدراسیون فوتبال ایران پرداخت خواهد کرد.
استیلی گفته که برای اولین بار در  22سال گذشته ،فدراسیون فوتبال ایران از یک بازی دوستانه سود خواهد برد«.سیبیسی نیوز» برای پیگیری این موضوع با
فدراسیون فوتبال کانادا تماس گرفته که آیا این موضوع صحت دارد و اینکه این پول از کجا تامین شده است؛ اما فدراسیون فوتبال کانادا پاسخی به این پرسش
نداد و چنین بیانیهای را در اختیار این شبکه تلویزیونی قرار داده « :همانطور که استاندارد در فوتبال بینالمللی است ،هزینههای حضور در مسابقات عموما به
تیم میهمان ارائه میشود تا هزینههایی که ممکن است در قرارداد گنجانده نشده باشد ،مانند سفرهای بینالمللی و یا داخلی ،هزینههای زمینی و بیمه را پوشش
دهد».استیلی به رسانههای ایرانی گفته که فدراسیون فوتبال ایران پس از پرداخت هزینههای تیم ،میتواند  200هزار دالر از مبلغ پرداختی را هم ذخیره کند.

علی مرادی ،رییس فدراســیون وزنهبرداری در واکنش به پناهندگی
یکتا جمالی و پریســا جهانفکریان دو دختر وزنهبردار ایرانی گفت:
«احساسم این اســت که یک شــبکه قاچاق انســان این مسائل را
مدیریت میکند ».وی در واکنش به این ســوال خراســان که گفته
میشود یکتا جمالی را توبیخ کرده و این اتفاق عامل مهاجرت وی بوده
است هم گفت« :این بحث حاشیهای و مسائل درون خانوادگی است.
پدر خانواده اگر تذکر ندهد ،وظایفش را انجام نداده است».

سفر تیم ملی به کانادا از لحظه اعالم آن تا امروز پر
از ابهام بوده و آخرین آنها فهرست بازیکنان است.

قدیمی فوتبال ایران اســت و هنــوز در این باره به

هنوز هیچ لیست رسمی اعالم نشده ،ولی قرار دادن

راه حل اســتاندارد و دقیقی نرسیدهایم .کیروش

نام بازیکنان در اینستاگرام فدراســیون فوتبال به

در مقاطعی که با فدراســیون وقت مشکل داشت،

نوعی فهرست اسکوچیچ برای این سفر را لو داد.

تصمیم گرفت فهرســت تیم ملی را در فیســبوک

«عادل» ازعالقه مردم
به خودش سوءاستفاده
میکند؟
ســه روز از انتشــار خبــر «بازگشــت عادل
فردوسیپور» میگذرد؛ خبری داغکه درفضای
رسانهای به دفعات بازنشر شد و عالقهمندان
این مجری ســابق صداوســیما را سر شوق
آورد .بعد از گذشت بیش از  ۳سال از تعطیلی

روزها خبر بازگشت او مدام به گوش میرسد.

در این لیست نام  34بازیکن دیده میشود که برای

خودش منتشــر کند .بعد از کیروش فدراســیون

یک بازی زیاد است .استیلی ،سرپرست تیم ملی

تصمیم گرفت ایــن رویه را اصالح کنــد ،ولی هنوز

گفته که انتخاب بیش از اندازه بازیکن به خاطر این

نتوانسته به فرمول مشــخصی برسد که رسانهها و

اســت که در لحظات آخر بازیکنانی خط میخورند

هواداران را دچار ســردرگمی نکند .معموال در همه

و دیگر زمانی برای انتخــاب بازیکن جدید و انجام

جای دنیا ســرمربی ضمن اعالم فهرست تیم ملی

مراحل ویزا نخواهد بود .یکی دیگر از دالیل باال بودن

یک نشســت خبری هم برگزار میکند تــا درباره

تعداد بازیکنان احتماال این استکه قراربود تیم ملی

انتخابها و برنامهاش توضیح بدهد ،ولی در فوتبال

در کانادا بازیهای بیشتری داشته باشد ،ولی فعال

ایران اعالم فهرست را حتی گاهی به آخرین ساعات

فقط میتوان روی بازی با تیم میزبان حساب کرد.

شب موکول میکنند تا روزنامهها به چاپخانه ارسال

عمل اتفاق افتاده استفاده عادل فردوسیپور
از برند خود برای وایرال کردن یک اپلیکیشن

مضاعفی بهوجود آورده ،ولی شفافیت در این مورد
میتوانســت بهترین تصمیم باشــد .فدراســیون
حداقل میتوانست از چند روز قبل فهرست اولیه را
منتشر کند و به ابهامات پایان بدهد ،ولی این کار را
نکرد تاگمانهزنیها افزایش یابد و ازگوشه وکنارخبر
دعوت این یا آن بازیکن به گوش برسد.

عکس روز

جدید فوتبالی و در نهایت کسب درآمد بیشتر
بوده است .آنچه از آن به عنوان بازگشت عادل
نام برده میشود یک اپ فوتبالی با نام فوتبال
 ۳۶۰و با شعار «فوتبال برای همه» است .تنها
ارتباطی هم که با عادل فردوسیپور دارد ،این
اســت که گفته شــده تیم تولید محتوای اپ
همان همکاران سابق و فعلی فردوسیپور در
برنامه  ۹۰و فوتبال  ۱۲۰هستند و این اپ زیرنظر

و جوانان در جریان سفر به استان
کرمانشاه در مراسم کلنگ زنی ۲۰
زمین چمن مصنوعی مینی فوتبال
روســتایی شــرکت و از دهکــده
المپیک شهر کرمانشاه بازدید کرد.

این دو چندان با هم خوب نیست.

این اظهار نظر ،صالح خشم رئالیها را به دنبال داشت و بسیاری بر این باور بودند که ستاره مصری
به رئال بیاحترامی کرده اســت .تیبو کورتوا ،ســنگربان رئال مادرید نظری متفاوت دارد البته او
توصیهای هم به محمد صالح داشت.
کورتوا گفت :فکر نمیکنم که صالح قصد بیاحترامی به رئال را داشته باشد .من در چلسی با صالح
همبازی بودم .او انســان خوبی است .براین باورم که او بعد از شکســت در فینال لیگ قهرمانان
 ۲۰۱۸انگیزه زیادی برای جبران دارد.

سه بازیکن برترفعلی فوتبال ازنگاه
«رونالدینیو»
ستاره پیشین بارســلونا و تیم ملی فوتبال برزیل از سه بازیکن بزرگ حال حاضر فوتبال جهان از
نگاه خود ســخن به میان آورد.رونالدینیو در ســفر آفریقایی خود این بار وارد مصر شد .او گفت:
خوشحالم که بار دیگر در مصر حضور پیدا میکنم .من در سن  ۱۷سالگی در جام جهانی نوجوانان
به مصر ســفر کردم و با اســتقبال خوب هواداران مواجه شــدم .باوجود آنکه در آن سال هنوز
فوتبالیست مشهوری نبودم؛ اما هواداران مصری به خوبی از من استقبال کردند .من عالقه زیادی
به اهرام مصر دارم .دوست داشتم که مادرم هم این آثار تاریخی را میدید؛ اما متاسفانه فوت کرد.
رونالدینیو درباره بهتریــن بازیکنان حال حاضر فوتبــال جهان گفت :به نظرم مســی همچنان
بهترین بازیکن جهان است .او به همراه نیمار و صالح بهترین هستند .محمد صالح بازیکن بسیار
باکیفیتی است .دوست داشتم که با او همبازی شوم .به نظرم سبک بازی او به من شبیه است.

واکنش «نویر» به احتمال جدایی
«لواندوفسکی»

هم از عکس فردوسیپور استفاده شده است.
عنوان نریشن ویدئوهای اپ هم استفاده شود.
جزاین اپلیکیشن فوتبال  ۳۶۰نکته قابل توجه

ورزشــی دیگرایران مجموعهای است ازاخبار
 ،پیشبینی ،مصاحبه  ،ویدئو و عکس و ...در
حالی که عالقهمندان به فردوسیپور نه دنبال
این چیزها هســتند و نه از لحاظ دسترسی به
تصاویراو به مشکل خوردهاند .احتماال بیش از

سنگربان باتجربه بایرن مونیخ به احتمال جدایی لواندوفسکی از این تیم و حضورش در بارسلونا
واکنش نشان داد.روبرت لواندوفسکی یک فصل دیگر با بایرن مونیخ قرارداد دارد؛ اما خبرهای
زیادی درباره جدایی او و حضورش در بارســلونا به گوش می رســد .مانوئل نویر درباره احتمال
جدایی لواندوفسکی گفت :لواندوفسکی افکار روشن و واضحی دارد و باشگاه هم اینگونه است.
اگر او میخواهد جدا شود باید باشــگاه نظرش را اعالم کند چرا که این بازیکن یک فصل دیگر با
تیم قرارداد دارد.
نویر ادامه داد :سوال این است که آیا در صورت جدایی لواندوفسکی جایگزینی شایسته برای او
داریم؟ باید بگویم که باشگاه بایرن بهترین تصمیم را خواهد گرفت.

 ۹۰درصد کسانی که این اپ را دانلود کردهاند با

«کلوپ» مربی فصل لیگ جزیره شد

همانند برنامــه  ۹۰با اجرای فردوســیپور در

ســرمربی آلمانی لیورپول به عنوان بهترین مربی فصل لیگ برتر انگلیس انتخاب شد.با وجود

این تصور بوده که قرار است یک برنامه ترکیبی
زمانهای مقررببینند.اینکه عادل فردوسیپور
از برند خود برای دیده شــدن یک اپلیکیشن
و درآمدزایی اســتفاده میکند به هیچ عنوان
انتقادبرانگیزنیست.

عکس :ایرنا

ســجادی از وضعیت دوومیدانی هم ناراضی است و در مجموع رابطه

کرد که دوست دارد رئال حریف تیمش شود.

شاید در آینده از صدای این مجری سابق  ۹۰به

ایــن اپ فوتبالی مثل تمــام خبرگزاریهای

سید حمید سجادی ،وزیر ورزش

وزارت ورزش به فدراســیون اعالم کرده اســت ».گویا همین مسئله
هم موجبات خشــم وزیر را به دنبال داشته است .البته گفته میشود

توضیح دهد.وقتی لیورپول راهی فینال لیگ قهرمانان اروپا شد محمد صالح در اظهار نظری اعالم

او فعالیت میکند .چند جایی از اپلیکیشــن

دیگری که مرتبط با فردوسیپور باشد ،ندارد.

سفروزیرورزش و
جوانان به کرمانشاه

پیشکسوتان به مســابقات در اروپا با هزینه فدراسیون را پول ندادن

ســنگربان بلژیکی رئال مادرید به محمد صالح توصیه کرد که درباره اظهار نظر جنجالی اخیرش

نه خبری از چیزی شبیه به برنامه  .۹۰آنچه در

دارد و دریافت ویزا در یک کشــور ثالث دردسرهای

قولی از صیامی به وزیر گفتهاند کــه در آن ،صیامی دلیل اعزام نکردن

توصیه «کورتوا» به «محمد صالح»

نه خبری از بازگشــت مجری محبوب است و

البته ســفر به کانادا مشــکالت خــاص خودش را

رو کرد و نوشت« :شنیده شده برخی پیشکســوتان دوومیدانی نقل

اخبار جهان

با این حال دقت در متن خبر نشــان میدهد

شده باشند و فرصتی برای تحلیل و نقد نباشد!

خاصی نبوده اما خبرگزاری تســنیم ،پشــت پرده دیگری از ماجرا را

سوژه روز

تمرکزروی تهیهکنندگی برنامه فوتبال  ، ۱۲۰این

اعالم فهرست بازیکنان تیم ملی یکی از ضعفهای

دعوت کــرده ولی وزیــر گالیههایی داشــته که در مجمــوع موضوع

مرادی :باند قاچاق انسان پشت فراریکتا جمالی است

برنامه  ۹۰و کوچ فردوسیپور به شبکه ورزش و

اعالم فهرست تیم ملی؛ معضل تاریخی فوتبال ایران!

ماجرای مکالمه عجیب وزیربا هاشم صیامی چه بود؟

آنکه منچسترسیتی عنوان قهرمانی را در لیگ برتر انگلیس به دست آورد؛ اما این یورگن کلوپ بود
که به عنوان سرمربی برتر فصل انتخاب شد .کلوپ نتایج بســیار خوبی با لیورپول به ویژه در نیم
فصل نخست به دست آورد.او در  ۱۸دیدار اخیر تیمش را  ۱۶بار پیروز کرد .لیورپول با دو شکست
کمترین شکست را در بین تیم های لیگ جزیره داشت .این برای دومین بار است که کلوپ چنین
جایزه ای را به دست می آورد.

اخبار
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معاون اقتصادی شهردار خبر داد:

ازایرادات تا استثنائات ماده  100درگفت وگو با مدیرکمیسیونهای ماده  ۱۰۰شهرداری اصفهان؛

تغییربه شرط

طبق نظریه حقوقی  ۱۶۳۲/۷۱۹۲مورخ بیستوپنجم آبانماه  ،۱۳۹۲درحالتی

تالش برارتقای وضعیت معیشتی تمام کارکنان
شهرداری اصفهان

که ساختمان دارای کاربری مسکونی باشــد و تغییر کاربری آن انجام شده

معاون مالی و اقتصادی شهردار اصفهان گفت :به دنبال رشد همه جانبه رفاهیات کارکنان شهرداری

است ،با توجه به اینکه موضوع رای کمیسیون ماده  ۱۰۰ناظر به ساختمان بوده

اصفهان هستیم.محســن رنجبر در جلســه هیئت مدیره شــرکت مترو ،اظهار کرد :شــهرداری

و ساختمان تخریب شده است ،رای اینکمیسیون نیزمنقضی میشود و حق

اصفهــان در مقابل معیشــت کارکنان و

مکتسب صدق نمیکند؛ به عبارت دیگرجریمهکردن متخلف باعث ایجاد حق

کارکنان حساســیت ویــژهای دارد و از

مکتسب در تغییر کاربری برای وی نمیشــود و تا زمانی که ساختمان پابرجا

هر ظرفیتی به منظور ارتقیا معیشــت و

است رای کمیســیون ماده  ۱۰۰باقی اســت و ذینفع میتواند از آن استفاده

وضعیت اقتصادی آنها بهره خواهد برد.

کند و پس از تخریب ساختمان ،چنانچه شخص بخواهد پروانه ساختمانی

وی با اشــاره به انجام طرح طبقهبندی

دریافتکند ،شــهرداری برای صدورپروانه ساختمانی جدید ،تقاضای مالک

مشاغل برای افزایش رفاه کارکنان مترو،

را با طرحهای مصوب شهری (طرح تفضیلی) تطابق میدهد و بر اساس آن

افزود :به دنبال رشد همه جانبه رفاهیات

پروانه صادرمیکند.

با توجه به اینکه رای کمیســیون ماده  ۱۰۰ناظربه تخلف ســاختمانی بوده ،

شهرداری نباید برای اســتعالم مبنی برتجاری بودن محل اقدامی کند ،زیرا

کاربری محل مسکونی است؟

با توجه به رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره  ۱۱۲۱مورخ سیزدهم

شماره  ۱۲۵مورخ نوزدهم اردیبهشــتماه  ۱۳۹۶و رای هیئت عمومی دیوان
عدالت اداری به شــماره  ۵۶۴مورخ چهاردهم شــهریورماه  ،۱۳۹۶دریافت
کمیسیون ماده  ۱۰۰برای بیشترافرادیکه درگیرساختوساز
یا خرید و فروش ملک هستند نامی آشناست؛ اینکمیسیون
وظیفه رسیدگی به تخلفات ساختمانی در شــهرها را دارد و بخشی از معاونت
شهرسازی و معماری شهرداریها بهشمارمیرود.کمیسیون ماده  ۱۰۰متشکل
ازسه عضو اصلی شامل نماینده دادگستری ،نماینده وزارتکشورو عضو شورای
اسالمی شهر است که در رسیدگی بدون اغماض به انواع تخلفات ساختمانی
صالحیت ذاتی دارد و درجهت نظم بخشیدن به شهرسازی و ساختوسازهای
شهری تالش میکند.طبق قانون اگربنایی بدون دریافت پروانه ساختمانی از
مراجع مربوطه ،ساخته شود یا بنای ساخته شده طبق مفاد پروانه نباشد یا بعد
ازپایان ساخت ،بخشهای دیگری به بنا اضافه شود،کمیسیون ماده  ۱۰۰به آن
رسیدگی خواهدکرد.طبق ماده  ۱۰۰قانون شهرداریها ،مالکان اراضی و امالک
واقع در محدوده خدماتی باید پیش از ســاخت ملک از شــهرداریها پروانه
ســاختمان بگیرند و ماموران شــهرداریها نیز موظف هســتند از عملیات
ساختمانی بدون پروانه یا خالف پروانه درزمین محصوریا غیرمحصورجلوگیری
کنند.نخستینبار در ســال  ۱۳۲۴موضوع جلوگیری از ساختوساز غیرمجاز
بهصورت قانون تصویب شد و در سال  ۱۳۳۴بر اساس بند  ۲۴ماده  ۵۶قانون
شهرداری ،وظیفه صدورپروانه برای تمام ساختمانهای احداث شده درشهرها،
به شهرداریها محول شد؛ در ادامه بهمنظور الزام رعایت بند  ۲۴ماده  ۶و نحوه
رسیدگی به تخلفات ساختمانی ،الحاق ماده  ۱۰۰به قانون شهرداری تصویب شد
که بر اساس آن تمام مالکان موظف شدند برای انجام عملیات ساختمانی در
داخل محدوده و حریم شهر قبل از انجام هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و
آغازساختوساز ،ازشهرداری پروانه ساختمانی دریافتکنند.

بخش هایی ازآن را درادامه می خوانید:

آیا کمیسیون ماده  ۱۰۰میتواند نسبت به تجاریکردن محلی که دارای کاربری

مسکونی است ،رای صادرکند؟ درصورت صدوررای جریمه و پرداخت آن ،مالک
دارای حق و حقوق تجاری میشود؟

با توجه به بند  ۲۴ماده  ۵۵درصورتیکه برخالف مندرجات پروانه ساختمانی

عوارض تغییر کاربری در موارد اعالم شده توســط شهرداری تخلف است.در
صورتیکه محل مورد تخلف دارای شاکی خصوصی باشد ،شاکی میتواند از
طریق شکایت در دیوان عدالت اداری نسبت به نقض اینگونه آرا اقدام کند و
شهرداری موظف است طبق رای جدید کمیسیون ماده  ۱۰۰که پس از نقض در
دیوان عدالت صادرمیشود و قطعی شده باشد ،اقدامکند.
اگر مالک یا ذینفع این گونه امالک دارای حق و حقوقی نباشــد ،دارای حق
کسب و پیشه یا ســرقفلی یا حقوق مکتسبه نیســتند ،مگر اینکه در اجرای
نوسازی و بازسازی محل ،با توجه به دستورکمیسیون ماده  ۵یا طرح تفضیلی

درمنطقه غیرتجاری ،محلکسب یا پیشه یا تجارت دایرشود ،شهرداری مورد را

جدید بهصورتکاربری تجاری دیده شده باشد.

در صورت احراز تخلف مالک یا مستأجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو

با توجه به بند  ۲۴ماده  ،۵۵دایرکردن دفتروکالت ،مطب ،دفتراســناد رسمی،

درکمیسیون مقرردرتبصره یک ماده  ۱۰۰این قانون مطرح میکند وکمیسیون
ماه تجاوزکند ،درمورد تعطیلی محلکسب یا پیشه یا تجارت ظرف مدت یک
ماه تصمیم میگیرد.
طبق رای شماره  ۴۲هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ دوم شهریورماه،
تعبیر کاربری جز در موارد مستثنی شده در مقررات ،جواز قانونی ندارد( .جواز
قانونی مثل تعبیرکاربری مسکونی یا تجاری براساسکمیسیون ماده )۵

*با توجه به اینکه برخی ازتخلفات مانند تعبیرکاربری بناهای ایجاد شده به تجاری،

مغایرطرحهای مصوب شهری است و درکمیسیون ماده  ۱۰۰رای مبنی بردریافت
جریمه صادرو منجربه صدورگواهی پایانکارساختمان شده است و نوع استفاده
فعلی آن برای مالک مجازمیشــود ،اگرپس ازمدتی مالک تقاضای تخریب و

بازسازی با حفظ کاربری برای بناهای دارای پایانکاررا داشته باشد ،اگرچه این بناها

مغایرطرحهای مصوب شهری باشد ،آیا با توجه به رای کمیسیون ماده  ،۱۰۰مالک

رای دارای حقوق مکتسبه است و شهرداری باید بنا به تقاضای وی پروانه صادرکند؟

چه استثنائاتی درخصوص تغییرکاربری وجود دارد؟

ازدواج و طالق ،دفتر روزنامه ،مجله و دفتر مهندسی بهوسیله مالک از نظر این
قانون استفاده تجاری محسوب نمیشــود.طبق ماده واحده مجلس شورای
اسالمی مورخ بیستم دیماه  ۱۳۶۶فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرفههای
وابسته درساختمانهای مسکونی و تجاری ملکی و اجارهای بالمانع است؛ این
قانون مشتمل بر ماده واحد در جلسه علنی روز یکشنبه ،بیستم دیماه ۱۳۶۶
به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید.با توجه به نظریه شماره  ۷۵۰۴مورخ
بیســتونهم آذرماه  ،۱۳۸۵امالک واقع در محدوده قانونی و حریم شــهرها و
شهرکهای اطراف تهران ،تابع ماده  ۱۰۰قانون شــهرداریها است و شهرداری
میتواند در صورت تعبیر کاربری بر اساس مقررات بند  ۲۴ماده  ۵۵شهرداری،
پرونده را درکمیسیون ماده  ۱۰۰مطرحکند؛ دراین صورت اینکمیسیون براساس
قانون مذکور تنها میتواند دستور تعطیل محل و اعاده آن به وضع مندرج پروانه
ساختمانی را صادرکند و حق دریافت جریمه یا بقای تعبیرکاربری ندارد.

خبر روز

خبر
پس ازارزیابیهایگسترده ازسوی هیئت داوران؛

شهردار اصفهان:

شرکت توسعه مجتمعهای سیاحتی سپاهان «جایزه ملی ویژه
مسئولیت اجتماعی» را دریافت کرد

خدمات شهری ،طبیب
جسم و کالبد شهراست

شرکت توسعه مجتمعهای سیاحتی ،فرهنگی و ورزشی سپاهان شهرداری اصفهان پس ازچند ماه بررسیهای

شهرداراصفهان با بیان اینکه یکی ازمزیتهای

کارشناسی و اعالم نظر تیمهای ممیزی و بازرسان چهارمین جایزه مسئولیت اجتماعی و پایداری بنگاههای
اقتصادی ،جایــزه ملی ویژه مســئولیت
اجتماعی در حوزه جامعــه را دریافت کرد.
در این جایزه مهم ،پس از نزدیک به  3ماه
بررسی تخصصی بر اساس اظهارنامههای
ارائه شده ،حضور بازرسان ویژه و ممیزهای
سازمانی و همچنین بررسی جزییات فنی
و اجرایی فعالیتهای اجرا شــده در کنار
نظرســنجیهای مختلــف از ذی نفعان
مختلف و چهرههای مردمی ،شرکت توسعه مجتمعهای ســیاحتی ،فرهنگی و ورزشی سپاهان شهرداری
اصفهان به دلیل اقدامات موثر خود در حوزه مسئولیتهای اجتماعی توانســت جایزه ویژه هیئت داوران در
حوزه جامعه را پس از بررسی کمیته داوران و براساس شاخصهای اســتاندارد ،بینالمللی و بومی به خود
اختصاص دهد .مراسم پایانی چهارمین جایزه مسئولیت اجتماعی و پایداری بنگاههای اقتصادیکشور ،درمرکز
همایشهای بینالمللی صداوسیمای تهران با حضورسیدعباس حسینی ،معاون اموربانک ،بیمه و شرکتهای
دولتی وزارت اقتصاد و دارایی ،فرحنازارفع ،رییس مرکزملی فرش ایران ،محسن پیرهادی ،عضو هیئت رییسه
مجلس شورای اسالمی ایران ،شهبازحسنپور ،نایبرییسکمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی ،امیر
توحیدی ،دبیر انجمن مدیریت کیفیت ایران ،رییس مرکز نوآوری جوانان کشور ،نمایندگان مجلس ،مدیران
کل و مدیران عامل هلدینگهای بزرگ اقتصادی و صنعتی کشور ،صنایع بینالمللی و نمایندگان خارجی و
همچنین اعضای هیئت داوران برگزارشد .نکته قابل توجه دراین زمینه این بودکه دراین دوره ازجایزه ،ازمجموع
 70هلدینگ اقتصادی ،صنعتی و اجرایی شرکتکننده ،تنها  15مجموعه جایزه ویژه را در بخشهای مختلف
دریافتکرده و بیش از 50مجموعه تنهاگواهی اهتمام به مسئولیت اجتماعی را دریافتکردند.
دهها فعالیت ذیل  700شاخص اصلی حوزه مسئولیتهای اجتماعی درشرکت توسعه سپاهان
مهندس سعید ساکت ،مدیرعامل شرکت توسعه مجتمعهای سیاحتی ،فرهنگی و ورزشی شهرداری اصفهان
درحاشیه این رویداد بینالمللی اظهارداشت :یکی ازمهمترین رویکردهای شرکت ،توجه به زیرساختهای
مورد نیاز در حوزه مسئولیتهای اجتماعی و توجه به نیازهای اساســی و مهم ذی نفعان شرکت به شمار
میرود.وی با بیان اینکه اصالح رویکردهای سنتی و حرکت به سمت رویکردهای نوین درحوزه مسئولیتهای
اجتماعی از اهمیت بسیاری برخوردار است ،اظهار داشت :شرکت توسعه مجتمعهای سیاحتی ،فرهنگی
و ورزشی سپاهان شــهرداری اصفهان در  3ماهه منتهی به پایان ســال ،با بیش از دهها فعالیت اساسی
ذیل  700شاخص اصلی حوزه مســئولیتهای اجتماعی ،نزدیک به  5هزاراقدام به منظوراستانداردسازی
 2ابرسازه مهم تفریحی شهر اصفهان و بازیهای روباز مجموعه شهر رویاها کرد.مدیرعامل شرکت توسعه
مجتمعهای سیاحتی ،فرهنگی و ورزشی شهرداری اصفهان بیان کرد :همچنین توجه به نیازهای اساسی
مردمان جهانشهراصفهان،گردشگران داخلی و همچنینگردشگران خارجی این شهرتاریخی دردستورکار
قرارگرفته و اقدامات زیرساختی قابل توجهی دراین خصوص انجام شده است.وی اضافهکرد :این رویکرد
در سایر بخشهای شرکت نیز ساری و جاری شده و بدون شک در ماههای آینده نیز ،فعالیتهای صورت
گرفت در این زمینه و به منظور تعالی ساختاری و سازمانی شرکت ،تداوم خواهد داشت.ساکت ادامه داد:
اصالح ساختار سازمانی ،بهبود فرآیندها ،اصالح فرآیندهای اجرایی و اقتصادی و توجه کامل به ذی نفعان
شرکت ،ازجمله مهم ترین اقدامات صورتگرفته دراین زمینه به شمارمیرود .وی خاطرنشانکرد :براساس
اعالم هیئت داوران درفرآیند ارزیابی پوششگسترده خدمات تفریحی به بیش ازنیم میلیون نفرو رضایت
مشتریان به همراه اقدامات الکترونیک و ارتقای خدمات و ارائه علمی و دقیق محتوا مطابق سرفصلهای
مورد انتظاراین جشنواره ازدالیلکسب جایزه ملی و تندیس ویژه جشنواره به شمارمیرفت.

تصریح کرد :ایده اصلی شورای اسالمی
شهرداری از جمله شهرداری ،سازمانها و شرکتهای وابسته به آن بیش از پیش ارتقا یابد.

بیســتوپنجم خردادماه  ،۱۳۹۴رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به

غالمعلی فیضاللهی ،مدیرکمیسیونهای ماده  ۱۰۰شهرداری اصفهان درگفت

معاون مالی و اقتصادی شهردار اصفهان
شــهر اصفهان و مدیریت شهری بر آن است تا ظرفیتهای معیشــتی کارکنان تمامی بخشهای

دیماه  ،۱۳۹۴رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شــماره  ۳۵۰مورخ

وگویی با ایمنا درباره قوانین و ضوابطکمیسیون ماده  100بیشترتوضیح دادهکه

کارکنان شــهرداری اصفهان هســتیم.

شهرهای فرهنگی ،نگاه به رفع مشکالت شهری
با رویکرد فرهنگی است ،گفت:خدمات شهری
طبیب جســم و کالبد شــهر اســت و بهنوعی
سالمت جسم شهردردستان معاونان خدمات

برگزاری ویژه برنامههای شهادت امام جعفرصادق(ع)
درمنطقه ۹
مدیر منطقه  ۹شهرداری اصفهان گفت :مراسم ســوگواری شهادت حضرت امام جعفر صادق (ع)
در مساجد شاخص و محوری منطقه با مرثیهسرایی و سوگواری مداحان اهل بیت(ع) و سخنرانی
ائمه جماعات مساجد در خصوص فضائل آن امام همام برگزار میشود.سیدسلمان قاضیعسگر
اظهار کرد :نشستهای موضوعی با محوریت دیدگاههای حضرت امام جعفر صادق (ع) نسبت به
خانواده ،مهدویت و والیت فقیه درفرهنگسراها وکانونهای مذهبی منطقه  ۹اصفهان برگزارمیشود.
وی خاطرنشان کرد :هویتبخشی سیمای بصری محلههای منطقه با نصب پرچمهای مشکی و
بنرهایی از ســخنان گوهر بار حضرت امام جعفر صادق (ع) از دیگر اقدامات اجرایی به مناســبت
شهادت امام ششم شیعیان خواهد بود.

ایجاد تغییرات درخط  ۷۰اتوبوسرانی اصفهان
سخنگوی شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه گفت :تغییرات جدید خط  ۷۰اتوبوسرانی از روز
سهشنبه اعمال شده و این تغییرات بهدلیل انجام عملیات عمرانی با هدف سرویسدهی مطلوبتر
به شهروندان انجام شده است.
ســیدمهدی عالءالدینی اظهار کرد :با توجه به انجام عملیات عمرانی در خیابان کوی کوثر واقع در
خیابانگلستان ،مسیرخط  ۷۰ازکویکوثرعبورنمیکند و درسه ایستگاه سرویسدهی به مسافران
انجام نمیشــود.وی افزود :تا زمان پایان عملیات عمرانی در خیابان کوی کوثر ،سرویسدهی به
مسافران درسه ایستگاه نگین فوالد داخلکویکوثر ،ایستگاه بنفشه جنب پمپگازخیابانگلستان
و ایستگاه الهیه انجام نخواهد شــد و مســیر جایگزین آن از خیابان گل نرگس است.سخنگوی
شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه تصریح کرد :مســیر خط  ۷۰اتوبوسرانی اصفهان از مبدأ
پایانه بابلدشت و مسیر خیابان کاوه تا خیابان ابوریحان و در ادامه به سمت خیابان اشراق ،خیابان
گلستان ،چهارراه هســا ،میدان حج ،خیابان شهید احمدی ،مجتمع مســکونی کوثر ،خیابان گل
نرگس و ادامه مسیر است.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان:

اصفهان ،میزبان شهدا می شود

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان گفت :امروز ۵کبوتر عزیز و قهرمان ما با حضور خود در شهر شهیدان بار دیگر حماسه آفرین و باعث رونق معنویت
خاصه برای مردم اصفهان میشوند.مســعود احمدینیا ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا گفت :امروز در اصفهان میزبان شــهدا هستیم که باعث عزت و افتخار
جمهوری اسالمی هستند و با جانفشانی خود نظام را بیمه کردند.پنجشنبه  ۵شــهید عزیز و قهرمان ما با حضور خود در شهر شهیدان بار دیگر حماسه آفرین شده و
باعث رونق معنویت خاصه برای مردم اصفهان میشوند و امید است که مردم قدرشناس و وفادار به فرهنگ جهاد و شهادت از این شهیدان استقبال ویژه کنند.احمدی
نیا گفت :امیدواریم نسل جوان ،ملت عزیز و خانواده گرانقدر شهدا با حضور خود به اســتقبال این شهدا که بعد از حدود  ۴۰سال بازگشته اند و باعث تداوم راه بیش از
 ۲۲۰هزار شهید جمهوری اسالمی و خاصه ۲۳هزار شهید استان اصفهان شدند ،بیایند.مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان درمورد مراسم تشییع شهدا
در روز پنجشنبه که مصادف با شب شهادت امام صادق (ع) است ،گفت :مراسم تشییع جنازه پاک  ۵شــهید قهرمان ساعت  ۱۷:۳۰از میدان فیض به سمت گلستان
شهدای اصفهان آغاز میشود و پس از مراسم تشییع ،پیکر شهدا به زادگاه آنها برای تدفین منتقل خواهد شد.

مزاده درسیوهشتمین
شهری است.علی قاس 
نشســت معاونان محیط زیســت و خدمات
شهری کالنشهرهای ایران با بیان اینکه شهرها

عضو شورای شهر اصفهان:

ماننــد موجــودات زنــده دارای چرخه تحول

طرح شفافیت ،نقض حریم خصوصی نیست

هســتند ،اظهار کرد :در چرخه تحول شــهرها
ادوار مختلف و متعددی ثبت شده است ،ابتدا
میتوان به دوره بدوی شــهرها اشاره کرد که بر
این اساس اولین شهرها در حاشیه رودخانهها
شکلگرفته و نظم و شمایلی برقرارکرده است.
وی با بیان اینکه درمسیرتحول شهرها به تدریج
از شــهرهای بدوی به سمت شهرهای صنعتی
وارد میشــویم ،افزود :در این عرصه ،صنعت
اهمیت زیادی پیدا میکند بهطوری که میزان
کارخانهها ،تعــداد دودکشها و تعداد کارگران
به عنوان شاخص تعیین میشدند وگردشگران
برای انتخاب مقصد خود به این شــاخصها
توجه میکردنــد ،بهعنوان مثــال در این دوره
رفتن به کشور صنعتی آلمان بسیار مورد توجه
بود.شهردار اصفهان با تاکید بر اینکه در چرخه
تحول شهرها بعد از شهرهای صنعتی وارد دوره
شهرهای پاک میشویم ،تصریح کرد :در این
دوره توسعه فضای ســبز و پارکها و مسائل

رییس کمیسیون پایش و نظارت بر مصوبات شورای
اسالمی شهراصفهانگفت :سامانه شفافیت شهرداری
اصفهان به شکلکامال شیشهای فرآیندها و اتفاقاتیکه
درآن رخ میدهد را به شهروندان عرضه خواهدکرد و این
اتفاق شامل نقض حریم خصوصی شهروندان نخواهد
بود.احمدرضا مصوربا اشاره به جزئیات سامانه شفافیت
و ضمانت اجرای این برنامه در مدیریت شهری ،اظهار
کرد :ســامانه شفافیت مربوط به شــهرداری اصفهان

عکس روز

مرتبط با آن ،شاخص ارزیابی قرار گرفته است.
وی خاطرنشانکرد :بعد ازدوره شهرهای پاک،
در دوره شــهرهای فرهنگی قرار گرفتیم ،البته
این بدان معنی نیســت که دورههای مختلف
چرخه تحول شهرها با یکدیگر در تضاد باشند.
مزاده با بیان اینکه امروزه دردنیا شهرهایی
قاس 
مقصد گردشگری است که در قالب شهرهای
فرهنگی باشد ،اظهار کرد :شهر فرهنگی عالوه
برشاخصههای مختلف فرهنگی همچون موزه
دارای رویدادهای فرهنگی شهری خاص است،
بهطوری که گردشــگران برای انتخاب مقصد
سفر خود این رویدادها را در زمان خاص خود
مدنظرقراردهند.

نشست صمیمانه
همکاران اداره
کل ارتباطات و
اموربین الملل
شهرداری اصفهان
نشســت همــکاران اداره کل
ارتباطــات و امور بیــن الملل
شــهرداری اصفهان با حضور
علــی قاســمزاده شــهردار
اصفهان برگزار شد.

است ،در این طرح یکی از بحثهایی مطرح شده این

اطالعرسانی عمومی در مورد این سامانه و مزایای آن

بوده که شفافیت در شهرداری وجود داشته باشد.وی

برای شهروندان را مد نظرداشته باشند.وی درخصوص

با بیان اینکه در حال حاضر در ســامانه شفافیت موارد

حفظ حریم خصوصی شهروندان ضمن انجام شفافیت،

متعددی وجود دارد ،ادامه داد :در ســامانه شفافیت

اظهارکرد :درطرح شفافیت و درقوانین مرتبط با حریم

معرفی برنامههای اجرایی شهرداری و امکان دسترسی

خصوصی شــهروندان این موضوع مطرح شده است

به سامانهسوتزنی نیز وجود دارد و بر اساس آخرین

که حق نداریــم به حریم خصوصی مدیــران ،کارکنان

اطالعات مطرح شده در کمیته ارتقای سالمت اداری

و شــهروندان ورود داشته باشــیم.مصورخاطرنشان

این موارد آماده شــده است.رییس کمیسیون پایش

کرد :حریم خصوصی تعریــف دارد و در قانون و طرح

و نظارت بر مصوبات شــورای اســامی شهر اصفهان

شفافیت و سامانه مربوط به آن توجه به حریم خصوصی

تصریحکرد :مراحل تست و راهاندازی سامانه شفافیت

پیشبینی شده است ،درسامانه شفافیت باید متوجه

گذرانده شده و اصالحات جزئی داشته است ،در حال

این مسئولیت مهم باشیم ،همچنین قراراست مواردی

حاضر شورای اسالمی شهر و شــهرداری اصفهان باید

ازجمله سوءجریانهای اداری مورد بررسی قرارگیرد.

صاحب امتیاز :شرکت توسعه رسانه برتر زایندهرود
مدیرمسئول :بهمن زینالدین

رتبه3:

پنجشنبه  05خرداد  24 / 1401شوال  26 / 1443می  / 2022شماره 3537

ضریب کیفی روزنامه45 :

نشانی :اصفهان ،خیابان ارتش ،جنب پل حسین آباد ،ساختمان  ،119واحد 3
تلفن 031-36284167-8 :فکس36284166 :

چاپخانه :نشر فرهنگ

آدرس :اهواز .شهرک صنعتی شماره  .4چاپخانه نشر فرهنگ

به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر برگزار شد؛

آبفای استان اصفهان؛ میزبان همایش ورزش صبحگاهی صنعت آب و برق

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه:

صرفه جویی  ۲۰درصدی موجب جلوگیری ازقطعی برق صنایع میشود
را کتمان کنند .ما بایــد عالوه بر تبیین موفقیتهــا بتوانیم به صورت فعال با
جنگ رسانهای دشــمن مقابله کنیم.طیب نیا تصریح کرد :فرهنگسازی در
حوزه صنعتی نکتهای اساسی است .امروز سرمایهگذاریهای زیادی در حوزه
صنعت در کشور انجام شده ولی موج صنعتســتیزی با حمایت رسانههای
بیگانه شــکل گرفته در جامعه و آهســته آهســته وارد بدنه فرهنگ عمومی
جامعه شده است.
مصرفگرایی با صنعتی شدن درتعارض است
وی تاکید کرد :فرهنگ مصرفگرایی در تعارض با صنعتی شدن است و امروز
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه گفت :اگر روی فرهنگ عمومی سرمایهگذاری

همزمان با ســوم خرداد ماه سالروز آزادسازی خرمشــهر همایش ورزش

برق برگزار شد و ورزشــکاران حاضر در آن با شور و نشــاط خاصی به انجام

صبحگاهی صنعــت آب و برق اســتان اصفهان به میزبانی آبفای اســتان

حرکات ورزشی پرداختند.مرتضی مهاجری از پیشکسوتان دفاع مقدس در

اصفهان برگزار شد.این همایش در دو بخش آقایان و بانوان در سالن باران

این مراسم با گرامیداشت سالروز آزادســازی خرمشهر ،خاطراتی از دوران

و شهید نصر آبفای استان اصفهان و با حضور پرشــور کارکنان صنعت آب و

دفاع مقدس بیان کرد.

شده و درک صحیحی نسبت به این موضوع ایجاد شود با صرفهجویی حدود
 ۲۰درصدی در مصرف انرژی در خردادماه شــاهد قطعی برق نخواهیم بود.
محمدیاســر طیب نیا اظهار کرد :نقش روابط عمومی در ســازمانها فراتر از
اطالعرسانی اســت .حتی جهاد تبیین که یکی از منویات رهبر معظم انقالب
است یکی از وظایف اصلی روابط عمومیهاست ولی روابط عمومی وظایف
باالتری دارد.وی گفت :روابط عمومی امــروزه تبدیل به هنری توأم با علوم و

ت دندانی ایرانی درپارک علم و فناوری
طراحی و تولید ایمپلن 
علوم پزشکی اصفهان

تخصصهای مختلف شده و به همین علت انتظارها از روابط عمومی فراتر از
یک اطالعرسانی ساده و اعالم آمار و ارقام است چرا که در دنیای امروز روابط
عمومیها درون ســازمان نقش فرهنگســازی دارند و اگر در سازمانهای
موفق دنیا موفقیتی میبینیــم این موفقیت مرهون فرهنگ نهادینه شــده
در آن سازمان اســت.مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه افزود :در منطقه نیز
بحث مســئولیتهای اجتماعی از رســالت روابط عمومیهاست که این کار
فراتر از اجرای چند پروژه منطقهای اســت .در بعد کشــوری ،اطالعرسانی و

یک شــرکت دانشبنیان اصفهانی با هدف ارتقــای کیفیت بخش خدمات

بال اتچمنت( )Attachment wingsو  ...فعالیــت میکند و ضمن اخذ

کشــور ،افزایش تولیدات داخلی ،افزایش توان صــدور محصوالت داخلی

موافقت اصولی از اداره کل تجهیزات پزشــکی کشــور ،در حال پیاده سازی

به بازارهای خارجی و مشــارکت در توسعه پایدار در زمینه پژوهش ،طراحی
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و تولید قطعات پروتزی و ایمپلنت دندانپزشــکی فعالیت خود را آغاز کرده

طراحی قطعات این شرکت به صورتی است که با اکثر برندهای خارجی قابل

است.این شرکت که از سال  ۱۳۹۶در پارک علم و فناوری سالمت دانشگاه

رقابت بوده و از نظــر اقتصادی مقرون به صرفه اســت و در حال حاضر این

علوم پزشکی اصفهان مستقر اســت ،در حوزه تولید انواع قطعات ایمپلنت

شرکت زمینه اشتغالزایی را برای بیش از شش نفر از متخصصین رشتههای

و پروتز دندانی شــامل فیکســچر ( ،)fixtureاباتمنــت (،)abutment

مهندسی و دندانپزشکی فراهم کرده است و در آینده این تعداد تا بیست نفر

ایمپرشــن کوپینگ ( ،)Impression couplingآنالوگ (، )analogue

قابلیت افزایش خواهد داشت.

فرهنگسازی مطرح است که این موضوع در سرنوشــت و شرایط فعالیت
سازمانهای بزرگ بسیار تاثیرگذار است.
به راه افتادن موج صنعتستیزی توسط رسانههای بیگانه
وی خاطر نشــان کرد :عالوه بر این در بعد فرامنطقــهای ارائه مدلی از تمدن
اسالمی و فرهنگ واالی آن نقش روابط عمومیهاســت .ما امروز به دنبال
جهانتراز شدن و شناساندن سازمانهای جهانتراز به کل دنیا هستیم چون
بســیاری از رســانههای بیگانه جنگ بزرگی و تمام عیاری را علیه ما شکل
داده و افکار عمومی داخلی را نیز تحت تاثیــر قرار دادهاند تا موفقیتهای ما

با این مواجه هستیم که به همین خاطر مصارف برق و گاز افزایش پیدا کرده
و به خاطر عدم توازن در رشد تولید انرژی با پیشرفت صنعت مشکالتی برای
صنایع به خاطر محدودیتهای انرژی ایجاد شده است .مردم باید درک کنند
که میتوانند با صرفهجویی در مصرف انرژی ،در فصول گرم سال در مورد برق
و در فصول سرد سال در مورد گاز بهویژه در زمانهای پیک مصرف به اشتغال
کشور که یکی از مهمترین دغدغههای کشور است کمک زیادی کنند تا صنعت
و اقتصاد کشور آسیب نبیند.مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه متذکر شد :در
سال گذشته در برخی از مجموعههای بزرگ به خاطر محدودیتهای انرژی
دهها هزار میلیارد تومان عدمالنفع را شاهد بودیم که در نهایت با آسیب دیدن
اشتغال در جامعه ،خود مردم آســیب میبینند و به همین خاطر توسعه که
متضمن اشتغالآفرینیهای آینده است نیز آسیب میبیند.
کاهش محدودیتهای انرژی با صرفهجویی حداقلی درانرژی
وی عنوان کرد :اگر روی فرهنگ عمومی سرمایهگذاری شده و درک صحیحی
نسبت به این موضوع ایجاد شود با صرفهجویی حدود  ۲۰درصدی در مصرف
انرژی در خردادماه شــاهد قطعی برق نخواهیم بود و خسارتهای چند ده
هزار میلیاردی را شاهد نیستیم .در زمســتان نیز اگر مردم گاز را در حدود ۲۰
درصد بهینهتر مصرف کنند و از وســایل گازســوزی که مصرفی بهینهتر دارند
اســتفاده کنیم میتوانیم خســارتهای کمتری را در صنعت شاهد باشیم.
طیبنیا بیان کرد :مردم نشــان دادهاند که اگر در عرصههای مختلف توجیه
شدند و اگر مسئله برای آنها تبیین شــد با جریان پیشرفت در کشور همراه
میشوند .به همین خاطر رســانههایی مانند صدا و ســیما باید تالش کنند
این مشــکالت را قبل از فصل پیک مصرف ،مطرح کرده تا شاهد قطعی برق
صنایع نباشیم.
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