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8 صفحه
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مدیرکل میراث فرهنگی استان:

 با شروع فصل گرما آمار باالی غرق شدگی در آب های استان نگران کننده است؛

آب تنی با طعم مرگ
5

 سایه زمین خواران بر منابع طبیعی اصفهان 
مقامات قضایی استان نسبت به برخورد قاطع با پدیده زمین خواری در اصفهان هشدار داده اند؛
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رییس شورای اسالمی شهر:

مدیریت شهری سهم خود 
را هوشمندانه از اقتصاد 

اصفهان گرفت

 در نشست خبری مدیر عامل ذوب آهن 
با اصحاب رسانه مطرح شد:

ایجاد بزرگ ترین 
جنگل دست کاشت 
ذوب آهن اصفهان

زاینده رود برای کشت 
 تابستانه بازگشایی 

می شود
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8 4
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 شهردار اصفهان:
 سالمت درختان

  اصفهان با توموگرافی
 رصد می شود

در مراسم اختتامیه دوره توانمند سازی فرماندهان 
لشکر۱۴امام حسین )ع( مطرح شد :

سپاه از دل مردم و برای مردم است

7

 جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول شرکت تعاونی فرش دستباف
 شهرستان لنجان زرین شهر و حومه 

هیئت مدیره شرکت تعاونی فرش دستباف لنجان زرین شهر و حومه

جلسه مجمع عمومی شرکت راس ساعت 9 صبح شنبه مورخه 99/4/14 در محل تکیه قمر بنی هاشم )ع( 
جنب شرکت تعاونی فرش دستباف واقع در زرین شهر خیابان فردوسی تشکیل می گردد. لذا از اعضای محترم 
شرکت دعوت به عمل می آید با در دست داشتن دفترچه عضویت و کارت ملی راس ساعت مقرر حضور به 
هم رسانید و یا وکیل خود را معرفی نمایید ضمنا جهت رعایت اصول بهداشتی داشتن ماسک و دستکش 

الزامی می باشد.
دستور جلسه

1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس
2- طرح و تصویب صورتهای مالی سال 98 و گزارش آخرین رقم سرمایه

3- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل بازرس

تاریخ انتشار: 99/3/24 به شماره ثبت 36 به شماره شناسه ملی 10260014144 هـوای پـاکم 

وست... هـوای پـاکم آرز

وست... آرز

* جالل الدین تاج اصفهانی از خوانندگان مطرح موســیقی 

سنتی ایرانی است، تحریرهای برجسته، تنوع تحریری، 

صدایی رسا و قدرمتند و مناسب خوانی برخی از ویژگی های 

آوازی اوست. آرامگاه وی در تخت فوالد اصفهان قرار دارد *

#   هوای پــاک     #   اصفهان پاک

یم   # هوا_ را_ پــاک_ نگهدار

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد:

مشارکت مردم برای 
کاهش شیوع کرونا 

درچهارمحال و بختیاری 
ضروری است

با حضور فرمانده ســپاه صاحب الزمان )عج( مراسم 

 اختتامیــه دوره توانمندســازی فرماندهان لشــکر 

۱۴ امام حســین )ع( در حســینیه ثارا... این لشکر 

برگزار شد.
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ماجرای استعفای »مکرون« به آخر خط رسید
کاخ الیزه پنجشنبه شایعه برنامه ریزی »امانوئل مکرون« رییس جمهوری فرانسه برای استعفا و برگزاری 
انتخابات زودهنگام را رد کرد.روزنامه فیگارو گزارش داده بود که مکرون ۲ هفته پیش در ویدئوکنفرانسی 
با حضور تعدادی از مهم ترین حامیان مالی حزبش )جمهوری به پیش( موضوع اســتعفا و برگزاری 
انتخابات زودهنگام را مطرح کرده بود.این روزنامه به نقل از یک مقام کاخ الیزه که نامش ذکر نشده بود، 
نوشت: ما در حال ورود به مرحله تعامل و مشورت هستیم؛ مرحله ای که همه چیز مد نظر قرار می گیرد.
به نوشته فیگارو، هدف مکرون از طرح این پیشــنهاد آن بوده که مشروعیت وی پس از خروج فرانسه 

از قرنطینه کرونا تقویت شده و گفته »یقین دارم که برنده می شوم زیرا رقابتی وجود نخواهد داشت.«

سی ان ان و ترامپ به جان هم افتادند!
سی ان ان درخواست کمپین۲۰۲۰ ترامپ مبنی بر حذف یک نظرسنجی به بهانه »غیرواقعی و بی پایه و 
اساس بودن« را رد کرد و آن را از جنس تهدیدهای ونزوئالیی خواند.به گزارش هیل، »دیوید ویجیلنت«، 
مشاور عمومی سی ان ان در نامه ای به این کمپین نوشــت: تا جایی که من می دانم، این نخستین بار 
در تاریخ چهل ساله اســت که سی ان ان به خاطر اینکه یک سیاســت مدار آمریکایی یا کمپینی نتایج 
نظرسنجی این شبکه  را نپســندیده، آن را تهدید به پیگرد حقوقی می کند.ویجیلنت خاطرنشان کرد: 
نامه شما در واقعیت و از منظر حقوقی بی اساس است. این هم تالش بدخواهانه دیگری برای تهدید 
دادخواهی به منظور مانع شدن بر سر راه سخنی اســت که نمی خواهد توسط رای دهندگان خوانده یا 
شنیده شود. ادعاها و خواســته های شما به کل مردود اســت.ترامپ و کمپینش چهارشنبه یک نامه 
»متوقف و محکوم کردن« به سی ان ان فرستادند و از این شبکه خواستند نظرسنجی که نشان می داد 

جو بایدن، معاون رییس جمهور سابق با ۱۴ امتیاز از ترامپ پیشی گرفته را حذف کند.

آمادگی ۸ کشور اروپایی برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین
عضو کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین و جنبش فتح تاکید کرد که ۸ کشور اروپایی برای 
به رسمیت شناختن کشور فلسطین به طور یکجانبه و به دور از اجماع بین المللی در واکنش به تصمیم 
رژیم صهیونیستی برای الحاق کرانه باختری اعالم آمادگی کرده اند.عزام احمد، عضو کمیته اجرایی 
سازمان آزادی بخش فلســطین و جنبش فتح در گفت وگو با رادیو رسمی »صدای فلسطین« اظهار 
داشت که اتحادیه اروپا مخالف طرح الحاق کرانه باختری است و نسبت به تحریم رژیم صهیونیستی 
در صورت اجرای این طرح هشدار داده است.احمد تصریح کرد که برخی کشورهای اروپایی خواستار 
به رسمیت شناختن کشور فلسطین در مرزهای سال ۱۹۶۷ به پایتختی قدس شرقی شده اند.از سوی 
دیگر موسی ابومرزوق، عضو دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسالمی حماس بر ضرورت ارائه یک طرح 
ملی مقاوم در کرانه باختری برای مقابله با رژیم صهیونیستی تاکید کرد.موسی ابومرزوق در گفت وگو 
با شبکه »فلسطین الیوم« تاکید کرد که شرط اساسی حمایت از مقاومت، حل اختالفات و دودستگی 
میان فلسطینیان اســت.ابومرزوق از رهبران تشکیالت خودگردان خواســت از زیر فشارهای رژیم  
صهیونیستی خارج شده و دست ملت و مقاومت فلسطین برای مقابله با رژیم اشغالگر را باز بگذارند.

بازداشت تامین کننده مالی داعش در اسپانیا
پلیس اسپانیا تامین کننده مالی گروه تروریستی داعش در این کشور را بازداشت کرد.گارد ملی اسپانیا 
مردی را دستگیر کرد که به گفته مقامات، مظنون به تامین مالی شبکه تروریستی داعش است.طبق گفته 
پلیس، این مظنون ضمن دعوت به پیوستن به افراطی گری، از حامیان داعش در اروپا پول دریافت کرده 
و آن را از طریق جابه جایی اینترنتی به سوریه ارسال می کرده است.پلیس گفت: »بازرسان دریافتند که 
ساختار مالی مظنون بخشی از یک شبکه فراملی با اتصاالت در اروپا، خاورمیانه و شمال آفریقاست. « در 
ماه مه، پلیس اسپانیا در دو عملیات متفاوت دو مظنون را دستگیر کرد که گفته می شد بخشی از مشارکت 

کنندگان در دستگاه های مالی گروه تروریستی داعش بودند.

به گزارش رویترز، دبیر کل سازمان ملل منشأ موشک هایی که به عربستان شلیک شده را ایرانی معرفی کرده است؛

تدارک جنگ روانی جدید علیه ایران

علیرضا کریمیان پس از تالش های گسترده آمریکا برای 
تحریم  تمدید  و  ها  محدودیت  اعمال 
تسلیحاتی ایران از طریق سازمان ملل و شورای امنیت، به نظر می رسد 
سلسله فعالیت های سایر نهادها هم در این جهت زیادتر شده است از 
جمله این موارد می توان به گزارش ۱۴ صفحه ای دبیر کل سازمان ملل و 
اتهامات جدید  علیه ایران اشاره کرد. روز پنجشنبه خبرگزاری رویترز در 
خبری مدعی شده »آنتونیو گوترش« دبیر کل سازمان ملل در گزارش ۱۴ 
صفحه ای خود به شورای امنیت، منشأ موشک های مورد استفاده برای 
حمله به تاسیسات نفتی و فرودگاه های سعودی در سال گذشته را ایرانی 
دانسته است.گوترش به اعضای شورای امنیت گفته بررسی بقایای 
موشک های کروز و همچنین تسلیحاتی که آمریکا در منطقه توقیف کرده، 
می تواند به معنی انتقال این تسلیحات به طور »ناسازگار« با قطعنامه 
سازمان ملل برای تایید برجام باشد. وی همچنین گفته پهپادهای مورد 
استفاده در حمالت ماه مه و سپتامبر نیز »سرمنشأ ایرانی« داشته اند. به 
گفته وی، سازمان ملل متحد مشاهده کرده که برخی از اقالم موجود در دو 
مورد توقیفی ایاالت متحده »مشابه یا عین« مواد یافت شده در بقایای 
موشک های کروز و پهپادهای مورد استفاده در حمالت سال ۲۰۱۹ به 

عربستان سعودی بوده است.دبیرکل سازمان ملل هر شش ماه یک بار به 
شورای امنیت گزارشی از پیشرفت توافق هسته ای و پایبندی به شرایط آن 
می دهد.گزارش اخیر او هنوز به طور عمومی منتشر نشده اما خبرگزاری 
رویترز می گوید به نسخه ای از آن دسترسی داشته است.گوترش همچنین 
گفته بعضی از تسلیحاتی که آمریکا در منطقه توقیف کرده »همسان یا 
مشابه« تسلیحات مورد استفاده در حمالت سال گذشته به اهدافی در 
عربستان بودند.دبیرکل سازمان ملل در عین حال به شورای امنیت اطالع 
داده که موضع رسمی ایران این است که »خالف تحریم های تسلیحاتی 
شورای امنیت به صادرات سالح نمی پردازد« و به همکاری فعاالنه در این 
زمینه ادامه می دهد.یک مقام سابق کاخ سفید هم که می گوید از گزارش 
سازمان ملل مطلع بوده جزئیاتی مشابه گزارش رویترز را بیان کرده است.
کریستن فرانتنرز به وبسایت اماراتی نشنال گفته که گزارش سازمان ملل 
سردار قاسم سلیمانی را »ناقض تحریم های تسلیحاتی« معرفی کرده 
است. سازمان ملل در گزارش قبلی خود در این زمینه که در تاریخ ۱۹ آذر 
۱۳۹۸ منتشر شد، گفته بود که نمی تواند به طور مستقل منشأ ایرانی 
سالح های به کار رفته در حمله به تاسیسات نفتی آرامکو عربستان را تایید 
کند. ارائه این گزارش در شرایط فعلی نشانی از اثر گذاری فشارها بر سازمان 

ملل در زمینه روی گردانی بیشتر از ایران است بنا به قطعنامه ۲۲۳۱ شورای 
امنیت، که در پشتیبانی از توافق هسته ای ایران و قدرت های جهانی صادر 
شد، تحریم تسلیحاتی ایران از طرف سازمان ملل تا پنج ماه دیگر برداشته 
می شود و ایران می تواند سالح های متعارف بخرد و بفروشد.اگر تحریم ها 
رفع بشود ایران خواهد توانست انواع تانک رزمی، سامانه های توپخانه 
سنگین، هواپیماهای رزمی، هلی کوپترهای تهاجمی، ناو، سامانه های 
موشکی طبق فهرست تسلیحات متعارف سازمان ملل و همچنین مواد، 
قطعات یدکی و امکانات آموزشی و خدماتی الزم برای اینگونه اقالم را بخرد.

حسن روحانی، رییس جمهور ایران، در ماه های گذشته چند بار این بخش 
از برجام را برجسته کرده و بر همین مبنا از باقی ماندن در برجام دفاع کرده 
است.آمریکا، که به طور یکجانبه از توافق هسته ای خارج شده و 
تحریم هایش را بازگردانده، مخالف رفع تحریم تسلیحاتی ایران است.
گزارش اخیر دبیرکل سازمان ملل همزمان با آن به اعضای شورای امنیت 
داده شده که آمریکا تالش هایش برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران را 
افزایش داده و  پیش نویس قطعنامه ای را که می خواهد در همین زمینه به 
شورای امنیت ببرد، به متحدانش داده است.ایران گفته از چین و روسیه 

انتظار دارد که قطعنامه احتمالی را وتو کنند.

سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان های بین المللی 
مســتقر در وین از تداوم کارشــکنی های آمریکا و 
متحدانش علیه ایران در نشســت فصلی شــورای 
حکام آژانس بین المللی انــرژی خبر داد.»کاظم 
غریب آبادی« با انتشار پیامی در صفحه اینستاگرام 
خود اعالم کرد، نشست فصلی شورای حکام آژانس 
۲۶ خردادماه آغاز به کار خواهد کرد اما به دلیل شرایط 
ناشی از کرونا، این نشست به صورت مجازی برگزار 
می شود. وی افزود: گزارش های مدیرکل آژانس در 
مورد راستی آزمایی اجرای برجام در ایران و همچنین 
توافق نامه پادمان در ایران نیز مورد بحث و بررســی 
قرار می گیرد. سفیر کشورمان تصریح کرد: آمریکا و 
برخی کشورهای غربی دنبال آن هستند که در صورت 
لزوم، امــکان تصمیم گیری از جملــه از طریق رای 

گیری نیز در این نشست مجازی وجود داشته باشد؛ 
در حالی که برخی کشورهای دیگر عضو شورا مانند 
روسیه با این امر مخالفند. غریب آبادی عنوان کرد:  
با اینکه زمان کوتاهی تا برگزاری این نشســت باقی 
مانده، اما هنوز مدالیتی این اجالس و آیین کار حاکم 
بر آن، نهایی نشده است. سفیر کشورمان خاطر نشان 
کرد: آمریکا همچنان دنبال تضعیف ســاز وکارهای 
بین المللی و رویه های حاکم بر این سازمان هاست.

غریب آبادی پیش تر با ارســال نامه ای به مدیرکل 
آژانس بین المللی انرژی اتمــی در خصوص رفتار 
غیرقانونی و متخلفانه آمریکا در قبال تعهدات بین 
المللی خود در حوزه همکاری های هسته ای و ایجاد 
ممانعت در این زمینه هشدار داده بود.وی در آن نامه 
تاکید کرده بود؛ اقدامــات متخلفانه آمریکا مغایر با 

مفاد مواد ۲ و ۳ اساسنامه آژانس، ماده ۴ معاهده 
عدم اشاعه، قطعنامه های کنفرانس عمومی آژانس، 
برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت است.سفیر 
کشورمان با بیان اینکه ایران محق است تا اقدامات 
جبرانی را در قبال این شــرایط اتخاذ کند، از اعضای 
آژانس خواست تا به مسئولیت خویش برای واکنش 
مناسب به این اقدامات غیرقانونی آمریکا عمل کنند.

سفیر ایران از تداوم کارشکنی های آمریکا علیه ایران در آژانس خبر داد

تاکید ایران و کانادا بر نهایی شدن پرونده هواپیمای اوکراینی
معاون امور حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران و معاون وزیر امور خارجه کانادا در گفت و گوی تلفنی، بر تسریع تحقیقات درباره پرونده هواپیمای 
اوکراینی و نهایی شدن این پرونده به صورت شفاف و عادالنه تاکید کردند.به گزارش اداره کل اطالع رســانی و امور سخنگویی وزارت امور خارجه، محسن بهاروند و مارتا 
مورگان در گفت وگویی تلفنی درباره مسائل بین ۲ کشور بحث و تبادل نظر کردند.  بر پایه این گزارش، طرفین با توجه به برقراری پروازهای بین المللی در آینده نزدیک )به 
دنبال وقفه ایجاد شده پس از شیوع ویروس کرونا( بر سرعت بخشیدن به حل و فصل مسائل مربوط به سقوط هواپیمای اوکراینی تاکید کردند.  دو طرف توافق داشتند 
که روند انجام تحقیقات و نهایی شدن پرونده هواپیمای اوکراینی سریع، شفاف و عادالنه حل و فصل شود.  معاون وزیر امور خارجه کشورمان با توجه به تعداد زیاد ایرانیان 
مقیم کانادا و مشکالتی که در زمینه دریافت خدمات کنسولی دارند و همچنین به منظور مسائل حقوقی و نیاز به ارتباط با خانواده افرادی که در سقوط هواپیما جان خود را 
از دست داده اند، از دولت کانادا خواست موانع ارائه خدمات کنسولی به شهروندان ایرانی و کانادایی را برطرف کرده و اتباع مقیم ۲ کشور قادر به دریافت این خدمات باشند؛ 
که طرف کانادایی بررسی این موضوع را به آینده موکول کرد.یک فروند هواپیمای بوئینگ ۷۳۷ متعلق به شرکت هواپیمایی بین المللی اوکراین با شماره پرواز ۷۵۲ با ۱۶۷ 
مسافر و ۹ خدمه پرواز، ساعت ۶ و ۱۲ دقیقه صبح چهارشنبه ۱۸ دی ماه سال ۹۸ از فرودگاه امام )ره( به مقصد کی یف پرواز کرد که ۶ دقیقه بعد به دلیل شلیک غیرعمد 

پدافند هوایی سپاه، در حوالی صباشهر از توابع استان تهران سقوط کرده و همه سرنشیان آن جان باختند.

خبر  روز

وز عکس ر

تسخیر بخشی از 
شهر سیاتل از سوی 

تظاهرکنندگان 
بخشــی از شــهر ســیاتل از سوی 
تظاهرکنندگان خشمگین آمریکایی 
تسخیر شد.تظاهرکنندگان آمریکایی 
کــه ضــد نژادپرســتی تظاهــرات 
کردند بخشی از شــهر سیاتل ایالت 
واشنگتن را به تسخیر خود در آوردند 
و در این منطقــه اعالم خودمختاری 

کردند.

دو وزیر به مجلس فراخوانده شدند
وزرای فرهنگ و ارشاد اسالمی و آموزش و پرورش این هفته برای ارائه گزارش به مجلس شورای 
اسالمی می روند.جلسات مجلس هفته آینده در روزهای یکشنبه و سه شنبه برگزار خواهد شد که 
جلسه روز سه شنبه به صورت غیرعلنی است.وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در مورد مسائل فرهنگی 
کشور و رییس سازمان تبلیغات اســالمی در مورد چالش های فرهنگی کشور در حوزه عملکرد آن 
سازمان گزارش خواهند داد.همچنین وزیر آموزش و پرورش نیز در مورد مسائل آموزش و مشکالت 

فرهنگیان به نمایندگان گزارش می دهد.

 توئیت سفیر ایران درباره سفر به 
عتبات عالیات

سفیر ایران در عراق، گزارشــی از دیدار اخیرش با وزیران امورخارجه و بهداشت عراق ارائه کرد.ایرج 
مسجدی بامداد جمعه در صفحه توئیتر خود در این ارتباط نوشت:» وزیران محترم خارجه و بهداشت 
عراق وعده همکاری همه جانبه دادند، بازشدن تدریجی مرزها هفته ای دو روز برای مبادالت تجاری، 
مجوز ورود کارکنان ایرانی باهماهنگی با بهداشت عراق و اجرایی کردن توافقات راهبردی رؤسای دو 

کشور را بررسی کردیم.شرایط برای سفر به عتبات عالیات فعال ممکن نیست.«

 عملیات تروریستی عربستان علیه ایران
 افشا شد

دادستانی کل دانمارک سه تن از عناصر گروهک االحوازیه را که مورد حمایت مالی سعودی هستند، 
به تالش برای انجام عملیات تروریســتی در ایران متهم کرد.وزارت خارجه دانمارک نیز چهارشنبه 
شب اعالم کرد که سفیر عربســتان ســعودی در کوپنهاک را در ارتباط با این قضیه احضار کرده و 
مراتب اعتراض »شدید اللحن« خود را به مقامات ســعودی ابالغ کرده است .سه فرد متهم که از 
اعضای گروهک االهوازیه و مقیم دانمارک هســتند، ماه فوریه گذشته به نفع سرویس اطالعاتی 
سعودی جاسوسی کرده  اند. بر اساس گفته دستگاه امنیت و اطالعات دانمارک، سه متهم مذکور 
بین سال های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۸ برای سعودی ها جاسوسی کرده اند.برک اندرسن، رییس نهاد دانمارکی 
گفته به هیچ وجه قابل قبول نیســت که کشورهای خارجی و ســرویس های اطالعاتی آن ها، از 
دانمارک به عنوان کانون حمایت مالی از تروریسم اســتفاده کرده و اقدام به حمایت و پشتیبانی 

از تروریسم کنند.

ادعای جدید اسراییل علیه ایران
وزیر جنگ رژیم صهیونیســتی در توئیتر ضمن اعالم گفت وگو با مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا ادعاهای جدیدی علیــه ایران مطرح کرد.»بنــی گانتس«، وزیر جنگ رژیم صهیونیســتی 
در رشــته توئیت هایی به صحبت های خود با »جوزپ بورل«، مســئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا درباره روابط تل آویو با اروپا اشــاره کرد.گانتس در اولین توئیت ضمن اشــاره به صحبت های 
خود با جوزپ بورل در مــورد تقویت روابط تل آویــو و اتحادیه اروپا و اهمیت همــکاری بین آنها، 
نوشــت: »من به او )جوزپ بورل( گفتم کــه متعهد به پیگیری صلح هســتم و تاکیــد کردم که 
ما از طریق بســترهای دیپلماتیک همکاری خواهیم کــرد و با جامعه اروپا و شــرکای منطقه ای 
گفت وگویی آزاد خواهیم داشــت.«وی همچنین در این توئیت ها از خواســته خــود برای اقدام 
فعال اتحادیه اروپا برای جلوگیری از گســترش تســلیحات هســته ای ایران نوشــت و ادعا کرد 
 که این کار از طریق اعمال فشــار مضاعف و تمدید تحریم های تســلیحاتی بر جمهوری  اســالمی 

انجام می شود.

کافه سیاست

وزیر اطالعات:

 عوارض کرونا در 
کشور امنیتی نشد

وزیـر اطالعات گفـت: در آغاز شـیوع بیماری 
کرونـا دغدغـه ای داشـتیم کـه مسـائل 
اقتصـادی و اجتماعـی و عـوارض ناشـی 
لـش امنیتـی شـود کـه  از آن موجـب چا
امـروز اعـالم می کنیـم عـوارض کرونـا در 
کشـور، امنیتی نشـد.حجت االسـالم سـید 
محمـود علـوی ادامـه داد: علت این بـود که 
مـردم دیدنـد همه مسـئوالن بـه پرچمداری 
مقـام معظـم رهبـری بـه صحنـه آمدنـد و 
جلسـات هیئـت دولـت بـه ریاسـت رییس 
جمهـور، در تعطیـالت نـورزی تعطیـل شـد 
و وزارت بهداشـت نیـز کامال فعـال بود.وزیر 
اطالعـات اظهار داشـت: به لحاظ وجـود کاال 
در فروشـگاه ها نیـز نگرانی داشـتیم؛ اما هم 
اکنون هیـچ دغدغـه ای در این بـاره نداریم. 
مردم ما نجابـت نشـان دادند، ماننـد برخی 
کشـورها بـه فروشـگاه ها یـورش نبردنـد و 
هـم اکنـون آرامـش در کشـور برقرار اسـت.

علـوی افـزود: در ایـن مـدت نگرانـی هم از 
بابـت اقشـار تنـگ دسـت جامعـه داشـتیم 
کـه مـردم و دولـت و نیروهـای مسـلح بـه 
عرصـه آمدنـد و بـا بسـته های معیشـتی و 
کمک هـای مومنانه این دغدغـه هم برطرف 
شـد.وی بـا قدردانـی از عملکـرد اسـتاندار 
تهـران و یکایـک اعضـای سـتاد کرونـای 
اسـتان تهـران بـه ویـژه زالـی، عنـوان کـرد: 
صیانـت از تهـران بـا شـهرهای دیگـر تفاوت 
می کنـد و اگـر شـما زلزلـه تهـران را بـا دیگر 
شـهرها مقایسـه کنید، به حساسـیت تهران 
پـی می برید.وزیـر اطالعـات از عملکـرد 
رسـانه ملـی و دیگـر رسـانه ها در نمایـش 
عملکـرد همـه دسـتگاه ها قدردانـی کـرد 
گـر رسـانه ها ایـن گونـه  و اضافـه کـرد: ا
منصفانـه بـه میـدان نمی آمدنـد، ما شـاهد 
ایـن آرامش نبودیـم. یکـی از عوامل کاهش 
دغدغه امنیتـی ما و همچنیـن افزایش تاب 
آوری مـردم، عملکـرد منصفانـه و بزرگوارانه 
رسـانه ملـی و دیگـر رسـانه ها در موضـوع 

کرونـا بـوده اسـت.

بین الملل

گر تحریم ها رفع بشود ایران خواهد توانست انواع  ا
تانک رزمی، سامانه های توپخانه سنگین، هواپیماهای 
ی  سامانه ها ناو،  تهاجمی،  ی  هلی کوپترها رزمی، 
موشکی طبق فهرست تسلیحات متعارف سازمان ملل 
و همچنین مواد، قطعات یدکی و امکانات آموزشی و 

خدماتی الزم برای اینگونه اقالم را بخرد
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بدهی وزارت نیرو به کشاورزان پیگیری می شود
نماینده مردم اصفهان در مجلس شــورای اســامی گفــت: مطالبه مردم و کشــاورزان بر جاری 
بودن دائمی زاینده رود، عمــل به مصوبات ۹ ماده ای آب و بدهی وزارت نیرو به کشــاورزان و حوزه 

زاینده رود از مباحثــی بود که با وزیر نیرو 
مطرح شــد.مهدی طغیانی با اشــاره به 
پیگیری مطالبات طرح های توسعه آب 
زاینده رود در حاشیه صحن علنی مجلس 
اظهار داشت: عده ای از نمایندگان به وزیر 
نیرو گفتند که بر طرح های توســعه آب 
زاینــده رود مطالعات زیســت محیطی 
انجام نشــده و باید متوقف شــود.وی 
افزود: اما بحث اصلــی که با وزیر مطرح 
کــردم در خصــوص مطالبــه مــردم و 

کشاورزان اصفهان بر جاری بودن دائمی زاینده رود و عمل به مصوبات ۹ ماده ای طرح بود و از طرفی 
هم باید به صورت شفاف مشخص شــود که از سرچشمه تا پایین دســت، به چه میزان آب میان 
بخش های مختلف توزیع می شــود و حتی توزیع را به عهده مردم بگذارند. وی تصریح کرد: بحث 
ما بدهی وزارت نیرو به حوزه زاینده رود و کشاورزان است و این در صورتی است که قبل از اینکه بهره 
برداری شود آب و طرح های توسعه را واگذار می کنند که رسیدگی به این موارد مطالبه اصلی ماست 

و اصا لطف جدیدی هم نیست.

لزوم استاندارد سازی رشته های صنایع دستی
به منظور توســعه صــادرات صنایع دســتی ایرانی به ویــژه در ایام پســا کرونا، لزوم اســتاندارد 
سازی رشــته های صنایع دســتی به ویژه کاال های صادراتی ویژه کشــور ها و گردشگران خارجی 
الزم اســت.معاون صنایع دســتی و هنر های ســنتی اداره کل میــراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دســتی اســتان اصفهان در نشســت بررســی موانع توســعه صادرات صنایع دســتی با 
اشــاره به اســتقرار دبیرخانه میز صادرات صنایع دســتی کشــور در اصفهان گفت: بدون شــک 
در ماه های اخیر شــیوع ویروس کرونا باعث شــد تا بخــش قابل توجهی از فعالیــت هنرمندان 
در بیــش از پنج هزار کارگاه صنایع دســتی مســتقر در اســتان دچار اختال شــود.جعفر جعفر 
صالحی برلزوم تدوین برنامه جامع به منظور بســته بندی مناســب محصوالت صنایع دســتی، 
توســعه حمایت های دولت از صادرات صنایع دســتی به ویــژه در حوزه گمرک، آشــنایی تولید 
کنندگان و صــادر کنندگان صنایع دســتی بــه قوانین و مقــررات موجود در خصــوص صادرات 
 همچنین استاندارد ســازی محصوالت صنایع دستی در راستای شناســایی نیاز های بازار داخلی

 تاکید کرد.

آغاز برداشت سیب زمینی در اصفهان
برداشــت ســیب زمینی از مزارع مناطــق مرکزی اســتان اصفهــان ، دومین تولیــد کننده این 
محصول در کشــور آغاز شــد.مدیرزراعت ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان اصفهان گفت: در 
ســال زراعی جاری حدود ســه هزار و ۶۰۰ هکتار از مــزارع مناطــق مرکزی اســتان از جمله در 
شهرســتان های فاورجان، اصفهان، خمینی شــهر، مبارکه و نجف آباد به کشــت ســیب زمینی 
اختصــاص یافت.پیمان فیروزنیــا پیش بینی کــرد ، از این ســطح بیش از ۱۶۱ و نیــم هزار تن 
محصول بهاره– تابســتانه به بازار مصرف عرضه شــود.وی اضافه کــرد: از اواخر بهمــن تا اواخر 
 اســفند با اســتفاده از ارقام زودرس عمدتا مارفونا، آریندا، ســانته و ســایر ارقــام زودرس دیگر 

کشت شده است.

مقامات قضایی استان نسبت به برخورد قاطع با پدیده زمین خواری در اصفهان هشدار داده اند؛

سایه زمین خواران بر منابع طبیعی اصفهان

زمیــن خــواری یکــی از بــزرگ ترین 
قانون شــکنی های اقتصادی در اســتان 
اصفهان اســت البته این بزه اقتصادی تنها مختص اصفهان نیســت 
و جرمی تقریبا فراگیر در کشــور محســوب می شــود. سال گذشته 
فرمانده یگان حفاظت ســازمان امور اراضی وزارت جهاد کشاورزی از 
وجود بیش از ۱۰ هزار پرونده معلق و بررسی نشده در مراجع ذی صاح 
قضایی و انتظامی مربوط به تعرض و تغییــر کاربری های غیرمجاز 

اراضی ملی در کشور خبر داد. 
بر اساس یک آمار غیر رسمی، اصفهان در رتبه پنجم بیشترین زمین 
خواری در کشور قرار دارد این مســئله در سال های اخیر به خصوص 
با خشک شــدن چاه های آب و بایر شــدن زمین های کشاورزی در 
اطراف اصفهان بیشتر هم شده است. زمین خواری به تصرف، تغییر 
کاربری و تفکیک غیر مجاز گفته می شود. شیوه زمین خواران به این 
صورت اســت که زمین های متعلق به منابع طبیعی را تصرف می کنند 
یا تغییر کاربری می دهنــد و یا به طور غیر قانونــی تفکیک می کنند. 
پس از آن شروع به احداث ساختمان در آن مناطق کرده و با استفاده 
از معامات غیررســمی مانند قولنامه شــروع به فروختن آن اماک 
می کنند.زمین خــوار می داند که در کشــور انتقال مالکیت با اســناد 

غیررسمی امکان پذیر است و این معامات بدون تنظیم سند رسمی 
در نظر حاکمیت معتبر شناخته می شود. به همین دلیل به مردم این 
تضمین را می دهد که انتقال مالکیت با اســتفاده از این اسناد بدون 
مشکل خواهد بود و از طرف حکومت نیز معتبر است. مردم نیز با توجه 
به تضمین حکومت، تمایل بیشتری نسبت به خرید این اماک پیدا 
می کنند. در ســال های اخیر موارد بزرگی از زمین خواری در اصفهان 
توسط نهادهای قضایی کشــف و خنثی شد؛ اما این رویه همچنان در 
سراسر استان قابل مشاهده است. حاال دستگاه قضا وعده داده است 
با این کار و دالالنی که واســطه خرید و فروش زمین های ملی شوند 

برخورد جدی تری خواهد کرد.
دادســتان عمومــی و انقــاب اصفهان در نشســت هم اندیشــی 
دادستان های شهرستان های اســتان گفت: اگر دستگاه های متولی 
وظیفه خود را به درستی انجام داده و پیشــگیری کنند، این میزان از 
تصرف ها و تغییر کاربری ها را نخواهیم داشت.علی اصفهانی افزود: در 
صورت مشاهده  هرگونه تخلف تغییر کاربری اراضی کشاورزی، مطابق 
قانون عاوه بر قلع و قمع ســازه ها، تا ۳ برابر جزای نقدی پیش بینی 
شده و در صورت تکرار جرم، تا ۶ ماه زندان و بازداشت برای متخلفان 

در نظر گرفته شده است.

وی در خصوص آزاد ســازی حریم زاینده رود گفت: گروهی باعنوان 
ساماندهی زاینده رود درهر قســمتی از حریم این رودخانه که مانع یا 
سازه ای ساخته شــده را با حضور نماینده دادستان قلع و قمع کرده و 
بستر را آزاد می کنند. واقعیت این اســت که زمین خواری، پدیده ای 
است که همه بر سر مبارزه با آن اتفاق نظر دارند؛ اما حقیقت این است 
در شــرایطی که حتی تعریف مشــخصی از این جرم ارائه نشده عزم 

عمومی مشخصی برای مبارزه با آن مشاهده نمی شود. 
در سال های اخیر باال رفتن قیمت زمین در اطراف اصفهان و وضعیت 
بدی که دامنگیر روســتاییان به دلیل خشکســالی شــده است این 
مدل از خرید و فروش هــا را افزایش داده، هر چند کشــاورزان حق 
خود می داننــد که زمیــن هایی که به دلیل خشــک شــدن چاه ها 
عما بایر شــده اند را تبدیل به ملک های مســکونی یا تجاری کنند؛ 
اما قانــون فعا چنین اجــازه ای به ایــن افراد نمی دهــد .در مقابل 
برخی با داشــتن رانت به راحتی هزاران هکتــار از همین مدل زمین 
ها را تغییر کاربری و به فروش می رســانند. این مــدل از دو گانگی، 
اعتراضــات و نارضایتی هــای زیادی ایجاد کرده اســت کــه باید با 
 ارائه رویه مشــخص و تعمیم قانــون در همه مناطق اســتان زودتر 

بر طرف شود.

معاون امور صنایع وزارت صمت، گفت: رشــد تولید 
صنعت لوازم خانگی نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد 
بوده و برندهای داخلی، جایگزین کمپانی های بین 
المللی شده اند که بخش عمده ای از بازار تولید این 
صنایع را در اختیار داشــتند.مهدی صادقی نیارکی، 
در آیین افتتاح ۸ پروژه و طرح تولیدی توسعه و خط 
تولید شهید قاسم سلیمانی گروه صنعتی انتخاب 

)اسنوا( که با حضور مسئوالن استانی و شهرستانی 
در شــهرک صنعتی مورچه خورت برگزار شد، اظهار 
کرد: رشــد تولید صنعت لوازم خانگی نســبت به 
ســال گذشــته ۱۰ درصد بوده و برندهای داخلی، 
جایگزین کمپانی هــای بین المللی شــده اند که 
بخش عمده ای از بازار تولید این صنایع را در اختیار 
داشــتند.وی، با بیان اینکه در صنعت لوازم خانگی 
تحریم ها به فرصت تبدیل شده است، خاطرنشان 
کرد: در دوماهه ابتدای سال ۹۹ با وجود مشکات 
اقتصادی در همه بخش هــای صنعتی در صنعت 
لوازم خانگی با رشــد ۱۵۲ درصدی مواجه بوده ایم 
که این حاصل دانش فنــی داخلی، تولید داخلی و 
عمق ساخت داخلی است.معاون امور صنایع وزارت 
صمت تصریح کرد: تخصیص ارز و تامین نقدینگی 
با توجه به افزایش برخی نهاده های تولیدی در ازای 

افزایش کیفیــت محصوالت این صنعــت و رونق 
صادرات و ارز آوری میســر خواهد بود.اســتاندار 
اصفهان نیز در این آیین با بیــان اینکه ۸هزار و ۶۰۰ 
واحد صنعتی فعال در اســتان اصفهان وجود دارد، 
افزود: اســتان اصفهان ۴هزار و ۵۰۰ طرح صنعتی 
در حال اجرا دارد، همچنیــن ۶۰ درصد فوالد خام و 
۵۰ درصد آجر مورد نیاز کشــور در این استان تولید 
می شــود.عباس رضایی، با بیان اینکه در سال ۹۸ 
سهم استان اصفهان در صادرات به ارزش ۲ میلیارد 
و ۶۰۰ میلیون دالر بوده اســت، افزود: بزرگ ترین 
واحد تولید کننده لوازم خانگی کشــور و خاورمیانه 
گروه صنعتی انتخاب )اسنوا( است که با راه اندازی 
خط تولید شهید قاسم ســلیمانی حدود هزار و ۵۰۰ 
شغل جدید ایجاد و ۶۰ درصد نیاز خانگی داخلی با 

این محصوالت تامین می شود.

رشد 10 درصدی تولید لوازم خانگی در کشور

خبر روز

 زاینده رود برای کشت تابستانه
بازگشایی می شود

دبیر اجرایی نظام صنف کشــاورزی اســتان اصفهان از بازگشــایی دریچه های زاینــده رود برای 
کشــت تابســتانه در آینده نزدیک خبر داد.اســفندیار امینی   با اشــاره به تجمــع اعتراض آمیز 
کشاورزان غرب اصفهان در جلوی اســتانداری در چند روز گذشته اظهار داشــت: با توجه به اتمام 
توزیع آب برای کشت پاییزه کشــاورزان غرب استان اصفهان نســبت به تامین آب کشت صیفی 
جات معترض بودند.وی افــزود: با توجه به پایان نیــاز آبی محصوالت غلــه در نیمه خرداد، دبی 
رودخانه زاینده رود به صــورت موقتی کاهش یافته اســت.دبیر اجرایی نظام صنف کشــاورزی 
اســتان اصفهان خبر داد: با توجه به کشــت صیفی جات و نیاز آبی درختان باغ هــا با رایزنی های 
 انجام شــده در آینده بســیار نزدیک دریچه های زاینده رود برای کشــت تابســتانه بازگشــایی

 خواهد شد.

 توسعه پرورش شتر در شهرستان های
 کویری اصفهان

مدیر امور دام جهاد کشــاورزی استان اصفهان گفت: با توســعه پرورش شتر در شهرستان های 
کویری اصفهان، محصوالت به دست آمده از این حیوان شامل شیر، گوشت قرمز و کرک در مسیر 
صادرات قرار گرفته است.احمدرضا اسماعیلی با اشــاره به اینکه پرورش شتر در شهرستان های 
کویری استان اصفهان رونق یافته است، اظهار داشت: جمعیت شــتر در استان اصفهان ۱۰ هزار 
نفر است و بیشتر در شهرستان های خوروبیابانک، اردستان، نائین، آران و بیدگل و نطنز پرورش 
می شود.وی افزود: شتر با توجه به ویژگی تعلیف و ســازگاری با مراتع کویری می تواند در رونق 
اقتصادی آن مناطق موثر واقع شود.مدیر امور دام جهاد کشــاورزی استان اصفهان با بیان اینکه 
محصوالت شتر شامل شیر، گوشت قرمز و کرک است، تصریح کرد: میزان تولید سالیانه شیر شتر 
در استان اصفهان یک هزار و ۱۰۰ تن اســت و ۷۰۰ تن گوشت قرمز و ۱۶ تن هم کرک از این حیوان 
تولید می شود.وی با اشاره به اینکه کرک شتر در مسیر صادرات قرار گرفته است، گفت: از دیرباز 
در شهرستان نائین از کرک شتر در عبابافی استفاده می شد که امروزه ارزش صادراتی پیدا کرده 
است.اسماعیلی محصوالت شتر را ارگانیک دانست و افزود: با توجه به آنکه در مراتع حاشیه کویر 
از کود شیمیایی استفاده نمی شود، چنانچه خوراک شتر از این منابع طبیعی باشد محصول شیر 

و گوشت شتر ارگانیک خواهد بود. 

ساخت ۵ هزار واحد مسکونی در حاشیه شهرها
معاون رییس جمهور گفت: برای ســاخت پنج هزار واحد مســکن حاشیه شــهرها ۳۵۰ میلیارد 
تومان اعتبار پیش بینی شده است.محمدباقر نوبخت ادامه داد: این کار در یک توافق بین سازمان 
برنامه و بودجه کشــور، کمیته امداد امام خمینی )ره( و بنیاد مســکن انقاب اسامی انجام شد 
که به تفکیک پنج هزار واحد مددجویان و پنج هزار واحد برای روســتاییان کم درآمد تقدیم شود.

وی گفت: امروز پنج هزار واحد از این توافق تقدیم می شــود و دو هزار واحد هم ســال گذشته به 
بهره برداری رســید بنابراین هفت هزار واحد از مجموع ۱۰ هزار واحد تاکنون به اتمام رسیده است.

معاون رییس جمهور با بیان اینکه ســه هزار واحد هم در مراحل پایانی است که در ماه های آینده 
افتتاح می شود گفت: بعد از این بنا داریم پنج هزار واحد مسکونی دیگر برای جوانان در داخل شهر 
و حاشیه شهرهای استان بسازیم که در کمتر از یک ســال به پایان می رسد.معاون رییس جمهور 
عنوان کرد: این طرح معطوف به روســتاها بود، اما برای حاشیه شــهرها هم نیاز مسکن احساس 
 و قرارداد ســه جانبه امضا شــد و حداکثر در یک ســال پنج هزار واحد برای مردم حاشیه شهرها 

احداث می شود.

کافه اقتصاد

اخبار

مرضیه محب رسول

شناسایی بازارهای جدید بین المللی فروش فرش دستباف
مرکز ملی فرش ایران به دنبال مدرن کردن فرش دستباف و گسترش بازارهای بین المللی است.رییس مرکز ملی فزش ایران در کمیته فرش دستباف اصفهان گفت: 
این مرکز درنظر دارد تا به منظور افزایش تمایل مشتریان بین المللی به خرید این کاالی اصیل و با ارزش ایرانی به صورت پایلوت در اصفهان روی فرش دستباف مدرن 
کار کند.فرحناز رافع به ایجاد خانه های فرش دربرخی کشور های اروپایی و آسیایی برابر ماده ۴۶ بند د برنامه ششم توسعه اشاره کرد و افزود: به این منظور هم اکنون 
در کشور روســیه این طرح را اجرا و قصد داریم ، این خانه ها را در امارات، چین وایتالیا نیز با هدف افزایش صادارت کاال های غیر نفتی ایجاد کنیم.وی در خصوص راه 
اندازی کرسی های علمی فرش دستباف نیزگفت: ارتقای منزلت اجتماعی بافندگان فرش دستباف و استفاده از کسب و کار های نوین همانند شرکت های دانش بنیان و 
استارآپ ها و رونق فروش اینترنتی برای شناسایی بازار های جدید بین المللی از جمله اهداف برگزاری این کرسی هاست.رافع ادامه داد: رونق گرفتن بسته مشوق های 
صادراتی و تسهیات بانکی و فنی و اعتباری ، از برنامه های این مرکز به منظور تشویق تولید کنندگان به صادارت و بافت فرش های متناسب با سلیقه مشتریان خارجی 
است.وی با اشاره به اینکه در استان اصفهان ، توجه چندانی به صنایع جانبی فرش نشده است افزود: اصفهان با وجود ظرفیت های عظیمی که در تولید فرش دستباف 

دارد، متاسفانه وارد کننده مواد اولیه در تولید این کاالست که باید با همت مسئوالن استانی این مشکل برطرف شود.

بازدید معاون آبخیزداری 
سازمان جنگل ها از 

سازه های خور و بیابانک
معاون آبخیزداری، امور بیابان و مراتع سازمان 
جنگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری از ۲ طــرح 
آبخیزداری خور و بیابانک بازدید کرد که برای آن 
بیش از ۶۰ میلیارد ریال از محل صندوق توسعه 
ملی هزینه شــد. با اجرای ایــن طرح حدود 
ســه میلیون مترمکعب ظرفیت اســتحصال 

رواناب های سطحی افزایش می یابد.

وز عکس ر

بازگشت 140واحد تولیدی 
و صنعتی راکد و تعطیل به 

چرخه تولید
رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان اصفهان گفت: برای کمک به رونق 
تولید ۱۴۰ واحــد تولیدی و صنعتی راکد و 
تعطیل در این اســتان به چرخه فعالیت 

بازگشتند.
ایرج موفــق افزود: بــا توجه بــه حجم 
فعالیت هایی که در بخش صنعت استان 
اصفهــان و شهرســتان کاشــان انجــام 
می شــود، به دنبال آن هســتیم تا حجم 
نشست های رفع موانع تولید و تسهیاتی 
که واحد ها نیــاز دارنــد را در اولویت قرار 
دهیم، درخواســت های آن ها را رسیدگی 
کنیم و از این روش بتوانیم مشکات را به 
حداقل برسانیم.وی در بازدید از روستای 
قهرود کاشان گفت: بیش از ۲۷۰ نشست 
کارگروه تســهیل و رفع موانــع تولید در 
ســال ۹۸ ، برای برطرف کردن مشکات 
تامیــن اجتماعی، امور مالیاتــی، بانکی، 
شــهرک های صنعتی و زیرســاخت های 
تولید در استان اصفهان برگزار شد.رییس 
ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
اصفهان با اشــاره به اینکه نشســت های 
کارگروه افزون بر یک هزار و ۱۳۴ مصوبه 
داشــت، افزود: افزون بر ۳۰ هزار میلیارد 
ریال مصوبه برای تسهیات از محل طرح 
رونق تولید در پی داشــت که از این مبلغ 
بیش از ۶ هــزار و ۵۰۰ میلیــارد ریال آن 
مصوب و پرداخت شده است.موفق گفت: 
۱۸ هزار میلیارد ریال نیز از محل تبصره ۱۸ 
مصوب شد که از مرکز به این استان اباغ 
شده بود.وی افزود: نزدیک به چهار هزار 
و ۱۳۰ میلیارد ریال نیــز از همین محل به 
واحد هــای صنعتی پرداخت شــد؛ یعنی 
افزون بر ۴۸ هزار میلیارد ریال مصوبه ای 
که داشتیم، پرداختی آن بیش از ۱۰ هزار 
و ۵۰۰ میلیــارد ریال بــود کــه در اختیار 
واحد های تولید و صنعتی قــرار گرفت و 
توانست بخشی زیادی از مشکات آن ها 

را برطرف کند.

در سال های اخیر موارد بزرگی از زمین خواری در 
اصفهان توسط نهادهای قضایی کشف و خنثی شد؛ اما 
این رویه همچنان در سراسر استان قابل مشاهده است. 
حاال دستگاه قضا وعده داده است با این کار و دالالنی که 
واسطه خرید و فروش زمین های ملی شوند برخورد 

جدی تری خواهد کرد
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رییس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد:

مشارکت مردم برای کاهش شیوع کرونا درچهارمحال و 
بختیاری ضروری است

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد  در جمع خبرنگاران بیان کرد: افزایش شمار بیماران سرپایی 
مبتال به کرونا، افزایش آمار بیماران بســتری و مرگ و میر مبتالیان بــه این بیماری را در پی خواهد 
داشت. مجید شــیرانی گفت: رعایت فاصله گذاری فیزیکی و هوشــمند با جدیت بیشتر و استفاده 
از ماسک، ضرورت اجتناب ناپذیر این روزها و روزهای آینده اســت.رییس دانشگاه علوم پزشکی 
شهرکرد عنوان کرد: رعایت فاصله گذاری اجتماعی، خود مراقبتی، از خانه بیرون نیامدن مگر در موارد 
ضروری و رعایت پروتکل های بهداشتی انتظار این روزهای سیستم بهداشت و درمان از مردم است.

وی گفت: ظرفیت پذیرش بیمارســتان ها و مراکز درمانی در چهارمحال و بختیاری محدود اســت 
لذا اگر شاهد افزایش بیماران مبتال به کرونا در این اســتان باشیم ممکن است در سرویس دهی و 
خدمت رسانی به بیماران با مشکل مواجه شویم.رییس دانشــگاه علوم پزشکی شهرکرد ادامه داد: 
این تفکر که اگر یک شهرستان وضعیت سفید دارد دیگر با مشکلی مواجه نخواهد شد درست نیست، 
این روزها ارتباطات بین نقاط مختلف بسیار زیاد است بنابراین ممکن است هر لحظه وضعیت نقاط 

سفید به سمت زرد یا قرمز تغییر پیدا کند.
وی گفت: چهاردهمین جلسه ستاد اســتانی مقابله با کرونا با حضور مســئوالن استان با محوریت 
تشــریح آخرین وضعیت شــیوع بیماری کووید ۱۹ در اســتان، وضعیت محدودیت هــا و رعایت 
پروتکل های بهداشتی، امتحانات پایان ترم دانشگاه های سطح استان، وضعیت مدارس برگزار و در 
این نشست بحث و تبادل نظر شد.وی ادامه داد: همچنین در این ستاد در خصوص بازگشایی برخی 
مشاغل باقی مانده که امکان تجمع افراد در آن ها وجود دارد بحث شــد که در نهایت مقرر شد طبق 
نظر دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد اقدام شود.رییس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ادامه داد: بر 
اساس مصوبه آخرین جلسه ستاد استانی مقابله با کرونا و ابالغیه سازمان بهزیستی کشور از تاریخ 
۲۴ خردادماه ۹۹)امروز(، مهدهای کودک با یک چهارم ظرفیت و رعایت پروتکل های بهداشــتی و 
اولویت پذیرش فرزندان خانواده های مادر شاغل بازگشایی می شود.رییس دانشگاه علوم پزشکی 
شهرکرد اظهار کرد: مراکز شبانه روزی توانبخشی بر اساس ابالغیه سازمان بهزیستی کشور به زودی 
با اولویت پذیرش معلولین، سالمندان و بیماران مقیم مرکز که هم اکنون در مرخصی به سر می برند 
بازگشایی می شوند.وی تصریح کرد: در حال حاضر با یک مشــکل در چهارمحال و بختیاری مواجه 
هستیم و آن افزایش تعداد بیماران مبتال به کرونا طی روزهای گذشته است، برای آنکه بتوانیم از این 

بحران عبور کنیم باید همچنان مشارکت فعال مردم وجود داشته باشد.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری خبر داد:

برگزاری 4۵۸ نفر ساعت آموزش مجازی برای تعاونگران
مدیرکل تعاون، کار و رفــاه اجتماعی چهارمحال و بختیــاری گفت: با توجه شــیوع بیماری کرونا، 
حفظ ســالمتی جامعه هدف و ممنوعیت برگزاری دوره هــای آموزش حضوری ویــژه تعاونگران، 
در دو ماهه نخست ســال ۴۵۸ نفرســاعت آموزش مجازی ویژه تعاونگران استان برگزار شد.سید 
حفیظ ا... فاضلی افزود: آشــنایی با الگو های علمــی و کاربردی مبارزه با ویروس کرونا، آشــنایی 
بــا مفاهیم و چرخــه بهره وری در کســب و کار تعاونــی، بازاریابی در شــرایط رکــود، فرصت های 
کارآفرینــی در ایران، چرایــی و چگونگی بهره وری و صــادرات واردات از جملــه عناوین دوره های 
آموزشی برگزار شده اســت.فاضلی اضافه کرد: هزینه های برگزاری دوره های مجازی برای شرکت 
تعاونگران رایگان و از محل اعتبارات وزارت متبوع تامین اعتبار شــده اســت.وی ادامه داد: ضمن 
اطالع رســانی و بهره برداری از ســامانه مجازی تعــاون بــه آدرس vtcc.mcls.gov.ir با انعقاد 
 قرارداد از ظرفیت نیز استفاده شــده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از رشــد مطلوبی برخوردار 

بوده است.

بام ایراناخبار

رییس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری خبر داد:

سرعت توسعه سیستم های نوین آبیاری در استان بیش از میانگین کشوری است
رییـس سـازمان جهـاد کشـاورزی چهارمحـال و بختیـاری در دیـدار 
اعضـای شـورای هماهنگـی بخـش کشـاورزی بـا نماینده ولـی فقیه 
در اسـتان به مناسـبت هفتـه جهادکشـاورزی اظهار داشـت: رسـیدن 
به اسـتقالل و خودکفایـی باید از مسـیر کشـاورزی تحقق پیـدا  کند و 
اگر کشـور خواهان توسـعه سیاسـی و اقتصادی اسـت، باید از بخش 
کشـاورزی وارد شـود.ذبیح ا...غریب بـا بیـان اینکـه بیشـتر خدمات 
بخش کشاورزی اسـتان در مناطق عشایری، روسـتایی و کم برخوردار 
بـرای برطـرف کـردن مشـکالت در ایـن مناطـق اتفـاق افتاده اسـت، 
افـزود: ۷/۱ درصـد تولیـد ثـروت اسـتان در سـال ۹۷ سـهم بخـش 
کشـاورزی بـوده اسـت.رییس سـازمان جهادکشـاورزی چهارمحـال 
و بختیـاری بـا تاکید بـر اینکـه بخش کشـاورزی پر پتانسـیل اسـت، 
تصریـح کـرد: صـادرات ارزی بخش کشـاورزی در سـال ۹۸ بـا وجود 
تحریم هـای ناجوانمردانـه و سـختی حمـل بـار و انتقـال پـول، بیش 
از ۹ میلیـارد دالر بـوده اسـت ایـن در شـرایطی اسـت کـه بیشـترین 
تحریم هـا را بـه دلیـل امنیـت غذایی بـه بخش کشـاورزی وارد شـده 
اسـت.غریب، به مشـکالت پیش آمـده در خصـوص نهاده و واکسـن 
اشـاره و تصریـح کـرد: بخش کشـاورزی چنـد ماه اسـت بـرای اینکه 
مردم دچـار مشـکل نشـوند، تحـت فشـار قـرار دارد.وی رشـد بخش 
اقتصـادی در سـال های ۹۷ و ۹۸ را به ترتیـب هشـت و ۹ درصد اعالم 
و بیان کرد: بیشـتر این رشـد ناشـی از بخش کشـاورزی است.رییس 
سـازمان جهادکشـاورزی چهارمحال و بختیـاری رشـد ارزش افزوده 
در بخش کشاورزی کشـور را ۱۲ و در اسـتان ۲۹ درصد عنوان و تصریح 
کرد: این یعنی در اسـتان ما کشـاورزی محـور تولید ثروت و اشـتغال 
اسـت.غریب ، بـا اشـاره بـه طرح هایـی کـه از دهـه ۷۰ و ۸۰ در مناطق 
محـروم اسـتان شـروع شـده بودنـد، خاطر نشـان کـرد: از تعـداد ۴۰ 
پـروژه انتقال آب کـه در دهـه ۷۰ و ۸۰ کلنگ زنی شـده بـود تاکنون ۱۵ 
مورد بهره برداری شـده اسـت و ۱۰ مورد نیز تـا پایان سـال بهره برداری 
می شـود.وی به تکمیل طرح ۲ هزار و ۳۰۰ هکتاری سـودجان شـامل 
یـک هـزار و ۷۰۰ هکتـار بـاغ و ۶۰۰ هکتـار زراعـت اشـاره کـرد و گفـت: 
سـد بیدکان یکی از سـدهای احداث شـده توسـط بخش کشـاورزی 
اسـت، کـه آب مـورد نیـاز کشـاورزی بیـش از ۲ هـزار و۷۰۰ هکتـار از 
اراضی ۱۰ شـهر و روسـتا را تامیـن می کنـد و تاکنون ۳۵ درصد مسـیر 
خـط لوله ایـن طـرح احـداث شـده اسـت، همچنیـن تقسـیم آب در 
این طـرح براسـاس اسـناد مردمـی که در گذشـته بـوده انجام شـده 
است.رییس سـازمان جهادکشـاورزی چهارمحال و بختیاری با اشاره 
بـه دیگـر پروژه های در دسـت احـداث ایـن سـازمان ماننـد دامداری 

صنعتـی هفشـجان و دشـت خانمیـرزا، ادامـه داد: پروژه 
باغی دوراهـان تاکنـون ۸۰ درصد پیشـرفت فیزیکی داشـته و تکمیل 
آن تا پایـان سـال در برنامه قـرار دارد.غریب، با اشـاره به حـل و فصل 
مشـکالت شـهری و گره خـورده بـا مسـائل کشـاورزی، مباحـث امور 
اراضـی و حقوقـی در غـرب شـهرکرد و هفشـجان، تصریح کـرد: در دو 
سـال گذشـته به طور تقریبی ۹۰ پالک در سـطح اسـتان در کمیسیون 
رفـع تداخـالت تعییـن تکلیـف شـده اسـت.وی ،بـه پـروژه شـهرک 
تخصصـی بـادام بـرای تکمیـل زنجیـره محصـوالت باغی اسـتان در 
سـامان اشـاره کـرد و گفـت: اسـتان در زمینـه توسـعه سیسـتم های 
نویـن آبیـاری رتبـه نخسـت کشـور را دارد بـه گونـه ای کـه توسـعه 
سیسـتم های نوین آبیـاری در اسـتان با سـرعت ۵/۲ برابر نسـبت به 
میانگین کشـور در حال انجام اسـت.رییس سـازمان جهادکشاورزی 
چهارمحـال و بختیـاری بـه توسـعه باغـات و تغییـر الگوی کشـت در 
اسـتان اشـاره و بیـان کـرد: ۳۳۰ هکتـار از اراضـی اسـتان زیر کشـت 
زعفران و ۷۰۰ هکتار زیر کشـت گل محمدی اسـت همچنین سـاالنه ۲ 
هزار هکتار توسـعه باغات دیـم و گیاهـان دارویی نیز در برنامه اسـت.

غریب ،با بیـان اینکه اقـدام اسـتان در زمینه پرورش ماهـی در قفس 

با سـه اسـتان شـمالی کشـور برابـر اسـت، یـادآور شـد: چهارمحال و 
بختیاری در یک منبع آبـی دو هزار و ۳۰۰ تن پـرورش ماهی در قفس 
را بـه عنـوان یکـی از کارهـای خـوب اسـتان توسـعه داده اسـت.وی 
سـرانه زمین در اسـتان به ازای هـر کشـاورز را  ۴۰۰ مترمربـع زراعت و 
۲۰۰ مترمربـع بـاغ عنـوان و خاطرنشـان کـرد: هـر کجا سیسـتم های 
نویـن آبیـاری را اجرا می کنیـم قـدم اول مـا یکپارچگی اراضـی و بعد 
الگوی کشـت و بهره وری آب اسـت.رییس سـازمان جهادکشـاورزی 
چهارمحـال و بختیـاری ضمـن ابـراز خوشـحالی از اینکه تولیـد گندم 
بیـش از نیاز کشـور اسـت، یادآور شـد: هـدف این اسـت که در سـال 
جـاری نیـاز کشـور بـه شـکر از طریـق تولیـد داخـل تامیـن شـود بـه 
همیـن دلیـل امسـال اسـتان مـا دو هـزار و ۵۰۰ هکتـار تعهـد کشـت 
چغندرقنـد دارد. ایـن اسـتان بـا تولیـد حـدود ۲۳ هـزار تـن ماهـی 
سـردآبی )قزل آال( و تولید ۲۴ هـزار تن بـادام رقم مامایـی صادراتی 
رتبه نخسـت تولید این محصـوالت را به خـود اختصاص داده اسـت.
هم اکنون حـدود ۶۶ هزار بهـره بردار چهارمحـال و بختیـاری از بخش 
کشـاورزی و دامپروری ارتزاق مـی کنند.۲۱ تا ۲۷ خردادمـاه به عنوان 

هفتـه جهادکشـاورزی نام گذاری شـده اسـت.
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تحديد حدود اختصاصي
3/102 شماره: 139921702023002513-1399/03/13 چون تحديد حدود ششدانگ 
يک باب خانه پالک شــماره 5712/10  واقع در بخش دو ثبت اصفهان که طبق پرونده 
ثبتي به نام غالمرضا مطیعی فرد فرزند اکبر در جريان ثبت اســت و به علت عدم امکان 
حضور و مسدود بودن محل به عمل نیامده اينک بنا به تبصره ذيل ماده 13 قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و قسمت اخیر ماده 15 قانون 
ثبت و طبق تقاضــاي نامبرده تحديد حدود پالک مرقوم در روز دوشــنبه 1399/4/23 
ســاعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب اين آگهي به کلیه 
مجاورين اخطار مي گردد که در روز و ســاعت مقرر در اين آگهی در محل حضور يابند و 
اعتراضات مالکین يا مجاورين مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظیم صورت مجلس 
تحديد حدود تا 30 روز پذيرفته خواهد شد. م الف: 867847  ابوالفضل ريحانی کفیل 

منطقه ثبت اسناد و امالک مرکزی اصفهان
ابالغ نظر کارشناسی

3/103  رياست محترم شورای حل اختالف شعبه ششم حقوقی لنجان احترامًا بازگشت 
به ابالغیه کارشناســی شــماره 963/98  مورخ 98/11/15 مربوط به خواهان محترم 
آقای محمود خیراتی به نشــانی اصفهان، شهرســتان لنجان، فوالدشهر، محله ب 3،  
بلوار مدرس، بلــوار البرز، پالک 527 بــه وکالت آقای مهدی کريمی به نشــانی زرين 

شهر، خیابان کاشانی، روبروی دادگســتری، طبقه فوقانی باشگاه ايثار بطرفیت خوانده 
محترم خانم هنگامه معتمدی سده به نشــانی فوالدشهر، سی يک، خیبر 10، پالک 21 
مبنی بر صدور قرار تامین دلیل و اجرت المثل ايام تصرف، اينجانب کارشــناس منتخب 
پس از اطالع از قرار کارشناســی با مراجعه به آن شــورای محترم ضمن مطالعه پرونده 
به اتفاق خواهان محترم به محل مــورد نظر عزيمت نموده و پس از بازديد، بررســی، 
معاينه و اندا زه گیری های الزم به شــرح ذيل تقديم گزارش می گــردد. تامین دلیل: 
 محل مورد نظر عبارت است از يک باب آپارتمان مســکونی به نشانی فوالدشهر، محله 
ب 8، خیابان الدن، مجتمع مسکونی آســمان، ورودی 2، طبقه پنجم، واحد 16 بصورت 
هال و پذيرائی، آشپزخانه و دو خواب، کف سرامیک، پوشش بدنه کاغذ ديواری و رنگ، 
کابینــت MDF، درب و  پنجره خارجــی UPVC، درب های داخلی چوبی، سیســتم 
گرمايش پکیج و رادياتور و سیســتم ســرمايش کولر آبی، در زمان بازديد المپ های 
پذيرائی، خوابها، راهرو، آشپزخانه و حمام باز شــده بود، مغزی درب ورودی و دستگیره 
معیوب بود، سینک ظرفشوئی و شیر ظرفشــوئی از محل خود خارج شده، فالش تانک 
معیوب است، يک قطعه از پکیج موجود نمی باشــد )بنا به اظهارات خواهان قطعه مورد 
نظر توسط خوانده برده شده اســت( کولر و هود سالم است. لذا با توجه به موارد موصوف 
میزان و نوع خسارات وارده کل مبلغ خســارت وارده 7/850/000  ريال )هفت میلیون و 
هشتصد و پنجاه هزار ريال( طی مبايعه نامه شــماره 92/061687 از تاريخ 94/08/10 

لغايت 95/08/10 بابت هر ماه 4/500/000 ريال اجاره تعیین گرديده است و طبق صورت 
جلســه کالنتری و با حکم صادره محل مورد نظر تخلیه و تحويل مالک می گردد. لذا با 
توجه به موارد موصوف، محل، موقعیــت، موقعیت محلی، عرف و تمامی عوامل موثر در 
قضیه اجاره بها میزان کل اجرت المثل ايــام تصرف از تاريخ 94/12/1 لغايت 98/11/5 
به مبلــغ کل 474/600/000 ريال )چهارصــد و هفتاد و چهار میلیون و ششــصد هزار 
 ريال( برآورد و ارزيابی و اعالم می گردد. م الف: 871765 بهرام کريمی کارشناس 

رسمی دادگستری
حصر وراثت

3/104 آقا/خانم  حســین پوران  به شناســنامه شماره  3696   به شــرح دادخواست به 
کالسه  454/99   از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان  فاطمه درب اصفهانی به شماره شناســنامه 35191  در تاريخ   98/12/24   
اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:  
1-حســین پوران فرزند حســن علی به  ش ش 3696 ، 2-محبوبه  پوران فرزند حسن 
علی به  ش ش 376 ، 3- معصومه  پوران فرزند حسن علی به  ش ش 545 ، 4- منصوره 
پوران فرزند حســن علی به  ش ش 4387  ، 5- مرتضی پوران  فرزند حسن علی به  ش 
شش728 ، 6- مريم پوران فرزند حســن علی به  ش ش 375 فرزندا ن متوفی والغیر. 
 اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواســت مزبور را در يک نوبت و يک مرتبه آگهی 

می نمايد تا هرکسی اعتراضی دارد و يا وصیتنامه ازمتوفی/متوفیه نزد او باشد از تاريخ نشر 
آگهی ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد واال گواهی صادرخواهد شد. م الف:873440  

قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف کاشان
حصر وراثت

3/105  خانم سمیرا خراسانی دارای شناسنامه شماره 1230004424 به شرح دادخواست 
به کالسه  9900007 از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان حســن کريم زاده محمدآباد به شناســنامه 342 در تاريخ 98/12/5 
اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثــه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به 1- محمد جواد کريــم زاده محمدآبادی، ش.ش 1230148612 نســبت با متوفی 
فرزند، 2- طاها کريم زاده محمدآبادی، ش.ش 1230166203 نسبت با متوفی فرزند، 
3- سمیرا خراسانی، ش.ش 1230004424 نسبت همسر )فرزند احمد( 4- غالمحسین 
کريم زاده محمدآبادی، ش.ش 22 نســبت پدر متوفی )فرزند حســن( 5- ربابه عبدلی 
بادی، ش.ش 7 نســبت مادر متوفی )فرزند علــی( اينک با انجام تشــريفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در يک مرتبه آگهی می نمايد تا هر کسی اعتراضی دارد يا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستین آگهی ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد و اال 
 گواهی صادر خواهد شد. م الف: 875105 شــعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف

 شهرستان نطنز

 معاون سالمت اداره کل دامپزشکی چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: با توجه به فرارســیدن فصل گرما وافزایش فعالیت کنه ها، احتمال شیوع بیماری تب 
خونریزی دهنده کریمه کنگو وجود دارد، بنابراین شهروندان و بهره برداران باید هوشیارانه اقدامات پیشگیری از جمله سم پاشی اماکن دامی، رعایت بهداشت 
فردی هنگام تماس با دام، گوشت و آالیش دامی و پرهیز از کشتار دام خارج از کشــتارگاه را رعایت و شهروندان از مصرف جگر خام دام یا نیم پخته خودداری 
کنند.حسین صالحی افزود: بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو از طریق گزش کنه، نیش حشرات، تماس با خون یا ترشحات مبتالیان، له کردن کنه، تماس 
مستقیم با الشه گوشت، خون، ترشحات و بافت های آلوده دام قابل انتقال اســت و افراد در تماس با دام و فرآورده های دامی شامل دامداران، توزیع کنندگان 

فرآورد های خام دامی، سالخان، قصابان و همچنین بانوان خانه دار، افراد در معرض این بیماری هستند.

شورای حل اختالف اقتصادی چهارمحال و بختیاری در محل اتاق بازرگانی این استان افتتاح شــد.رییس اتاق بازرگانی استان در آیین افتتاح شعبه شورای حل 
اختالف ویژه فعاالن اقتصادی، گفت: در شرایط تحریم فعاالن اقتصادی در مسائل مختلف با مشکالتی مواجه هستند که مسائل آن ها در دادگاه هایی بررسی می شود، 
اما الزم اســت در کنار قوانین موجود، نظر فعاالن اقتصادی در پیگیری مســائل آن ها مدنظر قرار گیرد.آقای احمدی افزود: امروز شورا های حل اختالف اقتصادی 
و شوار های سازش در استان فعال هستند و امیدواریم افتتاح این شــعبه حرکتی برای کمک به فعاالن اقتصادی استان باشد.وی گفت: امیدواریم شعب صلح و 
سازش منشأ خیر و موجب اعتماد و مساوات شود.معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری چهارمحال و بختیاری هم در این مراسم با اشاره به افتتاح شعبه 

حل اختالف ویژه فعاالن اقتصادی، ابراز امیدواری کرد صلح و سازش در این شورا بیشتر مطرح شود تا مانع کاهش فعالیت های اقتصادی و ضربه به آن ها شود.

شهروندان مراقب تب کریمه کنگو باشید گشایش شعبه شورای حل اختالف اقتصادی در اتاق بازرگانی

صنعتــی  شــهرک های  شــرکت  مدیرعامــل 
چهارمحــال و بختیــاری در جلســه هم اندیشــی 
ــر  ــغ ب ــردگان گفــت: در ســال ۹۹ بال ــدار ل ــا فرمان ب
۴۲ میلیــارد ریــال اعتبــار بــرای اجــرای پروژه های 
ــی در دو شــهرک و ناحیه  صنعتی مســتقر در  عمران
ــا  ــاص یافت.حمیدرض ــردگان اختص ــتان ل شهرس
فــالح افــزود: عملیــات خاکی و اجــرای آســفالت، 
ایجــاد شــبکه های توزیــع آب و گاز و همچنیــن 
تهیــه  تابلوهــای راهنمایــی و رانندگــی بــا مجمــوع 
۲۵ میلیــارد و ۵۱۰ میلیــون ریــال در شــهرک 
صنعتــی لــردگان و اجــرای عملیــات خاکــی، 
ــز  ــال آب و تجهی ــط انتق ــرای خ ــح ب ــه  مصال تهی
ــه   ــال در ناحی ــارد ری ــوع ۱۷ میلی ــا مجم ــر ب آب گی

ــه پروژه هایــی  صنعتــی لردگان)ســندگان( از جمل
هســتند کــه ایــن شــرکت در راســتای آماده ســازی 
ــردگان  بســترهای ســرمایه گذاری در شهرســتان ل
ــال  ــه در س ــان اینک ــا بی ــت.وی ب ــرده اس ــرا ک اج
ــب  ــن در قال ــار زمی ــه ۷ هکت ــک ب ــته نزدی گذش
ــرمایه گذاری در دو  ــان س ــه متقاضی ــرارداد ب ۳۰ ق
ــِی مســتقر در شهرســتان  ــه صنعت شــهرک و ناحی
لــردگان اختصــاص یافــت، اظهــار داشــت: تــا 
ــار  ــش از ۶۳ هکت ــوع بی ــال ۹۸ در مجم ــان س پای
زمیــن بــه منظــور ایجــاد طرح هــای تولیــدی 
و خدماتــی بــه ۱۹۶  متقاضــی در محدودیــات 
ــهرک  ــرد: ش ــوان ک ــد.فالح عن ــذار ش ــور واگ مذک
ــا  ــار و ب ــاحت ۲۰۰ هکت ــا مس ــردگان ب ــی ل صنعت

کلیــه  امکانــات زیرســاختی در ۱۷۰  کیلومتــری 
ــرار دارد  ــاری ق ــال و بختی ــتان چهارمح ــز اس مرک
کــه همجــواری بــا جــاده  حمــل و نقــل )ترانزیتی( 
اصفهــان - خوزســتان می توانــد آن را بــه یکــی 
ــرمایه گذاری در  ــور س ــه منظ ــردی ب ــز راهب از مراک

ــد. ــل کن ــدی تبدی ــف تولی ــای مختل بخش ه

نماینـده ولی فقیـه در چهارمحال و بختیـاری و امام 
جمعه شـهرکرددر دیدار جمعـی از کارکنان سـازمان 
جهـاد کشـاورزی چهارمحـال و بختیـاری کـه در 
دفتـر امـام جمعه شـهرکرد برگـزار شـد، بـا تاکید بر 
اینکـه هـر کاری در نظـام جمهـوری اسـالمی باید با 
اخالص انجـام گیـرد، گفت: خداونـد نیـز برکتش را 
در اخـالص بنـدگان قـرار داده است.حجت االسـالم  
»محمدعلی نکونـام« با بیان اینکه بـه برکت انقالب 
اسـالمی پیشـرفت هـای قابـل توجهـی در بخـش 
های مختلف کشـاورزی حاصل شده اسـت، افزود: 
بایـد قـدردان ایـن نعمـت هـا بـود و بـرای ارتقـای 
آنـان تـالش کرد.امـام جمعـه شـهرکرد بـا تاکید بر 
اینکـه بهـره گیـری از فنـاوری هـای روز بـرای رشـد 

کمـی و کیفـی محصـوالت کشـاورزی مهـم اسـت، 
اظهار کـرد: البتـه بایـد از تجربه هـای سـنتی نیز در 
ایـن زمینـه ها اسـتفاده کـرد تا شـاهد رونق بیشـتر 
کشـاورزی در کشور باشـیم.حجت االسـالم نکونام 
بـا اشـاره بـه اینکـه نبایـد شـاهد بـی برنامـه بـودن 
در عرضـه محصـوالت کشـاورزی در کشـور باشـیم، 
تصریـح کـرد: مدیریـت منابـع کشـاورزی و عرضـه 
به موقـع محصوالت هـم نیازهـای مـردم را رفع می 
کنـد و هـم خواسـته کشـاورزان اسـت.نماینده ولی 
فقیـه در چهارمحـال و بختیـاری بـه ظرفیـت هـای 
بسـیار اسـتان در بخـش هـای متعـدد کشـاورزی 
اشـاره کـرد و ادامـه داد: این ظرفیـت ها بایـد با علم 
روز کشـاورزی بـروز پیـدا کنند تا نیـازی بـه واردات 

همـه محصـوالت کشـاورزی بـه اسـتان نداشـته 
باشـیم و صـادرات رونـق یابد.امـام جمعه شـهرکرد 
با بیـان اینکه کشـور با توجه بـه ظرفیت های بسـیار 
در زمینـه کشـاورزی بایـد در ایـن راسـتا خودکفـا 
شـود، خاطرنشـان کـرد: رسـیدن بـه خودکفایی در 
کشـاورزی نیازمنـد مدیریـت و کار جهـادی اسـت.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی چهارمحال و بختیاری خبر داد:

تخصیص اعتبار 42 میلیارد ریالی برای زیرساخت  شهرک های 
صنعتی لردگان

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری:

 خودکفایی در کشاورزی نیازمند مدیریت و کار
جهادی است
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یک هکتار از مراتع منطقه حنای سمیرم دچار حریق شد
مدیرکل مدیریــت بحران اســتانداری اصفهان از آتش ســوزی در یک هکتار از مراتــع منطقه حنا و 
مسعود آباد شهرستان ســمیرم خبر داد.منصور شیشــه فروش اظهار کرد: یک هکتار از مراتع منطقه 

حنا و مسعود آباد شهرستان سمیرم دچار 
آتش ســوزی شــد.وی افزود: حریق با 
اطاع رســانی بهنگام و تــاش تیم ها و 
عوامل آموزش دیده محلــی کمتر از یک 
ساعت اطفا شد.مدیرکل مدیریت بحران 
استانداری اصفهان با اشاره به اینکه نزدیک 
به یک میلیون هکتار از عرصه های طبیعی 
و مرتعی این اســتان به ویــژه در مناطق 
غربی و جنوبی مستعد وقوع آتش سوزی 
اســت، تاکید کرد: ایجاد دو پایگاه دائمی 

پیشــگیری و کنترل حریق در غرب و جنوب اســتان اصفهان ضروری اســت.وی بــه راه اندازی ۷۰ 
پایگاه اطفای حریق محلی اشــاره و اظهار کرد: این پایگاه ها متشــکل از تیم های هشــت نفره است 
و ۱۵ دســتگاه خودرو برای اطفای بهنگام آتــش در اختیار این پایگاه ها قرار گرفته اســت؛ همچنین 
 ۲۰۰ نیرو یگان حفاظت منابع طبیعی به طور ســیار در عرصه ها برای جلوگیری از قطع درختان حضور 

خواهند داشت.

رییس اداره مدارس و مراکز غیردولتی خبر داد:

 لزوم پرداخت شهریه ثابت مهدکودک ها 
و پیش دبستانی ها

وحید محمودی، رییس اداره مدارس و مراکز غیردولتی و مشــارکت های مردمی اداره کل آموزش و 
پرورش استان با اشاره به تعطیلی واحد های آموزشی در زمان شیوع ویروس کرونا گفت: خانواده ها 
فقط می توانند هزینه فعالیت های فوق برنامه ای را که انجام نشــده از مدیــران واحد ها مطالبه کنند.

معاون اجتماعی اداره کل بهزیستی استان هم گفت: پرداخت شهریه فعالیت های فوق برنامه با توافق 
بین خانواده و مدیران واحد ها قابل برگشت است.مجتبی ناجی با بیان اینکه برگرداندن هزینه به صورت 
نقدی برای برخی واحد ها مقدور نیست افزود: می توان هزینه ای که خانواده ها طلبکار می شوند را برای 

سال تحصیلی آینده در نظر گرفت.

شیرخوارگاه بهزیستی اصفهان آماده بهره برداری شد
 ساختمان جدید شیرخوارگاه اصفهان پس از یک دهه از آغاز عملیات ساختمانی با همکاری مشترک 
خیران و دولت آماده بهره برداری در هفته بهزیســتی شــد.معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیستی 
اصفهان گفت: عملیات ساخت این شیرخوارگاه با رعایت اســتانداردهای الزم در محدوده منطقه ۱۴ 
اصفهان از حدود ۱۰ سال پیش آغاز شده اســت.مجتبی ناجی افزود: بخشی از اعتبارات آن دولتی و 
بخش عظیمی از هزینه های عمرانی آن توسط خیران استان تامین شده است.وی، ظرفیت پذیرش 
این شیرخوارگاه را ۱۰۰ کودک عنوان کرد و گفت: با توجه به اینکه در این مکان نوزادان تا زیر سه سال به 
طور موقت نگهداری می شوند ولی با توجه به فضای الزم می توانیم به پذیرش موقت کودکان سه تا ۶ 
ســال هم بپردازیم. ناجی با بیان اینکه هم اکنون در تنها شیرخوارگاه استان اصفهان بیش از ۳۰ نوزاد 
نگهداری می شود، گفت: به طورمتوسط ماهانه ۲۵ نوزاد و کودک با حکم دستگاه قضایی به این مرکز 

ارجاع داده می شود.

 با شروع فصل گرما آمار باالی غرق شدگی در آب های استان نگران کننده است؛

آب تنی با طعم مرگ

اصفهان، اسـتانی ساحلی نیسـت اما هر سـاله شماری از شـهروندان 
قربانـی شـنا و آب تنـی در رودخانه هـا، سـدهای مخزنـی، کانال های 
انشـعاب آب و اسـتخرهای کشـاورزی این خطـه می شـوند، معضلی 
که بایـد برای رفـع آن تدابیـری اندیشـید.با توجه بـه گرم شـدن هوا و 
از بیـن رفتـن بسـیاری از محدودیت هایـی که امسـال به دلیل شـیوع 
بیمـاری کرونا وجـود داشـت، میل به شـنا در آب هـای روبـاز افزایش 
یافتـه اسـت و در چنـد هفتـه اخیر بـه ویـژه در ایـام تعطیات شـاهد 
حضـور تعـداد زیـادی از مـردم و گردشـگران در کنـار رودخانه هـا و 
سـدها در اسـتان اصفهـان بودیـم؛ آب هـای روبـاز شـامل رودخانه ها 
، کانال هـا ، اسـتخرهای کشـاورزی ، باغ هـا و سدهاسـت.جریان آرام 
آب در بسـیاری از رودخانه هـا بـه طـور کامل گمـراه کننده اسـت و چه 
بسـا وقتی افراد مختلـف برای شـنا یـا آب تنی کـردن وارد آن شـدند، 
با شـرایطی متفـاوت از تصـور خود مواجـه می شـوند از جمله سـردی 
شـدید دمای آب، وجـود گودال هـا و جریـان گردابـی آب و همین امر 
در برخـی مـوارد منجر بـه غافل گیـری شـناگران و حتی ایسـت قلبی 
آنهـا شـده اسـت.به گفتـه مجیـد فراسـت، سرپرسـت تیـم غواصـی 

سـازمان آتش نشـانی و خدمات ایمنی شـهرداری اصفهان، بیشترین 
قربانیـان غـرق شـدگی در رودخانه هـا و آب هـای جریـان دار، افرادی 
هسـتند که بـا فنون شـنا آشـنا بودنـد امـا آنها بـه دلیـل جریـان آب و 
عدم کنتـرل و تعادل دچـار حادثـه می شوند.اسـتخرهای ذخیره آب و 
کشـاورزی نیز بـا وجودی کـه مـکان محصور شـده و فاقـد جریان آب  
هسـتند اما تا کنـون قربانیـان بسـیاری گرفتنـد زیـرا آنهـا دارای عمق 
زیـاد و سـطح شـیب دار و کامـل لیـز بـه دلیـل اسـتفاده از پاسـتیک 
هسـتند و اگـر فـردی در آن گرفتـار شـود و امکانـات نجـات و امـداد 
وجود نداشـته باشـد نمی تواند خـود را بـه بیرون از اسـتخر بکشـاند و 
دچار خفگـی می شود.سـال گذشـته بر اسـاس آمـار پزشـکی قانونی 
اصفهان، ۹۳ نفر )شـامل ۸۰ مـرد و ۱۳ زن( بـر اثر غرق شـدگی در این 
اسـتان جان خود را از دسـت دادند که نسـبت به سـال ۹۷ حـدود ۷۸ 
درصد افزایـش یافت.بر اسـاس این گزارش، سـال گذشـته ۲۱ نفر در 
فصل بهار، ۵۰ نفر در تابسـتان، ۱۴ نفر در پاییز و هشـت نفر در زمستان 
در این اسـتان جان خـود را بر اثر غرق شـدگی از دسـت دادند.امسـال 
بـا وجـود هشـدارهای فراوانـی که توسـط مسـئوالن داده شـد شـاهد 

حادثه هـای مختلف غـرق شـدگی در رودخانه ها، اسـتخرها و سـدها 
در اسـتان اصفهان بودیـم از جمله غرق شـدن ۲ کـودک دو قلـو و یک 
جـوان ۳۰ سـاله در اسـتخر کشـاورزی و یک نوجـوان ۱۷ سـاله و یک 
زن جـوان در زاینده رود.مدیرکل مدیریـت بحران اسـتانداری اصفهان 
بـا اشـاره بـه جلسـه هایی کـه در زمینـه پیشـگیری از غرق شـدگی در 
اصفهان تشـکیل شـده اسـت، گفت: ما همه شـهرداری های شهرهای 
اطـراف زاینـده رود را فراخـوان کردیـم و از آنها خواسـتار اتخـاذ تدابیر 
و اقدام هـای سـریع در ایـن زمینـه شـدیم همچنیـن شـهرداری ها و 
شـرکت آب منطقـه ای اصفهـان بایـد گشـت های بازرسـی در اطـراف 
رودخانه ها و سـدها داشـته باشند.شیشـه فروش بـا بیـان اینکه همه 
شـهرداری های شـهرهای دارای سـاحل رودخانه ای بایـد تیم واکنش 
سـریع بـرای نجـات در آب هـای رو بـاز داشـته باشـند، تصریـح کـرد: 
عاوه بر این مقرر شـد که تیمی متشـکل از ۱۲ غواص حرفـه ای و نخبه 
در اسـتان اصفهان ایجاد شـود تا در مواقـع ضروری بتوانند پشـتیبانی 
الزم را بـرای نجـات مغروقین داشـته باشـند.مدیرکل مدیریت بحران 
اسـتانداری اصفهان همچنین شـنا کـردن در رودخانه ها، اسـتخرهای 
کشـاورزی و کانال هـای آب را ممنـوع دانسـت و اظهار داشـت: از اداره 
کل میـراث فرهنگـی خواسـته ایم تـا ایـن موضوع را بـه همـه تورهای 
گردشـگری اسـتان اعـام کنـد همچنیـن دهیاری هـا و شـهرداری ها 
موظف شـدند تا نسـبت به اطاع رسـانی در این زمینه اقـدام کنند.وی 
با بیان اینکـه شـرکت های آب منطقـه ای تهـران و قم نیز باید نسـبت 
به اسـتقرار تیم امـداد و نجـات و غواصی در سـد کوچـری در گلپایگان 
اقـدام کننـد، افـزود: این سـد تـا کنـون چندیـن حادثـه غرق شـدگی 
داشـته است.شیشـه فروش یکـی از مناطـق پر خطـر در ایـن زمینه را 
آب ملـخ در سـمیرم خوانـد و خاطرنشـان کـرد: اداره میـراث فرهنگی 
سـمیرم و دهیاری مربوطـه بایـد تمهیـدات الزم را برای پیشـگیری از 
حوادث احتمالـی در ایـن منطقه اتخـاذ کنند. سـخنگو و رییـس اداره 
ارتباطات سـازمان آتش نشـانی و خدمـات ایمنی شـهرداری اصفهان 
نیز با بیـان اینکه ما همواره نسـبت به شـنا کـردن در آب هـای رو باز به 
مـردم هشـدار می دهیم، گفت: مشـکل مـا فقـط رودخانه ها نیسـتند 
بلکه اسـتخرهای کشـاورزی و سـدها نیز قربانیان بسـیاری گرفته اند.

فرهـاد کاوه آهنگـران بـا بیـان اینکـه بیشـتر مـوارد غـرق شـدگی در 
اصفهـان مربوط به اسـتخرهای کشـاورزی اسـت، افـزود: جنس این 
اسـتخرها از پاسـتیک یا تیوب اسـت و اگر فـردی داخـل آن افتاد به 
سـختی می تواند خود را از آن خارج کند و الزم اسـت که این اسـتخرها 

به طنابچـه نجـات مجهز باشـند.

زن دعانویس و رمال اصفهانی دستگیر شد
رییس پلیس آگاهی اســتان اصفهان از دســتگیری زن دعانویســی که به بهانه بخت گشــایی 
از دختران دم بخت ۷۰ میلیــون ریال کاهبرداری کرده بود، خبر داد.ســرهنگ حســین ترکیان 
اظهار داشــت: در پی شــکایت تعدادی از شــهروندان مبنی بــر کاهبرداری  از آنان مشــخص 
شــد، زنی دعانویس و رمال بــه بهانه بخت گشــایی، دختــران دم بخت را جذب کــرده و مبالغ 
قابل توجهــی را از آنان اخذ و با این شــیوه از آنــان کاهبرداری می کرده اســت.وی تصریح کرد: 
ماموران پــس از تکمیل تحقیقات بــا هماهنگی مقــام قضایــی وارد منزل فرد مذکور شــده و 
ضمن دســتگیری متهم،  اقام و ادوات مربوط به رمالی و دعانویسی را کشــف کردند.این مقام 
انتظامی بــا بیان اینکه تا کنــون ۲ نفر از شــاکیان به پلیس آگاهــی  مراجعه کردنــد، گفت: این 
افراد در تحقیقات صــورت گرفته عنوان کردند که برای بخت گشــایی، هر کــدام مبلغ ۷۰ میلیون 
 ریال به متهم پرداخت کــرده بودند که فــرد مذکور پــس از دریافت وجه دیگر پاســخگوی آنان 

نبوده است.

کشف 134 دستگاه ماینر قاچاق در مبارکه
۱۳۴ دســتگاه ماینر قاچاق بــه ارزش ۱۴ میلیارد ریال در مبارکه کشــف و توقیف شــد.فرمانده 
انتظامی شهرســتان مبارکه با بیان اینکه افراد ســودجو با برنامه ریزی هدفمنــد، اقدام به ورود 
غیرقانونی دســتگاه های اســتخراج ارز دیجیتــال می کنند گفــت: این موضوع بــه صورت ویژه 
در دســتور کار نیــروی انتظامی اســتان اصفهان قــرار گرفت.ســرهنگ رضا محمدی با اشــاره 
به اینکــه افرادی در ســه محــل جداگانه تعــدادی از ایــن دســتگاه ها را راه اندازی کــرده و به 
صورت غیــر قانونی فعالیــت می کنند افزود: در بازرســی از این ســه محل به صــورت جداگانه 
۳۴، ۲۹ و ۷۱ دســتگاه ماینر خارجی کشــف شــد.وی با اشــاره بــه اینکه کارشناســان ارزش 
 این دســتگاه ها را ۱۴ میلیــارد ریال اعــام کردند، گفت: ۳ متهــم نیز دســتگیر و تحویل مراجع 

قضایی شدند.

 واسطه قرار دادن حساب بانکي دختر جوان جوياي کار
 توسط کارفرماي جعلي

رییس پليس فتای استان از دســتگيري فردي خبر داد که با جلب اعتماد جوان جوياي کار اقدام 
به سوء استفاده از حساب وي به عنوان حساب واسط کرده بود. سرهنگ سيد مصطفي مرتضوي 
گفت: با ارائه مرجوعه قضایي توســط دختر جــوان جوياي کار مبني بر واريز وجوه نقدي توســط 
کارفرماي جعلي به حســاب وي و ســپس خريد ارزهاي ديجيتال که موجب مسدودي حساب 
وي و الزام به جبران خســارت مالباختگان شــده، رســيدگي به موضوع در دســتور کارشناسان 
پلیس فتــا قرار گرفت.وي عنــوان كرد: بنابــر اظهارات شــاکي مدتي قبل با هدف اســتخدام با 
فردي در تلگرام آشــنا شــده که با جلب اعتماد از وي درخواست مي شــود پس از دريافت وجه 
نقد از طريق حســاب بانکي خود اقدام به خريد ارز ديجيتال کند و به صورت درصدي پورســانت 
خود را دريافت کند.ســرهنگ مرتضوي افزود: با توجه به اينکه در چنيــن مواقعي فرد کاهبردار 
با اســتفاده از کارت و حســاب بانکي ديگران در فضاي مجازي فعاليت مي کند تــا ردي از خود 
به جای نگذارد، از حساب شــاکي به عنوان مقصد برداشت هاي غير مجاز اســتفاده و آنها را به ارز 
ديجيتال تبديل کرده است.سرهنگ مرتضوي در پايان توصيه کرد: مهم ترين عامل گرفتاري افراد 
در دام کاهبرداران اينترنتي و سوءاســتفاده از حســاب آنان به عنوان حســاب واسط بي توجهي 
به توصيه هاي پليس فتاست، شــهروندان تحت هيچ شرايطي نبايد حســاب و کارت بانکي خود 
را در اختيار ديگران قرار دهنــد و در خريدها و پرداخت هاي اينترنتي خود بــه اصالت درگاه دقت 
 کنند تا در دام درگاه هاي جعلي و سوءاســتفاده از اطاعات مالي آن ها به عنوان حســاب واســط 

گرفتار نشوند.

با مسئولان جامعه

خبر روزناجا

رونمایی از 12 دستاورد 
فناورانه مرتبط با کرونای 
دانشگاه علوم پزشکی 

اصفهان
۱۲ دســتاورد فناورانه دانــش بنیان مرتبط 
با کرونای دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان 
از طریق ویدئو کنفرانس بــا معاونت علمی 
و فناوری ریاســت جمهــوری معرفی و از 
آنها تجلیل شــد.معاون پژوهش و فناوری 
دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان اظهار کرد: 
این دســتاوردهای دانش بنیــان فناورانه 
شــامل محصوالت مرتبط با کرونا از جمله 
لبــاس و گان پزشــکی، ماســک، ژل و 
محصوالت ضدعفونی دســت و ســطوح، 
دســتگاه های ضدعفونی کننــده محیط و 
نرم افزاهــای مرتبط با این بیماری اســت 
که به همت جمعی از شرکت های استارت 
اپی و دانــش بنیان زیرمجموعه دانشــگاه 
علوم پزشکی اصفهان در مدت شیوع کرونا 
ویروس تولید و مورد اســتفاده قرار گرفته 
است.شــقایق حق جوی جوانمــرد افزود: 
طی چند ماه گذشــته، عاوه بر پزشــکان و 
پرســتاران که در خط مقدم مبــارزه با این 
بحران بوده اند، عده ای نیز در پشــت جبهه 
وسایل و تجهیزات مورد نیاز برای مدیریت 
این بیماری را تامین می کردند که در قالب 
شرکت های دانش بنیان فعالیت داشته و 
محصوالتی برای مبارزه بــا این بیماری در 
اختیار جامعه قرار می دادند.معاون پژوهش 
و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با 
بیان اینکه چالش و مشکات بر سر راه تولید 
همواره وجود داشــته و دارد، خاطرنشــان 
کرد: مشــکات همیشــه بوده و هســت. 
در این بحــران نیز از اخذ مجوز تا ســرمایه 
گذاری مشکاتی بر سر راه شرکت ها وجود 
داشــته و مواردی هم تســهیل شده است. 
برای رسیدن به نتیجه مطلوب، در معاونت 
پژوهش و فناوری دانشــگاه علوم پزشکی 
با تمام تاش در صدد رفــع این موانع قدم 
 برداشته ایم که امیدوارم در این زمینه موفق

 بوده باشیم.

معاون حقوقی رییــس جمهور حمایــت از بانوان 
دربرابر خشــونت را امری کاما ضروری دانست و 
گفت: طــرح الیحه صیانت زنان در برابر خشــونت 
در درجه اول، توجهی در بین مــردم ایجاد می کند 
تا جامعه فرهنگ و اخاق خــود را بازبینی کند و به 
صورت دستوری، جامعه از خشونت منع شود.لعیا 
جنیدی در اصفهان، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: 
الیحه اولیه منع خشونت علیه زنان که بعدا به عنوان 

الیحه صیانت و کرامت و تامین امنیت زنان در برابر 
خشــونت مطرح شــد، باتوجه به اینکه از مدت ها 
قبل در قوه مجریه مطرح شــده بود، به دلیل اینکه 
قسمت های آئینی آن جنبه قضایی پیدا می کرد به 
قوه قضاییه فرستاد شد.وی با اشاره به اینکه بررسی 
این الیحه مدتی در قوه قضاییه طول کشید تا اینکه 
به عنوان حاصل کار جمعی دو قوه آماده شد، افزود: 
حقوقدانان و متخصصان حوزه زنان ماحظاتی در 
این خصوص دارند که رییس جمهور دستور بررسی 
دوباره داد تا اگر اصاحاتی نیاز دارد اعمال شــود.
معاون حقوقی رییس جمهور با بیان اینکه دستور 
رییس جمهور برای تســریع در بررسی این الیحه 

کمک زیادی کرد، گفت: مقرر شــد در کمیســیون 
فرعی همزمان هر مقدار پیشــرفت حاصل شد به 
کمیسیون اصلی بیاید تا این کار تسریع شود.معاون 
حقوقی رییس جمهــور حمایت از بانــوان در برابر 
خشونت را امری کاما ضروری دانست و گفت: طرح 
این الیحه در درجه اول توجهی در بین مردم ایجاد 
می کند تا جامعه فرهنگ و اخــاق خود را بازبینی 
کند، به طوری که توقع این اســت امروز به صورت 
دستوری، جامعه از خشــونت منع شود. وی ادامه 
داد: هرکســی که کل نظرش اعمال نشده قطعا به 
الیحه نقد دارد ولی هیچ وقت نمی توان چیزی پیدا 

کرد که از منظر همه کامل باشد.

معاون حقوقی رییس جمهور:

جامعه باید به صورت دستوری از خشونت علیه زنان منع شود

حریق تانکر 
حمل سوخت در 
اصفهان و کشته 

شدن یک نفر
رییس پلیس راهور اســتان 
اصفهان گفت: بــر اثر برخورد 
تانکــر حامــل ٣۰ هــزار لیتر 
گازوئیل بــا کامیــون باری، 
راننده کامیون بــاری بنز بر اثر 
سوختگی شــدید در دم جان 

باخت.

وز عکس ر

رییس کانون وکای استان:

اصل استقالل کانون های وکال، خط قرمز این نهاد است
رییس کانون وکای استان اصفهان با بیان اینکه استقال کانون های وکا خط قرمز این نهاد است و به هیچ وجه قابل عدول نیست،گفت: انتظار داریم رعایت این اصل در 
همه مباحث قوه قضاییه مورد توجه قرار گیرد.لیا رییسی ادامه داد: تدوین سند چشم انداز برای مدیریت و تصمیم گیری های صنف نیاز است از این رو امروز بررسی این 
مهم در دستور کار دهمین اجاس کانون های وکا قرار گرفته است. رییس کانون وکای استان اصفهان به بررسی پیش نویس اصاحی الیحه قانون استقال کانون وکا 
افزود: این الیحه که از سوی معاونت حقوقی قوه قضاییه ۲۸ اسفند سال گذشته اباغ شد تاکنون بسیار مورد بحث بوده است و کانون های وکا در این باره دغدغه هایی 
داشتند از این رو امیدواریم نظرات نهاد کانون وکا شنیده و در نهایت به نتایج مطلوبی منجر شود.وی با بیان اینکه پیش نویس اصاحی الیحه قانون استقال کانون 
وکا و حقوق مردم دغدغه ریاست قوه قضاییه است که مکرر بر آن تاکید دارند، گفت: حقوق مردم دغدغه جدی کانون های وکاست زیرا مردم ذی نفعان اصلی هستند 
و باید در خدمت مردم باشند.وی با بیان اینکه سامت کاری قوه قضاییه و نهاد کانون وکا مورد تاکید ریاست قوه قضاییه است، ادامه داد: تشکیل دادگاه انتظامی در 
کانون های وکا بیانگر اهمیت این امر است .رییس کانون وکای استان اصفهان با بیان اینکه نقض اصل حاکمیت قانون از هیچ کس به ویژه قوه قضاییه و نهاد کانون 

وکا پذیرفته نیست، تاکید کرد: اصل استقال کانون های وکا خط قرمز این نهاد است و به هیچ وجه قابل عدول نیست و این امر مورد تاکید قوه قضاییه نیز هست. 
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آنها تو را تباه کردند آقای میثاقی!
البد آن اوایل محمدحسین میثاقی زیر فشــارها با خودش می گفت: »اشــکالی ندارد. چند روز 
دیگر مردم عادل را فراموش می کنند. بعد من می مانم و آنتن...« اما اینطوری نشــد. شاید افکار 
عمومی در قبال حذف زورگویانه فردوســی پور آن حرارت اولیه را نداشــته باشد، اما هنوز هم یک 
تلنگر ساده کافی است تا همه چیز مثل یک سال و چهار ماه قبل شــود.مهمانان فوتبال برتر مثل 
نقل و نبات اســم عادل را به زبان می آورند و میثاقی را عصبانی می کننــد. حاال عده ای به حق این 
کار را انجام می دهند و عده ای هم کامال ناحق و نامشــروع؛ مثل مهدی تاج که با اســتفاده ابزاری 
از اسم فردوســی پور دنبال شلوغ کردن فضا و فرار از پاســخگویی بود. مطمئن باشید این داستان 
حاال حاالها ادامه خواهد داشــت و ســایه عادل به این زودی ها از ســر میثاقی کنــار نمی رود. از 
همه بدتر بالتکلیفی خود محمدحسین اســت؛ اینکه نمی داند رابطه اش با فردوسی پور روی این 
صندلی غصبی چطور باید باشــد؟ یک روز عادل را متهم می کند به اینکه همه اش دنبال حاشــیه 
بود و وقتی برای آیتم های فوق علمی اســتاد مجید جاللی نداشــت، یــک روز جلوی کامیابی نیا 
خودش را لوس می کند که: »به خدا دلم برای اســتاد تنگ شده و امیدوارم به زودی او را ببینیم«، 
یک روز هم مثل مصاحبه با تاج، فردوســی پور را ســپر رســانه ای فدراســیون ناالیق می خواند.

محمدحسین گیج و سردرگم است. او را در موقعیتی قرار داده اند که نمی داند دقیقا چه باید بکند. 
هر طرف که می رود آتش است و دستش را می سوزاند. افســوس؛ بازی زشت مدیران تلویزیون 
دو قربانی داشــت؛ یکی عادل که مردم ماه هاســت از حضور مفید و دلگرم کننده اش محروم اند 
و دیگری محمدحســین میثاقی، جوانی با اســتعداد که اگر در این موقعیت قرار نمی گرفت، هم 
 کارآمدتر بود و هم بین مردم ارج و قرب بیشــتری داشــت. آنها تو را بزرگ نکردند، تباهت کردند

 محمدحسین!

سکوت ساکت، خاموشی سخنگو
 مهدی تاج در برنامه فوتبال برتر این هفته مســتأصل تر از همیشــه به نظر می رسید. تحت فشار 
بی پایان رسانه ها که هنوز از پاسخ های ضد و نقیض رییس ســابق فدراسیون درخصوص قرارداد 
ویلموتس قانع نشــده اند. با این همه آن چه بیش از هر چیز در شــرایط امروز تاج روشن به نظر 
می رسد، تنهاماندن رییس سابق فدراســیون فوتبال خصوصا در غیاب حامیان و همراهان دیروز 
است. یاران دیروز تاج و ویلموتس همان ها که با بنز الکچری و دســته های گل به استقبال مربی 
بلژیکی رفتند و در تور نمایشی بازدید از مرکز ملی، کاشت درخت یا تهرانگردی و تماشای پل طبیعت 
کنار مربی نجیب بودند، حاال کمترین اثری از خودشان به جای نمی گذارند.محمدرضا ساکت بدون 
تردید یکی از عوامل تاثیرگذار در انتخاب، مذاکره، تفاهم و تنظیم قرارداد با ویلموتس بود، خصوصا 
در سفر اول که لحظه ای از مربی بلژیکی فاصله نمی گرفت و در نهایت به عنوان سرپرست تیم  ملی 

به همکاری با او ادامه داد.
 بخش های زیادی از اشکاالت نحوه تعامل فدراســیون با ویلموتس ازجمله سفرها و غیبت های 
طوالنی مدت ســرمربی ســابق حاصل دوره مدیریت ســاکت در تیم  ملی اســت، سرپرســتی 
که البتــه در مواقع بحرانی ترجیح می دهد ســکوت کند و پنهان شــود.دومین یــاور دیروز تاج و 
ویلموتس امیرمهدی علوی، مدیر روابط عمومی فدراســیون و مدیر رســانه ای تیم  ملی اســت. 
همان ســخنگویی که در فرودگاه تهران مانع از مالقات اهالی رســانه با ویلموتس شــد و در طول 
این مدت اجــازه نداد یک کلمــه با مربی بلژیکــی گفت وگویی صــورت بگیرد تا مبــادا کمترین 
جزئیــات و خبری از نحــوه انعقاد قــرارداد و تنظیــم توافق ننگین فدراســیون با ایــن مربی به 
بیــرون درز کند. ســاکت و علوی که بــا صورت هایی خنــدان ویلموتس را همراهــی می کردند، 
تاج را مقابــل دوربین برنامه فوتبال برتر تنها گذاشــتند تا بــار گناه را به تنهایی بر دوش بکشــد و 
 به عنوان تنها مقصر این ماجرا شــناخته شود.ساکت همچنان در ســکوت به سر می برد و سخنگو 

خاموش است.

 وقتی تنظیم شیوه نامه جدید فدراسیون هندبال در نقل و انتقاالت برون مرزی  به درد نمی خورد؛

ریشه کوچ هندبالیست ها را دریابید

در حالی فدراســیون هندبــال ایران در 
 سمیه مصور

روزهای گذشته از تدوین شیوه نامه جدید 
این فدراســیون برای نقل و انتقاالت برون مــرزی بازیکنان و لژیونر 
شدن آنها خبرداده است که ریشه کوچ بســیاری از هندبالیست ها و 
حضور آنها در لیگ های خارجی به مشکالتی بر می گردد که فدراسیون 
هندبال در ایجاد آنها نقش اساســی داشــته است، مشــکالتی که تا 
برطرف نشــود نمی توان امید زیادی به کارایی این شیوه نامه جدید 
داشــت.هندبال ایران لژیونرهای زیادی دارد که در لیگ کشــورهای 
مختلف مشغول هستند. علت کوچ هندبالیست های ایرانی به باشگاه 
های کشورهای دیگر، مشکالت موجود در هندبال ایران در چند سال 
گذشته بوده است. تغییر در رأس فدراســیون، پویا نبودن لیگ برتر، 
پایین بودن میزان قراردادها، راه نیافتن تیم های ملی هندبال به نیمه 
نهایی مسابقات آسیایی، راه نیافتن به مسابقات جهانی، همه و همه 
سبب شــده تا هندبال ایران در این ســال ها از نقطه اوج خود فاصله 
بگیرد. اصلی ترین دلیل بازیکنان برای لژیونر شــدن پایین بودن رقم 
قراردادهای لیگ برتر اســت که سبب شــده آن ها راهی کشورهای 
اروپایی شوند.رقم قرارداد هندبالیست ها در لیگ داخلی در قبال سایر 
رشته های توپی آنقدر کوچک است که حتی بازیکنان تمایلی به بیان 
آن ندارند. سقف قرارداد آن ها در فصل گذشته برای تیم قهرمان ۱۵۰ 

میلیون تومان بود. البته این مبلغ برای بهترین بازیکنان در تیم قهرمان 
و نایب قهرمان بود و رقم قرارداد برای سایر بازیکنان و سایر تیم ها یک 
سوم این مبلغ هم نمی شــد. این در حالی است که بازیکنان ایران در 
رشته هایی همچون والیبال و بسکتبال چندین برابر این رقم را دریافت 
می کنند. با توجه به شرایط اقتصادی کشور نه باشگاه های هندبال توان 
پرداخت بیش از این مبلغ را دارند و نه هندبالیست ها می توانند با این 
شــرایط در لیگ ایران ادامه دهند و راهی جز لژیونر شدن برای آن ها 
نمی ماند.رقم قردادهای هندبالیســت هایی کــه در لیگ ایران بازی 
می کنند آنقدر کم است که حتی تمایلی به بیان آن ندارند؛ اما در مقابل 
اکثر لژیونرها بیش از یک میلیارد دریافت می کنند.محسن باباصفری، 
ا... کرم استکی، شاهو نصرتی، سعید حیدری راد و علیرضا موسوی که 
در لیگ رومانی و سجاد استکی، پویا نوروزی نژاد و سعید برخورداری 
نیز که در لیگ های فرانســه، آلمان و اسپانیا مشغول هستند بیش از 
یک میلیارد درآمد دارند. با وجود شــرایط موجــود در هندبال حتی 
قراردادهای بــا رقم های کمتر نیــز می تواند بــرای بازیکنان هندبال 
وسوسه کننده باشد از این رو بسیاری از هندبالیست ها تمایل بسیاری 
دارند که  حضور در این رشــته را در خارج از مرزهای ایران دنبال کنند، 
موضوعی که ضربه بسیاری به تیم ملی هندبال وارد می کند.فدراسیون 
هندبال در سال های گذشــته چندین مرتبه حضور در رقابت های بین 

المللی و قهرمانی آســیا را به دلیل عدم حضــور بازیکنان لژیونر ملی 
پوش خود در ترکیــب تیم های ملی و اردوها و یا عــدم حضور آنها در 
مسابقات با شرایطی بحرانی سپری کرد. آن هم در حالی که برخی از 
این ملی پوشان در تیم های رده یک باشگاه های اروپا حاضر نیستند 
و حتی برخی با تیم های باشگاهی کشورهای همسایه با مبالغ بسیار 
اندکی همکاری خود را ادامه می دهند و به همین واسطه نیز نمی توانند 
در ترکیب تیم های ملی قرار بگیرند یا تمرینات تیم را همراهی کنند. از 
این رو فدراســیون هندبال تصمیم گرفت تا ســرو سامانی به خروج 
بازیکنان از ایران بدهد. این فدراسیون دنبال تغییر قوانین برای لژیونر 
شدن هندبالیست هاســت تا به تیم ملی هندبال در رویدادهای بین 
المللی آســیبی نرسد. از این رو تنظیم شــیوه نامه جدید برای نقل و 
انتقاالت برون مرزی در دســتور کار قرار گرفت اما با توجه به شرایط 
موجود در هندبال کشــور نمی توان انتظار داشــت که این شیوه نامه 

کمک زیادی به این موضوع داشته باشد. 
به نظر می رسد فدراســیون هندبال اکنون باید در کنار این شیوه نامه 
فکری هم به حال پویا شــدن لیگ برتر، جذب اسپانســرهای مالی 
قوی، حذف تیم های ضعیف با قراردادهای مالی اندک، فراهم کردن 
امکان پخش تلویزیونی از شــبکه ورزش کند تا حقی از بازیکنان که 

مجبور هستند در ایران بازی کنند، ضایع نشود.

خبر  روز

تایید مذاکره »دیباال« با دو تیم لیگ برتری
پائولو دیباال، ســتاره آرژانتینی در مصاحبه با CNN تایید کرد که منچســتریونایتد و تاتنهام برای 
جذب او وارد مذاکره شــده بودنــد: کم و بیش یک ســال پیش بود که ســران یوونتوس اعالم 
کردند روی من حساب نمی کنند و اینکه دوســت ندارند بیش از این برای شان بازی کنم. همان 
زمان بود که مذاکرات با تیم هایی که خواهانم بودند شــروع شــد. بین آنها منچســتریونایتد و 
تاتنهام جدی تــر بودند. برای مدت ها گفت و گو ها با این دو باشــگاه ادامه داشــت و ســپس 
پی اس جی هم اضافه شــد. البته من مســتقیما با هیچ کدام صحبت نکردم و آنها با باشــگاه 
یوونتوس مذاکره مــی کردند. هدف من اما ماندن بود. شــش ماه ضعیف را در یووه داشــتم و 
نمی خواســتم در شــرایطی جدا شــوم که تصویری بد از من نزد هواداران به جا بماند.او ادامه 
داد: می خواســتم بمانم و خــودم را اثبات کنــم. گفت و گوها بــه نتیجه نرســید و پنجره نقل و 
انتقاالت تابستانی هم بســته شد. شرایط ســخت بود چرا که نظر من با باشــگاه یکسان نبود. 
یوونتوس خواهان فروشــم بود و من می خواســتم بمانم. خوشــبختانه بــا ورود مائوریتزیو 
ســاری نقش من در تیم بهتر شــد و تا قبل از تعطیلی فوتبــال به خاظر کرونــا، فصلی عالی را 
 پشت ســر گذاشــته بودم. معتقدم با ســاری تیم بهتر از گذشــته بازی می کند و این بسیار به 

نفع من شد.

رونمایی از میزبان چمپیونزلیگ
منابع مختلف از جمله بیلد و اســکای اســپورتس، در گزارش هایی ادعا می کند که نه تنها فینال 
رقابت های لیگ قهرمانان اروپا بلکه تمام مسابقات این تورنومنت، از مرحله یک چهارم نهایی به 
بعد در کشور پرتغال و شهر لیسبون برگزار خواهد شد.این بدان معناست که بازی های باقی مانده 
از مرحله یک هشتم نهایی، به شکل عادی برگزار خواهد شد. به عنوان مثال بارسلونا در نوکمپ و 
بدون حضور تماشــاگران میزبان ناپولی خواهد بود اما از مرحله بعد آن همه بازی ها در لیسبون 
برگزار خواهد شد.همچنین مقرر شده که رقابت های لیگ اروپا در همین قالب و در کشور آلمان 
برگزار شود. در پایان این گزارش ادعا می شود که مسابقه ســوپرجام اروپا نیز در پایتخت کشور 
مجارستان یعنی بوداپست برگزار خواهد شــد.از طرف دیگر در مورد زمان از سرگیری مسابقات 
اما هنوز ساعت دقیقی اعالم نشده اما به نظر می رســد که ماه آگوست محتمل ترین گزینه برای 

این موضوع باشد.

 پاری سن ژرمن در آستانه توافق برای جذب
 مدافع میالن

به نظر می رســد که باشــگاه فرانسوی پاری ســن ژرمن در ســه ماه اخیر مذاکرات گسترده ای 
با مدافع فرانســوی میالن یعنی تئو هرناندز داشــته اســت؛ موضوعی که حاال منبع اسپانیایی 
اونداســر نیز آن را تایید کــرده و ادعا می کند که دو طرف در آســتانه توافق هســتند.بازیکن 22 
ســاله و فرانســوی جای لوین کروزوا را خواهد گرفت که قراردادش با پاری سن ژرمن منقضی 
شــده و گفته می شــود که از تیم هایی نظیر اینتر و یوونتــوس هم پیشــنهاداتی دریافت کرده 
است.اگرچه مدیر ورزشــی باشــگاه فرانســوی یعنی لئوناردو در تابستان گذشــته هم تالش 
زیادی برای جذب تئو هرناندز انجــام داد اما او در نهایت میالن را به عنــوان چالش جدید خود 
انتخاب کرد. در واقع منابــع مختلف ادعا می کنند کــه لئوناردو یکی از طرفداران بزرگ ســبک 
بازی تئو به حســاب می آید و قصد دارد هر طور که شــده حضور این بازیکن در پارک دو پرنس 
را نهایــی کند.با این حال به نظر می رســد که میالن در مــورد قیمت این بازیکــن کوتاه نخواهد 
 آمد و احتمــاال PSG، مانند مائورو ایکاردی بایــد ۵۰ میلیون یورو هم برای جــذب تئو هرناندز 

بپردازد.

 فوتبال جهان

 ملی پوش تیراندازی، 
سفیر مدرسه سازی شد

مه لقا جام بزرگ، ملی پــوش تیراندازی ایران 
سفیر مدرسه سازی شد.سفیر مدرسه سازی 
در استان همدان با اشاره به اهمیت مشارکت 
در امر مدرسه سازی و با تاکید بر اینکه خیرین 
در طرح »آجــر به آجر« شــرکت کنند، گفت: 
کودکان ما حتــی در دورترین نقاط اســتان و 
کشور نیاز به فضاهای مطلوب آموزشی دارند 
که امیدوارم به موضوع مدرسه ســازی توجه 
خاصی شود.جام بزرگ با تاکید بر لزوم توجه 
به مدرسه سازی اظهار کرد: بنده به عنوان سفیر 
مدرسه ســازی در اســتان همدان در راستای 
ترویج امر خیر مدرسه ســازی ورود کرده ام و 
خوشحال می شــوم بتوانم در این زمینه کاری 
انجام دهم، چون معتقدم مدرســه آینده ما را 
می سازد.وی با بیان اینکه مدرسه آینده سازان 
جامعه را تربیت می کند و نقش قابل توجهی 
در ایــن زمینه دارد گفت: دانش آمــوزان اگر با 
فراغ بال و بدون دغدغه از فضاهای آموزشــی 
بهره مند شــوند، می توانند در آینده نقش خود 
را به خوبی ایفا کرده و باعث پیشرفت و آبادانی 
کشور شوند.این سفیر مدرسه سازی که عضو 
تیم ملــی تیرانــدازی در دو دوره المپیک نیز 
حضور داشته بیان کرد: همیشه سعی کرده ام 
با ورزش و کســب موفقیت باعث پیشــرفت 
کشورم شــوم و مردم عزیز ایران را خوشحال 
کنم که امیــدوارم در حوزه مدرسه ســازی نیز 
بتوانم به وظیفه خود عمل کنم و سفیر اثرگذاری 
باشم.وی با بیان اینکه مدرسه نقش اثرگذاری 
در آینده کشــور بازی می کند؛ نه تنها در حوزه 
قهرمانی که موفقیت در هر زمینه ای از مدرسه 
شــروع می شــود افزود: آرزویم است بتوانم 
سهمی در زمینه مدرسه ســازی داشته باشم 
که با ترغیب خیرین در این حوزه شاهد ایجاد 
فضاهای آموزشی بیشــتر و کیفی تری برای 
آینده سازان باشیم.این سفیر مدرسه سازی در 
استان همدان با بیان اینکه حق تمام کودکان 
ســرزمینم برخورداری از فضاهــای خوب و 
استاندارد آموزشی است افزود: کودکان ما حتی 
در دورترین نقاط استان و کشور نیاز به فضاهای 
مطلوب آموزشی دارند که امیدوارم به موضوع 

مدرسه سازی توجه خاصی شود.

زش ور

  در حاشیه

با وجود شرایط موجود در هندبال حتی قراردادهای 
با رقم های کمتر نیز می تواند برای بازیکنان هندبال 
وسوسه کننده باشد از این رو بسیاری از هندبالیست ها 
تمایل بسیاری دارند که  حضور در این رشته را در خارج 

از مرزهای ایران دنبال کنند

با حضور در اصفهان؛

سرپرست سازمان لیگ فوتسال از محل برگزاری فینال لیگ برتر بازدید کرد
سرپرست سازمان لیگ فوتسال روز پنجشنبه با حضور در اصفهان از هتل محل اسکان 2 تیم گیتی پسند و مس سونگون و همچنین سالن محل برگزاری نخستین 
دیدار فینال لیگ برتر فوتســال بازدید کرد.آرش جابری در حاشیه این بازدیدها اظهار داشــت: پس از اخذ مجوزهای الزم برای برگزاری دیدارهای فینال لیگ برتر 
فوتسال، نشست هایی با مسئوالن هیئت فوتبال اصفهان و تبریز برگزار کردیم و پروتکل های بهداشتی مد نظر فدراسیون پزشکی ورزشی را مورد بررسی قرار دادیم و 
وظایف هر یک از بخش های مربوطه را مشخص کردیم.وی گفت: در بازدیدهای به عمل آمده از محل اسکان اعضای 2 تیم و محل برگزاری دیدار، موارد کلی را مورد 
بررسی قرار دادیم که خوشبختانه اکثر موارد اجرا شده است و امیدواریم نخستین دیدار رسمی که پس از شرایط بیماری کرونا در کشور برگزار می شود در صحت و 
سالمت اجرا شود.همچنین نشست هماهنگی دیدار فینال لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور با حضور سرپرست سازمان لیگ فوتسال و عوامل برگزاری فینال 

لیگ برتر فوتسال در اصفهان برگزار شد. 

رییس موقت فدراسیون جهانی وزنه برداری عنوان 
کرد در حــال آماده کــردن برنامه کامل مســابقات 
وزنه برداری است و قرار است نشستی نیز در این مورد 
برگزار شود.اورسال پاپاندرئا، رییس موقت فدراسیون 
جهانی )IWF(پیامی را برای وزنه برداران، مربیان و 
وفدراســیون های ملی عضو ارسال کرد. پاپاندرئا در 
این پیام گفته است: امیدوارم هر کسی که این پیام را 
دریافت می کند سالمت و به تمرینات برگشته باشد. 
من به عنوان یک ورزشــکار و مربی سابق در عرصه 
بین المللی، با ورزشــکاران که ســختی های زیادی 
را متحمل شــده اند، همدردی مــی کنم.ما اصالح 
سیستم کسب ســهمیه المپیک که به تایید کمیته 
بین المللی المپیک رسیده را منتشر کردیم و اکنون 
منتظر آماده شــدن  برنامه کامل رقابت ها هستیم.

کمیســیون بین قاره ای اواســط ماه جون میالدی 

نشستی را دارد  و در آن برنامه ریزی اولیه برای رقابت 
های ســال آینده انجام می شــود. فرصت برگزاری 
رقابت آنالین وجود دارد اما هیــچ چیزی نمی تواند 
رقیب وزنه زدن روی تخته مسابقات باشد.پاپاندرئا 
در مورد تحقیقات مک الرن برای پیگیری وجود فساد 
مالی و دوپینگ سیستماتیک در فدراسیون جهانی 
گفت: نتیجه تحقیقات مک الرن تــکان دهنده و نا 
امیده کننده بود.  اما این یافته ها به فدراسیون جهانی 
فرصت اصالح و بازسازی را می دهد و این ضرورتی 
است که باید انجام شود. تمرکز هیئت اجرایی برای 
چند ماه آینده باید روی کار های اصالحی باشد.وی 
ادامه داد: کمیســیون نظارت بــا کمک متخصصان 
انجمن فدراسیون های بین المللی حاضر در المپیک 
تابســتانی و مجمع عمومی فدراســیون های بین 
المللی  کار خود را بــرای تدوین اساســنامه جدید 

فدراســیون جهانی وزنه برداری آغاز خواهند کرد.ما 
نیز تغییرات خود را با حفــظ ارائه خدمات،در بخش 
کارکنان و موقعیت های کاری انجام می دهیم.توافق 
نامه ای با بخش آنتی دوپینگ دادگاه عالی ورزش 
امضا کرده ایم  تا کارگروه آنتی دوپینگ ایجاد شــود 
و اختیارات بیشتری نیز به آژانس بین المللی آنتی 
دوپینگ داده ایم.ما در خدمت ورزشــکاران و وزنه 
برداری هســتیم  و هدف اصلی من ایجاد سازمانی 
است که شایســته ورزشــکاران و فدراسیون های 
ملی عضو باشد. همچنین جایگاه وزنه برداری را در 

المپیک نیز حفظ شود.

رییس موقت فدراسیون جهانی وزنه برداری :

در حال آماده کردن برنامه کامل مسابقات وزنه برداری هستیم

وز عکس ر

دروازه بان استقاللی کنار 
گوش شکسته ها

هــادی طباطبایــی ،دروازه بان ســابق 
اســقالل بــه تازگــی عکســی را در 
اینســتاگرامش در کنار غالم محمدی 
ســرمربی تیم ملــی کشــتی و حمید 
ســوریان یکی از نوابق کشــتی کشــور 
منتشر کرده است تا نشان دهد عالوه بر 
دوستان فوتبالی رابطه خوبی نیز با گوش 
شکسته ها و ستارگان دایره طالیی دارد.
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در مراسم اختتامیه دوره توانمند سازی فرماندهان لشکر۱۴امام حسین )ع( 

مطرح شد :

سپاه از دل مردم و برای مردم است
با حضور فرمانده سپاه صاحب الزمان )عج( مراسم اختتامیه دوره توانمندسازی فرماندهان لشکر ۱۴ 
امام حسین )ع( در حسینیه ثارا... این لشکر برگزار شد. به گزارش روابط عمومی و تبلیغات لشکر۱۴ 
امام حسین علیه السالم؛ در ابتدای این جلسه سرهنگ پاسدار هاشمی پور ضمن خیرمقدم به فرمانده 
ســپاه صاحب الزمان)عج( گزارش اجمالی در مورد دوره فشرده یک هفته ای و برنامه های بعدی در 
آینده پرداخت و آمادگی رزم نیروهارا در اولویت لشکر قرار داد.سپس فرمانده سپاه صاحب الزمان )عج( 
از کلیه زحمات لشکر در همه اتفاقات روزهای اخیر مثل مقابله با اغتشاشات، مقابله با ویروس کرونا، 
کمک های مومنانه تقدیر و تشکر کرد و مهم ترین بحث خودرا شهادت حاج قاسم سلیمانی و سقوط 
هواپیمای اوکراین مطرح کرد و اظهار داشت: بیماری کرونا همبستگی مردم را برای مقابله با این ویروس 
بیشتر کرد به خصوص در بحث کمک های مومنانه با شرکت سپاه پاسداران، خیرین، معتمدین محل، 
ائمه جماعت مساجد برای شناسایی افراد بی بضاعت ، فقیرو... همه موار بعضا هم در حال ادامه است.
وی با پرداختن به همت جدی مردم ادامه داد: همت مردم بود که مقابله با ویروس کرونا شکل گرفت 
مثل تعطیلی نماز جماعت مساجد، نمازهای جمعه، مدارس، شرکت ها، کسبه و... همگی همت جدی 
مردم برای برخورد با این بیماری بود چرا که کرونا چهره بعضی از کشورها را به دنیا نشان داد مثل دزدی 
ماسک ها، جدا کردن افراد مسن از دیگران، غارت و چپاول فروشگاه های بزرگ زنجیره ای که همگی 
در کشورهای اروپایی و آمریکایی اتفاق افتاد.وی در ادامه از زحمات شبانه روزی کل لشکر تشکر کرد و 
با گریز به دوران دفاع مقدس افزود: در دوران دفاع مقدس و بعد از آن جنگ سوریه تمرین وممارست 
همراه با نظم وانضباط بود که ضعف های آموزش دیدن رابرطرف می کرد،گرفتن تلفات کم از دشــمن 
ومجروحین زیاد نیروهای خودی ضعف آموزش است واین را بدانیم که زکات علم یاد دادن است،همه 
افراد باید موارد یاد گرفته شده را کتبی وشفاهی به عنوان تجربه نگاری به دیگران انتقال دهند.وی اشاره 
ای هم به مشکالت موجود در کشور کرد وادامه داد:دشمن می خواهد با فلج کردن کشور ما ایران مثل: 
شرایط بداقتصادی،نخریدن نفت،بیکاری جوانان،کم آبی وخشکسالی برای کشاورزان،جلوگیری ازتولید 
داخلی،بیماری کرونا،اغتشاشات و...اوضاع ایران رامثل امروز آمریکا ضعیف  کند اما بداند که سپاه ازدل 
مردم وبرای مردم است وپاسداران بدانند توجه به معنویت، باال بودن ایمان و اعتقادات، کنترل نفس، 
مقابله با وسوسه های شیطان، اداره درست خانواده، عمل برای رضای خدا، افزایش علم از رسالت و ادای 
تکلیف یک پاسدار است.وی درپایان صحبت های خودازخانواده های پاسدار که در همه عرصه ها به 

خصوص ماموریت های لشکر۱۴امام حسین)ع( صبر وشکیبایی پیشه می کنند، تشکر ویژه ای کرد.

برنامه ریزی راهبردی، ارتقای جایگاه اقتصاد برای تامین 
نیازهای شهر

مدیر پژوهش، خالقیت و فناوری های نوین شهرداری اصفهان اظهار کرد: شهرداری به عنوان یک نهاد 
بخش عمومی وظیفه تولید و ارائه کاالها و خدمات عمومی مورد نیاز شــهر را بر عهده دارد.وی افزود: 
این نهاد برای جبران مخارج تولید کاالهای عمومی شهری، متکی به منابعی )درآمد( است که عمدتا 
به صورت عوارض از شهروندان دریافت می کند، اما این شــیوه تامین مالی، شهرداری های ایران را با 
مشکالت فراوانی مواجه کرده است.سعید ابراهیمی ادامه داد: بررسی های صورت گرفته در مورد وظایف 
و نحوه تامین مالی خدمات بخش شهری در سایر کشورها نشــان می دهد که بخش سوم اقتصاد 
می تواند به عنوان یک منبع پایدار مالی شیوه تامین مالی شهرداری ها را بهبود ببخشد، البته نمود بارز 
بخش سوم اقتصاد در کشورهای اسالمی و کشــور ما وقف است.وی خاطرنشان کرد: هدف از انجام 
پژوهش پیرامون برنامه ریزی راهبردی ارتقای جایگاه بخش ســوم اقتصاد )وقف و امور خیریه( در 
راستای تامین نیازهای بخش عمومی شهری با استفاده از تحلیل SWOT و AHP، ارائه راهبرد مناسب 

جهت ارتقای جایگاه بخش سوم اقتصاد )وقف( در تامین نیازهای بخش عمومی شهری است.

 شهردار اصفهان:

سالمت درختان اصفهان با توموگرافی رصد می شود

شــهردار اصفهان گفت: اگر درختی در شــهر در معرض خطر است، باید 
رسیدگی شود. در همین راستا از ابتدای ماه دستور ویژه دادم با روش های 
جدید از جمله توموگرافی و فناوری های نوین، وضعیت درختان بررسی 
و اشکاالت برطرف شود که اقداماتی هم در این زمینه صورت گرفته است.

به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، قدرت ا... نوروزی 
در برنامه رادیویی »شهر پرسشگر، شهردار پاسخگو« اظهار کرد: اخیرا در 
مصاحبه ای رادیویی به شهروندان گفتیم، »هر یکشنبه یک افتتاح« را در 
شهر اجرا خواهیم کرد و بالفاصله روز بعد این شــعار را عملیاتی کردیم و 
بعد از جلسه علنی شورای شــهر چندین طرح را افتتاح کردیم.وی ادامه 
داد: در این مراسم، فرهنگسرای دکتر کتابی مورد بهره برداری قرار گرفت 
و فرصتی ایجاد کرد تا بخش زیادی از نیازهای فرهنگی مردم این منطقه 
تامین شــود، همچنین خیابان آیت ا... حکیم و فرعی نهم افتتاح شد و 
خیابان آرمان هم کلنگ زنی شــد که باید سه ماهه ســاخته شود چون 
مردم از گذشــته این خیابان گالیه هایی داشتند.شهردار اصفهان افزود: 
به زودی هم به سازمان میادین می رویم و چندین افتتاح داریم. وی با 
اشاره به اینکه تمام پروژه های شهر که آماده است براساس جدول زمان 
بندی افتتاح می شــود، اظهار کرد: هفته گذشته معاون سازمان برنامه و 
بودجه در اصفهان حضور داشت و از پروژه های بزرگ اصفهان دیدن کرد. 

بازدید از پروژه احداث جاده فرزانگان، پل آفتاب، مجموعه پل ها و تقاطع 
غیرهمسطح شهید سلیمانی و اجالس سران سبب شد تا معاون سازمان 
برنامه و بودجه از اتفاق بزرگی که در اصفهان افتاده اســت، ابراز رضایت 
کنند.نوروزی افزود: پارسال دو هزار و 500 میلیارد تومان در شهر اصفهان 
در حوزه عمرانی کار کردیم. پروژه آفتاب باید ظرف ۱0 ماهه انجام می شد 

که با کار سه شیفته، سه روز قبل از ۱0 ماه تمام شد.

فضای چهارباغ بهبود پیدا می کند
وی با بیان اینکه برای آزادسازی جاده فرزانگان 200 میلیارد تومان هزینه 
شد، تصریح کرد: در محدوده فلکه دولت آباد دیگر نیاز نیست در خیابان 
هایی که کامیون رفت و آمد می کنند، مردم هــم عبور کنند از همین رو 
ایمنی تردد در این منطقه تامین شده است.شهردار اصفهان افزود: هر 
۱5 روز یک بار جلسه عمرانی برگزار می کنیم که به تازگی هم در نشستی 
چهار ساعته مقرر شد اتفاقات خوبی در منطقه 5 و سطح شهر رخ دهد. 
در همین راستا تا ۴5 روز دیگر مبلمان چهارباغ از دروازه دولت تا آمادگاه 
تکمیل می شود. همچنین نورپردازی این گذر درست می شود و فضایی 
که ایجاد شده بهبود پیدا می کند. وی در مورد گالیه یکی از شهروندان از 
خانه های مسکونی در منطقه سه شهر اصفهان که سبب دشواری تردد 

برای شهروندان به داخل کوچه ها شده است، اظهار کرد: بافت این منطقه 
تجاری است و از این خانه ها برای انبار استفاده می شود که خالف قانون 
اســت. از همین رو باید تعارض بین منفعت مردم و کسبه را رفع کنیم و 

چون بافت، مسکونی است حق با کسانی است که سکونت دارند. 

احداث پارکینگ های عمومی در اطراف خانه های بوم گردی
نوروزی گفت: اخطارهای الزم هم باید از سوی شهرداری به کسبه داده 
شود و در کمیســیون ماده ۱00 مورد بررســی قرار گیرد؛ چراکه این گونه 
بافت ها به مرور از گذشــته های دور به بافت تجاری تبدیل و سبب آزار 
مردم شده اســت.وی در مورد پرسش دیگر شــهروندان منطقه سه که 
از تبدیل یک خانه تاریخی بدون پارکینگ بــه اقامتگاه بوم گردی گالیه 
داشت، گفت: براســاس قانون حمایت از صنعت گردشگری، خانه های 
قدیمی ثبت شــده در میراث می توانند به مراکز بوم گردی و گردشگری 
تبدیل شود اما تاکید ما این است، پارکینگ تامین شود که این کار راحتی 
نیســت و سیاســت ما این اســت محل هایی را تحت عنوان پارکینگ 
عمومی احداث کنیم تا این مشــکل جبران شود. شهردار اصفهان تاکید 
کرد: بافت تاریخی باید به بافت پویا و صنعت گردشــگری تبدیل شود 
چراکه یک پروژه محرک توسعه اســت اما ملزومات باید تامین شود.
وی در مورد سوال یکی از شهروندان در مورد نحوه اجرای پارک حاشیه 
ای هوشــمند در برخی خیابان های شــهر اظهار کرد: در مورد این طرح 
اطالع رسانی شده و ممکن است برخی شهروندان از آنچه در سطح شهر 
برای اطالع رسانی نصب شــده اطالع نداشته باشند. نوروزی ادامه داد: 
Park. یا my.isfahan.ir برای آگاهی از جزئیات باید مردم به سایت

mytraffic.ir مراجعه کنند یا با شماره 3۴035 تماس بگیرند.

 اجرای شهر هوشمند دست های بسیاری را کوتاه می کند
وی افزود: هر تحولی به ویژه در حوزه هوشمندســازی در ابتدا اشکاالتی 
وجود دارد. شهرداری هوشمندی را آغاز کرده و به دنبال این هستیم شهر، 
هوشمند شود تا دســت افراد اضافی کوتاه شده و صرفه جویی در وقت و 
هزینه شــهروندان انجام شود. شــهردار اصفهان با بیان اینکه جا افتادن 
یک تحول، کمی زمان بر اســت و پارک حاشــیه ای هم با هدف کاهش 
بار ترافیکی، تخلفات ایســتایی و پارک دوبله اجرا می شود، گفت: تحقق 
عدالت اجتماعی در فضاهای شهری هدف ماست که باعث رونق کسب و 
کار کسبه هم می شود از همین رو این طرح به صورت پایلوت در منطقه 5 
،6،۱ و در ۱3 خیابان از جمله خیابان طالقانی، شیخ صدوق، توحید شمالی، 

میانی، جنوبی، نیکبخت و .... از هفت صبح تا 9 شب اجرا می شود.

رییس شورای اسالمی شهر:

مدیریت شهری سهم خود را هوشمندانه از اقتصاد اصفهان گرفت
رییس شورای اسالمی شــهر اصفهان در پنجاه و نهمین نشست هم اندیشی »اصفهان فردا« که با 
حضور جمعی از توسعه گران شهر برگزار شد، اظهار کرد: انبوه سازان امروزه در جایگاهی قرار گرفته اند 
که به خوبی نقش مشــاوره ای خود را ایفا کرده و ارتباط موثری با بدنه مدیریت شــهری دارند که 
امیدوارم ثمره این ارتباط کاهش نواقص و ایرادها باشد.علیرضا نصراصفهانی افزود: برای شناسایی 
منافذ و پی بردن به مسیرهای اشتباه و قرار گرفتن در مسیر درست، ناچار هستیم افرادی که بیشتر 
درگیر اقدامات هستند را شناسایی و مسائل را دنبال کنیم.رییس شورای اسالمی شهر اصفهان با 
بیان اینکه سرزندگی شهر یکی از ماموریت های مدیریت شهری به شمار می آید، تصریح کرد: اگر 
دنبال سرزندگی شهر هستیم باید به امر اشتغال توجه کنیم زیرا اگر اشتغال با مشکل مواجه شود، 
شهر دچار خمودگی می شــود.وی ادامه داد: از دو هزار و 500 میلیارد تومان بودجه مناطق در سال 
جاری، 35 درصد به میزان یک هزار میلیارد تومان حاصل شده که ناشی از صدور پروانه ساختمانی 
بوده اســت.نصراصفهانی اضافه کرد: در زمانی که دالر، طال، بورس و خــودرو موضوعات اقتصادی 
مطرح شده در جامعه است مدیریت شهری سهم خود را هوشمندانه تامین کرده است.وی ادامه 
داد: تحقق یک هزار میلیارد تومان بودجه مناطق زمینه اشتغال را در شهر فراهم کرده است.رییس 
شورای اسالمی شهر اصفهان افزود: اصفهان پرتوقع و پر انتظار است و مدیریت آن به گونه ای بوده که 
سطح انتظارات شهروندان را افزایش داده است.وی با بیان اینکه اصفهان باید در تمام زمینه ها پیش 
قراول سایر شهرها شود، گفت: در فروردین ماه امسال برای پرداخت هزینه های جاری شهرداری 
با مشکل مواجه شدیم که اگر این اقدام در مناطق انجام نمی شد مشکالتی را در پیش رو داشتیم.

نصراصفهانی ادامه داد: برای بررسی مشکالت انبوه سازان جهت دریافت پروانه ساختمانی و سایر 
امور مربوط به ساخت و ساز باید راستی آزمایی انجام شود البته هر آنچه شورای اسالمی شهر تصویب 
می کند برگرفته از فعالیت ها و برگزاری نشست های مکرر است.رییس شورای اسالمی شهر اصفهان 
تصریح کرد: اعتقاد مدیریت شهری اصفهان این است که انبوه سازان را در جایگاه مشاوران ببینیم 
بنابراین انتظار داریم انبوه سازان هر اقدامی به نفع زیست بهتر شهروندان است را بازگو کنند.وی از 
انبوه سازان به عنوان دلواپسان پروژه های ساختمانی در عرصه ساخت و ساز یاد کرد و گفت: قطعا 
انبوه سازان دلواپس پروژه هایی که در شهر مورد غفلت قرار گرفته هستند؛ اما اطمینان داشته باشند 

که در شورای اسالمی شهر به دنبال تسهیل امور هستیم.

 دایر شدن مراکز معاینه فنی موتورسیکلت برای
 نخستین بار در اصفهان

دبیر ستاد معاینه فنی خودروهای شهر اصفهان با اشاره به اخذ مجوز از استانداری اصفهان برای راه 
اندازی چهار مرکز مکانیزه معاینه فنی خودروهای سبک و موتورسیکلت در کالن شهر اصفهان اظهار 
داشت: تا پایان امسال حداقل دو مرکز و حداکثر چهار مرکز معاینه فنی برای موتورسیکلت در کالن 
شهر اصفهان دایر می شود.جمشید جمشیدیان افزود: احداث مرکز معاینه فنی موتورسیکلت برای 
شهرداری اصفهان تکلیف شده است اما با توجه به اینکه استانداردهای معاینه فنی موتورسیکلت 
ابالغ نشده و امکان استقرار خط مکانیزه معاینه فنی در مراکز موجود فراهم نیست این موضوع به 
تعویق افتاده است.دبیر ستاد معاینه فنی خودروهای شــهر اصفهان با اشاره به اینکه یکی از مهم 
ترین منابع آالینده های جوی تردد موتورسیکلت در کالن شهر اصفهان است، تصریح کرد: تا یک ماه 
آینده فراخوان جذب سرمایه گذار مراکز معاینه فنی موتورسیکلت از طریق مناقصه برگزار می شود و 
امیدواریم تا پایان امسال این مراکز در شهر اصفهان احداث شود.وی با بیان اینکه اطالعات استاندارد 
معاینه فنی هنوز بر سامانه یکپارچه معاینه فنی ایران )سیمفا( بارگذاری نشده است، گفت: با جذب 
سرمایه گذار و جانمایی مراکز معاینه فنی خودرو ســبک با افزودن موتورسیکلت در جهت کاهش 

آلودگی هوا به ویژه در فصل سرد اقدام خواهد شد.

با مسئولان

 خبر روزخبر خوان

زنده گیری سگ های ولگرد 
در اصفهان

مدیـرکل هماهنگـی و نظـارت بـر خدمـات 
شـهری شـهرداری اصفهـان اظهـار کـرد: 
امـروزه توجه به بهداشـت شـهری، سـالمت 
شـهروندان و محیـط زیسـت، مقابلـه بـا 
حیوانـات مـوذی و ولگـرد را امـری ضروری 
و اجتنـاب ناپذیـر کـرده و ایـن مهـم در 
اولویـت برنامه هـای مدیریـت شـهری و 
خدمـات شـهری قـرار دارد.بهـزاد حقانـی 
بـا بیـان اینکـه بـر اسـاس بنـد ۱5 مـاده 55 
قانـون شـهرداری ها، کنتـرل جمعیـت و 
سـاماندهی حیوانات ولگرد و مزاحم برعهده 
شهرداری هاسـت، افزود: چرخـه زنده گیری 
و عقیم سـازی سـگ های ولگـرد، جمعیـت 
ایـن حیوانات را کنتـرل خواهـد کرد.مدیرکل 
هماهنگـی و نظـارت بـر خدمـات شـهری 
شـهرداری اصفهـان دربـاره اقدامـات انجـام 
شـده بـرای جمـع آوری، انتقـال و نگهـداری 
سـگ های بـدون صاحـب از سـطح شـهر، 
تصریـح کـرد: ۱5 اکیـپ در سـطح مناطق از 
سـاعت شـش تا 9 صبـح بـرای جمـع آوری 
ایـن سـگ ها فعالیـت می کننـد و دو اکیـپ 
بـا خـودروی مخصـوص مسـئولیت جمـع 
آوری حیوانـات از تمامـی مناطـق را بـه عهده 
دارد.وی افـزود: تمامـی سـگ های بـدون 
صاحـب جمـع آوری شـده از سـطح شـهر 
پـالک دار می شـوند و بـر اسـاس آن بعـد از 
نگهـداری، بـرای رهاسـازی ایـن سـگ ها 
اقدام می شـود.حقانی با بیان اینکه در سـال 
گذشـته ۱9۸5 قالده سـگ زنده گیری شـد، 
ادامـه داد: سـال گذشـته سـه میلیـارد و 500 
میلیون ریال توسط شـهرداری و یک میلیارد 
و ۴60 میلیـون ریـال از سـوی شـهروندان به 
منظور سـاماندهی سـگ های بی سرپرست 
هزینـه شـده اسـت.وی گفـت: حیوانـات 
بی سرپرسـت پس از شناسـایی، زنده گیری 
و تشـکیل پرونـده بـرای مدتـی در قرنطینـه 
نگهـداری می شـوند و بعـد از انـگل زدایـی، 
واکسیناسـیون و شسـت و شـو بـه محوطـه 
پناهـگاه منتقـل می شـوند و عقیم سـازی و 

نشـانه گذاری آن هـا صـورت می گیـرد.

معاون هماهنگی امــور عمرانی اســتاندار اصفهان 
در آیین افتتاح و بهره بــرداری از پروژه های عمرانی 
شهرداری زرین شهر اظهار کرد: سال 9۸ را با بحران 
شروع کردیم و با بحران به پایان رساندیم و به بیان 
دیگر سال 9۸ مدیریت بحران مدیران کشور را محک 
زد.حجت ا... غالمی با اشاره به شیوع بیماری کرونا 
خاطرنشان کرد: در طول این دوران شاهد همراهی 
و انســجام مســئوالن هر ســه قوا با حمایت مقام 
معظم رهبری بودیم که مصداقــی از همکاری های 
دوران دفــاع مقــدس بــود.وی تصریح کــرد: در 

شرایطی که دنیا با چالش های مختلفی مواجه بود 
بحران کرونا را پشت سر گذاشــتیم، به جز یک بازه 
زمانی ۴5 روزه هیچ پروژه عمرانی متوقف نشــد و 
هم اکنون شاهد فعال شدن مجدد فعاالن اقتصادی 
هستیم.غالمی در تشــریح پروژه های اقتصادی در 
استان اصفهان بیان کرد: پروژه های آبخیزداری در 
شهرستان های کاشان و آران و بیدگل و پروژه تولید 
لوازم خانگی از جمله پروژه های اســتان هستند که 
کارخانه تولید لوازم خانگی با حضور رییس جمهور به 
صورت ویدئوکنفرانس کلیدزده خواهد شــد.معاون 
هماهنگی امور عمرانی اســتاندار اصفهــان یادآور 
شد: اســتان اصفهان با اعتبار 2 هزار میلیارد تومانی 
از محل اعتبار پروژه های ملی و استانی دارد و عالوه 
بر آن 200 میلیارد تومان جهت بهبود زیرساخت های 

راه و 300 میلیارد تومان برای ســامانه دوم آبرسانی 
استان از سازمان برنامه و بودجه دریافت کردیم.وی 
تصریح کرد: بودجه شهرداری های استان اصفهان ۷ 
هزار و 600 میلیارد تومان است که بیش از ۷0 درصد 
آن در پروژه های عمرانی هزینه خواهد شد و تحولی 
را در اســتان رقم خواهد زد.غالمی گفت: هر ســاله 
از نیمه تیرماه تا اواخر مرداد با مشــکل آبرسانی به 
مناطق حاشیه ای شهر اصفهان مواجه هستیم که با 
تکمیل سامانه دوم آبرسانی حل خواهد شد.معاون 
هماهنگی امور عمرانی اســتاندار اصفهان بیان کرد: 
تونل ســوم کوهرنگ افتتاح شــده و انتقال آب به 
وســیله پمپاژ در حال اجراســت و امیدواریم پروژه 
بهشت آباد با قوت ادامه پیدا کند تا شاهد حل مشکل 

آب شرب استان اصفهان باشیم.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اصفهان:

بودجه شهرداری های استان اصفهان 7 هزار و 600 میلیارد 
تومان است

آگهی فراخوان عمومی

انتخاب سرمایه گذار

سید محسن هاشمی- شهردار مبارکه م الف: 876731 

شهرداری مبارکه با استناد مجوز مورخ ۱399/03/۱0 هیات عالی سرمایه گذاری و به استناد مصوبه شماره 96/۱۴00 مورخ ۱396/۱۱/09 شورای محترم اسالمی شهر مبارکه در 
نظر دارد نسبت به احداث ساخت، اجاره، بهره برداری و انتقال تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر و ورودی شهر مبارکه به روش سرمایه گذاری B.O.L.T )ساخت- بهره برداری- 

اجاره- انتقال( از طریق فراخوان عمومی به سرمایه گذار واجد شرایط طبق مشخصات مندرج در اسناد فراخوان واگذار نما ید.
لذا متقاضیان میتوانند اســناد و مدارک را همه روزه از تاریخ درج آگهی در روزنامه تا تاریخ ۱399/0۴/0۸ از امور قراردادهای شهرداری مبارکه واقع در مبارکه میدان انقالب- 
شهرداری مبارکه به شماره تماس  52۴0202۱ دریافت نمایند. درضمن جهت کسب اطالعات بیشتردر خصوص پروژه به اداره سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی واقع در 

مبارکه- میدان انقالب- خیابان ولیعصر- خیابان شهید بهشتی مراجعه و یا با شماره تلفن 52۴۱2۱۱0 تماس حاصل نمایند.
تاریخ تحویل پیشنهادات به دبیرخانه محرمانه )حراست( شهرداری: از تاریخ درج نوبت دوم آگهی در روزنامه تا روز سه شنبه مورخ ۱399/0۴/۱0 تا پایان وقت اداری

زمان و محل تشکیل کمیسیون بازگشایی پیشنهادات: رأس ساعت ۱۴/30 بعد از ظهر روز چهارشنبه مورخ ۱399/0۴/۱۱ در محل شهرداری مبارکه
- مبلغ سپرده شرکت در فراخوان: 260/300/000 ریال )دویست و شصت میلیون و سیصد هزار ریال( می باشد.

- طول پایه دوران بهره برداری 3 سال می باشد و به پیشنهادات بیشتر از این مدت ترتیب اثر داده نمی شود.
- میزان اجاره بهای سالیانه ثابت و سالیانه ۱0 درصد افزایش می یابد. طول دوران بهره برداری به پیشنهاد سرمایه گذار و توسط هیات عالی سرمایه گذاری شهرداری بررسی 

می گردد.
- الزم به ذکر می باشد پیشنهاد دهنده می بایستی طرح، مشخصات فنی، آنالیز قیمت و سایر موارد را همراه با جزئیات دقیق تهیه و تحویل نماید.

نوع مشارکتاجاره پایه سالیانه )ریال(سال پایهتعدادابعادمشخصات تابلوهاآدرس محل پروژهنام پروژه

ساخت، 
اجاره، بهره 
برداری 
و انتقال 
تابلوهای 
تبلیغاتی

سطح شهر و ورودی 
شهر مبارکه

۱02*5 ابربیلبورد- 2 طرفه

33۱0/000/000B.O.L.T سال

33*5 استرابورد- 2 طرفه

25*3 الیت باکس- 2 طرفه

۱/25*۱/۸ الیت باکس- 2 طرفه

2۱*3 الیت باکس- ۱ طرفه

نوبت اول
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در جلسه شورای اداری استان اصفهان که در شهرستان تیران و کرون تشکیل 
شد مسائل و مشکالت مختلف این شهرســتان در حوزه وظایف دستگاه های 

اداری مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرســازی، این جلســه با محوریت حل 
مشکالت شهرســتان تیران و کرون، به ریاست اســتاندار اصفهان و با حضور 
علیرضا قاری قرآن، مدیرکل راه و شهرســازی اســتان و جمعی از مسئولین 

استانی در محل سالن اجتماعات فرمانداری این شهرستان برگزار شد.  
علیرضا قاری قرآن در این جلســه ضمن تشریح مشــکالت پروژه های راه و 
شهرسازی این شهرستان ابراز امیدواری کرد که با حضور مدیران ارشد استانی، 
مشــکالت مردم شهرســتان تیران و کرون تا جایی که امکان دارد و ضوابط و 
قوانین مجاز دانسته حل شود و نتایج خوب و مطلوبی به دنبال داشته باشد.  

وی با بیان اینکه عدم شناســایی بعضی از مباحث فنی در بلندمدت مســائل 
و مشــکالت را پیچیده می کند، گفت: بهترین و صحیح تریــن راه حل در این 
خصوص پیوستن و نزدیک شدن امورات به قوانین و مقررات با نگاه مثبت در 

حل مشکالت مردم است.  
مدیرکل راه و شهرسازی استان با اشاره به ســیر طوالنی مراحل اداری اذعان 
داشت: در صدد هستیم تا در تمامی شهرستان های این استان گردش کارهای 

اداری را کوتاه تر کرده و موانع اصلی را از سر راه برداریم.  
وی، به حجم کثیر درخواست های شهرستان ها جهت طرح در کمیسیون ماده 5 

اشاره کرد و گفت: موضوعات مرتبط با این کمیسیون بایستی به سمت و سویی 
سوق داده شوند که تمامی مباحث در کمیســیون ماده 5 و کارگروه زیربنایی 
آمایش سرزمین مطرح نشود و شهرداران با طرح تفصیلی ابالغی، موضوعات را 
خودشان حل و فصل کنند. وی اضافه کرد: کاهش در کارگروه ها، یکی از مصداق 

های کوتاه کردن سیر مراحل اداری است.  
قاری قرآن، خطاب به شهرداران عنوان کرد: بازنگری در طرح تفصیلی بایستی 
در بازه قانونی، خاص و مشخص صورت گیرد و قبل از تصویب طرح و ابالغ آن 
رعایت تمامی مســائل فنی و مورد نیاز در شهرها انجام  و موضوعات به صورت 
ریزبینانه در کمیته ها بررسی شــود تا نیاز به بازنگری و رفع مشکالت بعدی و 

پیچیده نباشد.  
وی خاطرنشان کرد: نگاه ما به شهرداری ها، نگاه حمایتی است  تا با امکانات 
و پتانسیل موجود مسائل و مشکالت شــهرها حل شود. همچنین در توافقات 
با شــهرداری ها ضوابط و قوانین اداری و ارگان های نظارتی بایستی در رأس 

امور قرار گیرد.  
گفتنی اســت ؛در این جلســه علیرضا قاری قرآن توضیحات کامل و فنی در 
خصوص رفع مشــکالت پروژه های فاز اول و دوم تیران- ســامان، واگذاری  
مسکن مهر شهرستان،  قراردادهای راه روستایی، اراضی داخل و خارج از حریم، 
محور روستایی کهریز لطفی، مصالی شــهر تیران، سهم 10 درصد شهرداری ها 

و...ارائه کرد.

مدیرعامل فوالد مبارکه اصفهان با اشــاره به اینکه کنسانتره سنگان، حاشیه 
ای امن برای این شــرکت اســت، گفت: مشکل اساســی و مهم ما تامین 
مواد اولیه بوده و امید می رود که با راه اندازی این کارخانه این مشــکل نیز 
برطرف شــود و روند تولید در فوالدمبارکه با ســرعت بیشتری به جلو برود.

حمیدرضا عظیمیان در خصوص راه اندازی کارخانه کنســانتره ســنگان به 
عنوان بزرگ ترین کارخانه شرق کشــور اظهار کرد: کارخانه کنسانتره سنگان 
که با سرمایه گذاری مستقیم فوالد مبارکه اصفهان انجام شده، کمی حاشیه 
امن برای تولید فوالد به وجود آورده است.وی توضیح داد: مشکل اساسی 
و مهم ما تامین مواد اولیه بوده و امید مــی رود که با راه اندازی این کارخانه 
این مشکل نیز برطرف شود و روند تولید در فوالدمبارکه با سرعت بیشتری 

به جلو برود.

۵ میلیون تن به ظرفیت گندله و کنسانتره کشور اضافه شد
رییس هیئت عامــل ایمیدرو نیز در این باره اظهار کــرد: فوالد مبارکه امروز 
150میلیون یورو و 800میلیاردتومان پروژه افتتاح و 5 میلیون تن به ظرفیت 
گندله و کنســانتره کشــور اضافه کرد.غریب پور افزود: البته در فاز اول یک 
کارخانه 2.5میلیون تن افتتاح شد و کارخانه دیگر نیز با ظرفیت 2.5 میلیون 
تن باقی مانده آن نیز طــی 40 تا 50 روز آینده افتتاح می شــود و نقش بی 

بدیلی در صنعت فوالد و اقتصاد کشور داشته است.وی درباره اینکه ایمیدرو 
برای تامین مــواد اولیه فوالد مبارکــه اصفهان چه برنامــه ای دارد، گفت: 
ایمیدرو وظیفه تامین مواد اولیه صنایع بزرگ در کشــور را دارد. طرحی که 
اکنون در مجتمع معادن ســنگان اجرایی شده در راستای تامین مواد اولیه 
شرکت های بزرگ بوده است.وی همچنین ادامه داد: در طرح احیای معادن 
کوچک مقیاس نیز تامین مواد اولیه یعنی سنگ آهن، شرکت های بزرگ 

همچون فوالدمبارکه اصفهان در اولویت قرار دارند.

نقش فوالد مبارکه در اقتصاد سنگان بی نظیر و توسعه ای است
سرپرست وزارت صمت نیز در این مراسم خاطرنشان کرد: ایمیدرو تا پایان 
سال 22 طرح دیگر را به مبلغ بیش از 1.2 میلیارد دالر افتتاح می کند و نقش 
فوالد مبارکه و شرکت های بزرگ نیز در این طرح ها مثبت و قابل توجه است.

مدرس خیابانی درباره مشکل تامین مواد اولیه شــرکت فوالد مبارکه نیز، 
گفت: امروز تامین مواد اولیه برای کارخانه های فوالدی مهم ترین ماموریت 
وزارت صمت اســت و برای تامین ســنگ آهن فوالد مبارکه اصفهان نیز از 
انجام هیچ کاری دریغ نخواهیم کرد. به نقل از فوالد مبارکه اصفهان، پیش از 
ظهر روز پنجشنبه فاز نخست صنایع معدنی فوالد سنگان به دستور رییس 

جمهور از طریق ویدئو کنفرانس در خراسان رضوی افتتاح شد.

مدیر کل راه و شهرسازی استان اصفهان مطرح کرد:

 بررسی و حل مشکالت مردم شهرستان تیران و کرون با نگاه
 مثبت و در راستای قوانین 

مدیرعامل فوالد مبارکه اصفهان عنوان کرد:

کنسانتره سنگان، حاشیه ای امن برای فوالدمبارکه

امروزه برای رســیدن به توسعه  حدیث زاهدی 
پایدار، توجه به صنایعی اولویت 
دارد که ضمن حفظ اصول محیط زیســت موجب بهتر شــدن 
زندگی افراد جامعه و بهره بــرداری اصولی از منابع، مخاطرات 

جدی برای نسل آینده را به دنبال نداشته باشد.
درکشــور ما ارزیابی اثرات زیســت محیطی در عین حال که 
موضوع و مفهوم جدیدی است ولی به لحاظ سابقه تاریخی می 
توان نشــانه ها و احکامی را با عناوین دیگر و به شکل ساده تر 
در مقررات زیست محیطی قبلی ایران جست وجو کرد. شرکت 
ذوب آهن اصفهان دارای پتانسیل های نهفته فراوانی است که 
بیشترین رشد و تاثیر را در اقتصاد کشور ما داشته و روند روبه 
فزاینده ای نیزدارد همچنین این شرکت در ارزیابی یکی از روش 
های مقبول برای دستیابی به اهداف توسعه پایداراست و می 
تواند به عنوان یک ابزار برنامه ریزی دردسترس برنامه ریزان، 
مدیران و تصمیم گیرندگان قرارگیرد. با توجه به قدمت بیش 
از نیم قرن این صنعت، نقش و ســهم تاثیرگذار ذوب آهن در 
اقتصاد کشور بسیار حیاتی و انکار ناپذیر است به طوری که سال 
گذشته با وجود محدودیت هاو تحریم ذوب آهن توسط آمریکا 
این شرکت با یک میلیون و 150 هزار تن صادرات بیش از 400 
میلیون دالر ارزآوری عالوه بر تامین نیاز ارزی خود به سیستم 

بانکی کشور نیز کمک کرد.
در همین راستا، شركت ذوب آهن اصفهان به عنوان نخستین 
توليدكننــده فوالد در ايران در راســتای خط مشــی زيســت 

محيطیي و تعهد مديريت عالی شركت مبنی بر حفظ و صيانت 
از محيط زيست با صرف هزينه های بســيار هنگفت اقدام به 
تعريف و اجراي بیــش از 36 پروژه های زيســت محيطی با 
هزینه ای بالغ بــر 1700 میلیارد ریــال و 5 /56 میلیون یورو و 
همچنین ايجاد و نگهداری بيش از 16500 هكتار فضای ســبز 
)حدود 84 برابراســتانداردهای فضای سبز مربوط به صنایع( 
در قالب طرح های بازســازی، بهســازی و نوسازی در بخش 
های هوا، آب، پساب، پسماند و انرژی کرده  که این خود بیانگر 
اعتقاد راســخ مســئوالن شــرکت به مقوله حفاظت از محیط 

زیست است  . 
منصور یــزدی زاده، مدیرعامل شــرکت ذوب آهن اصفهان در 
حاشیه بازدید خبرنگاران از اقدامات ذوب آهن در زمینه حفظ 
محیط زیســت و کاهش آالینده ها در تشریح عملکرد و پروژه 
های زیست محیطی این شرکت گفت :  باید توجه داشت هر 
کجا که حرکت و تولیدی وجود دارد همراه با آلودگی است، البته 
در مناطق صنعتی بعضا این آلودگی پایدار نیســت و آن واحد 

صنعتی با استانداردهای روز دنیا کار می کند.
مدیرعامل ذوب آهن با اشاره به اینکه  آالیندگی هیچ صنعتی 
حتی صنایع سبز نیز صفر نیست، اما ذوب آهن اصفهان همواره 
جهت کنترل مباحث زیست محیطی حرکت می کند، تا کید کرد 
: پیش از آنکه وضعیت بهداشــت و آلودگی خارج از مجموعه 
ذوب آهن را کنترل شــود، ابتدا باید ســالمت و امنیت جانی 
بیش از 14 هزار نفر از کارکنان این شــرکت را تامین شود،  اگر 

چنین نگاهی باشد الزم نیست همواره تاکید بر کنترل محیط 
زیست داشته باشــیم، با اعتقاد به این موضوع می توان ذوب 
آهن را یکی از صنایع سبز کشور مطرح کرد، زیرا همواره به دنبال 

اصالحات است.
وی با بیان اینکه طی دو ســال گذشــته اقدامات بسیاری در 
حوزه تولید، بهبود محیط زیست و صادرات انجام گرفته ادامه 
داد: مجموعه ذوب آهن با مشکالت بســیار بانکی، کمبود آب 
و تامین مواد اولیه مواجه بود، از ســوی دیگر باتری شــماره 
سه کک ســازی یکی از منابع آلودگی این شرکت بود که برای 
بهبود این شرایط هم پای حل مباحث تولید و توسعه صادرات، 
74 در سمت تخلیه واحد کک ســه و یک سوم درهای سمت 
ماشــین این واحد تعویض شــد و رگالژ حرارتی داخل کوره با 
کمک خارجی ها انجام شد، همچنین بحث مربوط به غبارگیر 
روی باتری که به علت تحریم ها، طرف اوکراینی کار خود را به 
اتمام نرســاند، روی زمین مانده بود، اکنون با توجه به تحریم 
از طریق شرکتی داخلی و ارتباط با طرف خارجی به دنبال رفع 

این مشکل هستیم.
یزدی زاده با بیان اینکه طی دو سال گذشته تاکنون حدود 36 
میلیارد تومــان برای رفع آلودگی این بخش ها هزینه شــده، 
تصریح کرد: بخش ال اف نیز یکی دیگر از نقاط ایجاد آالیندگی 
ذوب آهن است که دو بخش آن دچار اشکال است و واحدی نیز 
برای تکمیل فرآیند تولید آن نیاز بود که مناقصه های آن انجام 
شده است و امیدواریم بخش غبار این بخش نیز برطرف شود.

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان با اشاره به اینکه تالش ذوب آهن 
کاهش مصرف آب خام با روش های مختلف است، اظهار کرد 
: حدود 10 سال پیش به ازای هر کیلو محصول در ذوب آهن 11 
لیتر آب مصرف می شد که امروز به 5 لیتر کاهش یافته است 
که طی سه سال آینده واحدتصفیه پساب 880 مترمکعب در 
ساعتی به صورت »بی ا تی« به بهره برداری خواهد رسید که با 
اجرای این طرح امیدواریم میزان مصرف آب خام این شرکت 

به 1.5 لیتر کاهش یابد.
یزدی زاده با انتقاد از برخی اظهارنظرها مبنی بر مصرف باالی 
آب خام توســط ذوب آهن، اذعان کرد: باید توجه داشــت که 
کمتر از 10 درصد ســهم آب در کشــور در بخــش صنعت و 70 
درصد در بخش کشاورزی سنتی مورد استفاده قرار می گیرد، 
از ســوی دیگر ذوب آهن اصفهان اقدامات گســترده ای برای 
کاهش مصرف آب انجام داده همچنین ســهم فوالد از آب 3 

درصد است.
وی با اشاره به اقدامات این شــرکت برای حفظ سالمت آب، 
خاک و هــوا، توضیح داد: طی 6 ســال گذشــته در مورد رفع 
آالیندگی خاک پروژه آبگیری از لجن کنورتــور انجام گرفته و 
تبدیل به کیک شده و در حال حاضر گرمی از این لجن که تبدیل 
کیک می شود، به هدر نمی رود و 100 درصد آن در آگلومراسیون 

مصرف می شود.
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان با اشاره به اقدام مشترک ذوب 
آهن و اداره کل محیط زیســت در اجرای طــرح جامع محیط 
زیست برای نخستین بار در کشور، گفت: این طرح ذوب آهن 
خبر از آن مــی دهد که در حوزه آب، خــاک و هوا چه اقدامات 
اصالحی بایــد صورت گیرد و مــوارد آالیندگــی اولویت بندی 

خواهند شد.
وی ادامه داد : طرح جامع زیســت محیطی مهم ترین طرحی 
اســت که در زمینه بهبود اوضاع محیط زیستی شرکت در حال 
اجراست، در این طرح چندین بار تاکید شــده که باید تمامی 

مسائل و مشکالت زیست محیطی ذوب آهن مطرح و راه حلی 
برای بهبود آن ارائه شــود؛ اما باید پذیرفت که در اجرای برخی 
از برنامه های زیســت محیطی به دلیل وجود تحریم ها ناتوان 
بوده و برای بهبود باتری پخت کک 3 بار مناقصه گذاشــته شد 
که سرمایه گذاران خارجی کنار کشــیدند. بنابراین برای بهبود 
کامل وضعیت زیست محیطی ذوب آهن باید صبور بود تا بتوان 

بهترین راه حل ها برای بهبود این معضل را ارائه کرد.
مدیرعامــل ذوب آهن اصفهان با تاکید بــر اینکه ذات صنعت 
آالینده است، اظهار کرد : متاسفانه برخی به دنبال تعطیلی ذوب 
آهن هستند که نمی توان این کار را انجام داد چراکه بیش از 2 
میلیون نفر به طور مستقیم و غیر مستقیم با ذوب آهن سر و کار 
دارند و در صورت تعطیلی، موج بزرگی از بیکاری ایجاد می شود؛ 
به جای تعطیلــی صنایعی مانند ذوب آهن باید با شناســایی 
مواردی از آسیب های زیست محیطی به دنبال اصالح آن بود.

یزدی زاده در پایان ســخنان خود با تصریح اینکه  ذوب آهن 
اصفهان به دنبال اســتفاده دوبــاره از پســماندهای تولیدات 
خود اســت و این موضــوع می تواند کمک بزرگــی به کاهش 
آلودگی های شرکت  کند، یادآور شد: ذوب آهن اصفهان ساالنه 
15 میلیارد تومان برای نگهداری فضای ســبز هزینه می کند. 
از سوی دیگر ســاالنه یک درصد )110 میلیارد تومان( عوارض 

آالیندگی پرداخت می کند.
در پایان این مراسم از کتاب زینب کوچولو و سرزمین آهن نیز 

رونمایی شد.

در نشست خبری مدیر عامل ذوب آهن با اصحاب رسانه مطرح شد:

ایجاد بزرگ ترین جنگل دست کاشت در خاورمیانه به همت ذوب آهن اصفهان
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