
مدیر عامل اتحادیه صنایع لبنی پاستوریزه اصفهان هشدار داد؛
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 کهن ترین پارک جهان در خطر تقسیم
کشمکش میان محیط زیست و میراث فرهنگی استان بر سر سند منطقه حفاظت شده قمیشلو باال گرفته است؛  
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 سفره های بخش کشاورزی در
 چهارمحال و بختیاری خالی است؛

 آبیاری منسوخ
 در  بحران کم آبی
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رییس اتحادیه چاپخانه داران مطرح کرد:
 صنعت چاپ اصفهان

 در تنگنا!
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7

برگزاری آزمون 
استخدامی 

شرکت فوالد 
مبارکه با حضور  
بیش از 3۰ هزار 

8داوطلب

حفظ سرانه فضای 
سبز اصفهان 

متناسب با نرخ 
رشد جمعیت

آگهی شرکت فوالد مبارکه 
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تجدید میثاق طالیی پوشان با شهدا؛
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در سپاهان کلید خورد

سازمان آگهی های روزنامه زاینده رود
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روزنامه زاینده رود در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی 
خود  و در حمایت از کودکان مبتالبه سرطان، این موقعیت 
تبلیغاتی را به صورت رایگان در اختیار محک قرار داده است.
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افزایش میزان محبوبیت »ترامپ« در میان سیاه پوستان
بر اساس نظرسنجی جدیدی مشخص شد که میزان محبوبیت دونالد ترامپ در میان رای دهندگان 
سیاه پوست و التین تبار آمریکا ۹ درصد رشد داشته است.در این نظرسنجی میزان محبوبیت ترامپ 
نسبت به نظرسنجی ۸ تا ۱۱ اوت ۹ درصد رشد داشت.همچنین در این نظرسنجی مشخص شد که 
میزان حمایت از ترامپ در میان جمعیت رای دهنده هیسپانیک )التین تبار( دو درصد رشد داشته و 
به ۳۲ درصد رسیده در حالی که در نظرسنجی قبلی این میزان ۳۰ درصد بود.همچنین در نظرسنجی 
۲۲ تا ۲۵ اوت مشخص شد که ۴۴ درصد از رای دهندگان اقدامات ترامپ را به عنوان رییس جمهوری 
آمریکا تایید می کنند.این نظرسنجی مشخص کرد که محبوبیت رییس جمهوری آمریکا همچنان در 
میان رای دهندگان حومه شهری و شهری کم است و هر کدام فقط ۴۲ درصد از وی راضی هستند.

توافق حماس و رژیم صهیونیستی برای آرام سازی اوضاع غزه
دفتر رییس جنبش حماس در نوار غزه در بیانیه ای از دست یابی به تفاهماتی با رژیم صهیونیستی برای 
آرام سازی اوضاع در مرزهای غزه و پایان دادن به تنش در این منطقه خبر داد.خبرگزاری فلسطینی صفا  
گزارش داد که در بیانیه دفتر یحیی سنوار، رییس حماس در غزه آمده است که این تفاهمات پس از 
تماس ها و رایزنی های گسترده که آخرین مورد آن تالش های محمد العمادی سفیر قطر در نوار غزه بود، 
حاصل شده است.جنبش حماس اعالم کرد که در همین راستا، قرار است پروژه هایی عمرانی در نوار 
غزه انجام شود که موجب کمک به فلسطینیان برای مقابله با بحران کرونا خواهد شد.خبرگزاری آناتولی 
نیز ضمن اشاره به این خبر تاکید کرد که بر این اساس، قرار است رژیم صهیونیستی گذرگاه های غزه را 
بازگشایی کرده و در مقابل فلسطینیان نیز پرتاب بالن های آتش زا به سمت اراضی اشغالی را متوقف 
کنند.شبکه الجزیره نیز تاکید کرد که به موجب تفاهمات به دست آمده، دو گذرگاه کرم ابو سالم و ایرز 
بازگشایی خواهند شد و مساحت مجاز برای ماهیگیری فلسطینیان نیز مجددا افزایش خواهد یافت.

طالبان متهم به نقض توافق نامه دوحه شد
سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان با اشاره به حمالت اخیر طالبان در این کشور که منجر به کشته 
و زخمی شدن شماری از نظامیان و غیرنظامیان شده، این گروه را به نقض توافق نامه دوحه متهم کرد.

روزنامه  نیویورک تایمز، به تازگی، به نقل از سه مقام آمریکایی، گزارش داد که طالبان در اواخر ماه جوالی 
سال جاری، بر پایگاه نظامی »بسشــن« در هلمند و یک پایگاه هوایی مشترک نیرو های افغانستان 
و آمریکا که در فاصله  دورتر از این پایگاه قرار دارد، چندین راکت شــلیک کرده  اند.صدیقی گفت: »بارها 
گفته ایم که طالبان توافق نامه  دوحه را نقض کرده اند. در توافق نامه قطر، آمده است که طالبان در چند روز 
آینده وارد مذاکره با دولت شود، خشونت را کاهش دهد، بر شهرها و شهرستان ها حمله نکند. تنها جایی 
که طبق توافق نامه عمل کردند، حمله بر آمریکایی ها بود که آن را هم نقص کردند.«این نخستین گزارش 
از حمله  تروریســتی طالبان بر مرکز نظامیان آمریکایی، پس از امضای توافق نامه صلح با آمریکا، ماه 

فوریه در قطر است.

مادورو »گوایدو« و 100 نفر از قانون گذاران مخالف را عفو کرد
رییس جمهور ونزوئال با هدف آشتی ملی اقدام به عفو رهبر مخالفان و همچنین ۱۰۰ نفر از قانون گذاران 
مخالف خود کرد.»نیکالس مادورو« رییس جمهور ونزوئال، با هدف پایان دادن به بحران سیاسی موجود 
در این کشور و رسیدن به آشــتی ملی، »خوان گوادیو« رهبر مخالفان و رییس جمهور خودخوانده، را به 
همراه ۱۰۰ نفر از قانونگذاران مخالف دولت مورد عفو قرار داد. در سال گذشته گوایدو با حمایت کشورهای 
غربی خود را رییس جمهور ونزوئال خواند و به سرعت از ســوی آمریکا و کشورهای اروپایی به رسمیت 
شناخته شــد. از آن زمان تا کنون کشــورهای غربی با حمایت بی وقفه از گوایدو و سایر مخالفان در پی 

براندازی حکومت قانونی مادورو بوده اند؛ اما تالش های آنها تا کنون بی نتیجه مانده است.

رهبر معظم انقالب در ارتباط تصویری با مسئوالن آموزش و پرورش مطرح کردند:

امیدواریم اماراتی ها زودتر بیدار شوند
حضرت آیــت ا... خامنــه ای صبح  دیــروز در ارتباط 
تصویری با وزیر، معاونان، مدیران و رؤســای وزارت 
آمــوزش و پــرورش در ســی و چهارمیــن اجالس 
آموزش و پرورش، با تسلیت ســالروز شهادت امام 
سجاد )ع(، حرکت عظیم حضرت زینب)س(، امام 
ســجاد)ع( را قیام به معنای حقیقــی کلمه خواندند 
و افزودنــد: پس از قیام حســینی در عاشــورا، قیام 
زینبی ابعاد مختلف حادثه عاشورا و شهادت حضرت 
سیدالشــهدا)ع( را برای بشــریت تثبیت و ماندگار 
کرد.رهبر انقالب، ســوگواری ملت در دهه اول محرم 
امسال را پدیده ای در تاریخ کشور دانستند و افزودند: 
با وجود محدودیت های شدید ناشی از کرونا، مردم، 
گویندگان و مرثیه خوانان، ضمن حفظ شور حسینی 
و تشــکیل مجالس عظیم و معنوی، دستورالعمل ها 
را رعایت کردند که به عنوان یــک مرید اهل بیت)ع(، 
صمیمانه از همه عزیزان تشکر می کنم.حضرت آیت 
ا... خامنه ای همچنین با تشکر از زحمات چند ماه اخیر 
مجموعه آموزش و پرورش و گزارش خوب وزیر گفتند: 
برنامه ریزی و اقدامات این مجموعه پس از شیوع کرونا 
بی سابقه بود چون تجربه ای در این زمینه نداشتیم که 
از همه قدردانی می کنم.ایشان در محور اصلی سخنان 
شان، منطق و هدف آموزش و پرورش در همه دنیا را 
»تربیت انسان شایسته« خواندند و افزودند: البته با 
توجه به تعاریف گوناگون انســان شایسته در مکاتب 
مختلف، نوع آموزش و پرورش ها  متفاوت می شود.

رهبر انقالب افزودند: در نظام اســالمی بــرون داد و 
حاصل ۱۲ ســال تعلیم و تربیت کودکان ، نوجوانان و 
جوانان باید تربیت انسان های مومن، خردمند، متفکر 
و اندیشمند، دانشمند، با نظم، با انصاف، دارای اخالق 
اسالمی و در یک کلمه انسان های مجاهد و اهل عمل 
باشد.حضرت آیت ا... خامنه ای با طرح این سوال که 
برای تربیت چنین انسان هایی، دســتگاه آموزش و 
پرورش باید چه ویژگی هایی داشــته باشد، افزودند: 
برای تحقــق منطق و هدف انسان ســازی، آموزش و 
پرورش به عنوان لشــکر عظیم فرهنگی نیازمند زیر 
بنای مســتحکم و تحول بنیادی است.رهبر انقالب با 
اشاره به گذشت ۹ سال از تنظیم سند تحول آموزش و 

پرورش افزودند: در این سند اهداف کالن و راهبردهای 
کلی مشخص شده است که باید بر اساس سیاست ها، 
برنامه اجرایــی تنظیم شود.ایشــان افزودند: برنامه 
اجرایی ســند تحول با وجود تالش هــای دولت های 
مختلف هنــوز به طور کامل تنظیم نشــده اســت که 
شــورای عالی آموزش و پرورش و مدیریت کالن آن 
باید این مسئولیت را انجام دهند.رهبر انقالب، ترمیم 
دوره ای ســند تحول با نگاه تکمیلی را از مفاد ســند 
تحول و وظیفه شورای عالی انقالب فرهنگی خواندند 
و افزودند: مســئوالن آموزش و پرورش، این موضوع 
را پیگیری کنند.ایشــان، »زمان بنــدی« و »تعیین 
شــاخص های پیشــرفت« را در برنامه جامع اجرای 
سند تحول ضروری خواندند و افزودند: برنامه جامع 
باید متقن و در بردارنده همه اهداف سند تحول باشد.
حضرت آیت ا... خامنه ای، تبیین صحیح سند تحول 
را هم مهم دانستند وگفتند: سند تحول باید برای همه 
سطوح آموزش و پرورش، به روشنی و جذاب تبیین 
شــود تا همه مدیران و معلمان برای اجرای دقیق آن 
انگیزه پیدا کنند.رهبر انقالب اسالمی، معلمان را عناصر 
تعیین کننده در دســتگاه عظیم فرهنگــی آموزش و 
پرورش خواندنــد و با تاکید بر لزوم صیانت از شــأن 
و نقش معلمان گفتنــد: معلمان بــه معنای واقعی 
افسران سپاه پیشرفت کشــور هستند و حفظ شأن و 

جایگاه معلم در درجه اول به عهده خود آنان اســت و 
هر معلمی باید این احساس را داشته باشد که او آینده 
ساز است.حضرت آیت ا... خامنه ای افزودند: آموزش 
و پرورش نیز باید از شــأن و جایگاه معلمان حمایت 
کند و این هدف باید با کمک مجلس و دستگاه های 
مرتبط همچون سازمان برنامه و بودجه محقق شود.

ایشان تاکید کردند: نگاه به آموزش و پرورش باید نگاه 
به یک دستگاه زیربنایی باشــد نه مصرفی و هزینه 
کردن در آموزش و پرورش همچون ســرمایه گذاری 
در مســائل زیربنایی در نظر گرفته شود.رهبر انقالب 
اسالمی، فرهنگ ســازی برای ترویج احترام و اکرام 
معلمان در جامعه را عامل ســوم در صیانت از جایگاه 
و شأن این قشــر مهم و تاثیرگذار دانســتند و گفتند: 
دســتگاه های فرهنگی به ویژه صدا و ســیما در این 
زمینه نقش بســیار مهمی دارند و باید ایــن کار الزم 
را به صورت مســتمر و هنرمندانه انجــام دهند.رهبر 
انقالب اســالمی به موضوع »عدالت آموزشــی« نیز 
اشــاره کردند و افزودند: در مورد عدالت آموزشــی و 
بهره مندی دانش آموزان از سهم مناسب خود در همه 
نقاط کشــور به ویژه مناطق دوردســت و شناسایی و 
پرورش استعدادهای درخشــان در مناطق محروم 
بارها صحبت شده و اکنون که مسئله آموزش مجازی 
مطرح اســت، موضوع عدالت آموزشی حساس تر از 

گذشته خواهد بود.حضرت آیت ا... خامنه ای با تاکید 
بر توجه به خانواده هایــی که تمکن مالی جهت خرید 
ابزار و وسایل مورد نیاز به منظور اســتفاده از آموزش 
مجازی را ندارند، افزودند: صداوســیما باید از طریق 
آموزش، بخشی از خأل عدم امکان استفاده از آموزش 

مجازی را جبران کند.
ایشــان یکی از موارد مربوط به عدالت آموزشــی را، 
موضوع »مدارس دولتی« برشــمردند و گفتند: باید 
ســطح و کیفیت مدارس دولتی از لحاظ آموزشــی و 
تربیتی به گونه ای شــود که دانش آموزان احســاس 
نکنند با تحصیل در این مــدارس امکان قبولی آنها در 
کنکور کمتر است و خانواده ها نیز تصور کنند فرزندان 
شــان را به یک جای بی پناه می فرستند.رهبر انقالب 
اسالمی درخصوص آموزش مجازی و برخی زیان های 
احتمالی آن خاطرنشان کردند: راه اندازی شبکه شاد، 
اقدام بســیار خوبی اســت اما آموزش مجازی نباید 
موجب شــود که دانش آموز در معرض آســیب های 
فضای مجازی و خطرات اخالقی و اعتقادی قرار گیرد.

ایشان به بعد پرورشی در آموزش و پرورش اشاره کردند 
و با گالیه از کم توجهی به فعالیت های پرورشی و عقب 
ماندگی در این زمینه به رغم تاکیدهای مکرر، گفتند: با 
توجه به موضوع آموزش مجــازی، باید برای فعالیت 
های پرورشی، شــیوه های جدیدی را طراحی کرد تا 
این موضوع مورد غفلت بیشتر قرار نگیرد.رهبر انقالب 
اسالمی در بخش پایانی ســخنان شان، اقدام دولت 
امارات متحــده عربی در عادی ســازی روابط با رژیم 
صهیونیستی را خیانتی به دنیای اسالم، جهان عرب و 
کشورهای منطقه و به مسئله مهم فلسطین خواندند 
و گفتند: البته این وضعیت دیــری نخواهد پایید؛ اما 
لکه ننگ آن بر پیشانی کسانی که غصب کشور و آواره 
کردن ملت فلسطین را به بوته فراموشی سپردند و پای 
صهیونیست ها را در منطقه باز کردند، باقی خواهد ماند.

ایشان با ابراز تاسف از همکاری دولت امارات متحده 
عربی با اقدامات قســاوت آمیز رژیم صهیونیستی و 
عناصر خبیث صهیونیســت در هیئت حاکمه آمریکا 
علیه مصالح جهان اسالم و منطقه، افزودند: امیدواریم 
اماراتی ها زودتر بیدار شوند و این کارشان را جبران کنند.

البی ضد ایرانی »بنیاد دفاع از دموکراسی ها« توصیه های 
جدیدی را برای تحریم ایران به دولت آمریکا پیشنهاد 
کرده که می تواند تعیین کننده مسیر تحریم های دولت 
آمریکا علیه ایران باشــد.البی »اف دی دی« و اعضای 
آن جزو مشاوران غیررسمی دولت ترامپ در امور ایران 
محسوب می شوند و نقش فعالی در تروریسم اقتصادی 
علیه تهران بازی کرده اند.پیشــنهادات جدید را »مارک 
دوبوویتز« رییس البی »اف دی دی«  و  »یعقوب نیگل« 
از اعضای ارشد این موسسه در قالب مقاله ای با عنوان 
»مقابله با ایران قبل از انتخابات نوامبر« مطرح کرده اند.

در آغاز مقاله اف دی دی  آمده است: »دو ماه باقی مانده 
به انتخابات نوامبر در آمریــکا در مبارزه علیه جمهوری 
اسالمی ایران و »جاه طلبی های هسته ای و منطقه ای« 
این کشور بسیار بااهمیت است. دولت ترامپ باید کارزار 

فشار حداکثری علیه ایران را ادامه دهد و در عین حال، 
حفاظ هایی را برای جلوگیری از بازگشــت ]دولت های 
بعدی آمریکا[ به توافق نامه های به غایت ناقص گذشته، 
احداث کند.«نگارندگان این یادداشت در ادامه به دولت 
ترامپ توصیه کرده اند در نخستین گام، کل بخش مالی 
جمهوری اسالمی ایران را در فهرست ســیاه قرار داده 
و ۱۳ بانک باقی مانده در »ســوئیفت« را از این سامانه 
پیام رســان بانکی خارج کند. دابوویتز و نیگل، هدف از 
این سیاست را ایجاد شــورش های خیابانی در ایران و 
دامن زدن به ناآرامی های داخلی عنــوان کرده اند. آنها 
می نویسند: »این اقدام، اکســیژن مالی تهران را قطع 
کرده، باعث دامن زدن بــه تظاهرات ها و اعتصاب های 
کارگری علیه رژیم شــده و برای مذاکــرات آتی، اهرم 
فشار ایجاد خواهد کرد.«دابوویتز و نیگل از قانونگذاران 

جمهوری خواه هم خواســته  اند با تصویب قطعنامه ای 
در کنگره روشــن کنند که هر گونه اقدام از سوی دولت 
احتمالی جو بایدن برای رفع تحریم ها موقتی خواهد 
بود و چنین اقدامــی تغییری در دیدگاه بازار نســبت 
بــه »رفتارهای غیرقانونــی تهران« ایجــاد نمی کند و 
شرکت های بین المللی باید این انتظار را داشته باشند 
که در صورتی که جمهوری خواهان قدرت را بعد از ۴ سال 
پس بگیرند، همه تحریم هــا بازمی گردند و در نتیجه 
ســرمایه گذاری های این شــرکت ها در ایران از دست 

خواهد رفت.

 توصیه های تحریمی جدید البی »اف دی دی« 
به دولت ترامپ

نقل قول روز

وز عکس ر

 سفر »قالیباف«
 به خوزستان

رییــس مجلس در ســفر به 
خوزستان، خواســتار احقاق 
حق مردم این خطه شد. وی 
همچنیــن گفت، حــق مردم 
اســت که بداننــد پروژه های 
چــه  در  شهرستان شــان 
وضعیتی قرار دارد و چه موقع 

تکمیل می شود.

روحانی:

  اجازه نمی دهیم تکانه های اقتصادی توسعه کشور را 
تحت تاثیر قرار دهد

رییس جمهور  با بیان اینکه نباید اجازه دهیم تکانه های اقتصادی چون تحریم یا تنگناهای کرونایی 
آهنگ توسعه کشــور را کند کرده و به اقتصاد خانوار و معیشت و رفاه مردم ضربه بزند، گفت: دولت 
تالش کرده در دو حــوزه اقتصاد کالن و 
اقتصاد خانوار سیاست ها و برنامه های 
دقیقی در این زمینه تدویــن و اجرایی 
کند.حســن روحانی در جلســه ستاد 
هماهنگی اقتصادی دولت، تاکید کرد: 
با وجود اینکه تکانه های اقتصادی ناشی 
از تحریم ها و شــیوع ویروس کرونا در 
برخی حوزه ها لطماتی را به اقتصاد کشور 
زده است، اما دولت تمام تالش خود را 
به کار بسته است که در حد امکان فضای 
توسعه و رونق در تولید و کسب و کار را حفظ کند و در عین حال تامین کاالهای مورد نیاز مردم مسیر 
خود را ادامه دهد. رییس جمهوری خاطر نشان کرد: دولت همان طور که تاکنون اجازه نداده مشکالت 
و معضالت برنامه های اقتصادی کشور را مختل کند، با هماهنگی ها و اقدامات موثر تالش خواهد کرد 

الیحه بودجه سال آینده را با توجه به واقعیات پیش رو به مجلس ارائه کند.

محورهای دیدار »عراقچی« با وزیر خارجه اتریش
سفیر کشورمان در اتریش در پیامی توئیتری به محورهای دیدار معاون وزیر امور خارجه کشورمان با 
وزیر امور خارجه اتریش اشاره کرد.عباس باقرپور، سفیر کشورمان در اتریش و اسلوواکی در پیامی 
توییتری درباره دیدار عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه کشورمان با الکساندر شالنبرگ وزیر 
امور خارجه اتریش در صفحه توئیترش نوشت: در دیداری بسیار سازنده و ثمربخش میان عباس 
عراقچی و الکســاندر شــالنبرگ بر اهمیت برجام، افزایش قاطعیت دو طرف با وجود  چالش ها، 
روابط دوجانبه در تمامی زمینه ها و تداوم گفتمان در زمینه مسائل بین المللی و منطقه ای تاکید شد.

آلمان خواستار تمدید تحریم تسلیحاتی ایران شد
وزیر خارجه آلمان مدعی شــد: امیدواریم کشــورهای اروپایی و نه فقط آلمان، مانع از  لغو تحریم 
تسلیحاتی ایران شــوند.به گزارش اســپوتنیک به نقل از نیویورک تایمز، هایکو ماس وزیر خارجه 
آلمان، در دیداری که در برلین با گابی اشکنازی همتای اسرائیلی خود داشت، مدعی لزوم استمرار 
تالش ها برای تمدید تحریم تسلیحاتی علیه ایران شد.ماس همزمان گفت: آلمان هنوز هم به برجام 
به عنوان بهترین راه ممانعت از دستیابی ایران به سالح هسته ای نگاه می  کند.این ادعای ماس در 
حالی است که ایران همواره با صلح آمیز خواندن برنامه هســته ای خود، تاکید کرده که تسلیحات 
اتمی در دکترین دفاعی این کشــور جایی ندارد.وزیر خارجه آلمــان در ادامه ادعاهای خود افزود: 
امیدواریم کشورهای اروپایی، و نه فقط آلمان، مانع از»لغو تحریم تسلیحاتی ایران« شوند. این لغو 
کمکی به ثبات منطقه نمی کند.ماس ادعاهای خــود را اینگونه ادامه داد که آمریکا به دنبال تمدید 
کامل تحریم های تســلیحاتی علیه ایران است که قطعا با وتوی روســیه و چین در شورای امنیت 
مواجه خواهد شد حال آنکه آلمان و سایرین )متحدان اروپایی( در تالشند تا راه حل میانه ای پیدا 
کنند که مورد تایید چین و روسیه باشــد و در عین حال با وتوی آمریکا نیز مواجه نشود.وی در این 
باره گفت: به دنبال حصول راه  حلی دیپلماتیک هستیم تا در آینده، تحریمی تسلیحاتی علیه ایران 

وجود داشته باشد.

کافه سیاست

نماینده مجلس:

به دنبال تغییر در ساختار 
پارلمان هستیم

یک عضــو کمیســیون تدوین آئیــن نامه 
داخلــی مجلس گفت: یکی از مشــکالت 
جدی ما در این ۴۱ سال، فرآیند حاکم بر 
مجلس اســت و مجلس باید اصالح را از 
خودش شروع کند.علی اصغر عنابستانی 
ادامه داد: قرارگاهی برای تدوین آیین نامه 
داخلــی مجلس وجــود نــدارد، قالیباف 
تعبیر قرارگاه را برای تغییر در ساختار خانه 
ملت به کار برد و قرارگاهی ایجاد شد برای 
بررســی تغییراتی که بایــد در پارلمان به 
وجود بیاید. این عضو کمیســیون تدوین 
آیین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی 
تاکید کرد: ایجاد تغییر و تحول در ساختار 
مجلس به آن معنی نیســت کــه در حال 
حاضر مجلس در ساز و کار قانونی خودش 
حرکت نمی کند؛ بلکه هدفش این اســت 
تعــدادی از صاحب نظران، ســاختارهای 
درونی مجلس را برای رسیدن به مجلس 
تراز انقالب بررســی کنند کــه در این راه از 
اعضای شــورای نگهبان و سایر اشخاصی 
که با این امور آشنایی دارند دعوت کردیم 
تا نظر دهند.وی خاطرنشان کرد: البته کار 
باید به کمیســیون آیین نامه سپرده شود 
تا مســیر قانونی اش  را طی کنــد و بعد به 
صحن برود چرا کــه معتقدیم هر تغییری 
که می خواهد صورت گیــرد باید ابتدا روند 
قانونی خــود را طــی کند.عنابســتانی با 
بیان این که امروز ضــرورت دارد مجلس 
متحول شود، ظرفیت های نظارتی مجلس 
افزایــش پیدا کنــد و از وقــت خانه ملت 
به صــورت بهینه بهره برداری شــود، اظهار 
داشــت: معتقدیم  ســاختار قانون گذاری 
باید تغییر کند و به سمت کمیسیون محور 
و تخصصی شــدن پیش بــرود چراکه در 
بسیاری موارد وقت نمایندگان در مجلس 
ســرگرم کارهــای نمادیــن و ســمبلیک 
می شود  به همین خاطر اســت که اعتقاد 
 داریــم بایــد به ســمت و ســوی تغییر و

 تحول برویم.

بین الملل

شهرداری فالورجان در نظر دارد به استناد مصوبه شماره ۵/۴۲۹ مورخ ۹۹/۰۴/۱6 شورای اسالمی شهر فالورجان نسبت به اجرای پروژه زیر از طریق برگزاری آگهی مناقصه نوبت سوم انتخاب پیمانکار نماید.

آگهی مناقصه نوبت سوم

جواد نصری- شهردار فالورجانم الف:967694

پروژه اجرای پل دوربرگردان فاضل هندی و مالصدرا شهر فالورجان

محل پروژه: خیابان فاضل هندی و مالصدرا شهر فالورجانمبلغ اعتبار پیش بینی شده: ۱۸/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریالمدت پروژه: 6 ماه

محل تامین اعتبار: شهرداری فالورجانتعدیل و مابه التفاوت مصالح: نداردنوع فهرست بها: راه و باند سال ۱۳۹۹

کلیات عملیات اجرایی مطابق با اسناد مناقصه )لوح فشرده( 
شامل:

۱- تخریب آسفالت و بتن
۲- خاکبرداری، بارگیری و حمل نخاله به خارج از شهر

۳- تهیه مصالح خاک تونان مناسب شن دار به انضمام پخش 
آبپاشی و تراکم

۴- تهیه مصالح اســاس به انضمام پخش آبپاشــی و قالب 
بندی و اجرای بتن با مقاومت مشخصه طبق اسناد و نقشه های 

مناقصه
۵- تهیه و اجرای میلگرد 

6- جدول کاری و سنگ چینی 
7- سایر دستور کارهای ابالغی موارد پیش بینی نشده

چاپ اول
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 تصویب بسته حمایتی اداره کل امور مالیاتی 
استان اصفهان

بسته حمایتی اداره کل امور مالیاتی استان از واحد های فناور مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی 
اصفهان به امضای مدیرکل امور مالیاتی استان و رییس این شهرک رسید. به گزارش روابط عمومی 
شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، این بسته حمایتی پیرو صورت جلسه رییس شهرک علمی و 
تحقیقاتی اصفهان و مدیرکل امور مالیاتی این استان به تصویب رسیده است.ایجاد فضای مناسب تر 
برای واحد های فناور به منظور حمایت از تولیدات آن ها، حمایت از رونق تولیدات فناورانه، حمایت 
از تجاری سازی و توســعه صادرات تولیدات واحد های فناور، تسهیل و تسریع در امور مالیاتی این 
واحد ها و ایجاد ساز و کار مناسب برای بررسی معافیت ها و بخشودگی مالیاتی واحد های فناور از 
جمله اهداف این بسته حمایتی است.مدت اجرای این بسته حمایتی از تاریخ امضا به مدت یک 

سال است.

وضعیت »سفید« در بازار گوشت قرمز؟
با ممنوعیــت واردات گوشــت قرمز به کشــور ، روزانــه بیش از ۴۰ تن گوشــت تحویل شــرکت 
پشتیبانی امور دام استان می شــود.مدیر شرکت پشتیبانی امور دام اســتان، ظرفیت این استان 
را در خرید گوشــت قرمز حدود ۴ هزار تن بیان کرد و گفت: بر اســاس مصوبه ســتاد تنظیم بازار 
کشــور، از ابتدای امسال، واردات ممنوع شــد و تمام نیاز بازار کشور به گوشــت قرمز باید از داخل 
تامین شــود و برای تحقق آن، شــرکت پشــتیبانی امور دام برای خرید گوشــت قرمز از اتحادیه 
دامــداران و واحد های بســته بندی و واحد هــای گاوداری بزرگ بــا ظرفیت باال اعــام آمادگی 
کرده و نزدیک به دو ماه گوشــت قرمز خریده اســت.علی اکبر نجفی، نرخ هر کیلوگرم گوشــت 
قرمز مصوب تنظیم بازار کشــور را ۷۲ هــزار و ۵۰۰ تومان اعام کرد و افزود: از این طرح اســتقبال 
 بســیار خوبی شــده و دامداران، مازاد دام گاوداری های خود را به شــرکت پشــتیبانی امور دام

 تحویل می دهند.

تسریع در بازسازی »جاده مرگ« استان اصفهان
معاون مهندسی و ساخت راه و شهرسازی استان اصفهان درباره تکمیل محور مبارکه به بروجن گفت: 
عدم تامین منابع مالی و همچنین وجود معارضین در مســیرعامل اصلی متوقف شدن این پروژه 
است.بهزاد شاهسوندی با بیان اینکه محور مبارکه-مجلسی-بروجن به طول تقریبی ۵۰ کیلومتر 
به عنوان یکی از اصلی ترین راه های مواصاتی و شریانی استان اصفهان با استان های جنوبی کشور 
است، اظهار کرد: ۴۱ کیلومتر از این محور در حوزه راه های استان اصفهان واقع شده و این اداره کل با 
نگاه ویژه به منظور ارتقای سطح کیفی، حذف نقاط حادثه خیز و تصادفات رخ به رخ، چهار خطه کردن 

مسیر را در دستور کار قرارداده است.
معاون مهندسی و ساخت راه و شهرسازی استان اصفهان، صدمات و خسارات ناشی از تصادفات 
جاده ای را امری مهم و قابل ماحظه دانســت و گفت: ســامت عمومی جامعه، چالشی است که 
تاش ها و اقدامات هماهنگ و یکپارچه ای را جهت پیشگیری های موثر و مستمر، می طلبد. مردم 
به طور روزانه با سیســتم های مختلف و متعددی مواجه می شــوند که از بین تمامی سیستم های 

مذکور، سیستم های عبور و مرور پیچیده ترین و خطرناک ترین آن است. 
وی افزود: جهت تکمیل این پروژه از هیچ کوششــی دریغ نشــده و پس از پیگیری بســیار برای 
باقی مانده مسیر به طول ۲۱ کیلومتر و همچنین تکمیل ۵ کیلومتر ابتدای مسیر که به صورت پراکنده 
کار شده بود، آزادسازی، مطالعات تکمیلی و مناقصه انجام پذیرفته است و در حال حاضر عملیات 
 اجرایی تا حد اجرای قشر اساس، تکمیل ابنیه فنی به مبلغ ۴۰۰ میلیارد ریال توسط پیمانکار منتخب

 آغاز شده است.

مدیر عامل اتحادیه صنایع لبنی پاستوریزه اصفهان هشدار داد؛

صدای ورشکستگی صنایع لبنی می آید

در حالی که اصفهان یکی از تولید کنندگان  مرضیه محب رسول
اصلی شــیر خام و مواد لبنی در استان به 
شمار می رود، دامداران از وضعیت تولید و فروش و تولید کنندگان مواد 
لبنی از کسب و کار شان رضایت ندارند. مشکات در این صنایع تا حدی 
پیشــرفت کرده که خطر ورشکستگی بســیاری از این صنایع را تهدید 
می کند. در این میان مردم هم هر روز به دلیل باال رفتن قیمت ها سبد 
خریدشان از مواد لبنیاتی خالی تر می شود؛ چرخه ای که هیچ یک از 
طرفین در آن راضی نیستند و مشکات و تهدیدات این صنعت هر روز 
جدی تر می شــود. هر چند دولت تاش کرد تا به اعمــال نظارت ها و 
جریمه ها مانع از افزایش قیمت تولید کنندگان لبنی شود و این صنف 
بر اســاس آمارهای رســمی تا مرداد ماه بیــش از ۱۲ میلیارد جریمه 
شده؛اما همچنان گرانی های گاه و بیگاه بر محصوالت لبنی خودنمایی 
می کند. افزایش قیمت هایی که تولیدکنندگان می گویند برای ممانعت 
از ورشکستگی و بسته شدن کارخانه ها اعمال می شود و باشرایط فعلی 
چاره ای جز این وجود ندارد. رشد هزینه تمام شده تولید و نرخ گذاری 
غیرکارشناسی شیر و لبنیات شرایطی را رقم زده که با گذشت حدود یک  
ماه و نیم از افزایش ۲۲تا ۲۸درصدی قیمت فرآورده های لبنی مشمول 
قیمت گذاری دولتی، زمزمه های گرانی مجدد این اقام با رعایت نشدن 
نرخ مصوب حداکثر ۳هزار و ۱۰۰تومانی هر کیلوگرم شــیر خام توسط 

دامداران به گوش می رسد. آنگونه که مدیر عامل اتحادیه صنایع لبنی 
پاســتوریزه اصفهان گفته است اگر قیمت شــیر خام ثابت نگه داشته 
نشود و توان برخورد با افزایش قیمت آن را نداشته باشیم، کارخانجات 
تولید لبنیات ورشکسته خواهند شد.هومان امیری با بیان اینکه زیربنای 
تولیدات صنایع لبنی تابع تولید شیر خام اســت، اظهار کرد: افزون بر 
اینکه لبنیات فساد پذیر است، بیش از ۷۰ درصد محصوالت لبنی از شیر 
خام تولید می شــود که نقش قیمت شــیر خام در آن را جدی تر کرده  
است.وی با اشاره به تاثیر قیمت شــیر خام بر کیفیت، کمیت و قیمت 
لبنیات افزود: قیمت هر کیلو شیر خام توسط ستاد تنظیم بازار در سال 
گذشته دو هزار و ۳۹۰ تومان اعام شده بود و امسال با تمام تاش های 
انجام شــده، این محصول فقط دو هــزار و ۹۰۰ تومــان قیمت گذاری 
شد.مدیر عامل اتحادیه صنایع لبنی پاستوریزه اصفهان گفت: در فاصله 
کمتر از یک ماه پس از اعام این قیمت توســط ســتاد تنظیم بازار در 
خردادماه، دامداران به این قیمت اعتراض کردند و خواستار افزایش آن 
شدند.امیری افزود: دامداران به عرضه با این نرخ پایبند نیستند و ما نیز 
نمی توانیم در برابر آنان مقاومت کنیم، دامداران بارها اعام کرده اند دولت 
آذوقه و سایر ملزومات تولید شیرخام که بخشی از یارانه آن است، در 
اختیار آنان قرار نمی دهد، بنابراین گرانی آذوقه و ناتوانی تهیه آن در بازار 
آزاد را بهانه می کنند تا قیمت شیرخام را خودسرانه افزایش دهند.وی 

اضافه کرد: از طرف نمایندگان مجلس از اقدامات دامداران حمایت هایی 
می شود و در نهایت می توانند بازار و کارخانجات را تحت تاثیر قرار دهند. 
اکنون شــیر خام ممتاز که باید قیمتی معادل با دو هزار و ۹۰۰ تومان به 
ازای هر کیلو داشته باشد، با قیمت سه هزار و ۶۰۰ تومان توسط دامداران 
به فروش می رسد.مدیر عامل اتحادیه صنایع لبنی پاستوریزه اصفهان 
با بیان اینکه اکنون شــیرخام ۲۵ درصد گران تر از قیمت مصوب تنظیم 
بازار توسط دامداران به فروش می رســد، گفت: افزایش ۲۴ درصدی 
حقوق کارگران، مالیــات، عوارض، هزینه آزمایشــات متعدد اداره کل 
اســتاندارد، هزینه های حمل و نقل، حق الزحمه مغازه دار و نقش ۷۵ 
درصدی افزایش قیمت شیر خام در تعیین قیمت، همگی عوامل موثر 
بر افزایش قیمت محصوالت لبنی است.مدیر عامل اتحادیه صنایع لبنی 
پاستوریزه اصفهان گفت: در محصوالت لبنی تحت حمایت دولت شامل 
انواع ماست ۲.۵ درصد و شــیر نایلونی و بطری در اوزان و چربی های 
مختلف و پنیر UF با اوزان مختلف که یارانه آن به دامدار تعلق می گیرد 
و در استان اصفهان نیز تولید می شــود، تا کنون افزایش قیمتی خاف 

مصوبه تنظیم بازار نداشته ایم و متضرر نیز شده ایم.
 وضعیت لبنیات اصفهان در حالی نامعلوم پیــش می رود که اگر این 
صنایع با هر نوع تعدیل نیرو و تعطیلی مواجه شوند، بیکاری و مشکات 

ناشی از آن سختی مضاعفی را به استان تحمیل خواهد کرد. 

رییس اتحادیه چاپخانه داران اصفهــان با بیان اینکه 
صنعت چاپ مدت هاست با مشکات متعدد دست 
و پنجه نرم می کند، گفت: با شــیوع ویــروس کرونا 
مشکات بیشتری بر این صنعت نیمه تعطیل افزوده 
شد و اکنون بسیاری از چاپخانه داران استان در تنگنا 
قرار دارند.محمدعلی انصاری پور پیرامون اینکه پس 
از شــیوع کرونا در جهان، صادرات و واردات برای اکثر 
محصوالت در جهان صورت نگرفته است، اظهار داشت: 
با توجه به عدم پیش بینی ادامه شــیوع این ویروس 
در جهان و خالی ماندن انبارهــا، امکان ادامه کار برای 

برخی از کارگاه ها تا زمان بهبود اوضاع وجود ندارد. البته 
همه این موارد وارداتی نیستند اما متاسفانه اجناس 
داخلی کیفیت الزم را نداشته و چاپخانه داران ترجیح 
می دهند از مواد خارجی اســتفاده کننــد.وی با بیان 
اینکه دیدگاه دولت به صنعت چاپ دیدگاهی صنعتی 
نیســت، افزود: اگر دولت توجه بیشتری به صنعت 
چاپ می کرد شاهد تعطیلی این تعداد از کارگاه ها در 
استان نبودیم.رییس اتحادیه چاپخانه داران اصفهان 
ادامه داد: مهم ترین موردی کــه دولت در زمینه چاپ 
به آن توجهی نمی کند بودجه ای اســت که در اختیار 
این صنعت قــرار داده شــده که این میــزان به هیچ 
عنوان پاســخگوی نیازهای چاپخانه داران نیســت.

وی افــزود: صنعت چاپ مانند تمامــی صنایع دیگر 
نیازمند حمایت ها و زیرســاخت های اساسی است 

که متاســفانه طی سال های گذشــته مورد بی مهری 
مسئوالن قرار گرفته است.انصاری پور اضافه کرد: دولت 
تسهیات مالی را برای اصناف آسیب دیده از کرونا در 
نظر گرفته اســت که این می تواند برای مدت کوتاهی 
دردهای چاپخانه داران را کاهش دهد؛ اما مشــکات 
با این کمک های مالی برطرف نمی شــود.وی گفت: 
اگر دولت می خواهد کاری برای صنعت چاپ و دیگر 
صنایع آســیب دیده انجام دهد باید زیرساخت های 
آن صنایع را محکم و استوار ســازد وگرنه بعد از کرونا 
هم شــاهد تعطیلی ها و ورشکستگی ها خواهیم بود.

رییس اتحادیه چاپخانه داران اصفهان ادامه داد: مایه 
شرمساری اســت که ما خود تولیدکننده کاغذ و مقوا 
 هستیم؛ اما اکثر این محصوالت را از کشورهای دیگر

 وارد می کنیم.

رییس اتحادیه چاپخانه داران مطرح کرد:

صنعت چاپ اصفهان در تنگنا!

خبر روز

دامداران بارها اعالم کرده اند دولت آذوقه و سایر 
ملزومات تولید شیرخام که بخشی از یارانه آن است، در 
اختیار آنان قرار نمی دهد، بنابراین گرانی آذوقه و ناتوانی 
تهیه آن در بازار آزاد را بهانه می کنند تا قیمت شیرخام را 

خودسرانه افزایش دهند

فروش میلیاردی مجوز های واردات موز توسط دالالن
رییس اتحادیه ملی محصوالت کشــاورزی گفت: پس از توقف ثبت سفارش موز بازار فروش این 
مجوزها بسیار داغ شده و دالالن سود میلیاردی به جیب می زنند.سیدرضا نورانی  ادامه داد: با بسته 
شــدن ثبت ســفارش موز بازار فروش 
این محصــول در بنادر توســط دالالن و 
واسطه ها باال گرفته تا آنجا که آنها برای هر 
کیلو مجوز موز حدود ۸۰۰ تا ۸۵۰ تومان از 
وارد کنندگان موز دریافت می کنند و این 
هزینه در هیچ جا ثبت نمی شــود.وی با 
انتقاد از سیاست های یک شبه در مورد 
صادرات و واردات گفت: سیاســت های 
یک شبه ثبت سفارش در وزارت صمت 
و بانک مرکزی بازار فروش مجوز توسط 
دالالن را داغ کرده و این هزینه های ســربار را مصرف کننده باید پرداخت کند و واقعا نظارتی بر این 
مسائل نمی شود. رییس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی افزود: با توجه به فصل تابستان که بازار 
مصرف موز کاهش پیدا می کرد و قیمت جهانی آن کاهش چشمگیری داشت و بازار مصرف با رکود 
مواجه بود، امسال به علت بسته شدن ثبت سفارش قیمت موز سیر صعودی پیدا کرده و تا مرز ۱۹ 

تا ۲۰ هزار تومان به مصرف کننده عرضه می شود.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس:

 طرح عرضه ۶ میلیون مسکن توسط مجلس و
 دولت نهایی می شود

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه طرح عرضه ۶ میلیون مسکن توسط مجلس و 
دولت نهایی می شود، گفت: به زودی آرامش به بازار مسکن باز می گردد.مهدی طغیانی اظهار داشت: 
بنا داریم تا طرح عرضه ۶ میلیون مسکن در بلندمدت و چیزی شبیه مسکن مهر را با رفع ایرادات این 
پروژه کان بین مجلس و دولت نهایی کرده و مصوب کنیم.سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس 
افزود: با اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی و با تمهیداتی که بر آن اندیشیده شده ، می توان به 
نحوه شناسایی خانه های خالی و نرخ های مالیاتی اشاره کرد، امیدوارم بخش عمده آپارتمان های 

احتکار شده به بازار عرضه شود و بتواند در آرامش بازار اثرگذار باشد.

قاچاق 34 هزار تن شیرخشک مازاد به کشور های همسایه
مدیر عامل اتحادیه تعاونی هــای تولیدکنندگان فرآورده های لبنی گفت: هــم اکنون ۳۴ هزار تن 
شیرخشک در کارخانه ها دپو شده که قاچاقچیان در حال صادرات این کاال به پاکستان هستند.علی 
احسان ظفری افزود: طبق راستی آزمایی صورت گرفته از سوی تشکل ها ۵۴ هزار تن شیر خشک در 
کشور موجود بوده که فقط از این میزان۲۰ هزار تن آن مجوز برای صادرات از سوی ستاد تنظیم بازار 
صادر شده است.وی اضافه کرد: قرار بر این بود برای بقیه شیر خشک دپو شده در قالب کمیته ای با 
حضور تشکل های مربوطه، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و سازمان حمایت تصمیم گیری 
شود.مدیر عامل اتحادیه تعاونی های تولیدکنندگان فرآورده های لبنی گفت: از آن زمان تاکنون دو ماه 
گذشته، اما متاسفانه مجوزی برای صادرات این میزان شیر خشک باقی مانده صادر نشده است.وی 
افزود: این میزان شیرخشک دپو شده موجب سوء استفاده قاچاقچیان شده است.ظفری ادامه داد: 
قاچاقچیان بدون پرداخت هیچ گونه عوارضی با قیمت های عجیب و غریب این کاال را با پاکستان 
قاچاق می کنند.وی گفت: واحد های تولیدی این شیر خشک را با قیمت تمام شده باال تولید کرده اند 

که اکنون باید با قیمت های پایین تر به قاچاقچیان تحویل دهند.

کافه اقتصاد

اخبار

مدیر سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان جهاد دانشگاهی اصفهان از آغاز ثبت نام متقاضیان مشاغل خانگی در »طرح ملی توسعه مشاغل 
خانگی« در اصفهان همزمان با هفته دولت خبر داد.هومن ســراج ضمن اعام این خبر، گفت: وزارت تعاون، کار و رفــاه اجتماعی تصمیم دارد با همکاری جهاد 
انشگاهی به عنوان یک نهاد توسعه ای، این طرح را در ۳۱ استان کشور و به منظور کمک و رونق اقتصاد خانوار، تحقق شعار سال و توسعه جایگاه مشاغل خانگی در 
اقتصاد کشور تعمیم دهد.وی با بیان اینکه در استان اصفهان نیز این موضوع بر عهده جهاد دانشگاهی واحد اصفهان است و عاقه مندان باید در زمان مقرر در سامانه  
inhb.ir اقدام به ثبت نام کنند، اظهار کرد: ثبت  نام از روز پنجشنبه ۶ شهریور آغاز شــده و به مدت یک  ماه ادامه خواهد داشت.به گفته سراج، شرایط متقاضیان 
ثبت نام در طرح حداقل سن ۱۸ سال، بومی استان محل ثبت نام، عدم اشتغال تمام وقت و نداشتن بیمه کارفرمایی است.مدیر سازمان تجاری سازی فناوری 
و اشتغال دانش آموختگان جهاد دانشگاهی اصفهان افزود: هدف از اجرای این الگو تعامل با دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی دخیل در اجرای طرح و 
ارائه خدمات آموزش و مشاوره حضوری و غیرحضوری به متقاضیان مشاغل خانگی برای اتصال به بازار و ایجاد زیرساخت های بازاریابی و فروش محصوالت 

مشاغل خانگی و ایجاد امکان و تسهیل نظارت وزارت بر فرآیند اجرای از طریق نرم افزار کنترل پروژه و بازدیدهای میدانی است.

آغاز ثبت نام متقاضیان کسب و کارهای خانگی در اصفهان

امسال ۶ هزار تن 
گالبی از باغات 
استان اصفهان 
برداشت می شود

میــزان برداشــت گابــی در 
استان اصفهان، نسبت به سال 
قبل با وجود بهبــود وضعیت 
منابــع آب مورد اســتفاده در 
سال جاری و سال ماقبل آن، 

اندکی کاهش خواهد داشت

وز عکس ر

نماینده مردم اصفهان در مجلس:

حمایت از کسب و کارهای 
 فضای مجازی بدون

 برنامه ریزی بوده است
نماینده مردم اصفهان در مجلس شــورای 
اســامی گفت: تعارض منافع میان کسب 
و کارهای فضای مجازی و فضای حقیقی 
از مشکات فعال سازی و حمایت از کسب 
و کارهــای فضای مجازی است.حســین 
میرزایی با اشــاره به اینکــه تعارض منافع 
میان کســب و کارهای فضــای مجازی و 
فضای حقیقی را از مشکات فعال سازی و 
حمایت از کسب و کارهای مجازی دانست 
و اظهار داشت: کسی که در فضای حقیقی 
می خواهد کســب و کاری را آغــاز کند باید 
مجوزهایی اخذ کند، مالیات پرداخت کند و 
هزینه هایی را در نظر بگیرد که برای فضای 
مجازی این هزینه ها وجود ندارد.وی ادامه 
داد: بــه همین دلیل نبایــد در راه اندازی و 
حمایت از کسب و کارهای فضای مجازی 
بدون برنامه ریزی وارد عمل شــد، چرا که 
ممکن است عده ای از این طریق مشغول به 
کار بشوند در حالی که عده دیگر شغل خود را 
از دست می دهند و باید با برنامه ریزی های 
دقیق در این خصوص اقدام شود.نماینده 
مردم اصفهان در مجلس شورای اسامی، 
کاهش ارزش پول ملی را عامل ســونامی 
اقتصــادی در کشــور عنوان کــرد و افزود: 
واژه اقتصاد را آب برده اســت، تصمیمات 
جزیــره ای در خصوص عرصه مســکن و 
اجاره بهــا و تدابیر عرصه خــودرو و تامین 
کاالهای اساسی موجب شده است نتوان 
تدبیری اساسی برای رفع این مشکات در 
نظر گرفت.وی در ارتباط بــا اینکه آیا عامل 
اقتصادی افزایش قیمت ارز می تواند کمبود 
ارز باشــد، تصریح کرد: میزان ذخیره ارزی 
دولت اصا معلــوم نیســت و از آن اطاع 
نداریم؛ نمی توانیم با یک نگاه خوش بینانه 
بگوییم علت افزایش سرسام آور قیمت ارز 
کمبود ارز در کشــور اســت، ضمن اینکه از 
مدت ها قبل از برخی نزدیکان دولت قیمت 

این روزهای ارز را می شنویم.
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سفره های بخش کشاورزی در چهارمحال و بختیاری خالی است؛

آبیاریمنسوخدربحرانکمآبی
از ســال آبی ۸۶-۸۷ تا ســال آبی ۹۶-۹۷ به صورت پی درپی ۱۱ سال 
شاهد خشکســالی در اســتان چهارمحال و بختیاری بوده ایم که طی 
۱۱ سال گذشته با کاهش بارش و به دلیل افزایش دمای جوی، شکل 
بارش ها از برف به باران تغییر کرده است و همین موضوع سفره های آب 
زیرزمینی را در این استان با افت زیاد و کمبود آب روبه رو کرده و منجر 
به خشکیدگی بسیاری از قنات ها شــده است.هم اکنون در بسیاری از 
مناطق استان آب برای آبیاری اراضی کشاورزی به وفور یافت نمی شود و 
به قول محلی ها کفگیر به ته سفره خورده است!به پای درد دل کشاورزان 
»خانمیرزا« که بنشینی و یا با بهره برداران منطقه »آلونی« هم کالم شوی 
مشکالت و گالیه های آن ها بر سر یک سفره است و آن هم سفره های 
آب زیر زمینی است  که هر چه قدر بر عمق چاه های خود افزوده و پایین 

تر می روند سهم شان از آب کمتر می شود.
دبیر هیئت اجرایی خانه کشاورز استان چهارمحال و بختیاری در همین 
رابطه از افت شدید آبدهی قنات ها خبر می دهد.طاهر نوربخش بابیان 
اینکه ۱۷ درصد از اراضی کشــاورزی و باغی چهارمحــال و بختیاری با 
قنات آبیاری می شوند، اظهار می کند: حدود ۶۰ درصد قنات های استان 
چهارمحال و بختیاری در تیرماه با افت آبدهی شدید مواجه شده اند و 
میزان سطح قابل آبیاری با قنات ها کاهش یافته است.وی بابیان اینکه 
طی یک دهه گذشته بیش از ۲۰۰ قنات در استان چهارمحال و بختیاری 
خشک شده است، می افزاید: بیش از ۵۰۰ قنات نیز در استان چهارمحال 

و بختیاری کم آب و فصلی شده است.
نوربخش با اشاره به اینکه ۸۴۱ رشــته قنات در چهارمحال و بختیاری 
وجود دارد، عنــوان می کند:  بیشــترین قنات ها در شهرســتان های 
شهرکرد، بن، بروجن و کیار قرار دارند.وی، کشت گیاهان با نیاز آبی باال 
در سطح اســتان ازجمله یونجه را با توجه به کمبود آب مقرون به صرفه 
ندانسته و معتقد است کشاورزان باید کشت گیاهان دیگر را جایگزین 
کنند.نوربخش با تاکید بر این موضوع که اســتفاده از تجهیزات آبیاری 
نوین نیز نقش مهمی در کاهش مصــرف آب و افزایش راندمان تولید 
دارد، برگزاری دوره های آموزشی برای کشــاورزان در راستای آموزش 
کشت های جدید و استفاده بهینه از آب و مزایای تجهیزات سامانه های 
نوین آبیاری را بســیار حائز اهمیت می داند.دبیــر هیئت اجرایی خانه 
کشاورز استان چهارمحال و بختیاری تاکید می کند: توسعه گلخانه ها 
نیز نقش مهمی در حفظ اشــتغال پایدار بخش کشاورزی دارد چراکه 
مصرف آب در گلخانه ها بسیار پایین است و تولید و کیفیت نیز از طرفی 

باالتر است.
اگرچه تامین آب و مصرف آن به عنوان یکــی از اولویت های اصلی هر 

کشاورز و به ویژه دولتمردان باید در دستور کار قرار بگیرد؛ اما با این وجود 
نگاهی به مزارع کشاورزی در این استان نشان می دهد که هنوز بسیاری 
از مزارع به همان روش های منسوخ گذشته و ســنتی ازجمله آبیاری 
غرقابی آبیاری می شوند و به نظر می رســد هنوز آب در برخی از مناطق 
حکم طال را پیدا نکرده اســت.در این راســتا رییس جهاد کشــاورزی 
چهارمحال و بختیاری در پاسخ به این سوال که آبیاری نوین چه سهمی 
در کشــاورزی این اســتان دارد، بیان می کند:  ۱۱۸ هزار هکتار اراضی 
کشاورزی در چهارمحال و بختیاری وجود دارد که  ۶۵ هزار هکتار آن به 

سیستم های نوین آبیاری مجهز شده است.
ذبیح ا...غریب بابیان اینکه سیســتم آبیاری مختلف در سطح استان 
با حمایت های دولتی در حال اجراست، می افزاید: خوشبختانه مدت 
اجرای طرح های تجهیز زمین های کشاورزی استان از یک سال به سه 
ماه کاهش یافته است.وی با اشــاره به اینکه توسعه تجهیزات آبیاری 
نوین در اراضی کشاورزی موجب حفظ اشتغال پایدار بخش کشاورزی 

در برخی مناطق استان شده است، اذعان می کند: با تالش های بسیار 
و افزایش حمایت های دولتی و همکاری کشاورزان شاهد این هستیم 
که ۵۶ درصد از اراضی کشاورزی استان به سیستم آبیاری نوین مجهز 
شده اند.وی سیســتم های آبیاری قطره ای، تیپ و تلفیقی، کم فشار و 
بارانی را از مهم ترین سیستم های آبیاری در حال اجرا در سطح استان 
نام برده و می افزاید: خوشــبختانه اســتقبال کشــاورزان از طرح های 
آبیاری بسیار خوب بوده است و عمر بازدهی شبکه های آبیاری نوین در 
زمین های کشاورزی استان از ۱۵ به حدود ۳۰ سال افزایش یافته است.

رییس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به شش 
پروژه شاخص بخش کشاورزی در اســتان، گفت: پروژه ۲۰۰ هکتاری 
آبیاری تحت فشار در روستای مصطفی آباد، پروژه ۱۳۱ هکتاری آبیاری 
قطره ای در شهرستان بن، گلخانه هشت هزار متری در خانمیرزا، تامین 
آب و اجرای شبکه ســامانه نوین ۲۰۰ هکتاری که فاز سوم بزرگ ترین 

پروژه استان است، برخی از این پروژه هاست.

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد خبر داد:

 ایجاد ظرفیت های جدید برای بیمارستان های 
چهارمحال و بختیاری

رییس دانشگاه علوم پزشکی شــهرکرد گفت: ظرفیت های جدید در بیمارستان های چهارمحال و 
بختیاری برای خدمات رسانی به بیماران کرونایی در نظر گرفته شده است.مجید شیرانی اظهار کرد: 
استان چهارمحال و بختیاری با افزایش شمار مبتالیان به کرونا به مرحله دوم استراتژی مقابله با 
کرونا نزدیک می شود.وی گفت: با شیوع بیماری کووید ۱۹ دانشگاه علوم پزشکی استان در سه فاز 
برنامه ریزی های الزم را برای پذیرش بیماران کرونایی در نظر گرفت که در حال حاضر استان به فاز 
دوم استفاده از ظرفیت های پیش بینی شده نزدیک می شود.رییس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 
بیان کرد: فاز خوش بینانه، فاز واقع بینانه و فاز بدبینانه برای وضعیت شیوع بیماری کرونا پیش بینی 
و در هر یک از این فازها تعداد تخت هایی از هر بیمارستان برای درمان بیماران مبتال به کرونا در نظر 
گرفته شد.وی بیان کرد: با افزایش شــیوع بیماری به ویژه در برخی شهرستان ها مانند شهرستان 
بروجن با تکمیل شدن بخش های اولیه، ظرفیت های مراحل بعد در نظر گرفته شده و این به معنای 
این نیست که ظرفیت های این بیمارستان به کلی تکمیل شده است.رییس دانشگاه علوم پزشکی 
شهرکرد عنوان کرد: با توجه به نزدیک شدن به اتمام ظرفیت های مرحله اول مرکز آموزشی و درمانی 
هاجر )س( شهرکرد، ظرفیت های پیش بینی شده در مرحله دوم مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

 شهردار شهرکرد:

خیابان های شهرکرد فقط با رنگ های استاندارد خط کشی می شود
شهردار شهرکرد گفت: به  منظور ایجاد نظم و امنیت در ترددها و کاهش تصادف ها ،فقط از رنگ های 
استاندارد در خط کشــی خیابان های مرکز چهارمحال و بختیاری استفاده می شود.بهادر عبدالغنی 
تاکید کرد: در همین راستا هنگام خط کشی خیابان ها از رنگ های اســتاندارد نمونه گیری و میزان 
کیفیت آن ارزیابی خواهد شــد.وی افزود: پرداخت تمامی هزینه های مرتبط با رنگ های استفاده 
شده در خیابان ها بدون تاییدیه پژوهشــگاه پلیمر ایران امکان پذیر نیست.عبدالغنی تصریح کرد: 
شماره استاندارد رنگ های مرتبط با خط کشی خیابان ها ۲۱۱۹۴ است، که براساس این شماره رنگ ها 
ارزیابی می شود.شهردار شهرکرد یادآور شد: در سال جاری ۶۵ کیلومتر از خیابان های اصلی شهرکرد 
شامل آیت ا...کاشانی، حافظ، ولی عصر )عج(، دکتر شریعتی، مولوی، ۱۲ محرم و سعدی به صورت 
منقطع و ممتد با سه میلیارد ریال از محل اعتبارات داخلی شهرداری خط کشی شده است.شهردار 
شهرکرد اظهار داشت: خط کشی معابر یکی از اقدامات اصلی شهرداری در راستای ایمنی و نظم دهی 
به ترافیک شهری به شمار می رود.وی، خط کشی خیابان ها را بخشی از مبلمان شهری دانست و گفت: 
این اقدام هر ساله به صورت مستمر و در دوره های زمانی مختلف انجام می شود.عبدالغنی، کم رنگ 
شدن خطوط را خطرآفرین اعالم و تاکید کرد: فراهم کردن محوری قابل رؤیت در شب و تسهیل در 

عبور و مرور خودروها در معابر شهری از دستاوردهای خط کشی خیابان هاست.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان:

۷5 درصد جاده های چهارمحال و بختیاری کوهستانی است
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه ۷۵ درصد جاده های 
چهارمحال و بختیاری کوهستانی است، اظهار کرد: توسعه راه ها و استانداردسازی جاده ها از مهم ترین 
اولویت ها در استان چهارمحال و بختیاری است.حسینعلی مقصودی تاکید کرد: ۶۷ نقطه حادثه خیز 
جدید در استان چهارمحال و بختیاری شناسایی شــده که رفع این نقاط حادثه خیز در دستور کار قرار 
گرفته است.مقصودی تاکید کرد: شش نقطه حادثه خیز به صورت کامل در این استان رفع شده و محل 
مورد نظر استاندارد سازی شده است.وی بیان کرد: در حال حاضر هفت نقطه حادثه خیز در این استان 

توسط پیمانکاران در حال استانداردسازی است.

بام ایراناخبار

مفاد آراء
6/42 آگهي موضوع مــاده 3 قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رســمی و ماده 13 آئین نامه قانون مذکور اداره ثبت اسناد 

وامالک خوروبیابانک
برابر آراء صادره هیــأت موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در اداره ثبت اسناد و امالک خوروبیابانک 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت  لذا مشــخصات 
متقاضیان و امالک  مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی میشود  در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضی داشته باشند  میتوانند  از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه  اعتراض خود را به  اداره ثبت اسناد وامالک خوروبیابانک تسلیم  و پس از اخذ 
رسید،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 
قضایی تقدیم نمایند بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
1-راي شــماره  139960302029000064 مــورخ 99/05/16  هیات ،آقای 
مرتضی عظیمی فرزند محمد به شماره شناســنامه 60 صادره از خوروبیابانک به 
شماره ملی 5409725573 سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
ششدانگ 287.27 متر مربع مفروز ومجزا شده از قسمتی از پالک 722 اصلی  واقع 
در خور بخش 5 ثبت خوروبیابانک  خریداری عادی مع الواســطه ازمالک رسمی  

آقای  علی اکبر افسر یغمایی فرزند علی اصغر
2-راي شــماره  139960302029000065 مــورخ 99/05/16  هیات ،مریم 
رشیدی  فرزند علی به شماره شناسنامه 113 صادره از خوروبیابانک به شماره ملی 
5409728599 سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت ششدانگ 
287.27 متر مربع مفروز ومجزا شده از قسمتی از پالک 722 اصلی  واقع در خور 
بخش 5 ثبت خوروبیابانک  خریداری عادی مع الواســطه ازمالک  رسمی  آقای  

علی اکبر افسر یغمایی فرزند علی اصغر

3-راي شــماره  139960302029000066 مورخ 99/05/16  هیات ،  پروانه 
مشتاقی فرزند حمزه علی  به شماره شناســنامه 9204 صادره از خوروبیابانک به 
شماره ملی5409671635   ششدانگ  یکباب مغازه به مساحت 48.13 متر مربع 
مفروز  و مجزی شده از قســمتی ازپالک   401 اصلی واقع در خور بخش 5  ثبت 
خوروبیابانک  خریداری عادی مع الواسطه از مالک رســمی خانم سنبله یغمایی 

فرزندعبدالحسین 
4-راي شــماره  139960302029000067 مورخ 99/05/16  هیات ،  پروانه 
مشتاقی فرزند حمزه علی  به شماره شناســنامه 9204 صادره از خوروبیابانک به 
شماره ملی5409671635   ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت 96.64  متر مربع 
مفروز  و مجزی شده از قســمتی از پالک   401  اصلی واقع در خور بخش 5  ثبت 
خوروبیابانک  خریداری عادی مع الواسطه از مالک رســمی خانم سنبله یغمایی 

فرزندعبدالحسین 
5-راي شماره  139960302029000068 مورخ 99/05/16  هیات ، محمدرضا 

رفیعی نایینی فرزند مهدی به شــماره شناسنامه 145 صادره از اصفهان به شماره 
ملی 1291089101 ششدانگ یک واحد دامداری به مساحت 383.95متر مربع 
مفروز ومجزا شده از قسمتی از پالک 3438 اصلی  واقع در قادر آباد بخش 6 ثبت 
خوروبیابانک  خریداری عادی مع الواســطه ازمالک  رســمی  آقای  علی عطایی 

فرزند عباس
6-راي شماره  139960302029000069 مورخ 99/05/20  هیات ، شهرداری 
خور به  شناســه ملی 14002056298  ششدانگ یکباب  ســاختمان نیمه ساز 
به مســاحت 461.38 متر مربع به پالک 131 اصلی  واقــع درخور بخش5 ثبت 
خوروبیابانک  خریداری عادی مع الواســطه ازمالکان رسمی مشاعی آقای  علی 

اصغر هنری فرزندحسین و خانم رقیه پارسا فرزندغالمعلی
تاریخ انتشار نوبت اول :      29 /1399/05                                                                 

تاریخ انتشار نوبت دوم:      12/ 1399/06           
م الف: 949092  محمد علی رئیس ثبت خوروبیابانک

مدیرکل کتابخانه های عمومی چهارمحال و بختیاری:

کتابخانه های سیار در مناطق کم برخوردار استان ایجاد می شود
مدیرکل کتابخانه های عمومی چهارمحال و بختیاری گفت: با ورود کرونا به کشــور و استان سیستم 
ما با تغییراتی روبه رو شد که اســتفاده از ســالن های مطالعه ما با رعایت پروتکل های بهداشتی به 
زیر ۲۵ درصد کاهش یافت و فعالیت در زمینه بخش های کودک و نابینایان نیز به طور کامل تعطیل 
شد.فرهاد خلیل مقدم افزود: بحث دور کاری برای کارمندانی که بیماری زمینه ای دارند نیز وجود دارد 
و اکثر فعالیت های ما در فضای مجازی انجام می شود که تاکنون چهار برنامه نشست کتاب خوانی به 
صورت الیو اینستاگرامی برگزار شده و در برنامه های مجازی از جمله جشنواره رضوی ۳۷ هزار نفر از 
مردم استان شرکت کردند.وی با بیان اینکه بیشتر فعالیت کتابخانه ها به سمت وسوی فضای مجازی 
رفته است، خاطرنشان کرد: معرفی کتاب کتابخانه ها در فضای مجازی انجام می شود و مجوز برگزاری 
هیچ نشست حضوری را نداریم.خلیل مقدم اظهار داشت: در عصر تاسوعای حسینی نیز محفل ادبی 
و شعرخوانی با نام »بام ایران« با حضور شعرای استان و سراسر کشور برگزار شد.وی اظهار داشت: 
افتتاح کتابخانه شهری نافچ در دستور کار ما قرار دارد که به اتمام رسیده است و در هفته دفاع مقدس 
به بهره برداری خواهد رسید.مدیرکل کتابخانه های عمومی استان اظهار داشت: وضعیت ما از نظر سرانه 
فضای فیزیکی خوب است اما توزیع آن متوازن نیست به طوری که در شهرستان شهرکرد، بروجن 
و بن فضای فیزیکی باالیی وجود دارد در حالی که وضعیت در لردگان، خانمیرزا و کوهرنگ بســیار 
ضعیف تر است.وی با اشاره به اینکه سرانه فیزیکی  کتابخانه ها برای هر صد نفر در شهرکرد دو متر و ۷۰ 
سانتی متر است، افزود: در سایر بخش ها باالی چهار متر و در لردگان و کوهرنگ بسیار کم است که این 
شهرستان ها جزو شهرستان های کم برخوردار هستند و دولت برای آن ها برنامه دارد.خلیل مقدم عنوان 
کرد: باتوجه به اینکه هزینه ساخت  و ساز کتابخانه در دست نیست تعدادی از همکاران با کمک اداره 
کل امور اجتماعی استانداری برای مناطق کمتر برخودار یک کانکس کتاب آماده کردند که مستقر شده 
و در این مناطق از کانکس کتاب استفاده می کنیم.مدیرکل کتابخانه های عمومی استان اضافه کرد: 
برای مناطق عشایری لردگان و کوهرنگ  کتابخانه سیار که بخشی از آن را کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان پوشش می دهد، وجود دارد و در سایر قسمت ها با همکاری سپاه عشایری تفاهم نامه ای 
مبنی بر استفاده از وســایل نقلیه این نهاد و رابط فرهنگی بودن آن صورت گرفته است به طوری که 
تعدادی کتابخانه به عنوان پایگاه انتخاب شده و سپاه عشایر به عنوان رابط کتاب ها را به دوست داران 
کتاب  می رساند.وی ادامه داد: راه اصلی افزایش کتاب خوانی این است که در استان نسبت به ایجاد 
کتابخانه های ســیار اقدام کنیم که مناطق صعب العبور نیز به این امکانات دسترسی داشته باشند و 

توزیع عادالنه و متوازن صورت گیرد.

مدیرکل منابــع طبیعی و آبخیــزداری چهارمحال 
و بختیاری در نشســت معاونــان حفاظت و امور 
اراضی ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری کشور 
در منطقه تاالب چغاخور بروجن اظهار داشــت: در 
طول سه ســال اخیر ۱۵ هزار هکتار از اراضی ملی 
در قالب ۱۰ فقره پرونده زمین خــواری با حمایت 
دســتگاه های قضایی، امنیتی و انتظامی، شورای 
حفظ بیت المال و پیگیری اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری استان به بیت المال برگردانده شد.علی 
محمدی مقــدم افزود: ارزش ریالــی این اراضی 
حدود ۶۰ هزار میلیارد ریال اســت که به نفع دولت 
به بیت المال بازگردانده شده است.محمدی مقدم 
اضافه کرد: در راستای مقابله با قاچاق چوب و زغال 
نیز اقدامات گســترده ای از ســوی اداره کل منابع 
طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری انجام 

شده است.وی ادامه داد: در این حوزه متصرفان و 
متخلفان را باید دو دسته دانست، یک عده ای که از 
سر نیاز اقدام به بهره برداری از چوب های جنگل ها 
می کنند و یک عــده نیز با طمع به دســت آوردن 
درآمد، به منابع ملــی و جنگل ها تعرض می کنند.

محمدی مقدم گفت: رسالت این اداره کل برخورد 
قهری با متخلفان قاچاق چوب و زغال با همکاری 
دســتگاه قضایی اســت.وی افزود: اکنون شیوه 
قاچاق چوب جنگلی و زغال از ســوی قاچاقچیان 
تغییر کرده اســت چرا که پیش از این تولید زغال 
در خود جنگل ها انجام می شــد و اکنون با تدابیر 
انجام شــده در مناطــق جنگلی فرصــت احداث 
کوره های تولید زغال در جنگل ها به متخلفان داده 
نمی شود.محمدی مقدم اضافه کرد: قاچاق چوب 
از چهارمحــال و بختیاری اگر چه بســیار کاهش 

یافته ؛ اما متخلفان چوب را به استان های همجوار 
می برند تا به زغال تبدیل کنند و حمل چوب قاچاق 
اکنون از ســوی متخلفان از خودرو های ســواری 
انجام می شود که اداره کل منابع طبیعی به شدت 
به آن ها برخــورد می کنــد.وی در خصوص کمبود 
قرقبان و جنگلبان در اســتان نیز افزود: میانگین 
جهانی حفاظت از مراتع و جنگل ها به اراضی هر دو 
هزار هکتار یک نفر است، اما در استان با وجود یک 
میلیون و ۴۰۰ هزار هکتــار اراضی مرتعی و جنگلی 

تنها ۷۰ نیروی قرقبان و جنگلبان وجود دارد.

 بازگشت 15 هزار هکتار از اراضی چهارمحال و بختیاری
 به بیت المال

با مسئولان خبر روز

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی 
چهارمحال و بختیاری خبر داد:

ممنوعیت برداشت 
محصوالت فرعی از جنگل ها 

بدون تهیه طرح مطالعاتی
معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه برداشت 
محصوالت فرعی از جنگل ها و مراتع چهارمحال 
و بختیاری بدون تهیه طرح مطالعاتی ممنوع 
است، گفت: بهره برداران برای اخذ مجوز، طرح 
مطالعاتی و بررسی شــرایط فنی الزم باید به 
ادارات منابع طبیعی شهرستان ها مراجعه کنند. 
هومان خاک پور با بیان اینکه ۳۰۷ هزار هکتار 
از جنگل های زاگرس در اســتان مــا قرار دارد، 
افزود: نیمی از یک میلیــون و ۹۳ هزار هکتار 
مراتع موجود در اســتان را گون زار ها تشــکیل 
می دهد که در برخی مناطق دارای محصوالت 
فرعی، چون گزنگبین و کتیراســت.خاک پور 
اضافه کرد: در صورت مشاهده برداشت بدون 
اخذ مجوز و شــرایط فنی الزم بــا متخلف یا 
متخلفان برابر مقررات برخورد می شــود.وی 
ادامه داد: در فرآیند تهیه طرح مطالعاتی بهره 
برداری، از منطقه مورد نظــر بازدید و وضعیت 
موجود گونه های گون و بنه، مشــخصات کلی 
اکوسیستم جنگلی و مرتعی به لحاظ وضعیت 
اکولوژیکی و محیطــی و تــاب آوری در برابر 

بهره برداری، بررسی می شود.

فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری از دســتگیری یک باند کالهبرداری در پرونده طالفروشــی در اســتان خبر داد.ســردار غالمعباس غالمزاده با اشــاره 
به  اینکه صاحبان یک طالفروشــی با جلب اعتماد مردم و به بهانه پرداخت ســود کالن، مقدار زیادی پول و طال از شــهروندان دریافت و پس از پرداخت سود 
اندکی متواری شــده بودند، اظهار کرد: این پرونده ۱۲۳ نفر شاکی داشت که یک هزار میلیارد ریال ســرمایه خود را در اختیار این افراد گذاشته بودند.وی افزود: 
با انجام اقدامات فنی و اطالعاتی پلیس آگاهی استان، حســاب های این افراد مسدود و ممنوع الخروج شــدند.غالمزاده ادامه داد: با توجه به سرنخ های به 
دست آمده و پس از تالش یک ماهه، ســه متهم اصلی این پرونده در یکی از استان ها شناســایی و در یک عملیات غافلگیرانه دســتگیر و از آن ها ۵۰ میلیارد 
ریال اموال و وجه نقد کشــف و ضبط شــد.وی خاطرنشــان کرد: ســه نفر از همدســتان این افراد نیز در چهارمحال و بختیاری شناسایی شــده اند.فرمانده 
 انتظامی چهارمحال و بختیاری به مردم توصیه کرد که به ترفندهای کالهبرداران در مورد پرداخت ســود توجه نکرده و ســرمایه خود را در اختیار افراد ناشناس 

قرار ندهند.

فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری خبر داد:

دستگیری اعضای باند کالهبرداری مربوط به طالفروشی 
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اصفهان، نیازمند پایگاه دائم امداد هوایی هالل احمر است
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: استان اصفهان نیازمند ایجاد یک پایگاه دائمی 
امداد هوایی هالل احمر و استقرار حداقل یک فروند بالگرد در این زمینه است.منصور شیشه فروش 

افزود: اصفهان، استان بزرگ و وسیعی 
اســت و از طرفی به عنوان معین تهران 
به شــمار می آید بنابراین نیاز اســت که 
جمعیت هالل احمر کشــور نســبت به 
ایجاد یک پایگاه دائمی امداد هوایی در 
این خطه و استقرار حداقل آن اقدام کند.
وی با بیان اینکه از جمعیت هالل احمر 
درخواست شد تا نسبت به رفع این نیاز 
اقدام کند، اظهارداشت: هنوز این پایگاه 
دائمی ایجاد نشده هرچند در برخی موارد 

به طور موقت، بالگرد هالل احمر در اصفهان اســتقرار می یابد اما نیاز است که این استقرار، مستمر 
و دائم باشد.شیشه فروش تصریح کرد: در صورت ایجاد پایگاه دائمی امداد هوایی هالل احمر در 

اصفهان، می توان از طریق آن به استان های جنوبی کشور خدمات رسانی داشت.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان اصفهان:

 مدارس دارای کمتر از 50 دانش آموز 
سال تحصیلی را حضوری آغاز کنند

معاون آموزش متوســطه آموزش و پرورش اســتان اصفهــان گفت: مدارس بــا جمعیت کمتر 
از ۵۰ نفــر می توانند به صــورت حضوری ســال تحصیلی را آغــاز کنند.محمدرضا ناظــم زاده در 
خصوص وضعیت بازگشــایی مدارس در اســتان اصفهان اظهار داشــت: مــدارس اصفهان به 
صورت رسمی کار خود را از ۱۵ شهریور و بر اســاس رنگ بندی که از سوی دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان اعالم می شــود، آغاز خواهند کرد.ناظم زاده بــا بیان اینکه برای دانــش آموزانی که توان 
تامین گوشــی هوشــمند برای ادامه تحصیل در فضای مجــازی را ندارند با همــکاری خیرین 
تجهیزات مورد نیاز تامین شــده اســت، ادامه داد: همچنین در همه روســتاها زیرساخت های 
اینترنت راه اندازی شــده اســت و مشــکلی در این زمینه نداریــم.وی با بیان اینکه بر اســاس 
آخریــن تصمیم گیری های صــورت گرفتــه در وزارت آموزش و پــرورش مدارس زیــر ۵۰ نفر 
که در هــر کالس کمتــر از ۱۰ نفر حضور دارنــد می توانند ســال تحصیلی را به صــورت حضوری 
 آغاز کنند، گفــت: این مــدارس ممکن اســت در همه شهرســتان های اســتان اصفهان وجود

 داشته باشد.

ثبت سفارش اینترنتی کتاب های درسی تا آخر هفته تمدید شد
معاون توسعه منابع و پشتیبانی ســازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی از تمدید ثبت سفارش 
اینترنتی کتاب های درســی دانــش آموزان تــا پایان هفته جــاری خبر داد.اســدا... مرتضایی 
ضمن اعالم این خبر اظهار کرد: موضوع توزیع کتاب ماه هاســت که در دســت انجــام قرار گرفته 
و مقرر شــده اســت توزیع کتب درســی از منطقه به مدرســه که از ۲۵ مرداد آغاز شــده است تا 
۱۵ شــهریور شــروع ســال تحصیلی در اختیار دانش آموزان قرار بگیرد.وی افــزود: اکثر مقاطع 
دانش آموزان ثبت ســفارش انجام داده انــد ولی هنوز حــدود ۷۰۰ هزار نفر از دانــش آموزان در 
سراسر کشــور موفق نشــده اند ثبت نام کنند. با توجه به اینکه مهلت اعالمی به پایان  رسید، اما تا 
 آخر همین هفته مهلت را تمدید کردیم و ســامانه ثبت ســفارش ما برای ثبت ســفارش و اصالح 

سفارش باز است.

کشمکش میان محیط زیست و میراث فرهنگی استان بر سر سند منطقه حفاظت شده قمیشلو باال گرفته است؛

کهن ترین پارک جهان در خطر تقسیم

ماجرای سند دار کردن عرصه های محیط  پریسا سعادت
زیســت، مســئله تازه ای نیست. سال 
هاست در کشورمان مناطق حفاظت شــده و زیستگاه های طبیعی و 
حتی جنگل ها به نام اشــخاص، ارگان ها و نهادها بــه دالیلی مانند 
اکتشــافات معدنی، بهره برداری های اقتصادی و ... سند می خورد؛ 
اما این روزها با جدی تر شدن بحث حفاظت از محیط زیست کشور و 
نابودی بسیاری از این زیستگاه ها، حساسیت ها نسبت به این مدل 
از دخل و تصرف ها در منابع طبیعی کشور افزایش یافته است. دو سال 
پیش بود که بحث بهره برداری از یک معدن در منطقه موته خبر ساز 
شد و فعاالن محیط زیســت با رســانه ای کردن این موضوع جلوی 
تخریب بیشتر را گرفتند. از این دست موارد هر از چند گاهی مطرح و 
موجی از انتقادات به دســتگاه ها و نهادهای متولی روانه می شــود. 
اصفهان به دلیل پهنه گسترده منابع طبیعی و مناطق حفاظت شده و 
همچنین غنی بودن خــاک و البته وجود بناهــا و تاریخ غنی همواره 

صحنه کشــاکش میان فعاالن اقتصادی و نهادها بــا فعاالن محیط 
زیستی بوده اســت. در جدیدترین این کشــمکش ها محیط زیست 
استان مدعی شــده که بخشــی از پارک ملی قمیشــلو که به عنوان 
قدیمی ترین منطقه حفاظت شــده جهان شــناخته می شود به نام 
میراث فرهنگی استان سند خورده است؛ اتفاقی که به عقیده متولیان 
محیط زیست می تواند به تخریب زیســتگاه های این منطقه دامن 

بزند. 
پارک ملی قمیشلو در شــمال غرب نجف آباد - ۴۵ کیلومتری شمال 
غرب اصفهان - واقع شده است. از این منطقه به عنوان قدیمی ترین 
منطقه حفاظت شــده محیط زیســتی در جهان  یاد می شود؛ اما این 
روزها وجود قلعه ای تاریخی در مرکز این پارک ملی ســبب شــده که 
بر سر مالکیت بخشــی از آن، میراث فرهنگی ادعاهایی داشته باشد.

آنگونه که مدیرکل اداره محیط زیست استان اصفهان گفته است اداره 
ثبت برای بخشــی از پارک ملی قمیشــلو به نام میراث سندی صادر 

کرده است، این موضوع درحالی اتفاق افتاده که محیط زیست بیش 
از ۲۰ سال است که برای این منطقه ســند مالکیت گرفته است.ایرج 
حشمتی، مدیرکل اداره محیط زیست اســتان اصفهان  می گوید: در 
پارک ملی قمیشــلو قلعه ای تاریخی مربوط بــه دوره قاجاریه وجود 
دارد. از این رو اداره میراث فرهنگی شهرســتان تیران بر اساس ماده 
۲۶ آیین نامه اموال دولتی توانسته است برای ۱۸ هکتار از  این اراضی 
سند مالکیت بگیرد که ۱۲ هکتار آن در پارک ملی قمیشلو واقع شده و 
قبال سندی به اسم سازمان حفاظت محیط زیست برای آن صادر شده 
بود.پارک ملی قمیشلو قدیمی ترین منطقه حفاظت شده جهان است 
و از سال ۱۳۴۳ تحت حفاظت قرار گرفته است. مدیرکل اداره محیط 
زیست استان اصفهان ضمن اشاره به این  موارد اظهار می کند: صدور 
سند برای میراث فرهنگی کار اشــتباهی است، چراکه محیط زیست 
بیش از ۲۰ سال است که برای این منطقه سند مالکیت گرفته و چنین 
اقدامی نشــان دهنده ناهماهنگی بین دستگاه هاست.مدیرکل اداره 
محیط زیست اصفهان با اشاره به اینکه صدور سندی جدید برای اداره 
میراث فرهنگی بدون هماهنگی با ما رخ داده است، تصریح می کند: 
قمیشلو منطقه ای حفاظت شده است و انجام هرگونه فعالیتی در آن 
باید با هماهنگی محیط زیست باشــد.وی ادامه می دهد: اگر مردم 
محلی در طرح های گردشگری شرکت کنند و نفعی از آن ببرند ضریب 
حفاظت مناطق نیز افزایش پیدا می کند. با وجــود این ها ما در حال 
بررسی طرح گردشگری پیشنهاد شده بودیم که متاسفانه این اتفاق 
رخ داد و سند منطقه به اسم میراث صادر شد و اکنون باید صبر کنیم 
که این اختالف نظر رفع شود.حشــمتی تاکید می کند که ما به دنبال 
آن هستیم که سند محیط زیست را تک برگ و سند میراث فرهنگی را 
باطل کنیم.مشکالت منطقه حفاظت شده قمیشلو تنها به این مسئله 
ختم نمی شود. از مهم ترین مشــکالت و تعارضات موجود در منطقه 
قمیشلو می توان عبور آزاد راه غرب استان را نام برد. احداث این آزاد 
راه و عدم انجام تعهداتی از قبیل احداث کریدورهای ارتباطی توســط 
مجری طرح و عدم فنس کشی در محدوده های حساس که احتمال 
تصادف جاده ای حیات وحش بسیار است، این منطقه ارزشمند را با 
مشکالتی مواجه کرده است. کمبود منابع آبی و مورد نیاز تغذیه حیات 
وحش در اثر خشکســالی، فعالیت برخی معادن و شکار غیر مجاز  را 
نیز می توان از سایر عوامل مخرب و مشکل ساز در منطقه نام برد. حاال 
باید دعوا بر سر ســند بخش هایی از این پارک ملی و کشمکش های 
بعد از آن را هم به لیست بلند باالی مشکالت زیست محیطی اصفهان 

اضافه کرد.

دبیر شــورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر اصفهان 
گفت: اقدامات پیشگیرانه فرهنگی بسیاری با رویکرد 
عزم عمومی برای مقابله و کاهش مصرف مواد مخدر 
استان طی چند ساله اخیر انجام شده است.محسن 
یارمحمدیان افزود: طرح یاریگــران زندگی، خانواده 
دارایی محور، ایجاد مراکز گذری درمان اعتیاد یا دی 
آی سی و هم چنین مراکز سیار درمان اعتیاد از جمله 
طرح های موفق در استان به منظور پیشگیری، درمان و 
مقابله با مصرف مواد مخدر است.وی ادامه داد: در این 

راستا طرح های پیشگیرانه همانند»یاریگران زندگی« 
با مشارکت گروه های ذی نفع که ۹۷ درصد جمعیت را 
تشکیل می دهند، در اصفهان اجرا شد.یارمحمدیان، 
طرح یاریگران زندگی را اقدامی فرهنگی و پیشگیرانه 
در جامعه و با اولویت آموزش و پــرورش عنوان کرد 
که تمام مقاطع تحصیلی از پایــه اول ابتدایی تا آخر 

متوسطه را شامل می شود.
وی افزود: در این طرح، آموزش ها به صورت همزمان 
برای ســه گروه تاثیرگذار در نظام آموزشــی شــامل 
دانش آموزان، والدین و اولیای مدارس ارائه می شود.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر ادامه داد: 
همچنین برنامه ای با عنوان »خانواده دارایی محور« 
نیز امسال در ادامه سال گذشــته با آموزش والدین 

دانش آموزان دوره دوم ابتدایی اجرا می شــود که در 
آن ۴۰ رفتار و اطالعاتی که یک خانواده باید داشــته 
 باشــد و بر اســاس آن عمل کند به والدین آموزش
 داده می شــود.وی یــادآور شــد: بــر اســاس 
برنامه ریزی های میان مــدت، درازمدت و  اقدامات 
صورت گرفته باید تا پایان برنامه ششــم توسعه نرخ 
بــروز اعتیاد تا ۲۵ درصــد در اصفهــان کاهش یابد.
یارمحمدیان با اشــاره به اینکه هر ســه سال یک بار 
شیوع شناسی اعتیاد در کشور انجام می شود، گفت: 
آخرین شیوع شناسی اعتیاد در استان مربوط به سال 
۹۵ است که نرخ آن در استان ۲/۴درصد و رتبه اصفهان 
در کشور بیست و سوم گزارش شده در حالی که این 

رتبه در سال ۹۰ نوزدهم بوده است.

 افزایش اقدامات پیشگیرانه  فرهنگی 
جهت مقابله با اعتیاد در اصفهان 

توزیع 30 هزار پرس نذر 
حسینی به مددجویان 

اصفهانی
در دهه محــرم ۳۰ هزار پرس غــذای گرم بین 
مددجویــان کمیته امداد منطقه ســه اصفهان 
توزیــع شــد.رییس کمیته امداد منطقه ســه 
اصفهان، ارزش این تعداد غذای نذری را بیش 
از ۴ میلیارد و ۴۶۵ میلیون ریال بیان کرد و گفت: 
اجرای طرح های اطعام و احســان حسینی از 
عید سعید غدیر خم در این اداره شروع شده و تا 

پایان ماه صفر ادامه خواهد داشت.

دستگیری کالهبردار 300 میلیاردی درخمینی  شهر
فرمانده انتظامی اســتان اصفهان از دســتگیری فردی که با ترفند خرید عمده کاشی و سرامیک 
۳۰۰ میلیارد ریال از یک نفر کالهبرداری و متواری شــده بود خبر داد.سردار محمدرضا میرحیدری 
اظهار داشــت: پس از شــکایت یکی از 
شهروندان شهرستان خمینی شهر مبنی 
بر اینکه فردی به صورت عمده از او کاشی 
و ســرامیک خریــده و متواری شــده، 
بررسی موضوع در دســتور کار ماموران 
پلیس آگاهی این فرماندهی قرار گرفت.

فرمانده انتظامی استان اصفهان افزود: 
پس از انجام یکسری اقدامات تخصصی 
مشخص شد این فرد کالهبردار در یکی 
از شهرستان های استان اصفهان مخفی 
شده است که هماهنگی های الزم برای دستگیری وی انجام شــد.وی با اشاره به اینکه یک گروه 
مجرب از ماموران پلیس آگاهی شهرستان خمینی شهر پس از کسب نیابت قضایی به محل مورد 
نظر اعزام و این فرد کالهبردار را دســتگیر کردند، اظهار داشت: متهم پس از به دست آوردن اعتماد 
چندین ساله شاکی، او را فریب و به صورت عمده از او کاشی و سرامیک خریداری و متواری شده 
بود.میرحیدری بیان داشت: فرد دستگیر شده به ۳۰۰ میلیارد ریال کالهبرداری با ترفند خرید عمده 
کاشی و سرامیک از شاکی اعتراف کرد که پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی تحویل داده شد.

رییس پلیس راهور استان اصفهان:

نصب آگهی روی خودرو، 30 هزار تومان جریمه دارد
رییس پلیس راهور استان اصفهان گفت: نصب هر گونه آگهی و درج نوشته  روی شیشه و بدنه خودرو 
۳۰ هزار و ۶۰۰ تومان جریمه دارد.سرهنگ محمدرضا محمدی با بیان اینکه اخیرا شاهد افزایش درج 
آگهی، نوشته و برچســب  روی خودروهای عبوری سطح شهر هســتیم، اظهار داشت: این در حالی 
است که بر اساس ماده ۲۰۷ آیین نامه راهور این رفتار به صراحت منع شده چرا که منجر به مانع دید و 
حواس پرتی رانندگان می شود.وی تاکید کرد: برابر با مقررات نصب هرگونه آگهی، درج نوشته و برچسب  
روی شیشه و بدنه وسایل نقلیه ممنوع اســت و مبلغ ۳۰ هزار و ۶۰۰ تومان جریمه دارد.رییس پلیس 
راهور استان اصفهان با بیان اینکه تاکنون تعدادی از رانندگان در این زمینه اعمال قانون شده اند، ادامه 

داد: راننده متخلف در این زمینه احضار، اعمال قانون و نسبت به رفع تخلف و پاک سازی اقدام شد.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی استان:
تاسوعا و عاشورای امسال بدون حادثه سپری شد

مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان گفت: تاسوعا وعاشورای امسال 
بدون حریق وحادثه ای سپری شد.محسن گالبی افزود: برای اجرای برنامه های پیشگیری و همچنین 
آمادگی برای کنترل حوادث و سوانح احتمالی در ایام محرم آموزش های مقدماتی ایمنی به متصدیان 
مربوطه در مساجد و تکایا ارائه شد و از سطح ایمنی مساجد و تکایا بازدید، بررسی و نظارت به عمل آمد.

وی با بیان اینکه پیرو هماهنگی های شده و دستورالعمل ارائه شده به سازمان آتش نشانی هیئت هایی 
که نیاز به کپسول آتش نشانی داشتند با مراجعه به سازمان آتش نشانی آن را به صورت امانی دریافت 
کردند، تصریح کرد: آتش نشانان و کارشناسان این ســازمان در دهه نخست ماه محرم و به ویژه در 
روز های تاسوعا و عاشورا امسال ضمن بازدید از اماکن روباز عزاداری شهادت امام حسین )ع( موارد 
ایمنی را به متولیان آن ها آموزش دادند.گالبی ادامه داد: خوشبختانه در این دو روز فعالیت هیئت های 

مذهبی بدون حادثه انجام شد و شهروندان در آرامش کامل عزاداری کردند.

با مسئولان جامعه

وز عکس ر

خبر روزاخبار

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس:

آموزش از طریق فضای 
مجازی به تنهایی سیاست 

موفقی نیست
یک عضو کمیســیون فرهنگــی مجلس 
شــورای اســالمی گفت: به نظر می رســد 
گزینــه بازگشــایی مــدارس بــه صورت 
حقیقــی گزینــه مطلــوب باشــد چراکه 
آمــوزش از طریــق فضــای مجــازی به 
تنهایی سیاســت موفقی نیست.حســین 
میرزایــی در خصوص راهکارهــای نحوه 
بازگشایی مدارس در ۱۵ شــهریور، اظهار 
کرد: با توجه به مصیبــت کرونا تصمیم در 
خصوص بازگشــایی مدارس یک تصمیم 
راهبردی اســت که الزم اســت مسئوالن 
با یک نگاه همــه بعــدی و ۳۶۰ درجه ای 
تصمیــم حکیمانه ای را رقــم بزنند چراکه 
تصمیم نادرست، حوادث بسیار زیان باری 
را در پی خواهد داشت.وی افزود: در عین 
حال توجه داریم که مســئوالن امر در مقام 
تصمیم گیری بیــن خــوب و خوب تر، یا 
خوب و بد نیســتند بلکه مجبورند بین بد 
و بدتر یکی را انتخاب کننــد و باید به آن ها 
کمک کرد تا بد و بدتر را درســت تشخیص 
کنــون پیش روی مســئوالن  دهند. هم ا
سه گزینه بســته بودن مدارس در فضای 
حقیقی و آموزش در فضــای مجازی، باز 
بودن مدارس در فضای حقیقی و آموزش 
در فضای حقیقــی و حالتی بینابین از باز و 
بســته بودن و آموزش در فضای حقیقی و 
مجازی وجــود دارد.میرزایی تصریح کرد: 
کیفیت آموزش در فضای مجازی بســیار 
پایین تر از فضای حقیقی است و در فضای 
مجــازی تاثیر تربیتی معلمــان و مدارس 
به شــدت کاهــش می یابــد. هم چنین 
بــه فراگیــری مهارت هــای اجتماعــی 
دانش آمــوزان ضربه هــای بزرگــی زده 
می شود و ســاعات بیکاری دانش آموزان 
به شــدت افزایــش می یابــد و نوجوان و 
جوان بیکار با آفت هــای روحی-روانی و 
 اخالقی و تربیتی بسیاری دست به گریبان

 خواهد شد.

معاون اجتماعی بهزیستی استان:

10 درصد مهدهای کودک استان تعطیل شده اند
معاون اجتماعی بهزیستی استان اصفهان گفت: امسال به علت شــیوع بیماری کرونا ۱۰ درصد از مهد کودک های استان موقتا تعطیل شده اند. مدیران برخی مهدها 
درخواست تعطیلی یک ساله داده اند و با آن موافقت شده است.مجتبی ناجی در خصوص آخرین وضعیت مهدهای کودک استان، خاطر نشان کرد: همه مهدهای کودک 
استان موظف هستند با اجرای پروتکل بهداشتی که وزارت بهداشت آن را مشخص کرده، فعالیت خود را ادامه دهند.وی در تشریح این موضوع، گفت: توزیع ماسک، 
استفاده از وسایل ضد عفونی و چینش کودکان با حفظ فاصله های الزم جزو برنامه های بهداشتی مهدهای کودک است، همچنین مدیران مهدها موظف هستند از یک 
سوم ظرفیت آموزشگاه و محل مهد استفاده کنند.ناجی در خصوص کاهش آمار پذیرش کودکان افزود: تا این لحظه آمار نهایی از ثبت نام  کنندگان سال جدید نداریم و 
تعداد نهایی در اواخر مهرماه مشخص خواهد شد، پیش بینی ما این است که آمار کاهشی کودکان ثبت نام شده در مهدها را نسبت به سال های گذشته داشته باشیم، این 
مورد در خصوص خانواده هایی که شاغل نیستند بیشتر صدق می کند چرا که آنها عالقه ای به حضور فرزندان شان در مهدهای کودک در این شرایط ندارند.وی در خصوص 
نگرانی خانواده ها از بازگشایی مهدهای کودک در وضعیت کرونا، گفت: خانواده ها نگرانی از این بابت نداشته باشند چرا که در محیط مهدکودک ها مشکلی از این بابت 

نیست و از سوی بهزیستی استان نظارت هایی صورت می گیرد.
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اظهارات معاون حقوقی رییس جمهور درمورد »ویلموتس«
معاون حقوقی رییس جمهور از برگزاری جلسه حقوقی برای بررسی جزئیات قرارداد مارک ویلموتس 
و چگونگی دفاع از منافع ایران در ادامه رســیدگی به شــکایت این مربی بلژیکی در دادگاه حکمیت 
ورزش خبر داد. لعیا جنیدی در مورد این جلسه که با توجه به ارجاع این موضوع به معاونت حقوقی 
رییس جمهور در این معاونت برگزار شد، گفت: وزیر ورزش و جوانان، معاون حقوقی وزیر امور خارجه، 
معاون ورزش قهرمانی وزیر ورزش و جوانان، مدیرکل دفتــر حقوق بین الملل دفتر رییس جمهور، 
معاون امور حقوقی دولت، رییس امور توافق های بین المللی معاونت حقوقی رییس جمهور، رییس 
سابق، سرپرست، دبیر و جمعی از مدیران فدراســیون فوتبال در این جسله حضور داشتند و قرارداد 
آقای ویلموتس با فدراسیون فوتبال مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج حاصل از مباحث جلسه، 
تمهیدات الزم برای دفاع مستدل از منافع فدراسیون فوتبال و مصالح ورزش کشور در دادگاه حکمیت 
ورزش پیش بینی شد.وی با بیان اینکه همه بخش های حقوقی مرتبط دولت پس از بررسی قرارداد 
بر این باور هســتند که با دفاع متقن می توان این پرونده را به سرانجام خوبی رساند، افزود: ما امید 
 زیادی داریم با توجه به مستندات مطرح شده در این جلسه که قرار شد در اختیار تیم حقوقی قرار گیرد،
 ان شاءا... پرونده را به خوبی مدیریت و هدایت کنیم و برای این کار سازمان حقوقی دولت در مقام 

کمک به فدراسیون همه تالش خود را به کار خواهد گرفت.

توافق نهایی سعید آقایی و احسان پهلوان با پرسپولیس
باشگاه پرسپولیس پس از کش و قوس های فراوان باالخره فعالیت خود را در نقل و انتقاالت لیگ 
برتر به توافق نهایی با دو بازیکن پیشین تیم های اصفهانی منجر کرد.احسان پهلوان، بازیکن فصل 
گذشته ذوب آهن و سعید آقایی، مدافع تیم فوتبال سپاهان پس از مذاکرات فشرده ای که با مدیران 
باشگاه پرسپولیس داشتند، بر سر جزئیات قرارداد خود به مدت دو فصل نیز به توافق رسیده اند تا 
تنها یک امضا تا قطعی کردن آن فاصله داشته باشــند.همچنین حامد لک نیز مذاکرات خوبی را با 
مسئوالن باشگاه پرسپولیس داشته اما دروازه بان فصل گذشته ماشین سازی تبریز منتظر تایید 

نهایی یحیی گل محمدی است تا قراردادش را منعقد کند.

ترابزون اسپور قیمت »حسینی« را کاهش داد
سایت »فاناتیک« ترکیه خبر داد باشگاه ترابزون اسپور این روزها به شدت به دنبال مشتری است 
تا مجید حســینی، مدافع ایرانی خود را بفروشــد و با پول فروش این بازیکن ملی پوش ایرانی 
گزینه های مدنظرش را خریداری کند.رییس باشگاه ترابزون اســپور پیش از این مبلغ فروش 
حســینی را 5 میلیون یورو اعالم کرده بود ولی اکنون حاضر اســت بازیکن ایرانی را با مبلغ کمتر 
یعنی 3 تا 4 میلیون یورو بفروشد.حسینی در سال 2018 از استقالل به ترابزون اسپور آمد. او در 
این مدت دو ساله 57 بازی برای تیمش انجام داد و عملکرد خوبی داشت. به همین خاطر باشگاه 
ترابزون اسپور قراردادش را برای فصل آینده تمدید کرد و اکنون به دنبال فروش این بازیکن است.

صعود گل »دایی« به مرحله یک چهارم نهایی بهترین گل 
تاریخ جام ملت  های آسیا

کنفدراسیون فوتبال آسیا پیش از آغاز مسابقات جام ملت های آسیا 2023 چین یک نظرسنجی چند 
مرحله ای برگزار کرده تا بهترین گل تاریخ جام ملت های آسیا را انتخاب کند.در دور دوم این رقابت ها 
یعنی مرحله یک هشــتم نهایی گل علی دایی، کاپیتان سابق  تیم ملی ایران در جام ملت های 1۹۹۶ 
مقابل کره جنوبی با گل اسماعیل ابواللطیف از بحرین مقابل کره جنوبی در جام ملت های آسیا 2007 

رقابت کرد و نهایت گل دایی با کسب ۹۶ درصد آرا، راهی مرحله یک چهارم نهایی شد.

تجدید میثاق طالیی پوشان با شهدا؛

کار »ساکت« در سپاهان کلید خورد

مدیر عامل جدید باشگاه سپاهان صبح   سمیه مصور
دیروز بــا حضور در گلســتان شــهدای 
اصفهان، ضمن تجدید میثاق با آرمان های امام راحل و شهدای انقالب 

اسالمی کار خود را رسما در این باشگاه آغاز کرد.
محمدرضا ســاکت که هفته گذشــته بــا حکمی از ســوی حمیدرضا 
عظیمیان، مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه اصفهان بــه عنوان عضو 
هیئت مدیره و مدیره عامل باشــگاه فوالد مبارکه ســپاهان انتخاب 
شــده بود، صبح دیروز به همراه خانواده بزرگ طالیی پوشان، شامل 
پیشکسوتان، خانواده های شــهدا، کانون هواداران سپاهان، کارکنان 
باشــگاه، مربیان و کادر فنی در گلســتان شــهدای اصفهان حضور به 

هم رسانید. 
مدیر عامل باشــگاه ســپاهان  پــس از ادای احترام به مقام شــهدا 
در گلســتان شــهدای اصفهان اظهار داشــت: فعالیت های باشــگاه 
ســپاهان همواره همراه با اخالق، جوانمردی و مردانگی بوده اســت 
و طبیعی اســت که بــرای ادامه حیات خــود به ارزش هــای دینی، 
اخالقی، انقالبی، دفاع مقــدس و البته ارزش های ورزشــی به طور 
جدی پایبند اســت.وی افزود: امروز فرصتی فراهم شــد تا خانواده 
بزرگ ســپاهان برای تجدید میثاق با 23 هزار شهید استان اصفهان، 

شهدای مدافع حرم و شهدای سالمت در گلســتان شهدای اصفهان 
حضور یابنــد و ارادت خود را به آنهــا تقدیم کنند و تا همه با تمســک 
به روح بلنــد آنان برای تــالش موفقیت آمیز در مســیر پیش رو گام 
برداریم.مدیرعامل باشــگاه ســپاهان ادامه داد: باشــگاه سپاهان 
سال  های ســال کانون حضور چهره های اخالق مداری بوده که امروز 
جزو پیشکســوتان فوتبال هســتند؛ اما ســتاره های اصلی باشگاه 
سپاهان شهید حسن غازی، شــهید حسین مالافضل، شهید محسن 
خزایی، شهیدان هاشــمی، معینی، کاظمی، قدیریان و سایر شهدایی 
هســتند که همه با اعتقاد به استقالل و حریت کشورشان توپ فوتبال 
را بر زمین نهادند و ســالح دفاع از حریم کشــور را در دســت گرفتند 
و امروز فرصتی فراهم شــد که خانواده بزرگ ســپاهان در گلستان 
شهدا، بهشت شــهیدان و منزلگاه راست قامتان جاودانه تاریخ حضور 
پیدا کرده و به شــهدا عرض ارادت کنند.وی گفت: امیدوارم باشــگاه 
سپاهان کماکان در مســیر ارزش های دینی، انقالبی و دفاع مقدس 
و البته موفقیت در رشته های ورزشــی گام بردارد.ساکت درباره روند 
مذاکره و انتخاب سرمربی تیم فوتبال ســپاهان بیان کرد: ان شاءا... 
 این موضوع را به موقــع اعالم می کنــم و تازه کار خود را در باشــگاه

 آغاز کرده ام.

 بازگشت ساکت به سپاهان موجی از امیدواری را در بین هواداران این 
تیم برای بازگشت به روزهای اوج گذشته به وجود آورده است. طالیی 
پوشان نصف جهان در دوران حضور ساکت در سمت مدیر عاملی این 
تیم به رکوردهای قابل توجهی درفوتبال ایران دست یافته و برای اولین 
بار توانســتند ســه عنوان قهرمانی متوالی را  برای فوتبال اصفهان به 
ارمغان بیاورند.حضور ساکت به عنوان مدیرعامل باشگاه سپاهان به 
مردادماه سال 1380 بازمی گردد؛ او  طی این دوره ۹ ساله سپاهان را به 
پرافتخارترین تیم ایران تبدیل کرد، طالیی پوشان اصفهانی سه مرتبه 
در رقابت های لیگ برتر با فرهاد کاظمی و امیرقلعه نویی )لیگ هشتم 
و نهم( به قهرمانی رسیدند و سه بار هم در رقابت  های جام حذفی، کاپ 

قهرمانی به اصفهان برده شد. 
در همین حین سپاهان یک بار هم در سال 2007 تا فینال رقابت های 
لیگ قهرمانان آسیا صعود کرد و به جام باشگاه های جهان هم رسید. 
همچنین در دوران حضور امیرقلعه نویی آنها فاصله ای با کسب قهرمانی 
در رقابت های لیگ قهرمانان آسیا نداشــتند و با وجود پیروزی در دو 
بازی رفت و برگشت مقابل السد قطر، به دلیل دو اخطاره بودن رحمان 
رضایی از دور مسابقات کنار رفتند و نماینده قطر در همان سال قهرمان 

رقابت ها شد.

رییس هیئت پزشکی ورزشی استان اصفهان درباره 
دستگاه های ورزشی که در اماکن عمومی نصب شده 
اند، گفت: در سال های اخیر، شاهد نصب دستگاه های 
ورزشــی در اماکن عمومی به ویژه پارک ها هستیم. 
این موضوع نشان دهنده توجه مدیران شهری به امر 
ورزش است.احمد باقری مقدم، متخصص پزشکی 
ورزشی افزود: اگر چه اســتفاده از این دستگاه ها در 
پارک ها قابل قبول اســت، اما رعایت استاندارد های 
علمی و فنی آن در جــای خود از اهمیت بیشــتری 
برخوردار اســت. دســتگاه های موجود در پارک ها به 
منظور آمادگی جسمانی پیش بینی شده اند و به هیچ 
وجه قابلیت درمانی برای افراد ندارند؛ بنابراین افرادی 
که دچار مشکالت اسکلتی - عضالنی هستند از این 
وسایل برای بهبود بیماری خود استفاده نکنند.باقری 
مقدم ادامه داد: در برنامه ورزشــی سالمت محور در 

پارک ها، 4 جزء مهم وجود دارد که عبارتند از: تمرینات 
هوازی، تمرینات تقویت عضــالت، تمرینات انعطاف 
پذیری مفاصل و تمرینات تعادلی که دستگاه ها باید 
بر این اساس طراحی و نصب شوند؛ اما می بینیم که 
در خیلی از پارک ها این اصول رعایت نشــده اســت. 
از اســتاندارد های اصلی، نصب تابلــوی اعالن برای 
هر دســتگاه، آموزش نحوه استفاده درســت از آن و 
هشــدار های مربوطه اســت.این متخصص پزشکی 
ورزشی تصریح کرد: باید دستگاه ها از طریق پی ریزی 
صحیح ثبات الزم را داشته باشند. رنگ های مختلف 
بین قطعات ثابت و متحرک بســیار مهم است. باید 
تسمه ها، پولی ها، کابل ها و وزنه ها از حفاظ برخوردار 
و در برابر شرایط محیطی، رطوبت باال و اختالف دمای 
زیاد اســتحکام و قدرت تحمل باالیی داشته باشند؛ 
بنابراین در صورت رعایت اســتاندارد های فنی فوق، 

توجه به اصول برنامه های ورزشــی سالمت محوردر 
دستگاه های موجود در پارک ها، نظم و ترتیب تمرینات 
مربوط و آموزش به صورت تابلوی اعالنات یا آموزش 
حضوری کارشناسان ورزشــی، این دستگاه ها قابل 
اســتفاده خواهند بود.رییس هیئت پزشکی ورزشی 
استان اصفهان گفت: با توجه به شرایط موجود و نحوه 
بهره برداری از این دستگاه ها در پارک ها، نیاز به تجدید 
نظر جدی در ارتباط با چینش و رعایت استاندارد های 
مربوط، چه از لحاظ فنی و چه از نظر علمی احســاس 

می شود.

رییس هیئت پزشکی ورزشی استان اصفهان پاسخ می دهد:

دستگاه های ورزشی پارک ها، نعمت یا نقمت؟!
دیدگاه

پیشنهادی دیوانه وار از عربستان برای »مسوت اوزیل«!
روزنامه ترکی »فاناتیک« اخباری مبنی بر پیشــنهاد دیوانه وار از طرف تیم النصر عربســتان برای 
مسوت اوزیل منتشر کرد. به نظر می رســد که النصر ساالنه 20 میلیون دالر به این بازیکن پیشنهاد 
رسمی داده و قصد دارد مهم ترین انتقال فصل فوتبال آسیا را رقم بزند. مسئوالن باشگاه عربستانی 
برای دستیابی به توافق اولیه با تیم وکالی اوزیل تماس گرفته و به او اعالم کرده اند ما می خواهیم 
اوزیل را شاهزاده جدید عربســتان معرفی کنیم و برای رســیدن به این هدف از هیچ کاری دریغ 
نخواهیم کرد.البته اوزیل پیش از این پیشنهاد از فنرباغچه، ترکیه و آمریکا، قطر و چین هم پیشنهاد 
داشته و باید دید موضع نهایی این بازیکن چه خواهد بود. اوزیل  31 ساله در تابستان 2013 از رئال 

مادرید به آرسنال پیوست و یک سال دیگر هم با این تیم قرارداد دارد.

تالش منچسترسیتی برای جذب »لیونل مسی«
لیونل مسی، فوق ستاره آرژانتینی باشگاه بارسلونا خواهان ترک این باشگاه است و در تمرینات این 
تیم نیز شرکت نکرده است.  به نقل از کادنا سر، ســران منچسترسیتی قصد دارند تا یک پیشنهاد 
دو ساله را به لیونل مسی ارائه دهند. سران بارسلونا خواهان 700 میلیون یورو در ازای فروش مسی 
هستند و خورخه مسی، پدر لیونل مسی با رییس باشگاه بارسلونا، جوزپ ماریا بارتومئو دیدار خواهد 
کرد تا در این رابطه با یکدیگر گفت و گو کنند. منچسترسیتی از معدود باشگاه هایی است که توانایی 

جذب لیونل مسی را دارد.

یک ادعای عجیب درباره گزینه آبی ها
مدتی است که کالیدو کولیبالی، با ارزش ترین بازیکن ناپولی محسوب می شود تا جایی که حتی 
پیش از این پیشنهاد های تیم هایی نظیر منچستریونایتد و پاری سن ژرمن توسط باشگاه ایتالیایی 
رد شده است.قرارداد مدافع سنگالی تا ســال 2023 اعتبار دارد و هیچ گونه بند آزادسازی نیز در آن 
گنجانده نشده است. حاال اما کارشــناس مطرح نقل و انتقاالتی فوتبال ایتالیا یعنی آلفردو پدوال 
ادعای عجیبی را مطرح کرده اســت. این خبرنگار مدعی شــده که کولیبالی برای تمدید قرارداد با 
ناپولی با دستمزد سالیانه 7 الی 8 میلیون یورو ابراز تمایل نشان داده بود اما اورلیو دی لورنتیس، 
رییس باشگاه ناپولی از پذیرفتن آن امتناع ورزیده و این بازیکن را در بازار نقل و انتقاالت قرار داده 
است.منچستر سیتی، محتمل ترین گزینه برای جذب کالیدو کولیبالی از ناپولی محسوب می شود 
اما در صورتی که آن ها بخواهند با هزینه ای سرسام آور لیونل مسی را از بارسلونا به خدمت بگیرند، 
جذب مدافع ســنگالی برای شــان چیزی نزدیک به غیر ممکن خواهد بود. ناپولی برای فروش 
کولیبالی 75 الی 80 میلیون یورو می خواهد؛ این در حالی است که پیشنهاد منچستر سیتی پیش 

از شایعات حضور مسی در این تیم ۶5 میلیون یورو بوده است.

»فورالن« از پنارول اخراج شد
تیم پنارول اروگوئه بعد از نتایج ناامید کننده ای که با فورالن به دست آورد او را از کار برکنار کرد.دیگو 
فورالن، اسطوره فوتبال اروگوئه بعد از خداحافظی از فوتبال به مربیگری روی آورد. او در نخستین گام 
هدایت تیم پنارول اروگوئه را برعهده گرفت؛ اما بعد از تجربه کوتاهی که داشت از کار برکنار شد.باشگاه 
پنارول بعد از کسب نتایج ضعیف از اخراج سرمربی خود خبر داد و به این  ترتیب نخستین تجربه 
مربیگری فورالن برای او تلخ شد.او فوتبال خود را از پنارول اروگوئه آغاز کرد و بعد از آن راهی فوتبال 
آرژانتین شد تا با درخشــش در ایندیپندنته به لیگ جزیره برود و پیراهن منچستر یونایتد را برتن 
کند.فورالن در فوتبال اروپا عالوه بر منچستر یونایتد برای ویارئال، اینتر و اتلتیکو مادرید هم بازی 
کرد و با پیراهن تیم ملی فوتبال اروگوئه هم عملکرد درخشــانی داشت و به عنوان بهترین بازیکن 

جام جهانی 2010 انتخاب شد.

فوتبال جهان

مدیر کل ورزش و جوانان استان:

موتورسواری و 
اتومبیل رانی از ورزش های 

جذاب هستند
مدیر کل ورزش و جوانان استان اصفهان در 
دیدار با سرپرست فدراســیون موتورسواری 
و اتومبیل رانــی ایران گفت: نگاه فدراســیون 
موتورسواری و اتومبیل رانی نگاه سرمایه گذاری 
و سرمایه پذیری اســت ،بنابراین با توجه به 
زیرساخت ها و سرمایه انسانی توانمندی که در 
استان اصفهان وجود دارد، می توان با این تفکر 
گام های موثری در توسعه این رشته مفرح و 
پر هیجان هم در بعد همگانی برای خانواده ها 
و هم در بعد قهرمانی برای کشف ورزشکاران 
نخبــه و مســتعد برداشت.ســید محمــد 
طباطبایی خاطر نشان کرد: با توجه به ظرفیت 
موجود درهیئت موتورسواری و اتومبیل رانی 
اســتان اصفهان و بنا به اذعان سرپرســت 
محترم فدراســیون، تیم کاری منسجمی در 
هیئت اســتان وجود دارد که الزم است، این 
تیم در راستای اهداف کالن فدراسیون و اداره 
کل ورزش و جوانان استان برنامه ریزی کند.

مدیر کل ورزش و جوانان اســتان با اشــاره 
به آمایش ســرزمین گفت: معاونت ورزش 
ایــن اداره کل تمهیداتــی در خصوص طرح 
آمایش شهرســتان ها انجام داده اســت که 
براســاس این طرح و با توجه به زیر ساخت 
های موجود 4 الی5 شهرستان برای موضوع 
استعداد یابی و فعال ســازی آکادمی موتور 
سواری و اتومبیل رانی دیده شده اند.مدیر کل 
ورزش و جوانان استان با بیان اینکه در ورزش 
اصفهان بیش از نیمی از فعالیت ها توســط 
بانوان انجام می شــود، اظهار داشت: محل 
اعتبارات ورزش بانوان استان اصفهان به طور 
ویژه دیده شده است و امسال ردیف اعتباری 
مشخص شده تماما برای بانوان هزینه خواهد 
شد. وی، رشته موتورسواری و اتومبیلرانی را 
از ورزش های جذاب دانست و بیان داشت: 
مسابقات موتورسواری و اتومبیل رانی از معدود 
رقابت هایی اســت که عموم مــردم به دلیل 
جذابیت های آن استقبال بسیار خوبی از آن 

به عمل می آورند.

طالیی پوشان نصف جهان در دوران حضور ساکت در 
سمت مدیر عاملی این تیم به رکوردهای قابل توجهی 
درفوتبال ایران دست یافته و برای اولین بار توانستند 
سه عنوان قهرمانی متوالی را  برای فوتبال اصفهان به 

ارمغان بیاورند

مستطیل سبز

م
سنی

س: ت
عک

وز عکس ر

»طارمی« با پیراهن 
پورتو

مهــدی طارمــی در ترکیــب تیم 
قهرمان پرتغال به میــدان خواهد 
رفت.طارمــی پس از درخشــش 
در ریــوه آوه، با امضــای قراردادی 
4 ســاله به پورتو پیوســت تا زیر 
نظر سرجیو کونسیســائو در لیگ 

قهرمانان اروپا به میدان برود. 

بدینوسیله شهرداری دستگرد در نظر دارد نسبت به واگذاری قسمتی از ساختمان شهرداری دستگرد را به 

صورت اجاره اقدام نماید لذا شرکت کنندگان در مزایده جهت دریافت اسناد مزایده به واحد مالی شهرداری 

دستگرد تا آخر وقت اداری مورخ 13۹۹/0۶/20 مراجعه و تا پایان تاریخ 13۹۹/0۶/22 نسبت به تحویل اسناد 

مزایده به واحد حراست اقدام نمایند.

آگهی مزایده

سید محسن تجویدی- شهردار دستگردم الف:962318

نوبت دوم
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مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری خبر داد:

حفظ سرانه فضای سبز اصفهان متناسب با نرخ رشد جمعیت
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان اظهار کرد: در حال حاضر سرانه فضای 
سبز شهر ۲۸.۵ مترمربع و سرانه فضای تفرجگاهی شهر حدود سه متر مربع است که طی دو سال 
گذشته بیش از ۲۰۰ هکتار به فضای سبز شهر اضافه شده است.فروغ مرتضایی نژاد با بیان اینکه با 
تدابیر اتخاذ شده خشک شــدن درختان در مناطق مختلف شهر نسبت به سال ۹۶ کاهش یافته و 
آسیب کمتری بر درختان شهر وارد شده اســت، افزود: در سازمان پارک ها و فضای سبز واحد رفع 
خطر سقوط درختان از سال ها قبل راه اندازی شده تا بر اساس چک لیست وضعیت درختان مناطق 
۱۵ گانه و ناژوان را ارزیابی کند.مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان ادامه داد: 
وضعیت درختان خطرآفرین شهر به صورت مستمر توســط کارشناسان سازمان پارک ها و فضای 
سبز رصد می شود تا از بروز خطرات احتمالی جلوگیری شود.وی با بیان اینکه دستگاه »توموگراف« 
پوکی داخل درختان را سنجش می کند، تصریح کرد: در گذشته کارشناسان با توجه به عالئم ظاهری 
درختان، پوکی آنها را تشخیص می دادند، اما امروز با استفاده از دستگاه توموگراف درختان پوک شده 
با قاطعیت مشخص و قطع می شود.مرتضایی نژاد با اشاره به نگرانی مردم و اعتراض به سازمان برای 
قطع درختان سبز افزود: این درختان در ظاهر سبز و قامت برافراشته اند، اما در باطن پوک است و با 
اندک وزش بادی روی مردم یا خودروها سقوط می کند.وی گفت: درختان شهر به دالیل مختلفی 
همچون تمام شدن سن بهره دهی، پوسیدگی تنه، درآمدن ریشه ها از خاک خطرآفرین می شوند 
که برای حفاظت از جان شهروندان با توجه به احتمال سقوط، قطع آنها در دستور کار قرار می گیرد.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان ادامه داد: سال گذشته تعداد ۳۹۰ اصله 
درخت خطرآفرین و پوک شده شهر ناشی از آفت زدگی و بیماری ها قطع شد.

 پیشرفت 25 درصدی عملیات آسفالت ضلع غربی 
خیابان مقداد دوم

 مدیر منطقه ۱۵ شــهرداری اصفهان از پیشــرفت ۲۵ درصدی عملیات عمرانی زیرسازی و روکش 
آسفالت ضلع غربی خیابان مقداد دوم حدفاصل میدان ســلمان تا میدان اندوان خبر داد.مسعود 
قاسمی اظهار کرد: معابر از شریان های اصلی و یکی از فضاهای مهم شهری است که حدود یک سوم 
از وسعت شهرها را به خود اختصاص داده و ساماندهی وضع آنها قطعاگام مهمی در هدایت و کنترل 
ترافیک شهر خواهد بود.وی افزود: در راستای این امر منطقه ۱۵ نسبت به اجرای پروژه زیرسازی و 
روکش آسفالت خیابان مقداد دوم اقدام کرده که با اجرای این پروژه مهم عالوه بر کاهش بار ترافیکی 
در این مسیر شاهد کاهش چشــمگیر تصادفات جاده ای آن خواهیم بود که این امر عامل مهمی در 
تامین رضایت شهروندان در مورد عملکرد شهرداری است.مدیر منطقه ۱۵ شهرداری اصفهان با بیان 
اینکه شهرداری اصلی ترین متولی پروژه های کف سازی و روکش معابر از بعد اجرایی و نظارتی است، 
تصریح کرد: اگر آسفالت معابر با کیفیت و با استانداردهای الزم اجرا و از آن نگهداری شود، قطعا ضمن 
جذابیت خاصی که به خیابان های شهر و معابر شهری می دهد، از انجام دوباره کاری و چند باره کاری 
و صرف هزینه های گزاف و هدر رفت منابع عمومی جلوگیری خواهد شد.قاســمی ادامه داد: پروژه 
آسفالت خیابان مقداد دوم در راستای بهبود وضعیت تردد شهروندان در این خیابان اجرا خواهد شد 
که شامل اجرای عملیات هایی نظیر خاک برداری، بتن ریزی، زیرسازی و آسفالت، اجرای گارد ریل، 
تابلو و عالئم ترافیکی به طول سه هزار و ۵۶۰ متر و عرض ۸.۵ متر است که هزینه ای بالغ بر ۶۰ میلیارد 
ریال خواهد داشت.وی در خصوص اجرای این پروژه که با همکاری شرکت آب منطقه ای و آبفا صورت 
گرفت، گفت: در مذاکرات انجام شده با این شرکت ها و با توجه به اینکه در مسیر این پروژه دو خط لوله 
۱۴۰۰ آب شرب اصفهان عبور می کند و در آینده نیز خط سوم آن عبور خواهد کرد، مقرر شده شهرداری 
تمام تدابیر الزم جهت تامین ایمنی این خطوط با توجه به حجم ترافیکی نسبتا سنگین در این مسیر 

را در نظر گرفته و زیرسازی و آسفالت آن را با توجه به شرایط خاص آن اجرا کند.

معاون خدمات شهری شهردار خبر داد:

آماده سازی شهر اصفهان برای استقبال از آغاز سال تحصیلی جدید

معاون خدمات شهری شهردار اصفهان از آماده ســازی شهر به منظور 
آغاز سال تحصیلی جدید خبرداد و گفت: با توجه به نزدیکی بازگشایی 
مدارس، اقدامات گسترده ای برای آماده سازی شهر در راستای مدیریت 
مناسب این ایام در دستور کار معاونت خدمات شهری و مناطق ۱۵ گانه 
قرار گرفته است.حســین امیری اظهار کرد: شهرداری اصفهان امسال 
نیز همچون ســال های گذشــته شــهر را برای ایام آغاز سال تحصیلی 
جدید آماده می کند و شــیوع ویروس کرونا تاثیری در ارائه خدمات به 
شهروندان نخواهد داشــت.وی ادامه داد: به منظور زیباسازی منظر و 
بهبود ایمنی تردد دانش آموزان، پرچین های مورت به ویژه معابر منتهی 
به مدارس هرس و فرم دهی می شــود؛ همچنین رنگ آمیزی جداول 
و مبلمان شــهری محدوده مدارس، نظافت و پاکیزگی به ویژه محیط 
اطراف مدارس، نصب و افزودن مخازن پســماند تر و خشک در معابر 
منتهی به مدارس، تعمیرات عمرانی مورد نیــاز در محدوده مدارس از 
جمله جدول و پیاده رو، آسفالت خیابان، ساماندهی و حذف موانع به 
ویژه موانع خطرناک در مسیر تردد دانش آموزان، ساماندهی و تکمیل 
تابلوهای ترافیکی در مسیرهای منتهی به مدارس بخشی از اقدامات در 
حال اجراست.معاون خدمات شهری شهردار اصفهان با تاکید بر لزوم 
ساماندهی مسیر تردد دانش آموزان، تصریح کرد: ساماندهی کارگاه های 

عمرانی شــهری با توجه به افزایش حجم ترافیک در ایام بازگشــایی 
مدارس، نظافت و پاک سازی مادی ها و انهار به صورت ویژه، رسیدگی 
ویژه به سرویس های بهداشتی سطح شــهر، پاک سازی و جمع آوری 
پسماندها از داخل ساختمان های قدیمی و مخروبه طبق ضوابط و حذف 
تمامی زوائد موجود در معابر پیاده و باغچه های طولی معابر و رفیوژهای 
فضای ســبز، خط کشــی ترافیکی در محل های مورد نیاز به خصوص 
مسیرهای عابر پیاده، لکه گیری آسفالت معابر اصلی و فرعی در سطح 
منطقه با اشکال هندسی، تکمیل و رفع نواقص تابلو شماره گذاری معابر 
و بازنویسی و رنگ آمیزی تابلو اسامی خیابان هایی که نیاز به بازسازی 
دارند، ساماندهی، زیباسازی و ایمن سازی پل های عابر پیاده و پل های 
هوایی و رســیدگی به وضعیت ســایه بان مغازه ها با توجــه به مصوبه 
مربوطه و پاک سازی سقف آنها از ضایعات، وسایل اوراقی با هماهنگی 
مجموعه های مرتبط در شهرداری اصفهان اجرایی خواهد شد.وی با بیان 
اینکه پالکاردهای مناسب با هدف اطالع رسانی قانون مدیریت پسماندها 
به دانش آموزان در اطراف و نزدیکی مدارس نصب می شــود، تصریح 
کرد: اقدامات فرهنگی ویژه از جمله برگزاری جلسات آموزشی فرهنگ 
شــهروندی برای دانش آموزان در مدارس ضمــن رعایت پروتکل های 
بهداشتی، تشویق و ترغیب شهروندان به پاک سازی نمادها، ساماندهی 

بالکن ها و رنگ آمیزی در منازل و مناره ها با هماهنگی معاونت فرهنگی، 
اجتماعی به طور ویژه اجرایی می شود.

امیری تاکید کرد: ادامه طرح تجهیز مشترکان طرح تفکیک پسماند و 
شناســایی و تکمیل تجهیز تمامی مدارس به مخازن نگهداری پسماند 
خشک، نظافت کانکس ها، ایســتگاه های ثابت بازیافت و جمع آوری 
زوائد و زیباسازی محوطه اطراف آنها، پاک سازی و رنگ آمیزی تمامی 
پنل های منصوبه در سطح شهر )سطح پانل و پایه های مربوطه( و نصب 
پنل های جدید، الیروبی تمامی زهکشــی های سطحی )آبروها( و زیر 
دهانه پل ها، کانیوها و ساماندهی آنها، رعایت موارد ایمنی شهری اعم از 
رفع موانع و نواقص خطرآفرین عابران و خودروها، رعایت موارد ایمنی 
کارگاه های عمرانی، رفع پستی و بلندی ها و موانع موجود و حذف تمامی 
زوائد در معابر پیاده، ترمیم تمامی ترانشــه های حفاری شــرکت های 
خدماتی، هماهنگی در خصوص جمع آوری نخاله های ســاختمانی از 
سطح معابر و پیاده روهای شهر به خصوص معابر منتهی به مدارس طبق 
ضوابط، آمادگی الزم جهت جلوگیری از هرگونه سد معبر و تکدی گری 
به ویژه اطراف مدارس در تمام ایام ســال و بخصوص ایام بازگشــایی 
مدارس، بخشی دیگر از اقدامات تعریف شــده به مناسبت بازگشایی 

مدارس است.

مدیرعامل ســازمان مدیریت پســماند شهرداری 
اصفهان در نشست مشترک با معاون اجرایی این 
سازمان، به اولویت های سازمان در زمینه مدیریت 
پسماندها اشاره کرده و گفت: کاهش تولید پسماند، 
استفاده مجدد و بازیافت ســه اصل مهم در بحث 
مدیریت پسماند اســت که بخش عمده آن توسط 
شهروندان کلید می خورد.رحیم محمدی ادامه داد: 
با توجه به این که امکانات ســخت افزاری، ماشین 
آالت، ابزارها، عوامل اجرایــی، ناظران و پیمانکاران 
همگی در سایه نظارت سازمان قرار دارند، از ابتدای 
امر نگاه خــود را ابتدا بر تبیین نقش شــهروندی و 

آموزش به آن ها و در وهله بعدی بر اجرای صحیح و 
بدون نقص فرآیند مدیریت و جمع آوری با استفاده 
از امکانات موجود، متمرکز کردیم. وی در خصوص 
مهم ترین اهداف ســازمان، توضیح داد: ســازمان 
مدیریت پسماند شــهرداری اصفهان، شهروندان و 
محیط زیســت را اصلی ترین ذی نفع در پروژه ها 
و برنامه ریزی ها می داند و بر این اساس رضایت 
شهروندان، حفظ پاکی و سالمت محیط زیست در 
کنار بهره وری بهینــه را در رده اهداف خود قرار داده 
است.محمدی با اشاره به اینکه نرخ پایین مشارکت، 
کنترل فرآیند مدیریت پســماند را ســخت تر می 
کند، اضافه کرد: هر چقدر فرآیندهای ابتدایی تولید 
پسماند در خانه تحت کنترل قرار بگیرد و مشارکت 
افزایش یابد، به طور قطع کیفیت مدیریت پسماند 

بهبود می یابد که این خود مستلزم ایجاد زیرساخت 
های فرهنگی، آموزش و فرهنگ ســازی اســت تا 
بتوانیم ابتدا اعتماد عمومــی را باال ببریم و در ادامه 
همکاری آن ها را با طرح ها و برنامه های سازمان 
افزایش دهیم.مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند 
شهرداری اصفهان به لزوم تبیین فرآیندهای اجرایی 
مدیریت پسماند به منظور ایجاد آگاهی و انگیزه در 
شهروندان اشاره کرده و افزود: اگر شهروندان را به 
این سطح از آگاهی برســانیم می توانیم به تحقق 
ماموریت های اصلی سازمان کمک کنیم و مواردی 
مانند کاهش میزان پســماند تولیدی و جداسازی 
پســماندهای تر و خشــک را رقم بزنیم که در این 
صورت می توان گفت گام درستی برداشته ایم و از 

احداث خطوط جدید بی نیاز خواهیم شد.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان تاکید کرد:

هدف محوری، اعتمادسازی و نظارت؛ ارکان اصلی 
فرآیندهای سازمان های مدیریت پسماند

اقدامات فرهنگی ویژه از جمله برگزاری جلسات آموزشی 
فرهنگ شهروندی برای دانش آموزان در مدارس ضمن 
رعایت پروتکل های بهداشتی، تشویق و ترغیب شهروندان 
به پاک سازی نمادها، ساماندهی بالکن ها و رنگ آمیزی در 
منازل و مناره ها با هماهنگی معاونت فرهنگی، اجتماعی به 

طور ویژه اجرایی می شود

تاکید امام جمعه اصفهان:

 کانون پرورش فکری در تربیت کودکان و نوجوانان
 نقش کلیدی دارد

نماینده ولی فقیه و امام جمعه اصفهان با اشاره به فعالیت های تاثیرگذار کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان، نقش این نهاد را در تربیت بچه ها بسیار کلیدی دانست.آیت ا... سیدیوسف طباطبایی نژاد 
در دیدار با مدیرکل کانون اســتان اصفهان ضمن قدردانی از فعالیت ها و برنامه های کانون در روزهای 
شیوع بیماری کرونا گفت: فعالیت های این مجموعه زیربنایی است، چرا که دوران کودکی و نوجوانی 
را پوشش می دهد.وی افزود: همان گونه که بارها از سوی امامان معصوم بیان شده فکر، ذهن و قلب 
بچه ها مانند زمین آماده است و اگر بذر خوب در آن کاشته شود، نتیجه خوبی به بار می نشیند.آیت ا... 
طباطبایی نژاد ادامه داد: بهتر است از این دوران به خوبی اســتفاده و آموزش های مفید علمی، ادبی، 
هنری و دینی متناسب به نوجوانان ارائه شود.امام جمعه اصفهان با بیان این که تولید فیلم و نمایش 
برای کودکان و نوجوانان  با محتواهای مذهبی از  ضرورت هاست، یادآور شد: امروزه محتوای فیلم ها 
برای نوجوانان متناسب با ساختار سنی آن ها نیست و الزم است کانون بیشتر تالش کند تا محتواهای 
متناسب با الگوبرداری از دین و فرهنگ کشور خودمان برای نوجوانان و کودکان تولید کند.وی هم چنین 
با اشاره به اهمیت شناسایی  ظرفیت  و استعداد کودکان اظهار کرد: باید برای آموزش به کودکان به ویژه 
در موضوع های دینی و مذهبی اولویت بندی صورت گیرد و آموزش ها متناســب با سن آن ها باشد تا 
بچه ها را خسته یا دین زده نکند.نماینده ولی فقیه در اصفهان در پایان با اشاره به فعالیت های مفیدی که 
در کانون برای گروه های سنی مختلف انجام می شود، عنوان کرد: استعداد سنجی که در کانون انجام 
می شود از فعالیت های خوبی است که کودکان و نوجوانان را برای انتخاب های آینده راهنمایی می کند.

 همایش خانوادگی عاشورائیان 
درمیدان صبحگاه لشکر14 امام حسین)ع( 

همایش خانوادگی عاشــورائیان به مناسبت شهادت ســرور وساالرشــهیدان حضرت اباعبدا...
حسین)علیه السالم( با رعایت نکات کامل بهداشتی درمیدان صبحگاه لشکر۱۴ امام حسین)ع(

برگزارشد.به گزارش خبرگزاری روابط عمومی وتبلیغات لشکر۱۴ امام حسین )علیه السالم(، امام 
جمعه رهنان دراین مراسم به مصیبت امام حســین)علیه السالم( و حکمت هایی که در صحرای 
کربال رخ داد اشاره کرد و گفت: وقتی امام حسین)علیه السالم( طفل شش ماهه را به میدان جنگ  
می آورد حکمتش این است که در قیامت دشمن بهانه ای نداشته باشدکه اگر طفل شیرخواره رابه 
ما تحویل می دادی ما اوراســیراب می کردیم. امام با اینکه می داند اگر طفل را به میدان ببرد به او 
رحم نمی کنند باز اورا سردست گرفت وفرمود:)ای مردم،شما با من عداوت ودشمنی داریداما این 
شیرخواره طفلی اســت که گناهی ندارد،او را بگیرید وســیرابش کنید(،اما دشمن به جای سیراب 
کردن طفل شش ماهه به گلوی اوتیری می زنند که طبق مقاتل وروایات تیرسه شعبه بوده واین گونه 
تیرها مخصوص مردان جنگی وقوی است نه طفلی که شش ماه بیشتر عمر نداشت. حجت االسالم 
محمدی در ادامه به دعوت امام)ع( توسط مردم کوفه اشــاره وبیان داشت: امام طی خطبه ای که 
جلوی سپاه دشمن خواند به این موضوع اشاره کردکه ای مردم کوفه، شماها بودید که با نامه های 
فراوان مرادعوت کردید حال چه شده که جلوی من ایستاده اید؟ درروایات آمده که خیلی ها این 
موضوع راانکارکردند؛ اما امام حسین)علیه السالم(نامه های بسیاری ازآنان را بلند کرد، دست خط 
ومهرشان را به همه نشان داد، ازجمله خودعمرسعد یا شبث ابن ربعی ودیگر بزرگان کوفه، حکمت 
کار امام حسین)علیه الســالم( این بوده که حجت را برآنها تمام کند و بهانه را برای قیامت از آنان 
بگیرد.الزم به ذکراست که این برنامه با قرائت قرآن وزیارت عاشورا با حضور کارکنان رسمی وخانواده 
آنها  برگزارشــد و در ادامه مداح اهل بیت کربالیی حمید شــمس به مداحی وسینه زنی پرداخت. 
درپایان این برنامه گروه ســرود گلبانگ معرفت، اجرای برنامه زنده در وصف عاشورا ویاران امام 

حسین)علیه السالم( را داشتند.

با مسئولان

خبر خوان

تپه اشرف در انتظار آزادسازی

خبر ویژه

تپه اشــرف همچنان با یــک معضل بزرگ 
درگیر اســت و ادامه کاوش هــا در آن منوط 
به آزادســازی محوطه های اطراف آن است. 
طی ســال هایی که اهمیت ایــن بخش از 
اصفهان درک نشده بود و به عنوان یک زمین 
کشــاورزی به آن نگاه می شــد، باعث شد 
تا شــهرداری یک فضای ســبز و همچنین 
نمایشــگاه بین المللی استان اصفهان در آن 
ســاخته شــوند.حاال علیرضا جعفری زند، 
سرپرســت هیئت باســتان شناســی تپه 
اشرف معتقد اســت که بخش زیادی از آثار 
تپه در زیر خیابان مجاور تپه، فضای ســبز و 
پارکینگ نمایشــگاه قرار دارد. البته در طرف 
مقابل شهرداری اصفهان نیز قول همکاری و 
مساعدت برای انجام این آزادسازی ها داده 
است.رضا اخوان ، مدیر منطقه چهار شهرداری 
اصفهان اعالم کرده که ســاماندهی سیما و 
منظر شــهری و بازآفرینی و باز زنده سازی 
محیــط شــهری در اولویــت فعالیت های 
مدیریت شــهری اصفهــان قــرار گرفته و 
شــهرداری منطقه چهار نیز نجات بخشی و 
احیای تپه اشرف را در دســتور کار خود قرار 
داده است. در همین راستا به تازگی اداره کل 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
استان اصفهان نیز با شهرداری تفاهم نامه ای 

امضا کرده اند.
جعفری زند در همین باره می گوید: قول هایی 
داده شده، اما همچنان به پای عمل نرسیده و 
امیدواریم فضای محدوده فعالیت ما هرچه 
زود گسترش یابد. امیدوارم جلسات تعیین 
تکلیف تپه طوالنی نشود و به صورت پیوسته 
بتوانیم به کاوش ها ادامه دهیم.سرپرســت 
هیئت باســتان شناسی تپه اشــرف ادامه 
می دهد: برای ادامه کاوش ها به فضای سبز و 
خیابان مجاور تپه احتیاج داریم. ضمن اینکه 
مشکالت مالی نیز موجود است و باید نهادی 
هزینه های کاوش را بر عهده گیرد.وی اضافه 
می کند: حتی با محدودیت های موجود هنوز 
کار ما در تپه به پایان نرســیده، زیرا هرچه به 
عمق بیشتری می رویم به آثار دیگری دست 

پیدا می کنیم.

مطالعات امکان سنجی فنی، مالی و اقتصادی استفاده از اتوبوس های برقی در شهر اصفهان پژوهش جدید فناوران شهرک علمی وتحقیقاتی اصفهان است.
این طرح به عنوان پژوهشی مسئله محور در حوزه بهره بردار معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان، حاصل تالش فناوران شرکت دانش بنیان پژواک 
طرح ایرانیان، مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان است.هدف از این مطالعه مقایسه تکنولوژی انواع اتوبوس ها و بررسی امکان سنجی فنی استفاده 
از اتوبوس های برقی در شهر اصفهان است.در این مطالعه، انواع اتوبوس های برقی و ویژگی مربوط به آن ها همچون فناوری ساخت، زیرساخت های موردنیاز 
و بازار تولیدی آن ها بررسی شده است.نتایج حاصل از پژوهش نشــان می دهد در مرحله جایگزینی اتوبوس دیزلی با اتوبوس گازسوز، با توجه به افزایش 
هزینه های تعمیر و نگهداری و هزینه سوخت برای شهرداری ها و سابقه نامناسب اســتفاده از اتوبوس های گازسوز قدیمی در سیستم اتوبوسرانی و باوجود 
نتایج مثبت اقتصادی از نگاه ملی و شهرداری به دلیل بازدهی نداشــتن مالی برای شهرداری، با مغتنم شمردن فرصت جایگزینی به نظر می رسد حرکت به 

سمت استفاده از اتوبوس های برقی درمقایسه با اتوبوس گازی موثرتر باشد.

مطالعات امکان سنجی فنی و اقتصادی استفاده از اتوبوس های برقی در اصفهان

تهیه 300 سبدکاالی 
معیشتی به یاد 
300 شهید محله 

چهارسوق 
در طرح کمک های مومنانه هیئت 
انجمن اسالمی چهار سوق اصفهان 
۳۰۰ سبدکاالی معیشتی به یاد ۳۰۰ 
شهید محله تهیه و بین نیازمندان 

توزیع شد.

وز عکس ر

عکس: تسنیم
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هر کسی می تواند موفق شود؛ اما برای رسیدن به موفقیت باید 
بتوانید همانند یک فرد موفق رفتار کنید. برای دســت یابی به 
اهداف تان باید نگرش تان را تغییر دهید تا اعمال و رفتارهایتان 
هم اصالح شود. در ادامه به شــما می گوییم افراد موفق از چه 
جمالت مثبتی استفاده می کنند. شــاید ندانید تکرار جمالت 
مثبت تا چه اندازه روی زندگی شــما تاثیر دارد؛ پس بهترین 
جمالت را با خود تکــرار کنید تا هر روز یک قــدم به موفقیت 
نزدیک تر شــوید. افکار ما به اعمال مان تبدیل می شــوند، به 
خصوص وقتی که به دنبال موفقیت باشیم. دستاوردهای ما 
به اعمال ما وابسته اســت، نه افکارمان؛ با وجود این اعمال ما 
تحت تاثیر افکارمان هســتند.در ادامه جمالت مثبتی که افراد 
موفق هر روز تکرار می کنند را بیان می کنیم. این جمالت تاثیر 
فوق العاده ای روی اعمال شان می گذارد و در نهایت آن ها را به 
ســمت موفقیت های بزرگ تر می برد.شاید امروز نتوانم تمام 
کارها را انجام دهم، اما قطعا یک قدم کوچک بر می دارم. بدون 
توجه به این که چه برنامه، اهــداف و ایده هایی دارید تا وقتی 
دست به کار نشــوید هیچ چیز محقق نمی شود.شک و تردید 
سبب می شود ایده هایمان عملی نشود. باید یک هدف یا ایده 
را برگزینید و شــروع کنید؛ تنها کافی است قدم اول را بردارید. 
همیشه اولین قدم به سوی موفقیت سخت ترین قدم است؛ 

اما ادامه مسیر آسان تر خواهد بود.
امروز کار متفاوتی انجام می دهم

جالب است بدانید انجام کاری که دیگران از آن دوری می کنند 
بهترین راه برای متفاوت بودن است. پس کاری را انتخاب کنید 
که اطرافیان تان در حالت عادی انجام نمی دهند، آن کار حتی اگر 

کوچک و ساده است، باز هم انجامش دهید. پس شما با انجام 
آن کار فرد متفاوتی خواهید بود.این مسیر را ادامه دهید و هر روز 
به دنبال کاری بروید که تاکنون کسی انجام نداده است. بعد از 
یک هفته فردی متفاوت و بعد از یک سال شگفت انگیز خواهید 
شد و به همین سادگی از دیگران متمایز می شوید.پس با این 
روش شــما اعتماد به نفس و اراده بیشتری خواهید داشت و 

با شوق و اشتیاق بیشتر در مسیر موفقیت گام بر می دارید.

امروز با یکی از ترس هایم مقابله می کنم
خیلی از افراد از ناشناخته های اطراف خود واهمه دارند. هیچ 
چیزی به قدری که فکر می کنیم ترسناک نیست. خیلی جالب 
و هیجان انگیز است که بتوانید بر ترس هایتان غلبه کنید. با گفتن 
جمله »فوق العاده است، همین االن انجامش دادم« به قدری 
هیجان زده می شوید که تاکنون همانند آن را تجربه نکرده اید.

پس هر روز به دنبال کاری بروید که شــما را از نظر جســمی و 
روحی به چالش بکشد و برای تان ترسناک باشد. نگران نباشید، 

قطعا برای هر مشکلی راه حلی پیدا خواهید کرد.
امروز قدردان اطرافیانم خواهم بود

خیلی از کارها بیش از مهارت نیازمند تالش مداوم هســتند. 
برخی وظایف بسیار آســان هســتند؛ اما باید همانند هر کار 
دیگری برای انجام آن ها تالش شــود. در مقابل کسانی که بی 
چشم داشــت کار می کنند تنها به یک تشکر اکتفا نکنید، بلکه 
کلمه  محبت آمیزی به کار ببرید و با آن ها ارتباط چشمی برقرار 
کنید.حتما در اطراف خود کسانی را می بینید که تالش زیادی 
می کنند؛ اما کســی به آن ها توجهی ندارد. بــا خود وعده کنید 
که هر روز به یکــی از آن ها توجه کنید. با ایــن کار احترامی به 
 دســت می آورید که از ایجاد این تغییر کوچک در زندگی تان 

به وجود آمده است.

آشپزی

حلوای نارگیلی
 مواد الزم: تخم مرغ دو عدد، آرد دو پیمانه، روغن سه چهارم 

پیمانه، پودر نارگیل دو قاشق غذاخوری پر، آب یک و نیم پیمانه، شکر 
یک و نیم پیمانه،گالب نصف پیمانه،زعفران آب کرده دو قاشق چای خوری
مراحل تهیه : برای درست کردن این حلوای خوشمزه ابتدا باید شهد حلوا 

را درست کنیم. برای این کار در یک قابلمه مناسب آب، شکر و  گالب را مخلوط 
می کنیم و روی شعله مالیم قرار می دهیم تا شکر به طور کامل در آب حل شود.

بعد از اینکه آب شروع به جوشیدن کرد، حرارت زیر قابلمه را خاموش می کنیم و زعفران را اضافه 
می کنیم و هم می زنیم و کنار می گذاریم.در این مرحله آرد الک شده را در یک تابه روی حرارت 

مالیم می گذاریم و به مدت 20 دقیقه تفت می دهیم تا بوی خامی آرد از بین برود. سپس 
روغن و پودر نارگیل را اضافه می کنیم و تفت می دهیم.بعد از اینکه حلوا طالیی رنگ شد، 
شهد آماده شده را به مواد حلوا اضافه می کنیم و روی حرارت مالیم هم می زنیم تا حلوا 
جمع شود. سپس حرارت زیر تابه را خاموش می کنیم و صبر می کنیم تا حلوا از داغی 

بیفتد.حاال حلوا را داخل قالب های سیلیکونی می ریزیم و به مدت دو ساعت در 
یخچال قرار می دهیم تا خودش را بگیرد. سپس قالب را برمی گردانیم 

و حلواها را با گردو، پسته و نارگیل تزیین می کنیم. امیدواریم از 
خوردن این حلوا نارگیلی خوشمزه لذت ببرید.

جمالت تاثیرگذاری که افراد موفق هر روز با خود تکرار می کنند

 نخستین تصاویر از فصل دوم
 »نیروی اهریمنی« منتشر شد

 انیمیشن »خورده شده« ایرانی 
در جشنواره بالک آمریکا

 نخستین تصاویر از فصل دوم سریال تلویزیونی »نیروی 
اهریمنی « توسط کمپانی »اچ بی او« منتشر شد، این سریال به 
زودی پخش خود را آغاز خواهد کرد.این سریال به تهیه کنندگی 
نیو الین سینما، جین ترانتر و جولی گاردنر برای »اچ بی او« تولید 
می شود. قبل از پخش سراسری فصل نخست، این مجموعه برای 
فصل دوم و مشتمل بر 8 قسمت مجوز ساخت گرفته است.

انیمیشن کوتاه »خورده شده« به کارگردانی محسن رضاپور، به بخش 
مسابقه  هفدهمین دوره جشنواره  انیمیشــن »بالک« در نیویورک 
آمریکا راه یافت. جشنواره بالک یکی از جشنواره های معتبر انیمیشن 
آمریکاست که از هفده سال پیش، به صورت ساالنه در بروکلین برگزار 
می شود.انیمیشن »خورده شده« از تولیدات مرکز گسترش سینمای 
مستند و تجربی است و در جیبی استودیو ساخته شده است.

با آغاز هوشمند سازی ایستگاه های حفاظت کاتدی خطوط انتقال مواد نفتی 
در منطقه اصفهان سه ایستگاه خمینی شهر، جهادآباد و سنگبری به سیستم 

هوشمند مجهز شدند.
رحمت ا...مصباح، رییس حفاظت از خوردگی با اعالم خبر فوق گفت: یکی 
از روش های پیشگیری از خوردگی خطوط لوله استفاده از سیستم حفاظت 
کاتدی به همراه اعمال پوشش مناسب است و ارزیابی پتانسیل حفاظت کاتدی 
دارای موانعی است که در این راستا شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت در صدد 

استفاده از سیستم هوشمند جهت پایش برآمد.
 وی افزود: در این رابطه واحد خوردگی منطقه اصفهان پس از بررسی و

  استعالم با همکاری منطقه 2 عملیات انتقال گاز نسبت به تامین 3 
 دستگاه پکیج سیستم هوشمندسازی اقدام و با همکاری واحد تعمیرات

  برق منطقه روی ترانس های ایستگاه های در نظر گرفته شده نصب شد. 
 از جمله قابلیت های این دستگاه ها پایش، کنترل و تنظیم لحظه ای

  سیستم حفاظت کاتدی از راه دور است  و طبق برنامه ریزی انجام شده 
در نظر داریم تمامی ایستگاه های حوزه استحفاظی را به این سیستم 
 تجهیز کنیم.با توجه به همکاری واحد تعمیرات برق منطقه در این پروژه، 

در ادامه احسان جوالیی کارشناس واحد تعمیرات برق منطقه در تشریح 
لوله مواد نفتی  عملکرد این سیستم گفت: اعمال جریان به خطوط 

 توسط ترانس حفاظت کاتدی به عواملی همچون مقاومت اهمی بستر خاک 
بستگی دارد که در طول سال با افزایش و یا کاهش مقاومت زمین مقدار 
جریان تزریقی نیز تغییر پیدا می کند که صحت عملکرد ترانس را تحت تاثیر 

قرار می دهد.
 وی بیان داشت: جهت رفع مشکالت فوق، با درخواست و همکاری
  واحد حفاظت از خوردگی منطقه، واحد تعمیرات برق اقدام به طراحی و

 اعمال تغییرات و اصالح سازی در ترانس های حفاظت کاتدی کرده و با تهیه 
سیستم هوشمند کنترل اتوماتیک و پایش از راه دور ، سه عدد از این ترانس 
ها مجهز به سیستم هوشمند شدند که از ویژگی های مهم این سیستم ولتاژ 
خروجی DC بدون ریپل است  که با تنظیم زاویه آتش تریستورها انجام می 

شود.
 وی افزود: پروسه راه اندازی و تنظیمات ترانس ها در کارگاه تعمیرات

  برق منطقه انجام و سیستم به صورت دستی، اتوماتیک و کنترل از راه 
دور تست و به واحد حفاظت از خوردگی تحویل داده شد.

آزمون استخدامی شرکت فوالد مبارکه اصفهان با حضور بیش از 30 هزار داوطلب 
در دو مقطع دیپلم )برای مشاغل اپراتوری( و لیسانس )برای مشاغل کارشناسی( 
در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه هفته گذشته، در محل دانشگاه اصفهان 
و با رعایت دستورالعمل های بهداشتی و فاصله گذاری های الزم با همکاری ستاد 
برگزاری آزمون های دانشگاه اصفهان و پشتیبانی حدود هزار نفر  برگزار شد.در 
جریان برگزاری این آزمون، مدیرعامل فوالد مبارکه، جمعی از معاونان و مدیران این 
شرکت و رییس ستاد برگزاری آزمون های دانشگاه اصفهان در خصوص برگزاری 

این آزمون سخنانی مطرح کردند.

نیروی انسانی متعهد و متخصص، رکن اساسی انجام ماموریت های سازمان است
مهندس عظیمیان ، مدیرعامل فوالد مبارکه  در باره این آزمون گفت: نه تنها در فوالد 
مبارکه، بلکه در همه بخش های جامعه، اعم از صنعت، اقتصاد، تجارت و بخش های 
اداری کشور، نیروی انسانی حرف اول را می زند و به کار گرفتن نیروی انسانی 
متعهد، متخصص، کارآزموده و دارای دانش مرتبط در بخش های مختلف منجر به 
افزایش بهره وری و انجام درست ماموریت ها خواهد شد.شرکت فوالد مبارکه در 
این سال ها برای رعایت عدالت و انتخاب بهترین ها، کارکنان خود را از طریق آزمون 
ورودی برمی گزیند و برای اینکه این آزمون به لحاظ کمی و کیفی از سطح علمی 
قابل قبولی برخوردار باشد، آن را  توسط یکی از مراکز دانشگاهی طراحی و برگزار 
می کند.به همین منظور با توجه به اینکه دانشگاه اصفهان به عنوان برگزارکننده این 
آزمون از تجربه و دانش کافی در این زمینه برخوردار است، تهیه سواالت، برگزاری 
آزمون، حفاظت و امنیت سوال ها و رعایت پروتکل های بهداشتی به این دانشگاه 
واگذار شد. در بازدیدی که از این دانشگاه داشتیم، مشخص شد پروتکل های 
بهداشتی به خوبی رعایت شده و روند برگزاری به گونه ای است که داوطلبان در 
فضایی آرام، با امکانات کافی و بدون نگرانی از  سالمتی خود  در  آزمون شرکت 
کرده اند. امیدواریم از بین داوطلبان بهترین ها را انتخاب کنیم و در فوالد مبارکه در 
خدمت آنها باشیم.نقش مهم نیروی انسانی در موفقیت ها و تحقق ماموریت های 
سازمانی انکارناپذیر است؛ به گونه ای که اگر امکانات، دستورالعمل ها، سازماندهی 
و مدیریت سازمان ها در بستر نیروی انسانی دارای دانش، تعهد، انگیزه و آموزش 
دیده قرار نگیرد، سازمان کارایی الزم را نخواهند داشت. بنابراین رکن اساسی انجام 
ماموریت های دستگاه ها نیروی انسانی آنهاست.توجه به مسائل معیشتی کارکنان 
از مهم ترین مباحثی است که همواره در نظر گرفته شده است؛ چراکه این موضوع 
در افزایش انگیزه و آسودگی خاطر آنها و در نتیجه در افزایش بهره وری سازمان 

تاثیر بسزایی دارد. همواره بر این موضوع تاکید داشته ایم که از میان 9 معاونت فوالد 
مبارکه، مهم ترین آنها معاونت نیروی انسانی است. اگر این معاونت کار خود را 
صحیح و کامل انجام دهد، سایر معاونت ها و قسمت ها  نیز می توانند در بستری آرام 
و کارآمد وظایف خود را انجام دهند.یکی از اهداف اجرای توسعه ها در گروه فوالد 
مبارکه، پس از توسعه صنعت فوالد و ظرفیت و میزان تولید آن، ایجاد فرصت های 
شغلی برای جوانان کشور به عنوان یک رسالت و مسئولیت اجتماعی است. در 
همین راستا ابرپروژه نورد گرم شماره 2 می تواند اشتغال زایی خوبی برای جوانان به 
همراه داشته باشد. در این پروژه حداقل برای هزار نفر به صورت مستقیم و 8 هزار 

نفر به صورت غیرمستقیم فرصت شغلی ایجاد خواهد شد.

فرآیند استخدام و جذب نیروی انسانی یکی از مهم ترین 
فرآیندهای توسعه منابع انسانی در سازمان هاست

عباس اکبری، محمدی معاون نیروی انسانی و سازماندهی شرکت فوالد مبارکه 
درباره این آزمون گفت: ساعت 8 صبح روز چهارشنبه 8 شهریورماه زنگ آغاز آزمون 
استخدامی فوالد مبارکه با رعایت پروتکل های بهداشتی در شرایط کرونایی زده شد 
تا داوطلبان طی سه روز برای استخدام در شرکت فوالد مبارکه با هم رقابت کنند.

آزمون استخدامی شرکت فوالد مبارکه در 32 رشته برگزار شد تا از میان 30 هزار    و 
136 داوطلب، 527 نفر از طریق برگزاری آزمون کتبی )دانشی(، ارزیابی مهارتی 
و مصاحبه )برای مشاغل اپراتوری(، کانون ارزیابی شایستگی )برای مشاغل 
کارشناسی(، معاینات طب صنعتی )برای سنجش سالمت، توانایی جسمی و 
ویژگی های روانشناختی( و گزینش، جذب شرکت فوالد مبارکه شوند.ازآنجاکه 
مهم ترین سرمایه یک شرکت، منابع انسانی آن است، توجه ویژه به این فرآیند 
نوعی سرمایه گذاری بلندمدت برای آینده شرکت محسوب می شود. در این 
راستا شرکت فوالد مبارکه نظام جذب خود را به صورت علمی، نظام مند و مبتنی بر 
شایستگی، با هدف تناسب بیشتر شغل و شاغل طراحی کرده است.فرآیند جذب 
شرکت فوالد مبارکه مشتمل بر مراحل آزمون کتبی، کانون ارزیابی، ارزیابی مهارتی، 
معاینات طب صنعتی، گزینش، آموزش و جامعه پذیری و کارورزی اولیه است. 
پس از پایان این فرآیند در نهایت بیش از 500 نفر در شرکت فوالد مبارکه مشغول به 
کار خواهند شد.همچنین به گونه ای برنامه ریزی شده است که بیش از 1000 نفر نیز 
در شرکت های گروه فوالد مبارکه به کار گرفته خواهند شد. در راستای رهنمودهای 
مقام معظم رهبری مبنی بر ایجاد اشتغال پایدار در سطح کشور، آزمون های سایر 

شرکت های گروه فوالد مبارکه نیز در حال برنامه ریزی و انجام است.

منصور یزدی زاده، مدیرعامل ذوب آهن اصفهان به مناسبت فرا رسیدن روز ایثار و 
شهادت ذوب آهن پیامی را صادر کرد. در این پیام آمده است:» نقش ذوب آهن 
اصفهان وکارکنان غیرتمند و سخت کوش آن در پیروزی انقالب اسالمی  و بعد از 
آن  تالش وهمت شان در جهت استقالل و خودکفایی کشور و حضور حماسی  آن 
ها در دفاع مقدس و برآورده ساختن نیازهای فنی، مهندسی و تدارکاتی  جنگ 
تحمیلی بر همگان روشن است.در زمانی که  بسیاری از ذوب آهنی ها  در خط 
مقدم جبهه های غرب و جنوب کشور با ایثار جان شان به شهادت می رسیدند 
، برخی به اسارت رفته ، دیگرانی مجروح می شدند و تا پایان عمرشان سختی 
و رنج را به جان می خریدند،  عده ای دیگر نیز در دل کارخانه و در خط تولید 
با نهایت تالش برای  رونق وگردش چرخ  های تولید  این شرکت تا پای جان 
ایستادگی می کردند.در این میان روز 10 شهریورماه  سالروز شهادت 29 نفر از 
همکارمان بر اثر بمباران هوایی کارخانه توسط دشمن زبون بعثی ، تا ابد در خاطره 
ایران اسالمی می ماند. صنعتگران و کارکنان حماسه آفرین دوران دفاع مقدس 
در خط مقدم جبهه صنعت و جبهه های نبرد حق علیه باطل از هیچ کوششی دریغ 
نکردند  تا با خون خود ، درخت اسالم و میهن اسالمی مان استوار و پا برجا بماند.

این روز که به نام  » روز ایثار و شهادت ذوب آهن « نام گذاری شده باعث افتخار 
کارکنان این مجموعه بزرگ صنعتی و خانواده های عزیز آن هاست . تقدیم این 
شهیدان پر افتخار و در مجموع تقدیم  287 شهید سرافراز ذوب آهنی سرآمد 
افتخارات  این مجموعه است.  اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و نام این شهیدان 
گرانقدر ، سالم  و درود  خالصانه  خودم را به پیشگاه  امام )ره( ،  تمامی شهدا ، 
جانبازان ، آزادگان  و تمامی ایثارگران انقالب اسالمی  و دفاع مقدس و خانواده 
های معزز و صبور آن ها  در ذوب آهن اصفهان تقدیم نموده  ، عزت و سرافرازی 

همگان را از خداوند متعال خواهانم .«

هوشمندسازی ایستگاه های حفاظت کاتدی منطقه اصفهان برگزاری آزمون استخدامی شرکت فوالد مبارکه با حضور  بیش از 30 هزار داوطلب

پیام مدیرعامل ذوب آهن اصفهان به مناسبت روز ایثار و شهادت ذوب آهن
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