
پیش بینی شده که 27 درصد از مشترکان در سطح استان از برق رایگان بهره مند شوند؛

چراغ »برق  امید« روشن شد
3

 حلقه مفقوده مبارزه با کرونا 
 به گفته استاندار اصفهان در زمان حاضر ۳۷ درصد از مردم استان از ماسک استفاده می کنند؛
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آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

شرکت عمران شهر جدید بهارستان 

 شرکت عمران شهر
 جدید بهارستان
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شرکت عمران شهر جدید بهارستان در نظر دارد انتخاب پیمانکار انجام امور خدمات پشتیبانی به صورت حجمی به شرح زیر را در بهارستان از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 
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دور جدید مذاکرات »حریری« با احزاب سیاسی لبنان
رییس جریان المستقبل لبنان پیش از آغاز مذاکرات پارلمانی برای تعیین نخست وزیر جدید، دور 
تازه ای از رایزنی ها با احزاب سیاســی را آغاز کرد.سعد حریری، نخســت وزیر سابق لبنان چند روز 
مانده به مذاکرات فراکســیون های پارلمانی، با مراجعه مکرر به بعبدا و عین التینه و تالش برای به 
شور گذاشتن طرح خود با میشل عون، رییس جمهور و نبیه بری، رییس پارلمان لبنان دور تازه ای از 
رایزنی ها با احزاب سیاسی را آغاز کرد.حریری طبق توافق تلفنی با رییس جمهور و رییس پارلمان، 
قبل از ظهر  روز دوشنبه با میشل عون دیدار کرد.الشرق االوسط نیز  نوشته بود، حریری مذاکرات خود 
را با نجیب میقاتی، فؤاد السنیوره و تمام سالم، نخست وزیران سابق برای مرحله مابعد نامزدی اش 
آغاز خواهد کرد.حریری پیش از این اعالم کرد که او نامزد احتمالی پست نخست وزیری برای توقف 

فروپاشی اقتصادی در لبنان است.

»امامعلی رحمان« بار دیگر رییس جمهور تاجیکستان شد
نتایج آرای شمرده شده انتخابات ریاست جمهوری اخیر تاجیکستان، پیروزی قاطع رییس جمهور 
این کشور در این انتخابات را نشــان داد.به نقل از خبرگزاری رویترز، کمیسیون مرکزی انتخابات 
تاجیکستان اعالم داشت، امامعلی رحمان، رییس جمهور این کشور توانسته با کسب ۹۰.۹۲ درصد 
آرا برای پنجمین دور به ریاست جمهوری برسد.امامعلی رحمان ۶۸ ساله که متحد روسیه است از 
سال ۱۹۹۲ اداره کشور فارسی زبان و ۹.۵ میلیون نفری تاجیکستان را در دست داشته و تا حد زیادی 
انتظار می رفت در این انتخابات هم با توجه به غیبت مخالفان داخلی قدرتمند برای یک دور هفت 

ساله دیگر به ریاست جمهوری برسد.

مخالفت »فائوچی« با حضور در فیلم تبلیغاتی ترامپ 
 رییس مرکز پیشگیری از بیمارهای آمریکا اعالم کرد که حاضر نشده در فیلم تبلیغاتی ترامپ درباره کرونا 
حضور داشته باشد و استفاده از حرف های وی در این فیلم بدون اجازه بوده است.براساس گزارش رویترز، 
این فیلم تبلیغاتی که هفته گذشته منتشر شده درباره تالش های دولت ترامپ برای مقابله با ویروس 
کروناست.در فیلم از حرف های قدیمی فائوچی استفاده شده و برخی از اظهارات وی انتخاب شده است 
که گویی در حال تمجید از رییس جمهور آمریکاست.در این تبلیغ نشان داده می شود که فائوچی می گوید، 
»من تصور نمی کنم که فرد دیگری بتواند کار بیشتری انجام دهد.« فائوچی در بیانیه ای در این زمینه گفت، 
در طول ۵۰ سال خدمت عمومی، هیچ وقت صراحتا از یک حزب یا کاندیدای سیاسی حمایت نکرده ام.

وی افزود: صحبت هایی که از من در این تبلیغات پخش شده بدون اجازه بوده و از یک بحث گسترده من 
راجع به تالش های مقامات بخش درمان و سالمت عمومی فدرال استخراج شده است.

آلمان خواستار تحریم رییس جمهور بالروس شد
وزیر خارجه آلمان گفت پیشنهاد قرار دادن نام »الکساندر لوکاشنکو« در فهرست تحریمی اتحادیه اروپا 
را مطرح کرده است.به گزارش خبرگزاری روسی »تاس«، وی در سخنانی پیش از ورود به جلسه شورای 
اتحادیه اروپا در سطح وزیران، گفت: ما درباره بالروس مذاکره خواهیم کرد. باید بپذیریم که وضعیت )در 
بالروس( از آخرین جلسه بهبود پیدا نکرده و خشونت ادامه دارد.این دیپلمات آلمانی افزود: من پیشنهاد 
کردم روند تصویب بسته جدید تحریم ها را آغاز کنیم و لوکاشــنکو هم جزو افرادی است که قرار است 
تحریم ها علیه او اعمال شود.پیش تر آلمان برای اعمال فشار بیشتر بر دولت لوکاشنکو، »مانفرد هوترر« 
سفیر برلین در بالروس را به طور موقت به کشــورش بازگرداند.در ادامه فشارهای هماهنگ کشورهای 
غربی علیه رییس جمهور بالروس، انگلیس هم بعد از ۷ کشور اروپایی اعالم کرد که موقتا سفیر خود در 
مینسک را فراخوانده است.بنابر گزارش شبکه »بی بی سی«، »دومینیک راب« وزیر خارجه انگلیس اعالم 

کرد که لندن در حمایت از لهستان و لیتوانی، سفیر خود در بالروس را »موقتا« به لندن برگردانده است.

رهبر معظم انقالب:

ترسوها حق ندارند اسم عقالنیت را بیاورند

حضرت آیت ا... خامنه ای، فرمانده معظم کل قوا صبح دیروز در ارتباط 
تصویری با مراســم مشــترک دانش آموختگی دانشگاه های افسری 
نیروهای مسلح در دانشگاه افسری امام علی علیه السالم، الزمه  حفظ 
اقتدار و هویت ملی و تامین منافع ملی را محاسبه صحیح و عقالنی از 
تهدیدها و ظرفیت ها در مسائل مربوط به »قدرت دفاعی«، »استحکام 
و ثبات اقتصادی« و »توانایی و قوام فرهنگی« دانستند و تاکید کردند: 
مشــکالت اقتصادی و معیشتی مردم، به شــرط »تالش شبانه روزی 
مسئوالن« و »مدیریت قوی، جامع و خسته نشــو« و »تمرکز بر تولید 
داخلی و چشم امید نداشتن به خارج« قابل حل هستند و سروصداهای 

اراذل مسلط بر ملت آمریکا هم نباید ذهن کسی را مشغول کند.
حضرت آیت ا...خامنه ای، اجرای مراســم مشــترک دانش آموختگی 
دانشگاه های نیروهای مسلح را فرصتی برای استفاده از تجارب یکدیگر 
و هم افزایی بیشــتر خواندند و افزودند: جوانانی که در دانشــگاه های 
نیروهای مســلح تحصیل می کنند در واقع تامین کنندگان و حافظان 
امنیت به عنوان یک ارزش بســیار واال و یک عنصر حیاتی برای کشور 

محسوب می شوند.
در ادامه گزیده ای از بیانات معظم له را می خوانید:

  نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران حقیقتا نیروهایی آبرومند 

و شرافتمند هستند.
 برای تامیــن منافع ملــی و حفــظ موجودیت و هویــت ملی باید 
محاســبات دقیق و منطقی از حد و اندازه  واقعی تهدیدها و همچنین 
ظرفیت ها و اســتعدادهای واقعی کشور وجود داشــته باشد. قدرت 
دفاعی برآمده از چنین محاسبات عقالنی، موجب می شود که مسئوالن 

و مردم با طمأنینه و آرامش مشغول کارهای اساسی شوند.
  عقالنیت به معنای محاسبه  صحیح است. بعضی ها اسم عقالنیت و 
عقل را می آورند اما منظورشان ترس، انفعال و فرار از مقابل دشمن است 
درحالی که فرار کردن و ترسیدن، عقالنیت نیست. ترسوها حق ندارند 
اسم عقالنیت را بیاورند زیرا عقالنیت به معنای محاسبه  درست است. 
البته دشمن تالش دارد تا معنای غلط عقالنیت را تلقین کند و برخی هم 

نادانسته، در داخل همان حرف دشمن را تکرار می کنند.
 علت هیاهوی اراذل یاوه گو در آمریکا دربــاره  توانایی های دفاعی و 
موشکی و منطقه ای ایران ، محاسبات دقیق و عقالنی جمهوری اسالمی 
برای رسیدن به این توانایی هاست. این یاوه گویی ها ناشی از ترس آنها و 
همچنین عقب ماندگی آنها در این عرصه است؛ اما باید بدون توجه به این 
فضاسازی ها، دستگاه محاسباتی عقالنی را حفظ کرد و به لطف خداوند، 

جمهوری اسالمی در همه  این عرصه ها باز هم پیش خواهد رفت.

 باید ظلم ستیزی، عدالت خواهی و مبارزات اجتماعی نیز بر اساس 
عقالنیت باشد و گرفتار حاشیه نشویم و اصل و فرع را اشتباه نگیریم.

 من عقیــده ندارم که مســئوالن در زمینه مســائل اقتصادی تالش 
نمی کنند. تالش های زیاد و خوبی در برخی بخش ها انجام شده اگرچه 
در بعضی بخش های اقتصادی توان مدیریتی ضعیف اســت. ضمن 

اینکه مصوبات خوبی هم وجود دارد که باید پیگیری شوند.
  در هر عرصه ای که مدیریت های خستگی ناپذیر، فعال و پرنشاط را 

داشتیم، کارها پیشرفت کرده است.
  مکررا   گفته شده که عالج مشکالت اقتصادی در گرو تمرکز بر مسئله 
تولید، جلوگیری از سقوط پی در پی ارزش پول ملی و بستن رخنه هایی 

همچون قاچاق، واردات بی رویه و فسادهای مالی است.
 اگرچه بســیاری از مشــکالت ما مربوط به خارج از کشــور اســت 
اما عــالج آنهــا در داخــل و بــا تکیه بــر محاســبه درســت و نگاه 
صحیح به مســائل کشــور و منطقه و با بــه کارگیری تدبیــر، تالش، 
خرد و عزم راســخ اســت، بنابراین نباید عــالج را در خارج از کشــور 
جســت وجو کرد چرا که ما هیچ خیــر و بهره ای از خــارج نمی بینیم 
 و ســر و صدای اراذل مســلط بر ملت آمریکا نیز نباید ذهن کســی را

 مشغول کند.

ســخنگوی وزارت امورخارجه در نشســت خبری 
خود با اشــاره به پایان تحریم های تسلیحاتی ذیل 
قطعنامــه ۲۲۳۱، اظهار کرد: هفته بعــد در ۲۷ مهر 
یعنی ۱۷ اکتبر در ساعت ۰۳:۱۳ بامداد محدودیت 
های تسلیحاتی که مندرج در قطعنامه ۲۲۳۱ است، 
ملغی می شود.ســعید خطیب زاده گفت: با استناد 
به ضمیمه ۵ برجام و ضمیمــه ۲ قطعنامه ۲۲۳۱، 
پنج ســال پس از تصویب برجام ایــن اتفاق]رفع 
محدودیت های تســلیحاتی[ می افتــد. پنجمین 
سالگرد تصویب برجام است و ۲۷ مهر دو اتفاق مهم 
می افتد.وی افزود:اول اینکه نظــام مجوزخواهی 
صادرات و واردات اقالم تسلیحاتی به مقصد ایران 
به صورت خودکار ملغی می شود و دوم اینکه خاتمه 
محدودیت ســفر ۲۳ شــخص حقوقــی موضوع 
فهرست ۲۲۳۱ وفق شق ۵ بند ۶ ضمیمه ب قطعنامه 

۲۲۳۱ اتفاق می افتد که این هم از ابعاد مختلف حائز 
اهمیت است.خطیب زاده تاکید کرد: اما مهم ترین 
بعد ۲۷ مهرماه در ساعت ۰۳:۳۰ دقیقه به وقت تهران 
باور شکست تاریخی مجدد ایاالت متحده است که 
به رغم تمامی گردنکشی ها، حیله گری ها و اقدامات 
فراقانونی نتوانست کار خود را پیش ببرد و جمهوری 
اسالمی ایران بار دیگر نشان داد آمریکا آنقدر هم که 

ادعا می کند ابر قدرت نیست.
خطیــب زاده با اشــاره به ســفر ظریف بــه چین 
خاطرنشان کرد: این سفر دارای ابعاد مختلف است. 
موانع مشــخصی در برخی مــراودات عادی پیش 
آمده بود که ســفر ظریف به صورت مشخص برای 
برطرف کردن این موانع بــود. گفت وگوهای خوبی 
انجام شد و در مسیر ارتقای روابط دوجانبه در ابعاد 
تجاری و اقتصادی بــود.وی افزود: هــر دو طرف 

نگاه یکســانی به غیرقانونی بودن تحریم های یک 
جانبه و فراســرزمینی آمریکا دارند. این سفر ابعاد 
منطقه ای و فرامنطقه ای هم داشــت. چین همانند 
روسیه طرحی درباره خلیج فارس ارائه کرده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره طرح چین درباره 
منطقه نیز، گفت: ایران از هر طرحی که واقعیت های 
منطقه را شــناخته و به دنبال برقراری گفت وگوی 
درون منطقه ای باشد و سازوکارهای فراگیر را شامل 

شود، استقبال می کند.

تحلیل روزتحریم های ایران 27 مهر ملغی می شود

وز عکس ر

سفر قالیباف 
به سیستان و 

بلوچستان
رییــس مجلــس در ادامــه 
نظارت های میدانی، به استان 

سیستان و بلوچستان رفت.

 اعالم آمادگی ایران برای تسهیل مذاکرات 
میان ایروان - باکو

سفیر کشورمان در آذربایجان ضمن محکوم کردن حمله به غیرنظامیان و مناطق مسکونی در جنگ 
میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان، 
آمادگــی ایران برای تســهیل مذاکرات 
میان طرف های درگیر جنگ را اعالم کرد.

سید عباس موسوی، درباره نقض آتش 
بس در منطقــه قره باغ نوشــت: ایران 
از نقض آتش بس از ســوی جمهوری 
آذربایجان و ارمنستان متاسف است و 
حمله به غیرنظامیان و مناطق مسکونی 
را محکوم کرد.موســوی در ادامه اظهار 
کرد: ایــران آمادگی اش برای تســهیل 
مذاکرات میان طرف های در جنگ را بر اساس قوانین بین المللی، احترام به تمامیت ارضی و تخلیه 

مناطق اشغال شده اعالم می دارد.

 امیدواری به سازوکار مالی ایران و سوئیس
 در نیمه اول سال آینده

رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و ســوئیس گفت: کارایی کانال مالی ایران و سوئیس تاکنون 
در حد انتظار نبوده، اما امید است در ماه های آینده به ویژه که تحریم های جدیدی علیه بانک های 
ایرانی وضع شده، این کانال بتواند حجم باالیی از مبادله کاال میان ایران و سوییس را پوشش دهد.» 
شریف نظام مافی« افزود: تحریم ۱۸ بانک باقی مانده در فهرســت وزارت دارایی آمریکا  به منزله 
ســخت کردن بیش از حد تجارت بین المللی ایران به ویژه در زمینه کاالهای بشردوستانه نظیر غذا 
و دارو اســت .وی گفت:  تحریم این ۱۸ بانک خبر خوبی نیست؛ اما اعمال این تحریم ها در چنین 
مقطعی، نوعی حرکت تبلیغاتی قبل از انتخابات نیز تلقی می شــود؛ به ویژه که به نظر می رسد تیم 
ترامپ تا حدودی از رقیب خود عقب مانده و امکان شکست او در انتخابات چهار نوامبر آمریکا وجود 
دارد.وی اضافه کرد: چنان که به نظر می رســد آنها باقی مانده تجارت ایران را در بخش هایی نظیر 
غالت و دارو نیز مسدود کنند و در این میان، سازوکار مالی ایران و سوئیس نیز به عنوان سازوکاری 
که از قبل در مورد آن مذاکره شده، از لحاظ تئوری نباید مشمول این تحریم ها شود. باید دید آیا از 
لحاظ عملی تحریم های جدید، این سازوکار را تحت تاثیر قرار می دهد؟ که گذشت زمان، پاسخ این 

پرسش را آشکار خواهد کرد.

وزیر دفاع: 

به دنبال صادرات محصوالت دفاعی خود هستیم
وزیر دفاع گفت: یاوه گویی های ترامپ بر فعالیت صنایع دفاعی ما تاثیر ندارد و برخی از تسلیحات 
و تجهیزات خود را صادر می کنیم.امیر سرتیپ امیر حاتمی درباره لزوم استفاده از تجربه های دفاع 
مقدس در دوران کنونی اظهار کرد: هدف ما اســتفاده از تجربه بســیار مهم دفاع مقدس در حوزه 
تســلیح، تجهیز و آمادگی نیرو های مسلح است.وزیر دفاع با اشــاره به صادرات تجهیزات دفاعی 
کشورمان گفت: این حق ماست که مانند همه کشــور های دنیا نیاز های خود را تامین کنیم و آنچه 
دیگران نیاز دارند را از طریق صــادرات برای آن ها تامین کنیم و یــاوه گویی های ترامپ بر فعالیت 
صنایع دفاعی ما تاثیر نــدارد و عالوه بر تامین نیاز های خود برخی از تســلیحات و تجهیزات را هم 

صادر می کنیم.

کافه سیاست

 عضو کمیسیون امنیت ملی
 ادوار مجلس:

 دولت بی تدبیری خود را پای 
عدم تصویب CFT ننویسد

عضو کمیســیون امنیت ملــی ادوار مجلس 
گفــت: بانــک مرکــزی تدبیــر منطقــی و 
هوشــمندانه ای بــرای ســرمایه های ارزی 
ندارد، ناکارآمدی  دولت را پای CFT و پالرمو 
ننویسید.عالءالدین بروجردی  با اشاره به اظهار 
نظر محمدجواد ظریــف مبنی براینکه یکی از 
دالیل افزایش قیمت های اخیر به ویژه در حوزه 
نرخ ارز تصویب نشــدن پالرمو و CFT است، 
اظهار داشت: چنین حرف هایی فرافکنی های 
بی منطق است که برای ســرپوش گذاشتن 
بر بی تدبیری دولت در سیاســت گذاری های 
مالی صورت می گیرد.وی افــزود: زمانی که 
مدیریت بانک مرکزی ارز را تحویل گرفت، بین 
۹ تا ۱۰ هزار تومان نوسان داشت. در اوایل هم 
کنترلی صورت گرفت ولی بعد افسارگسیخته 
رها شد تا به ســمت ۳۰ هزارتومان رفت و این 
هیچ ارتباطی به لوایح FATF ندارد و مستقیما 
به ســوءمدیریت بانک مرکزی بازمی گردد.

بروجردی، با بیان اینکه  هنر مدیریت در دولت 
و بانک مرکزی دیده نمی شود، ادامه داد: دولت 
باید اعتماد مردم را جلب کند؛ چون در مقطعی 
که نوسان دالر فزاینده می شود، مردم به سمت 
خرید دالر هجوم می آورند و سطح گسترده ای 
از ارز کشور در اختیار مردم قرار می گیرد.نماینده 
بروجرد در ادوار مجلس شــورای اسالمی با 
اشــاره به اینکه قرار بود دولت پول های مردم 
را در بانک هــا جذب و ذخایــر ارزی را تقویت 
کند، گفت: بانــک مرکزی بــرای اجرای این 
طرح هیچ روشی را پیش پای ملت نگذاشت؛ 
حتی گفتند زمانی که بخواهید پول تان را پس 
بگیرید معادل ریالی آن را به شما می دهیم. 
این حرکتی بسیار بی منطق بود که بانک ها در 
پیش گرفتند.بروجردی خاطرنشان کرد: بانک 
مرکزی نتوانست تدبیر منطقی و هوشمندانه ای 
برای جذب ســرمایه های ارزی ســرگردان 
مردم اتخاذ کند. بنابرایــن نباید بی تدبیری و 
ناکارآمدی ها در دولت را پای تصویب نشدن 

CFT و پالرمو نوشت.

علت هیاهوی اراذل یاوه گو در آمریکا درباره  توانایی های 
دفاعی و موشکی و منطقه ای ایران ، محاسبات 
دقیق و عقالنی جمهوری اسالمی برای رسیدن به این 

توانایی هاست

بین الملل

شهرداری فالورجان به استناد  مصوبه شماره ۵/۷۲۹ مورخ ۹۹/۰۶/۳۱ شورای اســالمی شهر فالورجان در نظر دارد ملک کارگاهی با متراژ ۱۲4۰ 
متر مربع واقع در فالورجان خیابان مالصدرا طبق شرایط ذیل بر اساس قیمت کارشناسی به صورت اجاره به متقاضی واجد شرایط برای مدت یکسال 

شمسی واگذار نماید.
- قیمت پایه اجاره بر اساس قیمت کارشناسی ماهیانه مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد که باالترین مبلغ پیشنهادی برنده مزایده خواهد بود.

- شرکت کنندگان باید آخرین قیمت پیشنهادی خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۹۹/۰۸/۰۳ به دبیرخانه حراست شهرداری تحویل نمایند.
- کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

- جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتی www.falavarjan.ir مراجعه فرمائید.

آگهی مزایده

جواد نصری- شهردارم الف:1012403

نوبت دوم
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آماده سازی 15 میلیارد تسهیالت برای مشاغل آسیب دیده 
رییس بسیج ســازندگی اســتان اصفهان گفت: 300 وام پنج میلیون تومانی در بخش اشتغال 
تاکنون برنامه ریزی شده و به افرادی دارای مشاغل خرد و زود بازده آسیب دیده از کرونا پرداخت 

می شود.ســرهنگ  حســن عجمی با 
توضیح اینکه مرحله سوم کمک مومنانه 
در بخش های بســته های معیشــتی 
و اشتغال انجام می شــود، اظهار کرد: 
300 وام پنج میلیــون تومانی در بخش 
اشتغال تاکنون برنامه ریزی شده و به 
افرادی که مشاغل خرد و زود بازده مانند 
کارگاه هــای تولید ماســک و خیاطی 
دارند، پرداخت می شود.رییس بسیج 
ســازندگی اســتان اصفهان گفت: این 

 تسهیالت توسط نواحی ســطح استان برای کمک به بحث معیشــت این افراد است که از شیوع
  کرونا دچار آســیب شــدند.وی افزود: مرحله ســوم کمک مومنانــه برنامه ریزی شــده که در
  آخرین روزهــای ماه صفــر تحویل نواحــی دهیم و تــا آن ها توزیــع کنند.ســرهنگ عجمی

  خاطر نشــان کــرد: اردوهــای جهادی در دهســتان هــای  فریدونشــهر، بویین میاندشــت، 
 خور و بیابانک و ســمیرم برنامه ریزی شــده که توســط قــرارگاه پیشــرفت و آبادانی اصفهان

 انجام می شود.

عشایر تا پایان مهرماه از اصفهان خارج می شوند
مدیر کل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان گفت:تا پایان مهرماه عشایری که ییالق خود را در 
اصفهان گذرانده بودند برای قشــالق از اصفهان خارج می شوند.منصور شیشه فروش با اشاره به 
ورود عشایر از اواسط اردیبهشت ماه به استان اصفهان اظهار داشت: جامعه عشایر شامل ۹ هزار و 
۶0۵ خانوار است که ۲۷ هزار از ایل قشقایی، ۲۴ هزار نفر از ایل بختیاری و سه هزار نفر هم عشایر 
عرب جرقویه اصفهان هستند.وی افزود: عشــایری که برای گذراندن ییالق از استان های بوشهر، 
کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری و خوزســتان طبق شیوه نامه های  بهداشتی در 300 
نقطه اســتان اصفهان واقع در شهرستان های سمیرم، دهاقان، شــهرضا، چادگان، فریدونشهر و 

فریدن مستقر شدند، به تدریج در حال خروج از استان اصفهان هستند.

 راه اندازی سامانه مدیریت ارتباط با مشتریان 
پاالیشگاه اصفهان

ســامانه مدیریت ارتباط با مشــتریان شــرکت پاالیش نفت اصفهان، باهدف برقــراری ارتباط 
دوسویه در سایت این واحد پاالیشگاهی آغاز به کارکرد.بنابراعالم روابط عمومی شرکت پاالیش 
نفت اصفهان، با راه اندازی این ســامانه، تمامی مشــتریان پاالیش نفت اصفهــان می توانند با 
دریافت کد کاربری و رمز عبور، هرگونه سوال، نظر و یا پیشنهاد و درخواست خود را درزمینه خرید 
محصول، برنامه های فــروش و موارد دیگر مطرح کرده و پاســخ دریافت کنند.در این ســامانه 
با نخستین تماس مشــتریان، پروفایلی از مشــتری ایجادشــده و اطالعات به صورت متمرکز 
نگهداری و در طول زمان روند های مختلف ازجمله تعداد دفعــات ارتباط و مراجعه به خدمات و 
برنامه های آینده شرکت برای ارائه خدمات بهتر به مشــتریان بر اساس آن مناسب تر از گذشته 
تدوین می شود.ســامانه مدیریت ارتباط با مشــتری قادر اســت مشــخصات کامل مشتریان، 
 قراردادها، صورت حساب کامل٬محصوالت خریداری شده، خدمات دریافتی و موارد مربوط را هم 

به روزرسانی کند.

پیش بینی شده که 27 درصد از مشترکان در سطح استان از برق رایگان بهره مند شوند؛

چراغ »برق  امید« روشن شد

نزدیک به دو مــاه از وعده رییس جمهور  مرضیه محب رسول
بــرای اجرایی شــدن طرح بــرق امید 
می گذرد و حاال کم کم خانوارها در حال پیوستن به این طرح هستند. 
برق امید قرار است هزینه خانوارهایی که الگوی مصرف برق را رعایت 
می کنند، رایــگان کند. در این طرح مشــترکانی که بتواننــد خود را با 
الگوهای تعیین شــده تطبیق دهند، از تخفیف صد درصدی بهای برق 
بهره مند خواهند شــد، اما در صورتی که مصرف شــان باالتر رود، باید 
هزینه را به صورت کامل بپردازند. دولت امیدوار است بتواند با این روش 
مردم را تشــویق به صرفه جویــی در مصرف کند. هر چنــد این طرح 
مخالفانی هم دارد؛ اما دولت فعال این برنامه را در همه کشور کلید زده 
و در اصفهان هم پیش بینی شــده که ۲۷ درصد از مشترکان در سطح 

استان از برق رایگان بهره مند شوند.
 سخنگوی شرکت توزیع برق استان اصفهان گفته است: یک میلیون و 
300 هزار مشترک برق در سطح استان به جز شهرستان اصفهان داریم 
که حدود 3۶۵ هزار مشــترک برق آن ها در حال حاضر رایگان شدند.
امیر رمضانی با بیان اینکه مصرف برق مشترکان اگر زیر الگوی مصرف 
باشد، رایگان خواهد بود، اظهار کرد: مشترکانی که در ماه های گرم سال 
تا ســقف 100 و در ماه های غیر گرم تا 80 کیلو وات مصرف کنند قبضی 

برای آن ها صادر نمی شود و برق آن ها رایگان است.سخنگوی شرکت 
توزیع برق استان اصفهان گفت: مشترکان می توانند با مدیریت مصرف 
خود جزو مشترکان رایگان از برق باشند، در حال حاضر برق ۲۷ درصد 
از مشترکان در استان رایگان خواهد بود.وی افزود: یک میلیون و 300 
هزار مشترک برق در ســطح استان به جز شهرســتان اصفهان داریم 
که حدود 3۶۵ هزار مشترک شــامل این تعرفه شــدند؛ قرار گرفتن 
در این طرح بستگی به مصرف مشــترکان دارد و ممکن است در یک 
ماه آمار بیشتر و یا کمتر شــود.رمضانی بیان کرد: حداقل مصرف برق 
مشترکان شهری بیشتر از سقف تعیین شــده است و به همین دلیل 
اکثر متقاضیان این طرح روستاییان هستند. هر چند استفاده از برق 
امید نیاز به اطالعات و اقدامات خاصی ندارد؛اما خانواده ها می توانند 
برای داشتن اطالعات دقیق و همچنین برنامه ریزی جهت رسیدن به 
الگوی مصرف خود به وب سایتی که از سوی شرکت برق برای همین 
منظور راه اندازی شده است، مراجعه کنند. در این پایگاه ضمن معرفی 
کامل ابعاد طرح برق امید، اهداف و برنامه ها و همچنین جداول دقیق 
مصرف ماهیانه شــامل این طرح و چگونگی بهره مندی از مزایای آن 
درج شده است. عالوه بر این ابزارهای اطالع یابی از وضعیت برق امید 
و مشاهده روند مصرف برق مشترکان تا کنون در آن تشریح شده است.

در این سایت همچنین به پرسش های متداول در خصوص طرح برق 
امید نیز پاسخ داده شده اســت . در عین حال امکان ارسال پرسش 

جدید از طریق صفحه تماس با ما توسط مشترکان وجود دارد.
 این امکانات در حالی راه اندازی شده که منتقدان معتقدند این طرح 
با وجود داشــتن نقاط مثبت چالش ها و دست اندازهایی هم دارد که 
باید دولت نسبت به رفع آن اقدام کند. یکی از این موارد الگوی بسیار 
پایین مصرف برق اســت که به عقیده منتقدان اصــوال برای خانوارها 
امکان رســیدن به آن وجود ندارد و تنها خانه هــای خالی و در نهایت 
با متراژ بســیار پایین می توانند آن را رعایت کنند. به عالوه آن دسته از 
مشترکین واقعی که در این محدوده مصرف می کنند، افراد بسیار کم 
برخوردار هستند که از سطح زندگی بسیار نازلی بهره می برند، همچنین 
صورتحســاب ماهانه برق در این محدوده مصرف مبالغ اندکی )برای 

مثال در حدود ۵ تا 8 هزار تومان( دارد.
 بنابراین از آنجا که تخفیف داده شــده تنها به خانواده های بســیار کم 
مصرف می رســد و میزان آن در مقایســه با قیمت تجهیزات برقی کم 
مصرف، بســیار ناچیز اســت، این طرح حتی انگیزه ای برای حرکت 
 مشــترکین به ســمت اســتفاده از تجهیزات برقی کم مصــرف نیز

 ایجاد نمی کند.

سرپرســت مدیریت روابط کار اداره کل تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی اســتان اصفهان گفت: کارگران و 
کارفرمایان برای ثبت نام در ســامانه جامع روابط 
کار نیاز به احراز هویت دارند که با مراجعه به دفاتر 
پیشــخوان دولت می توانند هویت خــود را احراز 
کنند.رضا برزوییان با اعالم این خبر افزود: کارگران 
و کارفرمایان بــرای ثبت الکترونیکی شــکایات و 
ثبت نام برای اســتفاده از خدمات بیمه بیکاری و 

بهره مندی از ســایر خدمــات الکترونیک درحوزه 
روابط کار الزم است برای یک بار با در دست داشتن 
مدارک هویتی به دفاتر پیشــخوان دولت مراجعه 
و پس از ثبت نام نســبت به دریافت نام کاربری و 
رمز عبور منحصر به فرد خود اقدام کنند.وی افزود: 
پس از آن ضرورتی به مراجعه حضوری در ادارات 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی وجــود ندارد و فرد می 
تواند با اســتفاده از نام کاربری و رمــز عبور که از 
طریق ثبت نام در دفاتر پیشــخوان دریافت کرده، 
درخواست خود را در ســامانه جامع روابط کار ثبت 
و پیگیری کنند.وی با بیان اینکه ثبت اطالعات در 
ســامانه جامع روابط کار به شکل داوطلبانه است، 

تاکید کرد: امــا در مرحلــه بعد ارائــه خدمات به 
 جامعه کار تنها از طریق مسیر این سامانه به آدرس 
http://prkar.mcls.gov.ir امکان پذیرخواهد 
بود.وی بــا بیان اینکــه در این ســامانه خدمات 
مختلفی در حوزه روابط کار شــامل بازرســی کار، 
تشــکالت کارگری و کارفرمایی، روابــط کار، بیمه 
بیکاری، مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و 
بهداشت کار به صورت الکترونیکی به جامعه هدف 
ارائه می شــود، اظهار داشــت: از زمان راه اندازی 
ســامانه جامع روابط کار در اســتان اصفهان، بالغ 
بر ۲8 هزار نفر کارگــر و 1000 کارفرما در دفاتر پیش 

خوان دولت احراز هویت را انجام داده اند.

 کارگران و کارفرمایان اصفهانی 
به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه کنند 

خبر روز

  منتقدان معتقدند این طرح با وجود داشتن نقاط مثبت 
چالش ها و دست اندازهایی هم دارد که باید دولت نسبت 
به رفع آن اقدام کند. یکی از این موارد الگوی بسیار پایین 
مصرف برق است که به عقیده منتقدان اصوال برای خانوارها 

امکان رسیدن به آن وجود ندارد

معاون شرکت آب منطقه ای اصفهان:

 برنامه سال آبی جدید حوضه زاینده رود هنوز ابالغ 
نشده است

معاون حفاظت و بهره برداری شــرکت آب منطقه ای اصفهان گفت: هنوز برنامه منابع و مصارف 
سال آبی جدید ابالغ نشده و به دلیل کاهش حجم مخزن سد زاینده رود، در حال حاضر اولویت 
نخســت تامین آب شرب است.حسن 
ساســانی در خصوص آخرین وضعیت 
آبی حوضــه زاینــده رود، اظهــار کرد: 
متاســفانه بارش چندانی در سرچشمه 
زاینــده رود نداشــتیم و شــاید میزان 
باش ها حدود 3 میلی متر باشــد و به 
نوعی تاکنون هیچ بارشی در باالدست 
لبته سازمان  نداشتیم.وی تاکید کرد: ا
هواشناســی پاییز کم بارشــی را برای 
حوضه زاینده رود پیش بینی کرده بود.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر خروجی 
آب از سد زاینده رود تنها برای مصارف شــرب و صنعت است، افزود: با توجه به اینکه هنوز برنامه 
منابع و مصارف سال آبی جدید ابالغ نشده و به دلیل کاهش حجم مخزن سد زاینده رود و ضرورت 
تامین آب شرب و بهداشت در پس شیوع کرونا، در حال حاضر اولویت نخست تامین آب شرب 
اســت.وی تاکید کرد: زمانی که برنامه منابع و مصارف آبی حوضه زاینده رود با حضور ذی نفعان 
تنظیم شد، وضعیت هر بخش و ذی نفعان این حوضه برای سال آبی جدید مشخص خواهد شد.

اعتراض مردم شهرهای کوچک به طرح ملی مسکن
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی با انتشار پســتی در صفحه اینستاگرامی خود 
از برگزاری جلسه مجمع نمایندگان شهرســتان اصفهان باحضور مدیرکل راه و شهرسازی استان 
اصفهان خبر داد.زهرا شیخی در توضیح پست خود اینگونه نوشت: چند روزی بود که تماس های 
مکرری از سوی مردم شهرســتان، خصوصا شهر ورزنه داشــتم؛ گویا در طرح اقدام ملی مسکن 
قرار هست در شــهری مانند ورزنه زمینی را همزمان به دو خانواده بدهند تا با ساخت مسکنی دو 
طبقه هر دو خانواده، صاحب خانه شوند.اما متاسفانه آنچه فراموش شده پیوست فرهنگی طرح 
است؛ زندگی مردم این مناطق با زندگی آپارتمان نشینی تطابق ندارد.موضوع مطرح و بررسی های 
اجمالی انجام گرفت. تاکید کردیم که این طرح نیازمند دقت بیشتر برای عملیاتی تر شدن جهت 

خانه دار کردن افراد است.

رد شدن شایعه گران شدن قیمت نان در اصفهان
تاکنون مصوبه ای بــرای افزایش قیمت نان به تصویب نرســیده اســت.معاون هماهنگی امور 
اقتصادی و توسعه منابع اســتاندار اصفهان با بیان اینکه قیمت نان خرداد پارسال افزایش یافت 
گفت: بیشــتر اقالم غذایی تاکنون افزایش قیمت داشــته اند و تاکنون مصوبه ای برای افزایش 
قیمت نان نداشته ایم.سید حسن قاضی عســگر با بیان اینکه افزایش قیمت نان در کارگروه آرد 
و نان مطرح است، افزود : منتظر نتیجه بررسی کارشناســان تعیین قیمت هستیم که بر اساس 
اصول حسابداری صنعتی بررســی می کنند و قیمت نان هم با توجه به افزایش دستمزد کارگر و 
بقیه موارد درگیر در نانوایی ۲0 درصد افزایش پیدا می کند.وی افــزود: البته دولت یارانه زیادی 

برای نان پرداخت می کند تا قیمت نان را پایین نگه دارد.

کافه اقتصاد

اخبار

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان گفت: تولید گوشت طیور در این استان نسبت به سال آغاز فعالیت دولت تدبیر و امید 3۹ درصد افزایش 
داشته است.حسین ایراندوست افزود: میزان تولید انواع گوشت طیور در این استان در پایان سال ۹8 به ۲1۶ هزار تن رسید در حالی که این رقم در سال ۹۲ حدود 
1۵۶ هزار تن بود و از افزایش ۶0 هزار تنی در طول این مدت حکایت دارد.وی برنامه ریزی مناسب، افزایش حمایت ها و مشارکت بیشتر بخش خصوصی را به عنوان 
اصلی ترین دالیل این رشد برشمرد و اضافه کرد: استان اصفهان رتبه اول ظرفیت تولید و رتبه دوم تولید گوشت مرغ در کشور را به خود اختصاص داده است.ایراندوست، 
تعداد واحد مرغ مادر تخمگذار در استان را یک واحد اعالم کرد و اظهارداشت: این مجموعه ظرفیتی بالغ بر 3۲ هزار و ۷00 قطعه دارد و تولید آن افزون بر ۴.۵ میلیون 
تخم مرغ نطفه دار است.معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان با اشاره به استقبال مردم از گوشت بوقلمون در سال های اخیر تصریح کرد: 11۵ 
واحد تولیدی بوقلمون گوشتی در استان مشغول به کارند که از فعالیت آنها ساالنه ۹ هزار تن گوشت به دست می آید و بر اساس گزارش ها ظرفیت آنها ۷00 هزار قطعه 
است.ایراندوست گفت: در کنار این تعداد واحد، یک واحد بوقلمون مولد با ظرفیت هفت هزار و ۵00 قطعه و تولید ساالنه یک میلیون قطعه جوجه بوقلمون گوشتی در 
استان در زمینه گوشت طیور فعالیت می کند.وی، شمار مجموعه های تولیدی شترمرغ را ۶0 واحد و ظرفیت آنها را 10 هزار قطعه اعالم کرد و گفت: از این تعداد ساالنه 

۹00 تن گوشت استحصال می شود و از این حیث اصفهان رتبه نخست کشوری را به خود اختصاص داده است.

تولید گوشت طیور در  اصفهان 39 درصد افزایش یافت

برداشت توتون 
شهرســتان مریوان از عمده ترین 
مزارع توتون در روستاهای اطراف 
دریاچه زریوار در اســتان کردستان 
برخــوردار اســت، ایــن محصول 
سال هاست که منبع درآمد بسیاری 
از خانواده هــای کشــاورزان ایــن 
منطقه شده اســت. خانواده هایی 
که نسل در نســل، زن و مرد، پیر و 
جوان مشغول کشت و برداشت این 

محصول هستند.

وز عکس ر

عکس: ایسنا

نماینده مردم اصفهان در مجلس:

 تعیین نرخ ارز 4200 
 تومانی  اوج 

بی تدبیری ها بود
سخنگوی کمیســیون اقتصادی مجلس 
با اشــاره به نوسان شــدید نرخ ارز گفت: 
از سال ۹۶ سیاســت های غلط پی در پی 
در مسئله مدیریت ارز آغاز شد که اوج آن 
در بهار ۹۷ و تعیین نــرخ ارز ۴۲00 تومانی 
و اوج بی تدبیری هــا بود.مهدی طغیانی 
ادامــه داد: ســال ۹۶، 80 میلیــارد دالر 
درآمد ارزی داشتیم که در سال ۹۹ پیش 
بینی این است که با مشــکالت صادرات 
نفتی، به 30 الی 3۵ برسد. نماینده مردم 
اصفهان در مجلس شــورای اســالمی از 
ابتدای شکل گیری سیاســت و گفتمان 
غلط دولــت یازدهم و تاثیــر آن بر قیمت 
ارز، تورم و گرانــی  اظهار کــرد: از ابتدای 
دولت یازدهم شــعاری مطرح شد که راه 
ســاماندهی معیشــت مــردم، تعامل با 
دنیاســت که در واقع آن را مذاکره کردن 
در مسئله هســته ای با قدرت های بزرگ 
به ویژه آمریکا و دیدن کدخدا معنا کردند. 
در طول ۷ سال گذشته این گفتمان اعتبار 
و جایگاه خود را از آنجایی از دست داد که 
نه تنها نتوانست مشکالت کشور را حل کند 
بلکه مســئله را پیچیده تر کرد.سخنگوی 
کمیســیون اقتصادی مجلس شــورای 
اسالمی، شروع مجلس یازدهم را با شعار 
حل معیشت مردم با اقتصاد مقاومتی در 
مقابل گفتمان مذاکره مطرح کرد و گفت: 
با اینکه در ســال ۹۲ این گفتمان اقتصاد 
مقاومتی مطرح شده بود اما دولت عزمی 
برای آن حتی به بهانه داشــتن یک اهرم 
قدرت در تعامل با دنیا را نداشــت. در این 
هفت سال وقت کشور در اقتصاد مقاومتی 
هدر رفت و بــا اینکه سیاســت های کلی 
اقتصاد مقاومتی ابالغ و نقشه را مشخص 
شــده بود اما در واقع هیــچ کاری در این 
حوزه انجام نگرفته است و ثمرات تلخ آن 

وضعیت فعلی است.
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فارسان؛ شهرستانی با ظرفیت های گردشگری تاریخی
فارســان در چهارمحــال و بختیاری، ســرزمین گردشــگری تاریخی با 
ظرفیت های طبیعی است که کتیبه انقالب مشروطه در این شهرستان قرار 
دارد و نیازمند حضور سرمایه گذاران در این بخش است.برخی از کارشناسان 
حوزه اقتصاد بر این عقیده اند که صنعت گردشگری و توریسم نقش بسزایی 
در تغییر و توسعه وضعیت اقتصادی به ویژه برای استان های کم  برخوردار 
دارد.استان چهارمحال و بختیاری با توجه به جاذبه های گردشگری که دارد، 
می تواند با استفاده از این ظرفیت ها در جهت توسعه اقتصادی گام بردارد.

از این رو  شهرستان فارسان با داشتن مناطق گردشگری طبیعی و تاریخی 
یکی از مناطق توریسم پذیر استان به شمار می رود.

فارسان، ظرفیت های گردشگری طبیعی و تاریخی دارد
نزدیک بودن به مرکز استان و شهرســتان کوهرنگ و جاده های ارتباطی 
مناسب از ظرفیت های زیرساختی گردشــگری در فارسان است.فرماندار 
فارسان درخصوص ظرفیت های گردشگری این شهرستان گفت:  شهرستان 
فارسان با دارا بودن ۱۴درصد نقاط گردشــگری استان و هفت درصد نقاط 
تاریخی استان، جزو مناطق بکر و بسیار دیدنی اســتان به شمار می رود.

مرداس طاهری افزود: مناطق گردشگری این شهرستان، پیش از شیوع 
ویروس کرونا مورد استقبال گردشــگران قرار می گرفت، هرچند در سال 
جاری با توجه به وضعیت قرمز شیوع کرونا، این مناطق به طور کامل  تعطیل 
بوده و از پذیرش مسافران و گردشگران جلوگیری شد.فرماندار فارسان مهم 
ترین نقاط گردشگری این شهرستان را منطقه گردشگری پیرغار ده چشمه، 
غار ســراب امیدآباد واقع در بخش باباحیدر، چشمه قلعه فارسان و نقاط 
تاریخی کاخ سردار اسعد بختیاری در جونقان، مجموعه خان علی جونقان، 
سید پیراحمد باباحیدر، سنگ نوشته مشــروطیت در منطقه گردشگری 
پیرغار عنوان کرد.به گفته وی، وزارت صنایع دســتی، گردشگری و میراث 
فرهنگی متولی بحث گردشــگری در سطح کشور اســت و آنها در راستای 
حفظ، نگهداری، توســعه، تامین زیرســاخت فعالیت می کنند.طاهری 
در خصوص مشــکالت و چالش های پیش روی صنعت گردشگری این 
شهرستان گفت: با توجه به بحث شیوع کرونا، صنعت گردشگری در حال 
رکود است و مهم ترین چالش پیش روی صنعت گردشگری مسئله رکود 
اقتصادی آن در این روزهاست.وی افزود: امید است هر چه سریع تر این 
بیماری رفع شود و مردم دوباره به حالت طبیعی زندگی خود برگردند و به 

گردش و تفریح بروند.

فارسان، نیازمند ورود سرمایه گذاران در زمینه صنعت گردشگری 
فرماندار شهرستان فارسان گفت:ادولت دیگر قرار نیست تصدی گری 
و ســرمایه گذاری کند و نیاز به این است که سرمایه گذاران بیشتری در 
این زمینه ورود پیدا کنند و کمپ های گردشگری ایجاد و کسب درآمد 

د اشته باشند.

فارسان، جاذبه های گردشگری تاریخی و طبیعی  را در  کنار هم دارد
رییس میراث فرهنگی شهرســتان فارســان نیز گفت:چشــمه شیخ 
یوسف، چشمه دره حنای فارسان، موزه مشروطیت در داخل قلعه و باغ 
ایرانیان واقع در پیرغار به عنوان دیگر جاذبه های طبیعی و گردشــگری 
این شهرستان است.بهزاد احمدی در خصوص وضعیت استقبال ساالنه 
گردشگر از مکان های گردشگری این شهرستان گفت: هرچند پیرغار و 
سایر نقاط گردشگری شهرستان فارسان در سطح کشور شناخته شده 
اند، اما نیاز به تبلیغ دارند.به گفتــه وی، تبلیغات اداره میراث فرهنگی 
از طریق فضای مجازی و سایت وزارت میراث فرهنگی،صنایع دستی 
و گردشــگری، که در آن جاذبه ها و زیرســاخت ها از جمله اقامتگاه ها، 
هتل ها، رفتینگ ها تعریف می شــود، صورت می گیرد.احمدی افزود: 
از میان کانون های گردشــگری شهرســتان فارســان، از پیرغار، کتیبه 
جونقان در تنــگ درکش ورکش، غار ســراب و چشــمه های چوبین 
استقبال زیادی می شود.به گفته وی، مشکلی که در این مناطق وجود 
دارد،کمبود سرویس بهداشــتی و فقدان پارکینگ است، از آنجایی که 
زمین های اطراف این مناطق زمین کشــاورزی است، جهادکشاورزی 
تغییر کاربری نمی دهد.رییس میراث فرهنگی شهرستان فارسان گفت: 
اگر اجازه تغییر کاربری از سوی جهادکشاورزی داده شود، اداره میراث 
فرهنگی به مالکان و صاحبان زمین های شخصی همجوار کانون های 
گردشگری پیشنهاد احداث پارکینگ را می دهد و از متقاضیان حمایت 
می شود چراکه از این طریق هم درآمدزایی و ایجاد اشتغال می شود و 
هم از ترافیک اطراف این مناطق گردشگری جلوگیری به عمل می آید.

سند واگذاری برخی از مناطق گردشگری هنوز صادر نشده است
رییس میراث فرهنگی فارسان در خصوص شیوه نگهداری از کانون های  
گردشگری این شهرستان بیان کرد: متاســفانه ۳۰ سال است که تملک 
برخــی از کانون های گردشــگری مانند چشــمه دیمه کوهرنگ، شــیخ 
علیخان و پیرغار وجود دارد، اما سند واگذاری برای میراث فرهنگی صادر 
نشده اســت، تا قبل از گرفتن سند رســمی نیز نمی توان در آن طرح های 
درآمدزایی با بهره گیری از ظرفیت بخــش خصوصی اجرا کرد.وی افزود: 
این کانون های گردشــگری فاقد ســند که هنوز واگذار نشــده اند به افراد 
معتمد داخل روستا که از طرف شورا معرفی می شــوند و یا به شرکتی که 
صالحیت داشته باشــد و توسط شورا و دهیار آن روســتا و حراست مورد 
تایید باشــد، برای نظافت، تعمیر، نگهداری و نگهبانی اختصاص داد.ولی 
موزه مشروطه، خانه مشروطه که تحت تملک اداره کل میراث فرهنگی و 
صنایع دستی و گردشگری است، توسط یگان حفاظت و نیروهای این اداره 
نگهداری می شود و در ساعت های خاصی بازدید دارد.احمدی در خصوص 
ظرفیت های سرمایه گذاری برای توسعه گردشگری توسط بخش خصوصی 
در این شهرستان نیز گفت: با توجه به سردسیر بودن استان، ریسک پذیری 
برگشت سرمایه هنوز برای برخی از ســرمایه گذاران سخت است. یکی از 
ظرفیت های گردشگری این شهرســتان که پتانسیل زیادی جهت جذب 
سرمایه دارد، منطقه تنگ بردنکان است، به دلیل وجود جنگل، تپه و رودخانه 
در این منطقه، پتانسیل احداث زیرساخت های متنوع گردشگری و تفریحی 
را دارد.وی گفت: در مناطق نمونه گردشــگری اگر کسی خواستار احداث 

زیرساخت شود، مورد تشویق و حمایت قرار می گیرد.

 ۷5 درصد صادرات چهارمحال و بختیاری
 به کشور عراق صورت می گیرد

مدیرکل گمرک چهارمحال و بختیاری گفت: کشــور عراق ۷۵ درصد از ســهم صادرات این استان طی 
سال جاری را به خود اختصاص داده است و پس از کشــور عراق به ترتیب بیشترین صادرات استان به 
کشورهای افغانستان، پاکستان، هند و سوریه بوده است.اسماعیل الله دادی با بیان اینکه ۲۸ کشور، هدف 
صادراتی چهارمحال و بختیاری هستند، تصریح کرد: کشورهای اروپایی نظیر ایتالیا، سوئد و رومانی هم 
در نیمه نخست امسال نیز جزو کشورهای هدف صادراتی استان بوده اند.به گفته الله دادی، بادام مامایی، 
نمد، لوازم خانگی، خوراک آبزیان، ظروف چینی، ماشــین آالت کشاورزی، شیرخشک نوزاد، سیمان ، 
کفپوش، شیره خرما و مصنوعات پالستیکی از جمله کاالهای صادراتی استان به شمار می روند.مدیرکل 
گمرک چهارمحال و بختیاری با اشــاره به صادرات ۲۳ میلیون دالر کاال از گمرک این استان طی ۶ ماه 
نخست امسال، خاطرنشان کرد: از بین ۱۰۵ گمرک فعال کشور رتبه گمرک استان در ردیف ۶۳ جای گرفته 

و در مجموع از نظر میزان صادرات کاال، این استان در رتبه ۵۴ کشور قرار دارد..

آغاز مرمت 9 قلعه و بنای تاریخی در چهارمحال و بختیاری
عملیات مرمت ۹ قلعه و بنای تاریخی در استان چهارمحال و بختیاری آغاز شد.معاون میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دســتی چهارمحال و بختیاری گفت: تعمیر و مرمت قلعه های فرخ شهر، بارده، 
شلمزار، امامزاده دستگرد و چالشتر، بافت تاریخی روســتا های یاسه چای و سوادجان، پل مصلی 
بروجن و گرمابه های تاریخی در حال انجام است.کوروش باباییان افزود: برای تعمیر و مرمت اثر های 
تاریخی این استان در سال های گذشته اعتباراتی از ردیف های ملی و استانی اختصاص یافته، اما این 

اعتبارات تخصیصی کافی و پاسخگو نیست.

 ۶1 میلیارد تومان کمک بالعوض
 برای مسکن محرومان اختصاص یافت

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه ۶۱ میلیارد تومان کمک 
بالعوض برای مسکن محرومان درنظر گرفته شده است، اظهار داشت: این میزان اعتبار برای احداث 
دو هزار و ۴۰۰ مسکن محرومان در چهارمحال و بختیاری اختصاص می یابد.سهراب رییسی گفت: در 
حال حاضر پروژه احداث مسکن محرومان در روستاهای این استان از پیشرفت خوبی برخوردار است.

وی با بیان اینکه بخشی از واحدهای مسکونی محرومان در اختیار مددجویان کمیته امداد و بهزیستی 
قرار می گیرد، گفت: ۵۴۱ واحد سهمیه مددجویان کمیته امداد در این استان است.رییسی افزود: ۱۳۰ 
واحد مسکونی نیز به خانوارهای زیر پوشش بهزیستی اختصاص می یابد.یک هزار سهمیه جدید برای 

احداث واحدهای مسکونی برای محرومان در این استان اختصاص یافته است.

توزیع ۷2۶ بسته تحصیلی میان دانش آموزان نیازمند 
چهارمحال و بختیاری

قائم مقام کمیته امداد امام  )ره( چهارمحال و بختیاری گفت: ۷۲۶ بسته آموزشی تحصیلی با کمک یکی 
از موسسات خیریه اســتان تهیه و در اختیار دانش آموزان تحت حمایت این نهاد قرار گرفت.نجف علی 
حیدری افزود: حمایت و کمک های نیکوکاران زمینه رشد و پیشرفت دانش آموزان نیازمند را فراهم می کند.

حیدری اضافه کرد: همچنین این موسسه خیریه عالوه بر این بسته های آموزشی ۷۰۲ بسته بهداشتی 
شامل ماسک، دستکش و مواد ضدعفونی نیز فراهم کرد و در اختیار این خانواده ها قرار داد.وی با اشاره 
به تداوم کمک های نقدی و غیرنقدی نیکوکاران به دانش آموزان نیازمند استان گفت: ادارات کمیته امداد 

و مراکز نیکوکاری در سراسر استان آماده دریافت کمک های اهدایی به دانش آموزان نیازمند هستند.

بام ایرانخبر خوان
رنا

 ای
س:

عک

مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری:

۸2 درصد دانش آموزان استان به شبکه شاد متصل هستند
مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری با اشاره به اســتقبال دانش آموزان در مناطق روستایی و عشایری از کالس درس حضوری گفت: با توجه به شیوع 
ویروس کرونا، هم اکنون ۳۷ درصد دانش آموزان استان در کالس درس حضوری شرکت دارند.فرحناز قائدامینی افزود: در روز های اول بازگشایی مدارس در نیمه 
دوم شهریورماه، بیش از ۶۰ درصد دانش آموزان در مدارس حاضر می شدند که این آمار رو به کاهش است.قائدامینی اضافه کرد: هم اکنون ۹۷ درصد دانش آموزان در 
مدارس عشایری استان در کالس حاضر هستند و آمار حضور دانش آموزان در مدارس مناطق عشایری و روستایی فالرد، میانکوه، لردگان به ترتیب ۹۳، ۹۲ و ۸۰ درصد 
است.وی ادامه داد: آمار حضور دانش آموزان در شهرستان شهرکرد و بروجن کمترین میزان درصد را به خود اختصاص داده است.قائدامینی گفت: در سال تحصیلی 
جدید ۲۱۰ هزار دانش آموز در مقاطع مختلف تحصیلی مشغول تحصیل هستند و بیش از ۱۴ هزار فرهنگی نیز کار آموزش این دانش آموزان را بر عهده دارند.هم اکنون 
۱۰۰ درصد مدیران مدارس، ۹۷ درصد معلمان و ۸۲ درصد دانش آموزان به شبکه شاد متصل هستند.قائدامینی به برگزاری کالسی حضوری برای دانش آموزان در مناطق 
روستایی و عشایری اشــاره و اضافه کرد: به دلیل کمبود امکانات آموزش مجازی و همچنین استقبال دانش آموزان از کالس درس حضوری و پایین بودن جمعیت 
کالس های درس در مناطق روستایی، کالس درس حضوری در این مناطق برگزار می شود.وی ادامه داد: برای دانش آموزانی که هم به دلیل نداشتن وسایل هوشمند، 

دسترسی به کالس درس غیر حضوری و یا آموزش تلویزیونی ندارند  نیز کالس درسنامه تهیه شده و به صورت مستمر بین آن ها توزیع می شود.

مدیر فهما در چهارمحال و بختیاری خبر داد:

1500 بسته گوشت قربانی بین نیازمندان بام ایران توزیع می شود
مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: تاکنون چهار مرحله از توزیع گوشت متبرک قربانی به همت ستاد 
هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد استان چهارمحال و بختياری انجام شده است.محمدرضا مظاهری ادامه داد: این پنجمین مرحله از تهیه و توزیع 
گوشت قربانی بین نیازمندان چهارمحال و بختیاری است که با مساعدت و مشارکت موسسه حضرت خدیجه )س( قم و برنامه تلویزیونی سمت خدا و به همت 
ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد چهارمحال و بختیاری انجام می شــود.وی ابراز کرد: مدیران کانون های فرهنگی هنری در شهر و روستاها 
پس از تحویل بسته های گوشت متبرک قربانی با همدلی این بسته های نذری را بین نیازمندان شناسایی شده توزیع می کنند.مظاهری گفت: توزيع ۱۵۰۰ بسته 
گوشت متبرک قربانی در راستای لبیک به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اجرای رزمایش مواسات، همدلی و کمک مومنانه بین نیازمندان در ایام شیوع 
ویروس کرونا انجام می شود.مدیر فهما در چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه در این مرحله ۱۵۰۰ بسته گوشت یک و نیم کیلویی توزیع می شود، افزود: در 
این مرحله نمک متبرک حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه )س( هم به بسته های گوشت متبرک قربانی اضافه شده است.مدیر ستاد هماهنگی کانون های 
فرهنگی هنری مساجد چهارمحال و بختیاری ادامه داد: بسته های گوشت متبرک قربانی توســط کانون های فرهنگی هنری مساجد در ۵۷ نقطه استان بین 

خانواده های نیازمند توزیع می شود.

حصر وراثت
7/91 آقا/خانم حسین تاجر به شناسنامه شماره 919 به شرح دادخواست به کالسه 
1377/99 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان رباب شاه جوان کاشانی به شماره شناسنامه 228 در تاریخ 93/6/10 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به: 1(حســین تاجر فرزند ماشــااله به ش.ش 919 ،  2(زهرا تاجر نیاسری فرزند 
ماشااله به ش.ش 2037،  3(فاطمه تاجر نیاسری فرزند ماشااله به ش.ش 436،  
4(داود شاکری مفرد فرزند ماشــااله به ش.ش 0041770986  فرزندان متوفی 
والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت و یک 
مرتبه آگهی می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ازمتوفی/متوفیه 
نزد او باشد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی 
صادرخواهد شد. م الف: 1016324 قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف 

کاشان 
حصر وراثت

7/92 آقا/خانم معصومه پیرزاده به شناســنامه شــماره 1260383970 به شرح 
دادخواست به کالســه 1574/99 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان جلیل شــریفی به شماره شناسنامه 874 
در تاریخ 99/6/3 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به: 1(الهام شریفی به ش.ش 1262101727 فرزند متوفی. 
2(الهه شــریفی به ش.ش 1263427261 فرزند متوفی.3(مجتبی شــریفی به 
ش.ش 1261924185فرزند متوفی. 4(لیال شریفی به ش.ش 1260483622 
فرزند متوفی. 5(معصومه پیرزاده به ش.ش 1260383970 همسر متوفی. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت و یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ازمتوفی/ متوفیه نزد او باشد از 
 تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهد شد. 

م الف: 1016334 قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف کاشان 
فقدان سند مالکیت

7/93 طبق تقاضای وارد 77178-1399/07/6با اســتناد دو برگ استشــهادیه 
مصدق پیوست که امضا شهود رسمًا گواهی شــده زهرا جهانی نژاد مدعی است 
که سند مالکیت دو دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین 5740 فرعی به مساحت 
206/35 متر مربع مفروز و مجزی از ششــدانگ قطعه زمین چهار جریبی 649 
مکرر از 2 اصلی واقع در بخش دو کاشان ذیل ثبت 38540 دفتر 275 صفحه 487 
ثبت و سند مالکیت به شــماره چاپی 462387 صادر و تسلیم گردیده که به علت 
جابجایی مفقود و اینک درخواست ســند مالکیت المثنی را نموده است لذا طبق 
تبصره یک ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی می شود که هر کس 

مدعی انجام معامله نسبت به ملک مذکور یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از 
تاریخ انتشار این آگهی تا 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل 
سند به ارائه کننده مسترد گردد بدیهی است چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی 
واصل نگردد  یا در صورت اعتراض اصل ســند ارائه نشــود المثنی سند مالکیت 
مزبور صادرو به متقاضی تسلیم خواهد شد. برابر سند 17569-25//1387 دفتر 
122 کاشان در رهن بانک مسکن می باشــد. م الف: 1016366 اسماعیلی 

طاهری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کاشان 
ابالغ رای

7/94 مرجع رسیدگی: شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف لنجان، خواهان: 
سعید صالحی به وکالت وحید رحمتی به نشــانی اصفهان- خیابان شیخ صدوق 
شمالی- حد فاصل چهار راه وکال و شیخ مفید- مجتمع سرو- طبقه 2- واحد 7، 
خوانده: فرهان بهارلوئی به نشانی مجهول المکان، خواســته: مطالبه، به تاریخ 
98/02/24 در وقت فوق العاده جلسه شــعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف 
لنجان به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل اســت پرونده کالسه 1392/97 
تحت نظر اســت. شــورا با مالحظه اوراق و محتویات پرونده ختم رســیدگی را 
اعالم و مبادرت به اتخاذ تصمیم ذیل می نماید. رای قاضی شــورا: در خصوص 
دادخواســت آقای ســعید صالحی فرزند اصغر با وکالت آقــای وحید رحمتی به 
طرفیت آقای فرهان بهارلوئی فرزند امامقلی به خواسته صدور حکم مبنی بر الزام 
خوانده به پرداخت مبلغ 20/000/000 ریال به استناد چک شماره 198547 عهده 

بانک ملت با احتساب خسارت دادرسی و خســارت تاخیر تادیه، شورا با عنایت به 
محتویات پرونده و تصویر مصدق چک مذکور و گواهینامه عدم پرداخت صادره 
از ســوی بانک محال علیه و با توجه به اینکه وجود چک در ید خواهان ظهور در 
اشــتغال ذمه و مدیونیت خوانده دارد و با توجه به اینکه خوانده دفاع و ایرادی که 
موثر در ماهیت دعوی باشد به عمل نیاورده اند و با توجه به وصف تجریری چک، 
خواسته خواهان را ثابت تشخیص، لذا مســتندا به مواد 198، 515 و 519 قانون 
آیین دادرسی تشــکیل دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و مواد 310 
و 313 قانون تجارت و ماده واحده استفســاریه تبصره الحاقــی به ماده 2 قانون 
اصالح موادی از قانون صدور چک حکم بــه محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
20/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت حق الوکاله وکیل وفق تعرفه 

و پرداخت مبلغ 355/000 ریال بابت خسارات دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سررســید چک 80/01/30 لغایت زمان وصــول محکوم به وفق 
شــاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید 
رای صادره غیابی و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 
شعبه و سپس ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی و حقوقی 
شهرستان لنجان می باشــد. م الف: 1015115 زیبا یوســفی قاضی شعبه 

چهارم حقوقی شورای حل اختالف لنجان

تاسیس شرکت سهامی خاص تکوین افراز فرتاک درتاریخ 1399/07/15 به شماره ثبت 65803 به شناسه ملی 14009494625 
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :تصدی به فعالیت خدمات نظافتی فعالیت در زمینه نظام مهندســی و طراحی پروژه های سد سازی انجام کلیه امور فنی و مهندسی،طراحی،نظارت،محاسبه 
 و اجرا سازه های فلزی، بتنی، ســاختمان های بنایی و نقشه برداری،تامین نیروی انســانی بصورت موقت، ساخت مجتمع های تجاری مسکونی اداری و ورزشی، بازســازی و مقاوم سازی، مدیریت پروژه عملیات ســاخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا 
 شبکه های آب رسانی ارائه خدمات راجع به آب رســانی و گاز رسانی و یا برق رســانی طراحی،نظارت و اجرای دکوراسیون داخلی و خارجی، نمای ســاختمان، طراحی و اجرا محوطه پروژه های مســکونی،ویالیی و تجاری،اجرای گاردریل، جدول گذاری، نصب تابلو ها و
 المان ها شهری و رنگ آمیزی. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزی ، شهر اصفهان، محله باغ زیار ، کوچه الله ]1[ ، کوچه شهید احمد سخنوری 
]127[ ، پالک 0 ، ساختمان اندیشه 1 ، طبقه دوم ، واحد 208 کدپستی 8177747571 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 10000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 350000 ریال توسط موسسین طی گواهی 
بانکی شماره 99/404/26 مورخ 1399/06/30 نزد بانک بانک شهر شعبه آیت اله ادیب با کد 404 پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای سیامک سیفی رستمی به شماره ملی 1292749105 و به سمت رئیس هیئت مدیره به 
مدت 2 سال آقای اشکان خاکپورنیا به شماره ملی 2300257270 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال خانم سمیرا همتیان به شماره ملی 4650710243 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : 
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک،سفته و بروات با امضا کنندگان رییس هیت مدیره سیامک سیفی رستمی و مدیر عامل اشکان خاکپورنیا همراه با مهر شرکت می باشد همچنین کلیه امور دفتری و قرارداد ها از قبیل نامه های عادی و اداری و دستورات 
و عقود اسالمی با امضا مدیر عامل اشکان خاکپورنیا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای احمد علی شکیبا به شماره ملی 1285172272 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای امید فرهمند کیا به شماره ملی 
1292038055 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار زاینده رود جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )1013835(

آگهی تغییرات شرکت پیشخوان ارتباطات دنیای روشن اصفهان 
با مسئولیت محدود به شماره ثبت 64968

 و شناسه ملی 14009246811 
به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1399/07/01 محل شرکت در واحد ثبتی 
اصفهان بنشانی : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزی ، شهر اصفهان، 
محله شاهزید ، کوچه ارشاد 23 ، خیابان هشت بهشت شرقی ، پالک 360 ، طبقه همکف 
- کدپســتی8157665991 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح 
گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری اصفهان )1015390(

اعالم مفقودی 
مدرک تحصیلی اینجانب فاطمه شریفی تشنیزی فرزند 
علیرضا به شماره شناسنامه 6330019101 صادره از 
کیار در مقطع کاردانی رشته حســابداری صادره از 
واحد دانشــگاهی فالورجان با شماره 2872701 مفقود 
و فاقد اعتبار می باشد از یابنده تقاضا می شود اصل 
مدرک را به دانشگاه آزاد اســالمی واحد فالورجان به 
نشانی فالورجان بلوار دانشگاه، دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد فالورجان ارسال نماید. 
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معاون پیشگیری بهزیستی استان اصفهان: 

 2000 روان شناس در سطح استان 
خدمات ارائه می دهند

معاون پیشگیری بهزیستی اســتان اصفهان گفت: بالغ بر دو هزار روان شناس و مشاور در سطح 
استان اصفهان در قالب ۲۸۰ مرکز مشاوره و هفت مرکز سالمت روان محله ای خدمات بهداشت 
روان به مردم ارائه می دهند.سمیه کریمی با اشــاره به برنامه های بهزیستی در هفته بهداشت و 
روان، اظهار کرد: باتوجه به اینکه در شرایط کرونایی برگزاری دوره های آموزشی در خصوص سالمت 
و بهداشت روان میســر نیســت، برگزاری دوره های مجازی را به همراه دانشگاه زیر نظر سازمان 
بهزیســتی آغاز کردیم همچنین جمعیت همیاران بهزیستی در فضای مجازی اقداماتی را انجام 
داده که به ســالمت روان خانواده ها کمک می کند که قرار اســت در هفته جاری جوایز مسابقات 
به برترین ها اهدا شــود.معاون پیشگیری بهزیستی اســتان اصفهان اضافه کرد: بالغ بر دو هزار 
روان شناس و مشاور در سطح اســتان اصفهان در قالب ۲۸۰ مرکز مشاوره و هفت مرکز سالمت 
روان محله ای خدمات بهداشت روان را ارائه می دهند، البته در کنار آن ممکن است روان شناسان 
و مروجین سالمتی نیز باشند که در نظام روان شناسی و دانشگاه علوم پزشکی کار کنند؛ اما عضو 

سازمان بهزیستی نباشند.

 سهم 40 درصدی روستاها از طرح های اشتغال 
کمیته امداد

حدود ۴۰ درصد از طرح های اشتغال کمیته امداد در استان اصفهان مربوط به روستاهاست.مدیر 
کل کمیته امداد امام خمینی)ر ه( استان اصفهان گفت: از ۳۷ هزار طرح فعال در استان، ۴۰ درصد 
در روستاهاست.کریم زارع از اجرای رویداد صنایع روســتایی خبر داد و  افزود: کارفرمایانی که 
طرح های نوآورانه و سودآور قابل اجرا در روستا ها داشته باشند، می توانند در این رویداد شرکت 
کنند.وی با بیان اینکه مهلت ثبت نام در این طرح تا ۲۵ مهر اســت، افزود: به کارفرمایانی که این 
شرایط را داشــته باشــند، به ازای به کارگیری هر مددجو، ۵۰ میلیون تومان تا سقف دو میلیارد 

تومان پرداخت می شود.

مدیرکل ورزش و جوانان استان مطرح کرد:

 استان اصفهان؛ پیشتاز در حوزه سازمان های 
مردم نهاد جوانان

استان اصفهان با ۲۳۶ سازمان مردم نهاد در حوزه جوانان در کشور پیشتاز است.مدیرکل ورزش 
و جوانان استان در نشســت با رؤسای کمسیون های تخصصی ســازمان های مردم نهاد جوانان 
در سرای ورزشــکاران اصفهان با بیان اینکه احداث خانه های جوان در شهر ها محور هم افزایی، 
نوآوری و خالقیت سازمان های مردم نهاد جوانان و افزایش مشــارکت اجتماعی جوانان شده، 
گفت: فعالیت این نهاد ها به رشد میزان مشــارکت اجتماعی جوانان منجر شد و استان اصفهان 
در سطح ملی با اجرای طرح هایی از جمله کاهش آسیب های اجتماعی، مدیریت بحران، طوفان 
همدلی و توانمندسازی اعضای تشکل ها، به عنوان الگو برای دیگر تشکل های مدنی شده است.

سید محمد طباطبایی با بیان اینکه ظرفیت های زیادی در سمن های جوانان اصفهان نهفته شده، 
افزود: با تعامل و هم افزایی بین این ســازمان های مردم نهاد در قالب کمسیون های تخصصی، 
مجمع استانی و ملی سمن های جوانان، سرعت حرکت و کیفیت عملکرد آن ها افزایش می یابد.

وی با اشاره به اینکه تا پایان دولت دوازدهم، هفت خانه جوان در شهرستان های استان اصفهان 
به بهره برداری می رســد، گفت: اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان امسال ۱۲۰ میلیارد ریال 

اعتبار برای اجرای این طرح ها اختصاص داده است.

بهگفتهاستانداراصفهاندرزمانحاضر۳۷درصدازمردماستانازماسکاستفادهمیکنند؛

حلقه مفقوده مبارزه با کرونا

برخی رفتارهای اجتماعی و بی توجهی ها طی چند هفته اخیر باعث حاد 
شدن بیماری کرونا و ازدیاد مبتالیان به این ویروس در کشور شد به طوری 
که برخی روزها رکوردهای جدیدی از تعداد مبتالیان شناسایی شده یا مرگ 
و میر ناشی از آن منتشر می شود.اســتان اصفهان از مرداد امسال با روند 
افزایشی تعداد مبتالیان به کرونا و همچنین بستری و مرگ و میر ناشی از 
این بیماری مواجه شد ،  این روزها مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
از اشباع شدن ظرفیت بیمارستان های مرجع کرونا و ضرورت استفاده از 
ظرفیت بیمارستان های خصوصی و خیریه برای توان پاسخگویی به این 
بیماران خبر می دهند.با وجود این اطالع رسانی ها و هشدار مکرر از طریق 
رسانه ها و شبکه های اجتماعی و تاکید بر رعایت شیوه نامه های بهداشتی 
در همه بخش ها و بین اقشار مختلف مردم، همچنان شاهد بی توجهی یا 
کم توجهی برخی از افراد به این مسئله هستیم که خود را در تجمعات غیر 
ضروری یا استفاده نکردن از ماسک نشــان می دهد.درحالی که میزان 
استفاده از ماسک در بین مردم اصفهان از اواسط تیر ماه امسال و پس از 
راه اندازی پویش همگانی» من ماسک می زنم « بهبود یافت و حتی به ۷۵ 
درصد رسید؛ اما این روزها این امر کمرنگ شده و به گفته عباس رضایی، 

استاندار اصفهان در زمان حاضر ۳۷ درصد از مردم استان از ماسک استفاده 
می کنند.عباس رضایی، درصد پایین اســتفاده از ماسک در این خطه را 
نگران کننده و از عوامل افزایش مبتالیــان به کرونا خواند و تصریح کرد: از 
میان ۴۷ شهر با وضعیت قرمز در کشور متاسفانه اصفهان، نجف آباد، کاشان 
و خمینی شهر از جمله شهرهایی هستند که کمتر از ماسک استفاده می کنند.

حضور تعدادی از مردم در برخی تجمعات با وجــود همه ممنوعیت ها و 
محدودیت ها نیز در چند هفته اخیر در استان اصفهان رقم خورد به طوری 
که به افزایش کم سابقه تعداد مبتالیان و فوتی ها در برخی شهرها منجر شد 
و همین امر حساسیت بسیاری را ایجاد کرده است.با توجه به بحرانی بودن 
شرایط شیوع کرونا در استان اصفهان، محدودیت هایی از دهم مهر امسال 
برای فعالیت برخی از واحدهای صنفی و همچنین در بخش هایی مانند 

آموزش اعمال و تا بیست و ششم مهر جاری تمدید شد.

ضرورت فرهنگ سازی همراه با اعمال قوانین سخت 
یک متخصص پزشکی اجتماعی تاکید کرد که عده ای از مردم هنوز به تهدید 
درک شده ای از بیماری کرونا نرســیدند و به همین دلیل شیوه نامه های 

بهداشتی را به طور کامل رعایت نمی کنند.پرســتو گلشیری با بیان اینکه 
این قبیل افــراد هنوز کرونا را بــرای خود تهدید تلقــی نمی کنند، افزود: 
آگاهی های مردمی به واســطه اطالع رســانی از آمار و وضعیت موجود 
درباره کرونا افزایش یافته و مطالب آموزشــی بســیاری در شــبکه های 
اجتماعی و رسانه ها منتشر می شــود تا میزان حساسیت درک شده در 
بین مردم نســبت به این پدیده افزایش یابد.وی ادامه داد: اما عده ای از 
افراد هنوز به درک مناسبی از این وضعیت نرســیدند و گمان می کنند که 
آنها بیمار نمی شوند یا اگر بیمار شوند، فوت نمی کنند که همین امر باعث 
چنین رفتارهایی می شود.این عضو هیئت علمی گروه پزشکی اجتماعی 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خاطرنشــان کرد: در بین عده ای از مردم 
نیز به دلیل دغدغه های فکری، موضوع کرونا و سالمت، اولویت نخست 
آنها نیست.گلشیری با بیان اینکه الزم اســت اقدامات دیگر و پیچیده تر 
جامعه شناسی و روان شناســی برای افزایش ســطح تهدید درک شده 
بین مردم انجام شــود، تاکید کرد: این اقدامات نباید به گونه ای باشد که 
 بین مردم ترس و وحشــت ایجاد کند بلکه باید میزان درک آنها از شرایط

 را افزایش داد.

پرهیز از اجتماعات حتی در فضای باز
مسئول بیماری های واگیر مرکز بهداشت اســتان اصفهان نیز با بحرانی 
خواندن وضعیت فعلی شیوع بیماری کرونا، تاکید کرد: این روزها هرگونه 
اجتماع و دورهمی حتی در فضای باز خطرناک اســت.رضا فدایی با بیان 
اینکه طبق یافته های جدید تجمع در فضای باز می تواند به انتقال ویروس 
کرونا منجر شود به ویژه در شرایطی که عده ای ماسک نزده باشند، افزود: 
برخی به عناوین مختلف می خواهند این موضوع را اســتثنا کنند اما این 
کار درست نیست.وی همچنین از مردم خواست تا هرگاه عالئم مشکوک 
ابتال به کرونا و مشــکالت تنفسی همراه با ســردرد، بدن درد و سرفه پیدا 
کردند سریع به پزشک خود یا مراکز درمانی مراجعه کنند.فدایی با تاکید بر 
اینکه بسیاری از افرادی که برای کرونا مراجعه می کنند نیازی به پذیرش 
و بستری شدن در بیمارستان ندارند و می توانند در خانه دوران درمان خود 
را طی کنند، تصریح کرد: عده ای از رفتن به بیمارستان ترس دارند اما اگر 
با مشاهده عالئم بیماری سریع به پزشــک مراجعه کنند به مراحل حاد و 

وخیم نمی رسند.
فدایــی اضافــه کــرد: متاســفانه در برخــی شهرســتان هــای 
پرجمعیــت و متراکــم اطــراف اصفهان مــردم تــردد غیــر ضروری 
 بســیاری دارنــد و همیــن امــر در شــیوع بیمــاری کرونــا بســیار

 موثر است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس اصفهان 
گفت: سیستم گرمایشی۹۰۰ کالس درس این استان 
تا پایان سال جاری استاندارد می شود.سیدمهدی 
میربد افزود: اکنون سیســتم گرمایشــی بیش از 
هشت هزار کالس درس در استان به شکل بخاری 
گازی معمولی اســت.وی ادامه داد: براین اساس 
در مرحلــه اول، طرح استانداردســازی ۹۰۰ کالس 
درس با اولویت مناطق سردســیر استان در دستور 
کار این اداره کل قرار گرفت و به تدریج باقی کالس ها 

استاندارد و ایمن می شود.مدیرکل نوسازی، توسعه 
و تجهیز مدارس اصفهان یادآور شــد: در این راستا 
سیســتم گرمایشــی این کالس ها از بخاری گازی 
معمولی به سیســم حرارت مرکزی با موتورخانه در 
مدارس بزرگ و به شکل پکیج و رادیاتور در مدارس 
کوچک تبدیل می شــود. وی یادآور شــد: از سال 
گذشــته تاکنون با اجرای طرح جمع آوری مدارس 
خشت و گلی، بخاری نفتی از تمامی مدارس استان 
برچیده شــد.میربد در ادامه به طرح های در دست 
اقدام نوســازی مدارس در ۶ ماهه دوم سال اشاره 
و اضافه کــرد: با برنامه ریزی های صــورت گرفته تا 
پایان امســال ۱۲۱ طرح با حدود ۷۸۰ کالس درس 
احداث و به آموزش و پرورش اســتان تحویل داده 
می شود.وی با بیان اینکه تعداد کالس های احداث 

شده امسال در مقایسه با ســال گذشته حدود ۲۲۰ 
درصــد افزایش یافــت، گفت: پارســال ۷۵ درصد 
مدارس توسط یا با مشــارکت خیرین احداث شد 
که این رقم امســال به ۸۴ درصد افزایش داشــته 
است.این مدیرکل به افزایش رقم مشارکت خیرین 
مدرسه ســاز از ۱۱۵ میلیارد تومان ســال گذشته به 
۱۶۰ میلیارد تومان در سال جاری اشاره کرد و گفت: 
افزایش مشارکت ها در راستای اجرای طرح آجر به 
آجر و اشاعه فرهنگ کار خیر بین عموم صورت گرفته 
است.میربد با بیان اینکه همزمان با ساخت مدارس 
مقوله تجهیزات به روز آنها در دستور کار قرار می گیرد، 
گفت: در این بخش کار بیشتر و قوی تری به ویژه در 
بخش هنرستان ها و  کاردانش که نیازمند تجهیزات 

تخصصی هستند، باید انجام شود.

سیستم گرمایشی 900 کالس درس اصفهان استاندارد می شود

کاهش 11 درصدی تصادفات منجر به فوت در اصفهان
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان گفت: با تدابیر اندیشیده شده در حال حاضر تصادفات 
درون شهری منجر به فوت ۱۱ درصد کاهش یافته است.سرهنگ محمدی ادامه داد: ۴۳ درصد 
فوتی های تصادف را موتور ســواران و ۲۷ درصد آن را عابران پیاده تشکیل می دهند. محمدی با 
اشاره به اینکه برای کاهش تصادفات درون شهری ۹۰ دوربین ثابت در اصفهان نصب و اضافه شده 
گفت: با وجود این دوربین ها، رانندگانی که با ســرعت غیرمجاز یا حرکات نمایشی در بزرگراه ها 
جان خود و ســایرین را به خطر می اندازند، اعمال قانون می شــوند.وی افــزود: در حال حاضر 
چهارراه های پرتردد اصفهان و دیگر شهرستان ها مجهز به دوربین ثبت تخلف شده اند که عبور از 

چراغ قرمز برای رانندگان متخلف۲۰۰ هزار تومان جریمه در بردارد.

کشف 11 دستگاه خودروی احتکار شده در کاشان
جانشین فرماندهی انتظامی استان اصفهان از کشــف ۱۱ دستگاه انواع خودروی احتکار شده به 
ارزش ۲۰ میلیارد و ۳۳۷ میلیون ریال در شهر کاشان خبرداد.محمدرضا هاشمی فر اظهار داشت: 
با توجه به نوســانات قیمت خودرو در بازار داخل، طرح تشــدید مبارزه و مقابله با احتکار خودرو 
به صورت ویژه در دســتور کار ماموران انتظامی اســتان اصفهان قرار گرفت.جانشین فرماندهی 
انتظامی استان اصفهان افزود: ماموران پلیس آگاهی شهرستان کاشان با اشرافیت و هوشمندی 
باالی خود از دپو و احتکار خودرو در یک پارکینگ مطلع و بالفاصله وارد عمل شدند.هاشــمی فر 
در ادامه خاطرنشان کرد: ۳ دســتگاه پراید ، ۲ پژو پارس ، یک پراید وانت، ۲ پژو ۴۰۵، یک پژو 
آریســان، یک تیبا و یک پژو۲۰۷ که همگی صفر کیلومتر و فاقد پالک بودند، کشــف و پارکینگ 

مورد نظر پلمب شد.

زوج قاچاقچی با 319 کیلو تریاک زمین گیر شدند
رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان اظهار داشت: ماموران پلیس تکاوری اصفهان 
در پی کسب خبری مبنی بر اینکه ســوداگران مرگ در حال انتقال محموله ای افیونی در یکی از 
محور های مواصالتی منطقه شرق استان اصفهان هســتند، بالفاصله وارد عمل شدند. سرهنگ 
غالمحسین صفری با بیان اینکه ماموران پس از گشت زنی در محور های مواصالتی شرقی استان 
اصفهان یک سواری پژو پارس متعلق به قاچاقچیان را در یکی از محور های فرعی مشاهده و آن را 
متوقف کردند، بیان داشت: در بازرسی از این خودرو ۳۱۹ کیلو و ۶۰۰ گرم تریاک که زیر صندلی ها 
و در صندوق عقب خودرو جاساز شده بود، کشف شــد.رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان 
اصفهان با اشاره به اینکه یک زوج قاچاقچی در این رابطه دستگیر شدند، خاطر نشان کرد: نیروی 
انتظامی با ســوداگران مرگ و قاچاقچیــان موادافیونی برخورد قاطع و قانونــی می کند و اجازه 

جوالن به آنان را نخواهد داد.

 دستگیری باند سارقان باغ های انار در نجف آباد
فرمانده انتظامی شهرســتان نجف آباد گفت: ماموران یگان امداد هنگام گشــت زنی در محدوده 
باغات و طــی مراجعه یکی از باغــداران از حضور چند غریبــه در داخل یک باغ مطلع می شــوند.

ســرهنگ محمد حســین باباکالنی افزود: ماموران پس از تماس تلفنی با مالــک باغ و حصول 
اطمینان از ورود افراد غیر به داخل آن، طی یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه هر ۴ نفر را که مشغول 
جمع آوری انار از درختان بودند دســتگیر و به بــه مقر انتظامی منتقل کردند.ســرهنگ باباکالنی 
با اشــاره به کشــف ۶۰ کیلو انار در محل تصریح کرد: متهمان پس از بازجویی های اولیه به سرقت 
 از باغ انار اعتراف با هماهنگی مقام قضائی برای کشــف دیگر جرائم احتمالــی به پلیس آگاهی

 منتقل شدند.

با مسئولان جامعه

ناجا

سخنگویدانشگاهعلومپزشکیاصفهان:
کنترل کرونا در اصفهان 
نیازمند تغییر رفتار است

خبر روز

سخنگوی دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان 
گفت: اگر تغییری در روند ابتال اتفاق نیفتد 
و مردم بخواهند به روال دو سه ماه گذشته 
رفتار کنند، پیش بینی خوبی از ارائه خدمت و 
وضعیت بیمارستان ها نداریم.آرش نجیمی 
با اشــاره به وضعیت کرونا در اســتان اظهار 
داشت: تقریبا شرایط اســتان همچنان رو 
به صعود و افزایش شــدید بیماران اســت 
به صورتی کــه در یک هفته گذشــته تعداد 
بیماران بســتری از هزار و ۴۰۰ نفر به هزار و 
۶۰۰ نفر افزایش پیدا کرده است.سخنگوی 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه 
تعداد بســتری ها همچنان باالست، افزود: 
تعداد افرادی که به نوع شــدید کرونا مبتال 
شــدند و در آی سی یو بســتری هستند رو 
به افزایش اســت و چندین هفته است که 
بیش از ۲۵۰ نفر در بخش مراقبت های ویژه 
بســتری هســتند.وی با بیان اینکه در این 
پیک که با آن مواجه هستیم، بیماران زمان 
ماندشان در بیمارستان بیشتر شده و بیماران 
بدحال نیز  افزایش داشته اند، گفت: همین 
امر سبب شده است یک بار شدید هم از نظر 
بیماران بدحال و هــم از نظر تعداد روزهایی 
که یک بیمار در بیمارســتان بستری است، 
به بیمارستان ها وارد شــود.نجیمی با اشاره 
به افزایش شناســایی تعداد مــوارد مثبت 
کرونا در استان اصفهان بیان کرد: تفاوتی که 
اصفهان با دیگر استان ها دارد در تعداد موارد 
مثبت اســت؛ این تعداد شامل موارد مثبت 
بیمارســتانی، سرپایی بیمارســتان و حتی 
آزمایشــگاه های خصوصی است که گزارش 
می دهیم و به همیــن دلیل مــوارد مثبت 
افزایش یافته است.نجیمی با تاکید بر اینکه 
شرایط بسیار بحرانی است، عنوان کرد:  نگران 
شرایطی هستیم که بیمارستان ها نتوانند به 
بیماران خدمت دهند، در حال حاضر ظرفیت 
بیمارستان های اســتان  به شکلی است که 
 به هر بیمار کرونایی کــه نیاز به خدمت دارد، 

خدمت می دهیم.

رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر:

دستگاه های مسئول در به روزرسانی جدول مواد مخدر کوتاهی کرده اند
رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر با اشاره به اینکه قدرت تخریب »گل« ۴۰ تا ۵۰ برابر حشیش اســت، گفت: متاسفانه دستگاه های مسئول  وظایف خود را به 
درستی انجام نداده اند تا پلیس و قاضی براساس این جداول اعمال مجازات کنند.ســردار مجید کریمی با بیان اینکه قانون کنونی مواد مخدر صنعتی از جمله 
»گل« ضمانت اجرایی ندارد و دست پلیس در دستگیری ها بسته است، اظهار کرد: قانون برای مواد مخدر صنعتی از جمله »گل« وجود دارد، در یکی از بندهای 
قانون مبارزه با مواد مخدر اشاره شــده که با توجه به اینکه مواد مخدر و روانگردان ها به صورت روزانه تولید و در شکل های مختلف به بازار عرضه می شود، قانون 
باید پویا باشد.وی ادامه داد: به عنوان مثال وقتی شیشه وارد کشور شد، نباید ۵ تا ۱۰ سال طول می کشید که قانون مبارزه با آن به مجلس شورای اسالمی برود 
و دوباره قانون آن تصویب شود در مورد قرص های روان گران نیز این مسئله صدق می کند.سردار کریمی با بیان اینکه گل محصول گیاهی به نام شاهدانه است 
که محصوالت مختلفی دارد، گفت: یکی از محصوالت این گیاه »گل« است، دیگر محصوالت آن حشیش، چرس و بنگ است، بنابراین در قانون آمده که قانون 

مبارزه با انواع مواد مخدر باید به روز رسانی شود و نیاز به تصویب در مجلس شورای اسالمی نداشته باشد.

 بازگشت پدر زینب
  از  خان طومان بعد 

از 4 سال
هویت پیکر هفت تن از شهدای مدافع 
حرم منطقه خان طومان ســوریه که 
سال ۹۵ به شهادت رســیدند، تایید 
شد.شهیدمحمد بلباسی یکی از این 
۷ پیکر مطهر شناســایی شده است. 
زینب، آخرین دختر این شــهید چند 
ماه بعد از شــهادت پدر متولد شــد و 

پدرش را هرگز ندید.

وز عکس ر



رییس هیئت قایقرانی اصفهان مطرح کرد:

تمرکز هیئت قایقرانی در شهرستان ها
رییس هیئت قایقرانی استان اصفهان اظهار کرد: مانند سال های گذشته که زاینده رود جاری نبود، شهرستان های خوب و فعالی داریم؛ یکی از این شهرستان ها 
گلپایگان است که با دو منبع آبی خوبی که در اختیار دارد، از ظرفیت باالیی برخوردار است و همچنین شهرستان سمیرم و نجف آباد نیز فعالیت های خوبی دارند.

سید سلمان قاضی عسگر با بیان اینکه در تالش هستیم هیئت قایقرانی در شهرســتان مبارکه نیز فعال شود، گفت: تالش و سعی کردیم بر شهرستان ها تمرکز 
کنیم و از این اتفاق نتایج بسیار  خوبی نیز کســب کردیم.وی  افزود: در رفتینگ با توجه به اینکه رویدادی در ایام کرونا برگزار نشد ما نیز صرفا در جلسات آنالین 
فدراسیون جهانی و هیئت رییسه شرکت می کردیم.قاضی عسگر گفت: ورزشکارهای سطح باالی این رشته در اصفهان به خوبی تمرینات خود را انجام دادند و 

در مسابقات قهرمانی کشور در کرج تیم دختران قهرمان کشور شد و در آب های آرام نیز یک مدال نقره در کشور کسب کرد.
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گزینه استقالل، به تراکتور پیوست
وینگر فصل قبل پیکان با عقد قرادادی به تراکتور پیوست.ســعید واسعی در باشگاه تراکتور حضور 
یافت و پس از توافق نهایی با مدیرعامل باشگاه، قرارداد خود را امضا کرد.همچنین محمد جواد کهنه 
سرا دیگر بازیکنی بود که با تراکتور قرارداد امضا کرد.واسعی قبل از پیوستن به تراکتور، گزینه اصلی 
استقالل برای تقویت خط حمله این تیم بود و مدیران اســتقالل بارها برای گرفتن رضایت نامه او با 
مدیران پیکان جلسه برگزار کردند. همچنین واسعی بارها در مصاحبه خود از عالقه به پوشیدن پیراهن 
استقالل گفته بود؛ اما در انتقالی ناگهانی ترجیح داد زیر نظر منصوریان در تراکتور به کارش ادامه دهد.

آبی های اهواز در تکاپو برای بازگشت به لیگ برتر
آخرین قهرمان لیگ برتر پیش از پوکر پرســپولیس، در لیگ یک حضور دارد اما با امیر خلیفه اصل 
سرمربی جوان و کار بلد خود به فکر بازگشــت به لیگ برتر اســت.خلیفه اصل که فصل قبل نتایج 
درخشانی با استقالل خوزستان گرفت، در این تیم ماند و اکنون تیمش را در تهران تمرین می دهد تا 
بتواند بازیکنانش را برای حضور در قدرت در لیگ یک آماده کند. در این راه غالمرضا عیدی زاده، محمد 
موالیی، جهانبخش دارابپور و رضا باقری نیا او  را یاری می کنند و بهمن روشنایی سرپرست خوشنام 
و باتجربه نیز به عنوان مدیر تیم استقالل خوزستان حضور دارد.آبی های اهواز تاکنون فرشاد جانفزا، 
بهروز افشار، میالد صفایی، بهروز بارانی، ابوالفضل قربانی، علی حسامی، جالل عبدی، آیدین قویدل، 
حسن پور حمیدی، مسعود اسدی، سنجانکی، زارعی و امیرحسین نوایی را  به عنوان بازیکن جدید 
به خدمت گرفته اند و از فصل قبل علی هلیچی، حسین بهرامی، علی کیانی فر، مهند حیدری، حسن 

معاویه و محمد بختیاری به همراه تعدادی از جوانان با استعداد حضور دارند.

پایان کار »رادوشوویچ« در پرسپولیس؟
بوژیدار رادوشــوویچ پس از لیگ قهرمانان آسیا از قطر به کرواســی رفت تا در کنار خانواده اش 
حضور یابد و مرخصی خود را بگذراند؛ اما باتوجه به نارضایتی وی از مسئوالن باشگاه پرسپولیس، 
احتمال دارد که این مرخصی دائمی شود و او هرگز به جمع سرخ ها برنگردد.رادو که تحت قرارداد 
پرسپولیس اســت و اگر از این تیم شکایت کند، فیفا باشــگاه ایرانی را به دلیل بدعهدی جریمه 
خواهد کرد، از وضعیت پرداخت حقــوق و پاداش و همچنین وضعیت اســکان خانواده اش در 
تهران رضایت ندارد و تصور می کند که مدیران باشگاه پرســپولیس عالقه ای به ادامه همکاری با 
او ندارند.این در حالی است که بشار رسن با پرداخت مطالباتش، به تهران برمی گردد و مذاکرات 
را با رســول پناه انجام خواهد شــد اما این اتفاق برای رادو رخ نداده تا گلر ذخیره تیم برانکو، در 
آستانه جدایی قرار گیرد.باتوجه به این که امکان خرید بازیکن خارجی از نظر قانونی وجود ندارد، 
 با جدایی رادوشــوویچ پرسپولیســی ها بحران انتخاب دروازه بان دوم را هم خواهند داشــت. 
 در این ســال ها رادو این نقش را به خوبی ایفا کرد و باســابقه ترین خارجی تاریخ پرسپولیس

 نیز لقب گرفت.

دو بازیکن در آستانه امضای قرارداد با فوالد
مدیرعامل باشــگاه فوالد خوزســتان در خصوص آخرین وضعیت نقل وانتقاالتی تیم فوتبال فوالد 
خوزســتان گفت: ما با تراکتور برای جذب ساسان انصاری مذاکراتی داشــتیم که در نهایت به توافق 
نرسیدیم و این انتقال منتفی شد. با این حال، طی یکی دو روز آینده سعی می کنیم تیم را ببندیم تا 
پرونده نقل وانتقاالتی مان بسته شود.ســعید آذری افزود:  احتماال دو بازیکن دیگر جذب می کنیم 
و به این ترتیب دیگر فعالیتی در نقل وانتقاالت نخواهیم داشــت. خداراشــکر تیم زیرنظر کادرفنی 
 اردو ها و تمرینات خوبی را برگزار می کند و سعی می کنیم تیم قدرتمندی را برای حضور در مسابقات

 آماده کنیم.

رقابت 6 کاندیدا برای ریاست هیئت فوتبال استان اصفهان؛

یک صندلی و هزار خواهان

امروز در تاالر افتخارات سرای ورزشکاران   سمیه مصور
اســتان اصفهان، مجمع انتخاباتی هیئت 
فوتبال برگزارمی شود تا تکلیف سکان پرسروصداترین هیئت ورزشی 
استان مشخص شود. در این مجمع، شش کاندیدا برای تصاحب کرسی 
ریاســت به رقابت می پردازند تا اعضای 44 نفره این مجمع، رییس 

جدید هیئت فوتبال را انتخاب کنند.
ثبت نام از کاندیدا های ریاست هیئت فوتبال استان پیش از خاتمه دوره 
رسمی ریاست مسعود هراتیان انجام شد؛ اما بررسی صالحیت نفرات 
ثبت نامی به درازا انجامید تا برگزاری مجمــع انتخاباتی به بعد از دوره 

مسئولیت چهارساله رییس وقت هیئت فوتبال واگذار شود.
عباس اخوان، علیرضا جهانشــاهی، علی طاهــری، محمد مجیری، 
مسعود هراتیان و شهریار خان محمدی، نفراتی هستند که صالحیت آنها 

برای حضور در این مجمع انتخاباتی تایید شده است.
عباس اخوان، محمد مجیری و مسعود هراتیان در دوره پیشین برگزاری 
مجمع انتخاباتی هیئت فوتبال استان نیز به عنوان کاندیدا حضور داشتند 
که در نهایت هراتیان توانست با کسب حداکثر آرا، بر کرسی ریاست این 
هیئت تکیه بزند. در بین جمــع کاندیداهای حاضر در انتخابات، اخوان 
گزینه فوتبالی این مجمع اســت. علیرضا جهانشاهی دیگر کاندیدای 
مجمع اســت که فوتبالی ها او را با دبیری دوران ریاست ابرقویی نژاد 

به خاطر دارند و گویا این بار با حمایت رییس ســابق در مجمع حضور 
یافته است.محمد مجیری که سابقه  ریاســت هیئت کشتی استان را 
در کارنامه دارد یکی دیگر از گزینه های ریاست هیئت فوتبال است که 
این روزها به عنوان مدیرعامل ســازمان میادین و ساماندهی مشاغل 
شهری شهرداری اصفهان فعالیت می کند.مســعود هراتیان، رییس 
فعلی هیئت از دیگر کاندیداهای هیئت فوتبال اســت که برای استمرار 
دوره مسئولیتش وارد گود شده است. علی طاهری، پنجمین کاندیدای 
مجمع انتخاباتی هیئت فوتبال است که ورزشــی ها  او را مدیر عاملی 
باشگاه های خصوصی می شناسند.  شهریار خان محمدی، ناشناخته 
ترین گزینه ریاست هیئت است که گفته می شود مسئولیت شهرداری 
شهرضا را در کارنامه دارد.اعالم لیست اعضای مجمع انتخاباتی هیئت 
فوتبال اســتان اصفهان، ابهاماتی را به همراه داشته و با اعتراض هایی 
از سوی کاندیداهای دیگر مواجه شده است. حمیدرضا دادخواه، دبیر 
هیئت فوتبال استان اصفهان، در پاسخ به انتقادهای مطرح شده مدعی 
شده لیست اعضای مجمع طبق اساسنامه فدراسیون تنظیم شده است. 
در لیست اعالمی،  محسن آقاجانی به عنوان نماینده بازیکنان )آقایان( 
استان اصفهان معرفی شــده که هیئت فوتبال در توضیحی کوتاه او را 
برترین بازیکن فصل ۹۷-۹۸ معرفی کرده اســت؛ اما به نظر می رسد 
باوجود بازیکنان سرشناس اصفهانی در تیم ملی و لیگ برتر، حق رای با 

بازیکنان مطرح تر باشد، همچنان که بازیکنان زیادی در دو تیم سپاهان 
و ذوب آهن می توانستند این عنوان را در اختیار بگیرند.

بر اساس توضیحی که دادخواه داده، فنی ترین بازیکن به تشخیص و 
تایید هیئت فوتبال استان برای حضور در مجمع انتخاب شده؛ اما هرطور 
حساب کنیم نفرات سرشناس تری می توانستند برای شرکت در مجمع 
معرفی شوند، همچنان که انتخاب هاجر دباغی، به عنوان خانم گل لیگ 
برتر بانوان، حرف وحدیثی به همراه ندارد.برای نماینده مربی بانوان نیز 
رضوان رضایی، مربی تیم سپاهان انتخاب شده، درصورتی که در فوتبال 
بانوان نصف جهان مربیان مطرحی مانند سمیه شهبازی و مژگان مدایم 
زاده مشــغول فعالیت هســتند؛ اما اینکه چطور قرعه به اسم رضایی 
افتاده، پرسشی است که احتماال جوابی ندارد.در رده دوازدهم اعضای 
مجمع نیز نام علی غالمــی به عنوان مدیرعامل تیم فوتســال نماینده 
بانوان ذکرشده اســت. این تیم که به نوعی زیرمجموعه هیئت فوتبال 
شهرستان اصفهان اســت، فصل گذشــته در میانه های فصل با خرید 
امتیاز به اصفهان واگذار شد؛ اما بر اساس اعتراض یکی از کاندیداها، به 
دلیل عدم پرداخت هزینه انتقال، حضور این تیم در جمع اعضای مجمع 
دچار اشکال است.در بحث انتخاب نماینده داوران و نماینده مربیان نیز 
گزینه های اصلح تری می توانستند در جمع اعضای انتخاب کننده رییس 

هیئت فوتبال استان حضور داشته باشند. 

رییس کمیته ملــی المپیک بار دیگــر به انتقادها 
پیرامــون کمک مالی بــه ورزشــکاران برای عمل 
جراحی در خارج از کشور پاســخ داد.در ماه های 
اخیر موضوع درمان خارپاشــنه احسان حدادی، 
قهرمان پرتاب دیسک در ایران یا آلمان به سوژه ای 
تبدیل شــده که انتقادهایــی را از این ورزشــکار 
المپیکی به وجود آورده اســت. بــه تازگی هم در 
شــرایطی که حدادی حســابی از انتقاد رسانه ها 
ناراحت بود، اجازه نداد نمایندگان چند رســانه در 
مصاحبه او حاضر شــوند. صالحی امیری، رییس 
کمیته ملی المپیک در نشســت خبــری خود به 
انتقادهای انجام شده از احسان حدادی گفت: به 
جای اینکه به احســان نقد کنید، به من نقد کنید. 
بگذارید احســان حدادی کارش را انجام دهد. او 

یکی از امیدهای ما در المپیک اســت. من ترجیح 
می دهم کــه حدادی با آرامش بــه تمرینات خود 
ادامه دهد. تخصص پزشــکی ندارم که در این باره 
دخالت کنم. از اول هم گفتم که مســئله احســان 
مالی نیســت و این موضوع در حوزه فدراســیون 

پزشکی ورزشی است. 
وی افزود: ما هم از سهراب مرادی حمایت کردیم 
که چند بــار به آلمان بــرود و اگر 10 بــار دیگر هم 
تشــخیص فدراسیون پزشــکی این باشد که او به 
آلمان برود، ما منابــع ارزی را تامیــن می کنیم. 
همچنین حمیده عباســعلی نیز چنین شــرایطی 
داشــت. این دختر کاراته کا در اتریــش با غیرت 
ســهمیه گرفت و حتی می تــوان از روی آن فیلم 
ســاخت. درباره او نیز تشــخیص این بــود که بار 

دیگر بــه آلمان بــرود. ایــن نه تبعیض اســت و 
 نه قهرمــان ســاالری. این یک ضــرورت ورزش 

قهرمانی ماست. 
صالحی امیــری در پایان گفت: مــن نه تخصصی 
دارم، راجع به زانوی عباســعلی صحبــت کنم، نه 
دیسک کمر سهراب مرادی و نه خارپاشنه احسان 
حــدادی. معتقــدم 10، 20 یا حتی 100 هــزار یورو 
چالش ما نیســت چون رویکردمــان در المپیک 

مهم تر است.

 واکنش رییس کمیته المپیک به جنجال »خارپاشنه«:

کمک ما به »حدادی« نه ورزشکارساالری است، نه تبعیض!

خبر روز

واکنش »امباپه« به بازی در کنار »رونالدو«
کیلیان امباپه، ستاره جوان فوتبال فرانسه یکشــنبه شب در جریان دیدار تیم ملی کشورش مقابل 
پرتغال در لیگ ملت های یوفا مقابل کریستیانو رونالدو قرار گرفت، کسی که در کودکی و نوجوانی 
الگوی بــزرگ او بوده اســت. امباپه در 
پایان بــازی در واکنش به حضورش در 
کنار رونالدو در زمین فوتبال به ستایش 
از ابرســتاره پرتغالــی پرداخت.با اینکه 
بازی گلی در بر نداشت و دو تیم در نهایت 
به تســاوی بدون گل رضایت دادند ولی 
در طول مســابقه مشــخص بود که هم 
امباپه و هــم رونالدو از بــازی کردن در 
مقابل هم لذت می برند. در شروع نیمه 
دوم دوربین های تلویزیونی نشان دادند 
که دو ستاره به گرمی در حال خوش و بش کردن هستند.امباپه در پایان بازی برای واکنش نشان 
دادن به بازی کردن در کنار ستاره بزرگ دوران کودکی و نوجوانی اش از اینستاگرام استفاده کرد. او 
 در صفحه اینستاگرام خود عکســی از بازی که او را در کنار رونالدو و در حال لبخند زدن به او نشان

 می دهد منتشر کرده و در زیر این تصویر از کلمه »ُبت« استفاده کرده تا نشان دهد رونالدو برای او 
تا چه اندازه الگوی مهمی بوده است.

پیشنهاد اغواکننده آبی ها برای جذب »هالند«
باشگاه منچسترسیتی مطمئن است که سرخیو آگوئرو فصل آینده این تیم را به طور آزاد ترک می کند. 
به همین خاطر، این باشگاه به دنبال خرید یک جایگزین است و ارلینگ هالند، مهاجم جوان و نروژی 
دورتموند یکی از گزینه های اصلی این تیم به شمار می رود.با این حال، پپ گواردیوال برای خرید هالند، 
یوونتوس را پیش روی خود دارد که به شدت به دنبال خرید این بازیکن است. گفته می شود در قرارداد 
هالند با دورتموند بند فســخ قرارداد ۷0 میلیون یورویی گنجانده شده و این بند از سال 2022 قابلیت 
فعال شدن را برای تیم های خواهان این بازیکن دارد.همه اینها در شرایطی است که منچسترسیتی 

آماده است تا 100 میلیون یورو برای جذب این بازیکن در تابستان سال آینده هزینه کند.

توافق بارسلونا با دروازه بان آلمانی برای تمدید
به نظر می رسد یکی از نگرانی های مهم هواداران بارسلونا در حال مرتفع شدن است و طبق ادعای 
نشریه موندودیپورتیوو، مارک آندره تراشتگن، دروازه بان بارسلونا آماده است قرارداد خود را در این 
باشگاه به صورت طوالنی مدت و تا تابستان سال 2025 تمدید کند. پیش از این اختالفاتی در مورد 
دستمزد تراشتگن وجود داشت، اما به نظر می رســد توافق جدید بر این اساس است که حقوق او 
تغییر چندانی نکند، اما بندهای پاداش در قرارداد افزایش یابد.تراشــتگن پیش از این در مالقات 
با سران بارسا خواهان افزایش دستمزد شده و مدعی شــده بود یکی از بهترین بازیکنان این تیم 
محسوب می شود و باید دســتمزد او در بین باالترین ها باشد. همچنین ماندن مربی دروازه بانان 
باشگاه یعنی خوزه دال فوئنته یکی از شروط مهم تراشــتگن برای ماندن بود که انگار مورد موافقت 
قرار گرفته است. قرارداد فعلی دروازه بان آلمانی در نیوکمپ تا تابستان 2022 است و گفت و گو برای 
تمدید به علت شیوع  ویروس کرونا متوقف شــده بود.در تابستان تیم هایی چون چلسی و بایرن 
مونیخ برای خرید این سنگربان آلمانی پیش قدم شده بودند، اما مارک آندره تراشتگن عالقه ای به 
ترک بارسلونا نشان نداد و حاال پروسه تمدید قرارداد نیز در آستانه نهایی شدن است. تراشتگن در 
سال 2014 و با مبلغ 12 میلیون یورو از مونشن گالدباخ به بارسلونا پیوست و در این سال ها یکی از 

بهترین بازیکنان بلوگرانا بوده است.

فوتبال جهان

سرمربی ذوب آهن اصفهان:

 هنوز نمی دانم چند 
بازیکن دارم

ســرمربی تیم فوتبال ذوب آهــن اصفهان 
در برنامــه ضربه آزاد اصفهان بــا بیان اینکه 
3 هفته گذشــته و هنوز بازیکنان مدنظر من 
جذب نشده اند، تصریح کرد: از این روند زیاد 
راضی نیســتم.حدود  23 روز از معرفی من 
به عنوان ســرمربی ذوب آهن گذشته و تنها 
در هفته اول 4 بازیکن جذب شــده اند و در 
ادامه تنها مذاکراتی بــرای جذب 3 بازیکن 
داشــته ایم که هنوز به نتیجه نرسیده است. 
باید کمی ســرعت عمل داشــته و مذاکرات 
را قوی تــر کنیــم. بازیکنــان زیــادی جدا 
شــده اند و فکر نمی کنم هیچ تیمی به اندازه 
ذوب آهن بازیکن خروجی داشــته باشــد.

رحمان رضایی با بیان اینکــه با جدایی این 
بازیکنان چهارچوب اصلی تیــم تغییر کرده 
است، گفت: در بیشــتر پست ها به خصوص 
در دفاع و هافبک بازیکن خروجی داشته ایم 
در حالی که ســهمیه جذب بازیکن ما ۷ نفر 
اســت که پس از 23 روز تنهــا 4 نفر جذب 
شده اند و در فاصله 3 هفته تا آغاز لیگ برتر 
هنوز در بســیاری از پســت ها بازیکنان تیم 
مشخص نشــده اند. همچنین بازیکنانی که 
دیر به تیم ملحق شــده اند هنــوز از حداقل 
آمادگی بدنی نیز برخوردار نیســتند.رضایی 
افزود: 3 بازی تدارکاتی در تهران انجام دادیم 
اما در بیشــتر پســت ها به اجبار از بازیکنان 
جوان و زیر 23 سال اســتفاده کردیم. هنوز 
نمی دانم چند بازیکن دارم چون خروجی ها 
و ورودی ها هنوز مشخص نیستند و حتی در 
بازی تدارکاتی با سپاهان در 3 پست بازیکن 
اصلی خود را نــدارم و با بازیکنــان جوان و 
کم تجربه به میدان خواهیــم رفت. در واقع 
تیمی نصفه و نیمه در اختیار دارم و نمی توانم 
ریســک کنم و برای یک بــازی  تدارکاتی از 
بازیکنانی مانند مسعود ابراهیم زاده، حسین 
شــنانی، دارکو بیدوف و ایوان مارکوویچ که 
دیر به تمرینات اضافه شدند و از آمادگی الزم 
برخوردار نیستند استفاده کنم تا خدای نکرده 

مصدوم شوند.

 
در فوتبال بانوان نصف جهان مربیان مطرحی مانند 
سمیه شهبازی و مژگان مدایم زاده مشغول فعالیت 
هستند؛ اما اینکه چطور قرعه به اسم رضایی افتاده، 

پرسشی است که احتماال جوابی ندارد

مستطیل سبز

وز عکس ر

هدیه خاص پسر شوماخر 
به لوئیس همیلتون

لوئیس همیلتون در گرندپری ایفل در آلمان 
توانست به رکورد ۹1 پیروزی مایکل شوماخر 
آلمانی برسد و یک آمار خارق العاده را برجای 
بگذارد. همیلتون این شانس را دارد با عبور 
از رکورد ســتاره آلمانی دنیای فرمول یک به 
تنهایی رکورددار باشد.پســر شوماخر بعد از 
برجای گذاشتن این رکورد، کاله مایکل را به 

همیلتون هدیه داد.
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معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان:

رصدخانه شهری اصفهان تا پایان سال راه اندازی می شود
معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان از انعقاد تفاهم نامه مشترک میان شهرداری 
و دانشگاه اصفهان به منظور راه اندازی و بهره برداری از رصدخانه شهری اصفهان خبر داد.علیرضا صادقیان 
با بیان اینکه ساختار رصدخانه شهری به صورت بین نهادی در نظر گرفته شده است، اظهار کرد: در جلسات 
متعدد اتاق فکر با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی و سازمان های مردم نهاد به این نتیجه رسیدیم 
که رصدخانه باید ساختاری بین نهادی داشته باشد.وی تصریح کرد: بر مبنای این تفاهم نامه، دانشگاه 
اصفهان فضای مناسبی را به منظور طراحی و اجرای سایت فیزیکی رصدخانه در اختیار شهرداری قرار 
می دهد و شــهرداری نیز به طراحی و تجهیز و تامین منابع مالی و انســانی موردنیاز می پردازد.معاون 
برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان اظهار امیدواری کرد: پروژه رصدخانه شهری تا پایان 
سال جاری به بهره برداری برسد و بتواند با پایش مستمر شاخص های کلیدی شهری، اطالعات مورد نیاز 

برای مدیران و برنامه ریزان شهری و نیز پژوهشگران و عموم شهروندان را فراهم کند.

 آغاز طرح تبدیل وضعیت رایگان وانت بار بنزین سوز
 به دوگانه سوز فعال

معاون اجرایی سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری شهرداری اصفهان از آغاز طرح تبدیل 
وضعیت رایگان وانت بار بنزین سوز به دوگانه سوز فعال در حوزه حمل و نقل درون شهری خبر داد.

مجتبی فروزنده  اظهار کرد: به منظور اجرایی شــدن مصوبه شــورای اقتصاد با موضوع حمایت از 
تولید و تبدیل کارخانه ای و کارگاهی بیش از یک میلیون ناوگان درون شهری به ویژه وانت بارهای 
بنزینی به CNG سوز، طرح تبدیل وضعیت رایگان وانت بار بنزین سوز به دوگانه سوز فعال در حوزه 
حمل و نقل درون شهری اجرایی می شود.وی با اشاره به وجود حجم باالی ناوگان بنزین سوز باری 
فعال در حوزه حمل و نقل درون شهری، افزود: در راستای این طرح، متقاضیان می توانند به سایت 
GCR.NIOPDC.IR مراجعه کرده و نسبت به ثبت اطالعات ناوگان خود اقدام کنند.معاون اجرایی 
سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری شهرداری اصفهان تصریح کرد: جهت بهره مندی ناوگان 
بنزینی و ثبت نام در طرح فوق، داشتن پروانه فعالیت و اشتغال الزامی است و متقاضیان به شرط 
ساماندهی و دریافت پروانه مشمول خدمات اعالم شده، هستند.وی با تاکید بر اینکه متقاضیان 
می توانند جهت دریافت پروانه به شــرکت های زیر مجموعه ســازمان مدیریــت حمل و نقل بار 
شهرداری اصفهان مراجعه کنند، گفت: مالکان ناوگان جهت کسب اطالعات بیشتر به آدرس اینترنتی 

www.hamlebar.com مراجعه یا شماره تلفن های ۰۳۱۳۷۳۸۳۹۲۰ تا ۲۳ تماس بگیرند.

 اجرای 1200 مترمربع فضای سبز 
در پروژه ساماندهی میدان امام حسین)ع(

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شــهرداری اصفهان اظهار کرد: پروژه ساماندهی میدان امام 
حسین)ع( چهارباغ را به خیابان سپه متصل خواهد کرد.فروغ مرتضایی نژاد با بیان اینکه پروژه ساماندهی 
میدان امام حسین )ع( از سال گذشته آغاز شده و یک هزار و ۲۰۰ مترمربع فضای سبز در آن اجرا شده 
است، افزود: تا پایان سال گذشته گونه های گیاهی شامل: آگاو ابلق، یاس هلندی، رز هفت رنگ و گل های 
فصل در این میدان کاشته شد.مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان ادامه داد: در 
مجاورت ساختمان شهرداری چهار باغچه با ابعاد چهار در هشت مترمربع ایجاد شده و سطح میدان امام 
حسین )ع( نیز سنگفرش می شود.وی با بیان اینکه در آستانه نوروز سال گذشته ۶۰۰ مترمربع فضای 
سبز در میدان امام حسین)ع( اجرا شده و به اتمام رسید، گفت: در حال حاضر ۲۶۰ مترمربع باغچه در 
میدان آماده و بسترسازی شده که پیشنهاد کاشت درخت برای سایه اندازی در این محوطه با توجه به 

پیاده راه شدن مطرح شده بود.

 با اعتبار 410 میلیارد ریال صورت گرفت؛

افتتاح و بهره برداری 12 طرح خدماتی- عمرانی سازمان آرامستان ها

در چهارهمین برنامه »هر یکشنبه، یک افتتاح« از ۱۲ طرح جدید خدماتی-
عمرانی سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان با هزینه ای بالغ بر ۴۱۰ 
میلیارد ریال بهره برداری شد.به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری 
اصفهان، در پنجاه و پنجمین برنامه از سلســله برنامه های » اصفهان در 
مسیر امید« که در قالب چهاردهمین برنامه هر یکشنبه یک افتتاح با حضور 
جمعی از اعضای شــورای اسالمی شــهر و حضور آنالین شهردار اصفهان 
به دلیل ابتال به کرونا برگزار شــد، ۱۲ پروژه عمرانی – خدماتی ســازمان 
آرامســتان های شــهرداری اصفهان با اعتبار ۴۱ میلیارد تومان افتتاح و 
بهره برداری شد. آغاز عملیات اجرایی و بهره برداری از پروژه های خدماتی 
و عمرانی سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان، تکمیل و راه اندازی 
ساختمان خدمات امور متوفیان، شروع عملیات عمرانی و فضای سبز فاز 
سوم باغ رضوان، طراحی و ساخت سالن جلسات ساختمان اداری، تغییر 
هویت بصری و گرافیک محیطی آرامســتان باغ رضوان و به روزرســانی 
اپلیکیشن خدماتی سازمان آرامستان های شــهرداری اصفهان از طرح 
هایی بود که در برنامه »هر یکشــنبه یک افتتاح« افتتــاح و بهره برداری 
شد.همچنین فراخوان عمومی طراحی درایگاه های آرامستان باغ رضوان، 
مناسب سازی قطعات برای تسهیل در تردد سالمندان، جانبازان، معلوالن 
و زائران اهل قبور، اجرای قبور پیش ســاخته بتنی برای تســریع در ارائه 

خدمات به مراجعان، احداث سامانه تصفیه پساب غسالخانه آرامستان 
باغ رضوان، ساخت تابلو ترافیکی دروازه ای خیابان ثامن االئمه )ع(، اجرای 
فیبر نوری و طراحی و ســاخت آرامگاه های خانوادگــی دیگر طرح های 
جدید سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان در این برنامه بود. شهردار 
اصفهان در این برنامه گفت: پیرو مذاکره با مدیرعامل سازمان آرامستان 
های شهرداری اصفهان، پاداش ویژه برای همه کارکنان باغ رضوان اصفهان 
در نظر گرفته می شود چراکه اکنون کار آنها در شرایط فوق العاده و وضعیت 
بحرانی است و ممکن اســت خود گرفتار ویروس کرونا شوند.  قدرت ا...

نوروزی اظهار کرد: شرایط کنونی بسیار سخت است و امکان تجمع نیست 
اما برنامه های هر یکشنبه، یک افتتاح به عنوان یک برند مدیریت شهری 
راه خود را ادامه می دهد و در پرونده شهرداری اصفهان ثبت می شود تا در 
دوره های آینده مردم تحت عنوان »هر یکشنبه یک افتتاح« شاهد دریافت 
خدمات جدید و کاملی باشند.  وی ادامه داد: جای افتخار دارد در سازمانی 
مثل باغ رضوان، پروژه های متعددی با اعتبار ۴۱ میلیارد تومان افتتاح شده 
و به بهره برداری برسد. شهردار اصفهان تصریح کرد: کار در این سازمان کار 
در خاموشی است و در شرایطی که وضعیت بسیار پیچیده است و شرایط 
کرونایی مراقبت ویژه ای نیاز دارد، فعالیت کارکنان این سازمان، عملی جز 

رفتار ایثارگرانه نمی تواند باشد که برای آنها آرزوی سالمتی دارم.  

رفتار مناسب با مردم در شرایط سخت، جای قدردانی دارد
وی افزود: در شرایطی که کارکنان باغ رضوان شاهد غصه های مردم بوده 
و عزاداری و مصیبت مــردم را می بینند و از ابتدا تا انتها شــاهد ناراحتی 
داغدیدگان هســتند، رفتار خوب و برخورد مناســب آن ها با مردم جای 
قدردانی دارد.نــوروزی اظهار کــرد: امیدوارم این مجموعــه پروژه های 
خدماتی بتواند به کیفیت خدمات رســانی به مردم بیفزاید و یقین دارم 
اعضای شورای سازمان آرامستان ها، هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان 
به گونــه ای حرکت مــی کنند که بیش از همیشــه رضایت شــهروندان 
حاصل شود.وی تصریح کرد: طی دو هفته گذشته شاهد افتتاحیه های 
مختلفی بودیم؛ انتظار این است افرادی که تصمیم گیری می کنند، شاهد 
بهره برداری از نتایج کار خود نیز باشند.شهردار اصفهان افزود: ضمن اینکه 
این اقدام باعث قوت و قدرت بیشتر کارکنان می شود و به معنای حمایت 
کامل از کارکنان آرامستان هاســت.وی افزود: پیرو مذاکره با مدیرعامل 
سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان، پاداش ویژه برای همه کارکنان 
باغ رضوان اصفهان در نظر گرفته می شود چراکه اکنون کار آنها در شرایط 
فوق العاده و وضعیت بحرانی است و ممکن اســت گرفتار این ویروس 

شوند.

پروژه های سازمان آرامستان در  راستای مدیریت بحران است
در ادامه، احمدرضا مرادی، مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری 
اصفهان اظهار کرد: کارکنان باغ رضوان در هشــت ماه گذشته با وضعیت 
کرونا توانستند خدمات را به گونه ای ارائه دهند که کرامت خانواده متوفیان 
حفظ شده و به نوعی برخورد شد که حداکثر خدمات، ارائه و در فضایی آرام 
به دور از حاشیه کار کنیم.وی ادامه داد: در شش ماه نخست سال جاری، 
نسبت به شش ماهه سال گذشته افزایش متوفی داشتیم و از مجموعه 
اقداماتی که از سوی همکاران برای ارائه خدمات به شهروندان انجام شده 
قدردانی می کنم. مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان 
با اشاره به پروژه های این سازمان افزود: ساختمان جدید شماره ۲ برای 
متمرکز کردن همه خدمات متوفیان پس از خاکســپاری احداث شده 
است. وی با اشاره به اینکه عملیات فاز ســه باغ رضوان، جدول گذاری، 
اجرای شبکه آبرسانی، برق، فضای سبز و سالن اجتماعات از دیگر طرح 
های این سازمان است، گفت: نگهداری ۱۷۰ هکتار فضای سبز باغ رضوان، 
از جمله اقدامات این سازمان است.   مرادی ادامه داد: اجرای فیبر نوری و 
نوسازی شبکه آبرسانی ۳۰ ساله باغ رضوان از دیگر طرح های جدید اجرا 
شده است.وی بیان کرد: همچنین برای طراحی درایگاه و سردر آرامستان 

فراخوان دادیم و طرح مورد قبول داوران، امسال اجرا می شود.   

خبر خوان

چتر حمایتی معاونت فرهنگی شهرداری بر سر هنرمندان
طرح جامع حمایت از هنرمنــدان در دوران کرونا از ســوی معاونت فرهنگی 
و ســازمان فرهنگی اجتماعی ورزشــی شــهرداری اصفهان اجرا می شــود.

شیوع ویروس کرونا در کشــورمان و اوج گیری این ویروس در اصفهان تمام 
برنامه  ریزی ها در بخش های گوناگون را تحت تاثیر قرار داده است.برنامه های 
فرهنگی و هنری سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشــی شهرداری اصفهان نیز 
که تا پیش از شــیوع کرونا به صوت عرصه محور و با حضور شهروندان برگزار 
می شد، یا به فضای مجازی کوچ کرده و یا به زمان دیگری موکول شده است و 
با کاهش فعالیت های هنری و فرهنگی، هنرمندان اصفهانی نیز از این شرایط 
متضرر شده اند.اقتصاد فرهنگ و هنر ،اقتصاد مهجوری در ایران است که امروز 
با ظهور پاندمی کرونا از گذشته هم مهجورتر شــده و بیم آن می رود در صورت 
بی توجهی نهادهای فرادستی دچار خاموشی پایدار شود.آن طور که سخنگوی 
دولت می گوید، کووید ۱۹ تنها در ۱۳ رسته محاسبه شــده کشور را با ۱۰۸ هزار 
میلیارد تومان کسری درآمد و ضربه به کسب وکارها مواجه کرده و قطعا یکی از 
رسته های شغلی به شدت آسیب دیده در بخش اقتصاد خالق است؛ اقتصادی 
که از مهجوریت و عدم حمایت رنج می برد.کرونا هر چقدر از لحاظ مبتال کردن، 
دموکراتیک عمل کرده و همه اقشار جامعه شامل فقیر و ثروتمند را مبتال کرده 
اما از نظر پیامدهای اقتصادی به شــدت طبقاتی و علیه شــریف ترین اقشار 
جامعه یعنی هنرمندان عمل کرده اســت؛ هنرمندانی که تا قبل از بحران کرونا 
نیز با سیلی صورت خود را سرخ نگه داشته بودند.در همین راستا طرح حمایت 
از هنرمندان در دوران کرونا در ۶ حوزه هنرهای تجســمی، موسیقی، سینما، 
ادبیات، تئاتر و سایر بخش ها با انتشار فراخوان موضوعی سعی در جذب آثار 
هنری و به نوعی کانالیزه کردن حمایت از هنرمندان در بستر اهداف فرهنگی و 

هنری سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان می کند.

 از زمان شیوع ویروس کرونا، فعالیت هنرمندان 
در بخش های گوناگون دچار چالش شد

معاون فرهنگی شهردار و رییس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری 
اصفهان درباره ابعاد گوناگون این طرح اظهار داشت: طرحی با عنوان حمایت 
از هنرمندان در دوران کرونا از سوی معاونت فرهنگی شهرداری اصفهان آماده 
شده که شهرداری را در نقش تســهیل گر فرهنگی به سوی عمق بخشیدن به 

ارتباط هنرمندان، شهرداری و مردم سوق می دهد.
محمد عیدی افزود: این چرخه شــامل هنرمندان، مردم و شهرداری است و 
هرکدام از این اضالع به صورت فعال در این طرح مشــارکت خواهند داشت.

وی با بیان اینکه از زمان شیوع ویروس کرونا فعالیت هنرمندان در بخش های 
گوناگون دچار چالش شــد، ادامه داد: از آن جایی که هنرمندان سرمایه های 
فرهنگی و نمادین شهر اصفهان هســتند، شهرداری باید طرحی برای حمایت 
از هنرمندان ارائه می کرد. همچنین با توجه به شیوع ویروس کرونا این انتظار 
وجود داشــت که با انجام فعالیت های گوناگون به صورت مجازی و با رعایت 
پروتکل های بهداشتی به افزایش نشــاط اجتماعی در میان شهروندان کمک 

کنیم.

معاون فرهنگی شهردار اصفهان گفت: شهرداری اصفهان با این اقدام، افزایش 
سرمایه اجتماعی میان مردم و هنرمندان، افزایش سرمایه نمادین، افزایش 
سرانه فعالیت های فرهنگی در زمان شــیوع کرونا و کاهش تبعات اجتماعی 
این بیماری در شهر را دنبال می کند.عیدی با بیان اینکه این طرح در بخش های 
گوناگون فرهنگی و هنری دسته بندی شده است، تصریح کرد: بخش نخست 
مربوط به هنرهای تجسمی است که برگزاری جشنواره نماد قوس آذر به روایت 
هنرهای معاصر یکی از این برنامه هاست. همچنین تولید پنج جلد کتاب فاخر 
از هنرمندان بنام و صاحب اثر در حوزه هنرهای تجسمی پیش بینی شده است.

وی اضافه کرد: در بخــش دوم به تولید محصوالت موســیقیایی در ژانرهای 
شهروندی، موسیقی اصفهان، برگزاری جشنواره و کنسرت آنالین و سفارش 

اثر به هنرمندان موسیقی اصفهان و طنز موسیقی می پردازیم.
رییس ســازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شــهرداری اصفهان بیان کرد: در 
بخش ســوم طرح حمایت از هنرمندان در دوران کرونــا، حمایت از تولیدات 
سینمایی، تولید و ســفارش فیلم و تولید کلیپ و فیلم های کوتاه برای پخش 
در فضای مجازی در دستور کار قرار دارد و قصد داریم تمام هنرمندان و فعاالن 
بخش سینما در شهر اصفهان را در این بخش درگیر کنیم تا با تالش هنرمندان 

آثار خوبی تولید شود.
به گفته عیدی، در بخش ادبیات به سفارش اثر و تولید داستان بلند و کوتاه با 
موضوع اصفهان، گردشگری، تولید متن نمایشنامه و سفارش ترانه برای تولید 
موســیقی پرداخته می شــود تا گنجینه ای از آثار و کاالهای گوناگون هنری و 

فرهنگی به خصوص در بخش هنرهای تجسمی و ادبیات فراهم شود.

وی گفت: تولید و انتشار 5۰ اپیزود نمایش کوتاه با محتوای فرهنگی، فستیوال 
تک گویی نمایشی پژواک، سفارش تولید ۱۰۰ عنوان نمایش محیطی و خیابانی 
و برگزاری جشنواره نمایشــی طنز و جشــنواره نمایشنامه نویسی اصفهان از 
محورهای این طرح در بخش تئاتر است. امیدوارم با رخت بربستن ویروس 
کرونا شــاهد اجرای این تولیدات و برنامه ها در شــهر اصفهان باشیم.معاون 
فرهنگی شــهردار اصفهان خاطرنشــان کرد: همچنین یک برنامه تلویزیونی 
اینترنتی با عنوان »مجله اینترنتی بیدار شو« در فضای استودیو تولید می شود 
که بخش های گوناگونی دارد و امیدوارم ضمن ایجاد ســرگرمی و شاد کردن 
مردم، بتواند دغدغه های فرهنگی و اجتماعــی روز جامعه را نیز مطرح کند و 
تلنگری به این چالش ها بزند. این برنامه به صــورت هفتگی تولید و پخش 
می شود.عیدی افزود: تولید برنامه دیگری با بهره گیری از فرهنگ عامه را در 
دستور کار داریم. در این برنامه با حضور هنرمندان هنرهای تجسمی، موسیقی 
و تئاتر و ترکیب آنها به تولید کاالی فرهنگی پرداخته و به معرفی آوا و نواهای 
کار که در فرهنگ عامه ما وجود داشته اســت و فعاالن مشاغل مختلف این 
نواها را بر زبان داشــتند، می پردازیم. در این برنامه که برای نخســتین بار در 
کشور تولید می شود به دنبال احیا و تولید اثر با محوریت فرهنگ عامه و آوا و 

نواهای کار هستیم.

قوس آذر ، الهام بخش هنرمندان تجسمی ایران می شود
وی در تشریح رویداد ملی هنرهای تجسمی با عنوان »در مقیاس قوس« که 
قرار است از سوی موزه هنرهای معاصر اصفهان در زمستان ۹۹ برگزار شود، ادامه 

داد: هدف از برگزاری این رویداد ایجاد گفتمان میان فضای هنرهای تجسمی 
و عرصه شهری است تا هویت نماد قوس آذر به صورت عمومی و در سطح شهر 
به شهروندانی که کمتر در فضای گالری ها و موزه ها حضور پیدا می کنند، بیشتر 
معرفی شود. رییس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان با 
اشاره به برگزاری این رویداد در دو بخش گفت: در بخش نخست به برگزاری 
نشست هایی با حضور مهمانان و کارشناسان می پردازیم تا درباره نماد قوس 
آذر و ارتباط آن با هنرهای معاصر، هنرهای تجسمی و نمادشناسی به بحث و 
گفت وگو بپردازند. البته به دلیل شیوع ویروس کرونا ممکن است این بخش از 
رویداد به شکل های دیگر مانند چاپ کتاب و کاتالوگ ارائه و یا به صورت مجازی 
در شبکه های اجتماعی برگزار شود که این امر به وضعیت شیوع بیماری کرونا 
بســتگی دارد.عیدی بیان کرد: چندین سال اســت که اصفهان به عنوان شهر 
خالق در حوزه صنایع دستی و هنرهای مردمی شناخته می شود و بهترین راه 
برای اینکه هنرمندان را مشــتاق کنیم تا در حوزه نماد و هویت شهری اصفهان 
به خلق اثر بپردازند برگزاری این رویداد بود و مدیوم هایی برای این رویداد در 
نظر گرفته شده که عرصه محور باشند و بتوان آنها را در فضاهای شهری نمایش 
داد.  وی با بیان اینکه فراخوان حضــور در رویداد در مقیاس قوس  ۱5 مهرماه 
منتشر شد، تصریح کرد: این رویداد ملی در سه بخش مجسمه، ویدئو آرت و 
پوستر برگزار می شود و هنرمندان سراسر کشور می توانند در آن شرکت کنند.به 
گفته معاون فرهنگی شهردار اصفهان، سه داور در هر بخش وظیفه داوری آثار 
را بر عهده دارند؛ کامبیز صبری، مرتضی بصراوی و شایا شهرستانی در بخش 
مجسمه، ژینوس تقی زاده، مینو ایران پور و حسین حسینی در بخش ویدئوآرت 
و رسول کمالی، هما دلورای و آریا کســایی نیز در بخش پوستر به داوری آثار 

ارسالی می پردازند.
عیدی اضافه کرد: تالش کردیم برای این رویداد داورانی جوان با نگاه هایی نو 
انتخاب کنیم و داوران هم از شهر اصفهان و هم از سایر شهرهای ایران انتخاب 

شده اند.
وی با بیان اینکه هنرمندان تا ۱5 آبان ماه برای ارســال آثار خود فرصت دارند، 
تصریح کرد: پس از داوری، در هر بخش پنج اثر به عنوان آثار برگزیده انتخاب 
می شود و سپس وارد فاز اجرای آثار در محیط شهری می شویم. برای اجرای 
آثار برگزیده بازه زمانی سه ماهه در نظر گرفته ایم و پیش از اجرای هر اثر درباره 

زمان و مکان آن اطالع رسانی خواهد شد.
رییس ســازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شــهرداری اصفهان خاطرنشان 
کرد: هر هنرمند تنها در یــک بخش رویداد می تواند شــرکت کند. هنرمندان 
می توانند سه طرح پیشــنهادی را به دبیرخانه رویداد ارسال کنند، اما تنها یک 
طرح به عنوان طرح برگزیده انتخاب می شود.عیدی  خاطرنشان کرد: بیش 
از اینکه بر برگزاری یک رویداد رقابتی متمرکز باشیم، رویکرد ما ایجاد گفتمان 
میان هنرمندان هنرهای تجسمی است. به همین منظور فضایی در شبکه های 
اجتماعی طراحی می شــود تا هنرمندان و مردم درباره این نماد و ارتباط آن با 
شهر اصفهان و لزوم پرداختن به نمادهای هویت ملی و حفظ آنها به گفت وگو 

بپردازند.
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تفکر بیش از حد  یک عادت بد اســت و باعث می شود ما 
مدت زمان زیادی به فکر فــرو برویم و در حلقه بی تحرکی 
گیر کنیم. در این شرایط، واکنش مثبتی که می توانستیم 
انجام دهیم؛ به یک نگرانی فلج کننده تبدیل می شود تا نه 
توان جلو رفتن داشته باشیم و نه به عقب بازگردیم!اسکات 
موتز، بیش از ســه دهه درباره عادت Overthinking و 
غلبه بر آن به مدیران، رهبران و لیدرهای شرکت های بزرگ 
دنیا مشاوره و دســتورالعمل داده است. این روان شناس 
چند ترفند روانی و ذهنی زیر را برای پایــان دادن به زیاد 
فکر کردن و خارج شــدن از این وضعیت منفعل، پیشنهاد 

کرده است:
 فقط زمانی درب را باز کنید که اطالعات جدیدی از راه برسد: 
هنگامی دوباره ســراغ فکر کردن به یک تصمیم و موضوع 
بروید که اطالعات جدیدی درباره آن به دست شما رسیده 
باشد. در غیر این صورت، این طور فکر کنید که به اندازه کافی 
درباره این تصمیم تفکر و دقــت کردید و همه جوانب کار را 

سنجیده اید و دیگر نیازی نیست بیش از حد فکر کنید.
 تفکر بیش از حد و حل مســئله یک چیز نیســتند: برخی 
اوقات تصور می کنیم بررسی همه حاالت و احتماالت یک 
مســئله و زیر و رو کردن ســناریوهای مختلف، همان حل 

مسئله است و احســاس خوبی از این کار دارید.برای حل 
یک مســئله، باید فکر کنید، تشخیص دهید و سریع عمل 
کنید ولی شما در عادت Overthinking اصال چنین کاری 

نمی کنید و فقط مشغول فکر کردن زیاد هستید.
 قانــون 10-90 را بــه خاطر بســپارید: یک فرمــول برای 
ارزش گذاری خود در اندیشــیدن وجــود دارد. ۹0 درصد 
برای خودتان ارزش قائل باشید و 10 درصد برای دیگران.

اگر این قانــون را در تفکــرات خودمان به خاطر داشــته 
باشــیم؛ هرگز گرفتار زیــاد فکر کردن نمی شــویم؛ چون 
دیگر احتماالت و ســناریوهای دیگران بــرای ما پر ارزش 
و مهم نخواهند بود و بیشــتر روی ارزش گذاری احتماالت 
و نتایج مربــوط به خودمان تمرکز داریــم و تصمیم گیری 
می کنیم.وقتی شما بیش از حد فکر کنید؛ عمال این قانون 
 را نقض و حتــی برعکس کردیــد و به دیگــران ۹0 درصد 

ارزش داده اید.
 حسن نیت داشته باشــید: افرادی که زیاد فکر می کنند؛ 
همیشــه به حس های بــد، درک های بــد، نیت های بد و 
چیزهای بدی می رسند یا فکر می کنند چیزهای بد زیادی 
پیرامــون آن تصمیم و موضوع وجود دارد.با کمی حســن 
نیت می توان به زیاد فکر کردن پایان داد. تصور اینکه اکثر 

ســناریوها و اتفاقات می تواند مثبت باشــد یا ما مثبت به 
آن ها نگاه کنیم؛ دیگر دلیلــی برای تفکر زیاد وجود ندارد و 

سراغ اقدام و عمل می رویم.
 نادانی را در آغــوش بگیرید: شــما نمی توانیــد آینده را 
پیش بینی کنیــد؛ ذهن افراد را بخوانید و از همه چیز ســر 
دربیاورید. پس، ســعی نکنید بیشــتر از حد روی آن فکر 

کنید و نتیجه را به آینده بسپارید.
 عــدم اطمینــان را در آغــوش بگیرید:وقتــی چیزی را 
نمی دانیم؛ معموال در تالشیم جاهای خالی را با یک سری 
باورهــا، عقاید و تفکرات بــی ارزش پر کنیــم؛ چرا؟چون 
بسیاری از ما ترجیح می دهیم ناراضی باشیم تا نامطمئن. 
این مفروضات بی ارزش می تواننــد مونولوگ هایی درون 
ذهن ما شوند تا دائم بیشتر در فکر کردن فرو برویم و غرق 

در افکار خود شویم!
به عدم اطمینــان احتــرام بگذارید و بیــش از حد به آن 
واکنش نشــان ندهید. وجــود عدم اطمینــان را تصدیق 
کنیــد و بپذیرید دوری از عــدم قطعیــت، اجتناب  ناپذیر 
اســت. بپذیرید عــدم اطمینــان مزایایــی ماننــد آزاد 
 شــدن افــکار و بــروز خالقیــت و انعطاف پذیــری بــه

 همراه دارد.

آشپزی

کیک تخم آفتابگردان
مواد الزم :4 عدد تخم مرغ)به دمای محیط رسیده(، یک و 

یک چهارم  لیوان شکر،یک قاشق چای خوری وانیل،دو لیوان آرد، 
یک لیوان ماست)به دمای محیط رسیده(،یک لیوان روغن مایع،یک 
قاشق غذا خوری بکینگ پودر، یک بسته کوچک مغز تخم آفتابگردان

طرز تهیه: ابتدا فر را  با دمای 180 درجه روشن کنید تا گرم شود، قالب مورد نظر را  چرب کنید 
و حدود یک پیمانه تخم های آفتابگردان را داخل ظرف بپاشید و بعد قالب را تا وقتی که مایه 

کیک آماده می شود، داخل فریزر قرار دهید. دستور کیک به این صورت است که ابتدا تخم مرغ 
را با وانیل و شکر مخلوط کرده و به مدت 5 دقیقه با همزن برقی با دور تند بزنید تا کرمی رنگ و 
کشدار  شده سپس ماست را اضافه کنید.حاال روغن را افزوده و درحد یک دقیقه با دور کند 
همزن برقی بزنید، در آخر آرد و بکینگ پودر که 3 بار الک کردید در 3 مرحله به مواد اضافه 

کنید و با لیسک به آرامی مخلوط کنید تا آرد کامل مخلوط مواد شود. قالب کیک را از 
فریزر در آورده مواد کیک را به آرامی داخل قالب بریزید و آن را داخل فر قرار دهید تا 

به مدت45 الی 50 دقیقه با دمای 180 درجه بپزد.با یک سیخ چوبی امتحان 
کنید اگر کیک کامل پخته باشد سیخ تمیز از کیک خارج می شود.بعد 

از اینکه کیک پخت بگذارید خنک شود بعد از آن چند ضربه 
به بدنه ظرف بزنید تا  کیک از قالب جدا شود.

ترفندهای ذهنی برای پایان دادن به تفکر بیش از حد

 »زنگ تفریح« در ازمیر
 به صدا درمی آید

 اصغر فرهادی فیلم »قهرمان« را 
در شیراز کلید زد

فیلم کوتاه »زنگ تفریح« به کارگردانی نوید نیکخواه آزاد در اولین حضور 
جهانی خود به بخش »پانوراما«ی بیست و یکمین دوره جشنواره 
بین المللی فیلم کوتاه ازمیر راه یافت.فیلم کوتاه »زنگ تفریح« ، درباره 
سحر، دانش آموز هفده ساله است که می خواهد در طول زنگ تفریح 
و با کمک سه دوست خود، مخفیانه از مدرسه خارج شود و برای تماشای 
مسابقه فوتبال میان دو تیم استقالل - العین به ورزشگاه آزادی برود.

فیلمبرداری فیلم »قهرمان« اصغر فرهادی در شهر شیراز آغاز شد. در 
شرایطی که با انتخاب امیر جدیدی و محسن تنابنده به عنوان بازیگران 
اصلی قرار بود فرهادی تابستان امسال فیلمش را جلوی دوربین ببرد، 
شیوع کرونا فیلمبرداری را به تعویق انداخت تا هفته گذشته »قهرمان« 
در شــیراز کلید بخورد.فیلم برداری »قهرمان« تا اواخر پاییز ادامه دارد و 
پیش بینی می شود اولین نمایش آن در جشنواره کن 2021 باشد.

مدیر کل بنیاد حفظ آثار و نشــر ارزش های دفاع مقدس اســتان اصفهان 
با حضور در مخابرات منطقه اصفهان با اهدای لــوح تقدیری از تالش های 
کارکنان و سرپرســت این مجموعه در راســتای برگزاری نمایشــگاه چهل 

سالگی دفاع مقدس قدردانی کرد.
سردار مجتبی شیروانیان در این دیدار با تاکید بر اینکه همه ما باید در ترویج 
فرهنگ ایثار و مقاومت و حفظ و نشر ارزش های دفاع مقدس تالش کنیم، 
اظهار کرد: ارزش ها و آثار دفاع مقدس و ســیره شهیدان، سرمایه ای است 
که اگر از آن غافل شویم ممکن است خسارت جبران ناپذیری به ما تحمیل 
کند.وی با اشاره به برگزاری نمایشگاه چهل سالگی دفاع مقدس افزود: این 
نمایشگاه امســال همزمان با هفته دفاع مقدس با مشارکت دستگاه های 
اجرایی و نیروهای مســلح در محل مجموعه فرهنگــی موزه دفاع مقدس 

برگزار شد که شــامل غرفه هایی از بازسازی حماســه ها و عملیات  جنگی 
دوران دفاع مقدس و ارایه محتواهای مختلف مانند عکس، فیلم مســتند، 
کتاب و هنرهای تجسمی و تصویری از جلوه های این دوران بود.سرپرست 
مخابرات منطقه اصفهان نیز در این دیدار با اشاره به نقش مخابرات در دفاع 
مقدس گفت: ما مفتخریم که در مجموعه ای مشــغول خدمت هستیم که 
جمع کثیری از کارکنان آن را یادگاران دوران دفاع مقدس تشــکیل داده و 
با تقدیم شــهدای زیادی در دوران دفاع مقدس نقش آفرینی کرده است.

ناصر مشایخی حفظ و نشر ارزش های دفاع مقدس را به مثابه پاسداری از 
خون شهیدان دانســت و افزود: مخابرات همچون سال های دفاع مقدس 
در صف اول نشــر آثار دفاع مقدس قرار دارد و در این راه از هیچ گونه کمکی 

دریغ نخواهد کرد.

صنعت فوالد کشور صنعتی صادرات محور محسوب می شود و به همین دلیل، 
برنامه ریزی جهت افزایش بهــره وری و کاهش هزینه ها امــری کلیدی برای 
توسعه آن محسوب می شود. با توجه به اهمیت به کارگیری فناوری های به روز و 
پیشرفته در واحدهای فوالدی کشور و همگام شدن با روند جهانی پیشرفت این 
صنعت، امروزه مقوله مدیریت تکنولوژی به مقوله ای  اثرگذار در مدیریت صنعت 
فوالد بدل شده است. شــرکت فوالد مبارکه به عنوان بزرگ ترین واحد فوالدی 
کشور همواره سعی داشته تا با پیاده سازی الگوهایی مناسب در زمینه مدیریت 
تکنولوژی و به کارگیری فناوری های پیشرفته در مســیر رشد تولید و  افزایش 
کیفیت محصوالت خود حرکت کند تا بتواند  سهم بیشتری از بازارهای بین المللی 
را به خود اختصاص دهد.ســید مهدی نقوی، معاون تکنولوژی فوالد مبارکه به 
تشریح نقش و جایگاه تکنولوژی در صنعت و به ویژه صنعت فوالد پرداخته است 

که در ادامه می آید:
در دنیای صنعتی امروز، مقوله تکنولوژی به یکــی از عوامل کلیدی و اثرگذار در 
توسعه واحدهای صنعتی تبدیل شده است. به ســبب اهمیت زیاد فناوری در 
کسب توان رقابتی بنگاه های اقتصادی، مدیریت تکنولوژی هم اکنون یکی از 
شاخه های مهم مدیریت محسوب می شــود. پیاده سازی یک نظام مدیریت 
تکنولوژی، با رویکرد ارتقای شرایط و مشخصات فنی تجهیزات، انتخاب، کسب، 
انتقال و به کارگیری فناوری های نوین در راستای تحقق استراتژی های تدوین 

شده سهم بسزایی در توسعه بنگاه اقتصادی خواهد داشت.
بازار فوالد جهان امروز به بازاری رقابتی بدل شــده کــه در آن هر تولیدکنندهای 
بتواند با قیمت تمام شده  کمتر محصوالت خود را عرضه کند قطعا سهم بیشتری 
از بازار را کسب خواهد کرد. از این رو تولیدکنندگان فوالد در تالش اند تا با استفاده 

از تکنولوژی های روز دنیا بهره وری و کیفیت محصوالت خود را افزایش دهند.
با توجه به ابعاد بزرگ و نقش قابل توجه صنعت فوالد در رشد اقتصادی کشور و 
نیز اثر تعیین کننده تکنولوژی در رشد و توسعه این صنعت، کسب و بهره گیری 
از فناوری های روز از اهمیت ویژه ای در این عرصه برخوردار است. پیاده سازی 
الگویی مناســب جهت مدیریت تکنولوژی این امکان را به واحدهای فعال در 
صنعت فوالد کشــور خواهد داد تا با تولید محصوالتی باکیفیت به ســمت رشد 

صادرات و ارزآوری بیشتر برای کشور حرکت کنند.

مدیریت تکنولوژی، از اولویت های سیاست گذاری فوالد مبارکه
شرکت فوالد مبارکه اصفهان به عنوان بزرگ ترین واحد فوالدی کشور، با توجه 
به اهمیت بسیار زیاد مقوله تکنولوژی در توســعه صنعتی، همواره به کارگیری 
تکنولوژی های روز را یکی از اولویت های سیاست گذاری های خود قرار داده و 
در سال های اخیر برنامه ریزی های گسترده ای را در زمینه پیاده سازی الگویی 
برای مدیریت تکنولوژی دنبال کرده است. در این شرکت، طی سال های 1378 
تا 1380 مطالعات روند تکنولوژی فوالدسازی و ریخته گری مداوم، نورد سرد و 
آهن سازی با همکاری اساتید دانشگاه صنعتی اصفهان صورت پذیرفت. از سال 
1380 با بازنگری رویکرد فوق، مطالعات روند تکنولوژی به صورت مجزا و برحسب 
نیاز و درخواست واحدها انجام می شد. سپس با بهره گیری از خدمات مشاوره 
اساتید دانشگاه تربیت مدرس و پس از بررسی و بهینه کاوی مدل های مدیریت 
تکنولوژی مطرح دنیا )مانند گریگــوری و فال(، مدل مدیریت تکنولوژی فوالد 
مبارکه در سال 8۹ ایجاد و همچنین ســبد تکنولوژی برخی از فرآیندها تعریف 

شد.در سال 13۹3، رویکرد مدیریت تکنولوژی در شرکت فوالد مبارکه، با استفاده 
از مدل ستیندامار و همکاران، مورد بازنگری و اصالح قرار گرفت. این نظام با در نظر 
گرفتن محرک های »فشار تکنولوژی« و »کشش بازار« طرح ریزی شده و شامل 
فرآیندهای شناسایی، انتخاب، اکتساب تکنولوژی، بهره برداری و محافظت از 
آن است و مطابق با گردشــکارهای تدوین شده این چرخه، مدیریت می شود. 
فرآیندهای مدیریت دانش و مدیریت پروژه نیز به عنوان فرآیندهای پشتیان 
برای این نظام اجرا می شــوند.به منظور برنامه ریزی برای توسعه محصوالت 
جدید و اکتساب تکنولوژی موردنیاز برای تولید این محصوالت، در ابتدا پورتفولیو 
محصوالت با استفاده از مدل GE تدوین و سپس تکنولوژی های موردنیاز برای 

تولید این محصوالت با استفاده از مدل T-Plan انتخاب می شوند.

رویکردی برای رشد بهره وری
در کنار کسب یا انتقال تکنولوژی، مقوله بهره گیری مناسب و مطلوب از فناوری 
های مورداستفاده، عاملی تعیین کننده در توسعه سازمان محسوب می شود. 
از این رو پایش و ارزیابی تکنولوژی های موجود، یکی از بخش های مدیریت 
تکنولوژی ها در صنایع فوالدی است. در همین راســتا، در شرکت فوالد مبارکه 
به منظور پایش تکنولوژی های کلیــدی و اثرگذار در فرآیندهای تولید مطابق با 
فرآیندهای مدیریت تکنولوژی اشاره شده، در ابتدا با تدوین درخت تکنولوژی، 
تصویری تمام نما از موجودیت تکنولوژیک شرکت ترسیم می شود. تکنولوژی 
های شناسایی شده با بهره گیری از الگوی مورین در دو بعد ارزیابی می شوند: 1- 
جذابیت تکنولوژی 2- توانمندی سازمان. برای اندازه گیری هریک از ابعاد فوق، 
شاخص های پایش و اندازه گیری با بهره گیری از مدل دکتر ژولی تدوین شده 
اند و طی سال ها ارزیابی شده و مورد بازنگری و بهبود قرارگرفته اند.شرکت فوالد 
مبارکه همچنین در راستای بهبود و ارتقای فناوری های نصب شده موجود خود 
دو رویکرد کلی را لحاظ می کند؛ رویکرد فرآیندمحور: مطابق با مدل تشریح شده، 
پس از ارزیابی تکنولوژی ها، پروژه های موردنیاز برای بهبود و ارتقای تکنولوژیک 
شامل جایگزینی تکنولوژی )طرح های سرمایه گذاری( و پروژه های بهبود و 
تحول )TQ( تدوین و پس از طی مراحل امکان ســنجی فنی اقتصادی و اخذ 
بودجه، اجرا می شوند.رویکرد درخواست محور: در هر سال مطابق با درخواست 
نواحی تولیدی شرکت فوالد مبارکه درخواست های بهبود و یا جایگزینی مربوط به 
سایر تکنولوژی ها عنوان می شود و پس از طی مراحل نیازسنجی، امکان سنجی 

فنی اقتصادی و اخذ بودجه، اجرا می شود.

در پی ارزیابی عملکرد شرکت گاز اســتان اصفهان در حوزه مدیریت ریسک 
این شرکت موفق به دریافت گواهینامه ISO 31000:2018 شد.به گزارش 
روابط عمومی، در آیین افتتاحیه ممیزی عملکرد شــرکت گاز استان اصفهان 
در حوزه مدیریت ریسک، سید مصطفی علوی، مدیرعامل این شرکت با ارائه 
گزارشی، عملکرد شرکت گازاســتان اصفهان را طی سال های اخیر، تشریح 
کرد و افزود: تمامی شهرهای استان و ۹۹.5 درصد روستاهای سطح استان 
از نعمت گاز طبیعی برخودارهستند.وی، گفت: اجرای بیش 26 هزار کیلومتر 
شــبکه،نصب یک میلیون و 100هزار انشعاب،اشــتراک پذیری یک میلیون 
و 878 هزارمشــترک و گازرسانی به 5۹شــهرک صنعتی و بیش از 8 هزار و 
600واحد صنعتی و گازرســانی  به 162 جایگاه CNG از دیگر خدماتی که در 
حوزه گازرسانی در استان اصفهان انجام شده اســت.مدیرعامل شرکت گاز 
اســتان اصفهان، همچنین افزود: ســاالنه حدود 21میلیارد متر مکعب گاز 
طبیعی برای بیش از دو میلیون و 111مصرف کننده در ســطح اســتان توزیع 
می شود.مهندس علوی، بیان داشت: شرکت گاز استان توانسته با توجه به دو 
استراتژی؛ ســرآمدی درعملیات و ارتقای بهره وری خدمات رسانی کند و در 
حال حاضر یکی از شرکت های برند و صاحب تندیس جشنواره سرآمدی و 
بهبود مستمر شرکت ملی گاز ایران در بین شرکت های گاز استانی است.وی، 
تامین مستمر و ایمن گاز طبیعی در فصل سرمای پیش رو را مهم ترین ریسک 
شناسایی شده در شرکت گاز استان اصفهان عنوان کرد و افزود: خوشبختانه 
 تمهیدات الزم اتخاذ شده و آمادگی الزم برای گاز رسانی مستمر و ایمن فراهم

 شده است.
مهندس علوی بیان داشت :از سال 1384 مدیریت ریسک صرفا، بر اساس 
 HSE شناسایی شده و سپس طبق ساختارJHA ریسک های ایمنی با روش
 FMEA, ریسک های بهداشــتی، ایمنی و محیط زیســتی به روش های ،

HAZOP, JHA, FTA  نیز شناسایی و در سازمان توسعه داده شد. مدیرعامل 
شرکت گاز اســتان اصفهان، گفت: در حال حاضر بر اساس رویکرد مدیریت 
  TFMEA ریسک جامع، شناسایی انواع ریسک ها در تمام واحدها با روش
انجام می گیرد و با توجه بــه اهمیت این موضوع ،کمیته مدیریت ریســک 
تشکیل شده،ریســک  های مهم شناســایی و پروژه های بهبود و اقدامات 
اصالحی در SLA واحدها برای تخصیص منابع انسانی، مالی و زمانی جهت 
اجرا و پایش آنها  به صورت فرآیندی تعریف شــده اســت. مهندس علوی، 
حوادث و رویدادها، نشتی شــبکه های گاز، فرسودگی تاسیسات و ایستگاه 
ها، افزایش بدهی مشترکین، تاخیر اجرای پروژه ها، آمادگی فنی و عملیاتی 
کارکنان، کیفیت و تخصص کارکنان، حوادث مشترکین گاز و خشکسالی را از 
مهم ترین ریسک های شناسایی شده در شرکت گاز استان اصفهان عنوان کرد 
و گفت: برای هر یک از این موارد اقدام اصالحی و کنترلی مورد نیاز تعریف و 
اجرایی شده است.مهندس علوی،در راستای حفظ محیط زیست و استفاده 
از گاز طبیعی به عنوان سوخت پاک اظهار داشت : تحویل حداکثری گاز طبیعی 
به نیروگاه های تولید برق از اولویت های وزارت نفت بوده است که بر همین 
اساس شرکت گاز استان  اصفهان از تمامی ظرفیت های موجود برای عملی 
شدن این مهم استفاده کرده و روزانه 35 درصد از میزان گاز تحویلی به شرکت 
گاز استان اصفهان در پنج نیروگاه استان به مصرف می رسد.مدیرعامل شرکت 
گاز استان اصفهان، خاطر نشان ساخت: ماموریت این شرکت به عنوان یکی از 
زیر مجموعه های شرکت ملی گاز ایران، طراحی، اجرا، بهره برداری ، نگهداری 
از شبکه ها و تاسیسات گازرسانی و توزیع ایمن و مستمر گاز طبیعی در جهت 
رفاه مشترکین است .الزم به ذکر است در پایان این ارزیابی یک روزه شرکت 
گاز استان اصفهان برای نخستین بار در تاریخ فعالیت خود، توانست گواهینامه 

مدیریت ریسک ISO 31000:2018 را دریافت کند.

 مدیر کل بنیاد حفظ آثار دفاع مقدس اصفهان
 از سرپرست مخابرات استان تقدیر کرد

معاون تکنولوژی فوالد مبارکه:

به کارگیری تکنولوژی های روز، اولویت راهبردی فوالد مبارکه است
ISO 31000:2018 کسب گواهینامه مدیریت ریسک 

 در شرکت گاز  استان اصفهان

چاپخانه: شاخه سبز   آدرس:جاده قدیم قم- کاشان، خیابان امیرکبیر دوم، بوستان سوم، آخرین کارخانه سمت راست، چاپخانه شاخه سبز
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