
تندیس جشنواره روابط عمومی های استان اصفهان به فوالد مبارکه رسید

مدیرکل زمین شناسی اصفهان، نسبت به گسترش خانه سازی در مناطق بحرانی فرونشست زمین هشدار داد؛ 

ساخت و ساز در زمین بحران
3

 زیر سایه سنگین کرونا 
 با وجود  تمام اعتراضات و درخواست ها اولین امتحان نهایی در اصفهان برگزار شد؛ 
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نماینده مردم نجف آباد در مجلس:

 بودجه های مالیاتی 
مانع رونق تولید در 

اصفهان است

وقتی همه احساس تکلیف می  کنند؛
خدمت فقط از 
سنگِر»پاستور«!

 تزریق ۲۵ هزار دوز واکسن 
برای گروه هدف در 
چهارمحال و بختیاری
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سپاهان اصفهان- مس رفسنجان؛

جشنواره گل شاگردان 
محرم در نقش جهان
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 مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان 
خبر داد:

آغاز پروژه ساماندهی 
بازار  رنگرزها

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 

سه شنبه ۲8 اردیبهشت 1400 
 6 شوال   144۲ 

18 می  ۲0۲1
 شماره 3۲۵4

8 صفحه
قیمت: 1000 تومان
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مدیر عامل شرکت آب و فاضالب 
استان خبر داد:

آبرسانی پایدار به 60 روستای 

دیگر در استان اصفهان

مناقصه عمومی )دو مرحله ای( نوبت دوم

داوود بحیرایی- شهردار بهارستان  م الف:1133974

بدینوسیله به اطالع می رساند شهرداری بهارستان در نظر دارد با توجه به مصوبه شماره 162/ش ب مورخ 1400/02/13 شورای محترم اسالمی شهر بهارستان 
نسبت به برگزاری مناقصه های زیر اقدام نماید.

مدت اجرامیزان سپرده )ریال(نام مناقصه

عملیات اجرایی خدمات شهری شهر بهارستان )نظافت، رفت و روب، جمع آوری 
زباله، حمل به محل دفن محدوده غرب محور ولیعصر شهر بهارستان(

12 ماه 4/600/000/000

عملیات اجرایی خدمات شهری شهر بهارستان )نظافت، رفت و روب، جمع آوری 
زباله، حمل به محل دفن محدوده شرق محور ولیعصر شهر بهارستان

12 ماه 2/460/000/000

1- واجدین شرایط می توانند از تاریخ 1400/02/20 تا پایان وقت اداری 1400/03/03 اسناد مناقصه را از واحد امور قراردادها در شهرداری دریافت نمایند.
2- مهلت تحویل پیشنهادات شرکت کنندگان تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1400/03/09 می باشد که باید به واحد دبیرخانه محرمانه حراست 

شهرداری تحویل و رسید اخذ نمایند.
3- گشایش فرمهای اسناد ارزیابی کیفی روز دوشنبه مورخ 1400/03/10

4- گشایش پیشنهادهای تائید شده در روز سه شنبه مورخ 1400/03/11 ساعت 14/30 در محل شهرداری بهارستان صورت می پذیرد.
5- شهرداری بهارستان در رد یا قبول تمام پیشنهادات مختار است.

6- سایر اطالعات و جزییات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

شهرداری منظریه در نظر دارد باستناد مصوبه 2 صورتجلسه شماره 173 مورخ 1400/1/23 شورای اسالمی شهر منظریه 
تعدادی از پالکهای کارگاهی و تجاری واقع در مجتمع کارگاهی شیخ بهائی، زمین های سطح شهر و پالک های زمین 

مسکن مهر را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده همه روزه 

در ساعات اداری به امور مالی شهرداری مراجعه فرمایند.

آخرین مهلت دریافت و  تحویل اسناد: روز دوشنبه مورخ 1400/3/17 
محل دریافت اسناد مزایده: واحد مالی شهرداری منظریه

محل تحویل اسناد مزایده: دبیرخانه محرمانه شهرداری منظریه
تاریخ بازگشایی اسناد: روز دوشنبه مورخ 1400/3/17 ساعت 18 

  www.manzarie.ir
 031۵3۲8۲0۲8 
  031۵3۲8۲131

آگهی مزایده عمومی مرحله دوم)نوبت اول(

سید علی مرتضوی- شهردار م الف:1136922

در شانزدهمین جشنواره عملکرد روابط عمومی های 
اســتان اصفهان که با حضور استاندار اصفهان برگزار 
شــد، از اقدامات روابط عمومی فوالد مبارکه تقدیر 
به عمــل آمد و تندیــس رتبه برتر این جشــنواره به 
روابط عمومی این شرکت رســید.عباس رضایی در 
شانزدهمین جشنواره فرهنگی روابط عمومی استان 
اصفهان اظهار کرد: هنوز کرونا تمام نشده و تا پایان 
راه مسیر نامعلوم اســت و جایگاه روابط عمومی ها 
در تبیین مسائلی نظیر کرونا مهم است.وی افزود: 
افرادی کــه در حــوزه روابط عمومی ســازمان ها به 
فعالیت مشغول هستند باید جایگاه خود را بشناسند 
و اخبار ســازمان خود را به طور دقیق اطالع رســانی 
کنند.استاندار اصفهان، اعتمادسازی را بخش مهمی 
از فعالیت روابط عمومی ها دانســت و توضیح داد: 
روابط عمومی ها با شفاف سازی و صداقت در اطالع 

رسانی می توانند در جلب اعتماد جامعه موثر باشند. همچنین به امیدآفرینی در 
جامعه که یکی از وظایف فعاالن حوزه روابط عمومی بپردازند؛ چراکه متاسفانه 
نیمه خالی لیوان بیشــتر در جامعه بازتاب داده می شــود.رضایی افزود: فقر 
اطالع رســانی یکی از چالش های موجود در روابط عمومی هاست؛ به عنوان 
مثال نرخ بیکاری در شرایط کرونا از 14 به 9.7 درصد رسیده؛ اما متاسفانه این 
اخبار به خوبی به جامعه مخابره نمی شود.اســتاندار اصفهــان بر جایگاه ویژه 
فضای مجازی تاکید کرد و بر اهمیت سواد رســانه ای صحه گذاشت و افزود: 
فضای مجازی می تواند به فرصتی برای انعکاس اخبار دقیق تبدیل شود و امید 
را به جامعه تزریق کند. همچنین فضای مجازی این قابلیت را دارد که نشــاط 
آفرینی را که در اثر کرونا و تحریم کمرنگ شــده است در جامعه پررنگ کند و 
به دور از حاشیه سازی، همدلی را درمیان مردم تقویت کند.استاندار اصفهان با 
اشاره به اینکه صداقت سرلوحه روابط عمومی سازمان ها قرار بگیرد، گفت: باید 
انصاف در امور هر سازمان در اولویت قرار بگیرد و روابط عمومی ها در قبال مردم 

خود را مسئول بدانند تا بتوانیم به دور از حواشی و با 
همدلی و همزبانی مسائل استان را حل کنیم.وی در 
ادامه به اهمیت روابط عمومی در انتخابات تاکید کرد 
و گفت: نباید در جنگ اقتصادی و کرونا بر ناکامی ها 
تاکید کنیم، بلکه نیاز است تا با انتقادهای سازنده به 
سمت روشــنگری حرکت کرد. این را هم فراموش 
نکنیم که روابط عمومی ها با ارتباطات رسانه ای خود 
نقش مهمی در تشویق و انتخاب فرد اصلح و افزایش 
مشارکت مردم در انتخابات 28 خرداد دارند و نباید 
از این وظیفه خود غافل شــوند.پس از صحبت های 
اســتاندار در پایان ایــن نشســت، از روابط عمومی 
شــرکت ها و ســازمان های برتر تقدیر به عمل آمد و 
تندیس رتبه برتر جشنواره توسط استاندار اصفهان به 
روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اهدا شد.در ادامه 
متن نوشته شده روی تندیس و لوح افتخار شرکت 
فوالد مبارکه در شــانزدهمین جشــنواره ارزیابی عملکرد روابط عمومی های 
استان اصفهان که به امضای استاندار اصفهان رسیده، آمده است: »هزاره سوم 
را دنیای ارتباطات نام گذاری کرده اند. دنیایی که در آن کارگزاران روابط عمومی 
می توانند بــا رویکرد ارتباطات راهبردی، نقش آفرینان توســعه ســازمان ها 
 باشــند و با تالش حرفه ای و علمی، ســرمایه های اجتماعــی را حفظ کرده و 

گسترش دهند.
روابط عمومی شــرکت فوالد مبارکه ؛ نظر به اینکه بر اســاس ارزیابی و رای 
هیئت داوران شانزدهمین جشنواره روابط عمومی سال 1400 آثار ارائه شده 
در زمینه برنامه ریزی و ارزیابی اثربخشی/روابط عمومی دیجیتال/ارتباطات 
رسانه ای/محتواسازی/رویدادپردازی/مسئولیت های اجتماعی/حائز رتبه 
برتر شده، تندیس و لوح افتخار جشنواره تقدیم می شود. امید است با اتکال 
به پروردگار مهربان، در راه خدمت به مردم و کشــور عزیزمان ایران بیش از 

پیش موفق و سربلند باشید.«
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ادعای اسراییل درباره پایان جنگ
ایرنا نوشت: یک مقام امنیتی رژیم صهیونیستی در گفت وگو با شبکه ۱۲ تلویزیون این رژیم اعالم 
کرد که » تنش« در غزه به روزهای پایانی خود نزدیک می  شــود .مقام مزبور تاکیدکرد: بر اساس 
نشست امنیتی دولت که روز یکشنبه برگزار شد ،پایان عملیات نظامی اسراییل در نوار غزه امکان پذیر 
شده است . وی خاطرنشان کرد که »پایان یافتن عملیات یاد شده چند روز به درازا خواهد کشید.« 
مقام یاد شده اظهارداشت: ما به پایان جنگ نزدیک می  شویم و وارد روزهای سختی خواهیم شد 
.شبکه ۱۲ تلویزیونی رژیم صهیونیستی اعالم کرد: مقامات امنیتی اسراییل نسبت به شدت گرفتن 
تنش در کرانه باختری بیمناک هستند. این امر باعث می  شود تا جنبش حماس به یک دستاورد 
تاریخی برسد؛ موضوعی که اسراییل به هیچ وجه مایل نیست حماس به آن دست پیدا کند.مقامات 
رژیم صهیونسیتی پایان یافتن نبرد توســط میانجی گری های مصری و بازگشت بی قید و شرط 

اجساد سربازان و اسرای خود توسط حماس را قابل تقدیر و ستایش می  دانند.

سخنگوی ارتش اسراییل خبر داد:

بمباران منازل مسکونی 9 نفر از فرماندهان حماس
سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی ادعا کرد که اخیرا،  منازل مســکونی ۹ نفر از رهبران »جنبش 
حماس« را بمباران کرده است.به نقل از شبکه »الجزیره«، سخنگوی ارتش اسراییل در حالی ادعای 
حمله به منازل غیرنظامیان و رهبران حماس را مطرح می کند که تاکنون بنا به آمارهای منتشر شده، 
حدود ۲۰۰ غیرنظامی فلسطینی در حمالت رژیم صهیونیستی طی هشت بمباران غزه، به شهادت 
رسیده اند.از سوی دیگر، رژیم صهیونیستی تاکنون چندین برج مسکونی غزه را بمباران کرده؛ بدون 
اینکه هشدار قبلی داده باشد. منابع فلسطینی بارها اعالم کردند که رژیم اشغالگر منازل مسکونی 

در غزه را بدون هشدار قبلی هدف قرار می دهد.

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی: 

حماس شکست خورده است!
وزیر جنگ رژیم صهیونیســتی مدعی شد که این رژیم توانســته توانایی های نظامی حماس را از 
بین ببرد.به نقل از روزنامه تایمز رژیم صهیونیستی، بنی گانتس، وزیر جنگ این رژیم طی دیدار با 
اعضای برخی گردان ها در جنوب اراضی اشغالی مدعی شد:»حماس شکست خورده است و با یک 
ایدئولوژی و روش شکست خورده می جنگد و ما توانسته ایم توانایی های نظامی آن را از بین ببریم!«

گانتس گفت که به یک هیئــت آمریکایی ابالغ کــرده، هیچ دولتی حمله به »شــهروندانش« را 
نمی پذیرد برای همین »وظیفه اخالقی و قانونی« ما این است که از آن ها حمایت کنیم. ما ماموریت 
نابودی توانایی های حماس از جمله تونل ها را ادامه خواهیم داد.وزیر جنگ رژیم صهیونیستی روز 

یکشنبه به همراه رییس ستاد ارتش این رژیم از مرزهای اراضی اشغالی با غزه بازدید کرد.

زندگی در عربستان به حالت عادی باز می  گردد
با تصمیم دولت عربستان برای بازگشایی گذرگاه های مرزی و اجازه خروج از کشور برای شهروندانی 

که واکسن دریافت کرده اند، زندگی در این کشور بعد از حدود ۱۴ ماه به روال عادی باز می  گردد.
همــه گذرگاه هــای زمینــی، دریایــی و هوایــی عربســتان ســعودی از روز گذشــته بــاز 
شده و شــهروندان ســعودی واکســینه شــده می توانند به خارج از کشور ســفر کنند.مقامات 
ســعودی ۱۴ ماه پیش برای جلوگیری از شــیوع ویروس کرونا، ســفر شــهروندان این کشــور 
را لغــو کردند. پــس از لغو تعطیلی هــا و بازگشــت ترافیک تجاری و گردشــگری، اقــدام برای 
 پایــان ممنوعیــت خــروج شــهروندان ســعودی، آخریــن مرحلــه بازگشــت بــه زندگــی 

عادی است.

وقتیهمهاحساستکلیفمیکنند؛

خدمت فقط از سنگِر»پاستور«!
بعضی ها قرار نبود بیایند اما آمدند؛ بعضی ها  پریا پارسادوست
قرار بود بیایند اما نیامدند، بعضی ها بهتر بود 
نیایند که آمدند. بعضی ها هم بهتر بود بیایند امــا تصمیم گرفتند نیایند. 
بعضی ها حتی فکــرش را نمی  کردیــم روی دوباره آمدن یا شــجاعت 
نامزدشدن داشته باشند؛ اما داشتند. بعضی ها هم می  خواستند بیایند اما 
نگذاشتند! خالصه ماراتن ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ به پایان 
رسید و حاال کدخدایی گفته که از میان هزار و خرده ای نفر ثبت نام کننده، 
تنها ۴۰ نفرکه مدارک شان مطابق با مصوبه شورای نگهبان بوده، تایید شده 
اند و از روز یکشنبه هم سایت های خبری مختلف گمانه زنی هایی را درباره 
تاییدصالحیت شده های نهایی منتشر کرده اند. از جمله »دیده بان ایران« 
که به نقل از یک منبع مطلع و مرتبط با شــورای نگهبان مدعی شد: » این  
شورا تصمیم  خود در باره نامزدهای ریاست جمهوری را تقریبا  نهایی کرده و 
بر اســاس آن: آقایان رییســی، الریجانی، دهقان، جلیلی، جهانگیری و 
پزشکیان تایید شده و در مورد آقای محمد شــریعتمداری فردا تصمیم 
خواهد گرفت. البته او اعالم کرده؛ نظر اکثریت شــورا بر رد  شریعتمداری 
اســت.«در این میان گمانه زنی ها حکایــت از نبرد نهایــی ماراتن میان 

»رییسی« و »الریجانی« دارد. 
ابراهیم رییسی که گفته می  شد از کنار مزار ســردار شهید سلیمانی اعالم 
کاندیداتوری خواهد کرد در دقایق ابتدایی روز شنبه با صدور بیانیه ای رسما 
وارد گود رقابت شد و به فاصله ای کوتاه به وزارت کشور آمد تا برای دومین 

بار پشت میز ثبت نام کاندیداهای ریاست جمهوری بنشیند.
اول بار سال ۹6 بود که خبرهایی درباره احتمال کاندیداتوری وی در انتخابات 
ریاست جمهوری به گوش می  رسید. رییسی آن زمان تولیت آستان قدس 
رضوی را برعهده داشت و ابتدا با قاطعیت احتمال کاندیداتوری را رد کرد و 
گفت که خدمت در آستان امام رضا)ع( را باالترین افتخار می  داند. همان 
زمان خبرگزاری تسنیم هم به نقل از رضا خوراکیان نوشت: »ایشان عمل 
به حکم هفت بندی رهبر معظم انقالب و خدمت به محرومین را باالترین 
افتخار خود می دانند.«اما درنهایت ابراهیم رییســی کاندیدا شد هرچند 
نتوانست در رقابت با »حســن روحانی« پیروزشود. رییسی پس از آن با 
حکم رهبر انقالب به قوه قضاییه رفت و ریاست این قوه را برعهده گرفت. 
این بار هم تا روزهای آخر ضد و نقیض هایی درباره آمدن یا نیامدن رییسی 
به آوردگاه انتخابات مطرح بود. برخی می  گفتند حجت االســالم رییسی 
این بار در قوه قضاییه می  ماند تا سند تحول قضایی را به سرانجام برساند 
و چشم به پاستور ندارد؛ اما درنهایت آمد. ابراهیم رییسی به مثابه ۴ ساله 
پیش خود را کاندیدایی مستقل نامید که وابستگی جریانی ندارد. او به دیگر 
کاندیداها توصیه کرد در صحنه بمانند و انصراف ندهد، گفت میل به قدرت 

نداشته و بنا به درخواست ها وارد صحنه شده، به دولت روحانی کنایه زد و 
از مردم هم خواست خانه هایشان را ستاد انتخاباتی کنند.با آمدن رییسی، 
سیل انصراف ها به راه افتاد و برخی ها مثل »نیکزاد« که قرار بود ثبت نام 
کنند، نیامدند. »پرویز فتاح« هم یکی از کســانی بود که قرار بود ثبت نام 
کند اما درنهایت نیامد و توئیت او درباره علت عدم حضورش در انتخابات 
هم جالب توجه بود و بوی کنایه به رییســی از آن می  آمــد. او علت عدم 
کاندیداتوری اش را احترام به حکم رهبری عنوان کرد و گفت»حکم رهبری 
عزیز انقالب را مدال افتخار می دانم« احترامی که برخی این روزها از ابراهیم 
رییسی انتظار داشتند.اما علی الریجانی هم که تا آخرین روزهای مانده تا 
ثبت نام کاندیداها، سخن از نیامدنش بود، آمد. همان ابتدا هم با توپ پر 
و کنایه به این و آن شروع کرد!  بر عبور از اختالفات تاکید کرد، بر تعادل در 
صحنه بین المللی، بر شعاری نبودن راه حل های نجات اقتصاد کشور و گالیه 
کرد از آنها که کشور را از مسیر عقالنیت خارج کردند. او این را گفت که »مسئله 
امروز ایران نه با اقدامات نمایشی پوپولیســتی، نه با کلید جادویی و نه با 
سوپرمن بازی قابل حل است!«علی الریجانی در واقع اولین بمب خبری 
روز آخر ثبت نام ها را منفجر کرد. تاکید کرد که اولویت اصلی کشور معیشت 
است وگفت: »حوزه اقتصاد نه پادگان اســت نه دادگاه«. جمله ای که با 
واکنش های زیادی از سوی کاندیداهای ریاست جمهوری روبه رو شد. از 
محسن رضایی و زاکانی که از تریبون ستاد انتخابات الریجانی را نواختند تا 

سعید محمد که در توئیتری به الریجانی حمله کرد.حاال برخی گمانه زنی ها 
می  گوید که رقابت اصلی میان »رییسی« و »الریجانی« خواهد بود. درواقع 
به نظر می  رسد حضور رییس سابق مجلس معادالت را به هم ریخته است. 
صحبت از این است که اصالح طلبان درصورت ناامیدشدن از »جهانگیری« 
از الریجانی حمایت خواهند کرد؛ اما اینکه علی الریجانی نمایندگی کدام 
جریان را در انتخابات ۱۴۰۰ دارد؟ آیا جهانگیری بدنه رای اصالح طلبان را به 
صحنه می  آورد؟ ابراهیم رییسی قدرت رویارویی با الریجانی و جهانگیری 
را دارد یا نیازمند کاندیدای پوششی است؟ سواالتی است که پاسخ های 
متفاوتی به آن داده می  شود. رییسی سبد رای باالیی از اصول گرایان را در 
اختیار دارد. در عین حال الریجانی هم در میان بخشی از اصول گرایان، هم 
مستقلین و هم اصلح طلبان محبوب است و بعید است به نفع رییسی کنار 
برود. البته کاندیداهای دیگری هم هســتند که به نظر می  رسد قرار است 
نقش پوششــی را ایفا کنند؛ از »پزشــکیان« برای اصالح طلبان گرفته تا 

»جلیلی« و یا حتی »ضرغامی« و »رضایی« برای اصول گرایان. 
این بار تعداد کاندیداهای شاخص که احساس »تکلیف« کرده و برای حل 
مشکالت به میدان آمدند، بیشتر از همیشه بود؛ و جالب اینکه همگی هم 
در تمامی سال های پس از انقالب ســکان دار و مسئول بوده و در روز ثبت 
نام هم همگی طوری حرف زدند که گویی سال 57-8 است و قرار است 

از نو شروع کنند! 

عضو حــزب اتحاد ملت  گفت: عــده ای فقط نوک 
بینــی خــود را می بیننــد و تالش شــان را به کار 
می گیرند تا مثــال رییس جمهوری یــا نمایندگان 
مجلس از جناح خودشان باشد و اصال برنمی تابند 
که رقیب سیاسی هم سهمی در عرصه اداره کشور 

داشته باشد.
حســین کاشــفی ادامه داد: برخی فکر می کنند 
باید فقط خودشان باشــند تا بتوانند منافع شان را 
تامین کننــد. اینکه با بهانه های واهــی از فعالیت 
جدی احــزاب ممانعت بــه عمل آورنــد و به قول 
معروف دست شان را ببندند و به شنا کردن تشویق 
کنند، بــه مثابه آفتی بزرگ برای انســجام و البته 

پیشرفت است. سیاست های حذفی در شرایطی 
اجرا می شــود که باید اجازه داد همه سلیقه های 
سیاسی فضای رقابتی را در انتخابات کمک کنند تا 

کشور آسیب نبیند.
 متاســفانه به این مهم توجه نمی شود و در نتیجه 
مثال در رنکینگ جهانــی اقتصاد در رده های پایین 
قرار می گیریم و به تبع آن آرامــش مالی از مردم 
ســلب می شــود. ما انقالب نکردیم که مردم هر 
روز گرفتارتر شــوند، ما انقالب کردیــم تا آرامش 
را از هــر نظر بــه مردم تزریــق کنیــم و همچنین 
 در منطقــه و نظــام بین الملل وضعیت مناســبی

 داشته باشیم. 

پس الزم است تنگ نظری ها را کنار بگذاریم و اگر 
واقعا معتقدیم که در پیشــگاه خدا باید پاســخگو 
باشــیم، کاری کنیم که مردم که مهم ترین سرمایه 
نظام هســتند، بــه جای اینکــه به فکــر رفتن به 
کشورهای خارجی باشند، با انگیزه زیاد خودشان 

را برای فعالیت در داخل آماده کنند.

عضو حزب اتحاد ملت: 

انقالب نکردیم که مردم هر روز گرفتارتر شوند

تحلیل »ابطحی« از حضور مستقل »رییسی« در انتخابات
یک فعال سیاسی اصالح طلب گفت: سونامی ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری خردادماه معادالت را به هم ریخته است.

محمدعلی ابطحی اظهار داشت: دو حالت در جریان اصولگرا و حامی آقای رییسی وجود دارد، نخست این که شاید ایشان از صحنه آرایی جریان حامی اش یعنی 
آمدن نامزدهایی از احزاب جریان اصولگرایی مطلع بوده است که گفت »من مستقل آمده ام«؛ مورد بعدی نیز این است که می توان برای به کار بردن جمله »من 
مستقل آمده ام« در نظر گرفت این  است که شاید ایشان از صحنه آرایی به وجود آمده اطالع نداشته که چنین چیزی را بیان کرده است و همین امر نشان می دهد 
که یک نوع عدم پیمان در جبهه اصولگرایی که مجموعا روی ایشان اجماع کرده بودند دیده می شــود، مگر این که دالیل خاص خودشان را داشته باشند، مانند 

این که در مناظرات به کمک آقای رییسی بیایند و نهایت در پایان به یک ائتالفی برسند.
ابطحی یاد آور شد: آقای جلیلی اگر از شورای نگهبان تایید بگیرد و تا آخر بماند بخش زیادی از آرای رییسی را مال خود خواهد کرد که این امر هم می تواند کار آقای 

رییسی را مشکل کرده و حتی می تواند باعث شود انتخابات به دور دوم کشیده شود.

چهره روز

وز عکس ر

»ظریف« با 
همتای ایتالیایی 

خود دیدار کرد
وزیــر امور خارجــه جمهوری 
اسالمی ایران که در رم حضور 
دارد، با همتای ایتالیایی خود 

دیدار کرد. 

 واکنش »خطیب زاده« به شایعه ممنوع الخروجی
 همسر ظریف

سخنگوی وزارت خارجه در نشست خبری خود به شایعه ای درباره ممنوع الخروجی همسر وزیر 
خارجه واکنش نشان داد.

خطیب زاده درباره شایعه ممنوع الخروجی همســر محمد جواد ظریف گفت: در خبرگزاری ها و 
رسانه های رسمی چنین خبری را ندیدم؛ اما در فضای مجازی ده ها و صدها شایعه از این دست 

منتشر شد.

رایزنی سفیر ایران با وزیر کشاورزی عراق در بغداد
ایرج مسجدی، سفیر جمهوری اســالمی ایران در عراق با کریم الخفاجی، وزیر کشاورزی عراق 
در بغداد مالقات و گفت وگو کرد . طرفین ضمن بررسی آخرین وضعیت همکاری های کشاورزی 

فیمابین،  به راهکارهای توسعه این روابط پرداختند. 
اهم مسائل همچون سفر وزیر کشــاورزی عراق به جمهوری اســالمی ایران، حضور آتی هیئت 
اقتصادی عراقی در نمایشــگاه بین المللی دام و طیور اصفهان و لغو ممنوعیت صادرات ســیب 
درختی کشــورمان به بازارهای عراق نیز مــورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و قرار شــد اقدامات 

مناسب برای رفع این ممنوعیت، مورد توجه جدی قرار گیرد.

»عباس عبدی« قلم در نیام کرد
عباس عبدی، فعال سیاسی در رشــته توئیتی از کنشگری انتخاباتی انصراف داد و نوشت به این 
نتیجه رسیدم که مدتی در عرصه سیاست عملی سکوت کنم و فعال در این زمینه چیزی ننویسم.

 عباس عبدی در توئیترش نوشت: مدت هاست به این نتیجه رســیده ام که در شرایط کنونی و با 
شیوه عملی که نهادهای رسمی از یکسو و جریان های سیاسی اصالح طلب از سویی دیگر دارند، 
روش های مرسوم و عادت گونه ای که در فضای سیاسی دنبال می شود، تاثیری در تغییر وضعیت 
موجود نمی گذارد و مشکالت کماکان ادامه دارند و حتی عمیق تر می شوند و حرف ها و رفتارهای 

عادت وار غیرموثر هم تکرار می شوند.
 بنده نه تصلب سیاست های رســمی را برای وضعیت کنونی کشــور و رفع مشکالت مردم، موثر 
می دانم و نه سیاســت های رایج اصالح طلبان را در خروج از این وضعیت کارآمد می دانم. از این 
رو به این نتیجه رسیدم که مدتی در عرصه سیاست عملی سکوت کنم و فعال در این زمینه چیزی 

ننویسم.

ادعایی درباره ماموریت ویژه »زاکانی« در انتخابات
بعــد از ثبــت نــام علــی الریجانــی در انتخابــات ریاســت جمهــوری، علیرضــا زاکانــی 
رییس مرکــز پژوهش هــای مجلــس، احمــد امیرآبــادی عضو هیئــت رییســه مجلس و 
نظــام الدین موســوی نماینــده تهران که هر ســه عضــو جمعیــت رهپویان انقالب اســالمی 
 هســتند، مواضعــی علیــه او گرفتنــد و حتــی زاکانــی بــه ســتاد انتخابــات رفــت اعالم 

کاندیداتوری کرد.
بیژن مقدم، تحلیلگر مســائل سیاســی درباره تقابل نیروهای جمعیت رهپویــان مثل زاکانی، 
امیرآبادی و نظام الدین موسوی با الریجانی و میزان تاثیرگذاری اش بر آرای رییسی افزود: اینها 
تصور می  کنند اگر در صحنه باشــند می  توانند مقداری از آن کمبودی را پر کنند که آقای رییســی 
به واسطه شخصیتش شــاید نتواند در مباحث کالمی و در نقد افراد دیگر بروز دهد. در واقع آنها 
فکر می  کنند اگر در صحنه باشند می  توانند صریح تر در مقابل آقای الریجانی در عرصه انتخابات 

حرف بزنند.

کافه سیاست

محمود احمدی نژاد خود را به در و 
دیوار می  زند؛

به وقت فراموشی!
عصرایران در یادداشــتی نوشــت: این روزها 
محمود احمدی نژاد در قامت یک منتقد تمام 
عیار نســبت به سیاســت های چپ و راست و 
حتی حاکمیت در ایران ظهور کرده اســت. او 
یک مدعی به تمام معنا شــده و هرگز به روی 
خودش هم نمی  آورد که یــک دهه در جایگاه 
نخست بســیاری از تصمیم سازی های کشور 
بوده اســت. احمدی نژاد نبــض توده ها را در 
دست دارد و چنان هیاهو می  کند که در بسیاری 
از تحلیل های عامه پسند، او را بی باک و ناجی 
وضع موجود می  دانند. اما به راستی چرا احمدی 
نژاد این قدر بــه در و دیوار می  زنــد و در نقش 
مدعی طلوع می  کند؟ احمدی نــژاد در دوران 
پــس از رییس جمهــور بودنش دچــار کدام 
تغییرات بنیادی در نگرش وافکار شده است که 
امروز سخنان متفاوتی بر زبان می  آورد و خود را 
ناجی کشور می  داند؟ وقتی فرد بدون داشتن 
پشتوانه های نظری و تنها بر اساس احساسات 
آنی و قدرت خواهی به در و دیوار می  زند، اولین 
رفتاری که از او بروز می  کند »تناقض« است. از 
این رو برخی احمدی نژاد را »مرد تناقض ها« 
می  دانند. در یک مصداق واقعی از این تناقض، 
او حین ثبت نام برای انتخابات ۱۴۰۰ ، سخنی 
گفت که در رسانه ها به صورت گسترده منتشر 
شــد. او که برای ثبت نام در انتخابات به وزارت 
کشور رفته بود تهدید به تحریم انتخابات کرد. 
احمدی نژاد در سال ۱۳88 در مناظره های خود، 
یک بار به کروبی گفت»من تعجب می کنم شما 
سیستم انتخابات رو زیر سوال می بری که چند 
بار باهاش انتخاب شــدی«. اما احمدی نژاد 
پس از ثبت نام در انتخابات ۱۴۰۰ در کنفرانس 
خبری گفت:»در صورت رد صالحیت انتخابات 
را تایید نمی کنم و در آن مشارکت نخواهم کرد.«

احمدی نژاد بر اســاس کدام ریشــه و مکتب 
سیاسی؛ راه برعکســی را انتخاب کرده است 
وبا هیاهوها و فریاد، دســت به قیامی علنی و 
پرخاشگرانه علیه سیستم می  زند و در حالی که 
کالم و موضع او؛ گاها همان موضع گروه چپ 
در ایران است اما چرا در بدنه اصالح خواهان 

جامعه هم کسی او را باور نمی  کند؟

بین الملل
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افزایش 2 برابری کشت گلخانه ای در اصفهان
کشــت گلخانه ای در اســتان اصفهان از هزار هکتار به دو هزار هکتار افزایش یافته است.رییس 

کمیســیون کشــاورزی، آب و منابــع 
طبیعی مجلس شــورای اســامی در 
نشســتی با مدیران جهاد کشــاورزی 
کاشــان و آران و بیــدگل در دانشــگاه 
کاشان گفت: در شهرستان های کاشان و 
آران و بیدگل محدودیت زیادی در حوزه 
آب وجود دارد که ضرورت دارد کشــت 
گلخانه ای بیش از پیش توســعه یابد.

سید جواد ســاداتی نژاد، ایجاد شهرک 
گلخانــه ای را در منطقه کاشــان و آران 

و بیدگل ضروری دانســت و تاکید کرد: نهاد های مربوطه نیز باید در ارائه مجوز ها ســرعت عمل 
بیشتری داشته باشند.

معاون اقتصادی استاندار:
 میزان خسارت کرونا به کسب و کارها 

به درستی مشخص نیست
معاون اقتصادی استاندار گفت: همانطور که از صنعتگران حمایت می شود باید به کشاورزان نیز به  
عنوان تولیدکنندگان ارزشمند کشور توجه و در زمینه رفع بیش از پیش مشکات آنان گام برداشته 
شود.حسن قاضی عســگر با اشــاره به اینکه برآورد دقیقی از میزان خســارت اقتصادی استان 
اصفهان در یک سال شیوع کرونا در دست نیست، توضیح داد که پیش بینی اتاق بازرگانی استان 
اصفهان از میزان خسارت اقتصادی استان اصفهان از کرونا بالغ بر سه هزار میلیارد تومان است.

به گفته وی، در پانزده ماه اخیر کرونا ضربه مهلکی به بخش اقتصادی جامعه به ویژه برای مشاغل 
دو، سه و چهار وارد کرده است، البته برای حمایت از کسب  و کارهای اقتصادی که ضرر اقتصادی 
دیده اند، مقرر شد عاوه بر بسته های حمایتی تســهیاتی هم در نظر گرفته شود تا در این شرایط 
تاب آوری داشته باشــند.  اگرچه رییس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان بر این 
عقیده است که برآورد دقیقی از میزان خســارت کرونا به اقتصاد استان اصفهان وجود ندارد، اما 
گفت که متاســفانه بخش خدمات اصفهان چه در حوزه خرد و اصناف و چه بنگاه های کوچک و 
متوسط آسیب فراوانی از شــرایط موجود دیده و در ســطح کان نیز بخش گردشگری استان از 

شرایطی که شیوع ویروس کرونا ایجاد کرده به  شدت دچار آسیب شده است.

رییس اتحادیه طا و جواهر استان اصفهان:

شرکت کنندگان نمایشگاه طال از مالیات معاف هستند
رییس اتحادیه طا و جواهر استان اصفهان در نشست خبری به مناسبت برگزاری نمایشگاه طا، 
فلزات گرانبها، گوهرسنگ ها،ماشین آالت و صنایع وابســته با اشاره به شرایط ویژه اپیدمی کرونا 
اظهار داشت: رکود اقتصادی نیاز به حرکت های قابل تامل دارد که برگزاری نمایشگاه ها در سطح 
ملی و بین المللی یکی از راه حل هاست.هوشنگ شیشه بران افزود: در واقع وجود نمایشگاه پلی 
بین تولیدکنندگان و مصرف کننده و شاهراهی برای صادرات است و نمایشگاه اصفهان در کل کشور 

و در زمینه طا و جواهر بسیار موفق عمل کرده است.
وی در خصوص نمایشگاه کنونی ادامه داد: این نمایشگاه در حال حاضر تمام استانداردهای الزم 
را رعایت کرده و به لحاظ تراکم جمعیتی کامل امنیت الزم را دارد و مشارکت کنندگان نگرانی بابت 

ویروس کرونا نداشته باشند.

مدیرکل زمین شناسی اصفهان، نسبت به گسترش خانه سازی در مناطق بحرانی فرونشست زمین هشدار داد؛ 

ساخت و ساز در زمین بحران

در مــورد پدیــده فرونشســت زمین در  مرضیه محب رسول
اصفهان چند سالی است که هشدارهای 
زیادی صادر می شود؛ اما ظاهرا مســئوالن شهر و استان چندان آن را 
جدی نمی گیرند چرا که در عمل نه برنامه ای برای احیای زمین های 
آسیب دیده تهیه شده و نه حتی برای جلوگیری از خسارت های بیشتر 
قرار است کاری صورت بگیرد. بحث آب و خشکسالی و برداشت های 
بی رویه را که کنار بگذاریم برنامه ریزی و نظارت برای هدایت ساخت 
و سازها برای جلوگیری از آسیب در مناطق فرونشست ضروری است؛ 
اما ظاهرا مسئوالن شهری چندان به این مهم توجهی ندارند چنان که 
مدیرکل زمین شناسی اصفهان گفته است برخی از مناطق در اصفهان 
در حالی که با خطر جدی فرونشســت روبه رو است، شاهد گسترش 

ساخت و سازها هم هست. 
اسامی  اظهار داشــت: گســترش روز افزون شهرنشینی و مهاجرت 
و از طرفی افزایش قیمت مســکن و زمین در کان شهر اصفهان طی 
سال های اخیر باعث شــد تا جمعیت زیادی در شمال اصفهان مانند 
شهرستان برخوار ســاکن شوند و خانه ســازی در آنجا رشد پیدا کند 
درحالی که فرونشســت در این مناطق بیداد می کند.وی  به ساخت و 
ساز بی حد و حصر در برخی از محله های کان شهر اصفهان نیز اشاره 

و اضافه کرد: به عنوان مثال فرونشست زمین در برخی از خیابان های 
»خانه اصفهان« در شمال کان شهر اصفهان، تهدیدی برای ساخت و 
ساز به شــمار می آید.مدیر کل زمین شناسی مرکز اصفهان، همچنین 
به وجــود واحد هــای صنعتی و زیرســاخت های حیاتی در دشــت 
اصفهان - برخوار اشــاره و تصریح کرد: پاالیشگاه، نیروگاه برق شهید 
منتظری، ورزشــگاه نقش جهان، فرودگاه بین المللی شهید بهشتی، 
پســت های خطوط انتقال نیروی فشــار قوی برق، کنار گذر شــرق 
اصفهان، شهرک های صنعتی محمود آباد، دولت آباد، جی و امیرکبیر، 
خطوط انتقال سوخت به فرودگاه، نایین و سگزی، خطوط قطار شهری 
بویژه از اصفهان به شاهین شــهر و ابنیه های تاریخی و میراثی مانند 
پل های روی رودخانه زاینده رود همگی در معرض تهدید های ناشــی 
از فرونشست قرار دارد که الزم اســت با پایش دقیق این پدیده برای 
مقابله هرچه بهتر با آن و کاهش مخاطراتش، برنامه ریزی و اقدام کرد.

به گفته این کارشناس زمین شناسی، کیفیت بد زمین ورزشگاه نقش 
جهان اصفهان به دلیل نوع چمن آن نیست بلکه به خاطر فرونشست 
زمین است، خاک موجود در محدوده کنار گذر شرق اصفهان، مسئله 
دار است و به همین دلیل در بارش ها و سیاب های بهاری اردیبهشت 
امسال دچار ریزش و تخریب شد و مسکن مهر شهر های حبیب آباد 

و دولت آباد )از توابع شهرستان برخوار( در محدوده فرونشست زمین 
و خاک های مســئله دار قرار دارد.وی با بیان اینکه میزان فرونشست 
زمین از مرکز به ســمت شــمال اســتان اصفهان افزایــش می یابد، 
خاطرنشــان کرد: فرودگاه بین المللی شهید بهشتی در شمال شرقی 
کانشهر اصفهان نیز با پدیده فرونشست مواجه است، اما تا کنون عدد 
مشخصی از نرخ فرونشست با استفاده از داده های تصاویر ماهواره ای 
و نقشه برداری به دست نیامده و با توجه به اهمیت ویژه این مکان نیاز 
به تعیین دقیق این شاخص جهت ایمن سازی است.اسامی با بیان 
اینکه سازمان زمین شناسی با توجه به مطالعات صورت گرفته در سال 
۹۲ طرحی را مبنی بر ایجاد ۴۸ ایســتگاه پایش فرونشست زمین در 
استان اصفهان پیشنهاد کرد، گفت: در آن برهه زمانی این طرح اجرایی 
نشد، اما از سال گذشته عملیات اجرایی ایجاد شبکه پایش در دشت 
اصفهان - برخوار با ۲۵ ایســتگاه با همکاری نهاد های مختلف مانند 
استانداری و نظام مهندسی ســاختمان اصفهان آغاز شد.وی با بیان 
اینکه اعتباری از محل استانی برای اجرای این طرح تخصیص نیافت، 
افزود: سازمان زمین شناسی اعتباری حدود ۳۹۰ میلیون تومان برای 
آن هزینه کرد هرچند نهاد ها و دســتگاه های اجرایــی مختلف نیز در 

بخش های اجرایی مختلف کمک کردند.

نماینــده مــردم نجف آبــاد در مجلــس گفــت: 
بودجه های مالیاتی خاف قانــون، از جدی ترین 
موانع رونــق تولیــد در اصفهان اســت و مافیای 
مالیاتی در قالب های مختلف بر این مشــکل می 
افزاید.ابوترابی اظهار داشــت: رفع این مشــکات 
نیاز به اصاح ســاختاری دارد و بایــد نظام اداری 
درگیر در کشور و کاغذبازی، موانع، قانون چک و ... 
اصاح شود و از ســویی دیگر مشکات کارخانه ها 
و صنعت گران مــورد به مورد به مســئوالن بازتاب 

داده شــود.ابوالفضل ابوترابی افزود: برای نمونه 
در فرمانداری نجف آبــاد »میز حمایت از صنعت« 
راه انــدازی شــده و با شــخص معــاون عمرانی 
فرمانداری تشکیل و مدیریت می شود و به تناسب 
مشــکاتی که به بنده ارائه می شــود از مسئوالن 
مربوطه بــرای رفع آن دعــوت به عمــل می آید.

وی با اشــاره به گایه های تولیدکننــدگان از اداره 
دارایی و مالیات که با وجود تعطیلی ها در شــرایط 
کرونا بازهم بر تولیدکنندگان فشــار وارد می کنند، 
تصریح کرد: نگاه کشــور به اصفهان یک اســتان 
برخوردار اســت و بودجه های مالیاتی ســنگین و 
خاف قانون برای آن وضع می شــود؛ مــا انتظار 
داریم که استاندار و نظام مدیریتی استان به اداره 
مالیات در خصوص این مشــکات تذکر دهد.وی 

اظهار کرد: اصاح قانون مالیــات برارزش افزوده 
اکنون به شــورای نگهبان رســیده و با تصویب آن 
کل ساختار مالیاتی تغییر پیدا می کند و مالیات بر 
تولیدکنندگان در مرحله آخر قرار می گیرد؛ عاوه بر 
این مالیات در حال حاضر به صورت اظهار شخصی 
است و ســپس مورد بررســی قرار می گیرد؛ اما با 
اصاح قانون به صــورت تصادفی صحت اطاعات 
مالیاتی و دارایی فرد بررســی و اگر شخص دروغ 
گفته باشد، مجازات مضاعفی بر مالیات وی اعمال 
می شــود.نماینده مردم نجف آباد با بیــان اینکه 
مافیای مالیاتی افزایش پیدا کرده و کانالیزه شده 
است، گفت: قانونی برای ساماندهی فروشگاه ها و 
جداسازی حســاب تجاری و زندگی روزمره وجود 

دارد که متاسفانه اجرایی نشده است. 

بودجه های مالیاتی مانع رونق تولید در اصفهان است

خبر روز

 افزایش قیمت مسکن و زمین در کالن شهر اصفهان طی 
سال های اخیر باعث شد تا جمعیت زیادی در شمال 
اصفهان مانند شهرستان برخوار ساکن شوند و خانه 
سازی در آنجا رشد پیدا کند درحالی که فرونشست در 

این مناطق بیداد می کند

اگر مالیات خودرو ندهید، چه می شود؟
طبق اعام رییس کل سازمان امور مالیاتی، صاحبان خودروهای لوکس تا هفته دیگر شناسایی و 
مشمول پرداخت مالیات متعلقه تا پایان بهمن سال جاری می شوند و در صورتی که این مالیات 
را پرداخت نکنند، نمی توانند نقل و انتقال یا اجاره خودروی خود را انجام دهند.طبق قانون، تمام 
مالکان انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین دارای شــماره انتظامی شخصی به نام خود و 
فرزندان کمتر از ۱۸ ســال و محجور تحت تکفل که در پایان هر سال مجموع ارزش آن ها بیش از 

یک میلیارد تومان باشد، باید مالیات مربوطه را به خزانه دولت واریز کنند. 
براین اساس، مالیات خودروهای تا یک و نیم میلیارد تومان )نسبت به مازاد یک میلیارد تومان( 
یک درصد، تا مبلغ سه میلیارد تومان )نسبت به مازاد یک و نیم میلیارد تومان( دو درصد، تا مبلغ 
چهار و نیم میلیارد تومان )نسبت به مازاد ســه میلیارد تومان( سه درصد و نسبت به مازاد چهار و 

نیم میلیارد تومان هم چهار درصد خواهد بود. 
طبق محاسبات انجام شــده، به عنوان مثال، مالیات خودرو آزرا به ارزش حدود دو نیم میلیارد 
تومان، نسبت به مازاد یک و نیم میلیاردی، حدود ۲۰ میلیون تومان می شود. قانون، در صورتی فرد 
را مکلف به پرداخت این مالیات می داند که مجمــوع ارزش چندین یا یک خودروی آن به بیش 
از یک میلیارد تومان برســد. به عبارت دیگر، اگر فردی دارای دو خودرو به ارزش های ۵۰۰ و ۷۰۰ 

میلیون تومانی باشد، مکلف به پرداخت مالیات است.

آب مشترکان پرمصرف قطع نمی شود
معاون آب و آبفای وزیر نیرو گفت: هیچ برنامه ای برای قطع آب مشترکان پرمصرف در دستور کار 
نیست و قرار نیست که تامین آب هیچ یک از مشترکان با محددیت روبه رو شود.قاسم تقی زاده 
خامسی ، با اشاره به سیاست وزارت نیرو برای مقابله با پر مصرف ها، اظهار کرد: تنها طرحی که در 
حال حاضر اجرا خواهد شد مصوبه هیئت دولت است که بر اساس آن تعرفه مشترکان پر مصرف 

بیشتر از سایر مشترکان دریافت می شود.
وی با بیان اینکــه تعرفه آب برای مشــترکانی که الگــو را رعایت می کنند، هفــت درصد و برای 
مشــترکانی که بیش از الگو مصرف دارند ۱۶ درصد افزایش از اول اردیبهشت ماه افزایش یافت، 
گفت: البته برای تشویق، مشــترکان کم مصرف از پرداخت قبوض آب معاف شدند. این صحبت 
ها در شــرایطی  مطرح می شود  که به تازگی سیدرســول باقری، معاون درآمد و امور مشترکین 
شرکت آب و فاضاب استان تهران اعام کرد که از اول خرداد  ماه به تمامی مشترکان پرمصرف و 
بدمصرف تهرانی، اخطار ارسال شده و در صورت تداوم، محدودیت مصرف را اعمال خواهیم کرد.

افزایش قیمت شکر تکذیب شد
معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی هر گونه افزایش قیمت شکر را تکذیب کرد.حسن 
حنان با بیان اینکه هیچ گونه افزایش قیمتی برای شکر نداشتیم افزود: از سال گذشته شکر با ارز 
نیمایی وارد می شود بنابراین از شــمول قیمت گذاری خارج شده و عرضه و تقاضای بازار، قیمت 
این محصول را تعیین می کند، ضمن اینکه در این باره هیچ گونه اباغی هم صورت نگرفته است.

همچنین بهمن دانایی، دبیر انجمن صنفی کارخانجات قند و شکر نیز مباحث مربوط به افزایش 
قیمت شــکر را رد کرد و گفت: هیچ گونه افزایش قیمت قانونی در این زمینه اتفاق نیفتاده و فعا 

هم قرار نیست که چنین اتفاقی بیفتد.
وی با اشــاره به اینکه با وجود کاستی ها و مشکات موجود، شــکر در مقایسه با کاال های دیگر از 
حاشیه امن بیشتری برخوردار بوده اســت، افزود: ما در زمینه شکر با کمبود یا تشکیل صف برای 
خرید آن مواجه نبودیم و اگر عده ای شــکر را در بازار باالتر از قیمت مصوب به فروش می رسانند 
خارج از حیطه مســئولیت های ماســت ضمن اینکــه اگر تنظیم بازار شــکر بــه انجمن صنفی 

کارخانجات واگذار می شد بهتر می توانستیم بازار را کنترل کنیم.

کافه اقتصاد

اخبار

مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور زیربنایی و طرح های ویژه با بیان اینکه به زودی اجرای پروژه راه آهن برقی اهواز-اصفهان به طول ۵۰۰ کیلومتر آغاز می شود، 
گفت: تامین مالی، ساخت و تامین ناوگان این پروژه توسط شــرکت  های داخلی خواهد بود. سید حسین میرشفیع ،  با بیان اینکه در گام اول ۷۰ کیلومتر از این 
مسیر ریلی به مناقصه می رود، اظهار داشت: یک قطعه از این پروژه ریلی از استان اصفهان شروع می شود که شامل مبارکه تا سفید دشت است که هم اکنون در 
حال اجراست، همچنین برای قطعه اهواز به رامهرمز نیز تا ۲ ماه آینده پیمانکار انتخاب و کار آغاز می شود.مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور زیربنایی و طرح های 
ویژه درباره مسیر این خط آهن بیان کرد: این خط آهن از اهواز آغاز می شود و سپس به رامهرمز، ایذه، لردگان، بروجن و اصفهان می رود و سه استان خوزستان، 
چهارمحال و بختیاری و اصفهان را به یکدیگر متصل می کند.میرشفیع با بیان اینکه این خط آهن برقی به صورت ۲ خطه اجرا خواهد شد ، گفت: موضوع مهم در 
این پروژه ریلی، صعب العبور بودن کوه های زاگرس است که آن را به پروژه ای ویژه در سطح کشور تبدیل می کند، این پروژه ریلی ۷۰ کیلومتر تونل دارد و برای پی 
بردن به میزان سختی این حجم کار باید گفت که کل شبکه ریلی کشور جمعا حدود ۱۳۰ کیلومتر طول دارد.وی ادامه داد: البته تونل های این خط ریلی هر ۲ خط 

رفت و برگشت را در خود جای می دهد و سیستم برق رسانی آن هم طبق روال از باالست.

جزئیات ساخت راه آهن دوخطه برقی  اهواز-اصفهان  

گران ترین کتاب 
دنیا فروخته شد

کتاب»مســتندات لســتر« 
نوشــته لئونــاردو داوینچــی 
بــا قیمــت ۳۰.۸ میلیــون 
 دالر توســط بیــل گیتــس 

خریداری شد. 

وز عکس ر

عضو اتاق بازرگانی:

مردم جرات 
سرمایه گذاری های 
بلندمدت را ندارند

رییــس کمیســیون پــول و ســرمایه اتاق 
بازرگانی تهــران گفت: در صورتــی که روند 
افزایش اختــاف طبقاتی ادامــه پیدا کند 
مشکات اجتماعی پیش خواهد آمد، مردم 
تا حدی این وضعیت را تحمل خواهند کرد. 
ایران با ایــن میزان از ثروت و پتانســیل در 
حال تبدیل شــدن به یک کشور عقب مانده 
است.فریال مستوفی با تاکید بر نقش تورم  
اظهار کرد: یکی از مشــکات اساســی تورم 
گسترده در کشور است، تورمی که نتوانستیم 
آن را حــل کنیــم در حالی که بســیاری از 
کشــورهای عقب افتاده موفق به کنترل آن 
شدند؛ اما ما نتوانســتیم. هر میزان که تورم 
بیشــتر باشــد اختاف طبقاتی نیز بیشتر 
می شود و بخشــی از طبقه متوسط به طبقه 
کم درآمد می پیوندند.رییس کمیسیون پول 
و ســرمایه اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: 
در وضعیــت فعلی ثبات و رشــد اقتصادی 
نداریم و تولید ضعیف اســت. مردم جرأت 
ســرمایه گذاری های بلندمــدت را ندارند و 
وضعیت اشــتغال شــرایط مطلوبی ندارد. 
در چنین شــرایطی و در فقدان ثبات و رشد 
اقتصادی و در نبود اشتغال، مشخصا شکاف 
طبقاتی افزایش می یابد.مستوفی در پاسخ 
به ســوالی مبنی بر تبعات ادامــه افزایش 
اختاف طبقاتی خاطرنشان کرد: در صورتی 
که روند افزایش اختاف طبقاتی ادامه پیدا 
کند مشــکات اجتماعی پیش خواهد آمد، 
مردم تا حدی این وضعیت را تحمل خواهند 
کرد. ایران با این میزان از ثروت و پتانســیل 
در حال تبدیل شدن به یک کشور عقب مانده 
است. این فعال بخش خصوصی اضافه کرد: 
وقتی اقتصاد بر مبنای ثبات نباشد، وضعیت 
به همین شکل می شــود. تورم و نقدینگی 
شــکاف ایجاد می کنند و ارزش پول مردم 
کم و کمتر می شود. ما جنگ های جناحی و 
مشکات بین المللی داریم و باید برای بهبود 

وضعیت با دنیا تعامل داشته باشیم.
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ضربه سنگین کرونا به سینماهای  چهارمحال و بختیاری؛ 

وقتیدودوتایسینمادارانچهارتانمیشود!

یکی از مشــاغلی که بیشترین آســیب را در دوران کرونا متحمل شد، 
عرصه هنر به خصوص ســینماداران بود که با هزینه های هنگفت باید 
زیرساخت و فضای کار خود را حفظ و نگهداری و از طرفی مخاطبان و 

عالقه مندان این بخش را جذب کنند.
در استان چهارمحال و بختیاری نیز ســینماها وضعیت خوبی نداشته 
و به دلیل پرتجمع بودن مشــمول تعطیلی های طوالنی مدت شدند و 
تاکنون آسیب های جدی مالی و غیرمالی به آن ها وارد شده است، به 
طوری که بسیاری از سینماداران در معرض ورشکستگی قرار گرفته و 
اهالی فرهنگ و هنر نیز امیدی به سرپا شدن دوباره این عرصه ندارند.

تسهیالت خاصی به سینماداران استان اعطا نشده است  
معاون هنری و ســینمایی فرهنگ و ارشاد اسالمی استان چهارمحال 
و بختیاری اظهار داشت: در حال حاضر از مجموع پنج سینمای استان 
که سه واحد در شــهرکرد و دو واحد در بروجن است، یک سینما فعال 
است.شهرام فرجی افزود: سینما بهمن شهرکرد با 30 درصد ظرفیت و 
رعایت کامل پروتکل های بهداشــتی فعال و مابقی سینماها نیز آماده 
فعالیت هستند؛ اما به منظور جلوگیری از شیوع کرونا غیرفعال خواهند 
بود.معاون هنری و سینمایی فرهنگ و ارشاد اسالمی استان با اشاره 
به لزوم حمایت از سینماداران در شــرایط کنونی بیان داشت: تاکنون 

تسهیالتی به این قشر اعطا نشده است.

 تسهیالت ها به نفع سینماداران نیست  
مدیر پردیس سینمایی بهمن شهرکرد عنوان داشت: بعد از حدود یک  
سال و نیم تعطیلی سینماها و اکران فیلم های جشنواره فجر، شروع 
به کار کردیم و ادامه فعالیت پس از مدت مدید تعطیلی زمان بر بوده و 

نیاز به اطالع رسانی دارد.
مهدی حســن زاده  افزود: نگهداری فضای ســینما و حقوق پرسنل از 
جمله هزینه هایی اســت که ســینماداران طی تعطیالت دوران شیوع 
کرونا متحمل می شــوند و نمی توان میزان مشــخصی برای ســایر 
زیان های حوزه سینما و تئاتر تعیین کرد چراکه در برنامه های بلندمدت 
خلل وارد می شود و از دســت دادن مخاطبان و هزینه های فرهنگی 
بسیار هنگفت اســت، به عنوان مثال یک فروشگاه که یک ماه تعطیل 
باشد میزان مشــخصی زیان دارد اما یک ماه وقفه در کار سینما برابر 
با چند ماه ضرر و زیان اســت و باید چند ماه بــرای جذب مخاطب و 
برنامه های بلندمدت فرهنگی تالش و برنامه ریزی و پیگیری کنیم تا 

به شرایط قبلی برگردد.
حسن زاده گفت: دســتگاه های فرهنگی مربوطه حمایت های الزم را 
انجام و از مردم نیــز نمی توان انتظار حمایت داشــت، چراکه مردم با 
حضور در سینما و استفاده از هنر هنرمندان، از این بخش حمایت کرده 
و باید زمینه ســازی های الزم برای حضور بیشــتر آن ها در عرصه های 
فرهنگی و هنری فراهم شود، همچنین تســهیالتی برای سینماداران 

مشــخص کرده اند که بازپرداخت آن با ســود هنگفتی که دارد نه تنها 
مشکلی از سینمادار برطرف نمی کند که موجب مشکالت و عدم توان 

بازپرداخت آن هم می شود.
مدیرامور سینمایی حوزه هنری استان تصریح کرد: برای فرهنگ سازی 
اســتفاده از ســینما و تئاتر، باید ایجاد نیاز برای مردم صورت گیرد و 
مسئوالن از هنرمندان به صورت مســتمر حمایت کرده تا بتوانند به کار 
خود ادامه دهند، به طور مثال برای ارائه یک تئاتر قوی، هنرمندان این 
بخش باید حدود یک الی دو ســال حمایت مالی شوند و کار اجرایی 
انجام دهند تا بتوانند به عنوان یک گروه منســجم اعم از مدیر صحنه، 
منشی صحنه، نورپرداز ، بازیگر و... یک ساعت بر روی صحنه کار زنده 
ارائه دهند؛ به عالوه آن هزینه های مربوط به دکور، طراحی و ... نیز الزم 
است تا یک تئاتر شکل بگیرد و تماشاگر با دیدن تئاتر به لذت سمعی 

و بصری برسد و تئاتر را جزئی از سبد کاالهی فرهنگی خود قرار دهند.
حسن زاده با اشاره به اینکه در اســتان استعدادهای فرهنگی و هنری 
بسیار زیادی وجود دارد، خاطرنشان کرد: همه ادارات بودجه فرهنگی و 
رفاهی دارند و باید آن را درست و در جای مناسب هزینه کنند، همچنین 
دستگاه های فرهنگی باید همواره فراخوان به هنرمندان ارائه و به صورت 
مســتمر کار از آن ها بخواهند و این کارها در پرده سینما اجرا شود تا به 
صورت یک امر منســجم و منظم انجام و اهمیــت و ارزش کار هنری 

بیش از پیش نمایان باشد.

عضو هیئــت علمی مرکــز تحقیقــات و آموزش 
کشــاورزی و منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری 
گفت: هجوم ملخ ها به اســتان خوزستان گزارش 
شــده و امکان دارد که چهارمحال و بختیاری نیز 

مورد هجوم ملخ ها قرار بگیرد.
زریر ســعیدی در خصوص بحث آفات و تاثیرات 
آن بر کشــت انواع گیاه، اظهار کــرد: عمده کانون 
ملخ صحرایی، صحراهای آفریقا، پاکستان و هند 
است، در ســال زراعی جاری و با توجه به کاهش 
بارش ها، خشکســالی و کمبود پوشــش گیاهی 
یک ســری تغییرات رفتاری و ظاهــری در ملخ ها 
 پدید آمده که ممکن است وارد استان های جنوبی

 کشور شوند.

عضو هیئــت علمی مرکــز تحقیقــات و آموزش 
کشــاورزی و منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری 
با بیــان اینکه در شــرایط خشکســالی و به دلیل 
کاهش بارندگی جمعیت آفات سریع تر شروع به 
فعالیت می کنند، گفت: هر اندازه هوا گرم تر باش، 
جمعیت آفــات افزایش پیدا می کنــد و در نتیجه 
خسارت باالتر خواهد رفت، همچنین در سال جاری 
هجوم کرم خــراط، کنه هــای تارتن و شــته های 
 درختان میــوه مانند بــادام، هلو و ســیب دور از

 انتظار نیست.
ســعیدی اضافه کرد: امکان افزایش شته روسی 
در برخی از مناطق شهرســتان بروجن وجود دارد، 
امسال شپشــک ها به ویژه نوع نخودی در باغات 

بادام چهارمحال و بختیاری مشــاهده شده و در 
شــرایط کنونی جمعیت این شپشک ها باالست، 
باتوجه بــه اینکه عمده محصول باغات اســتان را 
بادام تشــکیل می دهد، بنابراین شته بادام، زنبور 
مغزخوار، انواع شپشــک ها و کرم های ریشه خوار 

عمده آفات در باغات بادام را تشکیل می دهند.

مدیر امــور باغبانــی جهادکشــاورزی چهارمحال 
و بختیــاری اظهــار داشــت : عملیــات پیونــد 
سرشــاخه کاری برای درختان گردو برای پنج هزار 
 درخــت گــردو در ســطح باغــات اســتان اجــرا

 شده است.
ابراهیم شــیرانی با اشــاره به اینکه این طرح برای 
دومین سال اســت که اجرا می شود، گفت: اجرای 
این طرح در راســتای افزایــش کیفیت محصول، 
اصــالح و تعویــض تــاج درختــان نامرغــوب با 
ژنوتیپ های برتــر و افزایش عملکــرد محصول و 
باردهی بیشتر و همچنین برداشت محصول مرغوب 

تر است.
به گفته وی، در اســتان هفت  هزار و 300 هکتار باغ 

گردو وجود دارد که از این میزان پنج هزار و ۶00 هکتار 
بارور و مابقی غیربارور و نهال است.

وی اظهار داشت: هم اکنون عملکرد باغات گردوی 
استان یک تن و 3۵0 کیلوگرم اســت که با اجرای 
طرح سرشــاخه کاری با نــوع مرغــوب و دیرگل، 
می توان این عملکــرد را افزایش داد کــه این امر 

توسعه باغات گردو را افزایش می دهد.
مدیر امور باغبانــی جهادکشــاورزی چهارمحال و 
بختیاری از احداث یک هکتار بــاغ مادری گردو با 
همکاری جهادکشــاورزی و مرکز تحقیقات استان 
خبر داد و گفت: در این بــاغ یک هکتاری، رقم های 
مختلف داخل و خارج از استان که تاکنون شناسایی 
شده به صورت پایلوت کشت خواهد شد تا در چند 

ســال آینده بر اســاس باردهی، میزان عملکرد و 
کیفیت محصــول شناســایی و پیوندزنــی از این 

درختان در دستور کار قرار گیرد.
به گفتــه وی، امســال بــه دلیل خشکســالی و 
سرمازدگی۲هزار و ۶00 هکتار باغات گردوی استان 

دچار خسارت شدند.

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان:

امکان هجوم ملخ ها به چهارمحال و بختیاری وجود دارد
مدیر امور باغبانی جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری خبر داد:

اجرای سرشاخه کاری درختان گردو در 150 هکتار باغات استان

 ۷61داوطلب انتخابات شوراهای شهر چهارمحال و بختیاری تایید نهایی شدند
مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری چهارمحال و بختیاری با اشاره به مهلت چهار روزه برای اعتراض داوطلبان شورای شهر به نتایج تایید 
صالحیت ها، اظهارداشت: پس از پایان زمان اعتراض داوطلبان، پرونده  تمامی آنها در هیئت نظارت استان مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت صالحیت هفت 
داوطلب رد و صالحیت ۲۴ داوطلب رد صالحیت شده، تایید شــد.ملک محمد قربانپور افزود: پیش از این در مهلت قانونی،۹3۲ نفر ثبت نام خود را قطعی کرده 

بودند که از این تعداد صالحیت ۸۵۵ نفر در هیئت اجرایی انتخابات تایید و صالحیت ۵۵ نفر نیز رد شد و همچنین ۲۲ نفر نیز انصراف دادند.
دبیر ستاد انتخابات چهارمحال و بختیاری گفت: در نهایت پرونده ۸۵۵ نفر جهت احراز صالحیت به هیئت نظارت شهرستان ها ارسال شد که از این تعداد، ۷۴۴  

نفر تایید و ۸3 نفر نیز رد صالحیت شده بودند و همچنین ۲۸ نفر نیز انصراف دادند.
قربانپور با اشاره به تعداد کرسی شوراهای شهر در استان، تصریح کرد: از بین ۴3 شهر استان، ۴۱ شــهر دارای شورای پنج نفره و ۲ شهر بروجن و شهرکرد دارای 

شورای هفت نفر هستند که در مجموع داوطلبان برای کسب ۲۱۹ کرسی شوراهای شهر در استان رقابت می کنند.
وی خاطرنشــان کرد: از بین شــوراهای شــهر اســتان برگزاری انتخابات در شــهرکرد به صــورت تمــام الکترونیکی برگزار می شــود. انتخابات ششــمین 
 دوره شــوراهای اســالمی شــهری، روســتایی و عشــایری همزمان با ســیزدهمین دوره انتخابــات رییس  جمهــوری در تاریــخ ۲۸ خــرداد ۱۴00 برگزار 

خواهد شد.

سکوی فرود بالگرد آب پاش اطفای حریق جنگل در لردگان دایر می شود
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری از دایر شدن سکوی فرود بالگرد آب پاش در ساختمان اطفای حریق اداره منابع طبیعی و آبخیزداری 

شهرستان لردگان تا یک ماه آینده خبر داد.
سیداسماعیل صالحی افزود:این سکوی فرود بالگرد به منظور کاهش خسارت آتش سوزی در سطح جنگل ها و مراتع استان و همچنین استفاده از بالگرد آب 
پاش برای پشتیبانی و اعزام نیروهای امدادی و امکانات به مناطقی که دچار حریق شده و کاهش خسارت آتش سوزی و سطح آتش سوزی در زمینی با شعاع ۱۶ 
متر و به قطر 30 در 3۲ متر و  اعتباری بیش از ۲ میلیارد ریال دایر می شود.وی از استقرار یک بالگرد آب پاش با هماهنگی سازمان جنگل و مراتع کشور در استان 
به منظور استفاده در مواقع بحرانی خبر داد و گفت: با استقرار این بالگرد در مواقع بروز آتش ســوزی نیروهای کنترل کننده و پشتیبانی و همچنین تجهیزات در 
کوتاه ترین زمان به محل حادثه اعزام خواهند شد.صالحی اظهار داشت: این سکوی فرود بالگرد با توجه به وجود یک حلقه چاه و استخر آب در محوطه ساختمان 
اطفای حریق شهرستان لردگان، جهت آبگیری در مواقع بحرانی در این محل دایر می شود.به گفته صالحی، سال گذشته ۱0 فقره آتش سوزی در سطحی بیش از 
۱۱۵ هکتار از جنگل ها و مراتع استان به وقوع پیوست که مناطق بحرانی و مستعد حریق بیشتر در شهرستان های اردل ، کوهرنگ،  بروجن، لردگان و فارسان است.

به گفته وی، بهره برداران جوامع محلی به خصوص مرتعداران، دامداران دارای پروانه چرا، مسئولیت حفاظت و اطفای حریق در محدود طرح خود و مشارکت در 
مواقع بحرانی را برعهده دارند.

60 درصد بیماران کرونایی در دورهمی ها مبتال می شوند
رییس دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشــتی و درمانی چهارمحال و بختیاری، با بیان اینکه 
همچنان بیش از ۶0 درصد گرفتاری ها ناشــی از دورهمی و تجمعات است و گرفتاری همکاران در 
ادارات زیاد است اظهار داشت: این نشان می دهد در رعایت فاصله گذاری اجتماعی به توفیق چندانی 
دست پیدا نکرده ایم.مجید شیرانی با بیان این مطلب از مردم خواست، کماکان از برگزاری و شرکت 

در دورهمی ها پرهیز کنند چرا که خطر سرایت بیماری وجود دارد.
شیرانی اضافه کرد: گرفتاری های فامیلی و خانوادگی نشان می دهد، شرایط ایزوالسیون و قرنطینگی 

و سخت گیری هایی که در ابتدای شیوع بیماری وجود داشت، رعایت نمی شود.
وی ادامه داد: کم رنگ شدن جداسازی دو هفته ای فرد بیمار از سایر اعضای خانواده، موجب شده 

تا با فاصله چند روزه شاهد گرفتاری اطرافیان فرد بیمار باشیم.

 تزریق 25 هزار دوز واکسن 
برای گروه هدف در چهارمحال و بختیاری

رییس مرکز بهداشــت چهارمحال و بختیاری و معاون بهداشتی دانشــگاه علوم پزشکی شهرکرد 
گفت: تا امروز ۲۵ هزار دوز واکسن برای گروه هدف تزریق شده و همچنان در فاز دوم واکسیناسیون 

کرونا قرار داریم.
سید راشد جزایری ادامه داد: از امروز گروه سنی ۷۵ تا ۸0 سال از طریق سامانه تلفنی ۴030 فراخوان 
می شــوند.وی افزود: نیازی به مراجعه حضوری به پایگاه ها و مراکز بهداشــتی نیست، مراقبین 
سالمت با اعالم تاریخ، زمان دقیق و مکان، با توجه به واکسن موجود، از این گروه سنی برای تزریق 
واکسن دعوت به عمل خواهند آورد.جزایری اضافه کرد: همزمان با فاز دوم هزار نفر از معلولین مراکز 
نگهداری واکسن کرونا را دریافت و با برنامه ریزی و ورود پارت های جدید به استان سایر گروه های 

هدف برای تزریق واکسن فراخوان خواهند شد.

آغاز ثبت نام دانش آموزان برای سال تحصیلی آینده
مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری گفت: ســامانه ثبت نام دانش آموزان براســاس 

کدملی و کد پستی در استان فعال شد.
فرحناز قائدامینی افزود: با رونمایی از این ســامانه بــه آدرس chbedu.ir اولیای دانش آموزان 

براساس کد پستی منزل مسکونی و کد ملی دانش آموز اقدام به ثبت نام می کنند.
قائدامینی اضافه کرد: این سامانه با همکاری شرکت پست برای ارائه کد پستی و همچنین آموزش 

و پرورش استان به صورت بومی برای استان طراحی شده است.
وی با اشاره به اینکه ثبت نام دانش آموزان از اصلی ترین مباحث آموزش و پرورش است، ادامه داد: 
با فعال شدن این سامانه حضور اولیای دانش آموزان برای ثبت نام در مدرس ساماندهی می شود و 

همچنین دانش آموزان براساس کدپستی در نزدیک ترین محل زندگی ثبت نام می شوند.
قائدامینی گفت: در سال های گذشــته اولیای دانش آموزان برای انتخاب مدرسه برای ثبت نام با 
مشکالت زیادی مواجه می شدند و بســیاری از مدارس با جمعیت باالی دانش آموزی و تعدادی 
از مدارس جمعیت دانش آموزی کمتر برخوردار بودند.وی افزود: در ســال تحصیلی جاری استان 
در زمینه پوشش تحصیلی دانش آموزان جایگاه باالیی در کشــور کسب کرده و هم اکنون پوشش 

تحصیلی در مقطع ابتدایی در استان ۹۹.۱۲ درصد است.
قائدامینی اضافه کرد: ثبت نام دانش آمــوزان در مقاطع میان پایه توســط مدیران مدارس انجام 

می شود و نیاز به حضور دانش آموزان و اولیا در مدارس نیست.
وی ادامه داد: ثبت نام دانش آموزان پایه اول ابتدایی از اول خردادماه، پایه هفتم اول تیرماه و پایه 
دهم به دلیل انتخاب رشته از ۱۵ تیرماه آغاز می شــود و پیش بینی شده  تا پایان مردادماه ثبت نام 

دانش آموزان به پایان برسد.

اخبار

ی فرهنگی مربوطه حمایت های الزم  دستگاه ها
انتظار حمایت  نیز نمی توان  از مردم  انجام و  را 
داشت، چراکه مردم با حضور در سینما و استفاده 
از هنر هنرمندان، از این بخش حمایت کرده و باید 
زمینه سازی های الزم برای حضور بیشتر آن ها در 

عرصه های فرهنگی و هنری فراهم شود

بام ایران

فقدان سند مالکیت
۲/86 طبق تقاضــای وارده 400۳5۳0 مورخ 1400/0۲/05  باســتناد ۲ برگ 
استشهادیه مصدق پیوست که امضای شهود رســما گواهی گردید . ورثه مالک 
سکینه خاتون خداوردیان طی دادنامه شماره 8۲۲/88 تاریخ 1۳88/1۲/11قاضی 
شورای حل اختالف شعبه اول و دادنامه شماره 184 تاریخ 1۳4۳/04/۲۳ دادگاه 
حقوقی شــعبه ۲ کاشــان مالک ششــدانگ قطعه زمین 4 جریبی به مساحت 0 
مترمربع شــماره 15۹ فرعی از 4۹ اصلی واقع در بخش ۲ حوزه ی ثبتی کاشان 
ذیل شماره 41۹۹ دفتر 40 صفحه ۹۷ ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده 
که به علت جابجائی مفقود گردیده ، و اینک تقاضای صدور سند المثنی را نموده 
اســت. لذا طبق تبصره 1ماده 1۲0 اصالحی آئین نامه ثبت مراتب آگهی؛ تا هر 
کس مدعی انجام معامله نســبت به ملک مذکور با وجود ســند مالکیت نزد خود 

میباشد از تاریخ انتشار این آگهی لغایت 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود 
را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت وســند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت 
مجلس واصل سند به ارائه کننده مستردگردد. بدیهی است چنانچه ظرف مهلت 
مقرراعتراضی واصل نگرددیادرصورت اعتراض اصل ســند ارائه نشــود المثنی 
سند مالکیت مزبور صادر و به متقاضی تسلیم خواهدشد. م الف : 1134919 

مهدی اسماعیلی طاهری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کاشان
 مفقود شدن سند مالکیت

۲/8۷ آقای محمود بلوچستانی اصل فرزند عبدالکریم به استناد ۲ برگ استشهادیه 
محلی که هویت وامضاء شهود رسماگواهی گردیده مدعی است که سند مالکیت 
ششدانگ پالک ثبتی 160 / 66۷  واقع دراراضی معروف به شمس آباد بخش ۹ 
ثبت اصفهان به شماره سریال 665۷0۲ که در صفحه ۳5 دفترامالک جلد 1۷1 

ذیل ثبت شماره ۷64۳ به نام نامبرده ثبت وســندمالکیت صادر وتسلیم گردیده 
است وسپس مفقود شــده اســت . بنابراین چون نامبرده درخواست صدور سند 
مالکیت المثنی نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 1۲0 آیین نامه قانون ثبت 
مراتب آگهی میشــود که هرکس مدعی انجام معامله نسبت به ملک موصوف و 
یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهی تا  10 روز به این 
اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و سند معامله 
تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل ســندمالکیت به ارائه دهنده مسترد 
گردد. بدیهی است در صورت  انقضای مهلت مذکور و عدم وصول اعتراض و یا 
وصول اعتراض بدون ارائه اصل ســند مالکیت المثنی سند مالکیت مرقوم صادر 
و به متقاضی تسلیم خواهد شــد . م الف:1135592 حسین زمانی علویجه 

رئیس اداره ثبت اسناد وامالک فالورجان 

آگهی تغییرات شرکت سوالن سازه سپاهان سهامی خاص 
به شماره ثبت 37542 و شناسه ملی 10260551118 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/01/30 مرکز اصلی 
شرکت به استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزی ، شهر اصفهان، 
محله ناژوان ، خیابان میرزا طاهر ، بن بســت شهید بهشتی ، پالک 54 ، طبقه 
همکف - کدپستی 8185696681 انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به 
شرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )1135903(



سه شنبه 28 اردیبهشت 1400 / 6 شوال 1442 / 18 می 2021 / شماره 3254
آغاز موج گرمای هوا در اصفهان

کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان با اشاره به اینکه بعد از تمام شدن موج 
بارش ها، موج گرما در اصفهان شروع می شود، گفت: دمای هوا تا روز چهارشنبه این هفته بین ۶ تا 
۸ درجه سانتیگراد گرم می شود.آسیه آقایی ، با اشاره به اینکه نقشه های هواشناسی بیانگر جوی 
ناپایدار تا اواسط هفته در استان است، اظهار کرد: براین اساس وضعیت جوی طی چند روز آینده در 
بیشتر مناطق استان قسمتی ابری، گاهی افزایش ابر و وزش باد نسبتا شدید، تندباد لحظه ای، رگبار 
و رعد و برق به ویژه در نیمه غربی پیش بینی می شود.وی با بیان اینکه بارش تگرگ در ارتفاعات و 
مناطق مستعد استان دور از انتظار نیست، افزود: آبگرفتگی معابر و اختالل در تردد شهری در نیمه 
غربی استان پیش بینی می شود.کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان با اعالم 
اینکه امروز بیشینه دمای هوا در بیشتر مناطق استان تغییر محسوسی نخواهد داشت، گفت: پیش 
بینی شده دمای هوای شــهر اصفهان در گرم ترین ساعات به ۲۹ درجه سانتیگراد و در خنک ترین 
ساعت به ۱۴ درجه سانتیگراد برسد.وی، گرم ترین و خنک ترین شهرهای استان را به ترتیب آران 
و بیدگل با ۳۴ درجه سانتیگراد و بوئین و میاندشت با چهار درجه سانتیگراد اعالم کرد و افزود: در 
ایستگاه مهاباد ۱۳.۴ میلیمتر، نطنز ۱۱.۷ میلیمتر، میمه ۵.۹ میلیمتر، فرودگاه ۵ میلیمتر، بادرود 
میلیمتر ۹، خوانسار ۶.۸ میلیمتر، اردستان ۵.۵ میلیمتر و ایستگاه شهر اصفهان نیم میلیمتر بارش 

باران گزارش شده است.

استان اصفهان به گروه های خونی RH منفی، A و O مثبت 
نیاز دارد

رییس پخش خون و سنجش بیمارستانی اداره کل انتقال خون استان اصفهان از نیاز به گروه های 
خونی RH منفی، A مثبت و O مثبت خبر داد و گفت: از همشهریان درخواست می کنیم با اهدای 
خون ما را در یاری رساندن به بیماران نیازمند به خون کمک کنند.محمدرضا جابری با اشاره به آخرین 
وضعیت ذخیره خونی اســتان اظهار داشت: وضعیت ذخیره خون در اســتان فقط ۶ روز است و از 
آنجایی که نیاز خون به استان دائمی اســت؛ اما در حال حاضر تعداد مراجعات مردم برای اهدای 
خون به زیر ۴00 نفر در روز رسیده است.وی افزود: همیشه به همه گروه های خونی نیاز داریم ولی در 
حال حاضر به گروهای RH منفی، A مثبت و O مثبت نیاز بیشتری داریم و از همشهریان درخواست 
می کنیم با اهدای خون خود ما را در یاری رســاندن به بیماران نیازمند بــه خون و فرآورده های آن 

کمک کنند.

در ماه مبارک رمضان؛

13۷ زندانی جرائم غیر عمد در اصفهان آزاد شد
رییس ستاد دیه اســتان اصفهان گفت: در ماه مبارک رمضان امسال ۱۳۷ زندانی جرائم غیر عمد از 
زندان های استان اصفهان رهایی یافته اند.اسدا... گرجی زاده با اشاره به اجرای برنامه یک شهر ضیافت 
در ماه مبارک رمضان اظهار داشت: می توان گفت کمک های مردمی در این برنامه در سال جاری نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۵0 درصد رشد داشته است.وی با بیان اینکه با کمک های مردمی 
در ماه مبارک رمضان ۱۳۷ زندانی جرائم غیرعمد از بند رهایی یافته اند، ادامه داد: از این تعداد ۶ زندانی 
زن و ۱۳۱ زندانی مرد بوده است.رییس ستاد دیه استان اصفهان با بیان اینکه برای آزادی این زندانیان 
۳0 میلیارد تومان اعتبار نیاز بوده است، ابراز داشــت: برای این امر ۱۳ میلیارد تومان گذشت شکات، 
۱۳ میلیارد تومان کمک های مردمی و ستاد دیه و مابقی نیز از محل آورده زندانیان و تسهیالت بانکی 
تامین شده است.وی با بیان اینکه همچنان ۸00 زندانی جرائم غیرعمد در زندان های استان اصفهان 
به سر می برند، افزود: برای آزادی این افراد به ۷00 میلیارد تومان اعتبار نیاز است.گرجی زاده با بیان 
اینکه شرایط نامناسب اقتصادی در کشور منجر به افزایش زندانیان جرائم غیرعمد شده است، ابراز 

داشت: امیدواریم با بهبود شرایط شاهد کاهش تعداد این زندانیان نیز باشیم.

با وجود  تمام اعتراضات و درخواست ها اولین امتحان نهایی در اصفهان برگزار شد؛

زیر سایه سنگین کرونا

از البالی ماسک تشخیص چهره نوجوانان  پریسا سعادت
دبیرســتانی دشوار اســت. اغلب شان با 
والدین به مدرسه آمده اند و بدون اینکه به دور و برشان نگاه کنند راهی 
صندلی های تعیین شده برای امتحان می شوند. والدین اما نگرانی 
شان کامال مشــهود اســت پس از هفته ها نگرانی و تالش برای لغو 
امتحانات حضوری در ســایه شــدت کرونا در اصفهان خانواده ها اما 
ناچار به فرســتادن فرزندان شان به مدرسه شــده اند. اغلب دانش 
آموزان با هم حرفی نمی زنند و خبری از هیاهوی معمول در مدرسه ها 
نیست. انگار همه از ترس کرونا از هم دورتر شده اند حتی صدای خنده 
های ریز دخترانه و احوالپرســی های پر شر و شور پسرانه تا چند صد 

متری دبیرستان ها هم شنیده نمی شود.
 این حــال و روز اغلب حوزه هــای امتحانی در اولیــن روز برگزاری 

امتحانات نهایی بود.
 در بحبوحه زمانی که همچنان کرونا در اصفهــان تاخت و تاز می کند 
باالخره دانش آموزان زورشان به مسئوالن آموزش و پرورش نرسید 

و برای برگزاری امتحانات نهایی در پایه نهم و دوازدهم راهی مدارس 
شــدند. در هفته های اخیر تالش ها برای تعویــق برگزاری امتحانات 
نهایی تقریبا ناکام ماند و تنهــا آموزش و پرورش به ابالغ پروتکل ها و 
تاکید به خانواده ها برای جلوگیری از تجمع دانش آموزان و استفاده 
اجباری از ماسک سر جلســه امتحان بســنده کرد. مرکز سنجش و 
پایش کیفیت آموزش، »راهنمای چک لیست مراقبت و کنترل بیماری 
کرونا ویروس در حوزه ها و کانون های برگــزاری امتحانات« را جهت 
اجرا، به ادارات کل آموزش وپرورش اســتان ها ابالغ کرد.در این چک 
لیست تنها مواردی که به نظر می رســد عبور از آن را باید ناظران وزارت 
بهداشــت جدی بگیرند: انجام ارزیابی از وضعیت آمادگی بهداشتی 
محل امتحان در روز قبل، اســتفاده از بزرگ ترین فضا برای برگزاری 
آزمون و فضای باز در صورت امکان در مناطق گرمسیر، فاصله گذاری 
مناســب صندلی ها در چینش در محل امتحان )دو متر از هر طرف(، 

تهویه و فیلتراسیون مناسب هواست.
سال گذشته نیز وزارت بهداشت و کارشناســان آن برآوردی از رعایت 

پروتکل های بهداشتی در زمان برگزاری امتحانات ارائه ندادند و امسال 
نیز شرط و شروطی گذشته اند که مشــخص نیست اگر رعایت نشود 
آیا امکان تعطیلی امتحانات وجود دارد یا نــه؟ دانش آموزان دیروز 
در حالی در اســتان پس از ماه ها پا به مدرسه گذاشــتند که قرار بود 
بر اساس اعالم قبلی در هر مدســه تنها ۳0 دانش آموز حضور داشته 
باشند؛ اما حداقل در اصفهان که بر اســاس آمار و ارقام چنین چیزی 
محقق نشده است.بر اساس مصاحبه  رییس اداره آموزش متوسطه 
آموزش و پرورش اصفهان »۳۵هزار دانش آموز دوازدهمی در استان 

اصفهان مشغول به تحصیل هستند.« 
یعنی بــرای آنکه بــه ازای هر حــوزه امتحانی ۳0 دانش آموز باشــد 
باید بیــش از ۱۱۶0 حوزه در نظر گرفته شــده باشــد در حالی که طبق 
مصاحبه معاون آموزش متوســطه اداره کل آموزش و پرورش استان 
اصفهان، فقط »۵۴0 حوزه برای برگــزاری امتحانات نهایی دوازدهم 
 در نظر گرفته شــده« که یعنی تجمع بیش از ۲ برابــر حد مجاز در هر 
حوزه امتحانی.  در این شرایط برخی از والدین حتی تهدید کرده بودند 
که فرزندان شان را به حوزه امتحانی نخواهند فرستاد یا برخی دیگر 
به دلیل ابتال به کرونا عمال امکان حضور  نداشتند و این مسئله دغدغه 
جدی بسیاری دیگر از والدین هم بود. در همین زمینه معاون آموزش 
متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان با اشاره به برگزاری 
حضوری امتحانات پایه نهــم و دوازدهم، گفت: دانــش آموزان پایه 
نهم اگر در امتحان شــرکت نکنند، درصورتی که غیبت مجاز و گواهی 
پزشکی داشــته باشــند دو هفته بعد از برگزاری امتحانات می توانند 
امتحان بدهد، اما دانش آموزان پایه دوازدهم اگر امتحان ندهند باید 

در شهریور امتحان دهند.
محمدرضا ناظم زاده ، با بیان اینکه برگزاری امتحانات مقطع متوسطه 
حداکثر تا ۲۴ خرداد ادامه دارد، گفت: دســتورالعمل های بهداشتی 
برای حوزه های امتحانی ارسال شــده و جلسات توجیهی برای رؤسا 
و معاونان ادارات، رؤســای حوزه های اجرا و تصحیح و هر کسی که 
به نوعی در برگزاری امتحانات دخیل اســت برگزار شده تا با کمترین 

مشکلی امتحانات را برگزار کنیم.
معاون آموزش متوســطه اداره کل آموزش و پرورش استان از دانش 
آموزان و خانواده ها خواست نگران برگزاری امتحانات حضوری نباشند 
و افزود: به دانش آموزان توصیه می کنیم قبل و بعد از امتحان تجمع 
نکنند، زیرا ممکن اســت این تجمعات برای ســالمتی آنها خطرناک 
باشد و باید دســتورالعمل های بهداشــتی و فاصله گذاری اجتماعی 

را رعایت کنند. 

مدیرکل مدیریــت بحــران اســتانداری اصفهان از 
شناسایی حدود ۹0 کانون ســالک در استان اصفهان 
خبر داد و گفت: دانشگاه علوم پزشکی و مرکز بهداشت 
اصفهان در طرحی که از ۲۸ فروردین شــروع شده و 
تا پایان شــهریور ادامه دارد، طی چهار مرحله عملیات 
جونده کشی، سم پاشی و آموزش جمعیت در معرض 
خطر ســالک را اجرا می کنند.منصور شیشه فروش 
با اشاره به اینکه ســالک یک بیماری پوستی طوالنی 
مدت است که عامل آن انگلی به نام لیشمانیا و ناقل 

آن نوعی پشه خاکی است، اظهار کرد: این بیماری در 
همه کشورهای جهان شــیوع دارد، از جمله در مناطق 
گرمســیری آمریکا، آفریقا، هند، نواحی گرمسیری 
آســیای جنوب شــرقی و مدیترانه. این بیماری در 
مناطق خشک و نیمه خشک به علت تنوع زیاد مخازن 
ناقل بیماری شیوع بیشــتری دارد.وی از شناسایی 
حدود ۹0 کانون سالک در اســتان اصفهان خبر داد و 
گفت: سالک در شهرســتان های مختلف استان، به 
ویژه مناطق کویری در شرق، نطنز، اردستان، برخوار، 
شاهین شــهر و میمه شیوع بیشــتری دارد.مدیرکل 
مدیریت بحران اســتانداری اصفهان، به اجرای طرح 
پیشگیری، کنترل و مراقبت سالک از سال ۸۶ تاکنون 
در استان اصفهان اشــاره و تصریح کرد: این طرح در 

مناطق مختلف استان اجرا شده و به کاهش ۵0 درصد 
تعداد مبتالیان به ســالک در این مناطق کمک کرده 
است.شیشه فروش، خاطرنشــان کرد: برنامه های 
پیشــگیری، کنترل و مراقبت ســالک در پنج محور 
اصلی اجرا می شود که شامل مبارزه با ناقل، شناخت 
گونه جونده، شــناخت روش های مبارزه با آن شامل 
النه کوبی و استفاده از سموم، مبارزه با ناقل بیماری، 
جمع آوری و دفن بهداشتی زباله، شناسایی گونه های 
پشه خاکی، آموزش جامع حفاظت شخصی، ترویج 
استفاده از لوازم فردی، استفاده از دور کننده حشرات به 
خصوص در زمان غروب آفتاب و اوایل شب، مبارزه با 
مخزن اصلی موش، ارائه خدمات تشخیص و درمان و 
بهسازی محیط و حل مشکالت زیست محیطی است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری عنوان کرد:

خطر افزایش کانون های سالک خیز در استان اصفهان

تزریق واکسن 
کرونا به پیرترین 

مرد کشور
 واکســن کرونا بــه مردی که 
بر اساس شناســنامه و کارت 
ملی ۱۳۴ سال ســن داشته 
و پیرترین فرد ایــران و بنابر 
بررسی ها احتماال پیرترین فرد 

جهان است، تزریق شد.

مسئولیت »مهدهای کودک« به آموزش و پرورش واگذار شد
پرونده کودکان در بیش از ۱۷ هزار مهدهای کودک کشور به آموزش و پرورش واگذار شد و از این پس 
صدور و تمدید مجوز فعالیت مهدها توسط آموزش و پرورش انجام خواهد شد.همچنین براساس 
نامه ای که در تاریخ ۲۷ اسنفد ماه ۹۹ از سوی قبادی دانا، رییس سازمان بهزیستی کشور به ادارات 
بهزیستی سراسر کشور ارسال شده از این پس این سازمان هیچ نقشی را در ارتباط با صدور، تمدید 
و نظارت بر مهدهای کودک ندارد.جلسه ای با حضور نمایندگان وزارت آموزش و پرورش و سازمان 
بهزیستی برگزار شده و در این جلســه به موضوع واگذاری مهدهای کودک به صورت صددرصد به 
آموزش و پرورش تاکید شده است.براســاس آمار، بالغ بر ۱۷ هزار و ۵00 مهدکودک و روستامهد 
در سراسر کشور فعال هســتند که تا پیش از این صدور مجوز و تمدید آن و نظارت توسط بهزیستی 
انجام می شد که از این پس تمامی این فرآیند از ســوی آموزش پرروش صورت می گیرد.این در 
حالی است که تعدادی روستا مهد تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار داشتند که از سوی وزارت 
رفاه یک وعده غذای گرم در روستامهدها توزیع می شد که با واگذاری این مهدها، تکلیف توزیع یک 
وعده غذای گرم هنوز مشخص نیست.سعید بابایی، مدیرکل دفتر امور کودکان و نوجوانان سازمان 
بهزیستی کشور نیز پیش از این از واگذاری صفر تا صد مهدهای کودک به وزارت آموزش و پرورش 

با تشکیل سازمان ملی کودکان و نوجوانان خبر داده بود.

رییس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور: 

برگ سبز خودرو سند رسمی نیست
رییس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور گفت: برگ سبزی که در نیروی انتظامی صادر می شود سند 
عادی است نه رسمی. سال گذشته ۷۹ هزار پرونده الزام به تنظیم سند رسمی خودرو تشکیل شده 
است.ذبیح ا... خداییان، در پاسخ به سوال دیگری در مورد خرید و فروش خودرو و ثبت رسمی آن، با 
بیان اینکه همه دستگاه ها و مردم باید تابع قانون باشند، یادآور شد: به موجب ماده ۲۹ قانون رسیدگی 
به تخلفات رانندگی، نقل و انتقال خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد.وی ادامه داد: در این 
قانون مشخص شده که قبل از صدور سند رسمی باید از نیروی انتظامی برای تعویض پالک و تسویه 
جرائم و اصالت خودرو استعالماتی انجام و بعد سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود ولی 
برخی گفتند که دیوان عدالت اداری این قانون را نسخ کرده است، در حالی که دیوان عدالت اداری 
صالحیت نسخ قانون را ندارد. رییس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور با بیان اینکه برگ سبزی که 
در نیروی انتظامی صادر می شود سند عادی است نه رســمی، گفت: در سال گذشته، نزدیک به ۷۹ 
هزار پرونده الزام به تنظیم سند رسمی خودرو تشکیل شده است که طرفین به موجب انجام معامله 

عادی برای نقل و انتقال خودرو با مشکالتی مواجه و ناچار به طرح دعوی در محاکم شده بودند.

تصویب تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند
دولت الیحه اصالح ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسالمی مربوط به تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند 
را تصویب کرد.الیحه اصالح ماده )۶۱۲( قانون مجازات اسالمی با هدف حفظ امنیت حریم خانواده 
و حمایت از اخالق گرایی در مواجهه با قتل عمدی پدر، مادر، همسر و فرزند و ضرورت سختگیری در 
مقابله با اقدام علیه عدالت قضایی و نیز برقراری حمایت های خاص قانونی در مورد قتل افراد آسیب 
پذیر نظیر اطفال، زنان باردار و بیماران روانی و به منظور افزایش میزان بازدارندگی مجازات قتل عمدی، 
به تصویب هیئت وزیران رسید.به موجب اصالحیه فوق، هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته 
یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشــد و یا به هر علت قصاص نشود، به حبس تعزیری 
درجه چهار محکوم می شود.چنانچه ولی قهری یا قیم مرتکب قتل افراد تحت سرپرست یا همسر 
خود شوند و دارای فرزند صغیر نیز باشند، دادگاه می تواند در اعمال حقوق مربوط به مالقات، حضانت، 
والیت، قیمومت، وصایت و سرپرستی آنها محدودیت ایجاد کند.در تمامی موارد ارتکاب قتل مندرج 

در این ماده، بازداشت موقت متهم تا حداقل یک سال الزامی است .

با مسئولان جامعه

وز عکس ر

خبر روزاخبار

مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان 
خبر داد:

مشارکت خیران در 
سرپرستی بیش از 21 هزار 
فرزند تحت پوشش امداد

مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان گفت: در 
ماه مبارک رمضان امسال تعداد ۷ هزار و ۹۲۹ 
نیکوکار با ثبت نام در طرح اکرام، سرپرستی 
۲۱ هزار و ۱۲۵ فرزند را بر عهده گرفتند.کریم 
زارع اظهار کرد: مردم نیکوکار استان اصفهان 
با مســاعدت در طرح ایران همدل )اطعام 
مهدوی( بار دیگر حمایت خود از نیازمندان را 
اثبات کردند و این کار باعث شد در این طرح 
حمایت بیشــتری از مددجویان شود.کریم 
زارع  ادامه داد: این استقبال سبب شد طرح 
مذکور امســال هم با توان بیشتری نسبت 
به سال قبل، شــروع و از نعمت خیران بهره 
ببریم و به لطف خداوند و همت خیران، بالغ 
بر ۷۴۲ هزار پرس غذای گرم و افطاری و ۱۲۲ 
هزار بسته معیشــتی به نیازمندان به ارزش 
ریالی بالغ بر ۵۴ میلیارد تومان اهدا شــود.
زارع  افــزود: گاهی اوقات شــاید تصور این 
باشد که اندک کمک من، چه گره ای از نیازمند 
باز می کند اما با برنامه ریــزی و هدفمندی 
و ســوق همین کمک های اندک، در مســیر 
صحیح می توان سرنوشت آینده بسیاری از 
فرزندان نیازمند را در مسیر تعالی تغییر داد.

مدیرکل کمیته امداد اســتان اصفهان گفت: 
امداد با اجرای طرح اکــرام، حمایت خیران 
را هدایــت می کند که همه فرزنــدان یتیم و 
نیازمند دارای حامی شــوند. در ماه مبارک 
رمضان امســال تعداد ۷ هزار و ۹۲۹ نیکوکار 
با ثبت نام در این طرح، سرپرســتی ۲۱ هزار 
و ۱۲۵ فرزنــد را بر عهده گرفتنــد.وی گفت: 
نیکــوکاران عزیز می توانند، نــذورات اطعام 
خود را در طول ســال از طریق کمیته امداد، 
بین نیازمنــدان توزیع کنند ضمــن این که 
شــماره تماس 0۹۱۳0۷۸۸00۱ برای نذورات 
غیرنقدی و کد دســتوری 0۳۱#*۸۸۷۷* 
و شــماره کارت ۶0۶۳۷۳۷00000۲۵0۹ برای 
مشــارکت نقدی، آماده خدمت رســانی به 

خیران ارجمند است.

وزیر بهداشت:

واکسن کرونا به حربه سیاسی بدل شده است 
وزیر بهداشت گفت: در موج چهارم کرونا، متوسط کشوری میزان مرگ به بستری نسبت به موج سوم نصف شد؛ این هم ناشی از آن است که همکاران ما در یک 
سال گذشته به شدت ماهر شدند و موج چهارم با لطف خدا مدیریت شد.سعید نمکی در ادامه صحبت هایش درباره واکسیناسیون کرونا نیز بیان کرد: واکسن هم 
مثل همه مقوله ها که با درد و مشقت و حمله رسانه ای از سوی داخل یا بیرون تحمل می کنیم و ادامه می دهیم. شاعر می گوید ترسم از ترکان تیرانداز نیست، طعنه 
تیرآورانم می کشد. گاهی خودی ها نمک به زخم ما می پاشند، همان ها که خبر دارند که در چه شرایط سختی مملکت  را اداره می کنیم. واکسن به حربه سیاسی 
بدل شده است و ۸۵ درصد واکسن دنیا را ۷ یا ۸ کشور دریافت کردند .خبرنگار سازمان بهداشت جهانی نظرم را درباره کووکس پرسید و گفتم کووکس یک ساز 
و کار درست بود؛ اما درست عمل نکرد. درست است who یک سازمان جهانی و قابل قبول است؛ اما نگذاشتند درست عمل کند و قدرت عملکرد درست نداشت و 
برخی کشورها واکسن را برای خودشان می خواهند و اگر سرریز و اضافه ای داشت آن وقت برای بقیه خیرات و مبرات می کنند.وزیر بهداشت گفت: ان شاءا... تا  

خرداد ماه ۱۴ میلیون جمعیت هدف یعنی جمعیت باالی ۶0 سال و بیماران خاص و صعب العالج را بر اساس سند ملی واکسینه می کنیم.



حامد ملک خانبانان، کاپیتان تیم ملی واترپلو ایران درخصوص الکساندر چیریچ گفت: او توانست همراه با ایران به مدال آسیایی برسد و به نظرم باید از او حمایت 
شود. او واقعا از روز اول بدون حاشیه بوده و حتی بعد از کسب مدال بازی ها که برخی به او لقب فرمانده دادند اعالم کرد که نیازی به این القاب ندارد و خیلی در 
تمرینات جدی است. با وجود اینکه حتی ممکن اســت در زمان تمرین بازیکنان را جریمه هم کند؛ اما بیرون از تمرین با تمام آن ها دوست است و یک مربی با 
معرفت برای همه بچه هاست.خانبانان با تمجید از رفتار و اخالق این سرمربی گفت: مربیان خارجی زیادی به ایران می آیند و متاسفانه به جای اینکه آن ها شرایط 

را تغییر بدهند اما به نظر می رسد شبیه به ما می شوند و حواشی ایجاد می کنند؛ اما چیریچ هیچ گاه چنین رفتارهایی نداشت. 

رد»فرمانده« از سوی سرمربی تیم ملی !

سه شنبه 28 اردیبهشت 1400 / 6 شوال 1442 / 18 می 2021 / شماره 3254

رائول گونسالس: 

رئال خانه من است
اسطوره باشگاه رئال مادرید به احتمال جایگزینی زیدان واکنش نشان داد. خبرها درباره جدایی 
زیدان در پایان فصل از رئال مادرید بسیار زیاد است هر چند که خود او این خبر را رد کرده است.از 
رائول گونسالس به عنوان یکی از گزینه های جدی هدایت رئال و جایگزینی زیدان سخن به میان 

می آید که این با واکنش خود او همراه شد.
رائول که در تیم دوم رئال مربیگری می کند، گفت: رئال خانه من و مکانی اســت که دوست دارم 
در آن باشم؛ اما اکنون زمان مناســبی برای صحبت کردن دراین زمینه نیست.او ادامه داد: وقتی 
خواستم که وارد دنیای مربیگری شــوم کارم را از خانه ام یعنی رئال آغاز کردم. من چیزهای یاد 
گرفته ام و باید این آموزش ادامه داشــته باشد. در این یک ســال چیزهای زیاد یاد گرفته ام و 

باتجربه تر شده ام. بسیار خوشحالم که در کنار رئال هستم.

دورتموند برد و به چمپیونزلیگ رسید 
بروسیا دورتموند با پیروزی 3-1 مقابل ماینتس، ســهمیه حضور در رقابت های فصل بعد لیگ 
قهرمانان را به دست آورد.بو اسونسون، سرمربی ماینتس، با توجه به قطعی شدن بقای تیمش در 
رقابت های بوندس لیگا، به چند بازیکن اصلی تیمش در دیدار یکشنبه شب استراحت داد و این 
به دورتموند فرصت داد تا در این دیدار به یک پیروزی پرگل برســد و در فاصله یک هفته تا پایان 
فصل، سهمیه حضور در لیگ قهرمانان فصل آینده را قطعی کند.زردها که بازی را بهتر آغاز کردند، 

در دقیقه 23 با ضربه دقیق رافائل گریرو، به گل اول رسیدند. 
این نتیجه تا دقیقه 42 پایدار بود تا اینکه جیدون سانچو بار دیگر در نقش گلساز ظاهر شد و این بار 
پاس او به دهانه دروازه را مارکو رویس تبدیل به گل کرد.در ابتدای نیمه دوم بو اسونسون دست به 
4 تعویض زد؛ اما باز هم این دورتموند بود که نمایش بهتری داشت و در دقیقه 80، پاس ارلینگ 
هالند را یولیان برانت تبدیل به گل ســوم کرد.در وقت های تلف شده بازی ماینتس صاحب یک 
ضربه پنالتی شد که رابین کوایزون آن را تبدیل به گل کرد؛ اما این گل نتوانست مانع از رسیدن سه 

امتیاز بازی به دورتموند شود.

غیبت او یک حسرت بزرگ برای ماست!
 اوله گنار سولسشر، سرمربی منچستریونایتد، ابراز امیدواری کرد که هری مگوایر در اسرع وقت 
به میادین بازگردد.منچستر یونایتد قبل از فینال رقابت های لیگ اروپا مقابل ویارئال، دو بازی در 
لیگ برتر انگلیس مقابل فوالم و ولورهمپتون انجام خواهد داد. سولسشر می گوید در بازی های 
آینده برای انتخاب ترکیب اصلی کار دشــواری خواهد داشت اما در عین حال ابراز امیدواری کرد 

که هری مگوایر به ترکیب شیاطین سرخ برگردد.
اوله گنار سولسشر درباره بازگشت هری مگوایر گفت:»امیدوارم به زودی خبرهای خوبی داشته 
باشیم؛ اما هر چقدر که طول بکشد به او زمان خواهم داد چراکه مگوایر اهمیت خود را به ما نشان 
داده است. ما همه چیز را می دانیم اما شاید برخی افراد وقتی او بازی نمی کند، بیشتر چشمان 
شــان را باز می کنند.من هم هنگامی که مصدوم شدم، احساس کردم که به بازیکن بسیار خوبی 
تبدیل شده ام. مردم ناگهان فهمیدند که من می توانم چه کارهایی انجام دهم یا به عنوان بازیکن 
چه کار کنم. هری رهبر ما بوده اســت بنابراین غیبت او یک حســرت بزرگ برای مان محسوب 
می شود. امیدوارم که سریع تر خوب شــود و برای فینال آماده باشد.« سولسشر درباره انتخاب 
یکی از بین دین هندرسون و داوید دخیا برای فینال لیگ اروپا گفت: »این همیشه دشوار است و 
شما می خواهید همه افراد این تجربه را کسب کنند؛ اما در نهایت باید یک ترکیب اصلی انتخاب 
کنید. البته این ماهیت شغلی است که در آن قرار دارید و باید تصمیمات سخت بگیرید. دو بازی 

باقی مانده تا نهایتا تصمیم خود را در مورد ترکیب اصلی بگیرم.«

 مروری بر نکات آماری دیدار سپاهان
 اصفهان- مس رفسنجان؛

 جشنواره گل شاگردان »محرم«
 در نقش جهان

در چارچــوب هفتــه   سمیه مصور
ســوم  و  بیســت 
رقابت های لیگ برتر فوتبال کشور  تیم سپاهان عصر 
یکشنبه در ورزشگاه نقش جهان میزبان تیم مس 
رفســنجان بود که در این دیدار جذاب و تماشــایی 
شاگردان محرم نوید کیا با 5 گل حریف شان را در هم 
کوبیدند تا با اندوختن ســه امتیاز حساس دیگر به 
صدر جدول برسند. طالیی پوشان با این پیروزی 48 
امتیازی شــدند تا با یک بازی بیشتر بر صدر جدول 
تکیه بزنند. صدرنشینی سپاهان با سه امتیاز بیشتر 
اتفاق افتاده و پرسپولیس با غلبه بر ذوب آهن هم 
امتیاز با این تیم می شود؛ اما نکته مهم این است که 
شاگردان نویدکیا در تفاضل گل و گل زده شرایط بسیار 
مطلوبی دارند.ســپاهان این فصــل 42 گل به ثمر 
رسانده و تفاضل +21 را دارد. پرسپولیس اما 29 گل 
زده و تفاضــل +18 را دارد. به عبارتــی قرمزها برای 
صدرنشینی باید سه گل بزنند تا در تفاضل گل برابر با 
طالیی پوشان شوند و یک گل اضافه هم باید به ثمر 
برسانند چرا که در گل زده، پایین تر از تیم سپاهان قرار 

دارند.در گزارش پیش رو نگاهی خواهیم داشت 
به نکات آماری دیدار تیم های ســپاهان و مس 
رفسنجان که با برتری پرگل طالیی پوشان به پایان 

رسید.

یکی از بازیکنان طالیی پــوش که در مصاف با مس 
نمایش درخشانی داشت، امید نورافکن بود که گل 
سوم بازی را نیز با یک ضربه پای راست به زیر طاق 
دروازه به نام خودش زد تا حاال عالوه بر ارسال 2 پاس 
گل، موفق به گلزنی در لیگ بیستم هم شده باشد.

نورافکن با آمار  یک گل، 2 شوت، یک پاس کلیدی، 2 
تکل موفق و 5 قطع توپ برترین بازیکن زمین لقب 
گرفت و بی شک حاال با روحیه باالیی به اردوی تیم 
ملی اضافه خواهد شد.البته نورافکن در دقیقه 80 به 
دلیل مصدومیت جای خود را به استنلی کی روش 
داد ولی محرم نویدکیا در نشست خبری در این مورد 
صحبت کرد و گفت که به نظر نمی رسد مدافع چپ 

تیمش مشکل جدی داشته باشد.

روی فرم ترین ســروش رفیعی فصول گذشته این 
روزها در ترکیب سپاهان با هدایت محرم نویدکیا به 

چشم می آید؛ سروش حاال با گلی که روزیکشنبه برای 
گئورگی ولسیانی ساخت، بهترین پاسور لیگ بیستم 
شد و از احمدرضا زنده روح و مهدی قائدی در جدول 
برترین گلســازان لیگ با 6 پاس گل پیشــی گرفت.

هافبک بازیساز سپاهان طی 6 هفته گذشته و در جدال 
با تراکتور تبریز، نساجی مازندران و حاال مقابل مس 
رفسنجان توانسته سه بار برای همبازیان خود گلسازی 
کند؛ البته رفیعی  در این دیدار  فرصتی برای گلزنی هم 
داشت که با حرکتی هوشمندانه توپ را رها کرد تا سجاد 
شهباززاده چهارمین گل تیمش را در جدال با مس به 
ثمر برساند. براساس آمار سایت یازده، سروش رفیعی 
در شش هفته اخیر، از بهترین هافبک های لیگ برتر 
بوده است و توانسته در هر 6 مسابقه نمره ای باالتر از 7 
را دریافت کند و متوسط نمره یازده به او در شش بازی 

اخیر سپاهان در لیگ برتر، 7.67 بوده است.

دیدار تیم های ســپاهان و مس رفســنجان یکی از 
روزهای درخشش هافبک جوان و 20 ساله سپاهان 
بود که در این بازی موفق به گلزنی شــد، یاسین 
سلمانی که در این فصل در نقش بازیکن تعویضی 
توانسته نمایش درخشانی در ترکیب طالیی پوشان 
اصفهانی داشته باشد و ستاره تیمش بوده است.

سلمانی جوان برای ســومین بار در این فصل روز 
یکشنبه در قامت بازیکن تعویضی وارد زمین شد 
و توانست سومین گل خود را در لیگ بیستم به ثمر 
برساند تا یک آمار رویایی از خود به جای گذاشته 
باشــد؛ آمار دقایق بازی او در ترکیب سپاهان در 
لیگ امسال به 250 دقیقه رسید که در این مدت 
توانسته کارنامه موفق و درخشــانی را از خود به 
جای بگذارد.هافبک تیم ملــی جوانان در 250 
دقیقه حضورش در ترکیب ســپاهان، سه بار 
موفق به گلزنی شــده و دو بار هــم در جدال 
با آلومینیوم اراک توانســت بــرای تیمش 
در نقش گلســاز حاضر شــود تا به صورت 
میانگین در هــر 50 دقیقه یک گل یا پاس 
گل داده باشد و این چنین در انجام وظیفه 
خود در ترکیب ســپاهان درخشان عمل 
کند؛ بازیکنی که محــرم نویدکیا نیز به او 
اعتقاد ویژه ای دارد و سلمانی نیز توانسته 

به خوبی پاسخ اعتماد نویدکیا را بدهد.

پس از اقــدام فدراســیون جهانی جــودو در تعلیق 
کامل جودوی ایران که بدون اشاره به تاریخ پایان آن 
منتشر شد، فدراسیون جودو به دادگاه CAS شکایت 
کرد.ســرانجام پس از کش و قوس هــای فراوان و 
حضور هیئتی از دو طرف مناقشه در جلسه دادگاه در 
سوییس، دادگاه CAS طی حکمی با تاکید بر محرز 
بودن تخلف ایران و تخطی از منشور المپیک، تنها به 
صدور حکم تعلیق نامحدود از سوی فدراسیون جهانی 
جودو ایراد گرفت و ضمن مردود دانستن محرومیت 
جودوی ایران بدون درج تاریخ پایان محرومیت، آن را 
بر خالف قوانین دانست و پرونده را به کمیته انضباطی 
فدراســیون جهانی برگشــت داد تا در صورت اصرار 
بر محرومیت ایران، این بــار حکم محرومیت با قید 
زمان آغاز و پایان آن صادر شود.هر چند وکیل پرونده 
بالفاصله در اقدامی عجیب از پیروزی بزرگ جودوی 
ایران در این پرونده خبر داد و مســئوالن فدراسیون 
نیز به تبعیت از آن، صدور ایــن حکم را پیروزی برای 

جودوی ایران دانستند، اما حقیقت محرز و قابل پیش 
بینی این بود که فدراسیون جهانی قطعا با دستانی باز 
و البته این بار با چراغ سبز CAS، در صدد صدور حکم 
محرومیت جــودوی ایران با قید زمــان محرومیت 
خواهد بود.با وجود  اصرار برخی افراد بر پیروزی ایران 
در این پرونده، تمامی هزینه ها از جمله بلیت پرواز، 
اسکان و دادرســی هر دو طرف از ایران دریافت شد 
تا هزینه ای بسیار ســنگین بر جودوی ایران تحمیل 
شود.در نهایت فدراسیون جهانی جودو چندی پیش 
در حکمی سنگین، جودوی ایران را از شهریور 1398 تا 
شهریور 1402 به مدت 4 سال از حضور در کلیه میادین 
بین المللی محروم کرد.اما ایــن پایان ماجرا نبود و 
فدراسیون جودو روز یکشنبه رسما اعالم کرد پس از 
برگزاری جلسه با مسئوالن ورزش کشور، قصد دارد 
این بار نیز در اعتراض به صــدور حکم محرومیت 4 
ساله به دادگاه CAS شکایت کند.در شرایطی که این 
دادگاه در حکم خود بر محرز بودن تخلف فدراسیون 

جودوی ایران و تخطی از منشور المپیک تاکید کرده 
و شــکایت ایران در مرتبه نخســت نیز هزینه بسیار 
ســنگینی را بر بودجه بیت المال تحمیل کرده است، 
مشخص نیست مسئوالن فدراسیون جودو و ورزش 
ایران بر اســاس کدام منطــق و خوش بینی درصدد 
شکایت دوباره به CAS هستند؟در دشمنی مسئوالن 
فدراسیون جهانی جودو و در رأس آن ها ماریوس ویزر 
رییس فدراسیون جهانی جودو با جودوی ایران شکی 
نیست، اما آیا بهتر نیست مسئوالن فدراسیون جودو 
و ورزش ایران با رایزنی و تعامل، راهی غیر از شکایت 
 دوباره بــه دادگاه CAS که هزینه زیادی از کیســه 
بیت المال نیز صرف آن خواهد شــد، پیــدا کنند تا 

جودوی ایران را از این وضعیت خارج کنند؟ 

دومین شکایت ایران از فدراسیون جهانی جودو؛

 مفید یا هزینه دوباره؟

خبر روز

جنجال جدید در راه لیگ برتر با اشتباه عجیب داور!
در دیدار تیــم های ســایپا و پیکان یــک اتفاق عجیــب رخ داده که بــه نظر می رســد تبدیل به 
جنجال بزرگی شــود.در دیدار تیم های ســایپا و پیکان که روز یکشــنبه در ورزشــگاه دستگردی 
برگزار شــد یک اتفاق ویژه رخ داد؛ در ایــن بازی تیم پیــکان در کمال تعجــب 6 تعویض انجام 
داده و جالب اســت کــه داور بــازی متوجه ایــن 6 تعویض نشــده و تــا پایان مســابقه بازی 
ادامه پیــدا کرده اســت. ابراهیم توکلــی ناظر این دیــدار بــوده و باید پاســخگوی این موضوع 
باشــد که چگونه یک تیم توانســته در طول بــازی 6 تعویض انجــام دهد. البته در لیســت بعد 
از مســابقه 5 تعویض ذکر شــده که البته یکــی از تعویض ها با خودکار نوشــته شــده اما ظاهرا  
 باشــگاه ســایپا که متوجه این موضوع شــده قصــد دارد بابت ایــن موضوع به ســازمان لیگ 

اعتراض کند.

پرسپولیس اقدام استقالل را تالفی می کند
 پرسپولیس از دو بازیکن دیگر استقالل شکایت می کند.بعد از اینکه باشگاه استقالل از عیسی آل 
کثیر و فرشاد فرجی به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال شکایت کرد، مدیران باشگاه پرسپولیس 
به فکر تالفی بر آمدند و قصد دارند از دو بازیکن اســتقالل شــکایت کنند.پرسپولیســی ها با تهیه 
مستندات الزم از تصاویر درگیری سیاوش یزدانی و داریوش شــجاعیان با بازیکنان پرسپولیس 
طی روزهای آینده می خواهند علیه این دو بازیکن شکایتی تنطیم کنند تا بتوانند از این طریق این 
بازیکنان را محروم کنند.پیش از این استقالل به خاطر شادی بعد از گل آل کثیر تصمیم به شکایت 

از او گرفته بود.

آلومینیوم در رویای سهمیه آسیایی
تیم آلومینیوم که فصل را به بدترین شکل ممکن شروع کرد حاال یکی از گزینه های کسب سهمیه 
لیگ قهرمانان آسیاســت.تیم فوتبال آلومینیوم اراک در بازی هفته اول لیگ بیســتم، سه گل از 
نســاجی مازندران دریافت کرد و اوایل فصل یکی از گزینه های سقوط به دسته پایین تر به حساب 
می آمد. در ادامه شــرایط برای این تیم تغییر کرد و اراکی ها بر خالف هفته های ابتدایی لیگ برتر، 
اکنون در رده چهارم جدول رده بندی قرار گرفته اند و علیرضا منصوریان چشم به رده های باالی جدول 
دارد.آلومینیوم با رسول خطیبی عملکرد مناسبی داشت و امتیازات خوبی جمع کرد. آنها در جدول 
لیگ باالتر از استقالل هستند و با وجود هم امتیاز بودن با گل گهر،  تنها به دلیل تفاضل گل کمتر در 
رده چهارم قرار گرفته اند. هر چند وضعیت تیم آلومینیوم به شکلی است که چند بازی بیشتر از رقبا 
انجام داده، اما عملکرد شاگردان علیرضا منصوریان در هفته های جاری به شکلی بوده که احتمال 
دارد بتوانند این فرم را تا پایان فصل حفظ کنند و به یک نتیجه  شیرین دست یابند.تیمی که تا چند 
هفته پیش بحث واگذاری و خروجش از استان مرکزی مطرح بود، حاال آنقدر خوب کار کرده است 
که نیم نگاهی به کسب سهمیه لیگ قهرمانان آســیا 2022 دارد. آنها 17 سال از سطح اول فوتبال 
ایران دور بوده اند و اگر سهمیه آسیایی بگیرند کار بزرگی کرده اند.تالش بازیکنان و اتحادی که در این 
تیم به وجود آمد باعث شد در همان زمان مسئوالن این باشگاه تصمیم بگیرند تا پایان فصل تیم را 

در شهر اراک حفظ کنند و از واگذاری آن منصرف شوند.
حال باید دید با توجه به نتایجی که این تیم گرفته و سهمیه ای که شــاید کسب کند آیا برای فصل 
بعد قصد تیمداری دارند یا همچنان این تیم یکی از گزینه های واگذاری است؟گویا مسئوالن این 
باشــگاه در نیم فصل به برخی بازیکنان قول دادند قرارداد آنها را افزایش دهند، ولی هنوز به وعده 
خود عمل نکرده اند. موضوعی که در دعوای درون استانی بر سر پروژکتور های استادیوم امام خمینی 
)ره( گم شده و مسئوالن باشــگاه توجهی به آن ندارند. این قضیه می تواند شرایط خوب این تیم را 
تحت تاثیر قرار دهد. همچنین از حرف های بازیکنان و شنیده های غیررسمی، خبر های خوبی به 

گوش نمی رسد.

مستطیل سبز

»کمالوند« از سرمربیگری 
سایپا استعفا کرد

سرمربی سایپا با اشــاره به حواشی پیش 
آمده دردیدار تیمش مقابــل پیکان تهران 
عنوان کرد:با اتفاقاتی که رخ داده من دیگر 
کشش ندارم کارم را در سایپا ادامه بدهم. 
من مربی تیم هستم و باید مسائل فنی را 
دنبال کنم، اما نمی توانم موضوعات خارج 
از زمین را هــم کنترل کنم.فــراز کمالوند 
ادامه داد: 10 روز است هشدار می دهم که 
در داوری ها دقت شــود. آن وقت نتیجه 
اش این می شــود که یــک داور اصفهانی 
را به عنــوان داور چهارم انتخــاب می کنند 
و ایــن در حالی اســت که مــا بایک تیم 
اصفهانــی در کــورس نیفتادن هســتیم.

همین داور در حالی که داور وسط 5 متری 
صحنه اســت، از فاصلــه 55 متری اعالم 
پنالتی می کند. بعــد همین داور چهارم به 
 داور مــی گوید به کنار زمیــن بیاید و من را

 اخراج کند.
کمالوند با اعالم این موضوع که از سمتش 
کناره گیری می کند، تاکید کرد: با اتفاقاتی 
که رخ مــی دهد من کشــش ادامه دادن 
ندارم. واقعا در مسائل خارج از زمین کاری 
از دســتم برنمی آید  وبه همیــن خاطر از 
ســمتم کناره گیری می کنــم.  تاکید می 
کنم که تاکنون ریالی هم از باشــگاه سایپا 
دریافــت نکــرده ام و از ایــن بابــت هم 
نگرانی ای وجود ندارد.ســرمربی ســایپا 
افزود: من چند روز اســت فریاد می زنم 
آقایانی که در فدراسیون فوتبال نشسته اند 
به خودشــان بیایند و ببینند چه اتفاقاتی 
در فوتبــال ما رخ می دهد. دوســتان می 
خواهنــد 2، 3 هفته مانده بــه پایان لیگ 
که تکلیف ســقوط تیم ها مشخص شده، 
کارگروه تشکیل بدهند و بررسی کنند. این 
استعفا هم فریاد من نســبت به اتفاقات 
عجیب و غریب فوتبال است تا شاید آقایان 
به خودشــان بیایند. مــن در همین هفته 
چندین بار به فدراســیون رفتــم و در این 
خصوص هشــدار دادم؛ اما گوش کســی 

بدهکار نبود.

فوتبال جهان

وز عکس ر

موزه باشگاه سپاهان 
در نقش جهان

باشگاه سپاهان موزه کوچکی را در 
استادیوم نقش جهان راه اندازی 
کرده که در این موزه البسه ورزشی 
ســپاهانی های قدیــم و برخی 
از آنهــا که به جرگه پیشکســوتان 
پیوسته اند، نگهداری می شود. از 
جمله محمود یاوری فقید؛ مجید 

بصیرت، محمود کریمی و...

موزه باشگاه سپاهان 
در نقش جهان

باشگاه سپاهان موزه کوچکی را در 
استادیوم نقش جهان راه اندازی 
کرده که در این موزه البسه ورزشی 
سپاهانی های قدیم و برخی از آنها 
که به جرگه پیشکسوتان پیوسته 
اند، نگهداری می شــود. از جمله 
محمود یاوری، مجیــد بصیرت، 

محمود کریمی و...
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شهردار اصفهان:

معلمان به مدیریت شهری کمک کنند
شــهردار اصفهان در مراســم تجلیل از معلمان ســرآمد نواحــی آموزش و پــرورش اظهار کرد: 
برگزاری مراســم تجلیل از معلمان زمینه تعامل، همدلی و همراهی را فراهم می کند و الزم است 

از این اقدام پســندیده پاسداری شود. 
در دنیــای کنونی بیشــترین نقش در 
ارتباط بــا تربیت و هدایــت جامعه بر 
عهده معلمان اســت؛ اگر می خواهیم 
جوانان در بزرگسالی مســئولیت پذیر 
و نســبت به مســائل جامعه بصیرت، 
ایثار و از خودگذشــتگی داشته باشند، 
باید در مدارس به مسائل آنها پرداخته 
شــود.قدرت ا... نوروزی ادامه داد: در 
شرایط کرونایی دانش آموزان از برخی 

امتیازات و ویژگی های مراکز آموزشی محروم شــدند که امیدواریم هر چه زودتر شرایط موجود 
بهبود یابد.وی با بیان اینکه اگر می خواهیم ملتی داشــته باشیم که همت تغییر و انجام بسیاری 
از اقدامات را داشته باشــند، باید پایه ریزی آن در مدارس انجام شود، گفت: وظیفه ما اداره شهر 
است و شاید به ظاهر این مسئولیت مهم تر از مســئولیت معلمان باشد، اما به عنوان معلم تاکید 
می کنم که نقش معلمان ارزش و اهمیت باالتری نسبت به اداره شهر دارد.نوروزی با تاکید بر اینکه 
شهر یک موجود زنده اســت و هر چه این موجود زنده پویاتر و شاداب تر باشد و زیرساخت های 
قوی تری داشــته باشــد بهتر می تواند به شــهروندان خود ســرویس دهی کند، اظهار کرد: باید 
 بتوانیم با ورود به کالس پیام های آموزشــی را بــه دانش آموزان انتقال داده و در واقع به شــهر 

کمک کنیم.

آموزش و پرورش باید اقدامات شهرداری اصفهان را به خاطر بسپارد
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان در مراسم تجلیل شهرداری اصفهان از معلمان سرآمد 
نواحی آموزش و پرورش، اظهار کرد: شهرداری اصفهان هر سال تنها به مناسبت بزرگداشت مقام 
معلم تجلیل از معلمان را انجام نمی دهد بلکه اقدامات پســندیده و بزرگ دیگری نیز انجام داده 
است.محمد اعتدادی با اشــاره به دیگر اقدامات فرهنگی شــهرداری اصفهان، خاطرنشان کرد: 
شــهرداری در اقدامی ارزشــمند و خداپســندانه تعداد زیادی تبلت خریداری کرده و به کودکان 
بی بضاعت شــهر تقدیم کرد، همچنین با مصوبه شورای اسالمی شــهر پرداخت هزینه سرویس 
ایاب و ذهاب کودکان استثنایی را بر عهده گرفت، اقدامی که در گذشته تنها توسط شهرداری تهران 
انجام شــده بود.مدیرکل آموزش و پرورش اســتان اصفهان با تاکید بر این که همه باید قدردان 
زحمات و خدمات شهرداری و شورای شهر باشند، افزود: آموزش و پرورش باید اقدامات حمایتی 
شهرداری را به خاطر بسپارد و در کارنامه فعالیت ها ثبت کند.وی با اشاره به وضعیت فعلی آموزش 
و پرورش، اظهار کرد: با وضعیت فعلی به وجود آمده در کشور و جهان بر اثر شیوع کرونا، نتوانستیم 
در فضای اصلــی و فیزیکی مدارس، به دانش آمــوزان خدماتی ارائه کنیم، امــا ماموریت اصلی 
آموزش و پرورش متوقف نشــده و مربیان و معلمان با کوچ اجباری، در فضای مجازی مشغول 
تدریس شدند.اعتدادی با بیان این که در شرایط به وجود آمده حجم فعالیت معلمان چند برابر 
افزایش یافته است، افزود: شهردار اصفهان در واقع از ایثارگری ها و جلوه های ویژه ای که معلمان 

و فرهنگیان در این مدت خلق کردند، تقدیر می کند.
وی ادامه داد: شیوع کرونا مشکالتی برای آموزش و پرورش ایجاد کرده است به طوری که نگران 
بســیاری از مســائل همچون وضعیت کیفی تحصیل دانش آموزان، ترک تحصیل و سایر موارد 

مرتبط با آنها هستیم.

در سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان اتفاقات جهانی رخ داد؛

گام بزرگ زیست محیطی برای کنترل شیرآبه

حدیث زاهدی از جمله شاخص ترین پروژه های سازمان 
مدیریت پســماند شــهرداری اصفهان، 
احداث خطوط جدید پردازش پسماند به ارزش ۳۷۰ میلیارد ریال، پروژه 
ساماندهی و توســعه الگون های تبخیری و کانال های شیرابه با صرف 
هزینه ای بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال، ساماندهی و استقرار سیستم مدیریت 
یکپارچه پسماند ساختمانی با صرف اعتباری بالغ بر دو و نیم میلیارد ریال 
است. شهرداری اصفهان برای نخستین بار در کشور توانست به این مهم 
دست یابد. شهردار اصفهان  اظهار کرد: طی ۳۰ سال گذشته تنها سه خط 
تولید در کارخانه پردازش وجود داشــت که در سه سال گذشته دو خط 
تولید به آن اضافه شــده و فرآیند پردازش ۵۰۰ تن پسماندهای ورودی 
روزانه به کارخانه در این دو خط جدید طی می شــود.قدرت ا... نوروزی،  
ادامه داد: روزانه ۱۰ تا ۳۰ مترمکعب شیرابه از پسماندها تولید می شد که 
محیط زیســت و آب و خاک را به خطر انداخته بود، از این رو از ابتدای 
فعالیت این دوره مدیریت شهری برای رفع این مشکل دغدغه داشته و 

چاره اندیشی کردیم.
وی خاطرنشان کرد: امروز ۷۰۰ متر کانال سازی و سه الگون با ظرفیت 
۱۲ هزار مترمکعب ایجاد شده تا شیرابه ها در این الگون ها تبخیر شود و 
پسماندهای حاصل از آن نیز در مسیر فرآیندهای بعدی قرار گیرد و وارد 

زمین نشود.نوروزی با اشاره به روند مدیریت نخاله های ساختمانی در 
شهر اظهار کرد: سیستمی برای مدیریت نخاله های ساختمانی تعریف 
و نصب شده است بر این اساس زمانی که شهروند برای دریافت مجوز 
تخریب ســاختمان به شــهرداری مراجعه می کند، مشــخصات ثبت 
می شود.در این راستا از زمان تخریب ساختمان، سیستم کنترل از نحوه 
تخلیه نخاله ها در مکان مشخص شده )گردنه زینل( نظارت دارد و چنانچه 
نخاله ها در محل دیگری تخلیه شود ، مقررات قانونی اعمال خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: بهره برداری از پروژه های سازمان مدیریت پسماند 
شهرداری اصفهان اتفاق بسیار مهمی در حوزه حفظ محیط زیست به شمار 
می آید که می تواند برای سایر شهرهای کشور الگو باشد.شهردار اصفهان 
با تاکید بر این که امروز در سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان 
اتفاقات جهانی رخ داده است، افزود: پروژه های سازمان مدیریت پسماند 
آنچه بیشتر ذهن افراد را به سمت خود هدایت می کرد، محقق کرده است؛ 
شهر ما نیاز دارد که به محیط زیستش توجه شــود که این مهم نیازمند 
تعامل و همکاری همه اجزای جامعه است.نوروزی تصریح کرد: شاید 
برای عده ای هزینه ۵۰ میلیارد تومانی برای اجرای پروژه های مدیریت 
پسماند در مقابل بودجه ۱۰ هزار میلیارد تومانی شهرداری اصفهان رقم قابل 
توجهی نباشد؛ اما واقعیت آن است که یکی از مهم ترین اقدامات در شهر 

عملیاتی شده که می تواند حیات بخش و امیدبخش باشد.
وی افــزود: در ابتدای فعالیت این دوره مدیریت شــهری ۵۰۰ تن دفن 
زباله را شاهد بودیم که این آمار به ۴۰۰ تن رســید و اخیرا با بهره برداری 
از پروژه های جدید ۱۳ درصد دیگر از آن حجم کاســته خواهد شــد و از 
این پس ۱۰ تا ۳۰ مترمکعب شیرابه که خطرناک ترین مواد برای حیات 
بشری است، دیگر در زمین فرو نمی رود و آسیب نمی رساند بلکه به سمت 
الگون ها رفته و تبخیر می شود و ته مانده آنها نیز از لجن زار خارج می شود.

نوروزی افزود: با استفاده از تکنولوژی  هاضم بی هوازی مواد خطرناک به 
انرژی تبدیل و گازوییل و برق تولید می شود و این هدف بزرگ با دستان 
کارکنان و کارشناسان سازمان مدیریت پسماند شدنی است؛ البته این 
هدف در برنامه راهبردی اصفهان ۱۴۰۵ مورد توجه قرار گرفته و به زودی 
اتفاقات مهم تری در این سازمان به واسطه همدلی و همراهی اتفاق خواهد 
داد.رحیم محمدی، مدیرعامل ســازمان مدیریت پســماند شهرداری 
اصفهان در این مراسم اظهار کرد: ظرف ۲۰ روز آینده مجموعه پروژه های 

شهری سازمان مدیریت پسماند افتتاح خواهد شد.
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان با تاکید بر این که 
خطوط جدید با تالش مهندسان و پیمانکاران داخلی ایجاد شده است، 
گفت: برای اجرای این خطوط ۳۷۰ میلیارد ریال هزینه شده که ۵۰۰ تن 
به تولید کود کمپوست اضافه خواهد کرد و شــاهد کاهش ۱۳ درصدی 
دفن پسماند خواهیم بود.وی با اشــاره به اجرای الگون ها و کانال های 
شــیرابه با صرف اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال گفت: ســاماندهی و 
توسعه الگون های تخریبی و کانال های شیرابه، پایانی بر تخریب خاک 
و آب ناشی از شــیرابه و گامی بزرگ در کنترل و تصفیه شیرابه است که 
توسعه سایت های توده ریزی به میزان ۹ هکتار، خاک ریزی به میزان ۳۰ 
هزار مترمکعب را داشته است.محمدی ادامه داد: در این راستا ۷۰۰ متر 
کانال کشی انجام شده تا کل شــیرابه که بین ۱۰ تا ۳۰ مترمکعب است، 
به الگون های انتهایی سرریز شــود که با این اقدام هیچ عارضه زیست 
محیطی در بحث شیرابه و روان آب های کارخانه نخواهیم داشت.وی با 
بیان این که برای آماده سازی کانال ها و الگون ها پنج میلیارد تومان هزینه 
شده است، گفت: کانال ها در شرایط بسیار سخت و در زمان شیوع کرونا 

و اوج آلودگی ها حفر شده که در مدیریت شیرابه بسیار اثرگذار است.
مدیرعامل ســازمان مدیریت پســماند شــهرداری اصفهان با اشاره به 
ساماندهی و توسعه سایت های توده ریزی گفت: از اهداف و دستاوردهای 
این پروژه جلوگیری از تخریب خــاک و آب و افزایش راندمان کود آلی 
حاصل از پســماند اســت که با صرف اعتباری بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال 

عملیاتی شد.

رییس کمیسیون فرهنگی ورزشی شورای اسالمی 
شهر اصفهان در یکصد و هفتاد و یکمین جلسه علنی 
شورای اسالمی شــهر اصفهان، با تبریک روز حکیم 
فردوســی به ایرانیان و دوســتداران زبان فارسی و 
گرامیداشت یاد و نام این شــاعر بزرگ، اظهار کرد: 
فردوسی حماســه ســرای بزرگ ایران و سراینده 
شاهنامه حماسه ملی ایران است؛ برخی فردووسی را 
بزرگ ترین سراینده پارسی گو دانسته اند که از شهرت 

جهانی برخوردار است.فریده روشن افزود: شاهنامه 
پرآوازه ترین سروده فردوسی و یکی از بزرگ ترین 
نوشته های ادبیات کهن پارسی است. شاهنامه سند 
هویت ایران کهن از دیرپاترین تمدن های شــناخته 
شده است و شعر فاخر فردوسی پاسدار زبان پارسی 
و گنجیه ای ماندگار از آموزه های توحیدی و اخالقی 
است که با نام خدا شروع شده و سرشار از مفاهیمی 
همانند عدالت، دادگری، دانش اندوزی، نیکوکاری و 

خردورزی است.
رییس کمیسیون فرهنگی ورزشی شورای اسالمی 
شــهر اصفهان تصریح کرد: فردوســی در شاهنامه 
وطن دوستی، فرهنگ و هنر ایران زمین، دین داری 

و اخالق مداری را به زیباترین وجه به تصویر کشیده 
و اثری بی نظیر خلق کرده اســت و با قلم و سرشت 
زیبای خود زبان پارسی را به مردم ایران بازگرداند.وی 
ادامه داد: از مدیریت شهری بابت برنامه های مناسب 
این روز تشکر کرده و نهادینه شدن هرچه بیشتر آثار 
فردوســی و زبان فارســی در برنامه های فرهنگی 
شهرداری و طرح ها و المان های مربوط به زیباسازی 
شهر را خواهانم.روشن با تبریک روز روابط عمومی به 
تمامی فعاالن این عرصه، گفت: بدون شک این روز 
تداعی گر اهمیت و نقــش روز افزون روابط عمومی 
در دنیای ارتباطات اســت که امــروزه به قلب تپنده 

مجموعه های مختلف تبدیل شده است.

عضو شواری شهر خواستار شد؛

زبان فارسی در المان های شهری نهادینه شود

شهردار بهارستان خبر داد:

حقی که پس از سال ها برای اولین بار در کشور  گرفته شد
شهرداری بهارستان، اولین شهر جدید در کشور که موفق شد تبصره 6 قانون نحوه تقویم ابنیه و امالک و 
اراضی مورد نیاز شهرداری ها را محقق کند. شهردار بهارستان   با اشاره به تبصره 6 قانون نحوه تقویم ابنیه 
و امالک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها  گفت: بر اساس این تبصره جهت تامین معوض ابنیه، امالک، 
اراضی شرعی و قانون مردم که در اختیارشــهرداری ها قرار می گیرد دولت موظف است ۱۰% از اراضی و  
واحدهای مسکونی قابل واگذاری را با قیمت تمام شده به شهرداری ها اختصاص دهد تا پس از توافق 
بین مالکین و شهرداری ها به عنوان معوض تحویل  شود؛اما در شهرهای جدید کشور این امر محقق نشده 
بود .لذا شهرداری بهارستان به عنوان اولین شهرداری در بین شهرهای جدید کشور با پیگیری های قانونی 
و جلسات گوناگون موفق  شد برای اولین بار در کشور این قانون را اجرایی کرده و حق قانونی شهروندان 
فهیم و شهرداری را دریافت کند.بر این اساس ۱۰ درصد از پالک های مسکونی برای مابه ازای آزادسازی ها 
به شهرداری بهارســتان تعلق می گیرد.داود بحیرایی درپایان افزود :با محقق شدن این امر ،شهرداری 
بهارستان به لحاظ مالی دارای سرمایه ای  چشــمگیر برای انجام آزادسازی ها و خدمت به شهروندان 
گرامی  شده که تا به حال بیش از  ۵6۹۰۰مترمربع پالک مسکونی تحویل شهرداری بهارستان  شده است.

 تهیه و توزیع 50 بسته معیشتی در قالب کمک مومنانه
 در شهرستان تیران و کرون

به مناسبت عید سعید فطر بیش از ۵۰ بسته معیشــتی توسط رزمندگان و بسیجیان گردان ۱۲۳ امام 
حسین علیه السالم در بین نیازمندان توزیع شد.فرمانده گردان ۱۲۳ امام حسین علیه السالم با اعالم 
خبر فوق افزود:به مناسبت عید سعید فطر رزمندگان و بسیجیان این گردان در قالب گروه جهادی شهید 
عبدالرضا مجیری با همکاری گروه جهادی طالب شهرستان تیران و کرون ،در اقدامی خودجوش اقدام 
به تهیه و توزیع بیش از ۵۰ بسته معیشــتی با هزینه ای بالغ بر ۱۳۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال  کردند.این فرمانده 
تصریح کرد:این بسته ها که شامل اقالمی چون برنج ،روغن،مرغ،ماکارونی و... بود در بین نیازمندان 
شهرستان تیران و کرون توزیع  شد.وی همچنین خاطر نشان کرد:این مرحله نهمین مرحله تهیه و توزیع 
بسته معیشتی در این منطقه  است که امیدواریم مرضی رضای حق تعالی قرار گیرد.الزم به ذکر است 

در این ۹مرحله مبلغ ۹8۷،۲۲۵،۰۰۰ ریال برای بسته های معیشتی هزینه شده است.

تهیه وتوزیع بیش از 100بسته غذایی میان نیازمندان منطقه کراج
در راستای اجرای فرامین مقام معظم رهبری )مدظله العالی(مبنی بر کمک های مومنانه، بیش 
از ۱۰۰بسته غذایی توسط بسیجیان گردان پدافند هوایی لشکر ۱۴ امام حسین)علیه السالم(تهیه 
وتوزیع شد.کمک های مومنانه بیش از ۱۰۰بسته غذایی توسط بسیجیان گردان پدافند هوایی لشکر 
۱۴ امام حسین)علیه السالم(تهیه وتوزیع شد. فرمانده گردان پدافند هوایی ضمن اعالم خبر فوق 
گفت:به مناسبت عید سعید فطر این غذا ها توسط بسیجیان این گردان پخت ،بسته بندی وتوزیع 

شد و  جهت استفاده در بین نیازمندان منطقه کراج توزیع کردیم.

فراخوان و آموزش بسیجیان گردان 119 امام حسین)ع(
به منظور حفظ و ارتقای سطح آمادگی نیروها، فراخوان و آموزش بسیجیان گردان ۱۱۹ امام حسین 
)علیه السالم( برگزار شد.فرمانده گردان ۱۱۹ امام حسین علیه السالم در توضیح این برنامه گفت:در 
این فراخوان کالس های آموزشی متنوعی از قبیل جنگ افزار شناســی  و ... برای حفظ و ارتقای 
آمادگی بسیجیان برنامه ریزی و اجرا  شد.این فرمانده تصریح کرد:در این برنامه جناب سرهنگ 
شبانی زاده، فرمانده ناحیه بسیج شهرستان نیز ضمن حضور در جمع بسیجیان نکاتی را در خصوص 

مسائل روز عنوان کرد.

گزارش

خبر ویژهخبر خوان

بهشت اجابت؛ ارمغان معنوی 
برای همشهریان اصفهانی

معاون سیمای صدا و سیمای استان اصفهان 
با اشاره به پخش برنامه »بهشت اجابت« در 
ســحرهای ماه مبارک رمضان، گفت: پخش 
این ویژه برنامه ســحرگاهی، ارمغان معنوی 
برای همشهریان اصفهانی داشت.سید مهدی 
سیدین نیا با بیان اینکه این برنامه با همکاری 
سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری 
اصفهان و با حمایت مجموعه فرهنگی مذهبی 
تخت فوالد به مدت یک ماه اجرا شد، افزود: 
بخش های مختلف برنامه بهشت اجابت از 
جمله مناجات سحر، وصیت نامه شهدا، ارتباط 
با قرآن، تنوع بحث های کارشناسی برنامه و 
معرفی بزرگان مدفون در تخت فوالد، توانست 
مخاطبان زیادی را جلب کند.وی تصریح کرد: 
این برنامه در طول 8۰ تا ۱۰۰ دقیقه توانســت 
مخاطب را با خود همراه کند که در نظرسنجی 
ها نیز با اقبــال عمومی مواجه شــد.وی به 
همکاری سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی 
شــهرداری اصفهان در اجرای مجموعه شهر 
قشنگ نیز اشاره کرد و گفت: انتخاب مجری 
و مهمانان این برنامه از نقاط قوت آن بود که در 
طول پخش لحظات خوشی را برای ببیندگان 
فراهم کرد.معاون ســیمای صدا و ســیمای 
استان اصفهان با تاکید بر لزوم پخش برنامه 
های طنز در شبکه اصفهان، ادامه داد: پخش 
مجموعه »شهر قشــنگ« ادامه پیدا خواهد 
کرد. ســیدین نیا اظهار داشــت: جای خالی 
تهیه برنامه هایی با طنز قوی در شبکه اصفهان 
احســاس می شــود که باید از ظرفیت های 
طنز برای برنامه ســازی به شکل بهتری بهره 
مند شویم.وی همکاری های صدا و سیما و 
سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری 
اصفهان را مثبت قلمداد کرد و گفت: شهرداری 
اصفهان پشتیبان بســیار خوبی برای صدا و 
سیما بوده و صدا و ســیما نیز توانسته تعامل 
خوبی را برقرار کند که منجر به همکاری های 
نزدیکی بین این دو سازمان شده است. برنامه 
»بهشت اجابت« در ۲۹ قسمت ویژه ایام ماه 
مبارک رمضان ساعت ۳:۳۰ بامداد به صورت 

زنده از شبکه اصفهان پخش  شد.

مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان خبر داد:

آغاز پروژه ساماندهی بازار  رنگرزها
مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان گفت: در راستای حفظ و ارزش گذاری به ابنیه های تاریخی و محورهای دسترسی به این ابنیه ها، عملیات ساماندهی بازار 
رنگرزها در دستور کار این منطقه قرار گرفت.حسین کارگر اظهار کرد: بازار بزرگ اصفهان از شبکه های مختلف بازارچه ها با کاربری های متفاوت تشکیل شده 
است که قدمت آن ها به زمان صفویه بازمی گردد و در طول این بازارها ابنیه های ارزشمند فراوانی مانند حمام ها، مدرسه های علمیه، مساجد، سراها، تیمچه ها و 
ضرابخانه ها قرار داشته است.وی افزود: عالوه بر اینکه بازارها از ارزش تاریخی بنایی برخوردار است، محور دسترسی به ابنیه های تاریخی بودن نیز از کارکرد دیگر 
آن محسوب شده و اهمیت ویژه ای دارد.مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان با اشاره به بازار رنگرزها، تصریح کرد: در سال گذشته از حمام شاهزاده ها با هزینه 
تملک و اجرای ۵۰۰ میلیارد ریال بهره برداری شد و با توجه به این که مسیر دسترسی به این حمام از کف آسفالت برخوردار بود، ساماندهی این بازار در اولویت 
برنامه های این منطقه قرار گرفت.وی ادامه داد: بازار رنگرزها به مساحت هشت هزار مترمربع حدفاصل حمام شاهزاده ها تا بازارچه کالهدوزها )بازارکفاش ها( 
بوده که عملیات آسفالت برداری این پروژه در دست اجراست.کارگر با اشاره به هزینه ۹۰ میلیارد ریالی ساماندهی بازار رنگرزها، خاطرنشان کرد: با عملیات 

آسفالت برداری، کانال ناکش و تاسیسات اجرا می شود و پس از زیرسازی عملیات سنگفرش انجام شده و مرمت ستون و سقف ها اجرایی خواهد شد.

نخستین سامانه 
رویدادهای شهر 

اصفهان رونمایی شد
ســامانه رویدادهای شهر اصفهان 
در همایــش روز ارتباطات و روابط 
عمومی با حضور استاندار رونمایی 
شد. در این ســامانه رویدادهای 
روزانه شــهرداری با قیــد عنوان، 
موضــوع، رده ســنی مخاطبان و 
ســایر مشخصات به شــهروندان 

اطالع رسانی می شود.

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

رییس بومی سازی مواد، قطعات و تجهیزات شرکت فوالد مبارکه گفت: عملکرد موفق 
فرآیند بومی سازی در شرکت فوالد مبارکه ســرآغاز الگوبرداری سایر شرکت های 
فوالدسازی از این شرکت شده است.مهدی شهیدی اظهار کرد: سابقه بومی سازی 
در فوالد مبارکه منحصر به دوران تحریم نیســت، بلکه با راه اندازی نواحی مختلف 
تولیدی، تدبیر مجموعه مدیریت فوالد مبارکه بر این امر قرار گرفت که ساخت قطعات 
موردنیاز شرکت، به منظور برآورده کردن نیازهای خطوط، انتقال تکنولوژی و پرورش 
سازندگان توانمند بومی سازی شود.وی افزود: در این راستا قطعات با نقشه های 
موجود به شرکت های سازنده ارجاع شد و پس از ساخت در خطوط تولیدی مورد 
استفاده قرار گرفت.رییس بومی سازی مواد، قطعات و تجهیزات شرکت فوالد مبارکه 
تصریح کرد: با نتایج مطلوب و صرفه جویی اقتصادی حاصل از فرآیند ساخت داخل، 
در سال 1380 شرکت فوالد مبارکه اقدام به ایجاد ساختار ساخت داخل قطعات و 

تجهیزات موردنیاز در مجموعه مدیریت دفتر فنی تعمیرات کرد.

تقویت دو بازوی تجربه و دانش با ساخت داخلی 
قطعات و تجهیزات در شرکت فوالد مبارکه

وی اضافه کرد: هدف از ایجاد این ســاختار تهیه مدارک فنی ســاخت و اطالعات 
موردنیاز جهت ساخت داخل قطعات و تجهیزات بوده که این حرکت باعث تسریع 
روند ساخت داخل قطعات شد. با توجه به رویکرد مثبت سازندگان و تامین کنندگان 
به استفاده از این مدارک، شرکت های سازنده به ایجاد و یا تقویت ساختار دفتر فنی 
در داخل مجموعه خود احساس نیاز کردند و در نتیجه دو بازوی تجربه و دانش، در 

داخل مجموعه های سازنده تقویت شد.
شهیدی تصریح کرد: ســاخت داخل قطعات با فرآیند جدید باعث ارتقای فنی و 
تکنولوژیک سازندگان مرتبط با شرکت فوالد مبارکه شده و بسیاری از سازندگان در 
مهندسی معکوس، بهینه سازی و طراحی قطعات و تجهیزات به بلوغ کافی رسیدند 
و حتی در موارد بسیاری این قطعات در سبد محصوالت سازندگان قرار گرفته و سایر 
مراکز صنعتی نیز از این محصوالت منتفع شدند.وی افزود: حدود 70 درصد خرید 
شرکت فوالد مبارکه با استفاده از مدارک فنی تهیه شده توسط واحد مهندسی قطعه 

و تجهیز این شرکت انجام می گیرد.

تاسیس واحد بومی سازی شرکت فوالد مبارکه
رییس بومی سازی مواد، قطعات و تجهیزات شرکت فوالد مبارکه گفت: بهبود مستمر 
فرآیندها، از دیرباز یکی از مهم ترین اهداف فوالد مبارکه بوده است و بومی سازی و 
ساخت داخل نیز از این قاعده مستثنا نیست. تجربیات سه دهه شرکت فوالد مبارکه 
در ساخت داخل قطعات و تجهیزات و میل به بهبود مستمر در فرآیند بومی سازی 
باعث شد به منظور بهره گیری از دانش و تجربیات شرکت های دانش بنیان و سازنده 
در کل کشور، در سال 13۹0 فوالد مبارکه اقدام به تشکیل واحد بومی سازی کند.وی 
توضیح داد: تشــکیل این واحد باعث هم افزایی تجربیات و دانش فنی مجموعه 
شرکت های سازنده و نواحی تولیدی و تعمیراتی فوالد مبارکه شد. با توجه به تسهیل 
فرآیند بومی سازی بعد از تشکیل این واحد و حمایت های بی دریغ مجموعه مدیریت 
فوالد مبارکه از این حرکت، خرید قطعات و تجهیزات موردنیاز فوالد مبارکه، با سرعتی 
بیش از پیش به سمت داخل کشور سوق داده شد و نتیجه آن تامین اقتصادی و با 

کیفیت قابل رقابت با نمونه های خارجی مایحتاج فوالد از داخل کشور شد.

الگوبرداری سایر شرکت های فوالدسازی از سیاست 
بومی سازی در شرکت فوالد مبارکه

شــهیدی، عملکرد موفق فرآیند بومی ســازی در شــرکت فوالد مبارکه را سرآغاز 
الگوبرداری سایر شرکت های فوالدسازی از این مهم دانست و افزود: شرکت فوالد 
مبارکه به عنوان پیشرو در این عرصه اقدام به انتقال تجربیات به دست آمده به منظور 
نشر دانش بومی سازی کرد.وی به آثار بومی سازی شرکت فوالد مبارکه پرداخت و 
گفت: آثار مثبت بومی سازی در شرکت فوالد مبارکه عالوه بر بی اثر کردن تحریم ها و 
جلوگیری از خروج ارز موجب رشد ۹1 درصدی تعداد قطعات و تجهیزات تهیه شده 

در داخل به کل قطعات خریداری شده است.
رییس بومی سازی مواد، قطعات و تجهیزات شــرکت فوالد مبارکه افزود: در سال 
گذشــته تعداد 158۹ قطعه و تجهیز برای نخســتین بار در شــرکت فوالد مبارکه 
بومی سازی شد و صرفه جویی 2 هزار و 616 میلیارد تومانی را در برداشت. مجموعه 
فوالد مبارکه در تالش برای بهبود مستمر و توسعه کمی و کیفی فرآیند بومی سازی 

در مجموعه خود است.

امسال 60 روستای دیگر در سطح استان اصفهان  از آب شرب پایدار بهره مند 
می شوند.مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در خصوص چگونگی 
آبرسانی پایدار به روستاها گفت: در سال جاری با ایجاد زیر ساخت های الزم  
و اتصال شبکه توزیع روستاها به  خطوط  انتقال آب شهری در صدد دسترسی 
روستاییان بیشتری به آب شرب پایدار هستیم.هاشــم امینی افزود: حفر و 
تجهیز چاه های جدید و همچنین ســاماندهی منابع آبی محلی یکی دیگر از 

راه های تامین پایدار آب شرب روستاییان است.
وی اعالم کرد: روســتاهایی که امسال از آب شــرب پایدار برخوردار می شوند 
در مناطق اردستان، نائین، ســمیرم،کوهپایه، فریدون شهر، داران، خوانسار و 

گلپایگان قرار دارند.   
مدیرعامل آبفای استان اصفهان با بیان این که حذف آبرسانی سیار در روستاها 
یکی از برنامه های مهم این شرکت در سال 1400 است، تصریح کرد: با حذف 60 
روستای دیگر از فرآیند آبرسانی سیار، ساکنان این روستاها از آب شرب پایدار 
برخوردار می شوند.گفتنی است در حال حاضر 503 روستای استان اصفهان از 

خدمات آبرسانی سیار برخوردارند.  

ذوب آهن اصفهان که تنها تولید کننده ریل کشور است از اسفند ماه ۹۹ تا کنون موفق 
شــده 20 هزار تن ریل تولید کند. از این مقدار ریل 10 هزار تن آن در اسفند ماه ۹۹ 
تولید شد که یک رکورد در تولید ریل محسوب می شود .مدیر مهندسی نورد ذوب 
آهن اصفهان با بیان این خبر گفت: عمده 20 هزار تن ریل تولید شده در ذوب آهن 
اصفهان از نوع 60E1 است که مخصوص خطوط پرسرعت  است و به سفارش راه 
آهن جمهوری اسالمی تولیدشده است . محمد امین یوسف زاده افزود : در شرایط 

کنونی این شرکت تمام ریل مورد نیاز کشــور را تولید می کند و برنامه هایی برای 
صادرات نیز دارد .شایان ذکر است ذوب آهن اصفهان تنها تولیدکننده ریل در منطقه 
منا )خاورمیانه و شمال آفریقا( است که نخستین محموله ریل تولیدی آن در پروژه 
ریلی بستان آباد-تبریز استفاده شد و در پی آن در دیگر پروژه های ساخت راه آهن 
کشور از جمله در راه آهن های چابهار- زاهدان، میانه - اردبیل، همدان - سنندج و 

رشت - کاسپین از این محصول با ارزش افزوده باال استفاده شده است .

 شرکت آب و فاضالب استان اصفهان نخســتین شب شعر زمزم رضوی را با 
محوریت اهمیت و قداست آب، برگزار می کند.رییس آموزش همگانی آبفای 
اســتان اصفهان به موضوعات این شب شعر اشــاره کرد و گفت: هنرمندان 
می توانند آثار خود را در زمینه های »آب و نفحات آسمانی«، »آب و سرگذشت 
اصفهــان«، »آب و لطافت شــعر«،  »آب و آینده« و »آب و ســالمتی« به 

دبیرخانه ارسال کنند.
محسن شــفیعا ادامه داد: عالقه مندان می توانند آثار خود را حداکثر تا 25 
خرداد ماه سال جاری به دبیرخانه شب شــعر زمزم رضوی واقع در اصفهان، 
خیابان هزار جریب، خیابان جابرابن حیان، شــرکت آب و فاضالب اســتان 
اصفهان، دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی، کدپســتی 8168۹36556  
ارســال کنند. وی همچنین گفت: عالقه مندان  می توانند آثار خود را درقالب 

فایل word  یاpdf  از طریق فضای مجازی به شماره 0۹380۹52405 برای 
دبیرخانه ارسال کنند.

 رییس آموزش همگانی آبفای استان اصفهان با بیان این که هر نفر می تواند 
حداکثر سه اثر در قالب های کالســیک و آزاد به دبیرخانه ارسال کند، افزود:  
آثاری که فاقد مشخصات کامل باشــد و یا پس از پایان زمان تعیین شده به 
دبیرخانه ارسال شود، پذیرفته نخواهد شــد.  شفیعا تصریح کرد: به شاعران 
برگزیده ، پس از ارائه آثارشان در شب شعر جوایز نفیسی اهدا خواهد شد و 

آثار منتخب در مجموعه ای چاپ می شود. 
اضافه می شود در برگزاری شب شعر زمزم رضوی، اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان، ســازمان جهادکشاورزی و بانک مســکن اصفهان تعامل و 

مشارکت خواهند داشت.

شرکت گاز استان اصفهان، به عنوان یکی از بزرگ ترین شرکت های توزیع کننده 
گاز طبیعی ساالنه حدود 21 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی در سطح استان اصفهان 
توزیع می  کند.مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، با اشاره به اینکه در حال حاضر 
حدود یک میلیون و ۹32 هزار مشــترک گاز طبیعی در سطح استان وجود دارد، 
گفت: ســاالنه بیش از 21 میلیارد متر مکعب گاز مصرف می کنند.سید مصطفی 
علوی، افزود: هم اکنون ۹۹.5 درصد جمعیت استان اصفهان از نعمت گاز برخوردار 
هستند.وی، بیان داشت: این شرکت توانسته تاکنون نسبت به طراحی و اجرای 
27 هزار کیلومتر شبکه، حدود یک میلیون و 100 هزار مورد انشعاب، بهره مندسازی 
111 شهر استان، 1066 روستا، گازرسانی به 53 شهرک صنعتی شامل 8 هزار و 600 
واحد صنعتی، 156 جایگاه C.N.G و 2 هزار و 564 ایســتگاه تقلیل فشار و3۹1 
ایستگاه حفاظت از زنگ راه اندازی اقدام کند.مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان 
گفت: این شرکت در راستای تعالی سازمانی از سال 1387 استراتژی ها ، اهداف 
و برنامه های خود بر مبنای مدل های تعالی سازمانی EFQM و INQA را طرح 
ریزی کرده و فرآیندها و فعالیت های خود را براساس مدل BSC )کارت امتیازی 
متوازن( ارزیابی و پایش می کند.علوی افزود: شرکت گاز استان در راستای ارائه 
 CRM خدمات الکترونیکی و تکریم ارباب رجوع نســبت به راه اندازی سامانه
)سامانه ارتباط با مشتریان(، تلفن گویا، ارائه خدمات ازطریق وب سایت، سامانه 
پیام کوتاه و دفاتر پیشخوان اقدام کرده است. وی، بیان داشت: همچنین  در جهت 
ماموریت خود مبنی بر برقراری جریان ایمن و پایدار گاز طبیعی نسبت به استقرار 
سامانه هوشمند نشت یابی، پیاده ســازی نرم افزار کنترل پروژه و توسعه نظام 
نگهداری و تعمیرات در قالب نرم افزار TMMS  اقدام کرده و به منظور امداد رسانی 
سریع و به موقع و با هدف مدیریت و کنترل حوادث گاز طبیعی از سامانه مکانیزه 

امداد شامل؛ AVL ، IVR و ارتباط با مشتریان استفاده کرده است.گفتنی است، 
این شرکت از سال 1348 ابتدا به عنوان منطقه 2 گازرسانی یکی از زیر مجموعه 
های شرکت ملی گاز ایران با ماموریت انتقال و توزیع گاز فعالیت خود را آغاز  کرد واز 
سال 1378 به عنوان شرکت گاز استان اصفهان با تمرکز بر گازرسانی در سه بخش 

خانگی، عمومی و صنعتی فعالیت خود را ادامه داده است.
مدیرعامل شــرکت گاز اســتان اصفهان، با اشــاره به بهره مندی 140 هزار و ۹00 
مشترک در شهرستان کاشان گفت: این شهرستان از نظر بهره مندی از گاز طبیعی 
جزء شهرســتان های سبز اســتان اســت.به گزارش روابط عمومی شرکت گاز 
استان اصفهان، ســید مصطفی علوی، افزود: در حال حاضر 12۹ هزار مشترک 
در شهرستان کاشان در بخش خانگی و مابقی از مشترکین صنعتی، کشاورزی، 
سیمان، آلومینیوم، مس، سرامیک و سایر موارد است.وی، با بیان اینکه در بهمن 
ماه سال گذشته، گاز شهرک صنعتی بهارستان قمصر به بهره برداری رسید و لوله 
گذاری شهرک کارگاهی جوشقان نیز انجام شد، گفت : بهره مندی کامل صنایع 
استان از نعمت گاز طبیعی را از دغدغه های مهم این شرکت عنوان کرد.مدیرعامل 
شرکت گاز استان اصفهان، گفت: در حال حاضر 2 هزار و 200 کیلومتر شبکه و 76 
هزار و 200 علمک در این شهرستان اجرا شده و همه شهر و روستاهای کاشان به 
جز روستای اسدآباد گازرسانی شده است.علوی، بیان داشت: نعمت گاز عالوه بر 
توسعه زیرساخت های اشتغال و تولید آلودگی بسیار کمتری در مقایسه با سایر 
سوخت های فسیلی دارد.وی، در ادامه با تاکید بر مصرف منطقی و به اندازه گاز 
طبیعی، بویژه در بخش خانگی افزود: هر چه میــزان گاز در این بخش بصورت 
 بهینه مصرف شــود و صرفه جویی گردد، گاز بیشــتری در بخش صنعت توزیع 

خواهد شد.

مدیر آبرسانی ذوب آهن در گفت وگوی ویژه خبری سیمای استان اصفهان، 
برنامه ها و اقدامات شــرکت در راســتای صرفه جویی مصــرف آب برای 

مخاطبان این شبکه را تشریح کرد. 
اسماعیلی، با اشاره به این که در ایران حدود 6 تا 8 درصد منابع آبی کشور به 
صنعت اختصاص پیدا می کند و سهم ذوب آهن اصفهان از منابع آبی استان 
کمتر از دو درصد است، گفت: از ســال 7۹ که برای اولین بار استان اصفهان 
دچار بحران آب و خشکسالی شــد کمیته ای در ذوب آهن اصفهان تشکیل 
شد تا برای ادامه تولید با  بهینه سازی تجهیزات در مصرف آب صرفه جویی 
شود. وی، حیات صنعت فوالد را بدون آب غیر ممکن دانست و خاطر نشان 
ساخت: در ذوب آهن سعی شــده با پروژه های سهل الوصول مانند انتقال 
پساب در قسمت های مختلف که امکان استفاده از آن وجود دارد در مصرف 
آب صرفه جویی کرد زیرا بیشترین مصرف آب در فوالد مربوط به خنک کردن 
فوالد مربوط است. به منظور صرفه جویی بیشــتر در مصرف آب برج های 
خنک کننده ذوب آهن اصفهان که تمامی آن تا چند سال پیش همگی از نوع 
تر بود و بیشترین تبخیر آب را داشتیم، بهینه ســازی و تعدادی از آن ها به 

برج های هیبریدی تبدیل شده است .
اسماعیلی با اشاره به این که با پروژه های اجرا شده مصرف آب در ذوب آهن 
اصفهان به نصف رسیده است، گفت: در پروژه های توسعه ای ذوب آهن که 
به منظور افزایش ظرفیت تولید صورت می گیــرد، صرفه جویی و مدیریت 
مصرف آب لحاظ می شود و به همین علت است که با وجود افزایش تولید در 
این شرکت مصرف آب از رودخانه کمتر شده است . وی بازسازی و نوسازی 
برج های هیبریدی را باعث کاهش 30 درصدی تبخیــر آب در این برج ها 
دانست و یاد آور شد: توزیع شــبکه های آب صنعتی شرکت بیشتر در تونل 
اجرا شده که تلفات آن صفر و قابل بازدید است، شبکه های آب آشامیدنی 
کارخانه نیز حدود 25 کیلومتر خط لوله اســت که به مرور بازســازی شده و 

تلفات آن نیز زیر 5 درصد و از حد استاندارد نیز پایین تر است .
مدیر آبرسانی شرکت گفت: به منظور کاهش مصرف آب، استفاده از پساب 
شهرهای اطراف در دستور کار قرار گرفت و ذوب آهن برای اولین بار ده سال 
پیش پساب شهر زرین شهر را که 60 لیتر بر ثانیه است به شرکت انتقال داد، 
پساب فوالدشهر و ایمان شهر که قرارداد به صورت بیع متقابل با شرکت آبفا 
استان بسته شده است، با ســرمایه گذاری ذوب آهن، قرارداد طرح جمع 
آوری و انتقال پساب حدود 11 روســتای فالورجان بسته شد که این پساب 
به تصفیه خانه فوالدشــهر انتقال یافته و پس از تصفیه به ذوب آهن منتقل 

خواهد شد .
وی به 180 کیلومتر لوله گذاری برای جمع آوری پساب روستاهای فالورجان 
اشاره کرد و افزود: در تصفیه خانه فوالدشهر پیشــرفت 76 درصدی داریم 
و در لوله گذاری از این تصفیه خانه تا ذوب آهن اصفهان نیز پیشــرفت 37 
درصدی را شاهد هستیم تا پایان سال 1400  پساب فوالدشهر به ذوب آهن 

انتقال داده شود .
اســماعیلی، با اشــاره به این که با اتمام پروژه های پســاب 30 درصد آب 
مصرفی ذوب آهــن تامین خواهد شــد، گفت: خروجــی آب تصفیه خانه 
های آب و فاضالب را نمی توان در صنعت اســتفاده کرد بنابراین ذوب آهن 

یک تصفیه خانه تکمیلــی احداث می کند که ظرفیت تصفیه پســاب 850 
متر مکعب بر ســاعت را دارد و فاز اول این تصفیه خانه پاییز امسال به بهره 
برداری می رسد که باعث می شود برداشت آب از رودخانه بازهم کمتر شود.

وی بیان کرد: بیســت ســال پیش به ازای هر تن فوالد حدود ۹ متر مکعب 
آب مصرف می شد، با روند نزولی در سال گذشته به ازای هر تن فوالد 5 متر 
مکعب استفاده شد و امســال با برنامه های که داریم این عدد به رقم 3.5 

مترمکعب به ازای هر تن فوالد خواهد رسید .
مدیر آبرسانی با اشاره به بحران آب در استان اصفهان و قصد ذوب آهن برای 
بهره وری آب گفت: تکنولوژی ذوب آهن برای تولید فوالد به روش کوره بلند 
است که با روش احیای مستقیم فرق می کند. در این روش حتی اگر تولید 
انجام نشود به حداقل آب احتیاج اســت . وی خاطر نشان ساخت: یکی از 
شاخص های مصرف آب، شاخص بهره وری آب است که نشان می دهد  به 
ازای یک تن آب چه مقدار تولید ناخالص ایجاد می شود و قصد ذوب آهن 

این است که به این رقم حداکثر برسد.
وی، بازچرخانی و تصفیه آب در ســیکل های گردشــی را به منظور کاهش 
مصرف آب دانســت و گفت: تعویض بــرج های خنک کننــده با برج های 
هیبریدی، تعویض برج های حرارتی به برج های خشک برای تولید برق از 
برنامه های بلند مدت ذوب آهن اصفهان برای کاهش مصرف آب است . وی 
با اشاره به این که این مجتمع عظیم صنعتی تا کنون بیش از 2 هزار میلیارد 
تومان برای کاهش و بهینه ســازی مصرف آب هزینه کرده است، بیان کرد : 
85 درصد فضای سبز کارخانه به صورت دیم اســت و 15 درصد دیگر نیز به 
صورت قطره ای با پساب آبیاری می شود و سعی شده گونه های سازگار با 

آب کم در فضای سبز ذوب آهن، جایگزین شود.

رییس بومی سازی مواد، قطعات و تجهیزات شرکت فوالد مبارکه مطرح کرد:

فرآیند ارتباط صنعت و دانشگاه در فوالد مبارکه شفاف است

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان خبر داد:

آبرسانی پایدار به 60 روستای دیگر در استان اصفهان
مدیر مهندسی نورد شرکت ذوب آهن خبر داد:

تولید ۲0 هزار تن ریل از ابتدای اسفند ماه تا کنون در ذوب آهن اصفهان

از سوی آبفای اصفهان صورت  می گیرد؛

برگزاری  نخستین شب شعر»زمزم رضوی« 

مدیر عامل شرکت گاز استان:

ساالنه ۲1 میلیارد گاز طبیعی در استان اصفهان توزیع و مصرف می شود

مدیر آبرسانی ذوب آهن اصفهان:

با وجود افزایش تولید، برداشت آب رودخانه به نصف کاهش یافته است
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