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آگهی مناقصه

شهرداری نجف آباد درنظردارد به استناد ابالغ اعتبارشماره 14مورخ  1399/12/27و ابالغ اعتبارشماره  2مورخ  1400/01/23سازمان
شهرداریها و دهیاریهای کشور ،نسبت به تامین و خرید لوازم ،قطعات و تجهیزات مورد نیاز برای نوسازی و بازسازی وسایل ناوگان
حمل و نقل عمومی شهرداری نجف آباد و با مجموع برآورد اولیه به مبلغ  39/284/483/000ریال بدون تعدیل و ما به التفاوت
قیمت ،حسب مدارک موجود درمدارک مناقصه ،ازمحل اعتبار ابالغی تملک دارایی های سرمایه ای سال  1399و بر اساس جدول
پیشنهاد بهاء از طریق فروشندگان واجد شرایط اقدام نماید.
شرایط شرکت درمناقصه :شرکتکنندگان باید دارای شخصیت حقوقی مستقل یا حقیقی و رزمهکاری مرتبط با این موضوع باشند.
مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه :ازواجدین شرایط دعوت می شود جهتکسب اطالعات بیشترو دریافت اسناد مناقصه با همراه
داشتن مدارک و رزمه ،تا پایان وقت اداری روزچهارشنبه مورخ  1400/04/02به امورقراردادهای شهرداری نجف آباد مراجعه نمایند.
شــرکت کنندگان باید مبلغ  2/000/000/000ریال بابت ضمانت شــرکت در مناقصه را طی فیش واریزی به حساب سپرده شماره
 0104544150002شهرداری نجف آباد و یا معادل آنرا ضمانتنامه معتبر بانکی ارائه نمایند .برندگان اول ،دوم و سوم مناقصه هرگاه
حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.
سایر اطالعات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است و شهرداری نجف آباد در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار
می باشد.
م الف1145484:

محمد مغزی نجف آبادی -شهردار نجف آباد
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کافه سیاست

سه شنبه  25خرداد  04 / 1400ذی القعده  15 / 1442ژوئن  / 2021شماره 3276

سعید محمد:

قصد شهردارشدن ندارم
فرمانده پیشین قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیا(ص)تاکید کرد که برخالف آنچه در فضای مجازی

اظهارات رییس ستاد انتخابات کشور درباره میزان مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری:

و رسانه ای بیان می شود ،قصدی برای تصدی سمت شهرداری تهران ندارد.سعید محمد گفت :با

بین  ۳۷تا  ۴۷درصد است

اینکه توئیت کردم در انتخابات شورای شهر از هیچ لیســتی حمایت نمی کنم برخی گروهها با ذکر
نام من به عنوان شهردار آینده تهران دنبال سوءاســتفاده هستند.سعیدمحمد افزود :رفتار برخی
گروههای سیاسی در مورد اینکه مرا شهردار آتی تهران معرفی می کنند ،بی تقوایی سیاسی است.

واکنش دستیاروزیراطالعات به ادعای «احمدینژاد»
دستیارویژه وزیراطالعات درواکنش به ادعاهای اخیرمحمود احمدی نژاد درباره وجود باند مافیایی
امنیتی دروزارت اطالعات دردوران مسئولیت اجراییکشورتوسط وی ،این اظهارات را ناشی از«توهم
سیرتی» احمدی نژاد عنوان کرد و اظهار داشــت :تنها توصیه بنده به ایشان این است که روند روان
درمانی و توهم زدایی خود را پیگیری کند.

معاون سیاسی وزیر کشور درباره میزان مشارکت در انتخابات گفت:
بخشی از نظرسنجی ها در فضای مجازی در اختیار همه است و البته
فاصله ده درصدی در نظرســنجی ها وجود دارد و اختالفی بین  ۳۷تا
 ۴۷درصدی خواهد بود .از دســتگاه های نظرســنجی دعوت کرده و
درباره این اختالف سوال کرده ایم.
جمال عرف در نشست خبری اخیر خود با بیان اینکه در حوزه ریاست
جمهوری بیش از  ۶۷هزار و در شوراها  ۷۵هزار صندوق رای استفاده

طعنه سنگین «زیباکالم» به مناظرههای انتخاباتی

خواهیم کرد ،اظهــار کرد ۵۹ :میلیون و  ۳۱۰هــزار و  ۳۰۷نفر واجدین

استاد علوم سیاسی دانشــگاه تهران در توئیتی نوشــت :ای کاش معجزهای میشــد و از این به

شرایط رای هســتند که رای اولی ها یک میلیون و  ۳۹۲هزار و ۱۴۸

بعد هم میکروفون مســئولین ،بعد از چهار دقیقه خاموش میشــد.صادق زیبــاکالم ادامه داد:
تحمل مناظرهها ،اگر چه به واسطه حجمگســتردهای از بیادبیها ،بیاخالقیها ،دروغ گوییها،
عوامفریبیها ،مطرح نکردن علتها و در عوض پرداختن به معلولهــا و ...تلخ بود؛ اما ای کاش
«قانون چهار دقیقه» می شد بعد از انتخابات هم ادامه یابد و از این به بعد میکروفون هر مسئولی
بعد از چهار دقیقه خاموش شود.

نفر خواهند بود.
وی ادامه داد :تمام اقالم انتخاباتی به شــعب ارســال شــده است.
دستورالعمل های بهداشتی و دستورالعمل های تبلیغاتی به ستادها
اعالم شده ودر خارج کشور هم  ۴۵۰صندوق خواهیم داشت.
معاون سیاســی وزیر کشــور خاطرنشــان کرد ۲۷ :خرداد تبلیغات
انتخاباتی به پایان می رسد.

عدم همکاری دولت کانادا دربرگزاری انتخابات
ریاست جمهوری ایران دراین کشور

کشور جلسه داشــته و پیش بینی های الزم را انجام داده اند .تاکنون

با توجه به درپیش بودن سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران و حضورپرتعداد ایرانیان در

مسئله مهم امنیتی گزارش نشــده است و در امنیت کامل انتخابات را

کانادا ،تاکنون دولت اینکشورهمکاری الزم را با ایران برای ایجاد تسهیالت به منظوربرگزاری انتخابات
ریاست جمهوری در مناطق مختلف این کشور فراهم نکرده اســت .سعید خطیب زاده  ،سخنگوی
وزارت امور خارجه کشورمان در پاسخ به این سوال که آیا شاهد برگزاری سیزدهمین دوره انتخابات
ریاست جمهوری درکانادا خواهیم بود با توجه به حضورپرتعداد ایرانیان دراینکشورو ازدیگرسو عدم
ارتباطکنسولی بین دوکشورگفت  :متاسفانه تاکنون دولتکانادا درخواست رسمی ما را دراین زمینه
بیپاسخ گذاشته است .بر اساس این گزارش در سال  ۱۳۹۶نیز دولت کانادا همکاری های الزم برای
برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دراینکشورانجام نداد .

کنایه تند عباس عبدی:

یک روحانی درجه چند ،آیت ا… هاشمی را ردصالحیت کرده است
عباس عبدی به اظهارات وزیر اطالعات احمدی نژاد درباره ردصالحیت آیت ا… هاشــمی واکنش
نشان داد .به گزارش خبرگزاری خبرآنالین ،اظهارات وزیر اطالعات احمدی نژاد درباره نقشش در
ردصالحیت آیت ا… هاشمی با واکنش های زیادی همراه شــد.عباس عبدی در توئیتی نوشت:
اگر دو دهه پیش کســی میگفت روزی برسد که فردی چون هاشــمی را یک روحانی درجه چند
ردصالحیت کند و به قول خودش  ۱۲مجتهد و حقوقدان هاج و واج نظرش را بپذیرند؛ حتما چنین
شخص پیشگویی را به تیمارستان میبردند .ولی این اتفاق هم رخ داده است.

وی درباره تامین امنیت انتخابات گفت :ستاد امنیت انتخابات کار خود
را انجام داده و جلسات مستمر داشــته اند .با اعضای شورای امنیت

برگزار می کنیم.
رییس ســتاد انتخابات کشــور با بیان اینکه نگرانــی از بابت رعایت
پروتکل ها داریم و تذکر های الزم به ســتادهای نامزدها داده شــده
است ،اظهار کرد :تعرفه های الزم برای دور دوم انتخابات چاپ شده و

شد ،انتخابات ادامه می یابد .شــعب افزایش یافته است و نرم افزار

شود و همه از ماسک استفاده کنند .می شود این تعادل را برقرار کرد

اگر انتخابات به مرحله دوم رفت ،آمادگی برگزاری دور دوم در جمعه

شعبه در اختیار همه مردم قرار دارد.

و تجمعی در ورزشــگاهی با  30درصد ظرفیت برگزار شود .ستادهای

بعد از  ۲۸خرداد را داریم.

وی ادامه داد:شعب ضدعفونی می شــوند و همه از ماسک استفاده

نامزدها و ناظرین می توانند این پروتکل ها را رعایت کنند .اگر پروتکل

عرف ،دربــاره میــزان مشــارکت در انتخابات تصریح کرد :بخشــی

خواهند کــرد .فاصلــه اجتماعــی رعایت می شــود .اگر در شــعبه

ها رعایت نشد ،گزارش آن به مراجع ذی ارجاع داده می شود .معتقدم

از نظرســنجی ها در فضــای مجازی در اختیــار همه اســت و البته

ای پروتــکل ها رعایت نشــد ،رییس شــعبه باید تذکــر دهد .هالل

نباید این برنامه ها تعطیل شود البته باید پروتکل ها رعایت شود.

فاصلــه ده درصدی در نظرســنجی هــا وجــود دارد و اختالفی بین

احمر پذیرفته ناظر بهداشــتی در همه شــعب داشــته باشــد .یک

معاون سیاســی وزیر کشــور اظهار کرد ۱۳۳ :نمایندگی ۲۳۴ ،شعبه

 ۳۷تــا ۴۷درصــدی وجــود خواهــد داشــت.از دســتگا ههای

شــعبه ســیار برای بیماران کرونایی خواهیم داشــت که با همکاری

و  ۴۵۰صنــدوق در خــارج از کشــور اخــذ رای را انجام مــی دهند.

نظرســنجی دعوت کرده و درباره این اختالف ســوال کــرده ایم .باز

هالل احمــر انجام می شــود .آمــار بیمــاران را از وزارت بهداشــت

دولت کانادا نپذیرفته اســت شــرایط برگــزاری انتخابــات را فراهم

هم با آنها جلســه داریم تا ســتاد انتخابــات به عدد دقیــق تری از

می گیریم و اگــر بیماری مایــل به رای دادن بود ،شــعبه بــه بیمار

کند و در نزدیــک ترین شــهر آمریکا به مــرز کانادا ایــن انتخابات

میــزان مشــارکت و احتمــال کشــیده شــدن انتخابــات بــه دور

مراجعه می کند.عرف با بیان اینکه ایجاد تعادل بین کرونا و انتخابات

برگزار می شود.

دوم برسد.

که در تناقض هستند مهم است ،گفت :باید مشارکت داشته باشیم اما

عرف درباره ساعت پایان رای گیری ،گفت :انتخابات تا ساعت  ۲۴روز

رییس ستاد انتخابات کشور درباره رعایت پروتکل های بهداشتی در

این مشــارکت نباید به افزایش بیماری منجر شود ،پس باید پروتکل

 ۲۸خرداد انجام می شود ،اما اگر در شعبی به تمدید زمان رای گیری

روز اخذ رای گفــت :زمان اخذ رای را افزایش داده ایم و یک ســاعت

های بهداشــتی را رعایت کنیــم .در این پروتکل ها شــرایط برگزاری

الزم بود ،این امکان وجود دارد که انتخابات تا ساعت  ۲بامداد روز ۲۹

زودتر انتخابات آغاز می شود و دو ساعت پس از ساعت  ۲۴اگر الزم

تجمعات آمده اســت مثال  30درصد ظرفیت اماکن ســر باز استفاده

خرداد ،ادامه یابد.

واکنش روز

مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی:

بدون توافق هستهای با ایران«کورسرگردان» خواهیم بود
مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی طی گفت و گویی به سواالتی درباره تحوالت برنامه هسته ای ایران و نظارت آژانس بر آن پاسخ داد.رافائل گروسی گفت
که داشتن یک توافق هســته ای با ایران «ضرورت دارد» وگرنه کور سرگردان خواهیم بود.گروسی در پاسخ به این ســوال که آیا قبول دارد که ایران یک برنامه

پاسخ سخنگوی شورای نگهبان به
اظهارات حجتاالسالم مصلحی؛

دروغ گفته!

هسته ای تسلیحاتی دارد ،گفت :نه در حال حاضر اطالعاتی وجود ندارد که چنین چیزی را نشان بدهد .اما او درباره مقارن شدن افزایش سطح غنی سازی ایران با
کاهش یافتن میزان دید(نظارت بر برنامه هسته ای ایران) در ماه های اخیر ابراز نگرانی کرد .گروسی ادامه داد :این موضوع بسیار جدی است .وقتی در سطح ۶۰
درصد غنی سازی می کنید ،بسیار نزدیک هستید .این از نظر فنی غیر قابل تمیز با مواد در سطح تسلیحات است .بنابراین ،وقتی این موضوع را با این امر مسلم
که دسترسی بازرسی ما در حال کاهش یافتن است ،میبینیم نگران می شوم.

ســخنگوی شــورای نگهبــان بــه اظهــارات
حجتاالسالم مصلحی پاسخ داد .عباسعلی
کدخدایی در توئیتر نوشــت« :آقای مصلحی
هرگز چنین مطلبی را در جلسه شورا بیان نکرد
و نســبت به دیگر مطالب کلی ایشــان نیز به

وزیر امور خارجه آمریکا:

شدت اعتراض شد و اعضا آن را قبول نداشتند.

کاهش تعهدات هستهای ایران نتیجه خروج آمریکا ازبرجام است

 ،nationدر پاســخ به این ســوال که آیا آمریکا با

و نشســت رهبران اتحادیه اروپا بازخواهد گشت.

توجه به گزارش واشــنگتن پســت مبنی بر این که

جمعا ،وقتــی ما همــه دموکراســیهای جهان را

و المسلمین حیدر مصلحی در نشست خبری

روسیه قرار است یک سامانه پیشرفته ماهواره ای

کنار هم قرار مــی دهیم ،یک قدرت بــاور نکردنی

اخیر خود در پاسخ به پرسشــی گفت :خیلی

به ایران بفروشد ،در روابطش با روسیه آنها را تنبیه

نظامی ،اقتصــادی ،سیاســی و دیپلماتیک ایجاد

وقتها شــورای نگهبان براســاس کالن نظام

خواهد کرد یا به همکاری آنها در مذاکرات احیای

می شــود .یک نظرسنجی بزرگ نشــان داد که در

توافق هســته ای در وین احتیاج دارد ،توضیح داد:
اول از همه ،وقتی بحث مذاکرات هسته ای مطرح

رییس جمهــور بایدن  ۷۵درصد اســت کــه از ۱۷

است ،ما هیچ مســئله یا منافع دیگری را با توافق

درصد سال گذشــته به این میزان رســیده است.

هســتهای معاوضه نمی کنیم .مذاکــرات جایگاه

بنابراین ،ما االن در جایگاهــی قرار داریم که نتیجه

خودش را دارد .بنابراین شفاف خواهم گفت .دوما،

دوباره قدرت گرفتن رهبــری آمریکا برای همکاری

من جلوتــر از رییس جمهور پیــش نخواهم رفت.

و متحد کــردن تمامی این کشــورها بــرای هدف

احتمال می دهم که او درباره این موضوع ظرف چند

مشترک است ،از جمله در زمینه سر و کار داشتن با

روز آینده با رییس جمهور پوتین صحبت کند .دیدار

چالشهایی از جانب روسیه و چین.

رییس جمهور با رییس جمهــور پوتین بی ارتباط با

بلینکن در ادامه در پاسخ به این سوال که بازگردانی

امور جاری دنیا نخواهــد بود.آنتونی بلینکن ادامه

دانشــی که ایران در مدت کاهش تعهدات هســته

و در حال افزودن بر دانشــش در این زمینه است.
اگر این روند مدتی بیشــتر ادامه بیابد ،اگه بیشتر
پیش بروند،دانشــی در اختیار خواهند داشت که
بازگردانی اش بسیار سخت خواهد بود .فکر میکنم
این مســئله در به جــای خود بازگرداندن مســئله
هسته ای ،همان طور که توافق هسته ای بیان کرده
بود ،فوریت ایجاد می کند .متاســفانه ایران االن با
توافق فاصلــه دارد که در نتیجه خــروج ما از توافق
بوده است.

عکس روز

تصمیمگیری میکند ،وقتی اینجور باشد یک
جاهایی هزین ه  -فایــده را در نظرمیگیرد .کار
عاقالنه این استکه بنشینی و هزینه فایدهکنی
تا آنچهکهکمترین هزینه و بیشترین فایده دارد
را عملی سازی .شورای نگهبان یکی ازبحثهای
جدیاش همین اســت .وزیر اطالعات دولت
دهم یادآور شــد :من در دوران وزارتم در مورد
یکی از شخصیتهایی که جایگاه قابلتوجهی
هم داشت بررســیهایی انجام دادم .در کف
خیابان نشــان میداد این آقا اگــر بیاید ،رای
میآورد .در بررســیهایم تایید صالحیت و رد
صالحیت آن فرد و هزینه فایده هرکدام ازآنها
را مشــخص کردم .بعد جمعبندی کردم و این
جمعبندی را به دستگاههاییکه باید ،ارائه دادم
و در نهایت شــورای نگهبان از مــن دعوت کرد

تنش درپارلمان
اسراییل
هرج و مرج در نشســت رای
اعتماد به کابینه جدید کنست،
رژیم صهیونیستی را فرا گرفته
اســت و در این میان شماری
از نمایندگان موافق و مخالف
هنگام سخنرانی نفتالی بنت
فریــاد میزدنــد و یکدیگر را
متهم میکردند.

عکس :مشرق نیوز

هفتکه درجنوب غرب انگلیس برگزارشد،گفت :به رغم درخواست مطرح شده دربیانیه پایانیگروه
هفت از پکن برای احترام به حقوق بشر در سینکیانگ و هنگ کنگ اما گروه هفت باشگاه مخالف
چین نیست .مکرون همچنین مدعی شد که هفت کشور صنعتی تجمعی برای دموکراسی است و
تالش میکند با چین درتمامی مسائل جهانی جدای ازاختالفات همکاریکند.

بگویم .شورا گزارش نهادهای قانونی را بررسی
اعضا نتیجه اعالم می شــود ».حجتاالسالم

این کشورها اعتماد به رهبری آمریکا ،یعنی رهبری

گروه هفت باشگاهی مخالف چین نیستند« .امانوئل مکرون» درکنفرانس خبری بعد ازنشستگروه

تلویزیون رسمی رژیم صهیونیستی اعالمکرد ،نخست وزیرسابق این رژیم تصمیمگرفته مراسمی برای

وزیر امــور خارجه آمریــکا در برنامــه Face the

اســت ،گفت :ایران در باالترین سطح غنی سازی

به نقل ازفرانس  ،۲۴رییسجمهورفرانسه بعد ازاجالس سرانگروه هفت تاکیدکرد:کشورهای عضو

نمیخواهم برخورد آقایان را در جلسه با ایشان

داد :رییس جمهور از نشســت  ،G۷نشســت ناتو

میکند .درسطحی باالترازآنچه درتوافق مجازاست

توضیحات «مکرون» درباره رویکرد جی  ۷درقبال چین

«نتانیاهو» پا جای پای «ترامپ» میگذارد

میکند و نهایتا بر اســاس تشــخیص و رای

ایاش کسب کرده به حالت اولیه چطور امکان پذیر

بین الملل

بیایم و این هزینه فایده را توضیح دهمکه رفتم
و در دو صفحه این موضوع را به آنان گفتم .وی
افزود :در این بررسی که به شورای نگهبان ارائه
شد تمام ابعاد را سنجیده بودم و چیزی نبودکه
ازقلم افتاده باشد .فقط یکی ازآقایان حقوقدان
شورای نگهبان ازمن پرسید شخصیت این فرد
چه میشود؟گفتم من با شخصیتکاری ندارم
من دارم هزینه فایده برای نظام میکنم .بله،
ممکن است یک شخصیتگاهی الزم باشدکه
فدای نظام شود .ما اینهمه شهید دادیم ،پس
گاهی الزم است شخصیتهایی را برای نظام
کناربگذاریم.

تحویل پست خود به جانشین اش برگزار نکند؛ سنتی که همه دولتهای رژیم صهیونیستی از زمان
تاسیس آن اجرا میکنند.به نقل ازتلویزیون رژیم صهیونیستی ،بنیامین نتانیاهو ،نخست وزیرسابق
این رژیم همانند دونالد ترامپ ،رییس جمهوری سابق آمریکا رفتارکرده و تصمیم دارد مراسمی برای
تحویل قدرت به جانشین خود برگزارنکند .پس ازبرگزاری مراسم تحلیف دولت ائتالفی جدیدکه قرار
است نفتالی بنت و یائیرالپید به صورت تناوبی نخست وزیرآن باشند ،هزاران صهیونیست به مناسبت
سقوط دولت نتانیاهو به خیابان ها آمدند و شعارهایی درمخالفت با نتانیاهو سردادند.

بایدن:

روسیه درانتخابات آمریکا دخالت داشت
رییس جمهورآمریکا درسخنرانی خود دراجالسگروه هفت باردیگرادعاها درباره دخالت روسیه در
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را تکرار کرد.بر این اساس ،بایدن در پاسخ به پرسش خبرنگاری
درباره روبط آمریکا و روسیه و اظهارات والدیمیرپوتین ،همتای روس خود دربارهکاهش سطح روابط
مسکو و واشنگتنگفت :فکرمیکنمکه وی به درستی میگویدکه این روابط درسطح پایینی قراردارد.
سطح این روابط به چگونگی اقدام روسیه درزمینه رعایت هنجارهای بین المللی ارتباط دارد .وقتیکه
نامزد ریاست جمهوری بودم و زمانیکه به عنوان رییس جمهورانتخاب شدم به اوگفتمکه مشخص
خواهمکردکه آیا وی مشغول تالش برای مداخله درانتخابات ما هست یا نه.

حمله ارتش ترکیه به «تل رفعت» درشمال سوریه
ارتش ترکیه از حمله به اهدافی در منطقه تل رفعت در شمال سوریه خبر داد .ارتش ترکیه مدعی شد
که این حمله در واکنش به حمالت توپخانه ای یگانهای «مدافع خلق» وابسته به کردهای منطقه
به بیمارستانی درشمال سوریه صورتگرفت .ترکیه یگانهای مدافع خلق را مسئول این حمله متهم
کرده بود .این در حالی اســت که آنکارا اخیرا اعالم کرد به رغم مخالفت سوریه و عراق به عملیات
نظامی در خاک این کشورها ادامه خواهد داد.

حضوریک وزیرعرب دردولت جدید رژیم صهیونیستی
منابع عبری زبان از وجود یک وزیر عرب در دولت جدید رژیم صهیونیســتی خبر دادند.به نقل از شبکه
خبری روسیا الیوم« ،عیساوی فریج» به عنوان وزیرهمکاری منطقهای دردولت جدید رژیم صهیونیستی
فعالیت خواهدکرد .وی عضو حزب چپگرای مرتزاستکه پیشترازدادن حقوق مساوی به شهروندان
اسراییلی و عرب حمایتکرد.کنست(پارلمان رژیم صهیونیستی) یکشنبه با دولت جدید رژیم با ریاست
نفتالی بنت ،رهبر حزب یمینا موافقت کرد .قرار است بنت و یائیر الپید ،رییس حزب «آیندهای هست»
به صورت نوبتی نخست وزیرشوند .دولت بنت متشکل از ۲۷وزیراستکه  ۹نفرازآنها زن هستند.

کافهاقتصاد
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اصفهان؛ پیشتازدراستانداردسازی طال
اصفهان در استانداردسازی طال از استانهای پیشتاز در کشــور است.مدیر کل استاندارد استان

آیا نانوایان ازجیب خود سوبسید نان را می دهند یا این مردم هستندکه قربانی توقف اجباری قیمت نان وگرانی های غیرقانونی می شوند؟

سفره گرانی و تخلف نان پهن است

اصفهان ،استاندارد سازی طال را از مهم ترین برنامههای این اداره کل در زمینه حفظ حقوق مصرف
کننده دانست و گفت :ســازمان ملی اســتاندارد ایران در بعد ملی و به تبع آن اداره کل استاندارد
اصفهان در بعد استانی به حفظ حقوق مصرف کننده توجه جدی دارد.محمود فرمانی افزود :عالوه
بر نظارت بر واحدهای تولیدی ،کارشناسان این اداره کل با مراجعه به مراکز عرضه و نمونه برداری و
آزمون از مطابقت عیار مصنوعات فلزات گرانبها با استانداردهای مربوطه اطمینان حاصل میکنند.
دبیر شورای استاندارد استان اصفهان گفت :با توجه به اینکه کارگاههای طالی تحت پوشش این
اداره کل دارای کد بوده که با حرف  Eو یک عدد شناسایی میشوند ،به شهروندان توصیه میشود
هنگام خرید طال به کد درج شده روی آن دقت کنند.هم اکنون  ۵۰۰کداستاندارد برای کارگاههای
طال در استان اصفهان معتبر است.

احداث شهرک کیف و کفش و پوشاک
درمنطقه بزرگ صنعتی شمال اصفهان
 ۷۰درصد نرخ نان ،سا لیانه طبق مصوبه مجلس

افزایش مییابد و ۳۰درصد مربوط به نرخ آرد است که
ثابت است ،پس دلیلی ندارد نانوا از جیب خودش برای

نان سوبسید بدهد

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان از کلنگ زنی شهرک طال و جواهر طی دو هفته
آینده در اصفهان خبر داد و گفت :شــهرک کیف و کفش و پوشاک در منطقه بزرگ صنعتی شمال
اصفهان جانمایی شده است.
سید حسن قاضی عسگر با اعالم کلنگ زنی شــهرک طالو جواهر طی دو هفته آینده اظهار کرد:
تمام اقدامات اولیه احداث شهرک طال و جواهر در اصفهان انجام شده است و منتظریم که اداره
راه وشهرســازی زمین را به صورت مزایده به ســرمایه گذاران تحویل دهد.وی افزود :زمینی به
مساحت  ۱۰۰هکتار ،هم در شهرک صنعتی بزرگ شمال اصفهان به صنف پوشاک و کیف و کفش
اختصاص داده می شــود و آماده تحویل به سرمایه گذاران این صنف اســت.معاون هماهنگی
اموراقتصادی اســتانداری اصفهان تصریح کرد :ناحیه صنفی پوشاک و کیف و کفش در نزدیک
کمشچه با مشــکل اخذ مجوز مواجه شــده که ســازمان صمت به دنبال رفع این مسئله است و
با صدور مجوز به زودی شــاهد کلنگ زنی ایــن مجموعه خواهیم بود که موجــب تحول در این
منطقه می شود.

مرضیه محب رسول

قیمت نــان در کالن شــهرها در ابتدای

مهمترین موضوعی است که نانوایان طی سال های اخیر برای مطالبه

متناسب با قیمت تمام شــده در ابتدای فروردین ماه اعالم کند زیرا

امســال در کــش و قوس گرانــی های

گرانی نان مطرح می کنند .افزایش قیمت دستمزد کارگران و افزایش

هزینههای تولید از جمله آب ،برق ،گاز و دستمزدها ابتدای فروردین

خودسرانه و فشــار دولت برای ثابت نگه داشتن قیمت های مصوب

چند برابری قیمت خمیر مایه و کرایه هــا و ...نانوایان را برای تامین

تغییر میکند.

بوده است .هر چند هم اکنون در تمامی نانوایی ها قیمت های مصوب

هزینه با تنگنا مواجه کرده است .استدالل دولت اما همان قیمت ثابت

ثبات قیمت نان از ســال  ۹۳تا  ۹۸باعث شــد که در اواسط سال ۹۸

سر در مغازه ها نصب شده؛ اما هم مشــتریان و هم نانوایان به خوبی

آرد یارانه ای است که البته نانوایان باید با سهمیه بندی آن را دریافت

نانوایان خواستار افزایش قیمت نان شــوند و باالخره مجوز افزایش

می دانند اگر نان بــا کیفیت می خواهند باید پول بیشــتری بپردازند

کنند .در همین زمینه نایب رییس انجمن علوم و فنون غالت اصفهان

قیمت نان صادر و در آبان ماه آن سال قیمت جدید مصوب نان اعالم

وگرنه ناچار به اســتفاده از نان بی کیفیت با دور ریز باال خواهند بود .از

گفت ۷۰ :درصد نرخ نان ،سالیانه طبق مصوبه مجلس افزایش مییابد

شد .در شهریور ســال  ۹۹نیز در پی بروز بحران گندم ،با این استدالل

سوی دیگر نانواها هم برای تامین هزینه های خود و روشن بودن چراغ

و ۳۰درصد مربوط به نرخ آرد اســت که ثابت است ،پس دلیلی ندارد

که هزینه نان در مقایسه با هزینه گوشــت در سبد خانوار ناچیز است،

مغازه هایشان یا ناچار به کم فروشی هستند و یا آیتم های گران تر از

نانوا از جیب خودش برای نان سوبسید بدهد.

قیمت نان بین  ۳۵تا  ۴۰افزایش یافت و امســال هم دوباره فعاالن

حد را به مشــتریان تحمیل می کنند .این قصه البته در نانوایی های

محمدرضا خواجه با بیان اینکه کیفیت نان اصفهان نســبت به ســایر

این بخش ،متناســب با برآورد هزینههای تولید ،درخواست افزایش

آزادپز سطح شهر بســیار بیشتر دیده می شــود؛ مغازه هایی که البته

استانها بسیار مناسب اســت ،اظهار کرد :اصفهان به عنوان پایتخت

قیمت را به مراجع مربوطه ارائه کردهاند که تا امروز پاسخی به صورت

تعدادشان حاال بسیار زیادتر از نانوایی های دولتی با نرخ های پایین

آموزش پخت نان کشــور شــناخته شــده اســت و رعایت اصول آن

رسمی به این تقاضا داده نشده است؛ اما هم مردم و هم مسئوالن می

تر اســت و ظاهرا مردم هم ترجیح می دهند برای استفاده از نانی که

همچون زمان تخمیر ،زمان پخت و حذف جوش شــیرین در اصفهان

دانند که با توجه به شرایط اقتصادی و تورم نمی توانند بیشتر از این در

حداقل تا دو روز قابل خوردن باشد ناچار به سراغ این نانوایی ها بروند.

بیش از ســایر اســتانها رعایت میشــود و همکاری خوبی نیز بین

برابر ثبات قیمت نان مقاومت کنند پس به زودی شاید بعد از انتخابات

همین مسئله موجب شــده تا میزان تخلف در میان نانوایان به شدت

مسئوالن اتحادیه و مسئوالن اســتانی وجود دارد که امید است ادامه

نان هم دوباره به جمع گرانی های سفره مردم بپیوندد .اتفاقی که اگر

زیاد شود؛ اما مردم توان اعتراض نداشته باشند .در این میان نانواها

یابد تا عالوه بر رعایت حقوق نانوایــان ،کیفیت نان نیز تغییر نکند.وی

چه هزینه ها را افزایش می دهد ولی حداقل تا مدتی ترمز تخلفات و

هم از این وضعیت به ســتوه آمده اند؛ افزایش هزینــه های جانبی

افزود :پیشــنهاد ما به رییس جمهوری بعدی این است که نرخ نان را

خودسری های نانوایان در سطح شهرها را خواهد کشید.

اخبار

خبر روز
با هدف افزایش بهره وری و تولید؛

فریدن،پیشتازدراجرای طرحهای آبیاری نوین
بیــش از  ۱۷هزارو  ۳۰۰هکتــار از زمینهای زراعی فریــدن تاکنون مجهز به ســامانههای آبیاری
تحت فشارشــده اند.مدیرجهادکشــاورزی فریدن اجرای طرحهای آبیاری تحت فشــار را یکی
ازرو شهای موثردرمصــرف بهینه آب
دانست وگفت:شهرستان فریدن حدود
 ۳۰هزارهکتار زمین زراعی داردکه بیش
از  ۱۷هزارو  ۳۰۰هکتار آن تاکنون مجهز
به ســامانههای آبیاری تحت فشارشده
اند و فریــدن رتبه اول اســتان در زمینه
استفاده ازاین روش آبیاری رادارد.مظاهر
امینی با بیان اینکــه عالوه براین آبیاری
بارانی در صد هکتاردیگر ازمزارع درحال
اجراست گفت :پرونده  ۷۰۰هکتار دیگر
هم تکمیل شده که درصورت تامین اعتبار موردنیاز اجرایی خواهندشد.وی با اشاره به اینکه افزایش
بهرهوری یکی ازمزیتهای این طرح است ،افزود:با اجرای این طرحهای بهره وری ،راندمان تولید
افزایش چشــمگیری دارد به طوری که برای ســیب زمینی که محصول قالب شهرستان است ۳۰
درصدافزایش تولید را رقم میزند.اکبرمردانی،کارشناس آب وخاک مدیریت جهادکشاورزی فریدن
نیز گفت:طرحهای آبیاری تحت فشــاربه دو روش بارانی و تیپ اجرا میشــود که درروش بارانی
راندمان آبیاری  ۷۰ودرروش تیپ تا  ۹۰درصدافزایش مییابد.

کاهش  ۸۰درصدی کشت برنج درخمینی شهر
کشت برنج در خمینی شهر  ۸۰درصد کاهش یافته اســت.فرماندار خمینی شهر در جلسه شورای
اداری با اشاره به توجه کشاورزان به هشــدار کم آبی گفت :میزان کشت برنج از  ۱۷۰هکتار در سال
گذشته به  ۳۰هکتار در سال جاری کاهش پیدا کرده است.علیرضا بصیری با بیان اینکه بحران کم
آبی وکاهش بارندگی ،بیش ازهزارهکتارازاراضی باغی این شهرستان را درمعرض خشکسالی قرار
داده است ،افزود :تمهیدات الزم به کمک نیروهای مسلح برای آبرسانی سیار به باغهای شهرستان
اندیشیده شده و با اولویت بندی به باغها آبرسانی میشود.وی گفت :اولویت جلوگیری از خشکی
درختان باغهاست و تامین آب استخرها و ویالهای الکچری در حال حاضر ضرورتی ندارد.

اقتصاد تک محصولی ،صنعت آران و بیدگل را تهدید میکند
فرماندار آران و بیدگل با اشاره به تک محصولی بودن بخش قابل توجهی از حوزه اقتصاد این خطه
گفت :اقتصاد تک محصولی ،تهدیدی برای صنعت شهرستان محسوب میشود.
اســماعیل بایبــوردی ادامه داد :اســتقرار صنایع فوالدی میتواند زمینهســاز اشــتغال بیشــتر
دانشآموختگان دانشگاهی جویایکارهم باشد وگسترش آن پیشرفت اقتصادی پایدارشهرستان
را تضمین کند.به گفته وی ،افزونبر  ۲۰۰میلیون دالر محصوالت فوالدی در ســال گذشــته ،در اوج
تحریم ها به مقصدکشورهای دیگرصادرشدهکه این مهم دراین شرایط تحریمیکشوربسیارارزنده
است.فرماندار آران و بیدگل با بیان اینکه مجتمع فوالد این شهرستان در شرایط تحریمی توانسته
تولید خود را به  ۲برابر افزایش دهد ،خاطر نشان کرد :این واحد به خوبی شعار سال و منویات رهبری
ی بر رونق تولید و صادرات محوری را محقق کرده است.وی به نگرانی های فعاالن
فرزانه انقالب مبن 
محیط زیست در مورد توسعه صنعت فوالد در آران و بیدگل اشــاره کرد و گفت :توسعه هر صنعتی
مزایا و معایبی دارد همانطور که با استفاده از یک بطری آب یا کیک ،یک جسم پالستیکی به محیط
زیست وارد می شود.

رییس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
خبر داد:

حضور  ۳۵شرکت فعال
نفتی درشهرک علمی و
تحقیقاتی اصفهان
رییس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
گفت :هماکنــون در این شــهرک علمی
و تحقیقاتــی ۲۱ ،شــرکت در فهرســت

مدیرعامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان:

همه ادارات موظف به کاهش  ۵۰درصدی مصرف آب
و برق هستند
مدیرعامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان گفت :امسال با کاهش بارندگی و کمبود ذخایر
آبی مواجه شدیم و در روزهای اخیر با گرمتر شــدن هوا ،قطعیهای گسترده برق در استان اتفاق
افتاد.حمیدرضا پیرپیران ادامه داد :با توجه به شــرایط موجود ،با همکاری مدیران دستگاههای
مختلف تصمیم گرفته شد طرحهایی مصوب و اجرا شود.مدیرعامل شرکت توزیع برق شهرستان
اصفهان اظهار کرد :ادارات باید به عنوان الگوی مصرف بهینه شناخته شوند و صرفه جویی از آنها
آغاز شود ،به همین دلیل همه ادارات استان موظف هســتند از این پس در ساعات اوج مصرف
کاهش  ۵۰درصدی مصرف برق را داشــته باشــند.پیرپیران افزود :عالوه بر برق ،ادارات موظف
هســتند در مصرف آب آشــامیدنی نیز صرفه جویی  ۵۰درصدی را رعایت کنند همچنین وسایل
سرمایشــی در ادارات باید روی درجه  ۲۶قرار بگیــرد.وی تاکید کرد :به همه ادارات ابالغ شــده
روشــنایی راهروها ،آبنماها ،چراغهای تزئینی نمای بیرونی و محوطه ساختمانی آنها در طول
روز خاموش و از نور خورشید استفاده شود ،تجهیزات سرمایشی و برقی بعد از اتمام ساعات کار
اداری روشن نماند و فضای سبز در ساعات اولیه صبح یا آخر شب آبیاری شود.

تایید و تکذیب گرانی مواد شوینده
با وجود تکذیب افزایش قیمت مواد شوینده از سوی انجمن تولیدکنندگان این محصوالت ،ســخنگوی کمیسیون صنایع مجلس از گران شدن تولیدات برخی
کارخانه های مواد شوینده خبر داد.فیروزی در این مورد با اشاره به صحبت های دبیر انجمن صنایع شوینده بهداشتی و آرایشی ایران مبنی بر عدم افزایش قیمت
مواد شوینده تا پایان خرداد ماه ،اظهار داشت :با وجود این صحبت ها ،برخی محصوالت شــوینده در بازار افزایش قیمت داشتهاند.وی درباره دالیل گرانی مواد
شوینده اظهار داشت :بخشی از این موضوع به سیاســت های دولت بر می گردد زیرا دولت باید سیاست هایی اتخاذ کند که ضمن رعایت حقوق تولیدکنندگان،
مصرف کنندگان نیز دچار مشکل نشوند .البته بدیهی اســت که اگر تولید برای تولیدکنندگان مقرون به صرفه نباشد نمی توانند به روند تولید مواد شوینده ادامه
دهند.سخنگوی کمیســیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر ضرورت حمایت دولت از تولیدکنندگان ،گفت :مجلس در بخش مربوط به تولید در بودجه سال
جاری ،اقدام به کاهش مالیات کرد و دولت هم می تواند در کنار این اقدام ،مشوق ها و حمایت هایی را اعمال کند.فیروزی با اشاره به افزایش حقوق و دستمزد
کارگران ،افزود :این مسئله طبیعتا تولیدکنندگان را با مشکل مواجه میکند زیرا این موضوع عاملی مهمی درافزایش هزینه هاست .همچنین افزایش هزینه های
حامل های انرژی در کنار رشد قیمت مواد اولیه عواملی در افزایش هزینه تولیدکنندگان مواد شوینده محسوب می شوند .وی افزود :از آنجا که در حوزه محصوالت
شوینده ،قیمت گذاری اجباری نداریم سازمان حمایت مادامی که عرف  ۱۰تا  ۱۷درصدی سود در نظر گرفته شده رعایت شود در قیمت گذاری دخالت نمیکند.

ســازندگان صنعت نفت و  ۳۵شــرکت
فعال در این بخش فعالیت دارند.جعفر

انتظارات بخش خصوصی ازدولت سیزدهم

قیصری در آیین گشــایش رسمی پارک
نــوآوری و فناوری صنعت نفت با اشــاره

اســت که الزم اســت مورد توجه قرار گرفته شود.

شود.در ادامه محمدرضا برادران ،رییس کمیسیون

محمد رضا رجالی اضافه کرد :تبدیل استان اصفهان

حقوقی و پارلمانی اتاق بازرگانــی اصفهان با بیان

به هاب لجستیک منطقه نیز از جمله مواردی است

اینکه در قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار ،اتاق

که باید از دولت سیزدهم مطالبه شود.وی تصریح

بازرگانی به عنوان مشاور قوای سه گانه تعیین شده

کرد :عالوه بر این تمرکز بر تقویت زیرســاخت های

اســت ،پیشــنهاد نمود دولت آینده ،مرکزی تحت

طی نشســتی در اتاق بازرگانی اصفهــان ،عملکرد

اقتصاد دانش بنیان و توسعه گردشگری در استان

عنوان «ستاد فوریت های اقتصادی» تشکیل دهد

دولتهای گذشــته بررســی و انتظــارات بخش

نیز ضروری است.

تا قبل از صدور بخش نامه یا ارائه لوایح ،موضوعات

خصوصی ازکاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان ،مهم

توسط این ستاد بررســی و نهایی شود.عضو هیئت

به اهداف پردیس مشترک نفت و گاز در
پنج سال نخســت اظهار کرد :قرار گرفتن
 ۸۰شــرکت فناور در فهرســت سازندگان
صنعــت نفت ۲۰۰ ،شــرکت فنــاور فعال
در زمینه صنعــت نفــت ۱۰۰۰ ،محصول،
خدمــات فناورانه و دانشبنیــان و ۴۰۰۰
فرصت شــغلی بــرای دانشآموختگان
را از مهمترین اهداف پردیس مشــترک
نفت و گاز دانست.وی افزود :در پردیس
مشترک نفت و گاز ۲۱ ،شرکت در فهرست
سازندگان صنعت نفت ۳۵ ،شرکت فعال
در صنعت نفت و  ۸۰شرکت مرتبط وجود
دارد.رییس شــهرک علمی و تحقیقاتی
اصفهان تصریح کرد :شــرکتهایی که در
این زمینه و در شهرک علمی و تحقیقاتی
اصفهان فعــال هســتند خوشــبختانه
توانســتهاند صادرات خوبی به بســیاری

سیزدهم مطرح شد .رییس کمیسیون صنایع اتاق

ترین استراتژی در شرایط حاکم بر جامعه را توسعه

نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان افزود :از آنجایی که

بازرگانی اصفهان ،با اشــاره به این نکته که در حوزه

اشتغال بیان کرد و گفت :دولت باید از تمام ظرفیت

صدور بخشــنامه های متعدد و بعضا ضد و نقیض،

صنایع شــرایط اقلیمی هر اســتان باید به صورت

کارآفرینان در راســتای اشــتغالزایی و افزایش

مشکالت زیادی برای فعاالن اقتصادی ایجاد کرده

جداگانه درنظر گرفته شــود ،تصریــح کرد :تعیین

درآمد مردم استفاده کند.رجالی تاکید کرد گزارش

است ،ضروری است این ستاد به منظور جلوگیری

صنایع اولویتدار استان با توجه به شرایط اقلیمی

موجود پس از انجام جمع بندی و ارائه راهکارهای

از تصویب قوانین مخل کســب و کار در نهاد ریاست

و تدوین برنامه تقویتی و حمایتی ،از جمله مواردی

اجرایی ،به صورت شفاف به رییس جمهورآینده ارائه

جمهوری راه اندازی شود.

عکس روز

از کشورها داشته باشــند ،هرچند تحریم
موانعی ایجاد کرد ،اما این شــرکتها به
الگوهای جدید برای صادرات روی آوردند.
قیصری عنوان کرد :صادرات محصوالت ما
به کشورهایی همچون روسیه ،آذربایجان،
مالــزی و ...بــوده و بیــش از  ۷۵۰۰نفر
متخصص دانشگاهی نیز در این شرکتها
حضور دارند و خوشبختانه با گردش مالی
خوبی نیز روبــهرو بودهایــم ،البته جلب
اعتماد صنعتگران به این شرکتها بهویژه
صنعتگــران حوزه نفت و گاز بســیار حائز
اهمیت است.

آبرسانی سیاردر
برخی نقاط شهر
اصفهان!
طــی چنــد روز گذشــته به
دلیل افزایــش دما و مصرف،
آب شــرب برخی نقاط شهر
اصفهان از طریــق تانکر های
سیار تامین شد.

اخبار
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خودکشی دخترو پسرعاشق پیشه با دستان بسته
فرماندار لردگان گفت :دختر و پســر اهل لردگان که عاشق هم بودند ،پس از مخالفت خانوادهها با
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بام ایران

صنایع تبدیلی و تکمیلی ،حلقه مفقوده درزنجیره تولید گل محمدی

خودکشی به زندگی خود پایان دادند.صالحی افزود :این دو جوان دو هفته پیش خود را به دریاچه
سد کارون انداختند.صالحی اضافه کرد :ابتدا گمان میشد آنها با یکدیگر فرار کرده اند ،اما جسد به
هم گره خورده آنان چند روز پیش در دریاچه سد کارون  ۴به کنار تاج سد رسید.اهل ایل میگویند
آنها به شیوه عاشق کشون مرگ خود را انتخاب کرده اند.

عکس :باشاگه خبرناگران جوان

تولید  ۲.۸میلیون تن آهن اسفنجی
درشرکت فوالد سفیددشت
مدیرعامل شرکت فوالد سفیددشت اظهار داشــت :با تالش و پشتکار کارکنان واحد احیا مستقیم
این شرکت تا کنون بالغ بر  ۲.۸میلیون تن آهن اسفنجی تولید شده است.
محمود ارباب زاده ،در خصوص میزان پیشــرفت طرح فوالدسازی این شــرکت نیز گفت :واحد
فوالدسازی شرکت فوالد سفیددشــت در حال حاضر به بیش از  ۸۷.۲۶درصد پیشرفت فیزیکی
رسیده و پیش بینی میشود مطابق برنامه ریزیهای صورت گرفته تا پایان امسال به بهره برداری
برسد .ارباب زاده اضافه کرد :در ســال  ۹۹بیش از  ۸۳۰هزار تن آهن اسفنجی تولید شد که نسبت
به سال  ۹۸رشد  ۱۴.۵درصدی را نشــان میدهد.وی ادامه داد :همچنین درآمد حاصل از فروش
این مقدار آهن اسفنجی  ۳۸,۵۶۶میلیارد ریال بود که با رشد  ۱۶۷درصدی همراه بود.ارباب زاده،
تامین بیش از یک میلیون تن گندله ،بومی سازی  ۳۵قلم تجهیزات و قطعات ماشین آالت ،تسویه
و قطعی شدن مالیات سال  ،۹۷پیشــرفت پروژه تصفیه خانه فاضالب و انتقال پساب ،طراحی و

بهطور میانگین از هر هکتار حدود  ۲.۸تن گل محمدی
برداشت میشود ،در حال حاضر برنامه چندانی برای

افزایش سطح زیر کشت گلمحمدی در استان نداریم

و کشاورزان عموما خود برای کشت این نوع گل اقدام
میکنند

تأمین مرکز داده ،ساختمان باسکول و پست برق  ۴۰۰کیلووات و احداث جاده دسترسی  DAرا از
اهم دستاوردهای شرکت در سال  ۹۹برشمرد.

قرارگیری فضاهای تبلیغاتی شهری دراختیارکمیته امداد
شهردار شهرکرد اظهار داشت :نهاد کمیته امداد از دستگاههای خدمترسان به خانوادههای نیازمند
که در مناسبتها و اعیاد ،طرحها و پویشهای نیکوکاری موثری برگزار میکند.
بهادر عبدالغنی افزود :فضاهای تبلیغاتی شهرداری شهرکرد در بهترین نقاط شهری مستقر هستند
که گامی موثر برای اطالعرسانی طرحهای نیکوکاری به مردم نوع دوست استان است.
عبدالغنی اضافه کرد :مشارکت و همکاری دستگاههای اداری نقش مهمی در راستای رفع مشکالت
اقتصادی خانوادههای نیازمند دارند.وی خاطر نشان کرد :بافت فرسوده از دغدغههای مسئوالن از
جمله شهرداری است که با ارائه تسهیالت و کمکهای مالی به خانوادههای تحت حمایت عالوهبر
رفع مشکل مســکن مددجویان که از مهمترین دغدغههای این نهاد اســت ،گامی موثر در زیبایی
شهری نیز برداشته خواهد شد.

براساس پیشبینی سازمان جهانی خواربار و کشاورزی ،حجم تجارت

برشمرد و گفت :گیاهان دارویی در مقایسه با محصوالت پر آب َبر زراعی

کاسته و زمینه مناسب برای توسعه بخش کشاورزی فراهم میکند و به

گیاهان دارویی تا سال ۲۰۵۰با رشــدی  ۱۰۰برابری به پنج هزار میلیارد

نیاز آبی کمتر و همچنین درآمد بیشتری دارند.

افزایش تولیدات ،بهرهوری ،ایجاد فرصتهای شغلی ،تامین نیازهای

دالر میرسد بنابراین با توجه به ظرفیتهای بسیار خوب کشور در زمینه
گیاهان دارویی باید برای افزایش سهم خود از این بازار پر سود تالشها
بیشــتر و با برنامهتر شوند.دشــتها و کوهســتانهای چهارمحال و
بختیاری نیز به واسطه شرایط خاص اقلیمی ،توپوگرافی و اکولوژیکی
از این خوان گسترده بیبهره نیستند و این استان از تنوع و غنای ویژهای
در بحث گیاهان برخوردار است.استان هزار و  ۴۰۰گونه گیاهی دارویی،
صنعتی و خوراکی دارد ،گیاهانی که اگر سرمایهها به سوی آنها سوق
داده شود میتوانند توسعه و بهبود شــرایط اقتصادی را برای استان به

انصراف یک نامزد انتخابات شورای شهردربروجن
علیرضا احمدی آشجردی با حضور در فرمانداری شهرستان بروجن به صورت کتبی انصراف خود را
از ادامه حضور در ششمین دوره انتخابات شورای اسالمی شهر اعالم کرد.با انصراف داوطلب مذکور،
هماکنون  ۳۱داوطلب ( ۲۹مرد ۲ ،زن) برایکسب  ۷کرسی درشورای اسالمی شهربروجن با یکدیگر
رقابت میکنند.مهلت قانونی تبلیغات کاندیداهای ریاست جمهوری از هفتم خرداد ماه آغاز و تا ۲۶
خرداد به مدت  ۲۰روز ادامه دارد ،همچنین مهلت قانونی تبلیغات کاندیداهای شــوراهای اسالمی
شهر و روســتا از  ۲۰خرداد آغاز و تا  ۲۶خرداد ماه به مدت یک هفته ادامه خواهد داشت.انتخابات
ششمین دوره شوراهای اسالمی شهری ،روستایی و عشایری همزمان با سیزدهمین دوره انتخابات
رییس جمهوری در تاریخ  ۲۸خرداد  ۱۴۰۰برگزار خواهد شد.

ارمغان آورند.

گردش مالی  ۲۲هزارمیلیارد ریالی صنعت گل محمدی درکشور

منطقهای منجر میشــود.اعظم شــیخ سامانی ،کارشــناس مسئول

مشاور وزیر جهاد کشــاورزی و مجری طرح ملی گیاهان دارویی این

گیاهان دارویی سازمان جهادکشــاورزی چهارمحال و بختیاری اظهار

وزارتخانه ،از گردش ۲هزار و ۲۰۰میلیــارد تومانی صنعت گل محمدی
خبرداد .حسین زینلی با بیان اینکه سطح زیرکشت گل محمدی در دنیا
 ۴۵هزار هکتار است که  ۷۰درصد آن به ایران اختصاص دارد ،افزود :از
 ۲۶۵هزارهکتار سطح زیرکشت گیاهان دارویی در کشور ۳۰هزارهکتار
آن به گل محمدی اختصاص دارد.زینلی با پیش بینی تولید  ۶۰هزارتن
گل محمدی در کشور سیاست جهادکشاورزی را کاهش خام فروشی
وتغییر درتکنولوژی و تولید بیشــتر محصوالت و فــرآوری کامل این

گیاهان دارویی ،محصوالت مناسبی برای تغییرالگوی کشت

محصول تارسیدن به تولید اسانس ،ادکلن ،فلیورها و عطرهمراه باارزش

مدیرامورباغبانی جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری با تاکید براینکه

افزوده به مراتــب باالتر عنوان کرد.زینلی ادامه داد :امســال با رویکرد

با مطرح شدن سند توسعه کشت گیاهان دارویی از سال  ۱۳۹۵کشت

جدید دراین صنعت  ۳۰درصد گل تولیدی به غنچه خشــک که از بازار

این گیاهان به صورت جدی در استان آغاز شــده است ،اظهار داشت:

پســندی باالیی در داخل وخارج از کشوربرخورداراست ،تبدیل خواهد

مطابق برنامه ششم ســاالنه باید  ۳۰۰هکتار توسعه گیاهان دارویی در

شد.وی صادرات  ۳۰۲تن غنچه خشــک گل محمدی  ۴میلیون لیتر

استان داشته باشیم ،ولی ما بیش از این مقدار حرکت کردهایم.شیرانی

گالب و  ۲و نیم تن اسانس به خارج از کشور را بخشی از ظرفیت تجاری

کاهش بارش ها ،خشکســالیهای پی در پی و ضرورت تغییر الگوی

صنعت گل محمدی عنوان کرد.

کشت را از جمله دالیل حرکت به سمت کشت گیاهان دارویی در استان

صنایع تبدیلی از میزان بیکاریهای دائمی و فصلی در مناطق روستایی

رییس دانشگاه علوم پزشکی
شهرکر اعالم کرد:

کشاورزی شهرستان در گرو اجرای طرح انتقال آب است ،گفت :پیگیریهای
انجام شده نقشــه آب کره بس طراحی و براورد قیمت صورت گرفته است که

سه شهرستان چهارمحال
و بختیاری دروضعیت زرد
کرونایی قراردارند

خانجانی اضافه کرد :از دیگر مزایای انتقال آب کره بس به دشــت خانمیرزا

رییس دانشــگاه علوم پزشــکی ،خدمات

پس ازانعقاد قرارداد عملیات اجرایی توسط شرکت خصوصی شروع میشود.
محمد صادق خانجانــی افزود :با اجرای این طــرح در  ۲۳هزار هکتار زمین،
کمک به افزایش تولید محصوالت کشاورزی و اشــتغال پایدار به تعداد پنج
هزار و  ۵۰۰نفر میشود.
جلوگیری از برداشــت بی رویه آب از چاههــای و منابع زیر زمینی اســت و
همچنین ســطح آب ســفرههای زیرزمینی باال آمده که این کار باعث رونق
کشاورزی و حفظ محیط زیست میشــود.او ادامه داد :شهرستان خانمیرزا
 ۲۷هزار هکتار اراضی شامل  ۱۸هزار هکتار آبی ۸ ،هزار هکتار دیم و یک هزار
باغ داراســت و در بخش دام و طیور حدود  ۱۲۰هزار دام ســبک و  ۱۰هزار دام
سنگین دارد.خانجانی گفت :در شهرســتان  ۱۰۰هکتار کشت سیاه دانه و ۷۰
هکتار کشت کلزا داریم که هدف از کشــت کلزا به خاطر وجود و جلوگیری از

تحریمهاست ۸۰ ،درصد روغن نباتی کشور ما از خارج کشور وارد میشود که
باید با برنامهریزی بیشترسطحکشتکلزا و دیگرمحصوالت را باال برده تاکشور
ما به یک خودکفایی رســیده و خودمان صادر کننده روغن ودیگرمحصوالت
باشیم.وی افزود :از زمان تاسیس این مدیریت تاکنون بالغ بر  ۳۵۰هکتار از
اراضی این شهرستان آبیاری بارانی شده و  ۲۸۰هکتار در حال تشکیل پرونده و
اجرای سیستم آبیاری است که تسهیالت بالعوض مورد نیاز به مردم پرداخت
شده و یا در حال پرداخت است.

بهداشــتی و درمانی چهارمحال و بختیاری
گفت :طی دو روز گذشته  ۳۰۱بیمار با عالئم

 ۵۷بیمار با عالئم مشکوک به این بیماری در
مراکز درمانی بستری شدهاند.
مجید شــیرانی افــزود :به تازگــی نتیجه

برنامه راهبردی شهرداری شهرکرد  ۶۰درصد پیشرفت دارد

مثبت قطعی اعالم شد.

این شهرداری از سوی مشاور در حال انجام و به ۶۰
درصد پیشرفت فیزیکی رسیده است.
بهادر عبدالغنــی تاکید کرد :ایــن برنامه در قالب

وی ،ایجــاد فرصتهــای جدید ســرمایهگذاری

 ۶کارگروه پیگیری و از خروجی آن در ســالهای

و جــذب ســرمایهگذاران در شــهرکرد را ضروری

آینــده بهعنوان نقشــه راه شــهرداری شــهرکرد

دانســت و یادآور شد :ســازمانهای زیرمجموعه

بهرهبرداری میشود.

شــهرداری مرکز چهارمحال و بختیــاری مکلفند

وی ،اولویتبندی در اجرای طرحهای شــهرداری

برای تحقق این مهم ،همــکاری الزم را با مدیریت

شهرکرد و سازمانهای زیرمجموعه این شهرداری

در اســتان گزارش شــد ،مجموع فوتیهای

را ضروری دانســت و افزود :اعتبار الزم برای اجرا،
تکمیــل و بهرهبرداری از طرحهای ســازمانهای
زیرمجوعه این شــهرداری براســاس سرعت در

مناسبســازی اماکن عمومی بــرای معلوالن و

آســفالت ،توســعه فضای سبز ،پیشــرفت طرح

معرفی طر حهای اولویــتدار تخصیص مییابد.

جانبازان اظهار داشت :براساس قانون و در راستای

ممیــزی و کارخانــه بازیافت پســماند از ســوی

عبدالغنــی به ضرورت اســتفاده از پســاب برای

حمایت از معلوالن و جانبازان باید دسترسیهای

سازمانهای مرتبط در شهرداری شهرکرد پیگیری

آبیاری فضاهای سبز شــهری در مرکز چهارمحال

الزم بهمنظور اســتفاده این گروه از فضاها ،معابر و

و نتیجه آن اعالم شود.

تحدید حدود اختصاصی
 3/68شــماره نامه 1400/03/13-140085602033001023 :نظر به اینکه
تمامی ششدانگ یکدرب باغ محصور و مشجر معروف پنج رجلی به انضمام دو
چشمه مستراح متصل به آن و یک اصله درخت گردو در قسمت شرقی باغ پالک
ثبتی  133فرعی از  -193اصلی واقع در طرق جز بخش  11حوزه ثبتی نطنز که
طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام خانم حشمت محمدی مسعودی فرزند عباس
و غیره در جریان ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده

است .اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده  15قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده
تحدید حدود پالک مرقوم در روز شنبه مورخ  1400/05/03ساعت  10صبح در
محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار
می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات
مالکین یا مجاورین مطابق ماده  20قانون ثبــت از تاریخ تنظیم صورتمجلس
تحدیدی تا  30روز پذیرفته خواهد شد .مالف 1146739:علی جوانی رئیس
اداره ثبت اسناد و امالک نطنز

حمایتهای الزم از این سرمایهگذاران با پرداخت تسهیالت و  ...انجام
خواهد شــد.گل محمدی یکی از ظرفیت بســیاری مهم برای توسعه
بخش کشاورزی به شمار میرود که این استان ظرفیت تبدیل به یکی
از قطبهای تولید گل محمدی را در کشور دارد.

فرمانده انتظامی شهرســتان بروجن اظهار داشــت :پس از دریافت اخباری مبنی بر نگهداری و
اســتفاده غیرمجاز دســتگاههای اســتخراج ارز دیجیتال در یک انبار واقع در قطب صنعتی شهر
بروجن ،بررسی موضوع در دستور کار ماموران قرار گرفت.سرهنگ مسلم احمدی افزود :ماموران
انتظامی پس از انجام هماهنگیهای الزم با مقام قضایی به محل مذکور اعزام و در بازرســی از آن
مکان ۲۰ ،دستگاه استخراج ارز دیجیتال قاچاق را کشف کردند.سرهنگ احمدی با اشاره به اینکه
کارشناسان ارزش دستگاههای مکشــوفه را  ۸میلیارد ریال برآورد کردند ،اضافه کرد :در این رابطه
یک نفر شناسایی و پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شد.

شهرستان اردل آغاز شده است و تا پایان خرداد ماه ادامه دارد.روح ا...سعیدی با بیان اینکه میزان
برداشت موسیر در هر هکتار سه تن اســت ،افزود :بیشتر اراضی کشت شــده در بخش مرکزی،
همچون روستاهای سرپیر ،لشتر ،عباس آباد و مرادآباد است.ســعیدی اضافه کرد :موسیر جزو
خانواده سیر و پیاز است و برگهای آن بلند و میان تهی و گلهایش به رنگ سرخ یا بنفش است.
وی ادامه داد :موسیر سرشار از ویتامین  ،Cپتاسیم ،فیبر ،اسید فولیک ،آهن و کلسیم است و منبع
خوبی از پروتئین محسوب میشود.

هستند که از این تعداد  ۱۵۷نفر مثبت قطعی

فوتی ناشــی از ابتال به بیمــاری کووید_۱۹

شــهرداری شــهرکرد همچنین با اشــاره به لزوم

مرتبط با گلمحمدی و اسانسگیری این نوع گل ورود پیدا کنند ،قطعا

معاون میراثفرهنگی ادارهکل میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی چهارمحال و بختیاری

برای رد یا تایید بیماریشان هستند.

صکوک ،خرید نردبان آتشنشانی ،اجرای نهضت

سرمایهگذاری میتوانند برای بحث راهاندازی صنایع تبدیلی و تکمیلی

 ۱۳۰بنای تاریخی درچهارمحال و بختیاری
نیازمند مرمت اضطراری است

وی با ابراز تاسف از اینکه ،اخیرا  ۲مورد جدید

شهرداری داشته باشند.

مورد قبول است و باید بحث فرآوری و اسانسگیری این نوع گل را در
چهارمحال و بختیاری دنبال کنیم.شیخ سامانی اضافه کرد :متقاضیان

شــیرانی اضافه کرد :هم اکنــون  ۱۹۶بیمار

و مابقی در انتظار پاســخ نتایج آزمایشــات

ســرمایهگذاری و مشــارکتهای مردمــی این

گلمحمدی اعمال میشــد ،اما اکنون ســطح زیر کشت گلمحمدی

کشف  ۲۰دستگاه ماینرقاچاق دربروجن

مراکز درمانی استان تحت مراقبت و درمان

حمل و نقل عمومی ایجاد شود.

ارائه قلمههای گلمحمدی بهصورت یارانهای به کشاورزان برای کشت

خبرخوان

مثبت قطعی و مشکوک به بیماری کرونا در

عبدالغنــی گفت :میزان موفقیــت در جذب اوراق

وی افزود :در گذشته سیاستهای تشــویقی با پرداخت تسهیالت و

اســتان مراجعه داشــته اند که از این تعداد

شهردار شهرکرد ؛

سریعتر آن ضروری است.

نوع گل اقدام میکنند.

مدیر جهاد کشاورزی اردل گفت :عملیات برداشت موسیر در ســطح  ۵۰هکتار از اراضی کشاورزی

بهداشتی و درمانی ســرپایی و بیمارستانی

به کووید_ ۱۹در مراکز بیمارســتانی استان،

شهردار شــهرکرد گفت :برنامه راهبردی پنج ساله

گلمحمدی در استان نداریم و کشــاورزان عموما خود برای کشت این

آغازبرداشت گیاه دارویی موسیرازمزارع اردل

سرپایی و  ۱۰نفر از بستری شدگان مشکوک

و بختیاری اشــاره و تصریح کرد :در این راستا یک

میشود ،در حال حاضر برنامه چندانی برای افزایش سطح زیر کشت

بالینی مشــکوک به بیماری کرونا به مراکز

تســت  ۵۷نفر از مراجعه کنندگان در بخش

طرح در قالب  ۱۸بند آماده شده که اجرایی شدن

داشت :بهطور میانگین از هر هکتار حدود  ۲.۸تن گل محمدی برداشت

خبر روز

اجرای طرح انتقال آب ،بخش کشاورزی خانمیرزا را رونق میبخشد
مدیر جهاد کشــاورزی خانمیرزا با اشاره به اینکه توســعه اقتصادی بخش

اساســی ،پیوند با دیگر بخشهای اقتصادی و کاهش نابرابریهای

ناشــی از ابتال به این بیماری در چهارمحال
و بختیــاری را  ۱۱۱۹نفر اعالم کــرد و افزود:
هم اکنون  ۲۳بیمار با شرایط بحرانی و حال
عمومی نسبتا بد در بخشهای مراقبت ویژه
مراکز درمانی استان تحت مراقبت و درمان
هستند.

گفت ۱۳۰ :بنای تاریخی دراین استان به مرمت اضطراری نیازدارد و نیازمند تخصیص اعتبارات مورد
نیاز است.کوروش بابائیان تاکید کرد :برای مرمت اضطراری این تعداد بنای تاریخی به  ۱۸۰میلیارد
ریال اعتبار نیاز است ،این در حالی است که در سال  ۱۳۹۹تنها  ۱۳میلیارد ریال اعتبار استانی برای
مرمت بناهای تاریخی استان اختصاص یافت که به هیچوجه پاسخگو نیست.
بابائیان تصریح کــرد :تغییر کاربری برخی بناهای تاریخی اســتان با هدف جذب ســرمایهگذار
بهمنظور مرمت ،حفظ و نگهداری این بناها ،ایجاد اشــتغال و رونــق اقتصادی مناطق مختلف در
دستور کار میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی قرار دارد؛ اما هنوز با استقبال سرمایهگذاران
مواجه نشده است.بابائیان اظهار داشــت :این اســتان  ۷۶۰اثر تاریخی ۴۶ ،اثر تعیین حریم۱۲ ،
هزار شــیء منقــول ۲۴ ،هــزار شــیء فرهنگــی دارای ارزش تاریخی ،ســه روســتای بافت
تاریخی ۱۵ ،روستای هدف گردشــگری موجود اســت و  ۲۳موزه دولتی ،خصوصی و مشارکتی
فعالیت دارد.

اشتغال  ۷۵مددجوی چهارمحالی دربخش صنایع دستی
معاون اشتغال و خودکفاییکمیته امداد استان چهارمحال و بختیاری بیانکرد :ایجاد زمینه اشتغال
خانگی زنان سرپرست خانوار در راستای تامین بخشی از هزینههای اقتصادی از رویکردهای این
نهاد است.مهدی امیری بابیان اینکه حرفه گوهرتراشی از رشتههای نوین صنایع دستی افزود۳۱ :
بانوی مددجوی استان با گذراندن  ۸۰ساعت دوره آموزشی توسط یکی از اساتید این حرفه در استان
و دریافت لوازم مورد نیاز فعالیت خود را آغاز کردهاند.
امیری خاطر نشان کرد :دستگاه و لوازم مورد نیاز به صورت رایگان در اختیار مددجویان قرار گرفته
و دورههای آموزشی با رعایت پروتکلهای بهداشتی و رعایت فاصله اجتماعی برگزار شده است.

جامعه

بامسئولان
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خدمت رسانی مراکزثبت احوال درروزانتخابات
مراکز ثبت احوال استان اصفهان پنجشــنبه و جمعه تا پایان وقت ،پاسخگوی مراجعه کنندگان

درحالیکه دربرخی ازاستان ها خیزش موج پنجمکرونا آغازشده مسئوالن علوم پزشکی اصفهان خبرازکاهش آمارکرونا می دهند؛

هستند.مدیر کل ثبت احوال استان اصفهان در گفت وگوی زنده اینترنتی بخش خبری  ۲۰شبکه
اصفهان ،ارائه خدمات این مراکز را در روز انتخابات برای صدور شناســنامه فعال دانست و گفت:

چالش کاهش و افزایش!

اولویت این هفته ادارههای ثبت احوال استان صدور شناسنامه و رفع مغایرتهای شناسنامهای
است.حسین غفرانی از شهروندان خواست در این هفته تنها برای مواردی که به انتخابات مربوط
است ،مراجعه کنند.

رییس پلیس راه فرماندهی انتظامی اصفهان:

بیشترین درصد وقوع سوانح رانندگی دراستان
مربوط به واژگونی خودرو است
رییس پلیس راه فرماندهی انتظامی اصفهان گفت :بیشترین درصد وقوع سوانح رانندگی در این

تعداد بیماران جدید بستری در چند روز اخیر بین  ۱۳۰تا

 ۱۴۰نفر بود و کل بیماران دارای عالئم کرونا ،بستری در
بیمارستانها درمحدوده  ۸۵۰تا  ۹۰۰نفراست ،اگررفتارهای

مردم در روزهای آینده به سمت تجمعی و عادی انگاری

پیش برود این احتمال وجود دارد که آمار کرونا در اواخر

خرداد افزایش یابد

خطه بر اساس آمارگردآوری شده در  ۲ماه اول امســال به واژگونی خودروها تعلق دارد.سرهنگ
اصغر زارع افزود :توجه نکردن به جلو و ســبقت غیرمجاز عامل بیشترین وقوع تصادفات  ۲ماه
گذشته در این استان و دلیل آن هم بهطور عمده ناشی از خســتگی و خواب آلودگی و همچنین
سبقتهای غیر مجاز در راههای  ۲طرفه گزارش شده است.سرهنگ زارع گفت :شدت برخوردها
در این نوع حوادث (سبقت غیر مجاز) باالســت و به طور طبیعی آسیب دیدگان در این حوادث و
تلفات آن بیشتر هســتند.رییس پلیس راه فرماندهی انتظامی اصفهان اظهار داشت :تصادفات
برون شهری استان اصفهان در اردیبهشت امسال کاهش پیدا کرد؛ اما با توجه به افزایش ترددها
در فروردین امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ،با افزایش تصادفها مواجه شدیم.وی با
اشاره به تجزیه و تحلیل آمار  ۲ماه اول سال تصادفات در استان اصفهان گفت ۳۲ :درصد تصادفات
منجر به فوت و جرح مربوط به غرب اســتان ۲۴،درصد شمال اســتان ۲۱،درصد شرق استان و
جنوب استان  ۱۸درصد این تصادفات را به خود اختصاص داده است.سرهنگ زارع اضافه کرد:
 ۴۸درصد تصادفات از لحاظ نوع برخورد در این مدت از نوع واژگونی (تک وسیله ای) ۲۶ ،درصد
 ۲وسیله با هم و  ۱۶درصد برخورد با موتورسیکلت بوده است.

پس ازماه ها باالخره آماررشدکرونا متوقف

بستگی داردکه اگرافراد سهل انگاریکنند به شرایط حاد بازمیگردیم.وی

تجمعات قبل ازانتخابات است،گفت :درمورد سفرهای انتخاباتی ،مشورتی

و تعداد مبتالیان رو بهکاهشگذاشته است؛

با بیان این که سرعت کاهش آمار بیماران کرونایی در استان طی چند روز

با ستاد کرونا استان انجام شــد و ما اعالم کردیم باتوجه به اینکه هنوز۳۰

اتفاقیکه پیش ازاین تقریبا پنج ماه پیش رخ دادا ولی با ســهل انگاری

اخیر کند شده اســت ،ادامه داد :تعداد بیماران جدید بستری در چند روز

درصد تست های کرونا در استان مثبت است موافق سفرهای انتخاباتی

مردم و مسئوالن روزهایی سختی به استان تحمیل شد .مهارکرونا درحالی

اخیر بین  ۱۳۰تا  ۱۴۰نفر بود و کل بیماران دارای عالئم کرونا ،بســتری در

نیستم ،چراکه شرایط استان شکنده است و نباید تجمعی برگزارشود.

ازسوی مسئوالن اعالم شدهکه درروزهای اخیربه وفورتجمعات انتخاباتی

پریسا سعادت

ضرورت استفاده ازظرفیت نخبگان و دانشگاهیان
دردولت آینده

بیمارســتانها در محدوده  ۸۵۰تا  ۹۰۰نفر اســت ،اگر رفتارهای مردم در

پس از تجمع خطرناکی کــه در میتینگ انتخاباتی رییســی در اهواز رخ

رییس دانشگاه آزاد اســامی اســتان اصفهان عنوان کرد :دولت آینده باید از ظرفیت نخبگان و

درسطح شهرمشاهده شده است .هرچند اغلب این برنامه ها درفضای باز

روزهای آینده به ســمت تجمعی و عادی انگاری پیش برود این احتمال

داد ،ستاد مقابله با کرونا اخطارهای جدی در مقابله با این گونه تجمعات

دانشگاهیان برای تحول کشــور در ابعاد مختلف اقتصادی ،فرهنگی ،صنعتی ،کشاورزی و تولید

و فاصله گذاری صورت گرفته؛ اما نباید از خطر ازدحام جمعیت غافل بود.

وجود داردکه آمارکرونا دراواخرخرداد افزایش یابد .درهمین زمینه رییس

صادر کرد .واکنش های منفی در افکار عمومی نیز بسیاری از کاندیداها را

استفاده کند .پیام نجفی گفت :انتخاب یک دولت کارآمد و انقالبی با میزان مشارکت قابل قبول

موضوعیکه مسئوالن علوم پزشکی اصفهان هم نسبت به آن اظهارنگرانی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه نگرانی ما برای روز انتخابات

نسبت به این مسئله حساس کرد؛ اما آنچه ممکن است دوباره موج تازه

نیاز امروز جامعه است ،امیدوارم با استقرار چنین دولتی از ظرفیت بیبدیل نخبگان و دانشگاهیان

کرده اند.به تازگی سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اعالمکردهکه

نیست ،بلکه نگرانی ازتجمعات قبل ازانتخابات است ،درمورد لغو سفرهای

ای از بیماری را در کشور و استان اصفهان راه بیندازد همین ساده انگاری و

برای تحول در ابعاد مختلف اقتصادی ،فرهنگی ،صنعتی ،کشاورزی و تولید استفاده شود.نجفی

آمار بستری ،فوت و تعداد موارد جدید ابتال به بیماری کووید  ۱۹در استان

انتخاباتی به استان گفت :مشورتی با ستاد کرونا استان انجام شد و اعالم

تصور مهار کرونا در میان مردم است .هر چند برخی از کاندیداها سفر خود

بیان کرد :آنچه از یک عنصر دانشگاهی و دانشجوی امروز مورد انتظار است ،صرفا حضور در پای

کاهش یافته و ادامه این روند کاهشی به برگزار نشدن تجمعات و رعایت

کردیم باتوجه به اینکه هنوز ۳۰درصد تســتهای کرونا در استان مثبت و

به اصفهان را لغوکرده اند ولی تجمعات و ستادهای انتخاباتی به خصوص

صندوقهای رای نیســت؛ بلکه بهعنوان یک دانشــجوی فعال باید مزایا و اهداف حضور در پای

پروتکلهای بهداشتی مقابله با کرونا به ویژه در اواخر خرداد بستگی دارد.

شرایط شکننده است ،موافق سفرهای انتخاباتی نیستم.طاهره چنگیز با

در این روزهای آخر به شدت فعال هستند .به همین دلیل تجمعات بدون

صندوقهای رای را برای دیگران تشریح کند تا مشارکت آگاهانه افزایش یابد.وی افزود :دشمنان

آرش نجیمی درخصوص آخرین وضعیتکرونا ویروس دراستان اصفهان،

اشــاره به اینکه پروتکلهای بهداشــتی برای روز انتخابات اعالم شده و

شک در این مکان ها شــکل خواهد گرفت .اینکه مردم به تصور فروکش

و رسانههای وابسته به آن درصدد تحریف و تخریب آرمانها و اهداف انقالب اسالمی هستند ،از

اظهارکرد :روند شــیوع ،ابتال و بســتریکرونا ویروس دراستان اصفهان

امیدواریم رعایت شود ،اظهار کرد :برای شرکت در انتخابات و حضور پای

کردن کرونا موارد بهداشــتی را رعایت نکنند می توانــد به راحتی موجی

این رو قشر دانشگاهی باید با رصد دقیق فعالیت آنها ،نسبت به روشنگری و اقناع افکار عمومی

کاهشی است و موارد ابتال نسبت به ابتدای خردادماه کاهش دارد و از ۲۵

صندوقهای رای لزومی ندارد مردم دغدغه و نگرانی داشته باشند .تعداد

کشنده تر از قبل در استان ایجاد کند .الزم است نهادهای بهداشتی در کنار

کوشا باشــد؛ چراکه نگاه جامعه به قشر دانشگاهی متفاوت از سایر اقشــار کشور است.رییس

درصد به حدود  ۲۰درصد رسیده است ،با وجود اینکه آمارهاکاهشی است

صندوقهای رای امسال بیشتر از قبل شده و ساعت رای گیری طوالنیتر

شور و نشــاط انتخاباتی رســالت خود در آگاهی دهی و نظارت بر رعایت

دانشگاه آزاد اسالمی اســتان اصفهان مطرح کرد :ملت ایران حاکم بر سرنوشت خود هستند و

اما به این معنا نیستکه این وضعیت تداوم داشته باشد و قطعا باقی ماندن

شده ،اماکسانیکه دغدغه دارند بهتراست درساعات اول مراجعهکنند.وی

شــیوه نامه های مقابله با کرونا را جدی بگیرند تا بار دیگر شاهد اتفاقات

 ۲۸خرداد پای صندوقهای رای حاضر خواهند شــد؛ چراکه انتخابات به نوعی دخالت و اختیار

در شــرایط فعلی به رعایت پروتکلهای بهداشــتی مقابله با شیوع کرونا

با تاکید بر اینکه نگرانی ما بــرای روز رای گیری نیســت ،بلکه نگرانی از

ناگوارنباشیم.

تصمیمگیری برای سرنوشت کشور است.

خبر روز

ناجا
قوطیهای تریاکی درسمیرم
فرمانده انتظامی شهرســتان ســمیرم گفت :ماموران انتظامی شهرستان ســمیرم حین کنترل
خودروهای عبوری در محور «آباده-حنا» به یک سواری پژو  ۴۰۵مشکوک و آن را متوقف کردند.
ســرهنگ ســهراب قرقانی افزود :در
بازرسی تخصصی از این خودرو  ۱۶کیلو
و  ۵۰۰گرم تریاک که در  ۱۶قوطی جاساز
شده بود ،کشف شــد.فرمانده انتظامی
شهرســتان ســمیرم ادامه داد :در این
خصوص  ۲ســوداگر مرگ نیز دستگیر
که تحویــل مراجــع قضایی شــدند.
ســرهنگ قرقانی تاکید کــرد :نیروی
انتظامــی شــبانه روز و در اقصی نقاط
کشور با سوداگران مرگ و قاچاقچیان
افیونی برخورد قاطع و قانونی میکند و هرگز اجازه جوالن و سرکشی به آنان نخواهد داد.

کشف سوخت قاچاق دراستان اصفهان
رییس پلیس امنیت اقتصادی اســتان اصفهان بیان داشــت :ماموران پلیس امنیت اقتصادی
اصفهان با اشــراف اطالعاتی که داشــتند از بارگیری سوخت قاچاق توســط یک کامیون کشنده
تانکر دار مطلع و وارد عمل شدند.ســرهنگ کامران ریاحی افزود :خــودروی مورد نظر در یکی از
محورهای مواصالتی اســتان اصفهان شناسایی و توقیف شد که در بازرســی از آن  ۳۲هزار لیتر
گازوییل قاچاق کشف شد.
وی ادامه داد :همچنین گزارشــی مبنی بر دپوی گازوییل قاچاق در  ۲مخزن واصل شــد که پس
از هماهنگیهای الزم گروهی از ماموران به محل مورد نظر اعزام شــدند.این مقام انتظامی بیان
داشــت :در بازرســی از محل مورد نظر و مخزنهایی که در آنجا بود  ۱۹هزار لیتر گازوییل قاچاق
کشف شد.سرهنگ ریاحی تصریح کرد :در مجموع طی  ۲عملیات جداگانه  ۵۱هزار لیتر گازوییل
قاچاق کشــف و  ۲نفر نیز در این رابطه دســتگیر شــدند.رییس پلیس امنیت اقتصادی استان
اصفهان ضمن تاکید بر عزم پلیس در برخورد با قاچاق فرآوردههای نفتی خاطر نشان کرد :پدیده
قاچاق عالوه بر ضربه زدن به اقتصاد کشور ،زمینه ســاز جرائم دیگر در سطح جامعه نیز میشود
که از عموم مردم تقاضا میشــود هر گونه اخبار مربوطه را از طریق تماس با سامانه  ۱۱۰به پلیس
اطالع دهند.

مدیرکل بیمه سالمت استان:

 ۸۹درصد مطب
پزشکان به سامانه نسخه
الکترونیک وصل شدهاند
مدیرکل بیمه ســامت اســتان اصفهان
اعالم کرد :هــم اکنــون  ۸۹درصد مطب
پزشــکان ۹۶ ،درصــد مراکــز شــامل
داروخانههــا ،آزمایشــگا هها و مراکــز

تقاضا میکند.
سرهنگ براتی ادامه داد:فردشاکی نیز فریب خورده و مبلغ درخواستی را با وجود هشدار پلیس
درخصوص ســایتهای تبلیغی مبنی بر عدم واریــز وجه تا قبل از تحویــل کاال یا خدمات بدون
دریافت هیچ گونه مدرک و نشانی ،به حساب آن فرد شیاد واریز میکند.این مقام انتظامی بیان
داشت :ماموران پلیس فتا با بررسیهای تخصصی در فضای مجازی متهم را در یکی از استانهای
غربی شناسایی کردند.

خانوادهها ازابتال بهکروناست و مسائل اقتصادی دردرجه بعد قراردارد.وی با اشاره به اینکه یکی ازوظایف اصلی مسئوالن آموزش و پرورش حفظ سالمت دانشآموزان
است ،اظهارداشت :این اطمینان به خانوادهها داده میشودکه اگرفرزندان شان برای امتحان به مدرسه آمدند و یا با احتمال مهارکرونا و تصمیم ستاد ملی مقابله با این
ویروس ،شرایط حضورآنها برای تحصیل فراهم شد ،هیچ نگرانی نداشته باشند .استاندارخاطرنشانکرد :دراین راستا مقررشدکارگروهی توسط معاونان وکارشناسان
آموزش و پرورش به منظوردستیابی به راهکارهای مختلف برای برطرفکردن دالیل ترک تحصیل پنهان دانش آموزان تشکیل شود .وی همچنین تاکیدکرد :باید درباره
حساسیتزدایی نسبت به مسئلهکرونا درجامعه توسط وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی اقدام الزم صورتگیرد.رضایی تصریحکرد :باید درصورت اطمینان ستاد
ملی مقابله باکرونا ازکمرنگ شدن شیوع این بیماری درجامعه ،امکان فعالیت به مدارس ،دانشگاه ها و مراسم مذهبی داده شود.

زنان چه زمانی نمیتوانند خون اهدا کنند؟

بیمارستانهای دولتی در استان به سامانه
نسخه الکترونیک متصل شده اند.
حســین بانــک  ،با بیــان اینکــه در این
شرایط و در فرصت کمی که اجرای نسخه
الکترونیکی را در اســتان اصفهان شروع
کردیم ،اقدامات انجام شده جای قدردانی
دارد ،گفت :قــرار بود نســخه الکترونیک
در بستر سپاس انجام شــود و شروع به
نوشــتن برنامه ای خاص کردیــم ،اما در
نهایت قرار شــد در اســتان اصفهان نیز از
همان مسیری که در کشور انجام می شود،
دنبال شود.
مدیرکل بیمه ســامت اســتان اصفهان
افــزود :هــم اکنــون  ۸۹درصــد مطب
پزشــکان ۹۶ ،درصــد مراکــز شــامل
داروخانههــا ،آزمایشــگا هها و مراکــز
تصویربرداری ۷۷ ،درصــد درمانگا ههای
دولتــی و خصوصــی غیردانشــگاهی
و خیریــه ۹۵ ،درصــد بیمارســتا نها

باورهای نادرســت باعث شــده زنــان در جامعه ما
مشارکت کمتری برای اهدای خون داشته باشند ،به
طوری که در اســتان اصفهان  ۹۷درصد اهداکنندگان
خون مردان و تنها ســه درصد زنان هستند.همه افراد
سالمی که در سنین  ۱۸تا  ۶۰سال قرار دارند میتوانند
خون اهدا کنند و عالوه بر کمــک به همنوعان خود ،از
مزایای اهدای خون برای سالمتی بهرهمند شوند .در
این زمینه تفاوتی میان زنان و مردان وجود ندارد ،اما
زنان در صورت داشتن برخی شــرایط ،به طور موقت

عکس روز

و  ۱۰۰درصــد بیمارســتانهای دولتی در

بسته های اهدایی
دهه کرامت به
کودکان بیمار

پایینی دارد ،گفت :استان اصفهان نسبت

گروه خیریه مردمی طلوع به

اســتان به ســامانه نســخه الکترونیک

فرمانده انتظامی شهرســتان خمینیشهر گفت:در پی شکایت یکی از شــهروندان مبنی بر اینکه

گوشی موبایل» مواجه شده و با فرد مورد نظر تماس برقرار میکند که از او مبلغ  ۳۷میلیون ریال

بهگزارشی درباره ترک تحصیل پنهان برخی ازدانشآموزان ابتدایی درشرایطکرونایی افزود :ازمجموع  ٩عاملیکه به عنوان دلیل این امرقید شده ،مهم ترین عامل ترس

خیریه ۹۵ ،درصد بیمارستانها و  ۱۰۰درصد

این مراکز نســخه الکترونیک ارسال می

براتی اظهار کرد :شاکی مدعی بود در سایت تبلیغاتی کانال تلگرام با یک آگهی در زمینه«فروش

استانداراصفهانگفت :اگربنا برتصمیم ستاد ملیکرونا قرارشد مدارس دراول مهربازگشایی شود  ،خانوادهها هیچ نگرانی ازاین بابت نداشته باشند .عباس رضایی با اشاره

دولتــی و خصوصــی غیردانشــگاهی و

کالهبرداری اینترنتی درقالب فروش گوشی موبایل
رسیدگی به موضوع در دستور کار ماموران پلیس فتا این فرماندهی قرار گرفت .سرهنگ غالمرضا

خانوادهها نگران بازگشایی مدارس نباشند

تصویربرداری ۷۷ ،درصــد درمانگا ههای

متصــل شــدهاند.وی با یــادآوری اینکه

فردی ناشــناس در کانال تلگرام او را فریب داده و مبلغ  ۳۷میلیون ریال از او کالهبرداری کرده،

استاندار اصفهان:

کنند ،اما نسخه نویسی الکترونیک درصد
به کشــور در میانه های جــدول قرار دارد،
درحالی که هدف اصلی نســخه نویســی
الکترونیک است ،اما نسبت به کل کشور
و انتظاراتــی که از اســتان اصفهان وجود
دارد پایین هســتیم و امیدواریم این آمار
بهتر شود.

مناسبت دهه کرامت و والدت
حضــرت فاطمــه معصومه
(س) بستههای مخصوص
کــودکان و نوجوانــان را در
بیمارســتان کودکان حضرت
علی اصغر (ع) توزیع کردند.

نمی توانند خون اهدا کنند.سعیده مهین پرور،پزشک

آهن ،مواد حاوی آهن مصرف کرده و از مصرف چای و

متخصص به مناسبت روز جهانی اهداکنندگان خون،

مواد حاویکافئین خودداریکنند تا جذب آهن مختل

اظهار کرد :یک مرد سالم در طول سال چهار بار و یک

نشود .همچنین باتوجه به اینکه ممکن است مصرف

زن سالم سه بار می تواند خون اهدا کند و فواصل بین

قرص آهن مشکالت گوارشــی ایجاد کند توصیه می

دو اهدای خون حداقل باید هشــت هفته باشد.این

شود این قرصها را شب ها مصرف کنند.مهین پرور

پزشــک متخصص حداقل وزن برای اهدای خون را

با تاکید براینکه اهدای خون ازاهمیت زیادی برخوردار

 ۵۰کیلوگرم دانســت و افزود :زنان در صورتی که یکی

است و می تواند باعث نجات جان میلیون ها نفرشود،

ازاین شــرایط را داشته باشــند نمی توانند خون اهدا

گفت :با توجه به پیشرفت علم پزشکی برای تولید خون

کنند؛ در دوران بارداری ،شش هفته بعد از زایمان ،در

مصنوعی ،همچنان خون طبیعی انسان تنها راهکاربرای

دوران شیردهی ،تا یک ســال بعد از سقط جنین و در

حفظ سالمت انسان هاست.کودکان مبتال به تاالسمی

دوران قائدگی نمی توانند خــون اهدا کنند.وی با بیان

ماژور که دو تا چهار هفته یــک بار نیازمند تزریق خون

اینکه سازمان انتقال خون برای زنان اهداکننده خون

هستند ،افرادیکه تحت اعمال جراحی قرارمیگیرند

مصرف قرصهای آهن را تــا  ۱۰روز بعد از اهدا درنظر

و افرادی کــه دچار خونریزی حاد می شــوند ازجمله

گرفته ،گفت :توصیه می شــود در کنار مصرف قرص

کسانی هستندکه ازاهدای خون سود می برند.

مستطیلسبز
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خبری ازرادو نیست؛یحیی چه تصمیمی میگیرد؟
دروازهبان دوم تیم پرســپولیس مدتی اســت که تهران را ترک کرده اســت.چندی پیش بود که
رادووشویچ دروازه بان دوم تیم پرسپولیس به دلیل عدم دریافت مطالباتش تهران را ترک کرد و

ایران -عراق؛

از آن زمان تاکنون در تمرینات پرسپولیس حضور پیدا نکرده است .یکی از اختالفات رادوشویچ با

دوئل حساس با چاشنی انتقام

باشگاه پرسپولیس ماجرای آپشن  ۱۸هزار دالری است .یحیی گل محمدی حاضر نیست تا زمان
بازگشت رادوشویچ این بند  ۱۸هزاردالری رضایت ســرمربی را امضا کند و چنانچه گلر کروات به
تهران بازنگردد به این پول نخواهد رسید .هرچند رادوشویچ به دلیل قرارداد محکمی که با باشگاه
پرسپولیس بسته و قانون جدید فیفا ،قادر است همه پول سه ســال باقی مانده از قراردادش را
از این تیم بگیرد.باشگاه پرســپولیس از طریق مدیربرنامه های این بازیکن پیگیر بازگشت رادو
به تمرینات پرسپولیس است تا او در  ۷هفته پایانی قرمزها را همراهی کند .در صورت بازنگشتن
این دروازهبان ،یحیی مجبور خواهد بود از امیرمحمد یوسفی بیستویکساله بهعنوان دروازهبان
دوم استفاده کند.باید دید درنهایت ماجرای مناقشه برانگیز پرســپولیس و این گلر جنجالی به
کجا خواهد رسید و آیا یحیی گل محمدی مجبور خواهد بود برای هفته های حساس باقی مانده،
روی گلر جوان خود برای جانشینی حامد لک حساب باز کند یا خیر.

ترمیم چمن ورزشگاه حاشیهسازاراک
برگزاری مسابقات کشوری دو و میدانی در ورزشــگاه امام خمینی(ره) اراک موجب شد تا زمین
چمن این استادیوم به شدت آسیب ببیند و حتی برخی از قسمتهای آن کنده شود که این مسئله
حواشی زیادی به وجود آورده بود .چندی پیش سازمان لیگ با ارسال نامهای به باشگاه آلومینیوم
اراک و هیئت فوتبال استان مرکزی اعالم کرد اگر نواقص ورزشگاه برطرف نشود و وضعیت نور و

شانس صعود تیم ملی عراق حتی در صورت شکست

مقابل ایران بسیار باالست و آنها در صورت شکست
مقابل ایران فقط در صورتی صعود نمیکنند که تیمهای

ملی اردن ،امارات ،ازبکستان و چین بازیهای هفته
آخر خود را پیروز شوند

زمین چمن آن بهبود پیدا نکند ،میزبانی این تیم در نخستین مسابقه لیگ برتر مقابل استقالل و
دیدارهای پس از آن گرفته میشود.در حالی که ورزشگاه امام خمینی(ره) اراک بهعنوان پیمانکار
و به مدت یک سال به هیئت دو و میدانی اســتان مرکزی اجاره داده شده ،اما باشگاه آلومینیوم
برای جلوگیری از گرفتن میزبانی از آنها ،برای رفع نواقص زمین چمن اقدام کرده است.روز یکشنبه
تعدادی از عوامل باشــگاه آلومینیوم اراک در ورزشــگاه امام خمینی(ره) حضور یافتند و ضمن
جانمایی مکانهای آســیب دیده در زمین چمن ،برای بهبود وضعیت آن اقدام کردند.همچنین
وضعیت نور ورزشــگاه امام خمینی(ره) اراک نیز در حال حاضر در حد استاندارد مسابقات لیگ
برتری نیســت که اگر تا زمان بازی آلومینیوم برابر اســتقالل برطرف نشــود ،میزبانی شاگردان
منصوریان در اراک گرفته خواهد شد و این دیدار در زمین ثالث انجام میشود.

تیم ملی فوتبال ایران امشب و از ساعت

اتفاقی با توجه به شرایط تیم شاید حدود یک درصد باشد.

 21در آخرین دیــدار از مرحله مقدماتی

البته شــرایط برای تیم ملی فوتبال ایــران تفاوت دارد .شــاگردان

جام جهانی مقابل تیم ملی عراق قرار می گیرد ،دیداری حســاس و

اســکوچیچ باید برای پیروزی مقابل عراق به میدان بروند و کار را به

سرنوشت ســاز که نتیجه آن می تواند صعود راحت و بی دردسر ملی

اما و اگر واگذار نکنند .ایران در صورت پیروزی مقابل تیم ملی عراق،

سمیه مصور

عباس گلهای حریف را به ثمر رساندند.

استقالل نه حریف تدارکاتی دارد ،نه زمین برای بازی!

پوشان کشــورمان به دور بعد را رقم بزند .شاگردان دراگان اسکوچیچ

به عنوان تیم نخســت راهی مرحله نهایی مســابقات مقدماتی جام

پس از ســه پیروزی متوالی و با ارزش مقابل هنــگ کنگ ،بحرین و

جهانی  ۲۰۲۲میشود و در صورت شکســت هم قطعا از دور رقابتها

اعضای تیم اســتقالل در تعطیالت لیگ برتر اگرچه تمرینات خود را به صورت منظم زیر نظر فرهاد

کامبوج به سختترین دیدار خود رسیده اند .آنها باید در مقابل تیمی

کنار میرود.

مجیدی دنبال کردند؛ اما فقط یک بازی دوستانه با پیکان تهران داشــتند.از آنجایی که لیگ برتر

به میدان بروند که نزدیک به هفت ســال اســت نتوانســته اند آن را

اگر جدال تیم ملی فوتبال ایران با عراق مســاوی شود ،اوضاع کمی

حدود یک ماه تعطیل است ،انجام بازی تدارکاتی به تیم ها کمک می کند تا از شرایط مسابقه دور

شکست دهند.

پیچیده خواهد شد و سرنوشــت صعود ایران به دست تیمهای دیگر

نشوند .استقاللی ها نیز از این امر استثنا نیستند اما آنها در مسیر انجام بازی دوستانه به مشکالتی

جدال تیم های ملــی ایران و عراق از اهمیت زیــادی برای هر دو تیم

رقم خواهد خورد .تیم ملی فوتبال کشورمان در صورت تساوی مقابل

برخورده اند.استقالل پنجشنبه هفته گذشته یک بازی تدارکاتی با پیکان داشت و قرار بود روز 25

برخوردار اســت و در واقع تکلیف تیم های صعود کننده از این گروه به

تیم ملی عراق ،فقط باید منتظر رخ دادن یکی از این سه حالت باشد

خرداد ماه نیز با نفت آبادان بازی کند؛ اما مســئوالن تیم آبادانی با توجــه به تعداد زیاد مصدومان

نتیجه این دیدار گره خورده است .در پایان این مسابقه یا هر دو تیم و

تا بتواند صعود کند :پیروزی یا تساوی استرالیا مقابل اردن ،پیروزی

تیمشان تصمیم به لغو این بازیگرفتند.ازاین رو فرهاد مجیدی و همکارانش به دنبال تیمی هستند

یا یکی از آنها راهی مرحله بعدی میشوند.

عربستان مقابل ازبکستان و پیروزی ویتنام مقابل امارات.

تا بتوانند طی دو سه روز آینده با آن بازی دوستانه انجام بدهند .نکته مهم اما اینجاست که استقاللی

البته شــانس صعود تیم ملی عراق حتی در صورت شکســت مقابل

شاگردان اسکوچیچ امشــب باید ضمن کسب مجوز حضور در مرحله

ها زمینی که بتوانند در آن بازی دوستانه انجام بدهند در اختیار ندارند.تمرینات استقالل در مجموعه

ایران بسیار باالست و آنها در صورت شکســت مقابل ایران فقط در

بعدی رقابت های انتخابی جام جهانی ،انتقام شکست در بازی رفت

ورزشی انقالب برگزار می شود و با توجه به سخت گیری های ورود و خروج در این مجموعه امکان

صورتی صعود نمیکنند که تیمهای ملی اردن ،امارات ،ازبکســتان و

همین مسابقات را هم از تیم «کاتانچ» بگیرند .دیداری که شاگردان

برگزاری دیدار تدارکاتی برای استقاللی ها در آنجا نیست .از این رو استقالل باید تیمی را برای بازی

چین بازیهای هفته آخر خود را پیروز شوند .فقط در این صورت است

مارک ویلموتس در آبان  ۹۸با دریافت گل در دقیقه  ۹۲با نتیجه  ۲بر

دوستانه پیدا کند که زمین تمرین شخصی داشته باشد و همین مسئله کار را سخت کرده است.

که عراق به دور بعدی صعود نخواهد کــرد که احتمال رخ دادن چنین

یک به عراق واگذار کردند .نوراللهی تک گل ایران را زد و مهند علی و عال

فدراسیون کشتی برای افزایش روحیه ملیپوشــان جهت حضور در المپیک اقدام جالبی انجام داد.با توجه به زمان اندک باقی مانده تا المپیک  2021توکیو به عنوان
بزرگترین رویداد ورزشی جهان ،فدراسیونکشتی ازجمعی ازقهرمانان المپیک و جهان به عنوان مفاخرکشتی ایران دعوتکرد تا با حضوردرخانهکشتی شهید مصطفی
صدرزاده ،درصورت تمایل ضمن انتقال تجربیات ارزنده خود به ملی پوشان ،موجب افزایش روحیه و انگیزه آنها به منظورحضورقدرتمند دراین میدان مهم باشند.فدراسیون
کشتی امیدواراست حضوراین قهرمانانکشتی ایران و جهان درمحل اردوهای تیم های ملیکشتی ،منشأ خیرو برکت بوده و درنهایت شاهد درخشش و افتخارآفرینی
مجدد جوانان ایرانی درعرصه المپیک و اهتزازپرچم مقدس ایران و طنین اندازشدن سرودکشورمان دراین آوردگاه مهم جهانی باشد.محمدابراهیم سیف پور ،ابراهیم
جوادی ،منصوربرزگر ،امیررضا خادم ،رسول خادم ،عباس جدیدی ،محمدحسن محبی ،عسگری محمدیان ،مجید ترکان ،علیرضا حیدری ،علیرضا رضایی ،اکبرفالح،
بهروزیاری ،مجید خدایی ،سید مراد محمدی،کمیل قاسمی ،احسان لشگری و  ...ازقهرمانانی هستندکه ازآنها برای حضوردراردوهای تیم های ملی دعوت شده است.

فقط برای طالی المپیک
به توکیو می روم
نماینده سنگین زن کشتی فرنگی ایران در
المپیک توکیودرباره کســب عنوان قهرمانی
در تورنمنت پیت السینسکی لهستان ،اظهار
تراز اول سنگین وزن جهان برگزار شد و واقعا

از بین رفتن بهانههای ناکامی؛

از سطح بســیار باالیی برخوردار بود .کشتی

بارمسئولیت روی دوش فدراسیون ها

تدابیر الزم برای پشــتیبانی و آمادهسازی تیمهای
ملی اعزامی به بازیهای المپیک از ســوی وزارت
ورزش وکمیته ملی المپیک انجام شده تا مسئولیت

ها و فعالیتهــای مدیران روی آن قــرار گرفته تا

نتایج تیمها به دوش فدراسیونها وکادرفنی بیفتد.

حداقل از عملکرد و مدالآوری ورزشــکارانمان در

بر هیچ کسی پنهان نیست که «المپیک» تنها یک

آن به عنوان نمرهای برای ارزیابی مدیریت خود بهره

رویداد ورزشی به حساب نمیآید ،رویداد فرا ورزشی

ببرند.برای این دوره بازیهای المپیک اما شرایط

با ابعاد سیاســی ،اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی

متفاوتتر از همیشــه بود از این حیث که به نسبت

است که موفقیت در آن میتواند وجهه جهانی یک

ادوار گذشته رسیدگی بهتر و جامعتری به وضعیت

کشوررا به طورکلی تغییرداده و حتی به اصطالح زیر

المپینها صــورت گرفت و همین مســئله قاعدتا

و رو کند.از همین رو چگونگی حضور در این آوردگاه

باید باعث جابهجایی بار مسئولیت و پاسخگویی از

همه گیر ،یکــی از دغدغههای اصلی و همیشــگی

مدیران باالدستی به مدیران پایینتر شود.موفقیت

در میان مدیران ورزش اســت به گونهای که بخش

کاروان ورزش کشــورها در میدان بــزرگ المپیک

قابل توجهــی از هزینهها و انرژی ســاالنه آنها را به

در گــرو عوامل داخلــی و خارجی زیادی اســت.

خود اختصاص میدهد تــا در پایان یک دوره چهار

برای کشــوری مانند ایران که دســت ورزش آن از

ســاله بتوانند نتیجهگیری دلخواهی از آن داشته

خیلــی فاکتورهای خارجی همچنان کوتاه اســت،

باشــند.در ایران هم اهمیت این رویــداد عظیم و

فاکتورهای داخلی مهمترین ســکوی پرتاب برای

 ۵۹سال گذشته صورت گرفته اســت و این بازی سی امین دیدار دو
تیم ایران و عراق در تاریخ اســت .با اینکه آمارها در بازیهای گذشته
کامال به سود تیم ملی ایران است ،اما در سال های اخیر ملی پوشان
کشــورمان همواره مغلوب ایــن حریف قدرتمند همســایه بودهاند و
آخرین پیروزی ملی پوشان کشورمان به چیزی حدود  ۷سال پیش
باز میگردد.
در مجموع  ۲۹دیدار گذشــته ،تیم ملی ایران  ۱۶و تیم ملی عراق  ۶بار
به پیروزی رســیدهاند و  ۷دیدار دو تیم هم با نتیجه مساوی به پایان
رسیده است .تیم ملی ایران  ۳۹و عراق  ۲۲بار در این بازیها موفق به
گلزنی شــدهاند.بازی دو تیم  ۱۲بار در تهران ۲ ،بار در عراق و  ۱۵بار در
کشورهای ثالث برگزار شده و  ۹بازی از  ۲۹بازی دو تیم دوستانه بوده
است .در  ۲۰بازی رسمی ایران  ۱۲بار پیروز شده و عراقی ها تنها  ۳بار
موفق به شکست دادن تیم ملی ایران شدهاند و  ۵بازی رسمی دو تیم
هم با نتیجه مساوی به پایان رسیده است.

گیران خوبی در ایــن رقابت ها بــه میدان
رفتند ،چرا کــه تورنمنت لهســتان آخرین
میــدان تدارکاتــی پیش از المپیــک بود و
مدعیان می خواستند پیش از المپیک خود
را محک بزننــد .تاکنــون  ۱۱مرحله اردوی
موفقیت و خودی نشان دادن در المپیک به حساب
میآید.برنامهریزی صحیح ،اردوهای منظم ،توجه
به رشتههای پرمدال ،مدیریت استعدادیابی ،توجه
به آموزش مربیان و شاخصههای مدیریتی از جمله
عوامل داخلی تعیین کننده هستند و البته مسائل
مالی؛ حتی بیراه نیست اگر مدعی شد تمام عوامل
داخلی در امتداد فراهم بودن بودجه کافی قابلیت
عملیاتی شدن پیدا میکنند ،فاکتوری که برای دوره
جدید بازیهای المپیک به موقع ،کامل ،درست و
حرفهای مهیا و تامین شــد و همین مسئله عمده
تفاوت اقدامات مدیریتی بــرای این دوره بازیها
نسبت به ادوار گذشته را شامل میشود.

عکس روز
علیرضا منصوریان
تیمش را مهمان کرد
تیم فوتبال آلومینیوم که در دومین
مرحله آمادهسازی تعطیالت لیگ
برتراردوی خود را درتهران برپاکرده،
مشــغول انجام تمرینات فشرده
اســت که در حاشــیه اردوی این
تیم ،علیرضا منصوریان ،سرمربی
اراکیها شاگردان خود را مهمان کرد
تا روحیه آنها را تغییر دهد.

فوتبالجهان

نماینده کشتی فرنگی ایران:

کرد :این رقابت ها با حضور بیشتر مدعیان

برای هر دوره المپیک تمرکز اصلی در برنامهریزی

دو تیــم تاکنون  ۲۹بار با یکدیگــر دیدار کردهاند که ایــن  ۲۹بازی در

خبر روز

م جالب فدراسیون کشتی برای افزایش روحیه ملیپوشان
اقدا 

تاریخی مورد غفلت نبوده است .البته اگرچه دیر اما

تاریخچه تقابل تیم های ایران و عراق

متوالی تیم ملی را پشت سر گذاشتیم و در
شــرایط خوب روحی و بدنی عازم لهستان
شدم .رقبای داخلی و خارجی بسیار خوبی
داشتم و سعی کردم با برنامه کشتی بگیرم
تا به هدفم برسم.
امین میرزازاده افــزود :با آمادگی خوبی در
مسابقات حاضر شدم و هدفی جز رسیدن
به دوبنده تیم ملی در المپیک نداشــتم .از
اینکه توانستم در نهایت به موفقیت برسم و
افتخار پوشیدن دوبنده تیم ملی نصیبم شود

این انگلیس به دنبال طلسمشکنی است
تیم ملی انگلیس در اولین مسابقه خود در رقابتهای یورو  2020با تک گل رحیم استرلینگ ،تیم
ملی کرواسی را مغلوب کرد.سه شــیرها رقابت های یورو را امیدوارکننده آغاز کرده و دشوارترین
حریف خود در مرحله گروهی را با یک
گل شکســت دادند .انگلیــس در این
دیدار تقریبا هیــچ موقعیتی به حریف
نداد و با ارائه یک نمایش کم اشــتباه،
برای اولیــن بار در دیدار نخســت خود
در مرحله گروهی رقابــت های یورو به
برتری دست یافت.در  9دوره قبلی ،تیم
ملی انگلیس در اولین بــازی خود در
تورنمنت جام ملت هــای اروپا پنج بار
به تساوی رســیده و چهار بار نیز طعم
شکست را چشیده بود.
جالب اینجاست حدود دو دهه پیش ،سه شیرها در یورو  2000ابتدا با دو گل مقابل پرتغال پیش
افتادند و در ادامه  3-2شکست خوردند .چهار ســال بعد نیز آنها تا ثانیه های پایانی با یک گل از
فرانســه پیش بودند ،اما تیری آنری و زین الدین زیدان دو بار موفق به گلزنی شده و شکستی
دیگر را برای انگلیس رقم زدند.اما این طلســم عجیب باالخره و در دهمین دوره حضور تیم ملی
انگلیس در رقابت های یورو باطل شد .گرت ســاوت گیت که در سال  2018بعد از حدود سه دهه
تیم ملی انگلیس را به جمع چهار تیم برتر جام جهانی رسانده بود ،حاال به دنبال باطل کردن طلسم
ناکامی های این تیم در جام ملت های اروپاست .تیم ملی انگلیس از سال  1996و تورنمنتی که
به میزبانی خودش برگزار شــد ،قادر به صعود به مرحله نیمه نهایی یورو نبوده و این تیم پرستاره
و آماده امیدوار به خاتمه بخشیدن این آمار و ارقام منفی و صعود به مراحل پایانی این تورنمنت
است.

خیلی خوشــحالم .امیدوارم بتوانم نماینده

واکنش «امباپه» به درگیری با «ژیرو»

شایسته ای برای کشــتی فرنگی ایران در
توکیو باشــم و پاســخ اعتماد کادر فنی تیم
ملی را بدهم.وی درباره هدف خود از حضور
در المپیک و اینکه در حضور بزرگان کشــتی
جهان به دنبال کسب چه مدالی است ،گفت:
اصال به دنبال این نیســتم که بخواهم فقط
در المپیک کشتی بگیرم .اولین هدفم این
بود که به دوبنده تیم ملی برسم و پس از آن
نیز نماینده شایســته ای برای کشتی ایران
باشــم .به چیزی جز مدال طالی المپیک
فکر نمی کنم و از جــان مایه می گذارم تا به
این هدف بزرگ برسم.میرزازاده ادامه داد:
اگر می خواســتم فقط به حضور در المپیک
قانع باشــم مطمئنا ماه ها زحمت و سختی
نمی کشــیدم .المپیک میدان بزرگی است
و همه ما برای کســب بهترین نتیجه انگیزه
زیادی داریم.

بعد از دیدار دوســتانه تیم ملی فرانسه مقابل بلغارستان ،به نظر می رســید کیلیان امباپه از عدم
تغذیه مناسب از سوی هم تیمی های خود ناراحت شده است.
اما اولیویه ژیرو ،دیگر مهاجم تیم ملی فرانسه در پاسخ مدعی شد با وجود دوندگی های فراوان،
توپی برای او نیز ارسال نشده و این پاسخ در مقابل رســانه ها موجبات دلخوری امباپه را فراهم
کرده اســت .اما ســتاره جوان لوس بلوس ترجیح داد موضوع را حل و فصل کرده و دیگر خیلی
به آن نپردازد.
کیلیان امباپه گفت« :من با اولیویه ژیرو صحبت کردم و همه می دانند چه اتفاقی افتاده اســت.
البته من کمی تحت تاثیر این اتفاق قرار گرفتم ،اما قرار نیســت زیاد به این مسائل بپردازیم .ما
اینجا هستیم تا نماینده فرانسه باشیم و این مهم ترین مسئله است .آنچه اولیویه ژیرو گفت بیش
از حد باعث ناراحتی من نشد .من یک مهاجم هستم و  365بار در جریان یک بازی این حس را
داشته ام.من به اولیویه ژیرو در رختکن تبریک گفتم و او نیز در پاسخ چیزی به من نگفت ،اما در
ادامه من در رسانه ها صحبت های او را خواندم .اولیویه ژیرو هیچ حرف بدی نزده ،اما من ترجیح
می دادم او در رختکن این حرف ها را حتی با لحن تندتر به من می زد تا اینکه در مقابل رسانه ها
چیزی بگوید.اما در کل مشکلی وجود ندارد و این مسائل خیلی کوچک است .مهم ترین موضوع
گروه اســت ،هیچ کس در مورد بازی با آلمان با من صحبت نمی کند و من از این موضوع تعجب
می کنم .فرانسه همچنان مهم ترین موضوع است و مسائل کوچک آماده روند سازی ما را مختل
نمی کنند ،ما روی همان هدف گذشته متمرکز هستیم».

بامسئولان
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اجرای  ۱۴۰میلیارد تومان پروژه درمنطقه ۱۰
مدیر منطقه  ۱۰شــهرداری اصفهان با اشاره به پروژههای شــاخص این منطقه اظهار کرد :تملک

در پی احداث رینگ چهارم ترافیکی در محور شرقی اصفهان صورت گرفت؛

ایستگاه قطار شهری با اعتباری بالغ بر  ۲۹۰میلیارد ریال ،تملک و احداث فاز دوم خیابان اطشاران
با تخصیص  ۱۴۵میلیارد ریال اعتبار و احداث مجموعه تفریحی فرهنگی حریم چشمه مرغاب با

کاهش چشمگیرآالینده ها

رویکرد شهر دوستدار کودک از جمله پروژههای شاخص این منطقه به شمار میآید.
حمید شهبازی تصریح کرد :تملک و احداث پارک محله بوزان انتهای شهرک صفاییه با اعتبار ۸۰
میلیارد ریال احداث خط انتقال پساب تصفیه خانه شمال شرقی شهر از پل آفتاب تا پل تمدن با
اعتبار  ۸۰میلیارد ریال ،تملک کمربندی حدفاصل بزرگراه شــهید آقا بابایی تا محدوده منطقه ۱۰
شهرداری با اعتبار  ۵۰میلیارد ریال و تملک حلقه حفاظتی و تقاطع غیر همسطح شهید اردستانی
با اعتبار  ۱۰میلیارد ریال از پروژههای شــاخص منطقه اســت.مدیر منطقه  ۱۰شهرداری اصفهان
افزود :در مجموع برای اجرای پروژههای شاخص منطقه  ۱۰اعتباری افزون بر  ۷۵۵میلیارد ریال
در نظر گرفته شده است.
وی با اشاره به پروژههای مهم منطقه تصریح کرد :از جمله پروژههای مهم این منطقه ،توسعه باغ

احداث رینگ چهارم در محور شرقی اصفهان حدفاصل

تقاطع چند سطحی شهید سلیمانی تا پل آفتاب تاثیر

بسزایی در کاهش میزان آ الیند هها ،سرعت حرکت

خودروها ،کاهش مصرف سوخت روزانه ،کاهش

تصادفات و روان سازی ترافیک دراین محورداشته است

بانوان طلوع با اعتبار  ۴۰میلیارد ریال ،ســاماندهی ورودی محله حصه با اعتبار  ۴۰میلیارد ریال،
احداث خیابان کوشش با اعتبار  ۳۳میلیارد ریال ،احداث خیابان سعادت شرقی با اعتباری بیش
از  ۲۲میلیارد ریال ،تملک خیابان عســگریه دوم (حدفاصل خیابان پروین تا سپیده کاشانی) با
اعتبار  ۲۰میلیارد ریال ،احداث مجموعه فرهنگی دشتستان با اعتبار  ۲۵میلیارد ریال ،تملک حریم
چشمه مرغاب (حدفاصل خیابان فرسان تا خیابان سروش)  ۱۰۰میلیارد ریال و تملک و احداث
خیابان سپیده کاشانی به خیابان سروستان با اعتبار  ۶۰میلیارد ریال است.شهبازی خاطرنشان
کرد :برای اجرای پروژههای مهم منطقه اعتباری افزون بر  ۳۴۰میلیارد و  ۵۰۰میلیون ریال در نظر
گرفته شده است.وی با اشاره به پروژههای منطقهای ســال جاری منطقه  ،۱۰افزود :پروژههای
منطقهای سالجاری منطقه  ۱۰شــامل پیادهروسازی خیابانهای خواجه عمید ۲۴ ،متری دوم،
عطار نیشابوری ،فرسان ،آذر بهرام ،الله ،امامزاده اسحاق ،خیابان حکیم اسدی ،خیابان صباحی،
سروستان ،حکیم شفائی اول ،همافر و قدس شرقی است.

بر اســاس نتایج مطالعات ،احــداث رینگ چهارم در محور شــرقی

درصد و میزان بهبود آن  ۱.۱درصد است.

(معادل همسنگ وســیله نقلیه ســواری) در ارغوانیه  ۷۲۵۰بوده که

اصفهان حدفاصل تقاطع چند سطحی شهید ســلیمانی تا پل آفتاب

مصرف سوخت روزانه خودروها در صورت وجود قطعه جی تا اردستانی

حجم روزانه خودروها پس از احداث  ۳۸۵۰شده ،میزان کاهش ۳۸۰۰

تاثیر بسزایی در کاهش میزان آالیندهها ،ســرعت حرکت خودروها،

حدفاصل تقاطع چند سطحی شهید سلیمانی تا پل آفتاب دو میلیون

خودرو و درصد بهبود  ۵۰درصد و سرعت خودروها قبل از احداث ۴۸.۵

کاهش مصرف سوخت روزانه ،کاهش تصادفات و روان سازی ترافیک

و  ۳۸۵هزار و  ۲۳لیتر است که در صورت نبود این قطعه به دو میلیون

کیلومتر بر ســاعت بوده که بعد از احداث به  ۴۸.۷بر ساعت رسیده،

در این محور داشته است.بر اســاس مطالعات معاونت حمل و نقل و

و  ۴۱۴هزار و  ۹۵۳لیتر میرسد که تفاضل آن  ۲۹هزار و  ۹۳۱لیتر و در

میزان افزایش دو درصد و بهبود آن  ۰.۰۴درصد بوده است.در بزرگراه

ترافیک شــهرداری اصفهان ،تاثیرات مثبت حاصــل از احداث رینگ

صدد بهبود آن  ۱.۲درصد است.

شهید اردستانی حجم روزانه خودروها قبل از احداث معادل همسنگ

حفاظتی در کل شبکه شهر اصفهان برای سال  ۱۴۰۴به شرح زیر است:

میزان تولید آالیندهها با وجود قطعه جی تا اردستانی روزانه دو میلیون

وسیله نقلیه سواری  ۱۷هزار و  ۴۰بوده که پس از احداث  ۱۲هزار و ۴۴۰

مسافت طی شــده کل خودروها حدفاصل تقاطع چند سطحی شهید

و  ۱۰۴هزار و  ۷۰۰کیلوگرم اســت که در صورت نبود ایــن قطعه به دو

خواهد شد؛ میزان کاهش چهار هزار و  ۶۰۰و بهبود آن  ۲۷درصد است،

سلیمانی تا پل آفتاب  ۲۹میلیون و  ۷۳۶هزار و  ۲۶۹کیلومتر است که

میلیون و  ۱۲۷هزار و  ۵۳۸کیلوگرم میرســد که تفاضل آن  ۲۲هزار و

ســرعت خودروها قبل از احداث پروژه  ۵۸.۴کیلومتر بر ساعت است

در صورت نبود این قطعه به  ۲۹میلیون و  ۷۵۳و  ۱۴۶کیلومتر میرسد

 ۸۳۸کیلوگرم آالینده و میزان بهبود آن  ۱.۱درصد است

که بعد از احداث  ۵۹.۸کیلومتر بر ســاعت میرسد که میزان افزایش

که تفاضل آن  ۱۶هزار و  ۸۷۷کیلومتر و بــه لحاظ درصدی بهبود ۰.۰۵

میزان خسارت ناشــی از تصادفات با وجود قطعه جی تا اردستانی ۱۰

 ۱.۴و بهبود  ۲.۴درصد است.

درصد را به همراه داشته است.مدت زمان سفر روزانه در صورت وجود

هزار و  ۵۳۳میلیون ریال است که در صورت نبود این قطعه به  ۱۰هزار و

حجم روزانه خودروها در کنار گذر شــرق قبل از احداث قطعه جی تا

پروژه جی تا اردستانی حدفاصل تقاطع چند سطحی شهید سلیمانی

 ۵۲۷میلیون ریال میرسد؛ تفاضل آن  ۶بوده و درصد بهبود  ۰.۰۵است.

اردستانی ،یک هزار و  ۹۳۸وسیله نقلیه سواری بوده که پس از احداث

تا پل آفتاب  ۹۵۹هزار و  ۵۷۷ساعت است که در صورت نبود این قطعه

بر اســاس این مطالعات ،میزان کاهش وســیله نقلیه -کیلومتر طی

یک هزار و  ۳۱۸خودرو معادل همسنگ وسیله نقلیه سواری و میزان

 ۹۷۱هزار و  ۶۱۵ساعت خواهد بود که تفاضل آن  ۱۲هزار و  ۳۸ساعت

شده و همینطور زمان سفر ،عموما مربوط به معابر پیرامونی محدوده

کاهش ترددها  ۶۲۰درصد و بهبــود وضعیت  ۳۲درصد خواهد بود.در

و درصد بهبود آن  ۱.۲درصد است.متوسط سرعت حرکت خودروها در

پروژه واقع در مناطق  ۱۰و  ۱۵شــهرداری اصفهان است که در ادامه به

این مســیر ســرعت خودروها قبل از احداث  ۷۹.۷کیلومتر بر ساعت

صورت وجود قطعه جی تا اردســتانی  ۳۰.۹۹کیلومتر بر ساعت است

جزئیات آن اشاره میشود؛ البته میزان تاثیر بر سایر معابر بسیار ناچیز

و ســرعت خودروها بعد از احداث  ۷۹.۹کیلومتر بر ســاعت و میزان

که در صورت نبود این قطعه به  ۳۰.۶۲درصد میرسد که تفاضل آن ۳۷

است.حجم تردد روزانه خودروها قبل از احداث قطعه جی تا اردستانی

افزایش  ۰.۲و درصد بهبود  ۰.۲۵است.

خبر ویژه

گزارش
رویداد «مد پایدار» میزبان هزار و صد عروسک شد؛

جانی تازه برتن عروسکها

رویداد «مد پایدار» با رویکرد صنایعدستی و ساخت عروســکهای ایران و ملل با تنپوشهای
سنتی ،مدرن و خالق با معرفی برگزیدگان بهکارخود پایان داد« .مد پایدار» عنوان رویدادی بودکه با
محوریت دبیرخانه آن در مرکز تخصصی
بانوان آفتاب وابسته به سازمان فرهنگی
اجتماعی ورزشی شــهرداری اصفهان و
با همکاری کمیسیون فرهنگی ورزشی
شورای اسالمی شهر اصفهان ،دفتر امور
بانوان و خانواده اســتانداری ،ادارهکل
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان ،دفترامور
بانوان و خانواده شهرداری اصفهان ،اتاق
بازرگانی ،ادارهکل فنی و حرفهای استان،
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
و سازمان پسماند شهرداری برگزار شد.این رویداد ســال گذشته با رویکرد صنایعدستی و ساخت
عروسکهای ایران و ملل با تنپوشهای ســنتی ،مدرن و خالق با استفاده از مواد دور ریختنی و
قابل بازیافت آغاز بهکار کرد که در نهایت میزبان هزار و صد عروســک دستساز هنرمندان سراسر
کشور شد؛ عروسکهایی که هرکدام داستانی داشــتند و ما را به دنیای شیرین کودکانه میبردند.
شادی فضلی ،مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری اصفهان در اختتامیه رویداد مد پایدار یاد و
خاطره مدیرکل فقید میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری استان را گرامی داشت و برگزاری
این رویداد ملی را حاصل همکاری بینبخشی و همراهی دســتگاههای اجرایی استان دانست و
صحبتهای خود را با تشــکر از حمایت محمد عیدی ،معاون فرهنگی شــهردار و رییس سازمان
فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان از برگزاری رویداد مد پایدار به پایان رساند.
رییس کمیسیون فرهنگی ورزشی شورای اسالمی شــهر اصفهان نیز در این مراسم اظهار داشت:
حفاظت از محیط زیست یکی از ارکان مهم توسعه پایدار اســت ،در حالی که صنعت مد و پوشاک
یکی از مهمترین صنایع آالیندههای محیط زیســت به شــمار می رود .روزانه  40تا  50تن پسماند
منسوجات دراصفهان تولید میشودکه بازگشت آنها به طبیعت سالیان سال طول میکشد؛ بنابراین
یکی از اهداف رویداد مد پایدار ،طراحی مد با استفاده از موادی اســت که بازگشت سریعتری به
طبیعت دارند.فریده روشــن افزود :در رویداد مد پایدار استفاده از سرقیچیها و خردهپارچههایی
که معموال دور ریخته میشود برای ساخت عروســک استفاده شده که هدف زیست محیطی این
رویداد را تحقق میبخشــد .وی با بیان اینکه پیشــنهاد برگزاری رویداد مد پایدار حدود یک سال
و نیم پیش به شورای شــهر اصفهان ارائه شد ،گفت :پس از برگزاری جلســات گوناگون ،با همت
استانداری اصفهان کارگروه مد پایدار در شورای مهارت استان تشکیل شد که امیدوارم با همت سایر
دستگاههای متولی ،اینکارگروه درآینده مسبب فرهنگسازی درخصوص مد پایدارو حفظ محیط
زیست شود.روشن با بیان اینکه عروسکهای صنعتی رویکرد محیط زیستی ندارد ،اضافه کرد :این
صنعت آالیندگی زیادی برای محیط زیست دارد .همچنین عروسکهای وارداتی فرهنگ بومی و
اصیل ایرانی و ذهن کودکان و نوجوانان را تحتتاثیر قرار میدهند ،در حالی که عروسکهای بومی
میتوانند سفیران فرهنگی آداب و رسوم شهر و سرزمینمان و پیامآور صلح و دوستی میان کودکان
ملل گوناگون باشند.وی بیان کرد :اصفهان بهعنوان شــهر دوستدار کودک شناخته شده و برگزاری
چنین رویدادهایی میتواند اهداف ما در این زمینه را بهتر محقق کند .همچنین عروسکســازی
و سایر رشــتههای هنری میتواند از بعد اقتصادی به کمک زنان سرپرست خانوار بیاید.در ادامه،
معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتاندار اصفهان مد پایدار را رویدادی بسیار ارزشمند دانست و
اظهار داشت :ایجاد ارزش افزوده با خلق این اقالم بسیار مهم است و از طرف دیگر ،در ساخت این
عروسکها از مواد بازیافتی استفاده شده که اهمیت زیست محیطی دارد.

عضو شورای شهر اصفهان:

زمین مجموعه پلهای
شهید سلیمانی با رضایت
کامل مردم آزادسازی شد
رییــس کمیســیون اقتصــادی ،حقوقی و
گردشگری شورای اسالمی شــهر اصفهان
اظهار کرد :این روزها ،روزهایی است که مردم

«باغ شهر»
فراخوان ایدههای ناب معمارانه برای
ِ

رییس اداره خالقیت و نوآوری شــهرداری اصفهان گفت :این اداره با همکاری ســازمان پارکها
و فضای سبز اقدام به برگزاری مســابقه ملی معماری و شهرسازی «از باغشهر تا باغشهر» کرده
است.وحید مهدویان اظهار کرد :هدف از برگزاری مسابقه ملی معماری و شهرسازی «از باغشهر
تا باغشــهر» دریافت ایدههای خالقانه برای طراحی فضای پیشخوان ورودی باغ گلهای شهر
اصفهان به عنوان یکی از شاخصترین باغهای گیاهشناسی ایران و اصفهان است.وی ادامه داد:
باغ گلهای اصفهان سالهای زیادی است برای شهروندان ،مسافران و عالقه مندان به گل و گیاه
جاذبهای منحصر به فرد به حساب میآید.
رییس اداره خالقیت و نوآوری شــهرداری اصفهان افزود :موقعیت منحصر بــه فرد این باغ در
کنار زایندهرود زیبا ،دسترسی مناسب پیاده و ســواره ،دارا بودن گنجینه ارزشمند گیاهان کمیاب
و دیگر عوامل محیطی و کالبدی امتیازات ویژهای را برای این باغ فراهم آورده اســت اما به دلیل
سازماندهی نامطلوب عناصر کالبدی پیرامون باغ گلها ،ورودی آن در این سالها با مشکل عدم
خوانایی روبه رو بوده است.
وی با بیان ایــن که فرصــت ارائه آثار بــرای دبیرخانه مســابقه تــا تاریخ  ۱۵مرداد ماه ســال
جاری اســت ،گفت :عالقه مندان به شــرکت در ایــن مســابقه میتوانند تا تاریــخ  ۱۵تیر ماه
برای شــرکت در این رویداد ثبت نام کــرده و با مطالعه فراخوان مســابقه با اهداف مســابقه،
ضوابط و نحوه شــرکت در آن ،ویژگیها ،الزامــات و محدودیتهای طــرح و معیارهای داوری
آشنایی یابند.

مدیر فرهنگسرای رسانه شهرداری خبر داد:

آغازدوره های آموزشی فرهنگسرای رسانه اصفهان
مدیر فرهنگسرای رسانه شهرداری اصفهان از آغاز ثبتنام دورههای آموزشی فرهنگسرای رســانه در ترم تابستان خبر داد.فاطمه شفیعی گفت :کالسهای
آموزشی این دوره با رعایت کامل پروتکلهای بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی به صورت محدود به منظور پیشگیری از ویروس کرونا برگزار میشود.
وی افزود :دورههای آموزشی در ترم تابستان شامل گزارش نویسی ،عکاســی ،فن بیان مقدماتی و پیشرفته است که از ابتدای تیرماه برگزار می شود .مدیر
فرهنگسرای رسانه شهرداری اصفهان افزود :ثبت نام این دوره ها در ترم تابستان به صورت غیر حضوری از طریق سایت  www.shahredu.irتا پایان خرداد
ماه انجام می شود.
شفیعی تصریحکرد :عالقه مندان می توانند برای پاسخ به هرگونه سوال و یا پیشنهادی به دفترفرهنگسرای تخصصی رسانه شهرداری اصفهان واقع درمجتمع
مطبوعاتی فرهنگی شهرداری مراجعه و یا با شماره تلفن  ۳۵۵۴۴۰۹۶الی  ۸تماس حاصل کنند.

در تعیین سرنوشــت خود دخیل هســتند
و هرچقدر مردم در صحنه باشــند و فارغ از

اصفهان؛ میزبان مهرواره بین المللی اربعین است

هر جناحی ،خوب انتخــاب کنند و ما به رای
اکثریت مــردم اعتماد کنیــم ،پروژههایی
مانند مجموعه پلها و تقاطع چهارســطحی
شهید ســلیمانی به وجود میآید.پورمحمد
شریعتی نیا با بیان اینکه احداث این پروژه و
پروژههایی از این دست میتواند مایه افتخار
برای اصفهان باشــد ،افزود :پــروژه رینگ
چهارم و مجموعه پلهای سردار سلیمانی را
بنا بر رشادتهایی که سردار سلیمانی برای
نظام و اسالم داشــت ،به نام ایشان زینت
دادیم.رییس کمیسیون اقتصادی ،حقوقی
و گردشگری شورای اســامی شهر اصفهان
ادامه داد :این پــروژه یکــی از پروژههایی
اســت که موجب افتخار ما در این دوره بوده
و امیدواریم برای آینــدگان نیز این یکدلی و
یک رنگی و تالش بــرای رفع گرفتاریهای
مردم وجود داشــته باشــد.وی گفت :اگر
امروز به میراث فرهنگی  ۴۰۰ســاله گذشته
افتخار میشود ،آیندگان نیز باید افتخار کنند
که افرادی از بین خودشان انتخاب شدند و
این بسترسازی و زمینه ســازی را به منظور
انجام ابرپروژهها انجام دادند.شریعتی نیا
افزود :زمانی که مباحث مربوط به مبادالت
و تفاهم نامهها را بررسی میکردم از شهردار
منطقه ســوال میکردیم که رضایت مالک
حاصل شــده اســت یا نه و باید تاکید کنم
که متر بــه متر زمین زیر این پــل با رضایت
کامل مالک خریداری و آزادســازی شــده
است.وی گفت :شــورا و شهرداری اصفهان،
هم جهت و در راســتای رفــع گرفتاریهای
مردم از جمله آلودگی هوا ،ترافیک و شلوغی

مدیر کل کانون پرورش فکری اســتان اصفهان در
نشســت خبری با اصحاب رســانه و مطبوعات از
تمدید مهلت شرکت در مسابقه بین المللی نقاشی
اربعین تا  ١٠شــهریور  ١۴۰٠خبرداد .ســید محمد
قلمکاریان با بیان اینکه مهرواره بین المللی اربعین
برای گروه ســنی  ۶تا  ۱۸ســال اجرایی میشود،
گفت :کودکان و نوجوانان میتواننــد آثار خود را با
موضوعات مراسم و آداب اربعین در محله و شهر،
پرواز در آسمان مسیر سبز و روشن اربعین ،خواب
و رویای مــن در موکب  ،۳۱۳دوســت من همراه

من ،همپای من ،روایــت آب و اربعین ،احادیث و

موزه عروســکها خواهــد بود.مدیــر کل کانون

خطبهها و اشعار مرتبط با اربعین ،معنای شهادت

استان اصفهان ضمن اشــاره به برگزاری بیست و

و شهامت و ایثار ،روایت عاشقی دلدادگی ،شهدای

ســومین جشــنواره بینالمللی قصهگویی گفت:

معاصر و خط ســرخ شــهادت برای دبیرخانه این

این جشــنواره در ســه بخش دختران و پســران

مهرواره ارسال کنند.

 ۱۲تا  ۱۸ســال ،زنــان و مردان  ۱۸ســال به باال و

وی افزود :عالقه مندان تا دهم شهریور سال جاری

مادربزرگهــا و پدربزرگها برگزار میشــود .در

فرصت دارند که آثار خود را ارســال کنند و نتایج در

بخش قصــه زندگی مــن ،متقاضیــان میتوانند

هفته آخر منتهی به اربعین اعالم میشود همچنین

فیلم  ۹۰ثانیهای در دو محور مــن و کرونا و دیروز

نمایشگاهی در مسیر راهپیمایی اربعین قرار داده

غرورآفرین ،فــردای افتخــار آفریــن تولید و به

می شــود و اگر امکان راهپیمایی اربعین به دلیل

دبیرخانه ارسال کنند.

شــرایط کرونا نبود به صورت مجازی برگزار خواهد

وی افزود :در بخش پادکست نیز قصهگویی ،دررده

شد .قلمکاریان با اعالم آمادگی و همکاری کانون در

قصههای بومی و فولکلور در نظر گرفته شده است.

برپایی نمایشگاه و موزه عروسک ها گفت :امیدوارم

مهلت ارســال آثار به این جشنواره تا  ۳۰خرداد ماه

با همکاری متولیان امر ،اولین موزه عروســک ها

اعالم شــده و تاکنون  ۳۸۵اثر به دبیرخانه ارسال

را در حمام وزیر تاســیس کنیم .ایــن موزه اولین

شده است.
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آغاز مانور بزرگ مروجین فرهنگ مصرف بهینه آب در اصفهان

تاکید استانداراصفهان برمدیریت مصرفگازطبیعی
 10درصدی در بخش خانگی ،تجاری و اداری و  50درصدی در بخش صنعت و

مانور بزرگ مروجین فرهنگ مصرف بهینه آب با رمز «یا ثامن الحج» به طور

نیروگاه اجتناب ناپذیر است که بخشــی از این مهم با اجرای طرح های بهینه

هم زمان در  98شــهر و حدود هزار روستا در اســتان اصفهان آغاز شد .در این

ســازی مصرف گاز و بخش دیگر با ایجاد محدودیت های اعالم شده از سوی

مانور که تا پایان فصل گرما ادامه دارد 300 ،نفر از بسیجیان و مروجین مصرف

مرکز دیسپاچینگ شــرکت ملی گاز ایران اعمال خواهد شد.مدیرعامل شرکت

بهینه آب با حضور در مکان های مختلف و پرتردد در سطح شهرها و روستاهای

گاز اســتان اصفهان ،با اشــاره به برخی از برنامه های اجرایی در راستای بهینه

استان اصفهان مردم را با روش های مصرف درست آب آشنا میکنند .درمراسم

ســازی مصرف ،از پرداخت یک میلیارد تومان پاداش در قالب تخفیف گازبها،

آغاز این مانور ،مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت :در حال

ویژه مشترکین کم مصرف خبرداد و گفت :همچنین  200هزار نفر ساعت آموزش

حاضر با کمبود 3هزار و  200لیتر بر ثانیه آب شرب مواجه هستیم و پیش بینی

مصرف ایمن و بهینه گاز طبیعی در ســطح مدارس ،فرهنگ ســراها ،ادارات و

میکنیم درروزهایگرم سال این رقم به  4300لیتردرثانیه برسد .هاشم امینی

سازمان ها طی 5سال اخیر برگزار شده اســت .علوی گفت :در بخش مصرف

مصرف بهینه آب را در گذر از بحران کم آبی بسیار موثر دانست و بیان داشت :هم

کنندگان خانگی ،طرح تشــویقی بهینه ســازی موتورخانه های مجتمع های

اکنون مصرف سرانه آب در اصفهان  157لیتر در شبانه روز است و اگر مردم 15
لیتردرمصرف آب صرفه جوییکنندگذرازتنش آبی میسرمی شود .مدیرعامل
آبفای استان اصفهان به برخی از راه های مصرف درست آب اشاره کرد و اظهار
داشت :پرهیز از شســتن حیاط و خودرو با آب شرب ،استفاده از سایبان برای
کولر و جلوگیری از نشت آب در تاسیسات آبی از مواردی است که تاثیر بسزایی
در مصرف بهینه آب دارد .امینی با بیان این که اســتان اصفهان امسال در 53

مسکونی از نیمه دوم سال گذشته آغاز شده که در سه حوزه تنظیم مشعل ،عایق
سالگذشتهکمترین میزان بارندگی را داشته ،تصریحکرد:گروه های مروجین
مصرف بهینه آب برای گذر از تنش آبی در اصفهان ،همه روزه مردم را با مفاهیم
مصرف بهینه آب آشنا می کنند و این رویکرد تا نهادینه شدن مصرف درست آب
در جامعه همچنان ادامه دارد.

استاندار اصفهان با تاکید بر لزوم برنامه ریزی جهت تامین گاز مستمر در فصل
سرد ،بردستورالعمل های الزم االجرا توسط دستگاه های اجرایی و ادارات سطح
استان برای مدیریت مصرف انرژی تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت گاز اصفهان ،درجلســه ســتاد پیشــگیری،
هماهنگی و فرماندهی«عملیات پاســخ به بحران استان» که با حضور مدیران
دســتگاه های اجرایی به منظور اتخاذ راهکارهای مدیریت مصرف حامل های

رونمایی ازموشن گرافی روش صحیح نصب مخزن ذخیره
و پمپ تامین فشارآب درآبفای اصفهان

انرژی برگزار شد ،عباس رضایی استاندار اصفهان گفت :با توجه به کمبود منابع
آب و برق ،صرفــه جویی و کاهش مصرف بــرق و آب در تمامــی ادارات الزم
االجراســت و با ادارات متخلف برخورد خواهد شد.در این نشست ،مدیرعامل
شرکت گاز استان اصفهان ،با اشاره به سیاست های پنجگانه مدیریت مصرف
گاز بر اساس مصوبات شورای عالی انرژی کشور در بخش های فرهنگ سازی،
مدیریت مصرف مشترکین خانگی ،اداری و تجاری مدیریت مصرف گاز صنایع،
بهینه سازی مصرف نیروگاه ها و حمایت از استارت آپ ها و شرکت های دانش

نخستین موشن گرافی تولیدی آبفای استان اصفهان در سال  1400با موضوع

بنیان بر ضرورت اجرای مفاد قانونی اصالح الگوی مصرف تاکید کرد.

روش صحیح نصب مخزن ذخیره و پمپ تامین فشــار آب رونمایی شد.این

وی ،با بیان اینکه ساالنه حدود  22میلیارد مترمکعبگازطبیعی درسطح استان

موشن گرافی  59ثانیه ای را محمد شهسواری از همکاران خوش ذوق شرکت

اصفهان توزیع و به مصرف می رسد ،گفت :در نیمه اول سال عمده مصارف گاز

آب و فاضالب استان اصفهان برای پخش در رسانه های الکترونیک و فضای

در صنایع و نیروگاه هاست ،اما با ورود به نیمه دوم سال با رشد حدود  3برابری

مجازی آماده کرده است.

مصرف گاز در بخش های خانگی ،تجاری و اداری مواجه می شــویم که برای

در این موشــن گرافی که به روش افترافکت تولید شده به مزایای نصب پمپ

تامین پایدار و مســتمر گاز مصرفی این بخش ممکن اســت ناگزیر به ایجاد

و مخزن ذخیره استراتژیک برای تامین فشار آب الزم در ساختمان های بلند

احتمالی محدودیت مصرف در برخی از صنایع شویم.

مرتبه پرداخته شده است.

علوی افزود :به منظور مدیریت مصرف گاز به ویژه در نیمه دوم ســال ،اجرای

موشــن گرافی روش صحیح نصــب مخزن ذخیــره و پمپ تامین فشــار

برنامه های بهینه سازی مصرف گاز در تمامی بخش ها به خصوص در صنعت

آب به طــور رســمی در شــبکه هــای مجازی منتشــر شــد.این موشــن

ضروری است ،بنابراین با برآوردهای انجام شده در خصوص ظرفیت گازرسانی

گرافی هــم اکنون روی پایــگاه اینترنتی آبفای اســتان اصفهان به نشــانی

در سطح استان و همچنین بر اساس ابالغیه های قانونی موجود؛ صرفه جویی
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مدیر عامل شرکت فوالد مبارکه در نشست مشترک شرکت فوالد مبارکه و شرکای تجاری کسب و کار مطرح کرد:

تعامل با بخش خصوصی در رأس شرکت فوالد مبارکه
هدف گذاری شده است

فــوالد مبارکه و شــرکای تجاری کســب و کار (پیمانکاران توســعه) مطرح

بررســی گزارش ضرر و زیان مالی و زمانــی پیمانکاران اشــاره کرد و گفت:

اصفهان با اشاره به این که اجرای پروژه های متعدد مربوط به اصالح و بهینه

و کار (پیمانکاران توسعه) ،صبح روز شنبه ۲۱ ،خردادماه ،در سالن اجتماعات

پیمانکاران توسعه این شرکت به بیان دیدگاه های خود پرداختند.

در راستای تحقق شــعار ســال و مانع زدایی ،از نقد ســازنده و کارشناسانه

سازی الگوی مصرف آب ســابقه طوالنی مدت در کارخانه ذوب آهن دارد،

متخصصان اســتقبال می کنیم و از تمامی پیمانکاران پروژه ها تقاضا داریم
همکاران و تیم فوالدمبارکه را در نیل به این هدف یاری دهند.

پنج با توجه به اتالف قابل توجه آب و عدم تامین دمای موردنیاز ،تصمیم به

تقویت بازوهای پیمانکاری جهت توسعه توانمندی فوالد مبارکه
حمیدرضا عظیمیان ،مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه ،با استقبال از برگزاری
نشســت مشــترک شــرکت فوالد مبارکه و شــرکای تجاری کســب و کار
(پیمانکاران توســعه) اظهار کرد :دولت هایی موفق هســتند که در راستای
تقویت بخش خصوصی برآیندو به واسطه توانمندی بخش خصوصی بتوانند
تحول بزرگی در صنایع حاصل کنند.
بر همین اساس نیز فوالدمبارکه بر آن است تا با تقویت بازوهای پیمانکاری
خود در شــاخه توســعه بتواند از توانمندی شــرکتهای برتــر در این حوزه
استفاده کند.

چابکی و چاالکی دراجرای پروژه ها
وی ،شکل گیری پیمانکاری سه شیفته مشابه کشورهای خارجی را درخواست

در سطح کشور است ،با قابلیت داشتن مکانیزم تقطیر کننده یا کندانسه گیر

مجریان پروژه به صورت سه شــیفت زمانی کار کنند تا هم پروژه ها زودتر به
اتمام برسد و هم چابکی و چاالکی را شاهد باشــیم.حتما با این نگاه ویژه از
سوی پیمانکاران شرایط تحویل پروژه ها به کارفرما نیز تسهیل میشود.

تعامل برد-برد فوالد مبارکه با بخش خصوصی
وی از گفت وگوی شفاف بین شرکای تجاری کسب و کار با شرکت فوالدمبارکه
استقبال کرد و گفت :نگاه به بخش خصوصی تاکنون در کشور به خوبی نبوده
اســت؛ چرا که دولت باید در رفاه عمومی جامعــه از قبیل آموزش و درمان و
حمل ونقل ورود کنــد و بخش های دیگر در اختیار بخش خصوصی باشــد؛
این نگاه در رأس شرکت فوالدمبارکه هدف گذاری شده است چراکه تعامل با
بخش خصوصی باید به صورت برد-برد باشد و هر دو طرف به منافع مشترک
پایبند بوده تا در این راه  ،ضمن اعتماد کامل بــه همدیگر ،به تقویت هر دو
مجموعه بیانجامد.
تشکیل کمیته مشترک مدیران فوالد مبارکه و نمایندگان پیمانکاران
وی سیســتماتیک بودن شــرکت فوالد مبارکه را با مزیت به نتیجه رسیدن
اقدامات و نقص افزایش ایســتگاه های تصمیم گیــری تبیین کرد و گفت:
وظیفه داریم در تعامل دو طرفه مشــکالت سیستم های موجود را نیز مرتفع
کرده و بهبود مستمر را در تمامی مراحل کاری خود در نظر بگیریم؛ نیاز است

ببریم و این میسر نبود مگر با اتکا به توان بخش خصوصی و در ادامه همین
راه امیدواریم به زودی پروژه های پیمانــکاری  ۲۰۰هزار میلیارد تومانی را که
برای گروه فوالدمبارکه برنامه ریزی کرده ایم ،به نتیجه برســد و با رفع موانع
پیش پای پروژه نورد گرم  ۲بعد از ماه ها انتظار شــاهد به سرانجام رسیدن
این ابرپروژه نیز باشیم.
حل مسائل با عملیاتی شدن طرح تحول دیجیتال
وی به طرح تحول دیجیتال در شــرکت فوالد مبارکه هم اشاره کرد و توضیح
داد :این طرح که از مردادماه سال گذشته در شرکت فوالدمبارکه اجرایی شده
است درصدد است تا این شرکت را به جمع شرکت های عضو باشگاه فانوس
دریایی راهی کند و بسیاری از مسائل مطرح شده با عملیاتی شدن این طرح
برطرف می شود.
همافزایی و همگرایی پیمانکاران با تشکیل یک کانال ارتباطی

کمیته مشــترکی از مدیران فوالد مبارکه و نمایندگان پیمانکاران تشکیل و به

وی در پایان باز هم بر هم افزایی بخش خصوصی تاکید کرد و گفت :پیشنهاد

طور فصلی جلساتی برگزار شود تا آنچه که موجب می شود اجرای پروژه های

می کنم صورت جلسه و شرح موضوعاتی که دراین جلسه طرح شد برای همه

توسعه شــرکت را با کندی همراه سازد ،شناسایی شــده و راهکار رفع موانع

پیمانکاران ارسال شــود و کانال ارتباطی مشخصی در راستای همگرایی این

پیش بینی و به اجرا در آید.

بخش با شرکت فوالد مبارکه به وجودآید.

انرژی بر ،باید تحت نظارت ســازمان صمت و اداره کل اســتاندارد قرار گرفته و
فرآیندهای مشمول استاندارد اجباری انرژی ،حتما نسبت به اخذ گواهی نامه
استاندارد اقدام کنند.
وی خاطر نشان ساخت :به زودی پذیرش اشــتراک گاز منوط به ارائه گواهی
استاندارد و انرژی از اداره کل استاندارد مربوطه خواهد شد ،همچنین بازسازی،
نوسازی و توسعه تمامی صنایع به استناد قانون اصالح الگوی مصرف باید تحت
ممیزی انرژی قرار گرفته و تاییدهای الزم اداره کل استاندارد را اخذ کنند.علوی،
در خصوص محورهای چهارم و پنجم سیاســت های مدیریت مصرف گاز ،بر
لزوم ارتقای بازدهی نیروگاه های تولید برق و ایجاد بستر توسعه فناوری های
استفاده ازانرژی ها تجدید پذیرتاکیدکرد.مدیرعامل شرکتگازاستان اصفهان،
در پایان تاکید کرد :برای فرهنگ سازی مصرف بهینه انرژی ،فعال سازی روابط
عمومیهای تمامی ســازمان ها ،همکاری صدا و ســیما ،رسانه ها و همچنین
کمیته های فرهنگ شهروندی مورد نیاز است.

خنک کننده هیبریدی درکشورپیوست

عظیمیان از بهره برداری ابرپروژه انتقال نفت گوره-جاسک در آینده نزدیک

درآمدند و در حقیقت از یک پروژه ملی توانســتیم بهره های متعدد و وافی

کل استاندارد اســتان جهت انجام ممیزی های انرژی در واحدهای صنعتی،
اشاره و تاکید کرد :اســتفاده از خطوط تولید با رده انرژی پایین در فرآیندهای

ذوب آهن به جمع چند کارخانه محدود دارنده برجهای

اجرای پروژه ملی انتقال نفت گوره-جاسک با اتکا به توان بخش خصوصی

با تامین تختال در فوالدمبارکه آغاز شــد و در کنــار آن دیگر صنایع به حرکت

مصرف گاز در بخش مصرف کنندگان صنعتی به وظایف سازمان صمت و اداره

فرآیند را کاهش داده و سطح اتالف انرژی را به حداقل ممکن می رساند .

روز شــامل دمونتاژ کلیه تجهیزات برج های قبلی و پیش مونتاژ قطعات

گفت :همانگونه که همگان اطالع داریــد این حرکت در رفع مانع زدایی تولید

مدیرعامل شــرکت گاز اســتان اصفهان ،در خصوص برنامه های بهینه سازی

و الیمیناتور (رطوبت گیر) و وجود آب بندها ،تلفات آب و بخارات حاصل از

محمدرضا یزدان پناه اضافه کرد :کلیه عملیات فوق ظرف مدت  ۲۱شــبانه

با تامین تختال های  APIمورد نیاز این خط توســط این شــرکت خبر داد و

مستمر مورد پیگیری است.

استفاده از تکنولوژی های روز دنیا و جایگزینی با طرح های جدید در برج
مذکور شد .در برج های جدید نصب شده که از نسل جدید برج های موجود

کرد و گفت :نیاز است که در شــرکت های پیمانکاری شرایطی ایجاد شود که

مذکور اقدام شود که این مهم توســط فرمانداری های سطح استان به صورت

فوالدسازی درخردادماه سال جاری با موفقیت اجرا شد.

گفت :در سیستم قبلی برج های خنک کننده ایستگاه ریخته گری شماره

دیگر از معاونان و مدیران این شرکت برگزار شد و در این نشست چندساعته

و ضروری است تا شروع سرمای سال جاری نســبت به اصالح سیستم های

برج های خنک کننده هیبریدی ایســتگاه ریخته گری شماره پنج بخش

مدیرعامل شــرکت فوالدمبارکه به تشکیل کمیته رفع اشــکال در خصوص

دفتر شــرکت فوالد مبارکه با حضور حمیدرضا عظیمیان ،مدیرعامل و برخی

و مشخص شد وضعیت سیستم های گرمایشی برخی از ادارات نامطلوب بوده

اجرای عملیات دمونتاژ برجهای خنک کننده طرح قدیم و نصب تجهیزات

مدیر برنامــه ریزی و نظارت بــر نگهداری و تعمیــرات کارخانه ذوب آهن

خصوصی است.نشست مشترک شرکت فوالد مبارکه و شرکای تجاری کسب

حدود یک هزار و  415مورد بازدید از مجتمع های اداری در سطح استان انجام

نصب تجهیزات برج های خنک کننده هیبریدی درذوب آهن اصفهان

مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه در نشســت چندســاعته مشترک شرکت

ویژه طرح تحــول دیجیتال در بخش پروژه های توســعه ای ،حامی بخش

افزود :در خصوص مصرف کنندگان اداری نیز طی سه ماهه پایانی سال گذشته

در راستای صرفه جویی در مصرف آب صورت گرفت؛

استقبال ازنقد سازنده و کارشناسانه متخصصان

کرد« :شــرکت فوالد مبارکه» بــا تزریق پــروژه های پیمانــکاری و اجرای

کاری و نصب رسوب گیر به صورت رایگان برای مشترکین در حال اجراست.وی،

و درنهایت نصب ،تســت و راه اندازی با موفقیت به انجام رسید و با اتمام
عملیات فوق ،کارخانــه ذوب آهن اصفهان به جمع چنــد کارخانه محدود
دارنده ب رجهای خنک کننده هیبریدی در کشور پیوست .
یزدان پناه تاکید کرد :بــا توجه به عدم حضور ســوپروایزر کره ای به دلیل
محدودیت های کرونایی عنوان شده از طرف ایشان با نصب دوربین های
آنالین مدار بســته در نقاط مختلف پروژه ،کلیه مراحل پروژه بدون حضور
کارشناسان خارجی به صورت شــبانه روزی و به صورت آنالین کنترل و با
بهترین کیفیت ممکن به اتمام رسید.
مدیر مهندســی آبرســانی نیز در این ارتباط گفت :برج های خنک کننده
مربوط به ایستگاه  ۵به دلیل پایین بودن راندمان و پرت شدید آب و لرزش
زیاد برج ها که قابل اصالح نیز نبود ،همواره با مشکل باال بودن درجه حرارت
آب ارسالی به فوالد سازی مواجه بود .
بنابراین جهت رفع این مشــکل و با بررســی های به عمل آمــده و با نظر
مدیریت امور فنی و برنامه ریزی تولید مقرر شــد برج های فوق تعویض
شــود  .بنابراین با توجه به کوچک تر بودن ابن برج ها نسبت به سایر برج
های خنک کننده در ســطح کارخانه تصمیم به استفاده از برج های خنک
کننده نوع هیبرید گرفته شد تا در صورت امکان بتوانیم بر سایر برج ها نیز
مورد فوق به اجراگذاشته شود.
مهرداد اسماعیلی در ادامه افزود :تمامی برج های خنک کننده موجود در
کارخانه از نوع تر است که اســاس کار برج های خنک کننده نوع تر تبخیر
آب اســت ،یعنی تبخیر آب در این نوع از برج ها باعث کاهش گرمای نهان
آب می شود و مقدار تبخیر در برج ها بستگی به درجه حرارت آب ورودی و
درجه حرارت آب خروجی و دبی آب ورودی به برج دارد که امکان کاهش
تبخیر آب در برج ها نیست ،مگر این که از برج های خنک کننده نوع هیبرید

استفاده شود .
مدیر مهندسی آب رسانی اظهار داشت  :اسناد مناقصه طراحی و ساخت و
نصب و راه اندازی این نوع از برجها که برای اولین بار در کارخانه نصب می
شــود  ،تهیه و مناقصه برگزار و شــرکت دونگ هی کره جنوبی با نمایندگی
شــرکت نیک انرژی در این مناقصه برنده و پس از عقد قرارداد و نقشــه
برداری از محل موجود ،تجهیزات ســاخته شده و در آبان ماه سال  ۹۹وارد
کارخانه شد .
شــرکت مذکور گراف اجرایی نصب و راه اندازی را حدود  ۳۵روز ارائه داده
بود که طی جلساتی با این زمان موافقت نشد و طی مذاکره با شرکت نیک
انرژی و با بررســی نقشــه های اجرایی و هماهنگی جهــت پیش مونتاژ
بخشی از قطعات قبل از توقف ایستگاه ،گراف ارائه شده  ۱۵روز اعالم شد
که کار دمونتاژ برج های قدیمی از  ۲۵اردیبهشت ماه با استقرار دو دستگاه
جرثقیل ۹۰تن و ۳۰تن آغاز شد و با توجه به محدود بودن فضای عملیاتی
و به صورت سه شیفت و با نظارت مســتمر ۹ ،خرداد ماه عملیات نصب به
اتمام رسید و تجهیز راه اندازی شد.
مدیرعامل شرکت توسعه صنعت لنجان نیز در این رابطه گفت :اجرای پروژه
کولینگ تاورهای  Aو  Bایستگاه ریخته گری شــماره  ۵با توجه به اعتماد
مدیریت های آبرســانی و مهندســی نت به توان داخلی و قدرت اجرایی
شرکت های زیر مجموعه در دو مقطع زمانی شــامل پیش مونتاژ قطعات
که امکان آماده ســازی آن قبل از شــروع فعالیت دمونتاژ و اجرای پروژه
صورت گرفت ،در فاز نهایی با توقف ایستگاه ریخته گری شماره  ، ۵عملیات
دمونتاژ و نصب آغاز شد .

