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سعید جلیلی از«احمدی نژاد» جلو زد
حسن بهشــتی پور از تحلیلگران سیاسی در پاســخ به این سوال که آقای ســعید جلیلی یک
سری تناقض گوییهایی را مطرح میکند مثال تعامل ســازنده را مطرح میکند ،از طرفی دیگر

چه سرنوشتی در انتظار اسراییل خواهد بود؟

میگوید که ما در عرصه بین الملل نیازی به امضای این کنوانســیونها نداریم و طرف مقابل را

وقتی دعوا برسر مقابله با تهران است!

مجبور میکنیم تا آن چیزی که مــا میخواهیم را اجرا کند ،گفت :حتــی آقای احمدی نژاد هم
چنین ادعایی را مطرح نمیکرد ۱۹۰ .کشــور دنیا ،کنوانســیون پالرمو را پذیرفتــه اند ،ما این را
طبق آن چیزی که مجلس پیش بینی کرده میپذیریم ،چــون مجلس دهم یک مصوبه خوبی
داشــت که آنجا گفته بود ما در چند ماده تحفظ خودمــان را اعالم میکنیــم و میگوییم مواد
قانونی داخل کشور برای ما اصل است و این مواد برای ما مالک نیست ،به این اصطالحا تحفظ
میگویند و فقط هــم ایران این کار را انجام نداده و بقیه کشــورها هم ایــن کار را در مورد پالرمو
انجام دادهاند.

توئیت عجیب و حاوی توهین یک عضو
ستاد امربه معروف درباره کاندیداهای اصالح طلب
اعتماد نوشت :مسئول روابطعمومی ستاد امر بهمعروف و نهیاز منکر یکی از چهرههایی است
که از حذف اصالحطلبان از فضای سیاسی کشور گفت و در توئیتی با ادبیاتی خارج از شئون یک
مسئول نهاد حاکمیتی به اصالحطلبان تاخت .توئیتی از الیاس قنبری ،مدیر روابط عمومی ستاد
امر به معروف و نهی از منکر در فضای رسانهای منتشــر شد که نوشته شدهبود« :کاش همیشه
رقابت و بحــث و جدل بین انتخاب امثال رییســی و جلیلی باشــه و اصالحطلبان نجس برای

نتانیاهو باالخره تسلیم شد و قدرت را به رقبایش
واگذار کرد و «نفتالی بنت» که روزگاری یار با وفایش
بود حاال جایش را گرفته است

همیشه گورشان را از سیاست ایران گم کنند ».در حالی که تصویر این توئیت در رسانهها موجود
بوده و هست اما در صفحه توئیتر او به نظر میرسد که این توئیت حذف شده است.

بمب خبری عضو جبهه پایداری با هشتگ زاکانی
یک عضو جهبه پایداری از انصراف تعدادی از نامزدهای مهم به نفع ابراهیم رییسی خبر داد.
قاسم روانبخش در توئیتی نوشــت :بمب خبری در راه است ،انصراف تعدادی از نامزدهای مهم
به نفع آیت ا ...رییسی ،منتظر بمانید .این توئیت با هشتگهای ما منتظر انتخاباتیم ،زاکانی و
مردم میدان منتشر شده است.

همتی شانس نیاورد؛

جبهه اصالحات :درانتخابات ریاست جمهوری
کاندیدایی نداریم
به گزارش ایسنا؛جبهه اصالحات ایران اعالم کرد :در انتخابات ریاست جمهوری کاندیدایی نداریم.
آذر منصوری ،سخنگوی جبهه اصالحات ایران ،از آخرین جلسه مجمع عمومی جبهه اصالحات
ایران که تا ساعت  ۱بامداد به طول انجامید ،خبر داد.
وی گفت :در جلسه مجمع عمومی جبهه اصالحات ایران مورخ ۲۴خرداد ماه موضوع تغییر موضع
قبلی جبهه اصالحات مبنی بر نداشتن نامزد در انتخابات ریاست جمهوری  ۱۴۰۰مطرح و به رای
گذاشته شد و در نتیجه آن تغییری در موضع پیشین جبهه رای نیاورد.
گفته میشــود در این جلســه قرار بود امکان حمایت از همتی و مهرعلیزاده به عنوان کاندیدای
اصالحطلب انتخابات ریاست جمهوری پیشرو بررسی شود.
از ۴۶عضو مجمع عمومی جبهه اصالحات ،حدنصاب دوسوم آرا که ۳۱رای بود برای هیچ یک از
دو کاندیدای اصالحطلب حاصل نشد.

این دولت خطرناک تالش خواهد کرد .او این حرف را در حالی زد که

نسبت به برجام رخ دهد .بنت رویکرد تند و تیزی نسبت به ایران دارد و

بنت» که روزگاری یار با وفایش بود حاال جایش را گرفته است.

بنت در ابتدای ســخنرانی اش لب به تمجید از نتانیاهو باز کرده بود.

مخالف سر سخت برجام است .بنت که رهبری حزب یامینا را برعهده

دوره نتانیاهو باالخره سر آمد .کنســت یا همان پارلمان رژیم اسراییل

بنت کارش را از کارآموزی نتانیاهو شروع کرد و بعد به مقامات باالیی

دارد در صحبتهای خود در کنســت به ایران و توافق هستهای حمله

نتانیاهو باالخره تسلیم شد و قدرت را به رقبایش واگذار کرد و «نفتالی

توانست طومار نخست وزیری که دوازده سال در رأس قدرت بود را در

در دولت او رسید .او مشاور ،دستیار ارشد و رییس ستاد نتانیاهو بوده

کرد و مدعی شد که اسراییل به ایران اجازه نخواهد داد که به تسلیحات

هم بپیچد و جایش را به نفتالی بنت ،سیاستمدار راست گرای تندروی

و سمتهای وزیر آموزش و پرورش و دفاع را هم در دولتهای اخیر

اتمی دست یابد .او همچنین با اشاره به اینکه احیای برجام یک اشتباه

بعدی بسپارد.

به عهده داشته؛ اما حاال تبدیل به قاتل جان نخست وزیر پیشین رژیم

است ،ادامه داد که برنامه هستهای ایران یکی از موضوعات اصلی در

روز یکشنبه پس از دو سال کشــمکش در سرزمینهای اشغالی و در

صهیونیستی شده است.

کابینه او خواهد بود.

جلسه ای پر تنش ،بنت کار خود را شــروع کرد تا دو سال آینده ،اداره

بنت از روز یکشــنبه ریاســت دولتی ائتالفی را عهدهدار شده که در آن

نتانیاهو بعد از این ســخنان گفت کــه نفتالی بنت جایــگاه و اعتبار

دولت را در دست بگیرد .اگر او کمی بدشانســی میآورد و احزاب در

نمایندگانی از احزاب چــپ ،میانهرو و برخی از احــزاب عربی حضور

بینالمللی و توانایی الزم برای مقابله با ایران را ندارد .او با حمله شدید

کنست نمیتوانستند به توافق برسند ،بار دیگر انتخابات برگزار میشد

دارند .خود او رهبری حزب دستراستی تندرو یامینا را بر عهده دارد.

به ائتالف تازه ،به عنوان رهبر مخالفان در پارلمان وعده داد که به زودی

و در این فاصله نتانیاهو فرصت داشت تا چانه زنیهای بیشتری انجام

این ائتالف شکننده قرار است مقام نخست وزیری را به صورت گردشی

این دولت را سرنگون خواهد کرد .نتانیاهو گفت«:پیام من به کسانی

دهد .اما تنها یک رای توانست ائتالف بنت و الپید را نجات دهد و او با

بین بنت و یائر الپید تقســیم کند .او میگوید تصمیم دارد تا جامعه را

که در تهران جشن گرفتهاند این است :به زودی برمیگردیم».

شــصت رای موافق در برابر پنجاه و نه رای مخالف ،نخست وزیری را

بار دیگر متحد کند .مشخص نیست که او طی دو سال میتواند چنین

از سوی دیگر به نظر میرسد که دولت بایدن با بنت راحت تر از نتانیاهو

به دست بگیرد.

کاری انجام دهد یا نه؟ اما به نظر میرســد که تنــوع در میان احزاب

میتواند کنار بیاید .نخست وزیر پیشین اسراییل ید طوالیی از حمایت

در بیانیه ای که از ســوی بایدن در اســتقبال از نخست وزیری جدید

حامی دولت برای او دردسر ساز شود .تنها چیزی که همه این گروهها را

از ترامپ داشــت و برای اینکه او رییس جمهور شــود از هیچ تالشی

منتشر شد ،رییس جمهور آمریکا حتی نامی هم از نتانیاهو نبرد.

کنار هم نگه داشته نفرت از نتانیاهو و ترس از آن بوده است که او دیگر

روی گردان نبود .همین امر بعد از روی کار آمدن دولت بایدن اوضاع را

نتانیاهو در جلسه کنســت و در حالی که حاال دیگر نخست وزیر نبود و

دست از قدرت نکشد .با این حال منافع هر کدام از آنها اغلب با دیگری

بینشان به شدت شکر آب کرد .به نظر نمیرسد که واشنگتن کماکان

تنها رهبری حزب لیکود را بر عهده داشت ،گفت که برای از قدرت راندن

در تضاد است .به نظر نمیرســد که تغییر چندانی در رویکرد اسراییل

در سیاست کلی که برای خاورمیانه در نظر دارد ،با دولت بنت راه بیاید.

قول مقام ارشد ارتش به وزارت بهداشت

توصیه محمد مهاجری به کدخدایی:

امیــر دریــادار حبیــب ا ...ســیاری ،معــاون

استعفا بده!

هماهنگ کننــده ارتش در آییــن افتتاح دومین
بیمارستان و مرکز پایش سالمت رایگان و تزریق

محمــد مهاجــری ،کنشــگر و روزنامهنــگار

واکسیناسیون کرونایی با نام شهید کشوری که در

اصولگرا  ،درباره بیانیــه علی الریجانی خطاب

مجموعه درماندگاهی صدر هوانیروز برگزار شــد،

به شورای نگهبان و مباحث مطرح شده میان

طی سخنانی اظهار داشــت :نیروی زمینی از بعد

او و کدخدایی اظهار داشــت :موضــوع آقای

از پیروزی انقالب اسالمی ســینه سپر کرده و در

الریجانی چالش تازهای برای شــورای نگهبان

مبارزه با عناصر ضد انقالب در عرصههای مختلف

است ،سالها بود شورای نگهبان در مقابل هر

حضور داشــت ،این امــر بر هیچ کس پوشــیده

کاندیدایــی اعالم میکرد که مــا رد صالحیت

نیست .وی ادامه داد :به رغم مشکالتی که برای

نکردهایم بلکه عدم احــراز صالحیت کردهایم

نیروی زمینی ایجاد کــرده بودند  ،اما این نیرو در

که شــاید پذیرفته هم بود .اما وقتی به آقای

مقابل عوامل ضد انقالب مردانه ایســتاد و موفق
شــد  .نیروی زمینی ارتش  ۸سال دفاع مقدس
را با سرافرازی پشت سر گذاشت و عملیا تهای
بزرگ و افتخار آمیز و بالنده ای انجام داد.
وی در ادامه با بیــان این که ارتــش و نیروهای
مســلح در قله اقتدار و توانمندی رزم هســتند و
نیروی زمینــی و هوانیروز بعــد از دفاع مقدس
به بازســازی و ارتقای توان رزمی خود پرداختند
 ،گفت :طی ســالیان متوالی با تکیه بر توانمندی
داخلی توانستند به ســاح و مهمات و تجهیزات
مورد نیاز خود دسترســی پیدا کنند کــه امروز به
خــود میبالیم که نیــروی زمینــی و هوانیروز و
همه نیروهای مسلح جمهوری اسالمی با اقتدار

چهره روز

بین الملل

میگویند؛ ما در مقابل هر تهدیدی میایســتیم و

تخصصی است که کار تخصصی پیچیده ای انجام

کســی جرأت ندارد نگاه چپ بــه مرزها و منافع

میدهد اما میبینید با استفاده از ظرفیتهایی که

جمهوری اسالمی ایران داشته باشد .امیرسیاری

دارد و با تکیه بر توانمندی که در درون خود وجود

گفت :در جهــان اینگونه حــرف زدن و این گونه

دارد چنین بیمارستانی را برپا میکند که میتواند

سینه سپر کردن اقتدار میخواهد و این اقتدار را

خدمات ارزشمندی را به ملت ارائه دهد.

از ســخنان فرمانده کل قوا میگیریم که وقتی در

وی گفت :امیدواریم این مجموعه بزرگ ،متحرک

مقابل دشــمن حرف میزنند و موضع میگیرند،

که قابل انعطاف اســت و با امکاناتی که در اختیار

انگیزه میدهند .وی با اشاره به افتتاح بیمارستان

دارد در تزریق واکسن خدمات ارزشمندی را ارائه

صحرایی شهید کشوری گفت :این اقدام که توسط

کند ،ما به وزارت بهداشت و درمان قول میدهیم

هوانیروز قهرمان و با تدبیر فرمانده نیروی زمینی

که هر چه امکانات بخواهد و داشــته باشــیم در

در برپا کردن چند بیمارســتان شکل گرفته جای

اختیار آنها و مردم قرار دهیم تا این مرحله تزریق

تشــکر و قدردانی دارد .هوانیروز مــا یک یگان

واکسن هم به خوبی تمام شود.
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الریجانی میرســند ،عدم احراز او دقیقا مثل
عدم احراز صالحیت آقای جنتی و بسیاری از
بزرگان انقالب است .یک فرد راکه ازکنارخیابان
نیاوردهاید کــه بخواهد در ریاســتجمهوری
ثبتنام کند که شــورای نگهبان مهر عدم احراز
زده اســت .آقای الریجانی  ۴۲ســال در این
مملکت در مصدر کارهای مهم بوده است .وی
تصریحکرد :اگرشورای نگهبان نتواند صالحیت
فردی را که  ۴۲سال سابقه و پرونده کاری دارد
احراز کند ،آقایان درب شورای نگهبان را ببندند
و یک قفل برآن بزننــد و به منزل بروند .وقتی
شــورای نگهبان نتواند شخصیت سومکشوررا
بررسی صالحیتکند ،نشاندهنده عدم توانایی
اعضای شورای نگهبان است و بهتراست آقایان

کردن شورای نگهبان به وجود آمده است ،بیان
کرد :شورای نگهبان تاکنون خودش را درمقابل
هیچ فردی ،مسئول و پاســخگو نمیدانسته،
اکنون چالشی به وجود آمده و آن چالش قانون
اساسی است .اکنون وقت آن است که به فکر
این باشیم که قانون اساسی را در حوزه و حدود
اختیارات شورای نگهبان حتما بازنگری کنیم.
این سیاســتمداراصولگرا خطاب بهکدخدایی
سخنگوی شــورای نگهبان گفت :من شخصا

آن مجموعه دفاع کند ،امــا در صورتی که واقعا
ناعادالنه بوده میتواند استعفا دهد و شخصیت
علمی ،دینی و انسانی خودش را حفظکند.

دکتر فضل اله عالیی – مدیر عامل مرکزجراحی میالد

چهارشنبه با والدیمیر پوتین ،رییس جمهوری روسیه گفت :او زرنگ و محکم است و متوجه شدم که
او ،یک دشمن شایسته است .بایدنگفت درنشست دوجانبه با پوتین درژنو این نکته را منتقل خواهد
کردکه حوزههایی هستکه ایاالت متحده و روسیه می توانند همکاریکنند و این درصورتی استکه او
انجام اینکاررا انتخابکند .انتظارمی رود این رهبران درباره طیفی ازمسائل مرتبط باکنترل تسلیحات و
ثبات استراتژیک رایزنی داشته باشند .رییس جمهوری آمریکاگفتکه او همچنین این نکته را به پوتین
متذکرمی شودکه واشنگتن به دنبال درگیری با مسکو نیست؛ اما به فعالیت های مخرب پاسخ خواهد
داد .درمجموع بایدنگفتکه نشست ناتو دربروکسل سازنده بود.

«خزعلی» آمریکا را به گزینه نظامی تهدید کرد
فارس نوشت :دبیرکل عصائب اهلالحق عراق تاکید کرد که گروههای مقاومت جز با خروج نیروهای
آمریکایی ،ازگزینه نظامی دست برنخواهند داشت .شیخ قیس خزعلی ،دبیرکل عصائب اهلالحق عراق
اعالم کرد که گروههای مقاومت تا زمانی که نیروهای آمریکایی از این کشور خارج نشوند ،به استفاده
از گزینه نظامی علیه آنها ادامه خواهند داد .براســاس گزارش «السومریه نیوز» ،شیخ قیس خزعلی
تصریحکردکهگروههای مقاومتگزینه نظامی علیه نیروهای آمریکایی را جزبا خروج آنها ازعراق متوقف
نخواهندکرد و به حمالت خود ادامه می دهند .دبیرکل عصائب اهلالحقگفت :همه ما خود را برای تمام
چالشها و احتماالت آمادهکردهایم و خیال نکنیدکه ما ازتهدید میترسیم .تصمیم تشدید مقابله عمال
اتخاذ شده و آمریکاییها مطمئن باشند آمادگیکامل برای پاسخ به آنها وجود دارد.

مرکل هم به بایدن پاسخ رد داد:

با بیان اینکه چالش جدیدی برای پاســخگو

فکر میکنند روش شــورای نگهبان نادرست و

 -3تعیین روزنامه کثیراالنتشار

اســت .جو بایدن،در جریان یک کنفرانس خبری در بروکسل در رابطه با پرسشــی مرتبط با دیدار روز

صدراعظم آلمان درپایان نشست ناتوگفت :چین هم رقیب است و هم شریک ،درنتیجه پیمان آتالنتیک

شــورای نگهبان قرار گرفته و مجبور اســت از

 -2تصویب ترازنامه سال مالی 1399

رییس جمهوری آمریکاگفتکه والدیمیرپوتین ،همتای روس او یک دشمن زرنگ ،محکم و شایسته

فکر دیگری به حال خودشــان کنند .مهاجری

آقای کدخدایی را انسانی بسیار صادق ،سالم

 -1تعیین بازرسین

«پوتین» زرنگ ،محکم و دشمنی شایسته است

چین رقیب و شریک ماست

و صالح میدانم؛ ایشان در موقعیت سخنگوی

دستورجلسه:

رییس جمهوری آمریکا:

شمالی ( ناتو) درتبادل با چین به تعادل نیازدارد .آنگال مرکل دوشنبه شب درجمع خبرنگاران اظهارکرد:
اگربه تهدیدات سایبری و ترکیبی و به همکاری میان روسیه و چین نگاهکنید ،نمیتوانید به راحتی چین
را نادیده بگیرید .اما نباید بیش از حد آن را ارزیابی کرد ما باید (دراین زمینه) تعادل درستی پیدا کنیم.
امانوئل مکرون ،رییس جمهوری فرانسه نیز هشدار داد که تمرکز بر چین نباید باعث شود حواس شما
از هسته اصلی ناتو و چالشهای متعدد آن دور شود .وی تاکید کرد که ناتو یک اتحاد نظامی است در
حالیکه روابط با چین بسیارگسترده تراست .وی خاطرنشانکردکه اینکشورشرق آسیاکارچندانی
با سازمان آتالنتیک شمالی ندارد.

«اردوغان» دیداربا «بایدن» را مثبت ارزیابی کرد
رییس جمهورترکیه دیداروگفت وگوهایش با جو بایدن ،رییس جمهورآمریکا درحاشیه اجالس سران
ناتو را مثبت ارزیابی کرد .به نقل از پایگاه اینترنتی تی آر تی ترکیه ،رجب طیب اردوغان ،رییس جمهور
ترکیه پس از دیدار و گفت وگوهایش با جو بایدن رییس جمهور آمریکا به خبرنگاران گفت :دیدار مفید
و صمیمانهای با جو بایدن داشتیم .ما درباره استفاده موثرو منظم ازکانالهایگفت وگو میان دو طرف
بهگونهایکه شایسته دوکشورمتحد و شرکای راهبردی است ،توافقکردیم .رییس جمهورترکیهگفت:
هیچ مشکلی میان ما وجود نداردکه قابل حل نباشد .امکان همکاری درزمینههایی راکه آمریکا و ترکیه
منافع مشترک دارند با موضعی سازنده بررسیکردیم.گفت وگو با جو بایدن برای ادامه روابط میان دو
کشورمفید بود .همکاریهای ما افزایش خواهد یافت.
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سخنگوی صنعت برق استان:

اصفهان درروزانتخابات خاموش نمیشود

وام ودیعه مسکن اصفهان در حالی  30درصد افزایش یافته که آمار حکایت از رشد  36درصدی اجاره بها در شهرهای بزرگ دارد؛

روزهای سخت اجاره نشینها

سخنگوی صنعت برق استان اصفهانگفت :با اقدامات انجام نشده درمدیریت بارو همکاری مردم و
صنایع با شرکتهای توزیع برق ،استان اصفهان درروزانتخابات ریاست جمهوری خاموشی نخواهد
داشــت.محمدرضا نوحی در خصوص وضعیت تامین برق اصفهان طی روز جمعه ( ۲۸خرداد) در
انتخابات ریاست جمهوری با توجه به فعالیت  ۳۴۶۷شعب اخذ رای در استان ،اظهار کرد :از مردم
استان اصفهان بابت صرفه جویی در مصرف برق و همچنین به موقع مصرف کردن وسایل پرمصرف
و همکاری با شرکتهای توزیع برق تشکر میکنم.
وی به همکاری صنعت در خصوص جابه جایی شیفتهای کاری در پیک مصرف اشاره کرد و گفت:
باید توجه داشت که همواره با افزایش دمای هوا روبه رو هستیم ،اما با توجه به مدار آمدن نیروگاه
اتمی بوشهر ،در حال حاضر هزار مگاوات برق به شبکه سراسری تحویل داده میشود ،از سوی دیگر
با اتمام تعمیرات اساسی برخی نیروگاهها ،آنها نیز به کمک شبکه برق آمده اند.نوحی تصریح کرد:
با اقدامات انجام شده در مدیریت بار ،اســتان اصفهان روز انتخابات ریاست جمهوری خاموشی
نخواهد داشت.

کارشناسان معتقدند اعطای وام به مستاجران گزینه

خوبی برای حمایت از این قشر نیست ،به خصوص
آنکه روند ورود خانهها به چرخه شهری بسیار کند است

و با توجه به رکود بخش ساخت و ساز و گرانی مصالح

ساختمانی نمیتوان امیدی به ثبات در این بازار داشت

نمایندگان استان اصفهان با جدیت به دنبال
پروژه قطارسریع السیر
نماینده مردم اصفهان درمجلس شورای اسالمیگفت :طرح قطارسریع السیراصفهان -قم  -تهران
یکی از مهمترین طرحهایی است که بیش از  ۱۰الی  ۱۵سال در دست بوده و مربوط به دولت خاصی
نیست .مهدی طغیانی ادامه داد :توقف این طرح به هیچ عنوان صحت ندارد و نمایندههای استان
اصفهان به شدت خواهان و پیگیر ادامه این طرح هستند.
نماینده مردم اصفهان درمجلس شورای اسالمی تاکیدکرد :این طرح درکمیسیون عمرانی مجلس
بررسی شده و نظری برای توقف این پروژه مطرح نشد بلکه همه نظرات کارشناسی مبنی بر ادامه
این پروژه بود.طغیانی ادامه داد :طرح قطار سریع السیر اصفهان -قم -تهران استارت پروژههای
سریع السیر کشور است که نقش مهمی از جهت ورود فناوری به کشور دارد و در بحث ساز و کار هم
از ظرفیت مجلس استفاده میشود.پروژه قطار سریع السیر اصفهان -قم-تهران ،مقدمهای برای

مستاجران حاال روزهای سختی را سپری

را دارند .آنچه سال گذشته رخ داد موجب شد تا بانکها در روند پرداخت

سالهای اخیر افزایش تصاعدی نرخ اجاره بها در شهر اصفهان به همراه

میکنند و تقریبا هر ســال اجاره نشــینی

این تسهیالت سنگ اندازی کنند و این پروسه طوالنی شد که در بسیاری

موج عدم عرضه خانه به بــازار اجاره بها که بخشــی از آن به دلیل اعمال

نفس گیرتر میشود .در شهری مانند اصفهان تعیین و سقف اجاره هیچ

موارد عمال کارآیی خود را از دســت داد .با این وجود امســال هم دوباره

سیاستهای کنترلی دولت از جمله تعیین افزایش نرخ اجاره بها صورت

قانون و ضابطه خاصی ندارد و در شرایط کمبود خانه و مشکالت ناشی از

دولت اعالم کرده با افزایشی اندک ،این وام پرداخت خواهد شد .مدیرکل

گرفته است ،موجب شده تا شهرهای حاشیه ای و تازه احداث در اصفهان

کرونا ،مســتاجران ناچار به همراهی با خواستههای بعضا غیر معقوالنه

راه و شهرسازی استان گفته که ستاد ملی کرونا برای امسال با پرداخت

مورد اقبال مستاجران قرار بگیرد .بهارستان ،فوالدشهر و شهرک سیمرغ

صاحب خانهها هم میشوند .هر چند دولت سال گذشته پس از انفجار

وام ودیعه مسکن موافقت کرده است.علیرضا قاری قرآن افزود :سقف

ازجمله مناطقی بوده اندکه دراین سالها مورد اقبال زوجها و مستاجران

خرید تضمینی  ۶هزارو  ۲۰۰تن گندم اصفهان

قیمتی در بازار مسکن تالش کرد به نوعی این مسئله را سر و سامان دهد؛

وام ودیعه مسکن برای مستاجران واجد شرایط در کالن شهر اصفهان ۴۰

برای خرید و اجاره قرار گرفته اند .اتفاقی که حاال این مناطق را هم از تیغ

اما باز هم راهکارها و اقدامات چیزی بیشــتر از همان نسخه پیچیهای

میلیون تومان و برای دیگر شهرها  ۲۵میلیون تومان است.وی ،فرصت

گرانی گذرانده و دیگر به ســختی میتوان گزینههای مناســب و خوش

همزمان با فصل خرید تضمینی ،گندم کاران  ۶هزار و  ۲۰۰تن دســترنج مزرعه خود را تحویل مراکز

تکراری وام و دستورهای عمل نشــده و بخش نامههای بر زمین مانده

نام نویسی مستاجران واجد شرایط را تا پایان شهریورماه امسال بیانکرد

قیمتی در این مناطق پیدا کرد؛ اما ظاهرا این تنها گزینههای پیش روی

نبود .حاال امسال و در شرایطی که افزایش سقف اجاره بها بر اساس آمار

و گفت :نظام بانکی تا پایان آذرماه مکلف شده تا تسهیالت ودیعه مسکن

اجاره نشینها برای زندگی دراصفهان است.کارشناسان معتقدند اعطای

رسمی رکورد شــکنی کرده و به میزان بی ســابقه افزایش  36درصدی

را به متقاضیان پرداخت کند.قاری قرآن افــزود :مطابق با اعالم معاون

وام به مســتاجران گزینه خوبی برای حمایت از این قشــر نیســت ،به

رســیده ،میزان وام ودیعه مســکن در اصفهان تنهــا ده میلیون تومان

مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و بر اساس مصوبه ستاد ملی

خصوص آنکه روند ورود خانهها به چرخه شــهری بسیار کند است و با

افزایش یافت و از  30به  40میلیون تومان رســید آن هم در شهری که به

کرونا ،قراردادهای اجاره ،خودکار به مدت یک سال دارای اعتبار است و

توجه به رکود بخش ساخت و ساز و گرانی مصالح ساختمانی نمیتوان

سختی دو نفر برای زندگی میتوانند خانه ای زیر صد میلیون برای رهن

میزان اجاره نیز به عنوان ســقف حداکثری مجاز ،نه به صورت اجباری،

امیدی به ثبات در این بازار داشــت .در این شرایط حتی اگر خانواده ای

اجاره کنند .این وام در ادامه مصوبات سال گذشته دولت امسال هم قرار

همان میزان ســال گذشته تعیین شــده اســت.وی ،اطالع رسانی در

پس از گذشــتن از هفت خوان بانــک و وزارتخانه بتوانــد وامی بگیرد

است به مستاجران پرداخت شود هر چند اگر مسیر پرداخت مانند سال

خصوص زمان بازگشایی سامانه و آغاز ثبتنام را به روزهای آینده موکول

نمیتواند امیدی به بهبود اوضاع مســکن خود داشــته باشد و شاید به

گذشته در دســت اندازهای میان بانک و وزارت راه گیر بیفتد بعید است

کرد و گفت :واجدان شرایط برای دریافت این تسهیالت از طریق سامانه

ســختی بتواند از شــدت بار مالی اجاره بها بکاهد؛ ولی امیدی به بهبود

این تابستان نوبت به مستاجرانی برسدکه درخواست وام با  13درصد سود

وزارت راه و شهرسازی به نشانی  www.tem.mrud.irثبت نامکنند .طی

اوضاع بازار مسکن حداقل تا روزهای نامعلومی وجود نخواهد داشت.

مرضیه محب رسول

اخبار
رییس سازمان صمت استان اصفهان:

مردم نگران کمبود و افزایش قیمت کاال نباشند
رییس سازمان صنعت ،معدن و تجارت اســتان اصفهان گفت :با وجود فراوانی کا الهایی مانند
شکر ،گوشــت ،برنج و  ...تنظیم بازار به خوبی انجام گرفتهاســت.ایرج موفق  ،با اشاره به ایام
انتخابات اظهار کرد :با برنامهریزیهای انجام شده مایحتاج مردم به میزان کافی در بازار عرضه

ذخایرسدهای استان
اصفهان  ۵۰درصد
کاهش یافت

منجمد ۵۰ ،تن مرغ منجمد و ۷هزار و صد تن شــکر در سطح استان توزیع شد.موفق با اشاره به

رفع مشکالت آب اصفهان در اجرای طرح

نوسانهای قیمت شکر افزود :درحال حاضر قیمت شکر را کنترل کردهایم که مردم میتوانند در

آبرسانی اصفهان دوم تسریع کند ،اصفهان

فروشــگاههای زنجیرهای آن را با قیمت هر کیلو۸ ،هزار و هفتصد تومان و در خردهفروشیها با

با توجه به مشترکانی که دارد بیش از ۴.۳

قیمت ۱۲هزار و پانصد تومان خریداری کنند.

مترمکعــب در ثانیه با کمبــود آب مواجه

رییس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان اصفهان بیان کرد :با توجه به مصوبه اخیر تنظیم

است.منصور شیشــهفروش با اشاره به

بازار کشور ،مسئولیت ساماندهی و تامین مرغ و تخم مرغ به وزارت جهاد کشاورزی و توزیع آنها

وجود  3هــزار و  500اســتخر ذخیره آب

به حوزه بازرگانی واگذار شد.وی در پاسخ به این سوال که آیا این تنظیم بازار فقط مربوط به ایام

کشاورزی در استان اظهار داشت :ذخایر

انتخابات اســت یا خیر؟ گفت :جای هیچگونه نگرانی نیست و حتی بعد از انتخابات هم کنترل

سدهای استان اصفهان دچار کاهش 50

قیمتها و عرضه کاال به بازار ،به همینگونه ادامه خواهد داشت.

درصدی شدهاند و رودخانه زایندهرود در

سید نعمتا...صالح با اشاره به اینکه مردم را باید صاحب حق بدانیم و به آنها احترام بگذاریم،
گفت :برای استقرار نظام هزینههای بسیاری داده شــده است ،هر چه که به مردم خدمت کنیم
سبب خوشبینی مردم به نظام میشویم ،مردم دین و حکومت را در عملکرد مسئوالن میبینند.
صالح با بیان اینکه افزایــش بیرویه قیمتها مردم را نگران کرده اســت ،بیان کرد :از آن طرف
مسئوالن اعالم میکنند هیچ افزایش قیمتی نداریم ،اما بیشتر اجناس تا  ۵۰درصد گران شده و
عدم نظارت بر قیمتها یک مشکل در جامعه خواهد بود.
وی با بیان اینکه آرامش و امنیت روحی و روانی اولین نیاز یک انسان است و هنوز نتوانستهایم
آن را برای مردم تامین کنیم ،تصریح کرد :امنیت نخســتین چیزی است که برای نظام اسالمی
الزم است ،بعد از  ۴۰ســال از انقالب هنوز تکلیف اسناد خانههای شــهرکهای اطراف شهرضا
معلوم نیست.

مجتمع اسباب بازی ایران در کاشان  ۲۷۰قلم اســباب بازی هدف دار ،بازیها و سرگرمیهای
فکری و ابزارهای آموزشی و کمک آموزشی تولید میکند.مدیرعامل این مجتمع گفت :عالوه بر
خط تولید مجتمع که در فضای  ۵۰۰۰متری با سرمایه گذاری  ۴۰میلیارد تومانی ساخته شده است
 ۱۵۰مرکز کار در خانه با حمایت این مجتمع با آن مشارکت و همکاری میکنند.
محســن کبیری افزود :مجتمع اســباب بازی ایران عالوه بر تولید محصول در منطقه کاشان از
ظرفیتهای کارگاهای تولیدی در شهرهای اشتیان ،اشتهارد و شهرکرد نیز بهره برده است.
وی گفت :دور نماندن از فضای بازار جهانی اســباب بازی موجب شده است که این مجتمع یک
خط تولید در کشور چین قطب تولید اسباب بازی دنیا نیز ایجاد کند.
مدیرعامل مجتمع اسباب بازی ایران در کاشان افزود :در حال حاضر  ۶۰نفر در خط تولید و بیش
از  ۲۰۰نفر در کارگاههای کار در خانه مشغول به ساخت اسباب بازی برای این مجتمع هستند.

محســن ضیایی افزود :این میزان گندم خریداری شــده با نرخ تضمینی  ۵۰هــزار ریال تحویل
سیلوهای این استان شده است.
وی گفت :ارزش گندمهای خریداری شــده از بهره برداران  ۳۱۰میلیارد ریال برآورد شــده که پس
از تحویل به سیلوها و ثبت اطالعات کشاورزان در ســامانه مطالبات گندم کاران این استان از طرف
بانک کشاورزی به حســاب آنان واریز میشود.ضیایی افزود :کشاورزان اســتان اصفهان تا پایان
شهریور میتوانند گندم تولیدی خود را به  ۴۰مرکز تعاونی روستایی به عنوان مباشر و همچنین دو
سیلوی دولتی و  ۹کارخانه آرد سازی تحویل دهند.مدیر کل غله و خدمات بازرگانی استان اصفهان
پیشبینی کرد امسال حدود  ۱۰۰هزار تن گندم از کشاورزان استان اصفهان خریداری شود.

بخشی ازمشکالت صنایع اصفهان با مشارکت کارآفرینان حل میشود
کالنی مهابادی با بیان اینکه اصفهان بهعنوان صنعتیترین استان کشور محسوب میشود ،اظهار کرد :بسیاری از مسائل و مشکالت صنایع به راحتی با همکاری
و هم افزایی قابل حل است و بر اساس بررسی و تجربه شــخصی ،تنها در برهههایی موفق بودیم که هم افزایی کردیم.وی تاکید کرد :کانون کارآفرینی باید این
مسائل و مشکالت را شناسایی و در قالب یک سری رویدادهای تقاضا محور استارتاپی حل کند.مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان ادامه داد:
منابع مالی برای اجرای این طرحها هم موجود است و صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق کارآفرینی امید آمادگی کمک به این طرحها را دارند.کامران کالنی
مهابادی گفت :آیین نامه بررسی و احراز مشاغل سخت و زیان آور در وضعیت موجود به کارفرماها لطمه وارد میکند.وی اظهار کرد :ارائه آموزشهای الزم در این
زمینه به کارفرمایان کمک بزرگی میکند.بعضی مواقع در قالب یک گزارش نیمه کارشناسی ضعیف یا در سطح متوسط ۱۰ ،شغل را در یک کارخانه سخت و زیان
آور اعالم میکنیم و پس از آن کارفرما باید تا سالیان سال تاوان این مسئله را به صندوق تامین اجتماعی بپردازد.

طراحی بسته کمک به اشتغا لزایی منطقه شرق اصفهان

به اینکه  310روســتا در اســتان اصفهان
آبرسانی سیار میشــوند ،بیان کرد :طرح
آبرســانی اصفهان بزرگ  56شــهر و 80
روســتا را در بر میگیرد و به دلیل شدت
گرما و افزایش مصارف آب ،ظرفیت تامین
آب کم شده است و در این مدت شهرهای
استان در معرض افت فشار آب و قطع آب
قرار گرفتند.
شیشهفروش با اشــاره به اینکه چاههای
اطراف زاینده رود خشک شــده و اثرات
خشــکی زایندهرود افزایــش کانونهای
گرد و غبار ،فرونشســت زمین در استان
اســت ،گفت :بیش از  100هــزار هکتار از

آبرسانی سیار افزایش پیدا کرده است و با
افزایشگرما دربخشهای مختلف اعمال
محدودیت شده ،ادامه داد :شرکت آبفای
اصفهان برای مدیریــت بهینه مصرف آب
تله متری ،نظارت بر مخازن آب ،زونبندی
و هوشمندســازی شــبکه و اصالح 300
کیومتر شبکه آبرسانی در روستاها را انجام
داده؛اما باز هم مشــکالتی در تامین آب
شرب به وجود آمده است.

گری ،نظرسنجی و رضایت سنجی عنوان و تاکیدکرد:

خصوصی اصفهان در ادامه ضمــن تقدیر از اقدامات

براســاس ماده  14قانون بهبود مستمر محیط کسب

سازمان جهادکشاورزی استانگفت :بیشترین میزان

و کار وزرا ورؤســای دســتگاههای اجرایی و قضایی
مرتبط با محیطکســب وکارو رؤسا و مدیرانکل این

دارد.گلشیرازی بااشاره به ورود اتاق بازرگانی اصفهان

دریکصد و سومین جلسه شورایگفت وگوی دولت و

دستگاهها درمراکز اســتان موظفند یکی از معاونان

به مگاپروژه اشــتغال و توســعه پایدار منطقه شرق

بخش خصوصی استان اصفهان ،رییس اتاق بازرگانی

خودرا به عنوان مسئول بهبود محیطکسب وکارتعیین

اصفهان ،طراحی بسته ای برای کمک به اشتغالزایی

اصفهان طراحی بسته ای برای کمک به اشتغالزایی

ومعرفیکنند؛ اما بعضا شاهد معرفی نماینده درسطح

و فعال شدن واحدهای صنعتی و نیمه صنعتی دراین

و فعال شــدن واحدهــای صنعتی و نیمــه صنعتی

کارشــناس از سوی دســتگاههای اجرایی هستیم،

منطقه راضروری دانست .وی درپایان سخنان خود

منطقه شرق راضروری دانست .رییس اتاق بازرگانی

که برای تســریع در حل پروندهها الزم است نماینده

راه اندازی گمرک خوانســار و گلپایگان را در توســعه

اصفهان در این جلســه ضمن تشــکر از تالشهای

در ســطح معاون یا قائم مقام سازمان معرفی شود.

صادرات استان حائز اهمیت دانست.محمودتوالیی،

رییس سازمان صمت و معاون اموراقتصادی استاندار

مسعودگلشیرازی ،فراهم کردن بستر نرم افزاری الزم

رییس اتاق بازرگانیکاشان نیزضمن تشکرازاستاندار

اصفهان برای کمک به راه اندازی مرکز شــبانه روزی

این مرکز با همکاری و تعامل دســتگاههای اجرایی

اصفهان برای ورود به مبحث گمرک کاشان ،خواستار

فوریتهای کســب و کار وســرمایه گذاری اصفهان،

را در حصول نتیجــه مطلوب کارکرد ایــن دفتر حائز

تسریع راه اندازی این پروژه شد.

عکس روز

اراضی اطراف زایندهرود کشــت نشده و
و غبار شــده است.وی با اشــاره به اینکه

نقش اتاق بازرگانــی در این مرکــز را پایش ،مطالبه

اهمیت دانست.دبیرشورایگفت وگوی دولت و بخش

رضایت فعاالن اقتصادی اصفهان به این سازمان تعلق

بخشهایی جاری نیســت.وی با اشاره

این زمینهــا تبدیل بــه کانونهای گرد

موفقیت درتولید اسباب بازی وطنی

شهرستانهای گرمسیری اردستان ،کاشــان و برخوار و شاهین شهر ومیمه خریداری شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری:

شدهاست.

مستقیم با راهاندازی شیمی پارک در این شهر خبر داد.

خرید اســتان اصفهان دادند .مدیــر کل غله و خدمات بازرگانی اســتان اصفهان گفــت :از اواخر
اردیبهشــت تاکنون  ۶هزارو  ۲۰۰تن گندم در قالب هزار و  ۶۶۰محموله از حــدود هزار گندم کار در

مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان گفت :بخشی از چالشها و مشکالت صنایع و کارفرمایان این استان را میتوان با مشارکت کارآفرینان حل کرد.

وی درباره میــزان توزیع این کا الها بیان کرد :میزان ۸هزار تن برنج ۲۸۰ ،تن گوشــت گوســاله

در شهرستان پیشبینی شده و هفته آینده واگذاری زمین انجام میشود ،از ایجاد  ۵هزار شغل

در طرحهای قطارهای سریع السیر خودکفا شویم.

خبر روز

اصفهانگفت :انتظاراست وزارت نیرو برای

فرماندار شــهرضا با بیان اینکه به دلیل عبور خط لوله گاز از جنوب شهرستان ،ایجاد شیمی پارک

مردم یک استان نیست ،بلکه همه مردم کشور از آن بهرمند میشوند و با تکمیل این طرح میتوانیم

مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی :

مدیــرکل مدیریــت بحران اســتانداری

ایجاد  ۵هزارشغل با راهاندازی شیمی پارک شهرضا

ایجاد خطوط بعدی قطارها سریع السیر در کشور خواهد بود و ایجاد این تحول ارتباطی فقط به نفع

راه اندازی کارگاه
صنایعدستی سمیرم
کارگاه صنایعدســتی بافتههای
داری در روســتای ولدخانــی
سمیرم راه اندازی شد.این کارگاه
با وسعتی بیش از ۳۵مترمربع و
بیش از یک میلیارد ریال هزینه
در روســتای ولدخانــی بخش
پادنای علیا افتتاح شد.

اخبار
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اجرای طرح «بهارستان» درروستای تومانک بن
مدیر عامل شــرکت توزیع نیروی برق چهارمحال و بختیاری اظهار داشت :در راستای اجرای طرح

بام ایران

بازگشت امید برای احیای بزرگ ترینکارخانه تولید مخازنکامپوزیتیکشور

بهینه سازی شبکههای برق روستایی در سطح استان برای  ۱۳۰روستا تا پایان سال برنامه ریزی
کرده ایم.مجید فرهزاد افزود :در حال حاضر این طرح در چند روستای استان در حال اجراست و در
چند روستا نیز از جمله روستای نو آباد ،تومانک و ...به بهره برداری رسیده است .فرهزاد اضافه کرد:
اجرای این طرح در روستای تومانک با صرف سه هزار و  ۷۰۰میلیون ریال اعتبار ،تبدیل  ۴کیلومتر
شبکه مســی به کابل خودنگهدار ،نصب وجابه جایی  ۲۰پایه برق رسانی و ...انجام شده است.وی
هدف از اجرای این پروژه را کاهش خاموشــی ها ،رفع افت ولتاژ ،کاهش تلفات انرژی ،رفع حریم
شبکههای برق ،بهبود مبلمان شهری و در نهایت تامین رفاه عمومی عنوان کرد.

کشت ذرت علوفهای درفارسان
مدیر جهاد کشاورزی فارسان گفت :کشت ذرت علوفهای از اوایل خرداد آغاز شد و تاکنون  ۷۰۰هکتار
از اراضی زراعی این شهرستان به کشت این محصول اختصاص یافته است .ابراهیم کوچکی افزود:
ذرت علوفهای یکی ازعلوفههای با ارزش استکه با توجه به نیازدامداران شهرستان و استان وکمبود
علوفه به خاطرخشکسالی دارای اهمیت ویژهای است.کوچکی اضافهکرد :امسال با تالش و مدیریت
کشاورزی و توصیههای کارشناسی انجام شده  ،کشت ذرت علوفهای میان رس و کم آب بهره وری
آب مدنظراست.

تکنولوژی بزرگ ترین واحد تولید مخازن کامپوزیتی کشــور از آلمان
توسط یک سرمایهگذار در شرایط تحریمی وارد شهرستان بروجن در
چهارمحال و بختیاری شد و ایران را به پنجمین کشور دارنده تکنولوژی
تولید مخازن تمام کامپوزیــت جهان تبدیل کرد؛ اما متاســفانه این
واحد تولیدی از ســال  ۹۴با تاخیر در تقسیط تســهیالت دریافتی و
ایجاد شائبههای مالی مطرح شده از سوی بانکهای عامل به حالت
تعطیل درآمده است.
حال عزمی از ســوی مســئوالن چهارمحال و بختیاری و دادســتان
عمومی و انقالب شهرستان شــهرکرد برای احیای بزرگ ترین واحد
تولید مخــازن کامپوزیتی در اســتان شــکل گرفته و امیــد میرود
این واحــد وارد چرخــه تولید شــود و عالوه بــر تامین نیــاز داخل
کشــور به این مخازن ،زمینه اشــتغال را برای افراد جویــای نیز کار

تمدید مهلت پیش ثبت نام پایه اول مدارس شاهد
ادارهکل امور شاهد و ایثارگران وزارت آموزشوپرورش در اطالعیهای از تمدید مهلت پیشثبتنام
پایه اول مدارس شاهد خبر داد.متقاضیان میتوانند برای پیش ثبت نام مدارس شاهد در پایه اول
در درگاه اطالع رسانی پادا تا  ۳۱خرداد اقدام کنند.

فراهم کند.
مدیرعامــل بزرگ تریــن کارخانه مخــازن کامپوزیتی کشــور اظهار
کرد :نباید کشــورهای خارجی از این موضوع اطــاع پیدا میکردند،
اما متاســفانه بالفاصله پس از بهرهبرداری از ایــن واحد صنعتی در
چهارمحال و بختیاری اطالعات افشا شد.
فیروزی خاطرنشــان کرد :تامین ســرمایه در گردش توســط بانک

 ۲۰واحد صنعتی غیرفعال درچهارمحال احیا میشود
رییس سازمان صمت چهارمحال و بختیاریگفت :براساس برنامه ریزی های صورتگرفته طی سال
جاری  ۲۰واحد صنعتی راکد و غیر فعال در اســتان احیا و راه اندازی می شود.سجاد رستمی با بیان
اینکه در حال حاضر ۹۱۲ ،واحد صنعتی در چهارمحال و بختیاری وجود دارد ،افزود :این تعداد واحد
صنعتی درمجموع حدود  ۱.۳کل واحدهای صنعتی فعالکلکشوررا تشکیل میدهد و همچنین ۱.۲
درصد میزان سرمایهگذاری کل کشور توسط این اســتان انجام شده است.رستمی با اشاره به وجود
یک هزار و  ۹۵۰مورد طرح در حال اجرا در استان اضافه کرد :این تعداد طرح ۲.۳۴ ،درصد طرحهای
درحال اجرایکشوررا تشکیل میدهند و  ۱.۶اشتغال را به خود اختصاص خواهند داد ،همچنین این
طرح ها ۲.۵ ،درصد میزان سرمایهگذاریکشوررا به خود اختصاص دادهاند.وی روند پیشرفت صنایع
چهارمحال و بختیاری را مناسب ارزیابی کرد و یادآور شد :جمعیت استان ۱.۲ ،درصد جمعیت کشور
را تشکیل میدهد ،این درحالی استکه صنایع استان ۱.۳ ،درصد صنایعکشوررا تشکیل میدهند.

درخشش کانونهای دانشگاه شهرکرد درجشنواره ملی رویش
اختتامیه نهمین دوره جشنواره ملی رویش به صورت حضوری و برخط دردانشگاه عالمه طباطبایی تهران
برگزارشد و درپایان این آیین ،برگزیدگان این جشنواره ملی معرفی شدند.کانونهای فرهنگی قرآن و عترت
و حامیان منابع طبیعی زاگرس به ترتیب دربخشهایکانونهای دینی و مذهبی وکانونهای اجتماعی به
عنوانکانون برترو برگزیده انتخاب شدند.برای نخستین بارکانونهای فرهنگی دانشگاه شهرکرد موفق به
کسب عنوان برتردرجشنوارههای ملی رویش ویژهکانونهای فرهنگی و هنری دانشگاههایکشورشده اند.

صنعت و معدن انجام نشد و به دلیل شکایت بانک و سایر موضوعات
مشکالت این واحد همچنان پابرجاست.پرونده قضایی این کارخانه
از حدود پنج سال گذشته در دستگاه قضایی در حال رسیدگی است و
پس از چند ســال قرار منع تعقیب صادر شد؛ اما قرار صادره از دادسرا

قرارمنع تعقیب برای مدیرعامل

در دادگاه حتــی پــس از کارشناســیهای تکمیلی به نفع شــرکت
قطعیت پیدا نکرده و این مســئله مانع بزرگی در رسیدن این کارخانه
به بهرهبرداری است.
مدیرعامل بــزرگ تریــن کارخانه راکد مخــازن کامپوزیتی کشــور
بیان کرد :مشــکل اصلی این واحــد در فرآیند احیــای بحث پرونده
قضایــی در دادسراســت ،اگر پرونــده بهســرعت تعییــن تکلیف
شــود ،میتوان به راهاندازی مجدد واحد امیدوار بود ،خوشــبختانه
مسئوالن استانی و دادســتان مرکز اســتان همکاری خوبی تاکنون
داشتهاند.
وی با اشــاره به اینکه واحد تولید مخازن کامپوزیتی در چهارمحال و
بختیاری به پشــتوانه یک تکنولوژی جدید که در سال  ۲۰۰۸در کشور
آلمان به ثبت رسید در زمینی به مســاحت  ۶۲هزار متر و با  ۱۲هزار و
 ۵۰۰متر سوله در شهرستان بروجن احداث شــد ،افزود :قیمت روز
تجهیزات این واحد حدود  ۳۵میلیون یورو برآورد شــده اســت ،این
واحد در نوع خود بزرگ تریــن واحد تولید این نوع مخــازن در دنیا
محسوب میشود و میتوان برای  ۴۵۰نفر اشتغالزایی کرد.

کارخانه مخازن کامپوزیتی صادرشد

دادستان عمومی و انقالب شهرستان شــهرکرد در خصوص وضعیت
بزرگ ترین کارخانه راکــد مخازن کامپوزیتی کشــور در چهارمحال و
بختیاری ،اظهار کرد :با همراهی مسئوالن استانی بازدیدی از این واحد
تولیدی راکد بهعمل آمد.
عبدالرضا علیمحمدی ادامه داد :ایــن واحد تولیدی با بانک عامل در
مباحث ارزی به مشــکل برخورده بود و پرونده در مرکز مورد رسیدگی
قرار گرفت ،با رایزنیهای صورت گرفته با دادســتان مرکز کشور مقرر
شد روند رسیدگی به پرونده قضایی این واحد با بانک تسریع شود.

رییس اداره مهندسی و مطالعات اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری گفت :برای دومین بار طی  ۱۱سال گذشته ،میزان بارش در استان به
 ۶۰.۳درصد میانگین بارش سالیانه رسیده است که با بروز این تنش خشکسالی هواشناسی و افزایش تخریب و فشار بر حوضههای آبخیز به دلیل بهرهبرداری
غلط و همچنین با توجه به جایگاه مهم چهارمحال و بختیاری در تامین منابع آبی فالت مرکزی و بخشهایی از جنوب کشور الزم است برای هدایت صحیح منابع
و پایداری تولید آب برنامهریزی دقیقتری انجام شود.فرزاد رضازاده افزود :باید در زمینه ضرورت دســتیابی به مدیریت پایدار و الگوی بهرهبرداری صحیح از
حوضههای آبخیز بین دستگاههای متولی که به نوعی در برداشت از حوضه نقش دارند ،انسجام مدیریتی شکل گیرد تا تخریب به حداقل برسد.رضازاده اضافه
کرد :طی  ۱۰سال اخیر در سه حوضه آبخیز دیمه شهرستان کوهرنگ ،قلنگان شهرستان شهرکرد و دوراهان در شهرستان بروجن ،بیش از  ۱۹۹سازه آبخیزداری
احداث شده است که بر اساس مطالعات انجام شده ،عملکرد این تعداد سازه موجب شده تا فرسایش خاک تا  ۶۰درصد کنترل شود.وی اظهار داشت :کاهش

معاون صنایع سازمان صنعت ،معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری
با اشــاره به اینکه کارخانه تولید مخازن کامپوزیتی بیش از پنج سال
گذشته در شهر سفید دشت از توابع شهرستان بروجن به بهرهبرداری
رسید ،اظهار کرد :مخازن کامپوزیتی میتوانند بهترین جایگزین برای

 ۱۰درصدی میزان روانآبها و  ۷۰درصدی دبی سیالبی حوضه از دیگر نتایج اجرای طرحهای آبخیزداری در سه حوضه الگویی دیمه ،قلنگان و دوراهان است.

رییس اداره مهندسی و مطالعات
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری
استان:

بارشها درچهارمحال و
بختیاری  39درصد
کاهش یافت

رضازاده تصریح کرد :پارسال اقدامات آبخیزداری و طرحهای احیا و اصالح مراتع و همچنین جنگلکاری در  ۴۶حوضه آبخیز استان انجام شد و عملیات اجرایی
این طرحها تاکنون  ۹۰درصد پیشرفت فیزیکی داشته است که پیشبینی میشــود این اقدامات و طرحها تا پایان تیرماه به بهرهبرداری برسد.وی ادامه داد:

کل منابع طبیعــی و آبخیزداری چهارمحال

امسال در صورت اختصاص اعتبارات الزم ،اقدامات اجرایی منابع طبیعی در ۴۰حوزه آبخیز استان دنبال خواهد شد.

زیرساختها ،امکانات و تجهیزات الزم برای برگزاری
یک انتخابات پرشــور و حداکثری در روز  ۲۸خرداد

انتظامی ،تامین خودرو و ســایر تجهیزات ،تامین و

در این اســتان فراهم شــده اســت .اقبال عباسی

پیشبینی شده اســت و با همکاری دستگاههای

اظهار داشت :روز انتخابات ســختترین روز برای

مختلف مشکلی دراین خصوص وجود ندارد .عباسی

فرمانداران و بخشــداران اســت و امیــد میرود با

با تاکید بر رعایت پروتکلهای بهداشــتی در شعب

توانمندی ،اشرافیت و مدیریت خوبی که فرمانداران

اخذ رای ،اظهار داشــت :بازدیدهای بهداشتی باید

اســتان دارند شــاهد برگزاری مطلوب این رویداد

یک روز قبل صورت گیرد و اگــر نواقصی وجود دارد

مهم سیاسی در اســتان باشــیم.وی با بیان اینکه

برطرف شود.وی با بیان اینکه در انتخاب فضا برای

انتخابات از مهم ترین رویدادهای کشــور و صحنه

شعب اخذ رای فضای بازدراولویت باشد ،افزود :اگر

سرنوشتسازی برای مردم به شمار میرود ،افزود:

فضای باز فراهم نبود تهویه فضای بسته ،با مشورت

برای حضور پر شــور مردم باید بستر امن و مناسبی

و راهنمایی علوم پزشکی در نظر گرفته شود.عباسی

ایجاد شــود ،در همین راســتا تمام تالش اســتان

با تاکید بر رصد و پیگیری تخلفات انتخاباتی ،خاطر

و بختیاری اظهار کرد  :برای دومین بار طی
 ۱۱سال گذشته ،میزان بارش در چهارمحال
و بختیاری به  ۶۰.۳درصــد میانگین بارش

استاندار:چهارمحال و بختیاری آماده برگزاری انتخابات است
عباسی تصریحکرد :استقراربالگرد ،اسکان نیروهای

این مخازن قابلیت اشتعال ندارند ،وزن آنها بسیار کم است ،عمر و
ایمنی باالیی دارند ،همچنین بسیار سبک هســتند و دچار خوردگی
نمیشوند.
منزوی با بیان اینکه مجری احداث کارخانه تولید مخازن کامپوزیتی
این تکنولوژی را در اوج تحریم وارد کشــور کرد ،توضیح داد :بهعلت
شــرایط تحریمی انتقال تکنولوژی بهســختی انجام شد ،همچنین
بانک صنعت ،معدن و تجارت  ۱۸میلیون یورو تسهیالت به این واحد
اعطا کرد.

تالش میشود کارخانه تولید مخازن کامپوزیتی به مدارتولید برگردد

رییس اداره مهندســی و مطالعــات اداره

اســتاندار چهارمحــال و بختیاری گفــت :تمامی

محمدکاظم منزوی ادامه داد :مخازن کامپوزیتی مزایای فراوانی دارد،

وی عنوان کرد :بهعلــت موجود نبودن برخی از مــدارک این بانک از
مدیرعامل کارخانه تولید مخازن کامپوزیتی شــکایت کرد ،اطالعات
این واحد نباید در دسترس کشــورهای خارجی قرار میگرفت ،اما با
پی بردن کشورهای خارجی و مشکالت قضایی با بانک این فرد تحت
تعقیب قضایی قرار گرفت و واحد بهعلت مشــکالت بهوجود آمده از
پنج سال گذشته دچار رکود شده است.

خبر روز

ضرورت اجرای طرحهای آبخیزداری و حفظ خاک دربام ایران

برای فراهم کردن این مهم به کار گرفته شده است.

مخازن فلزی  CNGدر خودروها و صنایع مختلف باشند.

سالیانه رسیده اســت که با بروز این تنش

خبر خوان
کشت سیاه دانه در ۲۷۰هکتارازاراضی چهارمحال و بختیاری
مدیر باغبانی سازمان جهادکشــاورزی چهارمحال و بختیاری گفت :گیاه دارویی سیاه دانه در ۲۷۰
هکتار از اراضی کشاورزی استان کشت شد .ابراهیم شــیرانی افزود :این طرح برای نخستین بار
اجرا شــد و چهارمحال و بختیاری رتبه دوم سطح زیرکشت گیاه دارویی ســیاه دانه را در کشور به
دست آورد.
شــیرانی ،از خرید تضمینی و صادرات این گیاه دارویی و خوراکی خبــر داد و اضافه کرد :میانگین
برداشت سایه دانه در هر هکتار یک تن است.وی ادامه داد :برداشت سیاه دانه در استان چهارمحال
و بختیاری از اواخر تیرماه آغاز میشود.شیرانی گفت :روغن سیاه دانه به درمان مشکالت گوارشی
و روده ای ،دندان درد ،سردرد ،دیابت ،گرفتگی بینی ،آنفلوآنزا و سرماخوردگی ،آلرژیها و مشکالت
پوســت و مو کمک میکند ،همچنین روغن ســیاه دانه به عنوان حالل برای اســتخراج برخی از
اسانسها مورد استفاده قرار میگیرد.وی افزود :در استان چهارمحال و بختیاری هزار و  ۳۵۰گونه
گیاهی وجود دارد که از این تعداد  ۲۷گونه خاص و  ۴۰۰گونه خاصیت دارویی دارند.

خشکسالی هواشناسی و افزایش تخریب

متهمان به دام قانون افتادند

و فشــار بــر حوضههــای آبخیز بــه دلیل
بهرهبرداری غیر اصولی و همچنین با توجه به
جایگاه مهم چهارمحال و بختیاری در تامین
منابــع آبی فالت مرکــزی و بخشهایی از
جنوب کشور الزم است برای هدایت صحیح
نشان کرد :در همین راستا ضروری است تا هرگونه
تخلف مستندسازی و به ستاد انتخابات ارسال شود.
استاندارچهارمحال و بختیاری همچنین به موادی از
قانون تخلفات اداری نیز اشاره کرد و گفت :در قانون
تخلفات اداری به رعایت نکردن شئونات اداری و سوء
اســتفاده از موقعیت ،امکانات و اختیارات مدیران
اشاره شده اســت که در همین راستا ضروری است
نظارت الزم انجام گیرد.

عکس روز

منابع و پایــداری تولیــد آب برنامهریزی
دقیقتری انجام شود.
فرزاد رضازاده در ادامه با اشاره به مطالعات
انجام شــده در خصــوص نتایــج اجرای
طر حهای آبخیزداری در حوضههای آبخیر
دیمه شهرستان کوهرنگ ،قلنگان شهرستان

به موادمخدر ،با هدف برخورد با ســوداگران مرگ و معتادان متجاهر ،در شهر کیان به مرحله اجرا
درآمده اســت.کوروش بهرامی افزود :در اجــرای این طرح با به کارگیــری نیروهای کالنتری ۱۴
شهرکیان ،مخفیگاه معتادان و سوداگران مرگ در ســطح حوزه استحفاظی کالنتری شناسایی و
طی چند عملیات موفق با حکم قضایی مورد بازرسی قرار گرفتند.بهرامی اضافه کرد :در این عملیات
شش خردهفروش موادمخدرو پنج معتاد متجاهردستگیرشدند و مقادیرقابل توجهی ازانواع مواد
مخدر صنعتی و یک قبضه اسلحه شکاری فاقد مجوز کشف شد.وی ادامه داد :مردم میتوانند در
صورت مشاهده هرگونه اخبار در خصوص فروش موادمخدر ،مراتب را در سریعترین زمان به مرکز
فوریتهای پلیسی  ۱۱۰اطالع دهند.

شــهرکرد و دوراهان در شهرســتان بروجن

کشف  ۱۳۵کیلوگرم تریاک درچهارمحال و بختیاری

در برنامههای اجرایی این سه حوضه آبخیز

فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری اظهار داشــت :در پی دریافت گزارشــی مبنی بر فعالیت

گفت ۸۰ :درصد از اهداف پیشبینی شــده
محقق شده است.
رضــازاده ،کاهــش  ۱۰درصــدی میــزان
روانآبهــا و  ۷۰درصــدی دبی ســیالبی
حوضــه را از دیگر نتایج اجــرای طرحهای

شیرهای سنگی
زاگرس نگهبانان
تاریخ

فرمانده انتظامی شهرستان شــهرکرد گفت :طرح ارتقای امنیت اجتماعی و پاکسازی نقاط آلوده

آبخیزداری در ســه حوضــه الگویی دیمه،
قلنگان و دوراهان بیــان کرد و گفت :اگر چه
در سالهای پس از احداث سازه ،تغییراتی
از نظر بهرهبرداری در این حوضهها به وجود
آمده؛ امــا با توجه به رضایــت بخش بودن
نتایــج عملکرد و ضــرورت تــداوم اجرای
طر حهای آبخیــزداری ،برنامهریزی برای
عبور از بحرا نهای محیطی همانند آلودگی
آب ،بــروز ریزگردها و فرســایش خاک در
ســال جاری و در برنامه پنجساله هفتم در
دستور کار قرار دارد.

سوداگران مرگ در تهیه و توزیع موادمخدر در استان ،پیگیری موضوع در دستور کار ماموران پلیس
مبارزه با موادمخدر استان قرار گرفت .سردار منوچهر امان اللهی افزود :پس از اخذ مجوز قضایی و
انجام تحقیقات ۴ ،دستگاه خودرو در یک عملیات پلیسی شناسایی و متوقف شدند .امان اللهی
اضافه کرد :در بازرسی از این خودروها  ۱۳۵کیلو تریاک که به طرز ماهرانهای جاساز شده بود ،کشف
شد و یک باند تهیه و توزیع مواد مخدر شــامل  ۸قاچاقچی دستگیر شدند.وی در پایان با اشاره به
معرفی متهمان به مراجع قضایی گفت :برخورد با توزیع کنندگان مواد مخدر از برنامههای محوری
پلیس این استان است.

افتتاح  ۲واحد مسکن مددجویی درشهرکرد
رییس اداره کمیته امداد منطقه دو شهرکرد با تبریک فرا رسیدن والدت حضرت معصومه (س) و
امام رضا (ع) اظهار داشت :در آستانه والدت امام رضا (ع)  ۲واحد مسکونی در روستاهای بهرامآباد
و خیرآباد تحویل مددجویان میشود .محسن سلیمی با اشاره به دیگر برنامههای این نهاد در دهه
کرامت افزود :همچنین تعداد  ۴۵سری جهیزیه شامل لوازم ضروری زندگی تهیه و به نوعروسان
تحت حمایت اداره کمیته امداد منطقه دو شهرکرد اهدا میشود .سلیمی اضافه کرد :تکریم و تقدیر
از خیران و نیکوکاران ،سرکشــی از وضعیت زندگی مددجویان و اهدای ســبد کاال به آنها از دیگر
برنامههای این نهاد است.

جامعه

بامسئولان
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رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

اجرای ناقص طرح نسخه الکترونیک آسیب زاست
رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهانگفت :اجرای ناقص طرح نسخه الکترونیک ،باعث خواهد شد تا

حیات وحش استان اصفهان بر اثر خشکسالی در معرض نابودی و خسارت های سنگین قرار دارد؛

اعتماد مردم به سیستم درمانی ازبین برود.طاهره چنگیز ،درجلسه وبیناربا مسئولین بیمارستانهای

تیغ خشکسالی برتن حیات وحش اصفهان

استان که به صورت مشترک با بیمه سالمت برگزار شد ،افزود :همکاری صمیمانه ای در این شرایط
سخت صورت گرفته و آمادگی الزم وجود دارد تا مسائل و مشکالت پیش رو مرتفع شود.وی ادامه
داد :بر اساس قانون برنامه ششم و قانون بودجه امسال کلیه مراکز درمانی مکلف به اجرای نسخه
الکترونیک شدهاندکه دراین شرایط با همت مضاعف و همکاری شایسته همانند سابق مراکزدرمانی
جهت تحقق این مهمگام بردارند.رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهانگفت :ازلحاظ تامین سخت
افزارمورد نیاز ،طرح نسخه الکترونیک با همکاری بیمه سالمت دردانشگاه علوم پزشکی دردستورکار
قرارگرفته است.چنگیزگفت :ازمهم ترین دغدغههای مراکزدرمانی میتوان به استفاده همکاران مراکز
درمانی ازپنل مشترک سازمانهای بیمهگر ،امضای الکترونیک پزشکان ،ارتباط  HISبیمارستانها با
سامانه نسخه الکترونیک ،کاربرپسند شدن سامانه و تجهیزمراکزبه سخت افزارمورد نیازاشارهکرد .

برنامه امنیت غذاییکمیته امداد استان اصفهان؛

از اثرات خشکسالی این است که احتمال مرگ و میر

حمایت ازکودکان زیر 5سال و مادران مبتال به سوء تغذیه

حیات وحش باال میرود ،گونههای جانوری از سطح

مناطق حفاظت شده خارج میشوند و قصد دارند خود

حمایت از1054کودککمترازپنج سال و  1900مادرشیرده مبتال به سوء تغذیه با هدفکمک به امنیت
تغذیه آنها ،از جمله برنامههای سال جاری در کمیته امداد اســتان اصفهان است.معاون حمایت و

را به مکانی که از نظر پوشش گیاهی بهتر است برسانند

سالمت خانوادهکمیته امداد امام خمینی(ره) استان اصفهان ،با بیان اینکه بی توجهی به سوء تغذیه
کودکان میتواند در آینده بیماریها و ناهنجاریهایی را در پی داشــته باشد ،اظهار داشت :این نهاد
در سال جاری حمایت از  1054کودک کمتر از پنج ســال و  1900مادر شیرده مبتال به سوء تغذیه را بر
عهده دارد و ماهیانه به هر کدام از آنها در قالب شــارژ بن کارت کمک میکند.هادی بنایی گفت :در
سالگذشته مبلغ  4میلیارد و  787میلیون و  500هزار تومان برای ارتقای سالمت ،به  1900مادر باردار
و شیرده و به منظور رفع سوء تغذیه به 1302کودک زیر  5ســال ،در قالب شارژ بن کارت و تهیه سبد

چندی پیش یک خرس قهوه ای در دهاقان

حیات وحش استان هم هشــدار داده اند در همین زمینه معاون نظارت و

میکند .نوزادان حیات وحش کمتر دوام میآورند و درصد زاد و ولد پایین

به مناطق مسکونی نزدیک و به برخی ازعشایر

پایش حفاظت ادراه کل محیط زیست استان اصفهان گفت :با حاکم شدن

میآید.وی افزود :اقدامات جلوگیری ازغلبه خشکسالی برحیات وحش را

خسارتهایی را واردکرد .درآن زمان دلیل این اتفاق نادرتشنگی وگرسنگی

خشکســالی در بحث رصد ،پایش و مقابله با بیماریهای حیات وحش،

آغازکردیم و همزمان با شروع این اقدامات نیازمند حمایت همه جانبه برای

حیوان عنوان شد که به دلیل خشکسالی و نبود منابع تغذیه ای خرس را به

تغذیه و آب حیات وحش با مشکل مواجه میشود و فشارخشکسالی باعث

تامین اعتبارات الزم برای حیات وحش هستیم.حسین اکبری در رابطه با

پریسا سعادت

غذایی پرداخت شد.بنایی با اشاره به اینکه در سال جدید  1900مادر باردار و شیرده مورد حمایت قرار
میگیرند ،افزود :مادران ازابتدای ماه چهارم بارداری تا شش ماه پس اززایمان ،مشمول بهره مندی
از مزایای این طرح خواهند شد تا بدین ترتیب دوران بارداری و شیردهی موفقی را سپری کنند.وی
با اعالم حمایت از 1054کودک مبتال به سوء تغذیه درسطح استان ،بیان داشت :هرکودک به محض
ورود به طرح و بهره مندی از آن باید حداقل طی دو دوره شش ماهه تحت حمایت طرح قرار گیرد تا

سمت سکونت گاههای انسانی کشــانده بود .اخیرا هم تعداد زیادی از بره

میشود بیماریهای زمینه ای حیات وحش تشدید شود.

آبرسانی ســیار در حیات وحش تاکید کرد :برخی از مناطق شاخص مانند

آهوها درمنطقه حیات وحش موته ازسکونتگاههای اصلی خود خارج شده

حسین اکبری اظهار کرد :در سال ١۴٠٠با خشکســالی بسیار شدیدی در

منطقه کاله قاضی ،عباس آباد ،قمیشلو و برخی مناطق جدید مانند یخاب

اند و درنزدیکی معادن و روستاها ازبین رفتهاند .تراژدیکه به نظرمیرسد با

سطح مناطق حفاظت شده استان روبه رو هستیم .شدت خشکسالی در

و مناطق شکارممنوع مانندکالته و شاهقنداب نیازبه آبرسانی سیاردارد زیرا

شدت گرفتن خشکسالی طی روزهای پیش رو بیشتر شاهد آن خواهیم

سطح استان متفاوت است ،متاسفانه خشکسالی درسطح مناطق حفاظت

در آن مناطق آب انبارهایی از قبل ایجاد شــده همچنین مخازن آب وجود

بود .حاال با شدتگرفتنکم آبی درمناطق حیات وحش استان اصفهان تعداد

شده استان فراگیرشده و شرایط خشکسالی استان درسطح شدید ،خیلی

دارد.معاون نظارت و پایش حفاظت ادراهکل محیط زیست استان اصفهان

پاسخگویی ادارات ثبتاحوال درروزهای پنجشنبه و جمعه

بیشتری از این حیوانات برای رســیدن به آب و غذا از دل مناطق وحشی و

شدید ،حاد و بحرانی متفاوت اســت.معاون نظارت و پایش حفاظت ادراه

توضیح داد :این چند منطقه ایکه نام برده شد به صورت دائم درطول فصل

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان درخصوص رفع مشکالت هویتی درآستانه انتخاباتگفت :شعب

زیستگاههای خود بیرون میآیند و درنزدیکی سکونتگاههای انسانی قربانی

کل محیط زیست استان اصفهان عنوانکرد :ازاثرات خشکسالی این است

گرما نیازبه آبرسانی دارند.

میشوند .پیش بینی میشود امسال خشکسالی خسارتهای سنگینی را

که احتمال مرگ و میرحیات وحش باال میرود،گونههای جانوری ازسطح

بی آبی امسال حیات وحش را بیشــتر از همیشه تهدید میکند .پوشش

به حیات وحش استان وارد نکندکه این مسئله نه تنها نابودی حیوانات بلکه

مناطق حفاظت شده خارج میشوند و قصد دارند خود را به مکانیکه ازنظر

گیاهی حتی در برخی مناطق از بین رفته اســت و آهوهــا ،جبیرها ،قوچ و

حاال جان انسانها را هم تهدید خواهدکرد .مدیرکل حفاظت محیط زیست

پوششگیاهی بهتراست برسانند.

میشها برای رفع عطش و گرسنگی به مزارع کشاورزی و محدوده مناطق

استان اصفهان گفته اســت  :آهوان از منطقه حفاظت شده موته حدود ۲۰

اکبری بیان کرد :خروج حیات وحش از مناطق حفاظت شده چالشهای

مسکونی پناه میبرند .نه تنها وحوش علفخواربلکه بی آبی تداعی مرگ برای

کیلومتر خارج شدند و شاهد تلف شدن تعداد زیادی بره آهو هستیم.ایرج

سخت حفاظتی را ایجاد میکند زیرا امنیتگونهها تحت تاثیرقرارمیگیرد.

سایرگونههای حیات وحش ازجملهگوشتخواران ،سگسانان وگربهسانان

حشمتی افزود :افراد سودجو نیز از فرصت استفاده کرده و با تعقیب و گریز

شکارغیرمجازو تصادفات جاده ای امنیتگونهها را دربرمیگیرد و همچنین

و همچنین پرندگان و خزندگان است؛ اتفاقیکه میتواند اثرات بسیارسختی

آهوان را صید میکنند و به قیمت  ۱۰۰میلیون ریال به فروش میرســانند.

ورود احتمالی حیات وحش به مزارع مشکل ســاز میشود.وی افزود :با

بر حیات وحش آســیب پذیر ایران به جا بگذارد .زخمی که شــاید تا ابد بر

کارشناسان نسبت به رشــد بیماریهایکشنده دراثرخشکسالی درمیان

ورود خشکسالی بیماریهای زمینه ای حیات وحش ریسک باالتری پیدا

پیشانی محیط زیست اصفهان باقی خواهد ماند.

خبر روز

اخبار
توقیف روغنهای احتکاری دراصفهان

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی خبرداد:

رییس مرکز اطالع رســانی فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان از توقیف ســه هزار لیتر روغن

کاهش ابتالی کادردرمان
اصفهان به کرونا

اظهار داشــت :ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

خوراکی احتکار شده در انبار یک واحد صنفی فروش مواد غذایی خبر داد.سرهنگ جواد درستکار
استان اصفهان با اشرافیت اطالعاتی خود از احتکار کاالهای اساسی در یک واحد صنفی فروش
مواد غذایی مطلع و بالفاصله موضوع را در دســتور کار خود قرار دادند.وی افزود :ماموران پس از
هماهنگیهای الزم با مقام قضایی از واحد صنفی مذکور بازدید کردند که در این راستا  ۹۴۵عدد
بطری روغن معادل ســه هزار لیتر روغن خوراکی احتکار شده را کشف کردند.رییس مرکز اطالع
رسانی پلیس اصفهان خاطر نشان کرد :با دســتور مقام قضایی و در حضور نماینده اداره صنعت،
معدن و تجارت واحد صنفی مذکور پلمب و متصدی آن نیز بــرای انجام اقدامات قانونی تحویل
مرجع قضایی شد.

آتشسوزی پارک بازی مبارکه عمدی بود
مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری مبارکه گفت :آتشسوزی وسایل بازی
پارک محله  ۱۰صفاییه این شهر ،عمدی بوده اســت.کیومرث مختاری با بیاناینکه در بررسیها
مشخص شد که این آتشسوزی توسط فرد یا افرادی با اســتفاده از بنزین و مواد آتش زا انجام
شده ،افزود :وسایل بازی پارک محله ١٠صفاییه شــهر مبارکه دچار حریق شد که آتشنشانان با
تالش وقفه خود ،آن را مهار کردند.
وی با بیاناینکه  ۵تا  ۶حریق مشابه در ماههای گذشــته در این شهر رخ داده است ،خاطرنشان
کرد :رســیدگی فوری به این مسئله توســط مســئوالن مبارکه که در فضای مجازی نیز به عنوان
مطالبه جدی شهروندان مطرح شده ،ضروری است.مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات
ایمنی شهرداری مبارکه گفت :این وســایل و تجهیزات ،جزو اموال عمومی و برای رفاه و آسایش
شهروندان و بازی و سرگرمی بچهها ایجاد شده است و چرا کســی باید اینها را آتش بزند.وی با
بیاناینکه تاکنون چندین مکاتبه با فرماندار و مسئوالن انتظامی شهرستان برای پیگیری اینگونه
حوادث انجام شده اما به نتیجه نرسیده اســت ،گفت :دلیل وقوع این آتشسوزی به طور جدی
در دست بررسی اســت و با فرد یا افراد خاطی برخورد خواهد شــد.مختاری در عین حال تاکید
کرد :پارکهای محلهای شــهر برای جلوگیری از وقوع اینگونه حوادث باید به دوربین مدار بسته
و یا نگهبان مجهز شوند.

اصفهان بــه بیمــاری کوویــد  ۱۹پس از
دریافت واکسن کرونا کاهش یافته است
و تاکنون هیچ مورد شهید مدافع سالمت
نداشتهایم.

رییس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان از توقیف محمولههای خارجی قاچاق
در بازرسی ماموران این پلیس از یک انبار خبر داد.سرهنگ کامران ریاحی بیان داشت :ماموران
اداره مبارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان اصفهان در اجرای
طرح بازرسی و نظارت بر انبارها و باربریهای سطح شهر اصفهان با اشرافیت و هوشمندی باالی
خود از دپوی محمولههای خارجی قاچاق در یکی از انبارهای سطح شهر مطلع و بالفاصله موضوع
را در دستورکار قرار دادند.
وی افزود :ماموران پس از کسب اطالعات الزم طی هماهنگی با مقام قضایی از انبار مذکور بازدید
کردند که در نتیجه این عملیات  ۳۸دســتگاه ماینر ۳ ،عدد کارت گرافیک۷ ،کارتن حاوی۳۰عدد
ظروف آشپزخانه 2 ،هزار و  400جفت دســتکش ۳۸۰ ،کیلو قهوه و  2هزار و  59قلم لوازم آرایشی
بهداشــتی که همگی فاقد مدارک گمرکی بوده و به صورت قاچاق تهیه شده بودند ،کشف شدند.
رییس پلیس امنیت اقتصادی ارزش این محمولهها را برابر ارزیابی کارشناسان مربوطه  5میلیارد
و  775میلیون ریال اعالم کرد و گفت :در این را بطه 4نفر دســتگیر و بــه همراه پرونده به مرجع

ازمهلت یک ساله مشخص شود.

ادارات ما در روز پنجشــنبه تا ســاعت  ۱۷باز و در روز جمعه هم تا پایان ساعت انتخابات پاسخگوی
مشکالت شهروندان هستند ،همچنین بیش از  ۷۰هزار کارت ملی هوشمند برای افرادی که پیامک
برای آنها ارسال شده آماده تحویل است.حسین غفرانی در خصوص خدمات ویژه ثبت احوال برای
صدور مدارک هویتی ،اظهار کرد :بنا بر روال انتخابات ســالهای گذشــته و بر اساس اطالع رسانی
سازمان ثبت احوال در ماه گذشته ،در جهت رفع مشکالت هویتی موثر در امر انتخابات و جلوگیری از
ازدحام شهروندان و رعایت پروتکلهای بهداشتی بخش اعظم خدمات ثبت احوال درقالب ثبت نام
درخواستکنندگان درهفتههایگذشته انجام شده است.وی افزود :این هفته ادارات ما صرفا نسبت
به صدورشناسنامه و با استفاده ازظرفیتهای دفاترپیشخوان و پست نسبت به تحویل شناسنامه و
رفع مغایرتها و پاسخگویی به ستاد انتخابات و حوزههای رایگیری اقدام خواهندکرد.

رییس اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات اداره کل آموزشوپرورش استان:

ثبت نام دانش آموزان میان پایه به صورت اتوماتیک انجام میشود
رییس اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات ادارهکل آموزشوپرورش استانگفت :درحال حاضرثبت نام پای ه اول ابتدایی ازاول خردادماه شروع شده و
ادامه دارد ،ثبت نام میان پایههای دوره ابتدایی هم به صورت اتوماتیک انجام میشود و زمان ثبت نام سایرپایهها به زودی اطالع رسانی میشود.علیرضا محمودی ،
اظهارکرد :برای همه دانش آموزان این شرایط فراهم شدهکه ازطریق سامانه پادا ثبت نام خود را انجام دهند .اگرازطریق سامانه«پادا» ثبت نام دانش آموزان انجام
نشد هیچ جای نگرانی نیست و میتوانند به صورت حضوری ثبت نامکنند.
محمودی اظهارکرد :تنها دانش آموزان اول ابتدایی ،پایه هفتم و دهم به عنوان دانش آموزورودی هستند و سایرپایهها نیازی به حضوردرمدرسه ندارند و این پایههای
ورودی هم درصورت نبود امکان ثبت نام الکترونیک میتوانند برای ثبت نام حضوری به مدارس مراجعهکنند.رییس اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات
ادارهکل آموزشوپرورش درخصوص شهریه مدارسگفت :درمدارس دولتی چیزی تحت عنوان شهریه نداریم و تنها موضوعکمک داوطلبانه به مدرسه مطرح است
و هیچ اجباری در اخذ شهریه نیست .در تمام  ۴۱ناحیه و منطقه آموزش و پرورش استان ستادهای ثبت نام تشکیل شده و اطالعیههای اعضای ستاد ثبت نام به
اضافه شماره تلفن آنها درتمام مدارس نصب شده است .

آرش نجیمــی ادامه داد :کاهش شــدید
موارد ابتال بــه کرونا در میــان کادر درمان

معاون آموزش و پرورش اصفهان:

اصفهان و رسیدن میزان مرگ و میر ناشی

«ترک تحصیل پنهان» اتفاق جدید دردوره شیوع کروناست

از کووید  ۱۹بــه صفر در میــان آ نها طی
چند ماه اخیر ،پاســخ به افرادی اســت
که اثربخشی واکسیناســیون کرونا را زیر
سوال میبرند.
وی با بیان اینکــه اکثریت قریب به اتفاق
کادر درمــان اســتان اصفهان واکســن
کرونا را دریافــت کردند مگــر افرادی که
نمیخواستند این واکسن را تزریق کنند،
اظهار کرد :گرو ههای ثانویه که در ارتباط با
گروههای پر خطر بودند مانند مطب دارها
و منشیهای مطب نیز واکســن کرونا را
دریافت کردند.
نجیمی این موضــوع را خبر خوشــحال
کننــدهای برای مــردم و نظام ســامت

معاون آموزش ابتدایی ادارهکل آمــوزش و پرورش
اصفهانگفت :اتفاق جدید در دوره شیوعکرونا «،ترک
تحصیل پنهان» بهویژه بیــن دانشآموزان پایههای
ابتدایی است.لیالسادات ابطحی افزود :ترک تحصیل
پنهان به آن معناســت که تعــدادی از دانشآموزان
ثبتنام کردند ولی وارد آموزش نشدند و این معضل
عالوه بر پایه اول ابتدایی در دیگــر پایههای این دوره
نیز در اســتان اصفهان دیده شــده اســت.وی اظهار

اصفهان و کشور خواند و اضافه کرد :حدود
 ۷۰درصد جمعیت باالی  ۷۰سال استان نیز
واکسن کرونا را دریافت کردند بهطوریکه

دپوی کاالهای قاچاق لو رفت

قضایی معرفی شدند.

گفت :میــزان ابتالی کادر درمان اســتان

مراتب رشد به صورت کامل انجام و شرایط رفع سوء تغذیه وی با تایید مراکز بهداشتی ،درمانی پس

در برخی شهرستا نها مانند اردستان این
شاخص باالی  ۸۰درصد است.
وی تاکیــد کــرد :هرچه میزان پوشــش
واکسیناســیون بــرای گروههای ســنی
سالمند بیشتر باشد میزان بیماران بدحال
و مرگ و میر ناشــی از کرونــا نیز کاهش
مییابــد و امیدواریــم در هفتههای آتی
شاهد این موضوع باشیم.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
با بیان اینکه تا کنون بیش از  ۳۴۰هزار دوز
واکسن کرونا در استان تزریق شده است،
خاطرنشــان کرد :حدود  ۷۰هزار نفر دوز
دوم واکسن کرونا را نیز دریافت کردند.

عکس روز
 ۲بیمارستان با حضور
وزیربهداشت درآران
و بیدگل افتتاح شد
بیمارستان ثامن الحجج (ع) و
مرحله نخست بیمارستان امام
حســن (ع) آران و بیــدگل روز
سهشنبه در آیینی با حضور سعید
نمکی وزیر بهداشــت ،درمان و
آمــوزش پزشــکی و جمعی از
مسئوالن اســتانی و شهرستانی
به بهرهبرداری رسید.

داشــت :بیشــترین دانش آموزانی که وارد آموزش

بروز و شیوع بیماری در فرزندانشان ،وجود اختالالت

نشــدند ،پایه اولیها و خانوادههایی بودند که بیشتر

و مشــکالت یادگیری دانشآمــوزان دارای نیازهای

نگران وضعیت سالمت فرزندانشــان هستند و آنها

ویژه ،تمایل نداشــتن والدین نسبت به آموزشهای

را یا ضعیف میپنداشــتند یا فکــر میکردند ممکن

مجازی ،مهاجرت فصلی دانشآموزان به دیگرمناطق

اســت رشــد نکنند.معاون آموزش ابتدایی ادارهکل

(عشایر) و دسترسی نداشتن به اینترنت اشاره کرد.

آموزش و پــرورش اصفهان افزود :اکنون در اســتان

ابطحی همچنین با اشاره به بازماندگی آموزش عالوه بر

 ۷۹۹نفر در دوره ابتدایی ،تــرک تحصیل پنهان کردند

مقوله ترک تحصیل پنهان به «تارکان تحصیل» اشاره

که با وجود ثبتنام در کالسها حضــور نیافتند.وی

کرد و گفت :تارکان تحصیل در شــرایط کرونا افزایش

از جمله دالیل حضور نیافتن ایــن دانشآموزان را به

یافتند و این روند نیازمند توجه اســت.وی افزود :در

مشکالت خانوادگی ازجمله جدایی پدرو مادر ،اعتیاد،

سال تحصیلی  ۹۸ ،۹۷آماربازماندگان ازتحصیلکه به

بدسرپرستی ،دسترسی نداشتن بهگوشی تلفن همراه،

استان اصفهان ارسال شده بود چهار هزار و  ۸۴نفر بود

تبلت ،فقر مالی خانواده ،ترس خانوادهها نســبت به

که سه هزارو  ۱۰۱نفرشناسایی شدند.

مستطیلسبز
تالش تیم آدانا دمیراسپور برای جذب «مجید حسینی»

چهارشنبه  26خرداد  05 / 1400ذی القعده  16 / 1442ژوئن  / 2021شماره 3277

تیم آدانا دمیراسپور برای جذب مدافع تیم ملی فوتبال ایران تالش میکند.تیم آدانا دمیراسپور
تمایل دارد مجید حسینی ،مدافع ایرانی که قراردادش را با ترابزوناسپور تمدید نکرد ،جذب کند.

استفاده مناسب سبزپوشان از تعطیلی رقابتهای لیگ؛

آدانا دمیراسپور که پس از  26ســال به ســوپرلیگ ترکیه صعود کرده در نظر دارد با انجام جلسه
دیگری با مجید حسینی به توافق نهایی برای امضای قرارداد برسد.مجید حسینی پس از  3فصل

ذوب آهن به دنبال حفظ بقا

حضور در ترابزوناسپور از این تیم جدا شد.

شکست تلخ لیگ یکی های جام حذفی!
روز دوشنبه دیدارهای هفته بیست و نهم لیگ دسته اول فوتبال ایران برگزار شد و در مهم ترین
دیدارها تیم هوادار موفق شــد برابر خیبر خرمآباد و بادران برابر مس کرمان نیز با نتیجه مشــابه
یک بر صفر پیروز شــد و با  ۵۰امتیاز در جایگاه های اول و دوم قرار گرفتند.فجر سپاســی با دو
گل برابر رایکا پیروز شد و خوشــه طالیی نیز در خانه مقابل ملوان با دو گل پیروز شد .نکته جالب
باخت خیبر خرمآباد و ملوان بندر انزلی در این هفته از رقابتها بــود .دو تیمی که باید در مرحله
یک چهارم نهایی جام حذفی به مصاف هم برونــد و چهره یکی از تیمهای حاضر در نیمه نهایی را
مشخص خواهند کرد.
با این وضعیت این دو تیم،به خصوص خیبر هنوز شــانس باالیی برای رسیدن به سهمیه لیگ
برتر خواهند داشت و با توجه به دیدار حذفی بین یکدیگر به نظر میرسد که این جام را نیز جدی
بگیرند و به دنبال شانسهای خود باشند.گفتنی است؛ در دیدار رفت دو تیم در خرم آباد ،بازی با
تساوی دو بر دو به پایان رسید .وحید فارغ و مهیار زحمتکش برای ملوان و عارف رستمی(۲گل)
برای خرم آباد به ثمر رساندند .در دیدار برگشــت خیبر با دو گل عارف رسمی به پیروزی رسید تا
این مهاجم در دو بازی توانسته باشــد چهار گل به ملوان بزند و اکنون این شانس را دارد تا تعداد

مجتبی حسینی باید ازاین فرصت تعطیالت استفادهکرده

و اجازه دهد تا ظرفیت دوندگی تیمش افزایش یابد تا در
ادامه رقابتها ازاین بابت ضربه ای نخوردکه البتهکادرفنی

ذوب آهن دراین فرصت تعطیالت تالشکرده تا با برگزاری
دیدارهای دوستانه و تدارکاتی براین نقاط ضعف فائق آید

گلهایش را همچنان افزایش بدهــد.در دیگر دیدارهای مرحله یک چهــارم نهایی جام حذفی
پرسپولیس برابر استقالل ،فوالد خوزســتان برابر سپاهان و گلگهر ســیرجان مقابل آلومینیوم
اراک قرار خواهند گرفت.
این دو تیم با شکســت تیمهای لیگ برتــری در بازیهای قبل به این مرحله رســیدهاند .خیبر
خرمآباد موفق به حذف نفت مسجدسلیمان و صنعت نفت آبادان شده و ملوان نیز تیم لیگ برتری
نساجی را از دور مسابقات خارج کرده است .به جز این سه تیم ،هیچ کدام از تیمهای لیگ برتری
به دست تیمهای لیگ یکی یا دستههای پایین تر از مسابقات حذف نشده بودند.

سرمربی محبوب استقاللیها
دربرنامه جدید اسکای اسپورت

تعطیلی رقابتهای لیــگ برتر فوتبال

آنها تاثیر بگذارد و همین موضوع سبب شده تا همچنان امیدواری

مجتبی حسینی باید از این فرصت تعطیالت استفاده کرده و اجازه

کشــور به دلیل برگزاری دیدارهای تیم

به بقای این تیم در لیگ وجود داشته باشد .به طوری که در مقابل

دهد تا ظرفیت دوندگی تیمش افزایش یابد تا در ادامه رقابتها از

ملی در مسابقات انتخابی جام جهانی فرصت مناسبی را برای تیم

نگرانی عده ای که میگویند ممکن اســت این وقفه به ضرر ذوب

این بابت ضربه ای نخورد که البته کادر فنی ذوب آهن در این فرصت

ذوب آهن اصفهان فراهم آورده تا با شناسایی نقاط ضعف این تیم

آهن تمام شــود گفته میشــود ذوبیها میتوانند با برنامه ریزی

تعطیالت تالش کرده تا با برگزاری دیدارهای دوستانه و تدارکاتی بر

دی مارتزیو که خبرنگاری مطرح در حوزه نقل و انتقاالت و همچنین فوتبال اروپا به شمار می رود،

و تقویت نقاط قوت با آمادگی باالتری ،آماده دیدارهای باقیمانده

مناسب آماده ادامه دیدارهای باقی مانده لیگ شوند.

این نقاط ضعف فائق آید.

قرار است در برنامه  The Originalشبکه اسکای اسپورت ،برای این سری ،استراماچونی را به

فصل جاری مسابقات لیگ برتر شود.

به طور کلی شاید این نگاه همیشه در وقفههای مختلف برای تیمها

ذوبیها در تورنمنت سه جانبه مشهد حضور یافتند و مقابل تیمهای

عنوان مهمان و کارشناس داشته باشد و به همین علت یک تصویر از خودش در کنار استراماچونی

ذوبیها در این دوره از رقابتهای لیگ برتر فوتبال کشور نتوانستهاند

وجود داشته باشد هر چند که میتواند در نوارهای پیروزی یک تیم

گل گهر ســیرجان و پدیده مشــهد قرار گرفتند .سبزپوشان در این

سرمربی اسبق استقالل ،منتشــر کرده است و لوکیشــن این عکس بنای کولوسئوم در شهر رم

به نتایج قابل قبولی دست یابند .آنها که بیستمین دوره مسابقات

تاثیر گذار باشد و انگیزه و میل به برد را کاهش دهد؛ اما سوای این

دو دیدار شکســت خوردند ولی بازیهای خوبی از خود به نمایش

ایتالیاست.

لیگ را با سرمربی گری رحمان رضایی آغاز کردند با از دست دادن

باید جوانب دیگر نیز مورد ارزیابی قرار گیرد .بدون شک ذوب آهن

گذاشتند .

دی مارتزیو در توضیحات این تصویر نوشته است«من ،استراماچونی و کولوسئوم آماده هستیم.

امتیازات فراوان در ردههای پایینی جدول جا خوش کرده اند و تغییر

بازی به بازی شرایط سختی خواهد داشــت چرا که فرار از سقوط

در واقع این وقفــه را به نوعی میتــوان به فرصتــی تعبیر کرد که

با  The Originalدر اسکای اسپورت خیلی زود شــما را می بینیم ».تا بدین ترتیب خبر از این

کادر فنی هم هنوز نتوانســته تغییری در شرایط این تیم در جدول

تقریبا اکثر بازیهای این تیم را تحت شعاع قرار میدهد.

میتواند به ذوب آهن کمک کنــد از در دیدارهای باقی مانده خوب

سمیه مصور

برنامه جدید با حضور استراماچونی سرمربی اسبق اســتقالل داده باشد .البته مشخص نیست

رده بندی ایجاد کند به گونه ای که هم اکنون سبزپوشان اصفهان در

این تیم بازیهای فینال گونه و شــش امتیازی را در پیش دارد که

نتیجه گیری کرده و از انتهای جدول جدا شود.

این برنامه درباره فوتبال اروپاست یا ایتالیا و یا مربوط به یورو  ،2020اما چیزی که می شود متوجه

پایان هفته بیست و سوم با چهار برد و  9تساوی و کسب  21امتیاز

البته همان طور که حساسیت و استرس و هیجان را باال میبرد به

برای تیمی که ســابقه نایب قهرمانی لیگ باشــگاههای آسیا را در

شد ،کارشناس بودن اســتراماچونی در این برنامه است.گفتنی اســت که آندره آ استراماچونی

در رده یکی مانده به آخر قرار گرفته است.

همان اندازه هم امیدواری دارد که آنچه برای این تیم رقم میخورد،

کارنامه دارد به هیچ وجه ســقوط ز یبنده نیســت و همه طرفداران

در ســال  2019در مقطعی ســرمربی باشــگاه اســتقالل بود و نزد هــواداران محبوبیت زیادی

حضور مجتبــی حســینی روی نیمکــت سبزپوشــان اگرچه به

خودشان رقم میزنند؛ آنچه در هر این تیم از نقاط ضعف به چشم

این تیم منتظرند تا تیم شــان بــا منطقه فانوش نشــین جدول

پیدا کرد.

نتیجهگیــری ذوبیها کمکی نکرده ؛ اما توانســته روی روند تیمی

میخورد ،افت بدنی در نیمه دوم است.

خداحافظی کند.

تحلیلروز

رضایت سابریستها ازکیفیت اردوی برون مرزی
تیم ملی شمشیربازی سابر که برای حضور در المپیک توکیو آماده میشود ،در اردوی برون مرزی به سر میبرد .با توجه به این که به دلیل شیوع ویروس کرونا
مسابقات شمشیربازی لغو شد ،تیم ایران به همراه کشورهای دیگر در گرجستان اردوی را بر پا کردهاند .مجتبی عابدینی ،علی پاکدامن ،محمد رهبری ،محمد
فتوحی ،فرزاد باهر و نیما زاهدی نفرات حاضر در این اردوی  ۱۰روزه هستند.امین قربانی ،مربی تیم ملی سابر درباره کیفیت این اردو بیان کرد :اردوی فوقالعاده
خوبی است و تمرینات به صورت فشرده و سخت انجام میشود .شمشیربازان فرانسه ،تونس ،ازبکستان ،گرجســتان و مصر در این اردو حضور دارند .کال ۳۵
شمشیرباز در این اردوی مشترک حضور دارند که  ۱۲شمشیرباز در المپیک به رقابت میپردازند.وی ادامه داد :اتفاق خوبی بود که توانستیم این افراد را کنار هم
جمع کنیم و چنین اردویی را قبل از المپیک تدارک ببینیم .ملیپوشان ایران نیز به صورت سخت و جدی با رقیبان خارجی خود بازی میکنند و از این که این اردو
برپا شد خوشحالیم چون در افزایش آمادگی ورزشکاران بسیار موثر است.

زشت و زیبای یک وعده
فوتسالی!

باشــگاه میالن که منتظر مشــخص شــدن میزان دوری دقیق زالتان ابراهیموویچ از مستطیل

پاداش خوبی برای تیم ملی فوتسال در نظر

سبز در صورت نیاز داشتن به عمل جراحی زانو اســت ،چند مهاجم را برای تقویت خط حمله تیم

گرفته شــده که اگر پرداخت نشود عواقب
بدی خواهــد داشــت.تیم ملی فوتســال
ایران قرار اســت شــهریورماه امســال در
رقابتهای جام جهانی فوتســال شــرکت
کرده و از عنوان ســومی خــود در دوره قبل

رییس هیئت تنیس روی میز استان اصفهان:

دفاع کند.ایران در گروه ششم این پیکارها
با آرژانتین ،صربســتان و آمریکا همگروه

بزرگ ترین رویداد استعدادیابی تنیس روی میزرا برگزارمی کنیم
مجمــع عمومی ســالیانه هیئت تنیــس روی میز

پادمایدک دراین رشته شروع به سرمایهگذاری و ریل

استان اصفهان عصر دوشنبه در تاالر افتخارات سرای

گذاری خوبی دررده های پایه تا حرفه ای دردو بخش

ورزشکاران استان اصفهان برگزار شد.رییس هیئت

بانوان و آقایان کرده است .در رده نوجوانان و جوانان

تنیس روی میز اســتان اصفهان با اشاره به عملکرد

تیم پادمایدک قهرمان شد و این نویدبخش سال های

سالیانه هیئت گفت :هر چند ســال گذشته به دلیل

خوب برای پینگ پنگ بازان اصفهانی است.وی اضافه

شرایط شــیوع ویروس کرونا نتوانســتیم همچون

کرد :دربخش سهمیه تیم های ملی منصوره رضایی در

گذشــته فعالیت کنیم ،امــا بر اســاس آنالیزی که

کادرفنی تیم ملی بانوان حضورداشت.رییس هیئت

داشتیم ،توانســتیم رکوردهایی را داشته باشیم .در

تنیس روی میزتصریحکرد :درحوزه آموزش و مسائل

لیگ های برتر ،دسته یک بزرگســاالن ،نوجوانان و

فرهنگی نیزدوره ها وکالس های بسیاری با تدریس

جوانان در دو بخش بانوان و آقایان  ۱۱تیم داشــتیم.

مدرسان اســتان برگزار شــد که همگی در راستای

مهدی تکابی افزود :دربخش بانوان درتمام رویدادها

توانمندسازی نیروهای هیئت بود.تکابی با بیان اینکه

حضور ۱۰۰درصدی داشــتیمکه این موضوع نشان از

سال گذشته در چهار رویداد از پنج رویداد برگزار شده

ظرفیت و پتانسیل بانوان استان دارد.وی تصریحکرد:

کشوری شرکت داشتیم ،اظهارکرد :در سال  ۱۴۰۰نیز

موفق شدیم بخش خصوصی را مجابکنیمکه دراین

در جلساتی که با هیئت رییســه داشتیم ،با توجه به

رشته سرمایه گذاری بلندمدت داشته باشد و باشگاه

استراتژی فدراسیون و شــرایط موجود در جامعه ما

فوتبالجهان

است و اکثر کارشناسان معتقدند شاگردان
ناظم الشریعه کار دشــواری برای صعود از
این گروه ندارند.
در دوره قبل و پس از عنوان ســومی در جام

«ژکو» رقیب «آزمون» شد
تحتهدایت اســتفانو پیولی در نظر دارد از جمله اولیویه ژیرو ،ســردار آزمون و مائورو ایکاردی.
شبکه تلویزیونی «اســکای اسپورت ایتالیا» خبر داده که مدیران باشــگاه میالن وضعیت ژکو را
هم زیرنظر دارند و مهاجم بوســنیایی رم را هم گزینهای برای تقویت خط حمله روسونری برای
فصل آینده میبینند.
ژکو  ۳۵ساله که تنها یک ســال دیگر با رم قرارداد دارد ،فصل گذشــته در  ۳۸بازی از رقابتهای
مختلف برای جالوروسی به میدان رفت و آمار  ۱۳گلزده و پنج پاسگل را از خود برجای گذاشت.
پیش از ایــن «گاتزتا دلو اســپورت» از عالقه پائولو مالدینــی ،مدیر فنی تیم میــان و فدریکو
ماسارا  ،مدیر ورزشی روسونری به جذب ســردار آزمون مهاجم  ۲۶ساله از زنیت سنپترزبورگ
خبــر داده بود.مهاجم ایرانی زنیت کــه تنها یک فصل دیگــر از قراردادش با زنیــت باقی مانده
اســت ،فصل اخیر در  ۲۹بازی از رقابتهای مختلــف ،آمار  ۱۹گلزده و  ۶پــاسگل را از خود به
جای گذاشت.

جهانی پاداش هایی به تیم ملی تعلق گرفت

آکادمی «بوفون» تاسیس شد

که با تاخیر پرداخت شــد و حتــی در مورد
نیز برنامه ها را به صورت کوتاه مدت در نظر گرفتیم تا
بتوانیم قدم به قدم جلو برویم.وی با اشاره به تفاهم
نامه هیئت و باشگاه ذوب آهن اضافهکرد :بزرگترین
جشنواره استعدادیابی را در رشته تنیس روی میز در
اصفهان داریم و قرار است با همکاری هیئت تنیس
روی میزو باشگاه ذوب آهن هرهشت ماه یکباربین
افراد  ۵تا  ۸سال مسابقاتی برگزارشود و درهردوره ۶۰
نفر برگزیده می شوند که در نهایت نفرات برتر ساالنه
بورســیه کارخانه ذوب آهن خواهند شــد تا بتوانند
مراحل رشد خود را دراین رشته طیکنند.

عکس روز
مغانلو؛ آماده
سوپرجام و
ادامه لیگ
شهریار مغانلو که از سوی باشگاه
پرسپولیس «مصدوم» خوانده
شده بود ،درتمرینات اخیرقرمزها
غیبت داشت و حاال با حضور در
دیدار بــا پیــکان ،آمادگیاش را
برای بازی سوپرجام به نمایش
گذاشته است.

پاداش قهرمانی آســیا در ســال  ۲۰۱۸نیز
اخیرا با بازیکنان تیم ملی تســویه حساب
شد!حاال رییس فدراسیون فوتبال از وعده
پاداش مشــابه با فوتبال برای فوتسالیها
خبر داده اســت .بنا بر وعده عزیزی خادم
تیم ملی بابت هر پیروزی در جام جهانی ۳
هزار دالر پاداش دریافت خواهد کرد ،یعنی
رقمی نزدیک به  ۷۵میلیون تومان که برای
تیمهای فوتسالی تاکنون ســابقه نداشته
است.این پاداش بیشــتر از رقمی است که
بابت سومی در جام جهانی به بازیکنان داده
شد و حاال قطعا جدا از پیروزی در هر بازی،
بابت صعود به مراحل باالتر و روی سکو رفتن
تیم ملی هم رقمی به بازیکنان داده خواهد
شــد که قابل توجه خواهــد بود.این اقدام
فدراسیون فوتبال را باید به فال نیک گرفت
اما اگر این اتفاق رخ ندهد و فدراســیون در
تامین منابع مالی این پادا شها به مشکل
بخورد روی زشــت قضیه عیان شده و مثل
پادا شهای گذشته که ملی پوشان سا لها
منتظر دریافــت آن بودنــد و ارزش خود را
از دســت داد ،این پاداش ها نیز بی ارزش
شده و ناراحتی ملی پوشان را در پی خواهد
داشت.تیم ملی فوتســال در این رقابت ها
قرار اســت با پیراهن شــرکت آل اشپورت
حضور یابد.

دروازهبان افســانه ای ایتالیا اعالم کرد آکادمــی دروازه بانی خود را تاســیس کرده و به کودکان
عالقهمند به این نقش در فوتبال کمک خواهد کرد .جانلوئیجی بوفون در آستانه امضای قرارداد با
پارماست و می خواهد دو سال دیگر و تا  45سالگی به فوتبال ادامه دهد اما بیرون از زمین فوتبال،
بوفون آکادمی دروازه بانی خود را در ایتالیا تاسیس کرد .وی در صفحه اینستاگرامش نوشت:
یک ماجراجویی انگیــزه بخش جدید .از آن چالــش هایی که دوســت دارم :جذب و پرورش
نوجوانانی که دروازه بانی را دوست دارند .تاســیس آکادمی بوفون چه هیجان بزرگی برای من
داشت،امیدوارم این آغازی برای یک کار بزرگ تر باشد.
کمپانی پوما اسپانسر آکادمی بوفون خواهد بود .قرار است دنیله کورتی و چند نفر دیگر به عنوان
مربی در این آکادمی فعالیت داشته باشند زیرا بوفون همچنان در پارما به بازی ادامه می دهد ؛اما
وی شخصا اداره آکادمی و رشــد کودکان را زیر نظر خواهد داشت و به آنها سر می زند .گفته شده
بوفون در فکر گسترش این آکادمی حتی در کشورهای دیگر است.

واکنش «لواندوفسکی» به شکست لهستان
ستاره تیم ملی فوتبال لهستان درباره شکســت این تیم مقابل اسلواکی توضیحاتی را بیان کرد.
رابرت لواندوفسکی ،کاپیتان و ستاره تیم ملی فوتبال لهستان در ارتباط با عملکرد خود و همچنین
شکست تیم ملی لهســتان در اولین بازی در رقابتهای مرحله گروهی جام ملتهای اروپا یورو
 ۲۰۲۰اظهار کرد :در این بازی توانستم بیشتر با بازیکنان دیگر پاس کاری کنم و به هم تیمیهای
خود بیشتر کمک کنم ،اما من نیز خودم را باید با شرایط این مسابقات نزدیکتر کنم چرا که تمام
بازیهای یورو فینال هستند و ما نباید این بازیها را به راحتی از دست دهیم.
لواندوفســکی درباره اخراج هم تیمی خود گفت :قطعا یکی از مهمترین لحظات این مســابقه
اخراج بازیکن ما بود .مــا قبل از اخراج ،گل تســاوی را زدیم و فکر میکردیم کــه گل دوم را نیز
میتوانیم بــه راحتی به ثمر برســانیم ،اما خیلی ســریع گل دوم را دریافت کردیــم و بازی را از
دست دادیم.
لواندوفسکی درباره بازی مقابل تیم ملی اسپانیا گفت :بازی بسیار سختی را مقابل آنها داریم،
اسپانیا به غیر از این گروه در بین تمام تیمهای این مسابقات مدعی قهرمانی است ،البته اگر روز
خوب تیم ما باشد همه چیز در بازی رو در رو مقابل آنها امکان پذیر است.

بامسئولان
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مدیر منطقه شش شهرداری اصفهان تشریح کرد:

جزئیات پروژه تعریض پل فردوسی

مدیر منطقه شــش شــهرداری اصفهان اظهار کرد :تعریض پل فردوســی به پیشــنهاد شهردار

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اصفهان:

اصفهان در دستور کار قرار گرفت که میتواند در رونق گردشگری شــهر اصفهان و جذب توریسم

 ۳۵درصد نیازآبی فضای سبز شهر ازطریق پساب تامین میشود

کمک کند.محمدرضــا برکت افزود :در
پروژه تعریض پل فردوســی ،تعریض
سواره رو و احداث دو مســیر پیاده رو
در طرفیــن پل بــه عنوان یــک فضای

عکس :ایمنا

شهری زیبا انجام میشود ،البته پلها
جنس ســختی دارند و با توجه به این
که اصفهان یک شهر فرهنگی ،مذهبی،
تاریخی و گردشگری است ،بازسازی پل
فردوسی را به سمت و سویی بردیم که
سختی و زمختی آن از بین برود.وی با

تا سال  ۱۴۰۵باید  ۸۰درصد پساب شهر اصفهان برای

فضای سبز استفاده شده و به سرانهها اضافه شود،

فضای سبز در محالت شکل بگیرد و مسیر کنونی ادامه

یابد و مادی های شهر نیز به خوبی حفظ شود

بیان این که طول پل فردوسی  ۱۶۰متر اســت که در طرح تعریض پل سواره دو متر اضافه خواهد
شد ،گفت :پل عابر پیاده به عرض چهار متر در طرفین استفاده میشود؛ امیدواریم با حل مسئله
آب زاینده رود شاهد جاری شدن آب در بستر رودخانه و حضور شهروندان در فضاهای ایجاد شده
روی پل فردوسی باشیم.
مدیر منطقه شش شــهرداری اصفهان با اشاره به مشــخصات فنی پروژه تعریض پل فردوسی،
اظهار کرد :در این طرح تعداد  ۱۶شمع ایجاد شده و حدود  ۶۵۰متر قالب بندی و  ۵۵۰مترمکعب
بتنریزی فونداسیون انجام میشــود که بتنریزی شمعها و ســتونها  ۲۵۰مترمکعب است.
برکت گفت :اگر پروژه را به سه فاز تقسیم کنیم ،فاز نخست شــامل اجرای شمعها ،فونداسیون
و ستونهاســت که با صرف اعتباری بالغ بر هفت میلیارد تومان انجام میشود .فاز دوم ،احداث
عرشه فلزی و کف سازی دو طرف پل عابر پیاده است که  ۳۵۰میلیارد ریال هزینه دارد و فاز سوم
اصالح هندسی ،نورپردازی و مبلمان ویژه اســت که برای این مکان نورپردازی ویژه تعریف شده
است.وی خاطرنشان کرد :برای اجرای پروژه تعریض پل فردوسی حدود  ۷۰میلیارد تومان اعتبار
برآورد شده که امیدواریم با سرعت احداث شود زیرا یکی از زیباترین پلهای شهر اصفهان خواهد

معاونت شهرسازی شهرداری در دستور کار قرار گرفت ،افزود :در شهر

شد که شهروندان میتوانند از آن استفاده کنند.مدیر منطقه شش شهرداری اصفهان با بیان این

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شــهرداری اصفهان گفت:

آب همچنین نحوه مصــرف آب مهمترین اقدامی بود که در دســتور

که عملیات اجرایی پروژه تعریض پل فردوسی از یک ماه قبل آغاز شده است ،افزود :اجرای پروژه
بسیار زمانبر است ،اما در صدد هستیم با اجرای آن در سه شــیفت کاری پروژه را در زمان مقرر

با توجــه به اینکــه اصفهان رتبه نخســت فرونشســت را دارد باید از

کار این ســازمان قرار گرفت.مرتضایی نژاد ادامه داد :باید در شمال و

اصفهان  ۸۰کیلومتر خط انتقال آب به صورت کلکتور اجرا شــده که به

بهره برداری از منابع آبهای زیرزمینی جلوگیری کنیم.

جنوب اصفهان که از رودخانه فاصله داشــتهاند به عنوان مثال مناطق

خوبی میتواند کار انتقال را انجام دهد ،در واقع این رینگ بر اســاس

فروغ مرتضایی نژاد صبح دیروز در نشســت خبری کــه از طریق الیو

دو ۱۴ ،و  ۱۰شهرداری که منابع آبی کمی در اختیار داشتند تدابیر الزم

برنامه راهبردی اصفهان در شــمال و جنوب این کالنشهر پیش بینی

تحویل دهیم.برکت خاطرنشان کرد :سال گذشته  ۱۵۵پروژه برای منطقه شش تعریف شده بود

اینستاگرام انجام شــد ،اظهار کرد :فرونشســت زمین خطر زیست

را برای آبرسانی به فضای ســبز انجام میدادیم ،البته مناطق چهار و

شــده تا مناطقی که چاه آبی ندارند را به مناطق برخوردار از این منابع

که  ۱۳۱مورد آن جدید بود و از این تعداد  ۲۴پروژه در سال جاری اجرا میشود.

محیطی بزرگی برای اصفهان است که در این راستا باید مراقبتهای

شش شهرداری پراکنش فضای ســبز باالیی دارد و پساب تنها گزینه

متصل کند.

وی با بیان این که از  ۱۳۱پروژه جدید منطقه شش ۱۱۹ ،پروژه در سال گذشته به سرانجام رسید،

الزم انجام شود.وی اظهار امیدواری کرد :تا سال  ۱۴۰۵باید  ۸۰درصد

برای تامین آب مورد نیاز فضای ســبز این مناطق اســت.وی افزود:

مرتضایی نژاد با اشاره به سیستمهای آبیاری تحت فشار در شهر ادامه

افزود :به لحاظ درصدی نیز  ۸۵درصد پروژههای سال گذشته جدید بود که به ثمر نشست.مدیر

پساب شهر اصفهان برای فضای سبز استفاده شده و به سرانهها اضافه

رایزنیهــا و برنامهریزی هــا در ابتدای فعالیت ایــن دوره مدیریت

داد :بر اساس وضع موجود رقم باالیی برای به روز رسانی سیستمهای

منطقه شش شهرداری اصفهان ادامه داد :برای نخســتین بار در طول تاریخ شهرداری اصفهان،

شود ،فضای سبز در محالت شکل بگیرد و مســیر کنونی ادامه یابد و

شهری به گونهای بود که آن زمان تنها  ۱۴۰لیتر بر ثانیه پساب در تصفیه

آبیاری تحت فشار شهر هزینه شده است.وی در خصوص مادی های

بودجه این منطقه در سال  ۱۴۰۰چهار رقمی شده و برای آن  ۲۰۲پروژه با مبلغ یک هزار و  ۳۰میلیارد

مادی های شهر نیز به خوبی حفظ شــود.مدیرعامل سازمان پارکها

خانه سپاهان شهر وجود داشت و از سمت شمال نیز  ۱۰۰لیتر بر ثانیه

شهر اصفهان افزود :همچنین مادیهای شهر اصفهان از  ۷۰۰کیلومتر

تومان تعریف شده که از این تعداد  ۱۶۶پروژه جدید و  ۳۶پروژه نیمه تمام است.

و فضای سبز شــهرداری اصفهان با اشاره به ســرانه فضای سبز شهر

پساب در تصفیه خانه شاهین شــهر پیش بینی شده بود که در طول

به حدود  ۳۲۰کیلومتر رســیده که  ۵۰کیلومتــر آن در ناژوان قرار دارد.

وی گفت :با توجه به این که پروژههای شــاخص جزو پروژههای فرامنطقهای محسوب میشود

اصفهان گفت :در حال حاضر ســرانه اکولوژیک شــهر اصفهان ۲۸.۲

چهار سال اخیر با انجام اقدامات ویژه این میزان به  ۶۳۰لیتر بر ثانیه

مرتضایی نژاد با اشــاره به افتتاح اولین باغ های موضوعی در ناژوان

که نفع و منفعت آن به کل شهر میرسد ،منطقه شش با  ۱۰پروژه بیشترین پروژه شاخص شهری

مترمربع است که  ۲۰مترمربع آن در اختیار شهرداری بوده و باید حفظ

پساب رسیده و به همین جهت در حال حاضر  ۳۵درصد نیاز آبی شهر از

اصفهان گفت :با هدف استفاده بهینه از ظرفیت طبیعت ناژوان اولین

را در میان مناطق دارد و  ۲۰۲پروژه منطقهای و  ۸۵درصد پروژههای سال جاری شامل پروژههای

و مراقبت شود.

طریق پساب تامین میشود .مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز

باغ های موضوعی ناژوان افتتاح خواهد شد.

عمرانی اســت.برکت تصریح کرد :ســهم عمرانی هر شهروند منطقه شش شــهرداری پنج برابر

وی با اشــاره به حفظ و نگهــداری  ۴۰میلیون مترمربع فضای ســبز

شهرداری اصفهان تصریح کرد :با توجه به اینکه پسابها بار میکروبی

وی اظهار داشت :برای مجموعه گردشگری گیاهان گرمسیری اصفهان

شده که نشان دهنده افزایش سهم عمرانی هر شهروند اســت و با کاهش میزان بودجه جاری و

در شــهر اصفهان تصریح کرد :فضای ســبز شــهر اصفهان بر اساس

باالیی دارند ،تصفیه خانههایی در شمال و جنوب شهر پیش بینی شد.

گونههای گرمسیری از استانهای سیســتان و بلوچستان ،هرمزگان

اختصاص  ۱۲درصد به اجرای پروژههای عمرانی ،منطقه شش پروژههای خوب و بزرگی را اجرا

الگوی حرکتی رودخانه شکل گرفته اســت از این رو تامین و انتقال

وی با بیان اینکه اســتفاده از آبهای خاکســتری نیــز با هماهنگی

و خوزستان و برخی استانهای شمالی کشور خریداری شده است.

خواهد کرد.

خبرخوان
مانورخودروهای خدمت رسان درافتتاح یک ابرپروژه
قدرت ا ...نوروزی ،شهرداراصفهان درصفحه اینستاگرام خود نوشت«:همزمان با افتتاحیه مجموعه
پلهای شهید سلیمانی ،مانور ماشینآالت و تجهیزات خدمترســانی شهرداری اصفهان به نماد
خدمترسانی به مردم انجام شد؛ماشــین آالتی همچون خودروهای آتشنشانی که به تازگی به
ناوگان شهرداری اصفهان اضافه شــدهاند ،ماشینآالتی همچون ماشــینهای سازمان خدمات
موتوری و سازمان عمران شــهرداری اصفهان که در ســاخت این پروژه دخیل بودهاند ،روی رمپ
اصلی پل حرکت کردند».

تالش برای رساندن اصفهان به شهری پیشتاز
درتوسعه فضاهای شهری
رییس مرکز پژوهشهای شورای شهر اصفهان دو مصوبه «صدور مجوز فعالیت خودروهای سیار
عرضه مواد غذایی» و « شهر خورشیدی» در شورای پنجم را تشریح کرد.
کوروش خسروی در صفحه توئیتر خود نوشت:طرح رستوران ســیار عملیاتی شد تا برای شهری
که به جز فضاهای تاریخی به یادگار مانده از گذشتگان ،فضای گردشگری جذاب دیگری نداشت،
فرصتهای تازهای فراهم شود.
وی افزود :برای پویاسازی فضای شهر؛ در مرکز پژوهشهای شورا طرح رستوران سیار را با عنوان
ن رساندیم.
«صدورمجوزفعالیت خودروهای سیارعرضه مواد غذایی» به تصویبشورای شهراصفها 
تالش شد تا اصفهان را به شــهری پیشتاز در حوزه توسعه فضاهای شــهری مبدل کنیم.این عضو
شورای شهر با اشاره به مصوبه شهر خورشیدی ،ادامه داد«:توسعه ساالنه ظرفیت تولید معادل ۲۰
مگاوات در بخش برق خورشیدی و طرح پیاده سازی  ۱۰۰هزار خانه خورشیدی در بخش گرمایش
خورشیدی پیش بینی شده اســت.هر آبگرمکن خورشــیدی معادل  ۶۲اصله درخت در کاهش
دیاکسیدکربن موثر است .در مرکز پژوهشها نصب این آبگرمکنها را دستور کار قرار دادیم و از
ابتدای  ۱۴۰۱نصب خواهد شــد. باتوجه به اقلیم اصفهان که آفتاب بی دریغ بر آن میتابد ،در مرکز
پژوهشها بر آن شدیم که از طریق سه بسته سیاستهای تشویقی ،اجباری و فرهنگی ،اصفهان را
به یک شهر خورشیدی مبدل کنیم» .

نقاشی و چاپ روی پارچه
با مسابقه «نقشی ازمیراث هنری شهر»
مسابقه «نقشی از میراث هنری شهر» به مناســبت روز جهانی صنایع دستی از سوی خانه کودک
برگزار می شــود.مدیر خانه کودک گفت :مسابقه «نقشــی از میراث هنری شهر» به مناسبت روز
جهانی صنایع دستی و در حمایت از هنر صنایع دســتی برای کودکان رده سنی  4تا  12سال برگزار
می شــود.زهرا کاظمی افزود :کودکان می توانند از هر یک از هنرهای صنایع دستی اصفهان شامل
میناکاری ،قلمزنی ،قلمــکاری ،نگارگری و فیروزه کوبی تصویری را انتخاب و به یکی از دو شــیوه
نقاشی روی پارچه یا هنر چاپ ،روی لباس خود چاپ یا طراحی کنند.وی تصریح کرد :هنر نقاشی
و چاپ روی پارچه جزو صنایع دســتی محسوب می شــود که با هدف جلب توجه کودکان به این
هنر ،فیلمی از آموزش چاپ و نقاشــی روی پارچه در صفحه اینســتاگرام خانــه کودک به آدرس
 @esfkidshomeقرار گرفته تا کودکان با مشــاهده آن با این هنر آشنا شده و بتوانند در مسابقه
شرکت کنند.وی ادامه داد :کودکان پس از اجرای طرح خود باید فیلم یا عکس آن را تا  28خرداد به
شماره  09927859475در واتس اپ ارسال کنند.مدیر خانه کودک اظهار داشت :پس از دریافت
فیلم ها و عکس ها به  20اثر خالقانه و زیبا جوایزی به رسم یادبود اهدا می شود.کاظمی خاطرنشان
کرد :عالقه مندان برای کسب اطالعات بیشتر می توانند با تلفن خانه کودک به شماره 36275040
تماس حاصل کنند.

خبر ویژه
مطالعات تراموای اصفهان
درانتظارتصویب شورای
عالی ترافیک کشور
معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار اصفهان
با اشــاره به پروژه تراموا در شــهر ،اظهار کرد:

جشنواره فیلم کودک و نوجوان فراخوان داد
مقررات و فراخوان سیوچهارمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان که پاییز امسال با مشارکت سازمان سینمایی ،بنیاد سینمایی فارابی و
شهرداری اصفهان برگزار میشود ،منتشر شد .این جشنواره از  ۱۶الی  ۲۱مهر  ۸( ۱۴۰۰تا  ۱۳اکتبر  )۲۰۲۱با مشارکت سازمان سینمایی ،بنیاد سینمایی فارابی و
شهرداری اصفهان ،در دو بخش مسابقه ایران و مسابقه بینالملل ،برگزار میشود.در راستای ترویج عدالت فرهنگی در سطح کشور و همچنین موافقت ستاد
ملی مبارزه با کرونا ،دبیرخانه جشــنواره میتواند فیلمهای این رویداد فرهنگی را بنا به تقاضای ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسالمی ،در هریک از استانهای
متقاضی ،اکرانکند .این دوره ازجشنواره ،با عنایت به تداوم شیوع جهانی ویروسکووید ۱۹-درتعامل با ستاد ملی مبارزه باکرونا ،به صورت ترکیبی حضوری و
آنالین ،به طور همزمان در تهران و اصفهان در قالب رقابتی در دو بخش ملی و بینالملل برگزار میشود و در آن جوایزی به شرح به برگزیدگان اهدا خواهد شد.

مطالعات تراموا در شورای عالی ترافیک کشور
مراحل تصویب را پشت سرمیگذارد تا عملیات

تدبیرشهرداری برای پیشرفت عمرانی

اجرایی آن آغاز شود.وی با بیان این که ایجاد
خط تراموا حدفاصل میدان جمهوری اسالمی

پروژههای شاخص اصفهان

تا میدان آزادی در اولویت است ،تصریح کرد:
شرایط ترافیکی شــهرها ،مشکالت و مسائل

یکی از بزرگترین پروژههای اصفهان تبدیل شد.وی

مدیریت شهری نسبت به دورههای قبل بسیاربیشتر

با بیان این که مرکز همایشهای بینالمللی اصفهان

بوده است؛ شهرداراصفهان تالشکرد تا پروژههای مهم

پروژهای پرهزینه است به طوری که معادل  ۳۰درصد

اصفهان عملیاتی شود.معاون عمران شهری شهردار

کل پروژههای شــهر برای احداث ایــن مرکز هزینه

اصفهان افزود :در سال گذشــته که گمان میشد در

معاون عمران شهری شهرداراصفهان اظهارکرد :دراین

میشود در حالی که این هزینهها جایی پیدا نیست،

شرایط کرونایی نمیتوان کاری از پیش برد و پروژهها

دوره مدیریت شهری درجذب بودجه عمرانی موفقیت

تصریح کــرد :در این دوره مدیریت شــهری تکمیل

را اجرایی کرد ،شهرداری با تدابیر آگاهانه و مدبرانه و

بی سابقهای حاصل شد به طوری که در سال ۴۰ ،۹۶

پروژه در دستور کار قرار گرفت تا سرمایه مردم معطل

تشکیل صندوق ذخیره یک پشتوانه مالی ایجاد کرد.

درصد جذب بودجه داشتیم در حالی که سال گذشته

نماند.مظفر گفت :پیاده راه سازی چهارباغ یک پروژه

تشکیل این صندوق در حل بحرانهای به وجود آمده

 ۸۰درصد بودجه عمرانی جذب شده است.ایرج مظفر

چالشی بودکه مخالفان زیادی داشت همچنین پروژه

برای پرداخت صورت وضعیتها بسیارکارسازبود.

افزود :در این دوره مدیریت شهری ،پروژههایی آغاز

مترو که در حال حاضر تمام ایستگاههای آن در حال

وی با بیان این که با استفاده از منابع صندوق ذخیره،

شــد که در دورههای قبل عزم جدی برای اجرای آنها

احداث بوده و عملیات حفاری ازدو جبههکاری درحال

ماشینآالت ســازمان عمران نوســازی شد و دیگر

وجود نداشــت؛ به عنوان مثال اجــرای پروژه حلقه

انجام است.وی خاطرنشانکرد :دراین دوره مدیریت

حقوقهای معوقه نداشــتیم ،اظهار کرد :بخشــی از

حفاظتی شهر که مصوبات آن در ســال  ۸۹دریافت

شهری هرهفته روزهای دوشنبه شهرداراصفهان همراه

اقدامات عمرانی فنی ،اما بخش مهم آن پشــتیبانی

شده و در دوره سوم و چهارم شورای شهر تذکراتی به

با معاون مالی و اقتصادی خود درسفربه تهران پیگیر

مالی برای انجام آزادسازیهاست و مدیریت شهری

دلیل اجرایی نشدن آن داده شده بود ،دردستورکارقرار

تامین منابع مالی پروژههای زیرساختی شهرهستند

اصفهان در این دوره با حرکت جمعی توانســته نمره

نگرفت ،اما این دوره با عزم و درایت مدیریت شهری به

از همین رو درصد اعتبــارات دریافتــی در این دوره

قبولی برای انجام فعالیتها درشهربگیرد.

زیســت محیطی و نیز هزینههای قابل توجه
اجرای سیستمهای ریلی سنگین ،استفاده از
تراموا را بر اساس مطالعات جامع حمل و نقل
ضروری ساخته است.مسعود بنده خدا ادامه
داد :ســابقه مطالعات تراموا در شهر اصفهان
به  ۱۶ســال پیش باز میگردد و در دورههای
مختلف مورد بررســی قرار گرفت ،اما با توجه
به این که این پروژه در کشــور اجرایی نشده و
سرمایه گذاری قابل توجهی نیاز دارد ،اجرایی
نشــد تا این که در این دوره مدیریت شهری،
دغدغه شهرداری عملیاتی کردن آن با رعایت
ضوابط الزم و براساس مطالعات جامع حمل و
نقل است.بنده خدا با بیان اینکه برای اصفهان
سه مسیر تراموا پیش بینی شده است ،ادامه
داد :مبدأ هرسه مسیرمیدان جمهوری اسالمی
است و ازاین نقطه شهرخطوط تراموا به سمت
خیابان امام خمینی(ره) ،میدان شهدا و میدان

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده

آزادی تعریف شده است.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار اصفهان
با اشــاره به ایجاد خط پــرش در خیابان امام
خمینــی(ره) ،افزود :برای افزایش ســرعت
حمل و نقل عمومــی به ویــژه اتوبوسها در
خیابان امام خمینی (ره) ،حدود  ۱۵۰متر قبل
از تقاطع خیابان شریف ،اتوبوسها به سمت
زیر پل و سپس به تقاطعی که چراغ راهنمایی
و رانندگی آن ابتدا برای اتوبوس ســبز شده و
با فاصله اندکی برای ســایر خودروها نیز سبز

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت پرستیژتور به شــماره ثبت  2082شناسه ملی  10260210143و یا نمایندگان
قانونی آنها دعوت بعمل می آید در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت که در ساعت  10صبح مورخه  1400/04/09در
محل شرکت واقع در اصفهان ابتدای خیابان سعادت آباد تشکیل می گردد حضور بهم رسانید.
دستورجلسه:

میشود ،میرســند .هدف از ایجاد خط پرش

 -1تصمیم در خصوص تاسیس شعبه دوم پرستیژ تور

ناوگان حمل و نقل عمومی و جلب رضایتمندی

 -2سایر موارد

در خیابان امام خمینی (ره) افزایش سرعت
شهروندان است.

هیات مدیره

صاحب امتیاز :شرکت توسعه رسانه برتر زایندهرود
جانشین مدیرمسئول :بهمن زینالدین

چهارشنبه  26خرداد  05 / 1400ذی القعده  16 / 1442ژوئن  / 2021شماره 3277

رتبه4:

ضریب کیفی روزنامه45 :

نشانی :اصفهان ،خیابان ارتش ،جنب پل حسین آباد ،ساختمان  ،119واحد 3
تلفن 031-36284167-8 :فکس36284166 :

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

مردم با مروجین فرهنگ مصرف بهینه آب همراه باشند؛

مدیریت مصرف تنها راهکار برون رفت از بحران کم آبی است
درصرفه جویی و مصرف بهینه هستند.

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان با تاکید بر این که تنها راه
برون رفت از بحران کم آبی صرفه جویی است ،گفت :با مصرف بهینه و صرفه

مصرف بهینه آب ،وظیفه همگانی است

جویی  15تا  20درصدی میتوانیم این تابستان سخت را پشت سر بگذاریم.
هاشم امینی در مراسم آغاز مانور بزرگ مروجین فرهنگ مصرف بهینه آب

یکی از مروجین مصرف بهینــه آب در گفت وگو با شــهروندان اصفهانی با

در  98شهر و هزار روستای استان اصفهان با اشاره به بحران کم آبی که استان

تاکید بر این که با رعایت مواردی که از سوی مروجین به شهروندان توصیه و

با آن درگیر است ،گفت :با وجود آن که در حال حاضر روزانه  13هزار و  400لیتر

آموزش داده میشود بدون پرداخت هیچ هزینهای میتوان مصرف را بهینه

بر ثانیه آب در شبکه توزیع میشود ،اما همچنان در تامین آب مشترکین با

کرد ،گفت :بستن شیر آب هنگام مسواک زدن ،اصالح صورت و شامپو زدن

کمبود مواجه هستیم .امینی با بیان اینکه در طول  53سال گذشته امسال

هنگام استحمام و یا استفاده ازآب شست و شوی میوه و سبزی برای آبیاری

شاهد کمترین میزان بارش نزوالت آســمانی بودیم ،تصریح کرد :کاهش

گلدان و باغچهها از جمله مواردی است که بدون پرداخت هیچ هزینه ای در

نزوالت جوی و خشکسالیهای گذشته سبب ایجاد مشکل در تامین آب و

کاهش مصرف آب بسیار موثر است .اســتفاده از سردوشها ،شیر آالت و

برق در کل کشور شده است؛ مشــکلی که تنها راه حل برون رفت از آن صرفه

فالش تانکهایکم مصرف ازجمله مواردی استکه با صرف هزینه ای اندک

جویی و اســتفاده بهینه از منابع موجود است .وی با اشاره به شیوع بیماری
کرونا و افزایش مصرف آب به منظور رعایت بهداشت فردی گفت :همه گیری
کرونا و افزایش مصرف آب باعث شده همکاران در بخش توزیع آب شرایط
بسیار سخت تری را نسبت به سالهای گذشــته تجربه کنند؛ به گونه ای که
با وجود برنامه ریزی و مدیریت سامانه توزیع ،در برخی مناطق شاهد افت
شدید فشار آب هستیم.
امینی با اشاره به این که آب حدود  6میلیون نفر از هموطنان در سه استان از
سد زاینده رود تامین میشود ،اظهار داشت :امیدواریم با اتمام سامانه دوم
آبرسانی و اضافه شــدن آن به مدار بهره برداری بتوانیم بخشی از مشکالت
موجود در توزیع آب را مدیریت و رفع کنیم .مدیر عامل شرکت آب و فاضالب
اســتان اصفهان با تاکید بر اینکه تنها راهکار برون رفــت از بحران پیش رو
مدیریت مصرف است ،گفت :آموزش به شــهروندان به صورت مستمر در
دستور کار این شــرکت قرار دارد .امینی با تاکید بر لزوم استفاده از ظرفیت
شبکههای اجتماعی برای آموزش و اطالع رسانی به شهروندان افزود :همه
گیری کرونا امکان آموزش و اطالع رسانی به صورت چهره به چهره را بسیار
محدودکرده است؛ اما برای ایجاد آگاهی و حساسیت درشهروندان و تشویق
آنها به صرفه جویی و مصــرف بهینه ،باید از ظرفیت شــبکههای اجتماعی
اســتفاده کرد.به گفته امینی ،صرفه جویی تنها راه تامین آب برای جمعیت

در طول زمان عالوه بر کاهش مصرف آب در کاهش هزینه خانوار نیز بسیار
بیش از  4میلیون نفری استان اصفهان با کمبود آب  3هزار و  200لیتر بر ثانیه

دهیم میتوانیم بدون مشکل این بحران را سپری کنیم.

است.مدیرعامل شرکت آب وفاضالب اســتان اصفهان باتقدیر از همکاران

کولرهای آبی ،منبع اصلی هدررفت آب درتابستان

سامانه ارتباط با مشتریان  122و تالش شبانه روزی کارکنان شاغل در حوزه
توزیع آب اظهار داشت :آرامش شرکت مرهون زحمات این عزیزان است.
صرفه جویی  15لیتری ،راهکاربرون رفت ازبحران کم آبی

رییس خانه فرهنگ آب شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان از کولرهای
آبی به عنوان یکی از دستگا ههای پر مصرف آب در تابستان نام برد و گفت:
آب مصرفی یک دســتگاه کولر آبی در  24ساعت شبانه روز  300لیتر معادل

رییس خانه فرهنگ آب شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان ،با اشاره به

مصرف دو فرد در یک شبانه روز است.

کاهش  40درصدی میزان بارش نسبت به سال گذشته گفت :طبق سنوات

وی ادامه داد :متاســفانه کولرهای آبی یکی از منابع اصلی هدر رفت آب در

گذشته امسال هم برگزاری مانور بزرگ مروجین فرهنگ مصرف بهینه آب

تابستان هستند که با انجام ســرویس دوره ای و تنظیم شناور آب میتوان

همزمان در  98شهر و هزار روستای استان به منظور آموزش و اطالع رسانی

مانع از هدر رفت حجم قابل توجهی از آب و تبدیل آن به فاضالب شد .تشیعی

درباره مصرف بهینه آب در دستور کار قرار گرفت .تشیعی ادامه داد 300 :نفر از

با اشاره به نقش پررنگ شهروندان درصرفه جویی و مصرف بهینه آب تصریح

همکاران در استان اصفهان ،وظیفه اطالع رسانی و آموزش به شهروندان برای

کرد :تنها با نصب ســایبان برای کولرهای آب میتوان میزان مصرف را تا 10

مصرف بهینه را درطول تابستان برعهده دارند.وی ،هدف از برگزاری این مانور

درصدکاهش داد .آب پاشی معابر ،شستن اتومبیل و حیاط خانه از جمله

را اشاعه فرهنگ مصرف بهینه و حساسکردن شهروندان نسبت بهکمبود آب

رفتارهایی است که سبب هدر رفت آب میشود و شــهروندان به جد باید از

عنوان کرد و افزود  :متاسفانه درحال حاضر سرانه مصرف هر فرد  157لیتر بر

انجام این امور درطول سال به ویژه تابستان اجتنابکنند .تشیعی با تاکید بر

ثانیه است .اگربتوانیم سرانه مصرف را به حدود  142لیتردرشبانه روزکاهش

این که آموزش باید در خانوادهها نهادینه شود ،گفت :والدین الگوی فرزندان

موثراست  .سحروحید  26ساله ،یک شهروند اصفهانی ،باگالیه ازافت فشار
و قطع آب در برخی از مناطق شهر معتقد است اگر همه شهروندان در مصرف
صرفه جویی کنند با منابع موجود ،امکان آبرســانی بــه همه مناطق بدون
مشکل وجود خواهد داشت .اگر دقت کنید معموال صبحها آب از بسیاری از
ناودانهای خانهها و مغازهها جاری است.
آبی که این روزها تامین وتوزیع آن به شدت سخت شده به دلیل بی توجهی
بسیاری از شهروندان به فاضالب تبدیل میشود ،در حالی که با یک بازرسی
ســاده از کولر میتوان از هدر رفت حجــم قابل توجهــی از آب در اصفهان
جلوگیری کرد .با وجود این که شاهد رودخانه خشک زاینده رود هستیم اما
همچنان بسیاری از کسبه ،روزانه از آب شــرب برای نظافت معابر استفاده
میکنند .با وجود کاهش فشــار و قطع آب ،گروهی از شهروندان به صورت
هفتگی اقدام به شت وشوی حیاط خانه خود میکنند.
اینها مــواردی از هدر رفت آب اســت که در کوچه و خیابان بــا آن روبه رو
هســتیم .معتقدم برای آموزش همه شــهروندان باید وارد عمل شده و به
کسانی که در این شــرایط بحرانی باعث هدر رفت آب میشوند ،تذکر داد.
البته به عنوان یک خانواده کشاورز انتظار دارم مسئولین هم بر برداشتهای
غیر مجاز زاینده رود نظارت داشته باشند.

در مراسم اختتامیه جایزه صنعت روابط عمومی ایران صورت گرفت؛

دریافت نشان عالی روابط عمومی و تقدیرازعملکرد رسانه ای شرکت فوالد مبارکه
همزمان با برگزاری پنجمین رخداد بررسی مسائل و چالشهای روابط عمومی

روابط عمومیها ازرویههای تکراری فاصله گرفته و خالق شده اند

ایران ،مراســم اختتامیه جایزه صنعت روابط عمومی ایران برگزار و نشان عالی

قربانعلی تنگشــیر ،به عنــوان دبیر پنجمین رخداد ملی بررســی مســائل و

روابط عمومی به خاطر عملکرد رسانه ای شــرکت فوالد مبارکه بههادی نباتی

چالشهای روابط عمومی در این مراسم اظهار کرد :در این دوره اقدامات صورت

نژاد ،مدیر روابط عمومی این شرکت اهدا شد .این مراسم که با حضور پروفسور

گرفته و ارائه شده توسط روابط عمومیها از لحاظ کیفی ،بسیار خالقانه و قابل

ســید ســعیدرضا عاملی ،دبیر شــورای عالی انقالب فرهنگی ،خسرو رفیعی

توجه بوده و میبینیم که روابط عمومیها به سمت خالقیت و نوآوری رفته اند

رییس انجمن روابط عمومی ایران ،ســید شهاب سید محسنی رییس انجمن

و از رویههای تکراری و معمولی فاصله گرفتند.به گفته وی ،در عصرکنونی هیچ

متخصصان روابــط عمومی ایران ،انجمن بینالمللی روابــط عمومی (ایپرا) و

اقدام روابط عمومی نباید بدون برنامه و خالفیت و نوآوری باشــد ،زیرا در این

جمعی از صاحب نظران و مدیران روابط عمومی برگزار شــد ،مسائل مهمی در

صورت است که میتواند به درک بهتر پیام و خوشــنامی سازمان منجر شده و

حوزه روابط عمومی همچون نقش فناوری نســل پنجــم و جایگاه آن در حوزه

رضایت مشتری را در پیش داشته باشد ،درواقع فلسفه روابط عمومی چیزی

روابط عمومی و نقش این حوزه در تعالی و حرکت سازمانها برای دستیابی به

جز این امر نیست.

اهداف ،مورد بررسی قرار گرفت.

دبیر پنجمین رخداد ملی بررسی مســائل و چالشهای روابط عمومی افزود:
در این جشــنواره در برخی موارد اقدامات کوچکی هم از سوی روابط عمومیها

ورود نسل پنجم فناوریهای نو به کامپیوترها و موبایلها

انجام و ارائه شــد که از خالقیت و نوآوری خوبی برخوردار بودند .به همین دلیل

دبیر شــورای عالی انقــاب فرهنگی در این مراســم اظهار کرد :نســل پنجم

تیم داوری نمیتوانست ازآنها عبورکند و تمام این موارد نیزمورد بررسی داوران

فناوریهای جدید در کامپیوترها و موبایلها ورود پیــدا کرده؛ همچنین بروز

جشنواره قرار گرفت.

و ظهور هوش مصنوعی در بخشهــای مختلف به ویژه صنعــت اثرگذار بوده

به گفته تنگشیر ،بیش از  ۱۷۰۰اثر از  ۱۱۳سازمان و شرکت در  ۱۴بخش پژوهش

اســت.به گفته وی ،زبان موفقیت و عدم موفقیت در روابط عمومی وجود دارد.

و افکار سنجی ،مدیریت و برنامهریزی ،ارتباطات مردمی ،دیداری و شنیداری

در واقع روابط عمومی به نوعی منتهی به درک متقابل بوده و باید درک همگان

و داستان سرایی ،ارتباطات بصری ،مسئولیت اجتماعی و اقدامات خالقانه در

را فراهم کند.

کرونا و ...از سوی روابط عمومیها ارائه شد که در نهایت  ۲۳مورد از میان آنها

سید سعیدرضا عاملی ادامه داد :روابط عمومی استفاده از دانش فناورانه بوده و

انتخاب و از روابط عمومی مربوطه تقدیر به عمل آمد.

یک صنعت است که تالش میکند با استفاده از فناوری نوین به توسعه و اعتالی

گفتنی است در پایان این مراسم ،از مجموعه روابط عمومی شرکتهای مختلف

ســازمان خود کمک کند.عاملی با بیان اینکه ما از کمبود ندانستن و به حساب

صنعتی و معدنی و ...تقدیر به عمل آمد و روابط عمومی شــرکت فوالد مبارکه

نیاوردن رنج میبریم ،گفت :وجود اولویتها و حساسیتهای موجود منجر به

موفق به دریافت نشان عالی روابط عمومی شد .همچنین روابط عمومی شرکت

کمبود میشود؛ اما دراین میان روابط عمومی استکه میتواند امکان و استمرار
پایدار را به وجود بیاورد.وی افزود :در واقع آرمان روابط عمومی را میتوان اینگونه
تعریف کرد که تقویت حــس عضویت همه ذی نفعان و ارائه خدمت دوســت
داشتنی اســت .همچنین روابط عمومی یک پدیده ارتباطی الگوریتمی ،شبکه
هوشمند و تامینکننده خدمات آسان و ســریع برای همه ذینفعان همراه با
مسئولیت اجتماعی نسبت به جامعه پیرامون است.
قدرت کشورها برمبنای هوش مصنوعی است
عاملی با تاکید بر نســل پنجم فناوری جدید گفت :کامپیوترهای نسل پنجم به
دنبال ایجاد نظام گسترده محاسباتی موازی و تغییر در منطق تک الیهای نظام
محاســباتی بودهاند .در واقع نســل جدید کامپیوترها به منطق انسانی ،زبان و
منطق برنامهنویسی پرولوگ نزدیکتر هستند.وی با اشاره به اینکه در این مدل
عملکرد فناوریهای نو در بستر وب نیز آمده در ادامه افزود :ما نباید سادهگرایی
و تنزلگرایی برای نسل پنجم فناوری داشته باشــیم .امروز قدرت کشورها بر
مبنای هوش مصنوعی است.دبیر شــورای عالی انقالب فرهنگی افزود :نکته
پیچیدهای دررقابتهای اجتماعی زمانی وجود داردکه حریف با هوش مصنوعی
عمل میکند و ما با هوش انســانی .از طرفی ســطوح هوش مصنوعی شامل

فوالد هرمزگان جنوب نیز جایزه مســئولیت اجتماعی(کرونا) و انتشــارات را
سیستمهایی است که یا شبیه انسان فکر میکنند یا اینکه به طور منطقی فکر و

و عدم عضویت اشخاص در سازمانهاست.

عمل میکنند.به گفته وی ،کاربردهای هوش مصنوعی در حال گسترش بوده و

گسترش کسب وکارهوش مصنوعی

روابط عمومیها باید تصویر واقعی و امید آفرین سازمان خود را نمایش دهند

روزجهانی ارتباطات ،برگرفته ازیک پیام الهی است

هادی نباتی نژاد ،مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه در حاشیه این مراسم گفت:

بهگفته وی ،در روابط عمومی بر اساس مدل برنامه ریزی منطقی ،تصمیمگیری

همه روابط عمومیها باید تصویر واقعی و امید آفرین ســازمان خود را به دور از

شامل مواردی همچون کاربرد اقتصادی و صنعتی و در حوزه سایبری ،نظامی،
تحقیق و توسعه دیجیتال ،مدیریت دولتی ،فرهنگ سالمت بشر و ...است.

دریافت کرد.

بدون الزام به اقدامات اضافی و حذف فرآیندهای دیوانساالری اضافی انجام
میشود.

عاملی ادامه داد :کســب و کار هوش مصنوعی روزبه روز گسترده میشود و بر

درکناراین مدل ،روابط عمومی فازی یا شناورو منعطف نیزوجود داردکه ازمنطق

اساسگزارشهای موجود درسال  ،۲۰۱۹تعدادکشورهاییکه طی  ۴سالگذشته

صفر و یک فراتر رفته و در فهم ،نسبیت ایجاد میکند .همچنین یک نوع دیگر

از هوش مصنوعی استفاده کردهاند رو به افزایش است؛ به این شکل که بیش از

از روابط عمومی با عنوان استدالل احتماالتی نیز وجود دارد که در فناوری نسل

 ۳هزار مدیر اجرایی در  ۸۹کشور به سمت استفاده از هوش مصنوعی رفته اند.

پنجم مورد استفاده قرار میگیرد.

وی اظهارکرد :همچنین میتوانگفت بخش عمده ای از GDPکشورها به هوش

عاملی با اشــاره به اینکه روابط عمومی مهندسی هســتی شناسانه با ظرفیت

مصنوعی اختصاص یافته است.دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی درخصوص

تشخیصی نیز وجود دارد ،گفت :روابطعمومی در هر نوع منطقی به معنای توجه

انواع روابط عمومیها نیز گفت :روابط عمومی یادگیری ماشینی را خلق میکند،

به یکدیگر و حمایت از همدیگر است.دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی در پایان

همچنین ظرفیتهای الگوریتمی و همانندسازی مبتنی بر هوش مصنوعی نیز

گفت :روز جهانی ارتباطات برگرفته از یک پیام الهی است که«با همه در ارتباط

در این زمینه میتواند قدرت تصمیم گیری قطعــی مبتنی بر دادههای موجود

داشته باش با همه هرکجا که هستند» .نسل پنجم روابط عمومی در نسل پنجم

باشد .نمونه ساده آن تشخیص اخباردرست و اخبارجعلی یا تشخیص عضویت

فناوری نو الهام بخش نوآوری و کارآمدی است.

منافع سیاسی و حزبی در جهت اعتماد مردم به کار بگیرند.به گفته وی ،در کشور
در اکثر حوزهها بعد از انقالب اسالمی تاکنون رشــد چشمگیری از فعالیتها
انجام شــده و در حوزه فوالد نیز جهش بزرگی اتفاق افتاده که درپیام نوروزی
رهبر هم به آن اشاره شد.
وظیفه ما درشرایط سخت اقتصادی دفاع ازدستاوردهای انقالب اسالمی است
مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه افزود :برخی در ســال گذشــته با کوته نظری
فقط با مصاحبه و هیاهوی رسانه ای میخواستند این دستاوردها را به حاشیه
ببرند که خوشبختانه موفق نبودند و نخواهند بود .در این میان ما وظیفه داریم از
دستاوردهای انقالب اسالمی دفاعکنیم .درحال حاضرکشوردچارشرایط سخت
اقتصادی بوده و کمترین انتظار از برخی مسئولین ،دقت در اظهار نظرهایی است
که باعث شده بار بیشتر روی دوش نظام جمهوری اسالمی بگذارد.

