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روزنامه ای برای زندگی

اصفهان | صفحه 3

پرداخت مابه تفاوت حقوق
بازنشستگان در فروردین ماه
مدیرکل تأمین اجتماعی استان اصفهان جزییات
مرحله دوم متناسب سازی حقوق بازنشستگان و
مستمریبگیران را اعالم کرد.
رویداد | صفحه 2

فرمانده انتظامی استان اصفهان از افزایش کشفیات جرم در نوروز  1400خبر داد

اجرایمحدودیتهای
پنجگانه در شهرهای
قرمز و نارنجی اصفهان

رشد ۲۰۰درصدی کشف جرائم در اصفهان

میزان کشفیات در مواد مخدر 4۷درصد افزایش ،سالح 1۳۸درصد افزایش کشف ،کاالهای قاچاق ۷۵۳درصد افزایش ،عتیقهجات 100درصد افزایش
مواد محترقه کمخطر ۳۳درصد افزایش داشته است
صفحه 4

با ثبت  14رکورد تاریخی در  ۷۵روز

چهلستون | صفحه 8

بزرگترین عصارخانه
کشور در آستانه
ویرانی

رکورد «رکوردها»
در فوالد مبارکه
شکسته شد

فرهنگ و هنر | صفحه 5

سریالهای ماه رمضان  ۱۴۰۰کدامند؟

احضار بچه مهندس4
برای ماه رمضان 1400

گشایشطرحهای
شرکت برق اصفهان
در پویش هر هفته
الف-ب-ایران
ورزش | صفحه 7

طالیی پوشان اصفهانی با محرم بهسوی
قهرمانی خیز برداشتهاند

سپاهان نزدیکتر از
همیشه به جام بیستم
چهلستون | صفحه 8

صفحه6

تجربه مدرن بازی
اسم -فامیل با طعم
اصفهانی

رویداد | صفحه 2

ادامه سرقت شناسنامه سردیسهای
بوستان مشاهیر حتی وقتی فاقد جنس
ارزش ضایعاتی است

] عکس:عطیه جویره  /ایمنا[

سردیسهایبینام
زیر دار بیفرهنگی

اقتصاد | صفحه 6

آگهی دعوت از بستانکاران شرکت سرمایه گذاری معدنی الله سبالن ( سهامي خاص)
ثبت شده به شماره  28438و شناسه ملی ( 10260491333نوبت سوم)
در اجرای ماده  225الیحه اصالحی قانون تجارت از کلیه بســتانکاران شرکت سرمایه گذاری معدنی الله سبالن
درحال تصفیه( ســهامي خاص ) به شماره ثبت  28438و شناسه ملی  10260491333که آگهی انحالل آن در
صفحه  95روزنامه رسمی کشــور به شماره  21417مورخ  1397/07/02و صفحه  61روزنامه رسمی کشور به
شماره  22073مورخ  1399/10/04درج گردیده است دعوت بعمل می آید تا ظرف مدت حداکثر شش ماه از
تاریخ انتشار آگهی نوبت اول با ارائه مدارک مثبته ادعای خود به مدیر تصفیه آقاي محمد حجراالسودی شماره همراه
 09133178946مســقر در آدرس اصفهان خیابان محتشم کاشاني نبش کوچه مسجد جعفریه ساختمان توحید
طبقه اول کد پستي  8175947139مراجعه نمایند.
بدیهی است شرکت و مدیرتصفیه در مورد هرگونه ادعای احتمالی که خارج از مدت فوق به شرکت منعکس گردد
مسئولیتی نخواهد داشت .

محمد حجراالسودی  -مدیر تصفيه شرکت شرکت سرمایه گذاری
معدنی الله سبالن در حال تصفيه

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
شرکت مهندسی و ساخت تجهيزات سپاهان مپنا از شرکتهای زیر مجموعه گروه مپنا در استان اصفهان در نظر دارد نسبت به واگذاری
تأمین سالیانه گازهای صنعتی خود از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به اشخاص حقوقی واجد شرایط مطابق جدول زیر اقدام نماید.
نوع گاز

واحد

مشخصات فنی

تعداد تقریبی مورد نياز

Pure Ar

40 Litr

گرید 99.999 ۵

۵00

Ar/Co2

40 Litr

گرید 99.999 ۵

۸.۵00

Ar/O2

40 Litr

گرید 99.999 ۵

۵00

Co2

20 kg

گاز خشک

۷00

N2

10 Litr

-

۸00

Acetylen

12 Lb

-

20

O2

40 Litr

 99.99و  140بار به باال

12.000

لذا از کلیه شرکت های معتبر با سابقه و فعالیت مرتبط که مایل به همکاری می باشند دعوت میگردد تا تاریخ  1400/01/ 21مشخصات و رزومه کاری
خود را به آدرس ایمیل  Info@mapnasts.comارسال فرمایند.بدیهی است پس از ارزیابی اولیه ،اسناد مناقصه جهت تامین کنندگان مورد تائید ارسال
خواهد شد.
الزم بذکر است شرایط و ضوابط برگزاری مناقصه مطابق با آیین نامه معامالت داخلی این شرکت خواهد بود و شرکت در رد و یا قبول پیشنهادات مختار است.
شماره تماس جهت هماهنگی  031-45233271داخلی  420یا  –292فاکس 031-45233272 :
هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

شرکت مهندسی و ساخت تجهيزات سپاهان مپنا

پایگاه خبری اصفهان امروز آنالین

esfahanemrooz.ir

م الف862030 :

یادداشت روز

خودمان را باور داشته باشیم
حسنروانشید

رویداد | 2

کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذوالجاللواالکرام

جناب آقای مهندس محسن سعيدبخش
مدیرعامل محترم هلدینگ توکاریل

ضایعهدرگذشتمادرمهربانومؤمنتانراازصمیمقلبتسلیتعرضمینماییم.

خداوند متعال روح پاکش را با سرورش فاطمه زهرا محشور نماید و به بازماندگان
صبر جزیل عنایت فرماید.

روابطعمومیهلدینگتوکافوالد

جناب آقای محسن سعيد بخش
مدیرعامل محترم هلدینگ توکا ریل
ضایعه درگذشت مادر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و از پروردگار مهربان
برای آن مرحومه آمرزش الهی و برای جنابعالی و بازماندگان داغدار صبر و
شکیباییآرزومندم.
روزنامه اصفهان امروز  -امير اکبری

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی ساليانه

نوبت اول

بدینوسيله از سهامداران محترم شرکت صنایع برش ورق فوالدی مبارکه (سهامی خاص) به شماره ثبت  13898و شناسه ملی 10260349118
و یا نمایندگان قانونی آنان دعوت بعمل می آید در جلسه مجمع عمومی عادی ساليانه شرکت که در ساعت  8:30مورخ  1400/02/11در محل
اصفهان ،خيابان هزار جریب ،خيابان ششم مالصدرا ،پالک  ،12/1ساختمان شرکت سرمایه گذاری توکا فوالد تشکيل ميگردد ،حضور بهم رسانند.
سهامداران محترم با توجه به محدودیت های بيماری کرونا ميتوانند همزمان از طریق آدرس سایت به نشانی www.skyroom.online/ch/tukaco/live
با استفاده از گزینه مهمان به صورت مجازی و آنالین در این جلسه شرکت نمایند.
دستور جلسه :
 .1استماع گزارش هيات مدیره
 .2استماع گزارش بازرس و حسابرس
 .3بررسی و تصویب ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به 1399/12/30
 .4انتخاب بازرس اصلی ،علی البدل و حسابرس
 .5تعيين روزنامه کثيراالنتشار
 .6انتخاب اعضاء هيات مدیره
 .7سایر موارد

هيات مدیره شرکت صنایع برش ورق فوالدی مبارکه (سهامی خاص)
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رویداد
بیتوجهی تاکی؟! قسمت 1۷9۷

محک تجربه
حســن روانشــید|نمیخواهیم تخصصهــا را
زیــر ســوأل ببریــم کــه راهگشــای مشــکالت در همــه
زمینههــا هســتند و اگــر نباشــند اجتمــاع ناچــار اســت
در جــا بزنــد و همیشــه تابــع ســنت و بخصــوص در
زمینههــای علــوم باشــد کــه البتــه در دنیــای تحــول
نمیتوانــد پــا بهپــای تمــدن پیــش بــرود امــا ایــن
ســالها و بخصــوص امــروز شــاهدیم کــه چگونــه
بعضــی از مراکــز علمــی ازجملــه مــدارس و دانشــگاهها
سیاســت خــود را بــر محــور مــدارا بــا دانشآموختــگان
اســتوار کردهانــد و همــه پاســخها را بــر اســاس مجــازی
میپذیرنــد اگرچــه حاصــل شــیطنتهای ناخواســتهای
چــون تقلــب باشــند .بنابرایــن میطلبــد تــا در زمــان
عبــور از بحــران بزرگــی بــه نــام کرونــا قــدر داشــتههای
خــود را ازنظــر تجربــی ،علمــی و تخصصــی را کــه از
گذشــته بهجاماندهانــد بدانیــم و در حفاظــت و نگهــداری
از آنهــا کوشــش نماییــم تــا شــاید پــس از گــذار از دوران
فطــرت ،بــار دیگــر چرخهــای علمــی در واحدهــای
آموزشــی بــه گــردش درآمــده و چــراغ آنهــا دوبــاره
روشــن شــود .آمــوزگاران ،دبیــران و اســتادان همگــی
از انجــام ایــن نــوع آمــوزش مجــازی کــه بــا طالبــان
خــود رودررو نیســتند خســته شــده و رنــج میبرنــد .از
ســویی دانــش پژوهــان نیــز بــا چالــش عــدم پاســخگویی
و اظهارنظرهــای جمعــی کــه میتوانــد دانســتهها را
نهادینــه کنــد روبــرو هســتند و تنهــا بــه آموختــن روبنایی
ـرار هســتند قناعــت میکننــد
و لحظــهای کــه بالطبــع فـ ّ
و درســت ایــن اتفــاق نامبــارک در وســعتی بســیار ،بخــش
تولیــد را فراگرفتــه تــا تکنســینهای متخصــص در آن
بــه دلیــل تعطیلــی خطــوط تولیــد بیــکار شــده و نداننــد
چگونــه بایــد خــود را ســرگرم و تأمیــن معــاش نماینــد
زیــرا تاکنــون نقــش حفاظــت از سیســتمهایی را بــه
عهــده داشــتند کــه قطعاتــی را مونتــاژ و راهــی بــازار
میکــرد و بالطبــع ایــن رکــود فراگیــر باعــث افــت تولیــد
و گرانــی چنــد برابــر ذخایــر در انبارهــا میشــود تــا بــازار
تعمیــرات را رونــق بخشــیده و افــراد باتجربــه امــا فاقــد
مــدارک تخصصــی تحصیلــی جایــگاه قدیمــی خــود را
بازیابنــد و آحــاد جامعــه نیــز در دوران رکــود نتواننــد اقالم
موردنیــاز را بــه علــت کمبــود و گرانــی غیرقابلتوصیــف
خریــداری کننــد تــا بهناچــار بــه ســراغ دســتدومها
رفتــه و یــا بــه تعمیــر تــه انباریهــا بپردازنــد و اینگونــه
نیــاز خــود را رفــع و بــازار تعمیرگاههــا را رونــق بخشــند
کــه بهنوعــی توجــه دوبــاره و محــک زدن بــه تجربــه
گذشــتگان اســت .طــرح راهانــدازی مجــدد کارخانههــا
و صنایــع مختلــف تعطیلشــده در سراســر کشــور بــه
همــت قــوه قضائیــه و همــکاری بانکهــا ازجملــه ایــن
توجهــات بــه تجربههــا و ســرمایههای راکــد اســت
کــه امــروز در دوران ســخت تحریــم و ســایه کرونــا
میتوانــد راهگشــای موقتــی بــرای رفــع معضــالت
و چالشهــا باشــد .اگــر مرکــز آمــار کشــور همســو بــا
واحدهــای تولیــد محتــوا در شــرکتهای دانشبنیــان و
مراکــز معتبــر و کالن صنعــت ازجملــه ذوبآهــن و فوالد
مبارکــه از جلــد دولتــی و خمیدگــی جزیــرهای خــارج
میشــد و سیســتمها را بــر روال اتفاقــات پیشآمــده
در یکســال گذشــته متمرکــز نمــود تــا ریــز تغییــرات را
بــر شــاخک نمودارهــا تصویــر و منتشــر نمایــد آنوقــت
مشــخص میشــد چگونــه فشــارها از دو ســوی تحریــم
و کرونــا توانســته اســت دانــش و صنعــت راکــد همچنــان
حرکــت کنــد و روتیــن شــده داشــتند متحــول نمایــد و
اتحــاد کشــورهای غربــی در زیــر پرچــم فشــارهای آمریکا
را بــه شــگفتی وادارد کــه شــاید کار ایــران را بــا بحــران
عظیمــی چــون ویــروس کوویــد  ۱۹و بنبســت تأمیــن
دارو و تجهیــزات پزشــکی تمــام شــده میدانســتند امــا
بازهــم مثــل همیشــه ایــن تالشهــای مضاعــف چنــد
اســتان از کشــور همچــون اصفهــان بــود تــا مدیــری مدبر
را در رأس ســازمان غــذا و دارو داشــته باشــد کــه ظــرف
کمتــر از یکســال از مرحلــه نیــاز بــه پیشپاافتادهتریــن
تجهیــزات پزشــکی ،بــه قلــه افتخــار صــادرات آنهــا
صعــود کنــد و مــازاد تولیــد خــود را بــه دیگــر کشــورهای
نیازمنــد صــادر نمایــد کــه ایــن امــر عــالوه بــر نیروهــای
متخصصــی اســت کــه میتواننــد بهنوعــی افــزون بــر
نیــاز داخلــی باشــند .چنانکــه ماســک ،مــواد شــوینده و
ضدعفونیکننــده ،تجهیــزات سیتیاســکن ،ونتیالتــور،
داروهــای تخصصــی کرونــا و امــروز ســه نمونــه واکســن
بــرای مقابلــه بــا ویــروس کوویــد  ۱۹در دســت تولیــد
و در مســیر صــادرات میباشــد .اگرچــه ایــن ملــت
تواناییهــای باالیــی در مدیریــت و رفــع معضــالت دارنــد
امــا هنــوز هــم دقیقــه نــودی هســتند و قوانیــن ناقــص و
متناقــض اجــازه نمیدهنــد دســت شــرکتهای تولیــدی
را بــاز گذاشــته تــا بــه روش ســنت جهانــی بــازار بــه کار
بپردازنــد و بــار را از روی دوش نظــام و دولتهــا بردارنــد.
کشــوری کــه بیــش از هشــتصد شــرکت در امــر تولیــد
دارو و تجهیــزات پزشــکی دارد چــرا بایــد بــه همیــن
دالیــل واهــی همچنــان نیازمنــد بــازار آزاد ،غیررســمی
و خطرآفریــن ناصرخســروها باشــد؟ ایــن وســعت از
واکســنهای متنــوع شــناخته و ناشــناس در خیابانهــای
هــدف سراســر کشــور و بخصــوص ناصرخســرو پایتخــت
کــه والاســتریت دارو و درمــان در ایــران نــام گرفتهانــد
از کجــا و بــا کــدام ارز تهیــه شــده کــه شــرکتهای
دارویــی رســمًا نمیتواننــد بــه آن ورود نماینــد؟ و اگــر
مســیر ورود مثبــت اســت ،امــکان دارد آنهــا هــم بــا
کمــک دولــت از همــان طریــق و در اســرع وقــت اقــدام
نماینــد و یــا اجــازه دهنــد بخــش خصوصــی بــا اســتفاده
از تواناییهــای مالــی و رایزنیهــای غیردولتــی وارد بــازار
رقابــت شــود و در غیــر ایــن صــورت جلــوی آنهــا را
گرفتــه و اجــازه ندهنــد جامعــه بهجــز نگرانــی از ابتــال بــه
کوویــد  ۱۹مشــکالت تــازهای را هــم بــه همــراه داشــته
باشــد.
ادامه دارد
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ادامه سرقت شناسنامه سردیسهای بوستان مشاهیر حتی وقتی فاقد جنس ارزش ضایعاتی است

سردیسهای بینام زیر دار بیفرهنگی

رئیس اداره مجســمه و نمادهای ســازمان زیباســازی
شــهرداری اصفهان ،اعالم کرد که شناسنامه سردیسهای
بوستان مشاهیر بارها به سرقت رفته و حتی وقتی از جنسی
فاقد ارزش ضایعاتی برای درج جزئیات آثار استفاده کردیم ،آن
را هم به طریقی از بین بردند ،بنابراین توجه به فرهنگسازی
در این رابطه ،امری ضروری به نظر میرسد.
پیمــان کریمی به ایســنا گفــت :سرقت شناســنامه
سردیسهای بوستان مشــاهیر بارها تکرار شده است .سال
گذشته تمامی شناسنامههایی که به سرقت رفته بود دوباره
ایجاد و نصب کردیم ،اما امسال باز هم به آن دستبرد زدهاند.
او ادامــه داد :تقریبا اکثر روشهایــی را که برای جلوگیری
از ســرقت شناسنامهها میشــد به کار برد ،به کار بردهایم؛
شناسنامه با جنس برنج را بردند ،استیل زدیم ،استیل را بردند،
آهن زدیم ،آهن را بردند ،در نهایت از فلکسی که فاقد ارزش
ضایعاتی اســت اســتفاده کردیم اما به آنهم رحم نکردند.
یا آن را میشکســتند و یا میبردند .رئیس اداره مجسمه و
نمادهای سازمان زیباسازی شــهرداری اصفهان با اشاره به
اینکه سرقتهایی ازایندست ،سوای منشأ اقتصادی ،منشأ
فرهنگــی هم دارد ،بر اهمیت فرهنگســازی در این رابطه
توسط نهادهای مرتبط تأکید کرد و گفت :آثار هنری موجود
در شهر ،بخشی از هویت شهرند و کسانی که اقدام به تخریب
یا ســرقت آن میکنند باید بدانند که در حقیقت بخشــی از
هویت شــهر خود را از بین میبرند .کریمی در پاسخ به این
سؤال که اکنون چه راهحلی برای درج شناسنامه سردیسهای
پارک مشاهیر در نظر گرفتهشده؟ توضیح داد :اگر جنس پایه
سردیسها مثل نماد چوگان از آهن بود میتوانستیم شناسنامه
را به آن جوش بدهیم اما این پایهها سنگی است و به قراین
قبلی ،پیاده کردن روش پیچ و چسب روی آن جواب نمیدهد.

او افزود :قصد داریم این بار مشــخصات اثر را روی ســنگ
حکاکــی کنیم اما در این صورت نیــز چون نباید حجم این
شناسنامه ،خود سردیس را تحت تأثیر قرار بدهد ،با محدودیت
مواجهیم .ممکن اســت مجبور باشیم زندگینامه مشاهیر را
حذف کنیــم و تنها نام اثر و خالــق آن را ذکر کنیم که در

تکمیل  ۵۰۳میلیارد تومان پروژه فعال در اصفهان بزودی

تونل پروژه شهید سلیمانی در مرحله
تکمیل نهایی است
بنا به گفته مدیرعامل سازمان عمران شهرداری اصفهان
حدود  ۵۰۳میلیارد تومان پــروژه فعال داریم که امیدوارم
بتوانیم بزودی تکمیل کرده و در اختیار مردم قرار دهیم.
مجید طرفه تابان با اشاره به فعالیتهای سازمان عمران،
به ایمنا گفت :مجتمع تولیدی صفه در زمینه تولید مصالح
از جمله جداول وتپرس تا مصالح دانهبندی ،زیراســاس،
اســاس ،مصالح تولیدی بتن و تولید نیوجرســی را انجام
میدهد .او با بیان اینکه ســال گذشته با تولید یکمیلیون
و  ۲۸۰هزار تن مصالح رکورد جدید برای سازمان عمران
ثبت شد ،افزود :سال گذشته حدود  ۲۰میلیارد تومان فروش
مصالح توسط این ســازمان انجام شد که رکورد جدیدی
است .مدیرعامل سازمان عمران شهرداری اصفهان ادامه
داد :آســفالت تراشــی و روکش معابر فرعی یکی دیگر از
وظایف سازمان عمران است ،همچنین اجرای پروژههای
شهری توســط حوزه عمران و سایر نهادهای ذیربط به
ســازمان عمران واگذار میشــود .او با ابراز خرسندی از
ساخت پروژه مجموعه پلها و تقاطع غیر همسطح شهید
سلیمانی در مدت  ۲۰ماه ،گفت :در حال حاضر پل شماره
یک به عنوان مسیر اصلی این مجموعه بازگشایی شده و
شاهد تردد خودروهای سنگین در این مسیر هستیم .طرفه
تابان با بیان اینکه تابلوهای ترافیکی زیرگذر ،دوبرگردانها

و تونل پروژه شــهید ســلیمانی نصب شــده و در مرحله
تکمیل نهایی اســت ،تصریح کرد :محل این پروژه نقطه
صفر رینگ چهارم اســت و فاصله آن تا پل آفتاب واقع در
بزرگراه شهید اردستانی هفت کیلومتر است و در ادامه پس
از شش کیلومتر مسیر به ادامه بلوار فرزانگان و خیابانهای
تابان و آســمان منتهی میشود .او با اشاره به استراتژیها
و راهبردهای سازمان عمران شــهرداری در سال ،۱۴۰۰
گفت :در ســال جاری نیز اجــرای پروژههای متعددی در
دستور کار این سازمان قرار دارد و بهزودی عملیات احداث
پارکینگ خیابان توحید با ظرفیت  ۴۳۰دستگاه خودرو آغاز
میشود .مدیرعامل ســازمان عمران شهرداری اصفهان
بــا بیان اینکه تعریض پل فردوســی و الحاق دو مســیر
عابر پیاده حاشیه آن به مســیر تردد خودروها نیز از دیگر
پروژههای شهرداری در سال جاری است ،افزود :در صورت
تصویب نهایی روگذر خیابان آیت ا ...غفاری نیز ســاخته
خواهد شد ،همچنین تعریض گذر انتهای خیابان مشتاق
(سمت صفاییه) در دســتور کار است .او با تأکید بر اینکه
پروژه میدان شــهدای هستهای آماده افتتاح و بهرهبرداری
اســت ،اظهار کرد :حدود  ۵۰۳میلیــارد تومان پروژه فعال
داریم که امیــدوارم بتوانیم بهزودی تکمیــل و در اختیار
مردم قرار دهیم.

این صورت هم با انتقاداتی مواجه خواهیم شــد .رئیس اداره
مجسمه و نمادهای ســازمان زیباسازی شهرداری اصفهان
تصریح کرد :فع ً
ال قصد داریم روش حک روی سنگ را پیاده
کنیم و بهاندازه یک برگه آ چهار برای درج مشــخصات اثر
فضا در نظر بگیریم .کریمی ،از پیشنهاد ایسنا مبنی بر تعبیه

یک تابلوی راهنما از ورودی میدان نقشجهان به بوســتان
مشاهیر استقبال کرد و گفت :از سمت خیابان استانداری این
تابلو وجود دارد ،اما برای معرفی این بوســتان و ارزش آن به
مردمی که از سمت میدان نقشجهان وارد آن میشوند ،روش
طرحشده هم گزینه مناسبی است.

از طریق پایانههای مسافربری اصفهان انجام شد

جابجایی 240هزار مسافر در نوروز
مدیرعامل سازمان پایانههای مســافربری شهرداری
اصفهان گفت :از  ۲۸اســفندماه سال گذشــته تا روز ۱۳
فروردینماه ســال جاری  ۲۴۰هزار نفر مســافر از طریق
پایانههای مسافربری جابهجا شدهاند.
عباس محبوبــی به ایمنا گفت:
در این بــازه زمانــی  ۱۰۳هزار و
 ۷۵۵نفر مسافر از طریق پایانههای
شــهر وارد و  ۱۳۵هزار و  ۵۸۰نفر
مســافر از همین طریق از شــهر
خــارج شــدند .او افــزود :در این
بازه زمانی جابهجایی مســافران از
طریــق  ۱۴هزار و  ۲۴۸ســرویس
اتوبــوس و مینیبوس ثبت شــده
است .مدیرعامل سازمان پایانههای
مسافربری شهرداری اصفهان ادامه
داد :از  ۲۸اســفند ســال گذشته تا
روز  ۱۳فروردین ســال جاری در مرکز معاینه فنی مستقر
در پایانه مســافربری جی یک هزار و  ۱۵۵دستگاه خودرو
سبک معاینه شده و کارت معاینه فنی برای آنها صادر شده
است .محبوبی با بیان اینکه در این بازه زمانی  ۲۷۶نفر در
هتلهای صفه و کاوه اسکان یافتند ،گفت :از آغاز سفرهای
نوروزی هیچگونه مشــکل خاصی که باعث توقف ســفر
از پایانههای مسافربری شــود به وجود نیامد و پایانههای

مسافربری شهرداری اصفهان با آمادگی کامل به مسافران
سرویسدهی خوبی کردند تا مسافران با خاطرهای خوش
به شهر و دیار خود بازگردند .او با تأکید بر اینکه چشمانداز

ســازمان ایجاد فضای آرام ،ایمن ،دلنشین ،در دسترس،
مدرن و ارائه امکانات بهروز اســت ،خاطرنشــان کرد :در
ایام نوروز نیروهای مددکاری و مشاوره ،مأموران بهداشت
بــرای کنترل کیفیت مواد غذایی غرفهها و رســتورانها،
نیروهای تعزیرات برای کنترل قیمت در غرفهها و نیروهای
انتظامی برای برقراری امنیت بیشتر در محیط پایانههای
مسافربری حضور داشتند.

فتح ا ...معین:

نکویی بر اجرای مبانی انقالب پافشاری میکرد
عضو شورای هماهنگی جبهه اصالحات استان اصفهان
پیرامون فضائل سید علی نکویی ،رئیس شورای هماهنگی
جبهه اصالحات اصفهان اظهار کرد :سید علی نکویی
از مبارزان قبل از انقالب بود که در امور فرهنگی نقش
مستمری ایفا میکرد بر همین اساس در زمینه نشر کتاب
و توزیع کتب دینی و آنچه از سمت امام (ره) منتشر میشد
فعالیت میکرد.
فتح ا ...معین به ایمنا گفت :نکویی از شخصیتهای
مورد وثوق انقالبیون شهر اصفهان بود که در جریان
پیروزی انقالب تعامالت فراوانی با علما و روحانیون داشت،
بعد از پیروزی انقالب اسالمی ایشان به عنوان نخستین
فرماندار بعد از انقالب شهرستان نجفآباد منصوب شد
زیرا مسئوالن در آن زمان به دلیل حساسیت و محیط

انقالبی شهر نجفآباد دنبال انتصاب فرمانداری بودند
که بهراحتی بتواند با مردم به تعامل برسد و ایشان در آن
زمان دوران خدمت موفقی را در این شهرستان طی کرد.
عضو شورای هماهنگی جبهه اصالحات اصفهان ادامه
داد :با مطرحشدن بحث مهاجرین جنگ تحمیلی ایشان
به عنوان رئیس ستاد مهاجرین جنگ تحمیلی اصفهان
منصوب شد ،بنا بر اقرار همه مسئولین وزارت کشور
موفقترین استان در ساماندهی اشتغال مهاجرین جنگ
تحمیلی استان اصفهان بود .معین ادامه داد :در سالهای
پایانی جنگ تحمیلی ایشان به عنوان فرماندار اصفهان
منصوب شد و عملکرد موفقی را در این جایگاه و بحث
توزیع ارزاق و ایجاد امنیت علیرغم حمالت دشمن و
بمبارانهای رژیم بعثی از خود بر جای گذاشت .او ادامه

داد :بعد از پایان مدت خدمت ایشان در فرمانداری اصفهان
او به فرمانداری استان کرمانشاه منصوب شد و توانست
در آنجا که از خطوط مقدم دفاع مقدس بود موفق عمل
کند .عضو شورای هماهنگی جبهه اصالحات اصفهان
ادامه داد :پس از پایان جنگ تحمیلی به سمت استاندار
چهارمحال بختیاری منصوب شد و مدتی را در این استان
خدمت کرد ایشان در دولت اصالحات به عنوان استاندار
قزوین منصوب شد و مدتی در این سمت انجاموظیفه کرد.
معین ادامه داد :در دولت دوم اصالحات به عنوان مشاور
عالی و مدیرکل حوزه وزیر کشور منصوب شد و تا پایان
دوره دولت در این سمت حضور داشت پس از اتمام دولت
اصالحات ایشان بازنشسته شد و به فعالیتهای اجتماعی
و سیاسی در شهر اصفهان پرداخت .او ادامه داد :نکویی

همواره بر ایجاد وحدت ،همدلی و حفظ مبانی انقالب تأکید
میکرد و با همه وجود به امام (ره) عشق میورزید و بر
اجرایی مبانی انقالب پافشاری میکرد و همواره بر ارتقای
سطح خدمترسانی به مردم تأکید داشت.

رئیس کمیته اطالعرسانی شورای هماهنگی جبهه اصالحات اصفهان:

جبهه اصالحات اصفهان یتیم شد
به گفته رئیس کمیته اطالعرسانی شورای هماهنگی
جبهــه اصالحات اصفهان جبهه اصالحات اصفهان امروز
یک مهره و شــخصیت بســیار بزرگ را از دست داده که
فقدان او به این سادگیها جبرانپذیر نیست.
مهدی بهــروزی پیرامون فضائل مرحوم ســید علی
نکویی ،رئیس شورای هماهنگی جبهه اصالحات اصفهان
به ایمنا گفت :ایشــان از مبارزان قبــل از انقالب بودند و
به واســطه فعالیت فرهنگی که در کتابفروشــی داشتند
پایگاهی بــرای اقالمی که از نجــف از امام خمینی (ره)
میرســید ،ایجاد کرده بود که این آثار در آنجا تکثیر و در
قالب فروش محصوالت فرهنگی و کتاب به مردم عرضه
میشــد .او افزود :مخاطبان آن کتابفروشــی نیز بیشتر

مذهبیان شهر بودند و از آن طریق پایگاه گسترده و خوبی
برای مبارزات سیاسی پیش از انقالب با حکومت طاغوت
ایجاد شده بود ،ایشان انسانی خستگیناپذیر ،پیگیر و مبارز
در ســالهای پیش از انقالب بودند بهطوریکه میتوان
گفت یکی از تأثیرگذارترین مبــارزان اصفهان در قبل از
انقالب ایشــان بوده و بسیاری از جوانانی که در آن زمان
جذب مبارزات شدند با ایشان ارتباط داشتند و خط و مشی
روحانیونی که با آنها در ارتباط بودند از طریق ایشــان به
جوانان منتقل میشــد .رئیس کمیته اطالعرسانی شورای
هماهنگی جبهه اصالحات اصفهان گفت :مرحوم نکویی
اعتقاد راســخی به اصالحطلبی داشتند البته اصالحطلبی
اصیل که به دنبال اصالح اســت و چیزی را برای خود و

شخصا نمیخواســت و برای بقا نظام جمهوری اسالمی
که برای آن زحمتها کشیده شده و خوندلها خوردهاند،
تالش میکرد .بهروزی با بیان اینکه هر سیســتمی پس
از مدتی دچار مشــکالتی خواهد شد ،افزود :ایشان اعتقاد
داشــتند که برای بقا نظام جمهوری اســالمی باید برخی
اصالحات اتفاق افتد ،مرحوم نکویی نیز انسان تشکیالتی
بود و از طریق شورای هماهنگی جبهه اصالحات در همه
این ســالها سعی کرد با بزرگمنشی افراد را دور یکدیگر
جمع کرده و کاری کند که تشکیالت ایجاد شده مؤثر واقع
شــود و احزاب بتوانند مؤثرتر بر کارکردهای اصالحطلبی
فعالیت کنند .او افــزود :مرحوم نکویی نقش بزرگی را در
پیشــبرد فعالیتهای اصالحطلبی در دو دهه گذشته ایفا

کردند و به عنوان رئیس این شورا نقش بسیاری مؤثری نیز
در شورای هماهنگی جبهه اصالحات داشتند .رئیس کمیته
اطالعرسانی شورای هماهنگی جبهه اصالحات اصفهان
گفت :ایشــان به عنوان پدر معنوی جبهه اصالحات بود
و جریان اصالحطلبان اصفهان پس از ایشــان یتیم شد.
جبهــه اصالحات اصفهان امروز یک مهره و شــخصیت
بسیار بزرگ را از دست داده که فقدان او به این سادگیها
جبرانپذیر نیســت .بهروزی افزود :برای ایشــان آرزوی
غفران الهی دارم و امیــدوارم پروردگان مکتبش با همان
خطمشــیهای اصالحطلبی و بزرگمنشــانه ایشان راه
اصالحــات را در اصفهان ادامه دهند و منجر به انســجام
بیشتر بین نیروهای اصالحطلب باشند.
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خبر کوتاه

اجرای محدودیتهای
پنجگانه در شهرهای قرمز و
نارنجی اصفهان
به گفته سـخنگوی ستاد اسـتانی مدیریت بیماری
کرونـا در اصفهـان محدودیتهـای پنجگانـه از دیروز
هفدهـم فروردیـن بـا شـدت و نظـارت بیشـتری در
شـهرهای قرمـز و نارنجـی اسـتان اجرایی شـد.
حجـتا ...غالمی به ایرنا گفـت :در زمان حاضر ۱۷
شهرسـتان اسـتان اصفهان در وضعیت قرمز و نارنجی
قـرار دارد و طـرح جامـع هوشـمند محدودیتهـای
کرونایـی از دیـروز با شـدت و بازرسـی بیشـتری اجرا
شـد .او بـا بیـان اینکـه ایـن محدودیتهـا بـه همـه
دسـتگاههای اجرایـی ،فرمانداریهـا ،اتحادیههـا و
صنـوف ابـالغ شـده اسـت ،اظهار داشـت :نخسـتین
محدودیـت مربـوط به ادارههـا و دسـتگاههای اجرایی
اسـت کـه در شـهرهای قرمـز تا یـک سـوم کارکنان
بـرای خدمات ضروری میتوانند حضور داشـته باشـند
و بقیـه بـه صـورت دورکاری فعالیـت کننـد .غالمـی
بـا اشـاره بـه اینکـه در شـهرهای نارنجی نیز تـا دوم
سـوم کارکنـان بـرای خدمات ضـروری و تـا یکدوم
بـرای کارهای عـادی میتوانند در اداره حضور داشـته
باشـند و بقیه دور کار باشـند ،ادامـه داد :تصمیمگیری
دربـاره دورکاری بـا باالتریـن مقام دسـتگاه اجرایی و
اولویـت بـا بیمـاران زمینـهای و مـادران باردار اسـت.
او محدودیـت دوم را مربـوط بـه مشـاغل دانسـت و
گفـت :در هماهنگـی با اتـاق اصناف و ابـالغ به همه
اتحادیه از امروز مشـاغل گروههای  ،۲سـه و چهار در
شـهرهای قرمـز و سـه و چهـار در شـهرهای نارنجی
باید تعطیل شـوند .غالمـی تأکید کرد :اگـر واحدهای
صنفـی محدودیتهـای ابـالغ شـده را رعایـت نکنند
تا  ۱۵روز پلمپ خواهند شـد .سـخنگوی ستاد استانی
مدیریـت بیمـاری کرونـا در اصفهـان بـا بیـان اینکه
برگـزاری آیینهـای مذهبی و فرهنگی در شـهرهای
قرمـز و نارنجـی تعطیـل اسـت ،خاطرنشـان کـرد:
نمـاز جمعـه نیـز در این شـهرها برگـزار نمیشـود .او
محدودیتهـای دیگـر را مربـوط به تـردد خودروها در
شـهرهای قرمـز و نارنجی خوانـد و اضافه کـرد :تردد
خودروهـای بـا پـالک غیربومـی در شـهرهای قرمـز
یکمیلیـون تومـان و شـهرهای نارنجـی  ۵۰۰هـزار
تومان جریمـه دارد.
غالمـی ادامـه داد :منـع تردد شـبانه از سـاعت ۲۲
تـا سـه بامـداد در شـهرها نیز همچنـان برقرار اسـت
و رعایـت نکـردن آن  ۲۰۰هـزار تومـان جریمـه دارد.
او اظهـار امیـدواری کـرد کـه بـا همـکاری مـردم و
واحدهـای صنفـی و تولیدی وضعیت اسـتان اصفهان
در زمینـه همهگیری بیمـاری کووید  ۱۹بهبـود یابد و
شهرسـتانها به شـرایط زرد و آبی برگردند .بر اسـاس
جدیدتریـن رنگبنـدی همهگیری بیمـاری کووید ۱۹
در سـامانه ماسـک ۱۰ ،شهرسـتان اصفهان ،کاشـان،
سـمیرم ،شاهینشـهر و میمـه ،فریـدن ،فالورجـان،
گلپایـگان ،خوانسـار ،لنجـان و نجفآبـاد در وضعیـت
قرمـز (بسـیار پرخطـر) ،هفـت شهرسـتان اردسـتان،
آران و بیـدگل ،خمینیشـهر ،مبارکـه ،ناییـن ،بوییـن
میاندشـت و تیـران و کـرون در وضعیـت نارنجـی
(پرخطـر) و هفـت شهرسـتان دیگـر در وضعیـت زرد
(خطـر متوسـط) قـرار دارند.

نکویی مجاهد
خستگیناپذیر انقالب بود
نایبرئیـس شـورای هماهنگـی جبهـه اصالحات
اسـتان اصفهان در خصوص سـوابق مبارزاتی مرحوم
نکویـی بـه ایمنـا گفـت :مرحـوم سـید علـی نکویی،
رئیـس فقیـد شـورای هماهنگـی جبهـه اصالحـات
اصفهـان ،قبـل از انقالب «کتابفروشـی قائـم» را به
عنـوان مرکـز مراجعه همه مردم بویژه مبارزان داشـت
و در جریـان انقـالب در اصفهـان فعالیـت میکـرد.
مرتضـی طهرانـی بـا اشـاره بـه ارتبـاط نزدیـک
مرحـوم نکویی با خطمشـی و مـرام مبارزاتی حضرت
امـام خمینـی (ره) ،آیـت ا ...منتظری ،آیـتا ...طاهری
و سـایر علمـای مبـارز ،تصریـح کـرد :ایشـان یکی از
کانونهـای تصمیمگیری مبـارزان قبـل از انقالب در
اصفهـان بـود .نایبرئیـس شـورای هماهنگـی جبهه
اصالحـات اسـتان اصفهـان ادامه داد :پـس از پیروزی
انقـالب اسـالمی ،مرحـوم نکویـی در فعالیتهـای
مدیریتی کشـور از جملـه فرماندار نجفآبـاد ،فرماندار
اصفهـان ،اسـتاندار کرمانشـاه ،اسـتاندار قزوین ،رئیس
دفتـر وزیـر کشـور بـود و در تمـام ایـن زمانهـا
فعالیتهـای سیاسـی را انجـام مـیداد .او گفـت:
پـس از سـال  ۷۶مرحـوم نکویـی بـه عنـوان مدیـر
اصالحطلبـان اصفهـان بـود و جبهـه اصالحـات
اصفهـان با مدیریـت ایشـان اداره میشـد .طهرانی از
مرحـوم نکویی بـه عنوان انسـانی دارای فضائل کامل
اخالقـی و انسـانی یـاد کـرد کـه هیـچگاه در کالم و
نوشـتار بدرفتـاری یـا تندخویـی نداشـت و پاکدسـتی
و وابسـتگی نداشـتن بـه امـوال دنیـوی صفـت بـارز
ایشـان بـود .او تأکید کـرد :مرحوم نکویـی در مبارزات
و فعالیتهـای سیاسـی هیـچگاه حق طـرف مقابل را
تضییـع نمیکـرد و اعتقـاد بـه فعالیتهـای جمعـی،
گروهـی و حزبـی داشـت و تصمیمگیریهای ایشـان
تابـع نظر جمـع بـود .نایبرئیـس شـورای هماهنگی
جبهـه اصالحـات اسـتان اصفهـان اظهار کرد :سـال
 ۷۶مرحـوم نکویی در سـتاد انتخاباتی حجتاالسـالم
محمـد خاتمـی بـود و سـالهای  ۹۲و  ۹۶در سـتاد
انتخاباتـی حجتاالسـالم حسـن روحانـی فعالیـت
داشـت و همـواره جزو فعـاالن عرضههای سیاسـی و
انتخاباتـی بود.
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شهر

ثبت  2وقف جدید توسط بانوی
واقف اصفهان
گروه اصفهان :یکــی از بانوان واقف اصفهان دو منزل
مسکونی خود در قم و جمکران را برای تحقق منویات رهبر
معظم انقالب به ثبت رساند .فاطمه میرصالحان ،واقف جوان
اصفهانی اســت که در حال حاضر در رشــته دکتری علوم
سیاسی مشغول به تحصیل است .این واقف جوان اصفهانی
متولد سال  ۱۳۶۱است ،او از کودکی به دنبال مطالعه و پیدا
کردن راهکاری برای توسعه و پیشرفت بوده است ،میگوید:
در ارزیابیهایی که نسبت به زندگی افراد مختلف داشتم به
این نتیجه رسیدم که وقف احسانی ماندگار است که حتی پس
از مرگ نیز میتواند عامل خیر و توشــه خوبی برای آخرت
ما باشــد .میر صالحان با بیان اینکه برآورد من در افزایش
کیفیت زندگی تبعیت از فرمایشــات و منویات رهبر معظم
انقالب اســت ،ادامه میدهد :ایشان در اظهارات ،دستورات
و ســخنرانیهای خود به دور از هرگونه دیدگاه سیاســی و
یا جانبدارانه دغدغه مردم و مسلمانان را دارند و از این صالح
دیدم داراییام را برای تحقق منویات ایشان وقف کنم .او ادامه
میدهد :لطف خداوند شــامل حالم شد که توانستم دارایی
شخصیام را برای اجرای منویات رهبر معظم انقالب وقف
کنم .این واقف جوان که همواره عاشق والیت بوده است ،ابراز
میکند :از اینرو دو منزل مسکونی را در قم و جمکران خریدم
و به این نتیجه رسیدم که برای ماندگاری آنها باید این دو خانه
را وقــف کنم .او در خصوص واکنش اعضای خانوادهاش در
خصوص وقف اموالش اظهار میکند :در خانوادهام ســالیق
و تفکرات مختلفی وجود دارد اما در مجموع با این اقدام من
موافقت کردند .میر صالحان که همــواره با پدرش در نماز
جمعه شرکت میکند ،ادامه میدهد :ارزش ریالی هر یک از
این منازل مسکونی بیش از چهار میلیارد تومان است .او که
معتقد است با بررسی و مطالعه نسبت به وقف اموالش اقدام
کرده اســت ،میگوید :از هر طرف که رفتم برای موفقیت و
ماندگاری به وقف رسیدم .این واقف جوان اصفهانی در توصیه
به جوانان میگوید :میثاق با رهبری نباید رها شــود و همه
جوانان اصفهانی باید به این امر توجه

خسارات رسانی بادهای
نوروزی به  19خودرو
به گفته رئیس اداره خدمات شهری شهرداری اصفهان
با سقوط تعدادی از درختان شهر در مجموع به  ۱۹دستگاه
خودرو خساراتی وارد شد که برای  ۱۴دستگاه خودرو خسارت
دیده است که با تنظیم صورتجلسه مربوطه در حضور پلیس
راهور و استفاده از بیمه مســئولیت مدنی جامع شهرداری،
مراحل پرداخت خسارت شهروندان در حال انجام است.
غالمرضا ســاکتی به ایمنا گفت :اداره خدمات شهری
شــهرداری بر اساس پیشبینیهای ســازمان هواشناسی
به منظــور مدیریت بحران قبــل از وقوع هــر حادثهای،
برنامهریزیهای الزم را انجام میدهد .او با بیان اینکه با توجه
به وزش باد شدید در ایام نوروز تمام مناطق شهرداری اصفهان
به حالت آمادهباش درآمدند ،افزود :اکیپهای مختلف ثابت و
سیار در مناطق ۱۵گانه شهرداری و ناژوان با امکانات جرثقیل،
وسایل قطع درخت ،نیروها و ماشینآالت تجهیز شدند .رئیس
اداره خدمات شهری شهرداری اصفهان تصریح کرد :در ایام
وزش باد شــدید آبیاری درختان شهر انجام نشد ،همچنین
تمام پرچمهای سطح شــهر جمعآوری و سازههای ناپایدار
ایمنسازی شده و المانهای ناپایدار از سطح شهر جمعآوری
شد .او با اشاره به میزان برآورد خسارت وزش بادهای شدید
اخیر به تأسیسات شهری ،گفت :با سقوط تعدادی از درختان
شهر در مجموع به  ۱۹دستگاه خودرو خساراتی وارد شد که
برای  ۱۴دستگاه خودرو خسارت دیده ،با تنظیم صورتجلسه
مربوطه در حضور پلیس راهور و اســتفاده از بیمه مسئولیت
مدنی جامع شهرداری ،مراحل پرداخت خسارت شهروندان در
حال انجام است .ساکتی گفت :بر اثر وزش باد شدید و سقوط
درختان به پنج دستگاه خودرو نیز خسارات جزئی وارد شد که
هماهنگی الزم توسط شهرداری منطقه و پرداخت خسارت در
محل انجام شده است.

حوادث سال گذشته  9با
کاهش 9درصدی همراه بود
بنا به گفته مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
شهرداری اصفهان متوســط زمان رسیدن آتشنشانان این
کالنشــهر به محل حریق و حوادث در داخل محدوده شهر
ســه دقیقه و  ۴۹ثانیه است که بر اساس متوسط استاندارد
جهانی است.
آتشپاد محســن گالبی با اشــاره به آمار فعالیتهای
سازمان آتشنشانی در سال  ۹۹به ایمنا گفت :سال گذشته
با کاهش پنجدرصدی تماسهای مردم با آتشنشانی نسبت
به ســال  ۹۸مواجه بودیم .او افزود :تعــداد  ۱۰هزار و ۵۲۱
عملیات امداد و نجات و اطفای حریق در سال گذشته توسط
آتشنشــانی اصفهان انجام شده که بیش از چهار هزار نفر
نجات یافتند .مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
شهرداری اصفهان ادامه داد :در سال  ۹۹تعداد چهار هزار و
 ۱۶مورد حریق در اصفهان اتفاق افتاد که این آمار با کاهش
ســهدرصدی نسبت به سال  ۹۸همراه بود .او از وقوع شش
هزار و  ۱۰۵مورد حادثه و خدمات ایمنی در سال گذشته خبر
داد و گفت :در سال  ۹۹با کاهش  ۹درصدی حوادث نسبت
به ســال  ۹۸مواجه بودیم .گالبی میانگین وسعت محدوده
خدماترسانی ایستگاهها را دو هزار و  ۲۷۸هکتار اعالم کرد
و گفت :میانگین فاصله ایستگاههای آتشنشانی از یکدیگر
 ۸/۷کیلومتر اســت .او با بیان اینکه دو هــزار و  ۱۱۰مورد
استقرار تجهیزات اطفائیه در نقاط استراتژیک سطح شهر در
سال گذشته به منظور بهبود سرعت امدادرسانی انجام شد،
ادامه داد :به منظور شناسایی نقاط مخاطرهآمیز در محدوده
مناطق پانزدهگانه شهر چهار هزار و  ۴۳۹مورد گشت ایمنی
انجام شد.
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از جزئیات مرحله دوم متناسب سازی حقوق بازنشستگان تا استقرار کامل نسخه الکترونیک؛

پرداخت مابه تفاوت حقوق بازنشستگان در فروردین ماه
روند اتصال سامانههای نسخهنویسی سازمانهای بیمهگر و وزارت بهداشت با یکدیگر مطلوب بوده است

گــروه اصفهــان| مدیــرکل تأمیــن اجتماعــی اســتان
اصفهــان جزییــات مرحلــه دوم متناسبســازی حقــوق
بازنشســتگان و مســتمریبگیران را اعــالم کــرد.
دکتــر محســن ریاضــی در گفــت و گــو بــا اصفهانامــروز
ضمــن تقدیــر از همــکاری و همراهــی دولــت و مجلــس
بــرای اجــرای مرحلــه دوم متناسبســازی حقــوق
بازنشســتگان در ســال جــاری گفــت :در مــرداد ســال
گذشــته یــک متناسبســازی انجــام شــد و ســپس در
مهــر پارســال صندوقهــای بازنشســتگی دیگــر یــک
مرحلــه دیگــر افزایــش حقــوق داشــتند .بهاینترتیــب
فاصلــه حقــوق بازنشســتگان آنهــا بــا تأمیــن اجتماعــی
افزایــش یافــت و مطالبــه بــه حقــی صــورت گرفــت.
او افــزود :در اســفند  ۹۸آنچــه صنــدوق بازنشســتگی
کشــوری میپرداخــت نســبت بــه فروردیــن ۱۴۰۰
حــدود بیــش از  ۱۳۰درصــد افزایــش یافتــه اســت.
تــالش شــد مشــابه آنهــا افزایشــی داشــته باشــیم و
عدالتــی برقــرار شــود .مدیــرکل تأمیــن اجتماعــی اســتان
اصفهــان بــا بیــان اینکــه نســبت بــه فروردیــن ۹۸
مجمــوع پرداختــی مــا بــه بازنشســتگان  ۶۸۰۰میلیــارد
تومــان بــود کــه بــه بیــش از  ۱۵هــزار میلیــارد تومــان
میرســد ،گفــت :همــان حــدود  ۱۳۰درصــد افزایــش را
مــا هــم اعمــال خواهیــم کــرد .ریاضی افــزود :بازنشســته
حداقلــی بگیــری کــه  ۳۰ســال خدمــت کــرده اســت و
حقوقــش یکمیلیــون و  ۶۰۰هــزار تومــان بــوده اســت
در فروردیــن جــاری بــا احتســاب یــک همســر و دو
فرزنــد حــدود  ۴میلیــون و  ۲۰۰تــا  ۳۰۰هــزار تومــان
دریافــت خواهــد کــرد؛ بــرای کســانی کــه کمتــر از ۳۰
ســال خدمــت دارنــد حقوقشــان بــه تناســب کاهــش و
بــرای کســانی کــه بیــش از  ۳۰ســال خدمــت کــرده انــد
ایــن رقــم مقــداری بیشــتر اســت .ریاضــی گفــت :وصول
منابــع نیازمنــد کمــک دولــت اســت و کمبــود و مشــکلی
در تأمیــن منابــع نخواهیــم داشــت.
مدیــرکل تأمیــن اجتماعــی اســتان اصفهــان اظهــار
داشــت :ایــن افزایــش در فروردیــن در فیــش حقوقــی
بازنشســتگان و مســتمریبگیران لحــاظ خواهــد شــد.
او بــا بیــان اینکــه در فروردیــن هرچــه افزایــش مییابــد
در فیــش حقوقــی فروردیــن خواهــد آمــد ،گفــت :آن
یکمیلیــون و  ۲۰۰هــزار تومــان علــی الحســاب اســفند
ربطــی بــه فروردیــن نــدارد و مبلغــی هــم از حقــوق
بازنشســتگان کســر نمیشــود .او ابــراز امیــدواری کــرد
طــی چنــد روز آینــده احــکام نهایــی بازنشســتگان صــادر
و واریــز حقــوق بــا زمانبنــدی معمــول و مشــابه ماههــای
گذشــته پرداخــت خواهد شــد .مدیــرکل تأمیــن اجتماعی
اســتان اصفهــان ،تعامــل و همــکاری وزارت بهداشــت
بــا ایــن ســازمان در اجــرای نســخه الکترونیــک را نیــز
مطلــوب برشــمرد و گفــت :مســائل و دغدغههــا بــا
همــکاری یکدیگــر کمتــر شــده ولــی همچنــان پیگیری
و رصــد را بایــد موردتوجــه قــرار دهیــم زیــرا اســتقرار
کامــل نســخه الکترونیــک موردتوافــق نظــام ســالمت
کشــور اســت .ریاضــی در خصــوص بررســی پیشــرفت
اجــرای نســخه الکترونیــک گفــت :در ســازمان بــه
صــورت منظــم بــا معاونــان وزارت بهداشــت و روســای
ســازمانهای مربوطــه و بیمههــای تکمیلــی بــرای
اجــرای بهتــر نســخه الکترونیــک جلســه برگزار میشــود
تــا وقفــهای در ارائــه خدمــات بــه بیمهشــدگان پیــش
نیایــد .اکنــون کــه بــه فــاز بهرهبــرداری کامــل نســخه
الکترونیــک نزدیــک میشــویم مراقبتهــا ضروریتــر
میشــود و قــرار اســت تمامــی مدیــران درمانــی ســتاد و
اســتانها توجــه کافــی بــه ایــن موضــوع داشــته باشــند.
او بــا تأکیــد بــر اتصــال ســامانههای نسخهنویســی
ســازمانهای بیمهگــر و وزارت بهداشــت بــا یکدیگــر
افــزود :در ایــن موضــوع خــوب پیــش رفتهایــم و بایــد
بتوانیــم اطالعــات را بــه اشــتراک بگذاریم و ســریعتر وارد
فــاز عملیاتــی شــویم.

استان

۳

 12۸کیلو تریاک در پلیس
راه نایین کشف شد
vفرمانده انتظامی نایین از کشف بیش از  ۱۲۸کیلو
تریاک از چهار دســتگاه خودروی عبوری در ۴۸ساعت
پیش در ایستگاه شهید شرافت خبر داد.
ســرگرد هادی کیان مهر گفت :مأموران انتظامی
مســتقر در ایســتگاه شــهید شــرافت حین کنترل
خودروهای عبوری به  ۲دستگاه سواری مشکوک شدند
و آن را متوقف کردند .او افزود :در بازرســی اول از این
 ۲خودرو  ۷۳کیلو و  ۱۴۸گرم تریاک جاسازی شده در
صندوقعقب وزیر صندلیها کشف شد .این مقام انتظامی
بیان داشت :در این پیوند  ۲سوداگر مرگ دستگیر و به
مراجع قضایی تحویل شــدند .فرمانده انتظامی نایین
افزود :در بازرسی دیگری از  ۲خودرو عبوری پژو و سمند
در ایستگاه شهید شــرافت نایین  ۵۵کیلوگرم تریاک
کشف شد .او گفت :در این رابطه  ۲نفر دستگیر شدند.
روزانه بطور متوسط افزون بر  ۲۵هزار دستگاه خودرو از
جادههای شهرستان نایین عبور میکند .شهرستان نایین
در  ۱۴۰کیلومتری شرق اصفهان قرار دارد.

در سال گذشته  1۸۸سند
برای رقبات فریدن صادر
شد

 Áمرحله دوم متناسبسازی و افزایش حقوق
اقدام ارزشمند ســازمان تأمین اجتماعی برای
بازنشستگاناست
ایــن در حالــی اســت کــه رئیــس کانــون عالــی
بازنشســتگان تأمیــن اجتماعــی نیــز بــه اصفهــان امــروز
گفــت :در ســال جــاری اقــدام بســیار ارزشــمندی
توســط ســازمان تأمیــن اجتماعــی انجــام شــد و بســیار
خوشــحالیم کــه افزایــش حقــوق ســالیانه بازنشســتگان
همــراه بــا مرحلــه دوم متناسبســازی از ابتــدای ســال
انجــام میشــود .علیاصغــر بیــات اظهــار داشــت :در
ســالهای گذشــته و روالــی کــه از چندیــن ســال قبــل
وجــود داشــت بــه خاطــر داریــم کــه افزایــش ســالیانه
حقــوق بازنشســتگان در اواخــر بهــار انجــام میشــد و
مابهالتفــاوت حقــوق بازنشســتگان نیــز در تابســتان
پرداخــت میشــد امــا در ســال جــاری ایــن رویــه
تغییــر کــرده اســت .او افــزود :امســال بازنشســتگان
حقــوق فروردیــن خــود را بــا اعمــال افزایــش حقــوق
ســالیانه دریافــت میکننــد و همزمــان دومیــن مرحلــه
متناسبســازی حقــوق نیــز اجــرا میشــود کــه ایــن
اقــدام بســیار ارزشــمند بــا مدیریــت و درایــت مدیرعامــل
و تــالش مجموعــه مدیــران و کارکنــان خــدوم ســازمان
تأمیــن اجتماعــی انجــام شــده اســت .بیــات بــا بیــان
اینکــه در ســال گذشــته اولیــن مرحلــه متناسبســازی
حقــوق بازنشســتگان تأمیــن اجتماعــی انجــام شــده
اســت ،گفــت :بعــد از انجــام متناسبســازی حقــوق
بازنشســتگان در مــرداد ســال  ۹۹شــاهد اجــرای طــرح
مشــابهی در ســایر صندوقهــای بازنشســتگی بودیــم
کــه در آن صندوقهــا افزایــش حقــوق بیشــتری
نســبت بــه تأمیــن اجتماعــی انجــام شــد و شــکاف
ایجــاد شــده نارضایتــی درســتی را در بیــن بازنشســتگان
تأمیــن اجتماعــی ایجــاد کــرد .او ادامــه داد :بــرای بهبــود
وضعیــت معیشــت بازنشســتگان و برطــرف شــدن فاصله
ایجــاد شــده در دریافتــی بازگشــتگان صندوقهــای
مختلــف در اســفندماه پرداخــت علیالحســابی بــه
بازنشســتگان تأمیــن اجتماعــی انجــام شــد و از فروردیــن
امســال نیــز افزایــش حقــوق ســال جــاری بازنشســتگان
همــراه بــا دومیــن مرحلــه متناسبســازی انجــام
میشود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان:

نرخ فرونشست زمین در اصفهان
 1۵تا  1۸سانتیمتر است

بنا به گفته مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان
نرخ فرونشست زمین در دشتهای مختلف این استان از
 ۱۵تا  ۱۸سانتیمتر تخمین زده میشود.
منصور شیشــهفروش به ایرنا گفت :دشتهای دامنه

اصفهان

واقع در غرب برخوار واقع در شمال و مهیار واقع در جنوب
اســتان بدترین وضعیت را از حیــث این پدیده مخرب و
خطرناک دارند .او اضافه کرد :کاهش و افت شدید منابع
آب زیرسطحی عامل اصلی وقوع فرونشست زمین است و

 Áرفع تفــاوت حقوق بازنشســتگان تأمین
اجتماعی با سایر صندوقها
در همیــن راســتا رئیــس کانــون بازنشســتگان تهــران
مهمتریــن مطالبــه تشــکلهای بازنشســتگان تأمیــن
اجتماعــی را رفــع تبعیــض و تفــاوت دریافتــی بــا ســایر
صندوقهــای دانســت و گفــت :حداقــل بگیــران
دارای  ۳۰ســال ســابقه تأمیــن اجتماعــی بــا حداقــل
بگیــر بازنشســته کشــوری بایــد دریافتــی مشــابهی
داشــته باشــند کــه ایــن مطالبــه بــا دومیــن مرحلــه
متناسبســازی محقــق شــد .علــی دهقــان کیــا اظهــار
داشــت :تشــکلهای بازنشســتگان بــرای اجــرای
متناسبســازی پیگیــری زیــادی در ســال گذشــته
داشــتهاند و بــا تصویــب پرداخــت  ۵۰هــزار میلیــارد
تومــان از مطالبــات تأمیــن اجتماعــی از دولــت در ســال
 ۹۹اولیــن مرحلــه متناسبســازی از مردادمــاه اجــرا شــد.
او افــزود :پــس از دو مرحلــه متناسبســازی حقــوق
بازنشســتگان کشــوری شــاهد ایجــاد فاصلــه و تبعیــض
بیــن بازنشســتگان کشــوری و تأمیــن اجتماعــی بودیــم
کــه دکتــر ریاضــی بــر لــزوم رفــع ایــن فاصلــه تأکیــد
کردنــد و بــا مصوبــه بودجــه ســال  ۱۴۰۰و اختصــاص
 ۸۹هــزار میلیــارد تومــان بــه ســازمان تأمیــن اجتماعــی
مرحلــه دوم متناسبســازی نیــز امکانپذیــر شــد و از
فروردیــن  ۱۴۰۰دومیــن مرحلــه متناسبســازی همــراه
بــا افزایــش حقــوق ســالیانه بازنشســتگان پرداخــت
میشــود .دهقــان کیــا پیگیــری مجدانــه مدیرعامــل
ســازمان تأمیــن اجتماعــی را بــرای تحقــق این خواســته
بازنشســتگان اثرگــذار دانســت و گفــت :در پایــان ســال
 ۹۹نیــز پرداختــی یکمیلیــون و  ۲۰۰هزارتومانــی کــه
در روزهــای آخــر ســال بــه بازنشســتگان انجــام گرفــت
موجــب رضایتمنــدی ایــن اقشــار شــده اســت.
او بــا بیــان اینکــه رفــع تفــاوت بیــن دریافتــی
بازنشســتگان تأمیــن اجتماعــی بــا ســایر صندوقهــای
محقــق شــده اســت ،گفــت :در جلســات متعــددی کــه
بــا مدیرعامــل ســازمان تأمیــن اجتماعی داشــتیم حقوق
پایــه و دریافتــی حداقلــی ســایر صندوقهــا را بررســی
کردیــم کــه بیــن  ۳میلیــون و  ۷۰۰هــزار تومــان تــا
 ۴میلیــون و  ۳۵۰هــزار تومــان اســت و در نهایــت
بــرای تعییــن حداقــل حقــوق بازنشســتگان دارای ۳۰

این موضوع بیش از گذشته باید جدی گرفته شود .مدیرکل
مدیریت بحران استانداری اصفهان با تأکید بر جلوگیری
از برداشــت بیرویه آبهای زیرسطحی خاطرنشان کرد:
در صورت ادامه این روند مشــکالت ناشی از فرونشست
زمین در این استان روزبهروز افزایش مییابد .شیشهفروش
با بیان اینکه خشکاندن دورهای رودخانه زایندهرود یکی از
دالیل کاهش آبهای زیرسطحی اصفهان است تصریح
کرد :بر همین اســاس توقف برداشــتهای بیرویه در
باالدست در گام نخســت و اجرای طرحهای انتقال آب
به این حوضه آبریز ضــرورت دارد .او گفت :راهکارهایی
بــرای جلوگیری از این پدیده وجود دارد که مهمترین آن
مصرف بهینه آب در تمامی بخشهای کشاورزی ،صنعت
و آشامیدنی بویژه کاهش اســتفاده از آبهای زیرزمینی
است .زایندهرود به طول افزون بر  ۴۰۰کیلومتر بزرگترین
رودخانه منطقه مرکزی ایران است که از کوههای زاگرس
مرکزی بویژه زردکوه سرچشمه میگیرد و در کویر مرکزی
ایران به ســمت شرق پیش میرود و در نهایت به تاالب
گاوخونی در شــرق اصفهان میریزد .ایــن رودخانه که
نقشی اصلی و مؤثر در پایداری محیطزیست ،تأمین آب
آشامیدنی ،حیات محیطزیست ،رونق کشاورزی ،اقتصاد
و گردشــگری منطقه مرکزی و هستی تاالب گاوخونی
دارد ،در دهههای اخیر به علت برداشــتهای غیرقانونی
در باالدســت ،انتقال آب به حوضه دیگر ،تراکم جمعیت
و تا حدودی کاهش نســبی بارندگیها ،به یک رودخانه
با جریان دورهای تبدیل و در پاییندست اغلب در فصول

ســال ســابقه تأمیــن اجتماعــی بــه میــزان  ۴میلیــون و
 ۲۰۰هــزار تومــان بــه توافــق رســیدیدم .رئیــس کانــون
بازنشســتگان تأمیــن اجتماعــی تهــران گفــت :بــر ایــن
اســاس بازنشســتگانی کــه در ســال  ۹۹مبلــغ  ۲میلیــون
و  ۸۰۰هــزار تومــان دریافــت میکردنــد در ســال ۱۴۰۰
مبلــغ  ۴میلیــون و  ۲۰۰هــزار تومــان دریافــت خواهــد
کــرد .دهقــان کیــا دربــاره افــرادی کــه بیــش از حداقــل
حقــوق دریافــت میکننــد نیــز گفــت :بــرای ســایر
ســطوح عــالوه بــر افزایــش مصــوب شــورای عالــی کار
کــه  ۲۶درصــد بعــالوه  ۲۴۸هــزار تومــان تعییــن شــده
اســت ،افــرادی کــه در زمــان بازنشســتگی حقوقــی
باالتــر از حداقــل دریافــت کــرده انــد و بــا گذشــت
زمــان ،فاصلــه آنهــا بــا اولیــن حقــوق کاهــش یافتــه
اســت؛  ۷۵درصــد کاهــش مســتمری آنهــا بــر اســاس
طــرح متناسبســازی پرداخــت میشــود.
او افــزود :در آخریــن جلســه اعضــای کانــون عالــی
بازنشســتگان بــا مدیرعامــل ســازمان تأمیــن
اجتماعــی نیــز دکتــر ریاضــی قــول دادهانــد کــه بــه
بازنشســتگان دارای فرزنــد حقــوق آنهــا بــه  ۴میلیــون
و  ۳۰۰هــزار تومــان برســد .دهقــان کیــا بــا بیــان
اینکــه متناسبســازی و بهبــود وضعیــت معیشــت
بازنشســتگان دغدغــه چندیــن ســاله تشــکلهای
بازنشســتگان بــوده اســت ،گفــت :امــروز شــاهد تحقــق
ایــن خواســته چندیــن ســاله هســتیم و در ایــن دوره
بــا تــالش دکتــر ریاضــی و منابــع خوبــی کــه بــرای
ســازمان ایجــاد کــرد ،ایــن مطالبــه چندیــن ســاله
محقــق شــد .دهقــان کیــا افزایــش  ۱۰برابــری
اعتبــار وام بازنشســتگان و همچنیــن افزایــش ۷
برابــری مشــارکت تأمیــن اجتماعــی در بیمــه تکمیلــی
بازنشســتگان را از دیگــر اقدامــات بســیار مثبــت دکتــر
ریاضــی بــرای ارتقــاء خدمــات به بازنشســتگان دانســت
و گفــت :در حــوزه درمــان نیــز کارهــای ارزشــمندی
انجــام شــده و بازنشســتگان بــاالی  ۶۵ســال همــه
کشــور و همچنیــن بیمهشــدگان شــهرهایی کــه فاقــد
مرکــز درمانــی ملکــی هســتند ،در مراکــز دولتــی از
درمــان رایــگان اســتفاده میکننــد کــه بــرای ایــن
امــر  ۳۵۰۰میلیــارد تومــان اعتبــار پیشبینــی شــده
است.

گرم و حتی روزهای ســرد ســال مانند چنین روزهایی
که در حال ســپری کردن هستیم با خشکی مواجه شده
است .کوهرنگ  ۳و بهشــتآباد طرحهای انتقال آب به
حوضه آبریز زایندهرود است ،عملیات اجرایی طرح انتقال
آب کوهرنگ سه شامل سد و تونل در سال  ۱۳۷۷با هدف
تأمین آب به میزان حدود  ۲۵۰میلیون مترمکعب در سال
برای تأمین بخشی از کمبود آب منطقه مرکزی ایران آغاز
و قرارداد ســاخت سد تونل سوم کوهرنگ در سال ۱۳۸۹
بســته شد و قرار بود ســال  ۹۳به بهرهبرداری برسد که
این امر در آن زمان محقق نشــد .سد کوهرنگ سه که
تاکنون حدود  ۵۰درصد پیشرفت فیزیکی داشته بر اساس
پیشبینی انجام شــده امسال آبگیری میشود و عملیات
ساخت این سد  ۲قوسی به ارتفاع  ۱۲۰متر تا سال آینده
به اتمام خواهد رسید .دیگر طرح انتقال آب به مرکز کشور،
طرح انتقال آب از بهشتآباد به فالت مرکزی ایران شامل
سه بخش ،احداث ســد  ۱/۵میلیارد مترمکعبی به ارتفاع
 ۱۷۸متر ،ســامانه انتقال آب تا منطقه «شلمزار» (در ۳۵
کیلومتری جنوب شــهرکرد واقع در استان چهارمحال و
بختیاری) که سامانهای مشترک و بخش احداث خطوط
انتقال از ســامانه انتقال آب از شلمزار به اصفهان است.
شــرکت آب منطقهای اصفهان حدود  ۱۳ســال پیش
مطالعات این طرح مشــتمل بر یک سد بتنی و تونل ۶۰
کیلومتــری را آغاز کرد که وزارت نیرو در دولت یازدهم با
بازنگری آن و با حذف تونل ،با انجام آن از طریق خط لوله
و ایستگاه پمپاژ و همچنین احداث یک سد موافقت کرد.

گروه اســتان :بنا به گفته رئیس اداره اوقاف و امور
خیریه فریدن در سال گذشــته  ۱۸۸سند برای رقبات
منطقه فریدن صادر شده اما برای تحقق کامل این امر
نیازمند نیروی انسانی بیشتری هستیم.
حجتاالســالم رضا ابراهیمی بــا بیان اینکه طرح
آرامش بهاری در نوروز امسال در امامزادگان شهرهای
منطقه فریدن به دلیل شــیوع کرونا به صورت کامل
برگزار نشــد ،اظهار کرد :در ایــن زمینه تنها نظافت را
در همه امامزادگان داشــتیم و مراســم تحویل ســال
جدید را نیز در بقعه امامزاده ابراهیم شــهر رزوه برگزار
کردیم .او با بیان اینکه جشــن نیمه شعبان در امامزاده
عبدا ...شهر دامنه برگزار شــد ،افزود :بر اساس دستور
فرمانداری اجازه بازگشــایی امامزادگان را نداشتیم ،از
این رو فعالیتها در این طرح بسیار محدود بود .رئیس
اداره اوقاف و امــور خیریه منطقه فریدن با بیان اینکه
در زمینه وقف جدید یک مورد وقف داشــتیم ،ادامه داد:
این وقف در حال ثبت اســت که پــس از ثبت نهایی
اطالعرسانی خواهد شــد .حجتاالسالم ابراهیمی در
ادامه با بیان اینکه در ســال گذشــته  ۱۸۸سند جدید
برای رقبات منطقه فریدن دریافت شده است ،ادامه داد:
مهمترین رقبه موقوفه «مکالدین» دارای  ۵۰۰هکتار
مساحت است که ارزش ریالی حدود  ۷۵میلیارد تومان
دارد و روستاهای مکالدین علیا ،مکالدین ســفلی و
خشک آبخور در محدوده این موقوفه قرار دارند .او افزود:
هدف از دریافت سند این موقوفه حل اختالفات موجود
با اداره منابع طبیعی بوده و منابع طبیعی بخش زیادی
از این موقوفه را در تصرف خود داشــت و امکان اجرای
نیت واقف وجود نداشت .رئیس اداره اوقاف و امور خیریه
منطقه فریدن افزود :برای  ۳۶رقبه نیز سند دفترچهای
به تکبرگی تبدیل شده است .او با اشاره به نقشهبرداری
از  ۵۰رقبه در منطقه فریدن برای صدور ســند گفت:
هنوز حدود  ۴۵درصد از رقبات این منطقه که در اوقاف
اطالعات آنها موجود است سند ندارند.

آمار کرونا در سمیرم رو به
افزایش است
بنا به گفته مدیر شــبکه بهداشت و درمان سمیرم
شــمار مبتالیان روزانه کرونا در این شهرستان در یک
هفته گذشــته روبه افزایش و چند برابر روزهای قبل از
نوروز شده است.
علیاصغر صبوحی در حاشــیه جلسه ستاد مدیریت
کرونا در فرمانداری ســمیرم به ایرنــا گفت :تا قبل از
تعطیالت عید نوروز امسال ،مجموع شمار مبتالیان به
کووید ۱۹-زیر ۲۰نفر بود اما در این مدت به باالی ۴۰
نفر در روز رســیده اســت .به گفته او۱۱۲ ،نفر فقط در
۴۸ساعت پیش به بیماری کووید ۱۹-مبتال شدهاند که
از این تعداد  ۶۳مبتال مربوط به مرکز شهرستان هستند
و ۶نفر به بخش مراقبتهای ویژه منتقل شدهاند .مدیر
شبکه بهداشت سمیرم با اشــاره به خیز ناگهانی موج
چهارم کرونا و افزایش شــمار فوتیهــا ،تصریح کرد:
مجموع مبتالیان به کووید  ۱۹در سمیرم از ابتدا تا امروز
به  ۲هزار و  ۵۳۲نفر رســیده است .صبوحی یادآور شد:
با وجود اینکه در چند ماه گذشــته شاهد کاهش شمار
فوتیها در سمیرم بودیم ،اما در هفته پیش باز هم پنج
مرد و زن بر اثر ابتال به کووید ۱۹-جان باختند .او با اشاره
به قرمز شدن وضعیت سمیرم و تعطیلی کسبوکارها و
مشاغل غیرضروری به مدت یک هفته ،خاطرنشان کرد:
بر اساس مصوبه ستاد کرونا و دستور دادستان برگزاری
مراســم عزا ،عروســی و هر نوع تجمع ممنوع است و
برای متولیان برپایی این مراسم پرونده قضایی تشکیل
خواهد شد .مدیر شبکه بهداشت و درمان سمیرم ادامه
داد :چندین واحد صنفی متخلف نیز به دلیل بیتوجهی
به شیوهنامههای بهداشــتی از جمله استفاده نکردن از
ماسک در ۲هفته گذشته پلمپ شدند .دکتر صبوحی از
روستاییان و عشایری که در حال کوچ به ییالق هستند
هم خواست از سفرها و ترددهای غیرضروری به شهرها
و مناطق دیگر خودداری کننــد .او تأکید کرد :کرونا و
کوچ زودهنگام ،بویژه اینکه عشایر از استانهای گرمسیر
جنوبی که درگیر نوع انگلیســی بیماری کووید بودهاند
میآیند ،ریســک خطر ابتال در شهرستان را باال خواهد
برد بنابراین باید برای آن تدابیر ویژهای اتخاذ شود.
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جامعه
کوتاه از کشور

دستور لغو فوری تورهای
ترکیه به شرکتهای
گردشگری ابالغ شد
گروه جامعه :معاون هماهنگی وزارت کشور از ابالغ تصمیم
ستاد ملی مدیریت کرونا ،مبنی بر لغو فوری تور ترکیه به کلیه
شرکتهای گردشگری خبر داد.
سامانی ســخنگوی وزارت کشور با اشاره به اینکه پس
از وصول نامه وزارت بهداشــت ،درمان و آموزش پزشکی،
در خصوص لغو تردد مســافری با ترکیه ،موضوع به کمیته
امنیتی اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت کرونا ارجاع
شد ،خاطرنشــان کرد :جمعبندی اعضای کمیته که پس از
تعامل با  ۵دستگاه تخصصی مرتبط با امور مرز ،شکل گرفت،
به ســتاد ملی مدیریت کرونا ارائه و نهایتا به دســتگاههای
مربوطه ابالغ شد .معاون هماهنگی وزارت کشور در خصوص
تصمیــم نهایی در مورد اعمــال محدودیتها در ترددهای
مســافری با کشور ترکیه گفت :بر اساس تصمیم ابالغی از
سوی ســتاد ملی مدیریت کرونا ،مقرر گردید وزارت میراث
فرهنگی ،صنایعدســتی و گردشگری ،لغو تور ترکیه را فورا
به کلیه شرکتهای گردشگری ابالغ کند .معاون هماهنگی
وزارت کشور خاطرنشان کرد :همچنین مقرر شد ،جمعیت
هاللاحمر نسبت به ارتقای مراقبتهای بهداشتی در مرزهای
زمینی و هوایی با ترکیه و تشــدید کنترل دقیق مســافران
ورودی از کشور ترکیه در مرزهای زمینی و هوایی اقدام عاجل
کند .سامانی افزود :بر اساس تصمیم ابالغ شده ،مقرر گردیده
است که وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با همکاری
وزارت امور خارجه و وزارت راه و شهرسازی نسبت به تعیین
مراکز آزمایشگاهی مورد تائید در خارج اقدام و اطالعرسانی
الزم در این ارتباط از طریق وزارتخانههای راه و شهرسازی
و امور خارجه به شــهروندان و شرکتهای هواپیمایی انجام
میشود تا پس از اطالعرسانی الزم ،افراد صرفا با ارائه گواهی
سالمت معتبر مورد تائید وارد کشور شوند.

کرونا در ایران طغیان کرده
است
به گفته عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا شاهد
طغیان کرونا در اکثر مناطق کشور هستیم ،تختهای بستری
و «آی ســی یو» بیمارستانها پر شده و عمده موارد ابتالی
جدید در کشور از نوع ویروس جهشیافته انگلیسی است.
مسعود مردانی به ایرنا گفت :موارد ابتال و بستری کرونا
در کشــور به شــدت رو به افزایش است ،اکثریت قریب به
اتفاق تختهای بخشهای کرونا در بیمارستانها و نیز همه
تختهای «آی ســی یو» در بیمارستانها پر است و در کل
کشــور گرفتار وضعیت وخیم و نگران کنندهای شدهایم .او
گفت :گرچه نوع ویروس کرونا برای همه بیماران مبتال تست
نمیشــود اما به احتمال بسیار زیاد نوع ویروس جهشیافته
انگلیسی اســت که در کل کشور تاختوتاز میکند و باعث
این وضعیت شده است .عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با
کرونا افزود :حدود یکسوم کشور در وضعیت قرمز کرونایی
و بخش بسیار بزرگتری نیز در وضعیت نارنجی است ،روند
افزایشی کرونا فعال ادامه دارد ،یکی از راههای مقابله و کنترل
آن ،اعمال قرنطینه  ۱۰روزه در شــهرهای قرمز اســت که
پیشنهاد آن را در ستاد ملی مقابله با کرونا مطرح کردهایم و
امیدوارم پذیرفته شود تا بتوانیم از این وضعیت بسیار سخت
عبورکنیم.

احتمال تولید انبوه
کووپارس از نیمه مردادماه
معاون مؤسسه تحقیقات واکســن و سرمسازی رازی با
اشاره به روند انجام کار آزمایی بالینی واکسن کرونا کووپارس،
گفت :برنامهریزی ما برای تولید انبوه واکسن از اواخر مردادماه
است.
دکتر محمدحسین فالح درباره آخرین جزئیات اجرای کار
آزمایی بالینی واکسن کرونا انستیتو رازی با نام «کووپارس»،
به ایســنا گفت :با توجه به اینکه آزمایشگاه اندکی در ارائه
پاســخ آزمایشها به ما تأخیر داشت اندکی با تأخیر به عدد
موردنظر میرســیم .تا روز  ۱۶فروردینماه  ۱۲۰نفر دوز اول
واکســن و  ۴۲نفر دوز دوم کووپارس را دریافت کردهاند .او
افزود :از نظر ایمنی واکســن هم تاکنون کسانی که واکسن
را دریافت کردند دچار مشــکلی نشدند و شرایط بهخوبی در
حال پیشــرفت اســت .در مورد ایمنیزایی واکسن در برابر
ویروس هم از اواخر هفته آینده که  ۱۴روز از تزریق دوز دوم
واکسن به اولین گروه گذشته باشد میتوانیم نتایج جدیدی
ارائه دهیم در واقع اعالم نتیجه ایمنیزایی واکســن ابتدا در
 ۱۳نفر پیشقراول اعالم میشود و در مورد سایرین هم باید
منتظر باشــیم تا از نوبت دوم تزریق واکسن  ۱۴روز گذشته
باشد .معاون مؤسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی در
پاسخ به اینکه آیا ممکن است فاز دوم و سوم کار آزمایی بالینی
واکسن کووپارس در هم ادغام شود؟ گفت :اگر قرار به ادغام
دو فاز باشد فرایند سنگینی پیش روی ما قرار میگیرد بنابراین؛
احتماال ابتدا فــاز دوم کار آزمایی بالینی را انجام میدهیم و
سپس فاز ســوم را آغاز میکنیم .فاز دوم کار آزمایی بالینی
برای بررســی ایمنیزایی تزریق واکسن است و ادغام فاز دو
و سه میتواند یک ریسک باشــد .او افزود :در فاز دوم قرار
است کار آزمایی بالینی بر  ۵۰۰نفر انجام شود که یک گروه
 ۲۵۰نفره واکسن و یک گروه  ۲۵۰نفره هم پالسیبو دریافت
خواهند کرد در فاز سوم هم هنوز به عدد قطعی نرسیدیم اما
تعداد افرادی که واکسن را دریافت خواهند کرد حداقل از ۱۰
هزار نفر شروع میشود .سایت همچنان باز است و کسانیکه
اعالم داوطلبی کردند بهمرورزمان برای تزریق واکسن دعوت
میشوند .فالح درباره زمان احتمالی آغاز تولید انبوه واکسن
کووپارس انستیتو رازی ،اظهار کرد :پیشبینی میکنیم تا نیمه
شهریورماه آنالیز بینابینی فاز سوم مطالعه را انجام دهیم و بر
این اســاس برنامهریزی ما برای تولید انبوه واکسن از اواخر
مردادماه است.
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فرمانده انتظامی استان اصفهان از افزایش کشفیات جرم در نوروز  1400خبر داد

رشد  ۲۰۰درصدی کشف جرائم در اصفهان
بنا به گفته فرمانده انتظامی استان اصفهان میزان کشف
وقوع جرم امســال رشــد  ۲۰۰درصدی داشته است ،میزان
کشفیات در مواد مخدر  ۴۷درصد افزایش ،سالح  ۱۳۸درصد
افزایش کشف ،کاالهای قاچاق ۷۵۳درصد افزایش ،عتیقهجات
۱۰۰درصد افزایش ،مواد محترقه کمخطر  ۳۳درصد افزایش
داشته است .فرمانده انتظامی اســتان اصفهان در خصوص
دســتگیری مجرمان اعالم کرد :دستگیری قاچاقچی ۱۱۶
درصد رشد ،معتادان  ۶۶۵درصد رشد ،خردهفروشان مواد مخدر
 ۱۸۰درصد رشد ،قاچاقچی کاال  ۱۶۹درصد رشد ،سارقین ۳۹
درصد رشــد ،اتباع بیگانه  ۶۷۱درصد رشد و سایر جرائم ۳۸
درصد رشد ،در کل آمار دستگیرشدگان  ۱۶۲درصد نسبت به
نوروز پارسال رشد دستگیری داشته است.
به گزارش فارس ،ســردار محمدرضــا میرحیدری اظهار
داشت :طرح نوروزی در حوزه ترافیکی از  ۲۵اسفند و در حوزه
انتظامی از  ۲۷اسفند تا  ۱۴فروردین اجرا شد ،امسال با توجه
به کاهش محدودیتها با ورود قریب به  ۱۸میلیون خودرو در
سطح استان مواجه بودیم؛ در تصادفات برونشهری نیز با حجم
زیاد تردد نسبت به سال گذشته مواجه بودیم ،افزایش تصادفات
خســارتی جرحی  ۶۳درصد رشــد و فوتی  ۲۵درصد رشــد
داشته است.
ســردار میرحیدری بیان کرد :امسال اصفهان چهارشنبه
آخر ســال آرامی را تجربه کرد که این به برکت تمدن دینی
و فرهنگ باال مردم اســت ،دشمنان ما از طریق شبکههای
مختلف تالشهایی داشتند تا بتوانند ناامنی و حوادث تلخ را
در روزهای آخر سال رقم بزنند؛ در روز طبیعت مردم ما نسبت
به رعایت حقوق دیگر شهروندان در سطح تفرجگاهها رعایت
کردند .فرمانده انتظامی اســتان اصفهان تصریح کرد :طرح
نوروزی در حوزه ترافیکی از  ۲۵اســفند و در حوزه انتظامی از
 ۲۷اســفند تا  ۱۴فروردین اجرا شد ،امسال با توجه به کاهش
محدودیتها با ورود قریب به  ۱۸میلیون خودرو در سطح استان
مواجــه بودیم .او در خصوص کاهش آمار جرائم در ایام نوروز
امسال نسب به سال گذشته گفت :سرقتها در مجموع با ۱۱
درصد کاهش ،جرائم خشــن با  ۵۷درصد کاهش ۴۹ ،درصد
کاهش سرقت مغازه ۶ ،درصد کاهش سرقت منزل ۱۷ ،درصد
کاهش سرقت موتورسیکلت ،اماکن  ۵درصد کاهش ،احشام
 ۵۰درصد کاهش ،سرقت داخل اتومبیل  ۲۸درصد کاهش و
قطعات اتومبیل  ۴۳درصد کاهش داشته است.

 Áکاهش جرم در اصفهان از  ۶۷درصد به ۵0
درصد
او در خصــوص کاهش جرم در اصفهان بیــان کرد :در
کالنشهر اصفهان ســهم جرم  ۶۷درصدی به کمتر از ۵۰
درصد رسیده است که این در  ۱۰سال گذشته بیسابقه بوده
اســت؛ در ارتباط با سرقتها در طول ســال  ۶۷ ،۹۹درصد
سرقت طالفروشــیها کاهش یافت که یک مورد در امسال
و ســال گذشته  ۳عدد سرقت طالفروشی داشتهایم .فرمانده
انتظامی استان اصفهان اعالم کرد :در طول سال  ۹۹سرقت
موتورســیکلت  ۶درصد کاهش ،کیفقاپی  ۲درصد کاهش،
ســرقت محموله  ۲۴درصد کاهش ،سرقت احشام  ۲۸درصد
کاهش ،جیببری  ۳۱درصد کاهش و جرائم خشن  ۲درصد

افزایش داشته است .سردار محمدرضا میر حیدری افزود :سرقت
اماکن یکی از حوزههای افزایشی است که نشت گرفته از خرید
و جمع مراکز ضایعاتیها اســت که در ارتباط با ســاماندهی
آنها با مراکز مربوطه برنامهریزیهایی داریم .او در خصوص
کشفیات در ســال  ۹۹بیان کرد :کشف وقوع  ۱۰درصد رشد
داشــته اســت که قریب به  ۸۰درصد اموال مردم را کشف
کردیم ،کشفیات مواد مخدر  ۱۹درصد افزایش داشته که میزان
مواد قریب به  ۵۰تن بوده اســت ،کشفیات سالح  ۵۳درصد
رشد داشته است.
 Áمردم نسبت به خانههای کلیدی به پلیس
گزارش دهند
ســردار میرحیــدری تصریح کــرد :پلیس فتــا ۴۶۰۰

عملیــات ســایبری در طول طرح نوروزی داشــته اســت،
همچنین  ۹۶مورد از خانههای کلیــدی در ایام نوروز پلمپ
شــده اســت که مالکان آن اکثرًا از خارج از استان بودهاند از
مردم میخواهیم که نســبت به اطالعرســانی این خانهها
اقدام کنند.
او در خصوص اعمال پلیس در حوزه پیشــگیری گفت:
پلیس در چاپ کتابچهای به نام نسیم آگاهیبخش عمل کرده
اســت که حدودًا نزدیک به  ۱۰۰هزار جلد چاپ شده و توزیع
آن در دســتگاههایی با جمعیت باال انجام میشود همچنین
متوســط آمار روزانه در طرح نوروزی و پالکهای غیرمجاز
 ۲۵۰۰دستگاه تذکر شفاهی ۱۲۰۰ ،دستگاه برگشت به مبدأ،
 ۹۰دستگاه خودرو جریمه داشتهاند.

معاون آموزش ابتدایی آموزشوپرورش اصفهان از ادامه تأثیر کرونا بر روند آموزش سخن گفت

ادامه آموزش مجازی تا پایان سال تحصیلی

بنا به گفتــه معاون آموزش ابتدایی آموزشوپرورش
استان اصفهان با توجه به شیوع کرونا در مناطق نارنجی
و قرمز ممنوعیت آموزش حضوری بر اســاس مصوبات
ستاد کرونا را داریم و در این مناطق به صورت مجازی
و غیرحضوری تدریس آغاز شده است ،در مناطق آبی و
زرد هم آموزشها مطابق روال گذشته ادامه دارد.
لیالســادات ابطحی در خصوص ارائه آموزشهای
مجازی دانش آموزان بعد از تعطیالت نوروزی ،به ایمنا
گفت :روند آموزش مجازی از  ۱۴فروردین شــروع شده
اســت و در  ۲هفته تعطیالت نوروزی ارائه آموزشهای
مجازی دانش آموزان تعطیل بود ،دانش آموزان ابتدایی
در نوروز داســتانخوانی و داســتانگویی را به صورت
اختیــاری انجام دادند .او اضافه کــرد :در حال حاضر با
توجه به شــیوع اپیدمی کرونا در مناطق نارنجی و قرمز
ممنوعیت آموزش حضوری بر اســاس مصوبات ستاد
ملی مقابلــه با کرونا را داریم و امکان ارائه آموزشهای
حضوری در این مناطق نیســت ،بــه صورت مجازی و
غیرحضوری تدریس آغاز شــده است ،در مناطق آبی و
زرد هم مطابق روال گذشته برنامهها ادامه دارد.
 Áضرورت استفاده از اصول روانشناسی برای
دانش آموزان ابتدایی
معــاون آمــوزش ابتدایی آموزشوپرورش اســتان
اصفهان با تأکید بر ضرورت استفاده از اصول روانشناسی
بــرای آمــوزش دانشآمــوزان دوره ابتدایــی ،گفت:
استفاده از اصول روانشناســی برای دانشآموزان دوره
ابتدایی الزم اســت و هنوز اجرای این برنامه از وزارت
آموزشوپرورش به استانها ابالغ نشده است ،در آینده
این آموزشها بــرای والدین و معلمان صورت میگیرد
تا برای دانشآموزان ابتدایی اجرا کنند .ابطحی تصریح

کرد :کودکان دوره ابتدایی در حســاسترین زمان سنی
هســتند ،باید با کودک به صورت اصولی و بر اســاس
روحیه کودکی برخورد شــود ،والدین و معلمان کودک
باید روحیه او را بشناســند و با توجه به فرصت رشدی
که کودک دارد اطالعات و هدفهای موردنظر را برای
کودکان به کار بگیرند تا به رشد مطلوب خود دست پیدا
کنند .او خاطرنشان کرد :بسیاری از والدین این نکته را
در نظر نمیگیرند و در حال حاضر ارتباطات بین مدرسه،
والدین و دانش آموزان مانند گذشته نیست ،معلمان از هر
فرصتی اســتفاده میکنند تا والدین را آموزش داده و در
جریان موارد بگذارند تا ویژگیهایی را مدنظر قرار دهند
و نحوه رفتار با کودک را بیاموزند و زمان تنبیه و تشویق
کودک را بدانند.
 Áضرورت یادگیری مهــارت والدگری برای
والدین
معــاون آمــوزش ابتدایی آموزشوپرورش اســتان
اصفهان ،گفــت :باید والدین به نیازهــای کودک آگاه
باشــند تا از نظر روانشــناختی بتواند مسیر خوبی در
زندگی داشته باشد ،متأســفانه در سال کرونایی با ارائه
آموزشهای مجازی این فضا کمرنگتر شده و ارتباطها
کاهش پیدا کرده است .ابطحی ،اظهار کرد :بسیاری از
خانوادهها در فرزندپروری دست به آزمونوخطا میزنند
یا از منابع غیررســمی اطالعاتــی دریافت میکنند که
منطبق با فرزندپروری اصولی نیســت ،به نظر میرسد
که یک حلقه مفقوده اینجــا وجود دارد و یک والد باید
وظیفه خود را در مقابل کودک بداند و از ارائه نوع آموزه
به او آگاه باشد .او تأکید کرد :دانستن والدگری در مقابل
کودک و شــناختن روحیه او الزم است و پدر و مادر بر
اساس شناختی که از روحیه کودک دارند میتوانند با او

رفتار روانشناختی مناسب را داشته باشند ،با اجرای این
برنامه شاخصهای کلی به والدین آموزش داده میشود
تــا آنها برای مواجهه بهینه و اصولــی با فرزندان آماده
شوند.
 Áلزوم توانمندی معلمــان در اجرای اصول
روانشناسی در آموزش مجازی دوران کرونا
معــاون آمــوزش ابتدایی آموزشوپرورش اســتان
اصفهان ،اضافه کرد :در کنــار والدین باید معلمان هم
بتوانند اصول روانشناســی را در کالسهای درس پیاده
کنند و آموزش اصول روانشناســی برای کودکان دوره
ابتدایی در دوران کرونا و آموزشهای مجازی ضروری
است .ابطحی تصریح کرد :خانوادهها در سال کرونایی با
دغدغههای جدیدتر و سوگهای ناخواسته مواجه شدند،
قرنطینه خانگی باعــث ایجاد کمحوصلگیها و کاهش
تعامالت شــده اســت ،در کنار آن کودک با همبازی و
معلم خود ارتباط ندارد ،بنابراین به لحاظ روابط اجتماعی
دچار ضعف شــده و خانواده هم نتوانســته آن ضعف را
جبــران کند .او ادامه داد :همه این موارد به مســائل و
دغدغههای قبلــی خانوادهها اضافه میشــود ،والدین
جوان ،گرفتار و پرکار در شــرایط کرونایی حاکی از نیاز
اساسی معلم و والدین به کسب این آموزشها آموزههای
قوی ،مستند و علمی برای ارتباط بیشتر با کودک است.
معاون آموزش ابتدایی آموزشوپرورش استان اصفهان،
گفت :آنچه مسلم اســت همراستایی خانه و مدرسه در
کنار همدیگر مدنظر اســت ،اگر آموزهای برای کودک
داریم ،متولی آن هم خانواده و هم مدرســه است و هر
دو حوزه باید این شــناخت کافی را داشــته باشند .او به
خانوادهها توصیه کرد :به نظر میرســد خانوادهها باید
به حساســیت زمان رشد کودک توجه ویژه کنند و قرار

مدیرکل زندانهای استان اصفهان خبر داد:

نظارت بر 120زندانی با پابند الکترونیکی در اصفهان
گروه اصفهان :بنا به گفته مدیرکل زندانها و اقدامات
تأمینی و تربیتی اســتان اصفهان یکی از راهکارهای
جایگزین حبس که در قانون پیشبینی شده استفاده از
پابند الکترونیکی است و در استان اصفهان نیز در حال
حاضر  ۱۲۰زندانی با دریافت پابند الکترونیک تحت نظر
هستند.
محمــود ضیایی فــرد در خصوص کاربــرد پابند
الکترونیک ،اظهار کرد :یکی از راههای جایگزین حبس
که در قانون پیشبینی شده استفاده از پابند الکترونیکی
برای زندانیان واجد شرایط است و در استان اصفهان نیز
در حــال حاضر  ۱۲۰زندانی با دریافت پابند الکترونیک
تحت نظر هســتند .او ادامه داد :این افراد با بستن پابند
الکترونیک در محدودهای که محل زندگی آنها است
کنترل میشوند از طریق پابند حضور آنها در محدوده

تعیین شــده کنترل خواهد شد و امیدواریم که با تأمین
اعتبار بیشــتر و در اختیار گرفتن تعداد بیشــتری پابند
الکترونیک بتوانیم شاهد خروج افراد بیشتری از زندانها
باشــیم .مدیرکل زندانهای استان اصفهان با اشاره به
زندانیانی که امکان اســتفاده از پابند الکترونیک دارند،
خاطرنشــان کرد :زندانیان باید واجد شرایط الزم برای
بهرهمندی از این امکان قانونی باشند ،این شرایط شامل
محکومان مشــمول ماده  ۲۶قانون مجازات اسالمی،
مجازات درجه  ۵به باال و حبسهای حداکثر تا  ۵سال
و جزای نقدی تا  ۱۱میلیون تومان و حبسهای باالی
 ۵سال به شــرط تحمل یک چهارم حبس میشود .او
افزود :پابنــد الکترونیک همچنین برای زندانیان تحت
نظام نیمه آزادی و شــاغل در مراکــز حرفهآموزی نیز
اســتفاده میشود ،برای استفاده از پابند الکترونیک باید

درخواســت کتبی زندانی در فرم تقاضای زندان عالوه
بر فرم درخواست استفاده از سامانه مراقبت الکترونیک
تکمیل شود ،سپس این درخواست در شورای طبقهبندی
زندان با کسب نظر مقام قضائی مطرح میشود و پس
از طی مراحــل قانونی محدوده جغرافیایی تردد با پابند
الکترونیک برای زندانی مشــخص خواهد شد .ضیایی
فرد با بیان اینکه زندانی باید عالوه بر ارائه درخواســت،
شرایط استفاده از پابند الکترونیک را داشته باشد ،تصریح
کرد :تمام جرائم شامل اســتفاده از مجازات جایگزین
حبــس و پابند الکترونیک نیســتند ،محکومان مالی و
دارای شــاکی یا مدعی خصوصی مشــمول استفاده
از پابند الکترونیکی نمیشــوند ،زندانیــان باید دارای
شرایط دریافت پابند الکترونیک باشند و بعد درخواست
دریافت آن را کنند.

نیست با فرزندپروری عقدهگشــایی کنند ،الزم نیست
والدیــن آنچه را که به دســت نیاوردند همه انتظار آنها
این باشد که کودک به دست بیاورد .ابطحی با اشاره به
اینکه کودک نیاز به همراهی ،همدلی و شــناخت دارد،
اظهار کرد :بایــد از زاویه دید کودک دنیا را نگاه کرد تا
کــودک مفهوم مورد انتظــار را دریافت کند و در راهی
که به نفع رشد اوست بتواند قدم بردارد ،بسیاری اوقات
والدین به جای کودک وظایفــی را انجام میدهند که
در واقع وظایف و مســئولیتهای کودک است یا بیش
از اندازه به کودک ســخت میگیرند بدون اینکه توان
کــودک را بشناســند .معــاون آمــوزش ابتدایــی
آموزشوپــرورش اســتان اصفهان ،خاطرنشــان کرد:
شناخت دقیق توانمندیها و ضعفهای کودک ما را به
این نتیجه میرساند که باید والدین هدفمندی باشیم و
با نگرشهــای قوی کودکانی پرورش دهیم که خود را
مسئوالنه مدیریت کنند ،هدف اصلی این برنامه همین
اســت تا کودکان یک زندگی شاد ،هدفمند و مسئوالنه
برای خــود انتخاب کــرده و زندگی کننــد .او با بیان
اینکه اجرای این برنامه و ارائــه آموزشها در آیندهای
نزدیــک اتفاق میافتد ،افزود :در حال برنامهریزی برای
تمام شدن یک ســال تحصیلی هدفمند هستیم اگرچه
بســیاری از موارد کــه مدنظر بود با توجه به شــرایط
کرونایــی تحقق آن بهگونهای که میخواســتیم اتفاق
نیفتاده اســت .ابطحی تصریح کــرد :همچنان تا پایان
راه قــوی و مســتحکم برنامهریزی میکنیــم ،همراه
خانوادهها و معلمان هســتیم تا بتوانیم ســال تحصیلی
 ۱۳۹۹ -۱۴۰۰را بهخوبــی به پایان برســانیم ،در این
راه نیازمند مســاعدت معلمان ،والدیــن و دانشآموزان
هستیم.

برایپيــگيریجدیدتـــریناخبار
در سایت اصفهان امروز اسکن کنيد

دیدگاهاز اصفهان
کوتاه

دوری از آزارگران کالمی
با تکیه بر اعتماد به نفس
گوهریســنا انزانی| افرادی کــه خصوصیات
آزارهــای کالمی و رفتاری نظیر متلک ،تمســخر
و تحقیــر هنگام تعامل با دیگــران و اثرات روانی
و جســمانی آن بر روی دیگــران را دارند الزاما در
تمامی روابط خود اینگونه نیستند و به دیگران آزار
نمیرســانند .معموال اینگونه افراد شناخت دقیقی
از خــود ندارند و از این رو روابط آســیبزایی را با
دیگران برقرار میکنند .به نظر میرسد در اینگونه
افراد تجربه روابط ناامن با مادر در کودکی بیشــتر
بوده است و به شــکل ناخودآگاه درگیر اختالالت
عاطفی ،جسمانی ،هیجانی و ارتباطی شدهاند ،حس
همدلی در ارتباطات متقابل ندارند ،خشــم خود را
نمیتواننــد مدیریت کنند و به دیگران احســاس
طردشــدگی ،دوستداشــتنی نبودن و تنهایی را
منتقل میکنند .با اشاره به سه ستون اصلی رابطه
یعنی عشق ،آزادی و وفاداری که در کنار هم منجر
به رشد و خودشکوفایی میشود ،باید گفت «سبک
دلبستگی اولیه» افراد که میراث رابطه عاطفی با
والدین است در بروز چنین روابط آسیبزایی بسیار
مؤثر است .هر فردی که با دیگران رابطهای برقرار
میکنــد کوله باری از تجربیــات کودکی و روابط
قبلی خــود دارد .اگر فردی نتوانــد روابط عاطفی
متناســبی را از کودکی با والدیــن خود تجربه کند
متأسفانه دچار افسردگی ،ترس ،اضطراب و حقارت
و ســرخوردگی و … میشــود .حتی ممکن است
این افراد دچار اختالالت روحی ،روانی و شخصیتی
باشــند .با توجه به شــرایطی که از گذشته تجربه
میکنند گاهــی چنان برخــورد میکنند که حتی
نزدیکتریــن افراد خود نظیر والدین و همســر و
فرزندان را ســخت میآزارد .آنها گرههای زیادی را
از کودکی به همراه خود میآورند .شــاید حسادت
دارند و فنون مذاکره و مهارتهای اجتماعی را بلد
نیستند و یا اینکه با ترس مواجهاند .نیت اصلی خود
را از طریق عباراتی بیان میکنند که ممکن اســت
برای دیگران توهینآمیز و تحقیرآمیز باشــد و در
نهایت میگویند شــوخی کردم .بایــد این افراد را
بشناســیم و رفتاری متناسب با آنها داشته باشیم.
معموال این افراد از دیدن خوشحالی دیگران ناراحت
میشــوند و تالش میکنند مانع از رسیدن دیگران
به اهدافشان شوند .کینهای ،انتقامجو و پر از خشم
هســتند ،منجر به رنجش ترس و خشم و نگرانی
در دیگران میشود .همچنین عالئم خودشیفتگی و
عالئم اختالل شخصیت ضداجتماعی دارند که در
این صورت الزم است حدومرز مناسبی را با آنها در
نظر بگیریم.
معمــوال دیگران در مواجهه بــا چنین افرادی
عالئم روانی نظیر احســاس کمارزشــی ،کاهش
اعتماد بــه نفس ،افســردگی ،بیاحترامی و حتی
عالئم جســمی تجربه میکنند؛ بهطوریکه برای
ندیدن آنها نقشــه میکشــند و تصــور میکنند
هراندازه از این افراد دور باشــند احســاس آرامش
بیشــتری را تجربه میکنند؛ اما نکته حائز اهمیت
در این میان این است که افراد باید خود را دوست
داشــته باشــند و بپذیرند چنین افرادی که منجر
بهتحقیر آنها میشــوند هرگز آنها را دوست ندارند
و اگر بخواهیم تمامی افــراد را از خود راضی نگه
داریم شکســت خوردهایم؛ بنابراین باید بتوانیم با
رفتار جرئتمند رفتار مناسبی در مقابل آنها داشته
باشیم .در ابتدا میتوانیم با یادگیری فنون مذاکره
و بهکارگیری آنها و داشــتن رفتــاری جرئتمند،
حدومرز رابطه خود را با آنها مشــخص کنیم و به
دیگران فرصت اصالح رفتــار دهیم اما در نهایت
اگــر این رفتارهــای آزاردهنده ادامــه پیدا کرد با
اولویتبندی نــوع رابطه میتوانیم آن را کاهش و
یا قطع کنیم از این رو الزم است ارتباطات خود را
مــورد ارزیابی قرار داده و با توجه به نقش افراد در
زندگی خود و نشــانههای روانی ،عاطفی ،جسمی
کــه هنگام برخورد بــا آنها در ما ایجاد میشــود
تصمیــم بگیریم که رابطه با آنهــا را تقلیل دهیم.
در مواجهــه با افرادی کــه رفتارهای تحقیرکننده
دارنــد ،منفیباف و غیرقابلاعتمــاد و غیرمنطقی
هســتند ،در مقابل شــما لبخند بر لب دارند اما در
واقعیت اینگونه نیستند ،فرصتطلباند و بیمهابا
و رئیس گونه با شــما صحبت میکنند ،به اســم
شــوخی کردن رفتاری آزار دهنده دارند ،دائما در
حال نمایش خصلتها و ویژگیهای خود و متظاهر
و پرمدعا و حقبهجانب هســتند و ســلطهجویی
زیادی دارند باید رفتاری جرئتمند داشــته باشیم.
خود ویرانگری ،خالی کردن خشــم بر روی خود،
پرخــوری و کمخوری ،خشــونت و تالفی کردن،
انتقام و کینه از جمله واکنشهای اشــتباهی است
که افراد هنگام مواجهه با رفتار آزاردهنده دیگران
نشان میدهند .باید بیاموزیم چگونه خشمهایی که
به خاطر رفتار اشــتباه این افراد در ما ایجاد شده را
تخلیه کنیم ،فنون مذاکره و همدلی را به کار ببریم،
با رفتار جرئت مند حدومرز رابطه را مشخص کنیم
چراکه ما نباید قربانی رفتار اشــتباه دیگران باشیم.
به دنبال اهدافمان برویم و سعی کنیم دوستیهای
بهتر را تجربه کنیم .همچنین اگر تصمیم به قطع
رابطه با افراد گرفتیم ابتدا باید فرد را ببخشــیم و
خشم خود از آن رابطه را تخلیه کنیم تا در صورت
قطع رابطه خشم و کینه و اثرات آن رابطه را با خود
به دوش نکشیم .در نهایت میتوانیم از مشاوران و
متخصصان نیز مشورت بگیریم/.ایسنا
روانشناس
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اکران

فیلمهای روی پرده اکران
آنالین میشود؟
تعطیلی و ایجاد وقفه دوباره در فعالیت نیمبند سینماها این
پرسش را مطرح میکند که آیا چنین وضعی با توجه به
فروش پایین گیشه ،صاحبان فیلمهای روی پرده را به اکران
آنالین مجاب میکند؟
به گزارش ایسنا ،پس از روزهای سختی که در سال  ۱۳۹۹بر
سینما گذشت ،انتظار میرفت سال  ۱۴۰۰بهویژه پس از تغییر
ردهبندی شغلی سینماها در گروهبندیهای کرونایی شرایط
بهتری برای سینماداران ،پخشکنندگان و تهیهکنندگانی که
فیلمهایشان آماده اکران است فراهم شود ،اما تغییر وضعیت
پایتخت به سطح قرمز با افزایش تعداد مبتالیان به کرونا
انتظارها را بر هم زد و انتقال مشاغل سینمایی از گروه سه
به گروه دو را نیز بیاثر کرد و حاال همان جریان سال قبل
در حال تکرار است.
البته سال قبل از یکجهت متمایز بود که آن هم بهخاطر اتفاق
تازه اکران آنالین رخ داد ولی این تجربه هم هرچه جلوتر
رفت بیفروغتر شد تا جایی که به یک طرح شکستخورده
تبدیل شد ،اما اکران آنالین فیلم «شنای پروانه» در چند
وقت گذشته نشان داد که اگر فیلم قابلتوجهی نمایش داده
شود میتواند در جذب مخاطب و جبران بخشی از سرمایه
تولیدش موفق باشد.
بر همین اساس برخی دستاندرکاران فیلمهای اکران
نوروزی در این فکر هستند که شاید بتوانند با ادامهدار بودن
تعطیلی سینماها و نامشخص بودن وضعیت روی اکران
آنالین حساب کنند.
البته فیلم «هفتهای یک بار آدم باش» شهرام شاهحسینی
که در صدر فروش گیشه قرار دارد احتما ًال بیش از دیگر
فیلمها منتظر بازگشایی سینماها خواهد ماند و همینطور
فیلم «تکخال» که با توجه به کمدی بودنش شانس نسبتًا
بهتری برای جذب مخاطب در سینماها دارد.
اما از میان سه فیلم دیگر اکران نوروزی که پیشتر خبرهای
بیشتری هم از آنها در رسانهها منتشر شده است ،سازندگان
«خورشید» فع ً
ال منتظر باز شدن سینماها هستند.
در اینباره محمدرضا صابری  -پخشکننده فیلم «خورشید»
 به کارگردانی مجید مجیدی تاکید میکند که فعالبرنامهای برای اکران آنالین این فیلم ندارند.
جواد نوروزبیگی ،تهیهکننده فیلم «خون شد» مسعود
کیمیایی هم با غیرقابل پیشبینی دانستن شرایط اکران به
ایسنا گفت :به زودی جلسهای را با آقای رنجکشان و مسعود
کیمیایی خواهم داشت و صحبت میکنیم چون به نظر
میرسد با این شرایط باید چارهای دیگر بیندیشیم .البته اکران
آنالین هم با توجه به امکان کپی شدن فیلم شرایط مطلوبی
ندارد ولی با این حال باید با آقای کیمیایی هم مشورت کنم.
دیگر فیلم اکران نوروزی «الله» به کارگردانی اسداهلل
نیکنژاد است که از تولیدات مرکز گسترش سینمای مستند
و تجربی محسوب میشود و در سالهای قبل به خاطر
بودجه زیادی که برای ساختش خرج شده بود و بعد دچار
مشکالتی در مالکیت فیلم شد ،حاشیههای پرسروصدای
زیادی داشت .محمد حمیدی مقدم  -مدیرعامل مرکز
گسترش سینمای مستند و تجربی  -درباره اینکه آیا فیلم
«الله» که فروش کمتری هم نسبت به دیگر فیلمهای
اکران نوروز داشته به اکران انالین میرود یا خیر ،به ایسنا
پاسخ داد :وضعیت فعلی برای هیچکدام از فیلمها مناسب
نیست و ما قرار بود در این روزها برای شروع پخش
تیزرهای تلویزیونی فیلم «الله» آماده شویم چون «الله»
با توجه به گونه اکشن و ورزشی که پیشنهاد میدهد
میتوانست با تبلیغات ،بیشتر دیده شود .با این حال ناامید
نیستیم و اکران آنالین هم یکی از گزینههای قطعی است
که برای آن آماده خواهیم شد ،اما امیدوارم با طراحی بهتر
برای آشنایی مخاطب با فیلم ابتدا به تعداد مخاطبان در
سینماها اضافه کنیم.
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فرهنگ و هنر
قاب جادویی

سریالهای ماه رمضان  1400کدامند؟

احضار بچه مهندس 4برای ماه رمضان 14۰۰
با پایان مناسبت نوروز و در امتداد پخش سریالهای نوروزی،
تلویزیون بالفاصله با مناسبت مهم دیگری به نام رمضان مواجه
میشود که پخش سریال در این مناسبت از جایگاه ویژهای
برخوردار است.
در میان سریالهایی که برای پخش رمضانی بهعنوان گزینه
اصلی مطرح هستند ،دو سریال از برادران افخمی بهروز
و علیرضا دیده میشود .فصل چهارم «بچه مهندس» که
مخاطب پیشتر با فضای آن آشناست و همچنین ساخته جدید
سعید سلطانی ،کارگردان «ستایش» که به نظر میرسد بازهم
در همان حال و هوا قرار گیرد ،از دیگر مجموعههای مناسبتی
امسال تلویزیون هستند.
 Áاحضار؛ سریالی ماورایی
سریال «احضار» به کارگردانی علیرضا افخمی و تهیهکنندگی
محمودرضا تخشید برای پخش در ایام ماه مبارک رمضان از
شبکه یک سیما این روزها در حال تولید است .کارگردانی که
پیشتر از او سریالهایی چون «تب سرد»« ،او یک فرشته
بود»« ،پنجمین خورشید» و «پنج کیلومتر تا بهشت» را در
مناسبت رمضان دیدهایم .میتوان گفت افخمی با ساخت
سریال «او یک فرشته بود» که در رمضان  ۱۳۸۴از شبکه
دو پخش شد ،گونهای جدید با نام ماورایی را به تلویزیون آورد
و پس از آن در همین ژانر مجموعه «پنج کیلومتر تا بهشت»
را ساخت.
از قصه مجموعه «احضار» برداشت خاصی نمیشود ،اما آنچه
در تیزر منتشرشده از این سریال مشاهده شده ،میتوان از
این سریال بهعنوان مجموعهای که دارای فضایی ماورایی
است ،یادکرد و البته اینگونه عنوان شده که قرار است به نقد
عرفانهای کاذب نیز بپردازد.
در خالصه داستان مجموعه «احضار» آمده است:
مائده و زهره دختر عمه و دختردایی یکدیگر هستند .آنها
همراه با دو تن از دوستان خود ،سوسن و شکیبا ،برای یک
سفر تفریحی عازم شمال شدهاند .گرچه هر چهار نفر ظاهرًا
از دوستان صمیمی یکدیگر هستند اما یکی از آنها نسبت به
مائده حسادت میورزد و دلخوشی از او ندارد .این سفر بهانهای
میشود تا کینهورزیهای او برمال شود .با پیوستن محسن
خواستگار قبلی مائده به این جمع حوادثی رقم میخورد که
زندگی و سرنوشت مائده و زهره را دگرگون میکند.
با پایان یافتن تصویربرداری بخشهای شمال سریال ،گروه
هماکنون در تهران مشغول ادامه کار هستند.
در این مجموعه آرش مجیدی ،رضا توکلی ،نسرین نکیسا،
مرتضی کاظمی ،آدرینا صادقی ،مینو آذرمگین ،نازنین هاشمی،
دینا هاشمی و میالد میرزایی بازی دارند و به گروه بازیگران
افسانه چهرهآزاد ،علی دهکردی ،خیام وقار کاشانی ،درسا
بختیار ،غزال نظر و صالح میرزاآقایی نیز اضافه شدند.

 Áبچه مهندس  4پس از حذف روزبه حصاری
فصل اول از سریال «بچه مهندس» در  ۳۰قسمت ،رمضان ۹۷
از شبکه دو سیما پخش شد .پخش فصل دوم این سریال نیز
از دی  ۹۷شروع و در بهمن  ۹۷به پایان رسید .سپس ساخت
«بچه مهندس» برای یک فصل دیگر تمدید شد و فصل سوم
آن در رمضان  ۹۹روی آنتن رفت و حاال تاریخ پخش فصل
چهارم سریال «بچه مهندس» در ماه رمضان  ۱۴۰۰مشخص
شده است.روزبه حصاری ،بازیگر نقش جواد جوادی بود که
در فصل جدید این مجموعه حضور ندارد .چندی پیش سعید
سعدی تهیهکننده سریال اعالم کرد که به دلیل درخواستهای
نامتعارف و غیرحرفهای روزبه حصاری ،این بازیگر از پروژه
کنار گذاشته شده است .سعید سعدی «محمدرضا رهبری»
را بهعنوان نقش جایگزین انتخاب کرد.فصل چهارم مجموعه
تلویزیونی «بچه مهندس» به کارگردانی احمد کاوری در ماه
رمضان از شبکه دوم سیما روی آنتن خواهد رفت .گروه تولید
این مجموعه با اتمام بخشهای مربوط به شهر مشهد هماکنون
در پایتخت مشغول تصویربرداری سکانسهای پایانی هستند.
ثریا قاسمی ،فرهاد قائمیان ،محمدرضا رهبری ،مهشید
جوادی ،سیما خضرآبادی ،سهند جاهدی ،کورش سلیمانی،

عبدالرضا اکبری ،عباس جمشیدیفر ،سیاوش چراغیپور،
شیوا خسرومهر ،عزتاهلل مهرآوران ،شهین تسلیمی ،محمدرضا
هدایتی ،امید روحانی ،رضا استادی ،رحیم نوروزی ،علیرضا
جاللیتبار ،بهنام شرفی ،وحید نفر ،ساغر عزیزی ،رضا نامداری،
روشنگ سهگله ،پرویز بزرگی ،حسین شمسآبادی ،مونا
خوارزمی ،حسن ولیخانی ،گروه بازیگران فصل چهارم این
سریال را تشکیل میدهند.
 Áیاور یادآور ستایش؟
سریال «یاور» به کارگردانی سعید سلطانی نیز که از گزینههای
پخش رمضانی برای شبکه سه سیما است.
این سریال  ۳۰قسمتی ملودرامی اجتماعی است که در برخی از
قسمتها نیز با ژانر معمایی و تم جوانمردی همراه شده است.
بازیگرانی که در سریال «یاور» ایفای نقش میکنند ،عبارتند
از :داریوش ارجمند ،امید علیمردانی ،ارسالن قاسمی ،محمد
حاتمی ،زهرا سعیدی ،شبنم فرشادجو ،فقیهه سلطانی ،مهوش
افشارزاده و اسماعیل محرابی.
داریوش ارجمند بازیگر نقش اصلی سریال «ستایش» ،در این
سریال هم در نقش یاور بهعنوان نقش اصلی سریال به ایفای
نقش میپردازد .امید علیمردانی هم که او را بیشتر به کاراکتر

رستم سریال «ستایش» میشناختند ،در این سریال همچنان
نقشرستم را بازی میکند.
 Áرعدوبرق؛ یادی از سیل نوروز  99در دوران
کرونا!
رعدوبرق پنجمین سریال تلویزیونی است که بهروز افخمی آن
را کارگردانی کرده و روایتی از مناطق سیلزدهای است که نوروز
سال گذشته درگیر شدند .این سریال که از مدتها پیش در حال
تولید است برای پخش رمضانی انتخاب شده است.
سریال «رعدوبرق» به تهیهکنندگی داوود هاشمی با
تصویربرداری در استانهای لرستان ،خوزستان ،گلستان و
تهران بهروزهای پایانی تصویربرداری در شهر گرگان رسیده
است.این سریال به طور همزمان مراحل فنی را نیز طی میکند
و قرار است ماه مبارک رمضان از شبکه پنج سیما پخش شود.
محمد فیلی ،مهران رجبی ،شهین تسلیمی ،مختار سائقی،
شهرام قائدی ،مهدی زمین پرداز ،مرتضی کاظمی ،نیوشا مدبر،
مریم عبادی ،سیما محمدی ،مزدک رستمی ،حسن اسدی ،ویدا
موسوی ،سپیده موسوی ،امیر موسوی ،ابراهیم یوسفی ،مجید
درستی و… از جمله بازیگرانی هستند که جلوی دوربین این
سریال رفتهاند.

فاضل نظری رفتن از کانون را تأیید کرد
فاضـل نظـری بـا تأییـد خبـر رفتنـش از کانـون پـرورش
فکـری کـودکان و نوجوانـان بـر ضـرورت تعییـن تکلیـف
اعضـای هیئتمدیـره ایـن مجموعـه تأکیـد کـرد.
بـه گـزارش ایسـنا ،مدیرعامـل کانـون پـرورش فکـری
کـودکان و نوجوانـان در حاشـیه آییـن رونمایـی از چهـار
تماشـاخانه سـیار کانون در گفتوگو با رسـانهها به اخباری
کـه در زمینـه تغییـرات مدیریتـی در کانـون در رسـانههای
مختلـف منتشـر شـده پاسـخ داد و گفـت :بایـد این سـؤال
را از اعضـای هیئتامنـای کانـون پرسـید اما بخشـی از آن
خبـر کـه بـه مـن مربـوط میشـود صحـت دارد و شـایعه

آگهی فقدان سند
 -۱-۳۷نظر به اینکه آقای سعید تاجمیر ریاحی نصر آبادی فرزند حسین با تسلیم دو برگ
استشهاد شهود بشماره تصدیق  ۲۸۷۰۶۱دفتر خانه  ۱۶۷اصفهان مدعی مفقود شدن سند مالکیت
سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی ۳/۸۳۶که طبق استاندارد سازی به پالک ۳/۳۵۰۶
تبدیل گردیده واقع در بخش  ۱۴اصفهان که تحت شماره چاپی  ۲/۸۵۷۴۳۵در صفحه  ۱۹دفتر
 ۲۵۶ذیل ثبت شماره  ۲۷۷۸۲صادر و تسلیم گردیده و بموجب اسناد رهنی شماره های ۸۲۲۶۵
و  ۸۲۲۶۶و  ۸۲۲۶۷مورخه  ۹۱/۱/۲۰دفتر خانه  ۲۵اصفهان در رهن بانک مسکن شعبه آتشگاه
اصفهان قرار گرفته و نامبرده اظهار داشته که سند مالکیت وی به علت جابجایی مفقود گردیده و
درخواست صدور سند مالكیت المثنی ملک فوق را نموده است  .لذا مراتب به استناد تبصره یک
اصالحی ذیل ماده  ۱۲۰آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی
انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهی
ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره
تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالكیت به ارائه کننده سند مسترد
گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت
یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالكیت المثنی طبق مقررات خواهد شد .ابوالفضل
شهریاری نائینی -مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک غرب اصفهان /۱۱۱۸۷۸۱م الف
آگهی فقدان سند مالکیت
 -۱-۳۸شماره نامه ۱۴۰۰۸۵۶۰۲۰۲۴۰۰۰۲۰۶ :نظر به اینکه چهار دانگ و نیم مشاع از ششدانگ
قطعه زمین پالک ثبتی شماره  ۴فرعی از  ۴۸۳۵واقع در بخش  ۵اصفهان دفتر امالک  ۷۷صفحه
 ۶۹شماره چاپی  ۳/۷۱۹۱۹۵سند دفتر چه ای بنام آقای مصطفی کفیلی سابقه ثبت و صدور سند
مالکیت داشته سپس و طی سند انتقال اجرایی  ۴۲۱۶مورخ  ۱۳۹۲/۲/۴دفتر خانه  ۲۳۳اصفهان
مقدار  ۱۲/۲۱۹حبه مشاع از  ۷۲حبه ششدانگ مورد ثبت از طرف مصطفی کفیلی به آقای
قاسم میر علینقلی انتقال اجرایی گردیده است سپس آقای میثم رجائیان به موجب وکالت نامه
 ۱۱۹۸۲۹مورخ  ۱۳۹۹/۱۰/۱۸دفتر خانه  ۴۰اصفهان به وكالت از طرف آقای مصطفی کفیلی
طی درخواست کتبی به شماره وارده ۱۳۹۹۲۱۷۰۲۰۲۴۴۸۲۸۵ :مورخ  ۱۳۹۹/۱۱/۱۴بانضمام دو
برگ استشهادیه محلی که امضاء شهود آن ذیل شماره  ۴۰۴۵مورخ  ۱۳۹۹/۱۱/۱۱دفتر خانه
 ۷۷اصفهان رسیده است مدعی است سند مالکیت ایشان به علت جابجایی مفقود گردیده و در
خواست صدور سند المثنی سند مالکیت ملک فوق را نموده است لذا مراتب به استناد تبصره یک
اصالحی ذیل ماده  ۱۲۰آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی
انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهی
ظرف مدت ده روز اعتراض خود را كتبا ضمن ارائه اصل سند مالكیت یا سند معامله به این اداره
تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالكیت به ارائه کننده سند مسترد
گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت
یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالكیت المثنی طبق مقررات خواهد شد .اعظم
قویدل -رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان /۱۱۱۹۲۷۳م الف

نیسـت و در هفتـه پایانـی سـال  ۱۳۹۹از سـوی وزارت
آموزشوپـرورش بـه مـا هـم ابـالغ شـد .قـرار بـود ظرف
یکـی دو روز ،در همـان هفتـه پایانـی سـال ایـن تغییـرات
انجـام شـود کـه متأسـفانه هنوز ایـن اتفـاق روی نـداده و
بـه روزهـای آغـاز سـال جدیـد موکول شـد و تاکنـون هم
محقق نشـده اسـت.
او بـا بیـان اینکـه فرهنـگ و هنـر و ادبیـات بـرای بنـده
بهمثابـه سـرزمین مادری اسـت و خود را سـرباز این عرصه
میدانـم و در حـال حاضـر بـه لحـاظ اخالقـی ،شـرعی و
قانونـی وظیفـه خود میدانـم تا انتخـاب مدیرعامـل جدید

آگهی ابالغ وقت دادرسی و ضمائم
 -۱-۴۱به آقای میالد شعبانی فرزند کاظم آقای .۱بهنام پیله رودی .۲امیرحسین حاج پورحلوائی
دادخواستی به خواسته :مطالبه وجه طرفیت شما در شورای حل اختالف شاهین شهر تقدیم که
به کالسه  ۴۰۴/۹۹ش۷ح ثبت و برای روز چهارشنبه مورخ  ۱۴۰۰ /۳ /۵ساعت  ۵عصر تعیین
وقت گردیده است .با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و به دستور
شورا به تجویز ماده ۷۳قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت آگهی در یکی از روزنامه های
کثیراالنتشار درج و به شما ابالغ می گردد جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر
شعبه هفتم حقوقی شورای حل اختالف شاهین شهر مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگی در
این شورا حاضر شوید واالوفق مقررات اقدام خواهد شد  .مسئول دفتر شعبه هفتم حقوقی شورای
حل اختالف شاهین شهر م الف۱۱۱۹۲۶۱/
آگهی ابالغ وقت دادرسی
 -۱-۴۰شماره نامه ۱۴۰۰۰۹۹۹۰۰۰۰۹۱۹۲۶۹ :شماره پرونده ۹۸۰۹۹۸۳۷۲۵۱۰۰۷۳۷ :شماره
بایگانی پرونده ۹۸۰۸۰۷ :تاریخ تنظیم ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ :بدینوسیله به متهم پرونده کالسه ۹۸۰۸۰۷
شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب مبارکه خانم پریچهر اسدی که حسب شکایت زهرا
بهداروند متهم است به سرقت حسب گزارشات واصله فعال مجهول المكان و متواری میباشند
ابالغ میگردد که جهت رسیدگی و دفاع از اتهام ظرف ده روز در شعبه اول بازپرسی دادسرای
شهرستان مبارکه حاضر گردد که در صورت عدم حضور در وقت مقرر یا عدم ارسال الیحه دفاعیه
و یا عدم معرفی وكیل ،دادگاه بصورت غیابی به موضوع رسیدگی و رای مقتضی صادر خواهد
نمود .این آگهی در اجرای ماده  ۱۸۰قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور
كیفری مصوب  ۷۸یك نوبت در یكی از روزنامه های کثیراالنتشار درج میشود .بازپرس شعبه
اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان مبارکه -محمدجواد صانعی /۱۱۱۹۲۴۵م الف

بـرای کانون در این مجموعه ایفای نقش کنم تا حاشـیهای
ایجـاد نشـود ،به اوضـاع نابسـامان هیئتمدیـره کانون نیز
اشـاره و اظهـار کـرد :در حـال حاضر بیش از چند ماه اسـت
کـه تکلیـف هیئتمدیره کانـون پرورش فکری کـودکان و
نوجوانـان نیـز نامشـخص اسـت و اقدامـی بـرای تمدید یا
انتصـاب افـراد جدیـد در هیئتمدیره صورت نگرفته اسـت.
فاضـل نظـری همچنیـن گفـت :امیـدوارم در سـالی که از
سـوی مقـام معظم رهبـری با عنـوان «تولید ،پشـتیبانیها
و مانعزداییهـا» نامگـذاری شـده اسـت شـاهد رفـع موانع
خودسـاخته حـوزه فرهنـگ و هنـر باشـیم ،چرا کـه اعتقاد

دارم هرچـه فرهنـگ از سیاسـت فاصلـه بگیـرد بـه اهداف
و جایـگاه واقعـی خـود نزدیکتـر میشـود و هرچـه زودتر
وضعیـت مدیرعامـل جدید کانون نیز مشـخص شـود و هر
فـردی در ایـن عرصـه پا میگـذارد تالش کنـد از فرهنگ
و هنـر ایـن مرزوبوم حفاظـت کند.
رئیـس هیئتمدیـره کانـون در پایـان گفـت :امیـدوارم بـه
بنای باشـکوه فرهنگ و هنر ما و زیسـتبوم فرهنگی ما از
سـوی گردشگران سیاسی خدشـهای وارد نشود و از ساکنان
ایـن سـرزمین هـم انتظـار داریم بهعنـوان مسـتأجران این
بنای شـکوهمند ،امانتدار باشـند.

آگهی تغییرات شرکت پروفیل نوین زرین مهر سهامی خاص به
شماره ثبت  ۳222و شناسه ملی ۱۴۰۰79۳2۱69
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹
تصمیمات ذیل اتخاذ شد :میثم سجادی پور به کدملی  ۱۱۷۱۳۰۸۰۶۱بسمت بازرس
اصلی و ایمان هیرمند مبارکه به کدملی  ۵۴۱۹۸۶۰۸۹۹بسمت بازرس علی البدل برای
مدت یک سال مالی انتخاب شدند .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری لنجان ()۱۱۱۹۵۷۷
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود راستین پاسارگاد ایرانیان درتاریخ
 ۱۳99/۱2/27به شماره ثبت  67۳۴۳به شناسه ملی ۱۴۰۰99۰7۳۵۰
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد.
موضوع فعالیت :خرید ،فروش خودرو و موتور سیکلت و قطعات آن ،خدمات کامپیوتری شامل

۵

 ۸0درصد مردم در ایام نوروز،
مخاطببرنامههایصداوسیما
بودهاند
رییس مرکز تحقیقات صداوسیما اعالم کرد حدود  ۸۰درصد
مردم در ایام نوروز ،مخاطب برنامههای این رسانه بودهاند .او
همچنین« ،نون خ  »۳را ُپر مخاطب ترین سریال نوروزی
معرفی کرد.
به گزارش خبرآنالین ،علی طلوعی ،رییس مرکز تحقیقات
صداوسیما ،در نشستی خبری ،نتایج نظرسنجی برنامههای
نوروزی صداوسیما را اعالم کرد.
طلوعی درباره تماشاگران تلویزیون در هفته اول و دوم
تعطیالت نوروزی توضیح داد« :در ایام نوروز امسال ،هفته
اول  ۸۲.۶درصد مردم برنامههای رسانه ملی را دیدند .این
برنامهها شامل ویژهبرنامهها و سریالهای نوروز ،ویژه تحویل
سال ،اخبار و … بود که مخاطب را پای قاب تلویزیون و
رادیو نشاند .در هفته دوم ،میزان مخاطبان به  ۷۶.۸درصد
رسید که به این ترتیب ،میزان بیننده هفته اول و دوم نزدیک
 ۸۰درصد و مدتزمان تماشای برنامه برای هر فرد۲ ،
ساعت و  ۴۶دقیقه بوده است».
رییس مرکز تحقیقات سازمان درباره مخاطبان «برنامههای
ویژه سال تحویل» گفت« :بیشترین بیننده را برنامه «عصر
جدید» با  ۷۰.۵درصد مخاطب از شبکه  ۳داشت که در نوع
خودش ،حد نصاب جدیدی به شمار میآید .پساز آن ،برنامه
«فرمول یک» شبکه یک با  ۳۰.۴درصد« ،سالم» از شبکه
قرآن  ۱۸.۱درصد مخاطب و پس از آن« ،نوروزترین نوروز»
در شبکه پنج« ،حول حالنا» در شبکه سالمت و «سین
هشتم» در شبکه افق رتبههای بعدی پربینندهترینهای
تحویل سال را از آن خود کردند».
طلوعی با اشاره به میزان مخاطبان سریالهای نوروز ۱۴۰۰
بیان کرد« :در فضای سریالهای نوروزی هم حدنصاب
خوبی داشتیم .سریال «نون خ  »۳در شبکه یک  ۸۲.۱درصد
را به خود اختصاص داد که در نوع خود حدنصاب جدیدی
برای سریالهای نوروزی بود ،چرا که تاکنون به چنین رقمی
در سریالهای نوروزی نرسیده بودیم».
او افزود« :مخاطبان «نون خ  »۳از این سریال حدود ۸۸
درصد رضایت در حد زیاد داشتند و پس از آن به ترتیب
سریال «گاندو  »۲با حدود  ۶۱درصد مخاطب و رضایت
در حد زیاد بیش از  ۸۵درصد« ،همبازی» با  ۲۸/۲درصد
مخاطب« ،نوروز رنگی» با  ۲۰درصد و برنامه «دستانداز»
شبکه نسیم با  ۱۷/۵درصد رتبههای دیگر را از آن خود
کردند .با اینحال نزدیکی درصد مخاطبان دو سریال «نون
خ »۳و «گاندو  »۲که باالی  ۵۰درصد بیننده داشتند ،در
نوروز امسال قابلتوجه بود».
رییس مرکز تحقیقات سازمان صداوسیما ،همچنین به دو
قسمت پایانی «پایتخت  »۶که در آخرین روزهای سال
 ۹۹پخش شد ،اشاره و تصریح کرد« :بر اساس نظرسنجی
مرکز تحقیقات ۸۱.۴ ،درصد مردم بیننده دو قسمت پایانی
«پایتخت  »۶بودهاند و رضایت از آن ۷۵.۷ ،درصد در حد
زیاد بوده است».
او ادامه داد« :برنامه «خندوانه» در شبکه نسیم با ۵۴
درصد مخاطب« ،سیم آخر» با  ۴۶.۴درصد در شبکه
سه« ،کودک شو» با  ۴۱.۷درصد در شبکه نسیم،
«ایرانگرد  »۴با  ۴۱درصد درشبکه یک« ،شوت بال»
با  ۳۵.۸درصد در شبکه نسیم« ،دستپخت» با ۳۳.۸
از شبکه یک ،مسابقه «ایران» با  ۳۲/۴درصد از شبکه
یک ،مسابقه «زوجی نو» با  ۳۲.۲درصد از شبکه سه،
مستند حیاتوحش با  ۳۱.۵درصد از شبکه مستند« ،کلبه
عموپورنگ» با  ۳۰درصد از شبکه دو ،مسابقه «هوش
برتر» از شبکه نسیم با  ۲۸.۴درصد« ،شوخی شوخی» از
شبکه سه با  ۲۶درصد« ،ستاره ساز» از شبکه سه با ۲۴.۴
درصد و مسابقه «شهروند و مافیا» با  ۲۱درصد از شبکه
سالمت باالترین مخاطبان را داشتند».

آگهی تغییرات شرکت پروفیل نوین زرین مهر سهامی خاص به
شماره ثبت  ۳222و شناسه ملی ۱۴۰۰79۳2۱69
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  ۱۳۹۹/۱۲/۲۳تصمیمات ذیل اتخاذ
شد :طبق اختیار تفویض شده از مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰
در خصوص افزایش سرمایه به هیئت مدیره ،سرمایه شرکت از محل مطالبات
حال شده سهامداران و صدور سهام جدید از مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد ریال به
مبلغ یکصد و هشتاد میلیارد ریال افزایش یافت و ماده  ۵اساسنامه بدین شرح
اصالح شد :سرمایه شرکت مبلغ یکصد و هشتاد میلیارد ریال نقدی است منقسم
به هجده میلیون سهم ده هزار ریالی با نام عادی که تمامأ پرداخت شده است.

(برنامه نویسی ،راه اندازی شبکه ،طراحی سایت وخدمات اینترنتی ) استارت آپ ،صادرات و واردات

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات

کلیه کاالهای مجاز بازرگانی ،انجام فعالیت های ورزشی شامل (تاسیس باشگاه ،تامین و خرید و

غیرتجاری لنجان ()۱۱۱۹۵۷۶

فروش تجهیزات ورزشی )،تجارت الکترونیک و مهندسی پزشکی و تجهیزات .درصورت لزوم پس
از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی
 :استان اصفهان  ،شهرستان اصفهان  ،بخش مرکزی  ،شهر اصفهان ،محله پوریای ولی  ،کوچه
ژاله  ،خیابان کاوه  ،پالک  ، ۴۴۱-ورودی  ، Cطبقه دوم  ،واحد  ۳۶کدپستی ۸۱۴۸۹۹۸۷۸۴
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ  ۱,۰۰۰,۰۰۰ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر
یک از شرکا آقای سید هادی حسینی علویجه به شماره ملی  ۱۷۵۳۶۰۶۲۰۹دارنده ۵۰۰۰۰۰
ریال سهم الشرکه آقای سید علی حسینی علویجه به شماره ملی  ۱۷۵۴۴۱۷۲۴۸دارنده ۵۰۰۰۰۰
ریال سهم الشرکه مدیر عامل آقای سید علی حسینی علویجه به شماره ملی  ۱۷۵۴۴۱۷۲۴۸و به
سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا  :کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت
از قبیل چک،سفته،بروات،قراردادها ،عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با
امضاء مدیر عامل یا آقای سید هادی حسینی علویجه سهامدار همراه با مهر شرکت معتبر می
باشد اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار اصفهان امروز جهت درج آگهی
های شرکت تعیین گردید .ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی
باشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
اصفهان ()۱۱۱۹۵۳۴

آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی توکا مارین اسپادان سهامی خاص به
شماره ثبت  ۵67۳۳و شناسه ملی ۱۴۰۰6۰7۰6۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  ۱۳۹۹/۰۴/۱۰تصمیمات ذیل اتخاذ شد- :
اردشیر فاضلی فارسانی بشماره ملی  ۴۶۷۹۳۸۴۴۱۷نماینده شرکت سرمایه گذاری
توکا فوالد (سهامی عام) به سمت رئیس هیئت مدیره ،عبداله رضایی بشماره ملی
۱۱۹۹۳۹۴۹۷۱نماینده شرکت حمل و نقل توکا (سهامی عام) به سمت نایب رئیس
هیئت مدیره و امین رستمی بشماره ملی  ۵۱۲۹۹۸۲۸۲۷نماینده شرکت امواج طالیی (با
مسئولیت محدود) به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب
شدند - .کلیه چکها ،قراردادها و اوراق و اسناد تعهد آور شرکت با امضای مدیرعامل و
یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی
از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است - .ضمنا مدیرعامل مجری
مصوبات هیئت مدیره می باشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان ()۱۱۱۹۵۱۵

۶

اقتصاد
خبر

راهی جدید برای واردات کاال
به ایران
رئیس سازمان توسعه تجارت از کاهش سختگیری
دولت برای واردات در ازای صادرات خبر داد و اعالم
کرد مصوبهای جدید در این زمینه اجرایی میشود .به
گزارش ایسنا ،از سال  ۱۳۹۷و همزمان با از سرگیری
تحریمهای امریکا علیه ایران ،دولت برای مدیریت منابع
محدود ارزی کشور ،اعالم کرد که واردات حدود ۲۰۰۰
قلم کاال به کشور ممنوع بوده و در کنار آن صادرکنندگان
نیز باید ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند.
در ماههای بعد اختالفنظرهای زیادی بین بانک مرکزی
و صادرکنندگان درباره نحوه بازگشت ارز به وجود آمد
اما در نهایت بنا شد در کنار سامانه نیما ،واردات در ازای
صادرات نیز به عنوان یکی از گزینههای موجود در این
مسیر اجرایی شود ،طرحی که هرچند با استقبال بخش
خصوصی مواجه شد اما در سال  ۱۳۹۹در ماههایی
متوقف شد و بانک مرکزی مجوز آن را قطع کرد .در
نهایت اما به نظر میرسد که این راهبرد همچنان امکان
اجرا دارد و رئیس سازمان توسعه تجارت از امکانی جدید
در این حوزه نیز خبر داده است .حمید زادبوم گفته با
مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ،صادرکنندگانی
که از سال  ۱۳۹۷تعهد ارزی دارند میتوانند در ازای
میزان تعهد خود ،واردات داشته باشند .پیش از این،
وضعیت تعهد ارزی مربوط به سالهای  ۱۳۹۸و ۱۳۹۹
تعیین تکلیف شده بود .رئیسکل سازمان توسعه تجارت
با بیان اینکه بسته سیاستی بانک مرکزی در تیرماه سال
گذشته ،به دلیل آنکه شرایط رفع تعهد ارزی صرفا شامل
ارائه ارز نیمایی بود ،مورد اعتراض صادرکنندگان قرار
گرفت ،افزود :به دنبال پیشنهادهای اتاق بازرگانی ،وزارت
صمت سازوکارهای مربوط به تنوعسازی در بازگشت
ارز صادراتی و ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان مورد
بررسی قرار داد و در نهایت ،مصوبه  ۱۷۷ستاد هماهنگی
اقتصادی دولت در آبان ماه سال  ۱۳۹۹تصویب و ابالغ
شد .به گفته وی ،بر اساس این مصوبه ،به صادرکنندگانی
که از ابتدای سال  ۱۳۹۸تعهد ارزی داشتند ،اجازه داده شد
تا در قالب واردات در مقابل صادرات ،ایفای تعهد ارزی
کنند و واردات با ارز اشخاص نیز آزاد شد .زادبوم افزود :در
واقع کمیته ماده  ،۲مصوبه  ۱۷۷ستاد هماهنگی اقتصادی
دولت را جایگزین بسته سیاستی  ۲۵تیرماه بانک مرکزی
کرده بود تا بر اساس آن ،مقررات پیچیده بخشنامه تیرماه
بانک مرکزی از بین برود؛ اما اشکاالتی در حوزه صادرات
و واردات در این ابالغیه وجود داشت که قرار شد با نظر
بخش خصوصی برطرف شود .معاون وزیر صمت ،گفت:
بر این اساس کمیته اقدام ارزی در سازمان توسعه تجارت
با حضور اتاقهای بازرگانی ،تعاون و اصناف ،سازمان امور
مالیاتی ،گمرک و بانک مرکزی تشکیل شد تا مصوبه
 ۱۷۷که آرامشی را به صادرکنندگان و واردکنندگان داده
بود ،مورد بازنگری قرار گرفته و تکمیل شود .به گفته
وی ،در نهایت بسته پیشنهادی که با نظر اتاق بازرگانی
و فعاالن اقتصادی تهیه شد تا به ابالغیه  ۱۷۷اضافه
شود .این بسته پیشنهادی  ۱۳بند داشت و قرار بود در
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تعیین تکلیف شود؛ اما
در اواخر اسفند ماه گذشته با حضور نمایندگانی از پنج
عضو کمیته ماده  ۲در بانک مرکزی و با حضور معاون
ارزی این نهاد ،مورد بررسی قرار گرفت .در این جلسه
همچنین نماینده وزارت نفت ،سازمان برنامه ،وزارت
اقتصاد و وزارت صمت موضوعاتی را مطرح کردند و
سرانجام پس از بحث و بررسی ،این بسته پیشنهادی به
 ۱۴بند افزایش یافت.

افزایش تولید اقالم پیشگیری
از ویروس کرونا
مدیرکل دفتر صنایع برق ،فلزی و لوازمخانگی
ضمن اشاره به افزایش تولید اقالم مرتبط با پیشگیری
از ویروس کرونا از  ۱۰۰برابر شدن تولید لوازمخانگی
خبر داد و گفت که رکورد تولید لوازمخانگی در سال
 ۱۳۹۹شکسته شد .کیوان گردان در گفتوگو با ایسنا،
اظهار کرد :در زمینه صادرات ماسک با وجود مازاد تولید
حساسیتهای وجود داشت که در نهایت مقرر شد
وزارت صمت در صورتی مجوز صادرات صادر کند که
سازمان غذا و دارو با آن موافقت کند .در مورد سایر اقالم
پیشگیری کرونا نیز وضعیت به همین شکل است ،چراکه
آمار اصلی مصرف این اقالم در دست وزارت بهداشت
است .وی در ادامه درباره وضعیت تولید اقالم مرتبط با
پیشگیری از شیوع ویروس کرونا ،گفت :تولید ماسک سه
الیه از  ۲۰۰هزار عدد در ابتدای شیوع ویروس کرونا،
روزانه به  ۲۷میلیون عدد رسید و افزایش  ۱۳۵برابری
داشت .همچنین تولید ماسک  N۹۵از  ۵۰۰۰عدد روزانه
به یکمیلیون و  ۶۶هزار عدد رسید که  ۲۱۳برابر افزایش
رشد داشته است .همچنین به گفته این مقام مسئول
تولید دستکش طبی در مدت یاد شده سه برابر شده و از
دو میلیون عدد روزانه به  ۶میلیون عدد رسیده است .تولید
لباس یکسره (کاورال) نیز از  ۱۱۶عدد روزانه به  ۳۲هزار
عدد و تولید شیلد محافظ صورت از  ۷۰عدد روزانه به ۲۱
هزار عدد رسیده است .مدیرکل دفتر صنایع برق ،فلزی و
لوازمخانگی در ادامه درباره وضعیت تولید لوازمخانگی در
سال گذشته اظهار کرد :برنامه ریزی شده بود که تولید
انواع لوازمخانگی در سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۸
بیش از  ۳۰درصد رشد داشته باشد و از  ۹میلیون به ۱۲
میلیون دستگاه برسد ،اما به  ۱۵میلیون دستگاه رسید که
یک رکورد تاریخی محسوب میشود .به گفته وی در
حال حاضر نیاز کشور در بخش لوازمخانگی بزرگ به
طور کامل در داخل تأمین میشود ،اما بعضی از اقالم
کوچک هنوز تولید نمیشود که برای برخی از آنها
برنامهریزیهایی انجام شده و بخشی هم باید اقتصادی
باشد تا تولید شود.
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با ثبت  14رکورد تاریخی در  ۷۵روز

رکورد «رکوردها» در فوالد مبارکه شکسته شد
فوالد مبارکه در راستای لبیک به منویات مقام معظم رهبری
و پاسخ به تقاضای داخلی و خارجی ،موفق شد در  ۷۵روز پایانی
سال  ،۱۳۹۹تنها  ۱۴رکورد در ناحیه فوالدسازی و ریختهگری
مداوم به ثبت رساند و ازاینحیث رکورد تازهای را ثبت کند.
به گزارش روابطعمومی فوالد مبارکه ،کاربرد گسترده فوالد
در صنایع مختلف و افزایش جمعیت باعث شده تا تقاضا برای
این محصول کلیدی هرساله افزایش یابد؛ بنابراین الزم است
تولیدکنندگان نیز گامبهگام در راستای تامین این حجم تقاضا
بکوشــند .این مسئله در شرایط سیاسی  -اقتصادی ایران که
از تحریمهای بینالمللی گسترده رنج میبرد ،اهمیت ویژهای
دارد .عالوهبرآن با توجه به حجم واردات محصوالت فوالدی
و خروج ارز از کشور ،تقویت فوالدسازان داخلی قدرتمند بهویژه
حمایت از طرحهای توســعهای شــرکت فوالد مبارکه نقش
قابلتوجهی در جلوگیری از خروج ارز از کشور خواهد داشت.
این شرکت با بررســی تقاضای داخلی و خارجی در حوزه
فوالد کوشیده تا علیرغم همه تحریمها و دشواریهای تولید
در کشور ،فرآیند توسعهای پیوسته خود را به پیش برد و نقش
پررنگــی را در بخشهای مختلــف از جمله تولید فوالد خام
(تختال) و در نهایت ورقهای فوالدی ایفا کند.
 Áکسب رکوردها؛ پاسخی به نیازهای داخلی و
صادرات
در حقیقت فوالد مبارکه با تهیه برنامههای تولیدی مختلف
و کســب رکوردهای متعدد در تالش است تا عالوه بر قدرت
نمایی در عرصه تولید فوالد کشــور ،ضمن پاســخ کامل به
نیازهای داخلی بخشی از تقاضای بینالمللی را نیز تامین کند.
ثبت  ۱۴رکورد مختلف در کمتر از  ۷۵روز پایانی ســال ۱۳۹۹
تنها توسط ناحیه فوالدسازی و ریختهگری مداوم فوالد مبارکه،
مهر تائیدی بر قدرت این شرکت در عرصه تولید خام است.
در همین راســتا عباس محمدی ،مدیر تولید فوالد ناحیه
فوالدســازی و ریختهگری مداوم شــرکت فوالد مبارکه ،در
گفتوگو با خبرنگار فوالد درباره جزئیات رکوردهای پی در پی
این بخش اظهار کرد :فوالد مبارکه در سال گذشته و به ترتیب
در تاریخ  ۳۰بهمن ماه رکورد  ۱۳۵ذوب روزانه ۱۷ ،اســفندماه
رکورد  ۱۳۸ذوب و  ۱۸اسفندماه (کمتر از  ۲۴ساعت نسبت به

رکورد پیشــین) نیز رکورد  ۱۴۰ذوب در واحد فوالدسازی به
ثبت رساند .همچنین در مجموع رکورد تولید ماهیانه تختال در
اسفندماه سال گذشته از  ۶۰۰هزار تن عبور کرده و به  ۶۶۰هزار
تن رسید که خود رکورد جدیدی محسوب میشود.
وی افــزود :عالوه بر این ۱۸ ،اســفندماه  ۹۹بیش از ۳۱
هزار تن متریال شامل آهن اسفنجی ،آهک ،دولومیت و ...به
کورههای قوس الکترویکی وارد شــده که رکورد دیگری در
این ناحیه به شمار میرود.مدیر تولید فوالد ناحیه فوالدسازی
و ریختهگری مداوم شرکت فوالد مبارکه ادامه داد :همچنین
رکورد کمتریــن مصرف انرژی برای یکــی از کورهها (۵۱۲
کیلووات ساعت بر تن مذاب) در این تاریخ هم به ثبت رسیده
اســت .این مقدار به طور متوسط  ۵۴۶کیلووات ساعت بر تن
مذاب برای سایر کورهها بود .عالوه بر این در  ۲۴اسفندماه ۹۹
نیز رکورد حمل  ۳۱۲۰تن هات بریکت (نوعی متریال ورودی
به کورههای قوس الکتریکی و مشابه با آهن اسفنجی) طی ۲۴
ساعت به ثبت رسید.
محمدی ادامه داد :همچنین رکورد انتقال  ۱۵۸۶تن آهک
در  ۱۸اسفندماه ،انتقال  ۹۹۱تن دولومیت در  ۲۰اسفندماه سال
گذشته و رکورد حمل  ۷۰سبد  ۵۰تنی قراضه نیز در  ۱۶بهمن
ماه نیز محقق شده است.

وی اظهار کرد :فارغ از رکوردهای فوق ،در  ۱۹دی ماه سال
قبل موفق به ثبت رکورد  ۲۲ذوب با یک کوره (شــماره یک)
شدیم .برای درک بهتر این رکورد باید خاطرنشان کرد متوسط
هر کوره تقریبًا  ۱۵ذوب است .بسیاری از فوالدسازان خارجی
هزینههای هنگفتی برای افزایش ظرفیت کورهها به  ۲۱ذوب
در روز انجام میدهند در حالی که ما به راحتی و با برنامهریزی
دقیق از  ۲۱ذوب در روز نیز فراتر رفتیم.
 Áفوالد مبارکه برخی فوالدسازان جهانی را به
چالش کشیده است
همچنین مدیر تولید فوالد ناحیه فوالدسازی و ریختهگری
مداوم شــرکت فوالد مبارکه گفــت :مجموعه فوالد مبارکه،
مجموعهای پویا با کارکنان با انگیزه و همچنین توانایی و همت
باال است که تحت یک سیستم مدیریتی هشیار ،توانمند و خبره
توانســته خود را در سطح بزرگترین فوالدسازان جهان نشان
دهد و حتی شاخصهای و پارامترهای تولید فوالد آن بعضی از
فوالدسازان را به چالش بکشاند .این تنها در صورتی رخ میدهد
که یک مجموعه توانمند باشد.
محمدی با بیان اینکه بخش فوالدســازی شرکت فوالد
مبارکه بر اساس تولید ماهیانه  ۶۰۰هزار تن اسلب طراحی شده
اســت ،گفت :این در حالی اســت که در اسفندماه سال  ۹۹از

ظرفیت اسمی تولید  ۶۰۰هزار تن در ماه پیشی گرفته و به ۶۶۰
هزار تن رسیده دست یافتیم.
 Áبهبود نقاط گلوگاهی؛ راز افزایش تعداد ذوب
در فوالد مبارکه
مدیر تولید فوالد ناحیه فوالدســازی و ریختهگری مداوم
شــرکت فوالد مبارکه درباره نحوه دســتیابی این شرکت به
رکوردهــای پیاپی تصریح کرد :با پیشــنهاداتی که از طریق
مجموعه عملیاتی و پشتیبانی سازمان دریافت شد ،با بهبود نقاط
گلوگاهی سعی شد تا زمان خواب تجهیز (زمان بین دو ذوب؛
( power off timeکاهش یابد .با این روش موفق شــدیم
تعداد ذوب در روز کورهها را افزایش دهیم.
 Áثبت رکورد تولید  ۷میلیون تن فوالد خام در
سال
قاسم خوشــدل پور ،مدیر واحد ریختهگری مداوم و تولید
اسلب فوالد مبارکه ،نیز درباره رکوردهای این بخش در سال
گذشته اظهار کرد :با برنامهریزیهای انجام شده شرکت فوالد
مبارکه با ثبت رکورد تولید  ۶۶۰هزار تن تختال در اسفندماه به
رکورد تولید  ۷میلیون تن تختال در ســال  ۹۹دست یافت که
رکورد قابلتوجهی برای این شرکت به شمار میرود.
 Áتولید تختــال  2۵0و  ۳00میلیمتر در فوالد
مبارکه
وی افزود :از نیمه دوم دی ماه ســال  ۹۹تا پایان این سال،
رکوردهای متعددی به ثبت رسیده است که فارغ از سه رکورد
 ۱۳۸ ،۱۳۵و  ۱۴۰ذوب ،میتــوان بــه تولید تختال ( ۲۵۰در
ماشین شماره  )۲در  ۱۸دی ماه و تولید تختال  ۳۰۰در  ۲۸دی
ماه اشاره کرد.مدیر واحد ریختهگری مداوم و تولید اسلب فوالد
مبارکه درباره اهمیت تولید تختالهای ضخیم گفت :اهمیت
مسئله در تولید ورقهای خاص با گریدهای  Apiاست .شاید
نتوان این تختالها را در فوالد مبارکه نورد کرد اما شرکتهای
فوالدی دیگری هستند که میتوانند این نوع تختالها را نیز
نورد کرده و به ورقهای مورد اســتفاده در صنایع نفت و گاز
و به طور کل صنیع دریایی تبدیل کنند .این تختالها خوراک
نوردهایی در سطح کشــور بوده و باعث رونق اقتصادی سایر
فوالدسازهای کشور و همچنین مانع خروج ارز از ایران میشود.

برگزاری آیین معرفی مدیران جدید شرکت آبفا استان اصفهان
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت:
دردهه اخیر با وجود اینکه شرکت آبفا بعضا با تنگناهای مالی
و محدودیت منابع آبی مواجه بوده اما به واسطه برخورداری از
نیروی انسانی متعهد و متخصص توانست بر مشکالت غلبه
کرده و خدمات پایدار به مشترکین ارائه دهد.
به گزارش اصفهان امروز ،هاشم امینی در آیین نکوداشت
مدیران بازنشسته و معرفی مدیران جدید شرکت آب و
فاضالب استان اصفهان با بیان اینکه دردهه اخیر شرکت
آبفا در بسیاری از زمینهها به رشد و شکوفایی قابل توجهی
دست یافته ،اظهار داشت :فعاالن صنعت آبفا در اصفهان
بی وقفه درصدد ارتقای کیفیت خدمات به مردم در سطح
استان هستند بهطوریکه شعار سال  ۱۴۰۰از سوی شرکت
آبفا استان اصفهان حفظ ارزش آب ،ارتقای دانش سازمانی،
خدمات نوین و پایدار نامگذاری شد.
وی افزود :همه فعاالن صنعت آبفا باید در طول سالهای
خدمت به گونه ای عمل کنند که به واسطه انجام درست و
دقیق وظایف خود ردپای صحیحی برای نسلهای بعدی در

این شرکت بزرگ خدماتی از خود به یادگار بگذارند.
مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان با اشاره به عدم
بارندگیهای کافی در سال آبی جاری گفت :بارندگیها در
بسیاری از حوضههای آبریز کشور کمتر از حد نرمال بوده
است ،براین اساس بدنه مدیریت جدید شرکت باید با تالش

گشایش طرحهای شرکت برق اصفهان
در پویش هر هفته الف-ب-ایران
طرحهای توسعه و احداث و اصالح و بهینه سازی شرکت
توزیع نیروی برق استان اصفهان روز سه شنبه با حضور ویدئو
کنفرانسی رضا اردکانیان وزیر نیرو و در نخستین هفته پویش
«هر هفته -الف -ب -ایران» در ســال  ۱۴۰۰افتتاح شد.
به گزارش ایرنا ،افتتاح همزمان پنج طرح بزرگ شبکه توزیع

نیروی برق کشور در قالب هشت هزار و  ۱۴۲طرح توسعه،
احداث ،اصالح و بهینه ســازی شبکه برق در  ۳۱استان با
حضور ویدئو کنفرانســی وزیر نیرو و شماری از مسووالن
وزارت نیرو ،شــرکت توانیر و مدیران عامل شــرکتهای
توزیع برق کشور همراه بود و  ۱۶طرح شرکت توزیع نیروی
برق اســتان اصفهان نیز به صورت همزمان افتتاح شــد.
طرحهــای «ســاخت و ســاز» و «ســاز و کار» افتتاحی
ایــن شــرکت در محورهــای تامیــن بــرق ،اصالح و

بهینه سازی شــبکههای شــهری ،کاهش تلفات انرژی
الکتریکی ،ایجاد قدرت مانور ،توســعه و بهبود سامانههای
روشــنایی معابر ،تعویــض کنتور و کاهش پیک اســت.
ایــن طرحها در  ۲۳شهرســتان ایــن اســتان از جمله
سمیرم ،شهرضا ،دهاقان ،کاشــان و آران بیدگل ،خمینی
شــهر ،نجــف آبــاد ،برخــوار و
فالورجان به بهره برداری رســید.
همچنیــن هشــت مــورد از این
طرحها با حجم ســرمایه گذاری
 ۶۴۸هــزار و  ۵۳۵میلیــون ریالی
در زمینه تامین برق ،توســعه فیدر
جدید ،ایجاد قدرت مانور و توسعه و
بهبود شبکه روشنایی معابر ،کاهش
پیک و دیسپاچینگ در شهرستان
اصفهــان به بهره برداری رســید.
در اولـین هفته پـویش سال ،۱۴۰۰
در مجموع  ۱۶طرح شرکت توزیع
بـــرق اســتان اصفهان همزمان
با ســایر طرحهای شــرکتهای
توزیع برق کشــور با حجم سرمایه
گذاری یک میلیارد و  ۶۷۵میلیون
ریال بــه بهــره برداری رســید.
در پایــان مراســم نخســتین
هفتــه پویــش #هرهفته-الف-
ب-ایــران اســتان اصفهــان در
ارزیابــی شــاخصهای کلیــدی شــرکتهای توزیع در
ســال  ۹۹موفق بــه دریافت لــوح تقدیــر و تندیس در
حــوزه طرحهای هما ،ســمن ،چــاوش و اصــالح ولتاژ
شــبکه ،کاهش تلفــات و تدوین برنامههای  ۰۹۹شــد.
پنج طرح بزرگ شبکه توزیع نیروی برق در سطح ملی امروز
در قالب هشت هزار و  ۱۴۲طرح توسعه ،احداث ،اصالح و
بهینهسازی شبکه برق در  ۳۱استان ،با حجم سرمایهگذاری
 ۲هزار و  ۹۰۰میلیارد تومان افتتاح شد.

شبانهروزی و به کارگیری دانش و تخصص الزم درصدد
تأمین آب شرب پایدار مردم در شهرها و روستاهای استان
باشند.
امینی اعالم کرد :با ایجاد زیرساختها و به کار گیری از
دانش روز ،خدمات شرکت آبفا را داخل منازل مردم رساندیم

و دیگر نیاز به حضور مردم برای دریافت خدمات به شرکت
نیست و سامانه  ۱۵۲۲به صورت شبانهروزی در حال ارائه
خدمات به مردم است.
در این برنامه محمدرضا جواهری به عنوان سرپرست
طرح بازسازی شبکه فاضالب شهر اصفهان ،مهرداد
خورسندی سرپرست دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی،
حسین اکبریان سرپرست دفتر امور قراردادها ،مجتبی اورنگی
سرپرست دفتر بهرهبرداری و توسعه تأسیسات تأمین ،تصفیه و
خطوط انتقال آب ،محسن سلمانی سرپرست دفتر حسابرسی
و نظارت مالی ،عباس عباسی خاک به عنوان سرپرست مرکز
مدیریت ارتباط با مشتریان ،روح اهلل سعیدی سرپرست دفتر
سامانه خدمات غیرحضوری ،محمدحسین مسلمی سرپرست
امور مالی و حسن گلی سرپرست دفتر برنامهریزی و بودجه
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان معرفی شدند.
همچنین به پاس  ۳۰سال خدمت بی وقفه از آقایان
محسن بیشه ،سید اکبربنی طبا و احمد پورمحمد باقر تجلیل
به عمل آمد.

هشدار سازمان حمایت
به مرغ فروشان
ســازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در
اطالعیــهای اعالم کرد که عرضه هرگونه مرغ قطعهبندی
شده ممنوع است و با متخلفان برخورد میشود.
به گزارش ایسنا ،سازمان حمایت
با اشاره به مصوبات قرارگاه ساماندهی
بازار مرغ که بر اســاس آن هرگونه
عرضه مرغ قطعهبندی شده و یا طعم
دار کردن قطعات مرغ ممنوع اعالم
شــده ،تأکید کرد که با متخلفان به
شدت برخورد میشود.
بر اساس این اطالعیه ،بازرسان
این ســازمان و سازمانهای صمت
اســتانها بــرای کنتــرل فروش
مــرغ به قیمت مصــوب ،مصوبات
جدید را در سراســر کشور بهطور مستمر و پیوسته پایش و
در صورت مشــاهده هرگونه تخلف پرونده متخلفان را به
تعزیرات حکومتی ارســال خواهند کرد.همچنین بر اساس
هماهنگیهای صورت گرفته با سازمان تعزیرات حکومتی ،به
این پروندهها در اولویت رسیدگی ،با متخلفان برخورد و رأی
صادر خواهد شد.این اطالعیه به منزله ابالغیه رسمی تلقی
شده و اجرای آن برای تمامی واحدهای مربوطه الزامی است.
سازمان حمایت در پایان این اطالعیه از افزایش تولید و
تهیه تمهیداتی برای افزایش عرضه مرغ در بازار خبر داده و
از شهروندان درخواست شده در صورت مشاهده و مواجهه با
هرگونه تخلف در این زمینه ،موضوع را جهت رسیدگی سریع،
از طریق مراجعه حضوری و یا انعکاس به شماره تلفن ۱۲۴
در سراسر کشور اعالم کنند تا در اسرع وقت مورد پیگیری و
رسیدگی قرار گیرد.
سال گذشته قیمت مصوب مرغ در ستاد تنظیم بازار دو
بــار افزایش یافت و در نهایت قیمت مصوب آن  ۲۰هزار و
 ۴۰۰تومان شد؛ اما در اسفندماه قیمت هر کیلو گوشت مرغ
به بیش از  ۴۰هزار تومان هم رسید .در نهایت با وجود اینکه
دبیر ستاد تنظیم بازار اعالم کرده بود قیمت مصوب مرغ تا

پایان ماه رمضان تغییر نمیکند ،دوازدهم فروردینماه قرارگاه
ســاماندهی مرغ کشور به ریاست وزیر جهاد کشاورزی و با
حضور نمایندگانی از ارگانهای مختلف از جمله قوه قضاییه و

وزارت صمت در آخرین جلسه خود مسئول ساماندهی تولید
گوشت مرغ شــد و در اولین جلسه کاری خود نرخ مصوب
مرغ را  ۴۵۰۰تومان افزایش داد .بر این اساس حداکثر قیمت
مصوب مرغ گرم برای مصرفکننده کیلویی  ۲۴هزار و ۹۰۰
تومان تعیین شده است.
همچنین قیمت مرغ منجمد در سرد خانه کیلویی  ۱۸هزار
و  ۸۰۰تومان ،قیمت مرغ منجمد برای مصرفکننده کیلویی
 ۱۹هزار و  ۸۰۰تومان ،قیمت مرغ زنده در کشتارگاه کیلویی
 ۱۷هزار و  ۱۰۰تومان ،قیمت مرغ آماده طبخ در میدان بهمن
تهران کیلویی  ۲۳هزار و  ۳۰۰تومان تعیین شد.
گفتنی اســت که با توجه به تخصیــص ارز دولتی یه
نهادههای دامی قیمت مرغ از سوی ستاد تنظیم بازار رعایت
میشود و همه واحدهای توزیعی و تولیدی باید آن را رعایت
کنند ،اما شــرایط در ماههای اخیر به گونهای پیش رفته که
تنها تعداد محدودی از فروشگاهها ،مرغ را تحت عنوان مرغ
دولتی یا تنظیم بازاری به نرخ مصوب عرضه میکنند و مردم
هم برای تهیه آن در صفهای طوالنی منتظر میمانند که
در شرایط تشــدید ویروس کرونا ریسک ابتال به بیماری را
باال میبرد.
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سرپرستمنطقه2عملیات
انتقال گاز ایران منصوب شد
مجید مصدقی به عنوان سرپرست منطقه  ۲عملیات
انتقال گاز ایران منصوب شد .به گزارش روابط عمومی منطقه
دو عملیات انتقال گاز ،طی حکمی از طرف مهدی جمشیدی
دانا مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران ،مجید مصدقی به
عنوان سرپرست منطقه  ۲عملیات انتقال گاز منصوب شد و
از تالشهای سید مجتبی گلستانه مدیر اسبق این منطقه که
در سال جاری به افتخار بازنشستگی نائل میگردد ،قدردانی به
عملآمد.

افزایش 10درصدی تولید برق
درنیروگاهاصفهان
تولید برق نیروگاه اصفهان تا پایان اسفندماه  ۹۹بیش از ۱۰
درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است.
به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق اصفهان،
مهندسعبدالرضاجعفری،سرپرستشرکتمدیریتتولیدبرق
اصفهان ،با اعالم این خبر افزود :واحدهای بخاری مولد برق
نیروگاه اصفهان تا پایان اسفندماه  ۹۹بیش از سه میلیارد و ۳۰۸
میلیون و  ۲۷۰هزار کیلووات انرژی الکتریکی خالص تولیدی را
به شبکه سراسری برق کشور تحویل داده که این مقدار تولید
برق در نیروگاه اصفهان ده درصد نسبت به مدت مشابه سال
قبل افزایش یافته است .وی گفت :نیروگاه اصفهان دارای پنج
واحد بخاری مولد برق با ظرفیتهای متنوع و مجموع توان
اسمی تولید  ۸۳۵مگاوات برق است که در صورت تأمین آب
و سوخت مورد نیاز ،قادر به تولید مقدار معادل برق مورد نیاز
کالنشهر اصفهان در اکثر فصول سال و تحویل به شبکه
سراسری برق کشور خواهد بود.

خدمت به کارکنان ارتش از
افتخاراتشرکتتوزیعبرق
اصفهان
با تجهیز یک باب پست زمینی به ظرفیت  ۵۰۰کیلوولت
آمپر واقع در خیابان جانبازان برقرسانی به  ۲۰۴واحد مسکونی
کارکنان ارتش عملیاتی شد .مهندس ایرج مصیب مدیر اسبق
برق منطقه ۵گفت :در این پروژه نزدیک به یک کیلومتر شبکه
فشار متوسط و فشار ضعیف زمینی احداث شده است .وی
خاطرنشان کرد :هزینه این پروژه بالغبر ۷۰۰میلیون تومان بوده
است .گفتنی است :در سالی که گذشت  ۲۳۷۰انشعاب جدید در
اختیار متقاضیان قرار گرفت که از این تعداد به  ۱۶۴۸انشعاب
خانگی بوده است.

در مدار قرار گرفتن دو کیلومتر
شبکه هوایی در منطقه2
اصفهان
دو کیلومتر شبکه متوسط و ضعیف هوایی در خیابان رباط
سوم کوچه حکیما در مدار قرار گرفت .مهندس داریوش باروتی
مدیر برق منطقه  ۲با اعالم این خبر گفت :این پروژه در دو فاز
صورت گرفت که در فاز اول شبکه فشار متوسط و یک دستگاه
ترانس ۳۱۵کیلوولت آمپر احداث شد و در فاز دوم اصالح شبکه
فشار ضعیف و تبدیل به کابل خود نگهدار صورت گرفت .وی در
ادامه گفت :در مناطقی از شهرهای بزرگ با توجه به وجود بافت
شهری فرسوده و وجود معابر بسیار کمعرض و غیراستاندارد
عدم وجود حریم و فضای كافی و مناسب برای سیمهای هوایی،
استفاده از کابلهای خود نگهدار بهترین انتخاب است .مهندس
باروتی خاطرنشان کرد :افزایش قابلیت اطمینان شبكه در مقابل
شرایط جوی ،كاهش هزینه شاخه زنی در مناطق مشجر؛
كاهش میزان استفادههای غیرمجاز از برق؛ كاهش انرژی توزیع
نشده به مقدار قابل مالحظه از مزایای کابلهای خود نگهدار
بوده است .وی اظهار داشت :هزینه این پروژه بالغبر ۴۰۰میلیون
توماناست.

دیدار مدیر مخابرات اصفهان با
مدیرپستبانکاستان
مدیر مخابرات منطقه اصفهان به همراه معاون مالی و
پشتیبانی این مجموعه ،با حضور در دفتر مدیر شعب پست
بانک استان ،با وی دیدار و گفتگو کرد .به گزارش روابط عمومی
مخابراتمنطقهاصفهان،اسماعیلقربانیمدیرمخابراتمنطقه
اصفهان در این دیدار صمیمی که برگزار شد؛ ضمن تبریک
سال جدید و اعیاد شعبانیه ،بر همکاری دو جانبه پست بانک
و مخابرات در جهت گسترش خدمترسانی بهتر به هم
استانیهای عزیز تأکید کرد .افشین کالنی مدیر شعب پست
بانک استان نیز با استقبال از پیشنهاد افزایش سطح همکاری
دو جانبه آمادگی مجموعه متبوع خود را برای مذاکرات کاربردی
در راستای همافزایی جهت توسعه خدمات و سرویسهای
مخابراتی در سطح استان اعالم کرد.

معرفی مشاوران رسانه و امور
بانوانمخابراتاصفهان
مشاوران رسانهای و امور بانوان مدیر مخابرات منطقه
اصفهان معرفی شدند .به گزارش روابط عمومی مخابرات
منطقه اصفهان ،در جلسه شورای فرهنگی که روز چهارشنبه
در سالن جلسات ساختمان ستاد این مجموعه برگزار شد ،طی
احکامی ،سید محمدحسین مدنیان به عنوان مشاور رسانهای
و فرشته صبائی به عنوان مشاور امور بانوان مدیر مخابرات
منطقه اصفهان معرفی شدند .گفتنی است در این جلسه ،از
فعالیتهای فاطمه مشتاقیان در زمان تصدی مسئولیت مشاور
امور بانوان قدردانی و برای مشاوران جدید ،آرزوی موفقیت
و بهروزی شد.
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صعود سپاهان در تازهترین
ردهبندیجهانی
ســایت فوتبال دیتابیس ،جدیدترین ردهبندی
باشگاههای فوتبال جهان را اعالم کرد که تیم فوتبال
پرســپولیس در رده اول ایران ماند .شــاگردان گل
محمدی در این ردهبندی با کســب  1599امتیاز
با ســه پله ســقوط در رده جهانی در جایگاه 113
جهان قرار گرفتند .البته سرخ پوشان در ردهبندی
قاره کهن بدون تغییر در رده پنجم ماند .بر اساس
این گزارش ،تیم استقالل هم مثل گذشته در رده
دوم ردهبندی ایران و یازدهم آسیا قرار گرفت .البته
آبی پوشان هم در ردهبندی جهانی با  10پله سقوط
رده  225جهان ایستادند .سپاهان بهعنوان تیم سوم
ایران و  19آســیا قرار گرفت اما زردپوشان اصفهان
در رده جهانی با یک پله صعود در رده  309جهان
قرار گرفتند.

چهارشنبه |  18فروردین  | 1400ســـال هفدهم | شـــمــاره 4۰4۰
شماره ارسـال پـیامک | 30007446:تلفن ارتـباط خوانندگان 36293750 :

www.esfahanemrooz.ir
info@esfahanemrooz.ir

منهای فوتبال

طالیی پوشان اصفهانی با محرم بهسوی قهرمانی خیز برداشتهاند

سپاهان نزدیکتر از هميشه به جام بيستم

فرم خوب سپاهان در آستانه
یکسوم پایانی فصل
تیم فوتبال ســپاهان در آستانه یکسوم پایانی
فصل به فرم خوبی رســیده اســت .تیــم فوتبال
سپاهان در حالی هفته نوزدهم لیگ برتر فوتبال را
با پیروزی مقابل ســایپا و پس گرفتن صدر جدول
از پرســپولیس به پایان رساند که به نظر میرسد
این تیم به مطلوبترین فــرم خود در فصل اخیر
رسیده است .شاگردان نویدکیا در حالی در آستانه
یکسوم پایانی فصل به بهترین فرم خود رسیدهاند
که در شش هفته اخیر با شش بر پیاپی ،چهار کلین
شیت و  15گل زده آمادهترین تیم لیگ ایران نشان
دادهاند .پیش از سپاهان فقط پرسپولیس در فصل
جاری موفق به کسب پیروزی در شش بازی پیاپی
شده بود .حاال باید دید این تقابل نزدیک و تنگاتنگ
بین پرسپولیس و سپاهان به سود کدام تیم به پایان
خواهد رســید و در پایان فصل جــام قهرمانی در
کلکسیون افتخارات کدام باشگاه جا خوش خواهد
کرد.

محبی از سر شکسته
نمیترسد
محمد محبی اگرچه نتوانست تعداد گلهایش را از
عدد دو فراتر ببرد ،ولی مثل همیشه جنگنده و با تمام
وجود برای تیمش بازی کرد .دوشنبه گذشته یکی
از حساسترین رقابتهای هفته نوزدهم فوتبال ایران
در ورزشگاه دستگردی اکباتان برگزار شد و شاگردان
محرم نویدکیا با نتیجه یکبر صفر در یک بازی سخت
و پرچالش موفق شدند سه امتیاز مسابقه را بهحساب
خودشــان واریز کنند و حاال با کســب  40امتیاز از
 19مســابقه صدرنشین مســابقات لیگ برتر لقب
گرفتهاند .یکی از خوبهای سپاهان در این مسابقه
محمد محبی بود که با شوتی در دقیقه یک مسابقه
بهشدت دروازه شاگردان ابراهیم صادقی را تهدید کرد
و در ادامه همین حمالت بود که گل اول بازی روی
ارسال کرنر احسان حاج صفی و ضربه سر عزت پورقاز
شکل گرفت .محبی که تا دقیقه  83بهعنوان وینگر
چپ تیم در زمین حضور داشت ،در سایر دقایق بازی
هم جنگنده پرتالش ظاهر شد و در یک صحنه که
سپاهانیها فاصلهای با ثبت گل دوم بازی نداشتند،
برخورد شــدیدی با مدافع ســایپا روی خط دروازه
نارنجی پوشان داشت و به دلیل اینکه برخورد شدیدی
میان او و مدافع تیم حریف شکل گرفت ،باکارت زرد
داور جریمه شد .این البته برای نخستین مرتبه نبود
کــه محبی اینطور برای زدن توپ با بازیکن حریف
دچار برخورد میشود و در طول بازی نیز با استفاده از
فیزیک مناسبی که دارد ،چند دوئل را به سود خودش
خاتمــه داد .او پیشتر نیز در دیدار برابر گل گهر در
اثر برخوردی که با یکی از بازیکنان حریف داشــت،
دچار شکســتگی از ناحیه سر شده بود و با بانداژ به
کار خود ادامه داد تا نشان دهد واهمهای از شکستگی
سر ندارد.

هافبک سپاهان برنده دوئل با
ستارهسایپا
جدال دو هافبک بازیســاز سابق پرسپولیس در
هفته نوزدهم رقابتهای لیگ بیستم به سود سروش
خاتمه پیدا کرد .یکی از نکات ویژه تقابل ســایپا و
ســپاهان در ورزشگاه دستگردی اکباتان ،رویارویی
محسن مسلمان و سروش رفیعی بود که در نیمفصل
دوم لیگ شانزدهم از مهرههای کلیدی پرسپولیس
در مسیر اول قهرمانی لیگ برتر با برانکو ایوانکوویچ
بودند .این دو بازیکن که در نیمه دوم لیگ نوزدهم
دوباره در اصفهان باهم همبازی شــدند ،در ابتدای
لیگ بیستم با جدایی محســن مسلمان بار دیگر
در جبهههای مخالف قرار گرفتند و پسازاینکه در
دیدار رفت تقابل دو تیم با تساوی یکبریک خاتمه
یافت ،دوشنبه گذشته دوئل این دو بازیکن طراح و
خوشفکر به سود سروش رفیعی تمام شد .نگاهی
به آمار دو بازیکن نیز نشان از برتری هافبک طالیی
پوشان دارد که در لیگ بیستم به همراه سایر بازیکنان
خط میانی سپاهان و البته اضافه شدن احسان حاج
صفی ،کمربند میانی قدرتمندی را تشکیل دادهاند و
حاال چیزی جز قهرمانی در پایان فصل آنها را راضی
نخواهد کرد.
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سپاهان حاال از هر زمان دیگر خودش را به جام قهرمانی
لیگ بیستم نزدیکتر احساس میکند .صدرنشینی بافاصله
دو امتیازی نسبت به رقیب سنتی ،طالیی پوشان اصفهانی
را به کســب عنوان قهرمانی امیدوارتر از پیش کرده است.
رسیدن به عدد امتیازی  ۴۰در پایان هفته نوزدهم شاگردان
محرم نوید کیا را بهتنهایی در صدر جدول نشــانده و تنها
 ۱۱خوان دیگــر باقیمانده تا طوفــان زرد پنجمین جام
قهرمانی را به هواداران پرشور اصفهانی تقدیم کند .اکنون
محــرم نویدکیا مانده و  ۱۱فینال بزرگ و البته اختالف دو
امتیازی تیمش نسبت به پرسپولیس .اختالف امتیازی که
میتواند به برگ برنده پایان فصل سپاهانیها مقابل رقیب
سرخپوش تهرانی بدل شود .رقیبی که در چند فصل گذشته
همواره سد راه طالیی پوشان شد اما انگار این بار قرار است
طلسم شکسته شود .طلسمی که پس از قهرمانی سپاهان

در لیگ چهاردهم ،پنج فصل متوالی شکسته نشد تا این بار
اسطوره فوتبال اصفهان برای پاک کردن تمام خاطرات تلخ
دستبهکار شود .محرم آمد تا همچون همان لیگ چهاردهم
که خودش نقش اساسی در قهرمانی سپاهان بازی کرد این
بار در قالب سرمربی روح دیگری در کالبد تیمش دمیده و
به همه آشفتگیها پیشآمده پایان دهد .محرم هم کارش
را با حضور در لیگ قهرمانان آسیا آغاز کرد .البته او آنقدر
باهوش بود که علیرضا مرزبان را بهعنوان یک کمکمربی
باهوش کنار دست خودش بنشاند تا کمبود تجربه مربیگری
را بــا مرزبان جبران کند .اهالی فوتبال معتقدند مرزبان که
قبال هم در پرســپولیس و سپاهان دستیار افشین قطبی و
زالتکــو کرانچار بوده ،نقش مهمــی در موفقیتهای این
دو تیم داشــته واالن هم در ســپاهان دست راست محرم
نویدکیاســت و بخش اعظمی از موفقیتهای سپاهان به
خاطر حضور او کنار محرم اســت .البته مرزبان زمانی که
بهعنوان سرمربی در تیمهای پیکان ،پدیده ،خونهبهخونه،

ســیاهجامگان و نفت مسجدسلیمان حضورداشته اما نتایج
خوبی نگرفته اما هر زمان که در تیمی دستیار بوده توانسته
نقش مهمی در موفقیتهای آن تیم داشــته باشد .محمود
کریمی هم بهعنوان دســتیار دوم بازوی اجرایی دیگر نوید
کیا در سپاهان محسوب میشوند .با این کادر فنی دومین
ماموریت محرم حفظ شــاکله اصلی تیم بــود .اتفاقی که
سرمربی سپاهان توانست از پس آن برآید؛ اما مهمتر از همه
باید به تزریق آرامش به بدنه تیم اشــاره کرد که محرم با
تسلط کامل این کار را انجام داده است .سپاهان فعلی تیمی
اســت که هم در داخل زمین و هم بیرون کمبود آنچنانی
را احســاس نمیکند و را راس تیم هم محرم با خونسردی
به کارش ادامه میدهد .بهطور طبیعی چنین تیمی در داخل
زمیــن هم حرفهای فراوانی برای گفتن خواهد داشــت.
اتفاقی که برای سپاهان افتاده و آنها به هیچ حریفی رحم
نمیکنند .تیمی که در هشت دیدار گذشته تنها یکبار طعم
شکست را چشــیده و هفت بازی دیگر را با پیروزی پشت

یاســین ســلمانی پس از اضافه شــدن به ترکیب
سپاهانیها در بازی مقابل سایپا ،فقط چند میلیمتر با ثبت
گل دوم بازی روی یک ضربه تماشــایی فاصله داشت.
ســلمانی که یکی از مهرههای کلیدی تیم جوانان ایران
بود به دلیل لغو مســابقات مقدماتی جام جهانی جوانان
مانند ســایر بازیکنان این تیم ضربه سنگینی را متحمل
شد .این هافبک خالق اما توانسته با درخشش دربازیها
ایــن فقدان را تا حدی جبران کند .ســلمانی در بازی با
سایپا بار دیگر بهعنوان یکی از بازیکنان تعویضی محرم
نویدکیا در شــرایطی وارد زمین شد که تیمش با نتیجه

حاج صفی با سپاهان تنها به قهرمانی
میاندیشد

سر گذاشته است .این بردهای متوالی روحیه تیمی طالیی
پوشــان اصفهانی را تا ســرحد ممکن باالبرده و برد عصر
دوشنبه مقابل سایپا که به فاصله گرفتن آنها از پرسپولیس
انجامید تقریبا نمای جام را برای سپاهانیها وضوح بیشتری
بخشید .نگاهی به دیداریهای پیش روی این دو تیم هم
گواهی است بر مسیر آسانتر پیش رویزردهای اصفهانی.
از سوی دیگر حضور پرسپولیسیها در لیگ قهرمانان آسیا
که عمال آنها را در دو جبهه درگیر میکند فرصت مغتنمی
برای شــاگردان محرم نوید کیا خواهد بود تا فاصلهشان را
با سرخ پوشان تهرانی بیشتر کنند .بههرحال حضور در دو
رقابت سنگین فشار مضاعفی را به پرسپولیسیها وارد خواهد
کرد و این بهترین فرصت برای سپاهانیهاســت تا کار را
چند هفته مانده به پایان لیگ بیستم تمام کنند و قهرمانی
پیشهنگام را جشن بگیرند .البته تمام این پیشداوریها به
شرطی است که همهچیز روند طبیعی خودش را طی کند.
در حال حاضر سپاهان سرحالترین و آمادهترین تیم ایران
است و در تمام خطوط ستارههایی در اختیار دارد که میتواند
کار را برایش درآورد؛ امــا آفتی به نام غرور هم وجود دارد
که ممکن است بالی جان طالیی پوشان اصفهانی شود.
غرور کاذب که گاهی بالی جان تیمها شده است .بر همین
اســاس وظیفه محرم و کادر فنی سپاهان بیش از گذشته
دشــوارتر خواهد بود چراکه باید شاگردانش را در  ۱۲هفته
باقیمانده همچنــان در اوج آمادگی نگه دارد .این آمادگی
شامل حال شرایط فیزیکی و روانی خواهد بود .کمترین افت
فیزیکی یا روحی میتواند آسیبهایی جدی را به زردهای
اصفهانی وارد خواهد کرد و حتی ممکن اســت به قیمت از
دست رفتن جام بینجامد .جامی که سپاهانیها پس از پنج
فصل ناکامی حاال بیش از همیشه خودشان را به آن نزدیک
احساس میکنند .جامی که هواداران همیشگی سپاهان به
آن چشــم امید بستهاند بهویژه که اعجاز محرم نوید کیا را
هم باور دارند.

بدون شــک یکی از انگیزههای جدایی احســان حاج
صفی از تراکتور در تعطیالت زمســتانی تجربه دوباره جام
قهرمانی لیگ برتر به همراه سپاهان بود .او که در تراکتور

امیدهای خود را ازدسترفته میدید در یک تفاهم دوستانه
از جمع تی تی ها جدا شــد و به زادگاه خود بازگشــت .در
تیــم محرم نوید کیا کــه پیش از حضور دوباره احســان
هم نشــانی از یک مدعی داشت و با بازگشت حاج صفی
قویتر شد و با گامهای محکمتری بهسوی جام قهرمانی

این بازیکن چند دقیقه بعــد نیز بار دیگر با یک حرکت
تکنیکی دو ســه بازیکــن ســایپا را در محوطه جریمه
بهصورت عرضی جا گذاشــت و بار دیگر با پای راســت
بــه توپ ضربه زد ولی شــوت او این بار برخالف ضربه
قبلــیاش ،قدرت آنچنانی نداشــت تا منــادی با یک
واکنش خوب مانع از ثبت گل دوم بازی و البته گل سوم
ســلمانی در لیگ بیستم شود .سلمانی پیشازاین مقابل
ذوبآهن و تراکتور موفق به گلزنی شــده است و محرم
نویدکیا از او بهعنوان یک هافبک با ویژگیهای فوتبال
جهانی نام میبرد.

رتبه ذوبآهن در پایان فصل
تکرقمی میشود

حرکت میکند .احســان ابتدا در بازی بــا تراکتور فرمان
پیروزی داد .پاس گل او در دقیقه  ۱۹به ســجاد شهباززاده
زمینهســاز یک پیروزی مهم برای سپاهان شد و سپاهان
که برای تجربه دوباره صدرنشینی
نیاز به برد در برابر ســایپا داشت
خیلــی زود به گل رســید .دوباره
روی پاس گل احسان حاج صفی
و ضربه ســر پورقاز .دل احســان
حــاج صفی برای جــام قهرمانی
تنگشــده و میخواهــد اینقدر
پاسهــای طالیــی و گل خود
را تکــرار کند تا ســپاهان بعد از
سالها یکبار دیگر جام قهرمانی
را تجربــه کند .چهــار قهرمانی
متوالی از سوی پرسپولیس بدین
معنی است که سپاهان چهارفصل
است که قهرمان نشــده و احسان و دوستانش میخواهند
به این انتظار پایان دهند .احســان حاج صفی در سپاهان
جدیتر از همیشــه اســت؛ مصرتــر از دوران حضور در
تراکتــور به این خاطر که جنس ســپاهان برای قهرمانی
جور است.

مدافع ذوبآهن معتقد است این تیم روند صعودی خواهد
داشت و به بردهای خود ادامه میدهد .سید عبدا ...حسینی
درباره برتری ذوبآهن مقابل صنعت نفت اظهار کرد :کامال
از بازی تیم حریف شناخت داشتیم و
با آنالیــز و برنامهریزی بازی کردیم.
به نظرم میتوانستیم با اختالف چند
گل به پیروزی برسیم که فالح زاده
خوب کارکرد و موقعیتهای زیادی
را از ما گرفــت .او ادامه داد :حضور
آقای حسینی تغییر زیادی در روحیه
بازیکنان و سبککاری تیم به وجود
آورده و بچهها بعــد از بردهایی که
داشــتیم ،انگیزه زیادی پیدا کردند.
معتقدم ایــن روند ذوبآهن تا پایان
فصل ادامه پیدا میکند و برای تمام
تیمها دردسر ایجاد میکنیم .مدافع
ذوبآهن درباره اختالف امتیــازی نزدیک تیمها در پایین
جدول گفت :همه گزینههای ســقوط با تغییر کادر فنی و
جذب بازیکن برای مانــدن در لیگ برتر تالش میکنند و
کار ما هم در این شــرایط سخت شده است .بههیچعنوان
کار راحتی نداریــم چون حریفان ذوبآهن هم مثل تیم ما

طلسمشکنیمحرمباسپاهانمقابلسایپا
تیم فوتبال سپاهان ســرانجام توانست پس از سه
تساوی متوالی در لیگهای نوزدهم و بیستم ،نارنجی
پوشــان تهرانی را در اکباتان شکســت دهد .در لیگ
نوزدهم یکی از تیمهایی که برای رسیدن به قهرمانی سد
راه سپاهان و امیر قلعهنویی شد ،سایپا بود .این تیم ابتدا
در ورزشگاه نقشجهان و در روزی که پیام نیازمند رکورد
حسین حسینی گلر استقالل را در دقیقه  ۶۷این مسابقه
پشت سر گذاشت ،سپاهان را با تساوی بدون گل متوقف
کرد و ضربه ســنگینتر را در نیمفصل دوم به طالیی
پوشان اصفهانی زد؛ جایی که شاگردان امیر قلعهنویی
پس از دوران کرونا شروع بسیار خوبی مقابل گل گهر

داشتند ولی در دومین مسابقه در ورزشگاه دستگردی در
شرایطی که به سه امتیاز مسابقه نیاز مبرم داشتند۹۰ ،
دقیقه پشت خط دفاعی سایپا بهجایی نرسیدند و درنهایت
بار دیگر تساوی بدون گل در بازی حاکم شد تا سپاهان
چهار امتیاز را در رقابت با پرســپولیس در دو مصاف با
شاگردان ابراهیم صادقی از دست بدهد .دیدار رفت دو
تیم در لیگ بیستم نیز سناریویی مشابه داشت؛ سپاهان
اگرچه در دیدار رفت خیلی زود در دقیقه چهار و در روز
تولد محرم نویدکیا از سایپا پیش افتاد ولی در دقیقه ۸۴
روی ارسال کرنری که محسن مسلمان داشت دروازه
طالیی پوشــان اصفهانی باز شد و دیگر آنها فرصتی

برای جبران گل خورده و کســب سه امتیاز نداشتند.
درنهایت روز دوشنبه  ۱۶فروردینماه و در شرایطی که
سپاهان با تساوی هم به صدر جدول بازمیگشت ،عزت
پورقاز خیلی زود روی کرنر ارسالی احسان حاج صفی
در دقیقه  ۳دروازه سایپا را باز کرد و این نتیجه تا پایان
پابرجا ماند تا درنهایت سپاهان بتواند پس از روی کار
آمدن ابراهیم صادقی ،سه امتیاز حساس مقابل سایپا
را بهحســاب خودش واریز کند؛ سه امتیازی که برای
سرمربی جوان ســایپا روز بسیار تلخی را رقم زد و در
سوی دیگر صدرنشینی را با دو امتیاز اختالف نسبت به
سرخپوشان به نام طالیی پوشان اصفهانی زد.

۷

طوفان کرونا در گیتی پسند
فروکش کرد

درخشش ستاره جوان سپاهان در ورزشگاه دستگردی
یکبر صفر پیش بود و سایپاییها برای جبران گل خورده
تالش میکردند؛ این بازیکن  ۱۹ساله که نمایشهایش
نوید آینده درخشــانی برای او و فوتبــال ایران میدهد،
پسازاینکه از دقیقه  ۸۳بهجای محمد محبی وارد زمین
شد ،مدافعان و گلر تیم سایپا را بهشدت بهزحمت انداخت
و فاصلهای تا ثبت گل دوم بازی نداشــت .سلمانی چند
دقیقه پــس از ورود به زمین با یک ضربه پای راســت
تماشــایی توپ را باقدرتی مثالزدنی بــه زاویه مخالف
منادی گلر نارنجی پوشــان زد ولی بدشانس بود و ضربه
او پس از برخورد به تیرک عمودی به زمین بازگشــت.

ورزش

در حال برد هســتند ولی ما هم صنعت نفت را شکســت
دادیــم و از رقابت با آنها عقب نماندیم .حســینی اضافه
کرد :شــاید رقابت پایین جدولیها و برد گزینههای سقوط

سرپرست تیم فوتسال گیتیپسند از منفی شدن
تست کرونای تمامی اعضای این تیم خبر داد .ابتدای
سال  1400بود که تست کرونای شماری از اعضای تیم
فوتسال گیتیپسند مثبت شد و آنها به قرنطینه رفتند.
وحید شمسایی و مجید رئیسی ،سرمربی و مربی تیم
گیتیپسند به همراه سرپرست ،مربی دروازهبانان و یک
عضو تدارکات تیم ،افرادی بودند که به کرونا مبتال شدند.
در تستی که دوشنبه گذشته از اعضای تیم گیتیپسند
گرفتند ،مشخص شد هیچیک از اعضای تیم کرونا ندارند
و نتیجه مثبت میان تستها دیده نمیشود .هواکشیان
سرپرست تیم گیتیپسند با تایید این موضوع به تسنیم
گفت :تســت کرونای تمامی اعضای تیم منفی شد و
کامال آماده دیدار با سنایچ ساوه هستیم .من ،شمسایی،
رئیسی و ســایر اعضای تیم که به کرونا مبتال شدیم،
حدود  12روز در قرنطینه بودیم و این بیماری را پشت
سر گذاشتیم.

تداوم اردوی تیم ملی هندبال
ساحلی با مربی اصفهان
ســرمربی اصفهانی تیم هندبال ساحلی نوجوانان
از تالش کنفدراسیون آســیا برای برگزاری رقابتهای
قهرمانی آسیا این رده سنی خبر داد و گفت :تحت هر
شرایطی باید اردوها را برگزار کنیم .مهدی قشقایی راد،
دربــاره اردوی های آمادگی این تیم گفت :طبق اعالم
کنفدراسیون هندبال آسیا برگزاری مسابقات هندبال
ســاحلی قهرمانی آســیا که پیشازاین قرار بود از روز
 13فروردینماه آغاز شــود ،برای مرتبه سوم به تعویق
افتاد .البته ساحلی تنها رشتهای است که برگزاری آن
از ســوی آسیا کنسل نشــده و با توجه به اینکه آسیا
بنا دارد این مســابقات را برگزار کند و این مســابقات
هم حکم انتخابی برای مسابقات قهرمانی سال 2022
جهان را دارد ،باید برگزاری اردوها را تحت هر شرایطی
ادامه بدهیم .وی افزود :بهواسطه شنیدهها فکر میکنم
مسابقات قهرمانی هندبال ساحلی آسیا اواخر شهریور یا
اوایل مهرماه برگزار شود ،بنابراین برنامهریزی اردوها را
فعال بدون اعالم رسمی آسیا بر این تاریخ پیش میبریم
و امیدوارم بتوانیم روند آمادهســازی تیم را مانند سابق
ادامه بدهیم .قشقایی راد ادامه داد :طبق برنامهریزیها
و هماهنگیهــای بهعملآمده با فدراســیون هندبال
و انجمن هندبال ساحلی ،نخســتین اردوی تیم ملی
نوجوانان هندبال ســاحلی در سال جدید از روز بیستم
فروردینماه در شــهر یزد برگزار خواهد شــد .در این
اردو که تا  24فرودین ادامه دارد ،ابتدا دو روز نخســت
را تمریــن و دو روز بعدی را در مســابقات چندجانبه
شهر یزد که به مناسبت «روز یزد» برگزار خواهد شد،
شرکت میکنیم .سرمربی تیم ملی نوجوانان هندبال
ساحلی افزود :فدراسیون هندبال قصد دارد که اردوهای
این تیم همچنان برقرار باشد و این تیم در شرایط ایده آل
به سر ببرد تا زمانی که تاریخ برگزاری مسابقات آسیایی
اعالم شــود .ولی قطعا یکسری مشکالت در این مسیر
خواهیم داشــت که اولین و جدیترین مشکل تداخل
برگزاری اردوهای تیمهای نوجوانان هندبالیست ساحلی
و سالنی است که این مسئله باید مدیریت شود .قشقایی
راد ادامه داد :فکر میکنم اگر قرار باشد بازیکنان در هردو
فیلد فعالیت کنند ،نمیتوانیم روند برگزاری اردوهای
هندبال ساحلی را مانند ســابق ادامه بدهیم .امیدوارم
اولویت اول ساحلی باشد به دلیل اینکه ما قرار است در
سال  2021در مسابقات آسیایی شرکت کنیم و سهمیه
مسابقات جهانی را بگیریم ولی مسابقات تیم سالنی در
سال  2022برگزار میشــود .در این صورت اولویت با
هندبال ساحلی است و بچهها باید بتوانند مثل قبل کامال
در اختیار کادر فنی باشند و تمرکز خود را روی این تیم
بگذارند.

سختترشدنتمرینات
ملیپوشانوالیبال

ادامه پیدا کند ،اما شــک نکنید ذوبآهــن در این جایگاه
نمیماند و رتبه تیم ما بهتر میشــود .باروحیه و شــرایط
فنــی که در ذوبآهن میبینم ،اعتقــاددارم در پایان فصل
نهتنها جزو گزینههای سقوط هستیم ،بلکه رتبه تکرقمی
میگیریم.

همزمان با افزایش آمادگی جسمانی بازیکنان تیم
ملی والیبــال ایران ،تمرینات در ســومین روز اردوی
ملیپوشان سختتر شد .سومین روز اردوی آمادهسازی
تیم ملی ،با انجام تمرینات بدنسازی و توپی در سالن
فدراسیون پیگیری شد .محمدرضا تندروان مربی تیم
ملی والیبال با اشاره به برنامه تدوینشده برای ملیپوشان
بهصورت پلکانی ،افــزود :طبق نظر «والدیمیر آلکنو»
سرمربی تیم ملی ،با افزایش سطح آمادگی بازیکنان،
تمرینات را سختتر و پیشرفتهتر کردیم و تا آخر هفته
شاید به تمرینات ششبهشش برسیم .تندروان درباره
روند تمرینی بازیکنان تیم ملی گفت :در سه روز نخست
اردو ،بیشتر تمرکز بازیکنان و کادر فنی بر روی مسائل
پزشــکی و پیاده کردن پروتکلهای بهداشــتی برای
مقابله با کرونا در اردوی ملیپوشان بود .وی با اشاره به
دوری دوهفتهای بازیکنان از تمرین و مسابقات در ایام
نوروز ،تصریح کرد :از عصر روز شنبه ،تمرینات آمادگی
جســمانی را شروع کردیم که برای برگشت به والیبال
بازیکنان ،تمرینات خاص آشنایی با توپ بعد از دو هفته
دوری داشتیم .کمکمربی تیم ملی والیبال ادامه داد:
خوشبختانه بازیکنان در شرایط جسمانی مناسبی قرار
دارند و به همین دلیل ،عالوه بر تمرینات بدنســازی،
تمرینات توپی مرحله بعدی را شــروع کردیم .سعید
رضایی ازجمله مربیان والیبــال ایران نیز برای حضور
در کادر فنی تیم ملی به این اردو دعوت شــد اما وی
برای رسیدگی به مسائل شخصی ،چند روز مرخصی
گرفت.
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طرح تلهکابین در محوطه باستانی آتشگاه اصفهان ،طرحی
تخریبی نه گردشگری
بعد از شــاه دژ و ُصفه ،این بار نوبت سرنوشت کوه آتشگاه
اصفهان است تا با اجرای طرح تلهکابین نابود بشود ،شهرداری
بهتازگی اتصال فضایی در این محدوده باستانی را مطرح کرده
است ،اتفاقی که میتواند به آسیب و مخدوش شدن منظر این
مجموعه تاریخی منجر شود.
به گزارش ایرنا ،آتشگاه ،یکی از  ۲میراث ارزشمند باقیمانده
از دوران پیش از اســام در اصفهان اســت .این اثر ملی دارای
حریم مصوب و اباغی است و بنابراین هرگونه دخل و تصرف
در حریم و عرصه و آنچه موجب آسیب و یا مخدوش شدن منظر
عمومی آن شود پیگرد قانونی دارد .طرح شهرداری برای ایجاد
ف ّناوری اتصال فضایی از فراز کوه آتشــگاه تا کوه قائمیه برای
بررسی در کمیســیون ماده پنج به اداره راه و شهرسازی استان
اصفهان ارسال شد اما گویا به دلیل ناقص بودن و اخذ نشدن نظر
جهاد کشاورزی ،این طرح مجدد برای تکمیل و رفع نواقص به
شهرداری اصفهان فرستادهشده است .همه اینها در حالی است
که اداره کل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی اصفهان
در جریان این تصمیم و طرح شهرداری برای ایجاد تلهکابین یا
اجرای طرحهای مشابه در حریم یکی از مهمترین و باستانیترین
آثار تاریخی شهر قرار نگرفته است .سؤال این است که شهرداری
اصفهان چرا و چگونه بدون توجه به تجربه دورههای پیشــین
مدیریت شهری در اجرای تلهکابین در کوه صفه و تبعات ناشی
از آن برای شــاه دژ و از همه مهمتر بدون مشورت نهادهای
متولی ،کارشناسان و باستانشناسان دوباره طرح ایجاد تلهکابین
و یا ف ّناوریهای جدید اتصال فضایی را در حریم کوه آتشگاه،
یکی از آثار باستانی اصفهان و ایران مطرح کرده است؟ گرچه
پیشتر تصمیماتی ازایندست بانام رونق گردشگری آثاری چون
شاه دژ را در اصفهان و یا گنجنامه را در همدان و یا در سالها و
ماههای اخیر طاقبستان در کرمانشاه را از دم تیغ گذرانده و تهدید
میکند اما بر اساس کدام سنخیت و یا کدام قانون میتوان در
عرصه و حریم یک اثر باستانی اقدام به ایجاد ف ّناوریهای جدید
کرد؟ شمشیر دو لبه این اقدامات یکسویش آثار میراث تاریخی
است و سوی دیگر گردشگری پایدار است که شوربختانه تحت
لوای نام گردشگری از سوی نهادهای متصدی حمایت میشوند.
شکوه و ابهت کوه آتشگاه در جوار بیشه ناژوان که بستر زایندهرود
از میــان آن میگذرد ،یکــی از بیبدیلترین مناظر تاریخی
و طبیعی در اصفهان اســت .قدمت بناهای خشتی بر فراز کوه
آتشگاه که در منابع تاریخی اصفهان شهره به «مهربین» بوده
اســت به دوران پیش از اسام و کهنتر از ساسانی برمیگردد.
برخی باستانشناسان با استناد به نتایج آزمایش سالیابی به روش
کربن  ،۱۴آتشگاه را یک معبد ایامی دانستهاند که بعدها تبدیل
به معبد مهری شــده است .بیشه ناژوان و نمای زیبای جایگاه
آتش در کوه آتشگاه پیوندگاه میراث طبیعی و تاریخی است که
حاال شهرداری اصفهان درصدد آن شده برای توسعه طرحهای
تفریحی که پیشتر هم در قالب تله ســیژ در بیشــه ناژوان و
هم تلهکابین در کوه صفه تجربه کرده اســت ،این بار ف ّناوری
اتصال فضایی بانام ســازههای سبک را بر فراز کوه آتشگاه تا
کوه قائمیه تجربه کند .طرحی برای درآمدزایی بانام گردشگری
به قیمت دخل و تصرف در حریم یک اثر ثبتی که معلوم نیست
چه تبعاتی برای یک اثر باستانی و یگانه در اصفهان داشته باشد.
واقعیت آنکه چند ســالی است طرحهای تلهکابینسازی بای
جان محوطههای باستانی در دل مناطق کوهستانی ایران شده
اســت .توسعه طرحهای ناپایدار گردشــگری و البته ناموفق از
سوی مدیران شهری در اماکن تاریخی و طبیعی چون گنجنامه
در همدان ،اجرای پایههای تلهکابین بر ُگرده شاه دژ و تخریب
الیههای باستانی و بارگذاریهای بیحسابوکتاب بر دامنه و
فراز کوه صفــه در اصفهان و یا اصرار برای نصب تلهکابین در
طاقبستان کرمانشاه باوجود مخالفتهای کارشناسان ازجمله
اقدامات در جهــت درآمدزایی و جذب گردشــگر در جوار آثار
باستانی و یگانه ایران است که به قیمت گزاف آسیب ،تخریب و
مخدوش کردن منظر عمومی میراث طبیعی و تاریخی تمامشده
یا خواهد شــد .قدرت اهلل نوروزی ،شهردار اصفهان پیشتر در

رتبه  8روزنامه های خصوصی
و رتبه  ۱6در بین  ۱8۰روزنامه کشور
آیین نامه اخالق حرفه ای در لینک «درباره ما»
سایت اصفهان امروز منتشر شده است.

یک فنجان
شعر

در هوایت بیقرارم روز و شب
سر ز پایت برندارم روز و شب

رسانههای شــهرداری اعام کرد :دامنه کوه قائمیه تا رودخانه
زایندهرود و از آنســو کوه آتشگاه تا دامنه رودخانه میتوان تله
ســیژ ،تلهکابین و یا ف ّناوریهای جدید با استفاده از فضا ایجاد
کرد تا افراد از تماشای مناظر زیبای شهر لذت ببرند .دراینباره
مذاکراتی انجامشده که امیدوارم در دستور کار قرار گیرد و در
دوره آینده مدیریت شهری ،به این مهم پرداخته شود.
 Áبه لحاظ قانونی مجوز چنین کاری را نمیدهیم
ناصر طاهری ،معاون میراث فرهنگی اصفهان درباره طرح
اجرای تلهکابین یا هر اتصال فضایی دیگر از کوه آتشگاه به کوه
قائمیه ابراز بیاطاعی کرد و دراینباره گفت :اجازه چنین کاری
را نمیدهیم .چون کوه آتشگاه ثبت میراث است و عرصه تاریخی
محسوب میشود .این اقدامات هم بحث منظری و هم بحث
آســیب به اثر تاریخی را در پی خواهد داشت و ازاینرو به لحاظ
قانونی نمیتوانیم مجوز چنین کاری را بدهیم .طاهری یادآور شد:
هر طرحی نقاط ضعف و قوت دارد .گاهی اوقات ممکن است
طرحی ازنظر زیرساخت گردشگری مناسب باشد اما به منظر آثار
تاریخی آسیب بزند .ممکن است طرحی برای گردشگری منافع
داشــته باشد ولی از سوی دیگر باید تبعات این موضوع را هم
دید که به آثار تاریخی آسیب میزنند .او با تأکید بر گردشگری
پایدار گفت :ما مخالفتی با گردشگری نداریم چون خودمان متولی
آن هستیم اما نباید تجربههایی مثل تلهکابین گنجنامه همدان
تکرار شود .از تجارب و اتفاقات گذشته در نقاط و محوطههای
تاریخی دیگر باید استفاده کرد و به راهحلی رسید که نه میراث
فرهنگی آسیب ببیند و نه مانع توسعه گردشگری باشیم .طاهری
طرح اتصال فضایی کوه آتشــگاه به کوه قائمیه را خام و نپخته
دانست و افزود :طرحهای اینچنینی طرحهای بزرگی هستند که
باید در آنها ماحظات تاریخی و فرهنگی لحاظ شود .زمانی
که گذر مترو از چهارباغ مطرح بود کســی با مترو مخالف نبود
بلکه صحبت بر سر این بود که در کنار مترو و همه طرحهای
بزرگ باید یک پیوســت مطالعات تاریخی و فرهنگی وجود
داشته باشد .علیرضا جعفریزند ،باستانشناس و نویسنده کتاب
«اصفهان پیش از اسام» نیز درباره تصمیمات جدید شهرداری
اصفهان در خصوص اتصال فضایی کوه آتشگاه به کوه قائمیه به
ایرنا گفت :بنای تاریخی روی کوه آتشگاه وجود دارد و بنابراین
بــا این اقدام همان اتفاقی خواهد افتاد که در کوه صفه افتاد .او
افزود :ماچا پیچو (شهری با دیوارههای سنگی در باالترین نقطه
کوهی به همین نام در کشور پرو) یک اثر تاریخی در آمریکای
جنوبی مربوط به تمدن مایا اســت که مردم کیلومترها برای
رسیدن به آن پیادهروی میکنند .درواقع همیشه فکر میکنند
که این ســختی برای دیدار ،آن اثر تاریخی را زیباتر میکند .او
این سؤال را مطرح کرد که باید دید رویکرد شهرداری در ایجاد
این اتصال فضایی چیســت و اگر منظور این نهاد گذر از روی
رودخانه اســت که این اقدام میتواند از جایی دیگر هم انجام
شود و نباید از کوه آتشگاه این اتفاق بیفتد .این باستانشناس با
تأکید بر اینکه شهرداری باید کوه آتشگاه را از این مسئله مجزا

آگهی تجدید مناقصه واگذاری خدمات مختلف جمعيت هالل احمر
استان اصفهان شماره های ()99-16( ،)99-17( ،)99-18( ،)99-19

نوبت اول

جمعيــت هالل احمر اســتان اصفهــان در نظــر دارد :خدمات مــورد نیــاز خود بشــرح ذیــل را از طریق ســامانه تــدارکات
الکترونیکــی دولــت بــه بخــش خصوصــی واگــذار نمایــد .کلیــه مراحل برگــزاری مناقصــه اعــم از خریــد و دریافت اســناد
تــا ارائــه پیشــنهاد قیمــت و بازگشــایی پاکتهــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت (ســتاد) بــه آدرس
 www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است شرکت های واجد شرایط در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سامانه مذکور و دریافت
گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

ردیف

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

مبلغ ضمانتنامه شرکت

1

99-1۶

واگذاری بخشی از امور حمل و نقل

 1۶0/000/000ریال

2

99-1۷

واگذاری و نگهدای تاسیسات برقی و مکانیکی

 240/000/000ریال

۳

99-1۸

واگذاری بخشی از خدمات نظافت و حفظ و نگهداری
ساختمان و محوطه و انجام امور جنبی

 ۷40/000/000ریال

4

99-19

واگذاری بخشی از خدمات حفاظت فیزیکی و مراقبتی

۳00/000/000

تاریخ انتشار :در سامانه  1400/1/17می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه :از سامانه تا ساعت  12روز سه شنبه 1400/1/24
مهلت زمانی ارائه پيشنهاد و ارائه اصل ضمانتنامه به جمعيت هالل احمر استان اصفهان :تا ساعت  8روز دوشنبه تاریخ 1400/2/6
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  10صبح روز دوشنبه تاریخ 1400/2/6
آدرس تحویل ضمانتنامه :اصفهان  -بلوار آیینه خانه  -جمعیت هالل احمر استان اصفهان  -خزانه داری
ثبت نام از طریق دفاتر ثبت نام استانها در سامانه ( )www.setadiran.irو همچنین دفاتر پیشخوان دولت منتخب که در سامانه مشخص می باشد امکانپذیر
می باشد.
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روابط عمومی جمعيت هالل احمر استان اصفهان

@esfahanemrouz

esfahanemrooz

esfahanemrooz

زادروز مهران مدیری

@esfahanemrooz

دادند .آنها برای نیل بدین هدف ،دادههای سالمت ۱۰۸
هــزار فرد را ارزیابی کردند .تقریبًا  ۱۱هزار و  ۵۰۰نفر از
شــرکتکنندگان در این مطالعه به بیماری کووید ۱۹-
مبتال بودند ،درحالیکه تست کرونای افراد دیگر منفی
بود .نتایج بررسیها نشان داد که هیچ ارتباطی بین نوع
گروه خونــی افراد و میزان خطر ابتال به بیماری کووید
 ۱۹و شدت بروز این بیماری وجود ندارد بنابراین افرادنباید نگران این موضوع باشــند که چون گروه خونی
خاصی دارند ،بیشتر از دیگران در معرض خطر ابتال به
بیماری کووید  ۱۹-قــرار دارند ،زیرا در این زمینه هیچ
تفاوت خاصی بین گروههای خونی وجود ندارد .نتایج این
مطالعه در مجله  JAmA Network opeNمنتشر
شد.

تجربه مدرن بازی اسم -فامیل با طعم اصفهانی

یک تیم برنامهنویسی و اســتارت اپی مستقر در مرکز
نوآوری صنایع سرگرمی دانشگاه اصفهان موفق به طراحی
یک بازی موبایلی شدهاند که تجربه مدرن بازی اسم  -فامیل
با معرفی اصطالحات لهجه اصفهانی است.
ســید ابوالفضل شــرافت -برنامهنویس پروژه نسخه
بازی موبایلی ســینجیم در گفتوگو با ایسنا ،اظهار کرد:
بازی موبایلی «سینجیم» ،نسخه مدرن شده و نوستالژی
بازی اســم  -فامیل است که یک بخش اختصاصی برای
کلمات اصفهانی به آن اضافهشده است .عالوه بر اصطالحات
اصفهانی ،مکانهای دیدنی کمتر شناختهشــده اصفهان و
شهرهای خواهرخوانده اصفهان نیز در قالب مسابقات این
بازی معرفی میشوند .او بابیان اینکه در این نرمافزار موبایل
هم میتوان اسم -فامیل بازی کرد و هم اطالعات عمومی
افراد در زمینه لغات اصفهانی به چالش کشــیده میشود،
افــزود :این بازی باهدف معرفی فرهنگ اصفهانی در قالب
کلمات و اصطالحات لهجه اصفهانی طراحیشده و عالوه
بر آشنا کردن جوانان و نوجوانان با این فرهنگ ،لزوم پرهیز
از دورهم جمع شــدن و عمل به شعار در خانه بمانیم برای
مهار این ویروس انتخاب شد .دانشآموخته مهندسی نرمافزار
گفت :این بازی دو لیگ سرعتی و نوستالژی دارد .در لیگ
سرعتی ،باید با یک حریف بهصورت آنالین رقابت کنید و
اســم انسان ،گل ،شهر ،کشور ،میوه ،ماشین و شیء که در
حرف اول مشترک هســتند را در کوتاهترین زمان در بازی
وارد کنید .لیگ نوســتالژی نیز همان اسم-فامیل آشنای
چهارنفره خودمان با همان قوانین شناختهشده است که در دو

مناسبت

موالنا

گروه خونی افراد در افزایش خطر ابتال به
بیماری کرونا موثر است
نتایج یک مطالعه جدید نشان میدهد که گروههای
خونیهای مختلف تأثیری برافزایش یا کاهش خطر ابتال
به بیماری کووید ۱۹-ندارد.
به گزارش ایمنا ،مطالعات پیشین نشــان داد افراد
دارای گروه خونی  Aبیشــتر از دیگران در معرض ابتال
به بیماری کووید  ۱۹-قرار دارند ،درحالیکه خطر ابتال
بــه این بیماری در بین افرادی با گروه خونی  ،oکمتر
از دیگران است .نتایج مطالعات انجامشده در چین ،ایتالیا
و اسپانیا نیز این موضوع را تأیید کردند بنابراین محققان
اعالم کردند که نوع گروه خونی افراد بر میزان خطر ابتال
به بیماری کووید  ۱۹-تأثیر دارد .گروهی از پژوهشگران
بهمنظور بررسی تأثیر گروه خونی برافزایش یا کاهش
خطر ابتال به بیماری کووید  ،۱۹-مطالعه جدیدی انجام

بداند و گفت :حفاریها و کاوشهای آتشگاه انجام نگرفته است.
این محوطه بخشهایی دارد که هنوز نهفته است و بنابراین نباید
چنین اتفاقی در آتشگاه بیفتد .همین را کم داریم که آتشگاه
پایه تلهکابین شود و پوسته نازکی هم که از آثار تاریخی در این
مکانداریم از بین برود.
 Áطرحیناپایدار
او معتقد است که بهجای این طرحهای ناپایدار باید به این
فکر باشــند که منبع آبی که سالیان سال بر فراز کوه آتشگاه
بارگذاری شده است به موزه و مکانی درخور کوه آتشگاه تبدیل
شود .جعفری زند خاطرنشان کرد :بهطورکلی مباحث آثار تاریخی
با مسائلی که در تفکر شهرداری وجود دارد بیگانه است .مسئله
این اســت که فکر میکنند آتشگاه یک کوه است و در باالی
آنیک سازهای وجود دارد که با این اقدامات لطمهای نمیخورد.
آنها متخصص در کنار خودشان ندارند و نمیخواهند هم داشته
باشند .او با اشــاره به حریم مصوب و اباغی آتشگاه اصفهان
افزود :وقتی در کنار کوه آتشگاه اثری بسازید که حتی لطمهای
به الیههای باستانی آن نخورد ،همینکه منظر عمومی یک
اثر تاریخی را با یک عمل و رویکرد مدرن مخدوش کنید پیگرد
قانونــی دارد ،درواقع عاوه بر تخریــب و تهدید اثر مخدوش
کردن منظر عمومی اثر تاریخی غیرقانونی اســت .شــاهین
ســپنتا از فعاالن میراث فرهنگی و عضو انجمن دوســتداران
اصفهان با اشــاره به ســازه بتونی که ســالها پیش بهعنوان
مخزن آب بر فراز کوه آتشــگاه در نظر گرفتهشــده بود ،تردد
بیشازاندازه و غیراصولی در سطح آن و همچنین ساختوساز
در چشمانداز کوه آتشگاه را ازجمله عوامل فرسایشی و تخریبی
دانست که حاال طرحهایی چون تلهکابین با تبدیل این عرصه
تاریخی به ســایت تفریحی تیر خاصی برای آن محســوب
میشود.
 Áطرح تلهکابین تیر خالص به محوطه باستانی
آتشگاه
او افزود :کوه آتشــگاه جنبه تفریحــی ندارد و حتی حضور
تعداد گردشــگر هم باید حسابشده باشد در غیر این صورت
فرســایش تپهای که بناهای خشــتی و در معرض آسیب دارد
تشدید میشــود .از نگاه سپنتا و دیگر اعضا انجمن دوستداران
اصفهان بحث تلهکابین چه ســبک و چه سنگین در آتشگاه
باید منتفی باشــد .او گفت :اتصال کوه قائمیه به کوه آتشگاه از
آثار ثبت ملی و با بناهای خشتی ،غلط و تکرار اشتباه تلهکابین
صفه است .تلهکابین منبعی برای درآمدزایی شهرداریهاست که
خودشان یا بخش خصوصی سرمایهگذاری میکنند تا سالها
بهرهبرداری کنند ولی باید بداننــد که در محدوده آثار تاریخی
سرمایهگذاریهای اینچنینی نادرست است .سپنتا افزود :ما از
میراث فرهنگی میخواهیم که نسبت به این طرح موضع بگیرد
و بههیچوجه و به هر شکل از ادوات تردد در کوه آتشگاه موافقت
نکند ،چراکه بیش از این نباید دســت به ساختار کوه آتشگاه
حتی با انواع سبک اتصاالت بزنند.

رتبه نخست روزنامه های محلی و استانی
سراسرکشور

عضو تعاونی مطبوعات ،انجمن مدیران رسانه

www.esfahanemrooz.ir

سخن بزرگان
كسی كه شهامت قبول خطر نداشته باشد در زندگی به مقصود
نخواهدرسید.
محمدعلیكلی

 2۳ذاریات

گروه نشریات

دور برگزار میشود و رتبهها طبق مجموع امتیازات تنظیمی
شود .البته کیبورد بازی محدودیت حروف دارد و این موضوع
خود چالشی جذاب برای بازیکنان ایجاد میکند .شرافت با
تأکید بر اینکه یادگیری در قالب بازی اثربخشــی باالتری
دارد ،تصریح کرد :جامعه هدف این بازی افراد  ۱۳تا  ۲۸سال
انتخابشدهاند که البته هر فردی که عالقهمند به این نوع
بازیهای موبایلی باشــد ،میتواند از آن استفاده کند .بازی
سینجیم در سایت  siNJimgAme.irیا مارکتهای معتبر
بازار و مایکت قابل دانلود اســت .رابط کاربری این بازی به
سبک دهه شصتی طراحیشده تا به همراه موسیقی خاص
این بازی ،یادآور خاطرات دور نســلهای قبلتر باشد .او به
لیگ «اســفاهان» در این بازی اشاره کرد و گفت :سورپرایز
ویژه بازی سینجیم است ،در این لیگ دو چالش «تابهتا»
«حادقسون» پیشبینیشده که در اولی باید لغات اصیل
و
ّ
اصفهانی را به معانیشــان وصل کنید و در دومی باید این
معانی را در بازی وارد کنید .این فعال حوزه بازیسازی بابیان
اینکه مسابقات این بازی مختص ایام نوروز طراحیشده بود و
در این مدت با استقبال خوب کاربران مواجه شد ،خاطرنشان
کرد :لیگ نــوروزی در تاریخ  ۵تــا  ۱۵فروردینماه برگزار
شــد و افراد درگیر این بازی حدود  ۹هزار کاربر در این بازه
ثبت شــدند .لیگ اسفاهان که شــامل بخشهای تمرکز
اصطالحات اصفهانی است ســه روز یکبار برگزار شد .او
افزود :درمجموع  ۲۳۰هزار بــازی در این بازه زمانی انجام
شــد و حدود  ۴۷۰هــزار دقیقــه کاربران در ایــن بازی
زمان صرف کردند.

معاون پژوهشی وزیر علوم تحقیقات و فناوری

تحقق شعار سال با
فعالیتهایفناورانه
دانشگاهی

معاون پژوهشی وزیر علوم تحقیقات و فناوری گفت:
دانشگاهها در  ۶محور علمی و فناورانه مسؤولیت دارند و باید
در راستای شعار سال قدم بردارند.
غالمحســین رحیمی در گفتگو با صداوســیما افزود:
موضوع تولید کانون اصلی شعار سالهای مختلف قرارگرفته
و نیاز کشور اســت .او افزود :اگر ما بتوانیم روی پای خود
بایستیم و بتوانیم خوداتکا باشیم میتوانیم نیازهای خود را
برطرف کنیم حتی پاسخگوی نیازهای کشورهای منطقه
هم باشــیم .رحیمی گفت :امسال شعار تولید ،پشتیبانی و
مانع زدایی از سوی مقام معظم رهبری تعیینشده و محور
بحث قرارگرفته اســت و باید مؤلفههای مهم در راستای
شعار سال فعال شود و در این عرصه آموزش عالی میتواند
بخشپذیری بسیار گستردهای داشته باشد و این موضوع
در  ۶بخش تقسیم میشــود .معاون پژوهشی وزیر علوم
تحقیقات و فناوری ضمن اشاره به آموزش بهعنوان مهمترین
بحث در امر تولید گفت :همه ما میدانیم که فعالیت اصلی
آموزش عالی ،گسترش آموزش و انتشار مقالههاست بنابراین
باید در این عرصه نقشآفرینی گستردهای داشته باشیم و این
امر باید جزو مأموریتهای ذاتی نهادهای علمی قرار بگیرد
البته طرحهایی مانند طرح آمایش ،متناسبسازی رشتهها با
نیازهای کشور ازجمله فعالیتهایی است که شکلگرفته و
باید گسترش یابد .او ضمن اشاره به دومین برنامه آموزش
عالی افزود :ایجاد و یا افزایش قابلیت اشتغال دانشآموختگان
دانشگاهی یکی از مهمترین مؤلفهها برای دانشجویان است
که در این عرصه نیز فعالیتهایی در آموزش عالی کشــور
شکلگرفته است و باید بتوانیم در این زمینه توسعه داشته
باشیم .رحیمی با اشاره به حوزه پژوهش گفت :باید بتوانیم
در این عرصه توســعه مرزهای دانش و توسعه علمی را در
دســتور کار قرار دهیم و باید مشارکت حداکثری حدود ۷۰
تا  ۸۰درصدی پژوهشها شــکل بگیرد و در همین راستا
گامهای تأثیرگذاری برداشتهشده است که با مصوبات قانونی
میتواند پشتیبانیهای علمی خوبی را برای سال  ۱۴۰۰در
عرصه پژوهش شکل دهد .او ضمن اشاره به سومین برنامه
در تحقق شعار سال گفت :سومین و مهمترین بحث ،فناوری
اســت که در راستای فعالیتهایی مانند تبدیل قطبهای
علمی کشــور و قطبهای علم و فناوری شــکلگرفته و
باید توسعه یابد البته این امر باید هم از سوی شرکتهای
دانشبنیان داخل و هم از سوی نهادهای بیرون از دانشگاه
فعال شود .معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم تحقیقات و
فناوری گفت :یکی دیگر از برنامهها در راستای تحقق شعار
سال اشتغال است ،البته قاعدتًا همه ما میدانیم که وزارت
علوم به معنای یک نظام علمی بهطور مستقیم بستری برای
ایجاد شغل نیست ،اما میتواند در این راستا اثربخشی ایجاد
کند و در همین راســتا فعالیتهایی در حوزههای مختلف
توسعه فناوری ،توسعه سراهای نوآوری و شتاب دهی مراکز
نوآوری شــکلگرفته که باید گسترش یابد .رحیمی افزود:
شرکتهای تولیدی ،شرکتهای دانشبنیان و واحدهای
فناور و مراکز رشــد فعالیتهای خوبی انجام دادهاند ،البته
در همین راســتا از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری نیز آمادهســازیهایی برای تجهیز زیرساختها
در پارکهای علم و فناوری اســتانهای مختلف کشــور
انجامشده و اعتبارات کافی برای این کار در نظر گرفتهشده
است که باید این امر نیز توسعه پیدا کند.

بزرگترین عصارخانه کشور در آستانه ویرانی
عصارخانه اخالقی نجفآباد بزرگترین عصارخانه کشور است
که به ثبت ملی رســیده ،اما باوجود موقعیت مکانی تجاری آن،
تعطیلاست.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،عصارخانهها آسیابهای
مخصوصی هستند که از آنها برای خرد کردن موادی همچون
زردچوبــه ،فلفل ،کرچک و غوره و گرفتــن آب یا روغن آنها
استفاده میشود .این بناهای تاریخی با مرمت یا تغییر کاربری
میتوانند به مکانهای گردشگری تبدیل شوند ،ازجمله عصارخانه
اخالقی نجفآباد که وسعت زیاد و موقعیت تجاری مطلوبی دارد،
اما مســائل مرتبط با مالکیت خصوصی سبب شده این مکان
مخروبه و مهجور شود.
 Áعصارخانه اخالقــی ،نمونه تاریخ معماری و
صنعتیکشور
فریدون اهللیاری ،مدیرکل میراث فرهنگی ،گردشــگری و
صنایعدستی استان اصفهان گفت :شمار عصارخانهها در کشور
زیاد نیســت و بعضــی از آنها را میتوان احیا کــرد .او گفت:
عصارخانه اخالقی نجفآباد ،متعلق به دوران صفویه ،قدیمیترین
عصارخانه کشــور و یک نمایشــگاه صنعتی قدیمی است که
درگذشــته محصوالت روغنی در آن استخراج میشد و امروز
هم امکان راهانــدازی بخش کارگاهی آن وجود دارد و میتواند
مهمترین قطب گردشــگری نجفآباد باشــد .مدیرکل میراث
فرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان گفت :چون
این ملک خصوصی است ،مالکان برای احیای آن اقدام نکردند
که البته شهرداری نجفآباد عالقمند است آن را تملک و به مکان
گردشگری تبدیل کند .اهللیاری تصریح کرد :سرمایهگذاری روی
این اثر تاریخی و تبدیل آن به مکان گردشگری زمینه بازگشت
سرمایه آن را فراهم میکند.
 Áعصارخانه اخالقی  ۳۷ورثه دارد
علیرضا حبیبی رئیس اداره میراث فرهنگی ،گردشــگری و

صنایعدستی شهرستان نجفآباد گفت :محصوالت روغنی که
درگذشته بهسختی در عصارخانهها تولید میشد ،در حال حاضر
با دستگاههای پیشرفته ،باکیفیت و سرعت بیشتری تولید میشود
بنابراین عصارخانهها کارایی صنعتی چندانی ندارند ،اما بهنوعی
هویت تاریخی کشــور به شــمار میروند .او گفت :عصارخانه
خمینیشهر با پیگیری مالکان و تغییر کاربری در حوزه اقتصاد
گردشــگری موفق بوده و این میتواند الگویی برای عصارخانه
اخالقی نجفآباد هم که در وسط بازار شهر واقعشده الگو باشد.
رئیس اداره میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی نجفآباد
افزود :عصارخانه اخالقی  ۳۷ورثه دارد که همه آنها بهجز یک
نفر ،خارج از کشور زندگی میکنند و هماهنگی بین آنها دشوار
است .حبیبی افزود :بارها مالکان عصارخانه تصمیم به تخریب آن
و ساخت مجتمع تجاری گرفتهاند ،اما چنین اجازهای ندادهایم.
 Áدولت بناهای تاریخی را تملک نمیکند
رئیس اداره میراث فرهنگی ،گردشــگری و صنایعدســتی
نجفآباد بابیان اینکه وظیفه ما حفاظت و حراست از چنین بناهایی
اســت ،گفت :دولت این بناها را خریداری نمیکند و نمیتوانیم
آنها را تملک کنیم ،اما شهرداری میتواند در این موضوع ورود
پیدا کند .او با اشاره به اینکه عصارخانه اخالقی در زمان شاهعباس
احداثشــده و در ســال  ۱۳۸۱به ثبت ملی رسیده است گفت:

قوانین ســختگیرانهای در مورد این بنا داریم و اجازه تخریب
آن را نمیدهیم ،اما مالکان میتوانند آن را به مکان گردشگری
تبدیل کنند و به ســوددهی مطلوبی برسند .رئیس اداره میراث
فرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی نجفآباد بابیان اینکه تغییر
کاربری چنین بناهایی باید در شأن آثار تاریخی کشور باشد گفت:
بهعنوانمثال نمیتوان این بنا را به فروشگاه پوشاک تبدیل کرد،
اما میتوانیم به سفرهخانه سنتی آن را تغییر کاربری بدهیم که
درآمدزایی خوبی هم خواهد داشت .حبیبی تمام سوددهی حاصل
از این عصارخانه را متعلق به مالکان آن دانســت و افزود :بیشتر
ورثه چنین مکانهایی به دلیل تمکن مالی مشــتاق احیای آن
نیستند و ناگفته نماند که باگذشت زمان و رسیدگی نکردن ،این
آثار فرسوده میشود و درنهایت از بین میرود بنابراین از مالکان
عصارخانه اخالقی برای حفظ این اثر ،تقاضای همکاری داریم.
میراث فرهنگی توانایی تملک عصارخانهها را ندارد
محمد معین ،کارشناس اداره میراث فرهنگی ،گردشگری و
صنایعدستی نجفآباد بابیان اینکه سازمان میراث فرهنگی بودجه
تملک مکانهای تاریخی را ندارد و نمیتواند مستقیم وارد عمل
شــود ،گفت :مالکان آثار تاریخی برای احیای آن باید خودشان
اقدام کنند ،البته میراث فرهنگی هم حمایت میکند ،اما نمیتوان
مالــکان را مجبور به این کارکرد .او گفت :بــا توجه به تورم و
نــرخ روزافزون زمین ارزش مادی عصارخانه اخالقی حدود ۳۰
میلیارد تومان برآورد میشود که هر شخص یا سازمانی قادر به
خریداری آن نیست .کارشناس اداره میراث فرهنگی ،گردشگری
و صنایعدستی نجفآباد با اشاره به اینکه در سال  ۱۳۹۱جلساتی
با مالکان عصارخانه برگزار شد افزود :مالکان حاضر به همکاری
برای احیای بنا نبودند و میگفتند ملک را از ما بخرید و خودتان
اقدام کنید .به نظر میرسد تنها راه حفظ این بنای تاریخی ورود
شهرداری برای در اختیار گرفتن مالکیت بنا و تبدیل آن به بنایی
است که به یکی از دیدنیهای نجفآباد تبدیل شود.

