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 جناب آقای مهندس امیرحسین زمانی 
بدین وسـیله انتصـاب شایسـته جنابعالـی را بـه 
سـمت سرپرسـت ارتباطات و برند، گروه صنعتی 
گیتی پسـند که نشـان از آگاهـی و تدبیر مدیران 
ارشـد ایـن گـروه صنعتـی می باشـد را تبریـک 
عـرض نمـوده و موفقیـت روزافـزون شـما را در 

ایجـاد اقتـدار صنعـت کشـور آرزومندیم.

 جناب آقای امیرحسین زمانی
به عنـوان  جنابعالـی  شایسـته  انتصـاب 
سرپرسـت ارتباطـات و برند گـروه صنایع 
توفیـق  گفتـه،  تبریـک  را  پسـند  گیتـی 
مهربـان  پـروردگار  از  را  روزافزونتـان 

آرزومندیـم.
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از طریق ســایت اینترنتی شرکت به آدرس www.tukatrans.com نسبت به 
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شرکت حمل و نقل توکا )سهامی عام(

است  معتقد  اصفهان  دانشگاه  جغرافیا  گروه  استاد 
مدیریت رودخانه زاینده رود سبب خشکی آن شده و 
مهم ترین مسئله این است که کسانی که خود را متولی 

آب می دانند بنابراین نباید خود را صاحب آب بدانند.

با جدیت گسترش  ایران  اتمی گفت:  انرژی  رئیس سازمان 
فناوری هسته ای و رفع تحریم های ظالمانه را ادامه خواهد داد.

به گزارش صداوسیما، علی اکبر صالحی افزود: اقدامی که علیه 
مرکز غنی سازی نطنز انجام شد، نشان دهنده شکست مخالفین 
پیشرفت های صنعتی و سیاسی کشور برای جلوگیری از توسعه 
چشمگیر صنعت هسته ای از یک سو و مذاکرات موفق برای 
رفع تحریم های ظالمانه است. وی خاطرنشان کرد: در روز 
ملی فناوری هسته ای آخرین دستاوردهای دانشمندان جوان و 
پرتالش کشور به نمایش گذاشته شد و هم زمان نیز چشم انداز 

رفع تحریم ها کاماًل آشکار شد.
وی تصریح کرد: جمهوری اسالمی ایران ضمن محکوم کردن 
این حرکت مذبوحانه تأکید بر ضرورت برخورد جامعه بین المللی 
و آژانس بین المللی انرژی اتمی با این تروریسم هسته ای حق 
خود را برای اقدام علیه عاملین و آمرین و مباشرین محفوظ 
برای  همچنین  گفت:  اتمی  انرژی  سازمان  رئیس  می دارد. 
ناکام گذاشتن اهداف آمرین این حرکت تروریستی، جمهوری 
اسالمی ایران با جدیت گسترش فناوری هسته ای از یک سو 
و گسترش برای رفع تحریم های ظالمانه از سوی دیگر ادامه 

خواهد داد.
اتمی  انرژی  سازمان  سخنگوی  صالحی،  گفتگوی  از  پیش 
دقایقی بعد از وقوع حادثه در بامداد یکشنبه در بخشی از شبکه 
توزیع برق تأسیسات غنی سازی نطنز گفته بود: خوشبختانه این 
حادثه صدمات انسانی و آلودگی به دنبال نداشته و علل آن در 

دست بررسی است.
بهروز کمالوندی معاون و سخنگوی سازمان انرژی اتمی در 

گفت وگو با فارس از وقوع حادثه ای در بامداد یکشنبه در بخشی 
از شبکه برق تأسیسات غنی سازی شهید مصطفی احمدی 
حادثه  این  خوشبختانه  که  گفت  وی  داد.  خبر  نطنز  روشن 

صدمات انسانی و آلودگی به دنبال نداشته است. 
کمالوندی افزود: علل حادثه در دست بررسی است و متعاقبًا 

اطالعات تکمیلی اعالم خواهد شد.
۱۳ تیرماه ۱۳۹۹ نیز مرکز مونتاژ سانتریفیوژها در محوطه باز 
سایت نطنز دچار حادثه شد. علی اکبر صالحی رئیس سازمان 
انرژی اتمی شنبه شب در گفت وگویی تلویزیونی با اشاره به 
در  روز گذشته  که  نسل جدید  سانتریفیوژهای  مونتاژ  مرکز 
اظهار  شد،  افتتاح  هسته ای  فناوری  ملی  سالروز  پانزدهمین 
پیش  ماه  را دشمن چند  ما  سانتریفیوژ  مونتاژ  داشت: سالن 

منفجر کرد، ولی باز نایستادیم و سالنی که جبران کننده سالن 
ازدست رفته است را به صورت موقت برپا کردیم.

 االن در دل کوه و نزدیک نطنز شبانه روز در حال کار هستیم 
امیدواریم  و  می بریم  کوه  دل  به  را  حساس  سالن های  که 
سالن های مورد نظر سال آینده در دل کوه آماده شود و این 

تأسیسات را به آنجا منتقل کنیم.
 ۲۱ فروردین ماه در پانزدهمین بزرگداشت روز ملی فناوری 
ماشین های  به  گازدهی  رئیس جمهور  دستور  با  هسته ای، 
نسل جدید سانتریفیوژ در مجتمع غنی سازی نطنز انجام و 
همچنین تست مکانیکی سانتریفیوژ IR-۹ آغاز شد و مرکز 
مونتاژ سانتریفیوژهای نسل جدید هم مورد بهره برداری قرار 

گرفت.

اقدام علیه تأسیسات هسته ای نطنز
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اســتاد گروه جغرافیا دانشگاه اصفهان معتقد است مدیریت 
رودخانه زاینده رود سبب خشــکی آن شده و مهم ترین مسئله 
این است که کســانی که خود را متولی آب می دانند بنابراین 

نباید خود را صاحب آب بدانند.
محمدحسین رامشــت با اشاره به پدیده فرونشست زمین به 
فارس گفت: مطالعات جدید نشــان می دهد تحرکات پوسته ای 
بســیار آرامی که اصطالحا به آن تکتونیک جنبا گفته می شــود 
عامل اصلی فرونشست در دشــت های ایران است. استاد گروه 
جغرافیا دانشــگاه اصفهان افزود: پدیده فرونشست پدیده بسیار 
قدیمی اســت به طوری که در یزد و کرمان حداقل بیش از ۱۰۰ 
ســال است که مردم با پدیده فرونشســت زمین روبه رو بوده اند 
و با آن آشــنایی داشــته اند و برای آن اصطالحات خاص بومی 
نیز در زمان هــای قدیم به کار می گرفتند، مثــال در کرمان به 
آن »درام« و در یــزد به آن »شــق« گفته می شــود. او با بیان 
اینکه پدیده فرونشســت زمین حاصل تحرکات پوسته ای زمین 
اســت، گفت: مطالعات تداخل ســنجی راداری که در سه الگوی 
دشتی )دشــت های ممنوع با بیالن منفی، دشت های متعادل و 
دشــت های با بیالن مثبت( در ایران انجام شده، نشان می دهد 
که مرکز دشــت ها در حال فرونشست است و در مقابل کوه های 
اطــراف آن، در حال باال آمدن اســت و ایــن دو حرکت بیانگر 
حرکت دوال است که ضد یکدیگر عمل می کنند. رامشت با بیان 
اینکه پدیده فرونشست زمین قبل از اینکه چاه های عمیق وجود 
داشته باشــد، اتفاق می افتاده است، گفت: افرادی در ابراهیم آباد 
یزد که ســن باالتر از ۱۰۰ ســال داشــته و هنوز در قید حیات  
هستند، شق ها را می شناســند و عنوان می کردند به دلیل وقوع 
شق ها در زمانی دور نمی توانستند کشاورزی را در آن بخش ها را 
ادامه دهند. استاد گروه جغرافیا دانشگاه اصفهان با اشاره به اینکه 
»درام« که یک اصطالحی در کرمان اســت و حکایت از همین 
پدیده در آن خطه دارد، سابقه بسیار قدیمی دارد، بیان کرد: این 
اصطالحات زمانی وضع شــده که نه چاه عمیقی وجود داشــته 
و نــه مکینه های دیزلی و یا الکتریکی که بتوانند از ســفره های 
زیرزمینی آب اســتخراج کنند. او با تأکید بر اینکه انسان باید با 
برخی از پدیده ها در طبیعت کنار بیاید و با آن زندگی کند، عنوان 
کرد: حرکات پوســته زمین یعنی حرکات ُجنبا به شکل طبیعی 
رخ می دهد و در گذشــته به دلیل اینکه دســتگاه های شناسایی 
این پدیده ها را در اختیار نداشتیم، مطالعات  دقیق نبود اما امروزه 
تصاویر راداری و روش های دقیق اینسار و تداخل سنجی موجی 
میزان این باالآمدگی ها و یا فرونشســت ها را با دقت حدود یک 
سانت در سال نشان می دهد. رامشت ادامه داد: در گذشته تصور 
می شــد کوه ها همیشه ثابت هســتند اما در حال حاضر متوجه 
تحرک آن ها شده اند، مثاًل زاگرس در سال بیش از ۳۰ سانتی متر 
باالآمدگی دارد یا در تهران فرودگاه امام خمینی )ره( در دوره ای 

کوتاهی دچار فرونشست بیش از ۳۰ سانتی متری شده است.
Á  حال خوب مردم نتیجه حال خوب طبیعت

است

اســتاد گروه جغرافیا دانشــگاه اصفهان با اشاره به احیای 
رودخانــه زاینده رود گفت: احیای رودخانــه زاینده رود تأثیرات 
مثبت بســیاری در حوزه محیطــی دارد، اما احیای آن کمکی 
به فرونشست زمین نمی کند؛ هر منطقه ای که دارای رودخانه 
اســت، یک قلمــروی دارد که بــه آن قلمرو نفــوذ رودخانه 
می گویند، این قلمرو ســفره های مجاور و پایین دست خود را 
تغذیه می کند و در حال حاضر رودخانه زاینده رود ســه تراس 
دارد، هرکدام از تراس های زاینده رود یک ســفره بسیار خوب 
آبی اســت و هرگاه زاینده رود آب داشته باشد این سفره ها نیز 
آب دار خواهنــد بود. او ادامه داد: در پایین دســت، جلگه های 
زاینده رود را داریم که ســفره هایی هســتند که از این رودخانه 
تغذیه می شــوند و هرگاه که آب در رودخانه زاینده رود جریان 
داشته باشد، جریان حیات در منطقه استمرار پیدا می کند و حال 
اصفهان نیز خوب می شود، بر اساس یک تحقیق جدید، پلیس 
اعالم کرده که در ۶ ماهی که زاینده رود آب داشته است تعداد 
دعواها، تصادفات و منازعات خیابانی نســبت به چند ماهی که 
رودخانه آب نداشته، بســیار کمتر بوده است، این یعنی وقتی 

حال طبیعت خوب نباشد، حال مردم هم خوب نخواهد بود.
Á  آب ارزشمند است اما هر چیز ارزشمندی کاال

تلقی نمی شود
رامشــت با بیان اینکه اگرچه آب ارزشمند است اما هر چیز 
ارزشــمندی را نمی توان کاال تلقی کرد و ســپس به خرید و 
فروشــش اقدام کرد، گفت: مدیریت رودخانه زاینده رود سبب 
خشکی آن شــده است، مهم ترین مسئله این است که کسانی 
کــه خود را متولی آب می دانند نباید خود را صاحب آب بدانند، 

اگر آب را کاال تلقی کردیم و آن را چند برابر آنچه داشــته ایم 
به دیگران فروختیم، نتیجه آن، مشــکالت بسیاری است که 
بعدا قادر به پاســخگویی آن نخواهیم بود. استاد گروه جغرافیا 
دانشــگاه اصفهان ادامه داد: باید از وزارت نیرو پرسید که چند 
میلیارد مترمکعب آب وارد ســد زاینده رود شــده و چقدر خارج 
شده اســت؟ خواهید دید که هیچ کسی جواب درستی به شما 
نمی دهد. او بیان کرد: عنوان می شــود که مصارف شــهری و 
صنعتی بین ۵ تا ۷ درصــد آب مصرف می کنند، درصورتی که 
این آمار درســت نیست، باز گفته می شــود ۷۵ درصد آب در 
کشــاورزی مصرف می شــود و ۷۰ درصد آب هدر می رود، در 
واقع میزان مصرف آب در صنایع و شــهر به مراتب بیشــتر از 
آمارهای اعالمی اســت تا وقتی که نگاهمان به آب این است 
که یک منبع ثروت است و کســی باید از این ثروت بهره مند 
شود و آن دولت یا وزارت نیرو و یا صاحبان صنایع هستند، این 

مشکالت به وجود می آید.
Á  کشــاورزان صاحبان اصلــی و قانونی آب

زاینده رود هستند
رامشــت تصریح کرد: تبلیغات ســوئی می کنند که کشت 
نکنید، آب هدر می رود درصورتی که باید از آن ها پرســید برای 
تولیــد یک کیلو آهن چند لیتر آب مصرف می شــود، آن وقت 
خواهید دید کــه یک کیلو آهنی که امــروز چند هزار تومان 
خرید و فروش می شــود پول آب مصرفی آن هم نیســت، در 
هیچ منبع رسمی آورده نمی شود که برای تولید یک کیلو آهن 
و یا یــک کیلو وات برق چه میزان آب مصرف می شــود، اما 
مدام می شــنویم که گندم، هندوانه، برنج و امثال آن چقدر آب 

مصرف می کنند و همه این ها تبلیغات ســوء برای کشاورزان 
یا صاحبان اصلی و قانونی آب زاینده رود اســت. اســتاد گروه 
جغرافیا دانشــگاه اصفهان گفت: این تبلیغات اشتباه برای آن 
است که آب به عنوان یک ثروت ملی وقتی مربوط به کشاورز 
باشــد، باید یک بخش عمده ای از آب را کشــاورزان استفاده 
کنند و آن ها می گوینــد چرا باید منافع این منبع ملی به جیب 
آن ها برود. او اضافه کرد: این اتفاق مانند داســتان عشــایر و 
جنگل نشینان است، از زمانی که اداره جنگلبانی ایجاد شد تمام 
عشــایری که در جنگل ها بودنــد و صاحبان اصلی و حافظان 
اصلی منابع جنگلی ما بشمار می رفتند با هزار ترفند و به بهانه 
حفاظــت  از جنگل ها بیرون رانده شــدند و در اتاقک های ۵۰ 
تا ۶۰ متری در حاشیه شــهرها سکونت داده شدند و به آن ها 
گفته شد شما به جنگل ها آسیب می رسانید و از آن  طرف ۲۰۰ 
هکتار، ۲۰۰ هکتار جنگل ها را به  بخش خصوصی واگذار تا از 
منافع مالی چوب آن ها قشرهای خاصی بهره مند شوند. رامشت 
خاطرنشان کرد: در واقع  این جنگ، جنگ منافع است و چون 
محیط یک منبع مالی اســت، دولت ها برای منافع اشخاص و 
گروه های خاصی به آن دست اندازی و خود را مالک این منابع 
قلمداد می کنند، آب در ایران  هم یک منع بزرگ مالی اســت 
که همه حرف ها و تالش ها بر ســر آن اســت که چه کســی 
باید صاحب آن باشــد و البته صاحبــان اصلی این منابع یعنی 
کشــاورزان باید خلع ید شــوند تا نتوانند بیش از ۱۲۰ میلیون 
تن در سال محصول ملی داشته باشند، این خطر بزرگی برای 
سیســتم گردش سرمایه و طرفداران این سیستم  در تمام دنیا 

است.

 چیدمانی برای استمرار
حســن روانشــید|نقطه ســرخط! ان الحیاة عقیدة 
و جهــاد کــه شــاید بهتریــن و زیبنده تریــن کالم نقــد 
بــرای شــروع ایــن ســرفصل پــس از نزدیــک شــدن 
بــه اتمــام دو دوره چهارســاله و جمعًا به مدت 8 ســال 
مدیریــت بــر کشــوری کــه بــا داشــتن بی بدیل تریــن 
از همــان  ظرفیت هــای گــذران آن می توانســت 
اولیــن دقایــق، شــروع تکیــه بــر بــاد را کنــار نهــاده 
و فــارغ از همبســتگی های صــوری جهانــی، تــالش و 
ســازندگی را از درون شــروع نماینــد! زهــی تأســف که 
همه چیــز قابــل اعــاده اســت به جــز عمــر کــه دقایــق 
غیرقابل بازگشــت  و  ارزشــمند  آن  ثانیه هــای  و 
ــه  ــخ به ســوی گذشــته ب ــورق اوراق تاری می باشــد. ت
ــطر  ــاره س ــه دوب ــوس و مطالع ــی معک روش مهندس
ــد  ــا باش ــن مدع ــاهد ای ــد ش ــطر آن می توان ــه س ب
کــه آنچــه در ایــن ســال ها بــا فلســفه تدبیــر و امیــد 
ســپری شــده اســت چیــزی نیســت به جــز بخیــه بــه 
آب دوغ زدن هــا و دور خــود چرخیدن هــای همــراه بــا 
تبلیغــات گســترده کــه اگــر کار بــرای خــدا باشــد نیاز 
بــه بزرگنمایی هــا نــدارد زیــرا شــرح وظایفــی اســت 
ــد  ــود و نیازمن ــت می ش ــوق دریاف ــت آن حق ــه باب ک
ــه  ــن ب ــان به جــای چشــم دوخت ــا مبلغ آن نیســت ت
ــی  ــر و بزرگنمای ــور نش ــت به منظ ــی دول ــه خال کیس
طرح هــای عمرانــی بــه تقویــت زیرســاخت های 
اجتماعــی بپردازنــد کــه شــاهد بودیــم مقــام معظــم 
ــروژه جهــش  ــی از نتیجــه پ رهبــری رضایــت چندان
تولیــد در ســال ۱۳۹۹ نداشــتند کــه ایــن امــر 
ــن  ــرای آخری ــت ب ــراز عــدم توفیــق دول به منظــور اب
ــا  ــد ت ســال تجربه اندوزی هــای خــود کفایــت می کن
معتقــدان و مصــران بــه تدبیــر و امیــد بــار دیگــر در 
پشــت پــرده ایــن شــعار ناموفــق وارد میــدان نشــوند 
ــای  ــه توانایی ه ــانی ک ــان کس ــد هم ــازه دهن و اج
بی غل وغــش خــود را از آغــاز تاکنــون به منظــور 
ــات  ــه نظری ــی ب ــالمی متک ــوری اس ــتمرار جمه اس
معمــار انقــالب بــه اثبــات رســانده اند پــا بــه معرکــه 
ــده قطــور امــا بی خاصیــت برجــام را  گذاشــته و پرون
ــار تــالش را  ــخ بســپارند. اگــر معی ــی تاری ــه بایگان ب
ــه  ــق ب ــک آن متعل ــدال درجه ی ــم م ــران بگذاری عم
دورانــی اســت کــه مدیریــت آن بــا ســردار ســازندگی 
ــس از  ــای پ ــاز ضرورت ه ــا نی ــود ت ــادی آن ب و جه
هشــت ســال دفــاع مقــدس و تخریب هــای حاصــل 
ــاد و  ــراغ اقتص ــازد و چ ــرف س ــا را برط از بمباران ه
تولیــد در حــال خامــوش شــدن را همچنــان روشــن 
ــرد  ــم می ک ــا حک ــس ازآن اولویت ه ــا پ ــه دارد ت نگ
تــا مدیــران ارشــد قــوای مجریــه و مقننــه بــا تــالش 
شــبانه روزی و فاقــد از ســپری شــدن آن ترکش هــای 
جهانــی تمــام توجــه خــود را معطــوف مســائل 
ــازندگی ها  ــد و س ــا نماین ــظ ارزش ه ــی و حف اجتماع
را کــه بــر محــور چــرخ اقتصــاد مســتحکم می شــد 
ــن  ــا اینچنی ــد ام ــذار کنن ــه بخــش خصوصــی واگ ب
ــام  ــای مق ــرات و رهنموده ــم تذک ــه به رغ ــد ک نش
معظــم رهبــری امــا بازهــم راه خودشــان را می رفتنــد 
ــا  ــند ت ــتند اقتصادمحــور باش ــالش داش و ســعی و ت
ــای  ــه درنتیجــه دولت ه ــور! ک ــه ام ــر هم نظــارت ب
ــا  ــز نابجــا نه تنه ــن تمرک ــا ای یازدهــم و دوازدهــم ب
ــز  ــح آن را نی ــداد صحی ــه اع ــر اســکناس ها بلک صف
بــه ورطــه حــذف همیشــگی ســپردند! نگاهــی گــذرا 
ــر  ــز ب ــت متمرک ــه مدیری ــی اینگون ــج منف ــه نتای ب
یــک قــوه در کشــوری کــه آمــاج هجــوم فرهنگــی 
و اقتصــادی دشــمنان از هــر ســو می باشــد به خوبــی 
آشــکار می ســازد کــه کفــه تــرازوی منفی در مســائل 
اجتماعــی باعــث شــود تــا میــزان ارتشــاء نه تنهــا در 
بخــش خصوصــی بلکــه در مدیریت هــای ناخواســته 
ــی  ــد و حت ــش یاب ــی هــم به شــدت افزای ــی دولت مال
ــئوالن کالن آن  ــی مس ــه در یک قدم ــانی ک از کس
ــرا  ــد! زی هســتند و انتظــار خطــا نمی رفــت، دور نمان
ــوی  ــه نح ــدام ب ــا هرک ــدان آن ه ــرادران و فرزن ب
ــه  ــم ب ــاره را ه ــم پ ــن گلی ــه ای از ای ــاء گوش از انح
ــه تقســیم آن پرداختنــد! هشــت  نیــش کشــیدند و ب
ــد  ــران ارش ــه مدی ــوش هم ــه در گ ــام پنب ــال تم س
ــا  ــود ت ــده شــده ب ــه چپان ــه و مجری ــوه مقنن در دو ق
متولیــان ارتباط جمعــی آن هــا هــم نقدهــای ســازنده 
را نادیــده و یــا بــه تمســخر بگیرنــد زیــرا پیــش خــود 
می اندیشــیدند ایــن ســتاره بخــت همچنــان دنبالــه دار 
ــر  ــا در اواخ ــوم کرون ــوس ش ــه ناق ــت درحالی ک اس
ــا دســت  ــرد ت ــدار می ک ســال ۹8 خــواب زدگان را بی
و پــای خــود را گــم کننــد زیــرا چنــد ماهــی بیشــتر 
فرصــت ندارنــد تــا به گونــه ای مظلوم نمایــی کــرده و 
در ایــن فکــر باشــند حــاال تنهــا راه نجــات از گردابــی 
کــه خــود ســاخته اند نوعــی فــرار به پیــش اســت تــا 
بــا بخشــش از کیســه خلیفــه بــرای نمایــش تغییــر 
ــد.  ــی بپیوندن ــه اصول گرای ــات ب ــع از اصالح مواض
نگاهــی بــه تغییــرات عمــده و وســیع در مســیر یکــی 
ــر  ــور در ام ــی کش ــع خصولت ــن صنای از ثروتمندتری
ــت  ــت سرنوش ــه می توانس ــتراتژیک ها ک ــد اس تولی
صنایــع خودروســازی یعنــی بــرادر تنــی خــود را تغییر 
داده و محصــوالت فــوالدی را باالتــر از قیمت هــای 
ــه  ــا اینگون ــد ت ــی و فــوب منطقــه عرضــه نکن جهان
نه تنهــا کمــر ایــن صنعــت نوپــا و بدهــکار را بشــکند 
ــه  ــه ک ــاد جامع ــه آح ــوری را ب ــی ص ــه گران بلک
ــم  ــاش فراه ــرای امرارمع ــد چهارچرخــی ب می خواهن
ــن  ــاید ای ــد! ش ــل ننمای ــه تحمی ــن گون ــد، بدی کنن
اقــدام یکــی از مناســب ترین راه هــا ازنظــر چیدمانــی 
به منظــور اســتمرار حضــور بــه نظــر می رســید 
ــی اســت و  ــز فان ــرد کــه همه چی ــاد ب ــد از ی امــا نبای
ــاط  ــرف آن ارتب ــه تاریخ مص ــا ب ــت تنه ــای موق  بق

دارد!
ادامه دارد

اصول مهم بودجه نویسی 
شهرداری ها

قانــون  منجــزی|  حســینی  ناصــر 
ــود  ــرایط موج ــا ش ــب ب ــد متناس ــهرداری ها بای ش
مــورد بازنگــری اساســی قــرار گیــرد و قانــون 
جدیــد بــا هــدف تفویــض اختیــارات کافــی و اتخــاذ 
ــتر  ــای بیش ــب درآمده ــرای کس ــدات الزم ب تمهی
تدویــن شــود. ســاختار تشــکیالتی و نیروی انســانی 
ــگاه و  ــا جای ــب ب ــت متناس ــهرداری ها می بایس ش
ــذف  ــدف ح ــا ه ــهرداری ها و ب ــی ش ــت واقع منزل
نیرو هــای غیــر کارآمــد و غیرضــروری، دســتخوش 
تغییــرات الزم گشــته و ســاختار متناســب بــا قانــون 
جدیــد شــهرداری و اهــداف و سیاســت های جدیــد 
در ارتبــاط بــا ارتقــای مدیریــت و خودکفایــی 
ــود. در  ــی ش ــا طراح ــه زمینه ه ــهرداری ها در کلی ش
همیــن راســتا بایــد ســاختار مدیریــت شــهرداری ها 
متناســب بــا اهــداف جدید و شــرایط کنونی شــهرها 
و انتظــارات شــهروندان مورد بازبینــی و تغییرات الزم 
قــرار گیــرد. تغییــرات الزم در روش هــای اداره امــور 
شــهر، ارائــه خدمــات و اجــرای طرح هــای عمرانــی 
متناســب بــا اهــداف جدیــد و شــرایط کنونــی 
شــهرها بــه عمــل آیــد و بــا اســتفاده از روش هــای 
ــه برخــی  ــح، ارائ ــردن صحی ــزه ک مناســب و مکانی
خدمــات و اتوماســیون کــردن فعالیت هــا در جهــت 
کاهــش نیــروی انســانی و الکترونیکــی کــردن 
امــورات و کاهــش هزینه هــا اقــدام شــود کــه 
ــرف  ــی از ط ــای خوب ــه قدم ه ــن زمین ــه در ای البت
ــتانداری  ــازمان شــهرداری ها و اس وزارت کشــور، س
ــه  ــوان ب ــه می ت ــه از جمل ــت ک ــده اس ــته ش برداش
ــتان  ــهرداری های اس ــازمانی ش ــارت س ــب چ تصوی
ــذ  ــهرداری ها و اخ ــه ش ــته ب ــازمان های وابس و س
ــزده ســال  مجوزهــای اســتخدامی کــه بیــش از پان
ــردن  ــد ک ــوده، قانون من ــده ب ــأ مان ــت در خ اس
ــه در  ــره اشــاره کــرد. از جمل ــارت و غی ــع اعتب توزی
ــهرداری  ــاالنه ش ــه س ــه بودج ــده ک ــاده ۲۳ آم م
ــه  ــی ک ــع مال ــه جام ــک برنام ــت از ی ــارت اس عب
ــه  ــی ک ــا و اقدامات ــات و فعالیت ه ــه خدم در آن کلی
ــراه  ــود، هم ــام ش ــی انج ــال مال ــول س ــد در ط بای
ــای  ــارج و درآمد ه ــزان مخ ــغ و می ــرآورد مبل ــا ب ب
الزم بــرای تأمیــن هزینــه انجــام آن هــا پیش بینــی 
می شــود و پــس از تصویــب شــورای اســالمی شــهر 
قابــل اجراســت. هم چنیــن مــاده ۲۴ می گویــد کــه 
ــت  ــا ۱۵ اردیبهش ــال ت ــر س ــه ه ــل بودج دوره عم
ــا  ــه ت ــی ک ــود و تعهدات ــد ب ــد خواه ــال بع ــاه س م
آخــر اســفند مــاه هــر ســال تحقــق یافتــه باشــد تــا 
خاتمــه دوره عمــل بودجــه از محــل اعتبــار مربوطــه 
ــده  ــز آم ــاده ۲۵ نی ــت.  در م ــت اس ــل پرداخ قاب
ــاس  ــر اس ــد ب ــهرداری ها بای ــه ش ــه بودج اســت ک
مختلــف  فعالیت هــای  و  وظایــف  و  برنامه هــا 
ــرز  ــود، ط ــم ش ــا تنظی ــک از آنه ــر ی ــه ه و هزین
ــغ بودجــه و نحــوه تفکیــک  ــه و تفری ــم برنام تنظی
ــه  ــا برنام ــاق بودجــه ب ــا و انطب ــف و فعالیت ه وظای
ــه  ــه ب ــد و هزین ــرآورد  درآم ــرز ب ــن ط و همچنی
موجــب دســتورالعملی خواهــد بــود کــه بــه وســیله 
ــب و  ــهرداری ها( تصوی ــازمان ش ــور )س وزارت کش
ابــالغ خواهــد شــد. در مــاده ۲۶ مســئولیت تنظیــم 
ــت در  ــوده و مراقب ــهرداری ب ــده ش ــر عه ــه ب بودج
حســن اجــرای آن و همچنیــن  تنظیــم تفریــغ 
بودجــه بــه عهــده شــهردار و مســئول امــور مالــی 
ــابداری  ــس حس ــا رئی ــی ی ــور مال ــر ام ــت )مدی اس
بســته بــه وضــع تشــکیالت شــهرداری( و واگــذاری 
ــک از   ــر ی ــه ه ــهردار ب ــرف ش ــف از ط ــن وظای ای
مأمــوران دیگــر شــهرداری رفــع مســئولیت نخواهــد 
کــرد. شــهردار موظــف اســت بــه محــض پیشــنهاد 
ــالمی  ــورای اس ــه ش ــه ب ــغ بودج ــا تفری ــه ی بودج
ــد  ــر طبــق بن ــاری کــه ب ــا اســتفاده از اختی شــهر ب
۱۲ مــاده ۷۱ وظایــف شــورای اســالمی شــهر بــه او 
تفویــض شــده حداقــل هفتــه ای ســه روز تقاضــای 
ــود  ــد و خ ــهر را بنمای ــورای ش ــه ش ــکیل جلس تش
ــه و توضیحــات الزم  ــز در جلســات حضــور یافت نی
ــاده ۲۷  ــد. م ــدرج در آن بده ــالم من ــاره اق را درب
اشــاره دارد موعــد تصویــب نهائــی بودجــه ســالیانه 
ــه  ــالغ آن ب ــهر و اب ــالمی ش ــورای اس ــیله ش بوس
شــهرداری طبــق مــاده ۶۷ قانــون حداکثــر تــا یکــم 
ــه  ــی ک ــل اســت و در صورت ــال قب ــاه س ــفند م اس
ــه  ــه وظیف ــور ب شــورای شــهر در رأس موعــد مذک
قانونــی خــود در ایــن مــورد عمــل نکنــد، شــهردار 
موظــف اســت مراتــب را بــه اســتاندار یــا فرمانــدار 
کل و در شــهرداری تهــران بــه وزارت کشــور اطالع 
ــون  ــی قان ــاده ۴۱ اصالح ــق م ــر طب ــا ب ــد ت ده
شــهرداری اقدامــات الزم معمــول شــود. مــاده 
ــارات  ــد اعتب ــهردار می توان ــاره دارد ش ــز اش ۲8 نی
مصــوب در بودجــه بــرای هــر یــک از مــوارد هزینــه 
یــا فعالیت هــای داخــل در یــک وظیفــه را تــا 
ــه  ــد به نحوی ک ــش ده ــا افزای ــل ی ــد تقلی ۱۰درص
از اعتبــارات کلــی مصــوب بــرای آن وظیفــه تجــاوز 
نکنــد. ســال مالــی شــهرداری ها یــک ســال 
شمســی اســت کــه از یکــم فروردیــن مــاه شــروع 
و در آخــر اســفندماه خاتمــه می یابــد. گفتنــی اســت 
ــروری  ــی ض ــر در بودجه نویس ــول زی ــت اص رعای
دارد از جملــه اصــل تعــادل بودجــه، اصــل جامعیــت 
بودجــه، اصــل وحــدت رویــه بودجــه، اصــل 
انعطاف پذیــری بودجــه، اصــل تخصیص پذیــری 
ــل  ــا، اص ــودن درآمده ــی ب ــل تخمین ــه، اص بودج
ــا  ــدم درآمده ــا، اصــل تق ــودن هزینه ه ــدی ب تحدی
بــر هزینه هــا، اصــل بودجه ریــزی بــر مبنــای 
 فعالیــت و اصــل تفکیــک هزینه هــای جــاری 

و عمرانی.

سوء مدیریت؛ عامل خشکی زاینده رود 

آب را خرید و فروش نکنیم

به اعتقاد اســتاندار اصفهان بایــد با همکاری و همدلی 
دست اندرکاران در جهت اجرای خواسته ها و مطالبات به حق 

و منطقی عشایر این استان گام برداریم.
عباس رضایی روز گذشته در حاشیه سفر به بخش عشایر 
نشین جرقویه سفلی استان  به ایرنا گفت: عشایر تولیدکننده 
هستند و مناطق ییالق و قشالق کارخانه تولید پروتئین است 
که باید موانع و مشکالت آنها بررسی قرار گیرد. او ادامه داد: 
از این رو به منظور رسیدگی به رفع مسائل و مشکالت عشایر 
به این منطقه آمدیم تا نیازمندی هایشان را رفع کنیم. طبق 
آمار اداره کل امور عشایر استان اصفهان، ۹هزار و ۶۰۵ خانوار 
عشایری در اســتان اصفهان زندگی می کنند که این تعداد 
شامل ایالت قشقایی، بختیاری و عرب جرقویه هستند. در 
شــهرهای بویین میاندشت، فریدن و چادگان واقع در غرب 
استان ۲۷ هزار نفر عشایر ایل بختیاری و در سمیرم، دهاقان 
و شــهرضا در شمال اســتان ۲۴ هزار نفر از ایل قشقایی و 
محمدآباد و نصرآباد در شرق اصفهان سه هزار نفر عشایر از 
طایفه عرب جرقویه سکونت دارند. استاندار اصفهان با بیان 
اینکه باید خواسته های به حق و معقول عشایر محقق شود، 

تصریح کرد: عدم برگزاری مانورهای نظامی در مناطق کوچ 
عشایر و بهره برداری صحیح از معادن از جمله خواسته های 
عشایر این منطقه اســت. او اضافه کرد: نهاده های دامی و 
خوراک مورد نیاز دام عشــایر از دیگر خواســته های عشایر 
این منطقه است. به گفته رضایی با توجه به پوشش گیاهی 
ضعیفی که براثر عدم بارش باران به وجود آمده باید در فصول 

مختلف خوراک مورد نیاز دام تأمین شود. او خاطرنشان کرد: 
سال گذشته کشور با مشکالتی در راستای تأمین نهاده های 
دامی مواجه شــد که این نهاده ها کمتر در دسترس عشایر 
هم قرار گرفتند. استاندار اصفهان با اشاره به مسئله سوخت 
عشــایر گفت: در بیابان گاز نیست و عشایر برای گرمایش 
و تولیــد فرآورده های لبنی و دامی خــود نیاز به نفت دارند. 

او، رفع مشــکالت جــاده نصرآباد به شــهرضا را از دیگر 
مطالبات عشایر است و افزود: باید برای حل مشکالت این 
جاده اقدامات اساسی انجام شود. رضایی اظهار داشت: برند 
صنایع دستی عشــایر از دیگر مطالبات آنها است که در هر 
مورد باید با شــوراها و مدیران کل مربوطه موارد رسیدگی 
شود. او ادامه داد: ایجاد مجتمع های دامداری از جمله اقدامات 
مهم در منطقه جرقویه اســت که اکنون اجرایی شده البته 
نقایص آن باید برطرف شود. استاندار اصفهان گفت: از اداره 
کل امور عشــایر درخواست می شــود برای توسعه مجتمع  
دامداری منطقه تالش کند و ما هم برای رفع مشــکالت 
آنها اعالم آمادگی می کنیم. اســتاندار اصفهآن همچنین از 
بیمارستان خیرساز امام خمینی )ره( نیک آباد جرقویه بازدید 
کرد و برای تأمین تجهیزات این بیمارستان قول مساعد داد. 
افتتاح و بهره برداری از ساختمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شهرداری نیک آباد با مساحت کل پنج هزار و ۷۰۰ مترمربع، 
مساحت زیربنای ساختمان اداری ۳۰۰ مترمربع و اعتبار یک 
میلیــارد تومان از دیگر برنامه های ســفر عباس رضایی به 

بخش جرقویه سفلی بود.

استاندار اصفهان در حاشیه بازدید بخش عشایر نشین جرقویه سفلی استان مطرح کرد

آمادگی استانداری برای توسعه مجتمع  دامداری منطقه
مطالبات عشایر با همدلی عوامل مرتفع می شود

رئیس ستاد انتخابات کشور با اشاره به ثبت نام حضوری 
شــرکت کنندگان در انتخابات ریاست جمهوری، گفت: بر 
اســاس قانون تالش می کنیم در وزارت کشور تمهیدات 

الزم از حیث پروتکل های بهداشتی رعایت کنیم.به گزارش 
ایلنا، جمال عرف با اشاره به آخرین مهلت ثبت نام داوطلبان 
انتخابات شهر و روستا، اظهار کرد: روز آخر معموال جمعیت 
بیشتری استقبال خواهند کرد و کسانی که نسبت به محیط 
پیرامون خود احساس مسئولیت می کنند، کمک نمایند تا 

اقدامات در شوراها به نحو احسن انجام شود.

او با بیان اینکه ثبت نام برای روســتاها در حال حاضر 
و پیش تر شــهرها ثبت نام کرده بودنــد، افزود: بیش از ۵۰ 
هزار نفر اقدام به ثبت نام کردند و اســامی به هیئت نظارت 
ارســال می شود تا آن ها نیز بررسی کنند. 
رئیس ستاد انتخابات کشــور با اشاره به 
بیشتر شدن نسبت ثبت نام کنندگان زن 
نسبت به مردان، گفت: امیدواریم خانم ها با 
استقبال بیشتر در این عرصه نقش آفرینی 
کنند. عرف با اشاره به آغاز ثبت نام در پایان 
سال قبل، گفت: نتایج هنوز اعالم نشده 
ولی هیئت نظــارت وظایف خود را انجام 
می دهند. او در خصوص ثبت نام کنندگان 
انتخابات ریاســت جمهوری اظهار کرد: 
۲۱ اردیبهشــت ثبت نام آغاز می شود و بر 
اساس قانون تالش می کنیم در وزارت کشور تمهیدات الزم 
از حیث پروتکل های بهداشــتی رعایت کنیم. رئیس ستاد 
انتخابات کشــور در این گفت وگوی کوتاه رادیویی با اشاره 
به ثبت نام حضوری شــرکت کنندگان در انتخابات ریاست 
جمهــوری، تأکید کرد از لحــاظ رعایت پروتکل ها تالش 

خواهیم کرد مشکلی پیش نیاید.

به اعتقاد نماینده سابق مجلس شورای اسالمی نیاز است که 
تمامی کارگزاران نظام در راه حل مشکالت اقتصادی گام بردارند 

و از هرگونه تقابل و تصفیه حساب شخصی بپرهیزند.
علی بختیاری در مورد عوامل مؤثر در برگزاری 
انتخابات پرشور در سال ۱۴۰۰ به ایمنا گفت: الزم 
است برگزارکنندگان انتخابات ریاست جمهوری، 
از جمله وزارت کشور و فرمانداری ها و همچنین 
مجلس شورای اسالمی و شورای نگهبان به عنوان 
نهادهــای ناظر بر روند انتخابات، زمینه نشــاط 
سیاسی را در کشور فراهم کنند. او افزود: هم اکنون 
مردم ایران تحت شدیدترین فشارهای اقتصادی 
قرار دارند و برای تأمین معیشــت زندگی خود با 
مشکل روبه رو هستند درحالی که درآمد بخشی از 

آنها، طی ماه های اخیر ثابت بوده، اما قیمت اجناس چندین برابر 
شده است. این نماینده سابق مجلس شورای اسالمی ادامه داد: 
به دلیل شــرایط، گروهی از مردم فکر می کنند که رأی آنها در 
نتیجه انتخابات تأثیری نخواهد داشت به همین دلیل نیاز است 
که تمامی کارگزاران نظام در راه حل مشــکالت اقتصادی گام 

بردارند و از هرگونه تقابل و تصفیه حســاب شخصی بپرهیزند. 
بختیار تصریــح کرد: برخی با هتاکی به رئیس جمهور و دولت 
فشار مشکالت را مضاعف می کنند و باعث ایجاد روحیه ناامیدی 

در جامعه می شوند. او خاطرنشــان کرد: احزاب و جریان های 
سیاسی نباید تنها در زمان انتخابات فعال شوند؛ بلکه باید اهداف 
و مواضع خود را تا پیش از انتخابات برای مردم مشخص کنند و 
درصورتی که کاندیدای مطلوب آنها پیروز شد، در راستای تحقق 

اهداف و برنامه های اعالم شده تالش کنند.

 ثبت نام داوطلبان ریاست جمهوری 
حضوری است

نماینده سابق مجلس شورای اسالمی تأکید کرد
کارگزاران نظام از تقابل و تصفیه حساب 

شخصی بپرهیزند
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    شهر   استان

گروه اصفهان| اعضای شورای شهر اصفهان با افزایش 
۲۵ درصدی نرخ های کرایه تاکسی نسبت به سال گذشته 

موافقت کردند.
روز گذشته الیحه فهرست نرخ های پیش بینی افزایش 
کرایه انواع تاکســی های شهری اصفهان برای سال ۱۴۰۰ 
و افزایش ۲۵ درصدی این نرخ نســبت به سال گذشته در 
صد و شصت و ششمین جلسه علنی شورای اسالمی شهر 

اصفهان مطرح شد.
به گزارش ایمنا امیر احمد زندآور، رئیس کمیسیون حمل 
و نقل و فناوری اطالعات شورای اسالمی شهر اصفهان در 
تشریح نظر این کمیسیون، گفت: طبق گفته مدیران سازمان 
تاکسیرانی، هزینه های ناوگان این سازمان 8۱ درصد افزایش 
داشــته است بنابراین کمیسیون با افزایش ۲۵درصدی نرخ 

کرایه تاکسی در سال آینده موافقت کرد.
همچنین رئیس شــورای اسالمی شــهر اصفهان در 
این رابطه گفــت: در تهران نرخ کرایه تاکســی ۳۵درصد 
افزایش داشته است اما سال گذشته با افزایشی که به دلیل 
فاصله گذاری فیزیکی در تاکسی ها اعمال شد، افزایش این 
نرخ در ســال جاری به میزان ۲۵درصد به حدی است که 

رانندگان و شهروندان را راضی نگه می دارد.
علیرضــا نصــر اصفهانــی همچنیــن بیان داشــت: 
تعدادپروژه های شهری قابل افتتاح در شهر آنقدر زیاد است 
که می توانستیم هر هفته دو روز را برای افتتاح و بهره برداری 
از آن ها اختصاص دهیم اما شرایط حاکم، مانع از این کار شد.

او در ادامه با بیان اینکه برنامه افتتاح هفتگی پروژه های 
شهری اصفهان تحت عنوان هر یکشنبه، یک افتتاح به دلیل 
شرایط ناشی از شیوع کرونا، متوقف شده است، اظهار کرد: 
تعداد زیادی از پروژه ها آماده تحویل به شــهروندان است و 
این تعداد آنقدر زیاد اســت که می توانستیم هر هفته دو روز 
را برای افتتاح و بهره بــرداری از آن ها اختصاص دهیم اما 
شرایط حاکم، مانع از این کار شد. همچنین مجموعه پل های 
سردار شهید سلیمانی قرار بود با حضور معاون اول ریاست 
جمهوری افتتاح شــود که این سفر منتفی شد و امیدواریم 
شــرایط هرچه زودتر برای افتتاح این پروژه فراهم شــود.

رئیس شورای اســالمی شهر اصفهان ادامه داد: پروژه های 
دیگر مانند ورزشــگاه رستم، میدان شــهدای هسته ای و 
خیابان ارغوانیه، فرهنگسرای دکتر محمدجواد شریعت، طرح 
بازآفرینی چهارباغ عباسی و میدان امام حسین) ع(، ورزشگاه 
آیدین ملکیان، خیابان آیت ا... طاهری، راه اندازی سامانه های 
AVL و AFC و دفاتر تسهیلگری همگی آماده افتتاح است.
او تصریح کرد: امید اســت به زودی بتوانیم با حضور مردم 
این پروژه ها را افتتاح کنیم و برای تمام کســانی که جهت 
سامان بخشیدن به این پروژه ها تالش کردند آرزوی توفیق 

و سربلندی دارم.
Á  از ترویج منکرات در ماه رمضان جلوگیری

شود
نصراصفهانی با اشــاره به خطبه پیامبر اکرم )ص( در 
روزهای پایانی ماه شــعبان، ماه مبارک رمضان را ماهی 

دلنشین، ارجمند و ارزشمند دانست و اظهار کرد: امیدوارم 
همــگان بتوانیم با ورودی با برکــت به این ماه، فرصت 
خودســازی بیشتر در ماه مهمانی خدا را مغتنم بشماریم.

او با بیان اینکه برنامه های مناســبتی در ماه رمضان باید 
بتواند فضای معنوی مناســبی را برای شهروندان ایجاد 
کنــد، افزود: از معاونت فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی و 
اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری درخواست 
داریم با توجــه به محدودیت ها، برنامه ها را به ســمتی 
ســوق دهند که موانعی که بر ســر راه رونق مساجد در 
ماه رمضان اســت تا حدی جبران شــود.نصراصفهانی 
گفت: در این خصوص نقش دیگر ســازمان های متولی 
امــور فرهنگی نیــز حائز اهمیت اســت و باید در جهت 
ارتقای فضای معنوی شــهر تالش کنند.رئیس شورای 
اســالمی شــهر اصفهان با تاکید بر لزوم حفظ حرمت 
ماه مبارک رمضان، ادامه داد: چه کســانی که به دالیلی 
معذوریت دارنــد و روزه نمی گیرند و چه آن هایی که در 
زمره روزه داران هســتند، باید مراقبت کنند تا حرمت این 
ماه عزیز پاس داشته شود.او تاکید کرد: شایسته است از 
هرگونــه اقدامی که منجر به هتــک حرمت ماه رمضان 
می شود، پرهیز کرده و در این ماه مروج معروف باشیم و 

از ترویج منکرات در شهر جلوگیری کنیم.
Á  تأمین بیمارستان ها  در  اکسیژن  دستگاه 

شود
نصراصفهانی افزود: کرونای جهش یافته سرکشی خود را 

آغاز کرده، همچنان در کشور استمرار حیات می دهد، جان 
عزیز بسیاری از شهروندان را می گیرد، بیمارستان ها دوباره 
درگیر مبارزه با آن شــده اند و کادر درمان را با موج جدیدی 
از بیماری مواجه کرده اســت.او با تاکید بر اینکه شهروندان 
باید مراقبت های الزم را داشــته باشند تا سالمت جامعه به 
بهترین شکل رقم بخورد، گفت: وقتی شمار مبتالیان زیاد 
می شود، نیاز به تجهیزات درمانی و دارویی بیش از گذشته 
خواهد بود لذا مسئوالن مربوط در تأمین این تجهیزات، به 
ویژه تأمین دستگاه اکسیژن اهتمام کنند و امیدواریم دیگر 
از مدیریت هیچ بیمارســتانی نشنویم که بیماران با کمبود 

دستگاه اکسیژن مواجه هستند.
Á  بسته تشویقی ساخت وساز به شورای شهر

ارائه شود
رئیس شــورای اسالمی شــهر اصفهان با بیان اینکه 
شهرداری باید هرچه زودتر الیحه بسته تشویقی ساخت وساز 
را همانند ســال گذشته ارائه دهد، افزود: برای آنکه فرصت 
را در این زمینه ازدســت ندهیم، الزم است هرچه سریع تر 
شرایط بهره مندی شــهروندان از بســته های تشویقی را 
ایجاد کنیم.او اظهار امیدواری کرد: با اراده ای که شــهردار 
اصفهان و تأکیدی که شــورای شهر دارد، پس از تصویب 
بسته های تشویقی، شهرداری های مناطق از دریافت مبالغی 
تحت عنوان خودیاری فاصله گرفته و اجازه تنفس فعالیت 
به شهروندان به ویژه سرمایه گذاران را بدهند.نصراصفهانی 
افزود: ســرمایه گذاران باید حق و حقوق شهر را پرداخت و 

زمینه های ایجاد انگیزه در این افراد فراهم شود زیرا صنعت 
ساختمان در سالی که باید مانع زدایی تولید به نحو مناسبی 
انجام شــود می تواند چرخ تولید را به حرکــت در آورده و 
اشتغالی که به واسطه بسته های تشویقی ساخت وساز در شهر 

ایجاد شده را استمرار بخشد.
Á  پرونده های مربوط به تعاونی ها در مناطق

رسیدگی شود
او تاکید کرد: تعداد معدودی از پرونده ها در شــهرداری 
مناطق مختلــف وجود دارد که با وجود تعــداد کم، افراد 
زیــادی را درگیر کرده اســت بنابرایــن امیدواریم هرچه 
سریع تر حل شود تا مشکل کسانی که به واسطه بالتکلیفی 
این پرونده ها آسیب می بینند درحالی که هیچ نقشی در آن 
نداشته اند، رفع شود.رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان 
گفت: از شهردار حقوقدان، مشاوران حقوقی و اداره حقوقی 
شهرداری انتظار داریم، این مســائل به ویژه در خصوص 
تعاونی ها به زودی رفع شــود زیرا حل مسائل یکی از این 
پرونده ها موجب رضایتمندی تعداد زیادی از شــهروندان 
خواهد شــد.او همچنین در این حلسه یاد و خاطره شهید 
سپهبد صیاد شیرازی را گرامی داشت و او را اسوه اخالص، 
تواضع و فروتنی، شــهامت و شجاعتی دانست که شهره 
خاص و عام بود. نصراصفهانی با اشاره به درگذشت مرحوم 
نکویی، رئیس شورای هماهنگی جبهه اصالحات اصفهان، 
او را انسانی شریف، پارســا، پاکدست، مسئولیت شناس و 

ساده زیست معرفی کرد.

پیشرفت 3۰درصدی پروژه خط 
دو مترو اصفهان تاکنون

مدیرعامل سازمان قطار شهری اصفهان سال گذشته با 
حمایت شهرداری و شورای شهر اصفهان ۳۰درصد کل سازه 
و سیویل و عملیات عمرانی موردنیاز خط دو با ۱۲ایستگاه به 
پایان رسید.محمدرضا بنکدار هاشمی به ایمنا گفت: از ابتدای 
به صورت  اصفهان  مترو  دو  حفاری خط  سال ۹8عملیات 
تونل های دو چشمه به قطر ۶/۵ متر با استفاده از تی. بی. ام 
هایی از جبهه شمال شرق آغاز شده و ایستگاه ها یکی پس از 
دیگری در حال احداث است. او افزود: در خط دو مترو اولویت 
نخست اجرا از سمت ایستگاه دارک )شمال شرق اصفهان( 
به طول  اصفهان(  )بخش غرب  نجفی  ایستگاه مدرس  تا 
۱۴/۵کیلومتر با ۱۶ ایستگاه برنامه ریزی شده است. مدیرعامل 
سازمان قطار شهری اصفهان خاطرنشان کرد: سال گذشته با 
حمایت شهرداری و شورای شهر اصفهان ۳۰درصد کل سازه 
و سیویل و عملیات عمرانی موردنیاز خط دو با ۱۲ایستگاه 
انجام شده است. بنکدار هاشمی با بیان اینکه دستگاه های تی 
بی ام از جبهه شمال شرق از ایستگاه دارک به سمت زینبیه، 
عاشق اصفهانی و عمان سامانی حرکت کرده و تا یک ماه 
آینده نخستین تی بی ام وارد ایستگاه الله می شود، گفت: 
با ورود تی بی ام به ایستگاه الله، ایستگاه پنجم را از سمت 
شمال شرق خط دو مترو فتح خواهیم کرد. بنکدار ادامه داد: 
حرکت تی بی ام ها در ادامه به سمت ایستگاه های قدس 
و امام علی )ع( خواهد بود، اظهار کرد: امسال درصدد فعال 
کردن دو ایستگاه آمادگاه و امام علی )ع( هستیم تا در بخش 
میانی شهر نیز عملیات عمرانی خط دو مترو را شاهد باشیم. 
او تصریح کرد: در جبهه غربی ایستگاه های فلسطین و هاتف 
و در جبهه شمال شرقی دو ایستگاه ابن سینا و امام علی )ع( 
اجرایی نشده که در سال جاری با تأمین اعتبار موردنیاز عملیات 
اجرایی آنها را آغاز خواهیم کرد تا قبل از ورود تی. بی. ام ها 

ساخته شود.

2 فرهنگسراهای اهتمام 
و دانش در منطقه11 به 

بهره برداری رسید
به گفته مدیر منطقه۱۱ شهرداری اصفهان این منطقه 
جهت افزایش سطح کمی و کیفی فرهنگسراهای اهتمام و 
دانش، آن ها را با هزینه ای بیش از چهار میلیارد ریال احیا 
امروزه  ایمنا گفت:  به  اشرفی  است.حمید  بازسازی کرده  و 
ابزارهای  از اصلی ترین  به عنوان یکی  فرهنگ شهروندی 
ارتباطات جمعی و مهمترین راه رسیدن به توسعه محسوب 
می شود. او افزود: تبیین و تعیین مبانی فرهنگ شهرنشینی 
برای همه مردم بویژه قشر جوان و نوجوان همچنین برقراری 
زمینه مناسب برای رشد و اعتالی این فرهنگ و ارتقا و اصالح 
فرهنگ همگان گامی مؤثر در دستیابی به شهر فرهنگی 
است. مدیر منطقه۱۱ شهرداری اصفهان ادامه داد: ایجاد و 
توسعه فضاهای فرهنگی مانند فرهنگسراها، مجموعه های 
تخصصی  و  عمومی  کتابخانه های  ورزشی،  فرهنگی 
نگارخانه ها و موزه ها به فراخور جمعیت محله ها و منطقه ای 
شهری از اهمیت ویژه ای برخوردار است که باید موردتوجه 
فرهنگسراها  اینکه  بیان  با  او  گیرد.  قرار  شهری  مدیریت 
نقش بسزایی در توسعه رفتارهای اجتماعی مطلوب در سطح 
شهر ایفا می کنند، تأکید کرد: مجموعه های فرهنگی یکی از 
زیرساخت های مهم فرهنگی به شمار می رود که می تواند در 
پویایی فرهنگی جامعه نقش مؤثری داشته باشد و موجب رشد 
کیفی در تمام زمینه های فرهنگی، هنری، مذهبی و ورزشی 
شود. اشرفی ادامه داد: در این راستا به منظور افزایش سطح 
کمی و کیفی احیا و بازسازی فرهنگسراهای اهتمام و دانش با 
هزینه ای بیش از چهار میلیارد ریال انجام شده است. او اظهار 
کرد: وجود و حضور مکان هایی در محالت شهر که در تقویت 
ارتباطات جمعی، رشد فرهنگ شهروندی و زندگی شهرنشینی 
و به ویژه فرهنگ سازی عمومی، نقش اصلی و جهت دهندگی 

مثبت را ایجاد کند بسیار الزم و ضروری است.

اختصاص 6 میلیارد ریال اعتبار 
سازمان پسماند به پروژه های 

فرهنگی
معاون مالی و اداری سازمان مدیریت پسماند شهرداری 
برای  از شش میلیارد ریال بودجه  از صرف بیش  اصفهان 
اجرای پروژه های فرهنگی و آموزشی در شهر اصفهان در 
سال گذشته خبر داد.مسعود شیروانیان به ایمنا گفت: بودجه 
کلی سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان متمرکز بر 
پنج بخش است که بخشی از آن صرف فعالیت های جاری 
و مستمر و مابقی در چهار حوزه اصلی فعالیت های عمرانی 
پروژه های  و  آموزشی  و  فرهنگی  پروژه های  زیرساختی،  و 
اجرایی و خدماتی هزینه می شود. او در خصوص میزان بودجه 
صرف شده در بخش های مختلف، تصریح کرد: پروژه های 
زیرساختی و عمرانی از جمله پروژه توسعه خطوط پردازش 
پسماند، سامانه مدیریت پسماندهای ساختمانی و غیره با دارا 
بودن بیشترین سهم از کل بودجه سال۹۹ معادل ۱۵۰میلیارد 
را به خود اختصاص داده اند و همچنین در  از بودجه  ریال 
بخش فرهنگی و آموزشی نیز بیش از ۶میلیارد ریال بودجه 
صرف تولید محصوالت آموزشی و برنامه های فرهنگی شده 
است. معاون مالی و اداری سازمان مدیریت پسماند شهرداری 
اصفهان با بیان اینکه پیشبرد پروژه های مختلف همگی در 
و  سخت افزاری  زیرساخت های  و  امکانات  توسعه  راستای 
نرم افزاری در زمینه مدیریت پسماند از مبدأ تا مقصد است، 
از منزل شهروند و در  فرآیندهای مدیریتی سازمان  گفت: 
قالب اقدامات و برنامه های آموزشی آغاز و در ادامه در زمینه 
جمع آوری، انتقال و پردازش پسماندها با اولویت به کارگیری 
فناوری های جدید و کم ضرر برای محیط زیست دنبال می شود 
و به صورت کلی درصدد آن هستیم تا ضمن توسعه فرهنگ 
کاهش تولید پسماند زمینه مناسب برای بازیافت پسماندها را 

هم فراهم کنیم.

بخش موگویی به فریدونشهر 
اضافه شد

به گفته فرماندار فریدونشهر با توجه به نیاز و توزیع 
عادالنه خدمات و بر اساس مصوبه هیأت وزیران، یک بخش 

به این شهرستان افزوده شد.
رضا صفری به ایرنا گفت: بخش موگویی به عنوان 
بخش دوم فریدونشهر به تصویب هیأت دولت رسید و در 

تقسیمات کشور این بخش به این شهرستان اضافه شد.
به گفته او بخش موگویی شامل ۲ دهستان پیشکوه و 
پشتکوه موگویی خواهد بود که جمعیت ساکن در این منطقه 
را پوشش خواهد داد و ارائه خدمات به مردم این دهستان ها 

بهتر و همانند بخش مرکزی خواهد بود.
فرماندار فریدونشهر با بیان اینکه این دهستان ها و بخش 
مرکزی تاکنون توسط یک بخشدار مدیریت می شد، اظهار 
داشت: چنین وضعی مانع از رسیدگی گسترده و ارائه خدمات 
به مردم این شهرستان بود که افزودن یک بخش دیگر و 
مدیریت آن توسط یک تیم مجزا از ۱۰سال گذشته تاکنون 
مطرح و مورد پیگیری بوده است. او توجه دولت تدبیر و 
امید در رفع محرومیت ها و پیگیری های نمایندگان مجلس 
بررسی های مسئوالن  با  و تصریح  کرد:  دانست  را مهم 
تقسیمات کشوری و معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
وزارت  به  آن  نامه  و  شده  افزوده  بخش  این  استانداری 
کشور و استانداری اصفهان ابالغ شد. صفری ادامه داد: این 
شهرستان با پهنه گسترده و شرایط خاص به افزوده شدن 
یک بخش نیاز داشت که بر این اساس نظارت، سرکشی و 

ارائه خدمات آسان تر خواهد شد.

ثبت 218 مورد جدید کرونا در 
کاشان

بنا به گفته مدیر روابط  عمومی دانشگاه علوم پزشکی 
شهرستان های  در  کرونا  مبتالیان  بستری  شمار  کاشان 
کاشان و آران و بیدگل با روند افزایشی در ۴8ساعت پیش از 

۲۷۲ به ۲8۴نفر رسید.
به گزارش ایرنا، مریم امیدی گفت: از مجموع بیماران 
بستری شده، ۲۵۲بیمار در کاشان و ۳۲بیمار در آران و بیدگل 
بستری تحت مراقبت و درمان قرار دارند. او با بیان اینکه 
شمار موارد بستری بیماران کووید ۱۹ در بخش مراقبت های 
ویژه مرکزهای درمانی این منطقه در ۲۴ساعت گذشته از ۲۵ 
به ۳۵نفر افزایش یافته است، اضافه کرد: ۳۳نفر از بیماران 
در کاشان و ۲نفر در آران و بیدگل بستری هستند. به گفته 
او، یک مرد ۶۱ساله بستری در مرکزهای درمانی کاشان در 
۴8ساعت گذشته به دلیل ابتال به کرونا جان باخت. مدیر 
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کاشان اظهار داشت: 
شمار آزمایش مثبت ویروس کرونا در شهرستان های کاشان 
و آران و بیدگل با ثبت ۲۱8مورد جدید به ۱۷هزار و ۵۵۴ 
نفر رسید. امیدی ادامه داد: در ۴8ساعت گذشته ۷۳بیمار 
جدید حاد تنفسی در منطقه کاشان بستری شدند که از 
این تعداد ۶۷ نفر در کاشان با سن ۱۳ تا ۹۱سال و ۶ نفر 
از آران و بیدگل با سن ۳۰ تا ۷8 سال تحت مراقبت و 
درمان هستند. او افزود: از اسفند ۱۳۹8تاکنون ۱۵۳هزار و 
۶ نفر به مرکزهای بستری، تشخیص سرپایی و درمانی 
شهرستان های آران و بیدگل و کاشان مراجعه کردند. مدیر 
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کاشان اضافه کرد: در 
این مدت، ۹ هزار و ۴۲۳ بیمار حاد تنفسی نیز تاکنون از 
بیمارستان های کاشان و آران و بیدگل ترخیص شدند. به 
گفته او، ۴۲۰ نفر نیز به درمانگاه های حاد تنفسی دانشگاه 
علوم پزشکی کاشان مراجعه کردند. جمعیت نزدیک به ۵۰۰ 
هزار نفری شهرستان های کاشان و آران و بیدگل، زیرپوشش 
خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی کاشان قرار 
دارد. همراه با موج چهارم شیوع کرونا در کشور وضعیت 
رنگ بندی شهرستان های کاشان و آران و بیدگل روزهای 
گذشته از زرد به نارنجی تغییر یافت و وضعیت کاشان ۱۶ 
فروردین قرمز شد. بر پایه مصوبه های ستاد ملی مبارزه با 
کرونا مشاغل گروه های ۲ و ۳ و ۴ در وضعیت قرمز تا اطالع 
ثانوی تعطیل می شوند و رعایت دستورالعمل های بهداشتی، 
فاصله اجتماعی و استفاده از ماسک با جدیت بیشتری مورد 
پایش قرار خواهد گرفت. همچنین خروج خودروهای بومی 
از شهرستان های نارنجی و قرمز و ورود خودروهای غیربومی 
اواسط  کرونا  ویروس  است.  ممنوع  شهرستان ها  این  به 
دسامبر۲۰۱۹ )۲۴ آذر ۹8( در شهر »ووهان« کشور چین 
گزارش شد؛ ابتدا از این بیماری به عنوان ذات الریه نام برده 
در ۳۰دسامبر  چین  بهداشت  ملی  کمیسیون  اما  می شد 
سال۲۰۱۹ )۹ دی ۹8( به صورت رسمی شیوع این ویروس 
را در این کشور اعالم کرد. ویروس کرونا در نهایت به همه 
بهداشت  سازمان  و  کرد  سرایت  ایران  جمله  از  کشورها 
جهانی را بر آن داشت تا وضعیت فوق العاده اعالم کند. 
برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا رعایت شیوه نامه های 
بهداشتی همچون استفاده از ماسک و فاصله گذاری اجتماعی 

توصیه  شده است.

کاشت 5 هزار نهال در محیط 
دفن زباله آران و بیدگل

پنج هزار نهال در محیط دفن زباله شهرستان آران و 
بیدگل در استان اصفهان کاشته می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیرعامل شرکت 
بازیافت منطقه کاشان و آران و بیدگل گفت: هزار اصله نهال 
در مرحله نخست این طرح کاشته شد و قرار است در یک 
دوره پنج ساله و پس از توسعه و زیرسازی محیط دفن، به پنج 
هزار نهال افزایش یابد. محسن حیدری افزود: جلوگیری از 
گسترش بوی نامطبوع و آلودگی و پخش زباله های سبک در 
فضای منطقه از دیگر مزیت های طرح درختکاری است. او 
طرح های عمرانی اجرا شده در محل دفن زبانه را ۲۰۰میلیون 
تومان اعالم کرد و گفت: این اقدام ها شامل دیوارکشی محل 

پردازش، زیرسازی، فنس کشی و ایجاد فضای سبز است.

شورا در انتظار ارائه بسته تشویقی ساخت و ساز

افزایش 25 درصدی کرایه تاکسی تصویب شد 
افتتاحیه های هفتگی شهرداری به دلیل شیوع کرونا متوقف شد

زلزله خاموش  بزرگ  با خطر  این کالنشهر 
آینده  در  و  بوده  مواجه  زمین  فرونشست  یعنی 
زیست پذیری خود را به خاطر کمبود منابع آبی 
ازدست می دهد.الزم است وزیر نیزو ورود کرده 
و فارغ از دادن شعار و وعده های پوج و توخالی، 
در مسیر عملگرایی زمینه ها برای جاری شدن 
آب در مسیر زاینده رود و مدیریت مطلوب در این 
حوضه را فراهم کند.اگر زیست پذیری اصفهان به 
خطر بیفتد، هموطنان ما که پس از مهاجرت به 
اصفهان، اکنون شهروند اصفهان محسوب می شوند با مشکالت جدی برای سکونت مواجه شده و آثار، عواقب و تبعات 
اجتماعی که اصفهان را تهدید می کند به شما باز می گردد.باید با روح همدلی و برادری و با توجه به منطقی که حاکم بر 
زیست پدیری شهرهای ایران است، دست در دست هم تالش کنیم زاینده رود را به عنوان حوضه آبریز ملی دیده و دامنه تأثیر 
آن را نه تنها در وسعت یک شهر یا یک منطقه بلکه برای تمام ایران مؤثر بدانیم.علی رغم همراهی شهردار و معاونت های 
مالی و اقتصادی و برنامه ریزی شهرداری جهت تأمین اعتبارات و صدور دستور الزم برای راه اندازی این سامانه، این موضوع 
به نوعی با بی توجهی مواجه شده است.توقع داریم مطالبات نمایندگان مردم در این خصوص پاسخ داده شده و ظرف یک 
هفته آینده گزارش عملکرد مثبت برای راه اندازی سامانه ای که قرار بود تا پایان سال ۹۹ اجرا شود، در اختیار شورا قرار گیرد.

بی  با  نباید  تاریخی  ازشمند  آثار  مدیریت 
اگر  و  باشد  همراه  انگاری  سهل  و  توجهی 
از  باید  نداریم  حوزه  این  در  کافی  تخصص 

تجربیات و نظرات متخصصان استفاده کنیم.
آخرین مورد بی توجهی به فضای ارزشمند 
تاریخی اصفهان در کوچه سعدی در مجاورت 
میدان نقش جهان اتفاق افتاده که باعث آلودگی 
بصری میدان شده و راه را برای شکل گیری 
اتفاقاتی این چنین فراهم می کند، از شهردار 
اصفهان می خواهیم با ورود خود به این موضوع 
اجازه ندهد غفلت و سهل انگاری، یکی از آثار ارزشمند جهانی را تحت تاثیر قرار دهد.طرح شهرداری تاریخی که با واکنش 

های منفی زیادی روبرو شد برای مقابله با همین عوارض ناشی از عدم تخصص و عالقه به آثار تاریخی است.

هفته  و  اردیبهشت ماه  در  اصفهان  فرهنگی  هفته 
اصفهان در آذرماه هر سال، فرصتی است تا افتخارات 
اصفهان مانند شهر فرهنگ، معماری اسالمی، میراث 
این  از  فارغ  اما  شود  بازگو  دستی  صنایع  و  فرهنگی 
اصفهان  شد،  منکر  را  آن  نمی توان  که  افتخارات 
است. مانده  مغفول  که  دارد  نیز  دیگری  افتخارات 

اگر  و  است  گذشتگان  تالش  حاصل  اقدامات  این 
می کنند؟  چه  امروز  اصفهان  مردم  که  شود  پرسیده 
فناوری  »شهر  به  را  اصفهان  آنها  که  داد  پاسخ  باید 
کنار  در  می توان  بنابراین  می کنند  تبدیل  نوآوری«  و 
دیگر شاخص ها و افتخارات اصفهان، بر شاخص بودن 
پارک  تاکید کرد.نخستین  نوآوری  در حوزه  این شهر 
فناوری کشور توسط اصفهانی ها راه اندازی شد، ادامه 
با  اصفهان  منطقه  علوم،  وزارت  اسناد  در  اینکه  داد: 
عنوان »شهرک علمی تحقیقاتی« و سایر استان ها با 
عنوان »پارک علم و فناوری« شناخته می شود به دلیل 
آن است که اصفهان مجموعه ای از پارک های علم و 
استان دیگری آن  افتخاری که هیچ  را دارد،  فناوری 
دانش بنیان  و 8۰۰ شرکت  هزار  پنج  نیست.از  دارا  را 
بیش از ۵۰۰ شرکت در استان اصفهان قرار دارد یعنی 
با اینکه شش درصد جمعیت کشور در اصفهان است، 
استان  این  در  دانش بنیان  شرکت  درصد   ۱۰ تقریبا 
تراکم  لحاظ  از  کشور  استان  دومین  اصفهان  و  بوده 
فناوری  و  علم  است.کریدور  دانش بنیان  شرکت های 

شد،  تصویب  وزیران  هیئت  توسط   8۴ سال  در  که 
افتخار  اصفهان  و  شده  راه اندازی  اصفهانی ها  توسط 
ایجاد  را  کشور  فناوری  رشد  مرکز  نخستین  که  دارد 
کرده است.اگر این روزها برگزاری رویدادهای نوآوری 
و  مراسم  صدها  ساالنه  و  شده  معمول  اتفاق  یک 
رویداد برگزار می شود، زمانی در کشور »جشنواره شیخ 
نوآوری  زمینه  در  رویداد کشور  تنها  اصفهان  بهایی« 
بود بنابراین از لحاظ تاریخی نیز اصفهان اولین برگزار 
کننده رویدادهای مربوط به کسب و کار و کارآفرینی 
شهر  نوآوری  محور  عنوان  به  مترو  یک  است.خط 
فناوری  و  علم  منطقه  سیاستگذاری  شورای  توسط 
انتخاب شده است، خط یک مترو در شمال به شهرک 
جنوب  در  و  زمین  هکتار   ۵۲۰ با  تحقیقاتی  علمی 
 ۲۱ و  اصفهان  دانشگاه  نوآوری  ناحیه  هکتار   ۳۲ به 
اصفهان  پزشکی  علوم  دانشگاه  پارک سالمت  هکتار 
ختم می شود؛ در مسیر این خط به طول ۲۶ کیلومتر، 
کار  فضای  رشد،  مرکز   ۱۲ بزرگ،  پهنه  سه  این  جز 
هستند.چنین  مستقر  نیز  شتاب دهنده  و  اشتراکی 
یک  حاشیه  در  که  ندارد  همانند  کشور  در  پدیده ای 
برای  زمین  به ۶۰۰ هکتار  نزدیک  محور حمل ونقلی 
شرکت های نوآور و فناور در کنار حجم زیادی از مراکز 
فناورانه فراهم شده باشد بنابراین اگر این پدیده خوب 
مدیریت شود، در دنیا بی نظیر خواهد بود چون مناطق 

نوآوری با چنین تمرکزی وجود ندارد.

رئیس کمیسیون اجتماعی و محیط زیست شورا

تبعات اجتماعی خشکی زاینده رود، متوجه 
استان های همجوار اصفهان می شود

کوروش خسروی رئیس مرکز پژوهش های شورای شهر اصفهان

شهرداری شهر فناوری و نوآوری را تبلیغ کند

شیرین طغیانی-رئیس کمیسیون معماری، عمران و شهرسازی شورا

 راهی برای مقابله با عوارض ناشی از عدم تخصص
و عالقه به آثار تاریخی
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 کوتاه از کشور   نیم نگاه

به گفته سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نهایت 
بیماری که در موج قبلی شیوع کرونا در کل استان پذیرش کردیم 
دو هزار و ۲۰۰ بیمار مبتال بود، اما در دو روز گذشــته تعداد دو 
هزار و ۶۰۰ بیمار شناسایی کردیم که این رقم تاکنون بی سابقه 
بوده و نشان از شیوع باالی بیماری در جامعه دارد. آرش نجیمی 
به ایمنا گفت: اصفهان کامل در وضعیت قرمز و چهار شهرستان 
استان در وضعیت نارنجی است و احتماال یک شهرستان زرد 
هم بزودی تغییر رنگ خواهد داد و در حال حاضر کل استان در 
وضعیت پرخطر و یا بسیار پرخطر است. او افزود: رنگ سیاهی 
که در شبکه های مجازی عنوان می شود مصداق ندارد، اما استان 
اصفهان و شهرستان ها در وضعیت پرخطر هستند البته بعضی از 
شهرستان ها مانند فریدن تعداد بیماران بستری شده باالیی دارند 
که این تعداد بستری با شهرستان های بزرگ برابری می کند و 
این نشانگر وجود خطر در همه شهرستان ها است. سخنگوی 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تصریح کرد: بستری های روزانه 
تقریبا ۱۵۰ نفر اضافه می شود و ما تقریبا روزانه ۲8۰ بیمار جدید 
داریم و ۱۵۰ تا ۱۶۰ نفر ترخیصــی و حدود ۱۵۰ نفر کرونای 

مثبت به نفع افزایش بستری هر روز داریم.
Á از مرز ابتالی دو هزار نفر فراتر می رویم

او افزود: قبل از عید با بستری ۴۰۰ بیمار شروع کردیم، اما 
دیروز به ۱۷۰۰ بیمار رســیدیم که اگر این ۱۵۰ بیمار روزانه را 
نیز اضافه کنیم متوجه می شــویم که تقریبا حدود سه تا چهار 
روز آینــده مرز ابتالی دو هزار نفر را رد خواهیم کرد و شــاید 
هفته های آینــده در مورد رقم های باالی دو هزار نفر صحبت 
کنیم. نجیمی تصریح کرد: نهایت بیماری که در موج قبلی در 
کل اســتان توانستیم پذیرش کنیم دو هزار و ۲۰۰ بیمار بود و 
احتماال بیمارستان ها تا دو هزار و ۵۰۰ بیمار را بتوانند به سختی 
پذیرش کنند هرچند با افزایش تعداد بیماران کیفیت خدمات تغییر 
می کند، اما اگر این تعداد افزایش یابد ممکن است بیمارستان ها 
قادر به پاســخگویی به بیماران نباشند. او با بیان اینکه در این 
صورت نیازمند مکان هایی برای قابلیت جاگذاری تخت خواهیم 
بود، افزود: باید یادمان باشد این افزایش تخت ها نمی تواند کیفیت 
خدمات یک بیمارستان را ارائه دهد، بنابراین ممکن است در کنار 
افزایش تعداد تخت و درمان هایی که دریافت می شود با مرگ و 

میر باالی ۱۰۰ نفر در استان روبرو شویم.
Á  شناسایی 26۰۰ بیمار تاکنون بی سابقه بوده

است
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خاطرنشان کرد: 
تعداد بیماران مبتال در سطح جامعه بسیار باال است ما در دو روز 
گذشته تعداد دو هزار و ۶۰۰ بیمار شناسایی کردیم که این رقم 
تاکنون بی سابقه بوده و نشان از شیوع باالی بیماری در جامعه 
دارد. او با اشاره به ابتالی خانوادگی تصریح کرد: باید تعداد ابتال 
کاهش یابد و تنها راه این است که سعی کنیم تا زمانی که شیوع 
ویروس در جامعه تا این حد باال اســت تا جایی که می توانیم 
ترددها و حرکت های جمعیتی را کم کنیم، حرکت های جمعیتی 

باعث کند شدن قدرت ویروس می شود و با این اقدام می توانیم 
شــیب تند انتقال را کاهش دهیم تا به مرور این روند متوقف 
شــود. نجیمی با بیان اینکه وضعیت اپیدمی نه حالت پلکانی 
بلکه به گفته مسئوالن وزارت بهداشت حالت آسانسوری دارد، 
خاطرنشان کرد: این شیوه افزایش بیمار زمانی به سیستم درمانی 
برای بازسازی نمی دهد چرا که دائما با تعداد انبوهی از بیماران 
روبرو می شویم، روند افزایشی که در موج قبلی به حالت پلکانی 
بود در این موج به حالت آسانسوری تغییر یافته است. او با تأکید 
بر اینکه امیدواریم این شرایط بحرانی برای مردم و مسئوالن 
قابل درک باشد، اظهار کرد: هنوز هم باوجود شرایط به شدت 
بحرانی برخی مسئوالن علیرغم ابالغ چند ماهه قانون مدیریت 
هوشمند کووید ۱۹ بر اساس رنگ بندی ها از قانون اطالع ندارند 
و با متن قانون مخالفت می کنند و این باعث شــده ما در بعد 

اجرای محدودیت ها نتوانیم خوب عمل کنیم.
Á  برخوردهای شــدیدتر با متخلفان در موج

چهارم کرونا
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تصریح کرد: اگرچه 
به صورت مقطعی توانستیم از حضور افراد به صورت محدود در 
جامعه بکاهیم و مانع ترددها شویم اما ما برای حداقل دو هفته 
نیاز به تداوم کاهش ترددها، ترافیک، حضور مردم و کارکنان به 
صورت عینی داریم، این مجموعه اقدامات شاید بتواند افزایش 
تعداد بیمار مبتال و انتقال ویروس در ســطح جامعه را کاهش 
دهد اما متأسفانه با این شرایط کنترل احتمال دورنمای بحرانی 

شدن استان دور از ذهن نیست. او افزود: دانشگاه علوم پزشکی 
به شدت بر مراقبت و نظارت بر اجرای پروتکل ها تأکید دارد و 
تذکر دادیم و اماکنی که به تذکرات عمل نکردند برخورد جدی 
کردیم، به هر حال در مسئله سالمت جدیت خودمان را نشان 
می دهیم و همه اقدامات الزم که از دســت ما برمی آمده انجام 
شده است. نجیمی با اشاره به لزوم دقت سازمان های اجراکننده 
خاطرنشان کرد: امیدوارم برخوردها و نظارت دقیق باعث دقت 
نظر بیشتر اصناف و مردم شود و دستگاه های اجرایی هم وظایف 
خودشــان را دقیق تر اجرا کنند اما حساســیت و برخوردهای 
شــدیدی که در این دوره وجود دارد در هیچ کدام از موج های 
 قبلی وجود نداشته است و امیدواریم تغییرات اساسی در چند روز

 آینده شاهد باشیم.
Á  برای شبانه روزی  کلینیک های  شدن  فعال 

پذیرش بیماران کووید
او در خصوص تزریق واکســن کادر درمان گفت: بر اساس 
دستورالعمل ها و سهمیه بندی ها واکسیناســیون کادر درمان 
در حال انجام اســت و امیدواریم با گشایش هایی که می شود 
با دسترســی به واکســن هم از نظر واردات و هم از نظر تولید 
روند واکسیناســیون بهتر شــود و احتمااًل در هفته های آینده 
واکسیناســیون شتاب بهتری بگیرد. سخنگوی دانشگاه علوم 
پزشــکی اصفهان در خصوص مراکز جامع درمان کووید ۱۹ 
بــرای مراقبت در منازل، افزود: برخی بیماران در این شــرایط 
نمی توانند خود مراقبتی کنند، بنابراین معاونت درمان با شناسایی 

مراکــز مراقبت در منزل در نواحی مختلف شــهر اصفهان و 
شهرســتان ها هماهنگی الزم را به عمل آورد و لیست آنها در 
اختیار افرادی که نیاز به مراقبت در منزل به دلیل کرونا یا بیماری 
غیر از کرونا هستند، قرار گرفت و این بیماران این خدمات را از 
شرکت هایی که معاونت درمان تأیید کرده دریافت کنند. او در 
خصوص فعال شدن کلینیک های شبانه روزی و لیست مراکز 
جامع، تصریح کرد: برای دریافت لیســت مراکز جامع درمان 
کرونا شهروندان می توانند با شماره ۳۱۱۳ تماس بگیرند یا به 
سایت دانشگاه مراجعه کنند که در صفحه اول، لیست این مراکز 
وجود دارد، همچنین معاونت درمان برای به حداقل رســاندن 
تعداد بستری های بیمارستانی ۵۰ کلینیک شبانه روزی در سطح 
اصفهــان را فعال کرد که این کلینیک ها به طور ۲۴ ســاعته 
فعال هستند و مقرر شــد از این کلینیک ها به عنوان بستری 
 کووید ۱۹ اســتفاده شــود، این کمک باعث کاهش اضافه بار 

بیمارستان ها می شود.
Á  با مبارزه  مقدم  الزهرا)س( خط  بیمارستان 

کووید
نجیمی با بیان اینکه تمام بیمارستان ها درگیر پذیرش بیماران 
کووید ۱۹ هستند، تصریح کرد: در این شرایط هر کاری می توانیم 
انجام می دهیم تا از افزایش بیمارانی که بستری آنها ضروری 
نیست جلوگیری شود در حال حاضر عالوه بر دیگر بیمارستان ها، 
بیمارستان الزهرا)س( به عنوان خط مقدم بیمارستان ها با ۵۰۰ 

بیمار در حال فعالیت است.

سالمندان را با واقعیت های 
کرونا آشنا کنیم

حمید نصیری| پاندمی کرونا کل جهان را درگیر کرده 
و بستری فراهم شده که سطح استرس، آسیب پذیری و 
فشار روانی روی گروه ها و اقشار آسیب پذیر بیشتر است، 
یکی از این اقشــار سالمندان هستند که در همه دنیا در 
معرض خطر بیشــتر ابتال به این ویروس قرار دارند. در 
این شرایط به طور طبیعی اطرافیان فرد سالمند تدابیری 
برای حفظ سالمت او در نظر می گیرند. فرزندان باید در 
مواجهه با ســالمندان بویژه افراد مسن در معرض خطر 
و مبتــال به بیماری های زمینه ای، ســعی کنند فاصله 
اجتماعی را رعایت کرده تا از آنها مراقبت کنند، اما توجه 
به نگاه سالمندان به این موضوع نیز حائز اهمیت باالیی 
اســت. درک انسان ها نســبت به یک بیماری متفاوت 
اســت، همه انسان ها یک ادراک مشــترک و ثابتی از 
بیماری ندارند، بویژه از ویروســی که شکل آن در حال 
تغییر کردن اســت و کنتــرل آن نیازمند مراقبت های 
ویژه ای است. در حال حاضر با قرمز شدن وضعیت شیوع 
بیماری کرونا در کل کشور و شروع پیک چهارم کرونا، 
باید دلیل شــروع این پیــک را بدانیم، در واقع به علت 
رعایت نشدن پروتکل های بهداشتی در نوروز شاهد بروز 
این اتفاق هستیم، به نظر می رسد ادراک انسان ها نسبت 
به دالیل بروز این بیماری تفاوت دارد و شــیوه برخورد 
آنها با این مسئله در جامعه نیز متفاوت است. سالمندان 
افرادی هستند که به اندازه افراد جوان درگیر با مشکالت 
روزمره زندگی و بحران نیستند یا آشنایی کمتری با این 
مســائل دارند، بنابراین نگاه آنها به این مسئله متفاوت 
است، حتی بسیاری از سالمندان شکایت می کنند »من 
که بیمار نیستم و فرزندان به من سر بزنند« و این نگاه 
را دارند که پرهیز فرزندان از ســر زدن به آنها ترس از 
بیمار شدن اســت درحالی که فرزندان نگران سالمت 
سالمندان هستند و نمی خواهند در پاندمی با آنها ارتباط 
زیادی داشته باشند و آنها اوقات بیشتری را در قرنطینه 
بگذرانند. در بین بســیاری از خانواده ها تغییر این تصور 
هم برای بعضی افراد ســالمند مشکل ســاز است، در 
واقع دوران سالمندی با یک سری نقص های شناختی 
خفیف به باال مواجه است، تمرکز، توجه، حافظه، مطالعه 
و تحلیل کردن بعضی از مســائل ممکن است در بین 
برخی از سالمندان کاهش پیدا کند؛ بنابراین این گروه از 
سالمندان بیشتر در معرض خطر هستند، به همین دلیل 
وقت گذاشتن برای ســالمندان و توضیح دادن شرایط 
برای چندین بار به آنها کمک می کند که این احساس 
در آنها کاهش پیدا کرده و بتوانند با این شرایط بهتر کنار 
بیایند. وظیفه افراد به طور طبیعی شــکل های مختلفی 
می تواند داشته باشد، با پدیده های گوناگونی در موقعیت 
کرونا مواجه هســتیم، بعضی از فرزنــدان متوجه این 
موضوع شده اند که در شرایط اپیدمی نباید زیاد از حد به 
والدین سر بزنند و دورهمی داشته باشند، اما تعدادی هم 
به این بهانه بی حوصلگی و کسلی خود را توجیه می کنند 
و اصال به والدین مسن سر نمی زنند و دائم ترس از ابتال 
به کرونا را بهانه این کار می کنند. باید بدانیم سالمندان 
نیازهــای خاصی دارند و یکی از نیازها این اســت که 
موردحمایت و مراقبت قرار بگیرند، تعدادی از سالمندان 
با مشکالتی مواجه هستند و استرس بیشتری نسبت به 
بقیه دارند، عده زیادی از ســالمندان به دلیل مواجهه با 
این مشــکالت هر روز از توانمندی آنها کاسته شده و 
در برابر ابتالی بیماری آسیب پذیرتر می شوند، معموال 
اضطراب مــرگ را دارند، باید فرزندان این مســئله را 
موردتوجه قرار دهند. دوران ســالمندی به اندازه کافی 
برای افراد مســن کسل کننده اســت، در حال حاضر با 
شــیوع ویروس کرونا اگر فرزنــدان دائم اضطراب ها را 
بازگو کنند نگرانی ســالمندان از این موضوع مضاعف 
می شــود، باید فرزندان تماس تلفنــی خود را با والدین 
مسن قطع نکنند. فرزندان سعی کنند در پاندمی کرونا 
با رعایت فاصله گذاری اجتماعی به سالمندان سر بزنند 
و احوال آنها را جویا شوند، فکر نکنند که والدین سالمند 
هم درک مشابهی از این مسئله دارند، وقتی به آنها سر 
نمی زنند و کرونا را دلیل اصلی این اتفاق بازگو می کنند 
باید بدانند آنها به طور کامل این موضوع را متوجه نشده 
و درک متفاوتی دارند. معموال در دوران سالمندی والدین 
نگران می شوند که فرزندان برای آنها ارزش قائل نیستند 
و قبال که می توانســتند به فرزندان خدمت کنند برای 
آنها قابل احترام بودند و اکنون نیازمند مراقبت هستند به 
آنها اهمیت نمی دهند، فرزندان می توانند به شکل های 
مختلف احساس مراقبت را به آنها انتقال داده و نیازهای 
روان شناختی آنها را پوشش دهند. در پاندمی کرونا با دو 
گروه از سالمندان مواجه هستیم، عده ای اضطراب زیادی 
از ابتال به این بیماری دارند و با تنش باال خود را محدود 
کرده و با کسی رفت وآمد نمی کنند و فشارهای روحی و 
روانی زیادی را تحمل می کنند، عده ای هم بی اعتنا بوده 
و بی تفاوت رفتار می کنند آنها می خواهند اضطراب وجود 
این ویروس و انتقال آن در جامعه را با انکار کردن قضیه 
پایین بیاورند. یکی از مسائلی که امروزه در ایمنی شناسی 
روانی به بحث گذاشته شده و مورد تأکید قرار می گیرد، 
اینکه در هنگام داشتن استرس زیاد سیستم ایمنی بدن 
افراد ضعیف می شــود آنها را مستعد ابتال  به بیماری ها 
می کند، بنابراین سالمندانی که اضطراب زیادی دارند و 
نمی توانند آن را کنترل کنند، متأســفانه سیستم ایمنی 
بدن آنها کاهش پیدا کرده و در معرض خطر هســتند. 
باید بتوانیم یک درک منطقی از شــیوع این بیماری در 
اجتماع و شروع پیک چهارم کرونا برای آنها ایجاد کنیم 
و توصیه من به خانواده ها این اســت که با سالمند خود 
صحبــت کنند و او را با واقعیت این بیماری، روش های 
مقابله و کنترل آن بیشــتر آشنا کنند تا اضطراب بیش 
از اندازه هم نداشته باشــد و بهتر بتواند بر این شرایط 

غلبه کند. /ایمنا
مشاور و روانشناس بالینی

پلیس با ایجاد مسیر 
دوچرخه سواری مخالف نیست

گروه جامعه: به گفته رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان 
اصفهان پلیس با ایجاد و راه اندازی مسیرهای دوچرخه سواری 
در کالنشــهر اصفهان مخالف نیست بلکه خواهان اصالح و 

ایمن سازی برخی از نقاط آن است.
سرهنگ محمدرضا محمدی گفت: پلیس راهور اصفهان 
از توسعه سریع و با قدرت مسیرهای ایمن دوچرخه سواری در 
کالنشهر اصفهان استقبال می کند زیرا نیاز مبرمی به آن وجود 
دارد. او با بیان اینکه برخی از مسیرهای دوچرخه سواری جدید 
در کالنشــهر اصفهان با نواقص و مشــکالتی همراه بود، 
اظهار داشــت: پلیس راهــور اصفهان با ارســال نامه ای به 
شهرداری خواهان رفع این اشکال و ایمن سازی هرچه بیشتر 
آنها شد که در این جهت اقداماتی انجام شده و در حال اجراست. 
به گفته او، برخی از این مســیرها مانند خیابان توحید نیاز به 
اصالح دارد، تعدادی از مسیرها در تقاطع رها می شود درحالی که 
باید پیوســته باشد و برخی مسیرها کم عرض بوده یا تعدادی 
دیگر به قدری عریض است که باعث ایجاد ترافیک در خیابان 
می شود که این نقاط نیاز به رسیدگی دارد تا مسیرهای موجود 
به طور پیوسته ایمن و اســتاندارد شوند. محمدی با اشاره به 
ترافیک خیابان های اصفهان بویژه در هسته مرکزی شهر تأکید 
کرد: اگر موتورسواران و رانندگان خودروهای تک سرنشین از 
دوچرخه استفاده کنند عالوه بر ایجاد ایمنی بیشتر برای آنها از 
ترافیک و آلودگی این کالنشهر کاسته می شود. او به راه اندازی 
پلیس راهور دوچرخه سوار در هسته مرکزی اصفهان نیز اشاره 
و اضافه کرد: این کار با هدف فرهنگ سازی هرچه بیشتر برای 
تشویق مردم به دوچرخه ســواری و همچنین خدمات رسانی 
بهتر به مردم انجام شــد. رئیس پلیس راهور اصفهان با بیان 
اینکه در زمان حاضر حدود ۲۰ پلیس راهور دوچرخه ســوار در 
این کالنشهر فعال هستند، ادامه داد: درصدد افزایش تعداد آنها 
هستیم. او همچنین تصریح کرد با موتورسواران و رانندگان که 
وسیله های نقلیه خود را در مسیرهای دوچرخه سواری اصفهان 

پارک می کنند، برخورد خواهد شد.

آغاز اجرای رزمایش ایران 
همدل-اطعام مهدوی در 

اصفهان
گروه جامعه: مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان از تشکیل 
ستاد اطعام مهدوی و آغاز اجرای رزمایش ایران همدل-اطعام 
مهدوی خبــر داد.کریم زارع مدیرکل کمیته امداد امام خمینی 
)ره( اســتان اصفهان، اطعام نیازمندان در ماه مبارک رمضان را 
یکی از برنامه های مهم کمیته امداد اصفهان در طول عمر ۴۲ 
ســاله خود عنوان کرد و گفت: سال گذشته پیرو بیانات مقام 
معظم رهبری مبنی بر راه اندازی رزمایش گســترده مواسات و 
همدلی به منظور ترویج فرهنگ خیر، احسان و نشر سنت های 
حسنه در کشور به دلیل شرایط اقتصادی مردم و در پی شیوع 
ویروس کرونا، کمیته امداد اســتان اصفهان هم زمان با سراسر 
کشــور رزمایش ایران همدل را با نظر کمک به جامعه هدف 
هم زمان با نیمه شعبان آغاز و تا پایان سال ادامه یافت. او با تأکید 
بر مشارکت گسترده مردم اصفهان در سال گذشته، خاطرنشان 
ســاخت: حاصل اجرای طرح ایران همدل در استان اصفهان 
توزیع ۲۲۵ هزار سبد کاالی اساسی و بیش از یک میلیون و ۳۲۰ 
هزار وعده غذای گرم با ارزش ۶۰ میلیارد تومان به مددجویان و 
نیازمندان است. کریم زارع گفت: امسال نیز در آستانه ماه مبارک 
رمضان و اهمیت موضوع معیشت نیازمندان، ستاد اطعام مهدوی 
با آغاز اجرای رزمایش ایران همدل- اطعام مهدوی تشکیل شد. 
مدیرکل کمیته امداد اســتان اصفهان بیان کرد: امسال نیز در 
تالش هستیم به همت تمامی مردم و استفاده از ظرفیت خیران، 
اصناف، سازمان ها، نهادها، دانشگاه ها، مؤسسات خیریه، نیروهای 
نظامی و غیره یک بار دیگر عزم مردم اصفهان در اطعام نیازمندان 
را در قالب رزمایش ایران همدل – اطعام مهدوی به صورت طبخ 
غذاهای گرم و سبدهای غذایی اجرایی کنیم. مدیرکل کمیته 
امداد استان اصفهان با اشاره به در پی بودن ماه مبارک رمضان 
ادامه داد: ماه رمضان به تبعیت از ســیره و سنت پیامبر اعظم 
)ص( و ائمه اطهار )ع( ماه انفاق و دستگیری از نیازمندان است 
و امیدواریــم به همت مردم نیکوکار و مؤمن اصفهان در پایان 
این ماه مبارک ضمن رفع مشــکل نیازمندان، شاهد شکست 
ویروس منحوس کرونا و بازگشت صحت و سالمتی به مردم 
عزیز استان باشیم. زارع گفت: نیکوکاران می توانند کمک های 
غیرنقدی خود را با مراجعه بــه دفاتر امداد و مراکز نیکوکاری 
در سطح اســتان تحویل نمایند و مساعدت های نقدی خود را 
با شماره گیری کد دســتوری #۰۳۱*88۷۷*، تماس با تلفن 
نیکوکاری ۰۹۶88۷، مراجعه به پایگاه اینترنتی emdAd.IR  و 
واریز به کارت ۶۰۶۳۷۳۷۰۰۰۰۰۲۵۰۹ به این امر خداپسندانه 

اختصاص  دهند.

3۰ شب دعای ابوحمزه ثمالی 
در اصفهان برگزار می شود

گروه جامعه: دبیر ستاد برگزاری دعای ابوحمزه اصفهان از 
برگزاری و پخش دعای ابوحمزه ثمالی طی ۳۰ شــب در ماه 
مبارک رمضان در قالب طرح »یادگار معنوی« در اصفهان خبر 
داد. محمــد عدالت نژاد با بیان اینکه زمزمه معنوی و نیایش 
دعای ابوحمزه که از یادگارهــای معنوی روحانی خدمتگزار 
مرحوم حجت االسالم حاج مهدی مظاهری در اصفهان بوده 
است، اظهار داشت: این مراسم بیش از چند دهه است که در 
 سحرهای ماه مبارک رمضان با استقبال عالقه مندان برگزار

 می شود. او با بیان اینکه امسال نیز با عنایت به پیام مقام معظم 
رهبری که فرمودند زمزمه معنوی دعا و نیایش آن مرحوم در 
شب های جمعه و سحرهای ماه مبارک رمضان در سال های 
طوالنی در شمار یادگارهای معنوی شهر عزیز اصفهان است و 
امید است همواره برقرار باشد، برگزاری این آئین نیز در دستور 
کار قرار گرفته است، ابراز داشت: این مراسم در مسجد جامع، 

گلستان شهدا و مسجد سید اصفهان برگزار خواهد شد. 

رکوردبی سابقه شناسایی26۰۰بیمار کرونایی دراستان اصفهان ثبت شد

عبور قطعی اصفهان از مرز 2 هزار کرونایی

معــاون ســوادآموزی اداره کل آموزش وپــرورش 
اســتان اصفهان، با بیان اینکه یکی از مشکالت ما در 
حوزه ســوادآموزی مهاجرپذیر بودن و اتباع خارجی در 
اســتان است، گفت: آمار بی سوادی در استان تقریبا هر 
ســال تکرار می شــود، چون باوجود باسواد شدن افراد، 

ورودی های جدید داریم.
نســرین باباپور به ایســنا گفت: در سال تحصیلی 
جاری ۶ هزار و ۲8۲ ســوادآموز در سطح استان تحت 
پوشــش قرار دارند که نســبت به هدفــی که وزارت 
آموزش وپرورش برای ما مشــخص کرده بود، پوشش 
نزدیــک بــه ۷۲ درصدی داریم. او گروه ســنی تحت 
پوشش ســوادآموزی را ۱۰ تا ۴۹ ســال اعالم کرد و 
افزود: بیشــترین سوادآموزان در اســتان در گروه سنی 
۳۰ تــا ۴۰ ســال قرار دارند و بیشــترین اســتقبال از 
ســوادآموزی را زنان دارند. معاون سوادآموزی اداره کل 
آموزش وپرورش استان اصفهان، با بیان اینکه آموزش 
سوادآموزان در شرایط کرونایی و محدودیت ها به شکل 
غیرحضوری و مجازی انجام می شــود، گفت: در جایی 
که ســوادآموز به امکانات و تجهیزات آموزش مجازی 

دسترســی ندارد آموزش ها بیشــتر از طریق بسترهای 
آموزشی و یا آموزش فرد به فرد برنامه ریزی شده است. 
همچنین تمام محتوای آموزشی به صورت الکترونیک 
آمــاده و در اختیــار آموزش دهندگان قــرار گرفته تا 
ســوادآموزان از این محتواها اســتفاده کنند. او با اشاره 
به اینکه اهمیت ســوادآموزی امسال بیش از پیش در 
جامعه خود را نشــان داد، افزود: در شرایط کنونی افراد 
بیشــتر متوجه اهمیت و ضرورت سوادآموزی به عنوان 
یکی از حقوق بنیادین بشــر و پایه یادگیری مادام العمر 
پــی بردند، چراکه یکی از عوامل مهم در پیشــرفت یا 
تــرک تحصیل دانــش آموزان به ویــژه در همه گیری 
کرونا و آموزش غیرحضوری، ســواد والدین است و در 
مواردی که والدین ســواد کافی نداشــته اند به ویژه در 
پایه اول، دانش آموزان دچار مشکل شده و آسیب های 
زیــادی دیده اند که در برخی موارد حتی منجر به ترک 
تحصیل شده اســت. باباپور خاطرنشــان کرد: امسال 
والدین در زمینه پیگیری و نظــارت بر عملکرد دانش 
آموزان نقش زیادی داشــتند، این در حالی است که اثر 
قطعی سطح سواد والدین بر پیشرفت یا افت تحصیلی 

و حتی مشــکالت رفتاری دانش آموزان کامال خود را 
نشــان می دهد. او یکی از اقدامات مؤثر و تحول آفرین 
در آموزش وپرورش را تغییر مفهوم ســواد و پیوند آن با 
مهارت ها برای زندگی بهتر دانست و افزود: بسته تحولی 
ســوادآموزی در مراکز یادگیری محلی اجرا می شود که 
از ۱۶ مرکز یادگیری محلی، ۴ مرکز مجری طرح پیوند 
طرح سواد و زندگی هستند که در این طرح هم به بحث 
آموزش و باســواد کردن افراد پرداخته می شــود و هم 
مهارت های عمومی، اجتماعی و حرفه هایی که بتوانند 
در کنار سوادآموزی یاد بگیرند. معاون سوادآموزی اداره 
کل آموزش وپرورش اســتان اصفهان بــا بیان اینکه 
یکی از مشــکالت ما در حوزه سوادآموزی مهاجرپذیر 
بودن و اتباع خارجی در اســتان است، تصریح کرد: آمار 
بی سوادی در استان تقریبا هر سال تکرار می شود، چون 
باوجود باسواد شــدن افراد، ورودی های جدید داریم. او 
با اعالم اینکه در حال حاضر جزو ۵ اســتان باسواد در 
سطح کشــور هســتیم، گفت: جایگاه خوبی در سطح 
کشــور داریم و پوشش باســوادی در استان ۹۷ درصد 
اســت. باباپور بــا تأکید بر اینکه شناســایی و جذب ۳ 

درصد بی ســواد باقی مانده در استان کار بسیار سختی 
اســت، گفت: در این راســتا طرح هایی از جمله طرح 
ســوادآموزش اولیای بی سواد دانش آموزان در مدارس، 
طرح مراکز یادگیری محلی، طرح مشارکت دستگاه ها و 
تفاهم نامه های بین بخشی برای معرفی افراد کم سواد یا 
بی سواد و برنامه ریزی برای آنها داریم. یکی از مطالبات 
جدی ما حمایت دستگاه های مختلف در تحقق اهداف 
کمی و کیفی سوادآموزی است. معاون سوادآموزی اداره 
کل آموزش وپرورش اســتان اصفهان مهمترین موانع 
ســوادآموزی را عدم دسترسی به اطالعات سوادآموزان 
۱۰ تا ۴۹ سال برشمرد و افزود: اطالعاتی که در اختیار 
داریم هم مربوط به سرشــماری ســال ۹۵ و بر اساس 
خود اظهاری افراد اســت و مستنداتی دال بر اینکه فرد 
کم ســواد یا بی سواد اســت نداریم. او همچنین به کم 
شدن استقبال کم ســوادان یا بی سوادان از کالس های 
آموزشی در شــرایط کنونی به دلیل نداشتن امکانات و 
وسایل موردنیاز اشاره و خاطرنشان کرد: فقر فرهنگی، 
مشــکالت اقتصادی و معیشتی یا عدم احساس نیاز به 

مقوله سواد از دیگر موانع سوادآموزی است.

آمار بی سوادی در استان تقریبا هر سال تکرار می شود

مهاجرپذیری مانع ریشه کنی بی سوادی اصفهان

به گفته مدیرکل بهزیســتی استان اصفهان موضوعاتی چون ۳ درصد اشتغال 
معلوالن، ناوگان حمل ونقل شهری آنها، سفرهای درون شهری رایگان، استفاده از 

مبلمان شهری از مباحثی است که باید به صورت جدی تر به آن پرداخت شود.
ولــی ا... نصر  با اشــاره به فرمایش مقــام معظم رهبری و نام گذاری ســال 
1400 بــه عنوان ســال تولید، پشــتیبانی ها و مانع زدایی ها به تســنیم گفت: با 
توجه به شــعاری کــه مقام معظم رهبری بــرای تمامی نهادهــا و وزارتخانه ها 
ترســیم کردند و با توجه به رســالتی  که در ســازمان به عهده ما است؛ باید این 
 مهــم را ســرلوحه فعالیت ها قرار داده تا بتوانیم اشــتغال را بــه وضعیت بهتری

 برسانیم.
 او با بیان اینکه در ســال های گذشته ســازمان بهزیستی با ارائه وام در قالب 
وام های خوداشتغالی و ایجاد اشتغال  مددجویان، فعال بوده است، ادامه داد: جامعه 
هدف سازمان بهزیستی در رابطه با اشتغال بسیار فعال و مشتاق هستند که بتوانند 
با حمایت هایی که سازمان بهزیستی از آنها انجام می دهد اشتغال پایدار برای خود 
ایجاد کنند. مدیرکل بهزیستی استان اصفهان، افزود: سال گذشته با بهره برداری از 
مراکز مثبت زندگی  در سراسر کشور، دسترسی مردم به خدمات سازمان تسهیل 
شد. او بیان کرد: استان اصفهان  نیز با افتتاح 94 مرکز مثبت زندگی و حذف کلیه 

پرونده های فیزیکی و ایجاد پرونده های الکترونیکی به ارائه خدمات بهینه می پردازد 
بنابراین با الکترونیکی شــدن پرونده ، نظارت بیشتر و منسجم تر خواهد بود. نصر 
با بیان اینکه 11 هزار نفر در ســطح کشور در مراکز مثبت زندگی، مشغول به کار 
هستند، گفت: امیدوار هستیم بتوان  با آموزش های الزم به پرسنل، خدمات خوبی 
به جامعه هدف ارائه بدهیم. او خاطرنشــان کرد: از دیگر مسائل مدنظر بهزیستی 
اســتان، بحث  قرارگاه های اجتماعی و ادامــه اجرای طرح هرماه یک محله یک 
میز خدمت است که با همکاری که با نهادهای اجتماعی، پایگاه های بسیج، سپاه 
و مســاجد که به عنوان یکی از نهادهای مردمی در دل مردم در حاشیه نشینی و 
در مناطق محروم فعالیت می کند همکاری ها را تعمیم  و با شناســایی مددجوها، 
خدماتی بیش از گذشــته ارائه دهیم. نصر ســاماندهی کودکان کار و خیابان را از 
اولویت های دیگر در ســال جدید عنوان کرد و گفت: بیش از 10 ارگان مسئولیت 
ساماندهی کودکان کار و خیابان را به عهده دارد ولی بعضی از دستگاه ها، اطالعاتی 
در این زمینه ندارند و در جلســاتی که دعوت می شــوند یا حضور پیدا نمی کنند 
یا با کارشناســان که قدرت تصمیم گیری ندارند، شرکت می کنند. او ادامه داد:  با 
همکاری استانداری، دادستانی و معاونت دادستانی جلسات را پیش خواهیم برد و 
کلیه دستگاه هایی که در این رابطه مسئولیت  دارند را به پای کار خواهیم گرفت تا 

با یک مطالبه عمومی از دســتگاه هایی که عضو شورای ساماندهی کودکان کار و 
خیابان هستند به وظایف خودشان دراین باره عمل کنند. مدیرکل بهزیستی استان 
اصفهان، یکی از کارهایی که مغفول مانده را اجرایی شــدن  قانون جامع حمایت 
از حقوق معلوالن، برشمرد و افزود:  سال هاست این قانون ابالغ شده و دستگاه ها 
کم و بیش به آن پرداخته اند ولی آن گونه که در قانون دیده شــده و باید به معلول 
به عنوان شــهروند نگاه کرد و حقوق حقه اش را پرداخت کرد، نگاه نشده است. او 
تصریح کرد: موضوعاتی چون  ۳ درصد اشتغال معلوالن، ناوگان حمل ونقل شهری 
آنها، سفرهای درون شهری رایگان، استفاده از مبلمان شهری از مباحثی است که 
باید به صورت جدی تر به آن پرداخت و در سال 1400 دنبال این هستیم که همه 
دستگاه هایی که در این زمینه مسئولیتی دارند، به وظایف خود عمل کنند. نصر با 
اشاره به دو شــاخص مهم  اشتغال و مسکن در توانمندسازی معلوالن، گفت: در 
ســال جاری نیز این دو شــاخص مدنظر قرار دارد تا با توجه به سیاست هایی که 
مدنظر وزارتخانه تعاون کار و رفاه اجتماعی و ریاســت ســازمان بهزیستی کشور 
است و با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی خیران مسکن ساز و بویژه قرار دادن 
اولویت مســکن خانواده های دارای دو فرد معلول، به جد پیگیر مسکن و اشتغال 

مددجویان باشیم.

سازمان بهزیستی استان اصفهان به دنبال احقاق حقوق معلوالل در سال جدید

اشتغال و مسکن معلوالن را پیگیری می کنیم
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 قفسه

سفری 1۰ روزه به باکو با کتاب 
»آنجا که باد کوبد«

کتاب »آنجا که باد کوبد« نوشته معصومه صفایی راد که 
به تازگی توسط انتشارات »کتابستان« منتشر شده، روایت 

سفری ده روزه به باکو پایتخت جمهوری آذربایجان است.
به گزارش مهر، سفرنامه نویسی ژانری مهم در ادبیات جهان 
است که متأسفانه در کشور ما زیاد جدی گرفته نشده است.

کتاب »آنجا که باد کوبد« نوشته معصومه صفایی راد که 
به تازگی توسط انتشارات »کتابستان« منتشر شده، روایت 
سفری ده روزه به باکو پایتخت جمهوری آذربایجان است. 
نویسنده این کتاب که سفرنامه بوسنی او با نام »به صرف 
قهوه و پیتا« سال گذشته در انتشارات سوره مهر به چاپ 
انجام  محرم  دهه  با  مقارن  که  سفرش  در  بود،  رسیده 
شده، سعی کرده در حد توان تصویرهایی از عزاداری در 
آن منطقه را به خوانندگان خود نشان دهد. اما کتاب فقط 
روایت محرم باکو نیست.صفایی راد این بار هم مثل سابق از 
تاریخ و سیاست و هنر غافل نمانده و البته مردم آذربایجان و 

فرهنگشان مهم ترین بخش کتاب او هستند.
نکته قابل توجه »آنجا که باد کوبد« این است که نویسنده در 
جای جای کتاب، سفرنامه خویش را با سفرنوشت ایرانیانی 
که در دوران قاجار در مسیر سفر حج از بادکوبه دیدن کرده 

بودند، همراه کرده و نظراتشان را مقابل هم قرار داده است.

همکاری فرزاد فرزین با 
مجموعه »میدان سرخ«

ابراهیم  کارگردانی  به  »میدان سرخ«  تیتراژ  فرزین  فرزاد 
را  می شود،  خانگی  نمایش  وارد  زودی  به  که  ابراهیمیان 
می خواند.به گزارش روابط عمومی پروژه، فرزاد فرزین تیتراژ 
سریال میدان سرخ را می خواند. این تریلر معمایی به زودی 
وارد نمایش خانگی می شود و پخش آن بر عهده فیلیمو 
است.فرزاد فرزین که سابقه بازی در سریال های نمایش 
خانگی را هم دارد پیشتر برای سریال های عاشقانه و مانکن 
نیز قطعاتی را خوانده بود.حمید فرخ نژاد، مهتاب کرامتی، 
بهرام افشاری، کاظم سیاحی، مسعود کرامتی، امید روحانی، 
بهدخت ولیان، آرمین رحیمیان، با هنرمندی علی مصفا و امیر 
حسین آرمان بازیگران این سریال هستند. دیگر بازیگران این 

سریال نیز به زودی معرفی خواهند شد.
میدان سرخ نخستین تجربه کارگردانی ابراهیمیان در سریال 

سازی است.
ابراهیمیان پیش از این فیلم های سینمایی آآآدت نمی کنیم، 
پیلوت و ارسال یک آگهی تسلیت به روزنامه را در مقام 

کارگردان ساخته است.

جشنواره شیرهای کن 2۰21 
به صورت مجازی برگزار 

می شود
بعد از اینکه فستیوال سال گذشته شیرهای کن که مختص 
تبلیغات و بازاریابی بین المللی سینما است به خاطر پاندمی 
روزهای  بین  امسال  دوره  شده  قرار  حاال  شد،  کنسل 
بیست ویکم و بیست وپنجم ژوئن به صورت دیجیتال برگزار 
شود.فیلیپ توماس رئیس هیئت مدیره شیرهای کن این خبر 
را اعالم کرد و گفت: »حاال می توانیم برای ۲۰۲۱ کاماًل به 
سمت این فرمت حرکت کنیم. در عین حال که مطمئنیم این 
روند تمام جشن ها، الهام بخشی ها و مشارکت های همیشگی 
جشنواره را خواهد داشت و می توانیم در ماه ژوئن جامعه 
جهانی را به صورت مجازی متحد کنیم«.این رخداد همچنین 
قصد دارد در ماه می برنامه عضویت شیرها را راه اندازی 
کند. این برنامه به اعضا اجازه می دهد به برنامه های خاص 
شیرهای کن زنده دسترسی ویژه داشته باشند. مبلغ عضویت 
۲۴۹ یورو تعیین شده که هم قیمت یک بلیت دیجیتال برای 
برندگان گذشته و حال  برنامه اصلی جشنواره است.تمام 
حاضر شیرهای کن عضویت اضافی را به صورت رایگان 
دریافت می کنند.سایمون کوک مدیر اجرایی جشنواره گفت: 
»شیرهای کن همچنین جوایز خود را اهدا خواهد کرد. بعد 
از اینکه جوایز سال گذشته متوقف شد، می خواهیم بتوانیم 
به جامعه مان این شانس را بدهیم که یک بار دیگر خود را 
در آثار خالق جشنواره غوطه ور کنند«.او اضافه کرد: »ما 
آثار را در مقیاسی بزرگ تبلیغ می کنیم و به ردیابی پیشرفت 
می کنیم،  تحلیل  را  برنده ها  می پردازیم،  مراسم  طی  در 
بینش های جدیدی ارائه می کنیم و استعدادهای جدید را 
شناسایی می کنیم. بازگشت جوایز به معنی لحظه ای برای 
کل صنعت خواهد بود، اما درعین حال لحظه ای برای نگاه 

به آینده هم هست«.

درخت گردو به جشنواره 
مسکو دعوت شد

فیلم سینمایی »درخت گردو« به کارگردانی محمدحسین 
مهدویان و تهیه کنندگی سید مصطفی احمدی برای نمایش 

در چهل و سومین دوره جشنواره فیلم مسکو انتخاب شد.
به گزارش ایسنا، درخت گردو در دومین حضور بین المللی 
تالین«  از نمایش در جشنواره فیلم »شب های  خود پس 
رویداد  این  به  مسکو  جشنواره  در  نمایش  برای  استونی، 
سینمایی دعوت شده است.پیمان معادی، مینا ساداتی، مینو 
شریفی و مهران مدیری بازیگران اصلی »درخت گردو« 
هستند و قصه فیلم روایتگر داستانی واقعی در دل فاجعة 

بمباران شیمیایی سردشت است. 

 5

آثـار سـینمایی کشـور در فروردین مـاه ۱۴۰۰ و پیـش از 
تعطیـالت مـوج چهـارم بیمـاری کرونـا بـا اسـتقبال های 
متفاوتـی روبه رو شـدند، در این میان فیلم سـینمایی »آقای 
سانسـور« پـس از پایـان اکـران فیزیکـی و آنالیـن و بعد از 
گذشـت ۲۵ هفتـه با فروشـی معـادل یـک میلیـارد و ۲۰۰ 

میلیـون تومـان به کار خـود پایـان داد.
سـینماهای سراسـر کشـور از اسـفندماه گذشـته با تعطیلی 
سـالن ها بـه دلیـل شـیوع بیمـاری کرونا وضـع ناگـواری را 
تجربـه کردنـد، امـا بعد از گذشـت ایـن زمان، هشـت فیلم 
آغازگـر راه سـینما در سـال ۱۴۰۰ و همزمـان با بازگشـایی 

سـالن های تماشـای فیلم هسـتند.
فیلم هـای بسـیاری پس از بازگشـایی سـینماها اکران شـد، 
امـا هیـچ یک نتوانسـت بـه فروش خوبی دسـت پیـدا کند، 
از سـویی با شـروع مـوج چهارم کرونـا بار دیگر سـالن های 
سـینما بسـته شـد تا اندک فروشـی که نصیب سـینماگران 

می شـد نیـز از بیـن برود.
در ایـن میـان آثـاری نیز بود کـه در فاصله بیـن دو تعطیلی 
اکـران شـد، آثـاری کـه نتوانسـت مخاطـب زیـادی را بـه 
خـود جـذب کنـد، فیلـم سـینمایی آقـای سانسـور بـا بازی 
محمدرضـا فروتن نخسـتین فیلـم اکـران پاییزه بـود که از 

هفتـه آخـر شـهریور وارد چرخـه اکران شـد.
حواشـی اخیـر مربـوط بـه محمدرضـا فروتن شـاید امیدی 
بـرای فیلمسـاز و تهیه کننـده اثر بود تا بتواننـد با کمک آن 
فـروش خوبـی را تجربـه کنند، اما ایـن اتفاق نیز نتوانسـت 

مـردم را بـرای حضور در سـالن سـینما راضی کند.
آقـای سانسـور فیلمی کمدی اسـت که به نظر می رسـید در 
چنین شـرایطی با توجه به ترکیب بازیگـران و فضای فیلم، 

بتوانـد در جهت جـذب مخاطب و رونق گیشـه موفق عمل 
کنـد. فیلـم سـینمایی »آقای سانسـور« با بـازی محمدرضا 
فروتـن و بهـرام افشـاری بـا وجـود موقعیـت کمـدی خود 
در دو ماهـی کـه در سـینماهای کشـور اکـران شـد تنها به 

فروشـی معـادل ۵۰۰ میلیون تومان دسـت یافت.
محمدرضـا فروتـن کـه پیـش از ایـن چنـد تجربـه موفـق 
کمـدی در کارنامـه خـود داشـته در ایـن فیلـم کنـار بهرام 
افشـاری بازیگر مطرح سـینمای کمـدی قرار گرفته اسـت. 

ترکیبـی کـه در نـوع خـود جالـب توجه اسـت.
بـه جز محمدرضا فروتن و بهرام افشـاری بازیگران دیگری، 
چون بهـاره رهنما، بهنوش بختیاری، امیـد روحانی، محمود 
صحـرا  کربالیـی زاده،  امیـر  قاسـمی،  گیتـی  پاک نیـت، 
اسـدالهی، شـاهین باباپـور، علـی ضیایی و بازیگر خردسـال 
آریانـا مثنـوی در »آقـای سانسـور« بـه کارگردانـی علـی 
جبـارزاده و تهیه کنندگـی غالمرضـا گمرکـی ایفـای نقش 

می کننـد.

همچنیـن علـی مثنوی نیـز مجری طرح و سـرمایه گذار این 
فیلم سـینمایی اسـت. پخش کمدی آقای سانسـور بر عهده 
نمایش گسـتران اسـت. در خالصه داسـتان ایـن فیلم آمده 
اسـت: تـا حـاال شـده زندگـی اطرافیانـت رو بدون سانسـور 

ببینی؟!.
آقـای سانسـور پـس از پایـان اکـران فیزیکـی و آنالیـن و 
بعـد از گذشـت ۲۵ هفتـه با فروشـی معـادل یک میلیـارد و 

دویسـت میلیـون تومـان به کار خـود پایـان داد.

پایان راه فیلم محمدرضا فروتن با یک میلیارد تومان فروش  سینمای جهان 

مرکز  یا  رایانه ای  بازی های  ملی  بنیاد  پژوهش  معاونت 
تحقیقات بازی های دیجیتال )دایرک( در تازه ترین پژوهش 
خود مبتنی بر پیمایش ملی مصرف بازی های دیجیتال در 
سال ۱۳۹۹ اعالم کرد که در ایران ۶ میلیون و پانصد هزار 

نفر با کامپیوتر یا لپ تاپ بازی می کنند.
به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل بنیاد ملی بازی های 
رایانه ای، اگرچه واژه »بازی رایانه ای« بعضا به کل بازی های 
ویدئویی اطالق می شود؛ اما به شکل تخصصی این واژه 
برای پلتفرم رایانه که شامل دستگاه های رایانه شخصی و 

لپ تاپ هستند به کار می رود.
بر این اساس نتایج این گزارش که با عنوان »نمای نزدیک 
نشان  است،  شده  منتشر  رسوخ«  رایانه:  پلتفرم   -۱۳۹8

می دهد این پلتفرم مسیر پرفراز و نشیبی را در این سال ها 
شاهدبوده است و علی رغم از دست دادن بخشی از بدنه 
بازیکنان جوان و نوجوان خود؛ همچنان بخشی از بازیکنان 
قدیمی را به خود وفادار نگه داشته است. به عبارتی اگرچه 
رشد بازی های موبایلی در جهان افزایش یافته و کنسول ها 
رشد  به  رایانه  همچنان  اما  می کنند؛  پیشرفت  روزبه روز 
برای  ایرانی  مثال  نزدیک ترین شاهد  ادامه می دهد.  خود 
این توضیح بازی »سفیر عشق« در پلتفرم رایانه است که 
به عنوان بزرگ ترین پروژه تاریخی- مذهبی ایران در حوزه 
بازی های رایانه ای سال گذشته منتشر شد و طرفداران زیادی 

هم پیدا کرد.
یافته های تازه ترین گزارش دایرک نیز نشان می دهد که ۲۰ 

درصد از بازیکنان ایرانی که جمعیتی بالغ بر ۶ میلیون و ۵۰۰ 
هزار نفر هستند از پلتفرم رایانه برای بازی استفاده می کنند 
و متوسط سنی بازیکنان رایانه تقریبا ۲۳ سال است و سه 
ژانر ورزشی، تیراندازی و اکشن ماجرایی از ژانرهای پرطرفدار 

میان بازیکنان پلتفرم رایانه در ایران است.
از دیگر آمارهای جالب توجه در این گزارش اینکه، بازیکنان 
رایانه به طور متوسط ۵۶ دقیقه در روز با این پلتفرم بازی 

می کنند و ۲۱ درصد آنها هرروز بازی می کنند.
این گزارش همچنین حاکی از آن است که تعداد بازیکنان 
رایانه ای مرد با 8۵ درصد، نسبت به بازیکنان رایانه ای زن با 
۱۵ درصد سهم خیلی بیشتری را به خود اختصاص داده اند. 
ضمن اینکه ۳۱ درصد از بازیکنان رایانه به صورت آنالین 

بازی می کنند.
این پژوهش در خصوص استفاده بازیکنان از لپ تاپ یا رایانه 
شخصی برای بازی نیز به آمار جالبی دست یافته است. 
چنانچه ۵۶ درصد از رایانه شخصی و ۵۱ درصد از لپ تاپ 
و ۷ درصد نیز هم زمان از هر دو دستگاه برای بازی استفاده 

می کنند.
نشان  این گزارش  یافته های  اینکه  آنچه مشخص است 
با  بازاری  همچنان  رایانه ای  بازی های  بازار  می دهد 
ظرفیت بالقوه و بازیکنانی با میانگین سنی نسبتا باال برای 
توسعه دهندگان ایرانی است و با اصالحاتی در زمینه مسائل 
مربوط به سیاست گذاری، درآمدزایی و بازاریابی می توان به 

افزایش درآمد بازی سازان در این پلتفرم امیدوار بود.

شهر گیمرهای ایران 6 میلیون نفر جمعیت دارد

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود سرزمین ستارگان حکمت 
درتاریخ 14۰۰/۰1/۲1 به شماره ثبت ۶7431 به شناسه ملی 

14۰۰993۶3۶8
ثبـت و امضـا ذیـل دفاترتکمیـل گردیـده کـه خالصـه آن بـه شـرح زیـر 
جهـت اطالع عمـوم آگهی میگردد. موضـوع فعالیت : عملیات سـاخت در 
امـور عمرانـی از قبیل احداث سـاختمان و راه و یا شـبکه های آب رسـانی 
درصـورت لـزوم پس از اخذ مجوزهـای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : 
از تاریـخ ثبـت به مدت نامحدود مرکز اصلی : اسـتان اصفهان ، شهرسـتان 
اصفهـان ، بخـش مرکزی ، شـهر اصفهـان، محله فرح آباد ، کوچه شـهید 
علـی مرادیان]۲۰[ ، کوچه شهیدابوالقاسـم زهرائی]چهـرازی۳۰[ ، پالک ۰ 
، سـاختمان میخـک ، طبقـه چهـارم ، واحـد ۲۵ کدپسـتی 8۱۷۴۷۵۱۹۷۳ 
سـرمایه شـخصیت حقوقی عبارت اسـت از مبلـغ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال نقدی 
میـزان سـهم الشـرکه هـر یـک از شـرکا آقـای غالمرضـا انصـاری بـه 
شـماره ملـی ۱۱۹۹۲۵۴8۱۹ دارنـده ۲۵۰۰۰۰ ریـال سـهم الشـرکه آقـای 
ناصـر حکمت پناه بـه شـماره ملـی ۱۲888۴۵۴۳۱ دارنـده ۲۵۰۰۰۰ ریال 
سـهم الشـرکه خانم نرگس مقدس به شـماره ملـی ۱۲۹۲8۹۶۰۴۳ دارنده 
۲۵۰۰۰۰ ریـال سـهم الشـرکه آقای سـید مسـعود افضلی به شـماره ملی 
۱۲۹۳۰۱۴۳۲۱ دارنـده ۲۵۰۰۰۰ ریـال سـهم الشـرکه اعضـا هیئت مدیره 
آقـای غالمرضا انصاری به شـماره ملی ۱۱۹۹۲۵۴8۱۹ و به سـمت رئیس 
هیئـت مدیـره به مـدت نامحدود و به سـمت عضو اصلی هیئـت مدیره به 
مـدت نامحـدود آقای ناصـر حکمت پنـاه به شـماره ملـی ۱۲888۴۵۴۳۱ 
و بـه سـمت عضـو اصلـی هیئـت مدیـره به مـدت نامحـدود و به سـمت 
مدیرعامـل بـه مـدت نامحـدود خانـم نرگـس مقـدس بـه شـماره ملـی 
۱۲۹۲8۹۶۰۴۳ و بـه سـمت عضـو اصلی هیئـت مدیره به مـدت نامحدود 
آقـای سـید مسـعود افضلـی بـه شـماره ملـی ۱۲۹۳۰۱۴۳۲۱ و به سـمت 
عضـو اصلـی هیئت مدیـره به مـدت نامحدود دارنـدگان حق امضـا : کلیه 
اوراق و اسـناد بهـادار و تعهـد آور شـرکت از قبیـل چـک ، سـفته ، بروات ، 
قراردادهـا عقـود اسـالمی و همچنیـن کلیـه نامه هـای عـادی و اداری با 
امضـا ناصـر حکمت پناه همـراه با مهر شـرکت معتبر می باشـد. اختیارات 
مدیـر عامل : طبق اساسـنامه روزنامه کثیر االنتشـار اصفهـان امروز جهت 
درج آگهـی هـای شـرکت تعیین گردیـد. ثبت موضـوع فعالیـت مذکور به 
منزلـه اخـذ و صـدور پروانـه فعالیـت نمـی باشـد. اداره کل ثبـت اسـناد و 
امـالک اسـتان اصفهـان اداره ثبـت شـرکت هـا و موسسـات غیرتجـاری 

اصفهـان )۱۱۲۱۶۲۵(

آگهی تغییرات شرکت مهندسی پردیسان رایانه سیستم سهامی خاص به شماره 
ثبت 11۰85 و شناسه ملی 1۰۲۶۰3۲14۶۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - 
ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۱۳۹8 مورد تصویب قرار گرفت. - مریم 
بهرامی به شماره ملی ۱۲8۶۰۱۶8۹۴ بسمت بازرس اصلی و نصرت اله بهرامی سامانی به شماره 
ملی ۴۶۲۲8۶۷۲۷۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. - روزنامه 
کثیراالنتشار اصفهان امروز جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد و 

امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )۱۱۲۱۵۶۱(

آگهی تغییرات شرکت نمایندگی بیمه آسایش تدبیر ایرانیان سهامی خاص به 
شماره ثبت 57۶۰۲ و شناسه ملی 14۰۰۶4۶۰771

به استناد نامه شماره ۹۹/۱۱۳۹۳۰۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ مدیریت امور نمایندگان بیمه دانا و 
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شعبه 
شرکت در تهران به نشانی استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله 
اکباتان ، بلوار ابوالقاسم نوذری ، خیابان شهید غالمرضا حنانی ، پالک -۷ ، ساختمان سوپر۷ ، 
بین بلوک A۳- ۵ وB۲-۶ ، طبقه همکف به کدپستی ۱۳۹۴8۴۳۳۳۱ تغییر یافت. اداره کل ثبت 
اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )۱۱۲۱۶۳8(

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود نوآموزان الماس هیوا 
درتاریخ 1399/1۲/۲5 به شماره ثبت ۶73۲3 به شناسه 

ملی 14۰۰99۰۰43۲
ثبـت و امضـا ذیل دفاترتکمیـل گردیده که خالصه آن به شـرح زیر جهت 
اطـالع عمـوم آگهـی میگـردد. موضـوع فعالیـت :ایده پـردازی و مشـاوره 
تخصصـی در زمینه معرفـی و فروش کاال ، دیجیتـال مارکتینگ ، طراحی 
و راه انـدازی و مدیریـت وب سـایت ، طراحـی ، اجـرا و مدیریـت صفحات 
پلتفـرم هـای اجتماعـی داخلـی و اجتماعی و خدمات شـبکه هـای اطالع 
رسـانی - طراحی و اجرای اپلیکیشـن هـا و نرم افزارها) به جـز نرم افزارها 
و اپلیکیشـن های فرهنگی و هنری(، موبایلی و تحت وب ، برنامه نویسـی 
و طراحـی و تولیـد نـرم افـزار و محتـوای )بـه جـز فرهنگی و هنـری (،به 
سـفارش مشـتری ، مشـاوره و اجرای پروژه های طراحی داخلی و محیطی 
، مشـاوره و اجرای پروژه های مبلمان شـهری و زیبا سازی شهری از قبیل 
نورپـردازی اماکـن و ابنیه های اداری، تجاری، صنعتـی و خدماتی دولتی و 
خصوصی،ریسـه و پرچـم آرایـی ،گل آرایی و طراحی فضای سـبز شـهری 
و داخلـی و نصـب و نگهـداری انواع بیلبـورد، بنر، تابلوهای متحرک ، سـه 
بعدی، چلنیوم، الیت باکس ، پلکسـی ، فلکسـی ، تلویزیون های شـهری 
و المـان هـای شـهری بازاریابـی غیرهرمی و غیر شـبکه ای ، شـرکت در 
همایشـها و نمایشـگاههای داخلی و بین المللی ، برگزاری نمایشـگاه ها)به 
جـز فرهنگـی و هنـری (همایـش و کارگاههای آموزشـی کوتـاه مدت در 
زمینه فعالیت شـرکت ، شـرکت درمناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی 
، تامیـن نیروی انسـانی مورد نیاز شـرکت بصـورت موقت ، عقد قـرارداد با 
اشـخاص حقیقـی و حقوقی صرفـا در جهت موضوع فعالیت شـرکت ، اخذ 
وام تسـهیالت از بانکها و موسسـات مالی و اعتباری داخلی و خارجی صرفٌا 
در جهت موضوع فعالیت شـرکت ، خرید وفروش و صادرات و واردات کلیه 
کاالهـای تجـاری مجـاز بازرگانی و ترخیـص کاال از کلیه گمـرکات ، اخذ 
و اعطـای نمایندگـی داخلـی و خارجـی. سـاخت تولید و فـروش تجهیزات 
در زمینـه عکاسـی فیلمبـرداری آتلیه های عکاسـی تجهیزات ابـزار دقیق 
صنعتـی و الکترونیک، صادرات خدمات مهندسـی در زمینـه تصویربرداری 
عکاسـی صنعتی، واردات تجهیزات آموزشـی آزمایشگاهی فنی و مهندسی 
عکاسـی و سـتاره شناسـی، سـاخت و راه انـدازی رصـد خانه ها و آسـمان 
نما و آزمایشـگاه های آموزشـی پژوهشـی و علوم فضایی، عرضه و فروش 
ابـزار آالت نجـوم و سـتاره شناسـی، خدمات مربـوط به امور رصـد خانه ها 
و واحد نجوم، امور بازرگانی ابزار االت بخش نجوم و سـتاره شناسـی،لوازم 
آزمایشـگاهی و تجهیزات اندازه گیری، تولید و پخش ابزار آالت مهندسـی 
و صنایـع اپتیکـی. درصـورت لزوم پـس از اخـذ مجوزهـای الزم از مراجع 
ذیربـط مـدت فعالیـت : از تاریـخ ثبـت بـه مـدت نامحـدود مرکـز اصلی : 
اسـتان اصفهـان ، شهرسـتان اصفهـان ، بخـش مرکزی ، شـهر اصفهان، 
محلـه آبشـار ، خیابـان ۱۵ خـرداد ])آپادانـا دوم([ ، بزرگـراه شـهید صیـاد 
شـیرازی ، پالک ۰ ، سـاختمان پارسـیان ، طبقه سـوم ، واحد ۱۰۵ جنوبی 
کدپسـتی 8۱۶۶۷۵۶۹8۴ سـرمایه شـخصیت حقوقی عبارت اسـت از مبلغ 
۱,۰۰۰,۰۰۰ ریـال نقـدی میـزان سـهم الشـرکه هـر یـک از شـرکا آقای 
جواد صمدانی به شـماره ملـی ۱۲8۷۲۶۵8۲۰ دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال سـهم 
الشـرکه خانم مریم لویمی به شـماره ملـی ۱۷۵۷۰۶۱۹۶۷ دارنده ۵۰۰۰۰۰ 
ریـال سـهم الشـرکه اعضا هیئـت مدیره آقـای جـواد صمدانی به شـماره 
ملـی ۱۲8۷۲۶۵8۲۰ و بـه سـمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سـمت 
عضـو اصلی هیئـت مدیره به مدت نامحـدود خانم مریم لویمی به شـماره 
ملـی ۱۷۵۷۰۶۱۹۶۷ و بـه سـمت رئیـس هیئـت مدیره به مـدت نامحدود 
دارنـدگان حـق امضـا : کلیـه اوراق و اسـناد بهـادار و تعهـد آور شـرکت از 
قبیـل چـک ، سـفته ، بـروات ، قراردادهـا، عقود اسـالمی و همچنین کلیه 
نامـه هـای عـادی و اداری بـا امضـاء مدیرعامـل همـراه بـا مهر شـرکت 
معتبـر مـی باشـد اختیـارات مدیر عامـل : طبـق اساسـنامه روزنامـه کثیر 
االنتشـار اصفهـان امـروز جهـت درج آگهـی های شـرکت تعییـن گردید. 
ثبـت موضـوع فعالیـت مذکـور به منزلـه اخذ و صـدور پروانـه فعالیت نمی 
باشـد. اداره کل ثبت اسـناد و امالک اسـتان اصفهان اداره ثبت شـرکت ها 

و موسسـات غیرتجاری اصفهـان )۱۱۲۱۴8۳(

آگهی فقدان سند مالکیت
۷8-۱- شـماره نامـه: ۱۴۰۰8۵۶۰۲۰۲۴۰۰۰۱۹۷ نظـر بـه اینکـه سـه دانـگ مشـاع از 
ششـدانگ پـالک ثبتـی ۲۹۵۳/۱۰۴ واقـع در بخـش ۵ ثبـت اصفهـان طی سـند انتقال 
۳۵۱۱۶ مـورخ ۹۰/۵/۱۳ دفتـر ۱۳۳ اصفهـان بـه زینـب پناه پور درشـوری انتقـال یافته 
و سـند برگـی بـه شـماره چاپـی ۳۵۴88۳ در صفحـه ۹8 دفتـر ۱۳۲۹ صادر شـده و طی 
سـند رهنـی 8۲۲۹۹ مـورخ ۹۴/۱۱/۲۱ دفتـر ۱۲۹ اصفهان رهن بانک مهر اقتصاد اسـت 
و بـه موجـب درخواسـت ۱۳۹۹۲۱۷۰۲۰۰۲۴۰۵۳۵۷۵ مـورخ ۹۹/۱۲/۱۹ انضمام دو برگ 
استشـهادیه محلی که امضاء شـهود آن ذیل شـماره یکتـای ۱۳۹۹۰۲۱۵۰۳۷۲۰۰۰۵۷۲ 
رمـز تصدیـق 8۳۳۱۵۵ مـورخ ۹۹/۱۲/۱۹ مـورد گواهـی دفترخانـه اسـناد رسـمی ۴۲۶ 
اصفهـان رسـیده اسـت نمـوده مدعی اسـت که سـند مالکیت بـه علت جابجائـی مفقود 
و درخواسـت صـدور المثنـی سـند مالکیـت را نمـوده لـذا مراتب بـه اسـتناد تبصره یک 
اصالحـی ذیـل مـاده ۱۲۰ آییـن نامه قانـون ثبت در یـک نوبت آگهی می شـود چنانچه 
کسـی مدعـی انجـام معامله نسـبت به ملـک مرقوم یـا وجود سـند مالکیت مذکـور نزد 
خـود میباشـد از تاریخ انتشـار ایـن آگهی ظرف مـدت ده روز اعتراض خـود را کتبا ضمن 
ارائـه اصل سـند مالکیت یا سـند معامله به این اداره تسـلیم و رسـید اخـذ نماید تا مراتب 
صورتمجلـس و اصـل سـند مالکیـت به ارائه کننده سـند مسـترد گردد بدیهی اسـت اگر 
ظـرف مـدت مقـرر اعتراضی نرسـید یـا در صـورت اعتراض اصل سـند مالکیت یا سـند 
معاملـه ارائه نشـود اقدام به صدور سـند مالکیـت المثنی طبق مقررات خواهد شـد. اعظم 

قویـدل- رئیـس ثبت اسـناد و امـالک منطقه جنـوب اصفهـان ۱۱۲۰۳۳۷/م الف
آگهی فقدان سند مالکیت

۷۹-۱- شـماره نامـه: ۱۴۰۰8۵۶۰۲۰۲۴۰۰۰۱۲۵ نظـر بـه اینکـه سـه دانـگ مشـاع از 
ششـدانگ پـالک ثبتـی ۲۹۵۳/۱۰۴ واقـع در بخـش ۵ ثبـت اصفهان طی سـند انتقال 
۳۵۱۱۶ مـورخ ۹۰/۵/۱۳ دفتـر ۱۳۳ اصفهـان به سـارا پناه پور درشـوری انتقـال یافته و 
در صفحـه ۹۵ دفتـر ۱۳۲۹ سـند برگی به شـماره چاپـی ۳۵۴88۲ الف ۹۰ صادر شـده و 
طـی سـند رهنـی 8۲۲۹۹ مـورخ ۹۴/۱۱/۲۱ دفتر ۱۲۹ اصفهان رهـن بانک مهر اقتصاد 
میباشـد بـه موجـب درخواسـت ۱۳۹۹۰۵۳۵۵۷۵ مـورخ ۹۹/۱۲/۲۰ به انضمـام دو برگ 
استشـهادیه محلی که امضاء شـهود آن ذیل شـماره یکتای ۱۳۹۹۰۲۱۵۰۳۷۲۰۰۰۵۷۱ 
رمـز تصدیـق ۳۶۲۹۷۲ مـورخ ۹۹/۱۲/۱۹ مـورد گواهـی دفترخانـه اسـناد رسـمی ۴۲۶ 
اصفهـان رسـیده اسـت نموده مدعی اسـت که سـند مالکیـت به علـت جابجائی مفقود 
و درخواسـت صـدور المثنـی سـند مالکیـت را نموده لـذا مراتب بـه اسـتناد تبصره یک 
اصالحـی ذیـل مـاده ۱۲۰ آییـن نامه قانون ثبـت در یک نوبت آگهی می شـود چنانچه 
کسـی مدعـی انجام معامله نسـبت بـه ملک مرقـوم یا وجود سـند مالکیت مذکـور نزد 
خـود میباشـد از تاریخ انتشـار این آگهی ظرف مـدت ده روز اعتراض خـود را کتبا ضمن 
ارائه اصل سـند مالکیت یا سـند معامله به این اداره تسـلیم و رسـید اخذ نماید تا مراتب 
صورتمجلـس و اصـل سـند مالکیت به ارائه کننده سـند مسـترد گردد بدیهی اسـت اگر 
ظـرف مـدت مقـرر اعتراضی نرسـید یـا در صورت اعتراض اصل سـند مالکیت یا سـند 
معاملـه ارائـه نشـود اقـدام به صـدور سـند مالکیت المثنـی طبق مقـررات خواهد شـد. 
اعظـم قویـدل- رئیـس ثبت اسـناد و امالک منطقه جنـوب اصفهـان ۱۱۲۰۳۳8/م الف

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
8۰-۱- شـماره آگهـی: ۹۹۱۰۴۶۳۶۵۳۶۰۰۱۱۹ تاریـخ تنظیـم: ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ شـماره 
پرونـده: ۹۲۰۹۹8۳۶۵۳۳۰۱۲۴۹ شـماره بایگانـی پرونـده: ۹8۱۰۴۱ اجـرای احـکام 
شـعبه اول دادگاه حقوقـی فالورجـان در نظـر دارد در پرونـده شـماره ۹8۱۰۴۱ اجرائی 
موضـوع علیـه محمـد مردیهـا بـا وكالـت رضـا زبـان دان و لـه محمدطاهـر بهمنی و 
صیدرضـا بهمنـی بـا وکالـت ولـی الـه جمشـیدی در تاریـخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ بـه منظور 
فـروش شـش دانـگ یـک قطعه زمین کشـاورزی بـه مسـاحت ۱8۰۰ متر مربـع واقع 
در اراضـی کشـاورزی روسـتای علیشـاهدان دارای قولنامـه عـادی خریـداری آقـای 
محمدرضـا جعفـری علیشـاهدانی از شـخص آقـای محمد باقـر جعفری علیشـاهدانی 
بتاریـخ ۹۶/۰۲/۱۰ بـه صـورت ال شـكل محـدود از طـرف شـمال بـه جاده و سـپس 
جـوی آب، جنوبـا بـه زیمـن درختکاری شـده حـاج مرتضی جعفری- شـرقا بـه زمین 
)بـاغ( آقـای رجبعلـی کارگـری و غربـا به گلخانه سـنتی آقـای محمد الیاسـی واقع در 
صحـرای بلنـدی )فاقد آب در قولنامه( که دارای سـابقه ثبتی نمی باشـد و ملک مذکور 
مفـروز مـی باشـد و متعلـق حق غیـر نمی باشـد )مطابـق نظر کارشـناس( از سـاعت 
۱۰ الـى ۱۱ صبـح جلسـه مزایـده در دفتـر اجـرای احـکام شـعبه اول دادگاه حقوقـی 

فالورجـان اطـاق ۳۱۵ برگـزار نمایـد ملک موضوع مزایده توسـط کارشـناس رسـمی 
دادگسـتری بـه مبلـغ ۵/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریـال ارزیابـی شـده اسـت. متقاضیـان خریـد 
مـی تواننـد پنـج روز قبـل از مزایـده بـا حضـور در محـل ایـن اجـرا از موقعیـت اموال 
مطلـع شـوند. مزایـده از قیمت ارزیابی شـده شـروع و برنده کسـی اسـت کـه باالترین 
قیمـت را پیشـنهاد نمایـد ضمنـا کلیـه هزینه هـای مزایده بر عهـده برنـده خواهد بود 
و کسـانی مـی تواننـد در جلسـه مزایـده شـرکت نماینـد که حداقـل ده درصـد قیمت 
ارزیابـی شـده به میـزان ۵۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال را حداقل دو روز قبل از مزایده به حسـاب 
سـپرده دادگسـتری به شـماره ۱۱۰۱۰۰۰۰۴۰۶۱۰۱۲۹۰۷۶۷۰۵۹۳ و با شناسه پرداخت 
شـماره ۹۰۵۱۰8۱۰۰۱۰۰۱۱۹۲۰۹۹8۳۶۵۳۳۰۱۲۴۹ واریز و فیش تائید شـده از سـوی 
حسـابداری ایـن دادگسـتری را ارائـه نمایـد. بـا انصـراف برنـده یا عـدم پرداخـت مابه 
التفـاوت در مهلـت مقـرر ده درصـد مبلغ واریزی بـه نفع دولت ضبط خواهد شـد. مدیر 

اجـرای احـکام شـعبه اول دادگاه حقوقـی فالورجـان ۱۱۱۹۷۲8/م الف
آگهی مزایده نوبت دوم مرحله اول

8۵-۱- واحـد اجـرای شـعبه اول حقوقـی دادگاه عمومـی حقوقـی کاشـان بـا توجه به 
اجرائیـه صـادره لـه آقای احسـان اخـوان فینی علیه آقای حسـین رحیمی پذیـره  مبلغ 
۰۰۰ /۰۰۰ /۲۳۰ ریـال بابـت اصـل خواسـته و مبلـغ .......... ریال بابت هزینه دادرسـی 
مبلـغ ...... ریـال بابـت حـق الوکاله وکیـل و مبلـغ ........ ریال بابت هزینه کارشناسـی و 
مبلـغ بعـدا محاسـبه میگـردد بابت خسـارت تاخیـر تادیه از زمـان صدور چـک تا زمان 
اجـرای حکـم بـر اسـاس شـاخص بهـای کاال و خدمـات اعالمـی از بانـک مرکزی و 
مبلـغ ریـال بابت نیم عشـر دولتـی مقـداری از اموال محکـوم علیه شـامل  ثالث خانم 
فاطمه عسـگری یک دسـتگاه سـواری پراید دوگانه سـوز مدل ۱۳8۵ – نقره ای رنگ 
بشـماره انتظامی ۵8۳ ه ۴۷ ایران ۵۳  - گلگیر جلو سـمت راسـت – درب جلو سـمت 
راسـت – گلگیـر عقب سـمت راسـت فرورفتگـی  درب صنـدوق عقب – چـراغ عقب 
راسـت شکسـته – درب عقـب سـمت چـپ خوردگـی – آینه سـمت چپ شکسـته – 
السـتیک هـا ۳۰ درصـد آج دارد قیمـت خـودرو ۲۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریـال  توقیـف پس از 
جری تشـریفات قانونی و اینکه کارشـناس رسـمی / منتخب دادگسـتری پس از بازدید 
بـه شـرح ذیـل اقـدام بـه ارزیابی نمـوده اسـت . در تاریـخ ۱۴۰۰/۲/۱۵   از سـاعت ۱۰ 
صبـح واحـد اجـرای شـعبه اول حقوقی بـه مزایده می گـذارد به هر کس و کسـانی که 
از مبلغ کارشناسـی شـده ذیل الذکر شـروع و باالترین مبلغ را پیشـنهاد نماید اموال به 
وی فروختـه خواهد شـد خریدار میباسـت ده درصد از ارزش کل امـوال را فی المجلس 
تودیـع نماید و مابقی را ظرف مهلتی که از سـوی مسـئولین و متصدیـان اجرای احکام 
تعییـن و حداکثـر آن از یـک مـاه تجاوز نمیکنـد می بایسـت پرداخت نمایـد . چنانچه 
خریـدار در مهلت مقرر تعیین شـده نسـبت به پرداخـت مابقی بهاء اقدام ننماید سـپرده 
او پـس از کسـر هزینـه مزایـده به نفع دولت ضبـط و مزایده تجدید نظـر خواهد گردید 
کسـانی کـه مایلنـد امـوال را مالحظه و بازدیـد نمایند مـی توانند ۵ روز مانـده به وقت 
مزایـده بـه دایـره اجرای شـعبه اول حقوقی دادگسـتری کاشـان مراجعه نمایند . شـعبه 

اول اجـرای احکام مدنی دادگسـتری کاشـان/م/الف/۱۱۲۱۳۷۱ 
آگهی فقدان سند مالکیت

۷۷-۱- آقـای محمدحسـین نیکویـی کاشـانی فـرد باسـتناد دو برگ استشـهاد محلی 
کـه هویـت و امضـاء شـهود رسـما گواهـی شـده مدعـی اسـت کـه سـند مالکیـت 
سـه دانـگ مشـاع از شـش دانـگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت ۱۵۴/۴۰  مترمربـع 
پـالک ۱۰/۵۵۰/۱۰۷۲ اصلـی اقبالیـه بخـش دو حـوزه ثبتـی کاشـان کـه در صفحـه 
۵۷۹ دفتـر ۵۵۶ امـالک ذیـل ثبـت ۹۳۴88 بـه نامـش ثبـت و سـند مالکیـت صـادر 
و تسـلیم گردیـده کـه در اثـاث کشـی مفقـود شـده ا سـت چـون در خواسـت صـدور 
سـند مـا لکیـت المثنـی نمـوده طبـق تبصـره ۱ مـاده ۱۲۰ اصال حـی آئین نامـه فالو 
ن ثبـت آگهـی مـی شـود کـه هر کـس مدعـی انجـام معامله نسـبت به ملـک مزبور 
بـا وجـود سـند مالکیـت نزد خـود مـی باشـد از تاریخ انتشـار این آگهـی تـا ۱۰ روز به 
ایـن اداره مراجعـه و اعتـراض خـود را کتبـا ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت و سـند 
معاملـه تسـلیم نمایـد تـا مراتـب صورتمجلـس وا صـل سـند به ارائـه کننده مسـتر د 
گـردد و اگـر ظـرف مهلـت مقـرر اعتراضـی نرسـد یـا در صـورت اعتراض اصل سـند 
ارائـه نشـود المللی سـند مالکیت مرقـوم صادر و به متقاضی تسـلیم خواهد شـد. تاریخ 
 انتشـار: ۱۴۰۰/۱/۲۳ رئیـس اداره ثبـت و امـالک اسـناد کاشـان – اسـماعیل طاهری

/م/الف/۱۱۲۱۳8۰

 کوک
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شرایط شــکننده حجم ذخیره سد زاینده رود زنگ خطر 
کم آبی در ماه هــای گرم پیــش رو را در اصفهان به صدا 
درآورد. بــه گزارش مهر، نگاهی به آمار بارشــی اســتان 
اصفهان و سرشاخه های حوضه آبریز زاینده رود در سال آبی 
۱۳۹۹- ۱۴۰۰ از کاهش بارندگی ها نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته و بلندمدت حکایت دارد که با توجه به وضعیت 
شکننده ذخیره سد زاینده رود، رعایت نکردن مدیریت مصرف 
می تواند تأمین آب آشامیدنی و بهداشت بیش از پنج میلیون 
و ۲۰۰ هزار نفر مردم این اســتان را در تابســتان امسال با 
چالش جدی روبه رو کند، موضوعی که مسئوالن اصفهان 
درباره آن در روزهای اخیر هشــدار داده اند. استان اصفهان 
با اقلیم خشک و نیمه خشــک در سال های گذشته گرفتار 
کم بارشــی، افت ســطح آب های زیرزمینی، خشک شدن 
قنوات و چاه ها و در نهایت فرونشســت زمین شده است و 
نبود توجه به مدیریــت مصرف آب در بخش های مختلف 
صنعتی، کشاورزی و شرب در استان مشکالتی ایجاد کرده 
اســت. بر پایه آخرین آمارها استان اصفهان از ابتدای سال 
آبی )مهر ۹۹( تاکنون ۱۱۵ میلی متر بارش داشته است که 
این میزان بارندگی نســبت به سال گذشته ۳۰ درصد و در 
مقایسه با میانگین بلندمدت ۲8 درصد کاهش نشان می دهد. 
همچنین بر اســاس آمار هواشناســی استان چهارمحال و 
بختیاری میانگین بارشی در کوهرنگ سرشاخه اصلی حوضه 
زاینده رود از ابتدای سال آبی تاکنون ۷8۷ میلی متر است که 
در مدت مشابه سال گذشته ۹۹8 میلی متر و در بلندمدت یک 
هزار و ۱۹۳ میلی متر بوده است. آمار حاکی است بارش ها در 
سرشاخه زاینده رود نســبت به سال گذشته ۳۴ درصد و در 
مقایســه با بلندمدت ۲۱ درصد کاهش یافته است. کاهش 
بارندگی سبب شــده تاکنون تنها ۲۳ درصد از سد مخزنی 
زاینده رود آبگیری شود و ذخیره آن تا امروز به ۳۳۰ میلیون 
مترمکعب برســد، حجمی که البته بخــش قابل توجهی از 
آن رســوبات داخل سد است. سد زاینده رود با ظرفیت یک 
میلیارد و ۴۵۰ میلیون مترمکعب تأمین کننده آب آشامیدنی، 
محیط زیست، صنعت و کشاورزی استان اصفهان محسوب 
می شود و از این حوضه مصارفی برای کاشان، چهارمحال 
و بختیاری و یزد نیز تعریف شــده و آب منتقل می شود. بنا 
به گفته شهرام نخعی رئیس مشترکین و درآمد شرکت آب 
منطقه ای اصفهان ذخیره کنونی ســد زاینده رود نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته فاجعه است زیرا برای یک دوره آبی 
۱۲ ماهه نزدیک ۴۰۰ میلیون مترمکعب در سال مصرف آب 
شــرب اصفهان با احتساب یزد و کاشان و بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ 
میلیون مترمکعب نیاز صنایع اســتان است و نجات باغات 
استان در تابســتان نیز نیازمند تأمین آب خواهد بود. مردم 
اصفهان خشک سالی و مشکالت کم آبی امسال را در بهار و 
تابستان ۱۳۹۷ نیز تجربه کردند اما شیوع کرونا در یک سال 
و نیم گذشــته شرایط ویژه ای را رقم زده و مصارف خانگی 

آب را افزایش داده است.
Á مصرف بهینه آب ضروری است

مدیرعامــل شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان 
دراین بــاره می گوید: با توجه به اینکه امســال بارش های 
قابل توجهی رخ نداد مخزن ســد زاینده رود ذخیره مناسبی 
ندارد و بدون شــک مردم در مصــرف آب باید دقت الزم 
را داشــته باشند و تابستان پیش رو با دقت بیشتری سپری 
شــود. هاشــم امینی می افزاید: کاهش بارندگی و وضعیت 
سد زاینده رود با وجود شــرایط کرونا که بخشی از مصرف 
آب نیز متأثر از آن و مازاد بر پیک گرما در تابســتان است، 
شــرایط حوزه تأمین شرب را امسال کمی دشوار می سازد و 

نیاز است مردم اصفهان با مصرف بهینه آب برای عبور از این 
شرایط همراهی کنند. همچنین معاون بهره برداری شرکت 
آب و فاضالب اســتان اصفهان با اشاره به اینکه اکنون ۲۳ 
درصد از ظرفیت ســد زاینده رود آب دارد و رودخانه خشک 
اســت، به خبرنگار مهر می گوید: اولین توصیه ما مدیریت 
مصرف است؛ همه مردم و مسئوالن استان باید همت کنند 
تا کمترین مشکالت و تبعات اجتماعی و مردمی را برای آب 
داشته باشــیم. ناصر اکبری می افزاید: برنامه شرکت آب و 
فاضالب استان برای ماه های گرم پیش رو، مدیریت فشار و 
توزیع عادالنه آب برای مشترکین است تا بتوان حداقل آبی 
را در طبقات استاندارد مورد تعهد شرکت آب و فاضالب برای 
مردم فراهم کرد. وی با اشاره به اینکه مردم و شرکت آب و 
فاضالب اصفهان شرایط بحران آب را در سال ۱۳۹۷ تجربه 
کردند، خاطرنشان می کند: با توجه به شرایط سد زاینده رود 
و بارش ها، وضعیت ماه های پیش رو همانند سال ۹۷ است 
اما امسال شرایط خاصی به دلیل کرونا حاکم خواهد بود زیرا 
شیوع این بیماری مصرف آب را در شهرهای مختلف استان 
بین ۱۲ تا ۱۶ درصد باال برده و این امر شرایط تأمین و توزیع 

را برای شرکت آب و فاضالب دشوارتر کرده است.
Á جیره بندی آب نداریم

معاون بهره برداری شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
بــا تأکید بر اینکه همراهی مردم کمک ویژه ای برای عبور از 
بحران و شــرایط سخت امسال خواهد کرد، تصریح می کند: 
شرکت آب و فاضالب در هدف گذاری هیچ وقت جیره بندی را 
مدنظر نداشته و ندارد. وی می گوید: حجم ذخیره سد شرایط 
شکننده ای دارد باوجوداین به لطف و رحمت الهی، بارش های 
بهاری و تغییراتی در حجم و آورد آب از آســمان برای استان 
امید داریم اما این کافی نیســت و نیاز است مردم به مصرف 
بهینه آب کمک کنند و شرکت آب و فاضالب نیز در راستای 
خدمات بهتر به مردم اقداماتی در دستور کار دارد. اکبری با ابراز 
امیدواری برای مساعد شدن وضعیت سد زاینده رود، می افزاید: 
وظیفه فنی شــرکت آب و فاضالب و وظیفه فرهنگی مردم 
اقتضا می کند که نه تنها امسال که استان کم بارش و خشک تر 

شده بلکه همه سال ها اقداماتی متناسب با اقلیم خشک این 
خطه در پیش گیرند. معاون بهره برداری شرکت آب و فاضالب 
اســتان اصفهان تأکید می کند: نیاز است فرهنگ مصرف در 
کشور و استان ما تغییر کند؛ هم اکنون سرانه مصرف هر فرد 
در اصفهان بین ۱۵۱ تا ۱۵۷ لیتر در شــبانه روز است. اکبری 
می افزاید: شرکت آب و فاضالب استان اصفهان ۲ میلیون و 
۱۰۰ هزار مشترک و جمعیتی حدود چهار میلیون و 8۰۰ هزار 
نفر را تحت پوشــش دارد که این آمار به جز مشترکان آب و 
فاضالب کاشــان است و در مجموع جمعیت استان اصفهان 
به بیــش از ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر می رســد که اگر این 
جمعیــت روزانه در مصرف خــود ۲۰ تا ۲۷ لیتر صرفه جویی 
کنند و سرانه مصرف هر فرد به ۱۳۰ لیتر در شبانه روز )سرانه 
مصرف در اروپا( برسد اســتان با صرفه جویی این مقدار آب 
بدون هیچ دغدغه ای از بحران عبور می کند. وی با بیان اینکه 
هر خانواده اصفهانی با توجه به فرهنگ خود می تواند مصرف 
آب را مدیریت کند، اظهار می کند: برخی مصارف غیرضروری 
است برای مثال با آبی که برای شستن سبزی و میوه استفاده 
شده است می توان گل ها و باغچه را آب داد؛ این بازچرخانی 
آب است و با این روش ساده حجمی از آب تبدیل به فاضالب 
نمی شــود. معاون بهره برداری شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان با بیان اینکه استفاده از سردوش های کاهنده، مصرف 
آب را کــم می کند، ادامه می دهد: آب ســردی که در هنگام 
استحمام برای گرم شــدن هدر می رود می توان ذخیره کرده 
و در باغچه و گلخانه اســتفاده کرد یا ایجاد ســایه بان روی 
کولرهای آبی در تابستان دستکم تا ۳۰ درصد مصرف آب کولر 
را کم می کند. وی خاطرنشان می کند: این موارد حداقل هایی 
اســت که امکان انجام و رعایت آن برای عموم مردم وجود 
دارد و حتی مردمی که به لحاظ شرایط اقتصادی توان خرید 
تجهیزات گران قیمت کاهنده را ندارد نیز می توانند با انجام این 
کارهای ساده به مصرف بهینه آب کمک کنند؛ هر خانواده ای 

که اراده کند صرفه جویی در مصرف آب امکان پذیر است.
Á آب رسانی سیار بیش از 1۷۰ روستای اصفهان

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با بیان اینکه 

میانگین بارش های ســال زراعی از ابتدا )مهرماه( تاکنون 
۱۱۵ میلی متر بوده اســت، می گوید: تازه ترین مطالعات در 
یک دوره ۱۰ ســاله نشان می دهد ۷۵.۲ درصد از مساحت 
استان اصفهان درگیر خشک سالی و کم آبی است و خشکی 
رودخانه زاینده رود سبب شــده بسیاری از چاه های اطراف 
خشــک و کیفیت آب آن ها کم شود. منصور شیشه فروش 
می افزاید: اثرات کم آبی و فرونشست زمین در اغلب مناطق 
استان مشاهده می شود، دشت اصفهان ساالنه بین ۱.۵ تا ۲ 
متر افت آبخوان و بین ۱۵ تا ۲۰ سانتی متر فرونشست دارد 
که در دشــت پیرامون زاینده رود، اصفهان، برخوار، کاشان، 
دامنه، مهیار، شهرضا رخ داده و نبود بارش و خشکی سبب 
تقویت و ایجاد کانون های جدید گرد و غبار شــده اســت 
که این ها اثرات غیر مســتقیم کم آبی و خشک ســالی بر 
اســتان است. مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان 
خاطرنشــان می کند: بیش از ۱۷۰ روستا هم اکنون با تانکر 
آب رســانی می شود و پیش بینی شــده تا تابستان به ۳۰۰ 
روســتا نیز برســد. وی ادامه می دهد: برغم پیگیری ها و 
اقدامات شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان در اجرای 
طرح هــای مصرف بهینه آب در بخش های خانگی، اداری 
و صنعتی، مدیریت بحران نیز به همه دســتگاه ها و به ویژه 
صنایع ابالغ کرد بازچرخانی آب را در سیستم داشته باشند، 
استفاده از پساب را در دستور کار قرار دهند و فضای سبز را 
به سیستم های نوین آبیاری مجهز کنند. مدیرکل مدیریت 
بحران استانداری اصفهان می افزاید: آب شرب در ۱۱۰ شهر 
اســتان از فضای سبز تفکیک شده است؛ همچنین حذف 
چمن و اســتفاده از روش های بهینه آب در همه بخش ها 
به شــهرداری ها ابالغ شــده و باید آب مــورد نیاز فضای 
سبز را از پســاب ها تأمین کنند. شیشه فروش می گوید: در 
جلسات ســازگاری با کم آبی استان مقرر شد سازمان های 
جهاد کشاورزی و آب منطقه ای برای بخش کشاورزی نیز 
تدبیر اندیشــیده و راهکار مناسب ارائه کنند و در این زمینه 
نیز تدوین برنامه هایی در قالب سازگاری با کم آبی در حال 

پیگیری است.

شرایط حجم ذخیره سد زاینده رود شکننده است

قیمت خودرو بر اساس نرخ خطر بی آبی بیخ گوش اصفهان
تورم قطعات اصلی تعیین 

می شود
بازرس کل امور صمت سازمان بازرسی کل کشور 
گفت: درباره قیمت گذاری خودرو، مصوباتی که در سال 
هرگونه  و  دارد  تسری  همچنان  داشته،  وجود  گذشته 
کاهش یا افزایش قیمت، بر اساس نرخ تورم بخشی که 
از بانک مرکزی دریافت می شود مورد تصمیم گیری قرار 
خواهد گرفت. به گزارش ایسنا به نقل از سازمان بازرسی 
کل کشور، اشکان میرمحمدی بازرس کل امور صمت 
سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سؤالی مبنی بر 
اخیر  درباره سخنان  بازرسی کل کشور  اینکه سازمان 
رئیس شورای رقابت چه موضعی دارد؟ گفت: به محض 
اینکه از طریق رسانه ها و جراید این موضوع منتشر شد 
امروز از آقای شیوا دعوت کردیم تا در سازمان حضور پیدا 
کنند و این موضوع از ایشان مطالبه و پیگیری شد. بازرس 
کل امور صمت سازمان بازرسی کل کشور گفت: اظهارات 
آقای شیوا حاکی از این بود که مواردی که در برخی 
رسانه ها منعکس شده به این شکل نبوده و ایشان چنین 
اظهارنظری را به این نحو نداشته اند و ازآنجایی که شورای 
رقابت، مسئولیت تنظیم دستورالعمل قیمت خودرو در بازار 
را عهده دار است، اقدامی که در رسانه ها از قول ایشان 
انجام شد انعکاس خوبی در سطح بازار و افکار عمومی 
نداشت. میرمحمدی افزود: درباره قیمت گذاری خودرو، 
همچنان  داشته،  وجود  گذشته  سال  در  که  مصوباتی 
تسری دارد و هرگونه کاهش یا افزایش قیمت، بر اساس 
نرخ تورم بخشی که از بانک مرکزی دریافت می شود 
مورد تصمیم گیری قرار خواهد گرفت. وی گفت: هر دو 
گروه خودروساز درباره قیمت قطعات اصلی خودرو اعالم 
نظر می کنند و سپس از جانب بانک مرکزی موضوع 
مورد تحقیق قرار می گیرد و بر اساس نرخ تورم بخشی 
که بانک مرکزی اعالم می کند ضریب الزم افزایشی یا 
کاهشی متناسب در دستورالعمل تنظیم قیمت، منتج به 
تعیین قیمت خودرو خواهد شد و مشخص می شود در 
دوره زمانی مدنظر هر خودرویی باید افزایش یا کاهش 
قیمت داشته باشد. وی گفت: بعضًا می بینیم یکسری از 
خودروها کاًل هیچ گونه تغییری را ندارند و چه بسا کاهشی 
هم باشند و در مواردی با بررسی قطعات اصلی برخی 
خودروهای دیگر چه بسا موضوع منتج به افزایش قیمت 
بر اساس نرخ تورم بخشی بانک مرکزی شود. بازرس 
کل امور صمت سازمان بازرسی کل کشور افزود: در سال 
گذشته در دو بازه سه ماهه نخست و سه ماهه دوم سال 
این موضوع مورد اقدام واقع شد، اما با توجه به شرایط 
خاصی که درباره نحوه قیمت گذاری خودرو در ۶ ماهه 
دوم سال گذشته مطرح شد، این موضوع به ابتدای امسال 
موکول شد که نهایتًا در دستور کار قرار خواهد گرفت 
خواهد  صورت  بعدی  الزم  اقدامات  آن،  با  متناسب  و 
گرفت. چهارشنبه گذشته رضا شیوا رئیس شورای رقابت 
اظهاراتی درباره مکانیسم تعیین قیمت خودرو داشت که 
بخشی از اظهارات وی این گونه منتشر شده بود که »اگر 
خریداران می بینند خودرویی با قیمت اعالم شده نمی ارزد 

آن را خریداری نکنند و خودروی دیگری را بخرند«.

هزینه سرویس پیامکی 
بانک ها 3۰ هزار تومان می شود

در حالیکه برخی بانک ها با ارسال پیامک به مشتریان 
خود از افزایش هزینه سرویس پیامکی به ۳۰ هزار تومان 
خبر می دهند، دبیر کانون بانک ها و مؤسسات اعتباری 
هزینه  افزایش  برای  تصمیمی  هنوز  گفت:  خصوصی 
سرویس پیامکی بانک ها گرفته نشده است اما احتمال 
اینکه در آینده نزدیک این نرخ افزایش یابد، وجود دارد. 
به گزارش ایسنا، گزارش ها حاکی از آن است که برخی 
بانک ها اقدام به افزایش هزینه سرویس پیامکی خود به 
۳۰ هزار تومان کرده اند و با ارسال پیامکی به مشتریان 
خود اعالم کرده اند که مبلغ ۳۰ هزار تومان از حساب 
شما به عنوان هزینه یک ساله سرویس پیامک کسر شده 
پیامکی  است که هزینه سرویس  در حالی  این  است. 
بانک ها سال قبل از ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان به ۱۵ هزار 
تومان افزایش یافته بود. پیش از این بانک ها علت افزایش 
هزینه سرویس پیامکی را افزایش هزینه دریافتی شرکت 
مخابرات اعالم کرده بودند. در پی این موضوع، محمدرضا 
اعتباری  مؤسسات  و  بانک ها  کانون  دبیر  جمشیدی، 
خصوصی به ایسنا گفت: طی بررسی های صورت گرفته 
به طور متوسط هزینه مخابراتی هر  در سال گذشته، 
کارت حساب بانکی معادل ۴۰ تا ۴8 هزار تومان می شود. 
ممکن است فردی در طول سال یک پیامک بانکی و 
پیامک دریافت کند.  فرد دیگری در شبانه روز چندین 
وی افزود: در جلسات سال گذشته مطرح شد که هزینه 
سرویس پیامکی به ۱۵ هزار تومان افزایش پیدا کند که 
برخی بانک ها از جمله بانک شهر این افزایش را انجام 
داده و علت آن را هزینه های مخابراتی در این زمینه اعالم 
پیامکی  نمی خواهند سرویس  که  البته کسانی  کردند. 
داشته باشند، می توانند پیامک بدهند تا پول برداشته شده 
از حسابشان برگردانده شود و از این به بعد پیامک بانکی 
دریافت نکنند. جمشیدی ادامه داد: قرار بود درباره تغییر 
نرخ ۱۵ هزار تومانی سرویس پیامکی بانک ها، جلسه ای 
با بانک های دولتی در اسفند سال گذشته داشته باشیم 
تا هم اندیشی صورت گیرد و در این زمینه اقدامی انجام 
شود که تاکنون تصمیمی برای افزایش هزینه سرویس 
پیامکی گرفته نشده؛ درحالی که هزینه هایی که شرکت 
مخابرات از بانک ها در این زمینه می گیرد، خیلی فراتر 
از این ارقام است و به همین دلیل تصمیم گرفته ایم که 
البته  هزینه سرویس پیامکی بانک ها افزایش یابد که 
تاکنون اقدامی صورت نگرفته است. به گفته وی احتمال 
اینکه در آینده نزدیک هزینه سرویس پیامکی بانک ها 

افزایش یابد، وجود دارد.

معرفی سرپرست جدید واحد 
ارتباطات و برند گیتی پسند 

با حکم علیرضا جنتی، مدیرعامل گروه صنایع گیتی پسند، 
امیرحسین زمانی به عنوان سرپرست واحد ارتباطات و برند 
گروه منصوب شد. در این حکم از زحمات محمد گیوی در 

طول تصدی مسئولیت تقدیر و تشکر شده است.
تخصص،  به  بنا  است:  آمده  حکم  این  از  بخشی  در 
حکم  این  به موجب  جنابعالی  ارزشمند  تجربیات  و  تعهد 
به عنوان«سرپرست ارتباطات و برند گروه صنایع گیتی پسند« 
منصوب می شوید تا با استعانت از پروردگار متعال و رعایت 
جوانب شرعی و قانونی و بهره گیری از توان علمی و تجربه 
خویش و استفاده از نظرات صاحب نظران و کارشناسان و 
ظرفیت های موجود در انجام وظایف محوله نهایت سعی و 

تالش خود را مبذول دارید.

پیشنهاد عملیاتی برای 
بازگشت ایرانی ها از کشورهای 

درگیر کرونا
درباره موضوعات  رئیس سازمان هواپیمایی کشوری 
مختلفی مانند چگونگی رعایت کردن پروتکل های بهداشتی 
در صنعت هوانوردی و پروازهای مسافری، آمار ابتالء و 
ایرانی، هجمه های وارد شده به  فوتی در کروی پروازی 
این صنعت، تعیین تکلیف برای بازگشت مسافران جامانده 
در کشورهای مختلف و... صحبت کرد. تورج دهقان زنگنه 
در گفت وگو با ایسنا دراین باره اظهار کرد: سازمان هواپیمایی 
کشوری مجری مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا ست و این 
ستاد هر مصوبه ای که ابالغ کند را اجرایی خواهیم کرد. در 
حال حاضر می توان از همه مسافرانی که در طول تعطیالت 
نوروزی با هواپیما مسافرت رفته اند پرسید که پروتکل های 
بهداشتی تا چه حد در سفرهای هوایی رعایت شده است 
که می توان از جمله این پروتکل ها به رعایت محدودیت ۶۰ 
درصدی پذیرش مسافر در هر هواپیما اشاره کرد. وی افزود: 
اگر ستاد ملی مقابله با کرونا به سازمان هواپیمایی اعالم 
کند پروازهای داخلی یا خارجی را محدود کرده، کاهش دهد 
یا تعطیل کند این کار را انجام می دهیم چراکه ما سیاست 
گذار نیستیم این وظیفه بر عهده دستگاه هایی مانند این ستاد 
است. از سوی دیگر حتی اگر مسافر خارجی به ایران بیاید 
و تست PCR منفی داشته باشد مجددًا در ایران نیز از او 
تست گرفته  می شود، بنابراین اگر به تست هایی که در ایران 
گرفته می شود، اعتمادی وجود دارد، پس می توان در وضعیت 
سازمان  رئیس  داد.  انجام  بازنگری  مسافری  پروازهای 
هواپیمایی کشوری با اشاره به اینکه در چه زمانی و چه روزی 
مسئوالن به یاد دارند پروتکلی در صنعت هوانوردی ابالغ 
شده باشد اما شرکت های هواپیمایی یا سازمان هواپیمایی 
آن را جدی نگیرد یا اجرایی نکند؟ خاطرنشان کرد: طی ۱۴ 
ماه گذشته که ویروس کرونا در کشور شروع پیدا کرده تعداد 
کروی پروازی که به این ویروس مبتال شده اند به انگشتان 
دست هم نمی رسد و تنها یک مورد فوتی در این زمینه 
داشتیم، این مسئله نشان می دهد که پروتکل های بهداشتی 
ابالغ شده به درستی و با دقت در صنعت هوانوردی رعایت 
می شود؛ بنابراین نمی توان همه تقصیر را در زمینه شیوع 
ویروس کرونا یا گسترش آن در کشور به گردن دیگران 
)صنعت هوانوردی( انداخت. دهقان زنگنه به پروتکل هایی 
مانند ارائه تست PCR و نتیجه منفی آن از سوی مسافران 
هوایی اشاره کرد و گفت: به عنوان مثال مسافری از دبی اگر 
 PCR قصد ورود به کشور را داشته باشد باید نتیجه تست
خود را ارائه دهد همچنین در ایران نیز ز از او تست گرفته 
می شود و این تست ها هیچ ارتباطی به سازمان هواپیمایی 
کشوری ندارد و مسئولیت آن بر عهده وزارت بهداشت است 
اگر واقعًا مشکلی در این تست ها یا نتایج آن وجود دارد، باید 
بررسی دقیقی در این زمینه صورت گیرد. وی در پاسخ به 
سؤالی مبنی بر اینکه چرا پروازهای خارجی از و به مقاصدی 
مانند انگلستان که در این کشورها ویروس کرونا نسبتًا 
کنترل شده همچنان ممنوع بوده و پرواز به برخی کشورها 
که شیوع ویروس کرونا در آنجا گسترش پیدا کرده هنوز 
ممنوع نشده است، اعالم کرد: در این زمینه اگر به صفحه 
اینستاگرام سازمان هواپیمایی کشوری یا برخی از مسئوالن 
این سازمان مراجعه کنید، متوجه می شوید که مردم تا چه حد 
نسبت به این تصمیمات انتقاد می کنند و حتی به ما توهین 
می کنند درحالی که به ما ربطی ندارد، برخی از شهروندان 
ایرانی در کشورهایی مانند انگلستان و ترکیه در خیابان های 
لندن و استانبول می خوابند و پولی ندارند اما نمی توانند به 
ایران که کشورشان است، باز گردند. در این زمینه باید نسبت 
به شهروندان خودمان و هم وطنانمان احساس مسئولیت 
کنیم و نمی توانیم به دلیل شیوع ویروس کرونا آن ها را 
همان جا رها کنیم. رئیس سازمان هواپیمایی کشوری ادامه 
داد: یکی از کارهایی که می توان در این زمینه انجام داد 
این است که همه آن ها را موظف کنیم که در کشور مبدأ 
 PCR خود تست کرونا بدهند و در ایران نیز از آن ها تست
گرفته شود و تا زمانی که نتیجه این تست مشخص می شود 
آن ها را در هتلی مشخص قرنطینه کنیم که هزینه آن را 
هم خودشان پرداخت کنند اما نباید هم وطنان خودمان را 
به حال خودشان در کشورهای مختلف رها کنیم که در 
خیابان ها بخوابند. دهقان زنگنه اضافه کرد: من زمانی که 
اعتراضات و انتقادهای زیاد مردم را که در انگلستان مانده 
بودند و هیچ کاری از آن ها برنمی آمد، تصمیم گرفتم که هر 
کاری می توانم انجام دهم و در این راستا با هزاران التماس 
و خواهش توانستم یک مجوز پرواز فوق العاده به لندن برای 

بازگرداندن این مسافران دریافت کنم. 

بـر اسـاس طـرح جهـش تولیـد و تأمیـن مسـکن، 
زمین هـای در اختیار دسـتگاه های اجرایی که بالاسـتفاده 
رهـا شـده بایـد بـه پروژه هـای مسـکن اختصـاص یابد؛ 
و  راه  وزارت  تشـخیص  براسـاس  کـه  صـورت  بدیـن 
شهرسـازی باید دسـتگاه ها طی مدت مشـخصی زمین را 
در اختیـار ایـن وزارتخانـه قرار دهند و در غیـر این صورت 
سـازمان ثبـت امـالک بایـد ظـرف دو مـاه آن را با هدف 

سـاخت مسـکن بـه نـام وزارت راه و شهرسـازی کنـد.
دسـتگاه های  کـه  سال هاسـت  ایسـنا،  گـزارش  بـه 
دولتـی، بنیادهـا و نهادهای انقالبی مکلف هسـتند اراضی 
در اختیـار خـود را بـرای اجـرای پروژه هـای بازآفرینـی 
اختصـاص دهنـد امـا بـه نظـر می رسـد هیچ دسـتگاهی 
ایـن مسـئله را جـدی نگرفته اسـت؛ به طـوری که عباس 
آخوندیـ  وزیر سـابق راه و شهرسـازیـ  در جلسـه تودیع 
خـود در ۱۹ آبـان ماه سـال ۱۳۹۷ گفـت: »در حال حاضر 
ایـده ارائـه زمیـن دولتـی بـرای بازآفرینـی شـهری ارائـه 
شـد که مایلـم به شـما بگویم تاکنـون کل زمیـن دولتی 
کـه برای این منظـور اختصـاص یافتـه ۳۶ مترمربع بوده 

است«!
مردادمـاه سـال ۱۳۹8 نیـز کاوه حاجـی علی اکبـریـ  
مدیرعامـل سـازمان نوسـازی شـهرداری تهـرانـ  گفت: 
دسـتگاه های دولتـی تاکنـون حتـی یـک مترمربـع زمین 
هـم بـرای اجـرای ایـن طـرح )مسـکن ملـی( واگـذار 

نکرده انـد.
روز ۱۹ فروردین مـاه ۱۴۰۰ رئیـس مجلـس شـورای 
اسـالمی در صفحـه توییتر خـود از تصویـب طرح جهش 
تولیـد مسـکن با هـدف احداث سـاالنه یک میلیـون واحد 
مسـکونی در کشـور خبـر داد و نوشـت: »بـر اسـاس این 
قانون، زمینهای دولتی احتکار شـده پس از شفاف سـازی، 

وارد چـره تولید مسـکن بـرای مردم خواهند شـد«.
یکـی از موانـع مهـم در ساخت وسـاز، نبـود زمینهـای 
مرغـوب و مناسـب در اطـراف شـهرها و کالن شـهرها 
اسـت. طبـق برنامـه مجلـس قـرار اسـت زمینهـای بایر 
کـه قابلیت زیسـت محیطی و کشـاورزی ندارد بـه احداث 

مسـکن اختصـاص پیـدا کند.
در ایـن خصـوص دی مـاه سـال گذشـته وزارت راه و 
شهرسـازی، برنامـه بلندمـدت بخـش مسـکن را احداث 
پنـج میلیـون واحد مسـکونی طی پنج سـال آینده اعالم 
کـرد و خبـر داد: سـازمان منابع طبیعی حـدود ۲۵۰ هزار 
هکتـار و وزارت جهـاد کشـاورزی ۷۵۰ هـزار هکتـار از 
زمینهای خود را به سـاخت مسـکن اختصـاص می دهند. 
محمـود محمـودزاده ـ معـاون وزیـر راه و شهرسـازی ـ 
در ایـن زمینـه بـه ایسـنا گفته بـود: این زمین ها شـامل 
اراضـی بایـر اسـت کـه جنگل هـا را شـامل نمی شـود و 
همچنیـن قابلیـت کشـت و اسـتفاده کشـاورزی نـدارد. 
جنـس خـاک و جهت توسـعه نیـز مدنظر قـرار می گیرد؛ 
لـذا تأکیـد می کنـم منظـور از توسـعه محـدوده شـهری 
به هیچ عنـوان سـاخت مسـکن در جنگل هـا و زمین های 

کشـاورزی نیست.
دارنـد  قصـد  مجلـس  نماینـدگان  دیگـر  طـرف  از 
زمین هـای در اختیـار دسـتگاه های دولتـی کـه هم اکنون 
بالاسـتفاده رهـا شـده اسـت را بـه سـاخت واحدهـای 

مسـکونی در قالـب طـرح جهـش تولید و تأمین مسـکن 
اختصـاص دهنـد. در این خصوص اقبال شـاکریـ  عضو 
کمیسـیون عمـران مجلـس ـ گفته اسـت: دسـتگاه های 
اجرایـی بایـد زمین هـای تحـت اختیارشـان را در سـامانه 
وزارت دارایـی ثبـت کننـد؛ چـرا کـه تمامـی اراضـی بـه 
عنـوان دارایـی دولـت بـه امانـت در اختیـار دسـتگاه ها، 
قـرار گرفتـه اسـت؛ اما در حـال حاضر به نحوی برداشـت 
شـده کـه گویـی زمین هـا برای خـود دسـتگاه ها بـوده و 
بـه دولـت تحویـل نمی دهنـد. ایـن زمین هـا هـر کـدام 
بـا هدف خاصـی مانند ایجـاد اماکـن ورزشـی، فرهنگی، 
آموزشـی و... و. به دسـتگاه ها داده شـده اما در حال حاضر 

بالاسـتفاده مانـده و رهـا شـده اند.
وی خاطرنشـان کـرد: طبـق ایـن طـرح دسـتگاه ها 
اجرایـی بایـد بـرای زمین هـای تحـت اختیـار خود سـند 
تـک بـرگ دریافـت کنند که بـا ایـن کار، خودبه خـود در 
سـامانه نیـز ثبـت شـده و دارایـی دسـتگاه ها و دولـت از 

حیـث زمیـن کامـال مشـخص و شـفاف می شـود.
نماینـده مـردم تهـران، ری، شـمیرانات، اسالمشـهر 

و پردیـس خاطرنشـان کـرد: زمین هایـی را کـه وزارت 
راه و شهرسـازی تشـخیص می دهـد کـه بـرای سـاخت 
واحدهـای مسـکونی مـورد نیـاز اسـت بایـد بـه دسـتگاه  
مربوطـه اعـالم کـرده و دسـتگاه مذکـور نیـز طـی مدت 
مشـخصی زمیـن را در اختیار وزارت راه قـرار دهد. در غیر 
ایـن صـورت سـازمان ثبت امـالک باید ظـرف دو ماه آن 
را با هدف سـاخت مسـکن به نام وزارت راه و شهرسـازی 

. کند
بـه گفتـه شـاکری، اسـتفاده از اراضـی دولتـی بـرای 
سـاخت مسـکن موجـب می شـود، زمین هـای اطـراف و 
محـدوده شـهرها آزاد شـده و بـرای سـاخت مسـکن در 
اختیـار وزارت راه قـرار بگیرنـد، در این صـورت واحدهای 
سـاخته شـده از حیـث زیرسـاخت آب و بـرق، راه هـای 
مواصالتـی و حمل ونقـل عمومـی بـا مشـکلی مواجـه 
نخواهنـد شـد و اتفاقـی که بـرای برخی از شـهرک ها به 
دلیـل دوری از دسترسـی های شـهرها رخ داده و هزینـه 
سـنگینی بـرای تأمین زیرسـاخت های ایجاد کـرده، روی 

نمی دهـد.
بنابرایـن گـزارش در مـاده ۱۰ قانـون زمیـن شـهری 
مصوب ۱۳۶۶ مقرر شـده اسـت »از تاریـخ تصویب قانون 
اراضـی شـهری مصـوب ۱۳۶۰ کلیـه زمین هـای متعلق 
بـه وزارتخانه هـا و نیروهـای مسـلح و مؤسسـات دولتی و 
بانک هـا و سـازمان های وابسـته بـه دولـت و مؤسسـاتی 
کـه شـمول حکم مسـتلزم ذکر نام اسـت و کلیـه بنیادها 
و نهادهای انقالبی در اختیار وزارت مسـکن و شهرسـازی 

می گیرد. قـرار 
لـذا گرفتـن زمیـن از دسـتگاه های دولتـی، بانک ها و 
سـازمان های وابسـته سال هاسـت که در قانون وجود دارد 
امـا کمتـر به آن عمل شـده اسـت. حال باید دیـد با توجه 
بـه مقاومت دسـتگاه های دولتـی، آیا مجلـس و دولت در 
قالـب دو برنامـه جهش تولید مسـکن و راه اندازی سـامانه 
امـالک و اسـکان می تواننـد امـالک و اراضـی در اختیـار 
دسـتگاه های دولتـی را بـه پروژه هـای مسـکونی بیاورنـد 

یـا خیر.

دستگاه های دولتی باید از زمین های خود دل بکنند

   خبر
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   خبر کوتاه  منهای فوتبال
ساعت بازی سپاهان با نفت 

مسجدسلیمان تغییر کرد
ســاعت مســابقه دو تیم ســپاهان اصفهان و نفت 
مسجدسلیمان از هفته بیستم لیگ برتر فوتبال تغییر کرد. 
مسابقه دو تیم ســپاهان اصفهان و نفت مسجدسلیمان 
از هفته بیســتم لیگ برتر فصل به دلیل محدودیت تردد 
شــبانه، روز دوشنبه ۲۳ فروردین در ورزشگاه نقش جهان 
اصفهــان به جای ســاعت۵۰: ۱8 ســاعت۳۰ : ۱۷ آغاز 

می شود.

غیبت ستاره سپاهان مقابل 
نفت مسجدسلیمان 

یکی از دیدارهای مهم هفته نوزدهم لیگ برتر امروز 
در استادیوم نقش جهان اصفهان بین تیم های سپاهان و 
نفت مسجدسلیمان برگزار می شود. سپاهان در این بازی 
یکی از مهره های کلیدی خود را در اختیار نخواهد داشت؛ 
محمد محبی که در هفته های اخیر و در ترکیب سپاهان 
ارائه گر بازی های خوبی برای تیمش بوده در این بازی به 
دلیل چهار اخطاره شدن قادر به حضور در میدان نخواهد 
بود. ســپاهان که در صورت برتری در این دیدار دوباره به 
صدر جدول خواهد رفت انگیزه مهمی جدا از صدرنشینی 
برای شکســت نفت مسجدسلیمان دارد به این خاطر که 
در بازی رفت و در روزهایی که مجتبی حسینی سرمربی 
تیم نفت مسجدسلیمان بود سه بر یک شکست خورد. از 
سویی محمود فکری سرمربی جدید نفت مسجدسلیمان 
هم فصل گذشته با نســاجی تیم سپاهان را در استادیوم 
نقش جهان یک بر صفر شکســت داده بود. هرچند او این 
فصل به همراه استقالل در استادیوم نقش جهان شکست 
دو بر صفر را تجربه کرده است. غیبت محمد محبی اگرچه 
برای سپاهان مهم است اما با توجه به مهره هایی که این 
تیم روی نیمکت دارد محرم نوید کیا برای چینش ترکیب 

در این بازی با دردسر مواجه نخواهد شد.

شایان مصلح مصدوم شد
مدافع ســپاهان باز دیگر دچار مصدومیت شد و بازی 
با نفت مسجدسلیمان را از دست داد. تیم فوتبال سپاهان 
باید در هفته بیستم رقابت های لیگ برتر به مصاف نفت 
مسجدسلیمان برود. شــایان مصلح، مدافع تیم سپاهان 
که دیدار هفته گذشــته این تیــم را به دلیل مصدومیت 
ازدست داده بود در بازگشت به تمرینات دوباره از ناحیه مچ 
پا دچار مصدومیت شد و مشغول فیزیوتراپی است. بدین 
ترتیب مصلح بازی با نفت مسجدسلیمان را از دست داد. 
گفتنی است محمدرضا خلعتبری، وینگر سپاهان که او هم 
هفته گذشته مصدوم بود به تمرینات گروهی اضافه شده 

و مشکلی برای همراهی سپاهان در هفته جاری ندارد.

قلعه نویی در اندیشه کسب 
سهمیه آسیایی

تیــم فوتبال گل گهر که با برگزاری بازی های معوقه 
خــود می تواند جهش بزرگی در جدول رده بندی داشــته 
باشد، تمرینات خود را برگزار می کند. باوجوداینکه تمامی 
نگاه ها در فوتبال ایران به رقابت های لیگ قهرمانان آسیا 
دوخته شده است اما اینجا و در کمپ الیاف، امیر قلعه نویی 
برای رســیدن به هدف بزرگی، تمرینات شــاگردانش را 
جدی تــر از هر زمان دیگری زیــر نظر دارد. گل گهر که 
اکنون در رتبه هفتم جدول رده بندی قرار دارد، نسبت به 
رقبای باالدســت خود یک بازی کمتر انجام داده اســت 
و درصدد پیروزی و رســیدن به رتبه چهارم جدول است 
هرچند که تعداد بازی های فوالد رتبه چهارمی با گل گهر 
یکسان است. ســیرجانی ها با ۲۶ امتیاز پایین تر از فوالد، 
تراکتور و آلومینیوم ۲۷ امتیازی هستند و پیروزی در بازی 
بعدی و رســیدن به امتیاز ۲۹، می تواند شاگردان ژنرال را 
برای کسب سهمیه لیگ قهرمانان آسیا بسیار باانگیزه تر 
از قبــل کند. گل گهر که دومیــن فصل حضور در لیگ 
برتر را تجربه می کند، اکنون فرصت بســیار خوبی را به 
دســت آورده تا با کسب پیروزی، به جمع تیم های مدعی 
کسب سهمیه اضافه شود و درصورتی که این اتفاق برای 
سیرجانی ها رخ دهد، امیر قلعه نویی دستاورد بزرگی برای 

این تیم به دست آورده است.

قدرت نمایی به سبک ایران در 
لیگ قهرمانان

شــاگردان جواد نکونام با چهــار گل العین را در هم 
کوبیدند تــا تعداد نمایندگان ایــران در رقابت های لیگ 
قهرمانان غرب آســیا به عدد چهار برسد. فوتبال مالکانه 
و با برنامــه فوالد برابر العین امارات و پیروزی این تیم با 
نتیجه چهار  بر صفر برابر پرافتخارترین تیم لیگ امارات، 
فوالد را به عنوان چهارمین نماینده ایران در لیگ قهرمانان 
آسیا معرفی کرد. البته کشــورهایی نظیر قطر، امارات و 
عربستان نیز شانس حضور در رقابت های مرحله گروهی 
غرب آســیا با چهار نماینده را داشتند، ولی حذف الغرافه 
قطر توسط نماینده قزاقستان و شکست الوحده عربستان 
برابر نیــروی هوایی عراق و شکســت العین برابر فوالد 
باعث شد تا ایران تنها کشوری باشد که هر چهار نماینده 
خود را در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا خواهد دید. 
پرسپولیس، استقالل، تراکتور و حاال فوالد خوزستان چهار 
نماینده فوتبال ایران در رقابت های هســتند که از دو روز 
دیگر در کشورهای مختلف قاره آغاز می شود و با نمایشی 
که شــاگردان نکونام در افتتاحیه مسابقات آسیایی برای 
فوتبال ایران ارائه کردند، حــاال خیلی ها امیدوار به ادامه 
این درخشش در رقابت های گروهی و صعود چهار نماینده 

ایران به دور بعد هستند.

درخشش بانوان دونده اصفهان 
در کشور

تیم دوومیدانی بانوان استان اصفهان مقام سوم رقابت های 
جام امــام رضا )ع( را از آن خود کــرد و بانوی اصفهانی در 
ماده پرش طول موفق شد رکورد این ماده را در کشور بهبود 
ببخشد. فاطمه بهرامی از کسب مقام سوم رقابت های جام امام 
رضا )ع( در مشهد خبر داد و گفت: تیم بانوان استان اصفهان در 
این رقابت ها که رقابت های آغاز فصل نیز محسوب می شود، 
با تعداد هشت ورزشکار حضور یافت و با کسب دو مدال طال، 
دو مدال نقره و دو مدال برنز موفق به کســب سکوی سوم 
کشور در بخش تیمی شد. نایب رئیس بانوان هیئت دوومیدانی 
استان اصفهان ادامه داد: همچنین ریحانه مبینی از اصفهان 
در ماده پرش طول موفق شد رکورد ملی این ماده را که قبال 
با رکورد ۶/۱۷ متر در دســتان خودش بود با ثبت حدنصاب 
۶/۲۶ متر، ۹ سانتی متر بهبود ببخشد. وی با اشاره به این که 
ایــن رقابت ها با حضور بیش از ۱۷۰ ورزشــکار در قالب ۳۲ 
تیم در شهر مشهد برگزار شد، گفت: این مسابقات از کیفیت 
بسیار خوبی برخوردار بود و اکثر قهرمانان و عنوان داران کشور 
حضور داشــتند و به لطف خدا تیم خوبی از استان اصفهان 
روانه این مسابقات شد که بانوان توانمند با تالش خود موفق 
شدند پس از سال ها بر روی سکوی رقابت های دوومیدانی 
کشور بایستند و مقام سومی این رقابت ها را از آن خود کنند. 
بهرامی با اشاره به این که هدف اصلی هیئت دوومیدانی استان 
اصفهان کسب عنوان قهرمانی بانوان کشور است، گفت: تیم 
استان اصفهان در رقابت های جام امام رضا )ع( خانم فرزانه 
فصیحی را به دلیل حضور در اردوی آمادگی کشور صربستان 
در اختیار نداشت و در صورت حضور سریع ترین بانوی ایران 
در تیم اصفهان بدون شک جایگاه بهتری را کسب خواهیم 
کرد و با توجه به این که مسابقات قهرمانی کشور بانوان خرداد 
امسال برگزار خواهد شد هدف ما کسب عنوان قهرمانی در 

بخش بانوان کشور است.

گیتی پسند به دنبال عبور از 
مقاومت در البرز

تیم گیتی پسند در مهم ترین دیدار هفته پنجم دور نهایی 
لیگ برتر فوتسال میهمان تیم مقاومت البرز است. هفته پنجم 
از دور نهایــی رقابت های لیگ برتر فوتســال فردا پیگیری 
می شود که دریکی از حساس ترین دیدارهای این هفته تیم 
مقاومت البرز از ساعت ۱۶ در سالن انقالب کرج میزبان گیتی 
پسند اصفهان خواهد بود. شاگردان شمسایی پس از پیروزی 
مهمی که هفته گذشته مقابل سن ایچ در اصفهان به دست 
آوردند و بازگشت مصدومان و مجرومان خود با ترکیب کامل 
به مصاف مقاومت خواهند رفت تا با شکستن مقاومت آن ها و 
کسب سه امتیاز حساس این دیدار، خود را برای ادامه مسیر تا 

قهرمانی در این فصل از لیگ برتر آماده تر کنند.

مشکالت ووشو اصفهان در 
دوران کرونا

رئیس هیئت ووشو استان اصفهان بزرگ ترین آسیب کرونا 
به هیئت های ورزشی را بیکاری گسترده مربیان قلمداد کرد. 
محسن روناسی عملکرد هیئت ووشو در سال گذشته را تشریح 
کرده و اظهار داشت: سال گذشته با توجه به محدودیت های 
کرونایی که وجود داشت، بیشتر فعالیت های هیئت متوقف شده 
بود. متاسفانه سال گذشته مسابقات چندانی برگزار نشد و بیشتر 
مسابقات به صورت مجازی برگزار شد. وی ادامه داد: بااین وجود 
در این مدت سعی کردیم ورزشکاران و نام آوران استان را که 
در سال های گذشته مدال آور بوده اند معرفی کنیم. سال گذشته 
در بخش بازی ها، مسابقات فضای مجازی را برگزار کردیم؛ 
عالوه بر آن رقابت های انتخابی اعزام دانشجویان برگزار شد 
که نمایندگان ما موفق شدند مقام نخست را به دست آورند. 
سال گذشته لیگ ووشو بانوان با رعایت پروتکل های بهداشتی 
برگزار شد و تیم سپاهان به مقام نخست رسید. رئیس هیئت 
ووشو استان اصفهان درباره فعالیت های آموزشی این هیئت در 
سال گذشته، خاطرنشان کرد: سال گذشته با توجه به شرایط 
کرونایی، تمرکز بیشــتری روی فعالیت های آموزشی هیئت 
داشتیم و بر همین اســاس در فضای مجازی کارتابل های 
آموزشــی را فعــال کردیم. عــالوه بر آن مســابقات دان، 
کالس های مربیگــری و داوری را در فضای مجازی برگزار 
کردیم. روناســی افزود: رشــته کوراش دو سالی است که به 
زیرمجموعه فدراسیون ووشو آمده و یکی از اتفاقات خوب سال 
گذشته، کسب مقام نخست توسط تیم اصفهان در مسابقات 
کشوری بود. ســال گذشــته رقابت های کوراش در استان 
خراسان جنوبی که مهد این رشته به حساب می آید، برگزار شد 
و خوشبختانه تیم استان اصفهان برای نخستین بار قهرمان این 
رقابت ها شد. وی تجهیز خانه ووشو را یکی دیگر از اقدامات 
مهم هیئت در سال گذشته خواند و گفت: سال گذشته موفق 
شــدیم با هزینه  ۱۰۰ میلیون تومان کف سالن خانه ووشو را 
تعویض کرده و زیرسازی آن را درست کنیم. نخستین هیئتی 
هســتیم که دو مجموعه خانه ووشو در کالن شهر اصفهان 
در اختیارداریم که هردوی آن ها فعال هستند و یکی دیگر از 
اقدامات موثر هیئت، استفاده از مربیان در خانه های ووشو است. 
رئیس هیئت ووشــو استان درباره آسیب های شیوع کرونا به 
این رشته، خاطرنشان کرد: مربیگری تنها ممر درآمد بیشتر 
مربیان ووشو محسوب می شود و متأسفانه سال گذشته با توجه 
به شرایط کرونایی کشــور، بخش بزرگی از مربیان ما بیکار 
و با بحران های اقتصادی و مالی زیادی مواجه شــدند و این 
بزرگترین آسیبی بود که کرونا به هیئت های ورزشی وارد کرده 
است. به نظر من کرونا پس از صنعت گردشگری، بیشترین 
آســیب را به رشته ها و باشگاه های ورزشی وارد کرد. روناسی 
درباره تقویم سال آینده هیئت ووشو استان، گفت: تقویم ما بر 
اساس تقویم فدراسیون بوده و متاسفانه با توجه به شرایط فعلی 
کرونا در کشور، هنوز بالتکلیف هستیم و شرایط آینده نامعلوم 
است و تقویم فدراسیون هنوز تدوین نشده و به همین خاطر ما 

نیز هنوز تقویم سال جاری را نبسته ایم.

اصفهان امروز: در ادامه دیدارهای هفته بیســتم لیگ 
برتر فوتبــال امروز دو دیدار در شــهرهای تهران و اصفهان 
برگزار می شــود که پیکان در ورزشــگاه شهدای شهر قدس 
میزبان گل گهر ســیرجان است و سپاهان در اصفهان از نفت 
مسجدســلیمان پذیرایی می کند. پیکان بعد از شکست مقابل 
استقالل در جام حذفی و کنار رفتن از گردونه این رقابت ها در 
هفته نوزدهم نتیجه خوبی گرفت و موفق به کسب یک امتیاز 
از آبی پوشــان در ورزشگاه آزادی شــد تا کمی حاشیه امنیت 
پیدا کند. شاگردان تارتار که تا حدود زیادی دغدغه ای برای از 
دست دادن سهمیه لیگ برتر ندارند و از حاشیه امنیت مناسبی 
از منطقه سقوط برخوردار هستند، می توانند با فراغ بال بیشتر 
به اجــرای برنامه های تاکتیکی کادرفنی بپردازند. تارتار نیز از 
این موقعیت به خوبی استفاده کرده و با میدان دادن به تعدادی 
از بازیکنان جوان و آکادمی باشــگاه، به دنبال پشتوانه سازی 
برای آینده خودروســازان است. در سوی مقابل شاگردان امیر 
قلعه نویی که ســال جدید را با یک پیروزی دلچســب مقابل 

ماشین سازی آغاز کردند آب رفته را به جوی بازگردانده اند و تا 
حدود زیادی نتایج تلخ هفته های قبل را به فراموشی سپردند تا 
بــار دیگر خود را در قامت یک مدعی مطرح کنند. دیدار رفت 
دو تیم در سیرجان با نتیجه دو بر یک به سود پیکان به پایان 
رسیده بود. گل گهر هم اکنون با ٢۶ امتیاز )با یک بازی کمتر( 
در رده هفتم جدل رده بندی قرار دارد و پیکان با ٢۵ امتیاز دهم 
اســت. در دیگر دیدار این هفته ســپاهان در اصفهان میزبان 
نفت مسجدسلیمان خواهد بود. شــاگردان نویدکیا که بعد از 
پیروزی پرسپولیس مقابل نساجی صدر جدول را ازدست رفته 
می بینند نمی خواهند به این راحتی تســلیم شوند و صدر را به 
رقیب واگذار کنند، پس طبیعی است مانند دیدارهای گذشته 
باانگیزه ای مضاعف گام به میدان بگذارند. ســپاهان که این 
هفته ها روزهای خوبی را سپری می کند به هماهنگی مطلوبی 
برای مصاف با رقبا رسیده تا پس از سال ها رویایی قهرمانی را 
برای هواداران زردپوشان اصفهانی تعبیر کنند. در سوی مقابل 
نفت مسجدسلیمان بعد از تغییراتی که روی نیمکت خود پس 

از شکست هفته گذشته مقابل نساجی با کناره گیری داریوش 
یزدی داشت، محمود فکری را به عنوان سرمربی انتخاب کرد 
تا شاید با تفکرات فکری بتواند کمی اوضاع خود را در جدول 
رده بندی سروســامان دهد. فکری در آخرین رویارویی اش با 
استقالل در هفته پانزدهم لیگ برتر با دو گل مغلوب سپاهان 
شــده بود و باید دید آیا تفکرات ســرمربی پیشین استقالل 
می تواند مانعی جدی برای رســیدن نویدکیا و شاگردانش به 
آرزو و رویای دیرینه شــان باشد یا ســپاهان همچنان خواهد 
تاخت؛ اما دیدار با نفت مسجدســلیمان برای ســپاهان اصال 
یادآور خاطرات خوشــی نیست، طالیی پوشان فصل گذشته 
در دو دیدار رفت وبرگشــت با نتیجه تساوی برابر رقیب خود 
متوقف شــدند تا چهار امتیاز حســاس را در کورس قهرمانی 
و سهمیه آسیایی از دســت بدهند. در این فصل نیز سپاهان 
در هفته پنجم با نتیجه ســه بر یک در مسجدسلیمان مغلوب 
نفت شــد تا دومین باخت خود را در عرض پنج هفته ابتدایی 
تجربه کرده باشــد. بااین حال با توجه به فرم کنونی دو تیم، 

شانس سپاهان برای پیروزی در بازی امروز بسیار باال است و 
شاگردان محرم می توانند با برد در این بازی هم به صدر جدول 
بازگردند و هم انتقام شکســت دور رفت را از نفت بگیرند. در 
سوی دیگر نفتی قرار دارد که در نیم فصل نخست با مجتبی 
حسینی، ســرمربی کنونی نفت نتایج خوبی کسب کرد اما از 
نیم فصل دوم با جدایی ســرمربی این تیم، روند نتیجه گیری 
نفت هم متوقف شد تا در چهار هفته طی شده از نیم فصل دوم، 
نفت دوشکست و دو تساوی داشته باشد. از این هفته اما نفت 
با سرمربی جدید خود یعنی محمود فکری به مسابقات ادامه 
می دهد، اتفاقی که شاید در این بازی به ضرر سپاهان باشد زیرا 
حضور سرمربی جدید می تواند ازلحاظ انگیزشی شوک مثبتی 
برای بازیکنان جوان نفت باشد. نفت مسجدسلیمان در حالی 
به مصاف ســپاهان می آید که دو هفته پیش نیز در شرایطی 
مشابه این بار در تهران به مصاف پرسپولیس رفته بود، در آن 
دیدار نفت که با جدایی مجتبی حســینی روی نیمکت اوضاع 
جالبی نداشت نمایش نسبتا خوبی داشت و حتی می توانست 
از پرسپولیس امتیاز بگیرد اما درنهایت آن دیدار با گل دقایق 
پایانی، با پیروزی دو بر یک پرسپولیس به پایان رسید. سپاهان 
که هفته گذشته ششمین برد متوالی خود در لیگ برتر را جشن 
گرفت، با توجه به شــرایط نفت نیم نگاهی نیز به برد پر گل و 
افزایش تفاضل گلش دارد تا در رقابت فشــرده با پرسپولیس، 
ازنظر تفاضل گل در موقعیت بهتری قرار بگیرد. ســپاهان در 
حالی به مصاف نفت مسجدسلیمان می رود که محمد محبی 
را به دلیل محرومیت در اختیار ندارد اما محمدرضا خلعتبری از 
بند مصدومیت رهاشده است و در دسترس نویدکیا خواهد بود. 
دیدار رفت دو تیم با نتیجه دور از انتظار ســه بر یک به سود 
نفت در مسجدسلیمان به پایان رسیده بود ؛ زمانی که مجتبی 
حسینی مربی کنونی ذوب آهن هدایت نفت را بر عهده داشت. 
ســپاهان  هم اکنون با ۴٠ امتیاز و یک امتیاز کمتر نسبت به 
پرسپولیس در رده دوم جدول لیگ برتر قرار دارد. نفت هم با 

٢٠ امتیاز دوازدهم است.

طالیی پوشان اصفهان امروز در نقش جهان پذیرای نفت مسجدسلیمان می شوند

سپاهان در اندیشه بازگشت به صدر

مربــع تهاجمی قرمزپوشــان اهوازی نقش 
پررنگی در ثبت پیروزی پــر گل برابر نماینده 
امارات در پلی آف آسیا داشتند. شنبه شب گذشته 
در شرایطی تیم فوتبال فوالد خوزستان با نتیجه 
چهار بر صفر برابر مشــکی و بنفش پوشــان 
اماراتی به برتری رســید که چهار بازیکن خط 
هجومی ایــن تیم تمام گل هــای این بازی را 
ساختند و به استثنای گل اول که با شوت بسیار 
خوب صالح حردانی وارد دروازه العین شد، بقیه 
را خودشان به هدف نشاندند. گل اول بازی روی 
پــاس دقیق احمدزاده و ضربه صالح حردانی به 

ثمر رسید و گل دوم در دقایق ابتدایی نیمه دوم 
روی ارسال کرنر دقیق پاتوسی به محوطه شش 
دوم و ضربه سر شیمبا به گل نشست. گل سوم 
بازی پس از حرکت انفرادی ساسان انصاری به 
دست آمد که پاتوسی توپ سرگردان این بازیکن 
پس از درگیری با مدافعــان العین را قاپید و با 
یک ضربه پای راســت به زاویــه مخالف خالد 
عیســی دروازه را باز کرد و درنهایت در دقایقی 
که شاگردان امانوئل پدرو قافیه را به حریفشان 
واگذار کرده بودند، در دفاع برای بازیسازی دچار 
اشتباه شــدند و پاس دقیق ساســان انصاری، 

مهاجم فوالد یعنی لوســیانو پریرا )شیمبا( را در 
موقعیت تک به تک قــرارداد و این بازیکن هم 
با یک ضربه تمام کننــده، گل چهارم را به نام 
خودش ثبت کــرد. معموال در بازی ها شــاهد 
درخشــش برخی مهره های تهاجمی تیم های 
مختلف هســتیم ولی دیدار فوالد خوزستان و 
العین امارات مســابقه ای بــود که طی آن تمام 
بازیکنــان تیم جواد نکونام و به ویژه چهار مهره 
تهاجمی این تیم قابل تحسین و چشم گیر بازی 
کردند و البته هواداران تیمشان را به موفقیت در 

مرحله گروهی امیدوار.

عملکرد کم نظیر چهار مهره تهاجمی فوالد در آسیا

ســرمربی ذوب آهن از وضعیت و شرایط این تیم در لیگ 
برتر صحبت کرد. مجتبی حســینی، سرمربی تیم ذوب آهن 
توانسته در هفته های حضورش در این تیم عملکرد خوبی به 
ثبت برساند و تیمی که در ۱۵ هفته تنها یک برد کسب کرده 
بود حاال از سه بازی در لیگ دو برد به دست آورده و در دیدار 
اخیر مقابل صنعت نفت هم موفق به کسب برتری شد تا به 
جدا شدن از رتبه های پایین جدول امیدوار شود. حسینی درباره 
حضورش روی نیمکت ذوب آهن و دلیل انتخاب این تیم اظهار 
داشت: ذوب آهن شرایط خوبی نداشت و وضعیتش در جدول 
همان طور که می دانید وضعیت خوبی نبود و این شرایط از فصل 

قبل در این تیم ایجادشده و امسال هم تا اینجا متاسفانه ادامه 
داشت. من خودم به شخصه عرق و عالقه خاصی به ذوب آهن 
و پیراهــن این تیم دارم و به همین دلیل هدایت تیم را قبول 
کردم تا اگر کاری از دستم برمی آید با کمک مدیریت باشگاه و 
بازیکنان و سایر اعضای کادرفنی برای تیم انجام دهیم. وی در 
مورد مشکالت ذوب آهن در نیم فصل نخست گفت: ذوب آهن 
امسال بازیکنان زیادی از دست داد و اکثر نفرات اصلی تیم جدا 
شدند و مجموعه جدیدی از نفرات به تیم اضافه شدند و یکی 
از دالیلی که به تیم ضربه زد این موضوع بود. بحث تمرکز و 
مســائل روحی و روانی هم بود که به هر رفته شرایط در حال 

بهتر شدن اســت و امیدواریم در ادامه راه نتایج خوبی کسب 
شــود. مربی ذوب آهن در مورد برتری مقابل صنعت نفت هم 
خاطرنشــان کرد: به نظرم بازی خیلی خوبی انجام دادیم و در 
طول دقایق بازی به طور کامل بر حریف مسلط بودیم. حسینی 
در مورد اینکه ذوب آهن با توجه به نتایج هفته اخیر شــرایط 
بهتری برای صعود در جــدول پیداکرده هم گفت: نیم فصل 
نخســت تیم های انتهای جدول ماشین ســازی، ذوب آهن و 
نساجی بودند ولی با نتایج این چند هفته این تیم ها به تیم های 
باالتر نزدیک شــدند و شرایط حساس تری در انتهای جدول 

شکل گرفته است. 

سرمربی ذوب آهن امیدوار به آینده سبزها

علیرضا مرزبان درباره عملکرد تیم فوتبال ســپاهان در 
دیدار با سایپا اظهار داشت: ما تیم را برای یک بازی سخت 
آمــاده کرده بودیم اما از کیفیت بازی که ارائه دادیم راضی 

نبودیم، ســطح بازیکنان ما باالتــر از آن چیزی بود که در 
بازی دیده شــد. شانس های خوبی در این بازی داشتیم که 
می توانستیم بهتر از آن استفاده کنیم، اما برد نتیجه طبیعی 
ایــن بازی بود. وی افزود: ســایپا خیلی ما را تحت فشــار 
گذاشت. تیم سایپا خیلی خوب می تواند در ضد حمله عمل 

کرد. مربی تیم فوتبال ســپاهان تصریح کرد: سپاهان خود 
را یکی از مدعیان قهرمانی می داند. البته این نکته را نباید 
فراموش کرد که تیم اســتقالل و پرســپولیس از مدعیان 
قهرمانی هســتند و مــا خودمان 
را بزرگتریــن و تنها مدعی برای 
قهرمانــی نمی دانیــم. حس من 
این اســت که قهرمانی به روز آخر 
کشیده خواهد شــد. امیدوارم جام 
در دســتان ما قرار گیرد و بتوانیم 
قهرمانی را به مردم اصفهان کادو 
دهیم. مرزبــان درباره برنامه های 
تیم ســپاهان تا انتهــای فصل 
باهوش  نویدکیا  کرد:  خاطرنشان 
باالیی که دارد، با توجه به شروع 
بازی های آسیایی و فشرده بودن 
ویژه ای  برنامه هــای  حذفی  جام 
در نظر گرفته اســت. تالش می کنیم بتوانیم با سه روش 
مختلف بازی کنیم، دوم بحث بدنسازی و آمادگی تیم ازنظر 
روانی برای مواجه با شــرایط بحرانی اســت که امیدواریم 
 در پایــان فصل بتوانیم نتیجه یــک کار علمی و منطقی

 را بگیریم.

سرپرست باشگاه سپاهان می گوید اگر زمین ساوه استاندارد 
الزم را نداشــته باشد، در این شــهر بازی نخواهند کرد. طبق 
قرعه کشی مرحله یک هشــتم نهایی جام حذفی تیم فوتبال 

سپاهان باید به میزبانی ساوه به مصاف 
خوشه طالیی برود و این در شرایطی 
است که آخرین دیدار شاگردان وحید 
بیاتلو در ورزشــگاه خانگــی مقابل 
مس کرمان بوده و پس ازآن مســابقه 
بازی های خانگی خوشــه طالیی به 
تهران و ورزشگاه کارگران منتقل شده 
است. در آســتانه دیدار برابر سپاهان 
که تاریخ آن ۹ اردیبهشــت ما اعالم 
شــد، خبر دیگری هم روی خروجی 
ســایت ســازمان لیگ منتشر شد و 
آن هم خبر بازگشت بازی های خانگی 
خوشه طالیی به ساوه بود و این تیم از 

شاهین بوشهر در خانه پذیرایی خواهد کرد. رضا فتاحی سرپرست 
سپاهان اما می گوید اگر شــرایط برای برگزاری بازی در ساوه 
فراهم نباشــد، طالیی پوشان در استادیوم شهید چمران بازی 
نخواهند کرد. کیفیت زمین باید طبق استانداردهای AFC باشد. 
ما چند بازیکن ملی پــوش داریم که آن ها باید برای بازی های 

مقدماتی جام جهانی آماده باشــند. اگر مصدوم شوند عالوه بر 
سپاهان تیم ملی هم ضرر می کند. شرایط کرونایی وجود دارد 
و رعایت پروتکل های بهداشتی باید به صورت دقیق انجام شوند. 

همچنین شهر باید هتل پنج ستاره داشته باشد. اگر این امکانات 
و شرایط فراهم باشد مشکلی برای بازی در ساوه نداریم و آن ها 
هم حقشان است در خانه خودشان میزبانی کنند اما اگر شرایط 
مهیا نباشد باشگاه سپاهان به هیچ عنوان زیر بار بازی در ساوه 

نمی رود.

 سپاهان تنها مدعی قهرمانی 
نیست

 الزامات سپاهان برای بازی در خانه
 خوشه طالیی
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به نظر می رسید امضای تفاهم نامه بین شهرداری و 
میراث فرهنگی اصفهان برای ســاماندهی وضعیت تپه 
اشرف، مهر پایانی بر غفلت طوالنی از این محوطه باستانی 
باشد، اما سرپرست هیئت کاوِش این تپه خبر می دهد که 
حتی تفاهم نامه هم تا به امروز نتوانسته گره ای از کالف 

مشکالت آن باز کند.
دوم اسفندماه بود که فریدون اهلل یاری، مدیرکل میراث 
فرهنگی اصفهان خبر داد: در جلسه ای مشترک با شهردار 
اصفهان و جمعی از مســئوالن شهری، مواردی از قبیل 
ادامه عملیات کاوش، ایجاد سایت موزه، محوطه سازی و 
ســاماندهی تپه اشرف اصفهان بررسی شد و با توجه به 
بررسی های انجام شده، تفاهم نامه ای به امضای دو طرف 
رسید که طبق آن، شهرداری اصفهان با نظارت مستقیم 
کارشناســان اداره کل میراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دستی استان، عملیات ساماندهی و محوطه سازی 
ضلع شمالی تپه اشرف اصفهان را آغاز خواهد کرد. اما تا 
به امروز، از عملیاتی شدن وعده ساماندهی که چراغ امید 
را برای نجات این تپه باستانی در دل دوستداران میراث 
شهر روشن کرده بود، هیچ خبری نشده است؛ چنان که 
از نصب حائلی جلوی سقاخانه مرمت شده چهارراه نقاشی، 
برای جلوگیری از سرقت مجدد کاشی های آن هم خبری 
نیست... علیرضا جعفری زند، سرپرست هیئت کاوش در 
تپه اشــرف درباره وضعیت این تپه باستانی پس ازآنعقاد 
تفاهم نامه ساماندهی و نجات بخشی به ایسنا می گوید: 
وقتی فصل هفتم کاوش تپه اشرف را کف خیابان مشتاق 
انجام دادیم، شهردار اصفهان از پروژه بازدید و اظهار عالقه 
کردند که کاوش تپه با همکاری شــهرداری انجام شود 
و بعد، تصریح کردند که ســاماندهی نمای ضلع شمالی 
این محوطه باستانی که رو به خیابان است، اولویت دارد. 
او ادامه می دهد: ما پذیرفتیم و گفتیم مســائل مربوط به 
بخشی که در آن استخوان اسب، اسکلت انسان و کارگاه 
ذوب فلز و ... کشف شده را با میراث فرهنگی حل می کنیم 
و برای سایر مسائل هم با شهرداری به تفاهم می رسیم 
و همین هم شــد که اسفندماه تفاهم نامه ای منعقد شد. 
حتی به مرحله امضای قرارداد کاوش هم رسید، اما یکی 
از شــهرداران میانی با کارشکنی جلوی پیش روی کار 
را گرفت چون معتقد اســت که هزینه کاوش را میراث 
فرهنگی باید تقبل کند. این باستان شناس، خاطرنشان 
می کند: بهره برداری هــای تبلیغاتی علی حده ای از وعده 
وعیدها می شود، اما در همان حد می ماند و کار به مرحله 
عمل نمی رسد. گالیه های جعفری زند با انتقاد از اینکه 
شــهرداری با خالی کردن دو نیوجرسی روی تپه اشرف، 
پایان جوالن موتورسیکلت ها را روی آن اعالم کرده، اما 
هنــوز هم این ترددها وجود دارد، چون تعداد موانع کافی 
نیســت و اگرچه بارها این مسئله را به شهرداری منطقه 
چهار گوشزد کرده، پاسخ شنیده که: »نداریم و نمی توانیم.« 
این در حالی است که شهرداری در فاصله ای اندک با تپه، 
در نزدیکی محل ســابق نمایشگاه بین المللی اصفهان 
به تازگی تعداد زیادی از این نیوجرسی ها را برای جلوگیری 
از ورود ماشــین ها تخلیه کرده است. این بی توجهی ها و 
بی پاسخ گذاشتن تماس های سرپرست هیئت کاوش در 
تپه اشرف که نماینده تام االختیار میراث در این محوطه 
برای پیگیری امر ســاماندهی و نظارت بر کار شهرداری 
هم هست، باعث شده او پس از مدت ها دوندگی، به این 
نتیجه برسد که خیلی از مدیران تنها در ظاهر خودشان 
را به میراث فرهنگی عالقه مند نشــان می دهند، اما در 
باطن کوچک ترین شناختی از اهمیت این امر نداشته و 
الجرم همکاری الزم را برای بهبود وضعیت تپه اشــرف 
ندارند. جعفری زند خاطرنشان می کند: شهرداری اصفهان 

آن قدر توانایی دارد که بتواند ظرف مدت کوتاهی مسئله 
تپه اشرف را حل کند، اما برخی دیدگاهشان این است که 
دربست این محوطه باستانی را از میراث تحویل بگیرند 
و آن را به فضای سبز تبدیل کنند! مؤلف کتاب اصفهان 
پیش از اسالم می افزاید: اگر قرار بود که شهرداری در بحث 
تأمین هزینه کاوش همراهی الزم را با میراث فرهنگی 
نداشته باشد دیگر چه نیازی به آن همه گفتگو و جلسه و 
عقد تفاهم نامه بود؟ شهردار اصفهان نسبت به ادامه کاوش 
با همکاری شهرداری اظهار عالقه کردند اما اطرافیانشان 
که از این عرق و عالقه عاری اند، آن قدر دستورات را پشت 
گوش می اندازند تا درد، نه درمان بلکه فراموش شود. رضا 
اخوان، شهردار منطقه چهار اصفهان اما سؤال ایسنا مبنی 
بر چرایی اجرایی نشدن تفاهم نامه تپه اشرف را این گونه 
پاسخ می دهد: نجات بخشی تپه اشرف در راستای وظایف 
ذاتی مدیریت شهری است و با توجه به وضعیت نابسامان 
و نامطلــوب کالبدی این محدوده، برای ســاماندهی و 
نجات بخشی آن ورود و جلسات مختلفی را با مشارکت 
و همکاری اداره میراث فرهنگی برگزار کردیم تا بتوانیم 
این قسمت از شهر که یکی از نقاط برخوردار و قابل توجه 
آن است، از شرایط فعلی خارج کنیم. او می افزاید: طی این 
مدت جلسات متعددی با کارشناسان، مسئوالن بلندمرتبه 
مدیریت شهری، شــورای شهر، اداره کل میراث و گروه 
کاوش داشــتیم که بر همین اساس تفاهم نامه ای کلی 
میان ما تنظیم شد. اخوان تصریح می کند: قرار بود که کار 
ساماندهی از بدنه شمالی تپه اشرف و جداره خیابان مشتاق 
شروع شود، منتها به ریز قراردادهایی نیاز بود و باید تنظیم 
می شد. اولین قرارداد مربوط به گروه باستان شناس بود، اما 
هزینه ای که اعالم کرده بودند باالبود و در صورت تأمین 
هم مشکل اصلی ساماندهی، نجات بخشی و اصالح سیما 
و منظر حل که مدنظر مدیریت شهری است، حل نمی شد. 
اخوان، تعطیالت عید و شیوع کرونا را دلیل تعویق این امر 
می داند و اعالم می کند: به دنبال آنیم تا در اولین فرصت 
جلسه ای داشته باشیم و به تفاهم نامه ای مجدد برای شروع 
کار در این محدوده برسیم. شهردار منطقه چهار اصفهان 
یادآور می شود که تفاهم نامه بین شــهرداری و میراث، 
یک توافق کلی برای همکاری مدیریت شهری و میراث 
فرهنگی به منظور ساماندهی و نجات بخشی تپه اشرف به 
لحاظ اصالح و احیای کالبد نامطلوب شهر در این منطقه 
است و عملیاتی شدن تفاهم نامه را منوط به کار کارشناسی 
بیشتر می داند، چراکه این اولین تجربه همکاری شهرداری 
و میراث در این زمینه است و به محض جمع بندی، منجر 
به عقد قرارداد و اجرا خواهد شد. امید است که شهرداری 
منطقه چهار اصفهان، همانطور که اعالم کرده، در اولین 
فرصــت گفت وگو و همکاری الزم را با میراث فرهنگی 
داشته باشــد تا پس از گذشــت روزها و ماه های دیگر، 
ناچار نباشــیم برای گزارش بعــدی اعالم وضعیت تپه 
اشرف از این تیتر استفاده کنیم: وقتی تپه اشرف می ماند 

و تفاهم نامه هایش.

صــادرات محصــوالت و خدمــات دانش بنیان 
واحد های فناور مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی 

اصفهان هفت برابر شد.
به گزارش صداوســیما، رئیس شهرک علمی و 
تحقیقاتی اصفهان گفت: شرکت های دانش بنیان و 
واحد های فناور مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی 
اصفهان ســال ۹۹ موفق به صادرات محصوالت و 
خدمــات خود به ارزش ۳۷ میلیون دالر شــدند که 
نســبت به ســال ۹8 که معــادل ۵/۲ میلیون دالر 
بود، هفت برابر رشــد یافت. جعفــر قیصری بابیان 
اصفهان  دانش بنیان  و خدمــات  اینکه محصوالت 
پارسال به بیش از ۴۰ کشــور صادر شد به فناوری 
بایوجمی به کره جنوبــی، تجهیزات هیدرولیکی به 
ترکیه، دستگاه های ضدعفونی کننده دست به امارات 
و عمان، دستگاه های مکنده جمع آوری مواد ازجمله 
کود دامی به قزاقســتان، دستگاه های جت پرینتر به 
عراق، افغانســتان و ترکمنستان و پکیج های تصفیه 
فاضالب به افغانستان اشاره کرد. او دیگر محصوالت 
و خدمات دانش بنیان صادرشــده به خارج کشور در 
ســال ۹۹ را پنل های نمونه برداری و ســنجش گاز 
به مالزی و امارات، انواع نرم افزارها و ســامانه ها به 
روسیه، گرجستان و ترکیه و انواع آب نماهای مدرن 
پیش ســاخته با فناوری های نوین بــه عمان بیان 
کرد. رئیس شــهرک علمــی و تحقیقاتی اصفهان 
بابیان اینکه ۴8 شــرکت دانش بنیــان و واحد فناور 
مســتقر در این مرکز پارسال به کشور های مختلف 
صادرات داشــتند گفــت: برخی از این شــرکت ها 
 برای نخســتین بــار وارد عرصه صادرات شــدند. 
قیصری همچنین با اشــاره به اینکه پارسال باوجود 
مشــکالت اقتصادی و شرایط ناشی از شیوع کرونا، 
بیشتر شــرکت های فناور مستقر در شهرک علمی 
و تحقیقاتی اصفهان وضعیت خوبی داشــتند گفت: 
گردش مالی این شــرکت ها نســبت به ســال ۹8 
معادل دو برابر افزایش یافت و به ســه هزار و ۳۵۰ 
میلیارد تومان رســید. شــهرک علمی و تحقیقاتی 
اصفهان به عنوان نخســتین سازمان مؤسس مراکز 
رشــد و پارک های علم و فناوری در کشور فعالیت 
اجرایــی خود را از ســال ۱۳8۰ باهــدف حمایت و 
هدایت شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان آغاز کرد و 
اکنون بیش از ۵8۰ شرکت دانش بنیان و واحد فناور 
با اشــتغال بیش از هفت هزار و 8۰۰ دانش آموخته 
دانشگاهی در آن مستقر اســت. این شهرک دارای 
سه پارک علم و فناوری، هشت مرکز رشد فناوری، 
پنج مرکز نوآوری و شکوفایی و مرکز علم و فناوری 
کودکان و نوجوانان در ۵۲۰ هکتار اســت. اصفهان 
به عنوان اســتان پیشــرو در راه اندازی مراکز رشد و 
پارک های علم و فناوری که نخســتین زمینه های 
رســمی شکل گیری شــرکت های دانش بنیان را به 
وجود آورد حــدود ۱۰ درصــد از واحد های فناور و 
دانش بنیان کشــور را در خود دارد و دومین اســتان 

کشور در این زمینه است.

یکــی از مهم تریــن گام های راه اندازی کســب وکار و 
کارآفرینی، تشکیل تیم و تقویت مهارت های کار تیمی است.
هفت ســکوی ردپا، عنوان رویداد توان افزایی مهارتی 
نوجوانان است که از ســوی خانه جوان وابسته به سازمان 
فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان و با همکاری 
اداره کل آموزش وپــرورش اســتان ویــژه دانش آمــوزان 
هنرســتانی در حال برگزاری اســت. این وبینار که پیش تر 
به موضوعاتی مانند خودشناسی، مسئله بینی و مسئله یابی، 
خالقیت، راهکاریابی و روش حل مســئله و بوم کسب وکار 
بــا رویکرد کارآفرینی اجتماعی پرداخته بود، در گامی دیگر 
به سراغ موضوع قواعد کار تیمی رفت. امین ابوعطا دکترای 
مدیریت کســب وکار، مدرس و مشاور کسب وکار و مدرس 
مفاهیم کارآفرینی به کودکان و نوجوانان در این وبینار ابتدا 
به تعریف تیم پرداخــت. به گفته او، تیم تعداد محدودی از 
افراد با مهارت های مکمل اســت که به منظور دستیابی به 
هدف مشــترک و اهداف عملیاتی و با رویکرد مســئولیت 
متقابل اعضا نســبت به یکدیگر تشکیل شده است. در تیم 
مجموعه ای از افراد با اهــداف واحد حضور دارند که برای 
رسیدن به آن اهداف به صورت اشتراکی کار انجام می دهند. 
این مدرس و مشــاور کســب وکار افزود: هدف مشترک و 
داشتن ارتباط متقابل در کار تیمی بسیار مهم است. ابوعطا 
گفت: کار کردن در فضای تیمی باعث می شود خرد جمعی 
به کمک ما بیاید و هر چه تعداد ایده ها بیشتر باشد، ایده های 
نو بیشتر به وجود می آید که درنهایت به خدمت یا محصول 
جدید تبدیل می شود. او بابیان اینکه همیشه هم به تشکیل 
تیم نیاز نداریم، ادامه داد: تیم ها باید زمانی تشکیل  شوند که 
امور محوله تا حدودی پیچیده باشند. یک فرد در بسیاری از 
موارد نمی تواند به تنهایی تصمیم گیری کند، بنابراین یک تیم 
تشکیل می شود تا اعضای آن به طور مساوی برای تسهیل 
امور با یکدیگر مشارکت کنند. این مشاور کسب وکار تأکید 
کــرد اگر تمام اعضای تیم با وحــدت در کنار یکدیگر کار 
کننــد، هر تیمی می تواند به بهترین شــکل نتیجه بگیرد. 
ابوعطا با اشــاره به قواعد تشکیل تیم افزود: هر تیمی برای 
کســب موفقیت و حرکت کردن در مســیر صحیح نیاز به 
راهنما و رهبر دارد کــه این راهنما باید دارای ویژگی هایی 
باشد؛ آینده نگری درباره نتایج تیم، برخورداری از قابلیت های 
علمی و مهارت باال، برقرارکننده ارتباط و تعامل بسیار خوب، 
داشتن صالحیت های اخالقی باال به منظور اعتمادسازی و 
داشــتن اقتدار برای جلوگیری از گسستگی سیستم ازجمله 
ویژگی های راهنمای تیم اســت. او بیان کــرد: فواید کار 
گروهی شــامل مســئولیت پذیری و انگیزش بیشتر برای 
یادگیری، عالقه مندی بیشــتر به درس و مدرســه، کسب 
توانایی ابراز نقاط قوت خــود، افزایش عزت نفس، پرورش 
مهارت های خــود مدیریتی، توجه به تفاوت ســبک های 
یادگیری، افزایش توان جهت کار گروهی و احســاس لذت 

دانش آموزان از بخش های یادگیری است. به گفته مدرس 
وبینار هفت سکوی ردپا، هر گروه قوانینی دارد ازجمله اینکه 
همه افراد در تیم از حق نظردهــی برخوردارند، کارها باید 
مساوی تقسیم شود و تمام کار بر دوش سرگروه نیفتد، کارها 
باید طبق زمان معین شده انجام شود، اعضای تیم به  موقع در 
جلسات گروه حاضر شوند، در جلسات به ارائه گزارش های 
منظم بپردازند، بیــن نظرات و رفتار اعضای گروه تبعیضی 
نباشــد و تمام اعضای گروه از قوانین اطالع داشــته باشند 
و از آن هــا پیروی کنند. ابوعطــا تصریح کرد: نظم، احترام 
متقابل، انتقادپذیری، مشــارکت تمام افراد در گروه، صبور 
بودن، قضاوت نکردن یکدیگر، دغدغه مند بودن، پشتیبانی 
از یکدیگر، مشورت کردن، اطمینان به هم گروهی ها و دادن 
انگیزه به هم تیمی ها نیز می تواند جزء قوانین کار گروهی و 
تیمی باشد. او اظهار داشت: زمانی که یک گروه با همکاری 
هم فعالیتی را انجام می دهند، تمام اعضای آن باید از نحوه 
پیشرفت کارها باخبر باشند. اعضا نباید به عنوان مجموعه ای 
از اعضــای جدا از هم کار کنند بلکه آن ها باید مانند تیم با 

یکدیگر همکاری کنند.
Á عوامل مؤثر در موفقیت تیم

این مدرس و مشــاور کســب وکار به عوامــل مؤثر در 
موفقیت یک تیم اشــاره کرد و افزود: هدف گذاری یکی از 
عوامل مؤثر در موفقیت یک تیم است. اهداف مشترک باید 
شــفاف، روشن، واضح، قابل دســتیابی و برای اعضای تیم 
قابل درک باشــد. از طرف دیگر، هر تیم باید راهنما داشته 
باشد و راهنمای تیم، فردی است که تیم را در جهت صحیح 
دســتیابی به هدف هدایت می کند و بــرای یکپارچه بودن 
تیم و رفع اختالفات و تعارضات تیم تالش می کند. ابوعطا 
انتخاب افراد کارآمد را از دیگر عوامل مؤثر در موفقیت یک 
تیم دانســت و گفت: افرادی را برای تیم انتخاب کنید که 

دارای تعهد، تخصص، مهارت، کارآمدی و مسئولیت پذیری 
باشند. اعتماد متقابل و ایجاد وابستگی و همبستگی متقابل 
میان اعضای تیم عامل دیگری در موفقیت یک تیم است 
به طوری که به راحتی ایده های خود را با یکدیگر به اشتراک 
بگذارند. او تصریح کرد: سخت کوشــی و پشــتکار نیز در 
موفقیت یک تیم مؤثر است؛ سخت کوشی یعنی همه آنچه 
را که دارید، نه بیشــتر، ارائه کنید، با عزم راسخ کارکنید نه 
اینکه منتظر تقدیر باشید و وقتی کار تمام می شود دست از 
کار بکشید نه وقتی که خسته می شوید. مشارکت و همکاری 
نیز برای موفقیت یک تیم الزم اســت، برای مشــارکت و 
همکاری باید نسبت به دیگر اعضا خوش گمان باشید، دیگر 
اعضا را شــریک خود بدانید، از حاشیه بپرهیزید و مکمل و 
حامی دیگر اعضا باشید. همچنین برای موفقیت تیم الزم 
است انعطاف پذیر، آموزش پذیر، دارای ثبات روحی و خالق 
باشید. این مدرس مفاهیم کارآفرینی به کودکان و نوجوانان 
ادامــه داد: داشــتن نظم و تعهد از دیگــر عوامل موفقیت 
یک تیم اســت؛ نظم، قرار گرفتن هــر چیز در جای خود و 
داشــتن نظم پذیری و انضباط میان هر یک از اعضای تیم 
اســت. همچنین اهداف تیم را بر اهداف خود ترجیح دهید 
و نســبت به تیم تان وفادار باشید. ابوعطا بی اعتمادی میان 
اعضا، متعهد نبودن به برنامه ها، متعهد نبودن به مسئولیت ها، 
بی توجهی به اهداف تیم و نداشــتن روابط صحیح را موانع 
کار تیمی اثربخش دانســت. موانعی کــه به عنوان آفت یا 
آســیب کار تیمی خوانده می شــوند از یکدیگر جدا نیستند 
 و ایــن موانع می تواند ســبب ناکامی تیم هــا و منجر به

 شکست آن ها شود.
گفتنی است؛ عالقه مندان برای آگاهی بیشتر درباره وبینار 
.tavan7 آموزشی »هفت سکوی ردپا« می توانند به سایت

ir مراجعه کنند.

تفاهم نامه هم گره از کالف مشکالت تپه 
اشرف باز نکرد 

دانش بنیان های اصفهان 
در مسیر صادرات

از تشکیل تیم تا قواعد کار تیمی

رئیس جامعه حرفه ای هتلداران اصفهان گفت: به دلیل 
کاهش تعداد مســافرت ها در یک ســال اخیر، ۱۵ هتل و 
مهمانخانه سنتی در اصفهان تعطیل شده و تعداد دیگری هم 
در آستانه تعطیلی است، لذا ادامه این شرایط ضرر غیرقابل 

جبرانی بر صنعت گردشگری استان و کشور وارد می کند.
کریم بیگی در گفت وگو با ایمنا بابیان اینکه در ســال 
گذشــته هتل ها به طورکلی تعطیل بود و شرایط خوبی بر 
آن ها حاکم نبود، اظهار کرد: در چند روز ابتدایی نوروز امسال 
هم پذیرش مســافر حدود ۴۰ درصد ظرفیت هتل ها بود و 
پس ازآن با اوج گیری کرونا به حدود ۱۲ درصد کاهش یافت 
که این وضعیت شرایط بحرانی و اسفناکی را برای هتلداران 
به وجود آورد. او افزود: در شرایطی که دلیل اصلی افزایش 
آمــار مبتالیان به کرونا رعایت نشــدن پروتکل ها، انجام 
دیدوبازدیدها و خریدهای شب عید بوده است اما تبلیغات، 
ســفر را عامل این معضل معرفــی می کند. رئیس جامعه 
حرفــه ای هتلداران اصفهان بابیان اینکه عالوه بر شــیوع 
کرونا، وضعیت نامناسب اقتصادی مردم هم دلیل دیگری 
برای کاهش مســافرت ها است، یادآور شد: در این شرایط، 
سفر در جایگاه آخر ســبد هزینه های یک خانوار قرار دارد 
که معمواًل بعد از تأمین مخارج دیگر به آن توجه می شود. 
بیگی تصریح کرد: در حالی این وضعیت برای هتلداران به 
وجود آمده است که این گروه از فعاالن صنعت گردشگری 

خواستار افزایش درآمد نیستند و فقط دنبال تأمین هزینه های 
جاری و حفظ موجودیت و بقای خود هســتند، اما باوجود 
شرایط پیش آمده هرچه می گذرد هزینه ها افزون تر و درآمد 
هتلداران کم تر می شــود. او گفت: در برابر خســارات وارد 
آمــده، از این گروه از فعاالن صنعت گردشــگری حمایت 
نمی شــود، البته مهلت برای بازپرداخت برخی تسهیالت و 
ارائه تسهیالت با نرخ ســود ۱۲ درصد به برخی هتلداران 

انجام شده، اما بازپرداخت همین تسهیالت نیز بر معضالت 
آنان افزوده است. رئیس جامعه حرفه ای هتلداران اصفهان 
خاطرنشــان کرد: به دلیل کاهش مسافرت ها در یک سال 
اخیر، ۱۵ هتل و مهمانخانه سنتی در اصفهان تعطیل شده و 
تعداد دیگری هم در آستانه تعطیلی قرار دارد، لذا ادامه این 
شرایط ضرر غیرقابل جبرانی بر صنعت گردشگری استان و 

کشور وارد می کند.

شرایط هتلداران اصفهان بحرانی است

 محیط بانــان مظلوم تریــن پاســداران وطن همچنان 
جانشان را سپر بالی طبیعت در قبال نابخردی ها می کنند، 
این حافظان عرصه های طبیعی باوجود کمبودهایی ازجمله 
تجهیزات به روز، نیروی انسانی و بازدارنده نبودن قوانین به 
خدمت مشغول هســتند که باید برای رفع این نیازها تدابیر 

ویژه ای اتخاذ شود. 
بــه گــزارش ایرنا، مهدی مجلل و میکاییل هاشــمی 
محیط بانانــی بودنــد کــه در روزهای گذشــته در منطقه 
حفاظت شــده فیل خاصه اســتان زنجان بــه ضرب گلوله 
شــکارچیان جان باختند. این تنها موردی نیست که جامعه 
محیط زیست ایران از اندوه این درد سنگین بر خود می پیچد 
بلکه پیش ازاین بارها  و بارها به شیوه های گوناگون ازآنچه 
شرایط دشــوار محیط بانان در خأهای قانونی، بودجه های 
ناکافــی و کمبود امکانــات خوانده  می شــود زخم خورده و 
ســوگوار شده  است. در ســال های گذشته ۱۴۵  محیط بان 
جانشــان را فدای حفاظت از حیات وحش و میراث طبیعی 
سرزمینشــان کرده اند و در مقابل این جان فشانی، این خالء 
قوانین حمایت کننده و نبود فرهنگ سازی در راستای حفظ 
سرمایه های طبیعی و حیات وحش کشور بوده که روزبه روز 
عرصه را بر جامعه محیط بانان و محیط زیست کشور تنگ تر 

کرده است.
Á لزوم حمایت همه جانبه قوا

در پی قتل محیط بانان فیل خاصه جمعی از محیط بانان 
ایــران در بیانیه ای خواهان حمایت هــای همه جانبه قوای 
کشور شدند، در بخش هایی از این نامه محیط بانان گفته اند 
کــه اگر قوانین موجود  به نفع آن ها اصالح نشــود، بودجه 
اختصاصی برای یگان حفاظت لحاظ نشود، تعداد محیط بانان 
کافی جذب و استخدام نشود و تجهیزات مدرن در راستای 
حفاظت از عرصه های طبیعی به کار گرفته نشــود به زودی 
شاهد درگیری های بیشتر و حتی شهادت محیط بانان دیگری 
خواهیم بــود  و پویایی طبیعت و ســرزندگی حیات وحش 
زیبای کشــورمان نیز به مخاطره خواهد افتاد. پاسداری از 
حیات وحش مناطق گســترده تحت حفاظت و عرصه های 
طبیعی محیط زیســت ایران با امکانات حداقلی  و نیروهای 
حفاظتی اندک، مشــّقت جانفرســایی اســت که در سایه 
نابخردی شــکارچیان بی رحم ســخت تر و تلخ تر هم شده 
است. کمبود نیروهای حفاظتی به آن منجر شده است که در 

برخی مناطق به ازای هر ۶ هزار هکتار یک محیط بان وجود 
داشته باشــد و در استان اصفهان با ۱۰ منطقه شکارممنوع 
و ۱۰ منطقه حفاظت شــده به ازای هر ۱۰ هزار هکتار یک 

محیط بان وجود داشته باشد.
Á خالء قوانین

در مقابــل این وظیفه ســنگین بر گــرده محیط بانان 
جان برکــف باوجود امکانات انــدک و قوانینی که بازدارنده 
تخلف ها نیســت، خالء قوانین حمایت کننده از محیط بانان 
رنج مضاعفی اســت که در طول ســالیان گذشته متحمل 
شــده  و می شوند  .در این پیوند سعید یوسف پور کارشناس 
محیط زیست درباره شــرایط دشوار حفاظت از حیات وحش 
ایران با امکانات و نیروهــای حداقلی و نبود حمایت کافی 
از محیط بانان در قبال وظایف سنگین آن ها به خبرنگار ایرنا 
گفت: واقعیت این است که تعداد محیط بانان در کل کشور با 
وسعت مناطق چهارگانه تحت مدیریت حفاظت محیط زیست 

بسیار کم است.
Á کمبود محیط بان در کشور

او یادآور شــد : دست کم سه هزار محیط بان داریم، این 
در حالی اســت که برای حفظ ایــن عرصه های چهارگانه 
بیســت وچهار هزار محیط بان نیاز اســت. او با اشــاره به 
محدودیت اعتبارات دولتی و  مجوزهای استخدام افزود: از 
گذشته های خیلی دور سازمان حفاظت محیط زیست سازمان 
خیلی ضعیفی بوده که  توجه زیادی به نیازهای آن نشــده 
است اما اینکه انتظار داشته باشیم یک شبه این مشکالت حل  
شود امکان پذیر نیست.  یوسف پور اما معتقد است که در کنار 
سنگینی مشکالتی که به دلیل محدودیت بودجه گریبان گیر 

حفاظت از عرصه های محیط زیست و پاسداران آن شده است 
می توان بر آموزش محیط بانان و همچنین فرهنگ سازی در 

بین آحاد مردم متمرکز شد.
Á کمبود نیروی انسانی چالش دیگر

مرتضی جمشیدیان فرمانده یگان حفاظت محیط زیست 
استان اصفهان در رابطه با شرایط محیط بانان به ایرنا گفت: 
محیط بانان وظایف ســختی دارند، وظایف آن ها نســبت 
به وظایف بقیــه کارمندان دولت خیلی ســخت تر و حتی 
۲ برابر کارمندان دولت  اســت اما حمایتی که باید، از آن ها 
نمی شــود.  او افزود: یگان حفاظت اســتان اصفهان حدود 
۲۰۰ نفر محیط بان دارد و می توانیم بگوییم یک سوم چارت 
سازمانی مان پر و دوسوم آن خالی است و بنابراین  نیرو کم 
دارد و مشکل ما این است که نتوانستیم مأمور جذب کنیم. 
به گفته جمشیدیان استان اصفهان ۱۰ منطقه حفاظت شده، 
۱۰ منطقه شکارممنوع و درواقع  چیزی حدود یک میلیون و 
۶۰۰ هزار هکتار منطقه حفاظت شده، پناهگاه حیات وحش 
و پارک ملی و حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار منطقه 
شــکارممنوع دارد که تنها باید با همین ۲۰۰ نفر محیط بان 
حفاظت شوند. این مقام یگان حفاظت محیط زیست استان 
اصفهان دراین باره گفت: تعداد محیط بان ها نسبت به وسعت 
مناطق کم است. برای حفاظت حدود بیش از ۱۰ هزار هکتار 
یک مأمور وجود دارد که این نسبت به گستره تحت حفاظت 
آن بسیار کم است. این در حالی است که طبق استانداردهایی 
که وجود دارد باید برای هر ســه هزار هکتار یک محیط بان 
وجود داشته باشد. جمشیدیان مشکل اصلی و آنچه موجب 
سختی شرایط حفاظت از حیات وحش و همچنین دشواری 
کار محیط بانان و تهدید جان آن ها شــده را وجود شمار زیاد 
اسلحه در بین شکارچیان دانست و گفت: مشکل اصلی این 
اســت که اسلحه چه با جواز و چه بی جواز در بین مردم زیاد 
شــده و این معضل بزرگی برای محیط زیست کشور است. 
بر اساس اســتانداردهای جهانی هر هزار هکتار عرصه، به 
یک محیط بان نیاز دارد تا در وقت آتش ســوزی یا تعرض 
شــکارچیان غیرقانونی از آن حفاظت شود اما در ایران برای 
وسعت ۲۴ میلیون هکتاری مناطق چهارگانه و شکارممنوع 
حدود ۲ هزار محیط بان فعال هســتند و این یعنی، ســرانه 
حفاظت هر محیط بان برای این مناطق ۱۲ هزار هکتار است 

که به گفته مسئوالن امر ۱۲ برابر استاندارد جهانی است.

تجهیزات، خالء قوانین و آموزش مشکالت جامعه 
محیط بانی ایران

خبرت هست که بی روی تو آرامم نیست
طاقت بار فراق این همه ایامم نیست

سعدی

نخستین پرواز انسان به فضا توسط یوری گاگارین  بخیل  را آسایشى  نیست  ، و حسود را خوشى  و لذتى  نیست  ، و 
زمامدار را وفایى  نیست  ، و دروغگو را مروت  و مردانگى  نیست 

امام رضا)ع(
پس چون در صور دمیده شود، آن روز چه روز ناگوارى است، بر كافران آسان نیست

8تا 1۰ مدثر

مناسبتسخن بزرگان یک فنجان آیات نورانی
شعر


