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ســخنگوی شــرکت آبفای اســتان اصفهان با بیان اینکه به طورقطع با ۱۰ روز 
جریان زاینده رود، چاه های فلمن آبگیری نمی کند، گفت: امیدواریم با ورود فاز 
اضطراری سامانه دوم آبرســانی اصفهان بزرگ و اضافه شدن ۱.۶ مترمکعب 

بر ثانیه تابستان امسال شهروندان با مشکالت کمتری مواجه خواهند شد.
مهرداد خورسندی درباره وضعیت منابع آبی اصفهان با توجه به افزایش دمای 
هوا، اظهار کرد: اگرچه هوای اصفهان گرم شده، اما چاه های متفرقه همچنان 
خاموش اســت و تامین آب ۵۸ شــهر و ۳۸۰ روســتا با همان ظرفیت ۱۱.۵ 

مترمکعب بر ثانیه توسط تصفیه خانه باباشیخعلی انجام می شود.
وی افزود: سامانه اول آبرسانی اصفهان بزرگ از شــمال در اردستان آغاز و تا 
جنوب در جرقویه ادامه و از غرب در باغ بهادران تا انارک در شرق ادامه می یابد.

سخنگوی شــرکت آبفای اســتان اصفهان ادامه داد: از این میزان حدود یک 
مترمکعب برثانیه در شهرستان لنجان و قبل از تونل اشترجان برای شهرهای 
باغ بهادران، چرمهین، زرین شهر مصرف و بقیه معادل ۱۰.۵ مترمکعب بر ثانیه 
از طریق تونل آبرســانی در دیگر شهرهای ســامانه اول اصفهان بزرگ مصرف 

می شود.
وی با تاکید بر اینکه هنــوز در اصفهان چاه های غیر متفرقــه خود را وارد مدار 
نکرده ایم، تصریح کرد: ســال گذشته به دلیل خشکســالی ۵۰ درصد ظرفیت 

آبدهی چاه های متفرقه در اصفهان کاهش یافته بود.
خورســندی درباره وضعیت چاه های فلمن، توضیح داد: باید توجه داشت که 
چاه های فلمن، چاه های کم عمق با قطر زیاد با یک سری گالری و یا تونل های 
افقی هستند که آب را از زیر بســتر رودخانه مکش می کند و بعد کلرزنی آب 

انجام می شود.
وی با تاکید بر اینکه چاه هــای فلمن به خودی خود آب ندارنــد و حیات این 
چاه ها به حیات زاینده رود وابسته است و به طورقطع با ۱۰ روز جریان زاینده رود، 
چاه های فلمن آبگیری نمی کند، یادآور شد: ســال گذشته چاه های فلمن به 

دلیل خشکسالی وارد نشد و امسال نیز این چاه ها روشن نشده است.
ســخنگوی شــرکت آبفای اســتان اصفهان با پیش بینی وضعیت منابع آبی 
اصفهان، گفت: امیدواریم سامانه دوم آبرسانی اصفهان بزرگ مرحله به مرحله 
توسط شرکت آب منطقه ای وارد مدار شود که اگر این سامانه وارد شود ظرفیت 
۱.۶ مترمکعب بــر ثانیه آب بــه ۱۱.۵ مترمکعب بر ثانیه ظرفیت ســامانه اول 
آبرسانی اصفهان بزرگ اضافه می شود، البته در این شرایط حتی اگر نیاز باشد 

چاه های متفرقه نیز وارد مدار خواهد شد.
وی افزود: سال گذشــته باالی ۱۸ هزار لیتر بر ثانیه در برخی ساعات نیاز آبی 
اصفهان بود و امیدواریم سامانه دوم آبرسانی اصفهان بزرگ طی چند مرحله 

وارد مدار شود.
خورسندی درباره اینکه امسال آبرسانی ســیار خواهیم داشت یا خیر؟ اظهار 
کرد: امیدواریم با بحرانی همانند بحران آب کم آبی و بی آبی ســال گذشته در 

اصفهان مواجه نشویم.
وی افزود: سال گذشته تصفیه خانه باباشیخعلی اصفهان کشش تصفیه بیش 
از ۱۱.۵ مترمکعب بر ثانیه آب را نداشت، اما با ورود فاز اضطراری سامانه دوم 
آبرسانی اصفهان بزرگ و اضافه شدن ۱.۶ مترمکعب بر ثانیه تابستان امسال 

شهروندان با مشکالت کمتری مواجه خواهند شد.

ســخنگوی صنعت برق اســتان اصفهان با بیان اینکه از نیمه دوم اردیبهشت 
امسال محدودیت بار صنایع اصفهان را انجام خواهیم داد، گفت: اگر با مدیریت 
بار کمبود برق برطرف نشد، با برنامه ریزی در بخش خانگی و تجاری خاموشی 
خواهیم داشت.سید محمدرضا نوحی با اشاره به وضعیت تولید و مصرف برق 
استان، اظهار کرد:  روز۲۳ فروردین ماه ساعت پیک بار شب در اصفهان ۲۰:۴۶ 
دقیقه بود و در حالی که تولید برق استان ۳۹۳۱ مگاوات بود، ۴۷۰۴ مگاوات 

برق مصرف شد.
وی همچنین افزود: مقدار ۷۷۳ مگاوات برق از شــبکه سراسری وارد شبکه 
استان اصفهان شده است.سخنگوی صنعت برق اســتان اصفهان ادامه داد: 
طی جلسات هفته گذشته با توانیر و وزارت نیرو با استان و شهرستان اصفهان، 
در ســطح کشــور پیش بینی پیک مصرف ۷۰ هزار مگاوات خواهــد بود و در 
حالی که تولید برق کل کشــور ۵۵ هزار مگاوات اســت، بنابراین بین ۱۲ تا ۱۵ 

هزار مگاوات با کمبود تولید برق مواجه هســتیم.وی با اشاره به اینکه در پیک 
مصرف، اســتان اصفهان حدود  ۱۵۰۰ مگاوات کمبود تولید برق دارد، گفت: در 
وهله نخست به دنبال مدیریت بار هســتیم که این کار ابتدا در صنایع بزرگ و 
کوچک انجام می شود.نوحی افزود: به همین منظور جلسه ای با حضور صنایع، 
ســازمان صمت، مدیریت بحران و ... خواهیم داشــت تا بتوانیم کمبود برق 
اصفهان را با مدیریت بار صنایع جبران کنیم.وی اضافه کرد: اگر با مدیریت بار 
کمبود برق برطرف نشــد، با برنامه ریزی در بخش خانگی و تجاری خاموشی 

خواهیم داشت.
سخنگوی صنعت برق استان اصفهان تاکید کرد: آمادگی داریم تا از نیمه دوم 

اردیبهشت امسال محدودیت بار صنایع اصفهان را انجام دهیم.
وی درباره وضعیت احداث نیروگاه های جدید، اظهار کرد: برای سال ۱۴۰۱ حدود 

۶ هزار مگاوات نیروگاه های جدید به مدار تولید برق کشور اضافه شده است.

سخنگوی شرکت آبفای استان:

چاه های غیرمتفرقه در اصفهان هنوز وارد مدار نشده است

سخنگوی صنعت برق استان اصفهان اعالم کرد:

شاید خاموشی داشته باشیم

 اصفهان برای یک تابستان 
بدون برق دیگر آماده می شود؛

 دوباره خاموش 
می شویم
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عضو شورای شهر اصفهان پیشنهاد داد:

استفاده از اتوبوس  گردشگری در طول سال

معاون تحقیقات هواشناسی استان خبر داد:

تشدید شرایط خشکسالی در اصفهان
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  رییس هیئت فوتبال استان مطرح کرد:
»صفر«، نمره فوتبال اصفهان در زیرساخت ها

 فراخوان مناقصه عمومی یک  مرحله ای 
با ارزیابی کیفی

       نام روزنامه: زاینده رود

       تاِريخ انتشار: 30 /1400/10

شركت آب و فاضالب استان اصفهان

۱- شرکت آب  فاضالب استان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومی یک  مرحله ای با ارزیابی کیفی ، به شرح جدول زیر را از طریق 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.     

نوبت اول

   جلسه بررسی پروژه های شاخص عمرانی شهرداری اصفهان با تاکید بر تسریع در احداث 
خط دوم قطار شهری، اتمام رینگ چهارم  حفاظتی و مرکز همایش ها برگزارشد؛

نیمه تمام های روی دست مانده!

مدیر بهره برداری و نگهداری از سد و 
نیروگاه های زاینده رود و کوهرنگ :

۷1 درصد سد خالی است

 معاون پرورشی اداره کل آموزش
 و پرورش استان اصفهان :

مدارس موظف به برگزاری 
نماز جماعت هستند

رییس اتحادیه فروشندگان خودروی 
اصفهان:

 خودروهای چینی بازار 
ایران را قبضه کرده اند
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در حالی که زمان در مخاطرات اجتماعی و مداخله در آن حرف اول را می زند، 
امکانات فنی اورژانس اجتماعی اصفهان جوابگوی میزان تماس ها نیست؛

چشم انتظارِ 123

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی 
شهرکرد:

»کیار«، »بن« و »بروجن« 
در وضعیت قرمز کرونایی

7

 باال بودن آمار غرق شدگی در رودخانه های استان چهارمحال
 و بختیاری؛ هشداری که جدی گرفته نمی شود

پاسکاری جان مردم در زمین مسئوالن! 
4

شماره سامانه تدارکات تضمین )ریال (شماره مرجعموضوعردیف
الکترونیکی دولت

۱
خرید لوله پلی اتیلن تک  جداره آب 
شرب در قطر های ۲۰ ، ۲۵ ، ۶۳ ، ۷۵ 
، ۹۰ ، ۱۱۰ ، ۱۲۵ ، ۱۶۰ و۲۰۰  میلیمتر  

۴۰۱-۴۰۰-۱- ۴۷/۲۴.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰۲۰۰۱۰۰۱۴۳۴۰۰۰۰۱۳

۲ - کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس:www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران 
در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در 

مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ ۱۴۰۱/۱/۲۴ می باشد.

تاریخروزساعتعنوان

۱۴۰۱/۱/۳۱چهار شنبه ۱۳:۰۰مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه

۱۴۰۱/۲/۱۰شنبه۱۳:۰۰مهلت زمانی ارسال پیشنهاد

۱۴۰۱/۲/۱۱یکشنبه ۰۸:۰۰زمان بازگشائی پاکتها

۳- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای الف:

۳-۱- آدرس: اصفهان، خیابان شیخ کلینی، خیابان جابر ابن حیان، دبیرخانه معامالت شرکت آب و فاضالب استان 

اصفهان، تلفن:۸-۳۶۶۸۰۰۳۰-۰۳۱،  اتاق )۲۹۲( 

۴- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

۴-۱- مرکز تماس:۱۴۵۶

۴-۲- دفتر ثبت نام:۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸

۵- اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه )www.setadiran.ir( بخش ثبت نام / پروفایل 

/ تامین کننده / مناقصه گر موجود است.
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انگلیسی ها خواستار استعفای »جانسون« هستند
بعد از جریمه نخست وزیر و وزیر دارایی انگلیس به دلیل نقض قوانین قرنطینه در دوره کرونا، ۵۷ 

درصد از انگلیسی ها در یک نظرسنجی فوری گفتند که جانسون باید استعفا دهد.
یک نظرسنجی جدید نشان داده که مردم انگلیس معتقدند »بوریس جانسون« نخست وزیر و 
»ریشی سوناک« وزیر دارایی انگلیس پس از جریمه شدن به خاطر مهمانی های دوره قرنطینه 
و محدودیت های کرونایی در »داونینگ استریت«، باید استعفا دهند.نظرسنجی فوری »یوگاو« 
نشــان داد که ۵۷ درصد از انگلیسی ها معتقدند بوریس جانســون باید استعفا دهد و ۳۰ درصد 

معتقدند که او باید در سمت خود باقی بماند. پ
نجاه و هفت درصــد از مردم انگلیــس معتقدند که جانســون آگاهانه درباره اینکــه آیا قوانین 
قرنطینه را زیر پا گذاشــته یا نه دروغ گفتــه، در حالی که فقــط ۱۲ درصد معتقدنــد که او دروغ 
نگفته است.گفته می شــود که جانســون در شــش مورد از رویدادهایی که درباره آن ها تحقیق 
 می شود، شرکت داشته و وزیر دارایی او به شــرکت در یکی از آن ها، جشن تولد جانسون، متهم 

شده است.

هشدار شدیداللحن چین به تل آویو درباره جاسوسی
پس از آنکه رســانه های عبری به نقل از ســازمان اطالعات و امنیت داخلی رژیم صهیونیســتی 
ادعاهایی را درباره احتمال تالش پکن برای جاسوسی از تل آویو مطرح کردند، مقامات چینی به 

طرف صهیونیست هشدار دادند.
منابع عبری، گزارش دادند که ادعای مطرح شده از سوی سازمان اطالعات و امنیت داخلی رژیم 
صهیونیستی )شاباک( درباره جاسوسی پکن از تل آویو موجب تنش دیپلماتیک میان دو طرف 

شده است.
سازمان اطالعات و امنیت داخلی رژیم صهیونیســتی، اتهاماتی درباره تالش سفارت چین برای 
جاسوسی از وزارتخانه های رژیم صهیونیستی مطرح کرد. منابع عبری خبر داده بودند که سفارت 
چین در سالروز عید موسوم به »پســح« ماگ های حاوی شکالت را به تعدادی از وزارتخانه های 
رژیم صهیونیســتی به عنوان هدیه ارسال کرده اســت که بنابر ادعای مطرح شده، در این جام ها 
دستگاه های شنود کار گذاشته شــده بود. پایگاه خبری »عرب۴۸« به نقل از کانال ۱۲ تلویزیون 
رژیم صهیونیســتی در این خصوص گزارش داد که چین به تل آویو هشدار داده که اگر تل آویو در 
بیانیه ای رسمی ادعای مطرح شده درباره جاسوســی پکن از وزاتخانه های رژیم صهیونیستی را 

تکذیب نکند، این ادعا »پیامدهای وخیمی برای روابط دو طرف« خواهد داشت.

مخالفت »لوپن« با تحریم  روسیه در زمینه انرژی
نامزد انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در مصاحبه ای گفت که مخالف تحریم های اعمالی علیه 
روسیه در زمینه صادرات انرژی است.»مارین لوپن« نامزد انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در 
مصاحبه ای مخالفت خود با تحریم های اعمالی علیه روسیه در زمینه صادرات انرژی را ابراز داشته 

و گفت که  فرانسه باید بهای گزافی برای این محدودیت ها پرداخت کند.
لوپــن در ادامه ایــن مصاحبه گفت کــه وی مخالف تحریم های روســیه در دیگــر بخش های 
اقتصادی نیســت.وی که با یکی از رادیوهای فرانســه مصاحبــه می کرد، افــزود: »من اینجا 
هستم تا از منافع مردم فرانســه حمایت کنم. مخالف تحریم های مربوط به انرژی هستم چون 
نمی خواهم مردم فرانسه با پیامدهای چنین تصمیمی مواجه شوند«.این اظهارات لوپن در حالی 
مطرح می شــود که برخی با توجه به مواضع وی در قبال روســیه مدعی شده اند که لوپن »اسب 
 تروجان روسیه« اســت. وی گفت که حامی تحریم های ضد روسی اســت که مربوط به بخش 

انرژی نباشد.

چهره روز

نماینده ادوار مجلس:

 اطالع رسانی های 
نادرست دولت، توقع 
مردم را باال برده است

نماینــده ادوار مجلــس گفــت: موضوع 
گرانی ریشه در مســائل اقتصادی دیگر 
مثــل موضوعــات گمرکــی، نرخ ســود 
بانکی، تامین مــواد اولیه بــرای تولید، 
 دســتمزد، افزایش تورم و نوسان قیمت

 ارز دارد.
حمیدرضا فوالدگر دربــاره چرایی گرانی 
کالها با وجود گشــایش های اقتصادی 
و افزایش درآمد دولــت از محل فروش 
نفت بیان کرد: دولت سیزدهم در قیاس با 
دولت گذشته تازه نفس است و با انگیزه 
های بیشــتری به صحنه اجرا پا گذاشته 
بنابراین وقت می گذارد، کارهای جهادی 
مدیریتی انجام می دهد و اعضای کابینه 
بین مردم حضور پیدا می کنند. کسی هم 
منکر کارهــای با ارزش آنها نیســت.وی 
افزود: تالش و کوشش و روحیه انقالبی 
دولت باید با عقالنیت و تدبیر همراه باشد 
و از نظریات و تجربیــات صاحب نظران 
اقتصادی استفاده کند، یعنی خودشان را 
نباید بی نیاز نظرات صاحب نظران بدانند. 
کســب نظرات صاحب نظران با گذاشتن 
جلسات کلی در حد خوش و بش امکان 
پذیر نیســت، بلکه باید مشروح نظرات 
آنها اخذ و سپس بررسی شود تا با دنبال 
کردن نظرات و دیدگاه های مناســب تر، 
کار به نتیجه برســد.این نماینــده ادوار 
مجلس با اشاره به ضعف اطالع رسانی در 
دولت، یادآور شد: در ماه های اخیر بارها 
اخباری درباره آزادسازی میلیاردها دالر 
منابع مالی ایران در ســایر کشورها اعالم 
شده است، این مســئله توقعات مردم را 
باال برده اســت چون مردم االن فکر می 
کنند همه پول های بلوکه شده ما در سایر 
کشورها آزاد و به خزانه دولت واریز شده 
اســت بنابراین باید آثار این اتفاق را سر 
سفره های خود ببینند؛ در صورتی که این 

طور نیست.

کلید واژه ها و توصیه های رهبر انقالب برای مرحله »تعیین تکلیف نهایی مذاکرات« چه بود؟

 ضرورت نقد عالمانه و منصفانه عملکردها

مذاکرات هسته ای و احیای برجام در مرحله »تعیین تکلیف نهایی« قرار 
گرفته و افکار عمومی تحوالت این مرحله را کامــال رصد می کند.تحوالتی 
که گاهی اثر مستقیم و غیر مستقیم بر بازار و اقتصاد داشته و عموم مردم 
این اثرات را کامال حس می کنند.در همین حین افرادی هستند که به روند 
گذشته و حال انتقاداتی را وارد می دانند و معتقدند که جریان مذاکرات در 
متن و حاشیه بایســت به گونه دیگری پیش برود. مذاکرات هسته ای و 
احیای برجام در مرحله »تعیین تکلیف نهایی« قرار گرفته و افکار عمومی 
تحوالت این مرحله را کامال رصد می کند.تحوالتی که گاهی اثر مســتقیم و 
غیر مستقیم بر بازار و اقتصاد داشته و عموم مردم این اثرات را کامال حس 
می کنند.در همین حین افرادی هستند که به روند گذشته و حال انتقاداتی 
را وارد می دانند و معتقدند که جریان مذاکرات در متن و حاشیه بایست به 
گونه دیگری پیش برود .رهبر انقالب در توصیف  موضوع مذاکرات هسته 
ای و سیاست های دستگاه دیپلماسی کشور گفتند :»بحمدا... دیپلماسی 
کشور در جهت خوبی حرکت می کند. آنچه حاال در مسائل دیپلماسی مورد 
توجه است، مسئله  هسته ای است که خب حتما شما خبرهای هسته ای را 
پیگیری می کنید و در جریان مسائل قرار دارید. من همین طور که قبال هم 
گفته ام، مسئولین دولتی هم گفته اند، آقای رییس جمهور هم مکرر این را 
تاکید کرده اند، شما در برنامه ریزی های کاری خودتان مطلقا معطل مذاکرات 
هسته ای نشوید، مطلقا؛ کار خودتان را بکنید، وضع فعلی کشور را ببینید، بر 
اســاس وضع فعلی برنامه ریزی کنید. ممکن است مذاکرات به جاهایی 
برســد، جاهای مثبتی، جاهای نیمه مثبتی،  منفی ای، هر چه بشود شما 
کار خودتان را بکنید، متوقف نکنید کارتان را به آنها. خب خوشبختانه وزیر 
محترم خارجه و آن مسئولین هیئت مذاکره کننده گزارشات دقیق خودشان 
را به رییس جمهور می دهند، به شــورای عالی امنیــت ملی می دهند، در 
جریان قرار دارند، تصمیم   گیری می کنند، فکر می کنند و جوانب قضیه را می 
سنجند.«ایشان تاکید کردند: ]البته[ نقد کارهای این مسئولین هم اشکال 
ندارد، اظهار نظر اشکال ندارد، منتها اوال مراقب باشید این اظهار نظرها و نقدها 
بدبینانه نباشد. البته بنده همیشه این را به این کسانی که مسئولند، در همه  
دولت ها تذکر داده ام که نگاه به کسی که در میدان هست و در صف مقدم 
مشغول فعالیت است، نباید نگاه بدبینانه و از روی سوء ظن باشد. خب افراد 
مومن، افراد انقالبی، افراد پر جد و جهد، پرکار مشغول کارند، دارند در این 
زمینه کار می کنند. اگر نقدی هم می شود خوش بینانه باشد، بدبینانه نباشد؛ 
ثانیًا موجب تضعیف این کسانی نشــود که در میدان مشغول تالش و کار 
هستند؛ و امید مردم هم تضعیف نشود، یعنی جوری حرف زده نشود که اینها 
]ناامید بشوند[.البته هیئت مذاکره ]کننده [ ما بحمدا...در مقابل زورگویی های 
طرف مقابل و زیاده خواهی ها مقاومت کرده و به توفیق الهی، بدون تردید 
مقاومت هم خواهد کرد. آن که بدعهدی کرده، طرف مقابل است؛ خودشان 
هم االن در این بدعهدی گیر کرده اند، مانده اند؛ یعنی االن طرف مقابلی که 
بدعهدی کرد و به قول خودشــان پاره کرد آن قرار را، خودش االن در آن گیر 
کرده و آنها بیشتر احساس بن بست می کنند. ما بحمدا... احساس بن بست 
]نمی کنیم[. توانسته ایم ســختی ها را تحمل کنیم و عبور کنیم. از خیلی از 
مشکالت عبور کرده ایم، از مشکالت دیگر هم به توفیق الهی عبور می کنیم.«

با توجه به تحوالت و مواضع چندماه اخیر برخی افراد باید خاطر نشان کرد که 

طی چند ماهی که از استقرار تیم جدید مذاکره کنندگان هسته ای می گذرد، 
متاسفانه کماکان شاهد هستیم که برخی ها بر خالف توصیه و تاکیدهای 
گذشته و حال رهبر انقالب درباره »امیدوارانه و خوش بینانه بودن انتقادات  
بهانه انتقاد عبارات ناصواب و اتهاماتــی را خطاب به مجریان امر مذاکرات 
هســته ای مطرح کرده اند و آنها را »مرعوب« و »بی توجه« و »متصل به 
جریان مسئوالن سابق« و حتی »خائن« دانسته و همچنین از بیان نسخه 
جایگزین و عملی هم ناتوان و قاصر بوده اند.البته انتظار این بود که منتقدان 
با توجه به شرایط خطیر کشور و حتی تحوالت مهم جهانی و موضوع بسیار 
مهم و تاثیر گذار جنگ و درگیری بین روســیه و اوکراین و تاثیر آن بر روند 
مذاکرات هسته ای، روند دیگری را در پیش بگیرند و درک بهتری از اوضاع 
داشته باشند ؛اما شاهد هستیم این افراد که خود را واجد وصف »انقالبی 
بودن« می دانند و حتی تعدادی از آنان بر صندلی های بهارستان جلوس 
کرده اند و به طور دقیق از مجموع اوضاع و احوال داخل و خارج کشور مطلع 
هستند، بر روند گذشته خود اصرار داشته و باز هم در تریبون ها و صفحات 
خود در فضای مجــازی از بیان تند ترین انتقادات بــه مجریان مذاکرات 
و افرادی که تا پیــش از این آنان را معتمد و هم نظر با خود می دانســتند 
دریغ نکنند.این افراد شاید فراموش کرده باشند که درک »منافع ملی« و 

»سلسله مراتب« تصمیم سازی ، تصمیم گیری و اجرای تصمیمات طبق 
مصوبات کالن نظام ، باید برای مرحله »تعیین تکلیف نهایی احیای برجام« 
از هر صاحب نظری مورد توجه قرار گیرد و از این امر غافل نشوند که عرصه 
سیاســت خارجی و منافع ملی میدان بازی های سیاسی و عوام فریبانه 
نیست.از این امر قابل تامل نباید عبور کرد که وقتی رهبر انقالب در بخشی از 
سخنان خود خطاب به مسئوالن و کارگزان نظام هشدارها و توصیه هایی را 
در زمینه مذاکرات هسته ای مطرح می کنند و علی رغم همه انتقادهایی که 
به برخی از روندهای گذشته در امر مذاکرات داشتند ؛اما همچنان مسئوالن 
فعلی و سابق مذاکرات هسته ای در جمع مسئوالن و کارگزاران نظام حضور 
داشته و مستمع بیانات رهبری بودند. منتقدان فراموش نکنند که اظهارات 
و نحوه بیان و کلمات آنها درباره افرادی که به گفته رهبر انقالب در خط مقدم 
قرار داشته، می تواند چه اثراتی داشته و قرار است کدام مصلحت عمومی یا 

منفعت ملی را تامین کنند.
  ســخنان رهبر انقالب درباره مذاکرات باید هم پایانی باشد بر مناقشات 
درباره عملکرد تیم مذاکره کننده، هم تاکید بر ضرورت نقد عالمانه و منصفانه 
عملکرد آنها و هم تبیین دست برتر ایران در مذاکرات )بن بست آمریکا( که 
نتیجه آن لزوم ایستادگی بر مطالبات و مقابله با زیاده خواهی آمریکاست.

اخبار

بین الملل گزارش رسانه آمریکایی از ناتوانی دولت »بایدن« در اجرای تحریم های نفتی ایران
یک پایگاه خبری آمریکایی در گزارشی با اســتناد به برخی آمار و ارقام گردآوری شــده، می گوید صادرات نفت ایران به چین با دور زدن تحریم های آمریکا در چند 
ماه اخیر، افزایش یافته و کنترل آن برای دولت بایدن سخت شده است.پایگاه خبری آمریکایی واشنگتن فری بیکن با پرداختن به توان ایران در خنثی سازی اثر 
تحریم های نفتی و اقتصادی آمریکا علیه ایران، در گزارشی نوشت: »ناوگان مخفی« کشتی های ایرانی از سال ۲۰۲۱، محموله های نفتی به ارزش حداقل ۲۲ میلیارد 
دالر به چین انتقال داده  و درآمد زیادی را برای ایران فراهم کرده اند. این موضوع باعث شده است مسئله ناتوانی دولت جو بایدن در اجرایی کردن تحریم ها مطرح 
شود.واشنگتن فری بیکن نوشت: ایران فقط در سه ماه اول سال ۲۰۲۲  هر روز به طور میانگین، ۸۲۹ هزار و ۲۶۰ بشکه نفت به چین فرستاده است، طبق آمار جدید 
ارائه شده توسط گروه »اتحاد علیه ایران هسته ای«)UANI( ، گروهی که مسیر نفت کش های ایران را رصد می کند، مقدار کلی ۳۳۷ میلیون و ۸۸۲ هزار و ۵۲۰ بشکه 
نفت به ارزش معادل حدودا ۲۲ میلیارد دالر از زمان روی کار آمدن جو بایدن به پکن رسیده اند.در ادامه گزارش این پایگاه خبری آمده است: بنا بر گفته گروه اتحاد 
علیه ایران هسته ای ناوگان ]نفت کش های[ ایران متشکل از ۱۸۲ کشتی با مالکیت و پرچم خارجی، بدون کوچک ترین مداخله آمریکا عملیات انتقال نفت را انجام 
می دهند. این نفت کش ها به دلیل این که معموال با خاموش کردن مسیریاب ها و رد گم کنی در دریا تردد می کنند، به »ناوگان مخفی« تهران معروفند.این گزارش 
می افزاید: بازار سیاه تجارت نفت ایران در دولت بایدن رونق گرفته و موجب مطرح شدن این گمانه زنی شده است که آمریکا به منظور حسن نیت نشان دادن به تهران 

به عنوان بخشی از تالش ها در راستای امضای توافق هسته ای احیا شده، چشمانش را روی اجرای تحریم ها می بندد.
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 امیر ســرتیپ خلبان واحدی با حضور در دانشگاه 
علوم و فنون هوایی شهید ســتاری ضمن بازدید از 
بخش های مختلــف ، اماکن علمی، پژوهشــی و 
مرکز پهپاد ایــن یگان را افتتاح کرد. امیر ســرتیپ 
خلبان حمید واحدی، فرمانده نیروی هوایی ارتش 
با حضور در دانشــگاه علوم و فنون شهید ستاری از 
بخش های مختلف این یگان بازدید کرد.وی در این 
بازدید، بخش های علمی پژوهشــی و مرکز پهپاد 
دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری را افتتاح 
کرد. امیر سرتیپ خلبان واحدی در جمع فرماندهان 
و کارکنان این دانشــگاه، با اشــاره به لزوم تربیت 
نیروی دانشــمند متخصص در تراز نظام جمهوری 
اســالمی ایران اظهار کرد: یکی از اهداف دانشگاه 

هوایی شهید ستاری، تعلیم و تربیت افسران والیی 
و متعهد در تراز انقالب اســالمی و باال بردن سطح 
علمی دانشجویان دانشــگاه هوایی شهید ستاری 
است.فرمانده نیروی هوایی ارتش افزود: در راستای 
رساندن نیروی هوایی ارتش به یک نیروی دانشمند  
و به منظور تحقق انتظــارات فرماندهی معظم کل 
قوا)مدظله العالی( بخش های مختلف این نیرو به 
ویژه دانشگاه شهید ستاری باید بیش از پیش و با 
توانی دو چندان رو به جلو حرکت کنیم.وی تصریح 
کرد: امروز دشمنان نظام اسالمی از نهادینه سازی 
مکتب انقالبی در بین آحاد جامعه هراس دارند که 
دانشگاه علوم و فنون هوایی با سابقه ای درخشان 
می تواند نقش بســیار کلیدی در تحقق این هدف 

واال داشته باشــد، چرا که این دانشگاه مهد تربیت 
افسرانی والیی و مردمدار است و این خود مولفه ای 
ارزشمند برای خوش بین سازی و ارتقای محبوبیت 
در بین آحاد جامعه  به شــمار می رود.امیر سرتیپ 
واحدی تصریح کرد: اولویت دانشگاه هوایی، ارتقای 
توان علمی بر پایه خودبــاوری و بی نیازی به خارج 
از کشور اســت، چرا که ما جوانانی پرتالش و علمی 

بسیاری در سطح جامعه داریم .

مرکز پهپاد دانشگاه هوایی شهید ستاری افتتاح شد

»احمدی نژاد« به دیدار رهبری دعوت نشده بود
احمد علیرضابیگی، نماینده مردم تبریز در مجلس یازدهم در خصوص غیبت محمود احمدی نژاد در 
دیدار مسئوالن نظام با آیت ا... خامنه ای به سایت دیده بان ایران گفت: بنده با ایشان تماس گرفتم 

و آقای احمدی نژاد گفتند به این جلسه »دعوت« نشده بودم.
بنابرگزارش دیده بان ایران،  دیدار رمضانی مسئوالن نظام با رهبری انقالب در حالی برگزار شد که در 
این دیدار حجت االسالم حسن روحانی، سیدحسن خمینی، محمدجواد ظریف و ..حضور داشتند.

 طرح استیضاح چهار وزیر در هیئت رییسه مجلس
 بایکوت شد

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: امروز اگر استیضاح صورت نگیرد چند ماه دیگر این کار باید 
انجام شود و با وضعیتی که شاهد هستیم، به نظر من بیشــتر کابینه آقای رییسی تا چند ماه آینده 
باید استیضاح شــوند.جالل محمودزاده در خصوص طرح استیضاح وزرای اقتصادی دولت، گفت: 
اعضای کابینه دولت در ضعف عملکردی، از یکدیگر سبقت می گیرند و ما در مجلس استیضاح وزرای 
جهاد کشاورزی، رفاه و تامین اجتماعی، صمت و راه و شهرسازی را شروع کردیم؛ اما هیئت رییسه 

همه را بایکوت کرد که غیر قانونی است.
وی ادامه داد: هیئت رییسه نمی تواند جلوی استیضاح وزرا را بگیرد و وقتی تعداد امضا ها از ۱۰ نفر 
گذشت، استیضاح باید اعالم وصول شود؛ امروز اگر اســتیضاح صورت نگیرد چند ماه دیگر این کار 
باید انجام شــود و با وضعیتی که شاهد هستیم، به نظر من بیشــتر کابینه آقای رییسی تا چند ماه 

آینده باید استیضاح شوند.
عضــو کمیســیون کشــاورزی مجلــس شــورای اســالمی تصریــح کــرد: بعضــی از وزرای 
دولت، پیشــنهاد اعضــای هیئت رییســه بودند کــه رای آوردند بنابرایــن االن مانع از اســتیضاح 
می شــوند؛ اما هر نماینده ای کــه وزیر ضعیفــی را به دولت تحمیــل کرد، هم به آقای رییســی و 
هم به مردم خیانت کرده اســت زیرا مــا نیروهای توانمند بســیاری در کشــور داریم کــه باید از 
آنها اســتفاده می شــد؛ وزارتخانه جای آزمون و خطا نیســت و کســانی که مدیریت بلد نیســتند 
باید کنــار بروند.محمــودزاده در پایان با بیان اینکه مشــکالت اقتصادی کشــور بیشــتر ریشــه 
مدیریتــی دارد، خاطرنشــان کــرد: کار هیئت رییســه مجلــس در جلوگیری از اســتیضاح وزرا، 
 اســتقالل مجلس را زیر ســوال می برد و این اقــدام، غیر قانونــی و برخالف آییــن نامه داخلی

 مجلس است.

طالبان باید به ایران توضیح دهد
  وزیر امور خارجه، مراتب ناخرســندی خود را از فراهــم نکردن تمهیدات الزم بــرای تامین امنیت 

نمایندگی های دیپلماتیک ایران در افغانستان که وظیفه کشور میزبان است، انتقاد کرد.
حســین امیرعبداللهیان به دنبــال تعرض صــورت گرفته بــه نمایندگی های جمهوری اســالمی 
ایــران در افغانســتان، در تماس تلفنی با ســفیر جمهوری اســالمی ایــران در کابــل و همچنین 
سرکنســول ایران در هرات از ســالمتی همه همکاران شــاغل در این نمایندگی ها اطمینان حاصل 
کرد.وزیر امور خارجــه در این تمــاس تلفنی مراتب ناخرســندی خــود را از عــدم  فراهم آوردن 
 تمهیــدات الزم برای تامیــن امنیت نمایندگی هــای دیپلماتیک که وظیفه کشــور میزبان اســت،

 ابراز داشت.
امیر عبداللهیان با اشــاره به مذاکرات اخیر خود با سرپرســت وزارت خارجــه هیات حاکمه موقت 
افغانستان در چین، تاکید کرد، حفظ کامل امنیت اماکن دیپلماتیک جمهوری اسالمی ایران بر عهده 
هیات حاکمه کنونی افغانستان است و باید نسبت به تعرض به سفارت ایران در کابل و سرکنسولگری 
کشــورمان در هرات توضیح دهند.  وزیر امور خارجه کشــورمان افزود: باید مراقب توطئه دشمنان 

مشترک در این خصوص بود.
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آیا حفره خیابان آپادانا، فرونشست بود؟
شامگاه سه شنبه شکســتگی لوله فاضالب باعث ایجاد حفره در خیابان آپادانا دوم اصفهان شد 
که پس از وقوع این حادثه، با ایمن ســازی خیابان توسط شــهرداری، نیروهای آب و فاضالب 

بازســازی شــبکه را انجام دادند.ایرج 
مظفر، معاون عمران شــهری شهردار 
اصفهان در این باره می گوید: حادثه ای 
که ساعت ۲۱:۳۰ شامگاه شانزدهمین 
روز از فروردین ماه سال جاری در خیابان 
آپادانــا اتفاق افتاد، بر اثر فرونشســت 
زمین نبوده است، بلکه به دلیل خرابی 
و پوسیدگی لوله های فاضالب بوده که 
باعث نشت آب و ایجاد حفره در خیابان 

شده است.
وی تاکیــد می کند: بالفاصله پس از این اتفاق، نیروهای شــهرداری به محل اعزام و نســبت به 
ایمن سازی خیابان آپادانا اقدام کردند و در حال حاضر نیز نیروهای شرکت آب و فاضالب در حال 

بازسازی شبکه هستند.
همچنین سرهنگ محمدرضا محمدی، رییس پلیس راهور استان اصفهان از محدودیت ترافیکی 
در خیابان آپادانا به دلیل شکســتگی لوله های فاضالب خبر داده و گفت: شکســتگی لوله منجر 
به محدودیت ترافیکی در خیابان آپادانا )حدفاصل میدان فیض به ســمت چهار راه آپادانا( شده 
است.وی تاکید کرد: الزم است رانندگان از مسیرهای جایگزین در خیابان های شیخ مفید، حاشیه 

جنوبی رودخانه و سایر معابر فرعی استفاده کنند.
 رییس پلیس راهور اســتان اصفهان تصریح کرد: با توجه به موقعیت حســاس ترافیکی محل و 
 ورود به موقع آبفای اصفهان در جهت رفع نقص، تســریع در انجــام عملیات و رعایت پالن ایمنی
  به منظــور حفــظ حقــوق شــهروندان توســط پیمانــکار مربوطــه مطالبــه پلیس اســت.

منصور شیشه فروش، مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان نیز گفت: شبکه خط ۱۲۰۰ بتنی 
فاضالب جنوب شــهر در خیابان آپادانا دوم دچار شکستگی شد که عملیات بازسازی و ترمیم آن 

به طور کامل صورت گرفت.
وی افزود: در اثر پوســیدگی، خوردگی و قدمت ۵۰ ساله شــبکه خط ۱۲۰۰ بتنی فاضالب جنوب 
شــهر در خیابان آپادانا دوم، دچار شکستگی شد و بخشــی از این خیابان نشست کرد.اما دلیل 
حفره خیابان آپادانا چه بود؟ مهرداد خورسندی، سخنگوی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
می گوید: فرسایش و شکستگی خط انتقال فاضالب غرب به شرق منجر به فرونشست زمین در 
خیابان شهید قدوسی شهر اصفهان )آپادانا اول( و مسدود شدن این خیابان شد.وی در خصوص 
علل ریزش زمین در خیابان آپادانا، می افزاید: خط انتقال فاضالب غرب به شــرق اصفهان با ۵۰ 
سال قدمت از قدیمی ترین خطوط انتقال فاضالب این کالن شهر به شمار می رود که ساعت ۱۹:۳۰ 

دقیقه سه شنبه شانزدهم فروردین ماه دچار شکستگی شد.
سخنگوی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان ادامه می دهد: این خط لوله با قطر ۱۸۵۰*۱۱۵۰ 
میلی متر از نوع لوله های بتونی فکی شکل اســت که بر اثر گاز فاضالب تاج آن کامال خورده شده 
و فرو ریخته بود و همین علت موجب شــده بود تا به مرور زمان خاک زیر ســطح آسفالت بر اثر 
جریان فاضالب شسته شده و موجب ایجاد حفره در خیابان شهید قدوسی شهر اصفهان )آپادانا 

اول( شود.
وی اضافه می کند: پس از مشخص شدن مکان حادثه و استعالم از دستگاه های خدمات رسان 
در خصوص تاسیســات زیربنایی موجود در زیر خیابان، عملیات مرمت و بازسازی ۱۰ متر از این 
خط لوله در عمق ۵/۵ متری زمین از ساعت ۲۲ آغاز و پس از ۱۲ ساعت کار مداوم ساعت ۱۰ صبح 

دیروز  پایان یافت.

میراث چه تصمیمی برای ابو اسحاقیه دارد؟

سایه بی مهری بر سر تاریخ اصفهان

محله ابواسحاقیه از محله های تاریخی در  شیما خزدوز
هســته مرکزی شــهر و در نزدیکی سایت 
جهانی مســجد جامع اصفهان قرار دارد که در ماه هــای اخیر زمزمه های 
تخریب چند خانه تاریخی بازمانده از دوره صفــوی و قاجر و اجرای طرح 
توسعه و احداث دانشگاه در آن، بسیاری از فعاالن و دغدغه مندان حفظ آثار 
تاریخی را نگران کرده است.محسن افشار، معمار و فعال فرهنگی درباره 
اهمیت تاریخی و هویتی محله ابواســحاقیه اصفهــان می گوید: فعاالن 
فرهنگی و میراثی در شرایطی از حفظ محله ابواسحاقیه اصفهان و چند خانه 
صفوی و قاجاری آن صحبت می کنند که ما امــروز در اصفهان دیگر بافت 
تاریخی نداریم و هر چه است خرده بافت تاریخی است. در حالی که این 
محله که در حریم سایت  جهانی مسجد جامع قرار دارد، یکی از مهم ترین 
محوطه های تاریخی اصفهان و مربوط به دوره های پیش از صفویه است. 
این محوطه از چند المان مهم شهری و معماری چون محله جوباره که هسته 
اولیه شهر اصفهان بوده همچنین محله های شهشهان، دردشت و میدان میر 
که میدان دوره سلجوقی اصفهان است، تشکیل می شود.وی ادامه می دهد: 
طرح توسعه این محله از سال ها پیش با احداث زیرگذر امام علی)ع( و تکه 
تکه شــدن محله جوباره همچنین طرح توســعه مقبره عالمه مجلسی و 
تخریب چندین خانــه در این محدوده که امروز به عنــوان پارکینگ مورد 

استفاده قرار گرفته آغاز شد و تا پیش از آن محله ها انسجام داشت. افشار 
با تاکید بر این که این محدوده در حریم سایت جهانی مسجد جامع نیز قرار 
گرفته و الزم اســت با همان کاربری تاریخی و هویتی حفظ  شود، تصریح 
می کند: فعاالن و دوستداران میراث با این موضوع که مالک این محدوده و 
این خانه ها چه ارگانی و قرار است چه کاربری  داشته باشد، کاری ندارند، بلکه 
تمام نگرانی و حرف شان این است که با تخریب این محوطه، ما در یکی از 
مهم ترین محوطه هــای تاریخی اصفهان که می توانــد به عنوان دولتخانه 

سلجوقی معرفی شود، به تک بنایی می رسیم.

میراث چه تصمیمی برای ابواسحاقیه دارد؟
وی با توضیح اینکه اغلب در طرح های توسعه شهری درک درستی از بافت 
فرســوده و تفاوتش با بافت تاریخی وجود ندارد، می گوید: طرح های این 
چنینی همواره با یک تعریف نادرست از مفهوم فرسوده و تاریخی روبه رو 
بوده اســت. بافت تاریخی از هویت تاریخــی و اجتماعی منطقه می آید و 
بیانگر هویت شهر است. از ســویی تعریف درســت بافت فرسوده اغلب 
شامل حلبی آبادها در حاشیه شهرها می شود که توسط قشر ضعیف، بدون 
نظام مندی و اصول ساختاری، زیست شهری را ایجاد کرده، این در حالی 
است که اغلب مسئوالن ما بافت قدیمی و کهنه محله های مرکز شهر را بافت 

فرسوده می پندارند. این معمار توضیح می دهد: متروکه سازی، سناریویی 
تکراری در اغلب شــهرهای ایران به خصوص اصفهان است که بافت های 
تاریخی تخریب و پس از مدتی  بخشی از آن نوسازی و بخش وسیع دیگر 
به زباله دانی تبدیل می شود و اغلب آن بخشی که نوسازی می شود نیز در 
بی هویتی به سر می برد. پرسش ما این است که چرا با وجود این وسعت 
جغرافیایی که در اصفهان اســت، مســئوالن طرح ها و پروژه های ساخت 
و ســاز را در بافت های تاریخی اجرا می کنند؟ چــه از جان این محله های 
قدیمی و خرده بافت ها می خواهند؟  چرا اغلــب این طرح ها پس از اجرا 
فرجام مطلوبی ندارند؟ افشــار توضیح می دهد: به ایــن دلیل که در طرح 
توسعه هیچ مطالعات پایه ای برای بررسی وضعیت اجتماعی فرهنگی و 
هویتی آن محوطه انجام نمی گیرد و مدیران و مسئوالن بیشتر تالش دارند 
با تبلیغات و البته صرف هزینه های کالن، پروژه ای را برای رزومه خود رقم 
بزنند. یک نمونه از این طرح ها که باید درس عبرت شده باشد، پروژه میدان 
عتیق و احداث بازارهای جدید آن بود که امروز با وجود نوســازی به راسته 
بازاری متروک و سوت و کور و بی هویت و بی رفت و آمد تبدیل شده است.

وی با توضیح این که رد نمونه ای موفق از چنین طرحی را در تاریخ می توان 
یافت، می افزاید: زمانی که شاه عباس تصمیم داشــت بازار اصفهان را به 
سمت دولتخانه صفوی هدایت کند، بازار قیصریه را برای این پیوستگی در 
نظر گرفت. اما  این طرح به شــکل آگاهانه با تعریف وضعیت اقتصادی و 
اجتماعی و به شکل ارگانیک طی سال ها انجام شد. طوری که کاسبان به 
شــکل خودجوش به این بازار نقل مکان کردند. نه این که دکان ها مصادره 
شود و آنها مجبور به نقل مکان باشــند.به گفته این فعال فرهنگی، گرچه 
سیاست گذاری در اصفهان اغلب بر اســاس توسعه گردشگری است، اما 
آنچه از نظر دور مانده این اســت که اصفهان شهری تاریخی است و بر پایه 
مفهوم تاریخی سال هاست که تعریف شــده و مردم و گردشگران هم این 
تعریف را می دانند و بر اساس آن به این شهر سفر می کنند. پس وقتی قرار 
است طرحی در یکی از مهم ترین و تاریخی ترین محله های اصفهان پیاده 
شود، نباید رویکردی جز نگاه مرمتی و حفظ بافت در پس آن باشد. محله 
ابواسحاقیه را شاید بتوان با سایت تاریخی فهادان یزد قیاس کرد که در یک 
محوطه بناهای تاریخی، مسجد، حوزه علمیه با توجه به هویت بافت در آن 
وجود دارد. در محله ابواســحاقیه هم ما چند المان شهری که عصارخانه 
جماله، دو منار دردشت، خانه های تاریخی و مسجد جامع است را در اختیار 
داریم و اگر قرار است بخشی از آن در اختیار حوزه علمیه و دانشگاه علوم و 
حدیث قرار گیرد هم می تواند در همان بافت و با مرمت خانه های تاریخی 
این اتفاق رقم بخورد نه با تخریب و نوسازی که در مسیر بی هویت کردن شهر 
است.سید مهدی موسوی، معاون اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و 
گردشگری استان اصفهان در خصوص نگاه مسئوالن این اداره به ماجرای 
محله ابواســحاقیه می گوید: تمام نامه های میراث فرهنگی پیرامون این 
موضوع از ابتدا در راســتای حفظ بافت قدیمی و احداث دانشگاه در همان 
خانه های تاریخی بوده است. . در این خصوص اسفند سال ۱۴۰۰ نامه ای 
از جانب ما برای وزارتخانه تنظیم و ارسال شده و وزارتخانه هم مرتب پیگیر 

این موضوع است.

مدیــر بازارهای روز کوثر شــهرداری اصفهان گفت: 
به مناسبت فرارســیدن ماه مبارک رمضان، بعضی 
از کاالهای پرمصرف در ســطح فروشگاه های کوثر 
از شانزدهم تا بیســت ویکم فروردین ماه با تخفیف 

ویژه عرضه می شود.
مجید صادقی با اشــاره به تمهیدات بازارهای کوثر 
برای مــاه مبــارک رمضان،اظهار کرد: بــا توجه به 

فرارســیدن ماه مبارک رمضان ســعی شده است 
در فروشــگاه های کوثــر تخفیف ها ویــژه ای برای 

مراجعه کنندگان در نظر گرفته شود.
وی با اشــاره به تخفیف های ویژه مــاه رمضان در 
فروشگاه های کوثر، تصریح کرد: اکثر این تخفیف ها 
شــامل کاالهای پرمصــرف همچون مــرغ، برنج، 
گوشــت و روغن و بالغ بر ۴۰ قلم کاالی دیگر که در 
این ماه مبارک بیشــتر مصرف می شود، همچون 
خرما، ارده، شیره، پنیر و ماست است که با تخفیف 

ویژه عرضه می شود.
مدیــر بازارهــای روز کوثــر شــهرداری اصفهــان 

خاطرنشــان کرد: برخی از این ۴۰ قلم کاال با قیمت 
تولید یا در صورت وجود قیمت مصرف کننده تا ۳۰ 
درصد تخفیف در ســطح بازارهای کوثر شــهرداری 
اصفهان از شانزدهم تا بیست ویکم فروردین ماه از 

ساعت ۸ تا ۲۱ به صورت یک سره عرضه می شود.
وی بــا بیان اینکــه در بازارهای کوثر مــرغ، برنج و 
گوشــت با نرخ مصوب ســتاد تنظیم بــازار عرضه 
می شود، تصریح کرد: شــهروندان می توانند برای 
ارائه پیشــنهادات، انتقادات و درخواست های خود 
به بازرس ویژه که در هر یک از این فروشــگاه ها به 

صورت تمام وقت مستقر شده است، مراجعه کنند.

مدیردفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق اصفهان خبر داد:

اجرای طرح ۶ روزه بازارهای کوثر  ویژه ماه رمضان

گزارشی از بازگشایی مقر لشکر۱۴ امام حسین)ع( در دوران دفاع مقدس و 
حضور ۲6 هزاراصفهانی در شهرک دارخوین:

بوی خوش حسین...
۲6 هزار اصفهانی آغازین نوروز قرن جدید را در مناطق عملیاتی جنوب کشور سپری کردند و برای نخستین 
بار این فرصت را یافتند تا در شهرک دارخوین، مقر لشکر ۱۴ امام حسین)ع( در دوران دفاع مقدس، حضور 
پیدا کنند.به گزارش ایمنا، شهرک دارخوین 
که در جاده اهواز-آبادان قرار گرفته است، 
در روزهای آغازین جنــگ تحمیلی خط 
مقدم حماسه یاران خرازی در »خط شیر« 
بود، پس از عقب راندن عراقی ها، به قرارگاه 
رزمندگان اعزامی از اصفهان تبدیل شــد. 
این شهرک پیوندی به عمق حماسه زیبای 
دفاع مقــدس دارد و خاطرات بســیاری 
از رشــادت ها و مجاهدت های رزمندگان 
اصفهانی در جــای جای خود بــه امانت 
گذاشته است تا اینک به عنوان یکی از یادمان های راهیان نور شــناخته شود.دارخوین، تنها ایستگاه و 
استراحتگاه رزمندگان اصفهانی قبل و بعد از هر عملیات نبوده است، بلکه میعادگاهی بوده برای عروج، 
پرواز و قدمگاه ۱۳ هزار شهید لشکر ۱۴ امام حسین )ع( که برای امروز و فردا پیام های بسیاری دارد. این 
شهرک در هشت سال دفاع مقدس، شب ها محل مناجات و اشک های رزمندگان و روزها پاهای استوار 
زاهدان شب را پذیرا بود که رشادت هایشان در تاریخ این دیار ماندگار شد. فراهم شدن میزبانی از زائران 
راهیان نور در دارخوین اتفاق مبارکی است که نویدبخش شکل گیری جریان های ویژه برای تحقق اهداف 

گام دوم انقالب اسالمی و حرکت در مسیر شناخت راه و سبک زندگی شهداست.

استقبال زائران اصفهانی از حضور در شهرک دارخوین
عباس محمدی، مسئول مرکز اردویی و گردشگری سپاه صاحب الزمان )عج( استان اصفهان اظهار 
می کند: تبدیل شهرک دارخوین به یکی از یادمان های تاثیرگذار راهیان نور، برای نسلی که جنگ 
را دریافته و نســل امروز که از دوران جنگ فاصله گرفته، الگوی زندگی با بندگی، ایثار و فداکاری، 
مناجات و شب زنده داری، رزم و آمادگی، شــهادت و جانبازی، دوستی و محبت و والیت مداری 
است.وی می گوید: همه رزمندگان اعزامی از اصفهان حتما در شهرک دارخوین مستقر می شدند؛ 
در مسجد این شــهرک تمام مراســم های دعا و نیایش و تجمعات در این مکان برگزار می شد و 
سخنرانی های شخصیت های بزرگی همچون مقام معظم رهبری و شهید خرازی در این محل ایراد 
شده بود.محمدی با بیان اینکه شــهرک دارخوین برای رزمندگان لشکر خاطره انگیز بود، تصریح 
می کند: عمده وقت رزمندگان در این لشکر می گذشــت و آموزش ها و مراسم های معنوی در این 
شهرک برگزار می شد و نقطه به نقطه آن برای این رزمندگان خاطره داشت، از این رو همواره حضور 
در این شهرک یکی از مطالبات اصلی بود و آنها همواره می گفتند که چرا این فضا را از دست دادیم.
مسئول مرکز اردویی و گردشگری سپاه صاحب الزمان )عج( استان اصفهان تاکید می کند: از آنجا 
که مالکیت این شهرک مربوط به ســازمان انرژی اتمی بود، بعد از پایان جنگ دوباره این شهرک 
به این سازمان واگذار شد و به دلیل اینکه سازمان انرژی اتمی حفاظت های خاص خود را داشت، 
اجازه ورود و استفاده از این شهرک داده نمی شد و در سال های گذشته نتوانسته بودیم هیچ کاروانی 
را به این شهرک ببریم.وی ادامه می دهد: در سال ۹۷ مراسم اعتکاف را در مسجد این شهرک برگزار 
کردیم ولی بعد از این سه روز دیگر اجازه حضور داده نشــد و در ادامه نیز شیوع بیماری کرونا رخ 
داد، با این حال به دنبال فراهم شدن برگزاری مجدد اردوهای راهیان نور، تمام تالش مان را به کار 
گرفتیم تا این شهرک را برای نوروز امســال آماده کنیم.به گفته محمدی، امسال نخستین سالی 

بود که اتوبوس راهیان نور اجازه ورود به شهرک را پیدا کرد که رخداد مهمی محسوب می شود.

سوژه روز

خبر روزگزارش

تالش برای محرویت زدایی 
در منطقه 2

مدیر منطقه دو شهرداری اصفهان با تاکید بر 
تالش برای محرویت زدایــی در این منطقه، 
گفت: در صدد هستیم با هم افزایی، هم فکری 
و همیــاری اقدامــات مثبتــی در مباحــث 
آزادسازی و افزایش سرانه ورزشی، خدماتی، 

فرهنگی و اجتماعی انجام دهیم.
محمد صیرفی نژاد در ادامه سلسله برنامه های 
بازدید از محالت منطقه دو در جمع نمازگزاران 
مســجد قمر بنی هاشــم محله آفاران ضمن 
تبریک ایام ماه مبارک رمضان، ســاکنان این 
منطقه را مردمی شــریف، مومــن، متدین و 
انقالبــی دانســت و اظهــار کرد: وجــود این 
خصلت های بــارز وظیفــه من را بــه عنوان 
خدمتگزار مردم در شهرداری، سنگین می کند.

وی با بیان اینکه هر محله از این منطقه شهدای 
گران قــدری را تقدیم انقالب اســالمی کرده 
اســت، تصریح کرد: محله آفاران ۱۲۰ شهید 
را تقدیم نظام و انقالب کرده اســت و مردمی 
شریف و هیئتی شــاخص و مطرح در سطح 
کشور دارد.مدیر منطقه دو شهرداری اصفهان 
افزود: ســاکنان محله آفاران به فعالیت های 
اجتماعی و فرهنگی عالقه مند هستند و این 
موضوع نقطه عطفی برای افزایش توجه به این 
محله است.وی با اشاره به ظرفیت های مطلوب 
محله آفاران، خاطرنشــان کرد: در سال های 
گذشته به دلیل اینکه منطقه دو شهرداری در 
حاشیه شهر قرار گرفت، مورد توجه و رسیدگی 
الزم قــرار نگرفته و به لحاظ رشــد و توســعه 
یافتگی در شــهر اصفهان عقب مانده است.

صیرفی نژاد خطاب به ســاکنان محله آفاران 
گفت: بایــد ویژگی های مثبــت محله آفاران 
شناخته و بررسی شود تا بتوانیم با هم فکری، 
همکاری و هم افزایی اقدامــات مثبتی را در 
این محلــه رقم بزنیم.وی خاطرنشــان کرد: 
منطقه دو، دو هزار هکتار زمین کشاورزی دارد 
که یک هزار هکتار و معــادل ۳۰ درصد آن در 
محدوده این منطقه اســت که عالوه بر ایجاد 
معضالت زیســت محیطی و اجتماعی برای 
ساکنان، مالکان نیز نمی توانند از اولویت های 

کاربری بهره مند شوند.

شبکه اصفهان با تولید برنامه »یک شهر ضیافت« ویژه افطار، زمینه آزادی زندانیان جرائم غیر عمد و بازگشت آن ها به آغوش خانواده را فراهم می کند. ویژه 
برنامه یک شهر ضیافت به صورت زنده با حمایت اداره کل زندان های استان، ستاد دیه و انجمن حمایت خانواده زندانیان، خیرین و همکاری عموم مردم نوع 
دوست اصفهان تولید و به آزادی زندانیان جرائم غیر عمد و کمک به خانواده زندانیان نیازمند می پردازد و همچنان در مسیر پر مخاطب ترین برنامه های شبکه 
اصفهان در ماه مبارک رمضان قرار دارد. در این برنامه کارشناسان دادگســتری پیرامون پیشگیری از وقوع جرم با توجه به کلیپ های تهیه شده از مددجویان 
زندان های استان اصفهان حضور دارند.پخش مستند دوباره زندگی با حضور مداحان اســتان در زندان های اصفهان، تولید کلیپ های موضوعی مانند رزق 
حالل، بخشندگی، صبر و،حضور مددجو در استودیو برنامه و گفت وگو با وی، حضور مدیران خیریه و اعالم مبلغ مساعدت به امر آزادی زندانیان و... از جمله 
بخش های این برنامه  است.همچنین ارتباط مردم با برنامه یک شهر یک ضیافت از طریق تلفن، سامانه پیامکی، سامانه USSD )پرداخت آنالین( و شماره 
حساب های ستاد دیه استان )۰۱۰۵۵۰6۳۷۰۰۰۷( و انجمن ستاد حمایت از زندانیان )۰۱۰۵۹۳۷۸۷۵۰۰۹( انجام می گیرد.در برنامه امسال با معرفی پویش 
مردمی و دعوت هر نفر با پرداخت حداقل ۱۰ هزار تومان در جهت آزادی زندانیان غیر عمد کمک می شــود.برنامه یک شهر ضیافت به تعداد ۳۰ قسمت و هر 

قسمت به مدت ۹۰ دقیقه  به صورت زنده تولید و در ماه رمضان، ساعت ۱۸ از شبکه اصفهان پخش می شود.

»یک شهر یک ضیافت«، فرصتی برای همدلی در ماه مبارک رمضان

شهرداری خمینی شهر در نظر دارد مزایده ضایعات و اجناس اسقاطی به شماره ۲۰۰۰۰۹۳۲۹۸۰۰۰۰۰۰۱ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار 
نماید.کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس 

www.setadiran.ir انجام خواهد شد. 
متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی )به صورت بر خط( برای کلیه صاحبان 

امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل آورند.
مواعد زمانی: 

 - تاریخ انتشار فراخوان: 1401/1/17 
- مهلت بازدید فراخوان: 1401/1/25 

- مهلت ارسال پیشنهادات: 1401/2/4 
زمان بازگشایی پاکت ها: 1401/2/5 

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند مزایده: ضمانت نامه بانکی یا سپرده نقدی 
اطالعات تماس و آدرس دستگاه: خمینی شهر میدان قدس شهرداری مرکزی ۳۳6۴۱۴۱۵ 

آگهی مزایده ) چاپ اول (
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پنجشنبه 25 فروردین 1401 / 12 رمضان  1443 / 14 آوریل 2022 / شماره 3505
معاون اقتصادی استاندار اصفهان:

ستاد ویژه تولید دانش بنیان در اصفهان تشکیل شد
معاون اقتصادی استاندار اصفهان از تشکیل ستاد ویژه  در راستای تحقق شعار سال تولید دانش بنیان، 
اشتغال آفرین با حضور نخبگان، فعاالن اقتصادی و دستگاه های اجرایی استان خبرداد.امیررضا نقش 

با بیان اینکه اســتان اصفهــان با وجود 
بیش از ۶۰۰ شرکت دانش بنیان و فناور 
بی شک در تولید دانش بنیان می تواند 
پیشتاز باشد، اظهار داشت: ستاد ویژه ای 
را در راســتای تحقق شعار ســال تولید؛ 
دانش بنیان، اشــتغال آفرین با حضور 
نخبگان، فعاالن اقتصادی و دستگاه های 
اجرایی در اســتانداری اصفهان تشکیل 
دادیم تا از این ظرفیت بتوان برای تولید 
دانش بنیان اســتفاده کرد.وی تصریح 

کرد: نخستین تاثیر تولید دانش بنیان در اقتصاد، کاهش هزینه های تمام شده و افزایش بهره وری با 
استفاده از علم و فناوری است و بهره گیری از دانش در فرآیند تولید هدف اصلی است.معاون هماهنگی 
امور اقتصادی استاندار اصفهان ابراز داشت: تالش می کنیم با توجه به ظرفیت های بسیار خوب از جمله 
شهرک علمی- تحقیقاتی و پارک علم و فناوری که در استان وجود دارد، هر چه زودتر به سمت تولید 

دانش بنیان و اشتغال آفرین حرکت کنیم.

۷1 درصد سد خالی است
مدیر بهره برداری و نگهداری از سد و نیروگاه های زاینده رود و کوهرنگ گفت: ذخیره سد زاینده رود به 
۳۵۷ میلیون مترمکعب رسید.سید مجبتی موسوی نائینی با بیان اینکه پرشدگی سد مخزنی زاینده 
رود به ۲۹ درصد رسیده است، اظهار داشت: هم اکنون میزان ورودی آب به این سد ۸۶ مترمکعب بر 
ثانیه و خروجی از آن ۱۷ مترمکعب بر ثانیه است.وی با اشاره به خالی بودن ۷۱ درصد از ظرفیت این 
سد، افزود: اگر در ماه های گرم پیش رو مصارف آب مانند سال گذشته باال باشد، بی تردید با کمبود 
آب مواجه خواهیم شد و باید مصارف را مدیریت و کنترل کرد.مدیر بهره برداری و نگهداری از سد و 
نیروگاه های زاینده رود و کوهرنگ با تاکید بر ضرورت مصرف بهینه آب در همه بخش های خانگی، 
کشاورزی و صنعت، ابراز داشت: افزایش ورودی به سد زاینده رود به دلیل ذوب شدن ذخیره برف 
در سرچشمه های حوضه است.موسوی نائینی با بیان اینکه آورد تونل سوم کوهرنگ چهار مترمکعب 
بر ثانیه است، خاطرنشان کرد: افزایش ورودی سد ناشی از انتقال جدید به حوضه نیست زیرا در بلند 
مدت نیز در ماه های فروردین و اردیبهشت بیشترین ورودی را داشتیم.مدیر بهره برداری و نگهداری از 
سد و نیروگاه های زاینده رود و کوهرنگ اضافه کرد: طبق این آمار بارش های امسال تاکنون نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته ۴۳ درصد افزایش و در مقایسه با بلند مدت پنج درصد کاهش یافته است.

عرضه مستقیم انواع خرما در بازار
۱۵ تن خرما به منظور تنظیم بازار و جلوگیری از افزایش قیمت در اســتان اصفهان عرضه شد.مدیر 
سازمان تعاون روستایی استان اصفهان گفت: ۱۵ تن خرما شامل رطب مضافتی، عسلی، خاسویی و 
خرمای کبکاب  به منظور تنظیم بازار و جلوگیری از افزایش قیمت در استان اصفهان عرضه شد.محسن 
حاج عابدی افزود: هر ساله سازمان تعاون روســتایی و اتحادیه تعاون روستایی استان اصفهان در 
راستای تنظیم بازار و جلوگیری از افزایش قیمت خرما که در ماه رمضان افزایش مصرف ایجاد می کند، 
اقدام به خرید و عرضه مســتقیم خرما در سطح استان کرده اســت. انواع خرما معموال از ۲۷ هزار و 

۱۵۰ تومان تا ۴۶ هزار و ۵۰۰ تومان در سطح استان و فروشگاه های تعاونی روستایی عرضه می شود.

اصفهان برای یک تابستان بدون برق دیگر آماده می شود؛

دوباره خاموش می شویم

آنگونه که از شــواهد بر می آید امسال هم  مهسا نعمتی
اصفهان با کمبود شدید برق روبه رو خواهد 
بود. پس از گذشته چندین سال از شروع بحران خاموشی ها در کشور نه تنها 
نوســازی و عملیات راه اندازی نیروگاه های بیشتری صورت نگرفته بلکه 
همچنان چشم مردم و مسئوالن به باران و استفاده از ظرفیت تولید نیروگاه 
های فرسوده برق آبی اســت .  امیدی که عمال با کمبود بارش ها و گرمای 
باالتر از نرمال در ماه های پیش رو نمی تواند چندان کارآمد باشد. مدیرکل 
مدیریت بحران اســتانداری اصفهان گفته است: تابستان امسال دو هزار 
مگاوات کمبود نیروگاه برق در اســتان اصفهان وجود دارد به همین دلیل 
دستگاه ها و نهادهای ذی ربط در مسئله مدیریت مصرف از هم اکنون در 
حالت آماده باش قــرار گرفته اند و ظاهرا وزارت نیــرو و نهادهای اجرایی 
دستوالعمل های سفت و سختی در مورد استفاده از برق و صرفه جویی ارائه 
کرده اند. منصور شیشه فروش اظهار کرد: تابستان و زمستان سال گذشته 
به دلیل اینکه محدودیت هایی در زمینه تولید نیروی برق در کشور بود، برای 
استان اصفهان نیز محدودیت هایی اعمال و در تابستان این محدودیت ها 
بیشتر شد، عالوه بر مصارف خانگی برای بخش صنعت نیز محدودیت وجود 
داشت.مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان با اشاره به اینکه در 

زمستان با توجه به سرمای شدید و کمبود وجود گاز، مجددا محدودیت هایی 
در رابطه با برق و گاز اعمال شد، عنوان کرد: دو هزار مگاوات کمبود نیروگاه برق 
در استان اصفهان داریم که باید برنامه ریزی شود، وزارت نیرو و شرکت توانیر 
در یک بازه زمانی باید این کمبود نیروی برق را در استان جبران کنند. منصور 
شیشه فروش اذعان کرد: در ستاد مدیریت بحران و شرکت های برق جلسه 
ای تشکیل شــد و الزام کردیم برنامه هایشان را برای عبور از تابستان۱۴۰۱ 
تبیین کنند و باید راهکارهای مدیریت مصرف را در دستور کار داشته باشند و 
در حال حاضر این راهکار ها تدوین شــده است.مدیر کل مدیریت بحران 
استانداری اصفهان تصریح کرد: به تمام دستگاه ها برای کاهش حداقل ٢٠ 
درصدی مصرف برق در ساعات ١١ صبح الی ١۵ بعدازظهر تکلیف شده است، 
عالوه بر آن تمام ادارات ملزم به استفاده از دیزل ژنراتور برق در ساعات پیک 
مصرف شدند و تیم های بازرسی فنی و ممیزی انرژی نیز تشکیل شده که 
به دستگاه های اجرایی و صنایع بروند و در زمینه اعمال مدیریت بار برق و 
روش های کاهش مصرف برق اقدام کنند.شیشه فروش ادامه داد: روش 
های کاهش مصرف در ادارات ابالغ شد و به این صورت است که در طول روز 
از نور خورشــید اســتفاده و چراغ های اضافی را خاموش کنند، همچنین 
استفاده از المپ های پربازده و کم مصرف در دستورکار قرار دهند، از المپ 

های مجهز به چشم الکترونیکی در راهروها و راه پله ها استفاده کنند و هنگام 
ترک محل کار تجهیزات برقی را خاموش کنند. شیشــه فــروش افزود: 
دستورالعمل مدیریت مصرف انرژی در تابستان به تمامی واحدها و دستگاه 
ها ابالغ شد همچنین برخورد با ماینر ها و مراکز تولید رمز ارز در دستور کار قرار 
گرفت، امسال نیز بازدید و کنترل در دستور کار قرار دارد و درکل بسته های 
مدیریت بار پیگیری شد.منصور شیشــه فروش اذعان کرد: ضرورت دارد 
وزارت نیرو و شرکت توانیر در زمینه ایجاد نیروگاه ها و استفاده از نیروهای 
تجدیدپذیر به دلیل اینکه باید روش های تولید برق نیروگاه های برق بادی 
و خورشیدی توسعه پیدا کند و نیاز است در این زمینه به استان کمک کنند، 
فوالد مبارکه نســبت به ایجاد یک نیروگاه گازی هزار مگاواتی اقدام کرده 
است که مقرر است ۵٠٠ مگاوات آن تا ١۴٠٢ به بهره برداری برسد.اصفهان در 
حالی با کمبود برق و آب دســت و پنجه نرم می کند که برخی از پر مصرف 
ترین صنایع برقی کشور به خصوص در حوزه فلزات در این استان مستقر 
هستند. کارخانجاتی که عواید ناشی از آنها به خزانه دولتی واریز می شود؛ اما 
آب و برق اصفهان را مصرف می کنند و عمال جایی برای ادامه حیات سایر 
صنایع خرد و آسیب پذیر نمی گذارند. این شرکت ها عموما از برق تولیدی 
اصفهان اســتفاده می کنند و سهمیه کشــوری ندارند در نتیجه در شرایط 
خشکسالی کنونی که این شرکت ها عموما در زمان قطعی برق از نیروگاه 
های احداث شده کوچک خود استفاده می کنند، سایر صنایع باید بار کمبود 
برق استان را به دوش بکشند و یا از تولید خود کم کنند. هر چند در سال های 
اخیر حرکت به سمت تولید و استفاده از برق خورشیدی افزایش یافته؛ اما 
همچنان این حرکت کند و زمان بر اســت و در خوش بینانه ترین حالت تا 
سال ۱۴۰۴ بخشی از این کمبود برق می تواند توسط نیروگاه های خورشیدی 
تامین شود. زینلیان، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اصفهان گفته 
است: استقرار و استمرار صنایع متنوع از جمله صنایع مادر در استان میزان 
مصرف برق را به صورتی فزاینده افزایش داده است که این موضوع ضرورت 
و اهمیت احداث و عملیاتی کردن نیروگاه های راهبردی با انرژی های پاک 
از جمله نیروگاه های خورشیدی را برای آتیه توسعه پایدار استان صنعتی 
اصفهان، به راهبرد اساســی و آینده نگرایانه مبدل ســاخته است.معاون 
هماهنگی امور عمرانی استاندار اصفهان، اضافه کرد: این ظرفیت در استان 
وجود دارد تا شرکت سرمایه گذاری غدیر )شرکت سرمایه گذاری چند رشته 
ای بورس( بتواند عملیات تولید ۹۰۰ مگاوات برق خورشیدی را تا سال ۱۴۰۴ 

شمسی در استان پهناور و کانونی اصفهان محقق و اجرایی کند.
این در حالی است که شرکت برق با خرید ارزان برق خورشیدی عمال تالش 
ها برای رفتن به سمت تولید برق به خصوص در شرق اصفهان را با چالش 
مواجه کرده است از ســوی دیگر دولت یارانه چندانی برای احداث نیروگاه 
های خورشــیدی کوچک مقیاس پرداخت نمی کند در نتیجه آنچه امروز 
شاهد آن هستیم عدم استفاده درســت از ظرفیت خورشیدی در استانی 
است که بخشی از آن به دلیل نبود آب در شرق استان عمال تبدیل به بیابان 
های بایری شــده که به دلیل زیاد بودن نور خورشید عمال پتانسیل بسیار 
خوبی برای اشــتغال و تولید برق دارد؛ اما رغبت و آینده نگری چندانی در 

تعریف پروژه های برقی برای ساکنان این منطقه تعریف نشده است.

با مسئولان

چهره روز

مراجعه متقاضیان نهضت ملی مسکن به دفاتر پیشخوان دولت 
متقاضیان نهضت ملی مسکن استان اصفهان پس ازدریافت پیامک به دفاتر پیشخوان دولت یا محل 
اعالمی مراجعه کنند.معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرســازی استان اصفهان گفت: آورده 
اولیه طرح نهضت ملی مسکن استان اصفهان ۴۰ میلیون تومان و برای دهک های اول تا سوم ۲۰ میلیون 
تومان است.امیر زاغیان افزود: مطابق با اعالم وزارت راه و شهرسازی آورده اولیه برای طرح نهضت ملی 
مسکن مبلغ ۴۰ میلیون تومان است و آورده متقاضیان در پنج مرحله و به نسبت پیشرفت فیزیکی طرح 
واریز می شود.وی با بیان اینکه تسهیالت بانکی در چهار مرحله به حساب سازنده واریز می شود، گفت: در 
زمان انعقاد قرارداد بین سازنده و متقاضی جدول مربوطه در خصوص زمان واریز دیگرمبالغ متقاضیان 
به آگاهی و امضای دو طرف می رسد.معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان 
با اشاره به اینکه در روز ۲۹ اســفند ۱۴۰۰ مهلت ثبت نام در طرح نهضت ملی مسکن برای تمامی گروه ها 
به پایان رسید، گفت: پاالیش های سه گانه متقاضیان طرح جهش تولید و تامین مسکن )نهضت ملی 
مسکن( که شامل استعالم فرم »ج«، سابقه مالکیت و استعالم تسهیالت بانک مسکن است در ستاد 

وزارت راه و شهرسازی انجام می شود.

تخریب دو میلیون هکتار از مراتع اصفهان با کوچ غیر قانونی

 خسارت ۹ هزار میلیارد تومانی از ورود زودهنگام دام به 
مراتع استان

هرســال با ورود زود هنگام دام بیش از دو میلیون هکتار از مراتع اســتان اصفهان در معرض تخریب قرار 
می گیرد.معاون اداره امور مراتع منابع طبیعی و آبخیزداری استان با بیان اینکه طرح کنترل کوچ و جلوگیری 
از ورود زود هنگام دام از اواخر اسفند شروع می شود وتا اواخر اردیبهشت ادامه دارد، گفت: حدود ۳۰۰ بهره 
بردار با ۳۰ هزار رأس دام ســبک به صورت غیرقانونی وارد مراتع می شوند.محمد قاسم هلیلی افزود: هم 
اکنون حدود ۱۷ پاسگاه ثابت و ۴۰ گشت موتوری در قالب حدود ۲۰۰ قرق بان در ۱۰ محور ورودی از استان های 
همجوار، کار کنترل و جلوگیری از ورود زود هنگام دام رابرعهده دارند.وی با اشــاره به کنترل شــبانه روزی 
ورودی های استان گفت: برخی از راه های کوهســتانی و بی راهه دور به صورت غیر قانونی دام را وارد مراتع 
می کنند که این امربیش از  دو میلیون هکتار مراتع را تخریب و ساالنه بیش از ۹ هزار میلیارد تومان خسارت 

به مراتع استان وارد می کند.

کمبود کارگر »نشاکار« در قطب تولید پیاز دردسرساز شد
کمبود نیروی کار یکی از مشکالت پیازکاران شهرستان فریدن به عنوان قطب تولید پیاز در استان اصفهان 
است، این موضوع امسال در فصل کشت بیشتر از سال های قبل نمایان شده است. پیازکاران این شهرستان 
از نبود کارگر گالیه دارند و نشاها در حال از بین رفتن است که امســال بیشتر نمایان شده است آنها حتی 
به حقوق بیشتر هم رضایت دادند ولی نیروی کار بومی پاســخگوی نیازشان نیست. چند روزی می شود 
که کشت پیاز در فریدن شروع شده و تا آخر اردیبهشت ادامه دارد. امسال پیازکاران فریدنی به خاطر نبود 
نیروی کار بیشتر از سال های قبل زمین گیر شده اند.معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی 
استان اصفهان با اشاره به منشأ کمبود نیروی انسانی کاشت پیاز در فریدن، اظهار داشت: کشت پیاز به صورت 
نشایی در شهرستان های غرب این استان نیازمند نیروی کار فراوان است که در یک مدت زمان کوتاهی کار 
انجام شود.رستمی افزود: امسال با توجه به فراهم بودن شرایط آب و هوایی همزمانی کشت بسیار نزدیک 
به هم شده و نیاز به نیروی کار هم بیشتر شده است.وی با بیان اینکه محدودیت نیروی کار در شهرستان 
فریدن وجود دارد، گفت: پیشنهاد می کنیم از شهرستان فریدن یا شهرستان های مجاور افرادی که می توانند 
در کاشت پیاز کمک کنند وارد موضوع شوند.معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان 
اصفهان ادامه داد: به منظور مکانیزه کردن و کاهش هزینه های تولید، اقدام به انجام کشت مکانیزه به صورت 
پایلوت در شهرستان های غرب کردیم که امیدوارم با موضوعات آموزشی که برای کشاورزان در نظر گرفته 

شده استقبال شود و بتوانیم در سال آینده سطح وسیعی از این کشت را به صورت مکانیزه انجام دهیم.

عضو نظام صنفی کشاورزی استان:کافه اقتصاد

اتمام کشت کشاورزان شرق اصفهان نیازمند 100 میلیون متر مکعب آب است
عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی اصفهان گفت: اتمام کشت فعلی کشاورزان شرق این منطقه مستلزم تامین ۱۰۰ میلیون متر مکعب آب از رودخانه زاینده رود است.

حسین محمدرضایی اظهارداشت: افزایش آب سد زاینده رود باید زمانی اتفاق بیفتد که ۲۸ فروردین آب وارد دریچه کانال های آبیاری کشاورزان شده باشد؛ در صورتی که 
مسئوالن رودخانه زاینده رود را برای یک دوره دیگر دیرتر بازگشایی کنند، کشت کشاورزان شرق اصفهان به ثمر نخواهد نشست و تالش های چند ماه اخیر و هزینه های انجام 
شده بی نتیجه و بیهوده خواهد شد.وی ادامه داد: از بهمن سال قبل که کشت پاییزه دیرهنگام در شرق اصفهان آغاز شد تاکنون با دو بار بازگشایی رودخانه، آبیاری مزارع انجام 
گرفته و تداوم آبیاری برای استحصال نهایی الزم و ضروری است.عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی اصفهان اضافه کرد: مطالبه کشاورزان شرق اصفهان برای استحصال 
گندم کشت شده، جاری ســازی رودخانه زاینده رود از ۲۸ فروردین تا حدود ۲۰ خرداد با تخصیص حداقل ۱۰۰ میلیون متر مکعب آب تحویلی در سد آبشار اصفهان است.

محمدرضایی با اشاره به تجمع کشاورزان در نقاط مختلف استان اصفهان در سال های گذشته تصریح کرد: از زمانی که بر خالف قانون و مصوبات شورای عالی آب، بارگذاری 
های متعدد در حوضه آبریز زاینده رود انجام شد مشکالت زیست محیطی، خشکی رودخانه و چالش های کشاورزان افزایش یافت که اعتراض کشاورزان را به همراه داشت.

عضو کمیسیون اقتصادی:

 در آخرین رتبه بندی های 
صدور مجوزهای کسب و 

کار قرار داریم
یک عضو کمیســیون اقتصادی مجلس 
گفت که مــا در آخریــن رتبه بندی های 
صــدور مجوزهــای کســب و کار در دنیا 
هستیم به طوری که رتبه ایران در میان ۱۹۰ 

کشور ، ۱۲۷ است.
 باید تالش شــود این جایگاه بهبود یابد 
که نتیجــه آن افزایش ســرمایه گذاری 
در کشــور اســت.مهدی طغیانی افزود: 
بهبود فضــای کســب و کار موضوع مورد 
 تاکید نماینــدگان مجلس اســت که در 
ایــن دولت هم مــورد توجه قــرار گرفته 
اســت و این تالش ها می توانــد با قانون 
 بهبود صــدور مجوزهای کســب و کار به 

نتیجه برسد.
وی ادامه داد: مقام معظم رهبری قانون 
صدور مجوزهــای کســب و کار را یکی از 
قوانین خــوب مجلس دانســتند، منتها 
هنوز این قانون در رفت و برگشــت بوده 
و به دســتگاه های اجرایی ابالغ نشــده 
است.طغیانی گفت که مرحله بعد از ثبت 
الکترونیکی مجوزهــا، تکمیل درگاه ملی 

مجوزهاست.
 جوان هــا قصد راه  انداختن کســب و کار 
دارند ؛اما برای کســب مجوزهــا باید به 
دســتگاه های مورد نظر خــود به صورت 
حضــوری مراجعــه کنند ایــن موضوع 
فسادآفرین بوده و تخلفات بسیاری رخ 
می دهد.طغیانی در پایان بیان کرد: ما در 
آخرین رتبه بندی هــای صدور مجوزهای 
کسب و کار در دنیا قرار داریم به طوری که 
رتبه ایران در بین ۱۹۰ کشــور ، ۱۲۷ است. 
باید تالش شــود این جایــگاه بهبود یابد 
که نتیجه آن افزایش ســرمایه گذاری در 

کشور است. 
بســیاری از دســتگاه ها ماننــد نیروی 
انتظامی، پاالیشگاه ها و وزارت نفت هنوز 
به درگاه نپیوســته  که باید بــه زودی این 

اتفاق رخ دهد.

 رییس اتحادیه فروشــندگان خــودروی اصفهان با 
اشــاره به اینکه خودروهای چینی بازار را قبضه کرده 
اســت، گفت: متاســفانه از ۱۴ فروردین ماه تاکنون 
قیمت خودروهای ایرانی بین ۵ تا ۴۰ میلیون تومان 
گران شده است.حمیدرضا قندی درباره روند افزایشی 
بازار خودرو، اظهار کرد: متاسفانه در خصوص واردات 
خودرو شاهد ناهماهنگی بین قوای سه گانه هستیم 
و از ســوی دیگر در بحث کیفیت خودرو، مواد اولیه 
تولید قطعات مهم است.وی توضیح داد: قطعه سازی 
که قصد تولید قطعه باکیفیت دارد نیازمند مواد اولیه 
باکیفیت است که بیشتر این مواد وارداتی است و اگر 

بخواهد قطعات را با مواد ایرانی تولید کند، متاسفانه 
همین قطعات موجود در بازار را شــاهد خواهیم بود.
رییس اتحادیه فروشــندگان خودرو اصفهان گفت: 
متاســفانه اکنون در نمایشــگاه ها و نمایندگی های 
خودرو به چشم شاهد وجود خودروهای بی کیفیت 
هستیم و گاهی یک خودروی صفر کیلومتر که وارد 
نمایشگاه می شــود در همان زمان تحویل دچار ایراد 
است؛ به عنوان مثال قفل خودرو باز نمی شود. شرکت 
خودروسازی که خودرو تحویل می دهد، حداقل باید 
کیفیت ظاهری خودرو را رعایت کند.وی افزود: البته 
امروز گرانی ها تنها مربوط به خودرو نیست و از ابتدای 
امســال تاکنون تمام محصوالت موجود در بازار بین 
۱۰ تا ۳۰ درصد و حتی بیشتر گران شده است.قندی 
با اشــاره به ثبت نام های قرعه کشــی خودرو، گفت: 

متاسفانه برای ۵ میلیون ثبت نام کننده خودروها تنها 
۱۵ هزار خودرو موجود است و این شانس قرعه کشی 
را عمال صفر کرده اســت.وی با اشاره به رانت موجود 
در بازار خودرو، افزود: به نظر می رســد برخی فروش  
خودروها توسط خودروســازان خارج از قرعه کشی 
انجام می شــود که در عمل حق افراد ثبت نام کننده 
به برخی افراد خاص داده می شــود.رییس اتحادیه 
فروشندگان خودرو اصفهان با تاکید بر اینکه قیمت 
خودرو باید هر روز به صورت آزاد از کف کارخانه اعالم 
شــود و در همان روز ثبت نام و پرداخت وجه، خودرو 
تحویل مصرف کننده شــود، تصریح کــرد: تا زمانی 
خودرو وارد کشور نشود، ما همچنان شاهد افزایش 
قیمت این محصول در بازار هستیم، چراکه مردم حق 

انتخاب هیچ خودرو دیگری را ندارند.

رییس اتحادیه فروشندگان خودروی اصفهان:

 خودروهای چینی بازار ایران را قبضه کرده اند

خزانه گیری برنج 
در مازندران

کار  برنــج  کشــاورزان 
مازندرانــی همه ســاله در 
نیمــه دوم فروردیــن بــا 
باز کــردن دریچه های آب 
توســط میرآب، زمین های 
کشــاورزی خود را به طور 

کامل آب بندی می کنند.

عکس روز
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تابلوی هشداری »شنا ممنوع« در حاشــیه اکثر رودخانه ها، سدها و 
دریاچه های طبیعی در کشــور نصب شده است، اما کمتر کسی به این 
تابلوی هشــداری توجه می کند. زمانی که افراد از گرمــای هوا کالفه 
شــده اند، دل به آب می زنند، اما نمی دانند در پس این رودخانه های 

خروشان و سدهای عمیق چه در انتظارشان است.
برخی از افراد فکر می کنند شنا کردن در دریا، رودخانه و سدها همانند 
شــنا کردن در محیط اســتخرهای سربسته اســت، بنابراین با خیال 
آســوده وارد آب می شــوند و ناگهان جریان آب در چشم بر هم زدنی 
آنان را می بلعد و شــاید برای نجات افرادی کــه در این مکان ها دچار 
غرق شدگی می شوند، فرصت چندانی وجود نداشته باشد و این افراد 
جان خود را از دست بدهند.آمار غرق شدگی در رودخانه ها و سدها در 
چهارمحال و بختیاری، باتوجه به موقعیت جغرافیایی و وضعیت این 
رودخانه ها و سدها بســیار باالســت، عموم رودخانه های این استان 
خروشان هستند و همین مسئله موجب می شــود تا افرادی که برای 
شنا کردن وارد این رودخانه ها و سدها می شــوند، نتوانند تعادل خود 
را حفظ کرده و دچار غرق شدگی می شوند.عموما افرادی اقدام به شنا 
در رودخانه، دریا و ســدها می کنند که با فنون شــنا آشنایی دارند، اما 
باید به این نکته توجه کرد که محیط سربســته استخر و جاری نبودن 
آب، موجب می شــود تا خطرات احتمالی این ورزش کم شود، اما در 
رودخانه ها و ســدها امکان دارد برای لحظه ای شن های زیر پای شما 
خالی شده و شما را به کام مرگ بکشــاند، عموما در این لحظه تالش 
برای نجات جان بی فایده اســت و افرادی که برای کمک به فرد غرق 
شده وارد آب می شوند نیز جان شان در معرض خطر قرار خواهد گرفت.

مدیرعامل جمعیت هالل احمر چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه 
اقدامات پیشگیرانه در حوزه غرق شدگی در رودخانه ها و سدها بر عهده 
جمعیت هالل احمر نیســت، اظهار کرد: تیم های جست وجو و نجات 
 جمعیت هالل احمر در محیط های آبی در حوادث غرق شدگی وارد عمل 

می شوند.
ایرج کیانی افــزود: نجات افراد غرق شــده در رودخانه ها و ســدها 
از وظایف ذاتــی جمعیت هالل احمر نیســت، اما چهــار تیم غواصی 
در چهارمحــال و بختیاری برای امدادرســانی در این حــوادث آماده 

امدادرسانی هستند.
کیانی با بیان اینکه در ســال  گذشته نزدیک به ۳۱ مورد غرق شدگی در 
چهارمحال و بختیاری گزارش شد، عنوان کرد: باال بودن آمار غرق شدگی 
در رودخانه های اســتان به علت بی توجهی مردم به هشــدارها و نبود 
متولی در بحث رودخانه هاست، افرادی که در کنار رودخانه ها و سدها 
برای تفریح مســتقر می شــوند باید مراقب اعضای خانــواده به ویژه 
کودکان باشــند.مدیرعامل جمعیت هالل احمر چهارمحال و بختیاری 
تاکید کرد: وزارت نیرو باید برای رودخانه ها و سدها تمامی موارد ایمنی 
را لحاظ کند تا در حوادث غرق شــدگی، آمار تلفات کاهش یابد.وی در 
پایان توضیح داد: خروشان بودن رودخانه های چهارمحال و بختیاری 
موجب می شود تا آمار تلفات غرق شدگی در اســتان باال برود، وزارت 

نیرو بایــد تجهیزات و امکانــات الزم را برای امدادرســانی در حوادث 
غرق شدگی فراهم کند.

 متولی سدها و رودخانه ها وزارت نیروست
مدیرکل مدیریت بحران چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه عموما 
در حوادث غرق شــدگی جمعیت هالل احمر و شــرکت آب منطقه ای 
متولی هستند، اظهار کرد: سازمان مدیریت بحران در بحث پیشگیری 
از حوادث اقدامات الزم را انجام می دهد.خســرو کیانــی  افزود: در 
حوادث غرق شــدگی که جمعیت باالیی دچار حادثه شــوند، تیم های 
امداد در آب و سیالب وارد عمل می شوند، اما متولی سدها و رودخانه ها 
وزارت نیروســت و باید اقدامات الزم را انجام دهد.کیانی تاکید کرد: 
تجهیزات امدادرســانی و نیروهای آموزش دیده برای امدادرسانی در 
حوادث غرق شدگی تا حدودی در چهارمحال و بختیاری وجود دارد، اما 

تجهیزات مطلوب نیست.

 اســتفاده از ظرفیت باشــگاه های رفتینگ برای امدادرسانی در 
حوادث غرق شدگی در سامان

جواد صابریان، مدیر اداره ورزش و جوانان شهرستان سامان با اشاره 

به اینکه رودخانه خروشان زاینده رود از شهرستان سامان عبور می کند، 
اظهار کرد: به همین علت در این شهرستان شاهد حوادث غرق شدگی 

هستیم.
وی با بیان اینکه ۱۶ باشــگاه رفتینگ مجوزدار در شهرســتان سامان 
وجود دارد، عنوان کرد: این باشــگاه ها عموما در حوادث غرق شدگی 
در لحظات اولیه حادثه برای امدادرســانی به افــراد حادثه دیده وارد 
عمل می شوند، درصدد هســتیم تعداد مجوزات باشگاه های رفتینگ 
در شهرستان سامان را به ۵۰ باشگاه افزایش دهیم و از ظرفیت آن ها 
برای امدادرسانی اســتفاده کنیم.صابریان خاطرنشان کرد: باتوجه به 
افزایش دما و فرارســیدن فصل تابستان شــاهد ورود گردشگران به 
شهرستان سامان به ویژه در ایام تعطیالت پایان هفته هستیم، بنابراین 
برنامه ریزی الزم برای اســتقرار تیم های نجــات غریق در محل های 
پرتردد در حاشــیه رودخانه  زاینده رود صورت گرفته است.مدیر اداره 
ورزش و جوانان شهرستان ســامان با بیان اینکه تابلوهای هشداری 
»شــنا ممنوع« در حاشــیه رودخانه زاینده رود نصب شــده اســت، 
خاطرنشان کرد: شرکت آب منطقه ای در چهارمحال و بختیاری متولی 
رودخانه و سدهای اســتان اســت، بنابراین باید اقدامات الزم برای 
جلوگیری از غرق شدگی و استقرار نیروهای نجات غریق را دنبال کند.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد اعالم کرد:

»کیار«، »بن« و »بروجن« در وضعیت قرمز کرونایی
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: به تازگی ۱۰۵ نفر با عالئم بالینی مشکوک به کرونا به 
مراکز درمانی چهارمحال و بختیاری مراجعه کردند.ارسالن خالدی فر اظهار کرد: از ابتدای شیوع ویروس 
کرونا تاکنون بیش از ۲۹۲ هزار و ۸۶ مورد نمونه گیری ابتالی کرونا در اســتان انجام شده است.وی 
گفت: هم اکنون ۱۰ بیمار با شرایط وخیم در بخش های ویژه مراکز درمانی چهارمحال و بختیاری بستری 
هستند.سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد تصریح کرد: از ابتدای شیوع ویروس کرونا تاکنون 
بیش از ۹۸ هزار و ۱۲۸ نفر در استان چهارمحال و بختیاری به این بیماری مبتال شده اند.خالدی فر، تعداد 
بیماران بستری در بیمارستان های استان را ۵۵ نفر اعالم کرد و افزود: مجموع فوتی های ناشی از ابتال به 
بیماری کرونا در چهارمحال و بختیاری هزار و ۸۴۴ نفر است.سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد با 
بیان اینکه در حال حاضر تنها شهرستان »کوهرنگ«، »شهرکرد«، »سامان«، »لردگان« و »خانمیرزا« 
در حالت زرد کرونایی قرار دارد، بیان کرد: شهرســتان های »اردل« و »فارسان« در وضعیت نارنجی و 

شهرستان های »کیار«، »بن« و »بروجن« در وضعیت قرمز ابتال به کرونا قرار دارند.
 

مدیر کل بنیاد مسکن چهار محال و بختیاری مطرح کرد:

آغاز عملیات بازسازی مناطق زلزله زده بازفت
مدیر کل بنیاد مسکن چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه ۴۹۶ واحد که در زلزله بازفت دچار خسارت 
شده اند نیازمند احداث مجدد هستند، گفت: عملیات بازســازی از حدود ۱۰ روز گذشته آغاز شده 
است.فرشــید ریاحی در نشســت خبری با اصحاب رســانه و مطبوعات با بیان اینکه ۵۱ درصد از 
واحدهای روستایی در اســتان مقاوم سازی شده اســت، اظهار کرد: ۹۷۵ روستا در چهارمحال و 
بختیاری وجود دارد که از ایــن میزان ۵۷۳ مورد بیش از ۲۰ خانوار در آن ها ســکونت دارند.وی به 
سرشماری سال ۹۵ اشاره کرد و ادامه داد: بر اساس این سر شماری ۴۰ درصد از جمعیت استان در 
مناطق روستای زندگی می کنند.مدیر کل بنیاد مسکن چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه ۶۰ 
درصد از جمعیت استان در مناطق شهری است، عنوان کرد: ۲۷ درصد از جمعیت شهری چهارمحال 
و بختیاری در شــهرهای زیر ۲۵ هزار نفر هستند.ریاحی با بیان اینکه ســاالنه سه هزار و ۵۰۰ واحد 
مسکن روستایی در استان مقاوم سازی شده است، مطرح کرد: تا سال ۱۴۱۰ واحدهای روستایی 
به صورت صد در صدی مقاوم سازی می شوند.وی به زلزله های اخیر در استان اشاره کرد و افزود: 

یکی از علت های اصلی کاهش مرگ و میر در حوادث قهری مقاوم سازی منازل روستایی است.

رییس آموزش و پرورش استثنایی چهارمحال و بختیاری خبر داد:

 رشد ۶2 درصد کمک های حمایتی به دانش آموزان 
استثنایی نیازمند

رییس آموزش و پرورش استثنایی چهارمحال و بختیاری گفت: کمک های حمایتی به دانش آموزان 
استثنایی نیازمند در استان ۶۲ درصد افزایش یافته است.عباس داوطلب با اشاره به ارائه خدمات 
حمایتی به دانش آموزان استثنایی با نیازهای ویژه، اظهار کرد: این کمک ها نسبت به سال تحصیلی 
گذشته ۶۲ درصد رشد یافته است.وی با بیان اینکه در سال تحصیلی جاری ۳۲۶ پرونده در طرح 
خدمات حمایتی از سوی مدارس استثنایی استان به این اداره ارسال شده است، عنوان کرد: پس از 
بررسی دقیق مدارک و مستندات، ۲۴۲ پرونده واجد شرایط به سازمان آموزش و پرورش استثنایی 
کشور ارسال شد.رییس آموزش و پرورش استثنایی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه دو میلیارد و 
۱۱۰ میلیون ریال به حساب این دانش آموزان واریز شده است، تصریح کرد: این در حالی است که در 
سال تحصیلی گذشته پرداختی به دانش آموزان نیازمند یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال بوده است.

بام ایرانبا مسئولان

باال بودن آمار غرق شدگی در رودخانه های استان چهارمحال و بختیاری؛ هشداری که جدی گرفته نمی شود

پاسکاری جان مردم در زمین مسئوالن! 

منابع آبی کشور بســیار محدود بوده،اما سهم مصرفی آب در 
بخش کشاورزی باالســت، بنابراین باتوجه به اهمیت امنیت 
غذایی و تغییرات اقلیمی رخ داده شده در کشور، برای ارتقای 
بهره وری در مصرف آب برای تولیدات بخش کشــاورزی در 

کشورمان باید الگوی مناسبی را در پیش بگیریم.
بسیاری از آمارها نشان می دهد بیش از ۹۰ درصد آب مصرفی 
کشــور مربوط به بخش کشاورزی اســت، البته در جهان نیز 
بیشــترین میزان منابع آبی به بخش کشــاورزی اختصاص 
داده می شود، اختصاص حدود ۷۰ درصد منابع آب به بخش 
کشاورزی موضوعی قابل پذیرش است، اما همین سهم نیز 
برای کشــوری هم چون ایران که در ناحیه  گرم و خشک واقع 
شده و همواره از گذشــته با بارش اندک و کم آبی مواجه بوده، 

عاقالنه به نظر نمی رسد.
 طی ســالیان اخیر اقدامــات قابل توجهــی هم چون نصب 

کنتورهای هوشمند، تغییر الگوی کشت، کشت محصوالت کم 
آب بر، توسعه کشت های گلخانه ای و بهره گیری از روش های 
نوین آبیاری در بخش کشــاورزی در دســتور کار قرار گرفته 
اســت، اما همچنان مصرف آب در این بخش باال بوده و باید 
تصمیماتی ســریع صورت گیرد تا باتوجه به کمبود منابع آبی، 
سال های آتی مشکلی در زمینه تامین آب در بخش کشاورزی 

ایجاد نشود.
مجتبی کریمی،اســتادیار گروه زراعت دانشــگاه شهرکرد با 
اشاره به اینکه سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری 
با همکاری دانشــگاه شــهرکرد در حال تدوین سند افزایش 
بهره وری آب است، اظهار کرد: این سند به عنوان یک مرجع و 
جزو اسناد باالدستی است که با اجرا شدن آن تلفات آبی در 
بخش کشاورزی به حداقل خواهد رسید و وضعیت کشاورزی 
از لحاظ عملکردی و تولیدات تغییر و ارتقا پیدا می کند، البته 

این سند در چند روز آینده رونمایی خواهد شد.
وی افزود: چهارمحال و بختیاری جزو استان های پیشرو در 
تدوین سند است، گرچه الزم بود این سند سریع تر و در سالیان 
گذشــته تدوین می شــد تا به عنوان یک راهبرد به افزایش 

بهره وری آب در این بخش کمک کند.
عضو هیئت علمی دانشــگاه شــهرکرد گفت: البته در ســند 
چشم انداز ۲۰ ســاله صراحتا به افزایش بهره وری آب اشاره 
شده و مبنا این بوده که در سال ۱۴۰۴ به یک نقطه مشخص از 
افزایش بهره وری دست پیدا کنیم، قطعا اگر این سند سریع 
تر تهیه و اهتمام ویژه ای نســبت به آن انجام می شــد، تولید 
محصوالت کشــاورزی، بهره وری و مدیریــت آب در بخش 

کشاورزی راحت تر، مفیدتر و کارآمدتر صورت می گرفت.
وی بیان کرد: در چهارمحال و بختیاری باید برنامه ریزی ها به 
گونه ای صورت گیرد که برای تولیدات کشاورزی مخصوصا در 
بخش زراعت، مصرف آب به گونه ای کاهش یابد که در آینده 
مشــکلی برای تامین آب در این بخش وجود نداشته باشد، 
البته باید نیازهای گیاه از جمله کوددهی به طور مناسب انجام 

شود تا شاهد افزایش بهره وری آب باشیم.

کریمی ادامه داد: امروزه در دنیا و سیاستی که در کشورهای 
خشــک برای افزایــش بهره وری یــا ذخیــره آب در بخش 
کشاورزی در حال انجام بوده، ایجاد گلخانه است که به عنوان 
استراتژی موثر و مفید مورد توجه اند، خوشبختانه اقداماتی در 
این راستا صورت گرفته است، زیرا تنها با ایجاد گلخانه می توان 

از تلفات آب جلوگیری کرد.
اســتادیار گروه زراعت دانشگاه شــهرکرد مدرنیزاسیون در 
امر آبیاری، اســتفاده از آب های بازیافتــی برای محصوالت 
غیرمصرفی، اســتفاده از آب فاضالب یا تصفیه شــده برای 
آبیاری چمن ها یا درختان را از مباحث مورد توجه برای افزایش 
بهره وری آب در بخش کشاورزی برشمرد و تصریح کرد: از دیگر 
راهکارها می توان بر استفاده از آب صنعت آبزی پروری اشاره 
کرد که این آب سرشــار از مواد مغذی بــوده و می تواند برای 

بخش کشاورزی و زراعت مفید باشد.
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اخطار اجرایی
1/105 شــماره: 209/99  به موجب رای شــماره 441 تاریخ 99/08/20 حوزه 
4 شــورای حل اختالف شهرســتان گلپایگان که قطعیت یافته اســت محکوم 
علیه محسن ســاجدی به نشــانی مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت 
مبلــغ 45/000/000 ریال بابــت اصل خواســته و پرداخت مبلــغ 732/500 
ریال بابت هزینه دادرســی و خســارت تاخیــر تادیه از تاریــخ 99/2/6 لغایت 
 وصول محکــوم بــه ، پرداخت حق اجــرا بر عهــده محکوم علیه می باشــد.
مشخصات محکوم له: 1- خشــایار براتی فرزند رضا  2- رضا براتی فرزند حسن 
 هر دو به نشــانی گلپایگان بلوار مادر کوچه 17 . مــاده 34 قانون اجرای احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقــع اجرا بگذارد یا ترتیبی بــرای پرداخت محکوم به بدهد 
یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میســر باشد و در 
صورتی که خود را قادر به اجرای مفــاد اجرائیه نداند، باید ظــرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا 
 اعالم نماید. م الف:1300956 شــعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان 
تحدید حدود اختصاصی

1/106  شماره نامه: 140185602033000144 - 1401/01/16 چون تمامی 
ششدانگ یکباب حصار و بوم کند پالک ثبتی 150 فرعی از 100  اصلی واقع در 
روستای طامه جزء بخش 9 حوزه ثبتی نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام 
فاطمه عرب عامری طامه فرزند ایرج در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود 
قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دســتور قسمت اخیر ماده 15 قانون 
ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز چهارشــنبه مورخ 
1401/03/04  ساعت 10 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب 

این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی 
در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت 

از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.
تاریخ انتشار:1401/01/25  

م الف:1301708 رحمت اله شاهدي سرپرست واحد ثبتي حوزه ثبت ملک 
نطنز

فقدان سند مالکیت
1/107 شماره نامه: 140085602025013511- 1400/10/28 نظر به اینکه 
خانم زهره شرکت العباســیه فرزند رضا با ارائه درخواســت شماره 25039633 
مورخ 1400/10/25  و تســلیم دو برگ استشهادیه شهود شــماره رمز تصدیق 
329641 مورخ 1400/10/21 دفترخانه 77 اصفهان مدعی مفقود شــدن سند 
مالکیت یک دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی 9844 فرعی از 12 اصلی  واقع 
در بخش 14 اصفهان  که در صفحــه 5 دفتر 1137 امالک ذیل ثبت 251016 و 
تحت شماره چاپی 063448  صادر و تســلیم گردیده و نامبرده اعالم نموده سند 
به علت نامعلوم مفقود شده  و درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده است. 
لذا مراتب  به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در 
یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم 
یا وجود اسناد مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده 
روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره 
تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده 
سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت 
المثنی طبق مقررات خواهد شــد. م الف: 1301843 ابوالفضل شــهریاری 

نائینی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک غرب اصفهان

تاسیس شرکت سهامی خاص باتاب مبین ویرا درتاریخ 1401/01/20 به شماره ثبت 70630 به شناسه ملی 14011001862 
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :اداره سالن های نمایش و برگزاری مراسم ها و جشن 
ها و یا کنفرانس ها وبرگزاری همایش های آموزشــی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : 
 استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزی ، شهر اصفهان، محله رکن الدوله غربی ، بزرگراه شهید صیاد شیرازی ، خیابان 22 بهمن ، پالک 11 ، ساختمان مجموعه 
اداره های غدیر ، طبقه همکف ، واحد 16 کدپستی 8158713172 سرمایه شــخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 10,000,000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 100000 
ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 5000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 536000112 مورخ 1401/01/18 نزد بانک بانک تجارت شعبه مرکزی 
با کد 6000 پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره خانم حمیده حسینی ورنامخواستی به شماره ملی 1160347085 به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای هادی جاللی ورنامخواستی به شماره ملی 1171360401 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای عادل مالک بوحمیدی 
به شماره ملی 1270795139 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 2 سال و به ســمت مدیرعامل به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد 
آور شرکت از قبیل چک ، سفته، بروات، قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضا مدیرعامل یارئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر 
می باشد، اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای محمدسروش بزرگ زادمقیم به شماره ملی 1272795527 به سمت بازرس اصلی به مدت 1 سال خانم نفیسه 
کریمی به شماره ملی 1273282558 به سمت بازرس علی البدل به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار زاینده رود جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع 

فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )1300905(

آگهی تغییرات شرکت کاوش انرژی پاسارگاد شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 2497 و شناسه ملی 10260647780 

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/12/23 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ 11396000000 ریال به 26396000000 
ریال از محل مطالبات و صدور ســهام جدید افزایش یافت و ماده 5 اصالح گردید: 
سرمایه شــرکت مبلغ 26396000000ریال نقدی است که به 26396000 سهم 
با نام عادی 1000 ریالی منقســم گردیده و تماما پرداخت شــده است. اداره کل 
 ثبت اسناد و امالک اســتان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

خمینی شهر )1302033(

آگهی تغییرات شرکت کاوش انرژی پاسارگاد شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 2497 و شناسه ملی 10260647780

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1400/12/23 
تصمیمات ذیــل اتخاذ شــد : آقای محمــد مــروج االحکامی به شــماره ملی 
1293093351 به ســمت بازرس اصلــی و خانم زینب طاهری به شــماره ملی 
1130340287 به ســمت بازرس علی البدل برای مدت یک ســال مالی انتخاب 
شدند. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری خمینی شهر )1302042(

تدوین دیرهنگام سند افزایش بهره وری آب در بخش کشاورزی چهارمحال و بختیاری
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حضوری شدن امتحانات دانشگاه
معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان گفت: قبل از آغاز ترم جدید، تصمیم بر این بود که اگر 
تمام کالس ها مجازی باشد، امتحانات به صورت حضوری برگزار شود و این موضوع به دانشجویان و اساتید 
اطالع رسانی شده است.محمد لطیفی ، در خصوص حضوری شدن کالس های دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
اصفهان اظهار کرد: از یکشنبه چهاردهم اسفندماه دستورالعمل بازگشایی دانشگاه ها ابالغ شد و موظف 
شــدیم کالس ها را به صورت حضوری برگزار کنیم.وی افزود: کالس هــای مقاطع تحصیالت تکمیلی، 
کارشناسی ارشد و دکتری، آزمایشگاه ها و کارگاه ها به صورت حضوری برگزار می شود و برای کالس های 
مقطع کارشناسی دروسی که باالی ۵۰ نفر هستند یا فضای فیزیکی کافی وجود ندارد، در حال اخذ مجوز 
جهت برگزاری به صورت ترکیبی هستیم.معاون آموزشی دانشگاه آزاد اســالمی واحد اصفهان، با بیان 
اینکه کالس های دانشگاه کامال حضوری است، مطرح کرد: دانشجویان نگران سالمتی خود نباشند؛ زیرا 
کالس ها هر روز ضد عفونی می شود، دانشجویان حتما واکسیناسیون خود را تکمیل کنند و با رعایت تمام 
پروتکل های بهداشتی در کالس درس حاضر شوند.لطیفی با اشاره به اینکه اساتید هیئت علمی موظف 
به حضور در کالس درس هستند، ادامه داد: ترم گذشته به دلیل مجازی بودن کالس ها از اساتید نخبه و 
برجسته در سراسر ایران استفاده کردیم. برای ادامه همکاری با این اساتید و اساتید حق التدریس که در 
چند واحد تدریس می کنند، نامه ای به سازمان مرکزی جهت صدور مجوز برای برگزاری مجازی کالس ها 
ارسال کرده ایم که در صورت موافق نبودن سازمان، باید اساتید جایگزین شوند.لطیفی در خصوص برگزاری 
آزمون جامع دکتری گفت: این آزمون همواره به صورت حضوری برگزار می شــود و امسال نیز طبق روال 

گذشته جمعه ،یکم خردادماه به صورت کتبی و شنبه ،دوم خردادماه به صورت شفاهی برگزار می شود.

راه اندازی 3۷5 خانه هالل در اصفهان
معاون امور داوطلبان جمعیت هالل احمر استان اصفهان گفت: تاکنون ۳۷۵ خانه هالل در سراسر 
مناطق روستایی و شهری اســتان راه  اندازی شده اســت.محمد نوید متقی اظهار کرد: جمعیت 
داوطلبان استان اصفهان نقش بســزایی در راه اندازی ۳۷۵ خانه هالل داشته اند و هرکدام از این 
خانه های هالل مانند یک هالل احمر فعالیت می کنند.به گفتــه وی، آموزش خدمات داوطلبانه، 
آموزش کمک های اولیه و تشکیل تیم های امدادی بخشی از خدمات خانه های هالل است.نیرو های 
امور داوطلبانه جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان در چهار  فعالیت مالی، فعالیت یدی، فعالیت 
اجرایی، مشارکت و برنامه ریزی و فعالیت در حوزه تخصصی خودشان از پزشک و پرستار گرفته تا 
مهندس و وکال خدمت رسانی می کنند.متقی گفت: از زمان شیوع بیماری کرونا جمعیت داوطلبان 
هالل احمر اســتان اصفهان خدماتی مثل توزیع ماســک، مواد ضد عفونی کننده، اعزام گروه های 

داوطلب در بیمارستان ها برای کمک به کادر درمان و مراکز واکسیناسیون را در کارنامه خود دارد.

مدارس موظف به برگزاری نماز جماعت هستند
معاون پرورشی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: با بازگشایی مدارس از ۱۴ فروردین، 
همه مدارس استان موظف به برگزاری نماز جماعت هســتند.مهدی نم نبات با اشاره به برنامه های 
فرهنگی و معنوی مدارس در ماه مبارک رمضان اظهار کرد: شیوه نامه ای تحت عنوان »محافل آیات 
نور« به مدارس سراسر استان اصفهان ابالغ شده است و همه مدارس موظف به برگزاری محافل قرآنی 
در این ماه هستند.وی افزود: در مدارس دختران به صورت ویژه جزء خوانی و تفسیر قرآن کریم دنبال 
می شود.نم نبات با در خصوص اقدامات پرورشی در راستای معنویت افزایی در مدارس اظهار کرد: دو 
شیوه نامه با موضوعات »عفاف و حجاب« و »اقامه نماز در مدارس« تدوین و ابالغ شده است و مدارسی 
که قابلیت برگزاری نماز جماعت را داشته باشند موظف به اقامه نماز جماعت هستند.معاون پرورشی 
و فرهنگی اداره کل آموزش  و پرورش استان اصفهان با بیان اینکه در زمان اوج گیری و شیوع ویروس 
منحوس کرونا، اتفاقات و آسیب های زیادی به تربیت فرهنگ و دین دانش آموزان وارد شد، عنوان کرد: 
در راستای حل این موضوع، طرح مشاوره ای رفع آسیب های اجتماعی در مدارس تعریف شده است.

در حالی که زمان در مخاطرات اجتماعی و مداخله در آن حرف اول را می زند، امکانات فنی اورژانس اجتماعی اصفهان جوابگوی میزان تماس ها نیست؛

چشم انتظاِر 123

»انتظار« ســخت ترین کاری است که در  پریسا سعادت
مواقع بحران می توان با آن مواجه شد. کار 
وقتی سخت تر می شود که فرد تحت تاثیر شرایط ناخوشایند محیطی و 
روانی باشد. بسیاری از خودکشی ها و خودزنی ها در کسری از ثانیه به ذهن 
افراد می رسد و معموال اگر تعلل و یا اتفاق پیشــگیرانه ای نباشد، فرد به 
سرعت فکرهای خود را اجرایی می کند. برای سال ها هیچ مرجع و نهادی 
برای رسیدگی فوری به آسیب ها و نیازهای روانشناختی اجتماعی وجود 
نداشت. خشونت های خانگی، کودک آزاری و سالمند آزاری و اختالالت 
روانی در خوش بینانه ترین حالت با مداخله فیزیکی پلیس حل و فصل 
می شد؛ اما این تنها پاک کردن صورت مســئله بود. راه اندازی اورژانس 
اجتماعی یا همان تلفن ۱2۳ امیدهای زیادی را میان اقشار آسیب پذیر 
جامعه ایجــاد کرد. بســیاری از آنها گاهی بــا یک تلفــن زندگی خود و 
فرزندان شان را نجات دادند. اما آنچه در این موارد اهمیت دارد، زمان است. 
اینکه فرد در موقع بروز خشــونت و یا فشــارهای روانی بتواند دسترسی 
سریعی به مراجع پزشکی و قانونی داشته باشد ،اصل مهمی است که حاال 
در سایه نبود امکانات کافی اغلب مشکل ساز می شود. تا همین چند سال 
اخیر اورژانس اجتماعی نهادی ناشناخته بود، زنگ های گاه و بیگاه به این 

مرکز هم اغلب توسط خیریه های مردم نهاد و یا مددکاران اجتماعی فعال 
در نقاط آسیب خیز شهرهای بزرگ صورت می گرفت؛ اما با تبلیغات و اطالع 
رسانی گسترده حاال ۱2۳ یک راه شناخته شده برای ایمنی در محیط های 
آسیب زاست. بسیاری از خشونت های خانوادگی و اجتماعی توسط همین 
شماره پیگیری می شود. هر چند زیر ســاخت های ناکافی و مدت زمان 
انتظار طوالنی برای وصل شــدن به اپراتورهای این بخش گاهی موجب 
گذشتن زمان و خسارت های جانی و روانی می شود که غیر قابل جبران 
است. در واقع گسترش زیر ســاخت ها همپا با تبلیغات و آشنایی بیشتر 
مردم با ۱2۳ صورت نگرفته و در زمان الزم نیروی کافی برای رســیدگی به 
شــکایات و درخواســت کمک وجود ندارد. این چالشــی است که اخیرا 
کارشناس مسئول اورژانس اجتماعی اداره کل بهزیستی اصفهان هم به آن 
اشاره کرده است . عباس توفیقی گفته یکی از مشکالت اصلی ۱2۳ کمبود 
زیرساخت های فنی است. وی افزود: منابع انسانی این مرکز از زمستان 
سال گذشته تاکنون ترمیم شده است اما برای پاسخگویی شبانه روزی و 
کاهش مدت انتظار تماس گیرندگان، نیازمند تامین زیرساخت های فنی 
الزم هستیم.عباس توفیقی ، اظهار کرد: با توجه به اینکه اورژانس اجتماعی 
با خط ۱2۳ هنوز نوپاست یعنی در مقایسه با خطوط ۱2۵، ۱۱۰ و ۱۱۵ برای 

مردم ناآشناست، یکی از وظایف قانونی ما این است که از زمان های پیک 
حضور مسافران نوروزی در اصفهان برای اطالع رسانی و آگاه سازی به مردم 
درباره خدمات اورژانس اجتماعی، استفاده کنیم.وی، وظیفه اصلی این 
مرکز را گسترش پوشش حمایت های اجتماعی دانست و تصریح کرد: در 
کنار پاسخگویی به تماس های روزانه، مداخالت تخصصی و ارجاعاتی که از 
خط ۱2۳ به اورژانس اجتماعی فرستاده می شود، کارشناسان این سامانه 
در ۱۵ روز تعطیالت نوروز تالش کردند که در حوزه آگاه سازی و اطالع رسانی 
نیز فعالیت هایی انجام دهند از جمله اینکه تیم های روانشناس و مددکار 
روزانه هشت ساعت در مبادی ورودی شهر و مکان های شلوغ مانند پل های 
تاریخی مســتقر بودند.کارشناس مســئول اورژانس اجتماعی اداره کل 
بهزیســتی اصفهان گفت: از ابتدای زمســتان افزایش زیرســاخت های 
اورژانس اجتماعی در دســتور کار قرار گرفته است، هرچه پیش می رویم 
مطالبات اجتماعی مردم در حوزه اورژانس اجتماعی نیز بیشتر می شود و 
باید متناسب با آن زیرساخت ها را فراهم کنیم.وی، زیرساخت های موردنیاز 
برای اورژانس اجتماعی را شامل دو بخش منابع انسانی و امکانات فنی 
دانست و افزود: در حوزه تامین کارشناســان مجرب و آموزش الزم برای 
تخصصی شــدن مداخالت آنها با اعتبارات درنظر گرفته شده از سازمان 
بهزیستی کشور توانستیم از دی ماه پارســال منابع انسانی این مرکز را تا 
حدودی ترمیم کنیم، در این مدت 2۰ کارشــناس جدید به بدنه اورژانس 
اجتماعی افزوده شده که ظرفیت مداخالت روان شناسان و مددکاران را 
افزایش داده اســت.توفیقی از اضافه شــدن دو کابین جدید به امکانات 
اورژانس اجتماعی خبــر داد و گفت: هدف از افزایش نیروی انســانی و 
امکانات اورژانس اجتماعی این اســت که افراد کمتر پشت خط اشغال 
بمانند همچنین از دی ماه سال ۱۳۹۸ نیز اقدام خوبی که از طریق بهزیستی 
کشور انجام شد این بود که خطوط ۱2۳ در تمام شهرستان های استان به 
شکل متمرکز به مرکز اصفهان متصل می شود و سوپروایزر مرکز، موضوع را 
پس از بررسی به شیفت آنکال برای مداخالت تخصصی اطالع می دهد.

کارشناس مسئول اورژانس اجتماعی اداره کل بهزیستی اصفهان با اشاره 
به اینکه امکانات فنی جوابگوی مطالبات بیست وچهارساعته مردم نیست، 
گفت: ساختارمند کردن خدمات تخصصی اورژانس اجتماعی در سال های 
اخیر باعث شده که روند ارائه خدمات و مطالبات مردم برای دریافت این 
خدمات افزایش یابد.توفیقی از تنظیم تفاهم نامه ای با آموزش و پرورش 
برای شروع آگاه سازی از سطح دانش آموزی خبر داد و افزود: در قالب این 
تفاهم نامه به دانش آموزان آموزش های الزم ارائه می شود تا در مواقعی که 
با کودک آزاری از سوی والدین یا اطرافیان روبه رو شدند با خط ۱2۳ تماس 

بگیرند و موضوع را مطرح کنند.

خبرخوان جامعه

مراقب شگردهای مجرمان سایبری در ماه رمضان باشید
رییس پلیس فتای اســتان اصفهان گفت: با فرا رســیدن ماه مبارک رمضان، کالهبرداران بر شیوه های 
مخصوص کالهبرداری در این ماه تمرکز کرده و فعالیت های خود را دو چندان می کنند.ســرهنگ سید 
مصطفی مرتضوی افرود: یکی از اقدامات مجرمان ارائه فایل ها و دعاهای مذهبی برای دانلود اســت که 
گاه برخی از آن ها آلوده به بدافزار است، بنابراین شهروندان باید نسبت به دریافت اپلیکیشن ها و فایل ها 
از منابع مختلف دقت الزم را داشته باشند.این مقام انتظامی افزود: جمع آوری نذورات به صورت مجازی 
برای رساندن به دســت افراد نیازمند از شــگردهای این مجرمان بوده که تالش دارند با سوءاستفاده از 
اعتقادات و احساسات شهروندان در ماه مبارک رمضان از آن ها کالهبرداری کنند.وی با اشاره به فعالیت 
سایت ها و کانال هایی که به مناسبت ماه مبارک رمضان ادعا دارند برای نیازمندان کمک جمع می کنند، 
افزود: شهروندان مراقب باشند و برای کمک به افراد بی بضاعت یا بیماران نیازمند حتما از طریق سایت های 
رسمی موسسات معتبر اقدام کنند و به هیچ عنوان به پیام هایی که در شبکه های اجتماعی منتشر می شود 
،اطمینان نکنند.سرهنگ مرتضوی در خصوص دیگر ترفندهای این مجرمان سایبری گفت: در پی تبلیغات 
جمع آوری نذورات و کمک برای نیازمندان، شاهد ارسال لینک های جعلی در کانال ها و شبکه های اجتماعی 

هستیم که با سرقت اطالعات بانکی شهروندان حساب بانکی آن ها را خالی می کنند.

نایلون پر از طال نصیب مرد زباله گرد شد!
حواس پرتی اعضای یک خانواده پس از بازگشت از سفر نوروزی کار دست شان داد؛ زن نایلون پر از طال 
را کنار زباله ها قرار داد و مرد به تصور اینکه پر از زباله  است آنها را مقابل در حیاط گذاشت و دردسر بزرگی 
را رقم زد.روز سیزده به در اعضای یک خانواده که از ســفر نوروزی به خانه بازگشته بودند، چمدان خود 
را خالی کردند. زن جوان که همیشه وحشت ازسرقت و دستبرد به خانه اش را داشت، هر وقت به سفر 
می رفت طالهایش را داخل کیسه ای قرار می داد و آن را با خودش می برد. امسال هم مانند سال های 
قبل،  تمام طالهایش را داخل نایلون قرار داد و داخل چمدان خود گذاشت. او پس از بازگشت چمدان 
خود را خالی کرد و نایلون طالهایش را در گوشه خانه و کنار سطل زباله قرار داد و کمی بعد همسرش که 
می خواست زباله ها را به بیرون منتقل کند، کیسه طال را هم میان آنها گذاشت و با خود برد.چند ساعت 
بعد زوج حواس پرت متوجه این موضوع شدند و مرد فورا به مقابل در رفت اما اثری از نایلون طال و زباله ها 
نبود. بررسی دوربین مداربسته ساختمان نشــان می داد که مردی زباله گرد پس از بازکردن نایلون ها 
متوجه طالها شده و آن را برده است. با شکایت مالباخته، مرد زباله گرد که  ۵۰ساله است دستگیر شد. 
وی  گفت: قبول دارم که نایلون طالها را برداشتم، اما داخل آن را ندیدم و تصور کردم که کاغذ داخل آن 
است. کار من فروش ضایعات است و آن روز هم کیسه ها را برداشتم و به فردی که می شناختم فروختم. 

فروش کپسول آرد نخود برای الغری و درمان اعتیاد!
متاسفانه افراد سودجو با سوءاستفاده از برچسب داروهای اصلی و چسباندن آن بر روی این کپسول ها 
اقدام به فریب برخی از مشتریان نیز کرده بودند.ســرکالنتر دهم پلیس پیشگیری تهران بزرگ از 
دستگیری 2 نفر خبر داد که اقدام به تولید کپسول های تقلبی الغری، ترک اعتیاد و... کرده و آنها را در 
چند عطاری توزیع کرده بودند.سرهنگ رسول بهرامی گفت: مدتی پیش خبری در خصوص فروش 
داروهای غیرمجاز و تقلبی اطالع داده شــد که درپی آن تحقیقات اولیه صورت گرفت.وی ادامه داد: 
ماموران با حضور در این عطاری ها که تعدادشان به ۴ باب می رســید، متوجه شدند که همگی آنان 
داروهای تقلبی را از یک کارگاه خانگی دریافت می کنند که در همین راســتا ضمن برخورد با تخلف 
عطاری های مذکور، ماموران به محل این کارگاه که یک ســاختمان مسکونی فرسوده بود، مراجعه 
کردند.بهرامی با اشاره به انجام بازجویی از متهمان دستگیر شــده، گفت: این افراد در اعترافات خود 
اقرار کردند که با  تهیه پوکه خالی کپسول های دارویی اقدام به پرکردن آن با پودرها کرده و آن را تحت 
عناوین کپسول الغری، کپسول ترک اعتیاد، کپسول افزایش قوای جنسی، کپسول افزایش وزن و ... 

و با قیمت های باال به عطاری ها داده تا به فروش برسانند.

چهره روزاخبار

ماسک و تهویه هوا در 
مدارس را جدی بگیرید

معــاون تربیت بدنــی و ســالمت اداره کل 
آموزش و پرورش استان اصفهان با بیان اینکه 
خوشــبختانه تا این لحظه مشکل خاصی در 
مدارس استان نداشته ایم، بر اهمیت استفاده 

از ماسک و تهویه هوا در مدارس تاکید کرد.
 آذرکیــوان امیرپور بــا بیان اینکــه مدیران 
مــدارس به صورت روزانــه وضعیت مدارس 
را رصد می کننــد و گــزارش می دهند، اظهار 
کرد: اگــر دانش آموزی عالئــم بیماری دارد 
نباید به مدرســه بیاید، حتی اگر اقوام درجه 
یک دانش آمــوز بــه کرونا مبتال باشــند در 
ســامانه ایران من مشخص اســت و اجازه 
ورود دانش آموز به مدرســه داده نمی شود.
وی بــا بیان اینکــه تاکنون مشــکل خاصی 
از نظــر ابتــالی دانش آمــوزان بــه کرونــا 
در مدارس اســتان نداشــته ایم، گفت: اگر 
اولیای دانش آموزان متوجــه هرگونه عالئم 
کرونا شــدند نباید اجازه دهند فرزندشــان 
به مدرســه بیاید و اگر مدیران مدرســه نیز 
هرگونه عالئم مشکوکی در دانش آموز دیدند 
مانع حضور او در مدرسه و سرایت بیماری به 
ســایر دانش آموزان می شوند.معاون تربیت 
بدنی و ســالمت اداره کل آموزش و پرورش 
اســتان افزود: تعطیلی مدرســه نداریم، اما 
بر رعایت پروتکل های بهداشــتی با جدیت 
نظــارت می شــود و دانش آمــوزان بیمــار 
شناسایی می شوند تا از ســرایت بیماری در 
مدرسه جلوگیری شود.وی به استقبال خوب 
دانش آموزان از کالس های حضوری اشاره و 
تصریح کرد: بیش از ۹۴ درصد از دانش آموزان 
در مدارس حضور پیدا کردند و در همه مقاطع 

تحصیلی استقبال دانش آموزان خوب بود.
امیرپور با اشــاره به ترافیک شدید در سطح 
شهر در هفته اول بازگشــایی مدارس، گفت: 
روزهای اول حضوری شــدن مدارس هنوز 
ســرویس های مدارس فعال نشــده بود و 
خانواده ها دانش آموزان را به مدرسه می بردند؛ 
اما این هفته ســرویس های مدارس فعال 
شــد و با رعایــت پروتکل های بهداشــتی، 

دانش آموزان را به مدرسه می برند.

معاون تحقیقات هواشناسی استان خبر داد:

تشدید شرایط خشکسالی در اصفهان
معاون توســعه، پیش بینی و تحقیقات اداره کل هواشناسی استان اصفهان، گفت: با درنظرگرفتن نداشــتن ذخیره برفی در سرچشمه های آبی به همراه وضعیت 
منابع آبی استان، افزایش تبخیرها و سرعت زیاد وزش باد، تشدید خشکسالی در سطح استان اصفهان دیده می شود. دما در بهار ۱۴۰۱، یک تا سه درجه باالتر از حد 
نرمال خواهد بود.نوید حاجی بابایی درخصوص بارش های فروردین ماه استان اصفهان، اظهار کرد: استان اصفهان از ابتدای سال جدید، فروردین بسیار کم بارشی 
را تجربه کرده؛ درواقع بارش ها در اکثر نقاط استان، بسیار محدود بوده یا بســیاری از مناطق با بی بارشی مواجه شده است.وی با بیان اینکه سه تا چهار روز دمای 
استان حدود چهار تا پنج درجه باالتر از حد نرمال بود، افزود: استان اصفهان در هفته های دوم و ســوم فروردین ماه با افزایش قابل توجه دمای باالتر از حد نرمال 
مواجه شده و برخی مناطق استان درگیر الگوهای تابستانه زودرس شده بودند؛ اما در هفته چهارم ماه جاری، این وضعیت بهبود پیدا کرد و دما به حالت نرمال خود 
بازگشته است.معاون توسعه، پیش بینی و تحقیقات اداره کل هواشناسی استان اصفهان با بیان اینکه به طور کلی دما در بهار ۱۴۰۱ حدود یک تا سه درجه باالتر از حد 
طبیعی خواهد بود، ادامه داد: افزایش دما ،افزایش تبخیر را به همراه دارد و سرعت باد بیشتر از حالت نرمال در کل استان اصفهان نیز تبخیرها را بیشتر خواهد کرد.

رییس کل دادگســتری اســتان اصفهان از اعالم 
آمادگــی کامل دادگســتری و زنــدان اصفهان در 
همکاری بــا انجمن های خیرین زنــدان خبر داد.

جعفری اظهار کرد:در سال گذشته کمک های خیران 
در حوزه زندان در بخش آزادی و کمک به معیشت 
خانواده زندانیان و توســعه فضای فیزیکی زندان 
قابل توجه بوده است.رییس کل دادگستری استان 
اصفهان گفت: اولویت اصلی برنامه های دادگستری 
هدف قرار دادن بســترها و زمینه هــای تولید جرم 
بوده تا بــا اقداماتی در این زمینه و نیــز کار موثر در 

حوزه پیشــگیری از وقوع جرم و افزایش ســطح 
آگاهی های عمومی سعی شــود در زمینه کاهش 
ورودی و جمعیــت کیفری زندان هــا تالش موثر 

صورت پذیرد.
حجت االسالم و المســلمین جعفری همچنین از 
اعالم آمادگی کامل دادگســتری و زندان اصفهان 
در همکاری با انجمن های خیریــن زندان خبر داد 
و تصریح کرد: عمــده کمــک در آزادی، مربوط به 
زندانیان جرائم غیر عمد بوده که الزم است با توجه به 
اینکه در برخی از جرائم عمد خانواده های مددجویان 
این گونه جرائم نیز آســیب پذیر و نیازمند اســت با 
احصا و دسته بندی این گونه جرائم، با در نظر گرفتن 
مسائل مرتبط با حفظ نظم و امنیت جامعه، جرائم 

عمدی غیرمهم که فاقد جنبه عمومی جرم هستند 
نیز در دستور کار قرار گیرند.

وی با اشــاره به مســئله اشــتغال و حرفه آموزی 
زندانیان خاطرنشان کرد: یکی از زمینه های کاهش 
جرائم و جلوگیری از ورود مجدد زندانیان به زندان 
توســعه و توجه به امر اشتغال اســت؛ از این رو با 
به کارگیری زندانیــان جهت انجام امــور خدمات 
عمومی شهر سعی شده است این موضوع در سطح 
جامعه فرهنگ ســازی شــود که این امر با کمک 
خیران و عموم مردم می تواند توسعه و گسترش یابد 
و زندان نیز نسبت به شناسایی و معرفی مددجویان 
واجد شرایط اشــتغال، اقدام الزم را به عمل خواهد 

آورد.

آمادگی کامل دادگستری و زندان اصفهان برای همکاری با 
انجمن های خیرین زندان

پنجشنبه 18 فروردین  1401 / 05 رمضان 1443 / 07 آوریل  2022 / شماره 3499
سرپرست اداره آموزش و پرورش استان اصفهان خبر داد:

بازدید از 1150 مدرسه در 3 روز بازگشایی مدارس
سرپرســت اداره کل آموزش و پرورش اســتان اصفهان گفت: در سه روز گذشــته از بازگشایی 
مدارس، تیم های مختلف در واحدهای آموزشی استان به ویژه شــهر اصفهان حضور یافتند و از 
یک هزار و ۱۵۰ مدرســه بازدید شد.محمدرضا ابراهیمی با اشــاره به ادامه فعالیت مدارس تا ۳۱ 
اردیبهشت ماه، افزود: امتحانات نیز به شکل حضوری برگزار می شود، همچنین درباره سرویس 
مدارس، در گذشته بسیار مورد اســتقبال خانواده ها قرار می گرفت؛ اما طی دو سال گذشته اکثر 
رانندگان فعال در زمینه سرویس مدارس به مشاغل دیگر روی آورده اند و برخی شرکت ها منحل 
شد.سرپرست اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان با بیان اینکه تا ۱۰ روز آینده تقریبا همه 
دانش آموزان پیش از دبستان و دبســتان می توانند به هشتاد درصد وضعیت مشابه خود به قبل 
از کرونا برسند، افزود: به مسئوالن شرکت اتوبوسرانی شهرداری پیشنهاد دادیم که اتوبوس های 
ویژه ای برای دانش آموزان در نظر بگیرد، این طرح قرار است به شــکل پایلوت در چند خیابان و 
محدوده اصفهان اجرا شود.وی در ادامه یکی از دغدغه های والدین را آماده سازی فضای مدارس 
پس از اسکان مسافران نوروزی دانست و ادامه داد: از روز یازده تا سیزدهم به شکل شبانه روزی 
مدارسی که اسکان نوروزی داشتند را ضدعفونی کردیم تا مشکلی از نظر ایمنی فضاهای آموزشی 

وجود نداشته باشد.

گزارش ها از خیزش گرد و خاک در استان حکایت دارد؛

توفان در راه اصفهان 
کارشناس اداره کل هواشناسی استان با اشاره به وزش باد شدید در استان گفت: بر این اساس احتمال 
شکستن درختان فرسوده و نهال ها، آسیب به سازه های موقت مانند گلخانه ها و تابلوهای تبلیغاتی، 
خیزش گرد و خاک و کاهش دید در نیمه شرقی استان وجود دارد.محمدرضا رفیعی در مورد شرایط 
آب و هوایی اصفهان اظهار داشت: از پنجشنبه ۱8 تا یکشنبه 2۱ فروردین ماه ۱4۰۱ در استان وزش باد به 
طور نسبی شدید تا شدید، وقوع تند باد لحظه ای ، خیزش گرد و خاک و کاهش دید در مناطق مستعد 
پیش بینی می شود.وی با اشاره به صادر شدن هشدار سطح زرد هواشناسی ادامه داد: این شرایط در 
بیشتر مناطق به ویژه در نیمه غربی و جنوبی استان بیشتر دیده می شود.کارشناس اداره کل هواشناسی 
استان اصفهان گفت: بر این اساس احتمال شکستن درختان فرسوده و نهال ها، آسیب به سازه های 
موقت مانند گلخانه ها و تابلوهای تبلیغاتی، خیزش گرد و خاک و کاهش دید در نیمه شرقی استان 
وجود دارد.وی خاطرنشان کرد: توصیه می   شود تدابیری برای خسارات احتمالی در اثر وزش باد شدید، 
محکم کردن سازه های ساختمانی در جهت کاهش خسارات و حفاظت از صنعت کشاورزی اندیشیده 

و از ترددهای غیر ضروری به ویژه سالمندان اجتناب شود.

 ارائه ۶ میلیارد تومان کمک های دارویی و درمانی
 به نیازمندان

معاون امــور داوطلبانه جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان از ارائه ۶ میلیــارد تومان کمک های 
دارویی و درمانی بالعوض به نیازمندان در ســال ۱4۰۰ خبر داد.محمد نوید متقی گفت: در ســال 
۱4۰۰ یکی از حجیم ترین محور های جمعیت داوطلبانه هالل احمر اســتان، ارائه ۶ میلیارد تومان 
کمک های دارویی و درمانی بالعوض به نیازمندان بود. پارسال عالوه بر ارائه خدمات دارو درمانی، 
در ایام نوروز، ماه رمضان و بازگشایی مدارس بســته های کمک معیشتی و بسته های فرهنگی 
هر کدام به ارزش ۵۰۰ هزار تومان به نیازمندان اســتان ارائه شد.وی افزود: اعزام کاروان سالمت 
به سرتاســر مناطق محروم استان اصفهان و استان سیستان و بلوچســتان برای ویزیت رایگان 
توسط پزشــکان متخصص و عمومی و اهدای بسته های معیشــتی در کارنامه سال ۱4۰۰ هالل 

احمر استان اصفهان است.

با جهش دوباره میزان ابتال در اصفهان نگرانی از موج تازه همه گیری کرونا افزایش یافته است؛

خطر بازگشت دوباره کرونا

پس از سفرهای گسترده نوروزی و دید و 
مهسا نعمتی

بازدیــد و مهمانی های ایــام عید و حاال 
شروع حضوری مدارس آنچه محتمل اســت، اوج گیری کروناست 
مســئله ای که در صحبت های اخیر رییس دانشــگاه علوم پزشکی 
اصفهان هم مشاهده می شود. شاهین شیرانی در آخرین جلسه ستاد 
مبارزه با کرونای اســتان اصفهان گفته در روزهای اخیــر آمار ابتال و 
مراجعه افراد به مراکز درمانی با جهشی سه برابری از بیش از یک هزار 

نفر به بیش از چهار هزار نفر رسیده است.
 آخرین آمار مراجعه افراد با عالئم کرونا به مراکز درمانی استان چهار 
هزار و ۵۰۰ نفر بوده؛آماری نگران کننده که به گفته مسئوالن بهداشتی 
هر روز بیشتر هم خواهد شــد. این در حالی است که مدارس با تمام 
ظرفیت خود مشــغول به کار هســتند؛ اما نگرانی ها در مورد ابتالی 
کودکان به کرونا هر روز بیشــتر می شــود هر چند هنوز درصد ابتال در 
میان این گروه سنی به مرحله نگران کننده ای نرسیده است. در این 
شــرایط هر روز میزان پای بندی شهروندان به اســتفاده از ماسک و 
رعایت پروتکل های بهداشــتی نیز کاهش می یابد . رییس دانشگاه 

علوم پزشکی اصفهان گفته است درصد رعایت پروتکل ها حدود ۵٠ تا 
۵۵ درصد است.وی با بیان اینکه براساس آخرین رنگ بندی استان 
اصفهان در وضعیــت زردکرونایی قرار دارد، گفت: طــی دو روز اخیر 
آمار مراجعان ســرپایی افزایش یافته و از یک هــزار و ۳۰۰ نفر بیمار 
دارای عالئم به چهار هزار و ۵۰۰ مورد رســیده کــه پیش بینی وضعیت 

خطر است.
شــیرانی، با اشــاره به تغییرات جهانی و کشــوری ویــروس کرونا 
در پانزده روز گذشــته، ادامــه داد: طــی چند هفته اخیــر وضعیت 
کرونا در دنیا تغییر یافته اســت و پیک جدیدی از شــیوع بیماری در 
برخی کشــورهای اروپای غربی، بخش هایی از اســترالیا و آســیای 
شــرقی و به ویژه چین ایجاد شــده تــا جایی که این کشــور پس از 
 مدت ها، چند شــهر اصلی خود را به دلیل شــیوع ویــروس قرنطینه

 کرده است.
رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان وضعیت کنونی کرونا در استان 
را در شیب نزولی مرگ و میر در پیک ششم دانست و گفت: در کشور 
و استان شیب نزولی پیک ششــم را طی می کنیم، در این موج آمار 

مرگ و میر به پیک پنجم نرسید و اکنون به سیر نزولی رسیده ایم؛ اما 
حتی یک مرگ هم زیاد اســت و هنوز تعدادی از افراد در آی سی یو 
بستری هســتند که بهبودی آنها مدتی طول می کشد.وی از بازگشت 
رنگ بندی آبی کرونا به نقشــه اســتان خبر داد و خاطرنشــان کرد: 
هرچند برخی شهرهای استان در وضعیت قرمز هستند ولی بر اساس 
آخرین رنگ بندی اســتان اصفهان در وضعیت زرد قرار دارد ؛ اما سه 
شهرستان آبی و شش شهرستان قرمز در نقشه داریم از جمله چادگان 
و فریدون شهر که وضعیت قرمز کرونا بر اســاس میزان بستری سه 

بیمار نسبت به جمعیت آنها گزارش شده است.
رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان آمار مرگ و میر و فوت استان 
را کاهشی دانســت و گفت: طی چند روز اخیر آمار مراجعان سرپایی  
افزایش یافته و از یک هزار و ۳۰۰ نفر بیمــار دارای عالئم به چهار هزار 
و ۵۰۰ مورد رســیده و این اعالم خطری اســت که پیش بینی می شد 
تعطیالت نوروز و رفت و آمدهای این مدت، آمــار بیماران را افزایش 

دهد.
وی با اشــاره به اینکه هنوز آمار مرگ و میر تغییر نکرده است، افزود: 
میانگین رعایت دستورالعمل های بهداشتی نیز حدود ۵۵ درصد است 
همچنین آمار بستری در پیک پنجم که سه هزار و 8۰۰ نفر در روز بود در 
پیک ششم به یک هزار و 28۰ نفر در روز رسید و امروز حدود ۳۰۰ نفر 

بستری هستند یعنی آمار به یک چهارم کاهش یافته است.
شیرانی، نگرانی اصلی در پیک ششم را درباره ابتالی اطفال دانست و 
گفت: بیمارستان ها و مرکز تخصصی اطفال در این پیک در آماده باش 
کامل بودند؛ اما آنچنان که فکر می کردیم درگیری و مرگ و میر اطفال 
در کشور و اســتان باال نبود.وی، تعداد تســت های مثبت کرونا را در 
استان 2۳ درصد اعالم کرد و ادامه داد: در پیک ششم این عدد به ۵۶ 
درصد نیز رسیده بود، درصد فوت بیمارانی که در استان بستری شدند 
نیز در اسفندماه به ۱۰ تا ۱۱ درصد رسیده و اکنون که نیمی از فروردین 
گذشته این عدد به چهار درصد رسیده است که قسمت عمده آنها افراد 

مسن با بیماری های زمینه ای هستند.
 بر اساس داده های جهانی در مورد بیماری کرونا این ویروس بار دیگر 
بازخواهد گشــت. هر چند محققان امیددارند مانند سویه اومیکرون 
جهش بعدی این بیماری اثرات کمتری داشته باشد؛ اما خطر جدی 
شیوع دوباره آن وجود دارد. در اصفهان هر روز به تعداد آمار شهرهایی 
که به رده بندی قرمز و خطرناک وارد می شوند بیشتر می شود هر چند 
مسئوالن استانی امید دارند با توجه به واکسیناسیون گسترده مردم 

اثرات مرگ آور آن مانند موج های پیشین نباشد.

با مسئولان جامعه

مدیر گروه بهداشــت محیط مرکز بهداشت اصفهان 
از معرفی ۶4۹ متخلف بهداشــتی به مراجع قضایی 
و نابودی 4۶ هزار تن مواد غذایــی در تعطیالت نوروز 
امسال خبر داد و گفت: بیشــترین تخلف بهداشتی 
در این مــدت مربوط به واحدهای آبمیوه و بســتنی، 
نانوایی ها و واحدهای فرآوری مواد غذایی مانند اغذیه 
فروشی و رســتوران ها بوده است.مهدی میرجهانیان 

اظهار کرد: از بیست و پنجم اسفندماه بیش از چهار هزار 
و 4۰ مورد بازدید کارشناسان بهداشت در استان انجام 
شده اســت که در نتیجه آنها ۶4۹ متخلف به مراجع 
قضایی معرفی و ۱۹8 واحد صنفی نیز پلمب شــدند، 
البته همه پلمب ها به همراه نصب بنر اطالع رسانی نبود 
زیرا در برخی از موارد، به دلیل نقایص بحرانی قسمتی 
از واحد پلمب و به همین دلیل کل مجموعه غیرفعال 
شد.وی با اشاره به انجام دو هزار و ۶۱4 مورد بازرسی 
مشترک با ارگان های دیگر مانند ســازمان تعزیرات 
حکومتی، دادســتانی، اســتانداری و فرمانداری ها، 
دامپزشــکی، اداره صنعت و معدن و جهاد کشاورزی، 

افزود: در این بازرســی ها نیز بیــش از 4۶ هزار و ۳۶ 
کیلوگرم مواد غذایی توقیف و معدوم شد.مدیر گروه 
بهداشت محیط مرکز بهداشت اصفهان بیشترین تخلف 
بهداشتی ثبت شــده را مربوط به واحدهای آبمیوه و 
بســتنی، نانوایی ها و واحدهای فرآوری مواد غذایی 
مانند اغذیه فروشی و رســتوران ها دانست و گفت: با 
توجه به آمار بســیار مســافران نوروزی که امسال به 
اصفهان سفر کردند، آمار بازرسی ها نیز ۵۰ درصد نسبت 
به سال گذشته افزایش یافت البته آمار ذکر شده، تنها 
مربوط به سامانه سامع است و بازرسی های استانی 
که در این سامانه ثبت نمی شود را نیز باید درنظر گرفت.

مدیرگروه بهداشت محیط اصفهان خبر داد:

توقیف و نابودی 4۶ هزار تن موادغذایی غیربهداشتی در اصفهان

 »پلیس من«، برنامه ای برای دریافت خدمات
 غیر حضوری پلیس

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان گفت: شهروندان می توانند  با نصب برنامه »پلیس 
من«بســیاری از  خدمات را از پلیس، بدون مراجعه حضوری دریافــت کنند.محمد رضا محمدی 
اظهار کرد: در راستای هوشمند ســازی پلیس، حذف مراجعات حضوری، حفظ حقوق شهروندی 
و تسهیل در فرآیند ترخیص وســایل نقلیه توقیفی و برخی خدمات راهور، دیگر نیازی به مراجعه 

حضوری به پلیس نیست.
وی افزود: شهروندان با نصب برنامه »پلیس من« پس از طی مراحل پیش بینی شده در برنامه 
نسبت به ثبت درخواست خود در هر ساعت از شبانه روز اقدام کنند.به گفته وی، فراهم کردن شرایط 
تقســیط جرائم رانندگی با اعطای فرصت یک ساله، امکان ترخیص وســایل نقلیه فاقد بیمه نامه 
شخص ثالث با اخذ تعهد و امکان ترخیص وسایل نقلیه توسط متصرف قانونی با ارائه مدارک وسیله 

نقلیه و اصل قبض پارکینگ از مهم ترین تسهیالت برنامه »پلیس من«است.

رییس پلیس امنیت عمومی استان اصفهان اعالم کرد:

زمان و نحوه فعالیت صنوف پذیرایی در ماه مبارک رمضان
رییس پلیس امنیت عمومی استان اصفهان زمان و نحوه فعالیت صنوف پذیرایی شامل واحدهای 
فروش آش و حلیم، فست فود، رستوران و چلوکبابی ها در ماه مبارک رمضان را اعالم کرد.سرهنگ 
محمد حسن اسماعیلی ضمن تبریک حلول ماه مبارک رمضان گفت: بر اساس هماهنگی های به 
عمل آمده با اتحادیه صنوف پذیرایی اســتان اصفهان به منظور حفظ حرمت روزه داران تمامی این 
واحدها در ایام ماه مبارک رمضان مجاز به فعالیت در ساعات روز نیستند.وی افزود: همچنین طبق 
هماهنگی های صورت گرفته زمان فعالیت واحدهای فروش آش و حلیم از ساعت ۱۵ به بعد وزمان 
فعالیت رســتوران ها و چلوکبابی ها نیز از ســاعت ۱۶ به بعد و فقط به صورت بیرون بر خواهد بود.

رییس پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: همچنین واحدهای فست 
فودی بعد از اذان مغرب )افطار ( تا ساعت 24 مجاز به فعالیت خواهند بود.

رییس پلیس راه استان اصفهان:

 رانندگی در زمان روزه داری
 نیازمند رعایت اصول و قواعد خاص است

رییس پلیس راه فرماندهی انتظامی اصفهان گفت: رانندگی در مــاه مبارک رمضان و در زمانی که 
شهروندان روزه هستند به واسطه شرایط جسمی خاص نیازمند رعایت اصول و قواعد خاصی برای 
پیشگیری از بروز حوادث ترافیکی است.سرهنگ اصغر زارع افزود:  در ایام ماه مبارک رمضان و در 
زمان عصر، خســتگی و خواب آلودگی به دلیل بیداری سحرگاهی و ضعف شامگاهی عامل مهمی 
است که باید به آن توجه شود و تا حدممکن نباید در این حالت پشت فرمان قرار گرفت.وی اظهار 
داشت: رانندگانی که به سمت غرب و یا همان غروب آفتاب رانندگی می کنند بیشتر متاثر از گرما و 
نور مستقیم خورشید خواهند بود زیرا به واسطه نور مستقیم خورشید و خستگی عصرگاهی و دیگر 
موارد از میزان دید آنان کاسته شــده و حوادث احتمالی زمینه سازی خواهد شد.رییس پلیس راه 
استان اصفهان افزود: همچنین روزه داری باعث می شــود که برخی افراد، کمی با افت فشار و قند 
خون مواجه شوند که این امر موجب کاهش تمرکز و هوشیاری آنان می شود و یا در افراد با سن باال 
ممکن است حتی تاری دید رخ دهد.وی با اشاره به احساس اضطراب و لرز و تعریق در روزه داران که 
از نتایج گرسنگی است، گفت: باید در این شرایط تا حد ممکن پشت فرمان خودرو قرار نگرفت زیرا  
تاثیر آن در رانندگی مشهود است که این موضوعات بســیار نادر هستند ولی رانندگی در این شرایط 

برای بیماران خاص به هیچ وجه توصیه نمی شود.   

خبر روزاخبار

رضایت 85 درصدی 
شهروندان اصفهانی از 

خدمات اورژانس 
سرپرســت اورژانــس پیش بیمارســتانی و 
مدیر حوادث اســتان اصفهان رضایت بیش 
از 8۵ درصــدی امدادخواهان از ۱۱۵ اســتان 
اصفهان در سال ۱4۰۰ خبر داد.فرهاد حیدری 
اظهار کرد: تعــداد کل ماموریت های اورژانس 
پیش بیمارســتانی اســتان  اصفهان در سال 
گذشــته، 2۹۳ هزار و 8۵4 مورد بوده است و 
روزانه به طور میانگین ۷۰۰ پیامک نظرسنجی 
برای تماس گیرندگان با گوشــی تلفن همراه 
ارسال شــده اســت. سرپرســت اورژانس 
پیش بیمارستانی استان با ذکر اینکه این تعداد 
پیام کوتاه برای تماس های مشــاوره و منجر 
به ماموریت اورژانس فرســتاده شــده است 
اذعان کرد: ۳۵ درصد از گیرندگان این پیام، به 
نظرسنجی اورژانس پیش بیمارستانی پاسخ 
دادند و رضایــت از عملکــرد اورژانس پیش 
بیمارستانی استان اصفهان بیش از 8۵ درصد 
در سال ۱4۰۰ به ثبت رسیده است.وی با اشاره 
به علت حدود 2۰ درصــد نارضایتی از عملکرد 
اورژانس پیش بیمارســتانی استان، تصریح 
کرد: بیشــترین علت نارضایتی امدادخواهان 
از اورژانس پیش بیمارستانی استان اصفهان 
مربوط به تاخیر در رسیدن آمبوالنس بر بالین 
بیمار بوده است.حیدری افزود: پس از پیگیری 
موارد عدم رضایت از طریــق برقراری تماس 
تلفنی با مخاطب و بررسی زمان های ثبت شده 
مربوط به اعزام اورژانس، اغلب تاخیر در رسیدن 
اورژانس، مربــوط به عدم وجــود آمبوالنس 
دردســترس در محــِل حادثــه بوده اســت.

سرپرست اورژانس پیش بیمارستانی استان 
اصفهان با ذکر اینکه کمبود نیروی انســانی و 
تعطیلی پایگاه های اورژانس پیش بیمارستانی 
از علل اصلی، در دســترس نبودِن آمبوالنس 
اورژانس در یک منطقه میتواند باشــد ادامه 
داد: درصورت در دســترس نبودن نزدیکترین 
آمبوالنِس اورژانس، واحد اعزام و راهبرِی مرکز 
فرماندهی عملیات اورژانس اســتان،اولویِت 
بعدی اعزام را که مسیر دورتری نسبت به محل 
حادثه دارد به محل امدادخواهی اعزام میکند.

معاون توانبخشی بهزیستی استان اصفهان:

13 مرکز آموزشی و توانبخشی در استان به افراد دارای اوتیسم خدمات ارائه می دهند
معاون توانبخشی بهزیستی استان اصفهان گفت: از طریق ۱۳ مرکز روزانه آموزشی و توانبخشی اختالالت طیف اوتیسم در استان اصفهان به افراد مبتال به این 
اختالل در محدوده سنی 2 تا ۱4 سال، در حال ارائه خدمات آموزشی )شامل ABA، TEACCH، تعامل همه جانبه(، توانبخشی )شامل کاردرمانی و گفتاردرمانی(، 
مداخالت حسی، بازی درمانی، موسیقی درمانی، هنردرمانی، نمایش درمانی، فعالیت های ورزشی به افراد نیازمند هستیم.سید کمال صدیقی در پاسخ به این 
سوال که در حال حاضر بهزیستی استان چه اقداماتی برای این دسته از معلوالن دارد ، افزود: بهزیستی در حال حاضر خدماتی مانند پرداخت مستمری، کمک 
هزینه مسکن، تسهیالت اشتغال به خانواده، خدمات آموزشی و حمایتی به خانواده های نیازمند را به خانواده های دارای عضو مبتال به اتیسم ارائه می دهد. ما 
همچنین از طریق ۱۳ مرکز روزانه آموزشی و توانبخشی اختالالت طیف اوتیسم در استان اصفهان به افراد مبتال به این اختالل در محدوده سنی 2 تا ۱4 سال، در 
حال ارائه خدمات آموزشی )شامل ABA، TEACCH، تعامل همه جانبه(، توانبخشی )شامل کاردرمانی و گفتاردرمانی(، مداخالت حسی، بازی درمانی، موسیقی 
درمانی، هنردرمانی، نمایش درمانی، فعالیت های ورزشی به افراد نیازمند هســتیم، این افراد در این مراکز برای ورود به مدارس عادی، استثنایی، دانشگاه و 
جامعه آماده می شوند. همچنین  یک مرکز اقامت موقت در شهرستان خمینی شهر )مرکز سرای پاکان(، از 2 روز تا 2 ماه در سال، خدمات نگهداری از این افراد 

را در زمان هایی که خانواده نیازمند استراحت بوده، ارائه می دهد.

موضوع مناقصه: انتخاب پیمانکار جهت اجرای امور خدمات شهری در بخشی از شهر قمصر با حداکثر مساحت سطح رفت و روب و تنظیف و 
سایر امور خدمات شهری )شامل برداشت خاک، نخاله های ساختمانی، شاخه و برگ درختان، الیروبی انهار رو بسته همچنین شستشوی المانهای 

شهری بر اساس دستور کار دستگاه نظارت( مطابق مشخصات مندرج در اسناد و مدارک و شرایط مناقصه و قرارداد منضم.

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ )سیصد میلیون( ریال به صورت ضمانتنامه بانکی با اعتبار حداقل سه ماهه یا سپرده نقدی در وجه 
تمرکز وجوه سپرده شهرداری قمصر نزد بانک ملی قمصر.

مهلت دریافت اســناد حداکثر تا تاریخ ۱4۰۱/۰2/۶ از واحد امور قراردادها، مهلت قبول پیشنهادات حداکثر تا تاریخ ۱4۰۱/۰2/۰۷ و بازگشایی پاکتها در 

مورخ ۱4۰۱/۰2/۰8 در محل شهرداری قمصر خواهد بود. 

- هر گاه برندگان اول تا سوم مناقصه، حاضر به عقد قرارداد در مهلت مقرر نشوند، سپرده شرکت در مناقصه ایشان به ترتیب ضبط خواهد گردید.

- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.

- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج شده است.

تلفن: 55۶42345 )031( 

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
شهردار ی قمصر

مجتبی ولی پناه – شهردار  قمصر م الف:1298122

نوبت دومنوبت اول
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توافقبا»اریکتنهاخ«؛

سرمربی بعدی منچستریونایتد انتخاب شد
دیویداورنشتاین،خبرنگارمشهورمدعیشدمنچستریونایتدبااریکتنهاخبهتوافقکاملرسیده
است.دراوایلفصلوبعدازقطعهمکاریبااولهگونارسولسشربودکهمدیرانباشگاهمنچستریونایتد
بارالفرانگنیکآلمانیوباتجربهبهعنوانگزینهموقتوتاپایانفصلبهتوافقدستیافتند.ازهمان
مقطعاخباروشایعاتزیادیدرموردسرمربیبعدیاینباشگاهپرهوادارمنتشرشدوحاالبهنظر
میرسدقطعاشاهدحضوراریکتنهاخ،روینیمکتشیاطینسرخدرفصولپیشروخواهیمبود.
اخبارحاکیازآناستکهمدیرانباشگاهمنچستریونایتدبااریکتنهاخبهتوافقرسیدهاندواوقطعا
فصلبعددراولدترافوردفعالیتخواهدکرد.قراردادتنهاخباشیاطینسرخچهارسالهخواهدبودواز
فصلتابستانآغازمیشود.البتهاینخبرفعالبهصورترسمیاعالمنخواهدشد،زیرامدیرانیونایتد
برایباشگاهآژاکسواریکتنهاخاحترامقائلبودهونمیخواهندتمرکزاینسرمربیهلندیرابه
همبزنند.آژاکسدرادامهفصلفینالجامحذفیرادرپیشداشتهوبهدنبالکسبعنوانقهرمانی
درلیگفوتبالاینکشورخواهدبود.اریکتنهاخدرسالهایاخیرروینیمکتاینباشگاههلندی
عملکرددرخشانیداشتهوحتیدرسال2019فاصلهایتارسیدنبهفیناللیگقهرماناننیزنداشت.


بیرونپاییکهبهموزههاتعلقدارد

واکنش ها به پاس گل غیرقانونی »مودریچ«!
پاسگلفوقالعادهلوکامودریچدربازیبرابرچلسی،موجیازحیرتوتحسینکاربرانرابهدنبال
داشتهاست.برایهوادارانرئالمادریدکهبارهاجادویبرنابئورادیدهبودند،بازگشتبهمسابقهای
کهسهگلدرآندریافتکردهاند،غیرممکننبود.مخصوصاکهبهثمررسیدنیکگلمیتوانسترئال
رابهبازیبرگرداند.پیشترهمبادیدنتصاویریازرختکنرئال،مشخصشدهبودکهحتیدرشب
بازگشترویاییبرابرپاریسنژرمنباهتتریککریمبنزماوالبتهباوجودکاپیتانیاو،لیدررختکن
رئال،لوکیتاست.هافبک۳۶سالهکروات،درستدرلحظاتیکهحذفازچمپیونزلیگمثلآوارروی
ذهنرئالیهاخرابشدهبود،واردمعرکهشدوبایکپاسگلبهیادماندنی،ورقرابرگرداند.وقتی
درکنارههایزمینداویدآالباتوپانگولوکانتهرابهسمتزمینچلسیبرگرداند،فقطیکنفردرزمین
وجودداشتکهمیدانستقراراستچهاتفاقیبیفتد!بهراستیکهلوکامودریچچندثانیهایازبقیه
بازیکنانجلوتراست.اوقبلازاینکهمارسلوصاحبتوپشود،باعلمبهاینکهتوپقراراستبهاوبرسد،
نقشهبعدیراهمریختهبودومحوطهجریمهرارصدمیکردتامسیرفراررودریگورامترکند.ثانیهای
بعدباقرارگرفتندرفضایکافی،مارسلوتوپرابهاومیدهدونوبتبهثبتچشمنوازترینپاسگل
عصرحاضردرچمپیونزلیگمیرسد.مودریچبایکنگاهدوبارهبهمحوطهجریمه،طوریبابیرونپا
توپرادردهانهدروازهبهرودریگومیرساندکهاگرقراربودبینندگانتلویزیونیبافلشمحلارسال

پاسرابهمحلفرودتوپوصلکنند،ازانجامشباچنیندقتیعاجزمیماندند!


انگشت اتهام توخل؛ داور کنار »آنچلوتی« می خندید!
توماستوخل،سرمربیآلمانیچلســیدرپیحذفبرابررئالمادرید،رفتارداوربازیپسازاتمام
مسابقهرازیرسوالبرد.اوبهگلمردودتیمشهماعتراضداشت.چلسیکهدربازیرفتیکچهارم
نهاییلیگقهرمانانبازیرادرزمینخود1-۳بهرئالباختهبود،نمایشفوقالعادهایبرابررئالداشت
وتادقیقه80توانست0-۳پیشبیفتد؛اماروییکغافلگیریرودریگوسانترتماشاییمودریچرابهگل
تبدیلکردتابازیبهوقتهایاضافهبرود.دقیقه۶وقتاضافهاول،کریمبنزماگلدومرئالرازدودر
نهایتچلسیباوجودبرتری2-۳ازلیگقهرمانانحذفشد.درجریاناینبازیچلسییکگلهم
زدکهبادخالتVARمردوداعالمشد.توماستوخل،سرمربیچلسیهمازمارسینیاک،داورمسابقه،
بهخاطراعتراضاتشدیدشکارتزردگرفت.توخلدرپایانبازیبسیارعصبانیبودوگفت:»4گل
زدیموشانسهایبیشترینسبتبهرئالخلقکردیمولیدرنهایتچندانخوششانسنبودیم.

  رییس هیئت فوتبال استان مطرح کرد:

»صفر«، نمره فوتبال اصفهان در زیرساخت ها

رییسهیئتفوتبالاســتاناصفهانگفت:درحوزهزیرساختهاصفر
هستیم.علیطاهریدرخصوصمشکالتفوتبالساحلیونبودزمین
استانداردکهمنجرشــدهتیمفرشحداددرخارجازاصفهانبازیکند،
گفت:فوتبالاصفهانخألهایزیادیداردکهنداشــتنزمیناستاندارد
فوتبالســاحلییکیازآنهاســت.بهجراتمیتوانگفتدرحوزهزیر
ساختهاصفرهســتیموبایدتالشکنیمباکمکمســئوالناستانبه
حداقلهابرســیم.رییسهیئتفوتبالاســتاناصفهــاندرخصوص
شروعکارمدارسفوتبالوضوابطحاکمدرآنهاگفت:زمانآمدنمنبه
هیئتفوتبالدرستزمانیبودکهشیوعویروسکرونابسیارشدیدبود
وهمهچیزراتحتتاثیرخودقراردادهبود؛ردههایپایهوجوانانیکیاز
ردههایآسیبدیدهدراینمدتمحسوبمیشد.طاهریگفت:امسال،
کمیتهجوانانهیئتدراختیارفردیازمدیرانارشدآموزشوپرورشو
فوتبالیستهایقدیمیاستکهبهنوعیاستخوانخوردهفوتبالاست،
امیدواریمبادیدگاههــایخوبومتفاوتیکهویدارد،شــاهداتفاقات
خوبیدرردهپایهوجوانانباشیم.ویدربارهمیزبانیمسابقاتفوتسال
جامباشگاههایآسیاگفت:باتوجهبهانصرافکشوراماراتدرخصوص
رقابتهایفوتسالجامباشگاههایآسیاودرخواستباشگاهگیتیپسند،
نامهایبهفدراســیوندادهشــدوچونمهدیتاجهنوزریاستکمیته
فوتسالآسیارادراختیاردارد،درصورتبرگزارشدناینمسابقات،شانس

زیادیبرایگرفتنمیزبانیداریم.طاهریدربخشدیگریازنشستبا
خبرنگارانهمدررابطهبااتفاقاتمشــهدوپیگیریچراییایناتفاقات
ازسویاعضایمجمع،گفت:متاســفانهاتفاقخوبینبودودرادامههم
بازتابخوبیبهدنبالنداشتومتولیفوتبالاستانخراسانرضویباید
گزارشیرابهفدراسیونارائهدهدتاآنهاهمجوابگویمسئوالنکشوری
واعضایمجمعباشند.اعضایمجمعفدراسیونبا۳2امضادرخواست
بررسیاتفاقاتمشهدوشفافســازیدراینزمینهرادادند.امیدواریم
دیگرشاهدچنیناتفاقاتینباشیم.ویدرپاسخبهاینسوالکهباتوجه
بهپیشنهادمیزبانیاصفهان،چرااینمسابقهدرمشهدبرگزارشد؟گفت:
FIFAوAFCباتوجهبهاینکهاینرویدادبینالمللیتلقیمیشــودو
نظارتویژهایرویآنداشتند،قبولیمیزبانیمستلزمهماهنگیبین
مسئوالنسازمانهایاجراییازجملهاستانداری،شهرداری،ستادکرونا،
ادارهکلورزشوجوانانو…بــودوهمچنیناحتیاجبهتامیناعتبارات
برایمیزبانیداشــت.بنابهمدتزمانکوتاهیکهاززمانارسالنامهدر
تاریخ2۵بهمنماهبههیئتفوتبالاستانوضرباالجلهفتروزهوجود
داشتوهمچنینعزلرییسفدراسیوندراینزمانودرنهایتبابررسی
تمامجوانبومیزبانیهایبسیارخوباصفهاندررویدادهایگذشته،
بهایننتیجهرسیدیمزمانکافیبرایهماهنگیهاوسایرمواردکماست

وممکناستاتفاقاتخوبیدراصفهانرخندهد.

خبر  روز

 حمایت داوران فوتبال ایران از »خسروی« در مقابل
 فرهاد مجیدی

داورانفوتبالایرانباانتشارپستیهاییدرفضایمجازیبهحمایتازعضوکمیتهداورانپرداختهاند.
استقاللدررقابتهایجامحذفیمقابلنساجیدرضرباتپنالتیشکستخوردوازگردونهمسابقات
حذفشد.فرهادمجیدی،پسازشکســتتیمشدررقابتهایجامحذفیگفت:دیگرپیشبینی
نمیکردیمکهبازیکنماگلبزندوداورآنرامردوداعالمکند.حاالهمهکارشناسانیکهبافدراسیونفوتبال
کارمیکنندمیگویندکهتصمیمداوردرستبودوبقیهمیگویندداوراشتباهکرد.مجیدیگفته:داوریکه
دردهه80وزمانیکهمنخودمبازیمیکردمشیتیل)هدیه(گرفتهبودویکبازیرادرآوردهبودوبه
همیندلیلمحرومهمشدهبود،حاالارتقاپیداکردهودرتلویزیوننظرکارشناسیمیدهد.نمیدانموی
باچهروییچنینکاریمیکند.پسازآنباعلیخسروی،عضوکمیتهداورانفدراسیونفوتبالتماس
گرفتهشدواوگفت:جوابآدمهایبیادبوبیسوادرانمیدهد.پسازجداللفظیاین2،جامعه
داوریفوتبالایرانبهحمایتازعلیخسرویپرداختندوپستهاییدرفضایمجازیمنتشرکردند.



تحرکات مشکوک با اسم رمز »کریمی« علیه پرسپولیس
درحالیکهرضادرویش،مدیرعاملباشگاهپرسپولیسدرمصاحبههایاخیرخودبارهااعالمکردهاست
کهحامییحییگلمحمدیاست؛اماهمچنانبرخیتحرکاتعجیبدرموردکادرفنیاینتیموجود
دارد.اینجریانبهخصوصبعدازحذفپرسپولیسازجامحذفیبیشترازقبلدرحالخودنماییاست
وهرروزیکمربیبهعنوانجانشینفصلبعدگلمحمدیمطرحمیشود.ازبرانکووکریمیگرفتهتا
تارتارومحمدربیعی.ایندرحالیستکهچندروزپیشدرویشوگلمحمدیجلسهایسهساعتهباهم
داشتندوباشگاهازگلمحمدیحمایتکرد؛امابازهماخباریمبنیبرمذاکرهاینباشگاهباعلیکریمی
مطرحشدکهپیگیریهایخبرنگارآخرینخبرازباشگاهنشانمیدهدکهمذاکرهباکریمیصحتندارد.



طعنه سنگین »فغانی« به فرهاد مجیدی
علیرضافغانیباانتشاریکاســتوریدرحمایتازعلیخسرویبهفرهادمجیدیطعنهزد.پس
ازگذشــت2روزازحرفهایمجیدی،علیرضافغانیبهحمایتازعلیخســرویپرداختوبه
مجیدیطعنهزد.ویدراستوریخوددروصفخسروینوشت:»رویدادهاییتویفوتبالدیدی

کهخیلیهاتویرویاشونهمندیدند!«


فردوسی پور برای جام جهانی به تلویزیون برمی گردد؟
رییسفراکسیونورزشمجلسمدعیشد:آقایرییسجمهور،رییسمجلسورییسصداوسیما
موافقبازگشت»عادلفردوسیپور«بهتلویزیونهستند.مهدیفروردین،رییسفراکسیونورزش
مجلسگفت:عادلفردوسیپوریکیازســرمایههایصداوسیماوچهرهمردمیاست.دراینباره
باآقایرییسجمهور،رییسمجلسورییسصداوسیماصحبتشدهاست.هیچمشکلیبرای
بازگشتازنظرآقایانوجودنداردوحتیآقایرییسجمهورهماستقبالکردندونسبتبهآننظرو

ذهنیتیمثبتدارند.یکاختالفنظرمدیریتیوجودداردکهآنهمحلخواهدشد.


مدافع مصدوم التعاون به بازی با سپاهان می رسد؟
کادرپزشکیباشگاهالتعاونعربستاندرتالشاست»معتزهوساوی«مدافعاینتیمرابهبازیباسپاهان
برساند.تیمهایفوتبالالتعاونعربستانوســپاهانایرانبامدادجمعهدرروزسومازمسابقاتلیگ
قهرمانانآسیابهمصافهمخواهندرفت.طبقاعالمروزنامه»الریاضیه«عربستان،باشگاهالتعاوندر
تالشاستتا»معتزهوساوی«مدافعاینتیمراکهدچارآسیبدیدگیشده،بهبازیباسپاهانبرساند.

مستطیل سبز

مغانلو:

 سپاهان کاری به نام
 رقبا ندارد

مهاجمتیمفوتبالســپاهاناصفهانگفت:
کاریبهنامرقبانداریمودرهرمســابقهتنها
برایبردبهزمینمیرویم.تیمفوتبالسپاهان
اصفهاندرگــروهDلیگقهرمانانآســیابا
تیمهایپاختاکورازبکستان،الدحیلقطرو
التعاونعربستانرقابتداغیبرایصعودبه
مرحلهبعدیدارد.نتیجهگیریعالیشاگردان
محرمنویدکیادربــازیاولکهبایککامبک
فوقالعادههمراهشد،همهاهالیفوتبالرابه
ادامهراهطالییپوشاناصفهانامیدوارکرد.
اینتیماگرچهدریازیدوموبرخالفجریان
بازییکبرصفرشکستخورد؛امانمایش
خیلیخوببازیکنانشنشاندادکهمیتواند
همچنانشــانسبزرگوحتــیاولصعود
باشد.شــهریارمغانلو،مهاجمگلزنسپاهان
کهدربازیاولدبلکردوبهخوبیزمینهساز
یکبازگشترویاییشد،دربارهشانسصعود
ســپاهانگفت:گروهمایکیازسختترین
گروههاســت.همهتیمهامدعیهستند؛اما
ماهمسپاهانهستیمومیخواهیمنماینده
خوبیبرایفوتبالایرانباشیم.بازیبهبازی
پیشمیرویموازاالنفقطبهبازیبعدیبا
التعاونفکرمیکنیم.مغانلوافزود:التعاوناز
تیمهایخوبتورنمنتاستکهحتیدربازی
اولتوانستالدحیلراشکستبدهد.آنها
میزبانهستند.ازانگیزهباالییبرخوردارندتا
دراینمسابقاتبتوانندموفقعملکنند؛اما
کاریبهنامرقبانداریمودرهرمســابقهتنها
برایبردبهزمینمیرویم.حتماالتعاونتیم
خوبیاستکهتوانستهازبینتیمهایخوب
عربستانیبهلیگقهرمانانبیاید.بااینحال
فقطتمرکزمارویپیروزیدربازیمقابلاین
تیماســت.بازیکنانمادراینبازیهانشان
دادندکههیــچچیزیازبازیکنــانتیمهای
دیگرکمندارنــدوهمهیکدلهســتیمتابه
موفقیتبرسیم.تمامتالشمانرامیکنیم
نمایندهخوبیبرایایرانباشیموبتوانیمدل
هوادارانسپاهانوایرانیهاراباموفقیتشاد
کنیم.امیدوارمخداکمککندتابتوانیمدراین

بازیهاموفقباشیم.

فوتبال جهان

وز عکس ر

انگار ما به »رونالدو« 
بدهکار هستیم!

مادِرپســریکهکریســتیانورونالدو
موبایلشراشکســتمدعیشداین
فوقســتارهفوتبالبهپســرشحمله
کردهوســپسطوریرفتــارکردکه
انگاربهاومدیونهســتند!ساراکلی
گفتکهپسراوتیســمیاش»جیک
هاردینــگ«14ســاله،نمیخواهدبا
اینبازیکنمالقــاتکند،زیرارونالدو
گوشــیموبایلشراازدستشپرت

کردوانداخت.

انتقادتندرییستنیسازشرکتتوسعه:

 با واگذاری زمین ها، فاتحه تنیس خوانده شد
رییسفدراسیونتنیسکشورمانگفت:متاســفانهبامبالغنجومیدرمزایده،زمینهایتنیسباشگاهانقالبدســتبهنابودیتنیسزدهشدهاست.داود
عزیزیباابرازتاسفازمزایدهزمینهایمجموعهورزشیانقالب،گفت:باپایانزمانمزایدهزمینهایمجموعهمذکور،متاسفانهشاهدواگذاریاینزمینها
باقیمتهاینجومیبهبخشخصوصیبودیموبهاعتقادمنباایناقدام،فاتحهتنیسبهخصوصدربحثهمگانی،خواندهشد.ویافزود:بابرگزاریاین
مزایدهبامبالغنجومیکهتنهاهدفآن،صرفاانتفاعمالیاست،تنها4درصدازجامعهمیتوانندازامکاناتتنیسمجموعهانقالباستفادهکنند.ازطرفی،بدون
شکبهرهبرداراناینمجموعهبهناچارمجبورخواهندبودبرایتامیناجارههایسرسامآور،نرخاجارهزمینهاراچندبرابرافزایشدهندوباتوجهبهباالبودن
نرخارزوبهطبعآن،گرانیتجهیزاتولوازمتنیس،شاهدکاهششدیدعالقهمندیبهاینرشتهونابودیآندرآیندهخواهیمبود.عزیزیتصریحکرد:باتوجه
بهاصلسومقانوناساسیمبنیبرآموزشوپرورشوتربیتبدنیرایگانبرایهمه،بااینمزایدهمیتوانبهجراتگفتکهپایبندیبهایناصلوجودندارد

وبندهبهشخصهانتقادخودرابهشرکتتوسعهونگهداریاماکنورزشیاعالممیکنم.

ایراندومینکشــورنزدیکبهمیزبانجامجهانی
2022اســتکهبایددرگروهBباتیمهایانگلیس،

آمریکاوبرندهپلیآفاروپادیدارکند.
جامجهانیقطربرایبرخیکشورهانزدیکوبرای
برخیدورخواهدبود.بادرکفاصلههایجغرافیایی،
تیمهایصعودکردهبایدمستقیمازکشورخودشان
بهدوحهبروند.نزدیکیبرخیکشورهاعالوهبراینکهاز
نظرآبوهواییبهسودآنهاخواهدبودباعثمیشود
کهبازیکناناینکشــورهامســافتکمتریرابرای
حضوردرقطرطیکنند.قطردرغربآسیاواقعشده،
درنگاهاولبهنظرمیرسدکهازکشورهایآمریکایی
دوراستوالبتهبهسایرآســیاییها،اروپاییهاو
آفریقاییهانزدیکتراست.بهاینترتیبتیمهای

آمریکایجنوبیبایدزمانزیادیبرایحضوردراین
رقابتهاطیکنند.دورترینکشوربهمحلبرگزاری
جامجهانیمکزیکاســت،زیرابیــشاز14هزار
کیلومتربینمکزیکوسیتیودوحه،پایتختقطر
فاصلهوجوددارد.پسازآناکوادور،باتقریبا14000
کیلومتردرردهدوماستودرردهسومآرژانتینکه
باکمیبیشاز1۳هزارکیلومتــرازبوئنوسآیرس
بهدوحهدراینردهقرارگرفتهاســت.البتهاگرپرو
ازطریقپلیآفموفقبهکســبصعودشود،اولین
تیمدرلیستخواهدبود.فاصلهلیماتادوحه14400
کیلومتراست.اگردرموردتیمهاییصحبتکنیمکه
باحداقلزمانبهقطرسفرمیکنند،بایدبهعربستان
ســعودیرقیبآرژانتیندرگروهCاشارهکرد.این

کشــورتقریبا۵00کیلومترباقطرفاصلهدارد.دررده
دومایراناستکهبابیشاز1000کیلومترفاصلهدر
ردهدومقرارگرفتهودرردهسومصربستاناستکه
درفاصله۳۵00کیلومتریمیزبانجامجهانیقرار
دارد.اماراتمتحدهعربی،یکــیدیگرازتیمهایی
اســتکهدرپلیآفبازیخواهدکردوتقریبا400
کیلومترباقطرفاصلهداردودرصورتصعوددررتبه

نخستنزدیکترینکشورهاقرارمیگیرد.

ایران؛ دومین کشور نزدیک به میزبان جام جهانی

برایاستراحتبهبازیکنانتیم؛

احتمال مواجهه با ترکیبی 
متفاوت از سپاهان

طالییپوشــاناصفهانیبامدادروزجمعه2۶فروردین
ماه)فردا(بهمصافالتعاونعربستانمیروند.

پسازمصــافباصنعتنفتآبادانکــهروزدوازدهم
فروردینبرگزارشد،اعضایتیمفوتبالسپاهانبایکی
دوروزاستراحتکولهبارسفرینسبتاطوالنیبهمقصد
عربستانرابستندوشــبهجدهمفروردیندراولین
دیدارمرحلهگروهــیلیگقهرمانانآســیابهمصاف
پاختاکوررفتند؛دیداریکهدرپایانبانتیجه۳بریکبه

سودشاگردانمحرمنویدکیاخاتمهپیداکرد.
پسازاینمسابقهنیزبالفاصلهسپاهانیهابرایحضور
دردیداربرابرالدحیلریکاوریکردندوکادرفنیتیماز
همانترکیبدیداربرابــرنفتآبادانوپاختاکوردراین
مســابقههماســتفادهکردتاحاالودرآستانهسومین
دیدارطالییپوشــاناصفهانیدرلیگقهرمانانآســیا
احتمالایجادتغییردرترکیباصلیســپاهانبیشاز

هرزماندیگریباشد.
رشیدمظاهری،امیدنورافکن،نژادمهدی،گولسیانیو
اسماعیلیفردراینچهارمسابقهتشکیلدهندهسنگر
دفاعیسپاهانبودهاندوانتظارمی روددراولینمصاف
باالتعاون،محرمنویدکیاحداقلبــهیکیازمدافعین
وسطشاستراحتبدهدوازعزتپورقازیامهدیزاده

درترکیباصلیبهرهببرد.
درخطمیانینیزدرســهبازیگذشــتهمحمدکریمی،
سروشرفیعیوفرشاداحمدزادهبازیکردهاندواین
احتمالوجــودداردکهجاللعلیمحمدیویاســین
سلمانیدراینبخشاززمینجانشینبازیکناناصلی

سهبازیگذشتهشوند.
درنهایتبهخطهجومیمیرســیم؛جاییکهسجادو
حسینیدردوبازیگذشتهبهعنوانوینگرچپوراست
بازیکردهاندوشــهریارمغانلوهــممهاجمهدفتیم
بودهاســت.میالدجهانیورضامیرزاییدوبازیکندر
دسترسنویدکیادراینپستهستندواحتمالحضور
ثابتجهانیدرمصافباالتعاونبهجایحســینییا

شهباززادهاصالکمنیست.
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فرود اضطراری پرواز کیش - تهران در فرودگاه اصفهان
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: یکی از موتورهای هواپیمای پرواز کیش - تهران 
از مدار خارج شده بود.منصور شیشه فروش اظهار کرد: این پرواز ساعت ۲۳ و ۳۵ دقیقه در فاصله 

۴۰ مایلی اصفهان به دلیل از دست دادن یکی از موتورها ،اعالم وضعیت اضطرار کرده است.
وی افزود: پرواز کیش - تهران ساعت ۲۳ و ۵۰ دقیقه به سالمت در فرودگاه شهید بهشتی اصفهان 
فرود آمد. مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت:  این پرواز دارای ۱۷۴ مسافر بوده که 

همگی آن ها  در ساعت ۳ و ۲۸ دقیقه بامداد با هواپیمای جایگزین راهی تهران شدند.
 

تمدید مهلت ثبت نام در مسابقه کتاب سه دقیقه ای 
تمامی دانشجویان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، برای شرکت در مرحله ی استانی دومین 
دوره »مسابقه ملی کتاب ســه دقیقه ای« که به همت معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی اصفهان 

برگزار می شود، فقط تا پایان فروردین ماه سال جاری فرصت دارند.
سمیرا قاسمی، مدیر انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان با اعالم این خبر گفت: ترویج فرهنگ کتاب 
و کتاب خوانی و آشنایی با جدیدترین آثار تولیدشــده در حوزه  کتاب، یکی از مسائل مهم فرهنگی 
اســت که همواره صاحب نظران و اندیشمندان بر آن تأکید داشــته اند و اهمیت این امر، در فضای 

دانشگاه دو چندان است.
وی ادامه داد: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی با این هدف و برای آشنایی و انس دانشجویان 
با کتاب و به اشتراک گذاشتن تجربه های کتاب خوانی آنان، »مســابقه  ملی کتاب سه دقیقه ای« 
را طرح ریزی کرده و معاونت فرهنگی جهاد دانشــگاهی واحد اصفهان نیز مجری برگزاری مرحله  

مقدماتی این مسابقه در استان اصفهان است.
مدیر انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان خاطرنشان کرد: این مسابقه، دارای دو بخش اصلی و ویژه 
با موضوع »آزاد« و »شهر و مطالعات شهری« است و اولویت، چه در بخش ویژه و چه در بخش آزاد 
آن، با کتاب هایی است که در دو سال اخیر به چاپ رســیده و یا به لحاظ تاریخی، فرهنگی و علمی 
اثرگذار باشند.وی افزود: دانشجویان تمامی مقاطع تحصیلی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی 
سراسر استان اصفهان برای شرکت در این مسابقه تا پایان فروردین ماه فرصت دارند با مراجعه به 

نشانی https://reg.jdisf.ac.ir/pb/  نسبت به ثبت نام اقدام کنند.
   

شیخ صنعان به روایت افسان سرا  
روایتی تازه از قصه شیخ صنعان عطار نیشابوری، پنجشــنبه ۲۵ فروردین در موسسه افسان سرا 
برگزار می شود.زهرا معینی فرد، مدیر مرکز افسان سرا گفت: افسان سرا نخستین مرکز قصه گویی 
برای بزرگسال در ایران است که از آغاز تاسیس )سال ۱۳۹۶ ( تاکنون در کنار برنامه های آموزشی و 

پژوهشی ده ها جلسه و محفل قصه گویی با عناوین و موضوعات مختلف برگزار کرده است.
وی با بیان اینکه نشست های قصه گویی این مرکز به شکل پیوسته با هدف معرفی صحیح قصه ها 
و ادبیات فارسی به عنوان یکی از مهم  ترین گنج های نهفته در این سرزمین و میراث فرهنگی دنبال 
می شود، ادامه داد: شب های قصه که به شکل ماهانه برگزار می شود، با عنوان »قصه گوها در راهند« 
در دو سال نخست فعالیت های این مجموعه با اســتقبال مردم برگزار شد و پس از آن برنامه های 
ویژه آیینی و ســنتی در ســالن ها، محافل علمی، دانشگاه ها و آثار تاریخی شــهر اصفهان و دیگر 
شهرهای ایران دنبال شد.معینی فرد با توضیح اینکه از سال ۱۴۰۰ نشست های هفتگی این موسسه 
با عنوان کرســی قصه با حضور عالقه مندان و قصه گویان مختلف برگزار و امسال این دورهمی ها با 
عنوان »به وقت قصه« دنبال شد، افزود: نخســتین برنامه قصه گویی افسان سرا به مناسبت ماه 
رمضان و همزمانی با گرامیداشت عطار نیشابوری ۲۵ فروردین ماه ساعت ۱۷ با روایت قصه شیخ 
صنعان برگرفته از منطق الطیر عطار، قصه گویی و سخنرانی مهرداد موسوی، پژوهشگر تاریخ درباره 
مرگ عطار در طوفان حمله مغول و نگاهی به زندگی عطار و حمله مغول به ایران برگزار خواهد شد.  

روز گذشته جلسه بررسی پروژه های شاخص عمرانی 
شهرداری اصفهان برگزارشد. علی قاسم زاده، شهردار 
اصفهان در این نشســت با اشــاره به اولویت های عمرانی شهرداری 
اصفهان در سال ۱۴۰۱گفت: »احداث خط دو قطار شهری، اتمام رینگ 
چهــارم حفاظتــی و مرکــز همایش هــای بین المللــی در اولویت 

فعالیت های شهرداری اصفهان قرار دارد.«
شهردار اصفهان اظهار کرد: همفکری و تبادل نظر بخش های مختلف 
شــهرداری با مدیران پروژه های عمرانی، اجرای طرح های نیمه تمام 

را تسریع می بخشد.
وی با اشــاره به احداث رینگ چهارم حفاظتی، افزود: نقطه آغاز این 
پروژه بزرگ در منطقه ۱۵ شــهرداری در محله خاتون آباد است که در 
این جلســه مقرر شد تدابیری برای تســریع در آزادسازی این محور 
اندیشــیده شــود تا پروژه هر چه زودتر تکمیل و در اختیار مردم قرار 

گیرد.
شهردار اصفهان با اشاره به پروژه تقاطع شــهدای ورزشکار فرزانگان، 

گفت: مهم ترین مشکل پیش روی اتمام و پیشرفت این پروژه مباحث 
مربوط به جابه جایی تاسیسات زیرساختی چون خطوط گاز، برق، آب 

و فاضالب است.
وی ادامه داد: در جلســه مقرر شد با ســازمان آب و فاضالب تعامل 
برقرار شــود تا حداکثر ظرف چهار ماه خطوط فاضالب جابه جا و این 

پروژه به اتمام برسد.
قاسم زاده با اشــاره به احداث مرکز جامع توانمندســازی باغ فدک، 
خاطرنشــان کرد: در خصــوص تعیین بهره بــردار این مرکــز، نحوه 
دیوارکشی حفاظتی به دور این مرکز، اجرای ساختمان اداری و اصالح 
دقیق محوطه بحث و تبادل نظر و در نهایت تعیین تکلیف شده است 

و احداث پروژه در مراحل پایانی قرار دارد.
وی در توضیح مهم ترین پروژه های شــاخص عمرانی که شــهرداری 
اصفهان اهتمام ویژه ای برای تکمیــل و اتمام آن ها دارد، تصریح کرد: 
احداث خط دو قطار شــهری، اتمام رینگ چهــارم حفاظتی و مرکز 
همایش های بین المللی در اولویت فعالیت های شــهرداری اصفهان 

قرار دارد، در این راســتا پیگیری های خاصی در ایــن زمینه خواهیم 
داشــت؛ البته این بدان معنی نیست که نســبت به دیگر پروژه های 
عمرانی بی تفاوت باشیم، قطعا در سال ۱۴۰۱ از سوی شهرداری اصفهان 
پروژه های عمرانی جدید آغاز خواهد شد و فضاهای جدیدی را به شهر 

تقدیم می کند.

اجرای 1,100 میلیارد تومان پروژه  عمرانی در شهر اصفهان
معاون عمران شهری شــهردار اصفهان  نیز در خصوص مصوبات این 
نشســت گفت: در حال حاضر بــرای پروژه های عمرانی فعال شــهر 
اصفهان ۱۱۰۰ میلیارد تومان قرارداد منعقد شده که ۳۰۰ میلیارد تومان 
آن متعلق به مرکز همایش های بین المللی، ۲۲۰ میلیارد تومان مربوط 
به رینگ چهارم و مابقی مربوط بــه پروژه های خرد عمرانی در مناطق 

پانزده گانه شهرداری است.
ایرج مظفر اظهار کرد: در این جلسه سه پروژه رینگ چهارم حفاظتی 
شهر، تقاطع ورزشکار و مرکز جامع توانمندسازی بررسی و در خصوص 
راهکارهای رفع مشکالت در مســیر اجرای این پروژه ها بحث و تبادل 

نظر شد.
وی ادامه داد: ارائه راه حل برای تامین منابع مالی و آزادسازی سریع تر 
رینگ چهارم ترافیکی از جمله مســائلی بود که در این جلسه مطرح 
شــد، زیرا این پروژه بار مالی هنگفتی به شــهرداری اصفهان تحمیل 
می کند، بنابراین مقرر شد کمیته ای ویژه متشکل از شهرداری منطقه 
۱۵، معاونت عمرانی و شهرسازی شهرداری، مسئوالن مالی شهرداری 
و اعضای کمیسیون عمرانی شورای اسالمی شــهر تشکیل تا مسائل 

مالی پروژه سریع تر پیگیری شود.
معاون عمران شهری شــهردار اصفهان با بیان اینکه تنها ۳۰ درصد از 
پروژه تقاطع ورزشکار باقی مانده اســت، گفت: از مهم ترین معارض 
اتمام این پروژه جابه جایی تاسیســات شهری خاصه شبکه فاضالب 
اســت که در این جلســه تصمیم گرفتــه شــد اداره آب و فاضالب با 
شهرداری اصفهان در یک همکاری مشــترک طی چند ماه آینده این 

مسئله را حل کنند تا پروژه تکمیل شود.
معاون عمران شــهری شهردار اصفهان خاطرنشــان کرد: اتمام مرکز 
جامع توانمندســازی، آزادســازی و اجرای بخشــی از رینگ چهارم 
حفاظتی )کیلومتر صفر تا ۹(، تکمیل مرکز همایش های بین المللی، 
افتتاح چندین فرهنگســرا و ورزشــگاه در مناطق مختلف شهرداری، 
اتمام تقاطع ورزشــکار فرزانگان و آغاز تقاطع آیت ا... غفاری از جمله 

پروژه های فعال در سال ۱۴۰۱ است.

اخبار

رییس سازمان بسیج هنرمندان اصفهان:

جهاد تبیین یکی از رسالت های هنرمندان است
رییس سازمان بسیج هنرمندان استان اصفهان گفت:جهاد تبیین به عنوان یکی از رسالت های این 
روزهای هنرمندان محسوب می شود و فعالیت های هنری یکی از مهم ترین عرصه ها در این زمینه 
است.علیرضا عسگری زاده افزود: رهبر 
معظم انقالب در ۱۸ ماه اخیر بیش از ۲ 
هزار بار از کلمه جهاد تبیین و مشتقات آن 
استفاده کردند.وی ادامه داد: رهبر معظم 
انقالب در دیدار اخیر بــا کارکنان نیروی 
هوایی فرمودند که عکسی که سال ۵۷ از 
حضور همافران نیروی هوایی منتشر شد 
مصداق اصلی جهاد تبیین است و مردم 
با این اتفاق امیدوار شدند و کادر نیروی 
هوایی با امام)ره( بیعت کردند که این در 
راستای نهضت تواصی و توصیه به خیر محسوب می شود.رییس سازمان بسیج هنرمندان استان 
اصفهان اظهار داشــت: هنرمند با هنر خود می تواند عرصه ای برای توصیه به صبر و توصیه به حق 
ایجاد کند.وی با بیان اینکه یکی از رسالت های مهم هنر تولید حس است ، افزود: هنر می تواند حس 
امیدواری را در جامعه ایجاد کند و یا حس یأس و پوچی و ناامیدی را از بین ببرد.رییس ســازمان 
بسیج هنرمندان استان اصفهان با بیان اینکه هنر زیبایی ها را در دید انسان ها قرار می دهد و کاستی 
ها را پر رنگ می کند، ادامه داد: نگاه جدید و هنری منطبق بر هنر حقیقت به عنوان رسالت اصلی ما 
در بسیج هنرمندان و تبیین هنر متعهد به حقیقت است.  عسگری زاده با گرامیداشت یاد و خاطره 
شهید آوینی افزود: حرف های بسیاری در مورد شخصیت و نگاه شهید آوینی می توان زد و هنرمندان 
باید این شــهید بزرگوار را به عنوان الگوی خود قرار دهند.وی بیان کرد: شهید آوینی به عنوان منبع 
انسانی است که توسط رهبر معظم انقالب کشف شد و امیدواریم خداوند متعال ما را رهرو واقعی 

امام )ره( و رهبر معظم انقالب قرار دهد.
 

با حضور معاون مهندسی رزمی نیروی زمینی سپاه پاسداران؛

جانشین گروه مهندسی رزمی 40 صاحب الزمان )عج( 
معرفی شد

با حضور ســردار عظیمی فر، معاون مهندسی رزمی نیروی زمینی سپاه پاســداران انقالب اسالمی 
سرهنگ پاسدار مهندس کامران خوانساری به عنوان جانشین گروه مهندسی رزمی۴۰ صاحب الزمان 
)عج( نزسا معرفی شد.سردار عظیمی فر با اشاره به ماموریت های مهمی که در راستای امنیت پایدار 
به مهندسی رزمی نزسا ابالغ شده خاطر نشان کرد: امروز با به کارگیری نیروهای متخصص و متعهد 
شاهد حضور حداکثری و جهادگران سنگرسازان بی سنگر در مناطق مرزی در راستای عمران و آبادانی 
مرزها و محرومیت زدایی از مناطق محروم هستیم  که به توفیق الهی باعث برقراری امنیت پایدار در 
کشورمان شده است که حضور مهندسان با تجربه ای همچون جناب سرهنگ خوانساری تاثیر بسزایی 
در این خصوص خواهد داشــت.همچنین سرهنگ پاســدار مهندس کوروش بیگی، فرمانده گروه 
مهندسی رزمی و پدافند غیرعامل ۴۰ صاحب الزمان )عج( ضمن عرض خیر مقدم و ابراز خرسندی 
از این انتصاب گفت: بسیار خوشحالم و با افتخار اعالم  می کنم که با وجود نیروهای جهادگر، جوان و 
متخصص و داشتن ماشین آالت و تجهیزات تخصصی و پیشرفته، آمادگی کامل داریم تا هر کجای 
میهن عزیزمان نیاز باشــد با روحیه جهادی و انقالبی وارد عرصه سازندگی شــویم که احداث جاده 
کوهستانی در پشت کوه فریدون شهر اصفهان و جاده ای مناطق مرزی در جنوب شرق و شمال غرب 

نمونه بارزی از اقدامات جهادی سنگرسازان بی سنگری است که سال ها در حال خدمت هستند.

سوژه روزخبرخوان

گالیه شهروندان زینبیه 
اصفهان از سد معبر کسبه

سد معبر یکی از معضالت بزرگ زندگی شهری 
است که بسیاری از شهروندان با آن دست وپنجه 
نــرم می کنند و نیاز اســت مدیران شــهری در 
خصوص رفــع آن چاره ای بیندیشــند.»ایمنا« 
نوشت: در این بین تعدادی از شهروندان اصفهانی 
اعالم کرده اند برخی از کسبه خیابان های زینبیه 
شمالی و عمان ســامانی برای شهروندان ایجاد 
ســد معبر می کنند. بــه گفته این شــهروندان، 
ســد معبر باعث آزرده خاطر شــدن ســاکنان 
این خیابان ها و افزایش ترافیک شــده اســت.

شهروندان می توانند مشــکالت خود را از طریق 
تماس با شماره تلفن ۸_۳۵۵۴۴۱۱۲ در اختیار 
این رســانه قرار دهند؛ دســتگاه ها و نهادهای 
مســئول نیز می توانند بــرای پاســخگویی به 
شــهروندان از همین طریق اقدام کنند.روح ا... 
ابوطالبــی، مدیرکل پیشــگیری و رفع تخلفات 
شهری شهردار اصفهان با تاکید بر اینکه پیاده راه 
معبر عمومی اســت و بر اســاس قانــون نباید 
خللی در رفت وآمد شهروندان ایجاد شود، گفت: 
شهروندان در صورت مشــاهده موارد سد معبر 
می توانند در تماس با سامانه ۱۳۷ یا مراجعه به 
واحد کنترل نظارت شهرداری مناطق شکایت خود 
را تنظیم کنند.وی در خصوص سد معبر برخی از 
کسبه خیابان های زینبیه و عمان سامانی اظهار 
کرد: با توجه به اینکه اخطار و تذکر اکیپ های رفع 
تخلفات شهری لحظه ای است، ممکن است پس 
دور شدن این اکیپ ها کسبه به تخلف خود ادامه 
دهند.مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری 
شــهرداری اصفهان ادامــه داد: اکیپ های رفع 
تخلفات شهری برای مرتبه دوم نیز تذکر خواهند 
داد، اما در صورت تکرار، در مرتبه ســوم مراحل 
قانونی با گزارش به اداره اماکن، اتحادیه مربوطه 
و دستگاه های قضایی ارجاع و در صورت اصرار به 
تخلف مغازه پلمب خواهد شد که این اقدامات در 
خیابان زینبیه نیز انجام می شود.وی خاطرنشان 
کرد: در خیابان عمان ســامانی تذکرهای الزم به 
کسبه داده شده است تا این تخلفات تکرار نشود، 
اما با این حال شــهروندان منطقه ۱۴ در صورت 
مشــاهده این موضوعات می توانند با تماس با 
ســامانه ۱۳۷ یا مراجعه به واحد کنترل نظارت 
شهرداری این منطقه شکایت خود را تنظیم کنند.

سرویس دهی خط ۸5 اتوبوسرانی اصفهان به اهالی شهرک نگین
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان با اشاره به سرویس دهی خط ۸۵ اتوبوسرانی، گفت: سرویس دهی این خط از ساعت ۶ تا ۲۱ است و در شهرک نگین نیز نسبت 
به جابه جایی شهروندان اقدام می کند.سیدعباس روحانی اظهار کرد: با هدف استفاده بهینه از منابع و سرویس دهی مطلوب تر به شهروندان، خط ۸۵ اتوبوسرانی اصفهان 
برای مسیر رفت از مبدأ انتهای شهرک نگین، خیابان صدف، خیابان حکمت، خیابان فیروزه، خیابان آیت ا... محمدباقر حکیم، میدان نگین، خیابان علم الهدی، خیابان 
سیدرضی، چهارراه رزمندگان، خیابان رباط، میدان جمهوری اسالمی، خیابان شهید فروغی، خیابان پنج رمضان، خیابان مسجد سید و مقصد خیابان طیب به شهروندان 
سرویس دهی می کند.وی با اشاره به خط ۸۵ اتوبوســرانی اصفهان، اضافه کرد: مسیر برگشت این خط از مبدأ خیابان طیب، خیابان مسجد سید، خیابان پنج رمضان، 
خیابان شهید فروغی، میدان جمهوری اسالمی، خیابان رباط، چهارراه رزمندگان، خیابان سید رضی، خیابان علم الهدی، میدان نگین، خیابان محمدباقر حکیم، خیابان 

معرفت، خیابان حکمت، خیابان صدف و مقصد انتهای شهرک نگین خدمت رسانی می کند.

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به فعالیت 
اتوبوس گردشگری در باغ فدک، گفت: افزایش تعداد 
اتوبوس های گردشگری در سطح شهر و در طول سال 
می تواند ایده خوبی برای بازدید مسافران و گردشگران 
در بازدید از آثار و اماکن تاریخی و دیدنی اصفهان باشد.
احمد شریعتی با اشــاره به اینکه مدیریت خوبی را در 
ستاد خدمات سفر شهر اصفهان شــاهد بودیم، اظهار 
کرد: اگر در شــرق، جنوب و غرب اصفهان مجموعه ای 
مانند باغ فدک ایجاد شــود در تمام ورودی ها شــاهد 
اسکان بی دغدغه مسافران خواهیم بود که می تواند به 

ارائه خدمات بهتر نیز کمک کند.وی ادامه داد: برای بهبود 
کیفیت ارائه خدمات نوروزی توسط شهرداری اصفهان 
بهتر بود تشــکیالت و کمیته ها در مقیاس کوچک تر در 
مناطق نیز فعال می شدند تا با ستاد مرکزی هماهنگی 
داشته باشند.عضو شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره 
به فعالیت اتوبوس های گردشگری در باغ فدک، گفت: 
افزایش تعداد اتوبوس های گردشگری در سطح شهر و 
در طول سال می تواند ایده خوبی برای بازدید مسافران 
و گردشــگران در آثار و اماکن تاریخی و دیدنی اصفهان 
باشد.وی با بیان اینکه برخی خدمات سفر از روز یازدهم 

فروردین تعطیل شد، افزود: در ایام تعطیالت نوروز، با 
توجه به تعداد زیاد مســافران در اصفهان ضروری بود، 
تمام خدمات تا روزهای سیزدهم و چهاردهم فروردین 
به مسافران ارائه شود.شریعتی در خصوص بازدیدها و 
نظارت های نوروزی از نحوه خدمات رســانی در مناطق 
شهری به مســافران نوروزی، اظهار کرد: در هر منطقه 
استعداد و ظرفیت های خدمت رسانی مختلفی وجود 
دارد و در بازدیدهایــی کــه در ایام نــوروز انجام دادیم 
مشخص شــد که در برخی مناطق و حوزه ها کمتر کار 

شده است.

عضو شورای شهر اصفهان پیشنهاد داد:

استفاده از اتوبوس  گردشگری در طول سال

  جلسه بررسی پروژه های شاخص عمرانی شهرداری اصفهان با تاکید بر تسریع در احداث خط دوم قطار شهری، اتمام رینگ چهار م 
حفاظتی و مرکز همایش ها برگزارشد؛

نیمه تمام های روی دست مانده!
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در جلسه هم اندیشی شورای شهرستان اصفهان مطرح شد؛

 از ساماندهی محل اسکان اتباع خارجی تا اشتغال آفرینی 
در روستاها

جلسه هم اندیشی شورای شهرســتان اصفهان با حضور فرماندار، اعضای شورای اسالمی شهر، 
بخشدار مرکزی و شهرداران شهرستان 
با موضوع بررســی مشــکالت اصفهان 
در خصوص معضالت اتبــاع خارجی و 
تقویت موضوع اشــتغال آفرینی برگزار 

شد.
جلسه هم اندیشی شــورای شهرستان 
اصفهان با حضــور فرمانــدار، اعضای 
شورای اسالمی شهر، بخشدار مرکزی و 
شهرداران شهرستان با موضوع بررسی 
مشکالت اصفهان در خصوص معضالت 

اتباع خارجی و تقویت موضوع اشتغال آفرینی در مهمانسرای شهرداری برگزار شد.

تقویت جایگاه اصفهان در حوزه اشتغال و کارآفرینی
مجید نادراالصلی، رییس کمیســیون ویژه آب و مناطق کم برخوردار شــورای اسالمی شهر 
اصفهان در این جلسه گفت: در جلسات قبل با حضور مســئوالن مربوطه به مسئله اتباع خارجی 
پرداخته شــده اســت، اما برخی از افراد از بی ضابطه بودن برخی موارد دربــاره اتباع خارجی در 
اصفهان نگران بودند، در این راستا به منظور ارائه گزارش عملکردها و مطرح کردن راهکارهای رفع 

مشکالت، این جلسه هم اندیشی برگزار شد.
وی افزود: حرف حق و حقیقت این اســت که جایگاه و وضعیت امروز اصفهان مطلوب نیســت، 
بنابراین باید به ســمت تقویت این جایگاه از منظر اشــتغال و کارآفرینی برآییم، به طوری که هر 

روستا مرکز رشد اقتصادی در رابطه با یک موضوع خاص شود.

ضرورت ساماندهی محل اسکان اتباع خارجی
در ادامه محمد رضا فالح، رییس کمیســیون هوشمندســازی و حمل ونقل شورای اسالمی شهر 
اصفهان نیز در این جلســه پیرامون موضوع اتباع خارجی در شهر اصفهان، اظهار کرد: حضور اتباع 
خارجی در شهر می تواند تهدید و مزیت باشد، بنابراین باید مراقب باشیم در این خصوص، خاصه 
افغانستانی ها به شایعات فضای مجازی دامن نزنیم.وی افزود: امروز دولت هایی به دنبال ایجاد 
تفرقه بین دو ملت ایران و افغانستان هستند، به طوری که در فضای مجازی سعی در ایجاد هراس 
و وحشت بین دو ملت ایران و افغانستان دارند.فالح خاطرنشان کرد: سامان دهی اشتغال و محل 
اسکان افغانستانی ها در نقاط شهری و شناسنامه دار کردن این قشر از جمله پیشنهادات شورای 
اسالمی شهر اســت.محمد علی احمدی، فرماندار اصفهان نیز در خصوص آسیب شناسی حضور 
اتباع خارجی در اصفهان، اظهار کرد: ساماندهی اتباع خارجی در ابعاد مختلف، تهیه بانک اطالعاتی 
و آمار و ارقام صحیح و دقیق از تعداد آنها در محالت و نقاط مختلف شهرســتان و شناســایی و 

استفاده از ظرفیت های اتباع حائز اهمیت است.

حضور اتباع خارجه در کشور را به فرصت تبدیل کنیم
همچنین مهدی نادری، مدیرکل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری اصفهان در این نشست 
اظهار کرد: آسیب شناسی دقیق در زمینه اتباع خارجی الزمه حرکت صحیح در آینده است.نادری 
اضافه کرد: در زمینه ارائه آمار و ارقام در بحث اتباع خارجی باید محتاط عمل کرده و حساس باشیم 

و هر گفته ای را بازگو نکنیم، چرا که به امنیت روانی اجتماع آسیب می زند.

مرمتکاران پیشکسوت پاسخ می دهند؛ مرمت گنبد شیخ لطف ا… هنوز چاره دارد

قبل از اینکه دیر شود

»میراث فرهنگی به جای نگهداری از بناها  شیما خزدوز
شــاید بهتــر اســت، حافــظ تجربیات 
اســتادکاران قدیمی و فراهم کننده زمینــه تعامل آنها و نســل جدید 
مرمتکاران باشد، چراکه اگر صد مدیر دیگر هم بیایند و بروند، این میراث 
با این روش حفظ نخواهد شد«؛ این جمله دیدگاه بسیاری از مرمتکاران 

قدیم اصفهان در مواجه با عملکرد اداره میراث فرهنگی است.
محمدحسن مقضی، از کاشیکاران قدیمی اصفهان که این حرفه نسل به 
نسل به او رسیده است به ایسنا می گوید: آخرین کار پدر من همین دو دهه 
پیش در آرامگاه شیخ ابومسعود بود که البته پدرم آن زمان در وضعیت 
بیماری قرار داشت و سازمان نوسازی و بهسازی، مسئولیت مرمت این 
آرامگاه را عهده دار بود. از آنجایی که مدیر این ســازمان مدتی در میراث 
فرهنگی نیز فعالیت داشت، پدرم را به خوبی می شناخت. روزی به خانه 
ما آمد و به پدرم گفت می دانیم به دلیل شرایط جسمانی نمی توانید کار 
کنید. ما هم انتظار نداریم این پروژه را بپذیرید. تنها خواهشی که داریم 
این است که شــما فقط نظارت کار را عهده دار شوید. در تمام طول پروژه 
صبح به صبح اتومبیلی به در خانه می فرستیم که شما را تا محل کار بیاورد 
و بعد روی یک صندلی بنشینید و به مرمتکاران بگویید چطور کار را پیش 
ببرند. پدرم با این که خانه نشین بود، پذیرفت و تا یک سال و نیم هم به 

این شیوه با آنها همکاری کرد و مدتی بعد هم از دنیا رفت.

او ادامه می دهد: آن مدیر نگفت این کاشیکار دوره اش تمام شده و توانایی 
ندارد، بلکه تالش داشت تا جایی که می شود، بهره ای از تجربه نسل قدیم 
ببرد. منظور اینکه این نگاه بهره گیری از تجربه نسل قدیم تا دو دهه پیش 

هم هنوز کم و بیش در بین مدیران اصفهان وجود داشت.   
این کاشــیکار با بیان این که میراث فرهنگی ۲۰ یا ۳۰ سال پیش باید با 
فراهم آوری بسترهای آموزشی، بانی انتقال تجربه نسل قدیم و جدید 
می شــد، می گوید: امروز گرچه ما تعداد محدودی از استادکاران سنتی 
قدیم را در قید حیات داریم، اما باز پیشــنهادمان بــه مدیریت میراث 
فرهنگی این است که ابتدا هنرمندان قدیم مخصوصا کسانی که میراث 
به آنها نیاز دارد را بشناســند و تالش کنند رابطه ای حسنه بین خودشان 
و آنان برقرار گردد. حتی جلســات ماهانه برگزار و از تجربیات بهره ببرند 
و دوره های آموزشــی برای انتقال تجربه ها فراهم و در پروژه ها به شکل 
تعاملی کار کنند. حتی فضای گفت وگو به وجــود آورند. اگر در پروژه ای 
یک مهندس چیزی را نمی داند از قدیمی ها مشورت بگیرد. در مقابل اگر 
استادکار قدیمی را دعوت و احساس کرد او هم ایرادی در کارش وجود دارد 
به گفت وگو بنشیند و به او آموزش بدهد. در هر صورت اشکال کار را بیابد. 

صورت مسئله را پاک نکند، بلکه راهی یافته و با یکدیگر به توافق برسند.
مقضی با توضیح این که هنوز کاشیکاری مسجد شیخ لطف ا... نیز امکان 
احیا دارد، می گوید: درباره مرمت شیخ لطف ا... باید گفت که هنوز هم دیر 

نشده است. جای نگرانی هم ندارد. بهترین پزشک قلب هم ممکن است 
عمل ناموفق داشته باشــد. اگر مدیران میراث واقعا بخواهند این پروژه 
ســرانجام مطلوبی پیدا کند راه چاره هم وجود دارد. به این فکر کنند که 

دیگران کاشتند، ما خوردیم پس ما هم بکاریم تا دیگران بخورند.
او در پاسخ به این پرسش که بهترین راه ادامه مرمت گنبد مسجد شیخ 
لطف ا... چیست و چه روندی باید طی شود؟ می گوید: رنگ گنبد تغییر 
کرده و اینکه می گویند چهار ســال دیگر باران بخورد درســت می شود 
حرف غلطی است. این نیست. پیشنهاد این است که کار از حاال به بعد به 
روش ســنتی ادامه پیدا کند. از آنجایی که ما هنوز در اصفهان یک کارگاه 
کاشی پزی فعال داریم که هم کاشــی صنعتی و هم کاشی سنتی را در 
کوره های قدیمی تولید می کند، بهتر است از این کارگاه بخواهیم که کاشی 
این گنبد را بسازد. البته پیش از این مرحله باید کاشی های قبلی این گنبد 
مورد بررسی قرار بگیرد و ابعاد، ضخامت، طرح و رنگ آن مشخص شود. 
بخش زیادی از کاشی های گنبد شیخ لطف ا... به قدری فرسوده است که 
شاید اصال نیاز به استفاده مجدد نباشد. این گنبد قبال هم مرمت شده و در 
این سال ها در معرض آفتاب، برف و باران هم بوده است. پس کاشی ها 
استحکام کافی را هم ندارند. این درحالی است که برخی از کارشناسان 
بر این باورند که کاشی های قدیمی حتمًا باید دوباره در بنا استفاده شود، 
اما این دیدگاه از منظر سنت کاشیکاری اصیل اصفهان غلط است. حفظ 
میراث یعنی کاشی درست شبیه قبل احیا شود و مدیر و ناظر و کاشی پز و 
کاشیکار در این زمینه توانمند باشند، نه لزومًا این که همان کاشی فرسوده 

به کار اضافه گردد.
او ادامه می دهد: کاشی های قبلی بنا نیز باید مورد آزمایش سنتی قرار 
بگیرد. مقضی در رابطه با شیوه مرمت بنا هم توضیح می دهد و می گوید: 
بهترین شیوه برای مرمت گنبد شیخ  لطف ا... این است که مرمت دورتادور 
گنبد به همین روش سنتی که گفته شد از سر گرفته شود و مرمتکار دور تا 
دور گنبد حرکت و کار را ادامه دهد و زمانی که به این ضلع قباًل مرمت شده 
رسید، کاشی این قسمت را هم پایین بریزد و به روش سنتی کاشیکاری 
کند تا فاصله  و شکافی که در کار ایجاد شده بود، هم برطرف گردد. اشتباه 
دیگر مرمت این گنبد این بود که تا پای قوس گنبد که نیاز به مرمت نداشته 
را هم بازسازی کرده است. درحالی که از سر تا کمر گنبد چون با آفتاب و 
باران در ارتباط است باید مرمت می شــد، اما اگر کاشی های میانه گنبد 
تا پایین، طبله نکرده باشــد، نیاز به مرمت ندارد.هوشنگ رسام از دیگر 
پیشکسوتان کاشــیکاری اصفهان که این حرفه را هم به شیوه سنتی و 
تجربی و هم زیر نظر هنرستان هنرهای زیبای اصفهان فراگرفته نیز اظهار 
می کند: اگر در دنیا بخواهند پروژه ای مثل گنبد شــیخ  لطف ا... مرمت 
شود، ابتدا طرح مرمتی پیاده می کنند، پیشــینه کار را بررسی و مطالعه 
و آسیب شناسی کرده و محاسباتی را انجام می دهند. سپس فراخوانی 
اعالم و طی آن بهترین متخصصان گذشته و امروز را گزینش و به کار دعوت 
می کنند.او ادامه می دهد: ما در اصفهان هنوز کاشــیکار  و استادکارانی 
داریم که حتی در پروژه های بزرگ معماری در کپنهاگ، عراق و سوریه نیز 

فعالیت می کنند. چرا از این افراد در اصفهان استفاده نمی شود؟

فرمانده پایگاه چهارم هوانیروز ارتش:

 شهید صیاد شیرازی منادی وحدت نیروهای مسلح بود
فرمانده پایگاه چهارم هوانیروز ارتش با اشاره به ویژگی های ســپهبد شهید علی صیاد شیرازی گفت: 
شهید صیاد شــیرازی به عنوان منادی وحدت بین نیروهای مســلح، در ابتدای انقالب نقش مهمی 
در آموزش سایر نیروهای مسلح داشت.سرهنگ ســتاد خلبان بهرام نظری در نشست فرماندهان و 
مسئوالن و خلبانان پایگاه چهارم هوانیروز ارتش گفت: حضور به موقع، تدبیر و رشادت موثر شهید صیاد 
شیرازی در بزنگاه ها و صحنه های حساس نظام و انقالب منجر به خلق حماسه های بی نظیر شد.وی 
ادامه داد: نقش موثر این شهید در کردستان، در خوزســتان و هشت سال دفاع مقدس و نیز حماسه 
بی نظیر مدیریتی  وی در تبدیل تهدید منافقین به فرصتی برای ایران اسالمی در عملیات پیروزمندانه 
مرصاد، فرازهای مهمی از زندگی این شهید است.فرمانده پایگاه چهارم هوانیروز ارتش اظهار کرد: ایمان 
و اخالص، بصیرت در شناخت دوست و دشمن، فعالیت های انقالبی و مذهبی در زمان مبارزات انقالب 
اسالمی از ویژگی های بارز شهید صیاد شیرازی بود.وی خاطر نشان کرد: نقش مهم این شهید در پیوند 
نیروهای ارتش با انقالبیون در اصفهان و حفظ نظم و انسجام پادگان های این شهر پس از پیروزی انقالب 
موجب شد سرمایه های ارتش به عنوان تنها نیروی مسلح در ابتدای انقالب حفظ شود.نظری همچنین 
با گرامی داشت یاد سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و سپهبد شهید ولی الله قرنی گفت: مجاهدت فی 
سبیل الله، اخالص و ایمان، اعتقاد راسخ به والیت و شهید بودن و شهید شدن در راه والیت از آموزه های 
زندگی و شهادت این سه سپهبد شهید انقالب اسالمی است.فرمانده پایگاه چهارم هوانیروز ارتش اظهار 
کرد: امروز با بزرگداشت این شهدا و بیان رشادت های ایشان درس زندگی، مبارزه و شهادت را برای خود 
تکرار و تمرین خواهیم کرد.سرهنگ خلبان نظری با اشاره به برنامه های هوانیروز اصفهان از ۲۱ فروردین 
سالروز شهادت سپهبد علی صیاد شیرازی تا ســوم اردیبهشت سالروز شهادت سپهبد ولی الله قرنی، 
گفت: در این ایام، اقدامات نظامی و پروازی، شــرکت در مراسم و رژه ۲۹ فروردین و گرامی داشت روز 
ارتش و حماسه آفرینی های نیروی زمینی، برپایی نمایشگاه فرهنگی و نظامی در معرفی سیره  و روش 
زندگی شهدا و رزمندگان و تبیین حماسه هایشان در دستور کار پایگاه چهارم هوانیروز اصفهان قرار دارد.

مدیرعامل تاکسیرانی اصفهان خبر داد:

تشکیل کارگروه ماده 1۸ برای برنامه ریزی سرویس مدارس
مدیرعامل ســازمان مدیریت و نظارت بر تاکســیرانی شــهرداری اصفهان با بیان اینکه پس از اعالم 
حضوری شدن مدارس به این سازمان کارگروه ماده ۱۸ تشکیل جلسه داد، گفت: سرویس دهی مدارس 
پروسه ای زمان بر است، زیرا پس از درخواست سرویس مدرســه از سوی اولیای دانش آموزان، جذب 
راننده و مسیربندی سرویس باید انجام شود.محمد پرورش اظهار کرد: بر اساس تصمیم دولت مبنی بر 
بازگشایی مدارس و اعالم اداره آموزش وپرورش، سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی جلسه کارگروه 
ماده ۱۸ را که جزو اساسی ترین مباحث سرویس های مدارس است، در نهم فروردین ماه تشکیل داد.

وی ادامه داد: در جلسه کارگروه ماده ۱۸ مقرر شــد فرمی در اختیار اداره کل آموزش وپرورش قرار گیرد 
و با ابالغ به مدارس از مراجعه حضوری اولیای دانش آموزان به شــرکت های حمل ونقل دانش آموزی 
جلوگیری شود، همچنین مقرر شد مدارس تا هجدهم فروردین ماه ضمن ثبت درخواست، این فرم را به 
شرکت های حمل ونقلی ارائه کنند.مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان 
با بیان اینکه تعدادی از مدارس هنوز فرم مربوطه را به شرکت های حمل ونقل دانش آموزی ارائه نداده اند، 
خاطرنشان کرد: سرویس دهی مدارس پروسه ای زمان بر است، زیرا پس از درخواست سرویس مدرسه 
از سوی اولیای دانش آموزان، جذب راننده و مسیربندی سرویس باید انجام شود که در سال های گذشته 
از ابتدای سال تحصیلی در یکی دو ماه آغاز سال تحصیلی این اقدامات انجام می شد.وی با بیان اینکه 
بالفاصله پس از اعالم حضوری شدن مدارس به سازمان تاکسیرانی کارگروه ماده ۱۸ تشکیل جلسه داد، 
تصریح کرد: از مدارس درخواست داریم فرم هایی که از سوی اداره کل آموزش وپرورش به آنها ارائه شد را 
به شرکت های حمل ونقل دانش آموزی ارائه دهند تا این شرکت ها با همکاری رانندگان زیرمجموعه خود 

ابتدا مسیربندی و سپس سرویس دهی به دانش آموزان را آغاز کنند.

گزارش

خبر روزبا مسئولان

سم پاشی درختان اصفهان، 
بالی جان زنبورها

چندی پیش خبری از مرگ زنبورهای عسل 
به دلیل سم پاشــی درختان شــهر اصفهان 
در فضای مجازی منتشر شــد، درحالی که 
مدیرعامل ســازمان پارک ها و فضای سبز 
شهرداری اصفهان تأکید می کند شهر محل 
نگهداری و پرورش زنبور عســل نیســت و 
برنامه حفــظ فضای ســبز اصفهان متوقف 
نمی شــود.مجید عرفان منش، مدیرعامل 
ســازمان پارک ها و فضای ســبز شهرداری 
اصفهان دراین باره گفت: چند روز قبل خبری 
در فضای مجازی منتشر شد مبنی بر اینکه بر 
اثر سم پاشی درختان، زنبورهای عسل آسیب 
دیده اند، البته هویت منتشر کننده مشخص 
نبود، اما این موضوع از چند جنبه قابل بررسی 
است.وی با بیان اینکه شهر محل نگهداری و 
پرورش زنبور عسل نیست، اظهار کرد: برای 
پرورش زنبور عســل در محیط های عمومی 
مثل پارک های عمومی و جنگلی باید مجوز 
گرفته شــود، درحالی که تاکنون کسی برای 
گرفتن مجوز مراجعه نکرده است. همچنین 
اگر کســی در محیط منزل خــودش اقدام 
به پرورش زنبور عســل می کند باید مراحل 
قانونی را طی کند.عرفان منش با اشــاره به 
اینکه هر سال قبل از شروع سم پاشی درختان 
شهر به اتحادیه زنبورداران نامه می زنیم و به 
آن ها اطالع رسانی می کنیم، گفت: سم پاشی 
درختان بر اساس شیوه نامه های فنی است 
که از دفتر جلوگیــری از آفات و بیماری های 
وزارت کشــاورزی اعالم شــده، ضمن اینکه 
چند سال است سم های گران تری می خریم 
که زیســت پذیر و بر پایه های گیاهی است و 

کمتر از سموم شیمیایی استفاده می کنیم.
وی با بیــان اینکه اگر کســی در منزل زنبور 
دارد باید بداند برنامه کالن شهر نمی تواند به 
این دلیل متوقف شود، ادامه داد: ما متولی 
توســعه و نگهداری فضای ســبز هستیم و 
یکی از روش هــای نگهداری نیــز مبارزه با 
آفات و بیماری ها است. طبیعتًا برای مبارزه 
با آفــات و بیماری ها باید سم پاشــی انجام 
دهیم، همان طور که در دنیا از سموم مختلف 

استفاده می شود.

شهرداری گوگد در نظر دارد به استناد مصوبه شماره ۲4 مورخ ۱4۰۰/۱۱/۲4 شورای محترم اسالمی شهر گوگد، فضای تبلیغاتی سطح شهر را به مدت 
سه سال بصورت اجاره بهاء از طریق برگزاری مزایده به شــرکتها و کانونهای تبلیغاتی مجاز و واجد الشرایط با قیمت پایه برای هر ماه اجاره بهاء به مبلغ 

سیزده میلیون و پانصد هزار ریال و همچنین پانزده درصد افزایش برای سالهای بعد واگذار نماید.
۱- واریز مبلغ 5 درصد کل قرارداد به مبلغ 5۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به حساب سیبای شماره ۰۱۰7۳۹۱۰7۱۰۰۳ نزد بانک ملی شعبه گوگد بابت سپرده شرکت در مزایده 

الزامی می باشد.
۲- باالترین مبلغ پیشنهادی برنده مزایده اعالم و شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

۳- اشخاص حقیقی، شرکت های حقوقی می بایست دارای پروانه مجاز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی باشند.
4- کلیه هزینه های مربوط به چاپ آگهی و غیره بعهده برنده مزایده خواهد بود.

5- پیشنهاداتی که مخدوش یا ناخوانا و بعد از تاریخ مقرر رسیده باشند ترتیب اثر داده نخواهد شد.
6- منع مداخله کارکنان دولت در پیشنهادات الزامی است.

7- محل و مهلت دریافت اسناد و تحویل پاکت : متقاضیان می توانند حداکثر تا ساعت ۱۳ روز چهارشنبه مورخ ۱4۰۱/۱/۳۱ نسبت به دریافت اسناد مزایده 
و تحویل آن به دبیرخانه شهرداری اقدام نمایند.

۸- کمیسیون عالی معامالت برای امر فوق )بازگشائی پاکتها( راس ساعت ۱۲ روز پنجشنبه مورخ ۱4۰۱/۲/۱ در محل شهرداری برگزار و برنده مزایده اعالم می گردد.

آگهی مزایده نوبت دوم تبلیغات محیطی سطح شهر )چاپ دوم( 

حسین علی محمدی رزوه- شهردار گوگدم الف:1296506

آگهی مناقصه عمومی

علی رجبی- شهردار بادرود م الف:1301962

شهرداری بادرود در نظر دارد عملیات اجرایی آســفالت معابر شهر )شامل پخت و حمل و 
پخش و کوبیدن آسفالت( که قیر مصرفی بر عهده شــهرداری می باشد )از محل اعتبار اسناد 
خزانه اسالمی اخزا ۹۱۱ و ۹۱4 سال ۱۳۹۹( را با اعتباری اجرایی به مبلغ 5/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از 
محل اعتبارات شهرداری ردیف عمرانی بودجه ۱4۰۱ بر اساس هر تن آسفالت طبق جدول که 
در برگ پیشنهاد قیمت پیشنهاد درج گردیده و پیوست می باشند از طریق آگهی مناقصه و با 

شرایط ذیل به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید: 
1- شــرکت کنندگان باید دارای صالحیت پیمانکاری معتبر ) حداقل رتبــه 5 راه و ترابری( و 
وجود  ظرفیت کاری و گواهی سوابق کاری و حسن سابقه انجام کار مرتبط با موضوع مناقصه 

داشته باشند.
2- شرکت کنندگان باید رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت را بنماید.

3- پیشنهاد دهندگان باید جهت مشخصات فنی پروژه مذکور تا آخر وقت روز پنجشنبه مورخه 
۱4۰۱/۰۲/۱5 به شهرداری بادرود مراجعه و نسبت به تهیه نقشه و مشخصات و فرم پیشنهاد 

مربوطه اقدام نمایند.
4- پیشــنهاد دهندگان بایــد معــادل 5%  کل اعتبار را بصورت وجه نقد بحســاب شــماره 
۱۰66۸۲۱۹۰۰۰۱ سپرده شهرداری نزد بانک ملی شعبه بادرود واریز و یا معادل آن ضمانتنامه 

بانکی ضمیمه پیشنهاد خود نمایند.
5- پیشــنهاد دهندگان باید پیشــنهادات خود را حداکثر تا پایان وق اداری روز شنبه مورخه 
1401/02/17 در سه پاکت الف و ب و ج دربسته و مهر نموده )پاکت الف محتوی فیش سپرده 
واریزی معادل 5% کل اعتبــار موضوع مناقصه و پاکت )ب( محتــوای برگ آگهی مناقصه و 
اساسنامه شرکت- تغییرات و خود اظهاری و سایر مدارک شرکت و تصویر گواهینامه صالحیت 
پیمانکاری کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضای مجاز ، ارائه کد اقتصادی و شناسه ملی 

شرکت و پاکت )ج( محتوی برگ پیشنهاد قیمت )طبق فرم پیشنهاد قیمت( بر اساس ردیف 
های درخواست شده به حروف نوشته و زیر آن مهر و امضا و آدرس و شماره تلفن ذکر شده باشد 

را به دبیرخانه محرمانه شهرداری تسلیم و رسید دریافت دارند.
6- پیشنهادات رسیده در ساعت ۱۱ صبح روز یک شنبه مورخه 1401/2/1۸ با حضور کلیه اعضا 

کمیسیون عالی معامالت که در محل شهرداری تشکیل می گردد باید و قرائت خواهد شد. 
7- حضور پیشــنهاد دهندگان یا نماینده آنان با هماهنگی قبلی در کمیسیون آگهی مناقصه 

آزاد می باشد.
۸- کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و به پیشنهاداتی که بعد از موعد 
مقرر در آگهی مناقصه رســیده و یا مبهم یا مخدوش باشد ترتیب اثر نخواهد شد و کمیسیون 

پیشنهادات را بررسی و نتیجه را اعالم خواهد  کرد.
9- ســپرده نفرات اول، دوم، سوم تا انعقاد قرارداد با نفر اول در شــهرداری باقی خواهد ماند 
چنانچه نفر اول از تاریخ ابالغ شــهرداری ظرف مدت یک هفته نســبت به عقد قرارداد اقدام 
ننماید در اینصورت سپرده وی به نفع شــهرداری ضبط و قرارداد با نفر دوم منعقد خواهد شد 
چنانچه نفر دوم نیز حاضر به انجام قرارداد نشــود سپرده وی به نفع شهرداری ضبط و قرارداد 

با نفر سوم منعقد خواهد شد. 
10- کلیه کسورات قانونی نظیر مالیات ، بیمه- عوارض و غیره بر عهده پیمانکار می باشد.

11- هزینه کارهای انجام شده پس از تنظیم صورتجلسه های اندازه گیری و صورت وضعیت ها 
توسط پیمانکار سپس بررسی و گواهی آن توسط مهندس ناظر شهرداری طبق مقررات از محل 

ردیف مربوطه بدون تعدیل و مابه التفاوت قابل پرداخت خواهد بود.
12- کلیه هزینه های مربوطه از قبیل هزینه درج آگهی و غیره بعهده برنده مناقصه خواهد بود.

نوبت دومنوبت اول
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در شــرایط آلودگی هوا، مصرف خوراکی ها و نوشــیدنی های حــاوی ترکیبات 
ضدالتهاب و آنتی اکسیدانی اهمیت زیادی دارد.

یکی از موارد بســیار مهمی که باید در شــرایط آلودگی هوا به ویژه آلودگی ناشی 
از گردوغبــار رعایت کرد، مصرف خوراکی ها و نوشــیدنی های حــاوی ترکیبات 

ضدالتهاب و آنتی اکسیدانی است.
این خوراکی ها یا نوشیدنی ها می توانند به دفع ســریع تر ترکیبات سمی از بدن 
کمک کنند و باعث تقویت سیســتم ایمنی بــدن در برابر رادیکال هــای آزاد یا 

آالینده های محیطی شوند.
در اینجا با 4 مورد از نوشیدنی های مفید در هوای غبارآلود آشنا شوید:

1- دمنوش زنجبیل، لیمو و عسل
یکی از نوشیدنی های بسیار مفید در هوای غبارآلود، دمنوش زنجبیل و لیموترش 
است. زنجبیل حجم بسیار باالیی از ترکیبات ضدالتهاب را در خود جای داده است 
و مصرف منظم آن در هوای غبارآلود می تواند احتمال ســرفه و گرفتگی بینی را 

کاهش دهد. عســل موجود در این دمنوش هم به کاهش سرفه و بهبود شرایط 
گلو کمک می کند.

ویتامین C فراوان موجود در لیموترش باعث افزایش قدرت سیســتم دفاعی 
بدن در برابر رادیکال های آزاد می شود و در مجموع این دمنوش می تواند از طریق 
تقویت سیستم ایمنی و کاهش التهاب در بدن باعث بهبودی در شرایط عمومی 

بدن در هوای آلوده شود.
برای تهیه این دمنوش باید حدود یک بند انگشت از زنجبیل تازه را با یک قاشق 
چای خوری عسل، یک لیوان آب گرم و یک تا دو قاشق غذاخوری آب لیموترش 
تازه ترکیب کنید و این ترکیب را به مدت 5 تا 10 دقیقه روی حرارت غیرمستقیم 

قرار دهید. پس از آن می توانید دمنوش را مصرف کنید.
2- چای سبز

چای سبز سرشار از آنتی اکســیدان های فراوان و قدرتمندی است که می توانند 
به شدت باعث تقویت سیستم ایمنی و کاهش التهاب در بدن شود. مصرف یک 

تا دو فنجان چای سبز در روز های آلوده و غبارآلود می تواند به دفع سریع تر سموم 
از بدن کمک کند و باعث بهبود در عملکرد سیستم گوارشی شود. شما می توانید 
در روز های غبارآلود دو فنجان چای سبز در وعده صبح و عصر مصرف کنید. برای 
تهیه هر فنجان چای سبز باید یک قاشق چای خوری از آن را با یک فنجان آب گرم 
)80 درجه سانتی گراد( ترکیب کنید، سپس روی فنجان درپوش تان بگذارید و 
اجازه بدهید تا چای شما حدود 10 دقیقه در دمای محیط یا 5 دقیقه روی حرارت 

غیرمستقیم دم بکشد.
3- نوشیدنی زردچوبه و زنجبیل

زردچوبه و زنجبیل، هر دو حاوی ترکیبات آنتی اکســیدانی و ضدالتهابی بسیار 
قدرتمندی هســتند. کورکومین موجود در زردچوبه می تواند به شــدت موجب 
کاهش التهاب در بدن و دفع سریع تر سموم از بدن شود. زنجبیل هم، عالوه بر 
داشتن خواص ضدالتهابی، می تواند باعث کاهش تهوع ناشی از قرار گرفتن در 
معرض هوای آلوده شود. برای تهیه نوشیدنی زردچوبه و زنجبیل می توانید نصف 

قاشق چای خوری زنجبیل تازه و رنده شــده را همراه با نصف قاشق چای خوری 
از پودر زردچوبه تازه و یک لیــوان آب ولرم ترکیب کنید و ایــن ترکیب را روزی 
یک مرتبه بنوشید. بهتر است که این نوشــیدنی را به میان وعده عصرگاهی تان 

اختصاص بدهید.
4- نوشیدنی شیر و زردچوبه

کورکومین موجــود در زردچوبه خاصیــت ضدالتهابی بســیار قدرتمندی دارد 
و از طــرف دیگر می تواند بــا عوامل باکتریایــی در بدن مبارزه کند. نوشــیدنی 
شــیر و زردچوبه باعث دفع ســریع تر آالینده هــای موجود در هــوای غبارآلود 
از بدن می شــود و به تقویــت سیســتم ایمنی بــدن در روز های آلوده ســال 
کمک می کند. بــرای تهیه این نوشــیدنی می توانیــد یک لیوان شــیر ولرم را 
با یــک قاشــق چای خــوری از پــودر زردچوبــه ترکیــب و مصرف کنیــد. در 
 صورت تمایل می توانید یک قاشــق چای خوری عســل را هم بــه این ترکیب

 اضافه کنید.

تمایل به ریزه خواری در طول روز به دالیل مختلفی ایجاد می شود که قابل کنترل 
است و باید علت زمینه ای آن برطرف شود.دراین گزارش به دالیل عمده ریزه خواری 

و راهکار های کنترل آن می پردازیم:
مصرف نکردن میان وعده ســالم: حذف میان وعده یا نداشتن انتخاب مناسب 
غذایی در میان وعده باعث افزایش ریزه خواری می شــود.از این رو الزم است در 
برنامه غذایی خود، میان وعده را بگنجانیم.همچنین برای غذا خوردن زمان تعیین 
کنیم، به طوری که خارج از زمان تعیین شده، مواد غذایی مصرف نشود. این زمان 
بندی به مرور مغز را از اختالل در خوردن نجات می دهد و وجود چهارچوب مغزی، 
مانع ریزه خواری می شود.برای کنترل بیشتر ریزه خواری سعی کنیم از گروه شیر 
و لبنیات )مانند کشک و ماســت(، گروه نان و غالت، گروه میوه ها و سبزی ها به 
صورت تکه های کوچک اســتفاده کنیم و این میزان را از کل کالری دریافتی خود 
کاهش دهیم.همچنین میزان مصرف آب و مایعات کم کالری را در طول روز افزایش 
دهیم.با افزایش دریافت آب و مایعات، گرسنگی کاذب و میل به مصرف شیرینی ها 
و ریزه خواری بهتر کنترل می شود.در دسترس بودن مواد غذایی در خانه و یا محل 
کار: وقتی مواد غذایی مازاد نیاز خود خریداری و در منزل نگهداری می کنیم، دیر یا 

زود برای مصرف آن ها به سراغ شان می رویم.از این رو توصیه می شود خرید های 
مازاد و دسترســی به خوراکی اضافه خارج از رژیم را محدود کنیم.قبل از اقدام به 
خرید، لیســت خرید خود را تهیه کنیم و بدون داشتن لیســت، به فروشگاه ها و 
سوپر مارکت ها خرید مراجعه نکنیم؛ زیرا همیشه مازاد بر نیاز و اغلب خوراکی های 
ناسالم در سبد خرید ما وارد می شــود.دریافت کم پروتئین در وعده های اصلی: 
پروتئین کافی در رژیم غذایی باعث القای حس سیری شده و گرسنگی را به مدت 
زمان بیشتری کنترل و میل به مصرف شیرینی ها را کمتر می کند.استفاده از منابع 
پروتئینی مانند فیله گوشت، مرغ و ماهی کبابی، تخم مرغ، حبوبات تفت داده شده 
و لوبیای سویا در میان وعده به علت افزایش حس سیری می تواند در کنترل ریزه 
خواری موثر باشد.مصرف باقی مانده غذا: اگر کودک داریم، باقی مانده غذای کودک 
خود را مازاد بر رژیم غذایی خود مصرف نکنیم.این مواد غذایی شامل باقی مانده 
بیسکوئیت، کیک، تخمه آفتابگردان، آجیل ها، شکالت، سیب زمینی سرخ کرده و 
مواردی از این دست نیز می شود.مصرف غذا هنگام تماشای تلویزیون یا کار با تلفن 
همراه و رایانه: غذا خوردن در محیط آرام، باعث کنترل پرخوری شــده و پیام های 

درک سیری در مغز راحت تر تجزیه و تحلیل می شود.

پیروی از برخی دستورالعمل های ساده در ماه مبارک رمضان به روزه داران کمک 
می کند تا با یک وعده غذایی متعادل و سبک زندگی سالم از زیاده روی در افطار 
و سحری خودداری کنند.سنت های غذایی این ماه در هر خانواده متفاوت است 
با این حال انتخاب های بهتری وجود دارد که افراد می توانند روزانه برای کمک 
به پیشــگیری از بیماری های مزمن و احساس انرژی این ماه را سپری کنند.
مهم ترین وعده غذایی سحری است که در آن روزه داران باید غذا های مصرف 
کنند که انرژی بدن در طول روز تامین شود.جایگزین های گوشت یا پروتئین 
گیاهی ، مصرف مرغ بدون چربی و گوشت، عدس، لوبیا به ساخت بافت بدن 

و تقویت سیستم ایمنی کمک می کنند.
غالت کامل

غذا های پرفیبر کربوهیدرات مانند برنج قهوه ای، بلغور جو دوسر و بلغور برای 
هضم زمان نیاز دارند و سطوح انرژی طوالنی تری می دهند.

میوه ها و سبزی ها
مصرف فیبر در ماه رمضان که افراد به دلیل کمبود آب و تغذیه سالم از یبوست 
رنج می برند، حیاتی است. میوه ها و سبزیجات می توانند از این امر جلوگیری 

کنند و در عین حال مواد معدنی، ویتامین و آنتی اکسیدان های بدن را تقویت 
کنند.

سایر موارد حیاتی در سحری چیست؟
روزه داران باید سحری خود را تا حد امکان دیر میل کرده و از نوشیدن قهوه یا 
چای در ســحری خودداری کنند، زیرا چای باعث افزایش دفع نمک در ادرار 
می شود که در زمان روزه داری برای بدن الزم است. از افطار تا سحر نوشیدن دو 
تا سه لیتر آب برای جلوگیری از کم آبی در ساعات روزه داری توصیه می شود.
در طول ســحری از مصرف کربوهیدرات خودداری کنیــد، زیرا باعث افزایش 
سطح قند می شود و انرژی ذخیره شده سریع تر می سوزد.برای جلوگیری از 
باال رفتن سطح کلسترول از مرغ سرخ شده و گوشت های چرب خودداری و 
در عوض، بلغور جو دوسر را با اسموتی که با میوه های تازه درست شده ، مصرف 
شــود همچنین خوردن تخم مرغ و گل کلم در هنگام سحری باعث اسیدیته 

خون می شود.
بهترین افطاری چیست؟

روزه خود را با خرمای تازه افطار کنید، زیرا از پرخوری جلوگیری می کند.

با اجرای ویژه برنامه های ســفره خوانی و نقاره زنی، حــال و هوای حرم مطهر 
امام رضا)ع( در هفدهمین نمایشگاه قرآن و عترت اصفهان جاری می شود.

به گزارش روابط عمومی شرکت نمایشــگاه های بین المللی استان اصفهان، 
هفدهمین نمایشــگاه قرآن و عترت طی روزهای پنجم تا دهم اردیبهشت ماه 
1401 برپــا می شــود و دســتگاه های اجرایی بســیاری شــرایطی را فراهم 
می کنند تا مردم اصفهــان در بهترین ماه خدا، بیشــترین میزان بهره مندی را 
از ویژه برنامه های قرآنی و مذهبی ماه مبارک رمضــان دریافت کنند.از جمله 
برنامه های ویژه ای که برای روزهای برپایی هفدهمین نمایشگاه قرآن و عترت 
پیش بینی شده، اجرای برنامه های سفره خوانی و نقاره زنی است که از سوی 
نمایندگی آستان قدس رضوی در استان اصفهان اجرا می شود.مدیر نمایندگی 
آســتان قدس رضوی در اســتان اصفهان با اعالم این خبر گفت: بر اســاس 
برنامه ریزی های انجام شده، برنامه نقاره زنی هر شب در نمایشگاه اصفهان اجرا 
می شود؛ همچنین پیش بینی شده که برنامه سفره خوانی نیز در زمان برگزاری 
این نمایشــگاه اجرا شــود.مصطفی حجه فروش همچنین با اشاره به دیگر 
برنامه های پیش بینی شده برای اجرا در نمایشگاه قرآن و عترت اصفهان افزود: 
در این نمایشــگاه همچنین ضریح حرم امام رضا)ع( شبیه سازی می شود تا 
حال و هوای این آستان مقدس برای مردم اصفهان بیش از پیش زنده شود.

وی همچنین به حضور کانون های تخصصی آستان قدس رضوی در نمایشگاه 
قرآن و عترت اشــاره کرد و ادامه داد: کانون های تخصصی ســالمت، آموزش 

حوزه های فرهنگی، قرآنی، بانوان، سبک زندگی، هنری، کتاب و کتاب خوانی، 
شعر و ادب، ایثار و شــهادت، خیرین و ناذرین و مشاوره در نمایشگاه قرآن و 
عترت اصفهان حضور خواهند داشت تا مخاطبان این نمایشگاه را در حوزه های 
مورد عالقه راهنمایی و هدایت کنند.بر اســاس این گــزارش، عالقه مندان به 
بازدید از هفدهمین نمایشگاه قرآن و عترت می توانند از ساعت 16 تا 22 روزهای 
پنجم تا دهم اردیبهشت ماه به محل برپایی نمایشگاه های بین المللی استان 

واقع در کمربندی شرق، روبه روی منطقه روشن دشت مراجعه کنند.

سرپرســت شــرکت گاز اســتان اصفهــان، از مصــرف بیــش از 6 میلیارد 
و365میلیون متر مکعب گاز در نیروگاه های استان در سال گذشته خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز اســتان اصفهان، سرپرست این شرکت، 
با بیان این مطلب گفت: سال گذشــته بیش از 16میلیارد و 400 میلیون متر 
مکعب گازطبیعی در بخش صنایع استان به مصرف رسیده که 38 درصد آن  
معادل 6 میلیارد و365 میلیون متر مکعب، در نیروگاه های سطح استان به 

مصرف رسیده است.
عســکری، با تاکید بر سیاســت جایگزینی گاز طبیعی با سایر سوخت های 
فسیلی نظیر مازوت و فرآورده های میان تقطیر بیان داشت: استفاده از گاز 
طبیعی به میزان قابل توجهی آلودگی ناشی از سایر سوخت ها را کاهش داده 
و در تولید برق استان نقش بسزایی دارد.وی، گفت: مصرف گاز طبیعی عالوه 
بر مزیت های زیست محیطی، منجر به کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری 
و افزایش قابلیت اطمینــان بهره برداری از واحدهای نیروگاهی نســبت به 

سوخت مایع است.سرپرست شرکت گاز استان اصفهان، با اشاره به افزایش 
هر ســاله تعداد مشــترکین گاز طبیعی و میزان مصرف گاز در استان، گفت: 
تداوم تولید برق با سوخت گاز با کمک مردم امکان پذیر است بنابراین از هم 
استانی های عزیز درخواست می شــود با صرفه جویی در مصرف برق و گاز، 
به تامین مطمئن گاز به ویژه در فصول سرد سال کمک کنند و امکان پایداری 
گازرســانی در تمامی بخش های مصرفــی گاز طبیعی را بــه نحو مطلوب و 

شایسته، فراهم سازند.
عسکری، با اشاره به منویات مقام معظم رهبری)مدظله العالی( در رابطه با 
نام گذاری سال 1401 با عنوان؛ تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین تاکید کرد: 
شتاب بخشی به روند گازرسانی به صنایع، افزون بر جهش و رفع موانع تولید، 
توسعه اقتصادی و خدمات متوازن گازرسانی به منظور اشتغال آفرینی، سبب 
جایگزینی این سوخت پاک با دیگر ســوخت های فسیلی و کاهش آلودگی 

هوا و صیانت از محیط  زیست می شود.

برای افزایش ایمنی بدن در ماه رمضان چه کنیم؟

همزمان با برگزاری نمایشگاه قرآن و عترت؛

حال و هوای حرم امام رضا)ع( در اصفهان جاری می شود

سرپرست شرکت گاز استان خبرداد:

مصرف بیش از 6میلیارد متر مکعب گاز طبیعی در نیروگاه های 
استان اصفهان

چگونه ریزه خواری را در برنامه غذایی خود کنترل کنیم؟

چهار نوشیدنی که در هوای غبارآلود باید نوشید

/////////////////

منبع : ایمنا
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