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 کمبود آب آشامیدنی
 در اصفهان شوخی نیست

استاندار چهارمحال و بختیاری:

 خشکسالی و کم آبی
  زاینده رود نیازمند
  مدیریتی کارآمد و

 عادل است
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رکوردشکنی تولید 
   API تختال های گرید

محیط های نفت و 
گاز ترش و شیرین در 

فوالد مبارکه 
8

   نیویورک تایمز از نقش اسراییل
 در سانحه نطنز نوشت؛

گزارش یک خرابکاری

 معاون اشتغال و کارآفرینی اداره کل  تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان  اصفهان می گوید: 
اصفهان معضل بیکاری ندارد!

اصفهان هم سوئیس شد!
3

 دردسرهای سوادآموزی 
 معاون سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش استان می گوید: آمار بی سوادی در استان اصفهان هر سال تکرار می شود 

5 7

معاون شهردار اصفهان اعالم کرد:
 کاهش میزان آالینده ها،

  مهم ترین برنامه
 »اصفهان 140۵«

4

 مدیرکل منابع طبیعی چهارمحال
 و بختیاری:

حال و روز جنگل های 
زاگرس خوب نیست

هر
س: م

عک

معاون توسعه و پیش بینی هواشناسی استان اصفهان گفت: اردیبهشت ماه 
به علت کاهش اثر منفی پدیده جوی النینا بارش های خوبی در اســتان رخ 

خواهد داد اما جبران کم بارشی یک سال زراعی نیست.
نوید حاجی بابایی درباره علت کاهش بارش ها در سال زراعی ۱۳۹۹- ۱۴۰۰ 
اظهار داشت: کم بارشی علت های مختلفی دارد و پدیده نادری نیست. یکی 
از علل آن پدیده »النینا« است و در دوره هایی که النینا بر جو حاکم می شود 
برپایه آمارهای موجود کشــور و به تبع آن استان اصفهان با کاهش فعالیت 

سامانه های جوی روبه رو می شود.
وی ادامه داد: النینا امســال بر کشــور و اســتان حاکم اســت و سازمان 
هواشناسی از ابتدای پاییز گذشته اعالم کرد که ســال زراعی جاری بارش 

خوبی نخواهیم داشت.
معاون توسعه و پیش بینی سازمان هواشناسی استان اصفهان با بیان اینکه 
سامانه های جوی در چنین شرایطی رطوبت کافی نیز ندارند، خاطرنشان کرد: 
نمونه بارز آن فروردین امسال رخ داده است. شدت ناپایداری ها هرسال از 
اسفند تا فروردین که فصل گذر و جابه جایی است، افزایش می یابد از این رو 
وقوع ناپایداری های شدید در این مدت غیر طبیعی نیست اما بر اثر کمبود 
رطوبت متأثر از پدیده النینا، ســامانه های جوی فروردین بارش نداشتند و 

انرژی این امواج به صورت وزش شدید باد و توفان تخلیه شد.
حاجی بابایی با بیان اینکه این شرایط در مناطق خشک و نیمه خشک وجود 
دارد و در سال های خشکسالی سیستم های جوی وزش باد به همراه دارند، 
ابراز داشــت: این وضعیت در مناطقی از جمله نیمه شرقی استان که اقلیم 
خشک تری دارد با گرد و خاک های بیشــتری همراه است و به دلیل اینکه 
قدرت سیستم های جوی بهار زیاد است ســرعت بادهایی که به طور عمده 
از سمت جنوب غرب می وزند شدید بوده و شدت آن ها گاهی بین ۸۰ تا ۱۰۰ 

کیلومتر بر ساعت می رسد.
وی با بیان اینکه وقوع توفان ها در بهار امسال غیر طبیعی و بحرانی نیست، 

تاکید کرد: ســال های قبل مانند بهار ۹۸ و ۹۹ سیســتم های جوی رطوبت 
داشتند اما ســال جاری چنین نبود، پیش تر اعالم کرده بودیم که فروردین 

۱۴۰۰ وزش بادهای شدید و بارش های کمتر از نرمال را خواهیم داشت.
معاون توسعه و پیش بینی سازمان هواشناسی استان اصفهان خاطرنشان 
کرد: این وضعیت کم بارشی در پاییز و زمستان گذشته و فروردین ماه امسال 
اتفاق افتاده و تاکنون میانگین بارشــی در بسیاری از مناطق استان کمتر از 
نرمال و در مجموع بارش ها در سراسر استان ۳۰ درصد کاهش یافته است.

وی افزود: وضعیت کم بارشی در سرچشمه های زاینده رود در کوهرنگ نیز 
وجود دارد و تا ۲۰ فروردین بارش حدود ۳۵ درصد کمتر از نرمال بوده که اثر 
منفی بر حجم سد داشته است و شرایط خشکسالی و مشکالت بسیاری را 

برای استان ایجاد کرده است.
حاجی بابایی با بیان اینکه براساس تجربه سال هایی که النینا حاکم است 
بارش ها عمدتا دقیقه ۹۰ و با تأخیر می رسد، گفت: علت این امر کاهش اثر 
منفی النینا بر جو است از این رو اردیبهشــت ماه وضعیت بارندگی ها بهبود 

خواهد یافت.
معاون توسعه و پیش بینی ســازمان هواشناسی استان اصفهان با اشاره به 
اینکه تا پایان فروردین بارش قابل توجهی در اســتان رخ نخواهد داد و به 
صورت رگباری های زودگذر خواهد بود، اظهار داشت: اردیبهشت را به تاریکی 
فروردین نمی بینیم و علت آن از بین رفتن اثر منفی پدیده النینا است که در 

پاییز، زمستان و فروردین مانع رطوبت سامانه های جوی بود.
حاجی بابایی خاطرنشان کرد: اردیبهشت ماه وقوع بارش های نرمال و حتی 
فراتر از نرمال را در بسیاری از نقاط استان انتظار داریم، از این رو بارش های 
رگباری همــراه با رعد و بــرق، صاعقه، ریزش تگرگ و وقوع ســیالب های 
ناگهانی محلی به ویژه در ســاعات اوایل شــب در مناطق مستعد از جمله 
ارتفاعات شمال، نواحی شرق و جنوب استان در ماه اردیبهشت پیش بینی 

می شود.

 مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان از برنامه ریــزی و اقدام برای 
پیشگیری و کنترل آلودگی هوا در پاییز و زمستان ۱۴۰۰ خبر داد.

منصور شیشــه فروش اظهار داشت: کالنشــهر اصفهان از ابتدای سال جاری 
تاکنون ۱۳ روز ناسالم و هشت روز سالم داشته است و سال گذشته نیز چهار روز 
پاک، ۲۳۵ روز سالم، ۹۴ روز ناسالم برای گروه های حساس و ۳۳ روز ناسالم 

برای عموم را تجربه کرد.
وی با اشاره به اینکه مدیریت بحران در راستای پیشگیری از آلودگی هوا و گرد 
و غبار هفته گذشته جلسه تشکیل داد، افزود: علت آلودگی هوا سال گذشته به 
ویژه در ماه های آذر و دی استقرار هوای سرد و سنگین و بهار امسال فعال شدن 

کانون های گرد و غبار و وزش تندبادها بر اثر خشکی هوا بوده است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با بیان اینکه ماه های آذر و دی سال 
گذشته بیشترین شرایط آلودگی را شــاهد بودیم، خاطرنشان کرد: با توجه به 
شرایط جغرافیایی استان اصفهان که اقلیمی خشک و نیمه خشک دارد، پاییز 
۹۹ به مدت یک ماه شرایط فرونشــینی هوا را تجربه کرد که کمتر در سال های 

پیش برای روزهای پیاپی اتفاق می افتاد.
شیشه فروش با اشــاره به اینکه آلودگی هوای اصفهان متأثر از شرایط خاص 
جغرافیایی، فعالیت صنایع و تردد خودروها اســت، ابراز داشت: سه مطالعه 
تخصصی توسط دانشگاه های صنعتی و اصفهان و اداره کل محیط زیست استان 
انجام و در نتیجه این مطالعات سهم آالیندگی هر بخش مشخص شده است.

وی با بیان اینکه اداره کل حفاظت محیط زیســت استان برای عملیاتی شدن 
مطالعات براساس سهم هر یک از بخش ها و طبق مفاد قانون هوای پاک از هم 
اکنون سناریو تدوین کرده و دستگاه ها قبل از فرا رسیدن فصل سرما اقدامات 
الزم را پیگیری خواهند کرد، گفت: وظایف هر یک از دستگاه ها از قانون هوای 
پاک استحصال و وظیفه هر یک از منابع آالینده ثابت و متحرک برای کاهش 
آالیندگی ابالغ می شود و شهرداری ها و سازمان صنعت، معدن و تجارت پیگیری 
خواهند کرد.مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان، توسعه ایستگاه های 
سنجش آلودگی هوا را یکی از اقدامات دانست و افزود: هم اکنون ۱۰ ایستگاه 
شهرداری، یک ایستگاه هواشناسی، یک ایستگاه مرکز بهداشت و ۱۲ ایستگاه 

محیط زیست دارد اما این ها کافی نیست؛ از صنایع بزرگ از جمله فوالد مبارکه، 
ذوب آهن، پاالیشگاه و نیروگاه ها درخواست کردیم که به اداره محیط زیست 

استان برای ایجاد و استقرار سامانه های سنجش آالینده هوا کمک کنند.
شیشه فروش تصریح کرد: سازمان حفاظت محیط زیست کشور نیاز است که 
برای تقویت و توسعه ایستگاه های سنجش آالینده هوا و در زمینه جلوگیری از 

کانون های گرد و غبار اعتباراتی به اصفهان اختصاص دهند.
وی خاطرنشان کرد: رودخانه زاینده رود هم اکنون خشک است و بخش زیادی 
از زمین های کشاورزی کشت نشده و کانون های نقطه ای و محلی جدید گرد و 
غبار فعال شده است؛ فروردین امسال در سه مرحله وقوع توفان ۲۱۸ میلیارد 
تومان به زیرساخت های بخش کشاورزی، باغات و زراعت و گلخانه ها خسارت 

وارد شد.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشــاره به وجود ۱۶ کانون گرد و 
غبار در استان اصفهان به وسعت یک میلیون و ۹۰ هزار هکتار، افزود: کم بارشی 
و اقلیم خشک این کانون ها را افزایش داده اســت، از ابتدای سال زراعی ۱۱۵ 
میلی متر میانگین بارشی استان بود که نسبت به بلند مدت ۳۰ درصد کاهش 

نشان می دهد.
شیشه فروش با بیان اینکه ۷۵ درصد از مســاحت استان درگیر خشکسالی 
است، گفت: سازمان هواشناسی استان یک ایستگاه پایش و سنجش گرد و 
غبار را سال گذشته در اردستان راه اندازی کرد و مقرر شد که این سازمان وضعیت 
گرد و غبار را مرتب پایش کرده و ادارات منابع طبیعی و محیط زیســت استان 

کانون های جدید را برای اقدامات کنترلی منشأ یابی کنند.
شیشه فروش با بیان اینکه مدیریت بحران در زمینه پیشگیری از آلودگی هوا 
در پاییز امسال هفته گذشته برنامه هایی را تدوین و به همه دستگاه ها ابالغ کرد، 
اظهار داشت: محیط زیست استان از هم اکنون صنایع آالینده را پایش می کند؛ 
۴۰۰ واحد صنعتی در شعاع ۵۰ کیلومتری شهر اصفهان وجود دارد که در لیست 
صنایع آالینده قرار گرفته اند و محیط زیســت با پایــش و تعیین میزان دقیق 
آالیندگی برای آنها اخطار صادر می کند تا از هم اکنون برای کاهش آالیندگی تا 

پاییز اقدام کنند.

معاون توسعه و پیش بینی هواشناسی استان اصفهان:

بارش های اردیبهشت مرهم خشکسالی اصفهان است
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان:

برنامه مدیریت بحران برای کنترل آلودگی هوای اصفهان در پاییز ۱4۰۰
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زاینده رود دومین خرابکاری در سایت هسته ای نطنز 
در کمتر از یک ســال. این بار رســانه های 
اسراییلی قبل از همه خبردادند که کار، کار اسراییل است؛ بدون الپوشانی و 
بدون تعارف! »جروزالم پســت« از نقش موســاد در حمله سایبری به 
تاسیســات نطنز خبر داد و روزنامه »اورشلیم پســت« نیز در قالب یک 
گزارش، تاریخچه  عملیات های خرابکاری در تاسیســات نطنز را به رشته 
تحریر درآورد.در همین رابطه؛ روزنامه نیویــورک تایمز هم  با نقل قول از 
مقامات اطالعاتی آمریکا و اسراییل به ابعاد سانحه رخ داده در تاسیسات 
غنی سازی نطنز پرداخت.به نقل از روزنامه نیویورک تایمز، مقامات ایرانی 
قطعی برقی که روز یکشنبه در تاسیسات غنی سازی اورانیوم نطنز رخ داد و 
معلوم شــد با انفجاری عمدی و برنامه ریزی شــده بــوده را یک اقدام 
خرابکارانه تلقی کردند که از نظر آنها توسط رژیم صهیونیستی انجام شده 
است.به نوشــته این روزنامه؛ ایران به طور مستقیم نگفت که چه چیزی 
موجب قطعی برق در این تاسیسات مستحکم شده  و رژیم صهیونیستی 
نیز از تایید یا تکذیب علنی این موضوع خودداری کرده است. اما مقامات 
اطالعاتی آمریکایی و اسراییلی گفتند که رژیم صهیونیستی در این سانحه 
نقش داشــته اســت.این دو مقام اطالعاتی که درباره آســیب رخ داده 

توضیحاتی به آن ها داده شده بود، گفتند که این سانحه با انفجاری بزرگ 
رخ داده است که کامال سیستم برق مستقل و شدیدا تحت حفاظت داخلی 
را که تامین کننده برق سانتریفیوژهای زیرزمینی است تخریب کرده است.

این مقامات که می خواستند نام شــان فاش نشود، مدعی شدند که این 
انفجار ضربه ای محکم به توان ایران برای غنی سازی اورانیوم وارد کرده و 
دست کم 9 ماه طول می کشد که تولید اورانیوم غنی شده نطنز بازیابی شود.

بر اساس این گزارش، اظهارات این دو مقام اطالعاتی در حالی مطرح می 
شود که بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی در این باره گفت: 
بامداد روز یکشنبه حادثه ای در بخشی از شبکه توزیع برق تاسیسات غنی 
سازی نطنز )مجتمع غنی سازی شهید احمدی روشن( رخ داده است. بر 
اساس اطالع ما خوشبختانه این حادثه صدمات انسانی و آلودگی به دنبال 
نداشته است.وی درباره علت این حادثه و جزییات بیشتر آن گفت: علل 

حادثه در دست بررسی است و متعاقبا اطالع رسانی می شود.
در عین حال علی اکبر صالحی، رییس سازمان انرژی اتمی کشورمان هم 
با تایید حمله سایبری به سایت نطنز، این اقدام را نشان دهنده شکست 
مخالفان پیشرفت های صنعتی و سیاسی کشور برای جلوگیری از توسعه 

چشمگیر صنعت هسته ای دانست

محسن رضایی، دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام نیز در واکنش به 
خرابکاری مجدد در سایت نطنز در توئیتر نوشت:  »آیا وقوع مجدد آتش 
سوزی در تاسیسات هســته ای نطنز، آن هم در کمتر از یک سال پس از 
انفجار قبلی، نمی تواند نشان از جدی بودن پدیده نفوذ باشد؟فاعتبروا یا 

اولی االبصار. کشور نیاز به سالم سازی امنیتی دارد.«
حسام الدین آشنا، مشاور رییس جمهور هم که معموال عادت به نوشتن 
توئیت های مبهم و معماگونه و چندوجهی دارد، در واکنش به این ماجرا 
نوشت: »معاون وزیر خارجه ایران در وین است، نخست وزیر کره جنوبی 
در ایران است، وزیر دفاع آمریکا در فسلطین است . خراب کاری در نطنز 

انجام می شود.« 
کمالوندی خســارات وارده به این ســایت را چندان جدی ندانسته؛ اما 
نیویورک تایمز به نقل از منابع اطالعاتی خود نوشته که این انفجار ضربه ای 
محکم به توان ایران برای غنی سازی اورانیوم وارد کرده است و دست کم 9 

ماه طول می کشد که تولید اورانیوم غنی شده نطنز بازیابی شود.
و همه این اتفاقات درست در زمان انجام مذاکرات احیای برجام رخ می 
دهد. اسراییل دست بردار نیست و البته وزیر خارجه کشورمان روز گذشته 

تاکید کرد که از رژیم صهیونیستی انتقام می گیریم. 

نتانیاهو:

 مقابله با ایران هسته ای، وظیفه بزرگ ماست
نخست وزیر رژیم صهیونیستی یکشنبه شب به وقت تهران در مراسمی با حضور مقامات نظامی و اطالعاتی 
این رژیم تاکید کرد که مقابله با ایران هســته ای وظیفه بزرگ این رژیم است. براساس گزارش یدیعوت 
آحارونوت، نتانیاهو در یک مراســم با حضور مقامات ارتش و مقامات اطالعاتی این رژیم به مناســبت 
هفتادوسومین سالگرد تاسیس رژیم جعلی اسراییل ســخنرانی کرده است. وی افزود: نبرد علیه ایران 
و نیروهای نیابتی این کشور و غیرهسته ای شــدن آن یک کار بزرگ است؛ اما شرایط امروز به این معنی 
نیست که فردا نیز همین شرایط خواهد بود. »بنی گانتز« وزیر جنگ رژیم صهیونیستی نیز در اظهاراتی گفت 
که ارتش این رژیم به تقویت خود برای مقابله با هر تهدید علیه دولت یهودی ادامه خواهد داد. وی مدعی 
شد: در آینده نزدیک ما با تهدیدات و چالش های گوناگونی مواجه هستیم، در جنگ با ویروس کرونا که 
مشخص نیســت چه چیزی پیش خواهد آمد و همچنین علیه ایران که در حال سنگربندی است و یک 

تهدید برای اسراییل و جهان خواهد بود.

آیت ا... علم الهدی به کرونا مبتال شد
آیت ا... علم الهدی به دلیل ابتال به کرونا هم اکنون در قرنطینه بوده و فعالیت های خود را در قرنطینه خانگی 
انجام می دهد. تست کرونای نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی مثبت اعالم شد و در حال حاضر عالئم و 
عوارض خاصی از بیماری کرونا در وی مشاهده نمی شود. آیت ا... سیداحمد علم الهدی، فعالیت های خود 

را در قرنطینه خانگی انجام می دهد و حال عمومی وی مساعد است.

عبدالرضا داوری؛

احمدی نژاد خود را »ولی خدا« می داند!
عبدالرضا داوری در گفت وگو  با عصر ایران تاکید کرد که نقش سیاسی و اعتقادی احمدی نژاد به زیان جامعه 
ایران است و چون که سال ها یکی از »پایه های پروپاگاندای احمدی نژاد« بوده، اکنون خودش را موظف 
می داند که زوایای مخفی تفکر مذهبی و سلوک سیاسی وی را برمال سازد تا »سرنوشت ایران« در دست 
مراد سابقش قرار نگیرد!داوری گفته:به نظر من آقای احمدی نژاد چهره ای است با سیاست ورزی به شدت 
معوج و پرخطا، که صحنه سیاست ایران را به جهت رویکردهای افراطی اش در بعضی محورها، از حالت 
تعادل خارج می کند. آقای احمدی نژاد خودش را در جایگاه ولی خدا یا حداقل در جایگاه »نایب خاص« 

می بیند. ایشان االن خبر از »ظهور صغری« می دهد. تا حاال چنین حرفی را به این صراحت نگفته بود.

رستِم کاندیدای مردم ایران هم می آید!
رستم قاسمی، وزیر اسبق نفت در پاسخ به سوالی درباره رابطه اش با محمود احمدی نژاد و احتمال حمایت 
احمدی نژاد از او، گفت: من آنچه اطالع دارم از برخوردها و رفتارهای ایشان، به نظر می رسد که ایشان دنبال 
کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری اســت. چند ماه است با آقای احمدی نژاد ارتباطی نداشته ام 
؛اما این را که ایشان کاندیدا می شود یا نه، تایید می شود یا نه، یا از چه کاندیدایی حمایت می  کند باید به 
فرصت های بعدی واگذار کرد.قاسمی در پاسخ به این سوال که در صورت کاندیداتوری گزینه کدام جریان 

سیاسی خواهد بود، گفت: رستم کاندیدای مردم ایران است.

دیدار مشاور امنیت ملی عراق با سفیر آمریکا قبل از سفر به ایران
دفتر رسانه ای »قاسم االعرجی« مشــاور امنیت ملی عراق طی بیانیه ای از دیدار وی با »متیو تولر« سفیر 
آمریکا در این کشور خبر داد. این دیدار در آستانه ســفر االعرجی به ایران صورت گرفته است.بر اساس این 
گزارش، دو طرف در این دیدار درباره تحوالت امنیتی و سیاسی در سطح منطقه ای و بین المللی رایزنی کردند. 

سیاستکافه سیاست

نیویورک تایمز از نقش اسراییل در سانحه نطنز نوشت؛

گزارش یک خرابکاری

امضای توافق اقتصادی میان سودان و رژیم صهیونیستی
منابع عبری از امضای یک توافق اقتصادی میان رژیم صهیونیستی و سودان در یک کشور عربی پرده 
برداشتند.شبکه هفت تلویزیون رژیم صهیونیستی شامگاه یکشنبه اعالم کرد که هیئتی سودانی به 
ریاست عمر الشیخ، رییس تیم تقویت توافق نامه صلح با رژیم صهیونیستی با یوسی داگان، رییس 
هیئت شورای شهرک سازی شومرون که شامل ۳۰ شــهرک در شمال کرانه باختری است، در یک 
کشور عربی دیدار کرده است. طبق این گزارش در این دیدار درباره مسائل مشترک از جمله مسائل 
اقتصادی بحث و تبادل نظر شد. این شبکه عبری همچنین گزارش داد که در این دیدار یک توافق 

اقتصادی به امضای دو طرف رسید.

 حساب های جعلی »بن سلمان« در توئیتر برای جاسوسی 
از مخالفان

یک حساب کاربری طی تحقیقاتی اعالم کرد که البدر، حساب کاربری ساختگی ولیعهد سعودی 
برای سرکوب مخالفان و منتقدان اســت که این موضوع واکنش کاربران توئیتر را به دنبال داشته 
است.به نقل از سعودی لیکس، در تحقیقات رسانه ای که توسط حساب کاربری » تحقیق فی البلد« 
انجام شد، مشخص شد که »البدر« حساب کاربری جعلی »محمد بن سلمان« ولیعهد سعودی 
در شبکه توئیتر است.در این تحقیق ۳ میلیون توئیت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و همه دنبال 
کنندگان حساب کاربری »البدر«  که سه میلیون و 1۳ هزار نفر هســتند، تحت نظارت قرار گرفتند 
که بعدا مشخص شد این دنبال کنندگان از خانواده آل سعود و یا خانواده مقامات سعودی مانند » 
بدرالعساکر« مدیر دفتر ولیعهد و دبیرکل بنیاد مسک و همچنین »نواف المقائرن« دوست نزدیک 
ولیعهد سعودی ،» احمد التوایان«، »عزام الدخیل« و » عبدالعزیز الیوسف« شخصیت های نزدیک 

به پادشاه عربستان هستند.

اولین حضور شاهزاده حمزه در کنار پادشاه اردن از زمان 
»بحران کودتا«

در اولین حضور مشترک از زمان اختالف بین پادشاه اردن و شاهزاده حمزه، آن دو در مراسم صدمین 
سالگرد استقالل این کشور شرکت کردند.به گزارش سایت شبکه روسیا الیوم، ملک عبدا... دوم، 
پادشاه اردن روز یکشنبه به همراه شاهزاده حمزه بن حســین ولیعهد سابق برای اولین بار از زمان 
بحران مربوط به تالش های نافرجام کودتا، در مراســم صدمین ســالگرد تاسیس دولت هاشمی 
شرکت کرد. رسانه های دولتی اردن، تصاویر پادشاه و افراد دیگر خاندان سلطنتی را در حال گذاشتن 

تاج گل هایی بر یادبود سرباز گمنام پخش کردند.

ابراز تمایل مصر برای مذاکره با ترکیه
وزیر خارجه مصر ضمن اشــاره به خــط قرمزهای سیســی در خصوص پرونده ســد النهضه، از 
جزییات گفت وگوی تلفنــی اخیرش با همتای ترکیه ای خود پرده برداشــت.روزنامه الشــروق 
نوشــت، ســامح شــکری، وزیر خارجه مصر در اظهاراتــی تلویزیونی گفت، تمــاس تلفنی میان 
وی و مولــود چاووش اوغلو، وزیــر خارجه ترکیــه در چارچــوب تعارفات و تبریک به مناســبت 
حلول ماه مبارک رمضــان بود. وی افزود، این تمــاس تلفنی در کنار اظهارات اخیــر ترکیه بیانگر 
میزان اهمیت مصر و لزوم اصالح روند و مســیر است.شکری گفت، کشــورش تمایل دارد گفت 
وگویی در راســتای منافع دو کشــور وجود داشته باشــد، روابطی همســو با قوانین بین المللی 
 برقرار شــود و در رأس این روابط عدم مداخله در امور داخلی و عدم آســیب رســاندن به کشورها

لحاظ شود.

خبر روز

سفر وزیر خارجه آمریکا 
به بروکسل برای مذاکره 

درباره ایران
وزیر خارجه آمریکا طــی هفته جاری به 
بروکسل ســفر خواهد کرد تا با مقام های 
اروپایی دربــاره موضوعــات مختلفی از 
جمله ایران، اوکراین و افغانستان رایزنی 

کند.
به گــزارش رویترز، یک مقــام آمریکایی 
گفت: آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ایاالت 
متحده هفته جاری به بروکسل بازخواهد 
گشــت تا دربــاره ایــران، افغانســتان و 
فعالیت های روسیه در نزدیکی مرزهای 
 اوکراین با مقــام های اروپایــی مذاکره 

و رایزنی کند.
بر اســاس این گزارش، بلینکن قرار است 
همراه با لیود آستین وزیر دفاع آمریکا به 
بروکسل سفر کند. این مقام آمریکایی که 
نامش فاش نشــده، جزییات بیشتری را 

درباره این سفر منتشر نکرده است.
پنتاگون هفته گذشــته اعالم کرد: آستین 
قرار است از مقر ناتو در بروکسل دیدن کند. 
این بخشی از سفر وزیر دفاع آمریکاست 
که از روز شنبه آغاز شده و شامل سرزمین 
های اشغالی فلســطین، آلمان و بریتانیا 

بوده است.
ســفر دو مقام ارشــد کابینه جو بایدن به 
بروکسل همزمان با تشدید تنش ها بر سر 
فعالیت های نظامی روسیه در مرز شرقی 
اوکراین اســت. واشــنگتن مدعی شده 
که روســیه تعداد نظامیان مستقر در مرز 
اوکراین را به باالترین سطح از سال 2۰14 
رسانده است، یعنی زمانی که شبه جزیره 

کریمه را به خاک خود الحاق کرد.
والدیمیــر پوتین، رییس جمهور روســیه 
نیز روز جمعــه اوکراین را بــه »اقدامات 
خطرنــاک تحریــک آمیــز« در منطقه 
دونباس در شــرق اوکرایــن متهم کرده 
اســت. ترکیه هــم اعالم کرده اســت که 
ایاالت متحده 2 فروند کشــتی جنگی را 
از 14 و 15 آوریل در دریای ســیاه مستقر 

خواهد کرد.

اخبار

نخســت وزیر کره جنوبــی در نشســت خبری با 
جهانگیری با اشاره به اینکه سفرم به ایران، معنادار 
اســت، گفت: روابط دوســتانه ایران و کره حتی در 
شرایط بحرانی ادامه داشــته ؛اما اکنون با چالش 
روبروست.چانگ ســیه کیون، نخســت وزیر کره 
جنوبی در نشســت مشــترک خبری با اســحاق 
جهانگیری، معاون اول رییس جمهور ضمن تشکر 
از استقبال مردم ایران از هیئت کره ای گفت: تاریخ 
روابط ایران و کره بیش از 1۰۰۰ ســال ســابقه دارد 
به ویژه اینکه ســال آینده شــصتمین سال روابط 
دیپلماتیک بین دو کشور اســت و تاریخ روابط دو 
جانبه با نزدیکی ادامه خواهد داشــت.وی افزود: 
شخصا در سال 2۰1۷ به عنوان رییس مجلس کره به 
ایران آمدم و حاال به عنوان نخست وزیر کره جنوبی 

به ایران آمدم که این ســفر معنا دار است. وقتی که 
جوان بودم برای یک شرکت تجاری به مدت 2۰ سال 
کار می کردم. آن موقع با ایران و کشورهای مختلف 
خاورمیانه مشــغول به کار بودم. چانگ سیه کیون 
تصریح کرد: دهه های ۷۰ میــالدی ایران با اعتماد 
پروژه های مختلف از جمله ســاخت و ســاز بندر 
خرمشهر و پاالیشگاه اصفهان را با کره قرارداد بست. 
همچنین شرکت های کره ای هم با اعتماد حتی در 
دوران جنگ،  پروژه های خود را تمــام کردند. من 
نیز اعتماد متقابــل و همکاری های نزدیک را به یاد 
می آورم. نخست وزیر کره جنوبی ادامه داد: روابط 
دوستانه کره و ایران، طی نیمه قرن گذشته به طور 
مداوم حتی در شرایط بحرانی مختلف ادامه داشته؛ 
اما اکنون با چالش روبروست. می خواستم عنوان 

کنم که سفرم به تهران اراده محکم کره جنوبی برای 
توسعه آینده نگری دوجانبه است.چانگ سیه کیون 
گفت: معتقدم از این به بعد باید تبادل در سطح باال 
ادامه پیدا کند. این سفر باید باعث تقویت پایه های 
توسعه دو جانبه شود. بنابر این آقای جهانگیری را 
به کره دعوت کردم. گفت وگو ها بین طرفین برجام به 
طور سازنده ای در حال انجام است و به نظر می رسد 
آماده سازی پیشگیرانه برای توسعه روابط دوجانبه 
جهت سعادت و پیشــرفت مردم دو کشور ضروری 

و مهم خواهد بود. 

نخست وزیر کره جنوبی:

 سفرم به ایران معنادار است

ظریف در کمیسیون امنیت ملی مجلس:

نطنز قوی تر از گذشته ساخته خواهد شد
وزیر امور خارجه گفت: نطنز قوی تر از گذشته با استفاده از ماشین های پیشرفته تر ساخته خواهد شد.محمد جواد ظریف در نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس؛ به حادثه در نطنز اشاره و بر ضرورت حفاظت مناسب از تاسیسات و دانشمندان هسته ای در این شرایط حساس تاکید کرد.ظریف گفت: مقامات 
سیاسی و نظامی رژیم صهیونیستی صراحتا گفته بودند که اجازه پیشرفت در رفع تحریم های ظالمانه را نخواهند داد و اکنون تصور می کنند به هدف خود می رسند؛ ولی 
صهیونیست ها پاسخ خود را در پیشرفت های بیشتر هسته ای خواهند گرفت.وزیر امور خارجه اضافه کرد: نطنز قوی تر از گذشته با استفاده از ماشین های پیشرفته تر 
ساخته خواهد شد و اگر فکر می کنند دست ما در مذاکره ضعیف شده است، اتفاقا این عمل زبونانه موضع ما را در مذاکرات قوی تر خواهد کرد و طرف های مذاکره باید 
بدانند اگر تاکنون با تاسیسات غنی سازی با ماشین های نسل اول مواجه بودند االن نطنز می تواند مملو از سانتریفیوژ های پیشرفته با چند برابر توان غنی سازی باشد.

 ظریف همچنین در این نشست با تاکید بر ضرورت توجه نخبگان و مردم برای نیفتادن در دام مکارانه طراحی شده رژیم صهیونیستی، گفت: صهیونیست ها می خواهند 
انتقام توفیقات در مسیر لغو تحریم های ظالمانه را از مردم ایران بگیرند، ولی ما اجازه نخواهیم داد و انتقام این اقدامات را از خود صهیونیست ها خواهیم گرفت.

کمالوندی خسارات وارده به این سایت را چندان جدی 
ندانسته؛ اما نیویورک تایمز به نقل از منابع اطالعاتی خود 
نوشته که این انفجار ضربه ای محکم به توان ایران برای 

غنی سازی اورانیوم وارد کرده است 

آگهی مجمع عمومی فوق العاده شرکت خدماتی ایثارگران فالورجان ) سهامی خاص ( 

ثبت شده به شماره 405 و شناسه ملی 10260086644 

» هیئت مدیره «

 بدينوسيله به اطالع کلیه سهامداران محترم شركت خدماتی ايثارگران فالورجان )سهامی خاص(  می رساند مجمع عمومی 

فوق العاده شركت رأس ساعت 8:۳۰ صبح روز پنج شنبه مورخ 14۰۰/۰2/۰9 در محل دفتر شركت واقع در فالورجان بلوار 

بسیج ، كوچه شهید عبدالرضا قاسمی پالک ۳۰ برگزار می گردد .

موضوعات جلسه :
1- تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه 

2- سایر مواردیکه در صالحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد
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وام ساخت مسکن 300 میلیون تومان شد
 عضو هیئت مدیره بانک مسکن از افزایش وام نوسازی بافت فرسوده برای سازندگان حرفه ای به ۳۰۰ 
میلیون تومان در تهران خبر داد.محمدحسن علمداری با اشاره به پرداخت وام مسکن بافت فرسوده 
به 2۰ هزار واحد،  اظهار کرد: مبلغ قرارداد امضا شده با مالکان بافت های فرسوده تاکنون 1۳7۰ میلیارد 
تومان است.وی یادآور شد: سال 99 برای احیای بافت های فرسوده با استفاده از روش های نوین 
ساخت و ساز 25۰ میلیون تومان تسهیالت پرداخت می شد که امسال این وام به ۳۰۰ میلیون تومان 
افزایش یافته است.وی افزود: بانک مسکن در تهران و کالن شهرها 5۰ میلیون و در سایر شهرها 4۰ 
میلیون تومان وام بافت فرسوده با سود 9 درصد پرداخت می کند.عضو هیئت مدیره بانک مسکن 
گفت: مابقی تسهیالت موردنیاز برای بافت فرسوده با سود 18 درصد به متقاضیان پرداخت می شود.

 خسارت بیش از 5 میلیارد تومانی به کشاورزان و 
باغداران اصفهان 

مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان گفت: آفات و بیماری های گیاهی در ســال گذشته 
بیش از 5 میلیارد تومان به کشاورزان و باغداران خسارت وارد کرد.منصور شیشه فروش با اشاره به 
وقوع سرمازدگی در استان اظهار داشت: فروردین، اردیبهشت، مهر و اواسط اسفندماه سال گذشته 
سرمازدگی در استان اتفاق افتاد و حدود ۳48 میلیارد تومان خسارت به 16 هزار هکتار زراعت و 17 
هزار از باغات وارد کرد.وی با تاکید بر اینکه بیمه تنها راه جبران خسارت است که هماهنگی با بیمه به 
عمل آمد و در سال گذشته 47 میلیارد تومان بیمه غرامت به کشاورزان در بخش زراعت، باغات، دام 
و طیور پرداخت شد، افزود: امســال هم در بخش های زراعت و دام و طیور اطالع رسانی کرده ایم تا 
برای بیمه کشاورزان و باغداران اقدام کنند.مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: امسال 
در بخش های زراعت استان 61 هزار و 7۰۰ هکتار، باغات 19 هزار 8۰۰ هکتار، طیور 4۰ میلیون قطعه، 
دام 45۰ هزار رأس و در کل 42 درصد زراعت استان، 29 درصد از باغات، 98 درصد طیور و 11 درصد 

دام بیمه شدند و در بخش دام با توجه به اجباری بودن بیمه باید نسبت به بیمه کردن اقدام کنند.
وی ادامه داد: با توجه به طوفان فروردین ماه امسال به بانک کشاورزی اعالم کرده ایم که ارزیابی کند 
. 11۰ محصول اعم از باغات، زراعت، دام و طیور در برابر حوادث بیمه هستند و عوامل قهری مانند سیل 

و زلزله، سرما و طوفان و گرما و بیماری های دام و طیور جزو بیمه خواهند بود.

هزینه پیامک در بانک های دولتی همان 15 هزار تومان است
دبیر شورای هماهنگی بانک های دولتی و نیمه دولتی درباره برنامه بانک های دولتی در زمینه افزایش 
هزینه ســرویس پیامکی آن ها، اعالم کرد: تاکنون هیچ صحبتی مبنی بر افزایش هزینه سرویس 
پیامک در بانک های دولتی مطرح نشده و در این بانک ها همچنان حداکثر 15 هزار تومان برای این 
سرویس از مشتریان دریافت می شود که البته اکثر بانک های دولتی  کمتر از 15 هزار تومان از حساب 

مشتریان در این زمینه کسر می کنند.
طی روزهای اخیر گزارش هایی منتشر شــد که برخی بانک ها از جمله بانک شهر اقدام به افزایش 
هزینه سرویس پیامکی خود به ۳۰ هزار تومان کرده اند و علت آن افزایش هزینه های مخابرات اعالم 
شد. پس از طرح این موضوع، دبیر کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی به ایسنا گفت که 
هنوز تصمیمی برای افزایش هزینه سرویس پیامکی بانک ها گرفته نشده است اما با توجه به تشدید 

هزینه های مخابرات احتمال اینکه در آینده نزدیک این نرخ افزایش یابد، وجود دارد. 
طبق گفته جمشیدی، بانک شهر با تصمیم درون ســازمانی این هزینه را به ۳۰ هزار تومان افزایش 
داده است.  عالوه براین، موضوع افزایش هزینه سرویس پیامکی در بانک های دولتی نیز از علیرضا 

قیطاسی، دبیر شورای هماهنگی بانک های دولتی و نیمه دولتی پیگیری شد. 
وی  بیان کرد که هزینه ســرویس پیامکی بانک های دولتی همچنان همان حداکثر 15 هزار تومان 

است که در دو مقطع با اعالم به مشتری از حساب برداشت می شود. 

معاون اشتغال و کارآفرینی اداره کل  تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان  اصفهان می گوید: اصفهان معضل بیکاری ندارد!

اصفهان هم سوئیس شد!

معاون اشتغال و کارآفرینی اداره کل  تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان  
اصفهان گفته: »ما معضل بیکاری در استان نداریم، زیرا فرصت هایی 
شــغلی داریم که بنابر دالیل مختلف خالی هستند. یکی از این دالیل 
می تواند بحث مهارت باشــد که گاهــی افراد فاقــد مهارت های الزم 

هستند.«
آمارها اما چیز دیگری می گویند. نگاهی به آمار نرخ بیکاری اســتان 
اصفهان در سال های اخیر نشــان می دهد که این شاخص از سال 92 
تاکنون با فراز و فرودهایی مواجه شده که به گفته کارشناسان اقتصادی 
و مســئوالن، ناشــی از عوامل مختلفی مانند جریان آب زاینده رود، 
خشکســالی، مهاجرت، رکود یا رونق بخش کشــاورزی و واحدهای 

صنعتی و خدماتی و برنامه های اشتغال زایی دولت است.
نرخ بیکاری اســتان اصفهان در ســال 92 و ابتدای دولت یازدهم با 
کاهش 2.8 درصدی نسبت به سال 91 به 1۰.9 درصد رسید اما طی سه 
سال بعد از آن روند افزایشی به خود گرفت و در سال های 9۳، 94 و 95 

به ترتیب به 12.4، 1۳.8 و 14.6 درصد رسید.
کارشناســان اقتصادی از جمله دالیل این افزایش نــرخ بیکاری در 
فاصله ســال های 9۳ تا 95 را ادامه خشکســالی، تاثیر با وقفه رکود 

اقتصادی ســال های 1۳91 و 1۳92 بر بازار کار، شــوک ایجاد شــده 
در بخش ســاختمان، دشوار شــدن اشــتغال زایی به دلیل افزایش 
دانش آموختگان دانشــگاهی، افزایش عرضه نیروی کار زن و تاخیر 
و انتقال عرضه نیروی کار ســال های قبل به این ســال ها تحت تاثیر 

افزایش ظرفیت دانشگاه ها عنوان کردند.
نرخ بیکاری استان اصفهان از سال 96 روند نزولی به خود گرفت و به 
14.4 رسید و در سال های 97 و 98 این روند، حفظ شد و نرخ بیکاری 

در این خطه به ترتیب به 1۳.8 و 1۰.7 درصد کاهش یافت.
مقایسه نرخ بیکاری در استان اصفهان با میانگین کشوری نیز نشان 
می دهد که روند فراز و فرود این شاخص بین سال های 92 تا 98 کامل 
با فرآیندی که برای نرخ بیکاری کشــوری اتفاق افتاد، یکسان است 
یعنی از سال 92 تا 95 روند افزایشی و پس از آن، روند کاهشی دارد اما 
در مجموع، نرخ بیکاری اصفهان از میانگین کشوری باالتر بوده است.

و اینها همه آمارهای پیش از شیوع کروناست. ویروس خانمان سوز، 
به تنهایی و یک تنه آمارهایی وحشتناک در زمینه بیکاری و بیکارشدن 

افراد در سطح کشور و از جمله استان اصفهان برجای گذاشت. 
با شیوع بیماری کرونا از اسفند سال گذشته شاهد رکود در بخش های 

مختلف به ویژه مشاغل خدماتی در اســتان اصفهان بودیم که همین 
امر تاثیر بســزایی در کاهش نسبت اشــتغال و افزایش نرخ بیکاری 
داشت. برخی صنایع مثل گردشگری، رستوران داری و ... به طور کامل 
تعطیل شــد یا با تعطیلی های نصف و نیمه ضرر و زیان های زیادی 

متحمل شدند. 
تعطیلی مشــاغل و کســب و کارها هم باعث بیکاری و خانه نشــین 
شــدن صاحبان مشــاغل شــد و در مجموع مشــاهدات عینی و نه 
حتی آمارگیری حرفــه ای، کافی اســت برای آن کــه ببینیم اوضاع 
بیکاری اگــر وخیم نباشــد، گل و بلبل هم نیســت و اینکه یک مقام 
مســئول عنوان کند » اصفهــان معضل بیــکاری ندارد« مــی تواند 
تلخ ترین گزاره ای باشــد که مطرح می شــود مثل همــان روزی که 
رییس جمهور با لــب خندان و مقابــل دوربین ها گفــت : »اقتصاد 
ما از آلمان هم بهتر اســت« یا همیــن چندی پیش کــه عنوان کرد 
دولت چنان بازار را مدیریت کرد که شــاهد صف بستن مردم نبودیم 
و این ســخنان همان زمانی مطرح می شــد که مــردم در اوج پیک 
 کرونا، نفس به نفــس هم در صف هــای طویل مــرغ و روغن و ... 

ایستاده بودند! 

خبر روز

کمبود آب آشامیدنی در اصفهان شوخی نیست
اجرای طرح سامانه دوم آبرسانی اصفهان دیگر طرح مهم مرتبط با آب در این خطه را حتی از نان 
شب واجب تر نامیده اند، در توضیح اهمیت این پروژه حیاتی که دیگر طرح مهم تامین کننده آب 
به شمار می رود باید بدانیم که اکنون آب آشــامیدنی اصفهان از سامانه تصفیه خانه باباشیخعلی 
در غرب اســتان و از طریق تونل 18 کیلومتری تامین می شــود که ظرفیت انتقال آن بالغ بر 1۰.5 
مترمکعب آب بر ثانیه اســت.نکته مهم این که مطابق گزارش های شرکت آب و فاضالب استان، 
نیاز کنونی استان 15 مترمکعب بر ثانیه اســت، بنابراین کمبود قابل توجه آب آشامیدنی در این 

دیار در بسیاری از روزها وضعیت را به حالت هشدار در می آورد.
سامانه اول این تصفیه خانه )بابا شیخعلی( آب 56 شــهر و ۳۰۰ روستا در استان اصفهان تامین 
می کند، اما رشد جمعیت و افزایش استفاده شهروندان، احتمال نقص در این تصفیه خانه و وقوع 
هرگونه اتفاق ناگوار و توقف فعالیت آن، سبب خواهد شد که تامین آب آشامیدنی مردم این خطه 

با مشکل و حتی بحران رو به رو شود.
این تصفیه خانه یکی از بزرگ ترین تصفیه خانه های آب ایران به شــمار مــی رود که در کیلومتر 
45 جاده اصفهان- شهرکرد و در جوار شهر زاینده رود واقع شده اســت، آب این تصفیه خانه در 
ابتدایی ترین نقطه، از سد زاینده رود و پس از آن از سد چم آسمان در فاصله هشت کیلومتر باالتر 

از این مجموعه بوسیله کانال سرپوشیده تامین می شود.
بررسی اجمالی حوادث پیش آمده درسال های گذشته که شبکه آبرسانی اصفهان را با اختالل و 
مشکل مواجه کرد، ضرورت احداث و بهره برداری از ســامانه دوم آبرسانی این خطه را دو چندان 

می کند.
ظرفیت انتقال این طرح 9.57 مترمکعب بر ثانیه است، سامانه نامبرده از 27 کیلومتر تونل تشکیل 
شــده و یک تصفیه خانه و خطوط انتقال دارد که آب را به مخازن نگهداری آب پیالف در مجاورت 

دانشگاه صنعتی اصفهان و مخزن گورت در شرق اصفهان منتقل می کند.
در زمان حاضر تونل آماده بهره برداری شــده و دیگر موارد پروژه نیز پیگیری می شود، اعتبار این 
طرح از طریق ســرمایه گذاری از منابع داخلی شــرکت آب منطقه ای، کمک های شــرکت آب و 

فاضالب از محل تبصره سه با مجوز شورای شهر در حال انجام است.
خود طرح، زمان بندی بیش از سه سال دارد و مرحله اول تصفیه خانه حدود 4۰ درصد پیشرفت 
داشته و حدود 15 کیلومتر از خط اضطراری ســامانه اجرا شده است و از محل فروش زمین های 
مازاد آب و فاضالب و شــرکت آب منطقــه ای، هزینه ها در قالب تبصره 12 قانــون بودجه تامین 

اعتبار خواهد شد.
 به تازگی، اســتاندار اصفهان از آخرین وضعیت طرح نیمه تمام سامانه دوم آبرسانی این استان 

بازدید کرد و خواهان سرعت بخشیدن به عملیات اجرایی آن شد.
طرح سامانه دوم آبرسانی اصفهان شــامل تونل انتقال آب و تصفیه خانه موسوم به »گالب 2« 
است و در صورت بهره برداری به عنوان طرح توسعه آبرســانی به 14 شهرستان استان اصفهان به 
طول 27 کیلومتر، آب دریاچه سد زاینده رود را به تصفیه خانه انتقال می دهد؛ این سامانه باید در 

اواسط دهه گذشته به بهره برداری می رسید اما هنوز این امر صورت نگرفته است.
عباس رضایی در حاشیه بازدید اخیر از این طرح گفت که این سامانه دارای خط انتقال آب و تصفیه 

خانه است که می تواند بخشی از مشکالت آب آشامیدنی اصفهان را برطرف کند.
وی ادامه داد: مجموعه مدیریت استان تالش دارد با بهره گیری از تمامی ظرفیت ها رفع مشکالت 
خشکســالی و کمبود آب اســتان را در بخش های صنعتی، کشاورزی و آشــامیدنی و همچنین 

محیط زیست حل کند.
استاندار اصفهان اظهار کرد: در این بازدید بر سرعت بخشیدن به روند آبرسانی تاکید و از پیمانکاران 

و متولیان این طرح خواسته شد تا 2 ماه آینده این طرح به اتمام برسد.
رضایی تصریح کرد: در عین حال مردم نسبت به صرفه جویی در مصرف آب اهتمام الزم را داشته 

باشند چرا که با وجود کاهش بارندگی در سال آبی جاری  احتمال بروز مشکالت وجود دارد.

کافه اقتصاد

ذره بین

ماجرای مرغ تریاکی در اصفهان؛

تکذیب می شود
دبیر انجمن مرغداران گوشتی اصفهان با تکذیب 
شایعه خوراندن تریاک و مواد مخدر به مرغ ها در 
مرغداری ها اظهار داشت: مواد افیونی و تریاک به 
هیچ وجه از اجزای خوراک دام نیســت و تمامی 
محصوالت دام تحت نظارت حوزه دامپزشکی با 
استانداردهای نظارتی تولید می شوند.بهرام پاکزاد 
اضافه کرد: هیچ واحد مرغداری مجاز نیست بدون 
تایید سازمان دامپزشــکی از محصولی در رژیم 
غذایی و دارویی برای پرورش طیور استفاده کند.
دبیر انجمن مرغداران گوشتی اصفهان بیان کرد: 
تمام مرغداری ها تحت نظر دامپزشک متخصص 
قرار دارنــد و حتی در واحدهــای تولیدکنندگان 
جوجه یکروزه، سالمت جوجه ها تا ورود به بازار و 
کشتارگاه هم کنترل می شود.وی با اشاره به اینکه 
خوراندن تریاک به مرغ ها شایعه  تازه ای نیست، 
افزود: اهداف بازنشر این اکاذیب؛ نابودی صنعت 
مرغداری و شــایعه پراکنی برای رکود و کسادی 
فعالیت های بدون نقص تولیدکنندگان است.یکی 
از تولیدکنندگان مرغ گوشتی در اصفهان با اشاره 
به اینکه واحدهای تولیدی بــرای افزایش وزن 
مرغ ها و کنترل بیماری آنها از مکمل و ویتامین ها 
و اسیدهای آمینه مخصوص استفاده می کنند، 
گفت: طبــق مقــررات دام ها و طیــور باید تمام 
واحدها از یــک رژیم غذایــی و دارویی علمی  و 
اســتاندارد پیروی کنند.وی اظهار داشــت: طی 
سال های گذشــته شــایعه ای به نقل از رییس 
ســازمان دامپزشــکی مبنی بر خوراندن تریاک 
به مرغ ها مطرح شــد که با تکذیب بســیاری از 
کارشناسان هم مواجه شــد؛ چرا که مصرف این 
نوع موادمخدر اگر در انســان سســتی و رخوت 
ایجاد می کنند قطعا عامل ایجاد مشکل در سالمت 
مرغ خواهد بــود و با هیچ منطق عقلی ســازگار 
نیست.این تولیدکننده مرغ گوشتی در اصفهان 
پیرامون اینکه اســتفاده از تریاک برای افزایش 
وزن مرغ غیرممکن اســت، افــزود: هم اکنون 
قیمت موادمخدر تریاک بسیار باالست و با شرایط 
فعلی اقتصاد، ضررهای جبران ناپذیر واحدهای 
تولیدی در تامین نهاده ها و ورشکســتگی برخی 
تولیدکنندگان، بدون شــک برای مرغداری ها به 
صرفه نیست که جهت چند گرم وزن بیشتر این 

مواد را در آب مصرف مرغ ها حل کنند.

نماینــده مــردم اصفهــان در مجلس گفــت: چرا 
بازنشســتگان نباید بدانند مدیرانی که حراســت و 
حفاظت اموال آنان را برعهده دارند، چه میزان دریافتی 
دارند؟عبــاس مقتدایــی، ادامه داد: احــکام جدید 
صادره از سوی سازمان تامین اجتماعی باعث نگرانی 
و ناراحتی جدی بازنشستگان کشــور شد. در همین 
راستا در اسرع وقت اشکاالت احکام صادره را به رییس 
جمهور، وزیر تعاون کار و رفــاه اجتماعی و مدیرعامل 
ســازمان تامین اجتماعی منتقل کــردم.وی افزود: 

آقای رییس جمهور نیــز پیروی نامــه اینجانب، به 
آقای شــریعتمداری و نوبخــت در خصوص اصالح 
متناسب سازی دســتور الزم را صادر کردند. تماس 
هایی نیز با بنده گرفته شــد و اعالم شــد که سازمان 
تامین اجتماعی در اســرع وقت بازبینی مجدد را در 
دستور کار قرار می دهد.مقتدایی مطرح کرد: از عملکرد 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه بازنشستگی 
گالیه داریم. چرا با برخــی اقدامات ، عده ای موجب 
ناراحتی بازنشستگان می شوند. بازنشستگان ، امروز 
باید در آرامش باشــند، نه اینکه به واسطه برخی بی 
دقتی ها، مورد بی لطفی و رنج قرار گیرند.نایب رییس 
کمیسیون امنیت ملی و سیاســت خارجه مجلس 
گفت: صندوق هــای بازنشســتگی مدیریت اموال 

بازنشستگان را در اختیار دارند و باید با مدیریت بهینه، 
سودآوری و ســودآفرینی الزم را داشــته باشند.وی 
افزود: متاسفانه عملکردها آنگونه که باید و شاید نبوده 
و رگه هایی از عدم مدیریت صحیح و تخلفات در این 
مجموعه ها دیده شده و مشهود است.مقتدایی مطرح 
کرد: صندوق های بازنشســتگی مخصوصا صندوق 
بازنشستگی کشوری و تامین اجتماعی باید حراست 
کامل از اموال بازنشستگان داشته باشند. اینکه روزی 
دو میلیون یورو از اموال بازنشســتگان را به سرمربی 
تیم ملی بدهند، روزی دیگر خبر از حقوق های حدود 
6۰ میلیــون تومانی مدیریت یکــی از هلدینگ ها به 
گوش برسد، بیانگر این است که آنگونه که باید و شاید، 

مدیریت مطلوب اتفاق نیفتاده است.

نماینده اصفهان در مجلس:

چرا بازنشستگان نباید بدانند مدیران آنها چه میزان دریافتی دارند؟

رییس گروه آمارهای ثبتی سازمان برنامه ریزی استان:

نرخ تورم ساالنه استان اصفهان کمتر از میانگین کشوری بود
رییس گروه آمارهای ثبتی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان گفت: نرخ تورم ساالنه در بخش کاال و خدمات عمومی در سال گذشته ۳6.4 درصد بود که این 
شاخص در استان اصفهان ۳4.8 درصد بوده است.سید علی قرشی نوش آبادی  اظهار کرد: نرخ تورم شاخص کل در خانواده های شهری کشور ۳6.2 درصد و در استان 
اصفهان ۳4.۳ درصد بوده است، اما در گروه خانواده های روستایی نرخ کشوری ۳7.7  درصد بود، اما در استان اصفهان ۳9.5 درصد ثبت شد. وی افزود: بیشترین 
نرخ تورم در بخش کاالهای با دوام با نرخ 81.6 درصد بود که این عدد در استان اصفهان 75.2 درصد به دست آمده است.وی، تصریح کرد: نرخ تورم گروه خوراکی ها و 
آشامیدنی ها در کشور ۳9.1 درصد بود، اما در استان اصفهان با افزایش نرخ به رقم 4۰.5 درصد رسیده است.قرشی نوش آبادی اظهار کرد: نرخ تورم در بخش کاالهای 
غیرخوراکی و خدمات ۳5.2 درصد بود، اما در استان اصفهان ۳2.4 درصد است که در مناطق شهری ۳5.8 و در روستاها ۳6.5 درصد بوده است. در نسبت کشوری 
برای شهرها عدد ۳5.1 و برای روستاها ۳5.8 درصد محاسبه شده است.وی گفت: همچنین شاخص مسکن در کشور 27.4 و اجاره 27.2 درصد رشد کرده که در استان 
اصفهان به ترتیب 24.1  و 2۳.8 درصد بوده است.قرشی نوش آبادی، تصریح کرد: نرخ تورم کشور در بخش خدمات عمومی 19.2 و در استان اصفهان 22.1 درصد است 

که این رقم در مناطق شهری کشور 19.1 و روستاها  19.6 درصد است، ولی برای استان اصفهان به ترتیب 21.2  و 28.7 درصد بوده که باالتر از میانگین کشوری است.

کشتار مرغ در یزد
مرغــداری های یزد تقریبا هر شــب 
از ســاعت 22 فرآیند تخلیه، شست 
وشو، کشتار، بسته بندی و فریز کردن 
مرغ را اجرا و خود را بــرای بارگیری 
خودروهــای حمل و توزیــع مرغ در 
فردای آن روز آماده می کنند.در استان 
یزد چهار کشتارگاه طیور فعالیت می 
کنند که به طور میانگین روزانه 7۰ تا 1۰۰ 
هزار قطعه مرغ با وزن خالص 15۰ تا 

17۰ تن کشتار می  شود.

وز عکس ر

اینکه یک مقام مسئول عنوان کند » اصفهان معضل 
بیکاری ندارد« می تواند تلخ ترین گزاره ای باشد که 
مطرح می شود مثل همان روزی که رییس جمهور با لب 
خندان و مقابل دوربین ها گفت : »اقتصاد ما از آلمان 

هم بهتر است« 
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چهارمحال و بختیاری سال کم بارشی را پشت سر گذاشت و این موضوع 
موجب شده  است تا جنگل ها و مراتع این استان شرایط نامطلوبی داشته 
باشند.مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری اظهار 
کرد: کاهش بارندگی و افزایش دما موجب تغییرات اقلیمی در منطقه 
تحت پوشش و باعث رشد آفات آسیب رسان شده ، به نحوی که اکنون 
آفت جوانه خوار به شدت در منطقه شیوع پیدا کرده و عرصه های طبیعی 
را آلوده کرده اســت.وی با بیان اینکه مبارزه با این آفت با ســرعت در 
حال انجام است، اظهارکرد: مبارزه و اقدامات استان ما به تنهایی کافی 
نیست و ریشه کنی این آفت نیازمند عزم عمومی و همکاری استان های 
زاگرس نشین است.صالحی، کمی بارش و خشکسالی چندین ساله  را 
از دیگر آفات عرصه های جنگلی استان برشمرد و گفت: ۳۲۸ هزار هکتار 
از وسعت اســتان را جنگل های بلوط تشــکیل می دهند، این درحالی 
آست که در چند سال گذشته ۴۷ هزار هکتار از جنگل های بلوط زاگرس 
استان دچار خشکیدگی شــده اند.وی درباره دیگر آسیب ها و تهدیدات 
جنگل های منطقــه تصریح کرد: منطقــه جنگلی زاگــرس ۶ میلیون 
هکتار وســعت دارد که این عرصه ها طی ۱۰ سال گذشته به دلیل شیوع 
آفات و بیماری، تغییرات اقلیمی که باعث افزایش درجه حرارت شده، 

بهره برداری ناپایدار و عوامل انسانی دچار تغییرات شده است.

آماده باش کامل برای پیشگیری از آتش سوزی ها
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری با اشــاره به 
اینکه سال گذشته مراتع زیادی از مناطق زاگرس دچار حریق شده بود، 
اظهار کرد: اسفندماه سال گذشته کارگروهی در این زمینه تشکیل دادیم 
تا بتوانیم همه جوانب احتمالی را در نظر بگیریم. برهمین اساس هدف 
را پیشگیری از حریق گذاشتیم که نتیجه آن به مراتب بهتر و قابل قبول تر 
از اطفای حریق است.صالحی ادامه داد: کلیه همکاران شهرستان های 
تابعه استان را در این باره توجیه کردیم و از آنها خواستیم جوامع محلی 
را در این برنامه مشــارکت دهند. اهمیت این کار حساسیت جوامع را 
در قبال حفاظت از محیط افزایــش می دهد که به نحو مطلوبی در حال 
اجراست.وی افزود: به دلیل کاهش بارش ها، پوشش های گیاهی کم 
اســت. اما همین بارندگی های اندک موجب رشد علف دربرخی نقاط 
شده که از دامپروران محلی خواستیم، دام های خود را به مناطق مورد 
نظر منتقل کنند تا از ارتفاع علف ها کاسته شود.صالحی ادامه داد: طرح 
آتش بر اکنون در حال اجراســت و به همه همیــاران محلی که دغدغه 
محیط زیســتی دارند نیز فراخوان داده شــده  تا در اجرای برنامه ها ما 
را یاری دهند و اگر هــم اتفاقی رخ بدهد ســریعا در کنترل آن حضور 

داشته باشند.

 نرخ بیکاری چهارمحال و بختیاری در زمستان سال 13۹۹
 به 13.4 درصد رسید

رییس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی چهارمحال و بختیاری گفت: نتایج فصل زمستان سال 
۱۳۹۹ طرح آمارگیری از نیروی کار پس از پردازش داده های خام ارســالی از ســوی استان ها، 
توسط مرکز آمار ایران منتشر شد. علی شهریارپور افزود: بر اساس نتایج این طرح، نرخ بیکاری 
استان در زمستان سال ۱۳۹۹ با کاهش ۱.۱ درصدی نسبت به فصل مشابه سال قبل به رقم ۱۳.۴ 
درصد رسید.شــهریارپور اضافه کرد: مرکز آمار ایران نرخ مشــارکت اقتصادی جمعیت ۱۵ ساله 
و بیشتر استان را در فصل زمســتان معادل ۴۳.۵ درصد اعالم کرد که ۲.۶ درصد از متوسط نرخ 
مشارکت اقتصادی کشور باالتر است.وی ادامه داد: بیشترین رقم نرخ بیکاری فصل زمستان در 
بین استان های کشور عدد ۱۸.۸ درصد و متوسط کشــوری آن معادل ۹.۷ درصد بوده است، این 
نرخ ها نشان می دهند اگرچه نرخ بیکاری استان از متوسط کشوری آن باالتر است لیکن جایگاه 
استان در بین استان های کشور نسبت به سنوات قبل بهبود یافته است.شهریارپور گفت: با وجود 
اینکه نرخ بیکاری استان در فصل زمستان ۱۳۹۹ از نرخ بیکاری کشور باالتر بوده ، نسبت اشتغال 
استان در فصل مذکور برابر ۳۸.۲ درصد و این شــاخص در سطح کشور معادل ۳۷.۸ درصد بوده 
است.وی تفاوت ساختار سنی جمعیت استان با ساختار سنی جمعیت کشور را از مهم ترین دالیل 
باالتر بودن عرضه نیروی کار استان نسبت به سایر نقاط کشور دانست و اظهار داشت: برای مدیریت 
مطلوب نیروی کار در اســتان و کاهش نرخ بیکاری، تالش و همت مضاعف مدیران و همراهی و 

همدلی مردم مهم ترین راهکار محسوب می شود.

توزیع کاالهای اساسی در چهارمحال و بختیاری
 معاون امور بازرگانی و توســعه تجارت ســازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری 
از توزیع کاالهای اساسی در چهارمحال و بختیاری به مناســبت ماه رمضان خبر داد.جهانبخش 
مرادی با اشــاره به توزیع کاالهای اساســی در چهارمحال و بختیاری، اظهار داشــت: هم اکنون 
کاالهای اساسی خانوار در این استان تامین شده و در حال توزیع در بازار است.معاون امور بازرگانی 
و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: یک هزار تن برنج 
یارانه به اســتان اختصاص پیدا کرده که از این میزان ۵۰۰ تن در ۱۰ شهرستان استان توزیع شده 
است.وی گفت: این میزان برنج در بسته های ۱۰ کیلوگرمی در بازار توزیع شده است.معاون امور 
بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: بیش 
از شــش هزار تن قند و شــکر ویژه ماه مبارک رمضان در چهارمحال و بختیاری توزیع می شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر کمبود هیچ کاالی اساسی در استان نداریم و مشکلی در این زمینه 
وجود ندارد.

بی توجهی اصناف چهارمحال و بختیاری به رعایت 
پروتکل های بهداشتی

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه ۴۵ واحد صنفی 
متخلف در چهارمحال و بختیاری که به رعایت پروتکل های بهداشــتی بــی توجه بودند، پلمب 
شدند، اظهار داشت: بیش از چهار هزار و ۶۰۰ مورد بازرسی از اصناف چهارمحال و بختیاری انجام 
شد.سجاد رستمی گفت: ۸۰ پرونده تخلف در زمینه بی توجهی به رعایت پروتکل های بهداشتی 
در استان تشکیل شده است.رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری ادامه 
داد: در حال حاضر با توجه به گسترش بیماری کرونا در اســتان نظارت ها از اصناف تشدید شده 
است و در دو نوبت انجام می شود.رســتمی ادامه داد: بیشــترین نظارت ها در شهرستان های 

بروجن و شهرکرد به علت داشتن بیشترین واحد های صنفی در حال انجام است.

بام ایرانخبر خوان

مدیرکل منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری:

حال و روز جنگل های زاگرس خوب نیست
ماجرای تلف شدن ماهیان در مزرعه 

پرورش ماهی در لردگان چیست؟
روز یکشــنبه کلیپی در فضای مجازی با موضوع تلف شــدن 
ماهیان در مزرعه پرورش ماهی در شهرســتان لردگان منتشر 
شد، شــخصی در این کلیپ مدعی شــده که علت تلف شدن 
ماهیان ورود پساب کارخانه پتروشــیمی به منابع آبی است.

وی معتقد اســت از ابتدای آغاز احداث کارخانه پتروشــیمی 
در شهرستان لردگان بارها و بارها پســاب این کارخانه موجب 
خسارت به اراضی کشــاورزی، مزارع پرورش ماهی و ... شده، 
خبرنگار ایســنا صحت این کلیپ منتشر شــده را از مسئوالن 

متولی جویا شده است.
مدیرکل محیط زیســت چهارمحال و بختیــاری در گفت وگو با 
ایسنا با اشاره به اینکه پس از اعالم گزارشی مبنی بر ورود پساب 
کارخانه پتروشیمی به مزارع شیالت ماهی اکیپی برای بازدید و 
پایش وضعیت به محل اعزام شد، اظهار کرد: نمونه برداری های 
الزم از این مزرعه پرورش ماهــی و خروجی های این کارخانه 
انجام شد. شهرام احمدی،  خاطرنشان کرد: تا مشخص نشدن 
نتایج آزمایشــات نمی توان در رابطه با علت تلف شدن ماهیان 
در این مزرعه اظهار نظر کــرد، پس از آنالیز آزمایشــات نتایج 
رسانه ای خواهد شد.احمدی تاکید کرد: اگر ورود پساب کارخانه 
پتروشــیمی لردگان به مزرعه پرورش ماهی تایید شود، قطعا 

برخورد الزم صورت خواهد گرفت.
رضا کریمی، معاون امور شیالت و آبزیان سازمان جهادکشاورزی 
چهارمحال و بختیاری نیز در خصوص تلف شدن ماهیان در  یکی 
از مزارع پرورش ماهی در شهرســتان لردگان، اظهار کرد: علت 
موضوع هنوز مشخص نشده است و باید منتظر نتایج آزمایشات 
باشیم.همچنین رستم پور، سخنگو و روابط عمومی پتروشیمی 
لردگان، اظهار کرد: پساب پتروشیمی لردگان توسط کارشناسان 
زیســت محیطی چهارمحال و بختیاری به صورت روزانه پایش 
و نمونه گیری  و  این نمونه هــای دریافتی در خارج  از مجموعه 

پتروشیمی بررسی می شود.
وی با بیان اینکه تاکنون تمام نمونه های دریافتی از پتروشیمی 
لردگان در نرم اســتاندارد بوده اســت، گفت: مزرعه شــیالت 
مذکور در کلیپ منتشر شده در فضای مجازی، شش کیلومتر 
با پتروشیمی لردگان فاصله دارد و بر اساس نمونه گیری های 
انجام شده رد ادعای صاحب مزرعه، قابل اثبات است.رستم پور 
خاطرنشان کرد: اما در راستای حفظ حقوق مردم و جلوگیری 
از هرگونه تضییع حقوق، پتروشیمی لردگان منتظر اعالم نتایج 

بررسی کارشناسان مربوطه خواهد ماند.

مدیرعامل شرکت گاز استان خبر داد:

نشت یابی بیش از 1۹1 هزار انشعاب گاز طبیعی د ر 
چهارمحال و بختیاری

مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان چهارمحــال و بختیــاری گفــت: فرآینــد نشــت یابــی 
با هدف کاهــش هدر رفــت گاز، کاهــش آلودگی های زیســت محیطــی، افزایــش کیفیت، 
ارائه خدمــات و همچنیــن افزایــش ضریب ایمنی شــبکه هــا و تاسیســات گاز رســانی با 
 اســتفاده از سیســتم ها و نرم افزارهــای دقیق نشــت یابی و بــر مبنای برنامــه ریزی مدون

 انجام می شود.
ســیامک حیدری ادامه داد: بــا توجه به وجــود بیش از ۱۹۱ هزار انشــعاب طبیعی در ســطح 
اســتان و نظر به گســتردگی شــبکه های گازرســانی در شــهرها و روســتاهای اســتان طی 
 ســال جاری، تا به حــال ۱۰۰ درصــد از اهداف تعیین شــده در بخش نشــت یابی انشــعابات

محقق شده است.
مدیرعامل شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری همچنین به نشت یابی ۱۰۰ درصد خطوط تغذیه 
و شبکه توزیع گاز این شرکت طی ۹ ماهه سال ۹۹ اشــاره کرد و گفت: در حوزه نشت یابی شبکه 
های گازرسانی در سطح استان نیز با برنامه ریزی های انجام گرفته و تخصیص منابع از کل شبکه 
های انتقال و توزیع گاز طبیعی به میزان بیش از ۵ هزار و ۹۵۰ کیلومتر تا پایان سال ۹۹ ، ۱۰۰ درصد 
شبکه گاز رسانی مورد نشت یابی قرار گرفته که بر اساس اهداف تعیین شده، همه شبکه های گاز 
رسانی استان چهارمحال و بختیاری نشت یابی شده اســت.حیدری در رابطه با فرآیند کار نشت 
یابی نیز افزود: پس از شناسایی مواد نشــتی توسط تیم های نشت یاب، موارد نشتی و مخاطره 
آمیز در اسرع وقت به واحد بهره برداری اداره گاز رسانی اعالم و واحدهای مربوطه در سریع ترین 

زمان ممکن، نسبت به رفع نشتی اقدام کنند.

مدیرکل تبلیغات اسالمی چهارمحال و بختیاری:

محور برنامه های ماه مبارک رمضان، امیدبخشی و همدلی 
مومنانه است

مدیرکل تبلیغات اسالمی چهارمحال و بختیاری در نخســتین نشست مدیران تبلیغات اسالمی 
اســتان با اشــاره به اینکه در ماه محرم جریان های دینی با رعایت ۸۵ درصدی شیوه نامه های 
بهداشتی خوش درخشیدند، گفت: شــیوه ورود ما در ماه مبارک رمضان حضور فعال و مومنانه 
همانند محرم است.حجت االسالم مهدی طاهری با بیان اینکه قصد ما اصال تقابل با هیچ جریان 
و ایجاد ضدیت و دوگانگی با هیچ کس نیســت، افزود: مســجد محل حل مسائل مردم است و 
تعطیل بردار نیســت البته اجتماعی که منافی قوانین ملی باشــد در مساجد برگزار نمی شود.وی 
اظهار داشت: محور برنامه های ما در ماه مبارک رمضان بر امیدبخشی، همدلی مؤمنانه و تواصی 
به خیر و صبر و حق است.طاهری با اشاره به اجرای مهرواره محله همدلی در ماه مبارک رمضان 
گفت: این طرح سطحی ترین الیه محله مقاوم است و این طرح ظرفیتی برای آماده کردن طرح 

محله مقاوم دارد.
مدیرکل تبلیغات اسالمی چهارمحال و بختیاری استفاده از ظرفیت انجمن های اسالمی محالت 
برای طرح محله مقاوم را یادآور شــد و افزود: این انجمن ها همیار روحانی و مسجد برای رصد 

مشکالت و آسیب های محله می شوند.
وی در بخش دیگری از ســخنان خــود با تاکید بر اهمیت مشــارکت در انتخابات خاطرنشــان 
کرد: بایــد برای تبیین ایــن موضوع که مــردم می توانند در تعیین سرنوشــت اثرگذار باشــند، 
از پایگاه مســجد با تبلیــغ جمعی شــروع کرد.طاهــری گفت: تکــرار مکرر ارزش ها توســط 
 مــردم آن را از مــوج به فرهنــگ تبدیل می کنــد و تــا آن بعد مردمی نباشــد، فرهنــگ به آن

 اطالق نمی شود.

معاون درمان دانشــگاه علوم پزشــکی، خدمات 
بهداشــتی و درمانی چهارمحال و بختیاری، از لغو 
اعمال جراحی معمول در بیمارســتان های استان 
و تکمیل ظرفیــت تخت های اختصــاص یافته به 

بیماران کرونایی در مراکز درمانی خبر داد.
 فریدون رحمانی افزود: با توجه به تجربه درگیری 
سایر شهرستان ها به ویژه استان های خوزستان و 
کهگیلویه و بویراحمد موج شیوع بیماری کرونا بین 

۴ تا ۸ هفته به طول می انجامد.
رحمانی اضافه کرد: با توجه به سپری شدن حدود 
یک هفته از شــیوع موج جدید کرونا در استان، به 
طور میانگین ۴ تا ۵ هفته دیگر این موج ادامه پیدا 
خواهد کرد.وی ادامه داد: هر چقدر دستورالعمل های 

بهداشتی، اصول قرنطینگی و محدودیت های اعمال 
شده بیشتر و دقیق تر رعایت شود، مدت زمان اوج 

شیوع بیماری کرونا در استان کوتاه تر می شود.
رحمانی با ابراز تاســف از اینکــه، تخت های در نظر 
گرفته شــده برای درمان بیماران مبتال به کرونا در 
حال پر شدن است و بیش از ۸۰ درصد ظرفیت این 
تخت ها تکمیل و تعداد خیلــی کمی از تخت خالی 
هســتند، افزود: در جلسه ستاد اســتانی مقابله با 
کرونا مقرر شــد، نقاهتگاه های در نظر گرفته شده 
برای بســتری و نگهداری مبتالیان به کرونا در نظر 

گرفته شود.
وی گفت: در شــرایطی که وضعیت استان بحرانی 
اســت و تخت های بیمارســتانی در حال پرشدن 

اســت، مردم با مراقبت بیشــتر از ســالمت خود، 
از انجام رفتار هــای پرخطر، نــزاع و درگیری، بروز 
حوادث رانندگی تاحد امکان پیشــگیری کنند تا از 
بار مراجعات به مراکز درمانی کاسته شود.رحمانی 
اضافه کرد: در شــرایط کنونی، اعمــال جراحی غیر 
اورژانسی تعطیل و تنها به مادران باردار، بیماران مبتال 
به سرطان که تحت شیمی درمانی هستند، بیماران 
دیالیزی در بیمارســتان های اســتان خدمت ارائه 
می شود، لذا مردم از مراجعه غیر ضروری به مراکز 

درمانی خودداری کنند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد:

 ۸0 درصد تخت های اختصاص یافته به بیماران کرونایی
 در چهارمحال و بختیاری پر شد

با مسئولان چهره روز

 معاون میراث  فرهنگی چهارمحال 
و بختیاری خبر داد:

تمدید و صدور پروانه ها ی 
تاسیسات گردشگری

معــاون گردشــگری، ســرمایه گذاری و 
تامین منابع میراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دســتی چهارمحال و بختیاری گفت: 
در سال گذشته ۵۲ فقره پروانه بهره برداری 
تاسیسات گردشگری در این استان تمدید 
و یا صادر شده است.فرجام سمیعی افزود: 
طی یک سال گذشــته ۴۹ پروانه تاسیسات 
گردشــگری در اســتان تمدید و سه پروانه 
بهره برداری جدید صادر شــده اســت.وی 
افزود: در سال گذشــته ۲۳۰ فقره بازدید از 
تاسیسات گردشــگری این اســتان انجام 

شده است.
به دنبال ایــن بازدیدها، فعالیــت دو دفتر 
خدمات مســافرتی و گردشــگری تعلیق و 
هشــت پروانــه بهره بــرداری تاسیســات 
گردشــگری در اســتان باطل شــد.معاون 
گردشگری، ســرمایه گذاری و تامین منابع 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
چهارمحال و بختیاری گفت: همچنین ســه 
اقامتگاه بوم گردی، یک هتــل و یک واحد 
پذیرایی بین راهی چهارمحــال و بختیاری 
به علت رعایت تمامی پروتکل های بهداشتی 
و فاصله گذاری اجتماعی در دوران شــیوع 
ویروس کرونا تشویق شــدند.چهارمحال و 
بختیــاری معروف به بام ایران، بیشــترین 
ارتفاع از ســطح دریــا را دارد و سرچشــمه 
رودخانه های بزرگی مانند زاینده رود و کارون 
و بخشــی از دز بوده که به واســطه جاذبه ها 
بی شــمار در حوزه طبیعت گــردی به عنوان 
»بهشت بوم گردی ایران« شهره شده است.

طبیعت بکر و دست نخوره، تنوع شکلی زمین 
و کوهســتانی بودن آن، امکان گســترش و 
توســعه ورزش های ماجراجویانــه، وجود 
عشایر و لزوم توسعه گردشگری عشایری، 
وجــود چشــمه ها، آبشــارها، رودخانه ها 
جزو مهم تریــن ظرفیت هــای چهارمحال 
و بختیاری در حوزه گردشــگری به شــمار 

می رود.

استاندار چهارمحال و بختیاری:

خشکسالی و کم آبی زاینده رود نیازمند مدیریتی کارآمد و عادل است
استاندار چهارمحال و بختیاری در دیدار با هوشنگ موالیی، رییس حوضه آبریز رودخانه زاینده رود با اشاره به اهمیت حوضه آبریز رودخانه زاینده رود بر محیط 
زیست، کشاورزی و معیشت مردم اظهار داشت: خشکســالی و کم آبی زاینده رود یکی از مهم ترین مشکالتی است که نیازمند مدیریتی کارآمد، عادل، با اراده و 
آینده نگر در جهت احیای زاینده رود و ساماندهی کمی و کیفی آن به عنوان یکی از اصلی ترین رودخانه های کشور است. اقبال عباسی با اشاره به کاهش چشمگیر 
بارندگی و خشکسالی های اخیر افزود: این استان رتبه سوم کاهش بارش در بین استان های کشور را دارد که این کاهش بارش می تواند خطر جدی برای استان 
و به طبع کشور باشد.عباسی با اشاره به کاهش ۳۶ درصدی بارش ها در سال آبی جاری استان، اضافه کرد: این بارش ها نسبت به دوره مشابه میانگین بلندمدت 
نیز ۷ درصد کاهش دارد.وی ادامه داد: با توجه به نام گذاری امسال با عنوان »تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها« از سوی مقام معظم رهبری، باید رفع مشکالت 
و موانع طرح های ۳۱ گانه کشاورزی، انتقال آب در داخل استان و تملک اراضی ســد و تونل کوهرنگ ۳ در دستور کار مسئوالن ملی قرار گیرد.عباسی گفت: باید 

مدیریت نیروگاه ها و تاسیسات آبی و برق آبی وزارت نیرو که در چهارمحال و بختیاری واقع شده است به شرکت آب منطقه ای استان واگذار شود.
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مفاد آراء
1/30 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر آراء صادره هیات / هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
منطقه مرکزی اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح 
زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، 

ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
ردیــف 1- برابر رای شــماره 139960302023000834 مــورخ 99/11/08 آقای حمیدرضا کدخدائی به شــماره شناســنامه 45004 کدملی 
1280341297 صادره از اصفهان فرزند حسن نسبت به ششدانگ یکباب مخروبه و مغازه های متصله به مساحت 190/78 متر مربع مفروزی 
از پالک شماره 2663- اصلی واقع در بخش 1 ثبت اصفهان که مع الواسطه از طرف مریم و بدر السادات و سید محمد حسن همگی پاک روان 

به صورت عادی به متقاضی واگذار گردیده است.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/01/24 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/02/08

م الف: 1121817 ابوالفضل ریحانی رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک مرکزی اصفهان
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مدیر کل ثبت احوال استان: 

تنها 3 درصد مردم استان اصفهان کارت ملی هوشمند ندارند
مدیر کل ثبت احوال اســتان اصفهان در دیدار با آیت ا... طباطبایی نــژاد، نماینده ولی فقیه و امام 
جمعه اصفهان با ارائه گزارشــی از عملکرد این اداره کل اظهار داشــت: با توجه به بروز بیماری کرونا، 

سرعت طالق در استان اصفهان کاهش 
و ســرعت ازدواج افزایش یافته است، 
همچنین میزان والدت در ســال 1397، 
70 هزار والدت، در سال 1398، 60 هزار و 
در سال 1399، 56 هزار والدت بوده است 
که نشان از روند کاهشی والدت در استان 
اصفهان دارد.حســین غفرانــی کجانی 
افزود: خوشبختانه الیحه ای در مجلس 
شورای اسالمی تصویب شد که بسته های 
تشویقی فرزند آوری برای فرزند سوم در 

نظر گرفته شده است.وی با بیان اینکه امیدوار هستیم موضوع امضای الکترونیک با استفاده از کارت 
ملی هوشمند امسال کلید بخورد، گفت: کسب رتبه برتر جشنواره شهید رجایی ادارات استان، کسب 
رتبه برتر توسط پایگاه بسیج، صدور کارت ملی 97 درصد از جمعیت استان اصفهان و اعالم به موقع 

وقایع حیاتی بیش از 99 درصد از مردم از جمله مواردی است که می توان به آن اشاره کرد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

قطب درمانی شدن مغز و اعصاب اصفهان، مهم ترین 
دستاورد انقالب است

 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: تبدیل شدن اصفهان به قطب  درمانی مغز و 
اعصاب کشور از جمله مهم ترین دستاوردهای انقالب اسالمی، ظرفیتی خوبی برای توسعه توریست 
درمانی است که باید بیشتر شناسانده شود.جعفر مهوری ، در آیین آغاز به کار تنها کلینیک مغز و اعصاب 
شهرک سالمت اصفهان به صورت مجازی افزود: دستاوردهای کشور در نظام سالمت پس از انقالب 
اسالمی، قابل توجه است.به گفته وی، توسعه زیرساخت ها مانند شــبکه های بهداشتی و درمانی، 
افزایش بیمارستان ها و تخت های بستری، توسعه بهداشتی و ایجاد کلینیک های فوق تخصصی زمینه 
ساز تحقق این دستاورد بزرگ هستند.وی افزود: وجود کلینک های فوق تخصصی مانند کلینیک فوق 
تخصصی مغز و اعصاب شهرک سالمت در شهرهای توریستی مانند اصفهان می تواند عالوه بر خدمت 
رسانی به آحاد مردم به گسترش »توریسم سالمت« منجر شود. وی ادامه داد: توجه مسئوالن کشور 
در زمینه توریسم درمانی می تواند در نهایت به گسترش بیشتر دانش پزشکی در ایران و خاورمیانه منجر 
شود.به گفته وی، عالوه بر ظرفیت های تاریخی و طبیعی، این استان و به صورت مشخص شهر اصفهان 

به دلیل وجود شهرک سالمت اصفهان از قابلیت توسعه صنعت گردشگری پزشکی برخوردار است.

پلیس، خواهان اصالح مسیرهای دوچرخه سواری دراصفهان شد
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی اســتان اصفهــان گفت: پلیس با ایجاد و راه اندازی مســیرهای 
دوچرخه سواری در کالن شهر اصفهان مخالف نیست بلکه خواهان اصالح و ایمن سازی برخی از نقاط 
آن است.ســرهنگ محمدرضا محمدی اظهار کرد: پلیس راهور اصفهان از توسعه سریع و با قدرت 
مسیر های ایمن دوچرخه سواری در کالن شهر اصفهان استقبال می کند، زیرا نیاز مبرمی به آن وجود 
دارد.وی با بیان اینکه برخی از مسیر های دوچرخه ســواری جدید در کالن شهر اصفهان با نواقص و 
مشکالتی همراه بود، اظهار کرد: پلیس راهور اصفهان با ارسال نامه ای به شهرداری خواهان رفع این 
اشکال ها و ایمن سازی هرچه بیشتر آن ها شد که در این جهت اقداماتی انجام شده و در حال اجراست.

با مسئولان 5جامعه

معاون سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش استان می گوید: آمار بی سوادی در استان اصفهان هر سال تکرار می شود

دردسرهای سوادآموزی

معــاون ســوادآموزی اداره کل آموزش و  زینب ذاکر
پرورش استان اصفهان اعالم کرده که آمار 
بی سوادی در استان تقریبا هر سال تکرار می شود، چون با وجود باسواد 

شدن افراد، ورودی های جدید داریم.
نسرین باباپور می گوید: در سال تحصیلی جاری 6 هزار و ۲8۲ سواد آموز 
در سطح استان تحت پوشش قرار دارند که نســبت به هدفی که وزارت 
آموزش و پرورش برای ما مشــخص کرده بود، پوشــش نزدیک به 7۲ 
درصدی داریم.به گفته باباپور؛ گروه سنی تحت پوشش سوادآموزی 10 
تا ۴9 سال بوده و بیشترین سوادآموزان در استان در گروه سنی 30 تا ۴0 

سال قرار دارند و بیشترین استقبال از سوادآموزی را زنان دارند.
اصفهان جزو پنج استان برتر با سواد کشــور محسوب می شود. تا سال 
98 و طبق گفته مسئوالن استان؛   60 هزار بی سواد مطلق 10 تا ۴9 ساله 
تحت پوشش خدمات آموزشی نهضت سوادآموزی استان قرار داشتند 
که حدود ۲ درصد از جمعیت استان را تشکیل می داد. این رقم در سال 

95، 10۲ نفر بود. 
منظور از بی سواد مطلق، کسانی هســتند که توانایی خواندن، نوشتن و 
حســاب کردن ندارند. پیش از این؛ در دسترس نبودن اطالعات اسمی 

افراد،  نبود انگیزه الزم و استقبال بی سوادان برای فراگیری، مهاجرت و 
پراکندگی آنان در سطح استان و همچنین نبود الزام قانونی برای حضور 
بی سوادان در فرآیند آموزش جزو دالیلی بود که باعث می شد مبادی بی 

سوادی در استان همچنان باز باشد. 
به گفته معاونت وقت سوادآموزی اداره آموزش و پرورش استان، تا سال 
98؛ هفت هزار و 710 نفر در دوره های سوادآموزی ثبت نام کرده و آموزش 

دیدند. این رقم امسال به 6 هزار ۲8۲ نفر رسیده است. 
امسال آموزش با یک مشکل ویژه دیگر هم روبه رو شده است : »کرونا« 
. به گفته باباپور؛آموزش سوادآموزان در شرایط کرونایی و محدودیت ها 
به شکل غیرحضوری و مجازی انجام می شود. در جایی که سوادآموز به 
امکانات و تجهیزات آموزش مجازی دسترسی ندارد آموزش ها بیشتر از 
طریق بسترهای آموزشی و یا آموزش فرد به فرد برنامه ریزی شده است. 
همچنین تمام محتوای آموزشی به صورت الکترونیک آماده و در اختیار 
آموزش دهندگان قرار گرفته تا سوادآموزان از این محتواها استفاده کنند.

کرونا با همه معایب، این حسن را داشت که اهمیت آموزش و سوادآموزی 
را بیش از هر زمان دیگری گوشــزد کرد. چراکه یکــی از عوامل مهم در 
پیشــرفت یا ترک تحصیل دانش آموزان به ویژه در همه گیری کرونا و 

آموزش غیرحضوری، سواد والدین اســت و در مواردی که والدین سواد 
کافی نداشــته اند به ویژه در پایه اول، دانش آموزان دچار مشکل شده 
و آســیب های زیادی دیده اند که در برخی موارد حتــی منجر به ترک 
تحصیل شده است.گفتنی است؛شرایط سوادآموزی در استان اصفهان 
درمجموع نسبت به سایر استان ها خوب است. اصفهان همچنان جزو 
5 استان باسواد در سطح کشور است و پوشش باسوادی در استان بنا به 
گفته مسئوالن آموزش و پورش استان 97 درصد است. اما تحت پوشش 
قراردادن همان 3 درصد باقی مانده هم سخت است چون به گفته معاون 
سوادآموزی آموزش و رورش اســتان؛ همچنان دسترسی به اطالعات 
سوادآموزان با موانعی روبروست و آخرین اطالعاتی هم که در دسترس 

است، مربوط به سرشماری سال 95 می شود. 
فقر فرهنگی، مشکالت اقتصادی و معیشــتی یا عدم احساس نیاز به 
مقوله سواد آن هم در شرایط سخت کنونی جامعه؛ همچنان پاشنه آشیل 
سوادآموزی در استان اســت و البته مهاجرپذیر بودن استان هم سبب 
شده تا در سال های گذشته هیچگاه رقم بی ســواد یا کم سوادی صفر 
نشود چرا که هرسال ورودی های جدید صورت می گیرد و آمار همچنان 

پابرجا می ماند. 

استاندار اصفهان گفت: باید کارآفرینی، اشتغال زایی، 
نوآوری و خالقیت در دســتور کار بنیاد مستضعفان 
این استان و شرکت های زیرمجموعه آن قرار گیرد.

عباس رضایی در دیدار مســئوالن و شــرکت های 
زیرمجموعه بنیاد مســتضعفان اصفهان در سالن 

جلسات استانداری افزود: استفاده از ظرفیت های 
موجود، شــرکت های دانش بنیان و نوآور ضروری 
است که باید این نهاد در اقدامات نو و خالق پیشقدم 
باشد.اســتاندار اصفهان تصریح کــرد: واحدهای 
مختلف بر ایجاد اشــتغال به ویژه در شرق استان 
تمرکز کنند تا برای مردم آن منطقه اشــتغال ایجاد 
شــود.وی تاکید کرد: مجموعه ها و شــرکت های 
زیرنظر بنیاد مســتضعفان باید رســالت خود را در 
راســتای مســئولیت اجتماعی ایفا کنند. رضایی 
تصریح کرد: 500 هزار نفــر در بخش های مختلف 
به صورت مســتقیم از رودخانه زاینــده رود ارتزاق 

می کننــد که اکنون بــه دلیل کم آبی با مشــکالت 
عدیــده ای مواجــه شــدند.وی اضافه کــرد: باید 
مجموعه هــای زیرنظــر بنیاد مســتضعفان که در 
راستای کشاورزی فعالیت می کنند در جهت توسعه 
نژادهای جدیــد دام و  در مباحــث گلخانه ای گام  
بردارند و در این زمینه به عنوان الگو در استان عمل 
کنند. بنیاد مســتضعفان اســتان اصفهان، حدود 
11 واحــد تولیــدی دارد که در زمینه هــای مختلف 
اقتصادی، فنــی، فرهنگی، کشــاورزی، صنعتی و 
خدماتی مشــغول خدمت هســتند و در راستای 

اهداف استان فعالیت می کنند.

استاندار اصفهان:

بنیاد مستضعفان به سمت کارآفرینی و نوآوری حرکت کند

افتتاح بیمارستان 
فوق تخصصی »عدل« 
وابسته به قوه قضاییه

رییس قوه قضاییه عصر روز یکشنبه 
)۲۲ فروردیــن( در آیین بهره برداری 
از بیمارســتان فــوق تخصصی عدل 
از رییس ســابق قــوه قضاییه و همه 
کســانی که در احداث ایــن مجموعه 
عظیم بیمارستانی و بهداشت و درمان 

نقش داشتند تقدیر کرد. 

)JCI TOYP( فراخوان رویداد ملی جوان شایسته
رویداد ملی جوان شایســته هر ســاله به منظور معرفی جوانان 18 تا ۴0 ســالی که شایستگی و 
تاثیرگذاری خود را در انجام ماموریت های سازمان به اثبات رسانده اند توسط اتاق بین الملل جوانان 
برگزار می شود. از جمله این ماموریت ها 
می توان به تبدیل چالش ها و تهدیدها به 
فرصت، کسب موفقیت و دستاوردهای 
تاثیرگذار  برای خود و جامعه و فعالیت 
در انجام مسئولیت های اجتماعی اشاره 

کرد.
هدف از برگــزاری این رویــداد معرفی 
جوانان شایسته در کشور و همچنین در 
سطح جهانی، برای ایجاد انگیزه و الهام 
بخشــی به دیگر جوانان در جهت رشد و 
خدمت به دیگران اســت. جوان شایسته  انتخاب شــده عالوه بر منافع و موفقیت های شخصی، 
پیشرفت دیگران نیز برایش اهمیت دارد و در تالش برای ایجاد تغییر و تحول برای خود و جامعه 

است.
 اتاق بین الملل جوانان ایران )JCI IRAN( در اولین سال برگزاری این رویداد، موفق به راه یابی 
به مرحله نهایی ســطح جهانی رویداد و معرفی وحید رجبلو در میان 10 جوان برتر جهان به عنوان 

نماینده ایران شد که فرصت شبکه سازی جهانی را برای وحید و کشورمان به ارمغان داشت.
وحید رجبلو، کارآفرین ایرانی و بنیان گذار اســتارت اپ توانیتو با وجود از کارافتادگی 98 درصدی 

جسمی، توانسته است شرکت خود را تاسیس کند.
وی پس از طراحی و راه اندازی حدود ۲00 ســایت تصمیم گرفت پلتفرم آنالین توانیتو را به عنوان 
پل ارتباطی میان توان جویان و خدمات رســانان تاســیس کند که بیش از 1۴هزار شهروند دارای 
معلولیت و بدون معلولیت از خدمات آنالین توانیتو اســتفاده کنند .با این کار 17 شغل مستقیم و 
حدود یک هزار شغل غیر مستقیم ایجاد شد. توانیتو فرصتی را پدید آورد که اکنون نزدیک به یک 

هزار خدمات دهنده فعال دارد و از طریق این پلتفرم سرویس دهی می کنند.

معیار انتخاب جوانان شایسته
-شرکت کننده باید فعال اقتصادی موفق و خوش نام در حوزه فعالیت خود باشد.

-مشخص شود، دستاوردهای شخص چه مقدار به نفع جامعه بوده است؟
-همچنین دستاوردهای شخص به چه میزان برای دیگران الهام بخش و انگیزه دهنده بوده است؟

با توجه به اینکه محوریت رویداد اقتصادی اســت، مخاطبان این رویداد، جوانان فعال بازه سنی 
18 تا ۴0 سال و دارای موفقیت و دســتاورد های تجاری، اقتصادی یا کارآفرینی با معیارهای ذکر 

شده هستند.
جوانان شایسته معرفی شده، عالوه بر اینکه از آنان در مرتبه ملی تقدیر می شود، می توانند با اعتبار و 
شبکه قوی ایجاد شده، مسیر رسیدن به اهداف بزرگ خود را آسان کنند. همچنین به عنوان رهبران 

تغییر در جامعه، الهام بخش دیگران خواهند بود.
اکنون اتــاق بین الملل جوانان ایــران در حال برگزاری رویداد ملی جوان شایســته ســال ۲0۲1 
اســت. بدین منظور از کلیه متقاضیان محترم دعوت می شــود در صورتی کــه در زمینه اقتصادی 
دســتاوردهایی با معیارهای مورد نظر دارند، رزومه خود را تا ۲7 فروردین ماه ارسال کنند. پس از 
فرآیند داوری تا 31 فروردین ماه افراد منتخب در سطح کشور معرفی و برای مرحله جهانی، ثبت 

نام خواهند شد.جهت ثبت نام و تکمیل فرم به سایت www.jci.ir  مراجعه کنید.
به کمک همدیگر می توانیم با انتشار و معرفی این رویداد، جوانان شایسته جامعه خود را عالوه بر 

کشور، در سطح جهان نیز معرفی کنیم.

وز عکس ر

چهره روزخبر

توسعه محورهای همکاری 
 میان انتخاب الکترونیک 

و دانشگاه اصفهان
محورهای همکاری علمــی و تحقیقاتی میان 
دانشــگاه اصفهان و گــروه صنعتــی انتخاب 
الکترونیک مورد بررســی قــرار گرفت و تفاهم 
نامه همکاری میان این دو نهاد امضا شد.معاون 
تحقیق و توسعه گروه صنعتی انتخاب الکترونیک 
در نشست توسعه محورهای همکاری دوجانبه 
میان انتخاب الکترونیک و دانشگاه اصفهان با 
تاکید بر لزوم توسعه محورهای همکاری دوجانبه 
میان دانشگاه و صنعت، اظهار کرد: مساعدت ویژه 
رییس دانشگاه اصفهان در تخصیص سایت ویژه 
به معاونت تحقیق و توسعه گروه صنعتی انتخاب 
الکترونیک قابل تقدیر اســت و امیدواریم این 
گروه صنعتی بتواند به عنــوان پرچمدار صنعت 
لوازم خانگی در ایران بخشــی از شبکه گسترده 
تحقیق و توســعه خود را در این مکان مســتقر 
کند.غالمحســین کســائی، افزود: تالش برای 
دســتیابی به تکنولوژی های روز دنیــا و بهبود 
سطح فناوری محصوالت لوازم خانگی برندهای 
وابسته به انتخاب الکترونیک، یک ماموریت مهم 
برای تیم نخبگان تحقیق و توســعه در این گروه 
صنعتی است و انطباق نیاز مشتریان با فناوری 
محصوالت لوازم خانگی برندهای وابسته همواره 
یک اولویت مهم برای مجموعه بوده است.وی با 
بیان اینکه 1۲ درصد از صنایع کشــور در اصفهان 
قرار گرفته انــد، اضافه کرد: دانشــگاه اصفهان 
یکی از مهم ترین و تخصصی ترین دانشگاه های 
کشور اســت و همکاری دوجانبه میان انتخاب 
الکترونیک و این مرکز علمی، تحقیقاتی نیز بر 
همین مبنا شــکل گرفته است.رییس دانشگاه 
اصفهان نیز در این نشست با تاکید بر لزوم توجه 
به شعار سال به عنوان یک خط و مشی اقتصادی 
برای صنایع و بنگاه های تولیدی، اظهار کرد: رهبر 
انقالب در سخنرانی آغاز ســال از صنعت لوازم 
خانگی به عنــوان یک صنعت موفــق در تحقق 
جهش تولید نام بردند و بــا توجه به نقش گروه 
صنعتی انتخاب الکترونیک به عنوان بزرگ ترین 
تولیدکننده در این صنعت، بی شــک بخشی از 
بیانات مقــام رهبری معطوف بــه تالش های 

کارکنان این گروه صنعتی بوده است.

حادثه در نطنز

حال سخنگوی سازمان انرژی اتمی مساعد است
استفاده از کاله ایمنی مانع بروز آسیب جدی به بهروز کمالوندی ،سخنگوی سازمان انرژی اتمی در حادثه ای  در مجتمع غنی سازی شهید احمدی روشن )نطنز( 
شد.کمالوندی روز یکشنبه حین بازدید از مجتمع غنی سازی شهید احمدی روشن از ارتفاع چند متری  سقوط کرده و دچار شکستگی های سطحی از ناحیه پا و سر 
است.وی پس از بروز حادثه به یکی از بیمارستان های کاشان منتقل شده و تحت مراقبت و درمان قرار گرفته است. منابع بیمارستانی گفتند: در این حادثه آسیب جدی 
به سخنگوی سازمان انرژی اتمی وارد نشده؛ اما باید ۴8 ساعت تحت مراقبت باشد.سخنگوی سازمان انرژی اتمی روز یکشنبه به منظور بررسی یک حادثه تروریستی 
هسته ای به نطنز رفته بود تا پیامدهای وقوع حادثه  در بخشی از شبکه توزیع برق تاسیسات غنی سازی را از نزدیک مشاهده کند.  کمالوندی در باره این حادثه گفت: 
خوشبختانه این حادثه صدمات انسانی و آلودگی به دنبال نداشته و علل آن در دست بررسی است.کمالوندی افزود: بامداد یکشنبه حادثه ای در بخشی از شبکه توزیع 
برق مجتمع غنی سازی شهید احمدی روشن )نطنز( رخ داد که خوشبختانه صدمات انسانی و آلودگی به دنبال نداشته است.وی اضافه کرد: علت های حادثه در دست 
بررسی است و متعاقبا اطالعات تکمیلی اعالم خواهد شد.رییس سازمان انرژی اتمی نیز عصر یکشنبه گفت: اقدامی که علیه مرکز غنی سازی نظنز انجام شد، نشان 
 دهنده شکست مخالفان پیشرفت های صنعتی و سیاسی کشور برای جلوگیری از توسعه چشمگیر صنعت هسته ای از یک سو و مذاکرات موفق برای رفع تحریم های

 ظالمانه است.

فقر فرهنگی، مشکالت اقتصادی و معیشتی یا عدم 
احساس نیاز به مقوله سواد آن هم در شرایط سخت 
کنونی جامعه؛ همچنان پاشنه آشیل سوادآموزی در 
استان است و البته مهاجرپذیر بودن استان هم سبب 
شده تا در سال های گذشته هیچگاه رقم بی سواد یا کم 

سوادی صفر نشود 
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  هفته پنجم مرحله نهایی رقابت های لیگ برتر فوتسال؛

سرخ پوشان اصفهانی به دنبال عبور از سد مقاومت البرز

 تیم های گیتی پسند اصفهان و مقاومت 
 سمیه مصور

لبرز در پنجمین هفتــه از مرحله نهایی  ا
رقابت های لیگ برتر فوتسال به مصاف هم می روند. در این دیدار که 
امروز از ساعت 16 در ورزشــگاه انقالب کرج آغاز می شود، شاگردان 

وحید شمسایی میهمان تیم مقاومت البرز هستند.
گیتی پســند اصفهان در حالی به مرحله نهایی لیگ برتر فوتسال کشور 
راه یافت که این تیم در مرحله اول این مســابقات موفق شد با اقتدار 
به عنوان تیم اول از گروه خود به مرحله دوم صعود کند و خط و نشان 

محکمی برای سایر رقبای خود بکشد.
 کار اصفهانی ها در این مرحله به مراتب ســخت تر از دور اول اســت 
زیرا آنها باید در مرحلــه دوم با تیم های مس ســونگون، کراپ الوند 
قزوین، فرش آرای مشهد، مقاومت البرز و سن ایچ ساوه رقابت کنند 
که با توجه به دیدارهای برگزار شــــده در این مرحله به نظر می رسد 
که سرخ پوشان اصفهانی راه دشــــواری برای فتح جام قهرمانی در 

پیش داشته باشند.
شاگردان وحید شمسایی از آغاز مرحله نهایی 4 بازی انجام داده اند 

که هفته نخست با نتیجه سه بر دو مغلوب تیم مس سونگون شدند. 
تیم گیتی پسند در هفته دوم از این مرحله مقابل تیم کراپ الوند قرار 
گرفت که این دیدار با برتری پرگل این تیم همراه شد و آنها توانستند 
با نتیجه 7 بر صفر کراپ الوند را شکست دهند. سرخ پوشان اصفهانی 
در ســومین دیدار در حالی مقابل تیم فرش آرای مشهد قرار گرفتند 
که وحید شمسایی، سرمربی تیم گیتی پسند به دلیل ابتال به کرونا را 

در اختیار نداشتند. 
در ایــن دیدار که بــه میزبانی تیم فرش آرای مشــــهد در ســــالن 
شهید بهشــتی مشهد برگزار شــــد، گیتی پســــند با نتیجه تساوی 
یک بر یک متوقف شــد. شــاگردان شمســایی در چهارمین دیدار 
خود در ایــن مرحله از رقابــت های باشــگاهی لیگ برتر فوتســال 
کشــور میزبان تیم ســن ایچ ســاوه بودند که این دیدار بــا پیروزی 
تیم گیتی پســند به پایان رســید. ســرخ پوشــان اصفهانی در این 
بازی موفق شــدند تیم صدرنشــین را با نتیجه چهار بر دو از ســرراه 
 بردارنــد تا بــا کســب هفــت امتیــاز در رده دوم جــدول رده بندی 

قرار بگیرند.

شاگردان شمسایی پس از پیروزی مهمی که هفته گذشته مقابل سن 
ایچ در اصفهان به دست آوردند و بازگشت مصدومان و مجرومان خود 
با ترکیب کامل به مصاف مقاومت خواهند رفت تا با شکستن مقاومت 
آن ها و کسب ۳ امتیاز حساس این دیدار، خود را برای ادامه مسیر تا 

قهرمانی در این فصل از لیگ برتر آماده تر کنند.
در مقابل مقاومتی ها در بازی برابر گیتی پسند اصفهان مرتضی عزتی، 
بازیکن ملی پــوش خود را به دلیــل اخراج در بــازی در مقابل مس 
سونگون در اختیار ندارند. مقاومت شــهرداری کرج که اکثر بازیکنان 
آن را سربازان تشکیل داده اند با تیمی متحد و جوان پا به دیدار پیش 
رو خواهد گذاشت .محمودرضا نصیرلو، یوسف افضلی، کاظم مرادی 
و رضا پورشــایگان قضاوت این دیــدار را بر عهده خواهند داشــت و 

صدرالدین موسوی نیز ناظر داوری این رقابت نفس گیر است.
در دیگر دیدارهای پنجمین هفتــه مرحله نهایی رقابت های لیگ برتر 
فوتسال کشور، تیم کراپ الوند در سالن یاگار امام)ره( میزبان مس 
سونگون است. سن ایچ ساوه نیز در خانه و در سالن فجر از فرش آرا 

پذیرایی می کند.

 »وحید امیری« مهره کلیدی پرسپولیس در لیگ 
قهرمانان آسیا

سایت »کنفدراسیون فوتبال آسیا« در ادامه گزارش ها برای معرفی ستاره های گروه های لیگ 
قهرمانان به گروه پنجم رســید.در همین رابطه سایت کنفدراســیون فوتبال آسیا وحید امیری را 
به عنوان مهره تاثیرگذار پرسپولیس معرفی کرد. ســایت AFC درباره این بازیکن سرخ پوشان، 
نوشت: وحید امیری، وینگر پرســپولیس بعد از دست دادن فینال ۲۰۲۰ مقابل اولسان هیوندای 
کره جنوبی، دوباره به این رقابت ها برگشت.این بازیکن اکنون ۳۳ ساله است و باتوجه به تکنیک 
اش در تیم گل محمدی، بازیکنی کلیدی به شمار می آید و از هر دو جهت دفاعی و هجومی برای 
پرسپولیس اهمیت دارد.در پایان این گزارش، یک نظرسنجی گذاشته شده و از کاربران درخواست 

شده تا تیمی که شانس اول صعود به مرحله بعد است را انتخاب کنند.

استارت امیدوارکننده ماشین با »اکبرپور« 
تیم ماشین سازی تبریز با شرایط عجیبی پا به لیگ برتر گذاشت؛ شرایطی که بر اساس آن پیش 
بینی وضعیت سخت فعلی خیلی سخت نبود. از دست دادن شاکله کلی تیم پیش از شروع لیگ 
بیستم و آغاز مسابقات با تیمی کامال دگرگون شده، ماشین سازی را در یک سراشیبی تند قرار داد، 
سراشیبی که نماینده تبریز را به قعر جدول سوق داد.وحید بیاتلو بعد از تنها پنج هفته به همکاری 
خود با ماشین ســازان خاتمه داد؛ او در آخرین بازی روی نیمکت ماشین از آلومینیوم شکست 
تلخ 4 بر یک را متحمل شده بود. بعد از بیاتلو، سعید اخباری تا نیم فصل هدایت ماشین سازی را 
به عهده گرفت و مهدی پاشازاده در نیم فصل دوم جانشین او شد؛ عمر حضور پاشازاده در ماشین 
زیاد نبود این مربی بعد از سه بازی رفتنی شد. بعد از این رفت و آمدها و بالتکلیفی نیمکت ماشین 

در دو بازی، علیرضا اکبرپور هفته گذشته به عنوان سرمربی جدید ماشین سازی معرفی شد.
نکته جالب توجه در مورد شروع کار علیرضا اکبرپور در ماشین سازی، رویارویی او با آلومینیوم در 
بازی اول بود؛ تقابلی که بازی رفت آن منجر به پایان کار وحید بیاتلو شــده بود. اکبرپور در اولین 
حضور خود روی نیمکت تیم ماشین سازی، موفق شد تیمش را با شرایطی متفاوت تر از آن چه 
که در بازی های گذشته دیده بودیم به میدان بفرســتد. عملکرد ماشین سازی مقابل آلومینیوم 
که با هدایت علیرضا منصوریان تاکنون متحمل شکست نشده بود باعث غافلگیری نماینده اراک 
شد؛ ماشین سازان در نیمه اول با چند حمله خطرناک نشان دادند که تغییرات مثبتی را در کوتاه 

مدت پیدا کرده و در مسیر یک تحول امیدوارکننده قرار گرفته اند. 

بهترین گلزن مس، مدافع شد! 
مس رفسنجان روز یکشنبه در شرایطی مقابل سایپا قرار گرفت و به پیروزی ارزشمندی دست پیدا 
کرد که مســیح زاهدی، مدافع میانی اش که در این فصل نمایش خوبی داشته را به خاطر آسیب 
دیدگی در اختیار نداشت و محمد انصاری را نیز به دلیل مصدومیت در فهرست نفراتش نمی دید.

محسن طرحانی نیز یکی دیگر از غایبان مس در دیدار با سایپا بود و حامد نورمحمدی نیز به خاطر 
اینکه شرایط خوبی برای بازی نداشت، در فهرســت این مسابقه قرار نگرفت تا این شرایط محمد 

ربیعی را مجبور کند تغییرات زیادی در خط دفاعی اش بدهد.
عقیل کعبی که در این فصل به عنوان مدافع چپ برای مس به میــدان رفته و البته توانایی بازی 
در دفاع میانی را دارد، برابر ســایپا به پســت دفاع وســط رفت تا فراز امامعلی که بهترین گلزن 
رفســنجانی ها در لیگ بیستم اســت، به عنوان مدافع چپ بازی را شــروع کند.فراز امامعلی که 
مقطعی در پیکان به عنوان مدافــع چپ هم بازی کرده بود و ازجمله بازیکنان مســئولیت پذیر به 
حساب می آید،  روز یکشنبه  برای نخســتین بار در مس رفسنجان در این پست به کار گرفته شد 

که توانست در نبردهای انفرادی در جناح چپ موفق کار کند و اجازه کار به سایپایی ها را ندهد.

زشمستطیل سبز ور

وز عکس ر

استقبال سعودی ها از 
کاروان استقالل

کاروان تیــم فوتبال اســتقالل برای 
برگزاری دیدارهای خــود در مرحله 
گروهی لیــگ قهرمانان آســیا وارد 
عربســتان شــد.در همیــن رابطه 
مســئوالن عربســتانی با حضور در 
فرودگاه و اهدای شاخه گل به تمام 
اعضای باشگاه استقالل، ورود آنها را 

به عربستان خوش آمد گفتند.

یک جابه جایی غیرمنتظره و عجیب روی نیمکت بایرن
اگر شرایط برای باشگاه بایرن مونیخ به شکلی پیش برود که مجبور شود هانسی فلیک را به تیم ملی 
آلمان بفرستد، برای جانشینی او به یورگن کلوپ فکر خواهد کرد.باشگاه بایرن مونیخ به طور جدی با 
حضور هانسی فلیک در تیم ملی آلمان مخالفت کرده، اما فدراسیون فوتبال آلمان همچنان امیدوار 
است باواریایی ها را برای حضور این مربی روی نیمکت مانشافت راضی کند.سایت »۹۰min« در خبری 
غیرمنتظره مدعی شد، در صورتی که باشــگاه بایرن مونیخ، فلیک را از دست بدهد به سراغ سرمربی 
لیورپول خواهد رفت. کلوپ که مدت ها روی نیمکت رقیب بایرن یعنی دورتموند می نشست، با لیورپول 
قراردادی طوالنی مدت دارد و خودش هم از گزینه های فدراسیون فوتبال آلمان محسوب می شود.با 
این حال بعید است او برای حضور در تیم باشگاهی دیگری لیورپول را ترک کند، مگر این که شرایط آنقدر 

برای قرمزهای مرسی ساید بد پیش برود که باشگاه تصمیم به قطع همکاری با او بگیرد.

المپیاکوس، قهرمان لیگ فوتبال یونان شد
تیم فوتبال المپیاکوس با برتری برابر پاناتینایکوس که با نتیجه ۳ بر یک به دســت آمد، توانســت 
برای چهل و ششمین بار قهرمان سوپر لیگ فوتبال یونان شود.این تیم با 76 امتیاز مقتدرانه توانست 
قهرمانی زودهنگام خود را در لیگ فوتبال یونان در این فصل قطعی کند و باالتر از آریس و آ.ا.ک آتن 
تیم کریم انصاری فرد قرار گیرد.المپیاکوس با هدایت پدرو مارتینس پرتغالی در لیگ اروپا نیز حضور 
داشت و با شکست از آرسنال حذف شد. او فصل قبل نیز توانســته بود المپیاکوس را قهرمان لیگ 

فوتبال یونان کند و اکنون برای دومین سال پیاپی این عنوان را به دست آورد.

حمایت کمیته داوران اسپانیا از داور ال کالسیکو
جدال حساس رئال مادرید و بارسلونا در هفته سی ام اللیگا با پیروزی دو بر یک رئال مادرید به پایان 
رسید.این بازی یک صحنه بسیار جنجالی در محوطه جریمه رئال مادرید داشت که داور نه تنها پنالتی 
تشخیص نداد بلکه حتی به VAR هم متوسل نشــد که این اعتراض شدید آبی اناری ها را به دنبال 
داشت.رادیو کادنا سر اســپانیا اعالم کرد که کمیته داوران به حمایت از مانزانو داور این دیدار پرداخت 
است و تصمیم او در نگرفتن پنالتی به سود بارسلونا را صحیح دانسته است.رئال مادرید با 66 امتیاز 
در رده دوم جدول رده بندی اللیگا قرار دارد این درحالی است که بارسلونا با یک امتیاز کمتر سوم است 

واتلتیکو مادرید با 67 امتیاز صدرنشین اللیگاست.

»آرنولد« جواب منتقدان را داد
آمادگی بازیکن ۲۲ ساله لیورپولی ها در این اواخر با ســوال های بزرگی مواجه شده است؛ اما وقتی 
تیمش به وی احتیاج داشــت تا پیروزی حیاتی ۲-1 برابر اســتون ویال را به دست آورد، پا به میدان 
گذاشت.اگر به دفاع راست لیورپول شک دارید، بهتر است ورزش دیگری را دنبال کنید. ستاره سرخ ها 
روز شنبه کالس کاری اش را در آنفیلد نشان داد. گل ایستگاهی در آخرین دقایق بازی، پیروزی ۲ بر یک 
شاگردان یورگن کلوپ برابر استون ویال را به دنبال داشت. این نتیجه روحیه آنها را برای بازی چهارشنبه 

شب )۲۵ فروردین ماه سال جاری( مقابل رئال مادرید در لیگ قهرمانان اروپا تقویت می کند.
گلوله الکساندر آرنولد در کنار مارتینز خاموش شد تا  حداقل به طور موقت لیورپول در جمع چهار تیم 
باالنشین لیگ برتر انگلیس قرار گیرد؛ این مسابقه پایانی به رکورد تلخ هشت مسابقه خانگی بدون برد 
در لیگ جزیره شد. محمد صالح گفت: ممکن است لیورپول با مشکالتی دست و پنجه نرم کند؛ اما هنوز 
روبه جلو حرکت می کند.بعضی کارشناسان فوتبال انگلیس او را به استیون جرارد تشبیه کرده اند. آنها 
می گویند: الکساندر آرنولد، به طور کلی، بازیکنی متفاوت و شخص دیگری است، اما شباهت هایش 
به جرارد قابل توجه است. لحظه بزرگ، بازیکن بزرگ. تکنیک و سرسختی و شخصیت. با این اوصاف 

باید دید آنها چه روندی را مقابل رئال مادرید دنبال می کنند.

خبر   روز

 ادامه جلسات نمایشی
 در فدراسیون فوتبال!

مســئوالن فدراســیون فوتبال در نشست با 
مدیرعامل شــرکت ملی صنایع مس ایران 
شــرکت کردند ولی خروجی این جلسات که 
پیش از این با وزیر امور خارجه هم برگزار شده، 
مشخص نیست. هیئت فوتبال استان کرمان 
خبری پیرامــون برگزاری نشســت مدیران 
شــرکت ملی صنایع مس با شهاب عزیزی 
خادم و مدیران فدراســیون منتشر کرد. در 
این خبر اشاره شــده عالوه بر عزیزی خادم، 
حمیدرضا مهرعلــی نایب رییــس، منصور 
قنبرزاده دبیرکل، حیدر بهاروند سرپرســت 
نایب رییســی دوم، شهره  ســادات موسوی 
نایب رییس بانوان، میرشــاد ماجدی عضو 
هیئت رییسه، محسن ســالجقه سرپرست 
هیئت فوتبال کرمــان، علیرضــا دادگر دبیر 
هیئت، محمدجواد خلیلی مدیر گروه روابط 
عمومی های شرکت ملی صنایع مس ایران، 
محمدرضا کافی مدیرعامل مس سونگون و 
علی رمضانی مدیرعامل باشگاه مس کرمان 
حضور داشتند.سوال اینجاست که فدراسیون 
فوتبال چه ارتباطی می تواند با شرکت صنایع 
ملی مس داشته باشد که عزیزی خادم، تمام 
ارکان مدیریتی این فدراســیون را به چنینی 
نشســتی برده است؟ شــرکت مربوطه چه 
آورده ای برای فدراسیون خواهد داشت که در 
خبر مورد نظر هم اشاره ای به آن نشده است؟ 
آیا الزام اســت در این جلســه تمامی ارکان 
مدیریتی فدراســیون حضور داشته باشند؟ 
آیا این موضوع جنبه نمایش در رســانه ها را 
ندارد؟ و ... در خبر فــوق آمده: »در این دیدار 
در راســتای همکاری برای توســعه فوتبال و 
اســتفاده از ظرفیت های شرکت ملی صنایع 
مس ایران در اســتان کرمان گفت وگو شد و 
در مــورد راهکارهای تعامــل و ارتباط نزدیک 
فدراسیون و شــرکت ملی صنایع مس ایران 
همفکری انجام گرفت. در نهایت مقرر شد که 
همکاری تنگاتنگی بین فدراسیون و شرکت 
ملی صنایع مس ایران برقرار شــود.« باید از 
مسئوالن فدراسیون پرسید که دلیل برگزاری 
این نشست دقیقا چه بوده و خروجی آن در 

آینده برای فدراسیون چه خواهد بود؟ 

فوتبال جهان وقتی به دوچرخه سواران »موز« هدیه دادند!
ورزشکاران رشته دوچرخه سواری استقامت بین مسیر باید تغذیه داشته باشند.سولماز کربالیی، ملی پوش دوچرخه سواری استقامت ایران در تازه ترین گفت و 
گوی خود موضوع جالبی را بازگو کرد. او گفت در یکی از مسابقات به ورزشکارانی که قهرمان شدند به جای دسته گل ، یک دسته موز هدیه دادند! البته این ورزشکار 
با خنده گفت: »برای خود من خیلی جالب بود. در یکی از مسابقات این کار را کردند و یک دسته موز به جای دسته گل دادند. چون مسابقات استقامت بسیار طوالنی 

است ما معموال در مسیر موز می خوریم چون نمی توانیم برای رکاب زدن غذا بخوریم.«

یک کارگردان ســینما که حدود سه ســال قبل برای 
حضور در فستیوالی خارجی با علی انصاریان همسفر 
بوده، تعریف می کند که چون هیچ کدام از فیلم های 
ایرانی موفق به اخذ جایزه از این فستیوال نشده بودند، 
انصاریان در حرکتی نمادین فرش قرمز مراسم را جمع 
کرده است!فرناز امینی، فیلمساز ژانر ورزشی می گوید: 
سال 1۳۹4 با علی انصاریان تجربه کار در فیلم »حس 
خوب زندگی« را داشــتم. در فیلم »بــی پی ام بند« 
هم او نقش پســری را بازی می کرد که در بهزیستی 
زندگی می کرده اما در 4۵ ســالگی در حالی مادرش 
را پیدا می کند که باید عمل مهمی را انجام بدهد و رو 
به مرگ است، به همین خاطر تمام تالشش را برای 
نجات مادرش بــه کار می بنــدد.وی ادامه می دهد: 
انصاریان همیشــه می گفت مطمئنم برای بازی در 
این فیلم جایزه خواهم گرفت. در زندگی شخصی هم 
عالقه زیادی به مادرش داشــت تا جایی که در اکران 
های خصوصی به همراه مادر خود حضور پیدا می کرد. 
خیلی پرانگیزه و رو به پیشرفت بود و برای کارها انرژی 

می گذاشت، واقعا جایش خالی است.کارگردان فیلم 
»بی پی ام بند«، با بیان خاطره ای از حضور انصاریان 
در یکی از فستیوال های میالن یادآور می شود: حدود 
سه سال قبل برای حضور در فستیوالی با علی انصاریان 
به ایتالیا سفر کرده بودیم و در روز اختتامیه او به خاطر 
تعصب و غیرتی که روی کشورش داشت و از آنجایی که 
هیچ کدام از فیلم های ایرانی در این فستیوال موفق به 
اخذ جایزه نشده بودند، فرش قرمز مراسم را جمع کرد!

امینی تصریــح می کند: آهنگســازی فیلم »بی پی 
ام بند« را رضا صادقی، که از دوســتان صمیمی علی 
انصاریان هم هست، برعهده گرفت و بعد از فوت او تا 
مدت ها می گفت نمی توانم روی این پروژه کار کنم. 
هنوز آهنگسازی این فیلم تمام نشده چرا که حال دل 
هیچ کدام از ما خوب نیست. اکنون که می خواهیم کار 
را ادامه دهیم، به هر پالنی از بازی علی انصاریان می 
رسیم نمی توانیم باور کنیم او دیگر در کنار ما نیست.

این فیلمساز که قصد دارد با فیلم »بی پی ام بند« در 
جشنواره فیلم فجر حضور داشته باشد، درباره آخرین 

ساخته خود به نام »گردنگیر« می گوید: »گردنگیر« 
یازدهمین تجربه من در عرصه ساخت فیلم های بلند 
است و پوالد کیمیایی، علیرام نورایی، ساغر عزیزی و 
... از جمله بازیگران آن هستند. در این فیلم اجتماعی 
و اکشــن، داســتانی را از 1۰ تا 4۰ سالگی شخصیت 
اصلی روایت می کنیم. وی درباره فیلم »ناک اوت« 
توضیح می دهد: این فیلم کــه بازیگرانی چون بهاره 
رهنما، سامیه لک، فریبا متخصص و زهره فکور صبور در 
آن ایفای نقش کرده اند به مرحله نیمه نهایی جشنواره 
Cinemoi Feature Film آمریــکا راه پیدا کرده و 
امیدواریم برای آن اتفاقات خوبی رخ دهد. داســتان 
»ناک اوت« درباره یک دختر ووشوکار قهرمان است و 
مشکالتی که او در عرصه های ورزش و زناشویی با آن 

مواجه می شود را به تصویر کشیده است.

 ماجرای جمع کردن فرش قرمز یک جشنواره خارجی
 توسط »انصاریان«

شاگردان شمسایی پس از پیروزی مهمی که هفته 
گذشته مقابل سن ایچ در اصفهان به دست آوردند و 
بازگشت مصدومان و مجرومان خود با ترکیب کامل به 
مصاف مقاومت خواهند رفت تا با شکستن مقاومت آن 
ها و کسب ۳ امتیاز حساس این دیدار، خود را برای ادامه 

مسیر تا قهرمانی در این فصل از لیگ برتر آماده تر کنند



در موضوع کاهش آالینده ها غیر از مباحث حمل و نقلی، 
توجه به موضوعاتی همچون توسعه فضای سبز، پسماند 
و مشاغل مزاحم شهری از نکات قابل توجه است که 
این سه سازمان توسط حوزه خدمات شهری شهرداری 

مدیریت می شود

سه شنبه 24  فروردین 1400 / 30 شعبان 1442 / 13 آوریل  2021 / شماره 3226
مدیر کل نظارت بر اجرای ضوابط شهرسازی شهرداری اصفهان خبر داد:

ارائه 34 خدمت آنالین حوزه شهرسازی به شهروندان 
اصفهانی

مدیر کل نظارت بر اجرای ضوابط شهرســازی شهرداری اصفهان با اشــاره به ارائه خدمات آنالین در 
حوزه شهرسازی و توسعه الکترونیک و شهر هوشــمند، اظهار کرد: چشم انداز شهر اصفهان بر اساس 
برنامه سنجش پذیر توســعه دولت الکترونیک و شهر هوشمند اســت.خلیل عسگرپور با بیان اینکه 
ارتقای سطح رضایت مندی شهروندان از خدماتی که توسط معاونت شهرسازی ارائه می شود همواره 
مورد توجه بوده است، افزود: با هدف توسعه زیرساخت ها و بســترهای مورد نیاز شهر الکترونیک و 
در راستای ایفای مســئولیت اجتماعی با هدف کاهش مراجعه شهروندان به مناطق ۱۵ گانه به دلیل 
شرایط کرونایی، معاونت شهرسازی با همکاری سایر بخش ها و سازمان ها اقدام به راه اندازی سایت 
اصفهان نما به نشــانی my.isfahan.ir کرد.مدیر کل نظارت بر اجرای ضوابط شهرسازی شهرداری 
اصفهان ادامه داد: ســامانه »اصفهان نما« بــه منظور کاهش مراجعات شــهروندان و اتالف وقت و 
همچنین تســهیل امور مردم بدون مراجعه به شــهرداری ها در مناطق ۱۵ گانه، راه اندازی شده و در 
حال حاضر امکان اســتفاده از ۳۴ خدمت در حوزه شهرسازی قابل اســتفاده شهروندان است.وی 
خاطرنشان کرد: آگاهی از آخرین وضعیت گواهی پایان کار، پایان سفت کاری، امکان ثبت نام برای 
بازدید، صدور پروانه ساختمانی، مشاهده آنالین پرونده های شهرسازی، ورود اطالعات و مشخصات 
مالکان، استعالمات بانک و دفترخانه از جمله خدماتی است که از طریق این سایت برای شهروندان 

قابل دسترسی است.
عســگرپور در خصوص قابلیت دریافت گواهــی پایان کار و پایان ســفت کاری )بــدون مراجعه به 
شهرداری( از طریق سایت اصفهان نما، افزود: در این قسمت از خدمات سامانه بعد از ثبت درخواست 
توسط شهروند، پرونده جهت تایید به کارتابل مهندســان ناظر ارجاع داده شده و با پیامک به مالک 
و ناظران اطالع رسانی های الزم می شــود.وی ادامه داد: پس از تایید پرونده توسط مهندسان ناظر 
به صورت غیرحضوری جهت ادامه فرآیند و انتخاب زمان بازدید به مالک اطالع رســانی می شــود.

مدیر کل نظارت بر اجرای ضوابط شهرسازی شهرداری اصفهان اظهار کرد: شهروندان می توانند بدون 
مراجعه و به صورت آنالین نتیجه درخواست های ثبت شده قبلی و گواهی های صادره را از این سامانه 

پیگیری کنند.

معاون خدمات شهری شهردار اصفهان تاکید کرد:

لزوم استفاده از ظرفیت های علمی برای بهبود کیفی شهر
معاون خدمات شهری شــهردار اصفهان در آیین تبادل تفاهم نامه همکاری بین شهرداری اصفهان 
و سازمان جهاد کشــاورزی اســتان و رونمایی از پوستر جذب شــرکت های دانش بنیان اظهار کرد: 
استفاده از ظرفیت های علمی و به روز مرکز آموزش و تحقیقات کشــاورزی و منابع طبیعی اصفهان 
همواره مورد تاکید شهرداری است.حسین امیری با بیان اینکه توسعه فعالیت های زیست محیطی 
و کاهش آالینده ها در برنامه اصفهان ۱۴۰۵ مورد توجه است، گفت: یکی از اقداماتی که منجر به بهبود 
فرآیند کیفی کار در بخش خدمات شهری می شود، دانش و تکنولوژی در اختیار مرکز تحقیقات جهاد 
کشاورزی است.معاون خدمات شهری شهردار اصفهان ادامه داد: شهرداری می تواند از ظرفیت های 
علمی مرکز رشــد کشــاورزی اصفهان اســتفاده کند؛ به عنوان مثال در ســازمان مدیریت پسماند، 
کیفیت کود تولیدی حاصل از پســماندها را بهبود ببخشــد تا آالیندگی های زیست محیطی کاهش 
یابد.وی افزود: اســتفاده از دانش مرکز آموزش و تحقیقات کشــاورزی همچنین می تواند با توجه 
به تنوع محصوالت توزیعــی در بازارهای روز کوثر تاثیرگذار باشــد.امیری اظهار امیدواری کرد: تبادل 
این تفاهم نامه به رفع موانع و مشکالت سطح شهر منجر شــود و در توسعه فضای سبز، کاشت انواع 
گل و درختان، نحوه آبیاری ها، سمپاشی و کوددهی، شــناخت بیماری های درختان و نحوه برخورد 

با آفت ها کمک کند.

معاون شهردار اصفهان اعالم کرد:

کاهش میزان آالینده ها، مهم ترین برنامه »اصفهان ۱۴۰۵«

مدیر پژوهش، خالقیت و فناوری های نوین شهرداری اصفهان گفت: 
تفاهم نامه همکاری بین شهرداری اصفهان و سازمان جهاد کشاورزی 

استان به منظور حمایت از کسب و کارهای دانش بنیان امضا شد.
مرتضی نصوحــی در آیین تبادل تفاهم نامه همکاری بین شــهرداری 
اصفهان و سازمان جهاد کشاورزی اســتان و رونمایی از پوستر جذب 
شــرکت های دانش بنیان اظهار کرد: شــهرداری اصفهان، مرکز رشد 
کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان و شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان 
فراخوان جذب ایده و حمایت از ایجاد و توسعه کسب و کارهای دانش 
بنیان را ارائه کرده که فرصت مناسبی برای مشارکت صاحبان ایده های 
نوآورانه، فناورانه و دانش آموختگان دانشــگاهی است.وی ادامه داد: 
امروزه موضوع مدیریت تکنولوژی پیشــرفته در شهرها مطرح است، 
زیرا معتقدیم باید متناسب با رشد شتابان تکنولوژی به منظور کاهش 
هزینه های اداره شهر و افزایش میزان رضایتمندی شهروندان از آن در 
اداره شــهر اســتفاده کرد.مدیر پژوهش خالقیت و فناوری های نوین 
شهرداری اصفهان با تاکید بر اینکه سازمان های مختلف باید منابع خود 
را با هم تلفیق کنند تا اقدامات بهتری بشود، تصریح کرد: مرکز تحقیقات 
جهاد کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان از مجموعه های توانمند و دارای 
امکانات مطلوب است که با همکاری شهرک علمی و تحقیقاتی تجربه 

راه اندازی مرکز رشــد کشــاورزی را دارد؛ امروزه با جمع گسترده ای از 
جوانان در رشــته های مختلف تحصیلی مواجه هستیم که اگر فضای 
کاری خوبی برای آنها فراهم شود قادر خواهند بود کارهای تیمی خوبی 
انجام دهند و ضمن ایجاد امیدواری و احساس مثبت بودن در خود و 
خانواده، بخشــی از نیازهای جامعه را برطرف ســازند.نصوحی با بیان 
اینکه جهاد کشــاورزی مرکز رشــد و امکانات را برای جذب و پذیرش 
مجموعه های دانش بنیان فعال در زمینه های مختلف برای رفع بخشی 
از نیازهای شــهرداری در اختیار دارد، افزود: از سوی دیگر شرکت های 
دانش بنیان باید بخشی از اقدامات را به کاربست اصلی خود برسانند، 
همچنین شــهرداری می تواند نیازهای اصلی خــود در حوزه خدمات 
شهری را با همکاری و تعامل شــرکت های دانش بنیان برطرف کند که 
از جمله آنها می توان به حوزه مدیریت پســماند، بازیافت، جمع آوری 
هوشمند پسماندها، تفکیک پســماندها، ارتقای کیفیت کود تولیدی، 
آبیاری هوشــمند فضاهای سبز شهری، اســتفاده از گونه های مقاوم 
به شرایط کم آبی و بام سبز اشــاره کرد.وی ادامه داد: در بخش تولید 
محصوالت سالمت محور در سازمان میادین و بازارهای کوثر با امضای 

تفاهم نامه امروز می توان نتایج خوبی حاصل کرد.
مدیر پژوهش، خالقیت و فناوری های نوین شــهرداری اصفهان اظهار 

امیدواری کرد: تبــادل تفاهم نامه همکاری بین شــهرداری اصفهان و 
سازمان جهاد کشاورزی سر منشأ اقدامات و تحوالت خوب و بهره مندی 
از نتایج فعالیت شرکت های دانش بنیان باشــد.معاون برنامه ریزی 
و توسعه سرمایه انسانی شــهردار اصفهان  نیز در این آیین اظهار کرد: 
امیدواریم تبادل این تفاهم نامه فصل جدیدی در حوزه محیط زیست 
شهر اصفهان باز کند.علیرضا صادقیان تصریح کرد: در برنامه راهبردی 
اصفهان ۱۴۰۵ یکی از مهم ترین نقاط تمرکز، کاهش میزان آالینده ها با 
تمرکز بر کاهش آلودگی هواست.معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه 
انسانی شــهردار اصفهان ادامه داد: در موضوع کاهش آالینده ها غیر از 
مباحث حمل و نقلی، توجه به موضوعاتی همچون توسعه فضای سبز، 
پسماند و مشاغل مزاحم شــهری از نکات قابل توجه است که این سه 

سازمان توسط حوزه خدمات شهری شهرداری مدیریت می شود.
وی با بیان اینکه در برنامه راهبردی اصفهان ۱۴۰۵ جایگاه ویژه ای برای 
کاهش آالینده ها و تالش برای بهبود وضعیت زیست محیطی اصفهان 
انجام شده است، خاطرنشان کرد: سازمان جهاد کشاورزی استان یکی 
از متولیان موثر در حوزه محیط زیست شــهر است؛ بنابراین تبادل این 
تفاهم نامه در جذب تمام عالقه مندانی که درصدد هستند با نگاه علمی 

اتفاقات موثری در شهر رقم بزنند، موثر خواهد بود.

مدیر کل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری 
اصفهان اظهار کرد: بر اساس تبصره یک بند دو ماده 
۵۵ قانون شهرداری ها سد معابر عمومی و اشغال 
پیاده روها و اســتفاده غیرمجاز از فضای میدان ها، 
پارک ها و باغ های عمومی برای کسب، سکنی یا هر 
عنوان دیگری ممنوع بوده و شهرداری مکلف است 
از آن جلوگیری کرده و در رفع موانــع موجود و آزاد 
کردن معابر و اماکن توسط ماموران خود اقدام کند.

حسن محمدحسینی با بیان اینکه سد معبر بیشتر 
از سوی متصدیان مشــاغلی همچون فروشندگان 
موتورســیکلت و میوه فروشــان انجام می شــود، 

تصریح کرد: برخی کسبه به اشتباه متصور هستند که 
اگر اجناس خود را در معرض دید مردم قرار دهند، 
فروش بهتری خواهند داشت.مدیر کل پیشگیری 
و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان ادامه داد: 
عامل دیگر سد معبر ناهمخوانی بین رسته شغلی 
و متراژ واحدهای صنفی اســت و بــه همین دلیل 
کســبه اجناس خود را بیرون از مغازه ها قرار داده و 
باعث تضییع حقوق شهروندان می شوند که رفع این 
مشکل نیازمند فرهنگ سازی است.وی خاطرنشان 
کرد: تمام تالش این مدیریت رفع معضل سد معبر 
با رویکرد فرهنگی است تا به حقوق تمام شهروندان 
به ویژه عابران پیاده احترام بیشتری گذاشته شود؛ 
همچنین برخی مشاغل باید به محل های مناسب 
منتقل شوند که سازمان ساماندهی مشاغل در این 
باره اهتمام ویژه دارد.محمدحســینی گفت: سال 

گذشته برای رفع و پیشــگیری از تخلف سد معبر 
۳۷ هزار و ۶۳۰ تذکر داده شــده، همچنین ۱۳ هزار 
و ۵۶۳ اخطاریه صادر و رفع تخلف ۳۴ هزار و ۴۹۳ 
متصدی صنف انجام شــده اســت.وی ادامه داد: 
برخی از متصدیان واحدهای صنفی که به تذکرهای 
ارائه شده مبنی بر رفع ســد معبر توجه نداشتند، با 
تعطیلی محل کسب خود بر اســاس اجرای مفاد 
قانونی مواجه شــدند و پس از ارائــه تعهد فعالیت 
خود را از سر گرفتند و در مقابل به آن دسته از کسبه 
که قوانیــن مربوط به ســد معبر را رعایــت کردند، 
تقدیرنامه داده شده اســت.مدیرکل پیشگیری و 
رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان تاکید کرد: 
نیروهای ایــن مدیریت در انجــام ماموریت های 
محوله حفظ کرامت انسانی افراد را مورد توجه قرار 

داده و به حقوق مردم احترام می گذارند.

مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان:

قصد داریم با رویکرد فرهنگی، معضل سد معبر را رفع کنیم

همزمان با هفته فرهنگی در اردیبهشت ماه؛

دیواره های شهر از اصفهان می گویند
مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان اظهار کرد: طرح دیوارنگاری شهر کار مشترکی با 
انجمن نقاشــان اصفهان بود که به صورت فراخوان از هنرمندان دعوت کردیم تا ایده ها و طرح های 
خود را ارائه کنند.حسن موذنی افزود: پس از بررسی طرح ها، انجمن نقاشان انتخاب شد و پس از 
مشخص شدن تیم های اجرایی در مدت ۱۰ روز دیوارنگاره ها اجرا شد.مدیرعامل سازمان زیباسازی 
شهرداری اصفهان تصریح کرد: تعامل با انجمن نقاشــان اتفاق خوبی بود و امیدوارم بتوانیم از این 
ظرفیت در هفته فرهنگی اصفهان اســتفاده کنیم.موذنی با بیان این کــه موضوعات دیوارنگاره ها 
مربوط به شهر اصفهان است، خاطرنشــان کرد: امســال در نظر داریم از ظرفیت شعر نیز در طرح 
دیوارنگاره ها استفاده کنیم بر این اساس اشعار با لهجه اصفهانی کنار هم قرار می گیرد تا که همه با 
لهجه شیرین اصفهانی آشنا شوند.مدیرعامل زیبا سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان گفت: ۲۰۰ 
میلیون تومان در آســتانه نوروز برای دیوارنگاری هزینه شده است و در آینده نیز با توجه به ظرفیت 
بودجه، دیوارنگاری ها انجام خواهد شد.وی افزود: با توجه به این که در اردیبهشت ماه هفته فرهنگی 

را داریم با موضوعات اصفهان، دیوارنگاری ها را اجرا خواهیم کرد.

کرونا؛ سدی در برابر اکران های هنری در اصفهان
رییس حوزه هنری اســتان اصفهان با اشــاره به اینکه در ایام عید ســینما ها با ظرفیت ۳۰ درصد 
می توانستند اکران داشته باشند، گفت: متاسفانه تئاتر ها اجازه اجرا نداشتند؛ اما در بهترین قالبی 
که می توانستند فعالیت کنند تئاتر های خیابانی بود، به همین ترتیب در حوزه هنری ۲ اکران تئاتر در 

محوطه باز و با رعایت کامل شیوه نامه ها انجام شد.
 مجتبی شاهمرادی با بیان اینکه اصلی ترین مشکل در حوزه هنر، بیماری کرونا و بحث اکران است، 
گفت: اگر امکان اجرا برای نمایش نباشــد، تمام زنجیره ای که به بحث نمایش متصل هست نیز 
دچار اختالل می شود. الزم به ذکراست که قبل از سال ۱۴۰۰ در حالتی که وضعیت کرونا بحرانی نبود 
از ستاد کرونا در خواست کردیم که همانند سینما ها با ظرفیت محدود البته در سالن هایی که سقف ها 
ارتفاع دارد اکران داشته باشیم که در حال حاضر این شرایط به طور ویژه در سالن سعدی حوزه هنری 
فراهم اســت؛ اما متاســفانه با توجه به وضعیت کنونی هنوز اجازه اکران صادر نشده است.رییس 
حوزه هنری اســتان اصفهان ادامه داد: پیگیر معضل اکران هستیم که بتوانیم از طریق ستاد کرونا 
با رعایت شیوه نامه های بهداشتی چرخه اکران را راه اندازی کنیم؛ زیرا با حل مشکل اکران می توان 
برای مسائل دیگر تئاتر هم گام های بهتر و جدی تری برداشت.وی در خصوص خسارت های وارده 
به چرخه اقتصادی حوزه نمایش در اثر محدودیت در اکران، بیان کرد: قطعا زمانی که اکرانی وجود 
نداشته باشد، چرخه اقتصادی حوزه نمایش هم فعال نیست که متاسفانه سال گذشته لطمه های 
سنگینی به این حوزه وارد شده است، به همین سبب در تالش هستیم تا عالوه بر اینکه چرخه اکران 
راه اندازی شود به تقویت زیر ســاخت های تئاتر هم بپردازیم. شــاهمرادی در رابطه با درخشیدن 
هنرمندان اصفهان در جشنواره تئاتر مقاومت و جشنواره تئاتر فجر، گفت: با وجود محدودیت های 
موجود هنرمندان اصفهان در جشنواره تئاتر مقاومت و جشنواره تئاتر فجر خوش درخشیدند که این 
موضوع نشان دهنده این اســت که اصفهان در زمینه تئاتر ظرفیت ویژه ای دارد که اگر حمایت شود 

می توان اتفاقات خیلی خوبی را رقم زد.
وی با اشاره به در مضیقه بودن هنرمندان در دوران همه گیری کرونا، بیان کرد: تئاتری ها به طور ویژه 
با این سختی مواجه بودند، با این حال امیدوار بودیم که با مساعد شدن شرایط مقداری فضای کار 
در این حوزه را باز کنیم که متاســفانه با وضعیت قرمز موجود کرونا این امکان فراهم نشد.رییس 
حوزه هنری استان اصفهان افزود: با وجود اینکه در سال ۱۴۰۰، چهار اکران خیابانی خوب داشتیم، 
برنامه های بسیار خوبی را برای امسال پیش بینی کردیم به نحوی که اگر احیانا محدودیت هایی هم 

وجود داشته باشد، چرخه تئاتر متوقف نشود.

با مسئولان

خبر ویژهاخبار

کتاب های مورد عالقه خود 
را درب منزل تحویل بگیرید

رییس اداره امــور کتابخانه ها و ســالن های 
مطالعه سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شهرداری اصفهان در خصوص شیوه فعالیت 
نهــاد کتابخانه های اســتان در شــرایط قرمز 
کرونایی، اظهار کرد: در وضعیت قرمز کرونایی 
عالقه مندان صرفا بــرای امانت کتاب، تحویل 
آن و یا ثبت نــام می توانند بــه کتابخانه های 
عمومی شهرداری مراجعه کنند. بنابراین مطلقا 
نمی توان در کتابخانه مطالعه یا از ســالن های 
مطالعه آن اســتفاده کرد.طیبه فاطمی با بیان 
اینکه این روند تا زمان صدور مجوز ستاد کرونا 
برای حضور افــراد در کتابخانه هــا ادامه دارد، 
افزود: در دوران کرونا به دلیل اینکه افراد اغلب 
در خانه هســتند، زمان بیشتری برای مطالعه 
دارند و به کتاب نیاز پیدا می کنند، به همین دلیل 
بخش امانت کتــاب در کتابخانه های عمومی 
شهرداری اصفهان را تعطیل نکرده ایم.رییس 
اداره امــور کتابخانه ها و ســالن های مطالعه 
سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
اصفهان، ادامه داد: طــرح تحویل کتاب درب 
منزل نیز در حال اجراســت؛ عالقــه مندان با 
عضویت در این طرح می توانند کتاب های مورد 
نیاز خود را درب خانه تحویل بگیرند.فاطمی با 
اشــاره به نحوه ثبت نام در این طرح، تصریح 
کرد: امکان ثبت نام سیستمی برای این طرح 
وجود ندارد، بنابراین برای استفاده از آن و ثبت 
نام در این طرح الزم است که حداقل یک بار به 
کتابخانه مراجعه شود. با عضویت در این طرح، 
عالوه بر کتاب ها می تــوان از منابع کتاب های 
دیجیتال و مجالت کتابخانه نیز استفاده کرد.

امیر هالکویی، سرپرست اداره کل کتابخانه های 
عمومی استان اصفهان نیز درباره نحوه فعالیت 
کتابخانه های عمومی استان، اظهار کرد: به دلیل 
اینکه فعالیت کتابخانه ها در ردیف گروه شغلی 
سه قرار دارد، در مناطقی که وضعیت کرونایی 
آن قرمز و نارنجی باشد، کتابخانه ها به صورت 
کامل تعطیل اســت.وی ادامــه داد: بنابراین 
به دلیل اینکه وضعیت کرونایــی اکثر مناطق 
استان اصفهان قرمز اعالم شده، کتابخانه های 
عمومی استان تقریبا تعطیل است و کارکنان آن 

به صورت دور کاری فعالیت می کنند.

مدیر سامانه تلتای کشور:

اصفهان بیشترین رکورد دریافتی سهمیه پیمایش سوخت را دارد
مدیر سامانه تلتای کشور )سامانه جامع مدیریت حمل و نقل و مانیتورینگ آنالین( اظهار کرد: پرداخت سهمیه سوخت رانندگان بر اساس طرح پیمایش از ۲۰ آذرماه سال 
گذشته برای رانندگان آژانس های تاکسی اجرا شده تا عدالت در حوزه سوخت تاکسی های تلفنی برقرار شود. قبال برای خودروهای یگانه سوز ۱۴۰ لیتر و دوگانه سوز ۷۰ لیتر 
سوخت واریز می شد.علی ترک آبادی افزود: در این راستا رانندگان باید در سامانه تلتا ثبت نام کرده و پیمایش آنها ثبت شده و توسط مدیر آژانس تایید شود تا سهمیه سوخت 
بر اساس میزان پیمایش پرداخت شود.مدیر سامانه تلتای کشور ادامه داد: در برخی شهرها نیز با وجود داشتن پیمایش، صرفا به خاطر تایید نشدن یا ارسال نکردن به موقع 
نامه متاسفانه رانندگان از لیست دریافت سهمیه سوخت حذف و حقوق شان تضییع شد که از اعالم نام این شهرها معذوریم.ترک آبادی خاطرنشان کرد: در این بین شهرهای 
اصفهان و خوی از آذربایجان بیشترین رکورد و اعتبار دریافتی و شهر میاندوآب کمترین بهره مندی را داشته است.وی گفت: پس از تالش های بسیار و هماهنگی های الزم و 

زحمات مدیران اتحادیه تاکسیرانی کشور اعتبار پیمایشی سوخت برای رانندگان واجد شرایط اختصاص یافت و در کارت های آنها قابل استفاده خواهد بود.

کلیسای استپانس مقدس؛ 
عبادتگاه جلفا نو اصفهان

از بناهای تاریخی محله ارمنی نشین جلفا 
نو، کلیسای »اســتپاُنس مقدس« است؛ 
این بنا که در ســال ۱۶۱۴ میالدی احداث 
شــده در خیابان خواجه نظر غربی و محله  
هاکوپجان قرار دارد. پالن این کلیسا که از 
بزرگ ترین کلیســاهای اصفهان اســت با 
ابعاد ۲۷۷۴ متر به سبک بازیلیک ستون 
دار در جهت شرقی- غربی قرار گرفته است.

وز عکس ر
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غار علیصدر؛ طویل ترین غار ایران با دو سقف: غار علیصدر 
هم درست مانند سهوالن یک غار آبی است که البته عنوان 
طویل ترین غار ایران را هم یدک می کشــد. این غار نزدیک 
همدان است و یکی از پربازدیدترین غارهای ایران. علیصدر 
بیش از 11 هزار متر اســت و هنگام بازدید از آن، ســفری 
2000 متری با قایق خواهید داشت. ویژگی اصلی غار به جز 
چکانده و چیکده های زیبا، دو سقفه بودن آن است که غار 

را منحصربه  فرد می کند. 
غار خفاش؛ زیســتگاه خفاشــان: این غار در 3 کیلومتری 
دهلران قــرار دارد و به دلیل هزاران خفاشــی که داخل آن 
زندگی می کنند، مشهور است. غار دهلیزهایی دارد که عمق 
آنها به 400 متر هم می رســد. قدمت غار به عصر غارنشینی 
برمی گردد و الیه ای از فضوالت خفاش کف غار را پوشانده 
که کشــاورزان از آن به عنوان کود استفاده می کنند. هنگام 
غروب، خفاش ها دسته دسته از غار خارج می شوند و لحظه 

خروج آنها صحنه وحشتناک و جذابی پدید می آورد.
غار قــوری قلعه؛ غار چشــم نواز ایران: این غار در اســتان 
کرمانشاه، 87 کیلومتری شــهر کرمانشاه و 25 کیلومتری 
پاوه قرار دارد. نام این غار قوری قلعه یا قلعه گلی اســت و 
1200 متر از سطح دریا ارتفاع دارد. قوری قلعه به دلیل شکل 

عجیب و جالب چکنده های آن معروف اســت، هرچند که 
چکیده های بسیاری ندارد. این چکنده ها نتیجه افزایش و 
کاهش تدریجی سطح آب هستند و مشابه آن تا کنون در 
غارهای دیگر دیده نشده است.قوری قلعه اکنون دو بخش 
دارد؛ بخش اول، تجهیز شــده ، نورپردازی دارد و مســیر 
آن برای بازدید آسان اســت. این بخش محدودیتی برای 
بازدید ندارد و همه افراد می توانند از آن بازدید کنند. بخش 
دوم با دری آهنی از بخش اول مجزا شــده اســت. بازدید 
از این بخش نیازمند داشــتن تجهیزات مناســب و سابقه 

غارنوردی است.
غار کتله خور؛ غاری ســه طبقه و پیچیده: نــام کتله خور یا 
کتل خور از ترکیب کتل به معنی کــوه کوتاه و خور به معنی 
خورشید ساخته شــده اســت. در نتیجه نام این غار، کوه 
خورشید اســت. غار کتله خور در زنجان و در 5 کیلومتری 
روســتای گرماب واقع شــده اســت. پیدا کردن چند گور، 
استخوان و باقی مانده اشیا، اطراف دهانه غار، باعث شده 
نظریه های مختلفی درباره تاریخ و کاربری آن مطرح شود. 
تاریخچه آن هر چه که باشد، اولین بار در سال 1330، یکی 
از کوهنوردان پیشکســوت زنجان، آن را کشف کرد.ورودی 
غار کوتاه است و باید نشسته از آن عبور کرد، همین سختی 

ورود به غار هم باعث شد که سالیان سال دست نخورده باقی 
بماند. اما از دهه 1360، دیگر به یکــی از مقاصد غارنوردی 
تبدیل شد و روز به روز افراد بیشــتری درباره آن اطالع پیدا 
می کردند. غار سه طبقه اســت که با دهلیزها به هم مرتبط 
شده اند. کتله خور یکی از پیچیده ترین غارهای ایران است 
چرا که ترکیبی از آن چیزی اســت که در ســایر غارها پیدا 
می کنیم. اشکالی که ســنگ های این غار به وجود آوردند 
بسیار قابل توجه و جذاب و می توان گفت قوری قلعه یکی 

از زیباترین غارهای ایران است.
غار پراو؛ دشوارترین مسیر ســتونی: غار پــراو در کرمانشاه 
است و نامش را از کوهی می گیرد که درون آن واقع شده. 
پراو 3357 متر از سطح دریا ارتفاع دارد و نامش به معنی 
کوه پرآب است. این غار در زمره غارهای عمودی کشور است 
و اولین بار در ســال 1350 مورد بازدید گروهی از غارنوردان 
انگلیسی قرار گرفت. در ســال 1370 هم کانون کوهنوردان 
استان کرمانشاه موفق شــد این غار را تا انتها بپیماید.پراو 
26 حلقه چاه غار است که پوشــیده از سنگ های مختلف 
هســتند. این غار یکی از دشــوارترین غارهای ایران برای 
غارنوردی اســت و احتیاج به تجهیزات حرفه ای، دانش و 

تجربه غارنوردی دارد.

آشپزی

نان و پنیر مخصوص؛ یک فرنچ 
تست خوشمزه  

 مواد الزم: تخم مرغ بزرگ چهار عدد، کره پاستوریزه یک قاشق 
غذاخوری، نان تست دو تکه،پنیر چدار )خرد شده(  سه چهارم پیمانه،بیکن  سه 

ورق،پیازچه خرد شده یک قاشق غذاخوری،نمک و فلفل سیاه به مقدار الزم
طرز تهیه : نان و پنیر مخصوصی که قصد آموزش آن را داریم بسیار شبیه به تست فرانسوی است 
که قبال به شما آموزش داده ایم و یکی از صبحانه های محبوبی است که با نان تست می توانید تهیه 

کنید. برای شروع، یک تابه نچسب را روی حرارت متوسط قرار دهید و کره پاستوریزه را به تابه اضافه 
کنید. صبر کنید تا کره کامال ذوب شود. بیکن های ایرلندی را برای حدود دو تا سه دقیقه در کره سرخ 

کنید.در یک کاسه تخم مرغ ها را با مقداری نمک و فلفل خوب هم بزنید تا کامال یکدست شود. 
پیازچه خرد شده را نیز با تخم مرغ ها قاطی کنید. سپس تخم مرغ ها را درون تابه روی حرارت 

مالیم بریزید. خیلی سریع یک تکه نان تست را روی تخم مرغ ها در یک طرف ماهیتابه 
قرار دهید و با تکه دوم نان تست هم همین کار را بکنید و این تکه را به صورت آینه ای 

کنار تکه اول قرار دهید. با استفاده از دو کفگیر نان و تخم مرغ را بر گردانید. پنیر 
چدار رنده شده را روی تخم مرغ ها بریزید و بیکن ها را به آن اضافه کنید. 

کمی فرصت دهید تا پنیر ذوب شود. سپس دو تکه نان را 
روی هم بر گردانید. طوری که یک ساندویچ 

کامل درست شود. 

غارهای شگفت انگیز در ایران )2(

اکران »درخت گردو« در جشنواره فیلم مسکو فیلمبرداری »تفریق« متوقف شد
فیلم سینمایی »درخت گردو« به کارگردانی محمدحسین مهدویان 
و تهیه کنندگی سید مصطفی احمدی برای نمایش در چهل و 
سومین دوره جشنواره فیلم مسکو انتخاب شد.درخت گردو در 
دومین حضور بین المللی خود پس از نمایش در جشنواره فیلم 
»شب های تالین« استونی، برای نمایش در جشنواره مسکو به این 
رویداد سینمایی دعوت شده است.پیمان معادی، مینا ساداتی، مینو 
شریفی و مهران مدیری بازیگران اصلی »درخت گردو« هستند .

 با گذشــت یک مــاه از فیلمبرداری فیلــم »تفریق« بــه کارگردانی 
مانی حقیقــی و تهیه کنندگــی مجیــد مطلبی، باتوجــه به اعالم 
ســازمان ســینمایی مبنی بر لزوم توقف تولیدات ســینمایی در 
شــهرهای قرمز، فیلمبرداری این فیلم متوقف شــد.فیلمبرداری 
»تفریــق« با بازی نویــد محمدزاده و ترانه علیدوســتی از اســفند 
 سال گذشــته آغاز شــد و بعد از پایان وضعیت قرمز کرونا در تهران
 پیگیری می شود.

  API معــاون بهره برداری شــرکت فوالد مبارکه از رکوردشــکنی تولیــد فوالد
تختال های محیط های نفت و گاز ترش و شیرین در سال 99 خبر داد و افزود: 
با تولید 275 هزار تــن تختال های محیط گاز ترش در ســال  99، رشــد 53  
درصدی نسبت به سال 98 به ثبت رسید. این در حالی است که در تولید تختال 
محیط گاز شــیرین نیز با تولید 303 هزار تن در ســال 99، رشد 139 درصدی 
 نسبت به سال 98 محقق شد و از خروج مقادیر زیادی ارز  از کشور جلوگیری 

به عمل آمد.
عباس اکبری محمدی افزود: میزان تولید فوالد محیط شیــرین از 85 هزار 
تــــن در سال 1397 به 127 هزار تن در سال 1398 و به 303 هزار تن در سال 

1399 رسید که به ترتیب رشد 50 و 139 درصدی را به همراه داشت.
 ضمــن اینکــه تولید فــوالد محیط تــرش از حــدود 3 هــزار تن در ســال 
1397 )کــه مربــوط بــه تولید آزمایشــی بــود( به 180 هــزار تن در ســال 
 1398 و 275 هزار تن در ســال 1399 رســید که رشــد حــدود 53 درصدی 

داشته است.
وی تصریح کرد: تولیــد تختال هایی کــه تامین کننده ورق هــای موردنیاز در 
قسمت های حســاس صنایع نفت و گاز هســتند، از ســال 1397 در دستور 
کار شــرکت فوالد مبارکه قــرار گرفــت و به علت آنکــه صنایع نفــت و گاز از 
 استاندارد API  استفاده می کردند، طراحی این محصوالت نیز بر این اساس

 انجام گرفت.
معاون بهره برداری یادآور شــد: بــرای اولین بار در ایــران فرآیند طراحی این 
محصوالت با درخواست مشــتری از قســمت فروش در واحد ترو پروسس 
مدیریت MPT  آغاز شد و این  واحد در تعامل با مشتری از یک طرف و دفتر 
فنی تولید و قسمت های عملیاتی تولید ناحیه فوالدسازی از طرف دیگر، اقدام 
به طراحی اولیه این محصوالت کردند، به طوری که بعد از تولید آزمایشی و تایید 
کنترل کیفی برای مشتری ارسال و تولید آزمایشی تا تبدیل شدن به محصول 
نهایی ) که در این مورد غالبا لوله های انتقال است( در کارخانه مشتری ادامه 

یافت . 
عباس اکبری محمدی همچنین به موارد مصرف این محصوالت اشاره و گفت: 
مصرف عمده فوالدهای محیط شیرین در پروژه های گازرسانی در نقاط مختلف 
کشــور و عمده مصرف فوالدهای محیط ترش برای پروژه ملی و استراتژیک 
خط لوله انتقال نفت خام از گوره به جاسک بوده است که تنها در این پروژه از 
خروج 400 میلیون دالر ارز از کشــور فقط در بخش فوالدسازی آن جلوگیری 

به عمل آمد.
معاون بهره برداری در پایان  از واحدهای  فروش ، برنامه ریزی تولید، متالورژی 
و روش های تولید، کنترل کیفیت، آزمایشــگاه های فوالدســازی و محصول، 
تعمیرگاه مرکــزی و خرید که در تولیــد تختال های محیط ترش و شــیرین 
همکاری الزم  را با ناحیه فوالدســازی و ریخته گری مداوم داشته اند تشکر و 

قدردانی کرد.

کنترل دقیق تطابق محصول تولیدشده با استاندارد 
و الزامات اختصاصی هر پروژه

در ادامه غالمرضا ســلیمی، مدیر ناحیه فوالدســازی و ریخته گری مداوم نیز 
در خصوص فرآیند تولید این محصوالت یادآور شــد:  فرآینــد تولید این نوع 
از فوالد دارای حساســیت های ویژه در هر چهار مرحله تولید، یعنی کوره های 
قوس ، متالــورژی ثانویه ، ریخته گری و آماده ســازی تختال اســت. تنظیم 
اولیه عناصر و دما در کوره های قوس ، تنظیم نهایی عناصر و دما در متالورژی 
ثانویه، به ویژه کاهش گوگرد با فرآیند گوگردزدایی و همچنین کاهش هیدروژن 
که با طی ســیکل گاززدایی صورت می پذیرد، کنترل شــرایط ریخته گری که 
باعث جلوگیــری از عیوب جدایش فیزیکی و شــیمیایی حتــی در مقیاس 
میکروسکوپی می شــود و در نهایت شرایط خاص خنک کاری و بازرسی که در 
واحد آماده سازی تختال توسط پرســنل این واحد و کنترل کیفی می بایستی 

اعمال شود، گوشه ای از حساسیت تولید این محصول است.
وی تاکید کرد :در همه این مراحل تطابق محصول تولیدشــده با اســتاندارد و 
الزامات اختصاصی هر پروژه به دقت کنترل و بعد از دریافت تایید نهایی، تولید 
انبوه آغاز شد. ضمن اینکه باید گفت در مورد فوالدهای محیط گاز ترش به علت 

وجود حساسیت های بیشتر حتی در طراحی، نمایندگان مشتری حاضر بوده و 
دغدغه ها و الزامات موردنظر خود را پیگیری می  کردند.

تدوین شرایط الزم برای ریخته گری گریدهای مخصوص 
محیط ترش و شیرین به همت کارشناسان و متخصصان 

ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم
محیی الدین اتحادتوکل ، رییس برنامه ریزی و کنترل تولید فوالدسازی نیز در 
این خصوص گفت: با توجه به شرایط محیطی مصرف گریدهای محیط ترش و 
شیرین، نیاز به حذف گوگرد و هیدروژن محلول در فوالد است؛بنابراین پس از 
تخلیه ذوب از کوره های قوس الکتریکی و افزودن عناصر آلیاژی اولیه عملیات 
حذف گوگرد در واحد متالورژی ثانویه انجام شده و پس از تنظیم دما در واحد 
پیشــرفته گاززدایی در خأل )RH(هیدروژن محلول در ذوب کاهش می یابد. 
پس از نمونه گیری و تایید واحد کنترل کیفی، در آخرین مرحله عناصر آلیاژی 

موردنیاز تنظیم شده و پاتیل مذاب به ماشین ریخته گری ارسال می شود.
وی تصریح کــرد: با توجه به اینکــه تختال های مذکور جهــت تولید لوله های 
انتقال نفت و گاز اســتفاده می شــود و به لحاظ ترکیب شــیمیایی نفت و گاز 

توجه به میزان خوردگی لوله ها از اهمیت بسیار زیادی برخورداراست، هنگام 
ریخته گری تختال های مذکور، کنترل شرایط ریخته گری جهت تولید تختال 
با آنالیز شیمیایی یکنواخت و بدون ناخالصی از اهمیت بسزایی برخوردار است 
،به طوری که جهت آمادگی ریخته گری تختال های مذکور مذاکرات متعددی 
با شــرکت ها و واحدهای نورد و لوله سازی به عنوان مشــتری و همکار انجام 
پذیرفت و نقشــه راه جهت تولید تدوین شــد. با توجه به شرایط تدوین شده، 
کارشناســان و متخصصان ناحیه فوالدســازی و ریخته گری مداوم شرایط 
الزم برای ریخته گری گریدهای مخصوص محیط ترش و شــیرین را تدوین 
کردند که به طور مختصر می توان به دما و ســرعت مناســب ریخته گری، نرخ 
خنک کاری تختال ، چگونگی سکوئنس ماشــین ریخته گری، شرایط خنک 
کاری تختال در واحد آماده سازی تختال و چگونگی انجام آزمایش ها بر روی 

تختال اشاره کرد.

موفقیت ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم در گذراندن کلیه تست های 
HIC  و SCC  در  زمینه تولید محصوالت در محیط گاز ترش و شیرین

ســنایی نژاد، سرپرســت دفتر فنی ریخته گری مداوم ناحیه فوالدســازی و 
ریخته گری مداوم  نیز  گفت: از مشــکالت اولیه که در ریخته گری تختال های 
  Dynamic Soft Reduction  محیط ترش وجود دارد تکنولوژی استفاده از
اســت که جهت رفع جدایش شــیمیایی در مرکز تختال مورداســتفاده قرار 
می گیرد. جهت اســتفاده از DSR   ،کارشناســان ناحیه با تحقیقات زیاد با 
    DSR استفاده از دانش فنی و تجربیات موجود، اقدام به راه اندازی سیستم
روی ماشین 5 ریخته گری کردند و توانســتند ریخته گری گرید گاز ترش را با 

کیفیت انجام دهند .
 وی فرآیند تست ماکرواچ جهت کنترل میزان جدایش شیمیایی ناخالص هاو 
عیوب داخلی تختــال  را از دیگر موارد مطــرح در تولید گریدهــای گاز ترش 
دانست  و گفت: در پروژه مذکور فرآیندهای تست در آزمایشگاه مورداستفاده 
قرار گرفت که بیانگر نقش مهم  آزمایشگاه فوالدسازی در تولید این محصول 
اســت. در مورد فوالدهای محیط ترش نیز  الزم بود مســتندات فرآیند تولید، 
کنترل کیفیت و مقادیر آزمایشــگاهی به مشــتری تحویل شود که همکاری 
کارکنان دفتر فنی تولید، آزمایشــگاه فوالدسازی، کنترل کیفیت، برنامه ریزی 
تولید  و گواهــی کیفیت در این زمینه ســتودنی است.سرپرســت دفتر فنی 
ریخته گری مداوم ناحیه فوالدسازی و ریـختـــه گری مـــداوم به بعضـــی 
از استــــانــــداردهای مورداستفاده در تولید این محصول نیز اشاره و تصریح 
 API  کرد: استانداردهای مورداســتفاده در تولید گریدهای مذکور استاندارد
 API  و گریدهای گاز شیرین MS API X60 5  جهت گرید گاز ترشL PSL2
X70  X60  X52  GR-D  X42    اســت. در تولید محصــوالت در محیط گاز 
ترش و شیرین، ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم موفق به گذراندن کلیه 

تست های HIC  و SCC  شده اند که مورد تایید مصرف کننده هاست.

در سال 99 محقق شد؛ 

رکوردشکنی تولید تختال های گرید API   محیط های نفت و گاز ترش و شیرین در فوالد مبارکه 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

