
مدیر مرکز بیماری های واگیر مرکز بهداشت استان اصفهان می گوید منافع واکسن آسترازنکا بیشتر از ضررهای آن است؛

غائله آسترازنکا
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برکت گالب برسفره کاشانی ها
 برداشت گل های بهشتی در سکوتی بدون گردشگر در حال انجام است؛
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مدیرکل مدیریت بحران استانداری 
اصفهان:

سطح آب های زیر زمینی 
 یک و نیم تا دو متر 

افت کرده است

   هفته بیست و یکم رقابت های 
لیگ برتر؛

سپاهان؛ در اندیشه 
بازگشت به صدر

 در سومین هفته پویش 
 »الف – ب- ایران« و با اعتبار
 55 میلیارد تومان انجام شد؛

بهره بردارى از 5 طرح 
زیربنایى برق منطقه اى 

اصفهان
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 در گفت و گوی آنالین شهردار اصفهان
 با شهردار سمرقند مطرح شد: 
اصفهان و سمرقند دارای
 نقاط مشترک تاریخی و 
فرهنگی بسیار هستند  
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فرمانده دانشکده هوانیروز ارتش : 

ارتش برای بیماران کرونایی 
 اصفهان بیمارستان 
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روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 
پنجشنبه 2  اردیبهشت 1400 

 9  رمضان  1441 
 22 آوریل 2021
 شماره 3234

8 صفحه
قیمت: 1000 تومان

آغاز 
واکسیناسیون 
بیش از 3 هزار 

پاکبان اصفهانی 
برای ایمنی در 

7برابر کرونا

سازمان آگهی های روزنامه زاینده رود

031_36284167_8



پنجشنبه 02 اردیبهشت  1400 / 09 رمضان 1442/ 22 آوریل 2021/ شماره 3234

»ترامپ« دوباره در رویای کاخ سفید
»دونالد ترامپ« که همچنان در رویای انتخاب مجدد به عنوان رییس جمهور آمریکاست، بار دیگر گفت 
که »فراتر از جدی« به مشارکت در انتخابات 2024 فکر می کند. »دونالد ترامپ« رییس جمهور آمریکا 
طی مصاحبه ای با شبکه »فاکس نیوز« بار دیگر با به ســخره گرفتن کارزار انتخابات ریاست جمهوری 
2024 آمریکا گفت با جدیت به مشارکت در انتخابات آتی ریاســت جمهوری آمریکا فکر می کند. وی 
در این خصوص گفت: »من به صورت بســیار جدی و فراتر از جدی به این قضیه نگاه می کنم. از نقطه 
نظر حقوقی، واقعا هنوز نمی خواهم درباره آن صحبت کنم«. طبق این گزارش، ترامپ که قصد دارد در 
رقابت های مقدماتی جمهوری خواهان در انتخابات کنگره ای 2022 اعمال نفوذ کند، در این گفت وگو هیچ  
اشاره دقیقی به این نکرد که چه منظوری از »نقطه نظر حقوقی« دارد و حتی نگفت که تصمیم گیری درباره 

مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری 2024 چه مدت زمان به طول خواهد انجامید.

سناتور جمهوری خواه: 

هیچ کس در هیچ  جای جهان از »بایدن« نمی ترسد
»لیندسی گراهام« سناتور ارشد جمهوری خواه آمریکایی ضمن انتقاد از مواضع دولت دموکرات این کشور 
در قبال ایران، چین و روسیه گفت که واشنگتن ضعیف شده و هیچ کس از جو بایدن نمی ترسد. لیندسی 
گراهام در مصاحبه با فاکس نیوز در پاسخ به سوالی درباره سیاست های دولت جو بایدن در قبال چین، 
ایران و پرونده »الکسی ناوالنی« سیاستمدار روس غرب گرای مخالف دولت روسیه، مواضع سیاست 

خارجی بایدن را به باد انتقاد گرفت.

تغییر برخی وزرا و مدیران از سوی »اردوغان«
رییس جمهور ترکیه برخی از وزرا و مدیران وزارتخانه ها را تغییر داد. با حکم رجب طیب اردوغان، رییس 
جمهور ترکیه وزرای خانواده و خدمات اجتماعی و کار و امور اجتماعی در این کشور تغییر کردند. بر این 
اساس، رخسار پکجان وزیر تجارت تغییر کرده و جای او محمد موش منصوب شد. همچنین به جای زهرا 
زمرد سلجوق در وزارت خانواده و امور اجتماعی، دریا یانیک منصوب شد. بر اساس بیانیه ای که منتشر 
شده بخشی از مدیران کل این وزارتخانه ها نیز دچار تغییر و تحوالتی شده و افراد دیگری جایگزین شدند.

اردن ادعای کمک پزشکی اسراییل را رد کرد
یک منبع اردنی اعالم کرد، ادعاها در خصوص دریافت کمک های پزشکی از رژیم صهیونیستی صحت 
ندارند. به نقل از روسیا الیوم، یک منبع مســئول اردنی اعالم کرد، گزارش های مطبوعاتی درخصوص 
درخواست  و یا دریافت کمک های پزشکی از تل آویو صحت ندارند. این منبع مسئول همچنین تصریح 
کرد، اردن از آزمایشگاه ها و کارشناسان الزم برای تشخیص ویروس کرونا برخوردار است و دستگاه های 
تنفس مصنوعی الزم را تامین کرده و ماسک های پزشکی ساخت خود را صادر می کند و کمک هایی که 

گزارش های مطبوعاتی ادعا دارند اردن از رژیم صهیونیستی دریافت کرده است، صحت ندارند.

نتایج تحقیقات درباره کودتای اردن اعالم شد
دادستانی امنیتی اردن، ۹ روز پس از ارجاع پرونده نتایج تحقیقات درباره کودتای اخیر این کشور را اعالم 
کرد. منابع قضایی اردن گفتند که نتایج تحقیقات دادستانی امنیتی این کشور درباره کودتای فروردین 
گذشته حکایت از آن دارد که عامالن آن، نقش، کارکرد و وظایف مختلف و متفاوتی بر عهده داشتند که 
تهدیدی آشکار برای امنیت و ثبات این کشور بود. در همین راستا، خبرگزاری رسمی »پترا« نوشت که 
دادستانی امنیت اردن در حال آماده سازی و ارجاع نتایج تحقیقات خود در مورد »حوادث اخیر اردن« 

به دادگاه امنیت این کشور است.

»احیای برجام«؛ سهل، کمی ممتنع

مذاکرات با هدف »بازگشــت به برجام و احیای دوبــاره آن« با حضور 
غیرمستقیم هیئت مذاکره کننده آمریکا در وین به طور جدی و با حضور 
رسمی هیئت های کارشناسی و سیاسی آغاز شد و طی حدود دو هفته 
طرف ها توانستند به زمینه ها و دیدگاه های مشترک برای آغاز نگارش 

متن نهایی دست یابند.
 یکی از بحث های مهم ایران و آمریکا در این دور از مذاکرات در وین بر 
سر چگونگی رفع تحریم هاست که به نظر مناقشه برانگیزترین مسئله 
باشد. ایران اعالم کرده که رفع تحریم ها باید یک جا انجام شود و سپس 
راستی آزمایی صورت گیرد. در عین حال طرف های مقابل برای اجرای 
این خواسته ادعاهایی دارند که طبیعی است در روزها و هفته های آتی 
شاهد کشمکش طرف ها بر ســر این موضوع باشیم. در عین حال اگر 
قرار باشد برجام در همان قالب موجود اجرا شود،  رفع تحریم ها مرحله 
ای و گام به گام و تمدید تعلیق تحریم ها در دوره های زمانی ســه ماهه 
و شــش ماهه اســت. باید دید در نهایت طرف ها به چه حد وسطی از 

خواسته هایشان می رسند.
هم چنین در ایــن دور از مذاکرات چندان از بحث های فنی - هســته 
ای پیچیده خبری نیست و تعهدات هسته ای ایران می تواند در همان 
چارچوب موجود در برجام مجدد اجرا شــود منوط به اینکه طرف های 

دیگر نیز اقدامات و تعهدات خود را به طور دقیق و کامل انجام دهند.
گفته می شود که بی اعتمادی بسیار شرایط مذاکرات در وین را سخت 
کرده است؛ اما سوال این جاســت که مگر طرف ها بر مبنای اعتماد به 
یکدیگر با هم مذاکره می کنند؟ منافع ملی هر یک از کشــورها تعیین 

کننده رویکردشان در مذاکرات است. 
در مذاکــرات وین با هدف بازگشــت همه طرف ها به برجــام، دیگر از 
بازی پلیس بد فرانسه یا کشورهای دیگر خبری نیست. در سال 20۱۵ 
کشورهای عضو گروه ۱+۵ تالش داشــتند که از قافله منافع تجاری و 
اقتصادی و بهره مندی از بازار ایران در مقابل آمریکا عقب نمانند و این 
تالش بارها مذاکرات را از مســیر منحرف ساخت و در نهایت تکالیف و 
وظایف هر یک از طرف ها با تفاهم طرفین مشخص شد. اکنون نیز همه 
طرف ها در همان خطوط ترسیم شده از قبل حرکت خواهند کرد و دیگر 
خبری از دعواهای سیاسی بر سر سود اقتصادی و مالی اجرای برجام 

به آن شکل نیست. 
مذاکرات وین هم چنین از این جهت قابل مقایســه در ســختی کار با 
مذاکرات 20۱۵ نیســت که امروز تفاهم و توافق بر سر احیای برجام از 
ســوی افکار عمومی امری امکان پذیر و قابل باور است در حالی که در 
20۱۳ و 20۱۵ این انتظار در میان افکار عمومی جهانی و ایران نبود یا کم 

بود و همین مسئله روند دستیابی به توافق را دشوار و بعضا ناامیدکننده 
می ساخت. تصمیم آمریکا برای ورود مستقیم به مذاکرات و از سویی 
صدور فرمان مذاکره با آمریــکا در چارچوب برجام از تهران ســختی، 
پیچیدگی و حساسیت کار در مذاکرات ژنو و وین را باال برد، در حالی که 
در مذاکرات وین برای احیای برجام این حساسیت دیگر وجود ندارد و 
احتمال پیوستن آمریکا به طور مســتقیم و رسمی به برجام در روزها و 

هفته های آتی نزد افکار عمومی بسیار زیاد و محتمل است.
نکته دیگر که مذاکرات وین را تسهیل می کند، آگاهی و شناختی است 
که هیئت های مذاکره کننده و دســتگاه های سیاســت خارجی بعد از 
دو ســال و اندی مذاکرات فشرده در ژنو و وین نســبت به رویکردها و 
سیاســت های یکدیگر پیدا کرده اند که بســته به نوع نگاه دولت ها یا 
کشورها می تواند هم خوب باشد هم بد. در مذاکرات هسته ای تا کنون 
دیپلمات های مختلفی آمدند و رفتند، اما آنچه در جای خود باقی مانده 
و هدایت شده، مواضع کشورها بوده است. از این رو اگر مذاکرات احیای 
برجام در دولت حسن روحانی محقق نشود و مذاکرات به دولت بعدی 
با هر نگاه سیاسی منتقل شود، تفاوتی در اصل رویکرد ایران به برجام 
و اجرای آن ندارد. دولت بعدی اصالح طلب تــر یا اصول گراتر، مجری 

سیاست های کلی نظام خواهد بود.

یک کارشناس مســائل شبه قاره، با اشــاره به سفر 
وزیر خارجه پاکســتان به تهران اظهار کــرد: به نظر 
می رسد یکی از محوری ترین مسائل مورد گفت وگو 
بین مقامات تهران و اســالم آباد در جریان این سفر، 
موضوع افغانســتان و روند تحقق صلح در این کشور 
است. نوذر شفیعی گفت: احتماال یکی از مباحث مورد 
مذاکره در حوزه روابط دو جانبه موضوع مرزها و کمک 
به رفع نا امنی در این مناطق اســت. وی همچنین با 
بیان اینکه گفت وگو در مــورد زمینه های همکاری در 
حوزه های اقتصادی، امنیتی و فرهنگی نیز از اهمیت 
زیادی برخوردار است، تصریح کرد: در حوزه منطقه ای 
نیز احتماال یکی از موارد مورد بحث نوع رابطه ایران با 
کشورهای عربی حوزه خلیج فارس است. پاکستان 

طی این مدت بعضا تالش هایی کــرده که بین ایران 
و برخی از کشــورهای جنوبی خلیج فارس از جمله 
عربســتان گفت وگوهایی را ایجاد کنــد. گرچه اخیرا 
نیز خودش با برخی از کشــورهای این منطقه دچار 
مشکالتی شده است. این استاد دانشگاه با تاکید بر 
اینکه موضوع افغانستان یکی از مسائل مهم در روابط 
تهران و اسالم آباد اســت ،ادامه داد: گاهی اوقات در 
این ارتباط برداشت های اشتباهی در بین رهبران دو 
کشــور در ارتباط با نوع نگاه هر کدام از این کشورها به 
مسئله افغانستان صورت گرفته است و  به نوعی این 
تصور به وجود آمده که ایران و پاکستان رقیب یکدیگر 
در افغانستان هســتند. در حالی که واقعیت اینگونه 
نیست و سه کشــور ایران، پاکســتان و افغانستان 

می توانند سه شریک مهم در این منطقه برای گسترش 
همکاری ها در حوزه های مختلف باشند. این کارشناس 
مسائل شبه قاره با بیان اینکه اخیرا دیدگاه های ایران 
و پاکســتان در موضوع افغانستان به یکدیگر نزدیک 
شده است، افزود: در جریان این سفر احتماال مقامات 
دو کشور در مورد موضوع خروج نیروهای آمریکایی 
از افغانســتان و خألیی که بعد از آن ایجاد می شود و 
همچنین بحث پروســه صلح در افغانستان رایزنی و 

گفت و گو می کنند. 

یک کارشناس مسائل شبه قاره تشریح کرد:

چرا سفر وزیر خارجه پاکستان به ایران مهم است؟

سخنگوی وزارت امورخارجه فرانسه تصریح کرد: موانع فنی و سیاسی زیادی برای بازگشت به اجرای کامل برجام وجود دارد. سخنگوی وزارت امورخارجه فرانسه 
در نشست خبری هفتگی خود در پاسخ به ســوالی درباره مذاکرات ایران و ۱+4 در پایتخت اتریش گفت: هدف از رایزنی ها در وین یافتن راه حلی دیپلماتیک 
است تا ایران و آمریکا بتوانند به پای بندی کامل به برجام بازگردند. موانع فنی و سیاسی برای رســیدن به این هدف وجود دارد که باید بر آن ها غلبه کرد. وی در 
ادامه تصریح کرد: اما همان طور که نشست روز سه  شنبه کمیسیون مشترک نشان داد، روند رایزنی ها سازنده است. نشست کمیسیون مشترک برجام در حالی 
پایان یافت که قرار است طرف ها پس از بازگشــت به پایتخت های خود، بار دیگر اوایل هفته آینده در وین گرد هم جمع شوند و به رایزنی های خود ادامه دهند.  
رؤسای هیئت های مذاکره کننده کشورهای طرف  برجام روز سه شنبه به بحث و بررسی در خصوص آخرین وضعیت گفت وگوهای فنی و پیش نویس های اولیه 
متون و نحوه تداوم گفت وگوها پرداختند. در این نشست، کشورهای مشــارکت کننده در برجام توافق کردند که عالوه بر دو گروه کارشناسی فعلی )در حوزه لغو 
تحریم ها و تعهدات هسته ای( هفته آینده یک گروه کارشناسی ســوم نیز برای گفت وگو درخصوص ترتیبات عملی مورد نیاز برای اجرایی شدن لغو تحریم ها و 

سپس بازگشت آمریکا به برجام  ایجاد شود.

وزارت خارجه فرانسه: 

اصرار مجلس به برگزاری مذاکرات وین سازنده است
انتخابات 1400 با اصالحیه 

جدید قانون

خبر  روز

وز عکس ر

اقامه نماز بر پیکر 
سردار حق بین

آیت ا... رسول فالحتی، نماینده 
ولی فقیه در اســتان گیالن بر 
پیکر سردار محمدعلی حق بین 

نماز اقامه کرد.

درخواست مداخله جویانه شورای وزیران سعودی در رابطه با 
تحوالت هسته ای ایران

شورای وزیران سعودی در نشست هفتگی خود بار دیگر بیانیه مداخله جویانه ای در رابطه با پرونده 
هسته ای ایران صادر کرد. شورای وزیران سعودی نشســت هفتگی خود را به ریاست سلمان بن 
عبدالعزیز، پادشاه این کشور از طریق ویدئو کنفرانس برگزار کرد. وزیران سعودی در بخشی از این 

نشست به مسئله هسته ای ایران پرداختند.
با توجه به تحوالت اخیر برنامه هسته ای ایران، کابینه ســعودی از ایران خواست که وارد مذاکرات 

کنونی شود و از بروز تنش و ناامنی و بی ثباتی در منطقه جلوگیری کند.
آن ها همچنین تاکید کردند که جامعه بین المللی باید به توافقی با ایران برسد که محدودیت های 
قوی تر و طوالنی تری داشته باشد و عالوه بر آن نظارت ها بر برنامه هسته ای ایران انجام شود تا این 

کشور به سالح هسته ای دست نیابد.

عراقچی: 

»منبع مطلع« پرس تی وی اصال مطلع نیست
سید عباس عراقچی،معاون وزارت امور خارجه سه شنبه شب در صفحه توئیتر خود در واکنش به 
خبر منتشرشده از سوی پرس تی وی در ارتباط با روند مذاکرات به نقل از یک »منبع مطلع« نوشت: 

»نمی دانم »منبع مطلع« پرس تی وی در وین کیست، اما هر که هست اصال مطلع نیست.«
بر اساس این گزارش سه شنبه شب شــبکه خبری پرس تی وی به نقل از یک منبع خبری در وین 
نوشته بود: با فشار آمریکا و کشــورهای غربی کارگروه ســومی برای مذاکرات بعدی ایجاد شده 
که دستور کار آن اقدامات گام به گام ایران و آمریکا ســت. به گفته این منبع خبری، آمریکا تالش 
می کند طرف ایرانی را وادار به پذیرش رفع مرحله ای تحریم ها کند تا در مقابل، به صورت مرحله ای، 

امتیازاتی از ایران بگیرد.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا: 

امتیاز یا طرح های یکجانبه ای به ایران نمی دهیم
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت: »آمریکا و ایران هدف مشترکی در بازگشت به پای بندی کامل 
به توافق هسته ای دارند«. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا شامگاه سه شنبه در کنفرانس خبری گفت 
که این کشور هیچ امتیازی به ایران پیش از اطمینان یافتن از پای بندی کامل تهران به برجام نخواهد 
داد. »ند پرایس« سخنگوی وزارت خارجه آمریکا شامگاه سه شنبه )به وقت تهران( گفت وگوهای 

وین را عملی و سیستماتیک توصیف کرد. 
وی که در کنفرانس خبری روزانه کاخ ســفید صحبت می کرد، گفت: »این گفت وگوها مثبت بود و 
پیشرفت هایی وجود داشته؛ اما همچنان مســیر طوالنی پیش روی ماست.ما از ایجاد گروه کاری 

سوم در کمیسیون مشترک برجام استقبال می کنیم«.
وی ادامه داد: »آمریکا هیچ امتیازی به ایران پیش از اطمینــان یافتن از پای بندی کامل تهران به 

برجام نخواهد داد.«

»فائزه« سرتق است
محمد هاشمی، برادر مرحوم هاشمی رفسنجانی در پاسخ به سوالی درباره سخنان اخیر فائزه هاشمی 
درباره تحریم انتخابات گفته: ایشان سرتق اســت؛ البته خودش می گوید من سرتق هستم. خب 
این چنین آدمی حرف گوش نمی کند؛ آدم باکســی حرف می زند که بداند روی او تاثیرگذار است، 
بنابراین روی این مالحظاتی که هست به سمت ایشان نمی روم، مگر آنکه از من بخواهند با ایشان 

صحبت کنم.

کافه سیاست

رییــس کمیســیون شــوراهای مجلس با 
اشــاره به نامه ۱7۱ نماینده به آیت ا... جنتی 
در مــورد قانون انتخابات ریاســت جمهوری 
گفت: مجلس اصرار بــه برگزاری انتخابات با 
اصالحیه جدید قانون دارد و طوالنی شــدن 
بررســی مصوبه مجلس به صالح نیســت.  
محمد صالح جوکار، با اشــاره بــه نامه ۱7۱ 
نماینده مجلــس به آیت ا... جنتــی در مورد 
قانون انتخابات ریاست جمهوری اظهار داشت: 
نمایندگان در ایــن نامه از شــورای نگهبان و 
مجمع تشخیص مصلحت نظام خواسته اند که 
هر  چه سریع تر طرح اصالح قانون انتخابات 
ریاست جمهوری به تصویب برسد و نبایستی 
این موضوع مشــمول مرور زمان شــود. وی 
افزود: مدت زمــان قانون گذاری در کشــور 
طوالنی است که به هیچ وجه به صالح کشور 
نیست. رییس کمیسیون شوراهای مجلس 
تصریح کــرد: نمایندگان مجلــس به دنبال 
آن هســتند که با برخی میانبرهــا قوانین هر 
چه سریع تر اصالح شده و مشــکالتی که در 
موضوعات مختلف وجود دارد اصالح شود و 
اگر بخواهیم با فرمان فعلی جلو برویم یقینا 
مشــکالت جدی درباره تصویــب قوانین به 
وجود می آید و رفت و برگشــت های طرح ها 
بین مجلس و سایر نهادها موجب تلف شدن 
وقت مردم و جامعه خواهد شد. جوکار اظهار 
امیدواری کرد که طرح اصالح قانون انتخابات 
ریاســت جمهوری به خرداد ۱400 برســد که 
در آن صورت هزینه های برگــزاری انتخابات 
پایین آمده و درنهایت به نفع کشــور و مردم 
خواهد بود. وی گفت: مجلس مصر است که 
انتخابات ریاســت جمهوری در خرداد ماه با 
اصالحیه جدید قانون انتخابات برگزار شــود 
و تمام تالش های مجلــس معطوف همین 
موضوع است و اگر قرار باشد که این اصالحیه 
به انتخابات فعلی نرسد، 4 ســال آینده این 
کار را انجام خواهیم داد ؛اما اولویت مجلس 
استفاده از اصالحیه قانون انتخابات ریاست 

جمهوری برای خردادماه است.

اگر مذاکرات احیای برجام در دولت حسن روحانی 
محقق نشود و مذاکرات به دولت بعدی با هر نگاه 
سیاسی منتقل شود، تفاوتی در اصل رویکرد ایران به 

برجام و اجرای آن ندارد

بین الملل



پنجشنبه 02 اردیبهشت  1400 / 09 رمضان 1442/ 22 آوریل 2021/ شماره 3234
رییس اتحادیه مرغداران اصفهان:

جوجه ریزی در فروردین ماه کاهش نیافته است
رییس اتحادیه مرغداران اصفهان با رد خبر کاهش جوجه ریزی در فرودین ماه، گفت: اگر این روند 
افزایش تقاضا ادامه داشته و تولید مرغ نیز افزایش نداشــته باشد، با افزایش مجدد قیمت مرغ 

رو به خواهیم بود.
فرهاد جعفریان در رابطه با افزایش قیمت جوجه یک روزه اظهار کرد: کاهش جوجه ریزی صحت 
ندارد و جوجه ریزی با همان روند سال های قبل در حال انجام است؛ اما امسال مصرف کننده تمایل 
بیشتری به گوشت سفید و مرغ پیدا کرده و تقریبا گوشــت قرمز را از سبد مصرف خود حذف کرده 
است، بنابراین اگر این روند افزایش تقاضا ادامه داشــته و تولید مرغ نیز افزایش نداشته باشد، با 

افزایش مجدد قیمت مرغ رو به خواهیم بود.
وی افزود: تا پایان فروردین ماه جوجه ریزی نســبت به اســفند ماه افزایش نیز داشــته است و 
داده های آن نیز کامال در سامانه رهتاب ثبت شــده که این موضوع را تایید می کند.رییس اتحادیه 
مرغداران اصفهان گفت: جوجه هست اما گران است، تولید کنندگان جوجه یک روزه سال گذشته 
ضرر و زیان زیادی متحمل شدند، امسال جوجه در بازار موجود است اما به دلیل کمبود آن، رقابت 

بر سر خریدن جوجه منجر به افزایش قیمت آن شده است.

کمبودی در بازار ماه رمضان اصفهان دیده نمی شود
رییس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان اصفهان گفت: کمبود مایحتاج ماه مبارک 
رمضان در بازار اصفهان مشاهده نشده و در این زمینه مشــکلی نداریم.مجتبی برزگر در خصوص 
وضعیت بازار استان اصفهان در زمینه تامین مایحتاج ماه مبارک رمضان اظهار داشت: در این ارتباط 

روز قبل از آغاز ماه مبارک جلسه ستاد تنظیم بازار برگزار و نرخ ها مصوب شد.
وی با بیان اینکه نرخ زولبیا و بامیه از سوی اتحادیه گز و شــیرینی ۴۸ هزار تومان و مطابق با نرخ 
مصوب تهران پیشنهاد شده بود، تصریح کرد: این در حالی است که در نهایت در این جلسه قیمت 
مصوب زولبیا و بامیه درجه یک ۳۸ هزار تومان  و درجه دو ۳۶ هزار تومان مصوب شد.رییس انجمن 
حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان اصفهان با بیان اینکه سال گذشته قیمت هر کیلوگرم زولبیا 
و بامیه ۲۲ هزار تومان بوده است، اضافه کرد: نرخ مصوب تهران منجر به افزایش بیش از ۶۰ درصدی 

قیمت این محصول در دیگر استان ها شد.

دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان:

حقوق قانونی خود را می خواهیم
دبیر اجرایی نظام صنفی کشــاورزی اســتان اصفهان گفت: تخصیص های بی رویه و کارشناسی 
نشــده از حوضه زاینده رود بدون تزریق منابع آبی و عدم پای بندی به مصوبات شــورای عالی آب 
و اظهارات نسنجیده برخی مسئوالن، کشــاورزان اصفهانی را برآن داشته است تا عزم خود را برای 
احقاق حقابه شان جزم کنند.اسفندیار امینی اظهار کرد: بیش از دو دهه است که در حق کشاورزان 
اصفهان جفا شــده و در این مدت کشاورزان با دولت مماشــات کرده اند و در این سال ها از حقابه 
کشاورزان برداشت شده و طرح های جدیدی نظیر بن-بروجن و گالب و... برخالف وعده های داده 

شده  در حال اجراست.
وی افزود: تخصیص های بی رویه و کارشناسی نشده از حوضه زاینده رود بدون تزریق منابع آبی و 
عدم پای بندی به مصوبات شورای عالی آب و اظهارات نسنجیده مسئوالن استان مجاور، کشاورزان 
اصفهانی را برآن داشته است تا عزم خود را برای احقاق حقابه شــان جزم کنند. دبیر اجرایی نظام 
صنفی کشاورزی استان اصفهان اظهار کرد: با رای متقن دادستان، پروژه بن-بروجن ملغی است و 
به رغم این رای قانونی کماکان توسعه این طرح کارشناسی نشده ادامه پیدا کرده که مورد اعتراض 

جامعه کشاورزی و شهروندان اصفهانی است.

برداشت گل های بهشتی در سکوتی بدون گردشگر در حال انجام است؛ 

برکتگالببرسفرهکاشانیها

هر چقدر کشاورزی در اصفهان رو به افول  مرضیه محب رسول
و پســرفت است، در کاشــان سوددهی 

برداشت مزارع گل محمدی هر سال بیشتر می شود. 
کاشان و برخی از شــهرهای کوچک مانند قمصر به عنوان قطب تولید 
گالب در ایران شناخته می شــوند و حتی در دنیا هم برندی شناخته 
شده هستند. مزارعی که هر ســال این موقع از ســال پر از گردشگر 
و کشــاورزانی بود که غرق در بــوی گل و گالب، رونــق اقتصادی در 
بخش های مختلف کشاورزی و گردشــگری را رقم می زدند هر چند 
امســال خبری از میهمانان ویژه گالب گیری نیســت؛ اما کشاورزان 
همچنان مشــغول کارند.از اواخر فروردین برداشــت گل محمدی در 

مزارع استان اصفهان آغاز شده و تا اوایل تیرماه ادامه دارد. 
احمد رضا رییس زاده اظهار کرد: ســطح زیر کشــت گل محمدی در 
استان اصفهان ۳ هزار و ۸1۰ هکتار اســت که برآورد می کنیم امسال 

بیش از 11 هزار تن تولید گل تر داشته باشیم.
مدیر امور باغبانی جهادکشــاورزی اســتان اصفهان تصریح کرد: این 
مقدار نسبت به ســال گذشــته با افزایش 5 درصدی رو به روست که 
1۶۸ هکتار افزایش کشت و 5۰۰ تن افزایش تولید را امسال داریم.وی 

افزود: عمده شهرستان های زیر کشت گل محمدی در استان اصفهان  
کاشان با دو هزار و 5۳۰ هکتار، شهرستان شاهین شهر، میمه و برخوار 
با ۳۰۰ هکتار، گلپایگان 15۰ هکتار، آران و بیدگل 1۲۴ هکتار  اســت، 
البته در برخی شهرستان های دیگر کشت گل محمدی آغاز شده است.

رییس زاده عنوان کــرد: اصفهان از نظر برند رتبــه اول را دارد؛ ولی از 
نظر ســطح بعد از کرمان و فارس قرار دارد اما عمدتا همین استان ها 
نیز گل های خود را به کاشــان آورده و با برند قمصر  و نیاسر تبدیل به 

گالب می کنند.
وی افزود: کالس های آموزشــی را در این زمینه بــرای  بهره بردارها 
برگزار می کنیم که بخشــی از آن با حضور در مزارع و به صورت عملی 
است همچنین تسهیالت کم بهره و یارانه دار نیز دو سال است که برای 
افرادی که کشت جدید داشته و یا کشــت خود را توسعه می دهند در 

نظر گرفته شده است.
رییس زاده گفــت: همچنین چند واحد تولید نهــال و قلمه ریش دار 
نیز تحت نظارت کمیته فنی جهاد کشاورزی برای تامین نهال سالم و 

استاندار فعالت دارد.
هر چند دهه ها از کاشت و برداشــت گل محمدی در کاشان می گذرد 

اما کارشناسان می گویند هنوز آنگونه که باید سودی نصیب کشاورزان 
نمی شود و این در سایه خام فروشــی و نبود صنایع فرآوری است که 
در سال های اخیر هم پای کشت این گل در منطقه ایجاد نشده است 
در واقع گل و گالب کاشــان به همان سرنوشــتی دچار شده که اغلب 
مخصوالت شــاخص کشــاورزی مانند زعفران و پســته به آن دچار 

هستند. 
تولید با حداقل امکانات و فروش به صورت خام بدون اینکه کشاورز 
و منطقه نصیبی از ارزش افزوده کاالی کشــاورزی تولید شــده ببرد. 
فرآوری این محصوالت و تبدیل آن به اســانس، برنامه ریزی، توجه 
و حمایت جدی مسئوالن، مراکز علمی و ســرمایه گذاران را می طلبد؛ 

کمبودی که تا کنون جبران نشده است.
این در حالی اســت که کارشناســان و فعاالن اقتصــادی می گویند 
ســرمایه گذاری برای فرآوری این محصوالت و ایجاد صنایع تکمیلی 
آن نیازمند فناوری پیچیده ای مثل نانو نیست، بلکه می توان با دانش 
و فناوری مختصر، مساعدت سرمایه گذاران و مشارکت مراکز علمی و 
دانشگاهی به این مهم دست یافت ؛اما آنچه هنوز وجود ندارد اراده ای 

برای حمایت از این صنعت در منطقه است.

رییس اتحادیــه میادین میــوه و تره بــار اصفهان 
گفت:چند روز پیــش حدود ۷۰ تن ســیب درختی 
و ۴۰ تــن پرتقال تنظیــم بازار همچنــان در اصفهان 
بالتکلیف بود.ناصر اطرج با بیان اینکه هر ســاله به 
طور معمول از ۲5 اســفند ماه مردم شروع به خرید 
میوه شب عید خود می کنند که در همان مقطع زمانی 
نیز پرتقال های تنظیم بازاری در اصفهان توزیع شد، 
افزود: اما نکته اصلی اینکه امســال بــار زیاد بود و 

همچنین شهرستان ها سهمیه ای برای میوه دولتی 
تقاضا کرده بودند، اما در نهایت و متاســفانه از خرید 
میوه های تنظیم بازاری استقبال نکردند.وی با بیان 
اینکه برای نوروز امسال برای استان اصفهان 5۰۰ تن 
سیب درختی و ۲۰۰۰ تن پرتقال پیش بینی شد، اظهار 
کرد: البته نوروز سال گذشته میوه های تنظیم بازار در 
اصفهان دو برابر این میزان بود، اما امســال با توجه 
به محدودیت های کرونا و کم بودن دید و بازدیدها و 
کاهش مصرف مردم، میزان درخواست برای سهمیه 
میوه های تنظیم بازاری برای استان را نسبت به سال 
گذشته به نصف رســاندیم، با این حال به دلیل زیاد 
بودن بار پرتقال در اصفهان، از پرتقال های نرخ دولتی 
استقبال نشد.وی درباره انتقاد از نحوه توزیع میوه های 

تنظیم بازار در فروشــگاه های زنجیــره ای، توضیح 
داد: در ابتــدا فروشــگاه های کوثر اســتقبال خوبی 
برای توزیع میوه های دولتی شب عید کردند، اما در 
عمل فروشــگاه های کوثر در جریان عرضه و فروش 
میوه های دولتی کوتاهی کردند. وی درباره اینکه چرا 
میوه های تنظیم بازار تنها در فروشــگاه های زنجیره 
ای و کوثر توزیع شــد که خود عاملی برای گسترش 
کروناست، تاکید کرد: سال گذشته در توزیع میوه های 
تنظیم بــازار در برخی واحدهای صنفی مشــکالتی 
ایجاد شــده بود و با توجه به این مسائل و همچنین 
سهمیه نصف میوه های تنظیم بازار نسبت به پارسال، 
فروشــگاه های کوثر اعالم آمادگی کردنــد که تمام 
سهمیه میوه های دولتی برای توزیع به آنها داده شود.

مردم از میوه های تنظیم بازار استقبال نکردند

محور غرب استان اصفهان در 
انتظار  زیرساخت های ابتدایی

خبر  روز

کارشناسان و فعاالن اقتصادی می گویند سرمایه گذاری 
برای فرآوری این محصوالت و ایجاد صنایع تکمیلی 
آن نیازمند فناوری پیچیده ای مثل نانو نیست، بلکه 
مساعدت  مختصر،  فناوری  و  دانش  با  می توان 
سرمایه گذاران و مشارکت مراکز علمی و دانشگاهی به 

این مهم دست یافت 

رییس اتاق اصناف اصفهان:

اصناف توان جریمه دادن بابت کرونا را ندارند
رییس اتاق اصناف اصفهان گفت: اگرچه در شــرایط قرمز کرونایی، مشاغل گروه یک باز هستند، 
اما به دلیل بســته بودن اصنــاف زیرمجموعه در گروه های شــغلی ۲ و ۳ و ۴، ایــن وضعیت بر 
میزان فروش مشــاغل گــروه یک نیز 
تاثیر گذاشته است.رسول جهانگیری ، 
با اشاره به نگرانی اصناف مشاغل گروه 
۲، ۳ و ۴ از ادامــه تعطیلی ها با توجه به 
وضعیت بحرانی کرونا در اصفهان، اظهار 
کرد: متاسفانه در دوران پیک کرونا و در 
تصمیمات مختلف ستاد مقابله با کرونا 
اصناف با توجه به اینکه در دید و ویترین 
شهری هستند، برای هشدار و اعالم خطر 
به مردم تعطیل می شوند و به نوعی آنها 
بابت پیک های کرونا جریمه می شوند.وی با بیان اینکه برخی معتقدند که مشاغل گروه یک در تمام 
شرایط باز هستند و از این تعطیلی ها آسیب ندیده اند، تصریح کرد: با توجه به اینکه زنجیره ارتباط 
اصناف به یکدیگر مرتبط است، با تعطیلی مشاغل سه گروه دیگر حتی چرخه اقتصادی و فروش 
مشاغل گروه یک نیز دچار اشکال شده اســت.رییس اتاق اصناف اصفهان توضیح داد: اگرچه در 
شرایط قرمز کرونایی، مشاغل گروه یک باز هستند، اما به دلیل بسته بودن اصناف زیرمجموعه در 
گروه های شغلی ۲ و ۳ و ۴، این وضعیت  بر میزان فروش مشاغل گروه یک نیز تاثیر گذاشته است.

وی تاکید کرد: آسیب و خسارت ناشی از کرونا به حوزه اصناف بسیار باالست، اما در مجموع مشاغلی 
که در گروه ۳ و ۴ قرار دارند، بیشترین آســیب و سپس گروه شغلی ۲ و در نهایت گروه شغلی یک 
از کرونا و تداوم آن خســارت باالیی دیده اند.جهانگیری با بیان اینکه با موج چهارم کرونا، در اصل 
کسبه اصفهان و کشور ماه نخست امسال را همانند سال گذشــته از دست دادند، گفت: متاسفانه 
هنوز نه در اســتان اصفهان و نه مرکز آمار به عنوان مرجع رسمی آماری کشور، رقم خسارت اصناف 

از کرونا را ارائه نکرده اند.

کاهش تعداد مجوزهای وزارت صمت از ۸0 مجوز به 4۵ مورد
مدیر کل دفتر امور اقتصادی و سیاست های تجاری وزارت صمت با تاکید بر لزوم تسهیل و تسریع 
فرآیند صدور مجوزها، کاهش تعداد مجوزها از ۸۰ مورد به ۴5 مجوز را یکی گام های موثر در این راستا 
دانست.احمد تشکینی در خصوص اقدامات وزارت صمت در زمینه بهبود فضای کسب و کار و رفع 
چالش های صدور مجوز، با تاکید بر اینکه برآیندهای ساده سازی صدور مجوز یکی از اولویت های 
اصلی وزارت صمت است، گفت: یکی از برنامه های اصلی تعریف شده در سال جاری در وزارت صمت، 
ساماندهی مجوزها در وزارتخانه است. مدیر کل دفتر امور اقتصادی و سیاست های تجاری وزارت 
صمت در ادامه به همکاری خوب بین وزارت صمت و هیئت مقررات زدایی اشاره کرد و افزود: یکی 
از گام های مهمی که در این راستا در وزارت صمت برداشته شد بحث ادغام و ساماندهی مجوزها بود 
که تعداد مجوزها از ۸۰ مجوز به حدود ۴5 مجوز کاهش پیدا کرده است.تشکینی ،استعالم های دیگر 
دستگاه ها را یکی از دالیل زمان بر بودن صدور مجوز در وزارتخانه متبوع خود دانست و تصریح کرد: 
برای صدور مجوزها در وزارت صمت تعدادی دستگاه همکار خارج از وزارت خانه وجود دارد که برای 
صدور مجوز، استعالم این دستگاه ها الزم است.وی ادامه داد: یکی دیگر از اقدامات وزارت صمت در 
این حوزه، استعالم و نظرسنجی از فعاالن اقتصادی در بخش خصوصی، سازمان های صمت استانی 
و سایر حوزه های مرتبط با تولید و تجارت برای شناســایی و معرفی رویه ها، مقررات و فرآیندهای 

مخل صدور مجوز بوده که در فاز نخست تعداد 1۹ مورد شناسایی و معرفی شدند.

کافه اقتصاد

اخبار

تعدادی از نمایندگان استان اصفهان در نامه ای خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت، نسبت به لزوم جلوگیری از توقف تولید در مجموعه های پلی اکریل و »دی ام تی« و 
لزوم ثبات در مدیریت این شرکت در شرایط فعلی کشور هشدار دادند.در متن این نامه که به امضای حداقل 1۲ نفر از اعضای مجمع نمایندگان استان اصفهان رسیده است، 
با اشاره به نامه استاندار اصفهان درباره تعیین وضعیت مدیریت این کارخانه، روند رو به بهبود تولید در مجموعه و لزوم تداوم آن، حفظ حقوق سهامداران و تامین امنیت 
شغلی کارگران به عنوان دالیل این درخواست بیان شده است.نمایندگان همچنین با اشاره به موضوع تعیین تکلیف سهامدار عمده به  عنوان دلیل واگذاری این مجموعه 
به هیئت حمایت، نگرانی خود را پیرامون احتمال توقف تولید به دلیل موضوع بدهی این شرکت به طلبکاران حقیقی و حقوقی را اعالم کردند و عدم  تغییر نحوه مدیریت 
این مجموعه را حداقل تا اواسط سال 1۴۰۰ از وزیر خواستار شدند. به اعتقاد کارشناسان، برخی کمبودها در برنامه ارائه شده توسط هیئت مدیره منتخب و نیز برخی موانع 
و نارسایی های قانونی که باعث ایجاد مانع در مسیر تولید کارخانه است از دالیل نمایندگان برای طرح این درخواست بوده است. در همین راستا، عباس رضایی، استاندار 
اصفهان هفته قبل در جلسه ستاد تسهیل تولید درباره پلی اکریل گفته بود: »افزایش روزانه تولید در این شرکت و همزمان مسائل کارگران به هیچ وجه نباید خدشه دار شود 
و روی این موضوع بسیار حساس هستم و اصرار دارم. مسئله و بحث سهام داران و مالکیت کارخانه باید حفظ شود و در کنار این مسائل باید براساس قانون پیش رفت«.

هشدار 1۲ نماینده اصفهان به وزیر صمت:

 برای واگذاری مدیریت پلی اکریل عجله نکنید

حرکت به سمت 
تغییر الگوی کشت

برداشــت جــو غصیــل یــا 
علوفه ای، از بزرگ ترین مزرعه 
تولید این محصول با وسعت 
۴۰۰ هکتار در اردســتان آغاز 

شده است.

وز عکس ر

عکس: خبرگزاری صدا و سیما

مدیرکل راهداری اســتان اصفهان با اشــاره به 
عملیاتی نشدن زیرساخت های ابتدایی کمربندی 
محور غرب استان اظهار داشت: به محض آماده 
شدن آنها، اداره کل راهداری عملیات گود برداری، 
نصب باکس ها و روکش آسفات محور را انجام 
خواهد داد.مهدی خضری با اشاره به کند پیش 
رفتن و نابسامانی ورودی شهرستان خمینی شهر 
از ســمت غرب، اظهار داشــت: کمربندی هایی 
اتصال خمینی شــهر بــه محور غرب اســتان را 
تشکیل می دهند و در این راستا کمربندی قدیم 
این شهرستان با قراردادی حدود ۶ میلیارد تومان 
اجرا و مرمت و روکش آســفالت و لکه گیری در 
محور نیز انجام شد.وی افزود: قرار بود موضوع 
زیرسازی کمربندی شهر درچه، توسط شهرداری 
انجام شــود، بنابراین بــا پیگیری های نماینده 
مجلس شورای اســالمی این عملیات در سال 
۹۹ انجــام شــد و در نتیجه روکش آســفالت 
قسمت آماده شــده  توســط اداره کل راهداری 
و حمل و نقل جاده ای اســتان صــورت گرفت.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
اصفهان با بیان اینکه قطعه باقــی مانده محور 
کمربندی آماده نبود، گفــت: این طرح در پروژه 
1۴۰۰ برنامه ریزی می شود و روکش آسفالت کلید 
می خورد.وی ادامه داد: در تفاهم نامه  منعقد شده 
در فرمانداری خمینی شهر برای اتصال کمربندی 
غرب شهرســتان خمینی شــهر به شهرســتان 
اصغر آباد، مقرر شد دو  شهرداری خمینی شهر، 
شــهرداری اصغر آباد و اداره کل راهداری و حمل 
و نقــل جاده ای اســتان نحوه عملیــات را بین 
خودشان تقسیم کنند.خضری تصریح کرد: در 
این راستا موضوع زیرســازی توسط شهرداری 
خمینی شهر، ســاخت باکس های بتنی توسط 
شــهرداری اصغرآباد و اجرای نصب باکس ها و 
روکش آسفالت محور نیز توسط اداره کل حمل 
و نقل جاده ای انجام می شــود.وی با اشاره به 
عملیاتی نشدن زیرساخت های ابتدایی توسط 
دو شــهرداری مذکور، اظهار داشــت: هنوز این 
زیرساخت ها عملیاتی نشده و به محض آماده 
شدن آنها و ســاخت باکس های بتنی، اداره کل 
راهداری عملیات گود برداری، نصب باکس ها و 

روکش آسفالت محور را انجام خواهد داد.
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محور ارتباطی بن به سامان 1۵ کیلومتر کوتاه تر می شود
فرماندار شهرستان بن چهارمحال و بختیاری گفت: با احداث جاده خیرساز بن به باباپیراحمد، محور ارتباطی 
بن تا شهرستان ســامان ۱۵ کیلومتر کوتاه تر خواهد شد.کیانوش نادری تاکید کرد: خیرین این شهرستان 
احداث مسیر ۱۰ کیلومتری بن به باباپیراحمد معروف به جاده »درازدره« را بر عهده گرفته اند که تاکنون یک 
کیلومتر از آن را ساخته و آسفالت شده است.وی با اشــاره به تملک زمین ها و آزادسازی مسیر، کوه بری، 
مخلوط ریزی و اجرای بیس چهار کیلومتر از این مسیر افزود: تا پایان سال جاری هفت کیلومتر دیگر از این 
جاده زیرسازی  و آسفالت می شود.نادری به اختصاص افزون بر ۱۰ دستگاه انواع ماشین های راه سازی برای 
ساخت جاده بن به باباپیراحمد اشاره و تصریح کرد: تمامی عملیات اجرایی ساخت این مسیر با هزینه های 
خیرین شهرستان بن و بدون اعتبارات دولتی انجام شده و برای اختصاص مبلغی از اعتبارات دولتی به منظور 
تامین آسفالت این طرح پیگیری هایی انجام شده است.نادری اظهار داشــت: با تکمیل و بهره برداری از 
این جاده، مســیر بن تا اصفهان نیز ۲۰ کیلومتر کوتاه تر خواهد شد. بن در ۲۸ کیلومتری مرکز چهارمحال و 

بختیاری واقع شده است.

1۶۸ زندانی جرائم غیرعمد چهارمحالی، چشم انتظار خیرین هستند
مدیر نمایندگی ســتاد دیه چهارمحال و بختیاری گفت: اکنون ۱۶۸ زندانی جرائم غیرعمد واجد شــرایط 
کمک، در زندان های استان چشم انتظار کمک خیرین برای آزادی از زندان هستند.مجید صیادی افزود: 
این تعداد زندانی با بدهی بیش از ۷۵۰ میلیارد ریال در زندان های استان تحمل حبس می کنند، که واجد 
شرایط دریافت کمک های ستاد دیه هستند.وی، با اشاره به اینکه همه ساله همزمان با ماه مبارک رمضان 
جشن گلریزان برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد در سطح شهرستان های استان با حضور خیرین برگزار 
می شد، گفت: امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا و ممنوع بودن تجمع، جشن گلریزان به صورت مجازی 

برگزار می شود.

پذیرفته شدن بانوی چهارمحال و بختیاری در شعر جوان
نگار رفیعی وردنجانی ،بانوی چهارمحال و بختیاری در نهمین دوره آموزشی شعر جوان کشور )آفتابگردان ها( 
پذیرفته شد.معاون فرهنگی رسانه ای فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری گفت:دفتر شعر موسسه 
فرهنگی هنری »شهرستان ادب« اسامی شاعران جوان برگزیده برای عضویت در نهمین دوره آموزشی را 
پس از دو مرحله داوری، اعالم کرد. در این دوره بیش از ۳۵۰ نفر شاعر جوان شرکت کردند و سطح کیفی آثار 
نیز باالتر از دوره های پیشین ارزیابی شده است. این موضوع مراحل داوری را پیچیده تر و دشوارتر کرد، اما 
داوران کوشیدند که با توجه به معیار های متعدد، مستعدترین افراد برای عضویت در این دوره انتخاب شوند.

عکاس چهارمحال و بختیاری برگزیده دهمین جشنواره ملی 
عکس رضوی 

  احمد تاجی، هنرمند توانمند عــکاس چهارمحال و بختیاری در بخش حرفه ای دهمین جشــنواره ملی 
عکس رضوی مشهد، عنوان برگزیده را کسب کرد.در دهمین جشنواره ملی عکس رضوی از سری برنامه های 
هجدهمین جشنواره بین المللی امام رضا)ع(، جواد روشندل سرپرست معاونت هنری و سینمایی خراسان 
رضوی  و دبیر این جشنواره در ابتدای این مراسم ضمن تقدیر از همه افرادی که در این جشنواره شرکت کرده 
و آثار خود را ارسال کردند ،اظهار کرد: در راستای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا ، اختتامیه این جشنواره به 
صورت مجازی )آنالین (برگزار شد.روشندل ضمن تبریک به برگزیدگان این جشنواره  با اشاره به اینکه کیفیت 
و کمیت آثار ارسال شده به جشنواره با توجه به شرایط کرونایی و محدودیت هایی برای عکاسان برای ثبت آثار 
میدانی در سطح مطلوبی ارزیابی شد،تصریح کرد: امیدواریم جشنواره یازدهم در شرایط بدون کرونا برگزار 
شود. در ادامه این مراسم پیام دکتر مروارید، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی به اختتامیه 

این جشنواره توسط یوسف  امینی، قائم مقام وی قرائت شد.

مدیرکل محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری تشریح کرد:

عوامل انسانی؛ عامل بیش از ۹۵ درصد فرسایش خاک در استان

مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه 
عوامل متعددی زمین و خاک را در سطح کشــور تحت تاثیر خود قرار 
می دهند، اظهار کــرد: مهم ترین عوامل تخریب خاک انســانی بوده و 
پســماندها بزرگ ترین علت تهدید خاک محســوب می شوند که این 
پسماندها شامل پسماندهای عفونی، کشاورزی، صنعتی، خانگی و... 

می شوند.
شهرام احمدی با بیان اینکه پسماندهای عفونی در استان با همکاری 
متولیان مدیریت شــده و بی خطرسازی می شــوند، یادآور شد: برای 
سایر پسماندها نیز تالش شــده که در حد توان مقابل آسیب به محیط 
زیست گرفته شود، اما واقعیت این اســت که باید تالش ها در راستای 

استانداردسازی پسماندها سریع تر پیش برود.
وی یکی دیگر از عوامل تخریب خاک را فرســایش دانســت و افزود: 
فرسایش بادی و آبی بر فرســایش خاک اثر دارد که جلوگیری از این 
مســئله در گرو حفاظت از جنگل ها و مراتع اســت و باید عوامل ایجاد 
آتش سوزی جنگل و از بین بردن مراتع مرتفع شود، واحد نظارت پایش 
و آزمایشگاه معتمد محیط زیست استان تالش دارد تا با نمونه برداری و 

بازدیدهای کارشناسی از تخریب خاک جلوگیری کند.
مدیرکل حفاظت محیط  زیســت چهارمحال و بختیاری علت بیش از 

۹۵ درصد فرسایش خاک را در استان، انســانی دانست و اضافه کرد: 
عواملی مانند کاهش افت سطح آب های زیرزمینی، تخریب جنگل ها، 
پســماندها، آتش ســوزی و ... همه در زمره فعالیت های انسانی قرار 

دارند.
وی چرای بیش از حــد دام ها در مراتع را یکــی از عوامل مهم تخریب 
خاک در سراسر زاگرس عنوان و بیان کرد: اگر بیش از حد توان اکولوژی 
یک اکوسیستم فشار وارد شــود، تخریب محیط زیست در آن منطقه 

رخ خواهد داد.
احمدی، یکی از عوامل تهدیدکننده برای خاک و دارای خطر بالقوه در 
استان را عبور خط لوله نفت دانست و یادآور شد: تاکنون این خط لوله 
چندین بار دچار حادثه شــده و به منابع آب و خاک در منطقه مشایخ 
آســیب وارد کرده ، البته طی پیگیری ها تصمیماتی برای پیشگیری از 

این حادثه در استان اتخاذ شده است.
 مدیــرکل حفاظت محیط  زیســت چهارمحــال و بختیاری مســئله 
تهدیدکننده دیگــر برای خاک را فعالیت واحدهــای تولیدی، صنعتی 
و خدماتی عنوان و بیان کرد: این مســئله گریبان گیر کل کشــور است، 
به طوری که اگر پساب و پسماند این واحدها استانداردسازی نشده و 

وارد منابع خاک بشود، می تواند آالینده باشد.

احمدی گفت: تعداد واحدهای آالینده صنعتی در استان حدود ۱۵ مورد 
است که از این تعداد، چند مورد دائمی و چند مورد فصلی هستند و قرار 
بر این است که از صندوق تسهیالت محیط زیست آالیندگی این واحدها 

رفع شود، البته برخی از این واحدها نسبت به اخطارها توجهی ندارند.
مدیرکل حفاظت محیط  زیســت چهارمحــال و بختیاری درخصوص 
ارزیابی وضعیت »زمین پاک« در استان اظهار کرد: شرایط استان در این 
حوزه باالتر از میانگین کشوری است و تالش شده تا جلوی آالیندگی ها 

گرفته شود البته این مسئله به معنای نبود آالیندگی ها نیست.
احمدی درخصــوص راهکارهای حفظ زمین پاک اظهــار کرد: بهترین 
راه حل، پیشــگیری و  مدیریت اصولی پسماندهاست، متولی پسماند 
دهیاران، شهرداران و بخشداران هســتند، اگر براساس قانون و تعیین 
مهلت این افراد برای حل مشــکالت پســماند آن منطقه اقدام نکنند، 

مراجع قضایی ورود پیدا می کنند.
وی یادآور شد:  طی سال های اخیر قوانین مناسبی تدوین شده که طی 
این قوانین  اگر حادثه ای هم رخ داد باید ســریعا خوداظهاری صورت 
بگیرد، الزم به ذکر اســت که ســاالنه ۱۵۰۰ مورد پایش پسماند خانگی 
در استان صورت می پذیرد.به گفته وی، شــعار امسال روز زمین پاک، 

»احیای زمین، افزایش بهره وری برای توسعه پایدار« است.

 رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی چهارمحال 
و بختیاری گفت: از مجموع اعتبارات مصوب ســال 
۹۹ استان، یک هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان تخصیص 
یافت.علی شهریارپور در نشست با تعدادی از اعضای 
شوراهای اسالمی شهر و روستای این استان افزود: 
کل بودجه اســتان در سال گذشــته از محل منابع 
ملی، اســتانی و قانون اعتبارات متوازن و نفت یک 
هزار میلیــارد تومان بود که از این میــزان ۶۵ درصد 
آن تخصیص داده شــد. وی ادامــه داد: عالوه بر آن 
۸۷۰ میلیارد تومان اعتبار نیز با تالش مســئوالن و 
سفر مقامات ارشــد دولت به استان از جمله رییس 
ســازمان برنامه و بودجه برای مصوب شد که از این 

میزان نیز ۷۵۵ میلیارد تومان اختصاص یافت که در 
مجموع از یک هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان، یک هزار و 
۴۰۰ میلیارد تومان در سال گذشته به استان تخصیص 
یافت. شهریارپور، تخصیص اعتبارات سال گذشته 
را نسبت به ســال های قبل از آن بی نظیر دانست و 
تصریح کرد: عملکرد اعتبارات استان در سال ۹۹ در 
مقایسه با سال های گذشته آن رشد سه برابری داشته 
و در هیچ سالی مانند سال گذشته اعتبارات استان 
از رشد باالیی برخوردار نبوده است. رییس سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی چهارمحال و بختیاری با بیان 
اینکه بخش قابل توجهی از اعتبارات استان در اجرای 
طرح های توسعه ای و مهم استان جذب شده است، 

اظهار داشت: طرح آبرســانی بن به بروجن، راه آهن 
و طرح های راه ســازی همچون چهارخطه شهرکرد 
به بروجن به لــردگان از جمله این طرح هاســت. 
شــهریارپور در عین حال از وجود ۷۳۰ طرح عمرانی 
نیمه تمام در استان خبر داد و گفت: برای تکمیل این 
طرح ها به پنج هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز اســت 
که با تکیه بر اعتبارات دولتی در حدود ۱۰ سال طول 

می کشد تا این طرح ها به بهره برداری برسد.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان:

هزار و 400 میلیارد تومان اعتبار به چهارمحال و بختیاری تخصیص یافت

مدیرکل بهزیستی چهارمحال و بختیاری خبر داد:

کلید خوردن پویش »ضیافت همدلی« 
مدیرکل بهزیستی اســتان چهارمحال و بختیاری گفت: به مناســبت ماه مبارک رمضان و برای جذب 
حداکثری مشارکت های مردمی برای بهبود و ارتقای سطح زندگی مددجویان، پویش ضیافت همدلی 
از ۲۵ فروردین آغاز و تا ۲۲ اردیبهشت ماه در استان ادامه دارد. عسگری افزود: در مرحله اول این پویش 
۲۴۰ بسته مواد غذایی بین مددجویان زیر پوشش بهزیســتی در چهارمحال و بختیاری توزیع شد.وی 
گفت: پویش ضیافت همدلی با هدف پرداخت کمک هزینه معیشتی، کمک هزینه درمان، کمک هزینه 
ازدواج، تهیه اقالم و بســته های بهداشتی و معیشــتی، تهیه اقالم جهیزیه و همزمان با سراسر کشور در 
استان اجرا می شود.خیران می توانند کمک های نقدی خود را به شماره حساب ۴۱۶۹۰۳۴۵۴۱۷۸۱۰۴۱ و 
شماره کارت ۶۳۶۷۹۵۷۰۹۵۴۱۶۰۵۸ نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و یا از طریق کد دستوری 
#۵۶۵۰۶*۶۶۵۵* واریز کنند.عســگری گفت: همچنین خیران می توانند کمک های غیر نقدی خود 
را با مراجعه به ادارات بهزیستی سراسر استان و موسســات خیریه دارای مجوز از بهزیستی اهدا کنند.

پویش سقف همدل با هدف تامین مســکن برای مددجویان زیر پوشش بهزیستی به زودی در استان 
اجرا خواهد شد.

رییس جهادکشاورزی استان:

آب دهی قنات های چهارمحال و بختیاری ۶0درصد کاهش یافت
رییس سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری با اشــاره به کاهش بارش ها در این استان، اظهار 
داشت: منابع آب بخش کشاورزی با کاهش قابل توجهی نسبت به سال گذشته مواجه شده است.عطاا... 
ابراهیمی گفت: بخش قابل توجهی از اراضی کشاورزی و باغی با آب قنات ها آبیاری می شوند که در این 
راستا الیروبی قنات ها برای افزایش آبدهی قنات ها در این اســتان مورد توجه قرار گرفته است.رییس 
سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری  با بیان اینکه طی برنامه ریزی های انجام شده بیش از ۶۰ 
قنات در این استان الیروبی می شوند، ادامه داد: ۸۴۰ قنات در استان وجود دارد که بیش از ۲۰۰ قنات به 

علت کاهش بارش ها خشک شده است.

مدیرکل ثبت احوال چهارمحال و بختیاری:

تولد در چهارمحال و بختیاری کاهش یافت
 مدیرکل ثبت احوال چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه واقعه تولد در چهارمحال و بختیاری کاهش 
یافت، اظهار داشت: واقعه تولد در این استان ۷.۳ درصد کاهش دارد.عبدالرضا کریمی ادامه داد: ۱۵ هزار 
و ۱۱۰ واقعه والدت در اســتان چهارمحال و بختیاری طی سال ۹۹ ثبت شــده است.مدیرکل ثبت احوال 
چهارمحال و بختیاری گفت: تعداد واقعه تولد طی سال ۹۸، ۱۶ هزار و ۲۹۳ واقعه بوده است.وی با بیان 
اینکه بیشترین والدت های ثبت شده در سال ۹۹ اختصاص به نوزادان پسر دارد، عنوان کرد: هفت هزار و 

۷۵۴ نوزاد پسر و هفت هزار و ۳۵۶ نوزاد دختر در سال گذشته در این استان متولد شده است.

رییس سازمان صمت استان اعالم کرد:

کشف 200 تن سیمان احتکار شده در چهارمحال و بختیاری
رییس ســازمان صمت چهارمحال و بختیاری گفت: بازرسان سازمان صمت اســتان ۲۲۵ تن سیمان 
احتکار شده و عرضه خارج از شبکه را کشف کردند.سجاد رستمی با اشــاره به نظارت بازرسان از مرحله 
تولید تا عرضه سیمان اظهار داشت: ۶ متخلف عرضه سیمان شناسایی و پس از تشکیل پرونده تخلف به 
تعزیرات حکومتی معرفی شدند.وی توضیح داد: پنج متخلف چهار هزار کیسه سیمان به وزن ۲۰۰ تن را در 
شهرستان های شهرکرد و بروجن احتکار کرده بودند که با هوشیاری بازرسان پرونده تخلف به ارزش یک 

میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال برای محتکران تشکیل شد.

با مسئولان

فرسایش بادی و آبی بر فرسایش خاک اثر دارد که 
جلوگیری از این مسئله در گرو حفاظت از جنگل ها و 
مراتع است و باید عوامل ایجاد آتش سوزی جنگل و از 

بین بردن مراتع مرتفع شود

خبر خوان

 رییس مرکز بهداشت
چهارمحال و بختیاری:

سالمت، زیربنای توسعه 
همه جانبه کشور است

خبر  روز

رییس مرکز بهداشت چهارمحال و بختیاری 
اظهار کــرد: یکم تا هفتم اردیبهشــت ماه هر 
سال که به عنوان »هفته سالمت« نام گذاری 
شده، فرصت مناسبی برای ارائه توانمندی ها 
و دستاوردهای حوزه سالمت و از طرفی تبیین 
جایگاه مهم این حوزه برای جلب مشــارکت 
اجتماعی است. سید راشد جزایری افزود: در 
حالی هفته سالمت امسال را آغاز می کنیم که 
لزوم حفظ سالمت به عنوان مهم ترین مسئله 
در سطح جهان و کشــور، همه مسائل دیگر را 
تحت تاثیر قرار داده و بــه همگان ثابت کرده 
که تحقق کامل سالمت به تنهایی از عهده یک 
ســازمان یا نهاد خاص برنمی آید و برای این 
امر نیازمند مشارکت همگانی هستیم. رییس 
مرکز بهداشت استان ادامه داد: شیوع ویروس 
کرونا به رغم همه مشــکالت و گرفتاری های 
که به وجود آورد، این مســئله را به درستی در 
جهان تبیین کرد که برای مبارزه با بیماری ها 
و تحقق همه شــاخص های ســالمت، تک 
تک افراد جامعــه و دســتگاه ها و نهادهای 
اجرایی باید با همدلی و همراهی برای نعمت 
سالمت تالش کنند تا به واسطه آن، کار، تالش 
و توسعه در جامعه در جریان باشد.وی با بیان 
اینکه ســالمت در همه ابعاد، ارزشمندترین 
سرمایه زندگی هر فرد اســت اظهار داشت: 
اکنون سالمت به عنوان زیربنای توسعه همه 
جانبه کشــور به رسمیت شــناخته شده و در 
سیاست های کلی نهادینه شده است.جزایری 
ضمن تبریک فرا رسیدن هفته سالمت سال 
۱۴۰۰، از اهتمام مســتمر و گام های اســتوار 
تمامی متولیان ســالمت در مســیر پیشبرد 
،پیشرفت و اعتالی سالمت صمیمانه تشکر 
کرد.وی در پایان افزود:تالش های شبانه روزی 
فعاالن حوزه های مختلف بهداشتی، درمانی، 
آموزشی و پژوهشی به ویژه در راستای مقابله 
با کرونــا را ارج نهــاده و امید اســت با یاری 
خداوند، با ایثار جهادگرانه کادر بهداشــتی و 
درمانی و همراهی مردم، بیماری کووید۱۹ از 

استان، کشور و جهانمان رخت بربندد.

رییس سازمان مدیریت پسماند شهرداری شهرکرد گفت: برای اجرای طرح جمع آوری، ساماندهی و دفن پسماند در مرکز چهارمحال و بختیاری در سال جاری 
۲۵۰ میلیارد ریال از اعتبارات ۱۴۰۰ شهرداری تخصیص داده شــد.داوود مومنی تاکید کرد: به زودی فراخوان مربوط به انتخاب پیمانکار بخش خصوصی برای 
اجرای طرح جمع آوری، ساماندهی و دفن پسماند در شهرکرد اعالم می شود.وی با اشاره به تولید ساالنه ۵۵ هزار تن زباله در مرکز استان افزود: از این میزان ۷۵ 
درصد زباله تر و ۲۵ درصد زباله خشک است که ۱۹.۷ درصد آن قابلیت بازیافت دارد.مومنی، سرانه زباله تولیدی زباله هر شهروند شهرکردی را روزانه ۷۲۵ گرم 
اعالم و تصریح کرد: روزانه ۱۵۰ تن انواع زباله شامل ۱۳۵ تن زباله خانگی و ۱۵ تن زباله غیرخانگی در مرکز چهارمحال و بختیاری تولید و دفن می شود.رییس 
سازمان مدیریت پسماند شهرداری شهرکرد اظهار داشت: عملیات اجرایی احداث شهرک بازیافت در مرکز چهارمحال و بختیاری از سوی بخش خصوصی تاکنون 
۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.وی گفت: براساس برنامه ریزی انجام شده و وعده بخش خصوصی، این طرح تا پایان اردی بهشت ماه سال جاری در 
زمینی به وسعت ۲۲ هکتار تکمیل و بهره برداری می شود.مومنی تاکید کرد: با راه اندازی این طرح قابلیت بازیافت ۲۴۰ تن زباله در شبانه روز وجود دارد که عالوه 

بر شهرکرد، نیاز سایر شهرهای اطراف مرکز چهارمحال و بختیاری را برطرف می کند.

اختصاص2۵0 میلیارد ریال برای اجرای طرح پسماند در شهرکرد 

وز عکس ر

امداد هوایی برای 
کمک به بانوی ۵۵ 

ساله بازفتی
در پی تماس تلفنــی با مرکز 
ارتباطات اورژانس ۱۱۵ مبنی 
بر ترومای خانم ۵۵ ساله ای 
بر اثر ســقوط از ارتفــاع، تیم 
امداد هوایی به بخش بازفت 
شهرستان کوهرنگ اعزام شد.

بام ایران
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چگونگی دریافت خدمات درمانی، بدون دفترچه بیمه
دفترچه هایی بیمه سالمت که هنوز برگ بیمه های آن به پایان نرسیده تا استقرار کامل نسخه نویسی 
الکترونیک، معتبر هستند.مدیرکل بیمه ســالمت استان اصفهان گفت: توقف صدور دفترچه های 
جدید درمانی به معنی حذف کامل دفترچه نیست.حســین بانک افزود: در راستای ارتقای دولت 
الکترونیک، اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیک و حذف تدریجی دفترچه ها آغاز می شود.وی 
گفت: بیمه شــدگان در صورت مراجعه به پزشــک برای احراز هویت با کد ملی باید یکی از مدارک 
خود از جمله دفترچه قبلی که هنوز برگ های آن تمام نشده، کارت ملی، شناسنامه یا جلد دفترچه 
را همراه داشته باشند.بانک یاد آور شــد: اگر به هر عللی، پزشک امکان صدور نسخه الکترونیک را 
نداشت نسخه کاغذی صادر می شود، اما بیمه شدگان حتما باید توجه داشته باشند که نسخه هایی 
که از پزشــک دریافت می کنند حتما نام و نام خانوادگی، تاریخ ویزیت و کد ملی در آن درج شده 
باشد.مدیرکل بیمه سالمت استان اصفهان اضافه کرد: بیمه شدگان می توانند طی تماس با سامانه 

۲۴ ساعته ۱۶۶۶ پاسخگوی سواالت خود درباره بیمه سالمت باشند.

بیماران سرطانی شاهین شهر درمان می شوند
نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس شورای اسالمی گفت: معاون وزیر بهداشت 
موافقت کرد اعتبار ارزی الزم را در اختیار بخش خصوصی راه اندازی دســتگاه شــتاب دهنده ویژه 

بیماران سرطانی در شاهین شهر قرار دهد.
حسینعلی حاجی دلیگانی اظهار کرد: یک و نیم میلیارد تومان برای تکمیل و بهره برداری از ساختمان 
اداری شبکه بهداشــت و درمان شهرستان شاهین شــهر و میمه در شاهین شهر اختصاص یافت.

نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد: در جلسه ای 
که به تازگی در معاونت پشــتیبانی وزارت بهداشــت درمان و آموزش پزشــکی برگزار شد، معاون 
وزیر موافقت کرد این مبلغ با توجه به پیشــرفت مناســب این طرح نیمه تمام در اختیار دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان و شبکه بهداشت و درمان این شهرستان قرار گیرد.به گفته حاجی دلیگانی، 
معاون وزیر بهداشــت در این جلسه با اشــاره به درخواست مردم این شــهر، مخالفت خود را در 
خصوص برون سپاری استفاده از دستگاه های ام.آی.آر و سی تی اسکن جدید بیمارستان گلدیس 

شاهین شهر اعالم کرد.
 

معاون تهذیب و تبلیغ حوزه علمیه اصفهان خبر داد:

خدمات رسانی 80 طلبه جهادی به بیماران کرونایی
معاون تهذیب و تبلیغ حوزه علمیه اصفهان با اشــاره به اعزام حدود 30 نفر از طالب جهادی قرارگاه 
کرونای حوزه علمیه به بیمارستان الزهرا)س( برای کمک به کادر درمانی، گفت: طالب برای غسل 
و کفن و دفن در آرامستان ها هم حضور دارند و احتماال تعدادشان به 80 نفر افزایش خواهد یافت.
سید حسین مؤمنی،  با اشاره به خیز مجدد و شیوع خطرناک ویروس کرونا و احساس مسئولیت 
معنوی حوزه های علمیه برای کمک به هم نوعان خود و ارائه کمک در کنار فعالیت کادر درمانی و سایر 
دستگاه های مسئول، گفت: به همین منظور، قرارگاه مبارزه با کرونای حوزه علمیه استان اصفهان 

تشکیل شده و تا کنون هم خدمات قابل توجهی ارائه داده است.
معاون تهذیب و تبلیغ مرکز مدیریت حوزه علمیه استان اصفهان افزود: با شدت گرفتن شیوع بیماری 
در استان اصفهان مجددا بیمارستان ها به قرارگاه جهادی کرونای حوزه علمیه اصفهان درخواست 
همکاری داده اند و اعزام حوزه علمیه به بیمارستان ها از هفته گذشته آغاز شده است.وی در ادامه 
اظهار کرد: اولین بیمارستانی که طالب جهادی جوان ما به آن اعزام شده اند، بیمارستان الزهرا)س( 
است و حدود 30 نفر از طالب ما در آن بیمارستان مستقر شده اند که این تعداد تا 80 نفر هم خواهد 
رســید.وی در ادامه گفت: به احتمال زیاد، طالب جهادی در مکان هایی که بــرای قرنطینه تجهیز 

می شوند هم برای کمک به کادر درمانی حضور پیدا خواهند کرد.

مدیر مرکز بیماری های واگیر مرکز بهداشت استان اصفهان می گوید منافع واکسن آسترازنکا بیشتر از ضررهای آن است؛

غائله آسترازنکا

کشمکش بر سر تزریق و یا توقف استفاده  پریسا سعادت
از آســترازنکا به دلیل عواقــب و عوارض 
احتمالی این واکسن در حالی پس از چندین ماه تازه به ایران رسیده که 
این واکسن در بســیاری از کشورهای دنیا ممنوع شــده و بسیاری از 
سیســتم های درمانی نیز پروتکل های خاص و سخت گیرانه ای برای 
استفاده از آن تعیین کرده اند. در ایران اما این واکسن به صورت گسترده 
در حال استفاده و تزریق به گروه های حساس است. این واکسن اخیرا 
در اصفهان و به تعدادی از پاکبان ها تزریق شــده است. اخیرا علیرضا 
رییسی، معاون بهداشت وزارت بهداشــت، در نامه ای به سازمان نظام 
پزشکی نوشت: واکسن آســترازنکا ترجیحا برای افراد باالی 50 سال 
استفاده شــود و از ســایر واکســن های موجود برای واکسیناسیون 
گروه های زیر 50 سال استفاده شود.در ادامه این نامه آمده است: اگر 
افراد زیر 50 سال واکسن استرازنکا دریافت کرده اند جای نگرانی و اقدام 
خاصی نیســت و طبق برنامه نوبت دوم آنها از همین واکسن استفاده 
شود.سازمان نظام پزشکی در واکنش به این نامه معاونت بهداشت، طی 
اطالعیــه ای اعالم کرد: »در مــورد واکسیناســیون کادر خدوم درمان، 
سازمان نظام پزشکی در مقابل انتخاب های متعدد قرار ندارد. در حال 
حاضر فقط واکسن آسترازنکا در اختیار سازمان قرار داده شده است«. 

منتقدان اما می گویند وقتی بیشــترین دوز وارد شده به کشور واکسن 
آسترازنکا بوده است در نتیجه انتخاب های چندانی برای گروه های پر 
خطر برای انتخاب واکســن باقی نمی ماند. اخیرا پای این واکسن به 
اصفهان هم باز شده و برای سه هزار پاکبان اصفهانی استرازنکا تزریق 
شده است در همین زمینه مدیر مرکز بیماری های واگیر مرکز بهداشت 
اســتان اصفهان با اشــاره به اینکه در این مرحله واکســن دانمارکی 
»استرازنکا« به جامعه هدف تزریق می شود، ادامه داد: تاکنون ۲8 هزار 
نفر در اســتان اصفهان به صورت ثبت شده واکســن کرونا را دریافت 
کرده اند.وی در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه چرا واکسن دانمارکی 
که دارای عوارض لختگی خون است و در کشور دانمارک استفاده از این 
واکسن لغو شده را در اصفهان تزریق می کنید، گفت: باید توجه داشت 
که موضوع لخته شدن خون به صورت یک در ۲50 هزار نفر و یا به نوعی 
چهار نفر در جمعیت یک میلیون نفری مشاهده شده که این امر با میزان 
نرمال لخته شدن خون در جامعه تفاوتی ندارد.فدایی ادامه داد: کسانی 
که سیگار و یا قرص ضد بارداری مصرف می کنند در معرض لخته شدن 
خون هستند و موضوع ویژه ای نیســت و این عارضه در افراد باالی 50 
ســال کمتر دیده شده اســت.وی با بیان اینکه همه واکسن ها و حتی 
واکسن هایی که از گذشته تاکنون توسط کودکان استفاده می شده دارای 

عوارض است، ابراز داشــت: باید توجه داشت که منافع این واکسن ها 
بسیار بیشــتر از عوارض آن اســت و از این رو وزارت بهداشت مصرف 
واکسن دانمارکی را به صالح دیده و ما نیز مشغول واکسینه کردن افراد 
هســتیم.مدیر مرکز بیماری های واگیر مرکز بهداشت استان اصفهان 
اضافه کرد: در خصوص هر عارضه ای نیز از کسانی که واکسینه می شوند 
مراقبت می شود و در کمترین زمان ممکن به این موارد رسیدگی خواهد 
شد.وی با بیان اینکه برای واکسیناسیون سالمندان با دریافت رضایت 
نامه از خانواده آنها اقدام می کنیم، ادامــه داد: تاکنون کمتر از هزار نفر 

برای این امر ثبت نام کرده اند.
تزریق این واکسن در حالی ادامه دارد که برخی آن را نشانه دست کوتاه 
ایران از تامین واکسن استاندارد و ناتوانی دولت در تامین این مقوله مهم 
می دانند و  البته مدافعان این اقدام وزارت بهداشت هم مدعی هستند 
این واکسن تایید شده و دارای عوارض معمولی و بسیار نادری است؛ 
اما در هر حال در وانفسایی که هر روز تعداد زیادی از هموطنان در اثر ابتال 
به کرونا جان می دهند شاید تزریق این واکسن بیشتر از آنکه تضمینی 
برای سالمت و ریشه کنی کرونا باشد حرکتی تبلیغاتی و شعارگونه است 
که با توجه به محدودیت تعداد به نظر نمی رسد اثربخشی چندانی هم 

داشته باشد.

سخنگوی ستاد استانی مقابله با کرونا اصفهان گفت: 
35 تا ۴5 درصد تست ها مثبت است، متوسط سن 
بستری ها به 58 سال رسیده در حالی که قبال متوسط 
این سن ۷0 تا ۷5 ســال بود که نشان می دهد نوع و 
شدت سرایت و تاثیرگذاری ویروس بسیار باال رفته 
است.حجت ا... غالمی با بیان اینکه یکی از محورهای 
محدودیت هــا، ادارات و آموزش و پرورش اســت، 
اظهار کرد: مقرر شد مراکز آموزشــی و کلیه مدارس 

حداکثر با ســه نفر کادر اداری به صورت حضوری و 
مابقی به صــورت دورکاری به کار خــود ادامه دهند 
و آموزش حضوری هم کامال ممنوع اســت.غالمی 
عنوان کرد: ادارات نیز با ظرفیت یک ســوم و بقیه به 
صورت دورکاری دایر خواهند بود، به همه دستگاه ها 
ابالغ شــده است و دســتگاه ها به رعایت آن موظف 
هستند و با دستگاهی که رعایت نکند برخورد خواهد 
شد.سخنگوی ستاد استانی مقابله با کرونا گفت: روی 
مباحث افزایش میزان جرائــم و برخوردها و فعال 
شدن دوربین ها در هفته گذشته کار شد، بیش از 33 
دوربین ثبت مستقیم تخلف و ۴۴0 دوربین نظارت 
در شهرستان با حضور نیروی پلیس در مرکز کنترل 
ترافیک با نظارت ویژه به ویژه برای تردد شــبانه از ۱0 

شب، اعمال جریمه می کنند.وی بیان داشت: قرار شد 
تیم های میدانی توسط نیروی انتظامی و پلیس راهور 
در ساعت ۱0 شب به بعد افزایش یابد تا ترددها بیشتر 
کنترل شــود، مقرر شــد کمیته حمل و نقل تشکیل 
جلسه ای دهد تا ورود خودروهای غیربومی با دقت 
بیشتری کنترل شود.سخنگوی ستاد استانی مقابله 
با کرونا اصفهان با اشاره به تراکم جمعیت در مترو اظهار 
داشت: ساعت فعالیت مترو از ۶ صبح تا ۶ بعد از ظهر 
کاهش پیدا کرد که این طرح از اول اردیبهشت  ماه به 
مدت ۱0 روز عملیاتی  خواهد شــد. وی بیان داشت: 
قانون زوج و فــرد از اول اردیبهشــت ماه به مدت ده 
روز لغو شد تا بخشی از سفرها از حمل و نقل عمومی 

کاهش یابد و به سمت خودروی شخصی برود.

کاهش میانگین سنی بستری های کرونایی اصفهان به ۵8 سال

باید توجه داشت که منافع این واکسن ها بسیار بیشتر 
از عوارض آن است و از این رو وزارت بهداشت مصرف 
کسن دانمارکی را به صالح دیده و ما نیز مشغول  وا

واکسینه کردن افراد هستیم

تصادف تریلی و 
اتوبوس در شاهین 
شهر ۷ مصدوم به 

جا گذاشت
در حادثــه تصــادف تریلی و 
اتوبــوس که در محــور اتوبان 
معلم شــاهین شــهر اتفاق 
افتاد ۷ نفر مصدوم شــدند، 
خوشبختانه این حادثه تلفات 

جانی نداشت.

کشف بیش از  109 کیلو تریاک در بار تن ماهی
بیش از ۱0۹ کیلوگرم تریاک زیر بار تن ماهی از یک دســتگاه کامیون کشــنده در نایین کشــف و توقیف 
شد.فرمانده انتظامی شهرستان نایین گفت: ماموران ایستگاه ایست و بازرسی شهید شرافت این شهرستان 
حین کنترل خودرو های عبوری به یک دستگاه کامیون کشنده مشکوک و آن را متوقف کردند.سرگرد هادی 
کیان مهر افزود: در بازرسی از این خودرو ۱0۹ کیلو و 880 گرم تریاک که در زیر بار تن ماهی جاساز شده بود، 
کشف شد.وی با بیان اینکه راننده خودرو این مقدار مواد را از مرز های جنوب شرقی کشور بارگیری کرده و 
قصد انتقال آن به سمت استان های مرکزی را داشت گفت: این متهم دستگیر و تحویل مراجع قضایی شد.

كشف ماینر از گاوداری 
فرمانده انتظامی شهرستان تيران وكرون ازكشف ۲۱دستگاه ماينرخارجی قاچاق به ارزش ۷ میلیارد ریال 
طی بازرسی از يك گاوداری درعملیات ماموران این فرماندهی خبرداد. سرهنگ يوسف بهرام پور بيان داشت: 
ماموران فرماندهی انتظامی شهرستان تیران و کرون در پی کسب خبری مبنی بر استفاده غیر مجاز و بدون 
مجوز از دستگاه های استخراج ارز دریک گاوداری واقع در حاشیه شهر موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: ماموران پس از کسب اطالعات الزم طی هماهنگی با مقام قضایی از محل مذکور بازدید کردند که 
در نتیجه این عملیات ۲۱ دستگاه ماینر خارجی قاچاق کشف شد.فرمانده انتظامی شهرستان تيران وكرون، 
ارزش ماینرهای مکشوفه را برابر اعالم کارشناسان مربوطه ۷ میلیارد ریال اعالم کرد و اظهار داشت:در این 

رابطه ۲ نفر دستگیر و به همراه پرونده برای انجام اقدامات قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

سرقت خودرو های زانتیا در اصفهان ، کشف در کاشان
3دســتگاه خودروی زانتیا که در شهر اصفهان ســرقت شده بود در کاشان کشف شــد.فرمانده انتظامی 
شهرستان کاشان گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت خودروی زانتیا در شهر اصفهان، ماموران پلیس آگاهی 
استان اصفهان متوجه شدند سرقت ها را 3 نفر از سارقان حرفه ای انجام می دهند و در یک عملیات ضربتی 
۲ نفر از اعضای باند سارقان را دستگیر کردند.سرهنگ حسین بساطی افزود: در بازجویی های به عمل آمده 
در پلیس آگاهی اصفهان سارقان اعتراف کردند پس از انجام سرقت، خودرو های مسروقه را به شهر کاشان 
منتقل و در مخفیگاه همدست خود نگهداری می کردند.وی گفت: کارآگاهان پلیس آگاهی کاشان، همدست 
سارقان را نیز شناسایی و با هماهنگی با دادستان عمومی و انقالب کاشان در یک عملیات ضربتی، متهم را 

داخل مخفیگاهش دستگیر و 3 دستگاه خودرو زانتیا مسروقه را کشف کردند.

انهدام باند سارقان کابل برق 
رییس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی اســتان از دســتگیری اعضای باند3 نفره سارقان کابل برق و 
تجهیزات انتقال نیرو و اعتراف آنها به ۴۷ فقره سرقت در عملیات کارآگاهان این پلیس خبر داد. سرهنگ 
حسین ترکیان بیان داشت: در پی وقوع چندين فقره ســرقت كابل برق وتجهيزات انتقال برق در منطقه 
جنوب کالن شهر اصفهان موضوع در دستور ویژه کارآگاهان پایگاه جنوب پلیس آگاهی استان اصفهان قرار 
گرفت.وی افزود: کارآگاهان پس از بررسی صحنه های وقوع سرقت و انجام یک سری اقدامات علمی و 
هوشمندانه و جمع آوری آثار به جا مانده از عامل یا عامالن سرقت سرنخ هایی ازمتهمان را به دست آوردند.

رییس پلیس آگاهی اســتان اصفهان بیان کرد: تحقیقات در این خصوص ادامه داشت تا اینکه یکی از 
واحدهای گشت کمین و شکار پلیس آگاهی خودروی متهمان را شناسایی و در یک عملیات ضربتی آن 
را متوقف کرد.این مقام انتظامی از کشف مقادير زيادی سيم وكابل های مسروقه از داخل صندوق عقب 
خودرو، يك جفت پالك مسروقه، مقادير زيادی ســيم برق ، تعداد ۴ عدد دوربين مدار بسته وابزار وآالت 
جرم از قبيل دستكش وقيچی مخصوص قطع سیم برق خبر داد و گفت: طی این عملیات اعضای باند 3 
نفره ای که در سرقت های مذکور دست داشتند، دستگیر و پس از اعتراف به ۴۷ فقره سرقت برای انجام 

اقدامات قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

با مسئولان جامعه

وز عکس ر

عکس: ایسنا

اخبار

فرمانده دانشکده هوانیروز ارتش : 

ارتش برای بیماران کرونایی 
اصفهان بیمارستان صحرایی 

ساخت

خبر  روز

فرمانده دانشکده هوانیروز ارتش مستقر در 
اصفهان از احداث بیمارستان صحرایی یکصد 
تخت خوابی برای خدمات رسانی مطلوب به 
بیماران کرونایی این استان خبر داد.سرهنگ 
خلبان ولی رحمانی افزود: عملیات ساخت 
این بیمارستان صحرایی توسط ارتش منطقه 
اصفهان به ســرعت در حال انجام است و تا 

چند روز آینده به بهره برداری می رسد. 
وی با اشاره به تاکید فرمانده نیروی زمینی 
ارتش در خصــوص همکاری بــا نهادهای 
مســئول در امر خدمات رســانی به بیماران 
کرونایی منطقه اظهارداشت: عملیات احداث 
این بیمارســتان به درخواســت مســئوالن 
بهداشت و درمان استان اصفهان و با حمایت 
ارشــد نظامی ارتش در استان های اصفهان، 
یزد و چهارمحال بختیاری به تازگی در دستور 
کار قرار گرفت.مجــری عملیات احداث این 
بیمارســتان صحرایی ادامه داد: سیســتم 
بهداشــتی و درمانــی این مرکــز درمانی با 
مجهزترین ســامانه های موجــود، از جمله 
تخت های مجهز، سامانه های  سرمایشی و 

گرمایشی و تصفیه هوا تجهیز شده است.
ســرهنگ رحمانی ادامه داد: این مجموعه 
درمانی پــس از تکمیل در اختیار دانشــگاه 
علوم پزشــکی اصفهان قرار خواهد گرفت و 
با همکاری کادر درمانی ارتش و بیمارســتان 
الزهرا )س( به بیماران خدمات ارائه می شود.

فرمانده دانشــکده هوانیــروز ارتش اضافه 
کرد: به یاری خــدا، یگان های نیروی زمینی 
ارتش در اصفهان برای نقش آفرینی در زمینه 
مقابله و مدیریت ویروس کرونا و همکاری 

با مسئوالن مستقیم آمادگی خوبی دارند.
وی اظهار کــرد: ۲ پایگاه بــزرگ و راهبردی 
هوانیروز ارتش در اســتان اصفهان همواره با 
بهره گیری از مجموعه ظرفیت های امکاناتی 
و انســانی خــود در ارائه خدمــات امدادی 
و مردم یاری پیشــتاز بوده و بــه آن افتخار 

می کند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: بیش از ٢٧٠ روستا در اصفهان با تانکر به صورت سیار آب رسانی می شود و رودخانه زاینده رود حدود ١٠ ماه است 
خشک شده، در اکثر زمین ها در حوزه زاینده رود کشت صورت نگرفته و رها شده و کشاورزان نیز با مشکل روبه رو هستند.منصور شیشه فروش اظهار کرد: میانگین بارش 
استان از مهر ماه تاکنون نسبت به میانگین بلند مدت حدود ٣٠ درصد کاهش داشته است .در سرچشمه های آبی زاینده رود نیز نسبت به بلند مدت ٣5 درصد کاهش 
بارندگی داشتیم.مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان عنوان کرد: کم بارشی، باال بودن میانگین دما نسبت به میزان نرمال، افزایش میزان تقطیر سطحی، کاهش 
پوشش برف نسبت به مقدار بلند مدت و کاهش رطوبت خاک باعث تشدید شرایط خشکسالی شده است.شیشه فروش بیان کرد: طی بررسی هایی که برای پایش 
خشکسالی در استان صورت گرفت از لحاظ شاخص spei در یک دوره ١٠ ساله منتهی به پایان سال ٩٩ مشخص شد درجات خشکسالی در تمام مناطق استان افزایش 
پیدا کرده است.وی افزود: در فاصله پاییز و زمستان ٩٩ و فروردین ١۴٠٠ به سبب شکل گیری نامناسب الگوهای جوی، افزایش ارتفاع در الیه های میانه جو به صورت 
نرمال و عدم تغذیه رطوبت کافی به سامانه جوی شاهد کاهش چشمگیر فعالیت سامانه جوی روی استان بودیم و دیدیم که در فروردین ماه بارش رخ نداد.منصور 
شیشه فروش ادامه داد: خروج سامانه های هواشناسی نشان می دهد افزایش ناپایداری های جوی به صورت بارش های رگباری را در اردیبهشت ماه خواهیم داشت.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان:

سطح آب های زیر زمینی یک و نیم تا دو متر افت کرده است
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  هفته بیست و یکم رقابت های لیگ برتر؛

سپاهان؛ در اندیشه بازگشت به صدر

 تیم فوتبال ســپاهان درچارچوب هفته 
 سمیه مصور

بیست ویکم رقابت های لیگ برتر فوتبال 
کشور  در ورزشگاه شهید وطنی قائم شهر مقابل تیم نساجی مازندران 

قرار می گیرد.
طالیی پوشان نصف جهان در شرایطی آماده ششمین دیدار خود در دور 
برگشت رقابت های لیگ برتر فوتبال کشور می شوند که هفته گذشته 
دو امتیاز حساس را در ورزشــگاه خانگی و در مقابل تیم نفت مسجد 
سلیمان از دســت دادند تا به دلیل تفاضل گل کمتر صدر جدول را به 
تیم پرسپولیس تهران تقدیم کنند. شاگردان محرم نویدکیا اگرچه در 
هفته بیستم مسابقات لیگ تن به تساوی بدون گل دادند؛ اما عملکرد 
قابل توجهی را در این دیدار از خود به نمایش گذاشتند تا هم چنان خود 
را به عنوان مدعی اصلی قهرمانی در این دوره از رقابت های لیگ برتر 
معرفی کنند. تیم سپاهان برای بازگشت به صدر جدول نیاز مبرمی به 
کسب سه امتیاز دیدار با تیم نســاجی مازندران دارد تا در روزهایی که 
لیگ برتر تحت تاثیر حضور نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان آسیا قرار 

گرفته ، بر جایگاه اول جدول رده بندی تکیه بزند.
طالیی پوشان در فاز هجومی خطرناک ترین تیم لیگ هستند؛ حضور 

شهباززاده در کنار بازیکنانی مانند حسینی، محبی و خلعتبری به خط 
حمله ســپاهان توان دوچندانی بخشــیده و پیکان حمله این تیم از 

خالقیت و توان باالیی برخوردار است.
 شاگردان نویدکیا تا بدین جای فصل با به ثمر رساندن 35 گل، برترین 
خط حمله لیگ را در اختیار داشته و شهباززاده با 16 گل زده، آقای گل 

فعلی لیگ به شمار می آید.
نقطه قوت ســپاهان بدون شــک خط میانی این تیم اســت؛ حضور 
بازیکنانی ماننــد رفیعی، ســلمانی، کریمی و علی محمــدی در کنار 
ستاره بزرگی مانند حاج صفی، خط میانی ســپاهان را تبدیل به یکی 
از قدرتمندترین تیم های حاضر در لیگ کــرده که از قدرت خالقیت و 
توان تاکتیکی باالیی برخوردار بوده و دســت نویدکیــا را برای اجرای 
برنامه های مدنظرش باز گذاشــته است. طالیی پوشان در فاز دفاعی 
نیز شرایط خوبی داشــته و در چند هفته اخیر ساختار دفاعی این تیم 

بهبود قابل مالحظه ای پیدا کرده است.
اما در آن سوی میدان تیم نساجی مازندران حال و روز خوشی ندارد 
،این تیم که در 20 بازی قبلی خود تنها 4 برد و 4 تساوی به دست آورده 
با کسب 16 امتیاز در جایگاه 15 جدول رده بندی جای گرفته و فاصله 

چندانی با سقوط به دسته پایین ندارد.
قرار گیری در منطقه فانوس نشــین جدول رده بندی باعث شــده تا 

شاگردان الهامی چیزی برای از دست ندادن نداشته باشند.
 آنها بــرای باقی ماندن در لیگ و فرار از ســقوط بــه تمامی امتیازات 
دیدارهای باقی مانده نیاز دارند و با تمام قوا مقابل شاگردان نوید کیا 
قرار می گیرند. از این رو جدال ســپاهان با تیم نســاجی روز سختی 
برای طالیی پوشان خواهد بود و مسیر دشواری برای پیروزی در این 

بازی خواهند داشت.
تقابل شاگردان محرم نوید کیا و شاگردان ساکت الهامی برای سایر 
تیم ها نیز از اهمیت قابل توجهی برخوردار است، نتیجه این دیدار هم 
برای تیم های باالنشین جدول مانند تیم پرسپولیس و استقالل  مهم 
است و هم برای تیم های پایین جدولی که چشم به این دیدار دوخته 
اند. نیاز حیاتی دو تیم به کسب ســه امتیاز این دیدار باعث می شود 
یکی از زیبا ترین دیدارهای هفته بیست و یکم رقابت های لیگ برتر 
فوتبال کشور در ورزشگاه وطنی قائم شهر شکل بگیرد. دیدار رفت دو 
تیم با پیروزی پر گل طالیی پوشان نصف جهان همراه بود و شاگردان 

نویدکیا با چهار گل تیم نساجی مازندران را در هم کوبیدند.

آقای عزیزی خادم! اگر دیدارهای سیاسی تان اجازه داد 
حواس تان به فوتبال هم باشد

بارها در مقاطــع مختلف به تبانی در لیگ های دســته های پایین تر فوتبال اشــاره های زیادی 
شده اســت. زمانی که برنامه نود پخش می شــد گزارش های زیادی روی آنتن می رفت که در 
فالن شــهر و فالن تیم با داور هماهنگ هســتند، فالن بازیکن در این بازی گل به خودی می زند 
و یا داور در یک بازی بــرای تیمی خاص پنالتی می گیرد.این در حالی اســت که اخیرا در یکی از 
بازی های لیگ دســته دوم چنین اتفاقی افتاده اســت. یکی از داوران به همکار خودش زنگ 
می زند و پیشــنهاد قضاوت در یک بازی را می دهد.پیشــنهاد،بلیت رفت و برگشــت به شــهر 
تیم میزبان)از جانــب تیم مهمــان(و پرداخت 10 میلیون پول نقد اســت که بــا واکنش منفی 
این داور روبه رو می شــود.نکته اینجاســت که پیشــنهاد فوق را فرد دیگری قبول می کند و در 
 دقایق ابتدایی برای تیم مهمان یک پنالتی می گیرد!دیداری کــه در نهایت به نفع تیم مهمان به

 پایان می رسد!
عزیــزی خــادم از زمانــی کــه آمــده یکــی از شــعارهایش پــاک بــودن و مبــارزه بــا 
فســاد بوده اســت،البته توقعی هم نیســت که در ایــن زمان کم بــه همه مســائل ورود کند؛ 
اما گمــان این اســت کــه دیــد و بازدیدهــای سیاســی مجــال ایــن حرکــت را از او گرفته 
 و دیــدار با مردان سیاســت کشــور ارجحیت دارد بــه ورود به چنین مســائل پیش پــا افتاده 

فوتبال کشور!

واکنش »صادقی« به ماجرای جادو و جنبل در سایپا!
کاپیتان سابق سایپا به شایعات جنجالی که از گذشته مطرح بود، واکنش نشان داد.در دوره ای 
شایعات زیادی درباره فعالیت جادوگر معروف فوتبال در باشــگاه سایپا مطرح بود. حتی نتایج 
خوب این تیم را به همکاری با آن جادوگر ربط می دادند. البته سایپا خیلی زود به بن بست رسید 
و نتوانست نتایج خوبش را تکرار کند. ابراهیم صادقی، بازیکن وقت سایپا درباره آن شایعات می 

گوید: »خب آن زمان خیلی مطرح بود.
اتفاقا برنامه ای ســاختند و ما به طور کامل درباره اش حرف زدیم. راســتش من آدم مشکوکی 
دوروبر تیم ندیدم. یادم هست 7 هفته خوب نتیجه گرفتیم و این بحث ها مطرح شد. همان سال 
ما خوب نتیجه نگرفتیم.« او می گوید: »من هم درباره جادو و جنبل در لیگ شنیده ام ولی هنوز 

با چشمم چیزی ندیده ام.«

رکورد عجیب »سیدجالل« در پرسپولیس
سیدجالل حسینی با ثبت ششــمین گل فصل، به رکورد احمد نوراللهی رســید و در صدر جدول 
گلزنان قرار گرفت.ســیدجالل حسینی که در 3۹ ســالگی آمادگی ویژه ای را در این فصل از خود 
ارائه داده و دومین گل آسیایی اش را این بار مقابل گوای هند به ثمر رساند. حسینی در دقیقه 25، 
ارسال از سمت چپ مهدی ترابی را با ضربه ســری دقیق وارد دروازه تیم حریف کرد تا قرمزها با 

نتیجه 2-1 از گوای هند پیش بیفتند.
نکته جالب این که سیدجالل چهار گل نیز در لیگ برتر زده تا با احتساب این دو گل، به صدر جدول 
گلزنان پرســپولیس در فصل 13۹۹-1400 صعود کند؛ فصلی که با غیبت مهاجمان گلزن در نیم 
فصل، ســیدجالل و نوراللهی بار هجومی تیم را به دوش کشیدند.حسینی در حالی این آمار فوق 
العاده را ثبت کرده که باتوجه به جدایی شجاع خلیل زاده، مسئولیت سنگینی را هم در خط دفاعی 
داشت اما از نظر دفاعی هم درخشان ظاهر شده است. او در بازی با الریان نیز یک فرصت بسیار 
خوب گلزنی داشت؛ اما ضربه سر کاپیتان سرخ ها را فهد یونس به کرنر فرستاد تا فرصت خوب 
سیدجالل از دست برود.کاپیتان شماره چهار پرســپولیس در لیگ قهرمانان آسیا 2021 با دو گل 

زده در کنار شهریار مغانلو، بهترین گلزن پرسپولیس محسوب می شود.

زشدر حاشیه ور

وز عکس ر

عکس یادگاری 
النصر با پیراهن 

کرونایی ها
لنصر پیش  بازیکنان تیم فوتبال ا
از شــروع مســابقه با تیم فوالد با 
پیراهن  های بازیکنــان کرونایی 
خود که در قرنطینه به سر می برند، 

در زمین حاضر شدند.

سوپرلیگ اروپا تعلیق شد؛

پایان کودتای فوتبالی
تنها پس از 48 ســاعت از اعالم موجودیت ســوپرلیگ اروپا، به دلیل انصراف برخــی از تیم های 
جدایی طلب از این مسابقات، این لیگ تعلیق شد.بر این اســاس بیانیه ای در این باره منتشر شد 

مبنی بر اینکه این مســابقات بر اساس 
قوانین اروپا بوده اســت و هیچ قانونی 
را نقــض نکرده؛ اما به دلیل فشــارهای 
زیادی که به 6 تیم انگلیسی حاضر در این 
مسابقات آورده شد، در نهایت سوپرلیگ 
اروپا به صورت موقت تعلیق می شــود.
در ادامه عنوان شده اســت که مقامات 
این مســابقات در صدد ایجاد تغییرات 
جدید خواهند بود.آن ها مدعی شدند که 
مطمئن هستند هیچ نقض قوانینی وجود 

نداشته است ودر دادگاه حکم گرفته اند که هیچ قدرت بیرونی حق ندارد در سوپرلیگ دخالت کند. 
6 تیم انگلیسی از این مسابقات کناره گیری کردند؛ اما تیم های اسپانیایی و ایتالیایی درباره جدایی 
از این لیگ بیانیه ای را منتشر نکردند.در نهایت این مسابقات تنها پس از 48 ساعت به حالت تعلیق 

درآمد تا بحران ایجاد شده در فوتبال اروپا فروکش کند و به نوعی کودتای فوتبالی به پایان رسید.

جوان ترین مربی تاریخ لیگ برتر روی نیمکت تاتنهام
رایان میسون با 2۹ سال سن جوان ترین مربی تاریخ لیگ برتر انگلیس محسوب می شود. باشگاه 
تاتنهام بعد از عملکرد ضعیف در لیگ برتر اقدام به اخراج ژوزه مورینیو از این تیم کرد. این در حالی 
است که تاتنهام بعد از دیدار برابر ساوت همپتون در لیگ برتر یک دیدار حساس برابر منچسترسیتی 
در فینال جام اتحادیه دارد و آنها به دنبال رسیدن به عنوان قهرمانی بعد از بیش از یک دهه هستند.

دانیل لوی، رییس باشگاه تاتنهام بعد از برکناری مورینیو، رایان میسون 2۹ ساله را تا پایان فصل به 
عنوان سرمربی این تیم انتخاب کرد.میسون، اولین مربی زیر 30 سال تاریخ لیگ برتر محسوب می 
شود و از خیلی از بازیکنان تیم اصلی تاتنهام نیز کوچک تر است.ممکن است تاتنهام با کسب نتایج 
خوب در ادامه فصل، او را برای فصل بعد نیز به عنوان سرمربی حفظ کند.البته گفته می شود باشگاه 
لندنی به دنبال یک مربی است که فوتبال هجومی داشته باشد و به همین خاطر یولیان ناگلزمن و 

ماسیمیلیانو آلگری به عنوان دو گزینه برای هدایت این باشگاه مطرح هستند.

دلخوری »نویر« و »مولر« از برخورد بایرن با فلیک
مانوئل نویر و توماس مولر، کاپیتان اول و دوم بایرن مونیخ، از روشــی که باشگاه در برابر سرمربی 
ناراضی این تیم در پیش گرفته است اصال راضی نیستند و از نحوه برخورد بایرن با اختالف بین هانسی 
فلیک و حسن صالح حمیدزیچ، مدیر ورزشــی این تیم، که منجر به تصمیم بر جدایی فلیک شد، 
بسیار ناامید و ناراحت شــده اند.بیلد گزارش کرده است که این دو ستاره باتجربه از اینکه اختالفات 
تا آنجا پیش رفته که فلیک تصمیم به فسخ قرارداد خود گرفته است اصال راضی نیستند و مایلند تا 
در آینده هم به کار خود در کنار ســرمربی محبوب شان ادامه دهند. در اختالفات بین فلیک و صالح 
حمیدزیچ، بازیکنان بایرن همگی طرف سرمربی خود بودند.در این میان تنها مایه تسالی نویر و مولر 
این است که اگر طبق گمانه زنی ها، فلیک جانشین یوآخیم رلوو در تیم ملی آلمان شود، این دو بازیکن 
همچنان می توانند به همکاری با سرمربی محبوب آلمانی ادامه دهند.نویر، کاپیتان تیم ملی آلمان 
است و همچنان می تواند تا دو یا سه سال دیگر در خدمت تیم ملی باشد و انتظار می رود که مولر نیز 

در تابستان و در رقابت های یورو به تیم ملی آلمان بازگردد.

خبر   روز

دورخیز »سهراب« از 
ازبکستان برای المپیک 

توکیو
تیم ملی وزنه برداری ایران بــرای حضور در 
رقابت های قهرمانی آسیا و گزینشی المپیک 
صبح روز دوشنبه هفته جاری راهی تاشکند 
ازبکستان شد. این تیم بعد از سفری نسبتا 
طوالنی و خسته کننده به شهر تاشکند محل 
برگزاری رقابت ها رسید و نخستین نماینده 
کشــورمان در تیم ملی آقایان به روی تخته 

رفت.
بی تردید یکی از چهره هــای نامدار و مدعی 
این دوره از رقابت ها سهراب مرادی، قهرمان 
جهان و المپیک اســت که در نظر دارد برای 
کسب ســهمیه دســته ۹6 کیلوگرم به روی 
تخته برود. طبق برنامه رقابت های قهرمانی 
آسیا، پیکارهای گروه A دســته ۹6 کیلوگرم 
رأس ساعت 18:30 جمعه 3 اردیبهشت آغاز 
می شود که طی آن سهراب مرادی باید برای 

رسیدن به هدفش دست به وزنه شود.
ســهراب پیش از اعزام به ازبکستان، هدف 
اصلی از حضور در این مسابقات را به قهرمانی 
در آسیا محدود نخواند و صراحتا گفت: »هدف 
اصلی من فقط وفقط قهرمانی در آسیا نیست، 
بلکه به گونه ای برنامه ریزی کرده ام که سهمیه 
المپیک را از آن خود کنم«.گویا سهراب طبق 
برنامه ریزی خود قصد دارد ابتدا برای کسب 
ســهمیه از رقبای قرقیزســتانی و چین تایپه 
عبور کند چراکه این 2 وزنه بردار رقابت سختی 
برای کسب قهرمانی دسته ۹6 دارند. در نتیجه 
سهراب حساسیت زیادی بر نتایج آنان دارد 
و اگر بتوانــد عملکرد بهتری نســبت به آنان 
داشته باشد بی تردید بلیت توکیو را در تاشکند 

ازبکستان برای خود رزرو خواهد کرد.
البته این قهرمــان جهــان و المپیک عالوه 
بر جمــع آوری تمام امتیازات در مســابقات 
قهرمانی آسیا به یک مسابقات گزینشی دیگر 
در کشــور کلمبیا هم توجه زیادی دارد که به 
احتمال زیاد در آن شرکت خواهد کرد. در این 
مرحله مصطفی جوادی روز سه شنبه به عنوان 
اولین نماینده کشورمان در دسته 73 کیلوگرم 

روی تخته مسابقات قهرمانی آسیا رفت .

فوتبال جهان آلکنو؛ با اضافه وزن اما با پرجنب و جوش
والدیمیر آلکنو که فصل چندان خوبی را در زنیت کازان روسیه سپری نکرد و در نهایت با کسب عنوان پنجمی در کشور خودش به تهران آمد، این روزها با جدیت خاصی 
در تمرینات ملی پوشان ایرانی را هدایت می کند.سرمربی روسی که خودش از اضافه وزن رنج می برد و آمادگی باالی چندانی ندارد با حضورش در تمرینات جدیت 
زیادی به اردوی تیم ملی بخشیده است. البته که مربیان روســی از جمله همین آلکنو همواره در کنار زمین هم اخمو و جدی به نظر می رسند.اینطور که از تصاویر 
مربوط به حضور آلکنو در تمرین تیم ملی والیبال پیداست، این مربی روسی حتی نکات اولیه از جمله نوع پنجه زدن را هم به شاگردانش در ایران می آموزد. باید دید 
چقدر زمان می برد تا آلکنو بتواند تفکراتش را با این جنب و جوشی که در تمرینات دارد، در تیم ملی ایران پیاده کند.البته که هنوز تعدادی از بازیکنان شناخته شده 

تر و باتجربه تر از جمله معروف، موسوی و عبادی پور در تمرینات حاضر نیستند.

طبق اعالم اتحادیه تکواندو آسیا، مسابقات کسب 
سهمیه المپیک و پارالمپیک در این قاره قرار است 
31 اردیبهشــت تا 2 خــرداد 1400 )21 تا 23 می 
2021( به میزبانی »امان« اردن برگزار شود.میزبان 
به منظور برگزاری این رقابت ها پروتکل های ویژه 
ای را برنامه ریزی کرده اســت تا این رقابت ها در 
فضای حباب ایمن و با رعایت باالترین استانداردها 
به منظــور کاهش امکان شــیوع ویــروس کرونا 
پیگیری شود که در صورت مشاهده عالئم کووید 1۹ 
مثبت بالفاصله اقدامات پیشگیرانه و درمان توسط 
کمیته برگزاری انجام خواهد شد. پیش از ورود به 
حباب ایمن تمامی عالئم بهداشتی شرکت کنندگان 
توسط مسئوالن پزشــکی کنترل خواهد شد که در 
صورت ابتال امــکان ردیابی و ثبت را به مســئوالن 
می دهد. الزم است تعهدنامه ای مبنی بر همکاری 
توسط افراد شرکت کننده پیش از حضور امضا شود 

تا امکان حضور در مسابقات را داشته باشند.
اما بعد از ورود به این حبــاب خروج یا ترک محل 
ممنوع است و تنها در شــرایط خاص و با امضای 
فرم مخصوص این امکان فراهم می شود و حضور 
مجدد در حبــاب ایمن به هیچ وجــه امکان پذیر 
نخواهد بود. البته شرایط اســتثنایی در نظر گرفته 
شده و شرکت کنندگان تنها در صورت نیاز به فوریت 
های پزشکی )آسیب ها و خســتگی( که به هیچ 
وجه ریسک ابتالی سایر شرکت کنندگان را به خطر 
نیندازد، اجازه خروج از این حباب به همراه پزشکی 
میزبان را دارند که باید بالفاصله مدارک حضور در 
بیمارستان معتبر را تحویل دهند. شرکت کنندگان 
باید 72 ساعت قبل از پرواز تست کووید 1۹ را انجام 
دهند و در ســایت فرودگاه ثبت نــام کنند و تنها با 
جواب منفی جواز ورود به اردن را دارند.بعد از ورود، 
کمیته اســتقبال حاضر بوده و به شرکت کنندگان 

بســته هایی شــامل راهنمای حضــور در رویداد، 
راهنمای بهداشــتی و ایمن و فرم های اقامت در 
هتل داده خواهد شد. شرایطی برای هر تیم در نظر 
 N۹5 گرفته شده و افراد ملزم به استفاده از ماسک
و دستکش در اتوبوس هســتند تا به هتل برسند. 
افراد پس از رسیدن  به هتل باید تا زمانی که تایید 
تســت کووید 1۹ از فرودگاه در اختیــار هتل قرار 
بگیرد، در اتاق های خــود بمانند و در صورت منفی 
بودن جواب تست با هماهنگی مسئوالن، قرنطینه 

پایان می یابد.

کسب سهمیه المپیک و پارالمپیک تکواندو در حباب ایمن

سپاهان برای بازگشت به صدر جدول نیاز مبرمی به 
کسب سه امتیاز دیدار با تیم نساجی مازندران دارد تا در 
روزهایی که لیگ برتر تحت تاثیر حضور نمایندگان ایران 
در لیگ قهرمانان آسیا قرار گرفته ، بر جایگاه اول جدول 

رده بندی تکیه بزند
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مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان:

ورود به باغ رضوان و آرامستان های محلی ممنوع شد
مدیرعامل سازمان آرامستان های شــهرداری اصفهان اظهار کرد: بر اساس تصمیم ستاد استانی 
مدیریت بیماری کرونا از تاریخ سوم اردیبهشــت ماه ۱۴۰۰ تا اطالع ثانوی ورود به آرامستان باغ 
رضوان و آرامستان های محلی ممنوع است.احمدرضا مرادی   تصریح کرد: صرفا آیین خاکسپاری 
متوفیان با حضور حداقلی بســتگان و به صورت محدود با رعایت کامل پروتکل های بهداشــتی 
امکان پذیر خواهد بود.مدیرعامل سازمان آرامستان های شــهرداری اصفهان تاکید کرد: انتظار 
می رود شهروندان از مراجعه به آرامستان ها خودداری کرده و زیارت اهل قبور را به زمان مناسب 

موکول کنند.

مدیر منطقه ۱۳ شهرداری اصفهان خبر داد:

احداث پارک های محله ای در قائمیه و دستگرد
مدیر منطقه ۱۳ شهرداری اصفهان اظهار کرد: ایجاد فضای سبز کافی و پارک محله ای در محله های 
دستگرد و قائمیه یکی از خواسته های جدی شــهروندان بود از این رو احداث و تملک دو پارک 
محله ای در این نقاط در دستور کار منطقه ۱۳ شهرداری قرار گرفت.محمد شرفا افزود: برای احداث 
پارک محله ای در محله قائمیه حدود هفت هزار مترمربع زمین پیش بینی شــده و در حدود سه 
هزار مترمربع آن برای احداث پارک طراحی شــد که پس از انجام اقدامات اجرایی در حال اتمام 

و بهره برداری است.
مدیر منطقه ۱۳ شــهرداری اصفهان ادامه داد: برای احداث پارک محله ای دســتگرد نیز حدود 
دو هزار و ۵۰۰ مترمربع زمین تملک شــده که در حال طراحی است و امیدواریم هرچه سریع تر با 
تعیین پیمانکار عملیات اجرایی آن آغاز شود.وی خاطرنشان کرد: احداث این دو پارک در افزایش 
نشاط شهروندان ساکن در محله های قائمیه و دســتگرد و سرانه تفرجگاهی آنها به ویژه کودکان 
تاثیر بسزایی خواهد داشت.شرفا با اشاره به پروژه تعریض پل زندان، گفت: با توجه به تردد زیاد 
شهروندان اصفهان و مردم فالورجان روی این پل، شاهد پس زدگی ترافیک در اتوبان ذوب آهن 
بودیم از این رو تعریض پل در دســتور کار قرار گرفت و عملیات اجرایی آن از ابتدای امسال آغاز 
شــده که امیدواریم تا پایان خرداد ماه مورد بهره برداری قرار گیرد.وی تصریح کرد: با اجرای این 
پروژه شاهد روان شــدن ترافیک و تردد خودروها در اتوبان ذوب آهن خواهیم بود، همچنین با 
احداث دور برگردان در این محل، شهروندان اصفهانی و ساکنان فالورجان می توانند بدون دغدغه 

ترافیک از این پل استفاده کنند.

مدیر منطقه ۱۲ شهرداری اصفهان اعالم کرد:

ساماندهی ورودی شمال شهر در سال 14005
مدیر منطقه ۱۲ شهرداری اصفهان اظهار کرد: یکی از پروژه های شاخص شهری اصفهان در سال 
۱۴۰۰، ساماندهی کنار گذر اتوبان معلم است، اتوبان معلم و پل شریعتی یکی از ورودی های اصلی 
شهر اصفهان به شمار می رود که به دو شاخه خیابان فرزانگان و خیابان کاوه تقسیم می شود؛ از این 
رو شهروندان و مسافرانی که از این طریق به ســمت بلوار فرزانگان و شرق اصفهان تردد می کنند 
باید از روی پل شــریعتی گردش به چپ کنند که باعث بروز ترافیــک روی این پل و تصادفات و 
حادثه های ناگوار می شود، زیرا رانندگان در این مسیر دید الزم را ندارند.علی باقری ادامه داد: طبق 
طراحی ورودی های شهر، برای رفع این معضل یک مسیر جداگانه قبل از رسیدن به پل شریعتی 
پیش بینی شده است تا شهروندان و مسافرانی که قصد ســفر به شرق اصفهان و بلوار فرزانگان 
را دارند از این مسیر تردد کنند.مدیر منطقه ۱۲ شهرداری اصفهان تصریح کرد: این مسیر به طول 
۱۱۰۰ متر است که برای تملک آن بالغ بر ۲۶ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است؛ احداث 

این مسیر نیز با اعتبار هفت میلیارد تومان بر عهده شهرداری منطقه هفت است.

در گفت و گوی آنالین شهردار اصفهان با شهردار سمرقند مطرح شد: 

اصفهان و سمرقند دارای نقاط مشترک تاریخی و فرهنگی بسیار هستند  

شهرداران اصفهان و ســمرقند ازبکســتان طی گفت و گویی آنالین در 
خصوص مقدمات خواهرخواندگی میان این دو شهر تبادل نظر کردند.    
قدرت ا... نوروزی، شــهردار اصفهان در گفت و گوی آنالین با بابر میرزا 
آبالقل اف شهردار سمرقند که در حضور سفیر جمهوری اسالمی ایران در 
ازبکستان برگزار شد، ضمن برشمردن ویژگی های شهر اصفهان، اظهار 
کرد: شهر اصفهان از مهم ترین شهرهای ایران و یک شهر جهانی دارای 

قدمتی طوالنی است. 
وی با بیان اینکه شــهر اصفهان از لحاظ علمی و دانشــگاهی از اهمیت 
زیادی برخوردار اســت، تصریح کرد: اصفهان برخوردار از دانشگاه های 

مادر و تعداد زیادی دانشگاه دیگر است.
شهردار اصفهان این شهر را از لحاظ میراثی یکی از شهرهای مهم کشور 
نام برد که دارای آثار تاریخی بسیار ارزشمندی است و تاکید کرد: در حوزه 
میراثی و گردشــگری آثار متعدد زیادی در اصفهان قــرار دارد و میدان 
نقش جهان اصفهان دارای تشابهاتی با میدان زیبا شهر سمرقند یعنی 

میدان »ریگستان« است.
وی با بیان اینکه اصفهان با ۱۳ شهر در جهان خواهرخوانده است، اضافه 
کرد: با نهایی شدن خواهرخواندگی میان اصفهان و سمرقند و همچنین 

اضافه شــدن دو شــهر دیگر از جمله حیدرآباد هند و پرتو پرتغال تعداد 
خواهرخوانده های اصفهان بــه زودی به ۱۶ عدد می رســد.نوروزی با 
برشمردن نقاط مشترک و تاریخی اصفهان و سمرقند، گفت: این نقاط 
مشترک میان دو شهر اصفهان و سمرقند بســیار زیاد است، در امتداد 
تاریخ بشری، ســمرقند در دوره تیموری و اصفهان در دوره صفوی، آثار 
تاریخی و میراثی بسیاری را از خود بر جای گذاشته اند.وی با بیان اینکه 
اصفهان در ۱۰ سازمان بین المللی جهان و شبکه جهانی عضو است، ادامه 
داد: یکی از مهم ترین شبکه ها و سازمان ها، عضویت اصفهان در شبکه 
شهرهای خالق صنایع دستی یونسکو است که اصفهان با دارا بودن ۲۰۰ 
رشته از صنایع دســتی یکی از شــهرهای مهم جهانی در صنایع دستی 
محسوب می شود.شهردار اصفهان افزود: اصفهان همچنین عضو شبکه 
شــهرهای یادگیرنده یونسکو اســت و کاندیداتوری شهرهای دوستدار 
کودک را نیز به تازگی دریافت کرده که این موارد شهر اصفهان را در میان 
شهرهای جهان برجسته کرده است.وی در ادامه به محورهای مشترک 
همکاری میان اصفهان و ســمرقند اشــاره کرد و گفت: شــیان چین، 
خواهرخوانده مشترک هر دو شهر اســت و اصفهان و سمرقند از جهت 
ارتباط با جاده ابریشم می توانند همکاری های بسیار خوبی با یکدیگر 

داشته باشند، می توانیم در حوزه هنر برای نخستین بار وبینار مشترکی را 
میان این سه شهر تشکیل دهیم و همکاری خود را با همین موضوع آغاز 
کنیم.نوروزی، عضویت در سازمان بین المللی ICCN را نقطه اشتراک 
دیگری برای همکاری میان دو شهر اصفهان و سمرقند ذکر کرد و اظهار 
داشــت: این موضوع می تواند به هر دو شهر برای اقدامات مشترک در 

حوزه میراث فرهنگی ناملموس کمک کند. 
وی با اشــاره به قرارداد خواهرخواندگی که قرار اســت میان شهرهای 
اصفهان و سمرقند امضا شود، تاکید کرد: سفیر محترم جمهوری اسالمی 
ایران در ازبکســتان در حال پیگیری این موضوع اســت و این آمادگی 
وجود دارد تا ظــرف یک هفته آینــده این اقدامات بــرای عقد قرارداد 

خواهرخواندگی مراحل نهایی خود را طی کند.

ریشه های تاریخی و باستانی، زمینه ساز توسعه 
روابط میان اصفهان و سمرقند

شهردار سمرقند نیز در این گفت و گوی آنالین اظهار داشت: شهر سمرقند 
نه تنها شهری باستانی و تاریخی بلکه شهر فرهنگ و تمدن، علم و دانش 
است. بابر میرزا آبالقل اف عنوان کرد: این شــهر دارای مرکز مطالعات 
باستان شناســی، مراکز تحقیقاتی و مرکز نمایندگی آموزشی سازمان 
یونسکو است.وی ادامه داد: سمرقند به عنوان یکی از شهرهای باستانی 
جهان در کنار شهرهای مهم دیگری همچون رم ایتالیا، آتن یونان و ... دو 
هزار و هفتصدمین سالگرد تاسیس خود را جشن گرفت،  همچنین در 
مجموع ۴9۰ مکان و مرکز معماری و میراث فرهنگی در شــهر سمرقند 
وجود دارد.شهردار سمرقند با بیان اینکه بخش تاریخی شهر سمرقند در 
سال ۲۰۰۱ در لیست شهرهای باستانی یونسکو قرار گرفته است، اضافه 
کرد: در شهر سمرقند رصدخانه »الغ بیگ« دارای شهرت زیادی است و 
این شهر دارای ۱۵ هتل و بیش از ۱۰۰ شرکت در زمینه گردشگری است. 
وی تاکید کرد: از طرف ریاست جمهوری ازبکســتان به موضوع رشد و 
توسعه صنعت گردشــگری، اقتصاد و بهبود سرمایه گذاری در این شهر 
توجه زیادی شده است، سال هاســت نمایندگان ادیان مختلف در این 
شهر در صلح و آرامش خوبی در کنار یکدیگر در حال زندگی هستند و شهر 
سمرقند با شهرهای بسیاری در جهان در حال گسترش روابط فرهنگی، 

 تاریخی و اقتصادی خود است.
»آبالقل اف« افزود: امیدوارم روابط برادری و همکاری میان دو شــهر 
اصفهان و ســمرقند برقرار شــود و بتوانیم با همکاری مدیران شــهری 
در اصفهان روابــط بلند مدت خــود را در زمینه های مختلــف از جمله 

گردشگری مذهبی دنبال کنیم.

خبرخوان

مدیرعامل سازمان خدمات موتوری شهرداری اصفهان 
با اشــاره به استمرار روند نوســازی تجهیزات سازمان 
خدمات موتوری، اظهــار کرد: با توجه به فرســودگی 
جاروب های مکانیزه خیابانی کــه در حال حاضر مورد 
استفاده است، امسال خرید جاروب های جدید را در 
دستور کار سازمان قرار داده ایم.حسن نظام زاده با تاکید 
بر این که سال گذشته تعدادی از زباله کش ها نوسازی 
شد و امسال نیز مکانیزم جاروب های شهرداری باید 
نوسازی شــود، افزود: در حال حاضر ۶۰ درصد رفت و 
روب شهر توسط ماشین آالت سازمان انجام می شود 
و تا پایان سال جاری تعدادی جاروب مکانیزه خیابانی 

به امکانات ســازمان خدمات موتوری اضافه خواهد 
شد.مدیرعامل ســازمان خدمات موتوری شهرداری 
اصفهان خاطرنشــان کرد: خرید تعدادی کشــنده که 
به صورت دو کاره ســکوهای زباله را به کارخانه انتقال 
می دهد و تانکرهای آبرســانی را حمل می کند نیز در 
برنامه های سال جاری این سازمان قرار دارد.وی گفت: 
امسال با توجه به خشکی زاینده رود و چاه های اطراف 
آن، برای تامین آب مورد نیاز برای آبیاری فضای سبز 
باید توجه ویژه ای به بهینه ســازی تانکرهای آبرسانی 
داشته باشیم.نظام زاده افزود: در حال حاضر تعداد ۲۰ 
دستگاه تانکر آبرســانی در اختیار سازمان است که ۱۷ 
تانکر آبرسانی با گنجایش ۱۳ هزار مترمکعب آب و سه 
تانکر با ظرفیت ۳۰ هزار مترمکعب آب است و مناقصه 
برگزار کردیــم تا بخش خصوصی مشــارکت کند.وی 
خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط فعلی آبی اصفهان، 

اســتفاده از تعدادی تانکر پرتابل نیز در برنامه سازمان 
است تا در صورت بحرانی شدن شرایط برای آبرسانی 
فضای سبز استفاده شود.مدیرعامل سازمان خدمات 
موتوری شهرداری اصفهان با اعالم تحقق ۱۰۰ درصدی 
بودجه این سازمان در ســال گذشته، خاطرنشان کرد: 
بودجه سال ۱۴۰۰ سازمان خدمات موتوری شهرداری 
حدود 9۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده که نسبت به 
بودجه ۷۰ میلیارد تومانی سال گذشته حدود ۴۳ درصد 
افزایش یافته است.وی با بیان این که سازمان خدمات 
موتوری در تمامی ایام سال به صورت ۲۴ ساعته در حال 
فعالیت است، گفت: این سازمان به  جز انجام وظایف 
مقرر و روزانه خود در حوزه امور عمرانی و خدماتی شهر، 
در مواقع ضرورت برای تکمیل فعالیت بخش های دیگر 
شهرداری کمک می کند و حتی برای مدیریت حوادث 

غیرمترقبه در شهر نیز آماده خدمت رسانی است.

مدیرعامل سازمان خدمات موتوری شهرداری اصفهان:

روند نوسازی تجهیزات خدمات موتوری ادامه دارد

تعطیلی بازار سنتی 
نایین و زواره

بازارهای ســنتی نایین و زواره 
در پی بحرانی شــدن شــرایط 
کرونا در این شهرها و بر اساس 
تصمیم ســتاد مقابله با کرونا 
کشور تعطیل شــده اند. نایین 
و اردســتان در حــال حاضر در 
شرایط قرمز کرونایی قرار دارند.

شهرداران، درصدد تبدیل درآمدهای ناپایدار به پایدار
طی ۲ دهه اخیر تراکم فروشی به عنوان عمده ترین منبع درآمدی برای مدیریت و نگهداری شهرها 
مطرح بوده است. منبع درآمدزایی که گاه زندگی شهروندان را به شکل جدی مختل کرده و قطعا 
ناپایدار هم هست با این وجود بارها از لزوم تغییر رویکرد شهرداران برای درآمدزایی سخن به میان 
آمده است.واقعیت آن است که طی دهه ۶۰ سهم شهرداری ها از بودجه دولت با کاهش تدریجی 
روبه رو شد؛ تا جایی که در اواخر دهه هفتاد شهرداری ها مکلف شدند که تقریبا تمام هزینه های 
مدیریت شهری را مســتقل از دولت تامین و برای پرداخت هزینه ها و مخارج باالی نگهداری و 
مدیریت شهر با تکیه به روش های مختلفی چون تراکم فروشــی منبعی را برای درآمدزایی این 

سازمان تعریف کنند.
این درآمدزایی در ابتدا باید از طریق عوارض نوســازی و عمران شــهری که به صورت ســاالنه از 
تمامی مالکانی که اراضی و ساختمان های آن ها در محدوده شــهری قرار دارد، دریافت شود که 
در تمامی کشورهای پیشــرفته جزو درآمد اصلی شهرداری ها به شمار می آید، اما در ایران بخش 
بسیار کوچکی از بودجه شهرداری را تشــکیل می دهد و بخش عمده عوارض ساختمانی مربوط 
به جریمه های ساختمانی تغییر کاربری و فروش تراکم مازاد است که جزو یکی از ناپایدارترین 
درآمدهای شهرداری هاست. از این رو در سال های اخیر همواره تاکید کارشناسان و شورای شهری 

بر کاهش اتکای شهرداری ها به تراکم فروشی و جایگزینی منابع درآمدی دیگر بوده است.

تراکم فروشی، درآمد پایدار نیست
حال این سوال مطرح می شود که تعریف تراکم فروشی چیست و آیا کاهش درآمدهای حاصل 
از فروش تراکم در بودجه ۱۴۰۰ دیده شده است یا خیر؟واقعیت آن است که تراکم فروشی منبع 
درآمدزایی است از مالکی که با تراکم بیش از حد مجاز و یا تجاوز به حریم معابر، حق شهروندی 

دیگران را ضایع کرده است با پرداخت جریمه نقدی به شهرداری سادگی تبرئه می شود.
شاهرگ حیاتی شــهرداری ها از ضایع کردن حقوق شــهروندی و منافع عمومی جریان می یابد؛ 
شــرایطی که پیامد سیاســت گذاری های نادرســت و عدم تعیین منابع درآمــدی پایدار برای 
شهرداری ها به شمار می آید.مهدی جعفر پیشه، رییس هیئت مدیره انجمن انبوه سازان در رابطه 
با تراکم فروشی شهرداران می گوید: درگذشــته هزینه های اداره یک شهر توسط دولت پرداخت 
می شد، اما مدت هاســت که این اقدام بر عهده خود شهرداران گذاشــته شده است؛ اینچنین که 
شهرداران به این سمت رفتند که از فضای هوای شهر برای درآمدزایی استفاده کنند و اگر شخصی 
می خواهد ساختمانی را بسازد که فراتر از استاندارد تعریف شده یک ساختمان باشد باید هزینه 
تراکم را به شــهرداری بپردازد.وی ادامه می دهد: اما مشکل آنجاســت که چنین درآمدی پایدار 
نیست و همواره مخالفانی داشته است؛ با این توجیه که پول اداره شهر باید توسط همه شهروندان 
پرداخت شود نه آنکه از عده ای مالک جدید دریافت شود.وی خاطرنشان می کند: اکنون با توجه 
به لزوم فاصله گرفتــن از چنین منبع درآمــدی ناپایدار، ترجیح با جایگزینــی منابع دیگر چون 

پرداخت عوارض خودرو، عوارض ساختمان و سایر درآمدهای پایدار شهرداری است.

کاهش تدریجی وابستگی به تراکم فروشی
نصیر ملت، نایب رییس شــورای شــهر اصفهان نیز اظهار می کند: تراکم فروشــی از آسان ترین 
راهکارهای تامین مالی برای شــهرداران است که شــهرداری ها را وابســته به خود کرده و بدون 
شک قطع این وابستگی باید تدریجی باشــد.وی اضافه می کند: در واقع باید هر سال بخشی از 
درآمدهای حاصل از تراکم فروشی کاسته شود. موضوعی که از ابتدای شورای پنجم مورد تاکید 
قرار داشته و تالش بر کاهش این درآمد و انتقال ردیف مالی با روش های منطقی دیگر بوده است.

ملت توضیح می دهد: شاید بتوان از درآمدهای پایداری مانند دریافت عوارض نوسازی و عوارض 
خودرو به عنوان روش های جایگزین درآمدزایی نام بــرد، اما درآمد حاصل از چنین راهکارهایی 

بسیار اندک است به طوری که فقط نیم درصد از درآمد شهرداران را تامین می کند.

وز عکس ر

خبر روزگزارش

سامانه هوشمند در اصفهان 
کارت های قدیم، فعال است

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی 
شهردار اصفهان اظهار کرد: ابر پروژه سامانه 
جامع پرداخت الکترونیک، کارت هوشمند 
شهروندی و سامانه جامع مدیریت هوشمند 
ناوگان اتوبوســرانی شــهر اصفهان از جمله 
پروژه های بســیار بزرگ فناوری ارتباطات و 
اطالعات )ICT( و سیســتم های هوشمند 
حمــل و نقــل )ITS( شــهرداری اصفهان 
اســت.علیرضا صادقیان خاطرنشان کرد: 
زیرساخت های گسترده این سیستم ها در 
سال گذشــته توســعه یافت و قابلیت های 
متمایز آن در سال جاری یکی پس از دیگری 

به بهره برداری کامل می رسد.
معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی 
شهردار اصفهان با بیان این که تحقق سامانه 
جدید مبتنی بر حساب شهروندی مستلزم 
طی شدن یک فاز بســیار پیچیده فنی برای 
مهاجرت از کارت قدیم به کارت جدید است، 
افزود: نزدیک بــه ۵/۵ میلیــون کارت در 
دست شــهروندان همچنان در این سیستم 
فعال بوده و قابل ســرویس دهی اســت.

وی با اشــاره به خدمات قابل ارائه از طریق 
ســامانه های AVL و AFC، تصریــح کرد: 
با استفاده از این ســامانه ها امکاناتی چون 
شــارژ کارت بلیت و حساب شــهروندی به 
صورت آنالیــن، مدیریت مصرف ســوخت 
به واســطه نظارت و کنترل پیمایش دقیق 
اتوبوس ها، کاهش زمــان توقف اتوبوس ها 
در مبدأ و مقصد و بهبود زمان انتظار مسافر، 
افزایش ضریب ایمنی و امنیت کارت بلیت 
و پرداخت های خرد شــهری، برنامه ریزی 
سفر با اســتفاده از اپلیکیشن موبایلی ویژه 
همچنین اطالع از زمان رســیدن اتوبوس با 
اســتفاده از ۵۰ نمایشــگر نصب شده در ۵۰ 
ایستگاه اتوبوس به صورت برخط، افزایش 
قابلیت اطمینان اطالعات دریافتی از ناوگان، 
نظارت بــر همه خطوط ناوگان اتوبوســرانی 
 اصفهــان و مدیریــت اتوبوس هــای ف

عال و تعمیرگاهی متوقف اتوبوسرانی فراهم 
شده است.

آغاز واکسیناسیون بیش از 3 هزار پاکبان اصفهانی برای ایمنی در برابر کرونا
شهردار اصفهان از آغاز واکسیناسیون پاکبانان و کارگران خدمات شهری این کالن شهر برای ایمنی در برابر ابتال به بیماری کرونا خبر داد و گفت: با همکاری دانشگاه 
علوم پزشکی بیش از سه هزار دز واکسن به پاکبانان شهر و نیروهای عملیاتی شهرداری که در گروه های پرخطر قرار دارند، تزریق می شود.قدرت ا... نوروزی اظهار 
کرد: با توجه به ماهیت شــغلی پاکبانان و نیروهای حمل زباله و مواجهه آنان با زباله ها و پسماندهای عفونی و گروه های پرخطر، برای پیشگیری از ابتالی این 
قشر زحمتکش به بیماری کووید ۱9، تزریق واکسن کرونا برای این گروه ها در دستور کار قرار گرفته است.وی خاطرنشان کرد: واکسیناسیون پاکبانان شهرداری 
اصفهان و کارگران سازمان پسماند برای ایمنی در برابر ویروس کرونا ازروز چهارشنبه آغازشد.شهردار اصفهان ادامه داد: به منظور پیشگیری از تجمع افراد با توجه 
به شرایط کرونایی، برای انجام واکسیناسیون سه محل در مناطق مختلف شهرداری در نظر گرفته شده است.وی تصریح کرد: پیش از این نیز تعداد ۱۲۳ نفر از 
کارکنان سالن تطهیر و امور متوفیان، رانندگان خودروهای حمل متوفی و نیروهای پاکبان آرامستان باغ رضوان واکسینه شدند که از این تعداد ۷9 نفر از آنها دز 

اول و دوم و ۴۴ نفر تنها دز اول واکسن را دریافت کردند که هنوز نوبت دز دوم واکسیناسیون این افراد فرا نرسیده است.
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در هفته ســوم طرح پویش »الــف – ب – ایران« 
در ســال 1400 بهره برداری از 8 پروژه  مهم صنعت 
آب و برق در قالب 6 طرح در اســتان های اصفهان 
،کرمانشاه و چهارمحال و بختیاری با حضور دکتررضا 
 اردکانیــان، وزیر نیــرو از طریق ویدئــو کنفرانس

 آغاز شد.
در ســومین هفته طرح پویش الف – ب – ایران و 
با حضور دکتررضــا اردکانیان وزیــر نیرو، مهندس 
غالمی معاون عمرانی استانداری اصفهان و جمعی 
از مسئولین محلی در سالن دکتر حسابی  ، همزمان 
با بهره بــرداری از چندین طرح صنعت آب و برق در 
سراسر کشــور، 5 پروژه برق منطقه ای اصفهان با 
اعتباری بالغ بر55 میلیارد تومــان به بهره برداری 
رســید .وزیر نیرو در این مراسم گفت: تا پایان سال 
1400 پویش هر هفته الف – ب ایــران را به صورت 
هفتگی جهت افتتاح 290 پروژه با سرمایه گذاری 66 
هزار میلیارد تومان برنامه ریزی کرده ایم تا مثل سال 

قبل این پویش به طور کامل انجام گیرد.
اردکانیان ادامه داد: در ســال 99 نیز به حمد خدا و 
تالش همکاران توانستیم تا نیمه مرداد 167 طرح با 
سرمایه گذاری44 هزار میلیارد تومان و از نیمه مرداد 
تا پایان سال نیز123 طرح با سرمایه گذاری 22 هزار 
میلیارد تومان را شامل پروژه های سد سازی، شبکه 
های اصلی آبیاری و زهکشی، تصفیه خانه، آبرسانی 
پایدار روستایی، نیروگاه های حرارتی و تجدید پذیر 
و ایجاد پست و خطوط انتقال برق را به بهره برداری 

برسانیم.
وی در پایان ســخنانش گفت: امســال با توجه به 
کاهش بارندگی ها، شرایط متفاوتی نسبت به سال 
گذشته خواهیم داشــت و 40 درصد نسبت به سال 
آبی گذشته کاهش داشته ایم که امیدوارم با همکاری 
مردم و دستگاه های اداری تابستان امسال را نیز با 

موفقیت پشت سر بگذاریم که البته این محدودیت 
با توجه به در مدار نبودن نیروگاه های برقابی شامل 

صرفه جویی در مصرف برق نیز می شود. 
در ادامه، مهندس غالمی معاون عمرانی استانداری 
اصفهان طی ســخنانی خطاب به وزیــر نیرو گفت: 
اقدام ارزشمند وزارت نیرو با طرح پویش الف- ب 
ایران هم موجب یک نظم و انظباط مستمر در برنامه 
ریزی برای افتتاح طرح های توسعه ای و عمرانی در 
این وزارتخانه شده و هم ایجاد انگیزه و رقابت سالم 
و سازنده را در سطح دستگاه های اجرایی استان ها 

به وجود آورده است.
غالمی افزود: تسریع در اتمام پروژه های نیمه تمام 
توســعه نیروگاه شــهید منتظری و تکمیل بخش 
بخار نیروگاه جنوب اصفهان کــه منجر به تولید 500 
مگاوات بــرق در اســتان خواهد شــد و ایجاد زیر 
ساخت موردنیاز مناطق صنعتی و صنایع کوچک در 
استان همچنین تامین سوخت با آالیندگی حداقل 
با توجه به شرایط آب و هوایی استان و اصالح نرخ 
نیروگاه هــای تجدیدپذیر و تولیــد پراکنده جهت 
ترغیب سرمایه گذاران در این بخش از دیگر مواردی 

است که احتیاج به توجه ویژه دارد .
معاون عمرانی استانداری اصفهان در پایان گفت: ما 
در آخرین طرح پویش روزهای پایانی سال گذشته 
شاهد آب شرب به 93 هزار نفر در روستاهای محروم 
اســتان بودیم که مراتب تشــکر اســتاندار و مردم 
شریف استان اصفهان را از شــما و همکاران تان در 

وزارت نیرو داریم.
در ادامه مهندس رسول موسی رضایی، مدیرعامل 
برق منطقه ای اصفهان  پروژه های قابل افتتاح این 
شرکت را در سومین هفته طرح پویش الف – ب – 
ایران به شرح ذیل اعالم کرد و گفت برای طرح های 
مذکور کــه دو طرح از آنها توســط بخش خصوصی 

سرمایه گذاری شده مبلغ 55 میلیارد تومان هزینه 
شده است.

موســی رضایی افزود: خط 4 مــداره 63 کیلوولت 
منشعب از پســت 400 به 63 کیلوولت هسنیجه به 
طول 20 کیلومتر مــدار و تعداد30 عدد دکل با هدف 
تامین برق پایدار و مطمئن برای مشترکین صنعتی 
و تغذیه پســت های 63 کیلوولت شهرک صنعتی 
علویجه، سیمان ســاروج، هســنیجه با هزینه ای 

معادل 15میلیارد تومان احداث شده است .
مدیرعامل برق منطقه ای اصفهان اذعان داشــت:  
پســت400 به 63 کیلوولت هســنیجه  با اعتباری 
معادل 320 میلیارد تومان در زمینی به مساحت 19 
هکتار با دو قسمت 400 و 63 کیلوولت در مجاورت 
شــهرک بزرگ صنعتی اصفهان ،یکی از پروژه های 
مهم و زیربنایی صنعت برق اصفهان اســت که دی 

ماه سال گذشته به بهره برداری رسید.
وی گفت: پســت مذکور یکی از 5 پســتی است که 

با اعتبار بانک توسعه اســالمی و با هدف افزایش 
پایداری شــبکه سراســری ،کاهش افــت ولتاژ 
مصارف صنعتی، تامین دیماند مصرفی متقاضیان 
ومشــترکین مناطق شــمال اصفهــان و افزایش 
قابلیت اطمینان برق رسانی به مشترکین و تغذيه 
ايســتگاه های 63 به 20 كيلوولت مورچه خورت 1، 
شــهرك بزرگ صنعتی 1 و2 ، هســنيجه، علويجه، 
آزادگان، سیمان ساروج و نورد لوله كاويان احداث 
شده  و برق ایستگاه مذکور از ورود و خروج خطوط  
400 كيلوولت نیروگاه شــهید منتظری-پست 400 

کیلوولت گلپايگان تامین می شود.
موسی رضایی، خط 4 مداره 63 کیلوولت منشعب 
از پســت 400 به 63 کیلوولت ســپاهان را دومین 
طرح این شــرکت معرفی کرد و گفت: این خط به 
طول 20 کیلومتر مــدار و تعداد30 عدد دکل با هدف 
تامین برق پایدار و مطمئن برای مشترکین صنعتی 
و تغذیه پســت های 63 کیلوولت جــاده نایین و 

الله هسنیجه با هزینه ای معادل 15میلیارد تومان 
احداث شده است .

وی اضافــه کــرد:  پســت 400 بــه230و400 بــه 
63كيلوولت سپاهان در مجاورت فرودگاه در شمال 
شــرق اصفهان در زمينــی به مســاحت 15  هكتار 
احداث شــده و با ظرفيت  800  مگاولت آمپر در سه 
سطح ولتاژ  400  ، 230  و 63  كيلوولت به عنوان يکی 
از بزرگ ترين ايستگاه های برق 400  كيلوولت منطقه 
و از پروژه های استراتژيك و ملی صنعت برق كشور 

محسوب می شود.
مدیرعامل برق منطقه ای اصفهــان ادامه داد:  اين 
پست شامل دو ترانسفورماتور 400 به 230 كيلوولت 
و دو  ترانســفورماتور  400  به 63 كيلوولت هر كدام 
با ظرفيت نامــی 200  مگاولت آمپــر ، دو فيدر خط  
400  كيلوولت  ،  4  فيــدر 230  كيلوولت ، 14  فيدر 
خروجی 63  كيلوولت اســت و  مجهز به  سيستم 
كنترل  DCS  بوده و در فروردین ماه ســال 93 به 

بهره برداری رسید .
موســی رضایی گفت: ســومین پروژه مورد افتتاح 
احداث 2 بــی 63 کیلوولــت در پســت 63 به 20 
کیلوولت فارسان در اســتان چهارمحال و بختیاری 
است که  تغذیه پست 63 به 20 کیلوولت دشتک و 
با هدف تامین برق پایدار برای مشترکین صنعتی و 
تجاری و تغذیه پست دشتک با هزینه ای معادل 9 

میلیارد تومان احداث شده است .
وی گفت: نیروگاه خورشــیدی طالخونچه با تولید 
یک مگاوات ســاعت انرژی الکتریکی به مساحت 
2 هکتار با تعداد 3 هزار و 200 پنل خورشیدی 325 
واتی به ظرفیت 75کیلووات  و اشتغال زایی 12 نفر 
مستقیم و 30 نفر غیر مستقیم  با هزینه ای بالغ بر 
8 میلیارد تومان توســط بخش خصوصی احداث 

شده است. 

موســی رضایی ادامــه داد: نیروگاه خورشــیدی 
زادافشار در شهرســتان تیران و کرون آخرین پروژه 
قابل افتتاح بود کــه با تولید یک مگاوات ســاعت 
انرژی الکتریکی و اشتغال زایی 12 نفر مستقیم و 30 
نفر غیر مستقیم با هزینه ای بالغ بر 8 میلیارد تومان 

توسط بخش خصوصی احداث شده است .
شایان ذکر اســت با راه اندازی نیروگاه های تجدید 
پذیر مذکور مقدار  یک میلیون متر مکعب ســوخت 
گاز طبیعی در سال صرفه جویی شده و  از انتشار 4 
هزار و 200 تن گازهای گلخانه ای در محیط زیســت 

جلوگیری می شود.
مدیرعامل برق منطقه ای اصفهان افزود: همچنین 
10 مگاوات دیگر شــامل یک نیروگاه خورشیدی 10 
مگاواتی تا پایان دولت دوازدهم در این اســتان به 
مرحله بهره برداری خواهد رسید که این عدد تا پایان 

سال 1400 به 22 مگاوات می رسد.
موســی رضایــی در پایان گفــت:  در حــال حاضر 
ظرفیــت نیروگاه هــای تجدیدپذیر احداث شــده 
در اســتان اصفهــان 28/94 مــگاوات اســت که 
این نیروگاه ها شــامل 45/14 مــگاوات نیروگاه 
خورشــیدی، 8/2 مگاوات نیروگاه برق آبی، 66/0 
مگاوات نیروگاه بــادی و 03/11 مگاوات ســامانه 
 هــای خورشــیدی محدود بــه ظرفیت انشــعاب 

مشترکین می شوند.
شــایان ذکر اســت تعداد نیروگاه های خورشیدی 
پشت بامی )کوچک مقیاس( نصب شده در استان 
اصفهان 579 ســامانه هســتند و پیش بینی می 

شوداین عدد تا پایان سال به 700 سامانه برسد.
کاهش آلودگی هوا از اصلی ترین مزایای استفاده از 
انرژی های تجدید پذیر است و این امر باعث کاهش 
تولید گازهای گلخانه ای که تاثیرات جهانی نیز دارد، 

خواهد شد.

در سومین هفته پویش »الف – ب- ایران« و با اعتبار 55 میلیارد تومان انجام شد؛

بهره بردارى از 5 طرح زیربنایى برق منطقه اى اصفهان

مدیر متالورژی ثانویه ناحیه فوالدســازی و ریخته گری مداوم شرکت فوالد 
مبارکه گفت: در سال 99 این واحد شاهد جهش تولید بود که با توجه به شرایط 
تحریمی قابل توجه است. سطح تولیدات این واحد در سال 98 نزدیک به 530 
هزار تن بود که این مقدار تا پایان سال 99 به بیش از 900 هزار تن افزایش یافت. 
همچنین در ســال قبل فارغ از این افزایش تقریبا دو برابری در تولید ساالنه، 
رکوردهای دیگری نیز به صورت ماهیانه به ثبت رسید. برای مثال در اسفندماه 
رکورد تولید ذوب های خاص در واحد RH به 80 هزار تن رســید که 2 هزار تن 
بیش از رکورد قبلی است.مدیر متالورژی ثانویه ناحیه فوالدسازی و ریخته گری 
مداوم شــرکت فوالد مبارکــه از افزایش تقریبــا دوبرابری تولیــدات واحد 
استراتژیک RH-Top در سال 99 خبر داد و گفت: عالوه بر رکورد تولید ساالنه 
، تولید ماهیانه این واحد نیز در ســال 99 جابه جا شد که دست یابی به سطح 

رکورد 80 هزارتنی در اسفندماه، آخرین رکورد این بخش محسوب می شود.
مسیب فتاح المنان درباره رکوردهای پی درپی این واحد در سال 99 اظهار کرد: 
آخرین رکورد این واحد مربوط به شــهریورماه سال قبل با تولید 637 هزار تن 
تختال در ماه بوده است. این میزان در اسفندماه به 660 هزار تن )رشد 23 هزار 
تنی نسبت به شهریورماه( افزایش یافت که رکورد جدیدی محسوب می شود.

وی افزود: این افزایش تولید در حالی است که شهریورماه 31 روز و اسفندماه 
30 روز است. بنابراین در این مدت معادل یک روز کاری بیشتر تولید کردیم. 
به بیان دیگر طی 30 روز به اندازه 32 روز تختال تولید شد. در کنار این افزایش 
تولید تختال رکوردهای روزانه هم وجود داشــته است، برای مثال طی دو روز 

پیاپی به ترتیب 138 و 140 ذوب )17 و 18 اسفندماه( به ثبت رسید.
مدیر متالورژی ثانویه ناحیه فوالدســازی و ریخته گری مداوم شرکت فوالد 
 »RH-top« مبارکه گفت: به عالوه، در قسمت متالورژی ثانویه واحدی به نام
وجود دارد که محصوالت استراتژیک برای صنایع استراتژیک نظیر صنعت نفت 
و گاز تولید می کند. برای مثال تولید محصوالت کم کربن به منظور استفاده در 
صنایع خودروسازی و محصوالت هیدروژن پایین برای استفاده در صنایع نفت، 

گاز و پتروشیمی بر عهده این واحد است.

فتاح المنان افزود: در سال 99 این واحد نیز شاهد یک جهش تولید بود که با 
توجه به شرایط تحریمی قابل توجه است. سطح تولیدات این واحد در سال98 
نزدیک به 530 هزار تن بود که این مقدار تا پایان سال 99 به بیش از 900 هزار تن 
افزایش یافت. همچنین در سال قبل فارغ از این افزایش تقریبا دو برابری در 
تولید ساالنه، رکوردهای دیگری نیز به صورت ماهیانه به ثبت رسید. برای مثال 
در اسفندماه رکورد تولید ذوب های خاص در واحد RH به 80 هزار تن رسید که 

2 هزار تن بیش از رکورد قبلی است.
وی خاطرنشــان کرد: رکوردهای سال قبل با شــرایطی به دست آمد که هیچ 
تجهیز جدید یا توسعه ای در ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم فوالد مبارکه 
نداشتیم و تنها به واسطه افزایش بهره وری و راندمان کاری به رکوردهای فوق 
دست یافتیم. از اواخر سال 98 بالغ بر 30 پروژه بهبود فرآیند انجام شد که همه 

در دست یابی به رکوردهای فوق موثر بوده است.
مدیر متالورژی ثانویه ناحیه فوالدســازی و ریخته گری مداوم شرکت فوالد 
مبارکه گفت: در ســال 99 شــرکت فوالد مبارکه و در رأس آن مدیر عامل این 
شــرکت تحت تحریم قرار گرفت و به همین دلیل تامیــن متریال از خارج با 
مشــکالت زیادی همراه بود. بنابراین قطعات موردنیاز بومی ســازی شد؛ اما 
از آنجا که تامین کنندگان داخلــی از تجربه کافی برخوردار نبودند، عمر قطعات 
بومی سازی شده در ابتدا کوتاه بود، ولی در اواسط سال 99 با افزایش عمر این 
قطعات، عالوه بر افزایش راندمان فرآیندها، تامین کنندگان داخلی نیز تقویت 

شده به سطح کیفی قابل رقابت با کشورهای تامین کننده خارجی رسیدند.
وی درباره تاثیر کرونا بر تولید این بخش نیز اظهار کرد: عالوه بر مسائل فوق، در 
سال قبل با بیماری کرونا مواجه شدیم که مشکل جدیدی بود و نگران بودیم با 
تاثیر بر نیروی انسانی، سطح تولید را تحت تاثیر قرار دهد و حتی باعث توقف 
تولید شود؛ اما با سیاست های کالن و خوبی که در سطح مدیریت عالی سازمان 
برنامه ریزی و اجرا شد و همچنین پشــتیبانی خوبی که برای تامین ماسک و 
متریال بهداشــتی و پروتکل های ابالغی به پرســنل انجام گرفت، با کمترین 

مشکل به این اهداف دست یافتیم.

دومین نشســت ثبت و تدوین خاطــرات ایثارگران آبفای اســتان اصفهان 
برگزارشد.در این نشست که باحضور مســئوالن حوزه هنری اصفهان و دفتر 
فرهنگ و مطالعات پایداری برگزارشــد درخصوص چگونگی شناســایی و 
انتخاب ایثارگران، انجام مصاحبه و ضبط خاطرات، فراخوان ارســال عکس 
و اسناد و برگزاری شــب خاطره گویی، بحث و تبادل نظر به عمل آمد.رییس 
حوزه هنری اصفهان در این نشست تصمیم آبفای استان اصفهان برای ثبت 
و تدوین خاطرات ایثارگران شرکت را کاری بسیار ارزشمند عنوان کرد و گفت: 
یکی از کارهایی که پس از انتشــار این کتاب باید صورت پذیرد تدوین کتابی 
جامع به نقش شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در دوران دفاع مقدس 
است.مجتبی شاه مرادی افزود: بدون شک آبفای اصفهان نقش ارزنده ای 
در مناطق عملیاتی و پشــت جبهه ایفا کرده که باید در قالب کتاب، نمایشگاه 

عکس و فیلم مستند تهیه و به عالقه مندان عرضه شود.

مدیر مرکز خدمات حوزه های علمیه منطقه کاشان در مراسم انعقاد تفاهم نامه 
همکاری های مشــترک مرکز خدمات حوزه های علمیه کاشــان و شرکت آب 
وفاضالب کاشــان ضمن قدردانی از تالش های شــبانه روزی آبفای کاشان در 
مدیریت و تامین آب شرب شهروندان کاشان، گفت: موضوع آب یکی از مباحث 
مهم در سطح کشور است و کاهش نزوالت جوی، بحران کم آبی و خشکسالی، 
نبود الگوی مناسب مصرف و رشد چشمگیر جمعیت شهر ها ترویج مصرف بهینه 
آب را ضروری می کند.حجت االسالم میثم یوسفی با اشاره به اینکه جایگاه آب 
در دین مبین اسالم از قداست خاصی برخوردار است، افزود: خداوند متعال در 
مهم ترین معجزه آسمانی خود 63 مرتبه از آب تحت عناوین و معانی گوناگونی 

یاد کرده است.
حجت االسالم یوســفی ادامه داد: ائمه جمعه و امامان جماعات از تریبون این 
دو جایگاه می توانند با یادآوری بر جایگاه معنــوی آب، صرفه جویی و نهادینه 
ســازی مصرف صحیح، مصرف آب را از منظر فرهنگ اعتقادی و مذهبی برای 
مردم تشریح کنند.مدیر مرکز خدمات حوزه های علمیه منطقه کاشان مصرف 
90 درصدی آب در بخش کشــاورزی را تاسف بار دانســت و افزود: نخستین 
برنامه ای که با هدف صرفه جویی آب در بخش کشاورزی می تواند کاربردی و 
راهگشا باشد، حرکت به سمت استفاده از روش های مکانیزه و اجرای طرح های 
نوین آبیاری در صنعت کشت است.حجت االســالم یوسفی با اشاره به بحران 
خشکسالی و تنش آبی در منطقه گفت: نقش جامعه روحانیت در فرهنگ سازی 
و مدیریت مصرف بهینه آب موثر است و مردم می توانند ضمن جلوگیری از هدر 
رفت آب و آموزش آن به فرزندان خود شاکر و قدردان نعمت های خداوند باشند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب کاشان نیز گفت: مدیریت مصرف آب به عنوان 
یک موضوع مهم و اساسی شهرستان مطرح اســت و دستگاه های آموزش و 
پرورش، مراکز علمی و دانشگاهی، حوزه های علمیه، پایگاه های بسیج و رسانه ها 

می تواند بسترمناسبی برای ارائه آموزش های مرتبط با فرهنگ سازی مدیریت 
مصرف بهینه آب باشند.محمدرضا اســدی افزود: انجام فعالیت های فرهنگی 
تبلیغی شامل برگزاری مسابقات وجشنواره های فرهنگی، تولید محتوا در ارتباط 
با ارتقای آگاهی عمومی نســبت به وضعیت منابع آبی منطقه و همکاری های 
مشترک با سازمان ها توانسته با وجود افزایش تعداد مشترکین درسال های اخیر 

کاهش پنج درصدی مصرف مشترکین را به همراه داشته باشد.
به گفته وی، کاشان از نظر جغرافیایی در اقلیمی خشــک وکم باران واقع شده 
و هرســاله نگرانی هایی بابت بحران کم آبــی در حوزه هــای خانگی، صنعت 
وکشــاورزی وجود دارد که این بیم وهراس در سال جدید وبه دنبال کاهش 50 
درصدی بارندگی ها بیشتر شده است.اسدی با اشــاره به جایگاه ویژه وخاص 
طالب و روحانیون معظم میان شهروندان، آنان را سفیران مصرف بهینه در جامعه 
دانست و افزود: طی سال های متوالی شاهد همکاری سازنده ای از طرف ائمه 

جماعات در راستای فرهنگ سازی مصرف بهینه آب در سطح منطقه بوده ایم.
رییس هیئت مدیره شرکت آب و فاضالب کاشان وآران کاهش متوسط بارندگی 
بلند مدت در منطقه را هشداری برای تشدید شرایط کم آبی در سال زراعی پیش 
رو دانست و تصریح کرد: در شرایطی که متوسط بارندگی در کشور 250 میلیمتر 
است این میزان در کاشــان به 125 میلیمتر کاهش یافته است، از این رو اگر 
صرفه جویی، آموزش و فرهنگ سازی مصرف صحیح وبهینه وجود نداشته باشد 
منطقه درگیر بحران شدید کم آبی خواهد شد.اسدی با بیان اینکه متوسط سرانه 
مصرف درکشور هایی با میانگین 800 میلیمتر در سال فقط به ازای هر نفر روزانه 
100 لیتر است یادآور شد: برخی از شــهروندان با این تصور که منابع تامین آب 
آشامیدنی نامحدود بوده ویا هزینه ناچیزی صرف تصفیه و انتقال آن می شود، 
اقدام به هدر دادن آن می کنند واین استفاده غیر اصولی سرانه مصرف روزانه هر 

شهروند کاشانی را به میزان 200 لیتر افزایش داده است.

مدیر متالورژی ثانویه ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم شرکت فوالد مبارکه تشریح کرد:

جزییات افزایش تولید در واحد استراتژیک RH-Top فوالد مبارکه
 برگزاری دومین نشست انتشار کتاب خاطرات ایثارگران

 آبفای اصفهان

مدیر مرکز خدمات حوزه های علمیه کاشان مطرح کرد:

نقش موثر روحانیت در زمینه فرهنگ سازی مصرف بهینه آب
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