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 آگهی تجدید فراخوان مناقصه  
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روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اصفهان  م الف:1127597

تولید کنندگان اصفهانی زیر منگنه تامین مواد اولیه و رقابت با کاالهای وارداتی؛

موانع دست ساز بر سر راه تولید
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 جای صدقات امن است 
98 درصد صندوق های صدقات در اصفهان ایمن سازی شد؛
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 شهردار اصفهان خبر داد:

کمک ٥٠٠ میلیون تومانی 
شهرداری اصفهان برای 

آزادی زندانیان

مدیر تولید فوالد شرکت فوالد مبارکه خبر داد:

ثبت رکورد تولید 7۰۰ هزار تن 
تختال در فوالد مبارکه؛

 تالش برای کاهش وابستگی 
ایران به واردات ورق های فوالدی

جریمه ۵۰۰ هزار و یک 
میلیون تومانی ۲۰ هزار 

خودرو 
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 نماینده اصفهان در شورای عالی
 استان ها:

دولت برای کشاورزان 
چاره اندیشی کند

4

کمبود آب در بخش های آب شرب، 
کشاورزی و دامداری چهارمحال ؛

کاهش ۱7 درصدی 
بارندگی در بام ایران

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 

چهار شنبه 8  اردیبهشت ۱۴۰۰ 
 ۱۵  رمضان  ۱۴۴۱ 

 ۲8 آوریل ۲۰۲۱
 شماره 3۲39

8 صفحه
قیمت: ۱۰۰۰ تومان

شرکت آب منطقه ای اصفهان در نظر دارد طراحی، ساخت، نصب و پشتیبانی )EPC( سیستم مکانیزه اتوماتیک اشغال جمع کن سد رودشت را از 
طریق مناقصه عمومی با شرایط و مشخصات زیر به پیمانکار واجد صالحیت واگذار نماید. لذا از مناقصه گرانی که تمایل به حضور در مناقصه فوق را 
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مناقصه دو مرحله ای است.
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اسناد مناقصه مشخص خواهد شد.
مناقصه گران واجد شرایط مطابق شرایط قید شده در سامانه ستاد )SETADIRAN.IR( مهلت دارند از طریق این سامانه نسبت به دریافت اسناد 
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نوبت دوم
 شرکت آب 

منطقه ای اصفهان

والدت امام حسن مجتبی )ع( را تبریک می گوییم
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القدس العربی چاپ لندن نوشــت: با وجود انکارها، منابع عربی تاکید می 
کنند که در تاریخ نهم ماه جاری،  نشستی در پایتخت عراق بین ریاض و تهران 
انجام شده است.به گزارش »انتخاب«، در ادامه این مطلب آمده است: پیش 
از نشست مذکور، نخست وزیر عراق به عربستان سفر کرده و به نظر می رسد 
یک هیئت امنیتی ایرانی نیز در بغداد بوده که پیامی را به طرف سعودی رسانده 
و همچنین یک دیدار نزدیک نیز در همان روز در بغداد با هیئت امنیتی از اردن و 
مصر صورت گرفته است. پیش از تمام این اتفاقات، در ابتدای سال، مذاکراتی 
بین مسئوالن ایران و دســتگاه های اطالعاتی امارات انجام شده و الکاظمی 
پس از آن با ولی عهد سعودی محمد بن سلمان تماس گرفته تا موافقت ایران 

با برگزاری نشستی با حضور هیئت سعودی در بغداد را اعالم کند.
مذاکرات شامل چهار عنصر اصلی شده، اول، پرونده یمن و قدرت گرفتن حوثی 
ها که حاال در شرایط پیش روی در جبه مأرب هستند و دوم، پرونده لبنان، که 
شاهد یک فروپاشی و تجزیه تهدید کننده است، سوم، پرونده توافق هسته ای 

ایران و مذاکرات وین و چهارم، امنیت آبهای خلیج فارس.
برگزاری نشست در بغداد، نشان دهنده موفقیت الکاظمی و همچنین نیاز ایران 
و عربستان به واسطه ای قابل قبول برای هر دو کشور است، امری که نخست 

وزیران سابق عراق از ان برخوردار نبودند.
عالوه بر این، برگزاری نشست نشان می دهد دو طرف ایرانی و سعودی در روند 
سیاست هایشان در لبنان و یمن و همچنین در سوریه و عراق نیاز به نوعی راه 

حل نیاز دارند.
پیوند مشترکی که باعث حرکت ایران و عربســتان به سمت مذاکره و امکان 
صلح شده، نگرانی دو طرف در مورد اوضاع دو میدان عربی مهم است. در حالی 
که به نظر می رســد حوثی ها در یمن پیشرفت داشته و تالش ها برای توقف 
آنها شکست خورده، این مسئله عنصر اول در برنامه های ریاض است. نگرانی 
تهران هم متمرکز بر شرایط هم پیمانش حزب ا... در لبنان و افزایش تحریم 

های بین المللی علیه آن است.
در ضمن، نمی توان موضع دولت جدید آمریکا را نادیده گرفت، آنچه که باعث 
تضعیف موضع نظامی و سیاسی ریاض در یمن شده و تهران را به سمت تغییر 
اوضاع نظامی و سیاسی در برخی مناطق نفوذ خود سوق داد. مادامی که تحول 
بزرگی در توازن های نظامی و سیاسی ایجاد نشود، امور می توانند به سمت 
آتش بس در یمن، در مقابل ایجاد راهی برای ورود مستقیم یا غیر مستقیم 

حزب ا... در حکومت لبنان حرکت کند.

نخستین واکنش »ظریف« به انتشار فایل صوتی
محمدجواد ظریف در حساب شخصی اینستاگرامش صوتی را منتشر کرد. او در این صوت می گوید: 
»معتقدم کاری به تاریخ نداشته باشید، چون خطاب به تاریخ می گویم؛ خیلی نگران تاریخ نباشید. 

نگران خدا و مردم باشید.«

انتقاد سردار کوثری از ظریف؛

 می خواهند روابط ایران و روسیه را خراب کنند
مشاور ســابق فرمانده کل ســپاه در مصاحبه با روزنامه اعتماد در واکنش به حواشی انتشار فایل 
مصاحبه ظریف، می گوید که دیپلماسی از میدان جدا نیســت.کوثری در این باره می گوید: آقای 
ظریف در بخشــی دیگر از این فایل صوتی از نقش روســیه در گرایش جمهوری اسالمی به سوی 
فرستادن نیروی زمینی به سوریه می گویند. زمانی که بچه های ما آنجا بودند، روسیه نبود. حاج قاسم 
رفت با آقای پوتین صحبت کرد و برای او توضیح داد که وضعیت به چه صورت است. بله، یک تعداد 
از روسیه مستشار نظامی بودند ولی این حرف ها به نظر من جز اختالف انداختن میان ایران و روسیه 

نتیجه دیگری ندارد. این حرف ها و نظراتی است که معموال شب انتخابات منتشر می شود. 

رجایی:

 احمدی نژاد قصد حصر هاشمی را داشت
مشاور آیت ا... هاشمی خطاب به احمدی نژاد می گوید: آقای احمدی نژاد! تو خودت همان کسی 
هستی که تیم تشریفات وزارت خارجه و ریاست جمهوری را توبیخ کرد چون »نیازف« رییس جمهور 
ترکمنستان، به اصرار خودش با آقای هاشمی مالقات کرده بود. آقای احمدی نژاد دیکتاتور کوتوله ای 

است که فکر می کرد می تواند آقای هاشمی را در حصر نگه دارد.

مسیح مهاجری:

 نه رییس جمهور روحانی برای کشور مناسب است نه نظامی
مسیح مهاجری در روزنامه جمهوری اسالمی نوشــت: روحانیون در زمان زیادی از چهار دهه عمر 
نظام جمهوری اسالمی عهده دار مسئولیت اول اجرایی کشور بودند و بهتر است مدتی این مسئولیت 
برعهده افراد غیرروحانی باشد. نظامیان هم اگر قدرت اجرایی و سیاسی را تحویل بگیرند اوال روحیه 
نظامی گری را بر عرصه سیاسی کشور مستولی می کنند که به هیچ وجه به صالح نظام نیست و ثانیا 
بسیار بعید است حاضر شوند قدرت را به دیگران برگردانند. بنابراین، به صالح کشور نیست این دو 

طایفه در انتخابات ریاست جمهوری 1400 کاندیدا شوند. 

عباس عبدی:

انجام مصاحبه »ظریف« اساسا اشتباه بود
عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت:انتشار نوار آقای ظریف که همزمان با مذاکرات وین است، از 
اهمیت خاصی برخوردار شده است. متاسفانه اجرای این گفت وگو در قالب طرح تاریخ شفاهی نه 
فقط غیرعلمی بود، بلکه غیرمعقول هم بود. علت آن بسیار روشن است. بازتاب گسترده این سخنان 
نشــان می دهد که موضوعات آن به تاریخ نپیوسته اند و همچنان در سیاســت و امور روزمره زنده 
هستند.کدام یک از موضوعات مورد بحث ظریف به تاریخ پیوسته است؟ برجام؟ اصول و راهبرد 
روابط خارجی؟ هواپیمای اوکراینی؟ اختالفات و تنش های داخلی؟ همه اینها موضوعات در دستور 
کار سیاست هستند و نمی توان آن را در قالب بی طرفی تاریخی بیان کرد. به همین علت ظریف نیز از 

بیان نکات بسیاری پرهیز کرده است. پس اصل چنین طرحی اشتباه بوده است.

سیاستکافه سیاست

القدس العربی گزارش داد:

جزییات بیشتر از مذاکرات ایران و عربستان در بغداد 

»الکاظمی« در انتخابات آتی عراق نامزد نمی شود
یک منبع نزدیک به نخست وزیر عراق فاش کرد که او قصد شرکت در انتخابات آتی را ندارد.

یک منبع نزدیک به مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق در گفت وگو با شبکه خبری روسیا الیوم 
فاش کرد: الکاظمی تصمیم گرفته در انتخابات  پارلمانی پیش رو شرکت نکند و این تصمیم را از 

مدت ها قبل گرفته و حاال آن را قطعی کرد.
 این منبع گفت: تیم سیاسی الکاظمی و دفترش و نزدیکان او هرگز در انتخابات پارلمانی شرکت 
نخواهند کرد و هیچ حزب سیاسی تحت حمایت و یا حامی او و یا با اسم او وجود نخواهد داشت. 
منبع یاد شده افزود: دولت فعلی در نتیجه یک بحران اجتماعی تشکیل شده و رقیبی انتخاباتی 

نیست.
 

اعزام ۶50 نیروی تازه نفس آمریکایی به افغانستان
درحالی که قرار اســت روند خروج نظامیان خارجی از افغانســتان تا چند روز آینده آغاز شــود، 
مقامات ارشد نظامی آمریکایی از اعزام ۶۵0 نیروی تازه نفس به این کشور خبر می دهند.مقامات 
ارشــد نظامی آمریکا اعالم کردند که پنتاگون در حال ایجاد یک نیــروی ۶۵0 نفره برای اعزام به 

افغانستان است تا از نیروهای درحال خروج از این کشور محافظت کنند.
به گزارش »سی ان ان«، اعزام این نیروها، درحالی که تنها چند روز به آغاز جدول زمان جدید برای 
خروج نیروها از افغانســتان باقی مانده است، چند روز پیش توســط »لوید آستین« وزیر دفاع 
آمریکا تایید شده و این اقدام برای تســهیل خروج نیروها انجام می  شود.روز یکشنبه نیز ژنرال 
»اســکات میلر« فرمانده نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان در یک کنفرانس خبری درباره 
تاریخ آغاز خروج نیروها گفت: اکنون همه نیروهای ما در حال آماده سازی برای بازگشت هستند.

هالکت بازرس ویژه نیروهای هادی در مأرب
ســرتیپ عادل القمیری؛ بازرس ویژه نیروهای هادی در درگیری های شدید جبهه مأرب کشته 
شده است. منابع آگاه به العالم گفتند بازرس ویژه نیروهای هادی به نام سرتیپ عادل القمیری 
طی درگیری های شدید جبهه مأرب کشته شــده و اطالعی از سرنوشت محمد المقدشی، وزیر 

دفاع او در دست نیست.
گفتنی اســت؛ نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن در ادامه پیشــروی به سوی مرکز شهر 
مأرب، چند نقطه راهبردی دیگر از جمله »تومة العلیا« را آزاد کرده اند و از مرکز شــهر مأرب تنها ۵ 

کیلومتر فاصله دارند، یعنی در دو کیلومتری ورودی های این شهر قرار دارند.

 مخالفت تل آویو با برگزاری انتخابات در 
قدس اشغالی

یک روزنامه قطــری گزارش داد که تل آویو به تشــکیالت خودگردان فلســطین ابــالغ کرده که 
برگزاری انتخابات در قدس اشغالی را نمی پذیرد.منابع خبری،گزارش دادند که تل آویو مخالفت 
 خود را با برگزاری انتخابات فلســطین در قدس اشــغالی به تشــکیالت خودگردان فلســطین 

اعالم کرده است.
برخی منابع به روزنامه »العربی الجدیــد« در این خصوص گزارش دادند که »غســان علیان«  
هماهنگ کننده کابینه رژیم صهیونیســتی در اراضی اشــغالی به »حسین الشــیخ« وزیر امور 
مدنی تشــکیالت خودگردان به صورت شــفاهی ابالغ کرده اســت که تل آویو برگزاری انتخابات 
در قــدس اشــغالی را نمی پذیرد.بر اســاس این گــزارش، بهانــه تل آویو برای عــدم پذیرش 
 برگــزاری انتخابــات، عدم تشــکیل کابینه بــرای تایید تصمیم برگــزاری انتخابــات در قدس

 بوده است.

خبر روز

جان کری به مصاحبه اخیر ظریف 
واکنش نشان داد:

صحت ندارد!
وزیــر امورخارجه ســابق آمریــکا گزارش ها 
مبنی بر اینکه او در گذشته اطالعاتی را درباره 
حمالت هوایی رژیم صهیونیستی به سوریه 
در اختیــار ظریف قــرار داده اســت، رد کرد.

جان کری، وزیر امورخارجــه آمریکا در دوران 
ریاســت جمهوری باراک اوباما طی پیامی در 
حساب کاربری خود در توئیتر هرگونه گفت وگو 
با محمدجواد ظریف، وزیر امورخارجه کشورمان 
درباره حمالت هوایی رژیم صهیونیســتی به 
ســوریه را رد کرد.کری در پیام خود نوشــت: 
می توانم به شــما بگویم که این روایت و این 
اتهامات بدون تردید نادرســت اســت. هرگز 
چنین چیزی رخ نداده اســت، چه زمانی  که 
من وزیر امورخارجه بــودم و چه از آن پس.به 
تازگی یک فایل صوتی از مصاحبه محمدجواد 
ظریف، وزیر امورخارجه کشورمان منتشر شده 
است که او در آن می گوید که جان کری، وی را 
در جریان حمالت هوایی رژیم صهیونیستی به 
منافع جمهوری اسالمی در سوریه قرار داده بود.

در پی انتشار فایل صوتی مصاحبه ظریف، یک 
سناتور جمهوری خواه آمریکا گفت که اگر این 
اظهارات صحت داشته باشد، جان کری باید از 
سمت خود استعفا دهد یا اینکه رییس جمهور 
آمریکا او را عزل کند.جان کری در حال حاضر 
نماینده ویژه رییس جمهور آمریکا در امور آب 
و هوایی است. سعید خطیب زاده ،سخنگوی 
وزارت امور خارجه کشــورمان نیز در نشست 
هفتگی خود با خبرنگاران داخلی و خارجی در 
پاسخ به سوال ایسنا در ارتباط با فایل منتشر 
شده از آقای ظریف و مباحثی که در این فایل 
مطرح شده و انتشار برخی از تحلیل ها مبنی 
بر اینکه این فایل از سوی وزارت خارجه منتشر 
شده و یا اینکه انتشار این فایل به معنای پایان 
آینده سیاسی ظریف است، تاکید کرد: آنچه که 
منتشر شده از ابتدا یک مصاحبه نبوده و قرار 
هم نبوده یک مصاحبه باشد، یک گفت وگوی 
رسانه ای هم نبوده اســت و یک گفت و گو در 
چارچوب های معمول و محرمانه ای است که 

در داخل دولت انجام می شود.

اخبار

روزنامه جوان نوشت: ساعات پایانی ۲۹ فروردین 
1400 خبری تلخ و مهم در ایران منتشــر شد. سردار 
ســیدمحمد حجازی، جانشــین فرمانده نیروی 
قدس سپاه چشم از جهان فروبست.هنوز دقایقی از 
انتشار این خبر نگذشته بود که گمانه زنی ها در مورد 
»علت« درگذشت او شــروع شد. بررسی شایعات 
منتشر شــده در این مصداق خاص، می تواند عالوه 
بر رشد ســواد رســانه ای، برای موارد مشابه الگوی 
مناسب تری از کار رسانه ای را پیش روی ما قرار دهد.

در موضوع ســردار حجازی اکتفا به »عارضه قلبی« 
برای بیان علت درگذشــت در خبر اولیه اشتباه بود. 
پس از خبر اولیه هم، روابط عمومی سپاه اطالعیه ای 
صادر کرد تا بــه مردم بگوید که جانشــین فرمانده 
نیروی قدس ســپاه درگذشته است. به سیاق همه 
بیانیه هایی از این دست، ۹۹ درصد محتوای بیانیه به 

بیان کیستی و سابقه کار سردار حجازی پرداخته بود 
و فقط در یک خط، بیان شده بود که: »در اثر عارضه 
قلبی به درجه رفیع شهادت نائل آمد و به خیل عظیم 
شهیدان پیوســت« و آیا انتظار این است که مردم 
و هر مخاطب دیگری، از خودش نپرســد که چطور 
»عارضه قلبی« و »شهادت« با هم جمع شده است؟ 
خیلی ساده است که این ســوال برای مردم پیش 
بیاید که دلیل این عارضه قلبی چه بوده که از وصف 
»شهادت« استفاده می شود؟ و سوال مهم تر افکار 
عمومی این است که مگر چه اتفاقی افتاده که به ما 
نمی گویند؟اطالعیه نویسی ها باید تغییر کند. اطالعیه 
برای اعالم یک خبر درگذشــت، باید در مورد همین 
خبر اصلی، یعنی چرایــی و چگونگی فوت صحبت 
کند. اینکه ســردار چه کــرده، باید در مــوارد بعدی 
بیان شود. اطالعیه فوت، بیانیه معرفی فرد، آن هم 

سرداری شناخته شده نیست. توجه کنید که اگر آن 
اطالعیه شامل نکات زیر می بود که سردار در ساعت 
فالن حالش بد شــده، به بیمارســتان فالن منتقل 
شده، عملیات احیا جواب نداده و در نهایت در ساعت 
فالن درگذشته و نظر تیم پزشکی در مورد علت اصلی 
فوت فالن است. این مدل بیان جزئی، اعتمادآفرین 
است و از دست به دست شدن شایعات و دادن بهانه 
دست رســانه های بیگانه هم پیشــگیری می کند.

سوم؛ نشر توئیت فرزند شهید همت نادرست بود و 
بدون هماهنگی هم زده شد و بعد گرچه حذف شد، 
اما تاثیر خود را در آشفتگی خبری آن شب گذاشت.

انتقاد روزنامه اصولگرا از نحوه اطالع رسانی درگذشت سردار حجازی؛

 فوت یا شهادت؟

آمریکا:

 »ظریف« نکته سری را فاش نکرد
ایرنا نوشت: سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در کنفرانس خبری مواضع این کشور را درباره رخ دادهای اخیر از جمله انتشار یک فایل صوتی از اظهارات وزیر امور 
خارجه ایران تشریح کرد. ند پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه این کشور در کنفرانس خبری در پاسخ به این سوال که چه نظری راجع به فایل صوتی منتشر شده 
از اظهارات محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران دارد که در آن درباره نقش سپاه پاسداران ایران در سیاست خارجی ایران و تالش روسیه در دوران مذاکرات 
هسته ای در دولت اوباما برای کارشکنی در مذاکرات هسته ای مطرح شده است، گفت: ما درباره چیزهایی که ادعا می شود درز کرده اند نظری نمی دهیم. طبعا، 

نمی توانیم صحت و دقت آن را تایید کنیم و بنابراین قصد ندارم مستقیما درباره آن چیزی که در آن نوار ضبط شده است نظری بدهم. 

سازمان امنیت سوئد: 

 ایران تهدیدی برای امنیت
 ملی ماست!

سازمان امنیتی سوئد در گزارش ســاالنه ۲0۲0 خود 
نام ایران را در کنار روســیه و چین به عنوان مهم ترین 

تهدیدهای امنیت ملی این کشور مطرح کرده است.
به گزارش عصرایران، در گزارش ساالنه ۲0۲0 سازمان 
امنیتی سوئد که در 8۶ صفحه منتشر شده، ۲۵ صفحه 
مربوط به تهدیدهای مســتقیم ناشی از فعالیت های 
ایران، چین و روســیه علیه امنیت ملی سوئد است و 

نام ایران 14 مرتبه در این گزارش به میان آمده است.
در این گزارش ســاالنه مهم ترین چالش های امنیت 
ملی سوئد در سال گذشته )۲0۲0( مطرح شده است. 
ســرویس امنیتی سوئد همه ســاله گزارشی ساالنه 
منتشر می کند که حاوی اطالعاتی در مورد مهم ترین 
زمینه های فعالیت آن از جمله فعالیت ضد جاسوسی 
و ضد تروریستی است. در گزارش های ساالنه، جدی 
ترین تهدیدات امنیتی سوئد در سال گذشته و چالش 
هایی که در آینده با آن روبه رو خواهد شد، مورد بحث 
قرار می گیرد.در تازه ترین گزارش ســاالنه ســازمان 
امنیتی سوئد 14 بار نام ایران برده شده و ادعا می شود 
عملیات جمهوری اسالمی ایران در خاک سوئد بسیار 
بیشتر شده اســت. این گزارش می گوید در حالی که 
ایران به جمع آوری اطالعــات در حوزه های صنعتی، 
تحقیقاتی و دانشگاهی سوئد می پردازد، هدف اصلی 
فعالیت های اطالعاتی ایران، جمع آوری اطالعات از 
مخالفان ایرانی مقیم سوئد است.این گزارش مدعی 
شده در سال های گذشته سوئد به محلی برای عوامل 
اطالعاتی ایران تبدیل شــده و جاسوســی و حمالت 
تروریستی از خاک ســوئد برنامه ریزی شده است. 
اخیرا »اســدا... اســدی« دیپلمات ایرانــی با حکم 
دادگاهــی در بلژیک به اتهام های  تروریســتی به ۲0 
ســال حبس محکوم شد.بر اســاس ادعای گزارش 
ساالنه سازمان امنیتی ســوئد، پلیس آلمان پس از 
دستگیری اسدی، دفترچه ای از او ضبط کرد که در آن 
مالقات های خود را با ماموران اطالعاتی ایران در ۲8۹ 
مکان مختلف در 11 کشور اروپایی یادداشت کرده بود، 
از جمله کشورهای نام برده شده در این دفترچه، سوئد 

بود که ثابت کرد ایران در سوئد عوامل عملیاتی دارد.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 

رئیس هیئت مدیره شرکت کهن راهان سپاهان )سهامی خاص( 

شرکت کهن راهان سپاهان )سهامی خاص(
ثبت شده به شماره 4۶880 اصفهان

و شناسه ملی 102۶0۶49501
بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام  )سهامداران( محترم و یا نماینده تام االختیار آنها دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق 
العاده که در تاریخ 1400/02/20 ، ساعت 10 صبح  روز دوشنبه ، درمحل شرکت واقع در اصفهان -خیابان رزمندگان -کوچه گلشن -کوی بهار- کوچه 

اقاقیا -آخر کوچه سمت راست پالک 2 تشکیل می گردد، حضور به هم رسانید.

   دستورات جلسه:
1- تعیین وضعیت حق امضا

2- انتخاب و تعیین سمت هیئت مدیره
3- انتخاب بازرس

4- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار
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نمایندهاصفهاندرشورایعالیاستانها:

دولت برای کشاورزان چاره اندیشی کند
نمایندهاصفهاندرشــورایعالیاستانهاگفت:تجمعاتکشــاورزاناصفهانیبامراعاتتمامجوانب
سیاسی،امنیتی،حفظنظامانجاممیشود.دولتبایدحتمامشکالتکشاورزانراموردتوجهقراردهدو
برطرفکند.اعتراضاینقشرصنفیومربوطبهشغلشاناستوبههیچعنوانسیاسیوموارددیگری
نمیتواندباشد.حسنعلیمبینینژاددراینبارهاظهارداشت:ریاستصنفکشاورزاندراستاناصفهان
اعالمکردهبودکهدوشنبههمینهفتهبرایاحقاقحقوقکشــاورزان،اینگروهبهسویسدزایندهرود
راهپیماییخواهندکردواینموضوعبااطالععواملسیاسی،انتظامیونظامیانجامشد.نمایندهمردم
اصفهاندرشورایعالیاستانهاادامهداد:درحالحاضردادستانیاصفهانقولدادهپروژهبنوبروجن
راموردبررسیقراردهد،اماخواستههایدیگرکشاورزانشاملدادنحقابهواجرایمصوبه9مادهایدر
اینرابطههنوزاجرایینشدهاست.عضوشورایعالیاستانهاعنوانکرد:دراینشرایطسختاقتصادی
دولتبایدبرایکشاورزاناستاناصفهانچارهایبیندیشد.بایددرمدیریتآبدقتبیشتریکندووقتی
کمبودآبدراستانوجوددارد،نبایدهمینآبرادربخشهایدیگراستفادهکند؟چگونهاستکهازآب
زایندهرودبرداشتهایغیرقانونیمیشودوباپمپاژآبرابرداشتمیکنند.ویگفت:مردمیکهچندقرن
استازحقابهخوداستفادهمیکردنددرحالحاضراجازهبرداشتازآنراندارندوبعددولتتخصیصهای
جدیدیبرایحقابهکشــاورزانقائلمیشــود.مبینینژادادامهداد:اینتجمعبامراعاتتمامجوانب
سیاسی،امنیتی،حفظنظامانجامشد.مامعتقدیمدولتبایدحتمامشکالتکشاورزانراموردتوجه
قراردهد.اعتراضاینقشرهمکامالصنفیومربوطبهشغلشاناستوبههیچعنوانسیاسینیست.

یککارشناسبالکچین:

اصالح قیمت رمز ارزها، گذراست
یککارشناسبالکچینگفت:اصالحاینروزهایرمزارزهاکهمهمتریندلیلآناعالمافزایشمالیات
توسطرییسجمهورآمریکاست،گذرابودهواینبازارآیندهروبهرشدیراخواهدداشت.سپهرمحمدی
دررابطهباریزشهایاخیربازاررمزارزهااظهارکرد:ایناصالحتحتتاثیرافزایشمالیاتیاســتکه
رییسجمهورآمریکاپیشبینیکردهاستبهنظرمیرسداینمهمتریندلیلبنیادیریزشهایاخیر
رمزارزهاست.ویافزود:بهطورکلیبهنظرمیرسدبازیگرهایبزرگهمچونشرکتهایتسالوتوئیتر
واخیرابرخیازدولتهادرحالورودبهبازیبیتکوینورمزارزهاهستندودرواقعنگرانیهایسرمایه
گذارانآمریکاییازتعیینمالیاتتوسطبایدنگذرابودهووروداینبازیگرانبزرگتاثیربیشتریدر
رونداینبازاردارد.اینکارشناسبالکچینگفت:ورودشرکتهایسرمایهگذاریبزرگآمریکاییو
برخیازبانکهایمرکزیبهاینبازارازجملهمهمتریندالیلیاستکهمیتواندمنجربهرشداینبازار
شودوایناصالحزودگذراست.محمدیتصریحکرد:ازنظربنیادی،بازیگرهایبزرگهمچناندرحال
افزایشسرمایهخوددربیتکوینهســتند،تعدادبازیگرانبزرگروبهافزایشاست.اینبازیگران
تقاضایبازارراافزایشدادهودرنهایتعملکردآنانمنجربهافزایشقیمتدراینبازارخواهدشد.

رییسکمیتهبازرگانیایرانوژاپن:

تحریم ها مانع گشودن »ال سی« است
رییسکمیتهمشترکبازرگانیایرانوژاپنگفت:اعدادمختلفیبین۲تا۵میلیارددالربرایپولهایبلوکه
شدهایراندرژاپنگفتهمیشود؛امابااطمیناننمیشودمیزاندقیقآنراگفتوبایداینموضوعراازوزارت
نفتپرسید.مافکرمیکنیمحدود۲تا۳میلیاردتومانپولبلوکهشــدهدرژاپنوجودداشتهباشد.بهرام
شکوریدرموردوضعیتتجارتایرانوژاپنوهمچنینآخرینوضعیتپولهایبلوکهشدهایراندراین
کشوراظهارکرد:بیشترپولهایبلوکهشدهایرانمربوطبهصادراتنفتاستکهبهخاطروجودتحریمهاو
همچنینعدمپذیرشFATFقادربهبازپسگیریآننبودیم.درواقعمشکلFATFباعثشدهکهدرانتقال
پولمشکلایجادشودوبنابراینعالوهبرتحریمهاموضوعFATFدربالکبودنپولهایایرانموثراست.

خبر روز

سخنگویاتحادیهآجیلفروشاناصفهان:

گرانی تخمه توجیه ندارد
سخنگویاتحادیهخوارباروآجیلفروشاناصفهانگفت:اکنونآخرفصلاستوبارنووجودنداردوممکن
استبرخیازتخمههابهکیفیتومقدارابتدایفصلوجودنداشتهباشد؛اماباتوجهبهعبورازشبعید
وکاهشتقاضاگرانیتخمهتوجیهندارد.علینوریدررابطهباافزایشقیمتتخمهاظهارکرد:همهانواع
تخمهدرسالجدیدافزایشقیمتداشتهاست،باوجوداینکهقیمتدالرکاهشیبودهقیمتتخمههای
خارجیافزایشیافتهوتخمههایکدووگلآفتابایرانینیزافزایشقیمتداشتهاست.ویافزود:تخمه
هندوانهنیزگرانشدهاست،هرکدامبین۱۰تا۲۰درصدنسبتبهپیشازتعطیالتنوروزافزایشیافته،
بهعنواننمونهقیمتعمدهتخمهگلآفتابخارجیکهاز۴۸هزارتا۵۲هزارتومانبودهاستاکنوناز۵۵
هزارتومانشروعمیشود.تخمهکدوگوشتیاز۸۰تا9۰هزارتومانبودهاکنوناز9۰تا۱۰۰هزارتوماناست.
سخنگویاتحادیهخوارباروآجیلفروشاناصفهانگفت:همانطورکههمهاقالممصرفیدرکشورمابدون
علتگرانمیشودقیمتتخمهنیزافزایشیافتهاست.اکنونآخرفصلاستوبارنووجودنداردوممکن
استبرخیازتخمههابهکیفیتومقدارابتدایفصلوجودنداشتهباشد؛اماباتوجهبهعبورازشبعیدو
کاهشتقاضاگرانیتخمهتوجیهندارد.نوریافزود:قیمتآجیلتغییرینداشتهاستآجیلفعالمصرفی
ندارد،شبعیدمصرفآجیلبیشترازتخمهاستامابعدازعیدمصرفتخمهافزایشمییابد.افزایش

قیمتآجیلبهدلیلآنکهزیادخریدوفروشنمیشودمحسوسنیست.

امامجمعهقهجاورستان:

تاسیس شهر کفش، مشکل تولیدکنندگان را حل می کند
امامجمعهقهجاورستانگفت:یکیازصنایعمطرحشهرستانبخشتولیدکفشاستکهباهمکاری
شهرداریکارهایخوبیرابرایاحیایاینصنعتبومیانجامدادهایم.حجتاالسالمقاسمیاظهار
کرد:باتوجهبهاینکهبعضیازتولیدکنندگانکفشازقشرضعیفجامعههستند،امامشاهدهمیکنیم
کفشهایبرخیازنشــانهایتجاریمعروفراکهدربازارباقیمتهایباالییبهفروشمیرسد،
اینافرادتولیدمیکنندولیخودشــانازفروشاینکفشهاعاجزهستندچراکهقدرتمانوربرای
عرضهمحصوالتشانراندارند.برایهمینبسیاریازداللهاکفشتولیدکنندههایقهجاورستانرابا
یکسومقیمتبازارخریداریمیکنندودرازایهمینمبلغکمنیزچکطویلالمدتبهتولیدکننده
میدهند.ویخاطرنشانکرد:باتاسیسشهرکفشدرقهجاورستاناینموضوعتاحدیحلمیشود
کهالبتهدرپیچوخممشکالتاداریبرایاینکارهستیم.بروکراسیمشکلیاستکهمادرکلکشور
داریموبرخیازاداراتبهجایتسهیلدرامرتولیدبهدنبالسنگاندازیجلویپایتولیدکنندههستند.

برداشت ۷20 تن گل محمدی از باغستان های آران و بیدگل 
مدیرجهادکشــاورزیآرانوبیدگلگفت:۷۲۰تنگلمحمدیطییکماهگذشتهازگلستانهای
شهرستانآرانوبیدگلبرداشتشدهاست.مصطفیآبانی،بااشارهبهآغازفصلبرداشتازاواسط
فروردینمــاهدربخشهایمختلفشهرســتانآرانوبیدگلاظهارکرد:شــهرهایآرانوبیدگل،
ابوزیدآباد،سفیدشهرونوشآبادوروستایبخشمرکزیازمناطقمهمکشتگلمحمدیدرآران
وبیدگلاست.ویسطحزیرکشتگلمحمدیدراینشهرستانرا۱۸۰هکتاراعالمکردوگفت:ازهر
هکتاربهطورمتوسطچهارتنگلتربرداشتشد.مدیرجهادکشاورزیآرانوبیدگلاضافهکرد:گلهای
برداشتشدهازمزارعدر۳۰مرکزفرآوریسنتیوصنعتیاینشهرستانتبدیلبهگالبناب،اسانس،
مرباوگلخشکمیشود.آبانیخاطرنشانکرد:باتوجهبهنیازآبیپایینوهمچنینمقرونبهصرفه
بودنکاشتگلمحمدیچندسالیاستکهدربینکشاورزانشهرستانرواجیافتهاستوپیش
بینیمیشودباتوجهبهاستقبالکشاورزانسطحزیرکشتاینمحصولتاسالآیندهبه۳۰۰هکتار
برسد.ویدرادامهتصریحکرد:برایحمایتازکشاورزانگلکار،خریدتوافقیگلازمرحلهکاشتتا

تولیدمحصولوفرآوریآندراینشهرستانانجاممیشود.

کافه اقتصاد

اخبار

استانداراصفهان:

 تسهیالت مالی، بیمه ای
  و مالیاتی به صنوف متاثر 

از کرونا اعطا شود
استانداراصفهانگفت:الزماستتسهیالتمالی،
بیمهایومالیاتیبهکسبوکارهاوواحدهای
صنفیکهازدورانشیوعویروسکرونا،متاثرو
تعدادیازآنهاتعطیلشدند،اعطاشود.عباس
رضاییدرجلسهستاداستانیمقابلهباکرونادر
دانشگاهعلومپزشکیاصفهان،اظهارکرد:برخی
ازواحدهایصنفیمانندگردشگریدراستان
اصفهاندردورانکرونابسیارآسیبدیدندو۱۳
تا۱۴ماهتعطیلبودند،امــاصبوریوهمراهی
آنهادررعایتمحدودیتهابســیارارزشمند
است.ویبابیاناینکهدرصداشغالهتلهای
اصفهاندرنوروزامســالکمتراز۱۰درصدبود،
اظهارکرد:باتوجهبهمشکالتومسائلپیش
آمدهبرایواحدهایصنفیمختلفپیشــنهاد
مابهســتادملیمدیریتکروناایناســتکه
تسهیالتمالی،بیمهایومالیاتیبرایکسب
وکارهایمتاثرازایندوراندرنظرگرفتهشود.
رضایی،یکیدیگــرازپیشــنهادهایاصفهان
بهســتادملیمدیریتکرونارابررسیمجدد
گروههایشغلیوتجدیدنظروتفکیکمشاغل
عنوانواضافهکرد:برخیازگروههایاقتصادی،
اجتماعــیومذهبیمیتواندبــارعایتدقیق
شیوهنامههایبهداشتیفعالیتداشتهباشند.
ویهمچنینبابیــاناینکهاصفهــانبهدلیل
قرارداشــتندرچهارراهارتباطیکشوروشرایط
ویژهایکهداردخواهاناختیاراتخاصیاست،
تصریحکرد:اینروزهــابحثویروسجهش
یافتههندیمطرحاســتوبرایپیشگیریاز
شیوعآنبایدهمهسفرهایزمینیبهسیستان
وبلوچستان،خراسانجنوبیوخراسانرضوی
لغوشوددرغیراینصورتدچارمشکلخواهیم
شد.اســتانداراصفهاندیگرپیشنهادهایاین
اســتانبهســتادملیمدیریتکروناراایجاد
ســایتیکپارچهباتوجهبهبرگزاریانتخابات
خــرداد۱۴۰۰وکارمضاعــففرمانداریهــاو
همچنینسامانهایبراینظارتکاملبررعایت
شــیوهنامههایبهداشــتیومحدودیتهای

کروناییعنوانکرد.

مدیــرتولیدفوالدشــرکتفوالدمبارکهبااشــاره
بهعزمجدیفوالدمردانفــوالدمبارکهدرتحقق
رکوردهایپیدرپیومختلفگفت:دســتیابیبه
رکوردتولید۷۰۰هزارتنتختــالدرفروردینماه
ســالجاریبابرنامهریزیدقیقوانعطافپذیر
وبهوســیلهشناســاییوبهبودنقاطقابلبهبود
تجهیزاتوسیستمانجامشد.اینافزایشتولید
گامموثریدرراســتایکاهشوابستگیکشوربه

وارداتورقهایفوالدیبهشمارمیرود.
عباسمحمدیدرگفتوگوباخبرنگارایراســین،
دربارهرکوردتولید۷۰۰هزارتنفوالدخامدرناحیه
فوالدسازیوریختهگریمداومفوالدمبارکهاظهار
کرد:برنامهریزیبرایتولید۷۰۰هزارتنتختالدر
کلیهالیههایکاریناحیهفوالدســازیازلحظات
ابتداییآغازفروردیــنماه۱۴۰۰،انجــاموتمام
تالشهابراجرایبرنامهروزبهروزتولیدمتمرکز
شد.ویافزود:درادامهنقاطقابلبهبودسیستم،
شناساییشــدهوراهحلهایتقویتوبهبوداین

نقاطتعیینواجراشد.برایمثالوقتیمشخص
شدعرضماشــینهایریختهگریپاییناست،
هر۵ماشــینآمادهبهکارشــدند.ازطرفیآماده
،LF،سازیتجهیزات)کوره،ماشینریختهگری
جرثقیل(بهصورتهمراستا)استریمالین(انجام
شدتازمانآمادهسازیتجهیزاتکاهشیابد.این
مسئلهباعثشدزمانهاییکهتجهیزاتخارجاز
فرآیندتولیدهستند)Poweroftime(،کاهش
یابدوســرویسوتعمیراتتجهیزاتبرایحفظ

آمادگیآنهانیزبهترانجامشود.
مدیــرتولیدفوالدشــرکتفــوالدمبارکــهاظهار
کرد:بهعالوهبرنامهریزیانجامشــدهازقابلیت
انعطافپذیــریالزمنیزبرخورداربــود.بهعبارتی
اگرتجهیزیبهصورتاضطراریمتوقفمیشد،
تجهیزاتمتناظر،بــاالوپاییندســتآنهمبا
سرعتوبهصورتاســتریم)جویباری(متوقف
میشــدوبرنامههایآمادهســازیبهتجهیزات
متوقفشدهتغییرمییافتتاروندتولیدحداکثر

شود.
بــهعــالوهبرنامهریزیمشــخصشــدهنیزبه
برنامههایکوچکتردرهرشیفتتقسیمشد.در
نتیجهپرسنلهرشیفتانگیزهالزمبرایدستیابی
بهمیزانبرنامهتولیدازپیشتعیینشــدهدرآن
شیفتراداشــتند.ایناقداماتدرمجموعباعث

شدتافوالدسازیشاهدثبترکوردتولید۷۰۰هزار
تنتختالدریکماهشود.

محمدیادامهداد:همچنینتالشمیشــدتادر
۲۰روزابتداییماه،حجمقابــلتوجهیازبرنامه
تولیدیباتعمیراتسبکتجهیزاتپوششداده
شــودوطی۱۰روزباقیماندهتعمیراتاساســی
صورتگیردتاتجهیزاتبرایتولیــددرماهآینده

آمادهباشد.
ویخاطرنشــانکرد:افزایش6۵هزارتنیتولید
تختالتوســطواحدفوالدســازیوریختهگری
مداومشرکتفوالدمبارکه،مادهاولیهبرایتولید
بیشاز6۳هزارتنکویل)ورقفوالدی(رافراهم
میکندکهدرراســتایکاهشوابستگیکشوربه
وارداتورقهــایفوالدی،گامموثریبهشــمار

میرود.
مدیرتولیدفوالدشــرکتفــوالدمبارکــهبابیان
اینکهمیــزانتولیدتختالدرناحیهفوالدســازی
اینشــرکتدرفروردین6۳6،99هــزارتنودر
اسفندماهسال66۲،99هزارتنبودهاست،اظهار
کرد:انگیزهباالییدرهمهپرســنلفوالدســازی
برایتحققرکوردهایمختلفوجــوددارد.البته
حمایتهاییکهتوسطمدیرعاملوسایرمدیران
ارشــدفوالدمبارکهازاینبخشانجامشدنیزدر

دستیابیبهاینرکوردمهمموثربود.

مدیرتولیدفوالدشرکتفوالدمبارکهخبرداد:

ثبت رکورد تولید ۷00 هزار تن تختال در فوالد مبارکه؛
 تالش برای کاهش وابستگی ایران به واردات ورق های فوالدی

وز عکس ر

تولید کنندگان اصفهانی زیر منگنه تامین مواد اولیه و رقابت با کاالهای وارداتی؛

موانع دست ساز بر سر راه تولید

امسالقراراستتولید،مانعزداییشود. مرضیه محب رسول
تقریباهرکسسررشتهایازتولیدداشته
باشدمیداندکهیکیازپردستاندازترینبخشهایاقتصادایرانبه
رغمتمامتالشهاووعدههایدادهشدههمینبخشتولیداست.انواع
قوانیندستوپاگیر،رانتبازیوبروکراسیهایاداریبهتولیدکنندگان
اماننمیدهد.ازدستاندازهایداخلیکهبگذریم،صادراتوواردات
همباریدیگربرشانههایتولیداست.بخشیکهبهدلیلسودآوریباال
برایبرخیکنترلآنبسیارســختوپرهزینهخواهدبود؛امادرنهایت
یکیازموثرترینراههابرایحمایتازتولیدداخلتنظیمهمینمبادی
ورودیوخروجیکاالییکشوربرایکمکبهتولیدهدفمنداست.اصفهان
ازجملهقطبهایتولیدوصنعتکشوراستکهدرکنارگستردگیصنایع
بههماناندازههمباچالشهایمختلفدستبهگریباناست؛یکیاز
اینمواردصادراتمواداولیهموردنیازصنایعاستاناست.سنگآهن
یکیازشناختهشدهتریناینمواردبودهکههرچنددرسالهایاخیربا
وضعبرخیازقوانیناندکیکنترلشد؛اماهمچنانتامینبرخیصنایع
بامشکلمواجهاست.حاجیدلیگانی،نمایندهاصفهاندرمجلسدر

اینرابطهگفت:یکیازمشکالتصنایعاصفهانوسایراستانها،تامین
مواداولیهاست،امابرخیازذینفعانبهجایاینکهنیازداخلراتامین
کننداقدامبهصادراتآنمیکنند.حسینعلیحاجیدلیگانیبااشارهبه
لزومثباتقوانینبرایرونقتولیداظهارداشت:افرادیکهدرعرصهتولید
واردمیشوندبایدازثباتدرقوانیناطمینانحاصلکنندتابدانندکهبا
تغییراتناگهانیمتضررنمیشوند.عضوهیئترییسهمجلسبااشارهبه
اینکهاصفهانقطبصنعتیکشوراست،تصریحکرد:یکیازمشکالت
صنایعاصفهانوسایراستانها،تامینمواداولیهاستامابرخیازذی
نفعانبهجایاینکهنیازداخلراتامینکننداقدامبهصادراتمیکنندو
اینامردرتولیدکشورمشکلایجادمیکند.ویادامهداد:بایدتسهیالت
ویژهایمانندرفعموانعبیمهومالیاتبرایتولیدکنندگاندرنظرگرفتو
البتهبایدبانکمرکزینیزدرراستایحمایتازآنهاوساماندهیسرمایه
درگردشاقدامکند.حاجیدلیگانیبرخیازمقرراتمحیطزیستویا
تامیناجتماعی،جهادکشاورزی،راهوشهرسازیو...رامانعتولیدکشور
دانستوافزود:ظرفیتهایبسیاریدرکشوردراینحوزههاوجوددارد
؛امابایدبهدرستیجهتگیریشوندتادرمسیرتولیدقرارگیرندالبتهبا

نظارتصحیح،عملبهقانونوبرقراریضمانتاجرایی،اینموانعرفع
شدنیاست.آنسویماجراتولیدکنندهپسازتامینمواداولیهبایدباز
همدغدغهفروشوبازگشــتسرمایهخودراداشــتهباشدآنهمدر
شرایطیکهوارداتبیرویهبسیاریازکاالهاعمالتوانرقابتراازتولیدات
داخلیگرفتهاست.برخیازمحصوالتدرحالیواردمیشودکهدربرخی
ازکشورهابهخصوصچین،حمایتازتولیدوبرنامهریزیهایدقیق
عمالقیمتتمامشدهمحصوالترابهشــدتپایینمیآورد.درمقابل
کاالیایرانیبامشکالتتخصیصارزوتامینمنابعدرشرایطاقتصادی
کنونیگرانترتولیدمیشودودراینبازارنابرابرالبتهبازاررابهکاالهای
چینیواگذارمیکند.اینموضوعگالیهیکیدیگرازنمایندگاناصفهانرا
درپیداشتهاست.طغیانی،سخنگویکمیسیوناقتصادیمجلسدر
اینزمینهگفت:کارخانهپلیاکریلاصفهانمیتواند6۰درصدنخموردنیاز
فرشهایماشینیکشورراتامینکند،اماشــاهدوارداتبیرویهاین
محصولبهجایحمایتازتولیدهســتیم.مهدیطغیانیبااشــارهبه
زمینههایرونقتولیدوتحققشعارسالاظهارداشت:متاسفانهاقدام
جدیبرایخودکفاییدرتولید،اززمانابالغسیاستهایکلیاقتصاد
مقاومتیازسویدولتبرداشتهنشدهاست.ویافزود:براینمونهاگر
درگذشتهتولیدنهادههایدامیرادرکشورآغازمیکردیماکنونبهجای
وابستگیبهخودکفاییرسیدهودرپیگرانیمرغوتخممرغبامشکل
روبهرونمیشــدیم.سخنگویکمیســیوناقتصادیمجلسشورای
اسالمیبااشارهبهمثالدیگریدراینارتباطتصریحکرد:نخاکریلمورد
نیازفرشهایماشینیباوجوداینکهدرکارخانهپلیاکریلاصفهانتولید
وحدود6۰درصدنیازکشــوررتامینمیکند؛امابخــشعمدهایازآن
وارداتیاســت.طغیانیبابیاناینکهدرحالحاضــر۳۴قانونمهمو
اساسیدراصل۴۴وجوددارد،گفت:ازظرفیتبسیارخوباینقوانین
درراستایتولیداستفادهنشدهوبهعبارتیاینقوانیناجرانشدهاندکه
برایدولتسیزدهمیکفرصتاستثناییبهحسابمیآید.سخنگوی
کمیسیوناقتصادیمجلسشورایاسالمیازدیگرمواردتحققشعار
سالورونقتولیدراتسهیلامورمجوزدهیواصالحبروکراسیهایاداری
عنوانکردوافزود:اینموارددرقانوناساسیذکرشده؛امامتاسفانهبه
آنعملنمیشودوبایداینموارددرسازمانهابیشترتوجهوالبتهنظارت
شــودتامتخلفانازاینقوانینمجازاتشــوند.طغیانیگفت:قوانین
دیگریمانندقانونبهبودمستمرمحیطکسبوکار،قانونرفعموانعتولید
رقابتپذیروقانونحداکثراستفادهازتوانمندیداخلینیزموجوداست
کهاگراجراییشوندبرفضایتولیدکشوراثرگذارهستند؛لذابایدبخش

نظارتیمجلسبهشکلاحسندراینزمینهعملکند.

کارگاه سنتی و صنعتی 
پخت زولبیا و بامیه

زولبیــاوبامیهیکیازشــیرینیهایاصیل
ایرانیاستکههرســالهدرایامماهمبارک
رمضــاندرشــهرهایمختلفایــرانطبخ
میشودودراغلبسفرههایافطارجادارد.
پختزولبیاوبامیهدرماهمبارکرمضانرونق
پیدامیکندبهطوریکهکارگاههایشیرینی
پزیدراینماهبیشــترفعالیتخودرابرای

تهیهزولبیاوبامیهاختصاصمیدهند.
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رشد 239 درصدی صادرات در چهارمحال و بختیاری

مدیرکل گمرک چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: در سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها، صادرات کاال 
از گمرک چهارمحال و بختیاری به کشورهای مختلف با افزایش ۳۷۱ درصدی در وزن و ۲۳۹ درصدی در 
ارزش نسبت به مدت مشابه سال قبل روبه رو بوده است. اسماعیل ا...دادی افزود: حدود ۷۰۰۰ تن کاال به 
ارزش بیش از چهار میلیون و ۵۰۰ هزار دالر از استان به کشورهای مختلف صادر شده است.مدیرکل گمرک 
چهارمحال و بختیاری یادآور شد: در لیست کشورهای مقصد صادراتی، اسامی کشورهایی همچون اسپانیا، 

اتریش، چین و ... به چشم می خورد که این امر بیانگر رونق صادرات در نخستین ماه سال بوده است.

افتتاح پد اورژانس هوایی در چهارمحال و بختیاری
همزمان با ششــمین روز از هفته ســامت، پد بالگرد اورژانس هوایی در سه بیمارســتان چهارمحال و 
بختیاری افتتاح شد.رییس اورژانس و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: این سه پد در 
بیمارستان های تامین اجتماعی فرخشهر، ولی عصر )عج( بروجن و شهدای لردگان افتتاح شد.محمد 
حیدری، مجموع اعتبار هزینه شده برای افتتاح این سه پد را ۳۵۰ میلیون تومان اعام و افزود: پد اورژانس 
هوایی بیمارستان تامین اجتماعی فرخشهر با اعتباری بالغ بر ۲۰۰ میلیون تومان و پد های بیمارستان های، 
ولی عصر )عج( بروجن و شــهدای لردگان به ترتیب با اعتباری بالغ بر ۵۰ و یکصد میلیون تومان به بهره 
برداری رسید.وی با اشاره به نیاز مبرم استان به بالگرد اورژانس هوایی با توجه به سخت گذر بودن برخی 
مناطق استان به ویژه در دو شهرستان کوهرنگ و اردل، گفت: از زمان استقرار مجدد بالگرد در استان تاکنون 
۱۲ ماموریت هوایی برای انتقال بیمار و مادر باردار انجام شده است.رییس اورژانس ۱۱۵ استان خاطرنشان 

کرد: پد بالگرد اورژانس هوایی بیمارستان های اردل، ناغان و فارسان نیز در دست ساخت است.

بهزیستی چهارمحال و بختیاری به دانش آموزان خدمات 
رایگان ارتوپدی می دهد

مدیرکل بهزیستی چهارمحال و بختیاری گفت: تمامی مشکات مرتبط با ارتوپدی، قلبی و ترمیمی 
دانش آموزان زیر ۱۸ سال، در قالب طرح زنجیره امید و در صورت نیاز، با انجام عمل جراحی رایگان 
درمان و رفع خواهد شــد.نرگس عســگری تاکید کرد: سال گذشــته ۱۴ دانش آموزان زیر ۱۸ سال 
چهارمحال و بختیاری در قالب طرح زنجیره امید درمان شــدند.وی افزود: بهزیســتی اســتان ۲۰ 
میلیارد ریال برای خریداری وسایل کمک توانبخشی در سال گذشته اختصاص داد و انجام خدمات 
دندان پزشکی برای جامعه هدف زیرمجموعه بهزیستی، پرداخت کمک های موردی برای دانش آموزان 
نیازمند و خرید تبلت و وسایل معیشتی از سوی بهزیستی چهارمحال و بختیاری طی یک سال اخیر 
انجام شده است.وی یادآور شد: در صورت نیاز، دانش آموزان نیازمند می توانند خدمات دندان پزشکی 
خود را با قیمتی ارزان تر در مراکز طرف قرارداد با بهزیستی استان دریافت کنند. چهارمحال و بختیاری 

دارای بیش  از ۲۱۳هزار دانش آموز در ۱۰ شهرستان است.

 آمار نهایی کاندیداهای شورای شهر و روستا در استان،
 به زودی اعالم می شود

دبیر هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسامی شهر و روستای چهارمحال و بختیاری گفت: 
تایید صاحیت کاندیداهای شوراهای اسامی شهر و روســتا در مرحله نهایی خود قرار گرفته و در 
روزهای هشتم یا نهم اردیبهشت ماه لیست نهایی از سوی فرمانداری ها اعام خواهد شد.اسفندیار 
شفیعی ادامه داد: استعامات از نامزد های انتخابات گرفته شده و تعدادی رد صاحیت شده اند و 
به آن ها اطاع رسانی شده است.وی خاطرنشــان کرد: بنای احراز صاحیت کاندیداهای انتخابات 
شوراهای اســامی در هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اســامی شهر و روستای استان، 

پیگیری دقیق، کارشناسی و استعام از سوی دستگاه های قضایی و امنیتی است.

بام ایرانخبر خوان

کمبود آب در بخش های آب شرب، کشاورزی و دامداری چهارمحال وبختیاری؛

کاهش ۱۷ درصدی بارندگی در بام ایران
بارش ها در اســتان چهارمحال و بختیاری از ۱۲ سال گذشته تاکنون 
روند کاهشی به خود گرفته اســت و هر ساله بارندگی در این استان با 
کاهش مواجه می شود.کاهش بارش ها موجب خشکسالی و خارج 
شدن بسیاری از اراضی کشــاورزی از زیر کشت شده است.مدیر کل 
هواشناسی چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: میزان بارندگی سال 
زراعی جاری چهارمحال و بختیاری نســبت به میانگین سال زراعی 
گذشــته ۱۷ درصد کاهش دارد.مهران چراغ پور با بیان اینکه میانگین 
وزنی بارندگی ســال زراعی جاری چهارمحال و بختیاری ۳۷۶ میلی 
متر ثبت شده اســت، گفت: منطقه کوهرنگ پر بارش ترین منطقه و 
بروجن کم بارش ترین منطقه چهارمحال و بختیاری گزارش شده اند.

وی با بیان اینکه این استان در فصل زمستان ۱۳۹۹ نسبت به میانگین 
بلندمدت با کاهش ۴۴ درصدی بارش مواجه شده است، اظهار داشت: 
بارش قابل توجهی در زمستان سال گذشته انجام نشد.چراغ پور با بیان 
اینکه چهارمحال و بختیاری رتبه سوم کشور در کاهش بارش ها به خود 
اختصاص داده اســت، عنوان کرد: در ســال زراعی جاری شهرستان 
کوهرنگ با کاهــش ۳۲۰ میلی متــری بارش مواجــه بود.مدیر کل 
هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: در سال گذشته 
۲۳ درصد مساحت استان دچار خشکسالی خفیف و باالی ۵۵ درصد 
نیز دچار خشکسالی شدید شده است.استاندار چهارمحال و بختیاری 
چندی پیش در نشست ســتاد پیشــگیری، هماهنگی و فرماندهی 
عملیات پاســخ به بحران در چهارمحال و بختیاری با اشاره به گزارش 
سازمان هواشناسی در خصوص کاهش بارش ها در استان، اظهار کرد: 
رتبه ســوم در کاهش بارش ها بزرگ ترین بحران در سال ۱۴۰۰ است 
و این استان با کمبود در بخش های آب شرب، کشاورزی، دامداری و 
… مواجه خواهد شد.اقبال عباسی گفت: خشکسالی در سال جاری 

می تواند مشکات بسیار زیادی در استان ایجاد کند.
وی افــزود: پیش بینی های الزم بــرای تامین آب شــرب در مناطق 
مختلــف چهارمحــال و بختیاری باید در دســتور کار اعضای ســتاد 
پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران قرار بگیرد 

تا دچار بحران اجتماعی نشویم.
عباســی تاکید کرد: مناطق بحرانی در چهارمحال و بختیاری که برای 
تامین آب در سال ۱۴۰۰ با مشکل در آن ها مواجه می شویم، شناسایی 
و همچنین برنامه ای برای ســازگاری با کم آبی تدوین شــود و تامین 

اعتبارات الزم نیز برای این موضوع در دستور کار قرار بگیرد.
منابع آب بخش کشــاورزی در چهارمحال و بختیــاری کاهش یافته 

است

رییس جهاد کشــاورزی چهارمحــال و بختیاری با اشــاره به اینکه 
خشکسالی هر ساله در چهارمحال و بختیاری تشدید می شود، گفت: 
میزان بارش ها در این استان سال به ســال با کاهش مواجه است و 
هم اکنون کاهش بارش ها موجب کاهش آب بخش کشــاورزی در 
این استان شده است.عطا ا... ابراهیمی ادامه داد: کاهش منابع آب 
کشــاورزی به وضوح با خشک شدن چشــمه ها و قنات ها و کاهش 
آبدهی چاه های آب و کاهش دبی آب رودخانه در این استان مشاهده 
می شود.وی با بیان اینکه برای حفظ اشتغال پایدار در بخش کشاورزی 
باید به سمت استفاده بهینه از منابع آب کشاورزی برویم، عنوان کرد: 
توسعه تجهیزات آبیاری نوین در اراضی کشاورزی به عنوان مهم ترین 
اقدام در راستای استفاده بهینه از آب باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد.

رییس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه هم اکنون 
بیش از ۶۷ هزار هکتار از زمین کشــاورزی چهارمحال و بختیاری به 
سیستم آبیاری نوین مجهز شــده اند، گفت: یک هزار و ۸۰۴ هکتار از 
زمین های کشــاورزی این اســتان در سال گذشته به شــبکه آبیاری 
نوین تجهیز شــد.وی عنوان کرد: تجهیز یک هزار و ۸۰۰ هکتار از اراضی 
کشاورزی چهارمحال و بختیاری به شبکه آبیاری نوین در سال جاری 
در دستور کار قرار گرفته است.رییس جهاد کشــاورزی چهارمحال و 
بختیاری تصریح کــرد: الیروبی ۶۰ قنات و احداث ۱۰۰ هکتار شــبکه 

آبیاری و زهکشــی، توســعه کانال های انتقال آب و… از مهم ترین 
برنامه ها در سال جاری برای تامین منابع آب بخش کشاورزی است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری نیز 
بیان کرد: خشکسالی و کاهش بارش ها بخش کشاورزی چهارمحال 
و بختیاری را با کمبود منابع آب مواجه کرده است.حسین برزگر گفت: 
از مهم ترین برنامه ها در راستای حفظ اشتغال پایدار بخش کشاورزی 
توسعه کشت گیاهان با نیاز آبی پایین از جمله گیاهان دارویی است.
وی تاکید کرد: توســعه کشــت گیاهان دارویی در این استان با توجه 
به نیاز آبی پایین می تواند زمینه اشــتغال پایدار بخش کشــاورزی را 
فراهم کند و جهاد کشاورزی در این زمینه سرمایه گذاری می کند.وی 
با اشــاره به اینکه کاهش منابع آب کشاورزی اجازه کشت بسیاری از 
گیاهان با نیاز آبی باال را در سطح اســتان نمی دهد، ادامه داد: ترویج 
فرهنگ کشــت گیاهان دارویی در چهارمحال و بختیاری مورد توجه 
قرار گرفته و حرکت کشــاورزان در این مســیر می تواند زمینه را برای 
افزایش درآمد آنها فراهــم کند.صرفه جویــی در مصرف آب بخش 
کشاورزی، بهره گیری از تجهیزات آبیاری نوین و تغییر الگوی کشت، 
سه راهکار اصلی و مهم است که در شرایط فعلی خشکسالی می تواند 
زمینه را برای حفظ اشــتغال پایدار در بخش کشاورزی چهارمحال و 

بختیاری فراهم کند.
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تحدید حدود عمومی

2/18 آگهی تحدید حدود عمومی امالک بخش 19 ثبت اصفهان - حوزه 
ثبت ملک کوهپایه

پیرو آگهی های نوبتی و  به موجب ماده 14  قانون ثبت اســناد و امالک 
تحدید حدود امالک واقع در بخش 19حوزه  ثبت کوهپایه به شرح ذیل  

صورت  می گیرد :
1- ابنیه واقع درمزرعه برزآباد  تحت شماره123 - اصلي بخش19  ثبت 

اصفهان و فروعات آن بشرح آتی
70  فرعي: غالمرضا هاشمی فرزند حســن  و زهرا قاسمی  فرزند حیدر 
هر کدام نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 

694/85 متر مربع 
در روز شنبه یکم خرداد ماه 1400

2- ابنیه واقع در سسن آباد  توابع جبل  تحت شماره139 - اصلي بخش19  
ثبت اصفهان و فروعات آن بشرح آتی

172 فرعي: علی اصغر جعفری جبلی فرزند محمد ششدانگ یکدرب خانه 
به مساحت 32 /233 متر مربع

173 فرعی: احســان بالنیان فرزند حسین ششــدانگ یکدرب خانه به 
مساحت 208/02 متر مربع

در روز یکشنبه دوم خرداد ماه 1400
3- ابنیه واقع در مزرعه میر همایون توابع جبل تحت شماره 151  اصلی 

بخش 19 ثبت اصفهان و فرو عات آن بشرح آتی
 191 فرعي: خانم طلعت حســینی جبلی فرزند حیدر  ششدانگ یکدرب 

خانه به مساحت 464/21 متر مربع
در روز یکشنبه دوم خرداد ماه 1400

4- ابنیه واقع در مزرعه علی آباد توابع تودشک تحت شماره 240  اصلی 
بخش 19 ثبت اصفهان و فرو عات آن بشرح آتی

102 فرعي: سید اکبر موسوی میبدی  فرزند سید علی  ششدانگ یکدرب 
خانه به مساحت 11 /897 متر مربع

در روز دوشنبه سوم خرداد ماه 1400
5- ابنیه واقع در مزرعه ملک توابع جشــوقان  تحت شماره 291  اصلی 

بخش 19 ثبت اصفهان و فرو عات آن بشرح آتی
 111 فرعي: مهدی ترابی مزرعه ملکی فرزند علی  ششــدانگ یکدرب 

خانه به مساحت 590/80 متر مربع
در روز دوشنبه سوم خرداد ماه 1400

6-ابنیه واقع در روستای آبچویه توابع جشوقان تحت شماره 316  اصلی 
بخش 19 ثبت اصفهان و فرو عات آن بشرح آتی

21فرعي: ابراهیم عباسی جشوقانی  فرزند رحمت اله  ششدانگ یکدرب 
خانه به مساحت 532/01 متر مربع

در روز دوشنبه سوم خرداد ماه 1400
7- امالک واقــع در مزرعه صادق آباد کولی  تحت شــماره 715  اصلی 

بخش 19 ثبت اصفهان 
715  اصلی : خانم فاطمه رمضانی  فرزند عباس   ششــدانگ یک قطعه 

زمین که سابقا" کوره بوده است به  مساحت55 متر مربع
در روز شنبه یکم خرداد ماه 

8- امالک واقع در جاده مزرعه شور به سجزی   تحت شماره 717  اصلی 

بخش 19 ثبت اصفهان 
1  فرعی  : نور محمد توسلی   فرزند اسماعیل    ششدانگ یکباب کوره گچ 

پزی  به  مساحت 7921/59 متر مربع
در روز سه شنبه چهارم خرداد ماه 1400

9- امالک واقع در مزرعه صادق آباد کولی  تحت شــماره 737 و 738  
اصلی بخش 19 ثبت اصفهان 

737 اصلی : خانم فاطمه رمضانی  فرزند عباس   ششــدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی  به  مساحت 9822 متر مربع

738 اصلی : خانم فاطمه رمضانی  فرزند عباس   ششــدانگ یک قطعه 
زمین )که سابقا" اتاقک بوده است(  به  مساحت 160 متر مربع

در روز شنبه یکم خرداد ماه 
تحدید حدود امالک فوق به ترتیب از ســاعت 9 صبــح در تاریخ های 
قید شده در آگهی در محل ، انجام خواهد شــد . لذا از صاحبان امالک و 
مجاورین آنها بدینوسیله دعوت میشود که در ساعت مقرر در محل حضور 
به هم رسانند و چنانچه هریک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها 
در موقع تحدید حدود حاضر نباشــند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک 
آنها با حدود اظهار شــده از طریق مجاورین تحدید حدود خواهد شــد و 
اعتراض مجاورین و صاحبان امالک و کســانی که در موقع مقرر حاضر 
نباشد مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس و تحدید 

حدود ظرف مدت 30 روز پذیرفته خواهد شد 
تاریخ انتشار :1400/02/08

م الف: 1128511  اصغر علیخانی کوپایی مدیــر واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک کوهپایه

مفاد آراء
2/19 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

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

تقدیم نمایند.
ردیف 1- برابر رای شــماره 139960302023000834 مورخ 99/11/08 آقای 
حمیدرضا کدخدائی به شماره شناســنامه 45004 کدملی 1280341297 صادره 
از اصفهان فرزند حسن نسبت به ششدانگ یکباب مخروبه و مغازه های متصله به 
مساحت 190/78 متر مربع مفروزی از پالک شماره 2663- اصلی واقع در بخش 1 
ثبت اصفهان که مع الواسطه از طرف مریم و بدر السادات و سید محمد حسن همگی 

پاک روان به صورت عادی به متقاضی واگذار گردیده است.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/01/24           تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/02/08

م الف: 1121817 ابوالفضل ریحانی رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک مرکزی 
اصفهان

 معاون امور بازرگانی و توســعه تجارت ســازمان 
صنعت، معــدن و تجارت چهارمحــال و بختیاری 
با اشــاره به میزان توزیــع میوه  شــب عید گفت: 
میوه های موجود در انبارهای این اســتان شامل 
پرتقال و ســیب درختــی که در روزهــای نوروز به 
فروش نرفتند به مرحله فسادپذیری نرسیده اند و 

سالم باقی مانده اند.
جهانبخــش مــرادی تاکیــد کــرد: چهارمحال و 
بختیاری تنها اســتانی در ســطح کشــور است که 
میوه هــای تنظیم بازار شــب عید شــامل پرتقال 
و ســیب درختی در انبارهــای آن، به علت عرضه 
به موقع در شــبکه، تاکنون فاســد و خراب نشده 
است.وی افزود:  برای تنظیم میوه بازار شب عید در 
چهارمحال و بختیاری ۵۵۰ تن میوه شامل ۳۵۰ تن 

پرتقال و ۲۰۰ تن سیب درختی خریداری و تاکنون 
۵۲۹ تن آن فروخته شده است.

مرادی تصریــح کرد: از این میــزان هم اکنون تنها 
حدود سه تن پرتقال با قیمت ۱۰۳ هزار ریال به ازای 
هر کیلوگرم و ۱۸ تن ســیب درختی بــا قیمت ۹۰ 
هزار ریال به ازای هر کیلوگرم در انبارهای اســتان 
باقی مانده اســت و  پیش بینی می شــود پرتقال 
باقی مانده در انبارهای چهارمحــال و بختیاری تا 

هفته جاری به فروش برسد.
مرادی اظهار داشــت: دســتگاه هــای متولی در 
این زمینه بنا دارند ســیب درختــی باقی مانده در 
 انبارهای استان را با کاهش قیمت به صورت یک جا

 بفروشد.
 برای تنظیم میوه بازار شــب عیــد در چهارمحال 

و بختیــاری ۵۵۰ تــن میــوه شــامل ۳۵۰ تــن 
پرتقــال و ۲۰۰ تن ســیب درختی خریداری شــد 
کــه از این میــزان تاکنون ۵۲۹ تن شــامل ۳۴۷ 
تن پرتقــال با قیمــت ۱۱۳ هزار ریال بــه ازای هر 
کیلوگرم و ۱۸۲ تن ســیب درختی بــا قیمت ۱۰۲ 
هزار ریــال بــه ازای هر کیلوگــرم برابر پنــج تا ۱۰ 
 درصد ارزان تر از قیمت این میوه هــا بازار فروخته

 شده است.

 یک کارشناس مسائل اقتصادی و مدرس دانشگاه 
گفت: تمرکز بر ظرفیت های نســبی استان از جمله 
گردشگری و کشاورزی می تواند به رونق تولید و تحقق 
شعار سال منجر شود.علی نصیری با تبیین مفهوم 
تولید افزود: تولید فرآیندی است که نتیجه آن منجر 
به خلق ثروت و ارزش افزوده شود بر همین اساس 
هر اقدامی که منجر به این مهم نشود، تنها اسم تولید 

را یدک می کشد.
وی ادامه داد: ارتباط با دنیا باعث می شود بسیاری از 
فعالیت هایی که در حال حاضر شکل گرفته است اما 
به نتیجه مطلوب منجر نشده ، حذف شود و در مقابل 
می توان تمرکز و توان خود را تنها بر مزیت های نسبی و 
توانمندی های بالقوه خود متمرکز کنیم تا عاوه بر نیاز 
داخل به رونق صادرات کشور نیز بیانجامد.نصیری، 

گردشــگری و کشــاورزی به ویژه صنایع تبدیلی و 
تکمیلی را از مهم ترین مزیت های نسبی چهارمحال 
و بختیاری برشــمرد و گفت: اگر بخواهیم به معنای 
واقعی تولید را شکوفا کنیم باید توان استان بر این ۲ 
بخش متمرکز شــود و این در حالی است که در این 

رابطه اقدامات قابل توجهی انجام نشده است.
این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار داشت: توجه 
به مزیت های نسبی سبب می شود تا با هزینه کمتر 
ارزش افزوده و محصول بیشــتری تولید کرد از این 
رو با توجه بــه موقعیت جغرافیایی اســتان، آب و 
هوای مساعد و جاذبه های طبیعی باید در این حوزه 
سرمایه گذاری بیشتری کرد.نصیری به ظرفیت های 
کشاورزی استان نیز اشــاره کرد و گفت: تولید شیر 
و گوشــت قرمز، ماهی قــزل آال و محصوالت باغی 

نظیر بادام، ایجاد صنایــع تبدیلی و تکمیلی بخش 
کشــاورزی رابه یک ضرورت تبدیل کرده اســت اما 
می طلبد در ســال جدید بیش از پیش بر این موارد 
تمرکز شــود.وی با بیان اینکه برخــی موانع اداری 
از چالش های تولید در اســتان به شــمار می رود، 
خاطرنشان کرد: فرســودگی نظام اداری به ویژه در 
تصمیم گیری ها سبب شده تا بخش خصوصی زمینه 

ورود الزم به بخش تولید را نداشته باشد.

  معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صمت استان:

میوه های موجود در انبارهای چهارمحال و بختیاری سالم 
باقی مانده اند

  یک کارشناس مسائل اقتصادی و مدرس دانشگاه مطرح کرد:

گردشگری و کشاورزی ظرفیت های نسبی چهارمحال و 
بختیاری است



مدیرکل دفتر زیســتگاه ها و امور مناطق ســازمان 
حفاظت محیط زیست درباره تغییر مسیر خط لوله 
انتقال نفت مارون- اصفهان در پناهگاه قمیشــلو 
توضیحاتی ارائه داد.رضا اقتدار درباره تغییر مســیر 
خط لوله انتقال نفت مارون- اصفهان به بخشی از 
پناهگاه حیات وحش و پارک ملی قمیشــلو، اظهار 
داشــت: این خط انتقال نفت از پناهگاه می گذرد و 
در پارک ملی نیســت؛ خط نفتی مارون- اصفهان 
سالیان گذشته از آن منطقه رد شده و اکنون احتمال 

انفجار در حریم شــهری وجود دارد زیــرا دور تا دور 
خط ساخت و ساز مسکونی شده و اکنون به لحاظ 
ایمنی باید جابه جا شــود.وی با اشاره به اینکه خط 
لوله نفت در مجاورت ساختمان هاســت، افزود: با 
توجه به قدمت خط لولــه اگر انفجار رخ دهد تلفات 
انسانی ســنگینی ایجاد خواهد کرد از این رو طرح 
تغییر مسیر خط لوله انتقال نفت و گزارش ارزیابی 
آن ارائه شده است.مدیرکل دفتر زیستگاه ها و امور 
مناطق سازمان حفاظت محیط زیست خاطرنشان 
کرد: براساس ارزیابی ها راهی در پناهگاه وجود دارد 
که محیط بانان از آنجا تردد می کنند و منتهی الیه مرز 
منطقه است؛ اما در مجاورت زیستگاه های حساس 
منطقه قرار ندارد از این رو قرار شــد مسیر خط لوله 

نفت را به این محدوده تغییر دهند و مســیر قبلی و 
محدوده آن زمانی که از مواد نفتی خالی شد بازسازی 
می شود و تاثیر چندانی بر منطقه ندارد.مدیرکل دفتر 
زیستگاه ها و امور مناطق ســازمان حفاظت محیط 
زیســت همچنین درباره تبدیل تاالب بین المللی 
گاوخونی به منطقه حفاظت شــده، اظهار داشت: با 
توجه به اینکه گاوخونی منطقه ای تاالبی است متولی 
اولیه بررسی آن، دفتر حفاظت و احیای تاالب هاست 
و اگر نیاز دیدند که آنجا را منطقه حفاظت شده اعالم 
کنند مجوز وزارت صمت و جهاد کشاورزی را باید اخذ 
کند و به شورای عالی محیط زیست ارسال شود، اگر 
اطالعات اولیه کامل بود دفتر زیستگاه های سازمان 

اقدامات تکمیلی را انجام خواهد داد.

مدیرکل دفتر زیستگاه ها و امور مناطق سازمان محیط زیست مطرح کرد:

تغییر مسیر لوله انتقال نفت در قمیشلو

یک قطعه گونه نادر »جغد 
انبار« در طبیعت نایین رها شد

جغد انبار، معروف به جغد سفید، مورد حمایت 
حفاظت محیط زیست اســت و از گونه های 
کمیاب حیات وحش ایران محسوب می شود.

این حیوان مدتی قبــل و به دلیل مصدومیت 
توســط دوســتداران طبیعت تحویــل اداره 
محیط زیست شهرســتان نایین شــده بود.

محیط بانان این جغد را پس از  انجام مراقبت، 
تیمار داری و اطمینــان از بهبــودی کامل در 
زیستگاه های بخش مرکزی نایین رها کردند. 

پویش های افشای تعرضات جنسی؛ زمینه ها و پیامد ها
از مدتی پیش به واسطه فضای مجازی و به خصوص شبکه های اجتماعی نظیر اینستاگرام و توئیتر، 
موجی از افشاگری آزارها و تجاوزات جنسی به راه افتاده و زنان و دخترانی که خود را قربانی تعرضات 
جنسی می پندارند، دست به افشای تجربه های تلخ خود در این خصوص زده اند. این افشاگری ها 
که متهمانی از طیف های گوناگون شامل معلمان، هنرمندان، پزشکان و ... را در برگرفته جنجال های 
زیادی بر پا کرده و با واکنش های مثبت و منفی بســیاری مواجه شده است. در ادامه با رویکردی 
علت شناسانه به بررسی زمینه ها و علل ایجاد چنین جنبش هایی می پردازیم و عواقب و پیامدهای 

ناشی از آن را مورد وارسی قرار خواهیم داد.
در قوانین جزایی ایران، برای اشــکال مختلف تعرض جنســی ضمانت اجراهــای کیفری در نظر 
گرفته شــده و رفتارهای متضمن این تعرضات توســط مقنن مورد جرم انگاری قرار گرفته اند. در 
این خصوص بند »ت« ماده 224 قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 مقرر می دارد که زنای به 
عنف یا اکراه از سوی زانی موجب اعدام زانی است. همچنین به موجب ماده 637 قانون تعزیرات 
و مجازات های بازدارنده مصوب1375 هرگونه رابطه نامشــروع یا اعمــال منافی عفت مادون زنا 
از قبیل تقبیل، تضجیع، مالمســه چنانچه  از روی عنف یا اکراه میان زن و مرد فاقد علقه زوجیت 
واقع شود، مستوجب محکومیت اکراه کننده به شالق تعزیری تا 99 ضربه خواهد بود.  در ماده 619 
قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده نیز بیان شده است که » هر کس در اماکن عمومی یا معابر 
متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود و یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین 
کند به حبس از شش ماه تا دو سال و تا 74 ضربه شــالق محکوم خواهد شد.« بنابر این مقنن با 
پیش بینی و جرم انگاری حالت ها و رفتار های مختلف تعرض آمیز بر آن بوده است که بانوان را از 

هرگونه تعرض و مزاحمت فیزیکی، کالمی و ... مصون بدارد.
اکنون این پرسش مطرح می شود که با وجود جرم انگاری این اعمال تعرض آمیز و امکان شکایت 
و پیگیری قضایی از طریق مراجع ذیصالح، چرا قربانی با انتشــار پست های اینستاگرامی یا پیام 

های توئیتری در صدد رسانه ای کردن مسئله و جلب افکار عمومی است؟
با بررسی و تدقیق در عملکرد دستگاه قضا در مورد رسیدگی به جرائم مهم و شدیدی همچون تجاوز 
به عنف، کودک آزاری، قتل و نظیر این جرائم، مشخص می شود فی مابین پرونده هایی که با رسانه 
ای شدن جنجال به پاکرده و بالتبع افکار عمومی را درگیر خود کرده و پرونده های مشابهی که توجه 
رســانه ها و افکار عمومی را به خود جلب نکرده، تفاوت هایی در نحوه رسیدگی، نوع و میزان کیفر 
تعیین شده و کیفیت اجرای مجازات وجود دارد. مجموعه دستگاه قضا، در پرونده های جنجالی و 
رسانه ای، اسیر نوعی پوپولیسم یا عوام گرایی شده و برای اثبات اقتدار و کارآمدی خود به جامعه، با 
رویکردی شدت گرا و با سرعت و شدت بشتری به این پرونده ها رسیدگی کرده است. از طرفی دیگر 
در پرونده های مشابه که به هردلیلی رسانه ای نشده اند، با اتخاذ رویکردی تسامح گرا که بعضا به 
تبرئه متهمان و یا برخورد های غیرمتناسب با جرم انجامیده، موجبات نارضایتی و عدم اقناع شاکی 
یا شاکیان را فراهم آورده اســت.  این عملکرد به تدریج این تفکر را در جامعه تقویت کرده است که 
اگر قرار باشد قربانی جرمی به حق خودش برسد و با تبهکار برخورد جدی صورت گیرد، نیاز به رسانه 

ای کردن و جلب افکار عمومی است. 
پر واضح است که در عصر حاضر با وجود مراجع دادگســتری، پیگیری و رسیدگی به دادخواهی و 
تظلمات اشخاص بزه دیده و کیفردهی مجرمان در انحصار دستگاه قضایی است. این در حالی است 
که در پویش ها و جنبش های عنوان شده به خصوص در مواردی که با نام بردن و معرفی شخص به 
عنوان متعرض همراه است، بدون طی شدن فرآیند تحقیقات، دادرسی و احراز قطعی اتهام انتسابی، 
شخصی که به عنوان متعرض معرفی شده مورد هجمه مردم قرار گرفته و این امر می تواند زندگی 

فرد متهم را در ابعاد مختلف تحت الشعاع قرار دهد. 

* ساعی حاجی میرسعیدی
 * پژوهشگر حقوق کیفری و جرم شناسی 

وز عکس ر

خبر روزیادداشت

جریمه ۵۰۰ هزار و یک 
میلیون تومانی ۲۰ هزار 

خودرو 
رییس پلیس راهور اصفهان گفت: بیش از 
2۰ هزار و 4۰۰ خــودرو که با پالک غیربومی 
وارد شهرستان های نارنجی و قرمز شده اند، 
در اســتان اصفهان 5۰۰ هــزار تومان و یک 
میلیون تومان جریمه شــده اند.محمدرضا 
محمدی اظهار داشت: طرح ممنوعیت تردد 
از ساعت 22 الی 3 صبح در راستای کاهش 
ترددها و کاهش شیوع بیماری کرونا در شهر 
اصفهان اجرایی می شود که از 1۸ فروردین 
ماه تاکنون بیــش از ۸9 هزار خودرو اعمال 

قانون شده اند.
رییس پلیس راهــور اصفهان افزود: بیش 
از 2۰ هــزار و 4۰۰ خــودرو نیز کــه با پالک 
غیربومــی وارد شهرســتان های نارنجی و 
قرمز شده اند نیز در استان اصفهان 5۰۰ هزار 
تومان و یک میلیون تومان جریمه شده اند.

وی ادامه داد: به راننــدگان 5۸ هزار و 76 
خودروی غیر بومی تذکر لســانی داده شد 
و 33 هزار و 751 خودرو نیز به شــهرهای 
خود بازگردانده شــده اند.محمدی با اشاره 
به توقیف 123 خودروی غیر بومی در استان 
اصفهان از مــورخ 1۸ فروردین ماه ســال 
جاری تاکنون خاطرنشــان کــرد: افرادی 
که ترددهای ضروری دارنــد در صورتی که 
خودروی آنها مورد اعمال قانون قرار گرفته 
با مدارک مثبته به پلیس راهور مراجعه کنند 
تا جرائم آنها حذف شود ولی در حال حاضر 
که شرایط قرمز کرونایی است ، از مراجعه 

به پلیس خودداری کنند.

معاون تربیت بدنی آموزش وپرورش اصفهان:

حدود ۲۰ درصد دانش آموزان اصفهانی دچار اضافه وزن هستند
معاون تربیت بدنی و سالمت آموزش وپرورش اصفهان گفت: در طرح کنترل وزن و چاقی دانش آموزان در استان اصفهان قریب به 65/19 درصد آن ها دچار اضافه 
وزن و 2۰/1۰ درصد دچار چاقی و حدود سه درصد آنها الغر و 9۸/4 درصد دچار کمبود وزن بودند و حدود 62 درصد دارای وزن طبیعی بودند و قریب به 3۸ درصد 
وزن عادی نداشتند.آذرکیوان امیرپور اظهار کرد: طرح کنترل وزن و چاقی دانش آموزان با رویکرد ترویج سبک زندگی سالم و فعال در مردادماه 1399 به ادارات 
آموزش و پرورش استان ها ابالغ شد.وی اضافه کرد: با افزایش شیوع کرونا متاسفانه افزایش وزن دانش آموزان بیشتر شده است و این اتفاق عواقب زیادی برای 
آنها دارد.وی تاکید کرد: اداره تربیت بدنی و سالمت آموزش وپرورش استان اصفهان هم طرح کوچ و تامین سالمت عمومی دانش آموزان را اجرایی کرد.امیرپور 
تصریح کرد: در اسفندماه سال گذشته دوباره اطالعات قد و وزن 91 درصد دانش آموزان اصفهان در این سامانه ثبت شد و دانش آموزان چاق و دارای اضافه وزن 
موظف به گرفتن مشاوره نسبت به کنترل وزن بودند و با اقدام به انجام این کار در روز درختکاری )15 اسفندماه( این دانش آموزان یک نهال کاشتند.معاون تربیت 
بدنی و سالمت آموزش و پرورش اصفهان، اظهار کرد: طرح کوچ در زمینه کنترل وزن و چاقی دانش آموزان حساسیت ایجاد کرد چرا که برای رسیدن به موفقیت 

در این زمینه نیاز به فرهنگ سازی داریم و امیدواریم در سال های آینده عملکردها را به روز کنیم و شاهد گام های موثرتری در این زمینه باشیم.

چهارشنبه  8  اردیبهشت 14۰۰ / 1۵ رمضان 144۲ / ۲8 آوریل  ۲۰۲1 / شماره 3۲39
همزمان با بزرگداشت روز جهانی زمین پاک صورت گرفت؛

معرفی برترین های جایزه محیط زیست دانشجویان 
پنجمین دوره اعطای جایزه محیط زیست دانشجویان کشور به صورت مجازی و با معرفی نفرات برتر بخش 
های مختلف، در دانشگاه صنعتی اصفهان به پایان رسید.مسئول برگزاری این رویداد ملی با بیان این که 
مقوله محیط زیست یکی از چالش های مهم کشورهای دنیا به  ویژه کشورهای در حال توسعه مانند ایران 
است، گفت: مباحث و مشکالت مختلف در زمینه های آب، خاک، هوا، تنوع زیستی و تغییر اقلیم گریبان گیر 
مناطق مختلف کشور است که نه تنها بر کیفیت زندگی مردم اثرات منفی به دنبال داشته بلکه بحث توسعه 
کشور را با چالش رو به رو کرده است. محسن سلیمانی افزود: در همین راستا یکی از رسالت های جامعه 
علمی کشور به ویژه دانشگاه ها  عالوه بر تربیت نیروهای متبحر و آشنا به مقوله های مختلف محیط زیست، 
بررسی و پایش وضعیت موجود است.وی اضافه کرد: در صورتی که دانشگاه ها در این زمینه موفق عمل کنند 
یکی از مصادیق بارز اثرگذاری آن ها بر جامعه نمود پیدا خواهد کرد.معاون پژوهش و فناوری دانشکده 
منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان با اشاره به اهداف برگزاری این رویداد ملی، تصریح کرد: این رقابت 
به منظور فرهنگ سازی در زمینه حفاظت محیط زیست و همچنین ایجاد انگیزه و روحیه در بدنه دانشجویی 

دانشگاه ها برای گام برداری در جهت حفظ و ارتقای کیفیت محیط زیست برگزار شد.

رییس اداره رفاه و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش استان خبر داد:

فراهم شدن ثبت نام کتاب های درسی به روش های گروهی 
و انفرادی

دانش آموزان امسال می توانند به طور گروهی و انفرادی برای خرید کتاب های درسی ثبت نام کنند.
رییس اداره رفاه و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان بابیان اینکه دانش آموزان ایرانی 
می توانند با ارائه کد ملی و اتباع خارجی با کد ده رقمی در این سامانه ثبت نام کنند ،گفت: تمامی دانش 
آموزان می توانند با مراجعه به سامانه www.irtextbook.ir برای تهیه کتاب های درسی اقدام کنند.

علیرضا عابدی با بیان اینکه دو روش فردی و گروهی برای ثبت نام امسال فراهم شده، گفت: در هردو 
روش پایه دوم تا ششم دوره ابتدایی پایه هشتم و نهم دوره اول متوسطه دانش آموزان پایه یازدهم و 
دوازدهم دوره دوم متوسطه از 22 فروردین تا 22 خردادماه، اقدام به ثبت سفارش کتاب های درسی 
کنند.وی افزود: دوره های اول ابتدایی هفتم و دهم متوسطه از شش تیر ماه تا 9 شهریور ثبت نام کنند.

عابدی از راه اندازی بخش ویرایش در این سامانه گفت و افزود: دانش آموزانی که به هر دلیل، اعم از 
تغییر رشته تحصیلی، تکرار پایه، جهش به پایه باالتر یا جابه جایی محل تحصیل خود، خواستار اصالح 
سفارش در سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی باشند، برای اصالح سفارش قبلی خود می توانند پس 

از ثبت نام در مدرسه محل تحصیل از تاریخ 12 تیرماه تا 31 شهریور اقدام کنند.

4 دانشگاه اصفهان در بین اثرگذارترین دانشگاه های جهان
بر اساس جدیدترین رتبه بندی تایمز، دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان، علوم پزشکی کاشان، کاشان 
و آزاد اسالمی واحد نجف آباد در بین اثر گذارترین دانشگاه های دنیا قرار گرفتند.ویرایش 2۰21 رتبه بندی 
تایمز با عنوان رتبه بندی تاثیر )اجتماعی و اقتصادی و...( دانشگاه های جهان منتشر شد. بر اساس 
این رتبه بندی 27 دانشــگاه ایرانی در جمع یک هزار و 115 دانشگاه موثر دنیا قرار گرفتند که دانشگاه 
های علوم پزشکی اصفهان، علوم پزشکی کاشان، دانشگاه کاشان و آزاد اسالمی واحد نجف آباد نیز در 
میان تاثیرگذارترین دانشگاه های جهان هستند.تایمز رتبه بندی تاثیرات دانشگاه ها را براساس اهداف 
توسعه پایدار ســازمان ملل متحد )SDGs( ارزیابی می کند. این اهداف در 17 موضوع تعریف شده 
که موسسه تایمز استرالیا برای این رتبه بندی از آن ها استفاده کرده است. به نقل از تایمز، در ویرایش 
حاضر، رتبه تعداد 1115 دانشگاه از 95 کشور جهان به نمایش گذاشته شده و 27 دانشگاه ایرانی حاضر 
در رتبه بندی شامل دانشگاه های علوم پزشکی ایران، علوم پزشکی اصفهان، علوم پزشکی جندی شاپور 

اهواز، الزهرا)س(، صنعتی امیرکبیر، علوم پزشکی کاشان، علوم پزشکی کردستان، ، و... هستند.

98 درصد صندوق های صدقات در اصفهان ایمن سازی شد؛

جای صدقات امن است

پریسا سعادت شاید شما هم بارها شــاهد کلنجار رفتن 
برخی از افراد با صنــدوق های صدقات 
بوده اید.از آنجایی که هر ماه میلیاردها تومان به صندوق های صدقات 
انداخته می شــود دزدی از این جعبه های پول، یکی از محتمل ترین 
گزنه ها برای دزدهای خیابانی اســت. دله دزدهایی که در سال های 
اخیر با هر ترفندی تالش کردند ایــن صندوق ها را خالی کنند، یکی از 
اصلی ترین عواملی هســتند که موجب کاهش تعــداد صندوق های 
صدقات در سطح شــهرها شــده اند. متولین کمیته امداد با بر چیده 
شــدن صندوق ها تالش کــرده اند تا مــردم را ترغیب بــه پرداخت 
الکترونیکی صدقات و راه های جایگزین کنند، البته به گفته مسئوالن 
این نهاد، میزان سرقت از صندوق های صدقات در حال  حاضر به کمتر 

از 5 درصد رسیده است. 
بر اساس اعالم مسئوالن کمیته امداد، در اصفهان نزدیک به 9۸ درصد 
صندوق های صدقات ایمن سازی شده اند. آنگونه که معاون توسعه 
مشــارکت های مردمی کمیته امداد اســتان اصفهان گفت: باتوجه به 
اینکه در سال های قبل برخی سارقان اقدام به سرقت از صندوق های 
صدقات می کردند ،ایمن ســازی صندوق های صدقات در دستور کار 

قرار گرفت و هم اکنون بیش از 9۸ درصد صنــدوق های صدقات در 
استان ایمن ســازی شــده اند.حمیدرضا طاهری اظهار کرد: یکی از 
وظایفی که کمیته امداد در کنار خدمت رسانی به اقشار نیازمند به عهده 
دارد، جمع آوری کمک های مردمی اســت تا در کنار اعتبارات دولتی 
با جمع آوری کمک ها بتوان خدمت رســانی بهتری به خانواده های 

نیازمند و ایتام داشت.
وی صدقات، طرح های اکرام و محســنین، زکات و مناســبت های 
مختلف در طول ســال مثل ماه مبارک رمضان، عید قربان، جشــن 
نیکوکاری و جشــن عاطفه ها را از جمله کمک های مردمی برشمرد 
و افزود: طرح ایران همدل نیز همزمان با ماه مبارک رمضان شــروع 
شــد و در حال حاضر بیش از یکصد آشپزخانه در سطح استان طبخ و 
توزیع غذای گرم برای خانواده های تحت حمایت را انجام می دهند.

وی همچنین به فعالیت شــبکه های نیکوکاری اشاره و تصریح کرد: 
بیش از 42۰ مرکز نیکوکاری فعال در ســطح استان داریم که هدف از 
راه اندای این مراکز واگذاری امور به خیرین اســت، البته نظارت الزم 
را برای فعالیت این مراکز داریم ؛اما تالش می کنیم با توانمندسازی 
مراکز نیکوکاری آنها را به سمت فعالیت های تخصصی سوق دهیم تا 

بتوانند در زمینه اشتغال، برنامه های فرهنگی، تامین جهیزیه، مشاوره 
و ... فعالیت کنند.

وی الکترونیکی شدن درآمدها را یکی از اهداف کمیته امداد برشمرد 
و افزود: ایــن موضوع به ویژه از ســال 9۸ با شــیوع کرونا به صورت 
جدی در دســتور کار قرار گرفت. بــرای نمونه جهــت تخلیه صندوق 
های صدقات قبال قبض صادر می شــد ولــی االن پرینت آنالین می 
دهیم و در مراجعــه به خانواده ها نیز بیشــتر از طریــق کارت بانکی 
صدقات خــود را پرداخت می کننــد اگرچه برخی خانــواده ها هنوز 
اعتقاد دارنــد صدقه باید به شــکل پول و به روش ســنتی پرداخت 
 شــود ولی تالش می کنیم به مــرور صد در صد کمک هــا به صورت

 الکترونیکی باشد.
عالوه بر راهکارهایی که این مقام مسئول در کمیته امداد اصفهان به آن 
اشاره کرده است ،در سال های گذشته کمیته امداد اعالم کرد که تفاهم 
نامه ای را با یکی از بانک ها برای توســعه و جایگزینی صندوق های 
صدقات الکترونیکی امضا کرده ؛ طرحی که هموز مشخص نیست چرا 
اجرایی نشده و البته هزینه های ناشی از آن و قرار داد مذکور دقیقا به 

چه سرانجامی رسیده است!

باتوجه به اینکه در سال های قبل برخی سارقان اقدام به 
سرقت از صندوق های صدقات می کردند ،ایمن سازی 
صندوق های صدقات در دستور کار قرار گرفت و هم 
اکنون بیش از 98 درصد صندوق های صدقات در استان 

ایمن سازی شده اند

با مسئولان جامعه
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  سرخ پوشان به دنبال سومین پیروزی متوالی؛

میزبانی گیتی پسند از تیم فرش آرای مشهد

 تیم های گیتی پســند اصفهان و فرش 
 سمیه مصور

آرای مشهد در هشــتمین هفته از مرحله 
نهایی رقابت های لیگ برتر فوتســال به مصاف هم می روند. در  این 
دیدار که  فردا شب و از ساعت 22 در ورزشگاه پیروزی اصفهان برگزار 
می شود، سرخ پوشان اصفهانی به دنبال ســومین پیروزی متوالی 

خود در این مرحله از مسابقات هستند.
گیتی پسند اصفهان در حالی به مرحله نهایی لیگ برتر فوتسال کشور 
راه یافت که این تیم در مرحله اول این مســابقات موفق شد با اقتدار 
به عنوان تیم اول از گروه خود به مرحله دوم صعود کند و خط و نشان 
محکمی برای سایر رقبای خود بکشد. کار شاگردان وحید شمسایی در 
این مرحله به مراتب ســخت تر از دور اول است زیرا آنها باید در مرحله 
نهایی با تیم های مس سونگون، کراپ الوندقزوین، فرش آرای مشهد، 
مقاومت البرز و ســن ایچ ســاوه رقابت کنند که با توجه به دیدارهای 
برگزار شده در این مرحله به نظر می رسد که سرخ پوشان اصفهانی راه 

دشواری برای فتح جام قهرمانی در پیش داشته باشند.
گیتی پســند از آغاز مرحله نهایی 7 بازی انجام داده که هفته نخست 
با نتیجه سه بر دو مغلوب تیم مس سونگون شد. در هفته دوم از این 

مرحله مقابل تیم کراپ الوند قرار گرفت کــه این دیدار با برتری پرگل 
این تیم همراه شــد و آنها توانســتند با نتیجه 7 بر صفر کراپ الوند را 
شکست دهند. سرخ پوشــان اصفهانی در ســومین دیدار مقابل تیم 
فرش آرای مشــهد قرار گرفتند که این بازی با نتیجه تســاوی یک بر 
یک به پایان رسید.  شــاگردان شمســایی در چهارمین دیدار خود در 
این مرحله از رقابت های باشــگاهی لیگ برتر فوتسال کشــور میزبان 
تیم سن ایچ ساوه بودند که این دیدار با برتری آنها همراه شــد. گیتی 
پسند در این بازی موفق شد تیم صدرنشــــین را با نتیجه چهار بر دو 

از سر راه بردارد.
سرخ پوشان در پنجمین دیدار خود در این مرحله مقابل تیم مقاومت 
البرز به نتیجه تساوی دو بر دو رضایت دادند تا با کسب هشت امتیاز در 
رده سوم جدول رده بندی جای بگیرند. شــاگردان وحید شمسایی 
در ششمین دیدار خود مقابل تیم مس سونگون، قهرمان فصل گذشته 
این مســابقات به پیروزی پرگل چهار بر صفر دســت یافتند. ســرخ 
پوشــان هفتمین دیدار خود در این مرحله را نیز بــا پیروزی به پایان 
رساندند. تیم گیتی پسند  در این دیدار با نتیجه چهار بر سه از سد تیم 
کراپ الوند گذشت.   شاگردان شمســایی که با پیروزی هفته گذشته 

خود با کســب ۱۴ امتیاز در رده ســوم قرار گرفتند عالوه بر اینکه برای 
رســیدن به قهرمانی در این فصل به شدت در پی کسب ۱۳ امتیاز این 
دیدار هستند، نیم نگاهی نیز به بازی مهم و حساس مس سونگون و 
سن ایچ ساوه دارند، چراکه با تســاوی در این دیدار تیم شمسایی به 

رده باالتر می رود.
عبدالرحیم محمدی، محمدمهدی حقوقی، حمیدرضا طیب طاهری  
و حمید سلیمانی قضاوت این دیدار را بر عهده دارند و منوچهر نظری 

نیز وظیفه نظارت  این رقابت نفس گیر را بر عهده دارد.
در مهم ترین و حساس ترین دیدار این هفته در تبریز مس سونگون 
۱۵ امتیازی، میزبان ســن ایچ ســاوه ۱۶ امتیازی اســت. شاگردان 
اصغری مقدم که صدر جدول را در اختیار دارند با شناخت کاملی که از 
مس به دســت آوردند و تکیه بر دانش فنی سرمربی جوان خود نمی 
خواهند دســت خالی از تبریز بازگردند، در مقابل مس سونگون نیز به 
دنبال برتری در این بازی و کسب ۳ امتیاز حساس آن است تا به صدر 
جدول برســد. در دیگر دیدار هشــتمین هفته از مرحله نهایی رقابت 
های لیگ برتر فوتســال کشــور، تیم مقاومت البرز از تیم کراپ الوند 

پذیرایی می کند.

»رونالدو« در دوراهی منچستریونایتد و پاری سن ژرمن
کریستیانو رونالدو که طی هفته های اخیر شــایعات زیادی در خصوص آینده حرفه ای اش از سوی 
رسانه های مختلف مطرح شده، ممکن است در پایان فصل از جمع راه راه پوشان تورین جدا شود. بر 
اساس گزارش روزنامه ایتالیایی »توتو اسپورت« در صورتی که یوونتوس موفق نشود سهمیه حضور 
در رقابت های فصل آینده لیگ قهرمانان اروپا را کسب کند، این فوق ســتاره پرتغالی در پایان فصل 
جاری از یوونتوس جدا خواهد شــد.طبق این گزارش؛ یوونتوس پس از 9 قهرمانی متوالی در سری 
A ایتالیا، این فصل با آندره آ پیرلو عملکرد ناامیدکننده ای داشته و کار آسانی برای کسب سهمیه لیگ 
قهرمانان ندارد، برای همین در صورت ناکامی در کسب سهمیه، رونالدوی ۳۶ ساله به پیشنهادهای 
پاری سن ژرمن و منچستریونایتد گوش فرا خواهد داد.در صورتی که این سناریو رقم بخورد و یوونتوس 
نتواند سهمیه حضور در لیگ قهرمانان را کسب کند، حفظ رونالدو برای یوونتوس بابت دستمزد باالیش 
توجیه اقتصادی نخواهد داشت، این در حالی است که خود کریس هم جاه طلبی باالیی برای بازی 
 A در لیگ قهرمانان دارد.یوونتوس در حال حاضر با ۶۶ امتیاز در رده چهارم جدول رده بندی ســری

ایتالیا قرار دارد.

لیگ برتر، مچ کرونا را خواباند
بر اساس اعالم مسئوالن برگزاری مســابقات لیگ برتر انگلیس، در آخرین دور تست گیری کرونا از 
اعضای تیم های لیگ برتری هیچ نمونه مثبتی به ثبت نرسیده است. بر این اساس تمامی 27۸7 
نمونه تست گرفته شده، منفی بوده اســت.از زمان شــیوع ویروس کرونا در انگلیس و از زمان آغاز 
تست گیری از تیم های لیگ برتری، این برای اولین بار اســت که هیچ نمونه مثبتی به ثبت نرسیده 
که نوید بازگشت تدریجی فوتبال به روز های عادی خود در لیگ برتر را می دهد.پیش از گفته شد که 
مسئوالن لیگ برتر انگلیس به دنبال این هستند تا دو هفته پایانی فصل جاری این رقابت ها را با حضور 

حداکثر ۱۰ هزار تماشاگر برگزار کنند.

چند پیشنهاد بزرگ برای ستاره اول سرخ ها
بدون هیچ شکی روبرت لواندوفسکی طی فصول اخیر بهترین بازیکن بایرن مونیخ و یکی از با کیفیت 
ترین ستاره های دنیای فوتبال بوده است. او فصل گذشته با باواریایی ها شش گانه معروف را به دست 
آورد و یکی از مهم ترین بازیکنان تیم هانسی فلیک در راه کسب این افتخار بزرگ بود.ستاره لهستانی در 
فصل جاری نیز غیرقابل توقف ظاهر شد تا این که اخیرا در جریان بازی های ملی دچار مصدومیت شد 
و دو بازی حساس بایرن مقابل پاری سن ژرمن در لیگ قهرمانان را از دست داد؛ اتفاقی که می توان 

گفت در حذف شاگردان هانسی فلیک از چمپیونزلیگ تاثیرگذار بود.
با این حال لواندوفسکی بعد از بازگشــت از مصدومیت نیز گلزنی کرد تا با ۳۶ گل زده شانس اصلی 
کسب کفش طالی این فصل تلقی شود.در همین راستا اسکای اسپورتس مدعی شده فرم فوق العاده 
مهاجم لهستانی عالقه چندین باشگاه بزرگ اروپایی به او را در پی داشته و حتی آنها با لواندوفسکی 
تماس هایی برقرار کرده اند اما غیرممکن به نظر می رسد که بایرن مونیخ اجازه جدایی او را صادر کند.

ستاره بارسلونا هیچ پیشنهادی ندارد!
 با توجه به بدهی های بارسلونا، اگر خوان الپورتا قصد داشته باشد ستاره ای برای این تیم جذب کند، 
باید بازیکن بفروشد؛ یکی از نام هایی که اخیرا برخی رسانه ها در لیست فروش احتمالی بارسا آورده 
بودند، آنتوان گریزمان بود و البته که در حال حاضر این خبر تنها در حد شایعه باقی مانده است. بارسلونا 
هیچ پیشنهادی برای گریزمان دریافت نکرده است و ادامه حضور در باشگاه به عوامل زیادی بستگی 
دارد، از جمله همان بازیکنان احتمالی ورودی. مهاجم فرانسوی تنها در صورتی بارسلونا را ترک خواهد 

کرد که خود باشگاه بگوید احتیاجی به بودن او در تیم نیست.

زشفوتبال جهان ور

وز عکس ر

واکنش معنادار »فراز 
کمالوند« به شایعه 
جدایی از استقالل

گفته می شد قرار اســت دست راست 
فرهــاد مجیــدی و مدیر فنــی آبی ها 
پیشنهاد ســایپا برای ســرمربیگری را 
قبول کند و در بازگشت استقالل از لیگ 
قهرمانان راهی این تیم شود؛ اما  کمالوند 
با انتشار یک اســتوری به نظر می رسد 
نســبت به جدایی از فرهاد مجیدی و 

استقالل واکنش نشان داده است.

حدادی فر: 

تالش می کنم به بازی با استقالل برسم
کاپیتان تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان در خصوص مصدومیتی که چند هفته پیش دچارش شد، 
گفت: متاســفانه در یک بازی دوستانه از ناحیه زانو مصدوم شــدم و آسیب دیدگی هم برای هر 
فوتبالیستی سخت است. در این مدت هم مردم و هواداران مرا شرمنده کردند و امیدوارم خیلی 
زود به شرایط بازی برسم. خوشبختانه شرایطم نسبت به چند هفته پیش بهتر است و رفته رفته 

به تمرینات اضافه خواهم شد. 
تالش می کنم تا به بازی با استقالل برسم ولی مهم تر از همه این است که ذوب آهن به موفقیت 
برسد. تیم ما متکی به فرد نیست و خوشبختانه نسبت به گذشته از لحاظ تاکتیکی شرایط بهتری 
پیدا کردیم.قاســم حدادی فر در ارتباط با موقعیت تیمش در پایین جــدول و اینکه آیا آنها خطر 
سقوط را احساس می کنند، عنوان کرد: چند تیم در پایین جدول شرایط خطرناکی دارند که ما هم 
جزو آنها هســتیم ولی تالش می کنیم تا در کوتاه ترین زمان ممکن خودمان را از این جایگاه دور 
کرده و به میانه های جدول برسیم. هدف ما این است که در بازی های باقی مانده هم خوب فوتبال 
بازی کنیم و هم خوب امتیاز بگیریم.هافبک تیم فوتبــال ذوب آهن در خصوص رقابت مدعیان 
قهرمانی تصریح کرد: من چند ماه پیش هم گفتم که فقط ۳ تیم پرسپولیس، سپاهان و استقالل 
شــانس قهرمانی دارند و پرسپولیس و سپاهان را شــانس های اصلی می دانم. شانس این دو 
تیم هم برای قهرمان شــدن برابر اســت و باید دید در بازی های باقی مانده کدام تیم اشتباهات 

کمتری خواهد داشت.

3 ستاره پرسپولیس در آستانه محرومیت از لیگ قهرمانان
۳ بازیکن پرســپولیس باید مراقب باشــند تا در دیدار برابر الریــان، کارت زردی دریافت نکنند.

وحید امیری و مهدی ترابی در بازی برابر الوحــده کارت زرد گرفتند تا مجموع بازیکنان اخطاری 
پرسپولیس به ۳ بازیکن برســد. پیش از این امید عالیشــاه هم کارت زرد دریافت کرده بود.در 
صورتی هر یک از این ۳ بازیکن برابر الریان کارت زرد دریافت کنند، دیدار حســاس مرحله یک 

هشتم نهایی لیگ قهرمانان را از دست خواهند داد.

»عبدی« و سبکسری های محوطه شش قدم
گزارشگران دیدار پرسپولیس دیگر به جمله »این موقعیت خوب هم توسط پرسپولیس از دست 
رفت« عادت کرده اند. تیمی که بعد از محرومیت عیســی آل کثیر و جدایی علی علیپور نتوانست 
از فرصت های خوب جلوی دروازه را ســود ببرد و به نظر می رســید با حضور مثلث مهدی ترابی، 
عیسی آل کثیر و شهریار مغانلو این ضعف بزرگ پایان یابد.حضور ترابی و البته احسان پهلوان در 
کنار موقعیت سازی های عالیشاه البته حسرت های بزرگ تری برای هواداران این تیم و خصوصا 
کادرفنی در پی داشته است. آنها طی دیدارهای اخیر شــاید به اندازه دو دست موقعیت ایده آل 

گلزنی را از دست داده اند و ردپای همه مهاجمان این تیم در آن دیده می شود.
 با این حال در میان مهاجمان پرســپولیس شــاید مهــدی عبدی بیش از هــر بازیکن دیگری 
ذهن هواداران را به خود مشــغول کرده اســت. مهاجم جوانی که در دوره گابریل کالدرون و بعد 
از حضوری کوتاه مقابل اســتقالل و گلزنی در دربی چهره شــد؛ اما امــروز بازیکن فیکس خط 
حمله ســرخ ها نیســت.عبدی برای پرســپولیس گل هم زده و اتفاقا گل های حساســی نیز به 
نام خود کرده که از جملــه آنها می توان به دربی، نیمــه نهایی و فینال لیگ قهرمانان اشــاره کرد 
؛اما تعداد گل های از دســت رفته این پسرخوب شــمالی هم آرام آرام وارد محاسبات می شود. 
اگر تمام دیدارهای اخیر پرســپولیس و حضور مهــدی عبدی و گل نزدن هــا را فاکتور بگیریم و 
 تنها به دیدار الوحده امارات نگاه بیندازیم، او حداقل ســه موقعیت ایده آل گلزنی داشــت که از

 آن بهره نبرد. 

خبر   روز

توضیح »اسکوچیچ« 
درباره عدم دعوت از 

رضاییان و وریا
در اردوهای گذشــته تیم ملی فوتبــال ایران 
در دوران کــی روش، ویلموتس و اســکوچیچ 
بازیکنان زیادی در ســمت راست خط دفاعی 
تیم ملی آزمایش شده اند؛ تغییرات پرشمار و 
انتخاب چند بازیکن که باعث شد تا انتقاداتی 
علیه کادرفنی مطرح شود.به ویژه در چند اردوی 
گذشته با حضور دراگان اسکوچیچ که بازیکنانی 
مثل مهدی شــیری، مجتبی نجاریان و جعفر 
سلمانی در این پست دعوت شده اند و از سوی 
دیگر بازیکنانی چــون وریا غفــوری و رامین 
رضاییان جایی در فهرست تیم ملی نداشتند.
آن هم در شرایطی که مهره فیکس تیم ملی از 
نظر دراگان اســکوچیچ، صادق محرمی است 
که در تیم دیناموزاگرب بازی می کند و در اردوی 
گذشــته به دلیل  مصدومیت نتوانسته حاضر 
شود.دراگان اسکوچیچ، ســرمربی تیم ملی 
فوتبال ایران در برنامه »فوتبال برتر« در واکنش 
به انتخاب دفاع راســت تیم ملــی از بین وریا 
غفوری و رامیــن رضاییان بدون آن که اســم 
بازیکنی را مطرح کند، گفت: من توضیح داده ام، 
به دنبال یک دفاع راست هستم؛ دفاع راستی 
که بتواند در زمین بازی گل بزند، البته که خیلی 
خوب اســت و من خوشــحال می شوم یک 
دفاع راســت گل بزند؛ اما وظیفه دفاع راست 
چیز دیگری است.وی افزود: شاید این اتفاق 
می افتد که دفاع راســت 2۰ تا ۳۰ متر با دفاع 
وسط ها فاصله دارد و متوجه این فاصله نیست، 
خیلی وقت ها در بحث انتقال از حمله به دفاع 
، دفاع راست ها توپ را که از دست می دهند و 
بر نمی گردند؛ وقتی توپ های قطری از سمت 
مقابل می آید بازیکنــان کناری مان نمی روند 
تیرک دروازه را بگیرند و این مشکالتی است که 
وجود دارد.اسکوچیچ در ادامه توضیحات خود 
گفت:  احترام کامل من بــرای تمام بازیکنان 
است، انتخاب اول برای دفاع راست بازیکنی 
است که در دفاع شرکت کند؛ اگر در حمله هم 
شرکت کند، موفق و خوب باشد اما اگر در میانه 
راه سردرگم باشد و نه در دفاع خوب باشد و نه 

در حمله، خوب نیست.

مستطیل سبز ناکامی شمشیرباز اصفهانی از کسب سهمیه المپیک
مسابقات شمشیربازی زون آســیا به میزبانی تاشکند ازبکستان برگزار شــد که یک اصفهانی در ترکیب تیم ملی در این مســابقات حضور داشت. محمد رضایی 
طادی، نماینده اسلحه اپه آقایان ایران در مرحله مقدماتی با کسب ۳ پیروزی و 2 شکست به مرحله یک هشتم راه یافت.در این مرحله رضایی ۱۵ بر 9 از سد نماینده 
مالزی گذشت، در مرحله یک چهارم نهایی رضایی ۱۵ بر ۱۱ به نماینده ویتنام باخت و از ادامه راه بازماند.به این ترتیب شمشیرباز اصفهانی نتوانست سهمیه المپیک 

شمشیربازی در اسلحه اپه را به دست بیاورد.

نایب رییس هیئت دو و میدانی استان اصفهان با اشاره 
اینکه بانوان جوان دو و میدانی اصفهان  ســکوهای 
قهرمانی را در سطح کشــوری از آن خود کردند، اظهار 
کرد: با توجه به اینکه دوســال است باشگاه سپاهان 
به این رشــته ورود پیدا کرده در حال حاضر شــرایط 
خوبی نسبت به سال های گذشته داریم و رقابت بین 
ورزشکاران بانو بیشتر شده است.فاطمه بهرامی با ابراز  
امیدواری برای شرکت جوانان بیشتر در دو و میدانی 
عنوان کرد: هرچه ورزشکاران بیشتر باشند رقابت ها 
نیز بیشتر و بهتر خواهد شد؛ سال گذشته بیشتر از ٧٠ 
درصد ترکیب تیم جوانان سپاهان از بانوان جوان بومی 
استان بودند .بهرامی با بیان اینکه وضعیت شهرستان 
های استان نیز در این رشته خوب است، بیان کرد: در 
سطح استان، کاشــان، اصفهان و آران و بیدگل فعال 
ترین شهرستان های استان در رشــته دو و میدانی 
هستند؛ همچنین رکورد دار ملی دو و میدانی استان 
اصفهان از شهرستان آران و بیدگل است.وی با اشاره 
به تاثیرات کرونا در این رشته ورزشی افزود: با توجه به 

اینکه تمرینات و مســابقات این ورزش در فضای باز 
انجام می شود، کرونا تاثیر زیادی در این ورزش ندارد 
و خوشبختانه وقفه ای در مســابقات ما ایجاد نکرده 
اســت.فاطمه بهرامی در خصوص مشــکالتی که در 
این ورزش در استان است، اذعان کرد: فضای پیست 
مجموعه دو و میدانی انقــالب تنها فضای تخصصی 
است که ورزشــکاران بانو و آقا در این رشته می توانند 
تمرین کنند؛ متاسفانه این مکان شرایط مناسبی برای 
تمرین ورزشکاران ندارد؛ تارتان مجموعه از بین رفته 
اســت و عمده امکانات برای ورزشــکار دونده تارتان 
اســت و همچنین موقعیت قرار گیری این پیســت 
باعث شده است خصوصا در فصل پاییز آلودگی هوا 
منجر به تعطیلی تمرینات شود.نایب رییس هیئت دو 
و میدانی استان اصفهان با بیان اینکه در نیمه دوم سال 
نیاز به زمین سرپوشیده است، ادامه داد:در این زمینه 
داخل سالن خوراسگان کارهای عمده زیرسازی داخل 
سالن انجام شده ولی هنوز سالن تحویل دو و میدانی 
داده نشده است.وی در خصوص برنامه هایی که برای 

سال ١۴٠٠ پیش بینی شده است، افزود: پیرو تقویمی 
که فدراسیون استان مشخص می کند ،امسال برنامه 
های آموزشــی در قالب کارگاه ها و دوره های مربی 
گری و داوری برگزار می کنیم. در بحث مسابقات نیز 
در همه رده های سنی بانوان و آقایان با توجه به شرایط 
کرونا مسابقه برگزار خواهد شد.فاطمه بهرامی با اشاره 
به پیشرفت بانوان ورزشــکار در این رشته اظهار کرد: 
هفته گذشته در مســابقات جام امام رضا)ع( که در 
مشهد برگزار شد، بانوان ما توانستند دو مدال طال، دو 
مدال نقره و دو مدال برنز کسب کنند که طی سال های 
گذشته در سطح دو و میدانی کشوری بی سابقه بود 
همچنین در این مسابقه، بانوان اصفهانی مقام سوم 

تیمی مسابقات را کسب کردند.

مجموعه انقالب تنها مکان تخصصی دو و میدانی که 
شرایط مناسبی ندارد

شاگردان شمسایی که با پیروزی هفته گذشته خود با 
کسب ۱۴ امتیاز در رده سوم قرار گرفتند عالوه بر اینکه 
برای رسیدن به قهرمانی در این فصل به شدت در پی 
کسب ۱۳ امتیاز این دیدار هستند، نیم نگاهی نیز به 
بازی مهم و حساس مس سونگون و سن ایچ ساوه 

دارند
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 شهردار اصفهان خبر داد:

کمک ٥٠٠ میلیون تومانی شهرداری اصفهان برای آزادی زندانیان
قدرت ا... نوروزی، شهردار اصفهان در صفحه اینستاگرام خود نوشت: با تصویب شورای اسالمی شهر 
اصفهان، شهرداری اصفهان پانصد میلیون تومان به آزادی زندانیان جرائم غیرعمد، اختصاص داد.

الیحه کمک شهرداری اصفهان برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد در یکصد و شصت و هشتمین 
جلسه علنی شورای اسالمی شهر اصفهان مطرح و تصویب شد.این مبلغ تنها برای زندانیان هزینه 

می شود و گزارش نوع هزینه کرد آن به شورا ارائه خواهد شد. 

مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان:

پیاده روهای خیابان حجت ا... کشاورز احداث می شود
مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان  اظهار کرد: خیابان حجت ا... کشاورز حد فاصل خیابان های معراج 
و فرهنگ قرار دارد و آزادسازی مســیر آن به صورت تدریجی در حال انجام است.حمید شهبازی 
تصریح کرد: در حال حاضر امکان احداث پیاده رو در خیابان حجت ا...کشاورز به دلیل تکمیل نشدن 
عملیات عمرانی احداث آن وجود ندارد، اما با توجه به تاکید شهردار اصفهان در هر بخشی که امکان 
پیاده روسازی وجود داشته باشد اقدامات الزم در سال جاری برای تأمین آسایش شهروندان انجام 
خواهد شد.مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان با اشــاره به ایجاد فضای سبز سه هزار مترمربعی در 
محله اطشاران، افزود: رو به روی امامزاده اطشاران قطعه زمینی به وسعت بیش از سه هزار مترمربع 
متعلق به اداره کل اوقاف و امور خیریه وجود داشــت که در توافق با این اداره کل برای ایجاد فضای 
سبز در نظر گرفته شده و تاکنون بیش از ۵۰ درصد پیشرفت داشته است.وی ادامه داد: برای تملک 
و احداث فضای سبز محله اطشاران حدود هفت میلیارد تومان هزینه شده و در آن فضاهای زیبا و 
مناسبی برای استفاده کودکان، خانواده ها و سالمندان مهیا شده است.شهبازی خاطرنشان کرد: این 

مجموعه فضای سبز تا پایان سه ماهه نخست امسال به بهره برداری می رسد.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان اعالم کرد:

اجرای فاز اول واکسیناسیون کرونا ویژه پرسنل کارخانه 
پردازش پسماند

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شــهرداری اصفهان از واکسیناســیون نیروهای خط مقدم 
مدیریت پسماند مشغول در کارخانه پردازش و تولید کود آلی در برابر ویروس کرونا خبر داد. 

رحیم محمدی با اعالم این خبر توضیح داد: از زمان شیوع ویروس کرونا تا به امروز پرسنل سازمان مدیریت 
پسماند شهرداری اصفهان دوشادوش کادر درمان، در مدیریت و ساماندهی مباحث بهداشتی و زیست 
محیطی ناشی از کرونا حضور فعال داشــته اند و به رغم خطرات بسیار، با رعایت پروتکل های بهداشتی 
وظایف خود را در امر مدیریت پسماند انجام داده اند.وی با اشاره به اینکه بر اساس طبقه بندی کشوری، 
این گروه شغلی در موارد اولویت دار تزریق واکسن کرونا قرار گرفته، بیان کرد: بر همین مبنا هم همسو با 
واکسیناسیون سایر گروه های ضروری از جمله کادر درمان، پاکبان ها و غیره، واکسیناسیون عوامل فنی و 
اجرایی این سازمان هم آغاز شده و فاز اول آن به انجام رسیده است.مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند 
شهرداری اصفهان با اشاره به این که در مجموع 86 نفر در کارخانه پردازش پسماند در برابر ویروس کرونا 
واکسینه شدند، بیان کرد: 44 نفر از پرسنل کارخانه و 42 نفر از نیروهای پیمانکاری که در کارخانه پردازش 
پسماند مشغول به کار هستند در این فاز واکسینه شدند که البته با توجه به دو مرحله ای بودن این نوع از 
واکسن، سه ماه آینده دوز دوم هم تزریق خواهد شد.وی ابزار امیدواری کرد: با توجه به اینکه سالمت عوامل 
مدیریت و پردازش پسماند و عملکرد بهینه این مجموع بر بهداشت و سالمت محیط زیست و جامعه تاثیر 
مستقیم خواهد داشت، تاکید کرد: الزم به ذکر اســت واکسیناسیون پرسنل کارخانه سازمان، به معنای 
کاهش اهمیت پروتکل های بهداشتی نخواهد بود و همچنان نیاز به رعایت پروتکل های بهداشتی است.

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان مطرح کرد:

تدوین برنامه های ۱۴۰۵ بر پایه عدالت محوری

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان  در گفتگویی 
آنالین با خبرنگاران با موضوع تشــریح برنامه راهبردی اصفهان ۱4۰۵ از 
طریق الیو اینستاگرام اظهار کرد: برنامه راهبردی و عملیاتی اصفهان ۱4۰۵ 
ششمین برنامه شهر اصفهان است که توسط شهرداری تدوین و به تصویب 
شورای شهر رسید.علیرضا صادقیان ادامه داد: سال ۱4۰۰ نخستین سال 
برنامه راهبردی اصفهان ۱4۰۵ اســت، بر این اساس بودجه سال جاری 
شهرداری نیز بر مبنای این برنامه نزدیک به ۱۰ هزار میلیارد تومان توسط 
شورای شــهر تصویب و ابالغ شــد.معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه 
انسانی شهردار اصفهان اضافه کرد: برنامه ۱4۰۵ که تدوین آن دو سال به 
طول انجامید با هدف به حداقل رساندن مشکالت برنامه های قبلی تنظیم 
و تهیه شده تا سیر عملیاتی داشته باشد.صادقیان با بیان اینکه در تیرماه 
سال ۹8 در ســیر تدوین برنامه راهبردی اصفهان ۱4۰۵ آسیب شناسی 
برنامه های قبلی شهرداری و بررسی اسناد پشــتیبان در دستور کار قرار 
گرفت، افزود: پس از آن مرحله شناخت آغاز شد و سپس تا آبان ماه ۹8 
که جلسات هم اندیشی با ذی نفعان از جمله دانشگاهیان، دستگاه های 
اجرایی، نخبگان و مدیران قبلی شــهرداری و تمام افرادی که برای آینده 
شهر دغدغه داشــتند، برگزار و مرحله تحلیل عملیاتی شد که حاصل این 
جلسات هم اندیشی به مرحله تجویز رســید.وی گفت: مرداد ماه سال 

گذشته با تدوین برنامه راهبردی اصفهان ۱4۰۵ مرحله تجویز آن نهایی و در 
شهریور ماه ۹۹ این برنامه به شورای شهر اصفهان تقدیم شد که به تصویب 
اعضا رسید.معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان 
ادامه داد: برای تدوین برنامه راهبردی اصفهــان ۱4۰۵، چهار هزار و 66۳ 
نفر-ساعت از مشارکت تمام ذی نفعان و تمام افرادی که در تدوین برنامه 
امکان کمک داشتند، استفاده کردیم و در این راستا ۳۰۵ جلسه برگزار شد 
که در نهایت این جلسات از مرحله شناخت و تحلیل عبور کرد و به مرحله 
تصویب رسید.صادقیان، مهم ترین ویژگی برنامه اصفهان ۱4۰۵ را نتیجه 
محوری، سنجش پذیری و مشارکت حداکثری ذی نفعان دانست و گفت: 
در برنامه های قبل بسیاری از پروژه های تعریف شده به نتیجه نمی رسید 
یا امکان به نتیجه رسیدن آنها وجود نداشت، اما برنامه راهبردی اصفهان 
۱4۰۵ با این رویکرد تدوین شده که نتیجه پروژه ها در پنج سال آینده قابل 
تعریف باشد و با همین رویکرد سنجش پذیری را مورد توجه قرار دادیم.وی 
خاطرنشان کرد: ارزش های برنامه ۱4۰۵ بر پایه محورهایی همچون عدالت 
محوری شجاعت، قانون مداری و رعایت حقوق شهروندی است؛ معتقدیم 
دمیدن روح ارزش ها می تواند برنامه را به شدت تایید کند و مدیریت شهری 
باید در چهارچوب این ارزش ها اقدام به اجرایی کردن برنامه ها کند.معاون 
برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان با بیان اینکه شعار 

چشم انداز شهر اصفهان در برنامه ۱4۰۵، »اصفهان شهر زیست پذیر و رقابت 
پذیر« است، گفت: اصفهان به عنوان شهری خالق، اسالمی، مردم محور، 
زیبا و توسعه یافته و سرآمد در بیانیه برنامه راهبردی اصفهان معرفی شده 
است. همچنین در طول تهیه برنامه اصفهان ۱4۰۵ تالش کردیم از ابزارهای 
علمی برای تدوین استفاده کنیم تا برنامه در چارچوب مدل ها و روش های 
علمی امروزی تدوین شــود که این مهم با مشــارکت تمام ذی نفعان تا 
حد زیادی محقق شــد.صادقیان با بیان اینکه یکی از اهداف کالن برنامه 
اصفهان ۱4۰۵ کاهش آلودگی محیطی با تمرکز بر کاهش تولید آالینده های 
هوا اســت، اظهار کرد: هدف کالن این است که در ســال ۱4۰۵ با توجه به 
برنامه های عملیاتی، شهری زیست پذیر و رقابت پذیر داشته باشیم که در 

آن میزان آلودگی هوا به حداقل ممکن رسیده باشد.

توسعه مسیرهای ویژه دوچرخه سواری در شهر
وی با بیان اینکه برای کاهش آلودگی های محیطی توسعه مسیرهای ویژه 
دوچرخه سواری در شــهر به میزان ۷۷۷ کیلومتر در دستور کار شهرداری 
قرار گرفته است، خاطرنشــان کرد: وجود این زیرساخت ها می تواند در 
ترغیب شهروندان به استفاده از دوچرخه موثر باشد.معاون برنامه ریزی 
و توسعه سرمایه انسانی شــهردار اصفهان گفت: در این راستا همچنین 
توسعه خطوط ویژه اتوبوسرانی و ایجاد خط تراموا مورد توجه قرار گرفته و 
برای آن در بودجه ۱4۰۰ ردیف اعتباری در نظر گرفتیم؛ چنانچه مطالعات 
مترو قطعی شود و مزیت ایجاد آن در اصفهان محرز شود، امسال کلنگ 
خط تراموا در اصفهان به زمین زده خواهد شــد.وی با بیان اینکه کاهش 
سرفاصله زمانی حرکت قطار شهری از ۱۱ دقیقه به پنج دقیقه تا پایان سال 
برنامه اصفهان ۱4۰۵ دیگر هدف مهم است که با تکمیل و احداث خط دو 
و خرید ۱۵ رام قطار شهری اتفاق خواهد افتاد.صادقیان اظهار کرد: یکی 
دیگر از پروژه هایی که در کاهش آلودگی محیطی برنامه ریزی شده که تا 
پایان سال ۱4۰4 عملیاتی شود کاهش متوسط عمر ناوگان اتوبوسرانی این 
کالن شهر از ۱۰ سال به هفت سال و خروج ناوگان فرسوده و خرید ناوگان 
جدید است.وی خاطرنشان کرد: از دیگر اقدامات تعامل بیشتر با سایر 
نهادها و دستگاه های اجرایی برای انتظام بخشی به تردد موتورسیکلت ها 
در شهر خواهد بود به طوری که تا پایان سال ۱4۰4 تردد موتورسیکلت هایی 
که باعث آلودگی هوا می شود به حداقل برسد.معاون برنامه ریزی و توسعه 
سرمایه انسانی شهردار اصفهان احداث و تکمیل رینگ چهارم را از دیگر 
اقدامات در راستای کاهش آلودگی هوا دانست و گفت: مدیریت حمل و 
نقل بار و کاالی درون شهری با ایجاد سامانه بارنامه و طرح محدوده مکانی 

و زمانی برای ناوگان بار با عنوان LEZ از دیگر اقدامات به شمار می آید.

با مسئولان

»اسماءالحسنی« نماهنگی با حال وهوای اصفهان 
 مرتضی بشــیری، مدیر موسســه فرهنگی قــرآن و عترت بینــه درخصوص کلیــپ تصویری 
»اسماءالحسنی« اظهار داشت: این نماهنگ متفاوت با حال و هوای اصفهان ساخته شده است. 
می دانستیم این کار ماندگار می شود و تا چندین سال از آن اســتفاده خواهد شد، هم اکنون نیز 
اســتقبال زیادی از این اثر شــده چه در فضای مجازی و چه در داخل و خارج از کشور، برخی از 
کشورهای دیگر مانند گرجستان، عراق و... از ما خواستار پخش این کلیپ شده اند. این نماهنگ 
متفاوت با حال و هوای اصفهان ساخته شده و  با همت حوزه هنری استان اصفهان و با همکاری 
گروه تواشیح نوجوانان موسسه فرهنگی قرآن و عترت بینه و با آهنگسازی مجتبی هرندی زاده 

تولید شده و کارگردانی آن را میالد حسین زاده بر عهده داشته است.

در هفته اصفهان برگزار می شود: » قندپهلو به وقت اصفهان2 «
حوزه هنری استان اصفهان با همکاری اداره فرهنگی اجتماعی شهرداری منطقه دو در نظر دارد به 
مناسبت نزدیک شدن ایام والدت امام حسن مجتبی علیه السالم و همچنین هفته اصفهان برنامه 
»قند پهلو به وقت اصفهان2« را با حضور شاعران و طنزپردازان اصفهانی برگزار کند.این برنامه که 
به دلیل شیوع ویروس کرونا به صورت مجازی برگزار می شود در دو شب متوالی پس از برگزاری 
نماز مغرب و عشاء با شعرخوانی شــاعران طنزپرداز و همچنین خوانش متون طنز از طنازان حوزه 
هنری با موضوع اصفهان در ساعت 2۱ برپا می شود.در این برنامه علی سلیمیان، مرضیه کریمی و 
مسعود صفری اشعار طنز خود را می خوانند و محمدحسن دست پاک و هادی فقیهی استندآپ 
کمدی اجرا خواهند کرد و رســول شــاکرین نیز به خوانش نثر طنز می پردازد.»قندپهلو به وقت 
اصفهان2« در شب چهارشنبه و پنجشنبه 8 و ۹ اردیبهشت ماه ۱4۰۰ در ساعت2۱ برگزار می شود و 
عالقه مندان می توانند در الیو صفحه های اینستاگرامی زیر این برنامه را به صورت زنده تماشا کنند.

داستان و نا داستان نویس ها بخوانند
دبیر جایزه ادبی جمالزاده اظهار کرد: شرایط خاصی حاکم بر جامعه است که جایزه ادبی جمالزاده 
هم از آن بی نصیب نمانده و به همین خاطر، خیلی از رویدادهایی که می توانست در قالب برگزاری 
کارگاه و گردهمایی داســتان نویسان و اعضای انجمن های ادبی اجرا شــود را از دست داده ایم.

سعید محســنی ادامه داد: برای جبران این کمبود، تالش کردیم خوراک خوبی در بحث تبلیغات 
تهیه کنیم که خوشبختانه کارساز بوده و نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل، تعداد آثار بیشتری 
را به دبیرخانه جشنواره جذب کرده است.دبیر جایزه ادبی جمالزاده با بیان گزارشی از آثار ارسالی، 
گفت: در بخش داستان آزاد طبق معمول استقبال چشــم گیرتر بوده، در رتبه بعدی داستان های 
بخش اصفهان و بعد زندگی نگاره کرونا قرار دارد که نشــان می دهد مسئله این ویروس کماکان 
مسئله ای جدی است.محسنی یادآور شــد: کمترین میزان آثار را در بخش زندگی نگاره مدارس 
داشتیم که جای تعجب داشت و الزم است به مخاطبان اعالم کنم که پیدا کردن رابطه بین مدرسه 
و شهر کار دشواری نیست. ما در این بخش تجربه ســاده افراد را از تحصیل در مدارس اصفهان 

مدنظر داریم و رعایت همین معیار ساده با قواعد جایزه سازگار است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا از ظرفیت آموزش وپرورش برای اطالع رسانی درباره این بخش 
به عموم دانش آموزان و والدین اســتفاده کرده اید؟ توضیح داد: در حال حاضر به دلیل تعطیلی 
مدارس محدودیت داریم، اما قطعا تعامل مدیران شــهری و مدیران آموزش وپرورش در مناطق 
مختلف در این رابطه می تواند اثرگذار باشد.دبیر جایزه جمالزاده درباره تالش هایی که برای معرفی 
بهتر این جایزه به مخاطبان در حال انجام است، گفت: بســتر فعالیت ما فعال معطوف به فضای 
مجازی اســت که در قالب های مختلف متنی، پادکست و ... منتشر می شود. برای گفت وگوهای 
مداوم با صاحب نظران حوزه داســتان نیز برنامه ریزی کرده ایم که نخســتین بخش این »هزار 

افسان« با حضور مسعود بربر، داستان نویس دوشنبه شب برگزار شد.

خبر روزخبرخوان

پیشنهاد یک کارشناس شهرسازی:

مدیریت یکپارچه شهری 
ایجاد شود

یک کارشــناس شهرســازی گفت: اگر همه 
سیســتم ها و ارگان های موجود در یک شهر 
بتوانند زیر یک مدیریت یکپارچه قرار بگیرند، 
آن زمــان می توانیم بگوییم شــورای شــهر؛ 
شورایی که برای تمام شهر برنامه ریزی می کند.

محمد مســعود اظهار کرد: مدیریت محلی و 
آنچه که در شهرهای ما می گذرد باید در قالب 
یک مجموعه یکپارچه دیده شــود. اکنون به 
جای شورای شهر، شورای شهرداری داریم و 
شهرداری ها تنها بخش کوچکی از مسئولیت 
شهری را بر عهده دارند و همین منجر به نبود 

یکپارچگی در مدیریت شهری می شود.
وی افزود: بســیاری از مباحث زیر نظر شوراها 
و شــهرداری نیســت و هر کدام ســاز خود را 
می زنند. مخابرات، آب و فاضالب، گاز و برق از 
بدنه شهرداری جدا هستند و از لحاظ قانونی و 
تخصصی نیروی الزم در شهرداری ها نیست به 
همین علت مدیریت یکپارچه نمی تواند اعمال 
شود.این کارشناس شهرســازی با بیان اینکه 
شــوراهای شــهر باید بتوانند فراتر از یک نهاد 
مدیریت و برنامه آینده توســعه شهرها را ارائه 
کنند، خاطرنشان کرد: با تغییر قوانین شورای 
شهر، مسئولیت ها و توانمندی های شهرداری 
گســترش می یابد، همچنین شهردار در قالب 
مدیریت یکپارچه باید بتواند توانمند در مراحل 
قانونگذاری شــهر تصمیم گیری و نظر خاص 
خود را ارائه کند که در این راستا سریع تر و ارزان تر 
به نیازهای شهروندان پاسخ داده می شود.وی 
با تاکید بر اینکه بســیاری از سازمان ها ارتباط 
تنگاتنگی با شــهرداری ندارنــد، تصریح کرد: 
یکی از مشکالت تمام شهرها ناهماهنگی میان 
ارگان ها و نهادهای خدمات رسان در انجام امور 
است. بارها شاهد بوده ایم که خیابانی آسفالت 
شده است، اما سازمان های خدماتی چند روز 
بعد آسفالت را می شکافد، این نبود هماهنگی 
بین ارگان های شهری را نشان می دهد.مسعود 
تاکید کرد: اگر همه سیســتم های موجود در 
یک شهر بتوانند زیر یک مدیریت یکپارچه قرار 
بگیرند، آن زمان می توانیم بگوییم شورای شهر؛ 
شورایی که برای تمام شهر برنامه ریزی می کند.

جلسه اخالق به مناســبت ایام ماه مبارک رمضان 
با حضور رزمندگان لشــکر۱4امام حســین)علیه 
الســالم( در حسینیه ثارا... این لشــکر برگزار شد. 
دراین جلسه حجت االسالم رییسیان ابتدا به بحث 
توبه کردن درماه مبارک رمضان پرداخت وگفت:در 
طول سال دو وقت اســت که خداوند برای انسان 
توبه حقیقی را قرار داده ؛ یکی شــب قدر و دیگری 
روز عرفه، اما این مطلب به این معنی نیست که در 
طول سال اگر کســی توبه کرد خداوند متعال توبه 
اش را قبول نمی کند بلکه ایــن دو روز نزد خداوند 

فضیلت بیشتری دارد. به این دلیل که ماه رمضان 
ماه خداست، سفره خداست، خداوند به همه انسان 
ها یک ماه وقت داده اســت که هرچه می تواند از 
سر این سفره توشه بردارد، نه تنها توشه سال خود 
را بلکه توشــه بک عمر را بردارد،مبادا از روی غفلت 
از این موضوع غافل باشــیم و بی توجه از کنار این 

سفره عبور کنیم.
مســئول نمایندگی ولــی فقیه در لشــکر۱4امام 
حسین)علیه السالم(در ادامه اشاره ای به حسرت 
خوردن بعد از ماه مبــارک رمضان کرد وافزود:یکی 
از اســامی روز قیامت یوم الحسرت است، موقعی 
که روز آخر ماه مبارک رمضان عید فطر را اعالم می 
کنند خیلی از مردم حسرت می خورند که چرا این 
ماه مبارک به سرعت سپری شد، چه ماه پر برکتی 

بود، چرا نتوانستیم توشه ای جمع آوری کنیم واین 
حسرتی است که روزه داران می خورند.

این ســخنران به تکریــم روزه داران در ماه مبارک 
رمضان پرداخت وافزود: در ماه مبارک رمضان خود 
خداوند بندگانش را اهل کرامــت وتکریم قرار داده 
اســت چون صاحب خانه خود خداست، هرکسی  
وارد این ماه شود،خداوند او را اهل کرامت وتکریم 
قرار می دهد. یکی از معصومین می فرماید: نفس 
هایتان در این ماه تسبیح است، خواب تان عبادت، 
عمل شــما دراین ماه قبول ودعای تان مســتجاب 
اســت، خواندن یک آیه قرآن برابر یک ختم قرآن 
کامل اســت، منتهی خود ما باید نیت ها را صادق 
کنیم،قلب هارا پاک واز صمیم قلب برای خودمان 

وهمه اطرافیان دعا کنیم.

نمایندگی ولی فقیه در لشکر مقدس ۱4 امام حسین)علیه السالم(:

بی توجه از کنار سفره ماه رمضان عبور نکنیم

روان آب های 
بهاری شهرستان 

فریدونشهر
فصل بهار یعنی جاری شــدن آب 
برف هــای ذوب شــده  ارتفاعات 
شهرســتان فریــدون شــهر در 
رودخانه های این شهرستان؛ مناظر 
زیبایی که امسال با شرایط کنونی 
بارش کم باران و بــرف خیلی زود 

ناپدید خواهند شد. 

وز عکس ر

رونمایی سه محصول رسانه ای در هفته فرهنگی اصفهان
مدیر فرهنگسرای رسانه از رونمایی سه محصول »رساموز«، »نشریات درنگ« و 2۰ موشن گرافی »پیام و سیما« در هفته فرهنگی اصفهان خبر داد.فاطمه شفیعی 
در این باره اظهار داشت:  مجموعه »رساموز«  ترکیب 2۰ کلیپ آموزشی در حوزه سواد رسانه ای اســت که با هدف ارتقای سواد رسانه ای با بهره مندی از بهترین 
اساتید کشور تهیه شده و در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی که به عنوان زیست دوم مردم شناخته می شود، منتشر خواهد شد.وی افزود: تشخیص اخبار 
فیک، مدیریت استفاده از فضای مجازی و آسیب ها و فرصت های مجازی مهم ترین محور برنامه رساموز است که به پاتوقی برای دانستنی های رسانه تبدیل 
شده و در خانه جوان رونمایی می شود.وی با اشاره به تهیه 2۰ دوره موشن گرافی با موضوع حقوق کودک در فضای رسانه گفت: دو شخصیت پیام و سیما در این 
موشن ها خلق شده اند که به ارائه 2۰ شعار و پیام کوتاه درباره حقوق کودکان در فضای مجازی می پردازند که از آن جمله می توان به مواردی شامل عدم باز کردن 

حساب رسانه ای به نام کودکان، منتشر نکردن تصاویر کودکان، عدم استفاده از کودکان برای رونق کسب و کار اشاره کرد.
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صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود   
جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین مدیرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

رتبه:4    ضریب کیفی روزنامه: 45
نشانی: اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، واحد 3

تلفن: 8-36284167-031     فکس: 36284166

   

چاپخانه: شاخه سبز      آدرس: جاده قدیم قم- کاشان، خیابان امیرکبیر دوم، بوستان سوم، آخرین کارخانه سمت راست، چاپخانه شاخه سبز

معاون بهره برداری و توســعه آب شــرکت آبفای اســتان اصفهان با اشاره به 
وضعیت بحرانی ذخیره ســد زاینده رود، اظهار کرد: به دلیل ذخیره اندک سد 
زاینده رود به طور قطع در ماه های گرم پیش رو در حوزه شرب و خانگی شاهد 
افت فشار آب هســتیم، اما اگر مردم سرانه مصرف آب شــرب خود را 15 لیتر 
مدیریت کنند، بدون دغدغه از تابستان امسال گذر خواهیم کرد.ناصر اکبری با 
اشاره به یک دهه گذشــته که رودخانه به صورت مقطعی جریان داشته است، 
توضیح داد: در اوایل دهه ۹0 که رودخانه خشــک شد، وضعیت سفره های آب 
زیرزمینی غنی تر بود و مصارف و جمعیت همانند امروز نبود و در این سال ها در 
فصول گرم، شرایط یکسانی را تجربه کردیم، اما شرایط امسال همانند سال ۹7 
کم آب است، البته سال ۹8 میزان بارش ها و ذخایر آبی استان مناسب تر بود.

سال آبی سخت، پیش روی اصفهان 
معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آبفای استان اصفهان، اما به تفاوت امسال با 
سال ۹7 اشاره کرد و گفت: امسال اصفهان از لحاظ خشکی و بارش ها همانند سال 
۹7 است، با این تفاوت که همانند سال ۹۹ در وضعیت شیوع کرونا هستیم که این 
شرایط را بسیار سخت تر کرده است.وی توضیح داد: سال گذشته با شیوع کرونا 
مصرف آب بین 12 تا 15 درصد افزایش یافت، البته زاینده رود در برهه ای جاری بود 
و نه تنها چاه های فلمن آبدهی داشت، بلکه چاه های دیگر نیز حجم تولید مناسب 

آب داشتند، اما تابستان امسال شرایط بسیار سختی را پیش رو داریم.

اصفهان درگیر تنش آبی است
اکبری تاکید کرد: امسال اصفهان جزو شهرهای با تنش آبی است، چراکه تنها 
یک چهارم سد زاینده رود ذخیره آب دارد و بارش ها میزان مناسبی نداشته و 
انتظار مدیریت مصرف از ســوی مردم داریم.وی با بیان اینکه در پیک مصرف 
با افزایش دما بین 30 تا 35  درصد مصرف آب افزایش می یابد، اظهار کرد: در 
شرایط نرمال فروردین ماه، کولرها هنوز روشن نیست، اما با افزایش دمای هوا 

و به مرور از خرداد ماه به بعد، مصرف آب تا حدود 35 درصد باالتر خواهد رفت.
چاه های فلمن را نداریم.معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آبفای استان 
اصفهان یادآور شد: به طور معمول در ماه های تیر و مرداد، دمای ثبت شده بین 
35 تا 42 درجه اســت و با توجه به نبود بارش ها و تداوم شیوع کرونا تابستان 
امسال شرایط سختی را خواهیم داشت.وی با اشاره به اینکه تابستان امسال به 
دلیل خشکی رودخانه زاینده رود، چاه های فلمن ظرفیت آبدهی ندارد، گفت: 
به طور قطع فرهنگ مصرف بهینه آب بزرگ ترین کمک مردم در تابستان امسال 
برای گذر از این شرایط است و از سوی دیگر شرکت آبفا امسال اقدامات فنی در 

راستای مدیریت فشار شبکه خواهد داشت، چراکه کمبود آب داریم.

باید سرانه مصرف آب را به 142 لیتر برسانیم
اکبری تاکید کرد: زمانی که در شبکه آب مدیریت فشار داشته باشیم، به طور قطع 
مصرف آب مردم کمتر می شود، اما باید توجه داشت که مجتمع های مسکونی 
منبع ذخیره آب دارند و ما نمی توانیم داخل ســاختمان ها را مدیریت کنیم که 
در این شرایط فرهنگ مصرف آب از ســوی مردم ضرورت دارد.وی افزود: در 
سال ۹۹ به صورت متوسط سرانه مصرف آب شرب هر اصفهانی 157 لیتر بود، 
اما اگر مردم در روز 15 لیتر مصرف خود را مدیریت کرده و این سرانه را به 142 
لیتر برســانند بدون هیچ دغدغه ای از تابستان امسال گذر خواهیم کرد.معاون 
بهره برداری و توسعه آب شرکت آبفای استان اصفهان تصریح کرد: سعی داریم 
قطعی آب نداشته باشیم و در برنامه توزیع آب امسال، اصال برنامه جیره بندی 
آب برای اصفهان نداریم، اما افت فشــار آب قطعا خواهیم داشت، چراکه نیاز 
مردم با تولید آب برابری نمی کند، در این شــرایط درگیر افت فشار می شویم، 
بنابراین بهترین گزینه مصرف بهینه آب برای کاهش سرانه آب است.وی ادامه 
داد: از سوی دیگر شرکت آبفا نیز اقدام به مدیریت فشار آب و مدیریت عادالنه 
توزیع آب در اســتان اصفهان می کند و امیدواریم با این اقدامات توزیع بهتری 

در آب شرب داشته باشیم.

معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آبفای استان:

آب اصفهان  جیره بندی نمی شود، اما افت فشار داریم

در واحد انباشت و برداشت ناحیه آهن سازی صورت گرفت؛

 طراحی،تامین، نصب و راه اندازی سیستم پاشش آب روی

 پایل های كنسانتره و گندله

مدیــر اجــرای پروژه هــای نواحــی آهن ســازی و فــــــوالدسازی از 
اجــــــرای موفقیـــــــت آمیز طراحی، تامین، نصب، تست و راه اندازی 
سیســتم پاشــش آب روی پایل هــای کنســانتره و گندلــه پارک هــای 
 انباشــت و برداشــت ناحیه آهن ســازی بــا رعایــت کامل مــوارد ایمنی 

خبر داد.
رضا خــادم کیمیایی، اجرای این پروژه را در راســتای توجــه به مالحظات 
زیســت محیطی شــرکت فوالد مبارکه بیان کرد و افزود: اجرای این پروژه 
کاهش حداکثری گردوغبار ناشــی از مواد اولیه انباشت شــده و جلوگیری 
از پراکنش مواد در هنگام وزش باد در پارک های انباشــت و برداشت را در 

پی دارد.
وی در ادامه به نکات مهم این پروژه شــامل امــکان مانیتورینگ و کنترل 
پاشش آب در 27 زون مستقل، امکان شناسایی محل نشتی بر روی خطوط 

پایپینگ و در نتیجه کاهش قابل توجه مصرف آب اشاره کرد.
محمد حسنی، رییس اجرای پروژه های ناحیه آهن سازی نیز در خصوص 
این پروژه افزود: با افزایش ظرفیت و بهینه سازی پمپ خانه موجود، خطوط 
جدید به طول تقریبی 30 کیلومتر در طول مســیر پایل های موجود ایجاد و 

با استفاده از رینگ بسته نسبت به تامین آب موردنیاز پروژه اقدام شد. 
تعداد نازل های استفاده شــده در ایــن پروژه 250 عدد در نظر گرفته شــد 

که قابلیت توزیع یکنواخت آب را در طول مســیر پرتاب خود دارد و با فشار 
ایجادشــده در رینــگ آب تغذیه کننده آن ها، ســطوح پایل هــای مذکور، 
منطقه ای به وســعت حدود 160 هزار مترمربع را تا حدود ۹0 درصد پوشش 

می دهد.
در ادامه، حمید بــزاز رییس واحد مواد خام ناحیه آهن ســازی نیز مزایای 
اجرای طرح جدید را نسبت به طرح قبلی همپوشانی مناسب پاشش آب، 
بهبود مسیرهای دسترسی، عمر لوله ها و... معرفی کرد و افزود: انجام این 
پروژه با توجه به اولویت دار بودن انباشــت حداکثری مواد اولیه در پایل ها، 
به دلیل نیاز فوالد مبارکه از یک طرف و عدم دسترســی کامــل پیمانکار به 
مسیرهای موردنیاز جهت حفاری و اجرای لوله های دفنی از طرف دیگر، با 
دشواری های زیادی همراه بود که با همکاری و مشارکت مناسب مجموعه 
توســعه و بهره برداری، این مهم به خوبی صورت گرفت و پروژه پس از رفع 

عیب و برگزاری آموزش های الزم تحویل بهره بردار شد.
مدیریت اجــرای پروژه های نواحی آهن ســازی و فوالدســازی در پایان 
از زحمات پرســنل واحد اجرای پروژه های آهن سازی، دســتگاه نظارت، 
مدیریت و پرســنل بهره بــرداری ناحیه آهن ســازی و کلیــه همکارانی که 
 در برنامه ریزی، اجرا و راه اندازی این پروژه مشــارکت داشــته اند تشکر و

 قدردانی کرد.

 عادت هایی که آن ها را بد مــی دانند، مثل ناخن جویدن، 
زیاد اما مودبانه شکایت کردن و آدامس جویدن، در واقع 
نشان می دهند که شما از اغلب آدم ها باهوش تر هستید. 
البته، هوش فقط یک نوع نیســت و هــوش اجتماعی و 
هیجانی هم مهم اســت. از قرار معلوم، آدم های بســیار 
باهوش ویژگی های مشــترکی دارند که آن هــا را از بقیه 
متمایز و برجسته می ســازد.در ادامه از برخی نشانه هایی 

خواهیم گفت که از هوش زیادتان حکایت دارد.
 مودبانه شــکایت می کنید: اگر در خانه، محــل کار یا هر 
جای دیگری وقتی متوجه می شوید چیزی درست و سر 
جایش نیست، شکایت خود را مودبانه ابراز می کنید، این  
هوش هیجانی شما را نشان می دهد. شاید اینطور به نظر 
برسد که صرفا از شکایت کردن لذت می برید، اما در واقع 
آگاهی و هوشیاری شما نســبت به محیط پیرامون تان را 
می رساند. شــما می فهمید چیزهای منفی چه اثری می 
توانند بر دیگران و نه فقط خودتان داشــته باشند و همین 
امر باعث می شود احساس کنید الزم است شکایت خود 

را ابراز کنید.
 با خودتان حرف می زنید: به عقیده دانشمندان گوش دادن 

به حرف هایی که به خودمان مــی زنیم فواید زیادی برای 
مان دارد. اثر این کار بر مغز با اثری کــه مطالعه یا تفکر بر 
آن دارد، متفاوت اســت. در واقع این کار از فروتنی بیشتر 
شما حکایت دارد و باعث می شود مواجهه عاطفی بهتری 
با مسائل داشته باشید و توانایی تان را در تصمیم گیری و 
انتخاب میان دو دیدگاه باال می برد. بنابراین حرف زدن با 

خود نشان دهنده باالتر بودن هوش هیجانی است.
 خودکنترلی زیادی دارید: توانایی مقاومت در برابر وسوسه 
ها و داشــتن صبر، نشــانه دهنده هوش به ویژه در میان 
نوجوانان است. تحقیقات نشان داده کسانی که هوش آن 
ها باالتر از سطح متوسط اســت خودکنترلی بیشتری، به 
ویژه به لحاظ غذایی دارنــد. در حقیقت، خودکنترلی یکی 
از بهترین راه ها برای داشــتن زندگی ای سالم و در نتیجه 

بهتر است.
 مشکلی با تنهایی ندارید: کسانی که هوش هیجانی باالیی 
دارند به طور کلی مشکلی با اینکه با افکار و ایده های خود 
تنها بمانند ندارند و نیازی نمی بینند برای شاد بودن دائما با 
دیگران معاشرت داشته باشند. چون می توانند آنقدر غرق 
در کارهای خود می شوند که شرکت نکردن در رویدادهای 

اجتماعی، ترس ِ از دســت دادن در آن ها ایجاد نمی کند. 
این افراد خیلی دوست صمیمی ندارند و از وقتی که برای 

خودشان می گذارند، لذت می برند.
 فکر نمــی کنید خیلی باهوش هســتید: بر اســاس »اثر 
دانینگ کروگر« کســانی کــه توانایی پایین تــری دارند 
اغلب خودشــان را دســت باال مــی گیرند. بــا این حال، 
کســانی کــه از هــوش بیشــتری برخوردارنــد، توانایی 
شــان را نه دســت کم می گیرند و نه دســت باال. کسانی 
که هوش باالتــری دارند، بیشــتر می داننــد چه چیزی 
 هایی را نمی دانند، در نتیجه، خودشــان را خیلی باهوش

 نمی بینند.
 ناخن هایتــان را می جوید: تحقیقات جدید نشــان داده 
جویدن ناخن ها در واقع ممکن اســت نشــانه اضطراب 
نباشد. طبق تحقیقات، عادت های آرامش بخشی همچون 
جویدن ناخن ها و کندن پوست، در واقع از کمال گرایی فرد 
و احساس نارضایتی اش ناشــی می شود. در حقیقت، به 
نظر می رسد داشتن تمایالت کمال گرایانه افراطی ممکن 
است به دلیل باالتر بودن هوش فرد نسبت به کسانی باشد 

که این ویژگی را ندارند.

آشپزی

دویماج ترکی 
مواد الزم:  نان خشک قزوین خرد شده یک پیمانه، 

سبزی خوردن ریز خرد شده یک پیمانه،پنیر کوزه ای یا پنیر لیقوان 
نصف پیمانه،گردونصف پیمانه،پیاز داغ نصف پیمانه،نعنا داغ دو قاشق 

غذا خوری،روغن کمی همراه با نعناع داغ،دوغ یا آب به مقدار الزم
طرز تهیه : برای تهیه دیماج خوشمزه به روش ترکی در ابتدای کار، پیاز ها را شسته و پوست 
می کنیم. سپس به صورت خاللی ریز خرد می کنیم. یک تابه برداشته و با کمی روغن روی 

حرارت قرار می دهیم. سپس پیاز ها را درون آن ریخته و تفت می دهیم تا طالیی و سبک شوند. 
زردچوبه را هم اضافه کرده و تفت می دهیم و از روی حرارت برداشته و کنار می گذاریم. یک تابه 
دیگر برداشته و با کمی روغن روی حرارت قرار می دهیم. وقتی روغن داغ شد، نعناع خشک 
شده و زردچوبه را اضافه کرده و تفت می دهیم و زیر حرارت را خاموش کرده و کنار می گذاریم 

تا با دمای محیط یکسان و خنک شود. در ادامه یک کاسه بزرگ برداشته و سبزی خوردن 
را ریز می کنیم و درون آن می ریزیم. نان خشک را خرد کرده و به سبزی ها اضافه می 

کنیم.در این مرحله  پنیر را با رنده درشت رنده کرده و به مواد اضافه می کنیم. 
گردو خرد شده و پیاز داغ خنک شده را اضافه می کنیم. نعناع داغ همراه 

با روغن را اضافه کرده و با دست مخلوط می کنیم، کم کم دوغ یا 
آب را هم اضافه می کنیم. حاال با دست مخلوط می 

کنیم و مواد را شکل می دهیم.

این نشانه ها می گویند هوش خیلی زیادی دارید

کرونا »حرفه ای« را تعطیل کرد »شکستن« با بازی »نگین صدق گویا«
سعید خانی، تهیه کننده »حرفه ای« ضمن اعالم تعطیلی موقت 
تصویربرداری گفته است: تجویز تعطیلی برای تمامی شغل ها و 
گروه ها چاره کار نیست. متاسفانه شاهد آن هستیم بدون هیچ 
حمایتی فقط برای تعطیلی فشار وارد می شود که بدون شک تاثیر 
چندانی در روند بهبود کرونا در کشور ایجاد نخواهد کرد. سارا بهرامی، 
سیروان خسروی، ماهور الوند، زانیار خسروی و علی مصفا بازیگران این 
سریال هستند. حرفه ای، برای پخش از تابستان امسال آماده می شود.

فیلمبرداری فیلم کوتاه »شکســتن« بــه نویســندگی و کارگردانی 
محمدرضا بردبار طی چند روز گذشــته در لوکیشنی واقع در شرق 
تهران به پایان رســیده و در حال حاضر فیلــم وارد مرحله مونتاژ 
شده است. روزبه کلباســی، تدوین را بر عهده دارد و ظرف روزهای 
آتی صداگذاری و ساخت موسیقی فیلم نیز آغاز خواهد شد.  نگین 
صدق گویا و ســام نوری، شــهال رحیمی، آزاده ســعیدی، امیرعلی 
موسوی گروه بازیگران این فیلم را تشکیل می دهند.


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

