
معلمان خرید خدمتی در اصفهان باز هم تجمع کردند؛

سریال تکراری
5

 نفس های آخر  رویشگاه های سنتی
نابودی تدریجی مراتع استان زیر سایه خشکسالی و کوچ زودهنگام عشایر؛
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رییس دانشکده منابع طبیعی
 دانشگاه شهرکرد مطرح کرد:

سندی که استان های 
 زاگرس نشین را 

نابود می کند

سپاهان- مس رفسنجان؛
طالیی پوشان در 
 اندیشه رسیدن به

 صدر جدول

مدیرکل گمرکات استان خبر داد:

 افزایش 6 برابری 
 در آمد گمرکات

 استان اصفهان 
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فوالد مبارکه به دنبال 
 تعامل با مشتریان 

خود است

7

مجتمع های صنفی شهر 
اصفهان از آماده سازی 

زمین تا بهره برداری

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 
یکشنبه 26 اردیبهشت  1400 

 4 شوال   1442 
16 می  2021

 شماره 3252
8 صفحه

قیمت: 1000 تومان
5

تحوالت 
اصفهان نتیجه 

حرکت بر 
اساس برنامه 

7بوده است

درد است که 
اصفهان در 
موارد منفی 
رتبه اول را 

داشته باشد 

م
سنی

س:ت
عک

 بازارهای راکد، کسبه اصفهان را به سمت و سوی فعالیت در بازارهای رمز ارز سوق داده است ؛

تهدید سرمایه ها در رونق رمز ارزها
3

 مسافر ناخوانده هندی در راه اصفهان 
 نگرانی از موج جدید کرونای هندی دراصفهان تشدید شده است؛

5

مدیرعامل تعاونی مسکن جهادهای 
دانشگاهی اصفهان:

بهترین شرایط را برای 
 خانه دار شدن افراد
 فراهم می کنیم

 مسئول اجتماعی سپاه حضرت
 صاحب الزمان)عج( اصفهان خبر داد:
 توزیع 30 هزار بسته معیشتی

  در طرح »احسان علوی«
 در اصفهان

طرح »حاج قاسم 
سلیمانی« در زندان های 

اصفهان اجرا می شود

3

5

7 8

 ادامه آبرسانی سیار
  به 305 روستا در
 استان اصفهان

7

 بازگشایی سینماها 
 مشروط به رعایت

 مقررات دوران کرونا

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی   

شنبه 25  اردیبهشت 1400 
 3  شوال  1442 

 15 می  2021
 شماره 3251

8 صفحه
قیمت: 1000 تومان

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت فوالد مبارکه در شبکه اصفهان مطرح کرد:

مسئولیت اجتماعی در فوالد مباركه به اندازه تولید اهمیت دارد 

آگهی برگزاری مناقصه عمومی 

        نام روزنامه: زاینده رود

       تاريخ انتشار:1400/02/25

شركت آب وفاضالب استان اصفهان درنظرداردعمليات اجرايی به شــرح زير را از طريق مناقصه 
عمومی به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد.

مبلغ تضمين)ريال (برآورد)ريال ( محل تامين اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه

400/1 -14-3
اجرای خط انتقال فاضالب 

زیباشهر قسمت دوم
جاری

فهرست منضم 
به اسناد

  685,000,000

400/1 -15-3
اجرای خط انتقال فاضالب 

زیباشهر قسمت سوم
جاری

فهرست منضم 
به اسناد

  647,000,000

400-1-52
عملیات اجرایی آسفالت و ترمیم 
ترانشه در سطح منطقه دو اصفهان

7،164،323،625305.000.000جاری

400/99-1-53

عملیات احداث ساختمان اداری 
منطقه شش اصفهان - فاز1 
خاکبرداری و احداث اسکلت 

بتنی)با ارزیابی کیفی(

30،632،313،0161,010,000,000جاری

400-1-54

تهیه تجهیزات واجرای سامانه 
حفاظت کاتدیک خط انتقال 
پساب تصفیه خانه زرین 

شهر )دو مرحله ای(

4.777.920.002233.340.000جاری

 مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه معامالت شرکت اتاق292 :
 تا ساعت  15:00روز شنبه به تاریخ  1400/03/08

تاريخ گشايش اسناد مناقصه: ازساعت 08:00 صبح روز یکشنبه به تاریخ 1400/03/09
دريافت اسناد: سايت اينترنتی

WWW.abfaesfahan. irشركت آب و فاضالب استان اصفهان

WWW.iets.mporg.ir پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن گويا:  8-6680030 3 -  031)داخلی 395 (

نوبت اول
شركت آب وفاضالب استان اصفهان

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شــرکت فوالد مبارکه با حضور در برنامه 
تلویزیونی »یک شهر ضیافت« شبکه اصفهان گفت: فوالد مبارکه با مشارکت 
شرکت های زیرمجموعه گروه فوالد مبارکه و با حمایت خیران این مجموعه 
20 میلیارد ریال کمک کرد تا زمینــه آزادی زندانیان محکومان مالی از زندان 

های استان اصفهان فراهم شود.
هادی نباتی نژاد در برنامه »یک شــهرضیافت« اظهار کرد: طی چند ســال 
گذشــته حمایت از تولید کلیدواژه بیانات مقام معظم رهبری بوده و شرکت 
فوالد مبارکه در راستای تحقق منویات رهبری گام های مهمی برداشته است.

وی افزود: شرکت فوالدمبارکه مولود انقالب اســالمی بوده و در زمینه تولید 
ورق های فوالدی در کشــور پیشرو اســت و 50 درصد از فوالد کشور را تولید 

می کند.
نباتی نژاد با اشــاره به اینکه 350 هــزار نفر به طور غیرمســتقیم با تولیدات 
شرکت فوالد مبارکه به اشتغال گمارده شده اند، تصریح کرد: در سال جهش 
تولید شرکت فوالد مبارکه به رکوردهای متعددی در حوزه تولید دست یافت 
و توانست رکوردهایی در بخش های فروش و تولید محصوالت جدید به ثبت 
برساند و در پایان ســال نیز با همت و تالش مدیران و همه کارکنان، شرکت 

فوالد مبارکه موفق شد به رکورد تولید 7 تن تختال دست پیدا کند.
مدیرروابط عمومی و امور بین الملل شرکت فوالد مبارکه شیرینی دستیابی 
به رکوردهای متعدد در این شــرکت را در زدودن موانعی نظیر تحریم و کرونا 
دانست و توضیح داد: بیماری کرونا در شرکتی که روزانه حدود 22 هزار نفر در 
آن تردد دارند، می توانست مانعی در راه تولید شود که خوشبختانه با رعایت 
دقیق دستورالعمل های بهداشتی و مدیریت دقیق، کرونا نه تنها تاثیر منفی 

بر روند تولید نگذاشت بلکه این شرکت به رکوردهای متعدد دست یافت.  
وی با اشاره به تحریم های ظالمانه گفت: با وجود اینکه شرکت فوالد مبارکه 
در لیست تحریم های آمریکا قرار داشت؛ توانست این مانع را هم پشت سر 
بگذارد و بر تولیدات محصوالت بیفزاید و خرســندیم که درپیام نوروزی رهبر 
معظم انقالب، یکی از صنایعی که توانست شعار ســال را محقق کند، صنایع 

فوالدی بود.
نباتی نژاد گفت: در سال جاری هم روند دســتیابی به رکوردهای جدید آغاز 
شده اســت که می توان به تولید ماهیانه 700 هزار تن فوالد خام در فروردین 
ماه اشاره کرد که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته رکورد بسیار مطلوبی 
است و نشان می دهد شرکت فوالد مبارکه با عزمی راسخ در پی تحقق شعار 

سال خواهد بود.
وی در ادامه بر ایفای مسئولیت اجتماعی شرکت فوالد مبارکه تاکید ویژه ای 
کرد و گفت: مسئولیت اجتماعی هم تراز تولید برای شرکت فوالد مبارکه مهم 
است که در این مسیر می توان به اهدای 13 هزار تن اکسیژن رایگان به مراکز 

درمانگر کرونا در استان های کشور اشاره کرد.
 مدیرروابط عمومی و امور بین الملل شرکت فوالد مبارکه تاکید کرد: اکسیژن 
در درمان بیماران مبتال به کرونا از اهمیت بســزایی برخوردار اســت و تبعات 
کمبود آن را در دیگر کشورها شاهد بودیم. اقدام مهم شرکت فوالد مبارکه در 
راستای ایفای مسئولیت اجتماعی مورد تقدیر وزیر بهداشت و درمان هم قرار 

گرفت؛ چراکه هیچ صنعتی این حجم از اکســیژن رایگان را دراختیار مراکز 
درمانی قرار نداده است.

وی به مجهز کردن بیمارستان های شهرستان های لنجان، مبارکه و اصفهان 
توسط شــرکت فوالد مبارکه اشــاره ای کرد و گفت: با شــیوع کرونا یکی از 
مشــکالت مراکز درمانی کمبود تجهیزات و امکانات الزم بود که این شرکت 

برآن شد تا بیمارستان ها را در درمان بیماران مبتال به کرونا مجهز کند.
نباتی نژاد به کمک های مومنانه شرکت فوالد مبارکه در ایام کرونا هم گریزی 
زد و گفت: در یک ســال گذشته بسته های معیشــتی متعدد در اختیار افراد 

نیازمند قرار گرفته است.
وی با اشاره به اینکه خشکســالی یکی از موضوعات مهم کشور است، گفت: 
شرکت فوالد مبارکه در چند دهه گذشته با راه اندازی پروژه های بازچرخانی 
پســاب های صنعتی وگســترش تصفیه خانه ها و جمع آوری پساب های 
فاضالب 9 شهرســتان مقدار آب مصرفی فوالد مبارکه را بــه حداقل ممکن 

رسانده و کمک شایانی به حفظ محیط زیست کرده است.
مدیرروابط عمومی و امور بین الملل شــرکت فوالد مبارکه به توســعه سرانه 
ورزشی در اســتان اصفهان توسط شــرکت فوالد مبارکه به عنوان مسئولیت 
اجتماعی هم اشاره ای کرد و گفت: در باشگاه فرهنگی ورزشی سپاهان عالوه 
بر تیم فوتبال ســپاهان، از 74 تیم ورزشی و ســه هزار ورزشکار در رده های 

مختلف سنی حمایت صورت می گیرد.
وی افزود: یکی از مسائلی که در شرکت فوالد مبارکه به آن اهمیت داده می 

شود موضوع زندانیان محکومان مالی در استان اصفهان است.
به گفته نباتی نژاد، از سال 1393 تاکنون هرساله گلریزان آزادسازی زندانیان 
غیر عمد با هماهنگی ستاد دیه استان در مجموعه فوالد مبارکه انجام می شود 
و در هفت سال گذشته این شرکت توانســته بیش از 13 میلیارد تومان جمع 

آوری کند تا به آزادی هزار نفر منجر شود.
مدیرروابط عمومی و امور بین الملل شــرکت فوالد مبارکه، در شــب بیست 
و هشــتم ماه مبارک رمضان و در برنامه تلویزیونی »یک شــهر ضیافت« از 
شبکه اصفهان، ضمن تشــکر از شــرکت تمام خیران مجموعه فوالد مبارکه 
که در این گلریزان شرکت کردند، اعالم کرد: فوالد مبارکه با مشارکت شرکت 
های زیرمجموعه گروه فوالد مبارکه و حمایت خیران این مجموعه 20 میلیارد 
ریال کمک کرد تا زمینه آزادی زندانیان غیرعمد از زندان های استان اصفهان 

فراهم شود.
وی اضافــه کرد: عــالوه بر ایــن بــرای دو میلیــارد تومان، تصمیــم گرفته 
شــد به 100 خانواده آزاد شــده از بنــد محکومــان مالی در اصفهان بســته 
های کمــک هــای مومنانه بــه ارزش هر بســته دو میلیون تومان توســط 
 فوالد مبارکه اهدا شــود تــا این افراد بــا فراغ خاطــر به آغــوش خانواده

 برگردند. 
در پایان این برنامه با اهدای لوحی که به امضای مدیر نمایندگی ســتاد دیه 
استان، مدیر کل زندان های استان و رییس کل دادگستری استان اصفهان 
رســیده بود، از حمایت فوالد مبارکه و مدیر عامل این مجموعه تقدیر به عمل 

آمد.

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت فوالد مبارکه در شبکه اصفهان مطرح کرد:

مسئولیت اجتماعی در فوالد مباركه به اندازه تولید اهمیت دارد 
   كمك 20 میلیارد ریالی فوالد مباركه برای آزادی زندانیان جرائم غیر عمد

1

26

آگهی مزایدهنوبت دوم

مجید صفاری- شهردار بادرود م الف:1135803

شهرداری بادرود در نظر دارد بر اساس مصوبه شورای اسالمی شهر ، طی تشــریات مزایده عمومی و حسب ضوابط و مقررات آیین نامه مالی شهرداری ها ، محل 
استقرار کیوسک های سطح شهر را با کاربری فروش موادغذایی طی قرارداد اجاره به اشخاص واجدالشرایط به مدت 3 سال واگذار نماید . لذا از تاریخ 1400/02/26 

جهت بازدید از محل مورد نظر و دریافت اسناد شرکت در مزایده به شهرداری مراجعه نمایند .

نوبت اول

سپرده شرکت در مزایده )ریال(مبلغ پایه اجاره ماهیانه )ریال(آدرسموضوعردیف
1/950/00011/700/000خیابان امام خمینی – جنب اداره ارشادکیوسک فروش مواد غذایی شماره 11

3/900/00023/400/000بلوار مطهری – روبروی اداره برقکیوسک فروش مواد غذایی شماره 22

1/300/0007/800/000بلوار مطهری – روبروی بیمارستانکیوسک فروش مواد غذایی شماره 33

1/950/00011/700/000بلوار مطهری – روبروی اداره گازکیوسک فروش مواد غذایی شماره 44

1/950/00011/700/000میدان غدیرکیوسک فروش مواد غذایی شماره 55

 1.مدت قبول پیشــنهادها از تاریخ انتشــار آخرین آگهــی حداکثر به مدت
 10 روز می باشد .

2.هزینه انتشار آگهی و هزینه کارشناسی برعهده برنده مزایده می باشد .
3.شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است .

4.برندگان اول و دوم و ســوم مزایده چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند 
سپرده آن ها به ترتیب ضبط خواهد شد.

5.پیشــنهاد دهندگان میبایســت 5درصد منبع پایه زمین مورد نظر را تحت 
عنوان سپرده شرکت در مزایده بصورت ضمانت نامه بانکی یا اسناد خزانه و 
یا فیش نقدی به حساب شماره  106682190001 نزد بانک ملی بادرود واریز و 

ضمیمه پیشنهاد خویش نماید .
6.سایر اطالعات و جزییات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است .
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پاشینیان: 

آذربایجان سه کیلومتر در خاک ارمنستان پیشروی کرد!
پاشینیان که مخالفانش او را به تسلیم در برابر خواسته های آذربایجان و شکست در جنگ اخیر قره 
باغ متهم می کنند، در ماه آوریل به دلیل فشار های روزافزون داخلی استعفا داد. قرار است انتخابات 

سراسری زودهنگام در روز ۲۰ ژوئن در 
ارمنستان برگزار گردد.وزارت امور خارجه 
آذربایجان ادعای نخست وزیر ارمنستان 
درباره »تجاوز« به خاک ارمنســتان را 

تحریک آمیز خواند و آن را رد کرد.
وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان 
گفته است: »نیرو های مرزی آذربایجان 
در اســتان کلبجر-الچیــن مواضعی را 
در اختیار دارند که متعلق به این کشــور 
اســت.«این وزارتخانه در بیانیه خود که 

شامگاه پنجشنبه منتشرشد اظهارات رییس دولت ایروان را »تحریک آمیز« و »شگفت آور« خوانده 
و گفته است: »آذربایجان به کاهش تنش در منطقه پایبند اســت و تأکید دارد که در همین راه گام 
بردارد.«نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان روز پنجشنبه نیرو های نظامی جمهوری آذربایجان 
را متهم کرد که با گذشتن از مرز های جنوبی به خاک این کشور وارد شده اند.پاشینیان که از سمت خود 
استعفا کرده و تا زمان برگزاری انتخابات زودهنگام موقتا مدیریت دولت را در اختیار دارد، در جلسه 

اضطراری شورای امنیت ملی ارمنستان، آذربایجان را به »تجاوزات« جدید متهم کرد.

هنیه به مسلمانان جهان پیام داد:

 به پا خیزید
بر پایه تازه ترین اعالم وزارت بهداشت در غزه، حمالت صهیونیست ها تاکنون منجر به شهادت ۱۱۹ 
فلسطینی شامل ۲۷ کودک و ۱۱ زن شده است.»اســماعیل هنیه« رییس دفتر سیاسی جنبش 
حماس مسلمانان جهان، اعراب و همه آزادگان جهان را به برگزاری راهپیمایی و تظاهرات مردمی 
برای حمایت از مسجد االقصی و غزه فرا خواند.به گزارش ایرنا از تارنمای »فلسطین االن«، هنیه 
در این پیام خواستار پشتیبانی همه مســلمانان جهان از غزه، مسجد االقصی و مردم فلسطین در 
سرزمین های اشغال شده سال ۱۹۴۸ و تأیید حق حاکمیت فلسطینی ها بر سرزمین خود شد. وی 
ادامه داد که ما از همه مردم فلسطین، مسلمانان، اعراب و آزادگان جهان به سبب موضع قهرمانانه 

و شجاعانه در برابر اشغالگری صهیونیست ها قدردانی می کنیم.

ادعای سی ان ان درباره اقدام دولت بایدن برای حمالت 
اسرائیل به غزه

همزمان با سفر هیات آمریکایی به اراضی اشــغالی برای آرام کردن اوضاع، شبکه سی ان ان فاش 
کرد که مقامات دولت بایدن نسبت به یک راه حل نزدیک برای درگیری فلسطین خوشبین هستند 

و مواضعشان در پشت صحنه با همتایان اسرائیلی خود »قاطع تر« از مواضع اعالم شده هستند.
به نقل از الجزیره، روز جمعه واشنگتن یک هیئت دیپلماتیک برای تالش جهت دستیابی به آتش 
بس میان طرف های فلسطینی و اسرائیلی به تل آویو اعزام کرد. وزارت امور خارجه آمریکا اعالم کرد 
که »هادی عمرو«، دستیار وزیر خارجه این کشور در امور فلسطین در راس هیاتی جمعه با هواپیمایی 
نظامی وارد تل آویو شد و جلساتی را با مقامات ارشد اسرائیلی برگزار کرد. این وزارت خانه همچنین 

اعالم کرد که عمرو با مقامات ارشد اسرائیلی و رهبری فلسطین و دیگر طرف ها گفتگو کرده است.

همهمستقلهستند،پسچهکسیاصالحطلبواصولگراست؟

تازه مستقل شده ها!

عصر ایران: امسال ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری که شاهد خیل 
ثبت نام چهره های سیاسی در آن بودیم، دو اتفاق ویژه داشت.

اتفاق اول
 بســیاری از آنهایی که ما و بســیاری از مــردم بــه اصول گرایی و یا 
اصالح طلبی می شناسیم شــان، در نطق های انتخاباتی خود در ستاد 

انتخابات کشور خود را مستقل می نامند.
آنگونه که از شواهد پیداســت این انتخابات، رقابت مستقل هاست نه 

نامزدهای دو جریان اصالح طلب و اصول گرا.
واقعا این رفتار از کسانی که نام سیاستمدار را یدک می کشند، عجیب 
است. سیاسیون سال ها زیر پرچم این دو جریان سینه زده اند و وقتی 
فصل انتخابات می رســد آنها ســعی می کنند خود را از زیر این بیرق 

خارج کنند و خود را مستقل بنامند.
این رفتار نشــان می دهــد که هر کــدام از ایــن نامزدهــا می دانند 
هــر دو جریــان سیاســی اصــالح طلــب و اصول گــرا بــه معنای 
 واقعی کلمــه ناکارآمــد هســتند و نمی تــوان با نــام آنهــا به رای

 مردم رسید.
اما همه ما می دانیم که این رفتار تنها یک ژســت سیاسی است. همه 

مســتقالن وابســتگی عجیب و غریب به جریان های سیاسی خود 
دارند. با نگاهی به اعضای ســتاد این افراد مشخص می شود که آنها 
اصول گرا و یا اصالح طلب شــش دانگ هستند.  قطعا بعد از پیروزی 

هم جریان های سیاسی پیروزی آنها را به نام خود خواهند زد.

اتفاق دوم
سیل نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری نشان می دهد که بسیاری 
از سیاستمدارن ایرانی درک درستی از شــرایط اقتصادی و سیاسی 

کشور ندارند.
در شــرایطی که واقعــا اقتصاد ایران ســخت ترین روزهــای خود را 
تجربه می کند، معلوم نیســت کسانی که با شناســنامه راهی وزارت 
 کشــور شــدند، با خود چه فکر کرده انــد و چه برنامه ای بــرای اداره 

کشور دارند؟
شرایط به گونه ای است که تعداد نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 
ازتعداد رای دهندگان بیشــتر شــده اســت. به قول آن ضرب المثل 

قدیمی »در عزای سرور آزادگان مستمع کمتر بود از روضه خوان!«
خیلی از این افراد در سخنرانی های خود به نکات کلی اشاره می  کنند 

و هیچ راهکاری برای اداره کشور ارائه نمی دهد.

 آقای دوربینی را مســخره می کردند چرا همه جا هست و امروز ما در 
ستاد انتخابات شاهد افرادی هستیم که عالقه مند به دوربین و دیده 
شدن هســتند و هیچ راهکاری ندارند و فکر می کنند بعد از رسیدن به 

قدرت، راهکاری برای اداره کشور پیدا می کنند.
البته باید به این نکته اشــاره کرد که بعضی نیاز به دیده شــدن دارند. 
وقتی هیچ تریبون عمومی برای آنان در نظر گرفته نمی شــود از این 
فرصت برای دیده شــدن اســتفاده می کنند. هر چند فضای مجازی 
و شبکه های اجتماعی بخشــی از این نیاز را رفع کرده ولی شاید اگر 
تریبون های عمومی مانند صدا و ســیما نیز از انحصار در آیند به حل 

مشکل کمک کند.
دو نکته باال نشان می دهد که این کشور چقدر احتیاج به احزاب برای 

اداره کشور دارد.
 احزابی که هم اعضای آن پایبند به آرمان های حزب شــان باشد و هم 

برنامه مشخصی برای اداره کشور داشته باشند.
اگر حــزب در ایــن کشــور نهادینــه نشــود، هــر چهار ســال یک 
بــار شــاهد چنیــن رفتارهــای عجیــب و غریبــی خواهیــم بود. 
 رفتارهایــی کــه بیشــتر خنده دار اســت تا یــک احســاس تکلیف

 برای کشور.

محمــد مهاجری با کنایــه به برخــی اصولگرایان 
حامی احمدی نژاد نوشــت: زیاده عرضی نیست 
جز اینکه نظیــر این دوســت عزیز را کــه چندجا 
زنبیل گذاشــته بود، بعدها در موقعیتهای دیگری 
 هم مشــاهده کــردم  و منتظــرم ایــن روزها باز

 هم ببینم.
محمــد مهاجــری روزنامه نگار و فعال سیاســی 
اصولگرا در  یادداشــتی که در کانال تلگرامی خود 
منتشر کرد نوشت: در آستانه هر انتخاباتی یاد یک 
خاطره می افتم که در اوج تلخی خنده دار اســت. 
دوســت عزیزی در انتخابات ســال ۸۴ فعالیت 

سیاســی چندالیه ای داشــت. صبح ها می رفت 
ستاد قالیباف؛ بعد سری به ستاد الریجانی می زد؛ 
عصر هم روانه ســتاد احمدی نژاد می شــد. رفیق 
بزرگواری می گفت شب هم که هوا تاریک می شد، 

خودش را به ستاد هاشمی هم نشان می داد.
باالخره احمدی نژاد رای آورد. او هم ابتدا استاندار 
شد و بعدا به معاونت یکی از وزارتخانه های کشور 
رسید. بعد از دولت احمدی نژاد هم سرش بی کاله 
نماند و به مدد شورای شهر یکی از کالنشهرها که با  

ما اصوالگراها همسو بود، شهردار شد. 
بعد از آن هم در یکی از موسسات اقتصادی مهم، 

سمت مهمی گرفته و االن مشغول خدمت است.
زیاده عرضی نیســت جز اینکه نظیر این دوســت 
عزیز را که چندجا زنبیل گذاشــته بــود، بعدها در 
موقعیتهای دیگری هم مشاهده کردم  و منتظرم 

این روزها باز هم ببینم.

کنایه مهاجری به زنبیل به دست های انتخابات

مالقات آذری جهرمی با احزاب تکذیب شد
مدیــر روابــط عمومــی وزارت ارتباطــات، مالقــات محمدجــواد آذری جهرمــی وزیــر ارتباطــات بــا تشــکل ها و احــزاب را تکذیــب کــرد.

شــایعاتی مبنــی بــر نام نویســی وزیــر ارتباطــات بــرای انتخابــات ریاســت جمهــوری ١۴٠٠ پــس از مالقــات بــا احــزاب سیاســی منتشــر 
شــد. ســید جمال هادیان مدیر مرکز روابــط عمومــی وزارت ارتباطــات در واکنش به این اخبــار در توییتی نوشــت: جهرمــی در چند روز اخیــر میزبان یا 
 میهمان هیچکــدام از احزاب سیاســی نبوده اســت و اخبار موثــق دیدارها یــا مالقات های ایشــان نیز صرفــا از طریــق روابط عمومــی وزارت ارتباطات ا

عالم می شود.  
وی تاکید کرد: در انتخابات پیش رو تالش برای افزایش مشــارکت  مردم دغدغه  اصلی اســت و  همه باهم  باید برای آن تالش کنیم.   بــه گزارش ایرنا، ثبت نام 
از داوطلبان انتخابات ریاســت جمهوری از روز ســه شنبه ۲۱ اردیبهشــت ماه آغاز شده و این روند تا ســاعت ۱۸ روز گذشته ۲۵ اردیبهشــت ماه ادامه خواهد 
یافت.انتخابات ســیزدهمین دوره ریاســت جمهوری همزمان با انتخابات میان دوره ای مجلس شــورای اســالمی در ۶ حوزه، میان دوره ای مجلس خبرگان 
 رهبری در ســه حوزه انتخاباتی و انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روســتا در یک هزار و ۳۷۲ شهر و چهل هزار و ۶۲۰ روســتا و تیره عشایری ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ 

برگزار می شود.

چهره روز

وز عکس ر

تابوت یک سرباز 
اسراییلی کشته 
شده در شهر ایالت

کنایه علی الریجانی به رییسی و قالیباف: 

حوزه اقتصاد نه پادگان است نه دادگاه
الریجانی گفت: قبال بنا نداشتم در انتخابات نامزد شوم اما پس از بیانات روز سه شنبه مقام معظم 
رهبری تصمیم گرفتم نام نویسی کنم.علی الریجانی رییس سابق مجلس شورای اسالمی و مشاور 
رهبر انقالب بعد از ثبت نام در انتخابات ریاســت جمهوری در جمــع خبرنگاران گفت: دولت من 
هیچ ارتباطی به دولت آقای روحانی ندارد.وی ادامه داد: با هیچ یک از جریان ها رایزنی نکرده ام.

الریجانی گفت: قبال بنا نداشتم در انتخابات نامزد شوم اما پس از بیانات روز سه شنبه مقام معظم 
رهبری تصمیم گرفتم نام نویســی کنم. با برخــی مراجع عظام تقلید دربــاره حضور در انتخابات 
صحبت کردم.وی ادامه داد: حوزه اقتصاد، نه پادگان است و نه دادگاه که با تشر و دستور اداره شود.

رییسی: 

مستقل وارد انتخابات شدم
حجت االسالم ابراهیم رییسی که روز گذشته برای انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری 
ثبت نام کرد در میان خبرنگاران تصریح کرد که مستقل آمده است.وی پس از ثبت نام گفت: حضور 
بنده نافی حضور هیچکس نیست. دیدن وضعیت معیشت مردم، مساله بیکاری، گرانی و سفره 
مردم و وضعیت اقتصادی جامعه دغدغه جدی برای انسان ایجاد می کند. در یک دولت قوی می 
تواند این نا امیدی ها تبدیل به امید شــود و با همین ذخائر موجود، دغدغه ها و درد و رنج مردم 
را کاهش داد و نا امیدی را به امید تبدیل کرد. همه مشارکت کنند. حتی کسانی که به هر دلیلی نا 
امید هستند. با هر سلیقه سیاسی. من خود را رقیب فساد، نا کارآمدی و اشرافی گری می دانم.

واکنش سعید محمد به سخنان الریجانی
سعید محمد داوطلب کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری در واکنش به سخنان صبح دیروز 
علی الریجانی نوشت: به حول و قوه الهی، امروز آغازی بر پایان اشرافیت خانوادگی است.سعید 
محمد داوطلب کاندیداتوری انتخابات ریاســت جمهوری در واکنش به سخنان الریجانی پس از 
ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری توئیتی منتشر کرد که در آن آمده است: به کسانی که هویت 
خودشان را مدیون پادگان و دادگاه هستند به صراحت می گویم به حول و قوه الهی، امروز آغازی بر 
پایان اشرافیت خانوادگی است.الریجانی در اولین توئیت خود پس از ثبت نام عنوان کرد: شرایط 

سخت، تصمیم های شجاعانه می خواهد بسم ا... الرحمن الرحیم...

پزشکیان:

 کاندیدای پوششی جهانگیری نیستم
یک داوطلب انتخابات ریاســت جمهوری گفت: نمی شود با افرادی که سال ها مسئولیت داشته 
و مسبب مشــکالت هســتند راه را ادامه داد. باور غلطی اســت که فکر کنیم این افراد می توانند 

مشکالت را حل کنند. آزموده را آزمودن خطاست.
مسعود پزشکیان پس از ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری در جمع خبرنگاران اظهارکرد: آنچه 
من را مصمم به حضور در انتخابات کرده، این است که تصور می کنم تنها راه برون رفت از مشکالت 
اتکا به علم و انســان هایی اســت که با این باور اتکا به علم و دانش، می توانند به حل مشکالت 
کمک کنند و مشارکت همه جانبه ای ایجاد کنند. باید از همه ظرفیت های کشور  و ایرانیان داخل و 
خارج از کشور استفاده کرد.پزشکیان در پاسخ به پرسش که به نفع چه کسی کناره گیری می کند، 
گفت: من با قدرت در صحنه هســتم اما اگر اقبال مردم در جبهه اصالحات براساس نظرسنجی 
های ملی به یک نفر زیادتر باشــد، گفته ام به نفع آن فرد کنار می روم. اشتباه است که گفته شود 

نامزد پوششی جهانگیری هستم.

کافه سیاست

 ادعای وزیر خارجه 
کانادا علیه ایران

وزیر خارجه کانادا مدعی شــد که رفتار ایران 
در ۱۵ ماه اخیــر از زمان حادثــه هواپیمای 

اوکراینی »غیرمنصفانه« بوده است.
به گزارش رویترز، مــارک گارنو، وزیر خارجه 
کانــادا روز پنج شــنبه خطاب بــه کمیته ای 
از قانون گــذاران که در حال بررســی حادثه 
هواپیمای اوکراینی هستند، گفت: رفتار دولت 
ایران در ۱۵ ماه اخیر غیرمنصفانه بوده است و 
این مسئله را تا پاسخگو کردن آن ها پیگیری 

خواهیم کرد.
به گزارش ایســنا، پیــش از این نیــز کانادا 
ادعاهایی را در رابطه با ایران و عملکرد آن در 
قبال سقوط هواپیمای اوکراینی مطرح کرده 
بود که سعید خطیب زاده ، سخنگوی وزارت 
خارجه کشورمان با رد آن ها تاکید کرد: ما از 
کانــادا می خواهیم که با شــایعه پراکنی ها، 
باعث نشــوند که هر روز بار دیگــری بر غم و 

اندوه خانواده های داغدار اضافه گردد.
وی افزود: به دولت کانادا توصیه می کنیم به 
جای جنجال های بــی نتیجه خود حرفه ای 
رفتار کرده و اگر نظری دارد در قالب گزارش 

تخصصی سانحه ارائه نماید.
خطیب زاده عنوان  کرد: یکبــار دیگر مجددا 
تاکید می کنیم که دولت جمهوری اســالمی 
ایران به تعهدات بیــن المللی خود و حقوق 
خانواده هایی که عزیزان خود را از دست داده 
اند و اکثریت باالیی از آنان هم شهروند ایرانی 
هستند، پایبند اســت و قدم به قدم در حال 
اجرای تعهدات بین المللی و الزامات قانونی 
خود طبق قوانین داخلی و بین المللی است 
که با تکمیل هر یک از اقدامات گزارش آن به 

اطالع عموم رسانده خواهد شد.

ایرانسختترین اقتصاد واقعا درشرایطیکه
روزهایخودراتجربهمیکند،معلومنیستکسانی
کهباشناسنامهراهیوزارتکشورشدند،باخودچه
فکرکردهاندوچهبرنامهایبرایادارهکشوردارند؟

بین الملل
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اهدای  نشان و گواهی نامه نشان اعتماد به واحدهای 
صنفی اتحاديه صنایع دستی 

در راستای تحقق شعار سال و حمایت و پشــتیبانی از واحدهای صنفی، انجمن حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان استان اصفهان ، نشان و گواهی نامه نشــان اعتماد به واحدهای صنفی اتحاديه 
صنایع دســتی اهدا كرد .رییس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان اصفهان  در این 
مراسم اظهار کرد: برای اهدای نشان و گواهینامه نشان اعتماد به واحدهای صنفی شاخص های 

متعددی الزم  است.
مجتبی برزگر ادامه داد: از مهم ترين اين شــاخصه ها رعايت موارد  منــدرج در قانون حمايت از 
حقوق مصرف كننده و نداشــتن ســابقه محكوميت تعزيراتی اســت .رییس انجمن حمایت از 
حقوق مصرف کنندگان استان اصفهان گفت: این طرح منافعی دو جانبه برای مصرف کنندگان و   
واحدهای صنفی دارد، لذا امیدواریم در آینده ای نزدیک تعداد بیشتری از واحدهای صنفی تحت 
پوشــش این طرح قرار گیرند.وی تاکید کرد: هدف طرح، ارتقای واحدهای صنفی و رسیدن به 
سطح استاندارد برای رعایت حقوق مصرف کنندگان است، از سوی دیگر مردم واحدهای صنفی 

معتبر را شناخته و از آنها خدمات دریافت می کنند. 

418 ماینر غیرمجاز در اصفهان کشف و ضبط شد
مدیرعامل شــرکت توزیع برق اصفهان، از کشف و ضبط 418 دســتگاه ماینر غیرمجاز در استان 
خبر داد و گفت: این تعداد دستگاه ماینر طی دو ماه اخیر با کمک نیروی انتظامی،کارکنان لوازم 
اندازه گیری،کارکنان حقوقی و حراســت جمــع آوری و تحویل مراجع قضایی شــد. حمیدرضا 
پیرپیران افزود: اغلب این ماینرها در نواحی شمال، شمال غرب و غرب اصفهان کشف و شناسایی 

شده و ارزش ریالی آن بالغ بر 10 میلیارد ریال برآورد شده است.
وی با بیان اینکه در سال گذشته نیز تعداد 1492 ماینر کشف و ضبط شده است، گفت: استخراج 
رمز ارزها در مراکز نواحی جنوبی، نواحی شمالی و شــمال اصفهان در سال گذشته بیش از سایر 
مراکز بوده است.مدیرعامل شــرکت توزیع برق اصفهان با بیان اینکه استفاده غیرمجاز از انرژی 
برق جهت استخراج رمز ارز، ضرر به حقوق عمومی محسوب می شود، خاطرنشان کرد: با استفاده 
کنندگان غیرمجاز، بر اســاس قانون مجازات اســتفاده کنندگان غیرمجاز آب، برق، گاز، تلفن و 

فاضالب در سال 96 برخورد خواهد شد.

اداره پلی اکریل تا تیرماه به هیئت مدیره واگذار می شود
معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری اصفهــان گفت: پلی اکریل طبــق برنامه به صورت 
مرحله ای تــا تیرماه به هیئت مدیره منتخب واگذار خواهد شــد.پس از آن بــود که هیئت مدیره 
منتخب برای تحویل گرفتن کارخانه پلی اکریل که به درخواست شورای تامین اصفهان از شهریور 
ســال 9۵ و به دلیل زیان ده بودن تحت مدیریت هیئت حمایت از صنایع قرار داشت، اقدام کرد. 
در این مسیر جلسات مختلفی برای بررسی روند قانونی انجام شــده؛ اما هیئت مدیره منتخب 
بر لزوم تســریع این موضوع اصرار دارد و متقابال نمایندگان مردم در مجلس، مدیران استانی و 
مدیران وزارت صمت نیز بــر لزوم طی مراحل قانونی و حفظ آرامــش کارگری و جریان تولید در 

کارخانه پلی اکریل تاکید دارند.
سید حسن قاضی عســکر در خصوص آخرین وضعیت انتقال مدیریت پلی اکریل اظهار داشت: 
قرار است طبق برنامه ای که به  صورت مرحله ای پیش می رود، پلی اکریل تا تیرماه به هیئت مدیره 
منتخب واگذار شــود.وی در خصوص وضعیت بدهی های پلی اکریل توضیــح داد: بدهی های 
بانکی تعیین تکلیف شده و سایر بدهی ها مانند مالیاتی و بیمه در دست اقدام است و در کارگروه 
تسهیل و رفع موانع تولید توانستیم این مشکالت را حل کنیم تا پس از واگذاری، مشکلی از این 

نظر وجود نداشته باشد.

نابودی تدریجی مراتع استان زیر سایه خشکسالی و کوچ زودهنگام عشایر؛

نفس های آخر رویشگاه های سنتی

مرضیه محب رسول امســال هم مانند چندین سال گذشته 
عشایر به دلیل خشکسالی های گسترده 
کوچ را زودتر از موعد مقرر شــروع کردند و قــرق ییالقات اصفهان را 
شکستند. این رویه با تکرار هر سال موجب نابودی چند صد هکتار از 
مراتع استان اصفهان شــده است .عشــایر در حالی هر سال مهمان 
استان اصفهان می شوند که بخش هایی که سال ها مقر استقرار سنتی 
آنها بوده حاال درگیر خشکسالی گسترده ای است که اگر فکری به حال 
آن نشود در عمل خبری از سبز شــدن و رویش در سال های آینده در 

آن نخواهد بود.
 یکی از این مناطق شهرضاســت که با پدیده کم بارشی و خشکسالی 
امسال میزبان بیش از 2 هزار نفر از عشایر خواهد بود. به تازگی اعالم 
شده طی دوره 10 ســاله منتهی به اول اردیبهشــت ماه امسال 61.4 
درصد از مساحت شهرضا تحت تاثیر خشکسالی قرار گرفته است. بر 
اساس اعالم سازمان هواشناســی در آذر ماه سال گذشته ۳۵.9 و در 
اسفند ۳2.9 میلی متر بارش باران در شهرضا ثبت شده ، که این میزان 
نسبت به میانگین بلندمدت ۳2 درصد و نســبت به سال گذشته 28 

درصد کاهش داشته است. 
در شهرضا و در ابعادی وسیع تر اغلب نقاط اســتان اصفهان به دلیل 

کمبود بارش و افزایش دما با افزایش تبخیر و کاهش قابل توجه میزان 
رطوبت خاک روبه رو هســتند و به دلیل عدم پوشش باالی برف در 
استان مراتع به شــدت در خطر نابودی قرار دارند در این شرایط ورود 
عشایر پیش از زمان سبز شــدن و تکامل گیاهی مراتع و به خصوص 
سریع تر شــدن روند کوچ با اســتفاده از حمل و نقل خودرویی عمال 
امکان بازسازی و تنفس الزم برای رشد را از مراتع می گیرد و احتمال 

نابودی کامل بافت گیاهی بیشتر خواهد بود.
 وضعیت در سایر مراتع استان که اغلب میزبان عشایر است هم چندان 
تعریفی ندارد؛ سمیرم، فریدون شهر، چادگان، و دهاقان از مناطق دیگر 
عشایر پذیر اســتان اصفهان هســتند که تحت تاثیر تغییرات مخرب 
ناشــی از خشکســالی قرار گرفته اند. مدیر کل امور عشایری استان 
اصفهان گفته است: بارش ها امسال نسبت به سال های قبل کاهش 
بسیار زیادی داشت و در مناطق قشالقی استان های فارس، خوزستان 
و بوشهر هم هوا به شدت گرم شد و هم بارش ها کم بود که سبب شد 
عشایر زودتر از هر سال به سمت ییالق حرکت کنند.مختار اسفندیاری 
گفت: مسئوالن استان نیز با هماهنگی سازمان ها و نهادهای مربوطه 
تمهیداتی اندیشیدند تا امسال عشایری که وارد مرزهای استان شده 
بودند، پیش از موعد به سمت ییالق خود حرکت کرده و در آنجا مستقر 

شوند.وی با بیان این که امســال بارش ها نسبت به سال گذشته، 40 
درصد کاهش یافته ، عنوان کرد: در تالش هســتیم با اقداماتی نظیر 
اعطای تســهیالت بانکی، تامین نهاده های دامی، آبرســانی سیار و 
هر کاری که به کم شــدن اثر خشکســالی بر زندگی عشایر کمک کند 
، از عشایر استان در مقابل شرایط ســخت پیش آمده حمایت کنیم.

اسفندیاری اظهار کرد: با توجه به شرایط دشوار پیش آمده برای عشایر 
که از طرفی خشکسالی و از طرفی کرونا دامن گیر زندگی این قشر مولد 
شده است، همه دستگاه های استان پای کار آمده اند و در فراهم کردن 

شرایط بهتر برای ایشان با ما همکاری دارند.
ورود زود هنگام عشایر به استان اصفهان می تواند برای منابع طبیعی 
نیز مضر باشــد. چراکه هنوز مراتع به اندازه کافی غنی و پربار نشده و 
علوفه به اندازه کافی رشــد نکرده اند تا غذای کافی برای دام ها فراهم 
شود و با ورود زودهنگام دام فشــار بیش از حد ظرفیت به مراتع وارد 
شده و سبب از بین رفتن پوشش گیاهی منطقه می شود. آسیب ها و 
مشکالت دیگری نظیر از بین رفتن گیاهان با ارزش دارویی در مراتع و 
یا برخوردهای اجتماعی با ساکنان مناطق ییالقی عشایری باید توسط 
مســئوالن مدنظر قرار گرفته و در جهت پیشــگیری از این مشکالت 

اهتمام ورزیده شود.

مدیرکل گمرکات اســتان اصفهان بیان داشــت : در 
فروردین1400 درآمد کســب شده توســط گمرکات 
استان اصفهان 944 میلیارد و 890 میلیون ریال بوده 
که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 6 برابر رشد 
داشته است. رسول کوهستانی پزوه اذعان داشت :طی 
یک ماهه ابتدای امسال  تشریفات واردات  12 هزار و 
707 تن کاال به ارزش 77 میلیون و ۵۳9 هزار دالر در  
گمرکات استان اصفهان انجام پذیرفته که در مقایسه با 
سال قبل ، از حیث وزن 80 درصد واز لحاظ ارزش 408 

درصد رشد داشته است. وی درادامه گفت : در مقایسه 
فروردین سال 1400 با 1۳98 از حیث وزن 176 درصد و 
از لحاظ ارزش 108 درصد رشد داشته ایم . کوهستانی 
پزوه با اشاره به تعطیل پذیر نبودن گمرکات استان در 
ایام نوروز و شــیوع ویروس کرونا بیان داشت : عمده 
محصوالت وارداتی گمرکات استان اصفهان مواد اولیه 
، واســطه ای و خطوط تولید؛ واحدهای تولیدی بوده 
است . کارکنان گمرکات استان به صورت کشیک در ایام 
تعطیالت نوروز حضور داشتند وپس تعطیالت نوروز با 
حضور کامل مدیران و معاونین و اعمال شــیف بندی 
مناسب جهت رعایت پروتکل های بهداشتی ، خدمت 
رســانی به واحد تولیدی ، صادرکننــدگان وبازرگانان 
درگمرکات اســتان و ارزیابی در  واحدهای تولیدی و 

انبارهای اختصاصی  و حتی در خارج از وقت اداری در 
حال انجام بوده است .مدیرکل گمرکات استان اصفهان 
در خصوص فعالیت واردات گمرکات استان اصفهان به 
تفکیک اظهار داشت : ارزش اظهارنامه های وارداتی به 
گمرک اصفهان ۳8 میلیون دالر و به وزن 4 هزار تن بوده 
که در مقایسه با مدت مشــابه سال قبل از حیث وزن 
6۳6 و از نظر ارزش 248 درصد رشد داشته است رسول 
کوهستانی پزوه در زمینه واردات گمرک مجتمع فوالد 
مبارکه گفت : در فروردین امســال تشریفات واردات  
۳7 میلیون دالر و به وزن 7 هزار تن کاال از طریق گمرک 
مجتمع فوالد مبارکه انجام پذیرفته که در مقایســه با 
مدت مشابه سال قبل از نظر وزن 717 و  از لحاظ ارزش 

470 درصد رشد داشته است .

مدیرکل گمرکات استان خبر داد:

افزایش 6 برابری در آمد گمرکات استان اصفهان 

خبر روز

با توجه به شرایط دشوار پیش آمده برای عشایر که از 
طرفی خشکسالی و از طرفی کرونا دامن گیر زندگی این 
قشر مولد شده است، همه دستگاه های استان پای کار 
آمده اند و در فراهم کردن شرایط بهتر برای ایشان با ما 

همکاری دارند

سیالب و تگرگ 48 میلیارد تومان به آران  و بیدگل خسارت  زد
مدیر جهاد کشــاورزی آران و بیدگل اظهار داشت: بارندگی های شــدید و بی سابقه همراه با بارش 
تگرگ در روزهای گذشته موجب جاری شدن سیالب و وارد شــدن خسارت های زیادی به مزارع 
شهر ابوزیدآباد و روستای محمدآباد بخش کویرات شــد. جواد محمدی ادامه داد: در مجموع این 
خسارت ها به سطح یک هزار و 210 هکتار از مزارع زیر پوشش ۳0 حلقه چاه ضرر وارد کرد که عمده 
خسارت به مزارع زیر پوشش 24 حلقه چاه در روســتای محمدآباد و بقیه به مزارع زیر پوشش 6 

حلقه چاه در ابوزیدآباد بود.
وی گفت: وقوع ســیالب و تگرگ بــه 6۵0 هکتار مزارع جــو نزدیک به 70 درصد خســارت، 480 
هکتار مزارع پسته حدود ۵0 درصد خســارت و 80 هکتار مزارع گندم نزدیک به 40 درصد خسارت 
زد.محمدی با تاکید بر لزوم بیمه محصوالت کشــاورزی از سوی کشاورزان اظهار داشت: 80 درصد 
مزارع آسیب دیده در ســیالب و تگرگ اخیر بیمه محصوالت کشــاورزی نبودند که ضروری است 

کشاورزان و دامداران به این مهم توجه کنند تا در دریافت خسارت دچار مشکل نشوند.

معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی در کاشان:

بخش کشاورزی در سال گذشته 6 میلیارد دالر درآمد ارزی داشت
معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: با وجود تحریم ها، جنگ اقتصادی و محدودیت های 
زیاد سال گذشته از جمله شیوع ویروس کرونا، بخش کشاورزی کشورمان نزدیک به 6 میلیارد دالر 
درآمد ارزی داشت.محمدمهدی برومندی، معاون وزیر جهاد کشاورزی جمعه شب در حاشیه آیین 
اجرای طرح 1۵ هکتاری گلخانه دانشگاه آزاد اسالمی کاشــان با بیان اینکه ساالنه نزدیک به 12۳ 
میلیون تن محصوالت کشاورزی در کشور تولید می شــود، گفت: 24 میلیون تن از این محصوالت 
مربوط به محصوالت باغی و گلخانه ای است که با توجه به محدودیت های ناشی از شرایط اقلیمی 
و قرارگیری ایران در منطقه خشک و نیمه خشــک جهان، باید در این زمینه به یک روند رو به رشد 
در کشور رسید.وی خاطر نشان کرد: بخش کشاورزی افزون بر تامین امنیت غذایی کشور و تامین 
غذای مردم به تولید درآمد مازاد بر مصرف رسید که این مهم منجر به تحقق درآمد های ارزی برای 
کشور شد.معاون وزیر جهاد کشاورزی اظهار کرد: ساالنه 120 هزار تن محصوالت دارویی به ارزش 
۵۳0 میلیون دالر از ایران به خارج صادر می شــود که با توجه به ظرفیتی که برای تولید این گیاهان 
در کشور وجود دارد باید برای تقویت این بخش حرکت و حمایت کنیم.وی از امضای تفاهم نامه با 
صندوق کارآفرینی امید خبر داد و گفت: برای نخســتین بار 1۳00 میلیارد تومان اعتبار با تسهیالت 
چهار درصدی و حتی بالعوض برای توســعه کشاورزی پرداخت می شــود.برومندی در خصوص 
کشت های گلخانه ای نیز توضیح داد: توسعه کشت های گلخانه ای بسیار مهم و یکی از اولویت های 

وزارت جهاد کشاورزی است.

 جزییات برگزاری نمایشگاه قطعات و صنایع خودرو در 
سایت اصفهان

هفدهمین نمایشگاه تخصصی قطعات، مجموعه ها و صنایع وابسته خودرو اصفهان طی روزهای 
یکم تا چهارم تیرماه امسال در محل دائمی برپایی نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان برگزار 
می شود.برگزارکننده این نمایشگاه با اشاره به اینکه نمایشــگاه قطعات خودرو در استان صنعتی 
اصفهان برگزار می شود و در راســتای تعریف و اجرای نمایشگاه های تخصصی هدف گذاری شده 
است، ابراز امیدواری کرد تا اجرای این عناوین در سایت جدید نمایشگاه های اصفهان سرآغاز تبدیل 
شدن اصفهان به کانون توجهات فعاالن صنعت قطعات خودرو باشد.علیرضا آموخته با بیان اینکه 
تاکنون حضور بالغ بر 60 شــرکت در این رویداد صنعتی قطعی شده است، افزود: این شرکت ها از 
هشت استان اصفهان، تهران، البرز، خراسان رضوی، همدان، بوشهر، آذربایجان شرقی و مازندران 

در این نمایشگاه حضور می یابند.

کافه اقتصاد

رییس اتحادیه صنف فروشندگان تلفن همراه اصفهان:اخبار

قیمت موبایل 10 درصد کاهش یافته است
رییس اتحادیه صنف فروشندگان و تعمیرکنندگان تلفن ثابت و همراه اصفهان گفت: قیمت گوشی موبایل در ابتدا با کاهش قیمت دالر حدود 1۵ درصد کاهش 
یافته و مجددا پنج درصد افزایش یافت بنابراین در مجموع قیمت موبایل کاهش 10 درصدی تجربه کرده است.حســن میرشمشیری اظهار کرد: قیمت گوشی 
موبایل در ابتدا با کاهش قیمت دالر حدود 1۵ درصد کاهش یافته و مجددا پنج درصد افزایش یافت بنابراین در مجموع قیمت موبایل کاهش 10 درصدی تجربه 
کرده است.وی افزود: همه برندها ریزش قیمت داشته اند؛ اما این کاهش قیمت در گوشی هایی که قیمت آن نسبت به سایر گوشی ها بیشتر بوده همچون اپل 
و پرچم دارهای سامسونگ، مشهود تره بوده است.رییس اتحادیه صنف فروشندگان و تعمیرکنندگان تلفن ثابت و همراه اصفهان گفت: برای پیش بینی آینده 
قیمت موبایل فقط باید به روند نرخ ارز توجه کرد، اگر به واسطه برداشته شدن تحریم ها این شرکت ها به کشور بازگشته و قیمت دالر نیز کاهش یابد، شاهد کاهش 
قابل توجه قیمت موبایل نیز خواهیم بود.میرشمشیری افزود: اما اکنون فقط نرخ دالر تعیین کننده قیمت موبایل است زیرا شرکت ها آنقدر واردات نمی کنند که 

بتوانند بازار را به نفع خودشان تغییر دهند. نرخ بازار موبایل اکنون با دالر تعیین می شود. 

 آغاز برداشت
 دانه روغنی کلزا 

برداشــت دانه روغنی کلزا از 
۵0 هزار هکتار مزارع گلستان 
آغاز شد. امسال در حدود ۵0 
هــزار هکتار  اراضی گلســتان 
کلزا کشت شده که پیش بینی 
می شــود بیش از 70 هزار تن 

محصول تولید شود.

وز عکس ر

استاندار اصفهان تاکید کرد:

تشکیل کمیته ستاد 
مدیریت بحران انرژی

اســتاندار اصفهــان در نشســتی کــه با 
حضورمدیــران ادارات اســتان اصفهان 
برگزار شــد بــه تشــکیل کمیته ســتاد 
مدیریت بحران انرژی تاکید کرد و از تمام 
ادارات خواست که در مدیریت مصرف آب 
و برق تالش الزم را داشته باشند.عباس 
رضایی در ادامه گفت: شــرکت های برق 
استان و شــهر اصفهان برنامه احتمالی 
مدیریت اضطراری بار را به صورت مکتوب 
به تمــام ادارات ابالغ کننــد به خصوص 
برای بیمارستان ها که در شرایط کرونایی 
امروز باید از برنامه ها مطلع باشند هرچند 
که باید دیــزل ژنراتورهای خــود را وارد 
مدار کننــد و در خصوص صنایــع نیز به 
همین روال صورت گیرد  و به صورت کتبی 
به ایشــان ابالغ شــود. رضایی در ادامه 
گفت: همه ادارات ،بانک ها ،ارتش و دیگر 
دســتگاه های اجرایی موظف هستند که 
در مصرف برق و آب توجه ویژه داشــته و 
از لوازم کاهنده در مصرف استفاده کنند. 
وی به دیگر اقدامات در این حوزه اشــاره 
کرد و گفت:شهرداری ها باید نظارت های 
های میدانی و آموزشی خود را در مدیریت 
مصرف بــرق بیش از گذشــته داشــته 
باشــند و دراین مســیر نیروی انتظامی 
باید در پیگیری رمزارزها و شناسایی آن 
توسط شــرکت های توزیع برق همراه و 
همگام باشــد.وی تاکید کرد: الزم است 
آگاهی مــردم را در خصــوص نصب پنل 
های خورشیدی افرایش دهیم و ازتمام 
ابزارهــای کاربــردی در ایــن خصوص 
اســتفاده کنیم به طوری که شــهرداری 
ها با ایجاد قانون برای تراکم ســاختمان 
های بیش از 4 طبقه الزام پیاده سازی و 
نصب پنل های خورشیدی را در نظر گیرد.

وی گفت: با توجه بــه افزایش جمعیت 
و اســتفاده از انرژی باید به تبع آن سازو 
کارهای مناسبی ایجاد شود به طوری که 

رشد تولید یکی از آن راهکارهاست.
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رییس دانشکده منابع طبیعی دانشگاه شهرکرد مطرح کرد:

سندیکهاستانهایزاگرسنشینرانابودمیکند

رییس دانشکده منابع طبیعی دانشگاه شهرکرد با اشاره به سند جامع آب 
یا قانون آب، مدعی شد: این ســند توسط شرکت های تابعه وزارت نیرو 
نوشته شده و به هیچ عنوان از متخصصان حوزه آب در نگارش آن استفاده 
نشده است، این سند به معنای نابودی استان های زاگرس نشین از جمله 

چهارمحال و بختیاری خواهد بود.
مهدی پژوهش با اشاره به اینکه ایران جزو کشــورهای واقع در مناطق 
خشک و نیمه خشک جهان است، اظهار کرد: متاسفانه بارش ها در کشور 
مطلوب نبوده و این امر موجب شده بیشتر نقاط آن با مشکل کم آبی مواجه 
شود، متاسفانه توسعه و رشد شــهرها به ویژه کالن شهرها بدون در نظر 

گرفتن منابع آبی، چالش هایی را برای دیگر استان ها ایجاد کرده است.
عضو کمیته صیانت از آب چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: همچنین رشد 
صنعت در اســتان های کویری موجب بر هم خوردن تعادل میان منابع 
و مصارف آب شده است، از طرفی طی ســالیان گذشته استان هایی که 
دارای منابع طبیعی باالیی بوده اند محروم مانده و رشد و توسعه به سمت 

استان هایی با وضعیت ضعیف منابع طبیعی، منتقل شده است.
پژوهش ادامه داد: چرا با وجود پتانسیل باالی استان های زاگرس نشین 
در توسعه و نزدیک بودن آن ها به بنادر ، این استان ها محروم واقع شدند 
و در عوض توســعه صنعت و صنایع آب بر در استان هایی همچون  یزد و 

کرمان که میزان تبخیر و تعرق آن ها بیش از ۳۰۰۰ میلی متر در سال بوده و 
متوسط بارش ها کمتر از ۱۱۰ میلی متر است، صورت گرفته است.

عضو کمیته صیانــت از آب چهارمحال و بختیاری گفت: متاســفانه به 
دلیل نبود متخصص و محروم بودن اســتان، برنامه ریزی در راســتای 
تهیه سند جامع برای آینده چهارمحال و بختیاری صورت نگرفته است، 
از طرفی با گذشت زمان و احداث سدهای نابودکننده در دور تا دور استان 
و تغییر اقلیم و خشکسالی ها منابع آبی کاهش یافته و اولین نمود آن بر 
سفره های آب زیرزمینی تاثیر گذاشته، به طوری که دشت های شهرکرد، 
بروجن و خانمیرزا ممنوعه بحرانی و سایر دشت ها در وضعیت بحرانی 
شدن هســتند، همچنین فرونشســت های دشت ها ناشــی از تخلیه 
سفره های آب زیرزمینی و برداشــت های بی رویه بود که موجب ایجاد 

چنین مشکالتی شده است.
وی بیان کرد: زمانی چهارمحال و بختیاری ۱۰ درصد منابع آبی را در اختیار 
داشــت، اما اکنون این منابع به اندازه ای رســیده که آبی برای انتقال به 

استان های پایین دست باقی نمانده است.
پژوهش با اشــاره به بحران هایی که در زمینه آب برای استان های مبدأ 
ایجاد شده است، گفت: وقتی شــرب، کشاورزی و صنعت چهارمحال و 
بختیاری به دلیل نبود آب، با مشــکل مواجه شده براساس کدام قانون 

بایستی آب برای کشاورزی به شرق استان همجوار منتقل شود، در حالی 
که کشاورزان چهارمحال و بختیاری، اراضی خود را به صورت قطره ای و 

تحت فشار آبیاری می کنند.
وی ادامه داد: همانطور که دولت مدیریت حوضه های آبخیز را در اختیار 
ساکنان حوضه ها قرار داد، الزم است مدیریت آب به ساکنان حوضه ها 
که همان استان های زاگرس نشین هستند، واگذار شود تا بعد از برطرف 
کردن نیازهای خود اگر  آب مازادی وجود داشت، این آب به استان های 
دیگر انتقال یابد در غیر این صورت، باید هرگونه توســعه و پیشرفت در 

استان های کویری و خشک ممنوع شود.
وی در ادامه ابراز عقیده کرد: وزارت نیرو برای جلوگیری از اعتراضات در 
حوزه آب و کوتاه کردن دست اســتان های زاگرس نشین از آب، سندی 
به نام ســند جامع آب یا قانون آب در ســال ۹۹ را تهیه کرده است، این 
سند توسط شرکت های تابعه وزارت نیرو نوشته شده و به هیچ عنوان از 
متخصصان حوزه آب در نگارش آن استفاده نکرده، در حقیقت این سند، 
به نفع استان های کویرنشین تهیه شده که کامال ناعادالنه است، این سند 
قرار اســت به تصویب مجلس شورای اسالمی برســد تا جلوی هرگونه 
اعتراض استان های زاگرس نشین گرفته شود، به تعبیر بهتر این سند یک 

طرفه نوشته شده است.

پرداخت تسهیالت به 6واحد صنعتی در چهارمحال و بختیاری
رییس سازمان صمت چهارمحال و بختیاری گفت: مشکل کمبود نقدینگی 6 واحد صنعتی در استان 
حل می شود.سجاد رستمی اظهار داشت: مشکالت 6واحد صنعتی و تولیدی در استان مورد بررسی 
قرار گرفت و تمهیدات الزم برای حل مشکالت اتخاذ شد.وی افزود: پرداخت تسهیالت در گردش 
به مبلغ ۱۱۷ میلیارد ریال برای این تعداد واحد صنعتی در نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید 
مصوب شده است.رستمی با اشــاره به اینکه این واحد های صنعتی دارای بیش از ۸۰ نیروی کار 
هستند، اضافه کرد: با پرداخت تسهیالت به شش واحد صنعتی، اشتغال این واحد ها حفظ می شود.

افزایش 4درصدی استخراج مواد معدنی در چهارمحال 
معاون امور معادن وصنایع معدنی سازمان صمت اســتان چهارمحال و بختیاری گفت: مرمریت، 
آرژیلیت و بوکسیت )خاک نسوز(، سنگ الشه، سنگ گچ، مواد اولیه سیمان، سیلیس، مخروط 
آبرفتی از جمله مواد معدنی اکتشاف شده هستند.قاسمی افزود: در یک سال اخیر افزون بر پنج 
میلیون و ۳۰۰ هزار تن مواد معدنی از ذخایر چهارمحال و بختیاری استخراج شده که با افزایش ۴ 

درصدی همراه بوده است.

 برگزاری امتحانات حضوری دانش آموزان چهارمحال 
در 13۸حوزه

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری گفت: امتحانات حضوری 
دانش آموزان پایه تحصیلی دوازدهم استان در ۱۳۸حوزه برگزار می شود که این تعداد به دلیل رعایت 
دستورالعمل های بهداشتی ۲ برابر بیشتر از شرایط عادی اســت.فیروز عسگری افزود: بر اساس 
تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا، آزمون پایه های نهم و دوازدهم از روز دوشنبه ۲۷ اردیبهشت آغاز 
و تا روز دوشنبه ۲۴ خرداد به صورت حضوری برگزار می شود و ســواالت آزمون پایه نهم به صورت 
هماهنگ استانی اســت و در مدارس برگزار می شــود و پایه دوازدهم هماهنگ کشوری و در ۱۳۸ 
حوزه برگزار خواهد شــد.وی خاطر نشــان کرد: نمره پایانی دانش آموزان با توجه به آزمون آنالین، 
ارزشیابی معلمان از دانش آموزان در طول سال تحصیلی، تکالیف و پروژه دانش آموزان در کالس 

برای دانش آموز درنظر گرفته می شود.

آغاز مبارزه با ملخ بومی در مزارع چهارمحال و بختیاری
مدیر حفظ نباتــات جهاد کشــاورزی چهارمحــال و بختیاری، با اشــاره به خشکســالی اخیر و 
مشاهده ملخ های بومی )ملخ شــاخک بلند( در سطح مزارع اســتان، گفت: مبارزه با ملخ بومی 
در اراضی کشاورزی استان آغاز شد.فرشــید شبانی افزود: بیشترین ســطح آلوده به ملخ بومی 
در شهرســتان های لردگان، خانمیرزا و کوهرنگ دیده شــده و تاکنون بیش از ۱۰۰ هکتار از مزارع 
شهرستان خانمیرزا سم پاشی شده و در شهرستان کوهرنگ و لردگان نیز این روند آغاز شده است.

شــبانی اضافه کرد: سال گذشته ســطح مبارزه با ملخ بومی در اســتان در هزار و ۲۰۰ هکتار بود که 
پیش بینی می شود امسال به دلیل افزایش خشکسالی این سطح تا یکهزار و ۷۰۰ هکتار نیز افزایش 
یابد.وی بر همکاری سایر نهاد ها به خصوص مدیریت ستاد بحران استان برای تامین اعتبار در زمینه 
خرید سم تاکید کرد و گفت: طرح مبارزه با ملخ بومی با همکاری کشاورزان، سازمان جهادکشاورزی 
و بسیج سازندگی آغاز شده است.شبانی به پایش روزانه گروه های پایش سازمان جهادکشاورزی در 
شهرستان های هم مرز با استان خوزستان اشاره کرد و گفت: تا کنون هجوم ملخ های صحرایی مهاجر 
به استان نداشته ایم و ملخ هایی که در مزارع اســتان دیده می شود ملخ بومی شاخک بلند است 
که این ملخ از جنگل به سمت مزارع حاشیه جنگل ریزش دارد.وی خاطر نشان کرد: ملخ شاخک 

بلند، ملخ مراکشی و ایتالیایی از جمله گونه ملخ های مشاهده شده در سطح مزارع استان است. 

اخبار

و  ل  چهارمحا صنعت  و  شرب، کشاورزی  وقتی 
بختیاری به دلیل نبود آب، با مشکل مواجه شده 
براساس کدام قانون بایستی آب برای کشاورزی 
به شرق استان همجوار منتقل شود، در حالی که 
کشاورزان چهارمحال و بختیاری، اراضی خود را به 

صورت قطره ای و تحت فشار آبیاری می کنند

بام ایران

تحدید حدود اختصاصی
2/82 شماره نامه : 140085602024001604-1400/02/19 نظر به اینکه به 
موجب رای شماره 139960302024004666 مورخ 1399/11/21 هیات قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 189/30 متر مربع تحت شــماره فرعی 4743 از اصلی 
4483 مفروز و مجزی شده از شــماره های 67 و 69 فرعی از اصلی مزبور  واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان در مالکیت خانم فرشــته وحید دستجردی فرزند اصغر 
مستقر گردید و پرونده ثبتی فاقد سابقه تحدید حدود می باشد لذا به استناد تبصره 
ذیل ماده 13 قانون فوق الذکر و  طبق تقاضای مالک تحدید حدود ملک مرقوم 
در روز چهارشنبه مورخ 1400/03/19 ســاعت 9 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد و به موجب ایــن آگهی به کلیه مالکیــن و مجاورین اعالم می گردد 
تا در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند و اعتراضــات مالکین و مجاورین 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صــورت مجلس تحدید حدود و فقط 

تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد و معترض طبق ماده 86  آئین نامه قانون ثبت باید 
از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره، ظرف یک ماه دادخواست خود را به مرجع 
ذیصالح قضائی تسلیم و گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این واحد ثبتی ارائه 
نماید، درغیر این صورت متقاضی ثبت یــا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه  
مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم 
نمایــد و اداره ثبت بدون توجه به اعتــراض عملیات ثبتی را بــا رعایت مقررات 
 ادامه میدهد. م الف: 1133165 قویدل رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک

 جنوب اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

2/83 نظر به اینکه تحدید حدود ششــدانگ قطعه زمین به مســاحت 380/50 
متر مربع به شماره پالک 163 فرعی از 36 اصلی واقع در بخش یک حوزه ثبتی 
قمصر که طبق پرونده ثبتی بنام آقای ســید جعفر خرما قمصــری و خانم زهرا 
ابوالفضلی قمصری- بالمناصفه- در جریان ثبت است بعلت عدم حضور متقاضی 

ثبت بعمل نیامده بنا به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای 
نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز شــنبه مورخ 1400/04/12 ساعت 9 
صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد و در صورت مصادف با روز تعطیلی 
عملیات تحدید حدود به روز بعد موکول خواهد شــد. لذا به موجب این آگهی به 
کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محل 
حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. طبق تبصره 2 ماده 
واحده قانون تعیین تکلیــف پرونده های معترضی ثبــت، معترض ظرف مدت 
یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع 
 ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواســت را اخذ و به این اداره تســلیم نماید. 

م الف: 1134906 اداره ثبت اسناد و امالک قمصر
تحدید حدود اختصاصي

2/84 شــماره نامه : 140085602025001740-1400/02/19 چون تحدید 

حدود ششدانگ یکباب ساختمان پالک شماره 2223 فرعی از 19/836  واقع در 
بخش 14 ثبت اصفهان که طبق پرونــده ثبتي به نام زهرا ابراهیمی فرزند محمد 
علی  در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضي ثبت به  عمل نیامده اینک 
بنا به دستور قسمت اخیراز ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاي نامبرده تحدید 
حدود ملک مرقوم در روز سه شنبه مورخ 1400/3/18 ساعت 9 در محل شروع 
و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب ایــن آگهي به کلیه مالکین و مجاورین اخطار 
مي گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابنــد. اعتراضات مجاورین 
و صاحبان امالک مطابق مــاده 20 قانون ثبت از تاریــخ تنظیم صورت مجلس 
تحدیدي تا 30 روز پذیرفته خواهد شد  و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین 
تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
به این اداره بایســتي با تقدیم دادخواســت به مراجع ذیصــالح قضایي گواهي 
 تقدیم دادخواســت را اخذ و به این اداره تســلیم نماید. م الف: 1134972 

 ابوالفضل شهریاری نائینی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک غرب اصفهان

مدیرعامل شــرکت آب و فاضــالب چهارمحال و 
بختیاری با اشاره به کاهش ۳۰ درصدی بارش ها در 
استان گفت: برای پیشگیری از تنش آبی در شهر ها 
و روستا های استان می طلبد تا در مصرف آب ۲۵ 
درصد صرفه جویی شود.احمدرضا محمدی افزود: 
در حال حاضر ۴۰ روستای اســتان آبرسانی سیار 
می شود و این در حالی اســت که با نزدیک شدن 
به فصل تابســتان بر تعداد روستا هایی که نیازمند 

آبرسانی ســیار است، افزوده می شــود.وی ادامه 
داد: چنانچه مصرف به شکل کنونی در استان تداوم 
یابد تابستان با مشکل تامین آب روبه رو خواهیم 
شد و برخی شهر ها و روســتا های استان با تنش 

مواجه می  شوند.
محمدی، میانگین اســتاندارد مصرف آب را ۱۳۰ 
لیتر بر ثانیه به ازای هر نفر در شبانه روز اعالم کرد و 
گفت: این در حالی اســت که میانگین مصرف آب 
در استان ۲۰۰ لیتر بر ثانیه است که در برخی مناطق 
از این میزان فراتر نیز می رود.مدیرعامل شــرکت 
آب و فاضالب چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه 

تنها ۱۵ درصد مشــترکان آب اســتان کم مصرف 
هســتند، تصریح کرد: این مشــترکان به صورت 
۱۰۰درصدی نسبت به پرداخت قبض آب از تخفیف 
برخوردارند، اما این تعداد مشترک کم مصرف باید 

افزایش پیدا کند.
محمدی خاطر نشان کرد: بهترین راه برای مقابله 
با کم آبی مدیریت مصرف آب است چرا که در غیر 
این صورت مجبور بــه حفر چاه هــای کمکی و یا 
خرید چاه های دیگر می شویم که در برخی مناطق 
امکان پذیر نیست و موجب قطعی و یا افت فشار 

آب می شود.

رییس دانشــگاه علوم پزشکی شــهرکرد با اشاره 
به پتانسیل های اســتان به ویژه در نیروی انسانی 
در حوزه بهداشــت و درمان گفت: طرح توریســت 
درمانــی و گردشــگری ســالمت در چهارمحال و 
بختیاری اجرا می شود.مجید شیرانی افزود: یکی 
از برجسته ترین شــرکت ها و افراد فعال در حوزه 
توریســم درمانی با هدف افزایــش تعامالت بین 
المللی و در راستای ارتقای خدمات حوزه سالمت و 

رفتار بهداشتی و اخالق عمومی و حرفه ای و توسعه 
زیرساخت های فیزیکی، تشــویق و ایجاد انگیزه 
در پزشــکان و کادر درمانی و افزایــش ماندگاری 
کادر تخصصی و جــذب درآمد برای بیمارســتان 
و مراکز درمانی وارد میدان اجرا شــده است.وی 
تصریح کــرد: عالوه بر برکات توریســم درمانی در 
حوزه بهداشــت و درمان ســایر حوزه هــا از جمله 
اشتغال و درآمدزایی هم دراســتان رونق خواهد 
یافت.علیرضــا خنفری ،ســرمایه گذار توریســم 
ســالمت هم  با اشــاره به موقعیت جغرافیایی و 
وضعیت خوب آب و هوایی اســتان چهارمحال و 

بختیاری، از تمایل شرکت خود برای سرمایه گذاری 
در این اســتان برای راه اندازی توریســم درمانی 
خبر داد.وی تصریح کرد: این شرکت پیش از این 
ســابقه احداث بزرگ ترین بیمارستان صد در صد 
هوشمند دنیا در عمان و راه اندازی یک بیمارستان 
در اقلیم کردســتان و انعقاد قــرار داد همکاری با 
برخی از بیمارستان های کشــور در زمینه توریسم 
درمانی را دارد.به گفته خنفری، به ازای هر توریسم 
درمانی، زمینه اشتغال برای ۱۵ نفر ایجاد می شود 
و بخشی از مشکل نقدینگی بیمارستان ها با توسعه 

گردشگری سالمت مرتفع خواهد شد.

مدیرعامل شرکت آبفای چهارمحال و بختیاری:

 احتمال وقوع پدیده تنش آبی در شهر ها و روستا های
 استان وجود دارد

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد اعالم کرد :

 ورود حوزه توریسم درمانی به بخش گردشگری سالمت 
چهارمحال و بختیاری

عزم شهرداری شهرکرد برای حل مشکل 30 ساله غرفه داران میوه و تره بار
 شهردار شهرکرد در جلسه پیگیری مشکل غرفه داران میوه و تره بار در شهرکرد اظهارداشت: در حال حاضر ۲۴ غرفه در میدان میوه و تره بار شهرکرد فعال است و 
۱6 غرفه دیگر در فاز دوم به بهره برداری می رسد.بهادر عبدالغنی با اشاره به مشکل غرفه داران میدان میوه و تره بار افزود: مجموعه مدیریت شهری در تالش است 
تا بتواند مشکل این افراد را پس از گذشت ۳۰ سال رفع کند، اما این مهم نیازمند همراهی و همکاری غرفه داران است.عبدالغنی اضافه کرد: غرفه داران می توانند 
در راستای رفع مشکالت با شهرداری همکاری و پیشنهادات خود را به سازمان ساماندهی مشــاغل و فرآورده های کشاورزی ارائه کنند.رییس شورای اسالمی 
شهرکرد نیز در ادامه جلسه خاطرنشان کرد: تعامالت بین غرفه داران میوه و تره بار و شهرداری بیش از پیش به نظم و ساماندهی تره بار فروشان کمک خواهد کرد، 

زیرا شهرداری از غرفه داران جدا نیست و همه ما ید واحد هستیم.
فرهاد رییسی افزود: برای برون رفت از مشکالت میدان میوه و تره بار تعامل بین دســتگاه های اجرایی را می طلبد و ما انتظار داریم در این زمینه اقدامات الزم 
انجام شود.رییسی ادامه داد: سازمان سامان دهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی در حوزه مدیریت شهری شهرداری در چرخه تامین مواد غذایی نقش 
داشته که میدان مرکزی میوه و تره بار شهر شهرکرد به عنوان یکی از مهم ترین مراکز توزیع و عرضه موادغذایی محسوب می شود بنابراین ارائه راهکار های اساسی 

و حل مشکالت غرفه داران امری ضروری است.

در مقطع ابتدایی ارزشیابی های پایانی کیفی و توصیفی برگزار می شود
معاون آموزش ابتدایی آموزش  و  پرورش چهارمحال و بختیاری با تاکید بر اینکه امتحانات پایه ششــم ابتدایی به صورت غیرحضوری و مانند سایر پایه های 
مقطع ابتدایی به صورت کیفی و توصیفی برگزار می شــود، گفت: معلمان پایه ششم در شبکه شاد در سه درس فارســی، ریاضی و علوم تجربی با هماهنگی 
اولیا و شورای مدرسه آزمون برگزار می کنند.محمد محمدی با اشاره به اینکه ارزشیابی ســایر پایه ها در مقطع ابتدایی در اختیار مدرسه و معلم است، افزود: 
ارزشــیابی تحصیلی دانش آموزان پایه های اول تا پنجم کامال کیفی و توصیفی و بر مبنای اعتماد به معلم و ارزیابی براســاس فرآیند پوشه کار دانش آموز در 
طول یک سال آموزشی است.محمدی اضافه کرد: در این فرآیند آموزشی تمام فعالیت های آموزشــی دانش آموز در پوشه کار نگهداری می شود که این امر 
نشان دهنده نقاط قوت و ضعف دانش آموزان و میزان رشد و پیشرفت آن ها در طول سال تحصیلی اســت.وی با تاکید بر اینکه تعدادی از دانش آموزان نیاز 
به آموزش بیشتر برای یادگیری دارند، ادامه داد: در خرداد و تیرماه سال جاری با استفاده از ظرفیت معلمان و دانشجو معلمان جهادی برنامه آموزشی برای 
این گروه برگزار می شود تا فرآیند آموزشی همه دانش آموزان به دقت ارزیابی و تکمیل شود.محمدی گفت: برگزاری آزمون ارزشیابی دانش آموزان در مناطق 
کم خطر از نظر شیوع ویروس کرونا و سخت گذر که دسترســی به امکانات آموزش مجازی نداشتند و در طول سال تحصیلی نیز آموزش حضوری برگزار شد،  

به صورت حضوری برگزار خواهد شد.
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دو شهر قرمز استان اصفهان در آستانه نارنجی شدن
ســخنگوی ســتاد اســتانی مقابله با کرونا گفت: با نزولی شــدن موج چهارم کرونا وضعیت دو 
شهرستان قرمز استان اصفهان نارنجی می شــود .حجت ا...غالمی با بیان اینکه تعطیلی و اجرای 
محدودیت های کرونایی استان را به وضع قابل قبولی رسانده است گفت: بیشتر شهرستان های 
استان در وضع نارنجی و زرد هستند و رنگ قرمز شهرستان های شهرضا و دهاقان به رنگ نارنجی 

تبدیل می شود.
وی تاکید کرد: بعد از عبور از این مرحله با رعایت شیوه نامه های بهداشتی باید وضع کرونایی استان 
به رنگ آبی تبدیل شود.سخنگوی ستاد استانی مقابله با کرونا با اشاره به اجرای طرح ممنوعیت 
تردد از روز سه شنبه، بیان کرد: خوشبختانه با همکاری نیروی انتظامی، ارتش، بسیج و... در اجرای 
این طرح موفق بودیم و کاهش ۲۸درصدی ســفر و کاهش ۵۰ درصدی ورود به استان نسبت به 
عید فطر گذشته را شاهد بودیم.غالمی در خصوص فعالیت گروه های شغلی در هفته جدید گفت: 
به جز مشاغل گروه ۱ و۲، سایر ردیف ها تعطیل هســتند و تغییری ایجاد نشده است.وی با اشاره 
به وضع ورودی بیمارستان ها تصریح کرد: نسبت به اوایل اردیبهشت ماه که در اوج بحران بودیم 

موارد بستری و فوتی ناشی از کرونا ۳۰ درصد کاهش یافته است.

فرمانده انتظامی استان:

درد است که اصفهان در موارد منفی رتبه اول را داشته باشد 
مســاجد و امامزادگان اســتان اصفهان از ظرفیت مطلوبی برای فرهنگ سازی در زمینه کاهش 
جرائم برخوردار است.فرمانده انتظامی اســتان اصفهان در دیدار با محمدحسین بلک، مدیرکل 
اوقاف و امور خیریه استان اصفهان، گفت: نیروی انتظامی متولی امنیت عمومی است و نیازمند 
بستر های مناسب برای ارتقای ســطح معنوی جامعه و آموزش همگانی در زمینه قوانین خواهد 
بود.سردار محمدرضا حیدری، اقدامات فرهنگی را در کشور با سرمایه گذاری دشمن برای انحراف 
جوانان و نوجوانان کشور هماهنگ ندانست و گفت: برای اســتان اصفهان درد است که در موارد 

منفی رتبه اول را داشته باشد.
وی به مسکن نداشتن چهار هزار و ۷۰۰ نفر از کارکنان نیروی انتظامی استان اصفهان هم گریزی 
زد و گفت: در این زمینه، اگر چنانچه زمین موقوفه ای برای ساخت مسکن کارکنان نیروی انتظامی 
وجود داشته باشــد، با تعامل با اوقاف می توان بخشی از مشــکالت کارکنان نیروی انتظامی را 

برطرف کرد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان: 

سال گذشته 4۷ نفر در اثر غرق شدگی جان باختند!
مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان گفت: اولین مورد حادثه غرق شــدگی در اصفهان 
ثبت شد و در سال گذشته ۴۷ نفر در اثر غرق شدگی فوت شــدند.منصور شیشه فروش با اشاره 
به اولین مورد غرق شدگی در ســال جاری اظهار کرد: با گرم شــدن هوا منابع آبی زاینده رود در 
باالدست و رودخانه های فریدون شهر و سمیرم و استخرهای ذخیره آب کشاورزی و باغ ها می 
تواند به عنوان مکان های پرخطر غرق شدگی قلمداد شــود.وی افزود: بیش از سه هزار استخر 
ذخیره آب کشاورزی در اســتان اصفهان با هدف اجرای آبیاری تحت فشار احداث شده است که 
مکان مناسبی برای شنا کردن نیست و خطر غرق شدن را به همراه دارد. مدیرکل مدیریت بحران 
استانداری اصفهان تصریح کرد: بندهای آبخیزداری و محل ســدهای زاینده رود نظیر خمیران، 
کوچری، باغکل، حنا و زاینده رود مکانهای مناســبی برای شــنا نیســت.وی اعالم کرد: در سال 
گذشته ۶۳ مورد حادثه غرق شدگی در منابع آبی استان اصفهان به وقوع پیوست که منجربه فوت 
۴۷ نفر شد.شیشه فروش گفت: حوادث غرق شــدگی در محل های سد، کانال های انتقال آب، 

استخرهای ذخیره آب کشاورزی و استخرهای باغ ها رخ داده است.

بار دیگر معلمان خرید خدمتی در اصفهان تجمع کردند؛

سریال تکراری 

تجمعات معلمان و فرهنگیان چند سالی  پریسا سعادت
است پای ثابت اعتراضات صنفی در کشور 
شده است. نظام آموزشی ایران نه تنها در پرداخت حق الزحمه و خدمات 
حمایتی دارای عدالت و برابری نیست بلکه به دلیل وجود چندین طیف از 
مراکز آموزش خصوصی و نیمه خصوصی عمال نظارت های درســت و 
یکپارچه ای بر حمایــت های حقوقی و مدنی شــاغالن در بخش های 
مختلف آموزش کشور نیز وجود ندارد. یکی از گروه های تقریبا همیشه 
معترض در نظام آموزش و پرورش ما معلمان خرید خدمت هســتند؛ 
افرادی که اگر چه خدمات توافق شده و مورد نیاز مدارس را ارائه می دهند 
اما معموال برای گرفتن حق و حقوق خود دست شان به جایی نمی رسد. 
ســال گذشــته در چندین نوبت معلمان در اصفهان تجمع کردند عدم 
پرداخت حقوق و محرومیت از مزایای کار یکی از اصلی ترین اعتراضات 
این دست از معلمان بود.حقوق معوقه، بیمه های مقطعی و بالتکلیفی در 
تعیین وضعیت اســتخدامی در حالی برای این معلمان چشم انداز نه 
چندان دلچسبی برای آینده شغلی فراهم کرده که گاه همین حقوق های 
اندک هم تا چندین ماه از سوی مدیران و مدارس پرداخت نمی شود. در 
تازه ترین اتفاق اما بر اساس رای دیوان عدالت اداری بخشی از حقوق این 
معلمان در ماه گذشته از پرداختی آنها کسر شده است. این مسئله بار دیگر 

این افراد را به تجمع در برابر آموزش و پرورش اصفهان واداشت در همین 
زمینه مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان ، علت تجمع اعتراضی 
نیروهای خدماتی مقابل اداره کل آموزش و پرورش این استان و خواسته 
آنها را تشریح کرد و گفت: بر اســاس رای هیئت عمومی دیوان عدالت 
اداری مبالغی از حقوق نیروهای خدماتی کسر شده است که این گروه از 
کارکنان به این موضوع معترض هستند.وی تاکید کرد: در روزهای گذشته 
اداره کل آموزش و پرورش استان با وزارتخانه متبوع خود مکاتباتی در این 
مورد انجام داده اســت که منتظر پاســخ مســئوالن ذی ربط هستیم. 
همچنین علیرضا عابدی، رییس اداره رفاه و پشتیبانی آموزش و پرورش 
اصفهان نیز در خصوص دلیل تجمع اعتراضی نیروهای خدماتی مدارس 
مقابل اداره کل آموزش و پرورش اســتان اصفهان، اظهــار کرد: حقوق 
دریافتی این گروه از نیروها از حدود دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در سال 
گذشته به سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در سال جاری افزایش یافت که 
بسیار اندک است.وی افزود: میزان دریافتی کارگران چهار تا پنج میلیون 
تومان در ماه اســت، اما نیروهای خدماتی آمــوزش و پرورش حقوقی 
معادل دو میلیون و ۵۰۰ تا ســه میلیون دریافت می کنند که این مبلغ با 
توجه به نرخ تورم و مشــکالت اقتصادی کفاف زندگــی معمولی آنها را 
نمی دهد.وی تصریح کرد: اعتراض نیروهای خدماتی مدارس به اداره کل 

آموزش و پرورش استان این است که آنها جزو گروه کارگران و کارمندان 
محسوب نمی شوند و مزایای هیچ کدام از این گروه ها را ندارند؛ البته این 
مسئله در کل کشور فراگیر است و نیروهای خدماتی همه مدارس خواستار 
رسیدگی به این موارد هســتند.رییس اداره رفاه و پشتیبانی آموزش و 
پرورش اصفهان گفت: از سوی دیگر به تازگی احکام جدیدی صادر شده 
که طبق آن ها بر اساس رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبلغی از 
حقوق این نیروها کسر و حق لباس و حق سرایداری آنها نیز حذف شده 
اســت.عابدی با بیان اینکه در چند ســال اخیر همــه مزایای نیروهای 
خدماتی مدارس حذف شــده اســت، افزود: نمایندگان آنها در استان 
اصفهان به اداره کل آموزش و پرورش مراجعه و درخواست های خود را به 
صورت مکتوب ارائه کردند که با امضای مدیرکل برای رسیدگی به وزارت 
آموزش و پرورش ارسال شــد.رییس اداره رفاه و پشتیبانی آموزش و 
پرورش اصفهان خاطرنشــان کرد: حدود چهار هزار و ۵۰۰ نفر نیروهای 
خدماتی در مدارس اســتان اصفهان خدمت می کنند که تعدادی از آنها 
قراردادی، عده ای پیمانی و تعدادی هم رسمی هستند، برای رسیدگی به 
درخواست های این نیروها مسائل آنها به صورت مکتوب نامه نگاری و به 
وزارت آموزش و پرورش انتقال داده شد تا مسئوالن این وزارتخانه برای 

افزایش حقوق و درخواست های آنها رسیدگی الزم را انجام دهند.

تولید الکل از غالت آلوده بدون تخریب سم افالتوکسین 
موجود در آن، می تواند مشکالت زیست محیطی جدی 
و به خطر انداختن جان مردم را به همراه داشته باشد. 
سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان غذا و داروی 
استان اصفهان عنوان کرده اند فرآیند تولید این الکل 
در شــرکت نور زکریای رازی فاقد هرگونه آالینده این 
چنینی است. رییس اداره محیط زیست شهرضا در این 
رابطه اظهار کرد: کارخانه نور زکریای رازی تنها مراحلی 

از عملیات الکل سازی از غالت آلوده را انجام می دهد و 
به همین سبب فاقد پساب و آالیندگی زیست محیطی 
اســت.وی گفت: ســازمان حفاظت محیط زیست 
به طور مرتــب بر فعالیت این کارخانه نظارت داشــته 
و آخرین بار نیــز دو هفته قبل با حضور کارشناســان 
استان، آالیندگی زیست محیطی آن بررسی و نداشتن 
هرگونه پساب حاوی سم افالتوکسین در این کارخانه 
مورد تایید قرار گرفت.رییس حفاظت محیط زیست 
شهرستان شهرضا با اشاره بر حساسیت این سازمان 
بر تهدیدات زیست محیطی، گفت از هرگونه گزارشی در 
رابطه با آالیند ه های زیست محیطی در این شهرستان 
استقبال کرده و در اسرع وقت آن را مورد بررسی قرار 

می دهیم.در این رابطه معاونت غذا و داروی دانشگاه 
علوم پزشــکی اصفهان نیز گفت: مرحله تبدیل غالت 
آلوده در کارخانه مذکور صرفا تا مرحله هیدرولیز، تهیه 
شربت و فیلتراســیون آن انجام می پذیرد که نظارت 
کامل بر تمامی این مراحل توسط کارشناسان کنترل 
مواد غذایی به همراه واحد حراست شبکه بهداشت و 
درمان شهرضا صورت می گیرد.ابوالفضل اصالنی عنوان 
کرد: با توجه به این که مراحلی که در اصفهان انجام می  
شــود صرفا هیدرولیز آنزیمی است و شربت حاصله 
بدون برجای گذاشتن پساب به کارخانه پارچین حمل 
می شود، موضوع آلودگی زیست محیطی آن در استان 

منتفی است. 

 نگرانی از مشکالت زیست محیطی تولید الکل از غالت
 آلوده در استان اصفهان

میزان دریافتی کارگران چهار تا پنج میلیون تومان در ماه 
است، اما نیروهای خدماتی آموزش و پرورش حقوقی 
معادل دو میلیون و ۵۰۰ تا سه میلیون دریافت می کنند 
که این مبلغ با توجه به نرخ تورم و مشکالت اقتصادی 

کفاف زندگی معمولی آنها را نمی دهد

آغاز ساخت بزرگ 
ترین شهر گلخانه 
ای هیدروپونیک

ســاخت بزرگ ترین شــهر 
گلخانــه ای هیدروپونیک با 
هدف تامین بــذر هیبرید در 
دانشــگاه آزاد اسالمی کاشان 

آغاز شد.

نگاهی جدید به 4۷ کروموزمی ها
معاون امور توانبخشی اداره کل بهزیستی استان اصفهان درخصوص سندرم داون گفت: سندرم 
داون شامل مجموعه ای از عالئم و شرایط بالینی است که چهره و بیماری های این افراد را نسبت 
به دیگر افراد جامعه متمایز می کند و افرادی که دچار این ســندرم می شوند شانس ابتالی شان 
به دیگر بیماری ها بیشتر است.وی افزود: از ۸٠٠ تولد در کشــور، یک نوزاد مبتال به سندرم داون 
است و ابتالی جنین به این بیماری، بستگی به زمان بارداری مادر دارد. زمان بارداری از ۲٠ تا ۳۵ 
و نهایت ۴٠ سالگی است. هرچه ســن مادر برای بارداری بیشتر شود، درصد ابتالی جنین به این 

نوع سندرم بیشتر است.
پورشبانان در پاسخ به سوالی درباره خدمات ارائه شده بیماران سندرم داون بیان کرد: در این راستا 
سه نوع پیشگیری انجام می شود. در پیشــگیری اولیه به زوج هایی که قصد ازدواج دارند درباره 
بهترین زمان بارداری آموزش می دهیم.وی ادامه داد: پیشگری ثانویه مرتبط با بیماری یا اختالل 
ایجاد شده است که باید آن را درمان کرد و جلوی پیشــرفت بیماری را گرفت. در پیشگیری های 
دسته سوم که بیماری و درجه ای از ناتوانی ایجاد شده ســعی داریم با توانبخشی توان از دست 
رفته را به فرد برگردانیم تا مانع از پیشــرفت بیماری شود.پورشبانان در بیان واژه معلولیت گفت: 
معلولیت یعنی نقص جســمانی و چنین افرادی نمی توانند نقش خود را مانند بقیه افراد جامعه 

ایفا کنند.
وی تاکید کرد: دیدگاه مردم به افرادی که دچار ســندرم داون هستند نســبت به قبل تغییر کرده 
است، اما دید مردم در گذشته باعث می شد حضور این افراد در جامعه خیلی کم باشد، چون این 
بیماران موجب تمسخر یا ترحم دیگران می شدند.معاون امور توانبخشی اداره کل بهزیستی استان 
اصفهان افزود: طبق مشاهدات اخیر دید آحاد جامعه به همه معلوالن و مبتالیان به سندرم داون 

تغییر کرده و نگاه ها به سمت توانمندی این افراد رفته است.

کارشناس پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور:

مصرف داروهای قانونی منجر به اعتیاد دارویی می شود
کارشناس پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور با هشــدار نسبت به شیوع اعتیاد 
دارویی یه دلیل بی توجهی به مصرف خودسرانه داروها گفت: داروهای قانونی نیز می تواند منجر 
به اعتیاد دارویی شــود و تصور اینکه فقط مصرف موادی مانند تریاک منجر به اعتیاد می شــود، 
اشتباه است.آزاده اولیایی افزود: برخی از معتادان دارویی برای شروع مصرف  خود ممکن است 
دارویی را با تجویز پزشک مصرف کرده باشند که این دارو برای مصرف مدت محدودی بوده است؛ 
اما به دلیل حال خوبی که از آن دارو گرفتند به صورت خودســرانه تصمیم گرفتند که مصرف دارو 
را تمدید کنند که همین تمدید و ادامه مصرف منجر به وابســتگی می شود.کارشناس پیشگیری 
و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشــور ادامه داد: در بین این داروها می توان به انواع داروهای 

خواب آور و آرام بخش اشاره کرد. 
به طورمثال می توان، گفت که اکنون مصرف داروهای خــواب آور مانند »زولپیدم« رو به افزایش 
است. کارشناس پیشگیری و درمان اعتیاد ســازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه امروز در بحث 
اعتیاد دارویی با طبقه متوسط رو به باالیی روبه رو هستیم، افزود:  ممکن است که فرد تحصیالت 
دانشگاهی خیلی باالیی هم داشته باشد ؛اما مصرف خودسرانه دارو را نیز داشته باشد. کارشناس 
پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشــور گفت: آن فردی که امروز به کلینیک مراجعه 
کرده و روزانه ۳۰۰ عدد زولپیدوم مصرف می کند به طور قطع از یک عدد شروع کرده است و چون 
طول مصرف دارو بیشــتر از زمان اســتاندارد مصرف این دارو بود، ادامه پیدا کرد، دوز آن بیشتر 
شد و فرد امروز با پیامدهای این سوءمصرف روبه رو اســت.وی تاکید کرد: زمان آن فرا رسیده 
است که گروه های روانشناسی و پزشکی شــاغل در حوزه درمان اعتیاد در کارزار مشترکی روی 
فرهنگ سازی پیشگیری از مصرف خودسرانه داروها کار کنند تا قبل از شیوع اعتیادهای دارویی، 

بتوان جلوی آن را گرفت.

با مسئولان جامعه

وز عکس ر

خبر روزاخبار

راه اندازی بیمارستان 
 توانبخشی هالل احمر

 در استان اصفهان
مدیرعامــل جمعیــت هالل احمراســتان 
اصفهان از راه اندازی بیمارستان توانبخشی 
هالل احمر در اســتان اصفهان خبر داد.علی 
محمدهاشــمی گفت: با توجه باینکه حجم 
مراجعات به مراکز توانبخشی طرح توسعه 
مراکــز در دســتور کار قــراردارد و چون این 
خأل احساس می شود درچشــم اندازسال 
هــای آینــده بیمارســتان توانبخشــی در 
اســتان اصفهان راه اندازی خواهد شد.وی 
به مناســبت روز جهانی هــالل احمر اظهار 
داشــت: تعداد پایگاه هــای امدادونجات 
بین شــهری در مواقع ضــروری وحوادث 
آماده خدمات هســتند.این مقام مســئول 
با بیان اینکه در بروزحــوادث و بحران های 
ســخت صعب العبور نجات گــران ازپایگاه 
امدادهوایی اســتفاده می کنند، اعالم کرد: 
در حال حاضر ۲۶ مرکزدر اســتان  بطور ۲۴ 
ساعت درحال خدمت رسانی هستند.وی به 
معاونت امورجوانان اشاره کرد وگفت: تعامل 
هالل احمر وسازمان آموزش وپرورش بسیار 
نزدیک اســت ودانش آموزان عضوجمعیت 
هالل احمــراز تکنیک هــای  آموزش های 
امــداد و نجــات برخوردارمی شــوند و ما 
توانستیم در مدارس تیم ۱۴ نفره ای تشکیل 
وآموزش دهیم که اگرحادثه ای برای آنها رخ 
داد بتوانند به همکالسی هایشان کمک کنند.

مدیرعامل جمعیت هــالل احمر درمورد۲۳ 
هزارعضوجــوان درســامانه جمعیت هالل 
احمر خبــرداد و بیــان داشــت:جوانان به 
طورداوطلبانه مــی توانند درحوزه امداد ثبت 
نام وفعالیت خود را شــروع کنند که دراین 
راستا۱۲  هزارعضو هســتند.وی با اشاره به 
اینکه نجات گران ،داوطلب وهمکاران ثابت 
آماده هســتند در هر کجا که نیازباشد وارد 
عمل شوند، گفت: آموزش هایی که درسطح 
جامعه داده می شــود باعث  شــده نیروها 
آشنایی کامل به تکنیک های امدادی داشته 
باشند و اگر حادثه ای رخ داد بتوانند از تلفات 
جانی جلوگیری و خسارات را کاهش دهند. 

مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان:

امکان استفاده دام و طیور از پساب فاضالب وجود ندارد
مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان با تکذیب برخی صحبت ها مبنی بر استفاده دام و طیور منطقه شرق اصفهان از پساب فاضالب، گفت: به هیچ عنوان دام نمی تواند از 
پساب فاضالب استفاده کند، چراکه دام بیمار و در نهایت تلف می شود.شهرام موحدی، در مورد برخی صبحت ها مبنی بر استفاده دام و طیور منطقه شرق اصفهان از پساب 
فاضالب، اظهار کرد: در منطقه شرق اصفهان دو حوزه کشاورزی و دامداری از اهمیت باالیی برخوردار است.وی با تاکید بر اینکه در حوزه دام و دامپزشکی اصال امکان استفاده 
از پساب در دامداری ها وجود ندارد، تصریح کرد: کوچک ترین آلودگی چاه ها در موارد میکروبی و باکتری و شیمیایی موجب بیمار شدن دام دامداران و در نهایت تلفات در 
دامداری ها می شود.مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان به فعالیت دامداری های صنعتی اشاره کرد و گفت: به طور معمول هر چهار ماه یک بار از آب چاهی که مورد مصرف 
دامداری های صنعتی است، نمونه گیری می شود و این کار اجباری است، از سوی دیگر دامدار بیشتر از هر کسی نگران دام خود است، چراکه هرگونه آلودگی آب از لحاظ 
میکروبی، شیمیایی و سموم موجب تلفات دامی و دامداری ها می شود.وی گفت: بنابراین این نگرانی که اگر دامی پساب فاضالب مصرف کند، شیر و گوشت دام یا طیور، 
چه سرانجامی از لحاظ سالمت خواهد داشت، معنا ندارد، چراکه دام به طور طبیعی به آب آلوده واکنش نشان می دهد.موحدی درباره دامداری های سنتی نیز توضیح داد: 
این دامداری ها و حتی عشایر که در حال حرکت هستند، می دانند که دام آنها نباید از آبگیرهای آلوده و یا پساب فاضالب استفاده کند، چراکه امکان آلودگی دام وجود دارد.



امین دهقان، کوهنورد اصفهانی که به عنوان تنها نماینده ایران در اعزام به اورست سال ۲۰۲۱، در هیمالیای نپال حضور داشت، صبح روز چهارشنبه ، موفق به فتح 
قله اورست شد.امین دهقان کوهنورد ۴۲ ساله ایرانی، تاکنون به قله های البروس )روسیه(، کلیمانجارو )تانزانیا(، کاالپاتار )نپال(، قله آکونکاگوا )آرژانتین(، 
قله ماناسلو )هیمالیای نپال( و اکثر قلل ایران صعود کرده است.همچنین در پاییز ۱۳۹۸ قله ماناسلو با ارتفاع ۸۱۶۳ متر را به عنوان یکی از قلل باالی ۸ هزار متر 
هیمالیا نپال فتح کرد و از مسئوالن تقاضا داشت تا با حمایت مالی به صعود وی به قله اورســت کمک کنند تا این رویای ملی او را به واقعیت تبدیل کنند.وی در 

فروردین ماه امسال عازم اورست شد تا بتواند روی بلندترین بام دنیا قدم بگذارد و موفق شد.

فتح قله اورست توسط کوهنورد اصفهانی
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سان: 

اولویت بارسلونا جذب »هالند« است نه تمدید »مسی«
درخشش ارلینگ هالند در بوروســیا دورتموند باعث شده است تا تیم های بزرگ اروپایی سخت به 
دنبال جذب او باشند.باشگاه بارسلونا یکی از تیم هایی است که سخت به جذب هالند عالقه دارد تا 
جای که طبق اعالم روزنامه سانس انگلیس، آبی اناری ها جذب هالند را اولویت خود در تابستان قرار 
داده اند.این روزنامه انگلیس با تیتر»اولویت بارسلونا در تابستان به جای تمدید قرارداد مسی جذب 
هالند است« نوشت که آبی اناری ها سخت به دنبال جذب هالند هستند.باشگاه بوروسیا دورتموند 
رقم فسخ قرارداد هالند را ۱۸۰ میلیون یورو قرار داده است و این باعث شده تا جذب این بازیکن برای 
هر باشگاهی در شرایط کنونی سخت و دور از انتظار باشد.چلسی، منچستر سیتی، منچستر یونایتد و 
پاری سن ژرمن از دیگر مشتریان جذب هالند هستند این درحالی است که باشگاه دورتموند هم اصرار 

دارد که حداقل یک فصل دیگر هالند را نگه دارد.

جدایی »زیدان« از رئال مادرید
یک رسانه مادریدی در خبری اعالم کرد که زیدان پس از ۲ بازی دیگر از جمع رئال جدا خواهد شد.با 
اینکه فلورنتینو پرز عالقه دارد تا با زین الدین زیدان در رئال مادرید ادامه دهد ولی اخباری به گوش 
می رسد که این سرمربی فرانسوی قصد جدایی از کهکشانی ها را در ذهن دارد.روزهای گذشته اخباری 
منتشر شد مبنی بر اینکه، زیدان سرمربی آینده یوونتوس خواهد شد و برخی نیز عنوان کردند که زیدان 
جانشین دشان در تیم ملی فرانسه می شود. اکنون رسانه مادریدی به نام »تله مادرید« عنوان کرد 
که زیدان در انتهای فصل قطعا از رئال مادرید می رود زیرا دیگر از شنیدن انتقادات خسته شده است. 
از رائول و آلگری به عنوان گزینه های جانشین زیدان در رئال مادرید نام می برند. آلگری نیز یکی از 

گزینه های مربیگری یوونتوس است و باید دید در آن تیم پس از پیرلو چه اتفاقی رخ خواهد داد.

عصبانیت »نیمار« از غیبت در فینال 
نیمار، ستاره برزیلی پاری سن ژرمن از رفتار داوران در فرانسه و محرومیت از فینال جام حذفی ابراز 
گله کرده است.پاری ســن ژرمن در فاصله دو هفته مانده به پایان لیگ یک فرانسه سه امتیاز از لیل 
صدرنشین کمتر داشته و در آستانه از دست دادن عنوان قهرمانی قرار گرفته است. بدین ترتیب امید 
اصلی مائوریسیو پوچتینو و ستاره های پاری سن ژرمن را باید قهرمانی در جام حذفی دانست، اما آنها 
در دیدار فینال نیمار را در اختیار ندارند. ستاره برزیلی پاری سن ژرمن پس از دریافت کارت در جریان 
پیروزی این تیم در نیمه نهایی مقابل مون پلیه برای گرفتن فینال جام فرانسه مقابل موناکو این هفته 
در دسترس نخواهد بود.بعد از حذف از لیگ قهرمانان با شکست برابر منچسترسیتی در مرحله نیمه 
نهایی، انتقادات از عملکرد پاری سن ژرمن افزایش یافته و شکست در دیدار فینال شرایط را برای این 
تیم دشوارتر از گذشته خواهد کرد. نیمار چند روز قبل قرارداد خود را تا سال ۲۰۲5 با پاری سن ژرمن 
تمدید کرده و به شایعات جدایی از این تیم پایان داد.نیمار در صفحه خود نوشت: »عالقمندم دالیل و 

منطق کارت دادن در فرانسه را متوجه شوم. این برخورد جای تشویق دارد، چه شوکه کننده.«

دستمزد »تالیسکا« در الهالل: روزی 550 میلیون
جمعه شب بود که منابع خبری در ترکیه، پرتغال و عربستان از به نتیجه رسیدن مذاکرات تالیسکا و 
الهالل خبر دادند و اینکه این بازیکن در اینستاگرام خود نیز با انتشار متنی مبنی بر آغاز یک سفر جدید، 
از سفر به عربستان در روزهای آینده خبر داد.پدرو آلمیدا، خبرنگار فعال در حوزه نقل و انتقاالت اعالم 
کرد که الهالل با تالیسکا بر سر قراردادی ۲ ســاله با بند تمدید برای سال سوم با دستمزد سالیانه ۶ 
میلیون یورو به عالوه یک و نیم میلیون یورو پاداش به توافق رسیده است تا این هافبک گلزن برزیلی 

برای فصل آتی، با پیراهن آبی های ریاض به میدان برود.

سپاهان- مس رفسنجان؛

طالیی پوشان در اندیشه رسیدن به صدر جدول

طالیی پوشان نصف جهان در شرایطی در   سمیه مصور
چارچوب هفته بیست و سوم رقابت های 
لیگ برتر فوتبال کشور میزبان تیم مس رفســنجان هستند که برای 
بازگشــت به صدر جدول چاره ای جــز برتری در این دیــدار ندارند. 
دیدارهای هفته بیست و ســوم رقابت های لیگ برتر عصر امروز با بر 
گزاری ســه دیدار به پایان می رســد که در این یکی از مهم ترین این 
دیدارها تیم ســپاهان در ورزشــگاه نقــش جهان مقابــل تیم مس 

رفسنجان قرار می گیرند.
 شاگردان محرم نوید کیا در حالی آماده هشتمین دیدار دور برگشت 
فصل جاری رقابت هــای لیگ برتر می شــوند که هفته گذشــته در 
یک دیدار حســاس و پر حاشــیه به تســاوی یک بر یک مقابل تیم 
پرسپولیس تهران رضایت دادند تا بهترین فرصت برای فاصله گرفتن 

از سرخ پوشان پایتخت را از دست بدهند.
طالیی پوشان از ۲۲ دیدار قبلی خود ۱۳ برد و ۶ تساوی و ۳ شکست 
به دست آورده و با ۴5 امتیاز و تفاضل گل کمتر نسبت به پرسپولیس 

در رده دوم جدول قرار دارند.

 در آن ســو، بازیکنان مــس در شــرایطی آماده مصاف با ســپاهان 
می شــوند که در نیم فصل دوم تنها یک برد به دســت آورده و شرایط 
خوبی ندارند. حاصل کار مــس در ۲۲ هفته قبلی 7 برد، 7 تســاوی 
و ۸ شکســت بوده و این تیم با ۲۸ امتیاز در رده هشــتم جدول قرار 

گرفته است.
ســپاهان در هفته های گذشــته به خصوص بعــد از تعطیالت عید و 
بازگشــت بازیکنانش از تمرینات تیم ملی، آن طراوت و شادابی قبل 
از عید را نداشــته و با وجود اینکه چند بازی را با اختالف حداقلی برده 
؛ اما به نظر می آید تیم نویدکیا در مقطعی از فصل قرار گرفته است که 
تیمش حداقل از نظر سبک بازی در افت قرار دارد و بازی ها با طراوت 
قبل ارائه نمی شود. با این حال سپاهان خوب از اهمیت ۳ امتیاز بازی 
خانگی آگاه است و اصال نمی خواهد در پایان بازی، با یک بازی بیشتر 
نسبت به پرسپولیس، کمتر از ۳ امتیاز با این تیم اختالف داشته باشد.

در این میان نقطه قوت ســپاهان خط دفاعی یا به بیانی بهتر سازمان 
دفاعی خوبی اســت که از اواخر نیم فصل اول به آن دست پیدا کرده 

است، طالیی پوشان در ۹ بازی اخیر تنها ۳ بار گل خورده اند.

سپاهان مقابل مس رفسنجان محکوم به برد است، شاگردان نویدکیا 
همراه با پرسپولیس اصلی ترین مدعیان قهرمانی لیگ بیستم به شمار 
می روند و قصد ندارند برای سومین سال پیاپی کورس قهرمانی را به 

رقیب دیرینه واگذار کنند.
 در آن سوی میدان تیم مس رفســنجان هم برای حفظ جایگاهش 
در جدول رده بندی و بهبود آن با تمام قوا پا به این مســابقه می گذارد 
و با توجه به نیاز مبرم هر دو تیم به کسب ســه امتیاز دیدار به نظر می 
رسد یکی از زیباترین و حساس ترین دیدارهای هفته بیست و سوم 
در نقش جهان شکل بگیرد.ســپاهان در این دیدار برای دومین هفته 
متوالی از حضــور محمدرضا خلعتبری به دلیــل مصدومیت محروم 
اســت اما محمد نژادمهدی، مدافع ســپاهان پس از گذشــت یک 
جلســه محرومیتش می تواند تیم را همراهی کند. در سوی دیگر نیز 
مس رفسنجان مســیح زاهدی و محمد انصاری را به ترتیب به دلیل 
محرومیت و مصدومیت در اختیار ندارد ؛اما عقیل کعبی با پشت سر 
گذاشتن محرومیتش در دسترس ســرمربی قرار دارد و احتماال در 

پست دفاع چپ به کار گرفته خواهد شد.

در حالی که ســهمیه هــای وزنه بــرداری ایران به 
کمترین حد ممکن در چند دهــه اخیر یعنی فقط 
دو ســهمیه در المپیک توکیو رســیده، تنها حضور 
علی داوودی در سنگین وزن در این رویداد قطعی 
شده و مشخص نیست ســهمیه دومی برای ایران 
وجود خواهد داشت یا خیر.ســهراب مرادی که از 
همه برای رســیدن به المپیک امیدوارتر بود و می 
توانست یکی از شانس های مدال ایران هم باشد، 
 با مصدومیت های پی در پی در نهایت نتوانست به

 سهمیه برسد. حاال در شــرایطی که از دو سهمیه، 
یک ســهمیه قطعا به علی داوودی در دسته ۱۰۹+ 
کیلوگرم می رســد، معمای بزرگ بر ســر دومین 
سهمیه است. با توجه به سیســتم جدید رنکینگ 
فدراسیون جهانی شاید هنوز مسئوالن فدراسیون 
هم به صورت دقیــق ندانند که این ســهمیه دقیقا 
چه سرنوشــتی خواهد داشت. اینطور که پیداست 
سهمیه دوم ایران سه مدعی دارد؛ کیانوش رستمی، 
علی میری و علی هاشمی. کیانوش رستمی برای 

المپیکی شدن در انتظار پاســخ مثبت فدراسیون 
جهانی به یک درخواست است . فدراسیون ایران در 
حاشیه قهرمانی آسیا از دبیرکل فدراسیون جهانی 
درخواســت کرده امتیاز مسابقه ســوئیس را برای 
رستمی محاسبه کند و در این صورت این وزنه بردار 
می تواند ســهمیه بگیرد. فدراسیون جهانی ۱۰ روز 
پیش  تغییراتی را در سیستم کسب سهمیه المپیک 

به وجود آورد. 
مهم ترین تغییر این بود که وزنــه برداران به جای 
اجباری بودن حضور در شــش مســابقه گزینشی 
المپیک می توانند در چهار مســابقه شرکت کنند  و 
اگر تنها در یک مســابقه در وزن المپیکی وزنه زده 

باشند کافی است. 
این تغییر قانون به نفع علی میری تمام شد و این 
وزنه بردار توانست واجد شرایط شود و در رنکینگ 
صعود کند. در واقع او در حال حاضر شانس خوبی 
برای رســیدن به جمع ۸ نفر برتر رنکینگ با توجه 
به لزوم حضور یک وزنــه بردار از هر کشــور دارد.

علی هاشمی ،وزنه بردار دســته ۱۰۹ کیلوگرم ایران 
هم که مدت هاســت در اردو حضور ندارد، با تغییر 
قوانین اکنون با ۳۶7۲ امتیاز جزو هشــت نفر اول 
رنکینگ دسته ۱۰۹ کیلوگرم است و سهمیه را کسب 
کرده اســت. با این حال باید منتظر تصمیم نهایی 

فدراسیون جهانی بود.
فدراسیون جهانی بعد از مسابقات جوانان جهان که 
۳۱ اردیبهشت تا ۱۰ خرداد برگزار می شود، رنکینگ 
نهایی و رســمی را اعالم می کند. آن زمان است که 
مشخص می شود سهمیه دومی برای ایران در کار 
است یا خیر و اینکه کدام وزنه بردار می تواند به این 

سهمیه برسد.

معمای وزنه برداری ایران؛ دو یا یک سهمیه؟!

خبر روز

این سرمربی جوان، لیگ برتر می خواهد
ســرمربی ســابق ماشین ســازی در تکاپو برای صعود به لیگ برتر بــوده و نتایــج خوبی را در 
ساوه به دســت آورده اســت.وحید بیاتلو که در ابتدای لیگ بیستم با ۳۳ ســال سن به عنوان 
جوان ترین ســرمربی تاریخ لیگ برتر 
سکان هدایت ماشین سازی را برعهده 
گرفــت، بعــد از نتایج ضعیــف با این 
تیم، اعالم کناره گیری کــرد و به عنوان 
جانشین ســهراب بختیاری زاده راهی 
خوشه طالیی ساوه شــد؛ بیاتلو در نود 
ارومیه هم نشــان داده بود که در لیگ 
یک تخصص ویــژه ای دارد و می تواند 
تیم هایش را بــه عنوان شگفتی ســاز 
در لیــگ معرفــی کند.اتفاقــی که در 
هفته های گذشــته رخ داده شــبیه به روزهای نود ارومیه با هدایت وحید بیاتلو است؛ همان قدر 
شگفتی ساز و موفق. چرا که این ســرمربی جوان توانســته تیمش را از انتهای جدول لیگ یک 
نجات بدهد و طی 7 هفته گذشــته نیز تنها یک شکست در کارنامه خوشه طالیی دیده می شود و 
آن ها چهار پیروزی و دو تساوی داشته اند که باعث شده به کورس رقابت مدعیان صعود به لیگ 

برتر اضافه شوند.
در آخرین وهله، شاگردان بیاتلو از شکست مقابل شهرداری آســتارا در جدالی خانگی توانستند 
پیروزی بسازند و با کامبک حریف آستارایی را دست خالی به خانه فرستادند و به امتیاز ۳۶ خود 
در جدول لیگ یک رسیدند و حاال در فاصله 7 امتیازی با صدر جدول و 5 امتیازی با منطقه سبز 

)جایگاه دوم جدول برای صعود( هستند.

تراکتور از ناحیه مورد نظر ضربه خورد!
خط دفاعی تیم تراکتور با عملکرد چشــمگیر خود در دور گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۲۱ نقش 
مهمی در صعود این تیم ایفا کــرد. تراکتور در بازی اول خود مقابــل پاختاکور در عرض یک نیمه 
۳ گل دریافت کرد که انتقادات زیادی به همراه داشــت؛ این انتقادات اما در ادامه جای خود را به 
تحسین داد چرا که تراکتور دیگر هیچ گلی دریافت نکرد.شاگردان رسول خطیبی در تمامی بازی 
های خود بعد از پاختاکور، دروازه خود را بسته نگه داشــتند تا با 5 کلین شیت و دریافت تنها ۳ 
گل در ۶ بازی به عنوان بهترین خط دفاعی دور گروهی لیگ قهرمانان در منطقه غرب شــناخته 
شوند. آنها در بازگشــت به لیگ برتر اما با یک بدشانسی بزرگ مواجه شــدند؛ در جریان بازی با 
پیکان در هفته بیست و دوم، تراکتور هر دو مدافع وســط خود را برای بازی با نفت از دست داد.

هادی محمدی به دلیل ۴ کارته شــدن در بازی با پیکان و محمدرضا خانزاده به دلیل مصدومیت 
در همان دیدار، بازی با صنعت نفت را از دست دادند تا تراکتور با یک معضل بزرگ روبه رو شود؛ 
معضلی که باعث شد رسول خطیبی از بازیکنان پســت های دیگر به عنوان مدافع وسط استفاده 
کند. در چنین شرایطی، آسیب پذیری عمق دفاع تراکتور، اتفاقی قابل پیش بینی بود و دقیقا هم 

از همین منطقه، سرخ پوشان ضربه دیدند.
در شــرایطی که تراکتور نیمه اول را با زوج پیمان کشــاورز و حمید بوحمدان در خط حمله شروع 
کرده بود در نیمه دوم با تعویض کشاورز، میثم تیموری یک خط عقب تر رفته و در کنار بوحمدان، 
تشکیل دهنده زوج خط دفاعی ای بود که هیچ کدام از دو بازیکنش، مدافع وسط نبودند! تراکتور 
یک گل زد و در آستانه برد قرار گرفت ولی آســیب پذیری عمق دفاع این تیم که چند بار به ایجاد 
موقعیت هایی برای نفت انجامید در نهایت به این تیم ضربه زده و حریف را در دقایق پایانی روی 
یک حمله صاحب ضربــه پنالتی کرد؛ پنالتی که طالب ریکانی آن را بــه گل تبدیل کرد تا پیروزی 

برای تراکتور با تساوی عوض شود.

مستطیل سبز

مدیر تیم فوالد:

 کمک داور در فرودگاه 
عذرخواهی کرد

فوالد خوزســتان  جمعه شــب برابر نساجی 
شکســت خورد، البته قرمزهــای اهوازی در 
دقیقه ۸۸ به گل رسیدند که این گل با تصمیم 
اشتباه کمک داور مردود اعالم شد.سیدمحمد 
علوی، مدیر تیم فوالد در خصوص دیدار اخیر 
مقابل نساجی و البته اشتباه واضح داوری نیز 
گفت:  متاسفانه داوری باعث شد، به حداقل 
امتیاز بازی نرسیم. کمک داوری که گل فوالد 
را آفساید اعالم کرد بعد از بازی در فرودگاه ابراز 
تاسف داشــت و عنوان کرد که در این صحنه 
اشتباه کردم و برای اولین بار است که چنین 
تصمیم اشــتباهی را می گیرم و واقعا قصد و 
غرض هم نداشتم.وی بیان کرد: به هر حال ما 
نمی گوییم این اشتباه عمدا بوده و می گوییم، 
سهوا، اما حق تیم فوالد خورده شد. فوالد برای 
سفر به قائم شهر و بازی با نساجی هزینه های 
زیادی را متحمل شــده بود و تنهــا هدف ما 
رســیدن به نتیجه مطلوب مدنظرمان بود اما 
بعد با یک اشــتباه این چنینــی، به حق خود 
نرســیدیم.مدیر تیم فوتبال فوالد خوزستان 
گفت: همین یک امتیاز نیز می توانســت در 
ادامه مســیر به ما کمک کنــد، همان طور که 
می دانید فصل گذشــته تیم فــوالد به خاطر 
یک امتیاز کمتر نتوانست به صورت مستقیم 
به لیگ قهرمانان آســیا صعود کنــد و راهی 
پلی آف شــد. پس همین اشتباهات داوری، 
حق یک تیم را ضایع می کند و متاسفانه برای 
چندمین بار است که این اشتباهات گریبانگیر 
باشــگاه فوالد می شــود. البته با عذرخواهی 
داور، مشکل حل نمی شود زیرا فوالد مجموعه 
بزرگی از هوادار را دارد که باید پاسخگوی آن ها 
نیز باشــیم و این عذرخواهی حــق هوادار و 
باشگاه و همچنین تالش کادرفنی و بازیکنان 
را نمی دهد. امیدوارم کمیته داور نگاه خوبی به 
تیم های شهرستانی داشــته باشد و حق این 
تیم ها با چنین اشتباهاتی ضایع نشود.گفتنی 
است تیم فوالد در دیدار آتی خود باید در جام 
حذفی به مصاف قشقایی شــیراز برود. این 
دیدار در استادیوم پارس شیراز برگزار می شود.

سپاهان مقابل مس رفسنجان محکوم به برد است، 
گردان نویدکیا همراه با پرسپولیس اصلی ترین  شا
مدعیان قهرمانی لیگ بیستم به شمار می روند و قصد 
ندارند برای سومین سال پیاپی کورس قهرمانی را به 

رقیب دیرینه واگذار کنند

فوتبال جهان

یمنا
س: ا

عک

وز عکس ر

اتفاق عجیب برای 
 ذوب آهن؛ دو هفته

 و یک داور! 
با تصمیم عجیب کمیته داوران، 
دیدارهای ذوب آهن در دو هفته 
گذشته با حضور یک داور برگزار 
 شــده که در نــوع خــود جالب

 توجه است.
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مدیرعامل سازمان میادین شهرداری خبر داد:

 مجتمع های صنفی شهر اصفهان از آماده سازی زمین
 تا بهره برداری

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره  بار و ســاماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان گفت: 
از سه سال اخیر ساخت مجتمع های صنفی در شــهر اصفهان برای مشاغل مختلف آغاز شده که 
برخی از مجتمع ها مانند مجموعه اســتقرار پرندگان ذبحی و مجتمع خشکبار آماده بهره برداری 
است.   محمد مجیری با اشاره به پروژه  ها و اقدامات صورت گرفته در این سازمان اظهار کرد: ۳۰ 
هکتار زمین در کنار شهرک صنعتی جی توســط اداره کل راه و شهرسازی برای ایجاد شهرک طال 

اختصاص یافته است.
 وی افزود: همچنیــن مجموعه ۲۰ واحدی برای اســتقرار پرندگان ذبحی در کنار اتوبان شــهید 
اردستانی در حال ساخت است که حدود تیرماه سال جاری افتتاح می  شود. مدیرعامل سازمان 
میادین میوه و تره  بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان گفت: در میدان میوه و تره 
 بار، مجتمع صنفی ۱۱۱ واحدی برای اســتقرار کسبه خشــکبار و خواربار فروشی ها ایجاد شده و 

اکنون فاز نخست به اتمام رسیده و ۶۶ سوله در حال ایجاد است. 

احداث مجتمع لوازم خانگی در خیابان امام خمینی )ره(
وی از ایجاد بازار تخصصی دوچرخه و موتورسیکلت خبر داد و تصریح کرد: برای ساخت مجتمع 
صنفی ۷۲ هزار مترمربعی مخصوص دوچرخه و موتورسیکلت در حال مذاکره با مشارکت کننده 
و سرمایه گذار هستیم، این پروژه برای اولین بار در کشور در شهر اصفهان اجرا می شود. مجیری 
افزود: مجتمع صنفی سنگ در حبیب آباد هم در زمینی به مساحت ۱۴ هکتار و ۲۰۰ واحد صنفی 
متشکل از فروشندگان ســنگ ایجاد خواهد شــد.وی اضافه کرد: همچنین زمینی برای ساخت 
مجتمع ۲۰۰ واحد صنفی ابزار و یراق آالت نبش خیابان کهندژ و امام رضا )ع( با مشارکت بخش 

خصوصی در نظر گرفته شده است.
مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره  بار و ساماندهی مشــاغل شهری شهرداری اصفهان اظهار 
کرد: امســال کلنگ احداث مجتمع لوازم خانگی در خیابان امام خمینی )ره( با مشارکت بخش 

خصوصی به زمین زده می  شود.

میدان میوه و تره بار توسعه می یابد 
وی، توســعه میدان میوه و تره  بار را یکی از اقدامات ضروری دانســت و گفت: میدان میوه و تره 
بار اصفهان سال ۷۳ در زمینی به مســاحت ۱۹۷ هکتار در شرق اصفهان ایجاد شد که در آن زمان 
جمعیت اصفهان یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بود و اکنون این کالن شهر ۲ میلیون نفر جمعیت دارد 

از این رو برای توسعه این میدان در حال رایزنی و تملک زمین  های اطراف هستیم.
مجیری با بیان اینکــه بازارهای روز کوثر به منظور رفع نیاز مردم با قیمت مناســب ایجاد شــده 
است، بیان کرد: در حال حاضر ۱۵ بازار روز کوثر شهرداری در سطح کالن شهر اصفهان وجود دارد 
که نیازمند توسعه است. همچنین شانزدهمین بازار روز کوثر شهرداری در شهرک شهید کشوری 

افتتاح خواهد شد.
وی با بیان اینکه مردم به مجموعه بازارهای روز کوثر اقبال نشــان می دهند، گفت: در این بازارها 
کیفیت و قیمت مناســب حرف اول را می زند، همچنین ناظر بهداشــتی و دامپزشــکی در این 

فروشگاه  ها مستقر است و نظارت  کافی صورت می  گیرد.
مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره  بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان با بیان 
اینکه سطح زیر کشت تولیدات گلخانه  ای کشور زیاد است اما محل برای عرضه و فروش گل کم 
است، اضافه کرد: بازار گل و گیاه همدانیان و سپاهان نیاز به گسترش فضا داشت به همین دلیل 
فضایی بالغ بر ۱۴.۵ هکتار در شــرق اصفهان ابتدای خیابان رضوان برای ایــن کار در نظر گرفته 

شده است.

برنامه راهبردی پنج سال آینده شهر اصفهان با شعار شهر زیست پذیر و رقابت پذیر رونمایی شد؛

شهردار اصفهان: تحوالت اصفهان نتیجه حرکت بر اساس برنامه بوده است

ششــمین برنامه راهبردی اصفهان با عنوان اصفهان ۱۴۰۵ با حضور 
استاندار، شهردار و مدیران استانی و شهری در موزه هنرهای معاصر 
رونمایی شــد. برنامه اصفهان ۱۴۰۵ ششــمین برنامه راهبردی پنج 
ساله شــهرداری اصفهان بعد از برنامه اصفهان ۱۴۰۰ است که طی دو 
سال فرآیند کارشناسی و مدیریتی و با مشارکت حداکثری ذی نفعان 
در حدود ۴۷۰۰ نفر-ساعت مشارکت در سطوح مختلف تدوین شده 
است. این برنامه با شعار »اصفهان، شهری زیست پذیر و رقابت پذیر« 
با مشــارکت همه بخش های شهرداری، سایر دســتگاه های اجرایی 
اســتان، شــهروندان، متخصصان دانشگاهی و شــهری، نمایندگان 
بخش خصوصی، اعضای شورای اسالمی شهر و نمایندگان اصفهان در 
مجلس شورای اسالمی، شرکت های دانش بنیان و استارتاپ ها با دو 
مشخصه نتیجه محوری و سنجش پذیری تدوین شده است.کاهش 
آلودگی های محیطی با تمرکز بر کاهش تولید آالینده های هوا، ارتقای 
جایگاه ملی و بین المللی شهر اصفهان با تمرکز بر توسعه گردشگری، 
فرهنگ و هنر و افزایش بهره وری ســرمایه های سازمانی سه هدف 

کالن برنامه اصفهان ۱۴۰۵ است.
قدرت ا... نوروزی، شهردار اصفهان در آیین رونمایی این برنامه گفت: 
تحوالت عمرانی امروز شهر اصفهان به دلیل حرکت بر اساس برنامه 

های راهبردی است.وی با بیان اینکه برنامه راهبردی اصفهان ۱۴۰۵ 
یک برنامه سنجش پذیر است، اظهار داشت: وقتی از سنجش پذیری 
ســخن می گوییم یعنی برنامه قابل ارزیابی بوده و می توان انحراف 
آن را در مســیر دید و در پایان نیز نتایج آن را مشــاهده کرد. شهردار 
اصفهان ادامه داد: اتفاقات بزرگی همچــون حلقه حفاظتی، خط دو 
مترو، نمایشگاه بین المللی، سالن گلستان شهدا، تکمیل پروژه های 
نیمه تمام، همه و همه در نتیجه حرکت بر اســاس برنامه بوده است. 
نمی توان مســیر پر از ســنگالخ را بدون برنامه طی کرد چرا که بدون 
برنامه بودن به معنای سردرگمی و دوری از نتیجه محوری و به معنای 

شفاف نبودن است.
نوروزی با بیان اینکه شــهرداری از ســال ۷۵ برنامه اصفهان +۲۲ را 
داشته اما از ســال ۹۰ برنامه های این شــهر با نگاه راهبردی تدوین 
شده است، خاطرنشان کرد: بودجه ۱۴۰۰ شهرداری بر اساس برنامه 
راهبردی اصفهان ۱۴۰۵ تدوین شــده چرا که مشــکالت شهر آسیب 
شناسی شده اســت.وی با اشاره به مشــارکت گروه های مختلف از 
جمله دانشگاهیان، زنان و مردان، پزشــکان و مهندسان و ... در پنج 
هزار نفر- ساعت برای مشارکت در تدوین این برنامه افزود: این اقدام 
مسیر شهر را به سمت شکوفایی بزرگی بازکرده است. شهردار اصفهان 

به افتتاح پروژه های مدیریت پسماند در هفته آینده اشاره کرد و گفت: 
روزانه از یک هزار تن پسماند جمع آوری شده سطح شهر ۱۰ تا ۳۰ متر 
مکعب شیرابه تولید می شود، شیرابه خطرناک ترین عنصری است که 
می تواند سالمت جامعه را برهم بزند از این رو شهرداری با نگاه محیط 
زیستی که می تواند شهر را در مقابل تمام مشکالت تاب آور کند تالش 
کرده در این راستا گامی بزرگ بردارد. با احداث کانال های ایزوله شده 
دیگر شــیرابه ها با حجم ۳۰ مترمکعب در زمین فرو نمی رود و شاهد 
آلودگی  خاک نیســتیم. همچنین دو خط جدید پســماند راه اندازی 
می شود. وی تصریح کرد: در برنامه پنج ســاله آینده اصفهان به این 
برنامه ها توجه ویژه شده است؛ تا پنج سال آینده حمل و نقل عمومی 
شهر هوشــمند می شــود و تحوالت دیگری رخ می دهد. همچنین تا 
پنج سال آینده باید رینگ چهارم نیز ساخته شده باشد.نوروزی تاکید 
کرد: تا پنج ســال آینده بالغ بر ۷۳ هزار میلیارد تومان برنامه و پروژه 
در این شهر به عنوان شــهری جهانی، بین المللی و تاریخی عملیاتی 
خواهد شد.شهردار اصفهان ادامه داد: بند بند برنامه راهبردی اصفهان 
۱۴۰۵ با مشارکت شــهروندان اجرایی می شود و شــهرداری هم به 
مسئولیت خود عمل می کند. به شــهروندان نوید می دهم اگر برنامه 
به درستی اجرا شود بی شک جایگاه شــهر و رفاه عمومی و آسایش 
شــهروندان افزایش پیدا می کند و شاهد شــهری ایمن تر و زیست 

پذیر خواهیم بود.

انسجام و وفاق مدیریت شهری اصفهان، منشأ خدمات بوده است
عباس رضایی، اســتاندار اصفهان نیز با قدردانــی از خدمات ارزنده 
شــهرداری در این دوره مدیریت شهری گفت: خوشــبختانه اعضای 
شــورای اســالمی شــهر در این دوره با انســجام و وفاق با مجموعه 
شهرداری و تعامل با سایر دســتگاه ها خدمات خوبی را در چهار سال 
اخیر ارائه دادند که تــوده مردم فهیم اصفهان قــدردان این تالش ها 

هستند.
وی، برنامه اصفهان ۱۴۰۵ که با مشارکت و فهم عمومی تدوین و تهیه 
شده را قابل تحســین دانســت و با بیان اینکه تدوین برنامه با خرد 
جمعی یک شاخصه بسیار بزرگ و ارزشمند است، افزود: باید به جای 
مباحث حاشیه ای به مباحث توســعه ای بپردازیم، اختالف سلیقه ها 
را در مسائل کالن اســتان کنار بگذاریم و به موضوعاتی همچون آب، 
هوا و محیط زیست بیشتر توجه کنیم. همچنین مردم باید به مطالعه 
این برنامه دسترسی داشته باشند و برای امنیت بیشتر مردم از هیچ 

تالشی فروگذار نباشیم.

یک نویسنده و مستندساز با برشمردن ویژگی های 
جستارنویسی شخصی به تفاوت این گونه از متون 
ادبی با سایر متون از جمله داستان کوتاه پرداخت و 

صراحت و صمیمت را عیار جستارنویسی دانست.
در ادامه سلسله گفت وگوهای اینستاگرامی »هزار 
افسان« ویژه جایزه ادبی جمالزاده، پژمان نظرزاده 
آبکنار نویســنده و پژوهشــگر هنر به سراغ شمیم 
مستقیمی نویسنده، روزنامه نگار و مستندساز رفت 
تا گفت وگویی در باب »نگاهی به جستار شخصی« 
شکل بگیرد.شمیم مســتقیمی در پاسخ به سوال 
پژمان نظرزاده، ســخنان خود را با مقدمه ای درباره 
ناداســتان آغاز کرد. وی گفت: ناداســتان ترجمه 
دقیقــی از عبارت انگلیســی آن نیســت. در واقع، 
ادبیات غیرمنظوم تقســیم بندی بزرگی دارد که به 
دو دســته »fiction« و »Nonfiction« تقسیم 
می شود. fiction )برای مثال یک رمان( یک روایت 
جعلی و چیزی اســت که در واقعیت وجود نداشته 
و Nonfiction بالعکس که زندگی نامه ها، نامه ها، 
سفرنامه ها و جســتار نمونه هایی از آن است.این 
نویسنده و مستندساز درباره تفاوت مقاله و جستار 
افزود: برداشت از کلمه مقاله نوعی نوشته رسمی، 
آکادمیک و پژوهشــی است که ســاختاری منظم 
دارد کــه دارای مقدمه، متن اصلــی و نتیجه گیری 
است، اما جستار به هیچ ســاختاری تن نمی دهد 
و هیچ قاعــده و قانونی در جستارنویســی وجود 
ندارد.مســتقیمی با بیان اینکه هیــچ الزامی برای 
نتیجه گیری در جســتار وجود نــدارد تاکید کرد که 
مقاله نویسی و جستارنویسی اساسا به دو ساحت 

مختلف تعلق دارند.

آل احمد؛ مهم ترین جستارنویس متأخر ایرانی 
این نویسنده و مستندساز جالل آل احمد را مهم ترین 
جســتارنویس متأخر ایرانی دانســت و بیان کرد: 
»سنگی بر گوری« )خودزندگی نامه جالل آل احمد( 
بدون تردید مهم ترین و یکی از بهترین جستارهای 
شخصی فارسی است و مقاله معروف غرب زدگی 
او نیز چیزی جز جستار نیســت. البته نویسندگان 
قدیمی تر نوشــته های خــود را جســتار و خود را 
جستارنویس نمی نامیدند و این نگاه متأخر و مربوط 
به نویســندگان جدید است.مستقیمی درباره قابل 
استناد بودن جســتار تصریح کرد: جستار به همان 
اندازه قابل استناد است که به هر اثر هنری دیگری 
ارجاع داده می شود. درباره داوری جستار باید توجه 
کنیم که جستار مانند یک اثر هنری داوری می شود 
و همان جایگاهی را دارد که یک اثر هنری دارد، اما 

برای قضاوت جســتار معیار عینی و بیرونی وجود 
ندارد و این معیار از درون خود اثر نشأت می گیرد.

وی درباره تفاوت داســتان کوتاه و جســتار اضافه 
کرد: مواضــع، انتخاب هــا، احساســات و وقایع 
زندگی نویســنده در جســتار وجود دارد در حالی 
که داســتان کوتاه روایتی ســاختگی اســت و به 
همین دلیل داســتان کوتاه زیرمجموعه fiction و 
جســتار زیرمجموعه Nonfiction قرار می گیرد. 
ضمن اینکــه نقطه آغاز جســتار و داســتان کوتاه 
نوشتن کامال متمایز و جدا هستند.این نویسنده و 
روزنامه نگار ستون نویسی در روزنامه ها را نمونه ای از 
جستارنویسی دانست که مخاطبان منتظرند مواضع 
نویسنده آن ستون را درباره اتفاقات گوناگون روزمره 
بدانند.مستقیمی با بیان اینکه جستارنویسان بزرگ 
سبک خاص خودشان را دارند، افزود: در داستان، 
نویسنده به صورت پنهان حضور دارد اما در جستار، 
اصال این نویســنده اســت که به صورت مستقیم 
مواضع، دیدگاه ها و ذهنیات خود را مطرح می کند.

وی درباره چگونگی داوری جستار در جشنواره ها و 
جایزه های ادبی گفت: خواننده از جستارنویس توقع 
ندارد که به او بیانیه سیاســی تحویل دهد یا عقاید 
خود را به او تحمیل کند. مخاطب از جســتارنویس 
توقع دارد موضع خود را بــا صراحت و صمیمیت به 
خواننده انتقال دهد و هر گفت وگویی با صراحت و 
صمیمیت پا می گیرد و ارتقا پیدا می کند. جســتار 
ویژگی هایی دارد که انگار خواننــده آن دارد در کنار 
ذهن نویسنده آن استراق ســمع می کند. بنابراین 
صراحت و صمیمیت تعیین کننده عیار یک جستار 
اســت، پس جستارنویسی کاری ســهل و ممتنع 
است.این نویسنده و مستندســاز درباره ملزومات 
تکنیکی جستارنویسی بیان کرد: دسترسی به درون 
و مهارت در ارائه جزو الزامات جستارنویسی است. 

از طرف دیگر جســتارنویس هرچه بیشتر خوانده 
باشد، نوشته و تمرین کرده باشــد و به ظرایف کار 
با کلمات آگاه باشد نویســنده بهتری خواهد شد. 
همچنین جستارنویســی نیاز به نگاه تربیت شده 
دارد و در نگاه جستارنویس باید قضاوت شخصی 
خاصی وجود داشته باشد تا بتواند آن را ارائه دهد که 
با تجربه و گفت وگو و تأمل در نفس به دست می آید.

به گفته مستقیمی، هر فردی می تواند در هر دوره ای 
از زندگی خود جستار خیلی خوبی بنویسد؛ در واقع 
در هر مقطعی از زندگی که فرد احساس کند در اثر 
اتفاقاتی که در زندگی اش رخ داده و تصمیماتی که 
گرفته است به بینش خاصی رسیده و زندگی به او 
درسی داده است یک جستار می تواند متولد شود، 
اما جســتارنویس شــدن آگاهانه نیاز به تمرینات 
جدی تر در حوزه خواندن و نوشــتن دارد.وی درباره 
وبالگ نویسی و تشــابه آن با جستارنویسی گفت: 
نوشته های وبالگ  و رســانه های امروزی و فضای 
مجازی می تواند در ساحت جســتار باشد؛ اما این 
نوشــته ها سرشــت ادبی ندارد و تا تبدیل شدن به 
جســتار راه دارد.این نویســنده خاطرنشــان کرد: 
در کشــورمان درباره جســتار و جستارنویسی فقر 
تئوریک وجود دارد اما در واقع خود جستار موضوع 
و حوزه ای اســت که همچنان نســبت به تعاریف و 
مرزهای آن مسئله وجود دارد. ابتدا باید در این باب 
مطالعه زیادی شود چون امروزه میل به بیان گری 
شخصی و جستارنویسی زیاد است.گقتنی است؛ 
سلسله گفت وگوهای اینستاگرامی »هزار افسان« 
از سوی مرکز آفرینش های ادبی قلمستان وابسته 
به ســازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری 
اصفهــان و دبیرخانــه جایــزه ادبی جمالــزاده به 
مناسبت برگزاری سومین دوره این جایزه در صفحه 

jamalzadehaward  برگزار می شود.

صراحت و صمیمیت ؛عیار جستارنویسی
مدیر پروژه میدان شهدای هسته ای:

 احداث خیابان روشن دشت تا پایان تیرماه
 تکمیل می شود

مدیر پروژه میدان شهدای هســته ای گفت: خیابان سازی خیابان روشن دشت حدفاصل میدان 
شهدای هســته ای تا کانال آب تا پایان تیرماه ســال جاری تکمیل خواهد شد.محسن شاهینی 
اظهار کرد: اجرای مجموعه پروژه میدان شــهدای هســته ای به عنوان یکی از ابرپروژه های شهر 
اصفهان در قالب سه پروژه تعریض خیابان سلمان فارسی، ساماندهی میدان شهدای هسته ای 
 و تعریض خیابان ارغوانیه حدفاصل تقاطع ارغوانیه تا میدان شــهدای هسته ای در مراحل پایانی

 قرار دارد.
وی با اشاره به احداث ادامه خیابان ارغوانیه تا میدان پینارت، افزود: طول اجرای طرح ۷۵۰ متر، 
عرض کل طرح ۶۰ متر، عرض تندرو ۱۱ متر، عرض کندرو هفت متر، عرض مســیر دوچرخه ۲.۲ 
متر و عرض رفیوژ میانی چهار متر است که در این راستا ۴۰ هزار متر مربع تملک انجام شده است.

مدیر پروژه میدان شــهدای هســته ای با بیان اینکه کندروی ضلع شــرقی خیابان ارغوانیه اجرا 
و آســفالت شــده اســت، گفت: در حال حاضر ۳۰ درصد عملیات خیابان ســازی باقی مانده و 
پیاده روسازی مسیر دوچرخه انجام نشده همچنین کندرو ضلع های غربی آماده آسفالت است.

وی با اشاره به خیابان سازی خیابان روشن دشت حدفاصل میدان شهدای هسته ای تا کانال آب 
گفت: در تالش هستیم تا پایان تیرماه این فاز را به اتمام برسانیم.شاهینی با اشاره به مشخصات 
این پروژه گفت: عرض کل طرح ۶۰ متر، عرض تندرو ۱۱ متر، عرض کندرو هفت متر، عرض مسیر 

دوچرخه دو متر، عرض پیاده رو چهار متر و عرض رفیوژ میانی چهار متر است.

مدیر کل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اعالم کرد:

 تعیین ساعات کار مشخص برای تعمیرکنندگان فعال
 در گاراژ کاوه

مدیر کل پیشــگیری و رفع تخلفات شــهری شــهرداری اصفهان گفت: به واســطه موقعیت و 
محل گاراژ کاوه، در ســال های اخیر بارهــا بازدیدهایی همراه با اعضای کمیســیون بند ۲۰ از این 
محل انجام شــده که نظر اعضای کمیسیون، تعیین ساعات کار مشــخص برای واحدهای فعال 
در گاراژ است.حســن محمدحســینی با اشاره به درخواســت مطرح شده از ســوی تعدادی از 
شــهروندان مبنی بر ســاماندهی گاراژ کاوه، اظهار کرد: گاراژ کاوه با قدمتی بیش از ۵۰ ســال در 
کندروی شــرقی بزرگراه خیام واقع شــده و در آن تعدادی از تعمیرکنندگان خودرو از ســال ها 
قبل فعالیت دارند.وی افزود: در ســال ۹۳ با اجرای بند ۲۰ ماه ۵۵ قانون شــهرداری تعدادی از 
 تعمیرگاه های موتورهای آبکشی و کمپرســورهای دیزلی فعال در گاراژ کاوه به واسطه نوع شغل

 تعطیل شد.
مدیر کل پیشــگیری و رفع تخلفات شهری شــهرداری اصفهان ادامه داد: در حال حاضر بیشتر 
مشاغل فعال در گاراژ کاوه که حدود ســه هزار متر مســاحت دارد، مربوط به خودروهای سبک 
است که سد معبر ایجاد نمی کنند.وی گفت: به واســطه موقعیت و محل گاراژ کاوه، در سال های 
اخیر بارها بازدیدهایی همراه با اعضای کمیســیون بند ۲۰ از این محل انجام شده که نظر اعضای 
کمیســیون بند ۲۰ صدور رای مبنی بر تعطیلی مشــاغل نبوده، بلکه تعیین ساعات کار مشخص 
برای واحدهای فعال در گاراژ بود و فقط در ارتباط با دو مورد با اعمال قانون نسبت به پلمب محل 

اقدام شد.
محمدحسینی تصریح کرد: یکی از سیاست های شهرداری که در دستور کار سازمان میادین میوه 
و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری قرار دارد، ساماندهی مشاغل خدمات خودرویی 
است از این رو بر اساس برنامه ریزی انجام شده در هر یک از مناطق پانزده گانه، منطقه کلینیک 

خدمات خودرویی احداث می شود.

با مسئولان

خبر ویژهاخبار

تشویق سرمایه گذاران به 
احداث هتل در اصفهان

معــاون برنامه ریــزی و توســعه ســرمایه 
انسانی شــهردار اصفهان اظهار کرد: یکی از 
شاخص های توسعه گردشگری در اصفهان 
گســترش امکان اســکان برای گردشگران 
است. در این راستا تعیین بسته های تشویقی 
و تدوین قوانین که ساخت هتل در اصفهان را 
برای ســرمایه گذاران ارزان تمام کند مدنظر 
قرار گرفتــه اســت.علیرضا صادقیان دیگر 
مولفه مهم برای جلب رضایت گردشــگران 
اصفهــان را ارائه خدمات تفریحی مناســب 
دانست و افزود: بر این اســاس استفاده از 
تمام فضاهای تفریحی در اختیار شهرداری 
همچون پارک ناژوان، آکواریوم و شهر رویاها 
برای گردشگران مدنظر قرار گرفته است.وی 
ادامه داد: در برنامه راهبردی اصفهان ۱۴۰۵ 
سعی شــده اقتصاد گردشــگری و مشاغل 
مرتبط با گردشــگری نیز مدنظر قــرار گیرد 
و برای تقویــت آنها تالش شــود.صادقیان 
تصریح کرد: در برنامــه اصفهان ۱۴۰۵ تاکید 
شده در تمام حوزه هایی که بخش خصوصی 
توانمنــد وارد شــده و خدمات مــورد نظر 
گردشگران را ارائه کرده، شهرداری ورود نکند 
و بخش خصوصی را تقویت کند.وی با اشاره 
به احیای محورهای تاریخی و گردشــگری 
اصفهان، اظهار کرد: استفاده از ظرفیت غنی 
اماکن و آثــار تاریخی اصفهان کــه از موارد 
اســتثنایی در دنیا به شــمار می آید، فرصت 
دیگری برای جذب گردشــگر در این شــهر 
است.معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه 
انســانی شــهردار اصفهان تاکید کرد: طبق 
برنامه اصفهان ۱۴۰۵ باید از تمامی ظرفیت ها 
در راستای جذب گردشــگر استفاده شود که 
در این راستا احیای محورهای گردشگری از 
مهم ترین محورهای برنامه اســت از این رو 
عالوه بر بازسازی خانه های تاریخی موجود در 
این محورها، بازسازی مسیر محور گردشگری 
و اجرای برنامه های فرهنگی نیز مدنظر قرار 
گرفته و به عبارتی عالوه بر نگاه کالبدی به شهر 
و محورهای گردشگری نگاه رویدادی نیز به 

این محورها انجام شده است.
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سازه ها و طراحی های باستانی همیشه مورد تحسین قرار 
می گیرند و همیشــه از جاذبه های گردشــگری مهم جهان 
بوده انــد؛ اما معماری های مــدرن را نیز می تــوان به یک 
جاذبه گردشــگری تبدیل کرد. در سال های اخیر معماران و 
سازندگان در سراسر جهان ایده های قابل توجهی را ارائه داده 
اند که به ساختمان هایی خیره کننده تبدیل شده اند. در این 
گزارش فقط با تعداد کمی از این نوع ساختمان های مدرن 
آشنا می شــوید که گاهی می توان تصاویر آنها را در صفحات 

مجازی دید:
هتل سمینوله هارد راک : در سال 201۹، هتل سمینوله هارد 
راک در هالیوود فلوریدا افتتاح شــد که یک سازه عظیم به 
شکل گیتار است. ســاخت و تکمیل این ساختمان حدود 
یک دهه به طول انجامید. کسانی که در اتاق 638 این هتل 
اقامت می کنند، از منظره ای شگفت انگیز بهره خواهند برد. 
این ساختمان که 34 طبقه ای اســت، بخشی از پروژه 1.5 

میلیارد دالری برای توسعه این منطقه بود.
مارکتال روتردام: در ساختمان ترکیبی مارکتال در روتردام 
شاهد مجموعه ای از آپارتمان ها که یک طاق عظیم را شکل 
می دهند، هستیم. یک نقاشــی دیواری 11000 متر مربعی 
هم فضای داخلی طاق را در بر می گیرد. این نقاشی دیواری 

شامل تصاویر غذا، گل و حشــرات است. این بازار که روزانه 
فعالیت می کند، ۹6 غرفه را شامل می شود که در آن غذای 

تازه و سایر اقالم را به فروش می رسانند.
بوسجس چاپل: این کلیســا در منطقه کیپ غربی آفریقای 
جنوبی قرار دارد؛ در ساخت سقف آن افت و خیز هایی ایجاد 
شده که پایین ترین قسمت آن ســطح آبی که آن را احاطه 
کرده، لمس می کند. این سازه که به شکل بال ساخته شده 
از بخشی از مضامین الهام گرفته که می گوید خداوندا! عشق 
بی وقفه تو قیمتــی ندارد و مردم در ســایه بال های تو پناه 
می گیرند. اگر از دور به این سازه نگاه کنید، به نظر می رسد 

که روی آب شناور است.
مشرق االذکار ســانتیاگو: این معبد در ســال 2016 افتتاح 
شد و هر کسی می تواند در آن حضور پیدا کند. ساخت این 
معبد شش سال طول کشیده و ۹ ورودی دارد که شکل یک 
گل با ۹ گلبرگ را به آن بخشیده است. فضای داخلی آن از 
سنگ مرمر شفاف پوشیده شده و نمای بیرونی آن با روکش 
شیشــه ای رنگ، رنگ های زیبای طلوع و غروب خورشید 
را جذب و منعکس می کند. ایــن معبد خیره کننده 30 متر 
ارتفاع دارد و ظرف سه سال از افتتاح آن بیش از 1.4 میلیون 

بازدید کننده داشته است.

فرودگاه بین المللی چاتراپاتی شیواجی: این مکان که سابقا 
فرودگاه سحر نامیده می شد، دومین فرودگاه پر رفت و آمد 
در هند است و در سال 2016 جایزه بهترین فرودگاه هند را به 
دست آورد. این فرودگاه به نام امپراتور هندی )امپراتوری 
مارات ها( شناخته شده که در قرن هفدهم زندگی می کردند. 
سقفی که در این فرودگاه ساخته شده یکی از بزرگ ترین ها 
در نوع خودش است و 30 ستون فوالدی برای نگهداری آن 
ساخته شده است. در طراحی این سقف از طرح های روی 

طاووس الهام گرفته شده که از پرندگان بومی هند هستند.
Jiunvfeng Study: این مکان یکی از جذاب ترین سازه ها 
برای بازدیدکنندگان اســت که در کوه تای قرار گرفته است. 
کوه تای به عنوان یکی از مشهورترین و مقدس ترین کوه ها 
در چین شــناخته می شــود. ایده طراحی این مرکز ایجاد 
یک ابر شــناور معلق در کوه ها بوده اســت. این ساختمان 
طویل مناظر پانورامایی از کوه در اختیار شــما قرار می دهد 
و شامل محل پذیرایی برای کســانی است که می خواهند، 
مدتی بنشــینند و مناظر را تماشــا کنند. شــکل ابری این 
سازه در شــب زمانی خود را نشــان می دهد که چراغ های 
 LED روشن شده و کل ســاختمان را به صورت ابر یا هاله

 نشان می دهد.

آشپزی

ته چین گوشت و لبو 
مواد الزم : برنج 5 پیمانه، گوشت 350 گرم، سیب زمینی دو عدد بزرگ 

و پنج عدد ریز، چغندر 3 عدد متوسط، زیره به مقدار کم و الزم، زعفران ، ترشی 
 مثل آلو قیسی یا لواشک ترش

 طرز تهیه : برنج را شسته و خیس می کنیم و در قابلمه ریخته تا بجوشد. سپس آن را 
آبکش می کنیم. )برنج را دو قسمت می کنیم( سیب زمینی های بزرگ را به صورت الیه الیه 

می بریم )اسالیس می کنیم( و ته قابلمه می چینیم تا ته دیگ خوشمزه ای به ما بدهد.یک الیه 
برنج روی سیب زمینی می ریزیم و کمی زیره روی آن می پاشیم )نصف برنج را در این مرحله می 
ریزیم.( گوشت خام را که قبال با نمک و زعفران و زیره طعم دار کرده ایم، روی برنج می گذاریم. 
اگر دوست داشتید کمی هم دنبه در کنار آن قرار دهید.برای طعم بهتر غذا کمی ماده ترش مانند 

لواشک یا آلو در کنار گوشت قرار دهید.نصف دیگر برنج را نیز در این مرحله روی گوشت می 
ریزیم و کمی زیره می پاشیم. برای اینکه برنج به دیواره های قابلمه نچسبد و اسراف نشود 

آن را به صورت تپه ای در می آوریم. روی برنج و زیره، لبو می گذاریم. شعله زیر قابلمه را 
کم می کنیم و در قابلمه را به مدت ده دقیقه بدون دم کنی می گذاریم. بعد برای 

آن دم کنی می گذاریم و روی در قابلمه چیزی شبیه پتوی کوچک یا مشابه 
آن می اندازیم تا باعث گرم نگه داشتن فضای روی قابلمه شود. 

پلو باید حدود 2 ساعت روی شعله خیلی کم باشد تا 
گوشت و لبو آرام آرام بپزد. 

ساختمان های عجیبی که چشمان هر رهگذری را خیره می کنند

سری جدید طنز »دست انداز« روی آنتن رفت مستند »عروسی پسر زینت« در جشنواره مسکو
پخش سری جدید مجموعه طنز آیتمی دست انداز همزمان با عید 
سعید فطر از شبکه نسیم آغاز شد. سعید عباسی یکی از تهیه 
کنندگان مجموعه طنز دست انداز با اعالم این خبر گفت: 80 درصد 
این مجموعه به کارگردانی شهاب عباسی و نویسندگی حمزه 
صالح ضبط شده و قرار است با ساختاری متفاوت و جدید در 6 آیتم 
هر شب ساعت 21:30 از شبکه نسیم پخش شود.در سری جدید این 
برنامه بازیگرانی از جمله ساناز سماواتی و اردشیر منظم اضافه شده اند. 

 )Wedding of Zinat’s Son( »فیلم مستند »عروســی پســر زینت 
به کارگردانی، تهیه کنندگی، پژوهشگری و نویســندگی فرهاد ورهرام، 
مستندساز سرشناس و باتجربه، در جدیدترین حضور بین المللی خود به 
 Tretyakov »نمایندگی از سینمای ایران روز جمعه در گالری »ترتیاکف
در کشور روسیه اکران شد.»عروسی پسر زینت« که پخش بین المللی 
آن بر عهده شــرکت »هنر هفتم« در بخش »رقابتی اصلی« نهمین دوره 
جشنواره بین المللی فیلم »انسان شناسی بصری« مسکو حضور دارد.

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

20 هزار تن ریل ملی از اسفند پارسال تاکنون در کارخانه ذوب آهن اصفهان مادر 
صنعت فوالد ایران تولید شده است.مدیر مهندســی نورد ذوب آهن اصفهان 
گفت: ذوب آهن اصفهان که تنها تولید کننده ریل کشور است از اسفند پارسال 
تاکنون موفق شــده این میزان ریل ملی را تولید که از ایــن مقدار ریل 10 هزار 
تن آن سهم اسفند پارسال اســت که رکوردی در تولید ریل محسوب می شود.

محمد امین یوسف زاده افزود : عمده 20 هزار تن ریل تولید شده در ذوب آهن 
اصفهان از نوع 60E1 است که در خطوط پرسرعت کاربرد دارد و به سفارش راه 

آهن جمهوری اسالمی تولیدشده است.وی گفت : در شرایط کنونی این شرکت 
تمام ریل مورد نیاز کشور را تولید می کند و برنامه هایی برای صادرات نیز دارد.

ذوب آهن اصفهان تنها تولیدکننده ریل در منطقه )خاورمیانه و شمال آفریقا( 
است که نخســتین محموله ریل تولیدی آن در طرح ریلی بستان آباد-تبریز 
استفاده شد و در پی آن در دیگر طرح های ساخت راه آهن کشور از جمله در راه 
آهن های چابهار- زاهدان، میانه - اردبیل، همدان - سنندج و رشت - کاسپین 

از این محصول با ارزش افزوده باال استفاده شده است.

معاون فروش و بازاریابی فوالد مبارکه در نشست کالب هاوسی »می متالز« 
درباره بحث دامپینگ بیان کرد: فــوالد مبارکه در هیچ برهــه زمانی به دنبال 
دامپینگ نبوده و این کار را انجام نداده است. محصول فوالد مبارکه محصولی 
کیفی و قابل رقابت با محصوالت اروپایی اســت که امروز مشتریانی در اروپا 
دارد. در نتیجه رقبا از این راه وارد شــدند تا با مطرح کــردن موضوع دامپینگ 
ما را حذف کنند. همانطور که می دانید پس از مدتی این موضوع منتفی شــد 
و فوالد مبارکه هیچ گاه چنین اســتراتژی نخواهد داشت. طهمورث جوانبخت 
ادامه داد: در دنیا نیز برای برخی شرکت ها یا کشور ها مسئله دامپینگ را مطرح 
می کنند، اما بنــده اطالعی از آن ندارم که واقعا در حال انجام اســت یا برنامه 
رقباست.جوانبخت همچنین افزود: به نظر می آید چینی ها در حال دامپینگ 
هســتند، اما این موضوع در حد خبر بوده و بیشتر از این اطالعی ندارم.معاون 
فروش و بازاریابی فوالد مبارکه با اشاره به پیشــنهاد قیمت تختال، بیان کرد: 
قیمت 720 تا 730 دالر برای فوالد خوزستان بود. به نظر می آید قیمت ها باید 
باالتر از 750 دالر باشد که با رشد همراه اســت.وی درباره فاصله با قیمت های 
جهانی نیز گفت: ترجیح مشتریان این است که از CIS با قیمت باالتر خرید را 
انجام دهند، چون فوالد مبارکه یا فوالد خوزستان به صورت پایدار در بازار های 

جهانی حضور ندارند.
جوانبخت اظهار کرد: در واقع برخی از دستورالعمل ها باعث می شد به صورت 
پایدار در بازار های جهانی حضور نداشــته باشــیم. درنهایت ترجیح مشتری 
امروز خرید از CIS است تا بتواند به صورت پایدار مواد اولیه خود را تامین کند.
وی تصریح کرد: موضوع دیگر درباره خرید از CIS شــاید به موضوع کیفی باز 
می گردد که میزان درصد کمی را به خود اختصــاص داده ؛ اما بحث دیگر این 
است که قیمت پایه CIS با توجه به آنکه به اروپا می رود و آرسلورمیتال هم کل 
اروپا را دارد، شاید این شرکت آرسلورمیتال از عمد اعالم می کند قیمت CIS در 

بازار اروپا 850 دالر است، یعنی ممکن است تا حدودی کاذب باشد.
به گفته جوانبخت، قیمت های ما در صورت ادامــه روند فعلی در حال نزدیک 
شدن به قیمت های CIS است، ضمن آنکه هزینه حمل هم باید محاسبه شود. 
هزینه حمل ایران حداقل حدود 50 تا 60 دالر است، درنتیجه باید CFR آسیای 
شرقی را در نظر گرفت که بر مبنای آن قیمت های پایین است البته نه به اندازه 

تفاوت قیمتی که با CIS دارد.
معاون فروش و بازاریابی فوالد مبارکه در ادامه با اشاره به وضعیت بازار افزود: 
پروفیل ساز ها می خواهند محصول را به قیمت داخلی سرکوب شده با قیمت 
گذاری دستوری وزارت صمت خریداری کنند، اما با قیمت دیگری بفروشند. 
به همین دلیل در سال ۹۹ ما با مشکل مواجه شدیم. مصرف ظاهری بر اساس 

آمار ها مشخص و در حدود 8 میلیون تن است.
وی همچنین افزود: فوالد مبارکه بر اساس تجربه 30 ساله خود، از همان ابتدا 
گفت خود به سراغ شناسایی ظرفیت صنایع پایین دستی می رود. در این باره 
فوالد مبارکه واحدی به نام پشــتیبانی فنی از مشتری دارد که تخصص آن ها 
شناسایی ظرفیت های پایین اســت که در حوزه های مختلف در حال مطالعه 
هســتند.جوانبخت ادامه داد: بر اساس کارشناســی ما ظرفیت های صنایع 
پایین دستی حدود 13 میلیون تن بود که 60 الی 70 درصد از نیاز آن ها را تامین 
می کردیم. با ورود سیستم بهین یاب در ابتدای ســال ۹۹ افراد با کد بورسی 
خرید می کردند و ســپس در بازار آزاد عرضه می  دادند. در نتیجه اعالم کردیم 

مشکالتی در بهین یاب درباره ظرفیت های اعالمی وجود دارد. در نتیجه سال 
۹۹ شــاهد تفاوت قیمت بازار و بورس بودیم و همچنین عطشی در بازار شکل 
گرفت بدون آنکه تقاضــای واقعی افزایش پیدا کرده باشــد. اصل ماجرا این 
است که اگر دستورالعمل ها اجازه دهند که فوالد مبارکه به عنوان اصلی ترین 
تولیدکننده ورق کشور خود بر اســاس تعامل با صنایع پایین دستی عمل کند، 

مشکلی ایجاد نخواهد شد.
وی همچنین افزود: امیدوار هســتیم عالوه بر درست شــدن سیستم بهین 
یاب، دولت نیز از بحث قیمت گذاری کنار بکشــد و اجازه دهد فوالد مبارکه با 
تجربه خود کار کند. بورس کاال محل کشــف قیمت است نباید به محل عرضه 

تبدیل شود.
جوانبخت در ادامه با اشاره به تامین ورق کشور، گفت: در سال ۹۹ تالش کردیم 
تا حداکثر ورق 2 میلیمتر را داشته باشیم. فوالد نمی تواند تمام تولید خود را به 
ورق 2 میلیمتر محدود کند، زیرا از نظر فنی این کار امکان پذیر نیست. حداکثر 
تولید ما ورق 2 تا 2.5 میلیمتر اســت.معاون فروش و بازاریابی فوالد مبارکه 
اظهار کرد: نکته دیگر آن است که سایر تولیدکنندگان ورق به کمک ما نیامدند. 
اما با این حال فوالد مبارکه به تعهد خود عمل کرده تا مشتریان راضی باشند. 
ما امروز برای حفظ مشــتریان فروش اعتباری را انجام می دهیم در حالی که 
شرایط فعلی بازار این روش را منطقی نمی داند.جوانبخت درباره واردات ورق 
نیز گفت: تعرفه ها در بحث ورق از سال ۹5 برقرار شد و اتفاق جدیدی رخ نداد. 
اما سال گذشــته فوالد مبارکه برای آنکه دولت را برای خروج از قیمت گذاری 
دستوری قانع کند، اعالم کرد فوالد مبارکه خود با مشتریان تعامل خواهد کرد و 
اگر نیاز بود خودش ورق را وارد می کند. در واقع این پیشنهاد برای خروج دولت 
از بحث قیمت گذاری مطرح شــد. به تازگی نیز مباحثــی در کمیته های فنی 
مطرح می شود که تولیدکنندگان اگر می خواهند ورق را وارد کنند تعرفه ها برای 
آن ها حذف می شود تا بازار کنترل شود. در حوزه محصوالت تخت فوالد مبارکه 
به عنوان محور انتخاب شده تا اگر نیاز باشد خودش واردات را انجام دهد. اما 
نکته مهم در مورد کمبود ورق 2 میلیمتر مدیریت اشتباه بوده در غیر این صورت 
اتفاق خاصی در سال ۹۹ رخ نداده است.وی همچنین درباره خرید صادراتی 
محصوالت فوالد مبارکه نیز بیان کرد: اجازه صادرات محصوالت با مشــخص 
کردن سهمیه در حال انجام اســت و این کار در حال بررسی است.جوانبخت 
همچنین با اشاره دوباره به موضوع فروش محصوالت فوالد مبارکه، اظهار کرد: 
ما شرایط اعتباری برای مشتریان را فراهم می کنیم. در زمانی شرایط اعتباری 
باعث می شد قیمت ها به صورت صوری افزایش پیدا کند، یعنی فرد خریدی را 
با کد بهین یاب به صورت اعتباری خریداری می کرد و سپس ورق را در بازار آزاد 
می فروخت و پس از 2 ماه با فوالد مبارکه تســویه می کرد. به رغم میل باطنی 
در مواردی بر اساس شرایط بورســی برخورد می شود تا شاهد چنین اتفاقاتی 
نباشیم.وی افزود: در حوزه اسلب برای حمایت از تولیدکنندگان نوردی فروش 
اعتباری را انجام داده ایم. در واقع به طور کلی تعامل خود با نوردکاران را حفظ 
خواهیم کرد.جوانبخت با اشاره به چشم انداز بازار تصریح کرد: چین به عنوان 
بزرگذترین تولیدکننده و صادرکننده دنیا بر این بازار اثر گذار اســت. این کشور 
در حال کاهش تولید و حذف مشوق های صادراتی است و این موضوع بر بازار 
اثر گذار و قیمت ها صعودی شــده و به نطر بنده تا 2 الی 3 ماه آینده این رشد 

ادامه خواهد داشت.

 با اجرای طرح های آبرسانی در مادر صنعت فوالد ایران)ذوب آهن اصفهان( 
مصرف آب به نصف رسیده است.  مدیر آبرسانی ذوب آهن اصفهان، تولید فوالد 
را همواره به وجود و مصرف آب وابسته دانست و گفت: این کارخانه با توجه به 
قرار گرفتن در کنار رودخانه زاینده رود از آب این رودخانه استفاده می کند، اما در 
چند سال گذشته با بروز خشکسالی های پی درپی تالش شد با وجود افزایش 
تولید، میزان برداشت از آب رودخانه زاینده رود کمتر شود.مهرداد اسماعیلی 
میزان برداشت آب از زاینده رود را در سال 7۹، 32 میلیون متر مکعب برشمرد 
و افزود: این درحالیست که این رقم به تازگی به کمتر از 14 میلیون مترمکعب 
رسیده و این موفقیت حاصل تالش های مدیریت در اجرای طرح های آبرسانی 
دراین شرکت است.وی، یکی از تمهیدات مهم در طرح های توسعه ای ذوب آهن 

اصفهان را کاهش مصرف آب دانست و گفت: استفاده از پساب در سیکل های 
کثیف کارخانه از جمله خنک کردن سرباره ، مدیریت مصرف آب با نصب مولتی 
پمپ های آب صنعتی و آشــامیدنی و مدیریت مصرف و فشار از دیگر عواملی 
است که با کنترل آن توانستیم مصرف آب در شرکت را کاهش دهیم.وی افزود: 
استفاده از برج های هیبریدی عالوه بر کاهش مصرف آب در کاهش آالیندگی 
هم تاثیرگذاری بسیاری داشته است.مهرداد اسماعیلی رویکرد جدید صنایع 
فوالدی را برای تامین آب، استفاده از پساب دانست و گفت: ذوب آهن اصفهان 
با ســرمایه گذاری بیش از هزار میلیارد تومان به منظــور کاهش مصرف آب، 
پساب شهرستان هایی از جمله زرین شــهر به میزان بیش از 60 لیتر بر ثانیه و 

فوالدشهر به میزان بیش از 1۹0 لیتر بر ثانیه را خریداری کرده است.

حوزه های برتر مخابرات منطقه اصفهان در شــش ماهه دوم سال ۹۹ معرفی 
شدند. بر اساس بررسی و ارزیابی صورت گرفته توسط اداره مدیریت عملکرد و 
استعدادها از اجرای نظام مدیریت عملکرد در شش ماهه دوم سال ۹۹ در 10۹ 
حوزه مخابراتی و بر اساس شاخص های ابالغی، نتایج ارزیابی در دو گروه و بر 
اساس تعداد پرسنل تحت سرپرستی مورد بررسی قرار گرفت و حوزه های برتر 

که توانستند امتیاز باالی ۹5 را کسب کنند؛ معرفی شدند.
طبق این ارزیابــی مدیریت مخابرات شهرســتان نجف آبــاد )زیرمجموعه 
-)OMC( مرکز نگهداری و پشتیبانی سیســتم های مخابراتی ،)مســتقیم

کاشان و ادارات نگهداری و پشتیبانی شــبکه انتقال )فیبر نوری (،  مخابرات 
شهرســتان )تابعه(، طراحی و راه اندازی سیســتم های انتقــال، مخابرات 
شهرســتان شــهرضا،  مخابرات شهرســتان آران و بیدگل،  فــروش خانگی 
)ADSL(،  امور رفاهی، بازرسی و رسیدگی به شکایات،  طراحی و راه اندازی 
شبکه انتقال، بازاریابی و امور مشتریان،  مخابرات شهرستان نائین و  نگهداری 
و پشتیبانی سیستم های مخابراتی -کاشان توانستند در زمره حوزه های برتر 

با جمعیت بیشتر از هشت نفر قرار گیرند.
همچنیــن مدیریت شــبکه دسترســی )زیرمجموعه مســتقیم(، مدیریت 
فناوری اطالعات )زیرمجموعه مستقیم(، دفتر مدیریت منطقه )زیرمجموعه 
مستقیم( و ادارات مخابرات شهرســتان خورو بیابانک، مخابرات شهرستان 
بوئین و میاندشــت، خدمــات پس از فروش، پشــتیبانی تجهیــزات فنی، 
کنتــرل و نگهــداری کاال، مخابرات شهرســتان اردســتان، ممیزی اســناد، 
بودجــه، پشــتیبانی سیســتم هــای کســب و کار و اداره امنیت شــبکه و 
 فنــاوری اطالعات به عنــوان حوزه های برتــر با جمعیت هشــت نفر و کمتر

 شناخته شدند.
گفتنی اســت؛ طبق این گــزارش ادارات مخابرات شهرســتان نطنز، خرید و 
قراردادها، مخابرات شهرســتان شــاهین شــهر، مخابرات شهرستان خور و 
بیابانک، نگهداری و پشتیبانی شبکه انتقال) کابل ( و آموزش نیز در زمره حوزه 
هایی که نسبت به دوره گذشته بهبود قابل توجهی در شاخص های مورد ارزیابی 

داشته اند؛ قرار گرفتند.

مدیر مهندسی نورد ذوب آهن اصفهان خبر داد:

تولید ۲۰ هزار تن ریل در ذوب آهن اصفهان
معاون فروش و بازاریابی فوالد مبارکه مطرح کرد:

فوالد مبارکه به دنبال تعامل با مشتریان خود است

با اجرای طرح های آبرسانی اتفاق افتاد؛

کاهش ۵۰ درصدی مصرف آب در ذوب آهن اصفهان

حوزه های برتر مخابرات منطقه اصفهان معرفی شدند
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