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مجتبی رضازاده – شهردار مشکات  م الف:1142954

شهرداری مشکات در نظر دارد بر اساس دفترچه بودجه سال 1400 تعداد 1 قطعه از زمینهای در تملک 
خود با کاربری کارگاهی را طی تشــریفات مزایده عمومی به فروش برساند. لذا از کلیه اشخاص 

حقیقی و حقوقی درخواست می گردد از تاریخ نشــر اولین آگهی جهت دریافت اسناد شرکت در 

مزایده به دبیرخانه شهرداری مراجعه نمایند. 

الزم بذکر است هزینه کارشناسی اراضی و آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد. 
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افزایش چشمگیر تعداد اعدام ها در دوره »ملک سلمان«
سازمان اروپایی-سعودی حقوق بشر از افزایش بی سابقه تعداد اعدام ها در عربستان در دوره ملک 
سلمان خبر داد.به نقل از پایگاه خبری نباء، سازمان اروپایی-سعودی حقوق بشر با انتشار توئیتی 
اعالم کرد که مقامات عربستان از سال 2015 تا آوریل 2021 حکم اعدام را علیه 838 نفر اجرا کرده اند. بر 

اساس این گزارش همچنین موارد اعدام تعزیری در سال 2019 معادل 130 مورد گزارش شده است.
سال گذشته میالدی کشورهای غربی خواستار توقف اعدام کودکان و معارضان سیاسی در عربستان 
شدند. پیش از این گروه حقوق بشری »رپریو« که در لندن مستقر است در گزارشی اعالم کرد: تعداد 

اعدام ها در دوره حکومت ملک سلمان پادشاه عربستان تقریبا دو برابر شده است.
گروه رپریو گفته است: از زمان به دســت گرفتن قدرت در عربستان توسط ملک سلمان، 800 نفر در 
پادشاهی سعودی اعدام شده اند. این در حالی است که از ســال 2009 تا 2014، 423 مورد اعدام در 

عربستان اتفاق افتاده بود.

تنش میان حشد الشعبی و نخست وزیر عراق باال گرفت
منابع خبری از اعزام نیروهای ویژه ارتش عراق به منطقه سبز بغداد درپی تنش میان حشد الشعبی و 
نخست وزیر عراق خبر دادند.خبرنگار شبکه روسیا الیوم اعالم کرد که در پی تنش میان حشد الشعبی 
و مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق تیپ یک نیروهای ویژه ارتش این کشور به منطقه سبز بغداد 
اعزام شــد.وی در این باره گفت که مصطفی الکاظمی، فرمانده کل نیروهای مسلح عراق به منظور 

گسترش امنیت دستور اعزام این تیپ به منطقه سبز بغداد و اطراف آن را داده است.
این خبرنگار همچنین اعالم کرد که این اقدام به منظور تجهیز نیروهای امنیتی در داخل منطقه سبز 

پس از تشدید تنش با حشد شعبی صورت گرفته است.

تظاهرات ضد »نتانیاهو« و حمایت از احزاب مخالف
تعدادی از ساکنان تل آویو بعد از انتشار خبر احتمال اعالم تشــکیل کابینه جدید توسط احزاب ضد 

نخست وزیر اسراییل، به خیابان آمدند.
طبق روال هفته های گذشته، تعداد زیادی از ساکنان تل آویو بار دیگر برای اعتراض به عملکرد و فساد 

»بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر اسراییل و حمایت از احزاب مخالف، به خیابان ها آمدند.
به نوشته روزنامه »جروزالم پست«، اعضای جنبش »پرچم سیاه« که طی چند ماه گذشته در شامگاه 
شنبه ها تظاهرات و تجمع های ضد نتانیاهو برگزار می کردند، این بار برای اعالم حمایت از تشکیل کابینه 
توسط ائتالف احزاب اپوزیسیون تجمع کردند. بر اساس این گزارش، افراد بعد از انتشار خبری مبنی 
توافق »یائیر الپید« رییس حزب یش عتید با »نفتالی بنت« رییس حزب یامینا و »گیدئون سعر« 

رییس حزب امید جدید، برای تشکیل کابینه ای بدون نتانیاهو ابراز خوشحالی کردند.

عربستان مدعی سرنگونی یک فروند پهپاد نیروهای یمن شد
ائتالف سعودی مدعی شــد که یک فروند هواپیمای بدون سرنشــین نیروهای یمنی را در جنوب 

عربستان رهگیری و سرنگون کرده است.
به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، ائتالف ســعودی صبح یکشنبه اعالم کرد که یک فروند پهپاد بمب 
گذاری شده را که توسط حوثی ها )جنبش انصار ا...( به سمت عربستان به پرواز درآمده بود، رهگیری و 
منهدم کرده است.این در حالی است که یمن بامداد یکشنبه از حمله پهپادی به پایگاه هوایی ملک خالد 
در منطقه خمیس مشیط واقع در جنوب عربستان خبر داده بود. حمالت بازدارنده یمن در حالی صورت 
می گیرد که مقام های یمنی بارها به متجاوزان هشدار داده اند که ارتش و کمیته های مردمی در اقدام 
تالفی جویانه و در پاسخ به حمالت ائتالف عربی به این کشور، به هدف قرار دادن مراکز، تاسیسات و 

فرودگاه های نظامی عربستان ادامه می دهند.

پای بورس و FATF به شعارهای انتخاباتی باز شد؛

شوالیه های ۱۴۰۰ به دنبال نجات اقتصاد ایران با دادن یارانه و وام
نیلوفر موالیی یکــی می خواهد تورم را تــک رقمی کند

 و دیگــری از حــل کــردن مشــکالت  
بورس طی 3 روز ســخن می گوید. یکی قرار است به دنبال نقد کردن 
 برجام باشــد و دیگــری از خنثــی کردن همــه تحریم هــا صحبت

 می کند. بهار تبلیغات انتخابات 1400 از راه رسیده و بازهم بازار وعده و 
 وعیدهای کاندیداهــای انتخابات برای ربودن میدان رقابت، شــلوغ

 شده است.

رقابت هفت گانه در فضای مجازی
کمتر از 20  روز دیگر تــا مهم ترین ماراتن سیاســی 1400 باقی مانده 
است و »ســعید جلیلی، ابراهیم رییسی، محســن رضایی، علیرضا 
زاکانی، محســن مهرعلیزاده و عبدالناصر همتــی«؛ هفت کاندیدایی 
 هســتند که برای به دســت آوردن کرســی قوه مجریــه باهم رقابت

 خواهند کرد. 
شــیوع کرونا و رعایت دستورالعمل های بهداشــتی هرچه کار را برای 
مدعیان ریاست جمهوری سخت کرده اما آن ها با پناه بردن به فضای 
مجازی و استفاده از توئیتر و اینســتاگرام، برنامه های صدا و سیما، 
برگزاری نشســت های خبری و ... شــعارهای خود را به گوش مردم 

می رسانند. 

از حل مشکالت بورس در 3 روز تا پرداخت یارانه 450 هزار تومانی
 یکی از عجیب ترین وعده های انتخابات را محسن رضایی مطرح کرده 
اســت. او که برای چهارمین بار ردای کاندیداتوری به تن کرده، مدعی 
است که قرار است با کنار گذاشتن هر مالحظه ای، اقتصاد و معیشت 

مردم را نجات دهد. 
رضایی با انتشــار پستی در اینســتاگرام خود نوشــته بود:» به ملت 
عزیز ایران  می گویم که با رای قاطع شــما ملت ایران و تشکیل دولت 
اقدام  و تحول، ســریعا با تعیین نرخ و قیمت ترجیحی، معادل چهار 
میلیارد دالر از محل فروش محصوالت نفتــی به ثروتمندان و معادل 
همین مقدار از خرید نهاده های دامــی، صرفه جویی خواهیم کرد و با 
جلوگیری از اتالف ثروت عمومی و قطع دســت ویژه خــواران، یارانه 
را به مبلــغ چهارصد و پنجاه هزار تومان ماهانه بــرای هر فرد، به چهل 
میلیون نفر از ملت ایران )که درآمد کمتری دارند( واریز خواهیم  کرد.« 
وی در توضیح این شــعار خود می گوید: » منظور من این است که کل 
یارانه های هر فرد که شامل یارانه های قدیم و جدید است، به 450 هزار 
تومان افزایش یابد. در این صورت قیمت هــا تغییری پیدا نمی کند و 

هزینه جدیدی نیز به دولت اضافه نمی شود.« 
در سوی دیگر اردوگاه انتخابات جوان ترین کاندیدای حاضر در صحنه 
هم در دادن وعده هــای اقتصادی عجیب تنه به تنه محســن رضایی 
زده اشت. امیرحسین قاضی زاده هاشمی در نشست خبری که برگزار 
کرد مدعی شــد که می تواند مشــکالت بورس را در 3 روز حل کند. او 
همچنین در توئیتی نوشته بود:» وقتی رییس جمهور شدم با اولویت 
دستور تشکیل فوری صندوق رفاه جوانان را تا قبل از اسفند 1400 صادر 
خواهم کرد. هر زوج جوان 500 میلیون تومان برای اشتغال، ازدواج و 

مسکن خود از این صندوق دریافت خواهند کرد.« 
در این میــان، عبدالناصر همتــی، کاندیدای اقتصــاددان انتخابات 
ریاســت جمهوری با بیان آنکه می خواهد برای 4 سال رییس جمهور 
شود، درباره برنامه های اقتصادی اش گفته:»  معیشت اولین دغدغه 
مردم است و رفاه مهم ترین نیاز آینده کشور. اما شرط الزم برای تحقق 
این دو، داشــتن بینش اقتصادی در اعمال سیاســت های اجرایی و 
تنش زدایی در سیاست خارجی و شرط کافی، داشتن سیاست های 

اقتصادی دانش محور و  غیر پوپولیستی است.«

محســن مهرعلیزاده هم همچنان بر افزایش یارانه های نقدی تاکید 
دارد و سعید جلیلی هم به دنبال مدیریت انرژی در کشور است هم از 

برنامه هایش برای ساخت مسکن رونمایی کرده است.
علیرضــا زاکانی که مدعی شــده اســت اگــر رییس جمهور شــود، 
آمریکایی ها التماس می کنند و مجبور می شوند تحریم ها را بردارند،  
می گوید:» دنبال نقد کردن برجام هســتیم. برجــام معامله ناقص و 
معیوب بود ولی منعقد شد. امروز تمام وظایف خودمان را حتی بیشتر 
انجام دادیم االن نوبت آنهاســت. آمریکا می خواهــد به برجام بیاید 
باید اول تمام تحریم ها را بردارد و راستی آزمایی شود و سپس اعالم 
نظر کنیم. اتحادیه اروپا، روسیه چین نیز باید مسئولیت خود را انجام 
دهند. نسبت به ۶ نامزد دیگر برای استیفای حقوق مردم برتری دارم. 

می توانیم منافع خودمان را در برجام نقد کنیم.« 
امیرحسین قاضی زاده هاشمی که دولت خود را »دولت سالم« نامیده 
است، ادعا می کند که می تواند همه تحریم ها را خنثی کند. او همچنین 
با کنایه به دولت روحانی و محمدجواد ظریف قول می دهد که قوی تر 

از دولت کنونی مذاکرات وین را به نتیجه خواهد رساند.

مدیرمســئول روزنامه کیهان اظهار داشت: عمدتا 
سه جناح در صحنه انتخابات حضور دارند، انقالب، 
اصالحــات و آمریکایی هــا، که در واقــع مقامات 
آمریکایــی روی انتخابــات ما از چنــد ماه پیش 
حساس بودند و حریف می خواهد دولت در اختیار 

کسانی باشد که با آن ها هماهنگ است.
حسین شــریعتمداری افزود: نقشــه راه دشمن 
مشخص است و بارها آن را مطرح کرده است، اگر 
دیدیم از جریانی تعریف می کند باید ببینیم با آن 

دیدگاه هم خوانی دارد یا خیر؟ اگر همسو بود یعنی 
تاکتیکی نیســت و واقعیت اســت. مدیرمسئول 
روزنامه کیهان با اشــاره به این که نیروهای جبهه 
انقالب باید به وحدت برسند که آرا پراکنده نباشد، 
تاکید کرد: حضــرت آقا فرمودنــد آدم باید جهاد 
فکری کند یعنی آدم ها باید بیــن مردم بروند و با 
آن ها صحبت کند، هر قدمی هر چند کوچک حساب 
می شود و این به نوعی جهاد است. آقا گفتند جهاد 
هر اقدامی است که علیه دشمن باشد، با توجه به 

آیه قرآن این به این خاطر اســت کــه این ها هیچ 
سختی و تشنگی و گرسنگی به آنها نمی رسد و هیچ 

وادی را طی نمی کنند که کفار را برکنار کنند.

 شریعتمداری: آمریکایی ها در انتخابات ایران
 حضور دارند

دبیر کل جمعیت جانبازان انقالب اسالمی پیشنهاد داد نامزدهای رد صالحیت شده در بســتر فضای مجازی در مناظرات حاضر شوند و به طور شفاف بگویند 
علت رد صالحیت آنها چه بوده و آنها چه پاسخی به شورای نگهبان داده اند. مجتبی شاکری در همایش استانی دبیران استانی جمعیت جانبازان که به صورت 
مجازی و به منظور بحث و تبادل نظر درباره آخرین تحوالت انتخاباتی و وظایف تشــکیالتی برگزار شد، در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا فتنه جدیدی در راه 
است و آیا قراراست وضعیت تایید صالحیت شدگان بدون تغییر باقی بماند یا فشارها بر شــورای نگهبان کارساز خواهد شد؟ توضیح داد: اعالم اسامی تایید 
صالحیت شدگان از سوی شورای نگهبان برای همه مردم ما اطمینان و انبساط خاطری  به دنبال داشت چراکه نشان داد این شورا بدون اغماض و مصلحت 
اندیشی نظر واقعی خود را مطابق با شــاخص های قانونی اعالم کرده است. البته قانون مصوب مجلس هم دست شــورای نگهبان را باز گذاشت که با رعایت 

شاخص ها و ضوابط کار احراز صالحیت ها را با دقت کامل انجام دهد.
به اعتقاد شاکری، انتظاری که در طول 42 سال اخیر از شورای نگهبان داشتیم در این دوره به طور تام محقق شد و رفتار حرفه ای در این سطح از شورای مذکور 
برای مردم سپاس و تشکر به همراه داشت اما برخی تصور می کنند ممکن است شرایط ناپایدار و متغیر باشد. به ویژه با توجه به اینکه می دانیم جریان غربگرا 
برای ماندن در قدرت از هر ابزاری حتی  بند وبست با دشمن و ارتباط با مرتجعان منطقه اســتفاده می کند و به دنبال این است که با ایجاد شرایط غیرعادی و 

امنیتی، بازی را به شکل دیگری رقم بزند.

چهره روزپیشنهاد یک اصولگرا به احراز صالحیت نشده ها

وز عکس ر

دستگیری 
مهاجران به 
 آمریکا در

 آخرین قدم
مهاجــران  دســتگیری 
غیرقانونــی بــه آمریــکا 
در مرز هــای مشــترک با 

مکزیک.

»محمد« شهردار آینده تهران می شود؟
شرق نوشت:گفته می شود »سعید محمد« در صورت تایید الیه های باالی قدرت از چهره هایی است 
که برای شهرداری تهران معرفی می شود؛ اما گزینه هایی مانند رستم قاسمی و حسین دهقان که به 
نفع »سیدابراهیم رییسی« از حضور در انتخابات ریاست جمهوری کناره گیری کرده اند نیز از افرادی 
هستند که نام شان به عنوان شهردار لیست منتخب مطرح شده است که »مهرداد بذرپاش« را هم به 
این اسامی می توان اضافه کرد؛ درحالی که در گذشته تنها گزینه جدی ای که نامش برای شهرداری 

مطرح شد، »محسن پیرهادی« بود.

سورپرایز اصالح طلبان در انتخابات 1400 
به گزارش برنا؛عضو شــورای مرکزی حزب کارگزاران گفت: آقای همتی عضو شورای مرکزی حزب 
کارگزاران است و بر همین اساس نمایندگان حزب کارگزاران در حال رایزنی و مذاکره با نهاد اجماع ساز 
هستند تا آقای همتی را مورد حمایت خود قرار دهند.محمود علیزاده طباطبایی گفت: وضعیت این دوره 
از انتخابات ریاست جمهوری از سال 92 که بدتر نیست، در سال 92 صالحیت آقای هاشمی رد شد اما 
در سال 1400 صالحیت آقای جهانگیری تایید نشد. در سال 92 کاندیدای ما آقای روحانی بود که هیچ 
نسبتی هم با اصالحات نداشت؛ اما در این دوره آقایان همتی و مهرعلیزاده هر دو اصالح طلب هستند. 
احتمال می دهم آقای همتی مورد حمایت قرار بگیرد و تا پایان هفته این موضوع مشخص خواهد شد. 

 

»زاکانی« در قعر جدول نظرسنجی های انتخاباتی قرار دارد
کیهان نوشت: ایسپا در نظرسنجی خود به تاریخ 5 و ۶ خرداد از مردم پرسیده به کدام یک از نامزدها 
به هیچ وجه رای نمی دهید؟ پاسخ دهندگان اجازه داشته اند بیشــتر از یک نفر را معرفی کنند و در 
میان پاسخ دهندگان هنوز مردد هستند، 2/9 درصد گفته اند رییســی، 2/19 درصد سعید جلیلی، 
3/20 درصد قاضی زاده هاشمی، 7/21 درصد علیرضا زاکانی، 9/22 درصد مهرعلیزاده، 5/23 درصد 
محســن رضایی و 28 درصد عبدالناصر همتی.در میان پاســخ دهندگان هم که قطعا و به احتمال 
زیاد در انتخابات شرکت می کنند، رای های منفی)به هیچ وجه به این یا آن نامزد رای نمی دهند(، 
این گونه است: رییسی 5/4 درصد، جلیلی 1/19 درصد، قاضی زاده 5/20 درصد، محسن رضایی 1/21 

درصد، علیرضا زاکانی 8/21 درصد، مهرعلیزاده 2/24 درصد، همتی 8/29 درصد.
 

دلگیری  سردار محمد از »فارس« و »تسنیم«
سردار سرتیپ سعید محمد با شرکت در نشست پرسش و پاسخ از دو خبرگزاری فارس و تسنیم 
انتقاد کرد و گفت: طی این مدت که برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری اعالم آمادگی کردم 
بسیاری از رسانه ها وخبرگزاری مثل فارس و تسنیم علیه ما تخریب کردند، بین نامزدهای نظامی 
تفاوت قائل شدند، برخی احزاب که از آنها انتظار نداشتیم علیه ما جوسازی کردند که از یک جایی 
به بعد گفتم از دوستان خواهش کردم کسی پاسخ این رسانه ها را ندهند ما گفتمان انقالب را در این 

مدت ترویج کردیم که همین جا من از دوستانم تشکر می کنم.

آیا رد صالحیت  ها شانس »رییسی« را کم کرد؟
»اکو ایران« نوشت: با اعالم فهرست نهایی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری خیلی ها پیش بینی 
کردند که کار برای ابراهیم رییسی بسیار راحت شــده و احتماال حاال درصد بزرگ تری از آرا به سبد 
او ریخته خواهد شد اما بررسی نتیجه نظرســنجی تازه ایسپا نشان اینطور نشان می دهد که درصد 
افرادی که می خواهند قطعا به او رای بدهند کاهش نسبی داشــته است.آیا می توان با اتکا به این 

نظرسنجی نتیجه گرفت که روند تایید صالحیت ها به ضرر او تمام شده است؟

کافه سیاست

 گمانه زنی سایت اصولگرا درباره 
رد صالحیت الریجانی؛

ربطی به دخترش ندارد
رســانه جبهه پایــداری از دالیل ردصالحیت 
علــی الریجانی بــه خاطر عملکــرد »آملی 
الریجانی« در قوه قضاییه خبر داد.با گذشت 
چنــد روز از اعالم اســامی نامزدهای نهایی 
انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم توسط 
خبرگزاری فارس و حرف و حدیث ها پیرامون 
ردصالحیت علی الریجانی توســط شــورای 
نگهبــان، کانال اطــالع رســانی رجانیوز که 
اخبار انتخاباتی نامزدهــای نزدیک به جبهه 
پایداری را پوشــش می دهد در تــازه ترین 
تحلیلش در این رابطه نوشت: اساسا مبنای 
رد صالحیت علی الریجانی گزارش هایی غیر 
از گزارش های وزارت اطالعات به شورا بوده 
است و نقش آفرینی معاونت ضدجاسوسی 
وزارت اطالعات و نقش صادقی مقدم در این 
زمینه موضوعیت ندارد. در میان موضوعاتی 
که به آنها اشاره می شود، مواردی درخصوص 
اموال و دارایی های علی الریجانی، شــائبه 
ســوء اســتفاده از قدرت در دوران ریاست 
مجلــس و نیز اختیــارات بــرادرش در قوه 
قضاییه مطرح بوده است.کانال های تلگرامی 
اصولگرا طــی روزهای اخیــر در حالی علت 
ردصالحیت علی الریجانی را اقامت دخترش 
در آمریکا دانســته اند که این موضوع بارها 
توســط خانواده الریجانی و مطهری تکذیب 
شده اســت. محمد دهقان، عضو حقوقدان 
شورای نگهبان هم پیش تر با حضور در رسانه 
ملی گفتــه بود علت ردصالحیــت الریجانی 
ارتباطی با موضوع دخترش نــدارد. این در 
حالی اســت که علی الریجانی هم اخیرا در 
دیدار با اعضای ستادش اشاره کرده که شورا 

دلیل ردصالحیتش را اعالم نکرده است.

بین الملل
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وزیر راه: 

قطار سریع السیر تهران- قم- اصفهان باید تکمیل شود
 وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه پروژه قطار تهران- قم- اصفهان پروژه ای مهم است که باید 
تکمیل و اجرا شود، گفت در این زمینه با اعضای کمیسیون عمران مجلس مذاکره و رفع ابهام انجام 
خواهد شد.»محمد اسالمی« افزود: پروژه قطار تهران- قم- اصفهان، پروژه ای مهم با مفروضات 
دقیق است که ضرورت دارد تا تکمیل و اجرا شــود.عضو کابینه دولت دوازدهم تاکیدکرد: کشور به 
منظور توسعه نیازمند مجهز شدن به فناوری های روز است.اسالمی با اشاره به اینکه دنیا، قطارهای 
سریع با سرعت باالی ۵۰۰ کیلومتر بر ساعت را مدیریت می کند، توضیح داد: اینکه ما قطار با سرعت 
۳۰۰ کیلومتر بر ساعت را وارد نکرده و فناوری جدید ایجاد نکنیم، غفلت از کاروان توسعه است.هفته 
گذشته جلسه ای با ریاست وزیر راه و شهرسازی و حضور نمایندگان دستگاه های مرتبط برای بررسی 
این پروژه برگزار شد.اکنون ساخت این پروژه منتفی نشــده و سیاستی که وزارت راه و شهرسازی 

دنبال می کند سبک کردن بخشی هایی از این پروژه است تا هزینه های ساخت آن کاهش یابد.

مدیر امور آبزیان جهادکشاورزی استان:
اصفهان، زنجیره تولید ماهی را در اختیار دارد

مدیر امور آبزیان جهادکشاورزی استان اصفهان گفت: در ســال 99 میزان ماهی های خوراکی که 
شامل ماهی گرمابی و سردابی است، بالغ بر 1۰ هزار و 2۵2 تن بوده است.محمدرضا عباسی اظهار 
کرد: در سال 99 میزان ماهی های خوراکی که شامل ماهی گرمابی و سردابی است، بالغ بر 1۰ هزار 
و 2۵2 تن بوده است.مدیر امور آبزیان جهادکشاورزی استان اصفهان با بیان اینکه تقریبا در تمام 
شهرستان های استان ماهی های خوراکی تولید می شــود، تصریح کرد: ماهیان سردابی در سال 
گذشته بیش از هشت هزار و 4۰۰ تن و ماهیان گرمابی بیش از یک هزار تن بوده است.وی افزود: 
ماهیان گرمابی مانند کپورماهی ها در مناطق گرمابی که دما بین 2۰ تا 24 درجه است، تولید می شوند 
که می توان به شهرستان های اصفهان، کاشان، نجف آباد، نطنز و آران و بیدگل نام برد.عباسی ادامه 
داد: ماهیان سردابی مانند ماهیان قزل آال در مناطقی تولید می شوند که دمای آب زیر 2۰ درجه است 
که نمونه ای بارز از آن ماهی قزل آالی رنگین کمان است.مدیر امور آبزیان جهادکشاورزی استان 
اصفهان در بخش دیگری از صحبت های خود گفت: در سال گذشته در استان اصفهان 6۵ میلیون 
بچه ماهی تولید شد که 2۰ تا ۳۰ درصد آن در استان اصفهان استفاده و بقیه به ن استان های دیگر 
صادر شده است.محمدرضا عباسی گفت: عالوه بر آن استان اصفهان دارای زنجیره تولید بچه ماهی 

است و تخم کشت زده را نیز تولید می کند و ادامه زنجیره را نیز در اختیار دارد.

فعالیت بیش از 500 خانه بومی گردی دارای مجوز در استان 
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اســتان اصفهان گفت: هم افزایی برای اعتال و 
توسعه گردشگری در شهرستان های اصفهان با همکاری مدیران ارشد و شهرداری ها رقم خورده است.

فریدون الهیاری با اشاره به اینکه توسعه گردشگری از اصفهان به مناطق مختلف استان صورت گرفته 
است اظهارکرد: این اقدام موجب افزایش ماندگار توریست از یک روز به سه روز در دوران پیش از کرونا 
شد و در پسا کرونا نیز شاهد این موضوع خواهیم بود.وی بیان داشت: ظرفیت های گسترده ای در 
مناطق گردشگری استان اصفهان وجود دارد که این موضوع موجب ایجاد عالقه مندی برای توریست 
جهت بازدید و استفاده می شود.مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان 
با بیان اینکه هم افزایی خوبی برای توسعه فرصت های گردشگری رقم خورده است، تصریح کرد: هم 
افزایی برای اعتال و توسعه گردشگری در شهرستان های اصفهان با همکاری مدیران ارشد و شهرداری 
ها رقم خورده و در برنامه های شهری و روستایی نگاه حفظ میراث فرهنگی و بافت گردشگری نقش 
داشت.وی ادامه داد: همین اقدامات تحرک باالیی برای رونق صنعت گردشگری ایجاد کرده و ارزش 

افزوده و اقتصاد مناطق را بهبود بخشیده و امکان درآمدزایی محلی را افزایش داده است.

کاهش ۲۰ هزار هکتاری سطح زیرکشت گندم در استان؛

تهدید امنیت غذایی

وضعیت کشت و تولید متوازن محصوالت  مرضیه محب رسول
کشــاورزی در ایران چیزی در حد فاجعه 
است. در حالی که طی هفته های گذشته هزاران تن محصوالت آب بر 
 نظیر پیاز و هندوانه روی دست کشــاورزان ماند و معدوم شد، به علت

 بی آبی و نبود بارش ها برای کشــت گندم تقریبا در تمام مناطق کشور 
شاهد کاهش تولید گندم هستیم. این موضوع به شدت می تواند امنیت 
غذایی کشــور را در معرض خطر قرار داده و بــه زودی ایران وارد کننده 

محصوالت استراتژیک شود. 
در اصفهان هم شرایطی مشابه با سراسر کشور حاکم است با این تفاوت 
که تقریبا در اصفهان کشاورزی در همه عرصه ها با بحران ربه رو است. 
جهاد کشــاورزی در حالی خرید تضمینی گندم را آغاز کرده که امسال 
در اصفهان بیست هزار تن گندم کمتر از سال گذشته تولید شده است. 
مدیر زراعت جهاد کشاورزی اصفهان گفته است: خرید گندم تقریبا 1۰ 
روز است که در استان شروع شده و تا شهریور ماه ادامه خواهد داشت. 
برداشت گندم ابتدا از مناطق گرم و خشک مانند کاشان، آران و بیدگل، 
نائین و خوروبیابانک شروع می شود و سپس در مناطق معتدل ادامه 
و در آخر مناطق سردسیر برداشت می شود. قیمت هرکیلو گرم گندم ۵ 
هزار تومان است و 4۳ مرکز خرید محصوالت کشاورزی نیز برای این امر 

پیش بینی شده است.وی افزود: امسال سطح زیر کشت گندم استان 
با توجه به این که وضعیت منابع آبی اصفهــان از محل رودخانه تامین 
می شد،نسبت به سال گذشته به شدت کاهش پیدا کرده است. سال 
گذشته 6۰ هزار هکتار سطح زیر کشت گندم آبی داشتیم، اما سطح زیر 
کشت امسال 41 هزار و ۳۰۰ هکتار است که 2۰ هزار هکتار نسبت به سال 
گذشته کاهش سطح زیر کشت داشــته ایم.وی  با اشاره به مشکالت 
افزود: مشکالتی، چون کاهش بارندگی ها، نوسانات دمایی بسیار باال، 
ســرمای طوالنی مدت و طوفان های شدید در استان باعث شده است 
که به مزارع گندم خسارت وارد شــود. تعداد زیادی از کشاورزان با چاه 
مبادرت به کشت کرده بودند، اما متاسفانه شرایط به خوبی پیش نرفت 

و بخشی از کشت جوی خود را به چرا دادند.
 موضوع اما به  همین جا ختم نمی شود، عالو بر کاهش تولید ،کیفیت 
گندم قربانی بعدی کمبود بارش ها در اصفهان و ســایر نقاط کشور هم 
هست. مزارع گندم امسال با آغاز دیر تر از موعد  کم بارش ها با هجوم 
آفت ها روبه رو بودند. همین مســئله لزوم اســتفاده از سموم  هزینه 
های ناشی از آن را به گندمکاران تحمیل کرد آن هم در شرایطی که خرید 
تضمیمی گندم برای کشــارزان صرفه اقتصادی چندانی ندارد و همین 
حاال بسیاری از آنها می گویند در سال بعد دیگر گندم نخواهند کاشت. 

درست به همین دالیل کارشناســان می گوینددولت به زودی ناچار به 
واردات بیش از ۵ میلیون تن گندم خواهد بود آن هم در شــرایطی که 
ما روزگاری جشــن خودکفایی گندم گرفتیــم و از امنیت غذایی حرف 
زدیم امســال اما به زودی دوباره وارد کننده گنــدم خواهیم بود؛ تحفه 
ای که حاصل دست به دست دادن خشکســالی  سوءمدیریت است. 
رییس نظام صنفی کشاورزی گفته: با توجه به کاهش بارندگی و تاثیر 
خشکسالی بر عملکرد برآورد می شود که دولت بیش از ۵ میلیون تن 
گندم وارد کند.محمد شفیع ملک زاده افزود: با وجود حذف ارز دولتی 
و اختالالت ارزی، قیمت نهاده های تولید از جمله کود های شــیمیایی، 
سموم و سایر نهاده های مورد نیاز تولید محصوالت اساسی از جمله گندم 

6۰۰ تا ۷۰۰ درصد رشد داشته است.
ملک زاده ادامه داد: با توجه به گرانی کود شیمیایی بسیاری از کشاورزان 
نتوانستند در سال زراعی جاری کود مصرف کنند که این امر در کاهش 
عملکرد تولید تاثیر بســزایی دارد. این مقام مســئول در پایان تصریح 
کرد: با توجه به افزایش قیمت کنجاله و علوفه، دامداران با اجاره زمین 
از کشاورزان، دام های خود را رها کردند یا محصوالت تولیدی را خشک 
می کنند تا به عنوان نهاده دامی مصرف کننــد که در نهایت این موضوع 

منجر به افزایش واردات می شود.

اتاق بازرگانی ایران درگزارشی تصریح کرد: زنگ خطر 
کم آبی در سال 14۰۰ به صدا در آمده است. بر اساس 
آخرین گزارش ها، تا بیستم اردیبهشت  142 میلی متر 
بارندگی در کشور به ثبت رســیده که نسبت به مدت 
مشابه سال قبل ۵2 درصد کاهش یافته است و این 
می تواند هشــداری برای بروز خشکسالی باشد. به 
خصوص کــه آخرین اطالعات نشــان می دهد افت 
بارش ها به کم شدن حدود 2۰ درصدی ذخیره آب در 
مخازن سدهای کشور نســبت به مدت مشابه سال 

قبل و خالی ماندن حــدود ۵۸ درصدی کل ظرفیت 
عملیاتی سدهای مخزنی کشــور منجر شده است.

از ســوی دیگر، از آنجا که 1۰ تا 1۵ درصد برق کشور از 
نیروگاه های برق آبی تامین می شود، کم آبی در 14۰۰ 
به منزله کاهش پایداری کشور در زمینه تامین انرژی 
برق اســت و وقتی آب و برق کشور با هم دچار کمبود 
شــوند، طبیعتا صنعت، خدمات و کشــاورزی ایران 
تضعیف خواهد شــد.اتاق ایران هشــدار داده است: 
وزارت نیرو در روزهای اخیر به طور مکرر بر چشم انداز 
نزولی تولیــد برق تاکید کرده اســت و اعتراض های 
گسترده ای به خاموشــی های پی در پی به خصوص 
در کالن شهرها توســط مردم به وضعیت کنونی وارد 
می شود. بزرگ ترین مشکالت پیش روی کشور که در 

نتیجه کم آبی در ماه های آتــی بروز خواهد کرد عمدتا 
شــامل »احتمال بروز خاموشــی در ســطح صنایع 
متمرکز در مرکز ایران«، »دشــواری تامین آب برای 
بخش کشــاورزی در اقصی نقاط کشور« و »افزایش 
مسائل زیست محیطی نظیر پدیده ریزگردها« است. 
این گــزارش افــزود: روایت آمارهــا از قطعیت بروز 
خشکسالی در سال 14۰۰ در حالی است که تا اواسط 
سال گذشته عده ای با اتکا به آمار بارندگی طی دو سه 
سال اخیر، خبر از ترســالی های در راه می دادند؛ اما 
همان زمان و بعد از سیل های مخرب دو سال گذشته، 
کارشناسان خبره حوزه آب هشدار دادند که ایران در 
منطقه ای واقع شده که خشکسالی در ذات آن وجود 

دارد و ما باید با آن سازگار شویم.

هشدار اتاق بازرگانی: 

سیاستمداران بحران آب را جدی نگرفته اند

دیدگاه

دولت به زودی ناچار به واردات بیش از 5 میلیون تن 
گندم خواهد بود آن هم در شرایطی که ما روزگاری جشن 
خودکفایی گندم گرفتیم و از امنیت غذایی حرف زدیم 

امسال اما به زودی دوباره وارد کننده گندم خواهیم بود

معاون وزیر صمت:

30 استان کشور با پدیده فرونشست زمین مواجه  هستند
معاون وزیر صمت و رییس سازمان زمین شناسی و اکتشافات  معدنی کشور گفت: در حال حاضر ۳۰ 
استان کشور با پدیده فرونشست زمین مواجه  هستند. در برخی از آن ها همچون اصفهان مسئوالن به 
فکر مقابله با این پدیده هستند، اما در برخی دیگر از شهرها این موضوع برای شان مهم نبوده است.

علیرضا شهیدی تاکید کرد: با وجود این که منابع آبی کشور محدود است، اما چاه های زیادی به صورت 
قانونی یا غیرقانونی حفر می شود.شهیدی با تاکید بر این که فرونشست زمین، زلزله خاموش است، 
تصریح کرد: این پدیده زمانی اتفاق می افتد که آبخوان ها دچار آسیب شود و شکاف ها شکل گیرد، در 
این صورت ابتدا تخریب جزئی سپس تخریب کلی حادث می شود که در نهایت مرگ همه گیاهان و 
جانوران در دشت ها اتفاق می افتد و سپس جوامع انسانی را مورد هدف قرار می دهد.رییس سازمان 
زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور با بیان این که فرونشست زمین باعث ایجاد بحران های جدی 
امنیتی، مهاجرت افراد و خالی شدن بخش های بزرگی از کشور از سکنه می شود، افزود: در اتحادیه 
اروپایی چهار میلیمتر فرونشست، بحران تلقی می شــود این در حالی است که در اصفهان حدود 16 

سانتیمتر فرونشست اتفاق افتاده است.

 طرح وزارت ارتباطات برای تولید 14 میلیون تلفن همراه
 در داخل کشور

معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: پایان دوره پنج ساله اجرای طرح 
حمایت از تولید گوشی داخلی با تولید 14 میلیون دستگاه تلفن همراه، 4۳ هزار شغل پایدار مستقیم 
و غیرمستقیم و بیش از یک میلیارد دالر صرفه جویی ارزی همراه خواهد شد.»ستار هاشمی« ادامه 
داد: پیرو مصوبه بهمن ماه سال 9۸ شورای عالی فضای مجازی مبنی بر دستیابی به 2۰ درصد از سهم 
بازار گوشی هوشمند با استفاده از محصوالت بومی، وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات با همکاری 
نهادهای ذی ربط مانند ســازمان برنامه و بودجه کشــور، وزارت صنعت، مرکز ملی فضای مجازی 
و بخش خصوصی فعال در حوزه تولید و واردات گوشــی همراه هوشمند، »طرح جامع حمایت از 
توسعه زیست بوم همراه، توســعه بازار و فناوری تولید گوشی های هوشمند داخلی« را تدوین کرد.

هاشمی درباره حداقل شرایط در نظر گرفته شده برای تولیدکنندگان افزود: دارا بودن پروانه تولید و 
بهره برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه تولید تجهیزات ارتباطی هوشمند و ...، از جمله 

شرایطی است که تولیدکنندگان برای شرکت در این فراخوان به آن نیاز دارند.

 جزئیات پیشنهادات خودروسازان 
جهت قیمت گذاری محصوالت خود

سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس با اعالم اینکه در روند جلسات کمیسیون صنایع با خوروسازان 
چندین پیشنهاد برای موضوع قیمت گذاری خودرو مطرح شده است، گفت: آنالیز قیمتی محصوالت 
خودروسازان به کمیسیون ارائه شده و قرار است این هفته این موضوع مورد بررسی قرار گیرد.حجت 
ا... فیروزی در خصوص جزئیات جلســات متعدد خودروسازان با کمیسیون صنایع مجلس که به 
منظور بررسی قیمت خودرو برگزار می شــود، گفت: در طول این جلسات ما مطالبه جدی مردم و 
نگرانی کمیسیون صنایع مجلس از قیمت گذاری خودرو را اعالم کردیم؛ اما همچنان خودروسازان 
تاکید دارند که قیمت گذاری ها متناسب با هزینه های تمام شده آنها نبوده و در روند تولید هر روز با 
زیان روبه رو می شوند.وی با اعالم اینکه در همین رابطه کمیسیون صنایع مجلس از خودروسازان 
خواست تا کتبا آنالیز قیمت تمام شده محصوالت خود را به کمیسیون ارائه دهند، افزود: هفته گذشته 
آنالیز قیمتی محصوالت خودروسازان به کمیسیون ارائه شــده و قرار است این هفته این موضوع 

مورد بررسی قرار گیرد.

کافه اقتصاد

سخنگوی صنعت برق استان اصفهان: خاموشی ها تا 1۵ شهریور ادامه دارداخبار

این داستان ادامه دارد
سخنگوی صنعت برق استان اصفهان با بیان اینکه برنامه ریزی برای خاموشی ها تا 1۵ شــهریور خواهد بود، گفت: شاید برای مردم پیامک قطعی برق ارسال 
نشود، اما برای مشترکین دیماندی و صنایع برنامه قطعی برق را پیامک کرده ایم.محمدرضا نوحی درباره خاموشی های سراسری برق، اظهار کرد: یکی از دالیل 
خاموشی ها به دلیل برهم خوردن تراز انرژی در کشور است، به این معنا که تولید و مصرف برق در کشور با یکدیگر همخوانی ندارد.وی افزود: از سوی دیگر به دلیل 
کاهش و نبود بارش های زمستان و بهار، میزان تولید برق در کشور کاهش یافته است، به این معنا که برخی نیروگاه های برق آبی نتوانسته اند تولید سال های 
گذشته خود را داشته باشند، در نتیجه با کمبود برق مواجه هستیم.سخنگوی صنعت برق استان اصفهان همچنین با بیان اینکه یکی دیگر از دالیل خاموشی ها 
به گرمای زودرس امسال برمی گردد به این معنا که بار اردیبهشت امسال نسبت به سال گذشته افزایش یافته است، ادامه داد: از طرفی ورود زودهنگام چاه های 
کشاورزی موجب افزایش مصرف برق شده است، همچنین از سوی دیگر فعالیت رمزارزهای غیررسمی، بار زیادی را به شبکه تحمیل کرده که قرار شده با کمک 

شرکت مخابرات ماینرها را شناسایی و به مراجع ذی صالح معرفی کنیم.

فخر آباد؛ روستای 
گیالس

گیالس یکی از میوه های پرطرفدار 
تابستانی است که از باغ های بخش 
گرکن مبارکه اصفهان برداشت می 
شــود.حدود 6۰هکتــار از باغ های 
روستای فخرآباد مبارکه زیر کشت 
گیالس است که ساالنه بیش از هزار 
تن گیالس از این باغ ها برداشــت 
شده و به شهرهای استان اصفهان 

و استان های دیگر صادر می شود.

وز عکس ر

عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه 
اصفهان:

 افزایش یارانه نقدی
 تورم زاست

عضو هیئت علمی اقتصاد دانشــگاه اصفهان 
گفت: شاید هدف از افزایش یارانه ها در دولت 
بعــدی، ارتقای قــدرت خرید مــردم مطرح 
شــود ولی در صورتی هم که امــکان پرداخت 
آن وجود داشــته باشــد تاثیر کوتاه مدت در 
قدرت خریــد خانوارها دارد و بــه دلیل ایجاد 
کسری بودجه و نبود منابع کافی، در بلندمدت 
تورم شدیدی را موجب می شود.کمیل طیبی 
اظهار کــرد: یارانه ای که در دولــت نهم و دهم 
ارائه شــد هنوز هم بر همان مبلغ باقی مانده 
اســت چون هزینه هایی را ایجــاد می کند و 
منابعی را می طلبد که تامین کردن آنها دشوار 
اســت.وی افــزود: منابع چنیــن یارانه ای از 
طریق مالیات ستانی اســت که با هر مبلغی 
هم تخصیص یابد در صــورت تحقق نیافتن 
درآمد، تورم زاست همان گونه که تجربه یارانه 
4۵ هزار تومانی هم ایجاد این معضل را نشان 
داد.این استاد دانشــگاه گفت: شاید هدف از 
افزایش یارانه ها در دولت بعدی، ارتقای قدرت 
خرید مردم مطرح شــود ولی در صورتی هم 
که امکان پرداخت آن وجود داشته باشد تاثیر 
کوتاه مدت در قدرت خریــد خانوارها دارد و به 
دلیل ایجاد کسری بودجه و نبود منابع کافی، 
در بلندمدت تورم شدیدی را موجب می شود.

طیبی خاطرنشــان کرد: بر این اساس تبدیل 
یارانه 4۵ هزار تومانی بــه 4۵۰ هزار تومانی به 
نظر می رســد بیش از آنکه قابل تحقق باشد 
فقط یک شعار انتخاباتی است.به گفته وی، در 
واقع پرداخت همین مبلغ از یارانه هم در کشور 
ما تجربه خوبی بر جای نگذاشــته و از دیدگاه 
من پرداخت نقدی با هر مبلغی نادرست است؛ 
زیرا این اقدام برای نظام های مبتنی بر تولید 
و ارزش افزوده پاســخگو است. طیبی تاکید 
کرد: الزم است دولت ها به جای پرداخت های 
نقدی، از روش های حمایتی در قالب سیستم 
تامین اجتماعی اســتفاده کنند تا با حمایت 
غیرمستقیم از حقوق مردم، شرایط بهتری 

برای آن ها فراهم کنند.
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راه یابی کمانداران چهارمحال و بختیاری به اردوی تیم ملی
شش ورزشــکار تیراندازی با کمان چهارمحال و بختیاری با کسب عناوین برتر در مسابقه انتخابی 
تیم ملی، جواز حضور در اردوی تیم ملی جوانان و نوجوان را به دست آوردند.علیرضا مهری و بردیا 
شــاکریان در گروه نوجوانان، ستایش روشــنی و ریحانه علی محمدی در گروه نوجوانان، نازنین 
سلیمانیان در گروه جوانان و علی رسولی در گروه جوانان تمرینات خود را زیر نظر مربیان تیم ملی 
آغاز خواهند کرد.مسابقات انتخابی تیم های نوجوانان و جوانان تیم تیراندازی با کمان کشورمان با 

حضور بیش از ۱۴۰ کماندار در سایت آزادی برگزار شد.

رقابت بیماران خاص چهارمحال در مسابقات جهانی
رییس هیئت ورزش بیماران خاص و پیوند اعضای چهارمحال و بختیاری گفت: رقابت ورزشکاران 
بیماران خاص چهارمحال و بختیاری در مسابقات جهانی ۲۰۲۱ آمریکا از هفتم خرداد ماه آغاز شده 
است و تا ۱۴ خردادماه ادامه خواهد داشت.محترم مردانیان افزود: پنج ورزشکار گروه پیوند اعضای 
استان به صورت مجازی در مســابقات جهانی ۲۰۲۱ آمریکا به رقابت می پردازند.مردانیان اضافه 
کرد: در این رویداد جهانی، الهام نجفی، زهره اکبری، لطف ا...امانی و محســن محمدی با مربی 
گری داریوش صمیمی در رشــته پیاده روی پنج کیلومتر حضور دارند.وی اظهار داشت: همچنین 
سلمان محمدخانی دیگر ورزشکار پیوند اعضای اســتان در این دوره از مسابقات جهانی در رشته 
دوچرخه سواری جاده به مصاف حریفان می رود.مردانیان ادامه داد: رقابت های دوچرخه سواری 

جاده نیز در مسافت پنج کیلومتری در این دوره از مسابقات برگزار می شود.

»آذر شاکریان« قهرمان رقابت های دارت کشور شد
در این دوره از مسابقات دارت کشور، آذر شاکریان از چهارمحال و بختیاری رتبه اول، سیده سمیرا 
موســوی از اســتان زنجان رتبه دوم و الهام ترکیان و بهیه هادی به صورت مشترک از استان های 
اصفهان و کردستان رتبه سوم را کسب کردند.آذر شاکریان، از آغاز شــیوع بیماری کرونا تا به حال 

قهرمان ۱۰ دوره از مسابقات دارت به صورت برخط، در سطح کشور شده است.

آغاز فراخوان واگذاری مجوز فعالیت مرکز شبانه روزی 
بیماران روانی

مدیرکل بهزیستی چهارمحال و بختیاری گفت: مجوز فعالیت مرکز شبانه روزی توانبخشی و درمانی 
غیر دولتی بیماران روانی مزمن شهرستان شهرکرد، بدون تعهد پرداخت یارانه به متقاضیان واگذار 
می شود.نرگس عسگری افزود: اشخاص حقیقی و حقوقی دارای شرایط می توانند تقاضای خود 

را حداکثر تا پانزده روز پس از انتشار فراخوان به اداره بهزیستی شهرستان شهرکرد تحویل دهند.

حمایت بیمه های اجتماعی از 2 هزار و 135 مددجوی چهارمحال 
مدیرکل کمیته امــداد چهارمحال و بختیاری گفت: ۲ هزار و ۱۳۵ مددجوی اســتان تحت حمایت 
بیمه های تامین اجتماعی و روستایی عشایری هستند.جاســم محمدی ضمن تاکید بر اهمیت 
بهره مندی مددجویان از خدمات بیمه های تامین اجتماعی و روستایی و عشایری افزود: مددجویان 
دارای شــرایط در راســتای بهره مندی از این خدمات توســط مددکاران به کارشناسان حمایت و 
ســامت خانواده معرفی می شــوند.محمدی اضافه کرد: از این مجموع ۱۱۴۶ نفر تحت حمایت 
بیمه تامین اجتماعی و ۹۸۹ مددجوی ساکن روستا های استان نیز تحت حمایت بیمه روستایی 
و عشایر هستند.وی بابیان اینکه حق بیمه مددجویان از ســوی این نهاد پرداخت می شود، ادامه 

داد: مددجویان از تمامی خدمات بیمه های اجتماعی مانند سایر بیمه شدگان بهره مند می شوند.

سودای سرکوب شده بازیگری در استان های کوچک کشور

آموزشــگاه های بازیگری یکی از راهکارهایی اســت که می تواند مسیر 
رســیدن به رویای بازیگری را در استان های کوچک کشــور هموار کند، 
عموما افرادی که در پایتخت  ساکن هســتند و سودای بازیگری در سر 
دارند، می توانند از محضر اســاتید بزرگ بازیگری که تصاویرشان بر سر 
در سینماها نقش می بندد برای رســیدن به آرزوی بازیگری بهره ببرند، 
این در حالی است که در شهرستان های کوچک و محروم عاقه مندان به 
حرفه بازیگری در اغلب اوقات از نعمت یک مدرس کارکشته برای آموزش 

بازیگری محروم هستند.
بازیگری، حرفه ای است که باید روی صحنه نمایش به منصه ظهور برسد، 
آموزش بازیگری با دیکته کردن مطالب تئوری ســودمند نیســت، اگر 
هنرآموزان نتوانند آموخته های خــود را روی صحنه نمایش تئاتر و یا در 
جلوی دوربین یک کارگردان پیاده کنند، این آموزش هیچ نتیجه ای در بر 
نخواهد داشت. متولیان هنر سینما، فیلم و سریال باید در رابطه با هدف 

خود یک بازبینی داشته باشند و رسالت خود را مرور کنند.
قطعا اگر در توزیع امکانات فرهنگی و هنری در کشور عدالت برقرار نشود، 
افرادی که سودای بازیگری در سر دارند، اما نمی توانند در شهرهای کوچک 
برای رسیدن به آرزوی خود تاش کنند، امکان دارد برای این کار در دام کار 
چاق کن ها و ... بیفتند و حتی در این راه سرمایه خود را نیز از دست بدهند.

معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامی چهارمحال و 

بختیاری با بیان اینکه به کارگیری هنرآموزان در ساخت فیلم، بستگی به 
میزان تولیدات فیلم در استان دارد، اظهار کرد: متاسفانه تولیدات آزاد در 
استان زیاد نبوده و تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد از هنرآموزان جذب کارهای تولیدی 

در استان می شوند.
شهرام فرجی با اشاره به باال بودن هزینه های ســاخت فیلم، بیان کرد: 
قیمت تجهیزات افزایش یافته است و به خصوص شیوع ویروس کرونا 
سبب شده که اعطای مجوز ساخت فیلم به فیلم سازان به سختی صورت 

بگیرد.
معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامی چهارمحال و 
بختیاری با بیان اینکه باید حمایت مالی از تولیدات فیلم صورت بگیرد، 
یادآور شد: البته حمایت هایی به صورت کشــوری برای ساخت فیلم در 
استان صورت می گیرد، اما کافی نیست. در ابتدای ساخت هر فیلم، یک 
برآورد هزینه صورت می گیرد و تهیه کننده باید از لحاظ مالی شرایط را برای 
ساخت فیلم بسنجد، در هر حال مسئله کمبود حامی مالی برای ساخت 

فیلم در استان وجود دارد.
فرجی خاطرنشان کرد: یکی از کارگردانان بومی چهارمحال و بختیاری 
که ســابقه ســاخت فیلم های مطرح در کشور را داشــته، هم اکنون در 
منطقه بازفت در حال ساخت فیلم اســت، اما سازمان میراث فرهنگی 
استان مســاعدت الزم را با این گروه فیلم ســاز ندارند، باید گفت قدرت 

ریسک پذیری برای حمایت مالی از فیلم ســازی در استان صفر است، 
در حالی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی، مجوز حمایت مالی را صادر 

کرده است.
وی با تاکید بر اینکه کیفیــت فیلم نامه برای در جــذب حامی مالی در 
فیلم سازی موثر است، گفت: گاهی یک فیلم ارزش بین المللی دارد و قرار 
بر این است که در جشنواره های مطرح دنیا نمایش داده شود، بنابراین 

چنین فیلمی ارزش سرمایه گذاری را دارد.
معاون هنری و ســینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامی چهارمحال 
و بختیاری با بیان اینکه مردم اســتان، اهل پذیرش آثار هنری نیستند، 
تصریح کرد: به عبارت دیگر اهالی استان با مقوله هنر بیگانه هستند و هنر 
در سبد خانوار آنان تعریف نشده است، البته اطاع رسانی و تبلیغات الزم 
نیز صورت می گیرد و در طول سال نیز برای افزایش رغبت، جشنواره های 

متعدد در استان برگزار می شود.
فرجی با بیان اینکه هشت آموزشگاه بازیگری در چهارمحال و بختیاری 
وجود دارد، اضافه کــرد: این آموزشــگاه ها به صــورت خصوصی اداره 
می شوند و به دلیل شیوع کرونا، چهار آموزشگاه در سطح استان تاکنون 
تعطیل شده اند. سال گذشته، ســه میلیون تومان کمک باعوض برای 
 ۱۲۷۰ نفر از هنرمندان اســتان که عضو صندوق اعتباری هنر هســتند،

 پرداخت شد.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال 
و بختیاری گفت: بخش خصوصــی برای راه اندازی 
واحد تولیدی کریستال مامین در شهرستان لردگان، 
۱۴ هزار و ۳۳۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری می کند.

سجاد رســتمی افزود: کارخانه کریســتال مامین 
لردگان به عنوان بزرگ ترین واحد در کشــور از لحاظ 
ظرفیــت تولید شــناخته می شود.رســتمی اضافه 
کرد: پتروشیمی لردگان که واحد تولیدی کریستال 
مامین در مجاورت آن راه اندازی می شــود، یکی از 
شــرکت های تابعه گروه پتروشیمی سرمایه گذاری 
ایرانیان اســت که در زمینی به مســاحت ۱۰۰ هکتار 
در بخش فارد شهرســتان لردگان احداث و تجهیز 
شده اســت.وی ادامه داد: طرح کریستال مامین 

با اشــتغال زایی مســتقیم برای ۱۶۰ نفر و ظرفیت 
تولیدی ســاالنه ۴۰ هزار تن در زمینی به وسعت ۲۰ 
هکتار در بخش فارد شهرستان لردگان و در مجاورت 
پتروشیمی احداث می شود.رستمی گفت: این طرح 
هم اکنون در مرحله واگذاری زمین و ثبت ســفارش 
ماشــین آالت قرار دارد و با بهره بــرداری از آن، مواد 
اولیه انواع لمینت ها، روکش ها، پروفیل ها، صنعت 
کاغذ و نساجی، مقاطع پاستیکی، نایلون و نایلکس 
تولید خواهد شد.وی افزود: واحد تولیدی کریستال 
مامین لردگان ۳۶ ماه پس از آغاز عملیات اجرایی 
به بهره برداری می رسد.رستمی همچنین با اشاره به 
فعالیت پتروشــیمی لردگان اضافه کرد: تولید این 
مجتمع اوره و آمونیاک خواهــد بود و ظرفیت تولید 

ساالنه آن بیش از یک میلیون تن اوره و ۷۰۰ هزار تن 
آمونیاک است که بخش عمده ای از آمونیاک تولیدی 
برای تولید اوره در داخل مجتمع مصرف می شــود و 
۷۴ هزار تن بــه صورت مازاد برای عرضه مســتقیم 
به بازار در نظر گرفته شــده است.رستمی گفت: این 
مجتمع به سبب دسترسی مناسب به منابع آب و گاز 
و نزدیکی به سه خط لوله گاز کشور و دارا بودن زمین و 
موقعیت مناسب از نظر تسطیح و انجام امور زیربنایی 

از موقعیت مکانی مطلوبی برخوردار است.

سرمایه گذاری 14 هزار میلیاردی بزرگ ترین واحد تولید 
کریستال مالمین کشور

معاون گردشگری، سرمایه گذاری و تامین منابع میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دســتی چهارمحال و بختیاری گفت: بخش خصوصی برای احداث و راه اندازی دو 
اردوگاه گردشگری در استان سرمایه گذاری می کند که با اجرای این طرح ها در شهرستان های بروجن و کوهرنگ ۶۸ میلیارد ریال سرمایه گذاری و زمینه اشتغال مستقیم 
۲۸ نفر فراهم خواهد شد.فرجام سمیعی  افزود: یکی از این طرح ها اردوگاه گردشگری امامزاده حمزه علی در بخش بلداجی شهرستان بروجن است که بخش خصوصی 
برای اجرای آن ۱۸ میلیارد ریال سرمایه گذاری می کند.سمیعی اضافه کرد: این طرح در زمینی به وسعت ۱۰ هزار مترمربع، زیربنای یک هزار و ۱۶۲ مترمربع و اشتغال زایی 
مستقیم هشت نفر احداث و راه اندازی می شود.وی اظهار داشت: بخش خصوصی همچنین برای احداث اردوگاه گردشگری چما در شهرستان کوهرنگ ۵۰ میلیارد ریال 
سرمایه گذاری خواهد کرد.سمیعی تصریح کرد: این طرح در زمینی به وسعت۱۱هزار و ۷۱۷ مترمربع، زیربنای ۸۸۹ مترمربع و اشتغال زایی مستقیم ۲۰ نفر راه اندازی می شود 
که این طرح های سرمایه گذاری تا سال ۱۴۰۱ تکمیل و بهره برداری خواهد شد.سمیعی افزود: از ابتدای امسال تا کنون، عملیات اجرایی شش طرح جدید در حوزه توسعه 
و تکمیل زیرساخت های گردشگری استان آغاز شده است.وی اضافه کرد: این طرح ها در چشمه صالح جونقان شهرستان فارسان، امامزاده علی ابن احمد روستای دهنو 
شهرستان بروجن، امامزاده عبدا... سورک شهرستان شهرکرد، پارک هزار جریب روستای گندمکار در بخش میانکوه شهرستان اردل و چشمه برم لردگان اجرایی می شود.

خبر روزآغاز عملیات اجرایی 6 طرح جدید در حوزه گردشگری در بام ایران

وز عکس ر

آغاز برداشت 
گل محمدی از 
بوستان های 

شهرکرد
برداشــت گل محمــدی از 
۷۴ هکتــار از بوســتان های 

شهرستان شهرکرد آغاز شد.

10 سال انتظار برای تکمیل تنها طرح پسماند چهارمحال 
رییس اداره طرح و برنامه سازمان صمت چهارمحال و بختیاری گفت: تنها طرح پسماند استان پس 
از ۱۰ سال با جذب سرمایه گذار و استقرار خط تولید با افزون بر ۷۰۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری در 
منصوریه شهرستان شهرکرد تکمیل و آماده بهره برداری شده است.بهنام خسروی افزود: این طرح 
تا یک ماه آینده به صورت رسمی افتتاح می شود.خسروی با اشاره به اینکه این واحدتولیدی ظرفیت 
تفکیک سه هزار و ۴۸۰ تن انواع پسماند را دارد، اضافه کرد: با بهره برداری از این واحد تولیدی ساالنه 
۲۰۰۰ تن انواع فلزات، ۵۰۰ تن کاغذ، ۵۰۰ تن شیشــه، ۵۰۰ تن پاستیک و ۸۰ تن کمپوست شهری 
بازیافت می شود.وی ادامه داد: با راه اندازی تنها کارخانه پســماند استان زمینه اشتغال مستقیم 
۱۶۰ نفر فراهم خواهد شد.خسروی گفت: روزانه در حدود ۷۲۵ تن زباله در چهارمحال و بختیاری 

تولید می شود.

اختصاص 1۷۸ میلیارد ریال برای تکمیل کنارگذر سامان 
مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری با توجه به برنامه دولت برای توسعه زیرساخت ها 
گفت: برای تکمیل عملیات اجرایی طرح کنارگذر ســامان ۱۷۸ میلیــارد ریال اختصاص پیدا کرد. 
حسین علی مقصودی ادامه داد: عملیات اجرایی تکمیل و بهره برداری از این طرح به طول یک  هزار 

متر و عرض ۱۲ متر در حال اجراست و تا ۱۲ ماه آینده تکمیل و بهره برداری خواهد شد.
وی  تصریح کرد: در روند اجرایی طرح تکمیل کنارگذر سامان یک هزار مترمکعب خاک برداری، ۹۰ 
هزار مترمکعب خاک ریزی، چهار هزار و ۲۰۰ مترمکعب ابنیه فنی، ســه هزار مترمکعب اساس و ۶ 
هزار مترمربع قالب بندی احداث و ۳۰۳ هزار کیلوگرم آرماتور و ۱۹۸ هزار متر مربع آسفالت اجرایی 
خواهد شد.فرماندار ســامان نیز گفت: تکمیل و بهره برداری از طرح کنارگذر مرکز این شهرستان از 
خواسته های اصلی مردم منطقه و مسافران و گردشگران ورودی به شهرستان سامان است.کمال 
اکبریان تاکید کرد: با تکمیل و بهره برداری از این طرح ضمن کاهش چشمگیر ترافیک، یک نقطه 
بسیار حادثه خیز در مسیر ارتباطی این مربندی به ســه راهی پل زمانخان حذف و حوادث جاده ای 

کمتر می شود.

۸0 درصد موارد فوتی ناشی از کرونا در افراد مسن رخ می دهد
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد با اشاره به اینکه بیش از ۸۰ درصد موارد فوتی ناشی 
از کرونا در افراد مسن رخ می دهد از مردم خواســت  تماس و مراوده با سالمندان را تا حد امکان 
کاهش دهند چرا که ممکن اســت افراد بی عامت یا ناقل، بیماری را به افراد مسن منتقل کنند و 

باعث افزایش مرگ و میر در این گروه سنی شوند.
فریدون رحمانی  از فوت ۵ نفر دیگر بر اثر ابتا به کرونا در چهارمحال و بختیاری خبر داد و گفت: هم 

اکنون مجموع فوتی های ناشی از این ویروس در استان به هزار و ۸۶ نفر رسیده است.

ایجاد 15 باغچه سالمت در چهارمحال و بختیاری
مدیر جهادکشــاورزی شهرســتان شــهرکرد گفت: به منظور بهبود تغذیه و اصاح الگوی مصرف 
خانوار های روستایی و با محوریت زنان روســتایی، طرح مشترک آموزش و ترویج تغذیه سالم و 
ایجاد باغچه های سامت در این شهرستان اجرا شد.فرهاد رفیعی  افزود: روستا های شمس آباد، 
هرچــگان و مرغملک محل اجرای ایــن طرح بودند که زنان روســتایی از طریــق آموزش عملی 

کارشناسان و فیلم های آموزشی با اصول کشت سبزی و صیفی آشنا شدند.
رفیعی اضافه کرد: در شهرستان شهرکرد، ۱۵ باغچه سامت خانگی به عنوان نمونه و الگوی ترویجی 
ایجاد شده که عاوه بر تولید محصول سالم و بدون آلودگی، از طریق فروش مازاد محصول می تواند 

به درآمدزایی خانوار روستایی هم کمک کند.

اخبار

تامین زمین طرح 
اقدام ملی مسکن در 
چهارمحال و بختیاری

مدیــرکل راه و شهرســازی چهارمحال و 
بختیاری تاکید کرد: تاکنــون برای چهار 
هــزار و ۱۶۱ متقاضی طرح اقــدام ملی 
مسکن در استان حســاب بانکی افتتاح 
شده و بانک مسکن به عنوان بانک عامل، 
پرداخت تسهیات این طرح را در دستور 
کار خــود قــرار داده است.حســین علی 
مقصودی افزود: بــرای اجرای این طرح 
در اســتان ۱۲ هزار و ۳۵۴ نفــر به عنوان 
متقاضی دریافت مســکن ملی ثبت نام 
کرده اند.مقصودی تصریح کرد: قرار است 
برای چهار هزار و ۲۲۱ نفــر در چهارمحال 
و بختیاری مســکن ملی ســاخته شود 
که ایــن آمار بدون احتســاب متقاضیان 

فرهنگی است.
وی یادآور شد: از این تعداد تاکنون چهار 
هــزار و ۷۲ متقاضــی، ســهم آورده خود 
را به مبلــغ یک هــزار و ۶۲۸ میلیارد ریال 
پرداخت کرده اند کــه برای ادامه و تکمیل 
طرح بایــد ۱۴ هــزار و ۶۶۰ میلیارد ریال 
دیگر )بدون احتســاب تسهیات بانکی( 
بپردازند.مدیرکل راه و شهرسازی استان 
اظهار داشــت: هر واحد مســکونی طرح 
اقدام ملی مسکن در این استان بین ۷۵ 
تا ۹۰ متر مربع اســت.وی گفت: به منظور 
اجــرای این طرح به هر واحد مســکونی 
یک میلیارد ریال تسهیات بانکی با سود 
۱۸ درصد و آورده شخصی به طور میانگین 
برابر چهار میلیارد ریال بــرای یک واحد 
مسکونی در دســتور کار است.مقصودی 
تاکید کرد: براساس اباغ جدید وزارت راه 
و شهرســازی، یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون 
ریال تسهیات برای دهک های اول، دوم 
و سوم نیز تصویب شده است. وی افزود: 
در ســایت های طرح اقدام ملی مسکن، 
فضای آموزشــی، مذهبی، بهداشــتی و 
تجاری پیش بینی و در نظر گرفته شــده 
است. چهارمحال و بختیاری ۱۰ شهرستان 

با افزون بر ۹۷۹ هزار نفر جمعیت دارد.

در ابتدای ساخت هر فیلم، یک برآورد هزینه صورت 
می گیرد و تهیه کننده باید از لحاظ مالی شرایط را برای 
ساخت فیلم بسنجد، در هر حال مسئله کمبود حامی 

مالی برای ساخت فیلم در استان وجود دارد

بام ایران

خبرخوان
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 هشدار  مدیریت بحران اصفهان
 نسبت به افزایش غرق شدگی در استخرها 

مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان نســبت به احتمال افزایش غرق شدگی در استخرهای 
کشاورزی و باغی و سدهای مخزنی در استان هشدار داد و از مردم خواست تا به توصیه های ایمنی در 
این زمینه توجه کنند.منصور شیشه فروش افزود: با توجه به گرم شــدن هوا و همچنین خشک بودن 
بستر زاینده رود، تمایل مردم برای آب تنی در استخرهای ذخیره آب کشاورزی و باغی و سدهای مخزنی 
افزایش می یابد که با توجه به تجربه سال های قبل الزم است مراقبت های الزم در این زمینه صورت گیرد.

وی با بیان اینکه از ابتدای سال تا کنون ۲ حادثه غرق شدگی در استخر باغ ها در استان اصفهان گزارش 
شده است، اظهار داشــت: روز جمعه نیز یک جوان ۱۷ ساله در محل سد مخزنی خمیران در شهرستان 
تیران و کرون بر اثر حادثه غرق شدگی جان باخت.شیشه فروش با اشاره به اینکه سال گذشته ۲۴ نفر بر 
اثر حادثه غرق شدگی در استخرهای کشاورزی و مخازن سدها در استان اصفهان جان باختند، اضافه 
کرد: اطالع رسانی به مردم و اقدامات پیشگیرانه نقش موثری در کاهش آمار تلفات غرق شدگی خواهد 
داشــت.وی با تاکید بر اینکه مالکان استخرهای ذخیره آب کشــاورزی و باغی مکلف به ایمن سازی 
استخرها، قرار دادن حفاظ، طناب و نردبان و نصب تابلوی هشدار شنا ممنوع هستند، گفت: با توجه به 
اینکه بیشتر استخرهای کشاورزی، لغزنده هستند از مردم می خواهیم که از نزدیک شدن به آنها و سایر 

منابع آبی غیر ایمن پرهیز کنند.

معاون پیشگیری بهزیستی استان اصفهان خبر داد:

فعالیت ۸۷ مرکز اقامتی برای خدمت به متقاضیان ترک اعتیاد
معاون پیشگیری بهزیستی استان اصفهان با اشاره به اجرای سه طرح جمع آوری معتادان متجاهر در 
سال گذشته گفت: در مجموع ۸۷ مرکز اقامتی )کمپ ترک اعتیاد( در استان برای ارائه خدمات حمایتی 
به معتادانی که قصد ترک اعتیاد دارند، فعالیت می کنند.علی اکبر ابراهیمی با بیان این که در میان معتادان 
جمع آوری شده هیچ موردی از فوت به دلیل کرونا نداشتیم، اظهار کرد: در سال گذشته سه طرح جمع 
آوری معتادان متجاهر را با کمک نیروی انتظامی اجرا کردیم که در میان آنها اشخاص مبتال به ویروس 
کرونا را قرنطینه کرده و معتادانی که عالئم شدید داشتند به دانشکده علوم پزشکی اصفهان ارجاع دادیم.

وی در رابطه با دسترسی معتادان به مواد مخدر، افزود: متادون تنها در مراکز ماده ۱۵ با مجوز بهزیستی و با 
نظارت پلیس مبارزه با مواد مخدر و دانشکده علوم پزشکی دانشگاه اصفهان بین معتادان توزیع می شود 
و برای توزیع توسط داروخانه ها مجوزی داده نشده است.معاون پیشگیری بهزیستی استان اصفهان 
ادامه داد: سه موبایل سنتر در سطح شهر اصفهان وجود دارد که آنها موظفند با جمع آوری اطالعات درباره 
معتادان و ردیابی آن ها، اقالم بهداشتی و دارو به دست معتادانی که سخت دسترس هستند و به مراکز 
ترک اعتیاد مراجعه نمی کنند برسانند که این موبایل سنترها شامل مناطق شمال اصفهان، متشکل از ملک 
شهر، برخوار و شاهین شهر، دیگری در لنجان و فوالد شهر و آخرین آنها در خمینی شهر که شامل خمینی 

شهر، خیابان امام خمینی، حصه و زینبیه، مهرنجان و فالورجان می شود.

تجهیز مرکز شتاب دهنده فناوری اطالعات دانشگاه آزاد اصفهان
صندوق پژوهش و نوآوری استان با جذب سرمایه ۶ میلیارد ریالی، مرکز شتاب دهنده تخصصی را تجهیز 
کرده است.رییس سرای نوآوری فناوری اطالعات و ارتباطات دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان گفت: این مرکز 
شتاب دهنده تخصصی در فضایی هزار و ۴۰۰مترمربعی با مشارکت دانشگاه، نظام صنفی رایانه استان و 
صندوق پژوهش و فناوری استان راه اندازی و تجهیز شده است.فرساد زمانی گفت: برای تبدیل فناوری به 
ثروت و تجهیز مرکز شتاب دهنده فناوری اطالعات دانشگاه آزاد تا کنون ۹تفاهم نامه همکاری با شرکت های 
حوزه فناوری اطالعات منعقد شده اســت.وی از روابط اقتصادی و همکاری علمی و دانش بنیان سرای 
نوآوری فناوری اطالعات و ارتباطات واحد اصفهان با بنگاه های اقتصادی و مراکز تولیدی خبر داد و گفت: 

شرکت سرمایه گذاری خطرپذیر نیز در مرکز شتاب دهنده تخصصی مستقر شده است.

طی روزهای اخیر در برخی از استان ها مواردی از بروز سرخک  گزارش  شده، هر چند در اصفهان هنوز این بیماری تایید نشده است؛

ردپای سرخک

طی دو هفته اخیر شایعاتی مبنی بر شیوع  مرضیه محب رسول
سرخک در برخی از مناطق ایران به گوش 
می رسد. در حالی که متولیان وزارت بهداشت می گویند برخی از خانواده 
ها به دلیل نگرانی از شیوع کرونا به مراکز بهداشتی مراجع نکرده و واکسن 
های کودکان به خصوص سرخک عقب افتاده ،مواردی از ابتالی کودکان 
به این بیماری در برخی از استان ها گزارش شده است. هر چند این موارد 
به حدی نیست که بتوان آن را نوعی شیوع سرخک قلمداد کرد؛ اما نگرانی 
ها از طغیان این بیماری در شــرایطی که گفته می شد سرخک در کشور 
ریشه کن شده به صورت جدی مطرح شده است. طی روزهای گذشته 
دکتر»سیدمحسن زهرایی« متخصص بیماری های عفونی و رییس اداره 
بیماری های قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت هشدار داده است: 
۲۴ بیمار مبتال به سرخک طی ماه های اخیر در کشور شناسایی شده و در 
صورت رعایت نکردن نکات بهداشتی این بیماری می تواند در کشور شایع 
شود.به خانواده هایی که واکسیناسیون فرزندان آنان کامل نشده توصیه 
می شود برای دریافت واکسن فرزندان شان به مراکز بهداشت و درمان 
مراجعه کنند. در همین زمینه رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر 
وزارت بهداشت در نامه ای به معاون بهداشت دانشگاه ها و دانشکده های 
علوم پزشکی و خدمات بهداشــتی درمانی خواســتار ارتقای پوشش 
واکسیناسیون واکسن های روتین در تمامی مناطق شد.گویا در این نامه 

نسبت به طغیان بیماری »سرخک« با توجه به افزایش روزافزون موارد 
تایید شده سرخک هشدار داد و نوشت که ۲۵ بیمار مبتال در استان  های 
سیستان و بلوچستان، خراســان رضوی، هرمزگان، تهران و آذربایجان 
شرقی شناسایی شدند. رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت 
بهداشت، خواستار اجرای واکسیناســیون های »روتین« کشور از جمله 
واکسن سرخک شــد تا در تمامی مناطق اقدام کرده به نحوی که هیچ 

کودکی تاخیر در دریافت واکسیناسیون نداشته باشد.
در بخش دیگری از این نامه رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیردار 
وزارت بهداشت، بر بررســی کیفیت واکسیناسیون از نظر نحوه نگهداری 
واکسن، آماده سازی و تزریق صحیح و همچنین شناسایی مناطق پرخطر 
و اقدامات الزم در بیماریابی و واکسیناسیون تکمیلی تاکید شده است.

محمدمهدی گویا تاکید کرده اســت: »شناسایی سریع موارد مشکوک 
بیماری با هشیار کردن مطب ها و پزشکان و کادر مراکز درمانی سرپایی 
و بســتری در اولویت قرار گیرد و چنانچه موارد بستری در بیمارستان ها 
مشاهده شد نسبت به جلوگیری انتقال بیمارستانی از طریق جداسازی 
بیماران، واکسیناسیون تکمیلی پرسنل و موارد در معرض تماس اقدام 
شود.« متخصصان عفونی می گویند واکسینه نکردن به موقع کودکان به 
بهانه کرونا و ترس از مراجعه به مراکز بهداشتی و همچنین سخنان  جعلی 
گروه های ضد واکسن سالمت آنها را به لبه پرتگاه خواهد برد. آنها تاکید 

می کنند  واکسیناســیون MMR علیه این بیماری طی ۱۲ و ۱۸ ماهگی 
نباید به تاخیر بیفتد. تب باال، ســرفه، آبریزش بینی، چشم های قرمز و 
ورم ملتحمه و بثورات جلدی ۳تا ۵ روز پس از شروع عالئم از نشانه های 
بیماری سرخک اســت. ردپای بیماری ســرخک عالوه بر استان های 
مرزی هرمزگان، سیستان و بلوچســتان، آذربایجان شرقی و خراسان 
رضوی همچنین در نقاط مرکزی کشور هم دیده شده، در اصفهان اما هنوز 
مسئوالن علوم پزشــکی وجود این بیماری را تایید نکرده اند. هر چند به 
گفته مدیر مرکز بیماری های واگیر مرکزبهداشت استان اصفهان ،برخی 
از موارد مشکوک گزارش شــده است. رضا فدایی ســرخک را به دلیل 
واکسیناســیون مطلوب، یک بیماری کمیاب برشمرد و گفت: البته این 
بیماری ممکن است در مکان های حاشیه ای، اتباع بیگانه و افرادی که 
واکسن دریافت نکرده بوده اند، مشاهده شود.رضا فدایی افزود: امسال، 
هیچ مورد قطعی از سرخک گزارش نشــده و جواب آزمایش چند مورد 

مشکوک هنوز مشخص نشده است.
به نظر می رسد با وجود  پوشش باالی واکسیناسیون در شهرهای بزرگ 
حاال عالوه بر مناطق حاشیه ای و استان های جنوبی این بیماری در حال 
سرایت به استان های مرکزی است.طی روزهای اخیر مواردی مشکوک 
در البرز و تهران گزارش شــده اســت، هر چند هنوز مسئوالن می گویند 

خطری جدی کودکانی که واکسن زده باشند را تهدید نمی کند.

ردپای بیماری سرخک عالوه بر استان های مرزی 
هرمزگان، سیستان و بلوچستان، آذربایجان شرقی و 
خراسان رضوی همچنین در نقاط مرکزی کشور هم دیده 
شده، در اصفهان اما هنوز مسئوالن علوم پزشکی وجود 

این بیماری را تایید نکرده اند

با مسئولان جامعه

مدیر پرســتاری دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان با 
اشــاره به فشــارهای روحی و روانی پرستاران طی 
بیماری کووید۱۹، گفت: حمایت از پرستاران مقطعی 
و ناکارآمد بوده و باید توجه داشته باشیم بعد از کووید 
هم جمعیت نیازمند مراقبت  وجود خواهد داشت.

شیما صفازاده ، با اشاره به فشارهای روحی و روانی 
پرستاران طی بیماری کووید۱۹ و این که در کوتاه مدت 
و بلند مدت باید تاوان آن را بدهیم، ادامه داد: از دست 
دادن بیمار کووید برای پرســتار ما باعث استرس و 

ناراحتی می شود و حس درماندگی در پرستار ایجاد 
می کند و این آزار دهنده ترین حس ها اســت که در 

کوتاه مدت و بلند مدت باید تاوان آن را بدهیم.
صفا زاده گفت: باید توجه داشت عمال برای سیستم 
پرســتاری دور کاری ممکن نیســت هیچ بینابینی 
نداریم فقط کنار بالین اســت، ولی بــه روش های 
دیگر در زمان هایی که بیمــاری افت پیدا می کرد ما 
می توانســتیم از کاهش ســاعات کاری کمی برای 
جبران فشارهایی که بر پرســتار وارد شده استفاده 

کنیم؛ اما اجرای آن متوقف شد.
رییس هیئت مدیره نظام پرستاری اصفهان، افزود: 
حمایت های روانی بســیار اهمیت دارد این که برای 
پرستاران فرصت بگذاریم و وزارتخانه هم باید توجه 

ویژه داشته باشد و مشــاوره هم بگذارد.عضو هیئت 
علمی گروه پرســتاری مراقبت های ویژه دانشکده 
پرستاری دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان، گفت: 
ابتدای بحران کووید وزارتخانه برای تمام کارکنانی که 
در این بحران مشغول کار بودند پاداشی تحت عنوان 
پاداش کووید همچنین کاهش ساعت کاری در نظر 
گرفتند، یعنی پرستار که در بیمارســتان کووید بود 
می توانست یا از کاهش ساعت کاری استفاده کند و 
یا اگر شیفت ها را کامل می آمدند در عوض اضافه کار 
دریافت می کردند.وی تصریح کرد: این پاداشی که 
وزارتخانه در نظر گرفته بود فقط تا آذرماه اجرا شــد 
و از دی ماه ۹۹ نه کاهش ساعت کاری داشتیم و نه 

پاداش کرونا.

رییس هیئت مدیره نظام پرستاری اصفهان:

حمایت از پرستاران مقطعی و ناکارآمد بود

رونمایی از 50 
دستگاه خودروی 
امداد آتش نشانی 

اصفهان
در هشــتاد و دومیــن برنامه 
»هر یکشنبه، یک افتتاح« از 
۵۰ دســتگاه خودروی امداد 
سبک و سنگین آتش نشانی 

اصفهان رونمایی شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان تشریح کرد:

 جزئیات عملیات دستگیری 2 سارق مسلح 
در یکی از خیابان های اصفهان

جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: ســارقان مسلح در یکی از خیابان های اصفهان 
با عملیات بهنگام و تخصصی پلیس دستگیر شدند.ســرهنگ محمدرضا هاشمی فر با اشاره به 
جزئیات تیراندازی در یکی از خیابان های شهر اصفهان اظهار داشت: حدود ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه 
صبح، ماموران واحد گشت انتظامی شهرســتان اصفهان با اعالم مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ از 
وقوع سرقت مسلحانه در یکی از مناطق شهر اصفهان مطلع و بالفاصله در محل حضور یافتند.وی 
با بیان اینکه بر اساس گزارش اولیه دو نفر با ترفندی خاص وارد منزل یکی از شهروندان شده و 
با تهدید اسلحه، خودرو و گوشی تلفن همراه وی را به سرقت برده و از محل متواری شدند، افزود: 
پس از اطالع از موضوع، بالفاصله طرح مهار در دســتور کار قرار گرفت.جانشین فرمانده انتظامی 
اســتان اصفهان تصریح کرد: کارآگاهان پلیس آگاهی و ماموران پلیس مرکز استان با اشرافیت 
اطالعاتی و هوشــمندی باال و هم افزایی با یکدیگر در کمترین زمان ممکن پس از وقوع سرقت 
سارقان مسلح را در خیابان ابوالحسن اصفهانی شناســایی و پس از چندین بار اخطار به آنان با 
استفاده از قانون به کارگیری سالح به سمت آنها تیراندازی کردند و در نهایت هر دو متهم با اقدام 
ضربتی ماموران دستگیر شدند.سرهنگ هاشــمی فر با بیان اینکه یکی از سارقان در درگیری با 
ماموران مجروح شــد که بالفاصله به بیمارســتان منتقل و تحت درمان قرار گرفت، گفت: در این 
عملیات یک قبضه کلت جنگی به همراه خشاب پر از فشنگ و اموال به سرقت رفته توسط سارقان 

کشف شد که اموال مسروقه پس از طی مراحل قانونی به مال باخته مسترد خواهد شد.

 قطع دست راننده »ام وی ام«
 به دلیل تخطی از سرعت مطمئنه

رییس پلیس راهور اســتان اصفهان از قطع دســت راننده »ام وی ام« به دلیل تخطی از سرعت 
مطمئنه خبر داد.سرهنگ محمدرضا محمدی با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی شهر اصفهان 
اظهار داشت: با توجه به کاهش محدودیت ها، ترافیک در سطح شهر اصفهان مشاهده می شود.

وی با بیان اینکه طرح زوج و فرد نیز در هسته مرکزی شهر از اول خرداد اجرایی شده است، اضافه 
کرد: از شهروندان درخواست داریم نسبت به اجرای این طرح توجه بیشتری داشته باشند.رییس 
پلیس راهور استان اصفهان در ادامه به افزایش سرعت در برخی از بزرگراه های اصفهان اشاره کرد 
و گفت: به دنبال این تخلف، شاهد اتفاق ناگواری بودیم.وی با بیان اینکه ساعت ۱۱ و ۳۰ دقیقه روز 
گذشته برخورد یک دستگاه سواری »ام وی ام« با گاردریل های کناری رو گذر پل شهید چمران و 
برخورد با خودروی تاکسی گزارش شد، ابراز داشت: متاسفانه در این حادثه به دلیل شدت باالی 
تصادف دست راننده خودروی »ام وی ام «که فرد مذکر ۳۰ ســاله بود، قطع شد.رییس پلیس 
راهور استان اصفهان ادامه داد: علت این تصادف تخطی از سرعت مطمئنه از جانب راننده سواری 

»ام وی ام« توسط کارشناسان پلیس راهور تشخیص داده شد.

کشف 11۸ کیلوگرم تریاک از منزل مسکونی
بیش از ۱۱۸ کیلوگرم تریاک از یک منزل مسکونی در اصفهان کشف و توقیف شد.رییس پلیس 
مبارزه با مواد مخدر استان گفت: با اطالع ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر غرب تهران از دپوی 
محموله ای افیونی در منزلی مسکونی واقع در خیابان ارغوانیه شهر اصفهان ،  پیگیری این موضوع 
به پلیس مبارزه با مواد مخدر اصفهان اعالم شد.سرهنگ غالمحسین صفری افزود: در بازرسی از 
این منزل مسکونی ۱۱۸ کیلو و ۷۶۵ گرم تریاک کشف شد.وی گفت: یک دستگاه کامیون کشنده 

هوو هم توقیف شد و دو سوداگر مرگ نیز دستگیر شدند.

وز عکس ر

خبر روزاخبار

 مدیرعامل ستاد دیه استان 
مطرح کرد:

کسبه اصفهان برای آزادی 
زندانیان جرائم غیرعمد 

همکاری می کنند
مدیرعامل ســتاد دیه اصفهان از امضای 
تفاهم نامه همکاری این ســتاد با رسول 
جهانگیــری، رییس اتاق اصناف اســتان 
خبــرداد و گفت: کســبه اصفهــان برای 
 آزادی زندانیان جرائــم غیرعمد همکاری 

می کنند.
اســدا... گرجی زاده با اشــاره بــه انعقاد 
تفاهــم نامه ســتاد دیه اســتان اصفهان 
و اتاق اصناف این اســتان اظهار داشــت: 
در راســتای توســعه زمینه های همکاری 
مشترک و اســتفاده بهینه از ظرفیت های 
موجود، تفاهم نامه ای برای آزادی زندانیان 
جرائم غیر عمد عضو اتحادیه های صنفی 
و مشــاغل مرتبط بیــن اتــاق اصناف و 
اتحادیه های صنفی مرکز استان اصفهان 

منعقد شد.
وی افزود: همــکاری، ترغیب و تشــویق 
اعضــای اتحادیه ها و صاحبان مشــاغل 
اصناف و کسبه از طریق اتاق اصناف برای 
مشارکت در آزادی زندانیان جرائم غیرعمد 
که بیش از حبــس در صنــوف همگن و 
مشــاغل مرتبط بــا اتحادیه هــا فعالیت 
داشــته و در پی بــروز مشــکالت مالی 
محبوس شــده آند از جمله مفاد مهم این 

تفاهم نامه به شمار می آید.
مدیرعامل ســتاد دیــه اصفهــان یادآور 
شــد: این ســتاد موظــف اســت افراد 
و کســبه بازاری که به دالیــل جرائم غیر 
عمد در زندان به ســر می برنــد و معرفی 
آنان بــه اتاق اصناف، جهــت همکاری در 
 آزادسازی زندانیان مشارکت فعال داشته 

باشند.
گرجــی زاده در پایــان گفــت: تشــکیل 
کمیته های صلح و ســازش در اتحادیه ها 
جهت برگزاری جلسات فی مابین شکات 
به منظور گذشت و اخذ آزادی از دیگر موارد 

مهم است.

مدیر بهداشت محیط مرکز بهداشت استان:

امکان فعالیت تاالرها با 30 درصد ظرفیت وجود دارد
مدیر بهداشت محیط مرکز بهداشت استان اصفهان در خصوص بازگشایی تاالرها در وضعیت نارنجی و شروع فعالیت آن ها، اظهار کرد: تاالرهای پذیرایی در وضعیت 
نارنجی با ۳۰ درصد ظرفیت و رعایت تمام پروتکل های بهداشتی مقابله با شیوع کرونا و حداکثر زمان دو ساعت اجازه فعالیت دارند و در وضعیت زرد می توانند 

با ۵۰ درصد ظرفیت و حداکثر دو ساعت فعالیت داشته باشند و فعالیت در غیر این صورت تخلف محسوب می شود.
میرجهانیان با اشاره به تخلف برخی تاالرهای پذیرایی در اصفهان، ادامه داد: در مکاتبه ای با استانداری اعالم شد که به عنوان دستگاه ذی ربط به این صنف شرایط 
فعالیت را اعالم کند.مدیر بهداشت محیط مرکز بهداشت استان اصفهان با اشاره به نوع پذیرایی تاالرها، خاطرنشان کرد: پذیرایی باید در مناطق و هوای باز تاالرها 
انجام شود و افراد در منطقه سربسته حداکثر دو ساعت حضور داشته باشند.وی با بیان این که هر کدام از تاالرهای پذیرایی که خارج از این دستورالعمل ها عمل 
کند، تخلف کرده است، تصریح کرد: اداره اماکن، معاونت بهداشتی و سازمان صمت با متخلفان برخورد می کند و اگر تاالری تخلف کند بر اساس مصوبات ستاد 

کرونا به مدت دو هفته پلمب خواهد شد.



این فصل از رقابت های لیگ برتر فوتسال با قهرمانی مس سونگون پایان یافت تا الله های نارنجی فوتسال در کسب قهرمانی پوکر کنند و چهارمین سال متوالی 
جام قهرمانی را باالی ســر ببرند. در جمع نارنجی پوشان فرهاد فخیم فوتسالیســت باتجربه به عنوان کاپیتان حضور دارد.بدون شک یکی از ارکان اصلی مس 
سونگون در کسب افتخارات پی در پی، فرهاد فخیم بوده که در این فصل با ۳۶ سال ســن بهترین عملکرد را به ثبت رساند. همین افتخارات باعث شده تا او به 
خوبی بتواند در دل هواداران فوتسالی جا خوش کند.بازیکن با اخالق فوتسال، ۱۶ سال است که در زمان عقد قرارداد شرط جالبی برای تیمش می گذارد. فخیم 
هر سال شرط می کند باید محرم کربال باشد.فرهاد فخیم در برنامه زنده»سالم صبح بخیر « در پاسخ به ســوال مجری مبنی بر اینکه در چه زمان هایی به خود 
افتخار کرده و حال خوبی پیدا می کند، گفت: »هر زمان که به سفر کربال می روم بهترین حال خوش به من دست می دهد. االن که این مسیر به خاطر کرونا بسته 

است، بسیار دلتنگ می شوم«.

شرط جالب کاپیتان الله های نارنجی فوتسال برای قرارداد!

دوشنبه 10 خرداد 1400 / 19 شوال 1442 / 31 می 2021 / شماره 3265

کانته:

 به توپ طال فکر نمی کنم
هافبک چلسی قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا را مهم تر از کسب توپ طال دانست.انگولو کانته در 
فینال لیگ قهرمانان اروپا بازی بسیار خوبی را به نمایش گذاشت و عنوان بهترین بازیکن میدان 
را هم به دست آورد.این بازیکن فرانسوی بعد از قهرمانی چلســی گفت: این باور نکردنی است. 
تالش زیادی از خود نشــان دادیم. درطول فصل متواضع بودیم و باید هم خوشحال باشیم و به 
خود ببالیم.کانته با نمایش درخشانی که در چلسی داشته است اکنون یکی از گزینه های کسب 
توپ طال خواهد بود.کانته گفت: از قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپــا لذت خواهم برد و بعد از آن 
خود را آماده یورو  می کنم. به توپ طال فکر نمی کنم و قهرمانی چلسی از همه چیز مهم تر بود.این 
بازیکن فرانسوی در پایان گفت: این قهرمانی نتیجه تالش زیاد ما در طول فصل بود. مزد تالش 

خود را گرفتیم. بسیار خوشحال هستیم و همه بازیکنان شایسته چنین خوشحالی هستند.

همسر »رونالدو« از ماندن CR7 در یووه خبر داد!
جورجینا رودریگز، همســر کریســتیانو رونالدو در خیابان های مادرید دیده شــد و در پاسخ به 
ســوالی در مورد آینده رونالدو دریغ نکرد و گفــت: »او در یوونتوس می ماند.«به نظر می رســد 
کریستیانو رونالدو پس از هزاران شــایعه در مورد جدایی اش از یوونتوس، برای یک فصل دیگر 
در تورین بماند.این در حالی است که طی روزهای اخیر رسانه های ایتالیایی از رفتن این بازیکن 
از یوونتوس خبر دادند و حتی عنوان کردند که ماسیمیلیانو آلگری تمایلی به همکاری با رونالدو 
ندارد.در این بین کریستیانو رونالدو در واکنش به اخراج پیرلو، اظهار نظرهای خوبی درباره مربی 
سابق خود ارائه داد.رونالدو اکنون تمام تمرکز خود را روی یورو گذاشته تا بتواند تیم ملی فوتبال 

کشورش را در این رقابت ها همراهی کند. پرتغال مدافع عنوان قهرمانی یورو است.

هاورتز: 

به رویای دوران کودکی ام رسیدم
ستاره آلمانی چلسی، قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا را رویای دوران کودکی اش دانست و بسیار 
خوشحال است که توانســت به این رویا دســت پیدا کند.کای هاورتز، خرید  گران قیمت چلسی 
سرانجام در یک بازی بزرگ خودی نشــان داد و توانست تک گل آبی پوشان لندنی را در دیدار برابر 
منچستر سیتی به ثمر برساند تا چلسی قهرمان لیگ قهرمانان اروپا شود.او بعد از بازی گفت: واقعا 
نمی دانم چه بگویم. مدت هاست که منتظر چنین لحظه ای هستم. از سن ۶ سالگی رویای قهرمانی 
در لیگ قهرمانان اروپا را دارم. می خواهم از خانواده ام و همه کســانی که برای من زحمت کشیدند 
تشکر کنم. ۱۵ سال برای این لحظه درخشــان صبر کردم و اکنون که به آن رسیدم غرق در شادی 
هستم.سزار آزپیلیکوئتا، کاپیتان چلسی مصاحبه هاورتز را قطع کرد و گفت: او به ستاره آینده چلسی 

تبدیل خواهد شد. هاورتز شب درخشانی را تجربه کرد و شایسته این لحظه خاص است.

»مهدی بن عطیه« از الدحیل جدا می شود
اینگونه به نظر می رســد که دوران حضور مهدی بن عطیه، مدافع مراکشی الدحیل در این تیم قطری به 
پایان رسیده و این مدافع ۳4 ساله در تابســتان پیش رو فوتبال قطر را ترک خواهد کرد.نیکولو اسکیرا 
،خبرنگار معروف ایتالیایی در توئیتر خود با انتشار خبر جدایی مهدی بن عطیه اعالم کرد که این بازیکن 
راهی سوپرلیگ ترکیه می شود. اسکیرا مدعی شد که دو غول فوتبال ترکیه یعنی گاالتاسرای و فنرباغچه 
در پی به خدمت گرفتن مدافع سابق بیانکونری هستند.بن عطیه که فوتبالش را از فرانسه آغاز کرد، سابقه 
حضور در تیم های رم، یوونتوس و بایرن مونیخ را در کارنامه دارد. او در تابستان به عنوان یک بازیکن آزاد می 

تواند تیم آینده اش را انتخاب کند و باید دید از میان گاالتاسرای و فنرباغچه، راهی کدام تیم می شود.

به همت شرکت فوالد مبارکه صورت گرفت؛

ساخت بزرگ ترین پروژه فوتبالی بعد از انقالب اسالمی 
آیین رونمایی از سردیس مرحوم محمود حریری، بنیان گذار باشگاه 
سپاهان و مرحوم محمود یاوری، پیشکسوت این باشگاه عصر  شنبه 
همزمان با روز گرامیداشــت فرهنگ پهلوانی در ورزشگاه نقش جهان 
برگزار شد.رســول کربکندی، حســین چرخابی، رســول برزمهری، 
آرمناک پطروسیان از پیشکســوتان این باشگاه، محمد رضا ساکت، 
محرم نویدکیا، علیرضا مرزبان، محمود کریمی از کادرفنی تیم فوتبال 
بزرگساالن ســپاهان، محمدرضا حســینی بازیکن این تیم و شاگرد 
محمود یاوری در تیم فجرسپاسی، مســعود تابش، منوچهر نیکفر و 
محمد ترابیان از مدیران اسبق باشگاه سپاهان، امیرحسین بانکی پور 
نماینده مجلس و چند تن از مدیران استانی و لشکری در این مراسم 
حضور داشتند.در ابتدای این مراسم به مناسبت روز فرهنگ پهلوانی 

ورزشکاران این رشته به اجرای حرکات این رشته پهلوانی پرداختند.

فوالد مبارکه، نماد عینی مسئولیت های اجتماعی است
  مدیرعامل باشگاه فوالد مبارکه سپاهان در آغاز این مراسم اظهار کرد: 
امروز در تقویم به عنوان روز فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه ای نام 
گرفته است و به همین مناسبت تصمیم به تجلیل و بزرگداشت دو تن 
از چهره های شاخص سپاهان و شــاهین؛ محمود حریری و محمود 
یاوری گرفتیم.محمد رضا ساکت، افزود: در همین راستا سردیس هر 
دو پیشکسوت که شاگردان زیادی را در جامعه فوتبال پرورش دادند، 
در ورزشگاه نقش جهان نصب و برای همیشه به یادگار قرار داده شد.

ساکت در ادامه عنوان کرد: اســتانداردها توسط بزرگ مردان  شرکت 
فوالد مبارکه و مدیران محترم سال های گذشته باشگاه فوالدمبارکه، 
مدیران و معاونین این مجموعه به خدمت ورزش ملی و بین المللی 
کشــور در آمده اما افتخــار ویژه ای بر ســینه ورزشــگاه نقش جهان 
می درخشــد و آن تندیس مرد بــزرگ بین المللی انقالب اســالمی، 
بزرگ مرد مبارزه با تروریســم، قهرمان انقالب بین المللی اســالمی 
شهید سردار حاج قاسم سلیمانی اســت که همچون نگینی در نقش 
جهان برای همیشه به امانت نهاده شده و پیام برادری، تالش، غیرت 
و همت را به ورزشکاران شایسته ما می دهد.مدیرعامل باشگاه فوالد 
مبارکه سپاهان ادامه داد: بسیار خرســندم که به نمایندگی از باشگاه 
فوالد مبارکه ســپاهان همچنیــن از طرف برادر عزیــزم جناب آقای 
مهندس عظیمیان، مدیر عامل متعهد و پرتالش شــرکت فوالدمبارکه 
که نقش اساسی را ایشــان و دیگر مدیران عامل شرکت فوالد مبارکه 
در تکمیل این پروژه داشتند؛ در این مراســم حضور دارم و اکنون نیز 
همت کرده اند تا بتوانند با کمک اداره کل ورزش و جوانان قسمت های 

دیگر این دهکده را کامل کنند.بنابرابن  به نمایندگی از ایشان، معاونین 
و مدیران ارزشمند شرکت فوالد مبارکه، اعضای هیئت مدیره باشگاه 
فــوالد مبارکه ســپاهان، جناب آقایــان لطفی، پزشــک، فخرزاده و 
افضل و تمامی مســئولین و مدیران و معاونین باشگاه فوالد خدمت 
پیشکسوتان و چهره های فرهیخته و خانواده محترم استاد حریری، 
خانواده محترم اســتاد محمود یاوری، صمیمانــه خیرمقدم عرض 
کرده و سپاســگزار حضور آنها هستم. ســاکت افزود: مدیران عامل 
ســابق باشــگاه فوالد مبارکه ســپاهان جناب آقایان هاشم رضایی، 
تابش، ترابیان، نیکفــر، طاهری، باقریان، خلیلیــان، رحیمی، فرود 
احمدی و تاج بدون شک در مسیر موفقیت های مختلف این باشگاه 
نقش برجسته داشــته اند و از حضور جمعی از این عزیزان صمیمانه 

سپاسگزارم. 
مدیرعامل باشگاه فوالد مبارکه ســپاهان به مسئولیت های اجتماعی 
شرکت فوالد مبارکه اشاره کرد و گفت: فوالد مبارکه اصفهان نماد عینی 
انجام مسئولیت های اجتماعی است. این شرکت در کنار تالش سخت 
برای مبارزه با تحریم، در خط مقدم استقالل اقتصادی قرار دارد و در 

این مسیر به ایفای مسئولیت های اجتماعی نیز می پردازد.
وی افزود: ورزشــگاه ۷۵ هزار نفری نقش جهــان بزرگ ترین پروژه 
فوتبالی بعد از انقالب اسالمی است که با آخرین استانداردها توسط 
مردان بزرگ شرکت فوالد مبارکه و مدیران محترم سال های گذشته 
فوالد مبارکه و مدیران محترم ایــن مجموعه به خدمت ورزش ملی و 
بین المللی کشور در آمده است.ساکت تصریح کرد: در همه گروه فوالد 
مبارکه برای تولید و اســتقالل صنعتی تالش می شود و این مجموعه 
خودکفایی و تولید ملی را هدف قرار داده و توانسته است زیر تیغ شدید 

تحریم ها، ایستادگی کند.
مدیرعامل باشگاه فوالد مبارکه ســپاهان در ادامه اظهار کرد: شرکت 
فوالد مبارکه نماد عینی انجام مســئولیت های اجتماعی اســت. این 
شرکت پشتیبان بزرگ سالمت در سراسر کشور بوده و توانسته است 
اکسیژن تمامی بیمارســتان های اصفهان را که در خط مبارزه با کرونا 
بوده اند؛ تامیــن کند. همچنین حمایــت از ورزش همگانی، آموزش 
و پرورش، آزادی زندانیان جرائم غیرعمــد از دیگر فعالیت های این 

شرکت در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی است.

رییــس کمیتــه ملــی المپیــک گفت: ســازمان 
برنامه ریزی و بودجه قرار است به ۱۵ فدراسیون حاضر 
در المپیک توکیو کمک ویژه کند و در جلســه بعدی 
ستاد عالی بازی ها نیز در مورد پرچمدار تصمیم گیری 
می کنیم. رضا صالحی امیری در مــورد روند انجام 
کارهای کاروان بیان کرد: روند کارهای ما طبق برنامه 
دنبال می شود. تقریبا بیش از ۹۰ درصد برنامه های 
اجرایی در مسیر اقدام و تصمیم گیری است. تعداد 
سهمیه های ما ۶۲ است که هشت خانم داریم و بقیه 
مرد هستند. در خصوص ارز  نیز ارز مورد نیاز را از بانک 
مرکزی تامین کردیم، لباس نیز انتخاب شــده و در 
حال تولید است.وی ادامه داد: زمان اعزام و بازگشت 
تیم ها مشخص شده اســت و در حال نهایی کردن 
بلیت ها هســتیم و به دلیل اینکه به صورت محدود 
امکان اعزام داریم، تعداد پروازها زیاد است و تیم ها 

به صورت جداگانه اعزام می شــوند. در مورد اسکان 
کادرخبــری و همراهان کاروان هــم تعیین تکلیف 
شده اســت.صالحی امیری در مورد کمک مالی به 
فدراســیون ها گفت: برای کمک فدراســیون ها دو 
اقدام انجام دادیم. ۵۰ درصــد بودجه را اختصاص 
دادیم و عالوه بر آن با دعوت از آقای نوبخت و جلسه 
مشترکش با رؤسای فدراسیون های المپیکی، قرار 
شد به ۱۵ فدراســیون حاضر در المپیک توکیو نظیر 
کشتی، والیبال، تیراندازی، تکواندو بسکتبال کمک 
ویژه انجام شود و مقرر شد موضوع توسط وزیر و من 
پیگیری شود. لیست نیازمندی های فدراسیون ها 
که به تایید ما رســیده نیز به نوبخت ارجاع می شود 
تا تامین کنند. تاکنون دولت هیچ کوتاهی نداشــته 
است. براســاس آخرین گزارشــی که از سرپرست 
کاروان داشتم، هیچ چالشی برای حضور فعال کاروان 

در المپیک نداریم.وی در مورد برنامه های فرهنگی 
کاروان تصریح کرد:طی یک هفته اخیر دو جلسه با 
مسئوالن وزارت امور خارجه، کادر سرپرستی و سفیر 
ایران در ژاپن داشــتم تا پیش نیازهــای حضور ما  
بررسی شود. در جلسه اخیر چند برنامه جمع بندی 
شد از جمله برگزاری نمایشــگاه ایران زیبا، نمایش 
فیلم با زیر نویس ژاپنی یا انگلیســی و نمایشــگاه 
صنایع دستی در محل ســفارت. همچنین هدایایی 
در تهران تولید می کنیم و برای دهکده ورزشــکاران، 
خود ژاپنی ها و ایرانیان مقیم ژاپن را  می فرستیم. در 

مجموع هماهنگی های الزم را انجام داده ایم. 

رییس کمیته ملی المپیک:

 به 15 فدراسیون حاضر در المپیک کمک ویژه می شود

خبر روز

 همه راست پاها به تیم ملی دعوت شدند 
غیر از  »رامین رضاییان«!

اسکوچیچ ادعا کرد که دعوت نشدن رامین رضاییان به این دلیل اســت که رامین در فاز تدافعی 
به تیم ضربه می زند. ابتدای حضور دراگان برخی ادعا می کردند رامین رضاییان مشکل اخالقی 
داشته و به دلیل انتشار فیلم های غیر اخالقی از لیست خط می خورد؛ اما پس از این که مشخص 
شد مشکل، اخالقی نیست، اسکوچیچ باز هم رضاییان را به تیم دعوت نکرد. اسکوچیچ ادعا کرد 
که دعوت نشدن رامین رضاییان به این دلیل اســت که رامین در فاز تدافعی به تیم ضربه می زند 
اما وقتی جعفر سلمانی را که خودش در نفت آبادان با او کار کرده و ذاتا یک وینگر راست است را به 
تیم دعوت کرد و در پست دفاع راست مقابل سوریه بازی داد، مشخص شد قضیه فقط مشکالت 

رامین در فاز تدافعی نیست.
 برخی معتقدند اســکوچیچ تحت تاثیر مشــاوره های برانکو ایوانکوویچ، رضاییان را به تیم ملی 
دعوت نمی کند اما طرفداران ســرمربی کروات دالیل را فنی جلوه می دهند.به هر حال با دعوت 
سیامک نعمتی، اسکوچیچ تمام بازیکنان راست پایی که می توانند در پست دفاع راست برای تیم 
بازی کنند را دعوت کرده است. دانیال اســماعیلی فر، صادق محرمی، جعفر سلمانی و سیامک 
نعمتی چهار بازیکنی هســتند که هرکدام می توانند برای تیم ملی در پست دفاع راست به میدان 

بروند.

شوک بزرگ به استقالل؛
 تمام اعضای هیئت مدیره استعفا دادند

در حالی که تمرینات اســتقالل این روزها به دلیل وقفه ایجاد شــده در رقابت هــای لیگ برتر 
تعطیل شده ،یک اتفاق بسیار مهم مدیریتی تمام این باشگاه را در شوک فرو برد.  طبق خبرهای 
رســیده حمیدرضا آصفی، مهدی عبدیان و حجت نظری استعفای خود از حضور در هیئت مدیره 
باشــگاه اســتقالل را تقدیم وزارت ورزش کردند و مدعی شــدند بنا بر دالیلی دیگر شرایط برای 
 ادامه همکاری برای شــان مهیا نیســت. البته ظاهرا وزارتخانه با این کناره گیری دســته جمعی

 مخالفت کرده است. 

 پیگیری اتفاق تلخ در اصفهان با دو شکایت
 از سوی پرسپولیس

 باشــگاه پرســپولیس اعالم کرد با طرح دو شــکایت، در حال پیگیری حمله به اتوبوس حامل 
سرخ پوشــان با نارنجک های دست ساز در اصفهان اســت.تیم فوتبال پرسپولیس طی دو سفر 
اخیر خود به شهر اصفهان و در جریان عزیمت به ورزشگاه محل برگزاری مسابقات با مزاحمت و 

حمله برخی افراد روبه رو شده است.
 در مورد اول این اقدامات باعث تاخیر پرسپولیس در رســیدن به ورزشگاه برای بازی با سپاهان 
و التهاب بین اعضای تیم، قبل از شروع مسابقه شــد. برای بازی با ذوب آهن نیز حمله، رویکرد 
خشــن تری به خود گرفت. با توجه به خطرناک بودن نوع حمله، موضوع به طور جدی از ســوی 
باشگاه در حال پیگیری اســت.بر این اســاس با توجه به خطری که امنیت اعضای تیم فوتبال 
پرسپولیس و مردم عادی را به خطر انداخت، باشــگاه پرسپولیس در وهله اول، شکایتی را برای 
فدراسیون فوتبال جهت رســیدگی در ارکان قضایی آن تنظیم و ارسال کرده است و شکایت دوم 
نیز در شعبه یک بازپرسی فالورجان اصفهان و از دو فردی انجام شد که از سوی نیروی انتظامی، 
به عنوان مسببان حادثه، شناسایی و دستگیر شده اند. به زودی اخبار کامل پیگیری این پرونده 
و آرا و نتایج آن به صورت شفاف و فوری از سوی ارگان های خبری رسمی باشگاه پرسپولیس به 

اطالع اهالی فوتبال می رسد.

مستطیل سبز

سرمربی بسکتبال زنان:

 والیبال با آن همه هزینه 
باخت از ما چه انتظاری دارید؟

ســرمربی تیم ملی بســکتبال ســه نفره در 
واکنش به این انتقاد که فدراسیون برای رفع 
تکلیف تیم را به مســابقات اعزام کرده است، 
گفت: امکان ندارد تیمی با یــک ماه تمرین 
به المپیک بــرود. اردوهای ما از ۱۸ فروردین 
شروع شد و شاید یک ماه و نیم تمرین مفید 
داشــتیم اما تیمی مثل ژاپن کــه می خواهد 
به المپیک برود، بازیکنانش را از ســه سال 
پیش جدا کــرده  و تا جایی که خبــر دارم و با 
مربی ژاپن و اســترالیا حــرف زده ام، ۶ ماه 
در مجموعه ای تمرینات شــدیدی را پشــت 
گذاشته اند و حتی بیرون هم نرفته اند. هدف 
ما از اعزام نه کسب ســهمیه المپیک بود و نه 
رفع تکلیف، تنها موقعیتی بوده که با تالش در 
برگزاری مسابقات داخلی به دست آورده ایم. 
 نیکا بیک لیک لی با بیــان اینکه تیم ایران از 
نظر تاکتیکی و تکنیکی ضعف ندارد، تصریح 
کرد: بازیکنان با مهارتی داریم که مدال جهانی 
شادی عبدالوند در بخش مهارت های فردی 
آن را تایید می کند. شــادی در کنــار ایتالیا و 
فرانسه  مدال می گیرد، معصومه اسماعیل زاده 
پر تکنیک است، نگین رسولی پور شوت های 
ســه امتیازی  فنی ای می زند و دالرام وکیلی 
دو ســال بهترین شوتیست آســیا بود، پس 
ما تکنیک داریم. تنها چیزی که الزم اســت 
و روی آن تاکیــد می کنم، لیگ داخلی ســه 
نفره است. باید بازیکنان دائم مشغول لیگ 
باشند و قهرمان را به مسابقات تعریف شده 
فیبا مثل لیگ ملت ها بفرســتیم تا بازیکنان 
هم در رقابت های داخلی بازی کرده باشــد و 
هم بین المللی. وی افــزود:  بازیکنان ما 4۰ 
سال از عرصه های بین المللی دور بوده اند. اگر 
به دنبال خروج از این قالب هســتیم، باید به 
عرصه بین المللی وارد شویم. شما می بینید 
که تیم والیبال مردان با آن همه هزینه، کادر 
خارجی، بازیکن زیــاد و رویدادهای مختلف 
ســه بر صفر مقابــل ژاپن باخت کــه معادل 
شکست ۲۱ بر 4 ما در سه نفره است. نمی شود 

توقع داشت بلکه باید میدان و فضا داد. 

فوتبال جهان

وز عکس ر

محمد کشاورز ،جانشین 
وحید شمسایی در گیتی 

پسند  شد
هیئت مدیــره باشــگاه گیتی پســند 
برای تعیین ســرمربی فصل آینده این 
تیم تشــکیل جلســه داد و در نهایت با 
محمد کشــاورز کاپیتان پیشــین تیم 
ملی فوتســال که ســابقه و مربیگری 
در گیتی پســند را دارد به توافق رسید.

محمد کشــاورز فصل گذشته سرمربی 
تیم راگای شهرری بود.



دوشنبه 10 خرداد 1400 / 19 شوال 1442 / 31 می 2021 / شماره 3265
نصب بیش از 8 هزار جایگاه تبلیغاتی در سطح شهر

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان با بیان اینکه شــهرداری اصفهان همراه با سایر سازمان 
ها در راستای حضور حداکثری مردم در انتخابات فعالیت می کند، اظهار کرد: تمهیدات شهرداری 
اصفهان  برای برگزاری انتخابات باشــکوه و همچنین آماده ســازی فضای تبلیغاتی برای تمامی 
کاندیداها آغاز شده است.حســین امیری ادامه داد: شــهرداری اصفهان تمهيدات مناسبی برای 
فعاليت های تبليغاتی داوطلبان شرکت کننده در این انتخابات، با هدف توزيع عادالنه فرصت های 
تبليغاتی محيطی، جلوگيری از نازیبایی های بصری و حفظ ســیمای شهری در نظر گرفته است.

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان به تشکیل ستاد ساماندهی تبلیغات انتخاباتی اشاره کرد 
و گفت: با توجه به تاثیر تبلیغات مناسب در حضور بیشتر و با شکوه در انتخابات، شهرداری اصفهان 
نسبت به تشکیل ستاد ساماندهی تبلیغات انتخابات اقدام و تاکنون جلسات مداوم و منظمی در 

این خصوص برگزار کرده است.
وی با اشــاره به نصب بیش از 8 هزار جایگاه تبلیغاتی برای کاندیداهــا تصریح کرد: برای تبليغات 
کاندیداها در تمام مناطق 15 گانه از سوی شــهرداری اصفهان فضای مناسبی در نظر گرفته شده و 
پنل های تبلیغاتی برای تبلیغات انتخاباتی نصب شده است که کاندیداها می توانند از این موقعیت 
برای تبلیغات در چارچوب ضوابط و مقررات اقدام کنند.امیری بیان کرد: شهرداری اصفهان تالش 
می کند به منظور افزایش حضور حداکثری شهروندان در انتخابات از هیچ کوشش و حمایتی دریغ 
نکند که در همین راستا تاکنون بیش از 300 مجوز نصب بنر و داربست تبلیغات انتخاباتی در سطح 
شهر صادر شده اســت.وی افزود: همه متقاضیان نصب بنر انتخاباتی باید به منظور دریافت مجوز 
از طریق فرمانداری اصفهان اقدام کنند و پس از آن شهرداری اصفهان طبق ضوابط و قوانین آماده 

ارائه خدمات به متقاضیان است.
معاون خدمات شهری شــهرداری اصفهان گفت: با توجه به تدارک الزم فضاهای تبلیغاتی توسط 
شــهرداری اصفهان در مناطق 15گانه، ضروری اســت طرفداران نامزدهای انتخاباتی پوسترها و 
عکس های تبلیغاتی را در مکان های مشخص شده نصب کنند.وی ضمن درخواست از نامزدهای 
انتخاباتی برای حفظ و صیانت از اموال عمومی و عدم نصب تبلیغات در فضاهای غیرمجاز افزود: 
شهرداری هزینه های فراوانی برای نظافت و پیرایش شهری و حذف نازیبایی های محیط شهری 
داشته و نصب تبلیغات در مکان های غیرمجاز عالوه بر خسارت به منظر شهری هزینه های سنگینی 
برای شهر دربردارد.امیری با اشاره به آمادگی و هماهنگی صورت گرفته به منظور ایمنی شعبه های 
اخذ رای گفت: در آستانه برگزاری انتخابات ریاســت جمهوری و شورای اسالمی شهر موارد ایمنی 
حائز اهمیت برای رعایت در شعب اخذ رای از طریق سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
اصفهان به فرمانداری اعالم شده است و در صورت درخواست مسئوالن مربوطه اکیپ  های خودرویی 

این سازمان در محل های مهم و پرتردد و شعبه  های شلوغ اخذ رای مستقر خواهند شد.

آغاز مرحله دوم سم پاشی شبانه درختان شهر 
مدیرعامل ســازمان پارک ها و فضای سبز شــهرداری اصفهان گفت: مرحله دوم سم پاشی شبانه 
درختان شهر از هشتم تا بیستم خردادماه ســال جاری از ساعت ۲3 تا پنج بامداد انجام می شود.

فروغ مرتضایی نژاد اظهار کرد: سم پاشی درختان شهر به وسیله دستگاه های سم پاش »توربوالینر« 
انجام می شود؛ این دستگاه ضمن سرعت باالی انجام عملیات در میزان سم مصرفی صرفه جویی 
کرده و کیفیت سم پاشی را تا حد زیادی افزایش می دهد به طوری که سم پاشی در تمام بخش های 

تاج درخت صورت می گیرد.
وی بیان اینکه در مرحله نخست سم پاشــی، حذف تنه جوش و پاجوش درختان )به عنوان محل 
استقرار و تکثیر آفات( انجام شد، افزود: سم پاشی مرحله دوم مربوط به قسمتی از تاج درختانی 
مثل نارون، چنار، زبان گنجشک، بید و اقاقیا و انواع گونه های همیشه سبز مثل درخت سرو است که 
در آن آفات کنه تارعنکبوتی وجود دارد. نوع سموم مرحله دوم به نسبت شرایط آب و هوایی و شدت 

طغیان سموم پیش بینی شده است.

شهردار مطرح کرد:

اصفهان، شهر زندگی است 

شــهردار اصفهان در برنامه متروگردی مدیران شهری و رییس شورای 
اســالمی شــهر اصفهان که به دعوت خیریه حمایت از بیماران آسیب 
نخاعی اصفهان) حانا( و به همراه افراد آســیب نخاعی همزمان با روز 
جهانی افراد دارای معلولیت انجام شد، گفت: حضور در جمع شما بسیار 
شــیرین اســت. ما همه در مقابل حقوق افراد دارای معلولیت وظیفه 
داریم؛ هیچ کس نمی تواند منتی بر معلوالن بگذارد به خاطر اینکه وظیفه 
خود را انجام می دهد. قدرت ا... نوروزی تصریح کرد: ما اگر 11 میلیارد 
تومان در بودجه شهرداری برای مناسب سازی حرکت روان معلوالن در 
شهر در نظر گرفته ایم، یک وظیفه اســت، همچنین دوشنبه گذشته در 
تهران مدیرعامل ایران خودرو دیزل را دعــوت و قرارداد خرید ون های 
ویژه افراد دارای معلولیت را در شرایطی که امکان تامین آنها به سختی 
وجود داشت امضا کردیم، این اقدامات به این علت است که شورای شهر 
و شهرداری در مقابل حقوق شهروندی تک تک شهروندان متناسب با 
وضع حال و شرایط آنها وظیفه دارد. وی با بیان اینکه تشکیل کمیسیون 
اجتماعی شورای شهر، تعیین مشاور شهردار در امور افراد دارای معلولیت 
برای پیگیری مناسب سازی ها، مشاوره های مهندس ابراهیمیان در 
حوزه شهرسازی و ستاد مناسب سازی و پیگیری تردد راحت معلوالن 
در هر جلسه با پلیس راهور بخشی از اقدامات برای حرکت روان معلوالن 

در شهر است، گفت: این اقدامات بخشــی از وظایف ما مبتنی بر اصول 
انسانی، حقوق بشری و شهروندی است.  نوروزی افزود: انسان ها همه 
با هم برابرند اما نــگاه به برخی باید با دیده تبعیض مثبت باشــد، این 
تشخیص برای تبعیض مثبت مهم اســت چراکه تبعیض مثبت ایجاد 
فضایی برای برابر کردن نابرابری ها و در راستای تحقق عدالت است. وی 
بیان کرد: اگر برای هر ایســتگاه مترو آسانسور ایجاد شده، مکان هایی 
ویژه معلوالن تخصیص داده می شود و مناسب سازی همه مسیرهای 
بی آر تی برای آمد و شد افراد دارای معلولیت صورت می گیرد، همه این 
موارد نمونه هایی از تبعیض مثبت است.شهردار اصفهان تصریح کرد: این 
اقدامات راهکاری است تا بتوانیم مسئولیت اجتماعی یک نهاد اجتماعی 
را در مقابل کسانی که استحقاق خدمت دارند، انجام دهیم.  وی با بیان 
اینکه از این جهت تا حدودی احساس آرامش می کنم که از 4 سال پیش 
در راستای رعایت حقوق بشــر در کنار مصوبات شورای شهر و همکاری 
همکاران شهرداری و مشاوران توانستیم این حق را عملیاتی کنیم، گفت: 
این سنگ بنا در شهر نهاده شــده و هیچ کس در هیچ زمانی نمی تواند 
حرکتی خالف این ایده انجام دهد.نوروزی با اشاره به اینکه این مسیر 
باید ادامه یابد و به گونه ای هموار شــود تا هر فردی که از نظر توانمندی 
جسمی دارای مشکل است احساس کمبود نداشته باشد، اظهار کرد: در 

شهر دوستدار کودک باید کودک احساس آرامش داشته باشد، در شهر 
دوستدار ســالمند باید ابزار و زمینه در این شهر به گونه ای باشد تا هیچ 
ســالمندی دچار یأس و ناامیدی نشود، در شهر دوســتدار افراد دارای 
معلولیت نیز باید این افراد احساس کنند که برای برابری با دیگران و بهره 
مندی از امکانات شهری و وسایلی که می تواند او را به هدف برساند، با 
نقصان مواجه نیســتند.  وی افزود: اصفهان شهر زنده و مهیای زندگی 
است و باید زمینه ای را فراهم کنیم تا زندگی برای همه شهروندان روان، 
مداوم و مستمر باشد و این زمینه فراهم شده و یقین داریم برای بهبود 
حرکت معلوالن در شهر این اقدامات تداوم می یابد و نهال کاشته شده 
جوان، تنومند و مثمر ثمر خواهد شد. شهردار اصفهان ابزار امیدواری کرد 
فرهنگسرای معلوالن تا یکی دو ماه دیگر در شهر ایجاد شود. وی گفت: 
حضور مدیران شهری و استانی در برنامه در کنار افراد دارای معلولیت این 
پیام را می رساند که پای حق شــما تا آخر ایستاده ایم تا سرزندگی این 
شهر زنده، برای زندگی شــما هم تداوم یابد و در فضایی شایسته بدون 
دغدغه بتوانید آمد و شد کنید.  در این برنامه، اعضای خیریه حمایت از 
بیماران آسیب نخاعی اصفهان) حانا( برای توجه ویژه مدیریت شهری 
به مناسب سازی مترو، از شهردار و رییس شورای اسالمی شهر اصفهان 

تقدیر کردند.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه حضرت صاحب 
الزمان)عج( در جمــع طالب، نخبــگان و معتمدان 
شهرستان سمیرم با بیان اینکه یکی از مهم ترین مؤلفه 
های قدرت رهبری الهی، قدرتمند، شــجاع، باتدبیر و 
مردمی است گفت: ما از این نعمت به لطف الهی چه در 
زمان امام راحل و چه در زمان مقام معظم رهبری بهره 
مند بوده و هستیم.حجت االسالم رحمت ا...  صادقی، 
دومین مولفه قدرت در نظام اسالمی و هر حکومتی را 
مدیران و فرماندهان آن نظام دانست و تاکید کرد: اگر 
فرماندهان و مدیران یک حکومت گوش به فرمان آن 
رهبر الهی و قدرتمند باشند حرکت آن نظام رو به جلو 

خواهد بود.وی سومین مولفه برای اقتدار یک نظام را 
مردم و امت دانســت و تاکید کرد: اگر در یک جامعه 
مردم از پیروی رهبر الهی سرباز زدند حتی اگر رهبری 
آن جامعه امیر المومنین علیه الســالم باشد، جامعه 
اسالمی متوقف می شود.مسئول نمایندگی ولی فقیه 
در سپاه حضرت صاحب الزمان )عج(با اشاره به وقایع 
تاریخی در زمان امام حسن علیه السالم یادآور شد : 
امام حسن مجتبی علیه السالم در نخیله با سپاه چهل 
هزار نفری داشت دودمان بنی امیه را به باد می داد؛ اما 
با خیانت فرماندهان و مدیران کار به جایی رســید که 
سپاه امام از هم پاشید و حتی امام را ترور کردند.وی 
بگفت:دشمنان چون می دانند مردم ساالری دینی در 
نظام ما حاکم اســت به دنبال نفوذ از طریق انتخابات 
بودند تا انقالب اسالمی را استحاله کنند؛ اما ما باید با 
روشنگری آگاهی ها را افزایش بدهیم .حجت االسالم 

صادقی گفت: آیا اگر فردی از عزیزان ما دچار بیماری 
سختی بود او را رها می کنیم تا بمیرد یا اینکه هر تالشی 
می کنیم تا او بهبود یابد.وی افزود: حال که کشور عزیز 
ما به واسطه ضعف های مدیریتی دچار گرفتاری شده 
باید به دنبال درمان آن باشیم نه اینکه بی تفاوت باشیم 
تا کشور آسیب ببیند.رحمت ا... صادقی گفت: دشمنان 
از طریق رســانه های خود و فضای مجازی به دنبال 
ناامید کردن مردم هســتند و القا می کنند که شرکت 
در انتخابات تاثیری ندارد اما اگر کشور خود را دوست 
داریم باید بدانیم که تنها راه عالج دردهای مزمن کشور 
حضور موثر در انتخابات است.وی با اشاره به سخنان 
مقام معظم رهبری که انتخابات را لیلقه القدر انقالب 
اســالمی می دانند، گفت : همانگونه که در شــب قدر 
مقدرات یک سال انســان رقم می خورد در انتخابات 
مقدرات هشت سال و یا چهار سال کشور رقم می خورد.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه حضرت صاحب الزمان)عج(:

تنها راه عالج دردهای مزمن کشور شرکت در انتخابات است

در شهر دوستدار افراد دارای معلولیت نیز باید این افراد 
احساس کنند که برای برابری با دیگران و بهره مندی 
از امکانات شهری و وسایلی که می تواند او را به هدف 

برساند، با نقصان مواجه نیستند

رونمایی از »رادیو تاکسی«؛ ابزاری برای انتقال فرهنگ شهروندی 
»رادیو تاکسی« با محوریت ارائه مفاهیم شهروندی و تکریم تاکســیرانان با حضور شهردار اصفهان 
افتتاح شــد.برنامه »رادیو تاکســی« با هدف فرهنگ ســازی روابط تاکســیرانان و شــهروندان، 
فرهنگ ســازی اســتفاده از وســایل حمل ونقل عمومی، ارائه اخبار مربوط به تاکسیرانی و آموزش 
تاکسیرانان شــهر اصفهان با همکاری کمیته فرهنگ شهروندی پخش خواهد شد.یکی از مهم ترین 
دغدغه های شهرنشینان اصفهان مسئله ترافیک و مشکالت رفت وآمدهای آنهاست که »رادیو تاکسی« 
سعی در حل و فصل این مشکالت دارد. این برنامه بخش های متنوع آموزشی را در خود جای داده و از 
ویژگی های آن آشنایی مردم با حقوق شان، آشنایی تاکسی داران با مسئولیت ها و وظایف شان و آگاه 
کردن مردم با وظایف سازمان تاکسیرانی و تاکسیرانان است.شنوندگان »رادیو تاکسی« در این برنامه 
شنونده گفت وگو، نمایش و گزارش هایی از سطح شهر هستند، حضور گزارشگران در تاکسی و گفت وگو 
با مسافران و تاکسیرانان از بخش های این برنامه است. رادیو تاکسی هفته ای یک  بار و در مدت ۲0 

دقیقه از طریق فضای مجازی @Taxikhabar )تاکسی خبر( پخش می شود.

تاکسیرانان سفیران فرهنگی شهر اصفهان هستند
قدرت ا... نوروزی، شــهردار اصفهان در این مراسم اظهار کرد: تاکســیرانان سفیران فرهنگی شهر 
اصفهان هستند، چرا که معتقدیم شــهری که مظهر همه زیبایی هاست، سفیران آن نیز باید مظهر 
گفتمان صحیح با مهمانان و مسافران باشند.وی با بیان این که وضعیت تاکسیرانان شهر بهبود یافته 
و تاکسی ها نو شده است، افزود: تمام تالش شهرداری در حوزه تاکسیرانی جلب رضایت رانندگان 
پرتالشی است که از صبح تا شب در شهر فعال هســتند، امیدواریم بعد از شرایط کرونایی شهرمان 
مملو از مسافر باشد.شهردار اصفهان تصریح کرد: تاکسیرانان با مدیریت فرهنگی و گفتمان، اخالق 
و رفتار خوبی که از خود نشان می دهند ثابت می کنند که اصفهان در تمام زمینه ها از جمله فرهنگ، 
صنعت، آموزش، میراث، گردشگری و مهمان نوازی پیشرو است در واقع رانندگان تاکسی، نماینده 
شهروندان هستند که از صبح تا شب حقوق شهروندی را آموزش می دهند.نوروزی خاطرنشان کرد: 
خوشبختانه با اجرای طرح رادیو تاکسی آموزش های خوبی به شهروندان ارائه شده و باب گفت و 
گو باز می شود، مدیریت تاکسیرانی تمام توان خود را به کار گرفته تا رضایت رانندگان تاکسی را جلب 
کند، این همکاری ها می تواند شهر را بهتر از گذشته به جهان معرفی کند.وی گفت: اصفهان یک شهر 
گردشگری است که مظهر همه زیبایی ها به شمار می رود بنابراین رانندگان تاکسی آن در این جایگاه 
رفیع باید نقش خود را به خوبی ایفا کنند، رانندگان تاکسی به عنوان نمایندگان مردم شهر در رابطه با 

جذب گردشگر و جلب رضایت مردم نقش مهمی دارند.

وبیناری برای ما و تکنولوژی
»مســئولیت اجتماعی ما در مقابل تکنولوژی« موضوعی اســت که فرهنگسرای تخصصی رسانه، 
یازدهم خردادماه در قالب وبیناری با حضور مدیر تحقیقات رســانه ای مرکز تحقیقات استراتژیک 
مجمع تشخیص مصلحت نظام به آن می پردازد.فاطمه شفیعی، مدیر فرهنگسرای تخصصی رسانه 
)وابسته به ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شــهرداری اصفهان( با اعالم این خبر گفت: در 
عصر حاضر، فناوری اطالعات و ارتباطات نقشی برجسته پیدا کرده، ارتباطات انسانی و روابط میان 
جوامع، بر اساس خطوط اینترنت و شبکه های اجتماعی پایه ریزی شده و از شبکه های اجتماعی، به 
عنوان قوی ترین رسانه ی اجتماعی بر خط یاد می شود.وی ادامه داد: افراد در مواجهه با شبکه های 
اجتماعی که عرصه  وســیع اطالعات و تکثر منابع اســت، دچار ســردرگمی و اضطراب می شوند و  
والدین، نگرانی های جدی ای درباره تاثیر آن بر آینده فرزندان خود دارند.شفیعی خاطر نشان کرد: 
گر چه گسترش شبکه های اجتماعی باعث شده تا تعامالت اجتماعی و انسانی محدود و ارتباطات 
مجازی جایگزین آن شود، اما مبحث مســئولیت اجتماعی ما در مقابل تکنولوژی، همچنان قابل 
توجه است و هدف ما از برگزاری وبینار »مســئولیت اجتماعی ما در مقابل تکنولوژی« نیز، پاسخی 

به همین نیاز است.

با مسئولان
س: ایمنا

عک

خبر ویژهخبر خوان

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان:

برای نقد مدیریت شهری 
دروغ شاخ دار نگویید!

رییس شــورای اســالمی شــهر اصفهان در 
یکصد و هفتاد و سومین جلسه علنی شورای 
اســالمی شــهر اصفهان افزود: نباید در کنار 
انتخابــات ریاســت جمهــوری، از انتخابات 
مهم شورای شهر و روســتا غافل شد و تحت 
تاثیــر رقابت های ریاســت جمهــوری قرار 
گیرد. علیرضــا نصراصفهانی بــا تاکید بر این 
که نبایــد در برنامه هــای انتخاباتی اهمیت 
نهاد شــوراها از قلم بیفتد، تصریح کرد: آنچه 
در صداوســیما دیده می شــود، پررنگ بودن 
انتخابات ریاســت جمهوری است که طبیعی 
است، اما باید انتخابات شوراها نیز مورد توجه 
باشد؛ شاید در شهری مانند اصفهان که 500 نفر 
نامزد هستند امکان گفت وگو و ارائه برنامه در 
صداوسیما وجود نداشته باشد اما برای بیان 
موضوع کلی این انتخابــات باید بخش هایی 
اختصــاص یابــد.وی ادامــه داد: نامزدها، 
طرفداران و ستادهایشــان با رعایت اخالق و 
حقوق نامزدهای دیگر نبایــد از انصاف خارج 
شده و به دنبال تخریب باشند بلکه باید جهت 
ارائه توانمندی های خود و حزب سیاسی شان 
تــالش کنند.نصراصفهانی خاطرنشــان کرد: 
شایســته اســت در ایام انتخابــات از هر چه 
موجب ترویج بداخالقی در جامعه می شــود 
پرهیز کنیم و نباید در راهی که اعتماد مردم را 
کاهش می دهد گام برداریم زیرا اگر امید را بین 
مردم ترویج ندهیم با مشکل مواجه خواهیم 
شد.وی با انتقاد از کسانی که با اظهارنظرهای 
غیرواقعی خود در شیپور بی اعتمادی می دمند، 
گفت: اگر آمار و ارقامی داده می شــود باید از 
اتقان الزم برخوردار باشد و منتقدان هر سخنی 
را بر زبان جاری نکنند چون ممکن است این 
اظهارات خالف واقع ســبب واکنش افرادی 
شــود که از جزئیات آن اطــالع دارند.رییس 
شورای اســالمی شــهر افزود: آمار مربوط به 
ادعاهایــی که اخیرا مطرح شــده، وجود دارد 
بنابراین اگر قرار اســت مدیریت فعلی را نقد 
کنیم نباید دروغ های شاخ دار مطرح شود، این 

رویه به هیچ عنوان درست نیست.

به همت سازمان تبلیغات اسالمی اصفهان؛

مسابقه مکتب خمینی)ره( برگزار می شود
دبیر قرارگاه جهاد کبیر استان اصفهان اظهار کرد: همزمان با ایام ارتحال ملکوتی حضرت امام)ره(، مسابقه مکتب خمینی )ره( برگزار می شود.حجت االسالم 
حسن بابایی،  بیان داشت: این مسابقه از سوی قرارگاه تواصی سازمان تبلیغات اسالمی به مناسبت سالگرد ارتحال حضرت امام )ره( و برگرفته از سخنرانی 
مقام معظم رهبری در مورد هفت اصل گفتمان امام خمینی)ره( است.دبیر قرارگاه جهاد کبیر استان اصفهان  افزود: این مسابقه در هفت قسمت ارائه خواهد 

شد، شرکت کنندگان می توانند پاسخ سواالت را از متن سخنرانی هایی که از نهم تا شانزدهم خرداد در کانال ایتا بارگذاری می شود، استفاده کنند.
وی تصریح کرد: این مسابقه در هفت روز و در هرروز یک اصل از اصول مکتب امام خمینی)ره( در فضای مجازی صوتی منتشر و از متن سخنرانی صوتی سه 

سوال مطرح می شود و شرکت کنندگان پاسخ ها را ارسال می کنند.

مراسم بزرگداشت 
مدیرکل سازمان 
نوسازی مدارس 

استان اصفهان
مراســم بزرگداشــت مرحوم 
ســید مهدی میربــد، مدیر کل 
سازمان نوسازی مدارس استان 
اصفهان که به دلیل ابتال به کرونا 
درگذشت، شامگاه شنبه با حضور 
جمعی از مســئوالن استانی و 

مدیران شهری برگزار شد.

وز عکس ر

عکس: ایمنا
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زمانی که نام تایلند را می شنوید به یاد چه چیزی می افتید؟ 
غذاهای خیابانی معــروف، معابد بودایی یا ســواحل کم 
نظیرش؟ هر چــه که در ذهن تان می گــذرد این موضوع را 
فراموش نکنید که طبیعت تایلند نیــز به همان اندازه ای که 
گشت و گذار در شهر هایش جذابیت دارد می تواند خاطره ای 
فراموش نشدنی برای تان رقم بزند. در این مطلب سری به 
بخش کوچکی از طبیعت تایلند خواهیــم زد و چند مورد از 

زیباترین آبشارهای این کشور را به شما معرفی می کنیم.
 )Thi Lo Su( آبشار تای لو ســو: اغلب آبشار تای لو ســو
به عنوان مرتفع ترین و حجیم ترین آبشــار تایلند شناخته 
می شــود. عالوه بر منظره زیبای این آبشار، حیات وحش 
آمفنگ )Umphang( نیــز ارزش بازدید کردن را دارد. این 
 )Mae klong( آبشار تای لو ســو که از روخانه مای کلونگ
سرچشمه می گیرد، بین 250 تا 400 متر ارتفاع داشته و 450 
متر عرض دارد. یکی دیگر از تفریحات محبوبی که گردشگران 
در این مکان می توانند تجربه کنند، آب تنی در زیر اســتخر 

طبیعی تای لو سو است.
آبشــار اراوان: اگــر مســیرتان به بــه شــهر کانچانابوری 
)kanchanaburi( تایلند افتاد در کنــار بازدید از راه آهن 
مرگ، آبشــار اراوان )Erawan( را فراموش نکنید. آبشار 

7 طبقه ای که در طول جنگل امتداد یافتــه و در ارتفاعات و 
عرض کم سرازیر می شود. مجموعا طول آبشار اراوان 1500 
متر بوده و برای گردشگرانی که عالقه مند به عکاسی هستند 

توصیه می شود.
آبشار بوآ تانگ: شاید بوا تانگ )Bua Thong( بزرگ ترین 
آبشار تایلند نباشد؛ اما در عوض هیچ آبشاری هم شبیه به 
آن نیست. بوآ تانگ که به آبشار چسبناک نیز شهرت دارد در 
مسیری جاری است که سطح آن با سنگ های آهکی بزرگی 
پوشیده شده اســت و جلوه خاصی به  آب  آبشار می دهد. 
آبشار بوآ تانگ در 5 طبقه جاری می  شــود ؛اما در آن جایی 

برای شنا یا آب تنی وجود ندارد.
آبشــار فا چاروئن: یافتن آبشــاری به عظمت و زیبایی فا 
چاروئن کار آســانی نخواهد بود، حتی تایلندی که مملو از 
آبشارهای خروشان است. این آبشــار 97 پله ای چشمان 
شما را مدت ها به خود خیره می کند. کافی است تا به طبقات 
آبشار، ابتدا و انتهای آن نگاهی بیندازید تا زمان را گم کنید. 
آبشــار فا چاروئن در میان کوهســتان های پــارک ملی فا 

چاروئن واقع شده است.
آبشــار مای ســورین: در پارک ملی نامتوک مای سورین 
)Namtok Mae Surin( طبیعــت بــه تنهایی شــما را 

مجذوب خود می کند. اما در این میان یک آبشار 100 متری 
از البه الی درختان، بدون این که با چشــم مشــخص شود 
ابتدای مسیرش کجاست درحال جاری شدن است، همانند 
الماسی روی یک حلقه طالیی رنگ کانون توجهات را به خود 
جذب می  کند. آبشار مای سورین به عنوان یکی از زیباترین 
آبشارهای تایلند شناخته می شــود البته درختان متراکم و 
کوهستان های ســبز اطراف آن هم نقش بســزایی در زیبا 

شدن آبشار ایفا کرده اند.  
آبشــار پی تو گرو: آبشــار پی تو گرو )Pi Tu Gro( شــاید 
رمانتیک ترین مکان در تایلند نباشد، اما به دلیل شکل قبلی 
خود نمادی از عشق و عاشقی است. برای نزدیک شدن به 
این آبشار نیاز به کمی کوه نوردی وجود دارد که همین دلیل 
سبب شــده تا با آبشار خلوت تری ســر و کار داشته باشید. 
پی تو گرو در جنگل آمفنگ و نزدیک به مــرز میانمار واقع 

شده است.
آبشار هائو سووات:  دسترســی به آبشار هائو سووات آسان 
اســت، فیلم ســینمایی The Beach با بــازی لئوناردو 
دیکاپریو در این مکان فیلمبرداری شده و ده های دلیل دیگر 
سبب شده تا هائو سووات )Haew Suwat( آبشاری شلوغ 

و شناخته شده در تایلند باشد. 

آشپزی

عدسی لعاب دار و خوشمزه
مواد الزم : عدس 2پیمانه،  سیب زمینی یک عدد، 

نمک و فلفل و زرد چوبه به مقدار الزم،  روغن یک قاشق 
غذا خوری،رب 2قاشق غذاخوری، پیاز و سیر یک عدد

طرز تهیه عدسی مجلسی: برای تهیه خوراک عدسی، ابتدا عدس را شسته و همراه با 
چند لیوان آب به مدت 2 ساعت آن را خیس کنید.پیاز و سیر را خرد  و با روغن تفت دهید 
تاسبک شود. )اگر دوست ندارید پیاز زیر دندان بیاید می توانید آن را رنده کنید(؛ سپس 

زردچوبه، نمک و فلفل را اضافه کنید و هم بزنید.سیب زمینی نگینی را به آن اضافه کرده و کمی 
تفت دهید. سپس رب را اضافه و تا زمانی که بوی خامی رب از بین برود تفت دهید.حاال عدس 
را داخل قابلمه بریزید و کمی هم بزنید و بگذارید تا کامال بپزد! )اگر می خواهید سیب زمینی 
نریزید، می توانید به جای آن از یک قاشق آرد استفاده کنید.(در صورت تمایل می توانید از 
مقداری قارچ خرد شده نیز استفاده کنید؛ هنگام سرو می توانید از آب لیمو و روغن زیتون 

استفاده کنید و در صورت تمایل به غذا های تند، فلفل بیشتری به آن اضافه کنید.
عدس را چه برای عدسی و چه برای عدس پلو، اگر 24 ساعت قبل از پختن 

آن با مقداری آب خیس کنید در موقع پخته شدن عدس رنگ آن تیره 
نمی شود و نفخ آن نیز گرفته می شود. هرگز به عدسی گوشت 

اضافه نکنید، زیرا عدسی خوراکی است که بدون 
گوشت تهیه می شود.

کشوری با آبشارهای استثنایی و 97 پله ای!

فیلمبرداری »روز های آبی« به پایان رسید »یدو« اکران آنالین می شود
همزمان با پخش 12 قسمت از سریال روز های آبی، فیلمبرداری این 
اثر تلویزیونی نیز به پایان رسید.کار تولید و ضبط سریال »روز های 
آبی« از سال گذشته در شمال کشور استان گیالن آغاز شده بود 
و پخش این سریال نیز همزمان با پایان ماه مبارک رمضان از 
شبکه 5 سیما آغاز شده است.سریال روز های آبی، سریالی شاد 
و خانوادگی است که در 23 قسمت داستان دختری به نام »ساره« 
را روایت می کند که قرار است، با پسری به نام »بردیا« ازدواج کند .

فیلم سینمایی »یدو« که در سی  و نهمین جشنواره فیلم فجر سیمرغ 
کران  بهترین فیلم را گرفت تا چند روز آینده به صورت آنالین ا
می شود.»یدو« که در تعطیالت نوروز امسال از تلویزیون پخش 
شد، سال گذشته در سی ونهمین جشنواره فیلم فجر به نمایش 
درآمد و برنده شش سیمرغ بلورین در بخش های بهترین فیلم، 
بهترین کارگردانی، بهترین فیلم برداری، بهترین صدابرداری، بهترین 
صداگذاری و دیپلم افتخار بهترین بازیگر نقش اول زن شد.

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

مدیرعامل شرکت آبفای استان اصفهان، در نخستین  نشست رابطان و مسئوالن 
روابط عمومی آبفای اســتان اصفهان در ســال جاری، بر اهمیت نقش روابط 
عمومی در نهادینه کردن مدیریت مصرف آب در جامعه تاکید کرد. هاشم امینی با 
بیان این که  در حدود یک دهه است که با بحران کم آبی در کشور مواجه هستیم؛ 
اما هنوز فرهنگ مصرف بهینه آب در جامعه نهادینه نشده، تصریح کرد: باید همه 
قشرها در جامعه مراقب آب باشند که در این میان فعاالن در عرصه روابط عمومی 
باید مبانی مراقبت از آب را به مردم آموزش دهند.وی به نقش فضای مجازی 
در فرهنگ سازی مدیریت مصرف آب در جامعه اشــاره کرد و اظهار داشت: با 
توجه به  گستردگی شبکه های اجتماعی در جامعه باید از این ظرفیت در زمینه 
ارتقای سواد آبی مردم بهره مند شد.مدیرعامل آبفای استان اصفهان با اشاره به 
این که طی چند سال اخیر در زمینه فرهنگ سازی مصرف بهینه آب در جامعه 
اقدامات موثری انجام شده است، خاطر نشان ســاخت: ترویج مصرف بهینه 

آب در جامعه  مختص روز و هفته خاصی نیست بلکه باید در طول سال به شیو 
ه های گوناگون مردم را به این امر مهم ترغیب کرد. امینی، اســتفاده از ظرفیت 
نخبگان را در ترویج مصرف بهینه آب بسیار حائز اهمیت برشمرد و تصریح کرد: 
باید از ظرفیت ائمه جمعه، روحانیون، هنرمندان و دیگر نخبگان جامعه در ترویج 
مصرف بهینه آب استفاده کرد.وی به تشکیل گروه مروجین مصرف آب از سوی 
دفتر روابط عمومی اشاره کرد و اظهار داشــت: به رغم شیوع ویروس کرونا باید 
مروجین، نقش نظارتی خود را به خوبی ایفا کننــد تا از هدر رفت آب جلوگیری 
شــود. مدیرعامل آبفای استان اصفهان افزود: امســال به دلیل کاهش بارش 
ها با تنش آبی مواجه هستیم که به منظور گذر از این بحران همه باید مدیریت 
مصرف آب را جدی بگیرند.در پایان این نشست از مدیران حامی روابط عمومی، 
پیشکسوتان عرصه روابط عمومی  و روابط عمومی های برتر ادارات آبفای مناطق 

خودگردان تقدیر به عمل آمد.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، از توسعه سامانه تلفنی امداد مکانیزه 
194 در سطح اســتان اصفهان خبر داد و گفت:نرم افزار این سامانه  به منظور 
مدیریت الکترونیکی درخواست های مردمی در شرایط مواجهه با حوادث و 

اتفاقات ناشی ازمصرف نا ایمن گاز طبیعی، راه اندازی شده است.
به گزارش روابط عمومی شــرکت گاز اســتان اصفهان، سید مصطفی علوی، 
مدیرعامل این شرکت با اشاره به اینکه مهمترین عملکرد این سامانه، برنامه 
ریزی حضور به موقع نیروهــای امدادی در محل وقــوع حادثه یا تعمیرات 
اضطراری تأسیسات می باشد، افزود: تمامی واحدهای امدادی استان تحت 
سامانه یادشده به صورت متمرکز در خدمت رســانی مستمر به مردم تالش 
می کنند تا خدمات ارائه شده شرکت گاز با کیفیت باال، ایمن، پایدار و در حداقل 

زمان ممکن به آحاد مختلف  جامعه عرضه شود.
ســید مصطفی علوی، مزیت های این سیســتم نرم افزاری پیشــرفته را 
تجمیع تماس های 194و نظارت متمرکز بر عملیات امداد رســانی، کاهش 
زمان امدادرسانی، ضبط تمامی درخواست های وارده، ارجاع درخواست ها 
به نزدیک ترین خودروی امدادی حاضر در محــل، کنترل و نظارت عملکرد 
نیروهای امدادی و مدت زمان رسیدگی به درخواست ها از طریق نرم افزار

GPS، اخذ گزارش های مدیریتی و آماری امداد رســانی و بررسی عملکرد 
اجرایی، ایجاد هماهنگی و ارتباط بین امدادگران، مشترکین و مرکز امداد، 
از خدمات این سامانه هوشمند و پیشرفته در ســطح استان دانست.وی، 
با اشاره به اینکه این سامانه در بســترAPN  ارائه می شود و در حال حاضر  
درچهار شهرستان اســتان فعال شده است، بیان داشــت: قابلیت کنترل و 
گزارش وضعیت ایستگاه های گاز، شناســایی مطلوب ترین عملکرد امداد 

گران در زمان انجام امور محوله، به کارگیــری نفرات متخصص و متعهد در 
صف اول امداد رســانی به مردم، ارائه راهنمایی، کارشناســی و مشاوره در 
خصوص ابهامات نکات ایمنی گاز طبیعی و پاسخگویی شبانه روزی از دیگر 
مزیت های این سامانه است.مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، گفت: با 
استفاده از این سامانه دیگر نیازی نیست که تمامی شهرها و مناطق کوچک 
یا روستاها به صورت مستقل مرکز 194 داشته باشــند، بلکه با این سامانه 
یک مرکز امداد به شــماره 194 به صورت واحد راه اندازی شــده که تمامی 
درخواست های تلفنی را دریافت و به واحدهای عملیاتی مرتبط ارجاع می 
دهد. علوی، از آحاد مختلف مردم خواست شماره تلفن 194 امداد مکانیزه 
گاز را به خاطر بسپارند و در زمان بروز هرگونه حادثه، قطعی گاز، با این شماره 

تماس بگیرند.

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور در جلسه ستاد پایش تنش آبی 
اصفهان که به صورت ویدئو کنفراس برگزار شد، بر تامین آب شرب پایدار مردم در 
فصل تابستان تاکید کرد.حمید رضا جانباز با بیان این که امسال تابستان بسیار 
ســختی در پیش داریم، عنوان کرد: با افزایش دما در فصل تابستان از یک سو 
نیاز مردم به آب شرب به مراتب افزایش می یابد و از سوی دیگر ظرفیت تامین 
آب شرب در اصفهان محدود است.وی افزود: باید تدابیری که به منظور تامین 
پایدار آب شرب مردم در استان اصفهان در دستور کار قرار گرفته است در آینده 
ای نزدیک عملیاتی شود.جانباز، تامین پایدار آب شرب را یکی از خواسته های 
اساسی مردم دانست و بیان داشت: با وجود تنگناهای مالی و محدودیت منابع 
آبی باید بر تبعات ناشی از تنش آبی در کشور غلبه کرد تا  همچنان رضایت مردم 
حاصل شود.وی با اشاره به قطع برق در طول شــبانه روز اظهار داشت: شرکت 
های آب و فاضالب در سطح کشــور باید راهکارهای مختلفی برای تامین برق 
تاسیسات آبی در نظر گرفته باشند تا با هیچ گونه چالشی برای تامین پایدار آب 

شرب مردم مواجه نشوند.در ادامه این نشست مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان در خصوص تامین آب شرب مردم در فصل تابستان گفت: هم 
اکنون در زمان قطع بــرق 85 دیزل ژنراتور به منظور تامیــن برق اضطراری در 
تاسیسات بزرگ آبرسانی در سطح اســتان در مدار بهره برداری قرار می گیرد تا 
در فرآیند تامین آب شرب مردم هیچ گونه مشکلی ایجاد نشود.هاشم امینی با 
اشاره به اوج مصرف آب در فصل تابستان تصریح کرد: با هدف تامین پایدار آب 
شرب مردم در فصل تابستان، مدیریت فشار در شبکه توزیع آب در دستور کار 
قرار دارد و با نصب فشار شکن در نقاط مختلف شبکه و استفاده از سامانه های 
تله متری و تله کنترل، آب به صورت عادالنه میان مشــترکین توزیع می شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان اعالم کرد: در تمام شهر ها و 
روستاهای استان گروه های مروجین مصرف بهینه آب فعال شده و عملیات 
زون بندی شبکه به منظور تامین پایدار آب شرب در سطح استان اجرایی شده 

است.  

مدیرکل راهکارهای ســازمانی ایرانســل گفت: طرح تحــول دیجیتال در 
تمامی پروژه های لجستیک فوالد مبارکه نقش آفرینی خواهد کرد. محسن 
یوســف پور در آیین امضای تفاهم نامه فوالد مبارکه با ایرانسل خاطرنشان 
کرد: فوالدمبارکه نخستین شرکتی اســت که در طرح تحول دیجیتال ورود 
پیدا کرده است.وی افزود: با اجرای طرح تحول دیجیتال پارامترهایی چون 
افزایش بهــره وری، کاهش میزان مصرف انــرژی، بهره برداری از داده های 
تجمیع شده در ســایر سیســتم ها و فرآیندهای تولید در راستای استقرار 
کارخانه متصل هوشــمند، پایش و مدیریت هوشــمند، دقیــق و به موقع 
فرآیندها و عملیات حمل سرباره، پایش و کنترل هزینه های حمل سرباره، 
افزایش ایمنی در فرآیندها و عملیات حمل سرباره، بهبود فرآیندهای تعمیر 
و نگهــداری تجهیزات و نخســتین گام اجرایی برای تحقــق رویای »فوالد 
هوشــمند، از ســنگ تا رنگ« امکان پذیر خواهد بود.مدیــرکل راهکارهای 
سازمانی ایرانسل ادامه داد: ایرانسل تجارب بسیاری از شرکای تجاری خود 

در صنعت و عرصه بین المللی به دســت آورده و امیدوار اســت بتواند آنها را 
در راســتای اجرای طرح تحول دیجیتال فوالدمبارکه به کار گیرد.وی تاکید 
کرد: نخســتین گام اجرایی و روشن در کنار شــرکت ایریسا اجرای قرارداد 
پایش حمل سرباره است که برای این منظور 5 پروژه مستقل تعریف شده 
است که طرح تحول دیجیتال در تمامی پروژه های لجستیک فوالد مبارکه 
نقش آفرینی خواهد کرد.یوسف پور ادامه داد: در این پروژه ردیابی پاتیل برها، 
زمان بندی حرکت پاتیل برها، تعمیــر و نگهداری پاتیل برها، ایمنی عملیات، 
کنترل وضعیت کارکرد پاتیل و در نهایت شمارش تعداد دفعات میزان تخلیه 
سرباره در چاله ها مد نظر اســت.وی عنوان داشــت: اجرای پروژه پایش 
حمل سرباره به این شکل اســت که ردیابی و تعیین وضعیت مکانیزم های 
حمل سرباره در فضای باز و بسته در دســتور کار خواهد بود و بر اساس این 
تفاهم نامه در تمام این مســیر از ظرفیت شــرکت های دانش بنیان داخلی 

استفاده کردیم.

مدیرعامل آبفای استان اصفهان :

نهادینه کردن  مدیریت مصرف آب در جامعه  از وظایف روابط عمومی است

مدیر عامل شرکت گاز استان خبر داد:

توسعه سامانه امداد مکانیزه 194 در شرکت گاز استان اصفهان

مدیرعامل آبفای کشور در جلسه ستاد پایش تنش آبی اصفهان تاکیدکرد:

تامین پایدار آب شرب مردم در فصل تابستان

مدیرکل راهکارهای سازمانی ایرانسل خبر داد:

نقش آفرینی طرح تحول دیجیتال در پروژه های لجستیك فوالد مباركه
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