
فقط یک درصد از مردم استان اصفهان واکسن کرونا دریافت کرده اند و البته فعال واکسن موجود نیست!

کو واکسن؟!
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  آب کشاورزی پیشکش، آب شرب را برداشت نکنید
 افت فشار در اصفهان، برداشت های بی رویه در باالدست و مسئوالنی که فقط نظاره می کنند؛ 
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طرح مخالفان نتانیاهو برای ممنوع کردن حضور وی در انتخابات
رسانه های صهیونیستی گزارش دادند که سران کابینه جدید این رژیم طرحی را برای ارائه به کنست آماده 
کرده اند تا مانع نامزدی دوباره نخست وزیر فعلی این رژیم در انتخابات های آتی شوند.همزمان با آخرین 
تقالهای »بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر فعلی رژیم صهیوینستی برای باقی ماندن در قدرت، مخالفان او 
نیز به دنبال جلوگیری از حضور دوباره وی در عرصه سیاسی هستند.شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی 
بامداد سه شنبه گزارش داد »یائیر الپید« رییس حزب یش عتید و »نفتالی بِنت« رییس حزب یامینا که 
به همراه شش حزب دیگر کابینه ائتالفی تشکیل دادند، طرحی را برای ممنوع کردن نامزدی دوباره نتانیاهو 
در انتخابات های آتی آماده کرده اند.بر این اساس، طبق متن توافق ائتالف کابینه جدید، طرحی در پارلمان 
رژیم صهیونیستی )کنست( تصویب خواهد شد که حضور یک چهره سیاسی که به مدت حدقل چهار سال 
نخست وزیر بوده را در انتخابات بعدی کنست، ممنوع می کند.به نوشته وبگاه »عاروتص شوع« به نقل از 
این گزارش، بر اساس مفاد این قانون فقط نتانیاهو است که مشمول آن می شود، زیرا او به مدت ۱۲ سال 

پیاپی است که در سمت نخست وزیری حضور دارد.

هشدار بلینکن به پوتین در آستانه نشست آمریکا-روسیه
وزیر امور خارجه آمریکا گفت که جو بایدن چند روز دیگر با والدیمیر پوتین دیدار می کند اما » نه به رغم« 
حمالت سایبری که تامین گوشت و بنزین آمریکا را مختل کرده بود، بلکه »به علت« وقوع همین حمالت 
سایبری دیدار صورت می گیرد.آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه با آکسیوس گفت: بایدن 
مستقیما و آشکارا به پوتین خواهد گفت که اگر این اقدامات خصمانه و بی محابا علیه ما ادامه یابد، او باید 
در انتظار چه چیزی از سمت ایاالت متحده باشد.  بلینکن گفت که آمریکا یک روابط با ثبات تر با روسیه را 
ترجیح می دهد. او افزود: نمی توانم به شما بگویم که آیا درباره نتایج خوش بین هستم یا نه. فکر نکنم بعد 
از یک جلسه متوجه این قضیه شویم اما همگی ما تعدادی عالمت داریم... ما برای هر دو سناریو آماده 
ایم.آنتونی بلینکن گفت که اولویت اولش ارتباط دوباره با متحدان است و او احساس نیاز به مشارکت 

آمریکا را در آنها حس کرده است.

تلفات سنگین به سربازان افغان همزمان با افزایش خشونت ها
مقام های ارشد دولت کابل اعالم کردند، در نتیجه افزایش حمالت از سوی شبه نظامیان طالبان و همزمان 
با خروج نیروهای خارجی از افغانستان، دست کم ۱۵۰ ســرباز افغان کشته یا زخمی شده اند.به نقل از 
خبرگزاری رویترز، درگیری ها در ۲۶ والیت از ۳۴ والیت افغانســتان اکنون به وقوع پیوسته و تلفات به 
شدت رو به افزایش اســت.دولت کابل می گوید، درگیری ها در مناطق در حالی افزایش یافته است که 
آمریکا نیروهای خود را از افغانســتان خارج می کند و قصد دارد تا ۱۱ سپتامبر سال جاری میالدی این 
خروج را تکمیل کند.طالبان منطقه شهرک در والیت غور واقع در غرب افغانستان را روز دوشنبه تصرف 
کرد و سربازان افغان را مجبور کرده تا به روستاهای همجوار عقب نشینی کنند. همچنین انفجار خودروی 
بمب گذاری شده در مقر پلیس در منطقه خاص بلخ در والیت بلخ نیز دست کم باعث کشته شدن چهار 

تن و زخمی شدن ۵۰ غیرنظامی شد.

هشدار بایدن به نخست وزیر انگلیس در مورد ایرلند شمالی
جو بایدن گفت انگلیس باید هر چه سریعتر در نشســت اعضای گروه ۷ که این هفته برگزار می شود در 
مورد آینده ایرلند شمالی تصمیم گیری کند.به نقل از الجزیره، از زمان اجرای برگزیت و خروج انگلیس از 
اتحادیه اروپا، ایرلند شمالی به یکی از موضوعات اصلی اختالف در انگلیس تبدیل شده است.جو بایدن، 
رییس جمهور امریکا اعالم کرد بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس پیش از حضور در نشست اعضای 
گروه ۷ باید تصمیمی جدی در مورد ایرلند شمالی و حل و فصل اختالفات در این منطقه اتخاذ کند.رییس 

جمهور آمریکا تاکید کرد: کاخ سفید از حقوق مردم در ایرلند شمالی حمایت می کند . 

تداوم بحران تشکیل کابینه جدید لبنان

 بازی »حریری« در زمین پاریس

با وجود گذشت چندین ماه از انتصاب »سعد الحریری« به عنوان نخست 
وزیر مکلف لبنان، اما دولت جدید این کشــور هنوز تشکیل نشده است. 
همین مسأله موجب شده است تا لبنان با بحران های سیاسی، اقتصادی 
و اجتماعی متعددی مواجه گردد.در همین ارتباط، »علی حسن خلیل« 
نماینده پارلمان لبنان در سخنانی تاکید کرد: »در صورتی که دولت جدید 
لبنان هرچه سریع تر تشکیل نشود، این کشــور دچار فروپاشی خواهد 
شد« .با وجود اینکه گفته می شد نخســت وزیر مکلف لبنان قصد دارد 
لیست اعضای کابینه جدید این کشور را به »میشل عون« رییس جمهور 
لبنان تحویل دهد، اما باز هم چنین اتفاقی رخ نداد. از همین روی، بحران 
عدم تشکیل دولت جدید لبنان بار دیگر وارد فاز پیچیده تری شد. رییس 
جمهور لبنان معتقد است که ســعد الحریری عامل اصلی عدم تشکیل 
کابینه جدید است زیرا به مسئولیت های خود عمل نمی کند. در همین 
ارتباط، دفتر اطالع رسانی ریاست جمهوری لبنان بیانیه ای را منتشر و در 
آن اعالم کرد: »سعد حریری حاضر نیســت مسئولیت خود در تشکیل 
کابینه را برعهده گیرد. او همچنان بر نقض قانون اساسی لبنان در زمینه 
تشکیل دولت جدید اصرار دارد«. میشل عون طی ماه های گذشته بارها 
و در مناسبت های مختلف بر تالش سعد الحریری برای نادیده گرفتن 
اختیاراِت قانونی رییس جمهور در زمینه تشکیل دولت، تأکید کرده است. 
درست به همین دلیل است که وی در قبال تحرکات حریری برای تشکیل 

کابینه جدید، مواضع قاطعانــه ای اتخاذ می کند. در حال حاضر حریری 
اصرار دارد که دولت جدید لبنان کاماًل تکنوکرات باشد.این بدان معناست 
که حریری اعتقادی به حضور سیاستمداران در دولت که قانون اساسی 
نیز بر روی آن تأکید می کند، ندارد. رییس جمهور لبنان نیز معتقد است 
که چنین چیزی با اصول قانونی در تعارض است. حریری اصرار دارد تا 
وزرای وزارتخانه های حیاتی را خود به تنهایی و بدون رضایت میشل عون، 
به پارلمان معرفی کند.حریری اصرار دارد تا وزرای وزارتخانه های حیاتی 
را خود به تنهایی و بدون رضایت میشــل عون، به پارلمان معرفی کند.به 
عنوان نمونه، نخست وزیر مأمور تشکیل کابینه لبنان می خواهد یک فرد 
مسیحی را در پست وزارت کشور بگمارد. با این حال، عون معتقد است که 
او در مقایسه با سعد حریری، برای انتخاب وزیر کشور از اولویت بیشتری 

برخوردار است.
در همین راســتا، روزنامه »الجمهوریه« در مطلبی با اشاره به اختالفات 
سعد الحریری و میشل عون در خصوص تشــکیل کابینه آورده است: 
»سعد الحریری نمی خواهد انتخاب وزیر دادگستری را بر عهده میشل 
عون بگذارد. علت این مســأله هم آن است که حریری می ترسد در این 
صورت به پرونده های تعدادی از نزدیکاِن وی که در نهادها و مؤسســات 
دولتی مسئولیت داشته و یا دارند، رســیدگی شود.از سوی دیگر، یکی 
از مســائلی که تاکنون مانع از تشکیل دولت لبنان شــده است، تداوم 

دخالت های فرانسه در این زمینه و پیروی سعد الحریری از طرح پاریس 
به طور عام و طرح امانوئل ماکرون به طور خاص، اســت. نخست وزیر 
مکلف لبنان در جریان دیدار چندی پیش خــود با »نبیه بری« رییس 
پارلمان این کشــور در »عین التینه« بار دیگر به بــازی در زمین پاریس 
پرداخت و از تالش خود برای اجرایی ســاختن طرح فرانســه در زمینه 
تشــکیل دولت خبر داد. پاریس تالش می کند تــا ُمهره های نزدیک به 
خود و کشــورهای غربی را در وزارتخانه های کلیدی در لبنان بگمارد. در 
حقیقت، امانوئل ماکرون، رییس جمهور فرانسه به دنبال آن است تا در 
روند کابینه و به ویژه در خصوص وزارتخانه های کلیدی نظیر اقتصاد، انرژی 
و … مشــورت های جدی با او صورت پذیرد. به طور کلی، هدف اصلی از 
دخالت های فرانسه در مسیر تشــکیل کابینه جدید لبنان فراهم کردن 
زمینه جهت تشکیل دولِت بدون حزب ا... است.فرانسوی ها اصرار دارند تا 
ُمهره های نزدیک به خود و کشورهای غربی مسئولیت های وزارتخانه های 
اصلی و کلیدی در لبنان را عهده دار شوند؛ خواسته ای که حریری به طور 
جدی برای محقق شــدن آن تالش می کند و همیــن تالش ها موجب 
تشدید اختالفاتش با عون شده است. به هر حال، آنچه که واضح به نظر 
می رسد، این است که اصرار سعد الحریری بر لزوم عملیاتی ساختن طرح 
پاریس در زمینه تشکیل دولت جدید لبنان به یکی از بزرگترین موانع در 

مسیر معرفی اعضای کابینه جدید تبدیل شده است.

مجلس گزارش نقض دو اصل از قانون اساسی از سوی رییس جمهور را در مورد اجرای سند ۲۰۳۰ به قوه قضائیه ارسال می کند.نمایندگان مجلس شورای اسالمی در 
صحن علنی دیروز گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در خصوص »موارد اعالمی نقض اصول )۷۷( و )۱۲۵( قانون اساسی در موضوع سند ۲۰۳۰ « )در اجرای ماده 
)۲۳۴( آیین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی( را با ۱۸۲ رأی موافق، ۱۳ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۹ رأی اخذ شده موافقت کردند.با رأی موافق 
نمایندگان، گزارش این کمیسیون درباره وارد بودن درخواســت اعمال ماده ۲۳۴ قانون آیین نامه داخلی در مورد رییس جمهور دولت های یازدهم و دوازدهم به قوه 
قضائیه می رود.در بخش اول گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی با عنوان طرح مسأله آمده است »مطابق اصل هفتاد و هفتم )۷۷( قانون اساسی جمهوری اسالمی 
ایران »عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قرارداد ها و موافقتنامه های  بین  المللی  باید به تصویب  مجلس  شورای  اسالمی  برسد.« و مطابق اصل یکصد و بیست و پنجم قانون 
اساسی جمهوری اسالمی ایران »امضای عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، موافقتنامه ها و قرارداد های دولت ایران با سایر دولت ها و همچنین امضای پیمان های مربوط به 
اتحادیه های بین المللی پس از تصویب مجلس شورای اسالمی با رییس جمهور یا نماینده قانونی اوست.« با وجود احکام مذکور در اصول فوق الذکر دولت یازدهم 
بدون طی مراحل قانونی مذکور در اصول )۷۷ و ۱۲۵( قانون اساسی و مواد )۱۶۹ تا ۱۷۳( قانون آیین نامه داخلی مجلس و بدون اینکه سند ۲۰۳۰ را جهت بررسی و 

تصمیم گیری به مجلس شورای اسالمی ارسال کند، سند مذکور را امضا نموده است و تعهداتی را در جوامع بین المللی متوجه جمهوری اسالمی ایران کرده است . 

با موافقت نمایندگان مجلس صورت گرفت؛

ارسال گزارش استنکاف رییس جمهور از اجرای قانون اساسی در موضوع سند 2030 به قوه قضائیه

رییس دفتر رییس جمهوری گفت: کسانی که نامزد انتخابات ریاست جمهوری شده اند و رای می خواهند، حرف هایی می زنند که دولت در هشت سال اخیر آن ها را 
گفته است. این افراد ۸ سال به دولت حمله کردند االن برگشتند. خوب است این ها حرف هایی که در اتاق های دربسته می زنند را با مردم بگویند.محمود واعظی درباره 
اظهارات و شعارهای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و رویه گذشته آنها در قبال مسائلی مانند لوایح FATF گفت: متاسفانه وقتی یک کار از لحاظ سیاسی درست 
است، آن را انجام نمی دهند و امروز که از مردم رای می خواهند دیگر نمی توانند حرف گذشته شان را بزنند.  وی ادامه داد: مشخص است چه کسانی در مجلس شورای 
اسالمی و مجمع تشخیص مصلحت نظام مخالف لوایح مرتبط با FATF بوده اند و حتی زمانی این را به مقام معظم رهبری منتسب می کردند درحالی که ایشان گفتند 
مراجع قانونی، مجمع و مجلس هر تصمیمی بگیرند من قبول دارم. واعظی یادآور شد: االن که نامزد انتخابات ریاست جمهوری شده اند و رای می خواهند، حرف هایی 
می زنند که دولت آن حرف ها را گفته است. این افراد ۸ سال به دولت حمله کردند االن برگشتند. خوب است اینها بیایند حرف هایی که در اتاق های دربسته می زنند را 
با مردم بگویند.رییس دفتر رییس جمهوری با اشاره به شعارها و برنامه های نامزدهای ریاست جمهوری گفت: طبیعی است برخی افراد که سابقه کار اجرایی ندارند 

یا مشکالت کشور را نمی شناسند، در شرایطی ایده هایی را مطرح می کنند که عملیاتی نیست یا باعث بروز مشکالت دیگر برای مردم می شود. 

تقلب نامزدها از روی دست دولت!
سعید جلیلی: 

باید تعامل سازنده و گسترده 
با جهان داشته باشیم

چهره روز

دیدار طالبانی با مسجدی در بغداد
هیاتی از اتحادیه میهنی کردستان عراق با سفیر کشــورمان در بغداد دیدار و گفت وگو کرد. هیاتی از 
اتحادیه میهنی کردستان عراق به ریاست بافل طالبانی، رییس مشترک حزب اتحادیه میهنی کردستان 
عراق با ایرج مسجدی، سفیر جمهوری 
اســالمی ایران در بغداد دیــدار و گفت 
وگو کرد.در این دیــدار در رابطه با آخرین 
تحوالت سیاســی و امنیتی و انتخابات 
زودهنگام در عــراق و مبــارزه با بقایای 
داعش و همچنین روابط اقلیم کردستان 
و بغداد بحث و رایزنی شد.بافل طالبانی 
در این دیدار تاکید کرد که موضع اتحادیه 
میهنی کردستان حمایت از تفاهم و گفت 
وگوهای ســازنده ملی میان طرف های 
سیاسی اقلیم و بغداد است.وی همچنین بر گسترش روابط دوستانه با جمهوری اسالمی ایران تاکید 
کردبافل طالبانی همچنین از حمایت های جمهوری اسالمی ایران در جنگ با داعش و فراهم کردن 

امنیت و ثبات در منطقه تقدیر و تشکر کرد.

اردوغان و بایدن در حاشیه نشست ناتو درباره ایران گفت وگو می کنند
مشاور امنیت ملی کاخ سفید اعالم کرد که ایران در دستور کار گفت وگوی آتی روسای جمهور ترکیه و 
آمریکا در حاشیه نشست ناتو خواهد بود.جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا شب گذشته در 
یک کنفرانس خبری در پاسخ به سوالی خبرنگاری درباره دیدار آتی جو بایدن، رییس جمهور آمریکا 
و رجب طیب اردوغان، همتای ترکیه ای اش در حاشــیه نشست ناتو، گفت: آن ها در حاشیه نشست 
ناتو در بروکسل گفت وگویی دوجانبه خواهند داشت و دستور کار این گفت وگو گسترده  خواهد بود که 
مسائل فعلی منطقه، شرق مدیترانه و سوریه، ایران، ناگورنو-قره باغ را در بر می گیرد. سالیوان ادامه 
داد: همچنین نقشی که ترکیه بر مبنای پیش رفت در مذاکرات و دیپلماسی در افغانستان ایفا خواهد 
کرد و این که چطور خود آمریکا و ترکیه با برخی اختالفات مهم مان درباره برخی ارزش ها و حقوق بشر 

و دیگر مسائل کنار خواهند آمد، در دستورکار این گفت وگوها خواهد بود. 

واکنش ایران به اظهارات و گزارش مدیرکل آژانس
ســفیر و نماینده دائم جمهوری اسالمی ایران نزد ســازمان های بین المللی در وین به گزارش اخیر 
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمــی در مورد پادمان و همچنین اظهــارات و مواضع عمومی او 
واکنش نشان داد.غریب آبادی در این باره گفت: مواضع گروسی حاکی از رویکرد یک طرفه دبیرخانه 
آژانس در برابر تعامالتش با ایران و نادیده گرفتن سطح همکاری و تعامل فی مابین است. این رویکرد 
می تواند به مانعی برای تعامالت آتی بین دو طرف تبدیل شود. گزارش آژانس با سوابق همکاری بین 
ایران و آژانس ســازگاری و همخوانی ندارد.وی افزود: این گزارش، معتبر هم نیست، چرا که مبتنی 
بر منابع قابل اتکا نمی باشــد؛ و همچنین متقاعد کننده نیز نیســت، چرا که تمامی ابعاد همکاری و 
پیشرفت های حاصله را منعکس نمی کند. تعامل سازنده، مستلزم محیط مثبت، پرهیز از پیش داوری 
و  ابراز نگرانی های مصنوعی و همچنین خودداری از بزرگنمایی چند موضوع پیش پا افتاده و بی اهمیت 
می باشد.سفیر و نماینده دائم جمهوری اسالمی ایران نزد سازمان های بین المللی در وین در پایان 
تاکید کرد: آژانس باید از هرگونه دستورکار سیاسی فاصله بگیرد و باید موضعی شفاف در برابر تهدید 
هسته ای رژیم صهیونیستی اسرائیل و غیرقابل پذیرش بودن بیرون ماندن این رژیم از معاهده عدم 
اشاعه و مخالفت مداوم آن با قرار دادن تمامی فعالیت ها و تأسیسات هسته ای خود تحت پادمان 

آژانس، اتخاذ کند. 

کافه سیاست

سعید جلیلی در حاشیه نشست کارگروه های 
دولت ســایه با موضوع بررســی فرمان های 
اجرایی دربــاره برنامه های دولت در ســایه، 
اظهارداشــت: ما اگــر در دولت ســایه برنامه 
ای نوشــتیم، مبتنی بر برنامه ها بوده است و 
ســعی کردیم برنامه ما یک برنامــه واقعی و 
مبتنی بر واقعیت ها و ظرفیت های کشور باشد.

خوشحالیم که در دیدن ظرفیت ها و واقعیت ها 
به این نتیجه رسیدیم که کشور می تواند در چهار 
سال آینده یک جهش داشته باشد.وی توضیح 
داد: مهمتریــن موضوع در عرصه سیاســت 
خارجی که به آن رســیدیم این اســت که باید 
تعامل سازنده و گسترده با جهان داشته باشیم.

جلیلی در پاســخ به پرسشــی مبنی بر اینکه 
مهمترین نقد شما از دولت روحانی در عرصه 
اقتصادی چیست، گفت: مهم ترین نقدی که ما 
به دولت در عرصه اقتصادی داریم این است که 
اقتصاد کشور را معطل موضوعات موهوم کردند 
و ما اگر صحبت از جهش و پیشرفت اقتصادی 
می کنیــم و می گوییم که کشــور باید جهش 
داشته باشد، نباید معطل چیزهای دیگر بماند 
و دولت نباید منفعل باشد بلکه باید فعال باشد 
و بستر را برای فعال شدن اقتصاد فراهم کند و 
اجازه ندهد موانع سیاسی، اقتصادی و حتی 
برخی حوادث طبیعی اقتصــاد را معطل کند.

وی در پاسخ به پرسشی  درباره FATF، گفت: 
این که من می گویم کشور معطل نماند و  اینکه 
چند کشور در دنیا یک نهاد مالی را تشکیل دهند 
و ما اقتصاد خود را بر اســاس مقرراتی که آنها 
می خواهند معطل آنان کنیم، حتمًا غلط است 
و ما باید راه حل هایی داشته باشیم تا بتوانیم 
روابط گســترده اقتصادی با کشورهای جهان 
 FATF داشته باشیم.جلیلی ادامه داد: غیر از
ما با تحریم هایی روبه رو هســتیم که آمریکا 
علیه کشورمان اعمال می کند و آنان حتی راجع 
به تراکنش های بانکی ما با کشورهای دیگر هم 
 FATF می خواهند نظر دهند. کسانی که بحث
را  مطرح می کنند، بگویند کــه با تحریم های 
ثانویه و اولیه  آمریکا می خواهند چه کار کنند که 

به قوت خود باقی است؟

نخست وزیر مأمور تشکیل کابینه لبنان می خواهد 
یک فرد مسیحی را در پست وزارت کشور بگمارد. با 
این حال، عون معتقد است که او در مقایسه با سعد 
حریری، برای انتخاب وزیر کشور از اولویت بیشتری 

برخوردار است.

بین الملل

آگهی دعوت سهامداران

هیات مدیره شرکت

بسمه تعالی

آگهی دعوت سهامداران شرکت کاغذ سبز سپاهان سهامی خاص ثبت شده به شماره ۵۹۹۲۱ و شناسه ملی 
۱۴۰۰۷۳۷۵۷۵۰ جهت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده.

بدینوســیله از کلیه سهامداران شــرکت دعوت می شــود تا در جلســه مجمع عمومی فوق العاده که در 

ساعت ۰۸:۰۰ مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ در آدرس مرکزی اصلی شرکت به نشانی استان اصفهان ، شهرستان 

شاهين شهر و ميمه ، بخش مركزی ، شهرک صنعتی مورچه خورت ، خيابان ابوريحان ششم ، پالك ۲۴۹، 

کارخانه کاغذ سبز سپاهان ، كدپستی ۸۳۳۳۱۱۳۴۴۸ تشکیل می گردد حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:
   افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران 
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مدیر کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان:

مساجد اصفهان تا پایان سال جاری سند دار می شود
مدیر کل ثبت اسناد و امالک اســتان اصفهان گفت: تا پایان سال جاری برای همه مساجد استان 
اصفهان سند مالکیت صادر می شــود.منصور نادری در دیدار با مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان 

اصفهان با بیان اینکه اداره ثبت اســناد 
و امالک آمادگی کامل بــرای تعامل با 
اوقاف برای صدور سند برای موقوفات را 
دارد، اظهار داشــت: صدور سند نیز برای 
مساجد در دستور کار است و این امر بر 
اساس فرمایشــات رهبر معظم انقالب 

محقق خواهدشد.
وی افزود: بیش از دو هزار و ۶۰۰ مسجد 
بدون ســند داریم و تا پایان سال ۱۴۰۰ 
همــه مســاجد دارای ســند خواهــد 

شد.مدیر کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان گفت: هزینه نقشــه برداری مساجد نیز از سوی 
سازمان ثبت پرداخت خواهد شد.وی با بیان اینکه ۹۶۰ نقشه از یک هزار و ۳۶۰ نقشه آماده بود که 
تنها ۲۵۰ عدد از این نقشه ها به اوقاف واگذار شده است، گفت: تســریع در واگذاری نقشه ها را در 

کمترین زمان ممکن پیگیری خواهیم کرد. 

افزایش دوبرابری ارائه تسهیالت ساخت مسکن در استان
تسهیالت ساخت مسکن در اســتان دو برابر افزایش یافته اســت. مدیرکل بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی استان اصفهان در حاشیه نشست بررسی مسائل و مشکالت روستا های اردستان، بیشترین 
مسائل مطرح شده را در زمینه واگذاری زمین، الحاق زمین های ملی به روستا ها و تزریق اعتبارات 
در زمینه اجرای کار های عمران روســتایی دانســت و افزود: نماینده مردم اردستان در مجلس با 

اختصاص ۳۰ درصد از اعتبارات در اختیار برای توسعه روستا ها موافقت کرد.
غالمحسین خانی افزود: با مصوبه دولت، تسهیالت مسکن برای روستا ها و شهر های زیر ۲۵ هزار 
نفر از ۵۰ میلیون تومان به ۱۰۰ میلیون تومان افزایش یافته و بازپرداخت این تســهیالت ۲۰ ساله با 
کارمزد ۵ درصد است.خانی، ارزش سهمیه قیر شهرستان اردستان را یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان 
ذکر کرد و گفت سهمیه قیر شهرستان اردستان در نظرگرفته شده است. وی افزود: از محل اعتبارات 

سفر آقای نوبخت، عملیات اجرایی مصلی اردستان شروع شده است.

آغاز خرید تضمینی دام زنده از عشایر استان به زودی
خرید تضمینی دام عشایر در اســتان اصفهان به زودی آغاز می شــود.مدیرکل امور عشایر استان 
اصفهان گفت: در توافقی بین پشتیبانی امور دام کشور و سازمان عشایری ایران، خرید تضمینی دام 
با نرخ هر کیلوگرم ۴۵ هزار تومان دام زنده شامل بز، بره، میش و بزغاله به زودی از عشایر پرورش 

دام سبک آغاز می شود.
مختار اســفندیاری افزود: عالوه بر قیمت تعیین ده هر کیلوگرم گوشــت قرمزدر ازای هر کیلوگرم 
گوشت سه کیلوگرم جو یارانه ای تحویل عشــایر می شود.وی ایل قشقایی شهرستان های سمیرم 
و شهرضا و دهاقان و عشایر ایل بختیاری فریدونشــهر، چادگان و داران وعرب جرقویه شهرستان 
اصفهان را دارای ۱۲ هزار خانوار با جمیعت ۶۰ هزار خنفر بیان کرد و گفت: پیش بینی می شود حدود 
۳۰۰ هزار راس دام زنده بز، بره، بزغاله و میش از عشایرنشینان استان خریداری شود.مدیرکل امور 
عشایر استان اصفهان افزود: با هماهنگی پشتیبانی امور دام استان مراکز تحویل دام زنده عشایر 

استان اصفهان مشخص می شود.

افتفشاردراصفهان،برداشتهایبیرویهدرباالدستومسئوالنیکهفقطنظارهمیکنند

آب کشاورزی پیشکش، آب شرب را برداشت نکنید

بر اساس اعالم ســازمان هواشناسی در  مرضیه محب رسول
روزهای آینده دمای هوا در اصفهان به ۴۰ 
درجه سانتیگراد خواهد رسید؛ در این شرایط بدون شک مصرف آب و 
برق توســط شــهروندان افزایش چندین برابری خواهد یافت اما در 
شرایطی که آب در آستانه جیره بندی و برق در مرز خاموشی است، مردم 
چطور باید این تابستان خشــک و گرم را سپری نمایند.کاهش شدید 
فشار آب شرب در اصفهان بسیاری از افراد را بر آن داشته تا به نوعی آب 
را ذخیره نمایند. استفاده از تانکر های نگهداری آب راه حل قدیمی است 
که این روزها با افت فشــار آب دیگر جواب نمی دهــد و مردم ناچار به 

استفاده از پمپ های آب برای تامین آن هستند. 
استفاده چندین خانه از پمپ عمال فشــار آب را در یک کوچه به شدت 
پایین می کشــد و در نتیجه تقریبا تمام خانه ها باید برای تامین آب در 
طول روزهای گرم به نصب پمپ روی بیاورند. در این شرایط مسئوالن 
آبفای اصفهان می گویند نصب پمپ بر روی کنتور غیر قانونی است اما 
در شــرایط کنونی تقریبا چاره ای به جز این راه حل باقی نمانده است. 
ساکنان آپارتمان ها و منازل ویالیی چندین هفته است که با افت شدید 
فشار آب گاه تا چندین ســاعت با قطع آب و یا کیفیت بسیار پایین آن 
روبرو هستند. در این شرایط هر کس برای داشتن  آب و گذراندن این 
روزهای سخت به ناچار آخرین گزینه را انتخاب می کند اما سازمان آبفا 
این کار را تخلف می داند. آنگونه که معاون خدمات مشترکین و درآمد 

آبفای استان اصفهان گفته است: برای مشــترکینی که اقدام به نصب 
مســتقیم پمپ بر روی کنتور و یا شــبکه توزیع آب کنند، پس از صدور 
اخطار کتبی در صورت اصالح نکردن شــرایط، نســبت به قطع موقت 
انشعاب تا زمان برچیدن پمپ اقدام خواهد شد و در صورت تکرار این 
تخلف، پیگیری های قانونی به عمل خواهد آمد.وی افزود: استفاده از 
تأسیسات داخلی ایجاد فشار برای مشترکین، صرفًا در صورت اتصال 
پمپ به مخزن ذخیره مجاز است، به این صورت که آب شبکه توزیع پس 
از عبور از کنتور به صورت آزاد وارد مخزن مناســبی شده و از آنجا توسط 

پمپ، به تأسیسات داخلی مجموعه پمپاژ شود. 
معاون خدمات مشترکین و درآمد آبفای استان اصفهان به مشکالتی 
که نصب مستقیم پمپ بر روی کنتور آب ایجاد می کند اشاره کرد و گفت: 
در صورت اتصال مستقیم پمپ به شــبکه توزیع، ضمن ایراد خسارات 
احتمالی به تأسیسات آبرسانی، عملکرد کنتور نیز به شدت تحت تأثیر 
قرارگرفته و می تواند موجب نشان دادن مصرف غیرواقعی و تحمیل آب 

بهای بیشتر از مقدار واقعی مصرف به مشترک متخلف شود.
نصب پمپ و افزایش مصرف اما تنها دلیل افت فشــار نیست؛ در واقع 
آنچه عامل اصلی است، برداشت ها در باالدست زاینده رود و کاستی های 
آب تحویل شده به تصفیه خانه های اصفهان است. ناصر اکبری معاون 
بهره برداری شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در مصاحبه با رسانه ها 
علت افت شدید فشار آب را گرمای زودرس و افزایش ناگهانی دما اعالم 

کرد که سبب شده تعداد زیادی کولرهای آبی زودتر از موعد مقرر روشن 
شده و افزایش مصرف آب را در پی داشته باشد.او در عین حال کاهش 
حجم ورودی به تصفیه خانه آب اصفهان را علت دیگر افت شدید فشار 
آب دانست و افزود: متولی تامین آب استان، شرکت آب منطقه ای است 
که باید آب مورد نیاز را در ورودی ســد چم آسمان تحویل شرکت آب و 

فاضالب استان اصفهان دهد. 
متاسفانه در روزهای اخیر به دلیل برداشت های بی رویه در حد فاصل 
سد زاینده رود تا سد چم آسمان، میزان آب تحویلی بسیار کاهش یافته 
است و شرکت های مدیریت یکپارچه رودخانه زاینده رود و آب منطقه ای 
باید تدابیری برای جلوگیری از برداشــت های بی رویه در باالدســت 

رودخانه اتخاذ کنند.
 به نظر می رســد حاال عالوه بر کشــاورزی و حق آبه محیط زیست آب 
شــرب مصرفی شــهروندان در اصفهان هم قربانی بی عدالتی و عدم 
نظارت های درســت در باالدســت زاینده رود و سرچشمه های تامین 
آب استان اصفهان است در شــرایطی که تقریبا هر اتفاقی که در استان 
افتاده، نظارت بر تامین آب سایر استان ها و انتقال آب زاینده رود سفت 
و سخت انجام شده تا مبادا استان هایی مانند یزد با کمبود آب مواجه 
شوند. چرا پس مســئوالن فکری به حال تامین آب اصفهان آن هم نه 
برای کشاورزی و جاری شــدن زاینده رود بلکه برای حداقل تامین آب 

شرب مردم نمی کنند؟!

مدیر حفظ نباتات ســازمان جهاد کشاورزی استان 
اصفهان گفت: با  اســتفاده از ظرفیت های مختلف، 
تشــکل ها و دیگر ارگان ها و با کمک مدیریت بحران 
اســتاندارای اصفهان مقابله با ملخ ها انجام شده و 
توانســتیم تا این لحظه مقابله را در بیش از شــش 
هزار و ۵۰۰ هکتار انجــام دهیم.محمود رضا افالکی 
اظهار کرد: در استان اصفهان هر ساله در سه یا چهار 
شهرســتان اســت که ملخ های بومی در آن وجود 

 دارند کــه عمدتًا ملخ هــای ایتالیایی، مراکشــی و 
آسیایی هستند.

مدیر حفظ نباتات ســازمان جهاد کشاورزی استان 
اصفهان با اشــاره به اینکه بارندگــی در فراوانی این 
ملخ ها تاثیر مســتقیم دارد، تصریح کرد: امسال با 
توجه به اینکه بارندگی کمتری را در اســتان داشتیم 
جمعیت کمتری نیز از ملخ ها را شــاهد هستیم.وی 
افزود: کانون ملخ ها در مجاورت مــزارع قرار گرفته 
اســت؛ تا این زمان عمده مقابله با ملخ در اســتان 
انجام شده است که در شهرستان لنجان نزدیک به 
سه هزار و  هکتار، شهرستان تیران بیش از سه هزار 
هکتار، شهرستان کاشان و آران و بیدگل ۳۵۰ و نجف 
آباد ۲۲۰ هکتار مبارزه با این افت انجام شده است.

افالکی ادامه داد: در مجموع بیش از شش هزار و ۵۰۰ 
هکتار مبارزه با ملخ انجام شده است؛ ملخ ها عمدتًا 
در کف دره ها که بیشتر خاک رسی دارد تخم گذاری را 
انجام می دهند که در اواخر فروردین)البته اگر هوا گرم 
باشد این زمان تغییر می کند( تخم ها تبدیل می شود؛ 
عمدتا قبل از اینکه ملخ ها به مرحله ای پرســند که 
دارای بال بشوند و سطح وسیع تری را در برگیرند؛ کار 
مقابله  شروع شده است.محمودرضا افالکی عنوان 
کرد: با  استفاده از ظرفیت های مختلف، تشکل ها و 
دیگر ارگان ها و با کمک مدیریت بحران استانداری 
اصفهان این مقابله انجام شــده و توانستیم تا این 
لحظه مقابله را در بیش از شــش هزار و ۵۰۰ هکتار 

انجام دهیم.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان خبرداد:

مبارزه با ملخ ها در ایستگاه آخر

نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل

کشاورزی در کشور به عنوان 
بخش اقتصادی دیده نمی شود

خبر روز

متاسفانهدرروزهایاخیربهدلیلبرداشتهایبیرویه
درحدفاصلسدزایندهرودتاسدچمآسمان،میزان
آبتحویلیبسیارکاهشیافتهاستوشرکتهای
مدیریتیکپارچهرودخانهزایندهرودوآبمنطقهای
بایدتدابیریبرایجلوگیریازبرداشتهایبیرویهدر

باالدسترودخانهاتخاذکنند.

 تولید محصوالت دامی استان اصفهان 1.4 برابر 
افزایش یافت

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان گفت: تولید انواع محصوالت دامی در 
این استان در پایان سال گذشته نسبت به هشت سال قبل افزون بر ۱.۴ برابر افزایش یافته است.

حسین ایراندوست افزود: تولید انواع محصوالت دامی در این اســتان در سال ۹۲، یک میلیون و 
۳۳۲ هزار و ۶۵۸ ُتن بود که در پایان سال قبل به یک میلیون و ۸۸۰ هزار و ۶۱۰ تن رسید.وی با بیان 
اینکه برنامه ریزی، حمایت و افزایش مشارکت بخش خصوصی سبب رشد تولید محصوالت شده 
است، خاطرنشان کرد: جهش تولید در سال های گذشته بطور کامل مشهود بود و این امر می تواند در 
سال جاری نیز با رفع موانع و پشتیبانی بیشتر تداوم پیدا کند.معاون بهبود تولیدات دامی سازمان 
جهاد کشاورزی اصفهان اضافه کرد: این استان در بخش تولید شیر خام در کشور رتبه اول را با تولید 
ساالنه بالغ بر یک میلیون ۴۸۵ هزار تن و همچنین رتبه نخست در زمینه تولید شیر به ازای هر راس 

گاو شیری را در اختیار دارد.

 مجتمع گردشگری کوِچری گلپایگان با مشارکت 
بخش خصوصی ایجاد می شود

رییس اداره میراث  فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی گلپایگان گفت: مجتمع گردشگری در 
منطقه سد کوِچری این شهرستان در مساحت ۲۰۰ هزار مترمربع با مشارکت و سرمایه گذاری بخش 
خصوصی ایجاد می شــود.مصطفی قانونی افزود: این مجتمع گردشــگری و تفریحی با توجه به 
جاذبه ها و ظرفیت های فراوان طبیعی و تاریخی در محدوده سد کوچری گلپایگان و با هدف توسعه 

صنعت گردشگری و اشتغالزایی ایجاد خواهد شد.
وی با بیان اینکه محدوده اطراف سد کوچری در جنوب شــهر گلپایگان دارای جاذبه های طبیعی 
و تاریخی و آب و هوای معتدل است، اظهار داشت: هر ســال تعداد زیادی گردشگر به این منطقه 
مراجعه می کنند و ایجاد یک مرکز گردشگری، اقامتی و تفریحی برای پاسخ به نیازهای آنها ضروری 
است.قانونی با اشــاره به صدور مجوز موافقت اصولی مجتمع گردشــگری کوچری پس از ۶ سال 
پیگیری خاطرنشــان کرد: کارهای مقدماتی برای اجرای این طرح آماده شــده و بزودی عملیات 
اجرایی احداث آن با سرمایه گذاری بخش خصوصی که یک شرکت تعاونی و مردمی در گلپایگان 

است، آغاز می شود.

2 طرح آبخیزداری در کاشان بهره برداری شد
۲ طرح آبخیزداری در قالب ایجاد بند خاکی در روســتای حســین آباد در شهر مشــکات از توابع 
شهرستان کاشان روز سه شنبه در آیینی با حضور مسعود منصور معاون وزیر جهاد کشاورزی و رییس 
سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری بهره برداری شد.رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری کاشان 
در حاشیه افتتاح این طرح ها گفت: یک بند خاکی با اعتبار سه میلیارد تومانی منابع طبیعی و یک 
بند دیگر به همت بخش خصوصی و خیر نیکوکار جواد علیزاده با ۲ میلیارد تومان هزینه ســاخته 

شده است.
مهدی شریفی، مهمترین رویکرد منابع طبیعی را تولید آب و اکسیژن و جلوگیری از فرسایش خاک 
و ایجاد آبخوان دانست و افزود: این ۲ بند خاکی با اثربخشی خود ۳۰۰ هکتار سطح زیر کشت، یک 
روستا یک رشته قنات، ۱۸ حلقه چاه، سه کیلومتر جاده در اتوبان و ۵۱۰ خانوار را پوشش می دهد.

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری کاشان خاطر نشان کرد: طرح کنترل و بهره برداری از سیالب 
حوضه حسین آباد مشکات به صورت سازه چند منظوره در راستای طرح های زیربنایی کنترل سیل، 
ذخیره سازی و بهره برداری از سیالب، توسعه منابع آب وخاک، رشد و احیای پوشش گیاهی، احیا 

و توسعه شرایط اقتصادی و اجتماعی بهره برداران طراحی و اجرا شد.

کافه اقتصاد

اخبار

استاندار اصفهان با بیان اینکه مسئوالن باید از هم اکنون برای تأمین سوخت نیروگاه ها در فصول مختلف سال پیش بینی های الزم را داشته باشند، گفت: این استان 
در شرایط کنونی امکان استفاده از مازوت را ندارد.عباس رضایی در جلسه هماهنگی مصرف بهینه گاز، در استانداری اصفهان اظهار کرد: همانطور که سال گذشته قرص 
و محکم برای جلوگیری از مصرف مازوت در این استان ایستادیم، امسال اجازه مصرف این سوخت را در نیروگاه های استان نخواهیم داد. استاندار اصفهان با اشاره 
به اهمیت استفاده بهینه از انرژی گاز برای پیشگیری از مصرف مازوت، ادامه داد: مسئوالن کشور باید فکر مصرف مازوت در اصفهان را از ذهن خود بیرون کنند.وی 
اظهار داشت: سازمان صمت و شرکت شهرک های صنعتی این استان باید نسبت ممیزی و استاندارد سازی و مصرف بهینه گاز در صنایع بزرگ استان اقدام کنند.
رضایی اضافه کرد: شرکت گاز استان باید پیش از هر گونه قطع یا کاهش فشار گاز صنایع و بخش های مختلف مصرفی، اطالع رسانی الزم را در این زمینه انجام دهد.

رضایی با تأکید بر اینکه جلسه های مدیریت بحران انرژی باید به صورت مستمر و هفته ای در استانداری برگزار شود، گفت: برنامه عملیاتی برای مصرف بهینه گاز 
توسط همه مشترکان خانگی، صنعتی و کشاورزی تدوین و ابالغ شود و اطالع رسانی و آموزش های همگانی در این زمینه با استفاده از اصول و شیوه های نوین ارائه 
شود.استاندار اصفهان بیان کرد: برای فرهنگ سازی روش های صرفه جویی و مصرف بهینه انرژی و از جمله گاز باید از مدارس و دانش آموزان شروع کرد و استفاده 

از ظرفیت بسیج اداره ها هم در این راستا مؤثر است.

اصفهان امکان استفاده از سوخت مازوت را ندارد

برداشت توت فرنگی 
در کردستان

کردســتان با تولید بیش از ۵۰ 
هزار تن توت فرنگی در ســال، 
رتبه نخست کشور )۸۰ درصد( 
را به خود اختصاص داده است.  

وز عکس ر

عکس: لینا

نماینــده مــردم کاشــان و آران و بیدگل 
در مجلس شــورای اســالمی گفــت: به 
کشاورزی به عنوان یک  بخش معیشتی 
دیده می شــود و به خاطــر همین نگاه ها 
امروز ۴۰ هــزار میلیارد تومــان ضایعات 
کشاورزی داریم.ســید جواد ساداتی نژاد 
بابیان اینکه کشــاورزی مــا به عنوان یک 
بخش تولید ثروت و تولید ارز برای کشور 
نیست، اظهار کرد: اهمیت جایگاه امنیت 
غذایــی و ضــرورت رفع موانــع تولید در 
کشــاورزی بر کسی پوشــیده نیست اما 
چرا دولت قیمت تمام شده محصولی مثل 
گندم و سویا که برای امنیت غذایی کشور 

مهم است را نمی پذیرید.
نماینده مردم کاشــان و آران و بیدگل در 
مجلس شــورای اســالمی بابیان اینکه، 
دولت دنبال خرید غیرواقعی و زیر قیمت 
از کشاورزان اســت و  حاضر است گندم 
و ســویا را به چنــد برابر از خارج کشــور 
خریداری کنــد ولی حاضر بــه پرداخت 
قیمت واقعی به کشــاورز ایرانی نیست، 
گفت:  طبیعی اســت که کشاورزان مزارع 
گندم را به دامداران اجــاره می دهند زیرا 
درآمــدی باالتر از برداشــت و فروش آن  
به دولت دارند. ساداتی نژاد بابیان اینکه، 
۱۳ میلیارد مترمکعب آبی از این ضایعات 
تلف می شود، گفت: این اتالف در شرایطی 
رخ می دهد که کم آبی داریــم. در بخش 
کشاورزی نتوانستیم  ظرفیت های کشور را 
که تا سه برابر می تواند نسبت به نفت برای 
ما ارزآوری داشــته باشــد به کار بگیریم.

نماینده مردم کاشــان و آران و بیدگل در 
مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه، 
در بین کشورهای همسایه نتوانستیم در 
حوزه غذا رقابت بکنیم، افزود: متأسفانه 
کشــاورزی را بــه دلیل نگاه معیشــتی 
همیشه به صورت کمبود یا بیشبود در این 
کشور پیش برده ایم لذا بازارشان در اختیار 

سایر کشورها قرارگرفته است.



معاون بازآفرینی شــهری و مســکن اداره کل راه و 
شهرسازی چهارمحال و بختیاری گفت: به سبب نبود 
زمین مورد نیاز تا اطالع بعدی، سهمیه ای از سومین 
مرحله ثبت نام اقدام مســکن ملی به این اســتان 
تعلق نمی گیرد. ابراهیــم علیرضایی افزود: عالوه بر 
محدودیت در تامین زمین، سهمیه ۲ مرحله قبلی نیز 
در استان اشباع شده اســت و بسیاری از متقاضیان 
واجد شــرایط مبلغ اولیه را واریز کرده اند. وی ادامه 
داد: چنانچــه زمین مــورد نیاز تامین شــود امکان 
اینکه ثبت نام مرحله ســوم برای استان انجام شود، 
وجــود دارد. علیرضایی با بیان اینکه مشــکل زمین 
برای مرحله اول و دوم طرح اقدام ملی مســکن در 
استان برطرف شده اســت، تصریح کرد: زمین مورد 
نیاز در شهر لردگان نیز تامین شــده است و تمامی 
متقاضیان واجد شــرایط به طرح متصل شــده اند. 
معاون بازآفرینی شــهری و مســکن اداره کل راه و 
شهرســازی چهارمحال و بختیاری در ادامه با اشاره 
به ثبت نام ۱۶ هزار و ۵۶۷ نفر در اســتان برای طرح 
اقدام ملی مسکن، افزود: از این تعداد ۶ هزار و ۷۵۲ 

نفر حائز شــرایط بودند و در نهایت پنج هزار و ۵۶۸ 
نفر تایید نهایی شــدند. علیرضایی خاطر نشان کرد: 
از این تعداد چهار هزار و ۱۱۴ نفــر واریز وجه کردند و 
به روند اجرایی پروژه ها متصل شــده اند. وی، تعداد 
متقاضیان واجد شرایط فرهنگیان استان را یک هزار 
و ۴۸۴ نفر اعالم کرد و گفــت: از این تعداد یک هزار 
و ۲۸۸ نفر تایید نهایی شــدند. علیرضایی مهمترین 
چالش اجرای طرح مسکن ملی سهمیه فرهنگیان 

را کمبود زمین دانست و خاطر نشان کرد: تاکنون ۲۳ 
متقاضی به روند اجرایی پروژه ها متصل شــده اند و 
احداث مســکن برای آنها وارد مرحله اجرایی شده 
است. در قالب طرح اقدام ملی مسکن قرار است ۴۰۰ 
هزار واحد مسکونی در کشــور ساخته شود که از این 
تعداد ۲۰۰ هزار واحد در شهرهای جدید، یکصد هزار 
واحد در بافت های فرسوده شهری و یکصد هزار واحد 

در شهرهای کوچک ساخته می شود.
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رشد 10 درصدی تولید در بزرگترین واحد صنعتی در بام ایران
محمدکاظم منزوی معاون امور صنایع سازمان صمت چهارمحال و بختیاری گفت: از ابتدای امسال 
تاکنون ۵۶ هزار دستگاه کولر در بزرگترین واحد صنعتی لوازم خانگی استان تولید و روانه بازار مصرف 
شده است. او افزود: این تعداد تولید نسبت به مدت مشابه پارسال ۱۰ درصد رشد یافته، که با توجه 

به تداوم تولید ممکن است این آمار تا پایان خردادماه افزایش بیشتری داشته است.
او اظهار داشت: این کارخانه یکی از واحد های خصوصی بزرگ اســتان است که تاکنون بیشترین 

میزان صادرات را در بین شرکت های ایرانی داشته است.
منزوی ادامه داد: این واحد صنعتی به مدت پنج سال به عنوان صادر کننده نمونه ایران و سه سال 

به عنوان واحد تولیدی نمونه کشور انتخاب شده است.

استقرار 231 شعبه اخذ رای در لردگان
فرماندار لردگان گفت: در این شهرستان ۲۳۱ شــعبه ثابت و سیار برای اخذ آرای مردمی در روز ۲۸ 

خرداد پیش بینی شده که از این تعداد ۱۹۵ شعبه ثابت و ۳۶ شعبه سیار است.
سید صالحی در گفت وگو با ایسنا در خصوص فرآیند برگزاری انتخابات سیزدهمین دوره ریاست 
جمهوری و ششمین دوره شورای شــهرها و روســتاها در شهرســتان لردگان، اظهار کرد: در این 
شهرستان ۲۳۱ شعبه ثابت و سیار برای اخذ آرای مردمی در روز ۲۸ خرداد پیش بینی شده که از این 
تعداد ۱۹۵ شعبه ثابت و ۳۶ شعبه سیار است، همچنین ۱۰۰ شعبه در بخش مرکزی شهرستان، ۴۸ 
شعبه در بخش فالرد، ۳۰ شعبه در بخش رودشت و در بخش منج نیز ۵۳ شعبه مستقر خواهد شد.

فرماندار لردگان افزود: تعداد در فرآیند برگزاری انتخابات در این شهرســتان در بخش های هیات 
اجرایی ریاست جمهوری، هیات های اجرایی شوراها، معتمدین شــعب اخذ رای، هیات نظارت، 
هیات بازرسی، نیروی انتظامی و ...  حدود چهار هزار و ۶۳۲ نفر به کار گرفته خواهد شد، همچنین 

تعداد ۶۰۰ دستگاه خودرو نیز برای این امر در نظر گرفته شده است. 
وی ادامه داد: ۱۲۵ نفر در شهرها و یک هزار و ۱۳۲ نفر نیز در روستاهای شهرستان لردگان کاندیدای 
شرکت انتخابات شورای شهرها روستاها هستند، ۲۰۶ کرسی در شهرستان لردگان برای انتخابات 
شوراهای شهر و روستا در نظر گرفته شده که از این تعداد ۱۸۵ کرسی در روستاها و مابقی مربوط به 

شهرها و انتخابات ریاست جمهوری است. 
صالحی عنوان کرد: جهت رعایت پروتکل های بهداشتی در  شــعب اخذ رای از طریق وزارت کشور 
بسته های بهداشتی شامل ماسک، دستکش و مایع ضدعفونی کننده دست و سطوح در نظر گرفته 
شده است، همچنین در شعب پرترافیک اکیپ های بهداشتی اقدام به تب سنجی کرده و در شعب 
با ترافیک کمتر صرفا به رای دهندگان رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی تذکر 

داده می شود.

 دستگیری 21 سارق با ۵4 فقره سرقت در 
چهارمحال و بختیاری

منوچهر امان الهی فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری از دســتگیری ۲۱ سارق در چهارمحال و 
بختیاری اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت منزل، اماکن خصوصی، اماکن دولتی، داخل 
خودرو، موتورسیکلت، احشام، مغازه، دوچرخه و کش روی، رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در 
دستور کار ماموران فرماندهی انتظامی استان قرار گرفت. امان الهی افزود: ماموران پلیس آگاهی 
در شهرستان های شهرکرد، بروجن، لردگان، فارسان، اردل، کوهرنگ، کیار، سامان، بن و خانمیرزا با 
انجام اقدامات گسترده پلیسی و بررسی آثار و عالئم به جا مانده در صحنه های سرقت موفق شدند 
۲۱ سارق را دستگیر کنند. وی خاطرنشان کرد: بر اساس تحقیقات علمی و فنی پلیس، سارقان به 

۵۴ فقره سرقت اعتراف کردند، متهمان جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

بحران آتش سوزی در بام ایران

تخریب و آتش سوزی در جنگل ها از مهم ترین معضالت زیست محیطی 
به شمار می رود، به طوری که آتش ســوزی در جنگل ها ساالنه هزاران 
هکتار از درختان، درختچه ها و گیاهان را طعمه خود می کند که این امر 

می تواند توسط عوامل طبیعی یا عوامل انسانی ایجاد شود.
پیشــگیری و جلوگیری از آتش ســوزی در جنگل ها از اهمیت باالیی 
برخوردار اســت،جنگل های چهارمحال و بختیــاری عموما در مناطق 
صعب العبور واقع شــده اند که در صورت بروز حریق دسترســی به این 
مناطق برای اطفای حریق بسیار مشکل است و امکانات الزم نیز برای 
اطفای حریق هوایی نیــز وجود ندارد، به همین علــت در صورت وقوع 
حریق خسارت های جبران ناپذیری به منابع طبیعی و محیط زیست وارد 
می شود. قطعا وجود تجهیزات و امکانات مناسب برای اطفای حریق به 
موقع در کاهش خسارت به جنگل ها و مرتع بسیار تاثیرگذار است، عموما 
دلیل اصلی حریق های رخ داده در مناطق جنگی و مرتعی عامل انسانی 
اســت، بنابراین باید با راهکارهای متعدد و آگاه سازی جوامع محلی و 

گردشگران از وقوع حریق در این مناطق پیشگیری کرد.
معاون حفاظت و امور اراضی منابــع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و 
بختیاری با اشاره به وســعت یک میلیون  و ۶۳۳ هزار هکتاری استان 
گفت: ۷۴۰ هزار هکتار وسعت استان شــامل جنگل ها و مراتع متراکم 
و نیمه متراکم با تراکم پوشــش بیش از ۲۵ درصد در شــرایط بحرانی 

آتش سوزی قرار دارد. رحمان توکلی با اشاره به اجرای طرح پهنه بندی و 
تعیین مناطق دارای خطر آتش سوزی باال در سطح استان ، افزود: ۸۹۳ 
هزار هکتار از این عرصه ها نیز دارای شرایط نیمه بحرانی و عادی قرار دارد. 
وی اظهار داشت: یکی از مهمترین اقدامات و تدابیر مدیریتی در بحث 
حریق، بکارگیری روش های پیشگیرانه و کاهش آتش سوزی به واسطه 
تهیه نقشه های پهنه بندی اســت که در این راستا با روش های مختلف 
علمی ، عرصه هایی که به لحاظ بروز و وسعت حریق دارای خطرپذیری  

بیشتری می باشند، تعیین می شود. 
توکلی افزود: تراکم پوشــش گیاهی به عنوان ماده ســوختنی یکی از 
مهمترین عوامل گسترش آتش سوزی در سطح مراتع و جنگل هاست.

وی با تاکید بر اینکه پراکنش عامل انسانی و بهره برداران منابع طبیعی و 
گردشگران  به عنوان عامل اصلی بروز آتش سوزی است عنوان کرد:برابر 
مطالعات انجام شده،  تراکم جمعیت انسانی در عرصه های جنگلی و 
مرتعی تاثیر مســتقیم و معناداری بر تعداد آتش سوزی ها دارد و بروز 
و  وســعت حریق ۲ مولفه اصلی در پهنه بندی و تعیین مناطق ریسک 

حریق محسوب می شود.
وی گفت: با تعیین مناطــق خطرپذیر آتش ســوزی، می توان عوامل 
تسریع و وســعت ســطح آتش ســوزی را مدیریت و موجب کاهش 

خسارت به منابع طبیعی شد.

به گفته وی، عواملی از جمله ســرعت وزش باد، شــیب و جهت شیب 
عرصه منابع طبیعی، میزان پوشــش گیاهی جنگلی و مرتعی، میزان 
بارش ساالنه و رطوبت خاک، وجود مواد قابل اشتغال و گیاهان علفی 
یکساله از جمله گراس ها، فاصله از اراضی کشاورزی، فاصله از ایستگاه 
اطفای حریق و  پراکنش جاده ها در پهنه و وسعت حریق تاثیرگذار است. 
معاون حفاظت و امور اراضی منابــع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و 
بختیاری با تاکید بر اینکه  در استان طرح مطالعات پهنه بندی عرصه ها 
در راستای پیشگیری از حریق  اجرا شــده است، گفت: ایجاد ایستگاه 
دیده بانی و حضور نیروهای حفاظتی در مناطق خطرپذیر آتش سوزی، 
باالبردن ضریب حفاظت منطقه برای جلوگیری از خطر حریق ، اجرای 
اقدامات آموزشی و ترویجی برای پیشــگیری از حریق و جانمایی آن 
در نقشه های مربوطه در این مطالعات پیشــنهاد داده شده بود که در 
سالجاری ایستگاه های دیده بانی در سطح شهرستانها فعال شده است.

وی گفت :عــالوه بر اقدامات پیشــگیرانه از جمله احــداث آتش بر در 
جنگل ها و مراتع  به ضرورت آموزش بهره برداران و دامداران، اســتقرار 
نیروهای بیشــتر و باال بردن ضریب حفاظتی در مناطق پرخطر حریق، 
استفاده از ظرفیت نیروهای مردمی، تشــکل ها و استفاده از پتانسیل  
همیاران طبیعت در راســتای اطفاء حریق جــزء اولویت های بخش 

منابع طبیعی است.

معاون بازآفرینی شهری و مسکن اداره کل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری :

 بام ایران سهمیه ای از سومین مرحله اقدام ملی مسکن ندارد
انجام 133 هزار و ۵33 
نمونه گیری کرونا در 
چهارمحال و بختیاری

چهره روز

بهره برداری از شهرک بازیافت در بام ایران
شهرام احمدی مدیرکل حفاظت محیط زیســت چهارمحال و بختیاری گفت:  در هفته محیط زیست 
امسال، شهرک بازیافت در استان به بهره برداری خواهد رســید و این شهرک با سرمایه گذاری بخش 
خصوصی به اتمام رسید و زمینه فعالیت آن، پسماند های خانگی است. او افزود: سه نوع پسماند ها عادی، 
عفونی و خطرناک در استان وجود دارد که برای مدیریت پسماندها، شرکتی با مطب ها و بخش خصوصی 
وارد مذاکره شده است که پسماند های عفونی این مراکز را جمع آوری کند. احمدی اضافه کرد: این شهرک 
پسماند، قابلیت مدیریت دو خط ۲۵۰ تنی زباله خانگی را دارد که در حال حاضر یک خط آن فعال است 
و خط دیگر آن به زودی راه اندازی می شود. او اظهار داشت: کلنگ زنی مرکز پایش زیست محیطی منابع 
آب شهرستان کوهرنگ از دیگر برنامه های هفته محیط زیست در استان است و کالس مجازی آموزش 
کودکان و خانواده، کالس مجازی کارکنان محیط زیست استان و برگزاری دوره های عملی برای اطفای 
حریق با همکاری آتش نشانی از جمله برنامه های آموزشی هفته محیط زیست در استان به شمار می رود.

فعالیت شش مرکز نیکوکاری تخصصی کاریابی در بام ایران
جاسم محمدی فارسانی مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( چهارمحال و بختیاری گفت: ۱۱۰ مرکز 
نیکوکاری در چهار سطح محله محور، مســجدمحور، صنفی و مراکز تخصصی در استان فعال است که 
از این تعداد ۱۲ مرکز از ابتدای امســال تاکنون راه اندازی شده اســت. او افزود: مراکز نیکوکاری توسط 
نیرو های مردمی راه اندازی شده است و در این مراکز کمک های نقدی و غیرنقدی توسط نیرو های مردمی 
جمع آوری می شــود و در کوتاه ترین زمان ممکن به دست نیازمندان تحت حمایت و غیرتحت حمایت 
می رسد. محمدی اضافه کرد: دارندگان تخصص های گوناگون از جمله تدریس، تعمیرات لوازم خانگی 
و ساختمان، درمان و انجام امور مربوط به تأسیسات ساختمان می توانند در راستای انجام امور خیریه 
و کمک به نیازمندان به این مراکز مراجعه کنند. او اظهار داشت: شش مرکز نیکوکاری تخصصی کاریابی 
در استان فعال است که این مراکز با رویکرد کارآفرینی و ایجاد زمینه اشتغال مددجویان و خانواده های 
نیازمند استان راه اندازی شده است. محمدی خاطر نشان کرد: واگذاری امور خیریه به مردم، شناسایی 
نیازمندان مناطق، شناسایی و جذب خیران و جمع آوری کمک های مردمی و توزیع آن بین نیازمندان از 

جمله اهداف راه اندازی مراکز نیکوکاری در استان است.

اعالم اسامی نامزد های تایید صالحیت شده شهر ها
عبدالعلی ارژنگ فرماندار شهرستان شهرکرد اظهار داشت: اسامی نهایی نامزد های تایید صالحیت شده در 
حوزه شهری اعالم شد. او افزود: اسامی نامزد های تایید صالحیت شده شورای اسالمی شهر، در سامانه 
فرمانداری قابل مالحظه است. ارژنگ خاطرنشان کرد کرد: اسامی نهایی داوطلبان تایید صالحیت شده 

در روستا های استان نیز  منتشر خواهد شد.

 کارگاه های مجازی تابستانی ویژه گروه سنی 4 سال به باال 
برگزار می شود

ثبت نام کارگاه های تابستانی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان چهارمحال و بختیاری از 
۲۹ خردادماه جاری آغاز می شــود و تا ۱۳ تیر ۱۴۰۰ در پایگاه مجازی کانون به نشانی kpf.ir ادامه دارد. 
بر همین اساس، زمان شروع کارگاه های مجازی فرهنگی، هنری، ادبی، مهارت های زندگی و... ۱۵ تیر 
و پایان آن ۳۱ شــهریور ۱۴۰۰ اعالم شده است. عالقه مندان در گروه های ســنی »نوباوه« ۴سال به باال، 
»نوخوان« ۷سال به باال، »نونهال« ۹سال به باال، »نونگاه« ۱۲ســال به باال و »نوجوان« ۱۵سال به باال، 
می توانند در این کارگاه ها شــرکت کنند. این کارگاه های مجازی در سطح ملی برنامه ریزی شده است، 
همچنین محدودیت جغرافیایی برای ثبت نام وجود ندارد و شرکت کنندگان در این دوره ها عالوه بر دریافت 

گواهی شرکت، در صورت داشتن شرایط الزم جذب انجمن های کانون می شوند.

اخبار

مجید شــیرانی رییــس دانشــگاه علوم 
پزشــکی شــهرکرد گفت: از ابتدای شیوع 
بیماری کرونا تاکنون ۱۳۳هزار و ۵۳۳ نمونه 
گیری کرونا در چهارمحال و بختیاری انجام 
و ابتالی ۴۵ هزار و ۹۲۹ نفر به کرونا قطعی 

شده است.
او افزود: هم اکنون وضعیت شهرستان های 
بن، کوهرنــگ و خانمیــرزا زرد و وضعیت 

سایر شهرستان های استان نارنجی است.
شــیرانی اضافه کرد: خطر عادی انگاری و 
کاهش رعایت دستورالعمل های بهداشتی 
بویژه کاهش اســتفاده از ماســک و عدم 
رعایت فاصله گذاری اجتماعی و تجمعات 
و مسافرت ها به نگرانی ها از افزایش شیوع 

بیماری کرونا در استان دامن می زند.
او ادامه داد: عدم توجه به دستورالعمل های 
بهداشتی می تواند اســتان را با خطر جدی 
افزایش شــیوع بیماری کرونا مواجه نماید 
کما اینکه شهرستان سامان از وضعیت زرد 

خارج و تبدیل به وضعیت نارنجی شد.
شــیرانی اضافــه کــرد: رعایــت دقیــق 
الزمــه  بهداشــتی  دســتورالعمل های 
پیشــگیری از ورود به موج پنجم شــیوع 

بیماری کرونا است.
رییس دانشــگاه علوم پزشــکی شهرکرد 
همچنین با اشــاره به انتخابات پیش رو و 
فعالیت های انتخاباتی در ســطح اســتان  
ادامه داد: تجمع بیش از ۱۵ نفر در ستاد های 
انتخاباتی در شهر های نارنجی و بیش از ۲۵ 
نفر در شهر های با وضعیت زرد ممنوع است.

برابر مطالعات انجام شده،  تراکم جمعیت انسانی 
و  تاثیر مستقیم  و مرتعی  در عرصه های جنگلی 
معناداری بر تعداد آتش سوزی ها دارد و بروز و  
وسعت حریق ۲ مولفه اصلی در پهنه بندی و تعیین 

مناطق ریسک حریق محسوب می شود.

بام ایران

بین الملل

آگهی فقدان سند مالکیت
3/52 طبق تقاضــای وارده 4006235  مورخ 1400/2/30  به اســتناد 4 برگ 
استشهادیه مصدق پیوست که امضا شهود رســما گواهی گردیده آقای محمد 
مهدی زارع درب اصفهانی و فایزه صمیمی هر یک مالک ســه دانگ مشــاع 
از ششــدانگ مدعی هستند که ســند مالکیت ششــدانگ یک واحد آپارتمان 
شــماره 18102 فرعی از 15 اصلی قطعه یک تفکیکی مفروز و مجزی شده از 
13785 فرعی از اصلی مذکور بخش دو کاشــان به مساحت 83/16 متر مربع 
به نام نامبردگان ثبت و اســناد 027499 و 027500 صادر و تســلیم گردیده 
اســت به علت جا به جایی مفقود گردیده تقاضای صــدور المثنی را نموده که 
در جریان رســیدگی می باشــد لذا  طبق تبصره یک ماده 120 اصالحی آیین 

نامه قانون ثبت آگهی می شــود که هــر کس مدعی انجام معامله نســبت به 
ملک مذکور یا وجود ســند مالکیت نزد خود میباشــد از تاریخ انتشار این آگهی 
تا ده روز به ایــن اداره مراجعه و اعتــراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند 
مالکیت وسند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورتمجلس واصل سند به ارائه 
کننده مســترد گردد بدیهی اســت چنانچه  ظرف مهلت مقرر اعتراضی واصل 
نگردد  یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشــود المثنی سند مالکیت مزبور 
صادرو به متقاضی تســلیم خواهد شــد.و پالک برابر ســند 8704 – 9/25/ 
 1398 دفتر 274 در رهن بانک مســکن شــعبه شــهید منتظری می باشــد .
 م الف: 1144862 اســماعیلی طاهری  رئیس اداره ثبت اســناد و امالک 

کاشان 

اعالم مفقودی 
بــرگ ســبز و کلیــه اســناد مالکیــت خــودروی 
بــه   1968 مــدل  مــاک  کشــنده  کامیــون 
پــاک شــماره  بــه  روغنــی  قرمــز   رنــگ 

7119841 و  24 و شــماره موتــور  79-911 ع   
شــماره شاســی 003661 و شناســه ملــی خودرو 
IRDD6811K00036610 به نام آقــای حمید خوئینی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اعالم مفقودی 
بــرگ ســبز خــودروی ســواری پــژو 206 مــدل 
 1383 بــه رنگ نقــره ای- متالیک به شــماره پاک

 FSM84669708 ایران 13-482 ی 59 و شماره موتور 
و شماره شاسی 83614717 و شناسه ملی خودرو 
IRFC831V100614717 بــه نــام خانم نســیم 
 ربیعی فرادنبه مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.



چهار شنبه 19 خرداد 1400 / 28 شوال 1442 / 9 ژوئن 2021 / شماره 3271
رییس بیماری های واگیردار مرکز بهداشت استان اصفهان:

اکثر شهرستان های استان در وضعیت نارنجی هستند
فدایی رییس بیماری های واگیردار مرکز بهداشت استان اصفهان گفت: همه شهرستان های استان 
در وضعیت نارنجی و تنها دو شهرستان در وضعیت زرد هستند و عادی انگاری کرونا و عدم رعایت 

شــیوه نامه ها شــیوع موج جدید را به 
همراه خواهد داشــت.او افزود: تا کنون 
در اســتان بالغ بر ۲۶۰ هزار نفر دوز اول 
واکسن کرونا و بیش از ۴۵ هزار نفر دوز 
دوم را دریافت کرده انــد که این رقم در 
قبال جمعیت استان اصفهان حدود یک 
درصد اســت و مصونیت کرونایی ایجاد 
نمی کند.رییــس بیماری های واگیردار 
مرکز بهداشت استان اصفهان ادامه داد: 
از همه مردم تقاضا داریم فقط با ثبت نام 

و دریافت پیامک برای تزریق واکسن کرونا مراجعه کنند و به شایعات فضای مجازی درباره عوارض 
واکسن کرونا توجه نکنند.

دانشگاه کاشان در جمع 100 دانشگاه برتر آسیا
معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه کاشان گفت: بر اساس اعالم اخبار پایگاه رتبه بندی تایمز ۲۰۲۱، 
دانشگاه کاشان در میان ۱۰۰ دانشگاه برتر آسیا قرار گرفت و رتبه اول میان دانشگاه های جامع کشور 
را کسب کرد.مجید منعم زاده معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه کاشان گفت: بر اساس اعالم اخبار 
پایگاه رتبه بندی تایمز ۲۰۲۱، دانشگاه کاشان در میان ۱۰۰ دانشــگاه برتر آسیا قرار گرفت و رتبه اول 
میان دانشگاه های جامع کشور را کســب کرد.معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه کاشان گفت: در 
گزارش اخیر رتبه بندی دانشگاه های آسیایی سال ۲۰۲۱ از ایران تعداد ۴۷ دانشگاه حضور داشته و 
در این رتبه بندی دانشگاه کاشان رتبه هفتم را در بین دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی و آموزشی 
آموزش عالی کسب کرده است.او آموزش، پژوهش، استنادات، درآمد صنعتی و وجهه بین المللی 
را از شاخص های این رتبه بندی عنوان کرد و افزود: دانشگاه کاشان نسبت به سال ۲۰۲۰ ارتقا یافته 

و ۱۰ پله صعود کرده است.

دمای هوای اصفهان به 40 درجه سانتیگراد می رسد
کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان از کاهش ۲ تا ۴ درجه سانتیگراد دمای 
هوای اصفهان خبر داد و گفت: دمای هوای اصفهان با اوج گیری دوبــاره تا روز جمعه به ۴۰ درجه 
سانتیگراد می رسد.ابراهیم هنرمند  اظهار کرد: بررسی نقشــه های هواشناسی بیانگر جوی نسبتا 
ناپایدار در سطح استان است. براین اساس در بیشتر مناطق اســتان، آسمان صاف تا کمی ابری، 
گاهی وزش باد نسبتا شــدید و در مناطق شرقی و تا حدی مرکزی اســتان گاهی وزش باد شدید 
و گرد و خاک محلی پیش بینی می شــود.وی با بیان اینکه از امروز تا اواخر هفته هفته جاری جو 
نسبتا پایداری برای بیشتر مناطق استان پیش بینی می شــود، گفت: دمای هوا در بیشتر مناطق 
استان بین ۲ تا ۴ درجه سانتیگراد کاهش پیدا می کند.کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی 
استان اصفهان افزود: کمینه امروز صبح ۲۲ درجه ســانتیگراد پیش بینی می شود. طی این مدت 
گرم ترین نقطه استان چوپانان با ۴۲ درجه سانتیگراد و ســردترین نقطه بوئین و میاندشت با ۷ 
درجه سانتیگراد خواهد بود.وی با اشــاره به اینکه امروز دمای هوای اصفهان کمی خنک می شود، 
خاطرنشان کرد: دمای هوای اصفهان سپس روند صعودی گرفته و تا روز جمعه این هفته دوباره به 

۴۰ درجه سانتیگراد می رسد.

فقط یک درصد از مردم استان اصفهان واکسن کرونا دریافت کرده اند؛ و البته فعال واکسن موجود نیست! 

کوواکسن؟!

»واکســن زیــادی در کشــور وجــود  پریـا پارسـادوست
ندارد؛روسیه و چین بدقولی کردند«؛ این 
را »علیرضا ناجی« رییس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه 
شهید بهشتی گفته و اگر به سفیر چین در ایران برنمی خورد، باید باز 
هم یادآوری کنیم که این اولین باری نیست که چین و روسیه در برابر 

ایران و تعهداتی که به کشورمان دارند و داشتند، بدقولی می کنند.  

سکانس اول: شرمندگی 
پیرمرد مقابل مرکز بهداشت خیابان احمدآباد ایستاده است؛ هوا به 
شدت گرم است و درب مرکز بســته! می گوید آمده تا طبق زمانبندی 
تعریف و اعالم شده، دوز دوم واکسن کرونایش را بزند اما متعجب 
است که چرا مرکز بسته است و هیچکس هم هیچ اطالعی به او نداده. 
تنهاست و خسته و بدون وسیله. سوال می کند به امید اینکه بتوانیم 
راهنمایی اش کنیم. قصه مربوط به یک روز قبل از اعالم رسمی تمام 
شدن واکسن در کشور است! بی خبر از این موضوع، می گوییم شاید 
مراکز دیگر دوز دوم را تزریق می کننــد و او را به »مصلی« و یکی دو 
مرکز دیگر ارجاع می دهیم. می گوید »مصلی« سرراست تر است و با 
»امید« به اینکه حتما »تدبیر«ی جایی دیگر اندیشیده شده، تشکر 

می کند و به سمت مصلی اصفهان راه می افتد. 
فردای آن روز که خبر تمام شدن واکســن منتشر می شود، بیش از 
همه شرمنده پیرمردی می شویم که خدا می داند با چه امیدی راهی 
مصلی شد و مدام تصور می کنیم که وقتی آنجا هم به در بسته خورد یا 
احتماال زودتر از ما شنید که واکسنی وجود ندارد، چه حالی پیدا کرد.

ما بیشتر از همه آن هایی که االن باید شــرمنده باشند، شرمنده ایم. 
به قول »نادر ســرمد« در ســریال »می خواهم زنده بمانم« بعضی 
واژه ها برای بعضی ها »تکراری« و »بی معنا« شده؛ انگار »شرمندگی 
از روی مردم« هم برای بعضی ها قصه اســت از بس حضور مدیران 
و مســئوالنی که به وقت ناتوانی و ناکارآمدی و بدقولی و کم کاری، 
حداقل شــرمنده باشــند و عذرخواهی کنند، »کیمیا« شده در این 

کشور! 

سکانس دوم: دلواپسی
نگرانی از نرسیدن دوز دوم به کســانی که دوز اول را تزریق کرده اند، 
نگرانی از جان باختن روزانه مردم، نگرانی از پیک پنجم کرونا؛ همه 
و همه مثل کوهی از دلواپســی روی هم تلنبار شــده و آقایان فکر و 
ذکرشان »انتخابات« است! آن هم در حالی که عمال هنوز خبری از 

وارد شدن محموله جدید نیست و واکسن های داخلی هم به تولید 
گسترده نرسیده اند.

در چنین شــرایطی؛ رییــس بیماری های واگیردار مرکز بهداشــت 
اســتان اصفهان هم روز گذشــته اعالم کرد که تاکنون یک درصد از 
مردم استان اصفهان واکسن کرونا دریافت کرده اند و این رقم ناچیز 
)خیلی ناچیز( طبیعتــا مصونیت کرونایی ایجــاد نمی کند. جالب 
اینکه مسئوالن اســتانی هم فعال درگیر »انتخابات« هستند و اکثر 

مصاحبه ها حول و حوش این موضوع صورت می گیرد . 
بی آبی در اصفهان و خشکسالی شــدید، تبدیل به معضل و بحرانی 
جدی )بسیار جدی( در استان شده و داد مردم را درآورده است. حاال 
»بی واکسنی« هم به لیست ســیاهه ها اضافه شده و راحت عنوان 
می شود که »واکسن نداریم«! آن هم در حالی که اصفهان به عنوان 
پایلوت برای تست واکسن کرونا هم انتخاب شد اما خبری از واکسن 
نیست که نیست؛ نه »کونژوگه«، نه »سینوفارم«، نه »آسترازنکا«، نه 
»برکت«، »فخرا«، »کووپارس«، »کووایران« ... این روزها به جای 
شنیدن انواع و اقسام اظهارنظرهای ضد و نقیض و عجیب و غریب 
کرونایی، بیشتر از شنیدن وعده های تکراری و اغراق آمیز انتخاباتی، 

به یک نفر نیاز داریم که بیاید و به ما بگوید کو واکسن؟!

این روزها به جای شنیدن انواع و اقسام اظهارنظرهای 
ضد و نقیض و عجیب و غریب کرونایی، بیشتر از شنیدن 
وعده های تکراری و اغراق آمیز انتخاباتی، به یک نفر نیاز 

داریم که بیاید و به ما بگوید کو واکسن؟!

با مسئولان جامعه

مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان از وقوع 
۸ مورد حریق از ابتدای سال تاکنون در استان اصفهان 
و نابودی ۱۷ هکتــار از مراتع خبر داد.منصور شیشــه 
فروش کرد: استان اصفهان با مســاحت ۱۰ میلیون و 
۷۰۰ هزار هکتار شامل ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار هکتار مرتع، 
۳ میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار بیابان، ۱۰۰ هزار هکتار جنگل 
است و عدم فعالیت موثر سامانه بارشی در سال زراعی 
جاری زمینه حریق در این استان را بیش از پیش تهدید 

می کند.وی گفت: ۱۲ هزار هکتار از باغات استان اصفهان 
در معرض تنــش آبی قرار دارند و بــه ۲۰ هزار هکتار از 
روستاهای این استان از طریق تانکر، آبرسانی می شود 
و خشکسالی ها منجر به فقر پوشش گیاهی در مراتع 
شده است و بســتر وقوع حریق را فراهم کرده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان اعالم کرد: 
در سال گذشته ۱۵۱ مورد حریق در مراتع و عرصه های 
کشاورزی استان اصفهان به ثبت رسید و از ابتدای سال 
تاکنون بیش از ۸ مورد حریق به پوشش های گیاهی 
خسارت وارد کرده اســت.وی افزود: آتش سوزیهای 
امسال ۱۷ هکتار از مراتع و پوشــش های گیاهی را از 
بین برده است و در همین راستا جلسه ای با محوریت 

مدیریت بحران استانداری اصفهان در راستای کنترل 
و پیشگیری از حریق در عرصه های کشاورزی و مراتع 
در استان اصفهان برگزار شد و به شهرداری ها ابالغ شد 
تا مراتع آســیب پذیر در برابر حریق را شناسایی کنند 
.شیشــه فروش تصریح کرد: یگان حفاظت از منابع 
طبیعی و یــگان حفاظت از حیات وحــش در محیط 
زیست مکلف شدند تا نسبت به پیشگیری از حریق در 
مراتع و عرصه های کشاورزی اصفهان اقدام کنند.وی 
اضافه کرد: علت ۹۸ درصد از حریق های سال گذشته 
خطای انسانی اســت و در راستای پیشگیری از آتش 
سوزی اطالع رسانی و آموزش های الزم به مرتع داران و 

عشایر ارائه شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان خبرداد

از  بین رفتن 17 هکتار از عرصه های مرتعی در نصف جهان

بهره برداری از 
 تجهیزات جدید

آتش نشانی اصفهان
از پروژه هــا و تجهیــزات جدید 
سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شــهرداری اصفهــان با 
هزینه ای بالغ بــر ۲۰۸۰ میلیارد 

ریال بهره برداری شد.

جریمه بیش از سه هزار دستگاه خودرو در استان اصفهان
رییس پلیس راه استان اصفهان گفت: مالکان ســه هزار و ۱۰۰خودرو به دلیل بی توجهی به اجرای 
مصوبات ستاد ملی کرونا مبنی بر ممنوعیت و محدودیت تردد در پنج روز گذشته در سطح استان 

اصفهان جریمه شدند.
ســرهنگ اصغر زارع رییس پلیس راه 
استان اصفهان گفت: در پنج روز گذشته 
۶ هزار و ۹۰۸دســتگاه خــودرو با تذکر 
پلیس مواجه شــدند و چهار هزار و ۴۵۱ 
دســتگاه خودرو به مبدا برگشــت داده 
شدند و سه هزار و ۱۰۰ دستگاه خودرو هم 

۵۰۰ هزار تومان جریمه شدند.
به گفته او تردد بین استان های همجوار 
و بین شــهر های دارای وضعیت قرمز و 
نارنجی داخل استان در تعطیالت نیمه خردادماه با توجه به وضعیت حساس شیوع ویروس کرونا 

ممنوع بود.
رییس پلیس راه استان اصفهان از همکاری مردم به دلیل خودداری از سفر و به دنبال آن کاهش 
قابل توجه سفر به این استان قدردانی کرد و گفت: از هموطنان انتظار داریم برای جلوگیری از شیوع 
بیماری به توصیه های ستاد مقابله با کرونا توجه کنند و با ماموران پلیس همکاری داشته باشند. او 
از شهروندان خواست که با توجه به شرایط کرونایی برای حفظ سالمت خود و دیگران از سفر های 
غیر ضروری بپرهیزند؛ ضمن آنکه رانندگان در هر شرایطی عالوه بر رعایت شیوه نامه های بهداشتی 

سرعت مطمئنه و قوانین راهنمایی و رانندگی را به طور کامل رعایت کنند.

کشف کلت کمری توسط پلیس اصفهان
سرهنگ »حمیدرضا اکبری« فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان گفت: ماموران پلیس اصفهان با 
اشرافیت و هوشمندی خود مطلع شدند فردی قصد دارد با یک دستگاه خودرو سواری جک یک 

قبضه اسلحه جنگی کلت کمری را حمل کند که بالفاصله موضوع را در دستور کار قرار دادند.
او در ادامه افزود: ماموران پس از کسب اطالعات الزم طی هماهنگی با مقام قضایی خودروی مذکور 
را با ۵ نفر سرنشین متوقف و در بازرسی به عمل آمده از آن یک قبضه اسلحه کلت جنگی با ۲ فشنگ 

مربوطه را کشف و سرنشینان خودرو را دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان در پایان با اشاره به اینکه متهمان با تشکیل پرونده قضایی به 
مرجع قضایی تحویل شدند، گفت: امنیت مردم خط قرمز ناجا می باشد و نیروی انتظامی با مخلین 

امنیت با تمام ظرفیت خود مقابله می کند.

کشف 3 تن زغال بلوط قاچاق در خمینی شهر
سرهنگ»غالمرضا براتی« گفت: مأموران کالنتری ۱۱ فرماندهی انتظامی شهرستان خمینی شهر در 
پی کسب خبری مبنی بر اینکه فردی در زمینه تهیه غیر مجاز چوب بلوط و تبدیل آن به زغال فعالیت 

دارد، موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.
او افزود: ماموران پس از انجام تحقیقات الزم و کسب اطمینان از درستی موضوع با هماهنگی مقام 
قضایی به کارگاه تولید زغال متهم اعزام و در بازرسی از این مکان ۳ ُتن زغال که به صورت غیر مجاز 

از چوب بلوط جنگلی تهیه شده بودند را کشف کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر ارزش این محموله را برابر اعالم کارشناسان مربوطه ۵۰۰ 
میلیون ریال عنوان کرد و اظهار کرد: در این رابطه یک نفر دســتگیر وبه همــراه پرونده برای انجام 

اقدامات قانونی تحویل مرجع قضایی شد.

وز عکس ر

عکس: لینا

اخبار

تعداد طالق در ازدواج های 
دانشجویی کمتر از میزان 

کشوری است

خبر روز

دانشــجویی  ازدواج  ســتاد  دبیــر 
دانشگاه های استان اصفهان گفت: طبق 
اعالم رسمی ســازمان ثبت احوال، تعداد 
ثبت واقعه طالق در مورد کســانی که در 
ازدواج دانشجویی شــرکت کرده بودند، 
بسیار پایین تر نســبت به میزان کشوری 

است.
حجت االسالم خوشنویس زاده اصفهانی 
با اشــاره به اینکه برنامه ملی »همسفر 
تا بهشــت« با تحقــق شــعار ازدواج به 
هنگام، آســان، آگاهانه و پایدار با اجرای 
برنامه های متنــوع فرهنگی، مشــاوره 
و مراقبت هــای پــس از ازدواج و اعزام 
دانشجویان به مشــهد مقدس در تالش 
اســت تا فرهنگ این امر مقــدس را در 

جامعه دانشگاهیان نهادینه کند.
دانشــجویی  ازدواج  ســتاد  دبیــر 
دانشگاه های اســتان اصفهان در ادامه با 
اشــاره به ضعف های موجود در خصوص 
خوابگاه های دانشــجویی برای متأهالن 
تأکید کــرد: در این خصــوص باید همه 
متولیان و دستگاه های مرتبط با جوانان 
و با کمک خیران زمینه ازدواج آسان را در 

میان دانشجویان فراهم آورند.
وی بیان کرد: ســال گذشــته بــه دلیل 
شــیوع ویروس کرونا وقفه ای یک  ساله 
در مراســم ازدواج دانشــجویی ایجــاد 
شد که بحمدا... در ســال ۱۴۰۰، بیست و 
چهارمین دوره طرح »همسفر تا بهشت« 
آغاز شده است و کســانی که تاریخ عقد 
آن هــا از ۹۸/۰۱/۰۱ تا شــهریورماه ۱۴۰۰ 
 اســت، می توانند با مراجعه به ســامانه
www.ezdevaj.nahad.ir نســبت به 

ثبت نام اقدام کنند.
خوشنویس زاده در پایان گفت: طبق اعالم 
رسمی ســازمان ثبت احوال، تعداد ثبت 
واقعه طالق در مورد کسانی که در ازدواج 
دانشــجویی شــرکت کرده بودند، بسیار 

پایین تر نسبت به میزان کشوری است.

رییس  اداره فرهنگی  و هنری اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: طرح اوقات فراغت باعنوان»جشنواره تابستان و تربیت توت فرهنگی« به وسیله ستاد 
استانی اوقات فراغت در قالب ۱۰ هفته برنامه ریزی شده  و والدین نباید تنها به فکر پر کردن وقت فرزند در سه ماهه تابستان باشند بلکه غنی سازی اوقات فراغت مهمتر 
است.مرتضی شکری با اشاره به برنامه اوقات فراغت تابستانی دانش آموزان، اظهار کرد: طرح اوقات فراغت تابستانه ۱۴۰۰ دانش آموزان با عنوان »جشنواره تابستان و 
تربیت توت فرهنگی« به وسیله ستاد استانی اوقات فراغت برنامه ریزی می شود، برنامه اصلی این جشنواره از فروردین ماه با برگزاری جلسات ستاد، دعوت از نهادها 
و بخش های مختلف آموزش و پرورش و دستگاه های بیرونی شروع شد.وی افزود: این جشنواره هر هفته مطابق با مناسبتی که در آن است برنامه هایی پیش بینی 
شده که در دو محور فعالیت ها دنبال می شود، محور اول آموزشی است، اگر شرایط کرونا اجازه دهد و وضعیت قرمز نباشد در مراکز پرورشی و پایگاه های اوقات فراغت 
دانش آموزان در برنامه ها شرکت می کنند.وی تصریح کرد: در شرایط کرونا وضعیت به گونه ای است که امکان حضور فیزیکی نیست و به صورت نیمه حضوری و با رعایت 
پروتکل ها تعداد محدود پنج تا ۱۰ نفر از دانش آموزان در فضای آزاد هستند و برنامه ها از طریق کانال های اداره کل آموزش و پرورش استان و معاونت پرورشی به اطالع 

دانش آموزان عالقمند رسانده می شود.

رییس اداره فرهنگی آموزش وپرورش استان اصفهان:

غنی  سازی اوقات فراغت دانش  آموزان در قالب 10 هفته برنامه ریزی می شود



مهاجم ملی پوش سپاهان:

تورنمنت بالروس، حکم بازی های تدارکاتی را دارد
هافبک تیم فوتبال بانوان سپاهان که در تورنمنت سه جانبه تیم ملی در بالروس به سر می برد، اظهار کرد: پس از انتخابات فدراسیون و وقفه ای دو ساله، اردوهای 
تیم ملی تشکیل شد و تا جایی که امکان داشت به آمادگی الزم رسیدیم، اما هنوز خیلی از راه مانده است.هاجر دباغی تاکید کرد: این تورنمنت که حکم بازی های 
تدارکاتی دارد، کمک زیادی به روند آماده سازی تیم خواهد کرد. کادر فنی خیلی خوبی داریم و هر تمرینی را که پشت سر می گذاریم نسبت به تمرین قبل بهتر شده 
ایم. امکانات اردو نسبت به اردوهای قبل متقاوت است و امیدواریم این امکانات همیشگی و ادامه دار باشد. با دو تیم بالروس و ازبکستان قبال بازی کرده ایم 
و از آنها شناخت خوبی داریم.مهاجم ملی پوش تیم فوتبال بانوان سپاهان در خصوص حرکت فرهنگی باشگاه سپاهان در ارسال هدیه برای بازیکنان سپاهانی 
حاضر در اردوی تیم ملی، گفت: بعد از آمدن مدیرعامل جدید تغییرات خوبی را شاهد بوده ایم و هم اکنون تمام تالش باشگاه ایجاد بهترین امکانات برای تیم ها 

است، امیدواریم بتوانیم جواب زحمات کارگران فوالد و مدیران باشگاه را با بازی های درخشان در لیگ دهیم.
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توصیه پادشاه بلژیک به هازارد
پادشاه بلژیک با اشــاره به تبلیغ مک دونالد، به هازارد توصیه کرد زیاد همبرگر نخورد!اردوی تیم 
ملی بلژیک پیش از شروع رقابت های یورو ۲۰۲۰ در حال برگزاری است و »فیلیپه« پادشاه بلژیک 
به اردوی تیم ملی کشورش سر زده تا بدین ترتیب با بازیکنان دیداری داشته باشد و به آن ها پیش 
از شــروع رقابت های جام ملت های اروپا روحیه بدهد.بلژیک که یک نسل طالیی از بازیکنان را 
در سال های اخیر در اختیار دارد، امیدوار است که بتواند باالخره یک جام فتح کند. آن ها در یورو 
۲۰۱۶ ناکام بودند و در جام جهانی هم در نیمه نهایی مقابل فرانسه حذف شدند.هازارد که به تازگی 
روی یک پوستر تبلیغاتی همبرگرهای مک دونالد حضور داشت و این قضیه حاشیه ساز شده بود 
به توصیه پادشاه کشورش باید رژیم بگیرد. فیلیپه خطاب به هازارد گفت که امیدوار است او برای 
حفظ آمادگی خود، آنگونه که در پوســتر تبلیغاتی نمایان اســت اقدام به خوردن همبرگر و سیب 
زمینی سرخ کرده نکند. هازارد هم به او قول داد تا به توصیه اش گوش کند اما برایش دشوار است.

رونالدو برسر سه راهی!
فوق ســتاره پرتغالی تیم فوتبال یوونتوس در حال بررســی گزینه های پیش روی خود اســت.

کریستیانو رونالدو که گفته می شــود در این تابســتان قصد دارد از یوونتوس جدا شود، پس از 
مســابقات یورو ۲۰۲۰ قصد دارد تصمیمش در خصوص آینده حرفه ای اش را اعالم کند. رونالدو 
اخیرًا با آرای هواداران یوونتوس به عنوان ارزشمندترین بازیکن این تیم در فصل ۲۱-۲۰۲۰ معرفی 
شــد و با ۲۹ گل زده عنوان بهترین گلزن و بهترین مهاجم فصل اخیر ســری A ایتالیا را نیز از آن 

خود کرد.
بر اســاس گزارش شــبکه تلویزیونی »ESPN« در این باره خبر داد؛ رونالدو ۳۶ ساله در حال 
بررسی پیشنهادهایش است، این در حالی اســت که از پاری سن ژرمن پیشنهادی دریافت کرده 
و دو باشگاه سابقش یعنی منچستریونایتد و رئال مادرید هم پیشنهاد هایی به او داده اند.برنده 
پنج توپ طال که در ســه فصل حضورش در یوونتوس دو قهرمانی در سری A و یک قهرمانی در 
جام حذفی کســب کرد، نتوانست به بانوی پیر برای شکست طلســم ناکامی طوالنی مدتش در 
لیگ قهرمانان کمــک کند.رونالدو تاکنون در ۱۳۳ بازی برای یوونتــوس به میدان رفته و ۱۰۱ گل 

به ثمر رسانده است.

پیشنهاد وسوسه انگیز به دوناروما
گزارشات حاکی از آن است که پاری ســن ژرمن بیشتر از همیشــه خواهان جذب جیانلوئیجی 
دوناروما دروازه بان جوان آث میالن است. به گزارش فوتبالی، پس از جنگ و جدل های فراوان، 
جیانلوئیجی دوناروما قراردادش را با آث میالن تمدیــد نکرد و قرارداد فعلی او تا پایان ماه ژوئن 
اعتبار دارد. در چند فصل گذشته این گلر بیست و دو ســاله وظیفه نگهبانی از دروازه روسونری را 

برعهده داشت و توانست به خوبی از این کار بر بیاید. 
در چند وقت گذشته اخباری مبنی بر عالقه یوونتوس به دوناروما به گوش می رسید، اما وویچک 
شزنی گلر لهســتانی بیانکونری اعالم کرد که قصد خروج از این باشگاه را ندارد. پاری سن ژرمن 
یکی دیگر از باشگاه هایی اســت که به شدت به دنبال جذب دوناروماســت. آن ها در چند فصل 
گذشــته عملکرد او را زیر نظر گرفته اند. لئوناردو مدیر ورزشی حال حاضر پاری سن ژرمن سابقه 
کار در میالن را دارد و به خوبی با توانایی های این گلر ایتالیایی آشــنا اســت. پاری سن ژرمن به 
تازگی قرارداد کیلور ناواس را تمدید کرده، اما به نظر نمی رســد که آن هــا از خرید دوناروما عقب 
بکشند. گاتزتا دلو اسپورت مدعی است که پاریسی ها پیشنهاد حقوق سالیانه ده میلیون یورویی 

به دوناروما داده اند. 
مذاکرات در صبح روز دوشــنبه پیگیری شده و پی اس جی امیدوار اســت که در چند روز آینده، 

این انتقال را نهایی کند.

مرحله مقدماتی رقابت های لیگ ملت های والیبال؛

دوئل حساس ایران و آمریکا در هفته سوم

در چارچوب هفته سوم مرحله مقدماتی   سمیه مصور
رقابت های لیــگ ملت هــای والیبال، 
والیبالیست های ایرانی در اولین گام مقابل آمریکا قرار می گیرند، این 

دیدار امشب و از ساعت ۲۰:۳۰ به میزبانی ایتالیا برگزار می شود.
هفته ســوم مرحله مقدماتی رقابــت های لیگ ملت هــای والیبال 
عصر امروز در شــرایطی آغاز می شــود که ملی پوشــان والیبال در 
هفته دوم این مســابقات ســه پیروزی ارزشــمند مقابل تیم های 
کانادا، ایتالیا و بلغارستان به دســت آوردند تا با کسب چهارپیروزی 
 و ۱۲ امتیاز در پایان هفتــه دوم باالتر از آمریکا، صربســتان و آلمان

 قرار بگیرند.
تقابل با آمریکا در آغاز هفته سوم حساس تر از دیدار های قبلی است؛ 
فارغ از اینکه سطح والیبال آمریکا باالتر از تیم های هلند، کانادا، ایتالیا 
و بلغارســتان در این دوره از رقابت ها است، وضعیت جدولی این تیم 
هم به گونه ای است که می تواند شرایط را برای تیم ملی والیبال ایران 

سخت کند.
تیم ملی والیبال آمریکا پیش از بازی با ایران از ۶ بازی قبلی اش سه 

برد دارد و فعال ۳ پلــه پایین تر از ایران در جدول قــرار گرفته اند، ولی 
پیروزی احتمالی آن ها در دیدار رودررو با ایران تعداد برد های آن ها را 
با شــاگردان آلکنو برابر می کند و آن وقت بسته به ست شماری حتی 
ممکن اســت آمریکا جای ایران را در جدول رده بندی بگیرد. این در 
شرایطی است که صربستان هم در جدول رده بندی ۴ برد دارد و فقط 
به دلیل ست شــماری پایین تر از ایران ایستاده است؛ پس اگر ایران 
بازی را به آمریکا واگذار کند و صربســتان از رقیب بعدی اش بازی را 
ببرد آن وقت جایگاه جدولی تیم ملی والیبــال ایران در لیگ ملت ها 

ممکن است با چند پله سقوط همراه باشد.
تیم های ایران و آمریکا در دو دوره گذشــته لیگ ملت ها دو بار مقابل 
هم صف آرایی کردند که هر دو بار آمریکا با نتیجه ۳ بر صفر پیروز شد.

تیم ملی والیبال ایران در این دوره از رقابت های لیگ ملت های والیبال 
به دنبال کسب نتیجه نیست و آنطور که سرمربی جدید این تیم برنامه 
ریزی کرده، در حال محک زدن بازیکنان و میدان دادن به جوانان برای 
حضوری بهتر در المپیک توکیو اســت؛ هدفی که تــا به االن والدیمیر 

آلکنو روس به آن رسیده است.

ایران در هر بــازی با ترکیب متفاوتــی در زمین حاضر شــد و رقابت 
سنگین ملی پوشان با رقبا از هفته ســوم و بازی مقابل آمریکا شروع 

خواهد شد.
الکنو، سرمربی تیم ملی در دو هفته گذشته اعتماد خوبی به بازیکنان 
جوان داشت و به غیر از مرتضی شریفی هر ۱۳ بازیکن دیگر در بازی ها 

به کار گرفته شدند.
اعتماد الکنو بــه جوانان چهره هــای جدیدی مانند بردیا ســعادت، 
صابر کاظمی، میثم صالحی، آرمان صالحی و امیر حســین اسفندیار 
به والیبال ایــران معرفی کرد تا در کنار ســایر بازیکنــان جوان مانند 
علی اصغر مجرد، محمدرضا حضرت پور، علی شــفیعی و … در کنار 
ستاره هایی مانند محمد موســوی، میالد عبادی پور، محمد موسوی، 
پوریا فیاضی و … تیم ملــی قدرتمند برای حضــور در المپیک توکیو 

آماده شود.
 دو بازی بعدی تیم ملــی والیبال ایران روزهــای ۲۰و ۲۱ خرداد و در 
وقت مشــابه ۱۲:۳۰ به وقت ایران به ترتیب برابر صربســتان و آلمان 

برگزار می شود.

رفتار بحرینــی ها در  علی شیخ االسالمی
بازی دور رفت و اینکه 
میزبان بازی های باقی مانده گروه c شدند موجب 
شد شکســت این تیم در منامه برای اهالی فوتبال 
حالوت زیادی داشته باشد. بدون شک اگر در بازی 
رفت هم اینگونه در برابر بحریــن بازی می کردیم و 
براحتی آنها را شکست می دادیم؛ هم چنین در برابر 
عراق امروز برد در برابر بحرین بــرای ما یک نتیجه 
طبیعی بود و این قدر بازتاب نداشت. با این حال نمی 
توان منکر شد گاهی به خاطر اشــتباهات خویش 
شکست یک تیم ســاده هم تبدیل به مطالبه بزرگ 
می شود و پیروزی در چنین بازی هایی، ذوق زدگی 
به همراه دارد.و اما پرونده شکســت بحرین را باید 
بســت. این بازی و نتیجه اش را باید فراموش کرد. 
اکنون باید در اندیشه بازی سخت بعدی یعنی دیدار 

در برابر عراق بود و  به جای ســیر در شادی شکست 
بحرین باید در فکر عبور از عراق بود. این خصوصیت 
یک تیم موفق اســت: »فراموشــی نتیجــه بازی 
گذشته«. چه با برد همراه بود باشد و چه با شکست. 
به این خاطر که در صورت برد برای پیروزی در بازی 
بعدی باید از نو تالش کرد ودر صورت شکست بازی 
بعدی یک فرصت تازه اســت که می تواند منجر به 
ثبت یک نتیجه جدید و فراموشــی شکست شود. 
وقتی یک تیم  خوب، بد فوتبال کند شکست ساده 
ترین تیم هــم غیر ممکن می شــود و این حکایت 
بازی دور رفت بــود اما در دور برگشــت تیم ملی با 
سبکی متفاوت فوتبال کرد و نتیجه زحمات خود را با 
۳ گل گرفــت. حاال به جای ادامه شــادی برای این 
پیروزی باید از آن گذر و در اندیشه تکرار این بازی در 
 c برابر عراق و صعــود به عنوان تیم نخســت گروه

باشــیم. نتیجه ای که در بازی با بحرین رقم خورد 
هیچ کمکی به ما برای شکســت عراق نخواهد کرد. 
برای شکســت عراق باید بازی خوب خــود در برابر 
بحرین را تکرار کنیم. همین طــور روی تاکتیک از 

پیش تعیین شده اصرار ورزیم و ...
 همه شــادی خود را نباید با خاطر برد بحرین صرف 
کنیم. بازی با عراق مانده. هم چنین بازی های دور 
نهایی مقدماتی. شادی اصلی بماند برای صعود به 
 . B یا A جام جهانی ۲۰۲۲ به عنوان تیم نخست گروه

شکست 3-0 بحرین را فراموش می کنیم  

خبر روز

صنعت نفت و آقا سید؛ به دنبال پایانی خوب 
تمرینات تیم صنعت نفت این روزها در زمین شــماره یک تهرانســر با جدیت از سوی سیروس 
پورموسوی و شاگردانش دنبال می شود. با اینکه آنها موقعیت ابتدای فصل را از دست داده اند. 
این تیم بعد از تساوی در برابر سپاهان 
در یک بازی دوستانه که در کرج برگزار 
شــد به دنبال برگزاری بازی دوستانه 
با تیم پرسپولیس اســت که این بازی  
امروز برگزار می شــود. هدف سیروس 
پورموســوی از تدارک بازی دوســتانه 
با تیم های بــزرگ بازگرداندن غرور به 
تیمش اســت و اینکه به شــاگردانش 
یاد آوری کند کــه در دور رفت بازی ها 
تیمی بودند کــه در برابر تیم های بزرگ 
به راحتی نتیجه می گرفتند و تکرار این اتفاق در هفته های پایانی دور از ذهن نیست که می تواند 
شرایط تیم صنعت نفت را تغییر دهد و دوباره موجب بازگشت این تیم به نیمه باالی جدول شود. 
سیروس پورموسوی که یک بار از سمت خود در تیم صنعت نفت استعفا کرد و یک بار هم پیشنهاد 
حضور در تیم سایپا را رد کرد، در طول فصل مشکالت متعددی را در تیم صنعت نفت تجربه کرد که 
می توان به عدم پرداخت دستمزدها در موعد تعیین شده و از سویی پنجره بسته تیم اشاره کرد که 
موجب شد نتواند در تعطیالت زمستانی بازیکنان دلخواه را به ترکیب اضافه کند اما آنها دست در 
دست هم به دنبال فراموشی اتفاقات تلخ گذشــته و جبران امتیازات از دست رفته در هفته های 

پایانی لیگ برتر هستند. 
صنعت نفت امروز همانند دونده ای است که می خواهد دور آخر بازی ها را با همه توان دنبال کند 
و با یک مقام خوب از خط پایان عبور کند که این انگیزه می تواند همه امتیازات از دســت رفته را 

به فراموشی بسپارد. 
تساوی در برابر سپاهان در غیاب چند مهره کلیدی تیم که مصدومیت آنها جدی است و در هفته 
های پایانی همراه صنعت نفت نخواهند بود، به سیروس پورموسوی و تیمش ثابت کرد با داشته 
های فعلی هم تیم خوبی هستند و می توانند در هفته های پایانی ارائه گر نمایش های خوبی در 

برابر حریفان باشند .

تنها راه استقاللی شدن گوچی
گوچی اخیرا با ســر و صدای زیاد از زووله هلند جدا شــده و بیش از گذشته در تیررس تیم های 

ایرانی قرار گرفته است.
در ۵ سال گذشته هیچ پنجره نقل  و انتقاالتی در فوتبال ایران باز نشده، مگر اینکه شایعه حضور رضا 
قوچان نژاد در یکی از تیم های کشورمان مطرح شده باشد! یک روز پرسپولیس، یک روز تراکتور 
و یک روز هم مثل امروز، اســتقالل را خواهان او عنوان می کنند.در هر صورت گوچی اخیرا با سر 
و صدای زیاد از زووله هلند جدا شد و بیش از گذشته در تیررس تیم های ایرانی قرار دارد.در این 
بین برخی رسانه ها از حضور او در استقالل خبر می دهند، اما چنین انتقالی آسان نیست. تیمی که 
به قول فرهاد مجیدی حتی نتوانست امین قاسمی نژاد را از پدیده مشهد بگیرد، چطور قادر است 

دستمزد باالی رضا قوچان نژاد را بپردازد؟
در این میان شاید تنها راه اســتقالل این باشد که بودجه درنظر گرفته شــده برای تمدید قرارداد 
با شیخ دیاباته را به قوچان نژاد بپردازد.به هر حال شــیخ توقعات را برآورده نکرده و با پولی که او 
امروز می گیرد، می توان بازیکنی مثل قوچان نژاد را جذب کرد. مسلما فاکتورهای دیگری هم در 
این انتقال دخیل است و آبی ها مســیر پیچیده و دوری برای رسیدن به مهاجم پیشین تیم ملی 

کشورمان در پیش دارند.

مستطیل سبز

30 میلیارد، چک و پول های 
نامداری در استقالل!

 باشــگاه اســتقالل در این مدت با مشکالت 
زیادی دست و پنجه نرم کرده است. آبی پوشان 
این روزها با بحــران مالی قابل توجهی مواجه 
شــده اند و این در حالی اســت که هنوز هیچ 
شــفافیت مالی صــورت نگرفته اســت.این 
اتفاق باعث شده حتی صدای فرهاد مجیدی، 
ســرمربی اســتقالل دربیاید. او اظهــار کرد: 
»وقتی نیم فصل به استقالل آمدم، اسپانسر 
در نیم فصل اول و قبل از حضور من بیش از ۹۵ 
درصد تعهدات کل فصل خود را پرداخت کرده 
بود. یعنی حدودا ۷۵ میلیارد تومان و اگر این 
مبلغ را با ۱۰ میلیارد ایرانســل و ۱۲-۱۰ میلیارد 
آقای نامداری جمع کنیم، نزدیک به ۹۵ میلیارد 
تومان به حســاب باشــگاه آمده اما دریافتی 
بازیکنان تیم میانگین بیــن ۲۵ تا ۳۰ درصد 
بوده و وقتی آمدم با اعتراض بازیکنان روبه رو 
شدم که چرا یکی ۲۰ درصد و دیگری ۵۵ درصد 
گرفته است؟«یکی از کسانی که در این فصل 
می توان گفت در مقاطع مختلف در کنار استقالل 
بود، علی نامداری مشاور هیات مدیره باشگاه 
استقالل است. نامداری در کنار پاداش هایی 
که همیشه برای آبی پوشان مد نظر داشته، در 
بحث اخذ مجوز حرفه ای گری باشگاه استقالل 
نقش مهمی داشت.بر اساس اطالعات موثق 
رسیده از باشگاه اســتقالل به خبرنگار ایسنا، 
آبی ها برای اخذ مجوز حرفه ای گری باید ۳۸ 
میلیارد تومــان هزینه می کردنــد که حدود ۶ 
میلیارد آن با نقدینگی باشگاه استقالل انجام 
شــد و ۲۰ میلیارد تومان ایــن بدهی از طریق 
چک های نامداری صورت گرفت و قرار شده بود 
که این مبلغ از محل کارگزار چک های نامداری 
پاس شود. بقیه مطالبات مجوز حرفه ای گری 
نیز با مذاکرات و گرفتن رضایــت از طلبکاران 
حل شد.با توجه به حســاب های انجام شده 
تا این مدت، علی نامداری در استقالل حدود 
۳۰ میلیــارد تومــان هزینه هــای مختلفی را 
متقبل شده است. هزینه هایی که در کنار دیگر 
هزینه های میلیاردی اســتقالل وجود دارد و 
سرمربی استقالل همچنان منتظر است تا بداند 
پول هایی که این مدت در باشگاه استقالل رد و 

بدل شده، به کجا رفته است.

تیم ملی والیبال آمریکا پیش از بازی با ایران از ۶ بازی 
قبلی اش سه برد دارد و فعال ۳ پله پایین تر از ایران در 
جدول قرار گرفته اند ولی پیروزی احتمالی آن ها در 
دیدار رودررو با ایران تعداد برد های آن ها را با شاگردان 

آلکنو برابر می کند.

فوتبال جهان

وز عکس ر

نمایی زیبا از یک 
زمین فوتبال در 

کنار تاالب
یک زمین فوتبال در کنار تاالب 
دریاســر، لنگرود قرار گرفته 
است که عکس هوایی آن را در 
این تصویر مشاهده می کنید.
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رییس شورای شهر اصفهان:

منفعت پروژه های شهرداری در خوراسگان به تمام مردم 
شهر می رسد

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان در حاشیه بازدید از آخرین وضعیت پروژه های عمرانی منطقه 
۱۵ شهر اصفهان نظیر مجموعه پل های شهید سلیمانی، خیابان مقداد، حمام های تاریخی نقاشی 
و خــان، در گفت وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: منطقه ۱۵ چندین ســال پیش به شــهر اصفهان 
الحاق شد و اکنون اتفاقات بزرگی را در آن شاهد هستیم که موجب شده این منطقه رشد و توسعه 

سریعی داشته باشد.
علیرضا نصر اصفهانی افزود: پروژه هایی که امروز بازدید کردم حکایت از سرزندگی این منطقه دارد 
و یقین دارم اتفاقاتی که در منطقه ۱۵ رخ داده است را در هیچ کدام از مناطق با این وسعت شاهد 
نیستیم؛ اگرچه منافع اصلی این اقدامات در اختیار شهروندان منطقه خوراسگان قرار می گیرد اما 
بعضی پروژه های موجود در آن استفاده عمومی دارد و مرتبط به همه مردم اصفهان است.رییس 
شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان این که اگر پروژه های منطقه ۱۵ به بهره برداری برسد می تواند 
منشــأ تحولی بزرگ در شــرق اصفهان باشــد، تصریح کرد: در کنار پروژه های موجود در منطقه 
اقدامات فرهنگی، زیست محیطی و اجتماعی خوبی انجام شده است و ما در یکی از این پروژه ها 
شاهد استفاده از انرژی خورشیدی بودیم که این کار با آالینده های زیست محیطی مبارزه می کند.

وی با اشــاره به احداث ســالن مطالعه در منطقه ۱۵، ادامه داد: امیدواریم پروژه های منطقه ۱۵ 
هرچه زودتر به نتیجه برسد تا مردم بتوانند از آنها استفاده کنند. 

در دوره پنجم ما در همه مناطق شــاهد اتفاقات خوبی بودیم اما با توجه به شرایط منطقه ۱۵ این 
اقدامات چشمگیر بوده  است.

سرمایه گذاران به زودی به منطقه 1۵ اصفهان می آیند
رییس کمیسیون عمران، شهرسازی و معماری شورای اسالمی شهر اصفهان در حاشیه بازدید از 
آخرین وضعیت پروژه های عمرانی منطقه ۱۵ شــهر اصفهان نظیر مجموعه پل های سردار شهید 
سلیمانی، خیابان مقداد، مجموعه و حمام های تاریخی نقاشــی و خان، در گفت وگو با خبرنگار 
ایمنا اظهار کرد: بر اســاس روالی که در کمیسیون عمران، شهرســازی و معماری حاکم است به 
بررسی پروژه های مناطق می پردازیم و در همین راستا امروز برای بازدید از پروژه های منطقه ۱۵، 

در محل حاضر شدیم.
شــیرین طغیانی با بیان اینکه خوراسگان در سال های اخیر به شــهر اصفهان الحاق شده اما در 
سال های گذشته با مشکالت زیرساختی و روساختی مواجه شده و اقداماتی در این راستا انجام 
نشده است، افزود: خوراسگان با توجه به شــرایط بودجه در این منطقه و کمبودهای قدیمی آن، 
نتوانسته رشد خوبی را در گذشته داشــته باشــد اما در دوره پنجم با نگاه به مناطق کم برخوردار 
به منطقه ۱۵ توجه ویژه ای شــد و پروژه های بســیار خوبی که اکثر آنها زیرساختی است در این 
منطقه انجام شد.رییس کمیسیون عمران، شهرســازی و معماری شورای اسالمی شهر اصفهان 
تصریح کرد: امروز بسیاری از پروژه های این منطقه از جمله رینگ چهارم، مجموعه پل های شهید 
سلیمانی و پروژه خیابان مقداد در حال تکمیل است. حمام نقاشــی یکی از حمام های قدیمی 
شهر اصفهان است که هنوز کارکرد حمام خود را داراست و مدیریت شهری با ورود به این موضوع 
توانسته این حمام را به عنوان یک اثر تاریخی ثبت و در راســتای بازسازی آن اقدامات خوبی را 

انجام بدهد.
وی با بیان اینکه اکنون دیواره های بیرونی حمام نقاشــی متناسب سازی شده است، افزود: به 
زودی نماهای داخلی این مکان تاریخی نیز همانند خارج آن بازســازی و مرمت می شود. مردم 
منطقه ۱۵ از این پروژه های ویژه بهره مند خواهند شــد زیرا در بخش شــرقی منطقه ۱۵ اتفاقات 
بزرگی رخ داده اســت که با کامل شدن آن شــاهد توســعه ظرفیت در این منطقه خواهیم بود و 
یقین دارم سرمایه گذاران به زودی در منطقه ۱۵ سرمایه گذاری های زیادی را انجام خواهند داد.

ارائه تسهیالت ویژه برای خرید موتورسیلکت های برقی؛

گام بلند مدیریت شهری برای کاهش آلودگی هوا

بحث استفاده گسترده از موتور سیکلت 
      نرگس طلوعی

های برقــی در کالن شــهر اصفهان چند 
سالی است که به عنوان یکی از گزینه های روی میز مدیریت شهری 
برای کاهش آلودگی هوا مطرح شــده، طرحی که اجرای آن به دلیل 
هزینه های باالی تهیه این موتور سیلکت ها چندان مورد اقبال عمومی 
قرار نگرفته اما تداوم درگیری دیار زاینده رود با آلودگی هوا و مشکالت 
توامان با آن موجب شده تا معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری 
اصفهان در این رابطه بســته پیشــنهادی دریافت تسهیالت و تحویل 

موتور برقی را ارائه کند.
از خودروهــا و موتورهــای فرســوده بــه عنــوان یکــی از دالیــل 
آالیندگی کالن شــهرها یاد می شــود. به گفته مســئوالن در سال 99  
فقط نزدیک به هشــت هــزار خــودرو از چرخه حمل و نقل کشــور 
خارج شــده، در حالــی کــه در واقعیت دو تا ســه برابــر، خودروی 
 فرســوده فاقد اســتانداردهای زیســت محیطی در کشــور در حال 

تردد است.
مطابق آمارها یک میلیون و 300 هزار موتورسیکلت در استان اصفهان 

تردد می کنند که نزدیک به نیمی از آنها در شهر اصفهان است. به گفته 
رییس پلیس راهور اســتان اصفهان این تعداد موتورســیکلت درصد 
قابل توجهی از تولید آلودگــی هوا و صوتی در شــهر اصفهان را باعث 
می شود عالوه بر این ۵۲ درصد سهم جان باختگان حوادث ترافیکی و 
بیش از ۶0 درصد جرایم خشن کاهش دهنده امنیت اجتماعی، توسط 

این راکبان انجام می شود.
آن طور که آمارها نشان می دهد موتور ســیکلت های فرسوده نقش 
قابل توجهی در آالیندگی اصفهان به دنبــال دارند از این رو جایگزین 
کردن آنها با موتور ســیکلت های برقی یک ضرورت غیر قابل انکار به 
شمار می رود.بر اساس گفته کارشناسان میزان آلودگی موتور سیلکت 

های برقی نزدیک به صفر است.
در ســال ۱397 در هیئــت دولت طــرح پرداخت یارانه بــرای خرید 
موتورســیلکت های برقی به تصویب رســید ولی این طرح به مرحله 
اجرا نرســید تا طرح بــه کارگیــری موتورســیکلت هــای برقی که 
 نخســتین خط راه انــدازی آن به ســال 8۶ بر می گــردد هم چنان 

خاک بخورد.

مدیریت شهری اصفهان که در طول سال های گذشته در جهت کاهش 
آلودگی هوا دســت به اقدامات موثری همچون گسترش خطوط بی 
آرتی و تکمیل خطوط مترو زده است حاال قرار است با ارائه تسهیالت 
برای خرید موتورســیکلت های برقــی گام بلندتــری جهت کاهش 

آلودگی هوا بر دارد.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان در این باره می گوید: 
استان اصفهان از نظر تولید موتورســیکلت برقی در کشور پیشرو بوده 
اســت، اما به دلیل وجود برخی مشــکالت و نبود استقبال مردم این 
وســیله پاکرو هنوز به جایگاه مناسب خود در حوزه حمل و نقل درون 
شهری دست نیافته است که در جهت تسهیل خرید موتورهای برقی، 
شهرداری اصفهان ســال گذشــته اقدام به عقد تفاهم نامه سه جانبه 
با ســازمان برنامه و بودجه کشــور و صندوق کارآفرینــی امید جهت 
جایگزینی شــش هزار و ۶۶7 دستگاه موتور ســیکلت برقی با موتور 

بنزینی کرد.
 مســعود خدابنده با اشــاره به شــرایط ارائه تســهیالت بر اســاس 
تفاهمنامه، می افزاید: پرداخت وام ۱۲0 میلیــون ریالی جهت خرید 
موتور برقی )با کارمزد چهار درصد و اقســاط پنج ساله(، پرداخت ۱۵ 
میلیون ریال کمک بالعوض از طرف شهرداری و پرداخت ۱۵ میلیون 

ریال تخفیف از طرف فروشنده از جمله این شرایط است.
وی در خصــوص مراحل دریافت تســهیالت و تحویــل موتوربرقی، 
https:// ادامه می دهد: فرد متقاضی باید در ابتدا با ورود به سامانه

my.isfahan.ir جهت ثبت نام در طرح جایگزینی موتور برقی دریافت 
کد رهگیری اقدام کند و در ادامه انجام اعتبارسنجی توسط شهرداری 
و ارســال پیامک برای متقاضیان جهت تأیید مدارک و ارسال معرفی 

نامه به صندوق کارآفرینی امید انجام می شود.
مراجعه به فروشــگاه های منتخــب و انتخاب محصــول مورد نظر و 
دریافت پیش فاکتور جهت ارائه به صندوق کارآفرینی امید، مراجعه 
به صندوق کارآفرینی امیــد جهت افتتاح حســاب و تکمیل مدارک 
جهت دریافت تسهیالت، اســقاط موتور سیکلت فرســوده در مراکز 
معتبر اســقاط و تحویل گواهی اســقاط به صندوق کارآفرینی امید از 
دیگر مراحل دریافت تسهیالت و تحویل موتوربرقی است.آن طور که  
خدابنده درباره این طرح گفته، قرار اســت شــهرداری اصفهان جهت 
رفاه حال شــهروندان اقدام به اختصاص مکان مناسبی در مرکز شهر 
جهت استقرار نماینده مرکز اسقاط برای دریافت موتور فرسوده و اخذ 
گواهی اســقاط کرده تا از تردد شــهروندان به خارج از محدوده شهر 

جلوگیری شود.

معاون اجرایی ســازمان مدیریت پســماند شهرداری 
اصفهان از تحویل بیش از ۵000 جعبه ایمن پر شــده به 
ایستگاه های بازیافت توسط شهروندان در اردیبهشت 
ماه ســال جاری خبر داد. محمد بدیعی بــا اعالم این 
خبر توضیح داد: یکی از برنامه های ما در ایستگاه های 
بازیافت اجرای ساز وکار توزیع و جمع آوری جعبه های 
ایمن به منظور مدیریت جزء ویژه پسماندهای خانگی 
است که خوشبختانه شهروندان در این مقوله به خوبی 

همراه شده اند و با دریافت جعبه های ایمن و پر کردن آن 
با جزء خطرناک پسماندهای خانگی، مانع از ورود این 
اقالم به سایر بخش های پسماند شده اند.وی افزود: بر 
اساس آمار مربوط به اردیبهشت ماه، تعداد ۵04۶ جعبه 
ایمن پر شده توسط شهروندان به ایستگاه های بازیافت 
تحویل داده شده که تناژ آن به 84۱ کیلوگرم رسیده است.

معاون اجرایی ســازمان مدیریت پســماند شهرداری 
اصفهان همچنین به دیگر فعالیت های اجرایی سازمان 
در ماه گذشته اشاره کرده و گفت: در راستای وظیفه ذاتی 
سازمان مدیریت پسماند برای استانداردسازی فرآیند 

جمع آوری و پردازش پســماندها و ناظران سازمان در 
بررســی های میدانی خود در مناطق شهری مختلف، 
تعداد ۱0 مورد انبار غیر مجاز شناسایی  کرده اند که 3 مورد 
آن بادستور قضایی پلمپ، 4 مورد با اخذ تعهد محضری 
اقدام به تخلیه کرده و رســیدگی به 3 انبار غیرمجاز در 
دادسرای عمومی و انقالب در جریان است.بدیعی ادامه 
داد: همچنین طی گشت زنی و نظارت نیروهای سازمان 
مدیریت پسماند در اردیبهشت ماه در سطح مناطق ۱۵ 
گانه تعداد ۱۵ مورد خودروی غیر مجاز و بیش از ۱۵ تن بار 

شامل انواع پسماندهای خشک توقیف شد.

معاون اجرایی سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان خبر داد؛

تداوم همراهی شهروندان با طرح جداسازی و تحویل 
جزء ویژه پسماندهای خانگی

ثبت نام کالس های موسیقی در هنرسرای خورشید 
مدیر هنرسرای خورشید از شروع ثبت نام دوره های موسیقی این مرکز از ۲0 تا 30 خرداد خبر داد.جالل 
رمضانی اظهار داشت: عالقه مندان به ثبت نام در دوره های آموزشی هنرسرای خورشید باید ابتدا در 
سامانه شهروندی ثبت نام و سپس وارد 
سامانه اصفهان فرهنگ شده و با انتخاب 
هنرسرای خورشید، کالس مورد نظر خود 
را ثبت کنند.وی افزود: دوره های آموزشی 
این هنرسرا شامل آواز، تار، سه تار، گیتار، 
سنتور، ویلن، پیانو، دف و تنبک بوده که 
ویژه گروه سنی 9سال به باال برنامه ریزی 
شده است.وی تصریح کرد: کالس های 
آقایان در روزهای زوج و کالس های بانوان 
در روزهای فرد برگزار می شود که هر یک 
از کالس ها به صورت حضوری به مدت ۱0جلسه به صورت آموزش خصوصی در۲0 دقیقه برگزار می 
شود و تا پایان شهریورماه به مدت سه ماه دایر خواهد بود.مدیر هنرسرای خورشید ادامه داد: هنرسرای 
خورشید وابسته به سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شــهرداری اصفهان دارای شورای تخصصی 
موسیقی بوده که در انتخاب اساتید مشــاوره و راهنمایی می دهند و این شورا به پیشنهاد مدیران و 
معاونان هنری سازمان از اساتید دانشگاه و موزیســین های مطرح شهر اصفهان انتخاب و به تایید 
معاون فرهنگی شهردار می رسند.رمضانی بیان داشت: هنرسرای خورشید در شرایط فعلی کرونا  در 
زمینه برگزاری و ضبط کنسرت های زنده و اجرا در فضای مجازی و همچنین ضبط برنامه های موسیقی 
مناسبتی همانند هفته فرهنگی اصفهان و بزرگداشت های شعرا از جمله خیام و فردوسی فعالیت 
دارد.وی خاطرنشان کرد: عالقه مندان برای کسب اطالعات بیشتر در خصوص کالس ها و برنامه های 
این مرکز می توانند به محل هنرسرای خورشید واقع در بزرگراه شهید چمران، جنب شهرداری منطقه 

7 مراجعه کرده و یا با شماره 34۵93۵۶0 تماس حاصل کنند.

ارائه خدمات مشاوره ای با طرح »روی خط زندگی«
سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان با اجرای طرح »روی خط زندگی« خدمات 
مشاوره  ای را به مجتمع های مسکونی شهر اصفهان ارائه می دهد.رییس اداره امور اجتماعی سازمان 
فرهنگی اجتماعی ورزشی شــهرداری اصفهان با اعالم این خبر اظهار داشت: در طرح »روی خط 
زندگی« که از اوایل خردادماه آغاز شده به ارائه خدمات مشاوره ای حضوری به شهروندان پرداخته 
می شود.مسعود مهدویان فر افزود: در یک برهه زمانی با شــیوع بیماری کرونا با افزایش تنش ها 
و منازعات در خانواده ها روبــه رو بودیم، بنابراین تصمیم گرفتیم برنامــه »روی خط زندگی« را در 
مجتمع های مسکونی بزرگ و پرجمعیت شهر اصفهان اجرا کرده و به شهروندان خدمات مشاوره ای 
رایگان ارائه دهیم.وی ادامه داد: این مشــاوره ها در حوزه های فرزندپروری، آموزش های پیش از 
ازدواج، اختالفات زوجین و مهارت های زندگی به شــهروندان متقاضی ارائه می شود و افرادی هم 
که نیاز به مشاوره های تکمیلی داشته باشند را به مراکز مشاوره زیر نظر سازمان فرهنگی اجتماعی 
ورزشی شــهرداری اصفهان ارجاع می دهیم.به گفته رییس اداره امور اجتماعی سازمان فرهنگی 
اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان اجرای این طرح از اوایل خرداد آغاز شده و تا پایان خردادماه نیز 
ادامه دارد.مهدویان فر با بیان اینکه این مشاوره ها به صورت فردی ارائه می شود، تصریح کرد: اطالعیه 
اجرای طرح از چند روز قبل در هر مجتمع مسکونی به اطالع ساکنان آن می رسد و سپس چهار مشاور 
در روز اعالم شده با مراجعه به مجتمع به افراد متقاضی خدمات مشاوره ای ارائه می دهند. به گفته 
وی، در مجموع ۵0 نفر از مشاوران در طرح »روی خط زندگی« با اداره امور اجتماعی سازمان فرهنگی 

اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان همکاری می کنند.

با مسئولان

خبر ویژهخبرخوان

عضو شورای شهر:

تکمیل پروژه مرتو برای شهر 
اصفهان حیاتی است

رییس کمیســیون پایش، نظارت و پیگیری 
شورای اسالمی شهر اصفهان در یک گفت وگوی 
تلویزیونی با بیان اینکه یکی از مشــکالتی که 
مردم هرساله با آن مواجه هستند، آلودگی هوا 
و استمرار آن در سال های مختلف است، اظهار 
کرد: شهروندان در روزهای زیادی از زمستان هر 
سال به دلیل آلودگی هوا امکان فعالیت های 
کامل در شهر را ندارند و در این سال ها با قطع 
جریان آب زاینده رود و مشکالت ناشی از آن 
حتــی در روزهایی از خردادمــاه هم وضعیت 
هوای اصفهان از نظر آلودگی هــوا برای افراد 
خاص زیان آور اســت.فتح ا... معین با تاکید 
بر اینکه نخستین اولویت در کالنشهر اصفهان، 
مبارزه با آلودگی هوا و ایجاد شــرایط مناسب 
زیست محیطی است، افزود: این هدف کالن 
ما در برنامه اصفهان ۱40۵ شد و در این برنامه 
همه اقداماتی که می توانســتیم برای کاهش 
آلودگی انجام دهیم را در اولویت ویژه قرار دادیم 
که اتمام خط یک مترو در این راستا به سرعت 
انجام و بهره برداری شــد.رییس کمیسیون 
پایش، نظارت و پیگیری شــورای اســالمی 
شــهر اصفهان تصریح کرد: اصفهــان به دلیل 
موقعیت جغرافیایی خود همواره در مسیر عبور 
ناوگان های حمل ونقل مســافر و بار از جنوب 
به ســمت مرکز یا از شــرق به غرب بوده که از 
وسط شهر عبور و آلودگی و ترافیک زیادی را به 
اصفهان تحمیل می کردند.وی خاطرنشان کرد: 
اجرای رینگ چهارم ترافیکی، تعریض پل شهید 
ستاری، تقاطع روح االمین و شهید کشوری و 
تعریض پل زنــدان همگی زیرمجموعه هدف 
کالن مدیریت شهری برای کاهش آلودگی بوده 
است.معین با بیان اینکه در این دوره بیش از 
یک هــزار و 300 میلیارد تومــان هزینه صرف 
احداث خط دو قطار شهری شده است، اضافه 
کرد: این پروژه اکنون از دو جهت درحال احداث 
است و وسعت کارهای شــده به قدری بزرگ 
است که قطع و تعطیل کردن آن غیرممکن بوده 
و بســیار ماندگار، حیاتی و ضروری برای شهر 

اصفهان قلمداد خواهد شد.

ظرفیت کارگاه »مبانی دیپلماسی« تکمیل شد؛

 ثبت نام  ١٧٠ نفر فقط در دو روز
با ثبت نام نزدیک به ١٧٠ نفر از عالقمندان به شرکت در دوره »مبانی دیپلماسی« فقط در دو روز، ظرفیت این کارگاه تکمیل و سایت ثبت نام بسته شده است. 
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، این کارگاه برای نخستین بار با همکاری اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان و دانشکده 
روابط بین الملل وزارت امور خارجه در روزهای ٢٢ و ٢٣ خرداد برگزار می شود و موضوعاتی از قبیل دیپلماسی عمومی، دیپلماسی رسانه، دیپلماسی شهری و 
مبانی، اصول و فنون مذاکرات بین المللی در سرفصل آموزش آن قرار دارد. اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان از زمستان ٩٩، بهره گیری از 
ظرفیت شهروندان در حوزه تعامالت بین المللی و تقویت ارتباطات اصفهان با دیگر شهرهای جهان را تحت ابتکار »شهروند دیپلمات« در دستور کار خود قرار 

داده است و اکنون عالوه بر آن، آموزش به شهروندان فعال و کنشگر در این حوزه را در قالب برگزاری کارگاه های تخصصی  در دستور کار خود قرار داده است.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه 

هیئت مدیره شرکت تعاونی فرش دستباف شهرستان لنجان 

تاریخ انتشار آگهی: 1400/3/19 
جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول شرکت تعاونی فرش دســتباف شهرستان لنجان زرین شهر و حومه 
ثبت 3۶ و شناسه ملی ۱0۲۶00۱4۱44 راس ساعت 9 روز پنجشنبه مورخ ۱400/4/۱0 در محل تکیه قمر بنی هاشم به 

آدرس: زرین شهر، خیابان فردوسی جنب شرکت تعاونی تشکیل می گردد.
لذا از کلیه اعضاء دعوت می شود با در دست داشتن کارت ملی و دفترچه عضویت راس ساعت مقرر در محل مذکور 

حضور به هم رسانید و یا وکیل / نماینده خود را کتبًا معرفی نمایید.
دستور جلسه: 

۱- گزارش هیئت مدیره و بازرس
۲- طرح و تصویب صورتهای مالی سال ۱399 و گزارش آخرین رقم سرمایه سهامداران و تقسیم سود 

3- انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل بازرس
4- تصویب آئین نامه مزایا و پاداش هیئت مدیره و بازرس

۵- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی شرکت
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صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود   
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چاپخانه: شاخه سبز   آدرس:جاده قدیم قم- کاشان، خیابان امیرکبیر دوم، بوستان سوم، آخرین کارخانه سمت راست، چاپخانه شاخه سبز

به منظور تعميرات اساسي،  روز 18 خرداد  ماه   خوراك  واحد هاي آيزوماكس 
و  هيدروژن و  آمين كنتكتور شماره 2  شركت پااليش نفت اصفهان قطع شده 

و  به واحد نگهداري و  تعميرات شركت  واگذار  مي شود. 
مدير نگهداري  وتعميرات شــرکت پااليش نفت اصفهان  بــا اعالم اين خبر و 
بيان اينكه  واحد گوگرد و  مشعل شماره 2 شركت نيز تعميرات اساسي خواهد 
شــد، گفت:  از آنجايي كه در جهت بهبود كيفيت عملكرد و پيشــگيري تبعات 
ناشي از فعاليت بي وفقه دســتگاه هاي پااليشي، واحدهاي عملياتي بايد در 
فواصل 3 تا 4 سال تعميرات اساسي شوند، اين شركت حتي با وجود شرايط 
شيوع كرونا،  ناگزير به انجام تعميرات است، بنابراين برنامه ريزي هاي الزم 
به گونه اي  صورت گرفته كه در كنار حفظ مســائل ايمني،  تمام  پروتكل هاي 
بهداشتي با دقت ويژه رعايت شــود. عليرضا قزويني زاده  افزود: طبق پيش 
بيني ها تعميرات اساسي شركت  به مدت 28 روز طول خواهد كشيد كه البته 
با هدف سرعت بخشــي كار براي در مدار قرار گرفتن واحدها، تالش مي كنيم 
با فعاليت مستمر 24 ســاعته و تالش بي وقفه، مدت زمان پيش بيني را  به 
حداقل برسانيم. وي تصريح كرد: در اين دوره از تعميرات  به علت حجم باالي 
كار،  حدود 1400 نفر نيروي انساني فعال خواهند بود. قزويني زاده ادامه داد:  
خوراك  واحد آيزوماكس  شماره دو به طور متوسط روزانه   22 هزار  و 500بشكه 

در روز  و واحد هيدروژن   7000 كيلوگرم در ساعت  است؛  بنزين،گاز مايع، نفت 
سفيد، سوخت هوایي و نفت گاز  از توليدات واحد آيزوماكس  است. و آمين 
كنتكتور  نيز حذف گوگرد از محصوالت  را بر عهده دارد.مدير نگهداي و تعميرات 
شركت پااليش نفت اصفهان گفت: تمام پرسنل شركت و پيمانکاری درگير در 
تعميرات اساســی، قبل از آغاز به کار تعميرات، دوره آموزشی ايمنی را زير نظر 
اداره HSE پاالیشگاه اصفهان گذرانده اند. بدين ســبب خوشبختانه تا کنون 
شاهد بروز حادثه ای نبوده ايم، زيرا اولويت اول مسئوالن اجرايی اين پااليشگاه 

ايمنی و برنامه ريزی تعريف شده است.    

مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی شــرکت فوالد مبارکه درباره مصرف آب 
شرکت فوالد مبارکه اظهار کرد: شرکت فوالد مبارکه در راستای کاهش مصرف 
آب چندین اســتراتژی مختلف را دنبال کرده اســت.کاهش مصرف آب در 
فرایند تولید، تصفیــه و بازچرخانی حداکثری آب در ســایت فوالد مبارکه و 
کاهش وابســتگی به رودخانه زاینده رود 3 اســتراتژی مهم این شرکت در 
این راستا محسوب می شود.جواد نیلی افزود: شرکت فوالد مبارکه از اولین 
سال های خشک سالی در اســتان ) اواخر دهه 70 ( تالش کرد تا وابستگی 
خود به رودخانه زاینده رود را به حداقل برساند. اگرچه این شرکت از ابتدای 
شکل گیری وابستگی شدیدی به رودخانه زاینده رود داشته و این وابستگی 
کماکان نیز وجود دارد اما فرآیند کاهش وابستگی به این منبع از اوایل دهه80 
با ایجاد تصفیه خانه های پساب داخل شرکت آغاز شد. این مسئله مصرف پر 
تن فوالد مبارکه را به شدت کاهش داده و باعث شد مصرف مطلق )برداشت 

از رودخانه زاینده رود( این شرکت علی رغم تولید دو برابری، کمتر شود.
مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی شــرکت فوالد مبارکه تصریح کرد: اگر 
مقایسه ای بین مصرف آب در دهه 80 و ســال های ۹7 و ۹8 داشته باشیم، 
خواهیم دید باوجود رشد 100 درصدی تولید، مصرف مطلق آب این شرکت از 
28 میلیون متر مکعب به 20 میلیون متر مکعب در ســال کاهش یافته است 
.نیلی افزود: باید توجه داشت که این مسئله به سادگی رخ نداده و در سالیان 
دراز طی یک فرآیند طوالنی شــکل گرفته اســت. احداث تصفیه خانه های 
ســنگین در فوالد مبارکه، خرید پساب شــهری و اخیرا پروژه انتقال آب از 
دریاهای آزاد به ســمت فوالد مبارکه از جمله اقدامات این شرکت به منظور 
کاهش وابســتگی به رودخانه زاینده رود بوده است. با اجرا و بهره برداری از 
پروژه انتقال آب از دریاهای آزاد به فوالد مبارکه، وابســتگی این شــرکت به 

زاینده رود به صورت کامل قطع خواهد شد.

جلوگیری از آلودگی های زیست محیطی با 
انتقال پساب شهری به فوالد مبارکه

وی افزود: پروژه خرید پساب های شهری از ســال ۹1 آغاز و سرمایه گذاری 
عظیمی )حدود 650 میلیارد تومان و بر اساس مبالغ امروزی بیش از 3 هزار 

میلیارد تومان( در این پروژه انجام شد. 
طی این پروژه تصفیه خانه هایی در شــهرهایی مانند ورنامخواســت ایجاد و 
تصفیه خانه های دو شهر مبارکه و زرین شــهر تکمیل و پساب های ۹ شهر به 
وسیله ایجاد شــبکه های داخلی خریداری گردید.مدیر ارشد خدمات فنی و 
پشتیبانی شرکت فوالد مبارکه اظهار کرد: در نتیجه این اقدام پساب هایی که 
از این شهرها به صورت تصفیه شــده و یا بدون تصفیه به رودخانه زاینده رود 
وارد و باعث آلودگی محیط زیست و کاهش سطح بهداشت در منطقه می شد، 
جمع آوری و مشکالت مذکور مرتفع شــد. خروجی این تصفیه خانه ها نیز به 
صورت مســتقیم و کامل به فوالد مبارکه منتقل و در فرآیند تولید فوالد مورد 

استفاده قرار می گیرد.

برداشت آبی صنایع از زاینده رود بسیار ناچیز است
نیلی خاطرنشــان کــرد: اگرچه ســهم برداشــت کل صنعــت از رودخانه 
زاینــده رود بر اســاس آمــار وزارت نیــرو و آب منطقه ای اســتان اصفهان 
کمتر از 1 درصــد بوده و برداشــت فوالد مبارکــه از این منبع همــواره در در 
کمترین مقدار ممکن قرار داشــته اســت اما برای پایــداری صنعت هم که 
شــده این پروژه ارزشــمند انجام خواهــد. در نتیجه این اقــدام، پایداری 
 خــط تولید ایــن شــرکت تثبیــت شــده و مصــرف آب از زاینــده رود به 

حداقل می رسد.

عملیات گازرســانی به 7 روســتای منطقه پیشکوه فریدونشــهر با 70 درصد 
پیشــرفت فیزیکی در حال اجراســت.به گزارش روابط عمومی شــرکت گاز 
استان اصفهان، سید مصطفی علوی، مدیرعامل این شرکت اعتبار اختصاص 
یافته برای اجرای این طرح را بیــش از 580 میلیارد ریال بیــان کرد و گفت: 
گازرســانی به مناطق سخت گذر تاثیر بســزایی در کاهش مشکالت مردم در 
تامین گاز برای مصارف خانگی دارد.وی، با بیان اینکه طبق طرح مهیا شــده، 
گاز دهستان پیشکوه فریدونشــهر از طریق شهرستان مجاور یعنی شهرستان 

الیگودرز در اســتان لرســتان تأمین خواهد شــد، افزود: پس از انجام آیین 
کلنگ زنی، بالفاصله عملیات حفاری برای لوله گذاری در محدوده ای از طرح 
که در شهرستان فریدونشهر قرار داشــت، انجام شد اما انجام طرح در استان 
لرستان به چالش های برخورد  که پروژه را با تاخیر مواجهه ساخت .مهندس 
علوی، تصریح کرد: بخشی از لوله گذاری این پروژه از کنار جاده عبور می کند و 
در حریم جاده قرار دارد به همین دلیل می بایســت مجوز حفاری از مسئوالن 
راه و شهرسازی استان لرســتان اخذ می گردید و از طرفی اگر می خواستیم 
مســیر عبور لوله را از حریم جاده خارج کنیم به اراضی کشاورزی برخورد می 
کردیم که این امر نیز معارض شخصی داشته و رفع معارض نیازمند هزینه های 
کالنی است .مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، افزود: به محض اخذ مجوز 
حفاری در حریم جاده و با توجه به تامین لوله مورد نیاز، عملیات اجرایی خط 
تغذیه از سر گرفته می شود و درحال حاضر این پروژه در بخش شبکه روستایی 
با 70 درصد پیشــرفت فیزیکی در حال انجام است.وی، خاطر نشان ساخت: 
خط اصلی این طرح به طول 13 کیلومتر تا اولین ایستگاه تقلیل فشار با قطر 6 
اینچ منظور شده است، این خط لوله ظرفیت گازرسانی برای همه روستاهای 
منطقه پیشکوه را داراست ولی در فاز نخست به هفت روستا گازرسانی صورت 

می گیرد.

 تعميرات اساسی همزمان  4  واحد  عملياتي  در شركت 
پااليش نفت اصفهان آغاز می شود

مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی شرکت فوالد مبارکه به مناسبت روز جهانی محیط زیست مطرح کرد:

سهم برداشت آبی کل صنعت از زاینده رود بسیار ناچیز است

اینستاگرام، بایدها و نبایدها

گازرسانی به مناطق محروم استان؛

پیشرفت ۷۰ درصدی عملیات گازرسانی به روستاهای سخت گذر 
پیشکوه فریدونشهر 

یک مشاور فعالیت های چندرســانه ای با تأکید بر حذف راه های نفوذ)هک( و استفاده 
از امکانات بازیابی و ریکاوری در اینســتاگرام، قوانین و بایدها و نبایدهــای فعالیت موثر در این 

فضا را تشریح کرد.
رضا امینی مدرس عکاســی، تدوین گر، عکاس خبری و مشــاور فعالیت های چندرسانه ای در فضای 
مجازی که سال گذشــته نیز در وبیناری با موضوع »موبایل، رســانه همراه من« به ارائه نکات آموزشی 
دربــاره فعالیت در شــبکه های اجتماعــی به خصوص اینســتاگرام پرداخته بــود، این بــار در وبینار 

»اینستاگرام، بایدها و نبایدها« به ارائه آموزش های تخصصی تر درباره این شبکه اجتماعی پرداخت.
امینی در این وبینار که به همت فرهنگســرای تخصصی رســانه ســازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی 
شهرداری اصفهان و اداره فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری منطقه 2 برگزار شد، اصالت هدف و اعتماد 
را مبنای رشد مشاغل و کســب وکارها در گذشته دانست و  اظهار داشــت: این در حالی است که برخی 
ادمین ها و گردانندگان صفحات مجازی با این فضا انس نداشته و هنوز با کار خود ارتباط برقرار نکرده اند 
در حالی که یا باید فعالیت در این فضا را به طور کلی کنــار بگذارند یا برای موفقیت در آن وقت بگذارند، 

از کار خود لذت ببرند و دلسرد نشوند.
این مشاور فعالیت های چندرسانه ای، نداشتن هدف را دلیل دلسرد شدن افراد از فعالیت در اینستاگرام 
دانست و افزود: نخســتین اقدام برای داشــتن یک فضای کاری، برقراری امنیت در آن است و در هر 
فضای کاری چه فیزیکی و چه مجــازی به امنیت نیاز دارید، چون ممکن اســت تالش کنید اما نتیجه 
زحمات خود را به دلیل نداشتن امنیت از دست بدهید. از طرف دیگر برای داشتن ایده های خالق فضایی 

همراه با آسودگی خیال نیاز دارید. 
او مختل شدن امنیت یک صفحه در اینستاگرام را ناشــی از عدم رعایت مسائل امنیتی یا استفاده از 
بدافزارها برای افزایش فالور و الیک دانست و ادامه داد: اشخاص در اینستاگرام در معرض سوءاستفاده 
و صفحات مربوط به کســب وکارها در معرض حمله هکرها و رقبای ناســالم هستند پس حفظ حریم 
شخصی وظیفه خود شماســت که باید با انتخاب رمز عبور قوی و ندادن این اطالعات به دیگران امنیت 

صفحه خود را تأمین کنید.
امینی اضافه کرد: اگر اکانت اینستاگرام شما شخصی است و مربوط به کسب وکار شما نیست، حتمًا 
آن را پرایوت کنید. همچنین در بخش تنظیمات اینســتاگرام می توانید بررسی کنید چه کسانی و با 

چه دستگاه هایی در اینستاگرام شما فعالیت دارند و این امر را مدیریت کنید.
این مدرس عکاسی با تأکید فراوان بر فعال کردن تأیید دو مرحله ای برای ورود به اینستاگرام 
برای تأمین امنیت، گفت: وقتی شــما تأیید هویت دو مرحله ای را روشن می کنید، اگر حتی 
کسی پسورد اینستاگرام شما را داشته باشــد به علت نداشتن کد دوم به حساب اینستاگرام 
شما دسترسی نخواهد داشــت. همچنین تالش کنید برای ورود به اینستاگرام از فیلترشکن 

استفاده نکنید چون با استفاده از آن هر بار لوکیشن شــما تغییر می کند و عواقبی دارد که برای 
برگرداندن صفحه خود باید مراحل مشکلی را طی کنید. 

او رفتار ما در برابر افراد ناشــناس و بی هویت در صفحه اینســتاگرام خود را مهم دانست و بیان کرد: 

نگاهی به فالورهای خود بیندازید و افرادی که هویت آنها برای شــما مشــخص نیست را حذف کنید. 
همچنین اگر با حساب اینستاگرام خود در سرویس های دیگر حساب کاربری ایجاد کرده اید باید این 
دسترسی ها را کنترل کنید و فقط به اپلیکیشن های اینستاگرام اعتماد کنید و امکان دسترسی بدهید. 
همچنین به شدت از اســتفاده از نرم افزارهای افزایش الیک و فالور خودداری کنید چون اینستاگرام با 

رصد متوسط الیک ها، صفحه شما را بالک می کند. 
امینی نداشتن هدف یا هدف اشــتباه را دلیل فقدان خالقیت در یک صفحه اینستاگرام دانست و در 
ادامه به ارائه قوانینی برای فعالیت موثر در اینستاگرام پرداخت و تصریح کرد: قانون اول این است که به 
اینستاگرام به عنوان محلی برای ایده پردازی خالقانه، کسب وکار، هنر و خدمات فعال نگاه کنید. قانون 
دوم اینکه، در ُپست های خود از ارائه توضیحات به صورت گزارش کار خودداری کنید. وقت بیننده باارزش 

است و لزومًا برای گزارش مفصل شما زمان ندارد و نگاهی گذرا خواهد داشت. 
ثبــات شــخصیت را قانون ســوم فعالیــت موثر در این مشــاور فعالیت های چندرسانه ای 

گرام دانســت و  تصریح کــرد: بیننــده باید شــما را حس کند اینســتا
شما آشنا شود، با فرض بر اینکه شخصی و با شــخصیت یا برند 

ست اولین بار  از صفحه شما بازدید می کند. ا
قانــون چهــارم 
این است که 

مخاطب تنها حدود 5 تا 6 ثانیه برای ارتباط برقرار کردن با پســت شــما وقت می گذارد و اگر هدفی در 
پست شما ببیند آن را مطالعه می کند، وگرنه صفحه شما را ترک می کند.

او تعیین هدف را پنجمین قانون فعالیت موثر در اینســتاگرام دانست و اظهار داشت: دریافت بازخورد 
تولیدات را به عنوان هدف کوتاه مدت و تأثیرگذاری و تــداوم را به عنوان هدف بلندمدت تعیین کنید. در 
قانون ششم، یک تقویم منظم کاری داشته باشید که شــامل برنامه ریزی، چک لیست اهداف، انرژی 

ادامه کار، خط مشی مشخص و برآورده شدن انتظارات شخصی یا کاری باشد. 
امینی انتخاب نام پروفایل مناســب را قانون هفتم دانســت و افزود: نام پروفایل اولین نقطه تحلیلی 
شما برای مخاطب است و به وسیله همین نام اســت که افراد جدید می توانند صفحه شما را پیدا کنند. 
همچنین می توانید با انتخاب یک نام شاخص، در ذهن فالورها بدرخشید. در کل تالش کنید نامی قابل 

جستجو برای صفحه خود انتخاب کنید.
این عکاس خبری در تشــریح قانون هشــتم گفت: در فضای مجــازی، خرید الیــک و فالور معادل 
کاله برداری است. اینستاگرام بستری اســت که در آن ارتباطات معتبر، ارزش واقعی شما به حساب 
می آید و خرید الیک و فالور باعث می شود این تعامل را نداشــته باشید و صدمه بیشتری به برند خود 

وارد کنید.
او خاص بودن را قانون نهم فعالیت موثر در اینســتاگرام دانســت و ادامه داد: دور اسم های عجیب و 
غریب برای پروفایل که به سختی در ذهن می ماند یا اسم های باری به هر جهت خط بکشید. همچنین 
از عکس پروفایل مشخص و بدون ابهام اســتفاده کنید. تالش کنید بیوگرافی شما جذاب، لینک دار و 
حاوی اطالعات باشد. قانون دهم هم این است که شخصیت پیج خود را در اولویت قرار دهید؛ اگر پیج 
شما شخصی است باید بگویید که هستید و اگر کاری است، چه چیزی برای ارائه دارید. همچنین هرچه 
قالب و ِتم پست های شــما ظاهر بهتری داشته باشد تعامالت بیشــتری در صفحه خود خواهید 

داشت اما مراقب باشید یکنواخت و خسته کننده نشوید.
امینی با بیــان اینکه در قانون یازدهم، هیچ گاه در پســت های خــود لینک قرار ندهید 
تصریح کرد: قانــون دوازدهم نیز می گوید بازه ســنی مخاطبان خــود و عالیق آنها را 
در نظر بگیرید و بر اســاس آن تولید محتوا کنید. در قانون ســیزدهم نیــز باید بدانید 
که مخاطب بسیار باهوش است و در کسری از ثانیه تســلط شما بر موضوع را متوجه 
می شود بنابراین از پرداختن به موضوعاتی که هیچ تســلط، تخصص و تجربه ای در آن 

ندارید خودداری کنید.
این مشاور فعالیت های چندرســانه ای در پایان اصول کپشن نویســی درست را برشمرد؛ 
اینکه مخاطبان خود را و پیام خودتان را بشناســید، حجم نوشــته خــود را در نظر بگیرید، 
مهم ترین کلمات را در ابتدای کپشــن قرار دهید، در کپشن یک ســوال یا درخواست مطرح 
کنید، کاربــران دیگر را مخاطب قــرار دهید، از ایموجی هــا و نقل قول اســتفاده کنید، لحنی 

 صمیمی داشته باشــید، مخاطب خود را به تعامل تشویق کنید و اشــتباه امالیی و گرامری 
نداشته باشید.
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