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چین، قانون امنیت ملی هنگ کنگ را تصویب کرد
رســانه های هنگ کنگ گزارش دادند، چین یک قانون مناقشه برانگیز که به مقام ها اجازه می دهد 
فعالیت »خرابکارانه و جدایی طلبانه«در هنگ کنگ را ســرکوب کند، تایید کرده اســت.این قانون 
نگرانی هایی را درباره احتمال اســتفاده از آن برای ســرکوب صداهای مخالف در این اراضی نیمه 
خودمختار ایجاد کرده است.روزنامه ســوث چاینا مورنینگ پســت و رادیو تلویزیون هنگ کنگ 
)آرتی اچ کی( به نقل از منابع ناشناس گزارش دادند، کمیته دائم کنگره ملی خلق چین به اتفاق آرا، 
یک قانون امنیت ملی برای هنگ کنگ را به تصویب رساند.هنوز دولت مرکزی در پکن یا مقام های 

هنگ کنگی این خبر را رسما تایید نکرده اند.

 اختالف گانتس و نتانیاهو
 بر سر طرح الحاق و احتمال تعویق آن

بنی گانتس، وزیر جنگ فعلی و نخست وزیر تناوبی در دولت ائتالفی اسراییل از مخالفتش با الحاق 
بخش هایی از کرانه باختری اشغالی سخن گفت.سخنگوی بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسراییل 
به نقل از او خطاب به نمایندگان حزب راست گرای لیکود اعالم کرد، گام های الزم برای اجرای طرح 
الحاق که قرار است کابینه آنها را بررسی کند، متکی بر حمایت گانتس نیستند.گانتس و نتانیاهو، دو 
شریک ائتالف دولتی اخیرا با برخی مسئوالن واشنگتن که به دنبال توافقی در داخل کابینه اسراییل 
پیش از نشان دادن چراغ ســبز به طرح نتانیاهو بودند، دیدار کردند.اختالف نظر نتانیاهو و گانتس 
احتماال بحث و گفت وگویی دولتی درباره الحاق را که دو طرف با آغاز اجرای آن در یکم ژوئیه موافق 

بودند، به تعویق می اندازد.

فراخوان سازمان ملل در آستانه نشست سوریه
سازمان ملل در آستانه نشست کشورهای حامی سوریه خواستار افزایش ارائه کمک های مالی به 
این کشور شد.سازمان ملل در سال جاری میالدی به جمع آوری حدود ۱۰ میلیارد دالر به شهروندان 
سوری که در داخل کشور خود و کشورهای همسایه آواره شده اند، چشم امید دوخته است. تعهدات 
حامیان مالی به ســوریه به یک رویداد ســاالنه بدل شده و در جریان آن ســازمان ملل خواستار 
جمع آوری ۳.۸ میلیارد دالر کمک برای داخل سوریه و ۶.۰۴  میلیارد دالر برای کمک به کشورهای 
میزبان پناهجویان سوری خواهد شد. تاکنون تنها بخش کوچکی از این مبلغ جمع آوری شده است.

تعدادی از شهروندان سوریه با بحران گرسنگی بی سابقه  دست و پنجه نرم می کنند، به طوری که هم 
اکنون بیش از ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تن از کمبود مواد غذایی رنج می برند و طبق اعالم سازمان ملل 

ممکن است روند شیوع ویروس کرونا در این کشور تشدید یابد.

بحران سد النهضه به عهده اتحادیه آفریقا گذاشته شد
شــورای امنیت حل بحران ســد النهضه را به عهــده اتحادیه آفریقا گذاشــت. اعضای شــورای 
امنیت در جلســه ای درباره ســد النهضه بر حمایت شــان از تالش های اتحادیه آفریقا برای حل 
بحران ســد النهضه تاکید کردند.کیلی کرافت، سفیر آمریکا در ســازمان ملل که به نیابت از مصر 
خواهان برگزاری این نشســت شــده بود، گفت: آمریکا به تالش های اخیــر اتحادیه آفریقا برای 
تسهیل مذاکرات جدید میان ســودان، مصر و اتیوپی درباره ســد النهضه توجه دارد. این مشکل 
در شــورای امنیت مطرح شــده به این دلیل که زمان کوتاه اســت و فرصت رســیدن به توافق به 
ســرعت از بین می رود. ما از این ســه کشــور می خواهیم از اتخاذ هرگونه اقداماتــی که می تواند 
حســن نیت برای رســیدن به توافق را از بین ببرد، خودداری کنند.دیگر حاضران در این نشســت 
 که به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شــد، نیز تاکید کردند حل کردن این پرونــده به عهده اتحادیه

 آفریقاست.

جدال مصطفی الکاظمی و گردان های حزب ا... با بازداشت برخی از اعضای این گروه توسط دولت عراق اوج گرفته است؛

 الکاظمی به دنبال کنترل حشدالشعبی است؟
به گفته برخی منابع رسانه ای عراقی، الکاظمی قبل از اقدام علیه حزب ا...، 
با برخی سران حشدالشــعبی رایزنی کرده و این سران مخالفتی با وی 
نکرده اند. اگر این روایت درست باشد، کاظمی در حال استفاده از برخی 
نیرو های حشدالشــعبی برای تضعیف بخشــی دیگر است.در چند روز 
گذشته، عراق روز های پرالتهابی را پشت سر گذاشت. پنجشنبه شب هفته 
گذشته نیرو های وابسته به ســازمان مبارزه با تروریسم عراق در اقدامی 
غافلگیرانه به یکی از مقر های گردان های حزب ا... عراق در جنوب بغداد 
یورش برده و تعدادی از اعضای این گروه را بازداشــت کردند. این اقدام 
نزدیک بود آرامش شــکننده بغداد را از بین ببرد.بعد از اعالم بازداشــت 
اعضای حزب ا...، تعــدادی از طرفداران این گروه با ســالح های خود به 
سمت مقر سازمان مبارزه با تروریسم واقع در منطقه سبز بغداد، که تحت 
حفاظت امنیتی شدیدی اســت، حرکت کردند. نزدیک بود میان دو نهاد 
رسمی عراق درگیری ایجاد شود؛ اما تحرکات پشت پرده سران سیاسی 
مانع از خروج اوضاع از کنترل شد. در نتیجه، آرامش به بغداد بازگشت. 
در فضای مجازی اما، جنگ لفظی میان هــواداران حزب ا... و طرفداران 
نخست وزیر به اوج رســید.درباره نهاد بازداشت کننده و هویت بازداشت 
شدگان گمانه های زیادی مطرح شد. برخی محافل رسانه ای نزدیک به 
گروه های حشدالشعبی، اعالم کردند که نیرو های مبارزه با تروریسم به 
همراه نیرو های آمریکایی اقدام به بازداشــت اعضــای حزب ا... کردند. 
همچنین، ادعا شــد که در میان اعضای بازداشت شــده یک نفر ایرانی 
وجود دارد.از سوی دیگر، منابع رسانه ای نزدیک به نخست وزیر، ضمن 
تکذیب دست داشتن نیرو های آمریکایی در بازداشت اعضای حزب ا...، 
تاکید کردند که همه بازداشت شدگان عراقی هستند و همه آن ها در یکی 
از بازداشتگاه های حشدالشعبی حضور دارند و زیر نظر نیرو های مبارزه با 
تروریسم تحت بازجویی هستند. این در حالی است که برخی رسانه های 
نزدیک به حزب ا...، در ابتدا گفتــه بودند که بازداشــتی ها اندکی بعد از 
دستگیری آزاد شــده اند؛ اما دولت عراق تاکید کرد که بازداشتی ها، آزاد 
نشده اند. در جدیدترین خبر در این خصوص، محمود الربیعی، سخنگوی 
دفتر سیاسی گروه عصائب اهل الحق، در توئیتی از آزادی بازداشت شدگان 
خبر داد. وی نوشت: »به برادران و طرفداران الحشد الشعبی و مقاومت 
مژده می دهیم که همه نیرو های تیپ ۴۵ الحشــد الشعبی که چند روز 
پیش دستگیر شده بودند، امروز بعد از ثابت شدن بطالن ادعا های مطرح 
شده در حق شان، بر اســاس اقدامات قانونی و قضایی آزاد شدند.«فعال 
اوضاع بغداد آرام شده و بازداشت شدگان حزب ا... آزاد شده اند؛ اما برخی 
ناظران بر این باور هستند که این واقعه، سرآغاز یک تحول جدید در بغداد 
اســت که احتماال مراحل دیگری خواهد داشت. دولت کاظمی می گوید 

بازداشت اعضای حزب ا... با هدف جلوگیری از حمله آن ها به مراکز نظامی 
و اماکن دیپلماتیک انجام شده است. برخی محافل رسانه ای نزدیک به 
دولت ادعا کرده اند که در محل بازداشت اعضای حزب ا... تعداد تجهیزات 
نظامی مانند راکت انداز پیدا شــده؛ ادعایی که از ســوی طرفداران حزب 
ا... رد شد. عالوه بر این، دولت کاظمی ادعا می کند که مقابله با حزب ا... 
در راســتای »بازگرداندن ابهت دولت« و »منحصر کردن سالح در دست 
دولت« بود.در حال حاضر، پرسشی که ذهن بسیاری از ناظران را به خود 
مشغول کرده، این اســت که اگر حمالت راکتی به اماکن دیپلماتیک یا 
نظامی ادامه پیدا کند، دولت کاظمی چه موضعی اتخاذ خواهد کرد؟ گذشته 
از این، آیا دولت کاظمی فقط با گردان های حزب ا....مقابله خواهد کرد یا 
با سایر گروه های هم ردیف آن نیز برخورد مشابهی خواهد داشت؟ پاسخ 
این سواالت و ابهامات دیگر ، هنوز معلوم نیست؛ اما تحرکات کاظمی نشان 
می دهد که او برای پیشبرد برنامه های خود، از جمله مذاکره بدون دردسر 
با آمریکا در قالب گفت وگو های راهبردی بغداد و واشنگتن، مصمم است. 
این مذاکرات، به تازگی شروع شده و هنوز به نتیجه واضحی نرسیده است. 
با این حال، گروه هایی مانند گردان های حزب ا...، دولت کاظمی را برای 
خارج کردن نیرو های آمریکا از طریق مذاکرات تحت فشار قرار داده اند. 
مقابله کاظمی با حزب ا...، نشــان داد که این فشــار تاثیر چندانی بر وی 
نگذاشته است.کاظمی دو سازمان قدرتمند امنیتی و اطالعاتی –دستگاه 

مبارزه با تروریسم و سازمان اطالعات عراق - را در کنار خود دارد. رییس 
دستگاه مبارزه با تروریسم، ژنرال مناقشــه برانگیزی به نام عبدالوهاب 
الساعدی اســت که روابط وی با برخی گروه های حشدالشعبی حسنه 
نیست. او توسط عادل عبدالمهدی برکنار شده بود، اما کاظمی او را دوباره 
سرکار آورد. سازمان اطالعات عراق نیز تابع کاظمی است. او قبل از اینکه 
نخست وزیر شود، رییس این سازمان بود بنابراین می توان حدس زد که 
در این سازمان نفوذ زیادی دارد.عالوه بر این دو نهاد، کاظمی سعی می کند 
روابط خود را با برخی گروه های همسو در حشدالشعبی تقویت کند. به گفته 
برخی منابع رسانه ای عراقی، کاظمی قبل از اقدام علیه حزب ا...، با برخی 
سران حشدالشعبی رایزنی کرده و این سران مخالفتی با وی نکرده اند. 
اگر این روایت درست باشــد، کاظمی در حال استفاده از برخی نیرو های 
حشدالشعبی برای تضعیف بخشی دیگر است. نگهداری بازداشت شدگان 
در مراکز حشدالشــعبی نکته دیگری بود که نشان از تالش کاظمی برای 
بسط سیطره خود بر این نیروی تاثیرگذار دارد. کاظمی، به عنوان فرمانده 
کل قوا، به طور رسمی فرمانده حشدالشعبی به شمار می رود. بنابراین، او 
احتماال با استفاده از این موقعیت رسمی برای تحت کنترل درآوردن کامل 
حشدالشعبی اســتفاده خواهد کرد. امری که اگر اتفاق بیفتد، به معنای 
مقابله با هرگونه تحرکات بدون مجوز اعضای حشدالشعبی علیه برخی 

اهداف خارجی در عراق خواهد بود.

رییس دفتر رییــس جمهوری در بخشــنامه ای به 
اســتانداران سراسر کشــور خواســتار برنامه ریزی، 
پیگیری و ارائه گزارش درباره اجرای سیاســت هایی 
شد که در جلســه ســوم تیرماه رییس جمهوری با 
اســتانداران تحت عنوان »برنامه ریزی و تالش ملی 
برای تحقق شــعار جهش تولید« مطرح شــده بود.

در این راســتا، محمود واعظی در بخشنامه ای از آنان 
خواست در شرایطی که دولت دوازدهم در سخت ترین 
روزهای تاریخ معاصر ایران عهده دار مسئولیت است، 
تالش تا آخرین لحظه را وظیفه دینی، انقالبی و ملی 
خود بدانند.این بخشــنامه همچنین از اســتانداران 
خواسته در فرصت باقی مانده از عمر دولت در وحدت 
و تواضع با مــردم از اتخاذ هرگونه تصمیم سیاســی 
و جناحی بپرهیزند و با شــریک کــردن همه مردم و 

جناح ها و با تاکیــد بر حضور جوانان، زنــان، اقوام و 
مذاهب مختلــف تمرکز خود را بر حرکت ســریع تر و 
پربارتر به ســوی تامین منافع مشترک قرار دهند.در 
این بخشنامه بر مبنای سیاســت های اعالمی اخیر 
دولت در راستای حل مشکل مســکن از استانداران 
خواسته شده است فهرست امالک و زمین های مازاد 
استان را با مشخصات، موقعیت و متراژ دقیق از طریق 
وزیر کشور در اختیار دولت قرار دهند. واگذاری زمین 
ارزان یا در مواردی رایگان به تولید کنندگان مســکن 
و ســرمایه گذاران از جمله سیاست هایی است که در 
این بخشــنامه مورد تاکید قرار گرفته است.رییس 
دفتر رییس جمهوری در این بخشنامه با اتکا به تاکید 
رییس جمهــوری بر تکمیل پروژه هــای نیمه تمام و 
تبدیل ســرمایه های منجمد به مولد به اســتانداران 

تکلیف کرد مشخصات پروژه های مهمی را که تکمیل 
و بهره برداری آنها تا پایان عمر دولت امکان پذیر است 
را در اختیار دولت قرار دهند.واعظی در این بخشنامه 
از استانداران خواسته است عالوه بر توضیح مشکالت 
و فشاری که دولت در انجام مســئولیت های خود با 
آنها مواجه است خدمات و دســتاوردهای استانی، 
منطقه ای و ملی نظام جمهوری اســالمی ایران را به 
صورت مســتند و بدون هیچ گونه مبالغه و اغراق و بر 
اساس واقعیت برای مردم  ایران و جهان تبیین کنند.

»واعظی« نقشه راه دولت را به استانداران ابالغ کرد

عضو هیئت رییسه مجلس گفت: تشکیل فراکسیون های دیگری همچون فراکسیون عدس و سیر به هیئت رییسه واصل شده که سوال اینجاست شأن یک فراکسیون 
باید در این حد پایین آورده شود؟حجت االسالم علیرضا سلیمی اظهار کرد: با تصمیم هیئت رییسه مجلس تشکیل فراکسیون ها در مجلس متوقف شده است.وی افزود: 
تاکنون حدود ۱۰۰ درخواست تشکیل فراکسیون به هیئت رییسه مجلس واصل شده که تعداد آنها همچنان رو به افزایش است.عضو هیئت رییسه مجلس اظهار داشت: 
تعدادی از فراکسیون ها عمال در مسیر موازی با یکدیگر حرکت می کنند و ما شاهد موازی کاری در تشکیل این فراکسیون ها هستیم؛ به عنوان مثال فراکسیون تعاون و کار 
و فراکسیون تعاون و همیاری از جمله مواردی است که درخواست تشکیل آنها به هیئت رییسه واصل شده که هر سه درواقع یک مسیر را           دنبال می کند.سلیمی خاطرنشان 
کرد: از سوی دیگر تشکیل فراکسیون های دیگری همچون فراکسیون عدس و سیر به هیئت رییسه واصل شده که  است.وی افزود: با توجه به این موارد هیئت رییسه 
تصمیم گرفته تا فعال جلوی تشکیل فراکسیون ها گرفته شود تا سازوکار مناسبی برای تشکیل آنها در نظر گرفته شود، البته در مورد فراکسیون هایی همچون روحانیت و 
ایثارگران خط مشی آنها مشخص است و امکان تشکیل فراکسیون همسو و موازی با آنها وجود ندارد.عضو هیئت رییسه مجلس اظهار داشت: اخبار و اطالعاتی به گوش 
می رسد که وزارتخانه ها قصد تشکیل تعدادی از این فراکسیون ها نقش دارند تا از این طریق بتوانند ذهن نمایندگان را           جهت دهی کنند و از این طریق در مجلس نفوذ داشته 

باشند که این باعث کندی تیغ نظارت نمایندگان و همچنین تاثیر وزارتخانه ها بر روند قانون گذاری می شود.

نقل قول روزدرخواست تشکیل فراکسیون های »عدس« و »سیر« در مجلس!

وز عکس ر

سفیر آلمان با نیسان 
آبی از ایران رفت

ســفیر آلمان در جمهوری اســالمی 
ایــران ، ســوار بــر نیســان از پایان 
ماموریتش در تهران بعد از چهار سال 
خبر داد.»میشائیل کلور-برشتولد« 
ســفیر جمهوری فــدرال آلمــان با 
انتشــار تصویری از خودش سوار بر 
خودروی نیسان از پایان ماموریتش 
در جمهوری اسالمی ایران خبر داد و 
نوشت: »بعد از ۴ سال در ایران، زمان 

خداحافظی فرا رسید.«

سخنگوی وزارت امور خارجه:

امنیت منطقه با اطاعت از آمریکا تامین نخواهد شد
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاســخ به اتهامات مداخله جویانه عربستان سعودی و بحرین خطاب 
به برخی کشــورهای منطقه تاکید کرد امنیــت منطقه با اطاعــت از آمریکا تامین نخواهد شد.ســید 
عباس موســوی، در پاســخ به اتهام های 
بی اســاس و اظهــارات مداخلــه جویانه 
مقام های برخی از کشــورهای منطقه از 
جمله عربستان ســعودی و بحرین اظهار 
داشت: جای بســی شــگفتی است که 
کشــورهایی همچون عربستان سعودی 
که خــود منبع تروریســم و افراطی گری 
در منطقه هستند و ســال ها با حمایت از 
گروه های تروریســتی همچون القاعده 
و داعش به بــی ثبات ســازی در منطقه 
دامن زده اند، اتهام های بی اساسی به جمهوری اســالمی ایران که با رفتار مسئوالنه خود شر گروه های 
تروریستی را از سر کشورهای منطقه کوتاه کرده است، وارد می کنند.سخنگوی وزارت امور خارجه اضافه 
کرد: حمایت از خواســته نماینده آمریکا در تور دوره گردی وی در منطقه برای استمرار محدودیت های 
تسلیحاتی کشورمان از سوی کشــورهایی که بیش از پنج سال است با ســالح های آمریکایی هزاران 
 نفر از جمله زنان و کودکان یمنی را به خاک و خون کشــیده اند، طنز تلخی است که در این روزها شاهد 
آن هستیم. موسوی با تصربح بر اینکه زمان آن فرا رسیده اســت که این کشورها از اظهارات نابخردانه و 
پیروی کورکورانه از آمریکا که خود مظهر ظلم و بی عدالتی در جهان است، دست برداشته و به این باور برسند 
که امنیت با اطاعت از آمریکا تامین نخواهد شد، افزود: تنها راه ایجاد ثبات و امنیت در منطقه تغیییر رفتار 

های خصمانه و روی آوردن به همکاری های منطقه ای است.

جزییات حمله تروریستی در زاهدان؛ 

حادثه، تلفات جانی نداشت
نماینده مردم زاهدان در مجلس ضمن تایید وقوع انفجار در نزدیکی روستای گلوگاه واقع در بخش کورین 
سیستان و بلوچستان، گفت: این حمله از سوی گروهک تروریستی جیش الظلم هنگام عبور دو خودروی 
نیرو های سپاه پاسداران انجام گرفته، اما تلفات جانی نداشته است.فداحسین مالکی افزود: به لطف 
خداوند این حمله تروریستی تلفات جانی نداشته و تنها فرمانده سپاه منطقه دچار جراحاتی شده است.

نماینده زاهدان با رد شایعه اسارت تعدادی از نیرو های سپاه در این حمله تروریستی گفت: این موضوع 
صحت ندارد.آقای مالکی افزود: گروهک تروریستی جیش الظلم با انتشار بیانیه ای مسئولیت این حمله 

تروریستی را قبول  کرده است.

سخنگوی قوه قضاییه:

»روح ا...زم« به اعدام محکوم شد
 ســخنگوی قــوه قضاییــه از صــدور حکــم روح ا... زم خبــر داد.غالمحســین اســماعیلی در 
بیســت و هشــتمین نشســت خبری درباره حکــم زم گفت: ایــن حکــم در موعد مقرر صادر شــد 
و دادگاه حکــم خــود را مبنی بر محکومیــت زم صادر کــرده ؛ اما حکــم بدوی است.ســخنگوی قوه 
قضاییه گفت: بــرای روح ا...زم بــه لحاظ مــوارد اتهامی متعدد نهایتــا به مصداق افســاد فی االرض 
حکم اعدام صادر شــده است.اســماعیلی با اشــاره به اینکه ایــن متهم به حبس هم محکوم شــده 
 گفــت: البته این حکم غیــر قطعی اســت و اگر فرجام خواهی شــود پرونــده به دیوان عالی کشــور

 خواهد رفت.

کافه سیاست

نماینده مجلس:

 تاجگردون، دروغ تولید 
می کند

نماینده تهران با تاکید بــر اینکه غالمرضا 
تاجگردون، ده ها دروغ گفته و حتی تولید 
دروغ مــی کند، گفــت: ما نــه توجهی به 
سیاســت و فتنه گری ایشــان داریم و نه 
مسائل دیگر، بلکه موضوع ما عدم صداقت 
ایشان اســت.علیرضا زاکانی افزود: عدم 
صداقت توســط آقای تاجگــردون ده ها 
بار اتفــاق افتاده اما چند نکتــه مختصر را 
می گویم. به عنوان مثال وقتی اینها دچار 
استیصال شدند، خواهر ایشان نکته ای را 
منتشر و اعالم کرد نظر رهبری این بوده که 
آقای تاجگردن رزمنده و در جهاد سازندگی 
بوده و حامی محرومین و ...  است و وقتی 
اعتراضات باال آمد، نگفتند اشــتباه است 
بلکه گفتند فتوشاپ و جعلی است.زاکانی 
تصریح کــرد: نکته بعد موضــوع حمایت 
از فتنه و تحصن ســال ۸۲ است که البته 
حضور در فتنه و پرداختــن به آن، موضوع 
ما نیست بلکه دروغ گویی است. او گفت در 
تحصن و فتنه نبودم در حالی که اســناد و 
مدارک وجود دارد و وزارت اطالعات گفته 
ایشان جزو سردمداران مستعفی سال ۸۲ 
است. در حقیقت در نامه وزارت اطالعات 
آمده که ایشــان در تحصن حضور داشته 
است. مورد بعد ناظر به حصر و عوامل حصر 

که همه اسناد پیوست دارد.
وی استفاده از مدرک دکترا را از دیگر موارد 
پرونده تاجگردون عنوان و خاطرنشان کرد: 
ایشان به صورت مکرر خود را در تبلیغات و 
اسناد، دکتر معرفی کرده است و در جایی 
دکترای وی اقتصاد و بعــد مدیریت و ... 
معرفی شــده  درحالی که فوق لیسانس 
بیشــتر ندارد.زاکانــی تاکید کــرد: آقای 
تاجگردون در ثبت نــام خود ذکر نکرده که 
فرزند دوم دارد و خارج از کشور است و نام 
این فرزندش در شناســنامه وی هم ثبت 
نشده است . یک نماینده مجلس ابتدای 
امر باید صادق باشــد وگرنه نمی تواند به 

مردم خدمت کند.

بین الملل



چهارشنبه 11 تیر  1399 / 9 ذی القعده 1441/ 1 جوالی 2020/ شماره 3008
نماینده اصفهان در مجلس:

مشکالت دولت در مباحث ارزی برطرف شده است
نماینده اصفهان در مجلس شــورای اسالمی گفت: متاســفانه در حال حاضر به دلیل اینکه دولت 
در تنگنای تامین ارزی قرار دارد، بــرای تامین مایحتاج مردم و همچنین در بازار ارز با مشــکالتی 
مواجه بوده، اما خوشبختانه مشــکالت دولت در مباحث ارزی برطرف شده است.مهدی طغیانی، 
پیرامون افزایــش قیمت مایحتاج مردم در کشــور اظهار کــرد: تمام تالش مجلــس یازدهم بر 
این اســت که به دولت کمک کند تا نیازهای اساســی کشــور را بــدون تغییر قیمــت تامین کند.

وی افزود: متاســفانه در حال حاضر به دلیل اینکه دولت در تنگنای تامیــن ارزی قرار دارد، برای 
تامین مایحتاج مردم و همچنین در بازار ارز با مشــکالتی رو به رو بوده، اما خوشبختانه مشکالت 
دولت در مباحث ارزی برطرف شــده اســت.نماینده اصفهان در مجلس شــورای اسالمی تاکید 
کرد: بخشــی از مشــکالت اقتصادی امروز دولت به دلیل شــیوع بیماری کرونا و مسدود بودن 
مرزهای کشور بوده که خوشــبختانه با تدابیر اتخاذ شده برطرف شــد و امیدواریم نوسان قیمت 
کاالهای اساســی کشــور نیز کنترل شــود.طغیانی خاطرنشــان کرد: گام اول مجلس شــورای 
 اســالمی در زمینه کنترل نوســان قیمت کاالهای اساســی، تثبیت قیمت ها و جلوگیری از رشد

 روزانه آن است. 

 افزایش خروجی زاینده رود
 جهت تامین نیاز آبی کشاورزی شرق اصفهان

عضو هیئت مدیره نظام صنف کشاورزی اصفهان از افزایش خروجی سد زاینده رود برای تامین 
نیاز آبی مزارع شــرق اصفهان خبر داد.حسین محمدرضایی اظهار داشــت: با پیگیری و مطالبه 
کشــاورزان و تالش مســئوالن اجرایی، سیاســی، قضایی، انتظامی، صنف کشاورزی و شورای 
میراب ها،از روز گذشــته  آب برای کشت تابســتانه شــرق اصفهان افزایش پیدا کرد.وی افزود: 
با توجه به شــیوع بیماری کرونا و افزایش نیاز شرب و بهداشت و پیشــتازی کشاورزان اصفهان 
در اجرای اصالح الگوی کشت و اســتفاده بهینه از آب و خاک، مقدار و نوع و کیفیت کشت و کار 
مدیریت خواهند شــد.محمدرضایی با تاکید بر ضرورت کمک مســئوالن امر در راستای به ثمر 
رسیدن کشت تابستانه کشاورزان با این آب، گفت: شرکت آب منطقه ای با همکاری قوه قضاییه و 
نیروی انتظامی و با همراهی و کمک صنف کشاورزی و تیم ساماندهی زاینده رود باید برای حفظ 
و حراست و جلو گیری از برداشت های بی رویه و غیر قانونی جهت رساندن آب به شرق اصفهان 

قاطعانه اقدام و عمل کنند.

اجرای طرح های آبیاری نوین در 123 هکتار از مزارع استان
تاکنون طرح هــای گوناگون آبیــاری نوین در ۱۲۳ هزار هکتار مزارع اســتان اجرا شــده اســت.

مدیر امور فنی مهندســی ســازمان جهــاد کشــاورزی اصفهان، ۳۵۰ هــزار هکتار از مــزارع این 
اســتان را مســتعد اجرای طرح های گوناگون آبیاری نوین دانســت و گفت: اجــرای طرح های 
گوناگون آبیاری نوین در بیش از ۵۱ هزار هکتار از این وســعت مزارع از ســال ۹۲ تا ۹۸ اجرا شده 
اســت.مجید امینی، هزینه اجرای طرح هــای نوین آبیــاری در هر هکتار را بیــش از ۷۰ میلیون 
ریال بیان کرد و افزود: در ســال های ۹۶ تــا ۹۸ این رقم بــه ۱۰۰ میلیون ریال بــه ازای هر هکتار 
افزایش یافته اســت.وی با اشــاره به اهمیــت اجرای ایــن طرح ها برای مدیریــت مصرف آب 
کشاورزی گفت: پیاده ســازی طرح های نوین آبیاری در اســتان در هر هکتار به مدیریت مصرف 
چهار هزار و ۳۰۰ لیتــر منجر می شــود.مجید امینی، تجهیز مناطق شــرقی اصفهان را بیشــتر به 
روش آبیاری کم فشــار و مناطق غربی را بــه روش آبیاری بارانی برشــمرد و گفــت: برنامه این 
 ســازمان برای امســال در این بخش، اجرای طرح آبیاری نوین در هفت هزار هکتار از اراضی این

 استان است.

توسعه بزرگراه های استان اصفهان به بیش از ۱۱ هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد؛

راه ها در دست انداز بودجه

استان اصفهان به دلیل قرارگیری بر سر  مرضیه محب رسول
راه شــریان نقل و انتقال کاال و مسافران 
میان شمال و جنوب کشور یکی از استراتژیک ترین حوزه ها در زمینه 
راه ســازی اســت. گفته می شــود اصفهان  با ۲۵ هــزار کیلومتر راه 
همسنگ، بیشــترین درصد آزادراه و بزرگراه کشور را دارد همچنین به 
دلیل وجود چهارراهی ترانزیتی، رتبه نخست حمل بار و رتبه سوم حمل 
مسافر را در کشور داراســت.  طی دو دهه اخیر توجه و سرمایه گذاری 
های زیادی برای گسترش و احداث بزرگراه ها و اصالح راه های موجود 
در استان هزینه شــده که به رغم کارگشا بودن هنوز کافی نیست. طی 
سال های اخیر برخی از بزرگ ترین پروژه های عمرانی و راه سازی در 
استان از جمله احداث راه آهن تهران و اصفهان و بزرگراه های اصفهان 
شیراز و کنار گذر شرقی اصفهان به دلیل ناکافی بودن بودجه همچنان 
در حال ساخت باقی مانده و در برخی از موارد حتی متوقف شده است. 
هر چند دولــت وعده داده تا برخــی از این طرح هــا از جمله بزرگراه 
اصفهان – شیراز را تا پایان امسال به بهره برداری برساند؛ اما همچنان 
کمبود بودجه در این بخــش وعده ها را به تعویق انداخته اســت. بر 
اساس اعالم مدیرکل راه و شهرســازی اصفهان، توسعه بزرگراه های 
این اســتان به بیش از ۱۱ هزار میلیارد ریال اعتبار نیــاز دارد.علیرضا 

قاری قرآن اظهارداشت:در دولت دوازدهم اقدامات خوبی برای توسعه 
بزرگراه ها در نظر گرفته شده و ســاالنه ۱۵۰ تا ۲۰۰ کیلومتر بزرگراه در 

استان احداث و بهره برداری می شود.
وی با اشــاره به اهمیت بزرگــراه در حمل و نقل زمینی و تســهیل در 
تردد خودروهــا، ادامــه داد:  برای احداث هــر کیلومتــر بزرگراه در 
اســتان اصفهان ۳۰ تا ۳۵ میلیارد ریال اعتبار نیاز است.مدیرکل راه و 
شهرسازی استان اصفهان افزود: همه راه های استان به صورت بزرگراه 
و آزاد راه، از ایمنی نســبی برخوردار هســتند و بعضی نقاط پرحادثه 
شناسایی شده هم با مشارکت این اداره کل و سازمان راهداری و حمل 

و نقل در مرحله اصالح قرار دارند.
قاری قرآن با اشــاره بــه اعتبارات توســعه راه های اســتان تصریح 
کرد: اعتبار ابالغی ســال ۹۸ برای توســعه راه های استان یک هزار و 
۴۵۴ میلیارد ریال و  اعتبار اســتانی نیز  ۱۸۸ میلیــارد ریال بود.وی 
خاطرنشان کرد: ســه هزار و ۶۹۰ میلیارد ریال در سال های ۹۷ و ۹۸ 
برای توسعه راه های استان هزینه شده است. به صورت کلی در سال 
های اخیر کسری بودجه دولت تاثیر مســتقیمی بر بودجه عمرانی و 
زیر ســاخه های آن از جمله راه سازی داشته اســت .کمبود اعتبارات 
بودجه ای در ســال های گذشــته باعث تزریق بودجه قطره چکانی به 

پروژه های انبوه نیمه تمام شــده که طوالنی شــدن دوره ساخت این 
پروژه ها را به دنبال داشــته اســت. طبق آمارها حــدود ۶۵ درصد از 
طرح های تملک دارایی های ســرمایه ای ملــی در زمان بندی خود به 
اتمام نرســیده و طول دوره ســاخت این طرح ها به ۱۲ سال افزایش 

یافته است.
هرچنــد از ابتدای دولــت یازدهــم، رویکرد تازه ای بــرای تخصیص 
اعتبارات عمرانی براســاس اولویت بندی طرح ها و پیشرفت فیزیکی 
آنها اعمال شــد، اما به دلیل باال بــودن تعداد پروژه هــای نیمه تمام، 
همچنان اقتصاد ملی و بودجه درگیر مصائب این بخش است. بدون 
شک یکی از بخش های اصلی راه ها هســتند که همچنان با مشکل 
تامین اعتبار پیمانکاران و اتمام ساخت پروژه ها مواجه شده اند. این 
مسئله هم خسارت های جانی زیادی در بخش تصادفات و هم کندی 
حمل و نقل و زیان های اقتصادی ناشی از آن را به دنبال داشته است. 
با توجه به کســری بودجه امســال دولت، امیدی به توسعه گسترده 
در بخش راه های اســتان نیســت؛ اما حداقل امید است بخشی از 
پروژه های نیمه تمام در این سال به بهره برداری برسد تا اثرات مهم آن 
در صرفه جویی مصرف سوخت، کاهش زمان سفر، کاهش استهالک 

و حجم سوانح جاده ای و... مشاهده شود.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان گفت: 
وظایف و فعالیت های تصدی گری این ســازمان به 
تشــکل های بخش خصوصی واگذار می شود.ایرج 
موفق گفت: در راســتای تفویض اختیار به دنبال این 
موضوع هســتیم که وظایف تصدی گری خــود را به 
تشــکل های فعال اســتان واگذار کنیم.وی با بیان 
اینکه تشــکل های خصوصی و فعال استان بازوهای 
تخصصــی بخش های صنعــت، معــدن و بازرگانی 

محسوب می شوند، ادامه داد: آمادگی برای واگذاری 
اختیارات در بخش هــای مختلف وجــود دارد البته 
اختیارات حاکمیتی را نمی توانیــم تفویض کنیم اما 
امکان واگــذاری اختیارات تصدی گــری  وجود دارد.

رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان با 
بیان اینکه بهترین حالت در این شــرایط این اســت 
که کمبود تخصصی خود را با اســتفاده از متخصصان 
بخش خصوصی جبران کنیم، تصریح کرد: همه کارها 
و اقدامات ما برای خدمات رسانی به بخش خصوصی 
اســت و در زمان حاضر کارهای خوبی در زمینه صدور 
جواز تاســیس، جواز توســعه و جوازهای جایگزین 
در بخش صنعت اتفــاق افتاده و ایــن فعالیت ها به 

خوبی در حال انجام اســت.وی ابراز امیدواری کرد که 
با کمک تشکل های باتجربه بخش خصوصی صنعت، 
معدن و تجارت استان بتوانیم فرآیند خدمات رسانی 
به مخاطبان و کارآفرینان را به صــورت تخصصی تر، 
علمی تر و کارشناســی تر انجــام دهیم.موفق گفت: 
کارآفرینان و سرمایه گذاران می توانند درخواست های 
خود را بدون مراجعه حضوری به این سازمان و از طریق 
شبکه های مجازی و از منزل، ثبت و ارسال کنند.وی با 
اشاره به اهمیت استفاده از سامانه های مورد استفاده 
اضافه کرد: استفاده از سامانه ها و شبکه های مجازی 
برای ثبت درخواســت ها، تســریع در انجــام کارها و 

صرفه جویی در زمان و هزینه ها را به دنبال دارد .

 وظایف تصدی گری سازمان صمت اصفهان
 به بخش خصوصی واگذار می شود

خبر روز

تملک  ی  از طرح ها درصد   ۶۵ آمارها حدود  طبق 
دارایی های سرمایه ای ملی در زمان بندی خود به اتمام 
نرسیده و طول دوره ساخت این طرح ها به ۱۲ سال 

افزایش یافته است

افزايش 2/5 ميليون تومانی قيمت موبايل در بازار
رییس اتحاديه بازار موبايل اســتان اصفهان گفت: به دليل نبود نظارت های کافی بر روند بازار ارز 
شاهد افزايش ۱۰ درصدی قيمت موبايل در مقايسه با دو هفته گذشته در بازار هستيم.حسن مير 
شمشيری افزود: بازار ارز نقش بسزايی در ثبات يا رکود بازار موبايل استان اصفهان ايفا مي کند و 
به دليل صعود قيمت ارز شاهد ايجاد رکود در بازار موبايل استان اصفهان هستيم.رییس اتحاديه 
بازار موبايل اســتان اصفهان تاکيد کرد: با توجه به اعمال برخی برنامه ها و سياســت های دولت 
برای کاهش قيمت ارز و ثبات به بازار های اقتصادی در حال حاضر منتظر اقدام دولت در اين باره 
هستيم.شمشــيری اضافه کرد: با توجه به رکود حاکم بر بازار موبايل درحال حاضر ميزان قدرت 
خريد مردم در اين بازار در مقايسه با سال گذشــته ۵۰ درصد کاهش يافته است.وی اضافه کرد: 
در حال حاضر قيمت انواع موبايل افزايش يک ميليون تومانی الی دو ميليون و ۵۰۰ هزار تومانی 
داشته اســت.رییس اتحاديه بازار موبايل اســتان اصفهان ادامه داد: در استان اصفهان بيش از 
صد واحد صنفی موبايل وجود دارد که بيش از ۱۰۰۰ نفر به طور مســتقيم در اين واحد ها مشغول 
کار هستند. متاسفانه آشفتگی بازار موبايل باعث شده تا بيش از ۱۰ تا ۱۵ درصد از اين واحد های 
صنفی دچار تعطيلی و صدها نفر هم بيکار شــوند.وی تاکيد کرد: بايد توجه داشت که بيش از ۹۰ 
درصد از واحد های صنفی استيجاری هستند و رکود اين بازار باعث شده تا بسياری از اين واحد ها 

دچار تعطيلی مطلق شوند.

توقیف 80 عدد انواع ادوات برداشت پساب از  زاینده رود
مدیر دفتر مهندسی رودخانه ها و سواحل شرکت آب منطقه ای اصفهان با اشاره به توقیف ۸۰ عدد 
انواع ادوات تخلیه نخاله و برداشت آب و پساب در زاینده رود، گفت: تخلیه نخاله و پسماند و برداشت 
پساب با بهداشت و ســالمت جامعه پیوند مســتقیم دارد از این رو با حکم قضایی از این تخلفات 
جلوگیری می شــود.احمدرضا صادقی با اشاره به اقدامات شاخص در راســتای حفظ و حراست 
از رودخانه زاینده رود، اظهار کرد: افزون بر ۳۰ عدد ادوات تخلیه نخاله از آبان ماه گذشــته تاکنون 
شناسایی و جمع آوری شده است.وی با بیان اینکه گشت های حفاظت در امتداد رودخانه زاینده رود 
در سه شیفت کاری به شناسایی و توقیف ادوات تخلیه، برداشت آب و پساب اقدام کردند، افزود: 
ادوات تخلیه نخاله در امتداد رودخانه زاینده رود از روستای چم طاق تا تاالب بین المللی گاوخونی 
توسط یگان حفاظت رودخانه شناسایی و توقیف شد؛ البته این تخلفات نسبت به سنوات گذشته 
کاهش چشمگیری داشته است.صادقی به آمار تفکیک شــده تخلفات در تخلیه نخاله اشاره کرد 
و افزود: بیشترین موارد شناسایی شده در تخلیه نخاله به مناطق شرق استان اصفهان اختصاص 
دارد و پس از آن شهرســتان فالورجان و در مقیاس محدودتر در منطقه مبارکه و لنجان این تخلف 

انجام شده است.

خرید تضمینی 38 هزار تن گندم در اصفهان
مدیر سازمان تعاون روستایی استان اصفهان گفت:خرید تضمینی محصول گندم از شروع برداشت 
تاکنون ۳۸ هزار و ۳۰۲ تن به مراکز خرید گندم تحویل شد.محسن حاج عابدی با اشاره به برداشت 
محصول گندم از اراضی کشاورزی استان اصفهان اظهار داشــت: خرید تضمینی محصول گندم از 

شروع برداشت تاکنون بالغ بر ۳۸ هزار و ۳۰۲ تن بوده است.
وی  افزود: برداشت محصول گندم از شهرستان اردستان و از نیمه خردادماه آغاز شد.مدیر سازمان 
تعاون روستایی استان اصفهان بیشــترین خرید تضمینی گندم را در شهرستان اصفهان اعالم کرد 
و افزود: تاکنون خرید تضمینی گندم از مزارع شهرســتان های اصفهان، برخوار، مبارکه، اردستان، 
شاهین شهر، فالورجان و نجف آباد انجام شده اســت.حاج عابدی اضافه کرد: عملیات برداشت 
گندم ادامه دارد و با شروع برداشت در شهرســتان های غرب اصفهان، خرید تضمینی گندم در این 

مناطق هم انجام خواهد شد.

کافه اقتصاد

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان:اخبار

مرغ را ارزان بفروشیم، در آینده ناچار به واردات خواهیم بود
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی اســتان اصفهان گفت: اگر تولیدکننده حجم باالیی از تخم مرغ را زیر قیمت تمام شده وارد بازار کند، در این 
شرایط ممکن است در آینده به جای واردات ذرت و سویا، ناچار به واردات مرغ و تخم مرغ شویم و در این شرایط امنیت غذایی به خطر می افتد.حسین ایراندوست 
عرضه مرغ ۲۰ هزار تومانی در بازار را ناشی از هیجان بازار عنوان کرد و گفت: طی چند شب گذشته قیمت مرغ زنده در حال بازگشت به محدوده ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان 
است و از نظر عرضه و فراوانی مشکلی نداریم، اما تنها تقاضای بازار بیشتر شده است.معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان تاکید 
کرد: مرغداران مرغ تخم گذار نیز با مشــکل کمبود نهاده ها و تهیه آن از بازار آزاد مواجه هســتند، با این وجود اکنون کمبود تخم مرغ در بازار نداریم و حتی مجوز 
صادرات مرغ و تخم مرغ را صادر کرده ایم.وی با اعتقاد بر اینکه این قیمت ها برای مصرف کننده باال نیست، توضیح داد: به طور قطع برای تولیدکننده قیمت تمام 
شده آنها، باالتر از مصوبه تنظیم بازار کشور است، این درحالیســت که بخش زیادی از نهاده ها از بازار آزاد تهیه می شود.ایراندوست تاکید کرد: البته قیمت برای 
مصرف کننده نیز باید منطقی و عادالنه باشد، اما نباید به قیمت نابودی تولیدکننده محصول به دست مصرف کننده برسد، از سوی دیگر دولت باید شرایط را برای 

تولیدکننده  آماده و با همان شرایط محصول را از تولیدکننده دریافت کند.

 برداشت گندم
 از مزارع شرق

امســال هم همچون ســال 
گذشــته و در پی جاری بودن 
زاینده رود، کشاورزان ورزنه در 
شرق اصفهان برداشت گندم 
بیشتری نسبت به سال های 

قبل داشتند.

وز عکس ر

رییس اتحادیه صنعت نساجی استان:

کمبود و گرانی مواد 
اولیه، مهم ترین مشکل 

صنعت نساجی است
 رییس اتحادیه صنعت نســاجی استان 
اصفهان گفت: در حال حاضر اصلی ترین 
مشکل صنعت نساجی اســتان اصفهان 
کمبــود و گرانی مــواد اولیــه واحد های 
تولیدی این حوزه است. ابراهیم شیشه گر 
افزود: این مشکل باعث شده تا روند رکود 
این صنعت، این بار نه به صورت ســاالنه 
بلکه به صورت هفتگــی در حال افزایش 
باشد به طوری که این رکود در سال جدید 
به بیش از ۶۰ درصد رسیده است.رییس 
اتحادیه صنعت نســاجی استان اصفهان  
ادامه داد: باید درنظرداشــت که بیش از 
۶۰ درصد از مواد اولیه واحد های تولیدی 
صنعت نساجی استان به صورت وارداتی 
است.شیشــه گر تاکید کرد: بــرای پیدا 
کردن راه حلــی در مورد برطرف ســازی 
موانع و مشکالت این صنعت باید هرچه 
سریع تر روابط بازرگانی و تجاری این حوزه 
را دوباره به راه انداخت.شیشــه گر ادامه 
داد: متاسفانه میزان صادرات محصوالت 
نســاجی اســتان اصفهان به کشور های 
مختلف به نسبت سال گذشته ۵۰ درصد 
کاهش یافتــه و درآمد زایــی حاصل از 
این رابطه تجاری را بــه کمتر از ۲۵ درصد 
رســانده اســت.رییس اتحادیه صنعت 
نساجی استان اصفهان یاد آور شد: در حال 
حاضر در تالش هستیم تا بتوانیم بازار های 
خارجی محصوالت نســاجی استان را در 
کشــور هایی همچون عراق، افغانستان و 
کشور های حاشــیه خلیج فارس دوباره 
شکوفا کنیم.شیشــه گر افزود: با توجه به 
جلســات متعددی که با حضور مسئوالن 
مربوطــه اســتان در زمینه از ســرگیری 
روابط تجــاری با کشــور های مختلف در 
زمینه فروش محصوالت نساجی استان 
اصفهان برگزار شد امیدوار هستیم تا شاهد 
اقدامات موثــری در این حــوزه در آینده 

نزدیک باشیم.
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طراحی چند سناریوی آموزشی در صورت ادامه دار شدن 
تعطیلی مدارس

مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری در شورای آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری با 
اشاره به اینکه ۸۲ درصد دانش آموزان استان به شبکه شاد دسترسی دارند، اظهار کرد: حدود ۹۶ درصد 
معلمان و ۱۰۰ درصد مدیران نیز به این شبکه متصل شده اند، بیشترین آمار دانش آموزانی که نتوانسته اند 
به شاد متصل شوند در مناطق کوهرنگ، عشایری و لردگان هستند.فرحناز قائدامینی ادامه داد: تعداد و 
علت دقیق دانش آموزانی که نتوانسته اند به شبکه شاد متصل شوند مشخص شده و در صورت ادامه دار 
شدن روند تعطیلی مدارس و آموزش مجازی سناریوهای مختلفی برای سال تحصیلی جدید طراحی 
شده اســت.وی در خصوص برگزاری امتحانات نهایی دانش آموزان در چهارمحال و بختیاری، گفت: 
خوشبختانه آموزش های مجازی تاثیر خوبی در یادگیری داشته و طبق گزارشات از حوزه های امتحانی 
میانگین معدل نمرات دانش آموزان کاهش نداشــته و در برخی دروس نیز افزایش داشــته است.

قائدامینی با بیان اینکه نگرانی اصلی ما بحث آموزش دانش آموزان پایه اول ابتدایی است، خاطرنشان 
کرد: برنامه هایی در تابستان برای جبران افت تحصیلی دانش آموزان در نظر گرفته شده است.

 تعریف 21۶ برنامه و 92۶ فعالیت 
در سند آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری

مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری در پایان با بیان اینکه برنامه اداره کل آموزش و پرورش 
استان بر اساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش کامل شده، بیان کرد: این سند جهت تصویب 
ارسال شده اســت.در ادامه محمد محمدی، معاون ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش چهارمحال و 
بختیاری اظهار کرد: ادارات آموزش و پرورش اســتان ها باید هرســاله برنامه خود را براساس اسناد 
باالدستی که همان سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است ارائه دهند و ۲۳ هدف عملیاتی و ۱۳۱ 
راهکار برای حل مشکالت این حوزه باید مدنظر باشد.وی افزود: طبق سند تحول بنیادین آموزش و 
پرورش باید  برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت هرســاله تدوین و به تصویب برسد که در 
سند آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری ۲۱۶ برنامه و ۹۲۶ فعالیت تعریف شده است.محمدی 
خاطرنشان کرد: مدرسه خوانا، طرح آجر به آجر، کنترل وزن و چاقی دانش آموزان، تربیت اجتماعی، 
نشاط اجتماعی، تربیت دینی با محوریت حجاب و نماز، تربیت تمام ساحتی، آموزش های مجازی 
زیست قرنطینه ای و پوشش تحصیلی حداکثری از مهم ترین موضوعات در این برنامه است.معاون 
ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری یادآور شد: درصدد هستیم برای جبران افت 
تحصیلی برای دانش آموزان پایه اول و دوم ابتدایی با اولویت مناطق روستایی و عشایری با استفاده از 
ظرفیت معلمان جهادی، کاروزان آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان، ۲۰۰ مدیر آموزگار شاغل در مناطق 

محروم و راهبران آموزشی بحث آموزش این دانش آموزان را پیگیری کنیم.

برگزاری کالس های جبرانی در انتظار مصوبه ستاد کرونا
در پایان جلسه فیروز عسگری، معاون متوسطه اداره کل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری در 
خصوص بحث برگزاری کالس های جبرانی برای دانش آموزانی که نمره حدنصاب را کسب نکرده اند، 
اظهار کرد: ۳ سناریو برای وضعیت سفید، زرد و سفید تعریف شده است و منتظر اجرای این سناریوها 

براساس دستور ستاد ملی کرونا هستیم.
وی اضافه کرد: در وضعیت سفید کالس ها بر اساس روال سابق، در وضعیت زرد با نیمی از ظرفیت و 
رعایت کامل پروتکل های بهداشــتی ودر وضعیت قرمز کالس ها از طریق شبکه شاد برگزار می شود.

عسگری یادآور شد: هزینه کالس ها نسبت به سال گذشته نهایتا ۵ درصد افزایش پیدا می کند و تنها 
برای برخی دروس خاص کالس برگزار می شود.معاون متوسطه اداره کل آموزش و پرورش چهارمحال 
و بختیاری در پایان بیان کرد: ۲۰ تا ۲۷ تیرماه آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی، تیزهوشــان و چند 

المپیاد برگزار خواهد شد.

روایتی از بازار رو به افول صنایع دستی در چهارمحال و بختیاری؛ 

 دستان نقش آفرین؛ اما مهجور

در زندگی های مدرن و ماشــینی امروز که چهره خشــن به خود گرفته، 
لطافت که از عناصر مهم زنده بودن اســت، روز به روزکمرنگ تر می شود. 
هنر، این واژه کوچک اما پرمعنا می تواند پاسخ بسیاری از نیازهای روح 
سرکش و روان خسته آدمی را بدهد.صنایع دستی مسیر متفاوتی از هنر 
است و عصاره تفکر هنرمند از جریان زندگی است، که در رگ های یک ملت 
جاری می شود. استان چهارمحال و بختیاری یکی از خواستگاه های هنر 
در ایران است که در میان انواع صنایع دستی مختلف سفره رنگین خود 
را گســترانده و نمونه ای دیگر از هنر بی بدیل انسانی را به عرصه نمایش 
گذاشته است. در یک بعد از ظهر تابســتانی راهی بازارچه دائمی صنایع 
دستی استان شدیم تا وضعیت آن را شاهد باشیم. سالن نسبتا طویلی که 
تقابل چشم نواز رنگ ها در آن موج می زند و تار و پود خیال به ذوق و قریحه 
و قدمت این مرز و بوم گره می  خورد.شوق و توانمندی هنر چیره دستان 
به چشــم می آید، برخی از تولیدکاران آموزش می دهند و تعدادی دیگر 
مشغول تولید صنایع دستی مربوطه، یکی کتاب می خواند و چند نفری 
هم گرم صحبت با یکدیگرند.عرضه زیاد و چیزی که کمتر دیده می شود، 
خریدار است. پای صحبت چند نفر از آن ها نشستیم، نسبت به گذشته 
وضعیت بهتر است اما رضایت کامل ندارند. می گویند: ما با هنری سر و کار 
داریم که تمام قلب و روح هنرمندش بوده، از عمر خود مایه می گذاریم و 

به آثارمان روح می دهیم.زحمتی که در این راه کشیده می شود با درآمد آن 
برابری ندارد، هر چه هزینه های مصرفی این روزها باالتر می رود بازار ما 

کم رونق بوده و رو به افول است.

بازارچه حتی برای مردم استان هم ناشناس است
عارف رییسی، مدیرعامل اتحادیه صنایع دستی استان از وضعیت بازارچه 
می گوید: صنایع دستی از گذشته تاکنون عامل اشتغال جنبی و درآمد 
بیشتر مناطق روستایی، عشایری و همچنین برخی از شهرنشینان است 
اما متاسفانه اوضاع این روزهای بازار صنایع دستی تعریفی ندارد، در یک 
سال گذشته حمایت کافی از بازارچه نشده، برخی از مسئولین قول حمایت 
داده بودند که تا کنون محقق نشده اســت.وی گفت: بازارچه حتی برای 
مردم استان هم ناشناس بوده و تبلیغات الزم جهت شناساندن آن صورت 
نگرفته است.مدیرعامل اتحادیه صنایع دستی استان بیان کرد: وضعیت 
نابسامان اقتصادی و پایین آمدن قدرت خرید مردم نیز از دیگر عواملی 
است که سبب کاهش درآمد و فروش کمتر تولیدات صنایع دستی شده 
است. رییسی ادامه داد: در این زمینه دستان نقش آفرینی فعالیت دارند 
که مهجورند، صنایع دستی با قابلیت ها و خصوصیات خود می تواند نقش 
مهمی در حل معضل بیکاری و ایجاد اشتغال برای بیکاران ایفا کند. طی 

تفاهم نامه و صحبت هایی که با بنیاد برکت نهاد رهبری داشته ایم قطعا گام 
مثبتی به جلو خواهیم برداشت که اشتغال باالی ۵۰۰نفر را در پی دارد.وی 
گفت: این بازارچه دارای ۳۰ غرفه است که در ۱۵ رشته در زمینه های تولید، 
فروش و آموزش فعالیت دارند. در تعدادی از غرفه ها محصوالت زندانیان 
عرضه می شــود که درآمد آن مختص به خودشان است. تعداد دیگری 
از غرفه ها را به اقشــار ضعیف جامعه برای کســب درآمد و امرار معاش 
اختصاص داده ایم.مدیرعامل اتحادیه صنایع دســتی اســتان تصریح 
کرد: قرارداد بیمه هنرمندان هنرهای دستی قبال با تامین اجتماعی بود 
که به دلیل عدم تامین اعتبار ادامه نیافت و اکنون با تفاهم نامه ای که بین 
میراث فرهنگی و بیمه روستایی صورت گرفته، تولیدگران بیمه می شوند.

رییسی ادامه داد: تاکنون چند محصول از اقالم صنایع دستی چهارمحال و 
بختیاری از جمله نمد،گلیم و قفل چالشتر  نشان یونسکو دریافت کرده اند 
که این، افتخاری بزرگ در حوزه فرهنگ و هنر استان است.وی توسعه 
و پیشرفت صنایع دستی را مرهون همت هنرمندان این حوزه می داند و 
ادامه می دهد: این صنایع چون وصل به تولید بوده، صادرات محور است 
و در بازار جهانی رقابت پذیری باالیی دارد همچنین باید تبلیغات بیشتری 
در میادین مختلف از جمله تورهای گردشگری انجام شود که در این راستا 

حمایت میراث و دیگر متولیان استانی را الزم داریم.

خادمان امام رضا علیه السالم در قالب کاروان زیرسایه 
خورشــید به بام ایران ســفر کردند.حجت االسالم 
والمســلمین محمدعلی نکونام در دیدار با خادمان 
بارگاه ملکوتی ثامن الحجج حضرت علی ابن موسی 
الرضا علیه الســالم، گفت: از عمق جان و وجودمان 
خوش آمد می گوییم و خاضعانه تشــکر می کنیم.با 
تمام وجودمان از این امر زیبا و کار خوب که به رغم این 
شرایط خاص و ضرورت هایی که اقتضاء می کند، باز 
شــما عنایت کردید و در این ایام در واقع ایثار کردید. 
شما  این فرصت را به ما و همچنین استان های دیگر 
دادید که عطر و بوی رضوی را استشمام کنیم و محضر 
شما عزیزان باشیم.وی افزود: مردم واقعا دلتنگ حرم 

رضوی هستند و لحظه شماری می کنند هرچه زودتر 
این موانع برطرف شود و خود را به حرم برسانند و زائر 
باشند و متوسل باشــند. هرچند این بزرگواران آنقدر 
در اوج کرامت اند که دور و نزدیــک ندارد، ولی زیارت 
از نزدیک حال و هوای دیگــری دارد ودل ها برای آن 
فرصت پر می زند.نماینده ولی فقیه در چهارمحال و 
بختیاری با تاکید بر استفاده از این فرصت با توجه به 
شرایط موجود در جاهای مختلف اســتان با اجرای 
برنامه های محتوایی، اظهار کــرد: بیان ذکر صلوات 
خاصه به صورت مــدام در بین نمازهــا و یا در مقابل 
ضریح مطهر خود دارای محتواســت. همین توسل و 
اشک  در مرثیه آن بزرگواران ریختن و مدح در وصف 

این بزرگواران به متصل شدن دل و زدوده شدن ظلمات 
می انجامد، که خود سرشار از محتواست.وی، زندگی 
ائمه معصومین علیهم السالم و اهل بیت)ع( را الگوی 
ســبک زندگی در عرصه های مختلف خانه، جامعه، 
سبک زندگی سیاسی،  سبک زندگی اقتصادی و ... 
،برشمرد و تاکید کرد: یک محتوای زیبا و جهت دهنده 
در زندگی این بزرگواران وجود دارد  که ما از آنها کم می 

دانیم و کم در محضر آنها تلمذ کرده ایم.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری:

مردم دلتنگ حرم رضوی هستند

مدیرعامل شرکت گاز چهارمحال و بختیاری خبر داد:

اختصاص  27 میلیارد ریال برای اجرای سامانه مانیتورینگ 
ایستگاه های گاز 

مدیرعامل شرکت گاز چهارمحال و بختیاری از اختصاص ۲۷ میلیارد ریال اعتبار برای اجرای سامانه 
مانیتورینگ ایستگاه های تقلیل فشار گاز طبیعی خبر داد و گفت: امسال نیمی از ۱۰۱دستگاه تقلیل 
فشار اصلی گاز استان هوشمندسازی می شود.سیامک حیدری با اشــاره به مزایای اجرای سامانه 
مانیتورینگ خطوط انتقال گاز اظهار داشت: با  اجرا و تکمیل سامانه مانیتورینگ ایستگاه های تقلیل 
فشــار، توزیع و مصرف گاز  به صورت آنالین از راه دور کنترل، ثبت و مدیریت می شــود.به گفته وی، 
هم اکنون ۳۳ ایستگاه به صورت ۱۰۰ درصدی مانیتورینگ می شــود که با مجهز شدن ۲۳ ایستگاه 
دیگر به سامانه مانیتورینگ و اندازه گیری گاز طبیعی در سال جاری، حدود ۵۰ درصد از ایستگاه های 
تقلیل فشار در مســیر خطوط انتقال تکمیل خواهد شد.حیدری، خدمات رســانی مطلوب و بدون 
وقفه، صرفه جویی در وقت، نظارت دقیق و آنالین را از عمده مزایایی اجرای ســامانه مانیتورینگ در 
ایستگاه های تقلیل فشار گاز در خطوط اصلی انتقال محورهای کوهستانی و سخت گذر استان دانست.

مدیرعامل شرکت گاز چهارمحال و بختیاری، ضریب نفوذ گاز طبیعی در مناطق شهری را بیش از ۹۵ 
درصد و ضریب نفوذ در مناطق روستایی استان را ۸۶.۵ درصد اعالم کرد.

رییس اداره کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری خبر داد:

خسارت 22 میلیاردی باشگاه های استان در ایام کرونا
رییس اداره کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری در خصوص وضعیت رشــته های ورزشی در 
ایام کرونا گفت: طبق مصوبه  ابالغ شده از وزارت ورزش و جوانان ورزش هایی که مبارزه ای و برخورد 
فیزیکی دارند، ممنوع هستند و ورزش تالو به دلیل نمایشی بودن آن صورت می گیرد و انجام آن آزاد 
است.حمید کریمی با بیان اینکه روی باشگاه های مسقف و بیلیارد نظارت سخت گیرانه ای صورت 
می گیرد، افزود: طی سیاســت های اداره کل دائما هم ردیف با کرونا در زمینه ورزشــی اطالع رسانی 
کردیم و با ساده ترین وسایل افراد را به ورزش کردن در خانه تشویق کردیم.وی اظهار داشت: باتوجه به 
اینکه دستور بازگشایی در مناطق زرد اعمال شده بود؛ اما هیئت های ورزشی از این موضوع استقبال 
نکردند.وی با بیان اینکه ۵۱۵ باشگاه در سطح استان داریم، افزود: این باشگاه ها در جریان کرونا به 
طور کامل تعطیل شدند و برآورد کلی ما از خسارت های وارده به باشگاه های استان حدود ۲۲ میلیارد 
تومان است که با افزایش این دوره به ۲۵ میلیارد هم خواهد رسید و باشگاه هایی که استیجاری دولت 

هستند بخشیده می شوند.

رییس اداره فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری:

50 هزار مترمربع فرش دستباف در  استان تولید شد
رییس اداره فرش ســازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیــاری از تولید حدود ۵۰ هزار 
مترمربع فرش دستباف در این استان طی سه ماهه نخست امسال خبر داد.علیرضا جیالن به فعالیت 
۱۰۰ هزار بافنده فرش اشاره کرد و اظهار داشــت: در سال جاری به دلیل شیوع ویروس کرونا، بخشی 
از کارگاه ها و مجتمع های فرش استان غیر فعال شد و بخشی از فرش تولیدی استان به دلیل نبود 
صادرات تخصصی فرش، روی دســت بافندگان ماند.وی تصریح کرد: در سال های قبل، ۴۰ درصد 
فرش های بافته شده در این استان به کشورهای آمریکا، آلمان و کشورهای حوزه خلیج فارس صادر 
می شــد.رییس اداره فرش چهارمحال و بختیاری افزود: گبه، یلمه، فرش بختیاری و نائینی چهار 
سبک معروف فرش دستباف استان را تشکیل می دهد، که فرش دستباف استان دارای مهر اصالت 
رنگ و شهرت جهانی دارد.وی، با اشــاره به اینکه بیشتر بافنده های استان تمایل به فعالیت خانگی 
دارند، تصریح کرد: سفارش پذیری فرش در اســتان به دلیل محدود بودن فضای کارگاه های فرش 

بافی کمرنگ است.

با مسئولان

تاکنون چند محصول از اقالم صنایع دستی چهارمحال 
و بختیاری از جمله نمد،گلیم و قفل چالشتر  نشان 
یونسکو دریافت کرده اند که این، افتخاری بزرگ در 

حوزه فرهنگ و هنر استان است

بام ایران

آموزش و پرورش

مدیر شیالت و آبزیان جهادکشاورزی 
چهارمحال و بختیاری:

۶ هزار تن ماهی قزل آال  از مزارع 
پرورشی استان برداشت شد

خبر  روز

مدیر شــیالت و آبزیــان جهادکشــاورزی 
چهارمحــال و بختیاری از تولید و برداشــت 
حدود ۶ هزار تــن ماهی ســردابی از مزارع 
پرورشی استان طی سه ماه نخست امسال 
خبــر داد و گفــت: بخش عمــده محصول 
تولیدی به سراسر کشــور ارسال شده است.

پرویز منصوری با اشاره به کیفیت مطلوب و 
بازارپسند ماهی سردابی تولیدی این استان، 
افزود: آموزش به موقع بهره برداران در نحوه 
پرورش، آب و هــوای مناســب و  حمایت 
مســتقیم دولت بــا پرداخت تســهیالت از 
مهم ترین دالیل مرغوبیت ماهیان اســتان 
است.وی، برداشت ۲ هزار تن ماهی سردابی 
پــرورش در قفــس از دریاچــه کارون۴ در 
اردیبهشــت ماه ســال جاری را یادآور شد و 
افزود: پیش بینی می شــود امسال پرورش 
 ماهــی در قفس اســتان به چهار هــزار تن 

برسد.  
منصوری افزود: در راستای اجرای طرح های 
اقتصاد مقاومتی، افزایش تولید و استفاده 
بهینــه از منابع آبــی اســتان، فرآیند صدور 
پروانه تاســیس جدید و توســعه مزارع در 
سال »جهش تولید « در دستورکار مسئوالن 
اســتان قرار دارد.مدیــر شــیالت و آبزیان 
جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری، میزان 
تولید ماهی قزل آال در سال جاری را ۲۴ هزار 
تن عنوان کرد و گفت: ۲ هــزار نفر به صورت 
مســتقیم در بیش از ۴۰۰ مزرعــه پرورش 
ماهی فعال اســتان مشــغول کار هستند.

به گفتــه وی، ارائه کد تایید فنی بهداشــتی 
دامپزشــکی جهانی بــه تعــدادی از واحد 
بهره بردار و تولیدکننده شــاخص آبزی پرور، 
فرآیند صادرات محصول ماهی ســردابی از 
این اســتان به خارج از کشور را تسریع کرده 
است.منصوری، سرانه مصرف ماهی در این 
استان را هفت کیلوگرم اعالم و تصریح کرد: 
سرانه مصرف ماهی در کشــور ۱۰ کیلوگرم و 

میانگین جهانی باالی ۲۰ کیلوگرم است.

رییس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری در دیدار با خانواده شهید رحمان اســتکی گفت: شهادت همواره رمز پیروزی انقالب اسالمی در تنگنا ها و 
عرصه های مختلف بوده و خون شهیدان واال مقام مایه استقالل و سربلندی نظام مقدس جمهوری اسالمی در جهان است.

در این دیدار احمدرضا بهرامی، رییس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به فاجعه تروریستی هفتم تیر سال ۱۳۶۰ اظهار کرد: واقعه جانگداز 
شهادت معمار دستگاه قضایی، آیت ا... دکتر بهشتی و ۷۲ تن از یاران انقالب در سال ۱۳۶۰ پرده از چهره زشت منافقان و بدخواهان نظام و انقالب برداشت و 

موجب شد تا فریب خوردگان وابسته به غرب و جیره خوران آمریکای جنایتکار در پیشگاه ملت بزرگ ایران بیش از پیش رسواتر و ذلیل تر شوند.
رییس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری افزود: شهادت همواره رمز پیروزی انقالب اسالمی در تنگنا ها و عرصه های مختلف بوده و خون شهیدان 
واال مقام مایه استقالل و سربلندی نظام مقدس جمهوری اسالمی در جهان است.شهید رحمان استکی، نماینده مردم شهرکرد در اولین دوره مجلس شورای 

اسالمی بود که در حادثه هفتم تیر سال ۱۳۶۰ به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

دیدار رییس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری با خانواده شهید استکی

وز عکس ر

 تاالب گندمان
تاالب بین المللی گندمان در 
شهرســتان بروجن در استان 
چهارمحال و بختیــاری قرار 
دارد.این  تاالب در لیســت ۱۰ 
تاالب برتر پرنده نگری در ایران 
قرار دارد که در دفتر بین المللی 
تحقیقات پرندگان آبزی لندن 

ثبت شده است.
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رییس کل دادگستری استان:

 موجودی پرونده های معوق به حدود هفت هزار  فقره 
رسیده است

ایراد ضرب و جرح عمدی، توهین و تهدید و تخلف در حوزه راهنمایی و رانندگی درصدر موضوعات 
پرونده های کیفری اســتان اصفهان قرار دارد.رییس کل دادگستری اســتان اصفهان گفت: این 
اتهام ها بیانگر غفلت در امر تربیت و پــرورش در مقاطع مختلف اعم ازخانواده و مراکز آموزشــی 
است که نیازمند بازنگری است.محمدرضا حبیبی، تالش کارکنان شورا های حل اختالف در کاهش 
موجودی پرونده ها در کشور را حائز رتبه اول اعالم و اضافه کرد: از مجموع پرونده های رسیدگی شده 
در شورا های حل اختالف استان، ۳۱ درصد با صلح و سازش مختومه شده است.وی با بیان اینکه 
عملگرایی قوه قضاییه در تحقق شعار تحول تا کنون بر همگان به اثبات رسیده است، افزود: پس از 
۱۰ سال هم اکنون موجودی پرونده های معوق از ۱۶ هزار فقره به حدود هفت هزار و ۵۰۰ فقره رسیده 

که این روند همچنان ادامه دارد.

 سال تحصیلی آینده با تحقق ساحت های ۶گانه سند تحول 
در مدارس اصفهان همراه است

مدیرکل آموزش و پرورش اصفهان گفت: سال تحصیلی آینده با تاکید بر تحقق ساحت های ۶ گانه 
سند تحول بنیادین در تمام مقاطع و دوره های مدارس استان همراه خواهد شد.محمد اعتدادی 
افزود: در این راســتا باید تمام ســاحت های ۶گانه آموزشــی و تربیتی دانش آموزان به موازات 
همدیگر مورد توجه قرار گیرد و مدارس در این زمینه مســئولیت تربیت همه جانبه دانش آموزان 
را عهده دار هستند.وی ادامه داد: بر این اســاس مدارس باید نسبت به تهیه برنامه ساالنه مبتنی 
برســاحت های ۶گانه تربیت، اهداف دوره های تحصیلی و برنامه درسی، متناسب با سیاست ها 
و برنامه های سال ۹۹ و بر اساس شاخص های هدف گذاری حداکثر تا نیمه شهریور اقدام کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش اصفهان تاکید کرد: آموزش و تربیت دانش آموزان نباید تک ســاحتی 
و تک بعدی باشد بلکه بایســتی در کنار علم آموزی و کسب دانش، در ســایر زمینه های تربیتی 
نیز رشــد کنند.اعتدادی ســاحت های ۶گانه در ســند تحول بنیادین آموزش وپرورش را شامل 
ســاحت »تربیت اعتقادی، عبادی و اخالقی«، »تربیت اقتصادی و حرفه  ای«، »تربیت علمی و 
فناوری«،»تربیت اجتماعی و سیاسی«، »تربیت زیستی و بدنی« و» تربیت زیبایی شناختی و 
هنری« برشــمرد.وی در ادامه، اهمیت و الزامات برنامه ریزی صحیح، تدوین و ارائه برنامه های 
نواحی، مناطق و مدارس با محوریت مدرسه و با عنایت به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش 

را یادآور شد.

سرپرست اداره پیش بینی هواشناسی استان خبر داد:

پایان هفته ای غبارآلود در انتظار استان اصفهان
سرپرست اداره پیش بینی هواشناسی استان اصفهان گفت: خیزش گرد و خاک و کاهش کیفیت 
هوا طی امروز و فردا به دلیل ناپایداری های جوی و وزش باد از ســمت شمال شرق کشور، پدیده 

غالب بسیاری از مناطق استان اصفهان است.
فاطمه زهرا سیدان اظهار کرد: نقشه های هواشناسی بیانگر جوی به نسبت پایدار روی استان اصفهان 
در  روزهای آینده است از این رو آسمان بسیاری از مناطق صاف و در ساعات بعد از ظهر گاهی وزش 
باد پیش بینی می شود.وی، با اشاره به بروز پدیده غبار صبحگاهی و کاهش کیفیت هوا در مناطق 
مرکزی اســتان، افزود: با توجه به گذر موج ناپایدار از روی اســتان از امروز بعد از ظهر تا فردا  شب 
افزایش شدت وزش باد و کاهش کیفیت هوا را در نیمه شمالی، شــرقی، مرکزی و برخی مناطق 

غربی استان شاهد خواهیم بود.

دستور العمل مشترک وزارت علوم و بهداشت در مورد رسیدگی به تخلفات آموزشی و اداری از جمله تقلب در آزمون ها ابالغ شد؛

تیغ تقلب زیر گلوی عدالت آموزشی

کرونا نه تنها سیســتم آموزشی کشور را با  پریسا سعادت
مشکالت آموزشــی روبه رو ساخت بلکه 
حاال  با آغاز امتحانات دانشگاه ها، مسئله تقلب و سالمت امتحانات به 
دغدغه ای جدی برای سیســتم آموزش عالی کشــورمان تبدیل شده 
است. در هفته های اخیر انواع تقلب و راه ها و روش های آن حتی آگهی 
های رسمی و غیر رسمی از اســتخدام همیار برای امتحانات در فضای 
مجازی منتشر شد  که نشان می دهد آزمون های مجازی بدون شک 
خالی از تقلــب و روش های غیــر معمول برای پــاس کردن دروس 
دانشگاه ها نخواهد بود. تجمع های دانشجویان در فضای مجازی نشان 
می دهد که خیلی زود ایده کمک داشتن در امتحانات به فکر بسیاری از 
دانشجویان رسیده است.در برخی از این موارد برنامه ریزی برای تقلب 
بسیار هوشمندانه و دقیق طراحی شده است . برخی از دانشجویان در 
اقدامی جالب اقدام به »رزرو تقلب« می کنند؛ به این صورت که چند روز 
قبل و یا حتی چند ساعت پیش از شــروع امتحان، رشته تحصیلی و 
امتحان مورد نظر را در گــروه اعالم می کنند و فردی کــه در ترم باالتر 
تحصیل می کند و یا تسلط کافی برای پاسخگویی به سواالت آن درس 
را دارد، اعالم آمادگی می کند. پس از آن در فضای چت خصوصی، مبالغ 
به صورت توافقــی رد و بدل می شــود.همچنین در اینســتاگرام آی 

دی هایی با عناوین مختلف از جمله »انجام امتحانات مجازی دانشگاه 
با قبولی با نمره باال و تضمینی« ایجاد شده است که برخی از همین افراد 
با درج شماره خود و اعالم مبلغ ۲۰۰ هزار تومان اعالم کرده اند، به سواالت 
امتحانات پایان ترم پاسخ می دهند.البته اگرچه کمپین های مجازی 
زیادی توسط دانشــجویان درباره گالیه از کیفیت آموزش مجازی، لغو 
امتحانات حضوری به دلیــل نگرانی بابت ابتال به کرونــا و لغو هرگونه 
امتحان به دلیل کیفیت پایین آموزش مجازی تشکیل شد؛ اما در هیچ 
یک از این کمپین ها، نگرانی بابت کیفیت امتحان یا احتمال تقلب در 
امتحان از سوی دانشجویان ابراز نشــده و به نظر می رسد این موضوع 
جزو دغدغه های دانشجویان نیســت. گویا از دید برخی دانشجویان 
همیار تقلب در امتحان، راه حل خوشــایند و میانبری برای امتحانات 
مجازی است. حاال با جدی تر شدن این مسئله دستور العمل مشترک 
وزارت علوم و بهداشت در مورد رسیدگی به تخلفات آموزشی و اداری از 
جمله تقلب در آزمون ها و فعالیت های پژوهشی ابالغ شده تا شاید راهی 
برای جلوگیری از افزایش آمار تقلب در امتحانات دانشــگاهی باشد. 
براساس دستور العمل مشترک وزارتخانه های علوم و بهداشت، تقلب 
در آزمون ها و فعالیت های آموزشــی عبارت اســت از استفاده محرز 
دانشجو از اطالعات، تجهیزات و امکانات به نوعی که مجاز نباشد با قصد 

قبلی برای ارائه نتیجه یک فعالیت آموزشی موظف متخلف به تنبیه )در 
درس یا آزمون مربوطه( و متناســب با نوع تقلب به یکی از تنبیه های 
اعالم شده و در صورت تکرار عالوه بر تنبیه به یکی از تنبیه های دیگری نیز 
محکوم می شود.صورت جلسه تقلب در جلسه آزمون یا گزارش مراقبین 
جلسه نظر صریح مدرس مبنی بر انتقال دانشجو یا نماینده آموزش و با 
تایید دانشــکده بــه شــورای انضباطی ارســال می شــود. طبق این 
دستور العمل پاسخ نادرست که نتیجه استفاده محرز دانشجو از تقلب 
باشد نیز مشمول تنبیه می شود. همچنین به همراه داشتن مکتوبات، 
تجهیزات و امکانات غیر مجاز به نحوی که اســتفاده از آن محرز شــود 
تخلف دانشجو احراز و صرفا به یکی از تنبیه های محکوم می شود. به نظر 
می رسد نبود زیر ساخت های الزم برای برگزاری آزمون های آنالین و 
البته ســهل انگاری اغلب دانشگاه ها در به روز رســانی سیستم های 
آموزشی موجب شده تا عمال راه سفت و سختی برای جلوگیری از تقلب 
در امتحانات دانشگاه ها وجود نداشته باشد. این مسئله وقتی نگران 
کننده تر می شــود که بدانیم با تداوم کرونا بی شک ترم های آینده در 
دانشــگاه ها هم قرار است به همین نحو طراحی شــود و این موضوع 
عدالت آموزشی و سنجش واقعی سواد دانشجویان را به چالشی جدی 

در سیستم آموزش عالی کشور بدل خواهد کرد.

سخنگوی ســازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی 
شهرداری اصفهان با اشاره به مرگ سالیانه ۴۳۰ نفر بر 
اثر غرق شدگی در رودخانه های کشور گفت: رها کردن 
زباله در آب می تواند منجر به غرق شدن شناگران در 
آب های جاری شود.فرهاد کاوه آهنگران با اشاره به 
خطرات غرق شدگی در آب ها با توجه به نزدیک شدن 
به فصل گرما اظهار کرد: شنا، ورزشی است که با توجه 
به وضعیت فعلی آب و هوای جامعه بیش از پیش 
مورد توجه قرار می گیرد، ولی غالبا افراد از خطرات آن 

غافل می مانند.وی گفت: آمارهای کل کشور در سال 
گذشته نشان دهنده مرگ ۴۳۰ نفر بر اثر غرق شدگی 
در رودخانه و آب های جاری است، که این آمار گویای 
لزوم توجه بیشتر مردم و مسئوالن است.سخنگوی 
ســازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شهرداری 
اصفهان با بیان اینکه رها کردن زباله در آب می تواند 
منجر به اتفاقات ناگواری شود، ادامه داد: رها کردن 
زباله در آب ممنوع است و این تخلف منع قانونی نیز 
دارد؛ از سوی دیگر رها کردن زباله در آب و تجمع آن 
در زیر پل ها می تواند منجر به گیر کردن یک شــناگر 
در بین این زباله ها و خفگی او شــود.وی با اشاره به 
موارد غرق شدگی در آب های خروشان افزود: وقتی 
فرد در این نوع آب ها غرق می شود هیچ تصمیمی از 
خود ندارد و احتمال برخورد شدید شخص در مسیر 

آب وجود دارد و توصیه مؤکد می شــود افراد از این 
آب ها دوری کنند.وی در خصوص خطرات احتمالی 
قایقران های غیرقانونی در آبراه هــا گفت: قایقرانی 
افراد باید منــوط به اخذ مجوزهای قانونی باشــد و 
باید افرادی که در قایق قرار می گیرند از جلیقه نجات 
استفاده کنند کما اینکه در برخی موارد عدم استفاده 
افراد در قایق منجر غرق و مرگ افراد شــده است.

سخنگوی ســازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی 
شهرداری اصفهان در خصوص ظرفیت قایق ها برای 
قایقرانی در آبراه ها گفت:  مردم باید بدانند استفاده 
از قایق شخصی مطلقا ممنوع است و برای استفاده 
از قایق های مجاز نیز باید ظرفیت قایق ها مورد توجه 
قرار گیرد و از همراه داشــتن بچه در قایق نیز به طور 

جدی جلوگیری شود.

 مرگ 430 نفر بر اثر غرق شدگی در رودخانه و آب های جاری

دستور العمل مشترک وزارت علوم و بهداشت در مورد رسیدگی 
به تخلفات آموزشی و اداری از جمله تقلب در آزمون ها و 
فعالیت های پژوهشی ابالغ شده تا شاید راهی برای جلوگیری 

از افزایش آمار تقلب در امتحانات دانشگاهی باشد

 انهدام باند سارقان میناکاری
 و کشف 2 تن ظروف مسی مسروقه 

رییس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان اصفهان از دستگیری اعضای باند سه نفره سارقان 
کارگاه میناکاری و کشــف دو تن ظروف مســی مســروقه به ارزش دو میلیارد ریال از مخفیگاه 
مال خر ایــن پرونده خبر داد.حســین 
ترکیان گفت: در پی وقوع سرقت از یک 
کارگاه میناکاری و شکایت صاحب این 
کارگاه به پلیس، تحقیقات در خصوص 
شناسایی و دستگیری عامل یا عامالن 
سرقت در دستور کار کارآگاهان پلیس 
آگاهی استان اصفهان قرار گرفت.رییس 
پلیــس آگاهــی فرماندهــی انتظامی 
اســتان اصفهان افــزود: در تحقیقات 
و بررســی های به عمل آمــده از صحنه 
سرقت مشخص شد سارقان یک باند سه نفره با صورت های پوشیده بودند که پس از بستن و دست 
و پای نگهبانان اقدام به سرقت دو تن ظروف مسی کرده و متواری می شوند.وی بیان کرد: با استفاده 
از یک سری اقدامات هوشمندانه وکارهای اطالعاتی و تخصصی توسط کارآگاهان، سرانجام یکی 
از افراد سارق شناســایی و طی هماهنگی با مقام قضایی در یک عملیات ضربتی دستگیر و به بزه 
انتسابی خود با همدستی دو نفر دیگر از دوستانش اعتراف کرد.وی با بیان اینکه کارشناسان مربوطه 
ارزش اموال مسروقه را دو میلیارد ریال اعالم کردند، خاطر نشان کرد: تمامی متهمان دستگیر شده 

به همراه پرونده برای انجام اقدامات قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

 اینترنت رایگان و بسته های تشویقی 
از شگردهای  ثابت کالهبرداری

رییس پلیس فتای استان اصفهان با بیان اینکه طرح های قرعه کشی و اهدای جوایز اپراتورهای 
تلفن همراه از طریق پنل های رســمی اپراتور و یا به صورت هدایت به ســایت های اصلی اعالم 
می شود، گفت: شهروندان به هیچ عنوان نباید وارد لینک مشکوک و یا درگاه پراخت شوند، چون 

ورود به درگاه پرداخت یعنی افشای اطالعات مالی و برداشت غیرمجاز از حساب شان.
ســرهنگ ســیدمصطفی مرتضوی اظهار کرد: اینترنت رایگان و تشویقی، بســته های مکالمه، 
هدایا و جوایز نقدی که به اســم اپراتورها و یا شــرکت هــای مختلف به شــهروندان اعالم می 
شــود، از شــگردهای ثابت کالهبرداری و ترفندهای برداشــت غیرمجاز اســت.وی با اشاره به 
اینکه چنین کالهبرداری هایی به دو شــکل انجام می شــود، گفت: در حالت اول با شــهروندان 
تماس می گیرند و درخواســت واریز وجه می کنند تا بســته و هدیه و جایزه به حساب آنها واریز 
شــود. در حالت دوم از طریق پیامک، لینیکی برای شهروندان ارســال و درخواست می کنند که 
وارد این لینک شــوند؛ اما در واقع لینک فیشــینگ و برای تخلیه اطالعات بانکی حساب است.

رییس پلیس فتای اصفهان تاکید کرد: اگر قرار باشــد امتیاز و یا جایزه ای اصالت داشــته باشد 
و به عنوان مثــال اپراتوری بخواهد طرح تشــویقی و یا بســته امتیازی بــه کاربرانش بدهد، به 
طور مســتقیم و از طریق ســایت و ســامانه پیامکی خودش این کار را انجام می دهد.سرهنگ 
مرتضوی با اشــاره به اینکه طرح های قرعه کشــی و اهــدای جوایز اپراتورهــای تلفن همراه یا 
از طریق پنل های رســمی اپراتور اعالم می شــود و یا بــه صورت هدایت به ســایت های اصلی 
اســت، ادامه داد: شــهروندان به هیچ عنوان ضرورت ندارد که وارد لینکی مشــکوک و یا درگاه 
 پراخت شــوند، چون ورود به درگاه پرداخت یعنی افشــای اطالعات مالی و برداشت غیرمجاز 

از حساب شان.

با مسئولان جامعه

خبر روزناجا

مدیرکل میراث فرهنگی استان:
 گردشگری سالمت محور

 در اصفهان تقویت می شود
مدیرکل میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشــگری اســتان اصفهان گفت: استان 
اصفهــان از ظرفیت هــای درمانــی ویژه ای 
برخوردار است که پیوند آن با گردشگری سبب 
توسعه گردشگری ســالمت محور در استان 
می شــود.فریدون اللهیاری اظهار داشــت: 
در جنوب غرب اســتان چنیــن ظرفیت های 
طبیعی وجــود دارد که می توانــد در درمان و 
حفظ سالمت بیماران کمک شــایانی کند. با 
وجود اینکه برخی صنایع و کارخانجات بزرگ 
در اطراف شــهر های جنوب غرب استان واقع 
هســتند و آالینده های آن ها سبب افزایش 
میــزان آلودگــی هــوا در شــهر های اطراف 
می شــود، اما این مناطق از اســتان از نعمت 
منابع و ظرفیت های طبیعی خوبی برخوردار 
اســت که می تواند در گردشــگری سالمت 
محور مورد اســتفاده قرار گیــرد. امیدواریم 
با جــذب ســرمایه گذاران و حمایــت اهالی 
آن منطقه و مدیران شــهری، هــر چه زودتر 
 از این منابع خــدادادی بهره بــرداری الزم را 

انجام دهیم.
وی با اشــاره به وجود ظرفیت هــای درمانی 
و اقامتــی در جنــوب غرب اســتان اصفهان 
خاطرنشــان کرد: امکانات درمانی و رفاهی 
که در اختیار داریم را بایــد به امکانات چرخه 
گردشــگری حوزه ســالمت متصل کنیم که 
این آمادگی هــم اینک وجــود دارد. در حال 
حاضر باید این طرح و پیونــد به آژانس های 
فعال در حوزه گردشگری سالمت ابالغ شود 
تا کارشناسان مربوط به این حوزه با بازدید از 
امکانات این مجموعه درمانی، مجوز های الزم 
برای شروع فعالیت ها را ثبت کنند.اللهیاری 
اضافه کرد: هــر کدام از بخش های اســتان 
دارای ظرفیت هــای درمانــی و گردشــگری 
خاصــی هســتند کــه می توانند در توســعه 
گردشگری سالمت محور نقش مهمی را ایفا 
کنند. در شــهر اصفهان نیز شهرک سالمت را 
داریم که از لحاظ ارائه خدمات درمانی جایگاه 

خاصی را در کشور دارد. 

معاون دانشگاه علوم پزشکی استان از نادیده گرفتن پروتکل ها و افزایش آمار بیماران بدحال کرونا در اصفهان خبر می دهد؛

خطرِ » بی خیالی مردم«
رییس مرکز بهداشت استان اصفهان از افزایش آمار بیماران بستری به دلیل ابتال به کرونا در اصفهان خبر داد و گفت: متاسفانه با افزایش آمار بیماران بستری به 
دلیل ابتال به ویروس کووید۱۹ روبه رو هستیم، چراکه رعایت پروتکل ها در جامعه به شدت ضعیف شده و  به نظر می رسد نوعی بی خیالی در جامعه نسبت به این 
ویروس ایجاد شده است.کمال حیدری، رعایت فاصله گذاری اجتماعی همراه با رعایت توصیه هایی مانند استفاده از ماسک را شرط اصلی کنترل شیوع کرونا 
ویروس در جامعه دانست و اظهار کرد: انتظار داشتیم با رعایت این توصیه ها، شیوع ویروس در جامعه به سرعت برچیده شود، منتها با این وضعیت فاصله گذاری، 
استفاده نکردن از ماسک و وسایل بهداشتی، باز هم شاهد افزایش آمار بیماران هستیم.وی در پاسخ به سواالتی که درباره شروع موج دوم و ابتالی کودکان به 
ویروس مطرح می شود نیز، توضیح داد: کاری به این شایعات نداریم، واقعیت این است که هرچه جامعه بیشتر درگیر شود، گروه های سنی بیشتری هم درگیر 
می شوند، چون هر چه ترددها و ارتباطات افراد بیشتر شود، آلودگی هم افزایش می یابد. به همین دلیل، روز به روز تعداد بیماران در حال افزایش است و به شکل 
طبیعی، آمار بستری در بیمارستان ها هم افزایش می یابد، متاسفانه آمار مبتالیان در کل کشور رو به افزایش گذاشته و این وضعیت خوبی نیست، چون دوباره با 
افزایش بیش از حد بیماران وخیم روبه رو هستیم.معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در پاسخ به اینکه با توجه به رعایت نشدن توصیه ها و هشدارها، 

راهکار جلوگیری از افزایش گردش ویروس در جامعه چیست؟ گفت: به نظر شما وقتی مردم همراهی نکنند راهکار چیست؟ دوباره باید همه جا تعطیل شود.
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مدیرکل دامپزشکی استان اعالم کرد:

 ۶۵ درصد صادرات خامه کشور به روسیه توسط استان اصفهان انجام می شود

ز  صــادرات یکــی ا حدیث زاهدی
مهم ترین عوامل موثر 
بر درآمد بنگاه های اقتصادی و در بعد کالن درآمد 
هر کشوری اســت و از آنجا که ایران در سال های 
اخیر با معضل تحریم های آمریکا مواجه اســت، 
بنابراین صادرات و ارزآوری نقش بسزایی در روند 

اقتصاد کل کشور دارد.
این در حالی است که تولید و صادرات محصوالت 
لبنی بــه کشــور های مختلف جهان چندســالی 
اســت که رونق خوبی پیدا کرده است به طوری که 
هرســاله ارز قابل توجهی را نصیب کشور می کند و 
در این میان اداره کل دامپزشکی  استان اصفهان 
به خاطــر رعایــت اســتانداردهای جهانی نقش 

بسزایی را ایفا کرده است.
شــهرام موحدی، مدیرکل دامپزشــکی اســتان 
اصفهان با بیــان اینکه ۶۵ درصد صــادرات خامه 
کشــور به روسیه توســط اســتان اصفهان انجام 
می شود، اظهارداشت : سال گذشــته بیش از ۱۳ 
هزار تن خامه پاستوریزه و اســتریل از اصفهان به 

روسیه صادر شد.
مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان  با بیان اینکه 
ظرفیت های نهفته ای برای صادرات غیر نفتی در 
اســتان اصفهان وجود دارد، تصریح کرد: تا کنون 
هیچ کدام از محصوالت و فرآورده های خام دامی 
صادراتی از اســتان اصفهان برگشــت داده نشده 
اســت و محصوالت و فرآورده های خام دامی از 
این استان به کشــورهای عراق، افغانستان، قطر، 
ترکیه، گرجســتان، ویتنام، میانمار، هنگ کنگ و 
روسیه صادر می شــود، همچنین ۲ میلیون ۱۶۳ 
هزار کیلوگرم پنجه مرغ در سه ماهه نخست سال 
جاری و سال گذشته نیز سه میلیون و ۴۷۴ هزار 
کیلوگرم از این محصول با نظارت بهداشــتی اداره 
کل دامپزشــکی از این اســتان به خارج از کشور 

صادر شد.
موحدی خاطرنشــان کــرد: ۲۵۲ هــزار کیلوگرم 
پای مــرغ  و ۴۵۳ هــزار و ۸۹۶ کیلوگرم آالیش 

خوراکی مرغ، امسال با نظارت اداره کل دامپزشکی 
استان اصفهان به خارج از کشــور صادر شد که با 
تالش تولیدکنندگان و تســهیل در ارائه خدمت به 
متقاضیان در راستای تحقق شــعار جهش تولید، 
صادرات این محصوالت نســبت به مدت مشابه 
ســال گذشــته افزایش چشــمگیری پیدا کرده 
 اســت و همچنیــن ۲ میلیون ۶۸۷ هــزار و ۳۳۰ 
کیلوگرم تخم مرغ در بهار امســال بــا نظارت اداره 
کل دامپزشکی اســتان اصفهان به خارج از کشور 
صادر شد که در قیاس با مدت مشابه قبل صادرات 
این محصول رشد خوبی پیدا کرده است. در سال 
گذشته در مجموع ســه میلیون ۱۸۷ هزار و ۹۴۰ 
کیلوگرم تخم مرغ  با نظارت اداره کل دامپزشــکی 

این استان به خارج از کشور صادر شد.
مدیرکل دامپزشــکی اســتان اصفهان با اشاره به 
اینکه از ۹۵ ســال پیش دامپزشکی کشور در حال 
خدمت به جامعه انسانی است، اظهار کرد: استان 
اصفهان طی ســال گذشــته در حوزه بهداشت و 
مدیریت بیماری های دامی قریب به ۱۵ میلیون 

نوبت ســر واکسیناســیون و ۳۵۸ هزار تســت 
تشخیصی انجام داده است.

وی افزود: اداره کل دامپزشــکی استان اصفهان 
در ســال جاری تاکنون بیــش از ۳ میلیون نوبت 
سر و بیش از ۵۵ هزار تست تشخیص دام انجام 

داده است.
مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان با بیان اینکه 
تب برفکی یکی از بیماری های رایج دام است که 
با اقدامات صورت گرفته این بیماری در اســتان 
اصفهان مهار شــده، گفت: جمعیت گاو و گوساله 
اســتان اصفهان ۵۰۰ هزار رأس است که بیش از 
۷۸۱ هزار نوبت ســر واکسیناســیون انجام شده 
که با ایــن اقدامات اکنون بحرانی بــه عنوان تب 
برفکی نداریم که این بــه خاطر برنامه ریزی روی 
موضوعات و بیماری هاســت، به عنوان مثال در 
ســال برای کنترل بیماری هاری، باالی ۱۵ هزار 
قالده سگ را در اســتان واکسیناسیون می کنیم، 
همچنین در برخورد با بیماری های ســیاه زخم، 
شاربن یا مشمشه نگاه های پیشگیرانه ای داریم.

موحدی با بیان اینکه در حوزه طیــور بومی در دو 
مرحله واکسیناســیون نیوکاســل انجام دادیم، 
افــزود: بالغ بــر یک میلیــون و ۹۰۰ هــزار قطعه 
واکسیناســیون در طیور بومی در ســطح استان 
انجام شــده اســت که بیش از ۶۶۰ میلیون دوز 
واکســن برای تمام مزارع پرورش طیور اســتان 
تامین شــده و  با وجود تحریم ها خوشــبختانه 
با بحران کمبودهای دارویی و واکسیناســیون در 

حوزه دام مواجه نشده ایم.
مدیرکل دامپزشکی اســتان اصفهان با بیان اینکه 
آزمایشــات زیادی در حوزه دامپزشکی در بخش 
آبزیان، دام، طیور و ... انجام شــده است، گفت: 
در حوزه آبزیــان ۷۰۰ مورد بازدید از اســتخرهای 
پرورش ماهــی انجام دادیــم، همچنین در حوزه 
نمونه برداری و پایش بیماری ها بیش از ۱۵۰ هزار 
کلونی زنبور عسل را نظارت و رصد پایش بیماری 

داشتیم.
وی بــا بیــان اینکه طی ســال گذشــته در بحث 
آنفلوانزای فــوق حاد پرنــدگان در حــوزه طیور 

بیش از ۱۱ میلیون تامین واکســن انجام دادیم، 
تصریح کرد: طی ۱۹ ماه گذشته تاکنون با اقدامات 
پیشگیرانه هیچ مورد آنفلوانزای فوق حاد پرندگان 
در اصفهان گزارش نشده است، اما این به معنای 
از بین رفتــن این ویروس نیســت و این بیماری 
پشــت در مرغداری هاســت که در صورت رعایت 
نکردن مــوارد پیشــگیرانه و کوچک ترین اهمال 
بهداشتی این ویروس به راحتی وارد مرغداری ها 
می شود.وی با اشــاره به ۳۱ کشــتارگاه دام در 
اســتان اصفهان، گفت: برای پیشگیری از برخی 
بیماری های دامی از ســال ۹۳ تاکنون ۲۶ سالن 
پیش سرد در استان ایجاد شده است تا جایی که 
امروز ۹۹ درصد گوشــت مصرفی هموطنان پیش 
از ورود به چرخه توزیع به طور کامل از پیش سرد 
عبور می کند که نتیجه آن نداشتن هیچ مورد فوتی 

تب کریمه کنگو است.
مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان افزود: در حال 
حاضر استان اصفهان ۱۷ کشــتارگاه طیور دارد و 
طرح قطعه بندی الشه بوقلمون، راه اندازی خط دو 

کشتار و طرح ارتقای کیفیت گوشت مرغ و ... را در 
حال اجرا داریم.موحدی به آزمایشگاه مرجع اداره 
کل دامپزشکی اشاره کرد و افزود: در حال حاضر 
این آزمایشگاه توان تشــخیص تقلبات گوشت را 
دارد، همچنین تداخل تشخیص بین گوشت االغ و 
بوفالو هندی یکی از مشکالت بود که از طریق این 

آزمایشگاه این مشکل مرتفع شده است.
وی بــا بیان اینکه خــط قرمز حوزه دامپزشــکی، 
بهداشت و ســالمت جامعه انســانی است، اظهار 
کرد: با این وجود طی سال ۹۸ اعتبارات اداره کل 

دامپزشکی در حوزه آموزش صفر بود. 
حجت االســالم والمســلمین احمدرضــا کیانی، 
مســئول نمایندگی ولی فقیه اداره کل دامپزشکی 
اســتان اصفهان نیز  با اشــاره به اینکــه در حال 
حاضر ۷۰ ناظر شــرعی در کشــتارگاه های استان 
مشغول فعالیت هســتند و این ناظران شرعی در 
این خصوص با ســختی هــا و مخاطراتی همراه 
هستند، اظهار داشــت: با تالش ناظران شرعی از 
تاریخ اول فروردین سال ۹۸ تاکنون، حدود ۱۳۸ 
تن پروتئین حــرام از چرخه کشــتارگاه ها خارج 
شده اســت. وی افزود: حدود ۱۱۱ تن طیور و ۲۷ 
تن الشه گوســفند، گاو و شــتر معدوم و از چرخه 

خارج شد.
 مسئول نمایندگی ولی فقیه اداره کل دامپزشکی 
اســتان اصفهان همچنین به گالیه کشــتارگاه ها 
در بحث تناقص قانون در ذبح شــرعی اشاره کرد 
و گفت: مطابق قانون، کشــتارگاه هــا به تعداد هر 
رأس دام و طیور باید عــوارض به دولت پرداخت 
کنند و دولت هر ســاله باید تحــت حقوق ناظران 
 شــرعی به آنها پرداخت کنــد که تاکنــون عملی
 نشده اســت.وی توضیح داد: متاسفانه در حالی 
که دولت این عوارض را دریافت کرده، این هزینه 
را به ناظرین ذبح شرعی نداده و عنوان کرده خود 
کشتارگاه ها این هزینه را باید به ناظران پرداخت 
کنند، بنابرایــن امیدواریم این تناقض در قانون به 

زودی مرتفع شود.

کارشــناس درمان و حمایت های اجتماعی شــورای 
هماهنگی مبارزه با مواد مخدر اســتان اصفهان گفت: 
۸۷ کمپ ترک اعتیاد در استان اصفهان فعال است که 
سه کمپ مختص زنان و مابقی مختص مردان است 
که ساالنه ۳۰ هزار نفر در این مراکز استانی تحت درمان 
قرار می گیرند.افسانه مطلب زاده، اظهار کرد: در کمیته 
درمان هشت نوع مرکز برای موضوع اعتیاد تعریف شده 
است.وی در تشریح انواع این مراکز گفت: مهم ترین 

مرکز رسیدگی به معتادان مرکز MMT یا همان مراکز 
سرپایی اســت که متادون یا دیگر داروها را در اختیار 
معتادان می گذارد و تعداد این مراکز در اســتان ۴۸۸ 
مرکز درمانی است که ساالنه حدود ۱۱۰ هزار مراجعه به 
این مراکز داریم که با احتساب تعداد مراجعات مکرر 
در کل ۸۰ هزار نفر ســاالنه از این مراکز خدمات الزم را 
دریافت می کنند.کارشــناس درمــان و حمایت های 
اجتماعی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان 
اصفهان، افزود: دســته دوم مراکز اقامتــی یا همان 
کمپ های ترک اعتیاد هستند که ۸۷ کمپ ترک اعتیاد 
در اســتان اصفهان فعال اســت که سه کمپ مختص 

زنان و مابقی مختص مردان است که ساالنه ۳۰ هزار 
نفر در این مراکز استانی تحت درمان قرار می گیرند.وی 
در خصوص مراکز DIC گفت: این مراکز، مراکز گذری 
است که به کاهش آسیب در بین معتادان می پردازد و 
در استان اصفهان ۱۰ مرکز DIC فعال است که یک مرکز 
مختص زنان است.مطلب زاده با تاکید بر اینکه در حوزه 
درمان اعتیاد زنان با مشکالت بسیاری روبه رو هستیم، 
اظهار کرد: با مشکالت و مباحث فرهنگی بسیاری در 
حوزه اعتیاد زنان روبه رو هســتیم و اعتیاد زنان نه به 
عنوان جرم و نه به عنوان بیماری مطرح می شود بلکه 
این موضوع یک انگ اجتماعی برای آنها دیده می شود.

کارشناس درمان و حمایت های اجتماعی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان خبر داد:

فعالیت ۸۷ کمپ ترک اعتیاد در  استان اصفهان 

اجرای طرح غربالگری 
کرونا در جامعه عشایر 

قشقایی اصفهان
طرح غربالگری ویروس کرونــا در ۶ هزار 
و ۸۷۵ نفــر از جامعه عشــایر قشــقایی 
ساکن مناطق ییالقی ســمیرم با مشارکت 
مجموعه بهداشــت و درمان، امور عشایر و 
نیروی مقاومت بسیج در حال انجام است 
که تاکنــون ۱۳ مورد مشــکوک به بیماری 
کووید-۱۹ شناسایی شدند که آزمایش سه 

نفر مثبت بوده است. 

رییس پلیس راهور استان خبر داد:

توقیف یک هزار و 900 خودروی هنجارشکن در اصفهان
رییس پلیس راهور استان اصفهان از برنامه ویژه برای برخورد با خودروهای هنجارشکن خبر داد 
و اعالم کرد: تاکنون نزدیک به یک هزار و ۹۰۰ خودرو، توقیف فیزیکی و توقیف سیستمی شده اند.

سرهنگ  محمدرضا محمدی، اظهار کرد: با صنوفی که در نصب تجهیزات غیر مجاز مثل برچسب 
دودی شیشــه، جک پنوماتیک، سیســتم های صوتی ناهنجار و المپ های زنون روی خودروها 

اقدام کنند، برخورد می شود.
وی تاکید کرد: برای برخورد با اصناف نصب کننده تجهیزات غیر مجاز، هماهنگی های الزم  با مقام  
قضایی صورت گرفته  است.رییس پلیس راهور استان اصفهان، همچنین از طرح تشدید اقدامات 
کنترلی و برخورد با تخلفات سرعت های غیر مجاز، دور دورهای شــبانه و همچنین خودروهایی 
که اقدام به تغییر در ارتفاع وســیله نقلیه و یا تغییر در وضعیت ظاهــری خودروها می کنند، خبر 
داد.سرهنگ محمدی با تاکید براینکه برنامه ویژه ای برای برخورد با خودروهای هنجارشکن در 
دستور کار قرار دادیم، اعالم کرد: تاکنون نزدیک به یک هزار و ۹۰۰ خودرو توقیف فیزیکی و توقیف 

سیستمی شده اند.

رییس پلیس فتای اصفهان هشدار داد:

فروش سواالت امتحانی کالهبرداری است
رییس پلیس فتای استان اصفهان گفت: فروش ســواالت امتحانات نهایی و یا حتی امتحانات 
آنالین دانش آموزان قطعا کالهبرداری و برای کسب درآمدهای نامشروع و اخاذی است.سرهنگ 
سیدمصطفی مرتضوی، اظهار کرد: امسال به خاطر شــیوع ویروس کرونا امتحانات بیشتر مقاطع 
تحصیلی به صورت مجازی برگزار شــد و به غیــر از امتحانات نهایی، برگــزاری امتحانات خیلی 
وســیع نبود، به همین خاطر خوشــبختانه مشــکل جدی در زمینه کالهبرداری و سوء استفاده از 
خرید و فروش ســواالت امتحانات را در اســتان اصفهان نداشــتیم. وی با تاکید براینکه فروش 
ســواالت امتحانات نهایی و یا حتی امتحانات آنالیــن دانش آموزان قطعا کالهبــرداری و برای 
کســب درآمدهای نامشــروع و اخاذی اســت، افزود: فایل هــای صوتی که به عنوان ســواالت 
امتحانی در فضای مجازی منتشــر می شــود نمی تواند بدافزار باشــد، ولی اگر به صورت برنامه 
و اپ باشد امکان دارد بدافزار باشــد و پس از دانلود و اجرا، اطالعات شــخصی کاربران را سرقت 
کند.وی به دانش آمــوزان و والدین توصیه کــرد که مراقب کالهبــرداران باشــند و توضیح داد: 
معموال در زمان امتحانــات و به ویژه هرچه به کنکور که نزدیک می شــویم، آگهــی ها و ادعاهای 
 مختلف برای فروش بانک ســواالت و پاســخ نامه ها زیاد می شــود، درحالی کــه همه این ها

 کالهبرداری است.

 دادستان عمومی و انقالب شهرستان خمینی شهر:

برپایی جشن عروسی 1000 نفری صحت ندارد
دادســتان عمومی و انقالب شهرســتان خمینی شــهر گفت: حدود دو هفته قبل گزارشی از مرکز 
بهداشت دریافت کردیم که قرار است جشن عروسی با جمعیت ۱۰۰۰ نفر برگزار شود. وی ادامه داد: 
این خبر صحت ندارد. حدود دو  هفته قبل گزارشی از مرکز بهداشــت دریافت کردیم که قرار است 
چنین جشنی برگزار شود که متصدی تاالر مربوطه توجیه شد و این مراسم برگزار نشد، اما متاسفانه 
برخی از رسانه ها این خبر کذب را منتشر کردند.یوســف کریمی، در مورد تخلفات صورت گرفته در 
مورد شیوع ویروس کرونا اظهار کرد: با کسانی که بهداشت را جدی نگرفته و در شیوع ویروس کرونا 
مقصر بودند برخورد شد و در این راســتا ۴۰ مورد چایخانه پلمپ و یکهزار و ۶۲۰ قلیان معدوم شد. 
۲۰ مورد مرکز تولید و توزیع مواد غذایی و ۶۹ مورد از اماکن عمومی مثل حمام، باشــگاه ورزشی و 

مساجد نیز پلمپ شد.

جامعه

وز عکس ر

خبر روزاخبار

بازرس کل سازمان بازرسی منطقه ۶:

از ظرفیت مجمع امر به معروف 
و نهی از منکر استان در مبارزه 

با فساد استفاده شود
بازرس کل سازمان بازرســی منطقه ۶ گفت: 
باید از ظرفیت مجمع امر بــه معروف و نهی 
از منکر اســتان و ناظرین در مبارزه با فساد و 
تخلفات اســتفاده کنیم و مطمئنا با همکاری 
یکدیگر موفقیت های بســیار خوبی خواهیم 
داشت.ســیدمحمدمهدی طباطبایــی اظهار 
داشت: باید اندیشه های شهید مظلوم دکتر 
بهشتی به عنوان معمار دستگاه قضایی تبیین 
شود و نقشه راه دستگاه قضا و همچنین دیگر 
دســتگاه ها قرار گیرد. با توجه به شعاری که 
غربی ها و مدعیان حقوق بشر می دهند و در 
دنیا چهره حقوق بشری به خود گرفته اند ولی 
در حادثــه ۷ تیرماه ســال ۱۳۶۰ چهره اصلی 
خود که یک تروریسم جهانی هستند را نشان 
دادند. وی به اهمیت امر به معروف و نهی از 
منکر اشاره کرد و گفت: امر به معروف و نهی از 
منکر نقش بسیار برجسته ای در جامعه دارد که 
متاسفانه همه در این حوزه و همچنین در حوزه 
نظارت ضعیف عمل کرده ایم. امروز آسیب ها 
را شناخته ایم و راه حل ها هم مشخص شده و 
اراده ای می خواهیم که با این آسیب ها مبارزه 
کنیم. در استان اصفهان در حوزه های مختلف 
فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و ... بیشترین 
وسعت را برای ارتقا و رشــد داریم و به خاطر 
اینکه در موضــوع نظارت و امر بــه معروف و 
نهی از منکر ضعیف عمل شــده مسیر درست 
را به آنها جهت این رشــد نشان نداده ایم. اگر 
بنیه اعتقادی و اســالمی و همچنین روحیه 
جهادی در جامعه و به خصــوص در مدیران 
تقویت شــود، مطمئنا به رشد و ارتقای باالیی 
دست خواهیم یافت.طباطبایی تصریح کرد: 
ما در سازمان بازرســی حوزه ای پر کار داریم 
ولی از ظرفیت های محدودی برخودار هستیم 
که باید از ظرفیت مجمع امر به معروف و نهی 
از منکر اســتان و ناظرین در مبارزه با فساد و 
 تخلفات اســتفاده کنیم و مطمئنا با همکاری

  یکدیگــر موفقیت هــای بســیار خوبــی 
خواهیم داشت.

شهرداری خمینی شهر در نظر دارد نسبت به انجام مزایده با مشخصات زیر از طریق آگهی اقدام نماید :

آگهی مزایده)چاپ اول(

علی اصغر حاج حیدری  - شهردار خمینی شهرم الف:89048۵

موضوع مزایده ، فروش زمین
-مهلت ارائه پیشنهادهای مزایده : پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۹۹/۰۴/۲۱

-محل دریافت اسناد : امور قراردادهای شهرداری مرکزی خمینی شهر
-محل ارائه پیشنهادات : دبیرخانه شهرداری مرکزی خمینی شهر

-تاریخ بازگشایی پیشنهادات : ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۹۹/۰۴/۲۲
-مدت اعتبار پیشنهادها : روز شنبه ۹۹/۵/۴

-اصالح ، جایگزینی و پــس گرفتن پیشــنهادها نیز در زمان مقرر و محل تســلیم 
پیشنهادها انجام نمی شود .

5% سپرده واریزی شرکت در مزایده )ریال(قیمت پایه هرمتر مربع )ریال(آدرسمساحت متر مربعکاربریردیف

۱۲۱۵۰مسکونی ۱
خیابان عماد سیادت جنب 
مدرسه ارباب قطعه شماره ۹

۱۳/۰۰۰/۰۰۰۷۸/۹۷۵/۰۰۰

۱۶۰مسکونی۲
خیابان عماد سیادت جنب 
مدرسه ارباب قطعه شماره ۲۰

۱۰/۵۰۰/۰۰۰۸۴/۰۰۰/۰۰۰

)چاپ دوم(نوبت دومنوبت اول



با اینکه شایعات پیرامون لغو المپیک این روزها به اوج خود رسیده، رییس کمیته ملی المپیک از برگزاری این  مسابقات در سال ۲۰۲۱ اطمینان دارد.صالحی امیری  در 
نشست  اخیر خود با خبرنگاران گفت: 3 تیرماه نامه اى از سوى کمیته برگزارى المپیک توکیو و کمیته بین المللی المپیک به ما ارسال شد که در آن آمده از ٥ خردادماه شرایط 
اضطرارى در ژاپن به پایان رسیده و مردم به زندگى عادى برگشته اند.وی افزود: ارزیابی خودم نیز همین است که با توجه به مکاتبات روزانه با IOC نقشه راه المپیک توکیو 
در سال ۲۰۲۱ تعیین شده و اراده ژاپنی ها هم بر برگزاری المپیک است.رییس کمیته ملی المپیک در پایان گفت: از سویی کشور برگزار کننده اعالم کرده مرحله بحران را رد 

کرده ایم. نباید وضعیت فعلی ایران  را با ژاپن مقایسه کرد. البته اگر شرایط سال آینده مثل امروز باشد، شاید المپیک با محدودیت هایی برگزار شود.

اطمینان »صالحی امیری« از برگزاری المپیک توکیو

چهارشنبه 11 تیر  1399 / 9 ذی القعده 1441/ 1 جوالی 2020/ شماره 3008

واکنش »سیدعلی« به ماجرای ویالی امیردشت
داور باتجربه فوتبال ایــران در مورد اینکه آیا قضــاوت عجیب و غریب داشــته و باعث تحریک 
تماشاگران شــده، اظهار داشــت: قضاوت عجیب و غریب نداشــتم. طرفداران احساسی عمل 
می کنند و عالقه مند به این هستند که تیم شان نتیجه دلخواه شان را به دست بیاورد و قاعدتا خیلی 
از تصمیمات داور به مذاق آن ها خوش نمی آید و باعث کدورت می شود.سیدمهدی سیدعلی در  
مورد شایعه ویالی امیردشت عنوان کرد: با توجه به اینکه تولید حاشیه می کند جواب این سوال 
را نمی دهم.سیدعلی در پاسخ به این ســوال که با ارزش ترین داور ایرانی از نظر او کیست، گفت: 

بی تردید علیرضا فغانی با ارزش ترین داور ایران  است.
داور فوتبال ایران در خصوص اینکه الگو های او چه کســانی هســتند، اظهار داشت: ژیلویسیه از 
فرانسه و کولینا از ایتالیا، ضمن اینکه سعی کردم از ســایر داوران بزرگ هم مواردی را یاد بگیرم.

وی در مورد شــرایط داوران ایران تصریح کــرد: االن داوران در بهترین فرم آمادگی جســمانی 
هستند. کالس یک روزه ای که هفته گذشته برگزار شــد و تمرینی که داشتند نشان داد هم از نظر 

روحی روانی و هم از نظر آمادگی جسمانی در بهترین حالت ممکن قرار دارند.
ســیدعلی در خصوص نحوه برخورد با حاشیه ها و شــایعه ها، عنوان کرد: سعی می کنم آرامش 
خودم را حفظ کرده و ســکوت کنم. ســکوت بهترین پاســخ اســت و گذر زمــان ثابت می کند 
که شــایعات واقعیت داشــتند یا خیر.وی در خصــوص تهدیدهایــی که برای او وجــود دارد، 
گفــت: در فضای مجــازی تهدید می شــویم. خیلی ها بــه دنبــال آدرس خانه مــا می گردند، 
با افتخــار اهل شــهر ری هســتم.داور فوتبــال ایران در مــورد شــکایت از مجموعه باشــگاه 
اســتقالل، اظهار داشــت: شــکایتی نکردم. گــزارش اتفاقات مســابقه فوالد-اســتقالل را به 
 کمیته داوران ارائه کردم و ســیر مراحل اداری توســط دوســتان در دپارتمــان و کمیته داوران

 پیگیری می شود.

»اکبر میثاقیان« کرونا را تهدید کرد!
چند بازیکن ملوان به بیماری کرونا مبتال شــدند. این خبری اســت که در روزهای اخیر منتشر 
شده است. میثاقیان در این باره می گوید: »بله متاســفانه 4 یا5 بازیکن تیم کرونا گرفتند و االن 
در قرنطینه هستند.« وقتی از او درباره وضعیت خودش می پرسیم و اینکه کرونا تهدیدش نمی 
کند، جواب می دهد: »کرونا من را تهدید کند؟ کرونا جرات ندارد ســمت من بیاید. تا دم در می 
آید و من را می بیند برمی گردد!)خنده( حال من کامال خوب اســت. ان شــاءا... بچه های تیم 
هم سریع خوب می شــوند و برمی گردند.« میثاقیان در پاسخ به این ســوال که آیا این بازیکن 
عالئمی از بیماری نداشــتند؟ می گوید: »نه بابا. اتفاقا این بچه ها در تمرین دمار از روزگارمان در 

آوردند!)خنده( کلی فعال بودند.«

»سردار «باز هم قوانین کرونایی را زیر پا گذاشت
سایت »چمپیونات« روســیه خبر داد ســردار آزمون، مهاجم ایرانی زنیت بار دیگر پروتکل های 
بهداشتی کرونا را زیرپا گذاشته و این بار در یکی از رســتوران ها دیده شده است.ویدئویی جدید 
از سردار آزمون در صفحات مجازی منتشر شــد که او در یکی از رستوران های روسیه حضور دارد. 
مهاجم ایرانی بــدون رعایت پروتکل های بهداشــتی کودکی را به آغوش می کشــد.پیش از این 
آزمــون در تمرینات زنیت پروتکل های بهداشــتی را زیرپا گذاشــته و از ســوی کمیته انضباطی 
فدراسیون روسیه 4۰ هزار روپل جریمه شــده بود. همچنین مهاجم ایرانی چند روز پیش با صفا 
هادی، بازیکن تیم ملی عراق دیدار کرده بود و بدون رعایت نکات بهداشتی او را به آغوش کشیده 
بود که با واکنش تند باشگاه زنیت مواجه شد. این ســومین قانون شکنی آزمون طی هفته های 

گذشته است.

وقتی امیرخان راه بردن برابر آقا معلم را بلد است؛

رکورد ژنرال در دوئل با جاللی

طالیی پوشان دیار زاینده رود در شرایطی 
اولین گام پس از سه ماه تعطیلی لیگ را 
با برد پشت سر گذاشتند که همچنان با صدر جدول فاصله ده امتیازی 
دارند. تیم سپاهان در چارچوب هفته بیســت و دوم رقابت های لیگ 
برتر فوتبال کشور در ورزشگاه خالی از تماشاگر نقش جهان مقابل تیم 
گل گهر سیرجان قرار گرفت که این دیدار با پیروزی دو بر صفر  شاگردان 

قلعه نویی به پایان رسید. 
ســپاهانی ها برای کســب عنوان نایب قهرمانی محکوم به آن هستند 
تا در جدال های باقیمانده شــان در لیگ نوزدهم پیروز از میدان خارج 
شوند. اوج گیری دوباره طالیی پوشان اتفاق خوشایندی است که نه تنها 
می تواند کار سرخ های پایتخت را برای رسیدن به قهرمانی سخت کند، 
بلکه شــانس قهرمانی ســپاهان را در جام حذفی هم افزایش خواهد 
داد. در گزارش پیش رو نگاهی خواهیم داشــت به نکات آماری بازی 

سپاهان- گل گهر

شاگردان امیر قلعه نویی مقابل تیم گل گهر سیرجان یکی از بازی های 
درخشــان خود در این فصل را ارائه کردند.  آنها تــالش کردند با عبور از 

شاگردان مجید جاللی کورســوی امید خود برای قهرمانی را همچنان 
زنده نگه داشــته تا در صورت لغزش تیم پرســپولیس راهی به صدر 

جدول پیدا کنند. 
امیر قلعه نویی با پیروزی دوباره برابر مجید جاللی نشــان داد در طول 
نوزده ســال ادوار لیگ برتر، به خوبی راه بردن برابر آقامعلم را بلد است 
و برای سیزدهمین بار، ژنرال توانست در دوئل با جاللی از میدان پیروز 
تیمش را خارج کند؛ تعداد بردی که هیچ سرمربی مقابل سرمربی دیگر 
در ادوار لیگ برتر ندارد و ســرمربی سپاهان در آســتانه ۱۰۰۰ امتیازی 

شدن اش در ادوار لیگ، یک رکورد دیگر را هم به نام خود ثبت کرد.

تیم سپاهان در شرایطی در ورزشگاه خالی از تماشاگر نقش جهان خان 
اول این تیم بعد از چند ماه تعطیلی لیگ را با پیروزی پشت سر گذاشت 
که محمدرضا حسینی، هافبک این تیم به عنوان بهترین بازیکن میدان 
معرفی شد. محمدرضا حسینی که در این دیدار دومین گل خود در این 
فصل از رقابت های لیگ برتر را به ثمر رساند خیلی زود توانست تیمش 
را با ضربه سر از حریف پیش بیاندازد و در ادامه هم نقش درخشانی در 

ترکیب سپاهان داشت.

طالیی پوشان با برتری مقابل تیم گل گهر سیرجان به دهمین پیروزی 
خود در این دوره از رقابت های لیگ برتر دست یافت. آنها با این پیروزی 
4۰ امتیازی شدند تا همچنان جایگاه دوم جدول رده بندی را حفظ کنند. 
آنها برای حفظ این جایگاه و کسب سهمیه آسیایی رقابت سختی با  تیم 
های فوالد خوزستان، شهرخودرو مشهد و اســتقالل تهران دارند. هم 
اکنون تیم فوالد خوزستان با 39 امتیاز در رده سوم جدول رده بندی و 
تیم های شهر خودرو مشهد و استقالل تهران به ترتیب با 38 و 37 امتیاز 

در رده های چهارم و پنجم جدول رده بندی قرار گرفته اند.

در حالی دومین گل ســپاهان در دیدار با تیم گل گهر ســیرجان از روی 
نقطه پنالتی به ثمر رسید که  این پنالتی چهارمین پنالتی طالیی پوشان 
در نوزدهمین دوره رقابت های لیگ برتر است. شاگردان قلعه نویی در 
این فصل دوبار در زدن ضربه پنالتی ناکام بودند، پنالتی هایی که توسط 
استنلی کی روش به ثمر رســید. چهارمین پنالتی سپاهانی ها در این 
فصل توسط سید محمد کریمی به ثمر رسید تا تعداد گل های کریمی در 

این دوره از رقابت های لیگ به عدد دو برسد. 

سریع ترین مرد ایران به شروع تمرینات خود پس 
از بازگشایی مجموعه های ورزشی اشاره کرد و  گفت: 
نزدیک به دو ماه است که ورزشــگاه ها باز شده اند 
و من هــم در ورزشــگاه آفتاب انقــالب به صورت 
انفرادی تمرین می کنم، البته اردویی تقریبا ۱۰ روزه 
هم در مشهد داشتم.ورزشــکار المپیکی ایران در 
ماده دوی ۱۰۰ متردر مورد بررسی برنامه های خود 
توسط فدراسیون گفت: با آقای مبینی)سرپرست 
فدراســیون دوومیدانی( در مورد برگــزاری اردو و 
دنبال کردن جدی تــر تمریناتم، صحبــت کرده ام 
و عالوه بر اردوی مشــهد،  درخواســت شرکت در 
مســابقات دایموند لیگ، چند مسابقه بین المللی 
و اردوی خارجی زیر نظر مربی فرانسوی ام داشتم 
که نظرش مساعد بود و قول حمایت ۱۰۰ درصد داد؛ 
اما هنوز اردویی تشکیل نشده است. امیدوارم هر 
چه زودتر این اتفــاق بیفتد.وی در این مورد افزود: 
درخواستم این بود که اردوی داخل کشورم از بیستم 

خرداد شروع شود که نظر آقای مبینی هم مساعد 
بود؛ اما تصمیم بر این شد که تا زمان طرح موضوع 
در شورای فنی منتظر خبر فدراســیون باشم. من 
هم اردویــی ۱۰ روزه در مشــهد برگزار کــردم و به 
تهران برگشــتم.تفتیان درمورد پایان قرارداد مربی 
فرانسوی خود گفت: از آنجایی که قرارداد مربی ام 
تمام شده با او در ارتباط نیستم. تقریبا اواخر سال 
گذشته و بعد از اردوی فرانســه بود که قراردادمان 
تمام شد و هنوز قرارداد جدید نبسته ایم. درخواست 
تمدید داده ام تا زیر نظــر مربی ام کار کنم. از طرفی 
پنج مسابقه بین المللی هم در نظر دارم که شرکت 
کنم.وی در مورد مســابقات برون مــرزی مد نظر 
خود بیان کرد: مســابقات از ۲۱ مرداد ماه شــروع 
می شــود و تا 3۰ شــهریور ادامه دارد که در سطوح 
مختلــف دایموند لیگ، ورلد چلنــج و بین المللی 
است.این دونده در مورد تاثیر تعطیلی فعالیت های 
ورزشی بر آمادگی و برنامه ریزی خود گفت: خیلی 

تاثیرگذار بود، به خصوص اینکه وقفه ای سه ماهه 
و طوالنی مدت ایجاد شــد. عالوه بر این مسئوالن 
بعد از بازگشایی باشگاه ها، برخالف تصورم بیشتر 
به فوتبال و شروع لیگ این رشــته اهمیت دادند، 
در حالی که به ســایر رشــته ها توجه الزم را از نظر 
بحث ســالمتی، گرفتن تســت، برگزاری اردوها و 
سروسامان دادن به مسابقات نکردند.وی در ادامه 
افزود: استادیوم های دوومیدانی از خرداد ماه باز 
شــده اند و تمریناتم را به صورت شــخصی پیش 
می برم. فدراسیون اواخر تیر ماه مسابقه ای در نظر 
گرفته که اگر مشــکل خاصی پیــش نیاید، برگزار 
می شود اما فکر می کردم با توجه به در پیش بودن 

المپیک منسجم تر کار کنند. 

سریع ترین مرد ایران:

 المپین ها بالتکلیف مانده اند

خبر روز

معاوضه »پیانیچ« و »آرتور« انجام شد
باشگاه بارسلونا دوشنبه شب اعالم کرد آرتور را با قراردادی 7۲ میلیون یورویی )۱۰ میلیون متغیر( به 
یوونتوس فروخته است و با میرالم پیانیچ 3۰ ساله، قراردادی به ارزش۶۰ میلیون یورو )پنج میلیون 
متغیر( امضا کرده است. بر این اساس باشگاه بارســلونا ۱۲ میلیون یورو به دست آورده است.هر 
دو بازیکن فصل را با تیم هایی که شروع کردند به پایان خواهند رساند. پیانیچ برای یوونتوس بازی 
می کند و آرتور برای بارسا. بدون شک حضور بازیکن بوســنیایی برای مائوریتسیو ساری اهمیت 
بیشتری دارد.قرارداد پیانیچ چهار ساله است و تا سال ۲۰۲4 ارزش دارد. مبلغ بند آزادی سازی این 

بازیکن 4۰۰ میلیون یورو است.

بارسلونا به این دالیل »الئوتارو« را می خواهد
الئوتارو مارتینز طی  دو سال اخیر عملکرد خوبی در ترکیب اینتر داشته و به یکی از ستاره های بزرگ 
فوتبال اروپا بدل شده است. همین کارنامه باعث ابراز عالقه تیم های بزرگی از جمله بارسلونا شده 
و باشگاه اسپانیایی به شــدت به دنبال خرید الئوتارو در تابستان امسال است. حاال سرمربی تیم 
ملی آرژانتین معتقد است الئوتارو رشد زیادی داشته و به همین دلیل بارسلونا برای خرید او وارد 
عمل شده است.لیونل اســکالونی گفت: »ما از عملکرد الئوتارو مارتینز در ترکیب اینتر بسیار راضی 
هستیم، او بسیار قدرتمند و سخت کوش نشان داده و در این سال ها به شدت در فوتبال ایتالیا رشد 
کرده است. به نظر من اگر بارسلونا در فصل تابستان قصد دارد الئوتارو را جذب کند به همین دلیل 
و روزهای درخشان این فصل اوست.البته سرخیو آگوئرو نیز در ترکیب منچسترسیتی همچنان به 
گلزنی و شکستن رکورد ها ادامه می دهد، عملکرد او نیز باعث رضایت کادر فنی تیم ملی آرژانتین 

شده است.«

لیورپول از جذب مدافع ناپولی پشیمان شد
مدافع سنگالی ناپولی یکی از بهترین بازیکنان این تیم در سال های گذشته بوده و همواره عملکرد 
کم نوسانی را از خود ارائه داده است. این در حالی است که البته کولیبالی در فصل جاری تعدادی از 
بازی های ناپولی را به دلیل مصدومیت از دست داد.در یکی دو فصل اخیر صحبت های زیادی در 
رابطه با احتمال جدایی مدافع سنگالی از ناپولی مطرح بوده است. کولیبالی حتی در نقل و انتقاالت 
تابستانی گذشته تا آســتانه جدایی از این تیم ایتالیایی نیز پیش رفت؛ اما در نهایت این موضوع با 
مخالفت سران ناپولی رو به رو شد.طی یکی دو هفته گذشــته بحث هایی در رابطه با عالقه یورگن 
کلوپ و باشگاه لیورپول به کولیبالی مطرح شد. حتی در مقطعی گفته شد که سران لیورپول پیشنهاد 
خود را برای جذب این مدافع ارائه داده اند؛ اما حاال اسکای اسپورتس ادعا می کند که به دلیل قیمت 
۱۰۰ میلیون یورویی که باشگاه ناپولی برای کولیبالی درخواست کرده، قرمزهای آنفیلد از جذب این 

ستاره پشیمان شده اند.

یک مورد آزمایش مثبت کرونا در لیگ برتر انگلیس
لیگ برتر انگلیس اعالم کرد در یازدهمین دور انجام تست های کووید۱9 که هفته گذشته توسط این 
لیگ انجام شده، نتیجه آزمایش یک فرد مثبت بوده است. نام این فرد اعالم نشده است.در هفته 
گذشته ۲۲5۰ بازیکن و اعضای باشگاه های لیگ برتری در تست ویروس کووید۱9 شرکت کردند. این 
یازدهمین دوره انجام تست ها از زمان شروع مجدد مسابقات لیگ برتر بود. لیگ برتر هیچ اطالعاتی 
درباره هویت فردی که نتیجه آزمایش او مثبت بوده اعالم نکرده، از این گذشــته تا این لحظه هیچ 
باشگاه انگلیسی  هم فاش نکرده که یکی از بازیکنان یا اعضای دیگرش به کرونا مبتال شده است.

باشگاه های لیگ برتری هر هفته دو بار بازیکنان و دیگر اعضای خود را با تست های کرونا آزمایش 
کرده و در شروع هفته آینده نتایج آنها را اعالم می کنند.

فوتبال جهان

چند ثانیه تاریخ ساز؛
  جالل حسینی

 رکورد صادقی را زد
یکی از مهم ترین شایعاتی که در ایام تعطیالت 
لیگ برتر به دلیل شــیوع کرونا بســیار مطرح 
شد، موضوع خداحافظی سیدجالل حسینی 
در پایان لیگ نوزدهم از مســتطیل ســبز بود؛ 
موضوعی که هر بار مطرح می شــد، یحیی گل 
محمدی با پاسخی قاطع آن را تکذیب می کرد. 
پرسپولیسی ها در آســتانه پوکر قهرمانی قرار 
دارند و بدون شــک در این راه، مثلث شــجاع 
خلیل زاده، حسین کنعانی زادگان و سید جالل 
حسینی نقش خودشان را ایفا کرده اند به ویژه 
کاپیتان سرخ ها که در بسیاری از بازی های لیگ 
نوزدهم نیمکت نشین مدافعان جوان تیمش 
شــد؛ اما رفتار حرفه ای را داشت.حسینی در 
مدت تعطیالت لیگ در دیدارهای دوستانه هم 
به میدان نرفت تا پیش بینی شود در اولین بازی 
پرسپولیس بعد از شروع دوباره لیگ نوزدهم،  
نیمکت نشین باشد؛ پیش بینی ای که درست 
از آب در آمد و خلیل زاده و کنعانی زادگان زوج 
دفاعی پرسپولیس را شکل دادند. کاپیتان 38 
ساله  پرسپولیس به تشخیص گل محمدی تنها 
چند ثانیه فرصت حضور در میدان را پیدا کرد و 
در لحظات پایانی بــازی، به ترکیب تیم اضافه 
شــد. همان چند ثانیه اعتماد یحیی و حضور 
سید جالل در میدان، یک رکورد تاریخی را برای 
او به ثبت رسانده است. حسینی با حضور مقابل 
پیکان، توانست در هفدهمین سال حضورش 
در ادوار لیگ برتر، به رکورد 438 بازی برســد 
و از این حیث، کاپیتان وفادار نارنجی پوشــان 
سایپا را که 437 بازی باشگاهی در ادوار لیگ 
برتر دارد، پشت ســر بگذارد.حسینی در 438 
بازی که در تیم های ملوان ، ســایپا، سپاهان و 
پرسپولیس  در طول ۱7 ســال به میدان رفته، 
توانسته 7 جام قهرمانی لیگ به دست آورد که 
او را بدل بــه پرافتخارترین بازیکن تاریخ لیگ 
می کند. البته حسینی، رکورد بیشترین بازی در 
لیگ برتر را ندارد چرا که پیش از او، سید مهدی 
رحمتی با حضوری همیشگی در تمامی ادوار 
لیگ برتر توانسته رکورد 4۶7 بازی لیگ برتری 

را به نام خود ثبت کند.

امیر قلعه نویی با پیروزی دوباره برابر مجید جاللی نشان داد 
در طول نوزده سال ادوار لیگ برتر، به خوبی راه بردن برابر 
آقامعلم را بلد است و برای سیزدهمین بار، ژنرال توانست در 

دوئل با جاللی تیمش را پیروز  از میدان خارج کند

در حاشیه

وز عکس ر

سرمربی تیم ملی 
تماشاگر دیدار 

استقالل
دراگان اســکوچیچ، ســرمربی تیم 
فوتبال ایران برای تماشــای دیدار 
دو تیم استقالل و سایپا در ورزشگاه 
آزادی حاضر شــد.وی روزیکشنبه  
هم در ورزشگاه شــهر قدس حضور 
پیدا کرد و بازی دو تیم پرسپولیس 

و پیکان را از نزدیک مشاهده کرد.

 سمیه مصور
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مدیر عامل سازمان عمران شهرداری اصفهان:

به زودی عملیات اجرایی فاز دوم خیابان بهشت آغاز می شود
مدیرعامل سازمان عمران شــهرداری اصفهان اظهار کرد: عملیات آزادسازی و احداث خیابان بهشت 
در محدوده شهرداری منطقه ۹ اجرا می شــود.مجید طرفه تابان با بیان اینکه احداث فاز دوم خیابان 
بهشت در خیابان کهندژ به زودی آغاز می شود، افزود: با تکمیل این فاز خیابان بهشت به طول سه هزار 
متر و عرض ۲۷ متر به خیابان آتشگاه منتهی می شود و مراحل پروژه شامل خاکبرداری، زیرسازی و 
جدول گذاری و آسفالت ریزی خواهد بود.مدیرعامل سازمان عمران شهرداری اصفهان با بیان اینکه 
تعریض خیابان بهشت یکی از درخواست های دیرینه شهروندان این منطقه بوده است، تصریح کرد: 
خیابان بهشت، خیابان های کهندژ و آتشگاه را به هم متصل می کند.وی با بیان اینکه احداث این خیابان 
تاثیر بسزایی در کاهش ترافیک منطقه دارد، اظهار کرد: این پروژه با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و ۲۰۰ 

میلیون تومان در حوزه شهرداری منطقه ۹ توسط سازمان عمران شهرداری اصفهان اجرا خواهد شد.

مدیرعامل شرکت مترو منطقه اصفهان:

استفاده از ماسک در مترو اجباری است
مدیرعامل شرکت مترو منطقه اصفهان اظهار کرد: هرچند تاکنون توصیه استفاده از ماسک در مترو 
تا حدود زیادی توسط شهروندان انجام می شد، اما با مصوبه جدید ستاد ملی مقابله با شیوع کرونا 
استفاده از ماسک در مترو اجباری شده است.احمدرضا طحانیان افزود: شهروندان برای استفاده 
از مترو ملزم به ماسک زدن هستند، البته در ایستگاه های مترو ماسک با قیمت مناسب در اختیار 
مسافران قرار می گیرد.مدیرعامل شــرکت مترو منطقه اصفهان تاکید کرد: یکی از مکان هایی که به 
شدت امکان آلودگی و شیوع ویروس کرونا وجود دارد، محیط مترو است و به منظور پیشگیری شیوه 
نامه استفاده از مترو تصویب شده است.وی با بیان اینکه لزوم استفاده از ماسک در زمان سوار شدن 
به مترو برای تمامی مسافران، عرضه نکردن بلیت تک سفره به شکل نقدی و حذف پول از گیشه های 
فروش بلیت و رعایت فاصله گذاری در مقابل گیشه های فروش بلیت در ایستگاه ها، سکوهای انتظار و 
داخل واگن ها از جمله موارد تاکید شده در شیوه نامه استفاده از مترو است، اظهار کرد: باز بودن درهای 
مشترک و عمومی جهت جلوگیری از تماس دستگیره ها، ضدعفونی مرتب فضا و تجهیزات ایستگاه ها 

اعم از پله برقی، گیت ها، صندلی ها و دیوارها نیز در این شیوه نامه مورد تاکید قرار گرفته است.
 

اجرای ویژه برنامه محله محور »ایستگاه پسماند محله پاک« 
در منطقه 10

مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان از اجرای ویژه برنامه محله محور با عنوان »ایستگاه پسماند محله پاک« 
با هدف حذف ایستگاه زباله محالت خبر داد.حمید شهبازی اظهار کرد: ویژه برنامه محله محور »ایستگاه 
پسماند محله پاک« با استقرار ایستگاه پسماند محله پاک در مرکز محله ها به منظور آموزش شهروندان، 
توزیع تقویم و بروشور، شناسایی متخلفان دفع پسماند و جلب نظرات و پیشنهادات شهروندان، نصب 
بنرهای زمان بندی بارگیری زباله در ســطح محله و نصب بنرهای آموزشی و هشداری تبعات گذاشتن 
زباله خارج از نوبت در سطح محله برگزار می شود.وی ادامه داد: فضاسازی اطراف ایستگاه با استفاده از 
برپایی نمایشگاه تابلوهای اینفوگرافیک آموزشی پسماندها، برپایی غرفه بازی های مدیریت پسماند ویژه 
کودکان و اهدای هدایای تشویقی به کودکان، آموزش شهروندان در خصوص عواقب گذاشتن زباله خارج 
از نوبت، زمان بندی بارگیری، کنترل شیرابه، توزیع برچسب های زمان بندی به شهروندان، توزیع بروشور 
آموزشی عواقب گذاشتن زباله خارج از نوبت در بین شهروندان و برگزاری مسابقه و انتخاب برندگان و 
اهدای جوایز در ویژه برنامه پایانی از دیگر آیتم های استقرار ایستگاه پسماند محله پاک است. مدیر منطقه 
۱۰ شهرداری اصفهان تصریح کرد: ایستگاه پسماند محله پاک به مدت چند روز در محله مستقر خواهد بود 
و در پایان ماه و پس اجرای برنامه در محالت بعدی، ویژه برنامه پایانی جهت انتخاب برندگان و اهدای 

جوایز و تقدیر از شهروندان برگزار می شود.

مدیر طرح ساماندهی ناژوان خبرداد:

 برای ساخت سازه های سخت در ناژوان برنامه ای نداریم

مدیر طرح ســاماندهی ناژوان در نشست  حدیث زاهدی
خبری »سه شنبه ها با رسانه، پاسخگویی در 
مسیر امید«، اظهار کرد: ناژوان با یک هزار و ۱۶۳ هکتار وسعت در حریم شهر 
اصفهان قرار دارد و دارای کاربری های حفاظتی و فضای ســبز است.سید 
رسول هاشمیان ناژوان را ریه شهر اصفهان دانست و تصریح کرد: تاکنون در 
دوره های مختلف تالش های زیادی برای این مجموعه انجام شده  تا ریه  
شهر حفظ شــود.مدیر طرح ساماندهی ناژوان خاطرنشــان کرد: با همت 
شورای پنجم در بودجه امسال ردیف پایدار تولید اکسیژن برای نگهداری، 
توسعه و تملک فضای سبز تعریف شده اســت.وی با بیان اینکه در ناژوان 
برخی اراضی در حریــم رودخانه و بــا کاربری خاص و مابقــی با کاربری 
کشاورزی است، گفت: تاکنون ۲۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی ناژوان تملک و 
به بیشه زار تبدیل شده است.هاشــمیان افزود: حدود ۸۰۰ هکتار از اراضی 
ناژوان در اختیار کشاورزان است که یا به باغات خصوصی تبدیل شده و یا در 
این اراضی صیفی کاری، برنج کاری و کاشت درختان مثمر انجام شده است.

وی با اشاره به تدابیر صورت گرفته برای تامین منابع آبی مورد نیاز در ناژوان 
گفت: یکی از اقدامات شــهرداری در این دوره احداث مخازن آب است که 
تاکنون چند مخزن آب در ناژوان احداث شده است.مدیرطرح ساماندهی 
ناژوان تصریح کرد: از جمله اقدامات انجام شــده برای تامین منابع آبی، 
کلکتور شمال ناژوان بوده که به طول هشت کیلومتر و مخزن بتنی در حال 
احداث اســت.وی با بیان اینکه کلکتور آب فضای سبز ناژوان به شبکه آب 

اصفهان وصل خواهد شد، اظهار کرد: در ناژوان ۵۲ کیلومتر مادی وجود دارد 
که خوشبختانه تمام آن ها آبگیری شده است، به طوری که پس از گذشت 
۲۰ سال در مادی رهنان آب جاری شد و در حال حاضر مشکل کم آبی نداریم.

مشکلی با کشاورزان نداریم
هاشمیان، تعامل مدیریت ســاماندهی ناژوان با سازمان جهاد کشاورزی 
را مطلوب دانســت و افزود: با جهاد کشــاورزی توافق انجام شده مبنی بر 
اینکه کشاورزانی که قصد احیای باغات خود را دارند توسط ناژوان به جهاد 
کشاورزی معرفی شوند؛ خوشبختانه در ناژوان مشکلی با کشاورزان نداریم.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در ناژوان برای مقابله با کرونا تاکید کرد: 
نخستین مجموعه ای که درخواست تعطیلی مراکز فرهنگی و تفریحی خود را 
به منظور مقابله با کرونا به مدیریت شهری اعالم کرد، ناژوان بود و این موضوع 
را روز پنجم اسفند ماه در کمیته خدمات شهری شورای شهر مطرح کردیم.

مدیر طرح ساماندهی ناژوان ادامه داد: هرچند تعطیلی مراکز گردشگری 
و تفریحی ناژوان ضربه زیادی به این مراکز وارد کرد، اما سالمتی کارکنان و 
شهروندان از اهمیت زیادی برخوردار اســت.وی تصریح کرد: درآمد مراکز 
تفریحی و گردشگری ناژوان در مقابل هزینه های سرسام آور نگهداری فضای 
سبز بسیار ناچیز است.هاشمیان تاکید کرد: در ناژوان برای ساخت سازه های 
سخت برنامه ای نداریم و چنانچه قرار باشد شهرداری فعالیتی انجام دهد ، 

اقدامات بر اساس کاربری فضای سبز خواهد بود.

کاهش ترافیک در خیابان باغ فردوس
وی در خصوص ترافیک سنگین آخر هفته در خیابان باغ فردوس گفت: در 
بخش نصرآباد به دنبال ایجاد تعریض کوچه زاینده رود )قبل از باغ پرندگان( 
هستیم تا ترافیک کاهش یابد، اما برای تعریض خیابان ها در محدوده ناژوان 
با محدودیت هایی مواجه هستیم.مدیرطرح ساماندهی ناژوان ادامه داد: 
در جلسه ای با مدیران مناطق ۹ و ۱۳ شهرداری مقرر شد طرح ترافیک برای 
خیابان های محدوده ناژوان جهت رفع مشکالت ترافیکی تهیه شود تا شاهد 
پس زدگی ترافیک آخر هفته به خیابان های باغ فردوس و لوله نباشــیم.

وی، تعامل ناژوان با نیروی انتظامی را خــوب ارزیابی کرد و گفت: در آینده 
نزدیک پلیس دوچرخه سوار برای برقراری امنیت بیشتر به ناژوان می آید.

هاشمیان با بیان اینکه »جاده سالمت سه« ویژه دوچرخه سواران در ناژوان 
احداث می شــود، اظهار کرد: در حال حاضر هفت پارکینگ در ناژوان وجود 
دارد که شــهروندان می توانند خودروهای خود را در آنها پارک و بقیه مسیر 
را پیاده روی کنند.وی افزود: بر اســاس برنامه ریزی انجام شــده در محل 
پارکینگ های موجود دو پارکینگ طبقاتی احداث خواهد شــد.مدیرطرح 
ساماندهی ناژوان با اشاره به قطع درختان خطرآفرین، گفت: پوکی درختان 
با استفاده از دستگاه توموگراف انجام و درختان خطرآفرین قطع شده تا  کنده 
آنها به چیپس چوب تبدیل شده و در چالکود و زری اسکیپ مورد استفاده 
قرار می گیرد.وی ادامه داد: ساالنه ۳۰ هزار تن برگ از درختان ناژوان جمع 
آوری و به منظور تولید خاکبرگ به ســیلوهای مخصوص انتقال می یابد تا 
پس از انجام فرآیند فرآوری برای سال های بعد جهت کوددهی و چال کود 

استفاده شود.

کاشت 3 هزار درخت مقاوم به خشکی در حاشیه مادی ها
هاشمیان با بیان اینکه حدود سه هزار درخت مقاوم به خشکی در حاشیه 
مادی های ناژوان کاشته شده است، تصریح کرد: در طول یک سال تنها چهار 
روز مراکز گردشگری ناژوان تعطیل اســت که در این روزها نیز برای کنترل 
آتش ســوزی ها، کارکنان مربوطه به صورت شبانه روزی فعال هستند.وی 
با اشاره به ســرمایه گذاری در ناژوان، گفت: اگر ســرمایه گذاری با رویکرد 
کشاورزی و طبیعت گردی باشد از سرمایه گذاران استقبال می کنیم.مدیر 
طرح ساماندهی ناژوان با بیان اینکه بیش از ۱۷۰ هزار اصله درخت در ناژوان 
در اختیار شهرداری است، خاطرنشــان کرد: شــهروندان به ناژوان نوعی 
احساس تعلق دارند و این حس تعلق سرمایه اصلی ناژوان است.وی گفت: 
احداث ایستگاه آتش نشانی در دستور کار قرار گرفته و زمینی به وسعت دو 
هزار و ۵۰۰ مترمربع برای انجام این پروژه در نظر گرفته شده که البته یک هزار 

متر ساختمان و بقیه فضای سبز خواهد بود.

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان اظهار 
کرد: شهر دوستدار کودک، شــهر یا اجتماع محلی 
اســت که در آن نظرها، نیازهــا، اولویت ها و حقوق 
کودک، بخشی جدایی ناپذیر از سیاست ها، برنامه ها 
و تصمیم های عمومی باشد.سیداحمد حسینی نیا 
افزود: ابتکار شــهر دوســتدار کودک یونیســف با 
حمایت دولت های ملی و محلی، سازمان های مردم 
نهاد، بخش خصوصی، رسانه ها، دانشگاه ها، بیش از 
۳۰ میلیون کودک را در سه هزار شهر و جامعه محلی 
در بیش از چهل کشور تحت پوشش قرار داده است.

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان تصریح 
کرد: چشم انداز ابتکار شهر دوستدار کودک این است 
که همه کودکان و جوانان بایــد بتوانند از کودکی و 

جوانی خود لذت ببرند و از طریق احقاق حقوق خود 
در شــهر و اجتماع محلی خود، توانایی های بالقوه 
خود را به طور کامل بالفعل درآورند.وی ادامه داد: 
یونیسف شیوه کارآمد ایجاد شهر دوستدار کودک را 
در یک فرآیند تکاملی ارائه کرده و معتقد اســت که 
طرح شهرهای دوستدار کودک باید از طریق نظارت 
و ارزیابی بهتر هــر یک از شــهرها و تصمیم گیری 
و تدوین برنامه بر اســاس آن و در نهایت نمایش 
اثرگذاری آن در زندگی کودکان اجرا شود به طوری که 
در سال نخست؛ ساختارهای هماهنگی و مدیریتی 
شهر دوســتدار کودک ایجاد می شود.حسینی نیا با 
بیان اینکه ارزیابی یکپارچه و تحلیل وضعیت کودکان 
در ابعاد مختلف و شاخص های تاثیرگذار بر آنها در 

راســتای تدوین اهداف و برنامه عملیاتی متناسب 
هر شهر انجام می شود و در بازه زمانی دو تا پنج سال 
بعد، برنامه عملیاتی اجرا و شاخص های تدوین شده 
ارزیابی و میزان دستیابی به اهداف پایش می شود 
تا روند بهبود و پیشرفت پروژه ایجاد شهر دوستدار 
کودک مشخص باشــد، گفت: در این مرحله پس 
از نظارت یونیســف، شــهر مورد نظر به عنوان شهر 
دوســتدار کودک به رسمیت شــناخته می شود و 
در چرخه ای مجــدد و برای بهبود مســتمر، برنامه 
عملیاتی جدید تدوین  خواهد شد.وی خاطرنشان 
کرد: در مرحله پایلوت شهر دوستدار کودک که پس 
از امضای تفاهم نامه میان شــهرداری های و وزارت 
کشور آغاز می شود، شهرها به عنوان »شهر دوستدار 
کودک« به رسمیت شــناخته نمی شوند و نشان یا 
عنوان رسمی دریافت نمی کنند. معاون شهرسازی 
و معماری شــهردار اصفهــان ادامــه داد: دریافت 
نشان و برند شهر دوســتدار کودک یونیسف صرفا 
زمانی صورت می گیرد که شهر مورد نظر چرخه شهر 
دوســتدار کودک را به صورت موفقیت آمیز تکمیل 
کرده باشد، از این رو پیوســتن به شبکه شهرهای 
دوستدار کودک شامل سه مرحله پایلوت، دریافت 
نشان کاندیداتوری و پیوســتن به شبکه شهرهای 
دوستدار کودک است. وی با بیان اینکه شهر اصفهان 
در سال ۹۷ به عنوان نخستین پایلوت شهر دوستدار 
کودک کشور انتخاب شد، گفت: در حال حاضر این 
کالن شــهر در دومین مرحله یعنی دریافت نشــان 

کاندیداتوری شهر دوستدار کودک قرار دارد.

معاون شهردار اصفهان خبر داد:

اصفهان؛ در مرحله دریافت لوگوی کاندیداتوری شهر دوستدار کودک
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان:

خروج پادگان ها و زندان اصفهان از شهر دنبال می شود
رییس شــورای اســالمی شــهر اصفهان با بیان اینکه مجلس شورای اســالمی چند سال پیش 
برای خارج کردن پادگان هــای نظامی از شــهرها الزام قانونی قرار داده اســت، اظهــار کرد: نیاز 
اســت وضعیت پادگان های موجود در 
شهر اصفهان ارزیابی و در صورت امکان 
توسط مدیریت شهری خریداری شوند 
تا بخشی از آن ها به تدریج در مکان هایی 
خــارج از شــهر کــه از لحــاظ امنیتی 
مشــکل ندارد، جانمایی شوند.علیرضا 
نصراصفهانی افــزود: در اجرای این امر 
باید منافع شــهر، مــردم و ارگان های 
نظامی در کنار هم دیده شده و اقدامات 
موثر بــرای انتخــاب مــکان موردنیاز 
پادگان ها در بیرون از شهر انجام شود.رییس شــورای اسالمی شهر اصفهان تصریح کرد: مدیریت 
شــهری، خروج پادگان ها و همچنین زندان اصفهان را از شهر دنبال می کند هرچند که این موضوع 
فرآیند زمانبری داشــته و برای اجرا نیاز به تعامل و توافق بیشــتری دارد.وی با بیان اینکه مرحله 
ابتدایی توافقات مذکور در اصفهان انجام می شــود؛ اما برای اتخاذ تصمیمات نهایی باید نهادهای 
کشوری به موضوع ورود کنند، ادامه داد: فضای همدالنه ای که میان مدیریت شهری و ارگان های 

نظامی به وجود آمده، فرصت مغتنمی را برای حل این مسئله فراهم کرده است.

تجمیع ظرفیت های شهرداری و سپاه
نصراصفهانی با اشاره به انعقاد یک تفاهم نامه میان شهرداری اصفهان و سپاه صاحب الزمان)عج( در 
هفته جاری، خاطرنشان کرد: یکی از برنامه های مدیریت شــهری تعامل با سازمان ها و نهادهای شهر 
برای حل و فصل موضوعات فی مابین است که در همین راستا شهرداری اصفهان و سپاه استان در قالب 
تفاهم نامه با یکدیگر به توافق رســیدند.وی با بیان اینکه در این تفاهم نامه تعهداتی برعهده هر دو طرف 
گذاشته شده، اضافه کرد: عبور کانال پساب از پادگان های متعلق به سپاه صاحب الزمان)عج( و میدان 
نظام سپاهانشــهر دو محور اصلی این تفاهم نامه بود که ارزیابی های کارشناسی آن پیش تر انجام و در 

جلسه اخیر تفاهم نامه آن مبادله شد.
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان تصریح کرد: با توجه به اینکه سپاه ظرفیت های مطلوبی در شهر دارد 
و برای وحدت رویه بیشــتر در انجام امور به ویژه مقابله با آسیب های اجتماعی نیاز است تمام امکانات 
هردو طرف تجمیع و برای تامین منافع شــهر به کار گرفته شــود.وی اضافه کرد: در همان جلسه مطرح 
شد که امکان بهره برداری از زمین های متعلق به سپاه فراهم شود تا شهرداری برای احداث سالن های 
سرپوشیده به ویژه در مناطق محروم ســرمایه گذاری کند.نصراصفهانی گفت: همچنین سپاه صاحب 
الزمان)عج( قصد داشــت در زمین های متعلق به خود در مجاورت کوه صفه اقدام به ســاخت مجتمع 
تفرجگاهی کند که توصیه کردیم تا زمان تدوین طرح جامع شهر این پروژه متوقف شده و پس از آن در 

قالب طرح جامع طرح ریزی شود تا نظام شهر با انجام پروژه های متفرقه به هم نریزد.

خدمتگزاری با پرهیز از موازی کاری دنبال می شود
وی به اقدامات مشترکی که برای مقابله با شیوع کرونا در اصفهان انجام شده اشاره و افزود: بیش از 
۴۰۰ هزار بسته ارزاق در استان توسط سپاه صاحب الزمان)عج( توزیع شده که بیش از نیمی از آن در 
شهر اصفهان اتفاق افتاده است.رییس شورای اسالمی شهر اصفهان اظهار کرد: شهرداری در محالت 
شهر اقدامات پیشــگیرانه ای را انجام داده و از این پس نیز با همراهی نهادهای مختلف و پرهیز از 

موازی کاری می تواند خدمتگزاری مطلوب تری را برای مردم رقم بزند.

با مسئولان

خبر روزشورا

توسعه زیرساخت های 
BRT برای تسهیل در 

ترافیک شهر
مدیرعامل سازمان اتوبوســرانی شهرداری 
اصفهــان از اجــرای چهارمیــن خــط ویژه 
اتوبوس های تنــدرو در اصفهــان خبر داد و 
گفت: زیرســاخت های BRT برای تسهیل 
در ترافیک شهر توســعه پیدا می کند.قدرت 
افتخاری اظهار کرد: ســابقه اجرای خطوط 
اتوبوس هــای تنــدرو در شــهر اصفهان به 
بیش از یک دهه می رســد که بــا اجرای آن 
در چند مســیر شــاهد افزایش جذابیت در 
استفاده از سیســتم حمل و نقل عمومی و 
رضایتمندی شهروندان نسبت به سایر خطوط 
اتوبوسرانی در شهر هستیم.وی با بیان اینکه 
در حال حاضر سه خط BRT در شهر اصفهان 
فعال اســت، افزود: برنامه ریزی، مطالعه و 
طراحی این خطوط در حــوزه حمل و نقل و 
ترافیک شهرداری اصفهان صورت می گیرد 
و برنامه خوبی برای چهار سال آینده طراحی 
و تدوین شــده اســت.مدیرعامل سازمان 
اتوبوسرانی شــهرداری اصفهان ادامه داد: با 
توجه به مشــکالت و نواقص خطوط قبلی، 
طراحی خطوط جدید با در نظر گرفتن برخی 
شــاخص ها از جمله فضای ایمن برای تردد 
اتوبوس، جلوگیــری از رفت و آمــد عابران 
پیاده و موتورســیکلت سواران و خودروهای 
شخصی، استفاده از سیستم های هوشمند 
و دوربین های مکانیزه انجام می شــود.وی 
با اشــاره به اجرای خط چهارم BRT گفت: 
چهارمین خط اتوبوس های تندرو در مســیر 
شرقی غربی از خوراســگان تا خیابان های 
هشت بهشت شــرقی و غربی و میدان امام 
حسین)ع( و از سمت غرب در مسیر خیابان 
آتشــگاه خواهد بود.افتخاری تاکید کرد: با 
توجه بــه محدودیت معابر شــهری و اینکه 
خیابان ها از ابتدا برای خطوط تندرو طراحی 
نشــده، طراحی و اجرای مسیر BRT اقدام 
بسیار سختی است که برای تسهیل در رفت و 
آمد شهروندان و کاهش ترافیک شهر انجام 

می شود.
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مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان:

عزت و اقتدار امروز جمهوری اسالمی مدیون ایثارگری 
شهداست

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان در دیدار با مشاور امور ایثارگران اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان اصفهان با بیان اینکه ایثارگران چشم و چراغ اداره کل هستند، اظهار امیدواری کرد مشی 
ایثارگری در تمامی آحاد جامعه به ویژه در میان فعاالن فرهنگی هنری استان روز به روز بیشتر شود. 
حجت االسالم »رمضانعلی معتمدی« با بیان اینکه سود اصلی را در زندگی کسانی می برند که با خداوند 
معامله کرده و جان خود را در راه خدا فدا می کنند، خاطرنشان کرد: عزت، امنیت و اقتدار امروز جمهوری 
اسالمی مدیون ایثارگری شهدای دوران دفاع مقدس، انقالب اسالمی و مدافعان حرم است.»سید 
ابراهیم موسوی«، مشــاور امور ایثارگران مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان نیز در این 
دیدار در خصوص مسائل و مشکالت ایثارگران اداره کل به موارد مدنظر اشاره و در ادامه راه حل های رفع 
این موانع بررسی شد.حجت االسالم  معتمدی  همچنین در جلسه شورای معاونین اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی استان اصفهان با تبریک والدت حضرت فاطمه معصومه)سالم ا... علیها( و دهه کرامت 
گفت: الزم است چشم انداز توسعه فرهنگی استان اصفهان هرچه زودتر انجام و در آن وضعیت موجود و 
آنچه قرار است در آینده اتفاق بیفتد، دیده شود.مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان پیرامون 
تشکیل جلسات شورای طرح و برنامه مطالبی بیان و خاطرنشــان کرد: بخش ارزیابی عملکرد اداره 
کل متولی بررسی شاخص فعالیت ها در شهرستان اصفهان است؛ اما در خصوص وضع موجود و زیر 
ساخت های شهرستان ها، الزم است با مذاکره با دستگاه های مرتبط، مطالب الزم جمع آوری و وضع 

مطلوب نیز مشخص و جهت تصمیم گیری نهایی به اداره کل هرچه زودتر ارسال شود.

معاون شهردار اصفهان خبر داد:

افزایش تعداد چشمه های بهداشتی در 20 نقطه شهر
معاون خدمات شهری شهردار اصفهان اظهار کرد: اهمیت موضوع چشمه های بهداشتی در جهان تا 
 World Toilet( را به عنوان روز جهانی آن )حدی است که سازمان ملل متحد ۱۹ نوامبر )۲۸ آبان
Day( نام نهاده است. حسین امیری ادامه داد: این مناسبت نمادین برای آگاهی بخشی جوامع 
بشری درباره آسیب هایی است که استفاده نکردن از سرویس های بهداشتی مناسب برای انسان 
و کره زمین همراه خواهد داشت؛ به همین مناسبت از سال ۲۰۰۱ میالدی سازمان بین المللی توالت 
)World Toilet Organizatin( تاسیس شد تا فرهنگ سازی توسعه سرویس بهداشتی مدرن 
را در سراسر جهان در دستور کار قرار دهد.معاون خدمات شهری شهردار اصفهان تصریح کرد: شهر 
اصفهان با حدود دو میلیون نفر جمعیت و حدود ۵۵ هزار هکتار وسعت )۳۵ هزار هکتار مساحت 
حریم و ۲۰ هزار هکتار مساحت قانونی(، نیاز به توجه ارتقای خدمت رسانی بهینه و یاری رسانی به 
مردم در حوزه های مختلف دارد.وی با بیان اینکه اصفهان به عنوان یک کالن شــهر مطرح در سطح 
جهان باید زیبنده پذیرش گردشگران، مسافران و دوستداران این شهر باشد، تاکید کرد: نمی توان 
ادعای گردشگر پذیر بودن داشت، اما بسترهای الزم را فراهم نکرد؛ باید تمام متولیان امر دست به 
دست هم داده تا بتوانند چهره این شــهر را به عنوان یک جهان شهر معرفی کنند.امیری ادامه داد: 
یکی از مشکالتی که در پذیرش گردشگران در شــهر وجود دارد، ضعف در تامین خدمات مورد نیاز 
آنها به ویژه خدمات سرویس های بهداشتی در سطح شهر است.وی ادامه داد: با توجه به انتخاب 
شهر اصفهان به عنوان شهر دوستدار سالمند، باید شرایطی را برای تامین رفاه حال بیشتر سالمندان 
فراهم کرد که یکی از نیازهای آنها استفاده راحت از سرویس های بهداشتی است، بنابراین با توجه 
به کمبود تعداد این امکان در شهر باید نسبت به افزایش ظرفیت خدمات سرویس های بهداشتی 
اقدام کرد.معاون شــهردار اصفهان ادامه داد: تا پایان امســال تعداد ۲۰ ســرویس بهداشــتی به 
مجموعه سرویس های بهداشتی سطح شهر افزوده خواهد شد که این تعداد حدود ۹ درصد از کل 

سرویس های بهداشتی موجود در سطح شهر است.

رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان خبر داد:

امضای تفاهم نامه همکاری مشترک آموزشی بین شهرداری و فنی و حرفه ای

تفاهــم نامه همکاری مشــترک آموزشــی بین ســازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان و اداره کل فنی حرفه ای استان 

اصفهان امضا شد.
رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان عصر 
روز دوشنبه دوم تیرماه در آیین آغاز همکاری های مشترک آموزشی 
مابین این سازمان و اداره کل فنی و حرفه ای استان اصفهان و امضای 
تفاهم نامه، گفت: دو پایه از شاخصه های توسعه پایدار در این تفاهم 
نامه تجلی یافته که مورد نخســت آن برای تحقق توســعه پایدار در 
شهرها این است که باید زندان های خود را بشکنیم و هم جهت و هم 
سو شویم که خوشبختانه با روی باز مسئوالن اداره کل فنی و حرفه ای 

اصفهان، این امکان مهیا شده است.
محمد عیدی با بیان اینکه تمامی اهالی فرهنگ و محققان معتقدند 
که در جامعه جهانی امروز، هر فرد یک فرهنگسراســت، افزود: پایه 
اصلی برای دومین هدف توســعه پایدار نیز این اســت که ما نیروی 
انسانی ماهر داشــته باشــیم؛ نکته قابل توجه این اســت که برای 
خالقیت فرهنگی که آماج همه شهرداری هاست، هیچ راهی ممکن 
نیست مگر اینکه تک تک شــهروندان یک نیروی ماهر خالق باشند.

وی با تاکید بر اینکه خالقیت را باید یک امر اجتماعی دانست، تصریح 
کرد: اگر ما بتوانیم در ذیــل این تفاهم نامه، تالش کنیم شــهری با 
شهروندان ماهر داشته باشــیم، یکی از اصول اساسی توسعه پایدار 

را محقق کرده ایم.
رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان گفت: 
وظیفه خود می دانم که به عنوان کارگزار فرهنگی شهر از فریده روشن، 
عضو شورای اسالمی شــهر اصفهان که زمینه ارتباط دو حوزه سازمان 
فرهنگی اجتماعی ورزشــی شــهرداری و اداره کل فنــی و حرفه ای 
اصفهان را فراهم کردند و همچنین از ذهن و شخصیت توسعه یافته 
آرش اخوان و تیم همراه شــان و همــکاران خود در ســازمان کمال 

قدردانی را داشته باشم.
آرش اخوان، مدیر کل فنی و حرفه ای استان اصفهان نیز در این آیین 
گفت: در فنی و حرفه ای تمام شهرســتان های کشور و به خصوص 
مراکز استان ها، هرگاه صحبت از شهرداری به میان می آید، بحث باال 
می گیرد چراکه همیشــه فنی و حرفه ای و شهرداری در تقابل جدی 

با هم قرار داشته اند.
وی ادامه داد: امــا این روزها در اصفهان به لطف نظر بلند مســئوالن 

شــهرداری این شــهر، بین وظایــف مجموعه فنی و حرفــه ای، در 
بخش های دولتی و آموزشگاه های آزاد و اهدافی که سازمان فرهنگی 
اجتماعی ورزشی شهرداری در فعالیت های خود دنبال می کند، نگاه 
های مشترکی یافتیم و به این نتیجه رسیدیم که اهداف هر دو تا حد 
زیادی مشترک است؛ بنابراین امروز به جای موازی کاری در نقطه ای 
قرار گرفته ایم که صحبت از هم افزایی می کنیم.اخوان تصریح کرد: 
امروز ظرفیت ۵4 مرکز آموزشی دولتی در سطح استان و نزدیک به 
یک هزار و ۲۵۰ مرکز آموزشی آزاد فنی و حرفه ای در کنار ظرفیت های 

موجود در شهرداری در خدمت مردم خواهد بود.
وی با بیان اینکه هدف همه ما یاری رساندن به شهروندان در توانمند 
شــدن آنهاســت، اظهار کرد: امیدوارم که با اجرای ایــن تفاهم نامه 
ارزشــمند و برنامه ریزی های مشــترک بتوانیم با تالش مسئوالن 
شهرداری و بخش های دولتی و خصوصی فنی و حرفه ای به تحقق 
این هدف نائل شــویم.مدیر کل فنی و حرفه ای اســتان اصفهان با 
بیان اینکه هدف نهایی این تفاهم نامه همسو کردن همه این بخش 
با یکدیگر اســت، تصریح کرد: با رویکردهای جدیدی که در اداره کل 
آموزش فنــی و حرفه ای اســتان پیش گرفته ایم عــالوه بر مربیان 
دولتی و مربیان بخش خصوصی، مربیان و استادکاران صنوف را نیز 

دعوت کرده ایم.
وی ادامه داد: ما در حال پیگیری سیســتم آموزشی دوگانه هستیم 
که در این سیستم، ضمانت صد درصد شــغل ، حرف اول را می زند؛ 
تفاوت این سیســتم با سیستم قبلی این اســت که در آموزش های 
قدیم به صورت عرضه محور عمل می کردیم، یعنی جوشکار را آموزش 
می دادیم و او را به دنبال کار می فرســتادیم؛ اما در سیستم آموزش 
دوگانه در ابتدا با بنگاه های اقتصادی صحبت می کنیم، سپس شغل 
تعریف می شــود و پس از آن، فردی را به صورت ویژه برای بنگاهی 
خاص آموزش می دهیم؛ لذا در این روش، اگر سفارش شغل نباشد 

آموزشی هم در کار نیست.
اخوان تاکید کرد: امروز بــا افتخار اعالم می کنم کــه این طرح را در 
سیستم اتحادیه خودروهای سبک اصفهان با موفقیت کامل اجرا کرده 
ایم.مدیرکل فنی و حرفه ای استان اصفهان خاطرنشان کرد: مسئوالن 
شهرداری می خواهند برای اهالی شهر گامی مثبت و خوب در مسیر 

توانمند سازی آنها بردارند؛ ما نیز همین هدف را دنبال می کنیم. 
امیدوارم با اســتفاده از ظرفیــت اصناف، شــهرداری و بخش های 
خصوصی و دولتی فنــی و حرفه ای در جلســات آینده بــا افتخار، 

دستاوردهای این نشست مشترک را گزارش دهیم.

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
اســتان اصفهان با بیان اینکه شیوع بیماری کرونا در 
فالت مرکزی ایــران تاثیرات فراوانی بــر روند رو به 
رشد صنعت گردشگری در اســتان اصفهان گذاشته 
است ، گفت: ضریب اشغال واحد های اقامتی استان 
اصفهان در نیمه اول اســفند سال گذشــته به کمتر 

از ۳ درصد رســید.فریدون الهیاری افــزود: با توجه 
به مصوبات ســتاد مبارزه با بیمــاری کرونا، تمامی 
تاسیسات گردشگری استان اصفهان شامل اقامتی، 
پذیرایی و تفریحی از اواخر نیمه دوم ســال ۱۳۹۸ تا 
اواسط اردیبهشت ســال ۱۳۹۹ تعطیل شد و در این 
مدت، تمامی تاسیسات گردشگری استان اصفهان 
به منظور مبارزه با بیماری کرونا تعطیل بود. وی گفت: 
با توجه به بازگشــایی واحد های اقامتی استان با ۵۰ 
درصد ظرفیت خود و با توجه به پشــت سر گذاشتن 
دور اول شــیوع این بیمــاری، صنعت گردشــگری 

اســتان اصفهان در حدود 4۵ روز گذشته به تدریج 
فعالیت های عادی خــود را از ســر گرفت.مدیر کل 
میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی استان 
اصفهان افزود: در ایامی همچون تعطیالت عید سعید 
فطر و دیگــر تعطیالت، با رعایت دســتورالعمل های 
بهداشتی، حدود ۱۵ درصد از ظرفیت اقامتی استان 
مورد اســتفاده قرار گرفت.فریــدون الهیاری گفت: 
پارسال و در فصل بهار حداقل سه میلیون نفر گردشگر 
داخلی و بیش از ۲۰۰ هزار نفر گردشگر خارجی از آثار و 

جاذبه های استان اصفهان بازدید کردند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان خبر داد:

تکمیل 1۵ درصدی ظرفیت اقامت گردشگران در اصفهان
دیوار پازلی میدان امام حسین)ع( تغییر کرد؛

 سالمت می دهم از دور  و زائرت هستم
مدیرعامل سازمان زیباسازی شــهرداری اصفهان گفت: در آستانه فرارسیدن دهه کرامت، تصویر 
دیوار پازلی میدان امام حسین )ع( تغییر داده شد و روی آن یک بیت شهر »سالمت می دهم از 
دور و زائرت هستم، میان عاشق و معشــوق هیچ حائل نیست« نقش بست.حسن مؤذنی اظهار 
کرد: شهرداری اصفهان همواره در مناســبت های مختلف، شهر را متناسب با ایام فضاسازی کرده 
است، از همین رو تصویر دیواره پازلی میدان امام حسین )ع( به مناسبت فرارسیدن دهه کرامت 
به روز رسانی شد.وی افزود: دیواره پازلی میدان امام حسین )ع( در ابعاد ۱۲ در ۷۵ متر است که در 
این دوره تصویری از بارگاه ملکوتی امام رضا )ع( روی یک قاب در آن نقش بسته است.مدیرعامل 
سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان ادامه داد: دهه کرامت ۱۰ روز نخست ماه ذی القعده است که 
با سالروز والدت حضرت معصومه )س( آغاز می شود و تا سالروز میالد امام رضا )ع( ادامه دارد.

وی افزود: این دهه مبارک یادآور بســیاری از نکته های متعالی و مفاهیم ارزشمند در دین مبین 
اسالم و فرصتی شایسته است که لطیف ترین عالیق، مهر و وفای بی همتای یک خواهر نسبت به 

مقام شامخ و واالی برادر خود را نشان می دهد.

 تدابیر ویژه برای تامین آب مورد نیاز آبیاری فضای سبز
 در منطقه 2

مدیر منطقه دو شهرداری اصفهان اظهار کرد: در ســال های اخیر، کشور با بحران جدی کمبود آب 
مواجه شده از این رو در منطقه دو شــهرداری جهت آبیاری عرصه های فضای سبز عمومی تدابیر 
ویژه ای اندیشیده شده است.کاووس حقانی افزود: از جمله تدابیر در نظر گرفته شده برای تامین 
آب مورد نیاز، افزایش تعداد تانکر در محل های فاقد لوله کشی فضای سبز، توسعه سیستم آبیاری 
قطره ای، افزایش تعداد نیرو جهت آبیاری عرصه های فضای ســبز، الیروبی رفیوژ و باغچه جهت 
افزایش نفوذ آب، ســاخت دو منبع ذخیره آب، خریداری پســاب و اتصال آن به شبکه آبرسانی 
فضای سبز منطقه و جایگزینی گیاهان با نیاز آبی کم بوده است.مدیر منطقه دو شهرداری اصفهان 
خاطرنشــان کرد: جهت افزایش ذخیره آبی منطقه دو، منبع جدیدی با ظرفیتی حدود ۳۵۰۰ متر 
مکعب در کنار منبع ژئو ممبران اول با هزینه ای بالغ بر هفت میلیارد ریال احداث شد و همزمان با روز 
درختکاری به بهره برداری رسید.وی افزود: با توجه به تکمیل ایستگاه پمپاژ تا پیش از آغاز تابستان، 
زمان بهره برداری کامل از خط انتقال آب از منبع ژئو ممبران جهت آبیاری عرصه های فضای سبز در 

روزهای آغازین تابستان پیش بینی شده است.
مدیر منطقه دو شــهرداری اصفهان تصریح کرد: حجم منبع ژئو ممبران حدود سه هزار و ۵۰۰ متر 
مکعب و پمپاژ آب آن از تصفیه خانه ۱۰۰ لیتر در ثانیه است که از تصفیه خانه فاضالب شاهین شهر 
به وسیله پمپ از لوله 4۰۰ اینچی آب وارد منبع ژئو ممبران می شــود و از طریق پمپاژ از این منبع، 
فضای ســبز مناطق دو و ۱۲ آبیاری می شود.وی افزود: از اســتخر ذخیره آب تا دانشگاه صنعتی 
هفت هزار و ۸۰۰ متر لوله گذاری با قطر ۲۰۰ میلی متر انجام شــده و از آن به فضای ســبز حاشیه 
جاده آزادگان، کوی پرتو، جنگل کاری ۳۰ هکتاری و ۱۰۰ هکتاری در منطقه دو انشعاباتی داده شده 
است.حقانی خاطرنشــان کرد: نقطه پایانی این اتصاالت، لوله میدان استقالل است که از آنجا به 
کلکتور خیابان امام خمینی)ره( وصل شده و در مواقع بحرانی در تامین آب شبکه آبرسانی فضای 
ســبز کمک می کند.مدیر منطقه دو شــهرداری اصفهان با بیان اینکه این منطقه یکی از مناطقی 
است که زمین های بایر و کشاورزی زیادی دارد و شهروندان ســاکن در این منطقه از ساماندهی 
نکردن مناسب یا رسیدگی آن گالیه هایی داشته اند، تصریح کرد: با توجه به اینکه کاربری زمین ها 
کشاورزی است، شهرداری مجاز به دیوارکشی و اجرای ماده ۱۱۰ قانون شهرداری ها نیست، با این 
حال در صورت ریخته شدن نخاله داخل زمین های مذکور، اقدام الزم از طریق شناسایی متخلفان 

و پاک سازی توسط شهرداری به عمل آمده است.

با مسئولان

اخبار

مسئول مرکز اردویی و راهیان نور سپاه 
صاحب الزمان )عج( مطرح کرد:

خدمت رسانی خادمان شهدا 
در گلستان

خبر ویژه

مســئول مرکز اردویــی و راهیان نور ســپاه 
صاحب الزمان )عج( اصفهان گفت: با شروع 
شیوع ویروس کرونا و لغو برنامه  اعزام های 
راهیان نور از استان ها به منطقه های عملیاتی 
جنوب و غرب کشور این سازمان با هماهنگی 
از سوی بنیاد شهید استان اصفهان و همکاری 
مسئول گلستان شــهدا طی برپایی طرحی 
با نام یادمان شــهدا برای ایجاد یک فضای 
جدید و بهتر در محوطه گلستان شهدا دست 
به کار شدند.عباس محمدی ادامه داد:  این 
طرح فرهنگی کــه تقریبا بیــش از یک ماه 
است که با شروع فعالیت ها در سطح شهر و 
برطرف شدن برخی محدودیت های کرونایی 
با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی محقق 
شده ،به همت  جوانان و با هدف ساماندهی 
فضــای فرهنگی گلســتان شــهدا و تکریم 
خانواده های شهدا ی عزیز و زائران گلستان هر 
عصر پنجشنبه به صورت مداوم تا پایان سال 
انجام خواهد گرفت.مســئول مرکز اردویی 
و راهیان نور ســپاه صاحب الزمــان )عج( 
اصفهان ادامه داد: اهــم فعالیت های انجام 
شده و صورت گرفته در این طرح به این شرح 
اســت: اجرای برنامه های فرهنگی و هنری 
در سطح گلستان، زیبا ســازی تمیزکاری و 
نظافت محیط گلستان شهدا به صورت مداوم، 
ضدعفونی کردن ســطح قبور وســطح های 
داخلی گلستان، پذیرایی بهداشتی از زائران، 
حمل افراد ســالخورده و کم توان و یا حمل 
و نقل مــادران و پدران شــهدایی که کهولت 
سن داشته با ویلچر، واکس زدن کفش ها، 
نگهداری کودکان در مهد کودک گلســتان و 
تاســیس پارک بازی واجــرای برنامه های 
هنری و فرهنگی برای این افراد و... .مسئول 
کمیته خادمان افــزود: می خواهیم محیط 
گلستان شهدا را به گونه ای آماده سازی کنیم 
تا همه  افراد جامعه از کوچک وبزرگ در این 
فضا احساس آرامش کنند واین محل مأمنی 

برای آرامش همگان باشد.

چهارباغ رنگ و بوی 
امام رضایی به خود 

گرفت
همزمان با شــروع دهــه کرامت 
خادمیاران آســتان قدس رضوی 
نورباران استان اصفهان با حضور 
در گذر چهارباغ با اجرای ســرود 
و صلوات خاصه امــام رضا)ع( و 
اهــدای گل، هدیــه و ژتــون غذا 
تبرکی حضرت به دختران و زنان 
نصف جهان؛ سالروز تولد حضرت 

معصومه)س( را گرامی داشتند.

وز عکس ر

عکس: صاحب نیوز

بر اساس مصوبه شــماره ۵/۳۰۸ مورخ ۹۹/۰۳/۱۷ شورای اسالمی شهر فالورجان این شــهرداری در نظر دارد فک های متحرک )سازه های 
تبلیغاتی( در سطح شهر را جهت نصب بنرهای تبلیغاتی طبق شرایط ذیل بر اساس قیمت کارشناسی به متقاضیان واجد شرایط به صورت اجاره به 

مدت یکسال شمسی واگذار نماید.
- قیمت پایه اجاره هر عدد سازه تبلیغاتی بر اساس قیمت کارشناسی ماهیانه مبلغ ۲/4۵۰/۰۰۰ ریال و جمعًا برای 4۰ عدد سازه تبلیغاتی ماهیانه مبلغ 

۹۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد که باالترین مبلغ پیشنهادی برنده مزایده خواهد بود.
- شرکت کنندگان باید آخرین قیمت پیشنهادی خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ ۹۹/۰4/۱۹ به دبیرخانه حراست شهرداری تحویل 

نمایند.
- کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
- جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتی www.falavarjan.ir مراجعه فرمائید.

آگهی مزایده

جواد نصری- شهردار فالورجانم الف:890254 
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برای اولین بار در کشور طراحی نســوز بدنه کوره  بلند به همت متخصصین و 
کارشناسان مدیریت نسوز در شــرکت ذوب  آهن اصفهان انجام گرفت. این 
تغییر طرح که پس از تغییر طــرح خنک  کننده های بدنه کــوره  بلند انجام 
گرفت، نشــان از توان باالی فنی و به  روز در مجموعه کارشناســی شــرکت 
اســت که می  تواند نوید بخش روزهای روشنی برای شــرکت باشد.مهدی 
نصیری، مدیر نسوز شرکت با اشــاره به موارد فوق، دستیابی به دانش فنی 
طراحی نسوز کوره های بلند را یک دستاورد بزرگ برای این شرکت دانست 
که تجربیات حاصــل از آن می  توانــد در تغییر طر ح  های آتی شــرکت نیز 
کمک کننده باشد.وی با اشــاره به تاثیر ذوب  آهن اصفهان به عنوان یکی از 
مهم ترین صنایع مادر کشور و همچنین اهمیت ایجاد اشتغال، بومی سازی 
و حمایت از صنایع وابســته که همواره یکی از اهداف اساسی شرکت است، 
اضافه کرد: این اقدام مهم در ذوب آهن اصفهان ،ایجاد خود باوری در دیگر 
صنایع وابسته را در پی داشت و برای اولین بار تولید نسوز بدنه کوره  بلند نیز 
توسط شرکت  های داخلی به صورت کامال بومی انجام شد.وی افزود: پس از 
ارزیابی و مذاکره با تولیدکنندگان داخلی با توجه به تجربیات گذشته،شرکت 
نســوز ایران برای تولیــد آجرهای بدنه کــوره  بلند اعالم آمادگــی کرد که با 
پشتیبانی و راهنمایی کارشناسان ذوب  آهن اصفهان موفق به تولید آجرهای 
بدنه کوره  بلند شد.نصیری با اشاره به موارد فوق مهم ترین وظیفه مدیران را 
ایجاد فضای امن و اعتماد به نیروهای جوان، انتقال دانش و تجربیات فنی، 
حمایت فکری و پشــتیبانی در لحظات سخت دانســت تا اعتماد به نفس 
الزم برای اقدامات بزرگ در مجموعه ایجاد شــود.وی، این دستاورد مهم را 
حاصل کاشــت بذر اعتماد در این مدیریت طی سال های گذشته دانست و 
افزود: اعتماد زمانی به وجود می  آید که پرسنل مدیرشان را در سخت ترین 
و پرتنش ترین لحظات کنار خود ببینند.نصیری، همکاری بخش های کوره  
بلند، امورفنی و برنامه ریزی تولید، آزمایشگاه مرکزی و خرید مواد مصرفی 
و همچنین پرســنل پرتالش و زحمتکش مدیریت نسوز در به ثمر نشستن 
این موفقیت را شایســته تقدیر دانســت و از حمایت های بی دریغ معاون 
بهره برداری قدردانی کرد. با توجه به اجرای نسوز چینی بوته کوره بلند توسط 
شرکت مهندسی و پویش ساخت ذوب آهن،مهندس امیر ایرانپور مدیرعامل 
این شــرکت نیز  گفت : بر اساس ماموریت تعریف شــده و تجربیات قبلی 
شرکت مهندسی و پویش ساخت ذوب آهن در تخریب و نسوز چینی کوره 
نورد 300 در ابتدای سال 98 و موفقیت آمیز بودن این عملیات،نسوز چینی 
کوره بلند به این شرکت واگذار شد.وی با اشاره به اینکه این پروژه در تاریخ 

مقرر انجام و تحویل شده است،احجام عملیات انجام شده را چنین برشمرد 
: اجرای خمیر کربنی کف بوته و فاصله بین بلوکــه های کربنی ، بلوک های 
گرافیتی و آجرها با بدنه کــوره و کوبیدن آنها و تراز کردن خمیرهای کف کوره 
)80٫000 کیلوگرم(، نصب و تنظیم بلوک های گرافیتی و تراز کردن سطح آنها 
)230٫000 کیلوگرم(، نصب و تنظیم بلوک های کربنی و تراز کردن سطح آنها 
)370٫000 کیلوگرم(، نصب و تنظیم آجرهای آلومینــی بوته با مالت کاری 
مورد نیاز و جرم ریزی بین آنها و بلوک های کربنی )300٫000 کیلوگرم(، نصب 
آجرهای مجرا به همراه اجرای جرم و مالت مورد نیــاز )40٫000 کیلوگرم(، 
اجرای آجر چینی بدنه از روی بلوک های کربنی تــا تکمیل آجر چینی بدنه 
)190٫000 کیلوگرم(، اجرای آجر چینی الیه محافظ بلوک های بوته )40٫000 
کیلوگرم(.نعمت  اللهی، سرپرست دفتر فنی مدیریت نسوز نیز در خصوص 
پروژه طراحی نســوز بدنه کوره بلند شــماره یک با ذکر این نکته که در طول 
فرآیند طراحی چندین بار مجبور به ایجاد تغییرات و طراحی مجدد به واسطه 
تغییر در طرح خنک کننده های بدنه کوره بلند شــدیم،حفظ ابعاد داخلی و 
ظرفیت کوره ، استفاده از آجر با مارک استاندارد، لحاظ کردن کلیه نکات فنی 
و اجرایی، برآورد دقیق مقدار نسوز مورد نیاز، تهیه نقشه های کامل اجرایی 
و نقشه قطعات نسوز جهت سفارش خرید را از مهم ترین چالش های پیش 
رو در پروژه فوق دانست.وی اظهار کرد: این دستاورد مهم باعث ایجاد اعتماد 
به نفس و خودباوری در مجموعه برای تعمیرات پیشروی کوره بلندها شده 
است. سرپرســت دفترفنی مدیریت نسوز طراحی نســوز بدنه کوره  بلند را 
حاصل ســال ها تجربه طراحی نســوز برای دیگر تجهیزات کارخانه و نتیجه 
همکاری صمیمانه مدیران و افراد باتجربه بــا مجموعه دفتر فنی مدیریت 
نسوز دانست.همچنین معینی سرپرست تعمیرات نسوز ناحیه چدن نظارت 
بر تولید نســوز بدنه و بوته کوره  بلند را در جهت اطمینان از کیفیت تولید مواد 
نسوز از موارد مهم پیش از آغاز تعمیرات دانست و با اشاره به چندین مرحله 
بازدید از شرکت تولید کننده و نظارت بر فرآیند تولید بلوک  های کربنی حین 
تولید سفارش ذوب  آهن توسط کارشناسان بخش های مرتبط را بی سابقه 
خواند.در ادامه لسانی، مهندس تعمیرات نسوز کوره بلند در خصوص عملیات 
نســوز کاری کوره بلند و نتایج حاصل از آن،   اجرای این عملیات با باالترین 
دقت و رعایت کلیه اســتانداردها در کمترین زمان ممکن را دیگر اقدام مهم 
در این زمینه برشــمرد و اضافه کرد: انجام این حجــم از تعمیرات در زمان 
کوتاه بدون حتی کوچک ترین حادثه، اتمام موفقیت آمیز آن را شــیرین تر 

کرده است.

مدیر خرید و حمل مواد اولیه فوالد مبارکه اصفهان درخصوص مسائل مطرح شده 
در جلسه قیمت گذاری زنجیره فوالد اظهار کرد: در این جلسه تغییری در ضرایب 
قیمتی صورت نگرفت؛ اما انتظار فوالدی ها بر این است که قیمت گذاری زنجیره 
فوالد بدون مصلحت اندیشــی و جانب داری انجام شده و تصمیمات کارشناسی 
فصل الخطاب تعیین قیمت شــود.رضا حیدری با بیان این مطلب افزود: در این 
جلسه فوالدســازان بر این موضوع تاکید کردند که باید با احتساب هزینه سرمایه 
گذاری در هرکدام از واحدهای موجود در زنجیره سود به صورت عادالنه تقسیم و 
قیمت گذاری بر همین مبنا انجام شود؛ اما واحدهای معدنی بر این موضوع تاکید 
دارند که باید قیمت های کنسانتره و گندله را به قیمت جهانی رساند.وی در ادامه به 
عدم حضور برخی از شرکت های فوالدی در جلسه اشاره کرد و گفت: متاسفانه در 
این جلسه بسیاری از واحدهای فوالدی همچون فوالد خوزستان، فوالد خراسان 
و فوالد هرمزگان دعوت نشده بودند و این در حالی بود که همه واحدهای معدنی 
در جلسه قیمت گذاری حضور داشتند؛ با این وجود شرکت فوالد مبارکه اصفهان 
مواضع شرکت های فوالدی را به صورت کامل ارائه و اعالم آمادگی کرد که اگر تیم 
کارشناسی شرکت های معدنی عالقه مند باشد تا بررسی های کارشناسی را مورد 
مطالعه قرار دهد، فوالد مبارکه نیز حاضر اســت تمام بررسی های کارشناسی را به 
رویت ایشــان برســاند و در صورت نیاز اصالحات مد نظر را در آن انجام دهد.وی 
افزود: در نهایت معاونت معدنی وزارت صمت تصمیــم گرفت که کارگروه 5 نفره 
تشکیل شود و این کارگروه قیمت نهایی کنسانتره وگندله در سال 99 را مشخص 
کند.مدیر خرید و حمل مواد اولیه فوالد مبارکه اصفهان گفت: فوالدی ها انتظار دارند 

که افراد خبره و صاحب صالحیت و غیر ذی نفع در این کارگروه عضو باشند.به گفته 
وی، قرار است این اعضا توسط آقای اسماعیلی معاون امور معادن و صنایع معدنی 
وزارت صمت انتخاب شــوند.وی همچنین تاکید کرد: انتظاری که فوالدسازها از 
مجموعه وزارت صمت دارند این است که بدون هرگونه جانب داری  افرادی که در 
این حوزه متخصص هستند دعوت شده و بدون هرگونه مصلحت اندیشی صرفا 
بر اساس تحلیل های فنی و کارشناسی قیمت گذاری انجام شود. در واقع هرگونه 
مصلحت اندیشی از سوی معاونت معدنی وزارت صمت، قطعا بر مصرف کنندگان 
نهایی محصوالت فوالدی یعنی مردم تاثیر گذار خواهد بود.به گفته حیدری، بررسی 
های فنی و کارشناسی که توسط حسابرسان مورد اعتماد کشور قرار گرفته نشان 
می دهد، امسال هرگونه افزایش قیمت کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی مورد قبول 
و واقعی نیست و نباید افزایش پیدا کند.وی به حضور دکتر آقا محمدی رییس گروه 
اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز اشاره 
داشت و گفت: ایشان تاکید ویژه داشتند که تصمیمات کارشناسی فصل الخطاب 
تصمیم گیــری باشــد و امیدواریم که رهنمود ایشــان عملیاتی شــود و هرگونه 
مصلحت اندیشــی در قیمت گذاری اعمال نشود.گفتنی اســت؛در جلسه قیمت 
گذاری زنجیره فوالد که در محل وزارت صمت برگزار شــد، انجمن فوالد، انجمن 
سنگ آهن، خانه معدن و کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران، دکتر آقامحمدی 
رییس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری و عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نظام و محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 

نیز حضور داشتند.

رییس اداره راه و شهرســازی شهرستان لنجان ضمن تشــریح اقدامات این 
اداره در حوزه های مختلف کاری ) مسکن و ساختمان، امالک و حقوقی، راه و 
شهرسازی( از 76 واحد مسکونی تکمیل شده و آماده واگذاری به متقاضیان در 

قالب طرح اقدام ملی شهر سده لنجان خبر داد.
به گزارش پایگاه خبــری وزارت راه و شهرســازی، شهرســتان لنجان در 35 
کیلومتری جنوب غربی شهر اصفهان و با جمعیت بیش از 265 هزار نفر، دارای  9 
شهر و بیش از 40 روستاست. این شهرستان دارای 3 بخش مرکزی، باغبهادران 
و فوالد شهر بوده که وجود صنایع مهم، قومیت های متفاوت و رودخانه به طول 60 

کیلومتر در این شهرستان، آن را به یک ایران کوچک شبیه کرده است. 
عزت ا... یســلیانی، رییس اداره راه و شهرسازی شهرستان لنجان در خصوص 
اقدامات شاخص این اداره در حوزه راه ســازی بیان کرد: پل دوم غدیر که یکی 
از حساس ترین نقاط استان اصفهان محسوب می شود مورد بهره برداری قرار 
گرفت. این اقدام موجب کاهش تصادفات و رفع گره ترافیکی در منطقه شــده 
است. همچنین باند دوم محور ورنامخواست-سفیددشت به طول 20 کیلومتر 
احداث شــد و به تبع آن حوادث رانندگی در این محور که یکی از پرحادثه ترین 

محورهای شریانی استان بود، به طور قابل توجهی کاهش یافت. 
وی افزود: از دیگر پروژه های اولویت دار راه ســازی این شهرســتان می توان به 
پروژه تقاطع غیرهمســط چرمهین-زمان آباد با پیشــرفت فیزیکی 80 درصد، 
پروژه خروجی چرمهین به سمت زرین شهر با پیشرفت 90 درصد، پروژه روگذر 

مدیسه-شورجه با پیشرفت 60 درصد، پروژه احداث تقاطع غیرهمسطح گردنه 
رخ با پیشرف 40 درصد، و بهره برداری از پروژه احداث باند دوم محور روستایی 
ا... آباد به طول 2/2 کیلومتر اشاره کرد. رییس اداره راه و شهرسازی شهرستان 
لنجان بابیان اینکه 76 واحد مســکونی، تکمیل و آماده واگذاری به متقاضیان 
در قالب اقدام ملی مسکن شهر سده لنجان است، تشریح کرد: 200 پالک زمین 
جهت ساخت 400 واحد منزل مســکونی و 7000 متر مربع زمین جهت ساخت 
150 واحد مسکونی در زرین شــهر، جهت طرح اقدام ملی مسکن اختصاص 
یافته اســت. وی با اشــاره به اینکه 12 هکتار از اراضی دولتی، با همت و تالش 
عوامل یگان حفاظت از اراضی رفع تصرف شده است، عنوان کرد: اختصاص 30 
هزار مترمربع زمین جهت احداث مجتمع خدماتی بین راهی در شهر زاینده رود، 
تعیین تکلیف اراضی تصرفی در شهرهای زیر  25 هزار نفر، تملک اراضی داخل 
حریم شــهر به میزان 15 هکتار، تغییر نمایندگی 150 هکتار از اراضی ملی به نام 
دولت به نمایندگی سازمان ملی زمین و مسکن به منظور طرح های گردشگری 
و اخذ 200 سند تک برگ به نام دولت به نمایندگی سازمان ملی زمین و مسکن 
از جمله اقدامات این اداره در حوزه امالک وحقوقی بوده اســت. یســلیانی در 
پایان گفت: 8 شهر از این شهرســتان دارای بافت فرسوده مصوب است که در 
سال گذشته جهت احیای بافت فرســوده، 300 تن قیر به شهرداری زرین شهر 
 و 200تن قیــر نیز به شــهرداری ورنامخواســت به صورت رایــگان اختصاص 

داده شده است.

مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق اصفهان گفت: افزایش مصرف برق در 
روزهای اخیر باعث شد تا نیروگاه گازی هسا نیز وارد مدار تولید شبکه سراسری 
برق شود تا به تامین انرژی مورد نیاز تعدادی از مناطق کمک کند.نیروگاه گازی 
هسا واقع در منطقه شمال اصفهان و شرق شاهین شهر، یکی از نیروگاه های 
ایران و زیرمجموعه شرکت مدیریت تولید برق اصفهان از نوع گازی با سه واحد 
29 مگاواتی است.سعید محسنی افزود: به طور معمول از نیروگاه هسا در فصل 
تابستان و با افزایش میزان مصرف برق و نیاز بیشتر به انرژی استفاده می شود 
که واحد شماره یک آن واحد مدار تولید شد.وی خاطرنشان کرد: این واحد با 
تالش متخصصان داخلی در انجام عملیات بازسازی پره ها و تعمیر اساسی فری 
توربین مورد بهره برداری قرار گرفت.مدیر بهره برداری نیروگاه گازی هسا نیز گفت: 
در زمان حاضر از سه واحد 29 مگاواتی این نیروگاه، 2 واحد قابل بهره برداری است 
که یکی از آنها از حدود یک ماه پیش وارد مدار تولید شد و واحد دیگر با توجه به 
شدت مصرف برق به مدار تولید برق پیوست.مجید دایی کریم زاده با بیان اینکه 
سه واحد گازی این نیروگاه سال 56 از یک شرکت خارجی وارد اصفهان شد، 
افزود: این نیروگاه در سال 69 توسط متخصصان داخلی به بهره برداری رسید و به 
شبکه برق   متصل شد؛ اما به دلیل نبود برخی قطعات مورد نیاز یکی از واحدهای 
29 مگاواتی آن از مدار خارج شد.وی با بیان اینکه 2 واحد دیگر این نیروگاه 

بیشتر در فصل تابستان و هنگام پیک مصرف برق وارد مدار تولید می شوند، 
تصریح کرد: انرژی تولیدی این نیروگاه بیشتر برق مناطقی مانند شاهین شهر 
و نواحی صنعتی اطراف آن را تامین می کند.دایی کریم زاده با اشاره به اینکه در 
برخی موارد از این نیروگاه در فصل زمستان نیز استفاده می شود، توضیح داد: با 
توجه به اینکه امکان راه اندازی واحدهای این نیروگاه با گازوییل نیز وجود دارد 
در فصل زمستان و سرمای شدید که مصرف گاز در کشور بسیار زیاد می شود 
در صورت لزوم  از نیروگاه هسا نیز استفاده خواهد شد.وی خاطرنشان کرد: 
نیروگاه هسا تابستان و حدود 10 روز از زمستان پارسال وارد مدار تولید برق کشور 
شد.مدیر بهره برداری نیروگاه هسا گفت: واحد شماره یک، پس از انجام عملیات 
بازسازی پره های فری توربین و تعمیرات مجموعه فری توربین با موفقیت در 
مدار تولید قرار گرفت.گرم  شدن هوا و لزوم شست  و شوهای مکرر برای مقابله 
با ویروس کرونا، میزان مصرف برق را در کشور به طور بی سابقه ای افزایش داده 
به طوری که تا پایان بهار امسال رکورد 57 هزار مگاوات در مصرف به ثبت رسیده 
که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 10 هزار مگاوات افزایش داشته و  در 
همین مدت میزان مصرف برق مشترکان اصفهانی نیز 10 درصد ارتقا یافته است.

استان اصفهان دارای نیروگاه های اصفهان، شهید منتظری، کاشان، زواره، جنوب 
اصفهان و هساست.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با اشاره به انعقاد قرار 
داد سرمایه گذاری  میان شرکت آبفا و ذوب آهن اصفهان اعالم کرد: با 
سرمایه گذاری شرکت ذوب آهن مقررشد توسعه شبکه فاضالب فوالدشهر 
و ایمان شهر به همراه ارتقا و توسعه تصفیه خانه فاضالب فوالدشهربا هدف 
انتقال پساب به شرکت ذوب آهن تا سال 1400 عملیاتی شود.هاشم امینی 
اعالم کرد: با سرمایه گذاری 210 میلیارد تومانی شرکت ذوب آهن،  95 
کیلومتر شبکه فاضالب  در شهرهای فوالدشهر و ایمانشهر اجرا  می شود و 
فاز توسعه ای تصفیه خانه  فوالدشهر نیز  در دستور کار قرار می گیرد. وی با 
بیان اینکه در ازای اجرای شبکه فاضالب در شهرهای فوالدشهر و ایمانشهر  
و توسعه تصفیه خانه فاضالب فوالدشهر، پساب  این تصفیه خانه دریک  
دوره 20 ساله در اختیار شرکت ذوب آهن قرار می گیرد، خاطرنشان ساخت: 
با انعقاد این قرارداد 125 میلیون مترمکعب پساب طی این دوره، در اختیار 
شرکت ذوب آهن برای رفع نیاز آبی قرار می گیرد.رییس هیئت مدیره شرکت 
آبفای استان اصفهان اعالم کرد: این عملیات در راستای حفاظت و صیانت از 
محیط زیست انجام می شود و در نتیجه آن، معادل همین مقدار، برداشت 
ذوب آهن اصفهان از آب رودخانه زاینده رود، کاسته خواهد شد. امینی 
افزود: هم اکنون با سرمایه گذاری شرکت ذوب آهن،  مدول 100 هزار نفری 
تصفیه خانه فاضالب فوالدشهر  در حال احداث است که به پیشرفت فیزیکی 

50 درصدی رسیده و پیش بینی می شود پروژه انتقال پساب از این تصفیه 
خانه به شرکت ذوب آهن  در سال 1400 کلید بخورد.وی با اشاره به الحاقی 
قرارداد بیان داشت: بر اساس الحاقی قرارداد، با هدف بهره مندی روستاییان 
از خدمات شبکه فاضالب در 11 روستای فالوجان، در ازای 93 کیلومتر اجرای 
شبکه فاضالب حدود 46 میلیون مترمکعب پساب طی یک دوره 20 ساله در 
اختیار شرکت ذوب آهن قرار می گیرد و این پروژه با سرمایه گذاری 91 میلیارد 
تومانی عملیاتی می شود.امینی عنوان کرد: تصفیه خانه فاضالب فوالدشهر در 
سال 51 با یک مدول 50 هزار نفری به روش تصفیه برکه تثبیت راه اندازی شد 
و در حال حاضر مدول دوم آن با ظرفیت 100 هزار نفری به روش لجن فعال با 
حذف ازت و فسفر در دستور کار قرار دارد. وی اعالم کرد: پیش بینی می شود 
با بهره برداری از  مدول دوم تصفیه خانه فاضالب فوالدشهر 15 هزار مترمکعب 
پساب در شبانه روز، معادل 180 لیتر در ثانیه تولید و به شرکت ذوب آهن 
اصفهان منتقل شود،  این درحالیست که اجرای  مدول سوم این  تصفیه خانه  
با همین مشخصات در آینده نزدیک در دستور کار قرار می گیرد.مدیرعامل 
شرکت آبفای استان اصفهان با اشاره به میزان تولید پساب در تصفیه خانه 
فاضالب فوالدشهر تصریح کرد: در حال حاضر به طور میانگین 170 لیتر در 
ثانیه، پساب تصفیه خانه فاضالب فوالدشهر تولید می شود که حدود 100 لیتر 

آن در اختیار شهرداری برای آبیاری فضای سبز قرار می گیرد.      

برای اولین بار در کشور صورت گرفت؛

طراحی و اجرای نسوز بدنه کوره بلند در ذوب آهن اصفهان

مدیر خرید و حمل مواد اولیه فوالد مبارکه اصفهان :

تصمیمات کارشناسی، فصل الخطاب قیمت گذاری باشد

تشریح اقدامات اداره راه و شهرسازی شهرستان لنجان؛

رفع گره ترافیکی با احداث پل دوم استراتژیک غدیر لنجان

مدیر عامل شرکت تولید نیروی برق اصفهان:
افزایش مصرف برق در اصفهان، نیروگاه گازی هسا را وارد مدار تولید کرد

با سرمایه گذاری210 میلیارد تومانی  شرکت ذوب آهن اصفهان صورت می گیرد؛

توسعه شبکه فاضالب و ارتقای تصفیه خانه فاضالب فوالدشهر

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