
روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
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14  آوریل  2021
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8 صفحه
قیمت: 1000 تومان

فرا رسیدن ماه مهمانی خدا مبارک باد

رییس اتاق اصناف اصفهان:

بانک ها، چک های 
 مغازه های بسته را 

برگشت می زنند

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

با تعطیلی نصفه نیمه و 
تعارفات، موج سرکش 
کرونا فروکش نمی کند

3

5

6

 توسعه انرژی 
خورشیدی در 

اصفهان ضروری 
است

بر تجمعات 
پارک ها و سطح 
شهرها، نظارت 

شود 54

  آغاز رقابت های مرحله گروهی 
باشگاهی قاره کهن؛

 نایب قهرمان آسیا 
وارد می شود

آگهی مزایده عمومی

داود بحیرایی- شهردار بهارستان  م الف:1119322

شهرداری بهارستان در نظر دارد با اســتناد به مجوز شماره 1617/ش ب شورای محترم اسالمی شهر بهارستان به شــرح جدول زیر نسبت به برگزاری مزایده های 
عمومی اقدام نماید:

آگهی برگزاری مناقصه عمومی 

     نام روزنامه: زاینده رود

    تاريخ انتشار: 25 /1400/01

شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عمليات اجرايی به شرح زير را از طريق مناقصه 
عمومی به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد .

صدای صنعِت بدون سرمایه گذار اصفهان را بشنوید؛

بی آبی، بی انگیزگی، بیکاری!
3

نشسِت نصف جهان
وقتی رییس جمهور برای اصفهان وقت ندارد؛

5 8

برگزاری دومین جلسه ستاد 
مدیریت کرونای شرکت 

 آبفای استان اصفهان
 در سال 1400 

7

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند 
شهرداری اصفهان:

 8 پروژه توسعه در حوزه
  پسماند تا خردادماه

 1400 بهره برداری می شود 

سنا
: ای

س
عک

محل تامين موضوع مناقصهشماره مناقصه
مبلغ تضمين )ريال (مبلغ برآورد )ريال(اعتبار

400-1-35/5
عملیات بهره برداری شبکه 
فاضالب منطقه  اردستان

2.690.175.255134.508.000جاری

400-1-36/3
عملیات شستشو و الیروبی، تعمیر و تعویض، 
ویدئومتری )CCTV( در مدار بهره برداری 

شبکه های فاضالب منطقه  4  اصفهان
11.495.618.850434.868.000جاری

400-1-37/3
عملیات شستشو و الیروبی، تعمیر و تعویض، 
ویدئومتری )CCTV( در مدار بهره برداری 

شبکه های فاضالب منطقه  فوالدشهر
11.015.195.850420.455.000جاری

400-1-38/3
عملیات نصب و اصالح انشعابات 
فاضالب در منطقه 6 شهر اصفهان 

4.065.773.575203.288.000جاری

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه معامالت شرکت اتاق292 : تاساعت : 15:00 روز 
شنبه به تاریخ 1400/02/11

تاريخ گشايش اسناد مناقصه : از ساعت 08:00 صبح روز یکشنبه به تاریخ 
1400/02/12

دريافت اسناد : سايت اينترنتی
WWW.abfaesfaha.ir شركت آب و فاضالب استان اصفهان

WWW.iets.mporg.ir پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گويا:  36680030-8- 031

)  داخلی 384  (

نوبت اول
شركت آب و فاضالب 

استان اصفهان 

نوبت دوم

میزان سپرده شرکت در مزایده )ریال(قیمت پایه اجاره ماهیانهمدت اجارهموضوع مورد مزایده

اجاره یک باب واحد تجاری واقع در خیابان 
ولی عصر جنوبی نبش گذر رحمت

123/000/00013/800/000 سال

اجاره اتاق تایپ و تکثیر ساختمان 
شهرداری بهارستان

27/000/0009/240/000 سال

1- متقاضیان می توانند از روز چهارشنبه مورخ 1400/01/18 تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1400/02/01 جهت دریافت اسناد مزایده به امور قراردادهای 
شهرداری بهارستان مراجعه نمایند. 

2- آخرین مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه محرمانه واحد حراست شهرداری روز شنبه مورخ 1400/02/11 می باشد.
3- زمان بازگشایی پیشنهادات روز یکشنبه مورخ 1400/02/12 راس ساعت 14:30 بعد از ظهر در محل شهرداری بهارستان صورت می پذیرد.

4- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات رسیده مختار است.
5- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده درج گردیده است.
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ایرنا نوشــت:یک روزنامه آمریکایی عنوان کرد کــه اقدامات و حمالت 
خرابکارانه رژیم صهیونیستی علیه ایران ممکن است فرآیند دیپلماسی 
در پیش گرفته شده توسط دولت »جو بایدن« در قبال برجام و جمهوری 

اسالمی ایران را در معرض خطر قرار دهد.
روزنامه واشنگتن پســت در این گزارش عنوان کرد: مقامات دولت جو 
بایدن اعالم کرده اند که فرآیند احیای توافق هسته ای با ایران طوالنی و 
پیچیده خواهد بود. این موضوع با تالش اخیر اسراییل برای خرابکاری 
در تاسیسات هســته ای ایران همزمان شــده که ممکن است در روند 

دیپلماسی واشنگتن در قبال برجام تاثیرگذار باشد.
اینکه خرابکاری اخیر در سایت غنی ســازی نطنز چه میزان خسارت به 
بار آورده، هنوز مشخص نیست.آژانس اطالعاتی موساد به یکی از رسانه 
های اسراییل اعالم کرده که مسئول این حمله خرابکارانه بوده و همزمان 
مقامات واشنگتن نیز به سرعت آشــکارا اعالم کردند که آمریکا در این 
حمله خرابکارانه، مداخله ای نداشته اســت.این واکنش ها همزمان با 
دیدار لوید آســتین، وزیر دفاع آمریکا با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر 
رژیم صهیونیستی در سرزمین های اشــغالی بوده است. نتانیاهو بارها 
مخالفت خود را با هرگونه بازگشت آمریکا به برجام اعالم کرده و می توان 

یکسری اقدامات اخیر اسراییل را به عنوان تالشی برای سخت تر شدن 
مسئله بازگشت آمریکا به توافق هسته ای با ایران دانست. در این میان 
در بحبوحه مذاکرات هسته ای چندجانبه در وین ، حمله دیگری از سوی 
اسراییل به یک کشــتی ایرانی در دریای سرخ گزارش شد.رویدادهایی 
اخیر نشان از متفاوت بودن منافع آمریکا و اسراییل در قبال  مسئله ایران 
داشته است.از دیدگاه اسراییل، مناقشه دائمی با تهران امری مشخص 
و مسلم بوده اما آمریکا به تازگی توانسته با ایران بر سر مسائل مرتبط با 
برجام به نقاط مشترکی برسد. اگر دولت بایدن بتواند برجام را احیا کند، 
در خارج کردن تجهیزات و نیروهای نظامــی اش از خاورمیانه آزادانه تر 
عمل خواهد کرد و به دنبال آن می تواند بر رسیدگی به چالش فزاینده از 
سوی چین متمرکز شود.تا چند روز پیش به نظر می رسید که ابتکارعمل 
آمریکا مرتبط با برجام رو به پیشرفت بوده است. تمامی طرف های برجام 
از جمله اروپایی ها مذاکره اخیر وین را  سازنده توصیف کرده و ایران نیز 
حسن نیت خود را با آزاد کردن یک کشتی کره جنوبی نشان داد.جو بایدن 
در این مقطع زمانی فضا و امکان زیادی در فشار آوردن به نتانیاهو برای 
خویشتنداری در قبال ایران ندارد اگرچه وی باید در این راستا تالش کند. 
همزمان رییس جمهوری آمریکا باید بر راهبرد دیپلماتیک خود در قبال 

احیای برجام پافشاری کند و امیدوار باشد ایران میان اسراییل و ایاالت 
متحده آمریکا تمایز قائل شود.

گفتنی است؛ یک مقام ارشــد دولت »جو بایدن« اعالم کرده که ایاالت 
متحده هیچ نقشــی )در این حادثه( ندارد و ما چیزی برای افزودن به 

گمانه زنی ها درباره دالیل این حادثه نداریم.
پیش تر »فردریک دال« ســخنگوی آژانس بین المللی انرژی اتمی در 
واکنش به حادثه روز یکشنبه در نطنز به خبرگزاری روسی »تاس« گفت 
که آژانس در ارتباط با این حادثه با مقام های جمهوری اسالمی ایران در 

تماس است.
وی در واکنش به این حادثه گفت:  »ما از گزارش های اخیر رسانه ها درباره 
حادثه نطنز اطالع  داریم و در خصــوص این گزارش ها با مقام های ایران 

در تماس است«.
اتحادیه اروپا هم با گذشت یک روز از رسانه ای شدن حادثه در تاسیسات 
غنی سازی نطنز، درباره این مسئله موضع گیری کرد. اتحادیه اروپا اعالم 
کرد که این نهاد اروپایی »با نگرانی« در حال دنبال کردن حادثه در نطنز 
اســت و بدون نام بردن از عامل یا عوامل حادثه تصریح کرد: »حادثه در 

تاسیسات نطنز شاید یک اقدام خرابکارانه باشد«.

توصیه جعفرزاده به الریجانی: 

اگر »رییسی« در انتخابات شرکت کرد، نیا!
یک نماینده سابق مجلس شورای اسالمی گفت: به الریجانی توصیه می کنم اگر رییسی در انتخابات شرکت 
کرد، او نیاید.غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی درباره گمانه زنی های مطرح شده مبنی بر این که گفته می شود 
با حضور سید ابراهیم رییسی در انتخابات ریاست جمهوری، علی الریجانی که صحبت حضور او هم در این 
دوره از انتخابات مطرح است، نخواهد آمد، گفت: توصیه من به آقای الریجانی این است اگر آقای رییسی 
در انتخابات شرکت کرد، در انتخابات شرکت نکند.این نماینده سابق مجلس شورای اسالمی خاطر نشان 
کرد: امروز شما به شرایط کشور نگاه کنید؛ آقای رییسی با یک فرد صحبت می کند و صداوسیما یک ساعت 
برنامه درباره آن پخش می کند، به یک شعبه می رود درباره اش اخبار منتشر می کنند، معتقدم صدا و سیما 
شده است، آقای رییســی!وی تاکید کرد: با چنین روندی که در پیش گرفته شده این امر برای مردم جا 
افتاده است که اگر آقای رییسی در انتخابات ثبت نام هم نکند رییس جمهور است، بنابراین با وجود چنین 
شرایطی، به هرشخصی که قصد شرکت در انتخابات ریاست جمهوری را دارد توصیه می کنم شرکت نکند.

موضع سردار جوانی، موضع مجموعه سپاه است
نماینده ولی فقیه در ســپاه با بیان اینکه مواضع معاون سیاسی سپاه موضع مجموعه سپاه است، 
تصریح کرد: در مسائل سیاسی هماهنگی خوبی در ســپاه وجود دارد.حجت االسالم والمسلمین 
دکتر عبدا... حاجی صادقی در جمع تعدادی از مسئوالن سیاسی نیروهای مسلح با بیان اینکه سپاه 
با هماهنگی و انسجام داخلی نسبت به تحرکات دشمن عمل می کند، افزود: سپاه همچون گذشته 
در دفاع از انقالب با بصیرت و آگاهی و محور قرار دادن رهنمودهای رهبر معظم انقالب برای تحقق 
حضور حداکثری و شــوق انگیز مردم در انتخابات تالش خواهد کرد. نماینده ولی فقیه در سپاه در 
ادامه با بیان اینکه مواضع معاون سیاسی سپاه موضع مجموعه سپاه است، تصریح کرد: در مسائل 
سیاسی هماهنگی خوبی در سپاه وجود دارد و آنچه که معاون سیاسی اعالم می کند، همان چیزی 

است که مجموعه سپاه و نمایندگی ولی فقیه به عنوان متولی این امر درباره آن اتفاق نظر دارند.

گفت وگوی نماینده »ظریف« با وزیر خارجه افغانستان
نماینده ویژه وزیر امور خارجه کشورمان با وزیر امور خارجه افغانستان در خصوص آخرین تحوالت 
این کشــور به ویژه روند مذاکرات صلح بین االفغانی و نشست استانبول رایزنی کرد.محمد ابراهیم 
طاهریان در ادامه رایزنی ها با مقامات کشــور افغانســتان با محمدحنیف اتمر، وزیر امور خارجه 
افغانستان تلفنی گفت وگو کرد.در این گفت وگوی تلفنی، دو طرف در خصوص آخرین اوضاع جاری 
افغانستان به ویژه روند مذاکرات صلح بین االفغانی و نشست استانبول رایزنی کردند و نماینده ویژه 
وزیر امور خارجه کشورمان بر حمایت همه جانبه تهران از تالش ها در راستای تحقق صلح و ثبات پایدار 
افغانستان تاکید کرد.طاهریان همچنین در گفت وگو با دکتر عبدا... عبدا... رییس شورای مصالحه 

ملی، درباره آخرین تحوالت افغانستان و روند جاری مذاکرات تبادل نظر کرد.

مگر حضرت علی )ع( در زمان حکومت به دادگاه نرفت؟
یک فعال سیاســی اصولگرا گفت: اینکه رییس جمهوری، رییس مجلس یا حتی رییس قوه قضاییه مورد 
شکایت قرار بگیرد نقطه ضعف نیست و اتفاقا یکی از نقاط بالندگی نظام اسالمی است. مسئله مهم این است 
که ان شاءا... قضاوت عادالنه صورت بگیرد و حقی از کسی ضایع نشود.  منصور حقیقت پور که سابقه نمایندگی 
مجلس را نیز دارد، در گفت وگویی ارائه درخواست برخورد قضایی با روحانی را از جمله ابزاهای مجلس می داند. 
وی می گوید: »اینکه نتیجه برخورد قضایی یعنی طرح موضوع در محاکم چیست، معلوم نیست اما مذهب 
حقه شیعه و حکومت اسالمی این فضا را ایجاد می کند که چنین برخوردی صورت بگیرد. مگر از حضرت علی 

)ع( در زمان حکومت ایشان شکایت نشد و در دادگاه ننشست؟«

سیاستکافه سیاست

تحلیل رسانه های خارجی از اقدام تروریستی در نطنز؛

اسراییل علیه برجام

ارجاع پرونده »کودتا در اردن« به دادستان کل این کشور
منابع اردنی از ارجاع پرونده تالش برای کودتا علیه طبقه حاکم به دادستانی کل این کشور خبر دادند.

شبکه »المملکه« اردن به نقل از یک منبع اعالم کرد که مقامات این کشور پرونده »فتنه« در اردن را 
به دادستانی کل این کشور ارجاع داده اند.طبق گفته این منبع، پرونده تالش برای کودتا در اردن برای 
تکمیل الزامات قانونی و تحقیقات در پرونده درباره تمامی افراد درگیر در آن به دادستانی کل ارجاع 
داده شده است.شــبکه المملکه، درباره پرونده حمزه بن حسین، برادر ناتنی عبدا... دوم و ولیعهد 
سابق این کشور نیز اعالم کرد که »مسئله شاهزاده حمزه در چارچوب خانواده هاشمی حل و فصل 
خواهد شد.«شنبه هفته گذشته اخباری از کودتای نافرجام در اردن و بازداشت شماری از نزدیکان 
حمزه بن الحسین، ولیعهد ســابق اردن منتشر شد. پس از آن شــاهزاده حمزه از تجدید بیعت با 
پادشاه اردن خبر داد.رسانه های اردنی، یکشنبه شب تصاویری از پادشاه اردن و شاهزاده حمزه در 

کنار دیگر اعضای خاندان حاکم بر این کشور را پخش کردند.

بایدن، نخستین وزیر زن ارتش آمریکا را معرفی می کند
کاخ سفید اعالم کرده است که رییس جمهور ایاالت متحده قصد دارد یک مقام باتجربه پنتاگون را به 
عنوان نخستین وزیر زن ارتش این کشور معرفی کند.به نقل از پایگاه اطالع رسانی کنگره، کاخ سفید 
اعالم کرد: جو بایدن، رییس جمهور آمریکا قصد دارد کریستین وورموث، مقام باتجربه پنتاگون را به 
عنوان وزیر ارتش معرفی کند.بر اساس این گزارش، اگر مجلس سنا صالحیت وورموث را تایید کند، 
او نخستین وزیر زن ارتش ایاالت متحده خواهد شد.لیود آســتین، وزیر دفاع آمریکا در بیانیه ای 
اعالم کرد: کریستین یک میهن پرست واقعی و با تجربه حرفه ای در زمینه خدمت به آمریکا و امنیت 
ملی ماست. شکی ندارم که اگر صالحیتش تایید شود، او سربازان ما را به خوبی هدایت خواهد کرد.

 واکنش »نیکی هیلی« به نامزدی اش در انتخابات 
ریاست جمهوری 2024

ســفیر ســابق ایاالت متحده در ســازمان ملل بر این باور اســت که اگر دونالد ترامپ بخواهد در 
رقابت های ریاست جمهوری ۲۰۲۴ شرکت کند، او دیگر در این رقابت شرکت نخواهد کرد.

نیکی هیلی، سفیر ســابق ایاالت متحده در ســازمان ملل گفت: اگر دونالد ترامپ رییس جمهور 
پیشین آمریکا برای شــرکت در رقابت های ریاســت جمهوری ۲۰۲۴ مصمم باشد، من دیگر در 
این رقابت شــرکت نخواهم کرد.بر اساس این گزارش، هیلی که فرماندار ســابق ایالت کارولینای 
جنوبی بوده و یکــی از نامزدهای احتمالــی حزب جمهوری خــواه در انتخابات ۲۰۲۴ به شــمار 
 می رود، افزود: اگــر ترامپ بخواهد بــرای ورود مجدد به کاخ ســفید نامزد شــود، از او حمایت

 خواهم کرد.
البته روابط هیلی و ترامپ پس از انتخابات جنجالی نوامبر ۲۰۲۰ و یورش طرفداران افراطی ترامپ 

به ساختمان کنگره به شدت تیره و تار شده است.

چک سفید روسیه به پاکستان
یک مقام پاکستانی از پیشنهاد »چک ســفید« مسکو به اســالم آباد در خصوص همکاری های 
همه جانبه خبر داد. بر اساس گزارش های منتشر شده در مطبوعات محلی پاکستان، یک مقام ارشد 
این کشور که هفته گذشته در سفر سرگئی الوروف، وزیر امور خارجه روسیه به اسالم آباد در جلسه 
بین هیئت ها حضور داشته و نخواست نامش فاش شود، اعالم کرد که الوروف »چک سفید امضا« 
به پاکستان پیشنهاد کرده است. وی اظهار داشت که از الوروف معنای آن را پرسیدیم و او اعالم کرد 
»اگر شما به خط لوله انتقال گاز، دفاع یا همکاری های دیگر عالقه مند باشید، روسیه برای کمک به 

شما در همه این زمینه ها آماده است.«

خبر روز

جزییات حادثه نطنز از زبان رییس 
کمیسیون امنیت ملی:

رییس جمهور مراقب توبه 
آمریکایی ها باشد!

رییــس کمیســیون امنیت ملی و سیاســت 
خارجی مجلس شــورای اســالمی، بــه بیان 
جزییاتی از حادثه اخیــر نطنز پرداخت و تاکید 
کرد: رییس جمهــور محترم مراقــب ذکر توبه 
آمریکایی ها در شــب های قدر باشد که جنایت 
دیگری در حق ملت ایران مرتکب نشوند.مجتبی 
ذوالنور در گفت وگویی با اشاره به حادثه رخ داده 
در تاسیسات هسته ای نطنز، اظهار داشت: این 
حادثه که از طریق اخالل سایبری در تاسیسات 
برق مجتمع غنی سازی شهید احمدی روشن 
اتفاق افتاد، از چند منظر قابل بررســی است؛ 
نخســت اینکه این حادثه باعث ایراد خسارت 
و از کار افتادن برخی از ســانتریفیوژهای نسل 
اول IR1 شــد که البته ظرفیت این ماشین ها 
برای غنی سازی اورانیوم در کمترین حد ممکن 
اســت که ســاالنه ۸۰۰ گرم تا حداکثر یک کیلو 
و ۲۰۰ گرم اورانیوم غنی شــده تولید می کند و 
اگر هزار دســتگاه از این نسل ســانتریفیوژها 
موجود باشد، در یک ســال حداکثر می توانیم 
یک تن اورانیوم غنی شده تولید کنیم.وی افزود: 
 این اخالل در تاسیســات برق مجتمع شــهید 
احمدی روشن باعث شده اســت که تعدادی 
از این ســانتریفیوژها از کار بیفتند و از آنجا که 
ماشین های غنی سازی باید یکسره کار کنند و 
در مدار باشند، توقف آنها باعث این آسیب شده 
است.رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس ادامــه داد: دومین نکته این 
است که تالش دشمن بر این راهبرد متمرکز شده 
که دســت ما را در مذاکراتی که هم اکنون بین 
ایران و 1+۴ در جریان است، خالی کند و به خیال 
خودش با آسیب به زیرساخت های هسته ای 
قدرت چانه زنی مــا را پایین بیاورد؛ ســومین 
نکته در خصوص این حادثه هم اوج خصومت 
و دروغگویی طرف های مقابل ماســت، چرا که 
ما می دانیم رژیم صهیونیستی به عنوان سگ 
زنجیری نظام ســلطه و صهیونیسم بین الملل 
در این حادثه دست داشته و دامن آمریکا را هم 

پاک نمی دانیم.

اخبار

نماینده پیشین مجلس گفت: باز ماندن پرونده آبان 
9۸ در ذهن مردم قطعا موجب آسیب برای جمهوری 
اسالمی است. این موضوع مانند زخمی است که هر 
لحظه بیشتر عفونت پیدا می کند و اگر معالجه نشود، 
صدمات بدتری وارد خواهد کرد. حدود یک ســال و 
نیم از آن آبان تلخ 9۸ گذشته اما دفتر آن قضایا هنوز 
باز است. آنچه طی روزهای بی خبری و قطع سراسری 
اینترنت رخ داد برای مردم مبهم و مورد سوال است. 
مقصر و مســئول آن جان هایی که از دست رفت هم 
معلوم نشد. برای همین هم هر از گاهی مثال وقتی که 
محمود صادقی درباره نقش شمخانی طی آن ماجرا 
چیزی می گوید و تکذیب می شود یا اینکه وقتی یک 

نماینده مجلس از نقش وزیرکشور و قصور او می گوید؛ 
دوباره همه توجه ها جلب می شود.این وضعیت یعنی 
ســر آن زخم باز مانده و آقایان هر قــدر هم که تالش 
کنند با سکوت از کنار آن گذشته و صبر کنند تا همه چیز 
مشمول مرور زمان و فراموش شود، فایده ندارد.ناصر 
قوامی، فعال سیاسی اصالح طلب و نماینده پیشین 
مجلس در گفت وگویی ضمن تاکید بر ضرورت شفاف 
ســازی و اقناع افکار عمومی در این خصوص گفت: 
»انتظار می رفت که همه دســتگاه های مســئول به 
خصوص دستگاه قضایی اسامی و تعداد کشته  شدگان 
را اعالم کند. حتــی درجه بندی آنان باید مشــخص 
می شد یعنی باید می گفتند که چه تعداد از این افراد 

عابر بودند، به ظن آنــان ماجراجو بودند، ارازل اوباش 
بودند و ... «وی افزود: » متاسفانه هیچ یک از این ها 
معلوم نشد. معلوم نشد که دست ضد انقالب در کار 
بوده یا خیر؟ اگر بوده کدام گروه خارجی و ضد انقالب 
دست داشته است؟ متاسفانه نه دستگاه قضایی، نه 
دستگاه امنیتی و نه قوه مجریه مسئله را برای مردم 
شفاف و مشخص نکردند. به همین خاطر هم افکار 

عمومی در داخل و خارج کشور قانع نشده است«.

نماینده پیشین مجلس:

 آبان 98 ،زخمی است که عفونت آن هر روز بیشتر می شود

ادعاهای تازه »نتانیاهو« علیه ایران یک روز بعد از حادثه نطنز
نخست وزیر رژیم صهیونیستی دوشنبه بار دیگر با تکرار لفاظی ها و ادعاهای خود گفت: این رژیم اجازه برخورداری ایران از توانمندی های هسته ای را نخواهد داد.

به گزارش شبکه تلویزیونی المیادین، »بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر رژیم صهیونیستی در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با »لوید آستین« وزیر دفاع آمریکا در تل 
آویو گفت: ما به ایران اجازه نخواهیم داد که به توانمندی های هسته ای دست پیدا کند.وی بدون اشاره به خوی تجاوزگری همیشگی رژیم صهیونیستی و تهدید آن 
برای کشورهای منطقه و جهان، ایران را که به دنبال حقوق مشروع هسته ای خود در چارچوب مقررات و موازین بین المللی است، تجاوزگر خواند و گفت: ما از خودمان 
در مقابل تجاوزگری ایران دفاع می کنیم.نخست وزیر رژیم صهیونیستی همچنین بدون اشاره به تروریسم دولتی این رژیم علیه ملت های منطقه و جهان بویژه ملت 
فلسطین، ایران را به حمایت از تروریسم متهم کرد و مدعی شد: ایران به حمایت از تروریست ها در پنج قاره جهان ادامه می دهد.این گفته های نتانیاهو یک روز پس 
از عملیات تروریستی علیه تاسیسات هسته ای ایران در نطنز مطرح شد.لیود آستین، وزیر دفاع آمریکا نیز در این کنفرانس خبری، در واکنش به حادثه در تاسیسات 
هسته ای نطنز گفت: از گزارش ها در باره رخدادهای نطنز در ایران آگاهی داریم و واشنگتن به تالش های دولت بایدن برای مذاکره همچنان متعهد است.سخنگوی 
وزارت خارجه ایران درباره این اقدام تروریســتی خرابکارانه در نطنز تصریح کرد: اتفاق ناگواری در نطنز رخ داد، بارها اسراییل گفته بود و امروز هم شنیده می شود و 
منابع مختلف نیز تایید می کنند، پشت آن رژیم صیهونیستی قرار دارد. خوشحالم آسیب انسانی یا محیط زیستی نداشته ولی می توانست یک فاجعه انسانی رخ 

دهد بنابراین جنایت علیه بشریت است که از ذات گردنکش اسراییل هم دور نیست. 

 یک مقام ارشد دولت »جو بایدن« اعالم کرده که ایاالت 
متحده هیچ نقشی )در این حادثه( ندارد و ما چیزی برای 

افزودن به گمانه زنی ها درباره دالیل این حادثه نداریم

وز عکس ر

خوش و بش 
 کرونایی »ظریف« 
با وزیر خارجه روسیه

دیــدار و گفــت و گوهــای محمد 
جواد ظریــف، وزیر امــور خارجه 
وزیــر  الوروف،  ســرگئی  بــا 
خارجــه روســیه روز سه شــنبه 
 در محــل وزارت امــور خارجــه 

برگزار شد.

عکس: ایسنا
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فروش ویژه رمضان در بازارهای روز کوثر شهرداری اصفهان
مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشــاغل شهری شهرداری اصفهان گفت: 

فروش ویژه کاالهای ضروری به مناسبت ماه مبارک رمضان در بازارهای روز کوثر آغاز می شود.
محمد مجیری اظهار کرد: فروش ویژه 
۱۵ قلم کاالی اساســی به مناسبت ماه 
مبارک رمضــان از تاریخ ۲۵ لغایت ۲۸ 
فروردین ماه از ۱۶ تا ۵۴ درصد تخفیف 
در بازارهای روز کوثر شهرداری اصفهان 
آغاز می شود. وی ادامه داد: شهروندان 
می توانند از این تخفیف در ۱۴ بازار روز 
کوثر شهرداری اصفهان بهره مند شوند.

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار 
و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری 

اصفهان با اشاره به شیوع ویروس کرونا، خاطرنشان کرد: شــهروندان می توانند از طریق سایت 
kowsar.market.ir به صورت مجازی خرید خود را ثبت و در کمترین زمان ممکن آن را تحویل 

بگیرند.

افزایش 33 درصدی قیمت برق مشترکان پرمصرف
مدیرعامل توانیر از افزایش ۳۳ درصدی قیمت برق برای مشــترکان پرمصرف که تا اردیبهشت 

مصرف خود را کاهش ندهند، خبر داد.
محمد حسن متولی زاده با بیان اینکه براســاس طرح »برق امید« فرصت ۶ ماهه به مشترکان 
پرمصرف برای کاهش مصرف داده شــده ، افزود: این فرصت، اردیبهشــت تمام می شود و اگر 
مشــترکی پس از این تاریخ، روش مصرف برق خود را اصالح نکرده باشــد عالوه بر افزایش ۷ 
درصدی عمومی و ۱۶ درصدی مشــترکان پر مصرف در زمان اوج مصرف تابستان که هر ساله به 
بهای برق اضافه می شــود ،۱۰ درصد نیز براســاس طرح برق امید با افزایش قیمت برق مواجه 

هستند که جمع این ارقام ۳۳ درصد می شود.
وی با بیان اینکه افزایش بهای برق طبق مصوبه دولت طی چند سال اخیر انجام می شود، گفت: 
با توجه به طرح برق امید مشترکان برق به سه گروه تقسیم می شــوند که شامل کم مصرف ها، 
خوش مصرف ها و مشترکان پرمصرف است که پس از اجرای طرح برق امید، ۷ میلیون مشترک 
کم مصرف مشمول تخفیف صددرصدی شدند و ۶ درصد نیز از تعداد مشترکان پرمصرف کاشته 

شده است.

بازار مرغ از دستور تبعیت نکرد
یکی از اتفاقات خاص اقتصاد ایران در اواخر ســال گذشــته و ابتدای امسال، صف های طوالنی 
خرید مرغ به نرخ دولتی بود. قیمت ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان برای مرغ در اواخر سال گذشته و ابتدای 
امسال در نهایت به ۲۴ هزار و 9۰۰ تومان منتهی شد ولی خارج از صف های مرغ، قیمت به صورت 

آزاد بیشتر بود.
 گزارش مرکز آمــار از قیمت مــواد غذایی نشــان می دهد که در اســفند، متوســط قیمت این 
محصــول در کشــور ۲۵ هــزار و ۸۵۰ تومــان بــوده کــه ۵۴۰۰ تومــان گــران تــر از قیمــت 
تعیین شــده اســت. البته همین قیمت نیز نســبت به اســفند ســال 9۸ که حــدود ۱۲ هزار 
و 9۰۰ تومــان بود، رشــد ۱۰۰ درصــدی را نشــان می دهــد. این در حالی اســت کــه ارز ۴۲۰۰ 
 همچنان بــه نهاده هــای تولید مــرغ اختصاص می یابــد ولی نتیجــه ای در مهــار قیمت آن

 نداشته است.

صدای صنعِت بدون سرمایه گذار اصفهان را بشنوید؛

بی آبی، بی انگیزگی، بیکاری!
سرپرســت کارآفرینی و اشتغال اداره کل  محمد صابری
تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان 
گفت: وجود شهرک های صنعتی در اصفهان باعث جذب مهاجران به این 
استان و افزایش آمار بیکاری شده اســت.بیکاری از ناخوشایندترین 
پدیده های اجتماعی و اقتصادی اســت که پیامد هــای آن گریبانگیر 
بخش های مختلف جامعه می شــود.در ســال 99، اما با شیوع کرونا 
شغل ها به شدت تحت تاثیر قرار گرفت و بیکاری در استان اصفهان به اوج 
رسید. مشکلی که اگر حل نشود باعث به وجود آمدن مشکالت مختلفی 
در جامعه خواهد شد که شاید رفع آن ها چندان ساده نباشد. در این بین 
شــناخت علل بروز و افزایش بیکاری و راهکار های برون رفت از آن به 

متولیان اقتصاد کمک می کند با این معضل به خوبی مقابله کنند.

جذابیت کار در واحد های صنعتی و خدماتی اصفهان برای مهاجران
سرپرست کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار ورفاه اجتماعی استان 
اصفهان درباره دلیل افزایش آمار بیکاری در استان گفت: رقم بیکاری در 
استان اصفهان در سال های گذشته بیشتر از میانگین کشوری بوده است.

حسین باقری ادامه داد: همجواری اصفهان با استان هایی که رقم بیکاری 
در آن ها باالســت و مهاجرت شــهروندان آن ها به اصفهان برای یافتن 
فرصت های شغلی از دالیل افزایش آمار بیکاری در استان اصفهان است.

سرپرســت کارآفرینی و اشــتغال اداره کل تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 
اســتان اصفهان افزود: همچنین باید گفت تعدد واحد های صنعتی در 
استان اصفهان جاذبه ایجاد کرده و باعث شده است که افراد زیادی وارد 
شهرستان های صنعتی شوند و یا در بخش خدمات شهر اصفهان فعالیت 
کنند.باقری با اشــاره به شمار زیاد شــاغالن بخش خدمات افزود: ۴۴ 
درصد از جمعیت شــاغالن اصفهان در بخش خدمات هســتند و همین 
سبب شده که مهاجران سرریزی استان های دیگر جذب حوزه خدمات در 
استان اصفهان شوند.وی اظهار کرد: البته نرخ بیکاری در پاییز و نسبت به 
تابستان و فصل مشابه سال قبل، کاهش یافته است. نرخ بیکاری فصلی 
در اصفهان ۱۱.9 در تابســتان ۱۱.۶ و در پاییز ۱۰.۴ بوده و نرخ مشارکت نیز 
کمتر شده اســت. این نرخ در بهار ۴۱.۲ در تابستان ۴۲.۳ ودر پاییز ۴۰.9 

بوده است.

کرونا، عامل خروج نیروی کار از عرصه اشتغال
سرپرست کارآفرینی و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان 
به پیامد های شیوع کرونا هم پرداخت و گفت: یک سری از افراد به دلیل 

شــیوع کرونا در ســال 99 از چرخه جمعیت فعال خارج شدند. به طور 
مثال بانوان شاغلی که با شیوع کرونا و شرایط خاص سال 99 خانه داری 
را ترجیح داده اند. افراد دیگری نیز ســایر درآمد ها را جایگزین درآمد 

اشتغال کردند، مانند ورود به بازار سرمایه و سپرده گذاری.
به گفته باقری، در حال حاضر تعداد بیکاران استان اصفهان ۱9۶ هزار نفر 

و شاغالن یک میلیون و ۶۵۰ هزار نفر است.
وی ادامه داد: در استان اصفهان سهم شاغالن بخش خصوصی نسبت به 
کشور بیشتر است به طوری که در کشور ۸۵.۴ افراد در بخش خصوصی 
فعال هستند، اما این رقم در استان اصفهان ۸9 درصد است و ۱۱ درصد 

در بخش عمومی مشغول کار هستند.
سرپرســت کارآفرینی و اداره کل تعــاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان 
اصفهان افزود: ســهم اشتغال در اســتان اصفهان به این ترتیب است: 
۴۳.۶ دربخش صنعت، ۴۴.۲ درصد در بخش خدمات و ۱۲.۲ در بخش 

کشاورزی.
باقری گفت: از میان مراجعان به کاریابی های استان اصفهان در سالی که 
گذشت، ۱۶ هزار و ۵۰۰ نفر مشغول به کار شدند که حدود ۴۰ هزار فرصت 
شغلی به این افراد پیشنهاد شده و هنوز فرصت های شغلی زیادی وجود 
دارد، اما در بعضی مشاغل ممکن است تلقی شود که این شغل سخت 

است. در بعضی مشاغل نیز بحث، نبود نیروی کار ماهر است.
بی انگیزگی برای سرمایه گذاری در اصفهان

یک کارشناس مسائل اقتصادی گفت: در اســتان اصفهان رغبت برای 
سرمایه گذاری وجود ندارد و یکی از مهم ترین مولفه های افزایش بیکاری 

، نبود سرمایه گذاری است.

بهنام ابراهیمی افزود: در سال 9۸ و اوایل ســال 99 آمار اشتغال بهبود 
یافت و بیشتر نهاد ها در آن زمان تالش کردند و شرایط خوبی فراهم شد، 

اما با شیوع کرونا این روند دستخوش تغییرات منفی شد.
این کارشناس مسائل اقتصادی با تایید مهاجرپذیر بودن اصفهان گفت: 
بسیاری از کشور ها در تالش هستند تا جذب مهاجر داشته باشند و باید 
گفت مهاجرت به نوبه خود بد نیســت و فرد با مهاجرت می تواند هنر و 
مهارت خود را در محل جدید عرضه کند، اما مهاجرت ها ممکن اســت 

تبعاتی هم داشته باشد.
ابراهیمی گفت: بخش صنعت باید توسعه پیدا کند، دوران شیوع بیماری 
کرونا و تحریم ها نشان داده کمترین آسیب به کشاورزی و صنعت وارد 
شده اســت. به طور مثال یکی از فعالیت هایی که باید به آن توجه کرد 
کشت گلخانه ای در استان اصفهان است و به نظر می رسد حل مشکالت 
صنعتی از جمله تامین نیاز آبی به مراتب نســبت به انتقال فناوری در 

اصفهان بهتر جواب می دهد.
وی ادامه داد: با توجه به اهمیتی که اصفهان برای اقتصاد کشور دارد باید 
از پایلوت شــدن برای طرح هایی که باعث لطمه خوردن به کسب و کار 
می شود، خودداری کرد. طرح های یارانه ای و وام های با بهره پایین در 
مکان های دیگر اجرا می شود، اما طرح های خطرناک و مخرب بیشتر در 

استان اصفهان اجرا می شود که باید از آن ها حذر کرد.
مشکالت صنعت در اصفهان چیست؟

رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان اصفهان درباره اهم 
مشکالت و تنگنا های استان در بخش صنعت گفت: مواردی، چون تنش 
آبی شدید و ســرانه کم آب تجدید پذیر در برخی شهرستان ها و مناطق 
مهم صنعتی سبب شده راه اندازی و استمرار کار صنایع با مشکل مواجه 
شود.ایرج موفق افزود: در عین حال نباید از موانع کالن اقتصادی ناشی 
از سیاست های کنترل تورم، بی ثباتی نرخ ارز و نبود تسهیالت و نقدینگی 

ویژه واحد های تولیدی نیز غفلت کرد.
رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان اصفهان اضافه کرد: 
تحریم ها هم در خرید ماشــین آالت و مواد اولیه مــورد نیاز واحد های 
صنعتی موثر بوده و مجموع این عوامل به موانعی برای اشتغال زایی و 

حتی تثبیت اشتغال در بخش صنعت تبدیل شده است.
در سالی که گذشت با مانع بزرگی برای اشــتغال با عنوان کرونا مواجه 
بودیم؛ در سال جدید که با عنوان تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها نام 
گرفته همت مردم و مسئوالن می تواند به بازکردن گره های اقتصادی از 

جمله در حوزه اشتغال بیانجامد.

خبر روز

مدیریت بحران آب در انتظار اصالح روش؛

اصفهان را »آبی« می خواهیم
مدیریت وضع بحران آب، در انتظار اصالح روش مصرف در بخش های تولید، خانگی و مصارف 
عمومی اســت که در یک وحدت همگانی به نتیجه واقعی و عملیاتی خواهد رسید.صنعت که در 
اختیار انسان است و وابسته به آب ، به دلیل مدیریت نادرست و استفاده از آب آشامیدنی و سالم 
به جای پساب فاضالب به منابع آب آسیب زده که البته این موضوع سال هاست مورد بررسی قرار 
گرفته و در حال اصالح است.کشور ایران بیشتر موقعیت کویری دارد و با وجود کاهش بارش ها و 
شرایط سخت، به موضوع مدیریت مصرف آب و رعایت الگوهای صحیح نیاز دارد تا در جنگ آب 
با چالش کمترین روبه رو باشد و شرایط برای زندگی دشوار نشود و کیفیت زندگی را تحت تاثیر 
قرار ندهد.بی توجهی به مصرف صحیح آب به دلیل ارزانی عرضه این نعمت، آسیب دیگری است 
که مبانی دینی آن را مورد تاکید و توجه قرار داده و نباید تبذیر داشــته باشــیم و همواره در انجام 
اعمال دینی، مصرف و یا هرگونه بهره برداری از منابع آبی، الگوی مصرف را مدنظر داشته باشیم.

مدیریت وضع بحران آب، در انتظار اصالح روش مصرف در بخش های تولید، خانگی و مصارف 
عمومی اســت که در یک وحدت همگانی به نتیجه واقعی و عملیاتی خواهد رسید که تحقق این 

موضوع مهم به همکاری عمومی و فرهنگ سازی و اجرای سیاست های  هدفمند نیاز دارد.

مدیریت مصرف آب در تمامی عرصه ها
موضوع الگوی مصرف آب و مدیریت مصرف آن تنها متوجه منازل و رفتار خانگی نیســت بکه در 
صنعت و کشاورزی نیز باید مورد توجه قرارگیرد و نباید اســراف صورت بگیرد بلکه با روش های 
مکانیزه این موضوع مدیریت شود.اســتاندار اصفهان با انتقاد از روش آبیاری غرقابی و کاشــت 
گیاهان پر مصرف گفت: الگوی کشت متناسب با الگوی کشــت و آمایش سرزمینی باید انجام 
پذیرد.»عبــاس رضایی« ادامه داد: بهره گیــری از روش های نوین در آبیاری الزم اســت و باید 
مسئوالن روی آن سرمایه گذاری و این مدل را گسترش دهند و کشاورزان نیز از آن استفاده کنند.

وی با اشاره به الگوی کشت که در استان تدوین شده و محصوالت متناسب با این شرایط کاشت 
خواهد شد، تصریح کرد: تعادل تولید و توجه به کشت هایی با مصرف کم آب الزم است.

پیش بینی طرح تشویقی برای مشترکین
طرح »آب امید« در راستای فرهنگ سازی مدیریت مصرف آب و تشویق مشترکین برتر در این 
حوزه است که به تدبیر دولت از سال گذشــته اجرا شــده و تخفیف ۱۰۰ درصدی به این دسته از 
خانوارها اختصاص یافته است. ۱۶۳ هزار واحد مسکونی استان اصفهان مشمول این طرح شده 
اند تا از تخفیف بهره برده و بهای آب آنان رایگان شــود.مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اصفهان 
گفت: بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار مشترک خانگی آب در این استان وجود دارد که 9 درصد آن 
ها جزو گروه با کمترین مصرف آب و یا رعایت الگوی مصرف بوده اند.»هاشم امینی« با بیان اینکه 
فرهنگ سازی و استفاده از روش های نوین در مدیریت مصرف نقش آفرین است، خاطرنشان 
کرد: مشترکین پر مصرف مورد اخطار قرار می گیرند و آنچه چالش کمبود آب را تشدید می کند، 

استفاده از آب شرب برای آبیاری مزارع و غیر از مصارف خانگی است.

ضرورت قاعده مندی در مصرف گرایی
همواره انسان ها در حال مصرف منابع مختلف آفریده شده هستند و این برای بقای زندگی آن ها 
مثل دیگر موجودات الزم است؛ اما آنچه به این اصل صدمه می زند، بی قانونی و نبود قائده های 
صحیح است.رییس دفتر تبلیغات اســالمی اصفهان با تاکید بر ضرروت رعایت قانون و قواعد در 
مصرف اظهارداشت: قاعده مندی در مصرف گرایی الزم بوده و افراد باید پای بند به این اصول باشند.

حجت االســالم »محمد قطبی« ادامه داد: حاکمیت نیز عالوه بر عموم جامعه باید نقش نظارتی 
و فرهنگ سازی خود را انجام دهد؛ چرا که این مسئله چرخه الگوی مصرف را تکمیل می کند.

کافه اقتصاد

ذره بین

معاون اداره کل راه و شهرسازی استان 
اصفهان:

داشتن یک اقامتگاه دائمی 
و یک اقامتگاه فرعی مشمول 

مالیات نمی شود
معــاون مســکن و ســاختمان اداره کل راه و 
شهرســازی اســتان اصفهان گفت: بر اساس 
قانون، هر خانوار می تواند یک اقامتگاه دائمی 
در شهر محل سکونت خود و یک اقامتگاه فرعی 
در شــهری غیر از محل سکونتش داشته باشد 
که مشمول مالیات نیست.امیر زاغیان افزود: 
خانوارها در صورتی که مازاد بر اینها، واحد دیگری 
داشته باشند مشمول مالیات خواهد شد و اگر 
واحد بیشتری داشته باشــند؛ اما خالی نباشد 
مشــمول مالیات نخواهد شــد.وی ادامه داد: 
مالکان در صورتی که یک واحد مسکونی در محل 
زادگاه و یک واحد در محل سکونت خود داشته 
باشند، معاف از پرداخت مالیات هستند اما مازاد 
بر آن به شــرطی که بدون سکنه باشد مشمول 
پرداخت مالیات می شود و در صورتی که خالی 
نباشــد مالیاتی به آن تعلــق نمی گیرد.معاون 
مسکن و ســاختمان اداره کل راه و شهرسازی 
استان اصفهان گفت: همه سرپرستان خانوار از 
۱9 فروردین مکلف به تکمیل اطالعات خود در 
سامانه امالک و اسکان هستند که مدت زمان 
اعالم  شــده از این تاریخ به مدت ۲ ماه است.

وی با بیان اینکه محدودیت یا استثنایی برای 
ثبت امالک در ســامانه امالک و اسکان وجود 
ندارد، اضافه کرد: این طرح شامل تمام مالکان 
و مستاجران در همه شــهرها و روستاهاست و 
مالکان واحدهای مســکونی باید تمام امالک 
خود را در این سامانه معرفی و ثبت کنند.زاغیان 
بیان کرد: افرادی هم که یک ملک دارند و در زمان 
حاضر در آن ساکن هستند باید اطالعات محل 
سکونت خود را در سامانه امالک و اسکان ثبت 
کنند.وی با اشاره به اینکه این سامانه با ۲ هدف 
مشخص راه اندازی شده است، خاطرنشان کرد: 
شناسایی و دریافت مالیات از خانه های خالی 
یکی از وظایفی است که قانون گذار برعهده این 
سامانه گذاشته است و وزارت راه و شهرسازی به 
عنوان مجری باید ایــن کار را انجام دهد و مورد 

بعدی شناسایی محل اسکان خانوارهاست.

یک عضو کمیســیون اقتصادی مجلس شــورای 
اســالمی گفت: علت کمبود عرضه مرغ در بازار این 
بود که تولیدکننــدگان به دلیل نبــودن و گران بودن 
نهاده های دامی جوجه ریزی نداشــتند و برای آنان 
به صرفه نبود که فرآینــد جوجه ریزی را آغاز کنند که 
این مشکل تا ماه رمضان رفع می شود.اصغر سلیمی 
درباره مشــکل گرانی مرغ و کمبود آن در بازار، اظهار 

کرد: یکی از عوامل گرانی مرغ که مرغداران نســبت 
به آن اعتراض دارند این است که نهاده ها با نرخ ارز 
دولتی ۴۲۰۰ تومان به دست شان نمی رسد و به همین 
دلیل مجبور می شوند مرغ را با قیمت آزاد بفروشند و 
در این میان دالالن نیز از فرصت سوءاستفاده می کنند 
و سبب می شوند که قیمت هر کیلو مرغ بیش از آن 
چیزی باشد که دولت مصوب کرده است.وی افزود: 
همچنین دالالن به دنبال این هســتند که مرغ را با 
قیمت ارزان تر از تولیدکنندگان خریــداری کنند و با 
قیمت باال در بازار عرضه کنند. به همین دلیل مقرر شد 
نهاده های دامی با قیمت مناسب در اختیار مرغداران 
قرار بگیرد و خوشبختانه هم اکنون هیچ کمبودی از 

نظر تولید مرغ و جوجه ریزی در کشور نداریم.نماینده 
مردم ســمیرم در مجلس گفت: دولــت و نهادهای 
نظارتی باید شــرایط را بــه گونه ای فراهــم کنند که 
قیمت نهاده ها مناسب باشد، به طوری که مرغداران 
احساس ضرر نکنند و دالالن نتوانند نهاده های دامی 
را با قیمت آزاد در بازار به فروش برسانند.ســلیمی 
تصریح کرد: علت کمبود عرضه مرغ در بازار این بود که 
تولیدکنندگان به دلیل نبودن و گران بودن نهاده های 
دامی جوجه ریزی نداشتند و برای آنان به صرفه نبود 
که فرآیند جوجه ریزی را آغاز کنند. خوشبختانه این 
مشکل تا حد زیادی رفع شده است و برای ماه مبارک 

رمضان با کمبود مرغ در بازار مواجه نخواهیم بود.

نماینده سمیرم در مجلس:

ماه رمضان کمبود مرغ در بازار نداریم

رییس اتاق اصناف اصفهان:

بانک ها، چک های مغازه های بسته را برگشت می زنند
رییس اتاق اصناف اصفهان با انتقاد از اینکه اکنون بانک ها، شهرداری ها، مراکز حمل و نقل عمومی، دفاتر پیشخوان دولتی و ... به عنوان مراکز تجمعی بزرگ و 
عامل گسترش کرونا باز هستند، گفت: در حالی که اصناف تعطیل هستند ، بانک ها چک های کسبه را برگشت می زنند.رسول جهانگیری درباره باز بودن بسیاری 
از مغازه های گروه ۲، ۳ و ۴ با وجود وضعیت قرمز اصفهان به لحاظ شیوع کرونا، اظهار کرد: این موضوع بزرگ بینی است و گاهی مردم اطالعی ندارند که در گروه 
یک، کدام رسته ها قرار دارند.وی تاکید کرد: وضعیت تمکین اصناف در این تعطیلی ۱۰ روزه نسبت به تمام کشور بهتر است، بازار اصفهان و تمام پاساژهای اصفهان 
از سه شنبه هفته پیش تعطیل است. همچنین باالی 9۰ درصد مشاغل گروه ۲، ۳ و ۴ تعطیل هستند، البته در هر صنف و رسته ای افراد قانون گریزی وجود دارند 
که با آنها برخورد می شود.رییس اتاق اصناف اصفهان در پاسخ به این سوال که آیا دفاتر مشاوران امالک و پارچه فروشان و لباس فروشی ها نیز در گروه یک قرار 
دارند؟ توضیح داد: این مشاغل در گروه یک قرار ندارند و به طور حتم با آنها برخورد می شود.وی درباره اینکه با وجود قرمز بودن اصفهان، پارچه فروشان خیابان 
ابن سینا، عبدالرزاق و بسیاری از مغازه های سبزه میدان اصفهان هنوز باز هستند، تصریح کرد: به رییس اتحادیه پارچه فروشان اصفهان در این باره تذکر داده ام.

جهانگیری گفت: اگر مغازه ای در این سه گروه باز باشد ابتدا تذکر داده می شود و در صورت تکرار، فورا پلمب خواهد شد.

نان یا کرونا؟
کاهش چشمگیر رعایت پروتکل های 
بهداشتی در هفته های منتهی به نوروز 
۱۴۰۰ و افزایش مســافرت ها و دید و 
بازدیدها در تعطیالت نوروزی، سبب 
افزایش قابل توجه تعداد مبتالیان به 
ویروس کرونا و تعطیلی بازار و اصناف 
شــد. این در حالی است که بسیاری 
از مشاغل روزکار برای گذران زندگی، 
خود را ملزم به نادیده گرفتن قانون و 

باز کردن مغازه می دانند.

وز عکس ر
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کاهش 52 درصدی تصادفات در چهارمحال و بختیاری

رییس پلیس راهور استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به کاهش ۵۲ درصدی تصادفات در چهارمحال 
و بختیاری، بیان کرد: تصادف فوتی در ایام نوروز امســال در سطح اســتان گزارش نشده است.ایرج 
حسین پور  گفت: مشارکت مردم در ایجاد امنیت، قانون مداری و نهادینه کردن قانون نقش مهمی در 
کاهش تصادفات در سطح استان داشته است.رییس پلیس راهور استان چهارمحال و بختیاری بیان 

کرد: رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی در سطح استان زمینه ساز کاهش تصادفات به شمار می رود.

مدیر کل تبلیغات اسالمی  استان:

بهره گیری از ظرفیت رسانه ها برای ترویج فرهنگ اسالم 
ضروری است

مدیر کل تبلیغات اسالمی چهارمحال و بختیاری گفت: بهره گیری از ظرفیت رسانه ها برای ترویج 
فرهنگ اسالم در جامعه ضروری است.حجت االسالم مهدی طاهری با اشاره به اینکه سال ۱۴۰۰ 
سال عملیات به صورت جدی است، برای دعوت از روحانیون اثرگذار و جریان ساز در مناطق فاقد 
روحانی تاکید کرد.وی با اشاره به اینکه در ماه محرم جریان های دینی با رعایت ۸۵ درصدی شیوه 
نامه های بهداشــتی خوش درخشیدند، گفت: شــیوه ورود ما در ماه مبارک رمضان حضور فعال 
و مومنانه همانند محرم اســت.طاهری با بیان اینکه قصد ما اصال تقابــل با هیچ جریان و ایجاد 
ضدیت و دوگانگی با هیچ کس نیست، افزود: مسجد محل حل مسائل مردم است و تعطیل بردار 
نیست البته اجتماعی که منافی قوانین ملی باشد در مساجد برگزار نمی شود.وی ادامه داد: باید 
انتظار خدمت به فرهنگ افتخار خدمت تبدیل شود و فرهنگ خدمت در جامعه گسترش پیدا کند.

توزیع کاالهای اساسی در چهارمحال و بختیاری
معاون امور بازرگانی و توســعه تجارت ســازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری 
از توزیع کاالهای اساسی در چهارمحال و بختیاری به مناســبت ماه رمضان خبر داد.جهانبخش 
مرادی با اشــاره به توزیع کاالهای اساســی در چهارمحال و بختیاری، اظهار داشــت: هم اکنون 
کاالهای اساسی خانوار در این استان تامین شده و در حال توزیع در بازار است.معاون امور بازرگانی 
و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: یک هزار تن برنج 
یارانه به اســتان اختصاص پیدا کرده که از این میزان ۵۰۰ تن در ۱۰ شهرستان استان توزیع شده 
است.وی گفت: این میزان برنج در بسته های ۱۰ کیلوگرمی در بازار توزیع شده است.معاون امور 
بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: بیش 

از شش هزار تن قند و شکر ویژه ماه مبارک رمضان در چهارمحال و بختیاری توزیع می شود. 

پیش بینی بارش های رگباری در چهارمحال و بختیاری و 
احتمال طغیان رودخانه ها

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری از پیش بینی بارش های رگباری در چهارمحال و بختیاری 
خبر داد.مهران چراغ پور با اشاره به رشد ابرهای همرفتی و وقوع رگبارهای بهاری، اظهار داشت: رگبار 
باران، رعد و برق، وزش تندبادهای لحظه ای و موقت و در نقاط مستعد تگرگ در استان پیش بینی 
می شود.وی گفت: بیشترین بارش باران در غالب مناطق استان به ویژه ارتفاعات پیش بینی می شود.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: احتمال سیالبی شدن مسیل ها، جاری شدن 
رواناب و باال آمدن آب رودخانه ها، اصابت صاعقه و بارش تگرگ در اســتان وجود دارد.وی با اشاره 
به ماهیت بارش های رگباری فصل بهار و امکان شدت گرفتن بارش ها به صورت نقطه ای گفت: عدم 
توقف در حاشیه رودخانه ها و مسیل ها، اجتناب از صعود به ارتفاعات و توقف فعالیت های کوه نوردی، 

عدم چرای دام در ارتفاعات و سایر اقدامات پیشگیرانه باید مورد توجه قرار گیرد.

بام ایرانخبر خوان

تجمع جمعی از جانبازان 70 درصد مقابل استانداری 
چهارمحال و بختیاری

جمعی از جانبازان ۷۰ درصد چهارمحال و بختیاری به منظور تســریع در پیگیری مطالبات شــان 
توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران در مقابل استانداری تجمع کردند.جمعی از جانبازان ۷۰ درصد 
چهارمحال و بختیاری در مقابل استانداری تجمع کردند، مطالبه اصلی این تجمع کنندگان تعیین 
تکلیف اراضی واگذار شــده به آن ها در ســال ۸۲ بود.طبق گفته تجمع کنندگان، پس از گذشت 
نزدیک به ۱۸ سال از واگذاری این اراضی به جانبازان باالی ۷۰ درصد هنوز مجوزی برای ساخت و 
ساز صادر نشده و پیگیری های آن ها از مراجع ذی صالح بی نتیجه بوده است.این افراد خواستار 
تعیین تکلیف اراضی واگذار شــده بودند و به همین منظور جلسه ای با حضور مدیرکل بنیادشهید 
و امور ایثارگران، مشاور استاندار در امور ایثارگران، معاون بازرســی استانداری و معاون عمرانی 

استاندار در محل استانداری برای حل مشکل این جانبازان برگزار شد.

پاتوق استعمال و فروش موادمخدر در شهرکرد پلمب شد
فرمانده انتظامی شهرستان شهرکرد از دســتگیری یک سوداگر مرگ و پلمب یک پاتوق فروش 
موادمخدر در شهرکرد خبر داد.ســرهنگ کوروش بهرامی در تشریح جزییات این خبر گفت: نظر 
به گزارشات و اخبار واصله در مورد برپایی پاتوق خرید و فروش و استعمال موادمخدر در یکی از 
محله های شهرکرد، مراتب در دستور کار ماموران کالنتری۱3 امام خمینی)ره( شهرکرد قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان شهرکرد افزود: ماموران با انجام تحقیقات میدانی این پاتوق فروش 
و استعمال موادمخدر را شناســایی و ضمن هماهنگی قضایی بازرسی کردند.این مقام انتظامی 
بیان کرد: در بازرسی از این مکان، یک فروشنده موادمخدر در حال مصرف موادمخدر دستگیر و 
6۰ سانت شیشه و یک عدد پایپ کشف شد.وی با اشاره به اینکه متهم به همراه اقالم کشف شده 
تحویل مقام قضایی شــد، بیان کرد: پس از جمع آوری ادله کافی و تکمیل پرونده، با هماهنگی 

مقام قضایی، این پاتوق فروش و مصرف موادمخدر پلمب شد.

تهویه بانک ها در اولویت قرار بگیرد
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: طبق پروتکل های اعالمی 
از سوی ســتاد ملی کرونا باید به ازای هر چهار مترمربع تنها یک نفر در محیط بانک حضور داشته 
باشد، همچنین به موضوع تهویه در بانک ها توجه جدی صورت بگیرد، فردی برای نوبت دهی در 

بیرون از بانک مستقر شود تا از تجمع در بانک جلوگیری به عمل آید.
 ا...کرم نصیری با اشاره به اینکه تمامی شهرستان های استان در وضعیت قرمز کرونایی قرار دارند، 
گفت: گسترش دولت الکترونیک و نظام بانکداری الکترونیک موجب کاهش مراجعه کنندگان 
به بانک ها می شود، بنابراین توجه به این مسئله به ویژه در شرایط کرونایی امری ضروری است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتاندار چهارمحال و بختیاری افزود: شلوغی بانک ها یکی از 
عوامل نگرانی در رابطه با افزایش شیوع کروناست، بنابراین کاهش مراجعه حضوری ارباب رجوع 
و خدمت  گیرندگان به بانک ها در شرایط فعلی از اهداف و اولویت های مهم ستاد مدیریت بیماری 
کرونا به شمار می رود.وی ادامه داد: طبق پروتکل های اعالمی از ســوی ستاد ملی کرونا باید به 
ازای هر چهار مترمربع تنها یک نفر در محیط بانک حضور داشته باشد، همچنین به موضوع تهویه 
در بانک ها توجه جدی صورت بگیرد، فردی برای نوبت دهی در بیرون از بانک مســتقر شود تا از 

تجمع در بانک جلوگیری به عمل آید.
وی در پایان تاکید کرد: کارکنان نظام بانکی و به  ویژه شعب بانک ها باید این نکته را در نظر داشته 
باشند که عالوه بر مراقبت های ویژه از خود، از مشتریان بخواهند تمام موارد بهداشتی را به خوبی 

رعایت کنند.

با مسئولان خبر روز

سرمایه گذاری 13۹ میلیارد 
ریال در حوزه گردشگری 
چهارمحال و بختیاری 

مدیــرکل میــراث  فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دستی چهارمحال و بختیاری با اشاره 
به سرمایه گذاری ۱3۹ میلیارد ریالی بخش 
خصوصی در حوزه گردشگری استان در سال 
گذشــته گفت: با این مبلغ ســرمایه گذاری 
زمینه اشــتغال ۹۲6 نفر در این مدت فراهم 

شد.
مهرداد جوادی افزود: در ســال گذشته ۱۰۴ 
میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال تســهیالت نیز به 
 صورت سرمایه در گردش به بخش خصوصی 
فعال در حوزه گردشگری استان پرداخت و 

اشتغال ۱۵3 نفر از این طریق تثبیت شد.
وی با اشــاره به اینکه پرداخت تســهیالت 
از منابع روســتایی بــه متقاضیــان حوزه 
گردشگری استان در ســال ۹۹ به ۲ میلیارد 
و ۸۰۰ میلیــون ریال رســید، تصریح کرد: با 
پرداخت این مقــدار از تســهیالت 6 نفر به 
صورت مســتقیم مشــغول به کار شــدند.

جوادی، مبلغ اختصاص یافته برای اجرای 
زیرســاخت های مناطق نمونه گردشــگری 
بازفت کوهرنگ و سراب باباحیدر فارسان را 
در سال گذشته ۱3 میلیارد ریال اعالم کرد و 
یادآور شد: در همین مدت به  منظور توسعه 
بخش گردشگری چهارمحال و بختیاری ۱۸ 
فقره موافقت اصولی و سه فقره جواز ساخت 
صادر و همچنین ۲ اقامتگاه بوم گردی و یک 
سفره خانه ســنتی نیز افتتاح شد.مدیرکل 
میراث  فرهنگی، گردشگری و صنایع  دستی 
چهارمحال و بختیــاری در ادامه به پرداخت 
۷۷ میلیارد ریال تســهیالت کرونا به فعاالن 
گردشگری این استان در سال گذشته اشاره 
کرد و گفت: در این مدت ۲۸3 نفر از فعاالن 
فعاالن گردشگری چهارمحال و بختیاری به 
بانک های عامل استان معرفی شدند که از 
این تعداد ۱۵۸ نفر تسهیالت بانکی را دریافت 
و با پرداخت این میزان تســهیالت کرونا در 
حوزه گردشگری زمینه تثبیت اشتغال 3۷۴ 

نفر به  صورت مستقیم فراهم شد.
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تحدید حدود اختصاصی

1/31 شــماره نامــه : 140085602024000455-1400/01/19 نظر 
به اینکه به موجــب رای شــماره 139960302024003965 مورخ 
1399/09/29 هیات قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
93/55 متر مربع تحت شماره فرعی 2926 از اصلی 4348 مفروز 
و مجزی شده از شــماره 468 فرعی از اصلی مزبور  واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان در مالکیت خانم ملیحه حیدری بنی فرزند قاســم 
مســتقر گردید و پرونده ثبتی فاقد ســابقه تحدید حدود می باشد 
لذا به اســتناد تبصره ذیل ماده 13 قانون فوق الذکر و  طبق تقاضای 
مالک تحدید حدود ملک مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 1400/02/22 
ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد و به موجب این 
آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اعالم می گردد تا در روز و ســاعت 
مقرر در محل حضور یابند و اعتراضــات مالکین و مجاورین مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صــورت مجلس تحدید حدود و 
فقط تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و معترض طبق ماده 86  آئین نامه 
قانون ثبت باید از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره، ظرف یک ماه 
دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی تسلیم و گواهی تقدیم 

دادخواست را اخذ و به این واحد ثبتی ارائه نماید، درغیر این صورت 
متقاضی ثبت یا نماینــده قانونی وی می تواند بــه دادگاه  مربوطه 
مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواســت را دریافت و به اداره ثبت 
تســلیم نماید و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با 
رعایت مقررات ادامه میدهد. م الف: 1121224 قویدل رئیس منطقه 

ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان

اعالم مفقودی 
بــرگ ســبز و کارت خــودروی ســواری ســمند 
 مدل 1391 بــه رنگ ســفید روغنی به شــماره پالک

 ایران 53-417 ل 45 و شــماره موتور 14791011356 و 
شماره شاسی NAACJ1JC4CF113603 و شناسه 
ملی خــودرو IRFC911V1TC113603 به نام آقای 
حسن شاه گل مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.

سکوت غم انگیز و تلخ قنوات در پی خشکسالی!

روزی چهارمحال و بختیــاری نزدیک به ۱۰ درصد آب کشــور را تامین 
می کرد. قنات هایی که در این اســتان پر آب بودند و کشــاورزان برای 
آبیاری اراضی کشاورزی از آن ها استفاده می کردند، با کاهش آبدهی و 

خشکی مواجه شده اند.
طی چند سال اخیر مرمت و احیای قنوات برای جبران بخشی از کم آبی 
در حوزه کشاورزی مورد توجه قرار گرفته ، اما منابع آبی محدود است و 

امکان دارد دیگر دسترسی به این منابع امکان پذیر نباشد.
قنات ها از نظر اجتماعــی اهمیت باالیی دارنــد، بنابراین صرف نظر از 
مسائل اقتصادی باید مرمت و احیای این قنوات در اولویت قرار بگیرد، 
زیرا قنوات محلی برای تامین آب برای  بخش کشاورزی در چهارمحال 
و بختیاری هستند، خشکی و کم آبی قنوات یک داستان تلخ و غم انگیز 

است و باید این موضوع به عنوان هشدار برای متولیان تلقی شود.
احیای قنوات یک کار هزینه بر است

دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه شهرکرد در خصوص اهمیت ترمیم 
و احیای قنوات، اظهار کرد: عواملی مانند برداشت بی رویه، خشکسالی، 
ریختن دیواره قنات و کاهش سطح سفره های آب زیرزمینی در کاهش 
آبدهی و یا خشک شــدن قنات تاثیر دارد، بنابراین باید قبل از احیای 

قنوات عامل خشکی و کاهش آبدهی مشخص شود.

میرعباســی با بیان اینکه احیای قنوات یک کار هزینه بر است، توضیح 
داد: در بخش هایی از چهارمحال و بختیاری کشاورزی وابسته به قنوات 
است، اگر بتوانیم با اصالح الگوی کشت میزان برداشت آب از قنوات را 
کاهش دهیم، قطعا تا حدودی مشــکل کم آبی و آبدهی قنوات جبران 

خواهد شد.
رییس مرکز تحقیقات منابــع آب چهارمحال و بختیاری با اشــاره به 
کاهش چشــمگیر بارندگی در ســال  آبی جاری، یادآور شد: براساس 
گزارشــات ســازمان هواشناســی دورنمایی برای برای جبران کمبود 
بارش دیده نمی شود، امسال در اکثر نقاط استان با خشکسالی مواجه 

هستیم.
وی تاکید کرد: در بحران خشکســالی باید در بخش کشاورزی الگوی 
کشت اصالح شود، قطعا در وضعیت خشکسالی آبدهی قنوات کاهش 

پیدا خواهد کرد.
یک سوم قنات های چهارمحال و بختیاری خشک هستند

مســئول مطالعات آب و خاک سازمان جهادکشــاورزی چهارمحال 
و بختیاری با اشــاره به اینکه حدود ۸۴۰ رشــته قنات در چهارمحال و 
بختیاری وجود دارد، اظهار کرد: حدود یک ســوم این قنات ها در حال 
حاضر خشک هستند، به طور متوســط ساالنه حدود ۸۰ رشته قنات در 

استان مرمت، الیروبی و احیا می شود.
بیژن یادگاری ادامه داد: سال گذشته حدود 3۱ میلیارد ریال اعتبار ملی و 
استانی به بحث مرمت و احیای قنوات چهارمحال و بختیاری اختصاص 
یافت، اما امســال این رقم به حدود ۲۵ میلیارد ریال کاهش پیدا کرده 

است، درصدد هستیم این اعتبار را افزایش دهیم.
یادگاری با تاکید بر اینکه مرمت و احیای قنوات جزو وظایف ســازمان 
جهادکشاورزی است، خاطرنشان کرد: همچنین این مسئله یک اولویت 
در بخش کشاورزی است، زیرا بخشی در حدود پنج درصد از آب مورد 

نیاز برای کشاورزی از طریق این قنوات تامین می شود.
وی ادامه داد: قنوات در سطح استان پراکنده هستند، بنابراین احیای 
قنوات دارای اهمیت باالیی اســت، باید احیای قنــوات در کنار اصالح 
الگوی کشــت مدنظر قرار بگیرد، به طور مثال در کشــت های متراکم و 

گلخانه ای عملکرد محصول تا ۱۰ برابر افزایش پیدا می کند.
یادگاری با بیان اینکه کمبود بارش ها، مشکالت به وجود آمده در حوضه 
آبریز زاینده رود و کارون اهمیت احیای قنوات در حوزه کشاورزی را دو 
چندان کرده است، گفت: در احیای قنوات مباحث اقتصادی و به صرفه 
بودن مطرح نیست، بلکه معیشت کشاورزان و شرایط اجتماعی نیز در 

این موضوع دیده می شود.

قنوات در سطح استان پراکنده هستند، بنابراین 
احیای قنوات دارای اهمیت باالیی است، باید احیای 
قنوات در کنار اصالح الگوی کشت مدنظر قرار بگیرد، 
به طور مثال در کشت های متراکم و گلخانه ای عملکرد 

محصول تا ۱۰ برابر افزایش پیدا می کند

اقبال عباسی اســتاندار چهارمحال و بختیاری اظهار 
داشت: مرکز بهداشت و درمان باید گزارش های الزم 
در خصوص تخلفات کرونایی را به ســتاد کرونا اعالم 
و هر درخواســتی از ســوی دانشــگاه علوم پزشکی 
مطرح و در ســتاد کرونا تصویب می شود، باید توسط 
همه دستگاه ها پذیرفته و اجرا شود.وی افزود: همه 
فرمانداران و اکیپ های نظارتی بایــد گزارش روزانه 
بازرسی ها و اقدامات انجام شده در خصوص تخلفات 
را به دبیرخانه ستاد کرونای استان ارائه دهند، همچنین 
اصناف غیــر از گروه یک طــی ۱۰ روز آینــده تعطیل 
هستند.استاندار چهارمحال و بختیاری بیان داشت: 
بانک ها و دســتگاه های دولتی با یک سوم ظرفیت 

فعال خواهند بــود و درباره صنــوف تعمیراتی مانند 
تعمیرات لوازم خانگی، خــودرو و ...، رئیس اتحادیه 
تصمیم گیری  الزم برای فعالیت با یک سوم ظرفیت 
و کشــیک بندی را انجام می دهد.عباسی با اشاره به 
خطرناک شــدن وضعیت بیماری در استان، عنوان 
داشت: تخت های بیمارستان ها در حال تکمیل ظرفیت 
اســت و در صورت تکمیل شــدن ظرفیت، مسئوالن 
بیمارســتان ها مجبور به پذیرش بیمار در نقاهتگاه  و 
بخش های آموزشی بیمارســتان ها و اماکن مربوط 
به آموزش و پرورش هستند.وی با اشاره به اینکه در 
صورت کمبود نیرو در اکیپ هــای نیروی انتظامی با 
درخواست فرمانداران تقاضای نیروی بسیجی از سپاه 

پاسداران کنند، تصریح کرد: اکیپ هایی برای نظارت بر 
تجمعات جوانان و نوجوانان در سطح شهر، پارک ها و 
اماکن مختلف تشکیل و با یادآوری و تذکر در راستای 
رعایت پروتکل های بهداشتی فعال می شوند.استاندار 
چهارمحــال و بختیاری گفت: تا زمانــی که وضعیت 
استان در رنگ های نارنجی و قرمز است، تامین نیروی 
متخصص مورد نیاز بیمارستان تامین اجتماعی استان 

به عهده دانشگاه علوم پزشکی است. 

استاندار چهارمحال و بختیاری: بر تجمعات پارک ها و سطح 
شهرها، نظارت شود

41 بیمار با شرایط بحرانی در چهارمحال و بختیاری بستری هستند
 رییس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: ۴۱ بیمار با شرایط بحرانی در مراکز درمانی چهارمحال و بختیاری بستری هستند.مجید شیرانی با اشاره به آمار جدید 
بیماری کرونا در استان در بیست و یکمین روز از فروردین ماه سال ۱۴۰۰ عنوان کرد: ۷۹۸ بیمار با عالئم بالینی مشکوک به بیماری کرونا به مراکز بهداشتی و درمانی 
سرپایی و بیمارستانی استان مراجعه داشته اند که از این تعداد ۸۸ بیمار با عالئم مشــکوک به این بیماری در مراکز درمانی بستری شده اند.رییس دانشگاه علوم 
پزشکی شهرکرد گفت: نتیجه تست ۲۴۱ نفر از مراجعه کنندگان در بخش سرپایی و 6۰ نفر از بستری شدگان مشکوک به کووید١٩ در مراکز بیمارستانی استان، مثبت 
قطعی اعالم شد.وی ادامه داد: هم اکنون ٣۷۹ بیمار مثبت قطعی و مشکوک به بیماری کرونا در مراکز درمانی استان تحت مراقبت و درمان هستند که از این تعداد 
3۱۲ نفر مثبت قطعی و مابقی در انتظار پاسخ نتایج آزمایشــات برای رد یا تایید بیماری شان هستند.وی تاکید کرد: متاسفانه سه مورد جدید فوتی ناشی از ابتال به 
بیماری کووید١٩ در استان گزارش شد و مجموع فوتی های ناشی از ابتال به این بیماری در چهارمحال و بختیاری ٨٣3 نفر است.رییس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 

اظهار کرد: هم اکنون ۴۱ بیمار با شرایط بحرانی و حال عمومی نسبتا بد در بخش های مراقبت ویژه مراکز درمانی استان تحت مراقبت و درمان هستند.
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ترخیص سخنگوی سازمان انرژی اتمی از بیمارستان
مدیر درمان بیمارســتان آیت ا...یثربی )ره( کاشــان درباره آخرین وضعیت سخنگوی سازمان 

انرژی اتمی گفت: حال عمومی وی بعد از انجام جراحی بسیار خوب است و ترخیص می شود.
محمدرضا جمالی با اشاره به شکستگی مختصر در مچ پای سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت: 

با هماهنگی های انجام شده ،کمالوندی از کاشان به تهران انتقال داده می شود.
وی اظهار داشــت: در تمامی نواحی که حدس پزشــکی آسیب دیدگی داشــت، تصویربرداری 

سی تی اسکن و »ام آر آی« انجام شد.
رییس بیمارستان آیت ا... یثربی )ره( کاشان نیز با بیان اینکه بیشتر آسیب دیدگی در ناحیه های 
پا و ستون فقرات بود، افزود: در ناحیه مچ پای راست به طور فوری جراحی صورت گرفت و سایر 

قسمت های آسیب دیده نیز در مرحله های بعدی درمان می شود.
مصطفی سروی زاده بیان کرد: سخنگوی سازمان انرژی اتمی از کاشان به تهران منتقل می شود.

ســخنگوی ســازمان انرژی اتمــی روز یکشــنبه حیــن بازدید از مجتمع غنی ســازی شــهید 
 احمدی روشــن از ارتفاع چند متری ســقوط کرده و دچار شکستگی های ســطحی از ناحیه پا 

و سر شده است.

سقوط کارگر 37 ساله در چاه 7 متری در اصفهان
سخنگوی سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان از سقوط کارگر ۳۷ ساله در 

چاه هفت متری در اصفهان خبر داد.
فرهاد کاوه آهنگران با اشاره به حادثه سقوط در چاه در اصفهان گفت: این حادثه در ساعت ۱۰ و ۲۱ 

دقیقه روز دوشنبه به مرکز فرماندهی آتش نشانی اصفهان گزارش شد.
وی با بیان اینکه در این حادثه مرد ۳۷ ساله که کارگر ســاختمانی بود به داخل چاه هفت متری 
سقوط کرد، تصریح کرد: برای امدادرســانی به این حادثه اکیپ امداد و نجات از ایستگاه شماره 

پنج به محل حادثه اعزام شدند.
سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شــهرداری اصفهان با بیان اینکه این حادثه در 
خیابان عالمه امینی شرقی گزارش شد،اضافه کرد: مصدوم این حادثه از ناحیه پای راست دچار 

آسیب دیدگی شده بود که تحویل نیرو های اورژانس شد.

بازداشت فرد اهانت کننده به جانباز نخاعی
مدیرکل بنیاد شــهید و امور ایثارگران مازندران از بازداشــت فرد اهانت کننده بــه جانباز نخاعی 

بابلسری خبر داد.
حجت االسالم جواد یوسف پور در واکنش به برخورد نامناسب با یک جانباز گرانقدر در شهرستان 
بابلسر با ابراز تاسف شــدید از وقوع این حادثه گفت: این اتفاق که متاســفانه در شهر بابلسر رخ 
داده موجب تالم و تاثر فراوان جامعه ایثارگری مازندران شد و بنیاد شهید و امور ایثارگران استان 

بالفاصله شکایت رسمی جهت احقاق حقوق این جانباز عزیز را در دستور کار قرار داد.
وی با تشریح اقدامات صورت گرفته توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران افزود: دستگاه قضایی و 
نیروی انتظامی بالفاصله پس از دریافت شکایت، فرد اهانت کننده به جانباز عزیزمان را بازداشت 

کردند.
حجت االسالم یوســف پور گفت: عموم مردم مازندران همواره قدردان تالش ها و مجاهدت های 
جانبازان عزیز کشــورمان بوده و جامعه ایثارگری و آحاد مردم این استان ضمن محکومیت این 
اقدام به هیچ وجه اجازه نخواهند داد خدشه ای به هویت جانبازان و ایثارگران گرانقدر کشورمان 

وارد شود.
وی افزود: بنیاد شــهید و امور ایثارگران نیز تــا احقاق حق کامل این جانبــاز و برخورد قضایی با 

خاطیان، این پرونده را پیگیری خواهد کرد.

با مسئولان 5جامعه

وقتی رییس جمهور برای اصفهان وقت ندارد؛

نشسِت نصف جهان

حجت االسالم حسین میرزایی، نماینده  پریا پارسادوست
مردم اصفهان در مجلــس گفت: »بحران 
فرونشست اصفهان به حدی خطرناک است که باید سران سه قوه نسبت 

به آن حساس شوند تا مردم را از تبعات آن نجات دهند.«
فرونشست، پدیده ای جهانی اســت که البته در ایران از همه جای دنیا 
بحرانی تر است و در اصفهان هم با بحرانی ترین وضعیت فرونشست در 
کل ایران مواجه هستیم. پدیده خطرناکی که گویا میان انبوه مشکالت 
و کمبودها و بحران ها، هنوز به چشم نیامده و کسی آن را جدی نگرفته 
است. هرچند هرازگاهی مسئوالن عنوان می کنند که حواس شان به این 
موضوع هست مثل استاندار که دوسال قبل تاکید کرد مسئوالن استان 
به شدت نگران این مشکل هستند و باید راه حل های آن هرچه سریع تر 
اجرایی شود.درواقع از چندسال قبل مســئوالن به صورت مدام درباره 
عواقب این پدیده هشدار داده اند. ســال 98 مدیر بخش زلزله و رانش 
زمین مرکز تحقیقات وزارت راه، مســکن و شهرســازی، وضعیت کالن 
شهر اصفهان از نظر خطر فرونشســت زمین را بحرانی اعالم کرد و گفت: 
فرونشست زمین در ۴۰۵ دشت کشور از حد بحرانی عبور کرد، با این حال 
در صورتی که قصد اولویت بندی مناطق فرونشســت را داشــته باشیم 
جنوب و جنوب غرب تهران تا منطقه شــهریار ،اشــتهار و ورامین و شهر 

اصفهان، مناطق بحرانی از نظر تاثیر این معضل بر زیرساخت های شهری، 
شریان های حیاتی و  سامانه های حمل و نقل هستند که باید هر چه زودتر 

مورد توجه ویژه قرار بگیرند.
علی بیت اللهی افزود: در استان اصفهان در مناطقی از شهر و شمال شهر 
اصفهان فرونشســت به یک معضل عمده تبدیل شــده به طوری که در 
مجاورت فرودگاه و حتی در حاشــیه ورزشگاه نقش جهان شکاف های 
حاصل از فرونشست روی زمین خود را نمایان کرده و فرونشست برای 

این شهر یک خطر بسیار جدی است.
رییس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور نیزگفت: پدیده 
فرونشســت زمین در اســتان اصفهان موجب تخریب زیرساخت های 
منطقه به صورت اساســی می شــود.علیرضا شــهیدی تاکیــد کرد که 
فرونشست، اثرات مخربی بر ساختمان ها، راه ها و زیرساخت ها دارد و 
می تواند موجب افزایش عملکرد تخریبی یک زلزله کوچک در حد زمین 
لرزه ای بزرگ باشــد و اگر پدیده فرونشســت زمین در استان اصفهان 
به صورت جدی بررسی و از آن پیشگیری نشــود در آینده نه چندان دور 
تمام استان را فرا می گیرد.و اکنون این اتفاق تلخ به سرعت رخ داده و اگر 
تا چندسال قبل هشدار تنها محدود به آثار تاریخی اصفهان بود که قربانی 
استخراج بیش از اندازه آب های زیرزمینی و سایر ندانم کاری های منجر 

به فرونشست زمین می شوند، حاال کل استان درگیر این پدیده خطرناک 
است. عباس رضایی، اســتاندار اصفهان پیش از این عنوان کرده بود که 
درمان این معضل، تسریع در اجرای طرح های انتقال آب و مسائل آبی 

استان است تا وضعیت از این که هست، بدتر نشود.
و در حالی  اســتاندار اصفهان بر پیگیری طرح های انتقال آب تاکید کرد 
که این استان چند طرح نیمه تمام و راهبردی در این زمینه دارد که از مهم 
ترین آنها می توان به سد و تونل سوم کوهرنگ، آبرسانی به اصفهان بزرگ 
)تونل گالب ۲( و تونل بهشت آباد اشــاره کرد که همگی این طرح ها نیز 

همچنان اندرخم یک کوچه روزگار می گذرانند!
ســال گذشــته نیز منصور شیشــه فروش، مدیرکل مدیریــت بحران 
استانداری اصفهان با اشاره به اینکه پدیده فرونشست به تدریج خسارت 
ایجاد می کند، اعالم کرد: در زمان حاضر دشت های مختلفی مانند مهیار، 

برخوار، اصفهان، کاشان و گلپایگان تحت تاثیر این پدیده قرار گرفتند.
شیشه فروش با تاکید بر اینکه برای مقابله با این پدیده و کاهش اثرات 
و مخاطرات آن الزم است که نهادهایی مانند وزارت نیرو و سازمان زمین 
شناسی کشور به این موضوع به صورت یک مسئله ملی نگاه کنند، گفت: 
درخواست ما از وزارت نیرو این است که این پدیده در اصفهان را در شورای 
حفاظت از منابع آب به عنوان یک مسئله ملی مطرح و پیگیری و برنامه 

عملیاتی و کاربردی برای پیشگیری از آن تدوین کند.
اما با گذشت ماه ها و حتی سال ها از هشدارهای پی درپی درباره پدیده 
خطرناک فرونشست در اصفهان که به یک بحران تبدیل شده، همچنان 

از عزم جدی و نگاه ملی برای رفع این خطر خبری نیست . 
میرزایی، نماینــده اصفهان در مجلس به تازگی در نشســتی در رابطه با 
موضوع فرونشست اصفهان گفته که طبق گزارشات اتحادیه تحقیقاتی 
شامل چند دانشگاه معتبر کشــور و ســازمان زمین شناسی اصفهان، 
در سال های اخیر بین 8 تا ۱۰ ســانتی متر فرونشست زمین در مناطق 
مختلف اســتان اصفهان رخ داده اســت.در حالی که فرونشست ۲.۵ 
سانتی متر را کارشناسان عمرانی برای یک ساختمان، بحرانی می دانند 
و اگر روند فرونشست زمین در استان ادامه پیدا کند، بستر خاک زاینده 
رود به حدی چسبندگی پیدا می کند که نفوذ آب دیگر امکان پذیر نیست.

آبخوان زاینده رود اگر خشک شود و بمیرد، دیگر اگر حتی اقیانوس را در 
رودخانه جاری کنید، احیا نمی شود. جاده ها، ریل، فرودگاه و تجهیزات 
آب و برق و گاز دچار آسیب می شود و از آنجایی که اصفهان چهارراه کشور 
قرار دارد برای کل کشور مشکالت ایجاد می شود. مردم اصفهان آواره می 
شوند و نماینده اصفهان در مجلس شورای اسالمی می گوید همه اینها با 
یک جلسه نیم ساعته با رییس جمهور حل می شود؛ اما ایشان اهتمام 

به این موضوع ندارند!

سخنگوی دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان، شاه 
کلید جلوگیری از روند پرشــتاب و موج بلند کرونا را 
ساکن شــدن جمیعت و به حداقل رساندن ترددها 
و اجتماعات دانســت و گفت: نیازمنــد رعایت صد 
در صدی پروتکل هــای بهداشــتی و پای بندی به 
محدودیت های وضع شده هستیم، ولی با تعطیلی 
نصفه نیمه و تعارفات این موج ســرکش فروکش 

نمی کند.آرش نجیمی با اشاره به اینکه تعداد بیماران 
بســتری در بیمارســتان های حوزه دانشگاه علوم 
پزشــکی اصفهان به ۱8۰۰ بیمار رســید، اظهار کرد: 
ظرفیت عادی بیمارستان الزهرا)س( تقریبا پر شده 
و تالش می کنیم ظرفیت این بیمارستان را با ۱۵۰ تا 
۲۰۰ تخت جدید افزایش دهیم، درحالی که با روند پر 
شتاب بیماری، این افزایش تخت نهایتا می تواند تا 
چند روز آینده پاسخگو باشد.وی به افزایش تعداد 
تست های کرونا اشاره کرد و گفت: برخی روزها بیش 
از ۵ هزار تست می گیریم که بین ۲ هزار تا ۲۶۰۰ بیمار 
شناســایی می کنیم، ضمن اینکه نرخ مثبت شدن 
تســت ها نیز بیش از ۴۵ درصد است که رقم باالیی 

است و نشــان می دهد شــیوع ویروس در جامعه 
بسیار زیاد است.ســخنگوی دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان با بیان اینکه تعداد بیماران کووید۱9 در استان 
روز به روز شتاب بیشتری به خود می گیرد، افزود: با 
ادامه این روند کم کم به آستانه تحمل بخش درمانی 
و بیمارستان ها می رســیم که امیدواریم این اتفاق 
نیفتد.وی همچنین از افزایش فوت بیماران کووید 
در استان اصفهان خبر داد و گفت: تعداد فوتی های 
روزانه از عدد ۲۰ باالتر رفته، این درحالی است که با این 
تعداد بیمار احتماال هفته های آینده تعداد فوتی ها 
روند تصاعدی بگیرد و حتی احتمال دارد فوت روزانه 

۵۰ بیمار در آبان ماه سال گذشته را رد کنیم.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

با تعطیلی نصفه نیمه و تعارفات، موج سرکش کرونا فروکش نمی کند

استهالل ماه مبارک 
رمضان 1400

حدود ۱۰۰ گــروه در مناطق مختلف 
کشــور برای رصد هالل ماه مبارک 
رمضان اقدام کردند کــه هالل ماه 

در غروب دوشنبه قابل رویت نبود.

کارشناس شبکه بهداشت و درمان آران و بیدگل:

6  واحد صنفی متخلف  کرونایی در آران و بیدگل پلمب شد
کارشناس مسئول بهداشت محیط شبکه بهداشــت و درمان آران و بیدگل گفت: ۶ واحد صنفی این 
شهرستان به دلیل رعایت نکردن دستورالعمل های بهداشــتی مبارزه با شیوع کرونا پلمب شد.علی 
اعتصام افزود: این واحدهای صنفی شامل دو نانوایی و یک مرکز اقامتی، آبمیوه فروشی، آشپزخانه و 
سوپرمارکت است که  از آغاز اعمال محدودیت های وضعیت نارنجی در این شهرستان )۱۴ فروردین( 
در پی گشت های بازرسی به منظور نظارت بر رعایت اجرای مناسب دستورالعمل های بهداشتی مبارزه 
با شیوع کرونا پلمب شد.وی با تبیین به عملکرد بازرسی واحد بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان 
آران و بیدگل از اصناف در اسفند 99 و فروردین امسال اظهار داشت: از مجموع 9۶۱ بازرسی انجام شده، 
۷۲۷ بازرســی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی بوده که ۷9۴ کیلوگرم مواد غذایی غیرقابل مصرف 
جمع آوری و 88 مورد هم تخلف بهداشتی ثبت و اقدامات قانونی در این خصوص انجام شد.وی با 
بیان اینکه از آغاز اعمال محدودیت های وضعیت نارنجی در آران و بیدگل نزدیک به ۲۶۰ بازدید از اصناف 
شهرستان انجام شده است، تصریح کرد: کوچک ترین چشم پوشی در برخورد با تخلف ها وجود نخواهد 
داشت و کمترین برخورد با واحدهای متخلف، پلمب اســت که بر این پایه انتظار می رود واحدهای 
صنفی، صنایع و تشکل ها نسبت به رعایت دستورالعمل های بهداشتی اقدام کنند تا برخالف میل باطنی 
ناچار به جلوگیری از فعالیت آنها نشــویم.اعتصام یادآور شد: نظارت و بازرسی از واحدهای صنفی و 
صنعتی در راستای رعایت درست دستورالعمل های بهداشتی، فاصله گذاری اجتماعی به ویژه استفاده 

از ماسک با افزایش آمار بیماران مبتال به کرونا در سطح شهرستان تشدید شده است.

کشف 16 دستگاه ماینر در پی آتش سوزی منزل در کاشان
دستگاه های امدادی با وقوع یک مورد آتش ســوزی منزلی در شهر کاشان به سرعت آتش را کنترل 
و مهار و در این بین ۱۶ دستگاه استخراج ارز دیجیتال )ماینر( غیرمجاز کشف کردند.کارشناسان در 
بررسی انجام شــده دریافتند که صاحبخانه به صورت غیرمجاز با نصب ۱۶ دستگاه ارز الکترونیک) 
ماینر( در منزل خود قصد اســتخراج این نوع ارز را داشــته که منجر به آتش سوزی و بروز خسارت 
میلیاردی به وی شده است.استفاده از برق خانگی برای استخراج رمز ارز، کاری خالف و برای ساکنان 
خانه ها و همسایگان نیز خطر آفرین است. این اقدام به دلیل مصرف بیش از حد مجاز، امکان آتش 
گرفتن سیم کشی خانه ها را افزایش می دهد که این امر با افزایش احتمال آتش سوزی در خانه، به 

وسایل برقی دیگر آسیب جدی وارد می کند.

انتخاب فرآیند برتر دانشگاه علوم پزشکی در جشنواره شهید مطهری
معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کاشــان، از انتخاب فرآیند برتر این دانشگاه در چهاردهمین 
جشنواره آموزشی شهید مطهری خبر داد.عباس تقوی اردکانی افزود: فرآیند برتر دانشگاهی با عنوان 
»تحلیل، طراحی، تولید، اجرا و ارزیابی شبیه ساز آموزشی سامانه اطالعات بیمارستانی ابزاری برای 
کارآموزی مجازی در بحران همه گیری کووید ۱9 و گامی در راســتای ماموریت ویژه توســعه دانش 

فناوری اطالعات سالمت« به عنوان فرآیند قابل تقدیر در این جشنواره انتخاب شد.

ثبت 4 مورد جدید کرونا در اردستان 
مدیر شبکه بهداشت و درمان اردستان گفت: چهار بیمار ۴۵ تا 88 ساله مبتال به کرونا در این شهرستان 
شناسایی شــدند. حســن ذبیحی افزود: بر این پایه، مجموع بیماران کووید ۱9 شناسایی شده در 
شهرستان اردستان به ۲ هزار و 8۴ نفر رسید.وی ادامه داد: تاکنون هفت هزار و ۲۳۶ آزمایش تشخیص 
کرونا در اردستان انجام شده است و یک هزار و 9۵۶ نفر از بیماران بهبود یافته و یا از بیمارستان ترخیص 

شده اند.وضعیت شهرستان اردستان از نظر شیوع ویورس کرونا قرمز است.

وز عکس ر

خبر روزشهرستان

 رییس اداره رفاه و پشتیبانی آموزش
 و پرورش اصفهان توضیح داد:

خانواده ها چگونه سفارش 
 کتاب های درسی را 

ثبت کنند؟
رییس اداره رفاه و پشتیبانی آموزش و پرورش 
اصفهــان، گفــت: ثبــت ســفارش کتاب های 
درســی برای ســال تحصیلی جدید برای تمام 
پایه های تحصیلــی و رشــته ها از ۲۲ فروردین 
ماه از طریق سامانه آغاز شــده و سفارش کتب 
درسی دانش آموزان میان دوره به وسیله مدیران 

مدارس صورت می گیرد.
علیرضا عابــدی در خصوص ثبت ســفارش و 
خرید اینترنتی کتاب های درسی دانش آموزان 
برای ســال تحصیلی جدید، اظهــار کرد: ثبت 
ســفارش و خرید اینترنتی کتاب های درســی 
سال تحصیلی ۱۴۰۱ -۱۴۰۰ از ۲۲ فروردین ماه به 
منظور دسترسی سریع تر دانش آموزان به کتاب ها 
به صورت اینترنتی انجام می شــود.وی افزود: 
مطابق اعالم ســازمان پژوهش و برنامه ریزی 
آموزشی، ثبت سفارش کتاب های درسی برای 
تمام پایه های تحصیلی و رشته ها از ۲۲ فروردین 
ماه از طریق سامانه www. irtextbook.ir آغاز 
شده است و طبق جدول زمانی مدیران مدارس 
و دانش آموزان می تواننــد ثبت نام کنند.رییس 
اداره رفاه و پشتیبانی آموزش و پرورش اصفهان، 
تصریح کرد: ثبت نام دانش آمــوزان میان دوره 
پایه های دوم تا ششــم ابتدایی و هشتم و نهم 
متوسطه اول و یازدهم و دوازدهم متوسطه دوم از 
۲۲ فروردین تا ۲۲ خردادماه است، دانش آموزان 
باید ثبت نام خود را در این بازه زمانی انجام دهند.

عابدی ادامــه داد: ورودی هــر دوره تحصیلی، 
ورودی های کالس اول ابتدایــی، هفتم و دهم 
متوسطه از ۶ تیرماه تا ۱۵ شهریورماه وارد سامانه 
شده و ثبت نام خود را انجام می دهند.وی اظهار 
کرد: برای ثبت سفارش و خرید کتب درسی در 
دوره های تحصیلی، اصالح هایی وجود دارد که از 
۱۲ تیر تا پایان شهریورماه امکان ویرایش و اصالح 
اطالعات فراهم شده اســت و اگر دانش آموزی 
نتوانسته ثبت سفارش کتب درسی را انجام دهد 
یا مردودی بوده و قبول شده می تواند ویرایش 

اطالعات را انجام دهد.

استاندار:

 توسعه انرژی خورشیدی در اصفهان ضروری است
استاندار اصفهان گفت: این استان به لحاظ کویری و خشک بودن، پتانسیل استفاده از انرژی خورشیدی را داراست و باید جایگزین برق شود.استان اصفهان ظرفیت های 
مناسبی برای استفاده از انرژی خورشیدی و بادی دارد که به اعتقاد کارشناسان تاکنون اقدام اساسی در این بخش انجام نشده در حالی که بهره گیری از این مهم عالوه 
بر صرفه اقتصادی، راهکاری مهم برای کاهش بحران های زیست محیطی اســت.لزوم بهره گیری از انرژی خورشیدی با توجه به پیامدهای حاصل از به کارگیری انبوه 
سوخت های فسیلی و انتشار کربن راهکاری مهم برای رفع و یا کاهش بحران های زیست محیطی است که استان اصفهان باید برای سرمایه گذاری این امر مهم، تدابیر 
ویژه ای اتخاذ کند.عباس رضایی در دیدار همایون حائری، معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی افزود: توسعه پنل های خورشیدی عالوه بر حل مشکالت برق رسانی به برخی 
مناطق، باعث ایجاد اشتغال نیز می شود.استاندار اصفهان خاطرنشان کرد: باید اقداماتی صورت گیرد تا وابستگی به نیروگاه ها کم شود و استفاده از پنل های خورشیدی 
توسعه یابد.وی با اشاره به کم آبی استان یادآور شد: متاسفانه طی سال های گذشته استان اصفهان با خشکسالی مواجه شده و مقدار آب اندکی در سد زاینده رود وجود 
دارد از این رو باید برنامه ریزی ویژه ای برای مصرف آب صورت گیرد تا با قطعی مواجه نشویم.رضایی ادامه داد: همچنین در اماکن، نهادها و ادارات باید مصرف بهینه آب 
صورت بگیرد.استاندار اصفهان با بیان اینکه ۱۰ هزار واحد تولیدی و صنعتی در استان مستقر است، تصریح کرد: باید برنامه ریزی ویژه ای برای مصرف برق واحدها صورت 
بگیرد.وی اضافه کرد: همچنین باید مشکالت و مسائل واحدهای تولیدی و صنعتی مرتفع شــود تا ضربه ای به تولید وارد نشود.انرژی های تجدیدپذیر که از آن به نام 
انرژی پاک هم نام برده می شود از بهترین انرژی های سازگار با محیط زیست به شمار می روند که جایگزین بسیار مناسبی هم برای انرژی های با منشا فسیلی هستند.
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  آغاز رقابت های مرحله گروهی باشگاهی قاره کهن؛

نایب قهرمان آسیا وارد می شود

 بیســت و یکمین دوره مســابقات لیگ 
 سمیه مصور

قهرمانان آســیا از امروز آغاز می شود. در 
این دور از مسابقات که به دلیل شیوع ویروس کرونا به صورت متمرکز 
برگزار خواهد شد چهار تیم از ایران حضور دارند. تیم های پرسپولیس و 
تراکتورسازی به صورت مستقیم ســهمیه حضور در این مسابقات را به 
دست آورده اند، تیم استقالل به دلیل عدم احراز صالحیت یک باشگاه 
ترکمنستانی، موفق شد سهمیه مســتقیم بگیرد و تیم فوالد با برتری 

مقابل تیم العین امارات راهی مرحله گروهی شد.
پرسپولیس، در این دوره از رقابت ها در گروه E  لیگ قهرمانان آسیا با 
تیم های الوحده امارات، گوای هند و الریان قطر هم گروه هستند و  آن ها 
باید در گوای هند به مصاف رقیبان خود بروند. تراکتور در گروه B لیگ 
قهرمانان آسیا با تیم های پاختاکور ازبکستان، الشارجه امارات و نیروی 
هوایی عراق هم گروه است و آنها باید در امارات به مصاف رقیبان خود 
بروند. استقالل در گروهC   با تیم های الشرطه عراق، الدحیل، االهلی 
عربستان هم گروه است و این تیم ها در عربستان مقابل یکدیگر قرار 
می گیرند. فوالد نیز در گروه D  با تیم های النصرعربستان، السد قطر 
و الوحدت اردن هم گروه شــده که آنها هم باید در عربستان به مصاف 
رقیبان خود بروند.سرخ پوشــان تهرانی فصل گذشته با شکست برابر 

تیم اولسان کره جنوبی در لیگ قهرمانان آســیا به نایب قهرمانی این 
رقابت ها دســت یافتند و امسال برای کسب نخســتین قهرمانی پا به 
مسابقات آسیایی می گذارند. آنها در اولین روز از آغاز بیست و یکمین 
دوره مسابقات لیگ قهرمانان آسیا مقابل تیم الوحده امارات قرار می 
گیرند، دیداری که عصر امروز و از ساعت 19 در گوای هند برگزار می شود.  
تیم فوتبال الوحده امارات با پیروزی برابر تیم الزورای عراق در بازی پلی 
آف به مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا صعود کرد.تیم الوحده امارات، 
وضعیت خوبی  در لیگ امارات ندارد و این تیــم اماراتی  با ۲۳ بازی و 
کسب ۳۵ امتیاز در جایگاه هشتم قرار گرفته است. الوحده امارات فصل 
گذشته در لیگ قهرمانان آسیا با تیم استقالل نماینده کشورمان هم گروه 
بود، اما این تیم اماراتی  به علت شــیوع ویروس کرونا از حضور در این 

رقابت ها انصراف داد و از جدول گروه بندی کنار گذاشته شد.
 عمر خریبین و اسماعیل مطر از ستاره های تیم الوحده امارات هستند 
که ســابقه بازی برابر پرســپولیس را در لیگ قهرمانان آســیا دارند و 
بازیکنان پرســپولیس باید مراقب این دو بازیکن شــاخص باشند تا 
دردسر ساز نشوند. تیم الوحده  برای سومین بار در لیگ قهرمانان آسیا 
با پرسپولیس در یک گروه قرار می گیرد. قبل از این در سال های ۲۰11 
و ۲۰1۷ این اتفاق رخ داده بود که نماینده امارات در هر دو دوره حذف و 

پرسپولیس نیز در سال ۲۰1۷ موفق به صعود شد.
عالوه بر این، در چهار تقابل تیم های پرســپولیس و العین، ۲ برد برای 
نماینده ایران، یک پیروزی برای تیم اماراتی و یک تساوی کسب شده 
اســت.  همچنین تیم پرســپولیس ۸ گل زده و الوحــده هم ۷ گل در 

بازی های رو در رو به ثمر رسانده است.
تیم تراکتورســازی، دیگرتیم ایرانی حاضر دراین دوره از مسابقات هم 
عصر امروز  و از ساعت 19:۳۰ مقابل پاختاکور قرار می گیرد. تراکتور برای 
آخرین بار در سال ۲۰1۸ در لیگ قهرمانان آسیا حضور پیدا کرد و بدترین 
عملکرد خود در تاریخ این رقابت ها را رقم زد. این تیم در گروهی با حضور 
االهلی عربستان، الجزیره امارات و الغرافه قطر، با ۲ مساوی و 4 باخت 
و بدون کسب پیروزی، ۲ امتیازی شــد و با تفاضل گل ۸- در رده آخر 
جدول قرار گرفت. حال بعد از یک دوری چند ســاله، تراکتور دوباره در 
رقابت های لیگ قهرمانان آسیا حضور خواهد یافت. این اولین حضور 
تراکتور در لیگ قهرمانان آسیا پس از خصوصی شدن است؛ حضوری 
که می تواند متفاوت تر از حضورهای قبلی باشــد چرا که تراکتوری ها 
با ستاره های ملی پوش خود دو ســال صبر کردند تا چنین روزهایی را 
تجربه کرده و یک چهره جدید و جذاب از خود در عرصه رقابت های قاره 

ای به نمایش بگذارند.

سپاهان »محمد محبی« نداشت، نفت داشت! 
مصاف پر افت و خیز سپاهان – نفت مسجد ســلیمان با نتیجه مساوی بدون گل پایان یافت تا 
شــاگردان محرم نوید کیا بهترین موقعیت را برای صعود به صدر جدول از دســت دهند. در این 
بازی سپاهان ارائه گر بازی خوبی در برابر حریف بود و موقعیت های خوب و متعددی را هم برای 
گل زنی به دســت آورد؛ اما از هیچ یک از آنها بهره نبرد و در نهایت نفت که برای کسب یک امتیاز 
وارد میدان شده بود به خواسته اش رسید و شــادمان زمین بازی را ترک کرد. نکته جالب توجه 
این دیدار عدم حضور محمد محبی در ترکیب سپاهان بود؛ به دلیل چهار اخطاره بودن اما در آن 
سوی میدان نفت مسجد ســلیمان از بازیکنی به همین اسم بهره می برد؛ محمد مهدی محبی. 
محمد محبی اگر در ترکیب سپاهان به میدان می آمد چه بسا با حرکات انفجاری اش، گره کور 
بازی را باز می کرد. به خصوص که بعد از عدم دعوت به اردوی اخیر تیم ملی با انگیزه تر در ترکیب 
سپاهان بازی می کند و در بازی با ســایپا که با برتری یک بر صفر سپاهان همراه بود، سرش را 
جلوی توپ گذاشت و حتی آسیب هم دید. محبی حرکت در عرض و شوت به سمت دروازه را بلد 
است؛ ایده ای که می توانست در بازی با نفت مسجد ســلیمان به کار سپاهان بیاید اما سپاهان 
در نهایت دو امتیاز حســاس را از دست داد. در آن ســوی میدان البته باید به تالش تیمی نفت 
مسجد سلیمان برای حفاظت از دروازه اشــاره کرد. از دروازه بان گرفته؛ فرهاد کرمانشاهی و دو 
مدافع میانی تیم یعنی بهروز نوروزی فرد و میثم تهیدست که خیلی از توپ ها را پیش از واکنش 

کرمانشاهی برگشت دادند .

شجاع خلیل زاده:

 سرنوشت چه بد نوشت!
بازیکن سابق پرسپولیس با انتشار پستی اشاره غیرمســتقیم به بازی برابر این تیم کرده است.

از همان روز سیدبندی لیگ قهرمانان آسیا، احتمال هم گروه شدن الریان و پرسپولیس یکی از 
جذابیت های این مسابقات بود. حاال بعد از گذشت چند ماه از این اتفاق سرخ ها باید به زودی 
برابر الریانی قرار بگیرند که شجاع خلیل زاده را در ترکیب خود دارد. مدافعی که جدایی اش از این 
تیم باعث ناراحتی هواداران سرخ شده بود.شجاع در هتلی که تمام تیم های حاضر در گروه E در 
آن حضور دارند با بازیکنان پرسپولیس دیدار کرد و حاال با انتشار یک استوری احتماال به ماجرای 
بازی برابر این تیم اشاره کرده است. بازیکنی که اخیرا اشاره کرده بود پرسپولیس خانه اش است 

و به این تیم بازخواهد گشت. خلیل زاده در این استوری نوشت: » سرنوشت چه بد نوشت!«

در نشست رییس فدراسیون فوتبال با استاندار توافق شد؛

احداث کمپ تیم های ملی در یکی از شهرستان های تهران
شهاب الدین عزیزی خادم، رییس فدراسیون فوتبال در نشســتی مشترک با محسن بندپی، 

استاندار تهران شرکت کرد.
 مهم ترین مسئله در این نشســت بحث واگذاری زمین به فدراسیون فوتبال برای احداث کمپ 
تیم های ملی فوتبال بود. اســتاندار تهران در این نشست با اشــاره به لزوم توسعه زیرساخت 
های ورزشــی گفت: اجماع کلی در مورد واگذاری زمین برای کمپ هــای تیم های ملی فوتبال 
در میان مدیران کل اســتان وجود دارد. البته در چند شهرســتان اســتان تهــران زمین هایی 
برای احداث کمپ تیم های ملی فوتبال که شــامل 1۸ تیم اســت جانمایی شــده و  در نهایت 
در یک شهرســتان این کمپ احداث می شود.وی افزود: توسعه زیرســاخت در ورزش فوتبال 
به عنوان ورزشــی با ضریب نفوذ باال در میان اقشار جامعه بســیار حائز اهمیت است. تاسیس 
کمپ تیم های ملی فوتبال در اســتان تهران زمینه ساز توســعه هرچه بیشتر این ورزش است 
 و مقرر شــد فدراســیون فوتبال اقدام به معرفی نماینده تام االختیار به اداره کل امور اقتصادی 

و دارایی کند.

زشمستطیل سبز ور

وز عکس ر

واکسیناسیون 
ورزشکاران المپیکی 

آغاز شد
واکسیناسیون ورزشکاران المپیکی   
با حضور دکتر مهدی علی نژاد، معاون 
توســعه ورزش قهرمانی و حرفه ای 
وزارت ورزش و جوانــان آغاز شــد. 
مجتبی عابدینی، ســتاره المپیکی 
شمشیربازی نخستین ورزشکاری 

بود که واکسن کرونا را دریافت کرد.

فیورنتینا در اندیشه استخدام »گتوسو«
گفته می شود جنارو گتوســو که قرارداد کنونی اش با باشگاه ناپولی در پایان فصل جاری به پایان 
می رسد، جدایی اش از این تیم ایتالیایی قطعی است. حاال خبر می رسد که یک باشگاه ایتالیایی 
دیگر چشم به استخدام این مربی 4۳ ساله دارد.بر اســاس گزارش شبکه تلویزیونی »اسکای 
اسپورت ایتالیا«؛ بازیکن و سرمربی پیشین تیم میالن مورد توجه باشگاه فیورنتینا قرار گرفته و 

مدیران این باشگاه ایتالیایی به دنبال استخدام گتوسو هستند.
 پیش از این مائوریتزیو ساری به پیشنهاد سرمربیگری بنفش پوشان فلورانس پاسخ منفی داده 
بود.جنارو گتوسو که بین ســال های ۲۰1۷ تا ۲۰19 هدایت میالن را برعهده داشت، پس از جدایی 
از این تیم به جنوب ایتالیا رفت و ســرمربی ناپولی شد. او در این تیم در ۷۳ بازی آمار 41 برد، 1۰ 
مساوی و ۲۲ باخت را از خود برجای گذاشته است.ناپولی با این مربی ایتالیایی در فصل ۲۰19-۲۰ 
فاتح جام حذفی ایتالیا شد و در حال حاضر هم با ۵9 امتیاز در رده پنجم جدول رده بندی سری 

A قرار دارد و در کورس کسب سهمیه لیگ قهرمانان اروپاست. 

تمجید »نیمار« از ستاره پاری سن ژرمن
ستاره برزیلی پاری سن ژرمن به ستایش از امباپه پرداخت و او را جوان طالیی لقب داد.نیمار و 
امباپه زوج خطرناکی را در خط حمله پاری ســن ژرمن تشکیل داده اند و هماهنگی بسیار باالیی 
با هم دارند.نیمار در ســتایش از امباپه گفت: من از امباپه یاد گرفتم که چگونه در فرانسه زندگی 
کنم. او به من کمک کرد تا زبان فرانسوی را یاد بگیرم و خیلی زود خود را با شرایط جدید سازگار 
کنم.وی ادامه داد: بسیار از شخصیت امباپه متاثر شدم. او انسانی بسیار فهمیده است و همواره 

می خندد و با همه رابطه خوبی دارد. 
شاید همین اخالق خوبش باعث شــد تا از همان دیدار نخست با هم دوست شویم. سرعت این 
بازیکن و توانایی باالیش در دریبل کردن مثال زدنی است و من را به خود جلب می کند. او بسیار 
متواضع است.نیمار در پایان گفت: امباپه جوان طالیی است. سرعت به تنهایی باعث نمی شود تا 
یک بازیکن خاص شود بلکه نیاز به هوش باال هم وجود دارد تا از این سرعت به خوبی بهره گرفت. 
امباپه هر دو شاخصه را دارد؛ او نه تنها ســریع و باهوش است بلکه تکنیک منحصر به فردی دارد 
که به راحتی بازیکنان را جا می گذارد.امباپه، ستاره پاری سن ژرمن در فصل جاری لیگ قهرمانان 
اروپا بوده است. او در دیدار رفت و برگشت برابر بارســلونا 4 گل به ثمر رساند همچنان که در بازی 

رفت برابر بایرن هم دو گل به ثمر رساند. 

ستاره  مورد عالقه »زیدان« به دنبال جدایی
طی ماه های اخیر بارها گفته شد که ادواردو کاماوینگا پدیده جوان و 1۸ ساله باشگاه رن در تیررس 
رئال مادرید قرار دارد و زین الدین زیدان درخواســت کرده او هر طور که شده به سانتیاگوبرنابئو 

منتقل شود.
کاماوینگا فصل قبل نمایشــی خیره کننده در رن داشــت و همین باعث شــد تــا او مورد توجه 
پاری ســن ژرمن و رئال مادرید قرار گیرد. این هافبک جوان با وجود پیشــنهادهای وسوســه 
انگیز در تیمش باقی ماند؛ اما او دوســت دارد کــه راهی یک تیم بزرگ تر به ویــژه رئال مادرید 
شــود.از طرف دیگر خود ایــن هافبک فرانســوی و آینــده دار نیــز اخیرا طــی مصاحبه ای از 
پیشــنهاد رئال مادرید اســتقبال کــرده و آن را افتخــاری برای خــود تلقی کرده بــود؛ در واقع 
گزارشــات حاکی از آن اســت که کاماوینگا عالقه زیادی برای حضور در ســانتیاگو برنابئو دارد.

در همین ارتباط اتلتیک مدعی شــده ادواردو کاماوینگا خواهان جدایی از باشــگاه رن فرانســه 
شــده و این اتفاق در آســتانه رقم خوردن اســت. این منبع همچنین ادعا می کنــد در صورتی 
 که ایــن اتفاق رخ ندهــد، هافبک فرانســوی در تابســتان بعدی به شــکل رایــگان از رن جدا 

خواهد شد.

خبر   روز

سپاهانی ها در بن بست 
ســپاهانی ها در دیدار با تیم نفت مسجد 
سلیمان روز عجیبی را پشت سر گذاشتند 
و فرصت های پرشمار گلزنی را در برابر نفت 
مسجدسلیمان از دست دادند.تیم محرم 
نویدکیا تنها دو هفته را به عنوان صدرنشین 
در رتبه نخســت لیگ برتر فوتبال ایران به 
سر برد و نتوانســت از فرصت بازی خانگی 
مقابل نفت مسجدســلیمان استفاده کند 
و در نهایت با توقف مقابــل این تیم، صدر 
جدول را مجددا به پرسپولیس واگذار کرد.

در  این دیدار شاگردان نویدکیا فرصت های 
پرشماری را برای گلزنی به دست آوردند اما 

هر چه زدند، به در بسته خورد. 
دفاع چند الیه تیم محمود فکری و تجمع 
در محوطه جریمه خودی، کار را برای گلزنی 
زردپوشــان اصفهانی ســخت کرده بود.با 
وجود دفــاع صرف مسجدســلیمانی ها، 
ســپاهان 19 بار به ســمت دروازه این تیم 
شوت زد که با روز خوب گلر جوان نفتی ها 
مواجه شد. فرهاد کرمانشاهی که در بازی 
با اصفهانی ها 6 مهــار و ۷ خروج موفق از 
دروازه داشــت، روز خوبی را سپری کرد و 

مانع از گلزنی مهاجمین سپاهان شد.
بازیکنان ســپاهان نیز که حمالت پردامنه 
ای را روی دروازه مهمــان انتهای جدولی 
خود تدارک می دیدند، هر بار با سد محکمی 
مواجه می شدند. نیمکت نشینان سپاهانی 
نیز که تصور نمی کردند روز سختی را پیش 
رو داشــته باشــند، با چهــره ای ناامید و 
مغموم، نظــاره گر از دســت رفتن متوالی 
فرصت های تیم شــان بودند.نفت با تک 
امتیاز مهمی که از اصفهــان گرفت، به فرار 
از منطقه ســقوط امیدوار شــد و محمود 
فکری نیــز در نخســتین تجربه اش پس 
از بازگشــت مجــدد به مسجدســلیمان، 
موفق شــد دســت پر از دیار زاینــده رود 
بازگــردد. به لطف فکری، پرســپولیس با 
کیلومترها فاصله از ایران، دوباره صدرنشین 
لیگ برتر ایران شــد. تیم پرســپولیس با 
تفاضل گل بهتر نســبت به تیم ســپاهان 
 در جایــگاه اول جــدول رده بنــدی لیگ

 برتر قرار گرفت.

فوتبال جهان دو ستاره تیم ملی در راه سپاهان
دو بازیکن تیم ملی والیبال ایران برای فصل آینده در آستانه عقدقرارداد با سپاهان اصفهان قرار دارند.تیم والیبال سپاهان اصفهان فصل گذشته با هدایت رحمان 
محمدی راد عملکرد خیلی خوبی داشت و توانست به عنوان سوم دست پیدا کند.اصفهانی ها برای فصل آینده به دنبال تقویت تیم خود هستند. آنها پس از جدایی 
محمود رسولی و پیوستنش به شهرداری ورامین با امیر غفور، پشت خط زن تیم ملی ایران وارد مذاکره شدند. غفور نیم فصل دوم سال گذشته با رفع مصدومیتش 
به تیم بورسای ترکیه پیوسته بود.همچنین مسعود غالمی، مدافع تیم ملی والیبال ایران هم در آستانه عقد قرارداد با طالیی پوشان قرار دارد. او فصل گذشته همراه 
با تیم شهرداری ارومیه توانست عنوان نایب قهرمانی رقابت های لیگ برتر باشگاه های کشور را کسب کند. به نظر می رسد سپاهانی ها تصمیم دارند در فصل پیش رو 

در قامت یک مدعی ظاهر شوند.

این روزها تیم ملــی والیبال در اردو اســت و ظاهرا 
در جریان این اردو اتفاقات عجیبی رخ داده اســت.

تقریبا این برای نخستین بار است که چنین اتفاقاتی 
برای تیم ملی والیبال می افتد.تا قبل از این همیشه 
والیبال،اردوهای برگزار شده و نظم و دیسیپلینی که 
در این رشته ورزشــی وجود داشت برای سایر رشته 
ها مثال زدنی بود؛ اما در اردوی جدید نه تنها خبری 
از این اتفاق نیست بلکه شــرایط بد اردویی صدای 
ملی پوشــان را درآورده است. طبیعی است که ملی 
پوشــان معترض اصال عالقه ای به انتشار نام شان 
ندارند.دلیل آن هم مشخص است و ممکن است به 
هزار و یک دلیل برای آنها مشــکل ساز شود.والیبال 
در سال های قبل روزهای آرامی را سپری می کرد و 
حاشیه های زیادی نداشت ولی چند وقتی است که 
انگار یک جای کار می لنگد و این چرخ در چاله ای گیر 
کرده که هر چقدر بیشتر درجا می زند،زمین را بیشتر 

گود می کند!اما مشکالت این اردو؛کیفیت پایین غذا 
نخستین دلیلی است که برای ملی پوشان دردسرساز 
شده است.آنها که به دلیل شرایط تمرینی نمی توانند 
هر غذایی رو بخورند اصال از شرایط راضی نیستند و 
خواهان این هســتند تا نظارت بیشتری روی وعده 
های غذایی شان شود.مشکل دوم وجود سوسک و 
موش در اتاق والیبالیست هاست.تا به حال سابقه 
نداشته که جک و جانور در اردو مشاهده شود؛ اما به 
اذعان ملی پوشــان هم در اردو و در اتاق ها سوسک 
هست و هم آنها موش را با چشم دیده اند!احتمال 
می رود با توجه بــه تعمیرات در خانه کشــتی،این 
سوســک و موش ها از آنجا به خوابگاه ملی پوشان 
والیبال راه پیدا کرده باشد.ســر و صدای ناشــی از 
تعمیرات در خانه کشتی یکی دیگر از دالیلی است که 
باعث اعتراض والیبالی ها شده.آنها که پس از تمرین 
و صرف ناهار باید استراحت کنند به دلیل سر و صدای 

زیاد نمی توانند به خوبی استراحت کنند.این مشکل 
احتماال تا پایان پروژه ســاخت و ســاز خانه کشتی 
حل نخواهد شد!ســیب به جای مــوز! اگر عکس 
های آخرین تمرین والیبالی ها را نگاه کنید متوجه 
می شــوید که به بازیکنان در پایان هر تمرین سیب 
می دهند.این در حالی اســت که تا پیش از گرانی 
قیمت موز،همیشه در اردوها و پس از پایان تمرین به 
بازیکنان موز داده می شد.احتماال افزایش بیش از 
اندازه قیمت موز در کشور باعث شده تا مسئوالن تیم 
ملی والیبال هم به این نتیجه برسند که سیب بهتر از 

موز است و اصال فوایدی که سیب دارد را موز ندارد!

موش در اردوی والیبال؛ سیب به جای موز!

در چهار تقابل تیم های پرسپولیس و العین، ۲ برد برای 
نماینده ایران، یک پیروزی برای تیم اماراتی و یک 
تساوی کسب شده است.  همچنین تیم پرسپولیس ۸ 
گل زده و الوحده هم ۷ گل در بازی های رو در رو به ثمر 

رسانده است
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پیشرفت 35 درصدی پروژه تعریض پل زندان
مدیر منطقه ۱۳ شــهرداری اصفهان از پیشــرفت ۳۵ درصدی پروژه تعریض پل زندان خبر داد و 
گفت: این پروژه به صورت تیرهای پیش ساخته اجرا می شــود.محمد شرفا اظهار کرد: با توجه به 
آغاز تعریض پل زندان با هدف کاهش بار ترافیکی روی پل در ساعات پیک رفت و آمد خوشبختانه 
قطعات این پل در محل کارگاه با سرعت مطلوب در حال ساخت است که امیدواریم تا تیر ماه شاهد 
تکمیل و بهره برداری از این پروژه باشــیم.وی افزود: دیواره ســازی پروژه تعریض پل زندان ۴۸ 
مترمربع، جدول گذاری آن به طول ۴۰۰ مترمربع و آســفالت پروژه یک هزار و ۸۰۰ مترمربع خواهد 
بود.مدیر منطقه ۱۳ شهرداری اصفهان با بیان این که ورودی جنوب غربی شهر اصفهان چشم نواز 
شده است، تصریح کرد: همزمان با آغاز سال ۱۴۰۰ با نصب تابلو ورودی خوش آمدگویی به اصفهان 
همچنین نصب المان اصفهان رنگ و بویی تازه به این ســمت از ورودی شهر داده شده است.وی 
خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط مکانی خاص زندان اصفهان و حضور مردم در این محل و انجام 
هماهنگی ها با مدیریت زندان و تبادل نظر شده، دیوار ۱۵۰ متری زندان نقاشی دیواری شد و چهره 

شهر در این محل تغییر کرد.

 احیا و آماده سازی فرهنگسراهای »اهتمام«
 و »دانش« در منطقه 11

مدیر منطقه ۱۱ شهرداری اصفهان گفت: این منطقه جهت افزایش سطح کمی و کیفی فرهنگسراهای 
اهتمام و دانش، آن ها را با هزینه ای بالغ بر چهار میلیارد ریال احیا و بازســازی کرده اســت.حمید 
اشرفی اظهار کرد: امروزه فرهنگ شهروندی به عنوان یکی از اصلی ترین ابزارهای ارتباطات جمعی 
و مهم ترین راه رسیدن به توسعه محســوب می شــود.وی افزود: تبیین و تعیین مبانی فرهنگ 
شهرنشینی برای همه مردم به ویژه قشر جوان و نوجوان همچنین برقراری زمینه مناسب برای رشد 
و اعتالی این فرهنگ و ارتقا و اصالح فرهنگ همگان گامی مؤثر در دستیابی به شهر فرهنگی است.

مدیر منطقه ۱۱ شهرداری اصفهان ادامه داد: ایجاد و توسعه فضاهای فرهنگی مانند فرهنگسراها، 
مجموعه های فرهنگی ورزشــی، کتابخانه های عمومی و تخصصی نگارخانه ها و موزه ها به فراخور 
جمعیت محله ها و منطقه ای شــهری از اهمیت ویژه ای برخوردار است که باید مورد توجه مدیریت 
شهری قرار گیرد.وی با بیان اینکه فرهنگسراها نقش بسزایی در توسعه رفتارهای اجتماعی مطلوب 
در سطح شهر ایفا می کنند، تاکید کرد: مجموعه های فرهنگی یکی از زیرساخت های مهم فرهنگی به 
شمار می رود که می تواند در پویایی فرهنگی جامعه نقش موثری داشته باشد و موجب رشد کیفی 
در تمام زمینه های فرهنگی، هنری، مذهبی و ورزشی شود.اشرفی ادامه داد: در این راستا به منظور 
افزایش سطح کمی و کیفی احیا و بازسازی فرهنگسراهای اهتمام و دانش با هزینه ای بالغ بر چهار 
میلیارد ریال انجام شده است.وی اظهار کرد: وجود و حضور مکان هایی در محالت شهر که در تقویت 
ارتباطات جمعی، رشد فرهنگ شهروندی و زندگی شهرنشــینی و به ویژه فرهنگ سازی عمومی، 

نقش اصلی و جهت دهندگی مثبت را ایجاد کند بسیار الزم و ضروری است.

ساعت کاری مراکز معاینه فنی در ماه رمضان تغییری نمی کند
مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل بار شهرداری اصفهان ، اظهار کرد: با توجه به شرایط کرونایی، 
آدرس اینترنتی FANI.HAMLEBAR.COM جهت دریافت نوبت بر خط و مراجعه با کمترین زمان 
انتظار به مراکز معاینه فنی نزدیک به محل سکونت در دسترس شهروندان قرار گرفته است.مجید 
طهماسبی تصریح کرد: در حال حاضر هفت مرکز معاینه فنی خودروهای سبک با ۱۱ خط مکانیزه 
آماده ارائه خدمات به شهروندان است.مدیر عامل سازمان مدیریت حمل و نقل بار شهرداری اصفهان 
خاطرنشان کرد: مرکز معاینه فنی خودروهای فنی نیمه سنگین و سنگین نیز در بلوار فرزانگان روبه 

روی بوستان فدک نیز همه روزه آماده ارائه خدمت است.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان:

8 پروژه توسعه در حوزه پسماند تا خردادماه 1400 بهره برداری می شود 

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان با اشاره به پروژه 
های در آســتانه افتتاح و بهره برداری سازمان مدیریت پسماند در نیمه 
نخست سال ۱۴۰۰ اظهار کرد: یکی از این طرح ها، طراحی، راه اندازی و 
استقرار فاز نخست اپلیکیشن شهروندی است که با هدف بهبود نگرش و 
تغییر رفتار در حوزه مدیریت پسماند، ارتقای فرآیند آموزش و جمع آوری 
پسماند، افزایش میزان تفکیک از مبدأ اجرایی شده است.رحیم محمدی 
زمان بهره برداری از این پروژه را اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ عنوان کرد و گفت: 
برای این طرح 2۰۰ میلیون تومان هزینه شده است و می تواند افزایش 
مشارکت شــهروندان و ارائه خدمات جامع در حوزه مدیریت پسماند را 
به همراه داشته باشد.مدیرعامل ســازمان مدیریت پسماند شهرداری 
اصفهان تصریح کرد: با طراحی و پیاده سازی اپلیکیشن موبایل می توان 
نسبت به جمع آوری پســماند الکترونیکی، ارائه آموزش شهروندی به 
صورت هدفمند در حوزه مدیریت پسماند، اطالع رسانی و ثبت درخواست 

های شهروندان و ارائه خدمات مدیریت پسماند به آنها اقدام کرد.

خطوط اول و دوم پردازش پسماند خردادماه افتتاح می شود
وی، احداث خطوط اول و دوم پردازش پسماند از مجتمع فناوری های محیط 
زیستی شهر اصفهان را از دیگر پروژه های در دست افتتاح سال جاری عنوان و 
اظهار کرد: این طرح در خردادماه سال جاری به بهره برداری می رسد.محمدی 
ادامه داد: این پروژه در سه فاز طراحی، ساخت تجهیزات و احداث ابنیه و نصب 

و بهره برداری در حوزه های مکانیک، عمران و برق در مدت ۳۳ ماه با محوریت 
تیم فنی سازمان مدیریت پسماند و پیمانکاران داخلی انجام شده است. وی 
با اشاره به اینکه ظرفیت هر خط پردازش 2۵۰ تن در هر شیفت ۸ ساعته است، 
افزود: بودجه اختصاصی به این پروژه ۳7۰ میلیارد ریال اســت و می تواند 
افزایش راندمان پردازش پسماند تر، ارتقای کرامت انسانی کارگران و رعایت 
اصول ایمنی و ارگونومی کار پسماند را به دنبال داشته باشد.مدیرعامل سازمان 
مدیریت پسماند شهرداری اصفهان بیان کرد: با این اقدام، خطوط پسماند و 
کیفیت خوراک مورد نیاز در تکنولوژی های نوین مانند هاضم و پیرولیز بهبود 
می یابد.وی با اشاره به اینکه ساماندهی و توسعه سایت های توده ریزی در 
سازمان مدیریت پسماند از دیگر طرح های در آستانه بهره برداری است، گفت: 
برآورد می شود این طرح در اردیبهشت ماه سال جاری بهره برداری شود که با 

این اقدام سایت های توده ریزی به میزان 9 هکتار توسعه می یابد.

تحقق هدف کاهش نفوذ شیرابه به خاک با توسعه الگن های تبخیری
محمدی با بیان اینکه این پروژه در محل الگن های قدیمی سازمان با اعتبار 
2۵ میلیارد ریال احداث شده است، افزود: برای تنظیم شیب بندی سایت 
حدود ۳۰ هزار مترمکعب خاکریزی انجام شــده و با اســتفاده از عملیات 
کوبش خاک، تراکم به حدود 9۵ درصد رسیده که این عامل در نفوذناپذیری 
شیرابه نقش موثری دارد.وی ساماندهی و توســعه الگون های تبخیری 
و مسیرهای دسترسی اتصال ســایت ها و کانال های شیرابه به الگون ها 

با اعتبار ۱۵ میلیارد ریال را دیگر پروژه ســازمان مدیریت پســماند در سال 
۱۴۰۰ عنوان و اظهار کرد: احداث سه الگن تبخیری با ظرفیت هر الگن چهار 
هزار مترمکعب، احداث کانال انتقال شیرابه به طول حدود 7۰۰ متر، احداث 
حوضچه ته نشینی با ظرفیت 6۰ مترمکعب، احداث حوضچه آشغالگیر به 
ظرفیت 2۴ مترمکعب و بهسازی مسیرهای دسترسی به طول حدود یک 
هزار متر از جمله بخش های این پروژه است.مدیرعامل سازمان مدیریت 
پسماند شــهرداری اصفهان افزود: این طرح در اردیبهشت ماه سال جاری 
آماده بهره برداری اســت.وی با بیان اینکه همچنین بــا اعتبار 6۰۰ میلیون 
تومان از نخستین نمایشگاه و مرکز آموزشی مدیریت پسماند با همکاری 
آموزش و پرورش استان اصفهان در اردیبهشت ماه سال جاری بهره برداری 
خواهد شد، گفت: افزایش آگاهی و تغییر نگرش دانش آموزان بازدید کننده 
در راستای اصالح رفتار و اطالع رســانی در خصوص فعالیت ها و اقدامات 
سازمان مدیریت پسماند از برنامه های این نمایشگاه است.محمدی افزود: 
ارتقای فرآیند آموزش مدیریت پسماند، پیاده سازی هرم مدیریت پسماند و 
بهبود نگرش و تغییر رفتار در حوزه مدیریت پسماند از اهداف اجرای این طرح 
است؛ این پروژه در محل موزه علوم و فنون اداره کل آموزش و پرورش استان 
کلید خورده و با تمرکز بر ابزارهای دیجیتال و آموزش هوشــمند، اطالعات 
مختلف آموزش در فازهای آگاهی، تغییر نگرش و اصالح رفتار را در اختیار 
مخاطبان قرار می دهد. عمده مخاطبان این پروژه دانش آموزان هستند و 
آموزش های مبتنی بر اصول هرم استراتژیک مدیریت پسماند ارائه می شود.
وی، مکانیزاسیون سیستم آمار و اطالعات سازمان مدیریت پسماند را نیز 
جزو پروژه هایی عنوان کرد که در اردیبهشت ماه سال جاری رونمایی می شود 
و افزود: بهبود مدیریت منابع اطالعاتی و افزایش بهره وری منابع سازمانی 
از اهداف این طرح است و شفافیت آمار و اطالعات تولید شده در سازمان و 
به حداقل رساندن دخالت انسانی در فرآیند تولید آمار از جمله دستاوردهای 
این طرح به شمار می رود که با اعتبار ۱۵۰ میلیون تومان اجرایی شده است.

جمع آوری نخاله های ساختمانی مکانیزه می شود
مدیرعامل ســازمان مدیریت پسماند شــهرداری اصفهان، ساماندهی 
و استقرار سیستم مدیریت یکپارچه پسماند ســاختمانی با اعتبار 2۵۰ 
میلیون تومان را دیگر پروژه آماده بهره برداری در اردیبهشــت ماه ۱۴۰۰ 
عنوان و تصریح کرد: کاهش تخلیه های غیرمجاز پسماندهای ساختمانی 
در سطح و حومه شهر، ساماندهی خودروهای حمل کننده پسماندهای 
ســاختمانی، ســاماندهی ســایت تخلیه پسماندهای ســاختمانی و 
بسترســازی برای استقرار سیســتم بازیافت پســماندهای عمرانی و 

ساختمانی با اجرای این طرح محقق می شود.

مدیرعامل ســازمان نوسازی و بهســازی شهرداری 
اصفهان گفت: بودجه ســال جاری این سازمان حدود 
یک هزار و ســی و شــش میلیارد ریال در نظر گرفته 
شــده که برای اجرای پروژه های نوسازی و بهسازی 
در مناطق مختلف هزینه می شود.محمد فیض اظهار 
کرد: بودجه سازمان نوســازی و بهسازی برای اجرای 
پروژه هــای عمرانی در مناطق مختلــف در طیف های 
مرمتی، کف سازی یا دفاتر تسهیلگری، احیا و رسیدگی 
به بازار، سقف و خانه های تاریخی و بدنه سازی است.

وی افزود: ســاماندهی رفیوژ میانــی چهارباغ پایین، 
کف سازی کوی درب کوشک، مرمت چند خانه تاریخی و 

راه اندازی تعدادی دفاتر تسهیلگری و نهاد توسعه محله 
در اصفهان، ساماندهی خیابان آمادگاه، اقدامات مرمتی 
در خانه تخصصی کودک و نوجوان بخشی از پروژه های 
سال جاری ســازمان نوسازی و بهســازی شهرداری 
است.مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری 
اصفهان با بیان این کــه احیای محور گردشــگری و 
تاریخی میدان تا میدان حدفاصــل میدان امام علی 
)ع( تا میدان امام )ره( در دستور کار این سازمان است، 
خاطرنشان کرد: از دیگر پروژه های این سازمان مرمت 
مقبره کمال اسماعیل، احیای محور میدان امام حسین 
)ع( تا میدان امــام )ره(، احیای بافت تاریخی جنوب 
مسجد جامع اصفهان )محله گردشگری شیخ بهایی(، 
احیای مسیر گردشگری دروازه حسن آباد تا چهارسوق، 
تاالر تیموری، ســاماندهی گذر و مرمت امامزاده شورا، 
کف ســازی کوچه قصر حدفاصل عبدالــرزاق تا کوچه 

درب امام و کف ســازی گذرخانه تاریخی امام جمعه 
)حدفاصل ابن ســینا تا مســجد جامع( است.وی از 
ســاماندهی مســیر گردشــگری مدرس- ابن سینا 
در محله دردشــت طی ســال جاری خبر داد و گفت: 
اصالح فضایی و مرمت موزه هنرهای معاصر، احیای 
محور گردشگری مناره ها، مناسب سازی پل تاریخی 
شهرســتان، احداث مسیر گردشــگری حدفاصل پل 
بزرگمهر تا باغ گل ها، ســاماندهی رفیوژهای کناری و 
پیاده رو سازی چهارباغ باال بخش دیگری از پروژه های 
سال جاری این سازمان است.فیض خاطرنشان کرد: 
کف ســازی پیاده راه خیابان نظر میانی، بدنه ســازی 
اطراف تخت فوالد و خیابان های فیض و مصلی و دیواره 
بابارکن الدین در قالب طرح ساماندهی محوطه انتهایی 
گلستان شهدا نیز در دستور کار اقدامات سال جاری این 

سازمان است.

مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اعالم کرد:

اختصاص 103۶ میلیارد ریال اعتبار برای نوسازی و بهسازی اصفهان

برگزاری جشنواره مجازی »آقا جمال«
دبیر جشنواره مجازی آقا جمال اظهار کرد: نخستین جشنواره مجازی آقا جمال از 2۳ فروردین لغایت ۳۰ 
اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ همزمان با سالروز شهادت سردار شهید سید جمال طباطبایی برگزار می شود.مهدی 
دادخواه هدف از برگزاری جشنواره را معرفی ابعاد شخصیتی شهید طباطبایی با استفاده از ظرفیت فضای 
مجازی دانست که تاکنون برای نسل جوان امروزی ناشناخته مانده و گفت: یکی از سرداران شهید شهرضا 
سید جمال طباطبایی، قائم مقام فرمانده عملیاتی تیپ قمر بنی هاشم)ع( است که در بین رزمندگان به 
نام آقا جمال شناخته می شود. سال های گذشته یادواره های متعددی برگزار شده؛ اما امسال با مشورت 
دوستان به چند دلیل تصمیم به برگزاری جشنواره مجازی آقا جمال گرفتیم.وی با بیان اینکه جشنواره 
مجازی آقا جمال در سه محور خوانش کتاب، شعر و ادب و ایده های خالقانه در فضای مجازی برگزار می 
شود، خاطرنشان کرد: عالقه مندان به شرکت در بخش خوانش کتاب، یک صفحه از کتاب های پرواز با 
بال های شکسته و خاطره و مخاطره را خوانده و ویدئوی افقی کمتر از ۳ دقیقه آن را به دبیرخانه جشنواره 
ارسال کنند پس از داوری، بهترین آثار عالوه بر دریافت جایزه در تهیه کتاب صوتی نیز استفاده می شوند.

سالروز آزادسازی خرمشهر، تاریخ اختتامیه جشنواره 
»حماسه گویان«

دبیر جشنواره ملی »حماسه گویان« اظهار کرد: فراخوان جشنواره حماسه گویان، تابستان سال گذشته 
با هدف ثبت خاطره های دوران دفاع مقدس، در دو بخش بزرگ ساالن و دانش آموزان از سوی دفتر 
فرهنگ و مطالعات پایداری حوزه هنری استان اصفهان منتشر شد.فرزان معظم ادامه داد: پیرو نشر 
فراخوان، بسیاری از مردم و رزمندگان دفاع مقدس، خاطرات خود را از روزهای مقاومت و همچنین 
آزادسازی خرمشهر در قالب های مختلف برای جشنواره »حماسه گویان« ارسال کردند و از این بابت 
دستاوردهای خوبی خواهیم داشت.دبیر جشنواره ملی حماسه گویان گفت: در مجموع تعداد ۸۰۰ اثر 
به دبیرخانه این جشنواره ارسال شد که از این  بین، ۱69 اثر به مرحله داوری رسیده و برگزیدگان جشنواره 
از میان همین آثار انتخاب می شوند.معظم افزود: در حال حاضر، روند داوری آثار ارسالی به بخش 
دانش آموزی پایان یافته و کار داوری آثار بخش بزرگسال آغازشده است. اختتامیه جشنواره نیز سوم 
خردادماه همزمان با سالروز آزادسازی خرمشهر برگزار می شود.وی یادآور شد: با توجه به شرایط ناشی 
از شیوع ویروس کرونا و قرار گرفتن اصفهان در وضعیت قرمز، قصد داریم اختتامیه این جشنواره را 
متناسب با آخرین وضعیت گســترش ویروس برگزار کنیم و در صورت امکان با رعایت تمام اصول 

بهداشتی، از حضور فیزیکی برگزیدگان و عالقه مندان بهره ببریم.

فراخوان بیست و سومین جشنواره بین المللی قصه گویی
فراخوان بیست و سومین جشنواره بین المللی قصه گویی از 2۵ فروردین آغاز می شود.مدیر کل کانون 
پرورش فکری استان گفت: عالقه مندان می توانند آثار خود را در محور های ملی، بین المللی، برترین 
قصه گوی کشور، قصه زندگی من و بخش پادکست تا ۱۵ خرداد امسال به دبیرخانه جشنواره ارسال 
کنند.سید محمد قلمکاریان افزود: این جشنواره با محور های موضوعی امیدها، آرزوها، شادی ها، غم 
ها، ایثار و از خودگذشتگی )جهاد و مقاومت در عرصه های مختلفت زندگی( از ٢۵ فروردین آغاز و مرحله 
پایانی آن همزمان با شب یلدا برگزار خواهد شد.وی با بیان اینکه معرفی قصه گوی برتر کشوری و دو 
بخش جدید با نام های» قصه گوی برتر« و »پادکست« به این جشنواره اضافه شده گفت: عالقه مندان 
http://www.kanoonfest. در حوزه های مختلف می توانند با مراجعه به پایگاه جشنواره به نشانی

ir ثبت نام و آثار خود را ارسال کنند.قلمکاریان افزود: بخش ملی، شامل اجرای زنده مجازی دختران و 
پسران ۱2 تا ۱۸ سال، زنان و مردان ۱۸ سال به باال و مادربزرگ ها و پدربزرگ ها در سه بخش قصه هایی 
برای نوجوانان، قصه هایی برای بزرگساالن و بخش بین الملل، اجرا وبرگزار خواهد شد.وی با اشاره به 

عمومی بودن این جشنواره، گفت: تمام افراد و عموم مردم می توانند در این جشنواره شرکت کنند .

با مسئولان

خبر ویژهخبر خوان

فرماندار:

12۹۸ نفر در انتخابات 
شورای اسالمی روستا در 

اصفهان ثبت نام کردند
معاون اســتاندار و فرماندار اصفهــان گفت: 
با پایــان مهلت ثبت نــام داوطلبان شــورای 
اسالمی روســتاها، یک هزار و 29۸ داوطلب 
در 6 بخش تابعه این شهرستان شامل بخش 
مرکــزی، بــن رود، جلگه، جرقویه ســفلی و 
جرقویه علیــا و کوهپایه نام نویســی کردند.

حســین سیســتانی افزود: از این تعداد 9۴ 
درصد معادل یک هزار و 22۳ نفر مرد و 7۵ نفر 
معادل 6 درصد زن هســتند.وی با بیان اینکه 
مشــکلی در روند ثبت نام داوطلبان نداشتیم، 
اظهار داشت: اســامی نهایی داوطلبان پس از 
بررســی در هیئت های اجرایی و هیئت های 
نظــارت بخش هــا، در روزهای آینــده اعالم 
خواهد شد.فرماندار اصفهان با بیان اینکه این 
شهرستان ۱۸۰ روســتا و 6 بخش دارد، اضافه 
کرد: تشکیل شورای روستا و انتخاب دهیاران، 
از اهمیــت ویــژه ای برخوردار اســت و کمک 
شــایانی به عمران و آبادانی و رفع مشــکالت 
اجرایی، خدماتــی، اجتماعــی و فرهنگی و 
حتی اقتصادی منطقه می کند.وی ادامه داد: 
شهرستان اصفهان با جمعیت حدود 2 میلیون  
و ۵۰۰ هزار نفر دارای 6 بخش و ۱۸۰ روستاست 
و به عنوان یکی از بزرگ ترین شهرستان های 
کشور محسوب می شود.وی گفت:9۴2 نفر نیز 
برای انتخابات شوراهای اسالمی شهرهای این 
شهرستان ثبت نام کردند.سیستانی تاکید کرد: 
تمام تالش ما و عوامل اجرایی انتخابات در این 
شهرستان، برگزاری انتخاباتی سالم و پرشور با 
مشارکت حداکثری مردم در پای صندوق های 
رای اســت. ثبت نام از داوطلبان عضویت در 
انتخابات ششمین دوره شــوراهای اسالمی 
روستا و تیره های عشــایری از ساعت هشت 
صبح روز دوشنبه ۱6 فروردین آغاز شد و تا پایان 
وقت اداری روز یکشنبه 22 فروردین )به مدت 
هفت روز( ادامه داشت.استان اصفهان بیش 
از پنج میلیون و ۳۰۰ هــزار نفر جمعیت در 2۴ 
شهرستان دارد که ۸۸ درصد از آنها در ۱۱۱ شهر 

زندگی می کنند.

برگزاری سومین دوره مسابقات شهروندی با موضوع »محیط زیست«
رییس اداره توسعه فرهنگ شهروندی از برگزاری سومین دوره مسابقات کتاب خوانی شهروندی خبر داد.احمد رضایی با اشاره به برگزاری این دوره از مسابقات 
گفت: این مسابقه روز پنجشنبه 26 فروردین با موضوع »محیط زیست و مصرف بهینه انرژی« برگزار می شود.وی افزود: شهروندان عالقه مند می توانند فایل پی 
دی اف کتاب »حفاظت از محیط زیست« را از شبکه های اجتماعی isfahanfarhang وisfahanshahrvandii  دریافت کنند.وی اظهار داشت: این مسابقه با 
هدف آگاهی رسانی خانواده ها برای مصرف بهینه انرژی برنامه ریزی شده که  شامل ۱۰ سوال چهارگزینه ای بوده که 26 فرودین از ساعت ۸ الی 22 ویژه گروه سنی 
باالی ۸ سال برگزار می شود.رضایی افزود: مسابقه بزرگ کتاب خوانی شهروندی از جمله برنامه های اداره توسعه فرهنگ شهروندی سازمان فرهنگی اجتماعی 
وزرشی شهرداری اصفهان است که براســاس انعقاد تفاهم نامه همکاری بین معاونت اجتماعی و شهروندی این سازمان با معاونت پرورشی اداره کل آموزش 
و پرورش استان اصفهان برنامه ریزی شده اســت.وی ادامه داد: کتاب نقره ای)مجموعه رفتارهای شهروندی( به عنوان منبع آزمون این مسابقه در نظر گرفته 
شده و پی دی اف آن در اختیار اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان قرار گرفته تا در کانال شاد بارگذاری شود که مخاطب این مسابقه عموم جامعه هستند.

هتل عباسی، 
زیباترین هتل 

خاورمیانه
زیباترین هتــل خاورمیانه؛ این لقبی 
است که بسیاری هتل مجلل عباسی 
را با آن می شناســند. کاروانسرایی که 
در حدود ۳۰۰ ســال پیــش و درزمان 
یکی از شاهان صفوی ساخته شد و از 
همان زمان نیز میزبان مهمان هایی از 

سرزمین های گوناگون بود.

وز عکس ر
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 طی روزهای اخیر اضطراب به امری اجتناب پذیر در زندگی 
ما تبدیل شده است. شیوع ویروس کرونا، قرنطینه طوالنی، 
از دست رفتن سرمایه و مشاغل و کاهش درآمد و نگرانی در 
مورد آینده و ترس از بیمار شدن خود و اعضای خانواده دلیل 
اصلی این اضطراب است؛ اما باید بدانید این اضطراب چیزی 
نیســت که به آن عادت کنید، زیرا روی ســامت جســمی، 
روحی و اجتماعی مان تاثیر منفی می گذارد.شــاید خیلی از 
راهکارهایی که برای مقابله با اضطراب و اســترس امتحان 
می کردید، اکنون جواب ندهد. وقتی در مورد آینده و وضعیت 
موجود اضطراب داشــته باشــید، دیگر با گفتن این جمله 
نمی توانید خودتان را آرام کنید: آنچه عامل اضطرابم اســت، 
به زودی از بین مــی رود. با این حال، برای توجه به ســامت 
روحی خود باید روش های مقابله بــا اضطراب تان را تغییر 
دهید. البته این تغییر تنها مربوط به شرایط فعلی نیست، بلکه 
باید همیشــه در زندگی تان اعمال کنید.شاید کمی برا ی تان 
سخت باشد، اما به دنبال راهکارهای جدیدی برای مقابله با 

اضطراب باشید.
 از خودتان بپرسید آیا فایده ای دارد؟

یکی از چیزهایی که باعث اضطراب می شود، داشتن فکرهای 
بیهوده است؛ فکر این که اگر فان اتفاق در زندگی ام بیفتد، چه 

می شود؟ شاید چندین ساعت به فکر فرو بروید و به خودتان 
بگویید چه آینده ای در انتظارم است. هر چقدر بیشتر به این 
چیزها فکر کنید، بیشــتر در افکار بیهوده غرق خواهید شد؛ 
به طوری که اضطراب تان روزبه روز بیشــتر می شود و ممکن 
است کارایی و تمرکزتان را تحت تاثیر قرار دهد و نتوانید وظایف 
روزانه تان را به خوبی انجام دهید.در این مواقع بهترین روش 
این اســت که کنترل افکارتان را به دســت بگیرید و از خود 
بپرسید: انجام این کار چه فایده ای دارد؟ پس روان درمانگر 
خود باشید و هر زمان راجع به سامت خود، خانواده، کار، آینده 
و وضعیت مالی تان نگران شدید، از خود بپرسید فکر کردن به 
این موضوع فایده ای هم دارد؟ در اغلب مواقع پاسخ منفی 
است و به شما اجازه می دهد برای لحظه ای متوجه افکارتان 
شوید. اگر بتوانید این کار را زودتر انجام دهید، زودتر هم از شر 

افکار منفی و اضطراب آور خاص خواهید شد.
  روی تشک سوزن دار دراز بکشید

تشک سوزن دار تشکی است که در نقاط محرک طب سوزنی 
در سطح پوست، ســوزن دارد. وقتی روی این تشک دراز 
بکشید، نقاط حساس عصبی تان تحرک می شوند و جریان 
انرژی در اندام های مختلف بدن افزایش می یابد. خوابیدن 
روی تشک ســوزن دار باعث می شود تمرکز ذهن به نقاطی 

که تحریک شده اند معطوف شود و در نتیجه  آن، از اضطراب 
رها شوید.

 بازی های ساده موبایل بازی کنید
انجام بازی های کامپیوتری یا موبایل کــه نیاز به فکر کردن 
ندارند و تنها از فرآیند تکرار استفاده می کنند، ذهن شما را برای 
مدتی از موارد اضطراب آور رها کرده و درنتیجه افکار آزاردهنده 
را از شما دور خواهند کرد. هر چقدر این بازی ها ساده تر بوده 
و کمتر نیاز به فکر کردن داشته باشند، برای تان بهتر هستند. 
پس هر زمان احساس کردید افکار نگران کننده به سراغ تان 
آمده و ذهنتان را درگیر کرده اند، به سراغ یک بازی موبایلی 
ساده، تکراری و بی هدف بروید و آن قدر بازی کنید تا اضطراب 

تان کم شود.
 به خودتان هشدار دهید

اگر در بیشتر ساعات روز تنها هســتید، احتماال بیشتر دچار 
اضطراب شــده و افکارتــان به هم می ریزد. روان شناســان 
می گویند غرق شــدن در افکار برای زمان طوالنی اصا خوب 
نیست و باید منتظر باشید در چنین مواقعی افکار اضطراب آور 
به ســراغ تان بیاید. هر زمان چنین اتفاقی افتاد و ســکوت 
ذهن تان جای خود را به افکار به هم ریخته و اضطراب آور داد، 

بهترین راهکار این است که خودتان را ساکت کنید.

آشپزی

کافه گالسه
همانطور که از اسم کافه گاسه مشخص است باید با قهوه یا 

نسکافه تهیه شود و این کاما سلیقه ای است. کافه گاسه از نوشیدنی 
های سرد است که باید تمام مواد آن سرد باشد و در فصل تابستان میل کنید. 

مواد الزم برای یک نفر : شیر سه چهارم لیوان،شکرنصف قاشق غذاخوری،نسکافه یا قهوه 
یک قاشق مرباخوری،بستنی وانیلی 3 اسکوپ،شکات تخته ای یا سس شکات برای تزیین

طرز تهیه: شیر ، شکر و نسکافه یا قهوه را با هم مخلوط کرده و روی حرارت بگذارید تا 
حل شوند و شیر کف کند، سپس آن را خاموش کنید و بگذارید سرد شود.در این مدت 
شکات تخته ای را از روش بن ماری )کتری را آب کنید و داخل کاسه ای شکات تخته 
ای بریزید و روی در کتری قرار بدهید زمانی که آب جوش آمد با حرارت غیر مستقیم 

شکات آب می شود.( آب کنید و داخل لیوان ها را با شکات آب شده یا سس شکات 
طرح بیندازید سپس بستنی ها را داخل لیوان بریزید. شیر و نسکافه را  روی 

بستنی ها بریزید و با توت فرنگی و سس شکات و ویفر تزیین کنید.
نکته ای مهم برای تهیه نوشیدنی سرد، سرد بودن نوشیدنی است. حتی بهتر 

است لیوان یا جام مورد نظرتان هم سرد باشد. برای این منظور از قبل 
لیوان و یا ظرف نوشیدنی تان را داخل یخچال قرار بدهید تا سرد 

شود. دقت کنید شیر شما گرم نباشد زیرا سبب 
آب شدن بستنی می شود.

راهکارهای موثر برای مقابله با اضطراب  در دوران کرونایی

 ادامه تصویربرداری سریال محرمی 
»در کنار پروانه ها« 

»دشت خاموش« بهرامی، فاتح جشنواره 
»هنگ کنگ« شد

تصویربرداری سریال تلویزیونی »در کنار پروانه ها« به کارگردانی 
داریوش یاری و تهیه کنندگی بهروز مفید در تهران ادامه دارد.در 
ادامه ضبط صحنه های این سریال، پروانه معصومی بازیگر باسابقه 
سینما و تلویزیون جلوی دوربین داریوش یاری رفت. در خاصه 
داستان مجموعه آمده است: مشکات پی در پی در زندگی از »رهی« که 
از بیماری حاد قلبی در رنج است، جوانی ناامید ساخته است. 

فیلم »دشــت خاموش« احمد بهرامی که پیش تر جایزه بهترین 
فیلم افق های ونیز، فیبرشــی، فــای ، بهترین فیلم کرواســی و 
بهترین تدوین) سارا یاوری( را از منتقدان جهانی در سال گذشته 
دریافت کرده بود، باالترین جایزه جشــنواره هنــگ کنگ در بخش 
 جهانی، یعنی جایزه بهترین فیلم) پرنده آتشین و جایزه نقدی( را به
 دست آورد.

معاون خرید شرکت ذوب آهن اصفهان  در خصوص وضعیت تامین مواد اولیه 
ذوب آهن در سال 1400، اظهار کرد: مشکل تامین مواد اولیه هیچگاه تمام شدنی 
نیست و همواره در نوسان است و در مقطعی شرایط رو به بهبودی می رود و در 
مقطعی دوباره شرایط تامین مواد اولیه ناپایدار می شود.محمدجعفر صالحی 
تاکید کرد: در حال حاضر شرایط فعالیت سه کوره ذوب آهن و وضعیت تامین 
مواد اولیه ذوب آهن ثابت اســت و آنها از ذخایر ایجاد شده، مصرف می کنند.

معاون خرید شرکت ذوب آهن اصفهان توضیح داد: از بهمن سال گذشته که کوره 
شماره یک ذوب آهن وارد مدار شــد تا به امروز حدود 200 هزار تن از موجودی 
ذخایر درشت دانه و همچنین 150 هزار تن از ذخایر ریزدانه کاهش یافته است 
و این نشان می دهد که هنوز میزان ورود مواد اولیه با نیاز تناسب ندارد، چرا که 
تعهداتی که پیش تر داده شــده بود و بر مبنای آن کوره شــماره یک را عملیاتی 
کردیم، هنوز به نتیجه نرسیده است.وی گفت: ذوب آهن در مصوبه ای دریافت 
یک میلیون و 750 هــزار تن تامین مواد اولیه از معادن »چاه گز و ســنگان« را 
داشت که تاکنون عملیاتی نشده است و امروز در تامین مواد اولیه آهن دار خود 
دچار مشکل هســتیم.صالحی تصریح کرد: شاید در شــرایط موجود این عدم 

اجرای تعهد خود را نشان ندهد، اما تا یک ماه آینده وضعیت تامین مواد اولیه 
آهن دار در ذوب آهن بحرانی خواهد شد.وی با اشــاره به اینکه در مجموع سه 
کوره، نیاز ذوب آهن به مواد اولیه 6 میلیون تن مواد آهن دار برای یک سال است، 
گفت: در حال حاضر ذخایر درشــت دانه ذوب آهن برای حدود 60 روز و ذخایر 
ریزدانه برای حدود ۹0 روز اســت و اگر همین روند ادامه یابد و به تعهدات عمل 
نشود، ذوب آهن به مشکل بر می خورد.معاون خرید شرکت ذوب آهن اصفهان 
همچنین در خصوص واگذاری مدیریت و راهبری معادن زغال سنگ سوادکوه به 
ذوب آهن نیز، اظهار کرد: باید توجه داشت که معادن سوادکوه، زغال خام را تولید 

می کنند، در حالی که ذوب آهن مصرف کننده کنسانتره زغال است.
وی با اشاره به خریداری پنج پروانه معدنی در منطقه البرز مرکزی، گفت: در این 
منطقه ساالنه حدود 100 هزار تن کنسانتره زغال تولید می شود که بخش عمده 
آن وارد ذوب آهن می شود.صالحی به حدود 200 هزار تن ظرفیت خالی در زغال 
شویی البرز مرکزی اشاره کرد و افزود: ذوب آهن با ورود به این معادن در نظر 
دارد ساالنه تا سقف 250 هزار تن امکان اســتخراج زغال را مشروط به توسعه، 

پیشروی و آماده سازی ها مهیا کند.

دومین جلسه ستاد مدیریت کرونای شرکت آب و فاضاب استان اصفهان 
در سال 1400 برگزار شد.در این جلسه که سیزدهمین نشست این ستاد بود، 
ضمن ارائه گزارشی از وضعیت شیوع بیماری دراســتان، گزارشی از نظارت 
های صورت گرفته ارائه و اقدامات مورد نیاز به تصویب رســید.بر اســاس 
مصوبات این جلسه با توجه به شرایط خاص بیماری کرونا در سطح استان، 
جانبازان معزز، بیماران خــاص و بانوان باردار)با تاییــد واحدهای ایمنی 
و درمان( و نیز افــراد دارای بیماری های خاص زمینــه ای در قید اولویت 
دورکاری قرار گرفتند و یک سوم کارکنان نیز بنا به تشخیص معاونت مربوط 
و نیز مدیران مناطق خودگردان و تایید حوزه معاونت منابع انسانی از شرایط 

دورکاری استفاده می کنند.
همچنین باید تدابیر الزم در خصوص کاهش تراکــم افراد در هر اتاق اتخاذ 
شــود، به طوری که حداقل فاصله افراد در یک اتاق 6 متر باشــد.همچنین 
مقرر شــد مدیران مناطق خودگردان و ســایر عوامل مناطق قرمز ، تا اطاع 
ثانوی از مراجعه به ســتاد در روزهای سه شنبه خودداری کنند، ضمن اینکه 
تا عادی شــدن شــرایط، جلســات ماقات مردمی در روزهای دوشنبه به 
صورت حضوری لغو می شــود.کلیه کارکنان موظف به رعایت شــیوه نامه 
های بهداشتی به ویژه استفاده از ماسک و حفظ فاصله اجتماعی در محیط 
کار هســتند ودر صورت رعایت نکردن شــیوه نامه ها ، بــه کمیته انضباطی 
معرفی و مطابق مقررات با آنان برخورد می شــود.با توجه به تراکم نیروی 
انسانی در ســامانه های 1522و122 و نامساعد بودن شــرایط کار از لحاظ 

رعایت شیوه نامه های بهداشــتی، مقرر شد تا اطاع ثانوی و اصاح و بهبود 
شــرایط محیطی)نصب فن تهویه هوا و متحرک نمودن پنجره ها(، با نظر 
معاونت مربوطــه و هماهنگی با حوزه معاونت منابع انســانی و تحقیقات، 
 از 50 درصد ظرفیت نیروی انســانی استفاده شــود و بقیه در منزل انجام 

وظیفه کنند.
در بند دیگر این مصوبات آمده اســت، فعالیت پزشک کانون بازنشستگان 
به دلیل تراکم باالی مراجعین و احتمال خطر ابتــا به بیماری کووید 1۹، تا 
اطاع ثانوی ممنوع شده و تب ســنجی کلیه مراجعین و کنترل درب های 
ورودی شــرکت و مناطق خودگردان توســط پرســنل انتظامات با جدیت 
بیشتری صورت گیرد.در خصوص برگزاری جلســات داخلی نیز مقرر شد، 
جلسات به شرط رعایت شیوه نامه های بهداشتی در مناطق زرد با حداکثر 
 30 نفر، در مناطق نارنجی 20 نفر و در مناطق قرمز بــا حداکثر تعداد 15 نفر

 برگزار شود .
همچنین همه ماموریت های اداری غیر ضروری به مناطق قرمز و نارنجی و 
بر عکس لغو و ماموریت های عملیاتی با تشخیص معاونت و مدیر مربوطه و 
کسب مجوزهای الزم صورت گیرد.در پایان مقرر شد گندزدایی سطوح فضای 
اداری با نظارت اداره ایمنی و رابطان بســیج دوباره در دستور کار قرار گیرد و 
فعالیت باشگاه ورزشی و سالن های سرپوشیده شرکت مطابق تصمیمات 
ستاد استانی مدیریت کرونا انجام شود.شایان ذکر است حضور کارآموزان 

در شرکت تا اطاع ثانوی ممنوع است.

انسان، ارزشــمندترین ســرمایه یک ســازمان بوده و از جنبه های متعددی 
منحصربه فرد است. این ارزش به میزانی است که برخی تنها دلیل رشد سازمان 
ها و جوامع را آگاهی روزافزون نســبت به این موضــوع و درنتیجه تغییر نگاه 
مستمر به این سرمایه ارزشمند می دانند. بررسی سرنوشت سازمان ها نیز مؤید 
آن است که منابع انسانی در پرتو لطف پروردگار با جلوه های مختلفی از خاقیت، 
تاش، زحمت و پایمردی خود موجب بقای شــرکت های بزرگ و کوچک می 
شوند. درنهایت این انسان ها هســتند که محصوالت را می سازند، خدمات را 
ارائه می کنند و به نیاز ذی نفعان با زحمات آگاهانه خود پاســخ متناســب می 
دهند، به گونه ای که بسیاری از بزرگان عرصه مدیریت به این نتیجه رسیده اند 
که برای شکل گیری یک سازمان موفق وجود منابع انسانی متخصص و متعهد 

بر همه چیز مقدم است.
 با بررسی سیر شکل گیری نظرات مدیریتی نیز می توان به این نتیجه رسید که 
نگاه به منابع انسانی به عنوان منبع اصلی خلق ارزش با پیشرفت دانش بشر در 

حوزه های مختلف فناوری بر نگاه های دیگر غلبه یافته است.
بر این اساس امروزه توجه به جذب، توســعه، حفظ و نگهداری منابع انسانی 
نه تنها یک امر مهم، بلکه یک ضرورت است و اولین نقش مدیران سازمان نیز 
مدیریت منابع انسانی است و سایر وظایف بااهمیت آنها در پی این نقش قرار 
می گیرند. به همیــن دلیل نیز با تاش عالمانه بــزرگان این عرصه، همزمان با 
آغاز سال، روز 25 فروردین باهدف قدردانی از این سرمایه ارزشمند سازمانی به 
این نام مزین شده است. شرکت فوالد مبارکه نیز به عنوان سازمانی که مفتخر 
به داشتن یکی از توانمندترین مجموعه های منابع انسانی در بین رقباست، در 

کنار سایر بزرگان این روز را گرامی 
می دارد.

همچنیــن در کنــار بزرگداشــت 
مناســبت های نمادینــی ازاین 
دســت، شــرکت در عمــل نیز با 
اهمیــت دادن بــه جــذب منابع 
انسانی شایسته، اهمیت دادن به 
کرامت، ایمنی، سامت و کیفیت 
زندگی کاری و شخصی همکاران، 
تاش دارد بــا برقراری نظام های 
متناسب، به فراهم سازی شرایط 

بهتری برای ســرمایه های ارزشــمند خود کمک کند. در کنار موارد ذکرشــده، 
شرکت ســرمایه گذاری مســتمری نیز در برقراری امکان توســعه کارکنان و 
خانواده های آنان با هــدف ارتقای روزافــزون دانش و مهارت های شــغلی 
و ســایر مهارت های موردنیــاز مرتبط با زندگــی آنها می کنــد. مجموعه این 
فعالیت هــا در کنار تاش و تعهد منابع انســانی باارزش شــرکت اســت که 
موجب شده این عزیزان، عاوه بر کســب رکوردهای مختلف در عرصه تولید، 
 از اعضای موثر جامعه به شــمار آیند و شــرکت را در توســعه و اعتای جامعه 

نیز یاری دهند.

 ایرج ترابی، معاون نیروی انسانی و سازماندهی

معاون خرید شرکت ذوب آهن اصفهان هشدار داد؛

وضعیت بحرانی ذخایر مواد اولیه آهن دار ذوب آهن تا یک ماه آینده
برگزاری دومین جلسه ستاد مدیریت کرونای شرکت آبفای استان 

اصفهان در سال 1400 

25 فروردین، روز ملی منابع انسانی؛

شرکت فوالد مبارکه دارای یکی از توانمندترین مجموعه های منابع انسانی است
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