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آگهی مناقصه )نوبت دوم(

حسن شفیعی – شهردار تیران  م الف:1129751

احترامًا شهرداری تیران در نظر دارد با استناد به مصوبه شماره 1400/100/147 مورخ 1400/02/09 شورای اسالمی 
شهر، عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز شهر تیران را با برآورد اولیه 13/992/561/376 ریال از طریق برگزاری 
مناقصه عمومی مطابق با شرایط مندرج در اسناد مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان 

جهت دریافت اسناد و مدارک مناقصه از تاریخ درج آگهی به امور مالی شهرداری تیران مراجعه نمایند.
 تاریــخ تحویل اســناد بــه دبیرخانه حراســت شــهرداری: از زمان چــاپ آگهی تــا پایان وقــت اداری 

روز شنبه 1400/02/25 
محل دریافت اسناد: اصفهان- تیران – پارک اداری- شهرداری تیران 

http://www.tiran-sh.ir   :آدرس سایت
تلفن: 031-42222054 

 شهردار اصفهان :هیچ خطایی در خصوص هدر رفت آب قابل اغماض نیست ، باید بیشترین 
صرفه جویی و بهره وری را در مصرف آب داشته باشیم

بسیج آبِی شهری 
7

کشاورزی با طعم فاضالب!
 واکنش ها نسبت به پخش کلیپ آبیاری محصوالت کشاورزی 

با پساب در اصفهان ادامه دارد؛

3

 پرندگان مهاجر بهار امسال هم با وجود 
خشکسالی، میهمان تاالب بین المللی 

گاو خونی شدند؛

پذیرایی گاوخونی از 
فالمینگوها

   استقالل تهران- ذوب آهن اصفهان؛

 رویارویی پر ماجرا 
در آزادی

15 سال انتظار برای افتتاح یک پروژه؛

افتتاح جاده دشتک 
- فارسان در پیچ و خم 

وعده ها

5

4
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 مرکز پیش بینی هواشناسی استان 
خبر داد:

 بهبود بارش ها از هفته
 سوم اردیبهشت
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دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزان 
اصفهان:

 زاینده رود به زودی 
جاری خواهد شد

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی   
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8 صفحه
قیمت: 1000 تومان

مدیرعامل فوالد مبارکه :

8با افزایش تولید، آمار ابتال به كرونا در فوالد مباركه بسیار پایین است 8

تدوین 
برنامه های ۱۴۰۵ 

بر پایه عدالت 
7محوری

آب اصفهان  
جیره بندی 
نمی شود، 

اما افت فشار 
داریم

 آگهی تجدید فراخوان مناقصه  
)شماره فراخوان در سامانه ستاد 2000001205000006( 

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اصفهان  م الف:1127597

تولید کنندگان اصفهانی زیر منگنه تامین مواد اولیه و رقابت با کاالهای وارداتی؛

موانع دست ساز بر سر راه تولید
3

 جای صدقات امن است 
98 درصد صندوق های صدقات در اصفهان ایمن سازی شد؛
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 شهردار اصفهان خبر داد:

کمک ٥٠٠ میلیون تومانی 
شهرداری اصفهان برای 

آزادی زندانیان

مدیر تولید فوالد شرکت فوالد مبارکه خبر داد:

ثبت رکورد تولید 7۰۰ هزار تن 
تختال در فوالد مبارکه؛

 تالش برای کاهش وابستگی 
ایران به واردات ورق های فوالدی

جریمه ۵۰۰ هزار و یک 
میلیون تومانی ۲۰ هزار 

خودرو 
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 نماینده اصفهان در شورای عالی
 استان ها:

دولت برای کشاورزان 
چاره اندیشی کند

4

کمبود آب در بخش های آب شرب، 
کشاورزی و دامداری چهارمحال ؛

کاهش ۱7 درصدی 
بارندگی در بام ایران

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 

چهار شنبه 8  اردیبهشت ۱۴۰۰ 
 ۱۵  رمضان  ۱۴۴۱ 

 ۲8 آوریل ۲۰۲۱
 شماره 3۲39

8 صفحه
قیمت: ۱۰۰۰ تومان

شرکت آب منطقه ای اصفهان در نظر دارد طراحی، ساخت، نصب و پشتیبانی )EPC( سیستم مکانیزه اتوماتیک اشغال جمع کن سد رودشت را از 
طریق مناقصه عمومی با شرایط و مشخصات زیر به پیمانکار واجد صالحیت واگذار نماید. لذا از مناقصه گرانی که تمایل به حضور در مناقصه فوق را 

دارند دعوت می گردد نسبت به دریافت اسناد مناقصه از سامانه تدارکات الکترونیک دولت )WWW.SETADIRAN.IR( اقدام نمایند.
مناقصه دو مرحله ای است.

شرایط مناقصه گران: مناقصه گران دارای گواهینامه صالحیت پیمانکاری حداقــل پایه 5 از سازمان برنامه و بودجه در رشته های آب یا تأسیسات و 
تجهیزات یا صنعت یا ساختمان و ارائه گواهینامه صالحیت ایمنی

محل اجراء: استان اصفهان- شهرستان اصفهان- سد رودشت
مدت اجراء: 6 ماه 

نوع اعتبار: اعتبارات این پروژه از محل جاری شرکت می باشد.
نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه، مدت اعتبار پیشنهادها و چگونگی و زمان تحویل پیشنهادها متعاقبًا

اسناد مناقصه مشخص خواهد شد.
مناقصه گران واجد شرایط مطابق شرایط قید شده در سامانه ستاد )SETADIRAN.IR( مهلت دارند از طریق این سامانه نسبت به دریافت اسناد 

مناقصه و بارگذاری پیشنهاد قیمت و اسناد مناقصه مهر شده و مدارک مثبته شرکت اقدام نماید.
نشانی مناقصه گزار: اصفهان- پل خواجو- بلوار آئینه خانه- جنب هالل احمر- شرکت آب منطقه ای اصفهان- دفتر امور قراردادها

تلفن تماس: 5-36615360 داخلی 2529 و 2528       فاکس: 36611073 

نوبت دوم
 شرکت آب 

منطقه ای اصفهان

والدت امام حسن مجتبی )ع( را تبریک می گوییم
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تصمیم حناچی درباره انتخابات 1400: 

تالش می کنم از بهشت به جهنم نروم
شهردار تهران گفت: برنامه ای برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری ندارم و از بهشت به جهنم 
نخواهم رفت.پیروز حناچی شــهردار، تهران طی یک گفت وگو در فضای مجازی گفت: من برنامه ای 
برای کاندیداتوری در انتخابات ریاســت جمهوری ندارم. تالش می کنم از بهشت به جهنم نروم. وی 
همچنین افزود: شــهرداری در نقاطی ضربه خورده که به انتخابات ربط پیدا کرده است. شرعا و عرفا 

حق نداریم منابع شهرداری را خرج مسائل مربوط به ریاست جمهوری کنیم.

عضو جامعه روحانیت مبارز: 

پیدا شدن رییس جمهوری که همه مشکالت را حل کند فقط 
یک آرزوست

عضو جامعه روحانیت مبارز گفت: بســیاری می گویند اقتصاد دولتی کارآمد نیست و دولت به طور 
کلی هیچ گاه کاســب خوبی نبوده؛ اما تا زمانی که وضعیت به همین شکل ادامه یابد نمی توان انتظار 

تغییر هم داشت.
حجت االسالم و المسلمین سید رضا اکرمی با اشاره به مهم ترین چالش های انتخابات  1400 اظهار 
کرد: در این انتخابات آرزوی نهایی ما این است که فردی رییس جمهور شود که به درد مردم برسد و 
مشکالت بیکاری و گرانی و فســاد اداری را به طور دربست رسیدگی کند، این آرزوی همه ماست، اما 

شرایطی ایده آل است و باید از خودمان بپرسیم که چقدر امکان تحقق دارد.

ادامه واکنش ها به توهین مداحان به وزیر خارجه
حجت االســالم محمدتقی فاضل میبدی در واکنش به توهین یک مداح از تریبون مراسم شب های 
قدر به وزیر امور خارجه گفت: بعضا برخی از مداحان درس دینی نخوانده اند و سواد این کار را ندارند؛ 
البته نمی خواهم به قشر مداحان توهین کنم؛ حرفم با آن هایی است که بازی های سیاسی درمی آورند؛ 
این ها ممکن اســت برخی مشکالتی داشته باشــند که این گونه رفتار می کنند.این فعال سیاسی در 
پاســخ به ســوالی مبنی بر این که این اقدامات چقدر مردم را از دین و عزاداری هــای اهل بیت دور 
می کند، گفت: متاسفانه این اقدامات در دین داری بی تاثیر نیســت؛ اما خوشبختانه جامعه ما آگاه 

است و می فهمد و راه خودش را پیدا می کند.
وی ادامه داد: معموال در این یکصد و پنجاه ســال اخیر، مصلحان بزرگــی مانند قائم مقام فراهانی، 
امیرکبیر و مصدق که آمدند کشور را اصالح کنند، عده ای از آدم هایی که یا مامور خارجی بودند یا سودجو 
و  منفعت طلب داخلی بودند با استفاده از ناآگاهی مردم توانستند با این اصالح طلبان بزرگ در بیفتند 

و این ها را از حیز انتفاع ساقط کنند.

وزیر احمدی نژاد: 

به نفع »رییسی« کنار می کشم
محمد ناظمی اردکانی، از کاندیداهای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری 1400 است  و سابقه وزارت 
دولت نهم را در کارنامه اش دارد. او خود را شخصیتی به دور از حاشیه توصیف می کند و می گوید ذائقه 
شخصی اش با جایی که با حاشیه همراه است به ویژه حاشیه ای که با گفتمان انقالب و با منویات مقام 

معظم رهبری زاویه پیدا کند، چندان سازگاری ندارد.
این کاندیدای احتمالی ریاســت جمهوری، نســبت به رای آوری خود در انتخابات امیدوار اســت و 
می گوید اگر ناامید نبود پا به میدان نمی گذاشت. او البته نیم نگاهی هم به سایر کاندیداهای جریان 
اصول گرایی از جمله ابراهیم رییسی دارد و می گوید تصمیم دارد با رییسی رقابت انتخاباتی نداشته 

باشد.

سیاستکافه سیاست

میوه برجام باالخره کی ثمر می دهد؟

 احیای برجام؛ دور یا نزدیک؟

وزیر دارایى قطر بازداشت شد
دادستان کل قطر دستور بازداشت »علی شــریف العمادی«، وزیر دارایی این کشور را به اتهام سوء 
استفاده از جایگاه خود صادر کرد.دادستان کل قطر دستور بازداشت »علی شریف العمادی«، وزیر 
دارایی این کشور به اتهام سوء اســتفاده از جایگاه خود صادر کرد.دادستان این کشور دستور انجام 
تحقیقات گسترده درخصوص جرائم مطرح شــده علیه وزیر دارایی را صادر کرده است؛ جرائمی که 
شامل هدر دادن بیت المال، سوء استفاده از جایگاه و قدرت خود می شود. بر اساس این گزارش؛ این 

تصمیم پس از اطالع دادستانی از مدارک و گزارش های همراه آن بوده است.

پیام نخست وزیر عراق به »بشار اسد«
رییس جمهور سوریه پیامی از ســوی نخســت وزیر عراق دریافت کرد.به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، 
مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق از طریق فالح الفیاض، رییس سازمان حشد شعبی پیامی به بشار 
اسد، رییس جمهوری سوریه فرستاد.براساس بیانیه نهاد ریاست جمهوری سوریه این پیام پیرامون روابط 
دوجانبه، موضوعات مهم مشترک، آخرین تحوالت سیاسی و امنیتی به ویژه عملیات مبارزه با تروریسم 
و همکاری موجود میان دو کشور برای مقابله و نابودی کانون های تروریستی باقی مانده در منطقه مرزی 
است.در این بیانیه آمده است که در جریان این دیدار دیدگاه ها پیرامون وضعیت منطقه و چالش های پیش 

روی آن و اهمیت تداوم هماهنگی و مشورت سوریه و عراق در زمینه های مختلف بحث و تبادل نظر شد.

مغرب، سفیر خود را از آلمان فراخواند
وزارت خارجه مغرب اعالم کرد که در واکنش به اظهارنظرهای منفی مقامات آلمانی درباره حاکمیت رباط بر 
صحرای غربی، سفیر خود را از برلین فراخوانده است.به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره، وزارت خارجه مغرب 
روز پنجشنبه با صدور بیانیه ای اعالم کرد که این کشور سفیر خود را از آلمان فراخوانده است.بر اساس اعالم این 
شبکه، این اقدام مغرب در واکنش به اظهارنظرهای منفی مقامات آلمانی درباره حاکمیت مغرب بر صحرای 
غربی روی داده است.وزارت خارجه مغرب در این باره اعالم کرد: آلمان موضعی منفی درباره حاکمیت مغرب 
بر صحرای غربی داشته است. برلین بی وقفه با نقش منطقه ای مغرب به ویژه در پرونده لیبی مقابله می کند.

رایزنی وزیر خارجه فرانسه با »حریری«
نخست وزیر مکلف لبنان با وزیر خارجه فرانســه در کاخ صنوبر دیدار و گفت وگو کرد.سایت النشره از دیدار 
رسمی ژان ایو لودریان، وزیر خارجه فرانسه با سعد حریری، نخست وزیر مکلف لبنان در کاخ صنوبر خبر داد 
و اعالم کرد درباره جزئیات این دیدار چیزی در دست نیست.روز پنجشنبه لودریان با رییس جمهوری لبنان 
نیز دیدار و درباره تشکیل دولت لبنان و بحران سیاسی و اقتصادی در این کشور رایزنی کرد. لودریان همچنین 
دیدارهایی با احزاب سیاسی مخالف و نمایندگان جامعه مدنی داشت. نکته قابل تامل این است که سفارت 
فرانسه در لبنان برنامه سفر لودریان و هیئت همراه او به بیروت را اعالم نکرد.سالم زهران، روزنامه نگار لبنانی در 
توئیتی نوشت: به نظر می رسد وزیر خارجه دولت مکرون برای اعالم خبر مرگ ابتکارعمل فرانسه آمده است.

مراکش، سفیر خود را از آلمان فراخواند
در پی موضع گیری آلمان درخصوص پرونده صحرای غربی، مراکش سفیر خود را از برلین فراخواند.

به نقل از روسیا الیوم، دولت مراکش در بیانیه ای اعالم کرد، موضع آلمان درباره پرونده صحرای غربی 
منفی است و این موضع گیری خصمانه در پی اعالم ریاست جمهوری آمریکا مطرح شده است که 
حاکمیت مراکش بر منطقه صحرای غربی را به رسمیت شناخت.در این بیانیه آمده است که مقامات 
آلمان به ویژه با افشای اطالعات حساسی که سرویس های امنیتی مراکش در اختیار همتایان آلمانی 

خود قرار داده اند، با محکوم سابق به ارتکاب اقدامات تروریستی همکاری می کنند.

خبر روز

استقبال وزیران خارجه 
گروه هفت از مذاکرات وین 
وزیران امورخارجه گروه هفت در بیانیه پایانی 
خود با اســتقبال از مذاکرات وین برای احیای 
برجام تاکید کردند که بازگشت کامل این توافق 
راه را برای رسیدگی به نگرانی های منطقه ای و 
امنیتی هموار می کند.وزرای امورخارجه هفت 
کشور صنعتی جهان )گروه ۷( در پایان اجالس 
سه روزه خود در لندن یک بیانیه مشترک درباره 
موضوعات مورد بحث خود و نتایج آن منتشر 
کردند.بنابر گزارش وب ســایت اتحادیه اروپا، 
وزیران امورخارجه این هفت کشــور در بند ۳۶ 
این بیانیه که به ایران پرداخته اســت از انجام 
مذاکرات میان طرف های توافق هســته ای و 
همچنین پیوستن آمریکا به این مذاکرات برای 
بازگشت به توافق اســتقبال کرده و آورده اند که 
برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( بهترین 
راه برای اطمینان از ماهیــت صلح آمیز برنامه 
هسته ای ایران است.همچنین در این بیانیه با 
اعالم حمایت از مسئولیت آژانس بین المللی 
انرژی اتمی در نظارت و راستی آزمایی فعالیت 
های هسته ای ایران آمده است که بازگشت و 
اجرای کامل برجام می تواند راه را برای پرداختن 
به مســائل منطقه ای و امنیتی هموار  کند.این 
کشــورها در ادامه، اقدامات هســته ای جدید 
ایــران را تحوالتی جدی و مایــه نگرانی عمیق 
دانسته اند.وزیران امورخارجه گروه هفت عالوه 
بر این با طرح ادعاهایی علیه کشورمان مبنی بر 
حمایت از نیروهای نیابتی و بازیگران مســلح 
غیردولتی از ایران خواســته اند تا فعالیت های 
موشــکی ناســازگار با قطعنامه ۲۲۳1 شورای 

امنیت سازمان ملل متحد را متوقف کند.
این ادعاها در حالی مطرح می شــود که متن 
قطعنامه ۲۲۳1، ایران را از انجام آزمایش های 
موشکی منع نمی کند و تنها از جمهوری اسالمی 
ایران می خواهد که از انجــام آزمایش های با 
موشکی با قابلیت حمل کالهک های هسته ای 

خودداری کند.
در این بیانیه همچنین با ابراز نگرانی از وضعیت 
حقوق بشر در ایران از این کشور خواسته شده 
است تا شهروندان خارجی یا با تابعیت دوگانه 

را آزاد کند.

اخبار

امســال به دلیل شــیوع کرونا، روز جهانی قدس 
در تهران متفاوت تر از سنوات گذشــته برگزارشد و 
مراسم های نمادینی از جمله اهتزاز پرچم فلسطین 
و به آتش کشیدن پرچم رژیم صهیونیستی در کنار 
فعالیت های فرهنگــی مختلف، در مناطق مختلف 

پایتخت به اجرا درآمد.
همزمان با آخـریـن جمعه مـــاه مبـارک رمـضان 
مراسم بزرگداشت روز جـهانـی قـدس از ســاعـت 
10:00 صــــبح در تهران آغاز شد و میـادیـن بزرگ 
شـــهر و مسیرهای اصلی پایتخت شــاهد برپایی 
مراسم های ویژه در حمایت از ملت مظلوم فلسطین 

و تاکید بر لزوم آزادی قدس اشغالی بود.

مراسم امســال به دلیل شــیوع ویروس کرونا بنا 
بر تصمیم ســتاد ملی مبارزه با کرونا بدون حضور 
جمعیت و صرفا با برپایی برنامه های ویژه از جمله 
پخش ســرودهای انقالبی و مقاومت، بر افراشته 
شدن پرچم فلسطین، به آتش کشیدن پرچم های 
رژیم صهیونیستی و آمریکا و توزیع اقالم فرهنگی-

تبلیغاتی برگزار شد.
فضای شهر تهران در همبســتگی مردم کشورمان 
با مردم مظلوم فلســطین و انزجار از رژیم اشغالگر 
قدس بــا نصــب بنرهــا، پوســترها و پرچم های 
ضدصهیونیستی از میدان امام حسین علیه السالم 
تا میــدان آزادی که هرســاله در ایــن روز مملو از 

جمعیت راهپیمایان بود، تزیین شده بود.
در این مراسم همچنین گروه هایی از مردم با خودرو 
و موتورسیکلت در حالی که تصاویر و نوشته هایی در 
حمایت از ملت فلسطین و لزوم آزادسازی قدس 
حمل می کردند، در خیابان های پایتخت به حرکت 

در آمدند.

حال و هوای ضد صهیونیستی تهران در روز جهانی قدس

وز عکس ر

برگزاری نشست 
»آزادی قدس 
نزدیک است«

نشســت تحلیلــی تبیینی 
روز جهانی قــدس با عنوان 
»آزادی قــدس نزدیــک 
 1۶ پنجشــنبه  اســت«، 
اردیبهشــت مــاه 1400  در 
مســجد امام صــادق )ع( 

برگزار شد. 

وزیر امور خارجه فرانسه:

 باید فورا در مذاکرات احیای برجام دستاوردی حاصل شود
وزیر امور خارجه فرانسه با بیان مواضع این کشور درباره روند مذاکرات احیای توافق هسته ای در وین، بر لزوم حاصل شدن پیشرفتی سریع در این مذاکرات تاکید 
کرد.ژان ایو لودریان، وزیر امور خارجه فرانسه در گفت و گو با روزنامه گاردین درباره مذاکرات احیای توافق هسته ای که در قالب جلسات کمیسیون مشترک برجام 
و رایزنی نمایندگان اروپایی، چینی و روسی کشورهای عضو برجام با آمریکا در وین در جریان است، مطرح کرد: با توجه به در پیش بودن انتخاب ریاست جمهوری 
ایران در ما ژوئن]خرداد[ برنامه فشرده ای داریم. موقع تصمیم گیری و رویارویی با بحران است. از آن جا که ایران با تخطی از تعهدات هسته ای، هیچ گاه این قدر 
به یک سالح هسته ای نزدیک نشده بود، الزم است که فورا به دستاوردی برسیم.  ادعای لودریان درباره نزدیک شدن ایران به تولید سالح اتمی در حالی مطرح می 
شود که ایران پس از متحمل شدن تحریم های متعدد آمریکا بعد از خروج واشنگتن از توافق هسته ای و عدم بهره مندی از مزایای اقتصادی توافق هسته ای، 
اعالم کرد که در چند گام تعیین شده تعهدات هسته ای اش را کاهش می دهد. افزایش سطح غنی سازی اورانیوم و نصب زنجیره جدید سانتریفیوژهای پیش 
رفته بخشی از این کاهش تعهدات برجامی بوده است. با این وجود، طبق فتوای مقام معظم رهبری که تولید، نگه داری و به کارگیری تسلیحات هسته ای را حرام 

اعالم کرده اند، مقامات ایران تاکید دارند ایران با وجود افزایش توان هسته ای به دنبال کاربرد آن در راستای اهداف نظامی نیست. 

کارشناســان بر این باورند که مذاکرات وین فرصت مناسبی برای ایران 
اســت تا از مذاکرات پر هزینه هســته ای، میوه ای بــرای تمام فصول 

برداشت کند.
اکنون بیــش از یک ماه از اولین دور هجدهمین نشســت کمیســیون 
مشترک برجام می گذرد، نشستی که به صورت مجازی برگزار شد و در آن 
تصمیم گرفته شد ایران و گروه 1+4 دور هم در وین جمع شوند. مذاکرات 
وین برای احیای توافق هسته ای ایران  1۷ اردیبهشت ماه از سرگرفته شده 
است.در این مدت دیدارهای زیادی بین تیم مذاکره کننده ایرانی و گروه 
1+4 انجام گرفت که تاکنون به سه گروه کارشناسی برای لغو تحریم ها و 
برنامه هسته ای منجر شد. اخیرا  هم سومین دور از گفت وگو های وین در 
حالی به پایان رسید که هر یک از طرفین اعتراف کردند که هر چند اوضاع 
در حال پیش روی است، اما مسیر هنوز پر تالطم به نظر می رسد. هر چند 
که در این دور از گفت وگو ها شــایعات زیادی از گراند هتل وین به بیرون 
درز کرد و برخی از رسانه ها ادعا های زیادی را مطرح کردند، اما در کالم تیم 
مذاکره کننده اعضای برجام اوضــاع آنقدر ها هم تکان نخورده و نیازمند 

گفت وگو های بیشتر و عمیق تر در هفته پیش رو است.
تا اینجای کار زمزمه هایی از پر رنگ شدن احیا برجام به گوش می رسد، 
زمزمه هایی که بازگشــت آمریکا بــه توافق هســته ای و لغو یک جای 
تحریم های ایران را قوت می بخشد.البته این ها فقط در حد زمزمه باقی 
مانده و تاکنــون هر یک از طرفین برجام روایتــی از گفت وگو های اخیر 
را با رسانه ها در میان گذاشته اند. از ســوی یک منبع اروپایی که نامش 
ذکر نشده، گفته می شود که امیدوار بود این هفته در گفت وگو های وین 
پیشرفت هایی بیشتر از آنچه حاصل شده، به دســت بیاید. ما هنوز در 
خصوص مهم ترین مسائل به تفاهم نرسیده ایم.جیک سالیوان، مشاور 
امنیت ملی آمریکا هم اخیرا در گفت وگویــی اعالم کرده ما هنوز در وین 
که در حال حاضر مذاکرات میان قدرت های جهانی و ایران در آنجا انجام 
می شود، به توافقی نرسیده ایم. هنوز فاصله قابل توجهی برای پیمودن 
و بستن شــکاف های موجود باقی مانده است و این شکاف ها در زمینه 
تحریم هایی هستند که آمریکا و دیگر کشور ها لغو خواهند کرد. همچنین 
در زمینه محدودیت های هسته ای هستند که ایران قبول خواهد کرد برای 
اطمینان یافتن از اینکه هیچ گاه به یک سالح اتمی دست پیدا نکند، آن ها 
را اعمال کند.سالیوان ادامه داد: دیپلمات های ما در هفته های آتی روی 
این مسئله کار خواهند کرد تا تالش کنند بر اساس پای بندی در ازای پای 
بندی به بازگشتی دوجانبه به برجام، به توافق هسته ای با ایران برسند. 
فعال هیچ توافقی وجود ندارد. امیدواریم بتوانیم پیشرفتی حاصل کنیم 
و در نهایت به اهدافی که رییس جمهور بایدن ترسیم کرده است، دست 

بیابیم.

در دور سوم مذاکرات وین چه گذشت؟
نوذر شــفیعی ،کارشــناس روابط بین الملل و اســتاد دانشــگاه طی 
گفت وگویی گفت که دور ســوم گفت وگو ها در واقع هم شامل مذاکره 
و هم شامل نگارش متن می شــد. مذاکره در مورد هر آنچه تاکنون به 
توافق نرسیده اند و متن راجع به آنچه تاکنون به توافق رسیده اند. همین 
که به هر حال این مذاکرات شــکل گرفت و به مرحله ای رسیده ایم که 
نگارش یک متن آغاز شده نشان دهنده این است که گفت وگو ها رو به 

جلو بوده است.
وی با بیان اینکه با این حال نباید تردید داشت که تا لحظات آخر نوشتن 
متن و پایان مذاکره، طرف های برجامی شرایط دشواری را در مذاکره 
خواهند داشــت، تصریح کرد: در یک طرف ایران است که معتقد است 
متن جدیدی نباید نوشته می شد و کافی بود که ایاالت متحده به برجام 
بازگردد و تعهدات برجامی خود را انجام بدهد و در این سوی هم ایران 
این آمادگی را داشــت که گام هایی را که در کاهــش تعهدات برجامی 
برداشــته بود را به عقب برگردد و آن ها را دوباره آغاز کند. در طرف دیگر 
آمریکایی ها قرار دارند که در ابتدا خواســته های غیرموجهی را مطرح 
می کردند که برای طرف های دیگر برجام و افــکار عمومی جهان قابل 

قبول نبود.
شفیعی معتقد است: به دلیل اینکه ایاالت متحده در داخل هم تحت 
فشار است از سوی البی های صهیونیستی و عربی و جمهوری خواهان 
و... طرف های برجامی با این گزینه اجتناب ناپذیر مواجه بودند که باید 
روزنه ای ایجاد شود که آمریکا بتواند بار فشار هایی که وارد می شود را کم 
کند و شاید انجام یک سری فعل و انفعاالت صوری الزم بود، به نظر من 
نتیجه این گفت وگو ها به این سمت می رود که آمریکا تعهدات برجامی 
خود را انجام داده، تحریم ها علیه ایران را لغو کند. نه تنها تحریم هایی 
که در گذشته لغو و دوباره برگردانده بود بلکه هر تحریم دیگری که بعد 

از برجام وضع شده بود.
کارشناس مســائل بین الملل تاکید می کند که اینکه ایران اصرار دارد 
تحریم های غیر برجامی برداشته شــود به این دلیل است که در اصل 
برجام هرگونه تحریــم ایران را منتفی کرده بــود؛ بنابراین تحریم های 
جدید واشنگتن نقض برجام تلقی می شد و با روح برجام تضاد داشت 
چراکه روح آن حکایت از همکاری با ایــران و بازکردن راه برای ورود ما 
به اقتصاد جهانی بود، همچنین با برجام در تعارض بود، چون در برجام 
هم ایاالت متحده متعهد شده بود که تحریم های جدیدی را وضع نکند.
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خرید گل شروع شد
خرید توافقی گل محمدی در استان اصفهان آغاز شده و تاپایان فصل برداشت ادامه دارد.مدیر سازمان تعاون 
روستایی استان اصفهان، با بیان اینکه خرید گل محمدی به منظور حمایت از کشاورزان و پیشگیری از ضرر 

و زیان آن ها از سال ۹۷ شروع شده است، 
گفت: خرید هــای توافقی از ضــرر و زیان 
کشاورزان جلوگیری و حلقه واسطه گران و 
دالالن را حذف می کند؛ به طوری که محصول 
در خرید توافقی، به طور مستقیم از کشاورز 
خریداری می شود و بدون واسطه به دست 
مصرف کننده نهایی می رسد.محسن حاج 
عابدی افزود : استان اصفهان با سه هزار و 
۸۱۰ هکتار وسعت زیر کشت و تولید ساالنه 
۱۱ هزار و ۴۳۰ تن گل محمدی ، قطب تولید 

گل محمدی و گالب کشور است و خرید توافقی گل محمدی به توسعه کشت محصول کمک می کند و تا 
پایان فصل برداشت، خرید توافقی آن از کشاورزان ادامه خواهد داشت.مدیر سازمان تعاون روستایی استان 
اصفهان گفت: تاکنون، ۶۹ تن محصول از کشاورزان خریداری شده است و این روند تا پایان فصِل برداشت 
ادامه دارد.محسن حاج عابدی با اشاره به اینکه پارسال ، ۱۳۲ تن گل محمدی در شهرستان آران و بیدگل 
برداشت شد، گفت: محدودیت گردشگری در ســال جاری به علت شیوع کرونا، تقاضا را برای محصوالت 

فراوری گیاهان دارویی مانند گل محمدی با کاهش مواجه کرده است.

لزوم کاهش مصرف برق در تابستان
اداره های اصفهان برای کاهش مصرف برق دست به کار می شوند.مدیرعامل شرکت توزیع برق اصفهان در 
مانور کاهش برق مصرفی در اصفهان با اشاره به لزوم مشارکت همگانی به خصوص ادارات برای مدیریت 
مصرف گفت: با توجه به اینکه به پیک تابستان ۱۴۰۰ نزدیک می شویم باید مدیریت مصرف برق را در همه 
تعرفه های مصرف داشته باشیم.پیرپیران با اشاره به اینکه ادارات باید صرفه جویی در ساعات پیک را 
رعایت کنند و این مانور به منظور آمادگی برای ادارات است، گفت: بیش از هزار و ۱۳۳ اداره در این طرح 
مشارکت دارند و پیش بینی شده از ساعت ۱۱ صبح تا پایان وقت اداری نسبت به روز های گذشته حداقل 
۵۰ درصد مصرف را کاهش دهند و بعد از وقت اداری هم مصرف خود را به ۱۰ درصد مصرف روزانه برسانند.

افزایش سه برابری ارزش اظهارنامه های صادراتی 
ارزش اظهارنامه های صادراتی گمرکات استان اصفهان بیش از سه برابر افزایش یافته است. مدیرکل 
گمرکات استان اصفهان گفت: در فروردین، هزار و ۸۳۶ فقره اظهارنامه به وزن ۱۷۳ هزار و ۸۴۰ تن کاال 
به ارزش ۱۲۲ میلیون و ۴۴۳ هزار دالر در پنج گمرک استان اصفهان صادر شده است.رسول کوهستانی 
پزوه افزود: اظهار نامه های صادراتی صادره در ماه گذشته در مقایسه با فروردین پارسال در مقایسه با 
سال قبل از نظر تعداد و وزن حدود دوبرابر واز لحاظ ارزش افزون بر سه و نیم برابر رشد داشته است.

وی ترتیب اظهارنامه های صادراتی گمرک اصفهان را از نظر بیشترین ارزش به ترتیب گمرک اصفهان، 
کاشان، فوالد مبارکه، ذوب آهن و فرودگاه بین المللی شهید بهشتی بیان کرد.مدیرکل گمرکات استان 
اصفهان با اشاره به تعطیل نشدن گمرکات استان اصفهان در ایام نوروز با توجه به شیوع ویروس کرونا 
اضافه کرد: کارکنان گمرکات استان اصفهان به صورت کشیک در تعطیالت حضور داشتند و هم اکنون 
هم با اعمال شــیف بندی مناسب برای رعایت دستورالعمل های بهداشــتی، به واحد های تولیدی، 
صادرکنندگان وبازرگانان درگمرکات اســتان اصفهان حتی در خارج از وقت اداری خدمت رســانی 
می شود.واردات و صادرات کاال در استان اصفهان از طریق هفت مبادی گمرکی مرکزی اصفهان، کاشان، 

پست، مسافری و تجاری فرودگاهی، فوالدمبارکه و ذوب آهن صورت می گیرد.

خبر روز

برداشت 350 هزار تن گیاه دارویی در کشور
مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی در کاشــان گفت : بیش از ۳۵۰ هزار تن گیاه 
دارویی در ســال گذشــته از ۲۶۰ هکتار زمین کشاورزی در کشور برداشــت شد.حسین زینلی با 
اشاره به افزایش ۲۵ هزار هکتار سطح زیر کشت گیاهان دارویی گفت: از صادرات گیاهان دارویی 
ومحصوالت جانبی آن بیش از ۵۵۰ میلیون دالر عاید کشــور شده اســت.وی با اشاره به حمایت 
دولت از توسعه طرح کشت گیاهان دارویی در کشور افزود: ارزش صادرات گیاهان دارویی کشور 
معادل ۶ درصد از کل صادرات را شــامل می شــود و می توان این ســهم را در صادرات غیر نفتی 

افزایش داد.
وی با بیان اینکه تالش برای ثبت جهانی گل محمدی در حال انجام اســت، گفت: با ثبت جهانی 
این محصول، این گیاه دارویی در هر منطقه دارای شناســنامه و کد شده و به راحتی می توان آن 
محصول را رهگیری کرد.زینلی بااشــاره به افزایش حمایت های همه جانبه تولید گیاهان دارویی 
افزود: هزار میلیارد تومان تســهیالت ۴ درصــدی به تولیدکنندگان گیاهان دارویی، تشــکل ها و 
دانشجویان حوزه گیاهان دارویی و باغبانی پرداخت می شود و در پرداخت این تسهیالت اولویت 
با افرادی است که خواهان توسعه کشــت گیاهان دارویی به صورت ارگانیک و با کاشت مکانیزه 

هستند.

پیگیری معافیت بیمه کارگاه های سفالگری در شهرضا
معافیت بیمه کارگاه های ســفالگری شهرستان شــهرضا در حال پیگیری است.مدیر کل تامین 
اجتماعی استان با اشــاره به حذف بیمه یارانه ای سفالگران گفت: بیمه شــدگان باید سهم بیمه 

کارفرمایی خود را به طور کامل پرداخت کنند.
محســن ریاضی  افزود: برای پیگیری معافیت بیمه شــدگان مکاتباتی با تهران  شده که منتظر 
جواب هســتیم.مدیر عامل انجمن سفال و سرامیک شهرستان شــهرضا گفت: بر اساس قانون 
جدید که از مهرماه ۹۸ ابالغ شده، سفالگران به جای ۱۰ درصد قبل باید ۳۰ درصد حق بیمه پرداخت 
کنند.محمد حســین بهاری با بیان اینکه حق بیمه یارانه ای و آزاد برای هر ســفالگر در ماه حدود 
۸۵۰ هزار تومان اســت، افزود: این موضوع باعث تعدیل نیرو و کاهش تعداد کارگران کارگاه های 
سفالگری شده است.وی با اشــاره به اینکه در شهرضا ۱۰۰ کارگاه خانگی با اشــتغال ۱۵۰ نفر به 
سفالگری مشــغولند، گفت: ۳۵ کارگاه حرفه ای سفالگری در شــهرضا فعالیت می کنند که حل 

مشکل بیمه ای آن ها می تواند اشتغال حداقل ۲۰۰ نفری را به همراه داشته باشد.

هشدار درباره وضعیت تولید تخم مرغ
رییس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران با اشــاره به افزایش قیمت مولفه های 
تولید تخم مرغ، از قیمت گذاری دستوری و بی توجهی مسئوالن به تولید در زمان کاهش قیمت 
محصول انتقاد کرد.ناصر نبی پور با اشــاره به اینکه میانگین قیمت هــر کیلوگرم تخم مرغ درب 
مرغداری بین ۱۰ هزار تا ۱۱ هزار و ۴۰۰ تومان اســت، گفت: این رقم حــدود ۴ هزار تومان زیر نرخ 

مصوب است.
وی با اشاره به افزایش نرخ مصوب نهاده های دامی طی روزهای اخیر ادامه داد: قیمت نهاده های 
سویا و ذرت حدود ۱۵ درصد افزایش یافته و هم اکنون قیمت سویا ۳,۴۰۰ تومان و ذرت نیز ۱,۹۰۰ 
تومان است ضمن اینکه نرخ کرایه ها نیز بعد از عید ۳۱ درصد افزایش داشته است. وی با اشاره به 
نابسامانی های بازار جوجه یک روزه نیز افزود: قیمت جوجه یک روزه تخم گذار در بازار همچنان ۱۵ 
هزار تومان و قیمت مصوب آن ۸ هزار تومان است که البته در این زمینه ما حق را به واحدهای مرغ 
مادر تخم گذار که جوجه تولید می کنند، می دهیم چرا که هــر وقت قیمت جوجه کاهش می یابد 
مانند اتفاقی که در سال گذشــته افتاد، دولت به ماجرا ورود و از تولیدکنندگان حمایت نمی کند، 

بنابراین این واحدها دچار زیان شدید می شوند و ناچارند به نوعی این هزینه ها را جبران کنند.

کافه اقتصاد

شهرستان

عضو کمیته آب مجلس شورای 
اسالمی:

مجوز انشعاب جدید از 
سد زاینده رود غیرقانونی 

است
نماینــده مــردم خمینــی شــهر گفت: 
مجوز انشــعاب جدید از ســد زاینده رود 
کــه وزارت نیرو صــادر کــرده در تضاد با 
مصوبات شــورای عالی آب و غیر قانونی 
اســت.محمدتقی نقدعلــی ادامــه داد: 
طبق مصوبات شــورای عالی آب، هرگونه 
بارگذاری جدید لوله های انتقال آب در سد 
زاینده رود ممنوع است و مسئوالن چهار 
محال و بختیاری با اســتناد به مجوز غیر 
قانونی که وزارت نیرو برای شان صادر کرده 
بود درصدد آغاز این پروژه بودند. پس از 
اعتراضات مردم، خوشبختانه دادگستری 
کل استان اصفهان با حکم قضایی جلوی 

کار را گرفت و آن را متوقف کرد.
وی با اشــاره به شکایت مســئوالن چهار 
محال و بختیاری از دادگستری کل استان 
اصفهان بــه دیوان عدالــت اداری گفت: 
مردم و کشاورزان نگران نباشند چرا که با 
ادله و مســتندات محکمی که وجود دارد 
شــکایت آن ها به نتیجه نخواهد رســید.

مجمع نمایندگان استان اصفهان تذکرات 
کتبی و شــفاهی الزم را به وزیر نیرو داده 
و ریاست مجلس هم قول پیگیری داده 
است ، ولی در صورت عدم اقدام به موقع 
بــرای لغو مجــوز مذکور، طرح ســوال و 

استیضاح وزیر را انجام می دهیم.
عضو کمیته آب مجلس شورای اسالمی 
ادامــه داد: در پاســخ بــه شــائبه های 
مطرح شــده از جانب نمایندگان  استان 
چهارمحــال و بختیاری عــرض می کنم 
که مردم اســتان اصفهان سده ها پیش 
از طومار شــیخ بهایی حقابه مشخصی از 
زاینده رود داشــتند و طبق قانون اساسی 
جمهوری اســالمی ایران، قوانین مدنی 
و اصول فقهی، کســانی که از قبل دارای 
حقابه بودنــد بر دیگران اولویت داشــته 

و دارند.

دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزان اصفهان از احتمال 
جاری شدن آب در زاینده رود خبر داد و گفت: حجم ۲۹۰ 
میلیون مترمکعب آب برای کشــت کشاورزان اصفهان 
در نظر گرفته شــده است.اســفندیار امینی درارتباط با 
اعتراضات اخیر کشاورزان اظهار داشت: در پی اعتراضات 
کشاورزان نسبت به اجرای قوانین و مصوبات مربوط به 
حقابه ها، دادستان اصفهان به این موضوع ورود کرده و 
وعده داد که در مدت یک ماه اجرای مصوبات بر زمین 
مانده را پیگیری خواهد کرد و بــا این وعده اعتراضات 

کشــاورزان آرام گرفت.وی با اشاره به جلسات کارگروه 
سازگاری با کم آبی بیان کرد: تاکنون دو جلسه کارگروه 
تخصصی ســازگاری با کم آبی با محوریت دادستانی 
و استانداری برگزار شــده و تصمیماتی درباره تامین و 
توزیع آب در فرصت باقی مانده از سال زراعی و مواردی 
دیگر گرفته شــده و قرار اســت به زودی این کمیته به 
صورت مشترک بین دو استان اصفهان و چهارمحال و 
بختیاری برگزار و در مورد توزیع آب بین دو اســتان نیز 
تصمیم گیری شود.دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزان 
اصفهان از درنظر گرفتن ۲۹۰ میلیــون متر مکعب آب 
برای برای کشاورزان اصفهان خبر داد و افزود: مقرر شده 
که ۲۹۰ میلیون متر مکعب آب برای کشاورزان شرق و 
غرب اصفهان، در زاینده رود رهاسازی شود که البته این 

موضوع نیازمند و مشروط بر آن است که برداشت ها و 
پمپاژ های باالدست به عنوان مثال پمپاژ های صنعت، 
کشاورزان چهارمحال و بختیاری و همچنین کشاورزان 
اصفهان را کنترل و نظارت کرد.اســفندیاری ادامه داد: 
البته در حــال حاضر نظارت چندانــی روی پمپاژ های 
باالدســت وجود ندارد، اما جلساتی برگزار شده و مقرر 
شده است که با مشارکت و استفاده از ظرفیت کشاورزان 
بر این برداشت ها نظارت انجام گیرد.وی پیرامون زمان 
رهاسازی آب در زاینده رود یادآور شد: درباره زمان جاری 
شدن آب در زاینده رود هنوز تصمیم گیری نشده و باید 
اصناف کشاورزی شــرق و غرب اصفهان جلسه ای با 
جهاد کشاورزی برگزار و زمان مناسبی را ارائه دهند و در 

این باره تصمیم گیری شود.

دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزان اصفهان:

زاینده رود به زودی جاری خواهد شد

مدیر کل استاندارد استان اصفهان:

اداره استاندارد همواره بر عیار طال نظارت می کند
مدیرکل استاندارد استان اصفهان گفت: اینکه طالفروشان فاکتور به مشتری می دهند یا خیر، به مباحث تعزیری و تجارت برمی گردد، اما اداره استاندارد همواره به 
بحث عیار ۷۵۰ نظارت می کند تا ناخالصی در عیار طال وجود نداشته باشد.محمد فرمانی ، درباره برخی صحبت ها مبنی بر فروش آهن به جای طال در طالفروشی، 
اظهار کرد: در مصنوعات طال بحث کد و عیار سنجی طال، مشمول استاندارد اجباری اســت، اما اینکه کدام قسمت مصنوع طال چگونه ساخته و فروخته می شود و 
... به اتحادیه طالفروشان برمی گردد و آن ها باید پاسخگو باشند.وی گفت: آنچه امروز در حوزه طال مشمول استاندارد اجباری است و بر آن نظارت می کنیم، بحث 
عیار طالست؛ تا از این بابت به مردم کم فروشی نشــود.مدیرکل استاندارد استان اصفهان با تاکید بر اینکه بقیه سیاســت های طال به سازمان صمت و اتحادیه و 
دستگاه های مربوطه برمی گردد، گفت: امروز در بازار ایران تنها طالی ۱۸ عیار موجود است، حتی اگر در فاکتور طال برای مشتریان قید نشود.وی تصریح کرد: اینکه 
طالفروشان فاکتور به مشتری می دهند یا خیر، به مباحث تعزیری و تجارت برمی گردد، اما اداره استاندارد همواره به بحث عیار ۷۵۰ نظارت می کند تا ناخالصی 

در عیار طال وجود نداشته باشد.

وز عکس ر

 واکنش ها نسبت به پخش کلیپ آبیاری محصوالت کشاورزی با پساب در اصفهان ادامه دارد؛

کشاورزی با طعم فاضالب!

آبیاری محصوالت کشــاورزی با پساب  مرضیه محب رسول
فاضالب موضوع تازه ای نیست و هم در 
اصفهان و هم در اســتان های دیگر مانند تهران، بارها فیلمی از این کار 
دست به دست شده است. مســئوالن هیچ گاه تاکنون این امر را تایید 
نکرده اند اما کشــاورزان و برخی دیگر از فعاالن صنفی وجود این امر را 
تایید می کنند. طی روزهای اخیر فیلمی در میان اصفهانی ها دست به 
دست می شود در مورد آبیاری مزارع شرق اصفهان با پساب کشاورزی 
. در سایه خشکسالی و بی آبی، برخی از کشاورزان تقریبا از هر ترفند و 
راهی برای باقی ماندن کسب و کارشان و نخشکیدن مزارع کشاورزی 
اســتفاده می کنند؛ یکی از این گزینه ها هم اســتفاده از پساب های 
فاضالبی است. همســایگی زمین های کشــاورزی با ۳ تصفیه خانه 
فاضالب در شمال، جنوب و شــرق اصفهان، امکان استفاده از این آب 
های آلوده برای کشــاورزی را افزایش داده است . در مواجهه با اطالع 
رسانی ها و اعتراضات در مورد عدم نظارت نسبت به آبیاری محصوالت 
کشــاورزی با پســاب پیش از این »کمال حیدری« معاون بهداشتی 
دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان  گفته بود زمانی که مواردی از آبیاری 
مزارع با استفاده از پساب فاضالب گزارش می شود  ما این موضوع را به 
دادستان به عنوان مدعی العموم گزارش می دهیم چون کشاورزان بر 

اساس قانون اجازه استفاده از پساب فاضالب خام برای آبیاری گیاهان 
مثمر را ندارند. وی با اشاره به مصوبه کارگروه سالمت استان که استفاده 
از پســاب فاضالب را فقط برای کشــت گیاهان غیرمثمر مجاز دانسته 
است، ادامه می دهد: استفاده از پساب در مزارع کشاورزی در صورتی 
امکان پذیر خواهد بود که بار میکروبی و انگلی آن بسیار پایین آمده و به 
استانداردهای جهانی نزدیک شــده باشد، در حالی که خروجی کنونی 
تصفیه خانه های اصفهان این شرایط را ندارد. حیدری، همکاری مرکز 
بهداشــت با مدیریت بحران استانداری را تالشــی برای بهبود کیفیت 
خروجی پساب تصفیه خانه های اصفهان می داند و می گوید: مدیریت 
بحران نیــز در حال رایزنــی با یک شــرکت دانش بنیان اســت که از 
فناوری های جدید برای تصفیــه بهتر و کاهش بار میکروبی پســاب 
استفاده کند. اما به هر حال اجرای چنین پروژه هایی نیاز به تامین هزینه 
از طریق بودجه های کالن دارد و تا زمانی که طرح به نتیجه نرسیده باید 
روی کنترل استفاده از پساب در مزارع کشــاورزی متمرکز باشیم. در 
شــرایطی که صحبت از محیط زیســت پایدار به میان می آید، پساب 
فاضالب، در صورتی که به اندازه استاندارد تصفیه شده باشد، یک سرمایه 
مهم اســت که می توان برای مدیریــت منابع آب از آن اســتفاده کرد. 
حیدری ادامه می دهد: اکنون جسته و گریخته می شنویم یا می بینیم 

از این پساب در مزارع استفاده می شود چون کشــاورزان از یک سو با 
کمبود آب روبه رو هســتند و از ســوی دیگر می بینند کانال های انتقال 
پساب، از کنار مزرعه هایشــان می گذرد و اجازه استفاده از آن را ندارند. 
درصورتی که اگر شرکت آب منطقه ای بتواند خروجی تصفیه خانه ها را 
به اندازه استاندارد برساند، نه کشاورز ضرر خواهد کرد و نه مردم. وی با 
انتقاد از دور باطلی که سال هاست در زمینه جلوگیری از استفاده پساب 
و پمپاژ غیرقانونی آن به مزارع ادامه دارد، می گوید: بار میکروبی پسابی 
که اکنون از تصفیه خانه های فاضالب بیرون می آید صددرصد باالتر از 
میزان استاندارد است و با این وجود کشاورزان آن را به صورت غیرقانونی 
و پنهانی اســتفاده می کنند. نظارت های مداوم مســئوالن استانی و 
جمع آوری موتورهای پمپاژ پساب هم تاکنون نتوانسته کشاورزان را از 

این تخلف منصرف کند.
سرپرســت شــرکت آب منطقه ای اصفهان هم در واکنــش به فیلم 
پخش شده از این اقدام گفت: هیچ برداشت مستقیمی از تصفیه خانه 
جنوب اصفهان برای مصارف کشــاورزی انجام نمی شــود و همواره با 
برداشت کنندگان مستقیم که غیرمجاز تلقی می شوند، برخورد قانونی 
انجام خواهد شد.حسن ساسانی با اشاره به کلیپی که در فضای مجازی 
مبنی بر آبیاری صیفی جات و میوه ها در شرق اصفهان با پساب فاضالب 
منتشر شده اســت، اظهار داشت: پســاب تصفیه خانه جنوب اصفهان 
پس از تصفیه توسط شرکت آب و فاضالب در پایین دست بند آبشار و 
به قصد انتقال به تاالب گاوخونی به منظور تامین نیاز زیست محیطی 
آن و نه استفاده کشاورزی رهاســازی می شود. سرپرست شرکت آب 
منطقه ای اصفهان با تاکید بر اینکه اجازه برداشــت پساب فاضالب را 
برای کشاورزی به هیچ وجه نمی دهیم، گفت: هیچ برداشت مستقیمی 
از این پســاب برای مصارف کشــاورزی انجام نمی شــود و همواره با 
برداشت کنندگان مستقیم که غیرمجاز تلقی می شوند، برخورد قانونی 
انجام خواهد شد و درصورت مشاهده و یا گزارش مردمی، پس از اخذ 
دستور دادستان ادوات آن ها جمع آوری می شود.سال هاست جمع آوری 
پمپ های غیرقانونی در کانال های انتقال پســاب فاضالب در اصفهان 
ادامه دارد و اما فراتر از جریمه های مقطعی، برخورد قاطعی با متخلفان 
انجام نمی شود، چراکه کشــاورزان معترض برای رهایی از پیامدهای 
ویرانگر خشکسالی به هر دســتاویزی چنگ می اندازند. آن ها آنچنان 
برای نجات مزارع شان تالش می کنند که کمترین نگرانی درباره سالمت 
مصرف کنندگان محصوالت خود به دل راه نمی دهند. شــاید عالوه بر 
فرهنگ سازی و آموزش به کشاورزان باید برنامه ای عملی برای نجات 

زمین هایشان به آن ها ارائه داد.

تالش کشاورزان 
در شالیزارها 

»برنج« از مهم ترین غالت و 
اقالم غذایی کشور و به ویژه 
در مازندران است به طوری 
که این استان رتبه نخست 
را در میان سایر استان های 

کشور در تولید برنج دارد.



شنبه 18 اردیبهشت 1400 / 25 رمضان 1442 / 8 می 2021 / شماره 3246
فرماندار بروجن:

شهرستان بروجن با تنش آبی جدی مواجه است
فرماندار بروجن با اشاره به خشک سالی های افزون بر یک دهه اخیر در چهارمحال و بختیاری گفت:  با 
ادامه روند خشک سالی ها، این شهرســتان با تنش آبی جدی مواجه شده است.مسعود ملکی ادامه 
داد: شهرستان بروجن هم اکنون در بخش تامین آب کشاورزی و آشامیدنی با مشکل و معضل جدی 
روبه رو است.وی افزود: به احتمال قوی منابع تامین آب آشامیدنی شهرهای فرادنبه و سفیددشت در 
شهرستان بروجن به زودی و در ماه جاری با کمبود و مشکل مواجه شود.ملکی تصریح کرد: میزان تامین 
آب آشامیدنی در شهر بروجن با مصرف برابر اســت و در صورت بروز اشکال، کم آبی، بی آبی و یا خروج 
یکی از چاه های تامین آب آشامیدنی از مدار، تنش آبی در شهرســتان رخ خواهد داد.وی یادآور شد: 
به همین منظور ضرورت دارد تا روند اجرایی طرح انتقال آب آشامیدنی بن به بروجن با دربرگیری نیمی 
از جمعیت چهارمحال و بختیاری، هر چه سریع تر انجام،  تکمیل و بهره برداری شود.فرماندار بروجن با 
اشاره به مشکل تامین آب آشامیدنی در برخی روستاهای پرجمعیت این شهرستان اظهار داشت:  برای 
تامین آب آشامیدنی مورد نیاز روستای امام قیس سه حلقه چاه حفر شد که آب دهی نداشت؛ اما به تازگی 
یک حلقه چاه به آب رسیده که باید هر چه سریع تر وارد مدار شود.وی توصیه کرد: مردم به هیچ وجه از آب 
آشامیدنی برای مصرف آب دهی برای دامها،  باغات،  صیفی کاری و سایر مصارف غیرآشامیدنی استفاده 
نکنند.ملکی افزود: مسئوالن دستگاه های اجرایی و شرکت های مرتبط با تامین آب به ویژه در بخش 
آشامیدنی باید قبل از بروز بحران و چالش های ناشی از کم آبی در شهرسان بروجن، راهکارهای علمی 
و عملیاتی قابل اجرا را ارائه دهند.وی تاکید کرد: تامین به موقع آب آشامیدنی در نقاط مختلف شهری، 

روستایی و عشایری از مهم ترین اولویت های مسئوالن شهرستان بروجن به شمار می رود.

فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری  خبر داد:

کشف 6 دستگاه ماینر غیرمجاز در شهرکرد
فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری  گفت: پس از اطالع ماموران انتظامی از وجود دستگاه ماینر 
غیرمجاز در شهرک میرآباد شهرکرد، رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت.منوچهر امان اللهی 
افزود: ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان با اقدامات اطالعاتی، موفق به شناسایی محل نگهداری 
تعدادی ماینر غیرمجاز در شهرک میرآباد شهرکرد شده و پس از هماهنگی با مقام قضایی این محل را 
بازرسی کردند.وی بیان داشت: در این بازرسی، 6 دستگاه استخراج ارز دیجیتال غیرمجاز که طبق نظر 
کارشناسان ارزش آنها به 7 میلیاردریال می رسد، کشف شد.امان اللهی با بیان اینکه در این راستا یک 
متهم دستگیر و کلیه اموال مکشوفه تحویل سازمان اموال تملیکی استان شده است، گفت: مبارزه با 
جرائم اقتصادی از اولویت های کاری پلیس چهارمحال و بختیاری بوده و در این خصوص  با مجرمان 

قاطعانه برخورد می شود.

رییس سازمان صمت چهارمحال و بختیاری:

احیای معادن غیر فعال استان مورد توجه قرار گرفت
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه بیش از ۱۸۰ معدن در 
این استان وجود دارد، اظهار داشت: در حال حاضر ۱۰7 معدن دارای پروانه بهره برداری در این استان 
فعال است.سجاد رستمی اظهار داشت: احیای معدن در این استان مورد توجه قرار گرفته است.رییس 
ســازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری  تاکید کرد: فعال شدن ۱۵ معدن غیر فعال 
در سال جاری از اهداف سازمان صمت چهارمحال و بختیاری است.وی با بیان اینکه این معادن در 
زمینه تولید سنگ تزئینی، سنگ الشه و دولومیت فعال می شوند، گفت: به دنبال برگزاری مزایده و 
جذب سرمایه گذار جدید در این بخش هستیم.رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال 
و بختیاری  گفت: در حال حاضر هشت نوع ماده معدنی در چهارمحال و بختیاری از معادن استخراج 

می شود.

بام ایرانبا مسئولان

۱۵ سال انتظار برای افتتاح یک پروژه؛

افتتاحجادهدشتک-فارساندرپیچوخموعدهها
»راه« یکی از زیرســاخت های مهم توســعه در هر منطقه ای است و یکی 
از مظاهر تمدن به شمار می آید، متاســفانه چهارمحال و بختیاری در طول 
دهه های اخیر در حوزه حمل و نقل ریلی، هوایی و جاده ای هم پای ســایر 
استان های توسعه یافته حرکت نکرده و اصطالحا از مسیر توسعه عقب مانده 
است.چهارمحال و بختیاری یک استان کوهستانی است، این را از نام استان 
که همواره لقب بام ایران برای آن ها نهاده اند، می توان درک کرد.این باال بلند 
نشینی برای چهارمحال و بختیاری، هم محاسن دارد و هم معایب؛ مزیت 
بام ایران بودن اینکه هوا در استان ناب ناب است، انگار این استان مخزن 
بزرگی از اکسیژن است؛اما بلندای چهارمحال و بختیاری و ارتفاع نشینی، 
معایبی هم دارد و یکی اینکه ســاختن جاده در این استان تپه ماهوری و 
کوهستانی نسبت به سایر استان ها کم ارتفاع هزینه باالتر و بیشتری دارد.۱۵ 
سال اســت که از کلنگ زنی پروژه جاده دشتک-فارسان می گذرد و هنوز 
بازگشایی نشده، پروژه ای که قرار بود در مدت ۱۰ سال تکمیل و بازگشایی 
شود، ولی ۵ سال از تاریخ مقرر آن گذشته و همچنان چشم به باز شدن این 
جاده دوخته ایم.جاده دشتک به فارسان یکی از این محور های پررفت وآمد 
اســتان چهارمحال و بختیاری و ســومین جاده مواصالتی این استان به 
خوزستان است.فارسان و دشتک در نقشــه به طور مستقیم ۱۵ کیلومتر 
فاصله  دارند، اما مسافران و ساکنان این شهر ها به دلیل مسیر کوهستانی و 

صعب العبور باید مسافت بیشتری را طی کنند تا به مقصد برسند.

محور فارسان به دشتک 325 میلیارد ریال اعتبار مصوب دارد
پروژه جاده دشتک به فارسان از ســال ۸۴ آغازشده است. کلنگ احداث 
جاده دشتک-فارسان در سال ۸۴ زده شد و انتظار می رفت با توجه به اینکه 
کل مسیر این جاده کوهستانی و ۹۰ درصد سنگالخی است، عملیات کمی 
طول بکشد؛ اما این زمان بیشتر از حد پیش بینی شده بود چراکه در سال ۸۹ 
فرماندار فارسان اعالم کرد 7 کیلومتر از این مسیر کامل شده، ۵ کیلومتر در 

حال بازگشایی و ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

پروژه های عمرانی عمدتا به علت محدودیت های 
مالی مشمول زمان شده است

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی چهارمحال و بختیاری پیش از این در 
خصوص وضعیت های پروژه های نیمه تمام در اســتان گفته بود: این استان 
ظرفیت های بسیار خوبی دارد، اما زیرساخت های الزم برای بهره گیری از این 
زیرساخت ها در ســال های قبل ایجاد نشــده بود، به همین دلیل پروژه های 
عمرانی متعددی در طول یک دهه اخیر در سطح استان کلنگ زنی و عمدتا به 
علت محدودیت های مالی مشمول زمان شــده و در روند بهره برداری از آن ها 

مشکالتی ایجاد شــده است. علی شــهریارپور گفت: در حال حاضر مجموع 
اعتبارات عمرانی استان ساالنه حدود یک هزار میلیارد تومان است که جوابگوی 
نیاز اعتباری پروژه های نیمه تمام استان نیست، اگر بخواهیم تمام پروژه های 
عمرانی نیمه تمام اســتان را به بهره برداری برسانیم، حداقل نیازمند پنج برابر 
اعتبارات ساالنه استان هستیم تا نیاز اعتباری آن ها را تامین کنیم.جاده فارسان 
به دشتک بخشی از جاده مهم و سراســری فالت مرکزی ایران به خوزستان 
است و بازگشایی آن عالوه بر نقش مهم و راهبردی در کشور، در رفع مشکالت 
چندین منطقه در استان چهارمحال بختیاری از جمله مناطق دشتک، فارسان، 
بازفت، دوآب صمصامی و بخشی از شهرستان اردل بسیار اهمیت دارد.طول 
این جاده از فارسان تا دشتک حدود ۱۴ کیلومتر و طول تونل آن حدود ۱۵۰۰ متر 
و با احداث آن مسیر شهرکرد به دشــتک و بازفت ۴۵ کیلومتر کوتاه تر خواهد 
شد و تردد به خوزستان و بالعکس از این مسیر نیز چندین ساعت نزدیک تر 
می شود.این طرح ملی ابتدا در سال ۱۳۸۴ با پی گیری مرتضوی، نماینده وقت 
اردل فارسان در مجلس شورای اسالمی به تصویب رسید و مراسم کلنگ زنی 
در آبانماه سال ۸۴ توسط صادقی استاندار وقت، نماینده مجلس و مسئوالن 
استان برگزار شد و بالفاصله عملیات اجرایی پروژه در قالب طرح های ملی آغاز 
شد.در حال حاضر یکی از بدترین جاده های پر رفت و آمد کشور جاده شهرکرد 

ـ دشتک تا بازفت است. مسیری طوالنی با وضعیت اسف بار و خطرناک.

101میلیارد ریال برای احداث جاده فارسان به دشتک اختصاص یافت
مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری با اشاره به تالش های دولت 
برای توسعه زیرساخت ها مانند محور های ارتباطی گفت: ۱۰۱ میلیارد و ۱۱۲ 

میلیون ریال برای احداث جاده فارسان به دشتک اختصاص پیدا کرد.
حســین علی مقصودی تاکید کرد: اعتبار ابالغی این طرح در سال گذشته 
۲6۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال بود که از این مبلغ ۳۸.۳7 درصد اختصاص 
داده شد.وی افزود: طول جاده فارسان به دشتک ۲۵ کیلومتر و دارای یک 
دســتگاه تونل به طول یک هزار و ۵۵۰ متر است و هم اکنون ۱۴.۵ کیلومتر 
از این جاده در دســت اجراســت و عملیات اجرایی این طرح ۳۵ درصد 

پیشرفت فیزیکی دارد.
مقصودی اعتبار مورد نیــاز برای تکمیل و بهره برداری از جاده فارســان به 
دشــتک را یک هزار میلیارد ریال برشــمرد و یادآور شــد: پیمانکاران این 
طرح هم اکنون ۲۰ میلیارد ریال مطالبات دارند.وی اظهار داشــت: قرارداد 
حفاری و الینینگ تونل جاده فارسان به دشــتک به طول یک هزار و ۵۵۰ 
متر بــا ۱۳۲ میلیارد ریال اعتبار و ســقف زمانی ۲۴ ماه در آبان ماه ســال 
۱۳۸۸ و قرارداد ســنگ برداری و زیرســازی مســیر ورودی تا تونل این 
 طرح با 66 میلیارد ریال اعتبار و ســقف زمانی ۱۲ ماه در فروردین ماه سال 

۱۳۹۸ بسته شد.
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تحدید حدود اختصاصی
2/45 شــماره نامــه : 140085602024001278-1400/02/11 چون تحدید 
حدود ششــدانگ یکبابخانه پالک شــماره 4348/2929 واقــع در بخش 5 ثبت 
 اصفهان که طبق  ســوابق و پرونده ثبتی بــه نام فیروز احمدی تشــنیزی فرزند 
جان محمد در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونًا  به عمل نیامده اینک 
بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود 
پالک مرقوم در روز دوشنبه مورخ 1400/3/10 ســاعت 9 صبح در محل شروع و 
به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهــی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که 
در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابنــد و اعتراضات مالکین یا 
مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 
روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 1130102 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و 

امالک جنوب اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

2/46  شــماره نامــه: 140085602033000543-1400/02/11 نظر به اینکه 
تمامی ششدانگ قطعه زمین هشــت قفیزی معروف باغ طالب پالک ثبتی 1060 
فرعی از 25- اصلی واقع در روستای چیمه  جز بخش 10 حوزه ثبتی نطنز که طبق 
سوابق و پرونده ثبتی به نام رحمت اله لباف فرزند نعمت اله در جریان ثبت است و 

عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده اســت. اینک بنا به دستور قسمت 
اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز 
یک شنبه مورخ 1400/03/30  ساعت 10 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد 
لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر 
در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. 

م الف:1130264 علی جوانی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نطنز
تحدید حدود اختصاصی

2/47 شماره:140085602033000433- 1400/02/04 چون تمامی ششدانگ 
قطعه زمین سه قفیزی معروف باغ غالمه پالک ثبتی 737 فرعی از 1- اصلی واقع 
در اوره جز بخش 9 حوزه ثبتی نطنز که طبق ســوابق و پرونــده ثبتی به نام آقای 
محمد ســلیمانفر فرزند مهدی در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی 
آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق 
تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز یکشــنبه مورخ 1400/03/23  
ساعت 10 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه 
مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محل حضور 
یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق مــاده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 

صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد.تاریخ انتشار:1400/02/18  
م الف:1128040 علی جوانی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نطنز

تحدید حدود اختصاصی
2/48 شماره نامه : 140085602024001202-1400/02/08 چون تحدید حدود 
ششدانگ یک باب خانه پالک 4348/2930 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق 
پرونده ثبتی به نام آقای علی  اکبر محمدی مبارک آبادی فرزند عباسعلی در جریان 
ثبت اســت و به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور 
قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم 
در روز شنبه مورخ 1400/3/8 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، 
لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر 
در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و 
طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترضین 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به 
مرجع ذیصالح قضائی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نمایید. 
 م الــف: 1129646 قویــدل رئیــس منطقــه ثبــت اســناد و امــالک 

جنوب اصفهان

آگهی تغییرات شرکت مهندسی داده ایماژ رایان 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 2230 

و شناسه ملی 14009223425 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/02/05 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد : موضوع شــرکت به نحو ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصالح 
گردید فعالیت در زمینه های طراحی-برنامه نویسی-ساخت-تعمیر-نگهداری-نصب 
و راه اندازی تجهیزات رایانه ای و دستگاههای الکترونیکی و مکانیکی و ماشین آالت 
صنعتی در داخل و خارج کشور-صادرات-واردات-خرید-فروش-اجرا- تولید و توزیع 
سخت افزار ونرم افزار کلیه تجهیزات رایانه ای و سرور و دیتا سنتر وسیستم ای حفاظتی 
ونظارتی و هوشمند ســازی و هوش مصنوعی و تجهیزات الکترونیک و مکانیک مجاز 
بازرگانی-اجرای طرح های جامع فن آوری اطالعات و سیســتم های امنیت شبکه و 
طراحی صفحات وب-انعقاد قرارداد با کلیه ارگانها-ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی-
شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی-اخذ وام و اعتبار از بانکهای دولتی و 
خصوصی جهت تحقق اهداف شــرکت-اخذ و اعطای نمایندگی از شرکتهای داخلی و 
خارجی. ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ و صدور مجوز نمیباشد و در صورت لزوم پس 
از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خمینی شهر )1131867(

رییس مرکــز بهداشــت چهارمحــال و بختیاری 
اظهار داشــت: با توجــه به آغــاز فــاز دوم برنامه 
واکسیناســیون کرونا از 7 اردیبهشت ماه جاری و 
اتمام واکسیناســیون گروه ســنی ۸۰ سال به باال، 
بر اساس اولویت بندی ســند ملی واکسیناسیون 
کرونا از امروز، تزریق واکســن برای گروه ســنی 
7۵ تا ۸۰ سال آغاز می شود. ســید راشد جزایری 
با تاکید بر خــودداری مردم از مراجعه مســتقیم 

به پایگاه های تزریق واکســن افزود: این افراد به 
صورت پیامکی و یا تلفنی از طریق سامانه ۴۰۳۰ از 
سوی مراکز بهداشت فراخوان خواهند شد و نیازی 
به مراجعه حضوری نیست.جزایری اضافه کرد: در 
این مرحله، تزریق واکســن کرونا برای افراد دارای 
بیماری های زمینه ای و بیمــاران خاص نیز در نظر 
گرفته شده اســت.وی ادامه داد: بر همین اساس، 
بیماران و معلولین مقیم توانبخشی ها که به صورت 
شبانه روزی در این مراکز تحت مراقبت و نگهداری 
هستند با هماهنگی ســازمان بهزیستی واکسینه 
خواهند شد.جزایری گفت: امید است با اختصاص 

سهمیه واکسن کرونا به استان، بر اساس سند ملی 
واکسیناسیون کرونا گروه های سنی هدف با برنامه 
ریزی انجام شده مورد واکسیناسیون قرار گیرند.او 
با بیان اینکه فاز دوم تزریق واکسن کرونا تا تیرماه 
امسال ادامه دارد افزود: افراد 7۰ تا 7۴ سال، 6۵ تا 
6۹ سال و 6۰ تا 6۴ سال گروه های بعدی و اولویت 
دار برای تزریق واکسن کرونا هستند.جزایری اضافه 
کرد: از ابتدای شــروع واکسیناســیون کرونا تا ۱۴ 
اردیبهشت ماه ۱۴۰۰، در مجموع ۲۰ هزار و ۸۴۲ دوز 
واکسن بر اساس سند ملی واکسیناسیون در استان 

چهارمحال و بختیاری توزیع و تزریق شده است.

رییس مرکز بهداشت چهارمحال و بختیاری:

گروه سنی ۷5 تا 80 سال برای تزریق واکسن کرونا 
 میثاق با شهدافراخوان می شوند

 در بام ایران
همزمــان با هفته معلــم، آیین 
میثاق با شهدا و تکریم و تجلیل 
از رشادت های بیش از ۴۱هزار 
شــهید فرهنگــی و دانش آموز 
کشــور و 7۱۰شــهید فرهنگی و 
دانــش آمــوز چهارمحــال و 

بختیاری در شهرکرد برگزار شد.

وز عکس ر

برگزاری طرح  فراگیر »شهروند سفیر« در چهارمحال و بختیاری 
با حمایت اداره کل ورزش وجوانان چهارمحال وبختیاری طرح  شهروند سفیر )آموزش و توانمند سازی در حقوق قضایی و شرعی خانواده ها( در استان چهارمحال 
وبختیاری برگزار می شود. مجری طرح شهروند ســفیر عنوان کرد: هدف از اجرای این طرح توانمندسازی و آگاه سازی خانواده هاست که با شعار شناخت حقوق 
همدیگر=استحکام زندگی سالم خانوادگی در خصوص مباحث حقوق قضایی و شرعی در استان چهارمحال وبختیاری برگزار می شود.قوامی عنوان کرد: خانواده 
واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و اســتحکام آن اصلی ترین هدف محسوب می شود. در این راستا هر عاملی که به افزایش عملکرد 
خانواده و رضایتمندی زوجین و فرزندان کمک کند، ارزش مطالعه و تحقیق را خواهد داشت. یکی از این عوامل میزان آگاهی هر یک از اعضای خانواده از حقوق شان 
است.وی تصریح می کند: درحقوق متقابل زوجین قاعدتا باید خطاب ما به هردو زوج باشد، ولی واقعیت این است که برخی مردان با داشتن اختیارات زیاد، راه برون 
رفت از مشکالت را دارند و با ابزار موجود به بن بست بر نمی خورد؛ اما برخی زنان به دلیل نداشتن اقتدار وسلطه و برخوردار نبودن از ابزار و امکانات مناسب همیشه در 
خطر فروپاشی کانون خانواده هستند و نداشتن بضاعت ادامه زندگی، آنان را همیشه در معرض خسران قرار می دهد و آسیب های اجتماعی دامن آنان را می گیرد.

امتحانات نهایی دانش آموزان از 2۷ اردیبهشت آغاز می شود
 مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه طبق آخرین تصمیمات کشوری امتحانات پایه نهم و دوازدهم به صورت حضوری برگزار خواهد 
شد، اظهار کرد: استان ها نمی توانند به صورت جداگانه در نحوه برگزاری آزمون در این دو پایه تصمیم گیر باشند.فرحناز قائدامینی بیان کرد: باتوجه به اینکه نتیجه 
آزمون نهایی پایه نهم در انتخاب رشته و همچنین 6۰ درصد پذیرش کنکور نیز براساس نمرات آزمون پایه داوزدهم خواهد بود، بنابراین دانش آموزان باید در شرایط 
یکسان آزمون دهند و اوراق نیز در حوزه واحد تصحیح شوند.وی خاطرنشان کرد: برخی دانش آموزان در آموزش مجازی کم کاری کرده اند و در کالس های مجازی 
به صورت منظم حضور نداشته اند، بنابراین نباید این دانش آموزان هم سطح سایرین قرار بگیرند.قائدامینی با اشاره به اینکه امتحانات نهایی دانش آموزان پایه نهم 
و دوازدهم ۲7 اردیبهشت آغاز و تا ۲۲ خردادماه ادامه پیدا می کند، گفت: برای نحوه برگزاری امتحانات تابع ستاد کرونا و رنگ بندی شهرها هستیم. سال گذشته 
تعداد حوزه های امتحانی افزایش یافت و خوشبختانه هیچ مشکلی برای دانش آموزان به وجود نیامد، اعتبار موردنیاز برای خرید ملزومات موردنیاز حوزه های 

امتحانی برای رعایت کامل پروتکل های بهداشتی تامین شده است.



طی دو سال اخیر هم تعدادی از این پرنده ها بار دیگر به 
سکونت گاه چند صد ساله خود بازگشته اند در حالی که 
در دهه 80 تعداد فالمینگوها به بیش از هزاران قطعه می 
رسید امسال اما تنها 75 عدد از این پرنده ها به گاوخونی 

آمده اند 

شنبه 18 اردیبهشت 1400 / 25 رمضان 1442 / 8 می 2021 / شماره 3246
مرکز پیش بینی هواشناسی استان خبر داد:

بهبود بارش ها از هفته سوم اردیبهشت
کارشناس مرکز پیش بینی هواشناسی اســتان اصفهان از ورود سامانه بارشی جدید به استان از 
روز شنبه )امروز( و تشدید ناپایداری های جوی به ویژه در نیمه شرقی اصفهان خبر داد.ابراهیم 
هنرمند با بیان اینکه فعالیت امواج ناپایدار در سطح استان تا روز جمعه با شدت کمتر ادامه دارد، 
اظهار داشت: آسمان اغلب مناطق در این مدت نیمه ابری است و گاهی افزایش ابر و وزش باد به 

نسبت شدید پیش بینی می شود.
وی ادامه داد: احتمال بارش رگبارهــای بهاری و رعد و برق و وزش باد شــدید موقت در نواحی 
شمال، شمال شرقی و شرق استان به ویژه در ســاعات بعد از ظهر و عصر وجود دارد.کارشناس 
مرکز پیش بینی هواشناسی اصفهان با اشاره به اینکه بارش شبانه روز گذشته از نطنز با میانگین 
۹ دهم میلی متر گزارش شد، ابراز داشت: با ورود امواج بارش زای جدید به استان ، ناپایداری ها 

شدت خواهد یافت و بیشتر نواحی شرق اصفهان را در بر خواهد گرفت.

نظارت ها بر موسسات آزاد افزایش می یابد
رییس اداره موسسات کارآموزی آزاد و مشــارکت های مردمی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای 
استان اصفهان، از افزایش بازرســی و نظارت ها بر موسســات آزاد خبر داد.حسین مصلی نژاد 
درخصوص بررسی و نظارت های فنی و حرفه ای بر آموزشــگاه های آزاد گفت: تا پیش از اسفند 

سال ۹۷ دست کم فصلی یک بار آموزشگاه ها مورد بازدید قرار می گرفتند.
 این بازدید در زمینه بررســی وضع مربیان، مبلغ شــهریه کالس ها، محیط آموزشگاه و مواردی 
دیگر بود.وی بیان کرد: پس از اسفند ۹۷ طبق تعهد محضری، این اختیار به مدیران آموزشگاه ها 
واگذار شد و بررسی موسســات به صورت تصادفی و در مواردی که شکایتی از کارآموز ثبت شود، 
پیگیری می شود.رییس اداره موسسات کارآموزی آزاد و مشارکت های مردمی اداره کل آموزش 
فنی و حرفه ای استان اصفهان افزود: اصالحیه ای بر دستورالعمل قبلی اعالم شده است که طبق 
آن، نظارت بر آموزشگاه های آزاد به پیش از اسفند ۹۷ بازگردد و امسال آن را به اجرا می گذاریم.

مصلی نژاد در پاسخ به این ســوال که زیان مالی وارد شده به آموزشگاه ها در سال گذشته، چقدر 
بوده اســت، گفت: تحقیقات، زیان ۳۰ میلیارد تومانی، به موسسات آزاد فنی و حرفه ای را نشان 
می دهد؛ بنابراین سال گذشته، تسهیالت کم بهره ای بنا به درخواست آموزشگاه ها، در نظر گرفته 
شد که ۷۰ درصد ثبت نام کنندگان با پیگیری های الزم، تسهیالت را دریافت کردند.وی خاطرنشان 
کرد: زیرساخت های مناســبی نیز برای برگزاری کالس ها به صورت غیرحضوری و مجازی ایجاد 

شده است.

قمه  زنی شهروندان خمینی شهر در شب قدر تکذیب شد
مدیر روابط عمومی فرمانداری شهرستان خمینی شهر گفت: فرمانداری خمینی شهر ضمن بررسی 
و تحقیق به عمل آمده، صحت فیلم منتشر شده در فضای مجازی با عنوان قمه زنی در شهرستان 
خمینی شهر را تایید نمی کند.سید امین برقعی با اشــاره به فیلم قمه زنی منتشر شده در فضای 
مجازی اظهار داشت: فیلمی با عنوان قمه زنی در شهرستان خمینی شهر در شبکه های اجتماعی 
دست به دست شده و گفته می شود که این فیلم مربوط به شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان 

امسال است.
وی ادامه داد: ضمن بررسی و تحقیق به عمل آمده، منتسب بودن فیلم به ماه رمضان امسال تایید 
نمی شود.روابط عمومی فرمانداری شهرستان خمینی شــهر تصریح کرد: هرساله در شب بیست 
و یکم ماه مبارک رمضان و در 2 محله از شهرســتان خمینی شــهر شــهروندان اقدام به قمه زنی 
می کنند که این اقدام با تدابیر ویژه فرمانداری خمینی شــهر با کاهش 6۰ درصدی در سال جاری 

همراه بوده است.

 پرندگان مهاجر بهار امسال هم با وجود خشکسالی، میهمان تاالب بین المللی گاو خونی شدند؛

پذیرایی گاوخونی از فالمینگوها

پریسا سعادت شاید از میان اندک نشانه های باقی مانده از 
آخرین نفس های گاوخونی، فالمینگوهایی 
باشــند که به یاد روزگاران خوش پر آبی این تاالب بار دیگر امســال هم 
میهمان گاوخونی شده اند هر چند تعداد فالمینگوها و سایر پرندگان مهاجر 
هم هر سال مانند آب باقی مانده برای تاالب گاوخونی، کم و کمتر می شود. 
تاالب گاوخونی کــه به عنوان مامن گونه های جانــوری گوناگون از جمله 
پرندگان مهاجر در شرق شهرستان اصفهان محسوب می شود، در یک دهه 
گذشــته با بحران خشــکی و کاهش منابع آبی روبه رو بوده به طوری که 
آخرین پایش ها نشان داده که تعداد پرندگان مهاجر در این تاالب بسیار 
کاهش یافته است. بحران زندگی در گاوخونی به حدی وخیم شد که در 
برخی از سال ها حتی یک فالمینگو هم به تاالب نیامد. طی دو سال اخیر 
هم تعدادی از این پرنده ها بار دیگر به ســکونت گاه چند صد ساله خود 
بازگشــته اند در حالی که در دهه 8۰ تعداد فالمینگوها به بیش از هزاران 
قطعه می رسید امسال اما تنها ۷5 عدد از این پرنده ها به گاوخونی آمده 
اند سال گذشته البته تعدادشان به بیش از 4۰۰ قطعه می رسید . مدیرکل 
مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: تنها چهار درصد تاالب گاوخونی 
رطوبت دارد و ۹6 درصد آن خشک شده است.منصور شیشه فروش گفته 
است: تخصیص نیافتن حقابه زیست محیطی به صورت منظم در سال های 

گذشته و البته تا حدودی کاهش بارش ها چنین شرایط نامناسبی را برای 
این عرصه زیست محیطی گرانبها به وجود آورده است.وی با بیان اینکه 
تعداد پرندگان مهاجر این تاالب به کمتر از 2 هــزار قطعه کاهش یافته ، 
اظهارداشــت: ادامه این شــرایط وضعیت آن را روز به روز بدتر می کند و 
جانوران بیشتری را تهدید خواهد کرد.مدیرکل مدیریت بحران استانداری 
اصفهان با اشــاره به اینکه تاالب گاوخونی در ســال ۱۳۷5 زیر پوشش 
تاالب های بین المللی کنوانسیون رامسر قرار گرفت ،خاطرنشان کرد: بر 
همین اساس حمایت و توجه به آن نه تنها از بعد استانی بلکه از ابعاد ملی 
و بین المللی ضروری است.احیا و آب گیری تاالب گاوخونی طی یک سال 
اخیر یکی از داغ ترین موضوعات محیط زیستی استان بوده است. در سایه 
خشکسالی گسترده در استان و با وجود جاری بودن چندین ماهه زاینده 
رود در سال گذشته اما تقریبا ســهم قابل توجهی به این تاالب نرسید و 
همچنان بخش های وسیعی از این منطقه آب گیری نشده است. با وجود 
قول های مکرر مسئوالن و ســازمان حفاظت محیط  زیست در ارتباط با 
تخصیص حقابه گاوخونی بیش از ۱۰ سال بود که آبی به تاالب جاری نشده 
بود به گونه ای که احتمال انقراض برخی گونه های نادر و منحصر به فرد این 
تاالب می رفت. آنگونه که مسئوالن و فعاالن در این زمینه می گویند هنوز 
اراده جدی برای احیای دریاچه در میــان رده های کالن مدیریتی وجود 

ندارد.  مدیرکل دفتر حفاظت و احیای تاالب های سازمان حفاظت محیط 
زیست در این رابطه گفته است : دولت از تاالب ها به شکل جدی حمایت 
می کند ولی به لحاظ حقوقی و قانونی تاالب گاوخونی جزو تاالب های ثبت 
شده کنوانسیون رامسر است که مصوبه مجلس را دارد و با توجه به ثبت در 
این کنوانسیون جایگاه قانونی خواهد داشت. مسعود باقرزاده کریمی اظهار 
کرد: از سوی دیگر گاوخونی در فهرست تاالب های مشمول قانون حفاظت 
و احیای تاالب هاست از این رو برای حفاظت از گاوخونی 2 قانون محکم 
وجود دارد.مدیرکل دفتر حفاظت و احیای تاالب ها سازمان حفاظت محیط 
زیست خاطرنشــان کرد: همه داســتان گاوخونی نبودن »آب« است؛ 
حوضه ای که چند برابر ظرفیت آبی آن مصرف می شود و تامین آب برای 
این تاالب خیلی سخت خواهد بود. باقرزاده کریمی تصریح کرد: در سطح 
ملی رییس جمهوری را زیر فشار می گذارند که تاالب منطقه حفاظت شده 
شود یا سپر قانونی برای آن در نظر گیرند؛ اما مشکل اصلی گاوخونی در 
منطقه و در شیوه اجراست. وی خاطرنشان کرد: دولت وقتی دستور می 
دهد که تاالب گاوخونی منطقه حفاظت شده شود یعنی حفاظت از تاالب 
را می خواهد در حد اعال در اولویت قرار دهد از این رو سازمان محیط زیست 
استعالم تبدیل تاالب گاوخونی به منطقه حفاظت شده را انجام می دهد 

ولی با فوریت روی اجرا باید کار شود.

با مسئولان جامعه

مدیرکل دامپزشــکی اســتان اصفهان گفت: هفت 
پناهگاه سگ در اســتان اصفهان وجود دارد که هیچ 
کدام از این مراکز مجوز فعالیت از دامپزشکی استان 
اصفهان دریافت نکرده اند.شــهرام موحدی با اشاره 
به بیماری های مشترک انســان و حیوان اظهار کرد: 
باید توجه داشت که 5۰ درصد از یک هزار و 8۰۰ عوامل 
عفونی که در بدن انسان بیماری ایجاد می کند، منجر به 
بیماری مشترک بین انسان و حیوان شده که از حیوان 
به انسان منتقل می شود.وی با بیان اینکه بیماری های 

مشــترک بین انســان و دام معموال کشنده و صعب 
العالج هســتند، افزود: بیماری هایــی مانند هاری، 
سیاه زخم، تب مالت، تب کریمه کنگو، سارس، مرس، 
شیگال، آنفوالنزای فوق حاد پرندگان، جنون گاوی و … 
و جدیدترین آنکه کرونا نام دارد از جمله بیماری های 
مشترک انسان و دام هســتند.مدیرکل دامپزشکی 
استان اصفهان با بیان اینکه شرایط بیانگر این است 
که انسان در برابر بیماری های مشترک بین انسان و 
حیوان تسلیم است، تصریح کرد: حوزه بهداشتی ما 
بسیار شکننده اســت و از این رو دامپزشکی در زمینه 
کنترل بیماری ها نقش بسیار تاثیرگذاری دارد.وی با 
بیان اینکه بیماری هاری یکی از بیماری های ویروسی 
است که می تواند از شغال، سگ، روباه و دیگر حیوانات 

گزنده مانند موش به انسان منتقل شود، اضافه کرد: در 
این زمینه دامپزشکی وظیفه کنترل هاری در سگ های 
صاحب دار را بر عهده دارد و بخش سگ های بالصاحب 
بر اساس دستورالعمل وزارت کشــور به شهرداری ها 
واگذار شده است ضمن اینکه کنترل این بیماری در 
بخش حیات وحش نیز بر عهده محیط زیست است.

موحدی در ادامه با بیان اینکه در ســال گذشته اداره 
کل دامپزشکی استان اصفهان بیش از ۱8 هزار قالده 
سگ صاحب دار را در قالب پیشگیری از شیوع هاری 
واکسینه کرده است، ابراز داشــت: دو میلیارد و ۷۰۰ 
میلیون تومان برای اجرای این طرح هزینه شده است. 
همچنین موازی با دامپزشکی استان اصفهان بخش 

خصوصی نیز امر واکسینه را انجام داده است.

مدیرکل دامپزشکی استان:

۷ پناهگاه سگ در استان اصفهان مجوز فعالیت ندارند

هندوانه هایی 
با طعم تریاک

بیــش از 2۳4 کیلوگرم 
تریــاک کــه ماهرانــه 
در داخــل هندوانه هــا 
جاسازی شــده بود، در 
نایین کشف و ضبط شد.

دستگیری کالهبردار 22 میلیاردی در اصفهان
رییس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان اصفهان از دستگیری فردی که با راه اندازی سایتی به 
نام یک شرکت سرمایه گذاری جعلی بالغ بر 22 میلیارد از کاربران فضای مجازی کالهبرداری کرده 
بود، خبرداد.سید مصطفی مرتضوی اظهار داشت: در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر اینکه از 
طریق سایت یک شرکت سرمایه گذاری جعلی مبلغ 6 میلیارد و ۱6۹ میلیون ریال از وی کالهبرداری 
شده است موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتای استان اصفهان قرار گرفت. رییس پلیس 
فتا فرماندهی انتظامی استان اصفهان افزود: ماموران در حال بررسی روی این پرونده بودند که با 
مراجعه چندشهروند دیگر که شکایت مشابهی ارائه کردند مواجه شدند که نهایتا مبلغ کالهبرداری 
شده از طریق سایت مذکور به رقم ۱8 میلیارد و ۷۰۹ میلیون ریال رسید.وی تصریح کرد: با پیگیری 
های کارشناســان و هماهنگی های به عمل آمده با مقام قضایی ســایت مذکور برای جلوگیری از 
کالهبرداری های دیگر مسدود شد و با جست وجوهای علمی و تخصصی درفضای سایبر مخفیگاه 
دائرکننده سایت که وجوه مال باختگان نیز به حساب وی واریز شده بود در یکی از شهرهای جنوب 
کشور شناسایی شد.مرتضوی عنوان داشت: با شناسایی مخفیگاه متهم، تیم ویژه ای از کارشناسان 
پلیس فتا با هماهنگی مقام قضایی مخفیــگاه فرد مذکور را تحت کنترل خــود در آورده و در یک 
عملیات ویژه و ضربتی وی را دستگیر کردند. رییس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان اصفهان 
با بیان اینکه در تحقیقات صورت گرفته مشخص شد مجموعا از طریق سایت راه اندازی شده توسط 
متهم بالغ بر 22 میلیارد ریال کالهبرداری شــده است ،اظهار داشت: به شهروندان توصیه می کنیم 
بدون تحقیق و بررسی وارد سایت هایی که کاربران را ترغیب به سرمایه گذاری می کنند نشده و وجوه 

خود را در آنها سرمایه گذاری نکنند.

کشف 802 دستگاه استخراج ارز دیجیتال در کاشان
فرمانده انتظامی کاشان گفت: 8۰2 دستگاه استخراج ارز دیجیتال )ماینر( غیرمجاز قاچاق به ارزش 
25 میلیارد ریال با تالش ماموران پلیس امنیت اقتصادی از کارگاهی متروکه و غیرفعال دریکی از 
شهرک های صنعتی این شهرستان کشف شد.حسین بساطی با اعالم این خبر اظهار کرد: در پی کسب 
خبری مبنی بر نگهداری و به کارگیری دستگاه اســتخراج ارز دیجیتال غیرمجاز قاچاق در کارگاهی 
متروکه و غیرفعال دریکی از شــهرک های صنعتی شهر کاشــان، ماموران پلیس امنیت اقتصادی 
مراتب را به طور ویژه در دستور کار قراردادند.فرمانده انتظامی شهرستان کاشان افزود: ماموران پس از 
شناسایی محل موردنظر و هماهنگی با دادستان عمومی و انقالب کاشان در محل حاضر شدند و عالوه 
بر کشف 8۰2 دستگاه استخراج ارز دیجیتال غیرمجاز قاچاق، یک نفر را در این زمینه دستگیر کردند.

دپوی محموله میلیاردی قاچاق در یک انبار
رییس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان اصفهان بیان داشت: ماموران اداره مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان اصفهان در راستای طرح نظارت 
و پایش انبار ها سطح شهرستان اصفهان به وجود محموله ای از انواع کاال های خارجی که در یک انبار 
دپو شده بود، مشکوک و موضوع را در دستور کار جدی خود قرار دادند. سرهنگ کامران ریاحی افزود: 
پس از بررسی های دقیق و تخصصی و استعالمات صورت گرفته توسط ماموران مشخص شد تمام 
محموله ها فاقد هرگونه مدارک و اسناد معتبر گمرکی بوده و به صورت قاچاق و از طریق خودرو های 
شوتی تهیه و به این مکان منتقل شدند.رییس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان 
اصفهان اظهار کرد: در این عملیات ۱5 دستگاه ماینر، ۳6 دستگاه لوازم آشپزخانه، ۹ هزار و 2۳۰ عدد 
لوازم آرایشی و بهداشــتی، یک هزار و 2۰۰ عدد کمربند و 45۰ عدد سگک و ۱2۰ بطری ۱8۰۰ میلی 
لیتری روغن مایع خارجی قاچاق کشف شد.این مقام انتظامی با بیان اینکه کارشناسان ارزش این 
محموله های مکشوفه را 6 میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال برآورد کردند گفت: در این رابطه 5 نفر از مالکان 
کاال های مذکور شناسایی و به همراه پرونده برای انجام اقدامات قانونی تحویل مرجع قضایی شدند.

وز عکس ر

خبر روزاخبار

بیماران »ام اس« برای 
تزریق واکسن کرونا 

مراجعه کنند
مدیر انجمن بیمــاری »ام اس« اســتان 
اصفهان گفت: تاکنون حدود ۱۹۰۰ بیمار »ام 
اس« در مقابله با بیماری کرونا واکســینه 
شده اند و نیاز اســت بیماران دیگر نیز برای 
دریافت واکسن اقدام کنند.هرچند کاهش 
آمار مبتالیــان کرونا در اســتان روند تقریبا 
نزولی به خود گرفته است و سبب تغییر رنگ 
کرونایــی برخی مناطق از قرمــز به نارنجی 
شــده ؛اما ادامه این روند کاهشی همچنان 
نیازمند رعایــت فاصله گــذاری اجتماعی ، 
دستورالعمل های بهداشــتی و استفاده از 
ماسک است.ســخنگوی دانشــگاه علوم 
پزشــکی اصفهان در این خصــوص اظهار 
داشت: براساس آخرین آمار  8۳8 مبتالی 
جدیدبه کرونا در استان شناسایی شدند که 
از این تعداد 2۷2 بیمار با حال وخیم تنفسی 

در بیمارستان بستری شدند.
وی بیان کــرد: در این مــدت 2۷ نفر از هم 
استان ها با عالئم مشــکوک و قطعی کرونا 
جان باختند. مدیــر انجمن بیمــاری »ام 
اس« اســتان اصفهان با بیان اینکه حدود 
۱2 هزار بیمار مبتال به»ام اس« در اســتان 
داریم، گفت: تاکنون حــدود ۱۹۰۰ بیمار »ام 
اس« در مقابله با بیماری کرونا واکســینه 
شده اند و نیاز اســت بیماران دیگر نیز برای 
دریافت واکسن اقدام کنند.فرشته اشتری  
افزود: تعدادی واکســن بیماران خاص نیز 
اختصاص داده شــده که از هفته گذشــته 
شــروع به تزریق به بیماران خاص به ویژه 

بیماران »ام اس« کردیم.
وی خاطرنشان کرد: از بیماران می خواهیم 
به مراکز بیماران کاشــانی و مرکز »ام اس« 
در خیابــان باهنــر مراجعه کننــد تابتوانیم 
در عــرض ۱۰ روز آینــده واکســینه را کامل 
کنیم.همچنیــن بــا  توقف رونــد صعودی 
تعــداد مبتالیــان و تغییر رنــگ اصفهان، 
فعالیــت مراکــز شــماره گذاری و تعویض 
 پالک بــا نوبــت دهــی اینترنتــی دوباره 

آغاز می شود.

معاون اداره کل آموزش و پرورش استان:

تصمیم برای برگزاری امتحانات یک تصمیم ملی است
معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان با تاکید براینکه برگزاری امتحانات حضوری در پایه نهم و دوازدهم تصمیم ملی است، گفت: 
دانش آموزان می گویند با برگزاری امتحانات مجازی سالمت مان در خطر است، درحالی که شرکت در تجمع بدون ماسک و رعایت فاصله گذاری اجتماعی خطر 
بیشتری برای سالمت آنها دارد.محمدرضا ناظم زاده با اشاره به اینکه براساس مصوبه ۹۹۷ شورای عالی آموزش و پرورش موظف به برگزاری حضوری امتحانات 
پایان سال تحصیلی در پایه نهم و دوازدهم هستیم، اظهار کرد: ستاد ملی مقابله با کرونا نیز مجوز برگزاری امتحانات حضوری در این دو پایه تحصیلی را داده است.

وی با بیان اینکه از تابستان سال گذشته به همه دانش آموزان و خانواده هایشان اطالع رسانی شده بود که امتحانات پایه نهم و دوازدهم در هر شرایطی حضوری 
است، گفت: برگزاری امتحانات حضوری در این دو پایه موضوعی نیست که به تازگی اعالم شده باشد، ضمن اینکه ملزم به برگزاری امتحانات حضوری هستیم، 
ولی این اطمینان خاطر را به همه دانش آموزان و خانواده ها می دهیم که با هماهنگی با مراکز بهداشتی، پروتکل های بهداشتی به طور کامل اجرا می شود و هیچ 

مشکلی برای دانش آموزان به وجود نمی آید.



شنبه 18 اردیبهشت 1400 / 25 رمضان 1442 / 8 می 2021 / شماره 3246

   استقالل تهران- ذوب آهن اصفهان؛

رویارویی پر ماجرا در آزادی

 تیم ذوب آهن اصفهان در چارچوب هفته 
 سمیه مصور

بیست و دوم رقابت های لیگ برتر فوتبال 
کشور مقابل تیم استقالل تهران قرار می گیرد، این دیدار  فردا شب و از 
ساعت 22:30 در ورزشگاه آزادی برگزار می شود. سبزپوشان اصفهانی 
در حالی آماده ششمین دیدارشان در دور برگشت رقابت های لیگ برتر 
می شوند که با تغییر کادر فنی ذوبی ها و حضور مجتبی حسینی روی 
نیمکت این تیم شرایط شان رو به بهبودی گداشته است. تیم ذوب آهن 
کــه در آخرین دیدار برگزار شــده در فصل جاری مســابقات به نتیجه 
تساوی مقابل تیم شهر خودروی مشهد رضایت داد هم اکنون با سه برد 
و 9 تساوی و کسب 18 امتیاز در رده ســیزدهم جدول رده بندی جای 
گرفته است.ذوبی ها در 5 بازی قبلی خود عملکرد خوبی در فاز دفاعی 
داشته و آمار نشان می دهد که شرایط این تیم در خط دفاعی نسبت به 
گذشته بهبود یافته است. سبزپوشان اصفهانی در نیم فصل دوم تنها 3 
گل دریافت کرده اند و درخشــش خط دفاعی ذوب آهن می تواند خبر 
مسرت بخشی برای حسینی باشد. ذوبی ها در فاز هجومی نیز شرایط 
خوبی دارند و در 5 بازی قبلی خود 5 گل به ثمر رسانده اند که آمار قابل 

قبولی به شمار می رود. حضور میالد جهانی، فرشاد محمدی مهر، پیمان 
رنجبری و رضا محمودآبادی شــرایط ذوب آهن را در فاز هجومی بهبود 

بخشیده و می تواند تا حدودی خیال مجتبی حسینی را راحت کند.
 شاگردان حســینی برای بهبود جایگاه شــان در جدول رده بندی نیاز 
مبرمی به کسب تمام امتیازات این دیدار دارند. نتیجه این دیدار تاثیر 
قابل توجهی در روند سبزپوشان در ادامه رقابت های لیگ خواهد داشت؛ 
اما سبزپوشان جدال سختی مقابل تیم استقالل تهران در پیش دارند. 
آبی پوشان پایتخت که با کســب نتایج خوب و صعود به مرحله حذفی 
لیگ قهرمان آسیا به دنبال نشــان دادن خود به عنوان یکی از مدعیان 
جدی قهرمانی در این دوره از رقابت های لیگ هســتند، در این دیدار 

به راحتی امتیاز نمی دهند و به دنبال برتری مقابل ذوب آهن هستند.
اســتقالل تیم بســیار پر مهره ای اســت که در هر پســت از حداقل 2 
بازیکن آماده بهره می گیرد، نکته ای که به فرهاد مجیدی اجازه چیدن 
ترکیب های مختلف را داده و دست او را برای اعمال تنوع تاکتیکی باز 
می گذارد.این تیم در فاز هجومی تیم خطرناکی است و مهاجمان زهردار 
و فرصت طلبی در اختیار دارد؛ شاگردان مجیدی در لیگ قهرمانان آسیا 

با به ثمر رســاندن 14 گل عملکرد خوبی از خود به جای گذاشــته و در 
رقابت های لیگ برتر نیز 22 گل به ثمر رسانده اند که آمار خوبی به شمار 
می رود. دیدار تیم های استقالل تهران و ذوب آهن با توجه به نیاز هر دو 
تیم به کسب ســه امتیاز می تواند یکی از جذاب ترین دیدارهای هفته 
بیست و دوم را شــکل دهد. تیم فوتبال ذوب آهن در حالی به مصاف 
اســتقالل می رود که تاکنون 4 بار در تهران اســتقالل را شکست داده 
است.تیم های ذوب آهن و استقالل 39 بار در تاریخ لیگ برتر به مصاف 
هم رفته اند که سهم ذوب آهن 11 پیروزی و استقالل 13 پیروزی بوده 
، ضمن اینکه 15 بازی دو تیم با نتیجه تســاوی به پایان رسیده است.

در این 39 رویارویی 8۶ گل به ثمر رســیده که سهم استقالل 45 گل و 
سهم ذوب آهن 40 گل بوده اســت.دو تیم در تهران 19 بار برابر یکدیگر 
قرار گرفته اند که حاصــل آن 4 پیروزی برای ذوب آهــن و 9 پیروزی 
برای استقالل بوده اســت. هر 2 تیم بازیکن محرومی برای این دیدار 
ندارند، اما ذوب آهن دارکــو بیدوف را به دلیــل مصدومیت در اختیار 
نخواهد داشت و در تیم استقالل نیز وریا غفوری، محمد نادری و فرشید 

اسماعیلی مصدوم بوده و در این دیدار غایب هستند.

تکذیب مذاکره فدراسیون فوتبال با »برانکو«
سرپرســت روابط عمومی فدراســیون فوتبال هرگونه تماس و یا مذاکره با ســرمربی پیشین تیم 
پرســپولیس برای هدایت تیم ملی را رد کرد. طی چند روز گذشــته شــایعاتی در خصوص مذاکره 
فدراســیون فوتبال با برانکو ایوانکوویچ 
برای قبول هدایت تیم ملی فوتبال منتشر 
شده است.در این خبرها آمده فدراسیون 
به دنبال این است که در صورت صعود تیم 
ملی به مرحله بعدی جام جهانی و رسیدن 
به جام جهانی قطر از برانکــو بخواهد تا 
هدایت تیم ملی را برعهده داشته باشد.در 
همین زمینه حسین شریفی، سرپرست 
روابط عمومی فدراســیون فوتبال اظهار 
داشــت: این خبر از اساس کذب و بدون 
پایه اســت. به طور کلی دیدگاه آقای عزیزی خادم تغییر در نیمکت تیم ملی نیســت و اتفاقا آقای 
اسکوچیچ، سرمربی تیم ملی هم جلسه ای با رییس فدراســیون داشت و در مورد شرایط تیم ملی 
صحبت های خود را مطرح کرد. قرار است دوشنبه هفته پیش رو هم نشست دیگری برگزار شود تا در 

مورد برنامه های تیم ملی مفصل تر صحبت کنند.

سپیدرود در انتظار کمک یک میلیارد تومانی!
در شرایطی که باشگاه سپیدرود در شــرایط خطرناکی به ســر می برد و وضعیت مالی این تیم به نقطه 
قرمز رسیده ، شورای شــهر با تصویب مصوبه ای به کمک این تیم شتافته است.در جلسه روز چهارشنبه 
15 اردیبهشت شورای شهر رشت، اعضای این شورا با کمک یک میلیارد تومانی شورا و شهرداری رشت به 
باشگاه سپیدرود رشت موافقت کردند و آن را برای طی مراحل قانونی و تنظیم الیحه به شهردار رشت ارسال 
کردند.طبق قوانین در این مرحله شهردار کالن شهر رشت باید الیحه کمک فوری به سپیدرود را تنظیم و آماده 
کند تا مجددا در جلسه عمومی شورای شهر رشت مطرح و پس از تصویب به باشگاه سپیدرود پرداخت 
شود.باشگاه سپیدرود این روزها با مشکالت مالی زیادی دست و پنجه نرم می کند و حتی پرداخت این 
مبلغ نه چندان زیاد هم می تواند کمک زیادی برای شاگردان علی نظرمحمدی در چند بازی خارج از خانه و 
داخل خانه پیش رو باشد که برای رسیدن به دسته اول رقابت های لیگ یک همچنان شانس صعود دارند.

تیم فوتبال سپیدرود در جدول رده بندی مسابقات لیگ دسته دوم با 15 امتیاز رتبه هفتم جدول رده بندی 
را در اختیار دارد و به دنبال رسیدن به صدر است؛ جایی که شهرداری همدان با 32 امتیاز صدرنشین است. 

هفته گذشته قرمزپوشان موفق به شکست مس نوین شدند که هشت هفته نباخته بود.

دلیل غیبت »دژاگه« و »شجاعی« در تمرینات تراکتور
تیم تراکتور بعد از بازگشت از امارات، به مدت سه روز استراحت کرده و تمرینات خود را از روز سه شنبه 
آغاز کرد. دور جدید تمرینــات تراکتور برای بازی های لیگ برتر اما دو غایب بزرگ داشت.مســعود 
شجاعی و اشکان دژاگه، کاپیتان های اول و دوم تیم تراکتور طی روزهای اخیر در تمرینات این تیم 
حضور نداشته اند. همین موضوع باعث به وجود آمدن حرف و حدیث هایی شده بود که مدیر تیم تراکتور 
غیبت دو بازیکن این تیم در تمرینات را موجه و طبق هماهنگی با باشگاه دانست.رسانه رسمی باشگاه 
تراکتور با انتشار نقل قولی از حسن آذرنیا، مدیر تیم تراکتور به این حرف و حدیث ها واکنش نشان داد. 
آذرنیا در مورد غیبت شجاعی و دژاگه گفت: شجاعی و دژاگه از باشگاه مرخصی گرفته اند و به همین 
دلیل در تمرینات حضور ندارند. تیم تراکتور روز یکشنبه در چارچوب هفته بیست و یکم لیگ برتر، در 
تهران به مصاف پیکان خواهد رفت و باید دید که آیا اشکان و مسعود تا روز بازی به جمع تراکتوری ها 

ملحق می شوند یا در این بازی غایب خواهند بود؟

زشدر حاشیه ور

وز عکس ر

 »مهدی رحمتی«
  به دیدار مربی
 تیم ملی رفت 

مهدی رحمتی، ســرمربی تیم 
پدیده  در کنار اشکان نامداری، 
وحیــد فاضلی و علی ســامره 
دســتیاران خــود در کادرفنی 
تیم مشــهدی به دیــدار وحید 
هاشــمیان، مربی تیــم ملی 

فوتبال ایران رفتند.

پاسخ منفی »مورینیو« به الهالل
تیم فوتبال الهالل عربستان قصد دارد تیم قدرتمندی را برای فصل آینده ببندد و از مدتی پیش تالش 
خود را برای مذاکره با سرمربیان مطرح و سرشناس آغاز کرده است. الهالل که به مرحله یک هشتم 
نهایی لیگ قهرمانان آسیا هم صعود کرده است، بعد از عملکرد انتقادآمیز در مرحله گروهی، باید در 
مرحله یک هشتم نهایی با استقالل ایران بازی کند.سایت »سعودی« به نقل از »اخبار 24« یونان 
اعالم کرد پیش از آنکه ژوزه مورینیو هدایت تیم فوتبال آ اس رم ایتالیا را بر عهده بگیرد، باشگاه الهالل 
با این مربی پرتغالی وارد مذاکره شده بود اما مورینیو حاضر به قبول پیشنهاد سعودی ها نشده است.

در عین حال مورینیو »ژوزه موریس« دستیار سابق خود در تیم های اینترمیالن و رئال مادرید رابه 
الهاللی ها پیشنهاد داده و در نهایت این باشگاه با عقد قراردادی چند ماهه، موریس را به خدمت گرفته 
است.به نظر می رسد حضور موریس در الهالل برای فصل آینده قطعی نیست و سران باشگاه همچنان 
رایزنی با مربیان مطرح دیگری را در دستور کار دارند؛ از جمله این مربیان »خورخه ژسوس« سرمربی 
بنفیکاست.سایت سعودی مدعی شد الهالل به ژسوس مبلغ 4 میلیون یورو پیشنهاد داده؛ اما این 
مربی خواهان عقد قراردادی به مبلغ ۶ میلیون یورو شده است.ژسوس پیش از این هم سابقه هدایت 

تیم الهالل را دارد؛ اما به دلیل اختالف نظر با مسئوالن باشگاه از سمتش برکنار شد.

ورزشگاه میزبان فینال جام جهانی 2022 تکمیل شد
ساختار خارجی ورزشگاه لوسیل، میزبان جام جهانی 2022 قطر کامل شد و اکنون تنها بخشی از داخل 
ورزشگاه ناتمام مانده است.طبق اعالم کمیته ســازنده پروژه جام جهانی ،آخرین قسمت خارجی 
استادیوم لوسیل میزبان فینال جام جهانی 2022 تکمیل شد و این ورزشگاه 80 هزار نفری به زودی 
آماده افتتاح است.جام جهانی فوتبال 2022 بیست و دومین جام جهانی است که از 21 نوامبر تا 18 

دسامبر 2022 )30 آبان تا 2۷ آذر 1401( در کشور قطر برگزار خواهد شد.

»یواخیم لو« اصلی ترین گزینه جانشینی »زیدان«
سرمربی کنونی تیم ملی فوتبال آلمان، کاندیدای اول جانشینی زیزو در رئال مادرید است.یواخیم 
لو که اخیرا اعالم کرد در تابستان پیش رو پس از مســابقات یورو به حضور 15 ساله اش در تیم ملی 
فوتبال آلمان به عنوان سرمربی پایان خواهد داد، ممکن است به مربیگری در رده باشگاهی بازگردد.

بر اساس گزارش نسخه اسپانیایی ســایت »گل«؛ در صورتی که زین الدین زیدان به هر دلیلی در 
پایان فصل جاری رئال مادرید را ترک کند، یواخیم لو اصلی ترین گزینه جانشینی او خواهد بود.طبق 
این گزارش؛ فلورنتینو پرس رییس باشــگاه رئال مادرید همواره این مربی آلمانی را تحسین کرده 
و نسبت به حضور او روی نیمکت کهکشانی ها عالقه مند بوده است.رئال مادرید چهارشنبه شب در 
مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا مغلوب چلسی شد و از رسیدن به فینال بازماند. آنها در اللیگا هم 
رقابت سختی با اتلتیکو و بارسا برای کسب قهرمانی دارند.یواخیم ۶1 ساله تاکنون تیم ملی آلمان را 

به قهرمانی در جام جهانی 2014 و قهرمانی در جام کنفدراسیون ها 201۷ رسانده است.

عذرخواهی »هازارد« از هواداران رئال
دیدار برگشت برابر چلسی بهترین فرصت برای هازارد بود تا توانایی های خود را ثابت کند و زمینه را برای 
صعود رئال به فینال مهیا کند؛ اما او برابر تیم سابق خود هم نمایشی ناامید کننده داشت و بعد از بازی خنده 
های او حسابی هواداران رئال را خشمگین کرد.هازارد با منتشر کردن پستی از هواداران رئال عذرخواهی 
کرد.او نوشت: متاسفم. من به هیچ وجه قصد ناراحت کردن هواداران را نداشتم. در این چند ساعت اخیر 
واکنش های زیادی را به آن صحنه دیدم و خوانده ام. حضور در رئال مادرید مدت ها رویای من بود. برای 
پیروزی و قهرمانی به رئال آمدم. فصل هنوز به پایان نرســیده است. باید برای قهرمانی در اللیگا تالش 
کنیم. زنده باد مادرید.ادن هازارد در سال 2019 بود که از چلسی جدا شد تا پیراهن رئال مادرید را بر تن کند.

سوال   روز

 مردم ژاپن المپیک
 را نمی خواهند

 نزدیک به 80 درصد ژاپنی های گفته اند که 
ترجیح می دهند بازی هــای المپیک لغو 
شود و یا به تعویق بیفتد و انتظار می رود در 
سفر باخ نیز در این زمینه اعتراضاتی صورت 
گیرد.مردم ژاپن ترجیح می دهند المپیک 
لغو شــود و به همین خاطر دادخواستی را 
امضا کردنــد تا به کمــک آن بتوانند جلوی 
برگزاری بازی هــای المپیک را بگیرند.این 
دادخواســت که توســط کنجی اوتسنومیا 
سازماندهی شده و در 24 ساعت اول حدود 
50 هزار امضا را به ثبت رسانده است، خطاب 
بــه ریییس کمیتــه بین المللــی المپیک 
)IOC( ، توماس باخ است که قصد دارد این 
ماه به ژاپن سفر کند.اوتســونومیا به دلیل 
شیوع ویروس کرونا در چندین شهر ژاپن از 
جمله توکیو، خواستار لغو این بازی ها شده 
اســت. با این حال توماس باخ، یوشیهیده 
سوگا نخســت وزیر ژاپن و کمیته برگزاری 
بازی ها اصرار دارند که بازی ها برگزار شــود 
و تصمیم گرفته شده است تا هیچ هواداری 
خارج از ژاپن برای المپیک وارد این کشور 
نشود. بین ۷0 تا 80 درصد ژاپنی های گفته 
اند که ترجیح می دهند بازی های المپیک 
لغو شــود و یا به تعویق بیفتــد و انتظار می 
رود در سفر باخ نیز در این زمینه اعتراضاتی 
صورت گیرد.طبق آمار رســمی، ژاپن 15.4 
میلیارد دالر برای ســازماندهی این بازی ها 
هزینه کرده اســت.بازی هایی کــه قرار بود 
سال گذشته برگزار شود؛ اما به دلیل بیماری 
همه گیر کرونا کنسل شد.۷3 درصد درآمد 
IOC از فــروش حق تلویزیونــی بازی ها 
حاصل می شــود، بنابراین بعید به نظر می 
رسد که باخ عقب نشینی کند.فقط دو درصد 
از مردم ژاپن واکسن  کرونا  را دریافت کرده 
اند؛ اما برگزارکننــدگان اطمینان می دهند 
که این بازی ها »ایمــن« خواهد بود و آنها 
قصد دارند از حدود 10 هزار خدمه و پرستار 
بهداشتی در این رویداد اســتفاده کنند.در  
حال حاضر مشعل المپیک به سفر خود در  

ژاپن ادامه می دهد.

فوتبال جهان

آبی پوشان پایتخت که با کسب نتایج خوب و صعود به 
مرحله حذفی لیگ قهرمان آسیا به دنبال نشان دادن 
خود به عنوان یکی از مدعیان جدی قهرمانی در این دوره 
از رقابت های لیگ هستند، در این دیدار به راحتی امتیاز 

نمی دهند و به دنبال برتری مقابل ذوب آهن هستند

دارنده مدال برنز کشتی فرنگی جهان:

تعویق المپیک به نفع من بود
دارنده مدال برنز کشتی فرنگی جهان در مورد وضعیت تمریناتش در خانه کشــتی اظهار داشت: خدا را شکر وضعیت خوب است. تمرینات پرفشار را پشت سر 
می گذاریم و از لحاظ بدنی شرایط خوبی دارم.وی با اشاره به اینکه آخرین مسابقه اش تورنمنت اوکراین بوده، تصریح کرد: حضور در آن مسابقه برایم خوب بود و 
شرایطم را با قوانین جدید داوری سنجیدم، آن هم با این قوانین که اخطارها خیلی روی کشتی تاثیر دارد. شرایط اخطارها با سال های قبل فرق کرده است.نجاتی 
درخصوص اینکه میدان بعدی که در آن کشتی خواهد گرفت، کجا خواهد بود؟ گفت: فعال چیزی نگفتند و نمی دانم. من تمریناتم را انجام می دهم.خوشبختانه 
فدراسیون کشتی هم شرایط خوبی را برای ما فراهم کرده و با بازسازی محل تمرینی و اردوی ما، شرایط خوبی بر اردوهای مان حکم فرماست.نجاتی در پاسخ به 
این سوال که او از تعویق المپیک سود برده یا لطمه خورده است، گفت: حس می کنم این یک سال تعویق خیلی برایم بهتر شد، هم اینکه خیلی اعتماد به نفسم 

باال رفت و هم اینکه بیشتر تمرین کردم و نقطه ضعف هایی که داشتم را با کمک کادرفنی و آنالیز حریفانم برطرف کردم.

گویا سرنوشــت احســان حدادی با مصدومیت 
گره خورده اســت. این پرتابگر ایرانی که همچنان 
تنها مدال آور تاریخ دوومیدانــی ایران در المپیک 
به حســاب می آید، 9 ســال بعد از مدال نقره ای 
که در لندن به دســت آورد، همچنــان برای رفتن 
روی ســکوی المپیــک تالش می کند. احســان 
که چهار طالی بــازی های آســیایی را در کارنامه 
دارد، ســه ماهی اســت که با حمایت فدراسیون 
دوومیدانی راهــی اردوی آمریکا شــده و زیر نظر 
مربــی اختصاصی خــود یعنی »مــک ویلکینز« 
تمریناش را پیگیری می کنــد، اما در یکی، دو روز 
اخیر اخباری مبنی بر مصدومیت شدید او از ناحیه 
دیســک کمر به گوش رسیده اســت. برخی این 
مصدومیت را آنقدر شدید توصیف کردند که اعتقاد 
داشتند احسان باید به ایران بازگردد و جراحی کند.

حدادی در ویدئویــی که فدراســیون دوومیدانی 
منتشر کرده، درباره وضعیت فعلی خود می گوید: 
»خوشبختانه تمریناتم را  بعد از جراحی پاشنه در 
جزیره کیش ادامه دادم و اردوی خوبی داشتم. در 
ادامه طبق برنامه های آقای مــک ویلکینز اردوی 
آمریکا شــروع شــد. از آنجایی که بعد از جراحی 
پاشــنه ام ۶ هفته پایــم در کفش های مخصوص 
بود و نمی توانســتم خوب راه بــروم، همین باعث 
شــد باالنس کمرم به هم بخورد و از ناحیه دیسک 
دچار مشکل شــوم. البته از 5- ۶ سال گذشته از 
ناحیه دیسک دچار آســیب دیدگی و مشکل بودم 
و می دانیــد که بعضــی اوقات این دیســک به پا 
می زند و خیلی درد شــدیدی دارد اما خوشبختانه 
با فیزیوتراپی و با کمک دوستانمان در فدراسیون 
پزشکی ورزشی، یکسری تمرینات درمانی را انجام 

دادم و اکنون دو هفته ای اســت کــه خیلی راحت 
پرتاب می کنم و مشکل خاصی ندارم. 

این پرتابگر ایرانی که برخالف اخبار منتشــر شده 
شرایط خود را خوب توصیف می کند، در ادامه می 
افزاید: هدف مــن از اردو و تمرین باال بردن پرچم 
ایران اســت و از تمام منتقدان خواهش می کنم 
که حمایت کنند چون من 20 سال است در ورزش 
قهرمانی هســتم و  امســال المپیک و سال آینده 

بازی های آسیایی را پیش رو داریم. 

احسان حدادی:

 مشکلی ندارم
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کنترل هوشمند ترافیک بزرگراه های شهر اصفهان

مدیر مرکز مدیریت و کنترل ترافیک شــهرداری اصفهان به معرفی سیســتم های کنتــرل و نظارت در 
بزرگراه های شهر اصفهان پرداخت و اظهار کرد: با توجه به اینکه هر ساله به نسبت رشد جمعیت تقاضای 
سفر در شهر رو به افزایش است، شاهد ازدحام در بزرگراه ها هستیم.هادی کریمی با بیان اینکه بزرگراه ها 
نقش کلیدی در تسهیل جا به جایی شــهروندان دارند و معابر شریانی شهر به شمار می روند، افزود: اگر 
در بزرگراه ها اتفاقی حادث شــود، تاثیر آن در معابر شهر با افزایش ترافیک به خوبی دیده می شود از این 
رو کنترل هوشمند آن یکی از اهداف کالن شهرها بوده و اصفهان نیز از این قافله عقب نمانده است.مدیر 
مرکز مدیریت و کنترل ترافیک شهرداری اصفهان مهم ترین ابزار کنترل ترافیک بزرگراه ها را استفاده از 
سامانه های نظارت تصویری دانست و تصریح کرد: نیروهای مستقر در مرکز مدیریت و کنترل ترافیک 
شهرداری اصفهان می توانند جریان ترافیکی بزرگراه ها را رصد کنند و در صورت نیاز تصمیمات مربوطه را 
برای کاهش ترافیک یا رفع مشکالت ناشی از تصادفات بگیرند.وی ادامه داد: دومین موضوع موارد مرتبط 
با ایمنی بزرگراه هاست؛ با توجه به اینکه بیشترین دلیل تصادفات، ناشی از توجه ناکافی راننده به جلو و 
سرعت غیرمجاز است، تجهیزاتی همچون ســامانه های هوشمند ثبت تخلف سرعت برای محدودیت و 
کنترل سرعت خودروها در بزرگراه ها استفاده شده است.کریمی با بیان اینکه شرایط ترافیکی بزرگراه های 
شهر از طریق اپلیکیشن »اصفهان ترافیک« اطالع رسانی شده و مسیر و وضعیت ترافیک به صورت زنده 
به شهروندان نشان داده می شود، گفت: تابلوهای متغیر خبری نیز در سطح بزرگراه ها برای اعالم شرایط 
ترافیکی و پیشنهاد مسیرهای جایگزین نصب شده تا تقاضای سفرهای شهری شهروندان مدیریت شود.

وی با اشاره به سنسورهای برداشت اطالعات، اظهار کرد: این سنسورها داده ها را جمع آوری می کند و بیشتر 
داده ها در برنامه ریزی های بلند مدت حمل و نقل استفاده می شود تا شرایط ترافیکی بزرگراه ها سنجش 
و ارزیابی شده و با استفاده از داده  ها برای ایجاد شرایط ایمن و روان ترافیکی تصمیمات الزم گرفته شود.

چشم انداز شهر اصفهان از دریچه ماموریت های شهرداری
رییس گروه برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد شهرداری اصفهان گفت: یکی از موارد در چشم انداز شهر 
اصفهان از دریچه ماموریت های شهرداری داشتن شهری اسالمی، طیب، مسجدمحور، مهد عالمان 
و نخبگان، الهام بخش و مظهر تمدن نوین اسالمی است.محمد مهدی توکلی اظهار کرد: در چشم انداز 
شهر اصفهان، شهری مردم محور با مدیریت واحد، مبتنی بر حکمت و دانایی، ارزش مدار و دارای رویکرد 
عدالت اجتماعی و شــهری خالق، با مردمی مومن، دانا، بانشاط، مسئولیت پذیر و نمونه در فرهنگ 
شهروندی مورد تاکید قرار دارد.وی گفت: دیگر موارد چشم انداز شهر اصفهان از دریچه مأموریت های 
شهرداری، شــهری زیبا با سیمایی چشم نواز، سرســبز، آباد، روان، ایمن، سالم و هوشمند، شهری 
پیشرفته با معماری ایرانی اسالمی، متعادل، متوازن و سازگار با هویت تاریخی و فرهنگی همچنین 
شهری توسعه  یافته، با اقتصاد و معیشــت پویا و بهره ور، متکی بر علم و فناوری و گردشگری و توأم 
با رفاه و شهری سرآمد با جایگاه برتر جهانی در فرهنگ و هنر و گردشگری و بهترین شهر ایران برای 
زندگی است.رییس گروه برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد شهرداری اصفهان ادامه داد: شعار چشم انداز 

شهر اصفهان در برنامه راهبردی اصفهان ۱۴۰۵، »اصفهان شهری زیست پذیر و رقابت پذیر« است.

شهرداری اصفهان از حامیان صعود »امین دهقان« به قله 
اورست است

ایمان حجتی، مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان در صفحه توئیتر خود نوشت:» دو 
ســال قبل بود که امین دهقان کوهنورد اصفهانی تصمیم گرفت به   اورست  صعود کند. برنامه خود را 
برای صعود در ســال ۲۰۲۰ تنظیم کرده بود ولی کرونا صعودش را برای امسال امکان پذیر کرد. حاال 
راهی اورست شده و در ارتفاع ۴۲۲۰ متری صعود خود را در شــرایط ویژه با دشواری های زیاد ادامه 
می دهد. شهرداری اصفهان  از حامیان این صعود است که امیدواریم، پایان شیرین فتح قله را هم با 

اهتزاز پرچم ایران و نماد اصفهان بر بلندای جهان شاهد باشیم. « 

شهردار اصفهان :هیچ خطایی در خصوص هدر رفت آب قابل اغماض نیست ، باید بیشترین صرفه جویی و بهره وری را در مصرف آب داشته باشیم

بسیج آبِی شهری 

شهردار اصفهان در برنامه رادیویی »شهر پرسشگر، شهردار پاسخگو«، ضمن 
عرض تسلیت به مناسبت فرارسیدن ایام شهادت حضرت علی )ع(، اظهار 
کرد: امیرالمومنین )ع( امام شیعیان و معلم بشریت در تمام عصرها و برای 
تمام نسل ها هســتند.قدرت ا... نوروزی با گرامیداشت لیالی قدر و آرزوی 
قبولی طاعات و عبادات شهروندان، اظهار امیدواری کرد: به برکت این ایام 
تمام مشکالت مردم رفع شود و شــاهد فضایی خوب همراه با آسایش و 
آرامش برای همگان باشیم.شهردار اصفهان با اشاره به فرا رسیدن روز قدس، 
تصریح کرد: به همین مناسبت تبلیغات شهری مناسبی انجام شده است، 
البته با توجه به شرایط فعلی کرونایی این برنامه به سبک خاص خود برگزار 
خواهد شد.وی در خصوص شرایط کم آبی و تابستان سخت پیش رو، گفت: 
تابستان سختی به لحاظ کم آبی در پیش داریم و همه باید برای صرفه جویی 
و استفاده از روش های بهینه تالش کنیم تا کمتر به محیط زیست و فضای 
سبز شهری آسیب وارد شود.نوروزی تاکید کرد: باید بیشترین صرفه  جویی و 
بهره وری را در مصرف آب داشته باشیم؛ البته دستورالعمل های ویژه از جمله 
آبیاری شبانه فضای سبز نیز در دستور کار شهرداری قرار گرفته است.وی با 
بیان اینکه ۱۴۳ هزار نوبت آبرسانی با استفاده از تانکر برای چهار هزار هکتار 
فضای سبز شهر که بخشی از هویت شــهر است انجام می شود، اظهار کرد: 
شهرداری در سال ۹۷ نیز این شــرایط را در وضعیت شدیدتر تجربه کرد و با 

رنج بسیار آن را پشت سر گذاشت.شهردار اصفهان ادامه داد: در حال حاضر 
۱۵ درصد فضای سبز شهری از طریق پساب تصفیه ثانویه آبیاری می شود 
که هدف گذاری برای افزایش آن به ۵۰ درصد انجام شده است.وی تصریح 
کرد: شبکه های آبیاری در اختیار و غیر در اختیار شهرداری باید ترمیم شود 
و توسعه آبیاری تحت فشار مورد توجه قرار گیرد.نوروزی، نظارت بر فعالیت 
پیمانکاران نگهداری فضای سبز را یک موضوع جدی دانست و تاکید کرد: 
گشت های نامحسوس فعال شده که در صورت مشاهده هر گونه هدر رفت 
آب در فضای سبز شهر عالوه بر پیمانکار بر اساس دستورالعمل ها از امسال 
کارگر فضای سبز نیز مشمول جریمه خواهد شد.وی با تاکید بر اینکه هیچ 
خطایی در خصوص هدر رفت آب قابل اغماض نیست، تصریح کرد: نمی توان 
با غفلت، بی توجهی و بی مسئولیتی آب هدر رود و به شهری آسیب وارد شود 

که می تواند از این جهت دچار تنش آبی شود.

حداقل دخل و تصرف در پل فردوسی
شهردار اصفهان با اشاره به پروژه ترافیکی و عمرانی »تعریض پل فردوسی«، 
گفت: این پل بدون ایجاد سازه یا ســتون گذاری مازاد بر وضع موجود و با 
رعایت تمام شرایط موجود اجرا می شود.وی ادامه داد: در پروژه پل فردوسی 
دو پیاده رو کنار پل با معماری خاص ایجاد می شود و حداقل دخل و تصرف 

را در پل خواهیم داشــت تا فضای شهری مناســبی ایجاد شود.نوروزی با 
بیان اینکه ساماندهی خیابان سپه، ادامه چهارباغ، میدان انقالب و خیابان 
چهارباغ باال در دستور کار قرار گرفته است، گفت: در طرح مورد نظر از سی و 
سه پل می توان کل چهارباغ را یکپارچه مشاهده کرد؛ البته ساماندهی میدان 
انقالب تا حوالی سی و ســه پل در طرح است، اما در حال حاضر اقدامی در 
این باره انجام نخواهد شد.وی با اشاره به اجرای فاز نخست طرح خیابان 
چهارباغ باال در آینده نزدیک، اظهار کرد: مراحل فاز نخست و دوم طرح آماده 
و ابالغ شده است و طرح بســیار زیبایی اجرا خواهد شد؛ برخی افراد گمان 
کرده بودند که چهارباغ باال همچون چهارباغ عباسی پیاده راه خواهد شد، در 
حالی که فقط پیاده روهای آن اصالح و دو آبراهه در دو سمت چهارباغ ایجاد 
خواهد شد.شــهردار اصفهان با بیان اینکه ســاماندهی خیابان های شیخ 
بهایی، عباس آباد، سید علیخان و آمادگاه که تکمیل شده و در حال حاضر 
ساماندهی خیابان کواالالمپور و کوچه های عالم آرا و جهان آرا در دستور کار 
است که به زودی عملیات اجرایی آغاز می شود، خاطرنشان کرد: تمام اطراف 
و محورهای منتهی به چهارباغ ساماندهی می شود تا به زیبایی های این محور 
تاریخی و گردشگری بیفزاید.وی با اشاره به پروژه مجموعه پل ها و تقاطع غیر 
همسطح سردار شهید سلیمانی، گفت: این پروژه عظیم مورد بهره برداری قرار 
گرفته و بر اساس برنامه ریزی انجام شده با مساعد شدن شرایط کرونایی 
آیین افتتاح رسمی آن را برگزار خواهیم کرد.نوروزی افزود: در حال حاضر 
روکش آســفالت، نرده گذاری و نصب نماد در پروژه سردار شهید سلیمانی 
انجام شده و به زودی پرچم بزرگی با پایه مرتفع در پروژه به اهتزاز در خواهد 

آمد، البته طرح های نورپردازی نیز در این پروژه اجرا خواهد شد.

توسعه کلینیک های خدمات خودرویی در شهر
وی با اشاره به شرایط مشاغل فعال در گاراژ کاوه واقع در محدوده منطقه یک 
شــهرداری، گفت: این گاراژ در مجاورت باند کندروی بزرگراه خیام واقع شده و 
مشاغلی از جمله تعمیرگاه های ویژه خودروهای سبک در آن فعال شده است.

شهردار اصفهان گفت: چنانچه مشاغل مزاحم در شهر شناسایی شود، شهرداری 
می تواند بر اســاس بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری اقدام کند که در این راستا 
کمیسیون تشــکیل و رای مربوطه صادر می شــود که آرای صادر شده قابلیت 
اجرایی دارد.وی از مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان 
خواست به طور ویژه بازدیدی از فعالیت واحدهای فعال در گاراژ کاوه انجام دهد 
و چنانچه مزاحمتی توسط واحدها ایجاد می شود، مراتب پیگیری شود.نوروزی 
با بیان اینکه نخستین کلینیک خدمات خودرویی در میدان مرکزی میوه و تره بار 
در حال احداث است و به زودی تکمیل می شود، خاطرنشان کرد: کلینیک های 

خدمات خودرویی در نقاط مختلف شهر احداث و توسعه پیدا خواهد کرد.

اخبار

مدیر منطقه ۱۲ شــهرداری اصفهان اظهار کرد: یکی 
از مباحثی که ارزش محالت را مشــخص می کند، 
آسیب های اجتماعی اســت که در راستای کاهش 
این مسائل اقدامات خوبی در منطقه ۱۲ شهرداری 
انجام شده است.علی باقری با ابراز نگرانی از اینکه 
منطقــه ۱۲ در بین مناطــق پانزده گانه شــهرداری 
اصفهان رتبه ســوم آســیب های اجتماعی را دارد، 
تصریح کرد: امروزه یکی از چالش های موجود تعداد 
قابل توجه زنان سرپرســت خانوار است که به علت 
نداشتن شــغل دچار معضالت و مشکالت زیادی 
می شوند.مدیر منطقه ۱۲ شهرداری اصفهان ادامه 

داد: با شناسایی این آسیب ها، مرکز توانمندسازی 
بانو امامی برای زنان سرپرســت خانــوار در محله 
کمتر برخــوردار امیرالمومنین )ع( و ناصرخســرو 
احداث و ســال گذشــته در ایام دهه فجر با حضور 
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده افتتاح 
شد.وی با بیان اینکه در این مرکز به زنان سرپرست 
خانوار آموزش ها و مهارت های الزم در زمینه صنایع 
دستی داده می شود، گفت: پس از برگزاری دوره ها 
و گذراندن مراحــل تئوری و عملــی و تکمیل دوره 
آموزشــی به هنرجویان گواهینامه ارائه می شــود.

باقری تاکید کرد: انجام این اقدام باعث می شــود 
زنان سرپرست خانوار عالوه بر امکان داشتن شغل و 
درآمد، در حوزه های مختلف روان شناختی همچون 
»خود کارآمدی«، »خود ارزشمندی و عزت نفس«، 
»کنترل بر زندگی«، »قــدرت تصمیم گیری و حل 

مســئله« و افزایش ســازگاری، توانمند شوند که 
دست یابی به این هدف خود سرمایه ای پایان ناپذیر 
خواهد بود.وی اظهار کرد: یکی دیگر از اقدامات در 
این منطقه راه اندازی ســمن نیلی ویــژه کودکان و 
نوجوانان است که در طول سه ســال فعالیت این 
مرکز، اقدامات خوبی صورت گرفته و بســیاری از 
مشــکالتی که به دلیل فقدان آمــوزش و یادگیری 
برای خانواده ها به وجود آمــده، از طریق این مرکز 
شناسایی می شود تا آموزش های الزم به خانواده ها 
داده شود.مدیر منطقه ۱۲ شهرداری اصفهان ادامه 
داد: بالغ بر ۳۵۰ نفر عضو فعال مجموعه سمن نیلی 
هستند و شــهرداری نیز امکانات رفاهی، تفریحی 
و ورزشــی منطقه را در اختیار این مرکز قرار داده تا 
کودکانی که به عضویــت آن درآمده اند، به راحتی از 

این امکانات استفاده کنند.
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  با حضور رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان 
صورت گرفت؛

برگزیدگان المپیاد »به وقت نوجوانی« معرفی شدند
مدیر خانه نوجوان بــا بیان اینکه طرح »به وقت نوجوانی« به مدت دو ســال اســت که در حال 
اجراست، گفت: در سال ۹۹ با وجود شــیوع بیماری کرونا، این طرح توانست با تالش های شبانه 
روزی دســت انــدرکاران و نیز حمایت 
مسئوالن و حضور گرم و پرشور نوجوانان 
و خانواده های آنان بــه کار خود ادامه 

دهد و آمار بسیار خوبی را به جا بگذارد.
صفیه سادات موسویان افزود: این طرح 
در تمام مناطق شهر اصفهان در دو بخش 
اجرای کانون های آموزشی و پاتوق های 
فرهنگی فعالیت می کند که کانون های 
آموزشی طرح در قالب نقاشی، آواها و 
نواها، تئاتر، کافــه کتاب، گل و گیاه، فن 

بیان، شعر و ادبیات، عصرانه خوشمزه، فیلمسازی و بازی و سرگرمی فعال هستند.
وی تصریح کرد: نوجوانان در کانون های آموزشی پس از اســتعدادیابی، آموزش داده شده و به 
کارآفرینی نزدیک می شوند که خروجی بسیار خوبی هم داشته تاکنون که می توان به طور مثال 
به خروجی کانون فن بیان مجری های صدا و ســیما، مجری های برنامه های اصلی و رســمی 
سازمانی و برون سازمانی و همچنین آماده کردن نزدیک به ۵۰ تئاتر توسط کانون تئاتر  و ارائه در 

مسابقات و برنامه های برون مرکزی اشاره کرد.
وی ادامه داد: شرکت در مسابقات شهری و استانی و طراحی یک تقویم جیبی زیبا توسط کانون 
نقاشی و همچنین متن نویسی بسیاری از برنامه های درون و برون سازمانی و پوشش در صفحه 
روزنامه اصفهان زیبا توسط اعضای کانون شــعر و ادبیات از دیگر موارد پیشرفت این طرح بوده 
اســت.مدیر خانه نوجوان گفت: کانون فیلم سازی نیز یکی از کانون های بســیار پرکار است که 

تمامی تدوین ها، فیلم برداری ها و ساخت فیلم های کوتاه از صفر تا صد را بر عهده دارد.
موسویان اظهار داشت: در حقیقت کانون های به وقت نوجوانی صرفا یک کالس آموزشی نیستند 
بلکه خروجی های بسیار خوبی دارند؛ در این طرح، نوجوانان را تا زمانی که بتوانند روی پای خود 

بایستند هدایت می کنیم تا توانایی ارائه کاری که یاد گرفته اند را داشته باشند.
وی افزود: پاتوق های فرهنگی یکی دیگــر از فعالیت های طرح به وقت نوجوانی اســت که در 
تمام مناطق، هفته ای یک بار توسط تسهیلگران برگزار می شود؛ در این پاتوق ها، نوجوانان نکات 
اجتماعی، روانشناســی، فرهنگی، تفریحی و هرآنچه که یک نوجوان در مسیر رشد خود نیاز دارد 
را به راحتی با تســهیل گر خود به چالش می کشــند و با یکدیگر گفتگو کرده و به آن موضوع می 
پردازند.وی با بیان اینکه تسهیلگران در حقیقت روانشناس تخصصی با مدرک روانشناسی هستند 
که با عنوان تسهیل گر فعالیت می کنند، ادامه داد: آمار شرکت کنندگان در پاتوق های فرهنگی در 
مناطق، ۱۵۰۰ نفر است که 8۰۰ نفر در vcci.ir  برای کانون های به وقت نوجوانی ثبت نام کرده اند؛ 

از این تعداد ۵۲۱ نفر عضو فعال داریم که تا آخر با ما همراه بوده و در مسابقات شرکت کرده اند.
وی تصریح کرد: اختتامیه این طرح با عنوان »المپیاد به وقت نوجوانی« با حضور فریده روشــن 
رییس کمیسیون فرهنگی و ورزشی شورای اسالمی شهر اصفهان، محمد عیدی رییس سازمان 
فرهنگی اجتماعی ورزشــی شــهرداری اصفهان و مســئولین فرهنگی و هنری این سازمان به 
صورت پخش زنده از بــاغ گل ها برای نوجوانان و خانواده هایشــان در داخل منزل برگزار شــد 
که تمامی رشته های آموزشــی کانون ها به انضمام تمامی نوجوانان ســطح شهر مرتبط با کانون 
 خود مســابقه دادند و در پایان داوری توســط مربیان و داوران متبحر انجام و جوایز نفیســی به

برگزیدگان اهدا شد.

خبر ویژهگزارش

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان اصفهان خبر داد:

»قرآن، کتاب رشد و رویش« 
شعار نخستین نمایشگاه 

مجازی قرآن کریم
نخستين نمايشــگاه مجازی قرآن کريم که از 
۱۱ ارديبهشت آغاز شــده تا ۲۰ ارديبهشت ادامه 
دارد. مدير کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان 
اصفهان، شعار اين نمايشــگاه را »قرآن، کتاب 
رشــد و رويش« عنوان کرد و با اشــاره به اينکه 
نمايشــگاه در دو بخش خدمات فروشــگاهی 
و خدمــات محتوايی در خدمــت عالقه مندان 
اســت، گفت: بخش فروشــگاهی به فروش 
کتاب هــای چاپی در حوزه قــرآن، دين و دفاع 
مقدس اختصاص دارد و امکان عرضه و فروِش 
تمام کتاب های مربوط به اين حوزه ها که ناشران 
آن ها از وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی مجوز 
چاپ گرفته باشــند، فراهم شده است.حجت 
االسالم معتمدی به تسهيالت پيش بينی شده 
برای ناشــران و مخاطبان اشــاره کرد و افزود: 
تخفيف قطعــی ۲۰ درصدی برای آثــار عرضه 
شــده در بخش فروشــگاهی و تامين هزينه 
ارسال بسته های خريداران به تمام نقاط کشور 
تا ســقف ۵۰ هزار تومان از سوی وزارت فرهنگ 
و ارشاد اســالمی از جمله اين تسهيالت است.

وی از اعطای بن خريد از نمايشــگاه به ۱۲ هزار 
فعال قرآنــی و فرهنگی خبــر داد و گفت: قرار 
است در اين نمايشــگاه، ۳۰ وبينار تخصصی در 
حوزه هاي گوناگون فرهنگ قرآنی برگزار شود که 
۱۰ وبينار در سطح بين المللی و با حضور ميهمانان 
برجسته فرهنگ قرآنی و اســالمی از ۱۰ کشور 
خواهد بود.نخستين نمايشــگاه مجازی قرآن 
https://www.iqfa. کريم به نشانی اينترنتی

ir/ در دو بخش فروشگاهی و محتوايی، ميزبان 
عالقه مندان به معــارف قرآنی اســت.بخش 
فروشگاهی فقط در ايام برگزاری نمايشگاه در 
دســترس بوده، اما بخش خدمات محتوايی 
پس از برگزاری نمايشگاه، همچنان برای خدمت 
دهی برپا خواهد بود.از آنجا که خريد از نمايشگاه 
امسال به صورت مجازی است، در هماهنگی با 
شرکت پست جمهوری اسالمی ايران، خريد های 

عالقه مندان، رايگان برای آن ها ارسال می شود.

شش اثر موسيقي به نام های»نقاش دنيا« ، »نوای بهاران« ، »بيشه عشق« ، »با تو آروم ترم« ، »تو هوادارمی« و »اشک و لبخند« در واحد شعر و موسيقی 
مرکز اصفهان توليد شده است.قطعه موسيقی »نقاش دنيا« به آهنگسازی امير رجبی ، تنظيم اسفنديار جهانگيری، شعر جواد الماسی و خوانندگی اکبر اختری 
در ساختار محلي دری ، قطعه موسيقی »نوای بهاران« به آهنگسازی و تنظيم محمود سيدهندی ، شعر محســن جعفری و خوانندگی مسعود رزاز زاده در 
ساختار سنتی و قطعه موسيقی»بيشه عشق« با شعری از اديب نيشابوری، آهنگسازی و تنظيم رحمت ا... وطن دوست و خوانندگی محمد اسالمی در ساختار 
ارکسترال توليد و تصويب شده است.همچنين قطعه موسيقی»با تو آروم ترم « به آهنگسازی مهدی گمار ، خوانندگی مهرداد مير سعيدی ، تنظيم مهدی نادی 
صفايی و شعر محمد کاظمی ، قطعه موسيقی »تو هوادارمی« به آهنگسازی مهدی گمار ، تنظيم مهدی نادی صفايی ، خوانندگی مهرداد مير سعيدی و شعر 
احسان رعيت و قطعه موسيقی »اشک و لبخند« با شعری از ايرج قنبری ، آهنگسازی و تنظيم محمدرضا چراغعلی و خوانندگی محمد صابری در ساختار 

پاپ توليد و تصويب شد و آماده پخش از شبکه های استانی و سراسری است.

توليد 6 اثر موسيقی درصداوسيمای مرکز اصفهان

مراسم بزرگداشت 
روز قدس در 

اصفهان 
 مراسم بزرگداشت روز قدس 
شامگاه پنجشنبه در گلستان 
شــهدای اصفهان بــا رعایت 
پروتکل ها و جمعیت محدود 
برگــزار شــد.در این مراســم 
حجت االسالم علی شیرازی، 
نماینده ســابق ولی فقیه در 

سپاه قدس سخنرانی کرد.

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

به همت کارکنان معاونت مخابرات منطقه اصفهان، ایســتگاه مخابراتی شماره 7 
این منطقه پس از بازگشایی جاده ارتباطی اختصاصی این سایت رفع اشکال شد.

رییس نگهداری و تعمیرات انتقال و دیتا شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایرانـ  
منطقه اصفهان با بیان اینکه این ایستگاه در ارتفاع دو هزار و ۹73 متری بزکوه رشته 
کوه های زاگرس واقع در استان چهارمحال و بختیاری و مجاور روستای گندمکار قرار 
دارد که به دلیل برف گیر بودن مسیر دسترسی، کوه های مرتفع با شیب تند و سرمای 
شدید یکی از ایستگاه های صعب العبور شرکت است، گفت: به همین علت در فصل 
زمستان معموال جاده دسترســی از برف و یخ پوشیده شده و تنها امکان دسترسی 

به صورت پیاده و با وسایل و تجهیزات کوه نوردی است که در مواقع اضطراری انجام 
می شود.مسعود اسالمی افزود: زمستان گذشــته به دلیل قطعی مکرر برق فصل 
 PLC پرچالشی بود و اشــکاالت پیش آمده منجر به ایجاد مشــکلی در سیستم
ایستگاه شد که برای رفع آن سه مرتبه گروه تعمیرات مخابرات به صورت پیاده اقدام 
به صعود برای رفع اشکال کردند.وی گفت: گروهی از همکاران موفق به صعود شدند 
و اشکاالت به وجود آمده همچون سوختن محافظ های برق شبکه در مقابل صاعقه 
و فیوز های WOOD WARD را در ایســتگاه رفع کردند.منطقه اصفهان دارای 27 

ایستگاه مخابراتی در سه استان حوزه استحفاظی خود است.

بازگشایی جاده اختصاصی و رفع اشکال از ایستگاه مخابراتی منطقه اصفهان

هشدار مدیرعامل آبفای استان اصفهان:

 سامانه دوم راه اندازی نشود؛ 4300 لیتر در ثانیه کمبود آب شرب
 خواهیم داشت

مدیرعامل آبفای اصفهان از کمبود 4300 لیتر آب در ثانیه برای تامین آب شرب 
مشترکین این شرکت در تابستان امسال خبر داد.هاشم امینی افزود: کاهش 
40 درصدی بارندگی در سال آبی جاری و ادامه خشکی زاینده رود موجب شده 
تا امسال بسیاری از چاه های محلی و فلمن از مدار بهره برداری خارج شوند.

وی گفت: با ادامه خشکســالی ها میزان آبدهی این چاه ها بین 1800 تا 2000 
لیتر در ثانیه کاهش یافته است.امینی با بیان این که 14 سال از زمانی که قرار 
بود سامانه دوم آبرسانی اصفهان بزرگ در مدار بهره برداری قرار گیرد گذشته 
است، بر اجرا و بهره برداری سریع تر از این طرح توسط شرکت آب منطقه ای 
تاکید کرد.وی گفت: این ســامانه عالوه بر رویکرد پدافندی، نقش مهمی در 
تامین کمبود آب شرب مردم ساکن در 56 شهر و 380 روستای تحت پوشش 
طرح آبرسانی اصفهان بزرگ دارد و در صورتی که امسال به بهره برداری نرسد 

چالش بزرگی در تامین آب مشترکین خواهیم داشت.مدیرعامل آبفای استان 
اصفهان در بخش دیگری از سخنانش به افزایش 12 تا 18 درصدی مصرف آب 
در شهرهای تحت پوشش بر اثر شیوع ویروس کرونا در سال گذشته اشاره کرد 
و گفت: مدیریت مصرف همچنان یکی از راهکارهای غلبه بر تبعات بحران کم 
آبی است و این شرکت سعی کرده با شناسایی مشترکین پرمصرف خانگی و 
غیرخانگی، آن ها را با روش های مصرف بهینه آب آشنا کند.وی در عین حال 
افزود: فعاالن صنعت آبفا در اســتان اصفهان، امســال نیز با اجرای تدابیری 
همانند زون بندی شبکه، نصب شیرهای فشارشــکن، بررسی والوها، اعمال 
مدیریت فشار، شناسایی و رفع نشت آب در شــبکه، اصالح خطوط فرسوده 
انتقال و قطع انشعابات غیرمجاز، به دنبال تامین پایدار آب شرب و گذر از فصل 

گرم تابستان بدون کمترین چالش هستند.

مدیرعامل شــركت فوالد مباركه در جمع اعضای شــورای تامین شهرستان 
مبارکه با اشاره به اقدامات پیشگیرانه این شرکت در راستای مقابله با شیوع 
ویروس کرونا خاطرنشان کرد: بر خالف افزایش تولید، آمار ابتال به ویروس 

کرونا در شرکت فوالد مبارکه بسیار پایین است.
حمیدرضــا عظیمیان در این دیدار کــه همزمان بــا روز کاروکارگر و با حضور 
نماینده مردم شهرســتان مبارکه در مجلس شــورای اســالمی در شــرکت 
فوالدمبارکه برگزار شد، گفت: ســال ۹۹ برای فوالد مبارکه سال رکوردها شد 
چراکه حدود 74 رکورد در همه بخش ها صورت گرفت؛ رکورد تولید فوالد خام 
در فوالد مبارکه هیچ گاه از 6 میلیون و 450 هزار تن ســال ۹6 عبور نکرده بود، 
اما ساعت 11 صبح 30 اسفند سال گذشته با همت و همراهی کارکنان شرکت، 
موفق به عبور از رکورد تولید 7 میلیون تن فوالد خام شــدیم.به گفته وی، در 
زمستان سال گذشته با توجه به افزایش مصرف برق و گاز در کشور، با قطعی 
25 روزه برق و گاز در این شرکت، تولید روزانه 23 هزار تن را از دست دادیم که 
اگر این 25 روز هم در حال تولید فوالد بودیم و آن اتفاق نیفتاده بود، از رکورد 
7.5 میلیون تن تولیــد فوالد خام هم عبور کرده بودیــم که این رقم بیش از 

ظرفیت اسمی تولید 7.2 تن فوالد خام در شرکت فوالد مبارکه است.
وی خاطرنشان کرد: فوالد مبارکه برای اولین بار توانست در فروردین ماه سال 
جاری به تولید 700 هزار تن تختال برسد، این در حالی است که رکوردهای قبل 

بین 630 تا 640 هزار تن تولید بوده است.
حمیدرضا عظیمیان، میزان فروش محصوالت فوالد مبارکه در ســال گذشته 
را قابل قبول ارزیابی کرد و ادامه داد: در سال گذشــته برای نخستین بار، 7 

میلیون و 670 هزار تن بار ورق های فوالدی تحویل مشــتریان دادیم که این 
امر موجب به وجود آمدن آرامش در بازار شد و خیال تولیدکنندگان را از بابت 

موجودی مواد مورد نیاز تولید راحت کرد.
عظیمیان با بیان این که کار هیچ گاه در فوالد مبارکه تعطیل نمی شــود، تاکید 
کرد: سیستم بارگیری و تحویل بار فوالد مبارکه در تمامی نواحی این شرکت 
برقرار است و خوشبختانه به مسائل معیشتی، رفاهی و ایمنی کارگران توجه 

ویژه ای شده است.
وی با اشاره به نظارت و کنترل دستورالعمل های بهداشتی با وجود تردد روزانه 
حدود 20 هزار نفر نیروی انسانی در فوالد مبارکه اذعان داشت: با کنترل های 
صورت گرفته در راستای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، با اینکه تولید در 
بیشتر نواحی شرکت با افزایش همراه شــده، آمار ابتال در این شرکت بسیار 

پایین است.
وی متذکر شــد: هزینه هایی در دوران دفاع مقدس برای ساخت و تاسیس 
شرکت فوالد مبارکه خرج شــده و حاال باید در راستای انجام مسئولیت های 
اجتماعی مثل کمک به زلزله زدگان، ســیل زدگان و در حــال حاضر کمک به 

نابودی ویروس کرونا به مردم بازگردد.
مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه با اشاره به مشــکالت کمبود آب اصفهان و 
کاهش میزان آب موجود در ســد زاینــده رود، اضافه کرد: فــوالد مبارکه در 
راستای کمک به اجرای مصوبه تامین خسارت کم آبی کشاورزان و حمایت از 
کشاورزان اصفهانی، 100 میلیارد تومان به ستاد مربوط در استانداری اصفهان 

کمک کرد تا بخشی از مشکالت این عزیزان برطرف شود.

َترشوندگی شن: بســیاری معتقدند که سنگ های هرم ها، 
روی تپه های شــنی انتقال داده شــده اند. شــن هایی که 
مرطوب شــده بودند تا به راحتی و با کمترین آسیب بتوان 
سنگ ها را جا به جا کرد. این تئوری می خواهد توضیح دهد 
که چگونه سنگ ها از صد ها مایل دور تر به محل ساخت اهرام 
مصر آورده شده اند، اما این نظریه هم مشکالتی دارد.آیا با 
این روش می توان ســنگ هایی که هر کدام ممکن است تا 
20 تن وزن داشته باشند را جابه جا کرد؟ یا کارگر هایی که این 
سنگ ها را با خود می کشیدند برای حرکت و راه رفتن روی 
چنین سطحی به مشکل نمی خوردند؟ در بهترین حالت، این 
تئوری فقط می تواند حمل و نقل سنگ ها را توضیح دهد و به 

عنوان روشی برای بلند کردن سنگ ها، شکست می خورد.
سطح شیب دار پیچشــی: اولین تئوری سطوح شیب دار که 
کمی بیشــتر از بقیه موارد معقول به نظر می رســد، شــیب 
پیچشی است؛ چرا که ساخت سطح شیبدار پیچشی همزمان 
با ساخت خود هرم امکان پذیر اســت و با تکمیل هرم این 
سطح شیب دار نیز تکمیل می شــود. از مدافعان این نظریه 
می توان به مارک لنر، باستان شناس اشاره کرد. مهم ترین 
مشکل در استفاده از سطح شیبدار پیچشی، جابه جایی این 

سنگ ها در گوشه های سطح شیب دار و چرخاندن آنهاست. 
حمل این سنگ ها به اندازه کافی روی شیب سخت است و 
چرخاندن آن شرایط را سخت تر هم می کند. با توجه به این 
موضوع باید سطح شیبدار پیچشــی را منتفی دانست و به 

سراغ تئوری های بهتر رفت.
میان گذر آبی: این تئوری نشان می دهد که از یک میان گذر 
آبی برای جابه جایی سنگ ها استفاده شده و در همان آب ها 
نیز سنگ ها تراشیده شده اند. بعد از اینکه یک سنگ تراش 
داده می شــود، تکه های سبک تراشیده شــده به سنگ ها 
می چسبند. به این ترتیب، سنگ ها روی آب شناور می شوند. 
شواهدی وجود دارد که از این روش در ساخت و ساز مناطق 
دیگری از جهان استفاده شــده است. مثل کانال هایی برای 
ســاخت انگکور وات در کامبوج.البته این نظریه نیز ممکن 
اســت برای اهرام بزرگ مصر به کار نیاید. برآورد شــده که 
فاصله ای ده کیلومتری بین این اهرام و رود نیل وجود دارد 
و ساخت این کانال ها ده ســال به طول می انجامید. حتی 
اگر این تئوری درست باشد، هنوز هم نمی تواند جزئیاتی از 

ساخت بخش های دیگر اهرام توضیح دهد.
مداخلــه فرازمینی ها: مداخله حیات فرازمینی در ســاخت 

هرم ها عموما از سوی دانشور ها رد شــده، اما هنوز تعدادی 
از مصرشناس ها و تاریخ شناس ها معتقدند که اهرام مصر 
به وسیله فرازمینی ها ساخته شده اند. عده ای ممکن است 
این نظریه را مسخره کنند، اما با توجه به اطالعاتی که از اهرام 
داریم، منطقی است که فکر کنیم فرهنگ های باستانی، به 
تنهایی در ساختن چنین ســازه های شگفت انگیزی ناتوان 
بوده اند.با در نظر داشتن این موضوع که 2 میلیون و 300 هزار 
سنگ، هر کدام به وزن 2.5 تن در این سازه استفاده شده، 
تخمین زده می شــود که گذاشتن هر ســنگ روی یکدیگر 

حدود 2 دقیقه زمان برده است. 
سطح شــیب دار داخلی: یک معمار فرانسوی به نام ژان پیر 
هودین، بیش از هر کسی سعی کرده اســت که راز ساخت 
اهرام را کشــف کنــد. او از دهه 1۹۹0 زمان زیــادی را صرف 
مطالعه اهرام بزرگ مصر کرد تا توانست یکی از محتمل ترین 
نظریه های ساخت اهرام را مطرح کند. به گفته هودین، اهرام 
بزرگ مصر با اســتفاده از دو سطح شــیبدار پیچشی مجزا 
ساخته شده اند. یکی از این سطوح بیرونی بوده که 30 درصد 
مسیر را رو به باال می رفته است. سطح شیب دار دیگر داخلی 

بوده که با استفاده از آن باقی سنگ ها را به باال می بردند. 

آشپزی

ناگت هویج پنیری
مواد الزم:  300 گرم هویج رنده شده، یک عدد تخم مرغ، 20 گرم 

آرد سمولینا، 2 حبه سیر، به مقدار الزم نمک و فلفل سیاه، 100 گرم پنیر، 
یک عدد پیاز، 40 گرم پودر سوخاری، 70 میلی لیتر روغن سرخ کردنی

دستور تهیه: مواد اولیه را آماده کنید. هویچ را پوست بگیرید و با رنده درشت رنده 
کنید.یک عدد پیاز کوچک را نگینی خرد کرده و با کمی روغن تفت دهید و زمانی که 
کاراملی شد هویج رنده شده و سیر له شده را اضافه کنید و تفت بدهید تا هویج نرم 
شود. حدود 10 دقیقه طول می کشد تا هویج نرم شود سپس شعله را خاموش کنید.

بعد از اینکه هویج خنک شد آن را داخل یک کاسه بزرگ بریزید و یک عدد تخم مرغ را اضافه 
کنید . نمک و فلفل هم اضافه کرده و مواد را هم بزنید. حاال آرد سمولینا را اضافه و مواد را با 
قاشق مخلوط کنید، بهتر است 5 دقیقه صبر کنید تا آرد آب مواد را به خودش بکشد.با یک 
گوشت کوب برقی مواد را با هم مخلوط کنید تا یکدست شوند البته نباید پوره و خمیری 

شود و باید بافت هویج مشخص باشد.100 گرم پنیر گودا یا چدار و یا پیتزا را به مواد 
اضافه کنید و با قاشق هم بزنید.روغن سرخ کردنی را در تابه بریزید تا گرم شود. 

یک گلوله از خمیر بردارید و در آرد سوخاری بغلتانید و ناگت هویج را 
شکل بدهید سپس درون تابه بگذارید تا سرخ و طالیی شود. 

نیاز نیست زیاد بپزد همین که رنگ ناگت برشته 
و طالیی شود کافی است.

نظریه های معقول درمورد ساخته شدن اهرام باستانی )2(

مجتبی پیرزاده در »کالغ ها« »گنج اژدها« در جشنواره »انسی« 
فیلم کوتاه »کالغ ها« با بازی مجتبی پیرزاده آماده نمایش شد. فیلم 
کوتاه »کالغ ها« به نویسندگی و کارگردانی شیوا سرمست و تهیه 
کنندگی کاوه سجادی حسینی و مجتبی سعیدزاده آماده نمایش 
شد.در خالصه داستان فیلم کوتاه »کالغ ها« آمده است: »میثم 
و شیده به ویالی پدر بزرگ شان می روند تا آخرین خاطره با هم 
بودن شان را بسازند. هر دوی آنها از زندگی نکردن خسته شده اند و 
امروز به شجاعت رسیده اند«.

انیمیشــن ســینمایی »گنج اژدها« بــه کارگردانی اشــکان رهگذر و 
تهیه کنندگی مشــترک آرمان رهگذر و علیرضا کبیــری در کنار هفت 
انیمیشن ســینمایی دیگر به بخش میفاپیچز جشنواره بین المللی 
انیمیشن انسی فرانسه راه پیدا کرد.در خالصه داستان این انیمیشن 
آمده : »سایه دختری 8 ساله است که برای نجات روستای مادر بزرگش 
از خشکسالی راهی یافتن گنج اژدها می شود ولی نمی داند که گنج واقعی 
آب است که باید دوباره در قنات های خشک شده روستا جاری شود.«

مدیرعامل فوالد مبارکه :

با افزایش تولید، آمار ابتال به كرونا در فوالد مباركه بسیار پایین است
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