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به گزارش فرارو؛ در حالی که ثبت نام نامزد های سیزدهمین دوره انتخابات 
ریاســت جمهوری به پایان رســید و یک دوجین سیاســت مدار، طالب 
جایگزینی حســن روحانی شدند، به نظر می رســد آنطور که از قبل گفته 

می شد، کار اصول گرایان برای فتح پاستور آسان نیست.
در حالی که در دوره پیش رو اصالح طلبان سعی می کنند که نشان دهند 
دیگر ائتالف نخواهند کرد و با نامزد صد در صد اصالح طلب در صحنه حضور 
خواهند داشت، اما به نظر می رســد، برنده این دوره از انتخابات از سمت 
چپ ها کارگزارانی ها خواهند بود، چرا که اگر اصالح طلبان با نامزد اصالح 
طلب خالص بخواهند حضور پیدا کنند، اسحاق جهانگیری که عضو رسمی 
حزب کارگزاران است، شانس مسلم را دارد و اگر بنا به حمایت از الریجانی 
گرفته شود، بازهم کارگزاران دست باال را دارد، بنابراین این یک بازی دو سر 

برد برای تکنوکرات های اصالح طلب است.
گذشته  از این موضوعات هرچند به نظر می رسد، فضای مناظرات به تند و 
تیزی دور های گذشته نباشد، اما با حضور افرادی نظیر، رییسی، جلیلی و 
رضایی از یک سو و جهانگیری، الریجانی و شریعتمداری از سوی دیگر، دو 
قطبی نیم بندی شکل می گیرد و دو طرف حمالت نسبتا تند و تیزی را نثار 
یکدیگر کنند.جالل جاللی زاده، عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت با 
اشاره به اینکه تا حدود زیادی دو جناح اصلی کشور نمایندگان خود را برای 
تصدی پست ریاست جمهوری معرفی کردند، اظهار داشت: طبعا در این 
مورد اصول گرایان با یک لشکر نامزد حضور پیدا کردند، زیرا آن ها دغدغه 
تایید صالحیت ندارند و با توجه به نامزد های زیادی که به صحنه آورده اند، 
باید سایر نامزد های خود را راضی کنند که به نفع نامزد اصلی شان کناره گیری 
کنند، در صورتی که اصالح طلبان همواره طی این سال ها با نظارت استصوابی 
شورای نگهبان مشکل تایید صالحیت نامزد های درجه یک و اصیل خود را 
داشته اند.وی افزود: در هرحال با توجه به تصمیماتی که در نهاد اجماع ساز 
اصالح طلبان گرفته شد از ۱۴ نفری که رای الزم را به دست آورده بودند ۶ نفر 
به عنوان نمایندگان اصالح طلب در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرده 
اند و بر اساس سازوکاری که برنامه ریزی شده قرار است یکی از این شش 

نفر به عنوان نامزد اجماعی اصالح طلبان معرفی شود.
جاللی زاده تاکید بر اینکه فضای انتخابات باید از این حالت خاکستری که 
در حال حاضر گرفتار آن شده خارج شود، یادآور شد: بعد از اینکه شورای 
نگهبان نامزد های تایید صالحیت شده را اعالم کرد اصالح طلبانی که تایید 
شده اند باید در مناظرات و برنامه های انتخاباتی به صراحت مشکالت و 
معضالتی که در حال حاضر وجود دارد را بیان کرده و از مواضع اصالح طلبان 
دفاع کنند، به بیان دیگر نامزد های اصالح طلب باید کامال صریح بوده و به 
نقد و انتقاد بپردازند، در غیر این صورت اگر باز هم قرار باشد که کاری به جز 

این انجام شود، قدر مسلم مردم به صحنه نخواهند آمد و رای نمی دهند.
این فعال سیاسی اصالح طلب اضافه کرد: اصالح طلبان باید کامال شفاف 
مطالبات و خواسته های مردم و جامعه مدنی و خود جبهه اصالحات را بیان 
کرده و برای برون رفت کشور از وضعیت فعلی راهکار های مورد نظر را بیان 
کنند، در این رابطه باید به صورت شفاف و صریح با مردم سخن گفت و از 
مواضع اصالح طلبان دفاع کرد. نامزد هــای اصالح طلب می توانند با بیان 
واقعیات روز مردم را به حضور در صحنه ترغیب کنند و بنابراین باید از این 
فرصت استفاده کرد. با توجه به تصمیمی که اتخاذ شده مبنی بر حمایت 
اصالح طلبان از نامزد خالص اصالح طلب، این یک فرصت اســت که ما 

بتوانیم مواضع خود را برای مردم در مناظرات تبیین کنیم.
حسین کنعانی مقدم ،فعال سیاســی اصول گرا با اشاره به اینکه می توان 
گفت تقریبا دو جناح اصلی کشــور نامزد های مورد نظــر خود را به صحنه 
آورده اند، اظهار داشت: پیش بینی بنده بر این است که ۴ نامزد اصول گرا، دو 
نامزد اصالح طلب و دو نفر مستقل توسط شورای نگهبان تایید نهایی خواهد 
شد و مناظرات و برنامه های انتخابی با حضور این تعداد از داوطلب های 

ریاست جمهوری برگزار می شود.
وی با تاکید بر اینکه مناظرات به نظر می رســد به مانند سال های ۹۲ و ۹۶ 
دو قطبی باشد، گفت: اگر شاهد تعدد نامزد ها باشیم و نامزد های اصول گرا 

اصرار داشــته باشــند که در صحنه حاضر شــوند، احتمال کشیده شدن 
انتخابات به دور دوم بسیار زیاد است همانند اتفاقی که در سال۸۴ افتاد 
و با توجه به تعدد کاندیدا کســی در دور اول نتوانست بیش از ۵۰ درصد آرا 

را کسب کنند.
وی با بیان اینکه برخی از نامزد ها به عنــوان هیزم انتخابات حضور دارند، 
یادآور شد: به بیان دیگر برخی از افراد تنها برای گرم کردن تنور انتخابات در 
صحنه حضور دارند که این امر نیز  بد نیست و گرم تر شدن مناظرات و داغ 
شدن فضای انتخابات مردم را به رای دادن ترغیب کند، از سوی دیگر برخی 
از نامزد ها نیز فرصت ۲۰ روزه تبلیغــات مخصوصا مناظرات و برنامه های 
تلویزیونی را فرصتی مغتنم برای معرفی خود قلمداد می کنند و با حضور در 

این صحنه وجهه سیاسی خود را باال می برند.
این فعال سیاســی اصول گرا ادامه داد: با توجه به ترکیب نامزد ها به نظر 
می رسد که شــاهد یک انتخابات دو قطبی خواهیم بود، اما اینکه ترکیب 
نامزد ها چگونه خواهد بود و چه کسانی تا پایان در صحنه باقی می مانند، 
مسئله ای است که از االن نمی توان آن را پیش بینی کرد، بلکه باید منتظر 
ماند و دید که چه کسانی از فیلتر شورای نگهبان عبور خواهند کرد تا بعد از 
آن در مورد افرادی که باقی ماندند و اینکه چه نقشی در مناظرات می توانند 

ایفا کنند، صحبت کرد.
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مالقات مجازی »تخت روانچی« با سناتور آمریکایی
رایزن مطبوعاتی نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل ضمن تشریح جزییات گفت وگوی مجازی 
تخت روانچی با کریس مورفی ســناتور آمریکایــی گفت: نماینده ایران بر لــزوم لغو عملی همه 

تحریم های آمریکا تاکید کرد.
»شــاهرخ ناظمی« رایزن مطبوعاتی نمایندگی دائم جمهوری اســالمی ایران در ســازمان ملل 
در نیویورک در واکنش به انتشــار خبر دیدار مجید تخت روانچی ســفیر و نماینده دائم ایران در 
سازمان ملل با کریس مورفی ســناتور آمریکایی گفت: در مالقات مجازی بعدازظهر سه شنبه با 
سناتور کریس مورفی، تخت روانچی با اشاره به مذاکرات جاری در وین، بر لزوم لغو عملی همه 
تحریم های آمریکا که تحت عناوین مختلف وضع شــده تاکید و از آن به عنوان کلید حل موضوع 

یاد کرد.

اولیانوف: نگفتم گشایش حاصل شده  است
»میخائیل اولیانوف« نماینده ارشد روسیه در مذاکرات احیای برجام در توئیتر نوشت: »من نگفتم 
در مذاکرات وین در خصوص برجام، گشــایش حاصل ، گفتم که از نظر من پیشرفت های مهمی 
حاصل شده است. این صحت دارد، اما مسائل حل نشــده هنوز باقی مانده اند و مذاکره کنندگان 

برای نهایی کردن توافق در خصوص احیای برجام به وقت و تالش بیشتری نیاز دارند.«

حل مشکالت مدیر می خواهد نه سوپرمن!
علی الریجانی، کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری در توئیت تازه ای عنوان کرد که حل مشکالت 

ایران نیازمند یک مدیر است نه یک »سوپرمن«.
الریجانی نوشت: »کسی که امروز به مردم وعده بهشت می دهد، خالف می گوید؛ اول باید آتش 

جهنم را خاموش کرد. حل مشکالت پیچیده کشور سوپرمن نمی خواهد، مدیر می خواهد.«

پزشکیان: 

»FATF« امام جمعه یک شهر حتی نمی توانست 
 را تلفظ کند

مسعود پزشــکیان، کاندیدای انتخابات ریاســت جمهوری ۱۴۰۰ گفت: یک بار در مجلس از من 
پرســیدند FATF چیســت، آن زمانی که نایب رییس مجلس بودم. گفتم کــه نمی دانم باید از 
کارشناس بپرسید. مدام اصرار کردند و من هم گفتم من این را می دانم FATF می گوید پول چه 
زمانی به دنیا می آید و چه مســیری را طی می کند و چه زمانی آن را خاک می کنند. از آغاز تا انتها 
رصد می کنند. امام جمعه یک شهر گفته بود، این چه نماینده ای است که نمی داند FATF چیست. 
در حالی که او خودش حتی FATF را نمی توانســت تلفظ کند. حداقل من می دانم که نمی دانم. 

او حتی نمی داند که نمی داند.

کاندیدای ریاست جمهوری:

 رد صالحیتم  قانع کننده نباشد اعتراض می کنم
زهرا شجاعی، کاندیدا انتخابات ریاست جمهوری در پاسخ به این سوال که در صورت رد صالحیت 
واکنش شما چه خواهد بود، گفت: قطعا در برابر رد صالحیت توضیح می خواهیم و شورای نگهبان 
باید بگوید با اســتناد به کدام بند این رد صالحیت را انجام داده است. »شجاعی« ادامه داد: اگر 
شورای نگهبان بررسی دقیق و کافی را در مورد ســوابق کاری، تخصص و تجربه ام به دست آورد 

قطعا می تواند صالحیت بنده را احراز کند.

سیاستکافه سیاست

انتخابات 1400؛ اصول گرایان و اصالح طلبان چه خواهند کرد؟

وقتی پیش بینی سخت می شود

توطئه اسراییل برای ترور فرمانده نظامی حماس
رسانه های اسراییلی بامداد چهارشنبه گزارش دادند که اســراییل دوبار در هفته های گذشته اقدام 

به ترور »محمد ضیف« فرمانده نظامی حماس کرده که هر دوبار آن به شکست انجامیده است.
به گزارش شــبکه خبری »الجزیره« قطر، روزنامه یدیعوت آحارانوت چاپ سرزمین های اشغالی 
در همین ارتباط اعالم کرد، بر اساس ســخنان »ایلی کوهن« وزیر اطالعات اسراییل، »اسماعیل 
هنیه« رییس دفتر سیاسی حماس و یحیی سنوار، رییس دفتر این گروه در غزه، در فهرست ترور 

اسراییل قرار دارند.
موشک های مقاومت همه معادالت رژیم صهیونیستی را به هم ریخته است و این رژیم تنها چاره کار 
خود را دست زدن به اقدامات ضد بشری همچون بمباران مناطق مسکونی، ترور رهبران فلسطینی 

و اخیرا قطعی برق ساکنان غزه می داند.

پیشنهاد مصر برای آتش بس در فلسطین
رســانه های صهیونیســتی گــزارش داده اند مصر پیشــنهادی بــرای برقــراری آتش بس میان 

صهیونیست ها و گروه های مقاومت ارائه کرده است.
گزارش های اولیه حاکی است در این طرح پیشنهاد شــده آتش بس از صبح امروز به اجرا درآید. 
کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی مدعی شده حماس با این طرح موافقت کرده است. »بنیامین 
نتانیاهو«، نخست وزیر رژیم صهیونیستی و »بنی گانتز«، وزیر جنگ این رژیم گفته اند که عملیات ها 

در غزه ادامه خواهد یافت.
خبرگزاری آناتولی هم به نقل از منابع آگاه غربی مدعی شــد نخست وزیر رژیم صهیونیستی برای 

پایان دادن به عملیات نظامی در نوار غزه از واشنگتن چند روز زمان خواسته است.

تشکر خالصانه »گانتس« از آمریکا
وزیر جنگ رژیم صهیونیستی از دولت آمریکا به دلیل ناکام گذاشتن شورای امنیت و اجازه ندادن 

به انتقاد از این رژیم در شورا تشکر کرد.
به گزارش سایت شبکه الجزیره، بنی گانتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در توئیتر نوشت: از دولت 
آمریکا به خصوص لوید آســتین، وزیر دفاع که این هفته با او صحبت کردم، تشکر خالصانه دارم.

پیش تر آمریکا برای سومین بار مانع صدور بیانیه مشترک شورای امنیت شده بود که در آن بر توقف 
درگیری بین فلسطینی ها و اسراییلی ها تاکید شده بود.

پشت درهای بسته شورای امنیت جلساتی را برای بررسی پیش نویس بیانیه  چین، تونس و نروژ 
در روزهای دوشنبه، چهارشنبه و هفته گذشته برگزار کرد که حمایت ۱۴ عضو از مجموع ۱۵ عضو شورا 

را در بر داشت؛ اما آمریکا مانع تصویب آن شد.

آمریکا اظهارات »اردوغان« را محکوم کرد
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت، ایاالت متحده  قویا اظهارات اخیر رییس جمهوری ترکیه درباره 

یهودی ها را به عنوان »یهودی ستیزی« محکوم کرد.
به نقل از خبرگزاری رویترز، ند پرایس، ســخنگوی وزارت خارجه آمریــکا در بیانیه ای گفت: ما از 
رجب طیب اردوغان، رییس جمهوری ترکیه و دیگر رهبران ترکیه ای می خواهیم تا از بیان اظهارات 
آتش افروزانه که می تواند بیشتر موجب تحریک خشونت شود، اجتناب کنند. لحن یهودی ستیزی 

در هیچ کجا هیچ جایگاهی ندارد.
با این حال این سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دقیقا اشــاره نکرد که کدام یک از اظهارات اردوغان 
از دید ایاالت متحده »یهودســتیزی« بوده اســت. وزارت خارجه آمریکا به تمــاس رویترز برای 

شفاف سازی در این رابطه پاسخی نداد.

خبر روز

نماینده مردم تهران در مجلس:

لغو گام به گام تحریم ها 
قبول نیست

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی 
گفت: راســتی آزمایی در کوتاه مدت شــدنی 
نیســت و آمریکا باید تضمیــن دهد که همه 
تحریم های ایران را لغو می کند.حجت االسالم 
ســید محمود نبویان اظهار کــرد: نمایندگان 
مجلس در دفاع از حقوق ملــت ایران، قانون 
اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها را به تصویب 
رساندند که بر اساس آن باید تحریم هایی که 
علیه ملت ایران وضع شده است، به طور کامل 
و یکجا برداشته شــود و بر این موضوع مصر 
هســتیم.وی بیان کرد: تحریم ها باید یکجا 
برداشــته شــود نه اینکه امروز آمریکایی ها 
یکی از تحریم های ما را لغــو کنند و چند ماه 
بعد آن هم اگر تمایل داشتند، تحریم دیگری 
را بردارند.نماینــده مردم تهــران در مجلس 
شورای اسالمی تصریح کرد: بر اساس مصوبه 
مجلس شــورای اســالمی قرار بود که پنجم 
اسفند ماه ۹۹ کل تحریم ها برداشته شود؛ اما 
دولتمردانی چون روحانی، ظریف و صالحی 
مذاکره ای را انجام دادند و سه ماه دیگر موعد 
لغو تحریم ها را تمدید کردند و ما از این موضوع 
گله مند هستیم.نایب رییس کمیسیون اصل 
۹۰ مجلس شــورای اســالمی اظهار داشت: 
افرادی چون ظریف و روحانــی به دنبال لغو 
تحریم ها به صورت گام به گام هســتند که به 
معنای آن است که آمریکایی ها در حال حاضر 
یکی از تحریم های ما را بردارند و چند هفته و 
یا چند ماه بعد، یکی دیگر از تحریم های ما را 
لغو کنند. سوال ما از رییس جمهور و وزیر امور 
خارجه آن است که چرا اصرار دارند تحریم های 

ایران به صورت کامل و یکجا برداشته نشود؟
نایب رییس کمیســیون اصــل ۹۰ مجلس 
شورای اسالمی ادامه داد: جای تاسف است 
که رییس جمهور و وزیــر امور خارجه به دنبال 
لغو کامل تحریم ها نیستند و طرح گام به گام 
برای لغو تحریم ها را مطرح می کنند. از سوی 
دیگر سوال ما از آنان این است که چه عجله ای 
برای مذاکرات دارند؟ آیا بــه دلیل انتخابات 

عجله می کنند؟ 

اخبار

یک شاهزاده سعودی که از طریق کالب هاوس در یک 
نشست شرکت کرده بود خاطرنشان کرد: درخصوص 
روابط با ایران برخی رویکردهای بین المللی درحال 
تغییر خواهد بود زیرا آمریکا آماده بازگشت به برجام 

است.
یکی از شــاهزادگان ســعودی بازگشــت احتمالی 
واشــنگتن به برجــام را دلیل تغییر لحــن ولیعهد 

عربستان نسبت به ایران می داند.
به نقل از خبرگزاری ناس، عبدالرحمن بن مساعد، 
شاهزاده سعودی می گوید که برخی متغیرهای بین 
المللی باعث تغییر لحن محمد بن سلمان نسبت به 

جمهوری اسالمی ایران شده است.
این شاهزاده سعودی که از طریق کالب هاوس در یک 
نشست شرکت کرده بود خاطرنشان کرد: درخصوص 
روابط با ایران برخی رویکردهای بین المللی درحال 
تغییر است زیرا آمریکا آماده بازگشت به برجام است.

عبدالرحمن بن مساعد در ادامه گفت: برخی درمورد 
دلیل تغییر لحن محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان 
در رابطه با ایران ســوال می کنند، دلیل تغییر لحن 
محمد بن سلمان نزدیک شــدن زمان بازگشت به 
برجام  است زیرا عربستان تالش می کند که در این 
توافق حضور داشته باشد و سناریوی توافق قبلی که 

در سال ۲۰۱۵ امضا شد تکرار نشود؛ توافقی که میان 
ایران و جامعه بین المللی بدون مشارکت کشورهای 

منطقه انجام شد.
وی همچنین تاکید کــرد که هر اتفاقــی رخ بدهد 
عربســتان حامی مسئله فلســطین خواهد ماند و 

موضع خود را تغییر نخواهد داد.

دلیل تغییر لحن بن سلمان نسبت به ایران از زبان شاهزاده سعودی؛

ترس از احیای برجام!

وز عکس ر

آتش زدن 
پرچم اسراییل 

در پاکستان
تظاهــرات گســترده در 
کســتان  پا »پیشــاور« 
به منظور اعالم همبستگی 

با فلسطین برگزار شد.

فعال سیاسی:

شاید »رییسی« هم کنار رود
یک فعال سیاسی اصولگرا در گفت وگو با نامه نیوز درباره خبر عدم کنارگیری سعید جلیلی با هدف کمک به سیدابراهیم رییسی گفت: بین نامزدهای انقالبی هماهنگی، 
همپوشانی، انسجام و وحدت وجود دارد و هر تصمیمی گرفته شود قطعا با هماهنگی خواهد بود. در جریان پروسه انتخابات ممکن است مسائل و مشکالتی پیش 
بیاید، بر این اساس شاید صالح باشد یا خود آقای دکتر جلیلی مصلحت بداند تا آخر بماند. این امکان هم وجود دارد که او جایی الزم ببیند نیازی به ادامه راه نیست 
در این صورت آنچه صالح بداند عمل می کند.سیدحسین نقوی حسینی درباره گره خوردن ماندن یا نماندن سعید جلیلی به ماندن یا نماندن اسحاق جهانگیری در 
صحنه انتخابات اظهار کرد: این مسئله هم جزو بررسی و تحلیل موضوعات است. نیروهای انقالب با توجه به بازی طرف مقابل، بازی خواهند کرد. قطعا حرکت هایی 

انجام می دهند تا برنامه های جناح مقابل را خنثی کنند.
وی ادامه داد: اگر در دوران تبلیغات و مناظره های انتخابات ریاست جمهوری الزم باشد آقای جلیلی کنار آقای رییسی بماند و ادامه دهد، حتما خواهد ماند و اگر الزم 
شد او کنار برود، این اتفاق می افتد. البته امکان هم دارد برعکس شود یعنی شاید آقای رییسی کنار برود چون باالخره شرایط آینده را االن ما نمی دانیم. هر تصمیمی 

گرفته شود با هماهنگی خواهد بود.
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مدیرکل مدیریت بحران استانداری:

خاک اصفهان نباید به شهرهای دیگر برود
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: خاک اســتان اصفهان به  عنوان یک سرمایه 

است و نباید بار شود و به شهرهای دیگر برود و به آجر تبدیل شود.
منصور شیشه فروش با اشاره به اینکه اکنون کمتر از ۱۰۰ پرنده در مورد تاالب گاوخونی وجود دارد، 
اظهار داشت: در استان ۸ شهرستان آب  و هوای بیابانی دارند و مناطق جنوب و غرب آب  و هوای 

نیمه مرطوب دارند.
وی با اشــاره به اینکه صنعت، معدن و تجارت با همــکاری منابع طبیعی و محیط زیســت باید 
این معادن را ســاماندهی کنند، گفت: خاک اســتان اصفهان به  عنوان ســرمایه اســت و نباید 
بار شــود و به شــهرهای دیگر برود و به آجر تبدیل شــود، معادن خاک های برداشــت  شده را 
همین طور رها می کنند که اثرات واحدهای کوره پزی، ســنگ بری در افزایــش کانون های گرد و 
 غبار مشهود اســت، این واحدها موظف  هستند نسبت به اصالح و بازســازی اراضی اقدام کنند.

شیشه فروش با اشاره به اینکه با خشک شــدن مزارع برخی سودجویان از این خاک ها استفاده 
می کنند و با وزش باد رها می شود، بیان کرد: زمستان و فروردین بارشی نداشتیم و با سرد شدن 

آب های اقیانوس آرام کل خاورمیانه تحت تاثیر آن قرارگرفته است.

معاون منابع طبیعی استان:

 طرح  های آبخیزداری اصفهان ۷50میلیون مترمکعب آب
 را استحصال می کند

معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان گفت:طرح  های آبخیزداری 
استان اصفهان ســاالنه افزون بر ۷۵۰ میلیون مترمکعب نزوالت آسمانی و سیالب را استحصال 
می کند.ابوطالب امینی اظهار کرد: بیشتر آب استحصالی میزان آب های زیرسطحی و سفره های 
زیرزمینی را افزایش می دهد که این امر در مباحث زیست محیطی و منابع طبیعی به خصوص در 

استانی که با کم آبی و کاهش شدید منابع مواجه است، بسیار اهمیت دارد.
وی ادامه داد: در صورت نبود اینگونه طرح ها میزان تخریب سیالب ها در مناطق مختلف به ویژه 
نواحی بیابانی به شدت بیشتر می شد و خسارات فراوانی را به روستاها، شهرها، محیط زیست و 
زمین های کشاورزی تحمیل می کرد.معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 
اصفهان اضافه کرد: به ازای هر هکتار عملیات آبخیزداری، کاهش فرســایش خاک به زیر ۹ تن، 
افزایش ۱۲۰ کیلوگرم علوفه و ذخیره نزوالت ۵۳۰ متر مکعب آب محقق می شــود.امینی با بیان 
اینکه عملیات آبخیزداری تاکنون در بیش از ۱.۸ میلیون هکتار از عرصه های طبیعی استان انجام 

شد، گفت: مطالعات تفصیلی نیز برای ۲.۵ میلیون هکتار از مساحت استان انجام گرفته است.

بهره برداری از طرح های اشتغال بنیاد برکت استان اصفهان
طرح های اشــتغال بنیاد برکت استان اصفهان در شهرک صنعتی رازی شــهرضا به بهره برداری 
رسید.مدیر  کل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( استان اصفهان گفت: در سال گذشته ۲۲۰ 
هزار اشتغال برکت ایجاد شد که تا پایان امسال این رقم به ۲۷۰ هزار اشتغال می رسد.تورج حاج 
رحیمیان افزود: بنیاد برکت کشــور طی  سال گذشــته در ۱۲۰ طرح صنعتی مشارکت داشت.وی 
گفت: تاکنون بیش از ۵۷۲ میلیارد تومان در استان ســرمایه گذاری و حدود ۴۷۰ میلیارد تومان 
در زمینه اقتصادی و توانمندسازی محرومان و بقیه در زمینه ساخت مدارس، مساجد و مسکن 
محرومان هزینه شده است.مدیر کل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( استان اصفهان افزود: 
فراهم کردن زمینه اشــتغال برای ۱۱ هزار نفر با ســرمایه گذاری ۵۷۰ میلیارد تومان از مهم ترین 

برنامه های امسال بنیاد برکت در استان اصفهان است.

خبر روز

رییس اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان:

 جریمه ای برای عدم ثبت  خانه در سامانه امالک ابالغ 
نشده است

رییس اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی اســتان اصفهان گفت: هنوز راجع 
به جریمه افرادی که ملک خود را در سامانه امالک و اسکان ثبت نکنند، چیزی از وزارتخانه ابالغ 
نشده است.حســن کحال زاده در رابطه با جریمه افرادی که ملک خود را در سامانه ثبت امالک 
ثبت نکنند، اظهار کرد: هنوز راجع به این جریمه چیزی از وزارتخانه ابالغ نشــده است.وی افزود: 
ســامانه امالک و مســتغالت نیز به صورت متمرکز از طریق وزارتخانه عمل می کند و استان ها به 
این سامانه دسترســی ندارند که بتوانند آمار و اطالعات استان را منتشر کنند و هیچ چیزی راجع 
به جریمه رسما ابالغ نشده است.شرایطی از جمله محدودیت تعویض پالک خودرو و عدم تعلق 
گرفتن دسته چک که برای افرادی که در این سامانه مشخصات ملک خود را ثبت نکرده اند، عنوان 
شده است، صحت نداشــته و هنوز به صورت رسمی ابالغ نشــده و در واقع شایعاتی است که در 

شبکه های اجتماعی منتشر شده است.
رییس اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرســازی استان اصفهان گفت: تنها چیزی 
که از روز اول آقای محمود زاده، معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی اعالم کرد، اختصاص داده 

نشدن کد یکتا بوده که کاربری آن نیز هنوز مشخص نیست.
 پیش از این خبری منتشر شده بود که بر اساس آن برای ثبت امالک، مالکان و مستاجران تا روز 
۱۹ خرداد زمان دارند و طبق این مصوبه اگر تا زمان اعالم شــده اطالعات ملک خود را ثبت نکنند 

مشمول جریمه می شوند.

بورس به مس هم رحم نکرد
رییس اتحادیه صنایع دستی اســتان اصفهان گفت: تنها راه حل مشکالت صنایع دستی نظارت 
وزارت صمت بر قیمت ها و مدیریت آن است.عباس شیردلی اظهار کرد: با وجود اینکه مس متعلق 
به ایران است و هنرمندان از آن تولید هنر می کنند قیمت بسیار باالیی دارد؛ متاسفانه مس را وارد 

بورس کردند و قیمت آن را بورس تعیین می کند.
وی افزود: در حال حاضر مس در کشور خودمان به نسبت سایر کشور ها گران تر خریداری می شود 
در حالی که اگر مس را با همین نرخ فعلی دالر وارد کشــور کنیم بسیار ارزان تر خواهد بود.رییس 
اتحادیه صنایع دســتی اســتان اصفهان ادامه داد: در حالی که قیمت دالر کاهش یافته، اما هر 

کیلوگرم مس باید به قیمت ۳۱۳ هزار تومان خرید و فروش شود.

از سهام عدالتی ها خبری نشد!
درحالی که قرار بود اعضای هیئت مدیره شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت توسط 
مشموالن هر استان انتخاب شود، گفته های مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق 

بهادار از عدم مشارکت مشموالن در مجامع در نوبت اول حکایت دارد. 
میثم فدایی ، درمورد آخرین وضعیت برگزاری مجامع الکترونیک شــرکت های اســتانی سهام 
عدالت، توضیح داد: به طور کلی ۳۱ استان در کشور وجود دارد که شرکت های استانی تهران و البرز 
هنوز از یکدیگر تفکیک نشده اند و شرکت استانی سهام عدالت استان سمنان نیز هنوز به عنوان 
نهاد مالی ثبت نشده ، بنابراین امکان برگزاری مجامع این سه استان وجود ندارد.وی ادامه داد: 
نوبت اول مجامع ۱۸ استان برگزار شده است. در مجمع عمومی به طور فوق العاده نوبت اول باید 
۵۰ درصد به اضافه یک حق رای در مجمع حضور داشته باشــند تا مجمع رسمیت پیدا کند؛ اما در 
مجامع هیچ کدام از این ۱۸ اســتان این اتفاق رخ نداده است. مجامع ۱۰ استان دیگر هم هنوز به 

دلیل حکم دادستانی برگزار نشده است.

کافه اقتصاد

اخبار

یک عضو کمیسیون اقتصادی 
مجلس:

طرح جهش تولید مسکن 
در حال بررسی است

یک عضو کمیســیون اقتصادی مجلس 
شــورای اســالمی گفت: طــرح جهش 
تولید مســکن در مجلس در حال بررسی 
اســت که در صورت تصویــب این طرح 
امکانات و تســهیالت خوبــی در اختیار 
مردم، پیمانکاران و انبوه سازان قرار داده 
می شود تا قیمت مســکن متعادل شود.

اصغر ســلیمی دربــاره اقدامات مجلس 
برای ساماندهی بازار مسکن، اظهار کرد: 
طرح اخذ مالیــات از خانه هــای خالی 
را مجلس تصویــب کرد و بــرای اجرا به 
دولت ابالغ شد و تا کنون مشخصات یک 
میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی به اداره 
مالیاتی کشــور برای اخذ مالیات ارسال 
شــده اســت که باید با نظارت درست از 
صاحبان این واحدها مالیات گرفته شود.

وی افزود: طرح جهش تولید مسکن در 
مجلس در حال بررسی است و مقدمات 
و مصوبــات مربوط بــه آن در حال انجام 
اســت که با تصویب نهایی بــرای اجرا به 
دولت ابــالغ می شــود. در ایــن صورت 
امکانات و تســهیالت خوبــی در اختیار 
مردم، پیمانکاران و انبوه سازان قرار داده 
می شــود که در نتیجه با ســاخت و ساز 
بیشتر قیمت مسکن نیز متعادل می شود 
و افراد بیشــتری می توانند صاحب خانه 

شوند.
نماینــده مــردم ســمیرم در مجلــس، 
گفت: متاســفانه قیمت مسکن به شکل 
بی رویه ای در حال افزایش است و نظارت 
کافی از ســوی دولت بر این بــازار وجود 
ندارد به طوری که بسیاری از مردم در نقاط 
پایین شــهر هم نمی توانند خانه بخرند و 
با پولی که زمانی می توانستند با آن خانه 
بخرند امروز باید این پــول را برای اجاره 
مسکن هزینه کنند. با این وضعیت ازدواج 
جوانان عقب می افتــد و مجلس به طور 
جدی برای حل مشــکل مسکن با دولت 

جدید همکاری خواهد کرد.

مقرر شــده به منظور مدیریت مصرف برق، جایگاه 
های سوخت CNG در ســاعات پیک ماه های تیر و 
مرداد دو ساعت تعطیل شوند که این موضوع نگرانی 
هایی را برای جایگاه های سوخت به وجود آورده؛ اما 
آنطور که سخنگوی صنعت برق اعالم کرده هیچ کدام 
از پمپ بنزین های کشور خاموش نخواهند شد و این 
طرح نیز در همه جایگاه های CNG اعمال نمی شود.

شرکت توانیر اعالم کرد که در راستای مدیریت انرژی 
در ایام گرم سال و پیشگیری از خاموشی مشترکان 

خانگی، بــا هماهنگی صورت گرفته با شــرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی ایران، جایگاه داران سوخت 
CNG در تیر و مرداد ماه سال جاری در ساعاتی از روز 
نســبت به قطع کامل برق از شبکه و تعطیلی جایگاه 
های CNG اقدام خواهند کرد. جایگاه داران سوخت 
CNG که در این طرح همــکاری الزم را انجام دهند 
از تشویق های طرح مدیریت بار برخوردار می شوند 
و برای اطالع شــهروندان نیز پیــش از آغاز طرح، از 
طریق رسانه های جمعی و نصب بنر در محل جایگاه 
ها اقدام خواهد شد.این طرح به منظور جلوگیری از 
تبعات احتمالی تعطیلی جایگاه های CNG و قطع 
برق ناخواسته اجرایی می شود و آنطور که مصطفی 
رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق کشور گفته این 

طرح تنها در جایگاه هایی کــه مجهز به دیزل ژنراتور 
باشند، اجرایی خواهد شــد.به گفته وی، بر اساس 
این طرح جایگاه های CNG در ساعت اوج مصرف از 
سیستم های خود استفاده می کنند و یا اگر در طرح 
های تشویقی مدیریت مصرف شرکت کنند، مشمول 
پاداش می شوند. اما هیچ برنامه خاموشی برای پمپ 
بنزین ها وجود ندارد.سخنگوی صنعت برق با تاکید 
بر اینکه این طرح تنها در جایگاه هایی که تفاهم نامه 
امضا کردند، اجرایی خواهد شد، گفت: جایگاه هایی 
که مدیریت مصرف را در دستور کار قرار می دهند، مورد 
تشویق ما قرار خواهند گرفت، این طرح تنها به منظور 
مدیریت مصرف برق اجرایی می شود و اقدامات الزم 

برای اجرای آن نیز در نظر گرفته شده است

پمپ بنزین ها خاموش نمی شوند

ضریب اشغال  هتل های  اصفهان 2 تا  5  درصد است 
رییس جامعه حرفه ای هتلداران اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر ضریب اشــغال هتل های اصفهان حدود ۲ تا ۵ درصد است، می گوید:»صنعت گردشگری 
در اصفهان ورشکسته شده است. بخش مهمی از اشتغال اســتان از بین رفته و جمعیت قابل توجهی از فعاالن این حوزه بیش از یک سال است که بیکار شده اند.  
فعاالن حوزه گردشگری استان، نیروهای متخصص و آموزش دیده ای بودند که حاال برای گذران زندگی جذب رشته های دیگر شده و برای همیشه از این صنعت 
خارج  شده اند. اینها خسارت هایی است که با عدد و رقم نمی توان بیان کرد. کریم بیگی، با اشاره به تاثیر زیاد سیاست بر گردشگری در کشور اظهار می دارد:»صنعت 
گردشگری در ایران با  خروج  آمریکا از برجام و مسائل سیاســی و بین المللی که بعد از آن شاهد بودیم هم ورشکست شــده بود و همه گیری کرونا در حقیقت 
تیر خالصی بود به  صنعت گردشگری.« به گفته بیگی، در طول یک سال گذشته و با شــیوع همه گیری کرونا، هتل های اصفهان حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد تعدیل نیرو 
داشته اند آن هم در حالی که فعاالن حوزه گردشگری، نیروهای متخصصی هستند که جایگزین کردن آنها نیازمند سال ها آموزش و صرف هزینه های فراوان است. 
اگر در خوش بینانه ترین حالت بپذیریم که هنوز حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد شاغالن در صنعت هتلداری مشغول به کار هستند؛ اما با اطمینان می توان گفت که صد درصد 

راهنمایان تور در اصفهان در طول یک سال گذشته بیکار شده اند.

وز عکس ر

 بزرگ ترین مزایده واگذاری معادن و پهنه های معدنی در اصفهان برگزار می شود؛  

چوب حراج به سرمایه های معدنی

در حالی که دولت و سازمان صمت طی سال  مرضیه محب رسول
های اخیر به شدت بر میزان بهره برداری و راه 
اندازی معادن و پهنه های معدنی در اســتان اصفهان به منظور استفاده از 
پتانسیل های اقتصادی و اشتغال زایی آن تاکید داشته است،  حاال رییس 
سازمان صنعت معدن و تجارت اســتان خبر برگزاری بزرگ ترین مزایده 
واگذاری پهنه های معدنی در استان اصفهان را رسانه ای کرده است؛ اتفاقی 
که اگر به درستی و با واگذاری به فعاالن واقعی اقتصادی رخ دهد، می تواند 
تاثیر زیادی بر افزایش درآمدها و فعالیت های اقتصادی استان در شاخه 
معادن داشته باشد. بر اساس آمار، اســتان اصفهان در حال حاضر ۸۵۳ 
معدن دارای پروانه بهره برداری، ۱۷۶ فقره پروانه اکتشاف و ۲۰ فقره گواهی 
نامه کشف دارد.از این تعداد معدن، سالیانه بالغ بر ۳۰ میلیون تن انواع مواد 
معدنی شامل معادن فلزی اعم از سنگ آهن، سرب، روی، مس، طالو... 
است و همچنین شامل انواع سنگ های ساختمانی مانند مرمریت، گرانیت، 
تراورتن و ... می شود.انواع معادن غیرفلزی در استان اصفهان شامل باریت، 
خاک صنعتی، مصالح ساختمانی استخراج و به بازار مصرف عرضه می شود 
و در حال حاضر بالغ بر ۹ هزار نفر در این بخش اشــتغال دارند و جمع کل 
ســرمایه گذاری دراین بخش بالغ بر ۸۷۰ میلیارد تومان است.در بخش 

صنایع معدنی اســتان اصفهان نیز بالغ بر دوهزار و۶۰۰ واحد در تولید انواع 
محصوالت فوالدی، فراوری مواد معدنی فلزی و غیرفلزی و همچنین تولید 
کاشی و سرامیک و مصالح ســاختمانی از قبیل شن، آجر و ماسه است. 
کارشناسان می گویند بخش بزرگی از پتانسیل های معدنی در مرکز ایران که 
استان اصفهان هم جزو آنها به حساب می آید همچنان مغفول مانده است. 
عالوه بر معادن واگذار شــده راکد که خود مانند یک غده سرطانی بخش 
معدن استان را به رکود برده است، عدم اکتشافات علمی و سرمایه گذاری 
در بخش معدن چالش بزرگی است که بخشی به دلیل بروکراسی پیچیده 

اداری و بخشی دیگر به دلیل عدم جذب سرمایه صورت می گیرد .
آنچه همواره محل اعتراض متقاضیان فعالیت در بخش معدن بوده، وجود 
رانت در واگذاری ها و اغلب بیرون ماندن فعــاالن اصلی از دایره مالکیت 
معادن است؛ اتفاقی که بر اساس اعالم ایرج موفق با برگزاری درست مزایده 
معدنی در اصفهــان اتفاق نخواهد افتاد . رییس ســازمان صنعت، معدن 
و تجارت استان اصفهان اعالم کرد: ســرمایه گذاران می توانند در سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد( به آدرس www.setadiran.ir از 
ساعت ۸ صبح روز شنبه اول خردادماه تا ساعت ۱۹ روز پنجشنبه سیزدهم 
خردادماه نسبت به ارائه قیمت اقدام کنند. وی افزود: زمان بازگشایی پاکت 

ها و اسناد مزایده در روز دوشــنبه هفدهم خردادماه رأس ساعت ۱۰ صبح 
در محل سازمان صمت خواهد بود. متقاضیان می بایست جهت شرکت در 
مزایده نسبت به ثبت نام در سامانه مذکور و تهیه گواهی امضای الکترونیکی 
)توکن( از دفاتر منتخب پیشــخوان دولت اقــدام و در مزایده به صورت 
الکترونیکی از درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت شرکت کنند. رییس 
سازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان اصفهان گفت: متقاضیان جهت 
کسب اطالعات بیشتر درخصوص این سامانه می توانند با شماره تماس 
۰۲۱-۴۱۹۳۴ پشتیبانی سامانه ستاد تماس بگیرند و صرفا جهت اطالع و 
مشاهده اطالعات مزایده از روز شنبه، اول خردادماه، به آدرس الکترونیکی 
www.esf.mimt.gov.ir سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 
مراجعه کنند. وی توضیح داد: متقاضیان می بایست تمامی مدارک مورد 
نیاز را با امضای دیجیتال و از طریق ســامانه ستاد بارگذاری و ارسال کنند. 
ضمنا نقشه محدوده های معدنی بر اساس کد کاداستر اعالم شده در مزایده 
در سامانه کاداستر کشور به نشانی  www.cadastre.mimt.gov.ir در 
قسمت نقشه قابل مشاهده است.موفق ادامه داد: تمام فرآیند بارگذاری 
مزایده به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه ستاد خو اهد بود و هیچ گونه 

مدرک فیزیکی توسط سازمان صمت گرفته نمی شود.

عالوه بر معادن واگذار شده راکد که خود مانند یک غده 
سرطانی بخش معدن استان را به رکود برده است، عدم 
کتشافات علمی و سرمایه گذاری در بخش معدن  ا
چالش بزرگی است که بخشی به دلیل بروکراسی پیچیده 
اداری و بخشی دیگر به دلیل عدم جذب سرمایه صورت 

می گیرد 

بهره برداری از یک گلخانه 
مکانیزه تولید صیفی جات

گلخانــه مکانیزه تولیــد صیفی جات با بیش 
از دو میلیارد و ۵۰۰ هــزار ریال هزینه در قالب 
طرح های اشتغال زایی و با حمایت فرمانداری 
کاشان تکمیل شد.در حال حاضر کاشان با ۳۰ 
هکتار، باالترین سطح زیر کشت محصوالت 
گلخانه ای را در بین شهرســتان های کویری 

استان اصفهان به خود اختصاص داده است.
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انجام مطالعات آبخیزداری در ۹۷ حوضه آبخیز چهارمحال 
رییس اداره مهندسی و مطالعات اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری گفت: 
ساالنه نیم میلیمتر از خاک مرغوب حوضه های آبخیز استان فرسوده می شود و پس از گذشت ۲ 

دهه یک سانتیمتر خاک مرغوب این حوزه ها از بین می رود.
 فرزاد رضازاده افزود: در چهارمحال و بختیاری با یک میلیون و ۶۴۵ هزار هکتار مساحت تاکنون در 
۹۷ حوضه آبخیز، مطالعات آبخیزداری انجام شــده است که این میزان ۴۳ درصد سطح استان را 
پوشش می دهد و شامل حوزه های است که بیشترین اولویت را در میزان فرسایش و رسوب دهی 

خاک دارد.
رضازاده اضافه کرد: براساس مطالعات انجام شده از سال ۱۳۷۰ تاکنون در خصوص میزان فرسایش 
و رســوب برآورد شــده با مدل های تجربی در طرح های مطالعات آبخیزداری که مبتنی بر اعمال 
مدل های برآورد فرسایش و رسوب و ارزش گذاری فاکتور های موثر در آن است، میزان فرسایش 

خاک در استان ۱۰ تا ۳۰ تن در هکتار در حوضه های آبخیز است.
وی با اشاره به اینکه فرسایش شامل کنده شــدن مواد از محل اصلی خود است، افزود: با توجه به 
اینکه حداقل برای تشکیل یک سانتمیتر خاک در مناطقی که مساعد تشکیل خاک است بین ۱۰۰ 
تا ۳۰۰ سال زمان نیاز است، امکان بازیابی خاک از دست رفته براثر فرسایش وجود ندارد و مقادیر 

زیادی از خاک حاصلخیز استان از دست می رود.

پیشنهاد32 هزار میلیارد ریال برای تامین آب آشامیدنی 
معاون وزیر کشور و رییس ســازمان مدیریت بحران ایران در آیین کلنگ زنی سالن چند منظوره و 
فضاهای جانبی شهر هفشجان شهرستان شــهرکرد تاکید کرد: بارندگی های کشور در سال زراعی 

جاری۵۲ درصد نسبت به سال قبل کمتر شده که نسبت به ۴۰ سال گذشته بی سابقه بوده است.
اســماعیل نجار افزود: در ســال جاری ۱۰ هزار میلیارد ریال از محل اعتبــارات تملک دارایی های 
سرمایه ای و ۲۰ هزار میلیارد ریال از محل تسهیالت برای جبران بخشی از خشکسالی های کشور تا 
پایان شهریورماه سال جاری درخواست شده است.نجار تصریح کرد: همچنین۲هزار میلیارد ریال 
کمک بالعوض و ۲۰ هزار میلیارد ریال برای خرید نهاده های دامی عشــایر کشور درخواست شده 
است.وی یادآور شد: با توجه به خشکسالی های اخیر وزیر جهاد کشاورزی موافقت کرده تا امور دام 

نسبت به خرید تضمینی یک میلیون رأس دام اقدام کند.
معاون وزیر کشور و رییس سازمان مدیریت بحران کشور اظهار داشــت: امسال پنج هزار میلیارد 
ریال از محل تبصره ۱۳ بودجه برای مهار روان آب های ایران اختصاص داده شــده که پاســخ گو و 
کافی نیست.نجار گفت: از ســوی سازمان مدیریت بحران کشور سال گذشــته ۱۰۰ میلیون دالر در 
بودجه برای خرید نردبان های بلند آتش نشانی ویژه ســاختمان های بلندمرتبه در شهرهای ایران 

اختصاص داده شد.

تعلیق عوامل سهل انگاری در تزریق واکسن در شهرکرد
رییس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: در پی اشــتباه و بی دقتی گروه تزریق واکسن )تیم 
واکسیناتور( شبکه بهداشت شهرستان شهرکرد مبنی بر تزریق مجدد واکسن کرونای نوبت اول به 
کادر درمان بیمارستان کاشانی شهرکرد که این نوبت را دریافت کرده بودند، مدیر و همه اعضای این 
گروه از کار تعلیق شــدند و پرونده آن ها به تخلفات اداری ارجاع شد. مجید شیرانی اظهارداشت: 
حدود دو هفته پیش ۹۰ دوز از واکسن های نوبت اول کرونا با سهل انگاری نیرو های شبکه بهداشت 
به نیرو های درمان بیمارستان آیت ا... کاشانی شهرکرد که پیش تر واکسن نوبت اول را دریافت کرده 
بودند، دوباره تزریق شد.رییس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد خاطرنشان کرد: خوشبختانه تزریق 
مجدد واکسن برای عوامل درمانی هیچ عارضه ای نداشته اســت و این ۹۰ نفر نوبت دوم دریافت 

واکسن را با تاخیر دریافت خواهند کرد.

بام ایراناخبار

امکان ماهی ریزی در مزارع شیالت سرخون اردل وجود ندارد

بوی نفت، با زندگی مردمان سرخون در منطقه میانکوه شهرستان اردل 
از سالیان گذشته عجین شده است، دل مردم سرخون از بی تدبیری ها 
در دهه های گذشته خون اســت، بارها حوادث متعددی در پی نشت 
نفت در این منطقه زندگی ساکنان را در معرض خطر قرار داده است، اما 

متاسفانه کسی صدای گالیه این مردم را نشنید.
به گفته استاندار، علت اصلی وقوع حادثه شکستگی لوله انتقال نفت 
مارون در منطقه سرخون رانش زمین و حرکت یک تکه سنگ بزرگ و 

سقوط آن روی لوله نفت بود.
نشت ناشــی از شکســتگی لوله انتقال نفت مارون در سرخون اردل 
موجب خســارات فراوان بــه محیط زیســت، منابع طبیعی، آب های 
سطحی و زیر زمینی، اراضی کشاورزی و حتی مزارع شیالت در پایین 

دست این منطقه شد.
متاسفانه طی سال های گذشــته به دلیل بی توجهی به این موضوع ، 
مزرعه پرورش ماهی، ۲۲۰ هکتــار زمین باغی و دو هزار و ۵۰۰ هکتار از 
زمین های کشاورزی منطقه ســرخون دچار خسارت ناشی از آلودگی 
نفتی شده که خســارات وارده به فعاالن شــیالتی افزون بر میلیاردها 

تومان برآورد می شود.
رییس سابق ســازمان جهاد کشــاورزی چهارمحال و بختیاری گفته 
اســت: افزون بر ۵۸ مزرعه پرورش ماهی در منطقه سرخون اردل، به 

دلیل نشــت نفت و آلودگی به تعطیلی کشیده شده که در این واحدها 
بیش از ۲۰۰ نفر مشغول به کار بودند که اکنون بیکار شده اند.

مدیرکل دامپزشــکی چهارمحال و بختیاری در این رابطه اظهار داشت 
: آلودگی نفتی موجود در منطقه ســرخون به حدی است که نمی توان 
مجوز ماهی ریزی در مزارع شــیالت منطقه صادر کرد. محمد اسدی 
افزود: آزمایش هــای متعــددی در دوره های زمانــی مختلف از آب 
چشــمه های منطقه نمونه برداری شــده و جواب تمامی آزمایش ها 
آلودگی نفتی را ثابت کرده است. وی ادامه داد: علت آالینده های نفتی 
نفوذ کرده در آب نه تنهــا از حادثه اخیر ترکیدگی لولــه نفت بوده بلکه 
ناشی از نشت نفت به مرور زمان طی سال های گذشته است. مدیرکل 
دامپزشــکی چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: تــا زمانی که نتیجه 
آزمایش ها حاکی از آلودگی نفتی در آب مورد استفاده مزارع شیالت 
باشد، مجوز ماهی ریزی و فعالیت به مردم منطقه داده نمی شود چرا 

که سالمت مردم به خطر می افتد.
بنا بر گفته مدیرکل شــیالت چهارمحال و بختیاری، نخستین آلودگی 
نفتی در مزارع شیالت منطقه سرخون از سال ۹۰ شروع شد. براساس 
برآورد در ســال ۹۰ بر اثر نشــت نفت از تلمبه خانه چهار میلیارد و ۵۲۰ 
میلیون ریال خســارت به چهــار مزرعه پرورش ماهی ســرخون این 
شهرســتان وارد شــد که ۴۵۰ هزار بچه ماهی بین ۱۵ تا۲۰ گرم و ۴۰۰ 

هزار تخم چشم زده از بین رفت.در سال ۹۵ نیز بر اثر ترکیدگی و نشت 
نفت ۱۴۸ تن ماهی در مسیر و بستر چشمه و رودخانه سرخون دلیل 
آلودگی به نفت خام از بین رفــت و فعالیت ۵۷ مزرعه پرورش ماهی 
سردآبی در مسیر و بستر چشمه و رودخانه سرخون شهرستان تعطیل 
شد.بنا بر اعالم اداره کل مدیریت بحران چهارمحال و بختیاری، وقوع 
حادثه و نشــت نفت در منطقه سرخون شهرســتان اردل از سال ۵۳ 
تاکنون هشت بار رخ داده است.در تازه ترین مورد آن روز یکشنبه ۲۳ 
آذر سال ۹۹ بر اثر شکستگی خط لوله نفت مارون به اصفهان در منطقه 
تلمبه خانه روســتای گندمکار رخ داد.این حادثه منجر به ورود نفت به 
رودخانه سرخون و اراضی اطراف آن به طول ۶ کیلومتر شده است که در 
پی آن برخی مناطق نیز به سبب پخش گاز ناشی از نفت رها شده، دچار 
آتش سوزی شد که با تالش نیروهای امدادی و آتش نشانی یک روز 

پس از این حادثه به طور کامل مهار شدند.
قرار گرفتن چهارمحال و بختیاری در مسیر خط انتقال نفت مارون به 
اصفهان، سال هاســت که مردم منطقه میانکوه به ویژه شهر سرخون 
وروســتاهای اطراف آن را با مشــکالتی روبه رو کرده اســت.بخش 
میانکوه از بخش های شهرستان اردل است که تا شهرکرد مرکز استان 
چهارمحال و بختیاری ۱۵۰ کیلومتر و تا اردل مرکز شهرستان ۸۰ کیلومتر 

فاصله دارد.

افزون بر ۵۸ مزرعه پرورش ماهی در منطقه سرخون 
اردل، به دلیل نشت نفت و آلودگی به تعطیلی کشیده 
شده که در این واحدها بیش از ۲۰۰ نفر مشغول به کار 

بودند که اکنون بیکار شده اند
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مفاد آراء
2/89 آگهی هیــات موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و 

ساختمانهای فاقد سندرسمی شهرستان گلپایگان
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سندرســمی شهرستان گلپایگان به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود در صورتي 
كه اشخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدیهي اســت در صورت 
انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد.
1- راي شماره 52- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي ایمان سلیماني 
فرزند ولي اله بشماره شناسنامه 1313 صادره از گلپایگان در ششدانگ مغازه 
به مساحت 31.07 مترمربع مجزي شده از  پالك 30فرعي از 3012اصلي  واقع 

در بخش1 محرز گردیده است.
2- رای شــماره  50 و 51 - تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي علي 
فراهاني فرزند عباسعلي بشماره شناسنامه 1210070774 صادره از گلپایگان 
درسه دانگ مشــاع و آقاي مهدي فراهاني فرزند عباسعلي بشماره شناسنامه 
1498 صادره از گلپایگان در سه دانگ مشــاع از ششدانگ یك باب مغازه به 
مســاحت 63.66 مترمربع مجزي شــده از  پالك1 فرعي از820 اصلي واقع 
در بخش یك خریداري از ورثه مالك رســمي آقاي عباسعلي فراهاني محرز 

گردیده است.
3- رای شــماره 53 - تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي محمد باقر 
توكلي فرزند علي بشــماره شناســنامه 236 صادره ازگلپایگان در ششدانگ 
ساختمان به مساحت 148.53 مترمربع مجزي شده از  پالك241 فرعي از1 

اصلي  واقع دربخش2محرز گردیده است.
4- راي شــماره 56- تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضي آقاي عبدالرضا 
ابوالقاسمي فرزند رضا بشماره شناســنامه 10 صادره ازگلپایگان در ششدانگ 
مغازه به مساحت 50.91 مترمربع مجزي شده از پالك 9 فرعي از 3631 اصلي 

واقع در بخش 1 محرز گردیده است.
5- رای شماره 48- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم زهرا محسنیان 
فرزند محمدرضا بشــماره شناســنامه 277 صادره ازگلپایگان  درششدانگ 
ساختمان به مساحت 178.80 مترمربع مجزي شده از پالك3945 اصلي  واقع 

در بخش1 محرز گردیده است.
6- راي شماره 122 - تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي محمدحسن 
كامراني فرزند علي بشــماره شناســنامه 6 صادره از خوانســار در ششدانگ 
ســاختمان  به مســاحت 213.13 مترمربــع مجزي شــده از پالك1846 
 اصلي واقع در بخش یــك  خریداري از مالك رســمي آقاي جــواد قائدي 

 محرز گردیده است.
7- راي شماره 123- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي  علي محمد 
زینلي فرزند مجتبي بشــماره شناســنامه 3 صادره از گلپایگان درششدانگ 
ساختمان  به مســاحت 354.73 مترمربع مجزي شده از پالك  2438 اصلي 

واقع در بخش1 محرز گردیده است.

8- راي شــماره 47 -  تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــي اداره 
آبفاي گلپایگان درششــدانگ ســاختمان بــه مســاحت 290.73 مترمربع 
مجــزي شــده از پــالك 628فرعــي از 33 اصلــي  واقــع در بخــش3 
 خریــداري از مالــك رســمي آقــاي محمــد حســین ذوالفقــاري محرز

 گردیده است.
9- راي شــماره125- تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــي آقاي 
مهدي نیکبخت فرزند حســین بشــماره شناســنامه 1210042932 صادره 
از گلپایــگان در ششــدانگ ســاختمان بــه مســاحت 369.86 مترمربــع 
 مجزي شــده از پــالك2 فرعــي از 4671اصلــي واقع دربخــش 1 محرز

 گردیده است.
10- رای شــماره120-  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي محسن 
شعیب فرزند محمدابراهیم بشماره شناسنامه 3 صادره از خوانسار در ششدانگ 
ساختمان   به مساحت 461.71 مترمربع مجزي شده از  پالك 242 فرعي از 

1870 اصلي  واقع در بخش1 محرز گردیده است.
11- رای شماره 124- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي  محمدعلي 
نوبخت فرزند ماشااله بشماره شناســنامه 1 صادره ازگلپایگان  در ششدانگ 
ساختمان به مساحت 314 مترمربع مجزي شده از پالك2 فرعي از11 اصلي 

واقع در بخش7 محرز گردیده است.
12- رای شــماره121-  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي غضنفر 
بزرگي فرزند محمد بشماره شناســنامه 282 صادره از گلپایگان در ششدانگ 
پاركینگ به مساحت 79.16 مترمربع مجزي شده از پالك  3526 اصلي  واقع 

در بخش1محرز گردیده است.
13- رای شــماره 126- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي محسن 
صالحي فرزند رضا بشماره شناسنامه 15856 صادره از گلپایگان در ششدانگ 
اعیان ساختمان به مساحت30.56 مترمربع مجزي شده از پالك4 اصلي واقع 

در بخش3محرز گردیده است.
14- رای شــماره 42-  تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــي آقاي 
بهمن شــفیعي گنجه فرزند ظهــراب بشــماره شناســنامه 195 صادره از 
خوانســاردر ششــدانگ ســاختمان به مســاحت 184.23 مترمربع مجزی 
 شــده از  پــالك فرعــي از 4202 اصلــي   واقــع در بخــش1 محــرز

 گردیده است. 
15- رای شــماره 136- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي دانشگاه ازاد 
اسالمي واحد گلپایگان ششدانگ ساختمان سالن و كارگاه ورزشی  به مساحت 
6328.56 مترمربع مجزی شــده از  پالك112 فرعــي از 45 اصلي   واقع در 

بخش3 محرز گردیده است. 
16- راي شــماره 54 و 55 -  تصرفــات مالکانه بالمعــارض متقاضي خانم 
فاطمه تهوري فرزند علي بشماره شناســنامه 404 صادره از گلپایگان در سه 
دانگ مشــاع و آقاي مهدي مرادي فرزند جواد بشماره شناسنامه 281 صادره 
از گلپایگان در سه دانگ مشاع از ششدانگ ســاختمان به مساحت 237.60 
مترمربع مجزي شــده از پالك  4184 اصلي  واقع دربخش1 محرز گردیده 

است.
17- راي شــماره 45- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي حســین 
صالحي فرزند خداداد بشــماره شناســنامه 1 صادره از الیگودرز درششدانگ 
ساختمان به مســاحت 101.56 مترمربع مجزي شــده از پالك4233 اصلي 

 واقــع در بخش 1 خریــداري از مالك رســمي خانــم منور عباســي محرز 
گردیده است.

18- رای شــماره49- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي محســن 
طارمي فرزند علي بشماره شناسنامه 1388 صادره از تهران در ششدانگ زمین 
مزروعي به مساحت 2210.06 مترمربع مجزي شده از پالك208 فرعي از9 
 اصلي واقع در بخش 2خریداري از مالك رسمي آقاي حبیب اله ابراهیمي محرز 

گردیده است.
تاریخ انتشار نوبت اول :1400/02/15
تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/02/30

م الف: 1128092 محمد سلمانی رئیس ثبت اسناد و امالك گلپایگان
فقدان سند مالکیت

 2/90 شــماره نامــه: 140085602015000749-1400/02/26 نظر به
 اینکه آقای منصور الوندی فرزند نجاتعلی به استناد 2 برگ استشهادیه محلی 
كه هویت و امضاء شــهود رسما گواهی شده، مدعی اســت كه سند مالکیت 
ششدانگ یکباب مغازه پالك 103 فرعی از 53- اصلی واقع در اشیان لنجان 
بخش 9 ثبت اصفهان كه در صفحه 223 دفتــر 57- امالك این اداره ذیل 
شماره 5496  به نام وی، ثبت و سند مالکیت به شماره چاپی 863508 صادر 
و تســلیم گردیده و معامله دیگری انجام نشــده و به علت جابجایی مفقود 
 شده اســت لذا چون نامبرده درخواست صدور ســند مالکیت المثنی نموده، 
طبق ماده 120 اصالحــی آئین نامه قانــون ثبت، مراتب آگهی می شــود 
 كه هر كس مدعــی انجام معامله نســبت به ملك موصوف یا وجود ســند 
مالکیت نزد خود می باشــد از تایخ انتشــار این آگهی تــا 10 روز پس از آن 
 به این اداره مراجعه و اعتراض خــود را كتبًا با مدارك مثبت تســلیم نماید
 و چنانچه ظرف مهلــت مقرر اعتراضی نرســد و یا در صــورت اعتراض، 
اصل ســند یا ســند معاملــه ارائــه نشــود، اداره ثبــت، المثنای ســند 
 مالکیــت را طبــق مقررات صــادر و بــه متقاضی تســلیم خواهــد كرد. 
م الف: 1136738 مصطفی شمســی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملك 

زرین شهر) لنجان (
ابالغ رای

 2/91 شــماره پرونــده : 97 /364 ش 8 ح  شــماره دادنامــه 572 –
24 / 9 / 97 درخصوص دادخواست پروانه كوهی افضل نشانی شاهین شهر 
ردانی پور بلوار توحید فرعی 12 پالك 90 بــه طرفیت خوانده عباس حاجی 
زاده نشانی بندرعباس شهرستان محله حاجی بركت به خواسته مطالبه مبلغ 
46000000 ریال به اســتناد دوفقره چك به عهده بانك صادرات به شماره 
312550 و 092310 بانك ملــت و مطالبه مطلق هزینه های دادرســی و 
 تاخیر و تادیه گردشکار خواهان دادخواســتی بخواسته فوق بطرفیت خوانده
 تقدیم داشته كه پس از ارجاع به این شــورا و ثبت به كالسه فوق و اجرای 
تشریفات قانونی در وقت مقررر حوزه به تصدی امضاء كنندگان ذیر تشکیل 
است و با توجه به محتویات پرونده پس از شور و تبادل نظر ختم رسیدگی را 
اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید  نظر باینکه خوانده عالرغم 
ابالغ قاننی و ضمایم آن در جلسه دادرسی حاضر نگردیده و دلیلی بر پرداخت 
 دین یا برائت ذمه خویش ارائه ننموده اســت شــورا پس از بررسی  پرونده و
 مســتندات ارائه شــده با عنایت به گواهی عدم پرداخت بانك محال علیه 
بــه شــماره تاریــخ 25 / 12 / 93  و 10 / 12 / 93 اســتصحاب بقای دین 

 اســتحقاق خواهان را بر مطالبه خواســته ثابت تشــخیص داده و مستند به
 ماده 198 و 515 و 519 و522 قانون آیین دادرســی مدنــی و مواد 313 و 
 314 ناظر به مــاده 249 قانون تجــارت و تبصره الحاقی به مــاده 2 قانون 
صدور چك و ماده واحده استفســاریه تبصره مذكور مصوب سال 77 مجمع 
تشخیص مصلحت نظام در خصوص خســارت دیر كرد حکم به محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ چهل و شــش میلیون ریال بابت اصل خواســته و 
پرداخت مبلغ یك میلیون و پانصد و هفتاد و پنج هزار ریال هزینه دادرســی 
و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چك ها به تاریخ 10 / 12 / 93 و 
25 / 12 / 93 لغایت زمان پرداخت بر اساس شاخص اعالمی از سوی بانك 
مركزی جمهوری اسالمی ایران كه حین اجرای حکم محاسبه خواهد شد . 
در حق خواهان صادر و اعالم می دارد  رای صادره غیابی بوده  ظرف بیست 
روز پس ازابالغ قابل واخواهی درهمین شــعبه وظــرف همین مدت قابل 
تجدیدنظر درمحاكم حقوقی دادگســتری شهرستان شاهین شهر می باشد. 
م الف: 1136953 حبیب اسالمیان  قاضی  شعبه هشتم حقوقی شورای 

حل اختالف  شاهین شهر 
ابالغ رای

2/92 شــماره پرونده : 99 / 370 شــماره دادنامه 4 – 16 / 1 / 1400تاریخ 
رسیدگی : 14 / 1 /1400 درخصوص دادخواست دعوی خواهان : عباسعلی 
 مختاری ف عزیزاله نشانی شاهین شــهر گز برخوار خ فردوسی خ جمهوری
 ك خرم پ 10 به طرفیت خوانده غالمرضا متقی ف عبدالرســول مجهول 
المکان به خواسته مطالبه مبلغ بیست میلیون ریال به استناد یك فقره چك 
به عهده بانك ملت به شــماره 14 / 281 446 / 1754 مورخ 15 /6 / 99 با 
احتساب خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی گردشکار خواهان دادخواستی 
 بخواســته فوق بطرفیت خوانــده تقدیم داشــته كه پس از ارجــاع به این
  شــورا و ثبت به كالســه فوق و اجرای تشــریفات قانونی در وقت مقررر 
حوزه به تصدی امضاء كنندگان ذیر تشــکیل اســت و با توجه به محتویات 
 پرونــده پس از شــور و تبادل نظــر ختم رســیدگی را اعالم و بشــرح زیر 
مبــادرت بــه صــدور رای می نمایــد نظــر بــه دادخواســت خواهان و 
مســتندات تقدیمی شــامل یك فقره چك و گواهی عــدم پرداخت بانك 
و عــدم دفاعیات و عدم ارایــه الیحه دفاعیــه و دلیل قانع كننــده خوانده 
 كــه همگــی حکایــت از اشــتغال ذمــه خوانــده نســبت بــه خواهان 
می نماید دعــوی خواهان را ثابت تشــخیص و مســتندا  به مــاده 198 و 
515 و 519 و522 قانــون آیین دادرســی مدنی و مــواد 313 و 310 ناظر 
بــه مــاده 249 قانــون تجــارت و مــاده 3 و 22 صــدور چــك مصوب 
 ســال و ماده 82 حکــم به محکومیــت خوانده بــه پرداخت مبلغ بیســت
 میلیون ریال بابت اصل خواســته و مبلغ یك میلیون و ســیصد و هشــتاد 
هزار ریال هزینــه دادرســی و پرداخت خســارت تاخیر تادیه بر اســاس 
شــاخص اعالمی از ســوی بانك مركزی با محاســبه دایره اجــرا ازتاریخ 
سررســید 15 / 6 / 99 لغایــت زمــان پرداخــت در حق خواهــان صادر و 
اعالم می دارد  رای صــادره غیابی بــوده  ظرف بیســت روز پس ازابالغ 
قابــل واخواهــی درهمین شــعبه وظرف همین مــدت قابــل تجدیدنظر 
 درمحاكــم حقوقی دادگســتری شهرســتان شــاهین شــهر می باشــد. 
م الف: 1136955 غالمرضا شــکوهی  قاضی شعبه ششم شورای حل 

اختالف شاهین شهر



مدارس غیر انتفاعی در حالی پول و هزینه باالیی برای 
آموزش از والدین می گیرند که نه کالس های استانداری 
برای دانش آموزان فراهم می کنند و نه حتی سرانه 
فضای تحصیلی برای آنها را در اختیارشان قرار می دهند 
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اجرای طرح زوج و فرد از ابتدای خرداد ماه در اصفهان
سخنگوی ستاد استانی مقابله با کرونا در اســتان اصفهان گفت: از ابتدای خرداد ماه مجددا قانون 
زوج و فرد اعمال می شود تا بخشی از ترافیک هسته مرکزی شهر کنترل شود.حجت ا... غالمی در 
خصوص تغییر فعالیت مترو در این کالن شهر تصریح کرد: فعالیت مترو از ساعت ۶ صبح تا ۱۰ شب 
ادامه دارد در حالی که قبال از ساعت ۶ صبح تا ۶ بعد از ظهر مترو فعالیت داشت.وی خاطرنشان کرد: 
تاکید بر اعمال قانون خودروهای متخلف از ساعت ۱۰ شــب تا ۳ صبح همچنان ادامه دارد.غالمی 
ادامه داد: در راستای حمایت از مردم مظلوم غزه، مراسم محدودی با مدت زمان و جمعیت محدود 
در میدان انقالب برگزار خواهد شد، این مراسم با رعایت دقیق دستورالعمل ها و فاصله گذاری های 

۴ متر با مسئولیت شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان برگزار می شود.

رییس دانشکده کامپیوتر دانشگاه اصفهان خبر داد:

تاسیس 4 آزمایشگاه اینترنت اشیا در دانشگاه اصفهان
رییس دانشکده کامپیوتر دانشــگاه اصفهان با بیان این که نقشه راه توســعه شبکه اینترنت اشیا 
تهیه شده است، گفت: در جهت توســعه امکانات دانشــکده کامپیوتر با کمک مسئوالن دانشگاه 
اصفهان توانستیم سرمایه گذاری خوبی انجام دهیم که به ایجاد چهار آزمایشگاه اینترنت اشیا در 
آینده نزدیک منجر خواهد شد.بهروز ترک الدانی، با تاکید بر این که بعضی مواقع در توسعه فناوری 
فرصت هایی پیش می آید تا میان برهایی ایجاد کنیم، گفت: همیشه الزم نیست راه دیگر کشورها را 
برویم. فراموش نکنیم دانش ایجاد جهش می کند.رییس دانشکده کامپیوتر دانشگاه اصفهان با 
تاکید بر این که اینترنت اشیا فرصت طالیی برای جبران عقب ماندگی هاست، خاطرنشان کرد: این 
شبکه فرصتی برای همگرا کردن طیف زیادی از تجربیات و تامین آسایش مردم است.ترک الدانی با 
اشاره به ظرفیت های استان اصفهان در زمینه توسعه صنعتی، ادامه داد: دانشگاه اصفهان بر اینترنت 
اشیا تمرکز کرده است که این اقدام می تواند به تولید علم و رفع نیازهای جامعه و ارتباط دانشگاه با 
صنعت منجر شود.وی ادامه داد: سر فصل های آموزشی دانشگاه را بر اساس ارتباط اینترنت اشیا و 
صنعت تدوین کرده ایم و در بعد پژوهشی تالش شده تا پژوهش ها را به پنج الیه کلی و هفت خوشه 

پژوهشی برای توسعه این شبکه تقسیم کنیم.

معاون توسعه و پیش بینی هواشناسی اصفهان خبر داد:

تشدید خشکسالی هیدرولوژیک بلندمدت در اصفهان
معاون توســعه و پیش بینی اداره کل هواشناســی اصفهان از تشدید خشکســالی هیدرولوژیک 
بلندمدت در استان خبر داد و گفت: برای مصارف مختلف آب اصفهان براساس شرایط خشکسالی 
و کم آبی برنامه ریزی شود.نوید حاجی بابایی با بیان اینکه زمان بارش های تاثیرگذار بر منابع آبی 
در یک سال زراعی از آبان ماه تا فروردین ماه است، اظهار داشت: بارندگی ها از ابتدای سال زراعی 
در فصول پاییز، زمســتان و بهار تاکنون خوب نبوده و بارش های اردیبهشت ماه نیز نیمه شمالی و 
شرقی اصفهان را در برگرفت که به صورت رگباری و محلی بود و تاثیر بسزایی بر حوضه آبریز زاینده 
رود نداشته است.وی با اشاره به اینکه امسال وضعیت خشکسالی سال های گذشته، تشدید شده 
است، افزود: در ماه های اخیر بارندگی قابل توجهی در سرچشمه های زاینده رود رخ نداده و میانگین 
بارشی های تاکنون در کوهرنگ ۸۱۳ میلی متر اســت در حالی که مدت مشابه سال قبل یک هزار 
و ۱۶۹ میلی متر و بلند مدت یک هزار و ۳۴۷ میلی متر بوده که از این رو سرچشمه های زاینده رود 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۰ درصد و نسبت به بلند مدت ۴۰ درصد کاهش بارندگی دارد.
حاجی بابایی ابراز داشت: بارش های سه ماه آینده نیز به طور عمده رگباری و محلی، در نیمه شمالی 
استان خواهد بود که بر حوضه زاینده رود و منابع آبی استان تاثیر نخواهد داشت و مانند بارندگی های 
اردیبهشت ماه در ساعات عصر و شب رخ می دهد و با توجه به اینکه بارش های ناگهانی و محلی، 

منطقه وسیعی را پوشش نمی دهند به لحاظ حوادث جوی می تواند خطر ساز باشد.

 تعیین شهریه مدارس غیر دولتی اصفهان به جای برنامه های آموزشی بر اساس قیمت اجاره بهای ملک و محل مدرسه تعیین می شود؛

آموزش به نرخ روز!

در حالی که اغلب مــدارس غیر انتفاعی  پریسا سعادت
ثبت نام هــای خود را برای ســال آینده 
انجام داده اند مســئوالن آموزش و پــرورش اعالم کــرده اند هنوز 
دستورالعمل تعیین شهریه ابالغ نشــده و ثبت نام ها فعال بر اساس 
توافق میان والدین و مدیران مدارس صورت می گیرد؛ توافقی که البته 
تنها به تعیین میزان پیش پرداخت از ســوی مدیــران و پرداخت آن 
توسط خانواده ها خالصه می شود. در سراسر شهر اصفهان تقریبا نمی 
توان دو مدرسه غیر انتفاعی را پیدا کرد که شهریه های یکسانی داشته 
باشند. مدارس مناطق باالی شهر معموال لیستی بلند باال از انواع کالس 
های تفریحی ورزشی و آموزشی ارائه داده اند که بر اساس آن گاهی تا 
دو برابر اغلب مدارس شــهریه ها را باالتر اعالم کــرده اند. در مناطق 
متوسط و پایین شهر هم معموال مدارس غیر انتفاعی اسم چند کالس 
را در برنامه خود گنجانده اند و از این طریق به اسم فوق برنامه شهریه 
ای مازاد بر اعالم رسمی دریافت می کنند . مسئله جالب توجه اما این 
است که بر خالف باور عمومی خانواده ها میزان شهریه را نه خدمات و 
کالس های فــوق برنامه مــدارس بلکه مــکان و مولفه هــای اداره 
اقتصادی نهادهای آموزشــی تعیین می کند، یعنــی اگر خانواده ای 

فرزندش را در یکی از خیابان های گران شهر ثبت نام کند جدای از هر 
نوع خدمات آموزشی باید به نوعی هزینه اجاره بهای پرداختی مدرسه 
را هم بپردازد! رییس مدارس و مراکــز غیردولتی آموزش و پرورش 
استان اصفهان گفته اســت: در مدارس غیر دولتی شهریه مصوب در 
زمان ثبت نام اخذ می شود که مبلغ علی الحساب آن بستگی به تفاهم 
بین موسسان و اولیا دارد؛ اما مالک ما شهریه مصوب است و شهریه 
مصوب تا این ساعت ابالغ نشده است، اما ابالغی شده که خانواده ها 
می توانند مبلغ شــهریه مدارس را در زمان پیش ثبت نام بین خود و 
موسسان مدارس به صورت علی الحساب توافق و تعیین کنند و قرار 
مالی را بعد از ابالغ به مدارس بر اساس شهریه ابالغی سال تحصیلی 
بگذارند.وی افزود: پارامترهای تعیین شــهریه در مدارس غیردولتی 
متفاوت اســت ممکن اســت در برخی ۳۰ درصد یا برخی ۲۰ درصد 
افزایش یابد و شــهریه همه مدارس به یک اندازه افزایش نمی یابد. 
آیتم های تعیین شــهریه بر اســاس قیمت اجاره بهای ملک و محل 
مدرسه و تعداد کارکنان مدارس تعیین می شود و این موارد پارامترهای 
اصلی تعیین شهریه اســت.رییس اداره مدارس و مراکز غیردولتی و 
مشارکت های مردمی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: 

بحث جابه جایی معنای قانونی ندارد، امسال که کارنامه را مدرسه صادر 
کرد، تغییر در پایه تحصیلی به صورت سیســتمی است و بعد از اینکه 
کارنامه صادر شد سامانه ای داریم که به صورت اتوماتیک دانش آموز 

به پایه باالتر می رود برای اینکه بتواند کتب سال بعد را ثبت نام کند. 
همین مالک های تعیین شــهریه اســت که گاهی مدارس با چند ده 
میلیون شهریه کالس های خود را در اتاق های کوچک و غیر استاندارد 
برگزار می کنند و اغلب والدین فکر می کنند هزینه های پرداخت شده 
برای آموزش ها و سطح علمی مدارس پرداخت می شود؛ اما در واقع 
این زیر ساخت ها و فضای مدارس است که باید تعیین کننده شهریه 
ها باشــد. مدارس غیر انتفاعــی در حالی پول و هزینــه باالیی برای 
آموزش از والدین می گیرند که نه کالس های استانداری برای دانش 
آموزان فراهم می کنند و نه حتی ســرانه فضای تحصیلی برای آنها را 
در اختیارشــان قرار می دهند .مدارس تنــگ و کوچک که یک حیاط 
مناسب هم ندارد و عموما در امالک استیجاری قدیمی تاسیس شده 
اند؛ مدارسی که هر روز به شکاف آموزشی دامن می زنند و خانواده ها 
برای عقب نماندن فرزندان شان ناچار به پرداخت هزینه های اداره این 

مکان های آموزشی هستند.

با مسئولان جامعه

مدیرعامل سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی 
شهرداری اصفهان با اشــاره به کاهش پنج درصدی 
مزاحمت های تلفنی در سال گذشته، آمار مزاحمت ها 
را همچنان زیاد دانست و گفت: روزانه حدود دو هزار 
تا دو هزار و ۵۰۰ تماس داریــم، درحالی که میانگین 
عملیات های امدادرســانی در روز ۶۰ مورد اســت.

محسن گالبی با اشاره به اینکه برخی از تماس های 

تلفنی شــهروندان برای گرفتن مشــاوره است، اما 
عمده تماس ها مزاحمت تلفنی است، اظهار کرد: ما 
در هر صورت اعتماد کرده و نیــرو اعزام می کنیم، اما 
درخواست داریم رســانه ها در این زمینه آگاه سازی 
و فرهنگ ســازی کنند تا کمتر شاهد مزاحمت های 
تلفنی باشیم.وی با اشاره به کاهش ۳۰ ثانیه ای زمان 
حضور نیروهای آتش نشانی اصفهان در محل حادثه، 
گفت: زمان رســیدن به محل حادثه از چهار دقیقه و 
۲۴ ثانیه به ســه دقیقه و ۵۳ ثانیه رسیده است، اما 
مشکل اساسی و عمده ما آدرس دهی است که اگر 
دقیق باشد در کوتاه ترین زمان ممکن می توانیم در 
محل حاضر شویم.مدیرعامل سازمان آتش نشانی 

و خدمات ایمنی شــهرداری اصفهان یکــی دیگر از 
معضالت این ســازمان را فرهنگ ایمنی برشمرد و 
افــزود: اگرچه فرهنگ ایمنی در شــهر اصفهان طی 
چند سال اخیر رشد خوبی داشــته و شاهد این ادعا 
کاهش حریق و حوادث است، اما از شهروندان می 
خواهیم نسبت به ایمنی فضای زندگی و کسب و کار 
خود حساسیت بیشتری داشته باشند و بدانند رعایت 
موارد ایمنی برای حفظ جان و مال آنهاســت.وی با 
اشاره به نجات جان چهار هزار نفر در سال ۹۹، گفت: هر 
روز به طور متوسط ۶۰ عملیات امداد رسانی انجام می 
دهیم و نیروهای آتش نشانی نه تنها به امداد انسان 

ها که به امداد درختان، گیاهان و حیوانات می روند. 

معضلی به نام مزاحم تلفنی برای آتش نشانی اصفهان

تجمع طالب 
در محکومیت 

جنایت های رژیم 
صهیونیستی

طــالب و روحانیون مدرســه 
صدر بازار اصفهان طی تجمعی 
در مدرســه صدر بازار اصفهان 
جنایات رژیم صهیونیستی را 

محکوم کردند.

خاموشی مزرعه استخراج ارز دیجیتال قاچاق
جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان از انهدام یک مزرعه استخراج ارز دیجیتال و کشف ۷۳ 
دستگاه ماینر، ۱۲ کارت گرافیک و یک موتورســیکلت قاچاق به ارزش ۱۶ میلیارد ریال خبر داد.

سرهنگ محمدرضا هاشمی فر بیان داشت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی اصفهان از ایجاد یک 
مزرعه استخراج ارز دیجیتال توسط فردی در یک کارگاه مطلع و وارد عمل شدند.وی افزود: پس 
از انجام هماهنگی های الزم یک گروه از ماموران به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از آنجا ۷۳ 
دستگاه ماینر حین استخراج ارز دیجیتال، ۱۲ کارت گرافیک و یک موتورسیکلت ۱۳۰۰ سی سی 
قاچاق را کشف کردند.جانشــین فرمانده انتظامی استان اصفهان ادامه داد: ارزش دستگاه های 
کشف شده توسط کارشناســان مربوطه ۱۶ میلیارد ریال اعالم شده است. سرهنگ هاشمی فر با 
اشاره به دستگیری یک نفر در ارتباط با این پرونده و تحویل او به مراجع قضایی خاطر نشان کرد: 
افرادی هستند که برای منفعت و سود بیشــتر خود انرژی برق را با نصب و راه اندازی ماینرهای 
قاچاق هدر می دهند که این افراد بــا برخورد قاطع و قانونی پلیس روبه رو می شــوند و نیروی 

انتظامی در این خصوص نیازمند گزارش های مردمی و تعامل با پلیس است.

محموله مواد افیونی در سواری سمند
جانشین فرمانده انتظامی اســتان از کشــف محموله ۱۳۰ کیلویی مواد افیونی از نوع حشیش 
و تریاک در عملیات ویژه ماموران یگان تــکاوری این فرماندهی خبر داد.ســرهنگ محمدرضا 
هاشمی فر بیان داشــت: ماموران واحد رزمی یگان تکاوری فرماندهی انتظامی استان اصفهان 
حین گشــت زنی در رصد هوشــمندانه منطقه بیابانی اطراف یکی از محورهای مواصالتی استان 
به عبور یک دستگاه خودروی سواری ســمند مشکوک و به آن دســتور توقف دادند.وی با بیان 
اینکه راننده خودرو با مشاهده ماموران به ســرعت به راه خود ادامه داد، افزود: بالفاصله ماموران 
به تعقیب خودرو پرداخته و در یک اقدام ضربتی آن را متوقف کرده و در بازرســی صورت گرفته 
محموله ۱۳۰ کیلویی مواد افیونی شــامل ۱۲۰ کیلو حشــیش و ۱۰ کیلو تریاک را از صندوق عقب 

خودرو کشف کردند.
جانشین فرمانده انتظامی استان با اشــاره به دســتگیری راننده خودرو و تحویل وی به مرجع 
قضایی، خاطر نشان کرد: متهم این محموله را از کشورهای شــرقی با استفاده از راه های فرعی 
و بیابانی قاچاق کرده و قصد انتقال آن به مرکز کشــور را داشته که با هوشیاری و تیزهوشی باالی 

ماموران در انجام نقشه خود ناکام ماند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی اصفهان خبر داد:

3 کامیون همزمان واژگون شدند! 
سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان از وقوع حادثه ترافیکی عجیب 
و واژگون شــدن همزمان ســه کامیون خبر داد.فرهاد کاوه آهنگران با اشــاره به حادثه ترافیکی 
شامگاه سه شنبه در اصفهان اظهار داشت: این حادثه ترافیکی ســاعت ۲۱ و ۳۸ دقیقه به ستاد 
فرماندهی عملیات آتش نشــانی اصفهان گزارش شده اســت.وی با بیان اینکه در این حادثه به 
طور عجیبی سه کامیون همزمان واژگون شدند، ابراز داشت: راننده یکی از کامیون ها در خودروی 

خود محبوس شده بود.
سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان با بیان اینکه این حادثه روبه 
روی شهرک صنعتی جی اتفاق افتاده است، تصریح کرد: نیرو های آتش نشانی از ایستگاه شماره 
۱۵ برای امدادرسانی به این حادثه اعزام شــدند.وی افزود: نیرو های آتش نشانی پس از ایمن 
سازی محیط و ریختن خاک روی گازوییل های کف خیابان راننده محبوس شده را نجات دادند.

کاوه آهنگران با بیان اینکه این حادثه منجر به ایجاد ترافیک سنگین در این منطقه شد، افزود: با 
رسیدن جرثقیل سنگین و بازگشایی مسیر این ترافیک نیز برطرف شد.

وز عکس ر

خبر روزاخبار

مسئول  پیشگیری  و کنترل 
بیماری های قلبی عروقی  و 
دیابت مرکز بهداشت اصفهان :

کووید 1۹؛ عامل 28 
درصدی مرگ و میر 
بیماران فشارخون 

مسئول  پیشگیری  و کنترل بیماری های 
قلبی عروقــی  و دیابت مرکز بهداشــت 
اصفهان، گفــت: در اصفهــان قریب به 
۲۸ درصد مــرگ و میر بیمــاران کووید 
۱۹ به  علت فشــار خون باال بوده و حدود 
۷۰ درصد مــرگ و میر این بیمــاران به 
علــت بیماری های زمینــه ای  غیرواگیر 
مانند قلبی و عروقی، فشار خون، دیابت 
و ســرطان گزارش شده اســت.رامش 
حســین خانی افزود: به علت شــرایط 
بحران کووید ۱۹ امسال توصیه می شود 
برای جلوگیری از شــیوع ایــن بیماری 
واگیردار به خصــوص در مناطق پرخطر 
از آموزش های مجازی بیشــتر استفاده 
شود و تاکید بر اندازه گیری فشار خون در 
منزل با رعایت شرایط الزم است.مسئول 
پیشگیری و کنترل بیماری های قلبی و 
عروقی و دیابت مرکز بهداشت اصفهان، 
تصریح کرد: در بحران کووید ۱۹ توصیه ها 
بر این است که بیمارانی که مبتال به فشار 
خون باال هستند در خانه بمانند، دورهمی 
نداشته باشــند و تا جایی که امکان دارد 
خود را در معرض خطر ابتال به کرونا قرار 
ندهند، از ســوی دیگر ایــن روند باعث 
شده که مراقبت فشار خون کاهش پیدا 
کند و کنترل نشــدن فشار خون های باال 

افزایش پیدا کند.
وی با تاکید بر این که از عوارض فشــار 
خون نارســایی کلیــه، نارســایی قلبی، 
اثر گــذاری روی بینایی و بــروز آلزایمر 
است، گفت: امسال جهان با چالش های 
پیچیده ای بــرای پیشــگیری و کنترل 
فشــار خون باال مواجه اســت و در اکثر 
مجموعه ها تالش های جامع و هماهنگ 
برای پیشگیری و کنترل فشار خون باال 

انجام نمی شود.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

افراد تحت تاثیر تبلیغات منفی فضای مجازی و کانال ها قرار نگیرند
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در خصوص عوارض واکسن های کرونا در افراد، اظهار می کند: عوارض در بین افراد مختلف با توجه به ویژگی های سنی 
و وضعیت بدنی و نوع واکسن بسیار متفاوت است، عوارض واکسن کرونا دامنه ای دارد که شدیدترین آن ممکن است با یک درد بدنی و تب مختصر همراه باشد 
متاسفانه تبلیغات روی واکسن های مختلف در کانال ها و شبکه های مجازی انجام می شود و افراد نباید تحت تاثیر این موارد قرار بگیرند. آرش نجیمی، تاکید 
می کند: با توجه به شرایط و شدت بیماری در حال حاضر همه واکسن هایی که به وسیله وزارت بهداشت تایید شدند و از طریق سیستم بهداشتی وارد کشور شده در 
حال تزریق به مردم کشور است، توصیه می شود افرادی که در نوبت دریافت واکسن کرونا هستند بر اساس اولویت بندی زمان سهمیه تزریق ، بدون درنگ زمانی 
و در اولین فرصت واکسن را تزریق کنند و یک روز از دست دادن زمان و تاخیر در تزریق واکسن می تواند حتی سبب ابتالی شدید به بیماری شود. به شهروندان 
توصیه می شود با توجه به تاثیر همه واکسن های موثری که در سطح جهانی تاثیر آنها ثابت شده است و بسیاری از کشورها از این واکسن ها استفاده می کنند بدون 
تردید نسبت به زدن واکسن اقدام کنند و تحت تاثیر تبلیغات منفی و سوءنیت ها در فضای مجازی قرار نگیرند.نجیمی در مورد این که در حال حاضر روی بحث 
قاچاق واکسن و ورود واکسن های تقلبی در جامعه زیاد صحبت می شود، تصریح می کند: واکسنی که در سیستم بهداشت و درمان در مراکز اعالم شده و تزریق 
می شود صد در صد واکسن های ایمن، اصلی و مورد تایید وزارت بهداشت است. از همه افراد هم می خواهیم خارج از چرخه سیستم مراکز بهداشتی کشور )مراکز 

تایید شده واکسن( برای زدن واکسن کرونا اقدام نکنند. باید شهروندان بر اساس گروه های اولویت بندی شده واکسن تزریق کنند.
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پنهان شدن ضعف فوتبال ایران در سازوکار فرار رو به جلو؛

 فراموشی؛ اصل خود انتقادی
  فرار از پاسخگویی در باره نتایج تیمی، در 

 سمیه مصور
حالی این روزهــا به حربه بســیاری از 
مربیان و مسئوالن فوتبال ایران تبدیل شده که این افراد خودانتقادی 

را به عنوان یک اصل اساسی به فراموشی سپردند.
 فرار از شکســت یا ایجاد یک جنگ روانی برای تحت تاثیر قرار دادن 
برخی از نتایج به راهبردی تبدیل شــده که توســط مربیان، مدیران و 
سرپرست های تیم ها به کار گرفته خواهد شد. در این راهبرد تقسیم کار 
و برنامه به گونه ای اســت که آنان تمام موفقیت های تیمی و انفرادی 
فوتبال را به خود نسبت داده و ناکامی را به سازمان یا شخصی غیر از 

مجموعه تیم حواله می دهند. 
این افراد با به کارگیری این حربه و ســوار شــدن بر موج رسانه ای و 
فضای مجازی، به دنبال فرار از پاسخگویی هستند؛پاسخگویی که به 
حلقه مفقوده فوتبال ایران تبدیل شــده و در شرایط سخت مسئوالن 

ورزشی ایران از آن عاجزند. 
اما چرا این موج در فوتبال ایران به اپیدمی تبدیل شــده و بسیاری از 
چهره های شناخته شده از آن اســتفاده خواهند کرد و رسانه ها نیز به 

آن دامن می زنند؟ 
آیا شــرایط فوتبال ایران به گونه ای اســت که همه علیــه یک یا چند 
شــخص خاص هســتند و داوران نیز برای قضاوت دیدار تیم خاص 
 یا فالن ســرمربی پیش زمینه ذهنــی مبنی بر باخــت آن تیم یا فرد

 را دارند؟ 
پاســخ ایــن پرســش را بایــد در البــه الی تمــام مصاحبــه ها و 
موضع گیری هــای فردی و تیمــی مربیان و مســئوالن فوتبال ایران 
جست وجو کرد. چرا کسی این روزها مسئولیت اشتباه خود را بر عهده 
نمی گیرد و سعی دارد مبرا از خطا باشــد؟یکی از مهم ترین دالل این 
کار اعتماد به نفس کاذبی است که مربیان و مســئوالن خود را تافته 

جدا بافته می دانند. 
آنان باور دارند اگر فالن متغیر در مســیر وی قرار نگرفته باشــد او در 
ادوار مختلف لیگ می توانســت به مانند مورینیو و گواردیوال عملکرد 
درخشانی در ســطح ایران و آسیا داشــته باشــد؛ اما آنان همچنان 
باور دارند که زمــان و مکان فوتبالــی آنــان را در دام تقدیر مدیریت 
 ایرانــی قــرار داده که این شــیوه از مدیریــت اجازه نخواهــد داد او

 موفقیت شود. 
راهبرد دشمن تراشــی بــه عنوان ســرعت گیری در مســیر موفقیت 
یک شــخص یا تیم، در حالی این روزها تبدیل به بهانه شــده که این 
مربی یا مســئول با غوغاســاالری و ابزار تکرار به دنبال آن اســت که 

پیش فرض های ذهنی خود را به عنوان یک واقعیت در جامعه فوتبالی 
رواج دهد.

 فارغ از اعتماد به نفس و مبرا دانســتن خود  از خطا، استراتژی حربه 
فرار از شکســت یکی دیگر از دالیل گســترش پدیده غوغاساالری در 
فوتبال ایران است. این افراد با ســاختن یک دشمن فرضی و سیبل 
کردن آن  به گونه ای رفتار خواهند کرد که خطایی متوجه آنان نباشد. 

انتقــاد از دیگــران در حالــی بــه کلیــدواژه طالیــی ایــن افــراد 
تبدیــل شــده کــه آنــان هیــچ گونــه خــود انتقــادی را نخواهند 
پذیرفــت و گاهی نیــز در برابــر انتقــاد برافروخته شــده و در برابر 
 رســانه هــا نیــز ادبیــات کامــال مغایــر بــا روح ورزش در پیش

 خواهند گرفت.
یکی از مهم ترین رمزهای موفقیت در فوتبال دفاع منســجم و بدون 
اشتباه تیمی و انفرادی است؛ اما مسئوالن و مربیان فوتبال ایران در 
زمان شکســت توجهی به ایرادات دفاع خود ندارند بلکه از مکانسیم 
دفاعی فرار به جلو برای خارج شــدن از زیر فشــار هواداران استفاده 
خواهند کرد. طبق نظریه زیگموند فروید در این شــیوه از رفتار فرد در 

زمان شکست به یک رفتار خوشــایند پناه خواهد برد تا وی را در برابر 
استرس و موضوع های تنش زا محافظت کند. به نظر می رسد در فوتبال 
ایران که بخش زیــادی از موفقیت آن به غوغاســاالری گره خورده، 
حربه ای خوشایندتر از هدف قراردادن مسئوالن ورزشی یا داور وجود 

نخواهد داشت.
پنــاه بــردن بــه مکانیســم دفاعــی فرار و ســوار شــدن بــر موج 
احساســی هــواداران شــاید در کوتــاه مــدت بتوانــد التیامــی 
بر ســنگینی شکســت فوتبالی باشــد؛ اما در بلند مــدت تبدیل به 
عینکــی از بدبینــی خواهد شــد که نــه تنهــا موجب می شــود تا 
شــیوه ای ســالم برخورد با مشــکالت و تعارضــات درون تیمی به 
فراموشــی ســپرده شــود بلکه یک بی اعتمادی در ســطح ورزش 
 ایــران ایجــاد خواهد کرد کــه در نهایت ممکن اســت بــه دوگانگی

 تبدیل شود.
 فراموشی مشکالت فوتبالی در سایه انتقاد از دیگران در حالی است 
که برخی از تیم ها بدون توجه به قدرت طرف مقابل و ضعف مجموعه 

خودی همچنان بر طبل مسئوالن رنگی خواهند کوبید.

محسن مسلمان:

 انصاف نیست حق سایپا پایمال شود
کاپیتان سایپا گفت: اوج قضاوت های نادرست در دیدار مقابل پیکان با گرفتن یک پنالتی عجیب 
و غریب به ضرر ما و تعویض ششم حریف صورت گرفت. محسن مسلمان درباره حواشی دیدار 
این تیم مقابل پیکان صحبت کرد. مسلمان درباره اتفاقات بازی  های اخیر سایپا گفت: به عنوان 
یک بازیکن از تیم خوش سابقه ســایپا که ید طوالیی در پرورش و معرفی بازیکنان آینده دار به 
فوتبال کشور دارد، از فدراسیون توقع دارم با رعایت عدالت، حق را به حقدار برساند.مسلمان ادامه 
داد:سایپا جدا با حضور پررنگ در لیگ برتر و فعالیت موثر در لیگ های پایه، همه ساله بازیکنان 
توانمندی را به فوتبال کشورمان معرفی می کند و واقعا به گردن آن حق دارد. انصاف نیست سایپا 
اینگونه با قضاوت های اشــتباه و ناداوری ها از کســب امتیاز غافل بماند و حقش پایمال شود.

هافبک تیم ســایپا ادامه داد: در بازی های اخیر هر بار یک اشتباه داوری باعث نتیجه نگرفتن ما 
شده است .

 اوج این قضاوت های نادرست در دیدار مقابل پیکان با گرفتن یک پنالتی عجیب و غریب به ضرر 
ما و تعویض ششم حریف صورت گرفت . مسلمان تصریح کرد: امیدواریم حضور بازیکن غیر مجاز 
در دیدار سایپا مقابل پیکان مورد بررســی دقیق قرار گیرد و با پیروی از قوانین بین المللی، مانند 
بازی 4 ماه قبل لیگ ایتالیا بین تیم های رم و اسپتزیا، نتیجه پیروزی بازی سایپا مقابل پیکان 

برای تیم ما ثبت شود تا عدالت محوری فوتبال مخدوش نشود.

دروازه بان تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان:

آرزویم رسیدن به پیراهن تیم ملی است
دروازه بان تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان در خصوص پیروزی تیمش برابر ماشین سازی تبریز 
گفت: بازی ســختی بود و کار ما گره خورده بود ولی خدا را شــکر که در لحظالت پایانی گل زدیم 
و 3 امتیاز مهم گرفتیم. ماشین ســازی در این بازی چند بازیکن خودش را در اختیار نداشــت و 
بازیکنان جانشــین که همگی جوان بودند، انگیزه زیادی داشــتند و با دوندگی زیادشان کار ما را 
سخت کردند. اگر ماشین ســازی چند غایب نداشــت کار ما راحت تر بود، به هر حال ما 3 امتیاز 
مهم این بازی را گرفتیم تا خودمــان را از منطقه خطر دور کنیم و بــرای بازی های بعدی آرامش 

بیشتری داشته باشیم.
فرهاد کرمانشاهی در خصوص عملکرد نفت مسجدسلیمان بعد از آمدن محمود فکری و گرفتن 
7 امتیاز در 3 بازی عنوان کرد: خدا را شــکر که با آمدن فکری شرایط تیم تغییر کرد و چند نتیجه 
خوب باعث شــد تا روحیه و انگیزه بازیکنان باالتر برود. ما حاال در هر بازی برای برد می جنگیم 
و هدف مان این اســت که بهترین نتایج تاریخ نفت مسجدســلیمان را در لیــگ برتر قم بزنیم.

دروازه بان نفت مسجدسلیمان در ارتباط با تمجید محمود فکری از بازیکنان تیمش و اینکه گفته 
بود کرمانشاهی می تواند درون دروازه تیم ملی برســد، تصریح کرد: محمودخان این حرف ها را 
در خصوص اکثر بازیکنان تیم ما زده بود. ما واقعا فوتبالیست های باکیفیتی داریم که می توانند 
حرف های زیادی برای گفتن داشته باشند، خودم هم هدف های مهمی در فوتبال دارم و آرزویم 

رسیدن به پیراهن تیم ملی است. من برای رسیدن به این هدف ها باید تالشم را بیشتر کنم.

سمیعی، مددی و ساکت در کمیته انضباطی!
مدیران سه باشــگاه مطرح لیگ برتر روز سه شنبه بی ســر و صدا به کمیته انضباطی فدراسیون 
فوتبال رفتند و توضیحاتی دادند. طی روزهای گذشــته تنش بین سه باشگاه به اوج خود رسید و 
این مسئله باعث شد تا سمیعی، ساکت و مددی دعوت شــوند. هنوز جزئیاتی از اظهارات آنها و 
درخواست مسئوالن کمیته انضباطی منتشر نشده ؛اما گویا رییس این کمیته به آنها گفته تا اعضای 

باشگاه خود را به آرامش دعوت کنند.

زشمستطیل سبز ور

وز عکس ر

»پوگبا« با پرچم 
فلسطین در 
اولدترافورد

بــازی  پایــان  از  پــس 
منچستریونایتد مقابل فوالم، 
پوگبا، ستاره منچستر به دفاع 
از مردم غــزه در برابر حمالت 
وحشیانه رژیم غاصب درآمد و 
با پرچم فلسطین در ورزشگاه 

اولدترافورد ظاهر شد.

بنزما: 

بازگشت به تیم ملی برایم افتخار است
 روز سه شنبه لیســت تیم ملی فرانسه برای حضور در مســابقات یورو اعالم شد و نکته ویژه ای 
که در این لیست دیده می شــد، دعوت از کریم بنزما، مهاجم تیم رئال مادرید بعد از نزدیک به 6 
ســال دوری از تیم ملی بود. بنزما که در این فصل عملکرد فوق العاده ای در رئال مادرید داشته 
است، ســال ها بود که از سوی دشــان به تیم ملی دعوت نمی شد و اگر چه دشــان گفته بود در 
لیست خود سورپرایزی نخواهد داشت؛ اما در نهایت بعد از 6 ســال تصمیم گرفت نام بنزما را به 
فهرست شــاگردانش برگرداند. اندکی بعد از این اتفاق، بنزما با انتشار پستی در صفحه شخصی 
خود در رســانه های مجازی از شــادی اش بابت این اتفاق صحبت کرد و گفت: بازگشت به تیم 
ملی و اعتمادی که به من شده است برایم مایه افتخار است. از خانواده، دوستان، باشگاه و همه 
شما تشکر می کنم. از تمام کسانی که همیشــه مرا حمایت کردند و به صورت روزانه به من قدرت 

و انرژی دادند، سپاسگزارم.
 این مهاجم که مسلمان نیز است در ادامه پیام خود از هشتگ الحمدا... نیز استفاده کرد. پیش 
بینی می شود با حضور این مهاجم در ترکیب خروس ها، تیم ملی فرانسه با وجود مهاجمان فوق 
العاده ای که دارد، شکلی جذاب تر به خود بگیرد و بسیاری از هواداران از حاال منتظر دیدن کریم 

بنزما در پیراهن تیم ملی فرانسه هستند.

»امباپه« یا هالند؟ پاسخ کریستیانو رونالدو
کیلیان امباپه و ارلینگ هالنــد را باید بهتریــن مهاجمان حال حاضر فوتبال جهان دانســت که 
مشــتریان زیادی دارند.بســیاری براین باور هســتند که این دو بازیکن جوان جای کریستیانو 
رونالدو و لیونل مســی را خواهند گرفت و اتفاقا خبرهای درباره پیوســتن آنها به رئال مادرید و 

بارسلونا به گوش می رسد.
کریستیانو رونالدو درباره این سوال که کدام یک از این دو بازیکن بهتر هستند، اینگونه پاسخ داد: 
سخت است که بین این دو بازیکن دست به انتخاب زد اما براین باور هستم که دیدن نسل جدید از 
بازیکنان بااستعداد مثل ام باپه و هالند جذاب است.او ادامه داد: بعضی از بازیکنان بااستعداد تنها 
یکی دو فصل می درخشند و بعد از آن افت می کنند. امباپه و هالند اگر می خواهند که ستاره های 
واقعی باشند باید ثبات داشته باشند و همیشه خوب باشند. بدون شک این اصال آسان نیست و 
نیاز به آمادگی ذهنی و بدنی باالیی دارد.کریستیانو رونالدو و لیونل مسی در ۱۵ سال اخیر همواره 
آمار خیره کننده ای داشته اند تا جایی که مسی 6 توپ طال و رونالدو ۵ توپ به دست آورده اند این 
درحالی است که امباپه و هالند هنوز در اول راه هستند و چنین جایزه معتبری را کسب نکرده اند.

4 ستاره بارسلونا آماده فروش!
سران باشگاه بارسلونا ظاهرا قصد دارند در تابستان پیش رو تحولی عظیم در ترکیب آبی واناری ها 
ایجاد کنند. به تازگی رسانه های اسپانیایی خبر داده بودند؛ بارسلونا قصد دارد ۱4 بازیکنان خود از 
جمله نتو، ساموئل اومتیتی، جونیور فیرپو، میرالم پیانیچ، ماتئوس فرناندس، مارتین بریت ویت 

و فیلیپه کوتنیو را در پایان فصل در لیست خروجی قرار دهد.
نشــریه »موندو دپورتیوو« چاپ کاتالونیا حاال خبر می دهد که چهار بازیکن اصلی بارســا هم در 
لیست فروش این باشگاه قرار دارند که عبارتند از جرارد پیکه، سرخی بوسکتس، آنتوان گریزمان 
و سرخی روبرتو.بارسلونا در حالی قصد همکاری با این چهار بازیکن را دارد که جرارد تا سال ۲۰۲4، 
بوسکتس تا سال ۲۰۲3، گریزمان تا سال ۲۰۲4 و روبرتو تا سال ۲۰۲۲ با این باشگاه قرارداد دارند. 
مدیران باشــگاه بارســلونا قصد دارند با فروش این بازیکنان بودجه الزم برای خرید بازیکنانی 
همچون ارلینگ هالند و سرخیو آگوئرو را تامین کنند و در کنارش بخشی از ضرر های مالی که در 

نتیجه شیوع ویروس کرونا متحمل شده اند را جبران کنند.

خبر   روز

ماموریت بزرگ ایراندوست و رفقا؛

با این کادرفنی به جام 
ملت های آسیا می رسیم؟

دختران تیم ملی فوتبــال زنان ایران خود را 
مهیای برگزاری دیدارهای مرحله مقدماتی 
صعود به جام ملت های آسیا می کنند. چند 
روز از انجام آخرین جلســه تمرینی اولین 
اردوی آماده ســازی تیم ملــی فوتبال زنان 
ایران با هدایت مریم ایراندوست می گذرد؛ 
سرمربی باتجربه ای که در کوله بار تجربیات 
خود حضــور در تیم های مختلــف از جمله 
ملوان و هیــات فوتبال البرز را در کســوت 
ســرمربی تجربه کرده و در تیم ملی فوتبال 
زنان هم 8 سال قبل سابقه مربیگری دارد. 
البته او این بار کادرفنی قوی تر از گذشــته را 
چینش کرده، چرا که در کنــار خود به عنوان 
دستیار به جز نصرت ایراندوست پدر خود که 
از پیشکسوتان فوتبال ایران به شمار می رود 
و در اولین دور اردوی آماده سازی غایب بود، 
سمیه شــهبازی مربی موفق فوتبال زنان را 
هم انتخاب کرده اســت؛ شهبازی از مربیان 
بازیکن ســاز فوتبال زنان اســت و ســابقه 
قهرمانی در لیگ برتر را هم با تیم آینده سازان 
اصفهــان دارد.ایراندوســت در اردوی اول 
بیشتر به دنبال آن بود تا آمادگی بازیکنان را 
محک بزند و ۲3 بازیکن منتخب خود برای 
ســفر به بالروس را انتخاب کند،مسافرتی 
که قرار اســت برای انجام دور جدید اردوی 
آماده سازی تیم ملی فوتبال زنان در اواسط 
خردادماه برگزار شــود و در این اردو نیز تیم 
ملی فوتبال زنان مقابــل تیم های بالروس 
و ازبکســتان محــک بخورد.اولین چالش 
جدی کادرفنی تیم ملی فوتبــال زنان که از 
روز نخســت در تالش برای موفقیت در آن 
بوده اند، حضــور در مرحلــه مقدماتی جام 
ملت های آسیاست؛ مسابقاتی که هفته آینده 
رقبای ایران در آن مشــخص می شوند و در 
شهریورماه شاگردان ایراندوست باید در هند 
دیدارهای خود را برگزار کنند و برای صعود به 
جام ملت های آسیا تالش کنند، مسابقاتی 
که مرحله نهایی آن اوایل سال ۲۰۲۲ میالدی 

)بهمن ماه ۱4۰۰( برگزار می شود.

فوتبال جهان

سید علی جزایری،  جانباز 7۰درصد اصفهانی که در رشته های 
پاراوزنه برداری و پاراباستانی کشور به عنوان قهرمانی دست 

یافته بود، پس از تحمل یک دوره بیماری به دیدار معبود شتافت.
دبیر هئیت جانبازان و معلوالن اســتان اصفهان در گفت و گو با »زاینده رود« 
با بیان اینکه شهید جزائری از ســال ۱37۲ به بعد در مسابقات ورزشی کشور 
حضور فعالی داشــتند، اظهار داشت: اگرچه ســید علی جزائری،  مدال های 
قهرمانی اش را ســال ها پیش از میدان ورزش، در میدان جنگ گرفته بود و 
عنوان پرافتخار جانباز 7۰ درصدی را یدک می کشید اما در میدان ورزش نیز 

موفق بود و به مقام های متعددی دست یافته بود.
محمدصادق پسندیده افزود:شــهید جزائری در شاخه های مختلف ورزش 
زورخانه ای مثل کبــاده و در اوزان مختلف ورزش وزنه بــرداری حائز رتبه و 

مقام شده بود.
وی با اشــاره به این که شهید جزائری یک ورزشــکار با اخالق و متواضع بود، 

ادامه داد: این شهید بزرگوار در مسابقات بین المللی خواهر خوانده در مراسم 
افتتاحیه به همراه گروه جانبازان و معلولین ما حضور داشتند و همچنین در 
بخش توسعه ورزش و آشنا شــدن گروه های مختلف معلولین و جانبازان با 
ورزش جانبازان و معلولین نیز با هیئت همکاری می کردند به طوری که یکی 
از اعضای  فعال گروه جانبــازان و معلولین در برنامه های عمومی بودند که به 

هنرمایی در رشته زورخانه ای می پرداختند. 
پیکر مطهر این شهید سرافراز روز سه شنبه با رعایت شیوه نامه های بهداشتی 
به صورت خودرویی  از میدان پرواز تا گلســتان شهدای اصفهان تشییع شد. 
شهید سید علی  جزایری در سال 6۵ در عملیات کربالی۵ از ناحیه پا دچار قطع 
عضو شد و به درجه جانبازی 7۰ درصد رســید وی روزسه شنبه پس از تحمل 
یک دوره بیماری دعوت حق را لبیک و به یاران شهیدش پیوست. قرار است 
مراسم سومین روز شهادت  شهید سید علی جزائری  امروز از ساعت ۹ تا ۱۱:3۰ 

در جوار مزار وی در گلستان شهدای اصفهان برگزار شود.

جانباز ورزشکار اصفهانی به دیدار معبود شتافت؛

دبیرهیئت جانبازان و معلوالن استان اصفهان: سید علی جزائری، یک ورزشکار با اخالق و متواضع بود
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معاون شهردار اصفهان خبر داد:

اجرای طرح روشنایی گذرگاه های عابر پیاده شهر
معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار اصفهان اظهار کرد: از آنجا که وجود نور و روشنایی، امنیت و کاهش 
خطرات ناشــی از عبور عابران پیاده در گذرهای عرضی را رقم می زند، شهرداری اصفهان بر آن شد تا 
طرح روشنایی گذرگاه های عابر پیاده را اجرایی کند.مسعود بنده خدا افزود: تاکنون بیش از ۲۰ نقطه در 
مناطق ۱۵ گانه شهر اصفهان به صورت پایلوت به این سیستم روشنایی مجهز شده است که در تعدادی 
از گذرگاه ها با تاریکی هوا، روشن خواهند شــد و تعدادی دیگر با نزدیک شدن هر عابر پیاده به محل 
ورودی گذرگاه، به صورت اتوماتیک روشن شده و عابر می تواند با ایمنی و آرامش خاطر عبور کند.معاون 
حمل و نقل و ترافیک شهردار اصفهان با بیان این که هزینه اجرای سیستم روشنایی هر گذرگاه عابر 
پیاده حدود ۱۴ میلیون تومان است، اظهار امیدواری کرد: تا پایان سال جاری ۸۰ گذرگاه دیگر نیز به 
این سیستم مجهز شود تا بتوانیم با کمترین هزینه بیشترین تاثیر را بر کاهش تعداد تصادفات عابران 
پیاده داشته باشیم.وی افزود: کمبود دید و روشنایی در گذرگاه های هم سطح عابران پیاده، معموال یکی 
از اصلی ترین علل بروز تصادفات عابر و خودرو است. ایجاد سیستم روشنایی متمایز در محل تردد از 

راهکارهای مهم کاهش این نوع حوادث به شمار می رود.

مدیر منطقه پنج شهرداری اصفهان خبر داد:

احداث المان ها و دیوارنگاره های موضوعی در منطقه 5 اصفهان
مدیر منطقه پنج شــهرداری اصفهان از افزایش دیوارنگاره ها برای ارتقای نشاط اجتماعی و افزایش 
آرامش روحی و روانی شهروندان در ســطح منطقه خبر داد.احمد رضایی اظهار کرد: زیباسازی شهر، 
مقوله ای بسیار وسیع است و سبب جذابیت محیط شــهر، مطلوبیت محل زندگی، افزایش کیفیت 
و رونق کسب وکار شــهری و آرامش روحی و روانی شهروندان می شــود.وی افزود: گرافیک شهری، 
دیوارنگاره ها، نقش برجسته ها، نورپردازی، تبلیغات شهری، المان ها و مبلمان شهری هر کدام می تواند 
جنبه زیباسازی شهری داشته باشد.مدیر منطقه پنج شــهرداری اصفهان تصریح کرد: سال گذشته 
پروژه های خوبی شــامل نورپردازی آبنما و برکه صفه، موزه موســیقی ارامنه در کوچه سنگتراش ها، 
سی و سه پل، زیرگذر شهدای غزه، نصب تندیس کارگر و ۱۳ سردیس مشاهیر در خیابان چهارباغ باال 
اجرا شد.وی ادامه داد: ابتدای سال جاری در این منطقه ۱۲ دیوارنگاره با موضوعات پیرمرد گلفروش 
منطقه، سالمندان، کاشی شکسته و موضوعات فرهنگی تاریخی اجتماعی اجرا شده و تا پایان سال 
شش دیوارنگاره دیگر اضافه خواهد شد.رضایی خاطرنشان کرد: تندیس معلم در سال جاری نصب شد 

و سردیس دکتر علی شریعتی و تندیس شهدا نیز تا پایان امسال ساخته و نصب می شود.

مدیر منطقه ۱۳ شهرداری اصفهان خبر داد:

پیشرفت 8۷ درصدی عملیات اجرایی احداث خیابان دستگرد
مدیر منطقه ۱۳ شهرداری اصفهان از پیشرفت ۸۷ درصدی عملیات اجرایی احداث خیابان دستگرد 
خبر داد و گفت: تالش می کنیم این پروژه تا دو ماه آینده تکمیل شده و در اختیار شهروندان قرار  گیرد.

محمد شرفا اظهار کرد: یکی از پروژه هایی که اجرای آن مطالبه چندین ساله ساکنان منطقه ۱۳ به ویژه 
خیابان دستگرد بود، احداث فاز دوم خیابان دستگرد است.وی تصریح کرد: در بودجه سال گذشته برای 
تملک و احداث فاز دوم خیابان آزادگان هفت میلیارد تومان در نظر گرفته شد که با توجه به افزایش 
هزینه ها این مبلغ در اصــالح بودجه تا ۲۰ میلیارد تومان افزایش یافت.مدیر منطقه ۱۳ شــهرداری 
اصفهان با بیان اینکه برای احداث فاز دوم خیابان دستگرد باید هفت هزار و ۵۰۰ متر آزادسازی انجام 
شود، افزود: تاکنون شش هزار و ۵۰۰ متر آزادسازی فضای پروژه انجام شده و یک هزار متر باقی مانده 
که امیدواریم با مشارکت مردم هر چه زودتر به اتمام رسد.وی از پیشرفت ۸۷ درصدی عملیات اجرایی 
احداث خیابان دستگرد خبر داد و تاکید کرد: تالش می  کنیم این پروژه را تا دو ماه آینده تکمیل کرده 

و در اختیار شهروندان قرار دهیم.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان: 

ضریب ایمنی شهر افزایش یافت

مدیرعامل ســازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شــهرداری اصفهان در 
نشست خبری آنالین با خبرنگاران در هفتاد و ششمین نشست از سلسله 
نشست های خبری »سه شنبه ها با رسانه« با اشاره به اینکه در چندسال 
گذشته ۲۰ دستگاه شاسی ایسوزو، هشت دستگاه شاسی اسکانیا، ۱۰ چرخ 
فوق سنگین برای امداد و نجات، تعدادی موتورســیکلت و چهار دستگاه 
خودروی سواری برای این سازمان خریداری شده که مجموعا تعداد دستگاه  
های خریداری شده ۵۱ مورد است، اظهار کرد: از مجموعه تجهیزاتی که به 
آتش نشانی افزوده شــده می توان به خرید یک خودروی نجات که ظرف 
چند ماه آینده به سیستم اضافه می شود، اشاره کرد.   محسن گالبی با بیان 
اینکه خرید اتوبوس در مرحله مناقصه اســت تا به ستاد فرماندهی سیار 
تحویل شود، گفت: ۴ دســتگاه خودرو نیز در اختیار رؤسای ایستگاه های 
آتش نشانی قرار داده شده است.   مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شهرداری اصفهان تصریح کرد: برای تردد موتورها مجوز گرفته شده 
و در صورت تاســیس یگان امدادی، از این موتورها استفاده می شود.  وی 
با اشاره به اینکه اگر برای خرید تجهیزات جدید به موقع اقدام نکرده بودیم 
ارزش ریالی این وسایل که در زمان خرید حدود ۱۰۰ میلیارد تومان بود اکنون 

به بیش از ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد تومان رســیده بود، گفت: البته اگر زمین ها و 
اماکن در تملک را هم در نظر بگیریم درمی یابیم در این چندسال رقم بسیار 

خوبی در زمینه ایمنی مردم از سوی شهرداری هزینه شده است. 

خرید تویوتاهای هایلوکس برای عبور از مکان های صعب العبور 
وی با اشــاره به اینکه خرید ۱۱ تویوتا شاســی بلند هایلوکس در دستور 
کار است که در نوروز ۲ دســتگاه در کوه صفه مستقر کردیم و برای عبور از 
مکان های صعب العبور قابل اســتفاده اســت، اظهار کرد: طی چندسال 
گذشــته تجهیزات فردی آتش نشــانان در حوادث و حریق نیز افزایش 
یافت، تعداد ۵۰۰ دستگاه اور شلوار حریق خریداری شده و در حال توزیع 
هستیم. ۵۰۰ جفت دستکش حرفه ای در اختیار آتش نشانان قرار گرفت، 
همچنین تعدادی هود و چکمه تحویل شد و تعدادی نیز در حال پیگیری 
است، تعدادی کاله ضدانفجار و وسایل دیگر نیز در حال خریداری است. 
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان تصریح 
کرد: در این راســتا کفش ایمنی خریداری، لباس اســتحقاقی و لباس 
 های ورزشــی هم تحویل شده اســت. همچنین یک سری وسایل مثل

 نیم ست های هیدرولیک خریداری و در انبار مســتقر است که با آمدن 
خودروهای اطفائیه جاسازی می شود. 

افزایش دستگاه ها و تجهیزات آتش نشانی به 211 دستگاه
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان افزود: 
با احتساب ۵۱ خودرویی که به سازمان اضافه کردیم تعداد خودروها به ۲۱۱ 
دستگاه رسید. عالوه بر این ۲۷ موتورســیکلت نیز در اختیار آتش نشانی 
است.گالبی با اشاره به اینکه هم اکنون در آتش نشانی چند دستگاه نردبان 
و لدر وجود دارد، گفت: چهار دستگاه لدر و نردبان ۵6 متری در اختیار ماست 

که درصددیم دو دستگاه نردبان ۴۲ متری جدید هم اضافه کنیم.  

افتتاح ستاد فرماندهی آتش نشانی اصفهان 
برای پوشش دهی کامل تر شهر

گالبی گفت: ظرف چند روز آینده ســتاد فرماندهی آتش نشانی اصفهان، 
افتتاح می شود که یکی از منحصر به فردترین ستادهاست؛ ویدئو والی که 
در این ستاد نصب شده بیش از ۴۰ مانیتور را شامل می شود که می توان 
کل سطح شهر را پوشش داد. وی بیان کرد: همچنین سیستم های جدید 
ارتباطی، فضای منحصر به فرد ۴۰۰ متری و تجهیزات رفاهی برای کارکنان 

در این مکان پیش بینی شده است. 

1۷ پروژه عمرانی در دست اقدام است؛ سه ایستگاه 
آتش نشانی به شهر اضافه می شود

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان در مورد 
پروژه های عمرانی سازمان هم اظهار کرد: ۱۷پروژه عمرانی را در دست اقدام 
داریم که تاکنون یک ایستگاه آتش نشانی افتتاح شده تا تعداد ایستگاه 
های آتش نشانی شهر اصفهان به ۲۵ ایستگاه برسد و امیدواریم تا پایان 
خرداد سه ایستگاه دیگر که در مرحله نازک کاری است نیز به شهر اضافه 
شود.وی با اشاره به اینکه عالوه بر این ایستگاه ها ۱۴ پروژه دیگر در دست 
پیگیری اســت، گفت: در منطقه هفت، ناژوان و میدان 9 دی کلنگ زنی 
خواهیم داشت. ضمن اینکه مرکز آموزش بین المللی که برای ساخت آن 
۵ هکتار زمین تملک شده است برای تغییر کاربری در کمیسیون ماده ۵ 
و زیربنایی در حال پیگیری است. گالبی افزود: براساس نقشه پهنه بندی 
خطر و استانداردها باید ۴۰ ایستگاه داشته باشیم که فعال ۲۵ ایستگاه فعال 
است و در این دوره مدیریت شهری هم ۴ تا ۵ ایستگاه اضافه شده و می 
شود، ضمن اینکه ۱۰ ایستگاه هم برای کلنگ زنی طراحی شده و تا چند سال 

دیگر تکمیل خواهد شد. 

با مسئولان

مدیرکل برنامه ریزی و بودجه شــهرداری اصفهان 
اظهار کرد: برای نخستین بار اسناد پشتیبانی به برنامه 
اصفهان ۱۴۰۵ ضمیمه شده و شامل مواردی است که 
برنامه به استناد آنها رقم خواهد خورد.سعید ابراهیمی 
افزود: برای تبدیــل وضعیت موجــود به وضعیت 
مطلوب باید اسناد پشتیبانی برنامه در دست باشد 
که در این خصوص نظرات ذی نفعان، شاخص های 
موجود و… همــراه با برنامه اصفهان ۱۴۰۵ ارســال 
شده است.مدیرکل برنامه ریزی و بودجه شهرداری 
اصفهان با بیان این که تدوین برنامه اصفهان ۱۴۰۵ بر 
اساس الگوی پایین به باالست، گفت: به طور کلی دو 
الگوی برنامه ریزی »باال به پایین« و »پایین به باال« 

وجود دارد که در ۱۰ سال اخیر اغلب برنامه ها بر اساس 
الگوهای پایین به باال تدوین شده است؛ در این الگو 
آرمان گرایی و هدف گــذاری موجود در الگوی باال به 
پایین وجود ندارد و برنامه از پایین جامعه به سمت 
باال اجرا می شود تا مشکالت و مسائل مردم مدنظر 
قرار گرفته و راهکارهایی برای رفع آنها تدوین شود.
وی تاکید کرد: بر این اساس در برنامه ۱۴۰۵ نیز سند 
بیانیه مشــکالت در قالب جلسات نخبگی با حضور 
کارشناسان و متخصصان بررسی شده و راهکارهایی 
که می تواند مشــکالت را حل کند ساماندهی شده 
است.ابراهیمی ادامه داد: از دیگر ویژگی های برنامه 
۱۴۰۵ مشــارکت حداکثری ذی نفعان است از این 
رو تالش کردیم تا از نظرات اقشار مختلف مردم در 
قالب نظرســنجی، از متخصصان در قالب اتاق های 
فکر و نمایندگان دســتگاه های اجرایــی مرتبط در 
قالب کارگروه های هم اندیشــی استفاده شود.وی 

گفت: همفکری با ذی نفعان از نقاط قوت این برنامه 
است که باید الگوی سایر دستگاه های اجرایی قرار 
گیرد. در واقــع باید رویکرد همــکاری و هماهنگی 
بین بخشــی در همه دســتگاه ها اجرایی شــود تا 
برنامه ها صورت اجرایی تــری به خود گیرد.مدیرکل 
برنامه ریزی و بودجه شهرداری اصفهان با بیان این 
که برنامه اصفهان ۱۴۰۵ با تاکید بر دو رویکرد هدف 
محوری، مســئله محوری و تمرکز بر سه رکن شهر، 
شهروندان و مدیریت شــهری که برای نخستین بار 
در کشور رویکرد مشارکتی را نیز در خود لحاظ کرده با 
مشارکت بیش از دو هزار نفر از شهروندان، نخبگان 
و خبرگان شــهر تدوین شده اســت، اظهار کرد: این 
برنامه سیاست های ابالغی باالدستی و سند آمایش 
و توســعه اســتان را در نظر گرفته و دو مؤلفه مهم 
زیســت پذیری و رقابت پذیری را بیش از هر چیزی 

مد نظر قرار داده است.

مدیرکل برنامه ریزی و بودجه شهرداری خبر داد:

برخورداری برنامه اصفهان 1405 از اسناد پشتیبانی

ویدئوچیدمان »حنابندان«؛

برای کودکانی که زنگ آرزوهایشان در صدای انفجار 
خاموش می شود

جنگ واژه و اتفاقی ناملموس برای کودکانی اســت که لوح ســفید روحیه آنها هنوز به زشــتی و 
پلیدی ها آلوده نشده و در برابر هر خشونتی هزاران سوال بدون پاسخ در ذهن آنها شکل می گیرد، 
تاثیرات ناشی از جنگ حتی تا ده ها ســال پس از جنگ نیز در ذهن این کودکان می ماند و ذهن 
آنها را همواره درگیر چالش هایی می کند که چرا باید کودکی خود را زیر بار خمپاره، گلوله و صدای 
توپ و تانک سپری کنند و شب خود را به جای الالیی های آرام شبانه مادر با صدای بمباران خانه 

همسایه به صبح برسانند.
فرشته عالمشــاه، هنرمند محیطی، ویدئوآرتیست و فعال محیط زیســت یکی از کودکان جنگ 
است، کودکی که هر هشت سال جنگ ایران و عراق را در شهر دزفول و زیر بمباران سپری کرده، او 
که هر روز و شب خاطرات تلخ جنگ را در ذهن خود مرور می کند آثار هنری زیادی را نیز با موضوع 
کودکان جنگ، محیط زیست و حقوق زنان خلق کرده اســت.او که معتقد است انسان و طبیعت 
و جنگ و محیط زیســت اجزای جدایی ناپذیر از یکدیگر هستند، در این باره می گوید: هر آنجا که 
جنگ باشد محیط زیست نابود می شود و انسان با طبیعتی آرام زنده و پویاست و در فضای جنگی 

و ناآرام ذهنی خسته و فرسوده برای انسان به جای می ماند.

تصویری از کودکان جنگ زده از نگاه سفیر صلح
این هنرمند محیطی که ســعی دارد در همه آثارش به عنوان سفیر صلح شرایط کودکان در هنگام 
وقوع جنگ را به تصویر بکشــاند، در خصوص ویدئو آرت »حنابندان« که اخیرا با همکاری حوزه 
هنری اصفهان به نمایش گذاشــته شده اســت، ابراز می کند: این کار را از ســال 9۰ و با توجه به 
خاطراتی که از دوران کودکی در ذهن داشــتم، تولید کردم؛ در واقع این ویدئو چیدمان اثر واقعی 
اســت که در دوران کودکی برای من اتفاق افتاده و من آن را برای همه مردم بازخوانی کرده ام.او 
که بر این باور است چشــمان کودکان جنگ زده همواره پرسشگر است، اظهار می کند: چشم های 
کودکان جنــگ حرف های زیادی برای گفتــن دارد و من برای تولید ویدئــو آرت »حنابندان« از 
کودکان افغان که همســایه ما بودند و این ۱۰ کودک مدت ها بود پدرشان را ندیده بودند، استفاده 
کردم، من و این کودکان زبان مشــترکی در خصوص جنگ داشــتیم و به خوبی در این زمینه به 

درک مشترک رسیدیم.

جنگ برای کودکان مرز قائل نمی شود
عالمشــاه با تاکید بر اینکه جنگ برای کودکان مرز قائل نمی شــود و همه به یک میزان آســیب 
می بینند، می افزاید: در جنگ فرقی بین کودکان افغان، سوریه ای، یمنی و انگلیسی وجود ندارد و 
همه به یک اندازه در این اتفاق نامیمون آسیب می بینند.وی ادامه می دهد: من پایان جنگ ایران 
و عراق را باور نداشــتم و به اندازه ای دوران جنگ برای من تلخی داشت که پس از مدت زیادی 
توانســتم این موضوع را بپذیرم.این هنرمند محیطی که خاطرات تلخ زیــادی را از جنگ با خود 
یدک می کشد، با اشاره به یکی از این خاطرات می گوید: روزی در زمان جنگ همراه با مادر، خاله 
و دختر خاله ام به ســمت مخابرات می رفتیم که  روی یکی از تل ها نیروهای عراقی منطقه ما را 
محاصره کردند و مادر و خاله ام با چادرهایشان را روی ما را پوشاندند که ما چیزی را نبینیم و بعد 
از آنکه به خانه برگشتیم مادر و خاله ام برای ما سفره حنابندان پهن کردند و با حنا روی دست، پا 
و بدن ما نقش و نگار زدند و این در حالی بود که دیگر خانواده ها چنین مراسمی را نداشتند و این 
موضوع همواره برای من سوال بود که چرا چنین مراسمی برگزار می شود اما برگزاری این مراسم 
در کودکی برای ما بسیار شیرین بود.گفتنی اســت، ویدئوچیدمان »حنابندان« با همکاری حوزه 
هنری اصفهان در خیابان استانداری، گذر ســعدی، گالری گلستان برای عالقه مندان به این هنر 

به نمایش درآمده است. 

خبر ویژهگزارش

نایب رییس شورای شهر اصفهان:

طرح های به نتیجه نرسیده 
شورا پیگیری شود

نایب رییس شورای اســالمی شهر اصفهان 
گفت: مواردی کــه در میان طرح های مصوب 
شــورا به هر دلیل متوقف شــده باید هرچه 
ســریعتر به چرخــه اجــرا درآید.نصیر ملت 
اظهار کرد: اعضای شورا برای اینکه بتوانند در 
فرآیندها و بهبود عملکردها اصالح ایجاد کنند، 
نقطه نظرات خود را در قالــب یک طرح تهیه 
کرده و پس از تصویب آن را برای شــهرداری 
الــزام آور می کنند.وی افــزود: در دوره پنجم 
طرح های زیــادی در بخش هــای مختلف 
توسط اعضا و کمیســیون های شورای شهر 
اصفهان تهیه و تصویب شد که بخشی از این ها 
عملیاتی شده و مورد استفاده قرار گرفت اما 
بخشی دیگر به دالیل مختلف مسکوت مانده و 
توقف این طرح ها مطمئنا می تواند برای شهر و 
شهروندان زیان های جدی داشته باشد.نایب 
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان تصریح 
کرد: این طرح ها بر اساس آسیب شناسی در 
بخش های مختلف تهیه شد و اجرای درست 
آن می توانســت ایراداتی که سالیان سال در 
بخش ها و فعالیت های مختلف شــهرداری 
وجود داشــته را رفع کرده و بهبود ببخشد که 
نتیجه آن خدمت رســانی روان تر، راحت تر و 
بهینه تر به شهروندان اســت.وی تاکید کرد: 
بعضی از این طرح ها هرکدام بین یک تا سه 
سال از تصویب آن گذشته است ولی کماکان 
در پیچ و خم های بروکراتیک و اداری متوقف 
شده و نتوانسته اثربخشی الزم را داشته باشد.

ملت خاطرنشان کرد: طی سال های گذشته 
در شهرداری اصفهان به راحتی اولویت بندی 
انجام می شد که این اولویت بندی ها موجب 
تغییر سرانه خدماتی می شد و آن را به شدت 
کاهش مــی داد.وی تصریح کــرد: به همین 
دلیل ما ضعف جدی در ارائه خدمات مختلف 
در شهر اصفهان داریم که طرح »اصالح فرآیند 
اولویت بنــدی کاربری های خدماتی شــهر 
اصفهان« می توانست کاربری های خدماتی 
را به اعتبار و اســتناد جمعیت شهر تعریف و 
سرانه های منتج از آن را برای خدمات رسانی 

بهینه عملیاتی کند.

نخستین سمپوزیوم آرمان شهر کودک برگزار می شود
رییس کمیسیون فرهنگی ورزشی شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به برگزاری نخستین سمپوزیوم آرمان شهر کودک در ایران، اظهار کرد: اصفهان به عنوان 
شهر دوستدار کودک و با پیشنهاد دانشگاه علم و صنعت عضو شورای عالی سیاست گذاری این سمپوزیوم بوده و قرار است امروز )چهارشنبه( تجارب و اقداماتی 
که در این شهر برای شهر دوستدار کودک به دست آمده، به اشتراک گذاشته شــود.فریده روشن افزود: جلسه ای با حضور رؤسای کمیسیون فرهنگی و ورزشی 
شورای شهر اصفهان و تهران، مسئوالن دانشگاه تهران، نماینده یونیسف و یونســکو برنامه ریزی الزم برای این سمپوزیوم انجام شد.رییس کمیسیون فرهنگی 
و ورزشی شورای شهر اصفهان تصریح کرد: مشارکت کودکان در فرآیندهای برنامه ریزی، تعریف کودکان به عنوان شهروند مسئولیت پذیر، شهر از نگاه کودکان و 
حقوق کودک و میراث فرهنگی محورهای این سمپوزیوم است.روشن ادامه داد: در کنار این رویداد کارگاه های آموزشی نیز در نظر گرفته شده و امروز سه کارگاه 

تخصصی آرمان شهر کودکان برگزار خواهد شد؛ همچنین نمایشگاه آثار نقاشی کودکان با موضوع شهر از نگاه کودکان در تهران برگزار می شود.

سفر مدیران شهری 
 اصفهان به سیستان

 و بلوچستان
قدرت ا...نوروزی، شهردار اصفهان 
و علیرضا نصــر اصفهانی، رییس 
شورای شهر در سفر به سیستان 
و بلوچستان با استاندار، شهردار و 
جمعی از اهالی این استان دیدار 
و گفت وگو کردند. جلسه مشترک 
 مدیران شــهری اصفهان و بنت

 نیز برگزار شد.

وز عکس ر
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اولین روز از هفتمین کنفرانس بین المللی حمل و نقل ریلی در مهندســی راه 
آهن با حضور محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی، سعید رسولی مدیرعامل راه 
آهن جمهوری اسالمی، پیروز حناچی شــهردار تهران، جبارعلی ذاکری رییس 
دانشگاه علم و صنعت، منصور یزدی زاده مدیرعامل ذوب آهن اصفهان و جمعی 
دیگر از صاحب نظران صنعت ریلی ایران و سایر کشورها در محل دانشگاه علم 
و صنعت برگزار شــد. وزیر راه و شهرســازی در این کنفرانس گفت: ذوب آهن 
اصفهان در شرایط سخت تحریم دشــمن، ایران را در جمع تولید کنندگان ریل 
دنیا قرار داد که دســتاورد بسیار ارزشمندی اســت و هم اکنون ریل استاندارد 
این کارخانه در محورهای مختلف کشور مورد استفاده قرار می گیرد، همین جا 
شایسته می دانم از مسئولین و کارگران پرتالش این مجموعه تشکر و قدردانی 
کنم.محمد اســالمی افزود: اولین هدف ما این بود که در راستای خودکفایی 
متعهدانه بایستیم و اجازه ندهیم که ریل و سوزن مورد نیاز کشور از خارج وارد 
شود. بنابراین شرکت ها و کارخانجات ســازنده را حمایت و پشتیبانی کردیم و 
آنها کار را به نتیجه رساندند؛ اگر چه این تحقیقات 20 سال به طول انجامیده بود 
اما هم اکنون نتیجه اش این است که ریل در داخل کشور تولید می شود و برای 
پروژه های زیرســاختی نصب و به بهره برداری می رسد.محمد اسالمی ضمن 
تاکید بر حمایت از تولید داخل خاطرنشــان کرد: باید همه ما متعهد باشیم که 
صنعت حمل و نقل را در کشور توسعه دهیم و این توسعه باید در شأن مردم ایران 

باشد.وی افزود: حمایت از تولید داخل نقش بسزایی در توسعه راه آهن دارد، 
زیرا تفاوت در دانش و فناوری شکل می گیرد و برای توسعه پایدار راه آهن نیاز به 
حمایت از تولید داخل داریم.اسالمی تصریح کرد : نیازمند تحول فکری و عملی 
در توسعه زیر ساخت، منابع انسانی و ســاز و کار فرآیندها بودیم که در این راه 
اقدامات زیادی انجام دادیم که بخشی از نتایج این تحول در سال های 13۹8 
و 13۹۹ قابل مشاهده است.وی گفت: با ریل گذاری که در خطوط راه آهن کشور 
انجام شده است ما از سال گذشته تا به حال در یک بازه زمانی 12 ماهه و نیز تا 
پایان خدمت دولت ۹00کیلومتر ریل گذاری می کنیم که شش و نیم برابر معادل 
سال های گذشته است.در ادامه سعید رســولی، مدیرعامل راه آهن جمهوری 
اســالمی نیز گفت: با حمایت های مقام معظم رهبری، در توسعه صنعت ریلی 
کشور شاهد پیشرفت های خوبی هستیم و برنامه های علمی و تکنولوژیک ریلی 
طبق سند چشم انداز به نقطه مطلوبی رســیده است.وی اضافه کرد : با تکیه بر 
توان متخصصان و تولید کنندگان داخلی می توانیم در توسعه کمی و کیفی صنعت 
ریلی کشور گام های مهمی برداریم.رسولی ادامه داد: ارتباط صنعت با دانشگاه 
می تواند گره ها و مسائل را بگشاید، استفاده حداکثری از ظرفیت های موجود 
و در کنار آن فعالیت های مرکز جهادی پیشــرفت و کارگروه های آن که اساتید 
دانشکده راه آهن هستند، محلی برای تالقی نخبگی، صنعت و کارشناسان برای 

حل مسائل اولویت دار خواهد بود.

 روابط عمومی ذوب آهن اصفهان در شانزدهمین جشنواره روابط عمومی های 
استان اصفهان موفق شد تندیس و رتبه عالی در شش رشته تحقیق و پژوهش، 
محتوا سازی، مســئولیت اجتماعی، اطالع یابی، افکارسنجی و روابط عمومی 

دیجیتال را کسب کند.
در این آیین که با حضور جمعی از مدیران روابط عمومی سازمان ها و شرکت ها 
برگزار شد، عباس رضایی استاندار اصفهان طی سخنانی به نقش برجسته روابط 
عمومی در سازمان ها اشاره کرد و گفت: وظیفه اصلی روابط عمومی روشنگری، 
شفاف سازی و جلب اعتماد مخاطب اســت. وی افزود: دست اندرکاران روابط 

عمومی باید قدر جایــگاه و نقش واالی خود را بدانند و بــا تولید محتوای غنی 
و صداقت در اطالع رســانی در جامعه امید آفرینی کنند.استاندار اصفهان گفت: 
داشتن سواد رسانه ای برای مردم به جهت حفظ آرامش، بسیار با اهمیت است 
و روابط عمومی باید در این راستا فعال تر عمل کرده و همچنین از فرصت بسیار 
عالی فضای مجازی برای ارائه خدمات و عملکرد ها بهره گیری کند.رضایی در 
پایان با اشاره به در پیش بودن انتخابات و لزوم مشارکت حداکثری مردم گفت: 
هم اکنون نیازمند همدلی هســتیم و باید از حاشیه سازی دوری کنیم و در این 

زمینه روابط عمومی ها نقش ویژه و رسالت بزرگی دارند.

وزیر راه و شهرسازی:

ذوب آهن اصفهان در شرایط تحریم، ایران را در جمع تولید کنندگان ریل دنیا قرار داد

رتبه عالی روابط عمومی ذوب آهن در 6 رشته و کسب تندیس

مدیر عامل شرکت گاز استان اصفهان:

تمامی شهر و روستاهای کاشان سبز است

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، با اشــاره به بهره مندی 140 هزار و ۹00 
مشترک در شهرستان کاشان گفت: این شهرســتان از نظر بهره مندی از گاز 
طبیعی جزو شهرستان های سبز استان است. سید مصطفی علوی، افزود: در 
حال حاضر 12۹ هزار مشترک در شهرستان کاشان در بخش خانگی و مابقی 
از مشترکین صنعتی، کشاورزی، سیمان، آلومینیوم، مس، سرامیک و سایر 
موارد اســت.وی، با بیان اینکه در بهمن ماه سال گذشته، گاز شهرک صنعتی 
بهارستان قمصر به بهره برداری رسید و لوله گذاری شهرک کارگاهی جوشقان 
نیز انجام شد، گفت: بهره مندی کامل صنایع اســتان از نعمت گاز طبیعی از 
دغدغه های مهم این شرکت است.مدیرعامل شــرکت گاز استان اصفهان، 
گفت: در حال حاضر 2 هزار و 200 کیلومتر شبکه و 76 هزار و 200 علمک در این 
شهرستان اجرا شده و همه شهر و روستاهای کاشان به جز روستای اسدآباد 
گازرسانی شده است. علوی، بیان داشت: نعمت گاز عالوه بر توسعه زیرساخت 
های اشتغال و تولید، آلودگی بسیار کمتری در مقایسه با سایر سوخت های 

فسیلی دارد.
وی، در ادامه با تاکید بر مصــرف منطقی و به اندازه گاز طبیعــی، به ویژه در 
بخش خانگی افزود: هر چه میزان گاز در این بخش به صورت بهینه مصرف 
و صرفه جویی شود ، گاز بیشتری در بخش صنعت توزیع خواهد شد.علوی، 
در این خصوص تاکید کرد: مصرف گاز اســتان در فصل زمستان به بیش از 

70 میلیون متر مکعب در روز می رسد که این میزان حدود 20 درصد باالتر از 
متوسط مصرف استان است بنابراین هرچه قدر این میزان افزایش یاید تامین 
گاز تمامی صنایع با مشکل مواجه شــده و احتماال در مصرف گاز آنها اعمال 

محدودیت خواهد شد.

امسال با وجود کمبود 4.3  مترمکعب برثانیه آب شرب در  زمان اوج مصرف 
، هیچ گونه جیره بندی  آب در استان اصفهان نداریم. مدیرعامل آبفای استان 
اصفهان، در نخستین نشست شورای مدیران این شرکت در سال 1400 گفت: 
در نیمه اول سال به دلیل کمبود منابع آبی، احتمال دارد مردم با کاهش فشار 
آب مواجه شــوند؛ اما بدون تردید جیره بندی آب نخواهیم داشت.هاشــم 
امینی با بیان این که امسال هم مانند سال های گذشته آب شرب پایدار برای 
مشترکین تامین می شود، اظهار داشت: در دهه اخیر به رغم وقوع خشکسالی 
های مستمر، آب شرب مردم در سطح اســتان به صورت پایدار تامین شد و 
امسال نیز تالش می کنیم آب شرب مردم در فصل تابستان تامین شود. وی 
به برخی از راهکارهای  تامین پایدار آب شرب پرداخت و اظهار داشت:  آبفای 
استان اصفهان با بهره گیری از فناوری های نوین مانند سامانه های تله متری 
و تله کنترل و همچنین پایش مداوم شبکه توزیع، سعی در توزیع عادالنه آب 
شرب بین مردم دارد. امینی یکی از راه های افزایش آگاهی و ایجاد انگیزه برای 
صرفه جویی بین مردم را فرهنگ سازی مصرف بهینه آب برشمرد و تصریح 
کرد: در این زمینه رسانه ها باید مردم را از مشکالتی که در اثر مصرف بی رویه آب 
با آن مواجه می شوند، آگاه کنند تا با جلب مشارکت مردم بتوان این معضل را 
تا حدودی بر طرف کرد. وی  با اشاره به تاکید اسالم بر اهمیت آب و همچنین 

قداســت آب در آیین های ایرانی، بر لزوم بهره گیــری از آموزه های دینی و 
بازگشت به ارزش های دینی برای حفظ و حراست از منابع آبی تاکید و عنوان 
کرد: برای عبور از مشکالت ناشی از کمبود آب، باید مردم را در خصوص تغییر 

شیوه مصرف متقاعد سازیم. 

 تنگه الــدوای:  تنگــه الــدوای )olduvai gorge( یا گهواره 
بشریت یکی از مهم ترین اکتشــافات باستانی در جهان است 
که به موجب آن، اطالعات ارزشمندی از دودمان و سیر تکامل 
انسان به دســت آمد. این دره که در شــمال تانزانیا واقع شده 
است، بلند مدت ترین طوالی بقایای انسانی را مشخص می کند 
که فرضیه شروع تکامل و پیدایش انســان از آفریقا را تقویت 
می کند. قدیمی ترین فسیلی که از دودمان انسان ها در این دره 
کشف شده است به 1.8 میلیون سال قبل بازمی گردد و زیستن 
سه گونه انسان ماهر، انسان راست قامت و زیجانتروپوس در 
تنگه الدوای اثبات شده است. این منطقه بیش از 48 کیلومتر 
وسعت داشته و عالوه بر گونه های انسان  اولیه، آثاری از اولین 
وسایل ساخته شده به دســت بشر و همچنین فسیل هایی از 

حیوانات نیز پیدا شده است.
ارتش سفالین چین: ارتش سفالین چین را می توان مهم ترین 
اکتشاف باستانی قرن بیستم نامید که در سال 1۹74  به دست 
یک کشــاور چینی رقم خــورد. در آرامگاه کین شــی هوانگ، 
نخستین فرمانروای چینی و پایه گذار دودمان کین، 8000 سرباز 
سفالی )شامل سرباز، فرمانده و ...(، 150 رزمنده سوارکار، 500 
اسب که 130 تا از آن ها دارای ارابه بودند، کشف شد. البته این 

ارقام به طور قطع تعداد نهایی تمام سازه ها نخواهد بود و جالب 
است بدانید در سال  های اخیر نیز 200 سرباز سفالی دیگر کشف 
شده است.باستان شناسان تخمین زده اند که 720.000 کارگر، 
مجسمه ساز و هنرمند به طور مداوم و طی 40 سال این ارتش 
حیرت برانگیز را بدون هرگونه تجهیزات خاصی در بین سال های 
246 تا 206 پیش از میالد ســاخته اند.  ارتش سفالین تنها به 
دلیل تعداد باالی مجسمه هایش مشهور نیست. زیرا جزئیات 
بی نظیری در ساخت این ارتش چند هزار نفره به کار برده شده که 
در زمان خود بی مانند بوده است. در واقع سربازهای سفالین در 
قامت یک سرباز واقعی هستند. قد و اندام آن ها یکسان نیست 
و صورت هیچ یک از 2 سرباز سفالی شبیه به یک دیگر نیست.

کتیبه بیســتون: در حوالی شهر کرمانشــاه، واقع در رشته کوه 
زاگرس سنگ نوشته ای بزرگ و با ارزش از دودمان هخامنشیان 
دیده  می شود که قدمت آن به حدود 500 پیش از میالد مسیح 
باز می گردد. این کتیبه که هدیه  ای از هخامنشــیان به آیندگان 
انگاشته می شــود به دســتور داریوش بزرگ در کوه بیستون 
حکاکی شده و حاوی اطالعات تاریخی بســیاری است. این 
کتیبه توسط جهانگرد انگلیســی، رابرت شیرلی در سال 15۹8 
کشف شــد و به طور اجمالی می توان اهمیت کتیبه بیستون را 

در دو مورد خالصه کرد: نخست اینکه کتبیه بیستون بزرگ ترین 
سنگ نوشته دوران هخامنشی است که همراه با تصویر داستان 
شــورش بردیای دروغین )گئوماتا( و پادشــاه نامیدن خود را 
روایت می کند که به مستندترین حالت ممکن، داریوش بزرگ 
نحوه بازپس گیری حکومت را از گئوماتا برای همگان توصیف 
کرده است. دومین دلیلی که این سنگ نوشته را بی مانند می کند 
نوشته شدن آن به سه زبان ایالمی، بابلی و فارسی باستان است.

شــهر پمپئی: کشــف یک ارتش چند هزار نفره پس از هزاران 
سال شگفت انگیز است؛ اما نه به اندازه شهر متمدنی که در زیر 
گدازه های آتشفشان مدفون شده بود. در سال 7۹ میالدی طی 
یک تراژدی بزرگ، آتشفشان کوه وزوو فوران می کند و تمامی 
ساکنین شهر کشته می شوند.تا قرن ها هیچ نامی از پمپئی باقی 
نمانده بود تا اینکه در سال 1748 یک مهندس نقشه برداری از 
حقیقت بزرگ پنهان آگاه می شود و اینگونه یکی از بزرگ ترین 
اکتشاف باســتانی تاریخ شــکل می گیرد. از آنجایی که شهر 
پمپئی در زیر خاکستر مدفون گشــته بود، رطوبت و اکسیژنی 
وجود نداشت تا به ساختمان  و اشــیای شهر آسیبی وارد کند، 
بنابراین گنجینه ای غنی از تاریخ تمــدن ایتالیا در جنوب این 

کشور یافت شد. 

آشپزی

آش آلو
 مواد الزم: لوبیا چیتی یک پیمانه، نخود یک دوم پیمانه، 

عدس یک چهارم پیمانه، پیاز 2 عدد، آلو بخارا 15 عدد، رشته 
آش یک بسته،نعنا، پیاز داغ ، نمک و فلفل سیاه به مقدار الزم

 طرز تهیه: ابتدا تمام حبوبات را خوب پاک کنید و بشویید و به مدت 2 ساعت و بهتر است 
از یک شب قبل خیس کنید. عدس نیازی به خیساندن طوالنی مدت ندارد و  یک ساعت 

کافی است. دقت کنید چندین بار باید آبش را تعویض کنید. آلو ها را نیز بشویید و بگذارید تا 
خیس بخورد.پیاز ها را شسته و نگینی ریز خرد کنید و داخل قابلمه مورد نظر با مقداری روغن و 
زردچوبه و فلفل سیاه تفت دهید تا کمی سبک و شیشه ای شود همه حبوبات را به قابلمه اضافه 
کنید و چند لیوان آب روی حبوبات ریخته تا حبوبات کامال پخته شود. وقتی حبوبات پخته شد 

آلو را با همان آبی که خیس کردید داخل آش بریزید و صبر کنید تا کمی نرم شود سپس در 
ادامه رشته آش را به 3 قسمت تقسیم کنید و داخل آش ریخته و حرارت را کم کنید تا آش 

کامال جا بیفتد. در انتها نعنا را با کمی روغن به مدت چند ثانیه تفت دهید و مقداری 
از آن را به دلخواه داخل آش ریخته و نمک آش را بعد از ریختن رشته اندازه 

کنید سپس داخل کاسه کشیده و به همراه پیاز داغ تزیین کنید. 
به دلخواه می توانید مقداری سبزی آش نیز به آش آلو اضافه کنید.

در برخی مناطق در ایران به این آش سرکه می زنند.

اکتشافات مهم باستانی که گذشته بشر را تغییر داد! )2(

سعید راد مهمان »همرفیق« شهاب 
حسینی خواهد شد

 رامین ناصر نصیر، مشغول بازی در
 »جشن سربرون« 

برنامه »همرفیق« با اجرا و کارگردانی شهاب حسینی که شامگاه 
پنجشنبه هر هفته از شبکه نمایش خانگی پخش می شود، در تازه ترین 
قسمت خود، میزبان سعید راد و بهترین رفیق این بازیگر خواهد شد.او 
پس از مدتی طوالنی مهاجرت از ایران، در سال 1382 با »دوئل« به عرصه 
تصویر بازگشت و تا امروز در تعدادی فیلم و سریال همچون »چ«، »در چشم 
باد«، »سرزمین کهن« و »دل« به ایفای نقش پرداخته است.

رامین ناصرنصیر پیرامون فعالیت های خود در عرصه بازیگری گفت: این 
روزها همچنان مشغول بازی در سریال »جشن سربرون« به کارگردانی 
»مجتبی راعی« هســتم، این ســریال یکی از بزرگ ترین پروژه های 
تلویزیونی بوده که همچنان تا ســال آینده فیلمبرداری اش ادامه خواهد 
داشــت.وی افزود: با وجود کرونا به طور کلی کار ســخت می شود؛ اما در 
سریال »جشن سربرون« پروتکل های بهداشتی به خوبی رعایت می شود .

مدیرعامل آبفای استان اصفهان:

امسال تحت هیچ شرایطی جیره بندی آب نداریم
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