
 موانع پیش روی توسعه کشت 
گلخانه ای در استان برداشته شد؛

احیای دوباره کشت 

در اصفهان

معاون فنی اداره کل حفاظت محیط 
زیست استان اصفهان تاکید کرد :

توسعه شهرک محمود 
آباد، مغایر قوانین 
محیط زیست است

شورای نگهبان و 

»اوجب واجبات«

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم 
پزشکی شهرکرد اظهار داشت :

ارائه حواله الکترونیک 
برای تحویل انسولین 

الزامی است

3
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  با توصیه ستاد مبارزه با کرونای استان تجمعات انتخاباتی در اصفهان ممنوع شد؛

چالش سه گانه
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در جست و جوی  شمع!
وقتی »اصفهان« با »آرزو« اداره می شود؛

 بوی خوش اشتغال زایی
 با کشت گل محمدی

 معاون آموزش متوسطه اداره کل
 آموزش و پرورش استان اصفهان :

آموزش مجازی در پسا 
کرونا حذف نخواهد شد

سرپرست معاونت صنایع دستی اداره 
کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 

دستی استان اصفهان خبر داد :

تجارت الکترونیک، راه 
نجات صنایع دستی

محک جدی شاگردان »آلکنو« برای 
حضور در رقابت های المپیک 2021؛

استارت حضور تیم ملی 
والیبال ایران در سومین 

لیگ ملت ها

4

5

3

6
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 رییس مرکز بهداشت و درمان شماره
 دو اصفهان، مطرح کرد :

قطعی متناوب برق مشکل 
ثبت اطالعات ایجاد می کند
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 با هدف خدمت رسانی،
  محرومیت زدایی و کمک به 

مناطق محروم صورت می گیرد؛

 برگزاری دومین کنگره 
 سرداران و 23 هزار شهید

 استان اصفهان

 شهردار اصفهان در گفت وگو 
با کشاورزان: 

همه با هم هستیم

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی   

پنجشنبه 6 خرداد 1400 
 15  شوال  1442 

 27 می  2021
 شماره 3262

8 صفحه
قیمت: 1000 تومان

با حضور فرماندهان سپاه صاحب الزمان)عج( و قمر بنی هاشم)ع( انجام شد؛

آیین گرامیداشت سالروز فتح خرمشهر و رونمایی از 
سه اثر فرهنگی دفاع مقدس در ذوب آهن اصفهان
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شهرداری شاهین شهر به استناد مصوبه شماره 1770/ش مورخ 97/11/06 شورای محترم اسالمی شهر در نظر 
دارد نسبت به واگذاری بصورت اجاره 26 واحد تجاری ، 4 واحد اداری، یک واحد انبار )اولویت با واحدهای 
مجتمع( و بام سبز با کاربری رستوران متعلق به شهرداری واقع در ابتدای بلوار نور مجتمع سیتی سنتر نور 
که به صورت پروژه مشارکتی سرمایه گذاری می باشد به صورت ترجیحًا یکجا به اشخاص حقیقی و حقوقی 

واجد شرایط اقدام نماید. 
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مزایده می بایستی در ساعات اداری به واحد حسابداری 
شهرداری مراجعه و پیشنهادهای خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1400/03/25 به 

دبیرخانه حراست تحویل نمایند. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

آگهی تجدید مزایده عمومی)نوبت دوم(

احمدرضا پری تبار – شهردار شاهین شهر م الف:1141482

نوبت اول

گل محمدی از دیرباز بــرای تهیه گالب مورد 

اســتفاده قرار می گرفت، این گالب تولیدی 

برای چاشنی انواع غذاها به عنوان معطرکننده 

استفاده می شــد و خاصیت درمانی بسیار 

زیادی نیز داشت، گالب همچنین در گذشته 

به عنــوان عطر و خوشــبوکننده فضــا مورد 

استفاده قرار می گرفت.

معاون آموزش متوســطه اداره کل آموزش و 

پرورش استان اصفهان در خصوص آموزش 

حضوری و غیر حضوری در پساکرونا می گوید: 

با شرایطی که به دلیل شیوع کرونا ویروس در 

آموزش ها به وجود آمده، آموزش مجازی دیگر 

از آموزش هایمان حذف نخواهد شد، چرا که 

جای خود را در آموزش ها باز کرده است، اما نه 

این که صرفا آموزش ها در پساکرونا مجازی 

شــود، اما پیش بینی می شــود در پساکرونا 

حدود ۸۰ درصــد آموزش ها حضوری و ۲۰ در 

صد مجازی خواهد بود.

سرپرســت معاونت صنایع دستی اداره کل 

میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 

اســتان اصفهان گفت: اصفهان تولید کننده 

۶۰ درصد از محصوالت صنایع دســتی کشور 

است و بر همین اساس در تولید و فروش این 

محصوالت از اســتان های شاخص به شمار 

می آید. نورا... عبدالهی با اشاره به پیامد های 

شیوع کرونا برای فعاالن صنایع دستی اظهار 

کرد: ۶۰ هــزار نفر در تولیــد و فروش صنایع 

دستی فعالیت می کردند که بیش از ۹۰درصد 

آنان این روز ها بیکار شده اند.

ســومین دوره مســابقات لیگ ملت ها در 

شــرایطی روز جمعه برای والیبالیست های 

ایرانی آغاز می شود که تیم ملی کشورمان با 

هدایت والدیمیر آلکنو آماده حضور در رقابت 

های المپیک ۲۰۲1 توکیو می شود. شاگردان 

آلکنو در ســومین دوره مسابقات لیگ ملت 

ها به مصاف ژاپن، روســیه، هلنــد، کانادا، 

ایتالیا، بلغارستان، آمریکا، صربستان، آلمان، 

استرالیا، برزیل، اسلوونی، فرانسه، لهستان و 

آرژانتین می روند.

   در حالی که کارشناسان علوم پزشکی و کادر درمان خبر از باال رفتن آمار و ارقام مبتالیان به کرونا در روزهای اخیر را می دهند، نگرانی ها از چگونگی مدیریت در هفته های پیش رو با توجه به رخدادهای 
اجتماعی مانند انتخابات و تعطیالت افزایش یافته است. هر چند در روزهای اخیر چندین استان از جمله اغلب استان های جنوبی کشور دوباره قرمز پوش آمار باالی کرونا شده اند ؛اما همچنان اصفهان 

در وضعیت نزدیک به خطر یعنی نارنجی قرار دارد. 

در خبرها آمده بود که »دادستان عمومی و انقالب استان همدان به منظور  پریا پارسادوست
پیگیری مطالبات مردمی، به مدیر عامل شرکت برق استان همدان ابالغ 
کرده که هرگونه قطع برق ممنوع است و در صورت مشاهده قطعی با عامل آن برخورد قضایی می شود.«

حســن خانجانی در مقام مدعی العموم در دفاع از حقوق عامه گفته: با توجه به گالیه مندی های مکرر 
مردمی و به منظور پیگیری مطالبات آنان، به صورت کتبی به مدیر عامل شرکت برق استان همدان ابالغ 
شد هرگونه قطع برق ممنوع است.و به اصفهان برمی گردیم و شیوه مواجهه مسئولین این کالن شهر 
استراتژیک و مرکزی کشور را بررسی می کنیم. معاون استاندار حدود دو هفته قبل، در نشست خبری 
احداث اولین شهرک رمز ارز کشور در استان اصفهان ) در شهرستان فریدن( پس از تعریف و تمجیدهای 
بسیار درخصوص راه اندازی این شهرک و مزایای استخراج رمز ارز، گفت: »حتی اگر شب ها شمع روشن 
کنیم و با برقی که اســتفاده می کنیم رمز ارز تولید کنیم، ارز آوری قابل توجهی خواهد داشت.« قاضی 
عسگر البته این اطمینان را داد که اگر مردم شب ها شمع روشن کنند تا چرخ مزارع استخراج رمز ارز 
بچرخد، مشکل خاصی برای تامین برق مردم در تابستان به وجود نخواهد آمد: »مشوق هایی در نظر 
گرفته شده که در ساعت پیک، جواب مصرف را می دهد یا موجب صرفه جویی در مصرف برق می شود، از 
طرفی در سایر ساعات مقدار زیادی برق داریم که مصرفی ندارد. خاموش و روشن کردن نیروگاه هزینه بر 
است.«هنوز یک ماه نشده، برق از سِر شهر و کشور پرید آن هم در حالی که هنوز به فصل تابستان و ایام 
پیک مصرف نرسیده ایم. مشکل کجاست و چه می شود کرد؟ مسئوالن استان پاسخی برای آن ندارند 
جز ارجاع دادن به این گزاره که »قطعی برق سراسری است!«  نکته جالب توجه اینجاست که این بار 
ناهماهنگی ها و اعتراضات فقط دامنه مردمی را شامل نمی شود و مسئوالن استانی را هم دربرگرفته 
است. رییس پلیس راهور استان معترض به قطعی برق است و می گوید: »معضل قطع برق معضل 
ترافیک این روزهای برخی از مناطق و تقاطع های کالن شهر اصفهان شده است، این موضوع ترافیک 
شهر را دچار مشکالت بسیاری می کند و عالوه بر سردرگمی رانندگان و شهروندان امکان بروز تصادفات 

شدید و خسارت به اموال مردم وجود دارد.«
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان هم تصریح و تاکید دارد که قطعی برق مشکالت فراوانی را 

به دنبال داشته است. منصور شیشه فروش می گوید : »قطعی برق منجر به اختالل ترافیک در چهارراه 
های اصفهان شد و  برای دانش آموزان در ۴1 منطقه آموزش و پرورش استان که در مقطع نهم و دوازدهم 
در حال برگزاری امتحانات هستند مشکالتی ایجاد شده است چراکه  شیوه نامه های کرونایی بر تهویه 

هوا تاکید می کند و قطعی برق منجر به اختالل در این امر می شود. «
چاره چیست؟ به گفته آقای شیشه فروش »هیچ«! چون »خاموشی های اصفهان به صورت سراسری 
است و استان در این امر دخالتی ندارد.« به یاد وزیر ارتباطات می افتیم که موقع گرفتن رای اعتماد قول 
داد اجازه ندهد دستی روی دکمه فیلترینگ برود اما پس از گرفتن رای اعتماد، در پاسخ به تمام انتقادات 

و اعتراضات تنها به یک جمله اکتفا می کرد: »کار ما نبوده، دست ما هم نیست!« 
اگر خاموشی ها سراسری است و اســتان اصفهان در این امر دخالتی ندارد، پس چطور در استانی به 
مراتب کوچک تر و حاشیه ای تر مثل »همدان« با دستور دادستان استان، حکم به جلوگیری از قطعی 

برق داده می شود؟!
به نظر می رسد راهکار »دعا« و »توسل« و »آرزو« و »ای کاش« به تنها شیوه مدیریتی مسئوالن کشور و 
استان مان تبدیل شده است. به گفته شیشه فروش ؛ استان اصفهان در زمستان که محدودیت مصرف 
گاز اعمال می شود، صرفه جویی می کند تا گاز مورد نیاز کشور تامین شود، اما حاال که این استان با کمبود 

آب و برق مواجه است ، توجه ویژه ای باید به آن بشود که نمی شود. 
و این دور تسلســل وار همچنان ادامه دارد : »دولت باید توجه بیشتری بکند« ، »دولت چرا اصفهان را 
نمی بیند؟«، »دولت باید به زاینده رود هم مثل دریاچه ارومیه بها بدهد«، »دولت ...« و »باید«هایی 
که جدی گرفته نمی شود. آن طور که عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 
گفته؛ مسئوالن استانی در پاسخ به علت محدودیت مصرف برق و مشکل تامین برق استان؛ »نیاز به ارز 
دیجیتال برای دورزدن تحریم ها« را دلیل اصلی عنوان کرده اند و از همین رو هم استفاده از ماینرها را آزاد 
کرده اند و از آن سو هم مدام بر طبل جلوگیری از استخراج رمزارزها به ویژه به صورت غیرقانونی می کوبند 
اما در نهایت به نظر می رسد یک »همین است که هست« خاصی در پاسخ به گالیه ها و اعتراضات وجود 
دارد و بهتر است به جای حرص خوردن، به دنبال »شمع« باکیفیت )و نه بنجل چینی در بازار( بگردیم! 
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عصر ایران؛ جعفر محمدی 
 انقالب مردم ایران در سال 1357 برای این بود که بتوانند حاکمان کشور را 
خودشان انتخاب کنند. از منظر راهبردی، هر چیزی مانع از تحقق این آرمان 
تاریخی شود، حرکت در مسیر خالف آرمان های ملت ایران و بنیانگذار فقید 

جمهوری اسالمی ایران است.
شورای نگهبان و همین جمهوری خواهی ایرانیان در طول انقالب، اتفاقا به 
بزرگ ترین پشتوانه نظام جمهوری اسالمی بدل شد چرا که نظام برآمده 
از دل انقالب اسالمی، توانست بعد از هزاران سال، مردم ایران را در شکل 
دهی به ساخت قدرت ســهیم کند و مردم نیز با تمام وجود شدند حامی 
چنین حکومتی؛ جانفشــانی های مردم ایران در 8 ســال دفاع مقدس 
دلیل واضحی اســت بر این حمایت تاریخی.بدون ورود به مصادیق ، به 
تلخکامی می توان گفت رویکرد شورای نگهبان در خصوص تعیین رقبای 
انتخاباتی و محدودســازی قدرت انتخاب مردم، به طور آشکاری در تضاد 
با آرمان جمهوری خواهی مردم ایران اســت.عملکرد شــورای نگهبان در 
بررسی صالحیت کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری امسال، آشکارا با 
وجدان عمومی جامعه در تضاد است به گونه ای که از عضو خود شورا )آملی 
الریجانی( و برخی فعاالن و تشکل های اصولگرا گرفته تا بیت امام و اصالح 
طلبان و عموم مردم منتقد چینش کاندیداها هســتند. حتی شانس اول 
ریاست جمهوری )سید ابراهیم رییسی( نیز گفته است که در حال رایزنی 

است تا زمینه انتخاباتی رقابتی تر و با مشارکت باالتر پدید آید، یعنی خود 
او نیز انتخابات پیش رو را چندان رقابتی و مشارکت آفرین نمی داند.این 
که چه کسی در 4 سال آینده رییس جمهور می شود، مهم است ولی آنچه 
مهم تر است، مشارکت مردم در انتخابات است. مادام که مردم در انتخابات 
حضور دارند، معنایش این است که هم آرمان انقالب اسالمی زنده است و 
هم امید به آینده وجود دارد. سرخوردگی ناشی از عملکرد شورای نگهبان، 
نگرانی عمیقی درباره مشــارکت مردم ایران در انتخابات را رقم زده است. 
بعد از انتخابات سرد و بی رونق مجلس در اسفند 1398، انتظار می رفت 
فکری برای ترمیم رابطه زخم خورده مردم با صندوق رای شود ولی اینک 
شــاهد آنیم که نه تنها این زخم پانسمان نشــده بلکه نمک هم بر رویش 
پاشیده اند.اگر از رهگذر کاهش مشارکت، آســیبی به جمهوری اسالمی 
برسد، مسئول مستقیم آن کسانی هستند که مشارکت مردم برای شان بی 
اهمیت است؛ مقصر، آنانی هستند که کاری کرده اند آن همه شور و اشتیاق 
انقالبی سال 57 و مجاهدت های 8 سال دفاع مقدس و تالش های بی 
وقفه یک ملت به سردرگمی انتخاباتی تنزل یابد؛ گناهکار کسانی هستند که 
میزان را رای مردم نمی دانند و چه بسا ترجیح می دهند که میزان مشارکت 

مردم نیز پایین باشد. 
اگر هنوز هم حفظ نظام را اوجب واجبــات می دانند تنها راهش اعتماد به 

مردم است و پاسداری از مشارکت آنان در تعیین سرنوشت خود.

پنجشنبه 6 خرداد 1400 / 15 شوال 1442 / 27 می 2021 / شماره 3262

وقتی شورای نگهبان توضیح نمی دهد
غالمحسین کرباســچی به روزنامه اعتماد گفت: اگر مستندات شــورای نگهبان شفاف گفته 
شود، بســیار به جو سیاســی کشور 
کمــک می کند. یکی از اشــکاالت ما 
این است که شورای نگهبان براساس 
رویــه ای کــه دارد، هیــچ توضیحی 
نمی دهد چرا افرادی که شناخته  شده 
هستند و ســابقه ای طوالنی در نظام 
جمهوری اســالمی دارند و حتی بارها 
برای همین ســمت تاییــد صالحیت 
شده اند، امروز با این وضع مواجه شده 
و صالحیت شــان احراز نمی شود. چه 

رفتار و مسئله ای منجر به ردصالحیت آنها شده است.

انتقاد روزنامه جمهوری اسالمی از شورای نگهبان
روزنامه »جمهوری اسالمی« با اشــاره به لیست 7 نفره تایید شده توســط شورای نگهبان برای 
انتخابات ریاست جمهوری 1400 نوشت: خروجی بررسی های شــما درباره صالحیت داوطلبان 
ریاست جمهوری به گونه ای است که حتی فرد شاخص مورد تایید شــما نیز ابراز نارضایتی کرده 
و اعالم کرده اســت: »از دیروز عصر )دوشــنبه 3 خرداد( که از نتایج تعییــن صالحیت ها مطلع 
شدم، شاید شماها و خود آقایان هم خبر نداشــته باشند من تماس هایی گرفتم و در حال انجام 
رایزنی هایی هستم که صحنه انتخابات، رقابتی تر و مشــارکتی تر شود.« به نظر می رسد ایشان با 
قدری مسامحه خواستار »رقابتی تر« شدن انتخابات هستند ولی واقعیت این است که شما کاری 

کرده اید که این انتخابات، نه رقابتی است و نه مشارکتی. 

عذرخواهی از علی الریجانی به خاطر یک تهمت عجیب
باهنر، ادعای ارتباط علی الریجانی با انگلیسی ها که از سوی کریمی قدوسی مطرح شده بود را رد 
کرد.عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت وگویی که اخیرا داشته می گوید: آیت  ا... یزدی در 
یکی از جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام خبری را درباره مذاکره علی الریجانی با وزیر خارجه 
انگلیس خواندند که آقای آملی الریجانی همان جا گفتند من به عنوان رییس مجمع این موضوع 
را تا آخر پیگیری می کنم.باهنر ادامه می دهد: در همان جلسه آقای الریجانی هم حضور داشت و 
در واکنش به بیانیه ای که قرائت شد گفت: طی دو سه سال گذشته با هیچ مقام انگلیسی مالقات 
نداشتم و اینطور هم نیست که من بتوانم مالقاتی کنم و نظام متوجه آن نشود. به هرحال من رییس 
مجلس هستم و شخص معمولی نیستم که بتوانم راحت بدون متوجه شدن نظام با کسی دیدار 
کنم. آقای آملی حفاظت مجمع را همان جا مامور کردند تا مســئله پیگیری شود، بعد از مدتی آن 
دستگاه که تولیدکننده خبر بود عذرخواهی کرد و البته مرحوم آقای یزدی هم سادگی کرده بودند.

 

منزل احمدی نژاد محاصره است!
همزمان با اعالم لیســت کاندیداهای نهایی انتخابات ریاست جمهوری و ردصالحیت چهره هایی 
همچون علی الریجانی، اســحاق جهانگیری و محمود احمدی نژاد، احمد علیرضا بیگی نماینده 
تبریز در مجلس و از هواداران و نزدیکان محمود احمدی نژاد نطق تندی را ایراد کرد و برای دقایقی 
فضای مجلس را به هم ریخت. علیرضابیگی در نطق خود ضمن انتقاد از رد صالحیت احمدی نژاد، 

گفته که منزل احمدی نژاد در چند روز اخیر محاصره شده است.

سیاستکافه سیاست

شورای نگهبان و »اوجب واجبات«

اردن سفیر رژیم صهیونیستی را احضار کرد
وزارت خارجه اردن سفیر رژیم صهیونیســتی را احضار و یادداشــت اعتراضی را به دلیلی بازداشت 
دو شــهروند اردنی مقیم اراضی اشــغالی تقدیم او کرد.به گزارش ســایت النشــره، وزارت خارجه 

اردن امیر ویسبرود، ســفیر اسراییل در 
امــان را احضار کــرد. ایــن وزارتخانه بر 
لــزوم موافقت ســفارت اردن در تل آویو 
به مالقات بــا ایــن دو شــهر اردنی در 
اســرع وقت و اطالع از وضعیــت آنها و 
ارائه حمایــت الزم از آن دو طبق قوانین 
بین المللی تاکیــد کرد. ایــن وزارتخانه 
همچنین بر لزوم احترام اسراییل به تمام 
حقوق قانونی و انسانی این دو شهروند و 
در نظر گرفتن تمام تدابیر مسالمت آمیز 

براساس معاهدات حقوق انسانی بین المللی تاکید کرد. این وزارتخانه مقامات اسراییلی را مسئول 
حفظ جان این دو شهروند دانست.

ترامپ 2024 برمی گردد؟!
رییس جمهوری ســابق آمریکا با این گفته که »کشور ما ویرانه شــده، انتخابات ما تقلبی ، فاسد و 
دزدیده شده و دادستان های ما سیاسی شــده اند و من باید چون پنج سال گذشــته به نبرد ادامه 

دهم!« به طور تلویحی حضور در انتخابات ۲0۲4 را اعالم کرد.
دونالد ترامپ شامگاه سه شــنبه در بیانیه ای مطبوعاتی افزود: این ادامه بزرگ ترین جادوگری در 
تاریخ آمریکاســت. از روزی که من از پله برقی برج ترامپ پایین آمدم شــروع شد و هرگز متوقف 
نشد.  وی ادامه داد: آنها ۲ سال با 48 میلیون دالر از دالر مالیات دهندگان برای مولر و روسیه، روسیه، 
روسیه، استیضاح جعلی شماره 1، استیضاح جعلی شماره ۲ هدر دادند و با اطالعات محرمانه فاش 

شده غیرقانونی تا امروز نیز ادامه دارد.

»سی ان ان« زمان دیدار پوتین و بایدن را اعالم کرد
»سی ان ان« گزارش داد که دیدار دو جانبه مورد بحث و گفت وگو بین والدیمیر پوتین، رییس جمهور 
روسیه و جو بایدن، همتای آمریکایی وی ، در تاریخ 15 تا 1۶ ژوئن )۲5 - ۲۶ خرداد( برگزار می شود. 
این شــبکه خبری به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داد که اولین دیدار حضوری بین دو رهبر در 

پایان اولین سفر بین المللی بایدن از زمان آغاز به کار خود انجام خواهد شد.

سفرهیئت رسمی سوریه به عربستان پس از 10 سال
وزیرگردشگری سوریه، سفر رسمی به عربستان برای حضور در نشست وابسته به سازمان گردشگری 

جهانی را آغاز کرد که نخستین سفر یک وزیر سوری به عربستان از 10 سال قبل است.
به نقل از خبرگزاری رســمی ســوریه )ســانا(، این ســفر محمد رامی مارتینی، وزیر گردشــگری 
ســوریه برای شــرکت در چهل و هفتمین نشســت کمیتــه ســازمان گردشــگری در خاورمیانه 
طی روزهای ۲۶ و ۲7 مه جاری انجام شــد. این وزیر ســوری ســه شــنبه شــب بنــا به دعوت 
 وزارت گردشــگری عربســتان و کمیتــه ســازمان گردشــگری جهانــی در خاورمیانــه وارد

 ریاض شد.
این نخستین سفر یک مسئول نظام سوری به عربستان در رده وزیر از آغاز جنگ در سوریه در سال 

۲011 است.

خبر روز

ترکیب جدید هیئت رییسه مجلس؛

 قالیباف رییس و نیکزاد 
نایب رییس اول شد

وکالی ملت در جلســه علنی دیروز، اعضای 
هیئت رییســه مجلس یازدهم برای ســال 
دوم را انتخــاب کردند. در جریــان انتخابات 
هیئت رییسه مجلس برای سال دوم مجلس 
یازدهــم، محمدباقــر قالیباف بــا ٢٣٠ رای 
به عنوان رییس مجلس شــورای اســالمی 
انتخاب شــد. فریدون عباسی نیز کاندیدای 
ریاست مجلس شده بود که ١٨ رای به دست 
آورد.نمایندگان مجلس شــورای اســالمی 
در جریان برگزاری انتخابات اجالســیه دوم 
مجلس یازدهم، علی نیکــزاد نماینده مردم 
اردبیل در مجلس را با ۲0۶ رای به عنوان نایب 
رییس اول و عبدالرضا مصری نماینده مردم 
کرمانشــاه در مجلس را با ۲05 رای به عنوان 
نایب رییس دوم انتخاب کردند.در جلســه 
علنی  دیروز مجلس همچنین دبیران هیئت 
رییســه برای دومین ســال کاری مجلس 
یازدهــم انتخاب شــدند و بر این اســاس 
نمایندگان ۶ نفــر را به عنوان دبیــر در هیات 
رییسه انتخاب کردند که شامل روح ا... متفکر 
آزاد با ۲0۶ رای، محسن دهنوی با 184 رای، 
علی کریمی فیروزجایی بــا 18۲ رای، محمد 
رشــیدی با 181 رای، مجتبی یوسفی با 1۶8 
رای و حسینعلی حاجی دلیگانی با  1۶8 رای 
می شوند.حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده 
شاهین شهر، ســید ناصر موســوی الرگانی 
نماینده فالورجان، ســید محســن دهنوی 
نماینــده تهران، علــی کریمــی فیروزجایی 
نماینده بابل، روح ا... متفکر آزاد نماینده تبریز، 
مجتبی یوسفی نماینده اهواز، محمد رشیدی 
نماینده کرمانشاه، محمدرضا صباغیان نماینده 
مهریز و احد آزادیخواه نماینده مالیر به عنوان 
کاندیداهای عضویت در هیئت رییسه به عنوان 
دبیران هیئت رییسه بودند.نمایندگان محسن 
پیرهادی را با 189 رای، ســید نظــام الدین 
موسوی را با 157 رای و  علیرضا سلیمی را با 
141 رای را نیز به عنوان ناظران هیئت رییسه 
مجلس برای اجالسیه دوم مجلس یازدهم 

انتخاب کردند.

اخبار

»سید حسن نصرا...« در یک سخنرانی به مناسبت 
عید بزرگ مقاومت و آزادی گفت: اکنون دو پیروزی 
را جشن می گیریم؛ پیروزی مقاومت در جنوب لبنان 
و پیروزی انتفاضــه ملت بزرگ فلســطین در نبرد 
شمشــیر قدس.دبیر کل حزب ا... لبنان اظهار کرد: 
یاد شهدای مقاومت را گرامی می داریم و از جمهوری 
اسالمی ایران و دولت سوریه به خاطر حمایت های 
گســترده از مقاومت تشــکر می کنیم. ورود قدس 
به دایره تهدیــد، رهبران مقاومت را بر آن داشــت تا 
موضعی تاریخی، قاطع و جدید را اتخاذ کنند. دلیل 

نبــرد اخیر در ســرزمین های فلســطینی، حماقت 
سران دشمن اسراییلی، گردن فرازی آنها، دست کم 
گرفتن مقاومت و اشتباه محاسباتی بود.وی یادآور 
شد: اســراییل پیش بینی کرده بود که واکنش های 
مقاومت به یهودی ســازی قدس از صدور بیانیه ها 
تجاوز نخواهد کرد؛ مهم ترین اشــتباه محاســباتی 
دشمن این بود که حتی به ذهن سران آن خطور نکرده 
بود که گروه های مقاومت در غزه به اجرای این تصمیم 
بزرگ تاریخی اقدام خواهند کرد.دبیر کل حزب ا... 
لبنان تاکید کرد: مقاومت در غزه، دوست و دشمن را 

با عملی کردن تهدید خود در پاسخ به اقدامات رژیم 
اشغالگر در قدس غافلگیر کرد. آنچه مقاومت در غزه 
انجام داد یک گام تاریخی بــی نظیر در تاریخ نزاع با 

دشمن بود که باید بسیار ارج گذاشته شود.

دبیر کل حزب ا... لبنان: 

از ایران به دلیل حمایت از مقاومت قدردانی می کنیم

وز عکس ر

دیدار بلینکن و 
 محمود عباس

 در رام ا...
وزیر خارجه آمریکا که برای 
رایزنی دربــاره آتش بس 
غــزه عــازم منطقه شــده 
است، با رییس تشکیالت 
خودگــردان فلســطین در 

رام ا...دیدار کرد.

روحانی: 

درباره تصمیم شورای نگهبان به ناچار به مقام معظم رهبری نامه نوشته ام
رییس جمهور گفت: درباره تصمیم شورای نگهبان به ناچار به مقام معظم رهبری نامه نوشته ام و آنچه در ذهنم بود به ایشان منتقل کردم.حجت االسالم والمسلمین 
حسن روحانی در جلسه دیروز )چهارشنبه 5 خرداد( هیئت دولت با بیان اینکه »درباره تصمیم شورای نگهبان به ناچار به مقام معظم رهبری نامه نوشته ام و آنچه 
در ذهنم بود به ایشان منتقل کردم« گفت: درباره اصل 113 قانون اساسی به شورای نگهبان تذکر دادم، اما این شورا هر بار درباره این اصل تذکر می دهیم تفسیر 
خودش را دارد و می گوید نمی توانید در این زمینه تذکر دهید.رییس جمهور ادامه داد: ما هم از رهبری درخواست و تقاضا کردیم تا اگر ایشان صالح می دانند در 
این مسئله ورود کنند. هر چند آقا کمتر در این زمینه ها وارد می شوند ولی به هر حال مواردی هم بوده است.وی بیان کرد: انتخابات در کشور ضامن مشروعیت 
نظام است، اما ما این را فراموش کرده ایم. همه تصمیماتی که صورت می گیرد اگر پشتوانه مردمی نداشته باشد مشروعیت ندارد. نه تنها مشروعیت قانونی ندارد 
بلکه مشروعیت دینی هم ندارد.روحانی گفت: انتخابات ریاست جمهوری مسئله بسیار مهمی است و تنها این نیست که ملت فقط به خاطر رییس قوه مجریه 
نظر بدهد.وی خاطرنشان کرد: انتخابات بسیار مهم، نماد آزادی و آگاهی مردم است و مردم باید با آزادی و آگاهی کامل پای صندوق آرا بیایند و مالک تشخیص 
مردم است.رییس جمهور ادامه داد: رییس جمهور باید مردم ایران را در مذاکرات خارجی نمایندگی کند. اگر خدای ناکرده در یک انتخابات حضور کمرنگ باشد 

و برای مردم مسائل روشنی نباشد آن وقت مصلحت ملی و امنیت و حیثیت نظام در جهان چگونه خواهد بود؟

معاون وزیر امور خارجه خبر داد:

عزم تمام اعضای1+5 برای 
رسیدن به نتیجه مشترک 

معاون وزیر امور خارجه کشورمان در گفت وگویی به 
وضعیت فعلی مذاکرات احیای توافق هسته ای در 
وین پرداخته و گفت با وجود پیشــرفت های انجام 

شده، هنوز مسائل مهم حل نشده ای وجود دارند.
عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه و سرپرست 
هیئت دیپلماتیک ایــران در مذاکرات احیای توافق 
هســته ای در وین، در پاســخ به ســوال پرس تی 
وی مبنی بــر این که چه مســائلی در این مذاکرات 
بــرای حل و فصــل کردن باقــی مانده انــد، گفت: 
در دور آخــر]دور پنجــم[ مذاکرات ما قــادر بودیم 
پیشرفت های حائز اهمیتی داشته باشیم اما هنوز 
برخی مســائل مهم حل نشــده باقی مانده اند. بر 
این عقیده ام که ما جلســه کمیســیون مشــترک 
را با عزم راســخ تمامــی اعضا شــروع کردیم. فکر 
می کنم تمامــی طرف ها در مذاکــرات 1+5 و ایران 
به اندازه کافی جدیت به خــرج می دهند و جدیت 
و عزم شــان را به وضوح نشــان داده انــد و تمامی 
طرف ها مایلند مســائل مهم باقی مانده در اســرع 
وقت حل شود و حتی مذاکرات در این دور به نتیجه 
برســند. نمی توانم بگویم که می توانیم در این دور از 
 مذاکرات کارمان را به نتیجه برســانیم، اما امکانش 

وجود دارد.
عراقچی ادامه داد: این موضوع بستگی به این دارد 
که چقدر بتوانیم در زمینه مسائل مهم پیشرفت کنیم 
و طرف های دیگر چقــدر آمادگی دارند تصمیم های 
سخت خودشــان را بگیرند و بگذارند مسائل را حل 

کنیم.
 مســائل اصلی، مسائلی هســتند که پیشرفتی در 
زمینه آن ها داشته ایم ؛اما هنوز نمی توانیم بگوییم که 
پاسخی شفاف یا راهکاری شفاف برای شان داریم 
ولی  مطمئنم این بار می توانیم پیشرفت کنیم و اگر 
امکانش باشد مذاکرات را تکمیل کنیم که باید تکرار 
کنم مطمئن نیســتم مذاکرات را بتوانیــم به پایان 

برسانیم؛ اما امکانش وجود دارد.
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تولید برق آبی و گازی کشور کاهش داشته است
نماینده مردم نجف آباد و تیران و کرون از خشکسالی و عدم امکان تولید برق کافی از سوخت گاز به 
عنوان دالیل قطعی های اخیر خبر داد.ابوترابی پیرامون مسئله قطعی برق اظهار داشت: ما در بحث 
برق وابستگی شدیدی به آب داریم، تولید برق در کشور از دو مرجع است، یکی از آنها سدهاست که 
به دلیل خشکسالی در حال حاضر نیروگاه های آبی ما نمی توانند تولید آنچنان داشته باشند.نماینده 
مردم نجف آباد و تیران و کرون ادامه داد: مرجع دیگر هم از سوخت گاز است که آن هم طبیعتا نمی تواند 
تولید آنچنانی داشته باشد بنابراین کمبود شدید برق داریم که به جهت خشکسالی های اخیر است.

وی با اشاره به سابقه این مسئله تصریح کرد: البته در دهه و چند سال اخیر این بار دوم است که آب 
سدهای ما کم شده و تولید برق نمی توانیم داشته باشیم.ابوترابی به استخراج غیرقانونی بیت کوین 
نیز اشاره داشت و افزود: البته مورد جدید هم  ماینرهای تولید بیت کوین است به این عوامل اضافه 
شده و مصرف آن فوق العاده باالست؛ همچنین دستگاه های مربوطه باید بیشتر در مبارزه با ماینرهای 
تولید بیت کوین قاچاق دقت و تالش کنند.نماینده مــردم نجف آباد و تیران و کرون گفت: همچنین 
میزان مصرف برق ما نیز جزو باالترین ها در دنیاســت و در اسراف در همه زمینه ها از جمله برق جزو 

صدرنشین ها در آمارهای جهانی هستیم که باید بهینه مصرف کنیم.

کاهش 26 درصدی ذخایر سدهای اصفهان
مدیر دفتر تاسیسات آبی شــرکت آب منطقه ای اصفهان گفت: مجموع ذخایر آبی سدهای استان 
اصفهان ۵۲۷ میلیون مترمکعب است که نسبت به سال گذشــته ۲۶ درصد و در بلندمدت ۵۰ درصد 
کاهش دارد.احسان ا... امینی با بیان اینکه ظرفیت سد های استان اصفهان یک میلیارد و ۳۷۷ میلیون 
مترمکعب است، گفت: مجموع ذخیره آب سد های استان از ابتدای سال آبی )مهر ماه ۱۳۹۹( تا امروز  
به ۵۲۷ میلیون مترمکعب رسیده است در حالی که در مدت مشابه سال گذشته ذخایر آبی سد های 
استان ۷۱۲ میلیون مترمکعب بود.وی اضافه کرد: ذخیره آب سد های استان نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته ۲۶ درصد و در مقایسه با بلندمدت ۵۰ درصد کاهش یافته است.مدیر دفتر تاسیسات آبی 
شرکت آب منطقه ای اصفهان با اشاره به آخرین وضعیت سد زاینده رود، خاطرنشان کرد: ذخیره این 
سد مخزنی به ۴۳۸ میلیون مترمکعب رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته )۶۲۳ میلیون 
مترمکعب(، حجم آب پشت سد امسال ۳۰ درصد و در مقایســه با بلندمدت )۵۰ ساله( ۵۵ درصد 
کاهش یافته است.وی با اشاره به کاهش بارندگی ها و ذخیره سد زاینده رود در سال آبی کنونی، تاکید 
کرد: مصرف بهینه آب در بخش های شرب، بهداشت، صنعت و کشاورزی ضروری است و از شهروندان 
درخواست می کنیم با توجه به کاهش ذخایر و منابع آب، در مصرف آن صرفه جویی کنند تا تامین آب 

در تابستان پیش رو با مشکل مواجه نشود.

پرداخت سود سهام عدالت به کجا رسید؟
یک مقام مسئول گفت: شورای عالی بورس دریافت سود از شرکت های سرمایه پذیر و پرداخت آن 
به سهامداران را به شرکت سپرده گذاری سپرده است.حسین امینی خواه در پاسخ به این پرسش که 
مابقی سود سهام عدالت چه زمانی به حساب سهامداران واریز می شود؟ بیان کرد: مسئوالن شرکت 
سپرده گذاری که وعده داده بودند تا شب عید فطر سود ســهام عدالت را واریز کنند باید دلیل خلف 
وعده و چشم انتظار گذاشتن سهامداران را مطرح کنند.امینی خواه در پاسخ به این پرسش که آیا عدم 
واریز سود ســهام عدالت ارتباطی با مجامع دارد؟ بیان کرد: خیر، علت دقیق را نمی دانم، ولی قطعا 
ربطی به مجامع نمی تواند داشته باشد.امینی خواه در ادامه گفت: شرکت های سرمایه گذاری استانی 
تفاهم نامه هایی را قبل از واریز سود در اسفندماه سال۹۹ با بانک ها تنظیم کرده بودند که بدون هیچ 
هزینه ای سود سهام به حساب مشموالن روش غیرمستقیم واریز شود و در حین جمع آوری سود ها 
از شرکت های سرمایه پذیر سود حاصل از خود سود ها در بانک نیز به دست سهامداران یا شرکت های 
سرمایه گذاری استانی برسد که سهامداران آن مردمی هستند که روش غیرمستقیم را انتخاب کرده اند.

خبر روز

سایه خرس قهوه ای بر چادر عشایر دهاقان
رییس اداره امور عشایر شهرستان شــهرضا با اشاره به مشاهده خرس قهوه ای در منطقه عشایری 
شهرستان دهاقان گفت: خرس ها به بیش از ۱۵ کندوی عسل آسیب زدند و بیش از ۲۰ رأس دام را 
تلف کردند.مجید نادری دره شوری با اشاره به مشاهده خرس قهوه ای در منطقه عشایری شهرستان 
دهاقان اظهار داشت: طی تماس تلفنی عشایر شهرستان دهاقان مبنی بر مشاهده خرس قهوه ای 
به همراه رییس محیط زیست و شورای عشایری شهرستان دهاقان به منطقه عشایری هرندی و 
بودجان مراجعه کردیم.رییس اداره امور عشایر شهرستان شهرضا افزود: از چندین خانوار عشایری 
که در مناطق مختلف منطقه عشایری هرندی و بودجان استقرار داشتند سوال کردیم که جواب آن ها 
نشان از خرس قهوه ای در چند روز اخیر در این مناطق بوده است.وی با بیان اینکه خرس ها به بیش 
از ۱۵ کندوی عسل آسیب زدند و بیش از ۲۰ رأس دام را تلف کردند، گفت: زندگی مسالمت آمیز عشایر 
با طبیعت این اجازه را به آن ها نمی دهد که دست به کشتن گونه های نادر جانوری بزنند تا زمانی که 

جان و امنیت خانواده ها عشایری در امان باشد.

 پرداخت 1600 میلیارد تومان تسهیالت کسب و کار
 در حوزه روستایی

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید گفت: ۱۶۰۰ میلیارد تومان تسهیالت کسب و کار پرداخت کردیم که 
۲۳ هزار طرح شامل این تسهیالت شده است.اصغر نورا... زاده با بیان اینکه از ابتدای سال گذشته در 
حوزه روستایی بالغ  بر هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان تسهیالت پرداخت کردیم، اظهار کرد: این مبلغ، ۲۳ 
هزار طرح را شامل شده و نزدیک به ۳۰ هزار فرصت شغلی را توسعه و ایجاد کرده است.مدیرعامل 
صندوق کارآفرینی امید در ادامه گفت: اگر شرایط کشور برای مهار و مدیریت ویروس کرونا امکان 
پرداخت تســهیالت و را اندازی کارها وجود داشته باشد تا پایان ســال ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان 
تسهیالت طبق برنامه ریزی مشخص شده پرداخت می شود.وی با بیان این که ۲۰۰ میلیارد تومان 
تسهیالت پرداخت کردیم که نسبت به سال گذشته بیش از ۵۰ درصد افزایش داشته است، گفت: 
نزدیک به  هزار و ۲۰۰ طرح افتتاح  شده و برای ۵ هزار اشتغال زایی شــده است.نورا... زاده با اشاره 
به این که، هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان حجم تســهیالت پروژه گیاهان دارویی است، خاطرنشان کرد: 
شرکت داروسازی یاس کبود یکی از بهترین پروژه هایی اســت که در حوزه تولید داروهای گیاهی 

است که ۲ محصول خوب در این کارخانه تولید می شود.

فرماندار دهاقان:

نمایشگاه دائمی صنایع دستی در دهاقان احداث می شود
فرماندار شهرستان دهاقان گفت: ایجاد نمایشگاه دائمی صنایع دســتی در دهاقان در دستور کار 
قرار دارد که در اشتغال زایی شهرستان از طریق فروش مجازی تاثیر خوبی خواهد داشت.سید علی 
سجادی اظهار داشت: یکی از بهترین راهکارهای کاهش آسیب های اجتماعی و توسعه فرهنگی و 
اقتصادی جامعه ایجاد اشتغال پایدار است که سبب کاهش بسیاری از هزینه ها می شود.وی با بیان 
اینکه اشتغالی که در بلند مدت جواب گو نباشد مطلوب نیست، افزود: منابع شهرستان باید شناخته 
شوند تا تک بعدی و تنها در یک زمینه اقتصادی حرکت نکنیم.فرماندار دهاقان احداث گلخانه ها را 
اولویت اشتغال زایی شهرستان دانست و تصریح کرد: اگر با ایجاد گلخانه ها منابع آبی را تحت فشار 
قرار دهیم کاری کم بازده انجام داده ایم و بر این اساس گلخانه های جدید باید با تامین آب پایدار 
احداث شود.وی با اشــاره به اینکه در سند آمایش سرزمینی بحث کشــاورزی و گردشگری برای 
شهرستان مشخص شده است، گفت: دهاقان در بخش معدن، صنایع فلزی و فرآورده های نسوز 
مستعد است و بر این اساس از هر گونه طرح با رعایت موضوع حفاظت از محیط زیست استقبال 
می کنیم.سجادی اظهار داشت: ایجاد نمایشگاه دائمی برای به نمایش گذاشتن صنایع دستی در 

دستور کار قرار دارد که فروش اینترنتی مجازی محصوالت را هم در بر دارد.

کافه اقتصاد

شهرستان

عضو هیئت مدیره خانه صنعت 
معدن و تجارت استان:

ریزش بیشتر نرخ ارز، به 
صالح اقتصاد نیست

با توجه به احتمال احیــای برجام و تاثیر 
این اتفاق بر نرخ ارز، شــرایط ارزی کشور 
بهبود می یابد و از سویی هم رفع تحریم ها 
به افزایش درآمدهای نفتی کشــور منجر 
خواهد شــد که این موضــوع عاملی برای 
فراوانــی ارز و کاهش نرخ آن محســوب 
می شــود. عضو هیئت مدیره خانه صنعت 
معــدن و تجارت اســتان اصفهــان اظهار 
می کنــد: افزایش نرخ ارز بــه دلیل وجود 
ریسک های ناشی از تحریم ها، به منفعت 
صادرکنندگان بوده اســت. اگر نگاهی هم 
بر آمار و ارقام این سال ها داشته باشیم با 
افزایش فعالیت های اقتصادی و صادرات 
روبه رو می شویم که به دلیل نرخ ارز بوده 

است.
به گفته محمدرضا برکتین،  اگرچه کاهش 
قیمت ارز به نظر امری مطلوب باشــد ولی 
افت بیــش از حد آن هم به ضــرر اقتصاد 
تمام می شود زیرا در شــرایطی که ما قرار 
گرفته ایم ریزش ارز به کاهش نرخ کاالها 
هم منجــر نمی شــود چــون هزینه های 
تولید به عــالوه دیگــر متغیرهــا عاملی 
برای گرانی تمام شــده یک کاال محسوب 
می شــود بنابرایــن با ســقوط قیمت ارز، 
 نمی تــوان انتظار کاهــش قیمت اجناس 

را داشت.
عضو هیئت مدیــره خانــه صنعت معدن 
و تجارت اســتان اصفهان ادامه می دهد: 
ضمن آن که گرانی ارز مانعی برای واردات 
و موتوری برای تولید بیشــتر در داخل هم 
اســت زیرا با کاهــش نــرخ ارز، احتمال 
افزایــش واردات و بی انگیزگی برای تولید 
داخل هم وجــود دارد. بر این اســاس در 
شــرایط کنونی افت بیش از ۲۰ هزار تومان 
برای نــرخ دالر، به صالح اقتصاد کشــور 
نیســت و البته دولــت در مقابــل باید با 
سیاســت های حمایتی از اقشــار جامعه، 

این افزایش قیمت را جبران کند.

مدیر شیالت و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی 
اســتان اصفهان با بیان اینکه در ســال گذشته بالغ 
بر ۱۰ هزار و ۲۵۲ تن انواع آبــزی و ماهی گرمابی در 
اســتان پرورش یافته اســت، گفت: حدود ۱۰ تا ۲۰ 
درصد تولیدات استانی مصارف داخلی دارد و مابقی 
از جنوب و ســواحل خلیج فارس و شمال کشورمان 
وارد اســتان می شود.محمدرضا عباســی پیرامون 
اینکه نزدیک به ۳۵ گونه انواع ماهی گوشتی از جنوب 
و شمال کشور تحت نظارت شــیالت ساحلی صید 
و به اصفهان وارد می شــود و با کیفیت بهداشتی باال 
زیرنظر اداره دامپزشکی استان در بازار های تخصصی 

ماهی در استان اصفهان توزیع می شود، اظهار داشت: 
در این بازارها شــاید ۵ گونه ماهی های پرورشــی و 
تولیدی استان عرضه شود و اکثر آبزیان مورد تقاضای 
شهروندان ماهی های جنوب کشورمان است.مدیر 
شیالت و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان 
اصفهان با بیان اینکه سرانه مصرف ماهی در اصفهان 
نصف جهان اســت، گفت: عدم شــناخت از تنوع و 
ارزش غذایی انواع ماهی و روش های مختلف پخت 
از جمله دالیل پایین بودن ســرانه مصرف ماهی در 
اصفهان اســت.وی، میزان درآمد اقتصــاد خانوار را 
هم در مصرف ماهی مهم تلقی کرد و اظهار داشت: در 
حال حاضر قیمت برخی از انواع ماهی مانند قزل آال 
و کپور از گوشت قرمز پایین تر است و با برنامه ریزی 
می توان حداقل یک بار در هر ماه، فرآورده های دریایی 
را با تنوع زیاد آن ها برای حفظ سالمت افراد خانواده 
در سبد غذایی خانوار گنجاند.عباســی در پاسخ به 

سوالی مبنی بر اینکه باوجود سفارش ها و توصیه های 
مطلوب برای مصرف ماهی به مردم، قیمت آن در بازار 
اصفهان نسبت به سال گذشته ۲ تا ۳ برابر افزایش 
داشته و افراد آســیب پذیر جامعه حتی توان خرید 
یک کیلوگرم ماهی را ندارند، افزود: با افزایش قیمت 
تمام اقالم غذایی در کشور به تبع بهای آبزیان هم رشد 
داشته؛ اما گرانی انواع ماهی هم تراز گوشت و لبنیات 
نبوده است.وی با تاکید بر اینکه به دلیل تنوع آبزیان 
دریایی و پرورشی در بازارهای تخصصی عرضه ماهی 
در استان اصفهان قیمت نمی تواند در میزان مصرف 
ماهی خانوار تاثیرگذار باشد، ادامه داد: با وجود انواع 
ماهی خوراکی در این بازارها، شــهروندان مجبور به 
خرید ماهی های گران نیســتند چرا که ماهی ارزان 
پرورشــی با بهای باالی ۳۰ هزار تومــان هم موجود 
است و مواد مغذی و پروتئینی آن همانند دیگر آبزیان 

از ارزش غذایی باالیی برخودار است.

خداحافظی سفره ها با ماهی

تجارت الکترونیک، راه نجات صنایع دستی
سرپرست معاونت صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان گفت: اصفهان تولید کننده ۶۰ درصد از محصوالت صنایع دستی کشور 
است و بر همین اساس در تولید و فروش این محصوالت از استان های شاخص به شمار می آید. نورا... عبدالهی با اشاره به پیامد های شیوع کرونا برای فعاالن صنایع دستی 
اظهار کرد: ۶۰ هزار نفر در تولید و فروش صنایع دستی فعالیت می کردند که بیش از ۹۰درصد آنان این روز ها بیکار شده اند.سرپرست معاونت صنایع دستی اداره کل میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان اذعان کرد: حدود یک سوم بازار صنایع دستی اصفهان در تعطیلی به سر می برد و اگر حمایت جدی از این بخش صورت 
نگیرد بقیه هم ناچار به تعطیلی خواهند شد.عبدالهی گفت: در این میان برخی تولیدکنندگان صنایع دستی تالش کرده اند با بهره گیری از شیوه های جدید بازاریابی و استفاده 
از بستر فضای مجازی به معرفی و فروش محصوالت خود بپردازند.وی افزود: با این که کرونا سبب ایجاد محدودیت در سفر گردشگران خارجی به عنوان مهم ترین خریداران 
محصوالت صنایع دستی اصفهان شد، اما باید اعتراف کرد که سبب شد بستر اولیه تجارت الکترونیک فراهم شود.سرپرست معاونت صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان اظهار کرد: با وجود کاهش فروش سنتی و حضوری محصوالت صنایع دستی، فروش اینترنتی این محصوالت افزایش یافته است.

وز عکس ر

 موانع پیش روی توسعه کشت گلخانه ای در استان برداشته شد؛

احیای دوباره کشت در اصفهان

مرضیه محب رسول کشــت گلخانه ای حاال تقریبا تنها گزینه 
پیش روی کشــاورزی اســتان اصفهان 
است. هر چند هنوز هستند زمین های چند ده هکتاری که به روش های 
آبی و حتی ابتدایی ، محصول در آنها کاشته می شود؛ اما چشم انداز آبی 
و خشکســالی اســتان به خوبی گویای فرا رســیدن روزهــای پایانی 
کشــاورزی غیر صنعتی خواهد بود. در واقع برای قابل سکونت ماندن 
اصفهان راه چاره ای به جز احیای منابع آب و کاهش مصرف نمانده است 
. کشــت گلخانه ای از جمله راهکارهایی اســت که می تــوان با آن هم 
کشاورزی و سطح اشتغال در این رشته را حفظ کرد و هم اقتصاد استان 
را سرپا نگه داشت پس راه اندازی گلخانه ها به عنوان یک راه نجات پیش 
روی کشاورزی استان اصفهان است. بر اســاس آمار جهاد کشاورزی 
کشت گلخانه ای طی هشت سال اخیر بیش از دو برابر شده است؛ اما 
این معنای آسان بودن پیش بردن این راه و شروع این کار نیست. گرفتن 
مجوزهای الزم و از آن مهم تر تسهیالت حمایتی برای سرمایه گذاران در 
این بخش طی سال های گذشته پروسه ای طوالنی و زمان بر بوده است 
.  شاخصه بارز سنگ اندازی و دست اندازهای سخت بروکراسی اداری 
در اســتان که نه در بخش کشــاورزی بلکه تقریبا در همه شاخه های 

اقتصادی استان در یک دهه اخیر به عنوان یک سد بزرگ شناخته می 
شود: راه دشوارو زمان بری را برای اخذ مجوزهای الزم برای راه اندازی 
گلخانه در استان ایجاد کرد. حاال اما مسئوالن می گویند این مسیر هموار 
شده و درخواست ها یک ماهه تصویب و تعیین تکلیف می شود. معاون 
بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشــاورزی استان اصفهان گفت: 
بهره بــرداران می توانند با مراجعه به مراکز کشــاورزی دهســتان ها و 
باتوجه به آب مطمئن و زمین مرغــوب اقدام به تکمیل پرونده کنند و در 
کمتر از یک ماه مجوز تاسیس گلخانه بگیرند.اصغر رستمی افزود: باتوجه 
به شرایط اقلیمی و کم آبی، توسعه کشت های گلخانه ای و انتقال کشت 
از فضای باز به بسته در دستور کار سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان 
قرار گرفته است.معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی 
استان اصفهان با اشاره به فرآیند دریافت مجوز، بیان کرد: خوشبختانه با 
تسهیلگری سازمان جهاد کشاورزی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی 
و منابع طبیعی استان در کمتر از یک ماه بهره بردار و متقاضی می توانند به 
پروانه تاسیس دسترسی پیدا کرده و بالفاصله با ورود به سامانه دریافت 
تسهیالت مراحل تکمیلی کار خود را پیگیری کنند. پس از آن تسهیالتی 
که ۸۰ درصــد هزینه های گلخانه را پوشــش می دهــد از طریق بانک 

کشاورزی دریافت خواهند کرد.
موضوع حمایت زای کشــت گلخانه ای اما نباید تنهــا در حوزه مجوز و 
تسهیالت باقی بماند. تامین بذر نهاده و ایجاد راهکارهایی برای حمایت 
از ایده های نوین و طرح های علمی و به روز دنیا می تواند به راحتی و با 
کمترین هزینه چهره زرد و رنجور کشاورزی استان را متحول کند. از سوی 
دیگر برنامه ریزی برای صادرات و یافتن بازارهای جهانی هم می تواند 
رغبت و جذب سرمایه در این بخش را افزایش دهد. هم اکنون برخی از 
اساسی ترین زیر ســاخت ها مانند کارگو ترمینال در فرودگاه اصفهان و 
برخی از امکانات در گمرک استان برای صادرات محصوالت کشاورزی 
فراهم اســت. از ســوی دیگر بازارهای خوبی مانند کشورهای عربی در 
نزدیکی مرزهای ایران هم بازارهای هدف بسیار سودآوری پیش روی 
این مدل از کشاورزی قرار داده است. حلقه اتصال میان این قسمت ها 
اما تا کنون چندان خوب عمل نکرده است. اینکه بازارها شناسایی و تولید 
در جهت نیاز بازار هدایت شود می تواند قدم بعدی باشد که به راحتی و 
سرعت شــکوفایی و درآمد زایی در بخش کشاورزی استان را رقم بزند 
اتفاقی که می تواند کام تلخ کشاورزان از خشکسالی های چندین ساله 

استان را شیرین کند.

کشت گلخانه ای از جمله راهکارهایی است که می توان با 
آن هم کشاورزی و سطح اشتغال در این رشته را حفظ کرد 
و هم اقتصاد استان را سرپا نگه داشت پس راه اندازی 
گلخانه ها به عنوان یک راه نجات پیش روی کشاورزی 

استان اصفهان است

نمایشگاه طال، ماشین 
آالت و صنایع وابسته 

در اصفهان
چهاردهمین نمایشــگاه طال، فلزات 
گرانبها، گوهرسنگ ها، ماشین آالت 
و صنایــع وابســته در اصفهــان 
گشایش یافت.۷۰مشارکت کننده از 
استان های اصفهان، تهران، خراسان 
رضوی، یزد، فــارس ، خوزســتان، 
عراق و ترکیه هم در این نمایشــگاه 

محصوالت خود را ارائه می کنند.
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سرمایه گذاری 13 هزار میلیارد ریالی در سفیددشت
استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به فراهم شدن زمینه ســرمایه گذاری در این استان گفت: 
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( ساالنه ۱۳ هزار میلیارد ریال در 

منطقه صنعتی سفیددشت شهرستان بروجن سرمایه گذاری می کند.
اقبال عباسی افزود: تعدادی از سرمایه گذاران برای خرید سهام ایمیدرو و اجرای طرح گندله سازی 

آمادگی خود را اعالم کرده اند.
وی خاطر نشان کرد: بر اساس پیگیری های انجام شده، مقرر شد تا اجرای طرح تولید بیلت و نورد 

سرد در جوار تولید آهن اسفنجی سفیددشت در دستور کار قرار گیرد.

آغاز عملیات تعویض لوله نفت در سرخون اردل آغاز شد
بخشدار میانکوه شهرستان اردل اظهار داشت: در حال حاضر محل تعویض لوله انتقال نفت در منطقه 
سرخون بخش میانکوه خاکبرداری شــده و محیط برای انجام عملیات و تسریع در اجرای طرح 
تعویض لوله مناسب سازی شده است.امامداد شــهبازی، پاکسازی چشمه از آالینده های نفتی را 
از مهم ترین مطالبات مردم منطقه برشــمرد و گفت: آلودگی نفتی در چشمه سرخون معیشت و 
فعالیت های اقتصادی مردم را تحت تاثیر قرار داده از همین رو مردم همچنان بر پاکســازی این 
چشمه تاکید دارند.سرپرست اداره کل مدیریت بحران اســتانداری چهارمحال و بختیاری نیز در 
این باره گفت: بنا بر مصوبه ستاد مدیریت بحران استان و مســووالن شرکت نفت، مقرر شده بود 
که بخشــی از لوله انتقال نفت در میانکوه اردل برای جلوگیری از وقوع حوادث احتمالی تعویض و 
نوسازی شود. خسرو کیانی با بیان اینکه تعویض لوله در ۲ قسمت انجام می گیرد، افزود: فاز نخست 

به طول پنج کیلومتر و فاز دوم به طول یک هزار و ۸۰۰ متر است.

اهدای 2 هزار سری جهیزیه به نوعروسان نیازمند چهارمحال 
مسئول قرارگاه جهادی امام رضا )ع( چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: همزمان با سالروز آزادی 
خرمشهر طی آیینی با حضور مسئولین اســتان و دبیر قرارگاه جهادی امام رضا )ع( مراسم اهدای 
۲ هزار سری جهیزیه برگزار شد.مجید حیدری با بیان اینکه وظیفه قرارگاه جهادی خدمت به مردم 
و رفع مشکالت محرومین است اضافه کرد: از پارســال تا کنون ۲هزار و ۷۵۰ سری جهیزیه در بین 
نو عروسان توزیع شده اســت.حیدری اضافه کرد: این جهیزیه ها شامل ۱۵ قلم از جمله؛ یخچال، 
ماکروفر، فرش، سرویس قابلمه، اتو و. است.وی به هزینه ریالی این اقالم اشاره داشت و گفت: 
۴ میلیارد تومان هزینه این ۲ هزار جهیزیه است که به صورت مشارکتی توسط نو عروسان و قرارگاه 

جهادی امام رضا )علیه السالم( تامین شده است.

خسارت خشکسالی 6 هزار و 32۹ میلیارد ریالی به دامپروری
رییس سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: خشکسالی در سال زراعی جاری شش 

هزار و ۳۲۹ میلیارد ریال خسارت به بخش دامپروری این استان وارد کرده است.
عطاا...ابراهیمی تاکید کرد: از این میزان خســارت، پنج هزار و ۸۴۸ میلیارد ریال مربوط به حوزه 
دام سبک و سنگین، ۲۴۵ میلیارد ریال مختص زنبورداری، ۸۰ میلیارد ریال مربوط به مزرعه های 

سردآبی و ۱۵۶ میلیارد ریال در حوزه تولید و پرورش مرغ است.
ابراهیمی افزود: به علت خشکســالی های ســال زراعی جدید در چهارمحال و بختیاری تولیدات 
دام های سبک و سنگین، زنبورداری، مزرعه های ســردآبی و ماکیان استان با ۴۳۴ هزار و ۲۰۰ تن 
کاهش مواجه شــد.وی اضافه کرد: از این میزان کاهش تولیدات در استان، ۴۲۶ هزار و ۷۰۰ تن به 
حوزه دام سبک و سنگین، ۴۰۸ تن به بخش زنبورداری، یک هزار و ۶۰۰ تن به مزرعه های سردآبی و 

پنج هزار و ۴۹۲ تن به ماکیان اختصاص دارد.

بام ایراناخبار

بویخوشاشتغالزاییباکشتگلمحمدی

گل محمدی از دیرباز برای تهیه گالب مورد استفاده قرار می گرفت، این 
گالب تولیدی برای چاشــنی انواع غذاها به عنوان معطرکننده استفاده 
می شد و خاصیت درمانی بســیار زیادی نیز داشت، گالب همچنین در 

گذشته به عنوان عطر و خوشبوکننده فضا مورد استفاده قرار می گرفت.
در چند سال اخیر کشت گل محمدی به عنوان کشت جایگزین و کم آب بر 
در دستور کار وزارت جهادکشاورزی قرار گرفته است و کشاورزان به کشت 

گل محمدی در مزارع تشویق می شوند.
کشت این محصول می تواند عالوه بر صرفه جویی در مصرف آب، اشتغال 
و درآمدزایی خوبی را برای کشاورز به همراه داشته باشد، اما قطعا این امر 
زمانی محقق خواهد شد که تمامی موانع از سر راه تولیدکنندگان در این 
حوزه برداشته شود و صنایع تبدیلی و تکمیلی در کنار این صنعت برای 

ایجاد ایجاد اشتغال پایدار ایجاد شود.
کشت گل محمدی یک نسخه شــفابخش برای حل مشکل کمبود آب 
در بخش کشاورزی اســت، همچنین ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی 
برای بحث گالب گیری، فرآوری و ... می تواند زمینه اشــتغال پایدار در 
این حوزه را فراهم کند، اگر چرخه تولید گل محمــدی در چهارمحال و 
بختیاری تکمیل نشود، قطعا فعاالن این حوزه از روند کار دلسرد خواهند 
شد و نمی توان از ظرفیت مزارع کشت گل  محمدی در استان استفاده 

کافی را برد.

حمایت از سرمایه گذاران برای بحث صنایع 
فرآوری و اسانس گیری گل محمدی

اعظم شــیخ ســامانی، کارشــناس مســئول گیاهان دارویی ســازمان 
جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه در حال حاضر ۵۷۰ 
هکتار از مزارع استان تحت کشت گل محمدی قرار دارند، اظهار کرد: به طور 
میانگین از هر هکتار حدود ۲.۸ تن گل محمدی برداشت می شود، در حال 
حاضر برنامه چندانی برای افزایش سطح زیر کشت گل محمدی در استان 
نداریم و کشــاورزان عموما خود برای کشــت این نوع گل اقدام می کنند.

وی ادامه داد: در گذشته سیاست های تشــویقی با پرداخت تسهیالت و 
ارائه قلمه های گل محمدی به صورت یارانه ای به کشــاورزان برای کشــت 
گل محمدی اعمال می شــد، اما اکنون سطح زیر کشت گل محمدی مورد 
قبول است و باید بحث فرآوری و اسانس گیری این نوع گل را در چهارمحال 
و بختیاری دنبال کنیم.شیخ سامانی با بیان اینکه چهارمحال و بختیاری 
به علت دارا بودن شرایط آب و هوایی و ارتفاع باال از سطح دریا برای کشت 
انواع گیاهان دارویی مناســب اســت، توضیح داد: برای باال رفتن کیفیت 
گل محمدی نیازمند روزهای آفتابی و شب های خنک هستیم، خوشبختانه 
شرایط آب و هوایی استان این گونه است و گل محمدی تولیدی در استان 
از کیفیت بسیار باالیی برخوردار است و عملکرد مطلوبی در هر سطح دارد.
مسئول گیاهان دارویی ســازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری با 

بیان اینکه صنایع فرآوری و اســانس گیری گل محمدی در استان وجود 
ندارد، گفت: در حال حاضر گل های محمدی برداشــت شده به صورت تر 
و خشــک به اســتان های اصفهان و یزد برای فرآوری ارســال می شوند، 
همچنین غنچه خشک گل محمدی ارزش صادراتی باالیی دارد.وی افزود: 
متقاضیان سرمایه گذاری می توانند برای بحث راه اندازی صنایع تبدیلی و 
تکمیلی مرتبط با گل محمدی و اسانس گیری این نوع گل ورود پیدا کنند، 
قطعا حمایت های الزم از این سرمایه گذاران با پرداخت تسهیالت و ... انجام 
خواهد شد.شیخ ســامانی در ادامه با اشاره به اینکه در حال حاضر مشکل 
اصلی صاحبان مزارع کشــت گل محمدی کمبود نیروی کار برای برداشت 
گل محمدی اســت، گفت: صاحبان مزارع گل محمدی به ازای برداشــت 
یک کیلوگرم گل محمدی حدود ۷۰۰۰ تومان به کارگران پرداخت می کنند، 
اما متاسفانه خیلی از افراد رغبت به کار در مزارع کشت گل محمدی ندارند.

مسئول گیاهان دارویی سازمان جهادکشــاورزی چهارمحال و بختیاری 
ادامه داد: زمان برداشت گل محمدی از زمان طلوع آفتاب تا ظهر است، اگر 
گل محمدی در این زمان برداشت نشود، رنگ گل ها به سفید تغییر می کند و 
دیگر اسانس و ماده موثره الزم را برای فرآوری نخواهد داشت.وی در پایان 
تاکید کرد: مزارع گل محمدی می توانند اشتغال باالیی را برای افراد ایجاد 
کنند، کشاورزان باید از اسفندماه پیش بینی الزم را برای جذب نیروی کار در 

زمان برداشت گل محمدی داشته باشند.

بحث  برای  نند  می توا سرمایه گذاری  متقاضیان 
با  مرتبط  تکمیلی  و  تبدیلی  یع  صنا زی  ندا ه ا را
گل محمدی و اسانس گیری این نوع گل ورود پیدا 
کنند، قطعا حمایت های الزم از این سرمایه گذاران با 

پرداخت تسهیالت و ... انجام خواهد شد

پنج دانش آموز چهارمحال و بختیاری حائز رتبه برتر شدند
مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحــال و بختیاری گفت: فراخوان دانش آموزی بیســت و نهمین 
اجالس سراسری نماز با موضوع »پیوند نماز، خانه، مدرسه و مسجد« در کشور و به مسئولیت دبیرخانه 
کشوری در استان یزد با رویکرد تولید محتوا های دینی، فرهنگی وهنری برگزار شد.فرحناز قائدامینی 
افزود: پنج نفر از دانش آموزان خالق چهارمحال و بختیاری با تولید محتوا های فرهنگی و هنری در 
رشته های شعرخوانی، کلیپ، هنری و گرافیکی این جشنواره خوش درخشیدند.قائدامینی اعالم کرد: 
مائده مقصودی در رشته شعر خوانی حائز رتبه اول، هستی علیپور و زینب لله گانی در رشته های تولید 
کلیپ و هنری گرافیکی و سینا چکاو و سحر یعقوبی در شعر خوانی و تولید کلیپ حائز رتبه سوم شدند.

درخشش دانشجویان چهارمحال و بختیاری در مسابقات 
پاورلیفتینگ

مرحله رکوردگیری اردوی انتخابی تیم ملی پاورلیفتینگ دانشــجویان با حضور ۱۸ ورزشــکار در 
تهران برگزار شد.در رقابت های دسته ۹۳ کیلوگرم حسین طالبی از دانشگاه پیام نور شهرکرد با ۲۶۰ 
کیلوگرم اسکوات، ۱۶۰ کیلوگرم پرس سینه، ۲۸۰ کیلوگرم ددلیفت و مجموع ۷۰۰ کیلوگرم نشان طال 
را از آن خود کرد.در دسته ۸۳ کیلوگرم مهریار انصاری از پیام نور شهرکرد با ۱۷۵ کیلوگرم اسکوات، 
۱۰۰ کیلوگرم پرس سینه، ۱۷۰ کیلوگرم ددلیفت و مجموع ۴۴۵ کیلوگرم به مقام سوم دست یافت.

فوت 2 کارگر در حادثه ریزش معدن خاک نسوز شهید 
نیلچیان

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری از ریزش معدن خاک نسوز نیلچیان 
در چهارمحال و بختیاری خبر داد و اظهار کرد: در این حادثه دو نفر جان خود را از دست دادند.سجاد 
رســتمی گفت: این معدن در منطقه دوپالن و نزدیک گردنه باجگیران واقع شــده است .محسن 
ابراهیمی، مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی چهارمحال و بختیاری 
از ریزش ریزش معدن شــهید نیلچیان ، خبر داد.وی افزود:متاسفانه نیروهای اورژانس دو نفر از 
کارگران حدودا ۴۵ ساله و ۵۲ ساله را از زیر آوار بیرون کشیدند که عالئم حیاتی نداشتند و جان خود 
را از دســت داده بودند.ابراهیمی گفت: دو نفر دیگر از کارگران بیرون از معدن بودند که خوشبختانه 
آسیبی به آن ها وارد نشده است.معدن شــهید نیلچیان با حفاری ۳۱ حلقه چاه به طول پنج هزار 
متر در محدوده ای به وسعت ۲۰۰ هکتار واقع شده که از نظر نوع، کیفیت و مرغوبیت تولید به عنوان 
بهترین معدن خاک نسوز ایران هم مطرح است. ظرفیت استخراج ساالنه این معدن ۱۵ هزار تن 
خاک نسوز است و عملیات اکتشاف این معدن زیرزمینی سال ۴۸ و عملیات بهره برداری آن ازسال 

۵۳ درمنطقه باجگیران ودو پالن چهارمحال و بختیاری انجام شده است.

حمایت کامل بهزیستی از کودکان بی سرپرست تا زمان 
استقالل مالی

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیســتی چهارمحال و بختیاری با تاکید بر اینکه پس از استقالل 
فرزندان تحت سرپرستی بهزیستی، آن ها به حال خود رها نمی شوند، خاطرنشان کرد: عموما این 
فرزندان پس از رسیدن به سن ۱۸ سالگی تمایل دارند زندگی مستقلی برای خود داشته باشند و 
معموال پسران نیز بعد از اتمام تحصیل دیگر به مراکز بر نمی گردند.اشرف عسگری خاطر نشان کرد: 
برای بحث اشتغال و استقالل فرزندان تحت سرپرستی سازمان بهزیستی حدود ۲۰ الی ۳۰ میلیون 
تومان هزینه پرداخت می شــود تا این فرزندان برای حرکت به سمت زندگی مستقل آماده شوند، 
همچنین اگر زمینه ازدواج آن ها فراهم باشد، مددکار مرکز، امورات مربوط به آن را پیگیری می کند.

معاون غذا و دارو دانشــگاه علوم پزشکی شهرکرد 
اظهار داشت: با هدف ساماندهی و نظارت بر توزیع 
انسولین در داروخانه ها، عالوه بر الزامی بودن ثبت 
اطالعات بیمار در سامانه ttac توسط داروخانه ها، 
باید بیماران کارت حواله الکترونیک را از ســامانه 
ثبت حوالــه الکترونیک معاونــت درمان دریافت 
کنند.رضــا محمدی، هدف از اجــرای طرح حواله 
الکترونیک را ســاماندهی هر چه بهتر به وضعیت 
توزیع انسولین در داروخانه ها و کاهش مشکالت 

مردم عنوان کرد.
محمدی اضافــه کرد: بیمــاران نیازمنــد دریافت 
انسولین پس از مراجعه به داروخانه، جهت دریافت 
حواله الکترونیک به کارشناســان معاونت درمان 
در شهرســتان ها معرفی می شــوند و کارت حواله 
الکترونیک دریافت می کنند.وی، داشــتن حواله 

الکترونیک را برای دریافت انسولین توسط بیماران 
الزامی دانســت و ادامه داد: نوع انسولین مصرفی 
بیمار در حواله الکترونیک قید شده است و بیماران 
در مراجعات بعدی بــه داروخانه ها از همین حواله 
استفاده می کنند مگر اینکه به صالحدید پزشک نوع 
انسولین مورد نیاز بیمار تغییر کرده باشد که در این 
صورت نیاز به تهیــه کارت حواله الکترونیک جدید 
خواهد بود.محمدی گفــت: تمامی داروخانه های 
توزیع کننده انسولین موظف به دریافت کاربری در 
ســامانه TTAC و ثبت اطالعات دریافت کنندگان 
انسولین در این سامانه هستند.وی، قطع سهمیه 
انســولین داروخانه هایی که کاربــری TTAC را 
دریافت نکرده و از ثبت اطالعات دریافت کنندگان 
انسولین در این ســامانه خودداری کنند را قطعی 
دانست و افزود: ســهمیه خرداد ماه تنها بر اساس 

گزارش گیری از ســامانه TTAC اســت، بنابراین 
 TTAC الزم است داروخانه هایی که هنوز کاربری
خود را فعال نکرده اند در اسرع وقت پیگیری کنند.

محمدی گفــت: به طور کلــی داروخانه ها موظفند 
برای تحویل قلم انســولین، عالوه بر بحث تاییدیه 
بیمه و تاییدیه دریافت و ثبت نسخه آزاد در سامانه 
ttac، در صورتی که اولین مراجعه بیمار به داروخانه 
جهت دریافت انسولین است بیمار را به کارشناسان 
معاونت درمان برای صدور کارت حواله الکترونیک 

ارجاع دهند.

ارائه حواله الکترونیک برای تحویل انسولین الزامی است

اخبار چهره روز

کاهش یک هزار تنی تولید 
گردو در چهارمحال و 

بختیاری
جهادکشــاورزی  ســازمان  رییــس 
چهارمحــال و بختیاری گفت: اســتمرار 
پدیده خشکســالی و وقوع ســرمازدگی 
در ســال زراعی ۱۴۰۰- ۱۳۹۹ بــه باغ های 
این اســتان ۱۸ هزار و ۵۷۷ میلیارد ریال 

خسارت وارد کرد.
عطــاءا... ابراهیمی افــزود: از این میزان 
دو هــزار و ۲۶۵ میلیارد ریــال به باغ های 
گردو، ۱۵ هــزار و ۶۵۴ میلیــارد ریال به 
بادامستان ها، ۴۴۴ میلیارد ریال به باغات 
هلو، ۱۴۹ میلیارد ریال بــه تولید زردآلو و 
۶۵ میلیارد ریال به ســایر باغات اســتان 

خسارت وارد شده است.
ابراهیمی اضافه کرد: ســطح زیرکشــت 
باغ هــای چهارمحــال و بختیــاری در 
ســال زراعی جاری، ۴۵ هزار و ۴۹۱ هکتار 
شــامل درختان گردو، بادام، هلو، زردآلو، 

انگور و سایر محصوالت باغی بود.
وی گفت: از این ســطح هفت هزار و ۱۰۶ 
هکتار گردو، ۱۷ هــزار و ۳۴۹ هکتار بادام، 
ســه هزار و ۶۱۶ هکتار هلــو، ۸۲۱ هکتار 
زردآلو، چهار هــزار و ۸۴۹ هکتار انگور و ۱۱ 
هزار و ۷۵۰ هکتار به سایر محصوالت باغی 

اختصاص دارد.
ابراهیمــی اظهار داشــت: بر اثــر پدیده 
خشکســالی و وقــوع ســرمازدگی، ۱۰ تا 
۷۰ درصد باغ های گــردو، ۲۰ تا ۱۰۰ درصد 
بادامســتان ها، ۲۰ تا ۶۰ درصد باغات هلو، 
۲۰ تا ۱۰۰ درصد درختــان زردآلو و ۱۰ تا ۷۰ 
درصد سایر باغ های اســتان دچار آسیب 

شد.
ابراهیمــی ادامــه داد: همچنیــن بر اثر 
بــروز ســرمازدگی در باغ هــای اســتان 
۲۷ هــزار و ۷۸۹ هکتار محصول شــامل 
یک هزار و ۱۱۵ تن گــردو، ۱۵ هزار و ۶۵۴ 
تن بادام، هشــت هــزار و ۸۸۰ تــن هلو، 
یک هــزار و ۴۹۰ تــن زردآلــو و ۶۵۰ تن 
 انواع محصــوالت باغی دیگــر با کاهش 

تولید مواجه شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری گفت: بیش از ۲۵ میلیارد ریال تجهیزات اطفای حریق در ادارات منابع طبیعی اســتان در راســتای 
کاهش خسارت ناشی از آتش ســوزی در عرصه های منابع طبیعی اختصاص یافته است.سید اســماعیل صالحی افزود: این تجهیزات شامل ۳۱ قلم وسایل 
حفاظتی جهت اطفای حریق از جمله دمنده، لباس و دستکش مخصوص اطفای حریق، بیل، آتشــکوب، کوله پشتی و کاله، دمنده است که بین شهرستان ها 
توزیع می شود.صالحی، با اشاره به گرم شدن هوا و احتمال وقوع آتش سوزی در عرصه های مرتعی و جنگلی اضافه کرد: تامین و تجهیز این وسایل یکی از راه های 
کاهش خسارت در زمان وقوع حریق در این عرصه هاست.وی ادامه داد: همه ساله با گرم شدن هوا نیرو های اداره کل و همچنین یگان حفاظت به صورت آماده 
باش هستند تا زمان وقوع حریق کمترین خسارت به این عرصه ها وارد شود.صالحی از فعال شدن گروه های همیار طبیعت و نیرو های گشت و مراقبت به منظور 
پیشگیری از بروز آتش سوزی در این عرصه ها خبر داد و گفت: ارائه آموزش به این گروه ها و همچنین تامین تجهیزات در دستور کار قرار دارد.وی از استقرار یک 
بالگرد با موافقت وزارت کشور در شهرستان لردگان به منظور پشتیبانی نیرو ها در زمان بحران خبر داد و افزود: سکوی فرود این بالگرد تا ۲ ماه آینده در اداره منابع 

طبیعی شهرستان لردگان احداث خواهد شد.

توزیع 25 میلیارد ریال تجهیزات اطفای حریق در چهارمحال و بختیاری
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حصر وراثت
3/29 آقای احمد مددی فرزند علی دارای شــماره شناســنامه / ملی 661 بشرح 
دادخواست مطروحه به کالسه پرونده 98/314 شــورا، درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنیــن توضیح داده که زهرا فتاحیان کلیشــادرخی فرزند علی به 
شماره شناسنامه 1507 و به شماره ملی 1110882165 در تاریخ 1396/10/09 
در اقامتگاه دائمی خویش فوت نموده و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به: 1- ابراهیم مددی، نام پدر: احمد، شماره شناسنامه یا کدملی: 1160618968، 
نسبت به متوفی فرزند 2- محدثه مددی، نام پدر: احمد، شماره شناسنامه یا کدملی: 
1274389496 نســبت به متوفی فرزند 3- احمد مددی، نام پدر: علی، شــماره 
شناسنامه یا کدملی: 661 ، نسبت به متوفی زوج 4- منیژه شبان قهفرخی، نام پدر: 
محمود، شماره شناسنامه یا کدملی: 8410 ، نسبت به متوفی مادر 5- علی فتاحیان 
کلیشادرخی، نام پدر: سبزعلی، شماره شناسنامه یا کدملی: 20 ، نسبت به متوفی 
پدر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی ،درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف مدت یک ماه به این شورا تقدیم دارد، در غیر اینصورت گواهی صادر 

خواهد شد. م الف: 1139295 احمدرضا علیرضائی رئیس شعبه اول حقوقی 
شورای حل اختالف شهرستان مبارکه 

اعالم مفقودی 
برگ سبز و کلیه مدارک  خودروی سایپا هاچ بک تیپ 
 111SE مدل 1395 به رنگ سفید-روغنی به شماره پالک

 M13/5641434 ایران 53-743 و 77 و شماره موتور 
و شماره شاسی NAS431100G5872534 و شناسه 
ملی خودرو IRPC95R22BD872534 به نام آقای 
محمد محققیــان گورتانی مفقود گردیــده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.



در سخنرانی های انتخاباتی باید برای هر نفر هشت 
مترمربع مکان در نظر گرفته شود یعنی فاصله صندلی ها 
با یکدیگر چهار متر و فاصله ردیف ها  ازهم ۲ متر باشد و 
۳۰ درصد مکان به جمعیت حاضر در جلسه و مابقی به 

فضای باز اختصاص یابد
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 دانشگاه آزاد نجف آباد در میان اثرگذارترین
 دانشگاه های جهان

معاون پژوهش و فناوری دانشــگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد با اشــاره به ثبت حدود ۷۰ طرح 
پژوهشی برون دانشــگاهی در واحد نجف آباد، گفت: سال گذشــته ۱۷ طرح برون دانشگاهی با 
ارزش ۲.۵ میلیارد محقق شد.مهدی رفیعی اظهار کرد: کسب رتبه سوم کشور توسط مرکز تحقیقات 
پرستاری دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد، اخذ مجوز برای چهاردهمین پژوهشکده دانشگاه، 
فعالیت سرای نوآوری اختصاصی طال و جواهرات از جمله اقدامات خاص این واحد است. معاون 
پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد، اضافه کرد: یک مرکز رشد ساخت تجهیزات 
پزشکی در دانشگاه فعال است که دارای شش هسته فناور و هشت واحد فناور است.وی با اشاره 
به فعالیت ۱۴۸ آزمایشگاه و ۶۹ کارگاه در دانشگاه نجف آباد، گفت: همچنین پنج کتابخانه با ۲۶۰ 
هزار جلد کتاب در واحد نجف آباد وجود دارد.رفیعی به آخرین رتبه بندی های جهانی از واحدهای 
دانشگاهی اشــاره کرد و افزود: واحد نجف آباد در رتبه بندی تایمز تنها دانشگاه آزاد کشور بین ۲۷ 

دانشگاه انتخاب شد که این رتبه بندی عنوان اثرگذارترین دانشگاه های جهان است.

افت 50 تا 63 درصدی یادگیری درس »ریاضی« دانش آموزان
رییس مرکز هماهنگی حوزه وزارتی آموزش و پرورش گفت: دسترسی به آموزش و کیفیت آموزش 
از نگرانی های جهانی در دوران کروناســت. علی باقرزاده با اشــاره به اینکه موضوع دسترسی و 
کیفیت در ســطح ملی و بین المللی دچار فراز و فرودهایی شده است، اظهار کرد: مطالعات بین 
المللی در حوزه آمــوزش در دوران کرونا انجام گرفته و این آمارها باید در دوران پســا کرونا مورد 
بررسی و ارزیابی قرار گیرد و کاســتی های این دوران پس از کرونا جبران شود.وی ادامه داد: در 
سطح بین المللی مطالعات مســتمری انجام شده اســت و یک مطالعه موردی که بین دانش 
آموزان پایه های ســوم تا هفتم و در بین بیش از ۵ میلیون دانش آموز با رویکر آینده نگرانه نشان 
می دهد؛ ۳۲ تا ۳۷ درصد افت کیفــی در درس علوم و ۵۰ تا ۶۳ درصد افــت یادگیری در درس 
ریاضی پیش بینی شده است. همچنین شبیه سازی داده های ۱۵۷ کشور جهان نشان می دهد، 
آموزش در کنار معیشت، بین ۳ دهم تا ۹ دهم باعث افت کیفی شده است. طوالنی شدن تعطیلی 
مدارس می تواند باعث کاهش نرخ برگشــت ناپذیــری دانش آموزان به مدارس  شــود و افت 

یادگیری بر اثر انباشت افت در یادگیری های قبلی هم خواهیم داشت.

شناسایی 110 گونه پرنده در پناهگاه حیات وحش یخاب
مدیرعامل انجمن حامیان محیط زیست ابوزیدآباد گفت: تعداد گونه های پرنده در پناهگاه حیات 
وحش یخاب از ســه پرنده جدید به ۱۱۰ گونه افزایش یافت.مســیب صدری ادامه داد : انجمن 
حامیان محیط زیست ابوزیدآباد در ادامه برنامه پایش گونه های گیاهی و جانوری پناهگاه حیات 
وحش یخاب، موفق شد تا با شناسایی و مستند نگاری از ســه گونه پرنده دیگر با نام های »دال 
ســیاه«، »زنبورخوار معمولی« و »دارکوب بال ســفید« تعداد گونه های مشاهده شده و مستند 
نگاری شده این پناهگاه ارزشــمند در بیابان مرکزی ایران را از ۱۰۷ گونه به ۱۱۰ گونه ارتقا دهد.وی 
اضافه کرد: عالوه بر تنوع باالی پرندگان، تنوع خزندگان نیز در این پناهگاه قابل توجه اســت که 
مطالعه و ثبت و مســتند نگاری آن ها نیز شروع شده اســت.مدیرعامل انجمن حامیان محیط 
زیست ابوزیدآباد با بیان اینکه پناهگاه حیات وحش یخاب با تنوع زیستی از گربه سانان به لحاظ 
زیست محیطی اهمیت زیادی در بین مناطق چهارگانه محیط زیستی ایران دارد، ابراز داشت: به 
رغم وســعت باالی منطقه، فون فلور کم نظیر و موقعیت جغرافیایی استراتژیک، با گذشت پنج 
سال از ارتقا منطقه، متاســفانه این پناهگاه ارزشمند فاقد پاســگاه محیط بانی بوده و به شدت 
دچار کمبود نیروی محیط بان است و شایسته است مســئوالن استانی و شهرستانی توجه ویژه 

به این مهم داشته باشند.

 با توصیه ستاد مبارزه با کرونای استان تجمعات انتخاباتی در اصفهان ممنوع شد؛

چالش سه گانه

در حالی که کارشناسان علوم پزشکی و کادر 
پریسا سعادت

درمان خبر از باال رفتن آمار و ارقام مبتالیان 
به کرونا در روزهای اخیر را می دهند، نگرانی ها از چگونگی مدیریت در 
هفته های پیش رو با توجه بــه رخدادهای اجتماعی مانند انتخابات و 
تعطیالت افزایش یافته است. هر چند در روزهای اخیر چندین استان از 
جمله اغلب استان های جنوبی کشور دوباره قرمز پوش آمار باالی کرونا 
شده اند ؛اما همچنان اصفهان در وضعیت نزدیک به خطر یعنی نارنجی 
قرار دارد. بررسی نقشه پراکندگی شیوع کرونا نشان می دهد تقریبا همه 
شهرها به جز هفت شهرســتان همگی در وضعیت نارنجی و در آستانه 
ورود به فاز بحرانی کرونا قرار دارند این در حالی است که هم تعطیالت 
نیمه خردادماه و هم فعالیت های انتخاباتی می تواند دوباره استان را در 
آستانه روزهای سیاه کرونایی قرار دهد. از هم اکنون زمزمه هایی از سوی 
پلیس در مورد منع تردد در تعطیالت خرداد شــنیده می شود هر چند 
هنوز رسما اعالم نشده اما کارشناسان هشدار می دهند که اگر محدودیت 
هایی مشابه آنچه در عید فطر انجام شــد برقرار نشود با افزایش موج 
سفر، باید انتظار رشــد بیماران در مراکز درمانی را داشت. عالوه بر این 
فعالیت های انتخاباتی به خصوص میتینگ ها و گرد همایی های این 
رویداد هم می تواند نگرانی بعدی در حوزه های سالمت باشد.در همین 

زمینه از هم اکنون محدودیت های فعالیت های انتخاباتی در اصفهان 
از سوی ستاد مبارزه با کرونای استان اعالم شده است . سخنگوی ستاد 
اســتانی مقابله با کرونا در اصفهان اعالم کرد: راه انــدازی کارناوال ها و 
برگزاری مراســم اســتقبال از کاندیداهای انتخاباتی در استان ممنوع 
اســت.حجت ا... غالمی با بیان اینکه محدودیت هــای پنجگانه برای 
رنگ بندی های مختلف در زمان انتخابات پیش بینی شده است، تاکید 
کرد: هرگونه تجمع انتخاباتی، برگزاری مراســم سخنرانی، گفت و گو و 
مناظره در مکان های سرپوشیده مانند مساجد، سالن های اجتماعات 
و تاالرها ممنوع است.سخنگوی ستاد استانی مقابله با کرونا در اصفهان 
تصریح کرد: برگزاری تجمع انتخاباتی و سخنرانی ها تنها در ورزشگاه ها، 
فضاهای ورزشــی روباز، حیاط مدارس و مراکز آموزش  عالی با رعایت 
دقیق دســتورالعمل ها امــکان پذیر خواهــد بود.وی اضافــه کرد: در 
سخنرانی های انتخاباتی باید برای هر نفر هشت مترمربع مکان در نظر 
گرفته شود یعنی فاصله صندلی ها با یکدیگر چهار متر و فاصله ردیف ها  
ازهم ۲ متر باشد و ۳۰ درصد مکان به جمعیت حاضر در جلسه و مابقی 
به فضای باز اختصاص یابد.غالمی خاطرنشان کرد: مسئوالن برگزاری 
موظف  به کنترل جمعیت در مکان  سخنرانی ها هستند تا هنگام خروج 
افراد، تجمع رخ ندهد.وی گفت: حداکثر زمان برنامه های انتخاباتی ۲ 

ساعت اســت و تمام دســتگاه های اجرایی از جمله ورزش و جوانان، 
آموزش و پرورش و مراکز آموزش عالی موظف اند مکان های باز خود را 
در اختیار ســتاد انتخابات قــرار دهند تا با هماهنگــی فرمانداری ها و 
اســتانداری بین نمایندگان و نامزدهای انتخاباتی به صورت مساوی 
تقسیم شود.غالمی افزود: مقرر شد صدا و سیما، فضای تبلیغاتی خود 
را گسترش دهد تا اکثر برنامه های تبلیغی و گفت و گو را پوشش داده و 
کمتر از فضای فیزیکی استفاده شــود.وی اظهار داشت: در این جلسه 
کمیته ای متشکل از فرمانداری، بهداشــت و درمان، نیروی انتظامی، 
بسیج، سپاه و دادستانی تشکیل شد تا مراکز موجود در شهرستان ها را 
شناسایی کنند و با رعایت دستورالعمل ها به صورت مساوی در اختیار 
نامزدهای انتخاباتی قرار می دهند.هر چند مسئوالن از هم اکنون اعالم 
کرده اند که با قانون شــکنان در زمینه ممنوعیت های کرونایی برخورد 
خواهند کرد؛ اما به نظر می رســد متولیان امر کار ســختی در مدیریت 
رویدادهای انتخاباتی پیش خواهند داشت. با توجه به حساسیت های 
ناشــی از این رویداد شــاید هر نوع ممنوعیت و محدودیــت تعبیر به 
سیاسی کاری شود در نتیجه مســئوالن چندان تمایلی برای افتادن در 
کارزارهای رقابت و انتخابات نداشته باشند؛ اتفاقی که می تواند به بهای 

جان صد انسان در ماه های آینده تمام شود.

با مسئولان جامعه

رییس مرکز بهداشــت و درمان شماره دو اصفهان،  
در خصوص مشــکالت قطعی بــرق اظهار می کند: 
در صورت نبودن برق اضطــراری، قطعی برق باعث 
می شــود یخچال های نگهداری از واکســن دچار 
مشــکل شــود. یخچال ها به freeze eye مجهز 
هستند که سیستم هشدار آن به موبایل کادر درمان 
متصل اســت و اگر دمــای یخچــال کاهش پیدا 
کند سریعا به موبایل ها هشــدار می فرستند و کادر 

مســئول را آگاه می کند که با قطع متناوب برق این 
سیستم با مشــکل مواجه می شــود و حساسیت 
سنســورها کاهش پیدا می کنــد. ابوفاضلی تاکید 
می کند: در صورت نبود برق اضطراری زمانی که برق 
قطع می شود مسئوالن نگهداری از واکسن مجبور 
می شوند واکسن ها را در آی پک و در داخل کلدبار 
بگذارند که این ها نمی توانند بــه خوبی دما را حفظ 
کنند. یکی دیگر از مشــکالت قطعی برق خاموش 
شدن سیستم هاســت چرا که اطالعات فرد و زمان 
دهــی تزریق بعدی واکســن برای مراجعــان را با 
اختالل مواجه می کند. این اطالعات مراجعان باید 
در سامانه ســیب ثبت شــود که با قطعی برق باید 
این اطالعات به صورت دســتی مکتوب شوند که با 

وجود جمعیت بســیار این امر دشوار است. رییس 
مرکز بهداشت و درمان شماره دو اصفهان می گوید: 
استقبال اصفهانی ها از واکسیناسیون بسیار خوب 
بوده و اصفهان بیشترین تزریق واکسن را در گروه 
سنی خود نسبت به دیگر اســتان ها داشته است و 
روزانه در اصفهان بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ نفر واکسن تزریق 
می کنند. جهت تسریع و خدمت رسانی بیشتر و بهتر 
به مردم برای واکسیناسیون تا هفته آینده دو مرکز 
تجمیعی دیگر در شهر اصفهان افتتاح می شود.وی با 
بیان این که هنوز واکسیناسیون افراد باالی ۷۰ سال 
کامل محقق نشده، تصریح کرد: با توجه به ابالغیه 
وزارت بهداشــت، همه برای تزریق واکسن باید در 

سامانه مربوطه ثبت نام کنند.

قطعی متناوب برق مشکل ثبت اطالعات ایجاد می کند

پزشکی که 
رایگان زندگی 

می بخشد
پزشــک اهل دهق استان 
اصفهــان بیــش از دو دهه 
اســت که بیماران را رایگان 

درمان می کند.

7 فرد گرفتار شده در تله سیژ ناژوان اصفهان نجات یافتند
هفت فردی که به دلیل بروز مشکالت فنی در تله سیژ ناژوان اصفهان در ارتفاع محبوس و گرفتار شده 
بودند، با کمک نیروهای آتش نشانی نجات یافتند.سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شهرداری اصفهان گفت: این حادثه ساعت ۱۳ و ۱۲ دقیقه رخ داد و نیروهای امداد و نجات در ارتفاع 
و کوهستان از ایستگاه های شماره یک، سه و ۱۲ به محل اعزام شدند.فرهاد کاوه آهنگران با اشاره 
به اینکه بازشدن نردبان آتش نشــانی در میان درختان ناژوان کاری زمان بر و دشوار است، افزود: 
عملیات امداد و نجات مدتی به طول انجامید تا به همه گرفتار شدگان در ارتفاع امدادرسانی شود.

وی ادامه داد: همه هفت نفر  که در ارتفاع گرفتار شده بودند با کمک نیروهای آتش نشانی به پایین 
منتقل شدند.سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان علت این حادثه را 

نقض فنی اعالم و تصریح کرد: علت حادثه قطعی برق نبوده است.

 40 فقره سرقت قطعات خودرو در شاهین شهر
رییس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت 
باتری خودرو در شهرستان شــاهین شهر موضوع به صورت ویژه در دســتور کار کارآگاهان پلیس 
آگاهی فرماندهی انتظامی آن شهرستان قرار گرفت. سرهنگ حســین ترکیان افزود: کارآگاهان 
پس از بررسی محل های وقوع سرقت و جمع آوری آثار و مدارک و ادله الزم هویت اصلی عامل این 
سرقت ها را به دست آورد و با استعالم های مربوطه دریافتند وی فردی سابقه دار است.رییس پلیس 
آگاهی فرماندهی انتظامی استان اصفهان خاطر نشــان کرد: کارآگاهان پس از هماهنگی با مقام 
قضایی فرد مذکور را در یک عملیات ضربتی در مخفیگاه خود دستگیر و به پلیس آگاهی شهرستان 
منتقل کردند.این مقام انتظامی عنوان داشت: متهم در بدو ورود به پلیس آگاهی هنگام مواجهه با 
مدارک و مستندات کارآگاهان لب به اعتراف باز کرده و به ۴۰ فقره سرقت قطعات خودرو های پارک 
شده شهروندان در حاشیه خیابان ها و کوچه های خلوت اقرار کردکه در این خصوص پرونده تشکیل 

و وی برای انجام اقدامات قانونی تحویل مرجع قضایی شد.

کشف 313 کیلو انواع مواد مخدر در فوالدشهر
فرمانده انتظامی استان اصفهان بیان داشت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر اصفهان از نگهداری 
محموله ای افیونی در یک منزل در شهر فوالدشهر مطلع و بالفاصله وارد عمل شدند. سردارمحمدرضا 
میرحیدری افزود: پس از هماهنگی های الزم از محل مورد نظر بازرســی شد که ۲۴۵ کیلو تریاک، 
۴۷ کیلو حشــیش، ۱۴ کیلو و ۹۶۰ گرم شیشــه و ۶ کیلو و ۶۲۸ گرم هروئین کشف و یک دستگاه 
سواری دنا نیز توقیف شد.فرمانده انتظامی استان اصفهان با اشاره به اینکه در مجموع ۳۱۳ کیلو و 
۵۸۸ گرم انواع مواد مخدر کشف شد، ادامه داد: در این خصوص ۲ سوداگر مرگ دستگیر و پس از 
تشکیل پرونده برای اقدامات قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند.سردار میرحیدری خاطر 
نشان کرد: نیروی انتظامی شبانه روز و در اقصی نقاط کشور با سوداگران مرگ و قاچاقچیان افیونی 

برخورد قاطع و قانونی می کند و هرگزاجازه جوالن و سرکشی به آنان نخواهد داد.

کشف 21 دستگاه ماینر قاچاق در برخوار
فرمانده انتظامی شهرستان برخوار گفت: در پی کســب خبری مبنی بر این که فردی در یک کارخانه 
متروکه به صورت غیر قانونی اقدام به نصب و راه اندازی دستگاه های ماینرکرده است، بررسی موضوع 
در دستور کار ماموران انتظامی برخوار قرار گرفت. سرهنگ نعمت خلیلی افزود: ماموران انتظامی به محل 
مورد نظر اعزام و در بازرسی از کارخانه مذکور، ۲۱ دستگاه استخراج ارز دیجیتال کشف شد.سرهنگ 
خلیلی با بیان اینکه ارزش ریالی دستگاه های کشف شده ۳ میلیارد ریال برآورد شده است، خاطرنشان 

کرد: دستگاه های ماینر مکشوفه جمع آوری و در این خصوص پرونده به مرجع قضایی ارسال شد.

وز عکس ر

خبر روزاخبار

آموزش مجازی در پسا 
کرونا حذف نخواهد شد

معاون آموزش متوســطه اداره کل آموزش 
و پــرورش اســتان اصفهــان در خصوص 
آموزش حضوری و غیر حضوری در پساکرونا 
می گویــد: با شــرایطی که به دلیل شــیوع 
کرونا ویــروس در آموزش ها به وجود آمده، 
آموزش مجــازی دیگــر از آموزش هایمان 
حذف نخواهد شــد، چرا که جای خود را در 
آموزش ها باز کرده است، اما نه این که صرفا 
آموزش ها در پســاکرونا مجازی شــود، اما 
پیش بینی می شود در پســاکرونا حدود ۸۰ 
درصد آموزش ها حضوری و ۲۰ در صد مجازی 
خواهد بــود.وی با توضیح ایــن که آموزش 
مجــازی مزیت های اقتصادی و آموزشــی 
بسیاری دارد، ادامه می دهد: در ابتدای شیوع 
کرونا زیرساخت هایی نداشتیم و به تدریج 
زیر ساخت ها و زمینه آموزش مجازی فراهم 
شــد، البته مناطقی وجود دارنــد که هنوز از 
این امکانات برخوردار نیســتند، اما با کمک 
خیران این مشــکل نیز به طور کامل برطرف 
می شــود.معاون آموزش متوسطه اداره کل 
آموزش و پرورش اســتان اصفهــان با بیان 
این که آموزش حضوری کارکرد بهتری دارد، 
می افزاید: در برخی درس ها از جمله ریاضی 
و علوم پایه که بیشتر ادراکی است، فراگیری 
آن ها به طور کامل در آموزش مجازی اتفاق 
نمی افتد و آمــوزش باید به صورت حضوری 
باشــد، اما برای این درس ها نیــز در حوزه 
تکمیلی می توان از آموزش مجازی بهره  برد، 
بنابراین نیاز است در پســاکرونا آموزش ها 
تلفیقی باشــد و آموزش مجــازی نیز برای 
همیشه بخشــی از یادگیری دوران تحصیل 
دانش آموزان را تشکیل دهد.وی با تاکید بر 
این که بعد از دوران کرونــا فرهنگ تدریس 
به فرهنگ یادگیــری تغییر می کند، تصریح 
می کند: یعنی این کــه برگزاری امتحانات از 
یک روش سنتی به ســمت نمرات تکوینی 
و مســتمر خواهد رفت و دانش آموز تنها در 
یک امتحان پایان ترم سنجیده نخواهد شد 
به نحوی که بیشتر دروس از یاد دانش آموز 

برود.

معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان با تاکید بر اینکه توسعه ٢٧٠ هکتاری شهرک صنعتی محمودآباد مغایر با قوانین زیست محیطی است، گفت: 
اداره محیط زیست اصفهان مخالفت کارشناسی خود را با توسعه کمی در منطقه محمودآباد اعالم می دارد. حمیرا صفی قلی با تاکید بر اینکه با توجه به اینکه شهرک صنعتی 
محمود آباد در شعاع ۵۰ کیلومتری کالن شهر اصفهان واقع است، استقرار و توسعه صنایع در این محدوده ممنوعیت قانونی دارد، افزود: در مصوبه شورای برنامه ریزی استان 
عالوه بر مخالفت صریح با توسعه این شهرک به عدم الحاق ۲۷۰ هکتار به شهرک تاکید شده است، بنابراین هرگونه توسعه این شهرک صنعتی، از نظر کارشناسی این اداره 
کل منتفی است.به گفته صفی قلی، مخالفت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان با توسعه شهرک صنعتی محمود آباد عالوه بر استناد به قوانین فرادستی، متکی 
بر اشباع ظرفیت تحمل محیط و مغایرت این توسعه با سند آمایش سرزمین است.وی توضیح داد: در این نقطه از استان استقرار و فعالیت واحدهای بزرگ صنعتی نفتی 
و شیمیایی و بارگذاری ناشی از گازهای خروجی از فلزها و دودکش ها، تراکم تردد وسایل نقلیه سنگین و سبک و سایر بارگذاری های مربوط به فعالیت این واحدها عمال 
سالمت و تعادل این بخش از مرکز استان را مورد تهدید جدی قرار داده است، بنابراین الزم است نهایت حساسیت و دقت در هرگونه بارگذاری در این منطقه بر اساس توان 
و ظرفیت زیست محیطی انجام شود. وی تصریح کرد :به نظر می رسد با توجه به وضعیت هوای اصفهان، خاک، آب و کمبود زیرساخت های موجود با در نظر گفتن توسعه 
و پیشروی حاشیه شهر در چند سال اخیر، الزم است تا نهادهای تصمیم گیرنده، به موضوع توسعه شهرک ها و ایجاد واحدهای صنعتی جدید، ویژه و مسئوالنه تر نگاه کنند.

توسعه شهرک محمود آباد، مغایر قوانین محیط زیست است
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محک جدی شاگردان »آلکنو« برای حضور در رقابت های المپیک 2021؛

استارت حضور تیم ملی والیبال ایران در سومین لیگ ملت ها

   سومین دوره مسابقات لیگ ملت ها در 
سمیه مصور

شرایطی روز جمعه برای والیبالیست های 
ایرانی آغاز می شود که تیم ملی کشورمان با هدایت والدیمیر آلکنو آماده 
حضور در رقابت های المپیک 2021 توکیو می شود. شاگردان آلکنو در 
سومین دوره مســابقات لیگ ملت ها به مصاف ژاپن، روسیه، هلند، 
کانادا، ایتالیا، بلغارستان، آمریکا، صربستان، آلمان، استرالیا، برزیل، 
اسلوونی، فرانسه، لهستان و آرژانتین می روند. این مسابقات به میزبانی 
شهر ریمینی ایتالیا برگزار خواهد شد و قوانین سختگیرانه ای هم برای 
رعایت پروتکل های بهداشتی وضع شده است.تیم ملی والیبال ایران  
در این دوره از مسابقات، فردا در اولین دیدار خود مقابل تیم ملی ژاپن 

قرار می گیرد.
سال 201۸ نخستین سالی بود که فرمت مسابقات لیگ جهانی پس از 
بیست و هشت سال به لیگ ملت های والیبال تغییر کرد. این تصمیم 
همزمان با جشن هفتادمین سالروز تاسیس فدراسیون جهانی والیبال 
)FIVB( گرفته شــد تا تیم های برتر دنیای والیبال هر ســاله با فرمت 

جدید با هم به رقابت بپردازند.
ملی پوشان والیبال ایران در پنج دوره رقابت های لیگ جهانی با خولیو 

والسکو سال 201۳، اسلوبودان کواچ سال های 201۴ و 201۵، رائول لوزانو 
سال 201۶ و کوالکوویچ )201۷( در مسابقات شرکت کردند.

تیم ایران در سال 201۳ )نخستین حضور در رقابت های لیگ جهانی( 
با هدایت خولیو والسکو مقام نهم را کسب کرد. در سال 201۴ )دومین 
حضور( با هدایت اسلوبودان کواچ عنوان چهارمی را به دست آورد. سال 
201۵ نیز تیم ایران در دومین حضور خود با اسلوبودان کواچ ضمن تثبیت 
جایگاه خود در جمع هشت تیم برتر، عملکرد خوبی به نمایش گذاشت 
و در ســال 201۶ تیم ایران در بین 12 تیم شرکت کننده رتبه هشتم را به 
دست آورد. ملی پوشان در سال 201۷ و در نخستین سال حضور ایگور 

کوالکوویچ در رتبه یازدهم مسابقات قرار گرفت.
در سال 201۸ و با تغییر فرمت رقابت ها، ملی پوشان والیبال ایران همراه 
با ایگور کوالکوویچ با هدف جوان گرایی و آماده سازی برای بازی های 

المپیک راهی مسابقات شدند و عنوانی بهتر از دهمی کسب نکردند.
در ســال 201۹ و دومین دوره رقابت های لیگ ملت ها در حالی که رقبا 
به بازیکنان اصلی خود استراحت دادند، ایگور کوالکوویچ از بدنه اصلی 
تیم ملی اســتفاده کرد که انتقادات فراوانی به او وارد شد. در نهایت در 
سالی که ســتاره های جهان والیبال غایب بودند اما باز ایران روی سکو 

قرار نگرفت و تیم ملی در رده پنجم ایستاد.
در سال 2020 نیز مســابقات به دلیل شــیوع ویروس کرونا لغو شد تا 
در نهایت سومین دوره رقابت های لیگ ملت ها در سال 2021 به شیوه 
متمرکز در ریمینی - ایتالیا برگزار شود. امسال به جز تیم ایتالیا، سایر 
کشورهای قدرتمند با ترکیب اصلی خود در رقابت ها شرکت کرده اند چرا 
که بازی های المپیک توکیو در پیش است. تیم ملی ایران با هدف آماده 
سازی و استفاده از جوانان برای رسیدن به ترکیب اصلی در المپیک در 

رقابت ها حاضر خواهد شد.
والدیمیر آلکنو، سرمربی تیم ملی از 2۹ فروردین ماه برای نخستین بار 
در اردوهای ملی حاضر شده است و پس از یک ماه تمرین در نخستین 
مسابقه رسمی همراه تیم ایران در سومین دوره رقابت های لیگ ملت ها 

شرکت خواهد کرد.
آلکنو که مدال طالی بازی های المپیک را همراه تیم روســیه به دست 
آورده است تصمیم دارد در این مسابقات بازیکنان جوان را محک جدی 
بزند تا به ترکیب اصلی خود در المپیک دست یابد. تصمیمی که بارها در 
تیم ملی گرفته شده؛ اما هیچ یک از مربیان در چند سال اخیر اجرایی 

نکردند. باید دید آلکنو در ریمینی ایتالیا چه خواهد کرد.

خیال »اسکوچیچ« با حضور آقا کریم راحت شد
 کریم باقری، دستیار موقت دراگان اسکوچیچ شد. مربی کروات برای اینکه مقدمات را برای حضور 
او مهیا سازد، زیاد تالش کرد و در چند مرحله از فدراســیون فوتبال خواست تا با او مذاکره کنند. در 
نهایت مذاکرات جــواب داد و باقری به 
عنوان مربی جدید تیم ملی انتخاب شد. 
اســکوچیچ حاال با خیال راحت تری در 
تیم ملی به کارهای فنی می رسد چون او 
در این مدت یک دل مشغولی بزرگ به 
نام مدیریت بازیکنان داشت. اطرافیان 
اســکوچیچ بارها به او گفتــه بودند اگر 
بتواند حواشــی تیم را جمع کند و اتحاد 
به وجود بیاورد، می تواند موفق باشــد. 
دراگان هم به دو نتیجه رسید؛ اول اینکه 
یکی مثل کریم باقری را در تیم ملی داشته باشد و دوم اینکه بیش از پیگیری پول خود، پیگیر پول 
بازیکنان باشد. این ترفندی بود که به کی روش کمک زیادی کرد. البته اسکوچیچ به خوبی می داند 
فقط و فقط مسائل مالی باعث اتحاد عجیب تیم ملی در دوران کی روش نبود، به همین خاطر تالش 
کرده حتی از بازیکنان در این زمینه مشــورت بگیرد.انتخاب کریم باقری توسط اسکوچیچ از نظر 
خیلی ها انتخاب هوشمندانه ای بوده است. او بین بازیکنان مقبولیت زیادی دارد و بارها در مصاحبه 
خود به حمایت از بازیکنان تیم ملی پرداخته است. کریم باقری با اکثر بازیکنان تیم ملی رابطه بسیار 
دوستانه ای دارد؛ مثال با سردار آزمون، علیرضا بیرانوند، کریم انصاری فرد، شجاع خلیل زاده، سعید 
عزت اللهی، علیرضا جهانبخش و... هر بار که کریم در تمرین تیم ملی حاضر شده بازیکنان به شدت 
به او احترام گذاشته اند.اسکوچیچ حاال با خیال راحت تری در تیم ملی کار می کند و خوب می داند 

با حضور کریم باقری خیلی از مشکالت مربوط به مدیریت تیم ملی حل خواهد شد.

انتصاب غیرقانونی افشاریان از سوی عزیزی خادم!
۳ روز از صادر شدن حکم خداداد افشاریان به عنوان رییس کمیته داوران می گذرد؛ اتفاقی که طبق 
آیین نامه فیفا، قانونی نیست و شهاب الدین عزیزی خادم با این انتصاب، عملی غیرقانونی را در ماه 
های اول ریاستش به عنوان رییس فدراسیون فوتبال انجام داده است.طبق آیین نامه فیفا ،کمیته 
داوران باید فقط از داوران پیشین )ترجیحا در باالترین ســطح مسابقات مربوطه داخلی قضاوت 
کرده باشد( با یک رییس، نایب رییس و تعداد کافی از سایر اعضا تشکیل شده باشد. آن ها نباید 
وابستگی به باشگاه ها، لیگ ها یا سایر سازمان های فوتبالی یا سازمان داوری داشته باشند. داوران 
فعال واجد شرایط برای عضو شدن در این کمیته نیستند. با وجود متن صریح این بند از اساسنامه 
فیفا، مدیران فدراسیون فوتبال و هیئت رییسه جدید این فدراسیون، توجه خاص ویژه ای به این 
مطلب نداشــتند و انتصابی غیر قانونی انجام داده اند.رییس هیئت فوتبال استان کهگیلویه و بویر 
احمد که حاال به عنوان رییس کمیته داوران هم انتخاب شده، نمی تواند به صورت همزمان دو سمت 
اجرایی در ساختار فدراسیون فوتبال داشته باشد و طبق قانون باید از یکی از سمت های خود استعفا 
دهد؛ استعفایی که به نظر نمی رسد افشاریان راضی به آن باشد و با وجود تذکرات و یادآوری های 
مختلف از رسانه ها، او حاضر به استعفا نشد و تنها برای ظاهرسازی، اردشیری را به عنوان سرپپرست 
نایب رییسی هیئت فوتبال استان برگزید. افشاریان حتی حاضر به پاسخگویی به این سوال خبرنگار 
ایسنا در خصوص این انتصاب غیر قانونی نشد و سوال ایسنا را بی پاسخ گذاشت.باید دید افشاریان 
باالخره چه تصمیمی در این راستا می گیرد زیرا با اتفاقات اخیر لیگ برتر، فشار روی داوری و کمیته 
داوران بیشتر شده و به نظر نمی رسد حسن کامرانی فر بتواند به تنهایی پاسخگوی مسائلی باشد 
که مربوط به این کمیته است. ریاســت کمیته داوران باید هر چه زودتر به این اتفاقات و همچنین 

حواشی انتصابش در این سمت واکنشی نشان دهد و تکلیف را مشخص کند.

زشمستطیل سبز ور

وز عکس ر

رونمایی از طرح 
تابلو فرش های جام 
جهانی قطر در ایران

کار بافــت دو تابلــو فــرش جام 
جهانی 2022 قطر در شهرســتان 
خــوی آغــاز شــده اســت.تابلو 
فرش های جام جهانی 2022 قطر 
به دست فریدون نقیلو، هنرمندی  
از شهرســتان خــوی در اســتان 

آذربایجان غربی بافته می شوند.

اولویت اول »آلگری« مشخص شد
به نظر می رسد تصمیم زیدان برای جدایی یا ماندن در رئال مادرید نقش بزرگی در نیمکت آینده 

یوونتوس دارد و به هم گره خورده است.
 ماسیمیلیانو الگری یک سال پیش از اخراج از یوونتوس، پیشــنهاد رئال مادرید را رد کرد تا در 
این تیم بماند اما پس از یک سال از کار برکنار شد. حاال او اولویت خود را با رئال مادرید گذاشته 
اما پیشنهاد بســیار خوبی از یوونتوس دریافت کرده است. به گزارش جانلوکا دی مارتزیو، برنامه 
آنیلی برای یوونتوس آماده اســت؛ اما هنوز کامال آن را علنی نکرده است. برنامه آنیلی بازگشت 
الگری به یوونتوس است و طی ماه های اخیر بارها با او در تماس بوده است. بعضی از دیدارهای 
این دو نفر دوســتانه بوده زیرا رابطه آنها فوق العاده است. پیشــنهادی که به الگری ارائه شده، 

بسیار عالی است.
 برای او پست مربی/مدیر را در یوونتوس در نظر گرفته اند. در حال حاضر آینده الگری به احتمال 
زیاد در یوونتوس رقم می خورد؛ اما هنوز فراز و نشیب هایی در بازار وجود دارد. همچنین فابریتزیو 
رومانو در این مورد گزارش داد یوونتوس با مکس الگری تماس گرفته اســت. آندره آ آنیلی می 
خواهد در صورت اخراج پیرلو، الگــری را بازگرداند. با این حال اولویــت الگری با رئال مادرید و 
فعال منتظر است. همه چیز به تصمیم نهایی زیدان بستگی دارد. همچنین مدیر برنامه الگری در 

مادرید حضور داشت.

مقصد غیرمنتظره »دوناروما«
تقریبا تردیدی وجود ندارد که جیجی دوناروما، دروازه بان 22 ســاله و ایتالیایی میالن در پایان 
این فصل و با اتمام قــراردادش از جمع بازیکنان روســونری جداخواهد شــد. منابع ایتالیایی 
گزارش دادند او حتی با دیگر بازیکنان میالن بعــد از دیدار آخر فصل برابر آتاالنتا خداحافظی هم 
کرده و جیجی دوناروما دیگر فصل بعد برای این تیم بازی نخواهد کرد. اما دو منبع ایتالیایی توتو 
مرکاتووب و توتواسپورت مدعی شدند بارسلونا مذاکرات خود با جیجی دوناروما، دروازه بان میالن 
را آغاز کرده و فاصله زیادی تا جذب این ســنگربان جوان ندارد. توافقات اولیه به سرعت حاصل 

شده و بارسلونا می خواهد به روند مذاکرات سرعت ببخشد.
مارک آندره تراشتگن، گلر آلمانی بارسلونا در فصلی که گذشت دچار افت محسوسی شده و بارها 
گل های بدی دریافت کرده بود. همچنین تراشــتگن اخیرا مصدوم شده و احتماال سه الی چهار 

ماه از میادین دور خواهد بود. 
دورتموند خواهان جذب تراشــتگن شــده و بارســلونا نیز قصد دارد جیجی دوناروما را به عنوان 
جانشــین او جذب بکند.مینو رایوال، مدیر برنامه جیجی دوناروما رقم 10 میلیون دستمزد ساالنه 
برای موکل خود و البته 20 میلیون کمیسیون برای خودش درخواست کرده است. البته یوونتوس 
نیز مشتری جدی جیجی دوناروما محسوب می شود و مذاکرات پیشرفته ای با این دروازه بان 22 
ساله داشته است. به هر حال جدایی دوناروما از میالن قطعی شده و احتماال یکی از بین بارسلونا 

یا یوونتوس مقصد بعدی او خواهد بود.

»دله آلی« برای جدایی آماده شد
دله آلی، هافبک ملی پوش اسپرز آماده خروج از لندن شده اســت.دله آلی هافبک ملی پوش 
تاتنهام بــه زودی از ایــن تیم شــمال لندنی جدا خواهد شــد تــا فوتبالــش را در تیم دیگری 
دنبال کند.ســایت »فوتبال اینســایدر« خبر داد، دله آلی که با ژوزه مورینیو مشــکل داشــت، 
حتی بعــد از جدایی این مربی هم شــرایط خوبــی در تاتنهام نــدارد و احتمال مــی رود تیم را 
ترک کند.دله آلی تا ســال 202۴ با باشــگاه تاتنهام قرارداد دارد و باشــگاه پیشــنهادهایش را 
 بررســی خواهد کرد. ژانویه ایــن بازیکن پیشــنهادی از پاری ســن ژرمن دریافت کــرد که این 

پیشنهاد رد شد.

خبر   روز

واکنش کاپیتان صمد به 
پاداش میلیاردی المپیک

صمد نیکخواه بهرامی که دومین المپیک خود 
را بعد از 1۳ ســال تجربه خواهد کرد و زمزمه 
های خداحافظی اش از تیم ملی بعد از المپیک 
توکیو هم به گوش می رسد، در حاشیه اردوی 
تیم ملی بسکتبال به سواالت خبرنگاران پاسخ 
داد. نیکخواه بهرامی گفــت: بعد از بازی های 
لیگ از ناحیه زانو و کمر کمی آســیب دیدگی 
داشتم. بعد از لیگ هم به ســفر رفتم و آنجا 
باید واکسن کرونا می زدم. با هماهنگی هایی 
که با کادر فنی داشتم قرار شد که کمی دیر تر 
به تمرینات اضافه شــوم.در پنجره سوم باید 
خیلی خــوب کار کنیم. چــون در پنجره های 
قبلی دلچسب بازی نکردیم. امیدواریم جدا 
از برد بازی های قشــنگی انجام دهیم. اصال 
بسکتبال را با سایر رشــته ها مقایسه نکنید. 
بقیه رشته ها در نوع خودشان سخت هستند 
اما با بسکتبال قابل قیاس نیستند. در المپیک 
مسابقات بســکتبال هم مثل دوی 100 متر با 
باالترین کیفیت و بهترین تیــم ها برگزار می 
شود. در المپیک کال 12 تیم بسکتبال هستند و 
اگر یک نگاه کوچک به لیست تیم هایی که به 
المپیک نیامدند بیندازید، می فهمید که ما چه 
کار بزرگی کردیم.بسکتبال ما امکانات خوبی 
ندارد. این بحث هم فقط برای االن نیســت. 
حضور در المپیک برای بسکتبال ایران مثل طال 
می ماند. برای مثال رشته هایی مثل تکواندو و 
کشتی مال ما هستند و بارها در آنها طال گرفتیم. 
با توجه به اهمیتی که به بســکتبال می دهند، 
هر نتیجه ای بچه ها بگیرند قابل تقدیر است.

نمی دانم چه کســانی درباره پاداش المپیکی 
ها تصمیم گرفته اند. ما کارشناس های خوبی 
در کمیته ملی المپیک داریم ولی بهتر اســت 
بعضی وقت ها از کارشناســان بســکتبالی 
هم دعوت شــود تا نظرات شان را بدهند. این 
جایزه ها به نحوی کارشناســی نشده است. 
بســکتبال ما در کمیته المپیک کرسی ندارد 
و برای همین هم کمتر به این رشــته اهمیت 
می دهند. همین که بچه ها کاری کردند که در 
این سطح قرار بگیریم نشان می دهد که چه 

توانایی در این رشته وجود دارد.

فوتبال جهان 4 کاراته کای ایرانی رسما المپیکی شدند
حمیده عباسعلی، سجاد گنج زاده، بهمن عسگری و سارا بهمنیار چهار کاراته کای ایرانی هستند که جواز حضور در المپیک را از طریق رنکینگ به دست آوردند.با پایان 
مسابقات کسب سهمیه از طریق رنکینگ، فدراسیون جهانی کاراته، نام ۳2 قهرمانی که از طریق رنکینگ مجوز حضور در اولین رقابت های کاراته در بازی های المپیک 
کسب کردند و همچنین ۸ نماینده میزبان را اعالم کرد. پس از ژاپن که با ۸ سهمیه میزبانی در این رقابت ها حضور خواهد داشت، ترکیه با ۵ نماینده بیشترین سهمیه 
را به خود اختصاص داده است و پس از آن ایران و ایتالیا هر کدام با ثبت ۴ نماینده در رده بعدی قرار دارند.چین، اکراین، اسپانیا، مصر و آذربایجان نیز هر کدام دو 
سهمیه به دست آوردند. ضمن آنکه ۹ کشور هنگ کنگ، آمریکا، صربستان، ونزوئال، قزاقستان، فرانسه، آلمان، گرجستان و چین تایپه هرکدام یک سهمیه را به خود 

اختصاص دادند.البته در بخش کمیته ایران به همراه ترکیه بیشترین سهمیه را کسب کرد و بهترین عملکرد در جهان داشت.

امسال به جز تیم ایتالیا، سایر کشورهای قدرتمند با 
ترکیب اصلی خود در رقابت ها شرکت کرده اند چرا که 
بازی های المپیک توکیو در پیش است. تیم ملی ایران 
با هدف آماده سازی و استفاده از جوانان برای رسیدن به 

ترکیب اصلی در المپیک در رقابت ها حاضر خواهد شد

داور زن ایرانــی در اولین تجربه قضــاوت خود در 
مرحلــه پلی آف جام جهانــی 2021 در قاره آســیا، 
توانست با نشــان دادن عملکردی درخشان از خود 
نگاه ها را معطوف به خود کند و با قضاوتی بی نقص 
در دوئل ویتنام و لبنان، تجربه باالی خود را نشــان 
داد و مطمئنا این درخشش می تواند در ادامه برای او 
ثمرات بیشتری هم داشته باشد؛ همواره داوران زن 
در مسابقات مردان نگاه ها را به عملکرد خود خیره 
می کنند و این که فتحی با پوششــی اسالمی برای 
قضاوت انتخاب شــده بود، این توجهات را نسبت 

به او بیشتر کرد.
ایــن داور اهــل شــیراز کــه در لیــگ داخلی هم 
قضاوت های موفقی را داشــته، در باالترین تجربه 
بین المللی اش با خونسردی و حفظ آرامش توانست 
کارنامه ای موفق را از خــود به جای بگذارد؛ او که در 

حال حاضر یکی از اســتعدادهای برتر داوری قاره 
آسیا به شمار می رود، یکی از بهترین داوران زن قاره 
هم بوده و با توجه به عملکرد خــوب در بازی های 
انتخابی، احتماال از سوی فیفا از وی دعوت خواهد 
شــد تا در جام جهانــی 2021 فوتســال مردان هم 
قضاوت کنــد.او در اولین مســابقه مرحله پلی آف 
انتخابی جام جهانی 2021 فوتســال مــردان، تیم 
ویتنام به مصاف لبنان رفت که قضاوت آن مسابقه 
برعهده زری فتحی بود و در این مسابقه که به صورت 
زنده برای طرفداران دو تیم در حال پخش بود، خیلی 
زود نگاه ها به عملکرد داور زن ایرانی معطوف شد؛ 
فتحی در تصمیمات خود هیچ اشتباهی نکرد، آن هم 
در حالی که داور دیگر مسابقه که یک مرد بود، در آن 

سوی زمین چند سوت جنجالی داشت.
فتحی البته چهره ای ناآشــنا برای فوتســال آسیا 

نیســت، چرا که او تجربه داوری در مسابقات مهم 
کنفدراسیون فوتبال آسیا مانند مسابقات فوتسال 
قهرمانی زنان آسیا یا مســابقات فوتسال قهرمانی 
دانشجویان جهان را در کارنامه خود دارد؛ اما پس از 
پایان جدال ویتنام و لبنان بود که عملکرد داور ایرانی 
به خوبی زیر ذره بین رفت و در شبکه های اجتماعی 
عملکرد او مورد تحسین و تمجید طرفداران دو تیم 
قرار گرفت و ســایت های ویتنامــی و لبنانی نیز در 
شرح عملکرد داور ایرانی مسابقه گزارش های مثبت 

و جالب توجهی را منتشر کردند.

تمجید از یک زن ایرانی در رسانه های ویتنامی و لبنانی



شهرداری در این چندسال تالش کرد عالوه بر حفظ فضای 
سبز موجود، فضای سبز جدیدی که مصرف آب زیادی نیاز 
داشته باشد به شهر اصفهان اضافه نکند، به همین دلیل 
سیاست استفاده از گونه های مقاوم به کم آبی را اتخاذ 
کردیم، سطح چمن را کاهش دادیم و با صرف هزینه 

بسیار تصفیه خانه و خطوط انتقال پساب احداث کردیم 
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احداث پاتوق شهری »پهلوانان شهر« در منطقه 3
مدیر منطقه ســه شــهرداری اصفهان گفت: عملیات کاهگل دیواره های خیابان سنبلستان در سال 
گذشته انجام و مورد استقبال شهروندان قرار گرفت در ادامه اجرای این طرح زمینی به وسعت حدود 

یک هزار مترمربع در این خیابان به پاتوق شهری تبدیل خواهد شد.
حسین کارگر  اظهار کرد: پاتوق، محل حضور آزادانه افراد اســت که به منظور تبادل افکار، گفت و گو، 
بازی، کسب اطالعات، اســتراحت کردن و… به کار می رفته اســت که به صورت های مختلف مانند 
حضور و گفت وگوی افراد در ســربینه حمام ها، قهوه خانه ها، گردآمدن افراد در سر کوچه و برزن ها 
شکل می گرفته که با زندگی مدرن شهری، رنگ و بوی پاتوق ها تغییر کرده است، به طوری که امروزه 

اشخاص با یکدیگر در فضاهای مجازی به تبادل نظر مشغول می شوند.
وی با بیان اینکه شهرداری اصفهان محله های مختلف را به سبک جدید و مدرنیته ساماندهی کرده 
و با قرار دادن مبلمان شهری زمینه ارتباطات چهره به چهره را فراهم کرده است، تصریح کرد: در محله 
قدیمی سنبلستان که هنوز زندگی های سنتی در آن قابل مشاهده است، زمینی وجود دارد که مخروبه 
بود و موجب آزار و اذیت سایر ساکنان این محله شده بود، بنابراین با طراحی خاص، زمینه ای برای 

ایجاد پاتوق شهری سنتی در این محل فراهم شده است.
مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان با اشاره به ساماندهی محور تاریخی _ گردشگری دردشت، اظهار 
کرد: عملیات ســاماندهی محور دردشت از سال های گذشــته در بازارچه دردشت با سنگفرش کف، 
سبک سازی، ایزوالسیون و آجرفرش بام انجام شد و از ســال ۱۳۹۷ ادامه آن توسط این منطقه از 
مسجد پاگلدسته و گذر از محل درس )مدرس( به سمت خیابان ابن سینا حدود یک هزار مترمربع 

آسفالت برداری، زیرسازی و بلوک فرش شد.
وی افزود: فاز بعدی از سمت بازارچه دردشت به سمت بازار شیخ بهایی در سال گذشته با زیرسازی، 
سنگفرش یا بلوک فرش شد که در طول مسیر دیواره های مخروبه نیز با زیرسازی کاهگل شده است.

کارگر به استقبال شهروندان از طرح اجرای کاهگل معابر اشاره و تصریح کرد: سال گذشته با توجه به 
دیواره های مخروبه حاصل از طرح آزادسازی خیابان سنبلستان، عملیات زیرسازی و کاهگل آن ها 
انجام شد که ساکنان نسبت به زمین رها شده در این گذر نارضایتی داشته و با مطرح کردن طرح پاتوق 
شهری، خوشبختانه با موافقت مالکان و سازمان طراحی شهرداری اصفهان با مشارکت منطقه سه 

طرح تصویب و در دست اقدام قرار گرفت.
وی با بیان اینکه عملیات زیرسازی دیواره ها طی طراحی ســنتی اجرا شده و عملیات کاهگل آن به 
اتمام رسیده و مســیر آماده کف سازی است، خاطرنشــان کرد: طراحی این پاتوق شهری به سبک 
سنتی، محیطی دلنشــین را برای شــهروندان رقم خواهد زد و با راه اندازی آن به دلیل این که این 

محله در قدیم معروف به محله پهلوانان بوده به نام پاتوق »پهلوانان شهر« نام گذاری خواهد شد.

 توسعه تصفیه خانه های شهر برای آبیاری فضای سبز در
دستور کار است

معاون خدمات شهری شهردار اصفهان اظهار کرد: در حال حاضر بیش از ۱۵ درصد آبیاری فضای سبز 
شهر اصفهان با استفاده از پساب تصفیه شده انجام می شود و این به معنای استفاده نکردن از هفت 

میلیون متر مکعب ذخیره منابع آب های زیرزمینی است.
حسین امیری با بیان این که طی پنج سال آینده استفاده از پســاب به بیش از ۵۰ درصد می رسد، 
افزود: تا پنج سال آینده همچنین شــاهد افزایش درصد آبیاری با سیستم های نوین از ۶۰ درصد به 

نزدیک ۷۰ درصد خواهیم بود.
معاون خدمات شهری شهردار اصفهان با اشاره به بهره برداری دو تصفیه خانه به منظور تصفیه پساب 
فاضالب، گفت: در حال حاضر دو تصفیه خانه شمال و جنوب فعالیت می کند و دو مورد دیگر نیز در 
دست اجراست همچنین احداث سه تصفیه خانه در مرحله انعقاد قرارداد و یک مورد دیگر در مرحله 

انجام مطالعه است.

شهردار اصفهان در گفت وگو با کشاورزان: 

همه با هم هستیم

شهردار اصفهان با بیان اینکه استاندار اصفهان نیز پیگیر موضوع حقابه 
کشاورزان اصفهان است، تصریح کرد: از ابتدای ورود به شهرداری در نامه 
ای به رهبر معظم انقالب وضعیت بغرنج زاینده رود را به ایشان توضیح 
دادیم، همچنین جلسات مختلف با معاون اول رییس جمهور، وزیر نیرو 
و ... برگزار کردیم و الزم است بگویم درد دل شهرداری با کشاورزان شرق 
اصفهان یکی است و من به عنوان شهردار اصفهان با احساس مسئولیت 
و در حوزه مسئولیت خود، پیگیر حق شهر اصفهان از این رودخانه هستم. 
قدرت ا... نوروزی ادامه داد: اعتقادمان بر این است آب زاینده رود باید 
از سراب تا پایاب که همان تاالب گاوخونی اســت جریان داشته باشد 
چراکه رســیدن آب به تاالب گاوخونی به این معناست که آب به زمین 
های کشاورزان، درختان و فضای سبز شهر نیز می رسد و حقابه زیست 
محیطی نیز  تامین می شــود.وی موضوع زاینــده رود را یک موضوع 
فرااستانی ذکر کرد و افزود: سه استان اصفهان، چهارمحال بختیاری و 
خوزستان باید با کمک همدیگر این مسئله را حل کنند و تا این موضوع از 
طریق این سه استان و نهادهای باالدستی به طور قاطع پیگیری نشود،  
تالش های انجام شــده در این خصوص به نتیجه نمی رسد. نوروزی با 
بیان اینکه کشاورزان شرق اصفهان در ســخت ترین شرایط قرار گرفته 
و بیشترین آســیب به آنها رسیده اســت، تاکید کرد: صدای تجمعات 
کشاورزان به گوش همه ایران رسیده است و من از مسئوالن استانی کسی 

را سراغ ندارم که قصد نداشته باشد این موضوع را حل ؛کند اما تالش ها 
باید در نهایت خود باشد. 

همدلی برای ایران در بحران ها 
شــهردار اصفهان افزود: مانند زمان دفاع مقدس که اصفهانی ها برای 
نجات ایران عزیزمان بیشترین شهید را تقدیم انقالب کردند، در زمان سیل 
خوزستان نیز تالش کردیم برای همدلی در کنار هموطنان مان باشیم و 
امکانات شهرداری را برای کمک و امدادرسانی در شهر اهواز مستقر کردیم، 
زیرا همه ما هموطن و در کنار همدیگر هستیم و باید با همدلی بر بحران ها 
غلبه کنیم.وی با بیان اینکه الزم است استان های خوزستان، چهارمحال 
بختیاری و اصفهان با کمک یکدیگر مشــکل آب زاینده رود را حل کنند، 
اضافه کرد: حل مسئله زاینده رود با دعوا و جنگ میسر نمی شود و تنها از 

طریق همدلی و گفت و گو قابل حل است.  

شهرداری مطالبه گر و حقابه دار زاینده رود است
شهردار اصفهان گفت: من نیز به نمایندگی از 2 میلیون و 2۰۰ هزار نفر از 
مردم شهر اصفهان مطالبه گر زاینده رود هستم زیرا در صورت خشکی 
ادامه دار رودخانه، شهر اصفهان دچار فرونشست شده و میراث تاریخی 
این شــهر در معرض خطر و نابودی قرار می گیرد. وی تاکید کرد: شهر 

اصفهان با خشــکی زاینده رود دچار بحران هایی شــده، روحیه مردم 
پایین آمده است و فضای سبز شــهر در معرض خطر قرار گرفته است. 
شهرداری هم با مشــکالت زیادی در نتیجه خشکی زاینده رود مواجه 
است. شهرداری در این چندسال تالش کرد عالوه بر حفظ فضای سبز 
موجود، فضای ســبز جدیدی که مصرف آب زیادی نیاز داشــته باشد 
به شــهر اصفهان اضافه نکند، به همین دلیل سیاست استفاده از گونه 
های مقاوم به کم آبی را اتخاذ کردیم، سطح چمن را کاهش دادیم و با 
صرف هزینه بســیار تصفیه خانه و خطوط انتقال پساب احداث کردیم 
و استفاده از پساب را در دســتور کار قرار دادیم تا نیاز به استفاده از آب 
چاه یا رودخانه برای آبیاری فضای سبز نباشد و کار اصلی ما این است. 
شهردار اصفهان با بیان اینکه ریزگردها ســالمت شهروندان را با تهدید 
جدی مواجه کرده است، افزود: با به حرکت درآمدن ریزگردها تنها شهر 
اصفهان نیست که آسیب می بیند و خطر آن حتی تهران و دیگر شهرها را 
نیز تهدید می کند، من نیز هر زمان که نیاز بوده و جاهای مختلف، از این 
حق مسلم شهروندان اصفهانی و کشاورزان شرق اصفهان دفاع کرده و 
باز هم پیگیر این حق هستم. هر جلسه ای با مسئوالن و مقامات ارشد 
استان بوده، خود را به آنجا رســانده ام، رایزنی و گفت وگو کرده ام، در 
رسانه ها و صدا و سیما هرجا فرصتی بوده همواره بر جاری بودن زاینده 

رود از سراب تا پایاب تاکید کرده ایم.

با مسئولان

مراسم اربعین سرلشکر پاسدار شهید سید محمد 
حجازی و هفتمین روز شــهادت سرهنگ پاسدار 
شــهید رضا غضنفرپور امروز در گلســتان شهدای 

اصفهــان برگــزار می شــود.این مراســم با هدف 
گرامیداشــت یاد و خاطره مرحوم سردار سرلشکر 
سید محمد حجازی جانشــین فرماندهی نیروی 
قدس سپاه و یکی از فرماندهان جبهه مقاومت را که 
مقام معظم رهبری درباره ایشان فرمودند: »عمری 
ســراپا مجاهدت، فکری پویا، دلی سرشار از ایمان 
راســتین و آکنده از انگیزه و عزم راســخ، و نیروئی 
یکســره در خدمت اســالم و انقالب، خالصه ئی از 

شخصیت این مجاهد فی سبیل ا... است« با حضور 
مردم انقالبی اصفهان از ساعت ۱8 الی 2۰ در گلستان 
شــهدای اصفهان برگزار می شود.ســردار حجازی 
پس از ســال ها مجاهدت و تالش های خستگی 
ناپذیر و مخلصانه در عرصه های مختلف پاسداری از 
انقالب و خدمت به نظام و میهن اسالمی شامگاه 2۹ 
فروردین در اثر عارضه قلبی به درجه رفیع  شهادت 

نائل آمد و به خیل عظیم شهیدان پیوست.

 فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج( استان اصفهان از 
برگزاری دومین کنگره سرداران و 2۳ هزار شهید استان 
اصفهان با  هدف خدمت رسانی، محرومیت زدایی و 
کمک به مناطق محروم و رفع نیازمنــدی ها در ابعاد 

مختلف و در مناطق مختلف در سال آینده خبر داد.
سردار پاســدار مجتبی فدا در مراســم توزیع جهیزیه 
نوعروســان نیازمند اظهار داشــت: اســتان اصفهان 
استان مشــارکت ها، خیران، پیش قدم در امر خیر و 
رفع نیازمندی نیازمندان اســت، استانی که با کمک و 
همیاری و همدلی خیران و مســئوالن طی ۱۵ ماهه 

گذشــته در امر مقابله با بیماری کرونا گام های موثر و 
مفیدی در امر کمک های مومنانه و تهیه بســته های 
معیشــتی، لوازم التحریر، جهیزیه، تبلــت، اهدای 

امکانات و تجهیزات بهداشتی و درمانی برداشتند.
وی افــزود: امروز هم به یــاد نام و خاطره شــهدای 
عملیات بیت المقدس به تعداد سرداران شهید استان 
اصفهان تعداد ۵۰۰ سری جهیزیه با مشارکت خیران، 
خیریه های بزرگ و مســئوالن استان و دستگاه های 
مختلف شامل 22 قلم کاالی ایرانی تقدیم خانواده های 
نیازمند شد.ســردار فدا با اشــاره به هدف این اقدام 
خیرتوســط دســتگاه های مختلف، ادامه داد: کمک 
به ازدواج زوج هــای محروم، آسان ســازی ازدواج، 
فرهنگ سازی و ترویج ازدواج آسان در جامعه ایرانی 
اسالمی در استان شهیدپرور اصفهان از جمله اهداف 

این اقدام است.فرمانده ســپاه صاحب الزمان)عج( 
استان اصفهان با بیان اینکه ســپاه پاسداران انقالب 
اســالمی، مجموعه خیران، ســرمایه گذاران استان 
اصفهان، دستگاه های مختلف، خیریه ها، اتاق بازرگانی، 
صنعت گران و مســئوالن و مردم در کنــار نیازمندان 
هســتند ، تصریح کرد: از همین جــا اعالم می کنم به 
دنبال شرایطی هستیم که هیچ خانواده ای به واسطه 
فقر نگران تامین جهیزیه فرزندان خودش نباشد.سردار 
فدا اضافه کرد: ما با اعالم ایثارگری و حضور در صحنه در 
کنار آمادگی دفاعی این نکته را اعالم می کنیم با کمک 
خیران ومردان فــداکار در گام های بعدی کمک های 
مومنانه، کمک های معیشتی، لوازم التحریر، جهیزیه 
و سایر نیازها به برکت فرهنگ دفاع مقدس و ایثارگری 

شهدای استان رقم خواهد خورد.

مراسم اربعین سرلشکر پاسدار شهید سید محمد حجازی برگزار می شود

با هدف خدمت رسانی، محرومیت زدایی و کمک به مناطق محروم صورت می گیرد؛

برگزاری دومین کنگره سرداران و 23 هزار شهید استان اصفهان

راه و رسم موفقیت را آنالین بیاموزید
وبینار »موفقیت، آرزو یا واقعیت« به همت فرهنگســرای تخصصی پرسش وابسته به سازمان 
فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان در ادامه مجموعه وبینارهای »جوانی فصل رویش« 

برگزار می شود.
مدیر فرهنگسرای تخصصی پرسش با اعالم این خبر اظهار داشت: پیش از شیوع ویروس کرونا 
فرهنگســرای پرســش به صورت دوره ای و هر چند ماه یک بار همایش هــای حضوری در قالب 
نشست های »جوانی فصل رویش« را برگزار می کرد که با استقبال خوبی نیز از سوی مخاطبان و 
شهروندان روبه رو می شد اما پس از شــیوع بیماری کرونا و با رایزنی هایی که انجام شد برگزاری 
این همایش ها به صورت آنالین دنبال می شود.نفیســه مظاهری افزود: اواخر سال گذشته دو 
برنامه آنالین با حضور دکتر شــاهین فرهنگ و دکتر حمید حبشی با موضوعات ازدواج و خانواده 
داشتیم و سومین وبینار را به موضوع »موفقیت، آرزو یا واقعیت« اختصاص داده ایم که از ساعت 
2۰:۳۰ امروز برگزار می شود.وی تصریح کرد: دکتر علیرضا نبی سخنران حرفه ای موفقیت در این 
وبینار تجربیات خود از راه اندازی کســب وکار از صفر تا امروز که چند کارخانه در شــهر مشهد دارد 
را در اختیار مخاطبان جوان قرار خواهد داد.وی ادامه داد: ایــن برنامه به صورت آنالین از صفحه 
اینســتاگرام فرهنگسرای تخصصی پرســش porsesh_esf@ پخش شــده و پس از اتمام 
برنامه ذخیره می شود تا ســایر عالقه مندان نیز بتوانند از مباحث مطرح شده استفاده کنند.مدیر 
فرهنگســرای تخصصی پرســش گفت: به منظور آرشــیو این برنامه ها، ویدئوها عالوه بر صفحه 

اینستاگرام فرهنگسرا در  وب سایت فرهنگسرای تخصصی پرسش نیز بارگذاری خواهد شد.

مهرواره بین المللی نقاشی اربعین تمدید شد
 مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اصفهان، گفت: فراخوان مهرواره نقاشی 
اربعین تا دهم شــهریور ماه ادامه دارد و آثار برگزیده کشــوری و بین المللــی در مواکب و محل 
راهپیمایی زائران اربعین ۱۴۰۰ قرار می گیرد.محمد قلمکاریان اظهار کرد: اربعین سال ۹۹ فراخوان 
بین المللی مهرواره نقاشــی اربعین به همت اداره کل کانون پــرورش فکری کودکان و نوجوانان 
استان اصفهان در راستای توســعه روزافزون فرهنگ عاشورایی در بین کودکان و نوجوانان جهان 
منتشــر شــد تا بتواند تصویری ماندگار از این واقعه در اذهان حک کند.وی با اشــاره به هدف از 
برگزاری این مهرواره بین المللی، افزود: این مسابقه با هدف نشر و ترویج مفاهیم واالی تربیتی، 
عهد با شــهدا، تحکیم و نمایش پیوندهای عمیق از عاشــورا تا ظهور منجی و ایجاد بستر مناسب 
برای بروز و شکوفایی استعدادهای هنری قشر آینده ساز جهان برگزار شده است.مدیر کل کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان اســتان اصفهان، ادامه داد: تصویر ســازی احادیث، خطبه ها 
و اشعار مرتبط با اربعین حســینی، مسیر ســبز اربعین، روایت راهپیمایی آن، اتفاقات و قرارها، 
شهادت، شهامت و ایثار، روایت عاشقی و دلدادگی، شهدای معاصر، خط سرخ شهادت و روایت 

آب و اربعین موضوعات در نظر گرفته شده برای سطح نوجوانان است.
قلمکاریان با اشاره به موضوعات در نظر گرفته شــده برای کودکان، تصریح کرد: موضوعاتی چون 
مراسم و آداب و رسوم در محله و شهر، پرواز در آسمان، مسیر سبز و روشن اربعین، خواب و رویای 
من در موکب ۳۱۳ و دوســت من، همراه من، همپای من نیز برخی از موضوعات بخش کودکان 
است.وی تصریح کرد: فرصت فراخوان مهرواره نقاشی اربعین تا دهم شهریور ماه ادامه دارد و آثار 
برگزیده کشوری و بین المللی در مواکب و محل راهپیمایی زائران اربعین ۱۴۰۰ قرار می گیرد.مدیر 
کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اصفهان با بیان اینکه  مجموعه آثار رسیده در 
قالب کتاب »مسیر سبز اربعین « چاپ می شود، گفت: کودکان و نوجوانان ۶ تا ۱8 سال می توانند 
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره ٠٩٠١٩۶۶٩٢٠٢ تماس حاصل کنند و آثار خود را تا تاریخ ١۰ 
شهریور با موضوعات اربعین حســینی به آدرس اینترنتی isfahan.kpf.ir بخش مهرواره ها و 

mahrvare arbaeen@jmail.com ارسال کنند.

خبر ویژهخبرخوان

جمع آوری 74 خودروی 
 فرسوده رها شده در

 شهر اصفهان
مدیــرکل پیشــگیری و رفع تخلفات شــهری 
شهرداری اصفهان ضمن ارائه گزارشی از عملکرد 
اداره کل پیشــگیری و رفــع تخلفات شــهری 
شــهرداری در دو ماه نخست سال جاری، اظهار 
کرد: در این مدت برای رفع و پیشگیری از تخلف 
سد معبر پنج هزار و 2۳۶ تذکر و یک هزار و ۴۳۶ 
اخطاریه صادر شــده و رفع تخلــف چهار هزار و 
۵۱۰ متصدی صنف انجام شــده است.حسن 
محمدحســینی ادامه داد: در بخش جلوگیری 
از نصب تابلوهای غیرمجاز تعداد ۳۶۴ اخطاریه 
صادر شــده و 2۱۰ مورد نصب تابلوی غیرمجاز 
رفع تخلف شده اســت.مدیر کل پیشگیری و 
رفع تخلفات شهری شــهرداری اصفهان با بیان 
اینکه در راستای جمع آوری خودروهای فرسوده 
رها شــده در معابر شــهر طی دو ماهه نخست 
امسال ۱۴۴ اخطاریه صادر شده و ۷۴ خودروی 
فرسوده رها شده جمع آوری شده است، گفت: 
در این مدت همچنین 22۴ نفر دست فروش و 
۴8 نفر متکدی جمع آوری شده اند.وی افزود: 
طی دو ماه نخست سال ۱۴۰۰ در بخش کنترل 
ساختمان در راستای جلوگیری از ادامه فعالیت 
و تعطیلــی کارگاه های ســاختمانی متخلف یا 
بدون مجــوز و پروانه، از افزایــش طبقات 2۰۶ 
ســاختمان، از تعمیرات داخلی غیرمجاز ۷۴۱ 
ساختمان، از تبدیل وضعیت 2۰8 ساختمان و 
فعالیت دو هزار و ۶۱۷ کارگاه ساختمانی متخلف 
جلوگیری شــده است.محمدحسینی با اشاره 
به اقدامات این حوزه در بخش کنترل ضایعات 
سطح شهر )پیشگیری و تعطیلی کارگاه های سد 
معبر کننده با مصالح و نخاله( اظهار کرد: در این 
راســتا دو هزار و ۷۵۰ مورد اخطاریه صادر شده 
و ۳۷۱ کارگاه ساختمانی متخلف تعطیل شده 
اســت.وی ادامه داد: در این مدت در راســتای 
اجرای بند 2۰ قانون شــهرداری ها مبنی بر رفع 
مزاحمــت کارگاه های صنفی مزاحــم از طریق 
اجرای تمهیدات و تعطیلی، ۷2 رأی اجرا شد و 
۹8 رأی نیز بر اساس بند ۱۴ قانون شهرداری ها 
مبنی بر رفع خطر از بناهای حادثه آفرین، چاله ها 

و اشیای مشرف بر معابر عمومی اجرا شد.

مرحله نهایی رزمایش 
مشترک جنگ 

 الکترونیک ارتش 
برگزار شد

رزمایش مشــترک جنگ الکترونیک 
ارتش جمهوری اسالمی ایران با عنوان 
»سپر آسمان ۱۴۰۰«، با انجام عملیات 
شناسایی، اختالل و فریب الکترونیک 
و بهره بــرداری از ســامانه های انرژی 
مستقیم و ... در منطقه عمومی رزمایش 

)اصفهان( برگزار شد.

وز عکس ر
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با حضور فرماندهان سپاه صاحب الزمان)عج( و قمر بنی هاشم)ع( انجام شد؛

آیین گرامیداشت سالروز فتح خرمشهر و رونمایی از سه اثر فرهنگی دفاع مقدس در ذوب آهن اصفهان

فرا رسیدن سوم خرداد ماه ، سالروز آزادی خرمشهر قهرمان در سال 1361 ذوب 
آهن اصفهان را بر آن داشــت که همزمان با این روز بزرگ آیین گرامیداشت با 
شــکوهی را با حضور جمعی از فرماندهان دوران دفاع مقدس ، فرماندهان و 
مقامات نظامی و اداری استان و شهرســتان و جمعی از مدیران ، همکاران و 
بســیجیان برگزار کند. در این مراسم باشــکوه که در روز دوشنبه سوم خرداد 
ماه جاری با گلباران وادای احترام به شــهدای گمنام شرکت توسط حاضران و 
میهمانان آغاز شد ضمن یادآوری حماســه بزرگ آزادی خرمشهر در عملیات 
الی بیت المقدس در ســال 1361 از حماســه آفرینان این عملیات تجلیل به 

عمل آمد.

تولید ریل ملی ابتکار و فتح بابی در عرصه اقتصاد و صنعت کشور است
در این آیین، سردار مجتبی فدا فرمانده سپاه صاحب الزمان )عج( در سخنانی 
به اهمیت عملیات آزاد سازی خرمشهر در دوران دفاع مقدس پرداخت و این 
فتح بزرگ را ناشی از همت و حضور همه جانبه مردم در دفاع مقدس و الطاف 
الهی دانســت. وی شــهدا را الگوهای واقعی مردم، خانواده ها و نسل جوان 
معرفی کرد و با اشاره به نقش ذوب آهن اصفهان در دفاع مقدس و تجلیل از 
287 شهید این مجتمع بزرگ صنعتی اضافه کرد: همان طور که آزادی خرمشهر 
فتح بابی در دفاع مقدس بود، تولید ریل ملی توســط ذوب آهن اصفهان نیز 

ابتکار و فتح بابی در عرصه اقتصاد و صنعت کشور است.
 وی در پایان با اشــاره به مســائل روز و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 
در 28 خرداد ماه جاری یادآور شــد: دشــمن همواره در صدد ایجاد اختالف و 
یأس و نا امیدی در ســطح جامعه بوده ولی مردم با حضور گسترده و آگاهانه 
در این انتخابات بــار دیگر دشــمن را ناامید و پیروزی های خود را اســتمرار 
خواهند بخشــید. وی پیــروزی های مردم مســلمان لبنان و فلســطین در 
جنگ های 33 روزه و 12 روزه اخیــر در نبرد با متجاوزان اســراییلی را ادامه 
 همان حماسه آفرینی های مردم کشــورمان در دفاع مقدس و فتح خرمشهر 

معرفی کرد.

شهید شاهمرادی، پیشرو جبهه ها و عامل شادابی و پیروزی رزمندگان بود
در ادامه این مراسم ســردار علی محمد اکبری فرمانده سپاه قمر بنی هاشم 
استان چهار محال و بختیاری نیز در سخنانی با تشکر از اقدامات ذوب آهن در 

عرصه های انقالب اسالمی و دفاع مقدس به تشــریح خاطرات خود از دفاع 
مقدس ، عملیات فتح خرمشهر و آشنایی های خود با سردار شهید محمد علی 

شاهمرادی پرداخت. 
وی گفت برای اولین بار در سال 60 با شهید شاهمرادی در محل پادگان ذوب 
آهن آشنا شــده و خاطرات زیادی از حماســه های او دارد. وی افزود: شهید 
شــاهمرادی با توجه به روحیه عشایری خود بسیار شــجاع بود و در جبهه ها 

عامل شادابی و روحیه رزمندگان می شد.
 وی همواره در پیشاپیش نیروها حرکت می کرد و باالترین ابتکارات و موفقیت 

ها را برای رزمندگان به همراه داشت.

مسئولیت اجتماعی و ا قدامات فرهنگی ، هنری 
ذوب آهن درعرصه دفاع مقدس 

در ابتدای آیین مذکور مهندس منصور یزدی زاده ،مدیر عامل ذوب آهن اصفهان 
با تشکر از میهمانان و عرض تبریک به مناسبت سوم خرداد روز ملی مقاومت ، 
ایثار و پیروزی به شرح فداکاری های رزمندگان اسالم در دوران دفاع مقدس 
و نقش ذوب آهن اصفهان در ایــن زمینه پرداخت و یادآور شــد : ذوب آهن 
اصفهان به موازات فعالیت های تولیدی، در راســتای انجام مسئو لیت های 
اجتماعی خود به کارهــای مختلفی در زمینه های ورزش، بهداشــت ، محیط 
زیست ، امور جهادی و سایر خدمات اجتماعی پرداخته و در این میان اهتمام 

خاصی هم به زنده نگه داشــتن ارزش های انقالب اسالمی و دفاع مقدس و 
تقدیر و تجلیل از حماســه آفرینان این صحنه ها داشته است. وی افزود: در 
انجام همین مسئولیت اجتماعی بود که در سال های گذشته و در زمان حاضر 
اقدام به تنظیم و انتشــار چندین جلد کتاب در زمینه خاطرات رزمندگان جبهه 
ها و شرح زندگی شهدای ســرافراز کرده و در جدید ترین کار فرهنگی ، هنری 
خود فیلم مستند زندگی نامه سردار شهید محمد علی شاهمرادی را تهیه و به 

اکران گذاشته است.

رونمایی از سه اثر فرهنگی ، هنری تولیدی ذوب آهن اصفهان 
در ادامه این مراســم از فیلم مستند شاهمراد بر اســاس زندگی سردار شهید 
محمد علی شاهمرادی ســاخته روابط عمومی ذوب آهن اصفهان رو نمایی و 
برای اولین بار اکران شد. در مراســم مذکور همچنین از کتاب های یل حاجی 
نصری مربوط به زندگی شهید حســینعلی یاوری نوشته محمد علی جعفری 
و کتاب خسرو خوبان بر اساس زندگی سردار شهیدخسرو) حجت( قلعه ای 
نوشته منیژه جانقلی که هر دو از شهدای شاخص کارگری استان اصفهان بوده 

و به همت ذوب آهن اصفهان ن منتشر شده اند، رونمایی به عمل آمد. 
در پایان مراسم بزرگداشت حماسه آزادی خرمشهر، تقدیر نامه ای با امضای 
ســردار مجتبی فدا فرمانده ســپاه صاحب الزمان )عج( اســتان اصفهان به 
مهندس منصور یزدی زاده مدیر عامل ، مهرداد توالییــان معاون بهره برداری 
و مهندس نصیری به لحاظ مشــارکت و مســاعدت ذوب آهــن اصفهان در 
امور جهادی به نمایندگی از شــرکت تقدیم شــد. همچنیــن از خانواده های 
گرانقدرسرداران شهید حسین قجه ای از فاتحان و پیشگامان فتح خرمشهر و 
محمد علی شاهمرادی شیر جبهه ها و حماسه آفرین کربالی شلمچه تقدیر و 
تجلیل به عمل آمد. همچنین از هنرمندان و دست اندرکاران تهیه فیلم مستند 
شهید شاهمراد و تالشــگران عرصه بهداشت و درمان شهرستان لنجان تجلیل 

شد.
شایان ذکر اســت که همزمان با برگزاری این آیین و در کنار قبور مطهر شهدای 
گمنام ، نمایشگاه عکسی از فعالیت ها و اقدامات حوزه مقاومت بسیج شهید 
تندگویان ذوب آهن اصفهان برگزار شد. این نمایشگاه مورد بازدید ویژه سردار 
فدا، سردار اکبری،صالحی فرماندار و ســرهنگ محمدی فرمانده سپاه ناحیه 

لنجان ودیگر مسؤلین استان و منطقه قرار گرفت.

برگزاری آیین افتتاحیه تاالر نور و بازگشایی مرکز معاینه فنی خودروهای سبک با مشارکت شهرداری بهارستان 

با حضــور فرمانــدار اصفهان ، معــاون اســتاندار ، جمعی از 
خانواده های شــهدا و جانبازان و شــهردار و اعضای شــورای 
اسالمی و تعدادی از مدیران شهری در سوم خردادماه سالروز 
آزادی خرمشهر قهرمان و سالروز خاکسپاری شهدای گمنام 
شــهر بهارســتان ،آیین افتتاحیه تاالر نور و بازگشــایی مرکز 
معاینه فنی خودروهای سبک با مشارکت شهرداری بهارستان 

برگزار شد.
مهندس داوود بحیرایی، شهردار بهارستان در این آیین ضمن 
گرامیداشــت یاد و خاطره شهدا به ویژه شــهدای آزادسازی 

خرمشهر  گفت:

در سال 13۹۹ در سه مرحله شــاهد کلنگ زنی و افتتاح پروژه 
های شهرداری بهارستان بودیم.

 در مرحله اول در هفته دولت با حضور مدیران محترم استانی 
و شهرستانی پروژه های شهرداری بهارستان با مبلغی معادل 
بودجه دو سال شــهرداری به بهره برداری رسید و کلنگ زنی 
شد. در مرحله دوم در ایام میالد با سعادت حضرت فاطمه زهرا 
سالم ا... علیها و در آســتانه دهه فجر با حضور مجازی معاون 
محترم ریاست جمهوری و استاندار محترم اصفهان و حضور 
معاونین محترم استاندار پروژه باغ بانوان شهرداری بهارستان 
به افتتاح رســید و تقدیم به بانوان بزرگوار این شــهر شد و در 
ســومین مرحله در دهه مبارکه فجر با حضور ریاست محترم 
سازمان شــهرداری ها و دهیاری های کشور و معاون محترم 
وزیر کشور، کلنگ پروژه  پساب شهر بهارستان به زمین خورد 
که به فضل الهی این پروژه تا مرداد امســال بــه بهره برداری 

خواهد رسید.
مهندس بحیرایی افزود: در سالروز آزادسازی خرمشهر قهرمان 
و سالروز خاکسپاری شــهدای واالمقام گمنام شهر بهارستان 
با حضور خانواده های محترم شــهدا و جانبازان گرامی شــهر 
بهارســتان، تاالر نور به بهره برداری رســید و مرکز معاینه فنی 
خودروهای ســبک بازگشــایی شــد که در خدمت رسانی به 
شــهروندان گرامی و مردم ایــن منطقه بســیار حائز اهمیت 
خواهد بود. جا دارد به پاس همه ایــن اتفاقات نیکو خداوند 

منان را شکر کنیم.
 از تالش های همکارانم در شهرداری بهارستان و حمایت های  

اعضای شورای اسالمی شهر و رهنمودهای مسئولین دلسوز 
و انقالبی شهر،فرماندار محترم شهرستان و معاونین محترم 
ایشان و به ویژه خانواده های محترم و معزز شهدا، جانبازان، 
ایثارگران و رزمندگان تقدیر و تشــکر کرده و در این روز مبارک 
این دو پروژه را تقدیــم به مردم بزرگوار و الیق و همیشــه در 

صحنه شهر بهارستان می کنم.
معاون محترم استاندار و فرماندار محترم شهرستان اصفهان 
در آییــن افتتاحیه تاالر نــور گفت: خداوند را شــاکریم که در 
مناســبت های مختلف درشهربهارســتان حاضر می شویم و 
به همت شــهردار محترم و پرتالش این شــهر آقای مهندس 

بحیرایی و حمایت اعضای محترم شــورای اســالمی شــهر 
و  همبستگی ایجاد شده بین مدیران شــهری شاهد به بهره 
برداری رسیدن و افتتاح و یا کلنگ زنی پروژه های بسیار خوبی 
در سطح شهر بهارستان هستیم لذا از تالش های شبانه روزی و 
صادقانه این عزیزان به ویژه شهردار محترم شهر تشکر می کنم.

مهندس سیســتانی افزود: پروژه های خوبی که در این دوره 
شاهد افتتاح آن بودیم همین تاالر نور است که مجموعه ای به 
این زیبایی و با امکانات بسیار مناسب و به روز آماده شده است 
و در اختیار مردم بزرگوار شهر بهارستان قرار گرفته که مانند این 
سالن را کمتر در سطح اســتان و شهرستان شاهد بودیم . این 
اتفاق بزرگ را به فال نیک می گیریم و امیدواریم با نگاه بسیار 
خوبی که شهردار محترم شهر و اعضای محترم شورای اسالمی 
در حمایت از برنامه های فرهنگی و مذهبی سطح شهر دارند 
این مجموعه به عنوان یک پتانسیل بسیار مناسب در رونق روز 
افزون برنامه های فرهنگی سطح شهر مورد استفاده قرار گیرد.

رییس شورای اســالمی شــهر بهارســتان نیز از همه دست 
انــدرکاران افتتاح تــاالر نور و بازگشــایی مرکــز معاینه فنی 

شهرداری بهارستان تقدیر و تشکر کرد.
مهندس مجتبی محبی افــزود :از  تالش ها و حضور فرماندار 
محترم درشهربهارستان تقدیر و تشکر می کنیم؛ اما باید کلیه 
ادارات نســبت به فعالیت هایی که در شــهر بهارستان با این 
درصد رشد جمعیت باال دارند پاسخگو باشند و از سرانه و هزینه 
ها و بودجه های خود در شهر بهارســتان به مردم گزارش ارائه 
دهند که امیدواریم با پیگیری های فرماندار محترم این اتفاق 

صورت پذیرد.
حاضرین در این برنامه پس از افتتاح تاالر نور به دســت پدر 
بزرگوار شــهید کاظمی و فرماندار محترم از محل مرکز معاینه 
فنی شهر بهارستان که با مشارکت شــهرداری بازگشایی شد 
بازدید کرده و این محل به دســت همسر مکرمه سردار شهید 

چوپانی و فرماندار محترم به بهره برداری رسید.
  این آیین با حضور بر مزار پاک شــهدای واالمقام گمنام شهر 
بهارستان و عطرافشــانی و گلباران قبور 5 شــهید گمنام شهر 
بهارستان و تجدید پیمان با آرمان های شهدای واال مقام امام 

راحل و عظیم الشأن و مقام معظم رهبری به پایان رسید.
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