
قطار سریع السیر تهران-قم-اصفهان با وجود تمام وعده های مدیران استان ، در آستانه توقف است؛

هیاهو برای هیچ
3

 می خواهم زنده بمانم 
  تراژدی کودکان کار؛ از اتباعی که با لهجه اصفهانی حرف می زنند 

تا نان آورانی که قربانی اعتیاد شده اند 

5

رنا 
 ای

س:
عک

وقتی صنعت برق با ماینرها تهدید 
می شود؛

کشف 8500 ماینر غیرمجاز 
 در اصفهان از ابتدای 

سال جاری

بررسی وضعیت نماینده سقوط کرده 
 فوتسال نصف جهان در 

گفت وگو با احمد باغبان باشی؛
 فوتسال اصفهان 
عقب گرد داشت

تحقق عدالت آموزشی با 
احداث ۱58 مدرسه در 
چهارمحال و بختیاری

3

4

6 7

مدیر عامل شرکت توسعه مجتمع های 
سیاحتی، فرهنگی و ورزشی سپاهان:

استانداردسازی مجموعه 
تفریحی شهر رویاها

3

با تحویل خانه های مهر در شهرضا؛
پرونده »مهر « در استان 

اصفهان بسته شد

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 

یکشنبه 9 خرداد  ۱400 
 ۱8 شوال   ۱442 

30 می  202۱
 شماره 3264

8 صفحه
قیمت: ۱000 تومان

             آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی )فشرده(

شرکت عمران شهر جدید بهارستان

شرکت عمران شهر 
جدید بهارستان

م الف:1141806

شرکت عمران شهر جدید بهارســتان در نظر دارد اجرای پروژه عمرانی )اجرای 
اسکلت سوله سالن ورزشی و اجرای اسکلت ســاختمان سرایداری( به شرح 
زیر را در بهارســتان از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به 
شــرکت های واجد صالحیت واگذار نماید. لذا با توجه بــه اینکه کلیه مراحل 
برگزاری مناقصه از دریافت اســناد تا پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت 
 هــا از طریق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد( به آدرس

 www.setadiran.ir انجام خواهد شــد. الزم است مناقصه گران در صورت 
عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذ کور و دریافت گواهی امضای 

الکترونیکی جهت شرکت در مناقصه را محقق سازند.
تاریخ انتشارآگهی در سامانه از ساعت 14 مورخ 1400/03/08 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت ۱7 مورخ ۱400/03/۱7 
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد در سایت: تا ساعت ۱4 مورخ ۱400/04/02 

زمان گشایش پاکت ها در سایت: ساعت ۱0 صبح مورخ ۱400/04/07 
مناقصه گران در صورت نیاز به اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه 
پاکت الف )ضمانتنامه( و نحوه مهر و امضاء الکترونیکی )دیجیتالی( اسناد 
و بارگذاری پاکتهای )ارزیابی کیفی و الف و ب و ج(  در سامانه ستاد به آدرس 
بهارستان بلوار امیر کبیر مراجعه یا با شماره تلفن 36861090- امور قراردادها- 
تماس حاصل نمایند. )توجه: مناقصه گران می بایست به دقت شرایط مناقصه 

را مطالعه نمایند(
الزم به ذکر است پیمانکار می پذیرد که کارفرما قسمتی از هزینه خدمات موضوع 
پیمان را به صورت تهاتر با اراضی یا مســتحدثات تجاری یا مسکونی پرداخت 

نماید. )پرداخت طبق شرایط مندرج در شرایط مناقصه(
 اطالعات تماس ســامانه ســتاد جهت انجــام مراحل عضویت در ســامانه: 

مرکز تماس 4۱934-02۱    دفتر ثبت نام: 88969737 و 85۱93768 

گواهینامه صالحیت موضوع مناقصهشماره مناقصهردیف
پیمانکاری

مبلغ برآورد 
اولیه )ریال(

مبلغ ضمانت نامه شرکت 
در مناقصه )ریال(

مدت 
پیمان 

12000001352000008
اجرای اسکلت سوله سالن ورزشی و 
اجرای اسکلت ساختمان سرایداری

حداقل رتبه 
5 رشته ابنیه

12 ماه 80/890/705/9464/045/000/000

بی نیازی صنایع از آب زاینده رود با انتقال آب از 
8خلیج فارس به اصفهان

یمنا
س:ا

عک

 رییس اتحادیه طال و جواهر اصفهان می گوید قدرت خرید مردم در بازار بسیار کم شده است؛

روزهای سخت بازار طال
3

 از میدان امام)ره( تا ناژوان اصفهان 
مسیر دوچرخه سواری ایجاد می شود

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار اصفهان:

7

 مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت
 بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان:

۹ هزار برچسب نرخ کرایه 
 بین تاکسیرانان اصفهان 

توزیع می شود

 عضو هیئت مدیره شرکت پاالیش
 نفت اصفهان خبر داد:

تبدیل پاالیشگاه اصفهان 
به پتروپاالیش موفق

7

3
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سردیس شهید خرازی 
 همزمان با سالروز

  سوم خرداد در
 اصفهان نصب  شد

3

 تاالرها و چایخانه ها
 در اصفهان اجازه
 فعالیت ندارند

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی   

چهارشنبه 5 خرداد 1400 
 14  شوال  1442 

 26 می  2021
 شماره 3261

8 صفحه
قیمت: 1000 تومان

  به امید...
جهانی عاری از کرونا

امسال دوره طالیی روابط عمومی فوالد مبارکه رقم خواهد خورد

آگهی مناقصه عمومی 

شركت آب وفاضالب استان اصفهان

شركت آب وفاضالب استان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی خرید  
را مطابق جدول زیر از فروشندگان  ذیصالح انجام دهد.

مهلت تحويل اسناد به دِبيرخانه معامالت شرکت اتاق 
2۹2: تاساعت 15:00روز شنبه به تاریخ 1400/3/22

 تاريخ گشايش اسناد مناقصه: ازساعت 8:00 روزیکشنبه
 به تاریخ 1400/3/23

 محل دريافت اسناد: سايت اينترنتی شركت آب و فاضالب 
WWW.abfaesfahan.irاستان اصفهان

WWW.iets.mporg.ir پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گويا:  8-6680030 3 -  031 )  داخلی 388  (

نوبت اول

8

شروع خاموشی ها، انواع انتقادات، اعتراضات و شایعات را به دنبال داشته است

در خدمت و خیانت رمزارزها
3

 پیشرفت: 5 درصد!
  قطار سریع السیر تهران-قم-اصفهان 15 ساله شد

3

سخنگوی صنعت برق استان اصفهان:
ارسال پیامک قطعی برق 
برای کارگاه ها، صنایع و 

بیمارستان ها

 مروری بر بدترین نقل و انتقاالت 
لیگ بیستم؛

بمب های توخالی

مقصر کمبود مرغ در بازار 
اصفهان را در سازمان 
صمت جست وجو کنید

3

3
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افزایش 300 حوزه 
امتحانی در اصفهان

4

بوم گردی بام ایران
 بر بام مشکالت

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 

سه شنبه 4 خرداد  1400 
 13 شوال 1442 

25 می  2021
 شماره 3260

8 صفحه
قیمت: 1000 تومان

8

تبدیل اصفهان 
به قطب خشکبار 

7کشور

مکعب خدمت 
آبفای اصفهان، 

پیشگام در 
توسعه دولت 

الکترونیک

فراخوان آگهـی مناقصه عمومی

شركت گازاستان اصفهان 

شركت گازاستان 
اصفهان 

م الف:1139645

شرکت توزیع برق       آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی )فشرده(
شهرستان اصفهان

شرکت توزیع برق شهرســتان اصفهان در نظر دارد: خدمات و کاالی مورد نیاز خود را به شرح ذیل و باستناد قانون برگزاری مناقصات 
و آئین نامه معامالت شــرکت، از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی )فشرده( به پیمانکاران واجدین 

شرایط واگذار نماید. 

روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 

شماره 
مناقصه 
شرکت

شماره مناقصه در 
سامانه تدارکات 

الکترونیکی 
دولت )ستاد(

تاریخ توزیع موضوع مناقصه
دفترچه 

مهلت تهیه 
دفترچه 

آخرین مهلت 
تحویل پاکات

تاریخ برگزاری 
مناقصه

مبلغ 
تضمین 

400140202000093883000005

اصالح ساختار 
شبکه در 

محدوده امور 
برق منطقه دو

1400/03/041400/03/121400/03/221400/03/23890/000/000

پیشنهاد دهندگان می توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را از طریق سایت www.setadiran.ir دریافت و حداکثر تا روز شنبه مورخ 1400/03/22 

در سامانه فوق بارگذاری نماید و همچنین اسناد فیزیکی )پاکت الف- ضمانت نامه( خود را به نشانی: اصفهان خیابان امام خمینی- امور برق منطقه 

دو – دبیرخانه، تحویل نمایند. به پیشنهادهایی که بعد از مهلت مقرر بارگذاری گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

http://tender.tavanir.org.ir :سایت اینترنتی معامالت توانیر به نشانی
http://iets.mporg.ir :سایت اینترنتی پایگاه ملی مناقصات ایران به نشانی

http://eepdc.ir :سایت اینترنتی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانی
جهت کسب اطالعات بازرگانی با شماره تلفن 34122555 واحد مناقصات خانم صباغی و جهت آگاهی بیشتر در مورد الزامات، اطالعات، شرح خدمات 

این مناقصه با شماره تلفن: 34122543 دفتر امور مهندسی تماس حاصل فرمائید.

جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934-021 ، دفتر ثبت نام: 88969737-021 و 85193768-021 تماس حاصل فرمائید.

نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد درج شده است.

  مناقصــه گران جهت به روز رســانی مدارک و فعالیت های خود، در ســامانه برون ســپاری شــرکت توزیع برق شهرســتان اصفهان به نشــانی

 http://www.eepdc.ir مراجعه نمایند. ) در صورت هر گونه سوال با شماره تلفن 32241153 آقای امیرانی تماس حاصل فرمایید(
  شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان تغییر و اصالح در اسناد مناقصه را تا 72 ساعت قبل از بازگشایی پاکتها برای خود محفوظ می دارد.

  شرکت کنندگان در مناقصه می بایست دو روز قبل از آخرین تاریخ تحویل پاکتها با مراجعه به سایت شرکت و یا تماس با واحد مناقصه و مزایده، از 

آخرین اصالحات احتمالی اسناد مطلع گردند، در غیر اینصورت مسئولیت عدم رعایت این بند به عهده مناقصه گران می باشد. 

  پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد. 

  حضور پیشنهاد دهندگان )هر شرکت کننده یک نفر با ارائه معرفی نامه( در جلسه بازگشایی پاکات آزاد می باشد. 

  به مدارک، پیشنهادات و نامه های فاقد امضاء، مخدوش یا بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شود مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

  شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد. 

  سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد. 

شهرداری منظریه در نظر دارد باستناد مصوبه 2 صورتجلسه شماره 173 مورخ 1400/1/23 شورای اسالمی شهر منظریه 
تعدادی از پالکهای کارگاهی و تجاری واقع در مجتمع کارگاهی شیخ بهائی، زمین های سطح شهر و پالک های زمین 

مسکن مهر را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده همه روزه 

در ساعات اداری به امور مالی شهرداری مراجعه فرمایند.

آخرین مهلت دریافت و  تحویل اسناد: روز دوشنبه مورخ 1400/3/17 
محل دریافت اسناد مزایده: واحد مالی شهرداری منظریه

محل تحویل اسناد مزایده: دبیرخانه محرمانه شهرداری منظریه
تاریخ بازگشایی اسناد: روز دوشنبه مورخ 1400/3/17 ساعت 18 

  www.manzarie.ir
 03153282028 
  03153282131

آگهی مزایده عمومی مرحله دوم)نوبت اول(

سید علی مرتضوی- شهردار م الف:1136922

  شــركت گازاســتان اصفهــان، درنظــر دارد  موضــوع : اجــرای عملیــات شــبکه گــذاری  فــوالدی بــه طــول 22230 متــر بصــورت 
لــی 6 اینــچ ( در ســطح  شهرســتان خمینــی شــهر و توابــع  بــه شــماره فراخــوان )   2000091138000039(    پراکنــده بــه اقطــار )2 ا
مناقصــه  برگــزاری  مراحــل  . کلیــه  نمایــد  برگــزار  دولــت  لکترونیکــی  ا تــدارکات  ســامانه  طریــق  از  را   )1400 /02 /28 ( مــورخ 
 از دریافت اســناد مناقصه تــا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشــایی پاکت هــا از طریق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت  )ســتاد( به آدرس

 www.setadiran.ir  انجام خواهد شــد و الزم اســت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای 
الکترونیکی جهت شرکت در مناقصه را محقق سازند.  الزم به ذکر است کد فراخوان در پایگاه ملی مناقصات 51572049 مورخ 1400/02/28 می باشد.

 تاریخ انتشار مناقصه درسامانه :  از ساعت.14:00روزسه شنبه تاریخ 1400/02/28 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : تا ساعت:19:00روزپنجشنبه تاریخ  1400/03/06می باشد.

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت 00: 19  روز دوشنبه تاریخ 1400/03/17 می باشد.
  زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 00: 12روز سه شنبه تاریخ 1400/03/18 می باشد. 

مبلغ تضمین مناقصه: 1,615,000,000 می باشد.
به منظور شرکت در این مناقصه، داشتن  حداقل رتبه 5   تاسیسات و تجهیزات الزامی می باشد. 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس شرکت گاز استان اصفهان واقع در 
خیابان چهارباغ باال- روبروی مجتمع پارک- امور قراردادها و تلفن )داخلی 2466( 031-38132
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : - مرکز تماس : 41934 021

دفتر ثبت نام : 33999818 و 33191893

نوبت اول

  همین دو هفته قبل بود که اقدام معاون استاندار اصفهان مبنی بر راه انداز ی و کلنگ زنی شهرک رمز ارز در فریدن اعتراضات زیادی را ایجاد کرد. مخالفان، این اقدام مسئوالن اصفهان را در شرایط کم آبی 
و کمبود تولید برق، نوعی شوی تبلیغاتی و اقدامی فاقد آینده نگری دانستند و نسبت به عواقب زیست محیطی و اقتصادی آن هشدار دادند. در مقابل استاندار و معاونش از این کار حمایت و اعالم کردند 

آینده اقتصاد ایران در حوزه رمز ارزها درخشان خواهد بود و اصوال برق قرار نیست از شبکه توزیع استفاده شود و مشکلی برای تامین برق رمزارزهای مستقر در استان وجود نخواهد داشت.

نوبت دوم
شركت آب وفاضالب استان اصفهان

مبلغ تضمین )ریال(نوع بودجهموضوع مناقصهشماره مناقصه

400- 1 – 80
خرید شیرآالت انشعاب 

آب 1/2    اینچ
2.100.000.000جاری

975.000.000جاری خرید حوضچه کنتور آب81 – 1- 400

400 -1 – 82
خرید سیفون 

فاضالبی پوش فیت
985.000.000جاری

 بررسی نفرات دعوت شده به
 تیم ملی ایران؛

تیم ملی با کمترین 
تغییر در بحرین

نوبت دوم
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ضیافت وزرای خارجه عرب 8 ژوئن در قطر 
اتحادیه عرب اعالم کرد، قطر هشت ژوئن میزبان نشست مشورتی وزرای خارجه عرب است. به نقل 
از خبرگزاری اسپوتنیک،  حسام زکی، معاون دبیرکل اتحادیه عرب گفت: وزرای خارجه عرب هشت 
ژوئن نشست مشورتی در سطح وزرا در دوحه برگزار می کنند. این نشست به درخواست قطر برگزار 
می شود. وی گفت: این نشست در راستای تمایل اتحادیه عرب برای افزایش مشورت درباره مسائل 

مشترک به ویژه مسائل سیاسی است.

توافق »بنت« و »الپید« برای تشکیل کابینه جدید اسراییل
منابع اسراییلی از توافق نفتالی بنت، رهبر حزب »یمینا« با یائیر الپید، رهبر حزب »آینده ای هست« 

و مامور تشکیل کابینه جدید اسرائیل، برای تشکیل دولت چرخشی خبر دادند.
شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از منابع آگاه اعالم کرد که نفتالی بنت با موضوع تشکیل 
دولت »تغییر« با الپید که هدف آن جایگزینی دولت فعلی به ریاســت بنیامین نتانیاهو اســت، 
موافقت کرده و انتظار می رود این مســئله ظرف ۱۰ روز محقق شود. این منابع افزودند که طبق این 
توافق، نفتالی بنت تا سپتامبر ۲۰۲۳ نخست وزیر می شود و سپس الپید تا نوامبر ۲۰۲۵ جایگزین 
وی می شــود.به گفته این منابع، انتظار می رود طی روزهای آینده اطالعیه رسمی در مورد تشکیل 

دولت صادر شود.

گفت وگوی تلفنی وزیر دفاع آمریکا با وزیر جنگ اسراییل
وزیر دفاع آمریکا طی تماســی تلفنی بــا وزیر جنگ اســراییل در مورد تقویــت آتش بس میان 

فلسطینی ها و اسراییلی ها گفت وگو کردند.
 لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا جمعه با بنی گانتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی گفت وگوی تلفنی 
کرد. وی در این تماس حمایت دولت آمریکا از تقویت آتش بس میان اسراییلی ها و فلسطینی ها را 
اعالم کرد. وزارت دفاع آمریکا در بیانیه ای اعالم کرد که »لوید آستین بار دیگر حمایت بی دریغ ایاالت 

متحده از امنیت اسراییل را تایید کرد.«

»پوتین« به »اسد« تبریک گفت
رییس جمهوری روسیه به همتای سوری خود برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری تبریک 
گفت. کرملین اعالم کرد که والدیمیر پوتین، رییس جمهوری روسیه پیامی برای بشار اسد، رییس 
جمهوری سوریه فرستاد و در آن عنوان داشــت: نتایج رای گیری به صورت کامل، بر آوازه سیاسی 
باالی شما و اعتماد شهروندان کشورتان به روش رهبری شما جهت ثبات اوضاع در سوریه و تقویت 
نهادهای دولت در سریع ترین زمان ممکن تاکید داشت. کرملین اعالم کرد که پوتین در این پیام بر 
عزم روسیه برای ادامه ارائه هرگونه حمایت به شرکای سوری در مبارزه با تروریسم و رادیکالیسم و 

پیشبرد روند سازش سیاسی و بازسازی کشور تاکید کرد.

آمریکا، بالروس را تحریم می کند
سخنگوی کاخ سفید اعالم کرد، این کشور قصد دارد تا توافق ۲۰۱۹ خدمات هوایی آمریکا-بالروس را 
درباره تنظیم برنامه های رفت و آمدهای هوایی در خطوط دو کشور و در پی فرود اجباری هواپیمای 

»رایان ایر« در مینسک، به حالت تعلیق دربیاورد.
جن ســاکی، گفت:  آمریکا این برنامه را به حالت تعلیق در می آورد. همچنین دولت واشنگتن در 
ارتباط با اتحادیه اروپا و سایر شرکا در حال بررسی یکســری تحریم های هدفمند علیه مقام های 

کلیدی بالروسی در پی فرود اجباری این هواپیمای مسافربری در مینسک است.

 ۳ سوال درباره نظارت ایران
 بر  انتخابات سوریه

عصرایران؛ رضا غبیشاوی- مجلس ایران هیئتی را برای نظارت بر انتخابات 
ریاست جمهوری سوریه به این کشور اعزام کرده است. در این انتخابات بشار 

اسد توانست با کسب ۹۵ درصد آرا پیروز باشد.
این هیئت شــامل ۲ نماینده زن پارلمان ایران یعنی زهــره الهیان نماینده 
تهران و فاطمه مقصودی نماینده بروجرد اســت. زهره الهیان، سرپرست 
هیئت ایرانی درباره انتخابات سوریه گفته است: سفر هیئت های پارلمانی 
از کشورهای مختلف نشان دهنده سالمت انتخابات و دموکراسی در سوریه 
اســت. برای نظارت بر این انتخابات هیئت هایی از پارلمان چند کشــور از 
جمله روسیه، بالروس، اوستیای جنوبی و آبخازیا به سوریه سفر کرده اند. 

سوال اول؛ نظارت خارجی و بین المللی بر انتخابات یک کشور خوب است یا 
بد؟ اگر خوب است چرا دولت و مجلس ایران خود این نظارت را قبول نمی 
کند و اگر بد است چگونه برای انتخابات در کشورهای دیگر از جمله سوریه 
و ونزوئال ناظر می فرستد؟ آیا مجلس و دولت ایران، نظارت مجلس سوریه 

بر انتخابات ایران را می پذیرد؟
سوال دوم؛ نظارت بر چه اساس و کدام معیارها و شاخص ها انجام شد؟ اگر 
هیئت مجلس ایران معیارها و شاخص هایی برای برگزاری انتخابات آزاد و 
سالم دارد این معیارها را اعالم کند و اگر ندارد چگونه بدون معیار و شاخص 

اقدام به نظارت کرده اســت؟ نتیجه این نظارت چه بوده است؟ آیا گزارش 
مکتوبی در این زمینه از جمله شکایت های دریافتی و بررسی ها وجود دارد؟ 
اگر بله آن را عمومی منتشر کنند و اگر نه این چگونه نظارتی است که منجر 

به یک گزارش مستند و مکتوب نشده است؟
همچنین هیئت ۲ نفره مجلس ایران چگونه بدون وجود تیم های نظارتی 
آموزش دیده اقدام به این کار کرده است؟ در کشورهای توسعه یافته معموال 
طرف های ناظر، تیم ها و گروه های آموزش دیده ای را براســاس معیارها 
و شاخص های از پیش مشــخص به کار می گیرند و در نهایت گزارشی در 
این باره منتشر می کنند.آیا مجلس با ایجاد گروه های غیردولتی آموزش 
دیده در داخل ایران برای نظرات بر انتخابات های داخلی و خارجی موافقت 

می کند؟
ســوال ســوم؛ اگر هیئت اعزامی مجلس ایران به ســوریه برای نظارت بر 
انتخابات این کشور به این نتیجه برسد که تخلف یا تقلب روی داده یا معیارها 
و شاخص های برگزاری یک انتخابات واقعی و آزاد رعایت نشده آیا می تواند 
این موضوع را به صورت عمومی و علنی اعالم کند؟ آیا چنین اختیاری دارد؟
البته یک حدس و گمان این اســت که برای انتخابات تشــریفاتی نظارت 

تشریفاتی استفاده می شود.

یک دیپلمات پیشین کشــورمان ابراز امیدواری کرد 
که همزمان با به نتیجه رسیدن مذاکرات وین مشکل 
FATF نیز در داخل کشور حل شود تا ایران بهتر بتواند از 
مزایای برجام و احیای این توافق بین المللی استفاده 
کند.سید جمال ساداتیان با اشــاره به روند مذاکرات 
وین بر اساس اخبار منتشر شده و اظهارات رییس تیم 
مذاکره کننده ایران و همچنین رؤســای دیگر هیئت 
های شــرکت کننده در این مذاکرات گفت: بر اساس 
این اظهار نظرها، به نظر  می رسد  گفت وگوها در وین رو 
به جلوست و در مورد اصول کلی توافق صورت گرفته و 
تعدادی از مسائل همچنان باقی مانده که نیاز به بحث 
و رایزنی است و به نظر می رسد در دوره پنجم مذاکرات 
که اکنون در وین در حال برگزاری است، روند شفاف تر 

شود.وی با بیان اینکه تیم مذاکره کننده ایران به صورت 
مرتب گزارش مذاکرات خود را به اطالع تهران می رساند 
و بر اساس سیاست های ابالغی و کسب مشورت های 
الزم مذاکرات را به پیش می برد، گفت: برخی از امیدها 
وجود دارد که این دور از مذاکرات دور آخر باشد، البته 
در کنار این موضوع تیم مذاکره کننده ایران تاکید کرده 
دقت را فدای سرعت نمی کند و تا حصول منافع ایران 
به طور کامل این مذاکرات ادامه خواهد داشت.وی با 
بیان اینکه مباحث فنی که در سه کمیته تشکیل شده 
در جریان این مذاکرات در حال بررسی هست مسائل 
مهمی هستند و باید در ارتباط با موضوع رفع تحریم ها 
و همچنین موضوع فعالیت های صلح آمیز هسته ای 
ایران توافق صورت بگیرد، افــزود: ایران تاکید دارد که 

باید اقدامات آمریکا در رفع تحریم ها را راستی آزمایی 
کند و مثال ببیند که آیا بانک ها در نقاط مختلف جهان 
با ایران همکاری می کنند یا نه؟ و یــا ایران به راحتی 
می تواند نفت خود را بفروشــد.این دیپلمات پیشین 
کشورمان خاطرنشان کرد:  رییس جمهور، وزیر امور 
خارجه و برخی از اعضای تشخیص مصلحت نظام بر 
اهمیت تصویب FATF تاکید کرده اند و تصویب آن را 
ضرورت می دانند و باید دید که با مثبت شدن مذاکرات 

وین موضوع FATF در کشور نیز حل می شود یا نه؟

دیپلمات پیشین کشورمان مطرح کرد:

تاثیر »مذاکرات وین« بر تصویب »FATF« در ایران

عضو شورای مرکزی حزب اعتدال: 

احتمال کناره گیری »جلیلی« به نفع رییسی زیاد است
غالمعلی دهقان، از اعضای شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه درباره احتمال کناره گیری سعید جلیلی به نفع ابراهیم رییسی گفت: احتمال آن بسیار زیاد است 
اما اینکه در چه زمانی انصراف ها شکل گیرد بسیار زود است که قضاوت کنیم؛ اما به نظر می رسد احتمال اینکه در روزهای آخر انصرافاتی شکل بگیرد وجود دارد، 
باالخره دیدگاه های آقای جلیلی و آقای زاکانی و آقای قاضی زاده هاشمی تفاوت چندانی با آقای رییسی ندارد، شاید اگر اندکی تفاوتی وجود داشته باشد دیدگاه 
های آقای رضایی است، همچنین پایگاه رای آقای رضایی هم متفاوت از بقیه کاندیداهاست. بنابراین احتمال انصراف وجود دارد.به نظر نمی رسد که دست کم 
این سه نفری که نام بردیم)جلیلی، زاکانی و قاضی زاده هاشمی( قصد رقابت با آقای رییسی را داشته باشند و تا پایان بمانند بلکه همانطور که در تحلیل ها هم 
دیده می شود بیشتر برای حمایت کردن و به نوعی پوششی بودن حضور دارند.وی افزود: شاید در این دوره شگفتی داشته باشیم البته باید دید شگفتی را چگونه 
تعریف می کنیم. ممکن است منظور از شگفتی، آن باشد که یکی از کاندیداها مثال رای بیست میلیونی داشته باشد. شگفتی دیگر آن است که بر خالف محاسباتی 
که االن در جامعه است و پیش بینی می شود که آقای رییسی بدون دردسر رای می آورد، انتخابات به دور دوم کشیده شود، پس باید این شگفتی را تعریف کرد.

نقل قول روز

وز عکس ر

عکس یادگاری 
شهیدان سلیمانی 
و حجازی با سید 

حسن نصرا...
تصویر تازه منتشــر شــده از 
شهید حاج قاســم سلیمانی 
و شهید حجازی در کنار سید 

حسن نصرا... را می بینید.

نفتکش هورس رفع توقیف شد
کشــتی نفتکش هورس متعلق به ناوگان شــرکت ملی نفتکش ایران که از ۲۴ ژانویه )یکشنبه ۵ 
بهمن ۱۳۹۹( تاکنون در آب های اندونزی توقیف شده بود ، روز جمعه آزاد شد.این کشتی با حمایت 
همه جانبه مقامات ارشد کشور، پشتیبانی و کمک کنســولی وزارت امورخارجه و همکاری دستیار 
ویژه وزیر امور خارجه، پس از گذراندن موفق مراحل دادرسی، بعد از ۱۲۵ روز، رفع توقیف شد. طبق 
اعالم شرکت ملی نفتکش ایران، پرسنل مجرب و متعهد نفتکش هورس در این مدت به رغم تحمل 
سختی ها و دوری از خانواده، با فداکاری در دفاع از منافع ملی و حفظ جریان صادرات نفت و فرآورده 

های نفتی کشور ایستادگی کرده و در پیگیری ماموریت خود عزم راسخی داشتند.

وزیر خارجه قطر :

 تهران و واشنگتن را به بازگشت به برجام تشویق می کنیم
وزیر خارجه قطر گفت  که کشورش تهران و واشنگتن را به بازگشت به برجام تشویق می کند.محمد 
بن عبدالرحمن آل ثانی، در گفت وگو با شبکه العربیه در رابطه با پرونده هسته ای ایران گفت: روابط 
ما با دولت آمریکا در مسیر شراکت راهبردی درحال حرکت است. ما واشنگتن و تهران را به بازگشت 
به برجام تشــویق می کنیم و به برگزاری مذاکرات کمک خواهیم کرد.آل ثانی در ادامه خاطرنشان 
کرد: کشورهای عضو شورای همکاری خلیج )فارس( باید در معادله امنیت منطقه ای با ایران نقش 

داشته باشند و این مسئله جز با برگزاری گفت وگوهای منطقه ای محقق نخواهد شد.

وزیر اطالعات رژیم صهیونیستی:

 نباید به ایران اجازه دستیابی به سالح هسته ای داد!
در حالی که مقامات کشورمان همواره تاکید کرده اند که قصد دستیابی به سالح هسته ای در برنامه 
ایران قرار ندارد، وزیر اطالعات رژیم صهیونیستی گفت که این رژیم برای ممانعت از دستیابی ایران به 
سالح هسته ای تمام تالش خود را به کار خواهد گرفت.الی کوهن، وزیر اطالعات رژیم صهیونیستی 
در گفت وگو با شبکه ســعودی العربیه تاکید کرد: نباید به ایران اجازه دستیابی به سالح هسته ای 
داد.وی گفت: برای تعامل با ایران تمام گزینه ها موجود است و تمام تالش ممکن را به کار خواهیم 

گرفت تا از دستیابی ایران به سالح هسته ای ممانعت کنیم.  

احمدی نژاد اطالعات خاص از وزارت اطالعات می خواست
حیدر مصلحی، وزیر اطالعات دولت دوم محمود احمدی نژاد در گفت وگو با سایت »روزپالس« در پاسخ به 
این سوال که عده ای می گویند احمدی نژاد و اطرافیانش عالقه زیادی به این وزارت دارند، شرایط در زمانی 
که شما وزارت اطالعات را تحویل گرفتید چگونه بود؟ عنوان کرد: »مشکلی که احمدی نژاد با من داشت 
با آقای محسنی اژه ای هم داشت. نگاه رییس دولت دهم این بود که وزارت اطالعات وزارت دولت است. 
ایشان توقع و انتظارشان این بود که برخی اطالعاتی که به دستگاه اجرایی و رییس جمهور مربوط نبود را 
در اختیار داشته باشد. ما هم می دیدیم که این شدنی نیست چون برخی اطالعات در شأن رهبری بود.«

ادعای دو همسر داشتن »زاکانی« صحت دارد؟
به گزارش مشرق؛ مالک شریعتی برخی خبرها درباره زاکانی را تکذیب کرد.سخنگوی ستاد زاکانی 
در توئیتی نوشت: تصور این بود که روزی یک خبر جعل شود. ظاهرا نگرانی از آینده، وادارشان کرده 
با توسل به ابزارهای امنیتی، هر ساعت خبری جعل کنند. مردم بدانند کسی که با تمام مظاهر فساد، 
نفاق، فتنه، انحراف و... در هر جناح و پســتوی امنیتی در افتاده، قبال جــان و آبروی خود را با خدا 

معامله کرده است.

کافه سیاست

پیش بینی یک اصولگرا ؛

  دولت آینده 4 ساله
 خواهد بود

یک کنشــگر سیاســی اصولگرا با اشــاره به 
اینکه اگر افرادی که از جریــان اصولگرایی در 
انتخابات حاضر هســتند،  بــا یکدیگر ائتالف 
نکنند، انتخابات به دور دوم کشــیده می شود، 
تاکید کرد که دولت ائتالفی نمی تواند مشکالت 
کشور را حل کند و چه بســا خودش مشکلی 
برای کشور شــود برای همین هم دولت آینده 
۴ ساله خواهد بود.حسین کنعانی مقدم درباره 
اینکه آیا جریان اصولگرایی روی یک نفر برای 
انتخابات ریاست جمهوری ائتالف خواهد کرد، 
اظهار داشــت: با توجه به آرایش سیاســی که 
نامزده های انتخابات ریاست جمهوری از جریان 
اصولگرایی، مستقل و اصالح طلبی پیدا کرده اند 
و با توجه به اینکه بیشــتر این افراد وابسته به 
جریان اصولگرایی هستند، رقابتی درون جریان 
اصولگرایی شــکل می گیرد؛ این افراد خیلی 
جدی در مناظرات شــرکت خواهنــد کرد و به 
تبیین مواضع خودشان خواهند پرداخت.وی 
افزود: با توجه به اینکه آنها رقیب قوی ندارند، 
این رقابت همچنان ادامه پیدا می کند؛ انتخابات 
به دور دوم کشیده می شــود؛ در دور دوم بحث 
ائتالف کردن روی یک فرد مشــخص بیشتر 
وجود دارد، تا اینکه بحث تعدد نامزد ها مطرح 
شود.این کنشگر سیاسی اصولگرا درباره اینکه 
آیا مهرعلیزاده و همتی به نفع فرد خاصی کنار 
می کشــند یا تا آخر در کورس رقابت خواهند 
ایســتاد، گفت: در عرصه رقابت ها برخی هیزم 
انتخابات هســتند، یعنی  می آیند انتخابات را 
گرم کنند و خودشان بســوزند. برخی کبریت 
بی خطر هستند، یعنی حضور دارند و ادای رقابت 
هم درمی آورند اما چــون رای نمی آورند، فقط 
می خواهند به عنوان مولفه حضور در انتخابات 
مطرح  شوند. وی با بیان اینکه انتخابات پیش 
رو رقابت مبتنی بر »گفتمان« است، بیان کرد: 
یعنی گفتمان اصالح طلبی که آقای مهرعلیزاده 
آن را خواهد گفت، گفتمان کارگزارانی که آقای 
همتی  مطرح می کنــد و گفتمــان انقالبی و 
اصولگرایی که آقایانی که در جریان اصولگرایی 

هستند، مطرح خواهند کرد. 

بین الملل

عکس: مشرق نیوز

سردار قاآنی به اسراییلی ها: 

 هرچه سریع تر به اروپا
 و آمریکا برگردید

مهر نوشــت: فرمانده نیروی قدس سپاه 
گفت: بــه همــه صهیونیســت ها توصیه 
می کنــم قبــل از اینکه خانه هایــی که در 
اروپا و آمریکا داشــته اید گران تر بشــود، 
 بــه همــان جــا برگردیــد و خانه هایتان

 را بسازید.
ســردار اســماعیل قاآنی، فرمانده نیروی 
قدس ســپاه در مراســم چهلمیــن روز 
درگذشت سردار سید محمد حجازی اظهار 
کرد: امروز به برکت شــهدایی مثل شهید 
حجازی، همه عالم باور می کنند مقاومت 

در هر صحنه ای جواب می دهد.
قاآنی گفت: بنده به عنوان کسی که روحیه 
بچه هــای مقاومــت را می شناســد باید 
بگویم گذشت زمانی که رژیم صهیونیستی 
می خواست با سالح، تیر و تفنگ بچه های 

فلسطینی را از پای درآورد.
وی افزود: امروز بیش از ۳ هزار موشکی 
که به سرزمین های اشغالی شلیک کردند 

را خود فلسطینی ها تولید کردند.
فرمانده نیروی قدس ســپاه گفت: پیام 
لمللی  مقاومت فلسطین و مقاومت بین ا
بــه فرزنــدان فلســطین این اســت که 
برای مدیریت کل ســرزمین فلســطین 

برنامه ریزی کنید.
سردار قاآنی ادامه داد: رژیم صهیونیستی 
بدون شک ناگزیر اســت که فکر کند برای 
زمانی که این سرزمین در کنترل او نیست.

وی تاکید کــرد: به همه صهیونیســت ها 
توصیه می کنــم قبل از اینکــه خانه هایی 
که در اروپــا و آمریکا داشــته اید گران تر 
 بشــود، به همانجا برگردید و خانه هایتان

 را بسازید.
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با تحویل خانه های مهر در شهرضا؛

پرونده »مهر « در استان اصفهان بسته شد
با بهره برداری از ۵۱ واحد مسکن مهر در شهرضا، تمام واحد های مسکن مهر در استان به متقاضیان 
تحویل و پرونده مسکن مهر در استان بسته شــد.مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان در آیین 
افتتاح ۵۱ واحد مسکونی مسکن مهر در سروستان شهرضا  گفت: ۷۲ واحد از طرح های مسکن مهر 
استان باقی مانده بود که ۲۱ واحد در پایان سال ۹۹ و ۵۱ واحد اکنون به بهره برداری رسید.علیرضا 
قاری قرآن افزود: ۷۰ هزار واحد مسکن ملی در استان پیش بینی شده است که در سه مرحله ثبت 
نام تاکنون ۹۵ هزار متقاضی ثبت نام و ۱۸ هزار نفر وجه ثبت نام را واریز کرده اند.وی گفت: در شهرضا 
نیز ۳ هزار و ۲۰۰ نفر در این طرح ثبت نام و ۵۰۰ نفر واجد شرایط وجه ثبت نام را واریز کردند.مدیرکل 
راه و شهرسازی استان اصفهان افزود: قرارداد ســاخت واحد های مسکن ملی نیز با بنیاد مسکن 
منعقد و زمین طرح فراهم شده است و پیش بینی می شود که طی دو سال واحد های مسکن ملی 

به بهره برداری برسد.

وقتی صنعت برق با ماینرها تهدید می شود؛

کشف 8500 ماینر غیرمجاز در اصفهان از ابتدای سال جاری
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: از اول سال تاکنون ۸ هزار و ۵۰۰ ماینر غیرمجاز در 
استان اصفهان کشف شده که در کل ۹.۵ مگاوات برق مصرف می کردند.منصور شیشه فروش با بیان 
اینکه در مشترکان صنعتی اعمال محدودیت برق می شود، اظهار داشت: افزایش دما، کاهش بارش 
و کاهش منابع سدهای مخزنی سبب شده کم برقی ایجاد شود.مدیرکل مدیریت بحران استانداری 
اصفهان با بیان اینکه با توجه به قطعی برق بیش از ۱۴۰ نفر در آسانسور گیر افتادند که توسط نیروهای 
امداد آزادسازی شدند، افزود: ماینرها تهدیدی برای صنعت برق است، بر اساس مصوبه کشوری تمام 
ماینرها حتی مجازها هم باید کار نکنند و تعطیل شوند که در استان اصفهان ماینرهای مجاز نداریم که 
پروانه داشته باشند.وی با اشاره به اینکه مزارع استخراج رمز ارز در آینده در منطقه شرق و غرب استان 
پیش بینی شده است، بیان کرد: طی چند روز گذشته با کمک شرکت برق ۳ هزار و ۵۰۰ ماینر غیرمجاز 
کشف شد که ۴ مگاوات مصرف برق می کردند، هر مگاوات به اندازه ۲ هزار منزل است و این ۴ مگاوات 
به اندازه ۸ هزار منزل برق مصرف کرده است.شیشــه فروش با اشاره به اینکه ماینرهای غیرمجاز در 
کارگاه های صنعتی و کوره های زیرزمینی کشف شده است، گفت: از اول سال تاکنون ۸ هزار و ۵۰۰ ماینر 

غیرمجاز در استان اصفهان کشف شده که در کل ۹.۵ مگاوات برق مصرف می کردند.

افزایش 100 درصدی شرکت های دانش بنیان در اصفهان
به گفته رییس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، تا پایان ســال ۹۱ معادل  ۲۹۷ واحد فناور در این 
مجموعه مستقر بود که با رشد ۱۰۰ درصدی به ۵۸۲ واحد در پایان دولت دوازدهم در سال جاری رسیده 
است. جعفر قیصری با بیان اینکه تعداد این شرکت ها در سال ۹۲ به ۳۳۷ واحد، سال ۹۶ به ۵۰۷ واحد 
و سال ۱۴۰۰ به ۵۸۲ واحد رسید، افزود: این واحدها در زمینه های مختلفی مانند فناوری اطالعات و 
ارتباطات، نرم افزار، ساخت و تولید، برق، الکترونیک، قدرت، کنترل و مخابرات، کشاورزی، آب، محیط 
زیست، صنایع غذایی، شیمی، صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، مواد پیشرفته و متالورژی صنعتی، هنر، 
پزشکی و پیرا پزشکی، خدمات آزمایشگاهی و مهندسی، دارویی، زیست فناوری، عمران، فناوری 
غذایی، فوالد، نانو، اپتیک و لیزر فعال هستند.وی با بیان اینکه در سال ۹۲ حدود پنج هزار و ۳۴۰ نیروی 
انسانی متخصص در واحدهای فناور مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان مشغول کار بودند، 
خاطرنشان کرد: این تعداد در سال جاری و پایان دولت دوازدهم به هفت هزار و ۵۸۲ نفر رسیده است.

به گفته وی، از بین دانش آموختگان شاغل در این مجموعه، حدود چهار هزار نفر دارای مدرک تحصیلی 
کارشناسی، ۲ هزار نفر دارای مدرک کارشناسی ارشد و ۵۰۰ نفر دارای تحصیالت دکترا هستند؛ همچنین 

۴۵ درصد از شاغالن در این واحدهای فناور، بانوان تحصیلکرده هستند.

قطار سریع السیر تهران-قم-اصفهان با وجود تمام وعده های مدیران استان ، در آستانه توقف است؛

هیاهو برای هیچ

پس از دو بار کلنگ زنی و برگزاری مراسم  مرضیه محب رسول
افتتاح رسمی،بیش از چندین بار بازدید 
نمایندگان وزرا و معاونان رییــس جمهور و تخصیص اعتبارات ویژه و 
چندیــن نوبت عوض شــدن پیمارانــکاران داخلــی و خارجی، حاال 
نمایندگان مجلس برنامه تحقیق و تفحص از این طرح را کلید زده اند؛ 
طرحی که به عقیده اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی 
نه تنها منفعی برای توسعه راه های کشــور نداشته بلکه به نوعی هدر 

رفت منابع کشور هم محسوب می شود .
 قطار ســریع الســیر اصفهان که همین ســال گذشــته مورد بازدید 
وزیر راه هــم قرار گرفت و وزیر محترم خبر از تســریع روند ســاخت 
و راه اندازی این پــروژه داده بود؛ به گفته نماینــدگان مجلس نه تنها 
پیشرفتی نداشــته  بلکه در عمل این طرح از ابتدا هیچ توجیه فنی و 
اقتصادی هم نداشته اســت.  این موضوع را اقبال شاکری،نماینده 
مردم تهران و عضو کمیســیون عمران مجلس شورای اسالمی  گفت 
و تصریح کرد: در جلســه اخیر کمیسیون عمران مجلس در خصوص 
طرح قطار سریع الســیر تهران - قم - اصفهان که مدت های طوالنی 
در کش و قوس بوده و با افت و خیزهای زیادی مواجه شــده است، 
بحث شــد. نهایتا کمیســیون این طرح را فاقد توجیهــات الزم برای 

ادامه کار دانســت و با ادامه اجرای این طرح مخالفت کرد. به وزارت 
راه و شهرسازی اعالم شد که باید این پروژه متوقف شود.وی افزود: 
به علت عدم مدیریت درســت در این طرح و از دست رفتن فرصت و 
سرمایه کشــور بنده پیشــنهاد دادم که تحقیق و تفحص از این طرح 
در وزارت و راه شهرســازی کلید بخورد.شــاکری اعالم کرد: از سوی 
دیگر رییس کمیسیون پیشــنهاد کرد بر اساس ماده ۲۳۴ آیین نامه 
داخلی مجلس این طرح مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد؛ چرا که باید 
جوانب مختلف این طرح بررسی شــود تا علت اینکه منابع کشور در 
این طرح به سادگی مورد بی توجهی قرار گرفته ،مشخص شود. ترک 
 فعل و قصوری که در این طرح صورت گرفته هزینه زیادی را به کشور

 تحمیل کرده است.
به نظر می رســد طرحی که قرار بود یکی از افتخارات وزارت راه باشد 
حاال به چالشی بر سر راه این نهاد تبدیل شده، اما مسئله اساسی این 
اســت که اصوال بودجه های تخصیص داده شده به این پروژه که رقم 
کمی هم نبوده صرف چه کاری شده اســت؟طی  یک سال اخیر هر 
چند وقت یک بار و تقریبا باهر ســفر معاونان و وزرای حوزه کار و راه و 
شهرسازی، خبری از ســوی مدیران استان در مورد تخصیص اعتبار و 
پیشرفت های  این قطار رسانه ای می شد که ظاهرا تنها الفاظی دهن 

 پر کن برای درج در رسانه ها بوده اســت و در عمل تقریبا هیچ اتفاقی
 رخ نداده است.  

تیر ماه سال گذشــته عباس رضایی، اســتاندار اصفهان اعالم کرد به 
دستور رییس جمهور برای تسریع روند احداث این خط راه آهن مبلغ 
۱۳۲ میلیارد تومان به این پروژه اختصاص داده شده است. رضایی در 
آن زمان اعالم کرد به دلیل تحریم ها نمی توانیم برای این پروژه مهم از 
فاینانس های وعده داده شده اســتفاده کنیم و این در حالی است که 
به طور مثال آزادسازی ۲۰ کیلومتر نخست اصفهان به سمت قم دارای 

هزینه هایی است که قابل پرداخت برای ما نیست. 
در مهر ماه هم طی جلسه ای که با حضور شــخص وزیر برای بررسی 
این پروژ برگزار شــد، وزیر راه دســتور داد تا بودجه الزم برای تسریع 
زیر ســاخت های این قطار تامین و پرداخت  شــود. در این نشست، 
موضوعاتی همچون مباحث مالی پروژه و فعال سازی مابقی LC مورد 

بحث قرار گرفت. 
در خصوص موضوع مالی پروژه مقرر شد تا تمهیدات الزم برای تسهیل 
در مراودات مالی و همچنین فعال سازی مابقی LC نیز  صورت گیرد. 
سرمایه گذار چینی این پروژه هم اعالم کرد با تمام قدرت روند اجرای 

پروژه را سرعت می دهد و مشکالت موجود را برطرف خواهد کرد.
فروردین ماه امسال هم استاندار دوباره اعالم کرد این پروژه به عنوان 
بزرگ ترین طرح توسعه ای کشور اســت که اجرای آن به نوعی روند 
توسعه زیر ســاخت های حمل و نقل کشــور را تغییر خواهد داد. این 
پروژه با چالش های مختلفی روبه رو بود که طی ۶ ماه اخیر از طریق 
وزارت راه و شهرسازی , معاون اول رییس جمهور برای رفع مشکالت 
فنی،ملکی،تاسیســاتی ، بودجــه ای ،ریالــی و ارزی پیگیری هایی 
صورت گرفته اســت.وی از افتتاح پروژه قطار سریع السیر اصفهان – 
تهران تا پایان دولت تدبیر و امید خبر داد و گفت: امید اســت بتوانیم 
عملیات ریل گذاری پروژه را به اتمام برسانیم و در صورت حل مشکالت 
فنی،معارضات ملکی و ... تا چهار سال آینده نیز طرح را به طور کامل 

به بهره برداری برسانیم. 
این پروژه ۴۱۰ کیلومتر اســت که ۱۵۶ کیلومتر در مسیر تهران- قم و 
مابقی در بخش قم- اصفهان به طول ۲۴۵ کلیومتر  بوده است.با وجود 
تمام این خبرها اما به نظر می رســد یا بودجه به این پروژه اختصاص 
نیافته یا مانند برخی از طرح های مشــابه بودجه تخصیصی در جای 
دیگری صرف شده که رد هر دو صورت مسئوالن و مدیران استان باید 
پاسخگو باشند که چرا سرنوشــت این طرح ملی تا به این حد فاجعه 

بار باقی مانده است .

رییــس اداره اطــالع رســانی شــرکت توزیع برق 
شهرســتان اصفهان اظهــار کرد: خاموشــی ها امر 
جدانشدنی شــبکه های توزیع برق اســت و نیاز به 
سامانه اعالم حوادث و خاموشــی ها در همه جای 
جهان وجود دارد. این خاموشــی ها که خواســته و 
برنامه ریزی شده است نیز از سال ۹۸ در سامانه سپام 
اطالع رسانی شد.محمد علی اکبری اظهار کرد: مرجع 
اطالع خاموشی ها در اصفهان سامانه سپام است که 
از طریق آن با سه روش جســت و جو بر اساس رمز 
رایانه و مکان یابی و برنامه خاموشی مردم می توانند 

از طریق اپلیکیشن برق من نیز به برنامه خاموشی 
دست یابند. محل ســکونت یا شغل خود را دریافت 
کنند، در برخی استان ها، این برنامه به صورت روزانه 
و یا منطقه ای اعالم می شود. در استان اصفهان نیز 
برنامه هفتگی قطعی برق در این اپلیکیشــن اعالم 

می شود.
وی افزود: جداولی که منتشــر شده مربوط به سال 
۹۸ بوده، اکنون مسیرهای تغذیه فیدرها تغییر کرده و 
انتشار این جداول منجر به خطای مردم می شود. در 
همین راستا سامانه سپام از سال ۹۷ بر سایت شرکت 
توزیع برق شهرســتان اصفهان قرار داشــته و همه 
خاموشی هایی که در اســتان اتفاق می افتد را اطالع 
رسانی کرده است.رییس اداره اطالع رسانی شرکت 
توزیع برق شهرستان اصفهان ادامه داد: خاموشی ها 

امر جدانشدنی شبکه های توزیع برق است و نیاز به 
سامانه اعالم حوادث و خاموشــی ها در همه جای 
جهان وجود دارد. عالوه بر این برای اتصال مشترکان 
جدید به شبکه برق نیازمند قطع شبکه هستیم، این 
خاموشی ها که خواسته و برنامه ریزی شده است نیز 
از سال ۹۸ در سامانه سپام اطالع رسانی شد.اکبری 
خاطرنشان کرد: خاموشی ها در این سامانه به صورت 
آنالین و به روز اطالع رسانی می شود. جداولی که برای 
اطالع رسانی خاموشی ها منتشــر شده، بر اساس 
مســیرهای تغذیه اســت، و این در حالی است که 
مشخص نیست در هر زمان مشترکان یک خیابان یا 
محله توسط کدام فیدر تغذیه می شود، بنابراین امکان 
اعالم زمان خاموشی ها از طریق مسیر فیدرها در کالن 

شهرها وجود ندارد.

رییس اداره اطالع رسانی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان:

اپلیکیشن »برق من« تنها مرجع اعالم زمان خاموشی هاست

خبر روز

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نطنز :

 کیفیت گالب نطنز، بی رقیب است
مدیر جهاد کشــاورزی شهرســتان نطنز گفت:پیش بینی می شود امســال در شهرستان نطنز از 
هر هکتار زمین زیر کشــت، حدود ۳ تن گل محمدی برداشت شود.ســیف ا...فرجی ادامه داد: 
شهرســتان نطنز با ۲۳۰ هکتار ســطح زیر گل محمدی، یکی از قطب های تولید این محصول در 
استان اصفهان است و پیش بینی می شود امسال از هر هکتار حدود ۳ تن گل محمدی برداشت 

شود.
وی  گفت: در شهرستان نطنز به دلیل تنوع اقلیمی گرم و خشــک، معتدل وکوهستانی بودن کار 
برداشت گل محمدی از اوایل اردیبهشــت آغاز می شــود و تا پایان خرداد ادامه دارد.مدیر جهاد 
کشاورزی شهرستان نطنز افزود: بیشترین سطح زیر کشت گل محمدی در بخش مرکزی شهر 
نطنز و روســتا های اوره و بیدهند و در دامنه کوه های کوهستان کرکس شهرستان نطنز قرار دارد و 
به دلیل بهره مندی از شرایط آب و هوایی سرد کوهستانی کیفیت گل محمدی و گالب استحصال 
شــده از آن دارای عطر و طعم و ماندگاری ممتازی اســت.فرجی گفت: در حال حاضر ۱۲ کارگاه 

گالب گیری سنتی در شهرستان نطنز مشغول فعالیت هستند.

 صدور محصوالت لبنی ایران به 18 کشور دنیا
مدیرعامل شرکت صنایع شیر ایران در اســتان اصفهان گفت : محصوالت لبنی ایران به ۱۸ کشور 
دنیا صادر می شود.عبدا... قدوسی  در بازدید از یکی از شــرکت های تولید لبنیات گلپایگان اظهار 
کرد: هم اکنون روزانه شرکت صنایع شیر ایران ۳۵۰۰ تن شیر خام دریافت می کند که ۱۵ درصد آن 
به صادرات اختصاص دارد.وی  افزود: پارسال صنایع شیر ایران ۱۶۰۰ میلیارد تومان به کشور های 
همسایه؛ اوراسیا و روسیه که از عمده مشتریان تولیدات لبنی کشور هستند صادرات محصوالت 
لبنی داشــتند که ۸۰ درصد آن رفع تعهد ارزی است.مدیرعامل شــرکت صنایع شیر ایران گفت: 
صادرات محصوالت لبنی شرکت صنایع شیر ایران به خارج از کشور در سال گذشته ۷۴ میلیون دالر 
بود که این ارزآوری امسال افزایش می یابد.مدیر عامل شرکت صنایع شیر ایران به تاثیر تحریم ها 
در تامین مواد اولیه نیز اشاره کرد و افزود: با کمک دانش فنی مهندسان در مجموعه صنایع شیر 

کشور بسیاری از مشکالت تحریم ها مرتفع شده است.

تاثیر کم بارشی بر تولید طالی سرخ؛

 ثبات قیمت زعفران طی 2 سال اخیر
عضو شورای ملی زعفران گفت: با توجه به شــرایط کم بارشی و خشکسالی، امسال تولید زعفران 
افزایشی نخواهد داشــت.علی حســینی با بیان اینکه امســال تولید زعفران  تحت تاثیر شرایط 
خشکسالی افزایشــی نخواهد داشــت، اظهار کرد: زعفران به عنوان محصول مهم و استراتژیک 
مناطق خشــک اســت، از این رو انتظار می رود که سیاســت گذاری دولت به گونه ای باشــد که 

کشاورزان امید خود به توسعه کشت را از دست ندهند.
وی افزود: با توجه به شرایط کمبود بارش و خشکسالی نه تنها افزایشی در تولید نخواهیم داشت، 
بلکه در بسیاری از مزارع تولید صرفه اقتصادی ندارد.حسینی در واکنش به ثبات قیمت زعفران 
طی ۲ سال اخیر در بازار بیان کرد:به رغم افزایش هزینه های تولید، قیمت زعفران طی سال های 
اخیر تغییری نداشته که همین امر منجر به ناامیدی کشاورزان شده است.این مقام مسئول قیمت 
زعفران را تابع عرضه و تقاضا دانست و گفت: با ازدیاد تقاضا برای خرید زعفران در بازارهای منطقه 

انتظار می رود که قیمت زعفران به نرخ واقعی خود برسد.
عضو شورای ملی زعفران ادامه داد: با وجود جهش چشمگیر هزینه های تولید اعم از کود، سم و 
سایر نهاده ها، کشاورزان زعفران کار ناچار به عرضه با قیمت ســه سال گذشته هستند که این امر 

اجحاف در حق کشاورزان است.

کافه اقتصاد
م

س: تسنی
عک

اخبار

مدیرکل استاندارد اصفهان گفت: استانداردسازی صنایع دستی و اماکن اقامتی و هتل ها به توسعه هرچه بیشتر صنعت گردشگری در این استان کمک می کند.
محمود فرمانی افزود: فعاالن حوزه صنایع دستی، اماکن اقامتی گردشگری و هتل ها می توانند با اخذ اســتاندارد تشویقی که برای این بخش ها تعریف شده 
است نسبت به کیفیت بخشــی به محصوالت و خدمات خود و اطمینان بخشی به مردم و گردشــگران اقدام کنند.وی با اشاره به ظرفیت های باالی اصفهان در 
صنعت گردشگری، اظهار داشت: استانداردسازی صنایع دستی، اماکن اقامتی و خدمات گردشگری در اصفهان اولویت دارد و اداره کل استاندارد آماده هرگونه 
همکاری برای صدور پروانه استاندارد تشویقی است.فرمانی با بیان اینکه استانداردهای خوب و کاربردی در سازمان ملی استاندارد برای صنایع دستی و خدمات 
گردشگری تعریف شده است، خاطرنشان کرد: اخذ این استانداردها برای بخش صنایع دستی و گردشگری اجباری نیست اما دریافت استانداردهای تشویقی 
به افزایش کیفیت آنها در جهت توسعه صنعت گردشگری کمک زیادی می کند.وی با اشــاره به اینکه تاکنون فقط یک پروانه استاندارد تشویقی برای خدمات 
هتلداری در اصفهان صادر شده است، تاکید کرد: تعداد پروانه های استاندارد تشویقی صادر شده برای صنایع دستی اصفهان با توجه به ظرفیت های فراوان آن، 

چندان رضایت بخش نیست.

استانداردسازی صنایع دستی و هتل ها به توسعه گردشگری اصفهان کمک می کند

گران ترین رولز 
رویس 

خودروسازی رولز رویس اتومبیل 
 Boat سفارشــی جدیدی به نام
Tail را طراحی کرده که رســما به 
عنوان گران تریــن مدلی که این 
برند انگلیسی تاکنون تولید کرده، 
نام گیرد.گفته می شود سه نمونه 
Boat Tail بــه صورت دســتی 
ساخته شده که به شدت مطابق 
خواســته های خریــداران آن ها 

طراحی شده است.

وز عکس ر

معاون امور هماهنگی اقتصادی 
استانداری اصفهان:

مدیریت استان مخالف 
توسعه شهرک صنعتی 

محمودآباد است
معــاون امــور هماهنگــی اقتصــادی 
اســتانداری اصفهــان با تاکید بــر اینکه 
هر گونــه توســعه صنعت در شــعاع ۵۰ 
کیلومتری اصفهان ممنوع است، گفت: در 
حال حاضر طرح توسعه شهرک صنعتی 
محمودآباد منتفی است و مدیریت استان 
نیــز مخالف این توســعه است.حســن 
قاضی عسگر درباره توسعه ۲۷۰ هکتاری 
شــهرک  صنعتی محمودآباد، اظهار کرد: 
هیئت امنای شهرک صنعتی جی این ادعا 
را دارند که برخی مجوزها را برای توســعه 
دریافت کرده اند و امروز شاهد تفاوت نظر 
بین اعضای هیئت امنای این شــهرک و 

دستگاه های مربوطه و متولی هستیم.
وی با اعتقاد بر اینکه به طور قطع  با برپایی 
جلســات مختلف این موضوع باید حل 
شود، تاکید کرد: با توجه به اینکه اعضای 
این شــهرک صنعتی مجوزهــای الزم را 
ندارند، توسعه شهرک صنعتی محمودآباد 
غیرقانونی اســت.معاون امور هماهنگی 
اقتصادی اســتانداری اصفهــان درباره 
اینکه چرا وزارت صمــت همچنان بر این 
توســعه این شــهرک تاکید دارد، گفت: 
به نظر می رســد وزارت صمت در جریان 
برخی مســائل نبــوده و در حــال حاضر 
 طرح توسعه شهرک صنعتی محمودآباد

 منتفی است.
وی بــا تاکید بــر اینکه هر گونه توســعه 
صنعت در شــعاع ۵۰ کیلومتری اصفهان 
ممنوع است، تصریح کرد: بنابر مصوبات 
گذشته شــورای برنامه ریزی و براساس 
مالحظات زیســت محیطی این شهرک 
در شــعاع ۵۰ کیلومتــری اصفهــان قرار 
دارد، بنابرایــن نه تنها توســعه شــهرک 
صنعتی محمود آباد دچار اشــکال است، 
 بلکه مدیریت اســتان نیــز مخالف این

 توسعه است.
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تحقق عدالت آموزشی با احداث ۱۵۸ مدرسه در چهارمحال و بختیاری

طی ســال تحصیلی جاری در چهارمحال و بختیاری بیش از ۲۱۳ هزار 
دانش آموز در مقاطع مختلف تحصیلی مشغول تعلیم و تربیت هستند 
و بیش از ۲ هزار و ۹۰۰ فضای آموزشی  در اســتان فعال است.برچیده 
شدن فضاهای آموزشی غیراستاندارد، فضای خشتی و گلی، کانکس، 
همچنین جمع آوری وســایل گرمایشــی غیراســتاندارد از مهم ترین 
برنامه های دولت و همچنین حمایت های خیران در راســتای عدالت 

آموزشی است. 

30درصد مدارس چهارمحال و بختیاری تخربیی است
مدیرکل آمــوزش  و پرورش چهارمحــال و بختیاری با اشــاره به اینکه 
هم اکنون در دورترین نقطه استان مدرسه احداث شده و پرچم مدرسه 
باالست، گفت: ۳۰ درصد مدارس استان تخریبی است.فرحناز قائدامینی 
افزود: این استان به دلیل پراکندگی مناطق روستایی و سخت گذر بودن 
برخی مناطق تعداد زیادی مدرسه در مقطع ابتدایی در استان فعال است 
که بیشــترین تعداد این مدارس در مناطق روستایی است.وی با اشاره 
به اینکه افزون بر۸۰۰ روستا در استان وجود دارد، گفت: یک هزار و ۳۷۲ 
مدرسه مقطع ابتدایی در مناطق روســتایی استان فعال است.  به گفته 
وی، ۴۸ درصد دانش آموزان مقطع ابتدایی استان در مناطق روستایی و 
۵۲ درصد در مناطق شهری پراکنده هستند و هم اکنون ۶۷ درصد مدارس 

ابتدایی در مناطق روستایی و ۳۳ درصد در مناطق شهری قرار دارند.

 266 مدرسه با یک هزار و 233 کالس درس 
در استان احداث و تکمیل شده است 

 مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس چهارمحال و بختیاری گفت: 
در دولت تدبیر و امید ۲۶۶ مدرســه با یک هزار و ۲۳۳ فضای آموزشی 
جدید در استان احداث و به مجموعه آموزش و پرورش استان تحویل 
داده شد.کامران رهی افزود: از این تعداد ۱۵۴ باب مدرسه در قالب ۹۳۰ 
کالس درس با مساحتی بیش از ۱۲۱ هزار مترمربع فضای آموزشی و 
تربیتی در مقاطع مختلف مشغول احداث و به آموزش و پرورش تحویل 
داده شــد.به گفته وی ، برای اجرای این طرح ها بیش از ۲هزار و ۵۲۰ 
میلیارد ریال اعتبار هزینه شده که ۸۰ درصد این میزان از محل اعتبارات 

ملی و ۲۰ درصد از محل اعتبارات استانی بوده است.

9۵ درصد بخاری های نفتی و غیر استاندارد 
در استان جمع آوری شده است

مدیرکل نوسازی، اظهارداشت: ۹۵ یعنی ۲ هزار و ۲۰۰ کالس درس درصد 
بخاری های نفتی و غیراستاندارد در کالس های درس استان جمع آوری 
شده است.رهی اظهار داشت:هم اکنون بخاری نفتی در حدود ۱۰۰ کالس 
درس در استان که فاقد گازکشی هستند وجود دارد که به محض اجرای 
شبکه گازرسانی و مهیا شدن زیرساخت های الزم ،این بخاری های  نیز 

جمع آوری خواهد شد.

 عملیات خشت گذاری  2 مدرسه 2 کالسه 
در طرح آجر به آجر در استان آغاز شد

وی اظهار داشت: در مرحله نخست پویش آجر به آجر تعهد استان یک 
میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال برای احداث یک مدرسه ۲ کالسه در روستای 
»دره شیر فالرد« بود که این میزان با مشارکت یک مووسسه محقق و 
خشت گذاری این مدرسه در اواسط اردیبهشت ماه سال جاری آغاز شد.

به گفته وی، در پویش آجر به آجر طرح من مادرم، همه بچه های ایران  
فرزندان من نیز ۹ هزار نفر از مردم نوع دوســت استان مشارکت و یک 
میلیارد و ۳۸۰ میلیون ریال برای ساخت مدرسه در روستای سربیشه 

بخش بازفت شهرستان کوهرنگ کمک کردند.
رهی از کلنگ زنی و آغاز عملیات هفت مدرســه خیرســاز در استان از 
ابتدای سال جاری خبر داد و گفت: مجمع خیران مدرسه ساز در ساتان 
از سال ۱۳۷۷ فعالیت خود را آغاز کرد و تاکنون حدود یک سوم مدارس 

استان به همت خیران احداث شده است.
رهی با اشاره به اینکه در این مدت ۶۳ باب مدرسه خیری در قالب ۱۸۳ 
کالس درس احداث و تکمیل شده است، افزود: ۵۷ باب مدرسه خیری 
نیز با ۲۰۰ کالس درس در مقاطع مختلف تحصیلی در حال تکمیل است.

به گفته وی، مــدارس خیری با حمایت خیران اســتان و کشــوری، 
موسســات و بانک های دولتی و خصوصی احداث شده است و تعهد 

خیران برای احداث این طرحها بیش از ۴۵۰ میلیارد ریال بود.

استاندار چهارمحال و بختیاری در شورای سیاست گذاری امور مساجد با اشاره به لزوم وجود مسجد در تمامی محله های مرکز استان گفت: مسئوالن دستگاه های 
اجرایی مرتبط نسبت به شناسایی زمین مناسب برای احداث مسجد در محله های مهدی آباد و کوی پلیس شهرکرد با اولویت اقدام کنند. اقبال عباسی افزود: در 
صورت آمادگی هر کدام از دستگاه های اجرایی مستقر در بلوار آیت ا... کاشانی شهرکرد برای ساخت نمازخانه چندمنظوره با قابلیت ارائه خدمات و استفاده برای 
عموم مردم، تسهیالت الزم اختصاص می یابد.عباسی با اشاره به خسارت های ناشی از جاری شدن سیل در سال ۱۳۹۸ به مصالی شهر لردگان اضافه کرد: برای 
جبران بخشی از این خسارت ۸۰۰ میلیون ریال از اعتبارات ۱۴۰۰ اختصاص داده می شود.وی ادامه داد: همچنین اعتباری به متولی چشمه برم لردگان در مجاورت 
مصالی این شهر اختصاص می یابد تا اطراف این مکان فرهنگی ساماندهی شود.عباســی گفت: همچنین اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای چهارمحال و 
بختیاری نسبت به برآورد هزینه و اختصاص مبلغ مورد نظر از محل اعتبارات ۱۴۰۰ برای تکمیل و ساماندهی مسجد بین راهی در سه راهی قرح شهرستان لردگان 
به لحاظ قرار گرفتن در جاده پرتردد میان سه استان کشور اقدام کند.وی افزود: توزیع اعتبارات برای مساجد، حسینیه ها و فضا های فرهنگی استان باید براساس 

ظرفیت هر شهرستان انجام شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: کاهش شدید منابع آبی موجب ایجاد ۱۱ دشت ممنوعه  و بحرانی از مجموع ۱۲ دشت در این 
استان شده و کمبود منابع آب، لزوم صرفه جویی بیشتر در مصرف آب را تشــدید کرده است.احمدرضا محمدی  افزود: هم اکنون وضعیت منابع آبی ۳۰۲ شهر و 
روستا در چهارمحال و بختیاری با بیش از ۷۱۸ هزار نفر جمعیت در حالت تنش آبی قرار دارد و مردم مناطق مختلف استان باید صرفه جویی بیشتر در مصرف آب 
را به طور جدی در دستور کار خود قرار دهند.محمدی اضافه کرد: ساالنه ۸۱ میلیون و ۱۵۲ هزار مترمکعب آب آشامیدنی در استان تامین می شود که از این میزان 
۵۱ میلیون و ۸۵۴ هزار مترمکعب برای ۴۰ شهر و ۲۹ میلیون و ۲۹۸ هزار متر مکعب مختص ۶۱۲ روستای استان است.وی گفت: هم اکنون ۹۶۷ هزار و ۲۷۴ نفر 
از جمعیت استان زیرپوشش شرکت آب و فاضالب قرار دارد که از این تعداد ۶۴۹ هزار و ۳۷۲ نفر در قالب ۲۴۱ هزار مشترک ساکن شهر ها و ۳۱۷ هزار و ۹۰۲ نفر 
در قالب ۹۳ هزار و ۵۰۰ مشترک ساکن روستا ها هستند.محمدی تصریح کرد: در حال حاضر سه تصفیه خانه آب با ۱۲۶ ایستگاه پمپاژ توزیع آب در استان فعال 
است که از این تعداد ۲۳ ایستگاه به شهر ها و ۱۰۳ ایستگاه به روستا ها اختصاص دارد.وی  اظهار داشت: ۳۱۳ حلقه چاه برای تامین آب آشامیدنی مردم شهر ها 

و روستا های استان فعال است که از این تعداد ۱۵۳ حلقه مربوط به شهر ها و ۱۶۰ حلقه مختص روستا هاست.

وجود 11 دشت ممنوعه و بحرانی در چهارمحال و بختیاریتوزیع اعتبارات برای مساجد براساس ظرفیت هر شهرستان انجام شود

 افزایش تسهیالت صندوق های اعتباری زنان عشایری
 در چهارمحال و بختیاری

رییس اداره امور تعاونی هــا و نظام بهره برداری اداره کل امور عشــایر چهارمحال و بختیاری گفت: 
هم اکنون ۳۵ درصد صنایع دستی تولیدی استان توسط زنان عشایر تولید می شود که تامین بازار 
فروش برای این قشر در اولویت برنامه ریزی قرار دارد وشش صندوق خرد زنان عشایری در استان 
با ۳۰ تا ۵۰ نفراز زنان عشایر فعال اســت.محمد دهقانی اظهار داشت: پارسال به منظور حمایت از 
صندوق های اعتباری خرد زنان عشایری در استان پنج میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال تسهیالت از محل 
اعتبارات و تسهیالت سازمان، اتحادیه مرکزی و صندوق کارآفرینی امید پرداخت شده است.دهقانی 
تصریح کرد: امسال تسهیالت صندوق های اعتباری خرد زنان عشایری در چهارمحال و بختیاری، 
دو برابر افزایش می باید و جامعه عشایری به خصوص زنان و اعضای این صندوق می توانند با ارائه 
طرح توجیهی و تولیدی اقتصادی براساس زنجیره تولید از اعتبارات تسهیالتی ماده ۱۰ و ۱۲ بهره مند 
شوند.وی ادامه داد: برای استفاده از این تسهیالت تاکنون پیشنهاد زنجیره تولید گیاهان دارویی، 

تولید عسل و پرورش زنبورعسل و توسعه صنایع دستی به اعضای این صندوق داده شده است.

کشف ۷00 میلیون ریال کاالی قاچاق در شهرکرد
رییس پلیس امنیت عمومی چهارمحال و بختیاری اظهار داشــت: طرح کنترل واحد های صنفی 
با توجه به نابسامانی های اقتصادی در ســطح بازار، در دســتور کار پلیس امنیت عمومی استان 
قرار گرفت.سرهنگ اسکندر ســعیدی افزود: تیم های مشترک متشــکل از ماموران اداره نظارت 
بر اماکن عمومی استان، بازرسین مرکز بهداشت و بازرســین اداره کل صمت استان، طرح کنترل 
واحد های صنفی را به منظور شناســایی محتکران اقتصادی و جمع آوری کاالی قاچاق از ســطح 
 صنوف و نظارت بر رعایت ضوابط، مقررات و آیین نامه اماکن عمومی، در سطح صنوف مرکز استان

 اجرا کردند.
سعیدی اضافه کرد: در راستای اجرای این طرح، ۹۶ هزار و ۸۶۰ نخ سیگار، ۴ هزار و ۸۴ عدد فندک، 
۷۳۰ بسته معسل، ۷۵ عدد پوکه سیگار، ۵۵ بسته توتون، ۴ دستگاه ترازو دیجیتال گرم کش، ۲۰ 
باکس فیلتر پیپ، ۴ عدد پیپ و ۴ پاکت کاغذ ســیگار به ارزش تقریبی ۷۰۰ میلیون ریال کشــف 
شــد.وی ادامه داد: در این ماموریت همچنین برای ۶۴ واحد صنفی بــه علت عدم رعایت ضوابط 

اخطاریه کتبی صادر و یک واحد صنفی متخلف نیز پلمب شد.

 جریمه 828 میلیون ریالی برای متهم پرونده عرضه خارج
 از شبکه مرغ

مدیرکل تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری اظهار داشــت:طی چند هفته گذشــته بازرسان 
صنعت، معدن و تجارت استان در ساعت ۲ بامداد در جاده شــهرکرد به اصفهان حوالی پلیس راه 
فرخ شهر به یک دستگاه نیسان یخچال دار مشکوک و با هماهنگی نیروی انتظامی خودرو را متوقف 
و پس از بررسی مقداری مرغ گرم بسته بندی شده را کشــف و خودرو را توقیف کردند.محمد رضا 
عمرون افزود: پرونده این متهم پس از تشکیل از نظر ممنوعیت حمل مرغ به خارج از استان به اداره 

کل تعزیرات حکومتی استان ارسال شد.
عمرون اضافه کرد: پرونده برای رسیدگی به شعبه سوم بدوی تعزیرات حکومتی شهرکرد ارسال و 
پس از بررســی، با توجه به نحوه اظهارات و دفاعیات متهم و انجام تحقیقات الزم، تخلفات عرضه 
خارج از شبکه و نداشتن فاکتور برای متهم محرز شد و متهم به عرضه کاال در شبکه به پرداخت ۸۲۸ 
میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شد.عمرون گفت: متهم این پرونده تمام مرغ های 
را از یک واحد صنفی مرغ فروشی در شهرکرد دریافت کرده بود، که متهم به پرداخت ۸۲۳ میلیون و 

۷۷۶ هزار ریال جزای نقدی محکوم شد.

اخبار

۴۸ درصد دانش آموزان مقطع ابتدایی استان در 
۵۲ درصد در مناطق شهری  مناطق روستایی و 
۶۷ درصد مدارس  کنون  و هم ا پراکنده هستند 
ابتدایی در مناطق روستایی و ۳۳ درصد در مناطق 

شهری قرار دارند

بام ایران

فقدان سند مالکیت
3/36 شــماره نامــه: 140085602210001608- 1400/03/04 چون آقای 
حمیدرضا صدری با تســلیم یک برگ استشــهاد شــهود بشــماره شناسه یکتا 
139902155355000736 و رمــز تصدیق 460466 مــورخ 1399/12/05 
تنظیمی دفترخانه 177 بهارســتان، اصفهان مدعی مفقود شــدن سند مالکیت 
ششدانگ پالک 2248/110 واقع در بخش 6 ثبت اصفهان مورد ثبت صفحه 88 
دفتر 22 امالک بشماره ثبت 1774 ، بشماره چاپی 206093 )دفترچه ای( که به 
نام آقای عباسعلی نوری سابقه ثبت و ســند مالکیت داشته و سپس مع الواسطه 
طی سند انتقال قطعی بشماره 101735 مورخ 81/6/3 دفترخانه 31 اصفهان به 
مالکیت متقاضی المثنی آقای حمیدرضا صدری در آمده و نامبرده  اظهار داشــته 
که سند مالکیت مرقوم مفقود گردیده و درخواســت  صدور سند مالکیت المثنی 
ملک فوق را نموده است لذا مراتب  به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 
آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه کســی مدعی انجام 
معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ 
انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رســید اخذ نمائید تا مراتب صورت 
مجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مســترد گردد بدیهی است اگر 
ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند 
معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 

م الف: 1141754 ناصر صیادی صومعه مدیر واحــد ثبتی حوزه ثبت ملک 
جنوب شرق اصفهان

فقدان سند مالکیت
3/37 شــماره نامــه: 140085602210000715- 1400/02/04 چون آقای 
حمیدرضا صدری با تســلیم یک برگ استشــهاد شــهود بشــماره شناسه یکتا 
139902155355000737 و رمــز تصدیق 890282 مــورخ 1399/12/05 
تنظیمی دفترخانه 177 بهارســتان، اصفهان مدعی مفقود شــدن سند مالکیت 
ششدانگ پالک 2248/109 واقع در بخش 6 ثبت اصفهان مورد ثبت صفحه 85 
دفتر 22 امالک بشماره ثبت 1773 ، بشماره چاپی 206094 )دفترچه ای( که به 
نام آقای عباسعلی نوری سابقه ثبت و ســند مالکیت داشته و سپس مع الواسطه 
طی سند انتقال قطعی بشماره 101734 مورخ 81/6/3 دفترخانه 31 اصفهان به 
مالکیت متقاضی المثنی آقای حمیدرضا صدری در آمده و نامبرده  اظهار داشــته 
که سند مالکیت مرقوم مفقود گردیده و درخواســت  صدور سند مالکیت المثنی 
ملک فوق را نموده لذا مراتب  به اســتناد تبصره یــک اصالحی ذیل ماده 120 
آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه کســی مدعی انجام 
معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ 
انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رســید اخذ نمائید تا مراتب صورت 
مجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مســترد گردد بدیهی است اگر 

ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند 
 معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 1141756 ناصر صیادی صومعه مدیر واحــد ثبتی حوزه ثبت ملک 

جنوب شرق اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

3/38 شماره: 140085602210001631-1400/03/05 نظر به اینکه به موجب 
رای شماره 139960302210003370 - 99/10/25 هیات قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ششدانگ یک قطعه زمین 
محصور با بنای احداثی در آن بمســاحت 107 متر مربع پالک ثبتی 875 فرعی 
از 610 اصلی مفروز و مجزی شده از شــماره 610 اصلی مزبور واقع در بخش 6 
حوزه ثبتی جنوب شرق اصفهان، در مالکیت آقای مجید محمدیان فرزند منصور 
مستقر گردید و بلحاظ اینکه پرونده ثبتی مربوط به پالک اولیه فاقد سابقه تحدید 
حدود می باشد لذا  به استناد تبصره ذیل ماده 13 قانون فوق الذکر و طبق تقاضای 
مالک تحدید حدود ملک مرقوم در روز چهارشنبه مورخه 1400/04/09 ساعت 
8/30 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد و به موجب این آگهی به کلیه 
مالکین و مجاورین اعالم می گردد تا در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند و 
اعتراضات مالکین و مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت 
مجلس تحدید حدود و فقط تا )30( روز پذیرفته خواهد شد و معترض طبق ماده 
86 آئین نامه قانون ثبت باید از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره، ظرف یک ماه 

دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی تســلیم و گواهی تقدیم دادخواست 
را اخذ و به این واحد ثبتی ارائه نماید، در غیر این صورت متقاضی ثبت یا نماینده 
قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را 
دریافت و به اداره ثبت تســلیم نماید و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات 
ثبتی را با رعایت مقررات ادامه می دهــد. م الف: 1141736 ناصر صیادی 

صومعه مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

3/39  شــماره نامه: 140085602033000823-1400/03/03  نظر به اینکه 
تمامی ششدانگ یکدرب باغ موستان مشجر سه رجلی در کوچه سرکپه سودین 
پالک ثبتی  1047 فرعی از 212- اصلی واقع در دشت بزرگ طرق  جزء بخش 11 
حوزه ثبتی نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام خانم عزت جعفر یحیی فرزند 
قدمعلی در جریان ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده 
است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده 
تحدید حدود پالک مرقوم در روز شنبه مورخ 1400/04/19  ساعت 10 صبح در 
محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار 
می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابــق ماده 20 قانون ثبت از تاریــخ تنظیم صورتمجلس 
تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف:1141858 علی جوانی  مدیر 

واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نطنز

 فرمانــده انتظامــی چهارمحــال و بختیــاری 
اظهار داشــت: در راســتای اجرای طــرح مقابله 
بــا زمیــن خــواری و اعــالم شــکایت نماینده 
حقوقــی ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت 
اســتان، ماموران اداره مبارزه با جرایم اقتصادی 
پلیــس امنیت اقتصــادی اســتان، یــک مورد 

زمین خــواری به صــورت تخریــب و تصرف ۲۹ 
هــزار متر مربــع از اراضــی ملی و معــادن دامنه 
 کوه تهلیجان توســط یک شــرکت را مورد بررسی

 قرار دادند.
سردار منوچهر امان اللهی با بیان اینکه کارشناسان 
ارزش زمین مکشــوفه را ۲۹۰ میلیارد ریال برآورد 
کرده اند، افزود: پس از ابالغ دستور مقام قضایی 
به مدیر کارگاه، عملیات تخریب و تصرف متوقف و 
پرونده با ارسال گزارش نهایی به دادسرای عمومی 

و انقالب شهرکرد تحویل شد. امان اللهی با اشاره 
به فرامین مقام معظم رهبری )مدظله العالی( در 
حوزه جرائم اقتصادی اضافه کرد: برخورد با زمین 
خواران بصورت ویژه در دســتور کار پلیس امنیت 
اقتصادی اســتان قــرار دارد. فرمانــده انتظامی 
چهارمحــال و بختیــاری در پایــان از هموطنــان 
خواست در صورت مشاهده هرگونه تصرف اراضی 
ملی و زمین خــواری، موضوع را از طریق شــماره 

تلفن ۱۱۰ به پلیس اطالع دهند. 

مدیــرکل دفتر مدیریــت عملکرد، بازرســی و امور 
حقوقی استانداری چهارمحال و بختیاری گفت: هزار 
و ۱۶۴ بازرس متناسب با تعداد شعب اخذ رای برای 
برگزاری انتخابات ۲۸ خرداد در این اســتان تعیین 
شدند.شهاب قائدی  افزود: عالوه بر آن به ازای هر ۱۵ 
شعبه اخذ رای، یک سربازرس و ۱۵ بازرس ویژه در 

شهرستان های استان پیش بینی شده است.قائدی 
با بیان اینکه رعایت اصل بی طرفی و امانتداری یکی از 
مهم ترین وظایف بازرسان است، اضافه کرد: مجریان 
برگزاری انتخابات و به ویژه بازرســان حق فعالیت 
انتخاباتی را ندارند و چنانچه موردی در این خصوص 
شناسایی و گزارش شــود با آن برخورد می شود.وی 
در خصوص فعالیت انتخاباتی کارکنان دستگاه های 
اجرایی ادامــه داد: در زمــان اداری هرگونه فعالیت 
انتخاباتی و تبلیغاتی ممنوع اســت و ترک ساعت 

اداری به شــمار می رود و چنانچه در این خصوص 
موردی مشاهده شــود مطابق با ماده هشت قانون 
تخلفــات اداری برخورد  خواهد شــد.قائدی گفت: 
فعالیت انتخاباتی خارج از وقت اداری برای افرادی 
که در ستاد انتخابات و هیات بازرسی فعالیت ندارند 
بدون مانع است.وی، تحقق مشارکت حداکثری را 
اولویت اصلی برشــمرد و افزود: برگزاری انتخابات 
امن و ســالم در رأس برنامه ها قرار دارد و در همین 
راستا اعضای بازرسی باید مطابق با قانون رفتار کنند.

 فرمانده انتظامی استان خبر داد:

کشف زمین خواری 29 میلیاردی در چهارمحال 
مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری چهارمحال اعالم کرد:

تعیین هزار و 164 بازرس برای انتخابات در  استان
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فعالیت سه مرکز تجمیعی واکسن کرونا در اصفهان
معاون بهداشــتی مرکز بهداشت شــماره یک اصفهان گفت: در شهر اصفهان، ســه مرکز تجمیعی پل 
شهرستان، حرم زینبیه و مصال برای تزریق واکســن فعالیت می کنند.فیاض  ادامه داد: مرکز بهداشت 
شماره یک تا کنون دو مرکز تجمیعی تزریق واکســن کرونا را راه اندازی کرده یکی مرکز پل شهرستان و 
دیگری مرکز حرم زینبیه که در این مراکز روزانه حدود دوهزار نفر واکســن دریافت می کنند و ظرفیت 
تزریق باالتر هم وجود دارد.وی افزود: مرکز بهداشت شماره دو اصفهان هم مرکز تجمیعی مصال و ۹ مرکز 
درمانگاهی تزریق واکســن را راه اندازی و مدیریت می کند.معاون بهداشتی مرکز بهداشت شماره یک 
اصفهان ادامه داد: شهروندان برای تزریق واکسن در سامانه salamat.gov.ir ثبت نام کنند تا پیامک 
محل و ساعت تزریق واکسن برای شان ارسال شود.فیاض  افزود: حدود یک هفته دیگر تزریق واکسن 

افراد باالی ۷۰ سال به پایان می رسد.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:
موردی از کرونای هندی یا آفریقایی در اصفهان گزارش نشده است

سخنگوی دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان گفت: تاکنون مورد تایید شده ای از ابتال به کرونای هندی یا 
آفریقایی در استان گزارش نشده اما رعایت دستورهای بهداشتی برای پیشگیری از آن ضروری است.آرش 
نجیمی افزود: با توجه به شناسایی مواردی از ابتال به گونه های جهش یافته هندی و آفریقایی ویروس 
کرونا در نقاطی از کشور الزم است که مردم با رعایت شیوه نامه های بهداشتی به ویژه ماسک زدن از حضور 
در اماکن سربسته و تجمعی پرهیز کنند.وی با بیان اینکه مثبت شدن آزمایش های کرونا در اصفهان به 
حدود ۲۵ درصد رسیده و تعداد بیماران بستری شده در بیمارستان ها نسبت به اردیبهشت کاهش یافته 
است، اظهار داشت: در زمان حاضر یکهزار و ۱۳۱ بیمار دارای عالئم کرونا در بیمارستان های استان )به جز 
کاشان و آران و بیدگل( بستری هستند که ۲۶۸ نفر آنها در بخش مراقبت های ویژه تحت درمان قرار دارند.

نجیمی با اشاره به اینکه اخیرا از ۲ هزار و ۳۱۶ نمونه آزمایش کرونا ۶۱۷ مورد مثبت بود، خاطرنشان کرد: در 
این مدت ۱۵ نفر دارای عالئم کرونا فوت کردند که ابتالی هشت نفر به کووید ۱۹ قطعی بود.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش :

 اصفهان در فعالیت های آموزشی دوران کرونا 
پیشگام بوده است

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش، گفت: مدیریت آموزش و پرورش استان اصفهان در 
سال تحصیلی کرونایی در همه شاخص ها و برنامه های اعالم شده پیشگام بوده است.رضوان حکیم 
زاده اظهار کرد: در پایان سال تحصیلی سخت کرونایی بهترین خبر خوشی که می توانیم به جامعه اعالم 
کنیم این است که همکاران خوب فرهنگی، معلمان سخت کوش و مدیران مدارس اجازه ندادند که 

کرونا فعالیت های آموزشی را متوقف کند.
وی اضافه کرد: در این ســال ســخت تحصیلی با همه دشــواری هایی که وجود داشت، با زحمات 
معلمان خوشبختانه این سال را هم به خوبی سپری کردیم، در خصوص استان اصفهان هم با افتخار 
این موضوع را اعالم می کنم که با توجه به مدیریت خیلی خوب همکاران در اســتان و پیگیری های 
ارزشمندی که داشتند در همه شاخص ها و برنامه های اعالم شده استان اصفهان پیشگام بوده است.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش، تصریح کرد: فرهنگیان در اصفهان نه تنها برنامه های 
عادی را با موفقیت ادامه دادند بلکه در رابطه با برخی از برنامه های نوآورانه مثل آموزش، برنامه ریزی 
و زبان محاســباتی به وزارت آموزش و پرورش کمک کردند تا بتوانیم از ظرفیت های موجود استان 
اصفهان هم استفاده کنیم.وی درباره نحوه عملکرد استان اصفهان در سال سخت تحصیلی کرونایی 
اعالم رضایت کرد و گفت: به مجموعه فعالیت مدیریت آموزش و پرورش استان اصفهان با توجه به 
ارزشیابی توصیفی که در دوره ابتدایی مالک عمل است در این مقیاس )ارزشیابی توصیفی( به این 

نوع مدیریت نمره خیلی خوب می دهم.

تراژدی کودکان کار؛ از اتباعی که با لهجه اصفهانی حرف می زنند تا نان آورانی که قربانی اعتیاد شده اند

می خواهم زنده بمانم

مسئله بغرنج کودکان کار  طی دو دهه اخیر  پریسا سعادت
نه تنها کنترل و درمان نشده بلکه با رشد 
بی سابقه ای هم همراه بوده اســت. اگر تا چند سال گذشته به ندرت 
می شد کودکی را بر سر چهارراه های اصفهان دید که مشغول کار است 
ولی امروز در اغلب مکان های عمومی و چهارراه های شلوغ و پر رفت 
و آمد کودکان و نوجوانانی دیده می شوند که یا با نگاهی رنجور گدایی 

می کنند و یا با تنی خسته زباله گردی . 
هر چند مسئوالن مدعی هستند با این مدل از کار این کودکان برخورد 
می شود و برای آنها برنامه های حمایتی از ســوی بهزیستی ترتیب 
داده شده؛ اما واقعیت این است که این زخم ناسور اجتماعی تا کنون 
به هیچ صورت مداوا نشــده اســت. بســیاری از خیران و کنشگران 
اجتماعی می گویند این معضل به راحتی و به خصوص با برخوردهای 
ضربتی قابل درمان و پیشگیری نیست به ویژه آنکه بسیاری از دالیل 
کار کودکان امروز ریشه در معضالت خانوادگی و بستر های  اجتماعی 
دارد که همچنان بدون درمان باقی مانده است. در واقع آنچه تا کنون 
در مورد کودکان کار صورت گرفته تنها پاک کردن صورت مسئله است 
نه چیزی بیشــتر.  رییس انجمن علمی مددکاری ایران در خصوص 
کودکان کار و خیابان، اظهار می کند: کودکان کار به خودی خود مسئله 

نیستند بلکه همه آنها خانواده دارند و حل مشکالت معیشتی خانواده 
آنها مهم ترین مسئله اســت، این قشر از کودکان به دلیل فقر خانواده 
وضعیت مناسبی ندارند در حالی که این افراد هم باید بتوانند در جامعه 

مخارج زندگی خود را تامین کنند.
مصطفی اقلیما، با بیان اینکه جمع آوری کودکان کار تاثیری در زندگی 
آنها ندارد، در خصوص وجود کودکان کار اتباع خارجی در خیابان های 
ایران، می افزاید: همه جای دنیا پناهندگان و اتباع خارجی از ســوی 
کشور میزبان حمایت می شوند پس باید به اتباع خارجی که وارد ایران 
می شــوند امکانات حداقلی را بدهیم و یا در صورت امکان نداشــتن 
حمایت از ورود آنها به کشور جلوگیری شود و اینکه اجازه ورود بدهیم 
و بعد آنها را جمع آوری کنیم، درست نیســت. بسیاری از این کودکان 
شناســنامه و امــکان تحصیل ندارنــد پس به جــای حمایت و حل 
مشکالت آنها نباید جمع آوری را تنها راهکار بدانیم. مسئله الینحل دیگر 
در این زمینه عدم فرهنگ سازی و تالش برای حمایت از این کودکان 
در برابر خانواده هایی است که حتی در صورت نداشتن نیاز مالی این 
کودکان راوادار به کار می کنند. در همین زمینــه مدیر انجمن  حمایت 
از کودکان  کار اصفهان می گوید: فرهنگ گروهی از اتباع این است که 
کودک آنها بیرون از خانه کار کند و شــاید چندان نیاز اقتصادی هم به 

کار کودک نداشــته باشند، متاسفانه مردم در ســطح شهر نمی توانند 
تشــخیص دهند آیا این کودکان نان آور خانه و نیازمند هســتند یا به 
دلیل فقر فرهنگی به این کار می پردازد و خانــواده آنها نیاز اقتصادی 

چندانی به کار کودک ندارد.
وی با تاکید بر اینکــه تاکنون تعداد ۷۵۰ کودک دســتفروش در این 
کالن شهر شناسایی شده اســت، گفت: ۹۵ نفر از این کودکان از اتباع 
خارجی  هســتند و ســالیان متوالی  در اصفهان زندگی کرده و لهجه 

اصفهانی  دارند.
نویــد مســائلی تصریح کــرد: فقــر اقتصــادی و فرهنگــی باعث 
دست فروشــی این کودکان می شــود، برای مثال پدر خانواده کارگر، 
معلول یا بیکار است و کودک با کار در خیابان تالش می کند هزینه های 
زندگی را در بیاورد و عده ای از کــودکان کار و خیابان هم به دلیل فقر 

فرهنگی به این کار مشغول هستند.
مســائلی تاکید کرد: شــهروندان باید بدانند اگر کودکی را در خیابان 
می بینند فرشته نجات آن کودک نیستند و در مورد نوع برخورد صحیح 
با این گروه از کودکان در جامعه برنامه های آموزشــی داشتیم.مدیر 
انجمن حمایت از کودکان کار اصفهان، اظهار کرد: قانونی در اردیبهشت 
ماه سال ۹۹ مصوب شــد که دســتگاه های متولی حمایت از حقوق 
کودکان کار در این قانون مشخص شــده و مجازات های کم کاری در 
این زمینه هم آمده است، اما متاسفانه هنوز این قانون به مرحله اجرا 

نرسیده و بی توجهی هایی به آن صورت می گیرد.
وی خاطرنشان کرد: بســیاری از کودکان کار اتباع در شهر اصفهان به 
دلیل شرایط کنونی مدارک هویتی ندارند و در این مورد پیگیری های 
زیادی شده است، متاسفانه این گروه از کودکان اگر در خیابان دچار 
آسیب شــوند مدارک هویتی برای حمایت از آنها نداریم.مدیر انجمن 
حمایت از کودکان کار اصفهان، گفت: تشکل ها و خیریه های بسیاری 
در بخش کودکان کار فعالیت دارند و با وجود تعدد آنها سازمان ها هم 
به این تشکل ها و خیریه ها که تمایل به فعالیت در حوزه کودکان کار و 

خیابان دارند، مجوز فعالیت می دهند.
هر چند طی سال های اخیر اســتفاده از کودکان کار و ساماندهی آنها 
ازسوی برخی از شبکه های تکدی گری بسیار سازمان یافته شده است 
اما متاسفانه هنوز هیچ نهاد و متولی دولتی و یا غیر انتفاعی متمرکز و 
پر قدرتی در این زمینه ورود نکرده است. همین مسئله نه تنها کودکان 
کار را هر روز در برابر سوءاستفاده های صورت گرفته از آنها آسیب پذیر 
تر کرده بلکه راهــای فرار قانونی والدین آنها در برابر مســئولیت های 

اجتماعی را هم هموار تر کرده است. 

با مسئولان جامعه

معاون پایش و نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست 
اصفهان می گوید: اســتان اصفهان به لحاظ اقلیمی و 
بارش درگیر خشکسالی های بســیار شدید و متوالی 
شده است که فشــار مضاعفی را بر عرصه های زیست 
محیطــی وارد می کند، ســال آبــی ۱۳۹۹- ۱۴۰۰ بی 
سابقه ترین خشکســالی و فراگیر در ســطح استان 
اصفهان شــاهد هســتیم و مناطق حفاظت شــده و 
عرصه های محیط زیستی نیز از این معضل مستثنی 

نیســت و به شــدت درگیر هستند.حســین اکبری 
می افزاید: شــدت خشکســالی در مناطق چهارگانه 
تحت مدیریت از بسیار شدید تا حاد و بحرانی متفاوت 
اســت و از غرب و جنوب غرب استان هرچه به سمت 
مناطق شــرقی برویم خشکســالی بحرانی تر بوده و 
حفاظت عرصه های زیست محیطی را با چالش جدی 
مواجه کرده اســت.معاون پایش و نظــارت اداره کل 
حفاظت محیط زیســت اصفهان خاطرنشان می کند: 
خشکسالی های فراگیر، اثرات مستقیم و غیر مستقیم 
بر مناطق محیط زیستی داشــته از جمله اینکه تولید 
گیاهی )علوفه( و منبع غذایی حیات وحش به شدت 
کاهش یافته و حتی در برخی مناطق شرقی استان به 

صفر رسیده است. منابع آبی نیز بر اثر خشکسالی های 
پی در پی رو به خشــکی می رود و سختی تامین آب 
پایدار برای حیات وحش را دو چنــدان می کند.ورود 
و چرای دام های اهلی و استفاده مشــترک دام ها از 
آبشــخورهای حیات وحش، وحوش منطقه حفاظت 
شــده کاله قاضی را طی دو ســال اخیر درگیر بیماری 
مرگبار طاعون نشخوار کنندگان کوچک کرده و بر اساس 
آخرین آمارها بیــش از ۶۰۰ رأس کل و بز بــر اثر این 
بیماری تلف شدند.اکبری با ابراز نگرانی از این شرایط، 
اضافه می کند: فصل تابستان و گرمای شدید در پیش 
است و در این وضعیت احتمال شیوع بیماری ها، مرگ 
و میر حیات وحش، کاهش زاد و ...دو چندان می شود.

 عرصه های محیط زیستی اصفهان 
درگیر بی سابقه ترین خشکسالی فراگیر

طرح ملی واکسیناسیون 
کووید19 در حرم مطهر 
حضرت زینب)س( 

از چند روز گذشــته مصالی امــام خمینی)ره( 
و همچنیــن حــرم مطهر حضــرت زینب)س( 
اصفهان به عنوان مراکز واکسیناســیون اصفهان 
معرفی شــده اند و گروه های هدف در این مراکز 
واکسینه می شوند.این در حالی است که از چند روز 
گذشته مصالی امام خمینی)ره( و همچنین حرم 
مطهر حضرت زینــب)س( اصفهان نیز به عنوان 
مراکز واکسیناســیون اصفهان معرفی شده اند و 
گروه های هدف در این مراکز واکسینه می شوند.

وز عکس ر

برنامه کانون یاریگران زندگی با هدف ظرفیت  سمیه مصور
ســازی برای جلب مشــارکت همســاالن در 
پیشگیری اولیه از اعتیاد و رفتارهای پر خطر، طراحی و تدوین شده است. 
در این برنامه که ذیل طرح کالن »یاریگران زندگی« در جلســه ۱۳۶ ستاد 
مبارزه با مواد مخدر به تصویب رسیده اســت، تالش می شود با تشکیل و 
شبکه ســازی همیاری های دانش آموزان و ذی فنعان مدرسه و محله، با 
تاکید بر توانمند سازی آن ها در زمینه پیشگیری اولیه از اعتیاد و رفتارهای 
پرخطر، زمینه ای فراهم شــود که این گروه ســنی به همراه والدین و اولیا 
مدرسه، تمامی فرآیند شناســایی رفتارهای پرخطر دانش آموزان تا تدوین 
راهکارهای پیشــگیرانه، طراحی، حمایــت جویی، اجرا و مستندســازی 

پروژه های کوچک مدرسه ای را برنامه ریزی و مدیریت کنند.
مدیر دبســتان دخترانه شهدای دشتی به تشــریح اجرای بخش آموزش 
ظرفیت ســازی » کانون یاریگران زندگی« پرداخته و مــی گوید: آموزش 
مجریان و تســهیل گیران این آموزش ها از طریق مدرسان آموزش دیده و  
با اســتفاده از راهنمایی فنی »کانون یارگیران زندگی« انجام می شــود که 

سرگروه هر کانون یاریگران در مدرسه است.
زینب سعیدی به توانمندسازی دانش آموزان در این طرح اشاره کرده و می 
افزاید: این آموزش ها برای اعضای هیئت مرکزی » کانون« انجام می شود 
که شامل آموزش مهارت های اجتماعی مانند مهارت نه گفتن، مهارت انتقاد 
پذیری، مهارت دوست یابی صحیح، مهارت کنترل مشکالت فضای مجازی، 

خودشناسی و خود مراقبتی در مقابل مواد مخدر است.
وی می گوید، بعد از آموزش نوبت به مرحله فعالیت های رشد مدار می رسد 
که شامل آن دسته فعالیت هایی می شــود که از طریق آموزش و فرهنگ 
ســازی، موجب رشــد مهارت های خود مراقبتی در بین دانــش آموزان، 

والدین، کارکنان و نیز سطح مدرسه خواهد شد.
در مرحله سوم که نقطه ثقل این طرح به شمار می آید و شامل فعالیت های 
جامعه محور اســت، کانون های یاریگران زندگی، تمامی فرآیند شناسایی 
مخاطرات مدرســه تا تعیین راهکار، طراحی پروژه، حمایت جویی و اجرای 

آن را به اجرا می گذارند.
مدیر دبستان شهدای دشتی با اشاره به تدوین نیمرخ چالش ها و فرصت 
های مدرســه تصریح می کند: در قالب این بخش، جلسات بحث گروهی 
درباره مخاطرات تهدیدکننده دانش آموزان در مدرسه و محله برگزار می شود 
و اقداماتی نظیر تهیه پیش نویس فهرســت مخاطرات، ترسیم مخاطرات 
روی یک برگه به نام درخت مشکالت، آســیب ها و تدوین نیمرخ راهکارها 

و ایده ها انجام می شود.
در مرحله بعد طراحی پروژه کوچک در دستور کار است که به گفته سعیدی، 
برگزاری جلســات بحث گروهی درباره بهترین راهکارهای پیشگیرانه برای 
مدرســه، تهیه پیش نویس مختصر از ویژگی های ۵ پروژه کوچک انتخابی 
کانون و جمع بندی نهایی وانتخاب یک و حداکثر دو پروژه کوچک مدرسه 

ای، محلی برای اجرا در این مرحله انجام می شود.

وی به مرحله حمایت جویی پروژه کوچک اشاره کرده و می گوید: برگزاری 
جلسه مشورتی اعضای کانون، مسئوالن مدرســه و انجمن اولیا و مربیان، 
شناســایی منابع کمک و حمایت از پروژه کوچ کانون، در سطح محله و تهیه 
نامه درخواست حمایت به نهادهای محلی و پیگیری برای جذب آن از جمله 

اقداماتی است که باید انجام شود.
این فعال فرهنگی می گوید: در بخش اجرا و مستندســازی پروژه کوچک، 
اقداماتی نظیر  اجرای پروژه کوچک، به صورت میدانی و مجازی، مســتند 
 ســازی و تهیه گزارش از پــروژه کوچــک و برگزاری یک جشــن کوچک 

مدرسه ای برای اختتامیه آن پروژه کوچک انجام می گیرد.
 این طرح در پایه ششــم ابتدایی و دوره متوســطه اول و دوم اجرا شــده 
و دبستان شهدای دشــتی دو که در منطقه کراج روســتای براآن جنوبی و 
روســتای دشــتی نیز مجری این طرح بوده و دانش آموزان شرکت کننده 
در کانون یاریگران در ســطح ناحیه رتبه برتر کسب کرده و به مرحله استانی 

راه یافتند.
مدیر دبســتانی که دانش آموزان آن موفق به کســب رتبه برتر شده اند، در 
توضیحی بر این طرح می گوید: در ابتدا باید مشکالت محله و جامعه توسط 
دانش آموزان شناسایی شده و مشکالت اولویت بندی شوند، سپس درخت 
مشکل و راهکار توسط دانش آموز رســم و دانش آموز درصدد رفع مشکل 
انتخاب شده از طریق کمک های حمایت جویانه شــورا و مرکز بهداشت و 

پتانسیل های دیگر به رفع مشکل اقدام می کند.
به گفته وی، نامه نگاری توسط خود دانش آموز جهت جذب مشارکت انجام 
شده و مشــکل اعتیاد از طریق  راهکار برگزاری جلسه آموزشی برای اولیا و 
دانش آموزان، تهیه تولید محتوای جذاب برای دانش آموزان این روســتا 
انجام می شود. غزل رحیمی  و هســتی رحیمی، دو دانش آموز فعال این 
طرح هســتند که آن طور که ســعیدی می گوید الگوی دیگر دانش آموزان 

شرکت کننده در این طرح شده اند.

۱۲ تا ۱۷ خرداد ماه امسال؛

محدودیت تردد در 9 محور ارتباطی استان اصفهان اجرایی می شود
سخنگوی ستاد مقابله با کرونا اســتان اصفهان از محدودیت تردد در ۹ مسیر اصلی شــامل مبادی ورودی و خروجی این خطه از تاریخ ۱۲ تا ۱۷ خرداد امسال 
خبرداد.حجت ا...غالمی با بیان اینکه جلسه ستاد ملی کرونا با حضور رییس جمهوری و مسئوالن ستاد کرونا استان ها به صورت وبینار برگزار شد، اظهار داشت: 
استان اصفهان از پیک چهارم کرونا عبور کرده است اما باید مراقبت ویژه داشته باشیم که درگیر موج پنجم نشویم.وی افزود: با توجه به مناسبت ها و تعطیلی ۱۴ تا 
۱۶خرداد، ستاد کرونا استان اصفهان تصمیم گرفت ۱۲ تا ۱۷خرداد امسال سفرهای بین استانی را ممنوع کند.سخنگوی ستاد مقابله با کرونا استان اصفهان تصریح 
کرد: همان طور که استان اصفهان با هماهنگی الزم توانست  درتعطیالت عید فطر ممنوعیت تردد به استان را کنترل کند،  از۱۲ خرداد کلیه سفرهای بین  استانی 
در ۹ محور اصلی استان کنترل و برگشت داده می شــود.وی ادامه داد:به منظور رعایت موازین بهداشتی و کاهش حجم سفرها ، منع تردد بین استانی و  اعمال 
قانون و جرائم ۵۰۰ و یک میلیون تومانی برای شهرســتان های قرمز و نارنجی در نظر گرفته شده است.غالمی گفت: هم اینک به سبب رعایت دستورالعمل های 
بهداشتی و تالش گسترش شبکه بهداشت و درمان و علوم پزشکی از ۲۴ شهرستان استان اصفهان، شهرستان های بوئین و میاندشت، فریدون شهر،چادگان، 

خوانسار،تیران و کرون، برخوار و خور و بیابانک، دهاقان و نایین در وضعیت زرد کرونایی قرار گرفته اند.

مدیر دبستان دخترانه شهدای دشتی از اجرای موفق طرح »یاریگران زندگی« می گوید؛

دانش آموزانی که پای کار پیشگیری از اعتیاد آمدند



رییس کمیته داوران بوکس ایران در رقابت های گزینشی المپیک که در پاریس برگزار می شود، قضاوت می کند.رقابت های بوکس گزینشی المپیک در قاره اروپا 
از 14 خرداد در پاریس فرانسه برگزار خواهد شد و بهترین داوران بوکس از سراســر جهان برای قضاوت در این رویداد مهم دعوت می شوند که بوکس ایران یک 

نماینده در تیم داوری خواهد داشت. 
فرزاد صادق پور که  طی چند ســال اخیر اکثر رویدادهای بزرگ بوکس را قضاوت کرده است ، با دعوت فدراسیون جهانی بوکس در پاریس هم قضاوت می کند.

صادق پور از جمله داوران باتجربه و سه ستاره بوکس ایران است که قضاوت های بسیار خوبی در رویداد بین المللی داشته است. داور بزرگ ایران در سال های اخیر 
همواره یکی از گزینه های فدراسیون جهانی برای قضاوت در مسابقات سرنوشت ساز و سطح باال بوده است.

قضاوت داور سه ستاره بوکس ایران در پاریس

یکشنبه 9 خرداد 1400 / 18 شوال 1442 / 30 می 2021 / شماره 3264

احتمال بازگشت »بوفون« به پارما
جان لوئیجی بوفون 43 ســاله که قرارداد فعلی اش با باشگاه یوونتوس در پایان ماه ژوئن خاتمه 
می یابد، اخیرا در گفت وگو با شبکه تلویزیونی »بی این اسپورتس« گفت که تصمیم گرفته  در پایان 

فصل یووه را ترک کنــد. او اما گفت که 
در صورت داشتن پیشــنهادی مناسب 
به بازی کــردن ادامه خواهــد داد.طی 
روزهای اخیــر رســانه های مختلف از 
احتمال پیوســتن بوفون بــه تیم هایی 
همچون بارسلونا، بنفیکا، المپیاکوس، 
مونتزا در ســری B ایتالیــا )تیم تحت 
تملک سیلویو برلوسکونی مالک پیشین 
میالن(، بلننســس )تیم دسته پنجمی 
پرتغــال( و دو باشــگاه برزیلــی خبر 

داده اند، اما حاال باشگاه سابق او هم قصد دارد شــانس خود را برای جذب این دروازه بان کهنه کار 
امتحان کند.بر اساس گزارش شبکه تلویزیونی »اسکای اسپورت ایتالیا«؛ باشگاه پارما در تالش 
است تا پس از 20 سال جان لوئیجی بوفون را به جمع جیالوبلو بازگرداند. این دروازه بان ایتالیایی 
فوتبال حرفه ای اش را در ســال 1995 با پارما آغاز کرد و پس از 6 سال حضور و درخشش در این 
تیم، در سال 2001 راهی یوونتوس شد و تا سال 2018 در عضویت یووه بود.بوفون که تابستان 2018 
پس از 17 سال اقدام به ترک یوونتوس کرد و به پاری سن ژرمن پیوست، پس از یک فصل حضور 
در این تیم فرانسوی به یووه بازگشت و دو فصل دیگر در ترکیب بانوی پیر حضور داشت.او در این 
مدت در 685 بازی در درون دروازه بانوی پیر ایســتاد و به این تیم برای کسب 22 جام از جمله 10 
قهرمانی در سری A کمک کرد.بوفون در فصل اخیر هم تنها در 14 بازی از رقابت های مختلف درون 

دروازه یوونتوس ایستاد.

جزئیات قرارداد پیشنهاد 10 ساله بارسا به»مسی«
اسپورت کاتالونیا از جزئیات قرارداد پیشــنهاد بارسلونا به لیونل مســی برای ادامه کار در این تیم 
پرده برداشت.هنوز لیونل مسی با بارسلونا برای ادامه کار به توافق نرسیده است. برخی رسانه های 
کاتالونیایی امیدوار هســتند تا پیش از آغاز کوپاآمریکا این اتفاق رخ دهد ولــی هنوز اخباری در 
خصوص تمدید مســی با این تیم مخابره نشده اســت. با اینکه به نظر می رسد مسی در بارسلونا 
می ماند ولی اکنون او به اردوی تیم ملی آرژانتین رفته و مشخص نیست که چه زمان در خصوص 
آینده خود صحبت خواهد کرد.اســپورت کاتالونیا از این فرصت اســتفاده کرد و از جزئیات قرارداد 
پیشنهادی بارسلونا پرده برداشت. طبق گزارش سایت نزدیک به باشــگاه بارسلونا، این تیم برای 
مسی پیشنهاد تمدید 10 ساله مهیا کرده اســت و می خواهد او را تا سن 45 سالگی در باشگاه نگاه 
دارد.طبق گزارش اسپورت، پیشنهاد 10 ساله بارسلونا به 3 بخش تقسیم خواهد شد. در بخش اول 
گزارش شده که مسی تا سال 2023 برای بارسلونا بازی کند و در این مدت هر فصل 60 میلیون یورو 
دستمزد بگیرد.پس از این 2 سال، مسی به باشگاه اینترمیامی آمریکا، باشگاه دیوید بکام، خواهد 
رفت و در آنجا نیز طی دو  فصل 120 میلیون یورو دستمزد خواهد گرفت.با پایان فصل 2025 ، مسی از 
فوتبال خداحافظی خواهد کرد و به عنوان سفیر باشگاه بارسلونا به تیم آبی اناری ها باز خواهد گشت. 
بارسلونا می خواهد به مسی پیشنهاد بدهد که 6 فصل به صورت سفیر برای این باشگاه کار کند و به 
وجهه این تیم کمک کند. حضور مسی به عنوان سفیر می تواند کمک های مالی فراوانی برای بارسلونا 
به همراه داشته باشد.هنوز مشخص نیست که مسی این پیشنهاد را قبول می کند یا خیر ولی چیزی 
که به نظر می رسد این بوده که مسی در فصل آینده باز هم پیراهن بارسلونا را خواهد پوشید. باید دید 

مسی که اکنون در آستانه 34 سالگی است تا کی  می تواند برای بارسلونا بازی کند.

بررسیوضعیتنمایندهسقوطکردهفوتسالنصفجهاندرگفتوگوبااحمدباغبانباشی؛

فوتسال اصفهان عقب گرد داشت
فوتسال اصفهان در فصل پایان یافته لیگ   سمیه مصور
برتر فوتسال، عملکرد قابل قبولی نداشت و 
عالوه بر تیم گیتی پســند که یک فصل دیگر از قهرمانــی دور ماند، تیم 
بازارهای روز کوثر که با خرید سهمیه هایپر شاهین شهر، در لیگ برتر حضور 
یافته بود، به دسته پایین تر سقوط کرد تا ناخوش احوالی فوتسال استان 
تکمیل شود. برای بررسی وضعیت فنی تیم بازارهای روز کوثر و سقوط این 
تیم گفت وگویی با احمد باغبان باشی، مربی اصفهانی داشتیم که در این 
فصل نیز به همراه علی افضل، هدیت تیم مس سونگون را برعهده داشته 

و با قهرمانی به کارشان پایان دادند. با ما در این گفت وگو همراه شوید. 

 تیمداری بازارهای روز کوثر در لیگ امسال را اقدام درستی می دانید؟
به نظر من اصفهان این پتانسیل را داشت که بتواند تیم دیگری در لیگ 
برتر داشته باشد. نفرات خوب و زبده ای بودند که تجربه در کنار هم بودن 
را هم داشتند  و به نظرم تیمداری بازارهای روز کوثر در آن مقطع اقدام 
درســتی بود که اصفهان دو نماینده در لیگ برتر داشــته باشد و بتواند 
یک تیم تقریبا بومی در این رقابت ها حاضر کند، مطمئنا می توانستند 
خیلی بهتر از این ها شــرایط را به وجود آورند  تا ایــن تیم در لیگ برتر 

ماندگار شود.

دیر بسته شدن تیم در عملکرد بازارهای روز کوثر 
در این دوره از رقابت ها تاثیر گذار بود ؟

دیر بسته شــدن که قطعا در عملکرد این تیم تاثیر گذار بوده ولی با این 
وجود زمان و وقت کافی در اختیار ایــن تیم بود که بتواند هفته به هفته 
شکل و شمایل تیمی بهتری پیدا کند؛ اما ندیدیم در روند تیمی بازارهای 
روز کوثر اتفاقی بیفتد و تفاوتی بین اول فصل و آخر فصل ایجاد شود و 
یکنواخت جلو رفتند، متاسفانه واضح این مسئله را دیدیم که در جریان 
دیدارهای تیم کوثر هیچ اتفاقی نیفتــاد و در دیدارهای پایانی هم مثل 
هفته های اول لیگ بودند. تنوعی در کارشان نبود و نتوانستند به شرایط 
آرمانی برسند و تغییری در روش بازی تیم کوثر ایجاد نشد تا سرنوشت 
سقوط در انتظار این تیم باشد و  این رویداد تلخ هم در آخر اتفاق افتاد.

عملکرد سعید رستمی را چطور ارزیابی کردید؟
جایگاه  تیم بازارهای روز کوثر از لحاظ نفرات اصال نمی توانست این باشد 
و باید عملکرد این تیم خیلی بهتر از این ها می بود. متاسفانه روندی که 
باید در این تیم شکل می گرفت ایجاد نشد و این موضوع بر می گردد به 
مدیریت فنی تیم که بتواند تغییراتی در روند این تیم به وجود آورد ولی 

این تغییرات در تیم کوثر شکل نگرفت، فرصت داشتن یک تیم دیگر در 
رقابت های لیگ ویژگی مثبتی بود که از دست شهرما خارج شد. برای ما 
که در فوتســال اصفهان بوده ایم و باال و پایین این فوتسال را دیده ایم، 
چه زمانی که بازی می کردیم و چه اکنون که در عرصه مربیگری مشغول 
فعالیت هستیم، این نتیجه گیری قابل قبول نبود. مسئوالن تیم بازارهای 
روز کوثر باید تصمیم خیلی جدی تری می گرفتند و  موقعیت حضور در 
لیگ برتر را به خوبی درک می کردند که حضور در لیگ برتر جای اشتباه و 
فرصت سوزی نیست ولی متاسفانه دیدگاه های درستی نداشتند. با چه 
ذوق و شوقی پا به این رقابت ها گذاشتند ولی در پایان با تلخی و ناراحتی 
با این مسابقات خداحافظی کردند و این مسائل در کنار هم موجب شد 
که تیم کوثر از لیگ کنار برود. به عنوان یک اصفهانی از این موضوع بسیار 
ناراحت شدم چون همان طور که گفتم اصفهان پتانسیل داشتن دو تیم در 
لیگ برتر را داشت. اصفهان زمانی برند فوتسال ایران بود و این برای اولین 

بار بود که یک تیم از اصفهان سقوط می کرد و این خوب نبود.

بازارهای روز کوثر برای بقا در لیگ باید چه استراتژی را دنبال می کرد؟
این تیم باید از شــروع لیگ به دنبال کادر قوی و استفاده از مربیان با 
تجربه می رفت و مربیانی که تجربه حضور در لیگ برتر را داشتند را باید 

به کار می گرفت تا با به کارگیری یک استراتژی موفق این تیم را در لیگ 
برتر نگه می داشــت. باز هم می گویم که تیم بازارهای روز بازیکنانی را 
داشت که تجربه لیگ برتر را هم داشــتند و بازیکنان این تیم نسبت به 
برخی دیگر از تیم های لیگ برتری خیلی بهتر بودند و باید خیلی بهتر 
از این ها از این بازیکنان استفاده می شــد تا تیم بازارهای روز کوثر در 

لیگ برتر ماندگار شود.

حذف این تیم برای فوتسال اصفهان چه نتایجی را به دنبال دارد؟
 مطمئنا حذف این تیم از فوتســال اصفهان عقب گرد به گذشته است. 
ما می توانستیم شرایطی را فراهم کنیم که از این فرصت حضور دو تیم 
در رقابت های لیگ برتر بهترین استفاده صورت بگیرد. حضور این تیم 
جایگاهی برای جوانان اصفهانی بود که بتوانند در لیگ خود را نشــان 
بدهند، چون همان طور که می دانید تیم گیتی پســند، تیمی است که 
همیشه برای قهرمانی می جنگد و مســئوالن این باشگاه به دنبال به 
کارگیری ستاره های فوتسال کشور هســتند تا بتوانند به اهداف شان 
دست یابند و فرصتی برای به کارگیری بازیکنان بومی در این تیم فراهم 
نیســت و تیم بازارهای روز می توانســت این فرصت را فراهم کند که 

متاسفانه از دست رفت.

سرمربی تیم ملی کشتی آزاد درباره انتخاب کشتی 
گیران، عنوان کرد: ما قبل از مسابقات گزینشی در 
ســه وزن 65، 74 و 97 کیلوگرم سهمیه نداشتیم 
و باید برنامه ریــزی مختلفی را ارائــه می کردیم 
نسبت به وزن های 57، 86 و سنگین وزن ما که در 
مسابقات قزاقستان صاحب سهمیه شده بودیم، بر 
همین مبنا برنامه های متفاوتی را در دستور کار خود 
قرار دادیم.غالمرضا محمدی ادامه داد: البته بعد از 
انتخابی که در فواصل لیگ بین مسابقات دور رفت 
و برگشت در سال گذشته برگزار کردیم، کار ما شروع 
و انتخابی ما برای مسابقات جهانی صربستان برپا 
شد که متاسفانه لغو و به صورت جام جهانی برگزار 
شد. ما فقط رحمان عموزاد را در وزن 57 کیلوگرم در 
این را رقابت ها داشتیم. مبنای ما همان مسابقات 
قرار گرفــت و قبل از کرونا همه مســابقات را برای 

دعوت نفرات و انتخاب تیم ملی لحاظ کردیم.
وی افزود: ما برای حسن یزدانی و  عبدی در سال 
گذشــته دو بار مســابقه انتخابی برگــزار کردیم و 
به نظــرم در این مســیر باید حق را بــه کادر فنی و 
سرمربی بدهید چرا که خیلی از کشتی گیران ما مرد 
میدان های داخلی هستند و شاید در میادین بین 
 المللی نتوانند قابلیت خود را نشان دهند، به همین 
 علت ســعی کردیم بعد از کســب ســهمیه در سه

  وزن 74، 97 و ســنگین وزن کشــتی گیــران را 
 به لهســتان بفرســتیم و با توجه به شــرایطی که 
در ســنگین وزن وجــود دارد، امیــن طاهری به 
 مســابقات ایتالیا برود اما آســیب دیــد و برنامه

 ما عوض شــد. حتی بــرای رفتن به بــازی های 
آسیایی هم کرونا پیش آمد و این موارد از اتفاقات 
غیرقابل پیش بینی کشــتی است؛ اما ما در نهایت 

تصمیم گرفتیم که بازیکنان را مورد محک بیشتری 
قرار دهیم.

ســرمربی تیم ملی کشــتی آزاد اظهار داشت: اگر 
نیاز باشد در لهستان قطعا کشتی را رو در رو برگزار 
می کنیم و اگر کشــتی گیران ما رو در رو کشــتی 
نگیرند و در دو طرف جدول باشند و شرایط به گونه 
ای باشد که ما باید تصمیم نهایی را بگیریم، احتمال 
برگزاری مسابقه رو در رو در لهستان هم وجود دارد. 
از آنجایی که زمانی نداریم بعد از این مســابقات 6 
دالور عازم بازی های توکیو را به صورت رسمی اعالم 

خواهیم کرد.

سرمربی تیم ملی کشتی آزاد:

اگر نیاز باشد در لهستان کشتی های رودررو برگزار می کنیم

خبر روز

سه اردوی تدارکاتی؛ نسخه »علیمنصور« برای آلومینیوم
برنامه آماده سازی تیم فوتبال آلومینیوم برای تعطیالت پیش رو توسط کادر فنی این تیم اعالم 
شد.با تصمیم علیرضا منصوریان، اعضای تیم آلومینیوم ســه اردوی مختلف را در اراک، تهران و 
اصفهان برگزار خواهند کرد. برنامه ای حرفه ای و پیشرفته که بازیکنان را در سطح آمادگی مناسب 

نگه خواهد داشت.
در این مدت نیز، شاگردان منصوریان ســه دیدار با کیفیت را برگزار می کنند. آلومینیوم در اردوی 
تهران خود با تیم فوالد خوزستان دیدار خواهد کرد و بعد از آن با ســفر به اصفهان بازی دوستانه 

دیگری با صدرنشین حال حاضر لیگ برتر، یعنی سپاهان خواهد داشت.
دیگر دیدار تدارکاتی آلومینیــوم در اراک خواهد بود که حریف آن ها پــس از تایید نهایی علیرضا 
منصوریان انتخاب خواهد شــد. کادر فنی این  تیم قصد دارد در تعطیــالت نیز برنامه ای به مانند 
لیگ برتر برای بازیکنان داشته باشد تا آن ها از شرایط مســابقه خارج  نشوند.آلومینیوم  در حال 
حاضر با 35 امتیاز و به علت تفاضل کمتر نسبت به گل گهر سیرجان در رده پنجم جدول مسابقات 

لیگ برتر قرار گرفته است.

پیشنهاد قهرمان آسیا به »حسین کنعانی زادگان«!
در شرایطی که تیم ملی اردوی تدارکاتی خود را با حضور ستاره های فوتبال ایران برگزار کرده، یکی 
از بازیکنان حاضر در اردو احتماال گوشه ذهنش، پیشنهادی جذاب را مرور می کند؛ بازی در لیگ 
کره جنوبی و پوشیدن پیراهن تیم اولسان هیوندای که فصل گذشــته پرسپولیس را از قهرمانی 
باز داشت.یکی از خبرنگاران حوزه فوتبال کره جنوبی به »ورزش سه« خبر داد که باشگاه اولسان 
هیوندای برای ترمیم خط دفاعی خود به سراغ کنعانی زادگان رفته و پیشنهاد رسمی خود را ارائه 
کرده و باتوجه به رقم پیشنهاد و همچنین اتمام قرارداد این بازیکن، اولسان امید زیادی به انجام 

این انتقال پس از پایان لیگ برتر ایران دارد. 
حسین کنعانی که دو فصل پیش و در دوره گابریل کالدرون به عضویت پرسپولیس درآمد، در این 
مدت جزو بهترین بازیکنان این تیم و چه بسا فوتبال ایران بوده و حاال نمود نمایش های درخشان 
خود را در پیشــنهادات خارجی خود می بیند. پیش تر منابع موثق خبر داده بودند که کنعانی مورد 
توجه تیم های قطری قرار دارد و حتی قرارداد خود را هم به امضا رســانده اما حاال شاید پیشنهاد 

اولسان مقصد او را تغییر بدهد.

قشقایی می خواهد در لیگ یک بماند
جمعه شب در حالی هفته بیست و ششم لیگ یک به پایان رسید که تیم فوتبال قشقایی شیراز 
توانست به مانند دیدارهای هفته قبل، شگفتی سازی کند و این بار در مقابل یکی دیگر از مدعیان 
صعود به لیگ برتر بایستد؛ آن ها که هفته گذشــته با نتیجه ای دور از تصور و با برتری سه بر صفر 
مس کرمان را در کرمان شکســت دادند، دیشب موفق به شکســت یکی دیگر از مدعیان صعود 
به لیگ برتر شدند و مقابل استقالل خوزستان در شــیراز به پیروزی رسیدند.دو پیروزی متوالی 
آن هم مقابل مس کرمان و استقالل خوزســتان مدعی باعث شد هم کورس رقابت باالی جدول 
برای صعود به لیگ برتر جذاب تر از همیشه شود و هم خود قشقایی بتواند از منطقه قرمز جدول 
فرار کند و حاال با خیالی آســوده تر و فاصله پنج امتیازی با چوکا تالش که در منطقه قرمز جدول 

است، لیگ را ادامه بدهند.
شــاگردان هرمزی به زودی باید در ارومیه به مصاف نود بروند، دوئلی 6 امتیازی که پیروزی در 
آن برای قشــقایی می تواند حکم بقای این تیم در لیگ یک را تقریبا امضا کنــد و موقتا آن ها را 
از جمع فانوس به دســتان لیگ یک هم خارج کند و به میانه های جدول بفرســتد؛ قشقایی با 
 پیروزی اخیر، 30 امتیازی شد و با تفاضل گل کمتر نسبت به رایکا بابل در جایگاه پانزدهم جدول

 قرار دارد.

مستطیل سبز

واکنش مدیرعامل مس 
رفسنجان به شایعات اخیر

طی روزهای اخیر شــایعات عجیبی پیرامون 
تغییر در کادر فنی باشگاه مس رفسنجان منتشر 
شده که همین موضوع واکنش تند مدیرعامل 
این باشــگاه را به دنبال داشــته است.مجید 
زیندینی درباره این موضوع گفت:»متاســفانه 
نتایج اخیر تیم ما باعث سوءاســتفاده عده ای 
از سودجویان شده و بارها اخبار نادرستی درباره 
تیم مس، کادر فنی و حتی شخص بنده منتشر 
شده است. این در حالی است که ما کل فصل را 
در نظر می گیریم؛ نه فقط چند هفته اخیر. با در 
نظر گرفتن نتایج کل فصل، مس به عنوان یک 
تیم تازه لیگ برتری شده اما قابل احترام این 
فصل از مسابقات در مجموع نتایج قابل قبولی 
گرفته و ما از عملکرد مجموعه تیم و  در رأس آن 
محمد ربیعی، رضایت کامل داریم.«زیندینی  
ادامه داد: »بــه عنوان مدیرعامــل تیم مس 
رفسنجان اعالم می کنم که نه تنها محمد ربیعی 
تــا انتهای این فصــل در کنار مــس به کارش 
ادامه می دهد که حتی قــرارداد فصل آینده او 
هم پس از پایان نیم فصل رســمی شده و ما با 
نظرات مستقیم ایشــان در حال برنامه ریزی 
برای حضور بهتر در رقابت هــای فصل آینده و 
ادامه موفقیت آمیز برنامه 3 ساله مان با ایشان 
هستیم.«مدیرعامل مس رفسنجان همچنین 
با اشاره به عملکرد نادرســت برخی مربیان و 
رسانه های منتسب به آنها برای مطرح کردن نام 
شان به عنوان گزینه هدایت سایر تیم ها ادامه 
داد:»بهتر است این دست از مربیان که ظاهرا 
عالقه زیادی به نزدیک شــدن به مس دارند، 
تمرکزشان را روی تیم  خودشان بگذارند تا عالوه 
بر حفظ فضای سالم لیگ برتر، از ورود حواشی 
به تیم خودشان و ســایر تیم ها نیز جلوگیری 
شود.«وی در پایان تاکید کرد:»در حالی که در 
هفته های اخیر حتی شایعاتی درباره استعفای 
شــخص بنده نیز مطرح شــده بود، در اولین 
تمرین تیم پس از بازی مقابل سپاهان حاضر 
شدم تا بگویم هیچ برنامه ای برای جدایی من، 
محمد ربیعی و هیچ کس دیگری از مجموعه 
مس رفسنجان وجود ندارد و با ادامه پرقدرت 
تمرینات و مســابقات در کنار هــم، لیگ را با 

عملکردی قابل دفاع به پایان می رسانیم.«

فوتبال جهان

وز عکس ر

 جدال سرخابی ها 
در تمرین تیم ملی

کمال کامیابی نیــا و کاوه رضایی 
دو بازیکنی هســتند کــه برای 
ماندن در تیم ملــی می جنگند. 
کاوه در فصل تمام شــده لیگ 
بلژیک به اندازه ای که باید خوش 
ندرخشید. کمال اما مثل همیشه 
رونــد خوبــی در پرســپولیس 
داشت. این دو بازیکن امیدوارند 
در لیست نهایی تیم ملی باشند.
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 آغاز عملیات نصب پالک های پستی جدید
 در منطقه 8 اصفهان 

مدیر منطقه هشت شهرداری اصفهان اظهار کرد: امروزه استفاده از اطالعات مکانی و سرویس های 
مکان مبنا در فعالیت های شهری، ارائه خدمات به شــهروندان به طور چشمگیری رو به افزایش 
بوده و بخش عمده ای از فعالیت ها و خدمات شهر، وابسته به وجود و به کارگیری اطالعات مکانی 
و توصیفی پالک های پستی ساختمان ها است.محمد کیهانی افزود: بر همین اساس با همکاری 
معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری منطقه هشت، اداره کل پست استان و با 
نظارت سازمان زیباسازی شهرداری، عملیات برداشــت، به روزرسانی و صحت سنجی پالک های 
شهری، کدهای پســتی و بانک های اطالعاتی مرتبط در منطقه ۸ شهرداری اصفهان آغاز شد.مدیر 
منطقه هشت شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: این پروژه در راستای اجرای پروژه ملی جی نف 
)GNAF( در اصفهان برنامه ریزی شده است.وی ادامه داد: GNAF در حقیقت یک سیستم متمرکز 
نمایش اطالعات موقعیت مکانی افراد شامل شهر و محل سکونت، پالک و شماره واحد مسکونی 
و اطالعات پیرامونی متعددی مانند معابر اطراف، انواع دسترســی ها، تعداد ساکنان ساختمان و 
میزان بهره مندی ساختمان از خدمات شهری مثل آب و برق اســت که با اجرای آن همه مکان ها 
با یک کد یکتا شناخته شده و مردم از سردرگمی درباره آدرس دهی خارج می شوند.کیهانی گفت: 
در این راســتا و با توجه به مطالبات مردم مناطق مختلف از ابتدای سال جاری، عملیات برداشت، 
به روزرسانی و صحت سنجی پالک های شهری و کدهای پستی اصفهان در دستور کار قرار گرفت و در 
ادامه عملیات تهیه و نصب پالک های جدید پستی از منطقه هشت شهرداری آغاز شد.وی با اشاره به 
مزایای استفاده از پالک های جدید که روی ساختمان ها نصب می شود، اظهار کرد: وجود بارکدهای 
پستی )QR code( که حاوی اطالعات کدهای پســتی واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و . . . 

است، قابلیت به روزرسانی دارد.
مدیر منطقه هشت شهرداری اصفهان خاطرنشــان کرد: نبود نیاز به تعویض فیزیکی پالک نصب 
شــده در صورت ایجاد تغییرات در عرصه و اعیان هر ملک، نمایش آدرس پستی صحیح ملک بر 
اساس آخرین وضعیت بانک اطالعاتی مرتبط با اسامی معابر و اطالعات توصیفی اداره پست و قابل 
استفاده بودن پالک های جدید در همه سامانه هایی که به نحوی از طریق موقعیت های مکانی در 
حال سرویس دهی به شهروندان است، از دیگر مزایای نصب پالک های جدید بر روی ساختمان ها 
به شمار می رود.وی ادامه داد: این پروژه در راســتای تحقق مطالبات مردمی در تمامی مناطق ۱۵ 
گانه تعریف شده و امیدواریم تا پایان سال جاری در هفت منطقه و در سال آینده در تمامی مناطق 

۱۵ گانه شهرداری اصفهان به اتمام برسد.

برگزاری جشنواره بهاری عکاسی ناژوان
مدیر طرح ساماندهی ناژوان گفت: سومین دوره جشنواره عکاسی ناژوان این بار در فصل بهار و با 
عنوان طبیعت بهاری ناژوان برگزار می شود.سید رسول هاشمیان اظهار کرد: سومین دوره جشنواره 
عکاسی ناژوان با همکاری کانون عکس انجمن سینمای جوان اســتان اصفهان و دانشگاه هنر و 
مدیریت طرح ساماندهی ناژوان در حال برگزاری اســت.وی تصریح کرد: محور آثار این جشنواره 
پارک جنگلی طبیعت زیبای ناژوان، مراکز گردشگری، قلعه ها و عمارت های تاریخی و جاده های 
سالمت خواهد بود.مدیر طرح ســاماندهی ناژوان افزود: همانند دو جشنواره قبلی هیئت داوران 
به منتخب آثار عالوه بر لوح تقدیر هدایای نقدی اهدا خواهد کــرد.وی با بیان این که عالقه مندان 
به شــرکت در این جشــنواره می توانند آثار خود را تا دهم خرداد ماه از طریق واتســاپ به شماره 
۰۹۱۳۴۲۴۴۹۴۵ ارسال کنند، خاطرنشــان کرد: در دوره تابستان جشــنواره قریب به ۷۰ نفر و در 
دوره پاییز ۱۲۰ نفر در این جشنواره شرکت کردند.هاشــمیان گفت: امکان بازدید نمایشگاه تصاویر 
ناژوان، پس از دریافت همه آثار، به صورت مجازی در دسترس همه شهروندان و گردشگران قرار 

خواهد گرفت.

شهردار اصفهان:

 شهر زیست پذیر با قفل زدن روی شهر محقق نمی شود 

شــهردار اصفهان با اشــاره به اینکه میزان وصول درآمــد در این دوره 
مدیریت شهری ۱۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بوده است، گفت: بودجه 
شهرداری از دو هزار میلیارد تومان به ۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا 
کرده و با این حال برخی سال ها تحقق بودجه در شهرداری اصفهان در 
کشور رتبه نخست را داشــته و از صددرصد باالتر رفته است. قدرت ا... 
نوروزی در شصت و چهارمین نشســت هم اندیشی اصفهان فردا که با 
توسعه گران شهر اصفهان برگزار شــد، اظهار کرد: در این دوره مدیریت 
شهری با انبوه سازان شهر اصفهان چهار نشســت هم اندیشی برگزار 
شد؛ البته ارتباط مدیران با این قشــر به صورت فردی و چهره به چهره 
هم بوده است.وی ادامه داد: برگزاری این جلسات به معنای توجه به 
نقطه نظرات مردمی است و علی رغم هجمه هایی که در فضای مجازی 
علیه مدیریت شــهری صورت گرفت، نگذاشــتیم فضای انتقاد بسته 
شود چراکه اگر به خاطر نقد خارج از انصاف برخی، جلوی این کار را می 
گرفتیم، جریان نقد از ســوی مردم متوقف می شد.شهردار اصفهان با 
اشاره به اینکه با همین تفکر ساعت ها در گفت و گوهای مطبوعاتی به 
سواالت پاسخ می دهیم، گفت: با توجه به اینکه به سابقه، کار و رفتار خود 
اعتماد داشتیم، در کالب هاوس هم شش ساعت پاسخگوی سواالت 

بودیم چراکه اگر قرار باشد حقیقت را بگوییم پاسخگویی ساده است.

اصالح فرآیندها در شهرداری اصفهان به خاطر 
باز بودن درهای گفت و گو است

وی تصریح کرد: دلیل ندارد ما خود را در معــرض قضاوت قرار ندهیم 
و برای همین اعتقاد هم سه سال از سوی سازمان مدیرت صنعتی در 
تعالی سازمانی شــرکت کردیم و برای اولین بار شهرداری را در معرض 

ارزیابی قرار دادیم.
 نوروزی با اشاره به اینکه همه باید احساس کنند نظارت همگانی بر آنها 
ســلطه دارد و نتیجه این کار در کشــورهایی با این نگاه، پیشرفت بوده 
است، اظهار کرد: اگر در شهرداری اصفهان فرآیندها رو به اصالح پیش 

رفته به خاطر انجام همین گفت و گوها بوده است.
وی با اشاره به دســتاوردهای مالی – اقتصادی شــهرداری طی این 
دوره مدیریت شهری به فروش اموال شــهرداری در سال ۹6 اشاره و 
تصریح کرد: این میزان ۳۵۵ میلیارد تومان بود که در سال ۹۹ به ۱۳۸ 
میلیارد تومان کاهش پیدا کرد و اموال فروخته شــده هم برای تهاتر با 
پیمانکارانی است که پروژه های عمرانی در شهر اجرا می کنند. شهردار 
اصفهان بیان کرد: طی این دوره مدیریت شهری دو هزار و ۱۸۰ میلیارد 
تومان از طریق اوراق مشارکت به شهر اصفهان آورده شد و این در حالی 
اســت که کل اوراق مشارکت ســازمان های دولتی ۷۰۰ میلیارد تومان 

بوده است.وی گفت: هر هفته برای پیگیری چنین اموری به تهران سفر 
کردیم که در این چهار سال بیش از ۲۰۰ بار سفر و پیگیری صورت گرفته، 
در اثر این رایزنی ها و مذاکرات با بانک مرکزی، وزرا و ... بود که توفیقات 

مالی و اقتصادی برای اصفهان حاصل شد.
 نوروزی افزود: شــهرداری اصفهان توانست از اوراق مشارکتی که برای 
توسعه حمل و نقل عمومی در نظر گرفته شده بود برای خرید اتوبوس 

های شهری استفاده کند.

انجام یک هزار و 360 توافق برای آزادسازی در شهر 
وی با اشاره به اینکه میزان وصول درآمد در این دوره مدیریت شهری ۱۲ 
هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بوده است، گفت: بودجه شهرداری از دو هزار 
میلیارد تومان به ۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده و با این حال 
برخی سال ها تحقق بودجه در شهرداری اصفهان در کشور رتبه نخست 
را داشته است و از صددرصد باالتر رفته است.شــهردار اصفهان با بیان 
اینکه در این سال ها یک هزار و ۳6۰ توافق برای آزادسازی صورت گرفته 
، گفت: تامین امالک شهرداری به ۳۴۵ مورد معادل چهارصد و ۹ هزار 

مترمربع افزایش یافته است.
 وی تعداد قراردادهای مشارکتی در این دوره را ۷۷ مورد عنوان و تصریح 
کرد: ارزش مالی این قراردادها یک هزار و ۸۳۲ میلیارد تومان است که 
سرمایه گذاری شهرداری 6۹۳ میلیارد تومان و آورده بخش خصوصی 

یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بوده است. 

گستره های ویژه شهر نباید معطل بماند 
شهردار اصفهان از توافق با ارتش و سپاه خبر داد و گفت: محصول این 
توافقات برای دوره بعدی مدیریت شهری است.از باغ فرح آباد سابق تا 
اتوبان اقارب پرست طرح های خوبی اجرا خواهد شد و زندان مرکزی 

جابه جا می شود و زمین آن در اختیار شهرداری قرار می گیرد.
  نوروزی با بیان اینکه ما عالقه نداریم گســتره های ویژه شــهر معطل 
بماند، اظهار کرد: راجع به عرصه ۱۴۰ هکتاری فریادهایی علیه شهرداری 
زده شــد که ریشه در جهل داشــت و باعث شــد روی این کار قفل زده 
شــود. البته آخرین اقدام ما برای توسعه گستره های ویژه شهر زمینی 
۱۷ هکتاری بود که هم اکنون در حال تعیین تکلیف در کمیسیون ماده 

۵ است. 
شهردار اصفهان افزود: مگر می شود طالب ساختار توسعه ای و زیست 
پذیری شهر باشیم اما روی شهر قفل بزنیم؛ بلکه باید در مورد این موارد 

با افراد مرتبط بیشتر گفت و گو کنیم.  

این روزهــا، گفتن و شــنیدن از راه های رســیدن 
بــه موفقیت، مشــتریان زیــادی دارد. کتاب های 
زیــادی درباره موفقیت نوشــته یا ترجمه شــده و 
شاید بســیاری از افراد تجربه شــرکت در حداقل 
یک سمینار موفقیت را داشته باشند.فرهنگسرای 
تخصصی پرسش وابســته به ســازمان فرهنگی 
اجتماعی ورزشــی شــهرداری اصفهان در پاســخ 
به ایــن نیاز مخاطبــان، وبینار »موفقیــت، آرزو یا 
واقعیت« را با حضور دکتــر علیرضا نبی کارآفرین و 
ســخنران حرفه ای موفقیت تدارک دیده بود.نبی 
که کارخانه دار و صاحــب برند تولید مــواد غذایی 
است در مجموعه های تحت مدیریت خود افرادی 
را به کار می گیرد که ســوء پیشینه داشته یا از چنگ 
اعتیاد رهایی پیدا کرده اند یا زن سرپرســت خانوار 
هســتند.وی موفقیت را حاصل فرآینــدی زنده و 
هوشــمند دانســت و گفت: فردی که به موفقیت 
می رسد مســیر موفقیت او تمام نمی شود. تداوم 
موفقیت در گروی این است که مدام مورد بازنگری 
قرار گیرد و فرد موفق بایــد مرتبا خود را تغییر دهد، 
چون زمان متوقف نشــده و عوامل موفقیت نیز در 
طول زمان تغییر می کننــد. بنابراین موفقیت یک 
نقطه نیست بلکه یک مسیر است.وی با بیان اینکه 
موفقیت یک موجود زنده است که هر لحظه نیاز به 
رسیدگی، تالش و تغییر دارد، افزود: اگر یک شخص 
واقعیتی به نام تغییــر را نپذیرد اصــال موفقیت را 

تجربه نمی کند.
این دانش آموخته دکترای اقتصــاد ادامه داد: اگر 
شما فردی هستید که پنجشنبه ها از اینکه می توانید 
صبح  جمعه تــا ظهر بخوابیــد و عصرهای جمعه از 
اینکه فردا شنبه است و باید سر کار بروید ناراحتید، 
اصال نمی توانید موفق شوید چون موفقیت مسیری 

پرتالطم و پرتالش است. افرادی که برای رسیدن به 
موفقیت از ابزار حرکت و تغییر اســتفاده نمی کنند 
خیلی زود فراموش می شــوند چون اثری از خود 
در هستی و حتی خودشان به  جا نگذاشته اند. این 
افراد همیشه خودشــیفته و به نظر خودشان عالی 
بوده اند و هیچ گاه احســاس نکرده انــد که خوب 
نیســتند و نیاز به تغییر دارند.نبی با اشاره به دلیل 
جدایی بیل گیتس از همســرش بیان کرد: اگر در 
مسیر زندگی احساس کردیم رشدمان متوقف شده 
باید در آنچه برای ما تابو است بازنگری کنیم، چون 
رشد مهم اســت نه اتفاقی که برای ما رخ می دهد. 
حتی به نظر مــن انجام وظیفه مهم تــر از موفقیت 
است و همین که در مسیر موفقیت حرکت می کنیم 

موفق شده ایم.
این سخنران حرفه ای موفقیت با بیان اینکه مهم تر از 
موفقیت، چگونه رسیدن به آن است، گفت: فرهنگ 
غرب تعریفــی از موفقیت دارد که نشــأت گرفته از 
فرهنگ رقابت و همان »رســیدن« است و در این 
فرهنگ هر کس کاالی بیشــتری بفروشــد و پول 
بیشتری کسب کند موفق اســت در حالی که باید 
دید این فرد در زندگی خود توانســته حال کسی را 

خوب کند یا نه.
نبــی تصریح کرد: زندگی مســابقه نیســت و باید 
فرهنگ مشارکت را جایگزین فرهنگ رقابت کنیم، 
چون مکتب مشــارکت افراد را کنــار یکدیگر جمع 
می کند و اگر با هم به موفقیت برســیم لذت بخش 

است.
وی با تاکید بر لزوم تغییر در نگاه افراد اظهار داشت: 
اگر این تغییــر اتفاق بیفتد فرد موفق اســت و اگر 
در مسیر قرار بگیرد، چه برســد و چه نرسد و چه به 
دست آورد و چه از دست بدهد، موفق است، چون 

تمام اینها برای این است که فرد ورزیده شود. من 
خود را فردی موفق می دانم چون خادم هزار و ۵۷ 
آدمی هستم که جز خدا کسی را ندارند. برخی از این 
افراد در طــرح جایگزینی اشــتغال به جای حبس 
در کارخانه های تحت مدیریت من مشــغول به کار 

شده اند و از این بابت خود را فرد موفقی می دانم.
ایــن دانش آموخته دکتــرای اقتصاد با اشــاره به 
وضعیت زندانیــان مالی افــزود: زندانیانی که آزاد 
می شوند نیاز به پول رهن منزل و شغل دارند وگرنه 
آزاد کردن آنها فایده ای ندارد و دوباره به ســمت بزه 

می روند.
نبی با بیان اینکه به افرادی کــه می توانند کار کنند 
نباید بســته معیشــتی داد، گفت: نباید جو زده و 
رسانه زده شویم. کســی که شغلش از کرونا آسیب 
دیده مشکلش با بسته معیشتی حل نمی شود بلکه 
باید در زمینه های دیگر مانند اجاره و مالیات و غیره 

به او کمک کرد.
وی با انتقاد از ارائه بسته های موفقیت با هزینه های 
گزاف در فضای مجازی تصریح کرد: بسیاری از این 
افراد چیزهایی که خودشان می گویند را قبول ندارند 
اما متاسفانه برخی بدون دقت آشغال های ذهنی 
این افراد را به نام ســی دی، کتاب و بسته موفقیت 

خریداری می کنند.

موفقیت، کمک به درماندگان است
این سخنران حرفه ای موفقیت ادامه داد: موفقیت 
یعنی توفیق بندگی خداوند، نه رد شدن و جلو زدن از 
بقیه. موفقیت یعنی فکر کنیم چطور می توانیم دردی 
را از دوش درماندگان، زندانیان آزادشده و افرادی که 
جامعه آنها را طرد کرده برداریم. پکیج موفقیت ما در 
کف خیابان اســت. با انتظار مشکلی حل نمی شود 
پس باید برای رفع مشکالت درماندگان حرکت کرد.
نبی با بیان اینکه روستایی در کشور وجود ندارد که 
استعدادی در آن وجود نداشــته باشد، اضافه کرد: 
افرادی در ایــران زندگی می کنند کــه اقتصاد یک 
روستا را متحول کرده اند و در حالی که نیمی از اهالی 
آن روستا تحت پوشش کمیته امداد بوده اند االن از 
گردشــگری، بوم گردی و فروش غذاهای محلی و 

صنایع دستی درآمد کسب می کنند.
وی  با بیان اینکه باید به حــوادث زندگی خود نگاه 
زیبا داشته باشیم، گفت: روزی هم می رسد که باید 
این دنیا را ترک کنیم پس باید درست زندگی کنیم، 
دل آدم ها را نشــکنیم، ادب و مهربانی خرج کنیم، 
فروتن باشــیم، روزی حالل کسب کنیم، به محیط 
زیست احترام بگذاریم و به حیوانات مهربانی کنیم.

موفقیت با تغییر نکردن بیگانه است
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند خبر داد:

 درخشش ایده تبدیل پسماند تر به اتانول، کمپوست
 و بیوگاز

مدیرعامل ســازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان از برگزاری مراســم اختتامیه نخستین 
رویداد دانش آموزی رد پا، پس از یک دوره ۵ ماهه آموزش، مشاوره و منتورینگ خبر داد.

رحیم محمــدی اظهــار کــرد: رویداد 
دانش آموزش ردپا که حاصل مشارکت 
هنرســتان دخترانــه نوایی، ســازمان 
مدیریت پسماند شــهرداری اصفهان، 
هنرســتان ابــوذر، اداره کل آموزش و 
پرورش استان اصفهان، اداره فرهنگی 
ســازمان فرهنگی اجتماعی ورزشــی 
شهرداری اصفهان، اداره شهر دوستدار 
کودک و دیگر ســازمان های شهرداری 
اصفهان اســت، در قالب یــک برنامه 
نوآورانه فرصت بروز استعدادهای نوجوانان را فراهم کرده تا بتوانند در بستری علمی و تخصصی 

مسائل شهر را ببینند و برای آن راهکارهایی جدید بر مبنای نوآوری و کارآفرینی ارائه کنند.
وی با اشاره به مشــارکت و همراهی گسترده ســازمان مدیریت پسماند شــهرداری اصفهان در 
برگزاری این رویداد ادامه داد: از زمان شــروع این رویداد ســازمان مدیریت پسماند شهرداری 
اصفهان با پشتکار دوشادوش سایر نهادها در برگزاری رویداد، آموزش و مشاوره همکاری داشته  
که نتیجه آن راهیابی چندین ایده درخشــان در زمینه مدیریت پســماند به مرحله داوری نهایی 

بوده است. 
مدیر عامل سازمان مدیریت پســماند شهرداری اصفهان با اشــاره به اینکه این رویداد در مقطع 
هنرستان، میان ۳ مدرســه و در چند محور اصلی برگزار شــد، توضیح داد: این رویداد در پویش 
هایی شامل اقتصاد خانواده، آموزش هزاره سوم، پســماند و محیط زیست، زنان و توسعه، شهر 
و شهروندی و فضای مجازی برگزار شــد و تیم ها پس از ارائه ایده های خود در مراحل ابتدایی و 
همراهی منتورها و مشــاوران، ایده ها را تصحیح و تکمیل کردند و در نهایت به مراســم اختتامیه 

راه یافتند.
وی با ابراز خرسندی از انتخاب یکی از ایده های ارزشمند پویش پسماند و محیط زیست به عنوان 
رتبه برتر رویداد، افزود: هدف ما از مشارکت در برگزاری این رویداد، جلب مشارکت نوجوانان برای 
حل مسائل شــهر و دیدن راه حل ها از دریچه ذهن آن ها بوده و در این مسیر تنها با ریل گذاری و 
تسهیل گری بجای آموزش مستقیم امکان رشــد فکر و ارتقای ایده ها را فراهم کرده ایم تا از این 
طریق بتوانیم ضمن آموزش و فرهنگ سازی برای نسل نوجوان، ایده های ارزشمند آن ها را برای 

توسعه شهری به کار بگیریم.
محمدی تاکید کرد: سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان در حوزه آموزش و فرهنگ سازی، 
همواره پیشگام بوده و با رویکردی آینده نگر، ضمن تهیه و عرضه محصوالت تخصصی آموزشی در 
زمینه برگزاری برنامه ها و رویدادها و اجرای برنامه های آموزشی مبتنی بر نیاز و مسئله به منظور 

توانمندسازی گروه های مختلف اجتماعی به طور پیوسته فعالیت می کند.
وی در خصوص مشــارکت و حمایت از رویدادهای مرتبط با مدیریت پسماند با هدف آموزش و 
فرهنگ ســازی اضافه کرد: عالوه بر رویداد دانش آموزی رد پا، می توان به حمایت و مشــارکت 
سازمان مدیریت پســماند در رویدادهایی چون ایده کاپ نهم با موضوع پسماند که توسط اداره 
خالقیت شهروندی شهرداری اصفهان برگزار شد و همپنین رویداد ایده شو که محصول همکاری 
با دانشگاه صنعتی اصفهان است، اشاره کرد که همگی در راستای افزایش آگاهی، ارتقای نگرش و 
اصالح رفتار گروه های مختلف شهروندان علی الخصوص کودکان و نوجوانان صورت گرفته است. 

با مسئولان

خبر ویژهخبر

استانداردسازی مجموعه 
تفریحی شهر رویاها

مدیــر عامل شــرکت توســعه مجتمع های 
سیاحتی، فرهنگی و ورزشی سپاهان وابسته 
به شهرداری اصفهان از استانداردسازی شهر 
رویاها خبر داد و گفت: طی  چهار ســال اخیر 
اصلی ترین دغدغه ما ایجــاد محیطی ایمن 
و ســالم برای حضور گردشــگران اســت تا 
بتوانند با خیالــی راحت اوقات فراغت خوبی 
در مجموعه هــای تفریحی تحــت مدیریت 
شــرکت طی کنند.علی معینی اظهــار کرد: 
مجموعه تفریحی شهر رویاها به عنوان بزرگ 
ترین شــهر بازی ایران، طبق شــاخصه های 
اداره کل اســتاندارد ایران، هر سال گواهینامه 
رعایت اســتاندارد را دریافــت می کرد که در 
سال جاری با هدف ایمن سازی ۱۰۰ درصدی 
مجموعه، پروســه ایمن ســازی را آغاز کرده 
و به ســرانجام رســاندیم.وی افــزود: طبق 
دســتورالعمل اداره اســتاندارد ایران تمامی 
پارک ها و شهربازی های کشور، ملزم به رعایت 
پارامترهای معین شــده برای آن ها هستند 
از این رو در مجموعه تفریحی شــهر رویاها با 
وجود ۵۴ دستگاه شــامل ۱۰ دستگاه روباز، 
توانستیم مجوز رســمی این اداره را دریافت 
کنیم.مدیر عامل شرکت توسعه مجتمع های 
سیاحتی، فرهنگی و ورزشی سپاهان وابسته 
به شهرداری اصفهان تصریح کرد: از اقدامات 
صورت گرفته در راه کسب این مجوز، پیگیری 
رفع موارد غیر انطبــاق جهت اخذ گواهی های 
استاندارد، تشکیل کمیته راهبردی استاندارد، 
طراحی محاسبات مربوط به سازه دستگاه ها، 
دریافت تایید اســتحکام بناهای مجموعه، 
ایجاد سیســتم صاعقه گیر، اتصــال ارت به 
تجهیزات و سیســتم های الکتریکال، انجام 
فرآیند تســت NDT دســتگاه ها، تســت و 
آماده ســازی سیســتم های اعالم و اطفای 
حریق، تعمیرات اساســی و برطــرف کردن 
ده ها موارد غیرایمن مــورد نظر این اداره بود. 
شــهربازی شــهر رویاها در عملکــرد فنی و 
تجهیزات، یکی از معدود شهربازی های کشور 
با نشان استاندارد اســت که تمامی الزامات 
مطابق با دستورالعمل های ایمن سازی در آن 

صورت گرفته است.
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 این کره خاکی که روی آن زندگــی می کنیم پر از اتفاقات 
عجیب و شگفت انگیز است که با دیدن آن ها به قدرت مادر 
طبیعت پی خواهیم برد. بعضی از ایــن پدیده ها عالوه بر 
عجیب بودن بسیار زیبا نیز هستند. با ما همراه باشید تا از 

این عجایب طبیعی روی زمین بیشتر بدانید.
چشم صحرا: چشم صحرا که به ساختار ریچات نیز معروف 
است با قطر 40 کیلومتر شباهت زیادی به شکل چشم دارد. 
در ابتدا دانشمندان تشــخیص دادند که این ساختار در اثر 
برخورد شهاب ایجاد شده است. اما بعد ها زمین شناسان 
تشــخیص دادند که این پدیده یک گنبد زمین شناســی 
متقارن است که زمان تقســیم ابرقاره پانگه آ، فشار زمین 

باعث ایجاد آن شده است.
شکاف ســیاه در White Rim Trail: شــکاف سیاه یک 
شــکاف طبیعی در پارک ملی Canyonlands است. به 
گفته برخی این شکاف توســط معدن چی ها برای این که 
به قســمت های عمیق تری در این منطقه دسترسی پیدا 
کنند ایجاد شده و در سال 1۹50 توسط معدن چیان اورانیوم 
وسیع تر شده است. این شــکاف یک پدیده طبیعی است 

که توریست های زیادی را به سمت خود جذب می کند.
ساحل درخشان بیولومینســنت: این ساحل درخشان در 

هنگ کنگ شــب ها نور بسیار زیبا و چشــمگیری از خود 
منتشــر می کند. همانطور که می گویند ایــن پدیده در اثر 
آلودگی کشــاورزی ایجاد شــده اســت و می تواند برای 
ماهی ها و موجودات دریایی بسیار مضر و خطرناک باشد. 
درســت اســت که ظاهر زیبایی دارد، اما به همــان اندازه 

خطرناک نیز هست.
کوهســتان رنگین کمانی چین: شــاید یکی از دالیلی که 
انســان را به نقاشــی عالقه مند کرده همین کوهســتان 
زیبای رنگین کمانی چین باشد که در پارک زمین شناسی 
Zhangye Danxia واقع شــده اســت. این مکان جزو 
میراث یونســکو اعالم شــده و رنگ هــای آن در اثر مواد 

معدنی و اکسید آهن به وجود آمده است.
جنگل کج: در نگاه اول به نظر می رســد این تصویر از کتاب 
هری پاتر گرفته شــده، امــا این درخت هــا کامال طبیعی 
هستند که در ســال 1۹30 کاشته شــده اند. تمام درختان 
این جنگل به سمت زمین خمیده هستند و هنوز هم کسی 

نتوانسته علت آن را کشف کند.
آبشار خون: به نظر می رســد قطب جنوب مرکز پدیده های 
عجیب و غریب باشد. آبشــار خون که در سال 1۹11 توسط 
زمین شناسی به نام گریفیت تیلور کشف شده است رنگ 

خود را از اکســید آهن آب های شــور می گیرد. همه ما از 
دوران مدرسه با این فرآیند آشنا شــده ایم که آهن در اثر 

تماس با اکسیژن قرمز رنگ می شود.
آتشفشان ایجن: یکی دیگــر از عجایب طبیعت شعله های 
آبی رنگ آتشفشــان ایجن در اندونزی اســت. رنگ آبی 
شعله های این آتشفشــان نتیجه گاز های سولفوری است 
که در دمای باالتر از 360 درجه سانتیگراد می سوزند. زمانی 
که این گاز ها با اکسیژن در تماس قرار می گیرند رنگ آن ها 

به آبی تبدیل می شود.
سنگ های زنده: این سنگ ها که در شیلی یافت می شوند 
بســیار عجیب، اما خوشمزه هستند. شــاید کمی عجیب 
باشد که انسان ها سنگ بخورند، اما این موجودات سنگ 
نیستند بلکه موجوداتی دریایی هســتند که گوشت قرمز 
 رنگــی دارند که با پوســت ضخیم ســنگ ماننــد از خود 

حفاظت می کنند. 
آبشار زیردریایی: این پدیده جالب قانون فیزیک را به نوعی 
زیر پا گذاشته است. چگونه ممکن است در زیر دریا آبشار 
وجود داشته باشد؟ اما واقعیت این است که هیچ آبشاری 
در این مکان وجود ندارد بلکه ساختار شن هاست که این 

خطای دید را ایجاد می کند.

آشپزی

پنکیک پنیر
مواد الزم:  بیکن 200 گرم، کره پاستوریزه 50 گرم، دانه ذرت نصف پیمانه، 

فلفل هالوپینو )خرد شده( یک عدد،موسیر تازه و خرد شده دو عدد،نمک و فلفل 
به مقدار الزم، آرد دو پیمانه،بیکینگ پودر دو قاشق چای خوری، بیکینگ سودا یک چهارم 

قاشق چای خوری، عسل طبیعی یک قاشق غذاخوری،تخم مرغ دو عدد، شیر پر چرب یک 
و نیم پیمانه،روغن زیتون دو قاشق غذاخوری، پنیر چدار یک پیمانه،آب یک قاشق غذاخوری

طرز تهیه: یک ماهیتابه را روی شعله متوسط گاز قرار دهید و یک قاشق غذاخوری کره پاستوریزه 
به آن اضافه کنید. سپس بیکن های خرد شده را با یک قاشق غذاخوری آب به تابه اضافه کنید.اجازه 

دهید تا بیکن هاخوب تفت داده شوند. سپس ذرت، فلفل هالوپینو و موسیر خرد شده را نیز به بیکن ها 
اضافه کنید. نمک و فلفل را نیز به مقدار دلخواه به این مخلوط اضافه کنید.حاال نوبت به تهیه مایه 
پنکیک است. آرد، نمک، بیکینگ پودر و بیکینگ سودا را با هم مخلوط کرده و یک بار الک کنید تا 

بافت پنکیک هایتان نرم تر شود. سپس پودر سفید پنکیک را داخل یک کاسه بریزید و به آن 
تخم مرغ، عسل، شیر و دو قاشق غذاخوری روغن اضافه کنید و آرام آرام هم بزنید تا کامال 

با هم مخلوط شوند. تکه های پنیر چدار را نیز به مایه پنکیک خود اضافه کنید.
کمی روغن کف ماهیتابه نچسب اسپری کنید و یک مالقه از مایه پنکیک 

را داخل تابه بریزید و روی آن را با سبزیجات و بیکن بپوشانید. 
پس از یک دقیقه پنکیک را برگردانید تا طرف 

دیگرش نیز پخته شود. 

عجیب ترین پدیده های کره زمین

 مرضیه برومند ساخت
  »مجتمع کلیله و دمنه« را آغاز کرد

 بهترین تدوین جشنواره برزیلی
  به  ایرانی ها رسید

مرضیه برومند»مجتمع مسکونی کلیله و دمنه« را به تهیه کنندگی سید 
مصطفی احمدی می سازد.کارگردان مجموعه های خاطره انگیزی 
چون  »مدرسه موش ها«، »قصه های تا به تا« و  »خونه مادر بزرگه« 
تولید سریال تازه عروسکیش با عنوان »مجتمع مسکونی کلیله و 
دمنه« را آغاز کرد. این سریال با سرمایه گذاری فیلم نت ساخته و به صورت 
اختصاصی از این سامانه پخش می شود. 

فیلم سینمایی »ُنه« به کارگردانی شاهین رشیدی و تهیه کنندگی شاهین 
رشیدی و شاهین باباپور که دربیست و دومین حضور جهانی خود به یک 
جشنواره  برزیلی رفته بود، عنوان بهترین تدوینگر برای شاهین رشیدی 
را ازآن خود کرد.در خالصه داستان فیلم »نه« آمده است: » یادمه یکی 
می گفت با هر پلکی که میزنی یه نفر یه جای دنیا میمیره. یعنی من ... اگه 
تند تند پلک بزنم، آدمای بیشتری میمیرن ؟«

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

معاون توسعه شرکت فوالد مبارکه گفت: انتقال آب از خلیج فارس با مشارکت 
شــرکت های بزرگ و صنعتی اســتان اصفهان همچون شــرکت فوالد مبارکه 
آغاز شده و امید می رود با اجرای این پروژه، برداشت آب از زاینده رود به صفر 
برســد.احمد ســعیدبخش افزود: یکی از الزامات مهم برای استان اصفهان 
به عنوان یک استان صنعتی و دارای پتانسیل باال در این حوزه، تامین آب است؛ 
چراکه متاسفانه کاهش نزوالت جوی طی ســال های اخیر، همچنین توسعه 
برداشت های بی رویه از منابع آبی و کاهش ســطح آب های زیرزمینی، سبب 
شده تا در تامین آب دچار مشکل شویم که باید تدبیری برای آن اندیشید.وی 
ادامه داد: در این شرایط نمی توان دست روی دســت گذاشت و منتظر ماند و 
دید که چه اتفاقی خواهد افتاد، زیرا وضعیــت در خصوص تامین آب،هر روز 

وخیم تر و بحرانی تر خواهد شد.
وی گفت: با در نظر گرفتن صنایع مختلف در اصفهان و پتانســیل موجود و از 
سوی دیگر عدم امکان تامین آب در داخل استان اصفهان، نگاهی فرااستانی 
به این امر نیاز بود و باید اقدام اساســی انجام می گرفــت که این مهم چیزی 
جز انتقــال آب خلیج فارس به اســتان اصفهان نبود.به گفته معاون توســعه 
شرکت فوالد مبارکه، متاسفانه با عملکردهایی که استان های هم جوار اصفهان 
)چهارمحال و بختیاری و خوزســتان( در ســال های اخیر داشتند، رویه قبلی 
ورود آب به زاینده رود به هم خورد و جلوی ورود آب به اســتان اصفهان گرفته 
شــد تا درنهایت این بحران کم آبی در اصفهان به وجود آمــد. البته همان گونه 
 که اشــاره کردم، کم شــدن میزان بارش ها نیز مزید بر علــت و بحران کم آبی 

استان شد.

پنج  گزینه برای انتقال آب از خلیج فارس
سعیدبخش ادامه داد: پروژه ای که در سطح ملی برای استان ها و صنایع شرق 
کشور در نظر گرفته شــد، پروژه انتقال آب از خلیج فارس و شیرین کردن آب 
توسط آب شیرین کن ها و در نهایت بازگشت شــورابه به دریا بود که فاز اول آن 
اجرایی شد و آب خلیج فارس به استان یزد )چادرملو( و استان کرمان )گل گهر 
سیرجان و مس سرچشمه( رسید.معاون توسعه شرکت فوالد مبارکه در ادامه 
ســخنانش از وجود 5 گزینه برای انتقال آب از خلیج فارس به استان اصفهان 
خبر داد و اظهار کرد: در نهایت یکی از ایــن 5 گزینه به عنوان گزینه برتر انتخاب 
شد؛ به این شــکل که ما نیز از همان کریدوری که آب را به استان های جنوب 
شرقی و شرق کشور )یزد و کرمان( می رساند استفاده کنیم و البته در یک جایی 
از مسیر، راه جدا شود و آب به اصفهان برسد.سعیدبخش، میزان برداشت آب 
یا همان تامین آب برای استان اصفهان را 200 میلیون مترمکعب در سال اعالم 
کرد و گفت: این عدد طبق برآورد انجام شــده و مطالعــات صورت گرفته برای 

صنایع استان اصفهان به دست آمده است.

تشکیل شرکت تامین آب اصفهان با مشارکت باالی فوالد مبارکه
وی افزود: به همین منظور شــرکتی به نام تامین آب استان اصفهان تشکیل 
شد. شــرکت فوالد مبارکه، شــرکت ذوب آهن اصفهان، پاالیشــگاه اصفهان، 
اتاق بازرگانــی اصفهان، شــهرداری اصفهــان و برخی دیگر از شــرکت های 
فعال در اصفهــان ازجمله نیــروگاه در ایجاد این شــرکت مشــارکت کردند. 

البته در این مشــارکت، شرکت فوالد مبارکه دو برابر ســایرین سرمایه گذاری 
 کرده اســت؛ درواقع شــرکت فوالد مبارکه 2۹ درصد ســهام این شرکت را در 

اختیار دارد.
به گفته وی، هزینــه اجرایی این پروژه حدود 36 هــزار میلیارد تومان خواهد 
بود که امیدواریم این پروژه ظرف مدت 5 ســال به بهره برداری برسد. میزان 
اشتغال زایی این پروژه برای زمان اجرا و طول بهره برداری در 5 سال حدود 14 
هزار نفر تخمین زده شده است.سعیدبخش افزود: با اجرایی شدن این پروژه 
و در کنار آن انتقال آب از تونل ســوم کوهرنگ )این دو پــروژه مکمل یکدیگر 
هستند( مشــکالت کم آبی اســتان تا حدود زیادی رفع خواهد شد، زیرا آب 
خلیج فارس به مصرف صنایع خواهد رســید.همچنین با انجام پروژه انتقال 
آب از تونل ســوم کوهرنگ به زاینده رود به صورت دائمی نیاز صنایع کشاورزی 
 و اســتان به آب تامین خواهد شــد.وی اضافه کرد: با اجرای پــروژه انتقال
  آب خلیج فارس بــه اصفهان، برداشــت صنایــع از زاینــده رود تقریبا صفر

 خواهد شد.

هزینه 500 میلیارد تومانی برای انتقال آب از تونل سوم کوهرنگ
معاون توســعه شــرکت فوالد مبارکه افزود: پروژه انتقال آب از تونل ســوم 

کوهرنگ در حــال انجام اســت و دائما رصد می شــود. همچنیــن تاکنون 
هزینه ای در حدود 270 میلیارد تومان از 500 میلیارد تومان برای تونل ســوم 
کوهرنگ پرداخت شــده و امیدواریم این پروژه هرچه زودتر وارد مدار شود و 

به بهره برداری برسد.
ســعیدبخش ادامه داد: از ســوی دیگر پروژه انتقــال آب از خلیج فارس به 
استان اصفهان نیز شــروع شــده و با پیگیری و حمایتی که از سوی مقامات 
اســتانی می شــود، امیدواریم زودتر وارد فاز عملیاتی شــود تا بتوانیم طبق 
برنامه زمان بندی که برای آن پیش بینی شــده، انتقال آب انجام شود.به گفته 
وی، شرکت فوالد مبارکه از ســال های گذشته در این اندیشــه بود که میزان 

برداشت های آب از زاینده رود را کاهش دهد. 
 بر این اســاس نیز پروســه اســتفاده آب در داخل کارخانه و بهینه ســازی را 
 در پیش گرفت. همچنین تصمیم گرفته شــد تا بازچرخانی آب افزایش یابد
  و در کنار آن از پساب های شهری استفاده کند.  بنابراین سرمایه گذاری هایی

  در شهرســتان های اطــراف انجــام داد و طــی قراردادهایی که با شــرکت 
آبفای اصفهان به امضا رســاند، هزینه هایی برای تشکیل شبکه های فاضالب 
 شــهری و احداث شــبکه های فاضــالب شــهری شهرســتان های اطراف 
پرداخت کرد؛ از طرف دیگــر ایجاد خطوط لوله تصفیه خانــه برای انتقال این 

پساب ها به شرکت فوالد مبارکه انجام شــد.وی افزود: لوله کشی برای انتقال 
پساب به فوالد مبارکه انجام گرفت و از یک سال پیش این پروژه به بهره برداری 
رسیده است. در واقع بسیاری از پساب های شهری به فوالد مبارکه انتقال پیدا 

کرده است.

استفاده از پساب های شهری
ســعیدبخش با اشــاره به اینکه 3 تصفیه خانه در داخل فوالد مبارکه احداث 
شده اســت در ادامه افزود: با اســتفاده از این تصفیه خانه ها، پساب ها به آب 
قابل استفاده برای صنعت تبدیل خواهند شد؛ این پروژه در حال تکمیل است 
 UF و به زودی تصفیه خانه شماره 3 نیز که بســیار پیشرفته است و از سیستم

استفاده می کند، وارد مدار بهره برداری خواهد شد.
معاون توســعه شــرکت فوالد مبارکه ابراز امیدواری کرد که با به ثمر رســیدن 
مجموع این پروژه ها، شــرکت فوالد مبارکه از نظر تامین آب دغدغه نداشــته 
باشــد.وی افزود:  اکنون فوالد مبارکــه از لحاظ مصرف بهینــه آب در صنایع 
فوالدی جهان یک بنچ مارک اســت و مقام اول را دارد، زیــرا حداقل مصرف 
آب موردنیاز برای تولید در فوالد مبارکه اســتفاده می شــود. ایــن امر تداوم 
خواهد داشت و سعی ما بر این اســت تا مطالعات و کوشش ها برای استفاده 
 کمتر آب برای چرخــه تولید فــوالد را جلو ببریــم و روزبــه روز نتایج بهتری

 حاصل کنیم.
به گفته وی، هدف مجموعه اقدامات یادشــده جلوگیری از آسیب رسیدن به 
محیط زیست و به حداقل رســاندن میزان برداشت آب شرکت فوالد مبارکه از 
زاینده رود اســت. امید می رود با به ثمر رسیدن پروژه های یادشده برداشت از 
زاینده رود به صفر برسد که البته دور از ذهن نیست و اتفاق خواهد افتاد. درواقع 

پروژه انتقال آب از خلیج فارس این امر را محقق خواهد کرد.

طرح توسعه ای جدید برای فوالد مبارکه تعریف نشده است
سعیدبخش افزود: در شرکت فوالد مبارکه و فوالد سبا طرح توسعه ای جدیدی 
در دست اقدام نیست و دلیل آن دغدغه ای است که برای کمبود آب و مسائل 
زیست محیطی وجود دارد و جزو استراتژی های شــرکت فوالد مبارکه است؛ 
درواقع تمام تالش شــرکت فوالد مبارکه بر این اســت که از رسیدن آسیب به 

محیط زیست و یا منابع آبی کشور خودداری کند تا مردم دچار بحران نشوند.
وی ادامــه داد: اگر واحــدی جدید در حــال احداث اســت، در جهت تکمیل 

پروژه های قبلی است.
 برای مثال ماشین ریخته گری 5 راه اندازی شد تا با راه اندازی واحد نورد گرم 
2 و در ادامه پروژه واحد شهید خرازی بتوانیم محصوالت جدید تولید کنیم. به 
این شکل که اسلب تولیدی ماشــین 5 ریخته گری به واحد نورد گرم 2 رفته و 

ورق هایی تولید شود که مورد استفاده صنایع نفت، کشتی سازی و ... است. 
چراکه در شــرایط فعلی ورق موردنیاز این صنایع از خارج کشــور وارد شده و 
ارزبری به همــراه دارد. بنابراین با احداث نورد گرم 2 هم شــاهد جلوگیری از 
خروج ارز خواهیم بــود و هم اینکــه می توانیم نیاز صنایــع داخلی را برطرف 
کنیم، ضمن اینکه از خام فروشی تختال ماشین 5 ریخته گری نیز جلوگیری 

خواهد شد.

بی نیازی صنایع از آب زاینده رود با انتقال آب از خلیج فارس به اصفهان
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