
  به گفته مدیر کل مدیریت بحران استانداری، وزیر بهداشت در سفر به اصفهان برای تامین اعتبار
 مقابله با سالک متعهد شد؛

مداوای زخم قدیمی و تکراری
5

 تحمیل گرانی به بازار میوه اصفهان
  رییس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان می گوید اگر نرخ پایینی برای میوه های 

تابستان در میدان میوه و تره بار تعیین کنیم، هیچ باری وارد اصفهان نمی شود؛

3

هر
: م

س
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 معاون امور توانبخشی اداره کل
 بهزیستی استان:

ایجاد ١٠ خانه اقامتی 
در دستور کار بهزیستی 

اصفهان قرار دارد

آخرین جزئیات پروژه مرکز 
همایش های بین المللی اصفهان ؛
پیشرفت 93 درصدی

قرار گرفتن دانشگاه 
شهرکرد در جمع 

دانشگاه های برتر آسیا

5

4

7 5

معاون محیط زیست انسانی سازمان 
حفاظت محیط زیست کشور:

مسائل زیست محیطی 
اصفهان پیچیده است

3

 نماینده مردم اصفهان در مجلس 
خبر داد:

 آب بندها؛ مهم ترین
 علت خشکی زاینده رود

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

ضرر 
ذوب آهن 
از کم آبی و 
8قطعی برق

نقش موثر 
 سمن ها 
در ترویج 

مدیریت مصرف 
بهینه آب 
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آگهی مناقصه 

محمد مغزی نجف آبادی- شهردار نجف  آباد  م الف:1145484

شهرداری نجف آباد در نظر دارد به استناد ابالغ اعتبار شماره 14مورخ 1399/12/27 و ابالغ اعتبار شماره 2 مورخ 1400/01/23 سازمان 
شهرداریها و دهیاریهای کشور، نسبت به تامین و خرید لوازم، قطعات و تجهیزات مورد نیاز برای نوسازی و بازسازی وسایل ناوگان 

حمل و نقل عمومی شهرداری نجف آباد و با مجموع برآورد اولیه به  مبلغ 39/284/483/000 ریال بدون تعدیل و ما به التفاوت 

قیمت،  حسب مدارک موجود در مدارک مناقصه، از محل اعتبار ابالغی تملک دارایی های سرمایه ای سال 1399 و بر اساس جدول 

پیشنهاد بهاء از طریق فروشندگان واجد شرایط اقدام نماید.

شرایط شرکت در مناقصه: شرکت کنندگان باید دارای شخصیت حقوقی مستقل یا حقیقی و رزمه کاری مرتبط با این موضوع باشند.
مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: از واجدین شرایط دعوت می شود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه با همراه 

داشتن مدارک و رزمه، تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1400/04/02 به امور قراردادهای شهرداری نجف آباد مراجعه نمایند.

شــرکت کنندگان باید مبلغ 2/000/000/000 ریال بابت ضمانت شــرکت در مناقصه را طی فیش واریزی به حساب سپرده شماره 

0104544150002 شهرداری نجف آباد و یا معادل آنرا ضمانتنامه معتبر بانکی ارائه نمایند. برندگان اول، دوم و سوم مناقصه هرگاه 

حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد. 

سایر اطالعات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است و شهرداری نجف آباد در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار 

می باشد.

نوبت اول
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امارات رسما ماه عسل با قطر را اعالم کرد
مشاور رییس امارات در امور دیپلماتیک گفت که کشورش صفحه اختالفات با قطر را بسته است.

به نقل از خبرگزاری رسمی امارات )وام(، انور قرقاش، مشاور رییس امارات در امور دیپلماتیک گفت: 
در سالگرد بحران قطر با چهار کشور تحریم کننده، امارات به گذشته نمی نگرد.

وی افزود: این صفحه بسته شــده اســت و با خوش بینی و اعتماد، نگاه به آینده دارد و صفحات 
جدیدی به اهداف توسعه محور خود و آرمان هایش برای شکوفایی ملت خود می افزاید.

عربســتان، مصر، امارات و بحرین پیشــتر قطــر را به بهانه حمایــت از »تروریســم« محاصره 
کردند که ایــن به توقــف روابــط عربســتان و متحدانــش انجامیــد؛ اما پــس از تالش های 
 کویت در جریــان نشســت العال در عربســتان، آشــتی در شــورای همــکاری خلیــج فارس

 برقرار شد.

»پوتین« قانون خروج از پیمان آسمان های باز را امضا کرد
پس از اعالم مخالفت آمریکا با بازگشــت به پیمان آســمان های باز، رییس جمهور روسیه قانون 

خروج از این پیمان را امضا کرد.
 به نقل از خبرگزاری ریانووستی، والدیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه، قانونی را برای خروج از پیمان 

کنترل تسلیحاتی موسوم به »آسمان های باز« با آمریکا به امضا رساند.
پیش تر وزارت خارجه روسیه در بیانیه ای اعالم کرده بود پیام آمریکا مبنی بر عدم بازگشت واشنگتن 
به پیمان آسمان های باز را دریافت کرده است. به گفته مقامات آمریکایی، وندی شرمن، معاون وزیر 

خارجه این کشور، این تصمیم را به اطالع مقام های روسیه رسانده است.
خروج آمریکا از پیمان آسمان های باز در دوره دونالد ترامپ، رییس جمهور سابق این کشور، صورت 
گرفت. دولت کنونی آمریکا هم به ریاســت »جو بایــدن« مخالفت خود با بازگشــت به معاهده 

آسمان های باز را اعالم کرد.

فرار منتقدسرشناس »پوتین« به اوکراین 
دیمیتری گودکوف، یکی از چهره های اپوزیسیون روســیه و از منتقدان پوتین به اوکراین گریخته 
است. او گفته  کاخ کرملین در تالش برای منع او از شــرکت در انتخابات پارلمانی در سپتامبر سال 

جاری میالدی است.
دیمیتری گودکوف، از مخالفان و منتقدان سرشــناس والدیمیر پوتین، رییس جمهوری روســیه 
محسوب می شود. این سیاستمدار ۴۱ ساله که پیش تر نماینده پارلمان روسیه بوده، حال از ترس 
فشار و بازداشت به اوکراین گریخته است. او خبر رفتن خود به اوکراین را با انتشار پیامی در شبکه 
تلگرام اعالم کرد. گودکوف گفته اســت، کاخ کرملین در تالش برای منع او از شــرکت در انتخابات 

پارلمانی در پاییز سال جاری میالدی است.
ظاهرا به این سیاســتمدار جناح اپوزیسیون هشدار داده شــده که خطر بازداشت و محکومیت به 

زندان او را تهدید می کند.
 

افسر ارشد دستگاه اطالعاتی عراق ترور شد
منابع خبری عراقی از کشته شدن یک سرهنگ عراقی شاغل در دستگاه اطالعاتی این کشور خبر 
دادند. دو فرد مسلح با موتورســیکلت در منطقه البلدیات شرق بغداد به سوی این افسر اطالعاتی 

بلند پایه عراقی آتش گشودند که منجر به مرگ فوری او شد.
برخی منابع امنیتی بدون ذکر نام افسر ترور شده به رسانه ها گفتند او مدیر بخش نظارت در دستگاه 
اطالعاتی عراق بود. کانال تلگرامی صابرین نیوز هویت این افســر را سرهنگ »نبراس ابوعلی« و 

سمت او را معاون اداره نظارت در سرویس اطالعات عراق اعالم کرد.

رمزگشاییازغیبت۵کاندیدادرکالبهاوس؛

جدال مجازی کاندیداها
با شــیوع ویروس کرونا در کشــور طی ۱۵ ماه گذشــته، بســیاری از 
فعالیت های روزمره به خصوص تجمعات، تحت الشــعاع این موضوع 
قرار گرفته اســت. از طرفی آغاز زمان تبلیغــات کاندیداهای انتخابات 
ریاست جمهوری و همزمانی آن با کرونا باعث شده که برگزاری تجمعات 
چند هزار نفری و میتینگ های انتخاباتی از رونق بیفتد.در این میان اما 
کاندیداها از ابزارهای نوین تبلیغاتی استفاده می کنند. گسترش فضای 
مجازی و شبکه های اجتماعی باعث شــده تا کاندیداهای ۱۴۰۰، عالوه 
برحساب باز کردن روی فرصت تبلیغات تلویزیونی و سه مناظره ای که 
قرار است به زودی برگزار شود، از حساب های کاربری خود در شبکه های 

اجتماعی استفاده کنند و مواضع و اقدامات رقبا را به چالش بکشند.

توئیتر به کمک همتی و مهرعلیزده آمد
در این میان چند نفر از کاندیداها عالوه بر استفاده از تبلیغات در تلگرام 
و اینســتاگرام، از توئیتر به عنوان امکانی برای عرضه دیدگاه ها و البته 
حمله به رقبا استفاده می کنند. در این میان عبدالناصر همتی و محسن 
مهرعلیزاده که به نوعی از حمایت یک طرفه صداوسیما محروم هستند 
در استفاده از توئیتر پیشتاز هســتند و نگاه  فعاالن فضای مجازی را به 

سمت خود جلب کرده اند.

پنج در برابر یک
همتی در شــبکه های اجتماعی با ایجاد هشتگی تحت عنوان »پنج در 
برابر یک عادالنه نیســت«، به نوعی رقبای خود را پنج کاندیدای جناح 
راست دانســت و از ناعادالنه بودن این چینش توسط شورای نگهبان 
گالیه کرد.در این میان سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی نیز که قول 
عجیبی مبنی بر حل کردن مشکل بورس در سه روز را داده و با واکنش 

همتی مواجه شده بود. 
همچنین زاکانی خطاب به همتی در توئیتر نوشت: بهبود معیشت و رفاه 
با حرف و توئیت اتفاق نمی افتد. نتیجه بینش اقتصادی و سیاست های 
اقتصــادی جنابعالی و همفکران تان طی ســال های گذشــته رشــد 
اقتصادی تقریبا صفر، کاهش ۳۵ درصدی درآمد ســرانه خانوار، تورم 
۵۰ درصدی و فاصله ۱۶ برابری درآمد دهک های باال و پایین بوده است.

پیش از آن همتی در توئیتی نوشــته بود: معیشت اولین دغدغه مردم 
است و رفاه مهم ترین نیاز آینده کشــور. اما شرط الزم برای تحقق این 
دو به، داشــتن بینش اقتصــادی در اعمال سیاســت های اجرایی و 
تنش زدایی در سیاست خارجی و شــرط کافی داشتن سیاست های 

اقتصادی دانش محور و غیرپوپولیستی است.

از طرفی ســید ابراهیم رییســی که تاکنون در توئیتر حســاب رسمی 
نداشــت، سه شــنبه ۱۱ خرداد با ایجاد یک حساب رســمی فعالیت 
توئیتری خود را با »بسم ا... الرحمن الرحیم« آغاز کرد تا این کاندیدای 
انتخابات هم از فضای ایجاد شده عقب نماند. در این میان همتی هم 
با استفاده از همین موضوع با هشتگ »آزمون عدالت« برایش نوشت: 
 حال که آیت ا... رییسی باالخره بعد از مدت ها در شبکه های اجتماعی 
اکانت رســمی ایجاد کردند، برای رفع تبعیض در دسترسی و رفع ظلم 
فیلترینگ، از ایشان درخواست می کنم از فردا صبح دستور رفع فیلتر 

توئیتر را صادر کنند تا همه مردم از مطالب ایشان بهره مند شوند. 

مهرعلیزاده در توئیتر حریف می طلبد
محســن مهرعلیزاده هم در توئیتر بیکار نبوده و نــوک پیکان انتقادات 
خود را به ســمت رقبا به خصوص رییسی نشانه رفت. پنجشنبه ششم 
خرداد پس از آن که اعالم شد رییسی برای احراز صالحیت شدن برخی 
از نامزدها در حال رایزنی با شورای نگهبان است، مهرعلیزاده در توئیتی 
با هشتگ »قاضی القضات« خطاب به رییس دستگاه قضا و کاندیدای 
ریاست قوه مجریه نوشت:  وقتی قاضی خود شما هستید، تفسیرگر و 
مجری قانون منصوبان شما هستند، توصیه تان برای تایید صالحیت و 

تالش برای رقابتی تر شدن فضا را باور کنیم؟!

غیبت ۵ کاندیدا در کالب هاوس
شــبکه اجتماعی صوتی کالب هاوس هم که با وجود تازگی، محبوبیت 
زیادی میــان کاربران ایرانی به دســت آورده محل دیگری اســت که 
کاندیداها از آن بــرای فعالیت های تبلیغاتی خود اســتفاده می کنند. 
همتی شامگاه شنبه هفتم خرداد بیش از چهار ساعت در کالب هاوس 
به پرســش هاس طیف های مختلفی از خبرنگاران و فعاالن داخلی و 
خارجی پاسخ داد و سه شنبه ۱۱ خرداد و جمعه ۱۴ خرداد هم مهرعلیزاده 

از این فضا برای گفت وگو با مخاظبان استفاده کرد.
گفت وگوهایی بی پرده که باعث شد موج جدیدی به نفع این دو کاندیدا 

ایجاد شود.
اما با توجه به بررســی اقدامات کاندیداها، انــگار پنج کاندیدای جناح 
راســت از حضور در چنیــن فضایی و مواجه شــدن با پرســش های 
کنترل نشــده مخاطبان واهمه دارند چرا که تاکنون به درخواست های 
مکرر مخاطبان کالب هاوس برای حضور در این شبکه اجتماعی واکنشی 
نشان نداده اند و تالش می کنند مثل گذشــته متکلم وحده باشند و با 

سواالت سخت مواجه نشوند.

 کارشناس حوزه سیاست بین الملل درباره نقش 
مجــری در مناظره های انتخاباتــی عنوان کرد: در 
مرحله نخســت باید به این نکته توجه داشت که 
مناظره انتخاباتی به گونه ای طراحی شــده است 
که مجری فقــط وقت دهنده بــه مناظره کنندگان 
محسوب می شــود؛ به گونه ای که این وقت دهی 
نیز بر مبنای  محاســبه یک ساعت الکترونیک در 
بیرون استودیو صورت می پذیرد و تنها مجری این 
وظیفه را برعهده دارد که گوی هــا را از ظرف خارج 
و سوال و نوبت ســوال را بر اســاس شماره های 

کاندیداها بیان کند؛ بــه عبارت دیگر نقش مجری 
بســیار کمرنگ اســت و مجری تنها می تواند در 
محیطی وارد عمل شود که از پیش در یک ساختار 
معنادار به یک اجرای سخت افزارانه روی می آورد.

مطهرنیا افزود: مرتضی حیدری، مجری مناظره ها 
دارای سابقه بسیار زیادی اســت و به تبع یکی از 
مجریان باسابقه صداوسیما در چهارچوب اجرای 
مکانیکی و مجرب این نوع اجــرا قرار می گیرد. او 
نمی تواند به عنوان یک کارشــناسـ  مجری وارد 
عمل شود و توانایی ها و حتی استعداد خود را نیز 

در این زمینه به نمایــش بگذارد؛ بنابراین این معنا 
بیشتر در پاسخ به این پرسش پیش می آید که آیا 
مجری نقش اجرا را دارد یا تنها به نوعی به یک ابزار 
در جهت انتخاب پرسش شونده و طرح پرسش بر 
اساس گوی های ظرف تبدیل می شود؟ این مسئله 

تا حدود زیادی روی اجرا تاثیر می گذارد.

یک استاد دانشگاه:

به مجری مناظره اجازه چالش نمی دهند

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی:

سعید جلیلی به نفع »رییسی« انصراف نمی دهد
به گزارش ایسنا؛عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی گفت: با توجه به این که موقعیت رییسی در میان نامزدها به لحاظ پایگاه اجتماعی جلوتر است و فاصله 

قابل توجهی با سایر نامزدها دارد، فکر نمی کنم بابت خورد شدن آرا جای دغدغه و نگرانی وجود داشته باشد.
حمیدرضا ترقی، درخصوص احتمال کناره گیری کاندیداهای اصولگرا به نفع ابراهیم رییسی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ اظهار کرد: بنا نیست کاندیدایی 
به نفع آقای رییسی کناره گیری کند. سعید جلیلی نیز بنا ندارد که از انتخابات کناره گیری کند و در صحبت های اخیر او نقطه نظری دال بر اینکه بخواهد کناره گیری 
کند، ندیده ام.این فعال سیاسی اصولگرا در پاسخ به این سوال که در صورت عدم کناره گیری کاندیداهای اصولگرا، احتمال کشیده شدن انتخابات به دور دوم وجود 
دارد یا خیر، خاطرنشان کرد: خیلی بعید است انتخابات به دور دوم کشیده شــود. با توجه به این که موقعیت رییسی در میان نامزدها به لحاظ پایگاه اجتماعی 
جلوتر است و فاصله قابل توجهی با سایر نامزدها دارد، فکر نمی کنم بابت خرد شدن آرا جای دغدغه و نگرانی وجود داشته باشد. حتی اگر نامزدهای اصولگرا هم 

کنار نروند باز هم آرا به سمت رییسی خواهد آمد.

چالش ها و موانع باقی مانده 
در مسیر مذاکرات وین

گزارش روز

ادعای مدیرکل آژانس: 

در حل مسائل پادمانی با ایران پیشرفتی حاصل نشده است
مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی بدون 
درنظر گرفتن زرادخانه های مملو از کالهک های هسته ای برخی رژیم های منطقه، ادعا کرد که در حل 
مسائل پادمانی با جمهوری اسالمی پیشرفتی حاصل نشده است. رافائل گروسی در نخستین روز از 
آغاز نشست شورای حکام ادعا کرد:  فقدان پیشرفت در روشن کردن پرسش های آژانس درباره صحت 

و تکمیل بودن اظهارنامه های پادمانی ایران به طور جدی توانمندی آژانس را تحت تاثیر قرار می دهد.

بیانیه تشکل اصولگرا خطاب به شورای نگهبان: 

به رهبری هم جفا کردید
2۴آنالین نوشت: مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری اســتان قم در کانال خود در فضای مجازی 
بیانیه ای منتشر کرد. در بخشی از این بیانیه که به تاریخ ۱۶خرداد منتشر شده آمده است: متاسفانه شورای 
محترم نگهبان برخی از شخصیت های متعهد و مورد اعتماد نظام ورهبری را تحت عنوان موهوم عدم احراز 
صالحیت، از عرصه انتخابات حذف کرد و تا کنون نیز هیچ یک از اعضای آن با وجود تالش زیاد نتوانسته اند 
در این زمینه به پرسش ها و ابهامات موجود در اذهان مردم به خصوص نسل جوان پاسخ دهند. نتیجه این 
عملکرد، حضور برخی چهره های ناکارآمد در عرصه انتخابات و شکل گیری فضای سرد، و غیررقابتی است.

حمله کیهان به مهرعلیزاده:

 »رییسی« هم مجتهد است، هم دکتر
کیهان نوشــت:آقای مهرعلیزاده به گونه ای محسوس و البته سخیف و ناشــیانه که با اعتراض شدید 
و تمســخر برخی از اصالح طلبان هم حزبی ایشان نیز قرار گرفت، ســعی می کرد ناتوانی خود در تبیین 
ابتدایی ترین و پیش پا افتاده ترین مسائل را با دروغ های شاخدار جبران کند و با اهانت و حمله به بزرگان 
بر کوچکی خود سرپوش بگذارد! ایشان در مقابل تعجب توأم با تمسخر دیگران ادعا کرد که آقای رییسی 
فقط ۶ کالس سواد دارد! این ادعا حتی از سوی رسانه های بیگانه که این روزها در دفاع از نامزدهای دولت 
یقه چاک می دهند نیز با تمسخر روبه رو شد. بدیهی است که آقای مهرعلیزاده به خوبی می دانست که 

دروغ می گوید و آقای رییسی عالوه بر اجتهاد، دکترای حقوق هم دارند. 

دختر سردار سلیمانی: 

از هیچ کاندیدایی حمایت نمی کنیم
روزنامه جمهوری اسالمی: در پی انتشار مطلبی مبنی بر مســئولیت دختر شهید سردار سلیمانی 
در ستاد انتخاباتی آقای رییسی، زینب ســلیمانی اعالم کرد: مسئولیت من در ستاد آقای رییسی 
کذب محض است و همانطور که قبال گفته ام خانواده سردار سلیمانی در انتخابات از هیچ کاندیدایی 
حمایت نخواهد کرد. وی افزود: از طرفداران کاندیداهای محترم تقاضا داریم از نام ســردار شهید و 

خانواده ایشان سوءاستفاده نکرده و تقوا را رعایت کنند.

موحدی کرمانی: 

بعضی از نامزدها باید از مزدم عذرخواهی کنند 
عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام گفت: نامزدهایی که در مناظره انتخاباتی دروغ و تهمت زدند و 
توهین کردند، باید از مردم عذرخواهی کنند چراکه رفتارشان بزرگ ترین خیانت به مردم است.آیت ا... 
موحدی کرمانی ضمن انتقاد از روند برگزاری اولین مناظره تلویزیونی اظهار داشت:  به عقیده من زمانی 

که تعیین کرده بودند خیلی کوتاه بود یعنی فرد هنوز وارد بحث نشده بود، می گفتند تمام شد.

کافه سیاست

 نشــریه پولیتیکو طی گزارشــی دربــاره روند 
مذاکرات احیای توافق هســته ای در وین در 
پی پایان یافتن دور پنجم مذاکرات، نوشــت: 
با بازگشت مقامات هیئت های مذاکراه کننده 
به کشورهایشــان، چندین نفــر از آن ها تاکید 
کردند که آمریکا و ایران ممکن است به زودی 
به توافق برسند و مســیری به سمت بازگشت 
به پای بندی به توافــق را در پیش بگیرند که در 
ازای لغو تحریم ها، بلند پروازی های هســته 
ای ایران را متوقف می کرد. پولیتیکو ادامه داد: 
مذاکره کنندگان متنی حداقــل 2۰ صفحه ای 
با انتخاب هایی متعدد در زمینه چگونگی حل 
کردن مشــکالت باقی مانده تهیه کرده اند. در 
میان آن ها، موضوع سانتریفیوژهای پیشرفته 
ایران، ماشین های مورد اســتفاده برای غنی 
سازی، اختالف بر سر این که آیا بازرسان آژانس 
بین المللی انــرژی اتمی دسترســی کافی به 
تاسیسات هسته ای ایران را دارند یا نه مطرح 
اســت. آمریکا و قدرت های اروپایی همچنین 
پافشاری می کنند که موضوع مذاکرات بعدی را 
هم که به برنامه موشکی ایران و رفتار منطقه ای 
آن خواهد پرداخت بگنجاننــد. تحریم ها نیز 
موضوع پابرجای دیگــری در اختالفات باقی 
مانده هســتند. آمریکا و ایران هنوز نمی توانند 
توافق کنند که آمریکا کدام شــان را لغو کند. در 
ادامه این گزارش آمده اســت: ایران و آمریکا 
همچنین در زمینه ســانتریفیوژهای پیشرفته 
ایران که این کشور طی سال های گذشته برای 
غنی سازی فراتر از حد مجاز در برجام استفاده 
کرده است، اختالف دارند. ایران ترجیح می دهد 
که آن ها را نابود نکند؛ اما قدرت های اروپایی و 
آمریکا استدالل می کنند که فقط کنار گذاشتن 
آن ها کافی نخواهد بود. این نشــریه در بخش 
دیگری از گزارشــش می افزاید: دسترســی 
بازرســان بین المللی فاکتور پیچیده دیگری 
است که بر مذاکرات سایه انداخته است. این 
گزارش همچنین مطرح می کنــد: یک نقطه 
تنش زای دیگر در این مذاکرات این اســت که 
آیا ایران موافق تداوم این مذاکرات هسته ای 

خواهد بود یا نه.

بین الملل

رنا
 ای

س:
عک

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 

هئیت مدیره

شرکت مسافربری آسان سفر مهر اردستان سهامی خاص به شماره ثبت 227 با شناسه ملی 
۱۰2۶۰۰۵۵7۵۱ بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت فوق دعوت می گردد در جلسه مجمع 
عمومی عادی که در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۳۱ ساعت 9 صبح در محل اردستان – خیابان شهید فائق 

نرسیده به اداره آموزش و پرورش برگزار می گردد حضور به هم رسانید.

دستور جلسه: انتخاب مدیران، بازرسان، روزنامه کثیراالنتشار و تصویب طراز مالی
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برگزاری نمایشگاه دام و طیور اصفهان
نوزدهمین نمایشگاه بین المللی دام، طیور، آبزیان و دامپزشــکی با حضور ۱۷۰ شرکت معتبر از 
سراسر کشــور و همچنین نمایندگان برندهای معتبر بین المللی در اصفهان برگزار می شود.این 
نمایشــگاه که از روزهای ۱۸ تا ۲۱ خردادماه در محل دائمی برپایی نمایشــگاه های بین المللی 
اســتان اصفهان برپا می شــود، محلی برای ظهــور و بروز توانمندی های شــرکت هایی اســت 
که در زمینه ماشــین آالت دامپــروری، تجهیزات آبزیان، خــوراک دام و طیــور، افزودنی دام و 
طیور و آبزیان، خدمات دامپــروری، مواد ژنتیکی، انواع شــیردوش، فن و مه پاش هوشــمند 
و ماهی زینتی، ســازه های پیش ســاخته دامداری، پاســتوریزاتور، مبدل هــای حرارتی انواع 
مخازن، کنســانتره دام و طیور، لوازم مرغداری، لوازم و تجهیزات صنعتــی مرغداری و گلخانه، 
 سیســتم تهویه و گرمایشــی، داروســازی و آزمایشــگاه های تخصصی مرتبط بــا این صنعت

 فعالیت می کنند. نوزدهمین نمایشگاه بین المللی دام و طیور اصفهان، توسط شرکت برساز رویداد 
پارس برگزار می شود و مشارکت کنندگانی از اســتان های اصفهان، البرز، تهران، فارس، گلستان، 
خراسان رضوی، آذربایجان غربی، آذربایجان شــرقی، قزوین، قم، یزد، چهارمحال و بختیاری و 

مرکزی در آن حضور فعال دارند.

معاون آبخیزداری اداره  کل منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان:

7۶۹ هزار هکتار عملیات و مطالعات آبخیزداری در استان 
اصفهان انجام شد

معاون آبخیزداری اداره  کل منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان گفت: طی سه سال گذشته انواع عملیات 
و مطالعات آبخیزداری و آبخوانداری در ســطح ۷۶۹ هزار هکتار از عرصه های طبیعی استان اصفهان 
انجام شده است.ابوطالب امینی اظهار کرد: ۳۴۱ هزار هکتار از ۷۶۹ هزار هکتار مربوط به عملیات و ۴۲۸ 
هزار هکتار مربوط به مطالعات آبخیزداری بوده است.وی، جذب اعتبار بخش آبخیزداری در این مدت 
را حدود ۱۲۳ میلیارد تومان اعالم و اضافه کرد: بیش از ۷۸ نقطه سیل خیز استان با اجرای طرح های 
آبخیزداری زیر پوشش قرار گرفت تا احتمال خطر بروز سیالب در آن به حداقل برسد.معاون آبخیزداری 
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان با اشاره به اهمیت مهار و استفاده بهینه از سیالب ها 
و روان آب ها خاطرنشان کرد: بر مبنای ۱۸۰ تحقیق انجام شده در سطح کشور، عملیات آبخیزداری در 
هر هکتار می تواند به استحصال ۵۳۰ مترمکعب سیالب و روان آب شود.امینی با بیان اینکه جلوگیری از 
فرسایش خاک از دیگر ثمرات اجرای طرح های آبخیزداری است، تصریح کرد: ساالنه افزون بر ۲ میلیارد 
تن فرسایش خاک در کشور گزارش می شود که با اجرای عملیات مرتبط می توان، این رقم را به ۹ تن در 

هکتار کاهش داد  که کمک بزرگی به حفظ خاک است.

 افزون بر 2۶ هزار مسکن روستایی در استان اصفهان
 بهسازی شد

معاون بازسازی و مسکن روســتایی بنیاد مسکن انقالب اســالمی اصفهان گفت: از سال ۹۲ و 
ابتدای فعالیت دولت تا پایان ســال گذشــته ۲۶ هزار و ۳۹۳ مسکن روســتایی در این استان 
بهسازی شده است.محسن قوی بیان افزود: بهسازی مسکن روستایی استان اصفهان در قالب 
یک طرح ویژه همزمان با دیگر مناطق کشــور با هدف بهبود، تعمیر و ایمن ســازی مسکن های 
روستایی انجام گرفت.وی، جمع اعتبار تخصیص یافته به طرح یاد شده را حدود یک هزار و ۱۸۹ 
میلیارد تومان اعالم و خاطرنشــان کرد: از این رقم حدود ۷۶۷ میلیــارد تومان تخصیص یافت.

معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن اســتان اصفهان اضافه کرد: بیشترین بهسازی 
مسکن روستایی در سال های مورد اشاره مربوط به سال ۹۵ با هفت هزار و ۴۳۷ مورد بود و پس 

از آن سال ۹۸ و ۹۳ بیشترین تعداد را به خود اختصاص داد.

رییس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان می گوید اگر نرخ پایینی برای میوه های تابستان در میدان میوه و تره بار تعیین کنیم، 
هیچ باری وارد اصفهان نمی شود؛

تحمیل گرانی به بازار میوه اصفهان

میوه ها و نوبرانه های تابستانی در حالی  مرضیه محب رسول
وارد بازار می شوند که امسال هم مانند چند 
سال اخیر دوباره سناریوی گرانی میوه های فصلی تکرار می شود؛ اتفاقی 
که هر روز مشتریان میوه ها را کم کرده و سهم کوچک تری نصیب اقشار 
مختلف می شود. زردآلو، گیالس،آلبالو  و ... در اصفهان هم تولید می 
شوند و تنها میوه های وارداتی به بازار نیستند؛ اما قیمت ها همچنان به 
شدت باال و تقریبا غیر قابل خرید برای عموم مردم است .با وجودی که 
هر ســال با افزایش دمای هوا قیمت میوه های نوبرانه می شکند و با 
افزایش عرضه میوه، قیمت ها متعادل می شود، اما امسال شرایط این 
گونه نیست و میوه های تابستان با قیمت های باالی ۵۰ هزار تومان به 
باال و حتی ۷۵ هزار تومان در بازار عرضه می شوند. مغازه داران می گویند 
که میزان خریدهای مردم همانند سال های گذشته نیست و قیمت ها 
باالست. شاید هر سال مردم به امید ورود بیشتر میوه های نوبرانه به بازار 
خرید های خود را چند هفته ای به تاخیر می انداختند؛ اما ظاهرا گرانی 
قرار نیست سایه خود را از سر میوه های وارد شده به بازار اصفهان کم کند. 
مسئوالن بازار میوه می گویند اگر بخواهند قیمت میوه های عرضه شده 
در اصفهان را کاهش دهند دیگر میوه ای به اصفهان فرســتاده نخواهد 

شد، نوعی مافیای قیمت گذاری که حاال هر روز ابعاد تازه تری به خود 
می گیرد .رییــس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان گفته اســت: 
امسال تمام ســردرختی های باغات میوه منطقه شهریار و بخشی از 
باغات استان آذربایحان را ســرما زد که این موجب کمبود میوه در بازار 
شده است. ناصر اطرج با بیان اینکه باغات میوه منطقه شهریار تقریبا 
میوه سطح زیادی از کشور را تامین می کند، افزود: از سوی دیگر بخشی 
از باغات میوه اصفهان نیز دچار سرمازدگی شد، همچنین در حال حاضر 
میوه باغات اصفهان به تهران و سایر شــهرها می رود که این عوامل به 
همراه افزایش تقاضا، موجب کمبود میوه های تابستانه در بازار و گرانی 

آن شده است.
وی با تاکید بر اینکه امروز میزان زردآلوی موجود در بازار ۴۰ درصد سال 
گذشته است، اظهار کرد: چند مدل زردآلو با کیفیت متفاوت در بازار است 
که قیمت ممتاز آن بین ۳۰ تا ۵۰ هزار تومان بوده، اما این نرخ در هفته 
جاری و بعد از چند روز تعطیلی کمتر می شود.رییس اتحادیه میادین 
میوه و تره بار اصفهان افزود: براساس آخرین نرخ گذاری قیمت زردآلو 
در میدان میوه و تره بار اصفهان بیــن ۴۰ هزار تا ۱۳ هزار تومان، گیالس 
آزادی و قاهری ۳۵ هزار تومان، گیالس تک دانه بین ۶۰ تا ۴۰ هزار تومان 

و هلو بین ۲۵ تا ۱۲ هزار تومان اســت.وی، گرانی میوه های تابستانه را 
مرتبط به کمبود عرضه این محصوالت در بازار دانســت و تاکید کرد: به 
دلیل قدرت خرید پایین مردم، مشتری کمی برای میوه های تابستانه 
وجود دارد، اما اگر نرخ پایینی برای میوه های تابستان در میدان میوه و 
تره بار تعیین کنیم، هیچ باری وارد اصفهان نمی شود و شاهد بازار سیاه 

میوه خواهیم بود.
اطرج افزود: با رصد قیمت میوه در بازار اصفهان و مقایســه آن با سایر 
کالن شهرها همچون تهران، شــیراز و ...، قیمت میوه های تابستانه در 
بازار اصفهان پایین تر از سایر شهرهاست.وی با بیان اینکه امروز خرید 
هندوانه به عنوان یکی از ارزان ترین میوه ها، در توان بســیاری از مردم 
نیست، اما ناچاریم برای تامین میوه اصفهان، با قیمت گذاری در حاشیه 
قیمت دیگر کالن شهرها، بار میوه را روانه شهر کنیم، تصریح کرد: امروز 
دیگر تمام مردم قدرت خرید میوه ندارند و این قیمت ها برای افرادی 
است که دارای قدرت خرید هستند، به طور قطع یک کارمند عادی توان 
خرید گیالس ۵۰ هزار تومان به باال را ندارد.رییس اتحادیه میادین میوه 
و تره بار اصفهان افزود: البته با گرم شــدن هــوا احتمال کاهش اندک 

قیمت میوه های بار تابستان وجود دارد.

معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی از تصویب نهایی 
وام اجاره و تعیین ســقف اجاره بها در جلسه آینده 
ستاد مبارزه با کرونا و ابالغ آن تا هفته دیگر خبر داد.

محمودمحمودزاده درباره آخرین وضعیت تصویب 
وام اجاره و تعیین سقف اجاره بها در ستاد مبارزه با 
کرونا گفت: بسته پیشنهادی وزارت راه برای تنظیم 
بازار اجاره و حمایت از مستاجران در ستاد تصویب 
شــده و تا هفته دیگر ابالغ خواهد شد.وی با بیان 

اینکه پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی تداوم پرداخت 
تسهیالت اجاره بها و هم چنین تعیین سقف اجاره 
بها مثل تابســتان سال گذشته اســت، گفت: این 
پیشنهاد تصویب شده و به دلیل تعطیالت چند روز 
اخیر و تعطیلی ستاد مبارزه با کرونا و عدم برگزاری 
جلســه روز شــنبه ابالغ آن به هفته آینده موکول 

خواهد شد.
براســاس اظهارات معاون وزیر راه و شهرســازی، 
مصوبه ســقف اجاره بها و پرداخت تسهیالت اجاره 
به این دلیل مجددا تمدید می شــود تــا بازار اجاره 
تابستان امسال هم با آرامش و بدون جهش قیمتی 
به کار خود ادامه دهد.محمودزاده در پاســخ به این 

ســوال که آگهی های اجاره خبر از افزایش قیمت و 
ارائه پیشــنهادات نجومی و باالیی از سوی مالکان 
دارد، گفت: یکی از دالیلی که دولت سعی دارد امسال 
هم مصوبه تمدید تســهیالت اجاره و تعیین سقف 
را دریافت کند کنترل بــازار و جلوگیری از افزایش 
قیمت هاست.وی ادامه داد: به دلیل اینکه بازدهی 
بازار های موازی پایین آمده اســت، بــازار اجاره در 
کالن شهر ها و شهر های پرتقاضا رقابتی می شود که 
ممکن است افزایش قیمت ها را در پی داشته باشد.

محمودزاده ابراز امیدواری کرد که با تصویب نهایی 
بســته کنترل بازار اجاره در ستاد کرونا، قیمت ها در 

تابستان امسال هم کنترل شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد:

بسته حمایتی از مستاجران تا هفته آینده ابالغ می شود

نماینده مردم اصفهان در مجلس خبر داد:
 آب بندها؛ مهم ترین

 علت خشکی زاینده رود

خبر روز

به دلیل قدرت خرید پایین مردم، مشتری کمی برای 
میوه های تابستانه وجود دارد، اما اگر نرخ پایینی برای 
میوه های تابستان در میدان میوه و تره بار تعیین کنیم، 
هیچ باری وارد اصفهان نمی شود و شاهد بازار سیاه میوه 

خواهیم بود

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور :

آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی، خرداد ماه است
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشــور  گفت: پایان خردادماه آخرین موعد ارائه 
اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی است.محمد مسیحی اظهار کرد: در قوانین مالیاتی کشور، موعد 
ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی )صاحبان مشاغل( تا پایان خردادماه است.مسیحی ادامه 
داد: اشخاص حقیقی )صاحبان مشاغل( مطابق قانون  باید اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۹ 
خود را تا پایان خردادماه ســال جاری به صورت الکترونیکی از طریق درگاه ملی مالیات به آدرس 
WWW.INTAMEDIA.IR ارســال و مالیات خود را پرداخت کنند.وی با اشاره به ماده ۱۰۰ قانون 
مالیات ها، برخورداری از هر نوع تســهیالت و معافیت های مالیاتی را منــوط به ارائه الکترونیکی 
اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی دانســته و افزود: فعاالن اقتصادی به منظور بهره مندی از 
مشوق های قانونی نرخ صفر و یا هرگونه تســهیالت دیگر، باید اظهارنامه مالیاتی خود را در مهلت 
مقرر قانونی ارائه کنند.معاون درآمدهای مالیاتی ســازمان امور مالیاتی کشور در خاتمه با اشاره به 
شرایط ناشی از بیماری کرونا از مؤدیان محترم خواست تا از هرگونه مراجعه غیرضروری به ادارات 

مالیاتی اجتناب کنند.

 آغاز برداشت علوفه از سه هزارو ۶00 هکتار
 از مزارع شهرستان فریدن

برداشت علوفه از ۳۶۰۰ هکتار از مزارع شهرستان فریدن در استان اصفهان آغاز شد.کارشناس زراعت 
مدیریت جهاد کشــاورزی فریدن گفت: در فریدن ۳ هزار هکتار یونجه شــهری )یاهمدانی( ، ۵۰۰ 
هکتار اسپرس )یاگل انگار( و ۱۰۰ هکتار شبدر کشت شده است که در سه چین برداشت می شود.

حسین افشاری افزود: با توجه به اینکه امسال شرایط آب وهوایی متفاوت تر از سال های قبل بوده و 
برداشت علوفه ۱۰ روز زودتر شروع شده پیش بینی می شود چین چهارم هم برداشت شود.وی گفت: 
متوسط برداشت یونجه همدانی ۱۰ و شبدر و اســپرس ۸ تن در هکتار است و پیش بینی می شود 
در سه چین حدود ۳۵ هزار تن علوفه از مزارع شهرســتان فریدن برداشت شود.کارشناس زراعت 
مدیریت جهاد کشــاورزی فریدن افزود: ۷۰ درصد از علوفه تولیدی در فریدن، برای دامداری های 

استان ها و شهرستان های همجوار ارسال و بقیه در دامداری های شهرستان مصرف می شود.

رییس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران:
افزایش قیمت تخم مرغ نتیجه کشتار مرغ هاست

رییس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار اســتان تهران گفت: طی ۵ ماهه اخیر نسبت به مدت 
مشابه سال گذشــته، میزان جوجه ریزی ۸ تا ۹ میلیون قطعه کاهش یافته است.ناصر نبی پور با 
اشاره به افزایش قیمت تخم مرغ  اظهار کرد: هم اکنون قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ درب مرغداری 
بین ۱۵ هزار و ۲۰۰ تا ۱۵ هزار و ۳۰۰ تومان است.وی با اشاره به اینکه حدود ۳ ماه و نیم نرخ تخم مرغ 
زیر قیمت مصوب بود و تولیدکنندگان به شــدت زیان کردند، افزود: وقتی قیمت تخم مرغ پایین 
بود هیچ کس یاد تولیدکننده نمی افتاد؛ اما االن که قیمت باال رفته، به طور مداوم تماس می گیرند و 
ما را بازخواست می کنند.نبی پور با اشاره به دالیل این گرانی افزود: دولت به مرغ های با سن باالی 
۹۰ هفته نهاده نمی دهد و با توجه به شرایط تولید و بازار نهاده، تولیدکنندگان نیز مرغ های باالی ۹۰ 
هفته را به کشتارگاه می فرستند ضمن اینکه به دلیل شرایط تولید و زیان شدید تولیدکنندگان، آنان 
مرغ های با سن کمتر و حدود ۸۵ هفته را نیز به کشتارگاه فرستادند و فقط در اردیبهشت ماه ۲ تا ۲.۵ 
میلیون قطعه مرغ به کشتارگاه رفت که موجب کاهش تولید شده است.این فعال بخش خصوصی 
اضافه کرد: همچنین میزان جوجه ریزی طی ۵ ماه اخیر )دی، بهمن، اسفند و فروردین و اردیبهشت 

ماه( نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۸ تا ۹ میلیون قطعه کاهش یافته است.

کافه اقتصاد

اخبار
در نشست بررسی طرح عارضه یابی صنعت سنگ کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان مطرح شد:

اصفهان به عنوان سیاست گذار صنعت سنگ کشور محسوب می شود
در نشست کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان ، مشاور کمیســیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به تالش های انجام شده برای تدوین طرح جامع 
سنگ کشور در گذشته به عنوان نقشه  راهی برای وزارت صمت، انجمن ســنگ ایران و بخش خصوصی اظهار داشت: متاسفانه انجمن سنگ کشور در این زمینه 
کمی تعجیل کرد.حسام الدین فرهادی  افزود: کمیسیون معدن انجمن سنگ در سال ۹۶ طرحی با نام عارضه یابی صنعت سنگ کشور برای آمارگیری واحدهای 
تولیدی سنگ داشت که بودجه آن مربوط به همان سال بود که در نهایت اجرای این طرح بعد از عنوان شدن طرح آمارگیری با اصرار انجمن سنگ و با برگزاری 
مناقصه ای محدود بر عهده دانشگاه تربیت مدرس گذاشته شد. از اسفندماه ســال گذشته تالش هایی برای اجرای طرح آمار در اصفهان انجام شد؛ اما به دلیل 
کمبود بودجه به نتیجه ای نرسید و اجرایی نشد.مشاور کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه اجرای طرح  آمارگیری به صورت دقیق و علمی جزو 
خواسته های ما بود، ادامه داد: چون بیش از یک سوم سنگ بری هاو تولیدات کشور در اســتان اصفهان قرار دارد بنابراین اصفهان به عنوان سیاست گذار صنعت 

سنگ کشور محسوب می شود.

آغاز فصل برداشت گل 
محمدی در غرب استان

در حالی کــه برداشــت گل محمدی در 
خواســتگاه این گیــاه ارزشــمند یعنی 
کاشان و نقاط اطراف آن به اتمام رسیده 
اســت، غنچه هــای ایــن گل در مزارع 
شهرســتان های غربــی و کوهســتانی 
استان مانند فریدون شهر اکنون باز شده 
و آماده برداشت شده است. موضوعی که 
می تواند یک فرصت برای بازار کشاورزی 
و صنایع وابسته آن در استان تلقی شود.

وز عکس ر

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای 
اســالمی گفت: در باال دست بیش از یک 
هزارو ۲۰۰ آب بند وجود دارد که یکی از علل 
مهم مشــکالت زاینده رود اســت.مهدی 
طغیانی اظهار کرد: علــت مهم پیچیدگی 
مسئله زاینده رود، پیش بینی و پیشگیری 
نکردن، نبــود مدیریت جــدی و متمرکز 
به مــدت طوالنی بوده اســت.وی درباره 
نشســت اخیر نمایندگان استان اصفهان 
درمورد مســئله آب گفت: در این جلسات 
ســعی شــد، درمورد پیچیدگی هــا و راه 
حل های مربــوط به جریــان دائمی آب 
زاینده رود و تابســتان پیش رو گفت وگو 
شــود.نماینده مردم اصفهان در مجلس 
شورای اسالمی افزود: در باال دست بیش 
از ۱۲۰۰ آب بند روی انهار که ســر چشمه 
زاینــده رود بودند، احداث شــده و وجود 
همین سد های کوچک و آب بند ها حجم 
قابل توجهی را درگیر کــرده و در کنار این 
آب بند ها کشــاورزی راه افتاده اســت.

طغیانی تاکید کــرد: جلوگیری نکردن به 
موقع از ایجاد آب بند ها و نبود هماهنگی 
دســتگاه ها، بعضا مجوز های داده شده، 
ساماندهی را دشوار کرده و حتی از لحاظ 
اجتماعی مشکالت عدیده ای را به وجود 
آورده است.وی خاطرنشــان کرد: موارد 
متعــدد دیگــر از جمله، برداشــت های 
مختلف به شــکل پمپــاژ و چاه های غیر 
مجاز و چاه های مجازی است که از زمانی 
به بعد رســمیت پیدا کرده اند، همچنین 
طرح انتقال از زاینده رود بدون اینکه منابع 
آن پیش بینی شود.نماینده مردم اصفهان 
در مجلس شــورای اســالمی ادامه داد: 
در بلند مدت مســئله جریان دائمی آب و 
احیای حقابه کشاورزان مد نظر است، اما 
در کوتاه مدت و مقطعــی برای جمعیتی 
که از کشــاورزی و از محل حقابه هایی که 
داشــتند زندگی می گذراندند، ایده هایی 

برای تامین منابع شان مطرح است.
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ممنوعیت برپایی ستاد انتخاباتی در هسته مرکزی شهرکرد
معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری شهرکرد با اشاره به شرایط ویژه برای راه اندازی ستاد های 
انتخاباتی، گفت: برپایی ســتاد های انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری و ششمین دوره 
شورا های اسالمی شهر و روستا در هسته مرکزی شــهرکرد ممنوع است.امینیان خاطر نشان کرد: 
طرح های ترافیکی سطح شهر، برای راه اندازی ستاد ها با شرایط ویژه ای پیش بینی شده است.از 
این رو برپایی ســتاد در خیابان دوازده محرم از محدوده چهارراه فصیحی تا میدان دوازده محرم، 
خیابان ملت از محدوده میدان دوازده محرم تا میدان فردوسی، خیابان سعدی از محدوده چهارراه 

فردوسی تا چهارراه فصیحی در شهر شهرکرد ممنوع است.

کاهش ذخایر خون در چهارمحال و بختیاری
مدیرکل انتقال خون چهارمحال و بختیاری اظهار داشــت: ذخایر خون در استان به شدت کاهش 
یافته است.حسین هاشــمی افزود: پایگاه های خون گیری شهرکرد و بروجن روز شنبه ۱۵ خرداد 
از ساعت۸:۳۰ تا ۱۳:۱۵ آماده پذیرش اهداکنندگان خون بودند.هاشــمی اضافه کرد: ۳۵۰ بیمار 
تاالسمی در چهارمحال و بختیاری ماهانه به دریافت یک تا دو بار خون نیاز دارند و مردم نوع دوست 
اســتان برای اهدای خون می توانند به پایگاه های انتقال خون مراجعه کنند.وی خاطر نشان کرد: 
بیماران تاالسمی، بیماران لوسمی و افرادی که بستری می شوند برای جراحی، عمده ترین افرادی 

هستند که مصرف کننده خون و فرآورده های خونی هستند.

عودت 230 خودروی غیربومی از چهارمحال و بختیاری به مبدأ 
رییس پلیس راه چهارمحال و بختیاری گفت: باتوجه به ممنوعیت اعالم شده برای ترددهای بین 
استانی خودروهای شخصی از تاریخ ۱۲ خرداد لغایت ۱۷ خردادماه، کنترل مبادی ورودی استان در 
دستور کار نیروی انتظامی قرار گرفت و در همین راستا، ۲۳۰ خودروی غیر بومی به مبدأ عودت داده 
شد. غالمعلی نوربخش با اشاره به ممنوعیت تردد سفر بین استانی بدون توجه به رنگ بندی شهرها 
اظهار کرد: باتوجه به طرح هوشمند مدیریت محدودیت ها و اعمال جریمه ها به منظور جلوگیری از 
ورود خودروهای غیربومی به شهرهای قرمز و نارنجی، در این ایام از سوی پلیس راه چهارمحال و 

بختیاری، ۱۱۳۲ خودرو جریمه و به ۵۱۷ خودرو تذکر داده شد.

دستگیری ۶ سوداگر مرگ در شهرکرد
 فرمانده انتظامی شهرستان شهرکرد گفت: طرح پاک سازی نقاط آلوده، پس از هماهنگی قضایی، در 
یکی از محله های شهر شهرکرد اجرا شد. سرهنگ کورش بهرامی افزود: عوامل کالنتری ۱۲ چالشتر 
در اجرای این طرح، ۱۷ گرم انواع موادمخدر کشف و ۶ متهم را دستگیر کردند.سرهنگ بهرامی در 
پایان با بیان اینکه پس از تشکیل پرونده، متهمان به همراه موادمخدر کشف شده به مقام قضایی 
تحویل شدند، اضافه کرد: اجرای طرح پاک سازی نقاط آلوده همچنان ادامه دارد چرا که این طرح ها 

نقش بسزایی در پیشگیری از وقوع جرم در بین شهروندان دارند.

کشت چغندرقند در اردل پایان یافت
مدیر جهادکشاورزی اردل، از پایان کشت چغندر قند در این شهرستان خبر داد. مدیر جهادکشاورزی 
اردل گفت: امسال ۴۰ هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان به کشت چغندر قند اختصاص یافت.

روح ا...سعیدی  با اشاره به اینکه بیشترین سطح زیرکشت چغندرقند را رستم آباد و دشتک به خود 
اختصاص داده اند، افزود: ارقام عمده کشت شده رقم آریا وسیناست.

شوراها و شفافیت گم شده!

اکنون که به انتخابات شــورای اسالمی در شــهرها و روستاها نزدیک 
می شــویم، شــاهد بی انگیزگی در بین مردم برای اعتماد به کاندیداها 

هستیم.
طی سالیان اخیر اخبار مربوط به فســاد در بین اعضای شورای شهر و 
شهرداری ها تیتر یک رســانه ها و نقل مجالس و محافل بسیاری بوده 
اســت، این امر تنها مربوط به اعضای شورای شــهر در مراکز استان ها 
نبود، بلکه اخبار مربوط به فساد مالی در بین اعضای شوراهای شهرهای 
کوچک نیز گاهی منتشر می شد، قطعا این اخبار موجی از بی اعتمادی را 

در بین مردم رقم زده است.
شفافیت حلقه مفقوده در شوراهای اسالمی شهر و روستاهاست، مردم 
باید از روند تصمیم گیری در جلسات شورای شهر و روستا اطالع داشته 
باشند،متاسفانه بسیاری از مردم از وظایف شوراها اطالع کافی ندارند و 
در ایام تبلیغات فریب وعده های توخالی برخی از کاندیداها را می خورند.

رییس شورای شهر شــهرکرد با تاکید بر اینکه شوراهای اسالمی شهر و 
روستا یکی از مهم ترین ارکان دموکراسی در جمهوری اسالمی به شمار 
می رود، اظهار کرد: امام خمینی)ره( در اردیبهشــت ماه سال ۵۸ بحث 
تشکیل شوراهای اسالمی در شهرها و روستاها را مورد تاکید قرار دادند 
تا از این طریق مردم در تصمیمات دخالت داده شوند و همچنین هشت 

اصل در قانون اساسی به این موضوع پرداخته است.
فرهاد رییســی تاکید کرد: امام خمینی)ره( معتقد بودند اگر مردم در 

تصمیم گیری ها دخالت نداشته باشند و خودشان را در امور سهیم ندانند، 
هیچ کاری به خوبی اتفاق نمی افتد، بــه همین دلیل مجلس را در رأس 
امور می دانستند، بنابراین مشارکت مردم در انتخاب نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی و اعضای شوراهای اسالمی در شهرها و روستاها اهمیت 

این مسئله را نشان می دهد.
رییسی با تاکید بر اینکه اگر شوراها به وظایف خود به درستی عمل کنند 
بسیاری از امور در کشور تسهیل خواهد شــد، افزود: شوراهای اسالمی 
شهر و روستا باید مشکالت موجود در شهرها و روســتاها را احصا و به 

مسئوالن برای حل مشکل منتقل و مطالبه کنند.
رییس شورای شــهر شهرکرد با اشــاره به مشــکالت موجود در بحث 
شوراهای اسالمی در شهرها و روستاها، توضیح داد: یکسری از افراد در 
جامعه شناختی نسبت به وظایف شوراهای اسالمی ندارند و احساس 
می کنند اعضای شورا باید به امورات شخصی افراد رسیدگی کنند و سطح 

مطالبات از شورا پایین می آید.
وی اضافه کرد: نگاه قومیتی در انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا 
بسیار آسیب زننده است، انتخاب اعضای شورا باید بر اساس توانمندی 
و داشتن برنامه برای حل مشکالت شهر و روستا باشد، کاندیداها باید به 

قوانین شورا مسلط باشند و شرح وظایف خود را بدانند.
رییسی با بیان اینکه برخی از مسئوالن نیز به وظایف شورا آگاهی ندارند، 
گفت: مسئوالن می توانند از قدرت شورا برای حل مشکالت استفاده کنند، 

اما بعضا مشاهده شده که مسئوالن اعضای شورا را رقیب خود می دانند 
و به دنبال حذف شــورا از گردونه تصمیم گیری هستند و به همین علت 

حضور اعضای شورا را در جلسات کمرنگ می کنند.
رییس شورای شهر شهرکرد بیان کرد: یکی دیگر از آسیب ها و مشکالت 
شوراهای اسالمی در شهرها این است که افراد بر اساس رشته تحصیلی 
مرتبط داوطلب شــرکت در انتخابات شورا نمی شــوند و بیشتر از اینکه 
دغدغه آن ها حل مشکالت شهر و روستا باشد، به دنبال منافع شخصی، 

حزبی و گروهی هستند.
وی در ادامه با اشاره به تاثیر شفاف سازی در مصوبات شورا در جلوگیری 
از تخلف و اعتمادســازی در بین مردم، تصریح کرد: به نظر می رسد اگر 
اعضای شورا برخی جلسات خود را در محالت، مساجد و ... برگزار کنند، 
باعث جلب اعتماد مردم خواهد شد، شورا باید شیشه ای باشد و مردم در 

جریان تصمیمات شورا و مشکالت آن ها قرار بگیرند.
رییس شورای شهر شــهرکرد در پایان با اشاره به شــعارهای تبلیغاتی 
برخی از کاندیداهای شــوراهای اســالمی شهر و روســتا، عنوان کرد: 
به نظر می رسد این افراد تسلط کافی بر مشکالت شهر ندارند، کاندیداها 
باید مشکالت شــهر را احصا کنند و براســاس منابع مالی و مقتضیات 
برنامه عملیاتــی ارائه دهند، همچنیــن باید برنامــه بلندمدت و کوتاه 
 مدت شــهرداری را رصد و از دادن وعده های بی منطق برای جذب رای

 خودداری کنند.

مســئول بیمه روستایی بیمه ســالمت چهارمحال 
و بختیاری گفت: طی ســال های اخیر با گسترش 
خدمــات بیمه ســالمت در نقاط مختلــف، تعداد 
روستاییان زیرپوشش این بیمه در استان به۵۹۸ 
هــزار و ۴۵۰ نفر رسید.شــهرام نکــوزاده افزود: از 
جمعیت حدود یک میلیون نفری استان، ۶۱۰ هزار 
نفر در مناطق روستایی، عشایری و شهرهای زیر ۲۰ 
هزار خانوار ساکن هستند که ۹۶ درصد این افراد از 
خدمات بیمه ســالمت برخوردارند.وی ادامه داد: 
از مجموع ۵۹۸ هزار و ۴۵۰ بیمه شــده سالمت در 
مناطق روستایی اســتان، حدود ۴۵۶ هزار و ۲۷۴ 
نفر دارای دفترچه درمانی روستایی هستند.به گفته 
مسئول بیمه روســتایی بیمه سالمت چهارمحال و 

بختیاری، بیمه شدگان ســالمت مناطق روستایی 
اســتان، خدمات پزشــکی و مراقبت هــای اولیه 
بهداشــت و ســالمت خود را در ۱۰۸ مرکز خدمات 
جامع سالمت مجری بیمه روستایی و زیرنظر تیم 
سالمت محور با محوریت پزشک خانواده که شامل 
۲۱۰ پزشــک عمومی، ۵۵ دندانپزشک، ۱۵۰ مامای 
خانواده و سایر مراقبین ســالمت و بهورزان است، 
دریافت می کنند.نکوزاده خاطر نشان کرد: در تمامی 
این مراکز سالمت، در طول سال پزشک خانواده و 
تیم سالمت مستقر اســت و از طریق مراکز معین و 

شبانه روزی خدمات سطح یک ارائه می دهند.
وی افزود: تمامی بیمه شــدگان روستایی در تمام 
مناطــق روســتایی اســتان به خصــوص مناطق 

کم برخوردار و دورافتاده خدمات مراقبتی و پزشکی 
خود را به صــورت تجمیعــی و متمرکــز در قالب 

بسته های مختلف و مشخص دریافت می کنند.
نکــوازده با اشــاره به اســتقرار کمپ هایــی برای 
خدمات رسانی به عشــایر کوچ روی استان، اظهار 
داشت: ارائه خدمات بیمه سالمت به نحوی است 
که حتی عشایر برون کوچ هم در مدت حضور خود در 
استان از خدمات بیمه سالمت از طریق کمپ هایی 

که در این مناطق دایر می شود، برخوردار می شوند.

۵۹8 هزار روستایی در چهارمحال و بختیاری از بیمه سالمت 
برخوردار شدند

مدیرعامل موسسه خیریه امدادگران عاشورا شهرستان بروجن با اشاره به پیشرفت فیزیکی ۹۵ درصدی درمانگاه تخصصی خیریه بیماران سرطانی و صعب العالج 
در این شهرستان گفت: خیران نیک اندیش این شهرستان تاکنون ۱۲۰ میلیارد ریال برای ساخت این طرح کمک کرده اند.جعفرقلی ایران پور تاکید کرد: علیرضا 
ولیان، یکی از خیران نیک اندیش بروجن منزل مســکونی خود را به وســعت ۴۵۰ مترمربع و به ارزش ۶۰ میلیارد ریال برای ساخت درمانگاه تخصصی خیریه 
بیماران سرطانی و صعب العالج به موسسه خیریه امدادگران عاشــورا اهدا  کرد.وی افزود: برای ساخت این درمانگاه در ۶ طبقه با یک هزار و ۶۰۰ مترمربع زیربنا 
تاکنون ۶۰ میلیارد ریال از سوی خیران نیک اندیش بروجن تقبل شده اســت.ایران پور تصریح کرد: درمانگاه تخصصی خیریه بیماران سرطانی و صعب العالج 
بروجن به بخش های تخصصی فیزیوتراپی، رادیولوژی، سونوگرافی، ماموگرافی، شیمی درمانی، دندان پزشکی، چشم پزشکی، قلب،  نواز قلب،  نواز مغز، نوار ریه، 
 تست ورزش و  آزمایشگاه مجهز می شود.وی یادآور شد: در این طرح چهار مطب ۲ نفر ویژه متخصصان و یک طبقه مختص اسکان پزشک پیش بینی شده است.

مدیرعامل موسسه خیریه امدادگران عاشورا شهرستان بروجن اظهار داشت: تعدادی از تجهیزات و امکانات تخصصی درمانگاه تخصصی خیریه بیماران سرطانی 
و صعب العالج از سوی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد و بقیه از محل کمک های خیران نیک اندیش خریداری، نصب و بهره برداری می شود.

خبر روزجذب 120 میلیارد ریال برای ساخت درمانگاه خیریه بیماران سرطانی بروجن 

وز عکس ر

برخورد اتوبوس 
با دیوار یک منزل 

 مسکونی در
شهر هوره

قرار گرفتن دانشگاه شهرکرد در جمع دانشگاه های برتر آسیا
مدیر دفتر همکاری های علمی و بین المللی دانشــگاه شهرکرد گفت: بر اســاس آخرین رتبه بندی 

موسسه تایمز در سال ۲۰۲۱ این دانشگاه در بازه رتبه ۳۵۰-۳۰۱ دانشگاه های برتر آسیا قرار گرفت.
محسن بهمنی افزود: بر اساس آخرین اطالعات منتشر شده موسسه تایمز، دانشگاه شهرکرد با قرار 
گرفتن در بازه رتبه ۳۵۰-۳۰۱ همراه با دانشگاه های گیالن، خوارزمی، رازی کرمانشاه، شهید چمران 
اهواز و تربیت دبیر شهید رجایی به عنوان برترین دانشــگاه های آسیا شناخته شد.بهمنی با اشاره به 
اینکه پس از ارزیابی های اولیه و اعتبار سنجی دانشگاه ها، ۵۵۱ دانشگاه از آسیا در رتبه بندی سال ۲۰۲۱ 
تایمز قرار گرفتند، تصریح کرد: از این تعداد ۴۷ دانشگاه ایرانی هستند.وی  ادامه داد: دانشگاه شهرکرد 
در سال ۲۰۲۰ نیز در بازه رتبه ۳۵۰-۳۰۱ دانشگاه های برتر آسیا بر اساس رتبه بندی تایمز قرار گرفته بود.

 زخمی شدن مامور یگان حفاظت منابع طبیعی
 توسط قاچاقچیان چوب

رییس منابع طبیعی و آبخیزداری خانمیرزا چهارمحال و بختیاری گفت: ماموران یگان حفاظت منابع 
طبیعی شهرســتان در راســتای جلوگیری از یک محموله قاچاق چوب با قاچاقچیان درگیر شدند 
که پس از پایان زمان کاری مامور یگان حفاظت، هنگام مراجعه به منزلش از ســوی قاچاقچیان 
مورد حمله قرار گرفت.کشواد درویشی جوانمردی افزود: این مامور یگان حفاظت به همراه یکی از 
بستگانش مورد اصابت گلوله اسلحه شــکاری قرار گرفته و در بیمارستان بستری شدند.درویشی 
اضافه کرد: از ابتدای امسال تاکنون ۲۴ نفر در حوزه قاچاق چوب جنگلی در این شهرستان دستگیر 
و یک باند قاچاق چوب نیز متالشی شده است.وی ادامه داد: فروردین ماه امسال نیز مامور منابع 
طبیعی هنگام انجام وظیفه در پست گوشــکی برای توقیف خودروی حامل چوب قاچاق، دستور 
ایست داده بود که قاچاقچی برای متواری شــدن اقدام به ضربه زدن با خودرو به پای مامور منابع 

طبیعی کرد که این مامور از ناحیه پا دچار حادثه شد.

محکومیت 14 میلیارد ریالی قاچاقچی کاال
مدیرکل تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری گفت: ماموران پلیس آگاهی شهرستان لردگان 
حین کنترل محور مواصالتی به یک دستگاه اتوبوس مشکوک و پس از بازرسی تعداد زیادی کاالی 
خارجی کشف و به دلیل عدم ارائه اسناد به ظن قاچاق توقیف کردند.محمدرضاعمرون افزود: پرونده 
برای رسیدگی به شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان لردگان ارسال وپس ازرسیدگی به 
لحاظ حجم و نحوه حمل بار به صورت جاساز وارائه نشدن هر گونه اسناد گمرکی و اقرار متهم، قاچاق 
بودن کاال  محرز اعالم شد.عمرون خاطرنشــان کرد: متهم به ضبط کاال و پرداخت ۱۴ میلیارد و ۶۰۰ 

میلیون ریال جزای نقدی و معادل ارزش ریالی خودرو محکوم شد.

تجهیز اراضی کشاورزی کیار  به سامانه های نوین آبیاری
مدیر جهاد کشاورزی کیار گفت: تاکنون بیش از هفت هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان 
کیار یکپارچه و تحت سامانه های آبیاری نوین قرارگرفته و بیش از دو هزار هکتار هم در دستور کار 
تحت پروژه های انتقال آب است و سال زراعی آینده اتمام و به بهره برداری می رسد.سعید داودی نیا 
همچنین از برگزاری دوره آموزشی مدیریت و بهره برداری سامانه های نوین ابیاری قطره ای در شهر 
ناغان خبر داد.داودی نیا اضافه کرد: با توجه به خشکســالی های متناوب اخیر و همچنین کاهش 
نزوالت جوی اجرای سامانه های نوین آبیاری یکی از راهکار های اساسی صرفه جویی مصرف آب 
و افزایش بهره وری است.وی افزود: از اهداف اصلی اجرای سامانه ها می توان به حفاظت کمی و 
کیفی از منابع آب و خاک، افزایش راندمان و بهره وری مصرف آب و افزایش تولید در واحد سطح 

اشاره کرد.

اخبار

برترین های جشنواره ملی 
شعر کودک و نوجوان 

 رضوی در شهرکرد 
معرفی شدند

هیئــت داوران دوازدهمین جشــنواره ملی 
شعر کودک و نوجوان رضوی در چهارمحال و 
بختیاری در بخش بزرگساالن این جشنواره 
مقام نخست را به ســمیه تورجی از شیراز، 
رتبه دوم را به معصومه مهــری قهفرخی از 
چهارمحال و بختیاری و عنوان ســوم را به 

محسن کاویانی اختصاص داد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال 
و بختیاری در آیین اختتامیه این جشنواره 
گفت: انجمن آیینی شــعر رضــوی در این 

استان تشکیل و فعال شود.
ابراهیــم شــریفی تاکید کرد: این اســتان 
از ظرفیت بســیار مطلوبی برای تشــکیل و 
فعالیت انجمن آیینی شعر رضوی برخوردار 
اســت و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
چهارمحال و بختیاری بــرای تقویت کیفی 
و کمی مرتبط با شــعر رضوی در بخش های 
مختلف، آمادگی کمک به هنرمندان فعال در 

این حوزه را دارد.
شریفی تصریح کرد: دوازدهمین جشنواره 
ملی شــعر کودک و نوجوان رضوی با هدف 
اشــاعه و ترویــج فرهنگ منــور رضوی و 
گســترش ادبیات رضوی و مرتبط با سیره 
ائمه معصومین )ع( به ویــژه حضرت امام 
رضا)ع( در چهارمحال و بختیاری برگزار شد.

مشاور اســتاندار چهارمحال و بختیاری در 
امور روحانیــون نیز گفت: وجــود امام رضا 
)ع( به همراه حضــرت معصومه و حضرت 
شــاهچراغ مایه برکات زیــادی برای ایران 

اسالمی است.

 نگاه قومیتی در انتخابات شوراهای اسالمی شهر و 
روستا بسیار آسیب زننده است، انتخاب اعضای شورا 
باید بر اساس توانمندی و داشتن برنامه برای حل 
مشکالت شهر و روستا باشد، کاندیداها باید به قوانین 

شورا مسلط باشند و شرح وظایف خود را بدانند

بام ایران

خبرخوان
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جدیدترین رنگ بندی کرونایی شهرستان های اصفهان
جدیدترین رنگ بندی شهرستان های اســتان اصفهان در همه گیری ویروس کرونا اعالم شد.بر 
همین اساس، ۱۲ شهرستان اســتان اصفهان در وضعیت نارنجی کرونا و ۱۰ شهرستان دیگر هم 
در وضعیت زرد کرونا قرارگرفتند؛ شهرســتان های اردســتان، اصفهان، خمینی شــهر، سمیرم، 
شاهین شــهر و میمه، شــهرضا، فریدن، فالورجان، لنجان، مبارکه، نجف آباد و نطنز در وضعیت 

نارنجی کرونا هستند.

معاون امور توانبخشی اداره کل بهزیستی استان:

 ایجاد ١٠ خانه اقامتی در دستور کار بهزیستی اصفهان 
قرار دارد

معاون امور توانبخشی اداره کل بهزیستی استان اصفهان گفت: ایجاد ١٠ خانه اقامتی تا پایان امسال 
در بخش های مختلف در دستور کار بهزیستی استان اصفهان قرار دارد.پژمان پورشبانان اظهار کرد: 
یکی از برنامه هایی که بهزیستی بر آن تاکید دارد این است که مانع از ایجاد مراکز تجمعی بزرگ شود، 
زیرا در شرایطی همانند همه گیری کرونا این مراکز آسیب پذیری باالیی دارند.وی ادامه داد: بر این 
اساس مراکز تجمعی بزرگ عالوه بر دردسر ها و گرفتاری های خاص به لحاظ هزینه ها نیز مقرون 
به صرفه نیست.به گفته معاون امور توانبخشی بهزیستی اســتان اصفهان، به همین دلیل رویکرد 
این سازمان به سمت ایجاد خانه های اقامتی است و براساس برنامه ریزی و فراخوان صادر شده 
امید است تا پایان امسال ١٠ خانه اقامتی با حداکثر ظرفیت ١٠ نفر در استان ایجاد شود.پورشبانان 
خاطرنشان کرد: این خانه ها در زمینه نگهداری سالمندان، معلوالن ذهنی و بیماران اعصاب و روان 
ایجاد خواهد شد و این رویکرد خوبی اســت برای آن  دسته از معلوالنی که قابل نگهداری در مراکز 
تجمعی بزرگ نیستند تا بتوان با شــرایط راحت تر و مناسب تر امکان نگهداری آن ها در این خانه ها 

را فراهم کرد.

رییس اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزی استان اصفهان:

 توسعه فضاهای خالقانه مذهبی و آموزشی 
در دستور کار  قرار دارد

رییس اتحادیه انجمن های اســالمی دانش آموزی اســتان اصفهان با بیان اینکه اقدامات در 
دست انجام در اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان با تم های مذهبی و آموزشی توسعه 
فضاهای خالقانه در این زمینه ها  در دســتور کار قرار دارد، گفت: در این زمینه همه دستگاه های 
اجرایی را به همکاری و تعامل فراخوان کرده ایم تا بتوانیم تاثیر گذار باشیم.محســن جعفری در 
دیدار با حجت االسالم محمد حســین بلک، مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان با بیان 
اینکه در حال حاضر اتحادیه انجمن های اســالمی دانش آموزی در اســتان اصفهان ۱۳ شــعبه 
دارد، اظهار داشت: بیش از هشــت هزار دانش آموز عضو این اتحادیه هستند.وی ادامه داد: در 
بحران کرونا اجازه ندادیم برنامه های فرهنگی این انجمن تعطیل شــود و برنامه ریزی درست و 
خالقانه ای را داشتیم.رییس اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزی استان اصفهان با بیان 
اینکه بر اساس فرمایش رهبر معظم انقالب مبنی بر کمک مسائل روز به جریان انقالب، این امر 
در دستور کار اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان اســتان اصفهان قرار گرفت، ادامه داد: 
برای این امر از دانشجویان دانشگاه فرهنگیان و طالب حوزه های علمیه استفاده کرده ایم.وی با 
بیان اینکه از سویی ســوق دادن دانش آموزان برای انتخاب رشته های مرتبط با تدریس در بدنه 
آموزش و پرورش از دیگر برنامه های در دســتور کار اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان 
استان اصفهان است، ادامه داد: ظرفیت خوبی در اســتان داریم و از اوقاف نیز درخواست داریم 

در این زمینه در حوزه ارشاد و راهنمایی و هم ظرفیت فضای فیزیکی با اتحادیه همکاری کنند.

 به گفته مدیر کل مدیریت بحران استانداری، وزیر بهداشت در سفر به اصفهان برای تامین اعتبار مقابله با سالک متعهد شد؛

مداوای زخم قدیمی و تکراری

بیماری سالک سال هاست که با ساکنان 
پریسا سعادت

بخش هایی از استان اصفهان عجین شده 
است. این بیماری نه  تنها پس از چندین دهه در شرق اصفهان ریشه کن 
نشده بلکه با پیشروی خشکســالی و انباشته شدن کمبود اعتبارات هر 
سال، ریشه کنی آن سخت تر به نظر می رسد. شیوع بیماری سالک در 
ایران ۲۰ تا ۳۰ نفر در ۱۰۰ هزار نفر است که این تعداد از میانگین دنیا باالتر 
بوده است. طبق گزارش های موجود ســاالنه حدود ۲۰ هزار مورد جدید 
گزارش شده اما تخمین زده می شــود آمار مبتالیان فعلی بیشتر از این 
تعداد باشد.سالک، ریشه ها و راهکارهای مقابله با آن از حلقه های به هم 
متصل شده ای تشکیل می شود که تقریبا نقطه مشترک تمام آنها کمبود 
بودجه و اعتبارات الزم است. سالک به عنوان یک بیماری که از محیط و 
جانوران به انسان منتقل می شود، نیازمند کنترل در عرصه های طبیعی و 
بهداشتی اســت و برای این مهم تخصیص اعتبار یکی از اصلی ترین و 
بدیهی ترین راهکارها به حساب می آید. هر چند سالک پس از خیزش 
شدیدی که طی 5 سال شدت داشت هم اکنون مهار و آمار مبتالیان این 
بیماری رو به کاهش است؛ اما تا ریشه کنی کامل آن راه درازی در پیش 
است. پیش از این طاهره چنگیز ، رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، 
بیماری ســالک را یک مشــکل بین بخشــی خواند و اظهار داشــت: 
دستگاه های اجرایی نمی توانند با متهم کردن همدیگر به کم کاری، این 

مســئله را حل کنند و باید با درک متقابل از هم این کار را انجام داد.  این 
اختالف البته بیشــتر حول محور تامین  بودجه جهت ریشــه کن کردن 
سالک بوده است. هر نهاد متولی از نبود بودجه و یا عدم تخصیص درست 
اعتبارات گالیه مند بوده و در این ارتباط انگشــت اتهام را به سوی سایر 
نهادهای دیگر  می گیرد. بررسی اظهارات در مورد سالک، بیانگر تکرار واژه 
کمبود بودجه تقریبا در تمام نظرات است. حاال اما مدیران استان می گویند 
اعتبار مقابله با سالک را وزیر بهداشت در سفر به اصفهان تایید و تقبل کرده 

است . 
در همین زمینه مدیــر کل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان گفت: 
وزیر بهداشــت در ســفر به اصفهان برای تامین اعتبار مقابله با سالک 
متعهد شد.منصور شیشــه فروش با بیان اینکه وزارت بهداشت درمان 
و آموزش پزشــکی باید اعتبارات الزم را برای مقابله با سالک تخصیص 
دهد تا اقدامات الزم انجام شود، اظهار داشت: پیگیری های الزم در زمینه 
تخصیص اعتبار مقابله با بیماری سالک در حال انجام است.وی با بیان 
اینکه ۹۰ کانون ســالک در اســتان اصفهان وجود دارد، ادامه داد: کمیته 
برنامه ریزی شهرســتان ها هم مکلف به تخصیص اعتبارات الزم برای 
مقابله با این بیماری هستند.مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان 
افزود: عمده کانون سالک در این استان در شهرستان های کاشان، آران 
و بیدگل و اردستان، نایین، شرق اصفهان و منطقه برخوار و بادرود نطنز 

وجود دارد.وی اضافه کرد: امســال هنوز آمار ابتال به سالک در اصفهان 
نسبت به سال گذشته ارائه نشده، اما ابتال به این بیماری سال ۹۹ نسبت 
به مدت مشابه سال پیش از آن در این استان ۲۰ درصد کاهش پیدا کرده 
است.شیشه فروش خاطرنشان کرد: سال های گذشته اقدامات مهمی 
در راستای پیشگیری و کنترل این بیماری انجام گرفت که به کاهش آمار 
ابتال در مناطق مختلف استان منجر شده است.وی با اشاره به اینکه ارائه 
آموزش ها به شهروندان در زمینه آشنایی با راه های انتقال بیماری سالک 
از اهمیت ویژه ای برخوردار است، بیان کرد: به طور معمول گزش پشه های 
ناقل این بیماری از فروردین شروع می شود و گزارش هایی از ابتال در تیر و 
مرداد ارائه خواهد شد و آمار ابتالی بهمن ماه هر سال ارائه می شود.مدیر 
کل مدیریت بحران استانداری اصفهان با بیان اینکه موش های شهری 
و روستایی میزبان و پشــه ناقل این بیماری انگلی هستند، گفت: باید 
درمان رایگان این بیماران توسط دانشگاه علوم پزشکی و مراکز درمانی 

انجام شود.
ساکنان و مردمی محلی بسیاری  همواره  قربانی این بیماری شده اند و  
چشم به راه اعتبارات و تخصیص صحیح بودجه برای مقابله با این بیماری 
هســتند. با توجه به اعتباری  که حاال مسئوالن می گویند قول تامین آن 
داده شده ، امید است در ماه های پایانی سال شاهد قربانیان کمتری از 

این بیماری در اصفهان باشیم.

 امسال هنوز آمار ابتال به سالک در اصفهان نسبت به 
سال گذشته ارائه نشده، اما ابتال به این بیماری سال ۹۹ 
نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن در این استان ۲۰ 

درصد کاهش پیدا کرده است

با مسئولان جامعه

سخنگوی دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان گفت: 
نسبت مرگ ومیر در میان بیماران مبتال به کووید ۱۹ 
بستری در بیمارستان های استان طی چند ماه اخیر 
روند کاهشی داشت و خرداد امسال به پنج درصد 
رســید.آرش نجیمی افزود: نگاهی به آمار کرونا در 
استان اصفهان نشــان می دهد که در نیمه نخست 
خرداد امســال از میان بیمارانی که نتیجه آزمایش 
کرونای آنها مثبت و قطعی بود و در بیمارســتان ها 
بســتری بودند، حدود پنج درصد آنها جان باختند.

وی با بیان اینکه بیشترین نســبت مرگ و میر در 
بیماران مثبت کرونایی بســتری مربوط به دی ماه 
پارســال با ۲۴ درصد بود، اظهار داشــت: عواملی 
مانند افزایش بیماران بدحال و بســتری شده در 
بخش مراقبت های ویژه )ICU( در این شــاخص 

اثرگذار است.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به نمودار 
هفتگی شناســایی کل مــوارد مثبت )بســتری و 
سرپایی( کرونا در یک سال اخیر نیز اشاره و اضافه 
کرد: بر اســاس این آمار، بیشترین نرخ شناسایی 
کل موارد مبتال به کووید ۱۹ در استان مربوط به اواخر 
فروردین امسال با حدود ۱5 هزار مورد شناسایی در 
یک هفته است.وی خاطرنشان کرد: تعداد موارد کل 

مثبت )بستری و سرپایی( کرونا در استان اصفهان 
پس از یــک روند کاهشــی از آبان تــا اوایل بهمن 
پارسال، از نیمه دوم بهمن مجدد روند افزایشی به 
خود گرفت به طوری که در اواخر فروردین امسال به 
اوج خود رســید.نجیمی ادامه داد: روند شناسایی 
کل موارد مثبت کرونا در اســتان از اواخر فروردین 
امســال شــروع به کاهش یافت و در اوایل خرداد 
به حدود ۲ هزار نفر در یک هفته رســید.وی با بیان 
اینکه در زمان حاضر تعداد بیماران دارای عالئم کرونا 
بستری در بیمارستان های اصفهان به کمتر از هزار 
نفر رسیده است، تصریح کرد: این شاخص در اوج 
موج چهارم کرونا در سال جاری در استان به ۲ هزار 

و 5۰۰ نفر هم رسید.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

نسبت مرگ ومیر در بیماران کرونایی کاهش یافت

توزیع غذای متبرک 
رضوی در اصفهان

5۰۰ وعده غذای متبرک رضوی 
طبخ و بین چند محله در اصفهان 
توزیع شد.رییس کانون محله ای 
معیــن الضعفا اصفهــان گفت: 
در روز شــهادت امام ششــم، 
خادمیــاران و یــاوران رضــوی 
کانون محلــه ای معین الضعفا 
با همت بسیجیان پایگاه کمیل 
5۰۰ وعده غذای متبرک طبخ و 

توزیع کردند.

گرفتار شدن جوان 17 ساله در کوه صفه اصفهان
سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شــهرداری اصفهان از گرفتار شدن یک جوان ۱۷ 
ساله در ارتفاعات کوه صفه اصفهان خبر داد.فرهاد کاوه آهنگران با اشاره به حادثه محبوس شدن 
فرد ۱۷ ساله در ارتفاعات کوه صفه )قسمت باالی غار شــاهد(، گفت: این حادثه در ساعت ۹ و سه 
دقیقه روز یکشنبه به سامانه ۱۲5 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان گزارش 
شد که بالفاصله آتش نشانان و اکیپ امداد و نجات در ارتفاع و کوهستان، راهی محل حادثه شدند.

وی با بیان اینکه نیرو های امداد و نجات از ایستگاه مستقر در کوه صفه آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شــهرداری اصفهان برای امدادرســانی اقدام کردند، اضافه کرد: نیرو های آتش نشانی در کمترین 
زمان خود را به محل حادثه رساندند. در تعطیالت خرداد ماه حدود ۱۰ مورد حادثه گرفتار شدن در کوه 
صفه توسط آتش نشانان امدادرسانی شده است.سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شهرداری اصفهان با بیان اینکه علت حادثه در دست بررسی است، افزود: این حادثه با تالش یک 
و نیم ساعته امدادگران آتش نشان رفع شــد و فرد گرفتار به محل امن منتقل و توصیه های ایمنی 

در این خصوص را دریافت کرد.

قاچاقچیان حشیش ناکام شدند
سرپرست معاونت عملیات فرماندهی انتظامی استان از دستگیری دو قاچاقچی و کشف 68 کیلو 
حشیش در عملیات ماموران یگان تکاوری این فرماندهی خبر داد.ســرهنگ محمد دالوند بیان 
داشت:نیروهای واحد رزمی یگان تکاوری فرماندهی انتظامی استان اصفهان با همکاری ماموران 
فرماندهی انتظامی شهرستان کاشان حین کنترل و رصد هوشــمندانه یکی از جاده های فرعی و 
خاکی شهرستان به دو دستگاه خودروی سواری پراید که در این مسیر در حرکت بودند مشکوک و 
به راننده آنها دستور ایســت دادند؛ اما خودروها بدون توجه به دستور ماموران با سرعت به راه خود 

ادامه دادند.
وی افزود: در این هنگام ماموران پس از چندین بار اخطار قانونی و عدم تمکین رانندگان با رعایت 
قانون به کارگیری سالح به ســمت خودروها تیراندازی و آنها را متوقف کردند.سرپرست معاونت 
عملیات فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: در این عملیات طی بازرسی از خودروهای مذکور 
68 کیلو حشیش کشف و رانندگان خودروها نیز دستگیرو تحویل مراجع قضایی شدند.این مقام 
انتظامی بیان داشت: در بررسی های صورت گرفته مشــخص شد قاچاقچیان این مقدار مواد را از 
مرزهای شرقی کشور بارگیری کرده و قصد داشتند با اســتفاده از راه های فرعی و بیابانی به تهران 

منتقل کنند که با تیزهوشی ماموران در عملی کردن نقشه خود ناکام ماندند.

سازش پرونده 2 میلیاردی با تالش شورای حل اختالف اصفهان
رییس شورای حل اختالف اصفهان از سازش پرونده ۲ میلیاردی با تالش شورای حل اختالف این 
استان خبر داد و گفت: با سازش در این پرونده این زندانی پس از۴ سال با کمک خیر اصفهانی آزاد 
شد.موسویان از آزادی زندانی پس از ۴ سال با حضور خیر اصفهان و با وساطت شعبه ۴۳ شورای 
حل اختالف اصفهان خبر داد و گفت: پرونده این زندانی چند روز گذشــته بابت بدهی ۲۰۰ میلیون 
تومانی جهت صلح و سازش به شعبه ۴۳ شورای حل اختالف اصفهان جهت صلح و سازش ارجاع 

شد.
وی ادامه داد: در این پرونده زندانی تاکنون به درخواست شــاکی و عدم توان در ادای دین، روانه 
زندان می شود.رییس شــورای حل اختالف اصفهان افزود: با ورود شعبه ۴۳ شورای حل اختالف 
اصفهان و با حضور خیر اصفهانی در جلسه رسیدگی خوشبختانه پس از تشکیل جلسه و با وساطت 
این شعبه و کمک خیر اصفهانی رضایت شاکی حاصل شد و شــاکی با دریافت ۷۰ میلیون تومان 

رضایت خود را اعالم کرد و مقرر شد زندانی پس از طی مراحل قانونی از زندان آزاد شود.

وز عکس ر

اخبار

معاون محیط زیست انسانی سازمان 
حفاظت محیط زیست کشور:

مسائل زیست محیطی استان 
اصفهان پیچیده است

خبر روز

معاون محیط زیســت انســانی ســازمان 
حفاظت محیط زیســت کشور با بیان اینکه 
مسائل اصفهان بسیار پیچیده است، گفت: 
پیش تر فکر می کردم مشــکالت زیســت 
محیطی شهر تهران خیلی پیچیده است اما 
وقتی مطالعات گــرد و غبار، صنایع و آب را 
دیدم به این نتیجه رسیدم که اصفهان واقعا 
مسائل جدی دارد و سازمان حفاظت محیط 

زیست به تنهایی از پس آن بر نمی آید.
مسعود تجریشی با اشاره به اینکه خسارت 
آلودگی هوای تهران ســال گذشــته چهار 
میلیارد دالر و شهر اصفهان به تنهایی هشت 
میلیارد دالر بــود، اضافه کــرد: طرح های 
انتقــال آبی که ما در کشــور با آن مشــکل 
داریم مربوط بــه اصفهان اســت و انتقال 
آب، مســائل اصفهــان را به دیگــر مناطق 
کشور می کشــاند.وی با بیان اینکه مسئله 
اصفهان تنهــا گردوغبار، آب و کشــاورزی 
نیست، تصریح  کرد: اصفهان درگیر مسائل 
پیچیده ای اســت؛ صنعت را نمی توانند جا 
به جا کند و خــط انتقال آبی کــه اصال قرار 
نبوده سمت اصفهان کشــیده شود، آنقدر 
مشکل استان پیچیده شده که اکنون فشار 
می آورند یک خــط لوله از این پــروژه نیز 
به اصفهان منتقل شــود. مســئله اصفهان 
دیگر گرد و غبار هوا و اشتغال نیست و این 
استان با مسائل اجتماعی و مهاجرتی هایی 
که اتفاق افتاده، مواجه شــد است.معاون 
محیط زیســت انسانی ســازمان حفاظت 
محیط زیســت کشــور افــزود: اقدامات 
سازمان محیط زیست به وظایف آن برمی 
گردد و قسمتی هم حاکمیت و دولت است. 
ما کانون های گرد و غبار کشور را شناسایی 
کردیم و از صندوق ملی توسعه نیز منابعی 
در اختیار قــرار گرفت کــه در آن مرحله در 
مناطقی که کانون هــای بحرانی وجود دارد 
اقداماتی برای کنترل گرد و غبار اجرا  شــود 

که اصفهان نیز بخشی از آن بوده است.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان خبر داد:

رشد 33 درصدی طرح های کشاورزی و دامپروری در استان اصفهان
معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی )ره( گفت: در سال گذشته از مجموع طرح های اشتغال ایجاد شده بر اساس نوع فعالیت، طرح های کشاورزی و 
دامپروری رشد ۳۳ درصدی داشته است. محمدرضا کیانی اظهار داشت: سال گذشته، طرح های کشاورزی و دامپروری با ۲۱۱۳طرح و پرداخت تسهیالت به مبلغ ۷5 
میلیارد و5۱۲ میلیون تومان، رشد ۳۳ درصدی داشته است.وی گفت: همچنین طرح های خدماتی نیز با ۲8۰۹ طرح و پرداخت تسهیالت به مبلغ ۱۱۱ میلیارد و 655 میلیون 
تومان، بیشترین تسهیالت را دریافت و رشد ۳5 درصدی داشته است.معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان، درخصوص وام های در جریان افزود: طرح هایی 
که مشمول تسهیالت می شوند به صورت 5 ساله تحت نظارت قرار می گیرند و در حال حاضر در بخش کشاورزی و دامپروری ۱۰8۰۰ طرح و در حوزه خدمات ۱۱ هزار و 8۳5 
طرح در حال نظارت هستند.وی، در زمینه پرداخت تسهیالت اشتغال به مددجویان بیان داشت: وام های پرداختی برای اشتغال ۷ درصد از اعتبارات صندوق امداد والیت، 
۹۳ درصد از اعتبارات بانکی و اعتبارات اشتغال پایدار روستایی بوده است.کیانی  در ادامه افزود: در سال گذشته از طریق ارتباط با غرفه کسب و کار»با سالم«تفاهم نامه ای 

با شرکت توسعه و تدبیر جوامع سالم منعقد شد و تعدادی از کارشناسان فنی اشتغال ادارات به شرکت مزبور اعزام و آموزش های الزم را  فرا گرفتند.



سرمربی تیم ملی کاراته ایران از تخیصص پاداش به ذبیح ا...پورشیب در صورت کسب مدال گنج زاده در المپیک خبر داد. شهرام هروی با اشاره به آخرین وضعیت 
ملی پوشان کشورمان برای حضور در المپیک گفت: حریف پورشیب ۴ هزار امتیاز از او عقب تر است و پورشیب به خاطر مهدی زاده به فرانسه می آید.وی ادامه 
داد: حضور او کنار مهدی زاده موثر است و به او کمک می کند. ذبیح ا... پورشیب نشان داد برای او جمع مهم است و فردی عمل نمی کند و در این شرایط سخت 
که می توانست در المپیک حضور داشته باشد و میسر نشد به فکر سایر ملی پوشان است.هروی در مورد مسابقات پیش رو به میزبانی فرانسه نیز گفت: مهدی 
زاده از شرایط خوبی برخوردار است و اگر اتفاق خاصی رخ ندهد به حقش که کسب سهمیه المپیک است خواهد رسید.سرمربی تیم ملی کاراته ایران از موافقت 
کمیته ملی المپیک برای تخصیص پاداش به ذبیح ا... پورشیب خبر داد و گفت: براساس تصمیمی که اتخاذ شده است هر مدالی که گنج زاده در المپیک کسب 

کند نیمی از پاداش آن به پورشیب اختصاص پیدا خواهد کرد.

پاداش ویژه برای »پورشیب« در صورت کسب مدال گنج زاده در المپیک
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شوک در اردوی اسپانیا با ابتالی »بوسکتس« به کرونا
تیم ملی فوتبال اسپانیا خود را آماده رقابت های یورو 2020 می کند.فدراسیون فوتبال اسپانیا در 
بیانیه ای از ابتالی سرخیو بوســکتس، هافبک باتجربه تیم به ویروس کرونا خبر داد و اعالم کرد 
که این بازیکن از اردوی تیم کنار گذاشــته شده است.در بیانیه فدراســیون فوتبال اسپانیا آماده 
است: متاسفانه نتیجه تســت بوسکتس مثبت شد این درحالی اســت که دیگر بازیکنان منفی 
است.از همه کسانی که با بوســکتس در ارتباط بوده اند دوباره تست گرفته می شود و فعال آنها را 
قرنطینه می کنیم تا باعث ســرایت ویروس نشــوند. تا زمانی که اطمینان کامل را نداشته باشیم 
تیم را ایزوله خواهیم کرد.رسانه های اسپانیایی اعالم کردند که  نگرانی های درباره شیوع ویروس 
کرونا در بین دیگر بازیکنان وجود دارد.طبق پروتکل یوفا باید کل تیم اسپانیا چند روزی قرنطینه 
شود و همچنین دیدار دوستانه این تیم برابر لیتوانی لغو شــد و به جای آن باید تیم زیر 21 سال 

الروخا به میدان برود.

لوکاکو:

 امید زیادی برای یورو داریم
مهاجم گلزن بلژیک اعالم کرد این تیم با برد برابر کرواســی توانســت روحیه و امید خود را برای 
یورو افزایش دهد.روملو لوکاکو، مهاجم گلزن تیــم ملی فوتبال بلژیک بعد از برتری تیمش برابر 
کرواسی در دیدار دوستانه قبل از شروع یورو 2020 گفت: اکنون بلژیک می تواند با خیال راحت به 
روسیه برود، کرواسی حریف سختی بود. آنها کار را برای ما سخت کردند، اما ما خیلی خوب بازی 
کردیم و برای خودمان این تصور را ایجاد کردیم که این یک بازی دوستانه نبود. خوشحالم با یک 

پیروزی دیگر برای یورو آماده می شویم. 
مهاجم تیم فوتبال بلژیک و اینتــر ایتالیا در ادامه بیان کرد: اکنون مــی توانیم با خیال راحت به 
روسیه برویم. همه ما آرام هستیم. آنچه که باید قبل از یورو صورت می دادیم را انجام دادیم. من 
شصتمین گلم را برای تیم ملی به ثمر رساندم؛  اما ســعی می کنم آرام باشم و روی بازی تمرکز 
کنم. این برای آمار من خوب اســت ولی مهم ترین موضوع پیروزی است و ما این کار را کردیم. 

این پیروزی اعتماد به نفس ما را تقویت می کند.

رونمایی از 3 مدعی اصلی توپ طال
نیمه اول سال 2021 به پایان رسیده اســت و اکنون نیمه دوم آن آغاز می شود و رقابت های یورو 
2020 و کوپا آمه ریکا در پیش اســت و پس از آن هم فوتبال باشــگاهی در اروپا از سر گرفته می 
شود و می توان برنده توپ طالی 2021 را شــناخت.به گزارش فوتبالی، وبسایت گل از بازیکنانی 
که بخت های اصلی فتح توپ طال در سایت 2021 هستند، چهره برداشته است.در واقع به اعتقاد 
سایت گل، انگولو کانته شانس اول فتح توپ طال در سال 2021 است. انگولو کانته به همراه چلسی 

توانست قهرمان لیگ قهرمانان اروپا شود. 
او در مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا، در هر دو بازی رفت و برگشــت مقابل رئال مادرید، 
بهترین بازیکن زمین شد. کانته همچنین در فینال لیگ قهرمانان اروپا به عنوان بهترین بازیکن 
میدان انتخاب شد و به همین جهت شــانس اول توپ طال نامیده می شود. او در یورو 2020 هم 
فرصت خوبی برای درخشــش در ترکیب فرانسه دارد.شــانس دوم توپ طال از سوی سایت گل 
کیلیان امباپه معرفی شده است چرا که این بازیکن عملکرد خوبی در فصلی که گذشت داشت و در 
یورو هم فرصت درخشش را دارد.بخت سوم توپ طال هم روبرت لواندوفسکی است که توانست 
در بایرن مونیخ در فصلی که گذشت فاتح کفش طال شود و برای توپ طال هم شانس خوبی دارد.

در این لیست، لیونل مسی بخت پنجم و کریستیانو رونالدو بخت دهم معرفی شده اند.

جدال المپیکی نمایندگان ایران در لهستان؛

 رونمایی از آخرین پرده نمایش انتخاب

پیکارهای کشتی آزاد جام زیلکوفسکی و   سمیه مصور
پیت الزینسکی در شرایطی امروز در ورشو 
پایتخت لهستان آغاز می شود که قرار است تکلیف نفرات اعزامی ایران 
در  اوزان ۷۴، ۹۷ و 12۵ کیلوگــرم به المپیک توکیــو در این رقابت ها 

مشخص شود.
بر اســاس تصمیم کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد، رقابت های انتخابی 
درون اردویی در اوزان ۵۷ و ۸۶ کیلوگرم برای حضور در المپیک 2021 
توکیو، اواخر سال گذشته در خانه کشــتی شهید ابراهیم هادی برگزار 
شــد که رضا اطری و حســن یزدانی با برتری مقابل حریفان خود به 

دوبنده تیم ملی رسیدند. 
همچنین برای مشخص شدن فرد منتخب وزن ۶۵ کیلوگرم به منظور 
حضور در بازی های المپیک توکیو، رقابت درون اردویی بین امیرمحمد 
یزدانی و مرتضی قیاســی ۷ خردادماه برگزار شد که در پایان مرتضی 
قیاســی با برتری مقابل امیرمحمد یزدانی به دوبنده تیم ملی رسید؛ 
اما تکلیف ملی پوشان ســه وزن ۷۴، ۹۷ و 12۵ کیلوگرم به حضور در 
پیکارهای کشتی آزاد جام زیلکوفســکی و پیت الزینسکی منوط شد 
تا  آن طور که کادر فنی تیم ملی برنامه ریــزی کرده، نفرات اعزامی به 

رقابت های المپیک توکیو در این ســه وزن در این رقابت ها مشخص 
شوند.در واقع هر کشــتی گیری که بتواند نتیجه بهتری در این رقابت 
ها بگیرد، صاحب دوبنده تیم ملی در المپیک خواهد شد. جالب اینکه 
احتمال رویارویی مستقیم کشــتی گیران ایرانی در این سه وزن هم 
وجود دارد. در واقع رقابت های لهستان آخرین پرده از نمایش انتخاب 
است، برای گوش شکسته های اعزامی، برد و باخت در لهستان حکم 
مرگ و زندگی را دارد. یکی از آنها پیش از اعزام به لهســتان می گفت: 
»یا می برم یا می میرم«. باید دید چه کسی می تواند در ۷۴، ۹۷ و 12۵ 

کیلوگرم صاحب دوبنده تیم ملی شود.
رقابت های بین المللی کشتی آزاد جام زیلکوفسکی و پیت الزینسکی 
لهســتان جزو مســابقات رنکینگ دار اتحادیه جهانی کشتی است و 
امتیــاز آن در رنکینگ مدعیان در بازی های المپیک توکیو محاســبه 
می شــود.آخرین رقابت های کشــتی دارای رنکینگ اتحادیه جهانی 
سه شنبه هفته آینده در ورشو پایتخت لهســتان آغاز می شود و ۳۶۵ 

ورزشکار از ۴۴ کشور جهان حضور دارند. 
این پیکارها به دلیــل امتیاز المپیکی از حساســیت زیادی برخوردار 
است و به عنوان رویداد نهایی امتیازدهی برای شناخت ۴ نفر برتر در 

بازی های المپیکی در اوزان المپیکی محاسبه خواهد شد. 
همچنین بنابر اعالم اتحادیه جهانی کشتی در مجموع ۶00 هزار فرانک 
ســوئیس به نفرات اول تا ســوم این رقابت ها پرداخت خواهد شد. 
نفرات اول در 10 وزن کشتی آزاد و فرنگی مردان و کشتی زنان هر کدام 
مبلغ ده هزار فرانک ســوئیس دریافت می کنند و نفرات دوم و سوم 
نیز به ترتیب هفت هزار و ۳ هزار فرانک سوئیس دریافت خواهند کرد.

طبق برنامه این مســابقات، صبح امروز مراســم قرعه کشــی و وزن 
کشــی پنج وزن نخست برگزار می شــود و محمدحسین محمدیان، 
علی شعبانی و علیرضا کریمی نمایندگان ایران در وزن ۹۷  کیلوگرم به 

مصاف حریفان خود می روند.
 مســابقات پنج وزن دوم نیز  فردا برگزار می شــود که رضا اطری در 
وزن ۶1 کیلوگرم، یونس امامی و مصطفی حســین خانی در وزن ۷۴ 
کیلوگرم و امین طاهری و امیرحســین زارع در وزن 12۵  کیلوگرم به 

میدان خواهند رفت.
تیم ملی کشــتی آزاد ایران موفق به کسب ســهمیه کامل رقابت های 
المپیک 2021  توکیو شده است و به عنوان یکی از شانس های اصلی 

مدال آوری کاروان ایران در این رقابت ها شناخته می شود.

دوره چهار ساله ریاست زهرا اینچه درگاهی در حالی 
رو به پایان است که ثبت نام برای برگزاری انتخابات 
دوره آینده و تایید صالحیت نامزدها حاشــیه های 

جدیدی را برای این رشته پایه به وجود آورده است.
برای حضور در انتخابات پیش روی این فدراسیون 
1۳ نامزد شــامل حبیب نوظهوری، الهام جعفری، 
امیــد نوید، ناصر اخــوان، مرجان همتی نــژاد، رضا 
محمدکاظمی، حامد جوالیی، کیانوش ســقراطی، 
محســن ســلیمانی، زهرا اینچه درگاهــی، احمد 
سعادتمند، مرتضی نظری و فرزین قاسم زاده ثبت 
نام کردند که در ادامــه اتفاقات مهمی رخ داد. احمد 
سعادتمند، مدیرعامل پیشــین باشگاه استقالل از 
حضور در انتخابات انصراف داد و زهرا اینچه درگاهی 
که رییس فدراســیون اســت برای دوره بعد تایید 
صالحیت نشــد.همین اتفاق زمینه ســاز حاشــیه 
جدیدی برای این فدراسیون شد و اینچه درگاهی که 
اعتقاد دارد نباید صالحیت او رد می شد، تالشش را 

برای اثبات این ادعای خود آغاز کرد. برخی اهالی این 
رشته که با رییس فدراسیون هم سو بودند نیز تالش 
هایی را بــرای بر هم زدن اوضاع آغــاز کردند.در این 
مورد گفته می شود ماجرای تایید صالحیت نشدن 
زهرا اینچه درگاهی از طریق برخی افراد نامشخص 
به اطالع فدراســیون جهانی رسیده و این نهاد نیز در 
نامه نگاری با کمیته ملی المپیک ایران خواستار ارائه 
توضیح در این مورد شده است. در این نامه تاکید شده 
تا زمانی که پاسخ مشــخصی به ابهامات داده نشود 
نباید انتخابات فدراسیون ژیمناستیک برگزار شود.

این در حالی است که برخی از اهالی از اقدام سازمان 
بازرسی و وزارت ورزش در رد صالحیت اینچه درگاهی 
حمایت و اطالعیه ای را به شــرح زیر صادر کرده اند: 
» جمعی از پیشکسوتان، مربیان، داوران، قهرمانان 
و تالشگران ورزش ژیمناســتیک با امضای نامه ای 
از اقدام سازمان بازرسی کل کشــور و وزارت ورزش 
و جوانان در راســتای عمل به وظیفــه و قانون در رد 

صالحیت اینچه درگاهی حمایت کردند.امضا کنندگان 
این نامه همچنین بر لــزوم دمیدن خون تازه در رگ 
های این رشــته ورزشــی، زدودن هر گونه آالیش و 
برگزاری انتخابات پرشور در جهت بازگشت به روزهای 

روشن توام با فضای اتحاد و همدلی تاکید کردند.«
به نظر می رســد با تالش هایی که از ســوی رییس 
فدراسیون صورت می گیرد تا صالحیتش تایید شود 
و حمایتی که اهالی ژیمناستیک از تصمیم سازمان 
بازرسی گرفته اند، این رشته با چالش های جدیدی 
مواجــه خواهد بــود و ممکن اســت انتخابات این 

فدراسیون را تحت تاثیر قرار دهد.

ژیمناستیک درآستانه »پیچ وارو«

خبر روز

 پرسپولیس همچنان پیگیر ماجرای جنجالی 
حمله به اتوبوس در اصفهان

باشگاه پرسپولیس با گذشت دو هفته از اتفاقات اصفهان و ماجرای حمله به اتوبوس به این باشگاه، 
همچنان در انتظار مشخص شدن وضعیت این اتفاق است.کاروان پرسپولیس در مسیر حضور در 
استادیوم برای بازی برابر ذوب آهن با حمله چند موتورسوار به اتوبوس خود مواجه شد که اتفاقات 
ترسناکی را شکل دادند. یحیی گل محمدی و افشــین پیروانی که به شدت نسبت به این اتفاقات 
موضع گرفته بودند، خواهان مشخص شــدن عوامل حمله به اتوبوس این تیم بودند. در این زمینه 
در اتفاقی جالب همان زمان با اعالم نیروی انتظامی اصفهان مبنی بر دستگیری عوامل درگیری و 
حمله به اتوبوس، همه در انتظار مشخص شدن این موضوع بودند.پرسپولیس در این زمینه شکایت 
خود را به کمیته انضباطی نیز اعالم کرد و خواهان مشخص شدن عوامل این درگیری بود. با این حال 
با گذشت دو هفته از این اتفاق و در شرایطی که نیروی انتظامی نیز مدعی دستگیری حمله کنندگان 
شده ، هنوز هیچ اعالمی به این باشگاه نشده است. ابراهیم شکوری، سخنگوی باشگاه پرسپولیس 
مدعی است که کمیته انضباطی و اخالق هنوز پاسخی به این درخواست باشگاه پرسپولیس نداده اند 

و همچنان پیگیر این موضوع تا مشخص شدن حقیقت خواهند بود.

دو ستاره خارجی استقالل، همچنان دور از ایران
شیح دیاباته و هرویه میلیچ، دو بازیکن خارجی استقالل هستند که از حدود دو هفته قبل ایران را 
ترک کردند و هنوز برنگشته اند.دیاباته و میلیچ در شرایطی از ایران به کشورهای خود رفتند که از ماه 
های قبل مطالبات زیادی را طلبکار هستند و به همین خاطر دلخوری هایی داشتند. از این رو شنیده 
می شد که به خاطراین مطالبات مالی احتمال دارد این دو ستاره خارجی هرگز به ایران برنگردند؛ اما 
چند روز قبل گفته شد میلیچ و دیاباته درخواست داده اند تا باشگاه استقالل ویزای کار آنها را تمدید 
کند و همچنین برای شان بلیت برگشت بگیرد.از این رو مسئوالن باشگاه استقالل در تالش هستند 
تا هرطور شده مشکالت ویزا و بلیت میلیچ و دیاباته را حل کنند. از سوی دیگر گفته می شد که با حل 
مشکل حضور این دو ستاره خارجی، آنها دوشنبه به ایران  باز می گردند ولی این اتفاق نیفتاد.این 
در حالی است که باشگاه استقالل با مشکالت مالی زیادی دست و پنجه نرم می کند و بعید است 
فعال بتواند بدهی های دالری و یورویی به دو خارجی اش را تسویه حساب کند. از سوی دیگر هنوز 
مشخص نیســت دیاباته و میلیچ چه زمانی به ایران برمی گردند و چه قصدی در صورت برگشتن 
دارند.از طرف دیگر فرهاد مجیدی، سرمربی استقالل نیز نگران وضعیت جسمانی دو خارجی تیمش 
است و از مسئوالن باشگاه خواسته هرچه سریع تر مقدمات بازگشت آنها را فراهم کنند. هرچند که با 
توجه به اختالفات پیش آمده میان مدیران باشگاه بعید است فعال اتفاق خاصی رخ دهد.باید منتظر 

ماند و دید طی روزهای آینده شاهد چه وضعیتی درباره میلیچ و دیاباته خواهیم بود.

»حامد« محروم شود داوود فنایی باید گلر بایستد!
فقدان جانشین برای حامد لک این روزها به یک دغدغه بزرگ برای یحیی گل محمدی تبدیل شده 
است. بوژیدار رادوشویچ، گلر ذخیره و کروات پرسپولیس به کشورش سفر کرده و حاضر به بازگشت 
نیست. از قرار معلوم او به خاطر بدقولی در پرداخت مطالبات و به قول خودش بی احترامی از سوی 
باشگاه دیگر نمی خواهد به ایران بازگردد که این اتفاق به دغدغه اصلی سرمربی پرسپولیس تبدیل 
شده است.همین موضوع دســتمایه شوخی سرتمرین پرسپولیس نیز شــده است به طوری که 
شاگردان یحیی گل محمدی به شوخی به یکدیگر می گویند: اگر حامد لک محروم یا مصدوم شود 
آن گاه داوود فنایی باید درون دروازه بایســتد چون گلر نداریم!در حال حاضر امیرحسین یوسفی 
جوان در تمرینات پرسپولیس حضور دارد؛ اما این گلر جوان از تجربه کافی برای جانشینی حامد لک 
برخوردار نیست.پرسپولیسی ها باید دعا کنند در ادامه رقابت ها حامد لک مصدوم یا محروم نشود !

مستطیل سبز

مربی سابق هندبال زنان:

 باید برای تیم ها هزینه شود
مربی سابق تیم ملی هندبال زنان در خصوص 
مقام ششــمی ایران در آسیا گفت: تیم ملی 
ایران طی دو  دوره گذشته مقام ششم آسیا 
را از آن خود کرد. زنان ایران با امکانات بسیار 
ضعیف ولی با تالش و همکاری توانسته اند 
این جایگاه را کســب کنند. البته در قهرمانی 
آسیا ژاپن، تیم استرالیا برای اولین بار در این 
مسابقات شرکت کرد که اگر نبود تیم ما حتما 
پنجم می شد. متاسفانه شانس با ما یار نبود.

مرضیه یوســف گفــت: زنان بایــد در تمام 
سطوح سنی در مسابقات آسیا شرکت کنند 
تا تجربه به دســت بیاورند و حریفان خود را 
بشناســند. از طرفی تیم هــای ملی ما هیچ 
بازی تدارکاتی ندارند تا در خصوص حریفان 
شناختی به دســت آورند. آنها تنها از طریق 
فیلم، بازی ها حریفان شان را آنالیز می کنند. 
مربی ســابق تیم ملی هندبال زنان در ادامه 
گفت: نباید زنان هندبال ایران را دســت کم 
بگیرند. همین مقام ششــمی که اکنون در 
بخش زنان آسیا داریم تیم مردان هم دارد، 
اما از نظر هزینــه و اهمیت ما کجا و آنها کجا. 
تیمی موفق اســت که برنامه داشته باشد و 
برایش هزینه شود اگر برای تیم های مردان 
هم هزینه نشــود، نتیجه ای حاصل نخواهد 
شد.پیشکسوت هندبال زنان گفت: متاسفانه 
در چند سال گذشته تغییر مدیریت در رأس 
هندبال ایران آسیب زیادی به پیشرفت این 
رشته زده و ســلیقه های مختلف مدیریتی 
باعث بی برنامگی برای 10 ســال آینده این 
رشته شده است. در هر صورت تیم ها باید به 
مسابقات اعزام شوند و شانس خود را محک 
بزنند. بایســتی در هر شــرایط برنامه ریزی 
مداوم برای تیم های ملی زنان وجود داشته 
باشد. وی به موفقیت تیم های حریف اشاره 
کرد و گفت: تیم های ژاپــن، کره و چین چرا 
در آســیا موفق هســتند چون آنها از سنین 
پایه تا باال بــا برنامه ریزی، مســابقه و اردو 
رشــد می کنند ؛ اما در ایران بــا 10 یا دوازده 
اردوی پنج روزه تیم را آماده کرده و به مسابقه 

می فرستیم. 

لمپیکی از حساسیت  این پیکارها به دلیل امتیاز ا
نهایی  به عنوان رویداد  زیادی برخوردار است و 
امتیازدهی برای شناخت ۴ نفر برتر در بازی های 

المپیکی در اوزان المپیکی محاسبه خواهد شد

فوتبال جهان

وز عکس ر

مهمان ویژه اردوی 
تیم ملی فوتبال

شــهاب الدین عزیزی خادم ، 
رییس فدراسیون فوتبال برای 
افزایش روحیــه  بازیکنان تیم 
ملی پیش از مصاف سرنوشت 
ساز شاگردان اســکوچیچ در 

اردوی تیم ملی حضور یافت .
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معاون شهردار:

 شهرداری اصفهان باید شهرو فضایی مطلوب 
برای شهروندان ایجاد کند

وجود ســاختار ســازمانی مطلوب، روش های اجرایی بهینه، فضای کار متعادل و نیروی انسانی 
کارآمد از ضروریاتی اســت که برای رســیدن به بهره وری مطلوب باید مورد توجه مدیران در هر 
دستگاه و سازمانی قرار گیرد؛ بسیاری از کارشناسان، بهره وری نیروی انسانی را استفاده مطلوب 
از آن برای حرکت در جهت تحقق اهداف هر ســازمان با صرف کمترین زمــان و هزینه می دانند؛ 
شــهرداری اصفهان نیز در ســال های اخیر برای نیل به این هدف فعالیت های ارزشمندی انجام 
داده که »علیرضا صادقیان« معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان درباره 
آن می گوید:در دنیای امروز سرمایه های انسانی اصلی ترین، ارزشمندترین و مهم ترین سرمایه 
در هر سازمانی به شمار می رود؛ در واقع جامعه امروز حرکت خود را مدیون سرمایه های انسانی 
می داند. بسیاری از سازمان ها از نظر تجهیزات نســبت به دیگران غنی هستند ولی اولین چیزی 
که ایجاد تفاوت می کند و می تواند نمود حرکت های ارزنده در سازمان ها شود، وجود سرمایه های 
انسانی است البته عنوان سرمایه های انسانی در تاریخ به مرور غنی تر شده است به عنوان مثال 
زمانی منابع انسانی، قبل از آن نیروی انســانی، نیروی کار، کارگر، کارمند و حتی در اعماق تاریخ 
»برده داری« نیز گفته می شد. وقتی بشریت به آن نقطه رسید که انسان را به عنوان سرمایه نگاه 

کند یعنی این مهم به باور رسیده که انسان یک سرمایه است.
شهرداری اصفهان با حجم و گســتردگی که دارد و خدماتی که باید در شــهر ارائه کند باید دارای 
سرمایه هایی باشد که بتواند این کالن شهر را با همه پیچیدگی هایش به نحو مطلوب اداره کرده و 
شهر و فضایی مطلوب را برای شهروندان ایجاد کند.اصفهان شاید اصال قابل مقایسه با بسیاری از 
کالن شهرها و شهرهای کشور نباشد زیرا در دنیا، ایران را با عنوان اصفهان می شناسند و به همین 
جهت تاثیر اصفهان در فرهنگ کشور و مسائل دیگر غیر قابل انکار است؛ نمی توان از ایران سخن 
گفت ولی در مورد اصفهان صحبت نکرد بنابراین اداره شــهر بزرگ بــا ویژگی های خاص، نیاز به 

مدیریت و سرمایه های انسانی متفاوت دارد.
پس از ۱۴ ســال مدیریت با نگاه خاص، وقتی به معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی 
ورود کردم، تاکید بر انجام اقدامات جدی داشتم. من خود دارای مدرک دکترای مدیریت منابع 
انسانی با گرایش رفتارهای سازمانی هســتم به همین جهت به طور طبیعی نگاهم با کسی که در 

این حوزه تخصص نداشته باشد متفاوت است.
اخیرا در برخی گفت و شــنودها و مصاحبه ها ادعاهای نادرســت و غیرمنصفانه ای مطرح شده 
اســت اما به نظرم حوزه سرمایه انســانی شهرداری در ســال های گذشــته به رغم تالش های 
صورت گرفته گرفتار بیماری های »ســخت درمان« شــده بود که در کوتاه مــدت امکان درمان 
آن وجود ندارد. در حوزه نیروی انســانی امکان انجام اقدامات کوتاه مدت کم و ســخت است؛ 
در این حوزه انجام هــر اقدامی نیاز به گذشــت زمــان دارد و باید اقدامات بنیادیــن انجام داد 
بنابراین در بدو ورود به این معاونت ســر و ســامان دادن به حوزه سرمایه انســانی را در اولویت 
قرار دادم زیرا حوزه ســرمایه انسانی شــهرداری اصفهان نیاز جدی به بازســازی داشته و دارد 
 چرا که ایــن کار در کوتاه مدت امکان پذیر نیســت و مشــکالت آن باید زیرســاختی و بنیادین

 حل شود.
در بدو ورود مدیریت شــهری پنجم بر اصالح ساختار سازمانی شــهرداری اصرار فراوانی شد که 
ساختار از سوی سازمان شــهرداری ها و وزارت کشور ابالغ شــده بود. آن زمان روی این موضوع 
اقدامات کارشناسی شده و از طریق سازمان شهرداری ها، سازمانی را به رغم میل باطنی شهرداری 
اصفهان ابالغ کرده بودند که به نظرم یکی از بزرگ ترین مشکالت شهرداری اصفهان است که باید 
در آینده مرتفع شود. زیرا کار کارشناسی کافی روی آن نشده است، معتقدم ساختار سازمانی تاثیر 
جدی و بنیادین روی ســرمایه های انســانی می گذارد زیرا بخش مهمی از عملکرد سرمایه های 

سازمانی و انسانی در سازمان، ساختار سازمانی است.

مدیرکل طراحی شهرداری تشریح کرد:

معرفی پروژه های تاثیرگذار در چهره اصفهان

مدیر کل دفتر فنی و طراحی شــهرداری اصفهان اظهار کرد: در مســیر 
فرآیند اجرای طرح های عمرانی، پس از سیاست گذاری و پیش بینی 
در برنامه های پنج ساله و بودجه های ساالنه، در ابتدای هر سال پس از 
اولویت بندی در چهار دوره سه ماهه، کلیه پروژه ها در مرحله طراحی قرار 
می گیرد.سعید کوهرنگ بهشتی  با بیان این که قبل از آغاز طراحی، کلیه 
آمار و اطالعات و نیازهای طرح، یعنی مهندسی خواسته ها، با هماهنگی 
حوزه بهره بردار، تهیه و در اختیار طراح قرار می گیــرد، افزود: با طراحی 
فاز یک طرح و تشکیل جلسات کمیته فنی، کلیه ابعاد کلی طرح توسط 
تمامی بخش های ذی ربط در شــهرداری مورد ارزیابی قرار می گیرد و 
پس از هم اندیشی کامل و تصویب طرح در کمیته فنی، در صورت نیاز به 
کمیسیون تصویب نیز ارسال شده و با حضور معاونان شهردار و رؤسای 
کمیسیون های تخصصی شورای شــهر، جمع بندی شده و مرحله دوم 
طراحی شامل تهیه نقشه های اجرایی و برآورد انجام شده و جهت اجرا 
به حوزه معاونت عمرانی و دیگر حوزه ها ابالغ می شــود.مدیر کل دفتر 
فنی و طراحی شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: در این دوره چهار ساله 
و طی سال های نخســت که تعداد طرح های ابالغی در یک سال حدود 
۲۰۰ طرح بوده، با بهبود روش ها و پیگیری مستمر و از همه مهم تر انگیزه 
تالش و همدلی فزاینده در بین کارشناسان طراحی در هر سال افزایش 

چشمگیری در عملکرد مشاهده می شود به شکلی که در سال های آخر 
دوره، به ترتیب آمار ۳۵۰ و ۴۳۰ طرح در ســال حاصل فعالیت همکاران 
طراح بوده است.وی گفت: از اقدامات بسیار مهمی که در خصوص ساختار 
و فرآیندها در این دوره انجام شد، ماهیت سازمانی مجموعه بود به طوری 
که در طول ۱۸ سال از بدو آغاز به کار سازمان طراحی، به لحاظ تشکیالتی، 
کامال غیر قانونی شکل گرفته بوده و همواره از سوی استانداری و وزارت 
کشور این موضوع تاکید می شده، اما اقدامی صورت نمی گرفته است.

کوهرنگ بهشتی افزود: در این دوره مطابق با چارت مصوب وزارت کشور 
با عنوان اداره کل دفتر فنی و طراحی تغییر ســاختار داده شــد و تمامی 
ارکان آن نیز مطابق قانون شکل گرفت.وی اظهار کرد: طرح های ابالغی 
در راستای رفع بیشترین دغدغه های شهر اصفهان در خصوص مباحث 
ترافیک، آلودگی، خشکسالی و لزوم حفظ و گسترش فضای سبز انجام 
شده است.وی با بیان این که هر سال بیش از ۶۰ درصد از پروژه ها، مربوط 
به بهبود عبور و مرور و حمل و نقل و ترافیک است، تصریح کرد: در همین 
راستا حداقل تعداد ۱۷ تقاطع غیر همسطح با مساحت پل سازی ۹۰ هزار 
مترمربع، ۲۵ کیلومتر مســیر BRT و تعداد ۴۰ ایســتگاه BRT، تعداد 
۹۰ خیابان به طول بالغ بر ۶۰ کیلومتر و همچنین پایانه های حمل و نقل 
عمومی در برنامه طراحی شهرداری قرار داشته است.مدیر کل دفتر فنی 

و طراحی شــهرداری اصفهان گفت: پروژه های تقاطع شهید سلیمانی، 
تقاطع آفتاب، تقاطع شهید آیت ا... غفاری، تقاطع فرزانگان، تقاطع شهید 
کشوری، توســعه تقاطع زندان و همچنین شهید ستاری، پارکینگ زیر 
سطحی توحید و ادامه خیابان توحید و تعداد زیادی از دیگر تقاطع های 
غیر همسطح در مسیر رینگ حفاظتی، بخش های زیادی از مسیر رینگ 
در شمال و شرق اصفهان، پایانه های صفه و قدس و صدها پروژه کوچک 
و بزرگ دیگر تنها بخشی از اقدامات انجام شده در این بخش است.وی 
با بیان این که برای حل مشکل خشکسالی و بهبود وضعیت فضای سبز، 
عالوه بر طراحی ده ها پارک کوچک و بزرگ، موضوع استحصال آب های 
خاکستری )پساب( نیز در برنامه بوده است، اظهار کرد: در این دوره بالغ 
بر ۸۰ کیلومتر خطوط انتقال آب و تعداد ۱۶ مخزن ذخیره با ظرفیت بالغ بر 

۱۷ هزار مترمکعب طراحی و به مرحله اجرا رسیده است.
کوهرنگ بهشــتی خاطرنشــان کرد: تعداد ۴۰ ســاختمان سرویس 
بهداشتی در نقاط مختلف شــهر و حداقل تعداد شش ایستگاه جدید 
آتش نشانی همچون ایستگاه های خداداد امینی، شهید آیت ا... غفاری، 
چهارباغ پایین، روشن شــهر، اطشــاران و میدان حج همچنین مراکز 
خدماتی از جمله مرکز نگهداری حیوانات بی سرپرست، ساختمان مرکز 
کنترل ترافیک، محل نگهداری معتادان و مــواردی از این قبیل نیز تنها 
بخش هایی از طرح های خدماتی تهیه شده را شامل می شود که عمدتا به 
مرحله اجرا رسیده است.وی ادامه داد: در خصوص پروژه های فرهنگی 
ورزشــی نیز ده ها طرح بزرگ و کوچک تهیه شــده که در آن بین، سالن 
اجتماعات گلستان شهدا، مجموعه فرهنگی ورزشی شهید کشوری، طرح 
بزرگ خانه کودک، مجموعه های فرهنگی حســین آباد، حصه، رسالت، 
محتشم کاشانی، اطشاران، کتابخانه ســپاهان شهر، اندیشکده شهید 
بهشتی، چندین طرح در مجموعه تخت فوالد و تعداد زیادی از طرح های 
کوچک و بزرگ فرهنگی و ورزشی و سالن های چند منظوره در این دوره 

طراحی و به عموما به مرحله اجرا رسیده است.
مدیر کل دفتــر فنی و طراحی شــهرداری اصفهان تاکید کــرد: از دیگر 
پروژه های تاثیرگذار در چهره شــهر می توان به تعــداد ۱۴۰ طرح پیاده 
روســازی به طول ۱۰۰ کیلومتر و تعداد ۴۰ مورد پارک ســازی و چندین 
پروژه های پل عابر پیــاده، میادین متعدد طرح هــای هدایت آب های 
سطحی نیز اشاره کرد که طراحی و به مرحله اجرا رسیده است.وی با بیان 
این که در سال ۱۴۰۰ نیز مطابق بودجه تعداد ۲۸۸ پروژه در برنامه طراحی 
قرار گرفته است، گفت: مطابق سال های گذشته، با افزایش خواسته های 
مردمی در طول ســال و در مراحل اصالح بودجه ایــن عدد نیز افزایش 

خواهد یافت.

مدیر پروژه مرکز همایش های بین المللی اصفهان 
از پیشرفت ۹۳ درصدی آن خبر داد و گفت: در این 
پروژه ۲۳ هکتار فضای سبز انجام می شود که شاهد 

بیش از ۹۸ درصد از عملیات اجرایی آن هستیم.
محسن ترابی اظهار کرد: ســالن اصلی پروژه مرکز 
همایش هــای بین المللــی اصفهان در قســمت 
دکوراتیو سقف به وسعت سه هزار و ۳۰۰ مترمربع در 

حال حاضر ۹۹ درصد پیشرفت دارد.
وی با بیان این که در قسمت دکوراتیو بدنه پیشرفت 
بیش از ۹۸ درصدی را شاهد هستیم، خاطرنشان 
کرد: تجهیز ســالن اصلــی از یک مــاه پیش آغاز 
شــده اســت و نصب تجهیزات از قبیل صندلی و 

موکت تا یک هفته آینده انجام می شود؛ همچنین 
نورپردازی عمومی ســالن اصلی شــامل ۱۱۴ عدد 
چراغ، عملیات مهندســی و زیرســاخت و بخشی 
از نصب آن انجام شــده اســت.مدیر پروژه مرکز 
همایش های بین المللی اصفهان با بیان این که در 
فضای کنکورس )بدنه خارجی ســالن اصلی( ۹۷ 
درصد پیشرفت دارد که شامل پنج هزار مترمربع لوور 
چوبی است، گفت: پوشــش کف فضای کنکورس 
بیش از ۹۲ درصد پیشرفت دارد که شامل شش هزار 
و ۵۰۰ مترمربع سنگ اسلب است.وی خاطرنشان 
کرد: فضای اداری شــامل ۲۴ دفتر و فضای البی 
و غذاخوری و ســالن جلســات شــاهد پیشرفت 
۹۲ درصدی هســتیم که تا پایان خرداد ماه تکمیل 
می شود.ترابی از پیشرفت ۹۹ درصدی سالن هال 
)سالن کنفرانس( خبر داد و گفت: پوشش سقف 
این سالن نیز شــامل ۲۶ هزار متر ورق زیپ و ۲۲ 
هزار متــر کامپوزیت تا کنون ۹۸ درصد پیشــرفت 

داشته است.وی گفت: محوطه سازی و مسیر ویژه 
شامل اجرای ۳۱ هزار مترمربع سنگ کف، ۹۶ درصد 
پیشرفت داشته، خاطرنشان کرد: روشنایی مسیر 
ویژه شامل ۶۳۰ عدد چراغ پالر دی و ۳۲۰ عدد چراغ 
چهار متری، ۹۵ درصد پیشرفت دارد همچنین ایجاد 
سیستم روشنایی محوطه شامل ۱۸۴ عدد چراغ ۹ 
متری، ۹۸ درصد پیشرفت داشته است.مدیر پروژه 
مرکز همایش های بین المللی اصفهان با اشــاره به 
فضای ســبز محوطه، گفت: ۲۳ هکتار فضای سبز 
در این پروژه انجام می شــود که تاکنون ۹۸ درصد 
از عملیات اجرایی آن انجام شــده است همچنین 
ساخت ویالهای VIP شامل هشت دستگاه ویال به 
مساحت ۴۵۰ متر پیشــرفت ۹۸ درصدی دارد.وی 
با بیان این که تاکنون ۷۵ درصد قراردادهای پروژه 
تحویل شده و ۲۵ قرارداد جاری در حال انجام است، 
گفت: پیشرفت فیزیکی پروژه مرکز همایش های 

بین المللی اصفهان ۹۳ درصد است.

آخرین جزئیات پروژه مرکز همایش های بین المللی اصفهان؛
پیشرفت 93 درصدی

باز هم تخریب؛ این بار خانه »حاجی شکری«
در کوی محله نو، بین دو خانه  ثبت ملی شده  »حاج مصور الملکی« و »طوسی زاده«، خانه ای به نام 
»حاجی شکری« قرار دارد که روزیکشنبه با پیگیری فعاالن میراث فرهنگی، یگان حفاظت میراث 
اســتان اصفهان مانع ادامــه   انهدام آن 
شد؛ اما به تازگی  خبر رسید که تخریب 
این بنــای تاریخــی، همچنــان ادامه 
دارد.»تخریب گــران، روزهــای تعطیل 
فعال تر می شــوند.« محســن افشار، 
مرمتگــر بناهای تاریخی بــا گفتن این 
جمله سخنش را آغاز می کند و سپس، 
ماجرای تخریب خانــه  تاریخی حاجی 
شکری را ، این گونه شرح می دهد: خانه 
تاریخی حاجی شکری چند ورثه داشت 
که با هم تفاهم نداشتند و به همین دلیل خانه را با قیمتی پایین، به مالکی که قصد داشت روی آن 
ساختمانی تازه بسازد، فروختند. بعد از گذشت مدتی، مالک خانه به این بهانه که دزد و معتاد وارد 
ملک شده و همسایه ها شکایت کرده اند، دو نفر را مامور کرد تا تمام طاق های خانه حاجی شکری 
را خراب کنند و شاید با این کار قصد داشت از ثبت شدن این خانه در فهرست میراث ملی جلوگیری 

کند تا فرآیند صدور جواز ساخت وساز برای آن به مشکل برنخورد.
وی  ادامه می دهد: متاسفانه کسی به خاطر تخریب طاق های این خانه  ستاره دار مالک را مجازات 
نکرد و همین بی توجهی باعث شد که او بار دیگر به این بهانه که معتادها از در و پنجره  این خانه برای 
روشن کردن آتش اســتفاده می کنند، دو نفر را برای بیرون آوردن تمام در و پنجره ها اجیر کند.به 
گفته  افشار، تبدل یک  خانه  تاریخی به زباله دانی و محل رفت وآمد معتادان، سپس تخریب آن از 
درون، حفظ دیوارها و در نهایت، اقدام برای اخذ پروانه  ساخت وساز سناریوی نخ نما شده ای است 
که بســیاری از مالکان خانه های تاریخی اجرا می کنند و تا وقتی این روش نتیجه می دهد، از آن 

دست بردار نیستند.
این مرمتگر بناهای تاریخی تصریح می کند: طی روزهای گذشته، عالوه بر تخریب در و دیوار خانه  
حاجی شکری برخی از درختان سرسبز حیاط آن هم قطع شد و در عکس های ثبت شده مشخص 
است جبهه شرقی خانه که مجاور خانه  تاریخی طوسی زاده است، به صورت کامل از بین رفته است.

وی ادامه می دهد: در پی تماس ها و پیگیری های مکرر فعــاالن میراث فرهنگی با یگان حفاظت 
میراث فرهنگی اســتان اصفهان و معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دستی استان اصفهان، روز جمعه، چهاردهم خردادماه یگان حفاظت مانع ادامه  تخریب خانه  
حاجی شکری شد و گمان می رفت که بنا نجات پیدا کرده باشد، اما به این دلیل که تمام ابزارآالت 
تخریب هنوز در خانه وجود دارد، دوباره عملیات انهدام این خانه ســتاره دار که تا سال ۱۳۹۵ تمام 
طاق های آن سالم بود، آغازشده است.افشار با ابراز نگرانی یادآور می شود: کمتر جایی در اصفهان 
هست که هنوز چند خانه  تاریخی در کنار هم وجود داشــته باشد و یک بافت را تشکیل بدهد. کوی 
محله نو این مزیت را دارد و نباید به سادگی اجازه داد که در این بافت، خانه  تاریخی تخریب شود و 
جای آن یک ساختمان امروزی قد علم کند.این فعال میراث فرهنگی، ادامه ی تخریب غیراصولی 
خانه  حاجی شکری را برای خانه مصورالملکی و طوسی زاده نیز آسیب زا می داند و هشدار می دهد 
که در صورت سکوت نهادهای مسئول، سایر مالکان نیز همین راه را در پیش می گیرند و دیگر چیزی 
از بافت تاریخی محله نو باقی نمی ماند.وی  خاطرنشان می کند: حسین امین افشار، رییس گروه 
نظارت بر اماکن تاریخی کشور حدود پنج ماه پیش طی بازدیدی که از خانه  طوسی زاده در اصفهان 
داشــت، پیرو نگرانی فعاالن میراث در خصوص تخریب خانه   تاریخی حاجی شکری، صراحتا به 
معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان اعالم کرد که نباید اجازه  تخریب و 

پروانه  ساخت به مالک داده شود، اما متاسفانه حتی این هشدار نیز کارگر نیفتاد.

با مسئولان

خبر ویژهگزارش

کتاب »اصفهان در دوره 
سلجوقیان«  تجلی شکوه 

این دوره تاریخی
»اصفهــان در دوره ســلجوقیان« نوشــته 
علی اکبر کجباف، کتابی در بیان شــکوه این 
خطه تاریخی در دوره ســلجوقیان و تالش 
این حکومت در راه به عظمت رســاندن شهر 
اصفهان در جهان است.اصفهان از قرن چهارم 
هجری مرکز حکومت امرای شیعی مذهب 
و مســتقل آل بویه و ســپس مرکز سیاسی 
اسالم در روزگار سلجوقیان شد.سلجوقیان 
تالش کردند اصفهان را به عظمتی برسانند که 
شایسته امپراتوری بزرگ آنان باشد. طغرل 
بیگ، که این شــهر را به دالیلــی چون آب و 
هوای خوش به پایتختــی برگزیده بود برای 
تشویق مردم شهر به تجارت و نیز ثروتمندان 
به اقامت در آنجا، ساکنان اصفهان را به مدت 
سه سال از پرداخت مالیات معاف کرد و خود 
نیز به ســاخت ابنیه نفیس و مراکز مذهبی 
همت گماشــت.وی با کمک وزیر دانشمند 
خود، عمید الملک کندری، بناها و مســاجد 
زیبایی ســاخت و برای تامین امنیت شهر 
حصار بــزرگ پیرامون آن را بازســازی کرد. 
سلجوقیان تالش داشتند از این راه عظمت 
خود را به رخ جهانیان بکشند و بحق نیز موفق 
شدند.اصفهان دوره ســلجوقی مقر و مأمن 
سالطین، محل خزانه دولتی، وصول مالیات، 
سرمایه گذاری بزرگان برای ساخت مساجد 
و مدارس، تهیــه کتاب و کتابخانــه، آرامگاه 
مشاهیر علمی و سیاسی، رحله های علما و 
امالی نویسی بزرگان، جنگ و درگیری های 

محلی مذهبی و ... بود.
در کتاب حاضر، نگارنده پــس از بیان نحوه 
شــکل گیری حکومت ســلجوقی در ایران، 
اوضاع سیاسی، اقتصادی و فرهنگی استان 
اصفهان را در این دوره بررســی کرده است. 
همچنیــن دربــارة پیشــینه فعالیت های 
اســماعیلیان اصفهان، آل خجند و آل صاعد 
در آن دوره مطالبی را بیان کرده است.در پایان 
کتاب نیز توضیحاتی درباره میدان »عتیق« 
ارائه کرده و تصاویــری از مکان های مختلف 

اصفهان در دوره سلجوقی آورده است.

طرح بهارانه کتاب ۱۴۰۰ همزمان با سراسر کشور از روز دوشنبه در اصفهان آغاز شــد.در این طرح ۷۷ کتاب فروشی در اصفهان مشارکت دارند و عالقه مندان 
می توانند کتاب های مورد عالقه خود را از این کتاب خانه با تخفیف ۲۰ درصدی خریداری کنند.در هفدهمین دوره از برگزاری »بهارانه کتاب ۱۴۰۰« سقف مجاز 
خرید برای هر خریدار دومیلیون ریال اســت و خریداران می توانند تا ۲۳ خردادماه با مراجعه به کتاب فروشی های عضو طرح، کتاب های عمومی، کودک و 
نوجوان و دانشگاهی را با یارانه ۲۰درصدی خریداری کنند.از مجموع ۸۶۰ کتاب فروشــی عضو طرح بهارانه کتاب، ۱۲۴ کتاب فروشی در استان تهران و ۷۳۶ 
کتاب فروشی در سایر استان ها و ۷۷ کتاب فروشی در اصفهان مشارکت دارند.در آخرین دوره زمستانه کتاب در سال گذشته ۹۳۶ کتاب فروشی از سراسر کشور 

در این طرح مشارکت فعال داشتند.اجرای طرح بهارانه کتاب تا حدود یک هفته دیگر در استان های مختلف کشور ادامه دارد.

آغاز طرح بهارانه کتاب 1400 در اصفهان

 آیت ا... ناصری
 بر سر مزار پدر 

بزرگ خود
روز شــهادت امام صادق)ع( 
حضرت آیــت ا... ناصری بر 
ســر مزار پدر بــزرگ خود در 
تخت فوالد اصفهــان، مقبره 
سیدالعراقین حاضر شد و به 

قرا ئت فاتحه پرداخت.

وز عکس ر
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برچســب زدن به چه معنی اســت؟ یعنی اینکه ما بسیار 
خجالتی بوده ایم و یا دیگران به ما گفته اند چقدر کم رو و 
خجالتی هستی، این برچسب بر ما زده شده است و  و ما 
بعضی وقت ها احســاس می کنیم که مهر تایید خجالتی 
بودن زیر کاغذ ما زده شده است و ما دیگر کامال خجالتی 

هستیم و هیچ وقت نمی توانیم عوض شویم.
به هول شــدن در برابر دیگران و احســاس ناراحتی کردن 
در مقابــل افــراد »کم رویــی« گفته می شــود. برعکس 
درو ن گرایان که در وقت های تنهایی خود انرژی می گیرند، 
معمــوال آدم های خجالتی بــا تمام وجــود می خواهند با 
دیگران ارتباط برقرار کنند، اما نمی داننــد چگونه باید این 
کار را انجام دهند یا اینکه نمی توانند اضطراب اجتماعی به 

وجود آمده از برخورد دیگران را تحمل کنند.
با موقعیت های کوچک و بدون تهدید آغاز کنید: این مورد 
می تواند شامل فروشگاه ها، موزه ها یا حتی جایی باشد که 
در زمان کوتاهی با جمعیت زیادی برخورد داشــته باشید. 
می توانید برخوردهای اجتماعی را بــا لبخند  زدن و گفتن 
ســالم به هر چند نفری که می توانید آغاز کنید. از یک نفر 
ساعت بپرســید، از فرد دیگری تعریف کنید و یا به کسی 

کمک کنید. روش های آسانی برای صحبت کردن با دیگران 
پیدا کنید. در مقابل شرایط تهدید کننده قرار گرفتن می تواند 

به آرامی کمک کند بر ترس های خود غلبه کنید.
مهارت هــای مکالمه ای را تمریــن کنید : چنــد موضوع 
آمــاده بــرای صحبت با افــرادی کــه می بینید، داشــته 
باشــید. مانند اتفاقی، خبری و یا نظــری درمورد اتفاقات 
اطراف تان. ســوال هایی با پایان باز بپرسید و جواب های 
فرد روبه رو را دنبال کنید. حتــی می توانید پیش از اینکه 
 در شــرایط قرار بگیرید، برخی از این موضوعات را با خود

 تمرین کنید.
کارهای صحیحی که انجام داده اید را هدف دار کنید: پس از 
برخوردی اجتماعی به جای اینکه به اشتباهات و ایرادات 
خود بچســبید، به کارهای خوبــی که در آن زمــان انجام 
داده ایــد و اینکه چگونه بــر یک لحظه  خجالــت آور غلبه 
کرده اید، تمرکز  داشته باشید. تمرین زیاد، موفقیت های 

بسیاری را به همراه خواهد داشت.
ترس از قضاوت و انتقاد، اثر بسیاری در خجالتی بودن شما 
می گذارد: ترس از قضاوت و انتقاد کردن خیلی وقت ها می 
تواند واقعا جلوی ما را بگیرد و کاری کند که ما کامال در جای 

خود بایســتیم و کاری انجام ندهیم. چنانچــه ما نتوانیم 
جلوی این ترس هــا را بگیریم در طوالنی مدت، آســیب 
های خیلی زیادی را به مــا می زند و نباید این گفته را هیچ 
وقت از یادمان برود که » ترس برابر با شکســت است « و 
تفکری که بر پایه ترس باشد در آخر شکست را برای ما به 

ارمغان خواهد آورد.
چنانچه همیشــه ما در ذهن مان این  ترس ها را داشــته 
باشــیم که دیگران در رابطه با ما چه فکر هایی می خواهند 
بکنند و مواظب قضاوت های دیگران باشــیم،  ناخودآگاه 
خجالتی و ترسو می شــویم. فراموش نکنید، انسان های 
موفق هیچ وقت نگران قضاوت های دیگران نبودند و حتی 
چنانچه هم بوده اند، این مسئله را کنترل کردند و نگذاشتند 
تا پایه و اســاس زندگی شــان را حرف ها و قضاوت های 

دیگران، پایه گذاری کند.
شــما هم تالش کنید برای خــالص شــدن از کم رویی و 
خجالت کشــیدن به صحبت های دیگران و قضاوت های 
آنها گوشی ندهید و از این مسئله نترســید که مورد انتقاد 
و تحقیر دیگران قرار داده شــوید. کاری که حس می کنید 

درست است را انجام دهید.

آشپزی

کتلت بادمجان 
کتلت بادمجان یکی دیگر از خانواده های کتلت هاست 

که مانند دیگر کتلت ها از طعم بی نظیری برخوردار  است. اگر 
شما نیز جزو افرادی هستید که به انواع کوکو و کتلت عالقه فراوانی 

دارید ما به شما تهیه این کتلت خوشمزه را پیشنهاد می کنیم.
کتلت بادمجان یک وعده غذایی کامل برای نهار و شام است که برعکس گوجه 

بادمجان و یا خورشت بادمجان به روغن کمتری نیاز دارد در نتیجه برای بیشتر افراد 
مناسب است.شما می توانید این غذا را در کمترین زمان تهیه و سرو کنید.

  مواد الزم: بادمجان دو عدد،سیب زمینی آب پز سه عدد،پیاز یک عدد،تخم مرغ
 یک عدد،جعفری خردشده یک قاشق غذاخوری،پنیر پیتزا 30 

گرم،نمک،آرد سوخاری و روغن به میزان الزم
دستور تهیه: در ابتدا برای کندن پوست بادمجان ها آن ها را روی اجاق کبابی کنید.

سپس پوست آن را به آسانی بگیرید و خرد کنید.بادمجان کبابی خرد شده و پیاز 
رنده شده را به همراه سیب زمینی رنده شده، تخم مرغ، جعفری و پنیر پیتزا 

مخلوط کنید.برای اینکه مواد سفت شود آرد سوخاری را اضافه کنید.در 
نهایت نمک و فلفل و ادویه ها را اضافه کنید.مواد را به صورت 

گرد در بیاورید و داخل روغن سرخ کنید.

چگونه کم رویی را کنار بگذاریم؟

 وحید شمسایی به مهمانی 
»دست در دست « می رود

 فیلمی که به یاد »علی انصاریان«
 اکران می شود

برنامه »دست در دست«به بهانه انجام دیدارهای مقدماتی جام 
جهانی 2022 میزبان وحید شمسایی می شود تا با او در یک دورهمی 
صمیمانه از تجربه ایران در بازی های جام جهانی و خاطرات او در این 
بازی ها سخن بگویید.»دست در دست« به تهیه کنندگی هادی خدادی 
و اجرای سیاوش عقدایی جمعه ، شنبه و یکشنبه هر هفته بعد از گفت 
وگوی ویژه خبری در جدول پخش برنامه های شبکه دو سیما قرار دارد.

مجموعه فیلم های کوتاه »هفت« یکی از پر بازیگرترین اکران های 
اخیر بسته های فیلم کوتاه در هنر و تجربه است. از جمله بازیگرانی که 
در مجموعه فیلم های کوتاه »هفت« حضور دارند، می توان به پژمان 
جمشیدی، زنده یاد علی انصاریان، میالد کی مرام، شبنم قلی خانی اشاره 
کرد.بر این اساس، اکران افتتاحیه مجموعه »هفت« از سوی فیلمسازهای 
این مجموعه، به زنده یاد علی انصاریان تقدیم خواهد شد.

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

روابط عمومی  و آمــوزش همگانی آبفای اصفهان در زمینــه مدیریت  آموزش 
مصرف بهینه  آب  در جامعه از تمام ظرفیت های گروه های اجتماعی و سازمان 
های مردم نهاد استفاده می کند.رییس خانه فرهنگ آب آبفای استان اصفهان 
گفت: هم اکنون طی همکاری  با  19 ســمن ، راهکارهای مدیریت منابع آبی از 
طریق  فضای مجازی  به مردم آموزش داده می شود.زهره تشیعی با اشاره به 
انعقاد   تفاهم نامه با تعدادی ازسازمان های مردم نهاد  اظهار کرد: اعضای این 

ســمن ها را افراد تحصیل کرده و آشنا به مســائل اجتماعی و محیط زیستی 
تشــکیل می دهند که طی ســال های اخیر نقش ارزنده ای در ترویج فرهنگ 
مصرف بهینه آب ایفا  کرده اند.وی گفت:  با توجه به این که شرایط آبی استان در 
وضعیت خوبی قرار ندارد  و از سوی دیگر با همه گیری بیماری کرونا و افزایش 
مصرف آب در فصل تابســتان مواجه هســتیم ،  ترویــج مدیریت مصرف آب 

می تواند کمک  شایانی در زمینه  کاهش مصرف داشته باشد.

معاون بهره بــرداری ذوب آهن اصفهان با بیان اینکــه ذوب آهن در وضعیت 
فعلی کم آبی نزدیک 75 درصد تولید نیروگاه های برق خود را از دســت داده 
است، گفت: در حال حاضر به دلیل کم آبی، نیروگاه های ذوب آهن نزدیک 70 
مگاوات بر ساعت تولید برق دارند، بنابراین ناچار به خرید 100 مگاوات برق از 
شبکه سراسری هستیم.مهرداد توالئیان درباره تاثیر قطعی های مکرر برق بر 
تولید مجموعه ذوب آهن، اظهار کرد: شــرایط تولید ذوب آهن با سایر فوالدی 
های کشور متفاوت است، چراکه سایر فوالدی ها کوره قوس الکتریکی دارند و 

اصل فرآیند آنها براساس برق است، اما ذوب آهن این گونه نیست.
وی با بیــان اینکه ذوب آهــن شــاید در موارد مختلــف متضرر شــود، اما 
وابستگی این صنعت به برق بســیار کمتر از سایر صنایع است، گفت: بنابراین 
محدودیت هایی که شبکه توزیع برق برای پیک های مصرف مشخص کرده و 
مانع فعالیت شرکت ها و مجموعه های صنعتی می شود، در مورد ذوب آهن 
صادق نیست.معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان تاکید کرد: ذوب آهن توان 
تولید نزدیک 200 مگاوات برق را دارد و همواره در پیک مصرف به خصوص فصل 
گرم، نه تنها نیازی به شــبکه برق ندارد، بلکه حتی به شبکه سراسری برق نیز 
کمک می کند، اما کم آبی بر تولید نیروگاه های ذوب آهن اثرگذار بوده است.وی 
با تاکید بر اینکه متاسفانه ذوب آهن در وضعیت فعلی کم آبی نزدیک 75 درصد 
تولید نیروگاه های برق خود را از دســت داده است، تصریح کرد: این موضوع 
موجب شده تا ذوب آهن، باری را به شبکه برق کشور وارد کند، چراکه نیاز برق 
خود را دیگر نمی تواند تولید کند، از سوی دیگر این مسئله هزینه زیادی بابت 
خرید برق روی دست ذوب آهن گذاشته است.وی گفت: ذوب آهن امروز نه 

تنها ناچار است برق مورد نیازش را از شبکه دریافت کند، بلکه دیگر نمی تواند 
کمکی به شبکه سراسری برق داشته باشد، در صورتی که اگر همانند سال های 
گذشته دچار کم آبی نبودیم، توان تولید برق را داشتیم. به گفته توالئیان، ذوب 
آهن اصوال در تابســتان و پیک های مصرف به شــبکه سراسری فروش برق 
دارد، اما امســال شــرایط این مجموعه ویژه و نیروگاه های آن تقریبا متوقف 
شده است.معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان همچنین اضافه کرد: ذوب 
آهن به جز سال های کم آبی، طبق قراردادی در ساعات پیک مصرف، به شبکه 
سراسری برق تحویل می دهد، اما امسال در پیک مصرف نه تنها نمی تواند برق 
تحویل دهد، بلکه برای تامین برق خود، انرژی را از شبکه سراسری خریداری 
می کند.وی با بیان اینکه شرکت ذوب آهن بین 150 تا 170 مگاوات در ساعت 
مصرف برق دارد، توضیح داد: اگر نیروگاه های ذوب آهن در مدار باشــد تولید 
برق تا سقف 200 مگاوات در ساعت دارند که در پیک مصرف، مازاد تولید خود را 
به شبکه سراسری برق می فروشد، اما در حال حاضر به دلیل کم آبی، نیروگاه 
های این صنعت نزدیک 70 مگاوات بر ساعت تولید برق دارند، بنابراین ناچار به 
خرید 100 مگاوات برق از شبکه سراسری هستیم.توالئیان با بیان اینکه تابستان 
امســال به دلیل کم آبی ذوب آهن دو ضرر کرد، گفت: ذوب آهن اکنون عالوه 
بر مشکل تامین آب خود، نه تنها برق به شبکه سراسری نمی فروشد بلکه برق 
مورد نیازش را از شبکه خریداری می کند.وی درباره تاثیر قطعی برق بر تولید 
ذوب آهن، تاکید کرد: اگرچه ذوب آهن اصفهان امسال براساس کمبود برق، 
کاهش تولید نداشــته، اما کم آبی ضرر زیادی به این مجموعه بزرگ صنعتی 

وارد کرده است.

مدیر بهداشــت حرفه ای ایمنی و محیط زیســت شــرکت فوالد مبارکه درباره 
محیط زیست اظهار کرد: مقوله محیط زیست از دیرباز تاکنون بسیار حائز اهمیت 
بوده است. ما برای زندگی یک کره زمین بیشــتر نداریم و باید به گونه ای از آن 
حفاظت کنیم که برای آیندگان نیز قابل سکونت باشد. همین اهمیت باعث شده 
است که در سطح جهانی یک روز به عنوان روز جهانی محیط زیست )مصادف با 
15 خردادماه در ایران( نام گذاری شود.حسین مدرسی فر افزود: فوالد مبارکه 
نیز از ابتدای تاسیس با درک این اهمیت، همواره به دنبال فناوری های دوستدار 
محیط زیســت یا به بیان دیگر فناوری های ســبز بوده و بنابرایــن در انتخاب 
فناوری های موردنیاز خود دقت بسیاری داشته است. استفاده از فناوری احیای 
مستقیم در تولید آهن اسفنجی، استفاده از کوره های ویژه برای فرآیند پیش گرم 
در نورد گرم و ایجاد تصفیه خانه با فناوری های تک در بخش نورد سرد به منظور 
تصفیه پساب ناشی از واحدهای گالوانیزه و ورق رنگی ازجمله این موارد است.

مدیر بهداشت حرفه ای ایمنی و محیط زیست شرکت فوالد مبارکه گفت: استفاده 
از تصفیه خانه ها برای بازیافت آب یا به بیان دیگر بازچرخانی آب به منظور کاهش 
مصرف آب تازه و افزایش بهره وری در این حوزه یکی از اســتراتژی های فوالد 
مبارکه در جهت صیانت از محیط زیست کارخانه، ایفای مسئولیت های اجتماعی 

خود در این حوزه و همچنین کاهش مصرف این نعمت ارزشمند بوده است.

 سرمایه گذاری 1200 میلیارد تومانی فوالد مبارکه 
در جهت افزایش بهداشت منطقه

مدرســی فر تصریح کرد: بااین حال شــرکت فوالد مبارکه در مقایسه با دیگر 
فوالدسازان مطرح و به نام جهان، رکورد کمترین میزان مصرف به ازای تولید هر 
تن تختال را در اختیار دارد. اکنون نیز به منظور حفاظت از محیط زیست منطقه، 
کل فاضالب شــهرهای اطراف خریداری شده اســت که پس از تصفیه اولیه 
در مبدأ به این شــرکت منتقل و پس از انجام اقدامــات تکمیلی به عنوان آب 
قابل استفاده در صنعت استفاده می شــود. این اقدام کمک بزرگی در راستای 
حفظ محیط زیست و ارتقای بهداشتی منطقه به شمار می رود. با سرمایه گذاری 
1200 میلیارد تومانی شــرکت فوالد مبارکه تاکنون، در شهرهای اطراف شبکه 
فاضالب ایجاد شده است. این آب در سال های گذشــته با ورود به رودخانه، 
باعث آلودگی آن و مشکالت بهداشتی می شد. در نتیجه این اقدام، شرکت فوالد 

مبارکه از سوی بنیاد جهانی انرژی به عنوان شرکت پیشرو در این زمینه در سال 
2018 مورد تقدیر قرار گرفت. به عالوه همین امر نیز باعث شد این روش توسط 
سایر فوالدسازان ایران و حتی در ســطح جهانی توسط فوالدسازان مستقر در 
مرکز )جغرافیایی( کشورهایی مانند چین، مکزیک و هند استفاده شود.مدیر 
بهداشت حرفه ای ایمنی و محیط زیست شرکت فوالد مبارکه درباره اقدامات این 
شرکت در زمینه حفاظت از هوا نیز اظهار کرد: یکی ازاین  اقدامات ایجاد سیستم 
کنترل و جمع آوری غبار در همه مکان هایی است که احتمال انتشار گردوغبار 
در آن ها وجود دارد و در صورت انتشار هرگونه آلودگی، جلوی انتشار آن گرفته 
می شود. همچنین همه دودکش های موجود به صورت آنالین و لحظه ای توسط 
اپراتورهای شرکت فوالد مبارکه و همچنین سازمان های محیط زیست اصفهان 

و تهران در حال رصد است.

 سرمایه گذاری 2 هزار میلیارد تومانی
 برای جلوگیری از انتشار غبار در فوالدسازی

مدرسی فر با اشــاره به تعریف و اجرای پروژه های متعدد در زمینه حفاظت از 
هوا ادامه داد: در آخرین اقدام، پروژه کنترل گردوغبار خروجی از سقف ناحیه 
فوالدسازی در دست اجراســت. ازآنجاکه شــرکت فوالد مبارکه تنها شرکت 
فوالدی در دنیاســت که 8 کوره قوس الکتریکی زیر یک سقف دارد، سیستم 
کنترل گردوغبار مختص به این بخش با بودجه تقریبا 2 هزار میلیارد تومانی، 
طی دو سال آتی اجرایی خواهد شد.وی گفت: شرکت فوالد مبارکه طی 5 سال 
گذشــته بالغ بر 6 هزار میلیارد تومان در حوزه محیط زیســت هزینه کرده که از 
این مقدار 3 هزار میلیارد تومان به صــورت ریالی و مابقی به صورت ارزی بوده 
است.ازآنجا که یکی از اهداف مهم شرکت فوالد مبارکه بهبود مستمر عملکرد 
زیست محیطی این شرکت اســت، عملکرد زیســت محیطی واحدهای این 
شــرکت عالوه بر کنترل و پایش لحظه ای، به صورت ماهیانه نیز مورد بررسی 
قرار می گیرد. یکی از مهم ترین شــاخص های این حوزه، شــاخص گردوغبار 
محیطی شرکت اســت که اســتاندارد آن 0.04 میلی گرم بر مترمکعب تعیین  
شــده؛ درحالی که این عدد در شــرکت فوالد مبارکه در بدترین حاالت 0.038 
میلی گرم بر مترمکعب و در ســایر موارد حوالی 0.001 یــا 0.002 میلی گرم بر 

مترمکعب بوده است.

رییس خانه فرهنگ آب آبفای  استان اصفهان تشریح کرد:

نقش موثر سمن ها در ترویج مدیریت مصرف بهینه آب 

معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان مطرح کرد:

ضرر ذوب آهن از کم آبی و قطعی برق

مدیر بهداشت حرفه ای ایمنی و محیط  زیست شرکت فوالد مبارکه  اظهار کرد:

افزایش 90 درصدی بهره وری در حوزه محیط زیست با طرح تحول دیجیتال
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