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 تست مثبت کرونا در اصفهان ۵ برابر شد
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قفل های بدون کلید

حسن روانشید 

مسئول بیماری های واگیر مرکز بهداشت استان اصفهان:

  در مراکز ۵۲ گانه اختصاصی که در نقاط مختلف اصفهان برای شناسایی بیماران سرپایی در نظر گرفته ایم در حال حاضر موارد مثبت روزانه از حدود ۳۰۰ مورد به 
حدود هزار و ۳۰۰ مورد رسیده است و این موارد به غیر از مواردی است که در بیمارستان ها شناسایی می شود

اصفهان | صفحه 3

اقتصاد | صفحه 6

چهلستون | صفحه 8

فرهنگ و هنر | صفحه 5

ورزش | صفحه 7

 هفته جهانی
  آسمان تاریک

 آغاز شد

برگزاري مراسم ترحیم 
در آرامستان    هاي 
اصفهان ممنوع شد

 طالیی پوشان اصفهانی با گل های 
شهباززاده به دنبال رکوردشکنی هستند

خط آتش سپاهان؛ 
ویرانگر و زهردار قرارگیری ۲۰ شهر 

اصفهان در وضعیت 
قرمز کرونا

پروژه جدید شهرداری اصفهان در راستای 
رفع معضالت ترافیکی خیابان توحید؛

پارکینگ خیابان 
توحید کلنگ زني شد

فوالد مبارکه برترین 
الگوی مصرف آب را در 
میان فوالدسازان دارد

خورشید، قربانی کرونا

 سخت ترین قرعه
 جام حذفی به نام 
ذوب آهن و استقالل
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پایگاه خبری اصفهان امروز آنالین
esfahanemrooz.ir

کارگروه سازگاری با تغییرات اقلیمی در اصفهان تشكیل شد

 سايه خشک سالی بر
 75 درصد وسعت استان

مجیدی  مجید  ساخته  »خورشید«  سینمایی  فیلم 
به عنوان یکی از پنج نماینده اکران نوروز ۱۴۰۰ بعد از 
دو هفته اکران به فروشی معادل ۳۵۱،۶۷۱،۲۵۰ تومان 
دست پیدا کرد، فیلم مجیدی که در فهرست نامزدهای 
اولیه اسکار ۲۰۲۱ قرار داشت حال به کمای تعطیالت 

کرونایی رفته است.

مجری طرح های آزادراهی مرکز و جنوب کشور با اشاره به 
ورود سرمایه گذار به آزادراه اصفهان - ایزدخواست گفت: 
با برنامه ریزی صورت گرفته در خصوص ورود سرمایه گذار 
به مسیر آزادراهی اصفهان تا ایزدخواست، حلقه آزادراهی 

مرکز کشور تکمیل می شود.
علیرضا صلواتی با اشاره به نشست برگزار شده با حضور 
دکتر طغیانی نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای 
با  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  سخنگوی  و  اسالمی 
دکتر افتخاری مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری و 
مدیرعامل هولدینگ آتیه صبا اظهار داشت: در این نشست 
اصفهان  شرق  آزادراه  تکمیل  درباره  ویژه  پیگیری های 
و ساخت بخش های باقیمانده از قطعه دوم و همچنین 
روند اجرایی قطعه سوم آزادراه صورت گرفت و در تالش 
هستیم که این بخش هرچه سریع تر در مدار بهره برداری 

قرار گیرد.
وی ادامه داد: 55 کیلومتر از مسیر آزادراه شرق اصفهان 
حدفاصل نطنز تا پل فرودگاه در اصفهان تکمیل شده و به 
دنبال آن هستیم که 8 کیلومتر باقیمانده از قطعه دوم این 
آزادراه که حدفاصل پل فرودگاه تا پل نائین بوده نیز طی 

ماه های آینده زیر بار ترافیک رود.
مجری طرح های آزادراهی مرکز و جنوب کشور با اشاره 
به قطعه سوم آزادراه نیز ادامه داد: قطعه سوم آزادراه به 
طول 30 کیلومتر در دو فاز در حال فعالیت اجرایی بوده و 
با برنامه ریزی صورت گرفته، در ماه های آینده، بخش قابل 

توجهی از این قطعه تکمیل خواهد شد.
وی با اشاره به سرمایه گذاری سازمان بازنشستگی کشور 
در آزادراه شرق اصفهان تصریح کرد: از سوی دیگر به 
منظور تکمیل کریدور آزادراهی شمال تا جنوب کشور، 
مسیر آزادراهی اصفهان تا شیراز پیش بینی شده که بخش 
ایزدخواست تا شیراز آن به طول 224 کیلومتر در حال اجرا 

بوده و پیشرفتی حدودًا 86 درصدی دارد.

صلواتی تصریح کرد: تنها بخش باقیمانده از این آزادراه، 
مسیر حدفاصل اصفهان تا ایزدخواست بوده تا با اجرای 
آزادراهی  صورت  به  کشور  جنوبی  شمالی  کریدور  آن، 
انجام شده و طی  اجرا و تکمیل شود که مطالعات آن 
به منظور ورود  قابل توجهی  تعامالت  ماه های گذشته، 

سرمایه گذاران در این طرح صورت گرفت.
نماینده  طغیانی  دکتر  حضور  با  نشستی  در  افزود:  وی 
مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی و سخنگوی 
کمیسیون اقتصادی مجلس و دکتر افتخاری مدیرعامل 
صندوق بازنشستگی کشوری و مدیرعامل هولدینگ آتیه 
ورود  منظور  به  الزم  مقدمات  ایجاد  در خصوص  صبا، 

صندوق بازنشستگی کشوری به سرمایه گذاری در آزادراه 
اصفهان ایزدخواست مذاکرات الزم صورت گرفته تا زمینه 

ورود این سرمایه گذار به این پروژه مهم فراهم شود.
مجری کل طرح های زیربنایی استان اصفهان ادامه داد: 
آزادراه اصفهان ایزدخواست تنها حلقه باقیمانده از کریدور 
شمالی -جنوبی آزادراهی کشور بوده و امیدواریم بتوانیم 
آزادراه  اجرایی  عملیات  شروع  شاهد  سال،   20 از  پس 

اصفهان -ایزدخواست باشیم.
وی افزود: این آزادراه، فاز دوم آزادراه اصفهان - شیراز بوده 
و تنها بخش باقیمانده از این آزادراه به شمار می رود که 

قرار است به طول ۱۱5 کیلومتر وارد اجرا شود.

 مسیر آزادراهی اصفهان تا شیراز اجرا می شود

جامعه | صفحه 4

اصفهان | صفحه 3

ورزش | صفحه 7

م الف: 862030

شهرداری بویین میاندشت در نظر دارد نسبت به انجام مناقصه آسفالت معابر و پیاده رو سازی با بلوک فرش سیمانی سطح شهر را از محل اعتبارات شهرداری و استانی از طریق 
آگهی مناقصه طبق شرایط ذیل اقدام نماید :  

محل تامین اعتبارمبلغ مناقصهمحل اجراعنوان مناقصهردیف

دولتی – شهرداری1۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال معابر سطح شهر آسفالت معابر شهری 1

شهرداری۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال معابر سطح شهرلكه گیری و ترمیم آسفالت معابر شهری۲

دولتی – شهرداری۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال پیاده رو بلوار امام حسین )ع( پیاده رو سازی با بلوک فرش سیمانی۳
1 - شرکت در مناقصه ردیف اول نیاز به صالحیت فنی و یا رتبه ی حد اقل 5 راه و باند و شرکت ثبت شده می باشد . 

2 - شرکت کنندگان باید رعایت قانون منع مداخله ی کارکنان دولت را بنمایند . 
3 - پیشنهاد دهندگان باید جهت اخذ نقشه و مشخصات فنی پروژه ، به شهرداری مراجعه و اسناد شرکت در مناقصه را خریداری نمایند . 

4 - پیشنهاد دهندگان باید معادل 5% اعتبار پروژه را به عنوان سپرده ی شرکت در مناقصه به حساب سپرده ی شهرداری بویین میاندشت به شماره سیبا بانک ملی 0107318328000 واریز و یا 
ضمانتنامه بانکی ارائه نمایند . 

۵ - متقاضیان الزم است از توان مالی کافی برخوردار باشند . 
6  - متقاضیان می توانند با مراجعه به شهرداری از روز شنبه مورخ 1400/01/21 و دریافت اسناد مناقصه ،  پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 1400/02/02 در 2 

پاکت شامل : 
پاکت الف : فیش واریزی سپرده یا ضمانتنامه بانکی - پاکت ب : پیشنهاد قیمت به صورت سربسته و الک و مهر شده به دبیرخانه ی محرمانه شهرداری تسلیم و رسید دریافت نمایند .

7 - به پیشنهادات قلم خورده ، مبهم و فاقد فیش سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد . 
8 - کلیه ی کسورات قانونی طبق مقررات بر عهده ی پیمانکار خواهد بود . 

9 - شهرداری به استناد ماده 5 آئین نامه های مالی شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه ی پیشنهادات مختار است . 
10 - کلیه ی هزینه های چاپ آگهی در روزنامه بر عهده ی برنده مناقصه می باشد . 

11 - ســپرده ی نفرات اول تا ســوم ، تا انجام تشریفات قانونی مناقصه و عقد قرارداد مسترد نخواهد شد و هرگاه هر یک از برندگان حاضر به عقد قرارداد در موعد مقرر نشوند ، سپرده ی آنان به نفع 
شهرداری ضبط خواهد شد . 

12 - کلیه ی پیشنهادات رسیده در روز شنبه مورخ 1400/02/04 راس ساعت 14:30 در دفتر شهردار باز و قرائت خواهد شد . 
توضیح : اعتبارات دولتی به صورت نقدی و اوراق اسناد خزانه می باشد .    

آدرس : اصفهان - شهرستان بویین میاندشت - بلوار امام حسین )ع( - خیابان بهارستان - ساختمان شهرداری بویین میاندشت 
کد پستی : 8565161477           تلفن های تماس : 03157522440     -     03157522250      فاکس : 03157523744

@sh_bouinmiyandasht : تلگرام         sapp.ir/sh_bouinmiyandasht : کانال های اطالع رسانی : سروش        www.bouinmiandasht.ir : وب سایت
     م الف: 1120296

آگهی مناقصه ) نوبت اول (

عبدالرضا سپیانی - شهردار بویین میاندشت

شرکت بازیافت گلپایگان و خوانسار به استناد مصوبه شماره 99/1736 مورخ 
99/10/04 هیات مدیره در نظر دارد نســبت به فروش یک دستگاه خردکن سبز صنعتی 
سیکو مدل500/150)دیزل( اقدام نماید. لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دعوت میشود 
از تاریخ درج انتشــار آگهی تا تاریخ 1400/02/05 جهت دریافت اسناد و ارسال پیشنهاد 
قیمت مورد نظر به نشانی گلپایگان - میدان بسیج - مجتمع پارسیان - طبقه سوم - واحد 7 

مراجعه و یا با شماره تلفن 03157420621 تماس حاصل فرمایند.
م الف: 1118779  

آگهی مزایده عمومی فروش  یک دستگاه خردکن سبز 
صنعتی سیکو مدل۵00/1۵0)دیزل( )مرحله اول( 

محسن محسنی- مدیر عامل شرکت بازیافت 

چاپ دوم

نوبت اول

محسن علیخانی کوپائی- شهردار کوهپایه

شهرداری کوهپایه در نظر دارد نسبت به واگذاری بهره برداری جایگاه CNG شهر کوهپایه از 
طریق آگهی مزایده به شرکتهای واجد شرایط و به مدت یک سال اقدام نماید. 

کلیه شرکت کنندگان باید دارای صالحیت، دانش فنی، تجربه و دارای تاییدیه از شرکت پاالیش 
 ،CNG و پخش مواد نفتی ایران در رابطه با موضوع فعالیت »صنایع نفت و گاز، سازنده تجهیزات
قرارداد نگهداری و تعمیرات و یا نمایندگی مجاز از سازندگان مجاز CNG« بوده و همچنین دارای 
توان مالی و ظرفیت مناسب جهت اجرای موضوع قرارداد باشند. متقاضیان میتوانند جهت دریافت 
اسناد مزایده و دریافت مشخصات فنی پروژه از تاریخ 1400/01/06 لغایت  1400/01/21 به 

شهرداری کوهپایه مراجعه نمایند. 
م الف: 111۵964

نوبت دومآگهی مزایده
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قفل های بدون کلید
حســن روانشــید| آیــا به جــز قــوه مجریــه جامعــه 
ــا اختیــارات  نیازمنــد رئیس جمهــوری دیگــر اســت تــا ب
ــود  ــه وج ــرل ب ــه مبحــث کالن و غیرقابل کنت ــل ب کام
آمــده طــی ســال های گذشــته پیرامــون »تــرک 
فعل هــا« بپــردازد؟! یــک کشــور بــا جمعیــت 85 
میلیــون نفــری کــه باالتریــن میــزان تحصیلکرده هــای 
ــانی را  ــوم انس ــش عل ــوص در بخ ــگاهی، بخص دانش
دارد تــا شــاخه های اجتماعــی به صــورت ویــژه در 
ــد  ــع می توان ــد، بالطب ــتر باش ــان بیش ــه زن ــان جامع می
ــل مســائل و مشــکالت  ــده ای در ح ــش ارزن ــد نق و بای
توده هــا بخصــوص تعــادل زادوولــد و مدیریــت نســل ها 
ــور  ــص در کش ــود تخص ــن کمب ــه ای ــد ک ــته باش داش
ــش حــذف  ــا چال ــن را ب ــا ژاپ ــن روزه ــان، ای ــاب تاب آفت
ــل  ــه دلی ــزان خودکشــی ب ــرو کــرده و می هویت هــا روب
احســاس پوچــی شــدت یافتــه اســت. امــا چــرا به رغــم 
داشــتن امکانــات و ظرفیــت بــاالی تحصیــالت در ایــن 
زمینــه نهادهــای متولــی پوشــش جمعیتــی یک به یــک 
ــد و  ــن می کنن ــاره روش ــی را دراین ب ــای نگران چراغ ه
ــم  ــران ه ــه ای ــده ک ــل  ش ــا تبدی ــه اخطاره ــرات ب تذک
مســیر غلــط ژاپــن را در ســال های اخیــر انتخــاب کــرده 
ــر  ــه صف ــا ب ــا تولده ــی رود ت ــش م ــل به پی و چهارنع
ــار  ــود کــه مرکــز آم نزدیــک شــوند؟ دو ســال پیــش ب
ــد  کشــور در اطالعیــه ای اعــالم کــرد اگــر روش زادوول
بــه همیــن ســبک فعلــی ادامــه یابــد در ســال ۱430 بــه 
صفــر خواهــد رســید کــه البتــه در زمــان ابــراز ایــن آمــار 
ــروز عــالوه  ــا ام ــود ت ــی ب ــم فعل ــر از رق ــن باالت میانگی
بــر چــراغ چشــمک زن قرمــز آژیــر خطــر آ ن هــم بــه 
صــدا درآیــد. بحــث اصلی ازدواج نیســت که خوشــبختانه 
طــی یکســال گذشــته آمارهــا نســبت بــه ســنوات قبــل 
ــا  ــت و نگرانی ه ــته اس ــه ای داش ــش قابل مالحظ افزای
ــی  ــئله اصل ــه مس ــد ک ــش می ده ــدودی کاه ــا ح را ت
ــرا  ــر اســت زی ــان بی ثم ــت کشــت درخت ــن آف دراین بی
یکــی از توافق هــای رایــج بــرای انجــام ایــن وصلت هــا 
کــه اتفاقــً نظــر مســاعد طرفیــن را هــم بــا خــود دارد، 
ازدواج بــدون فرزنــد حداقــل بــرای ده ســال آینــده اســت 
ــد نگرانی هــا را به صــورت  ــا همیــن نقطــه اولیــن کلی ت
کالن می زنــد کــه نه تنهــا ادامــه ایــن وصلت هــا 
ــت  ــتان کش ــه داس ــند بلک ــرو باش ــی روب ــا اماواگرهای ب
ــه در دشــت و  ــم ن ــر آنه ــار دیگ ــر ب ــای بی ثم درخت ه
ــان بلکــه در دامنــه مدنیــت تکــرار شــود.  صحــرا و بیاب
ادامــه ایــن مســیر پرشــتاب کــه بــر امــواج ناامیدی هــای 
ــا  ــد اقتصــاد ســوار اســت ت حاصــل از عــدم ترمیــم رون
ــد  ــر ده ــم تغیی ــده را ه ــش ترسیم ش ــای از پی نموداره
ــد  ــته باش ــد داش ــراه خواه ــه هم ــد را ب ــر ب ــن خب و ای
ــال  ــل از س ــور قب ــد در کش ــدن زادوول ــر ش ــه صف ک
ــد  ــزارش می توان ــن گ ــاد و ای ــد افت ــاق خواه ۱430 اتف
ــروس  ــاید از وی ــه ش ــزرگ را ک ــک ســونامی ب خطــر ی
کرونــا هــم شــدیدتر و مخرب تــر اســت گوشــزد 
نمایــد زیــرا تکلیــف کوویــد ۱9 در لحظــه بــا واکســن، 
ــل  ــع نس ــا قط ــود ام ــخص می ش ــوت مش ــا ف دارو و ی
ــا انحطــاط جمعیــت فعــال بــرای نگهــداری  مســاوی ب
ــت اســت. اگرچــه امــروز هــم رکــود شــدید  یــک هوی
اقتصــادی و کم توجهــی بــه جوانــان پویــا در بیــن 
ــد ۱9  ــر کووی ــروس فراگی ــم وی ــش عظی ــه و چال جامع
به خودی خــود توانســته اســت کشــور را قفــل و بــا 
ــای  ــا و تصمیم گیری ه ــی در اجراه ــدم توانای ــی ع نوع
نهایــی روبــرو ســازد امــا اگــر ادامــه ایــن بحران هــا بــه 
ــه  ــد و تولیــد نســل گــره بخــورد، ب صفــر شــدن زادوول
نظــر می رســد دیگــر راه چــاره ای به منظــور برون رفــت 
از ایــن چالــش پیــدا نشــود. آنچــه گفتــه شــد پایــش بذر 
ناامیــدی در زمینــی حاصلخیــز نیســت کــه امــروز بحران 
کم آبــی بــه دلیــل مصــرف بــاال و ناهمگــون و کاهــش 
شــدید بارندگــی به خودی خــود می توانــد از زایــش 
ــذر پاشــیده شــده پیشــگیری  ــازه و ب ــوع نهــال ت هــر ن
نمایــد. همچنــان کــه کشــاورزان نیــز بــا دســت و پــای 
ــل،  ــا، حمل ونق ــام آور نهاده ه ــای سرس بســته از هزینه ه
نقصــان آب، نبــود کارگــران ورزیــده کشــت و صنعــت و 
امکانــات فنــی روبــرو هســتند و توزیــع تولید نیــز آنچنان 
درهم پیچیــده کــه کامیون هــای حمــل مرغ هــای زنــده 
پــس از خــروج از مرغــداری به جــای رفتــن به کشــتارگاه 
از ناکجاآبادهــا ســر درمی آورنــد تــا رقــم عرضــه آن بــه 
مصرف کننــده بیــش از چنــد برابــر ارزش واقعــی باشــد! 
ــی  ــئوالن واقع ــط مس ــده توس ــای ارائه ش ــه آماره اگرچ
اســت و یــا در حــد امــکان بــا آنچــه کــه هســت وفــق 
ــان  ــن متولی ــی در بی ــی بی اعتنای ــا مشــکل اصل دارد ام
رســمی اســت زیــرا حداقــل بایــد قبل از رســانه ای شــدن 
ــیر  ــق مس ــون رتق وفت ــی پیرام ــات کارشناس آن، نظری
ــی  ــی و اجرای ــی، کارشناس ــاری بررس ــول آم ــه اف ادام
شــوند تــا در چنیــن مقاطعــی از زمــان کــه آحــاد جامعــه 
ــا  ــروس کرون ــه وی ــال ب ــل از ابت ــای حاص ــا نگرانی ه ب
روبــرو هســتند بــا اخبــار افــت شــش درصدی نــرخ رشــد 
جمعیــت کــه باورنکردنــی اســت، روبــرو نباشــند. اعــالم 
ــیزده بدر  ــه دروغ روز س ــتر ب ــه بیش ــا ک ــه خبره اینگون
ــابقه  ــور س ــاله کش ــزار س ــد ه ــخ چن ــد، در تاری می مان
ــا مــرز قفــل  ــد ت نداشــته کــه اگــر همچنــان ادامــه یاب
شــدن رشــد جمعیــت پیــش خواهــد رفــت زیــرا بــاروری 
ــه  ــون ب ــی از ســه درصــد ده ســال پیــش تاکن زن ایران
۱/2 درصــد نــزول کنــد! کــه بیــش از یــک اتفــاق بــه 
ــنیدن  ــباهت دارد! ش ــت ش ــرای مل ــزرگ ب ــه ای ب فاجع
صــدای آژیــر خطــر از هــر ســو حــاال دیگــر بــرای مــردم 
ــت  ــوده و نوب ــار نب ــن ب ــرای اولی ــرا ب ــده زی ــادی ش ع
آخــر هــم نیســت امــا زنــگ خطــر قفــل شــدن رشــد 
ــه همــراه خواهــد داشــت  جمعیــت بحــث دیگــری را ب
کــه از بعضــی تــرک فعل هــای پیاپــی نشــئت می گیــرد 
ــر و  ــت تدبی ــد دول ــدون کلی ــای ب ــداد قفل ه ــه تع ــا ب ت

امیــد بیفزایــد.
ادامه دارد

امضای تفاهم نامه کمیته امداد 
و سازمان تعاون روستایی 

استان
گـروه رویـداد: تفاهم نامـه همـکاری کمیتـه امـداد 
و سـازمان تعـاون روسـتایی اسـتان اصفهـان، به منظـور 
توسـعه زمینـه همکاری هـای مشـترک، بهره منـدی از 
ظرفیت هـای موجـود و افزایـش تعامـالت دوجانبه امضا 

. شد
کریـم زارع مدیـرکل کمیتـه امـداد امـام خمینـی)ره( 
اسـتان اصفهـان اظهـار داشـت: امضـای ایـن تفاهم نامه 
بـا هـدف اتخاذ تدابیر و انجـام اقدامات مؤثـر و کارآمد در 
جهـت ترویـج فرهنگ خیر و احسـان و نشـر سـنت های 
حسـنه اسـالمی، کاهـش فقـر و نابرابری، توسـعه کمی 
و کیفـی خدمـات بـه گروه هـای هـدف و توانمندسـازی 
مـادی و معنـوی و افزایـش مهـارت حرفـه ای و امـکان 
ایجاد اشـتغال اسـت. کریم زارع افزود: اسـتفاده از ظرفیت 
و  مشـترک  همـکاری  به منظـور  تفاهم نامـه  طرفیـن 
هم افزایـی ظرفیت هـا جهـت تحقـق اهـداف تفاهم نامه ، 
بـا اسـتفاده از امکانـات موجـود در طـول سـه سـال از 
موضوعـات ایـن تفاهم نامـه اسـت. او بـا تأکید بـر اینکه 
افزایـش نـرخ اشـتغال مهمتریـن و مطمئن تریـن راه حل 
بسـیاری از مسـائل موجود اسـت که با تالش و دلسوزی 
مسـئولین و خـود مـردم و خانواده هـا امکان پذیـر اسـت، 
افـزود: افراد متقاضی اشـتغال تحت حمایـت کمیته امداد 
عضـو شـبکه زیرمجموعه سـازمان تعـاون روسـتایی در 
اسـتفاده از طرح هـا و بسـته های تشـویقی کمیتـه امداد، 
در اولویـت قـرار دارند. مدیـرکل کمیته امـداد اصفهان با 
اعالم آمادگی در راسـتای ارائه تسـهیالت اشـتغال زایی و 
مشـاوره و نظارت به منظور اشـتغال مطمئـن خانواده های 
تحـت حمایـت، گفـت: ارتقـای سـطح دانـش و مهـارت 
سرپرسـتان و افـراد تحـت حمایـت کمیتـه امـداد عضـو 
تعـاون  سـازمان  پوشـش  تحـت  تعاونی هـای  شـبکه 
روسـتایی و خانـواده آنهـا و همچنین تسـهیل و تسـریع 
اجـرای برنامه هـای کمیتـه امـداد در بخـش روسـتایی و 
کشـاورزی و توسـعه کمی و کیفی آموزش هـای مهارتی 
و شـغلی در حـوزه روسـتایی و کشـاورزی و اسـتفاده از 
ظرفیت هـای دو طـرف قـرارداد از دیگـر اهـداف ایـن 

تفاهم نامـه اسـت.

بهره مندی ناشنوایان اصفهان 
از خدمات اورژانس

گـروه رویـداد: مدیـر حـوادث و فوریت های پزشـکی 
بهره منـدی  بـرای  بسـتر  ایجـاد  از  اصفهـان  اسـتان 
ناشـنوایان از خدمـات اورژانـس ۱۱5 در ایـن اسـتان خبر 

داد.
غفور راسـتین گفـت: دسترسـی به خدمـات اورژانس 
پیـش بیمارسـتانی بـرای همه افـراد جامعه امری بسـیار 
ضـروری اسـت کـه در ایـن زمینـه برخـی از گروه هـای 
جامعـه مغفـول مانده انـد. او افـزود: یکـی از ایـن گروه ها، 
افـراد ناشـنوا هسـتند که بـه دلیل نبـود امـکان برقراری 
تمـاس تلفنـی صوتـی بـا اتـاق فرمـان ۱۱5 بـرای امداد 
خواهـی دچـار مشـکل اند. مدیـر حـوادث و فوریت هـای 
پزشـکی اسـتان تصریح کـرد: به همیـن دلیـل به تازگی 
یک شـماره تلفـن همراه بـرای ناشـنوایان در نظر گرفته 
شـده کـه بتواننـد از راه این شـماره، امداد خواهـی خود را 
با ارسـال پیامـک و ارائه آدرس متنی یا نقشـه ماهواره ای 
مکان حضور )لوکیشـن( اعالم کنند. راسـتین خاطرنشان 
کرد: این شـماره از سـوی اداره کل بهزیسـتی اسـتان به 
تمـام افـراد واجد شـرایط اعـالم می شـود. او یادآور شـد: 
سـال گذشـته نیـز بـا هماهنگی هـای بـه عمل آمـده با 
بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران، خدمـات ویـژه ای بـرای 
جانبـازان شـیمیایی در نظـر گرفتـه شـد. مدیـر حـوادث 
و فوریت هـای پزشـکی اسـتان اظهـار داشـت: در ایـن 
طـرح بـرای تمـام جانبـازان واجـد شـرایط کـد ویـژه ای 
بـرای تماس بـا اورژانس ۱۱5 و درخواسـت امدادرسـانی 
در نظـر گرفتـه شـد کـه بتوانند با اعـالم کـد مربوطه در 
کمتریـن زمـان ممکـن از خدمـات فوریت های پزشـکی 
بهره مند شـوند. او عنوان کرد: اورژانس پیش بیمارسـتانی 
اسـتان اصفهان بـرای رفع نیاز تمـام امـداد خواهان دچار 
معلولیـت بـه دنبـال راهکارهـای عملـی اسـت تـا هیـچ 
گروهـی در جامعـه بـرای اسـتفاده از خدمـات اورژانـس 
۱۱5 با مشـکل مواجه نباشـد. اورژانس پیش بیمارسـتانی 
اسـتان اصفهان بـا برخـورداری از ۱54 پایگاه فوریت های 
پزشـکی شـامل ۷۷ پایگاه شـهری، ۷6 پایگاه جـاده ای و 
یـک پایگاه امـداد هوایی و 2 دسـتگاه اتوبوس آمبوالنس 
بـه صـورت شـبانه روزی در حـال ارائـه خدمـات رایـگان 
فوریت هـای پزشـکی به مصدومـان و بیماران اورژانسـی 

است.

آغاز رگبارهای بهاری از امروز
گـروه رویـداد: بـه گفتـه کارشـناس پیش بینـی اداره 
کل هواشناسـی اصفهـان از بعدازظهـر امـروز تـا اواسـط 
هفتـه آینده رگبارهـای بهاری به ویـژه در مناطق غربی و 

جنوبـی اسـتان پیش بینـی می شـود.
حجت الـه علی عسـگریان بـا اشـاره به وضعیـت هوای 
اسـتان اظهار داشـت: نقشه های هواشناسـی بیانگر استقرار 
جـوی نسـبتا پایـدار بـر هـوای آخـر هفتـه اسـتان اسـت. 
کارشـناس پیش بینی اداره کل هواشناسـی اصفهـان افزود: 
بر این اسـاس در این مدت در اکثر مناطق اسـتان آسـمان 
کمـی تـا نیمه ابـری گاهـی وزش بـاد پیش بینی می شـود. 
او بیـان کـرد: از چهارشـنبه اواخـر وقـت بانفـوذ تدریجـی 
موجـی ناپایـدار افزایـش ابـر و وزش باد نسـبتا شـدید آغاز 
شـد و از بعدازظهـر امـروز تا اواسـط هفته آینـده رگبارهای 
بهـاری بویـژه در مناطـق غربی و جنوبی اسـتان پیش بینی 

می شـود. 

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان از تشکیل 
کارگروه سازگاری با تغییرات اقلیمی در این استان خبر داد.

کارگروه  تشکیل  به  اشاره  با  شیشه فروش  منصور 
مهر  به  اصفهان،  در  اقلیمی  تغییرات  با  سازگاری 
کارگروه  این  تشکیل  با  استان  بحران  مدیریت  گفت: 
مختلف  بخش های  در  را  هوایی  و  آب  تغییرات  اثرات 
زیست محیطی، سالمت، اقتصادی، صنعت و کشاورزی، 
مسکن و انرژی بررسی کرده و بر اساس پیش بینی های 
هواشناسی، متناسب با اهداف توسعه پایدار در زمینه های 
آب و کشاورزی و صنعت برنامه ریزی می کند. او افزود: این 
کارگروه متشکل از اساتید دانشگاه، کارشناسان ادارات کل 
محیط زیست، منابع طبیعی، سازمان هواشناسی، شرکت 
مدیرکل  است.  استان  کشاورزی  جهاد  و  منطقه ای  آب 
مدیریت بحران استانداری اصفهان با بیان اینکه تغییرات 
اقلیمی چالش جهانی و فراملی است که برای کاستن از 
تبعات آن باید فوری اقدام کرد، به اثرات تغییر اقلیم در 
استان اشاره و خاطرنشان کرد: تحت تأثیر تغییرات دمایی 
در سال های اخیر درختان در ماه بهمن شکوفه می زنند و در 
ماه اردیبهشت دچار سرمازدگی می شود درحالی که سیستم 
اقلیمی همواره باید در تعادل بوده و انرژی ورودی به زمین 
گازهای  زیاد  انتشار  اثر  بر  اما  باشد  برابر  آن  خروجی  با 

گلخانه ای این تعادل بر هم خورده است.
Á  خسارت ۵۴ میلیارد تومانی توفان و گرد و

غبار به اصفهان در سال جاری
تشدید  و  بارشی  و  دمایی  تغییرات  شیشه فروش 
تغییرات  از  ناشی  را سه مخاطره  توفان های گرد و غبار 
اقلیمی برشمرد و ابراز داشت: تغییر نوع بارش ها از برف به 
باران یکی از موارد تغییرات اقلیم و گرم شدن هوا است که 
در استان اصفهان سال های اخیر شاهد آن هستم؛ خط برف 
در مناطق کوهستانی و باالدست استان از بین رفته است و 
در زمستان ها کمتر برف می بارد. او گفت: رودخانه زاینده رود 

هم اکنون خشک است و اراضی کشاورزی بسیاری کشت 
یافته  افزایش  استان  در  غبار  و  گرد  کانون های  و  نشده 
است که فعال شدن این کانون ها و توفان های چندروزه 
فروردین امسال 54 میلیارد تومان به استان خسارت وارد 
کرد. مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره 
افزایش مخاطرات جوی و وقوع سیل در تابستان ها، ادامه 
داد: تازه ترین بررسی ها در یک دوره ۱0 ساله نشان می دهد 
هم اکنون حدود ۷5 درصد استان اصفهان درگیر خشکسالی 
کم تا بسیار شدید است و به دلیل خشکسالی به مناطقی از 
استان آب رسانی سیار صورت می گیرد. شیشه فروش با بیان 
اینکه دشت اصفهان ساالنه بین ۱.5 تا 2 متر افت آبخوان 
و بین ۱5 تا 20 سانتی متر فرونشست دارد، افزود: تخریب 
جنگل ها و مراتع استان باید متوقف شود زیرا تنوع زیستی و 
عرصه های جنگلی در سال های گذشته بسیار آسیب دیدند، 
84 مورد آتش سوزی در سال ۱399 در مراتع استان رخ داد 

که برخی از آنها خودبه خود و بر اثر گرما آتش می گرفت.
Á ۴ درصد تاالب گاوخونی رطوبت دارد

او با بیان اینکه تغییرات اقلیمی بر بیابان زایی تأثیر داشته 
و بیابان های استان گسترده تر شده است، گفت: تغییر اقلیم 
از عوامل طبیعی خشکی تاالب ها بوده و این مسئله نیز 
بر وضعیت تاالب گاوخونی بی تأثیر نیست و این تاالب 
مدیریت  مدیرکل  دارد.  رطوبت  درصد  چهار  هم اکنون 
کارگروه  کرد:  خاطرنشان  اصفهان  استانداری  بحران 
اثرات  بررسی  با  استان  در  اقلیمی  تغییرات  با  سازگاری 
تغییرات آب و هوایی در بخش های مختلف، متناسب با 
پیش بینی ها برنامه ریزی استراتژی برای سازگاری با اثرات 
تغییر اقلیم خواهد داشت و چگونگی سازگاری با کمبود 
انرژی، کمبود منابع آب، مشکالت مخاطرات جوی، گرما و 
سرمای شدید، اثرات سرمازدگی، خشکسالی، آلودگی هوا، 
ریزگردها و فرونشست زمین از جمله آنهاست. شیشه فروش 
با اشاره به تشکل کارگروه های تغییر اقلیم در سازمان های 

محیط زیست و هواشناسی کشور، افزود: این کارگروه در 
اصفهان نیز ایجاد شد تا با توجه به مشکالت موجود در 
استان با همفکری دانشگاهیان سازگاری با تغییرات اقلیمی 

را در دستور کار قرار دهیم.
Á سازگاری با تغییرات اقلیمی ضروری است

اقلیم  تغییر  از  ناشی  اثرات  کاهش  کرد:  تصریح  او 
و چگونگی تطابق اکوسیستم با تغییرات آب و هوایی از 
اهداف کارگروه های تغییر اقلیم است، از این رو کارگروه 
سازگاری با تغییرات اقلیمی اصفهان نیز برای کاهش اثرات 
این چالش جهانی برگرفته از سیاست های کشوری و مطابق 
با شرایط تغییر اقلیم برنامه ریزی می کند. مدیرکل مدیریت 
بحران استانداری اصفهان، سازگاری بشر با شرایط تغییر 
اقلیم را ضروری دانست و اظهار داشت: تغییرات اقلیمی در 
۱50 سال گذشته زندگی بشر را تحت تأثیر قرار داده است 
و در چند دهه گذشته از دغدغه های او به شمار می رود 
زیرا این مهم با سالمت، آسایش و توسعه جوامع ارتباط 
مستقیم دارد. شیشه فروش با بیان اینکه جهان در یک دوره 
50 تا 60 ساله با افزایش دما و در مدت 30 سال با کاهش 
بارندگی روبه رو بوده است، ابراز داشت: بررسی های نشان 
می دهد کره زمین در ۱2 سال گذشته گرم ترین سال های 
خود را تجربه کرده است که اثر آن بر عقب نشینی خط برف 
در کوهستان ها، ذوب شدن کوه های یخ قطبی، گرم شدن 
بارندگی های  افزایش  دریاها،  آب  آمدن  باال  زمین،  الیه 
سیل آسا در برخی مناطق و خشکسالی شدید همزمان در 
مناطق دیگر مشهود است. او با اشاره به اینکه گازهای 
گلخانه ای حاصل از سوخت فسیلی یکی از عوامل مهم 
تغییر اقلیم است، خاطرنشان کرد: سوخت های فسیلی از 
رنسانس صنعتی در سال ۱850 میالدی تاکنون بیش از 
و جنگل های  درختان  و همزمان  استفاده شده  بشر  نیاز 

بسیاری از بین رفته است.
Á اقلیم از پایه های پیشرفت یک منطقه است

بیان  با  اصفهان  استانداری  بحران  مدیریت  مدیرکل 
اینکه اقلیم از پایه های پیشرفت یک منطقه است و تغییر 
آن مشکالتی در توسعه پایدار ایجاد کند، افزود: کشورهای 
کرده اند  برگزار  هرساله  را  اقلیمی  نشست های  مختلف 
گازهای  انتشار  کاهش  برای  شدند  متعهد  دراین باره  و 
گلخانه ای اقدام کنند. شیشه فروش گفت: پیش بینی شده 
دمای کره زمین تا سال 2030 افزایش یابد و اثرات آن 
سیالب های مخرب، خشکسالی ها و کاهش بارش، افزایش 
تبخیر رطوبت خاک و شور شدن اراضی و به دنبال آن از 
بین رفتن مراتع و زمین های دیم، افزایش فرسایش خاک 
و فقر پوشش گیاهی است. او با بیان اینکه افزایش نیروی 
تابشی به زمین بر اثر انتشار گازهای گلخانه ای سبب تشدید 
ناهنجاری های اقلیمی بر جهان است، اضافه کرد: امروزه 
بیش از میلیون ها تن گاز CO2 وارد جو زمین می شود و از 
سوی دیگر میلیون ها اصله درخت و میلیون ها هکتار جنگل 
در جهان که این گاز سمی را جذب می کرده از بین رفته 
است درحالی که تغییرات اقلیمی ناشی از فعالیت های بشر 
نه تنها بر نابودی منابع طبیعی بله بر افزایش بیماری های 
قلبی و تنفسی، آلودگی منابع آب و کاهش انرژی و صنعت 

تأثیر می گذارد.

کارگروه سازگاری با تغییرات اقلیمی در اصفهان تشكیل شد

سایه خشک سالی بر 7۵ درصد وسعت استان

گروه رویداد:  رئیس مشترکین و درآمد شرکت آب منطقه ای 
اصفهان با اشاره به اینکه ۷5 درصد سد زاینده رود خالی است، 
گفت: با توجه به ذخیره مخزن سد زاینده رود به نظر می رسد 

برای تأمین آب شرب دچار مشکل شویم.
شــهرام نخعی در خصوص آخرین وضعیت آبی اســتان 
اصفهان، اظهار کرد: وضعیت بارش ها در سال آبی جاری اصال 
مناسب نیست و پیش بینی های حداقلی هواشناسی به وقوع 
نپیوست، از سوی دیگر ذخیره قبلی آب از سال آبی گذشته هم 
در سد زاینده رود نداریم. او با بیان اینکه دیروز )چهارشنبه ۱8 
فروردین ماه( ذخیره سد زاینده رود 320 میلیون مترمکعب بود، 
گفت: ورودی سد زاینده رود 6۷ مترمکعب بر ثانیه و خروجی 
آن ۱8 مترمکعب بر ثانیه است و اکنون حدود ۷5 درصد سد 
زاینده رود خالی اســت. رئیس مشترکین و درآمد شرکت آب 
منطقه ای اصفهان تأکید کرد: این ذخیره نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته فاجعه اســت، با توجه به اینکه برای یک دوره 
آبی ۱2 ماهه نزدیک 400 میلیون مترمکعب در سال مصرف 
آب شرب اصفهان با احتساب یزد و کاشان است. او افزود: از 
ســوی دیگر بین ۱00 تا ۱20 میلیون مترمکعب نیاز صنعت 
اســتان است، همچنین برای نجات باغات استان در تابستان 
نیز نیازمند تحویل آب هستیم. او با تأکید بر اینکه با توجه به 
ذخیره مخزن سد زاینده رود به نظر می رسد برای تأمین آب 
شرب دچار مشکل شویم، تصریح کرد: در این شرایط با حفر 
چاه توسط شرکت آب و فاضالب برای تأمین آب شرب، فشار 
بر ســفره های زیرزمینی آب بیشتر می شود، درحالی که امروز 
آبخوان های استان دیگر ظرفیتی برای برداشت ندارند. نخعی 
در خصوص اینکه قرار است تا پایان خردادماه فاز اضطراری 
سامانه دوم آب رســانی اصفهان بزرگ وارد مدار شود، تأکید 
کرد: باید توجه داشت تا آبی نباشد این سامانه نمی تواند مشکل 

کم آبی را حل کند. امســال در باالدست حوضه زاینده رود و 
در چهارمحال و بختیاری بارش مناســب برف برای ذخیره 
تابستان نداشتیم. او تصریح کرد: به طور متوسط در سال های 
نرمال ورودی به سد زاینده رود در این بازه زمانی 200 میلیون 
مترمکعب در ثانیه بود، درحالی کــه اکنون زیر ۱00 میلیون 
مترمکعب در ثانیه اســت. رئیس مشترکین و درآمد شرکت 
آب منطقه ای اصفهان با بیان اینکه وضعیت فعلی برنامه ریزی 
اســتان در حوزه آب مناسب نیســت، تأکید کرد: با توجه به 
فشــار بخش های مختلف برای دریافــت حقابه های خود، 
اینکه هیچ پیش بینی برای آینده نداشــته باشیم و به صورت 
انفعالی در حوزه آب عمل کنیم، وضعیت آبی اســتان سامان 
نخواهد گرفت. او تأکید کرد: در حال حاضر اصفهان نیازمند 
برنامه ریزی مدونی در ارتباط با آب با توجه به محدودیت منابع 
آبی و بارندگی ها اســت. او گفت: با توجه به شرایط حاکم بر 

حوضه زاینــده رود در دو دهه اخیر ضرورت دارد مســئوالن 
اســتانی با همراهی شرکت آب منطقه ای اصفهان نسبت به 
تدوین برنامه استراتژیک میان مدت و بلندمدت برای مدیریت 
مصارف آب حوضه اقدام و با توجه به محدودیت های بارندگی 
ناشــی از تغییرات آب وهوایی یا بارگذاری های انجام شده در 
حوضه خارج از توان و ظرفیت حوضه با همکاری وزارت نیرو 
و سازمان های حوضه آبریز نسبت به بازنگری مجوزهای قبلی 
با رعایت عدالت همه جانبه نسبت به شرایط اجتماعی مناطق 
مختلف اقدام کنند. به گفته نخعی، مشــارکت مؤثر و فعال و 
مسئوالنه تمام ذینفعان در این خصوص راهگشا و الزم است. 
رئیس مشترکین و درآمد شرکت آب منطقه ای اصفهان درباره 
اینکه در این شرایط آب اصفهان جیره بندی خواهد شد یا خیر، 
تصریح کرد: آب منطقه ای مسئول جیره بندی آب شرب نیست 

و این کار در حیطه اختیار شرکت آبفا است.

رئیس مشترکین و درآمد شرکت آب منطقه ای اصفهان هشدار داد

احتمال تأمین آب شرب در اصفهان

بنا به گفته مســئول بیماری های واگیر مرکز بهداشــت 
استان اصفهان نیازمند احساس نگرانی مردم هستیم و باید 
مردم نسبت به ابتال به بیماری احساس خطر کنند، تست های 
مثبت کرونا در مراکز 52 گانه حدودا 5 برابر شــده اســت و 
شرایط بزودی حادتر نیز می شود.به گزارش  ایمنا، رضا فدایی 
در خصوص آخرین وضعیت کرونا در استان اصفهان، اظهار 
کــرد: در آبان 99 زمانی که در پیک ســوم بودیم به دنبال 
یک تعطیلی دو هفته ای موج ایپدمی شکسته شد و آمار ابتال، 
بستری و مرگ ومیر کاهش یافت این روند تا بهمن ماه ادامه 
داشت و از اسفندماه شواهدی مبنی بر افزایش ایپدمی دیده 
می شد. او با بیان اینکه به دلیل مسافرت ها، رعایت  نکردن ها و 
محدود نکردن استان های قرمز، شاهد قرمز شدن تقریبً همه 
استان های کشور هستیم، افزود: در مراکز 52 گانه اختصاصی 
که در نقاط مختلف اصفهان برای شناسایی بیماران سرپایی 
در نظــر گرفته ایم در حال حاضر موارد مثبت روزانه از حدود 
300 مورد به حدود هزار و 300 مورد رسیده است و این موارد 
به غیر از مواردی است که در بیمارستان ها شناسایی می شود 
و تست های مثبت کرونا در مراکز 52 گانه حدودا 5 برابر شده 

است و شرایط بزودی حادتر نیز می شود.
Á  تدفین در آرامستان ها تقریبا سه برابر شده

است
مسئول بیماری های واگیر مرکز بهداشت استان اصفهان 
خاطرنشان کرد: از بین بیماران سرپایی آنها که بیماری های 
زمینه ای از جمله دیابت و چاقی مفرط دارند سریع تر از دیگران 
راهی بیمارستان ها می شوند، تعداد تخت های اشغالی در حال 
حاضر افزایش چشمگیری داشته و به حدود هزار و 400 تخت 
رسیده است، ویروس کرونا دچار جهش های زیادی می شود 
همچنان که در حال حاضر جهش انگلیســی در کشور و در 
استان ســوش غالب انگلیسی است و بعدها نیز ممکن است 
جهش های دیگری در جهت بدتر شــدن و یا ضعیف شدن 
ویروس به وجود بیاید، اما باید بدانیم ویروس همیشه در جهت 
انتشار بیشتر دچار جهش و تغییر می شود. فدایی دورهمی ها، 
مسافرت ها، دید و بازدیدها و دیدارهای نوروزی معوقه را یکی 
از عوامل اصلی خیز چهارم دانســت و گفت: قرنطینه نشدن 

درســت بیماران ناقل، حضور در اماکــن تجمعی و رعایت 
نشدن محدودیت ها بویژه در تعطیالت نوروز باعث چرخش 
بیشــتر ویروس و ورود به خیز چهارم شــده است مردم باید 
بدانند بیماری کرونا بسیار خطرناک شده است. او با اشاره به 
اینکه تدفین ها در آرامســتان های کشور تقریبً سه برابر شده 
است، افزود: در بحران کووید ۱9 اطالع رسانی درباره خطر به 
بارزترین مصداق خود رسیده است اما اکنون نیازمند احساس 
نگرانی مردم هســتیم و باید مردم نسبت به ابتال به بیماری 
احســاس خطر کنند، عادی انگاری درباره بیماری کووید ۱9 
شدت گرفته است، اجرای محدودیت ها الزم است اما مردم نیز 
باید به باور الزم برسند تا بتوانیم به نتایج مؤثری دست یابیم.

Á  برای مهار بیماری با واکســن فاصله زیادی
داریم

مسئول بیماری های واگیر مرکز بهداشت استان اصفهان 
با تأکید بر اینکه افرادی که عالمت دار می شوند باید سریع به 

پزشــک مراجعه کنند، گفت: عالئمی از جمله بدن درد، تب، 
عطســه، سرفه، عالئمی اســت که باید جدی گرفته شود و 
افراد سریعا به پزشک مراجعه کنند تا بیماری کنترل شود و 
تخت های بیمارستانی پر نشود، اگر یکی از اعضای خانواده 
عالمت دار و مبتال شود سایر اعضا نیز باید برای انجام تست 
اقدام کنند تا اگر تســت آنها مثبت بــود اقدامات درمانی و 
قرنطینه شــدن برای آنها اجرا شود. او با توضیح اینکه تقریبا 
تمام استان ها در وضعیت قرمز قرار گرفته اند، ادامه داد: سفرها 
باید به شــهرهای قرمز و نارنجی ممنوع شود البته عالوه بر 
رعایت دستورالعمل ها و اجرای محدودیت ها چاره نهایی برای 
مقابله با این پاندمی، واکسیناسیون است اما باید بدانیم برای 
مهار بیماری با واکسن فاصله زیادی داریم و فعاًل باید نکات 
بهداشتی مقابله با کرونا ویروس را رعایت کنیم و با اپیدمی 
مدارا کنیم تا واکسیناســیون عمومی انجام شــود. فدایی با 
بیان اینکه تاکنون 20 هزار نفر از گروه های واجد شرایط در 

بخش های مختلف بهداشت و درمان واکسینه شدند، اظهار 
کرد: برخی از کادر درمان نوبت دوم واکســن را نیز دریافت 
کرده اند و برخی نیز منتظر دریافت دوز دوم هســتند اما باید 
بدانیم هنوز همه کادر درمان و بهداشــت در استان واکسینه 
نشده اند، در ابتدا باید همه آنهایی که با بیماران کرونا سروکار 
دارند واکسینه شوند تا از چرخه خدمت رسانی خارج نشوند و 

دچار کمبود نیروی انسانی نشویم.
Á  تزریق واکسن به کادر درمان عوارض خاصی

نداشته است
او با تأکید بر اینکه بعد از کادر درمان گروه های آسیب پذیر 
واکسینه می شوند، ادامه داد: بیماران خاص، بیماران زمینه ای، 
سالمندان در مراحل بعد واکسیناسیون قرار دارند، یک محموله 
بیش از ۷00 هزار دوزی از واکسن کوواکس وارد کشور شده 
و امیدواریم بتوانیم با ورود این محموله واکسیناســیون کادر 
درمان را به اتمام برســانیم و ســایر گروه ها را نیز با دریافت 
سهمیه الزم واکسینه کنیم. مسئول بیماری های واگیر مرکز 
بهداشت استان اصفهان در خصوص عوارض واکسن ها گفت: 
عوارض واکسن هایی که به کادر درمان تزریق شده در حد تب 
خفیف و بدن درد بوده است و تزریق واکسن عوارض خاصی 
نداشته اســت، بحث های زیادی درباره ارجحیت واکسن ها 
وجــود دارد اما باید بدانیم زمانی که میزان واکسیناســیون 
افزایش یابد از هر نوعی که باشــد اثــرات آن را در کاهش 

مرگ ومیر و کاهش ابتال مشاهده خواهیم کرد.
Á واکسیناسیون پاکبان ها پس از کادر درمان

او با توضیح اینکه در زندگی صنعتی مشــکالتی فراتر از 
کم تحرکی و تصادف وجــود دارد، افزود: باید بدانیم طبیعت 
هرچند وقت یک بار با حربه ای به سراغ بشر می آید، بشر باید 
برای شناســایی این گونه وقایع و مقابله با آنها توانایی الزم 
را داشته باشــد. فدایی در خصوص واکسیناسیون پاکبان ها 
تصریح کرد: ابتدا باید کادر درمان کرونا واکسینه شوند تا دچار 
مشکل نشویم و بعد از آن مشاغل پرزحمت مانند پاکبان ها 
واکســینه خواهند شد و جای نگرانی وجود ندارد و بر اساس 
اولویت های موجود و میزان دریافت واکســن تمام گروه ها 

واکسینه خواهند شد.

مسئول بیماری های واگیر مرکز بهداشت استان اصفهان:

 تست مثبت کرونا در اصفهان ۵ برابر شد
الزم است مردم بیشتر احساس خطر کنند
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روز گذشته در آغاز عملیات اجرایی پارکینگ زیرسطحی 
خیابان توحید که با هزینه ای بیش از ۷00 میلیارد ریال احداث 
می شود، شهردار اصفهان اظهار کرد: بسیار خرسندم که حرکت 
انقالب عمرانی هر روز در شــهر اصفهان ادامه دارد و اكنون 
عملیات اجرایی پارکینگ زیرسطحی توحید آغاز می شود، احداث 
این پارکینگ در حاشــیه زاینده رود و بوستان های اطراف این 
رودخانه همچنین در مجاورت مجموعه فرهنگی_هنری استاد 
فرشــچیان که مرکز آمد و شد بسیاری از افراد است ضروری 

است.
به گزارش ایمنا، قدرت ا... نوروزی ادامه داد: در منطقه پنج 
شــهرداری اصفهان احداث دو پارکینگ مورد تأکید بوده که 
یکی از آنها در محل چهارراه پزشک بوده و مقدمات اجرای آن 
انجام شده است؛ عملیات احداث پارکینگ زیرسطحی خیابان 
توحید نیز قرار بود اسفندماه سال گذشته آغاز شود که به دلیل 
تقارن با عید نوروز و احتمال رفت و آمد مسافران به زمان فعلی 
موکول شد. شهردار اصفهان با اشاره به طول زمان احداث پروژه 
پارکینگ زیرسطحی توحید اظهار کرد: مهندسان اعالم کردند 
که این پروژه ۱2 ماهه احداث می شود، اما امروز اعالم می کنیم 
که تا ابتدای اسفندماه سال جاری افتتاح خواهد شد. این پروژه 
540 متر طول و 22 متر عرض دارد و ظرفیت گنجایش 450 
خودرو و تعدادی موتورســیکلت را خواهد داشــت. نوروزی با 
بیان اینکه در یکی از ورودی های پارکینگ زیرسطحی توحید 
»پاتوق شهری« احداث خواهد شد، تأکید کرد: این پارکینگ 
باید در شأن این منطقه احداث شود. او با اشاره به بازدید صبح 
امروز خود و معاونان از پروژه های عمرانی شهر خاطرنشان کرد: 
مجموعه پل ها و تقاطع غیر همسطح شهید سلیمانی روز شنبه 
هفته آینده به صورت رسمی افتتاح شده، بهره برداری می شود. 
شهردار اصفهان با ابراز خرسندی از برگزاری اولین آغاز به کار 
پروژه عمرانی شهرداری در سال جاری گفت: بی شک این آغاز 
تداوم خواهد داشت و پروژه های متعددی در نوبت بهره برداری 
اســت. نوروزی از تمام کسانی که در ایجاد تحول عمرانی در 
شهر تأثیرگذار هستند، قدردانی کرد و گفت: بی شک تالش، 
همت و پشتکار این افراد، اصفهان را کانون توجه همگان در 
عرصه های مختلف به ویژه فعالیت عمرانی قرار داده است. او 
از سازمان عمران شهرداری و تأمین کنندگان مالی، حوزه های 
حمل ونقــل، عمران، مالــی و اقتصادی، خدمات شــهری و 
برنامه ریزی شــهرداری که مباحث مختلف شهر را موردتوجه 
همگان قرار دادند، قدردانی کرد و افزود: از شــهروندان نیز که 
با ارســال پیام های تشکرآمیز قدردان زحمات خادمان خود در 
شهرداری هستند تشکر می کنم. شــهردار اصفهان ادامه داد: 
در این فرصت از همه شــهروندانی که به واسطه اجرای پروژه 
پارکینگ زیرســطحی توحید رفت و آمــد آنها با خلل مواجه 
می شود عذرخواهی می کنم و امیدواریم شاهد عمران و آبادانی 

بیشتر شهر باشیم.
مدیر منطقه پنج شهرداری اصفهان نیز در آئین آغاز عملیات 
اجرایی پارکینگ زیرسطحی خیابان توحید اظهار کرد: احداث دو 
پارکینگ به عنوان پروژه های اولویت دار در دستور کار منطقه 

پنج قرار داشــت که یکی از آنها در تقاطع خیابان های نظر و 
توحید و دیگری مقابل بیمارستان شریعتی است.  احمدرضایی 
افزود: در گام نخست ساخت پارکینگ زیرسطحی خیابان توحید 
در دستور کار قرار گرفت که برای اجرای آن ۷00 میلیارد ریال 
اعتبار در نظر گرفته شده است چرا که با توجه به هزینه سنگین 
تملک زمین برای احداث پارکینگ، احداث این پروژه در سطح 
خیابان، برای شــهرداری هزینه چند برابری می داشت. مدیر 
منطقه پنج شهرداری اصفهان با بیان اینکه احداث پارکینگ 
بــا ظرفیت 3۷0 خودرو، 300 میلیــارد تومان هزینه نیاز دارد، 
خاطرنشان کرد: پارکینگ زیرسطحی خیابان توحید با ۷0 میلیارد 
تومان هزینه احداث خواهد شد و تأسیسات شهری عمده ای 
در مســیر اجرای این پروژه وجود ندارد. او ادامه داد: این پروژه 
در مدت زمان یک ســال احداث خواهد شد و در گام نخست 

باند غربی خیابان توحید روی تردد خودروها بســته می شود و 
پس از احداث بخش غربی پارکینگ محدودیت ترافیکی در باند 
شرقی خیابان توحید ایجاد می شود. رضایی اظهار کرد: پارکینگ 
زیرزمینی توحید درمجموع با زیربنای ۱2 هزار و ۷00 مترمربع 
در طول 540 متر، دو باند با عرض ۱۱ متر و عمق چهار مترمربع 
و چهار رمپ ورود و خروج، هشت دستگاه پله و آسانسور و ۱6 
چشمه سرویس های بهداشتی و اتاق برق و تأسیسات با ظرفیت 
3۷0 خودرو، 20 دستگاه موتورسیکلت و دوچرخه است. مدیر 
منطقه پنج شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: احداث پارکینگ 
زیرزمینی توحید در رفع نیازهای مردمی به لحاظ پارکینگ در 
خیابان هــای توحید، نظر و بلوار ملت با توجه به تعداد کاربران 
تأثیر بســزایی دارد و در مدت یک سال به بهره برداری خواهد 
رسید. او ادامه داد: محدوده پارکینگ زیرزمینی توحید به دلیل 

وجود مراکز گردشگری تجاری و درمانی زیاد همواره موردتوجه 
شهروندان بوده و به جرئت می توان گفت یکی از نقاط پرتردد 
شهری است که انتظار می رود با احداث این پارکینگ بخشی از 
معضالت ترافیکی منطقه پنج شهرداری در این محل برطرف 
شود. رضایی با بیان اینکه پارکینگ زیرزمینی توحید حدفاصل 
چهارراه توحید شمالی تا پل آذر احداث می شود، خاطرنشان کرد: 
با توجه به محدودیت های اعمال شده در خیابان نظر میانی با 
رویکرد توسعه انسان محور، نگاه شهروندمداری این پارکینگ 
راهگشــای حل این معضل مهم در این محور است. او گفت: 
این اقدام با دریافت مصوبات از شــورای اسالمی شهر و نگاه 
صحیح مدیریت جامع شهری و هماهنگی با دستگاه های مرتبط 
ذی ربط از جمله پلیس راهور عملیاتی می شود. اجرای این پروژه 

معضل بسیاری از مردم برای پارک خودرو را حل می کند.

پارکینگ خیابان توحید کلنگ زني شد
امدادرساني ۵۰ حادثه در 

منطقه گردشگری مرنجاب 

به گفته رئیس جمعیــت هالل احمر آران و بیدگل 
50 مأموریت امدادرسانی به حوادث منطقه گردشگری 
مرنجاب این شهرستان در سال ۱399 از سوی پایگاه 

امداد و نجات هالل احمر انجام شد.
مهدی کریمیان به ایرنا گفت: از این تعداد حادثه،  45 
حادثه تصادف و واژگونی در منطقه مرنجاب رخ داد که 
منجر به امدادرسانی و انتقال 32 مصدوم به مرکزهای 
درمانی از سوی کارکنان هالل احمر شد. او ادامه داد: 
6 نفر  گمشــده در کویر مرنجاب هم  در پنج عملیات 
امــداد و نجات جمعیت هالل احمــر آران و بیدگل به 
ســالمت پیدا شــدند. به گفته او، جمعیت هالل احمر 
آران و بیــدگل یک پایگاه امــداد و نجات موقت در 
ابتدای جاده مرنجاب دارد که به طور شــبانه روزی، هر 
شــیفت  کاری ســه نفــر از نجاتگران آموزش دیده، 
آماده مأموریت های امــدادی با تجهیزات الزم و یک 
دستگاه آمبوالنس شاسی بلند هستند. رئیس جمعیت 
هالل احمــر آران و بیدگل با بیان اینکه علت بیشــتر 
حوادث منطقه مرنجاب ناآشــنا بودن گردشگران به 
منطقه است، اظهار داشت: پایگاه امداد و نجات موقت 
جمعیت هالل احمر این شهرستان در ورودی مرنجاب، 
به طور متوسط ساالنه 50 مأموریت امداد و نجات دارد. 
منطقه نمونه گردشگری مرنجاب در شمال شهرستان 
آران و بیــدگل یکی از بکرترین و زیباترین کویرهای 
کشــور است که از شمال به دریاچه نمک، از غرب به 
کویر مسیله، دریاچه حوض سلطان و حوض مره و از 

شرق به پارک ملی کویر منتهی می شود.
این منطقه با برخــورداری از ظرفیت فعالیت هایی 
ماننــد کویرنوردی، آفرود، موتورســواری، ســافاری، 
شترسواری، اسکی روی شن و ماسه تا پیش از شیوع 
ویروس کرونا ســاالنه میزبان ده ها هزار نفر گردشگر 

داخلی و خارجی بود.
شــمالی ترین  در  بیــدگل  و  آران  شهرســتان 
منطقه اصفهــان، در فاصله 6 کیلومتری شهرســتان 

کاشان و 2۱5 کیلومتری مرکز این استان قرار دارد.

تزریق هزار و ۵۰۰ دوز 
واکسن کرونا در منطقه 

کاشان
هزار و 500 دوز واکســن کرونا در منطقه کاشان 

تزریق شده است.
بــه گزارش خبرگزاری صداوســیما، ســخنگوی 
دانشــگاه علوم پزشکی کاشــان از تزریق گفت: 40 
درصد کادر درمان در مقابل ویروس کرونا واکســینه 
شده اند و واکسن به کهنساالن و بیماران خاص تزریق 
شــده و یا در حال تزریق است. مهدی دالوری با بیان 
اینکه واکسیناســیون بیماران خاص در منطقه کاشان 
از چهارشــنبه هفته پیش آغاز شده است، افزود: برای 
واکسیناســیون گروه هایی در بیمارستان متینی در دو 
نوبت صبح و بعد از ظهر مستقر هستند. او گفت: تزریق 
واکســن باید زیر نظر وزارت بهداشت و دانشگاه علوم 
پزشکی انجام شود. سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی 
کاشان همچنین افزود: از 25 اسفند سال گذشته تا ۱3 
فروردین امســال از چهار هزار و 954 مراکز و اماکن 
حساس بازدید شده اســت. دالوری گفت: این بازدید 
و بازرسی ها منجر به صدور 28۱ اخطاریه و پنج مورد 
معرفی متخلفان صنعتی به مراجع قضایی و مهروموم 

سه واحد صنعتی شده است.

تشریح محدودیت های 
کرونایی در شهرداری 

اصفهان
به گفته معاون خدمات شهری شهردار اصفهان با 
توجه به شرایط قرمز بودن شــهر، ستاد کرونا استان 
در حوزه شــهرداری مصوباتی را داشته است و برخی 
مکان ها و فعالیت های شهرداری با محدودیت هایی به 

مدت ۱5 روز مواجه است.
حســین امیری به ایمنا گفت: بر اســاس مصوبه 
ستاد کرونای اســتان اصفهان همه مراکز تفریحی و 
بوســتان های شــهر اصفهان تا اطالع ثانوی تعطیل 
اســت. او ادامه داد: طبق این مصوبــه، بازارهای روز 
محلی، استخرهای سرپوشــیده، سالن های ورزشی و 

باشگاه ها نیز تعطیل خواهد بود.
معاون خدمات شــهری شهردار اصفهان ادامه داد: 
همه موزه ها از جمله موزه های در اختیار شــهرداری، 
باغ وحش و شهرهای بازی و همه مراکز گردشگری نیز 
تعطیل است. او افزود: تا اطالع ثانوی برگزاری هرگونه 
مراسم در آرامستان ها ممنوع است و محدودیت ورود 
جمعیت برای دفن اموات وجــود دارد. امیری با بیان 
اینکه برگزاری جلســات در فضای بســته با رعایت 
الزامات بهداشتی و حداکثر ۱5 نفر مجاز است، گفت: 
طبق مصوبه ســتاد کرونای اســتان اصفهان، رعایت 
دســتورالعمل های بهداشــتی در بخــش حمل ونقل 
عمومی اعم از تاکســی ها، اتوبوس ها، مترو و پایانه ها 

مانند سابق الزامی است.

    شهر   استان

برگزاري مراسم ترحیم در 
آرامستان    هاي اصفهان ممنوع 

شد
ســازمان  مدیرعامــل  اصفهــان:   گــروه 
از ممنوعیــت  اصفهــان  آرامســتان های شــهرداری 
برگــزاری مجالــس ترحیــم در آرامســتان بــاغ رضــوان 
ــتانی  ــتاد اس ــه س ــا مصوب ــی ب ــتان های محل و آرامس

ــر داد. ــا خب ــا کرون ــه ب مقابل
ــه  ــه ب ــا توج ــرد: ب ــار ک ــرادی اظه ــا م احمدرض
وضعیــت قرمــز شــهر اصفهــان و بــر اســاس مصوبــه 
ــس  ــزاری مجال ــا، برگ ــا کرون ــه ب ــتانی مقابل ــتاد اس س
ــتان های  ــوان و آرامس ــاغ رض ــتان ب ــم در آرامس ترحی
محلــی از دیــروز )چهارشــنبه_۱8 فروردیــن مــاه( 
تــا اطــالع ثانــوی ممنــوع شــد. او افزود: آئیــن 
خاک ســپاری امــوات و زیــارت اهــل قبــور بــا رعایــت 
فاصله گــذاری  بهداشــتی،  پروتکل هــای  کامــل 
ــورت  ــه ص ــتگان ب ــی بس ــور حداقل ــی و حض اجتماع
اســت. مدیرعامــل ســازمان  امکان پذیــر  محــدود 
ــه  ــان اینک ــا بی ــان ب ــهرداری اصفه ــتان های ش آرامس
ــی  ــت، ول ــاز اس ــوان ب ــاغ رض ــتان ب ــای آرامس درب ه
ــت،  ــوع اس ــم ممن ــزاری مراس ــع و برگ ــه تجم هرگون
ــم در  ــزاری مراس ــازه برگ ــوان اج ــچ عن ــه هی گفت: ب
ــه  ــزاری هرگون ــا برگ ــود و ب ــوان داده نمی ش ــاغ رض ب
می شــود،  برخــورد  مراســم  برگــزاری  و  تجمــع 
همچنیــن امکاناتــی همچــون صــوت و صندلــی 
ــرار  ــهروندان ق ــار ش ــم در اختی ــزاری مراس ــرای برگ ب
ــور  ــل قب ــارت اه ــرد: زی ــان ک ــرد. او خاطرنش نمی گی
معمــوال بــا حضــور تعــدادی از اعضــای یــک خانــواده 
در فضــای بــاز صــورت می گیــرد و مشــکلی بــه 
وجــود نمــی آورد، ضمــن اینکــه بیشــتر شــهروندان در 
ایــام نــوروز بــرای زیــارت اهــل قبــور مراجعــه کردنــد 
و مراجعــات در طــول هفتــه انــدک و بــا رعایــت 

حداکثــری پروتکل هــای بهداشــتی اســت.

احداث خیابان شهدای غربی 
در منطقه 11

ــداث  ــان از اح ــهرداری اصفه ــه ۱۱ ش ــر منطق مدی
ــر داد  ــه خب ــن منطق ــی در ای ــهدای غرب ــان ش خیاب
بــه  بیشــتر  خدمت رســانی  راســتای  در  گفــت:  و 
ــی  ــهدای غرب ــان ش ــه خیاب ــن منطق ــهروندان ای ش
حدفاصــل خیابــان امــام رضــا )ع( تــا محــدوده 
شــهرداری خمینی شــهر بــه طــول 500 متــر و عــرض 

۱4 متــر عبــوری احــداث می شــود.
حمیــد اشــرفی بــه ایمنــا گفــت: هــدف از احــداث 
ــاغالن  ــردد ش ــهیل ت ــی، تس ــهدای غرب ــان ش خیاب
کارگاه هــا و تولیدی هــای ایــن منطقــه و ایجــاد امــکان 
دسترســی بهتــر بیــن دو شــهر اصفهــان و خمینی شــهر 
ــماره ۷ در  ــه ش ــذر کوچ ــرد: گ ــح ک ــت. او تصری اس
ــاه  ــن م ــان فروردی ــا پای ــی ت ــهیدان غرب ــان ش خیاب
ــه ۱۱  ــر منطق ــود. مدی ــرداری می ش ــال جاری بهره ب س
شــهرداری اصفهــان بــا بیــان اینکــه ترمیــم پــل عابــر 
ــدای  ــی از ابت ــرفی اصفهان ــت ا... اش ــان آی ــاده خیاب پی
ــارد  ــج میلی ــش از پن ــاری بی ــاه بااعتب ــت م اردیبهش
ریــال آغــاز می شــود، خاطرنشــان کــرد: از اواخــر 
ــفالت ســطح  ــم آس ــاری ترمی ــال ج ــاه س ــن م فروردی
منطقــه بــه طــول چهــار کیلومتــر انجــام خواهــد شــد. 
او بــا تأکیــد بــر اینکــه اجــرای پروژه هــای شــهری بــا 
ــهری و  ــاخت های ش ــز زیرس ــت و تجهی ــدف تقوی ه
ارتقــای قلمــرو عمومــی موردتوجــه قــرار گرفته اســت، 
ــعه  ــرک توس ــای مح ــرای پروژه ه ــرد: اج ــح ک تصری
نیــز در دســتور کار ایــن منطقــه قــرار دارد زیــرا اجــرای 
ــه  ــرای منطق ــی را ب ــی ارزش آفرین ــا نوع ــن پروژه ه ای
ــاس  ــتا احس ــن راس ــی آورد و در ای ــود م ــه وج ۱۱ ب
تعلــق شــهروندان می توانــد شــرایط را بــرای پیشــرفت 
ــرک  ــای مح ــه داد: برنامه ه ــرفی ادام ــد. اش ــا کن مهی
ــی، جــذب گردشــگرهای  ــی جمع توســعه ای، کارآفرین
ــرای  ــدار ب ــای پای ــاد درآمده ــی، ایج ــی و خارج داخل
منطقــه، ایجــاد مرکــز فعــال بــرای تعامــالت اجتماعــی 
ــه را  ــه و منطق ــازی اقتصــاد جامع ــی، فعال س و فرهنگ

ــر دارد. در ب

با اعالم تغییــر رنگ بندی کالنشــهر اصفهان و اغلب 
شهرستان های این استان به قرمز، فعالیت دانشگاه ها تحت 

تأثیر محدودیت های تازه کرونایی قرار گرفت.
بــه گزارش ایســنا، پس از اعــالم قرمز شــدن دوباره 
کالنشهر اصفهان از روز دوشــنبه-۱6 فروردین ماه و تغییر 
سریع رنگ بندی بیشتر شهرستان های استان، مصوبه اعمال 
محدودیت ها، دوباره اجرایی و فعالیت همه مشــاغل به جز 
مشاغل گروه یک تعطیل اعالم شد. با تصمیم ستاد ملی مبارزه 
با کرونا دانشگاه و مراکز آموزش عالی در دسته بندی »شماره 

3« گروه های شغلی قرار دارند.
از ابتدای شیوع ویروس کرونا در کشور فعالیت های آموزشی 
در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی به صورت مجازی اجرا 
می شــود و در صورت تغییر رنگ بندی شهرها به رنگ زرد و 
آبی کالس های عملی با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار 
می شود، البته بخش اداری دانشگاه ها نیز از همان ابتدا در حال 
فعالیت بودند. طبق اعالم ســتاد ملی مبارزه با کرونا، فعالیت 
اداری دانشگاه ها در شهرهای قرمز و نارنجی دستخوش تغییر 
و اعمال دورکاری می شود. اکنون تنها 3 شهرستان اصفهان 
نارنجی، یک شهرستان زرد و مابقی در حالت قرمز به لحاظ 
شیوع ویروس کرونا قرار دارند و از روز سه شنبه- ۱۷ فروردین 

دورکاری و شیفت بندی کارکنان در دستور کار قرار گرفته و 
فعالیت دانشگاه های استان اصفهان نیز تغییر کرده است.

در همین راســتا روابط عمومی دانشگاه اصفهان  گفت: 
تمام کالس های آموزشــی دانشگاه به شیوه مجازی در حال 
برگزاری اســت و جلسه تصمیم گیری در خصوص وضعیت 
کارکنان بخش اداری دانشــگاه برگزار شده و نتیجه بزودی 
اعالم می شود. روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی خمینی شهر 
نیز گفت: نحوه فعالیت واحدهای دانشگاه های آزاد بر اساس 
تصمیم گیری ستاد مرکزی اســت و بر این اساس دورکاری 

اعمال و به واحدها اعالم می شود.
Á  توقف فعالیت های آزمایشگاهی و کارگاهی

دانشگاه صنعتی 
معاونت آموزشی دانشگاه صنعتی اصفهان در اطالعیه ای 
اعالم کرد که دانشگاه از روز دوشنبه - ۱6 فروردین ماه ۱400 
تا اطالع ثانوی از نظر اداری در وضعیت A قرار گرفته و طی 
این دوره، تمام فعالیت های آموزشــی غیرحضوری با جدیت، 
مطابق روال قبل و بر اساس مقررات آموزشی ادامه می یابد. در 
ادامه این اطالعیه آمده است که تمام فعالیت های آزمایشگاهی 
و کارگاهی دانشجویان تمام مقاطع تحصیلی تا بهبود شرایط 
و تغییر وضعیت متوقف اســت. در موارد بســیار خاص که 

متناســب با موضوع تحقیقاتی دانشجو )کار با موجود زنده یا 
مواد تخریب پذیر و ...( حضور دانشجو در آزمایشگاه )کارگاه( 
یــا گلخانه )مزرعه( ضروری اســت، موارد جهت هماهنگی 
از طریق ریاســت دانشــکده منعکس می شــود. همچنین 
تمام جلســات و شوراهای دانشــکده ها )مراکز( و دفاعیه ها 
 و امتحانــات جامع مقاطع تحصیــالت تکمیلی به صورت

 غیرحضوری برگزار می شود.
Á  حضور ۵۰ درصدی کارکنان دانشگاه آزاد

نجف آباد
دانشگاه آزاد اســالمی واحد نجف آباد نیز در اطالعیه ای 
اعالم کرد که از تاریخ ۱5 فروردین ماه تا اطالع ثانوی، حضور 
کارکنان در دانشــگاه به صورت شیفت 50 درصد خواهد بود. 
در این اطالعیه اعالم شده که تا جای ممكن تمام امور اداری 
دانشــگاه و پاسخگویی به ارباب رجوع با رعایت پروتکل های 
بهداشتی، مطابق روال قبلی )روزهای یکشنبه تا پنجشنبه از 
ســاعت ۷ و 30 تا ۱4 و 45 دقیقه( انجام شود. روسا، معاونین 
و مدیران گروه های آموزشــی در دانشکده ها تا اطالع ثانوی 
روزهای یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه حضور خواهند داشت. 
همچنیــن اعضای هیأت علمی درغیر اجرایی مطابق برنامه 
اعالم شــده در وب سایت دانشگاه، یک روز در هفته در دفاتر 

کار خود حضور خواهند داشت. در ادامه این اطالعیه همچنین 
در خصوص فعالیت مدیران گروه و اعضای هیأت علمی آمده 
است که عالوه بر حضور در روزهای تعیین شده، ساعاتی را نیز 
طبق برنامه اعالم شده در وب سایت دانشگاه در دفاتر مجازی 
خود جهت پاسخگویی به مراجعات دانشجویی حضور خواهند 

داشت.
Á  آموزشــی خدمات  و  فعالیت هــا  تمام 

حضوری دانشگاه کاشان تا اطالع ثانوی تعطیل
کمیته هماهنگی مدیریت بحران دانشگاه کاشان نیز با 
توجه به اعالم وضعیت قرمز در منطقه کاشان اعالم کرد که از 
روز سه شنبه -۱۷ فروردین ماه تا اطالع ثانوی تمام فعالیت ها 
و خدمات آموزشی حضوری دانشگاه تعطیل و  کارکنان حوزه 
ســتادی دو روز در هفته به صورت حضوری و ســه روز به 
صورت دورکاری به فعالیت خود ادامه خواهند داد. در ادامه این 
اطالعیــه آمده که مدیران در خصوص حضور کارمندان باید 
به گونه ای برنامه ریزی کنند که در هر نوبت کاری بیش از یک 
نفر در هر اتاق حضور نداشته باشد. جلسات اداری به صورت 
مجازی  و مجازی- حضوری برگزار شود. همچنین ارائه خدمات 
سرویس رفت و آمد تا اطالع ثانوی متوقف می شود. بر اساس 
اعالم این دانشگاه، ورود ارباب رجوع در بازه مذکور به دانشگاه 
مجاز نیست و تداوم تمام فعالیت های آموزشی مجازی دانشگاه 
همچنــان به قوت خود باقی خواهد ماند. باید تمهیدات الزم 
جهت جلوگیری از هرگونه توقف در امور آموزشی دانشجویان 
بویژه در  برگزاری جلسات مجازی گروه های آموزشی، بررسی 
پیشــنهاد دانشــجویان، دفاع از پایان نامه ها و... اتخاذ شود. 
کارکنان دارای بیماری زمینه ای که بیماری آنان به تائید مرکز 
مشاوره و بهداشت دانشگاه رسیده است و نیز همکاران باالی 
60 ســال در بازه مذکور پس از تائید مدیر مربوطه از طریق 
دورکاری به فعالیت خود ادامه خواهند داد و تمام برنامه های 
فرهنگی و مذهبی به صــورت حضوری و نیز نماز جماعت 
 با توجه به محدودیت های مناطق قرمز کرونایی امکان پذی

ر نخواهد بود.
Á  تمام واحدهای دانشــگاه پیام نور تعطیل

است
روابــط عمومی دانشــگاه پیام نور اســتان اصفهان نیز 
در اطالعیــه ای اعــالم کرد بــا توجه به اعــالم وضعیت 
قرمز کرونا، تمــام مراکز و واحدهای دانشــگاه پیام نور که 
در وضعیــت قرمز قــرار دارنــد  از تاریــخ ۱۷ فروردین ماه 
تا تغییر وضعیت تعطیل هســتند؛ بنابراین دانشــجویان تا 
اطالع رســانی از مراجعه به دانشگاه خودداری و تمام خدمات 
 را از طریق لیســت راه های ارتباطی کارکنان در وب ســایت

 دانشگاه پیگیری کنند.

دورکاري دوباره دانشگاه های  استان

پروژه جدید شهرداري اصفهان در راستاي رفع معضالت ترافیكی خیابان توحید؛



  ۴i n f o @ e s f a h a n e m r o o z . i r

w w w . e s f a h a n e m r o o z . i r برای پیــگیری جدیدتـــرین اخبار
در سایت اصفهان امروز اسکن کنید
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 کوتاه از اصفهان   کوتاه از کشور

معــاون فنی مرکز بهداشــت اصفهان با اشــاره به ۱9 
شهرستان قرمز، 4 نارنجی و یک زرد در استان، گفت: مقایسه 
2 هفته نخست فروردین با اسفندماه نشان دهنده افزایش 40 
درصدی میزان مراجعه به مراکز منتخب و مثبت شــدن 50 

درصد تست ها است که جای نگرانی دارد.
به گزارش ایســنا، مصطفــی رضایی اظهــار کرد: ۱8 
فروردین ماه مصادف با روز جهانی بهداشت و فرصت مغتنمی 
است که از خدمات مدافعان سالمت در حوزه بهداشت قدردانی 
کرد. وقتی اسم کرونا می آید، ناخودآگاه تنها به حوزه درمان 
توجه می شود، درحالی که فعاالن حوزه بهداشت در این دوران 
وظایف خطیری به عهده دارند و نزدیک به ۱4 ماه است که 
در یک جدال سخت با کرونا درگیر هستند. او با اشاره به اینکه 
در سال های اخیر همه کشورها دچار پدیده شهرنشینی شده 
و ورود جمعیت روســتایی به شهرها و بویژه حاشیه شهرها 
مشکالت عدیده ای در حوزه سالمتی رقم زده است، گفت: 
در ایران و شهرهای بزرگ نیز این اتفاق افتاده و حاشیه نشینی 
مشکالتی به لحاظ دسترسی به خدماتی رفاهی، بهداشتی، 
چالش های زیست محیطی و وضعیت اقتصادی و اجتماعی به 
وجود آورده که باعث بروز بی عدالتی شده است. معاون فنی 
بهداشت اصفهان با تأکید بر اینکه بی عدالتی در توزیع خدمات، 
چالش هایی ایجاد کرده که حتما باید راهکارهایی برای ایجاد 
عدالت بویژه در حوزه سالمت داشته باشیم، افزود: صرف نظر 
از اینکه کرونا چالش هایی برای نظام سالمت به وجود آورد و 
بخشی از جمعیت ما را به کام مرگ برد، به صورت غیرمستقیم 
شرایط را سخت تر و بی عدالتی را در حاشیه شهرها، بارزتر کرد. 
او ادامه داد: ســازمان بهداشت جهانی درصدد است با ایجاد 
طرح هایی در تمام کشورها رویکردی ایجاد کند تا بی عدالتی 
کمرنگ تر شده و تمام مردم صرف نظر از شرایط اقتصادی و 
اجتماعی از مؤلفه های سالمت بهره مند شوند،  بر این اساس 
شعار امسال روز جهانی بهداشت نیز ساختن جهانی سالم تر و 
عادالنه تر برای همه است، چراکه سالمت یک حق بنیادی 
برای تمام انســان ها است. رضایی با اشاره به شرایط کنونی 
و ورود به موج چهارم کرونا، خاطرنشــان کرد: پیش از این 
بارها پیش آگاهی داده شده بود، اما ورود به پیک چهارم نتیجه 
ســهل انگاری و عادی انگاری بود که به سیاست های غلط، 
صحبت های متناقض و ســردرگمی مردم برمی گردد. او با 
اعالم اینکه مقایســه دو هفته نخست سال با دو هفته اول 

اسفند نشــان دهنده افزایش 40 درصدی آمار مراجعه به 52 
مرکز منتخب کووید است، گفت: این در حالی است که  تست 
نزدیک 50 درصد مراجعه کنندگان به مراکز منتخب مثبت و 
بسیار نگران کننده است. معاون فنی مرکز بهداشت اصفهان 
با بیان اینکه در حال حاضر شرایط بیمارستان ها بسیار بغرنج 
است، تصریح کرد: در 24 ساعت گذشته 350 بیمار جدید در 
بیمارستان های استان به غیر از کاشان و آران و بیدگل پذیرش 
شد، درحالی که در موج سوم کرونا متوسط بستری روزانه به 
80 تا ۱00 بیمار می رســید و قطعا بستری این تعداد بیمار 
شرایط سختی به وجود خواهد آورد، درعین حال که نیازهای 
درمانی مردم روی زمین می ماند. او با اشاره به اینکه هم اکنون 
وضعیت ۱9 شهرستان استان قرمز، 4 شهرستان نارنجی و 
یک شهرستان  زرد اســت که آن هم بزودی تغییر وضعیت 
می دهد، گفت: شــرایط اضطراری استان نشان می دهد باید 
پروتکل های بهداشتی را جدی گرفت، برخی از مردم شرایط 

را بسیار سهل و عادی تصور می کنند، اما اگر تغییر رویکردی 
نداشته باشند شرایط سخت تر خواهد شد. رضایی اضافه کرد: 
از ۱00 تستی که به صورت رندوم از بیماران کووید گرفتیم 
93 درصد از نظر ســوش انگلیسی مثبت بود و سوش غالب 
در جامعه انگلیســی است که قدرت ســرایت آن ۷0 درصد 
باالتر و مرگ ومیر 30 درصد بیشتر است. او با اشاره به اینکه 
وزارت بهداشــت با عقد قراردادهایی توانسته واکسن هایی 
وارد کشــور کند، تصریح کرد: اولویت تزریق واکسن با کادر 
درمان در بیمارســتان ها است و انتظار می رود توزیع واکسن 
سریع تر انجام شود و پوشش واکسیناسیون را به حد قابل قبول 
برسانیم. معاون فنی مرکز بهداشت استان در خصوص اجرای 
محدودیت های کرونایی با توجه به وضعیت قرمز اصفهان، 
گفت: تا روز گذشته قریب به 80 درصد مشاغلی که باید بسته 
باشند باز بود. ستاد استانی و ملی مقابله با کرونا شرایط را تبیین 
می کند و ما هم تذکر و نظارت های الزم را انجام می دهیم، 

ولی برخورد با واحدهای متخلف بر عهده ســازمان صمت 
اســت. با وجود اینکه مداخله جدی نمی شود، ما دست روی 
دست نگذاشــته ایم و با متخلفان برخورد می کنیم، اما تعداد 
زیاد است. او با تأکید بر اینکه عوامل برون بخشی سالمت 
باید همراه و همگام باشــند تا دستورالعمل ها اجرایی شود، 
خاطرنشان کرد: قطعا ضعف اجرا و ضمانت های اجرایی در 
بروز چنین شرایطی نقش داشته است. رضایی با تأکید بر اینکه 
همه گیری کرونا تمام شاخص های سالمت را تضعیف کرد، 
ازجمله میزان مرگ ومیر مادران باردار در این دوران دو برابر 
شد، گفت: با استانداردهای مرتبط با عوامل خطر و بهداشت 
و سالمت جامعه فاصله داریم، اما وضعیت نسبت به قبل در 
زمینه تشخیص به موقع و طول عمر بیماران بهتر شده است، 
از سوی دیگر چون عمده بیماری هایی که با آن مواجه هستیم 
غیرواگیر است، فعالیت ها و دستاوردهای زیادی در زمینه مقابله 

با این بیماری ها داشته ایم.

وضعیت قرمز و نارنجی 
کرونایی در 8۵ درصد کشور

گروه جامعه: به گفته معاون کل وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی 85 درصد کشور در وضعیت قرمز و نارنجی 
هستند اما محدودیت های مشــاغل در این شهرها بویژه 

تهران رعایت نمی شود.
ایــرج حریرچی گفت: اکنون 25۷ شــهر کشــور در 
وضعیت قرمز، ۱29 شهرســتان نارنجی، 5۱ شهرســتان 
زرد و فقط ۱۱ شهرســتان آبی هستند در واقع 85 درصد 
کشور در وضعیت قرمز و نارنجی است اما محدودیت های 
مصوب ستاد ملی کرونا برای مشاغل گروه دو در شهرهای 
قرمز و محدودیت فعالیت مشــاغل گروه 3 در شهرهای 
 نارنجی رعایت نمی شود و بویژه وضعیت تهران قابل قبول

 نیست.
 او گفت: بر اســاس مصوبه ستاد ملی مقابله کرونا در 
شــهرهای قرمز از زمان اعالم این وضعیت باید مشاغل 
گروه دو شامل بوستان ها، مراکز تفریحی، پاساژها، بازارهای 
سرپوشــیده، مراکز خریدوفروش بزرگ، بازارهای موقت 
روز و محلی، مراکز شــماره گذاری و خریدوفروش خودرو، 
آرایشــگاه های زنانه و مردانه، مراکز فروش لوازم آرایشی، 
فروش و موکت، کف پــوش، لوازم خانگی، حوله، مبلمان، 
در و پنجــره، لوازم کادویــی، لوازم التحریر، ظروف، کتاب 
و محصوالت فرهنگی، آتلیه عکاســی، مشاوران امالک، 
رستوران ها و اغذیه فروشی ها، کافی شاپ ها، باشگاه ها و مراکز 
فروش ملزومات بدن سازی، مراکز فروش انواع پوشاک، طال 
و جواهر، نقره، کاالهای دســت دوم، سمساری ها، خدمات 
چاپ دیجیتال، مراکز طبخ غذا با پذیرش مشتری، قنادی 
و شیرینی پزی ها تر و خشک، مراکز فروش آبمیوه بستی و 
مشاغل مشابه و آموزشگاه های رانندگی باید تعطیل باشند. 
معاون کل وزارت بهداشت ادامه داد: دستگاه مسئول برای 
تعطیل بودن این مراکز وزارت صنعت، معدن و تجارت است 
و اتحادیه ها و انجمن های صنفی باید در این زمینه همکاری 
کنند و مســئولیت نظارت نیز با وزارت بهداشت است و از 
مردم می خواهیم در صورت مشــاهده این تخلفات موارد 
را به سازمان های مســئول و ناظر گزارش کنند. او گفت: 
در شــهرهای نارنجی مشاغل گروه ســه شامل مدارس، 
دانشــگاه ها، حوزه هــای علمیه، آموزشــگاه های فنی و 
حرفه ای، زبان سراها، آموزشــگاه ها با پذیرش بیش از ۱0 
نفر و کتابخانه ها، مهدهای کودک، استخرهای سرپوشیده، 
ســینما و تئاتر، موزه ها و باغ موزه هــا، تاالرهای پذیرایی، 
آرایشگاه های زنانه و سالن های زیبایی، بنگاه های امالک 
 و کاهش فعالیت مترو و حمل ونقل عمومی درون شهری

 باید تعطیل باشند.

مشكالت احراز هویت در شاد 
رفع شد

مدیرکل دفتــر فناوری اطالعــات و ارتباطات وزارت 
آموزش وپرورش با بیان اینکه شــبکه شــاد ۱0میلیون و 
400هزار نفر کاربر فعال دارد گفت: مشکالتی که پیرامون 
احراز هویت در این شــبکه وجود داشت مرتفع شده است. 
قابلیت های جدیدی در حال افزوده شــدن به شبکه شاد 
هستند که از جمله آنها می توان به بانک سؤاالت و آزمون 

ساز مجازی اشاره کرد.
محمود حبیبی با بیان اینکه با شــیوع ویروس کرونا و 
تعطیلی مدارس، ادامه فرایند آموزش به صورت حضوری 
میسر نبود و کوچ به زیســت بوم جدید تنها راهی بود که 
پیــش روی وزارت آموزش وپرورش قرار گرفت به ایســنا 
گفت: باید از ظرفیت فضای مجازی برای ارائه فعالیت های 
آموزشی و پرورشی اســتفاده می کردیم. او افزود: با توجه 
به الزام ایجاد شده، اپلیکشن های مختلفی به لحاظ فنی، 
امنیتی و زیرســاختی موردبررسی قرار گرفتند و در نهایت 
»شــاد« متولد شــد که اکنون حدود یک سال از عمرش 
می گذرد. مدیــرکل دفتر فناوری اطالعــات و ارتباطات 
وزارت آموزش وپرورش با بیان اینکه همزمان با راه اندازی 
شبکه شــاد، در بســیاری از فرایندهای آموزش وپرورش 
این نیاز وجود داشت که فعالیت ها به صورت الکترونیکی 
پیگیری و از حضور فیزیکی افراد تا حد ممکن جلوگیری 
شود گفت: یکی از پروژه های بزرگی که از چند ماه گذشته 
آغاز شد یکپارچه سازی سامانه های وزارت آموزش وپرورش 
بود. طبیعتا در این فضا بیشترین بار و فشار کار روی حوزه 
فناوری بود چه در حوزه شبکه شاد و چه یکپارچه سازی و 
خدمات الکترونیکی که در حال ارائه است. حبیبی ادامه داد: 
الزم است از تالش های صورت گرفته همکاران در استان ها 
قدردانی کنم. در حوزه شاد یک جمع نخبگانی از مسئولین 
فناوری استان ها و مناطق شکل گرفت و بیش از 2 هزار نفر 
به عنوان راهبران شاد به ما در آموزش و پیگیری و پشتیبانی 
موارد کمک کردند. چندی پیش سامانه ای برای ارتباط با 
این همکاران در نظر گرفتیم که مختص تمام ســامانه ها، 
نرم افزارها و خدمات الکترونیکی وزارتخانه طراحی شــده 
اســت و این امکان را می دهد که در توسعه و به روزآوری 
نرم افزارها مشارکت داشته باشند و موارد مطرح شده را سریعا 
پیگیری و پاســخ های الزم را دریافت کنند. او با اشاره به 
اینکه همچنین استانداردهای سامانه های آموزش مجازی را 
تدوین و سعی کردیم ارزیابی درستی از سامانه های موجود 
عالوه بر شاد داشته باشــیم گفت: فعالیت های خوبی در 
حوزه شاد انجام شد و قابلیت های جدیدی در حال افزوده 
شــدن به شبکه هستند که از جمله آنها می توان به بانک 
سؤاالت و آزمون ساز مجازی اشاره کرد. با همکاری مرکز 
سنجش بســیاری از نرم افزارهای آزمون ساز موردبررسی 
قرار گرفته اند تا بتوانیم در بازه های موردنیاز از آنها استفاده 
کنیم. مدیرکل دفتر فنــاوری اطالعات و ارتباطات وزارت 
آموزش وپرورش در پاسخ به پرسشی درباره مشکالت احراز 
هویت در شبکه شــاد گفت: احراز هویت در شاد به علت 
یکسری مسائل فنی که در آغاز سال تحصیلی با آن مواجه 
 بودیم با مشــکالتی همراه شد. علت بروز مشکل واکاوی

 و مرتفع شد. 

کمک ۶۳ میلیارد ریالی به 
مددجویان بهزیستی در 

پویش نوروزی
معاون مشــارکت های مردمی اداره کل بهزیستی 
استان اصفهان با اشاره به راه اندازی پویش نوروز شاد 
در محدودیت های کرونایی در پایان سال 99، گفت: 
مردم نیکوکار اســتان از این پویش اســتقبال خوبی 
کردنــد و بیش از 63 میلیارد ریال کمک های مردمی 

در آستانه سال جدید جمع آوری شد.
علی اصغر شاهزیدی به ایسنا گفت: تمام دغدغه 
جامعه طی یک سال گذشته برای مدیریت همه گیری 
کرونا و تبعات ناشی از آن بود، ضمن اینکه همه گیری 
کرونا خدمات درمانی و بهداشتی و نیازهای جدیدی 
برای مردم و کادر درمان به وجود آورد که در اولویت 
بود، البته خدمات سازمان بهزیستی نیز از این موضوع 
منفک نبود و مشــارکت های خوبی در سال گذشته 
داشتیم که نشان می دهد مردم ما همیشه به نیازمندان 
توجه دارند و در هر شرایطی آنها را فراموش نمی کنند. 
معاون مشــارکت های مردمی اداره کل بهزیســتی 
اصفهان افزود: یکی از فعالیت های شاخص این اداره 
کل در پایان سال گذشته راه اندازی پویش نوروز شاد در 
محدودیت های کرونایی بود که با استقبال خوب مردم 
همراه و بیش از 63 میلیارد ریال کمک های مردمی در 
آستانه سال جدید جمع آوری شد. او با اشاره به اینکه 
مشــارکت های مردمی در دو بخش دولتی و خیریه 
انجام می شــود، گفت: منظور از بخش دولتی مراکز 
و مجموعه هایی اســت که به صورت دولتی مدیریت 
می شود مثل ادارات بهزیستی در شهرستان ها. بخش 
غیردولتی نیز مؤسسات خیریه ای است که از بهزیستی 
مجوز گرفته و با انجام یکســری از وظایف، باری از 
دوش دولت برمی دارند، مثل مؤسسات خیریه ای که 
در حوزه سالمندان، معلوالن ذهنی و اعصاب و روان 
فعالیت می کنند. شاهزیدی، درآمد مشارکتی بهزیستی 
را شــامل وجوه نقد، غیرنقد و درآمد خدماتی برشمرد 
و افزود: درآمد خدماتی یعنی خدماتی که برخی افراد 
با تخصص و توانمندی که دارند در اختیار مددجویان 
بهزیستی قرار می دهند، مثل پزشکانی که بیماران را 
رایگان پذیرش می کنند. ماحصل این مشارکت ها در 
سال 99 بیش از ۷9 میلیارد تومان بود که نزدیک به 
2 میلیارد و 900 میلیون تومــان آن در حوزه دولتی 
و حــدود 50 میلیارد تومان در بخش خیریه بود. او با 
بیان اینکه امســال هم برنامه های جذب کمک های 
مردمی و بهره مندی از شــرکای اجتماعی ســرلوحه 
اهداف کالن بهزیســتی است، تصریح کرد: معتقدیم 
بدون کمک مردم و تنها با تکیه  بر اعتبارات بهزیستی 
نمی توانیم کاری از پیش ببریم، به همین خاطر تالش 
می کنیم با کمک شــرکای اجتماعی خود در راستای 
اهداف بهزیســتی حرکت کنیم. شــرکای اجتماعی 
بهزیستی شــامل شــرکای حقیقی یعنی خیرین و 
شرکای حقوقی همچون مؤسسات خیریه، دستگاه ها، 
نهادها و رسانه ها هستند. او با اعالم اینکه ظرف هفته 
آینده پویشــی به مناسب ماه رمضان برای کمک به 
مددجویان تحت پوشش بهزیستی راه اندازی می شود، 
گفــت: در ماه رمضان اگــر محدودیت های کرونایی 
اجازه دهد برنامه هایی همچون سرکشــی و بازدید از 
منازل مددجویان، دعوت از خیرین و برگزاری نشست 
با مؤسســات خیریــه و توزیع مــواد غذایی خواهیم 
داشت، البته امســال هم مثل سال قبل توزیع غذای 
گرم و افطاری مددجویــان را به خاطر کرونا نداریم، 
ولی بســته های مواد غذایی به صورت خشک توزیع 

خواهیم کرد.

قرارگیری ۲۰ شهر اصفهان 
در وضعیت قرمز کرونا

گروه جامعه: ســخنگوی دانشــگاه علوم پزشکی 
اصفهان از قرار گرفتن 20 شهرستان استان اصفهان 

در وضعیت قرمز کرونا خبر داد.
آرش نجیمــی با اشــاره به آخریــن رنگ بندی 
شهرهای استان اصفهان در زمینه شیوع کرونا اظهار 
داشــت: رینگ بندی رسمی شهرستان های استان از 
تاریخ ۱8 فروردین بیانگر قرار گرفتن 20 شهرستان 
اســتان در وضعیت قرمز کرونا اســت. او افزود: در 
حال حاضر شهرستان های اصفهان، اردستان، نطنز، 
کاشان، نجف آباد، شاهین شــهر و میمه، فالورجان، 
لنجــان، ســمیرم، نائین، خور و بیابانک، شــهرضا، 
خمینی شهر، فریدن، فریدونشهر، گلپایگان، خوانسار، 
و کــرون در  تیــران  و  مبارکه، بوئین میاندشــت 
وضعیت قرمز کرونا ثبت شــدند. سخنگوی دانشگاه 
علوم پزشــکی اصفهان با بیان اینکه سه شهرستان 
اســتان اصفهان نیز در وضعیــت نارنجی کرونا قرار 
ابراز داشت: شهرســتان های برخوار، چادگان  دارند، 
و آران و بیــدگل در این وضعیت هســتند. او افزود: 
شهرستان دهاقان نیز همچنان در وضعیت زرد قرار 
گرفته است. نجیمی در ادامه با بیان اینکه در فاصله 
زمانی کمتر از دو هفته تغییر رنگ بندی شــهرها در 
زمینه شــیوع کرونا را در اســتان اصفهان داشــتیم، 
اضافه کرد: شرایط استان خوب نیست و از شهروندان 
درخواســت داریم نسبت به سالمتی خود و اطرافیان 
بیش از گذشته توجه داشته باشند. او با اشاره به اینکه 
بزرگترین بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
در اختیــار بیماران مبتال به کرونا قرار گرفته اســت، 
ادامه داد: باید توجه داشــت که این شــرایط در واقع 
از بیــن رفتن ظرفیت ارائه خدمات به جمعیت زیادی 
از دیگر بیماران است که ارائه خدمات به آنها را دچار 

چالش می کند.

معاون فنی مرکز بهداشت اصفهان مطرح کرد

بی عدالتی خدمت رسانی در مناطق حاشیه

گروه جامعه: سخنگوی ستاد استانی مقابله با کرونا در 
استان اصفهان در خصوص آخرین مصوبات ستاد کرونای 

استان اصفهان توضیحاتی ارائه داد.
حجــت ا... غالمی بــا اشــاره به آخریــن وضعیت 
رنگ بنــدی اســتان اصفهــان، اظهار کرد: بر اســاس 
گزارش دانشــگاه های علوم پزشکی اصفهان و کاشان، 
۱0 شهرستان استان اصفهان شــامل اصفهان، لنجان، 
گلپایگان، کاشان، فریدن، شاهین شهر، خوانسار، سمیرم، 
نجف آبــاد و فالورجان در وضعیت قرمز، ۷ شهرســتان 
نائین، مبارکه، خمینی شــهر، بوئین میاندشت، اردستان، 
تیران و آران و بیدگل در وضعیت نارنجی و ۷ شهرستان 
دیگر نیز در وضعیت زرد قــرار دارند، البته احتمال قرمز 
شدن خمینی شهر، تیران و بوئین میاندشت وجود دارد و 
این شهرســتان ها باید مراقبت بیشتری داشته باشند. او 
با بیان اینکه ایجاد وضعیت کنونی نتیجه ســفرها، عدم 
رعایت پروتکل ها، برگــزاری دورهمی ها و عادی انگاری 
شرایط در ایام نوروز اســت، ادامه داد: در ایام نوروز عدم 
نظارت های الزم توسط دســتگاه های اجرایی نیز زمینه 
را بــرای به وجود آمدن شــرایط فعلی فراهم کرد؛ طرح 
جامع هوشــمند اعمــال محدودیت ها برای شــهرهای 
نارنجــی و قرمز با قاطعیت در پنج محور اجرا می شــود 
که بر این اســاس محدودیت فعالیت ادارات و کارکنان 
یکی از محورهای آن است، همچنین با هماهنگی اتاق 
اصناف، اتحادیه ها و صنوف از فردا مشــاغل گروه های 
دو، سه و چهار در شــهرهای با وضعیت قرمز تعطیل و 
فقط مشــاغل گروه یک که مایحتــاج عمومی را تأمین 
و یا تولید می کنند، اجازه فعالیت دارند. ســخنگوی ستاد 

استانی مقابله با کرونا در استان اصفهان خاطرنشان کرد: 
در شهرهای قرمز و نارنجی محدودیت حضور کارکنان به 
صورت یک دوم برای خدمات ضروری و یک سوم برای 
خدمات غیرضروری اعمال می شود و سایر کارکنان باید 
به صورت دورکاری فعالیت کنند؛ در شهرهای نارنجی نیز 
حضور کارکنان تــا یک دوم برای خدمات ضروری و دو 
سوم برای خدمات غیرضروری مجاز خواهد بود. باالترین 
مقام اجرایی سازمان می تواند برنامه دورکاری کارکنان را 
بسته به نیاز آن دستگاه اجرا کند، البته اولویت با کارمندان 

دارای بیماری زمینه ای و زنان باردار است.
Á  مشاغل گروه یک در شهرهای قرمز فعال

هستند
او با اشــاره به مشــاغل گروه یــک، تصریح کرد: 
مشاغلی از جمله فروشگاه های مواد غذایی و زنجیره ای، 
سوپرمارکت ها، میوه و سبزی فروشی ها، مراکز نگهداری 
و توزیع محصــوالت پروتئینی، محصوالت لبنی، مراکز 
بهداشــت و درمانی، داروخانه هــا، مراکز تهیه و توزیع و 
طبخ غذا به صورت بیرون بر و نانوایی ها، مراکز نگهداری 
سالمندان، فروشگاه های انواع لوازم یدکی و الکترونیکی، 
تعمیرات موبایل و فروشگاه های مصالح ساختمانی و … 
در شهرهای قرمز دایر خواهند بود و سایر مشاغل تعطیل 
هستند، در شهرهای نارنجی گروه های شغلی یک و دو از 
جمله بوستان ها و پاساژها و آرایشگاه ها فعال نیز هستند. 
غالمی در خصوص فعالیت مدارس و مراکز آموزشــی، 
افزود: مدارس، دانشــگاه ها، مؤسســات آموزش عالی، 
آموزشگاه های خصوصی، حوزه های علمیه در شهرهای 
نارنجی و قرمز تعطیل اســت و فعالیت های فرهنگی و 

اجتماعی از جمله برگزاری نماز جمعه و مراســم مذهبی 
و آئینی را نخواهیم داشت، آرامستان ها هم تعطیل است 
و نمی توانند مراســم برگزار کنند و تنها اجازه دفن اموات 
را دارند. او با بیان اینکــه ورود پالک های غیر بومی به 
شــهرهای قرمز و نارنجی ممنوع اســت، تصریح کرد: 
ترددهای غیربومی به شــدت کنترل می شــود و خروج 
پالک های بومی از شــهرهای نارنجی و قرمز نیز ممنوع 
است. سخنگوی ستاد اســتانی مقابله با کرونا در استان 
اصفهان از پیشنهاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برای 
تعطیلی دو هفته ای کالنشهر اصفهان و ارائه آن به ستاد 
ملی خبر داد و گفت: اگر این پیشنهاد قبول شود اجرایی 
خواهد شد، تورهای گردشگری به ویژه تورهای ترکیه لغو 
می شــود و با توجه به وضعیت بیمارستان ها از فردا چند 
بیمارســتان صحرایی برپا خواهد شد تا در صورت اشغال 
تمام تخت های بیمارستانی بتوانیم از آن ها استفاده کنیم 
و دچار مشکل نشویم. او ســخت گیری، نظارت مستمر 
و ویژه در اجرای محدودیت ها را حتمی دانســت و ادامه 
داد: تمام دســتورالعمل ها به فرمانداری ها ابالغ شده و با 
متخلفان به شــدن برخورد خواهد شد، مشاغل متخلف 
حدود ۱5 روز پلمپ می شــوند و جرائم 200 و 500 هزار 
تومانی و یک میلیون تومانی نیز همچنان پابرجا اســت، 
محدودیت های تردد از ۱0 شــب تا 3 صبح نیز به قوت 

خود باقی است.
Á  ادامه محدودیــت اصناف تا زمانی که در

وضعیت قرمز و نارنجی قرار داریم
غالمی گفت: دوربین های هوشمند برای جریمه افراد 
متخلف که در ســاعات منع تــردد، در خیابان ها حضور 

دارند نیز فعال است؛ زمان پایان محدودیت های اصناف 
مشخص نیست و تا زمانی که در وضعیت قرمز و نارنجی 

قرار داریم، محدودیت ها نیز ادامه دارد.
او در خصــوص نحــوه برگــزاری امتحانــات در 
مدارس، تصریح کرد: بــرای برگزاری امتحانات مدارس 
تصمیم گیری و اعالم خواهد شــد، دســتورالعمل های 
الزم به پایانه ها اعالم شــده و موظف به اجرا هســتند، 
اتوبوس های یك ردیفی بــا ظرفیــت یــک ســوم و 
اتوبوس های چهار ردیفه با یک دوم ظرفیت اجازه فعالیت 

دارند.
Á  فعالیت ناوگان حمل ونقل عمومی با یک

سوم ظرفیت
سخنگوی ســتاد اســتانی مقابله با کرونا در استان 
اصفهان افزود: ناوگان اتوبوس رانی روزانه حدود ۱60 هزار 
مسافر را جابه جا می کند، یعنی با یک سوم ظرفیت فعالیت 
می کند، مترو نیز با امکان جابه جایی حدود 30 هزار مسافر 
یعنی یک ســوم ظرفیت فعالیت می کند، اگر حمل ونقل 
عمومی اشباع شود و پاسخگوی سفرها نباشد، محدودیت 
زوج و فرد را حذف خواهیم کرد، اما در حال حاضر طرح 
زوج و فرد ادامه دارد. او با اشــاره به کوچ عشایر، گفت: 
تمهیدات بهداشتی الزم با هماهنگی مسئوالن ذی ربط 
اتخاذ شــده اســت، البته کوچ عشــایر معموال با مراکز 
جمعیتی ارتباط اندکی دارد، اما اقدامات الزم برای آن ها 
نیز انجام می شــود. غالمی با رد شایعه وضعیت سیاه در 
استان اصفهان، افزود: در وضعیت سیاه قرار نداریم و تعداد 
فوتی ها و بستری ها هنوز به وضعیت سیاه نرسیده است، 

روزانه حدود 300 بستری داریم.

سخنگوی ستاد استانی کرونا از احتمال تعطیلي دو هفته ای مرکز استان خبر داد

جریمه و پلمپ 1۵ روزه برای اصناف متخلف
رد شایعه وضعیت سیاه در اصفهان

گروه جامعه:  مجموعه پوستر بشنو و باور نکن در حوزه 
پیشگیری از اعتیاد و مواد مخدر در اختتامیه جشنواره ملی 
یاریگران زندگی به عنوان اثر برگزیده معرفی و از سازمان 
فرهنگی اجتماعی ورزشی شــهرداری اصفهان به عنوان 
تهیه کننده این مجموعه تجلیل شــد. فراخوان جشنواره 
یاریگران زندگی از ســوی ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور 
اعالم شــد که در این جشــنواره نهادها، طرح های خود را 
برای مقابله با این آســیب ارائه دادند. ســازمان فرهنگی 
اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان نیز با ارسال مجموعه 
طرح های بشــنو و باور نکن در بخش پوستر این جشنواره 
شــرکت کرد که به عنوان اثر برگزیده انتخاب شد. سردار 
اســکندر مؤمنی در رابطه با این جشــنواره اظهار داشت: 
جشنواره یاریگران زندگی محصول تالش یک سال گذشته 
تمام سازمان های فرهنگ ساز در کشور بوده که اكنون به 
نمایش درآمده اســت. دبیرکل ســتاد مبارزه با مواد مخدر 

افزود: مجموعه ها و دســتگاه ها باید تالش کنند که با کم 
کردن عرضــه، اعتیاد را کاهش دهند زیرا این وظیفه  ما و 
حاکمیت اســت؛ کاهش عرضه مواد مخدر باعث مصرف 
کمتر توسط افراد می شود و بنابراین اولویت ما کاهش این 
موضوع بوده اما این اقدام برای ما کافی نیســت. او ادامه 
داد: با جلســات برگزار شده و تصویب موضوعات مختلف 
در ابتدای امر، اولویت با اقدامات پیشــگیرانه بود و اینکه با 
تولید محصوالتی در این زمینه نسبت به آگاه سازی مردم 
اقدام کرده و سعی بر حل این مشکل داشته باشیم. مؤمنی 
تصریح کرد: با توجه به اینکه مخاطبین در شرایط کنونی با 
انبوهی از محصوالت روبه رو هستند، باید تولیداتی را انجام 
دهیم که جوانان کمتر به سمت مواد مخدر بروند و بیشتر 
سرگرم این محصوالت بشوند بنابراین در حوزه ستاد مواد 
مخدر جشنواره یاریگران زندگی برگزار شد تا محصوالتی 
که در این زمینه می بایســت رونمایی شود به تولید برسد. 

او بــا بیان اینکه به دنبال این هســتیم که در جشــنواره 
محصوالت فاخری رونمایی شــود، گفت: اتفاقات خوبی را 
در این جشنواره شــاهد بودیم و اقشار مختلفی از جامعه، 

محصوالت فرهنگی را به ستاد مواد مخدر ارائه کردند.
Á  اکثر آسیب های اجتماعی زیرمجموعه اعتیاد

است
رئیس ســازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری 
اصفهان نیز در آیین مجازی اختتامیه این جشنواره گفت: 
اســتان اصفهان در مواجه شــدن با آسیب های اجتماعی 
دارای مشکالتی است که در این زمینه نهادها باید اولویت 
خود را انتخاب کرده و همه دست در دست یکدیگر برای 
بهتر شــدن این شرایط تالش کنند. محمد عیدی اظهار 
داشت: نیاز است تمام کنشگران به مسئله چیستی بپردازند 
تا با حل موضوع اصلی بتوانند مشــکالت موجود اجتماع 
را حل کنند. او افزود: تداخل انواع آســیب های اجتماعی 

با یکدیگــر، اتفاقات خوبی را به همراه نخواهد داشــت 
بنابراین ما باید با نگاهی دقیق به مســائل و رســیدن به 
یک جمع بندی در بین نهادها، تالش کنیم تا برای شهر و 
کشورمان اتفاقات خوبی را رقم بزنیم؛ اگر در کشور اولویت 
ما اعتیاد اســت باید همه ما به این مســئله توجه کرده و 
با تمام تالش ســعی بر رســیدن به نتیجه مطلوب تری 
داشته باشــیم. عیدی ادامه داد: سازمان اجتماعی کشور 
اولویت بندی را انجام داده که در آن اولین آسیب اجتماعی 
اعتیاد شناخته شده است که ستاد مبارزه با مواد مخدر در 
ابتدای این راه قرار دارد، ما نیز با در دســت داشتن طرح 
اطلس از ریزترین مسائل آسیب های اجتماعی شهر با خبر 
هستیم که در آن همه موضوعات زیرمجموعه اعتیاد است. 
او خاطرنشان کرد: اقدامات و طرح هایی صورت گرفته تا 
بتوانیم به مسئله اعتیاد نگاه ویژه تری داشته باشیم که در 
همین راســتا به 40 اطلس مختلف دست پیدا کردیم که 
باید ظرفیت های آن را به اشتراک بگذاریم تا در شهرمان 
شاهد اتفاقات بهتری باشــیم. گفتنی است؛ عالقه مندان 
برای مشــاهده مجموعــه طرح های بشــنو و باور نکن 
می توانند به سایت esfAhAnfArhAng.ir مراجعه کنند.

تجلیل از سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان؛
پوستر بشنو و باور نكن در جشنواره یاریگران زندگی برگزیده شد
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  قاب جادویی

خندوانه پرطرفدارترین برنامه 
نوروز1۴۰۰ شد

بر اساس  نوروز  برنامه خندوانه گفت: خندوانه  کارگردان 
نتایج نظرسنجی مرکز تحقیقات صدا و سیما، به عنوان 

پرمخاطب ترین برنامه ی نوروز امسال معرفی شد.
رامبد جوان در صفحه اینستاگرام خود نوشت: سالم

خندوانه نوروز بر اساس نتایج نظرسنجی مرکز تحقیقات 
نوروز  برنامه ی  پرمخاطب ترین  عنوان  به  سیما،  و  صدا 
امسال معرفی شد. این نتایج بهانه ای شد تا دوباره بهتون 
مخاطبان  شما  به  خیلی  »خندوانه«  که  کنیم  یادآوری 
افتخار  کردید  ما حمایت  از  که همیشه  مهربون  حال  با 
خنده های  همراه  اینکه  برای  و  داریم  دوستتون  می کند. 
برنامه ی عصر  ازتون ممنونیم… ضمنً،  بودیم  بلندتون 
سریال  و  سال  تحویل  برنامه های  ویژه  بخش  در  جدید 
این  اول  نوروزی هم رتبه  نون خ در بخش سریال های 
نظرسنجی شدن که از همین جا به احسان علیخانی نازنین 
و سعید آقاخانی و تیم کار درستشون که همیشه از رفقای 

درجه یک خندوانه بودن تبریک میگم. »

سریال محرمی شبكه دو 
 جلوی دوربین رفت

طبق اعالم سیمافیلم، سریال »در کنار پروانه ها« درامی 
از  با پس زمینه های مذهبی است که در یکی  خانوادگی 

ویالهای شهریار اواسط هفته جاری جلوی دوربین رفت.
تصویربرداری این مجموعه با حضور سامرند معروفی، بیتا 

سحرخیز و شهین تسلیمی آغاز شد.
دلیل  به  که  است  جوانی  درباره  سریال  این  داستان 
مشکالت متعددی که برای خود و خانواده اش به وجود 
قرار  خداوند  قهر  و  مورد غضب  می کند  احساس  می آید 
گرفته، اما حادثه ای باعث می شود تا او به این مهم که 

خداوند او را مورد عنایت خود قرار داده است پی ببرد.
وحید  معروفی،  سامرند  چون  بازیگرانی،  سریال  این  در 
سحرخیز،  بیتا  تسلیمی،  شهین  عابدی،  نگار  رحیمیان، 
نقش  ایفای  به  و...  اسماعیلی  الناز  جعفری،  محمود 

می پردازند.
»در کنار پروانه ها« مجموعه تلویزیونی شبکه دو سیما در 

ایام محرم خواهد بود.

حسن روح االمین چهره هنر 
انقالب 98 شد

اسالمی«  انقالب  هنر  »هفته  برنامه های  افتتاح  مراسم 
چهارشنبه ۱8 فروردین با تجدید بیعت با آرمان های امام 
خمینی )ره( و شهدا و معرفی چهره هنر انقالب اسالمی 

۱398 برگزار شد.
اسالمی  انقالب  هنر  هفته  آغاز  مراسم  مهر،  گزارش  به 
صبح امروز چهارشنبه ۱8 فروردین در مرقد مطهر حضرت 
امام خمینی )ره( و تجدید میثاق با آرمان های ایشان آغاز 

شد.
رئیس حوزه هنری،  دادمان  مراسم محمدمهدی  این  در 
مجدالدین معلمی معاون هنری حوزه هنری و دبیر »هفته 
هنر انقالب«، محمد زرویی نصرآباد مدیرعامل سپهر سوره 
هنر، سیدمسعود شجاعی طباطبایی مدیر مرکز هنرهای 
تجسمی حوزه هنری، میالد عرفان پور مدیر مرکز موسیقی 
حوزه هنری و جمعی از مدیران حوزه هنری و هنرمندان 

حضور داشتند.
جمع  در  مراسم  این  حاشیه  در  دادمان  محمدمهدی 
در  انقالب  هنر  هفته  برنامه های  آغاز  درباره  خبرنگاران 
در  گرفتیم  تصمیم  گفت:  )ره(  راحل  امام  مطهر  مرقد 
راحل  امام  آرمان های  با  انقالب اسالمی  آغاز هفته هنر 
)ره( عزیز تجدید بیعت کنیم و یک بار دیگر به خودمان 
امام  انتها در مکتب  تا  ما  یادآوری کنیم که  و همراهان 
خمینی و با شاخصه های حرکتی ایشان، خودمان را تنظیم 

می کنیم و تا پایان در این راه هستیم.
مراسم افتتاح رسمی هفته هنر انقالب اسالمی ۱400، در 
جوار مزار شهید سیدمرتضی آوینی ادامه پیدا کرد. اجرای 

این مراسم برعهده رسالت بوذری بود.
هنر  چهره  عنوان  به  االمین  روح  حسن  مراسم  این  در 
انقالب سال ۱398 از میان 5 کاندیدای نهایی معرفی شد. 
5 کاندیدای نهایی چهره هنر انقالب 99 شامل جواد افشار، 
صابر شیخ رضایی، غالمرضا صنعتگر، حسن روح االمین 
و محسن کاظمی بودند که سال گذشته به دلیل پاندمی 

کرونا مراسم پایانی و معرفی این چهره برگزار نشد.
حسن روح االمین پس از دریافت لوح تقدیر »هفته هنر 
انقالب« در سخنانی گفت: مطلبی که االن به ذهنم می آید 
تا آن را بیان کنم این است که به قول استاد موحد »ما 
هنوز هنرمندی در تراز انقالب اسالمی نداریم، ما سرباز در 
تراز انقالب اسالمی داشتیم و داریم مثل شهید حاج قاسم 
سلیمانی«، به نظر من هنرمند انقالبی هنرمندی است که 
از لحاظ شناخت جامعه و دور  از لحاظ کیفی و چه  چه 

ریختن اضافات ذهنی، هنرش را ارائه کند.
عنوان  به  را  من  و  کردند  لطف  دوستان  کرد:  بیان  وی 
چهره هنر انقالب معرفی کردند اما من احساس می کنم 
قدردانی باید بعد از مردن ما اتفاق بیفتد و امیدوارم در امت 
رسول اهلل از دنیا برویم.بر این اساس، »هفته هنر انقالب 
اسالمی« در سال ۱400 از ۱8 الی 25 فروردین از سوی 
سراسر  در  رویدادهایی  مجموعه  برپایی  با  هنری  حوزه 
کشور برگزار می شود.همچنین پس از بررسی کاندیداهای 
نهایی چهره هنر انقالب 99 شامل علی محمد مؤدب شاعر 
ادبی و مؤسس شهرستان ادب، وحید یامین پور  و منتقد 
طراح  دوست محمدی  محمدرضا  نویسنده،  و  پژوهشگر 
گرافیک و تصویرساز، افشین عال شاعر و پژوهشگر ادبی 
کارگردان،  و  تهیه کننده  فیلم نامه نویس،  سامان  جلیل  و 
از میان آنها چهره سال هنر انقالب 23 فروردین ماه به 

صورت آنالین معرفی می شود.

 ساعت پخش سریال های 
رمضان 1۴۰۰ مشخص شد

زمان پخش »یاور«، »بچه مهندس 4«، »احضار« و »رعد 
و برق« مشخص شد.

برق«  و  »رعد  و  »احضار«   ،»4 مهندس  »بچه  یاور، 
سریال هایی هستند که رمضان امسال روی آنتن شبکه های 

مختلف تلویزیون می روند.
یاور به کارگردانی مشترک سعید سلطانی و اصغر نعیمی 
هر شب ساعت 20:45 روی آنتن شبکه سه سیما می رود. 
به   »4 مهندس  »بچه  سریال  پخش  سیما  دو  شبکه 
کارگردانی احمد کاوری را در برنامه دارد که ساعت 2۱:30 
پخش می شود و »احضار« به کارگردانی علیرضا افخمی، 
ساعت 22:۱5 از شبکه یک سیما  و »رعد و برق« به 
کارگردانی بهروز افخمی  ساعت 23 از شبکه پنج سیما 

روی آنتن خواهد رفت.

افتخارآفرینی نماینده اصفهان 
در جشنواره کارتون روسیه

جایزه بخش موضوعی جشنواره کارتونی که با موضوع 
محیط زیست و گرمایش جهانی در روسیه برگزار شد، به 

عضو خانه کاریکاتور اصفهان تعلق گرفت.
محمد راعی، هنرمند کارتونیست اصفهان دراین باره به ایسنا 
متعهد  رهبران جهان  پاریس،  در عهدنامه 20۱5  گفت: 
شدند که از افزایش بیش از ۱.5 درجه سانتی گرادی میانگین 
دمای کره زمین در قرن 2۱ جلوگیری کنند و نخستین دوره 
از جشنواره کارتون اکولوژی و گرمایش کره زمین 202۱، با 

همین هدف در روسیه برگزار شد.
وی ادامه داد: رئیس هیأت داوران این جشنواره میخائیل 
زالتکوفسکی، یکی از بزرگ ترین کارتونیست های جهان 
رتبه  توانستم در چنین جشنواره ای  بود و خوشحالم که 

نخست بخش موضوعی را کسب کنم.
عضو خانه کاریکاتور حوزه هنری استان اصفهان تصریح 
کرد: اثری که در این جشنواره شرکت داده بودم و پیش تر 
با  بود،  نیز موفق به کسب جایزه تصویر سال 99 شده 
تکنیک دیجیتال اجرا شده، اما سعی کردم نمودهایی از کار 

دستی را هم در آن استفاده کنم.
راعی توضیح داد: این اثر، چاه آبی را نشان می دهد که در 
عمق، به یک درخت تشبیه شده و آن درخت هم توسط 
انسان در حال قطع شدن است. قصد داشتم با این کارتون 
نشان بدهم که ما از همه جهت در حال از بین بردن منابع 
طبیعی و محیط زیست هستیم و این اصال خوشایند نیست.

از  این هنرمند کارتونیست که موفق به کسب جوایزی 
جشنواره تورهان سلجوق ترکیه و بلژیک نیز شده، درباره 
جشنواره های  نقدی  جوایز  دریافت  برای  که  مشکالتی 
بین المللی برای هنرمندان ایرانی وجود دارد، گفت: در برخی 
از کشورها رایزنان فرهنگی سفارت ایران انجام امور اداری 
را برای رسیدن جایزه به دست هنرمند تقبل می کنند، اما 
در برخی از کشورها هم  چنین نیست و باعث می شود که 
برای  بنده شخصا  شویم؛  مواجه  زیادی  مشکالت  با  ما 
دریافت جایزه ام از جشنواره بلژیک ناچار شدم شماره حساب 

بین المللی یکی از دوستان برادرم را ارسال کنم.
در  کاریکاتور  و  کارتون  هنر  کلی  وضعیت  درباره  وی، 
و  درست  مدیریت  با  خوشبختانه  کرد:  اظهار  اصفهان 
تالش های افرادی مثل آقایان پورفالح و نادری در خانه 
در  هنر  این  وضعیت  اصفهان،  هنری  حوزه  کاریکاتور 
این حوزه هم  اصفهان خوب است. بین خود هنرمندان 

رقابت ناسالمی نیست و کارها دوستانه پیش می رود.

»آنگ لی« در کنار »هیچكاک« 
و »چاپلین«

»آنگ لی« کارگردان پرافتخار تایوانی تبار، باالترین نشان 
آکادمی فیلم بریتانیا )بفتا( را دریافت خواهد کرد.

به گزارش هالیوود ریپورتر، این سینماگر مولف که ساخت 
فیلم های چون »ضیافت عروسی«، »عقل و احساس«، 
و  بروکبک«  »کوهستان  پنهان«،  اژدهای  خیزان،  »ببر 
»زندگی پی« را در کارنامه دارد، جایزه آکادمی فیلم بریتانیا 
را در مراسم ساالنه اعطای جوایز بفتا در تاریخ ۱۱ آوریل 

)22 فرودین( دریافت خواهد کرد.
»چارلی چاپلین«، »آلفرد هیچکاک«، »استیون اسپیلبرگ«، 
کوبریک«،  »استنلی  تیلور«،  »الیزابت  کانری«،  »شین 
دنچ«،  »جودی  اولیویه«،  »الورنس  هاپکینز«،  »آنتونی 
»ونسا ردگریو«، »کریستوفر لی«، »مارتین اسکورسیزی«، 
»آلن پارکر«، »هلن میرن«، »سیدنی پوآتیه«، »مل برو.
جمله  از  میکر«  شون  »تلما  اسکات«،  »ریدلی  کس«، 
چهره های مطرح سینمای جهان هستند که تا کنون موفق 
بریتانیا  فیلم  آکادمی   »fellOwship« جایزه به کسب 
شده اند.»آنگ لی«، فیلمساز برجسته تایوانی - آمریکایی 
در سال ۱993 با ساخت فیلم »ضیافت عروسی« به شهرت 
جهانی دست یافت. این فیلم جایزه  خرس طالی جشنواره  
برلین و جایزه  بهترین فیلم »بفتا« را به  دست آورد و فیلم 
»عقل و احساس« در سال ۱996 دومین خرس طالی 
برلین را برای او به ارمغان آورد.وی در سال 2000 فیلم »ببر 
خیزان، اژدهای پنهان« را ساخت که برنده اسکار بهترین 
خارجی و نامزد بهترین فیلم وکارگردانی جوایز اسکار شد و 
در جوایز »گلدن گلوب« و جشنواره  تورنتو نیز جایزه  بهترین 
فیلم را به خود اختصاص داد.»کوهستان بروکیک« ساخته 
موفق بعدی »آنگ لی« در سال 2005 بود که جایزه  اسکار 
بهترین کارگردانی، شیر طالی ونیز و جایزه  »گلدن گلوب« 
بهترین فیلم را کسب کرد.این کارگردان آمریکایی-تایوانی 
در سال 200۷ با فیلم »شهرت، احتیاط« برای دومین  بار 
شیر طالی جشنواره  ونیز را کسب کرد و تنها کارگردان 
سینمای جهان است که موفق به کسب دو جایزه بهترین 

فیلم از دو جشنواره ونیز و برلین شده است.

 ۵

فیلم سینمایی »خورشید« ساخته مجید مجیدی به عنوان یکی 
از پنج نماینده اکران نوروز ۱400 بعد از دو هفته اکران به 
فروشی معادل 35۱،6۷۱،250 تومان دست پیدا کرد، فیلم 
اولیه اسکار 202۱ قرار  مجیدی که در فهرست نامزدهای 

داشت حال به کمای تعطیالت کرونایی رفته است.
به  موجود  محدودیت های  وجود  با  توانست  »خورشید« 
دلیل شیوع بیماری کرونا و مشکالتی فراوان همچون دو 
روز تعطیلی در میانه های اکران به این رقم دست پیدا کند، 
هرچند با تعطیلی مجدد سینماها بعد از قرمز شدن وضعیت 
شهر تهران حال باید دید این فیلم چه زمانی می تواند دوباره 

پذیرای مخاطبان باشد.
این فیلم در جشنواره فیلم ونیز سال گذشته توانست حضور 
ونیز  فیلم  باشد، حضور خورشید در جشنواره  داشته  مثبتی 
در حالی بود که »روح اهلل زمانی« بازیگر نقش اصلی فیلم 
سینمایی خورشید نتوانست به دلیل ابتال به بیماری کرونا 
راهی این فستیوال شود، اما این بازیگر نوجوان جایزه بهترین 

استعداد جوان را به خود اختصاص داد. 
با توجه به موفقیت خورشید در جشنواره فیلم ونیز و همین 
طور نقدهای مثبت مخاطبان داخلی در اکران جشنواره فیلم 
فجر این فیلم می تواند شانس باالیی در اسکار سال جاری 
داشته باشد.علی نصیریان، طناز طباطبایی، جواد عزتی، روح 
اهلل زمانی، صفر محمدی بازیگرانی هستند که در فیلم جدید 

مجید مجیدی به ایفای نقش پرداخته اند.
این فیلم در سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر حضور داشت 
و توانست در بخش بهترین فیلم و بهترین فیلمنامه سیمرغ 
این  از آن خود نماید،  این رویداد مهم سینمایی را  بلورین 
افتخارات در حالی برای مجیدی و فیلمش رخ می داد که 

»خورشید« در آخرین لحظات به فهرست حاضران جشنواره 
فیلم فجر اضافه شد.

مجیدی که در این فیلم به سراغ کودکان کار رفته است به 
خوبی توانسته شخصیت های اصلی و فرعی دوست داشتنی 
بسازد که با آن ها همذات پنداری کنیم. علی کودک دوازده 
ساله ای است که همراه دوستانش با دزدی قطعات و کار در 
یک انبار الستیک، زندگیشان را می گذرانند تا اینکه با پیشنهاد 

جدیدی از سوی خالفکاران محل مواجه می شوند.
مجید مجیدی به عنوان یکی از شناخته شده ترین فیلمسازان 
با فیلم سینمایی »بچه های  این  از  ایرانی در جهان، پیش 
آسمان« در میان نامزدهای نهایی دریافت اسکار بهترین فیلم 
خارجی زبان حضور داشت و با فیلم های »پدر«، »بچه های 
»آواز  و  مجنون«  »بید  »باران«،  خدا«،  »رنگ  آسمان«، 
گنجشک ها«، جوایز متعددی را از جشنواره های معتبر جهانی 

دریافت کرده است.
فیلم سینمایی خورشید به نویسندگی مشترک نیما جاویدی 
و مجید مجیدی دهمین ساخته این کارگردان صاحب سبک 
سینمای کشور محسوب می شود، اثری که با محوریت قرار 
دادن معضلی اجتماعی می توانست در صورت عدم تعطیلی 
و  کودک  سینمای  اکران  چرخه  در  خوبی  گزینه  سینماها 

نوجوان باشد.

   قاب جادویی

   فرهنگ

یک مدرس و مشـاور کسـب وکار با بیـان اینکه خالقیت، 
سـاده کـردن کارهای سـخت اسـت تأکید کـرد: خالقیت 
اسـتعداد نیسـت بلکه مهارت اسـت که می توان با تمرین 

بیشـتر آن را رشد داد.
خانه جوان وابسـته به سـازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی 
شـهرداری اصفهان با همـکاری اداره کل آموزش وپرورش 
اسـتان به برگـزاری وبینارهای »هفت سـکوی ردپا« ویژه 

دانش آموزان هنرسـتانی اقدام کرده اسـت.
ایـن وبینـار بـا محوریت تشـریح الگوهـای فکـری، قیود 
خودنهـاده، روش هـای افزایـش خالقیـت و خیال پـردازی 
برگـزار شـد که در سـکوی سـوم به موضـوع »خالقیت« 
پرداخت.امیـن ابوعطـا دکتـرای مدیریـت کسـب وکار و 
مدرس و مشـاور کسـب وکار که در زمینه آموزش مفاهیم 
کارآفرینـی بـه کـودکان و نوجوانـان نیز فعالیـت می کند، 
خالقیـت را خلـق راهـکار، روش، ایـده یـا دسـتگاه جدید 
دانسـت و اظهار داشـت: مغز انسـان از دو نیمکره راسـت 
و چـپ تشـکیل شـده کـه نیمکـره راسـت مغـز محـل 

ایده پـردازی، خلـق ایـده، هنـر و خالقیت اسـت.
وی در ادامـه بـه ارائـه چنـد تمریـن بـه دانش آمـوزان 
بـرای پـرورش خالقیت آنها پرداخـت و افـزود: در فضای 
خالقیـت بایـد قیـود فکـری را کنار بزنیـم و سـاختارها و 
الگوهـای ذهنـی قبلـی خـود را بشـکنیم و چیـز جدیدی 
خلـق کنیـم، ایـن کار کمـی سـخت اسـت اما بـا تمرین 

بـه دسـت می آیـد.
ایـن مـدرس و مشـاور کسـب وکار ادامـه داد: در پـرورش 
خالقیـت به دنبـال آفرینـش روش جدیـدی هسـتیم کـه 
مشـکالت خـود را رفـع کنیـم، حـال اگـر ایـده جدیـدی 
داشـته باشـیم کـه آن را تبدیـل بـه یـک محصـول یـا 
خدمـت کنیـم و آن را در بـازار بفروشـیم، بـه ایـن کار 

می گوییـم. نـوآوری 
بـه گفتـه ابوعطـا، ایده هـای جدیـد جرقه هـای ذهنـی 
هسـتند، بنابرایـن بایـد اجـازه دهیـم ایـن جرقه هـا در 
ذهن مـان ایجـاد شـود، بـه اطراف مـان نگاه و فکـر کنیم 
کـه چطـور می توانیم مسـائل و مشـکالت پیرامون مان را 

حـل کـرده و کارهـای سـخت را سـاده کنیـم.

وی بـا بیـان اینکـه خدماتی ماننـد تاکسـی های اینترنتی 
یـا مشـاغلی کـه در فضـای مجـازی ایجاد شـده حاصل 
ایده هایـی بـوده که به دنبـال پیدا کردن راه حل مشـکالت 
و مسـائل بوده انـد، تصریـح کـرد: خالقیـت یعنـی خـرق 
عـادت و کنارگذاشـتن عادت هـا و روش هایـی کـه قبـاًل 
آموخته ایـم و اینکـه بـه روش هـا، ایده هـا و راه حل هـای 

جدیـد فکـر کنیم.
Á طوفان فكری؛ روشی برای پرورش خالقیت

ایـن مـدرس کسـب وکار در ادامـه بـه روش »طوفـان 
فکـری« اشـاره کـرد و گفـت: در روش طوفـان فکری یا 
بـارش فکـری بـرای پـرورش خالقیـت، مشـکلی مطرح 
می شـود و همـه بایـد بـرای رفـع آن راه حـل و ایـده ارائه 
دهنـد. در ایـن روش مسـخره کـردن، بررسـی درسـتی و 
غلطـی راه حل هـا و فکـر کـردن به مسـائل دیگـر ممنوع 
اسـت و فقـط اجـازه می دهیـم ایـده تولیـد شـود. سـپس 
ایده هـا را ارزیابـی، امکان سـنجی و اولویت بنـدی کـرده 
و در نهایـت بهتریـن ایـده را انتخـاب می کنیـم. در روش 
طوفـان فکـری از ایده هـای غیرمعمـول و عجیب بیشـتر 
اسـتقبال می شـود و گاهـی اوقات می تـوان ایـن ایده ها را 

بـا هـم ترکیـب و ایـده جدیدی خلـق کرد.
ابوعطـا تأکید کرد کـه همه ما دارای درجـه ای از خالقیت 
هسـتیم؛ برخـی خالقیـت بیشـتری دارند و برخـی کمتر. 
در واقـع خالقیت اسـتعداد نیسـت بلکه مهارت اسـت که 

می تـوان با تمرین بیشـتر آن را رشـد داد.
وی ایده پـردازی را ابـزاری بـرای کسـب درآمـد دانسـت 
و تصریـح کـرد: بایـد بـه اطراف مان بیشـتر نـگاه و دقت 
کنیـم و ببینیـم می توانیـم کـدام مشـکالت پیرامون مـان 
را رفـع کنیـم و راه حل هایـی بـرای رفـع ایـن مشـکالت 
بیابیـم. بـرای پـرورش خالقیت بایـد تالش کنیـم بدون 
محدودیـت فکر کنیـم و حتی به فضای خیال وارد شـویم 

و عقالنیـت را کنـار بگذاریم.
ایـن مـدرس کارآفرینـی بـه کـودکان و نوجوانان بـا بیان 
اینکـه هیـچ گاه ایده هـای جدیـد را رد نکنید بلکـه از آنها 
اسـتقبال کنیـد، اظهـار داشـت: تکنیک »اسـکمپر« یکی 
از روش هـای پـرورش خالقیـت اسـت کـه دارای هفـت 

اصـل اسـت. حـرف s از کلمـه substitutiOn به معنی 
جایگزیـن کـردن گرفتـه شـده کـه یکـی از روش هـای 
خالقیـت و خلق محصول جدید اسـت. حـرف C از کلمه 
COmbine بـه معنـی ترکیـب کـردن، حـرف A از کلمه 

AdApt بـه معنـی کپی کردن و الگـو گرفتن، حرف m از 

کلمـه mAgnify به معنی بـزرگ و کوچک کردن، حرف 
p از عبـارت put tO Other uses بـه معنای کاربرد یک 
چیـز در جـای دیگر، حـرف e از کلمـه eliminAtiOn به 
معنـی حذف کـردن و حرف r از کلمـه revers به معنی 
معکـوس کـردن گرفتـه شـده که همـه اینهـا روش های 

خالقیـت و خلـق محصول جدید اسـت.
ابوعطـا خیال پـردازی را بـه  عنـوان تمریـن دیگـری برای 
پـرورش خالقیـت بـه دانش آمـوزان توصیـه کـرد و افزود: 
از قـدرت خیـال خود اسـتفاده کنید و کاماًل زنده و شـفاف، 
موفقیتـی را کـه بـه دنبـال آن هسـتید تجسـم کنیـد. 
اجـازه دهیـد این تصـورات کامل  کننـده کارهـای روزانه و 
تالش هـای شـما بـرای رسـیدن بـه هـدف باشـند. خیلی 
مهـم اسـت که در فضـای خالقیت، کارآفرینـی و به وجود 
آمـدن ایده های جدیـد، از قدرت تخیل خود اسـتفاده کنید. 
تخیـل مانند یک عضله اسـت کـه می تـوان آن را پرورش 
داد. علـم محـدود اسـت امـا تخیل دنیـا را احاطـه می کند 
و تمـام ابزارهـا و فناوری هـای جدیـد زاییده تخیل اسـت.

وی ادامـه داد: در یـک روش دیگـر برای پرورش خالقیت، 

یکـی از مشـکالتی را کـه غیرقابـل حـل به نظر می رسـد 
در نظـر بگیریـد. به جای کشـمکش و اسـترس، تصورات 
خـود را رهـا کنیـد و اجـازه دهیـد که قـدرت خیال تـان به 
احتماالتـی دسـت یابد کـه تاکنون بـه آن فکـر نکرده اید. 
در تصورات تـان همـه چیـز را با هم ترکیب کنیـد و به هم 
ارتبـاط دهیـد و اجـازه دهید همـه عناصر و احتمـاالت در 
کنـار هم تصورات شـما را بسـازند. همه چیـز را از زاویه ای 
نـگاه و تجسـم کنیـد کـه تاکنـون بـه آن فکـر نکرده اید. 
بـه تخیـل خـود فرصـت اوج گرفتـن بدهیـد. سـپس بـه 
ایده هـا فرصـت دهیـد تـا در ذهن و تجسـم شـما پرورش 
یابنـد. زمانـی کـه بـه درک درونی رسـیدید، ایده القاشـده 
را در اختیـار بگیریـد و روی آن کار کنیـد، از محصـوالت 
تخیالت تـان برای سـاخت چیزهـای جدید اسـتفاده کنید 
و آنهـا را به عنـوان نمونـه  اولیه در نظر بگیریـد، راه هایی را 
تصـور کنیـد کـه از طریـق آن می توانید از ایـن نمونه های 
اولیـه بـرای کمـک بـه دیگـران بهره ببریـد. بـه این فکر 
کنیـد کـه چطـور می توانیـد آنهـا را قابـل دسـترس کنید.

گفتنـی اسـت؛ عالقه منـدان بـرای آگاهـی بیشـتر دربـاره 
وبینار آموزشـی »هفت سـکوی ردپا« می توانند به سـایت 
ir.tAvAn۷ مراجعـه کننـد. جلسـات بعـدی ایـن وبینـار 
بـه راهکاریابـی و روش حـل مسـئله، ایده هـای طالیی و 
نـاب، مهارت هـای ارتبـاط موثـر و بـوم کسـب وکار بـرای 

کارآفرینـی اجتماعی اختصـاص دارد.

   بایدها و نبایدهای خالق شدن

خورشید، قربانی کرونا

کارگردان نمایش »سگک« عنوان کرد با تعطیلی دوباره 
ســالن های تئاتری احتمال دارد در گروه بازیگران نمایش 

تغییر به وجود آید.
رضا بهرامی کارگردان نمایش »ســگک« که قرار بود 
این اثر نمایشی را از 22 فروردین ماه در تماشاخانه ایرانشهر 
به صحنه ببرد اما به دلیل قرمز شــدن شرایط تهران فعاًل 
به تعویق افتاده اســت، در این باره به مهر گفت: ابتدا قرار 
بود نمایش »سگک« از ۱6 فروردین به صحنه برود اما با 
تعطیلی سالن های تئاتری این اجرا به 22 فروردین موکول 
شد که این بار هم به دلیل قرمز شدن شرایط تهران اجرا به 
تعویق افتاده است. البته ما آماده هستیم که هر زمان فضا و 

بستر مناسب اعالم شود، نمایش را به صحنه ببریم.
وی ادامه داد: متأســفانه شــرایط امروز کشور به دلیل 
مدیریت کالن نامناسبی است که جریان دارد. زمانی که در 
ایام نوروز فضا برای مسافرت مردم باز است مسلمً انتقال و 
جابجایی ویروس را شاهد هستیم. طبق اعالم خود دولت تا 
امروز 3 میلیون از افراد شاغل آسیب دیده اند که هنرمندان 
تئاتر هم جزوشان هستند. سه میلیون در جامعه عدد کمی 
نیست و می تواند به آســیب و زیان خانواده ها و گروه های 

زیادی منجر شود.
بهرامی درباره تغییرات احتمالی که تعویق اجرا ممکن 
اســت در گروه بازیگران نمایش به وجود بیاورد، بیان کرد: 

بازیگران تئاتر هم مانند همه مردم خرج و مخارج دارند و از 
طریق بازیگری ارتزاق می کنند در حالی که وضعیت تئاتر 
بیش از یک سال است که با مشکل روبرو شده بازیگران نیز 
ترجیح می دهند جذب سریال های نمایش خانگی و فضای 
مجازی شــوند چون در این فضا بستر خوبی برای حضور 
بازیگران فراهم شده است بنابراین نمی توان انتظار داشت 
که بازیگران چد ماه معطل اجرای نمایشی شوند که روی 

صحنه رفتن یا نرفتنش مشخص نیست.
وی در پایان صحبت هایش بیــان کرد: درباره نمایش 
ما نیز همین مســاله صدق می کند چون 2 نفر از بازیگران 
نمایش قــرارداد دارند و اواخر اردیبهشــت ماه باید ســر 
پروژه های دیگری برونــد بنابراین احتمااًل تعطیلی دوباره 
سالن های تئاتر به نمایش ما لطمه می زند و مجبور به تغییر 
بازیگران خواهیم شد. در هر حال فعاًل باید منتظر تصمیمات 
مدیران باشــیم و ببینیم کی قرار است سالن ها مجددًا باز 

شوند.
نمایش »سگک« نوشته کهبد تاراج برگزیده هفدهمین 
جشــنواره تئاتر »مقاومت« است که روایتگر زندگی شهید 
شــاهرخ ضرغام از دوران کودکی تا شهادت است. در این 
نمایش، پریســا مقتدی، تینو صالحی، محمدرضا ایمانیان، 
لبخند بدیعی، سهیل ملکی، مهتاب شکریان و امیر عدل پرور 

به ایفای نقش می پردازند.

بازیگر بریتانیایی پس از بازی در فیلم »موریتانیایی« گفت 
زندان گوانتانامو باید تعطیل شود.

بندیکــت کامبربــچ بازیگــر بریتانیایی کــه در فیلم 
»موریتانیایی« بازی کرده از جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا 

خواست زندان گوانتانامو را ببندد.
این بازیگر در مصاحبه ای با »ایندیپندنت« این درخواست 
را مطرح کرد و گفت بازی در »موریتانیایی« موجب شــد تا 
اطالعاتی درباره خلیج گوانتانامو به دست بیاورد. وی بازیگر 
و تهیه کننده این فیلم اســت که بر مبنای خاطرات محمدو 
ولد الصالحی زندانی سابق گوانتانامو که سال 20۱5 منتشر 
شــد، ساخته شده است. کوین مک دونالد کارگردانی فیلم را 

انجام داده است
بازیگر »دکتر اســترنج« در پاسخ به این پرسش که آیا 
امیدوار است بایدن در آینده زندان گوانتانامو را تعطیل کند یا نه 
گفت: امیدوار باشم؟ من از او این درخواست را دارم. این زندان 
پرهزینه ترین زندان روی زمین اســت و نتیجه اش چیست؟ 
دادســتان های آن کجا هستند؟ این زندان فقط یک هزینه 

اقتصادی وحشتناک دارد و هیچ نتیجه ای هم نداشته است.
وی در ادامه افزود: مشکل حقوق بشر هم وجود دارد. یک 
گل به خودی فجیع است. معتقدم برای جهان آزاد اینکه افراد 
را از طریق اجرای احکام خاص زندانی کنید، آنها را شکنجه 
کنید، به زور اعتراف کنند و این اعترافات در دادرسی به کار 

گرفته شــود، یعنی واقعً خطرناک و غیرضروری و بی فایده 
است. افراد زیادی در آنجا رنج کشیده اند.

فیلم »موریتانیایی« نامزدی پنج جایزه بفتا را به دســت 
آورده کــه بهترین فیلم و بهتریــن فیلم بریتانیایی از جمله 
آنهاست. جودی فاستر برای بازی در نقش وکیل الصالحی 
برنده گلدن گلوب بهترین بازیگر زن نقش مکمل امسال شد.
فیلم درباره محمدو ولد الصالحی اســت که در آمریکا 
بازداشت شد و بدون اینکه محاکمه شود ۱4 سال زندانی بود. 
وی در نهایت با کمک 2 وکیل مدافع و یک دادستان نظامی 
که نقشش را بندیکت کامبربچ ایفا کرده توانست از این زندان 

رهایی یابد.

 لطمه ای که کرونا 
به تئاتری ها می زند

 بندیكت کامبربچ: زندان گوانتانامو 
تعطیل شود

   سینمای جهان

  چهره ها
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w w w . e s f a h a n e m r o o z . i r برای پیــگیری جدیدتـــرین اخبار
در سایت اصفهان امروز اسکن کنید
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 مدیرعامل شــرکت آبفا استان اصفهان در اولین جلسه 
شــورای معاونین این شــرکت بر مانع زدایی در زمینه ارائه 

خدمات پایدار آبفا در شهرها و روستاها تأکید کرد.
بــه گزارش اصفهان امروز، هاشــم امینی با بیان اینکه 
رهبر انقالب در ادامه شــعار ســال 99 که جهش تولید نام 
داشت، امسال را سال »تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها« 
نام گذاری کردند، عنوان کرد: در سال ۱400 تمام تالش ها 
در جهت ارتقا و توســعه خدمات آبفا در سطح استان انجام 
می شود.وی اعالم کرد: با توجه به کم آب بودن کشور و تکرار 
خشک سالی، برای سازگاری و کاهش اثرات مخاطرات پیش 
رو، باید برنامه ریزی داشــت و مدیریت منابع آب از اقدامات 
عملی برای دستیابی به این مهم محسوب می شود.رئیس 
هیات مدیره شرکت آبفا استان اصفهان با اشاره به اهمیت 
مدیریت مصــرف آب در کاربری های مختلف عنوان کرد: 
شاخص های بارندگی سال آبی جاری نشان می دهند که منابع 
آبی کشور وضعیت مطلوبی ندارند و بنابراین برای برون رفت 
از آثار ناشــی از پدیده خشک سالی باید مصرف آب در تمام 
زمینه ها به خوبی مدیریت شود.وی با اشاره به اینکه متأسفانه 
هنوز برخــی از مردم موضوع کم آبــی را جدی نگرفته اند، 
ادامه داد: در چند ســال اخیر شرکت آبفا استان اصفهان با 
آموزش، فرهنگ ســازی، در اختیار گذاشتن لوازم کاهنده و 
سیاست گذاری های مناسب، مشــترکین خود را ترغیب به 
کاهش مصرف نمود و گواه این مطلب کاهش سرانه مصرف 
آب شرب از ۱86 لیتر در سال ۱389 به ۱50 لیتر در شبانه روز 
در سال ۱399 است.امینی با بیان اینکه استان اصفهان یکی 
از استان های اســیر خشک سالی است که به علت کاهش 
نزوالت جوی و در نتیجه کاهش میزان آب های سطحی و 
زیرزمینی با مشکالت بسیار زیادی دست وپنجه نرم می کند 
تصریح کرد: در دهه اخیر با هدف تأمین پایدار آب شــرب 
مشترکین، اقدامات متنوعی در دستور کار قرار گرفته است 
که از جمله مهم ترین آن ها می توان به حفر چاه ها، راه اندازی 
آب شیرین کن، بهره مندی از سیستم تله متری و تله کنترل، 
سامانه پایش فشار شبکه، کشف انشعابات غیرمجاز، توجیه 
مشــترکین پرمصرف و فعالیت های فرهنگی نام برد.وی با 

تأکیــد بر اینکه بهره وری منابع آبی باید افزایش یابد اضافه 
کرد: با توجه به اهمیتی که آب شرب و بهداشت مردم دارد، 
شرکت آب و فاضالب استان به گونه ای عمل کرد که امروز 
میزان هدررفت شبکه های استان اصفهان کمترین میزان در 

کشور است و از 34 به ۱6 درصد در سال 99 رسیده است. 
وی علت تحقق این مهم را اصالح و نوسازی شبکه های 

آب رسانی و همکاری خوب مردم اصفهان بیان کرد.
مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان بر فرهنگ سازی 
مناسب در زمینه مصرف آب تأکید کرد و ادامه داد: برای رفع 
مشــکالت آب نیاز به هم گرایی و هم اندیشی در بسیاری از 
بخش ها و دستگاه ها است و بر همین اساس از سال ۱39۷ 
تاکنون، کارگروه سازگاری با کم آبی در این شرکت تشکیل 

شده است.وی توجه به مسائل آموزشی و استفاده از ظرفیت 
تشکل ها را یک ضرورت دانست و خاطرنشان کرد: هم اکنون 
شرکت آبفا استان اصفهان با بیش از ۱8 سازمان مردم نهاد 
در زمینه نهادینه کردن مصرف بهینه آب در جامعه همکاری 

دارد.
وی خواستار ادامه همکاری خوب رسانه ها در زمینه رفع 
مشکالت کم آبی شد و بیان داشت: تاکنون رسانه ها در زمینه 
فرهنگ سازی مصرف صحیح آب همکاری بسیار مطلوبی با 
شرکت آبفا داشتند و از این به بعد نیز رسانه ها نقش مهمی در 
آموزش فرهنگ صحیح مصرف در جامعه ایفا خواهند کرد. 

امینی گفت: راهی جز ســازگاری با کم آبی نیست و به 
همین دلیل باید شیوه مصرف اصالح شود.مدیرعامل شرکت 

آب و فاضالب استان اصفهان افزود: همانند سال های گذشته 
شرکت آبفا استان اصفهان با توجه به رویکرد ارائه خدمات آبفا 
به مردم در شهرها و روستاها شعار »حفظ ارزش آب، ارتقای 
دانش سازمانی، خدمات نوین و پایدار« را به عنوان سرلوحه 
کار در سال ۱400 قرار داده است.وی با اشاره به اینکه دردهه 
گذشته فعاالن صنعت آبفا در استان اصفهان به دلیل وقوع 
خشک سالی های پیاپی تالش های بسیاری را به منظور تأمین 
پایدار آب شرب مردم در سطح استان در دستور کار قرار دادند، 
عنوان کرد: در ســال ۱400 به دلیل بارندگی های محدود 
شرایط سختی از لحاظ تأمین پایدار آب شرب مردم در سطح 
استان پیش رو داریم اما همچون گذشته با مدیریت مصرف 

بهینه آب می توان بر این چالش غلبه نمود.

معــاون وزیر نفت در امور گاز بــا بیان اینکه پروژه های 
گازرســانی بــه 2 هــزار و 9۱3 روســتا و 23 شــهر در 
ســال 99 به بهره بــرداری رســید، گفت: اکنــون پروژه 
 گازرســانی به 4 هزار روســتای کشــور در حال اجراست.
به گزارش شــانا به نقل از شــرکت ملی گاز ایران، حسن 
منتظرتربتــی در نخســتین نشســت هیئت مدیــره این 
شــرکت در ســال نو اظهار کرد: در ســالی که گذشــت 
بــا توجه به شــرایط تحریم، تــالش کردیــم پروژه ها و 
فعالیت هــای خود را در همه بخش ها بدون وابســتگی به 
منابع دولتی به موقع و با ســربلندی انجام دهیم، تالشــی 
 کــه به عنوان یــک راهبرد بایــد در حفظ آن بکوشــیم.

وی ادامه داد: این در حالی است که پارسال 6 هزار مشترک 
صنعتی گازرسانی شــدند. از این تعداد، 3 هزار و 320 واحد 
 صنعتی از طریق بند »ق« به شــبکه گاز کشــور پیوستند.

مدیرعامل شــرکت ملی گاز ایران تصریح کرد: ســال 99 
همچنین پروژه های گازرســانی به 2 هزار و 9۱3 روستا و 
23 شهر به بهره برداری رسید و به این ترتیب ضریب نفوذ گاز 

 در جمعیت شــهری و روستایی به بیش از 95 درصد رسید.
تربتی گفــت: خوشــبختانه هم اکنون پروژه گازرســانی 

به 4 هزار روســتا بــه همراه پروژه های فعــال دیگری در 
حــال اجراســت که باید تــالش کنیم آن ها را با شــتاب 

بیشــتر و در موعــد مقــرر به بهره بــرداری برســانیم تا 
 گازرســانی در بخش روســتایی به طور کامل محقق شود.

وی در ادامه درباره شعار سال اظهار کرد: با توجه به نام گذاری 
ســال جدید به نام »تولید، پشــتیبانی ها و مانع زدایی ها«، 
ما نیز باید همســو با تحقق شعار ســال برنامه های مهم و 
 ویژه ای را مشــخص، پیگیری و در طول سال دنبال کنیم.

معــاون وزیر نفــت در امــور گاز در پایان بــه انتخابات 
ریاست جمهوری نیز اشاره و تصریح کرد: با توجه به برگزاری 
انتخابات و تغییر دولت در ســال جاری، باید این موضوع را 
مدنظر داشته باشیم که چه در دولت گذشته و چه در دولت 
جدید، وظیفه ای که بر عهده ما قرار دارد، تأمین انرژی کشور و 
گرم کردن خانه های مردم و کمک به اقتصاد کشور است که 
همه باید تالش کنیم برنامه های از پیش تعیین شده را به موقع 
 انجام دهیم تا زمستان راحت و آسانی را پیش رو داشته باشیم.

براســاس این گزارش، در حاشیه این نشست حکم حسین 
علیزاده به عنوان معاون سازمان و رئیس حراست شرکت ملی 

گاز ایران به وی تقدیم شد.

مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان تأکید کرد

افزایش  میزان آماده به کاری رفع موانع ارائه خدمات پایدار آبفا در شهرها و روستاها
تجهیزات ناحیه آهن سازی 

فوالد مبارکه
با اجرای موفقیت آمیز پروژه نگهداری و تعمیرات مبتنی 
بر قابلیت اطمینان )rCm( میزان آماده به کاری تجهیزات 
افزایش  فراوانی  میزان  به  مبارکه  فوالد  آهن سازی  ناحیه 
یافت. کارشناس برنامه ریزی و تعالی سیستم های نگهداری و 
تعمیرات )نت( از اجرای پروژه نگهداری و تعمیرات مبتنی بر 
قابلیت اطمینان )rCm( در ناحیه آهن سازی خبر داد و گفت: 
این پروژه با انجام کار تیمی کارکنان نت و همکاران تولید، 
برای اولین بار در صنعت فوالد کشور به منظور شناسایی کلیه 
خرابی های بالقوه و بالفعل تجهیزات بحرانی، تحلیل علت 
ریشه ای خرابی ها و تدوین اقدامات و سیاست های نگهداری 
تجهیزات بحرانی با موفقیت اجرا شد. حمیدرضا عبدیان افزود: 
نظر به اینکه توسعه نت مبتنی بر قابلیت اطمینان جزو یکی 
از اهداف استراتژیک حوزه نگهداری و تعمیرات شرکت فوالد 
مبارکه است، با تدوین چشم انداز پنج ساله استقرار rCm روی 
تجهیزات ناحیه آهن سازی از سال ۱394 ضمن اولویت بندی 
تجهیزات خطوط تولید، با شناسایی 85 تجهیز بحرانی در خطوط 
تولید این ناحیه، تعریف و برنامه ریزی اجرای آن ها انجام شد. 
تسهیل کننده پروژه های نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت 
اطمینان )rCm( در ناحیه آهن سازی تصریح کرد: این طرح 
با برگزاری جلسات منظم هفتگی در محل ناحیه و با حضور 
اعضای تیم های پروژه در بخش های مختلف و برگزاری بالغ بر 
۱0 دوره آموزشی جهت آموزش تخصصی rCm با اساتید 
خارجی و داخلی اجرا شد. وی در ادامه گفت: اقدامات اصالحی 
به دست آمده در این پروژه ها عبارت اند از: تدوین استانداردهای نت 
پیشگیرانه یا پیش گویانه روی تجهیز با در نظر گرفتن مالحظات 
فنی و اقتصادی، بهینه سازی استانداردهای نت پیشگیرانه، تدوین 
یا ویرایش دستورالعمل های بهره برداری یا نگهداری و تعمیرات، 
طراحی دوره های آموزشی تخصصی در زمینه های مختلف 
نگهداری و تعمیرات، طراحی مجدد تجهیزات یا تغییر در 
قسمتی از تجهیز با رویکرد افزایش بهره وری و ... . رئیس دفتر 
برنامه ریزی و کنترل نگهداری و تعمیرات ناحیه آهن سازی نیز در 
ادامه به دستاوردهای اجرای این پروژه اشاره کرد و گفت: ایمنی 
و سالمت محیط زیستی بیشتر، عملکرد بهبودیافته عملیات )نرخ 
خروج، کیفیت محصول و خدمات به مشتریان(، اثربخشی بیشتر 
برای هزینه های نگهداری و تعمیرات، عمر مفید بیشتر برای 
اقالم گران قیمت، ایجاد یک پایگاه جامع اطالعات نت، انگیزش 
بیشتر در افراد و کارگروهی بهتر و ... ازجمله این دستاوردها به 
شمار می آید. حمیدرضا جمالی یادآور شد: اجرای نظام های نوین 
نگهداری و تعمیرات در مجتمع های تولیدی نظیر فوالد مبارکه 
می تواند اثربخشی بسزایی در افزایش آماده به کاری تجهیزات و 
کاهش خرابی ها و هزینه های نت و عدم النفع تولید را نیز به 
همراه داشته باشد. وی در پایان از همه رؤسا، کارشناسان و 
تکنسین های حوزه تعمیرات، تولید، قسمت پیشگیری دفتر فنی 
کنترل نگهداری و تعمیرات ناحیه آهن سازی و همچنین واحد 
برنامه ریزی و تعالی سیستم های نت شرکت که در اجرای این 

پروژه ها نقش بسزایی داشتند، تشکر و قدردانی کرد.

ارز مهم ترین مسئله اقتصاد 
ایران در دهه 9۰ 

یک کارشناس اقتصادی ضمن بررسی سیاست های پولی 
و عملکرد نظام بانکی در دهه ۱390، گفت: در سال های 90 
تا 92 مسکن مهر به عنوان مهم ترین رخداد پولی قابل ذکر 
دولت است. همچنین، در سه سال اخیر دو اتفاق مهم و جدی 
در حوزه پولی چون بازگشت تحریم ها، فشارهای سمت عرضه، 
تنگای ارزی رخ می دهد که باعث می شود، ارز به مسئله اصلی 
بانک مرکزی تبدیل شد و سیاست گذاری از حوزه پولی منحرف 
می شود. به گزارش ایسنا، حسین درودیان در اولین نشست از 
سلسه نشست های اقتصاد ایران در دهه 90 پژوهشکده امور 
اقتصادی گفت: در سال های 80 تا 99 نقدینگی به باالی 2۷ 
درصد می رسد و پایه پولی خیلی تغییر آن چنانی نکرده است که 
حکایت از این دارد که در این زمان کم کم بدنه بانکی برای کنترل 
نقدینگی مستقل تر برخورد می کند. علل این امر ناشی از کاهش 
نسبت ذخیره های قانونی، افت میزان کاربرد اسکناس، ایجاد بازار 
بین بانکی و ورود انگیزه های خصوصی است که آخرین عامل 
مهم ترین عامل در تسلط بیشتر بانک ها بر رشد نقدینگی است. 
به بیان دیگر، شاهد روند استقالل پایه پولی از بانک مرکزی در 
دهه 80 هستیم. وی با بیان اینکه در دهه 80 نرخ های بهره 
بانکی به سمت افزایش رفته است، افزود: تورم و وضعیت بخش 
حقیقی اقتصاد رابطه متقابلی با هم دارند و با افزایش تورم بخش 
واقعی اقتصاد هم دچار مشکل می شود. در سال های 90 تا 92 
به دلیل تحریم ها مسائل ارزی ایجاد شد و سیاست های پولی 
خاصی موردبحث قرار نگرفت. در این دوره مسکن مهر به عنوان 
مهم ترین رخداد پولی قابل ذکر دولت است و در این زمان بعد 
از سال ها پایبنید دولت به کاهش نرخ بهره بانکی، سرانجام نرخ 
بهره بانکی افزایش یافت که هدف این اقدام کنترل نقدینگی 
بود. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در دوره 92 تا 9۷ گفتمان 
پولی جدید شکل گرفت تا تورم را کاهش بدهند که در این 
زمان ایده ای به نام سالم سازی نقدینگی با مضمون کاهش 
سهم پول بانک مرکزی در رشد کمیت های پولی است. عالوه 
براین، نسبت بهره پرداختی بانک ها در سال های 94 و 95 از 
سال 92 فراتر می رود و در مجموع جهش قابل توجهی پیدا 
می کند. تحوالت سیاسی در دوره 92 تا 9۷ بیانگر ناکامی در مهار 
رشد نقدینگی است. در ادامه این نشست، درودیان بیان کرد: در 
دهه 60 و ۷0 پایه پولی از نقدینگی باال می رود و در دهه 80 تا 
92 پایه پولی و نقدینگی تقریبا مستقل از هم عمل می کنند که 
در این دوره سپرده ها در اثر کنش بانک های خصوصی و پایه 
پولی بر اثر عملیات بودجه ای دولت رشد می کند که در این مدت 
رابطه آن ها معکوس می شود به این صورت که رشد سپرده ها 
است که نقدینگی را زیاد می کند. وی در پایان گفت: در سه 
سال اخیر دو اتفاق مهم و جدی در حوزه پولی چون بازگشت 
تحریم ها، فشارهای سمت عرضه، تنگای ارزی رخ می دهد که 
باعث می شود، ارز به مسئله اصلی بانک مرکزی تبدیل شد و 

سیاست گذاری از حوزه پولی منحرف می شود. 

اعتبار یكسان سازی حقوق 
بازنشستگان پیش بینی شده 

است
حقوق  یکسان سازی  برای  گفت:  نوبخت  محمدباقر 
بازنشستگان در سال ۱400 اعتبار کافی در نظر گرفته شده 
و نه تنها مشکلی در این رابطه برای بازنشستگان کشوری 
تأمین  بازنشستگان  برای  بلکه  ندارد،  وجود  لشکری  و 
اجتماعی هم این یکسان سازی انجام شده است. به گزارش 
ایرنا محمدباقر نوبخت در دیدار با نمایندگان بازنشستگان 
کشوری و لشکری، افزود: اینکه در شرایط سخت اقتصادی 
هستیم بر کسی پوشیده نیست اما به عنوان مقام مسئول 
در سازمان برنامه وبودجه کشور معتقدم هر تصمیمی که 
شود.  بررسی  باید  فایده  هزینه-  نظر  از  می شود  گرفته 
به باورم همین مقدار کمی را که داریم باید عادالنه، با 
انصاف و عاقالنه توزیع کنیم. نوبخت اضافه کرد: ما سال 
گذشته جلسه ای داشتیم و با هم قرار گذاشتیم که موضوع 
یکسان سازی را اجرا کنیم و من خواهش کردم که به من 
اعتماد کنید و عالقه مند هستم این کار انجام شود و در 
بازنشستگان  نمایندگان  حضور  با  کارگروهی   راستا  این 
کشوری و لشکری تشکیل شد و امروز قدردان نظرات 
رئیس جمهوری  معاون  هستم.  شما  همفکری های  و 
سال  در  بازنشستگان  حقوق  یکسان سازی  برای  گفت: 
۱400 اعتبار کافی در نظر گرفته شده و نه تنها مشکلی 
در این رابطه برای بازنشستگان کشوری و لشکری وجود 
ندارد، بلکه برای تأمین اجتماعی هم این کار انجام شده 
گرچه  افزود:  کشور  برنامه وبودجه  سازمان  رئیس  است. 
متناسب سازی حقوق عده ای از بازنشستگان در مردادماه 
۱399 به صورت افزایش حقوق انجام شد، اما احکام این 
متناسب سازی را توانستیم مجددا یکبار در اواخر اسفندماه و 
اکنون هم برای سال ۱400 برای همه آنان اصالح کنیم. 
رئیس سازمان برنامه وبودجه کشور در ادامه اظهار داشت: 
از مهرماه ۱399 حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری 
بر طبق فرمول 90 درصد به انجام رسید؛ یعنی اینکه هر 
بازنشسته باید حداقل 90 درصد حقوق شاغلین هم طبقه و 
هم تراز خود را دریافت کند. بیش از 90 هزار میلیارد تومان 
هم در بودجه سال ۱400 برای بازنشستگان مشمول تأمین 
اجتماعی در نظر گرفته شد. در پایان جلسه نوبخت تأکید 
کرد: سازمان برنامه وبودجه کشور مصمم است با همفکری 
لشکری،  و  کشوری  بازنشستگان  نمایندگان  مشورت  و 
الیحه دائمی شدن یکسان سازی بازنشستگان را در قالب 

الیحه دو فوریتی تقدیم مجلس شورای اسالمی کند.

درخواست وام از صندوق 
بین المللی پول حق ایران است

از  وام  درخواست  گفت:  مرکزی  بانک  رئیس کل 
صندوق بین المللی پول حق ما است و دریافت آن مشروط 
از  نقل  به  ایرنا  به گزارش  بود.  به هیچ شرطی نخواهد 
بانک مرکزی، عبدالناصر همتی در خصوص دریافت وام از 
صندوق بین المللی پول برای مقابله با پیامدهای اقتصادی 
شیوع کرونا توضیحاتی را ارائه کرد و افزود: برخی چنین 
موضوعی را اعالم می کنند که به چه دلیل درخواست وام 
از صندوق بین المللی پول داریم؟ در این زمینه باید گفت که 
این پول حق ما است، نرخ بهره این وام بسیار پایین است 
و همچنین »آر اف آی« از جمله مواردی است که مشروط 
برخی  داشت:  اظهار  وی  نیست.  شرایطی  هیچ گونه  به 
معتقدند که در خواست وام از صندوق بین المللی مشروط 
به شرایطی است که ممکن است باعث ایجاد دخالت هایی 
شود، در حالی که دریافت این وام هیچ شرطی ندارد و ما 
به دنبال استفاده از حق خود هستیم. همتی با بیان اینکه 
صندوق بین المللی موظف به پاسخگویی درخواست های ما 
است اما تاکنون هیچ پاسخی را دریافت نکرده ایم، گفت: 
پیگیر خواهیم بود تا از حق خود استفاده کنیم و امیدواریم 

بتوانیم نتیجه ای را از آن بگیریم.

نبود استراتژی مدون؛ 
بزرگ ترین چالش بخش معدن

مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های 
معدنی، ضمن تشریح مهم ترین اقدامات صورت گرفته 
توسط این سازمان طی سال ۱399 همچون افزایش 
500 میلیاردی سرمایه صندوق، حمایت از تولیدکنندگان 
داخلی، افزایش تعامل با بانک های عامل بیشتر، حمایت 
از معادن کوچک و امثال آن، بزرگ ترین چالش حوزه 
معدن را نبود استراتژی مدون و بلندمدت در این حوزه 
و عدم گفتمان مشترک بین بخش های مرتبط با این 
در  ایسنا،  با  گفت وگو  در  دهقانی  فرید  دانست.  حوزه 
رابطه با عملکرد این سازمان طی سال ۱399، اظهار 
معدنی  فعالیت های  سرمایه گذاری  بیمه  کرد: صندوق 
علیرغم شرایط اجتماعی ناشی از شیوع ویروس کرونا 
و اتفاقاتی که طی سال ۱399 سبب کند شدن پیشرفت 
کارها شد، سالی بسیار پربار از حیث صدور بیمه نامه، 
حمایت از بخش معدن و صنایع معدنی و حوزه فناوری 
داشت و در این زمینه توانست رکوردهای جدیدی را 
در کارنامه خود به ثبت برساند. تیم صندوق در سالی 
که  ترددی  محدودیت های  وجود  علیرغم  گذشت  که 
بایستی  اولیه  بازدیدهای  یا  نظارتی  بازدیدهای  برای 
انجام می داد، توانست بازدیدها را به مقدار قابل توجهی 
سرمایه گذاری  بیمه  صندوق  مدیرعامل  دهد.  افزایش 
فعالیت های معدنی ادامه داد: صندوق عالوه بر تأمین 
مالی از حوزه بانکی، توانست از بازار سرمایه برای معادن 
کوچک مقیاس، تأمین مالی داشته باشد که این موضوع 
نویدبخش گشایش یک مسیر جدید در حوزه تأمین منابع 
مالی برای بنگاه های )معادن( خرد که امکان حضور در 
بازارهای بزرگ سرمایه به جهت تأمین منابع مالی مورد 

نیاز خود را ندارند، خواهد بود. 

فوالد مبارکه همواره مدیریت پایدار آب و توجه به ارزش 
اساسی آب را سرلوحه کار خود قرار داده و توانسته است 
در مقایسه با شرکت های بزرگ فوالدساز جهان، رکورددار 
کمترین حجم آب مصرفی به ازای هر تن تولید فوالد باشد.

است  بارشی  کم  سرزمین  ایران  ایراسین،  گزارش  به 
و طبق آخرین گزارش وزارت نیرو، امسال خشک سالی و 
مشکالت آبی کشور را تهدید می کند چراکه میزان بارندگی 

سال آبی بسیار پایین بوده است.
زیاد  به قدری  تبخیر آب در کشورمان  از طرف دیگر 
جهان  در  آب  میانگین  تبخیر  میزان  برابر  سه  که  است 
محاسبه شده است. آن هم در کشور ما که آمار بارندگی های 
ساالنه اش، حکایت از آن دارد که یک سوم میانگین جهانی 
بارندگی است؛ آمارهایی که نشان می دهد چقدر اوضاع آب 
در کشورمان وخیم و بحرانی است.  در بیشتر مناطق ایران 
میزان بارندگی زیر ۱00 میلی لیتر و میانگین تبخیر ساالنه 
2556 میلی لیتر در سال است؛ این در حالی است که بحران 
آب، مشکالت زیست محیطی، اجتماعی و سیاسی را به وجود 
می آورد که در نتیجه آن، راهکارهای مختلفی در خصوص 

کاهش مصرف آب در حوزه های مختلف پیشنهاد می شود.
اما برخالف تصور عمومی به طور میانگین 90 درصد آب 
کشور در بخش کشاورزی، ۷ درصد برای شرب و تنها 3 
درصد در صنعت مصرف می شود، در حالی که صنعت 20 

برابر کشاورزی شغل ایجاد می کند.
در  همواره  آب  کمبود  به  توجه  تفاسیر  این  همه  با 
کارخانه های صنعتی به خصوص سیستم های خنک کن آن ها 

مورد توجه افکار عمومی و رسانه ها بوده است.
در این میان فوالد مبارکه همواره مدیریت پایدار آب و 
توجه به ارزش اساسی آب را سرلوحه کار خود قرار داده است 
توانسته است در مقایسه با شرکت های بزرگ فوالدساز جهان 
رکورددار کمترین حجم آب مصرفی به ازای هر تن تولید 
فوالد باشد. موضوعی که باعث شده شرکت فوالد مبارکه 
در زمینه مصرف آب به عنوان شاخص جهانی مطرح شود؛ 
یعنی نه تنها در بین رقبای داخلی، کمترین مصرف آب برای 
تولید یک تن فوالد را دارد بلکه در جهان هم کم مصرف ترین 

تولیدکننده به ازای هر تن فوالد است.
همچنین بهینه سازی مصرف آب در شرکت فوالد مبارکه 
و استفاده از آب های کم کیفیت باعث شده ساالنه از مصرف 

۷00 هزار مترمکعب آب تازه جلوگیری به عمل آمد.
جمع آوری و ذخیره سازی آب باران )آب های سطحی( از 
طریق شبکه های گسترده در فوالد مبارکه و استفاده مجدد از 
آن به طور متوسط در سال یک میلیون و 200 هزار مترمکعب 
کاهش مصرف آب تازه را به دنبال داشته است به عالوه 
بهسازی شیمیایی آب های گردشی در برج های خنک کاری 
که امکان استفاده چندین و چندباره از آب در فرآیند تولید 
را مهیا کرده است از دیگر اقدامات این شرکت درراستای 

بهینه سازی مصرف آب در این کارخانه است.
بازسازی برج های خنک کاری واحدهای نیروگاه، اکسیژن، 
فوالدسازی و نورد گرم به منظور کاهش هدررفت و افزایش 
راندمان برج های خنک کن، تغییر سیستم برج خنک کن تر به 
هیبریدی و کاهش تلفات آب در فرآیند تولید آهن اسفنجی 
از دیگر اقدامات مهم این مجتمع صنعتی در راستای کاهش 

مصرف آب است.
همچنین بهینه سازی مصرف آب با کاهش تلفات در 
شبکه های توزیع، یکی از پروژه های جدی در دست اجراست 
و قرار بر این است که بازسازی و نوسازی شبکه های فرسوده 
به طول تقریبی 50 کیلومتر انجام شود. این فعالیت از سال 

۱388 در شرکت فوالد مبارکه اصفهان شروع شده و تاکنون 
بالغ بر 600 میلیارد ریال برای اجرای آن هزینه شده است؛ 
توزیع  شبکه های  عمده  طرح،  این  قالب  در  به نحوی که 

نوسازی شده اند.
نکته بسیار مهم دیگر در مورد این کارخانه بهینه سازی 
مصرف آب با جایگزینی قسمتی از آب تازه با پساب تصفیه شده 
شهری است که بر مبنای آن، بر اساس قرارداد متقابل بین 
شرکت فوالد مبارکه اصفهان به عنوان سرمایه گذار و شرکت 
آب و فاضالب استان اصفهان در سال ۱392 اجرایی و مقرر 
تکمیل  و  فاضالب  تصفیه خانه های جدید  احداث  با  شده 
تصفیه خانه های موجود، شبکه های جمع آوری فاضالب در 9 
شهر این استان یعنی زرین شهر، مبارکه، زیباشهر، دیزیچه، 
چمگردان  و  لنجان  سده  ورنامخواست،  کرکوند،  صفائیه، 
اجرا شود و پس از اجرای این پروژه ها که بیش از 6500 
میلیارد ریال هزینه دربر داشته، پساب خروجی از تصفیه خانه 
شهرهای مذکور به فوالد مبارکه منتقل شود و پس از تصفیه 
تکمیلی در تصفیه خانه فوالد مبارکه در چرخه تولید فوالد، 

مورد استفاده قرار گیرد.
 ارسال پساب به شرکت فوالد مبارکه از اواسط سال 
96 تا اواخر سال 98، به طور متوسط ساالنه یک میلیون 
مترمکعب پساب به شرکت فوالد مبارکه وارد شده و در سال 
99 تقریبا 4 میلیون مترمکعب پساب شهری به این شرکت 

وارد شده است که در افق بلندمدت این طرح نیز قرار است 
سالیانه ۱3 میلیون مترمکعب پساب شهری جهت استفاده 
در شرکت فوالد مبارکه وارد شود که با تکمیل شبکه های 
جمع آوری، پمپ خانه ها و خطوط انتقال، این امیدواری وجود 
دارد که تا پایان سال ۱400 این مهم محقق شود. این پروژه 
عالوه بر کاهش مصرف آب خام رودخانه با جلوگیری از 
تخلیه فاضالب خام شهرهای مجاور زاینده رود به رودخانه، 
باعث افزایش سطح بهداشت و حفظ محیط زیست منطقه 
شده است.پروژه مهم و حیاتی دیگر در این کارخانه در زمینه 
کاهش مصرف آب بحث بازچرخانی در فوالد مبارکه است 
که در سه مرحله صورت می گیرد. مرحله اول بازچرخانی کل 
فرآیند آب در یک واحد انجام می شود و آب تا هفت یا هشت 
بار در سیکل همان واحد چرخش می کند که این روش از 

ابتدای فعالیت فوالد مبارکه وجود داشته است.
واحد  یک  از  بیش  در  آب  بازچرخانی  دوم،  مرحله  در 
چرخش می کند؛ بدین معنا که پس از چند بار چرخش آب در 
مدار یک واحد و نهایتً با خارج شدن از استاندارد کیفیت برای 
آن واحد، بایستی این آب از چرخه واحد مذکور خارج شود. 
این آب می تواند به عنوان آب ورودی واحد دیگری که نیاز به 
کیفیت کمتری دارد، در نظر گرفته شود و سیکل بازچرخانی 

واحد دوم و بعضً واحدهای بعدی انجام شود.
 مرحله سوم بازچرخانی تجمیع آب خروجی واحدها و 
تصفیه آن در یک تصفیه خانه مرکزی و تبدیل آن به آب 
کیفی موردنیاز خطوط تولید است؛ بنابراین مجددًا این آب به 
چرخه تولید بازمی گردد. این فعالیت در فوالد مبارکه مراحل 
پایانی خود را طی می کند و بنابراین بازچرخانی آب در مراحل 
۱ و 3 به حد نهایی خود رسیده و در مرحله دوم متناسب با 

شرایط واحدها قابل توسعه است.
مجموع این اقدامات همه نشان دهنده این است که فوالد 
مبارکه به دلیل شناخت اقلیم و مشکالت ناشی از بحران 
کم آبی از ابتدای راه اندازی تاکنون همواره مصرف بهینه آب را 
سرلوحه فعالیت های خود قرار داده و امروزه توانسته است به 
یک الگوی جهانی در زمینه مصرف آب در بین فوالدسازان 

جهان تبدیل شود.

فوالد مبارکه برترین الگوی مصرف آب را در میان فوالدسازان دارد
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   خبر کوتاه  منهای فوتبال

احیای کاپیتان تیم ملی در 
سپاهان

کاپیتان تیم ملی فوتبال با بازگشت به سپاهان 
عملکرد درخشــانی از خود بر جای گذاشته است. 
احسان حاج صفی کاپیتان تیم ملی فوتبال بعد از 
بازگشت به لیگ برتر ایران در حالی پیراهن تراکتور 
را بر تن کرد و راهی تبریز شــد که در این مدت 
نتوانست آن طور که بایدوشاید انتظارات هواداران 
تبریــزی را برآورده کنــد و درنهایت پس از پایان 
نیم فصل نخست لیگ بیســتم با فسخ قراردادش 
با سرخ پوشان تبریزی بار دیگر به تیم سابق خود 
برگشــت. حاج صفی در حالی به جمع شاگردان 
نویدکیا در ســپاهان اضافه شد که در ۱۶ دیداری 
که در نیم فصل نخست برای تراکتور به میدان رفته 
بود، تنها موفق به ثبــت یک گل و یک پاس گل 
شده بود، اما در دو بازی برای زردپوشان اصفهان دو 
پاس گل به هم تیمی هایش داده است تا نشانه هایی 
از احیای کاپیتان تیم ملی در سپاهان پدیدار شود.

همه معادالت قهرمانی به سود 
سپاهان است

برخالف پرسپولیس که امسال به غر زدن افتاده، 
سپاهانی ها جو آرام تری دارند. مصاحبه ها معقول تر 
است و اثری از بهانه جویی دیده نمی شود. پیروزی 
برابر سایپا، ششــمین برد پیاپی سپاهان در لیگ 
بیستم بود. این سه امتیاز به طالیی پوشان اصفهانی 
کمک کرد با ۴۰ امتیاز از ۱۹ بازی بر صدر جدول 
رده بندی تکیه بزنند. حاال آن ها دو امتیاز بیشتر از 
پرسپولیس دارند، اما فقط به این دلیل نیست که باید 
سپاهان را مدعی اول کسب عنوان قهرمانی بدانیم. 
به نظر می رسد تیم پرمهره و متوازن محرم نویدکیا 
در موقعیت خوبی برای پاره کردن نوار قهرمانی های 
پرســپولیس قرارگرفته است. سرخابی ها اگر قصد 
دارند مانع از کوچ جام به اصفهان شــوند، باید کار 
را بیش از این ها جدی بگیرنــد. تقریبا دو ثلث از 
لیگ برتر گذشــته و کورس قهرمانی تثبیت شده 
اســت؛ بنابراین اعداد جدول دیگر خام و غیرقابل 
اســتناد نیســتند. در تاریخ لیگ برتر ایران هرگز 
سابقه نداشته تیمی به طور میانگین از هر بازی دو 
امتیاز کسب کند و قهرمان نشود. هم اکنون سپاهان 
از این معدل عبور کرده اســت. تیم اصفهانی از هر 
بازی لیگ امسال به طور متوسط 2/۱ امتیاز کسب 
کرده است. البته پرسپولیس هم با ۳۸ امتیاز از ۱۹ 
بازی میانگیــن دو امتیاز را دارد اما طبیعتا کارش 
برای مقابله با این ســپاهان بســیار سخت است. 
ســپاهان در جریان شش پیروزی اخیرش ۱۵ گل 
به ثمر رســانده و تنها دو گل خورده است. این در 
حالی اســت که آن ها در این بازه زمانی مسابقات 
دشواری ازجمله برابر استقالل، ذوب آهن، گل گهر 
و تراکتور برگزار کردند. بزرگ ترین ضعف سپاهان 
از ابتدای لیگ بیستم، مسائل دفاعی بود. آن ها در 
۱۳ بازی نخســت فصل ۱۷ گل دریافت کردند اما 
حاال در شش بازی فقط دوگل می خورند و این یک 
پیشرفت بسیار محسوس است. معموال تیمی که 
زیاد گل بخورد قهرمان نخواهد شد. سپاهان هم اگر 
با شرایط ابتدای فصل پیش می رفت بخت چندانی 
نداشــت، اما امروز آن ها استحکام دفاعی بیشتری 
پیداکرده اند که این بســیار مهم است. مهاجمان 
سپاهان برخالف پرسپولیسی ها چندان اهل فرصت 
سوزی نیستند. آن ها گل خالی بیرون نمی زنند و 
این مســئله می تواند به تیمشان کمک کند. غیر 
از کسب امتیازات بیشتر، سپاهان به همین دلیل 
تفاضل گل بهتری هم نسبت به پرسپولیس دارد. 
تیم اصفهانی در بحث تفاضل یک گل از پرسپولیس 
جلو است. این شاید امروز خیلی مهم به نظر نرسد 
اما فراموش نکنید پرسپولیس لیگ پانزدهم را فقط 
به خاطر ســه تفاضل گل از دست داد. سپاهان تا 
پایــان فصل پنج بازی بیــرون از خانه دیگر دارد. 
این پنج تقابل به ترتیب برابر نســاجی مازندران، 
فوالد، پیکان، شــهرخودرو و استقالل خواهد بود. 
پرسپولیس اما شــش بازی بیرون از خانه خواهد 
داشت و این یعنی یک مهمانی بیشتر. سرخپوشان 
تــا پایان فصل به ترتیب بایــد در خانه ذوب آهن، 
ســپاهان، مس رفســنجان، فوالد، ماشین سازی 
و پیکان بــه میدان بروند. تازه یکــی از بازی های 
خانگی پرسپولیس در چارچوب داربی تهران برابر 
استقالل اســت که دشــواری های خاص خودش 
را دارد. ناگفتــه نماند نبرد رودرروی پرســپولیس 
و سپاهان در دور برگشــت هم در اصفهان برگزار 
خواهد شــد. پرسپولیس و اســتقالل به عنوان دو 
ضلع دیگر مثلث قهرمانی به زودی درگیر مسابقات 
لیگ قهرمانان آســیا خواهند شد اما سپاهان برای 
این فصل مجوز حضور در این رقابت ها را به دست 
نیاورده اســت. این شاید یک توفیق اجباری باشد 
تا زردپوشان با تمرکز بیشتر روی مسابقات لیگ، 
شانسشان برای قهرمانی در فصل جاری را افزایش 
بدهند. زمین چمن ورزشگاه شهر قدس در همین 
بازی آخر سپاهان برابر سایپا افتضاح بود، اما کسی 
در این مورد حرف نزد. اصال بدترین زمین امسال، 
باتالقی بود که ســپاهان در آن سه بر یک به نفت 
مسجدســلیمان باخت، اما باز کســی در این تیم 
شکایتی نداشت. پرسپولیس اما به همه چیز اعتراض 
دارد و هم زمان مشغول جنگ رسانه ای تمام عیار با 
استقالل هم است. این روند جای تعجبی نخواهد 
 داشــت اگر رویــای چهارمین قهرمانــی متوالی

 بر باد برود.

صعود جهانی ملی پوش 
اصفهانی تكواندو

رنکینگ المپیکی تکوانــدوکاران جهان در ماه 
آوریل اعالم شــد که در این رنکینگ مدال آوران 
ایران در تورنمنت صوفیه و ترکیه توانستند جایگاه 
خود را در رنکینگ ارتقا دهند. ســایت رســمی 
المپیکی  فدراســیون جهانی تکواندو رنکینــگ 
تکوانــدوکاران در ماه آوریــل را اعالم کرد. مردان 
ملی پوشــان تکواندو ایران بعد از رقابت های فینال 
گرندپری در رویــدادی حضور پیدا نکرده بودند و 
پس از ۱۴ ماه وقفه در تورنمنت صوفیه شــرکت 
کردند. تیم ملی تکواندو زنان نیز بعد یک ســال 
دوری از شیاپچانگ، در تورنمنت ترکیه به مصاف 
رقبا رفت که با احتساب امتیازات این دو مسابقه، 
مدال آوران توانســتند جایگاه خــود در رنکینگ 
را ارتقاء دهند. در رده بندی اعالم شــده از ســوی 
فدراســیون جهانی، آرمین هادی پور نماینده وزن 
۵۸- کیلوگرم کشــورمان در رده پنجم قرار دارد، 
حســین لطفی دیگر تکواندوکار کشورمان در این 
وزن که در تورنمنت صوفیه موفق به کسب مدال 
طال شــد با هفت پله در رده پنجــاه و پنجم قرار 
گرفت. در وزن ۶۸- کیلوگرم، میرهاشم حسینی 
در رده هفتم قرار دارد، ســروش احمدی جایگاه 
ســیزدهم را به خود اختصاص داده و امیرمحمد 
بخشــی نیز که نشــان طال تورنمنــت صوفیه را 
کســب کرد با چهار پله صعــود هجدهم را به نام 
خود ثبت کرده است. محمدعلی خسروی در وزن 
۸۰- کیلوگرم در رده ســی و سوم قرار دارد و علی 
اشکوریان نیز رده سی و چهارم را به خود اختصاص 
داده است. سجاد مردانی تکواندوکار اصفهانی وزن 
۸۰+ کیلوگرم با دو پله صعود جایگاه ششــمی را 
به خود اختصاص داده اســت. سعید رجبی دیگر 

نماینده این وزن، رده سی ام را در اختیار دارد.

ذوب آهن میزبان لیگ دسته 
دو بسكتبال بانوان

دور آخر مسابقات لیگ دسته دو بسکتبال بانوان 
باشــگاه های کشــور به میزبانی باشگاه ذوب آهن 
برگزار خواهد شد. این مسابقات در روزهای شنبه 
2۱ لغایت یکشنبه 22 فروردین ماه به مدت دو روز 
از ســاعت ۱۰ صبح در سالن شــادروان رهنما در 
ورزشــگاه ملت برگزار می شود. دور آخر مسابقات 
لیگ دســته دو بسکتبال بانوان باشگاه های کشور 
با حضــور تیم های خانه بســکتبال نهاوند، خانه 
بســکتبال نیشــابور، اکســیژن اراک و ذوب آهن 

اصفهان برگزار خواهد شد. 

چالش های عجیب بروی 
نیمكت تیم ملی والیبال

اردوهای تیم ملی والیبــال از ۱۱ فروردین ماه 
ســال جاری با دعوت از 2۷ بازیکن باهدف حضور 
پرقدرت در دو رویداد مهم لیگ ملت ها و المپیک 
توکیو آغازشــده است. والدیمیر الکنو مربی نامدار 
روســی هدایت تیم ملی والیبال ایــران در این دو 
رویداد مهم ســال ۱۴۰۰ را بر عهده دارد. یکی از 
سیاست های فدراسیون والیبال استفاده از دو مربی 
ایرانی در کنــار »الکنو« در المپیک توکیو باهدف 
کســب تجربه است. به همین دلیل پیمان اکبری، 
رحمان محمدی راد، ســعید رضایی و محمدرضا 
تنــدروان چهار مربــی انتخابی فدراســیون برای 
حضور در اردوهای ملی بودند تا درنهایت دو مربی 
ایرانی در المپیک توکیو کنار »الکنو« روی نیمکت 
بنشینند. رحمان محمدی راد نخستین مربی بود 
که پیشنهاد فدراســیون را نپذیرفت تا در لیست 
رسمی اولیه اعالم شده از سوی فدراسیون برای آغاز 
اردوها حضور نداشــته باشد. با شروع اردوها غیبت 
ســعید رضایی به چشم آمد و درنهایت فدراسیون 
به صورت رســمی خبر از انصراف سعید رضایی از 
اردوهــای ملی داد. عدم تمایــل مربیان باتجربه و 
نام آشــنای ایرانی در اردوهای ملی و کناره گیری 
آن ها ســوالی را در ذهن مخاطبان و اهالی رسانه 
ایجاد کرده اســت که دلیل این کناره گیری ها آن 
هم در آستانه المپیک چیست؟ اما والدیمیر الکنو 
ســرمربی تیم ملی از ابتدای حضورش درخواست 
اســتفاده از مترجم روســی را داشــته است تا در 
المپیک و در مواقع حساس به سرعت بتواند نکات 
خود را به ملی پوشــان انتقال دهد. این درخواست 
ابتدا با مخالفت رئیس فدراسیون مواجه شد چراکه 
در صورت حضور مترجم روسی روی نیمکت، تنها 
یک مربی ایرانی می تواند روی نیمکت حضورداشته 
باشــد و این باسیاست فدراسیون در تضاد است. از 
سوی دیگر درخواســت »الکنو« منطقی است، او 
به زبان انگلیسی تسلط ندارد و برای انتقال سریع 
صحبت هایش به ملی پوشــان در شرایط حساس 
مســابقات و بازی هــای المپیک نیــاز به مترجم 
روسی دارد چراکه ترجمه صحبت هایش از طریق 
دســتیارش »توتولو« یک بار به روسی، بار دیگر به 
انگلیســی و سپس به فارسی پروســه طوالنی در 
شرایط حساس بازی است. گاهی انتقال برخی نکات 
به طور مســتقیم از روسی به فارسی قابل مفهوم تر 
است. حال باید دید فدراسیون والیبال درنهایت چه 
تصمیمی خواهد گرفت. به نظر می رســد اصرار و 
درخواست الکنو منطقی است و ثانیه ها در لحظات 

حساس بازی می تواند تاثیر گذار باشد.

اصفهان امروز: خط حمله تیم سپاهان همچنان بااقتدار 
عنوان بهترین خط حمله لیگ بیستم را به خود اختصاص 
داده است. تیم ســپاهان موفق شد در هفته نوزدهم لیگ 
برتر با یک گل از ســد سایپا گذشــته و با توجه به توقف 
پرسپولیس در برابر شهرخودرو، صدرنشینی خود را مستحکم 
کرد. یکی از مهم ترین عوامل موفقیت تیم سپاهان در فصل 
جاری خط حمله قدرتمند این تیم بوده که طالیی پوشان 
را با اختالفی قابل توجه در صدر جدول بیشتر گل های زده 
قرارداده اســت. ســپاهان در حال حاضر با زدن 35 گل در 
۱9 بازی بهترین خط حمله لیگ بیســتم اســت. این تیم 
درصورتی که بتواند همین روند را ادامه داده و در چند بازی 
تعداد گل های بیشتری به ثمر برساند می تواند بعد از مدت ها 
در فوتبال ایــران به رکورد بیش از دو گل زده در هر بازی 
برسد؛ رکوردی که تیم استقالل با زدن ۷0 گل در 34 بازی 
در فصل 88-8۷ به آن دست یافته بود. بعد از سپاهان، تیم 
پرســپولیس دومین خط حمله برتر لیگ به شمار می رود. 

شــاگردان یحیی در ۱9 بازی خــود موفق به زدن 25 گل 
شــده اند و با اختالفی ۱0 گله در رتبــه دوم حضور دارند. 
پرسپولیسی ها طی هفته های اخیر روند گلزنی اقتصادی را 
در پیش گرفته و در هفت بازی هشت گل به ثمر رسانده اند 
تا به این ترتیب رقیب خطرناکی برای سپاهان نباشند. البته 
هنوز ۱۱ بازی از لیگ باقی مانده و این اختالف را می توان 
بــا چند برد پر گل جبران کرد. رتبه ســوم این رده بندی را 
تیم اســتقالل به خود اختصاص داده است. این تیم در ۱9 
بازی اخیر خود 22 گل به ثمر رســانده تا بعد از ســپاهان 
و پرسپولیس سومین خط حمله برتر لیگ باشد. شاگردان 
فرهــاد مجیدی طی هفته های اخیر عملکرد گلزنی خوبی 
نداشته اند؛ آن ها در پنج بازی تنها چهار گل به ثمر رسانده اند 
که از میانگین کلی خودشان هم کمتر است. بعد از استقالل، 
تیم گل گهر ســیرجان با 2۱ گل زده چهارمین خط حمله 
برتر لیگ است. گل گهر تنها تیم حاضر در میان چهار خط 
حمله برتر لیگ است که جایی در بین چهار تیم باالنشین 

نداشــته و در حال حاضر در رتبه هفتــم حضور دارد. البته 
ســیرجانی ها یک بازی معوقه با فوالد دارند که در صورت 
برگزاری آن می توانند تعــداد گل های خود را افزایش داده 
و در جــدول برترین خط حمله ها، رتبه خود بهتر کنند؛ اما 
یکی از مهم ترین عوامل موفقیت این فصل سپاهان حضور 
مهاجمی فرصت طلب و گلزن در خط آتش طالیی پوشان 
اصفهانی است. سجاد شهباززاده مهاجم 3۱ ساله تیم فوتبال 
سپاهان در پایان هفته نوزدهم با ۱6 گل زده در صدر جدول 
گلزنان برتر این مســابقات قرار دارد و این در حالی اســت 
که فاصله وی تا نزدیک ترین تعقیب کننده اش که گادوین 
منشا باشد، شش گل است. این فاصله زیاد نشان از شانس 
باالی شهباززاده برای رسیدن به عنوان آقای گلی در لیگ 
بیستم دارد. شهباززاده در پایان هفته نوزدهم لیگ برتر ۱6 
بار موفق به گلزنی شــده و این در حالی اســت که فصل 
گذشته شــیخ دیاباته مهاجم تیم استقالل با ۱5 گل آقای 
گل شــد و شهباززاده در هفته هجدهم تعداد گل های خود 

را از بهترین گلزن فصل گذشته بیشتر کرد. شهباززاده که 
بهترین سال فوتبال خود را سپری می کند و اخیرًا نیز به تیم 
ملی دعوت شده است، چنانچه با همین روند به گل زنی های 
خود ادامه دهد می تواند نه تنها آقای گل لیگ بیستم شود، 
بلکه رکورد مهاجم سابق تیم های فوالد، نفت، پرسپولیس 
و… را بعد از ۱0 سال در لیگ برتر جابجا نماید. رکوردی 
که یک مهاجم در فصــل دهم لیگ برتر با پیراهن فوالد 
به جا گذاشته اســت. تاکنون ۱9 دوره از لیگ برتر را پشت 
ســر گذاشته ایم و ۱8 بازیکن آقای گلی این مسابقات را به 
دست آورده اند. رضا عنایتی سه بار )یک بار با ابومسلم و دو 
بار با استقالل(، مهدی طارمی دو بار با پرسپولیس و کریم 
انصاری فرد نیز دو بار با تیم های سایپا و تراکتور طعم آقای 
گلی را چشیده است. در سه فصل ششم، هفتم و هجدهم 
نیز دو بازیکن به صورت مشترک آقای گل شده اند. بیشترین 
تعداد گلی که یک بازیکن در یک فصل از این مسابقات زده 
است، 24 گل اســت که این رکورد در اختیار رضا نوروزی 
قــرار دارد. نوروزی در فصل 90-89 با پیراهن فوالد با 24 
گل آقای گل شد تا رکورد بیشترین تعداد گل در یک فصل 
به نام او باشد. رکوردی که به نظر می رسد شهباززاده برای 
شکست آن خیز برداشته باشد. سجاد شهباززاده که در ۱9 
بازی ۱6 گل به ثمر رســانده اســت، در صورت ادامه این 
روند ممکن است بتواند از تعداد 24 گل در یک فصل عبور 
کرده و بعد از ۱0 سال این رکورد را به نام خود جابجا کند. 
رضــا عنایتی، ادموند بزیک، علی دایی، مهدی رجب زاده و 
دنیل اولروم )مشترک(، محســن خلیلی و هادی اصغری 
)مشــترک(، آرش برهانی، عماد رضا، رضا نوروزی، کریم 
انصاری فر، سید جالل رافخایی، ادینیو، مهدی طارمی، علی 
علیپور، کی روش استنلی و شیمبا )مشترک( و شیخ دیاباته 
۱8 بازیکنی هستند که در ۱9 دوره قبلی لیگ برتر به آقای 

گلی رسیده اند.

طالیی پوشان اصفهانی با گل های شهباززاده به دنبال رکوردشكنی هستند

خط آتش سپاهان؛ ویرانگر و زهردار

 دروازه بان ذوب آهن شرایط این تیم در لیگ برتر 
را همچنان خطرناک توصیف کرد. شــهاب گردان 
دربــاره برتری ذوب آهن مقابــل صنعت نفت اظهار 
داشت: بازی خیلی سخت و البته مهمی با صنعت نفت 
داشتیم و این تیم از تیم های خوب لیگ بیستم است 
و نتایجش تــا اینجا این موضوع را اثبات می کند. ما 
بازی خیلی خوبی انجام دادیم و پیروزی در این دیدار 
حقمان بود و البته می توانســتیم با گل های بیشتری 
برنده شویم. ما موقعیت چندانی به حریف ندادیم ولی 
موقعیت های زیادی روی دروازه آن ها خلق کردیم که 
با بدشانســی و عملکرد خوب گلرشان از دست رفت 

و می توانســتیم با اختالف گل بیشتری پیروز شویم. 
وی در مورد اینکه ذوب آهن در ۱4 هفته ابتدایی لیگ 
تنها یک برد داشــت و حاال در سه بازی اخیر دو برد 
داشــته هم گفت: دالیل زیادی برای نتایج نیم فصل 
نخســت ما وجود دارد که بارها گفته شده و بخشی از 
آن هم فعال جایش نیست بگویم ولی شرایط در حال 
بهتر شدن است و یکی از دالیلش که می توانم بگویم 
این اســت که اشــتباهات داوری در چند هفته اخیر 
ما را اذیت نکرده اســت. گلر ذوب آهن در مورد تاثیر 
حضور مجتبی حســینی در این تیم هم توضیح داد: 
به هرحال نقش سرمربی تیم در نتایج خیلی پررنگ 

اســت و این یک امر طبیعی اســت و آقای حسینی 
توانسته نظم و انسجام خوبی به تیم بدهد و تمرکز 
و روحیــه الزم را به تیم تزریق کند. گردان در مورد 
اینکه با شکست سایپا اختالف امتیاز در پایین جدول 
کم شده هم گفت: درست است که نتایج سایر تیم ها 
هم مهم هســتند ولی ما باید تمرکزمان روی کار و 
نتایج خودمان باشد و اگر تیم های باالیی امتیاز هم 
بدهند ولی مانتوانیم امتیاز بگیریم فایده ای برای ما 
ندارد. امیدوارم این روند را ادامه دهیم و در هفته های 
بعد نتایج خوبی کسب کنیم و بتوانیم از این وضعیت 

در جدول جدا شویم.

ذوب آهن هنوز در منطقه خطر قرار دارد

چهره سروش رفیعی که از درد به خود می پیچد و تالش 
دارد تا یک درمان موقت با فشردن پای خود پیدا کند، نمونه 
جالبی از تیمی است که مهم ترین تهدید برای قهرمانی های 
متوالی پرسپولیس محسوب می شود. دو سال پس ازآن روز 
که گابریل کالدرون روی اســم سروش رفیعی خط کشید 
و او را در فهرســت مازادش قرارداد، او حاال ســتاره تیمی 
شــده که جدی ترین خطر برای گرفتن عنوان قهرمانی از 
تیم پرسپولیس اســت. او عالوه بر انگیزه همگانی که در 
تمام بازیکنان ســپاهان وجود دارد، با یک انگیزه شخصی 
خاص، رقابت با پرسپولیس را دنبال می کند و امیدوار است 

که با گرفتن مدال طال و جام جدید لیگ برتر خلیج فارس، 
توانایی هایش را به قرمزها نشــان دهد. در بازی این هفته 
سپاهان مقابل سایپا، تقابل سروش با مسلمان که اتفاقا او نیز 
مورد غضب یک سرمربی خارجی در پرسپولیس قرار گرفت، 
یکی از جذاب ترین دوئل های فوتبال ایران بود. تقابلی که 
درنهایت با پیروزی رفیعی همراه شد و او توانست 84 درصد 
پاس صحیح، سه دریبل، دو پاس کلیدی و پنج کنش دفاعی 
را ثبت و تیمش را به ســمت پیــروزی مهم هدایت کند. 
صحنه ای که ســروش در حال درد کشیدن است و تالش 
می کند تا مرهمی موقت پیدا کند، شــاید فریمی باشد که 

وضعیت طالیی پوشان در این فصل را نشان می دهد. تیمی 
که در آستانه هفته بیستم، از قهرمان بالمنازع فوتبال ایران 
در سال های اخیر گذر کرده و امیدوار است که با حفظ این 
روند، پس از سال ها به عنوان قهرمانی برسد؛ اتفاقی که اگر 
رخ دهد، یکی از بزرگ ترین طلسم های فوتبال ایران برای 
حدود 20 تیم را می شــکند و نوار قهرمانی های پرسپولیس 
را قطــع می کند؛ اما برای رفیعی کــه قهرمانی در فوالد و 
پرسپولیس را تجربه کرده، کســب این عنوان با یک تیم 
جدید افتخار جالبی خواهد بود. کاری که تا حاال فقط سید 

جالل حسینی موفق به انجامش شده است.

سروش حاال قهرمانی با سپاهان را می خواهد

در قرعه کشــی مرحله یک هشــتم نهایی رقابت های 
جام حذفی، ســخت ترین قرعه به نام تیم های ذوب آهن و 
استقالل خورد. در نخستین دیدار آبی های پایتخت در تهران 

میزبان ذوب آهن اســت که این مصاف شاید سخت ترین 
قرعه مســابقات مرحله یک شــانزدهم بود. شاهین بندر 
عامری هم میزبان پرســپولیس است که و تنها تیم دسته 
دومی حاضر در مرحله یک شانزدهم مسابقات که به قرعه 
خوبی نخورده، حداقل در خانه از سرخپوشان فوتبال ایران 
پذیرایی کند. یکی از حساس و پر حاشیه ترین رقابت های 

این مرحله هم میزبانی آلومینیوم اراک در ورزشــگاه امام 
خمینی از تراکتور اســت که بازگشــت رسول خطیبی به 
اراک و تقابل منصوریان سرمربی سابق تراکتور با این تیم، 
جذابیت ها و حساسیت های ویژه ای 
را خواهد داشت. خوشه طالیی هم 
میزبان سپاهان است، در این دیدار 
به دلیل میزبانی  نویدکیا  شاگردان 
میهمان  رفســنجان،  مس  مقابل 
هســتند و احتماال بــه دلیل آماده 
نبودن ورزشــگاه ساوه ای ها باید در 
ورزشــگاه کارگران به مصاف این 
تیم که بــا وحید بیاتلو نتایج خوبی 
بگیرد. شاگردان  قرار  کسب کرده، 
قلعه نویــی در گل گهر هم در این 
مرحله با قرعه خوبی مواجه شده اند 
و میزبان پارس جنوبی جم هســتند. در دیگر دیدار ها هم 
قشقایی میزبان فوالد است، نساجی میزبان ملوان، خیبرخرم 
آباد میزبان صنعت نفت آبادان خواهند بود. این مســابقات 
هشتم و نهم اردیبهشت برگزار می شود و البته تاریخ دیگری 
برای نمایندگان فوتبال ایران که در آســیا حضور دارند، در 

نظر گرفته خواهد شد.

کارشناس اصفهانی فوتبال اعتقاد دارد تفکرات محرم نوید 
کیا کمک کم به سمت مربیان حرفه ای سوق پیدا می کند. 
حسین چرخابی درباره بازی سپاهان مقابل سایپا اظهار داشت: 

در ابتدا باید به این نکته اشــاره کنم 
ایران مرسوم  متاســفانه در فوتبال 
اســت وقتی فاصله ای به هر دلیلی 
مانند فیفادی بین مسابقات می افتد 
همه تیم هــای مدعی به جای اینکه 
سرحال تر شوند، فرسوده می شوند. در 
این هفته تیم ها خسته تر و ضعیف تر 
بودند و هیچ کــدام از مدعیان مانند 
پرسپولیس، استقالل، فوالد، تراکتور و 
همین سپاهان در حد و اندازه خودشان 
نبودند. وی افزود: بازی ها بسیار کم 
گل و کم افت وخیز بودند. در کل هفته 
خوبی برای فوتبال ایران ازنظر کیفیت 
بازی هــا نبود. ســپاهان هم همین 

شرایط را داشت. این تیم مقابل سایپا به غیراز ۱5 دقیقه اول 
هر دونیمه و همچنین دقایقی که یاسین سلمانی وارد زمین 
شد، در شرایط همیشگی خودش قرار نداشت و حتی سایپا اگر 
دقت بیشتری می کرد می توانست به گل مساوی هم برسد. 

کارشــناس فوتبال در مورد کسب سه امتیاز بازی در ابتدای 
سال توسط شاگردان نویدکیا عنوان کرد: بازی سپاهان نشان 
داد که افکار نویدکیا کم کم به سمت افکار مربیان حرفه ای 

می رود. خودش هم احساس می کرد به دست آوردن این سه 
امتیاز از نان شب واجب تر است. سپاهان در این هفته ازنظر 
نتیجه گیری خیلی خوب کارکرد و توانست در صدر جدول با 

رقیب خودش فاصله دو امتیازی ایجاد کند.

سخت ترین قرعه جام حذفی به نام 
ذوب آهن و استقالل

تفكرات نویدکیا به سمت مربیان حرفه ای 
می رود
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 بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت تاسيساتي ستاره تاراز سهامی خاص به شماره ثبت  10416دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
که راس ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 1400/02/04 در آدرس : استان اصفهان - شهرستان شاهین شهر و میمه - بخش مرکزي - شهر شاهین شهر-آیت اله منتظري-

کوچه 1 جنوبي ]1 شمالي[-کوچه فرعي 1 شرقي-پالک 79-طبقه همکف-ک پ  831668۵193 تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.
مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )ساعت 8 صبح 1400/02/04(

دستور جلسه:   
-تصویب تراز و صورت های مالی سال 1398         -انتخاب بازرسان 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت تاسیساتي ستاره تاراز سهامی خاص به شماره ثبت 10416

 هیات مدیره شرکت

خرما نتوان خورد از این خار که کشتیم 
دیبا نتوان بافت از این پشم که رشتیم

سعدی

زادروز کامران تفتی هر گاه خداوند بنده اى را برگزیند دیندارى رادردل او اندازد
امام علی)ع(

بیم دادن تو تنها كسى را سودمند است كه كتاب حق را پیروى كند و از خداى رحمان در نهان بترسد چنین كسى را 
به آمرزش و پاداشى پر ارزش مژده ده

۱۱یس

مناسبتسخن بزرگان یک فنجان آیات نورانی
شعر

همزیســتی با کرونا را باید آموخت، ویروس کرونا از بین 
رفتنی نیســت و فعال در کنار ماست، باید بیاموزیم چگونه با 

کرونا زندگی کنیم.
به گزارش ایسنا، از روزهای پایانی سال 20۱9 که سروکله 
ویروس مزاحمی به نام کرونا به جوامع انسانی باز شد تا امروز 
کــه حدود ۱4 ماه از حضورش می گذرد، بیش از ۱33 میلیون 
نفر مبتالبه این بیماری آزاردهنده شدند و 2 میلیون و 885 هزار 
و 940 نفر از آن ها جان خود را ازدست داده اند و حاال سویه های 
جدید و جهش یافته ویروس اولیه حتی قوی تر، کشــنده تر و 
با سرعت بیشــتری در حال گسترش در سطح جهان است. 
پزشــکان و مقامات بهداشت عمومی بارها هشدار داده اند که 
حتی با انتشار گسترده واکسن ها هم کووید ممکن است،  بومی  
شود. اکنون که تمام متخصصان معتقدند این ویروس همچنان 
با بشــر باقی خواهد ماند و درحالی که روند واکسیناسیون در 
دنیا، هنوز به حد ایدئال ایمن سازی جمعی نرسیده است، انتظار 
می رود، زندگی با این ویروس را یاد بگیریم و خودمان را تا حد 

امکان در برابر آن مقاوم سازیم.
Á کرونا رفتنی نیست

دیوید هیمن- استاد اپیدمیولوژی بیماری های عفونی در 
دانشکده بهداشت و پزشــکی گرمسیری لندن معتقد است؛ 
ویروس کرونا از بین نمی رود و بشــر باید همزیســتی با این 
ویروس را یاد بگیرد. او بابیان اینکه زندگی با این ویروس به 
این معنی نیســت که نمی توانیم آن را کنترل کنیم، به سل و 
اچ آی وی و همچنین چهار کرونا ویروس بومی که به عنوان 
عامل سرماخوردگی شناخته شده اند، اشاره کرده و گفته است 
اکنون ما یاد گرفته ایم که با همه این عفونت ها زندگی کنیم، 
برای برخی واکسن ساخته ایم و برای برخی دیگر درمان داریم، 
آزمایش های تشخیصی داریم که می تواند به ما کمک کند تا 
زندگی بهتری با این عفونت ها داشــته باشیم. این ها راه هایی 
است که همزیستی با عوامل بیماری زا را برای بشر ممکن کرده 
است. نشــریه تایم نیز در گزارشی نوشته ممکن است هرگز 
نتوانیم کووید ۱9 را حذف کنیم، اما می توانیم یاد بگیریم که با 
آن زندگی کنیم. در این گزارش آمده که برخی کشورها بخش 
قابل توجهی از جمعیت خود را واکسینه کرده اند و در نظر دارند 
با واکسیناســیون سراسری سدی برای گسترش این بیماری 
باشند، برخی دیگر از کشورها نیز اعمال محدودیت های تردد 
و قرنطینه های سفت وســخت را راهکار مقابله با این ویروس 
می دانند و با استفاده از ترکیبی از قرنطینه داخلی و کنترل مرزها 
توانسته اند تا حد قابل توجهی کووید ۱9 را از بین ببرند.  استرالیا 
و چندین کشور آسیایی از این روش ها برای کاهش چشمگیر 
شیوع ویروس استفاده کرده اند. نیچر نیز در مقاله ای در خصوص 
پیش بینی دانشمندان برای سال های آینده به نقل از جوزف وو 
- مدل ساز بیماری در دانشگاه هنگ کنگ نوشته است آینده به 
این بستگی دارد که تعامالت اجتماعی از سر گرفته شود و چه 

نوع پیشگیری برای مقابله داشته باشیم.
Á راز موفقیت کاهش آمار مبتالیان چیست؟

همه گیری به همین شــکل از مکانی بــه مکان دیگر 
منتشر نمی شود. میزان ابتال در کشورهایی مانند چین، نیوزلند 
و رواندا به موارد اندک رسیده که پس از اعمال محدودیت های 
بسیار سختگیرانه به این آمار دست یافته اند. از سویی دیگر، روند 
ابتال در کشــورهایی مانند ایاالت متحده و برزیل، پس ازآنکه 

دولت ها به سرعت محدودیت ها را برداشتند، به سرعت در حال 
افزایش است؛ اما شواهد اولیه نشان می دهد که تغییرات رفتاری 
شخصی، مانند شستن دست و پوشیدن ماسک فراتر از قرنطینه 
شــدید باید ادامه داشته باشد زیرا به طور مؤثری در جلوگیری 
از روند عفونت کمک می کند. ســمیر بات - اپیدمیولوژیست 
بیماری هــای عفونی در کالج امپریــال لندن بر لزوم رعایت 
پروتکل های فردی تاکیــد دارد و می گوید: اینکه چقدر رفتار 
مردم ازنظر ماسک، شستن دست و فاصله اجتماعی تغییر کند 

مهم است، در حال حاضر رفتار مردم مانند سابق نیست.
Á از سال ۲۰۲1 چه اتفاقی می افتد؟ 

دوره همه گیری در ســال آینده بســیار به ورود واکسن 
و مدت زمــان محافظــت سیســتم ایمنــی بــدن پس از 
واکسیناسیون بستگی خواهد داشــت. برخی از عفونت های 
ویروسی، ایمنی پایدار و برخی دیگر واکنش گذرا دارند. گراد 
مارک لیپسیچ، اپیدمیولوژیســت از هاروارد و همکارانش در 
مقاله ای با بررسی سناریوهای احتمالی نوشتند ابتال به کووید تا 
2025 به مدت مصونیت نسبت به این ویروس بستگی خواهد 
داشت. او ادامه می دهد: اگر عفونت ها به سرعت و بدون واکسن 
یا مصونیت مداوم افزایش یابند،  شاهد گردش منظم و گسترده 
ویروس خواهیم بود. در این صورت، ویروس بومی می شــود. 
محققان تاکنون اطالعات چندانی را در مورد دوام ایمنی پس 
از ابتــال به این بیماری ندارند. یــک مطالعه بر روی بیماران 
بهبودیافته نشان داد که آنتی بادی های خنثی کننده تا 40 روز 
پس از شروع عفونت حضور دارند. چندین مطالعه دیگر نشان 
می دهد که ســطح آنتی بادی پس از هفته ها یا ماه ها کاهش 
می یابد. اگر کووید ۱9 از الگوی مشــابه سارس پیروی کند، 
آنتی بادی ها می توانند به مدت 5 ماه در یک ســطح باال باقی 
بمانند و با شــیب مالیم در طول 2-3 سال کم شوند. هنوز 
تولید آنتی بادی، تنها شــکل محافظت از سیستم ایمنی بدن 
نیست. سلول های b و t حافظه نیز در برابر برخوردهای آینده 
با ویروس به دفاع از بدن برمی خیزند و تاکنون اطالعات کمی 
در مورد نقش آن ها در عفونت sArs-COv-2 شناخته شده 
است. مایکل اوســترهلم - مدیر مرکز تحقیقات و سیاست 
بیماری های عفونی در دانشــگاه مینه سوتا، می گوید: برای 
پاســخ صریح در مورد مصونیت، محققان باید تعداد زیادی از 
افراد را برای مدت طوالنی دنبال کنند. تیم هاروارد پیشــنهاد 
می کند؛  اگر ویروس باعث ایمنی کوتاه مدت شود و مشابه دو 
ویروس کرونا انســانی دیگر که ایمنی حدود 40 هفته طول 
می کشــد، رفتار کند،  امکان آلوده شدن دوباره افراد و شیوع 
ساالنه وجود دارد. یک گزارش مکمل، بر اساس روند هشت 
بیماری همه گیر آنفلوانزا در جهان، به فعالیت قابل توجه حداقل 
برای ۱8-24 ماه آینده اشــاره دارد که بر اساس آن، این تیم 
تحقیقاتی معتقدند موارد زیــادی وجود دارد که هنوز در مورد 
این ویروس نمی دانیم و تا زمانی که داده های بیشتری نداشته 
باشــیم، بالتکلیفی زیادی خواهیم داشت. احتمال دیگر این 
اســت که ایمنی در برابر sArs-COv-2 دائمی باشد. در 
این صورت، حتی بدون واکسن نیز ممکن است بعد از شیوع 
گســترده جهانی، ویروس خود را از بین ببرد و تا سال 202۱ 
حذف شود. بااین حال، اگر ایمنی متوسط  باشد، حدود دو سال 
طول می کشد و ممکن است ویروس ناپدید شود، اما ممکن 

است تا سال 2024 نیز دوباره افزایش یابد.

معلم پیربکرانی در استان اصفهان به دلیل آسیب 
نخاعی دانش آموزش و عدم حضور وی در مدرسه، 
4 ســال است برای آموزش به منزل این دانش آموز 

مراجعه می کند.
کل  اداره  روابــط  عمومــی  گــزارش  بــه 
الهام قاســمی  آموزش وپرورش اســتان اصفهان، 
از معلمان استان اصفهان، متولد شهرستان پیربکران 
اســت و مدرک لیســانس ریاضی کاربردی دارد. 
او ۱2 ســال اســت که به صــورت حق التدریس با 
آموزش وپرورش همکاری می کند و امسال در پایه 
پنجم در دبستان عالمه طباطبایی روستای طاد، در 
منطقه پیربکران شهرســتان فالورجان به تدریس 
مشغول است. قاسمی در مورد نحوه آشنایی خود با 
دانش آموز معلولش گفت: زهرا دختر بسیار مهربان، 
معصوم و بســیار توانمندی اســت؛ زمانی که زهرا 
دانش آموز کالس اول بود و قرار بود در پایان ســال 
تحصیلی برای کالس آن ها جشن الفبا گرفته شود، 
طی یک حادثه رانندگی دچار ضایعه نخاعی شــده 
و یک سال تحصیلی را از دســت داد. او ادامه داد: 
شرایط آموزشــی خاصی برای چنین دانش آموزانی 
وجود ندارد، چون ضایعه نخاعی از گردن بود، زهرا 
توانایی نشستن روی ویلچر را هم نداشت و نتوانست 
به مدرسه بیاید؛ سال اول به  خاطر اینکه حجم کار 
خودم زیاد بود و فرزند خودم هم ســن کمی داشت 
نگران بودم که آیــا می توانم این کار را انجام دهم 
یا خیر اما با توکل به خدا این کار را شــروع کردم؛ 
البته از یکی دو نفر از همکارانم در درس فارســی 
کمک گرفتم و زمانی که زهرا پایه سوم بود، هرروز 
یک ســاعت و نیم به منزلشــان می رفتم و برایش 
تدریــس می کردم. این معلم فــداکار تصریح کرد: 
زهــرا هم اکنون در پایه پنجــم تحصیل می کند و 
عالوه بر این که به صورت مجازی در کالس حضور 
دارد، روزی یک ســاعت به منزلشــان می روم و به 
او تدریس می کنم؛ بااینکه زهرا دانش آموز بســیار 
فعالی اســت و تا دقایق آخر در کالس حضور دارد، 
ولی برای زهرا نشســتن طوالنی روی ویلچر منجر 
به خســتگی زیاد می شــود و در بعضی از درس ها 
به خصوص ریاضی نیاز اســت که من باز در منزل 
او حضــور پیدا کنم. قاســمی در مــورد اینکه باید 
آموزش وپرورش به این دانش آموزان توجه ویژه ای 
داشته باشــد تأکید کرد: چنین بچه هایی مانند زهرا 
عالوه بر اینکه دچار معلولیت جســمی هســتند به 
دلیل اینکه از دستگاه تنفسی استفاده می کنند و باید 
ساکشن شوند، حضورشان در مدرسه سخت است. 
خودم هم گاهی در مدرسه کارهای ساکشن را برای 
تنفس زهرا انجــام می دادم اما اگر آموزش وپرورش 
نگاه ویژه ای به این دانش آموزان داشته باشد و برای 
این دانش آموزان امکانات آموزشی چه در مدرسه چه 
در خانه فراهم کند اقدام بسیار خوبی خواهد بود. او 
اضافه کــرد: کودکانی مثل زهرا فقط معلولیت های 
جســمی دارند، ولی ازلحاظ ذهنی و هوشی برابری 
کامل با دیگر دانش آموزان دارند و حتی در مواقعی 
از دانش آموزان عادی باهوش تر هستند که زهرا نیز 
دختر باهوش و بسیار منظمی است. معلم پایه پنجم 
دبســتان عالمه طباطبایی روستای طاد خاطرنشان 
کرد: عاشق معلمی هستم، به دلیل عشق به معلمی 
این آموزش ها برایم جز زیبایی چیز دیگری نیست 
و مــن کار خاصی برای زهرا انجام ندادم و تا زمانی 
که بتوانم در کنار زهرا هستم. از پیشرفت تحصیلی 
زهرا بســیار لذت می برم، هنگامی کــه زهرا قرآن 
می خواند برایم خیلی قشــنگ و لذت بخش اســت 
چراکه می بینم او توانایی خوانــدن قرآن را به این 

خوبی پیداکرده است.

وجود کلیســاها و عبادتگاه های بیشــمار در نصف جهان، 
پایتخت فرهنگ و تمدن ایرانیان گواه قرن ها همزیستی ادیان 
است، پیشینه فاخری که هنوز هویت و اصالت از آن می جوشد.

به گزارش ایرنا، بر اساس اسناد تاریخی، در زمان شاه عباس 
صفوی، به دستور وی گروهی از ارمنیان به اصفهان و به خصوص 
محله جلفا نقل مکان کردند تا از تعقیب عثمانیان در امان بمانند؛ 
پس از ســکونت در اصفهان، ارمنی ها تصمیم به ایجاد مراکز 
مذهبی و اجتماعی متعددی گرفتند که کلیساها جزو مهمترین 
آن ها به حساب می آیند. بر اساس آمار یک درصد از جمعیت مردم 
اصفهان اقلیت مذهبی هستند. آمارها نشان می دهد که ارامنه 
اصفهان بیشترین جمعیت اقلیت های دینی را به خود اختصاص 
داده اند. فقط در شهر اصفهان ۱۳ کلیسا برای ارامنه، ۲۱ کنیسه 

برای کلیمیان و بیش از ۶ آتشکده برای زرتشتیان وجود دارد.
Á مجموعه کلیساهای مریم و هاکوپ

مجموعه کلیســای مریم و هاکوپ مقدس دو کلیســای 
تاریخی اصفهان هستند که ســاخت آن ها به دوره ی صفوی 
بازمی گردد. کلیسای هاکوپ که به نام کلیسای یعقوب مقدس 
نیز شهرت دارد، قدیمی ترین کلیسای شهر اصفهان و در سال 
۱۶۰۷ میالدی اســت. کلیسای مریم مقدس دومین کلیسای 
قدیمی شــهر اصفهان محســوب می گردد و در سال ۱۶۱۳ 
میالدی توسط تاجری به نام آِودیک باباکیان بنا گردیده است. 
کلیسای هاکوپ در داخل حیاط کلیسای مریم مقدس و در ضلع 
شــمالی آن قرار دارد و مجموعه ای را تشکیل می دهند که در 
تاریخ ۱۷ اســفند ۱۳۸۱ با شماره ی ۷۶۴۷ به عنوان یکی از آثار 

ملی ایران به ثبت رسیده است.
Á کلیسای استپانُس مقدس

کلیسای استپانس مقدس در سال ۱۶۱۴ میالدی ساخته شده 
و با ابعاد ۱۷ در ۳۴ متر عنوان بزرگترین کلیسای اصفهان را به 
خود اختصاص داده است، در قسمت شرقی بنا محراب کلیسا با 
دو اتاقک چهارگوش در دو سمت آن و یک گنبد قوسی شکل 

کوچک قرار دارد.
Á کلیسای کاتولیک ها 

کلیســای کاتولیک ها که بانام روزاریای مقدس شــناخته 
می شود بنایی ساخته شده در ۱۷۰۵ همزمان با سلطنت صفوی ها 
در ایران است. بنای اولیه کلیسایی به نام مریم مقدس در سال 
۱۶۸۱ میالدی به دســت اســقف ارمنیان کاتولیک، قوگاس 
آبارانی، ساخته شده بود اما با بنا شدن کلیسای اصلی، نامش به 
دومینیگوس مقدس یا روزاریای مقدس تغییر یافت. این کلیسا تا 
زمان ساخت کلیسای گریگور مقدس در تهران به عنوان کلیسای 

جامع ارمنیان کاتولیک ایران به شمار می رفت.
Á کلیسای وانک

کلیسای وانک از کلیساهای تاریخی ارامنه اصفهان است که 
زمان ســاخت آن به زمان شاه عباس دوم بازمی گردد، وانک در 

زبان ارمنی به معنای صومعه به کار می رود.
Á کلیسای بیت لحم 

کلیسای بیت لحم یکی از کلیساهای بزرگ اصفهان به شمار 
می رود که در شمال کلیسای هاکوپ و کلیسای مریم مقدس 
قرار دارد و بانام کلیسای بدِخهم یا بتِقِحم یا بتلهم مقدس شناخته 

می شود.
مقــدس مگردیــچ  هوانــس   کلیســای 

کلیسا متعلق به سال ۱۶۲۱ میالدی است که در جهت شرقی - 
غربی ساخته شده است. مصالح به کاررفته در ساختمان بنا خشت 
و آجر است و دیوارهای داخلی با گچ پوشانده شده اند. در قسمت 
شــرقی، محراب کلیسا با اتاقک هایی در دو سوی آن مشاهده 
می شود. قسمت زیر گنبد و محراب کلیسا مزین نقاشی هایی 
با موضوعاتی از کتاب مقدس هستند اما دیوارهای خارجی به 

شکلی ساده با کاهگل پوشانده شده اند.
Á کلیسای نیكوغایوس مقدس

 بنایی مربوط به دوره صفوی اســت که در ســال ۱۶۳۰ 
میالدی ساخته شده است، خشت و آجر مصالح به کاررفته در آن 
را تشکیل می دهند و دیوارهای داخلی بنا پوشیده شده از گچ و 

دارای خطوط هندسی در برخی قسمت ها است.
Á کلیسای میناس مقدس 

 در سال ۱۶۵۵ تا ۱۶۵۹ میالدی توسط ارمنی هایی که به 
دستور شاه عباس دوم از محله شمس آباد )اصفهان( به این محله 
آورده شدند بنا گردید. در ابتدا به یاد کلیسایی که در محله قبلی 
آن ها بود، نام این کلیســا را نیز مریم مقدس نهادند اما این نام 
بعدها به میناس مقدس تغییر یافت. در ســاخت کلیسا از آجر 
و خشــت استفاده شــده و بر روی دیوارهای خارجی آن قاب 
بندیهایی زیبا با نمای آجری نمایان است. دیوارهای داخلی تنها 
با گچ پوشانده شده اند در قسمت هایی همچون گنبد و محراب 

نقاشی هایی دیده می شود.
Á کلیسای نرسس مقدس 

کلیسای نرسس مقدس که با عنوان کلیسای سورپ نرسس 
نیز شــهرت دارد در دوره ی صفوی و سده  ۱۷ میالدی توسط 
آوتیک دیالنیان ساخته شده است. بر اساس کتیبه های موجود در 
کلیسا تاریخ دقیق ساخت بنا به سال ۱۶۶۱ تا ۱۶۶۶ بازمی گردد. 
این کلیسا در طی قرن ها مرمت و بازسازی گردیده و به شکل 
امروزی خود درآمده است. نام این کلیسا در ابتدا به نام سازنده 
آن گذاشته شد اما با اهدای اشیای منسوب به نرسس مقدس 

نام کلیسا تغییر یافت.
Á )کلیسای گریگور )لوساووریچ مقدس 

کلیسای گریگور که بانام لوساووریچ مقدس نیز شهرت دارد 
بنایی مربوط به دوره صفوی و ساخته شــده از خشت و آجر در 
ســال ۱۶۳۳ میالدی است. بنای کلیسا مستطیلی به ابعاد ۱۷ 
در ۵.۷ متر را شــامل می شود که دیوارهای داخلی آن ها مزین 
به نقاشی هایی است. این نقاشی ها درگذشته تمامی سطح دیوار 
را می پوشاندند اما امروزه از بین رفته و تنها بخش هایی از آن ها 

باقی مانده است.

 کلیسای گئورگ مقدس
از کلیســاهای تاریخی اصفهان اســت که به علت وجود 
سنگ های مقدس در آن از اهمیت خاصی برخوردار است. این 
ســنگ ها به فرمان شاه عباس صفوی به این مکان انتقال پیدا 
کردند. بر اساس سنگ نوشته های نصب شده در جلوی محراب 
کلیسا، ساخت آن به دست بازرگان معروف جلفا، خواجه نظر و 

در سال ۱۶۱۱ میالدی صورت گرفته است.
Á کلیسای سرکیس مقدس 

 بنایی مربوط به دوران صفوی و سال ۱۶۵۹ میالدی است. 
این کلیســا در ابتدا آِمناپرکیچ مقدس نام داشت اما با ویرانی 
کلیسای سرکیس مقدس در ۱۸۵۰ میالدی و انتقال وسایل آن 
به این کلیسا نامش عوض شد. مصالح به کاررفته در ساخت بنا 
خشت و آجر است و دیوارهای خارجی دارای قاب بندیهایی با 
نمای آجری می باشند. دیوارهای داخلی دارای نقاشی های زیبایی 
بودند اما با گذر زمان و درنتیجه ی آسیب هایی که به کلیسا وارد 

آمد از بین رفتند.
Á کلیسای کاتارینه 

کلیسای کاتارینه در سال ۱۶۲۳ میالدی همزمان با سلطنت 
صفویان به عنوان یک صومعه برای خواهران راهبه ساخته شد 
و بانام دیر کاترین مقدس شهرت یافت. این بنا توسط خواجه 
یغیازار الزاریان از بازرگانان ثروتمند جلفا ساخته شــده و شامل 
کتابخانه، کالس های درس، حجره هایی برای سکونت راهبه 

ها، سالن نهارخوری و آشپزخانه بوده است.
Á کلیسای یوحنا 

یوحنا نام کلیسایی در محله جلفای اصفهان است که مربوط 
به دوره صفوی است و تاریخ ساخت آن به سال ۱۶۲۱ میالدی 
بازمی گردد. دیوارهای داخلی این بنا با گچ پوشــانده شده اند و 
در قسمت محراب نقاشی هایی دیده می شود. این اثر در تاریخ 
۱۰ خرداد ۱۳۸۲ با شــماره ی ۹۰۷۷ در فهرست آثار ملی ایران 

قرارگرفته است.
Á کلیسای سنت نشان غرغن

از آثــار تاریخی کهــن در فریدن، غرب اســتان اصفهان 
اســت کــه در ۲۲ آبــان ۱۳۸۶ بــا شــماره ثبت ۱۹۸۶۲ 
به عنوان یکــی از آثار ملی ایران به ثبت رســیده اســت. بر 
اســاس کتیبه های چوبی به جای مانده، این بنا در سال ۱۹۰۳ 
میالدی مصادف با اواخر حکومت قاجار در روســتای غرغن 

ساخته شده است.
Á آتشكده مهر اردشیر اردستان

از این آتشــکده اطالعات چندانی در دســت نداریم. تنها 
می دانیــم حمزه اصفهانی در قرن پنجم هجری در کتاب خود 
»تاریخ سنی ملوک االرض و انبیا« در ذکر پادشاهی کی اردشیر 
می نویسد که او در یک روز سه آتشگاه بر پا کرد و یکی از این 
آتشگاه ها آتشکده مهر اردشیر در اردستان است. آتشکده های 

دیگر در ماربین اصفهان و رستاق خوار قرار دارند.
Á آتشكده نیاسر کاشان 

این آتشکده مسلط بر دشت و روستای نیاسر کاشان است 
و سالم ترین آتشکده بازمانده از ایران باستان است که دیوارهای 
خسته آن با پهنای چهارده متر گنبد آن را بر روی چهار وجه خود 
نگه داشته اند. بنا از سنگ ساخته شده است و سنگ ها با مالت 
گچ بر روی هم سوار شده اند و درگذشته طرح هایی از گچ آن را 
تزیین کرده بود. گنبد اصلی بنا به شکل تخم مرغی بوده است 
که پس از تخریب آن را دوباره بازسازی کرده اند. در وسط کف بنا 
گودالی است که آتش را در آن قرار می داده اند. بنای این آتشکده 

را به اردشیر بابکان نسبت می دهند.
Á آتشكده خرم دشت کاشان 

یک آتشــکده ساسانی در روســتای خرم دشت در جنوب 
کاشان قرار دارد. این بنا از سنگ و گچ ساخته شده است و به دوره 
ساسانی تعلق دارد. دورتادور آتشکده را یک دهلیز فراگرفته است.

Á آتشكده ویگل 
آتشــکده ویگل، آتشکده مربوط به دوره ساسانی است که 
به تازگی در منطقه آران و بیدگل کشف شده است. این آتشکده 
درون محوطه تاریخی وســیعی قرار دارد کــه از دوره قبل از 
اسالم تا دوره های مختلف اسالمی آباد بود. پالن این ساختمان 
آتشگاهی چلیپایی شکل و مانند چهارطاقی های دوره ساسانی 

دارای چهار دهانه ورودی است.
Á آتشكده درب مهر گوهر و مهربان

آتشکده ای به نام درب مهر و گوهر در محله سیچان حوالی 
انجمن فرهنگی زرتشتیان قرار دارد. درب مهر اصفهان در سال 

۱۳۵۷ توسط دهشمندان نامدار زرتشتی بنیان گذاشته شد.
Á آتشكده اصفهان 

در غرب اصفهان کوهی به نام آتشــگاه قرار دارد و بر فراز 
آن آتشگاهی از دوران ساسانیان به جای مانده است که بعدها در 
دوران اسالمی نیز آثار دیگری به آن افزوده شده است. این بنا از 

خشت های بزرگ با مالت خاک رس ساخته شده است و پالن 
آن دایره است. این کوه که اکنون آتشگاه خوانند ازجمله بیوت 
عبادات بود. عالوه بر آتشگاه در شمال و شمال شرقی کوه آثار 
اتاق هایی مشهود است. این آتشگاه از بیرون به شکل دایره است 
و از داخل به صورت هشت ضلعی دیده می شود. آتشگاه اصفهان 
یکی از سه اثر قدیمی به جامانده از دوران باستان و ازنظر بزرگی 
سومین اثر موجود در شهر اصفهان است و یکی از هفت آتشکده 

بزرگ ایران در زمان قباد ساسانی است.
Á آتشكده نجف آباد 

آتشــکده نجف آباد در شهر نجف آباد اصفهان قرار دارد و از 
معدود آتشگاه های ساسانی است که از خشت و مالت کاه گل 
ساخته شده است. به همین علت نیز در حال تخریب است. این 
بنا با خشت های قطور در قله کوه آتشگاه به ارتفاع تقریبی بیش 

از هزار و ۶۰۰ متر از سطح دریا قرار دارد.
بررسی هایی که در تاریخچه ســکونت کلیمیان در ایران 
انجام شده است حاکی از آن است که اولین گروه های کلیمیانی 
که در ایران و بخصوص در تهران زندگی می کردند، همواره به 
دنبال مکان هایی برای عبادت به درگاه پروردگار خود بوده اند و 
به طورکلی می توان گفت که از اواخر سلســله قاجاریه در ایران 
بناهای اولیه کنیســه ها در تهران شــکل گرفت. کنیسه های 
یهودیان اصفهان عبارت اند از کنیسه ُمال یعقوب، کنیسه مال 
نیسان، کنیسه مال ربیع، کنیسه بزرگ، کنیسه کوچک، کنیسه 
گلبهار، کنیسه جماعتی، کنیسه کتر داوود، کنیسه مدرسه، کنیسه 
شه گلی، کنیسه مال الیاهو، کنیسه شموئیل، کنیسه شکری، 
کنیسه خورشیدی، کنیسه موشــه، کنیسه یوسوف شموئیل 
شمعون، کنیسه سنگ بست که تاکنون هفت کنیسه در اصفهان 
در فهرســت آثار ملی به ثبت رسیده اســت. یهودیان پس از 
اســتقرار در اصفهان امکان یافتند تا برای خود معابدی بسازند 
که به کنیسه شهرت دارد، این کنیسه ها در دوران  مختلف آباد 
بــوده و در زمان حاضر نیز نمونه های تاریخی آن از دوره قاجار 

برجای مانده است.
Á کنیسه عمو شعیا 

کنیسه عمو شــعیا قدیمی ترین کنیسه شهر اصفهان و در 
محله جویباره یا جوباره قرارگرفته است.

Á کنیسه بزرگ 
کتیبه یا سنگ نوشته ای حاکی از تاریخ ساخت وجود ندارد 
اما طبق گفته یعقوب نهاران، بنا قدمتی نزدیک به صدسال دارد. 
کنیســه های بزرگ و جماعتی یک ورودی و داالن مشترک 
دارند که پس از عبور از این داالن دسترســی به این دو کنیسه 
امکان پذیر است. کنیســه بزرگ ابتدا حالت زیرزمین داشته و 

پس ازآن با کمک مردم به صورت امروزی آن ساخته شد.
Á کنیسه کتر داوود 

در زمان حاضر تورات هایی قدیمی با قدمتی حدود ۵۰۰ سال 
نوشته شده بر روی پوست حیوان حالل گوشت در کنیسه کتر 
داوود قرار دارد که بنا بر آئین و رســوم یهودیان در ایام ســال 
قســمتی از آن خوانده می شود تا در هرســال یک بار تورات را 

خوانده باشند.
Á کنیسه موشه حیا 

 مربوط به دوره صفوی- دوره قاجار است. این اثر در تاریخ 
۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۶ با شماره ثبت ۱۹۰۷۱ به عنوان یکی از آثار 

ملی ایران به ثبت رسیده است.
Á کنیسه مالیعقوب 

در کنار مقبره کمال الدین اسماعیل شاعر اصفهانی و در خیابان 
کمال محله جویباره و با قدمتی یک صدساله واقع شده است. 
قبر منسوب به کمال الدین اسماعیل، شاعر شهیر قصیده سرای 
اصفهانی متوفی به ۶۳۵ هجری قمری در مجاورت این کنیسه 
قــرار دارد. در زیرزمین مقبره تعدادی از بزرگان جامعه یهودی 
اصفهان ازجمله مالیعقوب، بانی آن به خاک سپرده شده اند؛ پس 
از عبور از درب ورودی وارد یک داالن می شویم در انتهای آن 
با یک تغییر جهت ۹۰ درجه به یک هشتی کوچک می رسیم 
توسط یکی از اضالع هشــتی وارد عبادتگاه و از دیگری وارد 

یک حیاط کوچک.
Á کنیسه مالنیسان 

تاریخچه این بنا در سال ۵۶۷۵ عبری به اتمام رسیده )۸۷ 
سال پیش( و ساخت جایگاه پیش نماز در سال ۵۶۸۰ عبری؛ این 
کنیسه برخالف ظاهر خارجی بسیار ساده آن یکی از زیباترین 
کنیسه های اصفهان است. سطح این کنیسه از کف کوچه حدود 

یک متر پایین تر است.
Á  کنیسه های حاج الیاهو و یوسف شموئیل

مربوط به دوره قاجار اســت. کنیســه اولــی در تاریخ ۲۰ 
اردیبهشــت ۱۳۸۶ با شماره ثبت ۱۹۰۴۰ و دومی در تاریخ ۲۰ 
اردیبهشــت ۱۳۸۶ با شماره ثبت ۱۹۰۶۵ به عنوان  یکی از آثار 

ملی ایران به ثبت رسیده است.

معلمی که ۴ سال است هرروز به خانه پیش بینی دانشمندان از آینده کرونا
دانش آموز معلولش می رود

خانه دوست کجاست
وجود معابد بی شمار در اصفهان، گواه قرن ها همزیستی ادیان

کارشناس مرکز آموزش نجوم ادیب اصفهان گفت: هدف 
اصلی هفته جهانی آسمان تاریک، افزایش آگاهی عمومی در 
مورد ارزش آسمان تاریک است تا با استفاده صحیح از نورهای 
مصنوعی، عالوه بر بهره مندی از این نعمت، جلوی صدمات 

آلودگی نوری نیز گرفته شود.
مرتضــی بارونی در گفت وگو بــا ایمنا اظهار کرد: هفته 
جهانی آســمان در ایران کمتر شناخته شــده اســت، اما در 
کشــورهای مختلف دنیا عالقه مندان نجوم به این پویش 
می پیوندند؛ هدف این رویداد کاهش آلودگی نوری و کاهش 
استفاده نامناسب از نورهای مصنوعی در تاریکی شب است. او 
افزود: استفاده نامناسب از نورهای مصنوعی عالوه بر اینکه به 
محیط زیست، حیات انسان ها و جانوران آسیب می رساند، افراد 
را از دیدن زیبایی های آسمان محروم می کند، اما با استفاده 

مطلوب از انرژی و کاربرد صحیح نورهای مصنوعی می توان 
عالوه بر بهره مندی از این نعمت، جلوی صدمات و معایب 
آلودگــی نوری را گرفت تا بــرای رصد پدیده های نجومی، 

آسمان تاریک تری داشته باشیم. 
کارشــناس مرکز آموزش نجوم ادیب اصفهان تصریح 
کرد: پیــش روی آلودگی نوری، مناطق تاریک و مناســب 
رصــد را کوچک و کوچک تر می کند همچنین تأثیر زیادی 
بر فعالیت های حرفه ای رصدگران داشته و مناطق مختلفی 
از دنیا و به خصوص ایران را تحت تأثیر قرار داده اســت. او 
اضافه کــرد: رصدگاه های زیادی به دلیــل آلودگی نوری 
از بین رفته یــا در معرض تهدیــد قرارگرفته اند و این نوع 
 آلودگی بر فعالیت هــای اصلی و حرفه ای رصدی، اثر منفی

 زیادی داشته است.

هفته جهانی آسمان تاریک آغاز شد


