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با فعالیت های شبانه روزی در فوالد مبارکه انجام می شود؛ 

تالش تا پای جان برای رفع موانع تولید
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کارشناس مدیریت مصرف آب آبفای اصفهان 
گفت: بهینه سازی مصرف آب در ادارات نیاز به 
و  کارکنان  سوی  از  همگانی  جدی  عزم 

مسئوالن آن اداره دارد.
آب می تواند به معنای  به گزارش جام جم، وفور یا کمیابی 
جنگ  بروز  عامل  حتی  و  مرگ  یا  زندگی   ، فقر یا  سعادت 
در  زیادی  کننده  نگران  مسائل  کشورها  اغلب  باشد. 
آب خود دارند. محدود نقاط تأمین  کمیت منابع  ارتباط با 
تهی  خشکسالی ها،  با  و  است  افزایش  حال  در  تازه  آب 

شدن آبهای زیر زمینی و . . .  

مــدیــرعــامــل ســـازمـــان پـــارک هـــا و فــضــای سبز 
درختان  پاشی  سم  گفت:  اصفهان  شهرداری 
شهر اصفهان به صورت زمینی و با دستگاه های 

متصل به تراکتور در فصل بهار انجام می شود.
اصفهان،  شــهــرداری  رســانــه ای  ارتباطات  اداره  گــزارش  به 
پاشی  سم  بر  مبنی  مجازی  فضای  در  شایعه ای  روزهــا  این 
به  دســت  هلیکوپتر  با  شــهــرداری  ســوی  از  شهر  درختان 
مرتبط  مسئوالن  که  است  حالی  در  این  و  می شود  دست 

در این حوزه در شهرداری و ...

مدیرعامل سازمان پارک ها و 
فضای سبز شهرداری اصفهان:

دادستان کاشان خبر داد:

نصب نسل جدید سیستم آب اندازی کمپرسورC2-602 شرکت پاالیش نفت اصفهان 
نــگــهــداری و تعمیرات  رئــیــس  نـــصـــرآزادانـــی  مــهــدی 
ماشین االت دوار شرکت پاالیش نفت اصفهان خبر 

داد.
رئیس نگهداری و تعمیرات  ماشین االت دوار شرکت 
رابطه  در  توضیحاتی  لطفا  اصفهان  نفت  پــاالیــش 
 602-C2کمپرسور انــدازی  آب  سیستم  تغییر  باپروژه 
آیزوماکس  گازگردشی C-602واحــدهــای  نمائید:  ارائه 
واحــدهــای  حــیــاتــی  و  بسیارمهم  ازتــجــهــیــزات  یــکــی 
در  و  هستند  یدک  کمپرسور  فاقد  و   بــوده  پاالیشی 
آید  وجــود  به  آنها  بــرای  مشکلی  هرگونه  که  صورتی 
ج شدن تمام واحد می گردد  منجر به از سرویس خار
دنبال  به  را  سنگینی  خسارت های  مالی  نظر  از  که 
به  توجه  با  گذشته  سالهای  تجربیات  طبق  که  دارد 
بیشترین  کمپرسورها  ایــن  داخــل  فشار  بــودن  بــاال 
بوده  آنها  بندی  آب  سیستم  نشتی  آنها  مشکالت 
که  زیــادی  و  عدیده  مشکالت  به  توجه  با  که  اســت 
بروز  دلیل  به  و  داشته  وجــود  گذشته  سالهای  طی 
مشکالت سیل بارها پس از تعمیرات اساسی یا در 
حین کار به دلیل Failکردن سیل ها واحد به صورت 
اضطراری و در هرمرحله چندین روز بسته شده  بود 
ــرای شرکت بــه دنــبــال داشــت  کــه خــســارات زیـــادی ب
شده  جدیدگرفته  سیل های  جایگزینی  به  تصمیم 

است.
بــاره  در  مــخــتــصــری  تــوضــیــح  دارد  امــکــان  ــر  اگـ  

سیل های  قدیمی این کمپرسورها ارائه نمایید؟
در  بخصوص  مــایــعــات  بــه  نسبت  گــازهــا  بــنــدی  آب 
باتوجه  و  اســـت  ــر  ت بسیارمشکل  بـــاال  فــشــارهــای 
 -C گــردشــی گــاز  کمپرسورهای  فــشــار  بــاالبــودن  بــه 
602واحدهای آیزوماکس که حدود۲۰۰Bar فشار دارند 
هیدروژن  کــه   شونده  گازکمپرس  بــودن  وخطرناک 
گاز  بندی  آب  بــرای  قدیمی  درسیستم های  اســت. 
باال  بافشار  روغــن  از  بیرون  بطرف  کمپرسور  داخــل 
اســتــفــاده مــی شــدکــه بــا ایجاد 
ــواره  یــک دیـ
فــشــاری 

ــاز داخـــل  ــ ــدن گ ــ ــیـــرون آمـ ــاال  از بـ ــ ــار بـ ــش ــاف ــن ب ــ روغـ
کمپرسورممانعت وکار آب بندی انجام می شد بطوری 
که فشار روغن باید بسیار دقیق وکنترل شده باشد 
طوری که همواره مقدار کمی از فشارگاز باالترباشد زیرا 
در صورتی که فشار روغن بیشتر از حد کنترل شده 
بــاالیــی داخــل  روغـــن  شــود باعث وارد شــدن حجم 
از  روغــن  رفتن  هــدر  بر  عــالوه  می شودکه   کمپرسور 
تراپ ها باعث ایحادمشکالت برای خود کمپرسور و 
فرایند می شود ودرصورتی که فشار روغن ازحدکنترل 
گاز  شــدن  وجایگزین  ورود  باعث  کمترباشد  شــده 
بجای روغــن  روی سیل رینگ های آب بندی و عدم 
روانکاری وسوخته شدن سیل رینگ های آب بندی 
رینگ ها  سیل  بین  لقی  افــزایــش  منجربه  که  شــده 
داخل  گاز  زدن  بیرون  و  روغــن  فشار  افت  شافت  و 
واحد  و  کمپرسور  باید  الزاما  که  شــود  کمپرسورمی 

ج شود. عملیات از سرویس خار
سیل های  بندی  آب  سیستم های  مشکالت   
ــروژه  پ ــن  ای ــرای  اجـ بــه  تصمیم  کــه  بـــوده  چــه  قدیمی 

گرفته شده؟
می کنند  کار  روغنی  سیل های  با  که  کمپرسورهایی 
به  نیاز  روغـــن  وفــلــوی   فشار  تنظیم  و  تامین  بـــرای 
ــم از مــخــزن روغــن  تــجــهــیــزات عــریــض و طــویــلــی اعـ
تراپ  تانک  تــاپ  فشارپایین  و  بــاال  فشار  پمپ های 
سیستم های  ــادی  زی مجموعه  همچنین  فیلتر….و 
کنترلی پیچیده ابزار دقیقی برای تنظیم قشار و فلوی 
کنترل ولوهای تنظیم روغن  از  اعم  با فرگاز  و  روغن 
روغن  سطح  گیری  انـــدازه  ترانسمیترهای  بافرگاز  و 
داخل تاپ تانک که هر کدام باید دارای سیستم های 
صورت  در  می شودکه  و…..استفاده  باشند  حفاظتی 
و  تجهیزات  ایــن  عملکرد  در  انحرافی  کوچک ترین 
اختالل فشار روغن باعث بیرون زدن سیل کمپرسور 

می شود.
با  رابطه  در  مختصری  توضیح  دارد  امکان  اگــر   

نسل جدید سیستم های آب بندی ارائه نمایید.
یا اصالحا  به سیل های خشک  که  سیل های جدید 
Dry Gas Sealشــنــاخــتــه  بــه 

دارنــد  سیل ها  مکانیکال  مثل  می شودساختمانی 
رینگ  دوارRotating Ringویــک  رینگ  یک  شامل  و 
ثابتStationary Ring هستند که روی سطوح رینگ 
میکرون( باال)درحد  بسیار  دقت  با  شیارهایی  دوار 
تعبیه شده که در اثر دوران محور گاز تمیزی که روی 
وباعث  شــده  شیارها  ایــن  وارد  مــی شــود  تــزریــق  آن 
 ) افزایش فشاربین سطوح )ایجاد دیواره فشاری گاز
بین  میکرونی  چند  فاصله  ایجاد  به  منجر  نهایتا  و 
بندی  آب  باعث  اوال  کــه  مــی شــود  آب بــنــدی  سطوح 
ثانیا  و  سطوح  بین  از  نشتی  رســیــدن  حــداقــل  بــه  و 
و  آب بــنــدی  سطح  دو  مستقیم  تماس  از  جلوگیری 
عدم ایجاد حرارت )به واسطه عدم تماس مستقیم 
سطوح آب بندی ( شده و به واسطه این که  سطوح 
از  بــســیــارنــازکــی  فیلم  روی  ودوار  ثــابــت  بــنــدی  آب 
گونه  هیچ  روغنی   سیل های  برخالف  چرخند  گازمی 
اصطکاک لغزشی بین قطعات وجود ندارد و طبیعتا 
تلفات مکانیکی تقریبا به صفر می رسد و نیازی هم به 

سیستم حنک کننده نخواهند داشت .
سیل های  به  نسبت  خشک  سیل های  یت  مز  

روغنی چیست؟
: مزایای سیل های جدید عبارتند از

۱- عدم ایجادفرسایش به دلیل عدم تماس مستقیم 
سطوح آب بندی که منجر به افزایش طول عمر سیل 

خواهدشد.
۲-هزینه های نگهداری سیل های خشک نسبت به 
سیل های روغنی به مراتب کمتر و نزدیک صفر است.
به  نسبت  خــشــک  ســیــل هــای  از  ــرداری  ــ بـ بــهــره   -۳

سیل های روغنی بسیار راحت تر است.
سیل های  به  جدیدنسبت  سیل های  تعمیرات   -۴
روغنی بسیار راحت تر است ودر زمان تعویض نیازی 
کــار طاقت  کــه  رتـــور  و تعمیر  کمپرسور  بــه دمــونــتــاژ 
فرسائی بود ندارندوبرخالف سیل های روغنی که در 
آسیب  زمــان Failســیــل هــای هر دو طــرف کمپرسور 

می دید.
۵- برخالف سیل های روغنی درصورتی که برای یکی 
سیل  مشکل  ایــن  آیــد  بــوجــود  سیل هامشکلی  از 

طرف دیگر را تحت تاثیر قرار نمی دهد و 

کمپرسور  طرف  دو  سیل های  دیدن  آسیب  احتمال 
خیلی کمتر است..

Reli-۶- نسبت به سیل های روغنی قابلیت اعتماد
ability و ایمنی باالتری دارند.

به  جدیدنسبت  سیل های  نشتی  و  گــاز  اتــالف   -۷
سیل های روغنی به مراتب کمتر است.

۸- نیاز سیل های جدید به بافر گاز )حدود ۹۰ درصد( 
نسبت به سیل های روغنی کمتر است.

۹-با توجه به این که برخالف سیل های روغنی که نیاز 
به سیستم های عریض و طویل تامین روغن فشار 
سیل های  تمیز  گاز  تامین  پانل  مجموعه  دارنــد  باال 
جدید بسیار کوچک تر است و نیازی به سیستم های 

کنترلی زیادی ندارند.
پروژه  این  اجرای  از  حاصل  اقتصادی  صرفه های   

پروژه چقدر است؟
لیترروغن  ــدود۲۰۰  حـ روزانـــه  رفتن  هــدر  از  ۱-جلوگیری 
روانکار )خروجی تراپ ها(که با در نظر گرفتن هزینه های 
ــبــار به  بــاالســری اعـــم از نــقــل و انــتــقــاالت روغـــن از ان
بیرون  تــراپ هــابــه  از  شــده  تخلیه  ــن  روغ واحدانتقال 
واحد شارژ روغن داخل مخزن  و…….عدد قابل توجهی 
خواهدشد. البته در ماه های مانده به تعمیرات اساسی 

گاها نشت روغن به ۱۰۰۰لیتر در روز هم می رسید.
2- حذف کامل سیستم سیل اویل که منجربه:

ــار دســتــگــاه  ــه ج شــــدن  چ الــــف- از ســـرویـــس خــــار
دستگاه  دو   LP&HP Seal Oil روغــن  تامین  پمپ 
با  ترتیب  بخاربه  توربین  دستگاه  دو  و  الکتروموتور 
ج  از سرویس خار ــه  ۷٫۵KWو۵۵KWکـ توان مصرفی 
شـــدن تــوربــیــن هــای ایـــن پــمــپ هــا عـــالوه برکاهش 
 ۴Barبخار تولید  کاهش  ۲۰Barباعث  …بخار  مصرف 
پاالیشگاه می شود که در اکثر مواقع  بخار۴Bar بطرف 
جوئی  صرفه  می رفت  هــدر  به  عمال  Ventو  اتمسفر 

بسیار باالیی دارد..
ب-حذف کولر های روغن سیستم سیل اویل که به 
ــیــــل  ــ دل

ــا هـــــردو عــــدد کــولــر  ــب بــــاالبــــودن دمـــــای روغـــــن غــال
درسرویس قرار داشتند)آب مصرفی کولرهای اصلی 
به دلیل خنک  که  ۳۳GPMمــجــمــوعــا۶۶GPM(بــوده 
کنندگی پایین عالوه بر بزرگتر کردن سایز کولرها)که 
داشت(کولر  دنبال  به  هم  باالتری  آب  مصرف  طبعا 
با  سال  اکثرفصول  در  حتی  و  شده  نصب  هم  سوم 
برقراری دوش آب روی پوسته کولرهااقدام به خنک 

کردن روغن می شد.
توربین  دستگاه  دو  شدن  ج  خــار سرویس  از  با  پ- 
نیاز  مــورد  آب  اویــل  سیل  پمپ های  به  مربوط  بخار 
کولرهای  وهمچنین  برینگ ها  هوزینگ  کولرهای  
ــن آنها هــم قطع مــی شــود لــذا اجـــرای ایــن پــروژه  روغ
شرایط  ایــن  در  آب  زیــادی  مقدار  جوئی  صرفه  باعث 

خشکسالی خواهدشد.
۳- با عنایت به این که اصطکاک لغزشی بین سطوح 
نــازک  فیلم  روی  خــشــک)کــه  ســیــل هــای  بــنــدی  آب 
سیل های  به  نسبت  می چرخند(  گاز  چندمیکرونی 
رینگ ها  سیل  با  روغــن  اصطکاک  اثــر  در  که  روغنی 
ان  نتیجه  ــه  ــ ــی آورد)ک ــ م بـــوجـــود  ــادی  ــ زیـ اصــطــکــاک 
افــزایــش درجــه حــرارت روغــن سیل اویــل خروجی از 
کاهش  باعث  است  کمتر  مراتب  است(به  سیل ها 

بخارمصرفی توربین خواهدشد.
بصورت  کــه  جــدیــد  ســیــل هــای  تعویض  ۴-قابلیت 
مکانیکال  می شوند)مثل  ونصب  طــراحــی  کارتریج 
روغنی  سیل های  از  تــر  راحـــت  مــراتــب  بــه  سیل ها( 
اســـت) کــه ده هـــا قطعه بــصــورت تــک تــک روی رتــور 
مخصوص  آالت  ــزار  اب با  باکس  استافینگ  داخــل  و 
ودقت باال وصرف وقت زیاد نصب می شوند است( 
و نیاز کمتری به نفرات خبره و متخصص  سیل های 
از  کمتر  به مراتب  آنها   زمــان تعویض  و  قدیمی دارد 
سیل های قدیمی است که برای تعویض سیل باید 
کل کمپرسور دمونتاژ شود که همین مزیت منجربه 

کاهش زمان تعمیرو توقف واحد می گردد .
ــروژه امــکــان حــذف بیش از صد  ــ ــرای ایــن پ ــا اجــ ۵-بـ
 HP&LP قطعه یدکی مربوط به پمپ ها و توربین های
اعــم  قــدیــمــی  آب بــنــدی  سیستم  قــطــعــات   Seal Oil
داخلی  قطعات  و  روغــن  رینگ هافیلتر های  ازســیــل 

فــشــارروغــن  کننده  کنترل  ــای  ــوه ول تــراپ هــاکــنــتــرل 
ــادی  ــ ــازتـــاپ تــانــک وتـــعـــداد زی ــافـــرگـ ــل وبـ ــ ســیــل اویـ
ازقطعات گران قیمت ابزاردقیق اعم از قطعات کنترل 
ولوهاسوئیچ های فشاری درجه حرارتی ترانسمیترهای 
کمپرسورهای  دمــاو……ایــن  و  سنج ها  ارتــفــاع  فشار 

حیاتی از سیستم انبار داری میسرشده است.
ج  خار رده  مزبور  پــروژه  اجــرای  فواید  از  دیگر  ۶-یکی 
دو  توربین  دودستگاه  پمپ  دستگاه  چهار  شــدن 
الکتروموتور وحجم تقریبا زیادی لوله های دستگاه 

از انواع واقسام اتصاالت  SSفشار باال وتعداد زیادی 
اعم ازمخزن روغن و متعلقات تاپ تانک  انواع  ولو 
چک ولو شیر اطمینان زانو فلنچ صافی مخزن روغن 
هیتر کولر ساید گالس تراپ و همچنین تعداد زیادی 
از  اعم  گران قیمت  باالی  ابــزار دقیق فشار  ادوات  از 
چندین دستگاه کنترل ولو فشار باال انواع ترانسمیتر 
ارتفاع سنج فشار سنج دما سنج سوئیچ های فشاری 
سیستم  به  و…مــربــوط  ترموکوپل  ترموول  وحــرارتــی 
سیل اویل که امکان استفاده از آنهادر جاهای دیگر 

پاالیشگاه وجود دارد.
از کمپرسور های مجهز به سیستم  بــرداری  بهره   -۷
انــدازی بستن و حین کارکمپرسور  راه  در حین   DGS
که فقط فشار گاز تمیز و تعداد معدودی پارامتر دیگر 
که تغییرات آنها ناشی از گاز تمیز است تحت کنترل 
قرار می گیرد نسبت به سیل های قدیمی که مستلزم 
چک وکنترل کردن پارامترهای بسیار زیادی اعم از دور 
توربین هاسطح روغن تاپ تانک کنترل تنظیم مداوم 
تراپ ها مراقبت و سرکشی به پمپ های سیل اویل 
بسیار  مسیرروغن)که  ولــو هــای  کنترل  مــداوم  چک 
حساس بوده و روغن مازاد بافشار۲۰۰ بار را به مخزن 
روغن برمی گرداند( و بافرگاز بود بسیار راحت تر است 
و باعث کاهش ریسک های ناشی از خطاهای انسانی 
 Fail و سیستمی که در سیل های روغنی بارها شاهد
کردن سیل این کمپرسورها در حین راه اندازی بوده 
آســوده خاطر شدن همکاران بهره  ایم می شود و با 
برداری نسبت به کمپرسور مزبور امکان کنترل شرایط 

عملیاتی راکتور ها و… بهتر خواهدشد.
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دادستان کاشان خبر داد:
تشــکیل پرونــده قضایــی بــرای 

تزریق واکسن های خارجی کرونا  

ــق  ــزری ــی و انـــقـــالب کـــاشـــان ت ــوم ــم دادســــتــــان ع
واکسن های خارجی کرونا در کاشان خارج از ضوابط 

شبکه بهداشت و درمان و غیر قانونی بوده است.
تشکیل  از  کــاشــان  انــقــالب  و  عمومی  دادســتــان 
پرونده قضایی و انجام تحقیقات در خصوص تزریق 
( واکسن خارجی کرونا در  غیر قانونی تعدادی )۸ دز

کاشان خبر داد.
به گزارش جام جم روح اهلل دهقانی دادستان عمومی 
و انقالب شهرستان کاشان با اعالم این خبر گفت: 
در پی انتشار خبری مبنی بر ورود مقادیری واکسن 
کرونا که به صورت قاچاق وارد کشور شده و تعداد 
( از آن به صورت غیرمجاز و خارج از  محدودی)۸ دز
ضوابط شبکه بهداشت در یکی از  بیمارستان های 
خصوصی شهرستان تزریق گردیده بود، تحقیقات 
مقدماتی آغاز و مشخص گردید این واکسن ها به 
صورت قاچاق وارد شده و منشأ اصلی آن نیز استان 
( از آن در  مرکزی بوده و تنها تعداد محدودی)۸ دز
تزریق  کــاشــان  خصوصی  بیمارستان های  از  یکی 
شده است.  وی افزود: در این خصوص هیچ گونه 
سوء استفاده ای از سهمیه اختصاصی  شهرستان 
کاشان صورت نپذیرفته و با انجام تحقیقات از افراد 
مرتبط در این خصوص و شناسایی عوامل مربوطه 

و اثبات جرم برابر قانون برخورد خواهد شد.
ــراد ســودجــو کــه با   دهقانی در پــایــان خطاب بــه افـ
مخاطره  به  را  شهروندان  سالمت  خــود  اقــدامــات 
می اندازند هشدار داد: دستگاه قضایی با جدیت و 

قاطعیت با این گونه جرایم برخورد می نماید.

ــای دوبـــاره  ــی ــس«، اح ــف » نـــذر ن
زندگی

همزمان با اقدامات همه جانبه و پیشگیرانه مبارزه 
با ویروس کرونا در  ذوب آهن اصفهان. بسیجیان 
این شرکت نیز در یک حرکت ارزشمند. نسبت به 
تهیه کپسول های اکسیژن پزشکی رایگان با عنوان 

»نذر نفس«  جهت بیماران کرونایی اقدام نمودند.
به گزارش جام جم سرهنگ مختاری فرمانده حوزه 
مقاومت بسیج شهید تندگویان ذوب آهن اصفهان 
ضمن بازدید از محل نگهداری کپسول های اکسیژن 
پزشکی )حوزه مقامت بسیج امام علی )ع( لنجان(، با 
اشاره به اهمیت این حرکت انسان دوستانه گفت: 
خوشبختانه ذوب آهن اصفهان به عنوان خط اول 
جبهه صنعت تا کنون، در خصوص مبارزه با کرونا، 
را در سطح  و درمــان  گسترده پیشگیری  اقدامات 
شرکت و منطقه با اهتمام و جدیت ویژه ای دنبال 
مساعدت  با  اکنون  هم  گفت:   اســـت.وی  نموده 
مدیریت این شرکت بویژه مدیریت انرژی و بهینه 
و  تهیه  پزشکی  اکسیژن  کپسول  سوخت،  ســازی 
بیماران  اختیار  در  رایگان  بصورت  نیاز  صــورت  در 
کرونایی نیازمند به اکسیژن قرار می گیرد. وی گفت: 
در این طرح )نذر نفس(امکان افزایش بیشتر این 

تعداد کپسول ها هم وجود دارد.
نقدی پور مسئول کانون بسیج مهندسان صنعت 
شهرستان لنجان نیز گفت: با توجه به مشکالت 
مالی تعدادی از بیماران کرونایی در تامین کپسول 
اکــســیــژن پــزشــکــی، بــا مــســاعــدت مــدیــریــت هــای 
حراست و انرژی وبهینه سازی سوخت ذوب آهن 
شهید  مقاومت،  حــوزه هــای  همکاری  و  اصفهان 
هم  لنجان،  شهرستان  عــلــی)ع(  امــام  و  تندگویان 
اکنون امکان استفاده رایگان از این امکان فراهم 
شده است. وی گفت: با توجه به حساسیت حمل 
و چگونگی استفاده از این کپسولها، عالوه بر تهیه 
کارشناسان  از  ایمنی و توضیحات، یکی  »بروشور« 
انــرژی وبهینه ســازی سوخت شرکت نیز  مدیریت 

برای راهنمایی های الزم، در محل حضور دارد.
انــرژی و  از  همکاران مدیریت  که خــود  پــور  نقدی 
بهینه سازی سوخت شرکت می باشد یاد آور شد: 
نیاز  تامین  از  پس  آمــده  بعمل  هماهنگی های  با 
کپسول   ۱۵۰ تعداد  روزانـــه  شــارژ  ظرفیت  کارخانه، 

اکسیژن در این شرکت وجود دارد.

فرمانده انتظامی شهرستان »سمیرم« از فوت ۳ مسافر بر اثر گاز گرفتگی در 
چادر مسافرتی خود خبر داد.

گـــزارش جــام جــم: سرهنگ ســهــراب قرقانی بیان داشـــت: در پــی تماس  بــه   
شهروندان با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر  مرگ مشکوک ۳ نفر در منطقه 
گردشگری امامزاده زید ابن علی )ع( بالفاصله ماموران واحد گشت انتظامی و 

تشخیص هویت پلیس آگاهی به محل اعزام شدند. وی خاطر نشان کرد: پس 
از حضور ماموران در محل و تحقیقات صورت گرفته  مشخص شد هر ۳ نفر 
اعضای یک خانواده بوده و از جنوب کشور برای گردش و سیاحت به شهرستان 
سمیرم مسافرت کرده و شب هنگام با توجه به سردی هوا در چادر مسافرتی 
خود اقدام به روشن کردن پیک نیک می کنند و همین امر باعث گاز گرفتگی 

آنها می شود. فرمانده انتظامی شهرستان سمیرم با بیان این که  کارشناسان 
آتش نشانی علت فوت این مسافران را تجمع منوکسید کربن در چادر دربسته 
عنوان کردند، افزود: به گردشگران توصیه می کنیم برای گرم کردن خود به هیچ 
عنوان از ذغال چوب، پیک نیک و وسایل گرمایشی غیر ایمن استفاده نکنند تا 

دیگر  شاهد حوادث تلخ و ناگواری از این دست در شهرستان نباشیم.

یکشنبه    14 شهریور  1400   شماره 6024

2
ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان اصفهانضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان اصفهان

اقتصادیاقتصادی
مرگ خاموش 3 مسافر در »سمیرم«اجتماعیاجتماعی

خبر
ادیب،  نجوم  ترویج  ملی  جشنواره  برگزاری 
 ، ــد کــیــاســت  پــور ــم ــان پــروفــســور اح ــادمـ یـ
فرصتی برای ارائه آثار منجمان آماتور فراهم 

خواهد کرد.
یادمان  ادیــب  نجوم  ترویج  ملی  جشنواره 
پرفسور احمد کیاست پور برای نخستین 
بار در کشور در راستای پاسداشت زحمات 
زمینه  در  پــور  کیاست  دکتر  تــالش هــای  و 
علم نجوم و اپتیک و یادمان این شخصیت 
مرکز  بنیانگذاران  از  یکی  عنوان  به  علمی 
نجوم ادیب و با هدف ترویج علم به ویژه 

علم نجوم برنامه ریزی شده است.
ادیب  نجوم  مرکز  ســوی  از  جشنواره  ایــن 
اجتماعی  فرهنگی  ســازمــان  بــه  وابــســتــه 
ــرداری اصــفــهــان و بــا حمایت  ــه ورزشـــی ش
اصفهان،  صنعتی  دانــشــگــاه  هــمــکــاری  و 
فرهنگی  باشگاه های  و  اصفهان  دانشگاه 
آهن اصفهان  ورزشی فوالد مبارکه و ذوب 
ــان و  ــوی ــج ــش ، دان ویــــژه مــنــجــمــان آمـــاتـــور
برگزار  متوسطه  دوم  دوره  دانـــش آمـــوزان 

می شود.
و  مــــــدرس  راد،  ذوالــــفــــقــــاری  داریــــــــوش 
اصفهان،  در  اخترشناسی  و  نجوم  مــروج 
پژوهشگر رویت هالل، عضو رصدگر ستاد 
علمی  شـــورای  عضو  و  اصفهان  استهالل 
برگزاری  از  آموزش نجوم ادیب هدف  مرکز 
پویایی  و  نــشــاط  ایــجــاد  را  جــشــنــواره  ایـــن 
علمی در اصفهان و کشور دانست و گفت: 
ترویج علم به ویژه نجوم یکی از دغدغه های 
مرحوم کیاست پور بود که در این راه ارتباط 

تنگاتنگی با مردم داشت.
برای  جشنواره ای  این  از  پیش  افــزود:  وی 
منجمان  فعالیت های  نمایش  و  عــرضــه 
وجود  کشور  در  ســال  یک  طــول  در  آماتور 
نداشت تا بهترین ها در یک رقابت نجومی 
پروفسور  مرحوم  که  زمانی  شوند.  معرفی 
به  نسبت  بــود  حیات  قید  در  کیاست پور 
برگزاری چنین جشنواره ای تأکید داشت که 
آموزش  مرکز  علمی  شــورای  توسط  بعدها 
رسید.  تصویب  بــه  اصفهان  ادیــب  نجوم 

دبیر اجرایی این جشنواره ادامه داد: تالش 
ما این است که جشنواره ملی ترویج نجوم 
ادیب رویدادی ادامه دار باشد و به صورت 

ساالنه یا دوساالنه برگزار شود.
چند  از  را  ــجــوم  ن تـــرویـــج  راد  ذوالـــفـــقـــاری 
برای جامعه مفید دانست و گفت:  جهت 
کرونا  بیماری  شیوع  و  اقتصادی  وضعیت 
موجب خمودگی و ناامیدی در میان مردم 
شده و نجوم می تواند نگاه افراد را به سوی 
هستی  جهان  و  کیهان  در  تفکر  و  آسمان 
ترغیب کند و به آنها آرامش بخشد. نجوم 

می تواند برای افراد الهام بخش باشد. 
از  یکی  نجوم  به  پرداختن  کرد:  تصریح  وی 
آن  عــرف  و  علم  دیــن،  که  اســت  تفریحاتی 
مردم  اطالعات  متأسفانه  اما  کرده  تأیید  را 
تمام  که  حالی  در  اســت  ناچیز  علم  ایــن  از 
ایــن علم  بــا  تــا حـــدودی  افـــراد جامعه باید 
آشنایی داشته باشند. جالب است بدانید 
غیرمستقیم  شکل  به  نجوم  به  پرداختن 
اجتماعی  ناهنجاری های  کاهش  موجب 
ــرد زمــانــی که  ــون ف و بــزهــکــاری مــی شــود چ
آشنا  خلقت  جــهــان  و  کــیــهــان  گــســتــره  ــا  ب

می شود روحیه متعالی تری پیدا می کند.  
نجوم  آمـــوزش  مــرکــز  علمی  شـــورای  عضو 
علم آموزی  به  عالقه  و  انگیزه  ایجاد  ادیب، 
و ادامه تحصیالت را از دیگر تأثیرات مثبت 
پرداختن به نجوم دانست و افزود: افزایش 
تــــــاب آوری در مــیــان شـــهـــرونـــدان یــکــی از 
بازخوردهای فعالیت های ترویجی در زمینه 

علم نجوم است.
ذوالفقاری راد تأکید کرد: استاد کیاست پور 
رخدادهای نجومی مانند کسوف، خسوف، 
رویــت  و  خورشید  مقابل  از  ســیــارات  گــذر 
را فرصت مناسبی برای ترویج نجوم  هالل 
در میان مردم می دانست و بر اطالع رسانی، 
رصــدی  برنامه های  و  نشست ها  بــرگــزاری 
تأکید می کرد تا از این طریق، مردم به علم 

نجوم جذب شوند.
* بیان محورهای علمی جشنواره

ــــری عــلــمــی جـــشـــنـــواره مـــلـــی تـــرویـــج  ــی ــ دب

صالحی  شهرام  عهده  بر  نیز  ادیــب  نجوم 
فیزیک،  پژوهشگر  و  مترجم  نویسنده، 
ریاضی و کیهان شناسی، پژوهشگر مهمان 
در  سوییس  بــرن  شهر  در  انیشتین  مــوزه 
دانشکده  مهمان  پژوهشگر   ،۲۰۰۶ ســال 
ــار دانــشــگــاه مــونــتــرال کــانــادا  ریــاضــی و آمـ
مرکز  علمی  ــورای  شـ عضو  و   ۲۰۱۰ ســال  در 
است.  شده  گذاشته  ادیب  نجوم  آمــوزش 
وی با اشاره به برگزاری جشنواره ملی ترویج 

علمی  مــقــاالت  بخش  دو  در  ادیــب  نجوم 
از  پــس  افـــزود:  نجومی  عکس  مسابقه  و 
بــه صــورت  بــرگــزیــده  ، مــقــاالت  ــار ــ ث آ داوری 
بهترین  به  و  ارائــه شده  یا پوستر  شفاهی 
مقاله نیز جوایزی اهدا می شود. همچنین 
در بخش مسابقه عکس نجومی که دبیری 
عکاسان  از  رحیمی  مــهــدی  عــهــده  بــر  آن 
ــار بــرتــر از  ثـ ــت، آ ح کــشــور اسـ نــجــومــی مــطــر
در  و  شــده  برگزیده  انتخاب  کمیته  ســوی 

قــرار  عــمــوم  دیــد  مــعــرض  در  نمایشگاهی 
جایزه ای  نیز  عکس  بهترین  به  و  می گیرد 

تعلق می گیرد. 
نجوم  تــرویــج  ملی  جــشــنــواره  علمی  دبــیــر 
منظومه  و  خورشید  رصــدی،  نجوم  ادیــب، 
ــاوری فـــضـــایـــی،  ــ ــنـ ــ ــــوم و فـ ــل شـــمـــســـی، عــ
سیارات  اخترزیست شناسی،  اخترفیزیک، 
جمله  از  را  کیهان شناسی  و  فراخورشیدی 
محورهای علمی این جشنواره برای ارسال 

مقاله عنوان کرد.
صالحی درباره سابقه برگزاری جشنواره های 
گفت:  کشور  و  اصفهان  در  نجوم  تــرویــج 
برای نخستین بار است که جشنواره ای با 

این مقیاس در اصفهان برگزار می شود.
البته پیش از این همایش ها و سمینارهای 
آماتور )ترویجی( یا حرفه ای در کشور  نجوم 
برگزار شده که سمینار نجوم و اخترفیزیک 
امــا در این  آنــهــاســت  از  نــمــونــه ای  زنــجــان 
سمینار مقاالت در سطح کاماًل تخصصی و 
بنابراین جشنواره  ارائه می شود،  آماتور  نه 
ملی ترویج نجوم ادیب در نوع خود کم نظیر 
می شود.  برگزار  بار  نخستین  برای  و  است 
به  عالقه مندان  تمام  شرکت  با  امــیــدوارم 
نجوم آماتوری بتوانیم جشنواره ای در شأن 

مرحوم کیاست  پور برگزار کنیم.
* بیان موضوعات بخش عکس جشنواره

مهدی رحیمی مدرس و مروج نجوم و دبیر 
نجوم  ترویج  ملی  جشنواره  عکس  کمیته 
نیز درباره موضوعات بخش عکس  ادیب 
 ، اظــهــار داشـــت: آســمــان شــب بــا نمای بــاز
است  عکس  بخش  مــوضــوعــات  از  یکی 
از راه کهکشان،  که عالقه مندان می توانند 
شهابی،  بـــارش هـــای  فــلــکــی،  صـــورت هـــای 
مقارنه ها، پدیده های جوی و ماه و خورشید 
ــوارض طبیعی  عــ و  بــاســتــانــی  ــار  ثـ آ کــنــار  در 

عکس برداری کنند. 
موضوع  دیگر  را  آســمــان  عمق  نمای  وی 
افـــــــــزود:  و  ــت  ــ ــ ــس ــ ــ دان ــکــــس  ــ ع ــخــــش  ــ ب
را  خــود  عکس های  باید  شرکت کنندگان 
کنند.  ارسال  پــردازش و  به صورت حرفه ای 

هــمــچــنــیــن مــنــظــومــه شــمــســی ســومــیــن 
شامل  کــه  اســت  عکس  بخش  مــوضــوع 
تــاج  آن،  ســطــحــی  عــــــوارض  و  خـــورشـــیـــد 
ــاه و  خــورشــیــدی، لــکــه هــای خــورشــیــدی، م
سیارات، دنباله دارها، گذر ایستگاه فضایی 
از مقابل خورشید، ماه و سیارات منظومه 

شمسی است.
وی درباره ضوابط شرکت در بخش عکس 
جــشــنــواره تــرویــج نــجــوم ادیـــب بــیــان کــرد: 
سال  از  و  عکاس  خود  توسط  باید  عکس 
۱۳۹۹ تاکنون گرفته شده باشد، در صورت 
اصــلــی  فــایــل  داوران  هــیــئــت  تــشــخــیــص 
ــردازش  ــود، پـ در اخــتــیــار آنــهــا گــذاشــتــه شـ
از  و  علمی  مــســائــل  ــر  ب مبتنی  عــکــس هــا 
پـــردازش هـــای اغــراق آمــیــز بــه دور بــاشــد و 
محل  و  زمـــان  شــامــل  عکس  شناسنامه 
عکاسی، نام اجرام، نام و نوع ابزار عکاسی، 
پــردازش  نرم افزارهای  نام  و  فریم ها  تعداد 

عکس نیز ذکر شود.
دبیر  و  ماه  هالل  اطالع رسانی  پایگاه  مدیر 
نگاه  داد:  ادامــه  اصفهان  استهالل  ستاد 
حقایق  کشف  و  آسمان  به  دیرباز  از  بشر 
ــا ایــن کــه در قـــرن ۲۱  نــجــوم بـــوده اســـت. ب
هستیم و با وجود فاصله ای که میان بشر 
ایــجــاد شــده، حتی در شهرهای  آســمــان  و 
بزرگ انسان به دنبال کشف آسمان است 
لذا به عنوان کسانی که اندکی از دریای علم 
به  را  حالوت  این  باید  شناخته ایم  را  نجوم 
چنین  برگزاری  و  دهیم  هدیه  هم  دیگران 
به  را  عالقه مندان  می تواند  جشنواره هایی 
این  به  تیزبینانه تر  نگاهی  و  نجوم  ســوی 
حوزه سوق دهد.گفتنی است؛ ۳۱ شهریور 
ارســـال مقاله و  آخــریــن مهلت  بــه عــنــوان 
 ۱۰ و  شده  تعیین  جشنواره  این  به  عکس 
آن است  آخرین مهلت ثبت نام در  آذر نیز 
کـــه عــالقــه مــنــدان بــــرای کــســب اطــالعــات 
ملی  جــشــنــواره  بــه  ــار  ــ آث ارســــال  و  بیشتر 
 ترویج نجوم ادیب می توانند به وب سایت 
مراجعه   nojoum.esfahanfarhang.ir

کنند. 

جشنواره ای برای منجمان آماتور

دخالت، صنعت نمایشگاهی را در آستانه ورشکستگی قرار داده است 
انجمن نمایشگاه های بین المللی ایران با ارسال نامه ای ضمن ابراز گالیه از تضییع حقوق فعاالن 

صنعت نمایشگاهی در کشور، نسبت به محدودیت های اجباری ایجاد شده برای این صنعت 
انتقاد کرد.

به گــزارش جام جم؛ علی یارمحمدیان، رئیس این انجمن در نامه ای به حمید زادبــوم، معاون 
ایــران، تاکید کرد صنعت  وزیــر صنعت، معدن و تجارت و رئیس کل سازمان توسعه تجارت 
نمایشگاهی کشور به دلیل محدودیت های ایجاد شده در آستانه ورشکستگی قرار گرفته است. 
در نامه رئیس انجمن نمایشگاه های بین المللی ایران به رئیس کل سازمان توسعه تجارت 
ایران آمده است: »برگزاری نمایشگاه ها تاثیر بسزایی در ایجاد رونق اقتصادی دارد ولی متاسفانه 
مدتی است با تعطیلی رویدادهای نمایشگاهی، این صنعت در آستانه ورشکستگی قرار گرفته 
است.« در ادامه این نامه، تاکید شده است رویدادهای نمایشگاهی با استانداردهای بسیار 
باالی بهداشتی برگزار می شوند و با مکان هایی مانند پاساژها و بازارها که اکنون به فعالیت خود 
ادامه می دهند، بسیار متفاوت هستند.  در این بخش از نامه یارمحمدیان آمده است: »با توجه 
به بازگشایی پاساژهای تخصصی و عدم اجازه برگزاری نمایشگاه های تخصصی علیرغم رعایت 

کامل پروتکل های بهداشتی در چنین نمایشگاه هایی، خواهشمند است دستور فرمایید برای 
جلوگیری از ورشکستگی این صنعت، نسبت به صدور مجوز برگزاری نمایشگاه های تخصصی در 
کشور، اقدامات الزم مبذول گردد.«  رئیس انجمن نمایشگاه های بین المللی ایران همچنین در 
نامه ای به رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان و دبیر هیأت عالی نظارت اتاق اصناف ایران تاکید 
کرده است متولی تصمیم گیری برای صنعت نمایشگاهی فقط سازمان توسعه تجارت ایران 
است و هیچ تشکل یا نهاد دیگری نمی تواند برای این مجموعه تصمیم گیری کرده و یا محدودیتی 
ایجاد کند. در این نامه به کامبیز معتمد وزیری آمده است: »با توجه به نامه شماره ۶۰/۱۳۱۱۳۳ 
صنعت  متولی  می گردد  اعالم  نمایشگاه ها  برگزاری  ممنوعیت  خصوص  در  مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۴ 
نمایشگاهی، سازمان توسعه تجارت می باشد. بنابراین مراتب برای استحضار و اقدام الزم ایفاد 
می گردد.« بر اساس این گزارش، طی ماه های اخیر، مجموعه های غیرمرتبط با صنعت نمایشگاهی، 
محدودیت های اجرایی مختلفی را برای برگزاری نمایشگاه های عمومی و تخصصی وضع کرده بودند 

که این موضوع باعث گالیه فعاالن صنعت نمایشگاهی شده است.

ابراز نگرانی انجمن نمایشگاه های بین المللی ایران  از  وضعیت صنعت نمایشگاهی

پــلــیــس فتا  رئــیــس   
ــا اشــــاره به  ــان ب ــت اس
آغاز  به  نزدیک شدن 
سال تحصیلی جدید، 
ــه شــگــرد  ــ ــت ب ــب ــس ن
ــد کــالهــبــرداری  ــدی ج
نام  در پوشش ثبت 
ــی  ــ ــای درس ــــاب هــ ــت ــ ک

هشدار داد.
 به گزارش جام جم سرهنگ »سید مصطفی مرتضوی« بیان داشت: سودجویان 
و مجرمان در ایام مختلف و به بهانه های گوناگون به دنبال کالهبرداری و انجام 
اعمال مجرمانه خود هستند و این بار با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی 
جدید و ثبت نام کتاب های درسی، دست به اقدامات مجرمانه به خصوص در 

فضای مجازی زده اند.
تبلیغات در  انتشار  با  افــراد سودجو  این شرایط ممکن است  در  افــزود:  وی 
با هدایت  کرده و  را اغفال  فضای مجازی و شبکه های اجتماعی، شهروندان 
آنان به صفحات جعلی و فیشینگ اطالعات حساب بانکی آنها را سرقت کرده 
و از آنان کالهبرداری کنند. رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان اصفهان 
با  سایبری  مجرمان  از  برخی  که  بــوده  مــواردی  نیز  گذشته  سنوات  در  گفت: 
به بهانه های مختلف  کانال ها و صفحاتی در شبکه های اجتماعی  راه انــدازی 
ویژه  تخفیف های  تابستانه،  کالس های  حضوری،  غیر  آمــوزش هــای  مانند، 
سرهنگ  اند.  کرده  کالهبرداری  کاربران  از  را  هنگفتی  مبالغ  و....  دانش آموزی 
مرتضوی اظهار داشت: به شهروندان توصیه می کنیم  برای انجام خریدهای 
الکترونیکی  نماد  دارای  که  شــده  شناخته  و  مجاز  سایت های  به  اینترنتی 
هستند مراجعه و از اعتماد به صفحات و سایت های ناشناخته خودداری کنند 
 از طریق سامانه های رسمی و تایید شده 

ً
و جهت ثبت نام کتب درسی صرفا

توسط وزارت آموزش و پرورش اقدام کنند.

مراقب سرقت اطالعات کارت های بانکی به بهانه 
ثبت نام کتاب های درسی باشید

کــل  اداره  ــــی  ــن فــ مـــــعـــــاون 
آبــخــیــزداری  و  طبیعی  منابع 
توسعه  ح  طر گفت:  اصفهان 
رویشگاه های گیاهان دارویی 
در ۲  تاکنون  ســال  ابــتــدای  از 
طبیعی  ــی  اراض از  هکتار  هــزار 

این استان اجرا شده است.
به گزارش جام جم حسینعلی 
ح ها در شهرستان های فریدونشهر، کاشان، شهرضا، سمیرم  نریمانی افزود: این طر
و خور و بیابانک به اجرا در آمد. وی هزینه اجرای این پروژه را ۶۸.۱ میلیارد تومان اعالم 
ح توسعه رویشگاه  گیاهان دارویی بالغ  و اضافه کرد: اشتغال زایی مستقیم این طر

بر ۱۶۰ نفر است.
معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان تصریح کرد: کپه کاری با بذر 
کلوس کوهی)کرفس(، کپه کاری با بذر باریجه، کپه کاری با بذر آنغوزه شیرین و بذر 
اینگونه پروژه ها  کرد:  انجام گرفت. نریمانی خاطرنشان  باریجه در این مدت  پاشی 
ح های اصالح و احیای مراتع و رویشگاه های فرعی گیاهان دارویی انجام  در قالب طر
آن به شمار  می گیرد و حفظ و صیانت از منابع طبیعی در کنار درآمدزایی از اهداف 
می رود. وی افزود: کرفس کوهی، آنغوزه، باریجه و کتیرا از انواع گیاهان دارویی است 
که بیش از سایر محصوالت در استان اصفهان کشت می شود و بخش قابل توجهی 

از آن برای صادرات اختصاص می یابد. 
 ۲۴ بــا  خطه  ایــن  کــه  حاکیست  اصفهان  طبیعی  عــرصــه هــای  وضعیت  بــه  نگاهی 
شهرستان، مساحتی معادل ۱۰.۷ میلیون هکتار دارد که بیش از ۹۰ درصد از آن  را 
معادل حدود ۹.۸ میلیون هکتار عرصه های منابع طبیعی و ملی و از این میزان حدود 
۴۰۳ هزار هکتار را جنگل معادل )۴ درصد(، ۶ میلیون هکتار مرتع معادل )۶۴ درصد( 
و سه میلیون هکتار بیابان معادل )۳۲ درصد( در بر گرفته است. جنگل های استان 
اصفهان بطور عمده در ۲ شهرستان فریدونشهر با ۴۰ هزار هکتار و سمیرم با ۲۵ هزار 

هکتار قرار دارند.

 توسعه رویشگاه  گیاهان دارویی در 2 هزار هکتارگالبی در صدر گران ترین میوه های بازار اصفهان
 از اراضی اصفهان اجرا شد

رئــیــس اتــحــادیــه صــنــف مــیــوه و سبزی 
به  اشــاره  با  فروش شهرستان اصفهان 
هــزار   ۲۰ حـــدود  تــا  هویج  قیمت  کاهش 
در  گالبی  حاضر  حــال  در  گفت:  تــومــان، 
صدر قیمت میوه های تابستانه قرار دارد 
و هر کیلو این محصول هفته گذشته تا 

۷۰ هزار تومان فروخته شد.
به گزارش جام جم نوروزعلی اسماعیلی با 
اشاره به کاهش قیمت هویج نسبت به 
هفته گذشته، اظهار کرد: در حال حاضر قیمت هویج در میدان میوه و تره بین ۱۰ تا ۱۶ هزار تومان 
است. وی با بیان این که در سطح خرده فروشی نیز قیمت هویج بین ۱۵ تا ۲۲ هزار تومان است، 
تاکید کرد: سال گذشته در این زمان قیمت هر کیلو هویج حدود ۴ هزار تومان بود، در حالیکه 

اکنون با کاهش قیمت به ۲۰ هزار تومان رسیده است.
رئیس اتحادیه صنف میوه و سبزی فروش شهرستان اصفهان تصریح کرد: با توجه به قدرت خرید 
پایین مردم، همچنان فروش هویج با قیمت ۲۰ هزار تومان برای مصرف کننده بسیار باال است، 

البته صادرات و تغییر شرایط و آب و هوا موجب افزایش قمیت این محصول شده است.
قیمتی،  شدید  نوسانات  و  کشاورزی  بخش  مشکالت  از  رفت  بــرون  راه  این که  بر  اعتقاد  با  وی 
تــداوم کشت سنتی در کشور و صنعتی نشدن  صنعتی شدن کشاورزی است، گفت: به دلیل 
تولیدات محصوالت کشاورزی، یک سال با کمبود و افزیش قیمت پیاز روبرو می شویم، یک سال 
با کمبود و گرانی هویج در این شرایط کشاورزان برنامه مشخصی برای سال آینده خود ندارند و 

همواره بازار دچار کمبود و نوسان است. 
است،  متعادل  بــازار  در  سبزیجات  و  میوه  قیمت  حاضر  حال  در  این که  به  اشــاره  با  اسماعیلی 
اما مردم قدرت خرید چندانی ندارند، اظهار کرد: در حال حاضر گالبی در صدر قیمت میوه های 
تابستانه قرار دارد و هر کیلو این محصول هفته گذشته تا ۷۰ هزار تومان فروخته شد. وی توضیح 

داد: با قیمت گذاری انجام شده مغازه داران نباید گالبی باالتر از ۵۷ هزار تومان عرضه کنند. 
رئیس اتحادیه صنف میوه و سبزی فروش شهرستان اصفهان با پیش بینی وضعیت بازار میوه 
زمستان  و  پاییز  فصل  در  سیب  و  مرکبات  تامین  در  کمبودی  می رسد  نظر  به  گفت:  پاییز،  در 

نداشته باشیم.



اصفهان  خاموشی های  برنامه 
در هفته سوم شهریور 

بــرای  ــرق  ب احتمالی  قطعی  بــنــدی  زمـــان  جـــدول 
اصفهان  شهرستان  بــرای  شهریور  ســوم  هفته 

اعالم شد.
زمان بندی  جدول  و  برق  قطعی  احتمالی  برنامه 
هفته  بـــرای  اصفهان  شهرستان  در  خاموشی 

جاری از ۱۳تا ۱۹مرداد اعالم شد.
شــرکــت تـــوزیـــع بـــرق شــهــرســتــان اصــفــهــان در 
سامانه سپام )سامانه پاسخگویی و اطالع رسانی 
مشترکان( با پوزش از خاموشی های پیش آمده 
به دلیل پیشی گرفتن مصرف انرژی برق نسبت 
، تاکید کرد که با صرفه جویی  به تولید در کشور
و مدیریت مصرف برق توسط مشترکان، هرچه 

زودتر مشکالت کنونی برطرف شود.
به  برنامه منتشر شده  این شرکت،  اعالم  بنابر 
صورت هفتگی و »احتمالی« است و خاموشی ها 
فقط در مواقعی که مصرف برق در کشور از تولید 
بازه  اعمال خواهد شد و در طول  بیشتر شود، 
زمانی اعالم شده امکان خاموشی وجود دارد و 
الزاما از ابتدا تا انتها نیست، اما اتمام خاموشی 

در انتهای بازه اعالم شده حتما رعایت می شود.
جدول،  در  شده  اعالم  ساعت  در  که  صورتی  در 
اعمال  نگران  دیگر  شــود،  قطع  مشترکان  بــرق 
خاموشی ناشی از مدیریت اضطراری بار نباشید.

این شرکت به مشترکان خود در راستای پایداری 
در شرایط برق رسانی توصیه کرد: درجه کولر گازی 
کند  دور  از  استفاده  و  درجــه  روی ۲۵  بر  را  خــود 
آبی تنظیم کنند، همچنین در ساعات اوج  کولر 
مصرف برق )۱۲ تا ۱۸( همزمان از لوازم پرمصرف 
برقی استفاده نکنند. براین اساس شرکت توزیع 
نقشه،  از  استفاده  با  اصفهان  شهرستان  بــرق 
رایــانــه و جــدول زمــان بندی خاموشی برای  رمــز 
از برنامه زمانی اعمال مدیریت  اطالع مشترکان 
اضــطــراری بــار )خــامــوشــی( در مــحــدوده شرکت 
توزیع نیروی برق شهرستان اصفهان اقدام کرده 
است. برای دریافت فایل زمان بندی خاموشی 
  /https://eservices.eepdc.ir/fonois به سایت

مراجعه کنید.

رئیس پلیس راهور استان گفت: پلیس با رانندگان خودروهای گران قیمت و 
لوکسی که در نیمه های شب در شهر اصفهان جوالن می دهند و باعث برهم 

زدن آرامش روانی شهروندان می شوند برخورد قاطع و قانونی می کند.
سلب  داشــت:  بیان  پلیس  محمدی  محمدرضا  سرهنگ  جم  جام  گــزارش  به 
و  لوکس  خــودروهــای  دادن  جــوالن  و  کــردن  دوردور  با  مــردم  عمومی  آسایش 

گران قیمت در شهر از مصادیق علنی ناامنی و از بین بردن احساس امنیت و 
برهم زدن آرامش روانی شهروندان است. وی افزود: پلیس در این خصوص با 
قاطعیت تمام وارد عمل شده و طی ۶ ماهه ابتدایی امسال بیش از ۱۱۰ دستگاه 
خودرو را در کنترل های شبانه به علت دور دور و هنجارشکنی و غیرعادی بودن 
است.   کــرده  معرفی  قضائی  مراجع  به  و  توقیف  تست،  انجام  با  راننده  حــاالت 

رئیس پلیس راهور اصفهان با اشاره به اینکه جوالن خودروهای گران قیمت در 
نیمه های شب در خیابان های شهر با آلودگی صوتی، حرکات نمایشی و سلب 
در  پلیس  کرد:  تاکید  می باشد  جامعه  در  ناامنی  مظاهر  از  شهروندان  آسایش 
همه ابعاد با عامالن ایجاد ناامنی برخورد قاطع و قانونی می کند و اجازه جوالن به 

ناامن کنندگان جامعه هرگز داده نخواهد شد.
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اجتماعیاجتماعی

رئیس پلیس راهور استان اعالم کرد: جوالن خودروهای گران قیمت در نیمه های شب

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان گفت: سم پاشی درختان شهر 
اصفهان به صورت زمینی و با دستگاه های متصل به تراکتور در فصل بهار انجام می شود.

به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، این روزها شایعه ای در فضای مجازی 
مبنی بر سم پاشی درختان شهر از سوی شهرداری با هلیکوپتر دست به دست می شود و 
این در حالی است که مسئوالن مرتبط در این حوزه در شهرداری با تکذیب این شایعه، از 
شهروندان درخواست کردند، در مورد صحت مطالب منتشر شده در فضای مجازی دقت 

بیشتری داشته باشند. 
فروغ مرتضایی نژاد، مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان در این 
رابطه با اشاره به سم پاشی و شست و شوی درختان شهر اصفهان در دو مرحله اظهار کرد: 

این کار که برای دفع آفات است، کامال به صورت زمینی انجام می شود.
وی ادامه داد: در مرحله نخست سم پاشی، با محاسبه درجه حرارت تجمعی و زمان ظهور و 

فعالیت آفات از فروردین آغاز می شود و تا نیمه های اردیبهشت ادامه دارد. 
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان تصریح کرد: این اقدام هم به 
صورت شبانه صورت می گیرد.  وی با اشاره به این که سمپاشی درختان نارون علیه آفات 
برگ  خوار، شته، شپشک خونی، سوسک چوب  خوار شاخک بلند و پروانه زنبور مانند و نیز 
سمپاشی تاج درختان اقاقیا، بید و کاج علیه آفت شته در مکان  های آلوده طی سمپاشی 
نــارون،  درختان  همه  تاج  قسمت  سمپاشی  گفت:  می شود،  انجام  اول  مرحله  عمومی 
، زبان گنجشک، بید، اقاقیا و انواع گونه  های سرو مبتال به آفت کنه تار عنکبوتی به  چنار
وسیله یکی از سموم کنه کش مورد تایید حفظ نباتات نیز در سم پاشی شبانه مرحله دوم 
، در خرداد و براساس شرایط  اجرایی می شود.  مرتضایی نژاد بیان کرد: زمان انجام این کار
آفات است. وی با بیان این که برای صرفه جویی در میزان سم مصرفی و  جوی و میزان 
شست  گفت:  می شود،  استفاده  تراکتور  به  متصل  دستگاه  از  سموم،  کیفیت  افزایش 

و شوی درختان و درختچه های شهر اصفهان نیز برای افزایش سرزندگی و کاهش غبار 
کار سبب شده در مصرف سموم در  این  که  آالینده های روی درختان صورت می گیرد  و 
طول سال صرفه جویی شود.  مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان 
مــوارد  برخی  در  و  مخصوص  مــواد  از  استفاده  با  درخــتــان  شــوی  و  شست  کــرد:  تصریح 
شده  باعث  اقــدام  این  که  می شود  انجام  تابستان  هر  در  بار  دو  معمولی،  شوینده های 

دفعات سم پاشی عمومی درختان شهر یک بار کاهش داشته باشد.
*سمپاشی هوایی، غیراصولی و شایعه است

نحوه  به  اشــاره  با  اصفهان  شهرداری  شهری  خدمات  معاون  امیری،  حسین  همچنین، 
سم پاشی درختان در سطح شهر گفت: اجرای سم پاشی درختان و فضای سبز در شهر 

اصفهان با رعایت دستورالعمل های اجرایی و به صورت کامل تحت نظارت سازمان پارک ها 
و فضای سبز شهرداری اصفهان اجرایی می شود . وی افزود: به منظور جلوگیری از شیوع 
شرایط  به  توجه  با  و  نیاز  صورت  در  سبز  فضای  و  درختان  به  آفات  و  گیاهی  بیماری های 
آب و هوایی در طول سال طی چند مرحله عملیات شستشوی درختان و سم پاشی اجرا 
می شود. معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان در خصوص انتشار برخی شایعات در 
فضای مجازی مبنی بر سمپاشی هوایی گفت: با توجه به اصولی نبودن این اقدام شهرداری 

اصفهان تاکنون هیچ اقدامی در این خصوص انجام نداده است. 
وی ادامه داد: از شهروندان محترم درخواست داریم به شایعات بی اساس توجه نداشته 
و اخبار شهرداری را از منابع معتبر از جمله خبرگزاری ایمنا، صفحات شبکه شهر در فضای 

مجازی، سایت شهرداری اصفهان و روزنامه اصفهان زیبا پیگیری کنند.
*لزوم اعتبارسنجی اخبار منتشره در فضای مجازی

الملل  بین  امــور  و  ارتباطات  مدیرکل  حجتی،  ایمان  همچنین  شایعه،  ایــن  با  رابطه  در 
که  گونه  همان  اجتماعی  شبکه های  نوشت:  اینستاگرامی  پستی  در  اصفهان  شهرداری 
افزایش داده  را هم  انتشار شایعات  باال برده، سرعت  را  انتشار اطالعات و اخبار  سرعت 
است.  وی ادامه داد: از اسفند سال ۹۸ که شیوع کرونا شهرهای مختلف کشور را درگیر 
کرد، در چند شهر کشور از جمله اصفهان شایعه »سم پاشی شهر با هلیکوپتر« در بازه های 
ح شد و بارها   بارها در گروه های تلگرامی و واتزآپی بازنشر و البته همواره  زمانی مختلف طر
تکذیب شد. مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان افزود: بازنشرکنندگان 
این شایعه در زمان فوروارد مطلب از خود نپرسیدند چرا این خبر تاریخ مشخصی ندارد، 
چ کوچک در گوگل  چه منبع معتبری آن را تائید یا رد کرده، به خود زحمت ندادند با یک سر
خبر را اعتبارسنجی کنند یا اندک تاملی نداشتند که آیا سم پاشی محیط زندگی انسان ها در 

شهر با هلی کوپتر منطقی و قابل انجام است یا خیر؟

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان:

سم پاشی درختان اصفهان زمینی انجام می شود

به  اثـــر  ــال  ــ ارس و  ثــبــت نــام  مهلت 
الــمــپــیــاد  پنجمین  فــیــلــم  بــخــش 
روز  کشور  نــوجــوانــان  فیلمسازی 
پایان  بــه  شهریور   ۱۷ چهارشنبه 

می رسد.
ــوجــه به  ــزارش جـــام جـــم بـــا ت ــ بـــه گـ
شهرهای  از  عالقه مندان  تماس 
و  جشنواره  دبیرخانه  بــا  مختلف 
ــرای تــمــدیــد مهلت  بـ درخـــواســـت 
پنجمین  دبـــیـــرخـــانـــه  ــام،  ــبـــت نـ ثـ
المپیاد فیلمسازی به دلیل احترام 
تصمیم  مخاطبان  درخــواســت  به 
آثار را تا ۱۷  گرفت تا مهلت ارسال 

شهریور تمدید کند.

ــاس، مــهــلــت ارســـال  ــ بـــر ایـــن اسـ
تا  پــیــش تــر  کــه  بــخــش فیلم  ثـــار  آ
ــود،  دهـــم شــهــریــور اعـــالم شـــده ب
روز  تا  عالقه مندان  و  شد  تمدید 
ــرای  بـ شــهــریــور   ۱۷ چــهــارشــنــبــه، 
الــمــپــیــاد  پــنــجــمــیــن  در  ثــبــت نــام 
ــذاری  ــارگـ فــیــلــمــســازی کــشــور و بـ
نمونه اثر فرصت خواهند داشت.

گفتنی است، »المپیاد فیلمسازی 
کشف  هــدف  با  ایـــران«  نوجوانان 
موجود،  اســتــعــدادهــای  معرفی  و 
شــکــوفــایــی خــالقــیــت نــوجــوانــان 
بـــه ســـوی بـــــاروری و رشـــد فـــردی 
ــه ارتـــقـــای  ــک بـ ــم و اجـــتـــمـــاعـــی، ک

مــهــارت هــای  و  سینمایی  بینش 
ــان،  تامین  ــوانـ نـــوجـ فــیــلــمــســازی 
از  حمایت  بـــرای  مناسب  شــرایــط 
انسان دوستانه  فیلم های  تولید 
زمینه سازی  و  مستعد  نوجوانان 
نــو در حــوزه  ــرورش نسلی  پـ  بـــرای 
ســیــنــمــای کـــودکـــان و نــوجــوانــان 

برگزار خواهد شد. 
)یعنی  ســالــه   ۱۷ تــا   ۱۲ نــوجــوانــان 
مــهــر  ــا  ــ ت  ۱۳٨۳ مـــهـــر  مـــتـــولـــدیـــن 
در  پنجمین  ــنــد  ــوان مــی ت  )۱۳٨٨
کنند.  شرکت  فیلمسازی  المپیاد 
ثبت  بــرای  می توانند  عالقمندان 
 /https://yfo.icff.ir نام به نشانی

تکمیل  را  نام  ثبت  فرم  و  مراجعه 
کنند.

ارسال کننده  نام  باید به  اثر  فایل 
سایت  در  و  داده  نـــام  تغییر  اثـــر 
بارگذاری و ارسال شود، اگر امکان 
را  اثر  ندارد،  وجود  اینترنتی  ارسال 
نام  و  نــام  و  کــرده  کپی    DVD روی 
خــانــوادگــی، نــام اثــر و کــد ثبت نام 
 DVD که سایت اعالم کرده را روی 
نوشته و آن را به دبیرخانه المپیاد 
ــه نــشــانــی؛ تــهــران، خــیــابــان سی  ب
صالح،  کــامــران  شهید  کوچه   ، تیر
پالک ۱۴، ساختمان شماره ۲ بنیاد 
سینمایی فارابی، طبقه اول، دفتر 

 ۱۱۳۵۶۱۶۹۱۱ پستی:  کــد  المپیاد، 
پیش  ــد  ــای ب  DVD ــود.  ــ ش ــال  ــ ارسـ
ــده به  ــالم شـ ــ اتــمــام مــهــلــت اع از 

دبیرخانه رسیده باشد.
تـــــــــلـــــــــفـــــــــن هـــــــــای۰۲۱-۶۶۷۱۲۸۹۲ 
پــســت  و   ۰۲۱-۶۶۷۰۳۴۹۵ و 
ــرای  ب  yfo@icff.ir الــکــتــرونــیــکــی 
راهـــنـــمـــایـــی عـــالقـــمـــنـــدان آمــــاده 

پاسخ گویی به سواالت است.
سایت همچنین  است،  گفتنی 
ثبت  بـــرای   https://yfo.icff.ir  
فیلمسازی  المپیاد  پنجمین  نــام 
شده  ــدازی  ــ راه ان کشور  نوجوانان 

است.

المپیاد فیلمسازی نوجوانان فرصتی برای پرورش نسل خالق سینمای ایران

رئیس اداره توسعه فرهنگ سالمت گفت: شهروندان اصفهانی از طریق سایت "شهر هوشمند سالمت" 
می توانند به اطالعات الزم در خصوص روند درمانی ویروس کرونا و اطالعات الزم در خصوص واکسیناسیون 

دست یابند.
 به گزارش جام جم فریناز توالئیان اظهار داشت: با توجه به شرایط بحرانی فعلی که جهش های متوالی ویروس 
کرونا ایجاد کرده است، اداره توسعه فرهنگ سالمت سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان با 
همکاری دانشگاه علوم پزشکی با استفاده از ظرفیت های اطالع رسانی که در اختیار دارد، به معرفی سایت 
"شهر هوشمند سالمت" پرداخته است. وی افزود: این سایت توسط یک شرکت دانش بنیان که مورد تایید 
کارشناسان بنیاد ملی نخبگان  و واحد فناورِ  مرکز توسعه فناوری سالمت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
است، با تیمی متشکل از اساتید و  نخبگان حوزه پزشکی، پرستاری، مدیریت، فناوری اطالعات سالمت و 
هوش مصنوعی به ارائه خدمات می پردازد. به گفته رئیس اداره توسعه فرهنگ سالمت سازمان فرهنگی 
ارزش  پــردازی و خلق  ایده  بنیان، ضمن  این شرکت دانش  اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان، محققان 
مشترک با معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و استفاده از زیر ساخت "شهر هوشمند سالمت" 
در جهت مدیریت بیماری کرونا گام برداشته است. توالئیان ادامه داد: سایت "شهر هوشمند سالمت" با 

ارائه اطالعات در زمینه های متعدد به بسیاری از سواالت بیماران مبتال به کرونا از جمله تعداد تخت بستری 
دهنده  ارائه  بیمارستان های  استان،  بیمارستان های  سرپایی  تخت  ظرفیت  استان،  بیمارستان های  خالی 

خدمت به بیماران کرونایی  سایر بیماران و اطالعات کلیه درمانگاه های استان پاسخ می دهد.
تصویر  مراکز  سایر  و  کرونایی  بیماران  به  خدمت  دهنده  ارائــه  تصویربرداری  مراکز  معرفی  کرد:  تصریح  وی 
برداری، آزمایشگاه های انجام دهنده تست PCR و سایر آزمایشگاه های استان، مراکز ارائه دهنده خدمات 
و مراقبت های بالینی در منزل در استان، مراکز مشاوره و ارائه مراقبت های پرستاری در استان، مراکز فروش 
و اجاره اکسیژن ساز،کپسول اکسیژن و بایپپ، مراکز خدمات جامع سالمت منتخب کرونا و نمایش نزدیک 

ترین مراکز ارائه دهنده خدمات به بیماران براساس لوکیشن از دیگر خدمات این سایت است.
وی گفت: سایت "شهر هوشمند سالمت" در زمینه واکیسناسیون نیز با ارائه مواردی چون اطالعات مراکز 
واکسیناسیون، اطالعیه های مربوط به توزیع واکسن و توصیه های مربوط به تزریق واکسن به یاری شهروندان 

اصفهانی آمده است.
آدرس  به  می توانند  سایت  این  اطالعات  و  خدمات  از  استفاده  بــرای  اصفهانی  شهروندان  اســت؛  گفتنی 

https://shc.health مراجعه کنند.

دستیابی به اطالعات درمانی کرونا در  سایت »شهر هوشمند سالمت«

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان با تاکید بر 
این که کارهای بزرگی مانند مترو و بهره برداری سالن اجالس 
خصوص  در  بماند،  زمــیــن  روی  نباید  اجــراســت  حــال  در  کــه 

انتخاب مدیران شهرداری نیز گفت: توصیه من این است که 
، همه مدیران شهرداری اصفهان تغییر نکنند  با تغییر شهردار
چرا که می توان مدیران توانمند، پاک دست و جهادی کنونی 

که تجربه کافی دارند را حفظ کرد و از ظرفیت  آنها بهره برد. 
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، شهردار 
منتخب و رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان با امام جمعه 

اصفهان دیدار کردند. 
انتقاد  با  دیــدار  این  در  نــژاد  طباطبایی  یوسف  سید  آیت  اله 
کرد:  اظهار  دولت ها  تغییر  با  هم زمان  مدیران  اکثر  تغییر  از 
می کنند،  تغییر  شــهــرداران  و  وزرا   ، رئیس جمهور که  مادامی 
همه  نوعی  به  و  می کنند  تغییر  نیز  پایین دستی  مدیران  اکثر 
ظرفیت ها و تجربه های آنها کنار گذاشته می شود و مدیرانی بر 

روی کار می آیند که نیاز به کسب تجربه دارند.
وی با بیان این که هر مدیری که فساد می کند یا کارایی ندارد 
با  که  است  این  من  توصیه  افــزود:  شــود،  گذاشته  کنار  باید 
، همه مدیران شهرداری اصفهان تغییر نکنند  تغییر شهردار
چرا که می توان مدیران توانمند، پاک دست و جهادی کنونی 
که تجربه کافی دارند را حفظ کرد، از ظرفیت آنها برای پیشبرد 

فعالیت های شهرداری استفاده کرد و سلیقه های سیاسی را 
در این کار دخالت نداد.  

*استفاده مدیران جدید از ظرفیت و تجربه مدیران قبلی
نماینده ولی فقیه در استان اصفهان ادامه داد: نظام جمهوری 
اسالمی ایران مدیران با تجربه ای در درون خود پرورش داده 
است که الزم است از تجربه این مدیران در قالب های مختلف 
استفاده کرد. برای مثال هر مدیر با برگزاری جلساتی با مدیران 

قبلی می تواند از ظرفیت و تجربه آنها استفاده کند. 
شورای  مصوبات  اساس  بر  باید  اصفهان  شهردار  گفت:  وی 
اعضاء  ســفــارش  و  نظر  و  کند  عمل  مــوجــود  قوانین  و  شهر 
شورا را در کار خود دخالت ندهد؛ برخی از شهرداران گذشته 

اصفهان این گونه بودند. 
و  خــاص  شهر  اصفهان  کــرد:  تصریح  نــژاد  طباطبایی  آیــت الــه 
ویژه ای است و مشکالت فراوانی دارد، از سوی دیگر کارهای 
بزرگی همچون مترو و سالن اجالس در حال اجراست که نباید 

روی زمین بماند چراکه هر چقدر این پروژه ها به کندی پیش 
برود هزینه بیشتری دارد.  

گاهی کامل   *انتخاب شهردار جدید با آ
علی قاسم زاده، شهردار منتخب اصفهان در این دیدار اظهار 
برنامه ریزی صحیح، اعتماد  با اقدامات و  کرد: تالش می شود 
به  ما  عملکرد  و  یابد  بهبود  اسالمی  نظام  به  نسبت  مــردم 
از شهرداری اصفهان افزایش  گونه ای باشد که رضایت مردم 

چشمگیری داشته باشد.
محمد نورصالحی، رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان نیز در 
این دیدار درباره انتخاب شهردار جدید اصفهان گفت: سعی 
گاهی کامل  آ شده تا اعضای شورای اسالمی شهر اصفهان با 
داشته  توجه  نکته  ایــن  به  و  کنند  انتخاب  را  جدید  شهردار 
پی  در  را  حــق الــنــاس   ، شــهــردار نــادرســت  انتخاب  کــه  باشند 
دارد، همچنین به این نکته توجه شده تا فشارهای سیاسی 

موجود به روند صحیح انتخاب شهردار لطمه ای وارد نکند.

:  تاکید امام جمعه اصفهان در دیدار با شهردار منتخب و رئیس شورای اسالمی شهر

کارهای بزرگ  از جمله مترو نباید روی زمین بماند 
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مدیریت  کــارشــنــاس 
آبـــفـــای  آب  مـــصـــرف 
اصفهان گفت: بهینه 
ـــازی مــــصــــرف آب  ســــ
سوی  از  همگانی  جــدی  عــزم  به  نیاز  ادارات  در 

کارکنان و مسئوالن آن اداره دارد.
به گزارش جام جم، وفور یا کمیابی آب می تواند 
بــه معنای ســعــادت یــا فــقــر، زنــدگــی یــا مـــرگ و 
کشورها  اغلب  بــاشــد.  جنگ  ــروز  ب عامل  حتی 
مسائل نگران کننده زیادی در ارتباط با کمیت 
آب  تأمین  نقاط  محدود  ــد.  دارن خود  آب  منابع 
با خشکسالی ها،  و  افزایش است  تازه در حال 
آبهای زیر زمینی و . . .  این موضوع  تهی شدن 
تشدید می شود و این در حالیست که نیاز به 
حال  در  سرعت  بــه  مختلف  مــصــارف  ــرای  ب آب 
با  اســـت  سرزمینی  ــران  ــ ای مــی بــاشــد.  ــش  ــزای اف
شرایط اقلیمی خشک و نیمه خشک و اساسا 
کم آب، مساحت کلی ایران ۱/۱ درصد مساحت 
ــه سهم  آن ک کــره زمینی اســت حــال  خشکی ها 
ایران از آب شیرین در دسترس نسبت به کل 
جمعیت  اســـت.  درصـــد   ۰/۰۰۰۲ از  کمتر  جهان 
اخــیــر رشــد بسیار سریعی  ایـــران طــی ســال هــا 
رقمی  شمسی  هــجــری   ۱۴۰۰ ســال  تــا  و  داشــتــه 
کشور  جمعیت  به  نفر  میلیون   ۱۰۰ تا  حــدود ۹۰ 
افزوده می شود و مهم تر آن که بخش اعظمی از 
این جمعیت در شهرها ساکن می گردند.بررسی 
سیمای اقلیمی کشور ایران نشان دهنده وجود 
شش حوزه آبریز اصلی است که حوزه آبریز کویر 
مرکزی با وسعت ۲۳۱۲۵۶ کیلومتر مربع یکی از 
آنها می باشد و ۱۴/۵ درصد مساحت کل کشور 
را شامل می شود .  استان اصفهان با مساحتی 
حدود ۱۰۶۷۸۶ کیلومترمربع و از نظر طبیعی نیز 
به دشت کویر در شرق و شمال، رشته کوه های 
زاگرس در غرب و جنوب محدود شده  است که 
این موقعیت طبیعی، از یک طرف محدودیت ها 
و از طرف دیگر پتانسیل ها و مزیت هایی را برای 
اســتــان فــراهــم نــمــوده اســت.اصــفــهــان از آب و 
برخوردار می باشد و دمای  گرم و خشک  هوای 
زیاد و به دنبال آن افزایش تبخیر، بارش اندک، 
بــودن  پایین  و  خشک  و  گـــرم  ــای  ــاده ب ــود  وجـ
رطوبت نسبی از مشخصات بارز بخش اعظمی 

از این شهر می باشد.
شهر  شــرب  آب  منابع  تامین  مــی شــود؛  گفته 
اصفهان از دو طریق آب زیر زمینی )چاه( و منابع 

می شود.  حاصل  رود(  زاینده  )سد  سطحی  آب 
آب و فاضالب  گــزارش هــای شرکت  ــاس  بــر اس
ــرب شهر از  اســتــان اصــفــهــان،۹۲ درصـــد آب ش
تامین  چاه ها  از  مابقی  و  رود  زاینده  سد  منبع 
به  رود  زاینده  آبریز  بر حوزه  لذا تمرکز  می شود، 
عنوان اصلی ترین منبع تامین آب اصفهان حائز 
سطح  در  زمینی  زیــر  آب  منابع  اســت.  اهمیت 
)به  سبز  فضای  آبیاری  منظر  از  اصفهان  شهر 
مباحثی  و  خشکسالی(  شــرایــط  در  خــصــوص 
سازه ها  پی  بر  اثــر  و  آب  سطح  باالآمدگی  چــون 
مترو  حفاری  نیز  و  تاریخی  بناهای  خصوص  به 
و... قابل بررسی هستند. یکی از مسائل بسیار 
بهینه  مصرف  در  جویی  صرفه  بحث  در  مهم 
است،  ادارات  در  استفاده  نــوع  و  مدیریت  آب 
علیرضا شرافتی کارشناس مدیریت مصرف آب 
آبفای اصفهان در این خصوص گفت: ما عالوه 
بر دستور العمل مصرف بهینه آب در ادارات و 
سازمان ها،نیروهای نظارتی داریم که هر دفعه به 
این ادارات و مجموعه ها سر زده و مصرف آب را 

بررسی می کنند.
آب در  ایــن کــه مــصــرف بهینه  بــه  بــا اشـــاره  وی 
البته  افــزود:  دارد،  همگانی  عزم  نیازمند  ادارات 
آب هم میزان مصرف در ادارات  از روی قبوض 
ســراغ  ــتــدا  اب ترجیحا  مــا  و  مــی شــود  مشخص 
و  ادارات،سازمانها  در  آب  مصرف  پر  مشترکان 

نهادها می رویم.
آبفای اصفهان  آب  کارشناس مدیریت مصرف 
ــواردی کــه بــه مــا گــزارش  تصریح کــرد: یکی از مـ
می شود، عدم صرفه جویی آب در آشپزخانه های 
استفاده  علت  بــه  کــه  ارگــان هــاســت  و  ادارات 
گـــرم مصرف  آب  از  آشــپــزخــانــه هــا  ایـــن  فــــراوان 

ماهیانه افزایش پیدا می کند.
تجهیزات  از  استفاده  ایــن کــه  بــه  اشـــاره  بــا  وی   
ــرژی و  ــ ــازده بـــاال، کــاهــش مــصــرف ان ــ ــا ب بهینه ب
در  اســت،گــفــت:  اهمیت  بــا  بسیار  آب  منابع 
استفاده  نهادها  و  ادارات،ســازمــان هــا  از  برخی 
به  مجهز  صنعتی  ظرفشویی  ماشین های  از 
بــــرای تنظیم  ســنــســورهــای تــشــخــیــص حــجــم 
از  استفاده  شستشو،  بــرای  مصرف  مــورد  آب 
بخارپزهای عایق شده با برچسب انرژی و مجهز 
افزایش  بــرای  بسته  سیکل  سیستم های  بــه 
آب، استفاده از واتر جت  بازده در مصرف بخار 
آشپزخانه و دیگ های  برای شست وشوی کف 
بزرگ، از اقدامات موثر برای بهینه سازی مصرف 

آب در این آشپزخانه هاست. 
مشکالت  از  دیگر  یکی  ــت:  داش بیان  شرافتی 
آب  مــصــرف  ــزایـــش  افـ مــوجــب  کـــه  ادارات  در 
دستشویی ها  در  ــراب  خـ ــرآالت  ــی ش ــود،  ــی ش م
شدن  فــرســوده  اثــر  در  که  آشپزخانه هاست  و 
اداری  ساختمان های  در  شیرآالت  اکثر  دوره ای 
پــرتــردد به وجــود مــی آیــد. وی افـــزود: پیشنهاد 
نمونه های  با  آالت  شیر  مــدل  ایــن  تعویض  ما 
کــاهــش مصرف  ــازده مــوثــر در  ــربـ پـ هــوشــمــنــد 
کــه استفاده  ــت  ــن در حــالــی اس ای و  ــت  آب اس
به  نسبت  کمتر  آب  خــروجــی  ــا  ب شـــیـــرآالت  از 
نمونه های قدیمی از راهکارهای پیشنهاد شده 

در مدیریت مصرف آب است.
آبفای اصفهان  آب  کارشناس مدیریت مصرف 
ــرای مــثــال شــیــرهــای آبــدارخــانــه،  ــرد: بـ اضــافــه کـ
اهرمی  بهداشتی  ســرویــس هــای  و  آشپزخانه 
پرالتور  به  مجهز  فشاری  و  الکترونیکی  ،پدالی، 
نوع  به  باتوجه  را  آب مصرفی  )درفشان( جریان 

شیرآالت ۳۰ الی ۷۰ درصد کاهش می دهد.
شیوع  بــه  بــاتــوجــه  مــا  توصیه  ــرد:  کـ تاکید  وی   
ــاده از  ــف ــت بــیــمــاری کـــرونـــا،  بــهــتــریــن گــزیــنــه اس
با  تماس  بــدون  الکترونیکی  و  پدالی  شیرآالت 

ما  گفت:  همچنین  می باشد.شرافتی  دســت 
از  استفاده  جای  به  ادارات  در  می کنیم  توصیه 
از  آب  کتری و قوری جهت بهینه سازی مصرف 
و   شود  استفاده  آبدارخانه  در  صنعتی  فالسک 
 فاصله محل قرار گرفتن آب گرمکن در آبدارخانه 
استفاده  وی  باشد.  اقــل  حد  مصرف،  محل  تا 
شده  رقیق  دستشویی  و  ظرفشویی  مایع  از 
جهت  بهداشتی  سرویس های  و  آبدارخانه  در 
آبکشی  هنگام  در  زیاد  آب  از  مصرف  جلوگیری 
ونیز  فرهنگ سازی در اطالع رسانی در خصوص 
آب در تمامی  ضــرورت صرفه جویی در مصرف 
حل های  راه  از  یکی  را  ادارات  مصرف  بخشهای 

مصرف بهینه آب در ادارات برشمرد. 
آبفای اصفهان  آب  کارشناس مدیریت مصرف 
نصب  طریق  از  الزم  آموزش های  ارائــه  پایان  در 
برگزاری  و  آموزشی  جــزوات   ، بــروشــور تهیه  بنر، 
بهینه  مصرف  با  رابطه  در  فرهنگی  برنامه های 
آب و استفاده از شیوه هایی با حداقل مصرف 
جــارو  از  استفاده  و  امــاکــن  نظافت  جهت  آب، 
نظافت  بــرای  اسکرابر  دستگاه  و  صنعتی  برقی 
ساختمان های اداری را از دیگر راه کارهای صرفه 

جویی در ادارات عنوان کرد.

امسال،  نه تنها  مبارکه  فوالد 
بلکه در سال های گذشته ثابت 
به  را  تولید  موانع  رفع  که  کرده 
راهبردی  اهداف  از  یکی  عنوان 
برای پویایی اقتصاد کشور در دستور کار خود قرار داده 
و  تجهیزات  و  قطعات  بومی سازی  دانش  بر  تکیه  با  و 
همچنین توانمندی متخصصان داخلی تحریم ها را به 

فرصت تبدیل کند.
دو  به  معمواًل  کشور  صنعتی  کارخانجات  و  شرکت ها 
در  شرکت ها  این  از  برخی  که  می شوند  تقسیم  دسته 
صنایع مادر مشغول به کار هستند و عده ای دیگر در 
جهت پیشبرد اهداف صنعت کشور و گرداندن چرخ 
می کنند.  کمک  پایین دستی  صنایع  در  نیز  اقتصاد 
و  مدیران  تا  تولید  زحمت کش  کارگران  از  این ها  همه 
هم  آن  و  دغدغه  یک  شرکت ها  این  سیاست گذاران 

تولید برای رفع نیازهای اساسی کشور را دنبال می کنند.
اقتصادی  خ  چر گرداندن  برای  گداخته   آهن  با  نبرد   *

کشور
حدود  تاکنون  تأسیس  بدو  از  مبارکه  فوالد  شرکت 
از  یکی  عنوان  به  می کند  تالش  که  است  سال   ۳۰
برترین تولیدکنندگان فوالد در دنیا، نقش خود را برای 
عین  در  کند؛  ایفا  درستی  به  ایران  کشورمان  آبادانی 
حال مدیران این شرکت با در نظر گرفتن برنامه هایی 
کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت در تالش هستند 
آینده روشنی را برای این شرکت رقم بزنند، از سوی  تا 
دیگر کارگران زحمت کش شرکت فوالد مبارکه نیز در ۳ 
شیفت کاری تالش می کنند تا کار خود که نبرد با آهن 
گداخته شده است را به بهترین شکل انجام دهند.برای 
فوالدمردان شرکت فوالد مبارکه سالیان سال است که 
روز و شب، وضعیت هوا  چرخش عقربه های ساعت، 
و بسیاری از عوامل که برای خیلی ها مهم است، مهم 
نیست و تالش خود را بر این مسائل متوقف نکرده اند؛ 
شرکت  کارکنان  تالش  کاری  شیفت   ۳ بخواهیم  اگر 
فوالد مبارکه را در نظر بگیریم، طی ۳۰ سال گذشته، این 
فوالدمردان به اندازه ۹۰ سال برای ساختن ایران تالش 
کرده اند؛ تالش هایی جدی و با برنامه که با این تالش ها 

همیشه اولین ها را در ایران و منطقه رقم زده اند.
رفع  برای  مبارکه  فوالد  شرکت  گذشته  سال های  طی 
این  در  که  برداشته  متعددی  گام های  تولید،  موانع 
اقدامات  از  برخی  داریم  قصد  اما  نمی گنجد  یادداشت 
مرور  را  تولید  از  مانع زدایی ها  راستای  در  شرکت  این 

کنیم.
عمل  منفعالنه  یم ها  تحر برابر  در  مبارکه  فوالد   *

نمی کند
پیش از هر چیز باید به این نکته اشاره کرد که تولید نیاز 
به مقدمه چینی دارد؛ پشتیبانی های زیادی باید صورت 

پذیرد تا تولید یک محصول اتفاق بیفتد.
شرکت فوالد مبارکه به عنوان مجموعه ای پیشتاز در 
برابر خرابی  دستگاه ها،  در  کشور هیچ گاه  تولید فوالد 
تحریم ها،  خاطر  به  آن  نبود  و  یدکی  قطعات  به  نیاز 

منفعالنه عمل نکرده است.
در شرکت فوالد مبارکه بیش از ۱۴۴ هزار قطعه و تجهیز 
طی ۱۰ سال در واحد بومی سازی این شرکت از سال ۱۳۹۰ 
تاکنون بومی سازی شده و این موضوع نشان می دهد 
تحریم، خرابی دستگاه ها و بسیاری از مشکالت، حتی 
شرکت  این  مختلف  خطوط  تولید  روند  در  لحظه ای 
طبق  خطا  کم ترین  با  همه چیز  و  نکرده  وارد  خللی 

برنامه ریزی های صورت گرفته انجام شده و سفارشات 
صنایع پایین دستی نیز در زمان مقرر تحویل داده شده 

است.
* قطعات بومی سازی شده فوالد مبارکه با نمونه های 

خارجی قابل رقابت است
از سوی دیگر، این قطعات و تجهیزات در کشور ساخته 
باال  و  دیگر  مشاغل  رونق  موجب  امر  همین  و  شده 
رفتن سطح همکاری های فوالد مبارکه با بخش علمی و 
شرکت های دانش بنیان شده است، در نتیجه به میزان 
زیادی از خروج ارز نیز جلوگیری خواهد شد. برنامه ریزی، 
مهندسی معکوس، مهندسی مجدد و کنترل کیفیت، 
از ارکان اصلی واحد بومی سازی قطعات و تجهیزات در 
شرکت فوالد مبارکه است و این واحد در عمل نشان 
می شود.  انجام  باالیی  دقت  با  مرحله   ۴ این  که  داده 
براساس آخرین آمار، فقط در سال ۱۳۹۹، تعداد هزار و 
بار در شرکت فوالد مبارکه  برای نخستین  ۵۸۹ قطعه 

صرفه جویی  تومان  میلیارد  و ۶۱۶  هزار  و ۲  بومی سازی 
با  قطعات  این  که  داشت  همراه  به  کشور  برای  مالی 

نمونه های خارجی قابل رقابت است.
* پشیتبانی از تولید با ارتقای کیفیت محصوالت

فوالد  شرکت  در  تولید  از  پشتیبانی  برای  دیگر  مثالی 
روز  با تکنولوژی  مبارکه، تولید روغن نورد سرد مطابق 

دنیا است. 
این روغن که هم اکنون در خطوط نورد سرد به کار گرفته 
شده، حوادثی چون پارگی ورق و محدود شدن بعضی 
است.  رسانده  حداقل  به  را  تولید  فرایند  در  پارامترها 
است  طبیعی  است.  تولید  ویژه  کار  خود  دیگر  بخش 
تولیدهایی  خودش  صنعت  فراخور  به  کارخانه  هر  که 
ویژگی  یک  عنوان  به  موضوع  این  ذکر  می دهد.  انجام 
برجسته فوالد مبارکه به این دلیل است که محصوالت 
تولید شده در این شرکت با توجه به کیفیت باالی آن 

مشتریان زیادی دارد.

برای همین مدیران برنامه ریزی و سیاست گذاران تولید 
در این شرکت همواره به دنبال راهی برای افزایش تولید 
افزایش  این  شده اند.  حساب  و  علمی  روش های  با 
تولید عالوه بر این که کیفیت را پایین نمی آورد، موجب 
کشور  تولید  در  جهش  برای  شرکت  اهداف  پیشبرد 

خواهد شد. 
* رکوردهای تولیدی که توقف در کارشان نیست

رکوردشکنی های فوالد مبارکه  نکته بسیار مهم دیگر 
است که طی ماه ها و سال های اخیر نیز بیش از پیش 
و پشت سر هم تکرار می شود. یکی از این رکوردزنی ها 
که در سه ماهه نخست امسال توسط تالشگران ناحیه 
فوالدسازی ریخته گری مداوم این شرکت صورت گرفت 
و تولید ۲ میلیون و ۳۳ هزار تن تختال محقق گردید. 
این در حالی است که در سه ماهه نخست سال ۹۹ این 
عدد به میزان یک میلیون و ۸۹۶ هزار تن بوده و با رشد 
۷٫۳ درصدی در این زمینه همراه بوده است.نکته مهم 
دیگر تولید محصوالت جدید با استفاده از ماشین های 
دقیق  طراحی های  با  است.  مبارکه  فوالد  در  موجود 
اتفاق  این  تاکنون  مبارکه  فوالد  شرکت  متخصصان 
چندین بار افتاده است. به طور مثال همین چند وقت 
برای  متر  میلی   ۳۰۰ ضخامت  با  تختال  که  بوده  پیش 

نخستین بار در ایران و در فوالد مبارکه تولید شد.
یم ها را به فرصت تبدیل کرد * فوالد مبارکه تحر

 ، این تختال ها در صنایع بسیاری مانند صنایع نفت، گاز
نتیجه  در  دارد،  کاربرد  کشور  لوله سازی  و  کشتی سازی 
تولید این محصول مهم و استراتژیک دیگر نیاز نیست 
این صنایع در صف طوالنی در خواست از فوالدسازان 
معتبر دنیا برای تهیه این کاالها مدت ها مانده و نگران 
باشند. همین موضوع  اولیه صنایع خود  تأمین مواد 
و  آمریکا  بدقولی های  و  تحریم ها  که  می شود  باعث 
چرخ  و  شوند  بی تأثیر  صنایع  روی  اروپایی  دولت های 

صنایع مهم و حیاتی کشور از حرکت نایستد.
مختلف  گریدهای  تولید  برای  مبارکه  فوالد  شرکت 
فوالدی مورد نیاز در صنایع کشور همواره اعالم آمادگی 
کرده و این موضوع نه در حد حرف، بلکه همیشه در 
ثابت شده است؛ فوالدمردان صنعت ساز  بارها  عمل 
فوالد مبارکه همه توان خود را به کار گرفته اند تا با تولید 
فوالد مورد نیاز کشور، وابستگی کلیه صنایع را از واردات 
بی رویه بی نیاز و از خروج ارز از کشور جلوگیری به عمل 
آورند تا شاهد رفع موانع تولید و پیشرفت اقتصاد کشور 

باشیم.

شــورای حفظ حقوق بیت المال در 
اراضی ملی و منابع طبیعی اســتان 

اصفهان تشکیل جلسه داد

استان:  کل  دادگستری  عمومی  روابــط  گــزارش  به 
محمدرضا حبیبی رئیس کل دادگستری استان در 
این نشست خطاب به دستگاه ها و سازمان های 
متولی در واگذاری اراضی دولتی برای اجرای طرح های 
مختلف اظهار داشــت: در واگــذاری هــا اواًل با دقت 
 
ً
توان سنجی کنید و بررسی نمایید متقاضی واقعا

یــا منافع نامشروع  بــه دنــبــال اجـــرای طــرح اســت 
بررسی  به عبارت واضح تر  را دنبال می کند؛  دیگری 
 بعد 

ً
شود متقاضی کننده کار هست یا خیر؟ ثانیا

از واگـــذاری نظارت مستمر در نحوه اجــرای طــرح و 
افــزود:  ــه  ادام در  وی  باشید.  داشته  کــار  پیشرفت 
دادگستری  در  شــده  تشکیل  پــرونــده هــای  اغلب 
حقوق  حفظ  شـــورای  در  مطروحه  پــرونــده هــای  و 
بیت المال ناشی از عدم نظارت ها و دقت ها هم در 
واگــذاری و هم در مرحله اجــرای طرح هاست که اگر 
دستگاه ها به موقع به این وظیفه خود عمل کنند از 
تشکیل بسیاری از پرونده ها جلوگیری می شود. وی 
در حاشیه بررسی یکی از پرونده ها گفت: هماهنگی 
سازمان های متولی هم در واگذاری ها مهم است؛ 
بــر اســاس نظر  اگــر منابع طبیعی  بــه عــنــوان مثال 
کارشناسی واگذاری زمین یا بخشی از آن را به لحاظ 
دیگر  قانونی  دالیــل  و  متصرف  یا  معارض  داشتن 
مجاز ندانست، سازمان صمت در صدور مجوز و 
دادن پروانه به نظر کارشناسی مذکور توجه کند تا 
این  گفتنی اســت در  بــروز نکند.  مشکالت بعدی 
سازمان  گــزارشــات  موضوع  پرونده  سه  به  جلسه 
بازرسی کل کشور و اداره کل اطالعات و... رسیدگی 

و در خصوص آنها اتخاذ تصمیم شد.

با فعالیت های شبانه روزی در فوالد مبارکه انجام می شود؛

تالش تا پای جان برای رفع موانع تولید

بهینه سازی مصرف آب در ادارات نیاز به عزم همگانی دارد  سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی  استان:

بازگشایی مراکز واکسیناسیون کرونا در اصفهان
نفیسه راهداری

خبرنگار

محمد جواد قائدی

خبرنگار

ــان از  ــه ــف ســخــنــگــوی دانـــشـــگـــاه عــلــوم پــزشــکــی اص
اصفهان  در  امــروز  از  مراکزواکسیناسیون  بازگشایی 
روزسه  از   ۱۳۵۰ سال  متولدین  واکسیناسیون  آغاز  و 

شنبه جاری خبر داد.
گفتگویی درباره  آرش نجیمی در  گزارش جام جم،  به 
اصفهان  شهرستان  واکسیناسیون  وضعیت  آخرین 
و از سرگیری  واکسیناسیون دز دوم از امروز )شنبه( 
حجم  اظهارداشت:  و  داد  خبر  جــاری  دوشنبه  روز  تا 
و  آسترازنکا  دوم  دز  واکسن  که  افراد  از  توجهی  قابل 
فردا  و  امروز  همین  است؛  افتاده  تاخیر  به  برکتشان 

واکسن را دریافت می کنند.
به  دوم  دز  سینوفارم  واکسن  تهیه  از  همچنین  وی 
مقدار زیادی خبر داد و افزود: از فردا )یک شنبه( این 
واکسن در اختیار مراکز قرار می گیرد و از امروز پیامک 
ارسال و طی  که دز دوم سینوفارم دارند  افرادی  برای 
نوبت  تزریق  دوشنبه  و  شنبه  یک  یعنی  بعد  روز  دو 

دوم افراد تمام می شود .
آغاز  از  اصفهان  پزشکی  علوم  دانشگاه  سخنگوی 
نیز   ۱۳۵۰ ســال  متولدین  واکسن  نخست  دز  تزریق 
گفت:  و  داد  خبر  اصفهان  در  شنبه  سه  روز  صبح  از 

سینوفارم  واکــســن  یافته  تخصیص  مــقــدار 
بـــه اصـــفـــهـــان قـــابـــل تـــوجـــه اســــت و از 

ــروه هـــای سنی  گـ ــرای  بـ روز دوشــنــبــه 
نخست  دز  واکــســن  پیامک  جدید 
را  جدید  افـــراد  شنبه  ســه  و  ارســـال 

واکسیناسیون می کنیم.
 ۵۰ زیــر  افـــراد  حتی  کــرد:  تصریح  وی  

سالی که در سامانه سیب مشخصات 
و  ــرده  ــ ــک ــ ن وارد  را  خـــــود 

پیامکی دریافت نکرده 
فـــراخـــوان   مـــا  را  انــــد 

ــرای  ــه بـ مـــی کــنــیــم کـ
واکـــســـن بـــه مــراکــز 

مراجعه کنند.
نـــــــجـــــــیـــــــمـــــــی 

داد:  ادامـــــــــه 
خوشبختانه 

ظرفیت واکسن زدن و تزریق در استان ظرفیت بسیار 
باال و بیش از ۵۰ الی ۷۰ هزار روزانــه  می توانیم تزریق 
کنیم که اگر  محموله های واکسن اصفهان به همین 
روال تداوم داشته باشند تا آخر مهر ماه درصد باالیی 

از مردم استان را واکسینه می کنیم.
پیامک  طبق  خواهشمندیم  مــردم  از  کــرد:  تاکید  وی 
و  کنند  مراجعه  واکسن  دریــافــت  بــرای  ارســالــی  هــای 
درصورت عدم دریافت پیامک دنبال راه حل های غیر 

و دردسرساز برای دریافت واکسن نباشند.
فردا  ــروز  ام طی  برکت  و  آسترازنکا  واکسن  دوم  *دز 

)یکشنبه(و سینوفارم فردا و)دوشنبه(
درادامــه  اصفهان  پزشکی  علوم  دانشگاه  سخنگوی 
صحبت های خود از جدا شدن سیستم نوبت دهی 
واکسیناسیون اصفهان از سیستم کشور خبر داد و 
گفت: متاسفانه به دلیل شلوغی های مراکز و نوبت 
دهی سیستم سالمت وزرات، از این پس نوبت دهی 
و ارسال پیام توسط سامانه سیب در اصفهان انجام 
بر اساس  ایــن به بعد  از  افــراد  افـــزود:  می شــود. وی 
فراخوان  استان  ر  اختیا  در  واکسن  مقدار  و  ظرفیت 
از دیــروز واکسن  که   می شوند وایــن در حالی است 
آســتــرازنــکــا و بــرکــت تــامــیــن شـــده و امـــروز 
ارسال  افــراد  بــرای  دوم  دز  تزریق  پیامک 

شده است.
نجیمی  اضافه کرد: از مردم می خواهیم 
اساس  بر  واکسیناسیون  دهند  اجــازه 
نظمی که ما پیش بینی کردیم در عمل 
مشاهده شود ونگرانی بابت تاخیر یک 
مشکلی  باشند،زیرا   نداشته  ای  هفته 

پیش نمی آید.
کـــرد:  اضـــافـــه  وی 
واکسیناسیون 
هـــمـــه  مـــــادران 
در  بـــــــــــــــــــــاردار 
فرصت  اولــیــن 
ــری و  ــ ــی ــگــ ــ ــی ــ پ
رسانی  اطالع 
خواهد شد.


