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ادامه محدودیت تردد خودروهای 
غیربومی و غربالگری تا 20 فروردین

رئیس پلیس راه استان اصفهان:

رئیس جمهور در تماس های تلفنی با هفت عضو کابینه و رئیس کل بانک مرکزی، 
دستوراتی را درباره موضوعات مختلف و به ویژه مبارزه و مدیریت بیماری کرونا و 
ارزیابی دقیق طرح فاصله گذاری اجتماعی صادر کرد.حجت االسالم والمسلمین 
حسن روحانی روز گذشته )جمعه( در تماس با سعید نمکی و عبدالرضا رحمانی 
فضلی وزیران بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کشور دستور داد به سرعت از 
روند اجرا و میزان تاثیــر و موفقیت طرح فاصله گــذاری اجتماعی، ارزیابی های 
دقیقی تهیه کنند تا در جلسه ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا برای هرگونه تصمیم 
گیری درباره روند مدیریت و پیشــبرد مبارزه با کرونا مورد بهره برداری قرار گیرد.
جلسه آتی ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا قرار اســت روز یکشنبه برگزار شود.

رئیس جمهور در گفت وگوهایی با محســن حاجی میرزایی و دکتر منصور غالمی 
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نیز برای انجام بررسی های دقیق جهت طراحی و 
تدوین پروتکل های بهداشتی در دوره بازگشایی مجدد مدارس ، دانشگاه ها ، مراکز 
علمی و آموزشی و  خوابگاه ها و نحوه  اجرای این پروتکل ها دستوراتی صادر نمود. 
روحانی همچنین به جمشید انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری 
و استخدامی کشور نیز دستور داد دستورالعملی را برای طراحی ، تدوین و اجرای 

پروتکل های بهداشتی در محیط های ســازمان ها و ادارات دستگاه های دولتی، 
آماده کند.رئیس جمهور در تماس با بیژن زنگنه وزیر نفت نیز در خصوص تامین 
انرژی و فعالیت موثر در تولیدات پتروشــیمی و فضای جهانی نفت و موضوعات 
پیرامون این موضوع، دستوراتی را صادر نمود.روحانی به محمدباقر نوبخت معاون 
رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشــور نیز دستور داد در خصوص 
اختصاص ۷۵ هزار میلیارد تومان تســهیالت به رســته های مختلف شــغلی و 
گروه های واجد شرایط تعریف شده از طرف ستاد اقتصادی دولت، سریعا روندی 
طراحی و به مرحله اجرا گذاشته شود.رئیس جمهور همچنین در گفت وگوی تلفنی 
با عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در جریان برنامه های بانک مرکزی 
برای اعطای اعتبار ۷۵هزارمیلیارد تومانی برای کسب وکارهای آسیب دیده از شیوع 
کرونا و شیوه اجرای آن قرار گرفت.رئیس جمهور بر ضرورت حمایت هرچه سریعتر 
از واحدهای تولیدی وخدماتی آسیب دیده تاکید و از خدمات بانک مرکزی ونظام 
بانکی خصوصًا کارکنان شــعب بانکها دراین روزهای سخت قدردانی نمود.در این 
گفت وگوی تلفنی همتی، رئیس جمهور را  در جریان برنامه های بانک مرکزی برای 

تأمین ارز سامانه نیما و مدیریت بازار ارز در روزهای آتی قرار داد .

سخنگوی وزارت بهداشت آخرین آمار مبتالیان، بهبود یافتگان و جانباختگان 
کرونا را اعالم کرد.دکتر کیانوش جهانپور درباره آخرین وضعیت کرونا در کشور، 
گفت: از ظهر پنجشــنبه تا روز ۱۵ فروردین۱۳۹۹ و بر اساس معیارهای قطعی 
تشــخیصی، ۲۷۱۵ بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشــور شناسایی شدند و 
مجموع بیماران شناسایی شده بر اثر این بیماری به ۵۳ هزار و ۱۸۳ مورد رسید.
وی ادامه داد: خوشــبختانه تا کنون ۱۷ هزار و ۹۳۵ نفر از بیماران بهبود یافته و 
ترخیص شده اند.سخنگوی سازمان وزارت بهداشت گفت: متاسفانه در طول ۲۴ 

ساعت گذشته، ۱۳۴ نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹ در کشور جان خود را از دست 
دادند و مجموع درگذشتگان بر اثر این بیماری در کشــور به ۳۲۹۴ نفر رسید.
جهانپور افزود: ۴۰۳۵ نفر از بیماران در وضعیت شــدید این بیماری قرار دارند.
وی گفت: مردم برای غربالگری کرونا به ســامانه salamat.gov.ir مراجعه 
کنند. نیروهای خستگی ناپذیر حوزه بهداشت، از طریق سامانه ۴۰۳۰ با مردم 
تماس می گیرند و وضعیت سالمتی آنها را پیگیری می کنند. در صورت مشاهده 
شماره ۴۰۳۰ بر روی تلفن همراه، حتما پاسخگوی همکاران پرتالش ما باشید.

در تماس با ۷عضو کابینه و رئیس کل بانک مرکزی اعالم شد

دستورات رئیس جمهور در مدیریت بیماری کرونا و کمک به کسب و کارهای آسیب دیده

آمار کرونایی تا روز گذشته از زبان سخنگوی وزارت بهداشت:

شمار مبتالیان ۵3 هزار نفر ؛ جانباختگان 3294 نفر

متخصص سم شناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: حدود ۱۵ 
نفر در این استان از اواسط اسفند سال گذشته تاکنون بر اثر مسمومیت ناشی 

از مصرف الکل متانول، جان خود را از دست داده اند.
فرزاد قشــالقی افزود: مســمومیت با الــکل متانول و مشــروبات الکلی 
تقلبی از اواسط اسفند سال گذشــته و با توجه به باور نادرست تاثیر الکل در 
پیشگیری از ابتال به بیماری کرونا در اصفهان افزایش یافت و تاکنون حدود 

۵۵ مراجعه کننده با 
عالئم مســمومیت 

الکلی داشته ایم.
وی با بیان اینکه اوج 
ی  میت ها مســمو
لکلــی مربــوط به  ا
هفتــه آخر اســفند 
و شــب عیــد نوروز 
بود، اظهار داشــت: 
حــال  عیــن  در 
ممکن است برخی 
از افــراد مســموم 
بخش هــای  بــه 
نی  ســتا ر بیما
مراجعــه نکــرده یا 
قبــل از مراجعــه به 
بیمارســتان، فوت 

کرده باشند.
متخصــص  ایــن 

لینی و  سم شناســی با
عضو هیات علمی دانشــکده پزشــکی دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان 
خاطرنشان کرد: از بین مراجعه کنندگان با عالئم مسمومیت الکلی، نزدیک به 

هشت نفر دچار کاهش و عوارض بینایی شده اند.
قشالقی تصریح کرد: در بین افرادی که به دلیل باور نادرست به تاثیر الکل در 

پیشگیری از ابتال به کرونا، اقدام به مصرف آن کرده و دچار مسمومیت الکلی 
شده اند افراد ۱۳ و ۱۶ ساله نیز وجود دارند.

وی با تاکید براینکه اصفهان با توجه به جمعیت زیاد خود در مقایسه با بسیاری 
از استان های دیگر، وضعیت مناسبی در زمینه مسمومیت الکلی و مرگ و میر 
ناشی از آن دارد، از افرادی که دچار عالئم مسمومیت الکلی شده اند خواست 

تا  برای درمان به بیمارستان الزهرا)س( اصفهان مراجعه کنند.
مهمترین  قشالقی، 
ی  نه ها نشــا
مســمومیت با الکل 
را تهوع،  بی اشتهایی، 
ضعف، تعریق سرد، 
درد در پشــت بدن،  
تنگی نفــس، ْتندی 
تنفــس و شــکایت 
چشــمی)دید تار( 
اعــالم و اضافه کرد: 
این مســمومیت در 
پیشــرفته  لــت  حا
بــه کاهش ســطح 
هوشــیاری، تشنج،  
ُافــت فشــار خون و 
عالئم شــدید مغزی 

و ْکما منجر می شود.
چنــد هفتــه پیش، 
شــایعه ها و مطالب 
برخــی  در  کذبــی 
شبکه های اجتماعی و محافل عمومی در باره تاثیر آشامیدن الکل در جلوگیری 
از ابتال به بیماری کرونا منتشــر شــد و شــماری از مردم به دلیل ناآگاهی و 
 بروز رفتارهــای پرخطر اقدام به مصــرف و خوردن الکل یــا قرقره کردن آن 

در دهان کردند.

 شمار جان باختگان مسمومیت الکلی در
 اصفهان به 1۵ نفر رسید
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با اینکه مسئوالن شایعات در مورد تعطیلی بازارهای میوه و تره بار را تکذیب می کنند؛ اما خریدهای هیجانی مردم همچنان ادامه دارد

زیر سایه ترس از تعطیلی
2

 یاران خرازی پای کار مبارزه با کرونا 
  اقدام جهادی لشکر ۱۴ امام حسین )ع( در ضدعفونی معابر شهری؛ 

3
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 تقدیر مدیرعامل ذوب آهن اصفهان
 از تالشگران خط تولید

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی 
شهرداری خبر داد:

۵0 درصد حقوق اسفندماه رانندگان 
سرویس مدارس پرداخت می شود

تعطیلی هتل تاریخی عباسی 
اصفهان پس از ۵3 سال

رییس اتاق اصناف اصفهان خبر داد:

تعطیلی بازار بزرگ و مشاغل 
غیرضروری اصفهان

3

2

شهرداری شاهین شهر با استناد مجوزهای شماره 59/ش مورخ 98/0۱/2۴ شورای محترم اسالمی شهر در نظر دارد عملیات اجرایی احداث پارک 
و جاده سالمت را با اعتبار اولیه ۴8/000/000/000 ریال به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید .

متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مناقصه می بایستی در ساعات اداری به واحد عمران شهرداری مراجعه و پیشنهادهای خود را حداکثر 

تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 99/0۱/26 به دبیرخانه حراست تحویل نمایند . شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است .

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم

حمید رضا فرهنگ  -شهرداری شاهین شهر

چاپ اول

م الف   :  808069

صفحه4 صفحه3

نایب رییس اتحادیه گل فروشان 
اصفهان:

گل فروشان در خواست 
تعیین ضرر و زیان کرده اند

اجرای طرح زوج وفرد در 
اصفهان از درب منازل

افتتاح آزادراه اصفهانـ  
شیراز در سال 1400

2

3

2

سازمان آگهی های روزنامه زاینده رود

031_36284167_8

چاپ دوم

2

فرصتی برای تسخیر شهر با قلب ها و حرکت های بزرگ مردمی

پای هم هستیم

صفحه 2

 تدبیر زندان مرکزی اصفهان 
برای مقابله با کرونا

صفحه 2
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ششمین گزارش میدانی دانشجویان اصفهانی

مراقب تقلبی ها باشید
قرارگاه کرونای ناحیه بســیج دانشجویی اســتان اصفهان با بررســی 158 داروخانه سطح شهر 
اصفهان و برخی شهرستان ها وضعیت اقالم بهداشتی مورد نیاز را بررسی و توصیه هایی را به مردم 
و مسؤوالن ارائه کرد.قرارگاه مبارزه با کرونای بسیج دانشجویی اســتان اصفهان پس از بازرسی 
نامحسوس از بیش از 158 داروخانه شــهر اصفهان و برخی شهرستان های استان در روزهای 8 
و۹ و1۰ فروردین ماه 1۳۹۹، بیانیه ای در قالب گزارش تحلیلی پیرامون »ارائه محصوالت بهداشتی 
مبارزه با کرونا در استان اصفهان«، خطاب به دادســتان اصفهان، ریاست دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان، استاندار اصفهان و مردم شریف و عزیز اســتان اصفهان صادر کرد.پیش از این نیز چهار 
گزارش در روزهای ۲۰، ۲۶ و ۲8 اسفند سال گذشته و ۶ و 11فروردین امسال از رصد این گروه های 

جهادی دانشجویان بسیجی منتشر شده بود.
در بخشی از متن این گزارش آمده است: »مردم ارجمند اصفهان ضمن تبریک اعیاد شعبانیه، در 
جریان باشید که بازرسی فرزندان شما در قرارگاه کرونای بســیج دانشجویی استان اصفهان در 
پوشش افراد معمولی و خریدار، از داروخانه های شــهر اصفهان، نشان دهنده این موضوع است 
که از 4 قلم کاالی پر مصرف بهداشــتی مبارزه با کرونا )انواع دســتکش، انواع ماسک، انواع ژل 
ضدعفونی کننده و انواع الکل( هیچ کاالیی از اقالم یاد شده، به غیر از الکل و ماسک های فیلتر دار 
n۹5 که به ندرت قابل دسترسی اســت، نایاب و غیر قابل دست یافتن نیست و با یک جستجوی 
معمولی، همه موارد یاد شده قابل دسترسی است.بازرسی انجام شده از 158 داروخانه در سطح ۶  
منطقه شهر اصفهان و شهرهای زرین شهر، سمیرم، لنجان، مبارکه، خمینی شهر، فریدن، خوانسار، 
اردستان، دهاقان، چمگردان، شــهرضا، نطنز، فالورجان، چرمهین، تیران، نجف آباد؛ نشان دهنده 
این موضوع است که در بیش از 1۰ درصد از داروخانه ها، حداقل یکی از انواع الکل، در ۶5 درصد از 
داروخانه ها، حداقل یکی از انواع ماسک، در ۳5 درصد از داروخانه ها، حداقل یکی از انواع دستکش 
و در ۶۰ درصد از داروخانه ها، حداقل یکی از انواع اسپری یا ژل ضدعفونی کننده، موجود است و این 
بدین معنی است که در حدود 7۰ درصد از داروخانه ها، حداقل یکی از انواع 4 مورد کاالی پرمصرف 
مبارزه با کرونا، قابل دستیابی است.یعنی در بدترین حالت ممکن، همه مردم عزیز شهر اصفهان 
و شــهرهای اطراف قادر خواهند بود حداکثر با مراجعه به ۲ داروخانه، هر موردی از موارد باال را که 
نیاز دارند، تهیه کنند و ایــن اعداد حکایت از آن دارد که در هیچ یک از مــوارد باال، قحطی نیامده و 

جای نگرانی هم نیست.«

وزیر بهداشت خطاب به استاندار اصفهان:

 برای مهار کامل کرونا نباید لحظه ای از شدت فعالیت ها 
کاسته شود

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی نامه ای به استاندار اصفهان آخرین وضعیت و اقدامات 
برای مهار بیماری کرونا را تشریح کرد.وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نامه ای خطاب به 
استاندار اصفهان آورده است: گرچه تا مهار کامل بیماری ناشــی از covid1۹ همگان باید راه نسبتا 
دشــواری بپیماییم و طبق توصیه حکیمانه مقام معظم رهبری نباید لحظه ای از شدت فعالیت ها 
بکاهیم تا مبدا شعله ای جدید از بیماری، دامنگیر شهر و یا استانی شود.وزیر بهداشت افزوده است: 
مع الوصف آنچه تا به امروز حاصل شده و در شــرایط سخت تحریم در مقایســه با آنان که از تنعم 
اقتصادی کافی برخوردارند افتخار آمیــز بوده، و جز با همدلی، وفــاق و همراهی عزیزانی همچون 

حضرتعالی و همکاران گرانقدرتان به دست نمی آید.
وی در پایان این نامه بیان کرده اســت: ضمن تقدیر از همراهی بی دریغتان، امیدوارم تا آخر این راه 
پرفراز و نشیب در کنارمان بمانید و هرچه زودتر با ســالمتی کامل مردم، شاهد آرامش و شکوفایی 

روز افزون کشورمان باشیم.

فرصتی برای تسخیر شهر با قلب ها و حرکت های بزرگ مردمی

پای هم هستیم

هشتگ کرونا را شکســت می دهیم که مطرح شد، عده ای دست بر زانو 
گذاشته و یا علی گفتند و کمر همت بستند تا این شعار در عمل به منصه 
ظهور برسد، ویروس منحوس کرونا که آمد، اگر چه اجتماعات را تعطیل 
کرد، درب مساجد، دانشــگاه ها، مدارس و... را بست و طعم نوروز ۹۹ را 
در کام ملت تلخ کرد، اما تخته ســیاهی بود که سفیدی ضمیر مردممان 
را جلوه ای دیگر بخشید.از همان روزهای نخست شیوع این ویروس در 
کشــور خبرهای خوب از اتحاد و عمل مردم نیز به سرعت در صدر اخبار 
می نشست، هرکس در هر لباس و منصبی بود آنچه در توان داشت انجام 
می داد تا کشورمان زیر بار این بیماری کمر خم نکند. پزشکان و پرستارانی 
که مدافع وطن شده بودند و رد ماســک بر صورتشان حکایت از جهاد و 
تالششان می داد، تولیدی هایی که خط تولید ماسک و گان را به سرعت 
جایگزین محصول خود می کردند و کم نبودند نیروهای داوطلب مردمی 
که برای گندزدایی از شهر اقدام کرده بودند.مردم اصفهان نیز در این مدت 
با این قافله همراه بودند، یکی از گروه های مردم اصفهان بچه های آسمان 
هستند که در طول تعطیالت نوروزی در راســتای مسؤولیت اجتماعی 
اقدام به تولید ماسک های بیمارستانی کردند، به گفته اعضای این گروه 
البته که همه جوانب بهداشــتی را رعایت می کنند، روپوش مخصوص 
می پوشند، کاله مخصوص می گذارند و ماســک مخصوص به صورت 

دارند، همچنین محل تولید کاماًل ضدعفونی شده است.

تهدیدی که در جبهه مردمی سالمت، به فرصت تبدیل شد
ســتاد جبهه مردمی سالمت اصفهان متشــکل از هیأت های مذهبی، 
مراکز تربیتی و عناصر فرهنگی شــهر اصفهان به دنبال شیوع ویروس 
کرونا در کشــور آغاز به کار کرد، گروهی که تا امروز توانســته در برخی 
موضوعات مانند گندزدایی بیمارستان ها، توزیع بسته های بهداشتی و 

معیشتی در بین محرومان، تولید ماسک و... ایفای نقش کند.
جبهه مردمی ســالمت در اصفهــان در کنار همه ایــن فعالیت ها از حال 
و هوای اعیاد شــعبانیه نیز غافل نشــده و در کنار شــروع برنامه توسل 
خانگی، با راه اندازی پویش هر خانه یک پرچــم، با کمک خیرانی که هر 
ساله به مناسبت نیمه شعبان در برگزاری و برپایی جشن والدت حضرت 
حجت)عج( نقش داشــتند به دنبال حرکت جمعی برای ایجاد فضای 
معنوی در شهر هستند.سردار فدا، فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج( در 
اصفهان نیز از مبارزه تخصصی بیش از 5۰ هزار بسیجی اصفهان با کرونا و 
مقابله با احتکار تا مشارکت در تولید اقالم بهداشتی صحبت کرده است، در 
این روزها بیش از 5۰ هزار بسیجی استان در قالب فعالیت های ضدعفونی، 
گندزدایی، غربالگری، فعالیت های امدادی و خدمات رســانی، کنترل و 
نظارت بر تولید ماسک و اقالم بهداشتی از تولید تا توزیع حضور داشته اند.

تولید ماسک توسط جوانان اصفهانی در »طوفان همدلی«
از سوی دیگر تعدادی از جوانان اصفهانی دغدغه مند به صورت داوطلبانه 

و کاماًل مردمی برای پیشــگیری از شــیوع بیماری کرونا در مناطق کم 
برخوردارتر و نیازمند فعالیتی تحت عنوان پویش »طوفان همدلی« را در 

مرکز اصفهان شروع کردند که به یک کمپین ملی تبدیل شد.
در این طرح نزدیک به 5۰۰ نفــر در روزهای اخیر جهــت کمک به این 
فعالیت اجتماعی در مکان های مختلف مشارکت کرده اند، این گروه ها 
با ایجاد کارگاه های خیاطــی زیر نظر مجمع جوانان اســتان با رعایت 
استانداردهای بهداشــتی از قبل تولید و دقت کامل در کارگاه و دوخت 
ماسک ها تا رساندن به مناطق را صورت می دهند که روزانه بالغ بر ۲ هزار 

عدد ماسک در این فرایند تولید می شود.

دانشگاه صنعتی اصفهان، در خط مقدم پیشگیری و مقابله با کرونا
با آن که کالس های درسی دانشجویان تعطیل شده است اما کالس های 
درسی انسانیت و مجاهدت همچنان باپرجاســت، محققان دانشگاه 
صنعتی اصفهان با تکیه بر توانمندی هــای تخصصی با طراحی و تولید 
۲ محصول ارزشمند جهت ضدعفونی اشــیا، تولید روزانه قریب به 4۰ 
هزار ماسک بهداشــتی و 1۰۰ عدد گان بیمارستانی، توانمندی های فنی 
و تخصصی خود در راستای مســؤولیت اجتماعی دانشگاه در مقابله با 

بیماری کرونا را به منصه ظهور رساندند.
شــهرداری اصفهان نیز طی یک عمل خالقانه و نمادین بر تندیس ها و 

مجسمه های اصفهان ماسک زد.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان گفت: مرکز 
ویژه نگهداری و درمان زندانیــان مبتال به ویروس 
کرونا با دارا بودن 5۰ تخت و امکانات پزشکی الزم 
راه اندازی شده است تا در صورت ابتالی احتمالی 
مددجویان به ویــروس کرونا با انجــام اقدامات 
پیشــگیرانه و درمان اولیــه در این مرکــز تمامی 
خدمات پزشــکی در داخل زندان صــورت پذیرد.

محمدرضا حبیبی در بازدیــد از مرکز ویژه نگهداری 
و درمان زندانیان مبتال بــه ویروس کرونا در زندان 
اصفهان اظهار کــرد: تاکنون اقدامات پیشــگیرانه 
بسیار خوب و مؤثری با همکاری مسؤوالن قضایی 
و زندان، دانشــگاه علوم پزشــکی و دستگاه های 
اجرایی اســتان در راســتای پیشــگیری از شیوع 
ویروس کرونا در ســطح زندان های استان صورت 
پذیرفته که نتیجه آن عدم وصول گزارشی از ابتالی 

قطعی زندانی به این ویروس بوده اســت.رئیس 
کل دادگستری اســتان اصفهان افزود: این مرکز 
با دارا بــودن 5۰ تخت و امکانات پزشــکی الزم به 
همت بلند خیران اســتان راه اندازی شده است تا 
در صورت ابتالی احتمالــی مددجویان به ویروس 
کرونا با انجام اقدامات پیشــگیرانه و درمان اولیه 
در این مرکز نیازی بــه انتقال مبتالیــان به مراکز 
درمانی سطح شهر نباشد و تمامی خدمات پزشکی 
در داخــل زندان صــورت پذیرد.وی خاطرنشــان 
کرد: نقاهتگاهی نیــز با ظرفیــت 5۰ تخت جهت 
نگهــداری بیمــاران بهبود یافتــه از ایــن مرکز به 
منظور تکمیل مراحل پایانــی درمان ویژه زندانیان 
پیش بینی و راه اندازی شده است.حبیبی به اعطای 
مرخصی به تعداد قابل توجهــی از زندانیان، پیش 
از ســال نو نیز اشــاره و تصریح کرد: پیرو تصمیم 

هوشمندانه و به موقع رئیس قوه قضاییه و صدور 
اعزام به مرخصی تعداد قابــل توجهی از زندانیانی 
که امکان اعزام و بهره مندی آن هــا از این ظرفیت 
قانونی فراهم بود، قریب به 7 هــزار نفر زندانی از 
زندان های سطح اســتان به مرخصی اعزام شدند 
که از این تعداد قریب به 8۰۰ نفر آن ها با بهره مندی 
از مرخصی پایان حبس منتهــی به آزادی خواهند 
شد، در خصوص باقیمانده زندانیان نیز غربالگری و 
ضدعفونی بندها و اماکن و ساختمان های زندان ها 

به صورت جدی در دستور کار قرار گرفت.
رئیس کل دادگســتری اســتان اصفهان در پایان 
گفت: از دیگر اقدامات مهم در این راستا جلوگیری 
از ورود و تداخل زندانیان جدید با ســایر زندانیان 
بود که مقرر شــد این افــراد در محل های دیگری 

نگهداری شوند.

خبر  روزتدبیر زندان مرکزی اصفهان برای مقابله با کرونا

وز عکس ر

شهادت اولین 
پزشک خدمت و 
 مدافع سالمت

 در کاشان
دکتــر مجید فرهاد مســئول 
کنترل عفونت معاونت درمان 
دانشــگاه، معــاون درمــان 
بیمارستان کارگر نژاد و پزشک 
درمانگاه شبانه روزی مرکزی و 
گالبچی به خیل شهدای عرصه 

سالمت پیوست.

مدیرکل امور اجرایی ترافیک شهر اصفهان:

 کرونا مشکل درآمدزایی حمل و نقل عمومی را 
دوچندان کرده است

مدیرکل امور اجرایی ترافیک شــهر اصفهان با اشــاره به اینکه تعطیلی متــرو، فعالیت حداقلی 

اتوبوســرانی و اجرای طرح زوج و فرد تا ۲۰ فروردین در اصفهان ادامــه دارد، گفت: حمل و نقل 

عمومی همیشه درآمدزایی نداشته و در این شرایط نیز این مشکل دوچندان شده و نیازمند شدید 

اختصاص یارانه و حمایت های دولتی 

است.مســعود بنده خدا در گفت وگو با 

ایســنا، اظهار کرد: طرح فاصله گذاری 

اجتماعی در شــهر اصفهــان با جدیت 

در حال اجرا اســت و در این راستا تا ۲۰ 

فروردین طرح زوج و فرد از درب منزل 

با تمام تجهیــزات در اختیــار و اعمال 

قانون مســتقیم توســط پلیس راهوار 

اجرا می شود.

مدیرکل امــور اجرایی ترافیک شــهر 

اصفهان گفت: با توجه به عدم فعالیت 

بسیاری از صنوف و لزوم پیشــگیری از گسترش شــیوع ویروس کووید 1۹، ناوگان اتوبوسرانی 

اصفهان با حداقل ظرفیت در حد ۲۶ خط اصلی که مسافر بیشتری دارد، فعالیت می کند.

وی خاطرنشان کرد: شرایط فعلی که شامل تعطیلی مترو، فعالیت حداقلی اتوبوسرانی و اجرای 

طرح زوج و فرد اســت تا ۲۰ فروردین ادامه خواهد داشــت تا مجددا تصمیمات کمیته مقابله با 

ویروس کرونا ابالغ شود.

بنده خدا با اشــاره به کاهش قابل توجه مســافران اتوبوس، ادامه داد: ۲۶ خطی که در این ایام 

فعال هستند مســافر اندکی دارند، چرا که در حال حاضر بســیاری از مسافران اتوبوس همچون 

دانش آموزان و دانشجویان از اتوبوس اســتفاده نمی کنند و ادارات نیز با حداقل پرسنل فعالیت 

می کنند، بنابراین در شرایط کنونی مســافران اتوبوس تنها بعضی از کارکنان و یا کارگران مشاغل 

مجاز هستند.

مدیرکل امور اجرایی ترافیک شهر اصفهان افزود: با توجه به کاهش مسافر تاکسی های شهر نیز 

با رعایت تدابیر ابالغی بهداشتی به فعالیت محدود خود ادامه می دهند.

وی خاطرنشان کرد: در این روزها به شــهروندان هم توصیه شده که در خانه بمانند و جز در موارد 

ضروری و تهیه مایحتاج از خانه خارج نشوند که آن هم از نزدیک منزل تهیه کنند تا نیاز به استفاده 

از حمل ونقل عمومی نباشد.

بنده خدا با بیان اینکه شیوع ویروس کرونا به شــدت بر اقتصاد حمل و نقل عمومی اثر گذاشته 

است، تصریح کرد: حمل و نقل عمومی همیشه درآمدزایی نداشته و در این شرایط نیز این مشکل 

دوچندان شده که نیازمند شدید اختصاص یارانه و حمایت های دولتی است تا بتواند به خدمت 

رسانی خود ادامه دهد.

مدیرکل امور اجرایی ترافیک شهر اصفهان با بیان اینکه کاهش استفاده از حمل و نقل عمومی در 

این شرایط از ضروریات است، اظهار کرد: هر چه بیشتر و سریع تر باید کسب و کارهای اینترنتی  

رونق پیدا کنند و کلیه خدمات اداری به صورت مجازی انجام شود، زیرا امر در آینده و با اتمام شیوع 

کرونا، باعث کاهش حجم ترافیک خودروها و کاهش آلودگی هوا خواهد شد.

بنده خدا خاطرنشــان کــرد: از اوایل اســفند ماه کــه عمال حجــم ترافیک شــهر کاهش قابل 

 مالحظه ای داشــت، به همان میزان آلودگــی هوا کاهش نیافتــه بود که این امر قابل بررســی

 است.

با مسئولان

رئیس پلیس راه استان اصفهان:

ادامه محدودیت تردد 
خودروهای غیربومی و 
غربالگری تا 20 فروردین

رئیس پلیس راه اســتان اصفهان گفت: طبق 
طرح اعالم شــده، محدودیت ها در ورودی و 
خروجی شــهرها برای خودروهای غیر بومی 
و انجام تســت های غربالگــری حداقل تا ۲۰ 
فروردین ماه ادامه خواهد داشت.ســرهنگ 
حســین پورقیصری در گفت و گو با ایســنا، با 
اعالم تداوم طــرح محدودیت هــای ورود و 
خروج خودروهــا، اظهار کــرد: محدودیت ها 
همچنــان در ورود و خروج خــودرو ها ادامه 
خواهد داشت. پالک های غیر بومی اجازه ورود 
به شهر را نداشته و پالک بومی نیز امکان خروج 
بدون دلیل و مجوز از شــهر را نخواهند داشت.
وی افزود: مســافرانی که قبل از اجرای طرح 
به ســفر رفته اند، بدون توقف در شهر و فقط از 
طریق کمربندی ها، حاشیه شهر و کنارگذرها می 
توانند به مقصد خود بازگردند.رئیس پلیس راه 
استان اصفهان تاکید کرد: نظارت بر خودروهای 
با پالک غیر بومی در بیرون و درون شهر ادامه 
خواهد داشت و ورودی و خروجی شهرها کنترل 
خواهند شد.پورقیصری با اشاره به افرادی که در 
محل غیر سکونت خود کار می کنند، توضیح داد: 
افرادی که در یک شهر سکونت کرده، اما در شهر 
مجاور کار می کنند، با مدارک اداره، شناسایی 
و مجوزهای الزم از محل کار امکان تردد دارند.
وی در خصوص ماشــین های باری، تصریح 
کرد: کامیون های حامل بار از ابتدای طرح مجاز 
به تردد بوده اند. وانت بارها نیز با مجوز صنف یا 
فرمانداری ها اجازه تردد دارند و این محدودیت 
هــای ورود و خروج فقط شــامل خودروهای 
شــخصی هســتند.رئیس پلیس راه استان 
اصفهان همچنین در خصــوص خودروهایی 
که با پالک غیر بومی ســاکن شهر هستند نیز 
توضیح داد: در ابتدا گوشزد می کنیم که افرادی 
ساکنان یک شهر هســتند باید در همان شهر 
پالک دریافت کرده و شماره گذاری کنند. اما در 
راستای اجرای این طرح، مدارک بیمه خودرو، 
مالکیت و هر مدرکی که بتوان با آن احراز هویت 

و سکونت کرد، بررسی خواهد شد.

تعدادی از جوانان اصفهانی دغدغه مند به صورت داوطلبانه 
و کاماًل مردمی برای پیشگیری از شیوع بیماری کرونا 
در مناطق کم برخوردارتر و نیازمند فعالیتی تحت عنوان 
پویش »طوفان همدلی« را در مرکز اصفهان شروع کردند 

که به یک کمپین ملی تبدیل شد

درشهر

اخبار
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 تاکید بر رفع دغدغه های مردم در تماس تلفنی روحانی
 با استاندار اصفهان

رییس جمهوری اسالمی ایران صبح پنجشنبه در تماس تلفنی ۲۰ دقیقه ای با استاندار اصفهان در 
جریان آخرین اقدامات انجام شده ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا در این استان قرار گرفت. 
حسن روحانی ضمن تقدیر و تشکر از پزشــکان، پرستاران و پیراپزشکان و کادر درمانی و همچنین 
ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا در اســتان اصفهان در جریان آخرین اقدامات و فعالیت های 
صورت گرفته در این استان در جهت مدیریت بیماری کرونا قرار گرفت. رییس جمهور تاکید کرد: همه 
تالش ها برای به حداقل رساندن صدمات بیماری کرونا بر اقتصاد و زندگی مردم به کار گرفته شود.
وی ضمن با اهمیت دانستن سالمت و رفاه مردم اســتان اصفهان، بر تالش برای رفع دغدغه های 
کســانی که در خط اول پیگیری و مقابله با کرونا مشغول خدمت هستند تاکید کرد.همچنین روند 
مدیریت بیماری کرونا، بررسی مشکالت مقابله ای با بیماری در استان و نیازها در سطح ملی از جمله 

مواردی بود که در این تماس مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

شهردار اصفهان خبر داد:

 تغییر جهت ریل برنامه های شهرداری
 برای نوروز

شهردار اصفهان شامگاه چهارشــنبه در برنامه تلویزیونی »اینجا اصفهان«، اظهار کرد: به هر حال 
بهار و نوروز آمدنی است، اما با توجه به شرایط به وجود آمده ریل تمام اقداماتی که هر سال تحت 
عنوان ستاد سفر نوروزی برای این ایام داشتیم را تغییر داده و همه را در خدمت مردم برای مقابله با 
ویروس قرار دادیم.قدرت ا... نوروزی با بیان اینکه همه امسال نوروزی متفاوت را پشت سر خواهند 
گذاشت، گفت: بسیاری از برنامه های شهرداری اجرا می شــود، طبیعت را با گل کاری زیبا کرده و 
نورپردازی در میادین شهر انجام می شود.نوروزی اظهار کرد: از شهروندان انتظار می رود مقابله با 
کرونا را جدی بگیرند، البته مراقبت نباید به معنای اســترس داشتن باشد، زیرا استرس تا جایی 
خوب است که به اهمیت موضوع پی ببریم و مازاد آن نقشی همچون ویروس خواهد داشت.وی با 
بیان اینکه مردم باید بهداشت عمومی و فردی را در همه جا رعایت کرده و بدون دلیل از منازل خود 
خارج نشوند، تصریح کرد: شهرداری اصفهان با توجه به شرایط ایجاد شده نوع ارائه خدمات خود را 
تغییر داده تا مردم مجبور نباشند از منازل خود خارج شوند.شهردار اصفهان تاکید کرد: تصمیم گیری 
برای تعطیلی مدارس و دانشگاه ها برای جلوگیری از تجمعات بوده تا انتقال ویروس صورت نگیرد.
نوروزی تاکید کرد: مردم باید برای مهار ویروس کرونا همکاری کنند، زیرا اگر یک نفر مبتال شــود 
و نتوانیم او را درمان کنیم برای همه ما مســئولیت اجتماعی دارد.وی با اشاره به تسهیالت در نظر 
گرفته شده شــهرداری برای کاهش مراجعه شهروندان، افزود: شــهرداری اصفهان برای کاهش 
مراجعه شــهروندان و مصون ماندن آنها از تهدید ابتال به ویروس کرونا، تسهیالت ویژه ای در نظر 
گرفته است.شهردار اصفهان با بیان اینکه در روزهای سپری شده از ماه اسفند ۲۸ هزار نفر معادل 
۷۷ درصد مراجعان شهرداری برای پرداخت عوارض نوسازی مراجعه کرده اند، تصریح کرد: در این 
مدت تعداد چهار هزار و ۴۰۰ نفر معادل ۱۲ درصد مراجعان برای پرداخت عوارض خودرو و ۷۸۰ نفر 
معادل دو درصد مراجعه کنندگان برای دریافت پروانه ســاختمانی به مناطق شهرداری اصفهان 
مراجعه کرده اند، از این رو تا پایان اردیبهشت ماه سال ۹۹ به شهروندان مهلت داده شد نسبت به 
پرداخت عوارض خودرو، نوسازی و کسب و پیشه با نرخ امسال و بدون افزایش تعرفه اقدام کنند؛ 
البته امکان پرداخت از طریق سایت وجود دارد.وی ادامه داد: متقاضیان دریافت پروانه ساختمانی 
نیز باید با مراجعه به شهرداری نسبت به تعیین تکلیف محاسبات پروانه اقدام کرده و برای انجام 
سایر اقدامات تا پایان تیرماه فرصت خواهند داشــت که با این روش مشمول مقررات جدید در 

سال آینده نخواهند شد.

کرونا متروی اصفهان را تعطیل کرد؛

قطار شهری در ایستگاه توقف

مسئوالن ستاد استانی مقابله و پیشگیری   نرگس طلوعی
با کرونا اصفهان در پی کاهش قابل توجه 
استفاده کنندگان از قطار شهری و احتمال زیاد شیوع ویروس کرونا در 
آن به دلیل فضای بسته دســتور توقف حرکت متروی اصفهان را صادر 
کردند. بر اساس این تصمیم فعالیت خط یک متروی نصف جهان از 
امروز تــا اطالع ثانوی متوقف می شــود. به گفته  حجــت ا... غالمی، 
سخنگوی ستاد استانی مقابله و پیشگیری با کرونا در پی این تصمیم 
شــهرداری اصفهان ملزم به  افزایش اتوبوس های موجود در خطوط 
موازی تردد با مترو به منظور تامین امکانات حمل و نقل شــده است.

قدرت ا... نوروزی، شــهردار اصفهان نیز درباره این تصمیم در حســاب 
توییتر خود نوشــت: به منظور جلوگیری از شیوع کرونا و حفظ سالمت 
شهروندان، خط یک قطار شــهری اصفهان از روز شنبه بیست وچهارم 
اسفند تا اطالع ثانوی تعطیل است.مدیر روابط عمومی و امور بین الملل 
شهرداری اصفهان نیز روز پنجشنبه در گفت و گو با ایرنا گفت: تعطیلی 
قطار شــهری اصفهان با توجه به اهمیت پیشــگیری از شیوع کرونا و 
جلوگیری از تجمیع و ازدحام جمعیت انجام می گیرد.ایمان حجتی با 
بیان اینکه تعداد مســافران خط یک قطار شــهری اصفهــان پس از 
سهمیه بندی بنزین، افزایش یافت و به اوج خود یعنی حدود ۱۲۰ هزار 

مســافر در روز رســیده بود،  افزود: اما پس از شــیوع کرونا و تاکید و 
سفارش به مردم برای خارج نشــدن از خانه و کم شدن ترددها،  تعداد 
مســافران در ۲ هفته اخیر به یک چهارم، کاهــش یافت.مدیر روابط 
عمومی و امور بین الملل شــرکت مترو منطقه اصفهــان درباره زمان 
بازگشایی مجدد مترو گفت:شرایط پیش رو زمان بازگشایی مجدد مترو 
را مشخص می کند و هر زمانی که وضعیت بهتر شد مترو دوباره شروع 
به کار خواهد کرد، با این وجود حداقل در ایام عید و تا ۱۴ فروردین مترو 

قطعا تعطیل است.
سعید فاضل با اشاره به اینکه استاندار اصفهان اعالم کرده امسال این 
شهر نمی تواند پذیرای مسافران نوروزی باشد و هشدارهای زیادی نیز 
برای جلوگیری از رفت و آمدهای غیرضروری شــهروندان داده شده، 
گفت: با تعطیلی مترو اصفهان، ایســتگاه های متــرو و بخش فنی و 
اجرایی تعطیل می شود، ولی برای تعطیلی بخش اداری هنوز تصمیمی 

گرفته نشده است.
مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری اصفهان باتوجه به تصمیم 
ستاد استانی مقابله و پیشگیری با کرونا اصفهان درباره تعطیلی  قطار 
شهری و جبران آن به وسیله اتوبوس های شرکت اتوبوسرانی اصفهان 
و حومه، گفت: با توجه به اینکه برخی از اداره هــا هنوز فعالیت دارند و 

تعدادی از کارمندان آنها و همچنین شماری از کارگران و مردم از اتوبوس 
استفاده می کنند، دستور تعطیلی برای آنها مطرح نیست.وی با تاکید 
براینکه کار ضدعفونی کردن اتوبوس ها به طور مستمر در اصفهان انجام 
می شــود،  خاطرنشــان کرد: فعالیت اتوبوس های مسیرهای پرتردد 

همچنان پابرجاست و در مسیرهای کم تردد، تعدیل می شود.
مدیر عامل شــرکت واحد اتوبوســرانی اصفهان و حومه نیز با اشاره به 
تداوم فعالیت اتوبوس های این شــرکت گفت: با توجه به کاهش ۷۰ 
درصدی مســافران در خطوط اتوبوس، فعالیت ۲۵ درصــد ناوگان را 
کاهش دادیم، اما با  کاهش تردد شــهروندان در ســطح شهر، بیشتر 

اتوبوس ها به صورت خالی در حال حرکت هستند.
قدرت افتخاری افزود: بــرای مقابله با ویروس کرونا هر شــب تمام 
ناوگان فعال بخش دولتی و خصوصی پس از اتمام خدمات رســانی 
در سه توقفگاه اتوبوســرانی با اســتفاده از محلول های ویژه توسط ۱۰ 
نفر نیروی متخصص ضدعفونی می شــود.مدیرعامل شــرکت واحد 
اتوبوسرانی اصفهان و حومه خاطرنشان کرد: اقدامات بهداشتی شامل 
استفاده از دستکش، ماسک و ضدعفونی کردن گیت های ایستگاه های 
 BRT به طور گسترده توسط عوامل شــرکت واحد اتوبوسرانی در حال

 انجام است.

 مدیر مجموعه فرهنگی مذهبی تخت فوالد اصفهان 
گفت: با هدف پیشگیری از شیوع ویروس کرونا تمامی 
برنامه های پایان سال، غباروبی و خانه تکانی تکایای 
تخت فوالد و تخت فوالدگردی نوروز ۹۹ برگزار نخواهد 
شد.سید علی معرک نژاد افزود: برنامه های فرهنگی 
نوروزی مجموعه تخــت فوالد از جملــه برنامه های 
نمایشی، بازسازی های تاریخی و تورهای گردشگری 
در تخت فوالد نیز لغو شده است.وی با اشاره به اینکه 
گندزدایی اماکن عمومی تخت فوالد، فضاها و تکایای 
مختلف به صورت مستمر انجام می شود، تصریح کرد: 
اماکن عمومی این قبرستان تاریخی شامل تکیه های 
بابارکن الدین، میرفندرسکی و باباکازرونی و فضاهای 
موزه ای و مذهبی تخت فوالد نیز از پذیرش گردشگران 
و شهروندان معذور بوده و بسته است.مدیر مجموعه 

فرهنگی مذهبــی تخت فوالد اصفهان بــا بیان اینکه 
هر تکیه یک محوطه بــاز و بیرونی و یــک بقعه دارد 
یادآورشد: درب بقا بسته خواهد بود؛ اما محوطه های 
باز قابلیت تعطیلی ندارد و شــهروندان بایــد از تردد 
بی مورد در این فضاها خودداری کنند.وی بیان کرد: ما 
در تالش برای تهیه نماهنگ های ویژه، محتوا و پوستر 
برای معرفی جاذبه های گردشــگری تخــت فوالد و 
تکیه های آن در فضای مجازی هستیم تا هموطنان در 
تمام نقاط کشور بتوانند از آن بهره مند شوند.معرک نژاد 
اظهارداشت: همچنین در نظر داریم این فعالیت ها با 
برگزاری مسابقات روزانه و اهدای جوایز همراه باشد تا 
از جذابیت ویژه ای برخوردار شود.وی پیش از این نیز 
از اجرای ۲۰ طرح عمرانی در قالب ساماندهی، مرمت، 
تملک و آزادســازی در تخت فوالد اصفهان با اعتباری 

بالغ بر ۱۵۰ میلیــارد ریال خبــر داده بود.تخت فوالد 
اصفهان با نام وادی الســالم ثانی، دومین قبرستان 
جهان تشیع آرامگاه بیش از ۲ هزار عالم، فقیه و مجتهد، 
شــاعر، فیلســوف و حکیم بزرگ ایرانی و همچنین 
ســایت موزه ای گردشــگری برای طالبان فرهنگ و 
معرفت است.تخت فوالد در ســال ۱۳۷۵ به شماره 
۱۷۳۵ درفهرست آثار ملی به ثبت رسیده است و این 
ظرفیت را دارد که به یکی از مقاصد گردشگری مذهبی 
ایران و تاریخ معماری اصفهان تبدیل شــود، زیرا تنها 
یک قبرستان ساده نیست بلکه گنجینه ای از مشاهیر 

و مفاخر ایران و جهان اسالم است.

 برنامه های فرهنگی نوروزی مجموعه تخت فوالد اصفهان
انجام عملیات مهپاشی و  اجرا نمی شود

ضدعفونی معابر اصفهان

خبر ویژه

وز عکس ر

مژده دهید باغ را، 
بوی بهار می رسد

نزدیک به فصل بهار می شویم 
هر چند امســال با سال های 
دیگر متفاوت تر است و مردم 
و شهر در تب و تاب عید نوروز 
نیســتند؛ اما طبیعت هرساله 
مهربانی و نشــاط خــود را از 
کسی دریغ نمی کند و همیشه 
روی خوش خود را با طراوت 

بهاری به ما هدیه می دهد.

  تشکیل قرارگاه زیست محیطی لشکر 14 امام حسین
 )علیه السالم( به منظور مقابله با کرونا 

به منظور پیشگیری و مقابله با ویروس کووید ۱۹ قرارگاه زیست محیطی لشکر ۱۴ امام حسین )علیه 
السالم( تشکیل شد.در نخستین جلسه این قرارگاه که به ریاست فرمانده لشکر امام حسین )ع( برپا 
شد، اهداف این قرارگاه تشریح و وظایف کلیه رده ها مشخص شد.سرهنگ پاسدار محمد هاشمی 
پور از کلیه اعضای جلسه خواست تاحدامکان در برنامه های مقابله وپیشگیری این ویروس در کنار 
مردم باشند وهمچنان که در ماموریت های دفاع مقدس وپس از آن رزمندگان این لشکر نام آور وبا 
جدیت وارد کار می شدند در این ماموریت نیز با عزمی راسخ وارد شوند.فرمانده لشکر امام حسین 
)ع( افزود: مکانی در اختیار این لشکر قرار گرفته که باید آن را تجهیز کرده و با کادر درمانی در اختیار 
بیماران ترخیص شده کرونایی قرار گیرد که دوره نقاهت خود را در آنجا سپری کنند.وی تصریح کرد: 
برخی شایعات در فضای مجازی مطرح شده است که این نقاهتگاه ها در اختیار بیماران استان های 
همجوار قرار می گیرند که همانطور که مطرح شد شایعه است و لیکن باید بدانیم اگر هم این اتفاق رخ 
می داد مردم شهرهای دیگر هم برادران وخواهران و اقوام ما هستند که متاسفانه با تحریک دشمن 

احساسات مردم را برانگیخته می کنند که نباید به دیگران امدادرسانی کنیم.

 همیاری رزمندگان گردان 10۷ لشکر 14 امام حسین
 )علیه السالم( با جامعه پزشکی در ریشه کن کردن ویروس کرونا 

گردان ۱۰۷ لشکر ۱۴ امام حسین )علیه السالم( همراه با بسیج عمومی ریشه کن کردن کرونا اقدام 
به ضدعفونی کردن اماکن عمومی شــهر اصفهان کرد.فرمانده گردان ۱۰۷ امام حسین )ع(گفت : 
رزمندگان این گردان همگام با جامعه پزشکی وپرستاری کشور اقدام به گندزدایی وضد عفونی کردن 
اماکن عمومی وفرهنگی شهر اصفهان کردند.این فرمانده افزود: این اقدام گردان به صورت مستمر 
انجام می شود و در روزهای آینده نیز ادامه دارد.وی تصریح کرد: جامعه هدف کارکنان گردان ۱۰۷ 

امام حسین )ع( مساجد ، مجموعه های ورزشی ،فرهنگی ، اماکن تجاری و ... است.

فراخوان دریافت تولیدات هنری رسانه ای در جهت 
پیشگیری و کنترل شیوع ویروس کرونا

پویش هنر و رسانه »ســتاد جبهه مردمی ســالمت اصفهان« از هنرمندان و فعاالن رسانه ای به منظور 
دریافت ایده ها و طرح های هنری در جهت پیشگیری و کنترل شیوع ویروس کرونا دعوت کرد.هنرمندان 
و فعاالن رســانه ای می توانند ایده ها و طرح های خود را برای پیشگیری و کنترل شیوع ویروش کرونا 
در قالب تیزرهای نمایشی، پوستر، عکس، داســتان کوتاه و ... در موضوعات امید، معنویت، مقاومت، 
توسل، همدلی، مهربانی و ایثار برای ستاد جبهه مردمی سالمت اصفهان ارسال کنند.روش ارسال آثار از 
طریق ارتباط با ادمین @chashmentezar_ir در پیام رسان های ایتا، اینستاگرام و تلگرام خواهد بود.

تعطیلی تمامی مراکز گردشگری در نصف جهان
معاون گردشگری میراث فرهنگی اصفهان اظهار داشت: برای پیشگیری و کنترل بیماری کرونا در 
استان اصفهان مراسم نوروزگاه و موزه ها و تاسیسات گردشــگری در استان اصفهان در نوروز ۹۹ 
تعطیل است.سیدعلی صالح درخشان افزود: ضمن لغو تمامی برنامه های پیش بینی شده در ایام 
نوروز از هرگونه تجمعی در مراکز گردشگری، تفریحی و فرهنگی اجتناب می شود.معاون سرمایه 
گذاری و گردشــگری میراث فرهنگی اصفهان با اشــاره به اینکه تیم های مجهز و غربالگری ویژه 
تشخیص کرونا در ورودی استان مستقر و رفت و آمدها را کنترل می کنند، تصریح کرد: این تیم ها 
در نقطه ورودی و پلیس راهی استان مستقر هستند و از ۲۵ اسفند تا ۱۵ فروردین، اقدامات توصیه 

ای این تیم های ویژه به صورت بازدارنده اجرا می شود.

اخبار

مدیرعامل ســازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شــهرداری اصفهان از انجام عملیات 
مهپاشی و ضدعفونی معابر شهر با استفاده 
از هشت دستگاه خودروی تجهیز شده این 
ســازمان خبر داد و گفت: در ایــن عملیات 
۲۲ نفــر از نیروهــای آتش نشــان حضور 
داشتند.آتشپاد محســن گالبی اظهار کرد: 
در عملیات مهپاشی چهارشنبه شب اطراف 
مراکز درمانــی پذیرش بیمــاران کرونایی، 
پیاده روها، خیابان هــا و مکان های عمومی 
 ،BRT ،همچون ایســتگاه های اتوبــوس
نرده هــا و پل هــای عابر پیــاده ضدعفونی 
شــد.وی با بیــان اینکــه در ایــن عملیات 
حدود ۱۲ هزار لیتر آب و حدود ۶۰ لیتر مواد 
ضدعفونی کننده به صورت مهپاش مصرف 
شــد، افزود: این عملیات هر شب به مدت 
چهار ساعت ادامه خواهد داشت.مدیرعامل 
ســازمان آتش نشــانی و خدمــات ایمنی 
شــهرداری اصفهان ادامــه داد: در عملیات 
مهپاشی و ضدعفونی معابر شهر، نیروهای 
عملیاتی این سازمان با پوشش کامل حاضر 
شــده و ضدعفونی معابر را در نهایت دقت و 
توجه انجام دادند.وی با اشــاره به اقدامات 
انجام شــده برای مقابله بــا کرونا در آتش 
نشانی اصفهان، گفت: ماسک های تنفسی در 
اختیار پرسنل اداری این سازمان قرار گرفته و 
برای استفاده تمام آتش نشانان، ایستگاه ها 
و محل های قرار گیری امکانات آتش نشانی 
اصفهان مواد ضد عفونی خریــداری و ارائه 
شده است.آتشــپاد گالبی خاطرنشان کرد: 
توصیه های الزم برای ورود آتش نشانان به 
محل حوادث تذکر داده شــده تا در صورتی 
که مــوارد مشــکوک و محل آلوده اســت، 
تمهیدات الزم را در نظر گرفته و از لباس های 
مخصوص اســتفاده کنند.وی اظهار کرد: از 
تمام شــهروندان انتظار مــی رود با رعایت 
بهداشــت فــردی و جمعــی، مراقبت های 
شخصی و همچنین پرهیز از هیجان زدگی، 
نهادهای دســت اندرکار را در پیشــگیری از 

شیوع این بیماری یاری کنند.

شرایط پیش رو زمان بازگشایی مجدد مترو را مشخص 
می کند و هر زمانی که وضعیت بهتر شد مترو دوباره شروع 
به کار خواهد کرد، با این وجود حداقل در ایام عید و تا ۱۴ 

فروردین مترو قطعا تعطیل است

با مسئولان

شهرداری سده لنجان با استناد مجوز شماره ۹۱۶/ش/۹۸ مورخ ۹۸/۱۲/۱۴ شورای محترم اسالمی شهر در نظر دارد یک قطعه 
زمین واقع در بلوار ورودی شهر ) بهشت مطهر ( به مساحت ۲۰۷۳/۶ متر مربع را جهت احداث گلخانه بر اساس قیمت گذاری کارشناس 

رسمی دادگستری به مبلغ ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال پایه برای هر ماه در سال اول بصورت اجاره به مدت ۱ سال ) با بند تمدید تا سه سال با افزایش 

۲۰درصد ساالنه ( واگذار نماید .

لذا کلیه متقاضیان حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۹۹/۰۱/۱۸ مهلت دارند جهت اخذ اسناد مزایده و کسب اطالعات بیشتر 

به ساختمان شهرداری مراجعه و یابا شماره تلفن : ۵۲۴۳۲۳۲۳-۰۳۱ تماس حاصل فرمایند 

آگهی مزایده اجاره 
شهرداری سده لنجان

حسین ناظم الرعایا -شهردار سده لنجان م الف:803999

نوبت دومنوبت اول
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هزینه 1۷ میلیاردی پرسپولیس در یک نیم فصل!
سرانجام حمیدوای مالک شهرخودروی مشــهد رقم قطعی صدور رضایتنامه یحیی گل محمدی 
برای حضور در پرســپولیس را اعالم کرد و مدعی شــد سرخپوشان مبلغ شــش میلیارد تومان 

را در ســه فقره چک بابت ایــن انتقال 
تعهد کرده اند. در این میان چک اول که 
مبلغش یک ونیم میلیــارد تومان بوده 
پاس شده، اما دو چک بعدی هر کدام با 
رقم دو میلیارد و دویست وپنجاه میلیون 
تومان برگشت خورده است. نکته جالب 
دیگر اینکه در همین قرارداد انتقال قید 
شــده در صورتی که باشگاه پرسپولیس 
چک های مربوطه را در زمان معین پاس 
نمی کــرد )که نکرد( یک ونیــم میلیارد 

تومان جریمه به مبلغ انتقال اضافه خواهد شــد. االن هم این اتفاق رخ داده و باشــگاه مشهدی 
اعالم کرده بالفاصله بعد از داستان کرونا، موضوع دریافت این خسارت را دنبال خواهد کرد.به این 
ترتیب به برکت مدیریت محمدحسن انصاری فرد در پرسپولیس، فقط انتقال یحیی به پرسپولیس 
هفت ونیم میلیارد تومان آب خــورده که همین االن هم روزی یک میلیــون  تومان جریمه ثانویه 
دیرکرد به آن افزوده می شود. گفته می شود دستمزد شخص گل محمدی برای این نیم فصل هم 
دو میلیارد و دویست میلیون تومان بوده و این یعنی تا اینجا ۹ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان.از سوی 
دیگر پرسپولیسی ها باید غرامت ۴۵۰ هزار دالری قطع همکاری با گابریل کالدرون در نیم فصل دوم 
را هم بپردازند که با توجه به قیمت تقریبی ارز، ایــن رقم چیزی حدود هفت میلیارد تومان برآورد 
می شود. همچنین طبق روال در صورت محکومیت پرسپولیس در پرونده شکایت کالدرون به فیفا، 
پنج درصد هم جریمه به این رقم افزوده خواهد شد. مجموعا یعنی هزینه باشگاه پرسپولیس برای 
شخص سرمربی در نیم فصل دوم بیش از ۱۷ میلیارد تومان شده و از همه خنده دارتر اینکه با توجه 
به شرایط فعلی اصال معلوم نیست مســابقات این  نیم فصل ادامه بیاید.در پایان دو نکته را از یاد 
نبرید؛ نخست آنکه یحیی گل محمدی در پایان فصل می توانست به طور رایگان به پرسپولیس بیاید 
و نکته دیگر آنکه محاسبه مزبور فقط برای شخص »سرمربی« است، وگرنه رقم دستیاران جدید 
یحیی و غرامت و جریمه دســتیاران گابریل کالدرون باید جداگانه محاســبه شود و شاید چیزی 
حدود ۱۰ میلیارد تومان هم از این ناحیه به باشگاه ضربه وارد شــود. این شما و این هم مدیریت 

اینستاگرام پسند محمدحسن انصاری فرد!

اعتراض شدید مجیدی به برنامه نوروز فوتبالی
روز پنج شنبه در یکی از آیتم های برنامه نوروز فوتبالی که در ایام عید از شبکه ورزش پخش می شد 
توضیحاتی درخصوص یکی از مؤسسان و مدیران موفق این باشــگاه ارائه شد که واکنش شدید 
طرفداران و جمعی از پیشکسوتان اســتقالل را همراه داشت. در جدیدترین واکنش نسبت به این 
برنامه، سرمربی استقالل با اعالم اینکه "یکی از سختی های دوران قرنطینه تماشای برنامه نوروز 
فوتبالی است" پستی در صفحه شخصی اش در اینستاگرام منتشــر کرد و به شدت نسبت به این 
بی توجهی اعتراض خود را ابراز کرد.وی در این خصوص نوشت: »متأسفانه یکی از سختی های دوران 
قرنطینه تماشای برنامه نوروز فوتبالی اســت. بی دقت، نابلد و دارای مجریان آماتور، اگر در مورد 
قدمت استقالل و تاریخ باشگاه استقالل چیزی نمی دانید، هیچ ضرورتی ندارد که درباره اش بنویسید 
و برنامه بسازید. چیزی که پخش شد بسیار بی ارزش، بدون سند و همراه با جهالت و نادانستگی بود 
و البته اهانت به تاریخ پرافتخار یک باشگاه بزرگ و مردمی؛ گرچه طبق معمول خطاها همیشه درباره 

استقالل رخ می دهد. تصحیح و پوزش، حداقل توقعی است که انتظارش را داریم.«

مروری بر ترنسفرهایی که هرگز انجام نشد؛

حسرت های فراموش نشدنی

در روزهایی به سر می بریم که شــیوع ویروس کرونا تمام فعالیت ها در 
جهان از جمله مســابقات فوتبال را تحت تاثیر قرار داده است. تعطیلی 
فوتبال های سراســر دنیا همه هواداران فوتبال را از ایده آل و آرزویشان 
دور کرده و به قول پپ گواردیوال کاری کرده که دلشان برای زندگی روتین 
قبلی تنگ شود. ما هم در این روزها عالوه بر خبرهایی که همگی به کرونا 
مستقیم یا غیر مستقیم مربوط هســتند، گریزی به گذشته می زنیم و 
برای مطالبی از جنس خاطرات دست به قلم می شویم. در اینجا هم می 
خواهیم به چند مورد از انتقال هایی  بپردازیم که فوتبالیست ها یا مربیان 
ایرانی را در آســتانه اش قرار گرفتند اما هرگز محقق نشد تا مسیر آنها به 

کلی عوض شود. 

علی کریمی – اتلتیکو مادرید
همه روزهای اوج علی کریمی در فوتبال باشگاهی را با لباس بایرن مونیخ 
به یاد دارند اما جادوگر خیلی قبل تر از اولین تجربه اروپایی، پیشــنهاد 
تیم های مهم را در جیب خود می دید. ۴ ســال قبل از عزیمت به آلمان، 
عملکرد علی کریمی جوان در لباس پرسپولیس و تیم ملی توجه مسئوالن 
باشــگاه هایی مثل پروجا ایتالیا و اتلتیکو مادرید اسپانیا را جلب کرده 
بود. کریمی برای رفتن به پروجا راهی ایتالیا شد اما پیشنهاد نزدیک ۱.۵ 
میلیون یورویی راضی اش نکرد. توجــه اتلتیکو هم در حدی بود که چند 
روز کریمی در مادرید حاضر شد و از این تجربه هم اظهار رضایت کرد ولی 

به خاطر پیشنهاد پایین مالی، جادوگر حاضر به پیوستن به این تیم نشد. 
حتی مسئوالن اتلتیکو درخشش او در تهران مقابل الهالل عربستان را هم 
از نزدیک دیدند و بار دیگر عالقه شان را ابراز کردند ولی کریمی که جواب 
نهایی را به بعد از پایان رقابت های آســیایی موکول کرده بود، سرانجام 

به االهلی امارات رفت تا ۴ سال دیرتر و از مبدا امارات راهی اروپا شود.

  علیرضا نیکبخت – فنرباغچه
دو ســال بعد از علی کریمی، فرصت اروپایی شــدن برای ستاره جوان 
استقالل به وجود آمد. علیرضا نیکبخت که در استقالل خوش درخشیده 
بود و به تیم ملی هم رســیده بود، پیشــنهادی جدی از فنرباغچه ترکیه 
گرفت. رولند کخ که قبال در استقالل ســرمربیگری کرده بود، در این تیم 
ترکیه ای دســتیار کریســتف دام بود و در رقم خوردن این انتقال نقش 
داشت. اما در نهایت کامران منزوی اعالم کرد نیکبخت به دلیل بهانه های 
مکرری که ترکیه ای ها آوردند و شرایط ســختی پیش پای این قرارداد 

گذاشتند، به فنرباغچه منتقل نشد و استقاللی ماند.

   آرش افشین – لیل
در میانه های فصل ۹2-۹۱ فوتبال ایران بــود که مهاجم جوان تیم فوالد 
خوزستان مورد توجه باشگاه لیل فرانسه قرار گرفت و حتی در تست های 
این باشگاه هم شرکت کرد. شنیده می شد آرش افشین از نیم فصل دوم 

به فرانسه می رود و پیراهن لیل را بر تن می کند اما افشین هرگز نتوانست 
لقب اولین ایرانی تاریخ لوشامپیونه را به دست بیاورد. او در میانه فصل 
در مدت کوتاه حضور در فرانســه نظر مثبت کادر فنی لیل را جلب کرد اما 
به دلیل بازگشــت به اردوی تیم ملی، فرصت عقد قرارداد را از دست داد. 
در پایان فصل هم تغییرات کادر فنی لیل، این مهاجم مستعد فوالد را از 
آرزویش دور نگه داشت. افشین که در 2۱ سالگی چنین فرصتی را نزدیک 
خود می دید، در فوتبالش مسیری را رفت که حاال در 3۱ سالگی به دنبال 

ورود به عرصه بازیگری و مدلینگ است.

   کریم باقری – بایرن مونیخ
در ســال ۱۹۹۷ وقتی کریم در آرمنیا بیله فلد بازی مــی کرد، مورد توجه 
بایرن مونیخ بود و مســئوالن باشــگاه حتی در برخی بازی ها بازی او را 
زیر نظر گرفتند. باقری قبل از علی دایی توجه بایرن را جلب کرده بود اما 
در پایان فصل، این علی دایی بود که راهی مونیخ شــد و کریم در آرمنیا 

باقی ماند.

   جواد کاظمیان – کایزرسالترن
درخشــش در ترکیب تیم پرسپولیس و جلب نظر ســرمربی تیم ملی، 
باعث شد نگاه های بیشــتری متوجه عملکرد جواد کاظمیان شود. این 
بازیکن زمانی که به پرســپولیس پیوست، پیشــنهادی از بوخوم داشت 
و در سال 8۴ که قراردادش را با پرسپولیس تمدید کرد، از کایزرسالترن 
آلمان پیشنهاد دریافت کرد اما به آن جواب منفی داد. کاظمیان خودش 
را یک فوتبالیست احساسی می دانست و گفت که به دلیل همین ویژگی 
دوست ندارد از خانواده اش زیاد دور شود و پیشنهادهای اروپایی را هم 

به این خاطر رد کرده است.

مهدی طارمی – اسپورتینگ لیسبون
هرچند طارمی خیلی دیرتر از زمان ایده آل فوتبال خود را در اروپا آغاز کرد، 
ولی در زودترین زمان ممکن توجه تیم های مطرح اروپایی را به خود جلب 
کرد. مهاجم ملی پوش ایرانی تنها پس از نیــم فصل بازی برای ریو آوه، 
در نخستین پنجره نقل و انتقاالتی مورد توجه تیم هایی مثل اسپورتینگ 
لیسبون، بنفیکا و بوردو قرار گرفت. به نظر می رسید عزم اسپورتینگ برای 
به خدمت گرفتن طارمی جزم تر از دیگر رقبا بود ولی باشگاه ریو آوه قصد 
نداشت ستاره خط حمله خود را به این زودی از دست بدهد. خود مهدی 
نیز با توجه به نگاهی که به پیشــنهادهای دیگر لیگ هــا از جمله جزیره 
داشت، ترجیح داد صبر کند تا در تابستان یک انتقال بزرگ را تجربه کند.

مستطیل سبز ورزش

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی درباره کناره گیری 
حســن رنگرز از مدیریت فنی تیم های ملی کشتی 
فرنگی بدلیل بدست گرفتن سمت جدید در وزارت 
ورزش، اظهار کرد: البته حســن آقا که رفت از دست 
من و اذیت هایم راحت شــد، اما در مجموع دلتنگ 
او می شــویم و جایش خالی خواهد بود.محمد بنا  
تصریح کرد: از طرف دیگر از این بابت خوشــحالم، 
چراکه دوست دارم کشتی گیرها تا جایی که می توانند 
موفق تر شوند، چون شایستگی آن را دارند. هر چند 

رنگرز از نظر فنــی قابلیت های زیــادی دارد اما بر 
عکس اینکه دوست دارم حمید ســوریان در بحث 
فنی فعالیت کند، دوست داشتم رنگرز هم با توجه 
به سخنوری و توانایی هایی که دارد در امور مدیریتی 
فعالیت کند. طبیعتا بــودن در وزارت ورزش، جای 
رشد بیشــتری برای رنگرز دارد، هر چند جایش در 
کشتی خالی است اما دور از کشتی نیست و خیلی 
بهتر می تواند به کشــتی کمک کنــد.وی ادامه داد: 
می توانیم افراد دیگری را کــه داریم در این بخش 
جایگزین او کنیم و امیدوارم رنگرز در سمت جدید 
موفق باشــد. در این چند وقت که بــا هم کار کردیم 
خیلی او را اذیت کردم، او واقعا آدم بزرگ و توانمندی 
است و می تواند در هر بخشی مفید باشد.بنا در ادامه 
، با تاکید بر لزوم حضور افراد ورزشی توانمند در راس 

مدیریت ورزش ایران، گفت: آرزویم این است روزی 
برسد که امثال حسن رنگرزها، وزیر ورزش شوند و 
این روز دور نیست. ما قهرمانان بزرگ و شایسته ای 
داریم کــه می تواننــد وزیر ورزش شــوند و ورزش 
ایران را بخوبی جلو ببرند، هر چند وزیر ورزش ما نیز 
توانایی دارد اما اگر ورزشــی ها کم کم باالتر بروند و 
خودشان به جایی برسند که ورزش را مدیریت کنند 
خیلی بهتر خواهد بود تا اینکه کسی از بیرون بیاید، 
هرچند آن هایی هم که از بیرون بیایند برای ما قابل 
احترام هستند.ســرمربی تیم ملی کشــتی فرنگی 
در پاسخ به این پرســش که آیا اعتقادی به انتخاب 
افرادی دیگر بــه عنوان مدیر فنی تیــم ملی دارد یا 
خیر، گفت: این دیگر موضوعی است که تصمیمش 

با فدراسیون کشتی و دبیر و سوریان است. 

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی:

 آرزویم این است که امثال رنگرز  وزیر  ورزش شوند

شوخی نشریه 
 اسپانیایی با

 بیکاری مربیان
نشــریه اســپانیایی مــارکا با 
فتوشــاپ کردن عکس مربیان 
مطرح اللیگا، با آنها یک شوخی 
کرد. این شــوخی مارکا بازتاب 
زیــادی در فضــای مجــازی 
داشــت. مارکار به بهانه تعطیلی 
لیگ چنین تصویری از بیکاری 

مربیان منتشر کرد.
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درخواست 400 برگه ای عربستان برای میزبانی جام 
ملت های 202۷

کنفدراسیون فوتبال آسیا با توجه به شیوع ویروس کرونا در این قاره تصمیم گرفت که درخواست 
میزبانی جام ملت های آسیا را سه ماه دیگر تمدید کرد تا کشورهای که به دنبال میزبانی هستند 
فعال زمان فکر کردن را داشته باشند.عربستان یکی از کشورهای است که سخت به دنبال گرفتن 
میزبانی جام ملت های آسیا 2۰2۷ است.یکی از منابع فدراسیون فوتبال عربستان در گفت وگویی 
که با الریاضیه داشت تاکید کرد که پرونده این کشــور برای میزبانی جام ملت های آسیا در ۴۰۰ 
برگه آماده و مهیا شده است و در آن همه امکانات و خواسته ها و ابزارهای که کنفدراسیون فوتبال 
آسیا درخواست کرده است وجود دارد و از هر نظر پرونده ای کامل و بی نقص برای میزبانی است.

عالوه بر عربستان دو کشور عربی دیگر اردن و عراق هم آماده درخواســت میزبانی از این رقابت 
ها هستند.جام ملت های آسیا 2۰۱۹ به میزبانی امارات برگزار شود این درحالی است که دور بعد 
این رقابت ها در سال 2۰23 و به میزبانی چین در شرق آســیا خواهد بود و در سال 2۰2۷ دوباره 
میزبانی به غرب آســیا برمی گردد و شانس عربستان برای آن بســیار باال خواهد بود.در دور قبل 
جام ملت های آسیا که به میزبانی امارات برگزار شد این تیم ملی فوتبال قطر بود که توانست جام 

قهرمانی را باالی سر برد.

 یونایتد در اندیشه معاوضه پوگبا
 با دلیخت

شایعات درباره آینده ستاره فرانسوی منچســتر یونایتد یعنی پل پوگبا هر روز بیشتر از قبل شنیده 
می شــود. همچنین گفته می شــود که خود این بازیکن احتماال به یکی از دو تیــم یوونتوس یا 
رئال مادرید خواهد پیوســت. با این وجود گزارش ها حاکی از آن اســت که پوگبا تمایل بیشتری 
برای پیوستن به تیم ســابق خود یعنی یوونتوس دارد. از طرف دیگر طی روزهای گذشته شایعات 
زیادی درباره عالقه باشگاه منچســتر یونایتد برای جذب ســتاره جوان بیانکونری یعنی ماتیاس 
دی لیخت به گوش رســید. این مدافع هلندی نتوانســته در این فصل انتظارات را در یووه برآورده 
کند اما با توجه به سن کم او احتمااًل باشــگاه ایتالیایی به این راحتی ها حاضر به فروش نخواهد 
بود. با این وجود نشــریه دیلی اکسپرس انگلیس گزارش داده که باشــگاه منچستر یونایتد قصد 
دارد پیشــنهاد معاوضه پل پوگبا با ماتیاس دی لیخت را به باشــگاه تورینی ارائه دهد. همچنین 
 گفته می شود که شیاطین سرخ قصد دارند به جز ستاره فرانسوی مبلغی را هم برای این معاوضه 

پرداخت کنند.

بارسلونا رقم فروش دمبله را اعالم کرد
لیورپول، آرسنال و منچســتر سیتی ســه تیم بزرگ لیگ برتر انگلیس هستند که به جذب عثمان 
دمبله مهاجم فرانسوی بارســلونا عالقه دارند.آبی اناری ها رقم فروش دمبله را اعالم کردند و برای 
دست کشیدن از این مهاجم فرانســوی ۱۱۰ میلیون پوند می خواهند.روزنامه سان در ادامه گزارش 
خود نوشت که با توجه به بحران مالی که باشگاه های انگلیسی در شرایط کنونی با آن مواجه شده اند 
امکان جذب دمبله آن هم با چنین رقمی وجود ندارد و به همین ترتیب مذاکرات با باشگاه بارسلونا 
ادامه پیدا نخواهد کرد.عثمان دمبله بعد از درخشش در بوروسیا دورتموند بود که راهی بارسلونا شد و 
قرار بود که با کوتینیو جای خالی نیمار را پر کنند اما هر دو بازیکن عملکردی ناامید کننده از خود نشان 
دادند و یکی راهی بایرن شد و دمبله هم که در فهرست فروش است.این مهاجم جوان بارسلونا بیشتر 
بازی ها را یا به خاطر آسیب دیدگی و یا به خاطر جریمه انضباطی از دست داده است و به هیچ وجه 
خرید خوبی برای آبی اناری ها نبوده است.او از سال 2۰۱۷ تا االن تنها ۷۴ بار برای بارسلونا به میدان 

رفته است که نتیجه آن ۱۹ گل بوده است. 

 خبر ویژهفوتبال جهان

رئیس هیأت شنا اصفهان: 

وضعیت خوبی در بخش 
بانوان نداریم

رئیس هیأت شنا استان اصفهان درخصوص 
عملکرد هیأت شنا اصفهان در سال ٩٨ اظهار 
داشــت: المپیاد اســتعدادهای برتر که در 
تابستان برگزار شد، بزرگترین رویداد شنای 
کشور است و پسران اصفهان موفق به کسب 
٣٠ مدال از این مسابقات شدند که ۱۰ مدال 
آن طال بود، این درحالی  اســت که در سال 
٩٧ تنها ســه مدال کسب کرده بودیم. پیمان 
گرامی ادامه داد: پسران رده ١۴ سال اصفهان 
در مسابقات کرمانشــاه که اواخر بهمن  ماه 
برگزار شد به مقام قهرمانی رسیدند و به طور 
کلی می توان گفت که شنای پسران اصفهان 
در جایگاه مناســبی قــرار دارد. وی درباره 
وضعیت واترپلو اصفهان بیان داشــت: تیم 
باشگاهی زیر ١٧ سال ما در لیگ دسته یک 
کشور در جایگاه اول قرار گرفت، در لیگ برتر 
نیز در بین شش تیم منتخب قرار گرفتیم که 
مرحله نهایی آن با شــرایط به وجود آمده و 
تعطیلی رویدادها به سال آینده موکول شد 
و این درحالی است که در سال ٩٧ اصال جزو 
شــش تیم برتر قرار نگرفتیم. گرامی با بیان 
این که وضعیت شنای بانوان اصفهان مناسب 
نیست، گفت: در شنای هنری در سال ٩٧ به 
مقام نایب قهرمانی رســیدیم ولی در سال 
٩٨ هیچ مقامی کسب نکردیم که الزم است 
چاره ای اساسی برای این مسئله اندیشیده 
شود. رئیس هیأت شنا استان اصفهان ادامه 
داد: در واترپلوی بانوان شرایط خوبی داریم 
و نایب قهرمان لیگ هستیم که مرحله نهایی 
آن هم به ســال آینده موکول شــده است، 
فعالیت شــیرجه خود را نیز دو ماه پیش از 
سر گرفتیم و مسابقات آن در تابستان برگزار 
خواهد شد. وی افزود: به طور کلی می توانم 
به وضعیت شنای پسران اصفهان نمره کامل 
بدهم ولی به دالیل مختلفی وضعیت شنای 
بانوان استان خوب نیست و از ١٠٠ نمی توان 
بیشــتر از ۵٠ به عملکردمان در شنای بانوان 

نسبت داد. 

حامد حدادی بعد از کنترل شیوع کرونا در کشور چین، با خواست مسئوالن باشگاه نانجینگ راهی این کشــور شد تا در استارت دوباره لیگ بسکتبال چین 
تیمش را همراهی کند.با اینکه مسئوالن سوپرلیگ چین از احتمال شروع این مسابقات تا اواخر فروردین و نهایتا اواسط اردیبهشت ماه را داده بودند، بار دیگر 
دولت چین شروع مسابقات ورزشی را به تعویق انداخته است.حامد حدادی که ۱۰ روز قبل وارد چین شد، در روزهای پایانی قرنطینه ۱۴ روزه به سر می برد 
و تصور می کرد که بعد از این دوران باید به تمرینات تیمش برود و آماده حضور در سوپرلیگ بسکتبال چین شود.سنتر 2۱8 سانتی متری تیم ملی بسکتبال 
ایران درباره آخرین وضعیت برگزاری لیگ چین گفت: قرار بود تا چند هفته دیگر مســابقات بدون حضور تماشاگر از سر گرفته شود، اما دولت چین تصمیم 
جدیدی گرفته که طبق آن حق برگزاری هیچ مسابقه ورزشی تا پایان ماه می وجود ندارد. با این شرایط فعال ما بالتکلیف هستیم و پروازی هم برای بازگشت 
من به ایران وجود ندارد. فعال اینجا ماندگار هستم تا ببینم که شرایط چگونه خواهد بود.آنطور که حدادی خبر داده، حداقل تا ۱۱ خردادماه خبری از شروع دوباره 
لیگ بسکتبال چین نیست و باید دید تمرینات تیم نانجینگ برگزار خواهد شد یا بازیکن ایرانی و لژیونرهای دیگر چین مجبورند همچنان در قرنطینه بمانند.

شرایط عجیب و بالتکلیفی حامد حدادی در چین



فرماندار نجف آبــاد گفت: طرح فاصله گــذاری اجتماعی تا تاریخ بیســتم 

فروردین ماه امسال اجرا می شود.

مجتبی راعی ، اظهار کرد: دســتور العمل اجرایی قطع زنجیره انتقال کرونا و 

محدودیت هایی که از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا ابالغ شده بود تا تاریخ 

بیستم فروردین ماه پا برجاست و در صورت نیاز، تمدید خواهد شد.

وی افزود: در مبادی ورودی نجف آباد با محوریت نیروی انتظامی همچنان 

از ورود خودروها با پالک غیر بومی جلوگیری می شود، همچنین پارک ها و 

مراکز فرهنگی تا ابالغ دستور العمل بعدی تعطیل هستند.

راعی، از پابرجا بودن تعطیلی اصناف غیر ضروری شهرســتان نجف آباد خبر 

داد و خاطرنشان کرد: در آخرین جلسه ستاد شهرستانی مقابله با کرونا مقرر 

شد به منظور اقناع اصناف در خصوص استمرار تعطیلی، جلسه ای با روسای 

اتحادیه ها برگزار شــود. تمام اصناف غیر ضروری در شهرســتان نجف آباد 

باید تا تاریخ ابالغی از سوی ســتاد ملی مقابله با کرونا غیر فعال باشند، اتاق 

اصناف و اداره صمت نیز در صورت مشاهده تخلف بر اساس ضوابط موجود 

اقدام می کنند.

فرماندار شهرســتان نجف آباد درباره تمدید احتمالی طــرح فاصله گذاری 

اجتماعی تصریح کرد: بررســی طرح جدید فاصله گذاری هوشمند در وزارت 

بهداشــت در حال انجام است. در این طرح بســیاری از اصناف می توانند با 

رعایت مقررات و دستور العمل های بهداشتی فعالیت صنفی خود را آغاز کنند، 

با این حال باید منتظر دستورالعمل بعدی ماند.

 راعی مشــارکت مردم در ثبت اطالعات در سامانه سالمت را پایین دانست و 

تاکید کرد: با وجود اینکه برخی از مناطق و روســتاهای شهرستان نجف آباد 

ثبت نام صد درصدی داشته اند، اما آمارها نشان می دهد که کمتر از ۴۰ درصد 

از مردم شهرستان در این ســامانه ثبت نام کرده اند. مردم شهرستان نجف 

آباد باید در نظر داشته باشند که برای کنترل و مدیریت بحران به وجود آمده 

ثبت اطالعات آنها در سامانه سالمت ضروری است، در همین راستا استفاده 

از تمام ظرفیت های دســتگاه ها و نهادهای اجرایی شهرستان در دستور کار 

قرار گرفته است.

راعی با تقدیر از مشــارکت و همکاری مردم نجف آبــاد در روزهای دوازده و 

ســیزدهم فروردین ماه، اظهار کرد: با توجه به بررسی های میدانی که انجام 

دادیم تردد مردم شهرســتان در روزهای دوازدهم و ســیزدهم فروردین، به 

کمترین تعداد ممکن رسیده بود و روزهای خلوت و کم ترددی را شاهد بودیم.

فرماندار شهرستان نجف آباد ضمن توصیه مردم به حضور در خانه های خود، 

گفت: مردم باید در نظر داشــته باشــند که هنوز در مرحله کنترل و مدیریت 

این ویروس قرار داریم و نمی توان گفت که ویروس کرونا مهار شــده است. 

شــهروندان باید تنها برای انجام امور ضروری از خانه خارج شده و مایحتاج 

خود را با روش های غیر حضوری و برخط تامین کنند.

وی اضافــه کرد: بــا توجه بــه قرار گرفتن در آســتانه جشــن هــای میالد 

حضــرت ولــی عصر)عــج( و ممنوعیــت سراســری برگــزاری ایــن 

جشــن ها، پیشــنهاد می کنم که مردم و خیریــن با حضــور در خیریه ها، 

ســتادهای مردمی و کمیته امــداد امام خمینــی)ره(، نذوراتــی که برای 

این جشــن ها صرف می کردنــد را صرف تهیــه و توزیع بســته های کمک 

 معیشــتی برای افراد نیازمند و آســیب دیده ناشــی از تعطیلــی اصناف و 

مراکز تجاری  کنند.

نایب رئیس اتاق بازرگانی اصفهان گفت: بی توجهی به آثار بحران کرونا در نظام 
اقتصادی موجب رکود تورمی عمیقی در کشور خواهد شد.

حمیدرضا قلمکاری در نخستین نشست خبری اتاق بازرگانی اصفهان که به 
صورت اینترنتی برگزار شد، با اشــاره به آثار متاثر از ویروس کرونا بر اقتصاد 
کشور، اظهار کرد: با نگاهی به اقتصاد بین الملل و اقتصاد ایران، ویروس کرونا 
بر بخش های مختلف از جمله گردشگری، هتلداری، راه، حمل و نقل، پوشاک 

و ... اثر گذاشته و امروز شرایط خوبی نداریم.
وی با بیان اینکه اتــاق بازرگانی اصفهان مطابق آمارهــای موجود و جهانی و 
پایش زمســتانه خود از نظام اقتصادی ایران، عواقب بحران مالی کرونا را تا 
حدودی در سه سناریوی خوش بینانه، واقع بینانه و بدبینانه پیش بینی کرده 
است، تصریح کرد: به طور قطع برای حفظ اشتغال و تولید در سال جهش تولید 
نیازمند تامل هستیم و با توجه به زیرســاخت های اقتصادی باید اقدامات 
زیربنایی انجام دهیم.به گفته نایب رئیس اتاق بازرگانی اصفهان، برای کاهش 
خسارات  اقتصادی ناشی از کرونا در تولید ناخالص داخلی نیازمند بسته های 
حمایتی، تامین نقدینگی بنگاه ها و جلوگیری از اخراج نیروی کار و ممانعت 

از تعطیلی واحدهای تولیدی در بخش های مختلف اقتصاد کشور هستیم.
وی همچنین پیشنهاد داد؛ برای بهبود شرایط تولید از آثار ناشی از بحران کرونا، 

تنفس پرداخت های مالیاتی و بیمه باید تا سال ۱۴۰۰ به تاخیر افتد.
به گزارش ایســنا، قلمکاری افزود: برای جلوگیری از کاهش تولید ناخالص 
داخلی و صادرات غیرنفتی باید از ظرفیت جوان جامعه و مصرفی اســتفاده 
کنیم و تسهیل اعتبار خرید، تشــویق به ازدواج، ساخت و تامین مسکن و ... 
در دستور کار قرار گیرد و در چنین شرایطی توجه به صنایع پیشران در زنجیره 

تولید بسیار بااهمیت است.وی با بیان اینکه میزان خسارت ناشی از ویروس 
کرونا در سه بخش کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات درگیر این بیماری 
به ترتیب ۱۰، ۲۵ و ۵۵ درصد برآورد شــده اســت، اظهار کــرد: اتاق بازرگانی 
اصفهان مطابق اطالعات موجود آثار ناشی از بحران ویروس کرونا را در هشت 
سرفصل به صورت تأثیرات بخشــی و تأثیرات در اقتصاد کالن بررسی کرده 
است که بی توجهی به این آثار در نظام اقتصادی موجب رکود تورمی عمیقی 

در کشور خواهد شد.
نایب رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه در بررسی های صورت گرفته 
رشد اقتصادی استان اصفهان حتی پیش از بحران کرونا منفی بود، تصریح 
کرد: شرایط اقتصادی این استان به دلیل پراکندگی بخش های مختلف آن به  
ویژه خدمات، نسبت به سایر استان های کشور در بحران کرونا بسیار سخت تر 
و بدتر است، بنابراین باید نسبت به این موضوع اقدامات عاجلی صورت گیرد.

رئیس دانشــگاه اصفهان گفت: در سند پیشــنهادی وزرات علوم صحبتی از 
حذف کل ترم نشده و در دانشگاه اصفهان نیز حذف ترم جاری مطرح نبوده و 

نیست. تالشمان بر اتمام این ترم نهایتا تا اواخر تیرماه است.
هوشنگ طالبی، در خصوص دســتورالعمل وزارت علوم برای روند نیمسال 
دوم ۹۹-۱۳۹۸، اظهار کرد: کل ســند ۲۰ بندی که به دانشگاه ها ابالغ شده، 
پیشنهادی از ســوی وزارت علوم است و نکته مهم آن اســت که هر دانشگاه 

متناسب با شرایط خود تصمیم گیری خواهد کرد.
وی با اشاره به بند مجوز حذف ترم بدون درج در سنوات، افزود: در این بند هیچ 
صحبتی از حذف کل ترم نشده است و بنا بر ارتباطاتی که میان دانشگاههای 
بزرگ برقرار شــد به این نتیجه رســیده ایم که تا حد امکان حذف ترم انجام 
نشود. اکنون اصل بر آن است که این ترم به عنوان نیمسال دوم به پایان برسد 

که این تصمیم نیز مورد تایید وزارت علوم نیز قرار گرفته است.
رئیس دانشــگاه اصفهان در خصوص امــکان حذف واحــد و درس در این 
نیمسال، توضیح داد: حذف درس بنابر شرایطی امکان پذیر است و دانشجو 

می تواند به هر دلیلی درخواســت خود را ارائه کند تا بررسی شود. اما این به 
معنای امکان حذف کل دروس نیست.طالبی درباره روند در نظر گرفته شده 
برای ادامه این نیمسال نیز افزود: دانشگاه اصفهان جز دانشگاه هایی است 
که سیستم و زیرساخت الزم برای آموزش های آنالین و الکترونیکی از راه دور 
را دارد و این آموزش ها نســبتا به خوبی انجام می گیرد. با توجه به رصدهای 
انجام گرفته در یک ماه گذشته، دانشجویان و اساتید در دوره های مجازی به 

خوبی فعال بوده اند و از این نظر پوشش دهی خوبی داشته ایم.
وی ادامه داد: بنابراین تا زمان تشخیص و صدور مجوز برگزاری کالس های 
حضوری توســط ســتاد ملی مبارزه با کرونا، با همین روند و به طور مجازی 

دروس تدریس خواهند شد.
رئیس دانشگاه اصفهان خاطر نشان کرد: کالس هایی که به خوبی در آموزش 
های غیر حضوری برگزار شــوند، لزومی برای برپایــی کالس های جبرانی 
نخواهند داشت. به همین منظور از دانشجویان می خواهیم که به طور منظم 

در این کالس ها شرکت کنند.

نایب رئیس اتاق بازرگانی اصفهان:

بیتوجهیبهکروناموجبرکودتورمیعمیقیمیشود

رئیس دانشگاه اصفهان:

نیمسالجاریدردانشگاهاصفهانحذفترمنمیشود
فرماندار نجف آباد:

تعطیلیاصنافغیرضروریهمچنانادامهدارد
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چند ســالی اســت که نامگذاری های رهبر معظم انقالب برای سال جدید رنگ 
و بوی اقتصادی به خود گرفته اســت، اصفهان نیز به دالیل مختلفی چون بحث 
گردشگری و صنایع دستی و همچنین داشتن صنایع مهم همچون فوالد مبارکه 
نقش بی بدیلی در اقتصاد کشور ایفا می کند، تعطیالت عید نوروز فرصت مناسبی 
را در اختیارمان قرار داد تا به مرور رخدادهای اقتصادی مهم اصفهان در سالی که 

گذشت بپردازیم.

١. جذب 4٠ میلیارد برای حمایت از دانش بنیان های اصفهان
مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری استان اصفهان در نشست خبری صندوق 
پژوهش و فناوری استان اصفهان با اشاره به خدمات این صندوق به شرکت های 
دانش بنیان اظهار کرد: این صندوق در سال ٨4 تأسیس شد و تاکنون بیش از 5٠ 
میلیارد تومان خدمات به شرکت های دانش بنیان و نوپا ارائه کرده است.احمد ورد 
خاطرنشان کرد: تا کنون ١٠٠٠ مورد قرارداد تسهیالت، ضمانت نامه و سرمایه گذاری 
با شرکت های اصفهانی بسته شــده و این صندوق با 4٠٠ شرکت دانش بنیان در 

حال تعامل است.

٢.رتبه اول اصفهان در بومی سازی قطعات خودرو
رئیس انجمن قطعه سازان استان اصفهان در افتتاحیه نمایشگاه قطعات خودروی 
اصفهان گفت: استان اصفهان بیشترین مورد داخلی ســازی قطعات خودروی 
کشور را بر عهده دارد و قطعه سازان اســتان اصفهان تالش می کنند با استفاده از 
فرصت های موجود، ظرفیت بومی ســازی قطعات خودرو در کشور را ارتقا دهند.

ابراهیم احمدی عنوان کرد: شــرایط کشور و شــرایط بنگاه های تولیدی، شرایط 
سختی است و زنجیره قطعه سازی و خودرو عالوه بر تحریم ها، با موانع داخلی نیز 
مواجه است؛ تحریم های داخلی و به واقع نگاه نادرست به صنعت خودرو و عدم 
وجود آزادی عمل در این صنعت همانند صنایع دیگر باعث شده تا مشکالت این 

صنعت از سایر صنایع بیشتر باشد.

٣.طلبه اصفهانی »رونق تولید« را از عمامه اش آغاز کرد
ایران سابقه ١٢ هزار ســاله در نساجی دارد ولی اکنون در ســایه پدیده واردات و 
قاچاق کارخانه های نساجی بی رمق، فقط زنده مانده اند و در این شرایط یک طلبه 
در اصفهان به همراه دوســتانش از همان اردوی جهادی که در آن حضور داشتند، 
تصمیم  می گیرند ندای رهبرشان را لبیک بگویند و در این راستا اقدامی به اندازه 

وسع شان انجام دهند تا در سال ۹8 و رونق تولید به بار بنشیند.

4.کشاورز شرق اصفهان: وضعیتم نسبت به پارسال بهتر است
شرق شهرستان اصفهان و کشاورزی در این خطه باهم عجین شده اند به همین 
دلیل بود که خشک شدن زاینده رود طی ١٠ سال گذشته سرآغاز مشکالت زیادی 
در این منطقه شد.حق آبه کشاورزان که فقط اسمی از آن وجود دارد وقتی به آن ها 
اختصاص پیدا نکرد، بعد از چند ســال کشــاورزان روز به  روز ندارتر شدند و تمام 
دارایی ها و اندوخته خود را فروختند و کم کم سفره هایشان کوچک و کوچک تر شد 

تا سونامی فقر در شرق اصفهان مطرح شود.

۵. افتتاح ترمینال بار هوایی فرودگاه اصفهان با حضور وزیر راه
وزیر راه و شهرسازی در نخستین برنامه خود در اصفهان که با همراهی وزیر صمت 
انجام شد، ترمینال بار هوایی فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان را افتتاح 
کرد، کارگو یا همان ترمینال بار هوایی فرودگاه اصفهان در زمینی با زیربنای ٢ هزار 
متر مربع و مساحت ١٧٨٠  متر مربع احداث شده است.این ترمینال در مدت زمان 

٢ ساله و با سرمایه گذاری نهایی ١٨ میلیارد ریالی به بهره برداری رسید.

6. جوانی که تحریم و سرطان را با هم دور زده بشناسید
تا دلتان بخواهد در این کشور جوان خالق و پژوهشگر داریم که کافی است عرصه ای 
به عنوان خال به او معرفی شود ولی کم هم نداریم از قوانین دست و پا گیر و مسؤوالنی 
که اعتقادی به این جوانان ندارند.همان طور که روزی اجازه ورود سیم خاردار به کشور 
نمی دادند ولی امروز در قله اقتدار نظامی منطقه با تجهیزات تولید داخل هستیم، اگر 
برای امثال خودرو هم به جای امید داشــتن به شــرکت های فرانسوی و چینی و ... 
فقط اندکی به جوانان این کشور اعتماد می شد، اکنون به جای وارات خودرو از جمله 
صادرکنندگان خودروی با کیفیت می شــدیم.همین دغدغه، جوانانی را در شــرکتی 

دانش بنیان  گرد هم آورده تا در شهرک علم و فناوری اصفهان دست به خلق ایده و تولید 
محصول بزنند؛ آن ها ابتدا کار را با شروع ساخت برانکارد و تخت بیمارستانی آغاز کردند 
ولی آن جایی که با تحریم ها بیشتر شد، به یک باره دست روی یکی از پیشرفته ترین 

دستگاه های پزشکی گذاشتند که تکنولوژی تولید آن فقط در دست چند کشور است.

٧. دستور رئیس قوه قضائیه برای تشکیل کارگروه حل مشکل آب اصفهان
آیت ا.. ســید ابراهیم رئیســی، رئیس قوه قضائیه در دیدار با نمایندگان تشکل 
های کشاورزی استان اصفهان پس از شنیدن سخنان نمایندگان کشاورزان اظهار 

داشت: برای حل مسأله آب اصفهان کارگروهی را پیشنهاد می دهم، شامل معاون 
اول قوه، رئیس ســازمان بازرسی کل کشــور، رئیس دیوان عدالت اداری، وزیر 
نیرو، استاندار اصفهان، رئیس کل دادگستری، نماینده کشاورزان و رئیس هیأت 
نمایندگان که جلسه را تشکیل دهند و کار را پیگیری کنند.رئیسی قانون را حامی 
کشاورز دانست و اذعان داشت: مثل قانون حمایت از کسب و کار از تولیدکنندگان 

که می خواهند کارآفرین باشند، حمایت قانونی از کشاورزان باید در رأس باشد.

٨. پایان عملیات یکی از پیچیده ترین پروژه های انتقال آب جهان
مشاور اســتاندار اصفهان در حوزه آب در نشســت اســتانداران ادوار اصفهان و 
اصفهانی های استاندار در کشــور اظهار کرد: حدود ٩٠٠ میلیون مترمعکب آب از 
استان اصفهان خارج می شــود و پارامترهای مصرفی ما در استان بسیار بیشتر 
از آبدهی این استان اســت.رضا آقایی گفت: سامانه و ســد تونل کوهرنگ که از 
پیچیده ترین پروژه های انتقال آب در جهان اســت از ســال ٧5 شروع شد و در 

انتهای پایان سال جاری پایان عملیات آن را اعالم خواهیم کرد.

٩. رکورد کمترین مصرف آب برای تولید فوالد شکسته شد
، به منظور تحقق هرچه بیشــتر اهداف فوالد مبارکه در توســعه متوازن و ارتقای 
دستاوردهای زیست محیطی طی ٢ سال اخیر بیش از ٢٠ پروژه زیست محیطی در 
این شرکت با سرمایه گذاری بالغ بر ٢ هزار میلیارد ریال و ١٨ میلیون یورو عملیاتی 
شده است.مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست فوالد مبارکه  با تأکید بر این که 
فوالد مبارکه گفت: اجرای پروژه های متعدد به منظور کاهش حداکثری مصرف 
آب و دست یابی به رکورد کمترین میزان مصرف آب به ازای هر تن تولید در سال 

١٣٩٧ )٢.٧ مترمکعب برتن تولید( بوده است.

١٠. جایزه جهانی »برترین سازمان های دانشی نوآور« به ایران رسید
بنا بر اعالم دفتر بنیاد جهانی MIKE در ایران فوالد مبارکه اصفهان موفق به دریافت 
جایزه جهانی MIKE، برترین سازمان های دانشی نوآوردر سال ٢٠١٩ شد.بر اساس 
ارزیابی جهانی MIKE، در ٨ محور یکپارچه با پوشــش سطوح مختلف سازمان 
در ٣ حوزه ساختار، منابع انسانی و ارتباطات و با تمرکز بر ارزش آفرینی سازمان 
مبتنی بر ٣ مؤلفه دانش، نوآوری و ســرمایه فکری و در 4 مرحله ارزیابی توسط 
کمیته بین المللی داوران از کشورهای ســوئد، آلمان، انگلستان و رومانی انجام 

گرفته است. 

مروری بر 1٠ خبر مهم اقتصادی اصفهان در سال 9٨

وقتی »می خواهیم« و »می توانیم«
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