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به بهانه تولید الکل، ذرت های آلوده سر از اصفهان درآورده اند!

ذرت ها منتظر ورود به کشور
5

 تراژدی مرغ ،گوشت و سفره های خالی 
  در حالی که مردم قدرت خرید گوشت و مرغ را ندارند، دامداران و مرغداران به دلیل 

انباشت دام هایشان ضررهای هنگفتی می بینند؛

3

 معاون حفاظت و بهره برداری شرکت 
آب منطقه ای اصفهان:

بارندگی امسال 
 سرشاخه های زاینده رود

  48 درصد کمتر
 از پارسال است

  ذوب آهن مخالف شروع
 لیگ برتر؛

لطفا تمامش کنید

3

7

6 8

مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان:
کیفیت گازوییل پاالیشگاه 

اصفهان یورو ۵ می شود

5

مدیرکل انتقال خون استان:
به مراجعه بیشتر مردم برای 

اهدای خون نیاز داریم

 درخواست عضو شورای شهر
 از شهردار اصفهان:

موانع مالی اجرای طرح پیرایش 
شهری برداشته شود

 از طرف فوالد مبارکه 
اعالم شد:

 برنامه ای برای تجدید
 ارزیابی نداریم

 مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت
 بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان:

 رانندگان تاکسی مشمول 
بیمه بیکاری نمی شوند

  مدیریت روابط عمومی و اطالع رسانی
 دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

7 8
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 خرید وحشت زده سکنه پیونگ یانگ
به دلیل احتمال مرگ رهبرشان

براسـاس گزارش روزنامه واشـنگتن پسـت، سـاکنان پایتخت کره شـمالی در بحبوحه شـایعاتی 
دربـاره مـرگ رهبـر کشورشـان خریـد وحشـت زده را آغـاز کرده انـد. بـا انتشـار گزارش هایـی از 

»وضعیت وخیم« یا حتـی تردید درباره 
مـرگ اون، مـردم از مشـروبات الکلـی 
تـا کنسـرو ماهـی خریـداری می کننـد.

ایـن اولیـن بـار نیسـت کـه غیبـت رهبر 
کـره شـمالی از انظـار عمومـی حاشـیه 
سـاز می شـود. او سـال ۲۰۱۴ هـم برای 
۴۰ روز حضـور علنـی نداشـت و باعـث 
شـد تا گمانـه زنی هـای مشـابهی درباره 
وضعیـت قلب او منتشـر شـود. ایـن بار 
بـازار داغ شـایعات و گمانـه زنـی درباره 

وضعیـت جسـمانی کیم جونـگ اون پـس از آن بـه راه افتاد کـه او در سـالروز تولـد بنیانگـذار کره 
شـمالی در ۱۵ آوریـل شـرکت نکـرد.

ماموریت فردی جدید برای تشکیل کابینه عراق
»حاکـم الزاملی« بـه صراحت از اعتـراض این جریـان و ائتالف سـائرون تحت رهبـری »مقتدی 
الصـدر« بـه فهرسـت اسـامی اعضـای کابینـه دولـت پیشـنهادی نخسـت وزیر مکلـف خبـر داد.

وی تصریح کـرد: بـه دلیـل تاییـد و حمایـت عجیـب فراکسـیون های سیاسـی در زمـان انتخاب 
»مصطفـی الکاظمی« بـه عنوان نخسـت وزیر مامـور تشـکیل کابینه جدید، مـا انتظار داشـتیم که 

دولت او طـی چند روز تشـکیل شـود.
 امـا الکاظمـی هـم در همـان اختالفاتـی گرفتـار آمـد کـه پیش تـر، »محمـد توفیـق عـالوی« بـا 
فراکسـیون های شـیعی تجربـه کـرده بود.ایـن مقـام جریـان صـدر افـزود: وظیفـه الکاظمـی، 
آسـان نیسـت و او یـک هفتـه سرنوشـت سـاز  پیـش روی خـود دارد کـه بایـد طـی آن، یـا 
دولـت را تشـکیل دهـد یـا بـه دلیـل پافشـاری بـر اعطـای کرسـی ها بـه برخـی از احـزاب بـر 
 اسـاس اسـتحقاق انتخاباتـی ونادیـده گرفتـن همیـن اسـتحقاق انتخاباتـی بـرای شـیعیان،

 انصراف دهد.

کرونا، کویت را با بحران اتباع خارجی روبه رو کرده است
انتشـار »ویـروس کرونـا« عالوه بـر اینکـه خـود بحرانـی در کشـورها شـده، در کویت، دولـت این 
کشـور را با بحـران جدیدی تحـت عنـوان »اتباع خارجـی « مواجـه کـرده اسـت.روزنامه کویتی » 
القبس « نسـبت به »بحران اتباع بالتکلیف مانـده در کویت « هشـدار داد و از آنها بـه عنوان »یک 
بمب در آسـتانه انفجار« نام بـرده و تاکید کـرد: امتناع ورزیدن برخـی از کشـورها از تحویل گرفتن 
شـهروندان خود، کویـت را در بن بسـت قـرار داده اسـت.القبس در ادامه ایـن سـوال را مطرح کرد 
که آیا دولـت مصر بـه خواسـته شـهروندان خود پاسـخ مثبـت خواهـد داد و آنهـا را از سرنوشـت 

ناشـناخته در کویـت نجـات خواهد داد؟
بـر اسـاس ایـن گـزارش، دولـت کویـت هم اکنـون عـالوه بـر پرداخـت هزینـه سـنگین نبـرد 
بـا کرونـا بایـد هزینـه تامیـن امکانـات بهداشـتی و غذایـی بـرای اتبـاع خارجـی در مراکـز 
پناهنـدگان را نیـز تحمـل کنـد. این دسـته از اتبـاع خارجـی عـالوه بر اینکـه در اثـر کرونا مشـاغل 
 خـود را از دسـت داده انـد، کشورهایشـان نیـز حاضـر بـه بازگردانـدن آنهـا بـه زادگاه و موطـن

 اصلی شان نیستند.

تیم سیاست خارجی آمریکا تالش دارد بخشی از تحقیر خود در برابر ایران را با تحرکات تازه حقوقی جبران  کند؛

تدارک پاتک غیر نظامی در پاییز

پرتــاب ماهــواره نــور و برخــی از  علیرضا کریمیان
تنش هــای حــل نشــده حــاال مایــک 
پمپئــو، یکی از ســر ســخت تریــن دشــمنان ایــران را واداشــته تــا برای 
تحــت فشــار قــرار دادن بیشــتر ایــران، احتمــاال بــرای پاییــز پیــش رو 
برنامــه هــای تحریمــی جدیــدی را از طریــق شــورای امنیــت بــه اجــرا 
بگــذارد. بــر اســاس ادعایــی کــه نیویــورک تایمــز مطــرح کــرده اســت 
وزیــر خارجــه آمریــکا در حــال تدویــن یــک اســتدالل حقوقــی مبنــی 
ــان یکــی از مشــارکت کننــدگان  ــر ایــن اســت کــه واشــنگتن همچن ب
ــت  ــورای امنی ــارها در ش ــش فش ــا افزای ــد ب ــا بتوان ــت ت ــام اس برج

تحریم های تسلیحاتی ایران را تمدید کند. 
ایــن اســتراتژی در روزهــای اخیــر بــر زبــان هــا افتــاده اســت. دولــت 
آمریــکا بــه دنبــال تصویــب قطعنامــه ای در شــورای امنیــت ســازمان 
ــران  ــه ای ــارف ب ــه کشــورها را از صــدور تســلیحات متع ــل اســت ک مل
ــا  ــد. ب ــع کن ــر من ــاه اکتب ــلیحاتی در م ــم تس ــای تحری ــس از انقض پ
ایــن حــال، هرگونــه تــالش بــرای تجدیــد تحریــم تســلیحاتی 
ــه ــن مواج ــیه و چی ــی روس ــا غیرعلن ــی ی ــت علن ــا مخالف ــا ب  قطع

 می شود. 
روس هــا پیش تــر بــه مقامــات آمریکایــی و اروپایــی گفتــه انــد کــه 

آنهــا مایــل بــه از ســر گیــری فــروش تســلیحات متعــارف بــه ایــران 
ــی  ــا طرح ــکا ب ــه آمری ــر خارج ــو وزی ــر، پمپئ ــوی دیگ ــتند.از س هس
ــی  ــدان اروپای ــیاری از متح ــوی بس ــه از س ــت ک ــرده اس ــت ک موافق

ــد شــد. ــت مواجــه خواه ــا مخالف واشــنگتن ب
 براســاس ایــن طــرح، آمریــکا ادعــا مــی کنــد کــه بــه صــورت قانونــی 
و حقوقــی همچنــان یکــی از کشــورهای حاضــر در توافــق هســته ای 
اســت. البتــه هــدف از ایــن طــرح، تنهــا کلیــد زدن مکانیــزم ماشــه و 
بازگردانــدن تحریــم هــای شــورای امنیــت علیــه ایــران اســت.براین 
ــکا از »حــق«  ــد نشــود، آمری ــم تســلیحاتی تمدی اســاس، اگــر تحری
خــود براســاس ادعــای حقوقــی اش مبنــی بــر عضــو برجام اســتفاده 

ــد. مــی کن
ــی و بانکــی  ــم هــای نفت ــد باعــث بازگشــت تحری ــن گام مــی توان  ای
پیــش از انعقــاد برجــام در ســال ۲۰۱۵ شــود. ایــن مســائل در حالــی 
ــه و  ــرای نصف ــا اج ــا ب ــالش دارد ت ــا ت ــه اروپ ــت ک ــده اس ــرح ش مط
ــد  ــه معاهــده برجــام بازگردان ــران را ب ــار دیگــر ای نیمــه اینســتکس ب
ــا کارشــکنی هــای  ــران خواهــان برخــورد قاطــع ب و از ســوی دیگــر ای
ــی  ــی اســت؛ اتفاق ــدات برجام ــا و اجــرای تعه ــکا از ســوی اروپ آمری
ــده  ــود را از معاه ــه خ ــت ک ــرده اس ــد ک ــران تهدی ــد ای ــر نیفت ــه اگ ک

ان پــی تــی کنــار خواهــد کشــید و برنامــه هــای خــود را از ســر 
می گیــرد اتفاقــی کــه اگــر  رخ دهــد همــه چیــز بــه بیــش از دو دهــه 
ــد  ــی مــی کردن ــاز خواهــد گشــت. کارشناســان پیــش بین گذشــته ب
کــه آمریــکا بــه تنــگ تــر کــردن حلقــه تحریــم هــای یــک جانبــه تــا 
پیــش ازانتخابــات آینــده ایــن کشــور بســنده خواهــد کــرد و هــر نــوع 
ــا غیــر نظامــی شــامل قطعنامــه هــای  ــه نظامــی و ی اقدامــی از جمل
شــورای امنیــت را بــه پــس از پیــروزی احتمالــی ترامــپ در انتخابات 
موکــول مــی کنــد؛ امــا تحــرکات اخیــر تیــم دیپلماتیــک آمریــکا بــه 
خصــوص بــا پیشــرفت هــای نظامــی و فضایــی ایــران شــتاب گرفتــه 
ــی  ــل سیاس ــی در محاف ــه نوع ــا ب ــالش دارد ت ــور ت ــن کش ــاال ای و ح
ــد  ــت کن ــران محافظ ــر ای ــدن در براب ــر ش ــی از تحقی ــی و خارج داخل
ــای  ــرویس ه ــود س ــی ب ــور مدع ــن کش ــه ای ــرایطی ک ــم در ش آن ه
جاسوســی و تحریــم هــای فلــج کننــده عمــال هــر نــوع تــوان نظامــی 
و دفاعــی ایــران را محــدود کــرده انــد؛ امــا ایــن اتفــاق ظاهــرا نــاکام 
ــل  ــکا طــرح خــود در ســازمان مل ــه آمری ــی ک ــده اســت. در صورت مان
ــد  ــب کن ــران تصوی ــه ای ــه ای علی ــود قطعنام ــق ش ــی و موف را اجرای
 بایــد منتظــر خــروج ایــران از معاهــده هســته ای و رویارویــی بیشــتر 

دو کشور  باشیم.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اســالمی ســرانجام طرح تحقیق و تفحص از مجلس دهم را تشریح کرد.ســیدجواد ابطحی با اشاره به طرح 
تحقیق و تفحص از مجلس، گفت: این طرح در حدود 3 ســال اســت که مطرح شــده؛ اما متاسفانه هیئت رییســه و کمیســیون برنامه و بودجه مجلس 
آنقدر معطل کردند که عمر مجلس دهم رو به پایان اســت و طرح بدون ســرانجام ماند.وی با بیــان اینکه بیش از 3۰ نماینده خواســتار تفحص از مجلس 
بودند و بنده بارها در جلســه علنی درباره رســیدگی به این طرح تذکر شــفاهی دادم، یادآور شــد: البته بنده تجربه تحقیق و تفحص از مرکز پژوهش ها در 
مجلس هشــتم را داشــتم که در آن زمان هم موضوع را به عقب انداختند و با معطل کردن باعث شــدند که عمر مجلس هشــتم به پایان رســید و تفحص 
بی ســرانجام ماند؛ این تفحص از پارلمــان که در مجلس دهم مطرح شــد نیز به سرنوشــت تفحص قبلی دچار شــد.ابطحی درباره هــدف مطرح کردن 
تفحص از مجلس، گفــت: بنده معتقد بودم که شــفافیت باید از خود مجلس آغــاز و وضعیت همه دســتگاه ها و نهادهای زیرمجموعه نهــاد قانون گذاری 
بررســی شــود، لذا به نظر بنده برای اینکه مجلس در رأس امور واقع شــود، همین اســت کــه مجلس یازدهم تفحــص کاملــی از ادوار مختلف مجلس 
از دوره ششــم تا دهم را انجام دهد و اگر تخلفی بود، به دســتگاه قضــا و نهادهای مربوطه اعــالم کنند تا جلوی تکــرار تخلفات گرفته شــود و اگر تخلفی 
هم نبوده، به مردم اعالم شــود.وی با بیان اینکه طــرح تفحص از مجلس از دوره ششــم تا دهم را در برمی گرفت، افزود: ســفرهای خارجــی نمایندگان، 
 انعقاد قرارداد با پیمانکارهــا، همچنین انتصابات و اســتخدام ها در مجلس، خبرگزاری خانه ملــت و مرکز پژوهش های مجلــس از جمله محورهای این

 تفحص است.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسالمی :

شفافیت باید از خود مجلس آغاز شود
رییس قوه قضاییه:

گزارشی از دیوان محاسبات 
درباره اشتباه در تفریغ بودجه 

9۷ واصل نشده است

خبر روز

عضو کمیسیون امنیت ملی: 

پرتاب ماهواره نور جزو حقوق ایران است
یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اینکه »پرتاب 
ماهواره نور جزو حقوق ایران اســت و به عنوان بخشی از راهبرد دفاعی کشــور انجام شد« گفت: این 
موضوع به گونه ای نیســت که منجر به صدور قطعنامه علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل شود.

حشمت ا... فالحت پیشــه ادامه داد: پرتاب این ماهواره جزو حقوق ایران بوده و اقدامی قابل دفاع 
به شمار می آید چون عرصه فضا جایی است که اگر کشــورها در استفاده از آن و برخورداری اطالعاتی 
استفاده نکرده و تعلل کنند باید در آینده، این تکنولوژی، فناوری، خدمات و بهره برداری های ناشی از آن 
را از کشورهای دیگر خریداری کنند.وی افزود: از طرف دیگر بزرگ ترین تهدیدها علیه ایران فضا محور 
است، تهدیدهای آمریکا از طریق برتری الکترونیکی انجام می شود؛بنابراین قرار گرفتن ماهواره نظامی 

ایران جزو حقوق ایران بوده و قابل دفاع است.

ارسال کمک های اهدایی ژاپن به ایران
ســفیر ایران در توکیو، گفت: طی چند روز گذشته 3۰ بسته از وســایل اهدایی سازمان های مردم نهاد 
ایرانیان مقیم ژاپن و برخی گروه های مردمی دیگر، به ایران ارســال شــد.مرتضی رحمانی موحد در 
پیامی تصویری اعالم کرد: با وجود ادعاهای آمریکا که مانع ارسال کمک های پزشکی و درمانی به ایران 
نمی شود، هنوز در ژاپن امکان هیچ تراکنش و فعالیتی به نفع امور انسان دوستانه و کمک به مقابله با 
کرونا وجود ندارد. با این وجود امکاناتی را با کمک دولت ژاپن به ارزش ۲3.۵ میلیون دالر برای کمک به 
مردم ایران در مقابله با کرونا از طریق شش سازمان بین المللی تاکنون داشته ایم.وی افزود: همچنین 
از سوی سازمان های مردم نهاد و ایران دوستان ژاپنی، کمک هایی فرستاده شده و طی چند روز گذشته 

3۰ بسته از وسایل اهدایی برای ایران ارسال شد و برخی دیگر از این کمک ها نیز در راه است.

واکنش هاشمی به خبر احضارش به شورای عالی امنیت ملی
رییس شورای شهر تهران به خبر احضارش به شــورای عالی امنیت ملی واکنش نشان داد.به تازگی 
خبری روی خروجی برخی از کانال های خبری در فضای مجازی قرار گرفت که محسن هاشمی رییس 
شورای شهر تهران به دلیل اختالفات آماری با ســتاد مبارزه با کرونا و اظهار نظرهای چند روز گذشته 
نسبت به آمار باالی مبتالیان به شورای عالی امنیت ملی احضار شده است.محسن هاشمی، رییس 
شورای شهر تهران در واکنش به این خبر گفت: تا به این لحظه هیچ نامه ای به دست من نرسیده است 

و این احتمال وجود دارد که انتشار این دست اخبار در فضای مجازی نوعی جوسازی باشد.

 اطالعیه سفارت ایران در مسکو
 درباره بازگشایی مرزهای روسیه

سفارت ایران در مسکو اعالم کرده است که هرگونه تصمیم گیری در خصوص زمان بازگشایی مرزهای 
فدراسیون روسیه نیز برعهده و صالحدید مقامات ذی ربط این کشور است.سفارت جمهوری اسالمی 
ایران در مسکو  طی اطالعیه ای اعالم کرد:در پی شیوع بیماری کرونا در روسیه و ابراز برخی نگرانی ها 
در خصوص احتمال شــیوع این بیماری در خوابگاه های دانشجویی، ســفارت جمهوری اسالمی 
ایران در مسکو طی اطالعیه های قبلی خود به دانشجویان توصیه کرد با ارجحیت بخشیدن به حفظ 
سالمتی خود، تا پایان اپیدمی و بهبود شرایط به میهن برگردند. به همین منظور تاکنون تالش شده 
است هر هفته یک پرواز و بعضا دو پرواز بین مسکو و تهران برقرار باشد.در این اطالعیه یادآور شده 
است: با توجه به گسترش جهانی بیماری کووید-۱۹ و ناشــناخته بودن بسیاری از ابعاد آن، پیش 
بینی در خصوص بهبود شــرایط فعلی، میسر نیست. به همین دلیل بســیاری از کشورها و از جمله 
فدراسیون روسیه برای مهار آن، عالوه بر اتخاذ شــرایط فوق العاده داخلی، اقدام به بستن مرزهای 

ورودی خود کرده اند. 

کافه سیاست

رییـس قـوه قضاییـه گفـت: هیچ گزارشـی 
تـا امـروز از دیـوان محاسـبات کـه حاکـی 
از تردیـد یـا اشـتباه در گـزارش تفریـغ 
بودجـه سـال ۹۷ باشـد واصـل نشـده بلکه 
بـر اتقـان گـزارش تاکیـد هـم شـده اسـت.

آیـت ا... رییسـی در جلسـه شـورای عالـی 
قـوه قضاییـه  ادامـه داد: کاهـش جرائـم 
در مـاه مبـارک رمضـان یـک الگـوی قابـل 
توجه و نسـخه  پیشـگیری فرهنگـی مبتنی 
بـر ارتقـای اخـالق و فرهنـگ اسـت.رییس 
قـوه قضاییـه در ادامـه خطـاب بـه مقامات 
قضایـی اظهـار کـرد: بـه هیاهوها و حاشـیه 
سـازی های سیاسـی و اظهـارات نامناسـب 
ایـن روزهـا توجـه نکنیـد و از مسـیرعدل و 
انصـاف خـارج نشـوید.وی افـزود: هیـچ 
گزارشـی تـا امـروز از دیـوان محاسـبات که 
حاکـی از تردید یا اشـتباه در گـزارش تفریغ 
بودجـه سـال ۹۷ باشـد واصـل نشـده بلکه 
بـر اتقـان گـزارش تاکیـد هـم شـده اسـت.

آیـت ا... رییسـی بـا بیـان اینکـه نظـارت و 
شـفافیت دو رکـن اساسـی در حکمرانـی 
خـوب اسـت؛ تاکیـد کـرد: دسـتگاه ها باید 
از نظـارت اسـتقبال کننـد چـون مسـئله 
لمـال اسـت، دسـتگاه های اداری  بیت ا
به روشـن شـدن موضـوع کمـک کننـد.وی 
خاطرنشـان کرد: در موضوع حفظ و صیانت 
از مراتـع و اراضـی ملـی، دادسـتان ها بـا 
وحدت رویه ابالغی از سـوی دادسـتانی کل 
از تضییـع ایـن حـق عامـه جلوگیـری کنند.

رییس قـوه قضاییه بیـان کـرد: پرونده های 
متعـدد ارزی در دادسـرای تهـران محرمانـه 
نیسـت؛ بایـد نتایـج رسـیدگی ها بـه اطالع 
مـردم برسـد.آیت ا... رییسـی در بخـش 
دیگـری از سـخنانش اضافـه کـرد: پرتـاب 
ماهـواره توسـط سـپاه پاسـداران، یکـی از 
جلوه هـای جهـش تولیـد در حـوزه علـم و 
فناوری بود.همچنین دادسـتان گزارشی در 
جلسـه شـورای عالی قوه قضاییـه ارائه کرد. 

وزیر خارجه آمریکا در حال تدوین یک استدالل حقوقی 
مبنی بر این است که واشنگتن همچنان یکی از مشارکت 
کنندگان برجام است تا بتواند با افزایش فشارها در شورای 

امنیت تحریم های تسلیحاتی ایران را تمدید کند

بین الملل

)آگهی مناقصه نوبت اول( - )مرحله اول(

جمشید اسماعیلی- شهردار چادگان  م الف:826844 

شهرداری چادگان به استناد مجوز شــماره ۹8/۲۲3 مورخه ۱3۹8/۱۲/۷ شورای محترم 
اسالمی شهر چادگان در نظر دارد از ردیف اعتبارات بودجه سال ۱3۹۹ عملیات زیرسازی 

و آسفالت ریزی معابر سطح شهر را از طریق مناقصه عمومی با شرایط مشروحه ذیل به 

شرکت های عمرانی واجد شرایط واگذار نماید:

۱- موضوع و محل مناقصه: آسفالت ریزی معابر سطح شهر چادگان

۲- رشته پیمانکار شرکت کننده در مناقصه: رشته راه باند دارای صالحیت و ظرفیت کار

3- ســقف اعتبار پروژه: با اعتبار بالغ بر ۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ )هفت میلیارد( ریال می باشد که 

بر اساس هر تن آسفالت )تهیه و حمل و  پخش قیر  امولسیون به ازای هر متر مربع یک 

کیلوگرم و همچنین »تهیه و حمل و پخش آسفالت ۱۲-۰ با فنیشر« محاسبه گردیده است.

4- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: پنج درصد اعتبار تخصیص یافته بصورت اسناد 
و ضمانتنامه بانکی معتبر یا بصورت نقد و واریز به حســاب 3۱۰۰۰۰3۴۲3۰۰۵ شهرداری 

چادگان نزد بانک ملی شعبه چادگان

۵- مدت قرارداد: شش ماه شمسی بعد از امضاء قرارداد

6- شــرکت کننده در مناقصه موظف اســت نســبت به ارائه تصویر رتبه بندی از سازمان 

مدیریت و برنامه ریزی استان و تصویر اساسنامه و مدارک ثبت شرکت )آگهی در روزنامه( 

با آخرین تغییرات

۷- برنده مناقصه موظف به ارائه تضمین حسن اجرای قرارداد به میزان ۱۰ درصد کل قرارداد 

به نفع شهرداری چادگان خواهد بود.

8- متقاضیان می توانند از روز ســه شــنبه مورخ ۱3۹۹/۲/۹ لغایت روز دوشنبه مورخ 

۱3۹۹/۲/۱۵ با مراجعه به شهرداری نسبت به دریافت فرم شرکت در مناقصه و پاکت های 

الف و ب از دبیرخانه شهرداری اقدام و ضمانت نامه شرکت در مناقصه را به انضمام تصویر 

رتبه بندی از ســازمان مدیریت و برنامه ریزی و اســناد مناقصه و سوابق اجرایی و اسناد 

شرکت را در پاکت الف و قیمت پیشنهادی را در پاکت ب قرار داده و هر دو پاکت را بعد از 

مهر و امضاء کردن تا پایان وقت اداری )ساعت ۱۴/3۰ ( روز دوشنبه مورخ ۱3۹۹/۲/۲۲ 

تحویل دبیرخانه حراست شهرداری داده و رسید دریافت نمایند و پیشنهادات رسیده در 

روز سه شنبه مورخ ۱3۹۹/۲/۲3 راس ساعت ۱۵ بعد از ظهر در محل شهرداری چادگان با 

حضور اعضاء کمیسیون باز و قرائت می گردد.

۹- شهرداری چادگان به استناد بند ۵ ماده ۵ آیین نامه مالی شهرداری ها در رد یا قبول هر 

یک از پیشنهادات رسیده مختار و به پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر ، مبهم، مخدوش، 

مشروط و بدون فیش سپرده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۱۰-  چنانچه هر کدام از برندگان اول، دوم و سوم شرکت کننده در مزایده انصراف نمایند 

سپرده آنها به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

۱۱- برنده مناقصه موظف است پس از اعالم شــهرداری ظرف مدت یک هفته نسبت به 

انعقاد قراداد اقدام نماید در غیر اینصورت سپرده او به نفع شــهرداری ضبط و با نفر دوم 

قرارداد منعقد می گردد.

۱۲- کلیه هزینه های مالی از قبیل هزینه آگهی،کارشناسی و غیره که در اثر مناقصه حادث 

گردیده به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

۱3- شرکت کنندگان بایستی شرایط قانون منع مداخله کارمندان دولت مصوب ۲۲ دی ماه 

۱33۷ و موضوع تبصره یک ماده 8۲ مکرر قانون تشکیالت وظایف و انتخابات شوراهای 

اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱3۷۵/3/۱ با اصالحات بعدی و همچنین ماده 

)۱۰( قانون نظام وظیفه عمومی در نظر داشته باشند.

۱۴- پیمانکار در زمان عقد قرارداد ملزم به ارائه گواهینامه ارزش افزوده جهت تامین اعتبار 

آن به واحد امور مالی شهرداری می باشد درغیر اینصورت شهرداری هیچگونه تعهدی در 

قبال تامین اعتبار و پرداخت آن نخواهد داشت و مسئولیت قانونی آن برعهده پیمانکار یا 

شرکت مربوطه خواهد بود.

۱۵- کارفرما می تواند تا حداکثر ۲۵ درصد از کل مبلغ پیمان را با نظر دستگاه نظارت کسر 

یا اضافه نماید.

۱6- در صورت داشــتن نماینده تام االختیار برای شــرکت ها، داشتن معرفی نامه کتبی 

 برای انجام امــورات اداری که ممهوربه مهر شــرکت باشــد برای نماینده تــام االختیار

 شرکت ها الزامی می باشد.

نوبت اول
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هنرنمایی فرش دستباف نصف جهان در دنیا
نایب رییس اتحادبه فرش دستباف استان اصفهان از ارزآوری ۴۷ میلیون دالری ناشی از صادرات فرش 
دستباف تولید استان اصفهان به کشور های خارجی خبرداد.سعید عصاچی، نایب رییس اتحادیه فرش 

دستباف استان اصفهان اظهارداشت:  استان 
اصفهان به عنوان ۳ استان پیشرو در صنعت 
تولید فرش دستباف در کشور شناخته 
می شود و تا کنون تسهیالت بسیاری برای 
توسعه این صنعت ارائه شده تا در نهایت 
شاهد ارز آوری ۴۷ میلیون دالری ناشی از 
صادرات خارجی فرش دستباف تولید استان 
اصفهان به کشور های خارجی از جمله قطر، 
کویت، عراق، آلمان، چین و امارات باشیم.
وی افزود:بیش از ۵ هزار و ۴۵۰ نفر در استان 

اصفهان در حوزه صنعت تولید فرش دستباف مشغول فعالیت هستند و همین سبب شده تا بتوانیم گام های 
خوبی در حوزه گسترش اشتغال زایی در این حوزه برداریم.نایب رییس اتحادیه فرش دستباف استان اصفهان 
ادامه داد:در حال حاضر در استان اصفهان بیش از ۱۰ کارگاه تولید فرش دستباف وجود دارد که در تالش هستیم 
تا بتوانیم با تسهیالت و حمایت های الزم از سوی دستگاه های اجرایی این واحد ها را توسعه دهیم.عصاچی 
گفت:میزان تولید فرش دستباف استان اصفهان به طور ساالنه در حال افزایش بوده و این میزان تولید در 
سال گذشته به بیش از ۲۰ هزار فرش دستباف رسیده است.وی اضافه کرد:خوشبختانه با حمایت های 
الزمی که از سوی دستگاه های مربوطه استان برای گسترش صنعت تولید فرش دستباف در استان انجام 

گرفته،توانسته ایم این صنعت را در بسیاری از شهرستان های استان ایجاد کنیم.

 پرداخت 12 هزارو 866 میلیون ریال تسهیالت
 به واحدهای اصفهان

۱۲ هزارو 866 میلیون ریال تسهیالت به واحدهای صنعتی و تولیدی استان اصفهان به صورت مستقیم 
پرداخت شد.رییس سازمان صنعت،معدن و تجارت استان اصفهان گفت: از این میزان ۱۲ هزارو ۵۰۲ میلیون 
ریال به 6۱۵ واحد به صورت مستقیم،پرداخت شد.ایرج موفق افزود: ۳6۴ میلیون ریال تسهیالت انتقالی 
از سال ۱۳9۷ هم به ۱9 واحد ارائه شد.وی با اشاره به پرداخت تسهیالت بازسازی و نوسازی به واحدهای 
صنعتی و معدنی گفت: ۴9۱ واحد صنعتی و معدنی برای دریافت این تسهیالت ثبت نام کردند که ۴۰ واحد 
برای دریافت بیش از یک هزار و ۴۳8 میلیون ریال به بانک ها معرفی شدند.اصفهان با بيش از 9 هزار و 8۰۰ 

واحد توليدی كوچک و بزرگ، صنعتی ترين استان كشور است.

پنج درصد از کل ترددهای کشور   در اصفهان صورت می گیرد
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای اصفهان گفت: برآیند آمارها نشان می دهد ۲۲ درصد از تصادفات 
جاده ای در این استان سهم حمل و نقل عمومی اعم از بار و مسافر و ۷8 درصد سهم خودروهای شخصی 
است.مهدی خضری با اشاره به صفر شدن آمار تصادفات ۲ گروه از کاربران پرخطر جاده ای در اصفهان شامل 
دانش آموزان مدارس حاشیه راه ها و ساکنان روستاهای مجاور راه های استان بیان کرد: تحقق این مهم حاصل 
یک دهه تالش مستمر این اداره کل و پلیس راه برای آگاه  سازی و فرهنگ سازی است.خضری از کاهش 
تصادفات منجر به فوت در استان خبر داد و اضافه کرد: تصادفات منجر به فوت در سال 9۷ بالغ بر ۳۷۳ فقره بود 
که در سال گذشته به ۳۳۰ مورد کاهش یافت.به گفته وی، به واسطه اقدامات موثر در کاهش حوادث جاده ای 
جایگاه استان ارتقا یافت و اصفهان پس از استان های قم، اردبیل، مازندران، البرز و قزوین بیشترین کاهش در 
تعداد تصادفات منجر به فوت را ثبت کرده است.وی اضافه کرد: اصفهان مقام اول تعداد آزادراه ها، بزرگراه ها و 

راه های اصلی کشور را دارد  و پنج درصد از کل ترددهای کشور، در این استان انجام شده است.

در حالی که مردم قدرت خرید گوشت و مرغ را ندارند، دامداران و مرغداران به دلیل انباشت دام هایشان ضررهای هنگفتی می بینند؛

تراژدی مرغ ،گوشت و سفره های خالی

چنـد روزی اسـت کـه زنده بـه گـور کردن  مرضیه محب رسول
جوجـه هـای یـک روزه، سـر و صـدای 
زیـادی در شـبکه هـای اجتماعـی بـه راه انداخته اسـت. مرغـداران از 
سـویی و مردمی که از قیمت ها شـاکی هستند از سـوی دیگر انگشت 
اتهام به سـوی یکدیگر دراز مـی کنند. قیمت هـا هر روز  باالتـر  می رود 

و به دنبال آن  سفره ها خالی تر می شود. 
در بازار گوشـت قرمـز هم وضعیـت چندان خوب نیسـت؛ اگـر چه این 
کاال جـزو معـدود اقالمی بـوده کـه در سـال گذشـته چندان نوسـان و 
تورمـی را تجربـه نکـرد؛ امـا قیمـت همچنـان باالسـت و خانـواده هـا 
محتاطانـه و کمتـر از سـال های قبـل مـی توانند گوشـت بخرنـد. این 
در حالـی اسـت کـه ۲۰۰ هـزار رأس دام در  دامـداری هـا نگهـداری و 
درآسـتانه تلـف شـدن هسـتند! دام هایـی که بـه دلیـل نبـود خریدار 
امـکان عرضه آنها به بـازار وجود نـدارد. سـهم اصفهان از ایـن تعداد ۳۰ 

هـزار رأس دام اسـت. 
بـر اسـاس اعـالم مدیـر امـور دام سـازمان جهادکشـاورزی اسـتان 
اصفهان بیـش از ۳۰ هزار رأس گوسـاله پروار در واحد هـای پرواربندی 
اسـتان تلمبار شـده که آماده عرضه بـه بـازار است.اسـماعیلی، در این 
زمینـه اعالم کـرد: اسـتان اصفهان بـا میـزان تولیـد 68 هـزار و 9۰۰ تن 

گوشـت قرمز در سـال 98 رتبه سـوم تولید گوشـت قرمز در کشـور را به 
دسـت آورد و بیـش از ۱۰ هـزار تن گوشـت مـازاد را به سـایر اسـتان ها 

مخصوصـا اسـتان تهران صـادر کرده اسـت.
وی ادامـه داد: هـم اکنـون بـه دلیـل واردات گوشـت قرمـز منجمـد 
در سـال گذشـته و توزیـع گسـترده آن در فروشـگاه های بـزرگ 
زنجیـره ای و تعاونی هـای کارمنـدان و از طرفی شـیوع ویـروس کرونا 
کـه کاهـش مصـرف گوشـت را بـه دنبـال داشـته، قیمـت دام زنـده 
)گوسـاله پروار شـده( کاهـش پیدا کـرده و موجـب تلمبار شـدن این 
 گوسـاله های پروار در واحد های پرواربندی شـده اسـت.مدیر امور دام

  سـازمان جهادکشـاورزی اسـتان اصفهـان ادامـه داد: هـم اکنـون 
بیش از ۳۰ هـزار رأس گوسـاله پـروار در واحد های پرواربندی اسـتان 
 تلمبـار شـده کـه آمـاده عرضـه بـه بـازار و حتـی صـادرات مـازاد آن

 است. 
دامداران مـی گویند علت این انباشـت بخشـی بـه  دلیل راکـد بودن و 
گرانی گوشت و نبود مشـتری در بازارهای داخلی از سویی و زیاده روی 
دولـت در واردات دام و گوشـت قرمـز از سـوی دیگـر و نیـز ممنوعیـت 
صـادرات دام اسـت؛ اتفاقـی که نـه تنهـا قیمت گوشـت را بـه دلیل باال 
بـودن هزینـه هـای تولیـد آن پاییـن نیـاورده بلکه ضـرر و زیـان تولید 

کنندگان داخلی به دلیـل زیاده روی در واردات را در پی داشـته اسـت. 
یکی از دالیـل دیگر پایین آمـدن مصرف مـردم به دلیل شـیوع کرونا و 
کاهش مصرف گوشـت در رسـتوران ها و مراسـمات اسـت.موضوعی 
که بـرای مرغداری هـا هم افتـاده و حاال انباشـت طیـور در ایـن مراکز 
به معضلی بزرگ تبدیل شـده اسـت. دامـداران امروز با مازاد انباشـت 
دام مواجه هسـتند و بایـد فکری به حال آنـان کرد. صـادرات دام زنده 
از جمله درخواسـت هـای مهم دامـداران از دولت اسـت که متاسـفانه 
این اجازه داده نمی شـود.قیمت دام زنده سـنگین فروردین ماه سال 
گذشـته بـه ازای هرکیلوگـرم ۳9 هـزار تومـان بود ولـی امسـال به ۲۵ 
هزار تومان رسـیده اسـت. قیمت دام زنده بـه ازای هرکیلوگرم ۱۴ هزار 
تومان کاهـش یافته؛ اما قیمت گوشـت بـرای مصرف کننـده در بازار نه 

تنهـا کاهش نیافتـه بلکـه همچنان رو به باالسـت.
مشـخص نیسـت در شـرایطی که تولید کنندگان مدعی هستند قیمت 
گوشـت گرم نبایـد بیشـتر از 6۵ هـزار تومـان در بـازار عرضه شـود چرا 
این کاال تـا کیلویـی ۱۲۰ هزار تومـان هم فروختـه می شـود و خبری از 
تنظیم بـازار و نظـارت بر شـبکه توزیع نیسـت؛ مسـئله ای کـه حاال هم 
تـراژدی تولیـد و هـم وضعیت اسـفناک قـدرت خریـد پایین مـردم را 

رقم زده اسـت.

مدیر باغبانی جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: 
تولید زعفران و گیاهان دارویی به دلیل نیاز آبی کم، 
از کشت های مورد حمایت ماست و در این سال ها 
نیز این دو حوزه توسعه پیدا کرده به طوری که پس 
از استان های خراسان شمالی، جنوبی و رضوی رتبه 

چهارم کشور را در تولید زعفران داریم.
احمدرضا رییس زاده در خصوص میزان محصوالت 
باغی برداشت شــده در اســتان اصفهان طی سال 
98 اظهار داشت: با توجه به این که از گذشته سیب 

درختــی از عمده تریــن محصوالت باغی اســتان 
اصفهان بوده، ســال 98 نیز رتبه اول در بین ســایر 
تولیدات با برداشــت ۱9۰ هزار تن داشته است. وی 
افزود: سال 9۷ به دلیل ســرمازدگی و خشکسالی 
۱۲۵ هزار ســیب برداشــت شد؛ اما ســال گذشته 

افزایش بیش از ۵۰ درصدی داشت.
رییــس زاده از حرکــت وزارت و ســازمان جهــاد 
کشاورزی اســتان اصفهان به ســمت کشت های 
کم آب بر از جمله گلخانه ای خبــر داد و گفت: فلفل 
دلمه ای، گوجه، خیار و بادمجان به صورت عمده در 
۲ هزار هکتار گلخانه های اصفهان کشــت می شوند 
که مجموعا در سال 98 بالغ بر ۲8۰ هزار تن محصول 
دادند، تسهیالت ارزان قیمت و ارائه مجوزات و پروانه 
در سریع ترین زمان از جمله اقدامات حمایتی است 

 که برای توســعه کشــت گلخانه ای انجام می شود.
مدیر باغبانــی جهاد کشــاورزی اســتان اصفهان 
افزود: ۱۴۰۰ هکتار از زمین های استان اصفهان زیر 
کشــت زعفران رفته و به طور ویژه شهرســتان های 
نطنز، نجف آبــاد و تیران و کرون بیشــترین میزان 
کشــت زعفران را دارنــد. همچنین ۳ هــزار هکتار 
کشــت گیاهان دارویی در ســال 98 صورت گرفته 
 که نســبت به ســال قبل از آن ۳۰ درصــد افزایش 

داشته است.
به گفته رییس زاده، آویشن، شــنبلیله، سیر، نعنا، 
رزماری، جعفری، ترخون، زیره، موسیر و ... از انواع 
گیاهان دارویی هستند که در ۲۲ شهرستان اصفهان 
کشت می شود و در مجموع سال گذشته ۳۷ هزارتن 

تولید خشک این گیاهان شده است.

زعفران و گیاهان دارویی رویکرد جدید کشت در اصفهان

خبر روز

له پروار در  ۳۰ هزار رأس گوسا کنون بیش از  هم ا
واحد های پرواربندی استان تلمبار شده که آماده عرضه 

به بازار و حتی صادرات مازاد آن است

 آمریکا معافیت عراق برای خرید برق از ایران را
 30 روز دیگر تمدید کرد

آمریکا معافیت تحریمی عراق برای خرید برق از ایران و پرداخت پول آن به ایران را به مدت ۳۰ روز 
دیگر تمدید کرد. شــبکه الجزیره گزارش 
داد کــه آمریکا معافیــت تحریمی عراق 
برای خریــد برق از ایــران را به مدت ۳۰ 
روز دیگر تمدید کرده اســت. براســاس 
این گزارش، طبق این قانــون معافیت، 
عراق می تواند تراکنش های مالی مربوط 
به خرید برق از ایران را نیز طی این ســی 
روز انجام دهد.به گــزارش رویترز، یک 
مقــام وزارت خارجه آمریکا گفته اســت 
که در پایان ایــن دوره تمدید مجدد این 
معافیت ها با توجه به تشکیل کابینه عراق و آنچه که تشکیل یک دولت معتبر در بغداد خوانده است 
مورد ارزیابی مجدد قرار خواهد گرفت. وی اعالم کرده، وزیر خارجه این مجوز معافیتی کوتاه مدت 
را به خاطر فرصت دادن به تشــکیل یک دولت معتبر در عراق تمدید کرده اســت. تا پیش از این، 
مدت زمان معافیت تحریمی عراق برای خرید گاز و بــرق از ایران، ۴۵ روزه بود اما با تصمیم جدید 

واشنگتن، این مدت به یک ماه کاهش یافته است. 

افزایش 32 درصدی سپرده های بانکی در سال گذشته
رییس کل بانک مرکزی اعالم کرد: میزان سپرده های مردم در سیستم بانکی کشور در سال ۱۳98 
در مقایسه با سال ۱۳9۷، معادل ۳۲ درصد افزایش یافت.به نقل از بانک مرکزی، عبدالناصر همتی 
گفت: میزان سپرده های مردم نزد سیستم بانکی در پایان سال ۱۳98 نسبت به پایان سال ۱۳9۷ 
با ۳۲ درصد رشد به مبلغ ۲.۴۱۱ هزار میلیارد تومان رســید. وی افزود: همچنین میزان تسهیالت 
پرداختی از سوی نظام بانکی در مدت فوق با ۲6 درصد رشــد به مبلغ 9۷۵ هزار میلیارد تومان در 

پایان اسفند ۱۳98 رسید.

جزییات عرضه سهام شرکت های دولتی در بورس
رییس سازمان خصوصی سازی توضیحاتی در مورد عرضه نخســتین صندوق ETF تحت عنوان 
واسطه گری مالی که شامل سه بانک و دو شرکت بیمه می شود، ارائه کرد.علیرضا صالح با اشاره به 
عرضه سهام شرکت های دولتی در بورس، گفت: یک صندوق چهاردهم اردیبهشت عرضه می شود و 

دو صندوق دیگر هم در آینده عرضه خواهد شد. 
در عرضه نخست به هر فرد ۲۰ تا ۳۰ درصد تخفیف داده می شود اما این تخفیف برای همان فرد در 
صندوق های دیگر قابل استفاده نیســت.وی با تاکید بر این که دولت ابزاری برای افزایش قیمت 
سهام شرکت هایی که می خواهد عرضه کند ندارد، توضیح داد: دولت عرضه کننده است و اگر صف 
 فروش را زیاد کند قیمت ها کاهش خواهد یافت. به عبارت دیگر خرید برای دولت ممنوع اســت.

وی در ادامه در مورد نحوه پذیره نویسی ETFها توضیح داد: افرادی که کد بورسی دارند می توانند از 
طریق کارگزاری ها و بانک ها اقدام کنند و افرادی که کد بورسی ندارند می توانند با حداقل اطالعات 
شــامل نام و نام خانوادگی، کد ملی، کد پســتی و شــماره موبایل از طریق درگاه های حضوری و 

غیرحضوری همه بانک ها اقدام کنند.
به گفته رییس کل سازمان خصوصی سازی، واریز وجه می تواند از طریق سرپرست خانوار برای همه 
اعضای خانواده انجام شود؛ اما اگر قرار باشــد به هر فرد دو میلیون سهم داده شود هر کد ملی به 

صورت مجزا می تواند این میزان سهم را بگیرد.

کافه اقتصاد

اخبار

علی یزدانی، رییس کانون انجمن های صنفی کارگران استان اصفهان و رییس اسبق کانون انجمن های صنفی کارگران خباز کشور  معتقد است که کنترل قیمت نان بدون 
سیاست گذاری های دولتی و تخصیص یارانه ممکن نیست. وی می گوید: دولت در سال های گذشته سعی کرده بود تا با اتخاذ سیاست هایی به صورت پلکانی تخصیص 
یارانه به نان را کاهش دهد، درنتیجه بنا شد تا ۲۰ درصد نانوایی های کشور آزاد شوند. سیاست آزاد کردن نانوایی ها یکی از علل  ناهمسانی قیمت نان در این روزهاست. 
مثال شهروندان ممکن است در یک جا نان را ۷۰۰ تومان بخرند؛ اما در نقطه ای دیگر از شهر همان نان ۵۰۰ تومان باشد.وی ادامه می دهد: این مسئله ناشی از آزادسازی 
نان است. البته آزادسازی نانوایی ها به این معنی نیست که یارانه دولتی به کل به این نانوایی ها تعلق نمی گیرد، بلکه یارانه آرد برای این دسته از کارفرماها کمتر است. اگر 
دولت بخواهد آرد به تناسب قیمت گندمی که از کشاورزان تهیه می کند به کارفرمایان بدهد، قیمت خیلی بیش از این ها خواهد بود.به گفته یزدانی؛ دولت اگر می خواهد 
قیمت نان را ثابت نگه دارد، باید یارانه های نان را افزایش دهد. اتحادیه های خباز بارها قیمت تمام شــده را محاسبه کرده و به دولت اعالم کرده اند؛ اما تغییری را شاهد 
نبوده ایم. از سویی در نبود نظارت دقیق همین ها بهانه می شود تا کارفرمایان به کارگران فشار بیاورند. مزد کم بپردازند، تعدیل کنند و دیگر کارگران را وادار کنند تا بیشتر 

کار کنند. بچه های ۱۰-۱۲ ساله را به کار بگیرند، چون مزد کمتری می گیرند. عدم نظارت کافی موجب افزایش این نوع فشارها به کارگران خباز می شود.

آزادسازی 20 درصد نانوایی های کشور به حکم بازار بود

 پخت نان خانگی
 در سمیرم

ســنت پخت نان سنتی که 
مدتی اســت در بسیاری از 
شهرهای ایران به فراموشی 
سپرده شــده ، با گسترش 
ویــروس کرونــا در برخی 
شهرســتان هــا از جملــه 

سمیرم احیا شد.

وز عکس ر

عکس: ایرنا

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت 
آب منطقه ای اصفهان گفت: مقدار 
بارش های سال جاری در سرشاخه های 
زاینده رود نسبت به مشابه سال قبل 
است.حسن  شده  کمتر  درصد   ۴8
ساسانی مقدار بارش ها در سرشاخه های 
زاینده رود از ابتدای سال آبی جاری)مهر 
98( تاکنون را یک هزار و ۱۱۲ میلی متر 
اعالم کرد و افزود: مقدار بارش های 
ایستگاه اندازه گیری نامبرده در مدت 
مشابه سال قبل ۲ هزار و ۱۲۴ ثبت شد 
که نشان می دهد بارش های امسال 
تقریبا نصف پارسال بوده است.وی اضافه 
کرد: مقدار بارندگی های این ایستگاه 
برای متوسط بلندمدت)دوره ۴۴ ساله( 
یک هزار و ۳۰۲  میلی متر ثبت شد و این 
نشان از کاهش چشمگیر بارندگی های 
امسال نسبت به پارسال و همچنین 
متوسط بلندمدت دارد.معاون حفاظت و 
بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان 
با بیان اینکه حدود 6۰ درصد از مخزن 
این سد همچنان خالی است، ادامه داد: 
اکنون مقدار ذخیره سد زاینده رود به ۵6۵ 
میلیون مترمکعب رسید و حجم 8۳۵ 
میلیون متر مکعبی باقی مانده سد آب 
ندارد.ساسانی ورودی به سد را ۱۳8 و 
خروجی از آن را 8۳ مترمکعب بر ثانیه 
اعالم کرد و گفت: توزیع مرحله آخر آب 
برای کشت پاییزه کشاورزان استان که از 
سال 98 آغاز شد همچنان مطابق برنامه 
در حال انجام است و تا روزهای ۱۲ تا ۱۵ 
ماه آینده )خرداد( ادامه خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: شیوع ویروس کرونا، 
امسال معضلی مضاعف برای منابع 
آبی خواهد بود که بی شک بدون رعایت 
صرفه جویی در روزهای آینده به مشکل بر 

خواهیم خورد.

 معاون حفاظت و بهره برداری شرکت
 آب منطقه ای اصفهان:

بارندگی امسال سرشاخه های 
 زاینده رود، 48 درصد کمتر

 از پارسال است
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روزه داری اثربخشی شیمی درمانی را افزایش می دهد
دکتــر محمداســماعیل اکبــری رییــس مرکــز تحقیقات ســرطان دانشــگاه علوم پزشــکی شــهید 
بهشــتی و دکتر عطیــه اکبــری در مقالــه ای اعــام کردنــد: روزه داری اثربخشــی شــیمی درمانی را 

افزایــش می دهــد و می توانــد عــوارض 
ــد. ایــن  ــی را هــم کــم کن شــیمی درمان
لــه ای بــا عنــوان  محققــان در مقا
ــد:  ــام کردن ــرطان« اع »روزه داری و س
ــاعته(  ــدت )۴۸ س ــاه م روزه داری کوت
ــیمی  ــه ش ــالمی ک ــلول های س روی س
ــت و روی  ــر مثب ــی مــی شــوند اث درمان
ســلول های ســرطانی ،اثــر منفــی دارد.

ــر را  ــوارد زی ــه م ــن مقال ــندگان ای نویس
ــد: ــه مــی کنن ــه بیمــاران توصی ب

بــه طــور کلــی روزه داری را بــه بیمــار واگــذار کننــد و همــان طــور کــه مراجــع معظــم تقلیــد نظــر 
داده انــد از بیمــار بخواهنــد خــودش را ارزیابــی کنــد و اگــر احتمــال ضــرر مــی دهــد، روزه نگیرد. 
ایــن امــر مســئولیت شــرعی را از عهــده پزشــک گرفتــه، کامــا مشــروع و بر اســاس احــکام الهی 
در اختیــار بیمــار قــرار داده اســت. بیمــار تنهــا بااحســاس زیــان مــی توانــد افطــار کنــد در حالــی 

کــه طبیــب چنیــن تحلیــل آســانی از عــدم روزه داری نمــی توانــد داشــته باشــد. 
در مقــام مشــاوره، طبیــب در مــوارد زیــر مجــاز اســت کــه بــه بیمــار مبتــا بــه ســرطان 
 منــع روزه داری را اعــام کنــد، در ایــن مــوارد هــم توصیــه مــی کنیــم کــه تیــم معالــج

 تصمیم گیری کند. 
این موارد شامل: 

الــف( بیمارانــی کــه بایــد تغذیــه از راه دهــان بشــوند؛ امــا امــکان مصــرف آب و مــواد غذایــی در 
یــک وعــده را ندارنــد و بایــد از وعده هــای مکرر بــا حجــم کــم آب مایعــات و غــذا اســتفاده کنند.

مثا کســانی که بــه تازگــی معــده آنهــا برداشــته شــده و امــکان مصرف یــک وعــده غذایــی کامل 
را ندارنــد یــا کســانی کــه روده بــزرگ آنهــا برداشــته شــده و جــذب آب در بــدن آنهــا مختــل شــده 
و بایــد از راه دهــان آب مصــرف کننــد یــا کســانی کــه بــه هــر دلیــل ایلئوســتومی شــده انــد، یعنی 
روده باریــک آنهــا از جــدار شــکم خــارج شــده و مدفــوع آبکــی مکــرری را دفــع مــی کنند کــه باید 

بــا نوشــیدن مایعــات یــا مصــرف مــواد غذایــی جبران شــود. 
ب( کلیــه بیمارانــی که بــه دلیــل بیمــاری اعضــای حیاتــی آنها بــه ویــژه ســاختار کلیه و سیســتم 
دفــع ادرار کــه امــکان روزه داری طوالنــی مــدت را ندارنــد و ممکــن اســت خطــر نارســایی بــرای 

آنهــا پیــش آیــد.
ج( بیمارانــی کــه از بیمــاری هــای زمینــه ای، مثــل دیابــت عــاوه بر ســرطان اولیــه رنج مــی برند 
ــا انســولین  ــه طــور مکــرر در طــول روز داروهــای درمانــی خــود را مصــرف کننــد ی و الزم اســت ب

تزریــق مــی کننــد و احتمــال بــروز خطــر بــرای آنهــا زیــاد اســت. 
ــوع  ــار ته ــی آن دچ ــی هســتند و در پ ــه درحــال شــیمی درمان ــه ســرطان ک ــا ب ــاران مبت د( بیم
ــا خــوردن و آشــامیدن ضعــف ناشــی از شــیمی  ــد ب ــد، ناچارن و اســتفراغ هــای مکــرر شــده ان
درمانــی را جبــران کننــد؛ در نتیجــه امــکان روزه داری بــرای آنهــا وجــود نــدارد، اگــر چــه شــیمی 

ــت.  ــع روزه داری نیس ــی مان ــه تنهای ــی ب درمان
ه( بیمارانــی کــه دچــار ســندرم روده کوتــاه )Short Bowel Syndrome( شــده انــد؛ یعنــی بــه 
هــر دلیلــی تحــت عمــل جراحــی قــرار گرفتــه انــد و قســمت اعظــم روده باریــک آنهــا برداشــته 
شــده، تحمــل تشــنگی و گرســنگی بــرای ایــن بیمــاران مقــدور نبــوده و الزم اســت از روزه داری 

ــد .  ــاب کنن اجتن
و( بیمارانــی کــه در تخــت بیمارســتان بســتری هســتند و پزشــک معالــج آنهــا روزه داری را جایز 

نمــی دانــد.

افطار و سحر چه غذایی بخوریم؟

ســید مرتضی صفوی، متخصص تغذیه و عضو هیئت علمی دانشگاه 
علوم پزشــکی اصفهــان درباره »تغذیه مناســب در ایام مــاه مبارک 
رمضان«، اظهار داشت: با توجه به شــیوع کرونا باید دقت کنیم تا نوع 
تغذیه ما در این ماه بــا روش صحیح انجام شــود. گرفتن روزه بدون 
سحری خوردن نشانه ای از قوی بودن و قدرت بدنی باال نیست؛ ممکن 
اســت فرد بتواند بدون ســحری روزه بگیرد و ظاهرا نیز دچار مشکل 
نشــود، اما نباید فراموش کنیم که نخوردن سحری می تواند به کلیه ها 
آسیب بزند و از دفع ســموم بدن جلوگیری کند. وی ادامه داد: وقتی 
بدون ســحری خوردن روزه می گیریم، توان جســمی و فکری مان در 
طول روز کم می شــود و راندمان کافی برای انجام کارها نداریم؛ ضمن 
اینکه موضوع مهم بعد عبادی ماه مبارک رمضان مدنظر است؛ به ویژه 
اینکه خداوند سحری را وضع کرده تا در این زمان افراد با آرامش کافی 

به مناجات بپردازند.

در سحر انواع خورش ها را بخورید
این متخصص تغذیه خاطرنشان کرد: برای حفظ سامتی در ماه رمضان 
باید حتما سحری را مورد توجه قرار دهیم و  وعده سحری باید یک غذای 
کامل باشد؛ مانند چلو خورش ها همراه با مصرف ماست؛ ضمن اینکه 
مصرف میوه های آبداری همچون هندوانه، گرمک و طالبی نیز بســیار 
مناسب است. از مصرف غذاهای سرخ شده، به دلیل اینکه چربی آنها 

باعث تشنگی در روز می شــود، باید پرهیز کنیم. صفوی اضافه کرد: به 
دلیل اینکه در ماه رمضان حدود 15 ساعت گرسنگی کشیده ایم، میزان 
ذخایر قند خون ما کاهش می یابد؛ در نتیجه باید در این زمان در وهله 
اول میزان قند خون را افزایش دهیم؛ در نتیجه بهتر است افطار را با یک 
لیوان شیر گرم و خرما شــروع کنیم. مصرف خرما و عسل در مقایسه 
با مصرف زولبیا وبامیه از ارزش بســیار باالتری برخوردار است؛ چرا که 
عاوه بر مواد قنــدی طبیعی که دارد، حاوی انــواع ویتامین ها و موارد 

مورد نیاز بدن است.

خطرات مصرف زولبیا و بامیه
وی با اشاره به اینکه خطرات آلودگی شیمیایی زولبیا و بامیه به ویژه در 
زمانی که در روغن سرخ می شود، بسیار نگران کننده است، گفت:  باید 
توجه کنیم از مصرف بیش از حد شیرینی در زمان افطار خودداری کنیم؛ 
چرا که مانع صرف شام شده و شــیرینی اضافه در بدن تبدیل به چربی 
می شود و خطر اضافه وزن و چاقی را به دنبال دارد. این متخصص تغذیه 
با بیان اینکه مصرف حلیم در زمان افطار اگر نمک و چربی آن به میزان 
متعادل باشد، اشــکالی ندارد افزود: مصرف آش های پر ادویه ممکن 
است اثرات ســویی بر دســتگاه گوارش بگذارد و این غذاها را توصیه 
نمی کنیم. صفوی با اشاره به اهمیت مصرف سبزیجات در هنگام افطار، 
ابراز داشــت: در زمان افطار می توانیم از ســاالد همراه غذاها استفاده 

کنیم؛ ضمن اینکه برای جلوگیری از کم آبی در بدن و تاثیر ســوء آن بر 
کلیه و جلوگیری از عفونت و سنگ سازی در آن، مصرف مایعات بسیار 
توصیه می شود؛ به طوری که در فاصله افطار و سحر باید ۸ لیوان مایعات 
مصرف کنیم. وی متذکر شد: البته مایعات فقط آب آشامیدنی نیست؛ 
بلکه انواع ســبزی ها و میوه های آبدار ماننــد هندوانه، گرمک، طالبی، 
خیار، گوجه، شــیر، چای کمرنگ و ســوپ ها نیز تامین کننده مایعات 
بدن هستند تا با مصرف این مواد از تشنگی در طول روز جلوگیری شود.

زمان افطار آب سرد نخورید
این متخصص تغذیه با تاکید بر پرهیز از مصرف آب و نوشابه های سرد 
در هنگام افطار، خاطرنشان کرد: بهتر است از مصرف قهوه و چای پررنگ 
به دلیل مضر بودن و دفع آب بدن پرهیز شــود؛ ضمن اینکه ترجیحا از 
دوغ هایی که در منزل تهیه می شــود اســتفاده کنید؛ چرا که دوغ های 

صنعتی دارای نمک و گاز هستند.

در افطار و سحر نوشابه  نخورید
صفوی با بیان اینکه مصرف نوشابه به  عنوان رفع کننده عطش در زمان 
افطار و سحر توصیه نمی شــود، یادآور شد: اگر چنین موادی را مصرف 
کنیم، ضمن تخلیه کلسیم بدن و ایجاد پوکی استخوان، باعث افزایش 

تشنگی در روز می شود.

معاون وزیر بهداشــت گفت: تا امروز بیش از 35هزار 
آزمایش سرپایی تشــخیص کرونا انجام داده ایم که 
مورد تایید بهداشت جهانی بوده است. علیرضا رییسی 
در نشســت خبری مجــازی که با حضور تعــدادی از 
خبرنگاران برگزار شد ضمن قدردانی از کادر بهداشت و 
درمان  اظهار کرد: بزرگ ترین دغدغه من امروز درباره 
ویروس و عوارض بیماری نیســت بلکــه بزرگ ترین 
نگرانی من عادی شدن این بیماری است و اینکه فکر 
کنیم فعالیت ویروس تمام شده، بزرگ ترین مشکل 
برای کنترل این بیماری اســت؛ لذا از مردم خواهش 

می کنم که همچنان به رعایت نکات بهداشتی بپردازند 
و کنترل بیماری به معنای غلبه بر کرونا نیســت. وی 
گفت: مردم فاصله گذاری اجتماعی و رعایت پروتکل 
بهداشــتی را جدی بگیرند و به عنوان ناظر عمل کنند. 
وقتی پروتکلی رعایت نشد باید تذکر بدهند، این موضوع 
مصداق امر به معروف و نهی از منکر است. بسیج ملی 
مقابله با کرونا افتخــار و برگ زرینــی در تاریخ حوزه 
سامت است که با همکاری همه مردم رقم خورد. دبیر 
کل سازمان جهانی بهداشت وقتی می خواست از ایران 
نام ببرد، اشاره به غربالگری 71 میلیون نفری داشت، 

هفته ای به یک میلیون نفر آموزش پزشکی دادیم و در 
صورت نیار به مراکز باالتر ارجاع داده شدند. وی عنوان 
کرد: تا امروز بیش از 35هزار آزمایش سرپایی انجام 
داده ایم که مورد تایید بهداشــت جهانی بوده اســت. 
برنامه ریزی کرده ایم که 1.5 میلیون تست دیگر نیز  در 

کشور انجام دهیم.

معاون وزیر بهداشت مطرح کرد:

انجام 35هزار تست سرپایی تشخیص کرونا

روزه برای چه کسانی مفیدتر است؟
یک متخصص طب ایرانی، گفت: افرادی که دچار پرخوری و پرنوشی هستند و یا مزاج سرد و تر دارند 
بیشتر از بقیه افراد از روزه داری نفع می برند. ناصر رضایی پور اظهار داشت: بسیاری از بیماری های بشر در 
دوره معاصر بیماری های ناشی از پرخوری 
و کم تحرکی هستند. بیماری هایی مانند 
کبد چرب، پرفشاری خون، چاقی و نقرس 
و…، که در طب ایرانی به آنها بیماری های 
ناشــی از امتا می گویند یعنی انباشتگی 
بدن از مواد زائد و روزه داری از این جهت 
می تواند تاثیر بسیار خوبی در کاهش مواد 
زائد بدنی و در کاهش ورودی داشته باشد. 
وقتی مواد زائد از بدن خارج می شــود به 
کاهش امتا و انباشتگی کمک می کند. 
وی افزود: این انباشــتگی در چهار خلطی که بدن را تشکیل می دهند، وجود دارد از جمله در خلط خون 
مشاهده می شود. این متخصص طب سنتی در خصوص اینکه روزه برای چه افرادی مفید است، گفت: 
افرادی که بیشترین نفع را در روزه داری می برند کسانی هستند که دچار پرنوشی و پرخوری باشند و یا 
مزاج سرد و تر دارند در این حالت روزه داری بهتر از هر داروی ضد چاقی یا کبد چرب و یا هر چیز دیگری 

می تواند به سبک شدن بدن و دفع مواد زائد و رطوبت های بدن کمک کند.

تمایل ونزوئال به استفاده از تجربیات کرونایی ایران
ماریا گابریا میکویارنو، معاون وزیر بهداشت ونزوئا تمایل خود را نسبت به دریافت و بهره برداری 
از تجربیات موفق ایران در زمینه مهار کووید 1۹، ابراز کرد. وی به دستاوردهای ایران در زمینه مقابله 
 با کرونا، ســاماندهی راه اندازی و تجهیز آزمایشــگاه های متعدد و اجرای طرح غربالگری کرونا و

 راه اندازی سامانه آموزش مجازی اشاره کرده و خواستار همکاری بیشتر دو کشور در زمینه مقابله 
با شیوع کرونا شد.

مدیرکل انتقال خون استان تهران:

نذر اهدای خون را به شب های قدر موکول نکنید
مدیرکل انتقال خون استان تهران از دریافت پاسمای 1۰ نفر از بهبودیافتگان کرونا در تهران خبر داد و 
در عین حال با اشاره به کاهش اهدای خون در ماه رمضان، گفت: خواهشم از مردم این است که اگر 
نذری جهت اهدای خون دارند، نذرشان را به شب های قدر موکول نکنند و در طول ماه مبارک رمضان 
و به ویژه در دو هفته ابتدایی ماه رمضان که نیاز به خون بیشتر احساس می شود، مراجعه و نذرشان 
را ادا کنند.  دکتر محمدرضا مهدی زاده با اشاره به وضعیت جمع آوری پاسمای بهبود یافتگان کرونا 
در استان تهران، گفت: در حال حاضر حدود چهار روز است که این طرح در استان تهران و مرکز وصال 
آغاز شده و عاوه بر تهران 13 استان دیگر هم نســبت به جمع آوری پاسما از بهبود یافتگان کرونا 
اقدام می کنند و مجموعا 1۴ اســتان در این زمینه فعالیت می کنند که احتمال دارد تعداد اســتان 
ها افزایش یابد.وی افزود: بر این اســاس مبتایان به کووید1۹ که بهبود پیدا کردند، یک ماه بعد از 
بهبودی آنها را فراخوان می کنیم که به مرکز وصال انتقال خون استان تهران مراجعه می کنند. بعد 
از بررسی مدارک ابتا و بهبودی آنها و زمانی که مطمئن شدیم یک ماه از بهبودی آنها گذشته است، 
پاسمای آنها را دریافت کرده و آنتی بادی آن را چک می کنیم. به این ترتیب طی فرآیندی 5۰۰ سی 
سی از پاسما این افراد را دریافت می کنیم. بعد از اینکه فریز شد و آزمایش های غربالگری  روی 
آن انجام شد، برای افرادی که اکنون به کووید1۹ پیشرفته مبتا و در بیمارستان ها بستری هستند، 

آماده مصرف می شود.

کافه سلامت

مصرف خرما و عسل در مقایسه با مصرف زولبیا وبامیه از 
ارزش بسیار باالتری برخوردار است؛ چرا که عالوه بر مواد 
قندی طبیعی که دارد، حاوی انواع ویتامین ها و موارد 

مورد نیاز بدن است

سلامت

دانستنی

معاون کل وزارت بهداشت خبرداد: 

 رنگ بندی شهرستان ها
بر اساس میزان ابتال به کرونا 

خبر روز

معاون کل وزارت بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشــکی اعام کرد که شهرستان ها بر اساس 
میزان ابتا و فوت ناشــی از ویــروس کرونا 
تقسیم و رنگ بندی شده و بازگشایی اماکن 
مذهبی در شــهرهای با وضعیت سفید انجام 
می شود. ایرج حریرچی درباره تقسیم بندی 
شــهرها با رنگ هــای ســفید، زرد و قرمز بر 
اســاس ابتا به ویروس کرونا و فوت ناشی 
از آن گفت: اســتان های کشور و شهرستان ها 
را تقسیم بندی کرده ایم که یک بخش شامل 
11۶ شهرستان است که صفر و یک بستری به 
طور متوســط در هر روز طی دو هفته گذشته 
داشته اند و بخش دیگر شامل 1۲7 شهرستان 
می شود که دو بستری به طور متوسط در روز 
داشته و همین طور سایر شهرستان ها تقسیم 
بندی شــده اند. وی ادامه داد: در استان های 
کشور مشاهده می شود که تناوب های مختلف 
ابتا وجود دارد. حتی در داخل خود استان ها 
نیز وضعیت برخی شهرستان ها به نسبت بقیه 
متفاوت اســت. به طور مثال آران و بیدگل در 
استان اصفهان، قله ابتا را چند هفته پیش رد 
کرده و االن وضعیت آرام اســت، اما وضعیت 
نمودار در شــهر خود اصفهــان در حال حاضر 
باالست. 11۶ شهرســتان را انتخاب کردیم که 
شــامل شهرســتان های بزرگی می شوند که 
به طور مثــال هریس و پیرانشــهر هم در این 
شهرســتان ها قرار دارند و شهرستان های با 
رنگ سفید محســوب می شــوند که به طور 
متوســط در 1۴ روز گذشــته، یک بســتری 
داشته اند. معاون وزیر بهداشت گفت: در 1۲7 
شهرســتان در دو هفته گذشــته، هیچ فوتی 
اتفاق نیفتاده اســت. هر ۴ روز یک بار تجدید 
نظرهایی در زمینه وضعیت شهرستان ها انجام 
می شود. برخی از تصمیم ها کشوری است و 
در شهرســتان هایی که وضعیت سفید دارند، 
بازگشایی ها انجام می شود، اما اگر از وضعیت 
سفید خارج شوند، تصمیم های جدیدی گرفته 
می شود. حریرچی افزود: قدم اول بازگشایی را 
در شهرستان های با وضعیت سفید، از مساجد 

و نمازهای جماعت بر می داریم. 

رییس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه در حوزه داروسازی و تجهیزات پزشکی به شرایط مطلوب و ایده آل رسیده ایم گفت: در این حوزه هم پای کشورهای صاحب دانش 
می توانیم پیش برویم.  محمدرضا شانه ساز در نشست کارگروه ارزیابی رسانه ای مدیریت کرونا که در سالن پیامبر اعظم)ص( وزارت کشور برگزار شد، گفت:  ما در حوزه درمان 
کرونا پا به پای دنیا و حتی جلوتر از آنها حرکت می کنیم به گونه ای که هر چه ایران در این زمینه انجام می دهد، اندکی بعد از سوی نهادهای معتبری نظیر سازمان جهانی بهداشت 
مورد تایید قرار می گیرد. وی افزود: ما از نظر علمی در حوزه داروسازی به نقطه ای رسیده ایم که می توانیم هم پای کشورهای صاحب دانش با چند قرن سابقه فعالیت در این 
عرصه پیش برویم. رییس سازمان غذا و دارو خاطرنشان کرد: در حوزه داروسازی و تجهیزات پزشکی اکنون ما به شرایط ایده آل و مطلوبی رسیده ایم و انواع تولیدات دارویی 
و درمانی را با کیفیت باال در داخل کشور انجام می دهیم. رییس سازمان غذا و دارو اظهار کرد: در حوزه کرونا، ما امروز در زمینه تامین دارو، ماسک، کیت های تشخیص، مواد ضد 
عفونی و الکل خودکفا هستیم و با تولید انبوه شرکت های دانش بنیان و کارخانجات داروسازی، در شرایط صادرات بسیاری از این محصوالت قرار داریم. معاون وزیر بهداشت 
تصریح کرد: پیشرفت دانش پزشکی و داروسازی در کشور به مرحله ای رسیده است که هر دارویی در دنیا تولید می شود، ظرف کمتر از دو سال در ایران به مرحله بومی سازی و 
تولید انبوه می رسد. شانه ساز با بیان اینکه داروسازی شامل دو بخش تامین مواد اولیه و ترکیبات شیمیایی آن است، اظهار داشت: در زمینه تهیه مواد اولیه، بسیاری از کشورها 
وارد کننده هستند و ایران نیز بخشی از آن را وارد می کند؛ اما مرحله اساسی در صنعت داروسازی، فرموالسیون داروها و تبدیل مواد شیمیایی به منظور ساخت دارویی نجات 

بخش برای جان انسان هاست و ایران این چرخه را به طور کامل در اختیار دارد.

رییس سازمان غذا و دارو مطرح کرد:

خودکفایی ایران در تامین ملزومات مقابله با کرونا

وز عکس ر

اعتراض به قرنطینه 
به کلیساهای 

روسیه کشیده شد
کشــیش و رهبــر صومعه 
زنان در منطقه اورال روسیه، 
طرفداران بســتن کلیساها 
به خاطــر شــیوع کرونا در 
این کشور را نفرین کرد و از 
مردم خواست با شکستن 
قرنطینه به خیابان ها بیایند!
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مدیرکل انتقال خون استان:

به مراجعه بیشتر مردم برای اهدای خون نیاز داریم
مدیرکل انتقال خون استان اصفهان گفت:با توجه به دستورالعمل جدید وزارت بهداشت مبنی بر اجازه 
فعالیت مجدد اتاق های عمل در بیمارستان ها، به مراجعه بیشتر مردم برای اهدای خون نیاز داریم.مجید 
زینلی با بیان اینکه هر سال با فرارسیدن ماه مبارک رمضان تعداد مراجعه کنندگان برای اهدای خون به 
شدت کاهش می یابد، اظهار کرد: امسال با توجه به بحران کرونا که از حدود دو ماه گذشته در کشور وجود 
داشته این کاهش مراجعه اهدا کنندگان محسوس تر بوده است.وی افزود: باید توجه داشت که اکنون 
به دلیل ممنوعیت انجام اعمال جراحی در بسیاری از بیمارستان ها در بحران کرونا ذخیره خونی استان 
خوب است، اما با توجه به دستورالعمل جدید وزارت بهداشــت مبنی بر اجازه فعالیت مجدد اتاق های 
عمل در بیمارستان ها، به مراجعه بیشتر مردم برای اهدای خون نیاز داریم.مدیرکل انتقال خون استان 
اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر در هیچ گروه خونی کمبود نداریم، اضافه کرد: اما باید توجه داشت که 
روند مراجعات، تضمین کننده تامین خون مورد نیاز بیماران تاالسمی و هموفیلی و اتاق های عمل نیست.

پسماندهای عفونی کرونا در اصفهان چگونه امحا می شود؟
مسئول برنامه بهداشت محیط بیمارســتان های اســتان اصفهان روند امحا و دفن پسماندهای 
عفونی بیماران مبتال به کرونا را در بیمارســتان های اصفهان تشــریح کرد.احمدشــماعی زواره در 
خصوص روش های امحای پســماندهای عفونی در بحران کرونا اظهار کــرد: به صورت میانگین 
روزانه ۱۲ تن پسماند در بیمارستان های استان اصفهان تولید می شــود. مسئول برنامه بهداشت 
محیط بیمارستان های اســتان اصفهان در خصوص روش امحای پسماندهای عفونی تیز و برنده 
بیمارستان های اســتان اصفهان ادامه داد: این امر مطابق با پروتکل های وزارت بهداشت به روش 
غیرسوز بی خطرساز پسماند در داخل بیمارستان ها امحا می شــود. در این روش پسماندها را در 
کیســه زباله های مخصوص قرار داده و با بخار مرطوب توسط دســتگاه های اتوکالو و هیدروکالو 
با دمای ۱۳۵ درجه ســانتی گراد به مدت ۳۰ تا ۴۵ دقیقه حرارت می دهند.شــماعی زواره گفت: 
دستگاه های اتوکالو و هیدروکالو به لحاظ مکانیکی، بیولوژیکی و شیمیایی تست روزانه و هفتگی 
می شوند.وی با بیان اینکه پســماندهای عفونی، تیز و برنده پس از امحا به شرکت های پیمانکار 
بخش خصوصی مورد تایید دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تحویل می شوند، ادامه داد: این زباله ها 
به محل جمع آوری و دفن پسماندهای عفونی در ســجزی منتقل و با همکاری سازمان مدیریت 

پسماند شهرداری اصفهان به روش های استاندارد دفن می شوند.

 53 درصد مشاغل مددجویی کمیته امداد 
در معرض آسیب کرونا قرار دارند

۵۳ درصد از مشــاغل مددجویان کمیته امداد امام خمینی)ره( استان اصفهان در معرض آسیب های 
احتمالی ناشی از شرایط کرونایی است. معاون اشتغال وخودکفایی اداره کل کمیته امداد استان اصفهان 
۵۵ هزار و ۱۰۱ طرح اشتغال مددجویی را در چرخه بازرســی و نظارت این نهاد دانست و گفت: ۲9 هزار و 
۲۴9 کسب و کار معادل ۵۳ درصد از طرح های اشــتغال تحت نظارت کمیته امداد اصفهان در معرض 
آسیب های احتمالی ناشی از شرایط کرونایی اقتصاد است.محمدرضا کیانی افزود: مشاغل آسیب دیده 
ناشی از شرایط کرونا در حوزه مشاغل خدماتی، تولیدی، صنایع دستی و حمل نقل است وامکان دارد  که 
این کسب و کارهای نوپا با ضرر و زیان مواجه شود.وی ۴7  درصد دیگر از  طرح های اجرا شده مددجویان 
اصفهانی را در حوزه کشاورزی، دامداری و شیالت بیان کرد و گفت: این طرح ها در شرایط کنونی از آسیب 
های اساسی که می تواند بنیاد کسب و کار مددجو را به هم بریزد، تا حدود زیادی مصون هستند.معاون 
اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان اصفهان با اشــاره به اقدامات این نهاد برای حمایت از اشتغال 
مددجویان در این شــرایط، گفت: پرداخت یک میلیارد و 7۰۰ میلیون تومان کمک بالعوض به پنج هزار 

خانواری که شغل و کسب و کارشان از شیوع ویروس کرونا آسیب دیده، آغاز شده است.

به بهانه تولید الکل، ذرت های آلوده سر از اصفهان درآورده اند!

ذرت ها منتظر ورود به کشور

بیش از دو ســال از کشــمکش بر ســر  پریسا سعادت
ذرت های آلــوده دپو شــده در بندر امام 
خمینــی)ره( می گــذرد. قرار بــود ایــن ذرت ها که ســم خطرناک 
آفالتوکســین تقریبا همه آنها را آلوده کرده اســت نه خــوراک طیور 
دامداری های کشــور شــوند و نه صادرات آنها انجام گیرد. بر اساس 
اعالم مسئوالن سازمان اســتاندارد، تنها را ه خالص شدن از این مواد 

آلوده تنها امحای آنهاست. 
پس از این هشــدار البته سازمان اســتاندارد کوتاه آمد و با واگذاری 
این بار به سازمان اموال تملیکی قرار شــد تا این ذرت ها به کشوری 
دیگر صادر شــود؛ اما ظاهرا کرونا موجب شــده تا این ذرت ها راهی 
اصفهان و برخی دیگر از شهرهای کشور شود تا در صورت تایید خوراک 
کارخانه های الکل سازی را تامین کند. در شرایطی که کشور با بیماری 
کرونا دســت وپنجه نرم می کند و یکی از نیازهای ضروری کشور الکل 
استاندارد برای استفاده در مصارفی نظیر تولید فرآورده های ضدعفونی 
است و با وجود اینکه بنا شده محموله ذرت های آلوده امحا شود، اما 
ظاهرا دولت قصد دارد تا با آزمایش مجدد روی این محموله، ذرت های 

آلوده را وارد چرخه تولید الکل کند.
این مســئله را  جمشــید قســوریان  جهرمی، مدیرعامل ســازمان 
جمع آوری و فروش اموال تملیکی به روزنامه »شــرق« گفته است. 
به گفته وی، اســتفاده از ذرت بــرای تولید الکل هــم در انتظار نتایج 
آزمایش هاست. اگرچه منابع مطلع می گویند سالمت الکل حاصل از 
ذرت های آلوده مشــکلی ندارد؛ اما این نگرانی وجود دارد که پسماند 
کارخانه الکل منابع آب و خاک را آلوده می کند و از سوی دیگر ممکن 
است ذرت های آلوده در مســیر انتقال به کارخانه محل تولید الکل به 

بازار داخلی هم نشت پیدا کند.
 از ســوی دیگــر اگرچه تصمیم این اســت کــه بر اســاس ظرفیت 
کارخانه  الکل ســازی متقاضــی، ذرت به این مجموعه تحویل شــود 
اما کارخانه هایی هســتند که حتی ادعای پذیــرش ظرفیتی بیش از 
حجم ذرت های آلوده موجود در انبارهای بندر امام را دارند. استفاده 
از ماده اولیه برای تولید الکل حاال در کشــور با کمبود روبه رو است، به 
تازگی خبر رسیده که در شاهرود یک کارخانه ساندیس سازی موفق 
به دریافت مجــوز تولید الکل بر پایه قند ذرت شــده و در اصفهان هم 

بررســی تولید الکل از ذرت آغاز شده اســت. در همین زمینه فرشید 
حســن زاده اظهار کرد: محمولــه ذرت در بندر امــام خمینی مدت ها 
محل بحث بوده که آیا مورد اســتفاده هست یا خیر؟ با توجه به اینکه 
در اصفهان آزمایشــگاه اســتاندارد داریم در حد چند کیلو برای انجام 
 آزمایش های تخصصی وارد شــد که ببینیم آیا آلودگی به سموم دارد 

یا خیر؟
سرپرست معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان 
اینکه آزمایش ها به همین منظور در حال انجام است و نتیجه قطعی 
هنوز تعیین نشده، گفت: اســتانداردهای خاصی برای تولید الکل از 
ذرت مثل میزان فلزات سنگین یا سموم مختلف موجود در آن وجود 
دارد که برای اســتفاده در تولید الکل باید میزان هر یک بررسی شده 
و با استانداردها تطبیق داده شود. این ســخنان در حالی مطرح می 
شود که نگرانی های جدی در مورد پسماندهای حاصل از تولید الکل از 
این ذرت ها وجود دارد.البته هنوز هم نتایج آزمایش ها اعالم نشده و 
 مدیرعامل سازمان اموال تملیکی می گوید تاکنون نتیجه به آنها ابالغ 

نشده است.

 مدیرکل هواشناســی اســتان اصفهــان می گوید: 
بارش هــای پاییزی امســال با اندکــی تاخیر آغاز 
خواهد شد از این رو ممکن است کشاورزان به دنبال 
بارش های دیرهنگام با مشکل مواجه شوند، با وجود 
این درصد تحقق پیش آگاهی های فصلی و ماهانه 
کم و حدود ۶۰ درصد است؛ اما پیش بینی های یک 
تا دوهفته ای 9۵ درصد محقق می شــود.حمیدرضا 
خورشیدی درباره احتمال ورود کشــور به یک دوره 

ترسالی دراز مدت نیز می افزاید: سناریوهای مختلفی 
در دنیا وجود دارند که وضعیت بارش ها را بررســی 
می کنند و برخی تایید می کنند که ایران تا چند سال 
آینده در ترسالی قرار دارد  ولی برخی می گویند ایران 
همچنان با خشکســالی روبه رو است.خورشیدی 
ادامه می دهد: از ســوی دیگــر پیش بینی ها برای 
بارش ها، گاهی با خطای زیاد همراه است از این رو 
نمی توان با اســتناد به اینکه یک یا دو سال ترسالی 
بوده است گفت ترسالی بلند مدت پیش رو خواهیم 
داشت بنابراین برای این اســتدالل دور پیوندهایی 
را بررسی می کنند که بر منطقه ایران اثرگذار است و 
طبق آن مشخص می شــود که اقلیم ایران به سمت 

ترســالی یا خشکســالی ها ادامه می یابد.مدیرکل 
هواشناســی اســتان اصفهان با بیان اینکه  در حال 
حاضر با پدیده تغییر اقلیم روبه رو هستیم، می گوید: 
این تغییر اقلیم باعث می شود برخی مناطق به سمت 
رخداد خشکسالی های چندین ساله پیش برود یا 
در برخی مناطق بارش های ســنگین و سیل آسا را 
شاهد باشیم که هر دو خوب نیســت زیرا نمی توان 
گفت چون حجم بارش ها اندکــی افزایش می یابد 
وضعیت خوب می شود، شــاید بارش های با حجم 
زیاد در زمان کوتاه رخ دهد و خســارت همراه داشته 
باشد بنابراین نمی توان گفت  اگر به سمت ترسالی 

می رویم، ترسالی مطلوبی است.

مدیرکل هواشناسی استان:

 ایران با پدیده تغییر اقلیم مواجه است

به تازگی خبر رسیده که در شاهرود یک کارخانه ساندیس 
سازی موفق به دریافت مجوز تولید الکل بر پایه قند ذرت 
شده و در اصفهان هم بررسی تولید الکل از ذرت آغاز شده 

است

 مرز میان مادر
 و دختر

اسمش»مریم« است، یکی 
از هزاران پرستار ایران. بانویی 
سپیدپوش که » کرونا « روزگار 
او و بیمارانش را سخت تر کرده 
است. ۵ سال است در بخش 
نورولوژی بیمارستان سینای 
همدان فعال اســت و در این 
روزهای کرونایــی در بخش 

ایزوله ۳ خدمت می کند. 

خواستگار کینه جو در اصفهان دستگیر شد
رییس پلیس فتای اصفهــان گفت: فردی که با انتشــار شــماره تماس تعــدادی از دختران در 
شــبکه های اجتماعی موجبات آبروریزی و هتک حیثیت آنها را فراهم آورده بود، توســط پلیس 
فتای استان اصفهان شناســایی و دستگیرشد.ســرهنگ مرتضوی، در تشــریح این خبر گفت: 
در پی شــكايت يكی از شــهروندان مبنی بر اينكه فردی با انتشــار شــماره تماس وی در فضای 
مجازی به همراه درج مطالب غيراخالقی موجبات آبروريزی وی را فراهم آورده اســت بررســی 
موضوع در دســتور كار اين پليس قرار گرفــت.وی افزود: با انجام تحقيقــات فنی و تخصصی در 
فضای مجازی متهم به هويت رضا.ق ۲۸ ســاله شناســايی و دستگير شــد.اين مقام انتظامی 
بيان داشــت: متهم در مواجهه با مدارك و مســتندات اين پليس صراحتا به بزه انتســابی اقرار و 
به چندين فقــره هتك حيثيت ديگر اعتــراف كرد.این مقام انتظامی ادامــه داد: در بازجويی های 
به عمــل آمده از متهم وی عنوان داشــت شــماره تماس دانشــجويان دختر رشــته پزشــكی و 
دندان پزشــكی را به بهانه ای از طريق دوســتان آن ها به دست آورده و درخواســت ازدواج به آنها 
 می دادم و هنگامی كه با جواب منفی مواجه می شــدم شــماره آن ها را در شــبكه های اجتماعی 

منتشر می  کردم.

دستگیری سارقان کیف زن در اصفهان
رییس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان اصفهان اظهار داشت: در پی شکایت خانمی مبنی 
بر سرقت گوشی تلفن همراه از داخل کیف وی، موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان 
اصفهان قرار گرفت و با انجام تحقیقات علمی و تخصصی صورت گرفته ۲ زن جوان که در این سرقت 
دست داشتند، شناسایی و در یک اقدام ضربتی دستگیر شدند. سرهنگ  حسین ترکیان افزود: در 
تحقیقات صورت گرفته مشخص شد متهمان پس از حضور در داخل اتوبوس و یا فروشگاه در کنار 
زنان ایستاده و یک نفر از آن ها اقدام به ســرقت اموال از داخل کیف مال باختگان کرده و بالفاصله 
اموال مسروقه را برای نگهداری تحویل نفر دوم می داده و به سرعت محل را ترک می کردند.رییس 
پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: پس از جمع آوری مدارک ومستندات الزم 
ومواجهه حضوری متهمان با مال باختگان ســرانجام این افراد لب به اعتراف باز کرده و به ارتکاب 
چندین فقره سرقت کیف زنی در سطح فروشــگاه ها و اتوبوس های شهری اقرار کردند.این مقام 
انتظامی اظهار داشت: با اعتراف صریح متهمان و تنظیم شکایت شاکیان پرونده تشکیل و این افراد 

برای اقدامات قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

طی عملیات ویژه پلیس؛

شرور سابقه دار در کاشان دستگیر شد
فرمانده انتظامی کاشان از شناســایی و دستگیری متهم به شــرارت و تحت تعقیب در عملیات 
ضربتی پلیــس اطالعات و امنیــت عمومی این شهرســتان خبر داد.ســرهنگ پاســدار علی 
قربانی با اعالم ایــن خبر اظهار داشــت: در پی وقوع چندیــن فقره درگیری ، شــرارت و ایجاد 
مزاحمت برای نوامیس از ســوی شرور ۳۱ ســاله در سطح شهر کاشــان که موجبات نارضایتی 
شــهروندان را در پی داشــت، موضوع به صورت ویژه در دســتور کار ماموران پلیس اطالعات و 
امنیت عمومی این شهرســتان قــرار گرفت.وی در ادامــه تصریح کرد: مامــوران پلیس امنیت 
عمومی بــا انجام اقدامــات اطالعاتــی و تحقیقات پلیســی دریافتند متهم به شــرارت، فردی 
ســابقه دار اســت که به اتهام مزاحمت برای نوامیس ، ســرقت ، حمل ســالح ســرد ، فروش 
مواد مخدر و شــرارت تحت تعقیب مراجــع قضایی و انتظامی اســت.این مقــام انتظامی در 
ادامه افزود : با دریافت این اطالعات، ماموران با اســتفاده از شــگردهای پلیســی و فنی موفق 
 شــدند مخفیگاه متهم را در یکی از مناطق شــهر کاشــان شناســایی و طی اقدامات ویژه او را

 دستگیر کنند.

با مسئولان در شهر

وز عکس ر

عکس: فارس

نقل قول روزناجا

یک عضو کمیسیون بهداشت:

دولت با تست روزانه از 
شاغلین، ناقالن کرونا را 

شناسایی کند
یک عضــو کمیســیون بهداشــت و درمان 
مجلس شــورای اســالمی تاکید کرد: باید 
دولت برای جلوگیری از شیوع کرونا از مردم 
بخصوص شــاغلین به صورت روزانه تست 
کرونا بگیرد.حیدرعلی عابدی اظهار کرد: در 
حال حاضر مردم از خطر کرونا آگاه شــده و 
می دانند این خطر جدی است پس وظیفه 
همه رعایت دســتورالعمل های بهداشــتی 
اســت تا به ایــن بیمــاری مبتال نشــوند.

نماینده مــردم اصفهــان در مجلس افزود: 
عالوه بر مــردم، دولت هــم وظیفه آموزش 
و برنامه ریــزی جهت تشــخیص به موقع 
ناقلین را دارد. باید دولت از کسبه و کسانی 
که اصــرار به از ســرگیری کار بــه خصوص 
مشــاغل آزاد دارند، به صورت روزانه تست 
کرونا بگیرد تا ناقلین از افراد سالم جدا شوند 
و جلوی شــیوع این ویــروس را بگیرد.این 
عضو کمیسیون بهداشــت و درمان مجلس 
با این توضیح که باید درباره کرونا بیماریابی 
شــود، گفت: در این بــاره دو شــیوه وجود 
دارد، یکی خــود اظهــاری و دیگری گرفتن 
تســت آزمایشــگاهی. خوداظهاری ارزش 
علمی چندانی ندارد چون بســیاری از افراد 
نمی دانند مبتال بوده و ناقل هســتند چون 
عالئمی ندارد. به همین دلیل باید تست های 
آزمایشگاهی گرفته شود تا افراد دچار عالئم، 
بستری و درمان شــوند و آنهایی که عالئمی 
ندارند ولی تســت کرونای آنها مثبت است، 
قرنطینه شــوند. این افراد هم نباید در محل 
کار حضور پیدا کرده و تردد داشــته باشند به 
همین دلیل وضع قوانین ویــژه برای آن ها 
ضروری اســت.عابدی ادامه داد: نظریه ای 
وجــود دارد مبنی بر اینکه حــدود ۸۰ درصد 
افراد مبتال به کرونا عالئم خفیف داشته و یا 
حتی عالئمی ندارند و تنهــا ۲۰ درصد دارای 
عالئم شدید هستند. این ۸۰ درصد خطرناک 
بوده و باعث انتقال بیماری می شــوند، باید 

این ناقالن را از افراد سالم جامعه جدا کرد.

همزمان با فرارسیدن ماه مبارک رمضان واجرای اولین برنامه تلویزیونی یک شهر ضیافت، زمینه آزادی سه زندانی محکوم مالی با بدهی ۱۴۲ میلیون و ۵۰۰ هزار 
تومان  از زندان های استان مهیا شد.در این برنامه تلویزیونی که با هدف آزاد سازی زندانیان جرائم غیر عمد و توسعه فرهنگ کمک و استفاده از ظرفیت خیرین 
طی سال های گذشته برنامه ریزی و در حال اجراست، مددجویان محکوم مالی با بررسی پرونده های قضایی آنان و تحقیقات مورد نیاز جهت دریافت کمک به 
برنامه  معر فی می شوند.این سه زندانی که هر کدام به جرم مالی و با مبالغ ۵۵۰میلیون ریال، ۱7۵ میلیون ریال و 7۰۰ میلیون ریال بدهی داشتند با کمک های 
نقدی خیرین ومردم از طریق سامانه آسان پرداخت و واریز به حساب بانک ملی و صادرات به آغوش خانواده بازگشتند.گرجی زاده، مدیرکل زندان های استان 
در این برنامه زنده تلویزیونی گفت:با همت و تالش مردم و خیرین در دو سال گذشته استان اصفهان رتبه اول آزادی زندانیان را درکشور کسب کرد.وی اظهارکرد:در 
برنامه سال گذشته بیش از ۴ میلیارد تومان با اطالع رسانی برنامه یک شهر ضیافت و ۸ میلیارد تومان نیز در جشن های مختلف توسط مردم وخیرین استان 
تعهد و جمع آوری شد.مدیرعامل ستادمردمی دیه اســتان گفت: در حال حاضر نیز بیش از ۱۱۰۰زندانی با ۳9۰میلیارد تومان بدهی در انتظارکمک های مردم و 

خیرین در زندان های استان هستند.

آزادی سه زندانی محکوم مالی با 142 میلیون تومان بدهی 



در شرایطی که  روز یکشنبه سیدرضا صالحی امیری، رییس کمیته ملی المپیک در نشســت خبری خود از تامین منابع مورد نیاز فدراسیون ها در سال پیش از 
المپیک ابراز نگرانی کرد، معاون وزیر ورزش وعده داده که بودجه المپیکی ها به موقع پرداخت خواهد شد.وی در خصوص حمایت از فدراسیون ها یک سال قبل 
از بازی های المپیک عنوان کرد:  با توجه به منابعی که در اختیار داریم و برنامه هایی که وجود دارد اعالم می کنند االن آماده ســازی شروع شده یا اینکه تمرین 
دارند یا اردو باید داشته باشــند یا اینکه اعزام دارند ودر این قالب وضعیت برنامه ها تعریف می شود و پیشنهاد می شود از حوزه قهرمانی که چه بخشی از منابع 

تخصیص پیدا کند.
ژاله فرامرزیان ادامه داد: ما هم با توجه به منابع موجود برنامه ریزی می کنیم که چه بخشی از این منابع را به چه نحوی در اختیار چه فدراسیونی قرار دهیم،ولی 
آنچه که مسلم است ما برای آنکه روال عادی کار فدراسیون ها برقرار باشد حداقل هایی را برای آنکه حقوق و نگهداری سازمان های اداری این فدراسیون ها هست 
ان شاءا... پرداخت می کنیم و بعد از اینکه مصوبه های جدید ستاد کرونا در مورد نحوه فعالیت ورزش ابالغ شد در خصوص آماده سازی یا اردوهای که دارند و 

اعزام هایی که برای آنها صورت می گیرد، منابع مورد نیاز را تامین  خواهیم کرد.

وعدهوزارتخانهبرایتامینمنابعالمپیکیها

سهشنبه9اردیبهشت4/1399رمضان28/1441آوریل2020/شماره2960

خریدجنجالیاستقاللدرآستانهجدایی؟
 محمد بلبلی که در تیم سپیدرود رشت برای خود نامی دست و پا کرده بود برخالف اراده این باشگاه با 
فوالد قرارداد بست و سپس استقاللی شد تا پرونده این بازیکن به یکی از جنجالی ترین پرونده های 

حاضــر در کمیته انضباطی فدراســیون 
فوتبال و کمیته تعیین وضعیت سازمان 

لیگ تبدیل شود.
بلبلی برای مدتی طوالنــی از حضور در 
میادین محروم شد و در احکامی دیگر 
هم خودش و هم ســایر باشــگاه های 
درگیر در ماجرا با جرائم مالی ســنگین 
مواجه شــدند از جمله فوالد خوزستان 
که بدون هماهنگی با ســپیدرود با این 
بازیکن قرارداد داخلی بسته بود. پس از 

طی دو سوم محرومیت سرانجام مجوز بازی برای بلبلی صادر شد، اما فرهاد مجیدی فرصت چندانی 
در اختیار این بازیکن قرار نداد تا نیمکت نشــینی، او را کامال از صحنه اول فوتبال دور کند. شــنیده 
می شود محمد بلبلی تصمیم گرفته حتی به صورت قرضی هم شده یک فصل از استقالل جدا شود 
تا با حضور در تیمی دیگر فرصت خودنمایی دوباره پیدا کند که گویا جواد نکونام و فوالدی ها همچنان 
مشتری پر و پا قرص این بازیکن در تابستان پیش رو هستند. حال باید منتظر ماند و دید در تابستان 

داغ پیش رو باشگاه استقالل چه تصمیمی برای محمد بلبلی خواهد گرفت.

»بشار«فصلبعدمیخواهددراروپابازیکند
ســتاره تیم ملی عراق  و باشــگاه پرسپولیس ایران ، بشــار رســن ، تمایل دارد فوتبالش را فصل 
آینده در اروپا ادامه بدهد. به گزارش الســومریه، بشار رســن که میهمان برنامه شبکه السومریه 
به میزبانی طاها ابوراغف بود ، هنگامی که در مورد حضورش در باشــگاه اســتقالل »اولین رقیب 
پرسپولیس« در ایران از او سوال شد تاکید کرد که»عشــق هواداران مهم تر از پول در دنیای فوتبال 
است، انتقال به یک باشــگاه ایرانی دیگر ممکن اســت رخ بدهد اما بازی کردن برای استقالل از 
نظر هواداران پرســپولیس که همیشــه کنار من بودند و تشــویقم کردند اتفاق خوبی نیست.« او 
همچنین گفت:» آینده معموال ناشناخته است چرا که همه چیز دست بازیکن نیست بلکه باشگاه 
و مربی نیز نقش دارند و به نوعی این باشــگاه ها هســتند که باید دنبال بازیکن باشند.« هافبک 
عراقی پرســپولیس درباره پیشــنهادهای دریافت شــده و جاه طلبی هایش در تابســتان فاش 
 کرد:»من پیشنهادات زیادی برای نقل و انتقاالت تابستانی آینده دارم؛ اما اولین آرزوی من بازی

 در اروپاست.«

برایرحمتی؛بگذار2ماهبگذرد،بعد...!
یکی از جالب ترین واکنش ها به درگیری لفظی افشین پیروانی و امیر قلعه نویی را مهدی رحمتی 
نشان داده است. رحمتی که سابقه زبان درازی به قلعه نویی جلوی ۸۰ هزار جمعیت را در کارنامه خود 
دارد و به ندرت می توان نمونه ای پیدا کرد که با یکی از مربیانش به مشکل نخورده باشد، طرفین را 
دعوت به آشتی و کنار گذاشتن کدورت ها کرده است! صد البته هرکسی پیشنهاد صلح بدهد خوب 
اســت، مخصوصا که خود رحمتی مدعی شــده از بعضی درگیری هایی که داشته پشیمان است، 
اما کاش سنگربان شــهرخودرو اجازه می داد حداقل ۲ ماه از آخرین گرد و خاکش در اینستاگرام 
بگذرد و بعد سراغ پادرمیانی برای بقیه برود. همین اواخر بود که او و حسین حسینی یک بار دیگر در 
شبکه های اجتماعی علیه هم شمشیر کشیدند. بنابراین با تشکر از پیشنهاد خوب رحمتی، پیشنهاد 

می کنیم ایشان اصالحات را اول از خودش شروع کند.

ذوب آهن مخالف شروع لیگ برتر؛

لطفا تمامش کنید

در حالی که گفته می شود به تیم های لیگ  سجادرضایی
برتری آماده باش داده شده تا در صورت 
فراهم آمدن بستر از 16 اردیبهشت ماه تمرینات خود را از سر بگیرند تا بعد از 
سه هفته آماده سازی احتماال در پایان ماه رمضان، رقابت های فصل جاری 
لیگ برتر از سر گرفته شود، مدیر عامل ذوب آهن چنین موضوعی را رد کرده 
و خواهان تعطیلی لیگ برتر شده است. لیگ برتر ایران بعد از انجام هفته 
بیست و یکم خود با توجه به شیوع گسترده ویروس کرونا نیمه کاره باقی 
ماند و طی این مدت حرف وحدیث هایی زیادی درباره آینده آن در خصوص 
معرفی تیم قهرمان و صعود و سقوط کننده ها شکل گرفته است. بعضی از 
باشگاه های لیگ برتری خواهان ادامه یافتن رقابت ها و بعضی خواهان 
تعطیلی لیگ هستند. در این میان تیم هایی که در میانه های جدول رده 
بندی قرار گرفته و ادامه رقابت ها تاثیری در تغییر سرنوشت آنها ندارند، از 
موافقان پایان یافتن این دوره از رقابت ها هستند. تیم ذوب آهن اصفهان از 
جمله این تیم هاست که در پایان هفته بیست و یکم با کسب ۲۲ امتیاز در رده 
یازدهم جدول جای گرفته است. سبزپوشان اصفهانی نه دیگر بیم سقوط 
دارند و نه می توانند فصل دیگر آسیایی باشند، آنها بیشتر در فکر تشکیل تیم 
قدرتمندی برای فصل آینده رقابت های لیگ برتر هستند از این رو تمایل 
زیادی دارند که مسابقات فصل جاری به صورت نیمه کار رها شود. جواد 
محمدی، مدیر عامل این باشگاه که در همین فصل جاری رقابت های لیگ 

برتر جانشین سعید آذری شده بود در گفت و گو با ورزش 3 از دالیلش برای 
این تصمیم می گوید. وی که چندان در این مدت اهل مصاحبه نبوده در این 
گفت وگو سخنان جالبی را بر زبان آورده است. محمدی می گوید: »اگر 
بخواهیم لیگ را شروع کنیم، باید قانون را رعایت کنیم و سه فاکتور هم در 
این زمینه وجود دارند که عبارتند از؛ لذت، عدالت و سالمت ولی با این شرایط 
نه سالمت داریم، نه عدالت و نه لذت ! ببینید شما االن می خواهید فوتبال 
را برگزار کنید. بدترین نکته ای که وجود دارد این است که ممکن است 
سالمت کسی به خطر بیفتد. خدای ناکرده اگر یک نفر ناقل باشد، ببینید چه 
اتفاقی ممکن است بیفتد. اگر  کسی ناقل باشد، از بازیکن گرفته تا تدارکات، 
می تواند فاجعه به بار بیاورد.  نکته بعدی اینکه می خواهیم عدالت را اجرا 
کنیم ولی با شرایطی که داریم شاید این موضوع تحت الشعاع قرار بگیرد. 
واقعا سه هفته فرصت از نظر علمی و عملی برای شروع دوباره لیگ مناسب 
است؟ من خودم تخصص این را دارم. از نظر روان شناسی ورزش ببینید چه 
مخاطره هایی وجود دارد، از کارشناسان بپرسید.7۰ ،۸۰  بازیکنان لیگ برتر، 
پیکره تیم ملی را تشکیل می دهند؛ حاال می خواهیم 5۰ روزه لیگ را تمام 
کنیم. با این شرایط بازیکنان با آسیب  مواجه می شوند و لیگ به شدت از 
نظر کیفی پایین می آید. از طرفی لذت هم وجود ندارد. رکن اصلی فوتبال 
تماشاگر است و بازی بدون هوادار لذتی ندارد. استادیوم خالی چه لذتی 
دارد؟« وی  درباره پیشنهاد باشگاه ذوب آهن برای عبور از این شرایط هم 

می گوید: » پیشنهادم این است که مدیران عامل باشگاه ها و کارشناسان 
ارشد در زمینه های مختلف مدیریت، روان شناسی و ... توسط سازمان لیگ 
و فدراسیون دعوت شوند و جلسه ای در این زمینه برگزار شود تا بهترین 
تصمیم گرفته شود. باالخره در جایی که فیفا تصمیم قاطع نگرفته و به 
فدراسیون ها تفویض کرده، بهتر است فدراسیون ها شرکای شان را جمع کنند 
تا تصمیمی که گرفت می شود، کمترین تنش را به همراه داشته باشد. 
اگرنمایندگان باشگاه های مختلف حضور داشته باشند و متخصصان مرتبط 
با فوتبال هم دعوت شوند، به نظرم تصمیمی که گرفته می شود، کمترین 
تنش را به همراه دارد، چون مدیران حضور فیزیکی دارند و در تصمیمات 
شریک می شوند.«  مدیرعامل باشگاه ذوب آهن پیشنهاد جالبی نیز برای 
مسئوالن سازمان لیگ دارد. محمدی می گوید: » من حتی معتقدم که 
پیشنهادی جامع و مفصل آماده کنیم و به کنفدراسیون فوتبال آسیا بدهیم. 
ایرانی ها نشان داده اند که همیشه صاحب نظر بوده اند. نظرم این است که 
پیشنهادی آماده کنیم و به AFC بدهیم. همه مسابقات در دنیا تقریبا یک 
سال عقب افتاده است. فکر نمی کنم رویدادی مهم تر و جامع تر از المپیک 
وجود داشته باشد؛ وقتی المپیک یک سال به تاخیر می افتد، مسابقات 
فوتبال در آسیا که دیگر خیلی مهم نیست. AFC می تواند رقابت های این 
فصل را به فصل بعد منتقل کند و بگوید همین تیم ها سال بعد مسابقات را 

ادامه بدهند«.

مدعی وزن ۹۲ کیلوگرم تیم ملی کشتی آزاد گفت: در 
حال حاضر انگیزه ام را برای کشتی گرفتن دوباره به 
دست آورده ام و نگاهم حضور در رقابت های المپیک 
است.محمدجواد ابراهیمی با بیان این مطلب افزود: 
هم اکنون با برنامه هایی کــه از کادر فنی دریافت 
می کنم در شهرستان شیرگاه مشغول تمرین کردن 
هســتم و در این مورد با عباس حاج کناری، مربی 
تیم ملی در تماسم.وی ادامه داد: بیشتر تمرینات 
را در منزل پیگیری می کنم و بعضــی اوقات نیز با 
یکی از دوستان با رعایت شرایط بهداشتی و ایمنی 
در یک ســالن، تمرین کشــتی انجام می دهیم.

ابراهیمی در مــورد برنامه هایش در ســال جدید 
گفت: فعال در وزن ۹۲ کیلوگرم حضور دارم و منتظر 

برنامه های اتحادیه جهانی در ســال جدید هستم 
تا اگر رقابت های جهانی برگزار شــود، برای شرکت 
در این مســابقات تالش کنم.وی افزود: اگر رقابت 
های جهانی برگزار نشود، با توجه به اینکه المپیک 
هم یک سال به تعویق افتاده با موافقت کادر فنی به 
وزن ۹7 کیلوگرم خواهم رفت تا شانس خود را برای 
حضور در المپیک امتحــان کنم.ابراهیمی در مورد 
شرایط حال حاضرش در کشتی تصریح کرد: فعال 
با حضور کادر فنی جدید تمریناتــم بهتر و فکرم به 
کشتی بیشتر شده و انگیزه ام برای ادامه کار باال رفته 
و نگاهم نیز به المپیک است.وی با اشاره به اتفاقات 
گذشته اظهار داشت: به مدت یک سال سختی های 
زیادی کشیدم تا طبق فرآیند انتخابی تیم های ملی 

بتوانم در رقابت های جهانی شــرکت کنم. در حالی 
که در رقابت های انتخابی عنوان نخست را به دست 
آوردم و در دو تورنمنت نیز عملکرد خوبی داشتم و 
حتی حریف داخلی خود را نیز مغلوب کردم؛ اما به 
رقابت های جهانی اعزام نشدم.ابراهیمی تصریح 
کرد: خوشبختانه در حال حاضر شرایط تغییر کرده 
و دوباره روحیــه و انگیزه الزم را به دســت آوردم و 
توانستم در رقابت های آســیایی هند به مدال طال 

برسم. 

ملی پوش وزن ۹۲ کیلوگرم تیم ملی کشتی آزاد:

باتغییروزن،شانسمرابرایالمپیکمحکمیزنم

واکنش داورزنی به بازنشستگی اش:

قانونا6سالدیگر
میتوانمشاغلباشم

چهره روز

رهبرانکرهشمالیبهدنبالتولید»مسی«!
کره شـمالی در جـام جهانـی 1۹66 تـا مرحله یـک چهـارم نهایی صعـود کـرد و دوباره مـی خواهد 
مانند گذشـته تیـم ملـی قدرتمندی داشـته باشـد. ایـن موضوع یکـی از اهـداف کیـم جونگ اون 
اسـت و هـر روز روی آن کار می کنـد.

لی بـرای تیـم ملـی  رهبـر کـره شـما
فوتبـال کشـورش بودجـه جداگانـه ای 
اختصـاص داده اسـت و به هـر بازیکنی 
کـه در برنامـه اش قـرار دارد سـالیانه 
16۰۰۰ یـورو مـی دهـد.ری یـو، همسـر 
کیـم جونـگ اون در ایـن رابطـه اظهـار 
کـرد: بازیکنـان جوان مـان را بـه نحـوی 
تمریـن می دهیـم تـا بـه فوتبالیسـت 
های مسـتعدی همچـون لیونل مسـی 
تبدیل شـوند.تیم ملی کره شـمالی در مرحله مقدماتـی منطقه آسـیا در گروه H در جایـگاه چهارم 
قرار دارد و بایـد این اسـتعدادها را پیدا کند تا به خواسـته خود برسـد و بـه بهتر شـدن عملکرد تیم 
کمـک کند.یکـی از بازیکنان مسـتعد کره شـمالی هـان کوانگ سـونگ بود کـه از کالیاری شـروع 
کرد، سـپس بـرای پروجـا و تیم زیـر ۲3 سـال یوونتـوس بازی کـرد تـا این کـه در ۲1 سـالگی به 

الدوحیـل پیوسـت.

افزایشتعویضهایمجازدرلیگبرترانگلیس
روزنامه انگلیسی سان می گوید لیگ برتر جزیره قصد دارد در زمان شروع مجدد این لیگ، با هدف 
جلوگیری از مصدومیت بازیکنان تیم ها که باید در مدت زمانی کوتاه در بازی های متعددی شرکت 
کنند، تعداد تعویض های مجاز در هر بازی را از سه تعویض به پنج تعویض افزایش دهد.بر اساس 
این گزارش در هفته های اخیر چند تیم لیگ برتری این پیشنهاد را به سازمان لیگ برتر ارائه داده 
بودند و حاال لیگ برتر تصمیم گرفته این پیشنهاد را به طور جدی بررسی کند. این اعتقاد وجود دارد که 
لیگ برتر با این ایده موافقت خواهد کرد چرا که از یک طرف بازیکنان بعد از وقفه ای طوالنی به کوران 
رقابت ها برمی گردند و از سوی دیگر باید در یک برنامه بسیار فشرده در بازی های پرتعداد شرکت 
کنند.این گمانه زنی ها در حالی مطرح می شود که در حال حاضر حتی امکان ادامه رقابت ها و پایان 
فصل جاری لیگ برتر در هاله ای از ابهام قرار دارد و همه چیز به شرایط بحران کرونا و تصمیم های 

نهایی دولت انگلیس بستگی خواهد داشت.

فروشآنالینشماره10تاریخیآرژانتینبرایمقابلهباکرونا
 دیه گو مارادونا، اسـطوره زنده کشـور آرژانتین پـس از حراج پیراهنی کـه به تن می کرد بـرای مقابله 
با کویـد-1۹ ، از چیرو فـرارا تشـکر کرد.پیراهـن مارادونا در تیـم ملی آرژانتیـن باشـماره 1۰ ، از طریق 
حراج آنالیـن با قیمـت 55۰۰۰ یـورو فروخته شـد. ایـن پیراهـن هدیـه ای بود کـه مارادونا بـه چیرا 
فرارا و بعـد از بازی تیـم ملی ایتالیـا مقابـل آرژانتیـن در سـال 1۹۸7 داده و این دو بازیکـن پیراهن 

هایشـان را در پایـان بازی مبادلـه کردند.
بعد از شـیوع ویروس کرونا در ایتالیا و جهان سـرانجام این پیراهن توسـط بنیـادی متعلق به چیرو 
فرارا و فابیو کانـاوارو و بـرای کمک به شـهر ناپل برای مقابلـه با این ویروس به حراج گذاشـته شـد. 
به همیـن دلیل دیه گـو مارادونا از طریق حسـاب فیس بـوک خود از چیرو فـرارا تشـکر کرد.مارادونا 
در فیس بوکش نوشـت:»ما در یـک بازی سـخت یک پیـروزی دیگر را بـرای ناپولـی و نئوپولیتیان 
های محبوب خـود بـه دسـت آوردیـم.« او همچنین نوشـت:»این شـاید مهـم ترین مسـابقه مان 

بود و بـا هـم آن را برنده شـدیم ، مثل همیشـه متحد مـی مانیم.«

فوتبال جهان

رییــس فدراســیون والیبــال در واکنش 
بــه مســائل مطــرح شــده مبنــی بــر 
بازنشســتگی اش، اعالم کرد: بنده در حال 
حاضر با 3۹ ســال ســابقه و 5۹ سال سن، 
طبــق قانون تا شــش ســال دیگــر امکان 
اشتغال دارم.   محمدرضا داورزنی در رابطه با 
مسائل عنوان شده مبنی بر فرارسیدن موعد 
بازنشستگی اش، اظهار کرد: اصل این مطالب 
کذب اســت و بنده نه بازنشســته شده و نه 
درخواستی در این رابطه داشــته ام که مورد 
موافقت یا عدم موافقت واقع شــود و طبق 
قانون تا سن 65 سالگی و در صورت موافقت 
وزارت ورزش و جوانان امکان ادامه فعالیت 
خواهم داشــت.وی ادامه داد: بر اســاس 
مســتندات قانونی، افراد تا سن 65 سالگی 
با مدرک تحصیلی فوق لیســانس و دکتری 
امکان اشتغال دارند و با درخواست وزارتخانه 
متبوع خود و تایید دولت، می توانند فعالیت 
شغلی خود را ادامه دهند و بسیاری از افراد 
هستند که به مدت ۴5 سال نیز سابقه کاری 
داشــته اند. رییس فدراســیون والیبال در 
خصوص مقوله مطرح شده مبنی بر بازگشت 
به کار وی نیز، بیان کــرد: تمام این جریان و 
مسائل مطرح شده غیر واقعی است و بنده نه 
بازنشسته شده ام که درخواست بازگشت به 
کار داشته باشم و نه حکم بازنشستگی اخذ 
کرده ام؛ برخی عنوان کــرده بودند که بنده در 
خواست بازگشت به کار کرده ام، باید به آن ها 
بگویم مگر من از کار رفته بودم که در خواست 

بازگشت به کار داشته باشم؟

سبزپوشان اصفهانی نه دیگر بیم سقوط دارند و نه می 
توانند فصل دیگر آسیایی باشند، آنها بیشتر در فکر 
تشکیل تیم قدرتمندی برای فصل آینده رقابت های 
لیگ برتر هستند از این رو تمایل زیادی دارند که 

مسابقات فصل جاری به صورت نیمه کار رها شود

 مستطیل سبز

وز عکس ر

واکنشعلیرضابیرانوند
بهساختمجسمهاش
وطعنهبهرونالدو

دروازه بــان ملی پــوش تیــم ملی 
فوتبال کشــورمان به تازگی صاحب 
مجســمه ای در مــوزه کمیته ملی 
المپیــک شــده اســت. علیرضــا 
بیرانوند واکنش جالبی نســبت به 
مجسمه اش داشت و در توئیتر خود 
نوشت:»دمشــون گرم عین خودم 
ساختن...از مجســمه های رونالدو 

خیلی بهتره.«
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مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اصفهان خبر داد:

ایجاد منابع درآمدی و ظرفیت سازی جدید در سال 99
مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اصفهان از ایجاد منابع درآمدی 
و ظرفیت سازی جدید در سال 99 خبر داد.شهرام رییســی با اشاره به ایجاد منابع درآمدی جدید 
گفت: سال گذشته بیش از 5 هزار و 300 میلیارد ریال از سوی بخش خصوصی در پروژه های شهری 
اصفهان سرمایه گذاری شد.وی ادامه داد: این پروژه ها در حوزه های عمران و شهرسازی، حمل و 
نقل، خدمات عمومی، فرهنگی، تفریحی و رفاه اجتماعی است. مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری 
و مشارکت های شهرداری اصفهان گفت: در سال گذشته 31 موقعیت سرمایه گذاری پس از انجام 
مراحل بررسی تخصصی، فنی و اقتصادی، برای شناسایی سرمایه گذار بخش خصوصی به فراخوان 
گذاشته شد که از این تعداد 20 پروژه به مرحله نهایی انتخاب سرمایه گذار و انعقاد قرارداد انجامید. 
رییسی با تاکید بر اینکه مراحل شناسایی سرمایه گذار برای سایر پروژه های شهرداری نیز در حال 
انجام است، افزود: در سال 98 حجم کلی سرمایه گذاری پروژه ها بیش از پنج هزار و 300 میلیارد 

ریال بود.
وی با بیان اینکه همچنین با توجه به سیاست های مدیریت شهری در خصوص جلب مشارکت و 
توسعه سرمایه گذاری برای مولدسازی و ارزش آفرینی اقتصادی دارایی های شهرداری، پروژه های 
مشارکتی در حوزه عمران و شهرسازی در سال 98 شامل بیش از 22 هزار و 700 مترمربع زمین و 175 
هزار مترمربع زیربنا بوده اســت، تصریح کرد: این تعداد، چهار درصد متراژ زیربنای پروانه مکانیزه 

صادر شده در شهر اصفهان در سال 98 را شامل می شود.  
مدیرعامل ســازمان ســرمایه گذاری و مشــارکت های شــهرداری اصفهان با بیان اینکه ظرفیت 
ســازی و ایجاد منابع درآمدی جدید با تمرکز بر درآمدهای پایدار و همچنین جذب و پشتیبانی از 
سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی در راستای اهداف توسعه شهری از جمله برنامه های 
این سازمان در سال 99 است، اظهار کرد: ارتقای مشارکت شــهروندان و فعاالن اقتصادی بخش 
خصوصی در تمام حوزه های مدیریت شــهری نظیر گردشگری، ورزشــی، تفریحی، حمل و نقل، 

فناوری اطالعات و ... از مهمترین اهداف و برنامه ها در سال جاری است.

مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان:

رانندگان تاکسی مشمول بیمه بیکاری نمی شوند
مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان اظهار کرد: تعیین وضعیت 
بیمه تامین اجتماعی رانندگان تاکسی، کامال مرتبط با سازمان تامین اجتماعی است، البته سازمان 
تاکید دارد ماهیت بیمه رانندگان، تاکســی، کامیون، اتوبوس و خودروهای سبک در شهرها شامل 

بیمه بیکاری نمی شود.
هادی منوچهری افزود: شهرداری های کالن شهرها راجع به این موضوع با معاون اول رییس جمهور 
مکاتباتی داشته اند که امیدواریم با همکاری و حمایت سازمان تامین اجتماعی این مشکل برای 

رانندگان تاکسی رفع شود.
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان تصریح کرد: شهردار اصفهان 
در نامه خود به معاون اول رییس جمهور اعالم کرد که با توجه به تاکید ریاست جمهور مبنی بر لزوم 
حمایت از اقشار آسیب دیده ناشی از شــیوع ویروس کرونا و پرداخت بیمه بیکاری به مشمولین 
تعریف شده در مصوبات دولت، یکی از صنوفی که بیشترین آسیب را در این بحران دیده اند، رانندگان 
فعال در حمل و نقل عمومی شــهری بوده که در قالب بیمه راننــدگان از خدمات تامین اجتماعی 
برخوردار هستند، اما در مراجعه این افراد به سامانه تامین اجتماعی جهت ثبت درخواست دریافت 
بیمه بیکاری با پیغامی مواجه می شوند که به علت پرداخت 27 درصد سهم بیمه و نداشتن کارفرما 
پرداخت بیمه بیکاری برای آنها امکان پذیر نیســت و این موضوع سبب اعتراض رانندگان به دلیل 

مشکالت مالی ناشی از محدودیت فعالیت آنها شده است.

درخواست عضو شورای شهر از شهردار اصفهان:

موانع مالی اجرای طرح پیرایش شهری برداشته شود

رییس کمیســیون عمــران، معماری و        نرگس طلوعی
شهرسازی شورای شهر خواستار برطرف 
شدن موانع موجود بر ســر اجرای طرح پیرایش شــهری در مناطق 
مختلف شهرداری شد، طرحی که سال گذشته در راستای تغییر سیما 
و منظر شــهر با انتخاب یک خیابان در هر کدام از مناطق شــهری در 
دستور کار مدیریت شــهری قرار گرفته بود. امروزه توجه به آرایش و 
پیرایش شهری با توجه به نقش غیر قابل انکار آن در افزایش نشاط و 
سرزندگی شهروندان و توسعه گردشــگری اهمیت دو چندانی یافته 
اســت. آنچه در یک شــهر می تواند ارزش افزوده ایجاد کند، وجود 
مکان های تاریخی شهر نیست بلکه حضور افراد در مکان های مختلف 
است و این مورد تنها با زیبایی شهری قابل دســتیابی است. چرا که 
زیبایی شهری در صورتی که با مطالعه و متناسب با فرهنگ و نیاز مردم 
شهر باشــد باعث می شــود افراد به مکان های مختلف شهر بروند. 
زیبایی شهری تنها با عناصر بصری در صورتی که هماهنگ و در تناسب 
با یکدیگر باشند، به وجود می آید. این زیبایی شامل دو بخش آرایش 
و پیراش شهر می شود. در آرایش شهری مواردی را به آن اضافه می 
کنیم تا شهر زیباتر از پیش به نظر بیاید؛ اما در پیرایش شهری سعی بر 

آن است که عناصر نازیبا از سطح شــهر حذف شود. وجود حجم کثیر 
بافت های فرســوده در اکثر مناطق شــهری اصفهان که با بسیاری از 
عناصر نازیبایی شــهری عجین شده اســت موجب شده تا مسئوالن 
شهری اجرای طرح پیرایش شهری را دستور کار خود قرار  داده و طی 
آن اقدام به حذف عناصر بدمنظر و بهسازی ســیمای شهر در معابر و 
جمع آوری زوائد نما و موانع فیزیکی، حذف سایبان های غیر استاندارد 
و نازیبــای مغازه ها، تخریــب امالک معارض، پاک ســازی و حذف 
آلودگی های بصری به جامانده از دیواره های امالک تخریب شــده، 
حذف دیوارنوشــته ها، عناصر نامتجانس و اغتشاشات بصری بکنند. 
از این رو در سال گذشته به گفته معاون شهرسازی و معماری شهردار 
اصفهان این طــرح در 1۶ محور منتخب مناطق 15 گانــه و ناژوان  در 
راستای  کاهش اغتشاشات بصری شهری و شلوغی جداره های شهر 
به اجرا در آمد؛ اما وجود مشکالت مالی سبب شد تا اجرای این طرح 
در برخی از مناطق شهرداری متوقف شود، موضوعی که به نطق میان 
دستور یکی از اعضای شورای شــهر اصفهان در جلسه علنی این هفته 

شورا تبدیل شد.
رییس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسالمی شهر 

اظهار کرد: سال گذشته یکی از اقدامات بسیار خوبی که در زمینه سیما 
و منظر انجام شــد، انتخاب یک خیابان در هرکدام از مناطق شهری 

برای اجرای پروژه پیرایش شهری بود.
وی افزود: طبق این طرح قرار شد اجرای  یک پروژه شهری به صورت 
کارگاهی با رویکردی مشــخص در مناطق دنبال شده و تا پایان بهمن 
98، 150 تا 200 متر از خیابان های مشــخص شــده به صورت پایلوت 

طرح پیرایش شهری اجرا شود.
رییس کمیســیون عمران، معماری و شهرســازی شــورای اسالمی 
شــهر اصفهان با بیان اینکه شــیوع کرونا در برخــی از مناطق اجرای 
این پروژه هــا را دچار وقفــه کرده بــود، تصریح کرد: قــرار بود پس 
از اجــرای ایــن میــزان از طــرح در ســال 98، در ســال 99 تمام 
خیابان هــای مذکور بــا طرح هایی کــه پیش بینی شــده و با همان 
ترکیب مســیر خــود را پیــش ببرنــد.وی ادامــه داد: از شــهردار 
می خواهم همچون ســال گذشــته به این موضوع که تاکنون به نحو 
شایســته ای پیش رفتــه ورود کند تا موانــع موجود بر ســر تامین 
 منابع آن حل شود و به واســطه این طرح، مشکالت پیرایش شهری

 بهبود یابد.

ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
اصفهان بــا تــدارک گفت وگوهــای زنــده چهره 
به چهره بــا هنرمندان به بررســی وضعیت هنر در 
دوران معاصر می پردازد.رییــس اداره امور هنری 
ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
اصفهان درباره برگزاری گفت وگوی زنده با هنرمندان 
اصفهانی در قالب برنامه»هفت شب، هفت هنرمند« 
اظهار داشــت: در این برنامه بــه گفت وگوی الیو با 
هنرمندان میانسال اصفهان در حوزه های معماری، 
هنرهای تجســمی، موســیقی، نمایش، ادبیات، 

تاریخ شــفاهی، ســینما و هنرهای آیینی با هدف 
معرفی این هنرمندان بیــان مبانی نظری این هنر 
در شــهر اصفهان می پردازیم.علی عطریان افزود: 
این برنامه از چهارم اردیبهشــت و همزمان با هفته 
فرهنگی اصفهان آغاز شــده و تا 10 اردیبهشــت هر 
شب از ســاعت 22:30 تا 23 در صفحه اینستاگرام 
فرهنگسرای مجازی سازمان به نشانی vcci.ir با 
حضور مجری کارشناس برگزار می شود.وی ادامه 
داد: در دو شب نخست این برنامه، مخاطبان صفحه 
اینستاگرام فرهنگسرای مجازی سازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشــی شــهرداری اصفهان شــاهد 
گفت وگو با لیال پرویزی درباره جریان های تاثیرگذار 
بر تئاتر اصفهان و گفت وگو با مهدی ترمه باف درباره 
موســیقی دوران معاصر در اصفهان بوده اند و این 

برنامه به مدت پنج شــب دیگر ادامه دارد.رییس 
اداره امور هنری ســازمان فرهنگــی، اجتماعی و 
ورزشی شهرداری اصفهان تصریح کرد: همچنین در 
هفته فرهنگی اصفهان مستند »راسته«  که درباره 
مشاغل سنتی اصفهان تولید شده و در هر قسمت به 
معرفی یک هنر سنتی، اقسام و زیرشاخه های آن 
پرداخته در فرهنگسرای مجازی سازمان بارگذاری 
می شود.وی افزود: اختتامیه هفته فرهنگی اصفهان 
با روز ملی خلیج فارس متقارن اســت و به همین 
منظور برنامه ای بــا عنوان »مرواریــد فیروزه ای« 
تدارک دیده شــده که شــب نهم اردیبهشــت ماه 
با ســخنرانی شــهردار اصفهان و رییس ســازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شــهرداری در ایوان 

اصلی چهل ستون برگزار می شود .

 گفت وگو با هنرمندان در برنامه»هفت شب،
 هفت هنرمند«

طبق این طرح قرار شد اجرای  یک پروژه شهری به صورت 
کارگاهی با رویکردی مشخص در مناطق دنبال شده و تا 
پایان بهمن ۹۸، ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر از خیابان های مشخص 

شده به صورت پایلوت طرح پیرایش شهری اجرا شود

فرمانده ناحیه بسیج امام علی)ع( خبرداد:

 توزیع  بسته های معیشتی در شرق اصفهان 
در رزمایش کمک مومنانه

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام علی)ع( از توزیع بیش از سه هزار بسته معیشتی در بین خانواده 
های آسیب دیده از کرونا در شرق اصفهان خبر داد.سرهنگ جواد داستانی افزود: در ماه رمضان که ماه 
انفاق و ایثار است، بنا به گفته رهبر معظم انقالب، رزمایش گسترده در کشور برای مواسات و همدلی و 
همچنین کمک مومنانه به نیازمندان به وجود آمد و شرق اصفهان نیز، در اولین فرصت به فرمان رهبر 
انقالب، لبیک گفت.وی با اشاره به اینکه بسیجیان و پاســداران با رمز لبیک یا صاحب الزمان)عج(، 
با تمام توان به صحنه آمدند، تاکید کرد: به همین منظور در راســتای فرمایشــات ولی امر مسلمین، 

ناحیه مقاومت بسیج سپاه امام علی)ع( همچون ماموریت های قبل، پیشتاز در این ماموریت بود.

به همت گردان 108 امام حسین )ع( صورت گرفت؛

 اجرای رزمایش کمک مومنانه در برخوار
رزمایش کمک مومنانه گردان 108 امام حسین )ع( در برخوار برگزار شد.فرمانده گردان 108 لشکر امام 
حسین )ع( گفت: در پاسخ به ندای فرمانده کل قوا مبنی بر کمک های مومنانه، رزمندگان این گردان با 
تهیه بیش از ۶00 بسته غذایی در این امر خداپسندانه شرکت کردند.وی ادامه داد: در تهیه این بسته های 
معیشتی عالوه بر رزمندگان این گردان خیرین شهر دستگرد نیز حضور فعال داشتند.در این رزمایش 
که با حضور امام جمعه شهر دستگرد برگزار شد مواد غذایی شــامل برنج، گوشت، روغن،حبوبات و...

در قالب پک هایی آماده شــد و بناست به مناســبت ماه مبارک رمضان در بین قشر آسیب دیده بر اثر 
کرونا توزیع شود.

به همت گردان 123 تیران وکرون انجام شد؛

چهارمین مرحله رزمایش کمک مومنانه در تیران
چهارمین مرحله رزمایش کمک مومنانه گردان 123 تیران وکرون در این شهرستان اجرا شد.فرمانده 
 گردان 123 امام حســین)ع( گفت: در این مرحله تعداد115 بســته غذایی شامل) گوشت،مرغ،

برنج،حبوبات،ماکارونی،روغن و...( توسط خیرین شهرستان ورزمندگان این گردان تهیه  ودر بین 
آسیب دیدگان بیماری کرونا توزیع شد.این فرمانده افزود : همچنین در پاسخ به ندای مقام معظم 
رهبری مبنی برکمک مومنانه، چند دستگاه گوشی اندروید نیز تهیه ودر اختیار دانش آموزان جهت 
شرکت در برنامه های آموزشی قرار گرفت.وی تصریح کرد: به امید خدا برآنیم که پنجمین مرحله 

این کمک ها را پس از جمع آوری در روز شهادت امام علی )ع( در بین آسیب دیدگان توزیع کنیم.

تغییر اکران جشنواره عمار از مردمی به خانگی؛ 

فیلم های کوتاه در اصفهان تولید می شود
دبیر جشنواره عمار در اصفهان با اشاره به وضعیت برگزاری جشنواره عمار و آثار تولیدی اظهار داشت: اکران 
مردمی جشنواره عمار به اکران خانگی تغییر یافته که در این راستا تقویت سایت عماریار را در دستور کار قرار 
داده اند.مصطفی حدیدی افزود: فیلم های سینمایی و مناسب خانواده و نوجوانان در سایت قرار گرفته و 
برای معلمان و دانش آموزان طرح تخفیف 80 درصد برای اشتراک در نظر گرفته  شده تا با ثبت نام از این 
طریق و استفاده از تخفیف، آن را به دانش آموزان خود هدیه دهند.دبیر جشنواره عمار در اصفهان با اشاره به 
اینکه برخی از فیلم ها مانند ازدواج به وقت کرونا از صدا و سیما پخش شده است، خاطرنشان کرد: برخی 
از فیلم های کوتاه با موضوع کرونا در سایت عماریار قرار گرفته و می توانند با تخفیف خریداری کنند و حتی 
برای اکران مردمی در مکان هایی که به صورت جهادی به تولید ماسک و غیره مشغول هستند، فیلم ها در 

قسمت اکران مردمی قابل دسترسی است.

با مسئولان

خبر روزاخبار

در آینده ای نزدیک صورت می گیرد؛

آغاز عملیات اجرایی تصفیه 
خانه فاضالب شمال 

اصفهان 
معاون خدمات شهری شهردار اصفهان اظهار 
کرد: بخش زیــادی از اعتبارات شــهرداری 
اصفهان بــه هزینه های توســعه و نگهداری 
فضای ســبز، نظافــت، خدمات شــهری و 
تمیز نگاه داشتن شــهر از جمله حمل زباله، 
دفن زبالــه و نظافت معابر تعلــق می گیرد 
که از نیازهای اساســی شــهر است.حسین 
امیری افزود: گام های مهمی برای استفاده 
از گونه های گیاهی مناسب با اقلیم اصفهان 
در فضای ســبز این شــهر برداشــته شده و 
کاشت درختان کم  آب بر در طرح های جدید 
در دستور کار سازمان پارک ها و فضای سبز 
اصفهان قرار گرفته و برنامه ها و راهبردهای 
عملیاتی برای ســازگاری و صرفه جویی در 
حوزه مصرف آب فضای ســبز شهر اصفهان 
بــر اســاس برنامه ریزی ها، محقق شــده 
اســت.وی با بیان اینکه برای اســتفاده از 
منابع پایدار)پســاب( تصفیه خانه تکمیلی 
سپاهانشــهر با ظرفیت 70 لیتر بــر ثانیه در 
دســت بهره برداری بوده و افزایش ظرفیت 
تصفیه خانه تکمیلی تــا 1۴0 لیتر بر ثانیه در 
دســتور کار معاونت خدمات شهری است، 
اظهار کرد: بر اســاس برنامه ریزی ها تصفیه 
خانه تکمیلی شاهین شهر نیز با ظرفیت 100 
لیتر بر ثانیه آماده بهره برداری است.امیری 
خاطرنشــان کرد: به منظور استفاده از منابع 
آب های پساب جهت کاربرد در فضای سبز 
شــهر اصفهان، عملیات اجرایی تصفیه خانه 
فاضالب شــمال با ظرفیت 1۴0 لیتر بر ثانیه 
به زودی آغاز می شــود.وی گفت: شهرداری 
اصفهان به منظــور تامیــن آب عرصه های 
فضای ســبز غــرب اصفهــان و عرصه های 
جنگلی ناژوان، برداشت و تصفیه فاضالب از 
شبکه جمع آوری فاضالب را پیگیری می کند 
و با تکمیــل پروژه های مذکــور، حدود 35 
درصد از عرصه های فضای سبز شهر اصفهان 

از طریق پساب آبیاری خواهد شد.

رییس اداره توسعه فرهنگ شهروندی شــهرداری اصفهان با بیان اینکه رعایت فاصله فیزیکی یکی از راه های پیشگیری از ابتال به ویروس کروناست، گفت: 
دوره جدید تبلیغات تابلوهای شهری با عنوان»بی تفاوت نباشیم« به فرهنگ سازی این موضوع اختصاص یافت تا گامی در راستای پیشگیری از شیوع این 
ویروس برداشته شــود.احمد رضایی اظهار کرد: محتوای هر کدام از طرح های» بی تفاوت نباشیم« مواردی چون لزوم تردد کمتر ماشین ها، دست ندادن با 
یکدیگر، مراقبت در هنگام عطسه کردن و حتی المقدور از تبادل وجه نقد دوری کردن اســت که رعایت موارد »فاصله فیزیکی« را یادآوری می کند.وی ادامه 
داد: در این راستا طرح های دیگری نیز در رابطه با موضوع لزوم رعایت فاصله یک و نیم متر است که  با ارائه موضوعاتی همچون هدیه کردن لبخند، کمک به 
سالمندان، عشق، خبر گرفتن از یکدیگر، محبت و احوال پرسی از راه دور به تبیین راهکارهای رعایت مطلوب فاصله فیزیکی پرداخته شده  است.رییس اداره 
توسعه فرهنگ شهروندی شهرداری اصفهان تبلیغات شهری را از جمله فعالیت های مستمر اداره توسعه فرهنگ شهروندی دانست و خاطرنشان کرد: بنرهای 

این تبلیغات هر دو هفته یک بار با موضوعات شهروندی در حوزه مدیریت شهری روی 300 تابلوی تبلیغی شهر نصب می شود.

»بی تفاوت نباشیم«عنوان تبلیغات شهروندی شد

شهرداری چمگردان به استناد مجوزهای شورای محترم اسالمی شهر چمگردان در نظر دارد نسبت به :
1. اجاره واحدهای 3-9-11-19 مجتمع کارگاهی واقع در بلوار جانبازان ) هرواحد جداگانه – تجدید مزایده (

2. اجاره واحدهای 2-4-11-12-14 مجتمع تجاری واقع در خیابان آزادی ) هر واحد جداگانه – تجدید مزایده (
3. اجاره جایگاه توزیع سیلندر گاز ) تجدید مزایده (

4. اجاره واحدهای 13-15-20-22 مجتمع کارگاهی واقع در بلوار جانبازان ) هرواحد جداگانه – مزایده (
5- اجاره ساختمان پارک آزادگان ) مزایده (

6. اجاره سازه قلعه باستانی ) مزایده (
تمام موارد فوق براساس قیمت کارشناسی رسمی دادگستری به عنوان قیمت پایه اقدام می گردد.

متقاضیان می توانند حداکثر تا روز سه شنبه مورخ 99/02/1۶ جهت دریافت اسناد و آگاهی از شرایط داخلی مزایده و تجدید مزایده به واحد قراردادها مراجعه و تا 
پایان وقت اداری همان روز پاکت های مزایده را تحویل دبیرخانه حراست شهرداری نمایند .

هزینه چاپ آگهی در روزنامه و کارشناسی هر یک از موارد فوق به نسبت به عهده برنده مزایده می باشد .
شماره تماس شهرداری : 52240371

آگهی مزایده و تجدید مزایده عمومی

علیرضا مالکبیری  _ شهردار چمگردانم الف:821204

نوبت دوم



سه شنبه 9 اردیبهشت  1399 / 4 رمضان 1441/ 28 آوریل 2020/ شماره 2960

صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود   
جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین مدیرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

رتبه:4    ضریب کیفی روزنامه: 45
نشانی: اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، واحد 3

تلفن: 8-36284167-031     فکس: 36284166

چاپخانه: آینده   آدرس:  ابتدای جاده حبیب آباد- روبه روی شهرک امام حسین )ع(

   

رییس اداره راه و شهرسازی شهرستان تیران و کرون، با اعالم گزارشی ضمن 
تشریح اقدامات انجام شده در حوزه های مختلف کاری این اداره، از میزان 
پیشرفت طرح ها و پروژه های راهسازی شهرستان تیران و کرون خبر داد. 
سعید کاشفی، رییس اداره راه و شهرسازی شهرستان تیران و کرون در 
خصوص موقعیت جغرافیایی این شهرستان گفت: شهرستان تیران و کرون 
در 45 کیلومتری استان اصفهان واقع شده  و از محورهای مختلف با شهرستان 
های نجف آباد، فريدن، لنجان و استان چهارمحال و بختياري همجوار است. 
حدود 100 کیلومتر از محورهای مواصالتی اصلی کشور در محدوده شهرستان 
تیران و کرون قرار دارد و پل ارتباطی بین سه استان چهارمحال و بختیاری، 

اصفهان و خوزستان است.  
  کاشفی با اشاره به اینکه شهرستان تیران و کرون در شاهراه مواصالتی غرب 
استان قرار دارد، عنوان کرد: این شهرستان دارای 75 كيلومتر بزرگراه، 45 
كيلومتر راه اصلی و 140 كيلومتر راه روستايی است و به جهت حجم باالی 
ترافیک عبوری از راه های شهرستان، مورد توجه است.   رییس راه و شهرسازی 
شهرستان تیران و کرون اقدامات انجام شده در حوزه راهسازی این شهرستان 
را به این شرح بیان کرد: تکمیل ادامه احداث باند دوم محور تیران-سامان 
به طول 14 کیلومتر مورد پیگیری قرار گرفت، دارای پیمانکار منتخب است 
مقدمات شروع کار در حال انجام است. انجام آسفالت گرم فاز اول این محور 
نیز به طول 5.5 کیلومتر و با اعتباری بالغ بر 70 میلیارد ریال در مرحله ایمن 

سازی جهت بازگشایی است.   کاشفی با اشاره به پتانسیل موجود در شهرستان 
از فعالیت های حوزه بازآفرینی شهری و مسکن تیران و کرون در سال گذشته 
گفت: آماده سازی 770 پالک مسکونی در این شهرستان تا مرحله اجرایی 
بیس عملیاتی شده و دارای پیشرفت 75 درصدی است. همچنین طرح 
اجرایی فاز 1 و 2 پروژه 15 هکتاری این شهرستان تهیه شده و آماده سازی 
پروژه 60 هکتاری منطقه صنعتی دو کوهه در دستور کار معاونت مسکن و 

ساختمان استان قرار گرفته است.   
وی از دیگر اقدامات این حوزه، به تحویل 1000 واحد مسکن مهر شهرهای 
تیران و رضوانشهر به شهرداری ها، تخصیص 200 تن قیر جهت بازآفرینی 
شهری به شهرداری عسگران  و تخصیص 250 پالک مسکونی جهت 
طرح اقدام ملی اشاره کرد.   کاشفی، تهیه طرح تفضیلی رضوانشهر و 
لیت  عقد قرار داد جهت تهیه طرح تفضیلی شهر عسگران را از جمله فعا
های حوزه شهرسازی و معماری این شهرستان عنوان کرد.    وی در 
لیت های انجام شده در حوزه امالک و حقوقی  خصوص بخشی از فعا
این شهرستان در سال گذشته گفت: تعداد شش پالک 200 متر مربعی 
گذاری های دو سال  به اقشار محترم ویژه تحویل شد که با احتساب وا
گذشته تعداد 100 قطعه زمین تحویل این عزیزان شده است. همچنین این 
 اداره در سال ۹8 موفق به اخذ 565 هکتار اراضی ملی در حریم شهر تیران

 و رضوانشهر شده است.

مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان گفت: با راه اندازی واحد تصفیه گازوییل 
تا پایان امسال، استاندارد گازوییل تولیدی در این پاالیشگاه به یورو 5 می رسد. 
مرتضی ابراهیمی در بازدید مدیرکل امور مالیاتی اســتان و شــهردار اصفهان از 
واحدهای عملیاتی و پروژه های در دســت اجرای این شرکت گفت: هم اکنون 
روزانه 12 میلیون لیتر بنزین با استاندارد یورو 5 در این پاالیشگاه تولید می شود. 
وی افزود: این شــرکت روزانه 22 میلیون لیتر گازوییل تولید می کند که حدود 
2 میلیون لیتر آن با اســتاندارد یورو تولید و به واحد اتوبوســرانی اصفهان ارائه 
می شود.مدیرعامل پاالیشگاه اصفهان با بیان اینکه این پاالیشگاه در کنار پاالیش 
روزانه حدود 370 هزار بشکه نفت خام و تولید فرآورده های نفتی، خوراک صنایع 
پایین دستی همچون شرکت های پتروشیمی اصفهان، پتروشیمی اراک، نفت 
ســپاهان، پاالیش نفت جی و صنایع شــیمیایی ایران را تامین می کند، گفت: 
پاالیشگاه اصفهان توجه به محیط زیست را در اولویت برنامه های خود قرار داده 
و پروژه های کالن زیســت محیطی فراوانی اجرا کرده است یا در حال اجرا دارد.

ابراهیمی تاکید کرد: در حالی که استاندارد فضای سبز برای پاالیشگاه ها 20 درصد 
مساحت کل آنها تعیین شده،  114.5 هکتار از 340 هکتار وسعت این پاالیشگاه را 
به فضای سبز اختصاص دادیم که این مقدار، 36 درصد فضای پاالیشگاه است.

ابراهیمی به تعهدهای این شرکت همسو با مسئولیت های اجتماعی اشاره کرد 
و گفت: پاالیشگاه اصفهان  برای مبارزه با ویروس کرونا، طی برنامه ریزی های 
منظم، تاکنــون ۹ میلیارد تومان بــرای مقابله با کرونا به شــهرداری اصفهان و 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان کمک کرده است.وی ارسال بسته های بهداشتی 
)شامل ماسک N۹5، دســتکش التکس، ژل ضدعفونی کننده دست، محلول 
نیم لیتری ضدعفونی کننده و افشانک اسپری( به مراکز بهداشتی و تولید ماده 
ضدعفونی کننده و توزیع رایگان آن در اداره ها، سازمان ها و شرکت های متقاضی 
در سطح استان اصفهان که تا به حال حدود 150 هزار لیتر بوده است و همچنان نیز 

ادامه دارد را از دیگر اقدام های این شرکت عنوان کرد.مدیرعامل شرکت پاالیش 
نفت اصفهان با اظهار امیدواری به قطع زنجیره ســرایت این ویروس با توجه به 
پروتکل های بهداشتی تاکید کرد: به طور حتم با همراهی و همدلی هموطنان از 
این بحران عبور خواهیم کرد.مدیرکل امور مالیاتی استان نیز از اقدامات پاالیشگاه 
اصفهان قدردانی کرد و اظهار داشت: این شرکت صنعتی یکی از بهترین مؤدیان 
مالیاتی محسوب می شود و خوشبختانه همیشه با پرداخت های به موقع بسیار 
کمک رســان بوده است.شــهردار اصفهان نیز ضمن ارج نهادن به فعالیت های 
پاالیشگاه در زمینه مســئولیت های اجتماعی گزارشــی از اقدامات شهرداری 
اصفهان در جهت آبادانی، رفاه و آرامش مردم اصفهان و ایجاد بسترهای مناسب 
توسعه ای در سطح منطقه به عنوان مولفه های ایجاد شهری زیبا و مدرن ارائه و 
اظهار امیدواری کرد با همکاری سازمان ها و مردم، پروژه های شهرداری اصفهان 

در سال ۹۹ به بهره برداری کامل برسد.

فــوالد مبارکه بعد از اینکــه نماد این شــرکت در بورس تهران به دلیل رشــد 
متوالی بیش از 50 درصدی متوقف شــد، یکی از مفصل ترین کنفرانس های 
اطالع رسانی را برگزار کرد و در 13 صفحه به 66 سوال مهم پاسخ داد. نماد فوالد، 
بازگشایی باشکوهی داشت و با صف خرید ســنگین و رشد روزانه بیش از 10 
درصدی به معامالت خود پایان داد. پاسخ فوالد به سواالت کنفرانس حاوی 

نکات خبری فراوانی است که در این گزارش به آن ها می پردازیم.
شــرکت فوالد مبارکــه در کنفرانــس اطالع رســانی خود اعالم کرده اســت 
قیمت گذاری کنسانتره و گندله در مرحله کارشناسی بین انجمن تولیدکنندگان 
فوالد و انجمن معدن قرار دارد و با توجه به سیاست وزارت صمت برای کنترل 
قیمت شمش و همچنین توزیع سود عادالنه در زنجیره فوالد، افزایش قیمت 
محصوالت سنگ آهن نسبت به سال گذشته، فاقد توجیه است. بدین ترتیب، 
بزرگ ترین فوالدساز ایران، مخالفت خود با تغییر ضرایب قیمتی زنجیره فوالد 
را اعالم کرده اســت.فوالد مبارکه صراحتا اعالم کرده است که برنامه ای برای 
افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی زمین یا سرمایه گذاری های خود ندارد.

این شرکت عنوان کرده که در حال حاضر، کســری کنسانتره به میزان شش 
میلیون تن در ســال در زنجیره فوالد وجود دارد؛ اما با بهــره برداری از معادن 
کوچک و واردات، می توان این کسری را برطرف کرد. برای گروه فوالد مبارکه، 

میزان کسری کنسانتره، پنج میلیون تن ذکر شده است.
فوالد مبارکه خبر داده است که میزان پیشــرفت طرح کنسانتره سازی فوالد 
ســنگان تا پایان ســال ۹8، ۹3 درصد بــوده و این طرح در ســال جاری به 
بهره برداری می رسد. ظرفیت تولید کنسانتره سازی فوالد سنگان، 5 میلیون 
تن در سال است. همچنین عنوان شده که برنامه تولید گندله در شرکت فوالد 

سنگان خراسان در سال ۹۹، 2.5 میلیون تن است.
بزرگ ترین تولیدکننده فوالد کشــور در پاســخ یکی از ســواالت گفته است 

که برنامه دارد در ســال جاری، 1.5 میلیون تن محصــول فوالدی صادر کند.
فوالد مبارکه همچنین خبر داده که طرح توســعه واحد نورد گرم 2 در مرحله 
اولیه انعقاد قــرارداد بــا پیمانکاران داخلــی و خارجی اســت و اجرای این 
طرح توســعه، در قالب برنامه تکمیــل ظرفیت زنجیره تولیــد 7.2 میلیون 
تنی در شرکت فوالد مبارکه است.همچنین عنوان شــده که عملیات نصب و 
راه اندازی بخش فوالدسازی و ریخته گری تختال شرکت فوالد سفیددشت 
 در دست اقدام است و درصد پیشــرفت پروژه تا پایان ســال ۹8، 81 درصد 

بوده است.
فوالد مبارکه خبر داده اســت که موجودی الکترود گرافیتی این شرکت، برای 
تولید کوره قوس تا 48 ماه و کوره پاتیلی تا 57 مــاه، کفایت می کند و در این 
مدت، فوالد مبارکه بدون نیاز به واردات و با اتکا به الکترود گرافیتی موجود در 

انبارهای خود می تواند به تولید ادامه دهد.

ــه  ــان بـ ــن اصفهـ ــرکت ذوب آهـ ــل شـ ــر عامـ ــزدی زاده، مدیـ ــور یـ منصـ
مناســـبت هفتـــه کار و کارگـــر پیـــام تبریکـــی را صـــادر کـــرده اســـت.در 
ـــق  ـــده، متعل ـــان آین ـــای صانع،جه ـــام یکت ـــه ن ـــت: ب ـــده اس ـــام آم ـــن پی ای
ـــردا،  ـــان ف ـــند . صاحب ـــی اندیش ـــودی آن م ـــه بهب ـــه ب ـــت ک ـــانی اس ـــه کس ب
ـــگامان  ـــران پیش ـــد و کارگ ـــی خواهن ـــروز م ـــر از دی ـــی ت ـــروز خـــود را غن ام
ـــد  ـــالش روزگارن ـــه ت ـــه آیین ـــی ک ـــت های ـــتند. دس ـــده هس ـــع آین ـــات بدی حی

و بهـــروزی روزگار را بـــه ارمغـــان مـــی آورنـــد.
چشـــمه ســـار زالل زندگـــی بـــا کار جـــال و روشـــنی مـــی یابـــد و کارگـــران 
بـــازوان حرکـــت جامعـــه بـــه ســـوی رشـــد، تعالـــی و شـــکوفایی هســـتند و در 
ـــتفاده  ـــر اس ـــران بهت ـــازوی کارگ ـــه و ب ـــت اندیش ـــه از فرص ـــه ای ک ـــر جامع ه

ـــت. ـــته اس ـــدان داش ـــی دو چن ـــرفت، رونق ـــعه و پیش ـــده توس ش

ـــری  ـــئولیت پذی ـــره مس ـــران جوه ـــای کارگ ـــی ه ـــن ویژگ ـــی از مهم تری یک
ـــت و روح  ـــد اس ـــران متعه ـــان کارگ ـــر ج ـــه ب ـــروزان ک ـــعله ای ف ـــت. ش اس
بـــی قـــرار آنـــان را بـــر آن مـــی دارد تـــا شـــعله عشـــق و اســـتمرار تولیـــد 
ــاحت  ــان را برسـ ــته شـ ــم افراشـ ــند و پرچـ ــوش کشـ ــه وار در آغـ را پروانـ
ـــام  ـــان ن ـــد.  ذوب آهـــن اصفه ـــزار در آورن ـــه اهت اســـتقالل اقتصـــادی کشـــور ب
ـــرده اســـت و رشـــد و حضـــور  ـــت ک ـــخ خـــود ثب ـــر تاری ـــه نیکـــی ب ـــران را ب کارگ
ـــد.روز  ـــی دان ـــان م ـــارک آن ـــود مب ـــن وج ـــی رهی ـــای جهان ـــود را در بازاره خ
ـــکاران  ـــه هم ـــر هم ـــد ب ـــش تولی ـــال جه ـــن س ـــای آغازی ـــاه ه ـــر  را در م کارگ
شـــریفی کـــه زمینـــه ســـاز شـــکوفایی و اعتـــالی همـــه جانبـــه کشـــور 
ـــزان   هســـتند تبریـــک و شـــادباش عـــرض کـــرده ، بهـــروزی و تندرســـتی عزی

را خواستارم.

مدیــر ناحیــه فوالدســازی و ریختــه گــری مــداوم شــرکت فــوالد مبارکــه اصفهان 
ــدون  ــا ب گفــت: صنعتگــران ایــن ناحیــه موفــق شــدند در روزهــای شــیوع کرون
وقفــه در زمینــه تولیــد محصــول تــالش کننــد و بــه رکــورد تولیــد ماهانه بــه میزان 
636 هــزار تــن دســت یایبند.غالمرضا ســلیمی افــزود: رکــورد قبلی تولیــد ماهانه 
ایــن ناحیــه اردیبهشــت ســال ۹7 بــه میــزان 618 هزارتــن بــوده اســت.وی گفت: 
دســتیابی به ایــن موفقیــــــــــت ها با وجــود مشــکالت ناشــی از مراقبت های 
ویــژه جلوگیــری از شــیوع کرونــا حاصــل شــده اســت کــه قابــل ســتودن اســت.

شــرکت فــوالد مبارکــه اصفهــان بزرگ تریــن تولیــد کننــده فــوالد کشــور بــه میزان 
بیــش از نیمــی از محصــوالت فــوالدی اســت.

ــش  ــال جه ــاه از س ــتین م ــبا در نخس ــوالد س ــد در ف ــد تولی ــاب جدی 2 حدنص
ــوالد ســبا  ــع ف ــات مجتم ــر عملی ــان؛  مدی ــت رســید.مرکز اصفه ــه ثب ــد ، ب تولی
گفــت: کارکنــان بلندهمــت واحدهــای احیــا مســتقیم شــهید شــهبازی و نــورد 
گرم فوالد ســبا بــا تولیــد 12۹ هــزار و 460 تــن آهــن اســفنجی و 127 هــزار و1۹7 
ــه اهــداف ســاالنه  ــن کالف گــرم، گام موفقیت آمیــزی در مســیر دســت یابی ب ت
ــد آهــن  ــی تولی ــی افــزود: حدنصــاب قبل ــوالد مبارکــه برداشــتند.بهمن خلیل ف
اســفنجی در ایــن مجتمــع مربــوط بــه مــرداد پارســال بــه میــزان 128 هــزار تــن 
و تولیــد کالف گــرم مربــوط بــه آذر پارســال بــه میــزان 120 هــزار و 172 بــود.وی 
گفــت : کســب ایــن موفقیت هــای ارزشــمند بــا در نظــر گرفتــن حفــظ ســالمت 

ــن دیگــری  ــرگ زری ــد 1۹ ب ــاری کووی ــکاران در شــرایط ســخت شــیوع بیم هم
ــر افتخــارات فــوالد مبارکــه افــزوده اســت.خلیلی هماهنگــی خطــوط تولیــد،  ب
رعایــت اصــل مشــتری مداری، کاهــش ضایعــات و حــذف حداکثــری تولیدات 
نامنطبق بــا ســفارش را در ثبــت ایــن دو حدنصــاب تولیــد موثر دانســت.مجتمع 
فــوالد ســبا زیــر مجموعــه شــرکت فــوالد مبارکــه ،نخســتین واحــد تولیــد کننده 

ورق هــای فــوالدی ضــد زنــگ کشــور اســت.
ــی و  ــوس الکتریک ــوره ی ق ــه روش ذوب در ک ــه ب ــن کارخان ــوالد در ای ــد ف تولی
ریختــه گــری مــداوم و ظرفیــت تولیــدی مجتمــع فــوالد ســبا ،700 هــزار تــن در 

ــن اســت. ــا هشــت میلیــون و 200 هزارت ــا قابلیــت توســعه ت ســال ب

رییس اداره راه و شهرسازی شهرستان تیران و کرون خبر داد:

اجرای آماده سازی ۷۷۰پالک مسکونی

  ثبت 2 حدنصاب جدید تولید 
در نخستین واحد تولید کننده ورق های فوالدی ضد زنگ کشور

گـروه نوارچسـبان کارگاه تعمیـر تجهیزات مهندسـی نـت مکانیک شـرکت ذوب 
آهن اصفهان به دانـش فنی سـاخت لنت نوارنقالـه بلت فیدر طرح PCI دسـت 
یافتند. سرپرسـت کارگاه تعمیـر تجهیزات مهندسـی نت مکانیک گفـت: یکی از 
روش هـای مهم و کـم هزینه بـرای انتقـال و جابـه جایی مـواد در صنعـت ،  نوار 
نقالـه هاسـت کـه در صنایـع مختلـف و بـه ویـژه ذوب آهن اسـتفاده می شـود.

حشـمت ا...جعفری افزود: در شـرکت ذوب آهـن اصفهان حدود 420 دسـتگاه 
نـوار نقاله فعال اسـت کـه در مجمـوع بـه طـول حـدود 75 کیلومتر وظیفـه جابه 
جایی و حمـل مـواد مختلـف از جمله سـنگ آهـن ، زغـال ، کک ، مـواد آهن دار 
، سـنگ آهـک را در کارخانـه برعهـده دارد.وی ادامـه داد: لنـت ها یکـی از اجزای 

مهم نـوار نقاله هاسـت که بـا تالش 14 نیـروی جوان و خالق بومی سـازی شـده 
است.سرپرسـت کارگاه تعمیـر تجهیـزات مهندسـی نـت مکانیک شـرکت ذوب 
آهـن اصفهان افـزود: ایـن لنـت در زمانـی حـدود ۹ شـیفت کاری با کیفیـت باال 
سـاخته شـده و قابلیت رقابت با نمونه مشـابه خارجی را دارد.علی قاسمی، مدیر 
سفارشـات و کنتـرل شـرکت ذوب آهن اصفهـان هم گفت: بـا توجه به نیـاز مبرم 
و اضطـراری نـوار نقالـه نصبـی در طـرح PCI  بـا هـدف تامیـن کیفی و بـه موقع 
کاال باتوجـه به امکان اسـتفاده از نـوار نقاله هـای موجـود در انبـار همچنین توان 
تعمیر و ترمیـم در مجموعه نـت مکانیک بـا هماهنگی کارشناسـان این مدیریت 

و مدیریـت نـت بـا روش دقیق تهیـه و آمـاده بهره برداری شـد.

 PCI بومی سازی لنت نوار نقاله بلت فیدر طرح 
در شرکت ذوب آهن اصفهان

معـاون امـالک و حقوقـی راه و شهرسـازی اسـتان اصفهان گفت: براسـاس 
شـاخص هـای اختصاصـی ارزیابـی عملکـرد، ایـن حـوزه بـه لحاظ پیشـی 
گرفتـن از برنامـه هـای تعریـف شـده، رتبـه اول کشـوری را کسـب کـرد.

عبدالحسـین پارسـایی راد بـا ارائـه گزارشـی از اقدامـات انجـام شـده حوزه 
امـالک و حقوقی ایـن اداره  کل در سـال ۹8 گفت: جهت اجـرای قانون زمین 
شـهری، بـا برنامه ریـزی و تـالش هـای صـورت گرفتـه اسـناد مالکیت یک 
هـزار و 131 هکتـار از اراضـی دولتی، به نـام دولت بـا نمایندگی سـازمان ملی 

زمیـن و مسـکن اخذ شـد. 
 وی افزود: در راسـتای واگذاری اراضی به اقشـار ویژه از جمله خانواده شهدا، 
جانبـازان، آزادگان، ایثارگـران و خانـواده هـای دارای حداقـل دو معلول، این 
اداره کل در سـال گذشـته به تعداد ۹37 نفر متقاضی واجد شـرایط، واگذاری 
داشـته کـه از ایـن میـان 170 هکتـار واگـذاری غیرمسـکونی و 8هـزار و 261 
واحد واگـذاری مسـکونی صـورت پذیرفته اسـت.وی همچنین ایـن طرح را 
در راسـتای حمایت اجتماعی دانسـت و خاطرنشـان کـرد: در حـال حاضر با 
برنامه ریزی هـای انجام شـده مشـکلی در روند واگـذاری وجود نـدارد و این 
طرح کمـاکان ادامـه دارد. معاون امـالک و حقوقی اداره کل راه و شهرسـازی 
اسـتان در خصوص دیگـر اقدامـات انجام شـده این حـوزه بیان داشـت: در 
بخـش حقوقـی ، تعـداد ۹00 پرونـده در جریان بـوده کـه آرای صـادره آن، له 

دولـت )بـه سـود دولـت(  تعییـن تکلیـف شـده همچنین سـال گذشـته در 
بخش امالک تعـداد 800 صـورت  مجلس تفکیکی در سـطح و طبقـات تهیه 
شـده اسـت. وی در پایان به واگذاری و پرداخـت حد نصـاب مالکانه از محل 
موجـودی اراضـی دولتـی بـه متـراژ 5000 متر مربع اشـاره کـرد و گفـت: طبق 
شـاخص های اختصاصی در سـال ۹8 به لحاظ پیشـی گرفتن از برنامه های 
تعریف شـده، این حوزه حائز کسـب رتبـه برتـر در اجرایی احکام ورتبه سـوم 

حوزه امالک وحقوقی در سـطح کشـور شـده اسـت.

معاون امالک و حقوقی راه و شهرسازی استان اصفهان خبر داد:

واگذاری اراضی به ۹۳۷ نفر از اقشار ویژه استان اصفهان

پیام تبریک مهندس یزدی زاده به مناسبت هفته کار و کارگر

مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان:

کیفیت گازوییل پاالیشگاه اصفهان یورو ۵ می شود

مدیر ناحیه فوالد سازی وریخته گری مداوم شرکت فوالد مبارکه مطرح کرد:

گرمای کوره های تولید ناحیه فوالد سازی فوالد مبارکه در سال جهش تولید

از طرف فوالد مبارکه اعالم شد:

برنامه ای برای تجدید ارزیابی نداریم
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