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20 درصد 
جمعیت در 

استان به کرونا 
5مبتال شده اند

مراسم مذهبی 
 ماه رمضان 
 در مناطق

  قرمز و نارنجی 
برگزار نمی شود

آگهی مناقصه عمومی )نوبت دوم(

محمد طرمه فروشان طهرانی - شهردار سین  م الف:1114385

شهرداری سین به استناد مصوبه 756 مورخ 99/11/14 شورای اسالمی شهر سین و صورتجلسه کمیسیون معامالت 
شهرداری مورخ 1399/12/26 در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه نوبت دوم اجرای اسکلت بتنی ساختمان آتش 

نشانی در دو طبقه با مســاحت تقریبی زیربنای 646 متر مربع تا مرحله سفتکاری )ســه میلیارد و هشتصد و پنجاه 

میلیون ریال( از محل اعتبارات شهرداری طبق نقشه و مشخصات موجود در شــهرداری بر اساس فهرست بهای راه، 

راه آهن و باند فرودگاه و ابنیه 99 که بدون تعدیل و مابه التفاوت مصالح می باشــد، اقدام نماید. لذا شرکت کنندگان 

باید جهت اخذ نقشه و مشخصات فنی پروژه تا آخر وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1400/01/25 به سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت )ستاد( مراجعه و نسبت به دریافت مدارک مربوطه اقدام نموده و پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان 

روز پنج شنبه مورخ 1400/01/26 در سامانه مذکور بارگذاری نمایند. 

تلفن تماس: 031-45834517 
www.seen-sh.ir :آدرس پرتال شهرداری

چاپ دوم

آگهی تجدید مزایده عمومی

مجید قربانی – شهردار کوشک م الف:1117178

شهرداری کوشک به استناد مصوبه شورای اسالمی شهر ، در نظر دارد اموال غیر منقول به شرح ذیل را از طریق )تجدید( مزایده عمومی 
موضوع ماده 13 آیین نامه مالی شهرداری ها بفروش رساند.

1- مساحت 520 متر مربع با کاربری باغات و کشاورزی به نشانی شهر کوشک بلوار الغدیر بوستان 8 تقاطع کانال دیمیتیان 

2- مساحت 1595/15 متر مربع زمین محصور کشاورزی و دارای مســاحت 196/90 متر مربع سطح اشغال تغییر کاربری قدیمی 

احداثی قبل از سال 1370 واقع در ضلع شرقی کانال بتنی آبرسانی کوشک و ضلع غرب صحرای خرم آباد 

شرایط شرکت در ) تجدید( مزایده :
واریز مبلغ 5 درصد مبلغ پیشنهادی به شماره حســاب 0106065000007 نزد بانک ملی بنام شهرداری کوشک در صورت عدم انعقاد 

قرارداد و پرداخت مبلغ قرارداد توسط برندگان اول و دوم و سوم مزایده ، سپرده های آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .

 شــرکت در مزایده هیچگونه حقی را برای شــرکت کننده در بر نخواهد داشــت و شــهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشــنهادات 

مختار می باشد .

سایر اطالعات و جزییات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است .

لذا متقاضیان شرکت در این مزایده می توانند جهت آگاهی بیشتر و اخذ مدارک مزایده به واحد امور مالی شهرداری مراجعه و نسبت 

به ارائه پیشنهادات ، تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1400/02/01 به واحد دبیرخانه حراست شهرداری کوشک مراجعه نمایند .

نوبت اول

ُمهر اصالت یونسکو بر آثار خاتم اصفهان؛

نشان بی نشانی!
در منطقه شرق اصفهان بیش از 250 کارگاه خاتم سازی داریم که بخش اعظمی از آن ها در سال گذشته 

به دلیل کرونا و به فروش نرفتن تولیدات شان تعطیل شدند. امروز اصفهان در حوزه تجارت الکترونیک 

پیشتاز است، ما بیش از 60 فعال تجارت الکترونیک در حوزه صنایع دستی داریم که به شیوه های نوین 

بازاریابی و از طریق پست تولیدات شان را صادر می کنند.
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یک روزنامه محلی اســتانی ، پیش از آغاز تعطیالت و در 

یادداشت »نوروزی« خود، شهردار اصفهان را به باد انتقاد 

گرفت که چــرا روی پروژه های بهره برداری شــده یا در آســتانه افتتاح 

اصفهان نام »انقالب عمرانی« گذاشــته و در پایان پرسیده بود: »انقالب 

عمرانی یا افتضاح مدیریتی؟!« 

بخشــی از مطلب منطقی بود؛ شــهرداران گذشــته هــم اقدامات موثر 

 و شاید بســیار بیشــتری داشــتند و شــاید به این اندازه در بوق و کرنا 

نمی  گذاشتند. و خب البته »جمالی نژاد« که تمام مدت شهرداری اش 

روی دوچرخه بود)!( و »ســقاییان نژاد« ... ســقاییان نژاد ازقضا مدیر 

محبوب برخی رسانه های استان و ســردبیران این رسانه ها بود. همان 

کسی که در وصفش می نوشتند: ستون »سقائیان نژاد« آنقدر بلند بود که 

برخی افراد از پشت آن دیده نمی شدند و همواره در سایه قرار می گرفتند. 

آنان برای اینکه دیده شــوند، به جای اینکه خود را مرتفع کنند یا از آن باال 

رفته و هم راستا با او شوند، سعی کردند تا کوتاهش کنند و در این مسیر از 

هیچ کوششی مضایقه نکردند.و در وصف کماالت)!( شهردار بعدی یعنی 

»جمالی نژاد« هم او را ســرلوحه »مدیریت جهادی« نامیده و به عنوان 

یک الگو معرفی می کردند و ... 

 جالــب اینکــه در دوران هردو شــهردار هــم رابطــه حســنه و تعامل 

حسنه تری)!( بین این رســانه های خاص محلی و شهرداری اصفهان 

برقرار بود. امــا اینکه حاال اقدامــات نوروزی در حد افتضــاح مدیریتی 

تعبیر شــود، بیش از آن که »اخالص ســخن« در دلواپســی برای شهر 

و آینــده اش را نشــان بدهد، حکایــت از مواضــع و موانــع و مطالب 

 دیگری دارد که به نظر می رســد آن هــم نیازی به گفتن نــدارد و کامال 

مشــخص اســت. اما در باب اقدامات شــهرداری اصفهــان؛ از آنجا که 

خوشــبختانه و یا شــاید هم شــوربختانه زیرچتر حمایتی شــهرداری 

نیســتیم و از ِقبل تهدید و تحریــم و تبلیغ و راه های بعضــا ناصواب، از 

این ارگان یا هــر ارگان دیگری، آگهی شــکار نمی کنیم و سرپرســت و 

مســئول هم انتخاب نمی کنیم)!( الزم می دانیــم حداقل درباره پروژه 

خیابان های»تابان« و »آسمان« و پل آفتاب تشکر ویژه ای از مجموعه 

مدیریت شهری داشته باشــیم. ســفر کوتاه یک روزه در ایام تعطیالت 

که با گذر از مســیر یکی از همین پــروژه های تازه افتتاح شــده همراه 

بود، بیش از همه تاثیر و مانــدگاری خدمت به مردم را بــه یادمان آورد 

. نــوروزی و نوروزی ها مــی آیند و می رونــد اما آفتاِب تاباِن آســمان 

اصفهان همیشــه می درخشــد. این پروژه و امثالهم اگر حتی منجر به 

جلوگیری از یک تصادف در طول روز و مانع از کشــته شدن یک نفر هم 

بشود، برای شــهردار بس اســت. حاال کنار این موارد؛ کاهش ترافیک، 

ســاماندهی شــلوغی و شــکل و شــمایل نازیبای منطقه، دسترســی 

ســریع تر به اماکن ضروری مثل فرودگاه، حمل و نقل ایمن تر در مسیر، 

کاهش آلودگی هوا، مصرف ســوخت کمتر ، صرفه جویی در وقت و ...را 

هم بگذارید تا مشــخص شــود برای مردمی که مدت هاســت یادشان 

 رفته »مدیــر خدمتگزار« چه شــکلی بود)!( همیــن اقدامات هم قابل

 ستایش است . ســقاییان نژاد، خدمت زیادی به این شهر و مردمانش 

کــرد هرچند دســت آخر با حواشــی بســیار و حــرف و حدیــث های 

 فراوان رفــت و ماجرای آقازاده های آمریکانشــین آقای شــهردار )که 

سقاییان نژاد گفت ســفیران گویای نظام در آمریکا هستند!( دردسرساز 

شــد؛ اما برای اصفهان خاطرات خوبی از خدمت رقم زد. »جمالی نژاد« 

هم همین طور هرچند ایده های خالقانه ای که داشت، چندان ظهور و بروز 

پیدا نکرد و البته فرصت چندانی هــم برای عملیاتی کردن مباحث جدید 

 مثل خالقيت و نوآوری در مديريت شهری با ورود اين مباحث به ساختار 

سازمانی نداشت. و حاال نوروزی شهردار کوشید تا روی زمین یا زیرزمین 

خدمت کند و آینده بهتر نشــان خواهد داد تا چه اندازه موفق بوده است. 

علی الحساب ســاماندهی پل ها و تقاطع غیرهمسطح سردار سلیمانی 

و البته به نتیجه رســاندن پروژه سالن اجتماعات گلســتان شهدا که در 

آخرین روزهای ســال 1399 رقم خورد، دســتاوردهای به یادماندنی و 

ماندگار مدیریت شــهری دوران او برای این شهر و مردمش خواهد بود. 

شاید نام و عنوان اقدامات شهرداری اصفهان در دوره نوروزی را »انقالب 

عمرانی« نگذاریم؛ اما قطعا آن قدر بی انصاف هم نیســتیم که بنویسیم 

»افتضاح مدیریتی«!
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  وزیر راه و شهرسازی:
قطار سریع السیر اصفهان 
-تهران به پویایی اقتصاد 

کمک می کند

 مدیرکل راه و شهرسازی 
چهارمحال و بختیاری:

میزان پیشرفت فیزیکی 
 جاده شهرکرد به شلمزار 

به 40درصد رسید

 مصاف سپاهان و سایپا در 
نخستین گام از 1400؛

 شاگردان »محرم« 
در اندیشه حفظ صدرنشینی

3

4

6

به بهانه پروژه های افتتاح شده توسط مدیریت شهری اصفهان؛

مبالغه نمی کنیم، بی انصاف هم نیستیم

سرایت انفجاری ویروس در استان
  سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می گوید وضعیت اصفهان

  به زودی قرمز می شود؛

آگهی مزایده »نوبت دوم«

ثابت راسخ- شهردار  م الف:1117439 

شهرداری چرمهین بر اساس مصوبه شماره 5/332/ش مورخ 1399/12/03 شورای محترم اسالمی شهر و به 
موجب ماده 13 آیین نامه مالی شــهرداری ها در نظر دارد نسبت به واگذاری پارکینگ خودروهای سنگین خود 

واقع در مجموعه خدماتی کارگاهی پیامبر اعظم )ص(، جنب پمپ گاز CNG )به مساحت 14200 متر مربع( به 

صورت استیجاری و بر اساس قیمت پایه کارشناسی )کارشناس رسمی دادگستری( ماهیانه به مبلغ 30/000/000 

)سی میلیون ریال( به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط از طریق مزایده با شرایط آگهی، انعقاد قرارداد 

نماید. لذا متقاضیان می توانند از تاریخ  انتشار این آگهی تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1400/01/28 به واحد 

درآمد شهرداری مراجعه و اسناد شرکت در مزایده را دریافت و قیمت پیشنهادی خود را تا پایان وقت اداری روز 

یک شنبه مورخ 1400/01/29 به دبیرخانه محرمانه )حراست( شهرداری ارائه نمایند. شرکت کنندگان جهت کسب 

اطالعات بیشتر می توانند به سایت شهرداری چرمهین به آدرس www.chermahin.ir مراجعه و یا با شماره 

52552444-031 تماس حاصل فرمایند.

چاپ اول
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فروش امالک آل سعود در انگلیس
بنا بر گزارش ها، شاهزاده های عربستانی برخی از امالک این خاندان در انگلیس را به فروش رسانده اند.  به 
نقل از اسپوتنیک، طی سال های اخیر تعدادی از امالک متعلق به خاندان آل سعود در انگلیس به فروش 
رسیدند. رسانه ها گزارش دادند که »شاهزاده عبدالعزیز بن فهد«، یکی از اعضای ارشد خاندان سعودی، 
در حال مذاکره با یک سرمایه گذار آمریکایی برای فروش سهمی از برج »سلز فورس« در شهر لندن، به 
قیمت ۱۹۵ میلیون پوند است. طبق گزارش بلومبرگ، »شاهزاده بندر بن سلطان آل سعود«، عضو ارشد 
خاندان آل سعود و سفیر سابق این کشور در آمریکا، یک ملک بزرگ انگلیسی متعلق به آل سعود را به 
خانواده سلطنتی بحرین فروخته است. شاهزاده بندر بن ســلطان، در ماه فوریه »پارک گالیمپتون« را 
در منطقه کاست ولد، به قیمت حدودا ۱۲۰ میلیون پوند، به فروش گذاشت. این داد و ستد بر رابطه قوی 

سعودی با بحرین که برای تامین امنیت و حمایت مالی خودبه عربستان وابسته است، تاکید دارد.

ژنرال ترکیه ای، فرمانده نیروهای ناتو در کابل شد
نیروهای حمایت قاطع در افغانستان اعالم کرد که ژنرال »سلجوقی یورتسیزاوغلو« فرماندهی ناتو 
در کابل، پایتخت افغانستان را به عهده گرفته است. به نقل از خبرگزاری آناتولی، نیروهای حمایت 
قاطع در افغانستان با انتشار اطالعیه ای اعالم کرد که ژنرال سلجوقی یورتسیزاوغلو به عنوان فرمانده 
جدید نیروهای ناتو در کابل٬ پایتخت افغانستان معرفی شده است. بر این اساس ژنرال سلجوقی در 
مراسم دریافت پرچم جایگزین »نیکوال زانلی« در کابل، پایتخت افغانستان شده است. سخنگوی 
ناتو در حساب رسمی خود در توئیتر نوشته است: ترکیه با نیروهای ۶۰۰ نفری در افغانستان همکاری 

اساسی در ماموریت حمایت قاطع است.

تنش یونان و ترکیه بر سر پناهجویان
مقام های یونان، ترکیه را به تالش برای تحریک این کشور از طریق تالش برای فرستادن قایق های 
حامل مهاجران به سمت آب های یونان متهم کردند؛ ادعایی که آنکارا قویا رد کرده است. به نقل از 
خبرگزاری رویترز، یونان و ترکیه بر ســر طیفی از مســائل از جمله منابع انرژی در دریای مدیترانه 
اختالف دارند و تنش ها بین این دو کشــور هم پیمان در ائتالف ناتو سال گذشته میالدی زمانی که 
هزاران پناهجو در ترکیه بــرای حمله به مرز زمینی یونان تالش کردنــد، افزایش پیدا کرد. نوتیس 
میتاراچی، وزیر مهاجرت یونان اظهار کرد، گارد ساحلی یونان روز جمعه چندین گزارش در خصوص 
همراهی گارد ســاحلی و نیروی دریایی ترکیه با قایق های حامل مهاجران »تا مرز اروپا و در تالش 
برای تشدید تنش« با یونان ارسال کرد. میتاراچی در یک بیانیه ضبط شده اظهار کرد: »بدون شک 
این مهاجران از سواحل ترکیه عازم شــده اند و با توجه به این حقیقت که از سوی ترکیه پشتیبانی 
می شدند، در خطر قرار نداشتند.« وی افزود: ما از ترکیه می خواهیم از این تحریک غیرموجه دست 
برداشته و آن را متوقف کند. از سوی دیگر، اســماعیل جاتاکلی، معاون وزیر کشور ترکیه در توئیتر 

پاسخ میتاراچی را داد و گفت، »او وقایع را تحریف کرده و دروغ می گوید.«

بازداشت زن داعشی فراری از اردوگاه حسکه در ترکیه
یک زن عضو گروه تروریستی داعش که مدتی پیش از زندان حسکه سوریه فرار کرده بود و در لیست 
خاکستری ترکیه قرار داشت، در مرز سوریه و ترکیه دستگیر شده و به شهر غازی عنتاپ منتقل شد. 
این زن که از سال ۲۰۱۵ عضو گروه تروریستی داعش شده بود و در لیست انتحاری های این گروه 
قرار داشت، پس از دستگیری از سوی گروه »پ ی د« در شمال سوریه اقدام به فرار از اردوگاه الهول 
کرده بود. اردوگاه الهول یک اردوگاه پناهندگی در استان حسکه در شمال سوریه است که آوارگان و 
بستگان گروه تروریستی داعش در آن نگهداری می شوند. اردوگاه الهول، بزرگ ترین اردوگاه زنان، 

کودکان و مردان عضو داعش در سوریه و عراق به  شمار می رود.

روایت های خوش بینانه از نشست مشترک کمیسیون برجام؛

گشایشدرمذاکراتهستهای
مذاکرات هسته ای ایران و قدرت های جهانی پس از هفته ها بن بست، 
بعد از برگزاری نشست کمیسیون مشترک برجام وارد فاز جدیدی شد و 
به گفته علی اکبر صالحی، رییس سازمان انرژی اتمی ایران »بن بست 
مذاکرات در حال شکســته شدن اســت.« روز جمعه نشست  مجازی 
کمیسیون مشترک برجام با حضور نمایندگان ایران و گروه ۱+۴ به شکل 
آنالین برگزار شد. عباس عراقچی، مذاکره کننده ارشد و معاون وزیر امور 
خارجه ایران، اعالم کرد که در این نشست بحث های صریح و جدی انجام 
شد. بر اســاس گزارش وزارت امور خارجه ایران، قرار شده که ادامه این 
نشست روز سه شــنبه به صورت حضوری در وین برگزار شود تا طرفین 
»اقدامات مربوط به لغو تحریم ها و گام های هسته ای را از طریق گروه های 
کارشناسی مربوطه مشخص کنند.« عراقچی همچنین لغو تحریم های 
آمریکا را »اولین گام« در جهت احیای برجام دانست و افزود که »ایران 
به محض لغو تحریم ها و راستی آزمایی آنها، گام های جبرانی هسته ای 
را متوقف خواهد کرد.« پس از آن رسانه ها و مقامات اروپایی خبر از آن 
دادند که توافق شده که در نشست وین، آمریکا نیز حضور داشته باشد و 
مذاکرات به صورت غیر مستقیم میان ایران و آمریکا انجام شود. پس از 
انتشار این اخبار موضع گیری های ضدو نقیضی مطرح شد. محمدجواد 
ظریف، وزیر امور خارجه نیز در توئیتی در این باره نوشــت: »در جلســه 
مجازی کمیسیون مشــترک برجام ایران و اتحادیه اروپایی، سه کشور 
اروپایی +۲ توافق کردند سه شنبه در وین گفت وگو را به صورت رو در رو از 
سر بگیرند. ایران و ایاالت متحده آمریکا دیداری نخواهند داشت، غیر 
ضروری است.« عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه نیز، در واکنش 
به گزارش ها درباره حضور آمریکا در وین همزمان با نشســت کمیسیون 
برجام، اعالم کرد که مذاکره ای بین دو کشور انجام نخواهد شد. اوی تاکید 
کرد که آمریکا در هیچ نشستی که ایران در آن حضور داشته باشد، از جمله 
نشست کمیسیون مشترک برجام، حضور نخواهد داشت و این موضوع 
قطعی است. عراقچی در عین حال گفت: »اینکه سایر طرف های برجام 
بخواهند به صورت دوجانبه یا چندجانبه با آمریکا رایزنی هایی داشــته 
باشــند، چه در وین و چه در هر جای دیگر، به خودشان مربوط است و 
البته مسبوق به سابقه است.« براساس گزارش ها قرار است در نشست 
وین نمایندگان آمریکا در اتاق مذاکرات حضور نداشته باشند اما در محل 
مذاکرات حضور دارند و احتماال با واســطه در جریان محتوای مذاکرات 
خواهند بود. موضع گیری ها در رسانه های غربی حاکی از این بود که ظاهرا 
قرار است در نشست وین طرح گام به گامی برای رفع تحریم ها و بازگشت 

ایران به برجام مطرح شود. 
ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، عالوه بر تایید برنامه این کشور 

برای مذاکره غیرمستقیم درباره برنامه هسته ای ایران، گفت واشنگتن 
فعال پیش بینی نمی کند که گفت وگوی مستقیمی انجام شود، هرچند که 
برای آن آماده است. پرایس روز جمعه با انتشار بیانیه ای نوشت آمریکا 
انتظار گشایش فوری ندارد، بلکه »مذاکرات دشــواری« را پیش بینی 
می کند. با این حال همچنان ایران بر رد هرگونه گفت و گویی با آمریکا را 
تاکید کرد. شبکه پرس تی وی به نقل از یک مقام بلندپایه ایرانی در این 
رابطه گفت: »هیچ گفت وگویی با آمریکا چه با واسطه و چه بدون واسطه 
انجام نخواهد داد.«وی تاکید کرد که »هیچ طرحی که بر مبنای رفع گام 
به گام تحریم ها توسط آمریکا باشد«،  پذیرفته نمی شود. در همین راستا؛ 
عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد ایران موضعی مشابه گرفت و گفت 
که هیچ گونه مذاکره ای با آمریکا چه مستقیم و چه غیرمستقیم وجود 
نخواهد داشت.وی افزود »از نظر ما هیچ طرح گام به گامی وجود ندارد 
و ما به نقشــه راه احتیاج نداریم. ما فقط یک گام نهایی داریم که آمریکا 
باید بردارد و تحریم هایی که در چهار سال گذشته اعمال کرده، چه مجددا 
اعمال کرده، چه جدید اعمال کرده و چه برچســب هایش را عوض کرده 
را باید بردارد و بعد از آن اســت که ما راســتی آزمایی می کنیم و بعد هم 
ایران به تعهداتش برمی گردد.« پیش از این الوروف، وزیر خارجه روسیه 
اعالم کرده بود که کشورش برای بازگشت آمریکا به برجام نقشه راه ارائه 

خواهد داد. نماینده روسیه در مذاکرات هسته ای اعالم کرد که کشورش 
آماده میانجی گری اســت. با وجود تمام این موضــع گیری ها ناظران 
نگاه خوش بینانه به نشســت روز جمعه دارند و معتقدند که گشایشی 
در مذاکرات حاصل شده است. دیپلمات های غربی نیز تاکید دارند که 
مذاکرات در مسیر درست قرار دارد. رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در 
امور ایران روز جمعه در توئیتی نوشت: »گفت وگوهای جدید با شرکای 
اروپایی، روسی و چینی برای بحث درباره این است که ایران و آمریکا باید 
برای از سرگیری تعهدات برجام چه  کاری انجام دهند. این گام نخست 
اســت. بحث های دشــواری پیش روست اما در مســیر درست.«وی 
همچنین در گفت وگو با »پی بی اس نیوز « با اشاره به قصد آمریکا برای 
بازگرداندن ایران به تعهدات خود در برجام گفت: »آمریکا می داند برای 
بازگشــت به تعهدات باید تحریم هایی را که با توافق ]هسته ای[ منطبق 
نیستند، لغو کند.« در اظهار نظر دیگری علی اکبر صالحی، رییس سازمان 
انرژی اتمی ایران در گفت و گویی در کالب هاوس با اشاره به نشست اخیر 
کمیسیون مشترک برجام گفت: »ظاهرا بن بست اولیه شکسته شده، و 
این همانطور که عرض کردم نوید بخش است.« وی افزود: »وقتی وارد 
مرحله فنی می شویم، یعنی مسئله دارد به گونه ای مدیریت می شود که 

آن بحث اول تو، اول تو، دارد دور زده می شود.«

سردار یدا... جوانی، معاون سیاسی سپاه پاسداران 
انقالب اســالمی حمایت این نهاد از ســعید محمد 
نامزد انتخابات ریاست جمهوری و فرمانده پیشین 
قرارگاه خاتم را رد کرد.وی همچنین کنار گذاشــتن 
ســعید محمد از قرارگاه خاتم االنبیا)ص( را هم به 
دلیل تخلف او در ورود به انتخابات دانست. جوانی 
گفت: »سپاه به جد با ورود پاسداران و از جمله ایشان 
به عرصه انتخابات بدون طــی مراحل و فرآیندهای 
قانونی تعریف شــده مخالف اســت. اتفاقا منفک 
کردن سعید محمد از مسئولیت فرماندهی قرارگاه 
ســازندگی خاتم بــه دلیل همین تخلــف و رعایت 
نکردن مقررات از سوی ایشان بوده است.« پیش تر 
حمیدرضا ترقــی، عضو موتلفه مدعی شــده بود که 
ســعید محمد به دلیل تخلف از قرارگاه برکنار شده 
است که از سوی محمد قویا تکذیب شد و ترقی مجبور 

به عذرخواهی از او شد. سعید محمد، زمستان سال 
گذشته برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری 
اســتعفا داد. اعالم نامزدی محمد با مخالفت های 
زیادی همراه بود و نیروهای اصول گرا از آن استقبال 
نکردند. با این حال نام او به عنوان یک نامزد سپاهی 
مطرح اســت. ســردار جوانی در این باره می گوید: 
»سپاه نه از سعید محمد و نه از هیچ کاندیدای دیگری 
در انتخابات حمایت نمی کند و نخواهد کرد. اساسا 
ورود سپاه و بســیج به انتخابات به طور مصداقی و 
حمایت از افــراد و گروه ها و فهرســت ها دارای منع 
قانونی و شرعی است. این فضایی که در شبکه های 
اجتماعی داخلی و رســانه های خارجی و به ویژه در 
شبکه های ماهواره ای ضدانقالب شکل گرفته و بعضا 
سعید محمد را کاندیدای مورد حمایت سپاه معرفی 
می کنند، از یک طرف ســاخته و پرداخته کســانی 

اســت که می خواهند چهره سپاه را مخدوش کنند و 
از طرفی، متاثر از افرادی است که تصور می کنند چون 
سعید محمد مسئولیت فرماندهی قرارگاه سازندگی 
خاتم االنبیا )ص( سپاه را برعهده داشته  و به عرصه 
انتخابات ورود کرده اند، احتماال ورود ایشان به عرصه 
انتخابات با نظر و تایید و حمایت ســپاه است.« در 
همین حال طی روزهای اخیر فعالیت های سیاسی 
سعید محمد کاهش یافته و کامال در سکوت به سر 
می برد. همین موضوع شائبه احتمال عقب نشینی او 

از حضور در انتخابات را به وجود آورده است. 

ادعای تازه درباره »سعید محمد« و سکوت مبهم او

میخاییل اولیانوف، نماینده دائم روسیه در سازمان های بین المللی در وین تصریح کرد که آمریکا باید مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت را به طور کامل اجرا کند. 
اولیانوف، نماینده دائم روسیه در سازمان های بین المللی در وین در توئیتی نوشت: بازگشت احتمالی آمریکا به برجام، نیازمند اجرای کامل مفاد معامله هسته ای 
و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل است. وی تصریح کرد: موضوع بازگشت آمریکا به برجام در نشست ۶ آوریل به طور فشرده بحث خواهد شد وی گفت: 
روسیه اینکه تالش می شود برجام از حرف به عمل تبدیل شود را بسیار مثبت ارزیابی می کند . نماینده دائم روسیه در سازمان های بین المللی در وین در توئیت دیگری 
خاطرنشان کرد: در نشست برخط کمیسیون مشترک برجام، شرکت کنندگان ازجمله ایران دورنمای بازگشت کامل آمریکا به معامله هسته ای را پذیرفته و بر آمادگی 
برای حل تدریجی این مسئله با تالش های مشترک تاکید کردند. خبرنگار ارشد وال استریت ژورنال مدعی شد که آمریکا در نشست آتی کمیسیون مشترک برجام 
در وین حضور خواهد داشت؛ اما مذاکرات مستقیم با آمریکا در کار نیست. الرنس نورمن روز جمعه در پایان نشست مجازی کمیسیون مشترک برجام در توئیتی 
ادعا کرد: تمام طرف ها از جمله آمریکا، به زودی در وین برای گفت وگو پیرامون احیای برجام گردهم  خواهند آمد. اما دراین مقطع دست کم مذاکرات مستقیمی بین 
ایران و آمریکا انجام نخواهد شد. وی افزود : برنامه از این قرار است که در این مقطع کارشناسان مذاکرات را به سمت جلو هدایت کنند. نماینده روسیه در سازمان های 
بین المللی در وین در توئیتی با بیان اینکه  نشست مجازی کمیسیون مشترک برجام پایان یافت، گفت: مباحث کامال منظم و حرفه ای بود و ادامه خواهد داشت، 

به نظر می رسد طرف های توافق برای آن آمادگی دارندو در مسیر درستی قرار داریم  ولی راه پیش رو آسان نخواهد بود.

درخواست روسیه از آمریکا در موضوع ایران

روایت وبگاه آمریکایی از 
پشت پرده نشست برجام

خبر روز

وز عکس ر

شوخی به سبک 
سیاستمداران

سیاســتمداران دنیــا نیز 
هرازگاهی دست به شوخی 

می زنند.

تکذیب پیشنهاد 15 میلیارد دالری آمریکا به ایران
خبر پیشنهاد ۱۵ میلیارد دالری آمریکا به ایران تکذیب شد و واشنگتن چنین پیشنهادی نداده و این 
موضوع صحت ندارد. یک منبع مطلع در گفت وگو با نورنیوز خبر پیشنهاد ۱۵ میلیارد دالری آمریکا 
به ایران را تکذیب کرد و گفت: آمریکا چنین پیشنهادی نداده و این موضوع صحت ندارد. در روزهای 
اخیر برخی رسانه ها اخباری را منتشر کرده بودند مبنی بر اینکه دولت آمریکا به ایران پیشنهاد داده 
در ازای آزادسازی ۱۵ میلیارد دالر از دارایی های کشورمان در اروپا، غنی سازی ۲۰ درصدی اورانیوم 
متوقف شود. بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسالمی، پیش از این دولت ایران موظف شده 
بود به دلیل نقض تعهدات برجامی طرف غربی، در گام اول اقدام به غنی سازی ۲۰ درصد کند و در 
صورت عدم لغو تمامی تحریم ها تا پایان ضرب االجل ۵ اسفندماه ۹۹، در گام دوم اجرای داوطلبانه 

پروتکل الحاقی و نظارت های فراپادمانی معاهده ان.پی.تی را متوقف کند.

»الوروف« چرا به ایران می آید؟
سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت که محوریت سفر »سرگئی الوروف« وزیر خارجه این کشور به 
ایران، رایزنی درباره همکاری های اقتصادی تهران و مسکو است.»ماریا زاخارووا«  با اشاره به سفر 
الوروف به ایران که برای ۱۳ ماه جاری میالدی و بــه دعوت »محمدجواد ظریف« وزیر خارجه این 
کشور برنامه ریزی شده است، گفت که دو طرف در مرحله نخست درباره همکاری های اقتصادی بر 
اساس اجرای طرح های مشــترک کلیدی در عرصه های انرژی و حمل و نقل مذاکره خواهند کرد. 
رایزنی درباره مســائل مهم بین المللی از جمله برجام، تحوالت ســوریه، یمن، افغانستان، منطقه 
خلیج فارس و همکاری مشترک برای مقابله با ویروس کرونا نیز از محورهای دیگر این سفر است.

حمله کیهان به گلشیفته فراهانی و پرستوصالحی
 کیهــان نوشــت:برخی ســلبریتی های بی ســواد و دوتابعیتــی به بهانــه امضای ســند جامع 
 راهبــردی همکاری های ایــران و چین، نگــران منافع و امنیــت ملی  شــدند.اما مضحک بودن
  نگرانی ســلبریتی ها از ســند یاد شــده تنها به دوتابعیتی بودن برخی از آنهــا برنمی گردد. نکته

  بامزه تر و البته مضحک تر این است که این حضرات پرحاشــیه، بدون اینکه یک خط یا یک بند از 
 ســند راهبردی را خوانده باشــند در حال  گریبان چاک کــردن و هیاهو هســتند و دقیقا چیزی را

 می گویند که رسانه های معاند و وهابی و بهایی و صهیونیستی نشخوار و حقنه می کنند.یکی از این 
سلبریتی ها گلشیفته فراهانی اســت که با تظاهرات جنسی، هیچ نسبتی با ایرانی بودن و فرهنگ 
ایرانی ندارد. فرد دیگر زنی موسوم به »پ.ص« است که به دلیل منزوی شدن در عرصه بازیگری، از 
هر موضوعی برای مطرح کردن خود استفاده می کند ولو به قیمت تمسخرش توسط مردم! جالب 
است که هیچ یک از سلبریتی های هدف نظر، به دلیل تحریم ها و جنایت های آمریکا و اسرائیل علیه 
ملت ایران نگران نشده اند و تنها در برابر ســند و رویدادی به تکاپو افتاده اند که دقیقا خالف منافع 

آمریکا و غرب است. 

ناامیدی آمریکا از مذاکره مستقیم با ایران
سخنگوی کاخ سفید شامگاه جمعه در کنفرانس خبری گفت که واشنگتن انتظار ندارد که در حال 
حاضر گفت وگوهای مستقیمی با ایران داشته باشد. »جن ساکی« سخنگوی کاخ سفید شامگاه 
جمعه گفت که گفت وگوهای غیرمستقیم با ایران در وین به طور بالقوه ای سازنده است. وی که در 
کنفرانس خبری روزانه کاخ ســفید صحبت می کرد گفت که آمریکا آماده گفت وگوهای مستقیم 
با ایران بوده اما در حال حاضر انتظار نداریم که این گفت وگوها انجام شــود. ساکی در ادامه گفت: 
»درباره گام هایی که ایران باید برای پای بندی به توافق هســته ای اتخــاذ کند و همچنین کاهش 

تحریم ها از سوی ما،  بحث خواهیم کرد«.

کافه سیاست

یک وبگاه آمریکایی می گوید در نشســت 
اخیر کمیسیون مشترک برجام، اروپایی ها 
به ویژه فرانسه اصرار داشــتند ایران را پای 
میز مذاکره مســتقیم با آمریکا بنشانند که 

ناکام ماندند.
وبگاه آمریکایی آکسیوس با اشاره به پشت 
پرده نشســت کمیسیون مشــترک برجام 
که روز جمعه به طور مجازی برگزار شــد؛ از 
مواضع سرســختانه اروپایی ها و مقاومت 
سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزارت 
خارجه ایران در قبال خواســته آنها خبر داد. 
گفته می شــود که عراقچی از صــدور بیانیه 
مشترک در پایان جلسه امتناع کرد چرا که با 
حضور آمریکایی ها در نشست هفته آتی وین 

موافق نبوده است.
وی در نهایــت گفته چنانچــه آمریکایی ها 
همزمان در وین حضور داشته باشند و طرفین 
دیگر برجام مایل به صحبت با آنها باشــند، 
مانعی ندارد اما ایران با آنها دیداری نخواهد 

داشت.
آنطور که گفته می شــود طرف های اروپایی 
برجام خیلی روی مسئله مذاکرات مستقیم 
تاکید کرده و مدعی شده اند که پیشنهادهای 

دولت بایدن از حد تصور بهتر است!
به نظر می رســد، اصرار نماینده فرانســه از 
همتایان انگلیســی و آلمانی بیشــتر بوده 
تا آنجا کــه مدام خطاب بــه عراقچی، گفته 

می شد که مواضع ایران غیرسازنده است.
ادعای آکسیوس درباره پشت پرده نشست 
کمیسیون مشــترک برجام در حالی است 
که محمد جواد ظریف، وزیــر خارجه ایران 
بالفاصله بعد از اتمام نشســت اطمینان داد 
که دیدار رو در رویی میان دو طرف آمریکایی 
و ایرانی صورت نخواهد گرفت چرا که این کار 

لزومی ندارد.
ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا 
هم مدعی اســت کــه مقامــات آمریکا در 
نشست وین شرکت می کنند؛ اما مذاکرات 
با ایران غیر مســتقیم خواهد بــود و آنها با 
 شــرکای اروپایی و چیــن و روســیه وارد 

گفت و گو می شوند.

بین الملل
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جانشین انتظامی استان اصفهان:

10 کامیون مرغ زنده در کاشان توقیف شد
جانشین انتظامی اســتان اصفهان از توقیف همزمان ۱۰ دســتگاه کامیون که به صورت غیرقانونی 
و قاچاق ۳۴ هزار و ۹۶۸ کیلو مرغ زنده حمل می کردند، خبر داد.ســرهنگ محمدرضا هاشمی فر 
اظهار داشت: ماموران انتظامی شهرستان کاشــان حین کنترل یکی از محورهای اصلی مواصالتی 
این شهرستان به ۱۰ دستگاه کامیون حامل مرغ زنده مشــکوک و آنها را متوقف کردند.وی افزود: 
این خودروها در مجموع ۳۴ تن و ۹۶۸ کیلو مرغ زنده را به صورت غیرقانونی بارگیری و قصد انتقال 
آنها را به یکی از کشورهای همجوار داشتند که هر ۱۰ کامیون توقیف شدند.جانشین انتظامی استان 
اصفهان با اشاره به اینکه مرغ ها طبق دستور قضایی به کشتارگاه انتقال داده شدند، ادامه داد: در این 
خصوص ۱۰ راننده دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای اقدامات قانونی به مراجع قضایی تحویل 
داده شدند.ســرهنگ محمدرضا هاشمی فر از شهروندان خواســت، هر گونه موضوع در خصوص 
احتکار یا قاچاق ارزاق عمومی مردم را از طریق تماس با سامانه ۱۱۰ به پلیس اطالع دهند تا اقدامات 

قانونی الزم در اسرع وقت انجام شود.

  وزیر راه و شهرسازی:

 قطار سریع السیر اصفهان -تهران 
به پویایی اقتصاد کمک می کند

جلسه کارگروه اقتصادی بنیاد نصف جهان با حضور وزیر راه و شهرسازی در اتاق بازرگانی اصفهان 
برگزار شد. محمداسالمی در این جلسه یکی از اصلی ترین محورهای توسعه در هر کشوری را توسعه 
زیر ساخت های حمل و نقلی دانست.در این دیدار وزیر راه و شهرسازی مواردی همچون تسهیل گری 
در استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و جذب سرمایه گذار برای پروژه های راه وشهرسازی در استان، 
آخرین وضعیت قطار سریع الســیر اصفهان - تهران، قطار حومه ای شهر اصفهان و آزادراه اصفهان 
شیراز، مبحث بندر خشک ولجستیک ریلی، موضوع شــهرک صنعتی طال و مشکالت انبوه سازان 

مسکن را مورد بررسی قرار داد.
اســالمی در بحث قطار حومه ای اصفهان و لزوم استفاده از مدل مســتحکم اجرایی با بیان اینکه 
همواره مدل مالی طرح از خود آن طرح مهم تر است، گفت: در خصوص پروژه قطار حومه ای اصفهان 
مدل مستحکم اجرایی را دنبال کردیم تا مردم بتوانند از پرتو آن اســتفاده کنند؛ هرچند این طرح 
دارای بازدهی مالی نیست.وی همچنین پس از استماع آخرین وضعیت قطار سریع السیر اصفهان 
تهران ضمن دســتور پیگیری ویژه در این خصوص، گفت: یکی از اصلی ترین محورهای توسعه در 
هر کشوری توسعه زیر ساخت های حمل و نقلی اســت، حمل و نقل در ایجاد مسیرهای ارتباطی 
بین قطب های صنعتی، کشاورزی و گردشگری تاثیر بسزایی دارد  و از این رو می تواند عامل مهمی 

برای رونق اقتصادی باشد. 

باحکم تعزیرات حکومتی اصفهان انجام شد؛

جریمه نقدی دو میلیاردی قاچاقچیان پتو در اصفهان
قاچاقچیان پتو در اصفهان به بیش از دو میلیارد ریال جریمه نقدی در حق صندوق دولت محکوم 
شدند.مدیر کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان گفت : پرونده کشف ۷۵۸ تخته پتوی قاچاق به 
ارزش بیش از یک میلیارد ریال از دو دستگاه سواری پژو به شعبه هفتم رسیدگی به تخلفات قاچاق 
کاال و ارزتعزیرات حکومتی اصفهان ارجاع شد.غالمرضا صالحی افزود: پس از بررسی پرونده در این 
شعبه قاچاق بودن کاال مشخص شدو عالوه بر صدور حکم ضبط کاال های کشف شده به نفع دولت، 
دو متهم پرونده به استناد قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارزبه پرداخت بیش از ۲ میلیارد ریال جریمه 
نقدی در زمینه حمل کاالی قاچاق و ارزش خودرو هایی که برای حمل کاالی قاچاق استفاده شده 

بود، در حق صندوق دولت محکوم شدند.

ُمهر اصالت یونسکو بر آثار خاتم اصفهان؛

نشان بی نشانی!

اســتفاده از شــیوه های نویــن تجــارت  سولماز محمدی 
الکترونیــک، راهــی برای رونــق فروش و 
صادرات صنایع دستی است.صنایع دستی نصف جهان را می توان به منظومه 
ای زیبا و رنگین تشبیه کرد که خاتم سازی یکی از ستاره های پر فروغ و نورانی 
این کهکشان است. این هنر با مثلث های کوچک یا چندضلعی های منظم 
خلق می شود. جنس این اشکال هندسی از مواد گوناگونی نظیر استخوان و 
چوب و فلزات است.خاتم سازی هنری است که ساخت آن عالوه بر ذوق و 
نگاه هنری سازنده مستلزم صرف وقت، دقت و صبوری و شکیبایی است. بر 
اساس نظر بیشتر کارشناسان آثار باستانی، میراث فرهنگی و صنایع دستی 
و با توجه به عالقه و توجه شاهان سلسله صفوی به این هنر، اصفهان به قطب 

تولید و ترویج خاتم کاری و مهد صنایع دستی تبدیل شده است.

خاتم سازی، ختم همه هنرهاست
ایوبی، هنرمند و خاتم ســاز نمونه کشــور گفت: بیش از ۴۵ سال است در 
رشته خاتم سازی فعالیت می کنم، خاتم سازی هنر آراستن اشیا با چوب، 
استخوان و فلز اســت، این هنر بیشــتر روی مس و چوب کار و در گل های 
خاتم از استخوان شتر و گاو، فلزات مس و برنج و چوب های رنگی استفاده 
می شود.وی با اشاره به اینکه با توجه به مستندات موجود، قدمت هنر خاتم 

سازی به بیش از ۷۰۰ سال پیش بر می گردد،  ادامه داد: خاتم سازی به دلیل 
مشقت و سختی فراوانی که برای تولید دارد به ختم همه هنر ها معروف است 
و به همین دلیل آن را خاتم سازی نامیده اند. این خاتم ساز نمونه کشور افزود: 
اینکه روند و روش ساخت خاتم به مردم معرفی شود خیلی مهم است، چون 
بیشتر افراد از نحوه ســاخت آن خبر ندارند و برخی گمان می کنند که طرح 
زیبای گل های خاتم روی اشیا برچسب است و کسی باور نمی کند این هنر 
اینقدر زمان می برد.ایوبی تاکید کرد: درســاخت گل خاتم در هر سانتی متر 
مربع بیش از ۲۰۰ قطعه چوب و استخوان و برنج کار می شود، کاری که اگر به 

تصویر کشیده شود برای مردم جالب است.

کارگاهی که کرونا هم نتوانست آن را تعطیل کند
وی  گفت: در منطقه شــرق اصفهان بیش از ۲۵۰ کارگاه خاتم سازی داریم 
که بخش اعظمی از آن ها در سال گذشــته به دلیل کرونا و به فروش نرفتن 
تولیدات شان تعطیل شدند.این خاتم ساز نمونه کشور تاکید کرد: ما با وجود 
شرایط سخت فروش و مشکالت ناشی از شیوع کرونا کارگاه را تعطیل نکردیم 
و در حال حاضر ۲۰ نفر به طور مستقیم و بیش از ۱۰۰ نفر به طول غیر مستقیم 
برای این کارگاه فعالیت می کنند.ایوبی افزود: برای تهیه و تولید مواد و تامین 

نیروی کار هیچ مشکلی نداریم و با وجود اینکه فروش محصوالت مان کمتر 
شده، اما همچنان کارگاه در حال فعالیت اســت.ما موفق شدیم سه نشان 

جهانی یونسکو را به دلیل مرغوبیت و دو نشان ملی را دریافت کنیم.

صادرات به سراسر دنیا با بسته بندی منحصر به فرد تولید ملی
نادری،  مسئول فروش این کارگاه خاتم سازی گفت: یکی از نکات مهم که به 
آن توجه ویژه داشتیم، بسته بندی شیک و با دوام بود تا بتوانیم تولیدات مان 
را با نشان تجاری خودمان به سراسر دنیا صادر کنیم.وی ادامه داد: در حال 
حاضر انواع بسته بندی را در قیمت های مختلف برای محصوالت مان تولید 
و محصوالت را به کشــور های اروپایی، آمریکایی و حاشیه خلیج فارس، با 

ضمانت نامه و نشان تجاری خودمان صادر می کنیم.

اصلی ترین دغدغه فعاالن صنایع دستی، 
بازاریابی و فروش محصوالت است

مسئول فروش این کارگاه خاتم سازی با بیان اینکه حیات صنایع دستی به 
گردشگر وابسته است،  گفت: شــیوع کرونا خرید صنایع دستی را به شدت 
کاهش داده است.نادری ادامه داد: اصفهان از قطب های اصلی خاتم سازی 
کشور است، قبل از شیوع کرونا فروش ما زیاد بود و همیشه سفارش برای 
کار داشتیم، آنقدر که نیرو های بیشتری به کار می گرفتیم.وی افزود: کورسوی 
امیدی برای صادرات داریم و امیدواریم وضع بهتر شود و از مسئوالن تقاضا 
داریم برای فروش بیشتر و ارائه تسهیالت به ما کمک کنند.مسئول فروش 
این کارگاه خاتم سازی اظهار کرد: ما برای فروش محصوالت مان به کشور های 
خارجی با شرکت های هلدینگ و بازاریابی همکاری و به واسطه این شرکت ها 

اجناس مان را صادر می کنیم.

نگاه سنتی به فروش، صرفه اقتصادی ندارد
جعفر جعفرصالحی، معــاون صنایع دســتی اداره کل میــراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان گفت: یکی از مهم ترین مباحث، 
بحث فروش مصنوعات اســت که شــاید توجه به آن کلید رونق اقتصادی 
حوزه صنایع دســتی و موجب ترغیب فعاالن صنایع دســتی بــه ادامه کار 
باشد.جعفرصالحی اظهار کرد: فروش ســنتی صرفه اقتصادی ندارد، باید 
تولیدکنندگان شــیوه های نوین بازاریابی را در پیش بگیرنــد و درگاه های 
الکترونیکی را فعال کنند.وی تاکیــد کرد: امروز اصفهــان در حوزه تجارت 
الکترونیک پیشتاز اســت، ما بیش از ۶۰ فعال تجارت الکترونیک در حوزه 
صنایع دســتی داریم که به شــیوه های نویــن بازاریابی و از طریق پســت 

تولیدات شان را صادر می کنند.

معاون جهاد کشــاورزی اصفهان گفت: جوجه ریزی 
در اســفند، ۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تــن در اصفهان بوده 
اســت که در فروردین ماه ســال جاری هم تاکنون ۲ 
میلیون و ۲۰۰هزار تن جوجه ریزی داشــتیم که جای 
نگرانی برای تامین مرغ در ماه رمضان نیست.حسین 
ایراندوســت به تشــریح بازار مرغ در استان اصفهان 
پرداخت و اظهار داشــت: قیمت مرغ در بازار اصفهان 
برای مصرف کننده به ازای هر کیلوگرم ۲۴ هزار تومان 
و برای مرغدار ۱۶ هزار تومان مصوب شده است.وی با 

اشاره به اقدامات تنظیم بازار مرغ در اصفهان ادامه داد: 
خروج مرغ از استان اصفهان به دیگر استان های کشور 
با نظارت شــدید و همکاری انتظامی استان اصفهان 
تحت کنترل اســت و از دهم تا پانزدهم فروردین ماه 
هم قطعه بندی مرغ در کشتارگاه، مراکز قطعه بندی و 
فروشگاه ها ممنوع شده است.معاون بهبود تولیدات 
دامی جهاد کشــاورزی اصفهان تصریح کرد: چنانچه 
مرغ های ۴۵ روز به باال بــه وزن ۲ کیلوگرم و ۳۰۰ گرم 
رســیدند بالفاصله به کشــتارگاه ها منتقل می شوند. 
در کشــتارگاه ها نماینده ای از ســازمان های صمت و 
جهادکشاورزی حضور دارند و نماینده جهاد کشاورزی 
مرغ های ورودی به کشــتارگاه ها را بــه تایید نماینده 
کشتارگاه می رساند و در ادامه گوشت مرغ را به نماینده 

صمت تحویل می دهد.وی اضافه کرد: از این مرحله به 
بعد نماینده صمت گوشت مرغ را به توزیع کنندگانی که 
در سامانه »رهتاب« ثبت شــده اند تحویل می دهد و 
گزارش توزیع را تحویل می گیرد؛ از زمانی که این اقدام 
در استان اصفهان انجام شــده التهاب کاذب مرغ تا 
حدودی فروکش کرده است.ایراندوست به آمار ۵۱۷ 
تن کشتار مرغ در شب های گذشته اشاره کرد و گفت: 
۳۸۸ تن گوشت مرغ در اســتان با روند توضیح داده 
شده و از طریق سامانه »رهتاب« توزیع شد.وی افزود: 
جوجه ریزی در اســفندماه ۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تن در 
اصفهان بوده که در فروردین ماه سال جاری هم تاکنون 
۲ میلیون و ۲۰۰هزار تن جوجه ریزی داشتیم که جای 

نگرانی برای تامین مرغ در ماه رمضان وجود ندارد.

معاون جهاد کشاورزی اصفهان خبرداد:

تامین مرغ در ماه رمضان

خبر روز

در پی ضعف نظارتی بانک مرکزی؛

سود 23 درصدی برخی از بانک ها!
شاید عجیب به نظر برســد؛ اما برخی از بانک ها در سطح کشــور اقدام به جذب سرمایه با سود 
سپرده ۲۰ تا ۲۳ درصد می کنند!به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،  بعد از دگرگون شدن اوضاع 
بورس، در برهه ای بسیاری از ســرمایه گذاران با تبلیغات بانک ها به ســمت سپرده های بانکی 
روی آوردند.موضوعی که چند مدت بعد 
با جذابیت های غیرقانونی همراه شده 
و ســودهای فرای قانون بــه آن اضافه 
شد. برخی از بانک ها با تبلیغ سودهای 
بیــش از ۱۸ درصد به وضع شــروطی 

روی آوردند. 
باشــگاه خبرنگاران جوان نوشت : این 
موضوع را گشــت خبرنگار مــا در چند 
بانک خصوصی و نیمه خصوصی اثبات 
کرد. برخی وعده سود ۲۰ درصد در قبال 
سپرده گذاری بیش از ۱۰۰ میلیون و برخی سود ۲۳ درصد برای عدم لغو سپرده تا دو سال را می 
دادند.همتی، رییس کل بانک مرکزی معتقد اســت که افزایش ســود های بانکی ربطی به بازار 
بورس نداشته و در مورد بازار بورس هشدار های الزم را داده بود.عده ای هم معتقدند که سودهای 
بین بانکی به نوعی مرجعی برای هر بانک در تعیین سود سپرده است، بانک ها در صورت مواجه 
شدن با کسری نقدینگی با استقراض یا وام گرفتن به سمت تعادل نقدینگی خود می روند. آن ها 
برای متوسل نشدن به بانک مرکزی، بازاری به نام بازار بین بانکی تشکیل و در آن اقدام به عرضه 
و تقاضای نقدینگی آن هم به صورت وام می کنند؛ بنابراین در بازار بیــن بانکی، انتقال نقدینگی 
از موسسات مالی دارای مازاد به موسســات مالی دارای کسری وجوه است.در این جا دو نظریه 
وجود دارد؛ اول آن که نرخ سود بین بانکی، نرخ سود مرجع در بازار پول به حساب می آید و معیاری 

برای تعیین سایر نرخ سودهاست. 

زمان مناسبی برای کاهش سودهای بین بانکی نیست!
 عباس قلی پور ، کارشناس مســائل اقتصادی اظهار کرد: در حال حاضر انتظارات تورمی در جامعه 
تحت چند عامل کاهش پیدا کرده است. این به این معنی است که در سال آینده باید شاهد کاهش 
قیمت ها در جامعه باشیم. وی ادامه داد: اگر نگاهی به حجم مبادالت بانک ها بیندازیم، متوجه می 
شویم که  نسبت به ماه های گذشته کاهش یافته است. از این رو نیاز بانک ها به ذخیره تسویه بین 

بانکی هم کم شده و نرخ سود بین بانکی کاهش پیدا می کند. 

افزایش سود سپرده، نتیجه افزایش سود بین بانکی
حســین باقر جواد، یکی از کارشناسان اقتصادی در گفت و گو با باشــگاه خبرنگاران جوان در این 
خصوص اظهار کرد: نرخ سپرده های بانکی بخشی از هزینه سرمایه گذاری بوده و کاهش نرخ سپرده 
های بانکی حجم سرمایه گذاری را افزایش می دهد. در نتیجه افزایش تولید، قیمت ها کاهش پیدا 
می کنند؛ در نتیجه تورم کم می شود.وی ادامه داد: بانک مرکزی به دنبال اجرای سیاست های پولی 
از طریق عملیات بازار باز اســت. از این رو این معامالت را در بازار بین بانکی انجام می دهد و برای 
آن ها نرخ سود مشخصی در نظر می گیرد.کاهش سودبین بانکی؛ از نجات بورس تا افزایش تورم!

این کارشــناس بیان کرد: زمانی که نرخ سود بین بانکی زیاد می شــود، هزینه فرصت گرفتن وام 
 برای بانک ها بیشتر می شــود. بنابراین برای جبران کمبود نقدینگی، نرخ سود سپرده  را  افزایش

 می دهند و نقدینگی را جذب می کنند. زمانی که حجم پول در گردش کم می شود، نرخ تورم هم به 
نرخ تورم بانک مرکزی نزدیک می شود.

کافه اقتصاد

سوژه روز

نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: با توجه به جایگاه اصفهان در تولید و صنعت کشور، مخاطب اصلی شعار امسال رهبری استان اصفهان است و باید استاندار 
در این مدت باقی مانده نواقص را جبران کند.عباس مقتدایی با اشــاره به موانع و رونق تولید به ویژه در اصفهان اظهار داشت: استانداری اصفهان باید از فرصت 
پیش رو حداکثر بهره برداری را داشته باشد زیرا موانع متعددی بر سر راه تولیدات کشاورزی در اصفهان وجود دارد.وی افزود: باید در فرصت باقی مانده این دولت 
زمینه بهره وری از ظرفیت های استان اصفهان را فراهم کرد و توقع دارم که استاندار اصفهان در این ایام جلسه کاری مهمی در این راستا تشکیل دهد و ظرفیت های 
مهم استانی و ملی را که می توانیم در آنها مزیت نسبی داشته باشــیم، معرفی و در جهت فعال کردن آنها رسیدگی کند.نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای 
اسالمی با اشاره به جایگاه اصفهان در تولید، گفت: اصفهان قطب تولید محصوالت دامی و شیر و مرکز گردشگری و صنایع دستی است که حتی در تولید محصوالت 
کشاورزی در کشور جایگاه قابل توجهی دارد.وی، پرورش مرغ و دام، تولیدات گلخانه ای، پرورش طیور، زنبورداری و … را از دیگر قابلیت های کم نظیر این استان 
برشمرد و افزود: به عنوان ضرورت حمایت از تولید یک بار دیگر باید این قابلیت ها مورد بررسی دقیق قرار گیرد و قوانین و بخشنامه های دست و پا گیر و موانع را 

طبق فرمایشات رهبر معظم انقالب برطرف کنیم.

درخواست نماینده مردم اصفهان از استاندار برای رفع موانع تولید

 توزیع هزار و 500 
 بسته معیشتی

 بین نیازمندان 
شهرستان اصفهان

با حدود ۵ میلیارد ریال از محل در آمد 
موقوفات و بقــاع متبرکه طرح ویژه 
تبرکات مهدوی با مشــارکت خیریه 
امام حســن مجتبی )ع( جرقویه، 
هزارو ۵۰۰ بسته معیشتی تهیه و بین 
نیازمندان و اقشار آسیب پذیر شرق 

اصفهان توزیع شد.

وز عکس ر

رکود و تعطیلی؛ بالی جان 
صنایع مبل اصفهان

در زمانی که استان اصفهان، رتبه چهارم تولید 
و فروش صنایع مبل خود را در کشور دارد؛ اما 
این روز ها حال و روز کارگاه های این صنعت با 
وجود رشد تورم نامساعد است.استان اصفهان 
به عنوان یک اســتان پیشــرو در حوزه تولید 
و فروش محصــوالت مبل خــود رتبه چهارم 
کشــوری را دارد. با این وجود شرایط کسب و 
کار این صنعت با وجود رشد تورم و گرانی مواد 
اولیه تولید کنندگان رو به رکود و تعطیلی است. 
در همین باره رییس اتحادیه صنایع مبل استان 
اصفهان اظهار داشــت: در حال حاضر مشکل 
اصلی تولید کنندگان مبل اســتان کمبود مواد 
اولیه به خصوص چوب است.اکبر پور حقانی  
افزود: متاسفانه نبود نظارت های کافی بر بازار 
چوب قیمت آن را به طرز قابل توجهی افزایش 
داده که قدرت خرید را از تهیه کنندگان آن دریغ 
کرده اســت.اکبر پور حقانی تاکید کرد: قیمت 
الوار چوب مورد نیاز تولید کننده مبل نســبت 
به سال گذشــته ۴ برابر بیشتر شــده است.

حقانی گفــت: از طرفی دیگر مــواد اولیه این 
حوزه مانند پارچه و پنبه هم که عمدتا وارداتی 
هستند با ورود پای دالالن معضل دیگری را در 
این زمینه ایجاد کردنــد.وی اضافه کرد: میزان 
تولید مبل اســتان اصفهان در مقایسه با سال 
گذشته ۲۰ درصد کاهش پیدا کرده و دلیل اصلی 
آن هم همین کمبود مواد اولیه اســت.رییس 
اتحادیه صنایع مبل استان اصفهان یادآور شد: 
به خاطر چنین شــرایطی در حال حاضر نیمی 
ازکارگاه های تولیدی اســتان اصفهان تعطیل 
هستند.نایب رییس اتحادیه صنایع مبل استان 
اصفهان در ایــن باره اظهار داشــت: طبق آمار 
های دریافتی از گمرک استان میزان صادرات 
محصوالت تولیدی مبل اصفهان به کشور های 
خارجی ۱۰ درصد کمتر شــده است.وی افزود: 
هر ساله همچون امسال درخواست نامه های 
متعددی از کشــور های مختلف برای شرکت 
محصوالت مبل اصفهان در نمایشگاه های بین 
المللی ارسال می شود؛ اما متاسفانه امسال 
به خاطر  شــرایط بد مالی کــه داریم امکان 

حضور در این نمایشگاه ها وجود ندارد.
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راهکار های رفع مشکالت واحد های تولیدی آب معدنی 
کوهرنگ ارائه می شود

چشمه دیمه در چهارمحال و بختیاری مناســب ترین آب را برای تبدیل شدن به آب معدنی دارد.
میانگین های جهانی آب با امالح تا ۵۰۰ میلی گرم در هر لیتر جزو آب های معدنی محسوب می شود، 
اما آب چشمه دیمه دارای امالح زیر ۳۰۰ میلی گرم در لیتر است و این رقم بسیار مناسبی برای تبدیل 
شدن به آب معدنی است.شهرک آب معدنی چشمه دیمه نخستین شهرک تخصصی آب معدنی 
کشور است.چشــمه دیمه با دارا بودن امکانات رفاهی و فضا های سرسبز در تعطیالت روزانه بیش 
از هشت هزار گردشگر را به ســوی خود جذب می کند.کارخانه آب معدنی باید در مکانی که توجیه 

اقتصادی داشته و همچنین از نزدیک ترین فاصله با شهر برخوردار باشد، ایجاد شود.

راه اندازی نخستین شهرک صنعتی تولید آب معدنی در کوهرنگ
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: نخستین شهرک صنعتی تولید 
آب معدنی در شهرستان کوهرنگ راه اندازی شده و ۶ طرح آب معدنی دیگر نیز در این شهر صنعتی 
در حال احداث است.سجاد رستمی با اشاره به اینکه ۴۰۰ هزار لیتر آب معدنی ساالنه در چهارمحال 
و بختیاری بسته بندی می شود، افزود: بخشی از آب های معدنی بسته بندی شده در بازار داخلی 
و بخشی نیز در بازار های خارجی عرضه می شود.رستمی اضافه کرد: چهارمحال و بختیاری در حال 
تبدیل به قطب تولید آب معدنی کشور است.وی ادامه داد: عراق و کویت مهم ترین مقصد آب های 

معدنی تولیدی استان چهارمحال و بختیاری است.
معاون توســعه مدیریت و منابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سفر به شهرکرد و در دیدار از 
طرح های مختلف کوهرنگ، نواحی صنعتی و شهرک تخصصی آب معدنی دیمه گفت: مشکالت 
مرتبط با واحد های تولیدی آب معدنی شهرستان کوهرنگ شناسایی و راهکار های عملیاتی رفع آن 
ارائه خواهد شد.وی افزود: این شهرستان به لحاظ برخورداری از منابع آب معدنی با کیفیت عالی، 

فرصت های مناسبی برای سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذاران دارد.
غالمرضا پناه اضافه کــرد: چهارمحال و بختیاری و به خصوص شهرســتان کوهرنگ در حوزه های 
کشاورزی و گردشگری هم از ظرفیت ها، قابلیت ها، توانمندی ها و پتانسیل های مطلوبی برخوردار 
است.وی ادامه داد: ظرفیت گردشگری شهرستان کوهرنگ هنوز در حالت بالقوه قرار دارد، ولی فعال 
نشده است.کوهرنگ به لحاظ همسایگی با لرستان، اصفهان و خوزستان و نزدیکی به استان های 
جنوبی کشور زمینه های سرمایه گذاری بسیار مناسبی دارد.وی افزود: مسئوالن باید اجرای طرح 
آمایش سرزمینی در شهرســتان کوهرنگ را مورد توجه جدی قرار دهند و برای سرمایه گذاری در 
حوزه های گردشگری، کشاورزی و آب معدنی باید سرمایه گذاران داخلی و خارجی را فراخوان کرد.

بازگشت دوباره کارخانه آب معدنی کیار  به چرخه تولید
پس از پیگیری های مسئوالن و مقامات استان و شهرستان همچنین نماینده مردم شهرستان های 
فارسان، اردل، کوهرنگ و کیار در مجلس شورای اســالمی، این واحد تولیدی دوباره به خط تولید 
بازگشت.این واحد تولیدی فعالیت خود را در سال ۱۳۸۳ آغاز کرد و توانست در طول مدت فعالیت 
خود زمینه اشتغال مســتقیم ۲۱۰ کارگر و کارمند را فراهم کند.در واحد بسته بندی آب معدنی کیار 
محصوالتی همچون آب معدنی، دلستر، نوشابه و ماء الشعیر تولید می شد و تولید این محصوالت 
عالوه بر ایجاد اشتغال مستقیم در شهرستان کیار، زمینه رونق اقتصادی منطقه را هم فراهم کرده 
بود تا اینکه در تیرماه ۹۵ فعالیت کارخانه به علت بدهی به تعطیلی انجامید.شلمزار مرکز شهرستان 
کیار در فاصله ۳۵ کیلومتری جنوب غربی شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد.طرح 
توجیهی تولید آب معدنی به ما کمک می کند تا ذخایر طبیعی منابــع آب معدنی که در مناطقی از 
کشور وجود دارد، به فرصتی برای سرمایه گذاری و صنعتی سازی تبدیل کنیم.این فرصت تنها برای 
مناطقی است که دارای چنین مزیت طبیعی هستند، با سرمایه گذاری در این بخش می توانیم از 

مزایای اقتصادی و سودآوری کالنی برخوردار شویم.

دستبرد دالالن به جیب مردم و کشاورزان
این روزها داد مردم از گرانی ها به آســمان رفته است، پس از گرانی 
اجناسی مانند گوشــت، مرغ، تخم مرغ، لبنیات، روغن و ... نوبت به 
میوه رســید تا این ماده تغذیه ای مهم برای ســالمتی کم کم در سبد 

مصرفی خانواده حذف و یا کمرنگ شود.
 طی ماه های اخیر بازار میوه به شــدت ملتهب بــود، قیمت برخی از 
میوه ها و صیفی جات به طرز شــگفت انگیزی در حــال افزایش بود، 
این در حالی اســت که در تولید محصوالت کشاورزی مشکل چندانی 
وجود نــدارد و حتی در برخی مواقع این میوه روی دســت کشــاورز 
می ماند و نمی تواند این میوه را به قیمت مناســب به فروش برساند.

شاید یکی از مهم ترین دالیل متضرر شدن کشاورزان و باغداران، نبود 
دسترسی مناسب این قشر به بازار برای فروش محصوالت شان است 
و همین مســئله موجب می شــود که در خرید و فروش سنتی میوه 
دالالن نقش موثری داشته باشــند، میوه را با قیمت پایین از کشاورز 
تهیه و با قیمت باال به مصرف کننده به فروش برســانند، در این میان 
 تنها خستگی بر دوش کشاورز باقی می ماند و جیب مصرف کننده نیز 

خالی می شود.

50 درصد عامل گرانی و کمبود میوه در بازار، وجود دالالن است
جمشــید آل مومــن، رییــس اتحادیــه میــوه و تره بار شهرســتان 
شــهرکرد با اشــاره به اینکــه ۵۰ درصد عامــل گرانی و کمبــود میوه 
در بــازار به علت اقدامات دالالن اســت، اظهــار کرد: عواملــی مانند 
 صادرات، سرمازدگی، کرایه حمل و نقل و ... نیز در این کمبود و گرانی

 تاثیرگذار هستند.
وی افــزود: زمانی که دالل میــوه را از باغــدار و کشــاورز خریداری 
و انبــار می کنــد، بنابراین قیمت گــذاری میوه نیز بر اســاس قیمت 
پیشنهادی دالل است.آل مومن با تاکید بر اینکه دولت باید در صادرات 
محصوالت کشــاورزی تعادل ایجاد کند، بیان کرد: در بحث صادرات 
این محصوالت تعادل نیست و با افزایش صادرات دچار کمبود دراین 
حوزه  می شــویم،در هفته های اخیر با جلوگیــری از صادرات برخی 
محصوالت کشاورزی از جمله پیاز، گوجه، خیار و ... قیمت این میوه ها 

در هفته های اخیر با کاهش روبرو شد.
رییس اتحادیه میوه و تره بار شهرســتان شــهرکرد با اشــاره به اینکه 
قیمت تمامی اجناس در یک سال اخیر افزایشــی بوده است، گفت: 
قیمت میوه براســاس درجه بندی تعیین می شــود، به طور مثال در 
برخی نقاط شهر سیب درجه یک با قیمت هر کیلوگرم ۱۸ هزار تومان 
در نقطه ای دیگر ســیب با کیفیت پایین تر با قیمــت ۴۰۰۰ تومان نیز 
 عرضه می شود، بنابراین مردم می توانند میوه را بر اساس قدرت مالی 

خریداری کنند.

وی یادآور شد: اما قیمت کاالهایی مانند گوشت، مرغ، برنج، حبوبات 
و ... در تمامی نقاط شــهر به یک اندازه است و وقتی قیمت افزایشی 
می شود خانوارها نمی توانند با قیمت پایین تر آن اجناس را تهیه کنند.

دالالن، منابع مالی و امکانات برای خرید و ذخیره 
محصوالت کشاورزی را در اختیار دارند

افشین حیدری، مدیرکل تعاون روســتایی چهارمحال و بختیاری با 
اشاره به اینکه در حال حاضر بازار میوه و تره بار در دست دالالن است، 
اظهار کرد: دالالن منابع مالی و امکانات برای خرید و ذخیره محصوالت 
کشاورزی را در اختیار دارند، بنابراین در موعد مقرر اقدام به خریداری 
این محصوالت از کشاورزان می کنند و سپس در بازار با قیمت باالتری 

به فروش می رساند.
وی ادامه داد: سازمان تعاون روستایی به عنوان یکی از مراکز اقتصادی 
و بازرگانی در مواقعی که در بازار محصوالت کشــاورزی مشکل ایجاد 
می شــود، از تولیدکننده و مصرف کننده حمایت می کند.حیدری بیان 
کرد: اگر کشــاورز نتواند محصول تولیدی خود را به فروش برســاند، 
اتحادیه ها و شرکت های تحت نظر تعاون روستایی این محصوالت را 

به صورت توافقی یا به صورت تضمینی بــا یارانه دولتی خریداری و در 
انبارها ذخیره می کند، برخی از این محصوالت در کارخانجات صنایع 
تبدیلی و تکمیلی فرآوری و یا در انبارها نگهداری می شوند تا در موعد 

مناسب به فروش برسد و جلوی زیان کشاورز گرفته شود.
مدیرکل تعاون روستایی چهارمحال و بختیاری با اشاره به تامین میوه 
شب عید در چهارمحال و بختیاری، گفت: اتحادیه های تعاون روستایی 
به عنوان مباشر اقدام به خریداری و انبار میوه برای شب عید کردند و 
این میوه اکنون با قیمت دولتی در اســتان در حال توزیع است.وی با 
اشاره به اینکه تعاون روســتایی امکانات الزم برای ذخیره و نگهداری 
میوه در ســردخانه را دارد، گفت: اما برای خرید و ذخیره میوه نیازمند 
منابع مالی هســتیم، اما باتوجه به اینکه شــرکت ها و اتحادیه های 
تعاون روستایی با مشکالت مالی مواجه هستند، نمی توانند این کار 

را انجام بدهند.
حیدری خاطرنشان کرد: اگر منابع مالی در اختیار تعاون روستایی قرار 
بگیرد، می توان محصوالت کشاورزی مازاد بر نیاز بازار را در فصل تولید 
خریداری و انبارها و ســردخانه ها ذخیره کند و  در زمان نیاز به بازار با 

قیمت مناسب عرضه کند.

کارشــناس مســئول صنایع تبدیلی جهاد کشاورزی 
چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه محدودیتی برای 
صدور مجوز صنایع تبدیلی در استان وجود ندارد، گفت: 
هر کس برای دریافت مجوز به جهاد کشاورزی مراجعه 
کند بعد از گذراندن همه مراحل از جمله اســتعالم ها 
می تواند مجوز تاسیس واحد تامین صنایع تبدیلی را 
دریافت و از خدماتی نظیر تســهیالت سرمایه ثابت و 
سرمایه در گردش نیز استفاده کند.احسان یزدان پناه 
اظهار کرد: از سال ۸۰ که صدور مجوز صنایع تبدیلی باب 
شد تاکنون بالغ بر یک هزار و ۳۰۰ مجوز در زمینه مواد 
غذایی در شاخص های مختلف ارائه شده؛ اما تنها ۱۴۰ 
واحد آن مجوز بهره برداری دارد که از این مقدار نیز تنها 
۵۰ درصد آن ها فعال اســت.وی با بیان اینکه از لحاظ 
اداری به واحدی که پرونده بهره برداری آن تکمیل باشد 

واحد فعال می گویند، علت فعال نبودن بقیه واحدها 
را نبود سرمایه دانست و افزود: برخی از سرمایه داران 
بدون پیش بینی قبلی و سرمایه گذاری کالن وارد این 
مجموعه می شــوند که به علت عــدم مدیریت خوب 
و کمبود ســرمایه از ادامه راه باز می مانند و از آنجایی 
که یک کارخانه دار برای این کار نیاز به ســرمایه قبلی 
دارد و ســوددهی محصول ۳ الی۴ ســال بعد از آن 
است بنابراین در ریل سوددهی دچار مشکل می شود.

یزدان پناه ادامه داد: پروسه دریافت مجوز از روزی که 
متقاضی اقدام می کند تا زمانی که مجوز را تحویل بگیرد 
۳ الی ۴ روز بیشتر زمان نمی برد و این مدت زمان نیز 
مصرف اســتعالمات ادارات دیگر می شود، همچنین 
متقاضی هیچ هزینه ای به منظــور دریافت مجوز در 
جهادکشــاورزی پرداخت نمی کند.این کارشــناس 

مسئول صنایع تبدیلی به علت استقبال کم کشاورزان یا 
سرمایه داران از تاسیس چنین واحدهایی اشاره کرد و 
افزود: طوالنی بودن روند دریافت مجوز و استعالمات 
متعدد در ادارات بر این بی میلی تاثیر دارد که به قانون 
برمی گردد و تا قانون تغییر نکند نمی شــود در این امر 
سهولتی ایجاد کرد.یزدان پناه اظهار داشت: برای تمدید 
مجوز واحد های صنایع تبدیلی هر ۶ ماه نظارت هایی 
صورت می گیرد که اگر واحدی از زمان آغاز فعالیت تا 
زمان تمدید مجوز اقداماتی در واحد انجام نداده باشد 

مجوز آن واحد باطل می شود.

 کمبود سرمایه و بروکراسی اداری؛ علت تعطیلی
  نیمی از صنایع تبدیلی چهار محال و بختیاری

رییس مرکز بهداشت چهارمحال و بختیاری گفت: وضعیت رنگ بندی شیوع ویروس کرونا در شهرستان بروجن از نارنجی به قرمز تبدیل شده است.سید راشد 
جزایری تاکید کرد: براساس آخرین رنگ بندی وضعیت شیوع ویروس کرونا در کشور، هم اکنون شهرستان بروجن در وضعیت قرمز، شهرستان های شهرکرد، 
سامان، فارسان و کیار در وضعیت نارنجی و شهرستان های کوهرنگ،اردل، بن، لردگان و خانمیرزا در وضعیت زرد قرار دارد.وی افزود: چهارمحال و بختیاری در 
خیز چهارم شیوع ویروس کرونا قرار گرفته و تعداد افراد مبتال و بستری در بیمارستان ها، کلینیک ها و مراکز بهداشتی و درمانی استان با سرعت در حال افزایش 
است.جزایری به مراجعه ۸۰۵ فرد مشکوک به ویروس کرونا به بیمارستان ها، کلینیک ها و مراکز بهداشتی و درمانی استان اشاره و تصریح کرد: از این تعداد ۶۹ 
نفر بستری و نتایج آزمایش ۲۵ نفر آن ها مثبت اعالم شد.وی یادآور شد: عالوه بر این تعداد نتیجه آزمایش ۳۸۴ نفر به صورت سرپایی مثبت شده است.رییس 
مرکز بهداشت چهارمحال و بختیاری با اشاره به بستری بودن ۲۱۸ نفر در بیمارستان های استان اظهار داشت: از این تعداد نتیجه آزمایش ۱۶۸ نفر مثبت و بقیه 

منتظر پاسخ آزمایش های تکمیلی هستند و همچنین ۱۸ نفر در بخش های مراقبت ویژه با وضعیت بدحال بستری شده اند.

خبر روزوضعیت شیوع کرونا در شهرستان بروجن به رنگ قرمز درآمد

وز عکس ر

طبیعت بهاری 
بازفت

و  چهارمحــال  بازفــت 
بختیــاری در فاصلــه ۱۹۰ 
را  کیلومتــری شــهرکرد 
بســیاری از مردم کشور به 

بهارش می شناسند. 

مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری:

تحقق عدالت آموزشی در گرو استفاده از ظرفیت خیرین 
مدرسه ساز است

مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: مجمع خیران مدرسه ساز در چهارمحال 
و بختیاری از سال ۱۳77 فعالیت خود را آغاز کرده اســت و تاکنون حدود یک سوم مدارس استان 
به همت خیرین ساخته شده اند.»فرحناز قائدامینی« با بیان اینکه حدود دو هزار مدرسه در استان 
وجود دارد، افزود: یک سوم مدارس استان نیازمند مقاوم سازی فیزیکی هستند.وی از تهیه اطلس 
فضاهای آموزشــی چهارمحال و بختیاری خبر داد و اظهار کرد: با تهیه این اطلس برنامه ریزی برای 
احداث مدارس جدید و اطالع از مدارس تخریبی دقیق تر می شود.قائدامینی، طرح آجر به آجر را یکی 
از طرح های خیری برای احداث و نوسازی مدارس استان خواند و تصریح کرد: در این طرح افراد با 
هر توان مالی می توانند در ساخت مدارس و بهره مندی از پاداش اخروی آن شریک شوند.مدیرکل 
آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری استفاده از ظرفیت خیرین در ساخت مدارس را تالشی در 
راستای تحقق عدالت آموزشی دانست و ادامه داد: ارتقای نظام تعلیم و تربیت موجب افزایش توسعه 
یافتگی کشور در حوزه های مختلف می شود. وی از مشارکت فعال خیرین در احداث مدارس جدید 
استان قدردانی و خاطرنشــان کرد: حدود یک هزار میلیارد ریال طی سال گذشته از محل اعتبارات 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان برای تکمیل مدارس در حال ساخت استان اختصاص یافت.

مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری:

میزان پیشرفت فیزیکی جاده شهرکرد به شلمزار به 40درصد رسید
مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری گفت:۵۶۳ هزار مترمکعب عملیات خاک برداری و 
خاک ریزی در قطعه اول جاده شهرکرد – بازفت، شلمزار – ناغان انجام شده است و میزان پیشرفت 
فیزیکی این جاده بــه ۴۰درصد رسید.حســین علی مقصودی تاکید کرد: از ایــن میزان ۳۰۰ هزار 
مترمکعب خاک برداری و ۲۶۳ هزار مترمکعب خاک ریــزی بود.وی افزود: در این قطعه ۳۸ هزار 
متر مکعب اساس و زیراساس اجرا و ۴7 دســتگاه آب رو احداث شده است.مقصودی، پیشرفت 
فیزیکی جاده شهرکرد – بازفت، شلمزار – ناغان را بیش از ۴۰ درصد اعالم و تصریح کرد: سال گذشته 
برای اجرای این طرح ۹۱۲ میلیارد ریال اعتبار ابالغ و ۱۰۰ درصد این مبلغ تخصیص داده شد که 7۰۰ 
میلیارد ریال آن مختص تونل زره بوده است.وی یادآور شد: جاده شهرکرد – بازفت، شلمزار – ناغان 
۱۶۰ کیلومتر از شهرکرد تا بازفت طول دارد که احداث باند دوم جاده شهرکرد – شلمزار، ساخت مسیر 

تونل زره و اجرای مسیر گردنه چری از زیرپروژه های این طرح به شمار می رود.

مدیرکل بهزیستی چهارمحال و بختیاری خبر داد:

شناسایی 350 فرد مبتال به اوتیسم در  استان
مدیرکل بهزیستی چهارمحال و بختیاری با اشاره به شناسایی ۳۵۰ فرد مبتال به اوتیسم در چهارمحال 
و بختیاری، گفت: مرکز آموزش و توانبخشی اوتیسم شهرکرد از سال ۱۳۸۸ به عنوان تنها مرکز فعال 
در استان در حوزه غربالگری، تشخیص، آموزش، مددکاری و ... به افراد دارای این اختالل خدمات 
ارائه می دهد. نرگس عسگری ادامه داد: ارائه خدمات آموزشی، کاردرمانی، گفتاردرمانی، بازی درمانی، 
روانشناسی و مشاوره، آموزش خانواده، روانپزشکی، هنردرمانی، موسیقی درمانی و ... از دیگر خدماتی 
است به افراد دارای اوتیسم ارائه می شود.وی اضافه کرد: خدمات آموزشی و توانبخشی این مرکز در 
دو شیفت صبح و بعدازظهر و طی ۴ ساعت برای کودکان فراهم شده است.عسگری عنوان کرد: به ۶۰ 
نفر از توان خواهان روزانه آموزش ارائه های الزم ارائه می شود و ۵۰ نفر از توان خواهان نیز تحت پوشش 
خدمات حمایتی و مددکاری این مرکز قرار دارند.وی توضیح داد: طیف سنی خدمت گیرندگان مرکز 
از حدود ۵/۲ سالگی تا سنین بزرگسال است و هر ساله تعدادی از کودکان به مدارس عادی می روند.

با مسئولان

رییس اداره مهندسی و مطالعات 
اداره کل منابع طبیعی چهارمحال:

رابطه منطقی و دوسویه 
بین منابع آبی برقرار نیست

رییس اداره مهندســی و مطالعات اداره کل 
منابع طبیعــی و آبخیــزداری چهارمحال و 
بختیاری اظهار کرد: آبخوان داری یک روش 
نوین مدیریت پایدار منابع آب اســت.فرزاد 
رضازاده افزود: با ایــن روش آب هایی که از 
باالدســت می آیند و به مخــروط افکنه ها و 
رسوبات دانه درشت در پایین دست می رسد 
را هدایت می کنیم.رییس اداره مهندســی و 
مطالعات اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
چهارمحال و بختیاری ادامــه داد: به صورت 
طبیعی آب ها باید از باالدست روی پهنه هایی 
که قابلیت نفوذ  دارند، وارد شــود، از داخل 
این رسوبات دانه درشت نفوذ  کند و به منابع 
آب زیرزمینی برســد.رضازاده عنوان کرد: از 
طرفی در پایین دســت که از ایــن منابع آبی 
اســتفاده می شــود نیز باید رابطــه منطقی 
بین نفوذ آب در باالدســت و برداشت آن در 
پایین دست به وجود آید، اگر این رابطه وجود 
داشته باشد هیچ نیازی به تغییر در طبیعت 
نیست.وی خاطرنشان کرد: امروزه می بینیم 
به واسطه توسعه کشــاورزی، توسعه شهرها 
و لزوم تامین آب شــرب و همچنین توسعه 
شــهرک های صنعتی و تامین آب برای این 
شهرک ها، میزان برداشــتی که از آبخوان ها 
صورت می گیرد بسیار بیشــتر از میزان آب 
ورودی به آن هاست.رییس اداره مهندسی و 
مطالعات اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
چهارمحال و بختیــاری اضافه کرد: آبی که از 
باالدست وارد آبخوان می شود تماما فرصت 
نفوذ پیدا نمی کند و بخشــی از آن به صورت 
روان آب سطحی و سیالب از دست می رود.

رضازاده یادآور شــد: در حــال حاضر رابطه 
منطقی و دوسویه بین منابع آبی برقرار نیست 
و علم آبخوان داری کمک می کند این تعادل 
برقرار شــود درواقع با انجام اقداماتی روی 
آبخوان هایی که قابلیت نفوذ آب دارند، این 
فرصت را به آن ها می دهیم که آب بیشــتر از 

حد طبیعی خود به داخل زمین نفوذ کند.

بام ایران

گزارش
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مدیرکل مدیریت بحران استانداری خبر داد:

استقرار عشایر در300 نقطه در اصفهان
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: عشایر در استان اصفهان در ۳۰۰ نقطه استقرار دارند 
که افزایش دما و کاهش بارش ها زمان کوچ را تغییر داده است.منصور شیشه فروش با بیان اینکه حدود 
۶۰ هزار عشایر در قالب ۱۲ هزار خانوار در طول یک سال در استان اصفهان حضور می یابند، اظهار داشت: 
۵۴ هزار نفر از این عشایر در نیمه دوم اردیبهشت ماه از ایل قشقایی و بختیاری از مناطق قشالقی بوشهر، 
فارس، کهگیلویه و بویراحمد و خوزستان وارد استان اصفهان می شوند.وی با بیان اینکه این عشایر در 
شهرستان های چادگان، فریدون شهر، سمیرم، دهاقان و شهرضا مستقر می شوند، ابراز داشت: همزمان 
نیز حدود ۶ هزار نفر از ایل عرب جرقویه برای قشالق به سمیرم و چهارمحال و بختیاری می روند و مجدد 
از مهر ماه این امر به صورت عکس اجرایی می شود.مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با بیان 
اینکه دو هزار کیلومتر از ایل راه های استان اصفهان در دست عشایر است، افزود: ۶۰ درصد کوچ این افراد با 
وسایل نقلیه انجام می شود.وی با بیان اینکه عشایر در استان اصفهان ۳۰ هزار هکتار زمین در اختیار دارند، 
ادامه داد: یک میلیون رأس دام نیز توسط عشایر در استان اصفهان مدیریت می شود.شیشه فروش با 
بیان اینکه نقش عشایر در تولید گوشت و لبنیات، تولیدات زراعی مهم است، ابراز داشت: این افراد ۴۲ 
هزار تن تولیدات زراعی و ۹۵ هزار تن تولیدات دامی دارند.وی با بیان اینکه عشایر در استان اصفهان در 
۳۰۰ نقطه مستقر می شوند، ابراز داشت: با توجه به شرایط بیماری کرونا برنامه ریزی برای تغییر تقویم 

کوچ انجام شده است.

کارشناس معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

20 درصد جمعیت در استان به کرونا مبتال شده اند
کارشناس مسئول مراقبت های کرونا معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه 
اگر خوش بین باشیم تاکنون ۲۰ درصد جمعیت در کشــور و استان اصفهان به ویروس کرونا مبتال 
شده و هنوز ۸۰ درصد جمعیت کشور ایمن نیستند، گفت: ویروس کرونا نشان داده قصد رها کردن 
جمعیت را ندارد، بنابراین تنها راه برون رفت از اپیدمی، ایمن شدن جمعیت و تنها راه ایمن شدن نیز 
واکسیناسیون عمومی است.دکتر مهدی فارسی با بیان اینکه در اصفهان برعکس کشور که پیک دوم 
کرونا افت داشت، پیک دوم هیچ وقت افت پیدا نکرد، تصریح کرد: در اصفهان قبل اینکه پیک به 
سمت پایین برود، با افزایش موارد ابتال به سمت پیک سوم رفتیم و این تفاوت اصفهان با سایر نقاط 
کشور بود. تقریبا تا اواخر آبان همزمان با کشور، پیک سوم را تجربه کردیم، بنابراین می توان گفت 
تقریبا در اصفهان دو پیک داشتیم؛ پیک اول و پیک دومی که پایین نیامد و به پیک سوم وصل شد.

وی با بیان اینکه تولید ملی واکســن هنوز در حدی نیســت که در جمعیت عمومی استفاده شود، 
گفت: در حال حاضر واکســن کرونا باید از خارج وارد شود و خیلی سخت است که حجم زیادی از 
واکسن را وارد کشور کرد، انجام کامل واکسیناسیون هم یک سال طول می کشد، بنابراین فعال، تنها 
راه کاهش موارد بیماری و جلوگیری از بروز پیک های بعدی، رعایت پروتکل های بهداشتی است.

سخنگوی مرکز اورژانس خبر داد:

واژگونی مرگبار مزدا در اصفهان
سخنگوی اورژانس اصفهان از حادثه واژگونی مزدا که به مرکز اورژانس استان اصفهان اطالع داده 
شده بود، خبر داد.عباس عابدی با اشــاره به این که حادثه در کمربندی سردار کاظمی بعد از پارک 
کوهستان اتفاق افتاده، افزود: بالفاصله ۳ کد اورژانس برای امدادرسانی به محل حادثه اعزام شدند.

سخنگوی مرکز اورژانس اصفهان با اشاره به این که این حادثه چهار مصدوم داشته است، تصریح 
کرد: در این حادثه یک مرد و ۳ زن مصدوم شده اند و امدادگران پس انجام اقدامات اولیه آن ها را به 
بیمارستان محمد منتظری نجف آباد انتقال دادند.وی در خصوص تعداد فوتی های این حادثه، گفت: 
این حادثه باعث فوت یک زن شد که در صحنه تصادف احیا می شود، اما در بیمارستان فوت می کند.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می گوید وضعیت اصفهان به زودی قرمز می شود؛

سرایت انفجاری ویروس در استان

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به شناسایی حدود 
هزار و پانصد بیمار کووید۱۹ در روز، از تغییر وضعیت شهر اصفهان در 
روزهای آینده از نارنجی به قرمز خبر داد و گفت: شــیب بســیار تند و 
انفجاری شناسایی، بستری و فوت بیماران در استان از اثرات تجمعات 
اسفندماه است که از ابتدای فروردین آغاز شد، درحالی که هنوز اثرات 

تعطیالت نوروزی را ندیده ایم.
آرش نجیمی با مقایسه دو مقطع قبل و بعد از تعطیالت نوروز، اظهار 
کرد: از دی ماه تا اوایل اسفندماه روند شیوع کرونا در استان اصفهان 
رو به کاهش بود و در پایان بهمن ماه روند تقریبا ثابتی از موارد ابتال به 
ویروس کرونا داشتیم، اما متاسفانه از ورود به اسفندماه و تحرکاتی 
مثل خریدهای نوروزی و تجمعات در مراکز خرید، آمارها خیز مالیمی 

به سمت باال پیدا کرد.
وی با اشاره به پیش بینی افزایش تعداد بیماران مبتال به کووید۱۹ در 
استان، گفت: از ۱۶ اســفندماه تغییراتی در تعداد ظرفیت تخت های 
 بیمارســتانی و بیمارســتان های مرجــع کرونا دادیــم، اگرچه فکر 
نمی کردیم با شروع تعطیالت با چنین موج سنگینی روبه رو شویم.  

افزایش 3 برابری شناسایی و بستری بیماران در استان

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه متاسفانه از آغاز 
تعطیالت نوروزی، اثرات تجمعات اســفندماه را دیدیم، افزود: در حال 
حاضر شناسایی بیماران جدید و موارد بستری، هر دو نسبت به قبل از 
تعطیالت ۳ برابر شده که رقم بی سابقه ای است، ضمن اینکه تقریبا از 
دو روز گذشته تعداد بیماران با شــرایط حاد و نیاز به بستری در بخش 

آی سی یو بیمارستان و نیز موارد فوت بیماران رو به افزایش است.
وی ادامه داد: طبیعی بود ۲ هفته بعد از افزایش موارد بستری بیماران، 
با افزایش موارد حاد و فوت بیماران روبه رو شویم که متاسفانه این خیز 

اتفاق افتاده است.
نجیمی با بیان اینکه متاســفانه موارد بســتری بیمــاران کووید۱۹ در 
بیمارستان ها درحال ۴ رقمی شدن و رســیدن به مرز هزار بیمار در روز 
هستیم، گفت: در چنین شرایطی باید در ارائه خدمات درمانی تغییراتی 
صورت دهیم که اولین اقدام کم کردن ظرفیت تخت های درمان سایر 

بیماری ها و اختصاص تخت های بیشتر به بیماران کووید است.  

اضافه شدن بیمارستان های جدید به چرخه درمان کووید
وی از آغــاز پذیرش تعــدادی از بیماران در بیمارســتان الزهرا)س( 
برخالف میل باطنی مســئوالن دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان خبر 
داد و گفت: احتماال با اضافه کردن بیمارســتان مرجع دیگری در کنار 
بیمارستان خورشید مجبور به پاســخگویی به افزایش بی رویه تعداد 

بیماران کووید هستیم.
ســخنگوی دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهان با اشــاره بــه اینکه 
متاســفانه وضعیت شــهرهای اســتان اصفهان یکی بعد از دیگری 
از رنگ آبــی بــه زرد، زرد بــه نارنجــی و نارنجــی به قرمــز تبدیل 
می شــوند، تصریح کرد: به تازگی  دو شهرســتان آبی خــور و برخوار 
 بــه رنــگ زرد تغییر پیــدا کرده و در اســتان شــهری بــه رنگ آبی

 وجود ندارد.
وی با اعالم اینکه وضعیت شهرســتان های شــاهین شــهر و میمه، 
فالورجان، نجف آباد و لنجان نیز قرمز شده است، تصریح کرد: پیش 
از این ۲ شهرستان گلپایگان و خوانسار در استان اصفهان در وضعیت 
قرمز بودند که بر این اساس هم اکنون ۶ شهرســتان قرمز در استان 

داریم.
نجیمی در مورد وضعیت شــهر اصفهان نیز گفت: بــا توجه به روند رو 
به افزایش موارد بیماری و شناسایی یک هزار بیمار جدید در هر روز، 
قطعا در روزهای آینده شــهر اصفهان نیز از وضعیــت نارنجی به قرمز 

تغییر می کند.  

سرایت ویروس جهش یافته کرونا در جامعه
وی با اشاره به شیب بســیار تند و انفجاری موارد شناسایی، بستری 
و موارد حــاد و فوتی کرونا در اســتان اصفهان، گفــت: تفاوت اصلی 
ویروس جهش یافته کرونا بــا ویروس قبلی در قدرت ســرایت آن 
اســت که ۲ نشــانه به ما می گوید ویروســی که هم اکنون در جامعه 
 وجــود دارد ویروس جهش یافته اســت کــه از فردی بــه فرد دیگر 

سرایت می کند.
ســخنگوی دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان توضیــح داد: درحال 
حاضر روند ســرایت ویروس در اســتان انفجاری اســت، به طوری 
که تعداد بیماران شناسایی شــده در روز پنجشــنبه ۸۰۰، روز جمعه 
۹۰۰ و روز گذشــته به نزدیک هزار بیمار رســید. البتــه در موج های 
قبلی کرونا هم افزایش ســرایت ویروس در جامعه را داشــتیم ولی 
 این شــدت افزایش را می تــوان کامال بــه ویروس جهــش یافته

 ربط داد.

معاون فنی و راه های روســتایی اداره کل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای استان اصفهان گفت: بیشترین 
آمــار ورودی و خروجی از راه های اســتان مربوط به 
خودروهای پالک تهران بوده است. محمدعلی صلواتی 
با اشــاره به آخرین وضعیت تردد نوروزی در راه های 
استان، اظهار کرد: از ۲۵ اسفند سال ۹۹ تا ۱۲ فروردین 
امســال در مجموع ۱۶ میلیون و ۶۹۱ هزار و ۷۹۹ تردد 
در راه های استان اصفهان ثبت شده است.وی افزود: 
آمار تردد ثبت شده در راه های استان در این بازه زمانی 

نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰۰ درصد افزایش 
داشته است.معاون فنی و راه های روستایی اداره کل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان با اشاره 
به افزایش ۹۵ درصدی خودروهای ورودی به راه های 
اســتان، توضیح داد: تعداد وســیله نقلیه ورودی در 
پنج روز پایانی سال گذشته، ۵۹۴ هزار و ۱۲۵ خودرو 
و تعداد وسیله نقلیه ورودی در ۱۲ روز ابتدای امسال، 
یک میلیون و ۱۸۸ هزار و ۳۵۹ خودرو بود.وی اضافه 
کرد: تعداد وســیله نقلیه خروجی در پنج روز پایانی 
سال گذشته، ۵۸۸ هزار و ۵۴۳ خودرو و تعداد وسیله 
نقلیه خروجی در ۱۲ روز ابتدای امسال، یک میلیون و 
۲۶۹ هزار و ۵۶۸ خودرو بود که نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته ۱۱۶ درصد افزایش داشته است.صلواتی 

افزود: محور اصفهان- بهارســتان و بالعکس، آزادراه 
اصفهان-زرین شهر )فالورجان( و بالعکس، شهرضا- 
اصفهان و بالعکس، اصفهان-زرین شهر )فوالدشهر( و 
بالعکس، اصفهان- شهرضا )سه راهی مبارکه( و آزادراه 
قم- کاشان در ایام نوروز، بیشترین آمار تردد خودروها 
را داشته اند.وی در خصوص تغییر رنگ بندی شهرها 
و ممنوعیت ورود خودروهای غیربومی به شــهرهای 
نارنجی و قرمز، اظهار کرد: ممنوعیتــی برای تردد در 
راه ها وجود ندارد و خودروها به راحتی می توانند از راه 
های استان خارج شــوند و تنها محدودیت مربوط به 
شهرهای نارنجی و قرمز است که در صورت تردد و ورود 
خودروهای غیربومی به این شــهرها، با شناسایی از 

طریق دوربین، جریمه خواهند شد.

معاون اداره کل راهداری استان اعالم کرد:

خودروهای پالک تهران، در صدر تردد در راه های اصفهان

ماندن در خانه و 
سیزده بدر کردن 

روی پشت بام
برخی از خانواده ها در قم روز 
سیزده بدر امســال را به دلیل 
شیوع ویروس کرونا و احتمال 
ابتال به این بیماری منحوس 
در خانه هــای خود مانده و در 
پشت بام و حیاط منازل خود 

برگزار کردند. 

روحانی در جلسه ستاد ملی کرونا:

 مراسم مذهبی ماه رمضان در مناطق قرمز و نارنجی 
برگزار نمی شود

رییس جمهور بــا اعالم اینکه مراســم مذهبی در ایام ماه رمضــان در مناطق آبــی و زرد با رعایت 
پروتکل های بهداشتی قابل انجام اســت، تاکید کرد: در مناطق نارنجی و قرمز هم این امر ممنوع 
خواهد بود.حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با ویروس کرونا 
با تشکر از مردم برای مراعات پروتکل ها در سفرهای نوروزی گفت: برخی از مردم اصال سفر نرفتند 
و برخی هم در ســفرها پروتکل ها را رعایت کردند. البته مجموع رفت وآمدهای قبل از عید و مابعد 
آن سبب شده که احتماال ما با یک مشکل در شــیوع کرونا مواجه شویم.وی افزود: االن هم در دو 
استان طبق بررسی ها موج چهارم آغاز شده و اگر  رعایت نکنیم این وضعیت می تواند در سایر نقاط 
کشور هم تکرار شود.رییس جمهوری با بیان اینکه کرونا در طول چهارده ماه اخیر نه از میان رفته و 
نه تضعیف شده است، گفت: این ویروس نه تنها باقی مانده،  بلکه بدتر شده و جهش یافته است. 
این نوع جدید که چه انگلیســی بنمامیم چه برزیلی و چه هر نام دیگری، فقط یک خط مستقیم 
به سمت باالست و نشان می دهد که چقدر خطرناک اســت.روحانی با اشاره به مصوبه ستاد ملی 
مقابله با ویروس کرونا برای برگزاری مراسم مذهبی در ایام ماه رمضان تاکید کرد: در مناطق آبی و 
زرد، برگزاری مراسم مذهبی با رعایت پروتکل های بهداشتی قابل انجام است و در مناطق نارنجی و 

قرمز هم این امر ممنوع خواهد بود.

تصمیم دیرهنگام مسئوالن برای اعمال محدودیت های سفر به کاشان؛

نوش دارو بعد از مرگ سهراب
باالخره مسئوالن تصمیم گرفتند روزهای ۱۲ و ۱۳ فروردین محدودیت های سفر و تردد در کاشان 

اعمال شود، محدودیت هایی که اگر کمی زودتر اعمال شده بود شاهد وضعیت کنونی نبودیم.
با به صدا در آمد آژیر شیوع فزاینده ویروس کرونا و احتمال پیک بعدی در کاشان محدودیت هایی 
برای سفر و تردد در دو روز پایانی هفته گذشته اعمال شد.بعد از جلسه فوق العاده ستاد شهرستانی 
مبارزه با کرونا بود که معاون خدمات شــهری و محیط زیست شهرداری کاشان، از تعطیلی تمامی 
پارک ها، فضاهای سبز و تفرج گاه های شهرستان کاشان در روز ۱۳ فروردین خبر داد. وی با اشاره 
به اینکه این تصمیم بر مبنای مصوبات ســتاد ملی مبارزه با کروناســت، گفــت: هماهنگی الزم با 
نیروی انتظامی جهت جلوگیری از تجمع افراد و خانواده ها در روز ۱۳ فروردین گرفته شد.از سوی 
دیگر باز بودن اماکن تاریخی و گردشگری کاشان خود بهانه ای برای سفر گردشگران و مسافران به 
کاشان شده بود.همین چند روز پیش بود که به دلیل عدم رعایت دستورالعمل های بهداشتی توسط 
مسافران و گردشگران باغ فین کاشان به روی گردشگران بسته شد.رییس اداره میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری کاشــان نیز از تعطیلی تمامی اماکن گردشــگری و تاریخی کاشان در 
روزهای ۱۲ و ۱۳ فروردین ماه ســال جاری خبر داد.وی گفت: این تصمیــم به منظور جلوگیری از 
ایجاد تجمعات و اجتماعات برای عدم گسترش شیوع بیشتر ویروس کرونا اعمال می شود.مهران 
سرمدیان افزود: این موضوع شامل تمامی اماکن توریستی کاشان شامل خانه های تاریخی، اماکن 

باستانی و تفریحی و طبیعی کاشان می شود.
شایان ذکر است با اعمال برخی از تصمیمات پیش از نوروز در ارتباط با بازگشایی اماکن تاریخی و 
گردشگری کاشان، شاهد هجوم مسافران و گردشگران به این دیار و افزایش موارد ابتال و بستری، 
این سوال بین شهروندان کاشانی ایجاد شده است که چرا پیش از نوروز، برای مسافران و گردشگران 
محدودیت ها برداشته و حال برای مردم بومی کاشان و همزمان با تشدید شیوع ویروس کرونا این 
محدودیت ها در تردد و سفر اعمال می شود؟کارشناسان شبکه بهداشت و درمان معتقدند که اگر 
اماکن گردشگری و بناهای تاریخی کاشان تعطیل و مســافران و گردشگران از سفر به کاشان منع 

می شدند، حال شاهد وضعیت رو به بحران کاشان از نظر شیوع ویروس کرونا نبودیم.

با مسئولان جامعه
س: ایرنا

عک

وز عکس ر

عکس: خبرگزاری صدا و سیما 

چهره روزاخبار

امام جمعه موقت اصفهان: 

مجازات مجرمان باید 
متناسب با جرم باشد

امام جمعه موقــت اصفهان گفــت: مجازات 
مجرمان باید متناسب با جرم باشد و اقتدار ما 
در برخورد با مجرمان به گونه ای باشد که دیگر 
مخالفان ما نیز بترسند و در دل آنها خوف ایجاد 
شود.آیت ا... سید ابوالحسن مهدوی در جلسه 
قرارگاه نوروزی پلیس اصفهان اظهار داشــت: 
آمارهای کشفیات و دســتگیری های پلیس 
اصفهان از طرفی نشان دهنده تالش و زحمات 
کارکنان نیروی انتظامی است ولی از طرف دیگر 

وقوع جرائم را در جامعه نشان می دهد.
وی افزود: شاکله انسان از عقیده و فکر او نشأت 
م گیرد، هر کس عملی انجام می دهد عمل او بر 
شاکله او استوار است و نخستین مرحله اصالح 
اعمال و رفتارهای یک انسان اصالح افکار اوست 
که با انجام کار فرهنگی انجام می شــود.امام 
جمعه موقت اصفهان ادامــه داد: کار فرهنگی 
که در مرحله اول اســت توســط روحانیون و 
اساتید دانشگاه ها انجام می شود و در مرحله 
بعد کار مقابله ای و برخورد اســت کــه اگر در 
مرحله اول موفق عمل کنیم در مرحله بعدی کار 
 کمتری داریم که تالش و تاکید ما نیز بر مرحله 
اول است. وی با بیان اینکه نیروی انتظامی به 
مردم احساس امنیت می دهد و این نیرو باید 
قاطعیت همراه با مردم داری داشته باشد، بیان 
کرد: مجرمان و خالفکاران باید از اقتدار نیروی 
انتظامی بترسند و مثال پلیس مانند دادگاهی 
اســت که اگر قاضی عادل باشــد انسان های 
فاجر از عدالــت او می ترســند. عضو مجلس 
خبرگان رهبری خاطرنشــان کــرد: مجازات 
مجرمان نیز باید متناسب با جرم باشد و اقتدار 
ما در برخــورد با مجرمان به گونه ای باشــد که 
 دیگــر مخالفان ما نیــز بترســند و در دل آنها
 خوف بیفتد. وی با اشــاره به اینکه همه ما در 
اصفهان باید ید واحد باشیم و یکدلی و همدلی 
بین مسئوالن برقرار باشد، گفت: از اجرای قوانین 
الهی و قانونی در شهر اصفهان کوتاهی نکنید، 
هر وقت دیــن خدا را یــاری کردید خداوند 
شما را یاری می کند، خدا را ناظر بر اعمال تان 

ببینید و به دنبال رضایت الهی باشید.

اجرای طرح بیابان زدایی در ۱۲هزار هکتار از بیابان های شرق اصفهان؛

اصفهان، رتبه نخست ایجاد جنگل دست کاشت در کشور را دارد
رییس اداره بیابان زدایی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان گفت: طرح بیابان زدایی در ۱۲هزار هکتار از بیابان های شرق اصفهان در منطقه سجزی 
اجرا شده است.حسینعلی نریمانی با اشاره به وجود ۳ میلیون و ۲۰۰هزار هکتار اراضی بیابانی در استان اصفهان اظهار داشت: حدود  یک میلیون و ۵۰۰هزار هکتار از 
این منطقه کانون بحران فرسایش بادی است.کانون بحران فرسایش بادی، مناطقی است که با طوفان گرد و غبار به منابع زیستی و اقتصادی آسیب وارد می شود.

وی با اشاره به برآورد خسارت ساالنه گرد و غبار به منابع زیستی و اقتصادی در سال ۹۸ بیان کرد: میزان این خسارت ها  در شهرستان های بیابانی شامل اصفهان، 
آران و بیدگل، خور و بیابانک، برخوار، نایین و کاشان و نطنز ۱۲۴میلیارد تومان بوده است.رییس اداره بیابان زدایی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان 
در خصوص راهکار جلوگیری از خسارات ناشی از طوفان تصریح کرد: راهکار، اجرای طرح های بیابان زدایی است که در شرق منطقه مرکزی اصفهان بیابان های 
سجزی در اولویت و در کانون بحران درجه  یک دسته بندی می شود.وی در خصوص علت اولویت دشت سجزی گفت: با وزش بادهای شرقی و شمالی که بیشتر 

در نیمه اول سال اتفاق می افتد، به فرودگاه، راه آهن، جاده ترانزیت، شهرک های صنعتی و اراضی کشاورزی خسارت وارد می شود.



بازیکن تیم بسکتبال باشگاه فوالد مبارکه سپاهان گفت: ۱۰ سال است که به طور حرفه ای بسکتبال بازی می کنم و یک سال است که به عضویت تیم بسکتبال فوالد 
مبارکه سپاهان درآمده ایم. شارا زادوریان در خصوص وضعیت بسکتبال استان اصفهان اظهار کرد: زمانی بدنه اصلی تیم ملی را بازیکنان اصفهانی تشکیل می دادند، 
اما مدتی حمایت از بسکتبال در اصفهان کم شد، در گذشته ذوب آهن و سپاهان رقابت نزدیکی در لیگ برتر بسکتبال داشتند که این باعث پویایی بسکتبال اصفهان 
شده بود.طی  چند سال اخیر حمایت از بسکتبال پایه در اصفهان افزایش یافته است و باشگاه های مختلف سرمایه گذاری خوبی در بسکتبال پایه اصفهان داشته اند 
که باعث شده شاهد ظهور بازیکنان با استعدادی در رده های سنی پایه باشیم.بازیکن بسکتبال فوالد مبارکه سپاهان ادامه داد: در حال حاظر با حمایت هایی که باشگاه 
فوالد مبارکه سپاهان و هیئت بسکتبال اصفهان از این رشته ورزشی دارند، شاهد اوج گیری دوباره بسکتبال در اصفهان هستیم و امیدواریم بار دیگر بدنه اصلی تیم 
ملی را بازیکنان اصفهانی تشکیل دهند.زادوریان تصریح کرد: برای ورزشکاران سپاهان باعث افتخار است که در این باشگاه حضور دارند. سپاهان بزرگ ترین باشگاه 

ایران است و در رشته های مختلفی در حال فعالیت است و مانند اکثر باشگاه ها تک رشته ای نیست که این نشان دهنده حرفه ای و بزرگ بودن این باشگاه است.

اوج گیری دوباره بسکتبال در اصفهان
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دو بخیه جدید؛ هدیه تولد سیدجالل به امیری!
وحید امیــری روز جمعه در تمرین تیم 
پرســپولیس هم با بدشانسی مواجه و 
مجبور شد ســرش را بخیه کند. آن هم 
در روز تولدش! امیــری که پیش تر در 
تمرین تیم ملی به دلیل برخورد با علی 
کریمی سرش شکافت و 8 بخیه زد ، روز 
جمعه هم در تمرین تیم پرسپولیس با 
این چالش مواجه شد و سرش به دلیل 
برخورد با آرنج ســید جالل شــکافت. 

خوشــبختانه این بار جراحت ســر وحید امیری کمتر بود و با دو بخیه مشکل حل شد. تکرار این 
اتفاق در تمرین پرســپولیس برای وحید امیری جالب بود و برخی به شوخی به او می گفتند به 
خاطر بازی خوب برای تیم ملی چشم خورده است. وحید امیری که روز جمعه گذر از 33 سالگی 
را جشن گرفت، چه در پرسپولیس و چه در تیم ملی جزو موثر ترین بازیکنان به حساب می آید. 
بازیکن دونده و پرتالشی که البته با فکر فوتبال بازی می کند و بهترین بهره برداری را از موقعیت 
ها دارد  و در بطن حمالت تیم باشگاهی اش و هم چنین تیم ملی قرار می گیرد. این مصدومیت 
ها نشــان از جدیت او در بازی و تالش برای توپ گیری دارد. توپ گیری یکی از خصوصیت های 
موفق یک هافبک اثر گذار است و وحید امیری بدون توجه به مصدومیت هایی که برای او پیش 
آمده بدون شک در بازی های آتی پرســپولیس و تیم ملی هم به بازی های اثر گذار خود ادامه 

خواهد داد.

 با مدافع جنجالی استقالل از سفارشی بودن
تا اختالف با منصوریان

حضور و البته جدایی امین حاج محمدی از اســتقالل جنجالی بود. این بازیکن بعد از درخشش 
در نفت تهران به جمع آبی ها ملحق شد. در آن زمان شایعاتی مطرح شد که او به واسطه دوستی 
و سفارش یکی از بازیکنان نامی استقالل، به این تیم رفته است. حاج محمدی در واکنش به این 
شایعات بعد از چند ســال می گوید: »اصال اینطوری نبود که دوست نزدیکم در استقالل سفارش 
من را کرده باشد. اصال بازیکنی که می گویید، بعد از من با استقالل قرارداد بست. این چیزها نبود. 
همان زمان آقای صالح دســتیار آقای مظلومی به من گفتند تو نفر اول لیست کادر فنی هستند. 
آن موقع من بازیکن تیم ملی بودم و با نفت به جمع 8 تیم برتر آسیا رفتیم. نیاز به سفارش نبود. 
از ۱۰ تیم لیگ برتر با رقم های بیشــتر هم پیشنهاد داشــتم.« حاج محمدی به اتفاق عجیبی که 
برایش در دو بازی استقالل هم افتاد، واکنش نشان داد. در دیدار نفت تهران و صبا)دومی در جام 
حذفی( او در شروع بازی روی نیمکت بود ولی بعد مشخص شد نامش در لیست نیست و مجبور 
شد از روی نیمکت بلند شده و به روی ســکو برود. خودش در این باره می گوید: »اسم یک نفر 
کمتر را در لیست نوشتند تا اسم من نباشــد. دوست ندارم درباره اتفاقاتی که دوره منصوریان رخ 
داد، حرف بزنم. دیگر همه چیز معلوم شد و محرز بود چرا بازیکنی دو بار روی نیمکت می رود و 
اسمش در لیست نیست. در هر صورت منصوریان 4،5 سال مربی من بوده و دوست ندارم درباره 
ایشان حرفی بزنم.« وی درباره ماجرای مذاکراتش با استقالل در تابستان سال 99 هم توضیح 
داد: »آقای ســعادتمند با من صحبت کردند که به این تیم بیایم. قرار بود آلکس نوری سرمربی 
استقالل شــود. ایشــان گفتند بعد از تایید نوری قرارداد می بندیم ولی بعد از مذاکره با من کل 
ساختمان باشگاه را عوض کردند و بازگشت من به این تیم کنسل شد. همان زمان یکی از اعضای 
هیئت مدیره پرسپولیس با یکی از دوستان نزدیک من درباره حضورم در پرسپولیس حرف زد که 

به خاطر استقاللی بودن همان ابتدا گفتم نه.«

مصاف سپاهان و سایپا در نخستین گام از 1400؛

شاگردان »محرم« در اندیشه حفظ صدرنشینی

تیم فوتبال سپاهان که با صدرنشینی سال   سمیه مصور
99 را به پایان رساند در اولین مصاف سال 

جدید، مقابل تیم سایپا صف آرایی می کند.
هفته نوزدهم رقابت های لیگ برتر فوتبال کشور عصر امروز با برگزاری 
دو دیدار به پایان می رسد که در یکی از این دیدار ها در ورزشگاه شهید 
دستگردی اکباتان، ســپاهان مقابل ســایپا قرار می گیرد. شاگردان 
محرم نوید کیا که با روحیه باالیی پا به ســال جدید گذاشــته اند در 
بهترین شــرایط روحــی و روانی آمــاده دیدار با شــاگردان صادقی 

می شوند.
سپاهانی ها که پیش از آغاز فصل بازیکنان خوبی را جذب کرده و تیم 
قدرتمندی را روانه لیگ کرده بودند، در پنجره زمستانی فعالیت چندان 
زیادی نداشــتند؛ اما با جذب احســان حاج صفی شــاه ماهی نقل و 
انتقاالت را صید کردند. طالیی پوشان از تعطیالت عید نوروز نهایت بهره 
را برده و با برگزاری چند بــازی تدارکاتی مقابل ذوب آهن و ون پارس، 

آماده بازگشت به رقابت های لیگ برتر شده اند.
شــاگردان محرم در حالی آماده چهارمین دیدار دور برگشــت فصل 

جاری رقابت های لیگ برتر می شــوند که نزدیکی امتیازات تیم های 
باالنشین جدول رده بندی بر حساسیت این دیدار افزوده است و هر 
گونه اشــتباهی به منزله خداحافظی آنها با صــدر جدول خواهد بود. 
هم اکنون تیم سپاهان با 37 امتیاز و تفاضل گل بهتر در رده اول، تیم 
پرســپولیس با 37 امتیاز در رده دوم، اســتقالل با 33 امتیاز در رده 

سوم قرار گرفته اند.
در آن سوی میدان تیم ســایپا در شــرایطی آماده مصاف با سپاهان 
می شــود که در ۱8 بازی قبلی خود 3 برد، 9 مســاوی و 6 شکست به 
دســت آورده و با ۱8 امتیاز در رده ســیزدهم جدول قرار گرفته است . 
اگرچه شــاگردان صادقی جایگاه خوبی در جدول رده بندی نداشته 
و شرایط شان مســاعد نیســت؛ اما با تمام  قوا پا به اولین دیدارشان 
در ســال ۱4۰۰ می گذارند تا تمــام امتیازات این دیــدار خانگی را به 
حساب شــان واریز کنند. از طرف دیگر تیم ســپاهان نیز برای حفظ 
جایگاهش در جدول محکوم به شکست سایپاست و باید با کسب سه 
امتیاز این دیدار به اصفهان برگردد. نیــاز هر دو تیم به پیروزی در این 
میدان موجب می شود تا یکی از جذاب ترین دیدارهای هفته نوزدهم 

رقابت های لیگ برتر در کرج شکل بگیرد.
سپاهان در خط میانی با جذب احسان حاج صفی تقویت شده و حضور 
بازیکنانی مانند رفیعی، سلمانی، جالل علی محمدی و کریمی در کنار 
حاج صفی ســپاهان را در خط میانی تبدیل به یکــی از قدرتمندترین 

تیم های حاضر در لیگ کرده است. 
از طرف دیگر اضافه شــدن حاج صفی به ترکیب سپاهان عالوه بر باال 
بردن قدرت خالقیت و تنوع تاکتیکی این تیم، خط میانی تیم نویدکیا 
را مســتحکم تر از قبل کرده و خألهای دفاعی زردپوشــان را کاهش 

داده است. 
در فاز هجومی نیز ســپاهانی ها در نیم فصل نخســت نشان دادند که 
از شــرایط خوبی برخوردار بوده و حضور بازیکنانی مانند شــهباززاده ، 
محبی، حسینی، خلعتبری و اســتنلی، دست نویدکیا را برای رسیدن 
به ترکیب ایده آل خود باز گذاشته است. هر دو تیم بازیکن محروم و 
مصدومی ندارند و با ترکیب کامل آماده این دیدار می شوند. دیدار تیم 
های سپاهان و سایپا عصر امروز  و از ساعت ۱6:3۰ آغاز می شود. دیدار 
رفت دو تیم با نتیجه تساوی یک بر یک در نقش جهان به پایان رسید.

طبق برنامــه اتحادیه جهانی کشــتی، رقابت های 
گزینشی المپیک در قاره آســیا طی روزهای ۲۰ تا 
۲۲ فروردین ماه در شــهر آلماتی قزاقستان برگزار 
می شــود و مدعیان قاره ســبز باید بالفاصله طی 
روزهای ۲3 تا ۲8 فروردین نیز در مسابقات قهرمانی 
آسیا حضور یابند. این نزدیک بودن زمان مسابقات 
گزینشی المپیک و قهرمانی آســیا باعث شد کادر 
فنی تیم ملی کشــتی آزاد به ناچار پتانسیل موجود 
اردوی آماده سازی کشــتی گیران را تقسیم کرده و 
اواخر سال گذشته نفرات اعزامی به این میادین را 
در دو گروه انتخاب و معرفی کند. اما همین تصمیم 
به ظاهر ساده کادر فنی، چندان هم بدون حاشیه و 
اعتراض نبود و برخی کشتی گیران از جمله مصطفی 
حســین خانی نســبت به این تصمیم انتقاداتی را 
مطرح کردند. البته برخی دیگر از اهالی کشتی نیز 

از نحوه انتخاب تیم اعزامی به المپیک اظهار نگرانی 
کردند که محســن کاوه مدیرفنــی تیم های ملی 
کشــتی آزاد با اظهارات خود در ابتدای سال جدید، 

خیال آنها را راحت کرد. 
کاوه در این خصوص گفت: »تیم اعزامی به المپیک 
توکیو، بــدون برگــزاری مســابقات انتخابی برای 
مدعیان معرفی نخواهد شد و نفرات مورد نظر باید 
در انتخابی شرکت کنند«. مدیر فنی تیم های ملی 
کشــتی آزاد در خصوص برخی انتقــادات به نحوه 
انتخاب تیم هــای اعزامی به گزینشــی المپیک و 
قهرمانی آسیا هم واکنش نشان داد و گفت: »روند 
انتخاب ملی پوشان، فقط و فقط مربوط به مسابقات 
قهرمانی آسیا و گزینشی المپیک بوده و کادرفنی این 
تصمیمات را با توجه به وضعیت و سطح مسابقات 
مذکور اتخاذ کرده است. مطمئنا کادرفنی بر حسب 

شــرایط موجود تشــخیص داده کدام کشتی گیر، 
نماینده ایران در گزینشــی المپیک باشــد و کدام 
نماینده در قهرمانی آسیا حضور یابد. برای انتخاب 
نفرات اعزامی به این میادین بحث های زیادی وجود 
داشت که در نهایت بر اســاس آنالیز و تحلیل هایی 
که از سوابق کشــتی گیران و حریفان شان صورت 
گرفت این تصمیمات اتخاذ شــد. به هر حال این 
انتخاب ها هیچ ربطی بــه بازی های المپیک توکیو 
ندارد و کسی به المپیک می رود که نفر برتر انتخابی 

تیم ملی باشد.«

با توجه به برخی ابهامات؛

نحوه انتخاب آزادکاران گزینشی و آسیایی ربطی به المپیک ندارد

خبر روز

دو گزینه بارسلونا برای تقویت خط دفاعی
یکی از مشکالت جدی بارسلونا در فصل جاری خط دفاعی این تیم بوده که عملکرد خوبی نداشته 
است.زوج جرارد پیکه و لینگلت عملکرد خوبی نداشــته اند و بازی های زیادی را به خاطر آسیب 
دیدگی از دست دادند.بارســلونا به دنبال تقویت خط دفاعی خود در تابســتان است و گزارش ها 
حاکی از این است که کومان، دو مدافع جوان را در فهرست تابســتانی خود قرار داده است.برنامه 
الچیرینگیتو اسپانیا اعالم کرد که خوان الپورتا رییس جدید باشــگاه مذاکراتی را با »مینو رایوال« 
مدیر برنامه های دی لیخت انجام داده و خواستار جذب این بازیکن شده است.دی لیخت، قبل 
از پیوســتن به یوونتوس هم مورد توجه بارســلونا بود و اصرار کومان به جذب او باعث شده است 
تا احتمال پیوستنش به آبی اناری ها زیاد باشد.طبق اعالم رســانه های ایتالیایی، یوونتوس هم 
مشکلی با فروش دی لیخت ندارد و اگر بارسلونا پیشــنهاد خوبی بدهد به احتمال خیلی زیاد این 
انتقال انجام می شود.اریگ گارسیا، دیگر باریکنی است که بارسلونا برای تقویت خط دفاعی خود مد 
نظر دارد.این بازیکن جوان محصول الماسیاست که در سیتی و زیر نظر گواردیوال کار می کند. سران 
منچستر سیتی با جدایی گارسیا موافقت کرده اند و به نظر می رسد که کار انتقال او نهایی شده است.

پیام روحیه بخش رونالدو برای »فاتی«
ستاره پرتغالی یوونتوس در پیامی به  حمایت از مهاجم جوان بارسلونا پرداخت. به نقل از رویترز، 
آنسو فاتی روزهای سختی را تجربه می کند. این بازیکن جوان 4 ماه است که به خاطر آسیب دیدگی 
نتوانسته به میدان برود.فاتی در پیامی که روز جمعه منتشر کرد نوشت که وضعیت آسیب دیدگی 
او به خوبی پیش نمی رود و از نظر روحی در شرایط خوبی نیست.کریستیانو رونالدو، پیامی روحیه 
بخش را برای ستاره جوان بارسلونا منتشرکرد و نوشــت: »به پیش آنسو! زود برگردد.«به نظر می 
رسد که قرار است این مهاجم جوان بار دیگر جراحی شود که این باعث خواهد شد تا زمان بازگشت 

او به میادین طوالنی شود و شاید کل فصل را از دست بدهد.

سنگ اندازی اینترمیالن برای فروش »لوکاکو«
نشریه »موندو دپورتیوو« خبر داد مسئوالن باشگاه اینتر قیمت فروش روملو لوکاکو مهاجم بلژیکی 
 شان را تعیین کردند و رقمی نجومی را برای فروش این بازیکن در نظر گرفته اند.لوکاکو، مهره کلیدی 
خط حمله اینتر در ۲ فصل گذشته است. ستاره بلژیکی با درخشش خود باعث شده تا رونالد کومان، 
سرمربی بارسلونا به این بازیکن عالقه پیدا کند.بارســلونا مشتری جدی لوکاکو در تابستان است. 

اینتر برای فروش مهاجم ملی پوش بلژیکی مبلغ ۱۲۰ میلیون یورو قمیت گذاشته است. 

امباپه: 

به خودم می گویم از مسی و رونالدو هم بهتری!
 بسیاری معتقدند کیلیان امباپه در ســال های پیش رو قادر به ثبت آمار و ارقامی مانند کریستیانو 
رونالدو و لیونل مسی خواهد بود و جوایز فردی را از آن خود می کند. حاال کیلیان امباپه طی مصاحبه 
ای در مورد تفکر خود صحبت کرده و مدعی شد خود را بهترین دانستن به معنای مغرور بودن نیست 
و به پیشرفت یک بازیکن کمک می کند. کیلیان امباپه گفت: »داشتن چنین تفکری مهم است، زیرا 
وقتی دوران سختی را سپری می کنید هیچ کس دیگری به جز شما نمی تواند خودتان را به سمت 
جلو سوق بدهد. باید خودتان را متقاعد کنید که توانایی انجام هر کاری را دارید. هر بار که به زمین می 
روم، همیشه به خودم می گویم که من بهترین هستم، آن هم در شرایطی که من در مقابل بازیکنانی 
مانند مسی و کریستیانو نیز بازی کرده ام. البته آنها بازیکنانی بهتر از من هستند و یک میلیارد کار 
بیشتر از من انجام داده اند. اما پیش خودم همیشــه می گویم که من بهترین هستم، زیرا اینگونه 

محدودیت برای خودت قائل نیستی و بهترین خود را ارائه خواهی داد«.

فوتبال جهان

سردار آزمون؛ سودآورترین 
بازیکن برای روبین

در حالی که ســردار آزمون یک فصل دیگر با 
زنیت قرارداد دارد، باشگاه روسی هنوز برای 
تمدید قرارداد این بازیکن ایرانی اقدام نکرده 
است و به نظر می رسد در تعطیالت تابستانی 
باشگاه زنیت برای فروش سردار آزمون برنامه 
دارد به خصوص که باشــگاه سویای اسپانیا 
برای خرید ســردار آزمون مذاکــرات مهم و 
قابل توجهی با باشگاه زنیت و هم چنین مدیر 

برنامه های سردار آزمون داشته است.
جالب اینکه بدانید باشــگاه روبین که سردار 
آزمون را به زنیت فروخته، سود قابل توجهی از 
این بازیکن ایرانی به دست آورده و ابتدای امر 
این باشگاه در ازای دریافت 12 میلیون یورو 
رضایت نامه سردار آزمون را صادر کرده است. 
با هر قهرمانی زنیت در لیگ برتر روسیه روبین 
یک میلیون یورو پاداش می گیرد و اگر سردار 
آزمون پیش از اتمام قراردادش با زنیت راهی 
یک تیم جدید شود 20 درصد از مبلغ فروش 
به روبین خواهد رسید؛ اما در صورتی که سردار 
آزمون با پایان مدت قــراردادش راهی یک 
تیم جدید شود این جابه جایی آورده ای برای 
باشــگاه روبین نخواهد داشت. به نوعی می 
شود گفت ســردار آزمون در سال های اخیر 
ســودآورترین بازیکن برای تیم روبین بوده 
است.  مهاجم تیم ملی فوتبال ایران هنوز در 
خصوص جدایی از زنیت و حضور در تیم سویا 
اظهار نظری نداشــته؛ اما مدیر برنامه های او 
مدیر ورزشی باشگاه سویا را به حضور پذیرفته 
و طرفین مذاکرات جامعی در این باره با هم 
داشته اند. خبرهای رسیده حاکی از آن است 
باشگاه سویا حاضر شده پیش از اتمام قرارداد 
سردار آزمون با باشگاه زنیت 15 میلیون یورو 
پرداخت کند و مهاجم تیم ملی فوتبال ایران 
را در تابســتان پیش رو به خدمت بگیرد. از 
سویی، آپشن های جذابی در قرارداد سردار 
آزمون گنجانده شده تا این بازیکن ایرانی برای 
حضور در تیم سویا عالقه مند شود. نزدیک به 
یک دهه است که سردار آزمون با جدایی از تیم 
ســپاهان در فوتبال اروپا بازی می کند؛ اما 
همه این سال ها را در فوتبال روسیه سپری 

کرده  است.

 تیم سپاهان نیز برای حفظ جایگاهش در جدول محکوم 
به شکست سایپاست و باید با کسب سه امتیاز این دیدار 
به اصفهان برگردد. نیاز هر دو تیم به پیروزی در این میدان 
موجب می شود تا یکی از جذاب ترین دیدارهای هفته 

نوزدهم رقابت های لیگ برتر در کرج شکل بگیرد

مستطیل سبز

م
سنی

س: ت
عک

وز عکس ر

13 بدر نفتی ها در 
فضای سبز خوابگاه!

بازیکنان تیم نفت مســجد سلیمان 
در روز طبیعت، ناهار خود را در فضای 
ســبز خوابگاه خود صرف کردند و با 
ثبت عکســی یادگاری در کنار هم، 
برای اولین بازی ســال جدید آماده 

شدند. 
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مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری خبر داد:

استقرار 2100 دستگاه اطفايیه در نقاط استراتژیک اصفهان  
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شــهرداری اصفهان گفت: بیش از 4 هزار نفر 
سال گذشــته از ســوی آتش نشــانان اصفهانی طی عملیات مختلف امداد و نجات و حوادث 

مختلف، نجات پیدا کردند.
محسن گالبی با اشاره به مجموعه فعالیت های سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
اصفهان در ســال 99 اظهار کرد: در سال گذشــته 413 هزار و 576 تماس تلفنی با سامانه 125 

اصفهان گرفته شد که معادل متوسط روزانه یک هزار و 133 تماس است.   
وی ادامه داد: تعداد تماس های سال 99 نســبت به سال 98 با کاهش 5 درصدی مواجه بوده 
است. مدیرعامل سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شــهرداری اصفهان افزود: در سال 
گذشته 10 هزار و 521 عملیات امداد و نجات و اطفای حریق در شهر اصفهان از سوی نیروهای 

آتش نشانی انجام شده که بیش از 4 هزار نفر طی این امدادرسانی ها نجات یافته اند.  
وی با اشاره به اینکه در سال 99 در شهر اصفهان 4 هزار و 416 مورد آتش سوزی از سوی آتش 
نشانی امدادرسانی شد، گفت: آمار آتش سوزی ها در سال گذشته نسبت به سال 98 با کاهش 

سه درصدی روبه رو است.   
گالبی با بیان اینکه شــش هزار و 105 مورد حادثه و خدمات ایمنی در این مدت امدادرسانی و 
انجام شد که نسبت به سال 98 با کاهش 9 درصدی همراه بوده است، اظهار کرد: متوسط زمان 
رسیدن آتش نشانان در داخل محدوده شهر در سال گذشــته به سه دقیقه و 49 ثانیه رسید که 
متوسط استاندارد جهانی رسیدن به حادثه بین ســه تا 5 دقیقه است.  وی از اجرای 13 پروژه 
عمرانی در دست اقدام در حوزه آتش نشانی شهرداری اصفهان گفت و افزود: سه ایستگاه آتش 
نشانی جدید در نقاط مورد نیاز شــهر از جمله چهارباغ پایین، زینبیه شــمالی روبه روی حرم، 
خیابان خداد امینی )منطقه هشت( در حال ساخت و یک ایستگاه در مجاورت مجموعه سیتی 

سنتر اصفهان آماده بهره برداری است.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شــهرداری اصفهان با بیان اینکه چهار زمین 
تملک شده در حال آماده سازی برای ساخت سه ایستگاه آتش نشانی در میدان حج )منطقه 
هفت(، میدان 9 دی )منطقه 13(، منطقه ناژوان و یک مرکز آموزش در شــرق اصفهان است، 

گفت: همچنین در سال گذشته 159 دستگاه شیر هیدرانت در شهر اصفهان نصب شد. 
گالبی اظهار کرد: در سال گذشته همچنین دو هزار و 110 دســتگاه اطفايیه در نقاط استراتژیک 
شهر اصفهان مستقر شد تا سرعت امدادرسانی در شهر بهبود و افزایش یابد. وی بیان کرد: یکی 
از وظایف سازمان آتش نشانی انجام مستمر گشت های ایمنی است که به این منظور در سال 
گذشته 4 هزار و 439 مورد گشــت ایمنی به منظور شناســایی نقاط مخاطره آمیز در محدوده 

مناطق 15 گانه شهر اصفهان و پیشگیری از حوادث انجام شد.

مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری خبر داد:

جمع آوری 5۷ چادر مسافرتی در سیزدهمین روز فروردین
 مدیرکل پیشــگیری و رفع تخلفات شــهری شــهرداری اصفهان گفــت: از ســاعت هفت صبح
  روز 13 فروردین ماه تا ســاعت هفت صبــح روز 14 فروردین ماه 1400 تعداد 57 چادر مســافرتی

 توســط نیروهــای گشــت ویــژه ایــن اداره کل در ســطح شــهر جمــع آوری شــده اســت. 
حســن محمدحســینی با اشــاره به آمار فعالیــت گشــت های ویژه ســتاد پیشــگیری و رفع 
تخلفات شــهری در اصفهــان، اظهار کــرد: در بازه زمانی ســاعت هفــت صبــح روز 13 فروردین 
ماه تــا ســاعت هفــت صبــح روز 14 فروردیــن مــاه 1400 در ارتباط بــا ســاماندهی متکدی 
 دو مــورد گــزارش شــده و یــک دســت فروش  از ســطح شــهر جمــع آوری شــده اســت.

وی تصریح کرد: در این بازه زمانی هیچ مورد بازاریاب اسکان غیرمجاز گزارش نشده است.  

شهردار اصفهان:

کارشناسان و اقتصاددانان شهر به عملکرد شهرداری نمره دهند

شــهردار اصفهان در برنامه زنده تلویزیونی »بهار در بهار«، ضمن تبریک 
فرارسیدن سال نو به تمام شهروندان، با اشــاره به پروژه های شاخص 
شهرداری در سال گذشــته، اظهار کرد: سال 99 ســالی نمونه در تاریخ 
فعالیت های شهرداری اصفهان در مقایسه با سایر کالن شهرها بود؛ چرا 
که شعار انقالب عمرانی با اجرای پروژه های مهم شهری و منطقه ای به 
وقوع پیوســت به طوری که عمران و آبادانی در تمام نقاط شهر مشهود 
است.قدرت ا... نوروزی با بیان اینکه قدردانی ها و پیام های تشکرآمیز 
مردم از اقدامات شــهرداری اصفهان، انگیزه خادمان آنها در شهرداری 
را افزایش داد، افزود: به شــهروندان قول دادیم که تا قبل از پایان سال 
99 مجموعه پل ها و تقاطع غیر همسطح سردار شهید سلیمانی تکمیل 
شــود، به همین دلیل روز شــمار این پــروژه نصب شــد و در حالی که 
بســیاری بر این باور بودند که این وعده عملیاتی نخواهد شد با فعالیت 
شبانه روزی کارکنان و مهندسان در مدت 20 ماه و 20 روز، چهار پل از این 
ابر پروژه مورد بهره برداری قرار گرفت که در فرصتی مناسب آیین افتتاح 
رسمی آن را برگزار خواهیم کرد.شــهردار اصفهان ادامه داد: سال گذشته 
نمایشگاه بین المللی اصفهان احداث و به بهره برداری رسید تا این شهر از 
استانداردهای نمایشگاهی نیز برخوردار شود.وی با بیان اینکه پروژه مرکز 
همایش های بین المللی اصفهان سال گذشته با انجام اقدامات گسترده 

از پیشرفت خوبی برخوردار شده که امیدواریم این پروژه تا چند ماه آینده 
افتتاح شود، گفت: سالن اجتماعات گلستان شهدا دیگر پروژه ای بود که 
در موعد مقرر مورد بهره برداری قرار گرفت و تقدیم خانواده معظم شهدا 
شــد.وی افزود: در حال حاضر در تمام مناطق 15 گانه شهرداری بهتر از 
سال های گذشته اقدام شــده و انجام پروژه های متعدد رضایت مندی 
شهروندان را به همراه داشته است؛ همچنین ســازمان های وابسته به 

شهرداری نیز به وظایف خود به طور دقیق عمل کرده اند.

۷1 درصد بودجه سال گذشته شهرداری در بخش عمران هزینه شد
شهردار اصفهان با بیان اینکه سال گذشته شرایط بسیار سختی به دلیل 
تحریم ها، کرونا و چالش های متعدد برای شــهرداری رقم خورد، اظهار 
کرد: برخی افراد به جای همراهی، همدلی، همکاری و مســاعدت برای 
خدمت به مردم، فضای ســختی را به وجود آوردند، اما در این شــرایط 
توانستیم 95 درصد بودجه بالغ بر هفت هزار و 300 میلیارد تومانی سال 
گذشته شهرداری را تحقق بخشیم از این رو مسئوالن مالی، کارشناسان 
و اقتصاددانان باید به عملکرد شهرداری نمره دهند.وی ادامه داد: بودجه 
شهرداری در ابتدای فعالیت در این دوره مدیریت شهری دو هزار و 750 
میلیارد تومان بود که در سال جاری به حدود 10 هزار میلیارد تومان رسیده 

و البته هر ســال تحقق پیدا کرده اســت.نوروزی با بیان اینکه 71 درصد 
بودجه هفت هزار و 300 میلیارد تومانی سال گذشته شهرداری به بخش 
عمرانی و 29 درصد به بخش جاری اختصــاص یافت، افزود: این ارقام 
بدان معناست که 71 درصد بودجه در کوچه ها، خیابان ها، پل سازی ها، 
راه سازی ها، فضای سبز، توسعه معابر، اتوبوس و مترو هزینه شده است.

وی با تاکید بر اینکه 29 درصد بودجه ســال گذشته شهرداری در بخش 
جاری شــامل حقوق کارکنان و برخی خدمات دیگر هزینه شده است، 
خاطرنشان کرد: شــهرداری در این دوره برای اجرای پروژه های شهری 

عالوه بر 700 نفر نیرو، چندین برابر دیگر ایجاد شغل کرده است.
شهردار اصفهان از 20 به فعالیت شهرداری نمره 17 را داد و تصریح کرد: با 
توجه به اجرای پروژه های بزرگ و کوچک متعدد در شهر و تحقق انقالب 

عمرانی، نمره عملکرد شهرداری در این دوره نمی تواند از 17 کمتر باشد.
وی ارتباط شهرداری با فرهیختگان، علما و حوزویان شهر، دانشگاهیان، 
هنرمندان و صاحبان خرد و اندیشه را بسیار خوب توصیف کرد و گفت: روز 
پنجشنبه دیداری با آیت ا...ناصری داشــتیم و به زودی با سایر علمای 
شهر از جمله حضرت آیت ا... مظاهری و حضرت آیت ا... طباطبایی دیدار 

خواهیم داشت.

پیشرفت فعالیت شهرداری تحت تاثیر ارتباط با 
فرهیختگان، علمای دانشگاهی و حوزویان

نوروزی با بیان اینکه پیشرفت فعالیت شــهرداری تحت تاثیر ارتباط با 
فرهیختگان، علمای دانشگاهی و حوزویان شهر بوده است، اظهار کرد: اگر 
این ارتباطات، همفکری ها و همدلی ها نباشد، شهر اصفهان نمی تواند در 

جایگاه واقعی خود قرار گیرد.
وی گفت: امروز کسی نمی تواند بگوید که شهر اصفهان ضعفی دارد که به 
حقوق مردم آسیب وارد می شود، یا عمران و آبادانی اصفهان رشد خوبی 
نداشــته و چنانچه قضاوتی غیرمنصفانه انجام شود، برخوردی خارج از 
انصاف و عدالت صورت گرفته است. شــهردار اصفهان با اشاره به ارتباط 
بسیار نزدیک و خوب با خانواده شهدا، اظهار کرد: شهدایی که در گلستان 
شهدا آرمیده اند، از دوستان و هم رزمان من بودند و خانواده بسیاری از آنها 
به این موضوع آگاه هستند.وی با تاکید بر اینکه همه موظف به قدردانی 
از خانواده شــهدا هســتیم، تصریح کرد: با وحدت، همدلی و انسجام 
می توانیم شاهد رشد و شکوفایی در راستای تامین نیازهای مردم شهر 
باشیم.نوروزی اظهار امیدواری کرد: در شرایط سخت کرونایی با رعایت 
پروتکل های بهداشتی فضایی ایجاد شود تا جان کسی به خطر نیفتد و 

سالمتی مردم در معرض آسیب قرار نگیرد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی 
اســتان اصفهان اظهار کرد: آماری که از 28 اسفندماه 
سال گذشته تا 13 فروردین ماه ســال جاری از اقامت 
گردشگران در اســتان اصفهان داشــته ایم، در حدود 
120 هزار نفر بوده و به ترتیب، بیشــترین تعداد اقامت 
در اصفهان، کاشــان، خور و بیابانک و نطنز ثبت شــده 
اســت.فریدون اللهیاری ادامه داد: بناهای تاریخی و 
تاسیسات گردشگری به دستور ســتاد مقابله با کرونا، 
روزهــای 12 و 13 فروردین مــاه تعطیل بــود و اکنون 
نیز اعالم شــده که این لغو فعالیت در شهرستان هایی 
که وضعیت نارنجی دارند ،ادامه پیــدا کند که در حال 

بررسی این مسئله هستیم.مدیرکل میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دستی اســتان اصفهان، در مورد 
فعالیت واحدهای غیرمجاز اقامتی در نوروز 1400 توضیح 
داد: پیش تر اعالم شده بود که از نظر ما اسکان و اقامت 
صرفا در قالب تاسیســات گردشگری مجاز است، چرا 
که این تاسیسات، با هماهنگی بخش های بهداشتی، 
مکلف به فراهم کردن تمهیداتی برای ایمن سازی از نظر 
رعایت شیوه نامه ها شده و گواهی الزم را اخذ کرده بودند. 
بر این اساس مدارس، کمپینگ ها، خانه های استیجاری 
و ... خارج از این شبکه مجاز شناخته می شد. اللهیاری 
با اشاره به تفاوت خانه استیجاری با خانه مسافر گفت: 
خانه مسافر جزئی از تاسیســات گردشگری است که 
مجوزهای الزم را اخذ کرده و در گردونه نظارت و کنترل 
وجود دارد، اما خانه استیجاری چنین نیست. وی خاطر 
نشان کرد: در سال های گذشــته که تعداد گردشگران 
نوروزی اصفهان زیاد بود، 11 هزار واحد اســتیجاری از 

طریق هماهنگی شهرداری و مشاورین امالک در شبکه 
خدمت رسانی به مسافران وارد شده بودند و ثبت نام و 
ساماندهی آن ها نیز پروســه خاص خود را داشت، اما 
طی دو ســال اخیر، با توجه به شیوع ویروس کرونا که 
گردشــگری را با محدودیت مواجه کرد، این خانه های 
استیجاری از شبکه خدمت رسانی خارج شدند. مدیرکل 
میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی استان 
اصفهــان افزود: بااین وجــود تعــدادی از مالکان این 
خانه های اســتیجاری خارج از ضوابط مقرر، اقدام به 
پذیرش مســافر می کردند که با آگاهی رســانی های 
مردمی، گزارش اداره اماکن و رصــد تبلیغات آن ها در 
شــهر و فضای مجازی، در نوروز 1400 بیش از 90 واحد 
آن ها شناسایی و تعطیل شدند. یعنی به صورت میانگین 
هر روز 10 تا 15 هزار گردشگر داشــته ایم و این آمار، در 
مقایسه با جمعیت پنج میلیونی اصفهان اصال تعداد قابل 

مالحظه ای نیست.

اقامت 120 هزار گردشگر در استان اصفهان

 استقبال خوب شهروندان
 از اجرای برنامه های ورزشی تفریحی در ایام نوروز

معاون ورزشی و تفریحی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان گفت: استقبال خوب 
شهروندان نقطه قوت اجرای برنامه های ورزشی و تفریحی در ایام نوروز است.حبیب ا... ناظریان با 
اشاره به برنامه های نوروزی این معاونت اظهار کرد: سال 98 تجربه موفق برنامه تاب ستانه را با ارائه 
بازی های خالقانه و جدید در محالت و کوچه پس کوچه های شهر پشت سر گذاشتیم که با استقبال 

خوبی که از سوی شهروندان صورت گرفت، جهت ادامه این برنامه در قالبی دیگر ترغیب شدیم.
وی با اشاره به شرایط کرونایی، افزود: تا قبل از کرونا، کودکان و نوجوانان در مدارس و در کوچه ها با 
انجام بازی های مختلف، انرژی خود را تخلیه می کردند اما حاال درس خواندن نیز از طریق فضای 
مجازی و در خانه انجام می شود که منجر به افسردگی و چاقی در کودکان شده که باید برنامه ریزی 

جدی برای رفع این مشکل اندیشیده شود.
وی تصریح کرد:  اجرای بازی های خالقانه و جدید در محالت در همین راستا  از دهه فجر آغاز شد و 
با توجه به استقبال خوب شهروندان، در ایام نوروز نیز برگزار شد که این برنامه ها  بیشتر در مناطق کم 
برخوردار شهری اجرا شد.معاون ورزشی و تفریحی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری 
اصفهان ادامه داد: ایستگاه های بازی و مربیان بر اساس برنامه ریزی انجام شده در کوچه یا خیابان 
فرعی مستقر شدند که  انجام بازی ها به صورت کامل رایگان و با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی 

و فاصله اجتماعی است.
ناظریان با اشاره به اجرای طرح بهارانه گفت: این برنامه ویژه شهروندان ارمنی در ایام نوروز برنامه 
ریزی شد که شــامل برپایی ایســتگاه های بازی های فکری، حرکتی و بازی های بومی و محلی 
مختلفی در باشگاه آرارات بود که با توجه به اجرای موفق طرح، به درخواست شهروندان ارمنی طرح 

هر هفته در باشگاه آرارات اجرا خواهد شد.
وی درباره اجرای برنامه »مهربانو« نیز اظهار داشت: در پی هماهنگی با زندان زنان، ایستگاه های 
بازی های فکری، بازی های حرکتی و بازی های بومی محلی در محل زندان زنان نیز مستقر شد.وی 
استقبال خوب شهروندان را نقطه قوت اجرای برنامه های نوروزی عنوان کرد و افزود: امیدوارم با 
حمایت مدیران شــهری از اجرای برنامه های ورزشــی و تفریحی بتوانیم در این شرایط کرونایی، 

لبخند را روی لبان مردم شهر بنشانیم.

نمایش »نوروز جهانی« در گالری تبلیغات شهری
گالری تبلیغات شهری فروردین ماه 1400 با نگاه جهان نوروزی، میزبان نگاه شهروندان در سطح شهر 
اصفهان است.رییس اداره توسعه فرهنگ شهروندی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری 
اصفهان با اعالم این مطلب گفت: امسال طرح گالری تبلیغات شهری با توجه به رویکرد و نگاه جهان 

نوروزی با شعار »جهان، نو شد ِز نوروِز جهانی« طراحی شد.
احمدرضایی با بیان اینکه برخی از کشــورها  در جهان، نوروز را جشن می گیرند و این ایام، آغاز بهار 
و سال نوی آنهاست، افزود: اداره توسعه فرهنگ شهروندی ســازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی 
شهرداری اصفهان سعی بر آن داشــته تا در این طرح ها با رویکرد نگاه جهان نوروزی از المان های 
هفت سین همچون تخم مرغ، سکه، سبزه، سمنو، سیب، سنجد، سرکه و تنگ ماهی و در کنار آن از 

المان ها و پرچم های این کشورها  استفاده کند.
وی ادامه داد: این طرح ها از شــامگاه روز سه شنبه 26 اســفندماه در 300 تابلو گالری شهری در 
سطح شهر نصب شــد  .وی تصریح کرد: سه طرح دیگر هم بر اســاس همان جهان نوروز در حوزه 
تبلیغات محیطی طراحی شده که متمایز از گالری شــهری در ایستگاه متروی امام حسین )ع( و 
بدنه بیمارستان عیسی بن مریم )ع( نصب شد  که در شبکه های اجتماعی به نمایش در  آمد.گفتنی 
است؛ عالقه مندان برای تماشا و دریافت طرح های تبلیغات شهری با شعار »جهان، نو شد ِز نوروِز 

جهانی« می توانند به سایت esfahanfarhang.ir مراجعه کنند.

با مسئولان
س: ایمنا

عک

خبر خوان

همزمان با روز جهانی اوتیسم؛

پل های فردوسی و سردار 
 شهید عرب در اصفهان

به رنگ آبی درآمد

خبر روز

معاون خدمات شهری شهردار اصفهان اظهار 
کرد: مجمــع عمومی ســازمان ملل متحد 
در 18 دسامبر ســال 2007 قطعنامه ای را به 
تصویب رســاند؛ این قطعنامه اعالم می کند 
که روز دوم آوریل )مصادف با 13 فروردین در 
ایران( به عنوان روز جهانی آگاهی از اوتیسم 
)WAAD(است.حســین امیــری با بیان 
اینکه رنگ آبی به عنوان نماد رنگ اوتیســم 
 Light( انتخاب شده است، افزود: این رنگ
It Up Blue( نمایانگــر حمایت از مبتالیان 
و توجه ویژه به نیازهای آنهاســت؛ گرچه این 
افراد ارتباط سختی با دنیای خارج دارند، اما 
طور دیگری مهربان هستند و چون رفتارهای 
تکراری را دوست دارند بنابراین این مهربانی 
را در دل های آبی آسمانی  خود تکرار می کنند.

معاون خدمات شــهری شــهردار اصفهان 
ادامه داد: به منظور شــرکت همه کشورها در 
کمپین جهانی افزایش آگاهی از اوتیســم، 
در شــب ســیزده فروردین )دوم آوریل( و 
به جهت جلــب توجه افــکار عمومی و برای 
حمایت از افــراد دارای این اختــالل، بناها 
و ســاختمان های مشــهور و مهم در تمامی 
کشورهای دنیا به مناسبت این روز با نور آبی 

تزیین و نورپردازی می شود.
وی خاطرنشان کرد: از همین رو  جمعه شب 
برای حمایت از بیماران اوتیســمی پل های 
فردوسی و ســردار شــهید عرب همچنین 
نورپردازی درختان بلوار فیــض اصفهان به 
رنگ آبی برجسته شد. امیری با بیان اینکه 
در روز جهانــی آگاهی از اوتیســم می توان 
نقشــی در جهت تغییر برخوردها نســبت به 
افراد دارای اوتیســم و به رسمیت شناختن 
حقوق آنها نســبت به مطالبه حقوق شــان و 
تصمیم گیری آنها درباره زندگی شان مطابق با 
خواسته هایشان بازی کرد، گفت: می توان با 
شناخت بیشتر از اوتیسم، افراد اوتیستیک 
و خانواده های آنان را بیشــتر درک کنیم زیرا 
روح مهربان آنان به درک، عشــق، آموزش و 

حمایت نیاز دارد.

مدیر عامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان اظهار کرد: 12 درصد سطح کل شهر اصفهان در 237 لکه بافت فرسوده در مناطق 15 گانه شهر اصفهان و در قالب 
چهار گونه بافت ناکارآمد با پیشینه روستایی، اسکان غیررسمی، میانی و بافت ناکارآمد تاریخی پراکنده شده است.محمد فیض با بیان این که بافت های شهر اصفهان شامل 
غیررسمی، بافت میانی در محله های قدیمی، بافت ناکارآمد تاریخی و بخش های الحاقی به شهر است، افزود: باید تمام ابعاد بافت های شهر اعم از کالبدی، اجتماعی و 
اقتصادی را مورد توجه قرار دهیم.مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان تصریح کرد: اقدامات این سازمان با روش برنامه ریزی، سیاست گذاری و برنامه 
اجرایی در بسیاری از موارد از جمله در بهبود معیشت ساکنان بافت ها یا مسائل اجتماعی که به موازات احیای کالبدی آن بهبود می یابد بسیار موثر است.وی خاطرنشان 
کرد: سال گذشته با موافقت شهرداری و شورای شهر 2.5 برابر بودجه در نظر گرفته شده برای انجام عمرانی سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری، تخصیص اعتبار انجام 
و 35 پروژه در شهر اجرا شد.فیض با تاکید بر استفاده از نیروهای متخصص و مشارکت با مردم در اجرای پروژه های نوسازی و بهسازی در شهر، گفت: در سال های اخیر و 
با طرح و فراگیر شدن موضوع بازآفرینی پایدار بافت های ناکارآمد شهری، صرفا مداخله مستقیم در بافت کالبدی به عنوان راه حل معضالت و مشکالت این گونه بافت ها 

مطرح نیست و باید برای رفع آن ها به تمامی ابعاد بافت شهری اعم از کالبدی، اجتماعی، و اقتصادی به صورت همزمان پرداخت.

مدیر عامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان خبر داد:

اجرای 35 پروژه برای نوسازی بافت فرسوده شهر

میدان امام، قاب 
 تاریخی 400 ساله 

در نصف جهان
میدان امــام اصفهــان قاب 
تاریخی 400 ســاله ای است 
که در قلب جغرافیایی حوادث 
تلخ و شــیرین بســیاری در 
نصف جهان بوده اســت. این 
میدان امروز یکی از اصلی ترین 
مراکــز بازدیــد گردشــگران 
خارجی و داخلی شهر اصفهان 

است.

وز عکس ر

عکس: صاحب نیوز
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 معمــای مورد عالقه تــان از هر نوعی که باشــد، از جدول 
کلمات متقاطع گرفته تا پازل هزار قطعه ای فرقی نمی کند، 
حل معما می تواند بسیار سرگرم کننده و لذت بخش باشد. 
اما وقتی مشغول حل معما هســتید و یکباره متوجه می 
شوید حرکت بعدی چه باید باشــد، چه اتفاقی در مغزتان 
رخ می دهد؟ این ســوالی اســت که در ادامه به آن پاسخ 

خواهیم داد.
هر نوع معمایی یک بخش خاص از مغز را فعال می کند

از یک نظر، همه انواع معما مهارت های شــناختی را ارتقا 
می دهند، از تفکر فضایی گرفته تا زبان و اســتدالل کردن. 
با این حال، از برخی انواع معما می توان برای فعال کردن 
قسمت های خاصی از مغز اســتفاده کرد. مثال معماهایی 
که با قوه زبان سر و کار دارند – مانند جدول کلمات متقاطع 
– احتماال  نواحی مربوط به زبان را در مغز فعال می کنند و 
آن هایی که با برخی جنبه های تفکر منطقی سر و کار دارند 
– مانند قرار دادن نمادها به شــکلی خاص در یک شــبکه 
شــطرنجی – احتماال نواحی مربوط به پردازش منطقی را 

فعال می کنند.
مغزتان فکر می کند دارید شکار می کنید

در معما کلمات، اعداد، اشکال و منطق به گونه ای به بازی 
گرفته می شــوند که ما را وادار به برمال کــردن جوابی کنند 
که مخفی شــده اســت. به همین دلیل درگیر یک شکار 
ذهنی می شوید، درست مثل یک کارآگاه در داستان های 
معمایی یا یک دانشمند که به دنبال علتی است که در پس 
پدیده ای وجود دارد. معماها نسخه ای از این جست وجو 
برای فهمیدن اما در مقیاســی کوچک هستند. گرچه هیچ 
چیز تازه ای در پایان این شکار یعنی زمانی که جواب برمال 
می شــود، وجود ندارد. این خود شکار اســت که احتماال 
بخش های مختلفی از مغز را فعال می کند که در امر کشف 

و همزمان یک حس رضایت دخیل هستند.
ممکن است کمتر احساس اضطراب کنید

دنبال آرامش هستید؟ تحقیقات نشان داده، به خصوص 
حل پازل ممکن است به آرام شدن و کاهش اضطراب تان 

کمک کند.
معماهای سخت تر الگوی فعالیت مغز را تغییر می دهند

بیشتر فعالیت مغز بر اســاس گذرگاه های خاصی صورت 
می گیرد کــه درون مغز وجــود دارد – ابر شــاهراه هایی 
که محققان به آن ها منیفلد کم ابعاد مــی گویند؛ فارغ از 

نوع معمایی که مشــغول حلش باشــید، فعالیت مغزتان 
احتماال از طریق این شاهراه ها صورت می گیرد. اما وقتی 
با یک جدول یا ســودوکوی ســخت مواجه می شوید که 
نمی توانید حلش کنید، ممکن اســت بخش های تازه ای 
 در مغزتان فعال شــود تا به شــما کمک کند آن مسئله را

 حل کنید.
مغزتان را ورزش می دهید

معماها هم نیم کره راســت مغــز را فعال مــی کنند و هم 
نیم کره چپ آن را. در این حالت، قــوه تخیل تان به همراه 
قوه استدالل یا قوه محاســبه تان فعال می شود. حافظه 
هم وارد کار می شــود، به خصوص در معماهایی که پایه و 
اساس آن ها کلمات و ریاضیات اســت. وقتی معما حل 

می کنید همه مغزتان فعال می شود.
وقتی بتوانیــد معما را حــل کنید حس لــذت ناگهانی و 

شدیدی به شما دست می دهد
آن لحظه ای که باالخره معما را حــل می کنید را خاطرتان 
هست؟ این حس را به لطف جاری شدن سیلی از دوپامین 
در هســته اکومبنس تجربه می کنید، بخشــی از مغز که 

مسئولیت پاداش و تقویت را برعهده دارد.

آشپزی

موس شکالتی 
 مواد الزم : مارشمالو )تکه های کوچک(150 گرم،کره 

50 گرم،شکالت تلخ 250 گرم،آب داغ یک چهارم پیمانه،خامه 
صبحانه یک  پیمانه،وانیل یک قاشق چای خوری

دستور تهیه : برای تهیه موس شکالتی خوشمزه و مخصوص در ابتدای کار، کره را حدود نیم 
ساعت بیرون از یخچال قرار می دهیم تا به خوبی نرم شود. برای این دسر، مارشمالویی که تهیه 

می شود باید به اندازه تکه های کوچک انتخاب شود. اگر مارشمالوی سایز کوچک در دسترس نبود 
می توان آن ها را با چاقو تکه کرد. شکالت را هم خرد یا رنده می کنیم و کنار می گذاریم. یک ماهی تابه 
نچسب بر می داریم. کره و مارشمالو و شکالت را درون آن می ریزیم.سپس آب جوشیده داغ را به آن 
اضافه می کنیم و کمی ترکیب می کنیم تا مواد با هم یکدست شوند، ماهی تابه را روی حرارت مالیم 

قرار می دهیم و مرتب هم می زنیم تا مواد آب شود. سپس آن را از روی حرارت بر می داریم.
 یک کاسه انتخاب کرده و خامه و وانیل را به آن اضافه  می کنیم و با همزن می زنیم 

تا فرم بگیرد. سپس خامه فرم گرفته شده را به مواد شکالتی اضافه کرده و 
با لیسک به آرامی هم می زنیم تا یکدست و چسبناک شود.

 موس ما آماده است. این مواد را بین 4 تا 6 لیوان یا ظرف مناسب و دلخواه 
تقسیم می کنیم و درون یخچال می گذاریم تا ببندد. موقع سرو 

می توان آن را با شکالت رنده شده و خامه فرم گرفته 
شده یا تکه های میوه تزیین کرد.

وقتی معمایی را حل می کنیم چه اتفاقی در مغزمان می افتد؟

 کارگردان »گودزیال در برابر کونگ«
 سراغ بیگانه های گربه نما می رود

 فیلم »بندربند«
 به ایرلند رسید

در حالی که جدیدترین فیلم آدام وینگارد یعنی »گودزیال در برابر 
کونگ« از چهارشنبه 11 فروردین در آمریکا روی پرده رفته امید می رود 
رونقی به سینماهای جهان بدهد، اعالم شد کارگردان این فیلم، 
پروژه جدیدی را در برنامه دارد.حاال وینگارد قرار است کارگردان فیلم 
»تاندرکتس« شود که یک فیلم بودجه باال بر پایه یک سریال انیمیشن 
تلویزیونی است که بین سال های 1۹85 تا 1۹8۹ روی آنتن رفته بود. 

فیلم »بندر بند« به کارگردانی منیژه حکمت، تهیه کنندگی منیژه حکمت و 
مهشید آهنگرانی فراهانی و شرکت ایریماژ در جشنواره بین المللی فیلم 
کاتالیست حضور پیدا کرد. این جشنواره که مقر آن در شهر لیمریک در 
کشور ایرلند  است، در این دوره طی روزهای نهم و دهم فروردین 1400 به 
شکل آنالین برگزار شد و در همین چارچوب، منیژه حکمت در گفت وگویی 
با »سوزان لیدی« دبیر جشنواره و مدرس سینما شرکت کرد.

مدیرعامل فوالد سنگان اظهار کرد: تالشگران فوالد سنگان در سال ۹۹ با تولید 
بیش از 3 میلیون و سیصد هزار تن گندله، با رشد 130 درصدی در تولید نسبت 
به سال ۹8 موفق به ثبت رکورد تولید سالیانه در این شرکت شدند. همچنین در 

اسفند ماه، رکورد تولید ماهیانه را از 401 به 410 هزار تن ارتقا دادند.
 علی امرایی، مدیرعامل فوالد ســنگان، از ثبت رکورد تولید بیش از 3 میلیون و 
سیصد هزار تن گندله در ســال ۹۹ خبر داد و گفت: شرکت صنایع معدنی فوالد 
سنگان که از شرکت های زیرمجموعه گروه فوالدمبارکه محسوب می شود؛ موفق 
شد در سال گذشــته با رکوردهای پیاپی جهش تولید را محقق سازد و با تولید 
بیش از 3 میلیون و سیصد هزار تن گندله رکورد جدیدی در تولید سالیانه به ثبت 
برساند.وی در ادامه افزود: رویکرد فوالد سنگان در سال گذشته استفاده از تمامی 
ظرفیت های تولیدی مبتنی بر بومی ســازی، ارتقای سیســتم های نگهداری و 
کاهش توقف و مدیریت هزینه ها به رغم کمبود مواد اولیه بوده که توانست فراتر از 
برنامه پیش بینی شده را محقق سازد؛ هرچند در چند سال اخیر کمبود کنسانتره 

یکی از معضالت جدی تولیدکنندگان گندله به شمار می رود.
وی اظهار داشــت: امیدواریم با روند رو به رشــد بومی ســازی قطعات در این 
شرکت، در آینده ای نه چندان دور با اعتماد بیشتر به توانمندی داخلی شاهد قطع 
وابستگی کامل به کشورهای خارجی باشیم.امرایی گفت: با توجه به برنامه ریزی 
مدون و عملیاتی کردن برنامه های استراتژیک شرکت، موفق به ثبت رکورد تولید 
ماهیانه گندله شده ایم و با تولید 410161 تن گندله در اسفند ماه، تالشگران فوالد 
سنگان رکورد تولید ماهیانه را از 401 به 410 هزار تن ارتقا دادند.مدیرعامل فوالد 
سنگان عنوان کرد: سال گذشته رشد 6.5 درصدی تولید گندله در کشور انجام شد 
که در این بین فوالد سنگان به عنوان یکی از قطب های تولید گندله در شرق کشور 

با هم افزایی، تدوین استراتژی های متناســب، کاهش توقفات به رغم قطعی 
های مکرر جریان برق و گاز، نقش بســزایی در تولید بخشی از گندله مورد نیاز 
فوالد مبارکه، بزرگ ترین فوالد ساز خاورمیانه داشته است. شرکت فوالد سنگان 
با تدوین اهداف در سال جهش تولید و با  ثبت رکوردهای تولید روزانه و ماهیانه، 
توانست رشد قابل توجه130 درصدی تولید گندله در سال ۹۹ را نسبت به سال ۹8 
ثبت کند که نشان از  پیشبرد هرچه بهتر اهداف ارزش افزای تولیدی و عملیاتی 
در فوالد سنگان دارد. امرایی، برای کسب موفقیت های این چنینی در سال 1400 
خواستار اثرگذارترین تالش ها در انجام ماموریت بزرگ پشتیبانی و مانع زدایی 
از تولید شد .مدیرعامل فوالد سنگان، معتقد اســت: مانع زدایی و پشتیبانی را 
باید از ابتدای سال آغاز کرد و رکورد به دست آمده با وجود محدودیت ها با همت 
و تالش شبانه روزی تالشگران فوالد سنگان بوده است. امیدواریم در سال 1400 
گره از کار یکدیگر بگشاییم و همانند سال های گذشته با تمامی توان برای آبادانی 
ایران بزرگ و سربلندی کشور بکوشیم. همانطور که در سال گذشته این شرکت 
برای مطابقت با سیاست  های کلی اقتصاد مقاومتی و در جهت رسیدن به اهداف 
تولیدی و همچنین همسویی با شعار سال و فرمان رهبر انقالب،  در زمینه جهش 
تولید، اهم فعالیت ها و توجه خود را به بخش تولید معطوف کرد و در راســتای 
جلوگیری از خام فروشــی، جایگزینی معدن به جای نفت در راستای همراهی 

با گام دوم انقالب و با هدف تکمیل زنجیره ارزش در تولید فوالد حرکت کرد.
امرایی با تقدیر کار تیمی منسجم نشــأت گرفته از فرهنگ سازمانی متعالی در 
فوالد سنگان گفت: در این شرکت، کیفیت تولید از اهمیت بسزایی برخوردار است 
و با بهینه سازی خطوط تولید، سعی شده عالوه بر کمیت، کیفیت محصول نیز 

مدنظر باشد.

نخستین نشســت مدیران شرکت گاز اســتان اصفهان به ریاست سیدمصطفی 
علوی،  مدیرعامل این شرکت در راســتای تعیین اولویت ها و برنامه های تحقق 
»تولید؛ پشتیبانی ها، مانع زدایی ها« برگزار شد. در این نشست  مهندس علوی  
با تبریک سال نو و والدت با سعادت حضرت صاحب الزمان )عج(، اجرای شعار 
سال جاری، یعنی تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها را مهم ترین اولویت کاری 
ســازمان متبوع خود بیان کرد و خواســتار اهتمام جدی تمــام بخش های این 
شرکت به منظور اجرای این راهبرد اساسی شد.وی اظهار داشت: شرکت گاز یک 
واحد بزرگ خدماتی است که با توزیع گاز طبیعی، زیرساختی مهم و استراتژیک 
را برای صنعت و اقتصاد کشــور فراهم می کند .مهندس علوی، گفت:  شعار سال 
1400 ،کلیدواژه »تولید« را بر پیشانی خود دارد و مشخص است که اصالح مسائل 
مرتبط با تولید، در یک مدت محدود خالصه نمی شود و باید در این زمینه، نگاهی 
منطقی داشت.وی، خاطر نشان ساخت: »پشتیبانی« و »مانع زدایی« در کنار هم 
می توانند مشکالت گوناگون عرصه تولید را مرتفع سازند، یعنی چه بسا پشتیبانی 
و حمایت ها از عرصه تولید به دلیل وجود برخی موانع تاثیر الزم را نداشته باشد، 
ضمن آن که رفع موانع نیز بدون پشتیبانی های مستمر از تولید، کارا نخواهد بود، 
اگرچه خود رفع موانع، نوعی از پشتیبانی و حمایت است.مدیرعامل شرکت گاز 
استان اصفهان، تصریح کرد: تحقق عینی این شعار در صنعت گاز استان نیازمند 
نقش آفرینی تمامی کارکنان است تا نه فقط یک پشتیبانی و مانع زدایی محدود، 
بلکه  مجموعه ای از »پشتیبانی ها« و »مانع زدایی ها«  بتواند موثر واقع شود.وی، 
حمایت از پیمانکاران و تامین کنندگان کاال و خدمات و نیز رفع موانع و مشکالت 

واگذاری اشتراک پذیری و توسعه شبکه ها همچنین همدلی و همکاری کارکنان 
را راهگشای تحقق شعار ســال دانست و اظهار داشــت: ما وظیفه داریم با همه 
ظرفیت ها به پشــتیبانی و مانع زدایی بپردازیم تا خدمات به رشد خوبی برسد و 
با رصد مشکالت در بخش های مختلف بتوانیم به پشتیبانی و حمایت های الزم 
بپردازیم.علوی،گفت: در سال گذشته بهره برداری از صدها پروژه در بخش های 
مختلف خانگی و به ویژه صنعتی اتفاق افتاد و امیدواریم در سال جدید در جهت 
تحقق شعار سال نیز با تالش و همت  همگانی در جهت رشد اقتصادی و توسعه 
گازرســانی به خصوص در صنایع فاقد گاز طبیعی گام های بلندتری برداریم و به 
لطف الهی در سال 1400 شاهد گشایش های اقتصادی و گسترش فعالیت های 
تولیدی استان باشیم.مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، افزود: در سال جاری 
یکی از اهداف مهم تکمیل پروژه های نیمه کاره است، همچنین پشتیبانی جدی 
تر از طرح های گازرسانی در سطح شهرستان های اســتان را در دستور کار خود 
قرار داده ایم.وی، همچنین به حذف کاغذ بازی ها و بروکراسی های اضافی اداری 
تاکید کرد و ادامه داد: الکترونیکی کردن امور و همچنین افزایش دانش تخصصی 
نیروهای سازمان از طریق آموزش های ضمن خدمت کارکنان می تواند به تحقق 
شعار ســال کمک کند.در ادامه اعضای هیئت مدیره، معاونین و سایران مدیران 
شــرکت،به بیان نقطه نظرات خود درخصوص تحقق شعار سال جاری پرداخته، 
مسائل و مشکالت موجود در شــرکت را عنوان و راهکارهای پیشنهادی ارائه و بر 
مبنای صورتجلســه تنظیمی، مقرر شــد تا واحدهای ذی ربط اقدامات الزم را به 

عمل آورند.

مدیرعامــل ذوب آهن اصفهــان در اولین روز ســال 1400 با حضــور در بین 
کارکنان خط تولید این شــرکت در بخش های کوره بلند ، فوالدسازی و نورد ، 
از سختی های سال ۹۹ و نتایج خوب آن گفت و اظهارداشت : اتفاقات خوب 
سال ســخت ۹۹ حاصل تالش ، همدلی و تعهد یکایک همکاران ذوب آهنی 
بود که با تمام وجود برای صنعت و اقتصاد کشور کوشش کردند .منصور یزدی 
زاده افزود : تولید ذوب آهن اصفهان در سال گذشته ، افزایش کمی ) حدود 
4 هزار تن ( نسبت به سال ۹8 داشــت اما به لحاظ کیفی و تنوع محصوالت 
به ویژه در تولید ریل وکالف و ســایر محصوالت جدید ، دستاوردهای خوبی 
حاصل شد.مدیرعامل ذوب آهن اصفهان، راه اندازی کوره بلند شماره یک در 
سال ۹۹ را دستاوردی مهم وارزشــمند برای این شرکت دانست و گفت : این 
موفقیت با همدلی تالشگران ذوب آهنی حاصل شد و این کوره خیلی زود به 

تولید نرمال رسید.
وی، شیوع ویروس کرونا را از جمله اثرگذارترین موانع و مشکالت این شرکت 
بیان کرد و گفت : این عامل باعث بسته شــدن بازارهای خارجی و مشکالت 
تامین مواد اولیه در داخل شد که تولید را به ویژه در ابتدای سال ۹۹ با چالش 
مواجه کرد .یزدی زاده افزود : خدا را شاکر هستیم که در سال گذشته توانستیم 
به صورت نسبی عملکرد مطلوبی داشته باشیم و همچنین این عملکرد برای 

هدلینگ صدرتامین و مجموعه سهامداران رضایت بخش بود .مدیرعامل ذوب 
آهن اصفهان از هدف گذاری این شرکت برای دســتیابی به تولید 3 میلیون 
تن خبر داد وگفت : اگر مشکل ومانع خاصی ایجاد نشود ، دست یابی به این 
تولید در سال 1400 امکان پذیر است .یزدی زاده ، تدبیر مقام معظم رهبری در 
سال جدید و نام گذاری این سال با عنوان » تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی 
ها « را همچون سال های گذشته بسیار هوشمندانه توصیف کرد و گفت : این 
عنوان،دقیقا همان چیزی است که تولید کننده نیاز دارد . در کشور ما توانایی 
های بسیار خوبی در حوزه تولید وجود دارد وکارهای بزرگی می توان انجام داد 
ولی موانعی در مســیر حرکت تولید ایجاد می شود که امیدواریم دولتمردان 
ما در این خصوص ،همت مضاعف داشــته باشند تا شعار سال جاری محقق 
شود و ذوب آهن بتواند دستاورد خوبی در سال رقم بزند .مدیرعامل ذوب آهن 
اصفهان، بزرگ ترین اقدام در راستای پشتیبانی و مانع زدایی از تولید برای این 
شرکت را ، حل مشکل تامین مواد اولیه ذکر کرد گفت : ذوب آهن برای تولید 
نباید دغدغه تامین مواد اولیه داشته باشــد و مسائلی همچون مباحث فنی 
تولید ، صادرات و... به اندازه کافی ایجاد دغدغه می کند.وی افزود : امیدوارم 
وزارت صمت در سال 1400 طرحی نو دراندازد تا شاهد تامین پایدار مواد اولیه 

به خصوص مواد آهن دار برای ذوب آهن اصفهان باشیم.

در واپسین روزهای ســال جهش تولید، جهادگران واحد نورد سرد موفق شدند 
رکوردهای متعددی را به ثبت برسانند. ثبت رکورد تولید سالیانه 8۹5 هزار تن در 
واحد اسیدشویی یک، تولید ســالیانه 116 هزار تن محصول قلع اندود در واحد 
اسید شویی یک، تولید یک میلیون و 3۹0 هزار تن ورق درخط نورد تاندم و تولید 
ســالیانه 137 هزار تن محصول قلع اندود در واحد نورد دو قفسه حاصل تالش 

این جهادگران است.
 رییس واحد اسید شویی یک نورد سرد فوالد اظهار داشت: در واپسین روزهای 
سال ۹۹، جهادگران واحد اسیدشویی یک موفق به ثبت رکورد تولید سالیانه 8۹5 
هزار تن شدند و با عبور از رکورد 8۹1 هزارتن ســال ۹7، این رکورد را ارتقا دادند.
مرتضی اکبری، افزود: همچنین در تولید ســالیانه محصول قلع اندود در اسید 
شــویی یک با تولید 116 هزار تن رکورد جدیدی به ثبت رسید که نسبت به رکورد 

قبلی در سال ۹8 به میزان ١١ هزار تن افزایش داشته است.
 رییس واحد اسیدشویی یک نورد سرد تصریح کرد: این واحد در تولید محصول 
فروش در خط اســید شــویی یک با تولید ۹1 هزار و 750 تن رکورد جدیدی به 

ثبت رسید که نســبت به رکورد قبلی در ســال ۹8 به میزان 4 هزار تن افزایش 
داشته است.گفتنی است که ثبت رکورد محصوالت قلع اندود و فروش با توجه 
به انتظارات مشــتریان و میکس های ابعادی مورد انتظار بازار، کاری بسیار با 

ارزش است.
همچنین محمود رضا قرمزی رییس خطوط نورد فوالدمبارکه نیز  در این خصوص 
اظهار کرد: در پی روند افزایشــی تولید درخط نورد تاندم مداوم طی چندســال 
گذشته برای تحقق عملی »جهش تولید«؛ با تولید یک میلیون 3۹0هزارتن ورق 
ضمن عبور از برنامه پیش بینی شــده برای ســال ۹۹، رکورد تولید سال ۹8 به 
میزان یک میلیون 370 هزارتن پشت سر گذاشته شد.همچنین در واحد نورد دو 
قفسه ای، رکورد تولید سالیانه محصول قلع اندود به میزان 137 هزار تن ایجاد 
شد که تولید این محصول را به میزان 10 درصد نسبت به سال ۹8 افزایش داد.

وی، دستیابی به این رکورد را در تالش و همت پرسنل تولید و تعمیرات واحد و 
اقدامات برنامه ریزی شده و منســجم و پیگیری همه جانبه مدیریت ناحیه و 

بهبود قابل توجه در زمینه کاری برشمرد.

بررسی شعار سال 1400در شرکت گاز استان اصفهان

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در اولین روز  سال نو در بین کارکنان خط تولید:

پشتیبانی و مانع زدایی از تولید ، ذوب آهن را به اهداف تولیدی می رساند
فوالد مبارکه روی خط رکورد شکنی؛

عبور از یك ركورد دوساله و كسب ركوردهای جدید در واحد نورد سرد فوالد مباركه

جهش تولید و رکوردی دیگر در گروه فوالد مبارکه؛

توسعه بومی سازی جهت قطع وابستگی كامل به كشورهای خارجی

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


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

