
روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 

دوشنبه 16 فروردین  1400 
 22 شعبان   1442 

5  آوریل  2021
 شماره 3219

8 صفحه
قیمت: 1000 تومان
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در چهارمحال 

 مدیرکل مدیریت بحران استانداری از کاهش ۲۲ درصدی رخداد 
حوادث شهری در نوروز امسال در اصفهان خبرداد؛

سالی که نکوست
در سال 99 و پس از پایان تعطیالت نوروزی، براساس آمارهای اعالم شده، متوفیان ناشی از تصادفات 

 در راه های درون شــهری اســتان اصفهان ۲۷ درصد نسبت به مدت مشابه ســال 98 با کاهش مواجه 

شد. امسال که محدودیت های کرونایی با شدت و حدت ســال قبل اعمال نشد و البته با وجود تمامی 

هشدارها، جاده های کشور مملو از مســافر شــد، بنا به گفته معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر 

استان اصفهان؛ ۵۰8 نفر در حوادث نوروز ۱۴۰۰ در حوادث جاده ای و دیگر حوادث استان آسیب دیدند.

5

کاندیداتــوری پرحاشــیه! این تنها دســتاورد  پریا پارسادوست
 »احســاس تکلیــف« فرمانده ســابق قرارگاه 
خاتم االنبیا)ص( برای حضور در آوردگاه انتخاباتی پاستور تا االن بوده است. 
سردار »ســعید محمد« از روزی که اعالم کرد برای رســیدن به پاستور خیز 
برداشته، غالبا با واکنش های منفی حتی از سوی اصول گرایان مواجه شده و 
حاال سردار جوانی با یک مصاحبه خبرساز، داستان ورود نظامی ها به عرصه 
انتخابات را وارد فاز تازه ای کرده اســت هرچند سردار سعید محمد با جوابیه 

ای که به سخنان سردار جوانی داد، تاکید کرد قرار نیست »پا پس بکشد«. 
طی روزهایی که منتظر اعالم کاندیداتوری رســمی سیاسیون برای حضور در 
انتخابات ۱۴۰۰ بودیم، اتفاق دیگری رقم خورد؛ این بار این کاندیداهای نظامی 
 هســتند که یکی بعد از دیگر از قطعیت حضور خود در انتخابات پرده برداری 
می کنند.از سردار دهقان و محسن رضایی گرفته تا سعید محمد که بالفاصله 
بعد از استعفا از ریاســت قرارگاه خاتم االنبیا)ص( کاندیداتوری خود را اعالم 
کرد تا ُمهر پایان بر همه گمانه ها درباره آمدن یا نیامدنش بزند. از همان ابتدا 

هم تاکید کرد راه سخت است و سفت و سخت ایستاده است.
برخالف انتظار؛ اصول گرایان به استقبال این تصمیم او نرفتند و از قضا آغازگر 
مخالفت ها با این تصمیم سردار شدند. »سعید محمد از چهره های ناشناخته 
عرصه سیاست است«، » ســعید محمد به  خاطر تخلفات مالی برکنار شده 
اســت«، »کاندیداتوری سردار محمد، شــائبه اســتفاده از امکانات سپاه را 
ایجاد می کند«، »ســعید محمد باید از سپاه اســتعفا دهد نه قرارگاه خاتم 
االنبیا)ص(« و... از جمله گزاره هایی هســتند که برخی چهره های سیاسی 
اصول گرا پس از جدی شــدن کاندیداتوری فرمانده پیشین قرارگاه خاتم به 
زبان آوردند تا رسما اعالم کنند که این خبر چندان به مذاق شان خوش نیامده 
است؛ اما حتی این روی گردانی و عدم استقبال از نامزدشدن سردارمحمد هم 

باعث نشد تا او کنار بکشد. 
پافشاری سعید محمد برای ماندن در میدان انتخاباتی که برخی آن را مصداق 
 ورود مصداقی سپاه به عرصه سیاست دانســته و برخالف تاکیدات حضرت 
روح ا... )ره( می دانند؛ سبب شد تا صدای مخالفت ها صریح تر هم بشود. 
»ســردار جوانی« معاون سیاســی ســپاه اخیرا در گفت و گویی با صراحت 
اعالم و تاکید کرد که »سپاه نه از ســعید محمد و نه از هیچ کاندیدای دیگری 
در انتخابات حمایت نمی کند و نخواهد کرد. اساســا ورود ســپاه و بسیج به 

انتخابات به طور مصداقی و حمایت از افراد و گروه ها و فهرست ها دارای منع 
قانونی و شرعی است.« سردار جوانی در ادامه این را هم گفت که »اتفاقا منفک 
کردن سعید محمد از مســئولیت فرماندهی قرارگاه سازندگی خاتم به دلیل 

همین تخلف و رعایت نکردن مقررات از سوی ایشان بوده است.«
به نظر می رسید پس از این مصاحبه و اعالم نظر صریح معاون سیاسی سپاه 
درباره کاندیداتوری نظامیان در آوردگاه انتخابات)جدا از اینکه سردار جوانی 
وظیفه داشــته در این باره اظهارنظر کند یا نه( و البته اشاره به تخلف ریاست 
سابق قرارگاه خاتم االنبیا)ص(،  »سعید محمد« این بار سکوت کرده و تصمیم 
به کناره گیری می گیرد اما چندســاعت پس از مصاحبه سردار جوانی، دفتر 
سردار محمد بیانیه ای منتشر کرد که نشان می داد این چهره نظامی به هیچ 
عنوان قصد کنارکشیدن ندارد. در بخشی از بیانیه دفتر سعید محمد در پاسخ 
به سخنان مطرح شده توسط معاون سیاسی سپاه آمده است: »آقای دکتر 
ســعیدمحمد هیچ گونه تخلفی در خصوص فعالیت های انتخاباتی مرتکب 
نشده تا جایی که ایشان علت استعفای خود را عدم شائبه حمایت و استفاده 
از موقعیت مسئولیت فرماندهی قرارگاه خاتم االنبیا)ص( سپاه را عنوان کرده 
است، مهمی که با واکنش رســمی قرارگاه خاتم االنبیا)ص( همراه شد همه 
ما را به این مطلب رهنمون می ســازد که آقای جوانی مسئولیت سخنگویی 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی را ندارند و تحلیل شخصی خود را به عنوان یک 

شخصیت حقیقی عنوان کرده است.«
و حاال همین کنش واکنش نظامی ها، تبدیل به بهانه رســانه های آن سوی 
آبی برای هیزم ریختن به آتش اختالفات شده؛ موضوعی که خطرناک خواهد 
بود . محمد مهاجری، فعال سیاسی معتقد است این اتفاق در کلیت به ضرر 
مجموعه سپاه است: » ســخنان آقای جوانی به نفع سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی نبود و اگر این سخن را درباره شــخصیت هایی مانند آقایان رضایی، 
قاســمی یا دهقان هم می گفت، همین را بیان می کردم و واقعا نیازی نبود 
که یک مسئله درونی سپاه به بیرون منتقل شــود و اگر هر مسئله ای وجود 
داشت باید در داخل سپاه حل وفصل می شد. سپاه یک نهاد نظامی است که 
وظیفه اش پاســداری از امنیت و مرزهای کشور اســت و بیرون آمدن چنین 
بحث هایی از این نهاد، نگران کننده اســت. در مجموع این سخنان را مثبت 

نمی دانم؛ نه برای آقای محمد، بلکه برای کلیت سپاه پاسداران«...
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مدیرکل میراث فرهنگی استان:
نظارت نوروزی از واحدهای 

 بین راهی اصفهان
 همچنان ادامه دارد

 درجمع رزمندگان لشکر 14 
امام حسین علیه السالم مطرح شد:
امروز وظیفه تک تک ما 

روشنگری است

شهردار در جلسه علنی شورای 
اسالمی شهر مطرح کرد:

 انقالب اخالق و عمران
 در شهر
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سنگری که باید حفظ شود؛

جای خالی تفکر »حاج قاسم« 

بازگشت به نقطه صفر!
حریرچی: احتمال قرمز شدن تهران و اصفهان در هفته آینده وجود دارد؛

ادامه در صفحه 2

شركت توزيع برق آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
شهرستان اصفهان

شركت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد: خدمات مورد نیاز خود را به شرح ذیل و باستـناد قانون برگزاری مناقصات و آئین 
نامه معامالت شرکت ، ازطریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکاران واجدین شرایط واگذار نماید.

روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

پيشنهاد دهندگان مي توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را از طریق ســایت  www.setadiran.irدریافت و حداکثر  تا پایان وقت 
اداری روز سه شنبه مورخ 1400/01/31 در سامانه فوق بارگذاری نماید و همچنین اسناد فیزیکی )پاکت الف- ضمانت نامه( خود را به 
نشانی: جاده اصفهان- زیار- روستای دشتی – امور برق منطقه 9 اصفهان – دبیرخانه امور ، تحویل نمایند. به پيشنهادهايی كه بعد 

از مهلت مقرر بارگذاری گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد.
         http://tender.tavanir.org.ir             : سايت  اينترنتی معامالت توانير به نشانی

http://iets.mporg.ir           : سايت  اينترنتی پايگاه ملي مناقصات ايران به نشانی
http://eepdc.ir     :سايت  اينترنتی شركت توزيع برق شهرستان اصفهان به نشانی

جهت كسب اطالعات بازرگانی با شماره تلفن 34121611-031 اداره مالی و اداری – آقای جواد کرباسی و جهت آگاهی بیشتر درمورد 
الزامات، اطالعات، شرح خدمات این مناقصه با شماره تلفن : 34121633 – 031 اداره مهندسی و طرح ها  تماس حاصل فرمائید.

جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:    مرکز  تماس 41934-021 ، دفتر ثبت نام: 88969۷3۷-۰۲۱ و 8۵۱93۷68 -۰۲۱ تماس 
حاصل فرمائید.

نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه: در اسناد درج شده است۰
  مناقصه گران جهت به روز رسانی مدارک و فعالیت های خود، در سامانه برون سپاری شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانی
 https://www.eepdc.ir مراجعه نمایند. )در صورت هر گونه سوال با شماره تلفن 3۲۲۴۱۱۵3 آقای امیرانی تماس حاصل فرمايید(

  شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان تغییر و اصالح در اســناد مناقصه را تا ۷۲ ساعت قبل از بازگشایی پاکتها برای خود محفوظ 
می دارد.

   شرکت کنندگان در مناقصه می بایســت دو روز قبل از آخرین تاریخ تحویل پاکتها با مراجعه به سایت شرکت و یا تماس با واحد 
مناقصه و مزایده ، ازآخرین اصالحات احتمالی اسناد مطلع گردند، در غیر اینصورت مسئولیت عدم رعایت این بند به عهده مناقصه 

گران می باشد.
   پيشنهادات رسيده با حضور اعضاء كميسيون معامالت باز و قرائت خواهد شد. 

   حضور پيشنهاد دهندگان )هر شرکت کننده یک نفر با ارائه معرفی نامه( در جلسه بازگشايی پاكات آزاد می باشد.
   به مدارک ، پیشنهادات و نامه های فاقد امضاء، مخدوش یا بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شود مطلقا ترتيب اثر داده نخواهد شد.

   شركت توزيع برق شهرستان اصفهان در رد يا قبول كليه پيشنهادات مختار می باشد.   
  ساير اطالعات وجزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

شماره 
مناقصه 
شرکت

شماره مناقصه در سامانه 
تدارکات الکترونیکی 

دولت )ستاد(

موضوع 
مناقصه

تاريخ توزيع 
دفترچه

مهلت تهیه 
دفترچه

آخرین مهلت  
بارگذاری و 

تحویل پاکات

بازگشائی  
اسناد ارزیابی 

کیفی

بازگشایی 
پاکات 
مناقصه

مبلغ 
تضمین

99۱۴۰96۲۰۰۰۰938۷۴۰۰۰۰۰۱

اصالح ساختار 
شبکه های 
فرسوده 

روستایی در 
محدوده امور 
برق منطقه 9

۱۴۰۰/۰۱/۱۵۱۴۰۰/۰۱/۲۱۱۴۰۰/۰۱/3۱۱۴۰۰/۰۲/۰۴۱۴۰۰/۰۲/۰۵6۰۰،۰۰۰،۰۰۰

 اطالعیه

اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان

اداره کل نوسازی مدارس 
استان اصفهان

بدینوسیله به اطالع می رساند اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان در نظر دارد به منظور تکمیل نیروی انسانی متخصص خود از بین فارغ التحصیالن دانشگاه 
در رشته های تحصیلی به شرح جدول ذیل تعداد دو نفر )مرد( به صورت قراردادی از محل طرحهای عمرانی از طریق آزمون کتبی و مصاحبه تخصصی و عمومی 
بکارگیری نماید. لذا داوطلبان محترم می توانند حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ ۱۴۰۰/۰۱/3۰ مدارک و مســتندات خود را از طریق پرتال این اداره کل به آدرس 

www.dres-isf.ir بارگذاری نمایند . در صورت لزوم جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 3۲۲۲۲889 )امور اداری( تماس حاصل نمایند.

 دانشگاه های بزرگ شامل : دانشگاه تهران – دانشگاه شهید بهشــتی – دانشگاه علم و صنعت ایران – دانشــگاه تربیت مدرس – دانشگاه شریف – دانشگاه عالمه 
طباطبایی – دانشگاه امیرکبیر – دانشگاه تبریز – دانشگاه فردوسی مشهد – دانشگاه صنعتی اصفهان – دانشگاه شیراز – دانشگاه اصفهان

  ضمنا آدرس این اداره کل به شرح ذیل می باشد :
» اصفهان – خیابان باغ گلدسته – روبروی بازار هنر – اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان«

تعدادجنسیتگرایش تحصیلیمدرک تحصیلیعنوان رشته
۱مردسازه - زلزلهفوق لیسانسعمران

۱مردمکانیک سیاالت و حرارت – تبدیل انرژیفوق لیسانستأسیسات

  شرایط عمومی : 
اعتقاد به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان رسمی کشور

تابعیت از نظام و التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی )یا معافیت دائم(

نداشتن اعتیاد به انواع مواد مخدر 

 نداشتن محکومیت جزایی مؤثر
داشتن سالمت جسمانی و روانی و توانایی انجام کار مرتبط با شغل

  شرایط اختصاصی :
داشتن حداکثر سن 3۵ سال تمام 

داشتن شرایط معدل دانشگاهی مطابق با دستورالعمل های ابالغی و ضوابط سازمانی این اداره کل به شرح جدول ذیل :

* دانشگاه های بزرگ
سایر دانشگاه های 
دولتی و پردیس ها

دانشگاه های پیام نور 
و علمی کاربردی

دانشگاه آزاد اسالمی

سایر واحدهامراکز استان و واحدهای علوم تحقیقات

۱۵۱6۱۷۱۷۱8

نوبت اول

م الف:1118720
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کودتا در اردن، ولیعهد در حبس خانگی
ولیعهد سابق اردن ضمن افشاگری درباره فساد دولتی اعالم کرد که بازداشت نشده و در حبس خانگی 
به ســر می برد. همزمان وزارت امور خارجه آمریکا بر حمایت کامل واشنگتن از عبدا... دوم، پادشاه 
اردن تاکید کرد. حمزه بن الحسین، برادر ناتنی پادشاه اردن و ولیعهد سابق در ویدئویی اعالم کرد که 
در حبس خانگی است. وی گفت که فرماندهی ارتش به او دستور داده در خانه بماند و با کسی تماس 
نگیرد. حمزه همچنین گفت که او مسئول هیچ یک از رخدادهای  اخیر و همچنین فساد دولتی نیست.

انفجار مهیب در کابل
به گفته پلیس کابل، در پی انفجار در این شهر، یک نیروی امنیتی کشته و سه تن دیگر زخمی شدند. 
در پی انفجاری در منطقه ســد »قرغه« در شهرســتان پغمان کابل یک نیروی امنیتی کشته و سه 

نیروی دیگر زخمی شدند. به گفته پلیس،  در این انفجار یک نظامی کشته شده است.
فردوس فرامرز، سخنگوی پلیس کابل در این باره گفت: این انفجار حوالی ساعت ۰۸:۴۰ صبح روز  
گذشته صورت گرفته است. به گفته ســخنگوی پلیس، انفجار ناشی از مین جاسازی شده در کنار 

جاده بوده و یک دستگاه خودروی ارتش را هدف قرار داده است.

سفر »مصطفی الکاظمی« به امارات
مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق در رأس هیئتی عازم امارات شد.دفتر نخست وزیری عراق در 
یک بیانیه اعالم کرد: مصطفی الکاظمی  چهارم آوریل 2۰21 در رأس هیئتی عازم امارات شد. در این 
بیانیه هدف از این سفر تقویت روابط میان دو کشور در همه زمینه ها عنوان شده است. این در حالی 

است که چند روز قبل هم الکاظمی به عربستان رفته بود.

»جذاب ترین« مرد روسیه را بشناسید
بر اساس یک نظرسنجی مشخص شد که پوتین جذاب ترین مرد روسیه است.به نوشته روزنامه 
دیلی میل، بر اساس این نظرســنجی که از 2۰۰۰ روس انجام شــده، 1۷ درصد از زنان و 1۸ درصد 
از مردان والدیمیر پوتین، رییس جمهوری روســیه را جذاب ترین و خوش چهره ترین مرد کشور 
اعالم کرده اند. پوتین ۶۸ ساله تنها مردی است که توانسته در نظرسنجی مذکور که از سوی سایت  
SuperJob انجام شده، رتبه دو رقمی بیاورد.این سایت اعالم کرد: میزان درصدهای کسب شده 
برای پوتین برای گروه مردان و زنانی که به او رای دادند، هر کدام یک درصد نسبت به سال گذشته 
میالدی کاهش داشته اســت. با این حال روس ها هنوز هم پوتین را از جذاب ترین مردان مشهور 
در کشــور می دانند. این ســایت نوشــت: در این زمینه، هیچ کدام از بازیگران، ورزشکاران و سایر 

سیاستمداران روس نتوانسته اند تا به امروز با پوتین رقابت کنند.

حالت فوق العاده در ایالت فلوریدا اعالم شد
آلوده شدن میلیون ها گالن آب ذخیره شده در پشت ســد »تامپا« ایالت فلوریدا به مواد سمی و 
رادیواکتیو، موجب اعالم حالت فوق العاده در این ایالت آمریکا شــد.به نقل از بی بی سی، ایالت 
 فلوریدای آمریکا در پی نشــت مواد ســمی از فاضالب به داخل خلیج »تامپا«، حالت فوق العاده

 اعالم کرد. در پی این وضعیت، دستور تخلیه ساکنان بیش از ۳۰۰ خانه صادر شده و مسیر منتهی 
به سد »پاینی پوینت« نیز مسدود شده است. آب پشت این سد مساحتی به وسعت ۳1 هکتار را 
پوشش می دهد و اکنون میلیون ها گالن از آن به نیتروژن و فســفر آلوده شده است.حوضچه ای 
هم که به طور مستقیم در معرض نشــت مواد آلوده قرار گرفته، حاوی مواد رادیواکتیو کارخانه کود 

شیمیایی است.

»بایدن« در اندیشه طلسم شکنی ؛

از غرب به شرق
رییس جمهوری آمریکا، چین را مهم ترین تهدید علیه امنیت ملی ایاالت 
متحده می داند و طی حدود ســه ماهی که از حضور او در کاخ ســفید 
می گذرد، سیاست واشــنگتن در قبال پکن تفاوت چندانی با سیاست 
دونالد ترامپ، رییس جمهوری سابق آمریکا نداشته است. بایدن برای 
افزایش تمرکز بر چین قصد دارد از حضور نظامی واشنگتن در خاورمیانه 
بکاهد و تعداد بیشتری از تجهیزات نظامی آمریکا را از خاورمیانه به شرق 

آسیا منتقل کند.
بر همین اساس بایدن شروع به کاهش رد پای ارتش ایاالت متحده در 
خاورمیانه کرده و اخیرا یک ناو هواپیمابر، سیستم های نظارتی و حداقل 
سه باتری سیستم ضد موشکی پاتریوت از منطقه خلیج فارس خارج 
شده است. گفته می شود این اقدام به عنوان بخشی از یک استراتژی کلی 
برای انتقال ظرفیت ارتش ایاالت متحده به دیگر نقاط جهان و از جمله 

برای مقابله با چین صورت گرفته است.
مشــابه آنچه را بایدن برای مقابله با چین و کاهش حضور در خاورمیانه 
وعده داده است، پیش از این هم جورج بوش پسر، باراک اوباما و دونالد 
ترامپ رؤسای جمهوری سابق آمریکا تکرار کرده بودند، اما تحوالتی در 
هر دوره باعث شد این وعده ها نه تنها عملی نشود بلکه حضور واشنگتن 
در خاورمیانه پررنگ تر شــود. حتــی ترامپ که با شــعار پایان دادن به 
جنگ های بی پایان وارد کاخ سفید شد و برای خروج آمریکا از افغانستان 
با طالبان مذاکره کرد هم زمانی که از کاخ ســفید خارج شد، در مقایسه 
با آغاز ریاست جمهوری اش، تعداد بیشتری از نیرو های آمریکایی را در 

خاورمیانه نگه داشته بود.
برخی از مفســران اقدام اخیر دولت بایدن را به عنــوان یک رویه عادی 
تفسیر می کنند. »دیو دروش«، دانشیار دانشگاه دفاع ملی و کارشناس 
امور نظامی خلیج فــارس، در توئیتی توضیــح داد: این حرکت چندان 
نگران کننده نیست و نباید زیاد آن را بزرگ جلوه داد. خروج تعدادی از 
تجهیزات آمریکا از خلیج فارس در واقع منعکس کننده کاهش نیرو های 
آمریکایی در عربستان است. این تجهیزات را دونالد ترامپ پس از حمله 
هواپیمای بدون سرنشین به تاسیسات نفتی ابقیق عربستان در سپتامبر 

2۰1۹ مستقر کرده بود.
ترامپ، اولیــن رییس جمهور آمریــکا بود که پس از خروج ســربازان 
آمریکایی از عربســتان در پی حمالت 11 سپتامبر 2۰۰1، دوباره نظامیان 
واشــنگتن را در این کشور مستقر کرد. نشــانه ها حاکی از این است که 
بایدن ممکن است تصمیم بگیرد که به سیاست قبلی واشنگتن بازگردد 
و استقرار نیرو های آمریکایی در سرزمینی که دو مکان مقدس مسلمانان 
در آن قرار گرفته را تحریک آمیز تشخیص دهد و دوباره فرمان خروج از 

سرزمین عربستان را صادر کند.
این اقدام همچنین سیاستی را که در 2۶ ژانویه 2۰21، پنج روز پس از آغاز 
ریاست جمهوری جو بایدن اعالم شد، مورد ارزیابی مجدد قرار می دهد. 
در روز های ابتدایی ریاســت جمهوری بایدن، پنتاگون اعالم کرد ممکن 
است تعداد نیرو های آمریکایی را در عربستان افزایش دهد؛ اقدامی که 
اکنون به نظر می رسد ناشی از ترجیحات دولت ترامپ بود، اما با استقرار 

دولت بایدن این رویکرد در حال کنار گذاشته شدن است.
به طور کلی رویکرد ترامپ در منطقه ناشی از لزوم تقابل با ایران و همچنین 
فروش تسلیحات نظامی به شــرکای منطقه ای بود. در مقابل، به نظر 
می رسد دولت بایدن سرانجام رویکرد دولت ترامپ در قبال ایران را کنار 
می گذارد. تازه ترین تحوالت حاکی از این است که ایاالت متحده و ایران 
در کنار همتایان اروپایی، چینی و روسی، قرار است در وین بحث درباره 
مراحل احیای توافق هســته ای ایران را آغاز کنند. این اخبار و همچنین 
کاهش ظرفیت نظامی ایاالت متحده در عربستان سعودی و به طور کلی 
در منطقه، بدون تردید رهبران کشور های هم پیمان آمریکا در خلیج فارس 
را که از فروش اســلحه و رویارویی ترامپ با ایران استقبال می کردند، 

نگران خواهد کرد.
روزنامه انگلیســی زبان »نشــنال« که در امارات متحده عربی منتشر 

می شــود،  تاکید کرده که این کاهــش تجهیزات و تمرکــز آمریکا در 
خاورمیانه در حالی است که عربستان ســعودی در روز های گذشته با 
افزایش حمالت موشکی و هواپیما های بدون سرنشین شبه نظامیان 
حوثی یمن روبه رو شــده اســت. بایدن با وجود اعــالم توقف فروش 
تســلیحات نظامی تهاجمی به عربســتان، ظاهرا تمایل خــود را برای 
حمایت از تالش های عربستان سعودی برای دفاع از خود در برابر حمالت 
حوثی ها ابراز داشته است، اما موثرترین روش از نظر دولت بایدن برای 
کاهش تحرکات و حمالت حوثی ها احتماال این اســت که عربســتان 
سعودی به عملیات نظامی خود علیه اهداف حوثی ها در یمن پایان دهد.

به طو رکلی و در شرایطی که بایدن تالش می کند تا سرانجام تمرکز ایاالت 
متحده را از خاورمیانه به دیگر نقاط جهان از جمله شــرق آسیا منتقل 
کند، بازیگران و قدرت های منطقه ای باید تصمیم های خود را بر اساس 
تمایالت خود و برآورد ســود و زیان اقدامات نظامی اتخاذ کنند و دیگر 

نمی توانند به واشنگتن برای انجام این کار تکیه کنند.
مسلما اگر رؤسای جمهوری قبلی ایاالت متحده زودتر چنین تصمیمی 
می گرفتند، عربستان سعودی هم از آن ســو تصمیم می گرفت جنگ 
کوته فکرانه و عجوالنه خود را علیه یمن آغاز نکند تا از حمالت حوثی ها در 

مرز های جنوبی خود در امان بماند.

رییس  مجلس شــورای اســالمی در نطق پیش 
از دســتور خود در نشســت علنی اخیر  مجلس، با 
تبریک آغاز ســال نو گفت: امیدوارم ســال پیش 
رو با نقش آفرینی عمومی مردم ســال پیشــرفت 
اقتصادی ایران عزیز و سال عبور از چالش ها باشد.

محمدباقر قالیباف دربــاره امضای توافق همکاری 
ایران و چین  اظهار کرد: درباره سند برنامه همکاری 
جامع ایران و چین تصریح می کنیــم که ما از این 
اقدام استقبال خواهیم کرد. امضای این سند اگر به 
معنای اعالم باور به این امر باشد که جهان در غرب 
خالصه نمی شود و قرن آینده، قرن آسیاست، یک 
گام راهبردی محسوب خواهد شد.رییس مجلس 
شورای اســالمی اظهار داشــت: امضای این سند 

هشدار مهمی به آمریکاست تا بفهمد که مناسبات 
بین المللی به سرعت به ضرر آمریکا در حال تغییر 
اســت و این کشــور دیگر در موقعیتی نیســت که 
بتواند الگــو، برنامه و یا توافقی را بــه طور یکجانبه 
به کشورهای مستقل تحمیل کند.وی افزود: البته 
این سند می توانست بســیار زودتر امضا شود و ما 
عقیده داریم زمان مهمی که باید برای شکل دادن به 
همکاری های واقعی اقتصادی و سیاسی و همچنین 
مقابله موثر با فشارهای ظالمانه آمریکا می شد،  از 
دست رفته است. با این حال باید فرصت را مغتنم 
شمرد و اوال این سند را با حفظ منافع ملی تبدیل به 
پروژه ها، برنامه ها و همکاری های واقعی اقتصادی 
و سیاســی کرد و ثانیا مدل ارتقای روابط به سطح 

راهبردی باید با کشورهای دیگر به ویژه همسایگان 
نیز طراحی و به سرعت اجرا شود.

قالیباف خاطرنشــان کرد: با وجود اهمیت ســند 
راهبردی فعلی باید به این مطلب توجه کنیم که این 
سند به ترسیم یک نقشــه راه کلی در روابط ایران و 
چین بســنده کرده اســت. باید اراده و برنامه های 
الزم بــرای تبدیل آن بــه همکاری هــای ملموس 
 در حوزه هــای مختلف بــه ویژه حــوزه اقتصادی

 شکل بگیرد.

قالیباف در واکنش به امضای سند برنامه همکاری جامع ایران و چین:

استقبال می کنیم

»لودریان« خطاب به ظریف:

 ایران از نقض بیشتر برجام خودداری کند
وزیر خارجه فرانسه در گفت وگوی تلفنی با وزیر خارجه ایران،  از تهران خواســت از نقض بیشتر برجام خودداری کند.»ژان ایو لودریان« وزیر خارجه فرانسه خبر 
داد که صبح شنبه با »محمد جواد ظریف« وزیر خارجه ایران تلفنی گفت وگو کرده است.وی افزود: »من از آغاز مجدد گفت وگوها درباره موضوع هسته ای در وین 
استقبال کردم. بر نقش سازنده ای که تروئیکای اروپایی )فرانسه، انگلیس و آلمان( درباره آغاز مجدد چنین گفت وگوهایی ایفا کردند،  تاکید کردم که این اقدام در 
ادامه تالش های قاطعی است که فرانسه، آلمان و انگلیس برای حفظ برجام از سال 2۰1۷ داشته اند.« لودریان اضافه کرد: »من ایران را تشویق کردم در مذاکراتی 
که روی خواهد داد، سازنده باشد. آنها باید طی هفته های آینده شناسایی اقدامات ضروری برای بازگشت کامل به پایبندی به توافق هسته ای را ممکن سازند. این 
هدفی است که توسط تمامی کشورهای عضو برنامه جامع اقدام مشترک همچنین آمریکا به نمایش گذاشته شده است. فرانسه نیز به روشی عمل گرا و مطالبه 
گرانه شرکت خواهد کرد. در شرایطی که همه تمایل خود را برای انجام این مذاکرات با حسن نیت نشان می دهد، با هدف توافق سریع، من ایران را فرا می خوانم 

که از هرگونه نقش بیشتر تعهدات کنونی خود در زمینه هسته ای را که می تواند  پویایی از سرگیری مذاکرات را تضعیف کند،  خودداری ورزد«.

خبر روز

وز عکس ر

اعتراضات خالقانه 
میانماری ها با 

تخم مرغ های عید پاک
مخالفان حاکمیت نظامی در میانمار 
روز  گذشــته تخم مرغ عیــد پاک را 
تبدیل به سمبل اعتراضات شان کرده 
و بعد از گذراندن شبی همراه با مراسم  
روشن کردن شــمع به یاد کشته های 
اعتراضــات ضد کودتــای اول فوریه، 
تصاویــری از تخم مرغ هایــی حاوی 

شعارهای شان منتشر کردند.

سنگری که باید حفظ شود؛

جای خالی تفکر »حاج قاسم«
از صفحه یک

... برخالف »مهاجری« که گفته »سردار جوانی مقامی نیست که بتواند درباره این موضوع اظهارنظر 
کند؛ زیرا این مسئله باید از طریق فرماندهی سپاه اعالم می شد.« ،»امیررضا واعظ آشتیانی«، فعال 
سیاسی اصول گرا عقیده دارد سردار جوانی به عنوان یکی از عالی ترین مقامات سپاه پاسداران درباره 
محمد موضع گیری کرده است و حتما می توان این ســخنان را به عنوان موضع گیری رسمی سپاه 

قلمداد کرد و جای تفسیر هم ندارد زیرا کالم صراحت بر تخلف دارد.
روزنامه اصالح طلب »شرق« هم درباره بگومگوهای شــکل گرفته در مجموعه سپاه و در رابطه با 
انتخابات ریاست جمهوری نوشت که »حتی شوخی اش هم خطرناک است... نیروی نظامی هر 
کشوری آخرین هسته ســخت آن کشور اســت که در برابر حوادث واقعه کارساز است. این هسته 

سخت در درون خود نباید بشکند و دچار تفرقه شود.«
روز گذشته البته سردار رمضان شریف، ســخنگوی سپاه پاســداران در گفت و گو با رویداد 2۴ به 
اظهارات سردار جوانی درباره ســعید محمد واکنش نشــان داد و گفت »هر کس می گوید تخلف 
بوده باید متقن و دقیق بگوید چه تخلفی بوده است. برداشت یک معاون سپاه این بوده که تخلف 
صورت گرفته، اما نظر رسمی سپاه ممکن است این نباشد و ممکن است سردار جوانی اصل حرفش 
را تکذیب کند.« که از قضا همین اتفاق هم افتاد و ســردار جوانی صبح دیروز با انتشار متنی کوتاه، 
درباره واکنش های گسترده در خصوص صحبت هایش درباره تخلف سردار سعید توضیحاتی داد. 
معاون سیاسی ســپاه ) یا به تعبیر ســردار شــریف و با تعریف دقیق تر؛ معاونت سیاسی حوزه 
نمایندگی ولی فقیه در سپاه( در متن توضیحات خود گفت: »  نظر به برداشت های نادرست و بعضا 
سوءاستفاده برخی رسانه های داخلی و خارجی از پاســخ اینجانب به سوال خبرنگار فارس درباره 
فعالیت های انتخاباتی برادر پاسدار دکتر ســعید محمد، فرمانده سابق قرارگاه سازندگی حضرت 
خاتم االنبیا)ص( که در مسئولیت های گذشته، زحمات ارزشمندی کشیده اند به آگاهی می رساند؛ 
همچنان که از متن مصاحبه برمی آید، تخلف مورد اشاره، صرفا بروز رفتارهای سیاسی- انتخاباتی 

بوده که مغایر با مقررات جاری سپاه است.«
سردار شریف، سخنگوی سپاه در گفت و گوی روز گذشته خود تاکید کرده بود که موضع رسمی سپاه 
از زبان سخنگو اعالم می شــود و درعین حال تاکید کرده که موضع مشترک فرماندهی کل سپاه، 
نمایندگی ولی فقیه و سازمان حفاظت اطالعات ســپاه که سه حوزه کاری سپاه هستند، این است 
که سپاه به دنبال مصداقی )در انتخابات( نیست و این یک حرف صریح شفاف قانونی، شرعی و 

دقیق است.
و خالصه حاال داستان پیچیده تر هم شده است و احتماال واکنش ها همچنان ادامه خواهد داشت. 
به هرحال فراموش نکنیم که نمی شــود وارد عرصه انتخابات ریاست جمهوری شد و ساکت ماند. 
تبلیغ نکرد و از تبعات منازعات و مناقشــات این آوردگاه انتخاباتی مصون ماند. ذات سیاســت و 
انتخابات همین منازعه و مناقشه است و خب پایان از همین ابتدا پیداست. انتخابات است دیگر؛ 

تهمت و تهدید و تخریب ها آغاز می شود. 
یکی متهم به فساد می شود و دیگری تخلف. لفاظی ها به تدریج آغاز می شود، لحن ها تندتر  خواهد 
شد و موج اختالفات بیشتر. اینجاست که مشخص می شود استفاده از نظامیان برای گرم کردن تنور 
انتخابات اساسا گزینه خطرناکی است و البته ورود نظامیان به عرصه انتخابات و اصرار به ماندن در 

این عرصه  هم می تواند تبعات منفی داشته باشد.  
»حاج قاسم« همان اول، آخرش را می دانست که هیچ وقت وارد این میدان نشد و ساحت پاک 
پاسداری را به سیاهی های ناگزیر عرصه سیاست آلوده نکرد. حاج قاسم عزیز که در پاسخ به دعوت 
ها برای حضور در انتخابات گفته بود : » من نامزد گلوله ها هستم.« می گفت: »افتخارم این است 
که سرباز صفر بر ســر ُپست دفاع از ملتی باشــم که امام فرمود جانم فدای آنها باد.« ...کاش این 
تفکر چراغ راه باشد برای همه آنهایی که گاهی به زور و اجبار هم شده »احساس تکلیف« می کنند.

یادداشت

وزیر امور خارجه عربستان: 

 باید در مذاکرات برجام
 حضور داشته  باشیم!

وزیر امور خارجه عربستان گفت که برنامه چشم 
انداز اصالحــات اقتصادی و برقــراری ثبات و 
آرامش در منطقه و عربســتان تنها با همکاری 
تهران محقق خواهد شــد چرا که ایران بخشی 
از منطقه هست و خواهد بود.فیصل بن فرحان 
در گفت وگو با شبکه »ســی ان ان« گفت که ما 
در پادشاهی سعودی دوست داریم بر آرزو ها و 
برنامه چشم انداز اصالحات اقتصادی و آسایش 
مستمر شهروندان سعودی متمرکز باشیم و این 
طبعا تنها از طریق همکاری بــا ایران و برقراری 
آرامش و ثبات در منطقه تقویت می شود.وی  در 
عین حال به تکرار خواسته کشورش برای حضور 
در مذاکرات احتمالی ایران و غرب پرداخت و در 
پاسخ به سوالی در باره از سرگیری مذاکرات با 
ایران در خصوص برنامه همه جانبه مشــترک 
با ایران و مشارکت ســعودی در این مذاکرات 
گفت  کامال منطقی است که سعودی بخشی از 

مذاکرات و گفت وگو ها باشد.
شاهزاده ســعودی در گفت وگو با »سی ان ان 
«گفت: اجازه بدهید واضح بگویم ایران مسلح 
هســته ای بزرگ ترین خطر برای کشــور های 
منطقه اســت بنابراین کامال طبیعی اســت که 
سعودی و دیگر کشور های عضو شورای همکاری 
خلیج فارس باید بخشــی از مناقشه و بخشی 
از گفت وگو باشند.بن فرحان که کشورش طی 
سال های گذشته نتوانســته است اروپا و حتی 
آمریکای ترامپ را با خواسته های خود هماهنگ 
کند و توافق آن ها را به دســت آورد، گفت: ما از 
شــرکای آمریکایی و اروپایی خود می شنویم 
که نگرانی کشــور های منطقه را درک می کنند 
بنابراین باید نقشــی در مذاکرات و مناقشات 
داشته باشیم.وزیر خارجه سعودی افزود: االن 
در حال مذاکره با شــرکای بین المللی درباره 
نقش ما و چگونگی بیــان نگرانی های خود در 
مذاکرات هستیم و معتقدیم که باید در پشت 
میز مذاکرات باشیم، زیرا ما با بیشترین تهدید 
مواجه هستیم.ایران بار ها با کشور های همسایه 
در باره امنیت منطقه تاکید کرده است؛ آیا پرونده 

هسته ای یک مسئله امنیتی منطقه نیست؟!

بین الملل
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اکتشاف سنگ آهن در 3 گستره معدنی بزرگ در اصفهان
مدیرکل دفتر برنامه ریزی، فناوری و بودجه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی از اجرای 
عملیات اکتشاف سنگ آهن در سه گستره بزرگ معدنی اصفهان برای رفع نیاز واحدهای فوالدی 

این خطه خبر داد.
رضا جدیدی با بیان اینکه اکتشاف ســنگ آهن برای رفع نیاز و تامین مواد اولیه صنایع فوالدی 
استان اصفهان در قالب یک طرح و قرارداد مشارکتی در حال اجراست، اظهار داشت: این سازمان 
به اکتشاف سنگ آهن در سه گستره معدنی به وسعت ۱۵۰ هزار کیلومتر مربع در اصفهان برای 
مجتمع های فوالدی این استان پرداخته است که به نتایج خوبی طی ۶ ماهه اخیر در این زمینه 

دست یافتیم و امید است دستاوردهای آن تا پایان سال ارائه شود.
 وی با اشــاره به اینکه یکــی از این گســتره ها حــدود ۱۱۰ هــزار کیلومتر مربع وســعت دارد، 
افزود: مطالعات اولیه درباره این گســتره ها در قرارداد با مجتمع های فــوالدی اصفهان انجام 
 شده اســت.مدیرکل دفتر برنامه ریزی، فناوری و بودجه ســازمان زمین شناسی و اکتشافات

 معدنی کشــور خاطرنشــان کرد: این قرارداد که هم اکنون تنها برای اکتشاف سنگ آهن است، 
روش جدیدی در جهت اجرای طرح های مشترک و حفظ منابع بنگاه های اقتصادی محسوب 
می شود.جدیدی ادامه داد: این ذخایر اکتشافی تا به مرحله بهره برداری برسد به بازه زمانی دو 

تا پنج سال نیاز دارد.

مدیر نیروگاه گازی هسا:
تعمیرات اساسی واحد دو نیروگاه گازی هسا پایان یافت

تعمیرات اساسی واحد شماره دو نیروگاه گازی هسا توسط متخصصان این نیروگاه انجام شد.
مدیر نیروگاه گازی هسا با بیان این مطلب اظهار کرد: با اتمام اورهال این واحد و هماهنگی های 
الزم با دیســپاچینگ منطقه اصفهان، واحد یاد شده استارت و ســپس به علت عدم نیاز شبکه 
از مدار خارج شــد، تا در صورت لزوم و نیاز شــبکه، این واحد نیروگاهی آمادگی الزم جهت در 

سرویس قرار گرفتن داشته باشد.
علی نقدی پور  ادامه داد: در مدت زمان تعمیرات این واحد اقدامات متعددی از جمله نصب مبدل 
ولتاژ جهت تغذیه کنتور سوخت گاز، سرویس و تنظیم دستگاه ویبریشن و تست آن، سرویس 
تمامی پمپ ها و فن های الکتریکی، جوشــکاری، تراشــکاری و لپینگ محل نشیمن بیرینگ 
شماره دو، تعویض بیرینگ شــماره دو، تغییر و اصالح مدار آالرم  های فشار و دمای روغن کاری 

فری توربین انجام شده است.
گفتنی اســت؛ نیروگاه گازی هسا که در شــمال منطقه اصفهان واقع شده، زیر مجموعه شرکت 

مدیریت تولید برق اصفهان است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان مطرح کرد:
اعالم قیمت مصوب خرید تضمینی گندم در استان اصفهان

قیمت مصوب هرکیلوگــرم گندم خرید تضمینی در اســتان اصفهان اعالم شــد.مدیرکل غله و 
خدمات بازرگانی استان اصفهان گفت: بنابر اعالم شــرکت بازرگانی دولتی ایران قیمت مصوب 
هر کیلوگرم گندم معمولی در قالب خرید تضمینــی ۴۰ هزار ریال و نرخ هر کیلوگرم گندم دروم، 

۴۲ هزار ریال قیمت گذاری شده است.
محسن ضیائی افزود: بر این اساس زمان خرید تضمینی گندم در کشور از نیمه فروردین ماه در 

استان های فارس و کرمان، خوزستان، سیستان و بلوچستان و بوشهر هم آغاز می شود.
امسال بر اســاس اعالم وزارت جهاد کشــاورزی، ۶ میلیون و ۱۵۲ هزار هکتار زمین زراعی زیر 
کشت گندم رفته که در مقایسه با سال گذشته کشت این محصول دو و سه دهم درصد افزایش 

داشته است.

کمر خمیده مبل سازان اصفهان زیر بار تورم و رکود؛

بالی مافیایی

کارگاه های مبل ســازی اصفهان که روزی  عیسی صادقی
نقش مهمی در تولید و کارآفرینی داشته اند، 
حاال زیر بار تورم کمر خم کرده اند و کارشان به تعطیلی کشیده است.اصفهان 
سال هاست که به دلیل تعدد کارگاه های مبل سازی و تنوع فروشگاه های 
مبل در بین استان های دیگر، صاحب نامی مطرح است؛ اصفهان  از لحاظ 
تنوع در محصوالت مبل بعد از اســتان های تهران، آذربایجان شــرقی و 
خراسان رضوی در جایگاه چهارم کشــور قرار دارد. اما تولید کنندگان مبل 
استان اصفهان از سال ۹۶ تاکنون درگیر مشکالتی هستند که کم و بیش 
صنوف دیگر را هم تحت تاثیر قرار داده و مانع تولید شده از کمبود و گرانی 
مواد اولیه تا کاهش خریداران. عالوه بر این مشکالت، این روز ها واردات بی 
رویه و ورود قاچاق محصوالت خارجی به بازار دیگر جایی برای تولید داخلی 
باقی نگذاشته و تنوع مبل تولیدی اصفهان در نمایشگاه های بین المللی 
رنگ باخته است. رییس اتحادیه صنایع تولیدی مبل استان اصفهان گفت: 
وضع نامطلوب امروز مبل سازان اصفهانی همچون زنجیره ای طوالنی وبه 
هم پیوسته است، از بی توجهی مسئوالن به نظارت بر قیمت گذاری اقالم و 
مواد اولیه این صنعت تا نرخ ارزی که نتیجه آن وخیم شدن هر روزه اوضاع 
کارگاه های تولیدی مبل استان اصفهان است.حجت ا... پورحقانی افزود: 
درواقع مسئله مهم کارگاه های تولیدی مبل ســازی، مواد اولیه همچون 

پارچه، اسفنج و چوب با کیفیت اســت که در بازار با کمبود یا گرانی شدید 
مواجه هستند. رییس اتحادیه صنایع تولید مبل استان اصفهان تاکید کرد: 
در حال حاضر قیمت مواد اولیه این صنعت به صورت ماهیانه رو به افزایش 
است به طوری که اگر بخواهیم قیمت این اقالم را با توجه به آمار های رسمی 
با سال گذشته مقایسه کنیم باید بگوییم قیمت ها چهار برابر شده است. 
پورحقانی ادامه داد: به دلیل اینکه جنگل های کشور توان تامین چوب مورد 
نیاز صنایع مبل سازی استان اصفهان را ندارند، ۹۰ درصد چوب مورد نیاز از 
کشور های خارجی وارد کشور می شود و به همین دلیل باید نظارت بیشتر و 
موثرتری بر نحوه توزیع و قیمت چوب صــورت گیرد.وی اضافه کرد: بقیه 
اقالم مورد نیاز مانند پارچه و اسفنج تولید شرکت های نساجی و پتروشیمی 
استان اصفهان هستند، اما با این وجود قیمت شان از چوب های وارداتی 
بیشتر است. رییس اتحادیه صنایع تولیدی مبل استان اصفهان گفت: نرخ 
پارچه ای که برای روکش اصلی و یا کاور مبل استفاده می شود، نسبت به 

پارسال پنج برابر شده است.

بازار مبل با پاتوق دالالن؟
دبیر اتحادیه صنایع تولیدی مبل استان اصفهان نیز  گفت: با توجه به نظارت 
نه چندان موثر دستگاه های اجرایی و نظارتی استان، بازار مبل به جوالنگاه 

واسطه گران و دالالن تبدیل شده است.مجید اعتصامی  افزود: در واقع این 
دالالن هستند که روی اجناس ضروری کارگاه های تولید مبل اصفهان روزانه 
نرخ گذاری می کنند. دبیراتحادیه صنایع تولیدی مبل استان اصفهان اضافه 
کرد: اجناسی که ازدست دالل به تولیدکننده می رسد بسیار بی کیفیت و گاه 
حتی قاچاق هستند. اعتصامی گفت: اگر به همین روال جلو برویم مبل ها 
با کیفیتی غیرقابل قبول تولید می شــوند و بازار را بیش از پیش از دست 
می دهیم. وی یادآور شد: در شــرایط فعلی هم بسیاری از افراد شاغل در 
این صنعت در پی کاهش ۴۰ درصدی قدرت خرید مردم دچار کمبود منابع 

مالی برای ادامه کار شده اند.

تعطیلی نیمی از کارگاه های تولید مبل اصفهان
نایب رییس اتحادیه صنایع تولید مبل اســتان اصفهان گفت: شــاغالن 
این صنعت در تامین دستگاه ها و ابزارآالت مهم کارگاه های خود به دلیل 
گرانی شدید دچار مشکل جدی شــده اند و کارگاه ها یکی پس از دیگری 
تعطیل می شــوند. محمد امامی فر افزود: از ۲۰۰ واحد فعال مبل سازی 
طی زمستان امســال بیش از نیمی از آن ها پروانه کسب شان باطل شده 
اســت. نایب رییس اتحادیه صنایع تولیدی مبل اســتان اصفهان تاکید 
کرد: باال رفتن قیمت مبل سبب شده بسیاری از مردم به تعمیر مبل های 
قدیمی خود روی آورند و کارگاه های ما به جای تولید مبل در حال تعمیر 
مبل های قدیمی باشند. امامی گفت: متاسفانه بسیاری از کارگاه های ما 
که در زمینه تولید مبل های تخصصی فعالیت می کردند به دلیل از دست 
دادن بازار فروش، دچار ورشکستگی و تعطیلی شــده اند. وی ادامه داد: 
تعطیلی های کرونایی هم تنوع محصوالت مبل استان اصفهان را از ۶۰ به ۴۰ 

درصد کاهش داده است.

به نام صادرات به کام بازار های خارجی
نایب رییس اتحادیه صنایع تولید مبل استان اصفهان اضافه کرد: صادرات 
تولیدات مبل اســتان اصفهان هم که سابقه ۱۰ ســاله دارد درپی کاهش 
ارزش پول ملی، فقط برای حفظ جایگاه ادامــه دارد و این ارزآوری فقط 
می تواند کمی از بدهی های مالی همکاران ما را کاهش دهد. امامی یادآور 
شد: صادرات خارجی مبل اصفهان به کشــور های حاشیه خلیج فارس، 
ارمنستان، افغانســتان، عراق، روســیه و جمهوری آذربایجان امسال با 
کاهش ۱۰ درصــدی ارزآوری روبه رو بوده اســت. تولیدکنندگان مبل در 
اصفهان به خرید نوروزی دلخوش بودند که به دلیل کاهش قدرت خرید 
مردم نتوانستند به سود مطلوب دســت یابند و حاال چشم به سال جدید 
دارند تا شاید با تغییر رویکرد های نظارتی، وضع کسب و کارشان بهبود یابد.

فرماندار اردستان گفت: تامین زمین مورد نیاز ۴۲۰ واحد 
مسکونی طرح مســکن کریمان شهرستان اردستان 
انجام شده و در هفته های آینده کلنگ زنی این واحدها 
آغاز می شــود. حمیدرضا تاملی، در شــورای اداری 
شهرستان، با بیان اینکه سال ۹۹ یکی از سخت ترین 
سال های مردم ایران بود که آغاز آن با انفجار ویروس 
کرونا در کشــور همراه بود، افزود: مردم کشورمان در 
سال گذشته لحظات دردناکی را سپری کردند و بخش 
قابل توجهی از آنها لحظات تلخــی را تجربه و داغدار 

شدند. تاملی با تجلیل از کادر درمان و شبکه بهداشت 
و درمان شهرستان که طی  یک سال گذشته به صورت 
ایثارگرانه در مقابله با ویروس کرونا تالش کردند، گفت: 
مجموعه آموزش و پرورش شهرستان اردستان با وجود 
محدودیت هایی که در مدارس بود چند برابر وضعیت 
معمول تالش کردند تا چراغ تعلیم و تربیت خاموش 
نشود. وی خاطرنشــان کرد: با تالش هایی که سال 
های گذشته در بخش اشتغال و اقتصادی شهرستان 
شد امسال خوشبختانه می توانیم نتیجه آن تالش ها 
را در اردســتان ببینیم و  اعالم می کنیم برای اولین بار 
در ۵ سال گذشته آمار بیمه شده بنگاه های اقتصادی 
شهرســتان از عدد ۷ هزار نفر عبور خواهد کرد و رکورد 
بیمه شده اجباری در سال ۱۴۰۰ شکسته خواهد شد. 

تاملی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۰ تکمیل همه پروژه های 
باالی ۶۰ درصــد در بخش های گردشــگری، تولید و 
کشاورزی از مهم ترین دغدغه های امسال خواهد بود، 
گفت: همچنین تامین آب مورد نیاز واحدهای صنعتی 
و تولیدی و گسترش کشت های گلخانه ای در بخش 
کشاورزی از چالش های اساسی شهرستان است که 
دستگاه هایی که در این بخش باید کمک کنند اهتمام 
بیشتری داشته باشند. وی با اشــاره به هدف گذاری 
مجموعه شهرستان برای تامین مســکن جوانان در 
اردستان، گفت: خوشــبختانه تامین زمین مورد نیاز 
۴۲۰ واحد مسکونی طرح مسکن کریمان شهرستان 
اردســتان با پیگیری های مسئوالن شهرستان انجام 

شده  است.

فرماندار اردستان:

بزرگ ترین طرح مسکن اردستان کلنگ زنی می شود

یک عضو کمیسیون کشاورزی در مجلس:

تامین آب شرب استان 
اصفهان در معرض تهدید 

است

خبر روز

نماینده کارگران در شورای عالی کار تشریح کرد:
مصوبه افزایش حق مسکن کارگران

نماینده کارگران در شــورای عالی کار  گفت: مصوبه افزایش حق مســکن قابلیت اجرایی از ابتدای 
فروردین ماه را دارد.محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره ارسال مصوبه حق 
مســکن ۱۴۰۰ به هیئت دولت، اظهار کرد: 
طبق صبحت های وزیر کار در آخرین جلسه 
شورای عالی کار مقرر شد که کمک هزینه 
مسکن با قید فوریت به دولت ارسال شود.

وی با بیان اینکه اجرای این مصوبه منوط 
به تصویــب در دولت اســت، ادامه داد: 
طبق مصوبه شــورای عالی کار هر زمانی 
این مصوبه در دولت تصویب شــود، باید 
از ابتدای فروردین ۱۴۰۰ عملیاتی شــود. 
تاجیک بیان کرد: اجرای مصوبه افزایش 
حق مســکن از ۳۰۰ هزار تومان به ۴۵۰ هزار تومان از ابتدای فروردیــن ۱۴۰۰ یکی از بند های مصوبه 
شورای عالی کار است. اینکه چه زمانی تصویب می شود، بستگی به تصویب دولت دارد. چنانچه حق 
مسکن دیرتر از فروردین ماه هم تصویب شــود، کارفرمایان مکلف هستند که معوقات را ازفروردین 

ماه اعمال کنند.
نماینده کارگران با بیان اینکه انتظارمان از دولت برای سال ۱۴۰۰ کنترل تورم است گفت: چنانچه تورم 
کنترل نشود، فاجعه ای که سال گذشته برای دستمزد کارگران رخ داد، تکرار می شود. جا دارد که دولت 

تورم را کنترل کند تا کارگران بتوانند با این حقوق زندگی حداقلی خود را بگذرانند.
تاجیک افزود: حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ حدود ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به جز حق اوالد 

است که تمام کارگران مشمول قانون کار باید این رقم را دریافت کنند.

عضو هیئت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق:

عراق از پرداخت پول گاز ایران اجتناب می کند
عضو هیئت مدیره اتاق مشــترک بازرگانی ایران و عراق گفت: عراقی ها بــا بهانه های مختلف مانند 
تحریم بودن بانک های ایرانی سعی کردند که از پرداخت پول به ایران اجتناب کنند. وی خاطرنشان 
کرد: سعی عربستانی ها بر این است که در حوزه اقتصاد عراق نفوذ کنند، دیداری نیز با آقای الکاظمی، 

نخست وزیر عراق داشتند.
یحیی آل اسحاق، رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق گفت: سعی عربستانی ها بر این است 
که در حوزه اقتصاد عراق نفوذ کنند، دیداری نیز با آقای الکاظمی، نخست وزیر عراق داشتند و در مورد 
سرمایه گذاری های مشترک صحبت هایی کردند، اما در این مورد جای نگرانی نیست. مزیت های ما 
در بازار عراق به گونه ای است که با وجود  عزم عربستان برای حضور بیشتر در عراق، جای نگرانی برای 

ایران وجود ندارد.
سید حمید حسینی، عضو هیئت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق نیز در مورد آخرین وضعیت 
پول های بلوکه شده ایران در عراق اظهار کرد: وقتی آمریکایی ها به یک کشور معافیت می دهند، مشکلی 
برای پرداخت پول ندارند. یعنی با اعطای معافیت حتما باید سازوکار پولی را نیز هماهنگ کنند و اجازه 
دهند تا پول پرداخت شود. اما عراقی ها با بهانه های مختلف مانند تحریم بودن بانک های ایرانی سعی 
کردند که از پرداخت پول اجتناب کنند. پول برق را، چون می توانیم در قبال آن دینار دریافت کنیم بهتر 

پرداخت کرده اند، اما برای پول گاز هنوز اتفاق خاصی رخ نداده است.
وی افزود: برای آزادســازی این پول ها پیگیری هایی در حال انجام است، اما هنوز اتفاق خاصی رخ 
نداده است. آمریکایی ها مجبور شدند صراحتا اعالم کنند که وقتی ما معافیت داده ایم اجازه پرداخت 

نیز داده ایم و ما  امیدواریم دیگر عراقی ها بهانه ای نداشته باشند.

کافه اقتصاد
س: ایسنا

عک

دبیر صنف کشتارگاه های مرغ اصفهان:اخبار

قیمت اعالم شده مرغ، کارشناسی نیست
دبیر صنف کشتارگاه های مرغ اصفهان گفت: قیمت کنونی مرغ اعالم شده توسط ستاد تنظیم بازار ،کارشناسی نیست زیرا هزینه های حمل مرغ زنده به کشتارگاه و 
هزینه حمل گوشت مرغ از کشتارگاه به مرغ فروشی ها دقیق و به طور کامل محاسبه نشده است. محمدرضا رستمیان، درباره قیمت کنونی مرغ اعالم شده توسط 
ستاد تنظیم بازار اظهار کرد: قیمت اعالم شده کارشناسی نیست زیرا هزینه های حمل مرغ زنده به کشتارگاه و هزینه حمل گوشت مرغ از کشتارگاه به مرغ فروشی ها 
دقیق و به طور کامل محاسبه نشده است. فرمولی که همواره هزینه ها و قیمت از طریق آن تعیین می شد مالحظاتی داشته که باعث تغییراتی خواهد شد در حالی که در 
قیمت های اعالمی این مالحظات دیده نشده است. وی افزود: هزینه های کشتارگاه، حمل و مرغ فروشی به درستی محاسبه نشده است. اکنون نمی توان اطالعات 
دقیقی از وضعیت بازار مرغ ارائه داد زیرا در اولین روزهای پس از تعطیالت نوروز قرار داریم هر چند که کشتارگاه های مرغ در این ایام نیز تعطیل نبوده و کشتار انجام 
شده است. دبیر صنف کشتارگاه های مرغ اصفهان گفت: اکنون قیمت مرغ تنظیم بازار برای مصرف کننده ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان، در کشتارگاه ۲۳ هزار و ۳۰۰ تومان و 

در مرغداری ۱۷ هزار و ۱۰۰ تومان اعالم شده است. 

آخرین روزهای صید و صیادی 
در جویبار

صید ماهی در منطقه جویبــار )تور ماهیگیری 
شــهید قریشــی الریم بزرگ( که از ۲۰ مهر ۹۹ 
آغاز شــده، به آخریــن روزهای خود رســیده 
اســت. صیادان الریم بزرگ منطقــه جویبار به 
کمک شیالت بچه ماهی پرورش داده و در دریا 
رهاسازی کردند و طی سال های اخیر به خاطر 
این امر صید ماهی در جویبار رونق بهتری گرفته 
است ولی امســال به خاطر وضعیت نابسامان 
بازار، هزینه های گزاف برای تهیه تور ماهیگیری 
و طناب و.... رضایت چندانی از درآمدها ندارند.

وز عکس ر

عکس: مهر

یک عضو کمیســیون کشــاورزی، آب و منابع 
طبیعی مجلس گفت: امروز مسئله آب شرب 
استان اصفهان مورد تهدید قرار گرفته، به طوری 
که در حال حاضــر کمتــر از ۳۰۰ میلیون متر 
مکعب آب پشت سد زاینده رود است. حجت 
االسالم محمدتقی نقدعلی، با تاکید بر اهمیت 
تسریع انجام پروژه بلوار سردار سلیمانی، اظهار 
کرد: بحث فرونشست زمین را از نظر علمی در 
دانشگاه بررسی کنید. اصفهان امروز به صورت 
جدی در معرض خطر فرونشست زمین است 
که انتظار داریــم جامعه علمــی این موضوع 
را رسانه ای کند. وی با اشــاره به بیانات مقام 
معظم رهبــری در خصوص رفــع موانع تولید 
گفت: دانشگاه های اســتان اصفهان به عنوان 
یک واحد بین المللی باید مطالبه گر مســائل 
استان شــوند. نباید برای تولید کنندگان ایجاد 
مانع کنیم و اگر مانعی بر ســر راه آنها قرار دارد 
باید آن را رفع کرد. نقدعلی به وظایف تک تک 
ادارات اشاره و تصریح کرد: ادارات برای اتمام 
پروژه هــای ناتمام و برنامه ســال جدید خود 
برنامه ریزی کنند. مردم توقع دارند که فضای 
مجازی توسط دستگاه های مربوطه مدیریت 
شــود. نماینده مردم خمینی شهر در مجلس 
خطاب به شــهرداری ها  گفت: پروژه هایی که 
در شهرستان اجرا می شود مبلغ و محل اعتبار 
آن باید قانونا در بنرها ذکر شــود و بودجه ها در 
محل خود هزینه شود. در بودجه ۱۴۰۰ کمربندی 
اصغرآباد و فاضالب شــهر کوشک با پیگیری 
های زیاد در ردیف های بودجه ملی قرار گرفته 
است.  فرماندار خمینی شهر نیز در این نشست 
در خصوص ثبت نام در انتخابات گفت: ۱۴۴ نفر 
از خمینی شهر، ۳۸ نفر از درچه، ۱۱ نفر از کوشک 
و ۱۱ نفر از اصغر آباد برای شــرکت در انتخابات 
۱۴۰۰ ثبت نام کرده اند که از این میزان ۸۸ درصد 
آقــا و ۱۲ درصد بانو هســتند. علیرضا بصیری 
افزود: هیئــت اجرایی با تعامــل هیئت های 
نظارت شهرستان کار خود را آغاز کرده و بررسی 

صالحیت ها آغاز شده است. 
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در قالب ستاد استانی حمایت قضایی از اقتصاد مقاومتی دادگستری استان صورت گرفت؛

بررسی مشکالت 4 واحد  تولیدی چهارمحال

قوه قضاییه در قالب ســتاد پیگیری اجرای سیاســت های کلی اقتصاد 
مقاومتی به حمایــت حقوقی و قضایــی از تولیدکننــدگان و واحد های 
تولیدی می پردازد.این ستاد در اســتان های مختلف فعالیت دارد و برای 
تولیدکنندگان و واحد های تولیدی در هر استان حمایت های حقوقی ارائه 
می دهد. عالوه بر آن مسئوالن دستگاه قضایی در قالب بازدید از کارخانه ها 
و واحد های تولیدی از نزدیک با مهم ترین چالش های آن ها آشنا می شوند 
که این امر نیز نقش مهمی در حل این چالش ها دارد.مشکالت مجتمع 
صنایع پاالیش الماس شــیمی جی، مشــکالت شــرکت کیمیا شیمی 
زاگرس، مشــکالت شــرکت پارس پلیمر فالت قاره و مشکالت شرکت 
زردکوه گاز شهرکرد از جمله موضوعاتی است که در سال گذشته و در ستاد 
استانی حمایت قضایی از اقتصاد مقاومتی دادگستری استان چهارمحال 
و بختیاری مورد بررســی قرار گرفته اســت.در خصوص وثایق شــرکت 
پارس پلیمر فالت قاره مقرر شــد وثیقه مربوط به ملک مستقر در تهران 
مجددا ارزیابی صورت پذیرد و ضمن ارزیابی محل طرح، حداکثر میزان 
از تسهیالت مصوب در اختیار شرکت با قید فوریت قرار گیرد. همچنین در 
خصوص عدم همکاری بانک ها با شرکت های فعال در اخذ تسهیالت مقرر 
شد مراتب با مراجع مربوطه در تهران از ناحیه دبیرخانه ستاد مکاتبه شود.

در خصوص مشــکالت مجتمع صنایع پاالیش الماس شیمی جی مقرر 

شد مدیران شرکت با حضور در محل بانک های سپه و صادرات با مسئوالن 
بانک جهت تمدید مهلت و پرداخت بخشــی از تسهیالت مذاکره کنند.در 
خصوص مشکالت شرکت کیمیا شیمی زاگرس مقرر شد تا اتمام مهلت 
تعیینی )شهریورماه سال جاری( بانک تجارت از پیگیری اقدامات اجرایی 
خودداری کند و همزمان محل طرح مورد ارزیابی قرار گیرد تا در جلسات 
آتی ستاد نســبت به جایگزینی وثیقه محل طرح با وثائق فعلی تصمیم 
اتخاذ شــود.در خصوص تمدید مهلت در پرداخت بازپرداخت تسهیالت 
شرکت زردکوه گاز شهرکرد مقرر شد تا رییس اتاق صنعت همراه مدیرعامل 
بانک سپه استان چهارمحال و بختیاری از محل به صورت سرزده بازدید 
کنند و چنانچه شرکت در حال فعالیت است مساعدت الزم در تمدید مهلت 
بازپرداخت صورت پذیرد.همچنین مقرر شد تا از ناحیه دادستانی اخطار الزم 
به شرکت پاک پی در خصوص تخلیه سوله مورد نیاز پارک علم و فناوری 
براساس مفاد صورت جلسه تیم کارشناسی صورت پذیرد و در صورت عدم 
تخلیه سوله در موعد تعیینی به دستور دادســتان عمومی و انقالب مرکز 
استان، سوله فورا تخلیه شود.در خصوص رفع تصرف اراضی مورد نیاز راه و 
شهرسازی مورد تصرف شرکت شیر و گوشت زاگرس در تکمیل پروژه جاده 
کمربندی حاشیه شهر شهرکرد، مقرر شد تمامی تمهیدات قانونی الزم از 

ناحیه راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری انجام شود.

جانشــین فرمانده یگان حفاظــت اداره کل منابع 
طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری با اشاره 
به برخورد با متخلفان حوزه منابع طبیعی در استان 
گفت: پارسال۲ هزار و ۴۱۷ پرونده تخلف و تجاوز 
در عرصه های منابع طبیعی اســتان تشکیل و به 

مراجع قضایی تحویل داده شد.
حسن عســگری افزود: از این تعداد ۱۱۴ پرونده 
در حوزه احداث کوره زغال بود که در این مدت ۱۱۶ 
باب کوره زغال غیرمجاز تخریب شــد.وی با اشاره 
به اینکه در این مدت یک هــزار و ۲۶ فقره پرونده 
چرای دام غیرمجاز در مراتع اســتان تشکیل شد، 
گفت: ۱۱۶ هزار و ۵۵۹ واحــد دام غیرمجاز در این 
مراتع بــدون پروانه چرای دام مشــغول چرا بود.

جانشــین فرمانده یگان حفاظــت اداره کل منابع 
طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری اظهار 

داشــت: در این مدت در حــوزه تخریب و تصرف 
جنگل ۱۶۴ پرونده، در حــوزه مرتع ۵۹۵ پرونده و 
در حوزه جلوگیری و رفع تصرف نیز چهار فقره و ۴۶ 
پرونده در حوزه مرتع تشکیل شد.به گفته وی، در 
این مدت ۵۵ پرونده در حوزه جنگل و ۱۵۹ پرونده 
در حوزه مرتع با اجرای احکام خلع ید، تخلیه، قلع 
و قمع شد.عســگری اظهار داشــت:در حوزه قطع 
درخت، درختچه و نهال نیز ۲۲۱ پرونده برای قطع 
۲ هزار و ۳۵۴ قطعه درخت و نهال تشــکیل شد و 
در خصوص بوته کنی نیز ۴۵ پرونده برای بوته کنی 
چهار هــزار و ۲۹۰ بوته بــا ۲ هــزار و ۲۰۴ کیلوگرم 

تشکیل شده است.
 جانشــین فرمانــده یــگان حفاظــت اداره کل 
منابع طبیعی و آبخیــزداری چهارمحال وبختیاری 
گفت: در ایــن مدت ۲۵۲ فقره پرونده کشــفیات 

 چوب و زغال در اســتان تشــکیل شــد که در این
 مــدت ۶۸ هــزار و ۷۱۱ کیلوگرم چــوب، ۹ هزار و 
۱۲۵ کیلوگرم زغــال و چهارهــزار و ۹۶۳ کیلوگرم 
محصوالت فرعی مرتعی کشــف و ضبط شــد.به 
گفته عسگری، در این مدت پنج فقره آتش سوزی 
در جنگل های طبیعی و پنج فقره آتش ســوزی در 

مراتع استان رخ داد.
گفتنی اســت؛ چهارمحــال و بختیــاری دارای ۱۰ 
شهرستان است که یک میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار از 
مساحت اســتان را مراتع و جنگل ها پوشش داده 
اســت که رقمی معادل ۸۶.۵ درصد از سطح این 

استان را شامل می شود.

رییس دانشگاه علوم پزشــکی، خدمات بهداشتی 
و درمانی چهارمحــال و بختیاری اظهار داشــت: به 
دنبال ساده انگاری شــرایط پس از یک افول نسبی 
شــیوع بیماری کرونا از آذر ماه و تداوم آن در بهمن 
ماه ۹۹، تراکم جمعیت در بــازار و تجمعات در معابر 
در آستانه ســال نو و شــیوع نوع انگلیسی ویروس 
کرونا در حال حاضر شاهد رشــد چشمگیر بیماری 
کرونا هســتیم.مجید شــیرانی افــزود: هم اکنون 
شــاهد افزایش هر دو دســته بیماران بســتری و 
سرپایی مبتال به کرونا هســتیم که دسته اول عمدتا 
به واســطه حضور در تجمعات و بــازار و بی توجهی 
به رعایت دســتورالعمل های بهداشتی طی دو هفته 
آخر اســفندماه و دسته دوم بیشــتر از طریق دید و 
بازدید های نــوروزی و مهمانی ها گرفتار شــده اند.

شیرانی اضافه کرد: تعداد مراجعات سرپایی با عالئم 

مشکوک به کووید ۱۹ نسبت به حدود ۱۰ روز گذشته 
۴ تا ۵ برابر و موارد بستری نسبت به یک هفته قبل ۲ 
برابر شده است.وی  ادامه داد: حجم باالی مراجعات 
سرپایی هشــدار و مقدمه افزایش موارد بستری و 
تکمیل شــدن ظرفیت بیمارســتان ها و اختصاص 
بخش عمــده ظرفیت این مراکز بــه درمان بیماران 
کرونایی و تاخیــر در ارائه خدمات بــه بیماران غیر 

کرونایی است که این امر بسیار نگران کننده است.
شیرانی با بیان اینکه، چرخش بعدی ویروس ناشی 
از کسانی اســت که به مســافرت رفته اند و در حال 
حاضر درصد قابل توجهی از کســانی که از مسافرت 
برگشــته اند، مبتال و یا ناقل ویروس هســتند که با 
مراجعه به محل کار خود ســالمت همکاران شان را 
تهدید و در تعامل با خانواده و آشنایان شان سالمت 
آن ها را در معرض خطر قرار می دهند، اظهار داشت: 

طبق استراتژی ستاد مقابله با کرونا توصیه می شود، 
با توجه به باال بودن بار ویروس در اســتان  از هرگونه 
تجمع و تراکم جمعیت پرهیز شود.وی افزود: بروز 
هرگونه عالئم حساســیت فصلی، بدن درد و عالئم 
ســرماخوردگی را تا رد قطعی احتمال ابتال به کرونا، 
کرونا تلقــی کرده و اصول قرنطینگی رعایت شــود.
شیرانی همچنین توصیه کرد: اطرافیان افرادی که از 
مسافرت بازگشــته اند تا ۲ هفته به خانه آن ها رفت 
و آمد نکننــد و همکاران این افــراد ضمن مراقبت و 
تهویه مناسب محل، از ماسک استفاده و با وسواس 
و احتیاط زیــاد و رعایت دقیق دســتورالعمل های 

بهداشتی به گذر از این موج کمک کنند.

جانشین فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی استان بیان کرد:

 تشکیل بیش از دو هزار پرونده برای متخلفان 
عرصه منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری 

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد خبر داد:

 چرخش ویروس کرونا به دنبال بازگشت مسافران
 از مسافرت های نوروزی

مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری:

198 کیلومتر جاده جدید در استان در حال احداث است
مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری با اشاره به لزوم ارتقای وضعیت راه های ارتباطی 
گفت: هم اکنون ساخت ۱۹۸ کیلومتر جاده جدید در این استان در حال انجام است.حسین علی 
مقصودی تاکید کــرد: از این میزان ۱۳۷ کیلومتر بزرگراه و ۶۱ کیلومتر راه اصلی اســت.به منظور 
ارتقای کمی و کیفی جاده های استان ساخت ۹ دســتگاه تونل به طول ۱۱ هزار و ۲۵ متر در حال 
انجام است.مقصودی تصریح کرد: اداره کل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری ساخت هفت 
دستگاه پل دهانه بزرگ و تقاطع غیرهمسطح را با هدف بهبود وضعیت جاده های استان در حال 
اجرا دارد.وی یادآور شد: سال گذشته برای اجرای ۳۵ طرح در حوزه جاده های ارتباطی استان 
هشت هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار ملی و استانی اختصاص داده شد.مقصودی، طول راه های 
ارتباطی موجود در چهارمحال و بختیاری را سه هزار و ۷۴۲ کیلومتر دانست و اظهار داشت: از این 
میزان ۲۶۶ کیلومتر بزرگراه، ۷۶۱ کیلومتر راه اصلی، ۲ هزار و ۶۶۲ کیلومتر راه فرعی و روستایی و 

۵۳ کیلومتر راه درون شهری حوزه وزارت راه و شهرسازی است.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری استان خبر داد:

رشد 233 درصدی جا به جایی مسافر در چهارمحال 
معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای چهارمحال و بختیاری گفت: ۱۰۳ هزار 
و ۲۲۹ مسافر از ۲۵ اسفند پارســال تا پایان روز ۱۳ فروردین امسال از سوی ناوگان حمل و نقل 
جاده ای استان جابه جا شد.حسین مالکی افزود: این تعداد مسافر در قالب ۱۹ هزار و ۳۶۴ سفر 
جابه جا شد که نسبت به مدت مشابه پارسال تعداد ســفرها، ۲۰۶ درصد رشد و تعداد مسافران 
۲۳۳ درصد رشد داشته است.مالکی اضافه کرد: در مدت مشابه پارسال ۳۰ هزار و ۹۶۲ مسافر 

در قالب ۶ هزار و ۳۳۱ سفر جابه جا شده بود.
وی با بیان اینکه پایانه های مســافربری استان از ۲۰ اســفند ۹۸ تا پایان فروردین ۹۹ فعالیتی 
نداشتند، اظهار داشت: همین موضوع ســبب افزایش تعداد مسافران استان نسبت به پارسال 
بوده است در حالی که تعداد سفر و مسافر استان در نوروز ۱۴۰۰ در مقایسه با شرایط عادی تفاوت 
چندانی ندارد.مالکی در ادامه از حمل پنج میلیون و ۳۴۴ هزار تن بار به خارج از استان از سوی 
شرکت های باربری استان طی ســال ۹۹ خبر داد و گفت: این میزان بار در قالب ۳۸۱ سفر جابه 
جا شده است.وی بیشترین حمل و نقل بار در استان را مربوط به شهرستان بروجن با دو میلیون 
و ۷۵۲ هزار تن بار اعالم کرد و گفت: این شهرستان به واسطه صنعتی بودن، ۵۱.۵ درصد حمل و 

نقل بار استان را به خود اختصاص داده است.

رییس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری اعالم کرد:

توزیع نهاده های دامی متناسب با هویت گذاری دام 
رییس سازمان جهاد کشاورزی اســتان چهارمحال و بختیاری در نشست کمیته راهبری توزیع 
نهاده های دامی با اشــاره به اینکه هویت گذاری دام باید از ســوی دامداران جدی گرفته شود، 
اظهار داشــت :در ســال جاری تخصیص نهاده دامی فقط براســاس هویت گذاری دام است.

عطاا... ابراهیمی اظهار کرد: با اجرای طرح هویت گذاری دام ها، تمامی اطالعات دامدار و دام در 
سامانه ثبت شــده و نهاده اختصاص یافته فقط بر اساس اطالعات این سامانه است.وی تاکید 
کرد:تمامی دامداران استان باید موضوع هویت گذاری دام را جدی بگیرند و در اسرع وقت برای 
هویت دار کردن دام خود اقدام کنند.رییس سازمان جهاد کشــاورزی استان بااشاره به مزایای 
طرح هویت گذاری دام اظهار داشت :این طرح عالوه بر باال بردن امنیت دام و جلوگیری از سرقت 
 و کاهش قاچاق دام و اختصاص ســهمیه نهاده به بهره برداران بــه برنامه ریزی جهت تولید نیز 

کمک می کند.

بام ایرانبا مسئولان

مدیرکل میراث  فرهنگی چهارمحال و بختیاری:

 12۷ هزار نفر از جاذبه های طبیعی
 و تاریخی چهارمحال و بختیاری 

دیدن کردند
 مدیرکل میراث  فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی 
چهارمحال و بختیاری گفت: از ۲۸ اســفند پارسال تا ۱۳ 
فروردین امســال ۱۲۷ هزار و ۹۸۵ نفر از مراکز تاریخی، 

تفریحی و گردشگری استان دیدن کردند.
مهرداد جــوادی ادامــه داد: در این مــدت جاذبه های 
طبیعی استان بیشترین آمار بازدید را به خود اختصاص 
دادند به طوری کــه ۱۰۹ هزار و ۸۰۸ نفــر از این مناطق و 
جاذبه ها دیدن کردند و دیدار از موزه هــا و مراکز تاریخی 
و فرهنگــی و همچنین جاذبه های دست ســاز به ترتیب 
 با آمار۱۳ هزار نفر و چهار هزار نفــر در جایگاه های بعدی

 قرار گرفت.
وی با بیان اینکــه در این مدت هفت هــزار و ۶۶۹ نفر در 
مراکز اقامتی این اســتان اقامت داشــتند که بیشترین 
اقامت نیز در هتل هــا، اقامتگاه هــای بوم گردی و طرح 
خانه مسافر رسمی به ثبت رسیده اســت، افزود: بر این 
اساس ســه هزار و ۵۹۰ نفر در هتل ها، ۲ هزار و ۸۲ نفر در 
 اقامتگاه های بوم گردی و ۶۲۲ نفر نیز در طرح خانه مسافر 

اقامت داشتند.
مدیرکل میراث  فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی 
چهارمحال و بختیــاری در ادامه با اشــاره بــه اینکه در 
تعطیالت نوروزی امسال تیم های نظارتی به منظور بررسی 
نحوه ارائه خدمات و رعایت دســتورالعمل های بهداشتی 
مبارزه با کرونا از مراکز اقامتی و خدماتی اســتان بازدید 
داشتند، یادآور شد: ۱۳ تیم تشکیل شده در این مدت یک  
هزار و ۶۳۰ بازدید نظارتی را از تاسیسات و مراکز مرتبط با 

گردشگری انجام دادند.
مهرداد جوادی  تعطیلی ۲ مرکز اقامتی، صدور ۳۱ اخطار 
کتبی و همچنین اعالم ۶۴ تذکر بــه مراکز اقامتی، دفاتر 
خدمات مســافرتی و مراکز پذیرایی اســتان را از جمله 
نتایج بازدیدهای نظارتی دانســت و گفت: در این مدت 
 ۴۳ تشــویقی نیز برای برخی مرکز اقامتــی و خدماتی 

صادر شد.
شــایان ذکر اســت که  بیش از ۸۰۰ جاذبه گردشگری در 

استان چهارمحال و بختیاری وجود دارد.

اعالم مفقودی 

 کلیه مدارک )شامل سند، برگ سبز، بیمه نامه و 
 x22 کارت ماشــین( ســواری هاچ بک ام وی ام
دنده ای مــدل 1399 به رنگ ســفید به شــماره 
پــاک ایــران 53-239 د 65 و شــماره موتــور 
MVMD4G15BAFL021884 و شماره شاسی 
NATFBAAV3L1020320 به نام آقای محمود 
 اصانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط

 می باشد.

اعالم مفقودی 
بــرگ ســبز خــودرو کامیونــت ون زامیــاد 
دنــده ای دوگانه ســوز مــدل 1398به شــماره 
موتــور Z24827965Z و شــماره شناســایی 
NAZPL140BL0567194   به نام آقای علی رضا 
بســطامی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.
آگهی تغییرات دانش پژوهان عالی قاپو موسسه غیر تجاری 

به شماره ثبت 4834 و شناسه ملی 14006259107 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/11/13 و به 
استناد نامه شماره 99/250198 مورخ 1399/11/27 مرکز توسعه فرهنگ 
و هنر در فضای مجازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد : مرتضی حاجیان با پرداخت 100000000 ریال به صندوق 
مؤسسه وارد گردید. ســرمایه مؤسســه از مبلغ 2 میلیارد ریال به مبلغ 
2100000000 ریال افزایش یافت و ماده اساســنامه بدین شرح اصالح 
شد: سرمایه مؤسسه مبلغ 2100000000ریال نقدی است که تماماً توسط 
مؤسسین پرداخت گردیده است.شــرکای بعد از افزایش سرمایه به شرح 
ذیل اســت : مهران بکائی جزی 1800000000 ریال .بهشته حاجیان 
100000000ریال . مهرداد بکائی جــزی 100000000 ریال .مرتضی 
حاجیان 100000000 ریال. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )1114423(

آگهی تغییرات شــرکت نگین گل فام نقش جهان با مسئولیت 
محدود به شماره ثبت 39799 و شناسه ملی 10260574669 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/12/05 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: - علی نقی شــیبانی نسب به شــماره ملی 0943707986 با 
پرداخت مبلغ 5000000000 ریال، بی بی زهرا حســینی نژاد حصار به شماره 
ملی 0943172391 با پرداخت مبلغ 2500000000 ریال و عطیه شیبانی نسب 
به شماره ملی 0921351887 با پرداخت مبلغ 2500000000 ریال به صندوق 
شرکت سهم الشرکه خود را افزایش دادند. سرمایه شرکت از مبلغ 1000000 
ریال به مبلغ 10001000000 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 
اصالح گردید. - اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک بدین شرح می باشد: 
علی نقی شیبانی نســب دارنده 5000500000 ریال، بی بی زهرا حسینی نژاد 
حصار دارنده 2500250000 ریال و عطیه شیبانی نسب دارنده 2500250000 
ریال سهم الشــرکه. اداره کل ثبت اسناد و امالک اســتان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )1114425(

 آگهی تغییرات دانــش پژوهان عالی قاپو موسســه غیر تجاری 
به شماره ثبت 4834 و شناسه ملی 14006259107 

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی مورخ 1399/11/15 به استناد نامه 
شماره 99/250202 مورخ 1399/11/27 مرکز توســعه فرهنگ و هنر در فضای 
مجازی وزارت فرهنگ و ارشاد اســالمی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مهران بکائی 
جزی به کد ملی 1283534444، مهرداد بکائی جزی به کد ملی 1283534452 و 
مرتضی حاجیان کد ملی 1289943524 به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت 2 
سال انتخاب گردیدند. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )1114424(

آگهی تغییرات موسسه پرتو آفتاب سپاهان 
به شماره ثبت 3838  و شناسه ملی 10260694966 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1399/07/09 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ســیدحمید آتش پور به شماره ملی 1817039733 بعنوان 
رئیس هیئت مدیره و مریم لوالکی به شــماره ملی 1285668731 بعنوان مدیرعامل 
و عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شــدند. - کلیه اوراق واسناد بهادار و 
تعهدآور موسسه از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقود اسالمی و اوراق عادی و 
اداری با امضای مدیرعامل منفرداً و با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و 
امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )1115953(

آگهی تغییرات شرکت تعاونی دانه گستر میهن 
به شماره ثبت 3178 و شناسه ملی 14000175560 

به استناد صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ 1399/09/27 و نامه شماره 9186مورخ 
99/11/20 اداره تعاون نجف اباد تصمیمات ذیل اتخاذ شد :سهیال پیلتن به شماره 
ملی 1092233733 به ســمت رئیس هیئت تصفیه محمد نمازیان نجف آبادی به 
شماره ملی 1090324634 به سمت نائب رئیس هیئت تصفیه فالح پیلتن به شماره 
ملی 4720577547 به سمت منشی هیأت تصفیه و مدیر تصفیه برای مدت دو سال 
انتخاب شدند. کلیه اســناد و اوراق مالی وتعهد آور وقراردادها با امضاء آقای فالح 
پیلتن )مدیرتصفیه( و خانم ســهیال پیلتن )رئیس هیأت تصفیه( ودر غیاب رئیس 
هیئت تصفیه ، با امضای محمد نمازیان نجف ابــادی )نایب رئیس هیئت تصفیه ( 
ومهر هیأت تصفیه معتبر می باشــد. اوراق ونامه های عادی با امضای آقای فالح 
پیلتن )مدیرتصفیه( ومهر هیأت معتبر است. نشانی محل تصفیه به آدرس : نجف آباد 
دانشگاه فرعی اول بلوار استقالل پالک 1 طبقه همکف کد پستی: 8515717167 
تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری نجف آباد )1115955(

آگهی تغییرات شرکت روستایی عدل شرکت تعاونی
 به شماره ثبت 11 و شناسه ملی 10861236402

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/08/29 و به استناد نامه 
شماره 205/3/184/741/288 مورخ 1399/10/13 اداره تعاون روستایی شهرستان 
تیران و کرون تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شرکت به شهرستان تیران و کرون ، 
بخش مرکزی ، دهستان ورپشت ، روستا ورپشت، محله ندارد ، خیابان شهدا ، کوچه 
شهیدحسینی ، پالک 240 ، طبقه همکف کدپستی 8534113851 انتقال یافت و 
ماده اساسنامه به شــرح فوق اصالح گردید . اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تیران و کرون )1115954(
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حریرچی: احتمال قرمز شدن تهران و اصفهان در هفته آینده وجود دارد

بازگشت به نقطه صفر!
معاون کل وزارت بهداشت از احتمال قرمز شدن تهران و اصفهان در هفته آینده خبر داد و گفت: در صورت 

قرمز شدن تهران، تنها مشاغل گروه اول می توانند به فعالیت های روزانه خود بپردازند.
ایرج حریرچی اظهار کرد: در حال حاضر در کشور روزانه هزار الی هزار و ۵۰ نفر فوتی به ثبت می رسد. وقتی 
از ۱۲۳ فوتی کرونایی صحبت می کنیم یعنی ۱۲ درصد کل فوتی های کشور و این رقم قابل توجهی می شود 

و اگر این رقم به ۲۰۰ نفر برسد یعنی ۲۰ درصد فوتی های کشور حاصل کرونا خواهند بود.
حریرچی تاکید کرد: عامل اصلی انتقال ویروس کرونا، هم نفس شدن افراد است، استفاده از ماسک 

و پرهیز از دورهمی ها، مسافرت ها و تعطیلی ها همه به کاهش مواجهه افراد در جامعه کمک می کند.
وی افزود: در حال حاضر نگرانی اصلی و توصیه ما این است که آن ها که سفر رفته اند از نظر ما مرتکب 
رفتار بد اجتماعی شده اند و در حال حاضر الاقل کمک کنند و به دورهمی نروند و فقط برای کارهای ضروری 
از خانه خارج شوند، زیرا ممکن است در استان های با ابتالی باال به کرونا مبتال شده باشند و وظیفه ما این 

است که این افراد را به خانه هایمان دعوت نکنیم.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان مطرح کرد:

آخرین وضعیت بازسازی منطقه زلزله زده پادنا
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان، آخرین وضعیت بازسازی منطقه زلزله زده پادنا را تشریح 
کرد. منصور شیشه فروش با اشاره به آخرین وضعیت منازل مسکونی آسیب دیده در زلزله ۲۹ بهمن 
سال گذشته در منطقه پادنا اظهار داشت: در مجموع ۵۷۲ واحد مسکونی نیازمند بهسازی و بازسازی بود 
که به سازمان مدیریت بحران برای جذب اعتبار معرفی شد. وی با بیان اینکه از این تعداد ۲۱۷ واحد نیاز 
به احداث و ۳۵۵ واحد نیاز به تعمیرات داشت، ادامه داد: ۴۱۸ واحد در مناطق روستایی و ۱۵۴و احد در 
مناطق شهری  قرار داشت. مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با بیان اینکه ۵۸ میلیارد تومان 
تسهیالت بانکی و کمک بالعوض برای بازسازی این مناطق به بنیاد مسکن انقالب اسالمی واگذار شد، 
ادامه داد: از اسفند ماه تاکنون ۱۹ واحد مسکونی آوار برداری شده و ۱۵۲ واحد مسکونی برای دریافت 

تسهیالت بازسازی به بانک معرفی شد. 

مدیرکل میراث فرهنگی استان:

 نظارت نوروزی از واحدهای بین راهی اصفهان
 همچنان ادامه دارد

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان از ادامه طرح نظارت بر واحدهای 
گردشگری به ویژه واحدهای بین راهی استان اصفهان خبر داد. فریدون الهیاری اظهار داشت: در نوروز 
امسال با توجه به شیوع بیماری کرونا و فعالیت واحدهای گردشگری استان، طرح تشدید نظارت بر بیش 
از یک هزار و ۴۰۰ مجموعه گردشگری در ۲۴ شهرستان استان در دستور کار ستاد اجرایی خدمات سفر 
استان قرار گرفت. وی با اشاره به نظارت های انجام شده افزود: از تاریخ ۲۸ اسفند ۱۳۹۹ لغایت روز ۱۲ 
فروردین دوهزار و ۹۰۰ مورد نظارت بر تاسیسات گردشگری استان اعم از: هتل، اقامتگاه سنتی، مهمانپذیر، 
کمپ های گردشگری، اقامتگاه های بوم گردی، سفره خانه های سنتی و خانه های مسافر در سه مرحله 
انجام شده که در این میان از مجموعه های گردشگری استان تنها ۲ فقره شکایت رسمی دریافت شد و ۱۶۲ 
مورد تذکر و اخطار از طرف بازرسان به این مجموعه ها ارائه شد.الهیاری ادامه داد: با توجه به این که استان 
اصفهان در مرکز کشور واقع شده از یک سو مقصد سفر و از سوی دیگر محور ارتباط ۱۰ استان پیرامون خود 
است، در روزهای پایانی بسیاری از گردشگرانی که به سفر می روند و یا به خانه های خود بر می گردند از 
محورهای مواصالتی این استان عبور می کنند، بنابراین براساس برنامه ریزی های به عمل آمده، نظارت ها 

بر واحدهای گردشگری به ویژه واحدهای بین راهی همچنان ادامه دارد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری از کاهش ۲۲ درصدی رخداد حوادث شهری در نوروز امسال در اصفهان خبرداد؛

سالی که نکوست

سال گذشته جاده ها بسته شد و همراه با بسته شدن 
جاده ها و محدودیت ســفرها، حوادث جــاده ای نیز 
کاهش قابل توجهی داشت. یک سال قبل از آغاز کرونا و در نوروز ۹۸ اما 
می توان گفت شرایط اسفناک بود. به طوری که پس از پایان تعطیالت 
نوروزی اعالم شــد بیشــترین کشــته های تصادفات در نوروز ۹۸ در 
استان های سیستان و بلوچســتان، کرمان، خراسان رضوی، اصفهان، 

تهران و فارس بوده است.
در ســال ۹۹ و پس از پایان تعطیالت نوروزی، براساس آمارهای اعالم 
شــده، متوفیان ناشــی از تصادفات در راه های درون شــهری استان 
اصفهان ۲۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال ۹۸ با کاهش مواجه شد 
و کاهش ۴۷ درصدی تعداد مجروحان ناشــی از تصادفات در راه های 

درون شهری استان را هم در این مدت شاهد بودیم. 
امســال که محدودیت های کرونایی با شدت و حدت سال قبل اعمال 
نشد و البته با وجود تمامی هشدارها، جاده های کشور مملو از مسافر 
شــد، بنا به گفته معاون امــداد و نجات جمعیت هالل احمر اســتان 
اصفهان؛ ۵۰۸ نفر در حــوادث نوروز ۱۴۰۰ در حــوادث جاده ای و دیگر 

حوادث استان آسیب دیدند.
در همین رابطه مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان از کاهش 

۲۲ درصدی رخداد حوادث شهری در نوروز امسال در اصفهان در مقایسه 
با مدت مشابه سال ۹۸ خبر داد.

منصور شیشــه فروش با اشــاره به افزایش حوادث جاده ای به دلیل 
زیاد شــدن ترددها در نوروز امســال، گفت: ســال گذشــته به دلیل 
محدودیت های کرونایی تردد در جاده های استان بسیار کم بود، ولی 
امسال ترددها افزایش یافت و به تبع تعداد حوادث جاده ای نیز نسبت 

به سال ۹۸ بیشتر بود.
وی افزود: بیشتر حوادث جاده ای امسال به دلیل عدم رعایت قوانین 

راهنمایی و رانندگی و شرایط جوی و گرد و غبار و تندباد اتفاق افتاد.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با بیان اینکه در نوروز امسال 
بارشی در اصفهان نداشــتیم، گفت: در ۳ مقطع ایام نوروز تندبادهایی 
در استان داشتیم که به سرعت ۱۲۰ کیلومتر در ساعت رسید و در برخی 
محورها باعث فعال شــدن کانون های گرد و غبار و خیزش گرد و غبار و 

برخورد خودروها با یکدیگر شد.
وی از خســارت ۵۴ میلیارد تومانی طوفان به اســتان خبر داد و گفت: 
طوفان های نوروز امسال خساراتی به بخش های کشاورزی و گلخانه ها، 
درختان، باغات، مزارع و زیرساخت های استان و شبکه های برق وارد 

کرد.

6 روز هوای ناسالم در ایام نوروز
شیشــه فروش همچنین به آلودگی هوای ناشــی از گرد و غبار در این 
ایام اشــاره و تصریح کرد: هــوای ۶ روز از ایام نوروز امســال به خاطر 
فعالیت کانون های گرد و غبار ناشــی از تندباد، ناسالم بود که در بیشتر 
شهرستان ها، ناســالم برای گروه های حســاس و در برخی ساعات 

ناسالم برای عموم بود.
وی حوادث حریق در ایام نوروز امســال را یادآور شد و گفت: حریق در 
بیمارستان میالد، حریق یک واحد تجاری در بازار بزرگ اصفهان و حریق 
در انبار لوازم تعمیرات ساختمانی از مهم ترین حریق های نوروز امسال 
بود، اما خوشبختانه حریق گسترده در عرصه های منابع طبیعی و زیست 

محیطی نداشتیم.
مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان با بیان اینکه کاهش دما 
و سرمازدگی طی ۲ روز اول نوروز خساراتی وارد کرد، افزود: در مجموع 
حوادث شهری ۲۲ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال ۹۸ داشت، 
چون ســال ۹۹ محدودیت های کرونایی بیشتری داشتیم و نمی توان 

نوروز امسال را با سال گذشته مقایسه کرد.
وی خاطرنشــان کرد: بیش از ۴ هزار و ۵۰۰ نفر عوامل امدادی در قالب 
۶۳۰ تیم امدادی در مناطق مختلف استان اســتقرار یافتند و حوادث 
در بخش های آب، گاز و برق به موقع کنترل شــد، همچنین ۵۰۰ تلفن 
اضطراری مدیریت بحران داشــتیم که در این ایام شــبکه ارتباطی در 

استان برقرار و کمک زیادی کرد.

تعویق کوچ عشایر به استان اصفهان در شرایط قرمز کرونایی
وی از تعویق کوچ عشایر به استان اصفهان در شرایط قرمز کرونایی خبر 
داد و گفت: هماهنگی الزم به عمل آمده تا تقویم کوچ عشایر باتوجه به 
گرمای هوا، بارندگی کم و شــرایط قرمز کرونا به تعویق بیفتد و عشایر 

امسال دیرتر وارد استان اصفهان شوند.
شیشه فروش از هماهنگی با اســتان های بوشهر، فارس، کهگیلویه و 
بویراحمد و خوزستان برای ورود دیرتر عشایر به استان اصفهان اشاره و 
اعالم کرد: ۵۴ هزار ایل قشقایی و بختیاری معموال اواخر اردیبهشت ماه 

وارد مناطق ییالقی استان اصفهان می شوند.
وی با بیــان اینکه عشــایر در ۳۰۰ نقطــه در مناطق ییالقی ســمیرم، 
فریدون شهر، چادگان، شهرضا و دهاقان مســتقر می شوند، گفت: ۲ 
هزار کیلومتر ایل راه در اســتان داریم که هزار کیلومتر آن توسط عشایر 

استفاده می شود.

رییس کمیسیون اجتماعی و محیط زیست شورای 
شهر اصفهان گفت: سال گذشته با کمک سازمان های 
مردم نهــاد، برای کاهــش آســیب های اجتماعی 
هسته های قدرتمندی شکل گرفت و این سال یکی 
از معدود سال هایی بود که هیچ کارتن خواب یا معتاد 
متجاهری کف خیابان هــای اصفهان نبود. کوروش 
محمدی با اشاره به اقدامات مدیریت شهری اصفهان 
در حوزه اجتماعی اظهــار کرد: دفاتر تســهیل گری 
با هدف کاهش عــوارض حاشیه نشــینی، با اعتبار 

شهرداری و مصوبه شورای شــهر در چهار نقطه شهر، 
از ســال ۹۹ کار خود را آغاز کردنــد. وی افزود: طرح 
بزرگ شبکه های اجتماعی محالت اقدامی بی نظیر 
در کشور بود که در ســال ۹۹ و در اصفهان آغاز شد و با 
افزایش مشارکت مردم فرصتی ایجاد شد تا مردم از 
کانال های مشارکت مدنی و براساس اصول صحیح، 
مطالبات خود را بیان کرده و در سرنوشت محله خود 
سهیم باشند. رییس کمیســیون اجتماعی و محیط 
زیست شورای شــهر اصفهان تصریح کرد: این طرح 
در انتهای سال گذشته عملیاتی شد و در سال جاری 
نتیجه ارزشــمند آن را خواهیم دید که حاصل تعامل 
بین مردم و دســتگاه های خدمات رسان است. وی 
ادامه داد: سال گذشته در حوزه شهروندی نیز اتفاقات 

خوبی مانند »کالس شهر« رقم خورد و کارگروه های 
تخصصی برای اجرای طرح کالس شهر به وجود آمد، 
تفاهم نامه ای نیز در این زمینه میان آموزش و پرورش 
و مدیریت شهری منعقد شــد و پس از تایید وزارت 
آموزش و پرورش، تالیفات مربوط به کالس شــهر 
در دروس مدارس ابتدایی اول و ششم گنجانده شد 
که برای تمام کشور قابل تعمیم و اجراست. محمدی 
خاطرنشان کرد: در سال گذشته میان حوزه اجتماعی 
شهرداری و دیگر دســتگاه ها ارتباط و تعامل خوبی 
شکل گرفت و شاهد تقویت نقش سمن ها در اقدامات 
مدیریت شهری بودیم.وی تصریح کرد: سال ۹۹ یکی 
از معدود سال هایی بود که هیچ کارتن خواب یا معتاد 

متجاهری کف خیابان های اصفهان نبود.

رییس کمیسیون اجتماعی و محیط زیست شورای شهر:

سال 99 برای اصفهان بدون کارتن خواب گذشت

خانه ای برای »بی بی آمنه«
بی بی آمنه مادر شهید »صفر محمدی« 
که نزدیک به ۶۶ ســال است در یکی از 
روستاهای نوار مرزی خراسان جنوبی 
زندگی می کند، بــه همت جهادگران در 
نوروز ۱۴۰۰ صاحب خانه شــد. با وجود 
کمک هــای ارگان هــای مختلف هنوز 
بی بی آمنه بعد از ۲۰ ســال از شــهادت 
فرزندش »صفر محمدی« در خانه ای 
۲۰ متری از جنس خاک و گل به همراه 

دامادش زندگی می کند.

آمار سرقت در اصفهان 24درصد کاهش یافت
فرمانده انتظامی اســتان اصفهان گفت: در ســالی که گذشــت درحوزه انتظامی شــاهد کاهش 

۲۴درصدی سرقت ها و رشد ۷۴درصدی کشفیات پلیس درحوزه پلیس آگاهی بودیم.
سردار محمدرضا میرحیدری اظهار  داشت: در روزهای پایانی سال با افزایش فعالیت های اقتصادی 
و حضور مردم در مراکز خرید روبه رو بودیم که در این خصوص هم در زمینه کنترل مجرمان و هم در 

زمینه مدیریت ترافیک شهری اقدامات بسیار خوبی انجام شد.
وی با بیان اینکه طرح نوروزی پلیس راه و راهور از ۲۵ اسفندماه و طرح انتظامی نیز از ۲۸ اسفندماه 
شروع شد، افزود: هماهنگی های خوبی بین دستگاه ها، ادارات و مسئوالن و پایگاه های مقاومت 
بسیج در غالب گشت های رضویون در جهت پیشگیری و کنترل جرائم و تخلفات ترافیکی صورت 

گرفته است.

رصد هوشمندانه مجرمان در ورودی و خروجی استان
فرمانده انتظامی اســتان اصفهــان از حضور فعال گشــت های ویژه پلیس آگاهی و گشــت های 
نامحسوس در ورودی و خروجی شهرهای استان به منظور شناسایی و رصد هوشمندانه مجرمان 
و سارقان خبر داد و گفت: تمامی مجرمان و ســارقان از هرکجایی که بخواهند وارد محدوده استان 
اصفهان شوند توســط سیســتم های هوشــمند ماموران مورد رصد و شناســایی قرار گرفته و با 

هماهنگی های قضایی که از قبل صورت گرفته، این افراد بالفاصله بازداشت خواهند شد.
وی با بیان اینکه مجموع تصادفات سال ۹۹ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۵درصد کاهش داشته 
است، گفت: این درحالی است که آمار تعداد جان باختگان ناشی از تصادفات نیز ۲۴ درصد و میزان 

تصادفات جرحی نیز ۲۱ درصد کاهش یافت.

کاهش 24 درصدی سرقت ها
سردار میرحیدری بیان کرد: در سالی که گذشت درحوزه انتظامی هم شاهد توفیقات خوبی بودیم 
که از آن جمله می توان به کاهش ۲۴درصدی سرقت ها و رشد ۷۴ درصدی کشفیات پلیس درحوزه 
پلیس آگاهی اشاره کنم که این آمارها نشانگر تالش مجاهدانه همکاران همراهی مردم و همکاری 
بسیج در قالب کشت های رضویون و اقدامات پیشگیرانه ای که سایر دستگاه ها انجام دادند، است.

وی با تاکید بر اینکه شهروندان باید نسبت به امنیت شهر و محله خود احساس مسئولیت داشته 
باشند، گفت: به شهروندان توصیه می کنیم ضمن رعایت اصول ایمنی و توجه به هشدارها و توصیه 
های پلیسی در مراقبت از اموال و دارایی های خود نسبت به تردد افراد مشکوک و غیربومی به محله 
و مجتمع های مسکونی خود حساس باشند و این گونه موارد را از طریق تماس با شماره تلفن ۱۱۰ 
با ماموران پلیس درمیان بگذارند تا بررســی های الزم صورت گرفته و بــا افراد مجرم برخوردهای 

قانونی انجام شود.

رییس پلیس راهور شهرستان اصفهان:

طرح زوج و فرد در اصفهان بعدازظهرها اجرایی می شود
رییس پلیس راهور شهرستان اصفهان گفت: طرح زوج و فرد در شهر اصفهان در ساعات بعد از ظهر و از 
ساعت ۱۷ تا ۲۲ اجرایی می شود. سرهنگ علی مولوی در خصوص آخرین وضعیت ترافیکی شهر اصفهان 
اظهار داشت: وضعیت ترافیکی اصفهان روان است و می توان گفت تردد در این شهر بسیار کم شده است. 
وی با بیان اینکه نیروهای راهور از ۵.۳۰ دقیقه صبح تا پایان شب در پارک ناژوان و شمال و جنوب رودخانه 
زاینده رود حضور داشتند، ابراز داشت: خوشبختانه هیچ تخلفی در شهر اصفهان در روز سیزدهم فروردین 
در خصوص تردد در این محورها گزارش نشد. سرهنگ مولوی در ادامه در خصوص اجرای طرح زوج و فرد 
در اصفهان اضافه کرد: طرح زوج و فرد بر اساس آخرین تصمیمات اتخاذ شده در ساعات بعد از ظهر و از 

ساعت ۱۷ تا ۲۲ در شهر اصفهان اجرایی می شود. 

با مسئولان جامعه
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افزایش 5 برابری آمار کرونای 
انگلیسی در کاشان

خبر  روز

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان 
گفت: تعداد مبتالیان به کرونای انگلیســی در 
این منطقه با اضافه شدن ۳۰ مورد دیگر به ۳۸ 
نفر رســیده و تقریبا ۵ برابر شده است. مهدی 
دالوری در خصــوص آخرین وضعیت شــیوع 
کرونا ویــروس با جهش انگلیســی در منطقه 
کاشان، اظهار کرد: پیش از این ۸ مورد کرونای 
انگلیسی در منطقه کاشــان ثبت شده بود، اما 
بررســی ها نشــان می دهد مبتالیان این نوع 
کرونا در شهرستان های کاشان و آران و بیدگل 
در حال افزایش و تاکنون به ۳۸ مورد رســیده 
اســت، با توجه به گردش این نــوع از ویروس 
کرونا در منطقه کاشــان، به احتمــال زیاد در 
روزهای آینده شیوع ویروس کرونای انگلیسی 
در منطقه غالــب خواهد شــد. وی ادامه داد: 
افزایش موارد سرپایی و بستری کرونا ویروس 
ووهــان و کرونا با جهش انگلیســی در منطقه 
کاشان نشان  دهنده شروع خیز جدید کرونا در 
این منطقه است و افراد باید دستورالعمل های 
بهداشتی مقابله با شیوع کرونا را به طور جدی 
دنبال کنند و از برگــزاری دورهمی ها خودداری 
کنند. معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 
کاشان خاطرنشان کرد: افراد باید محدودیت ها 
را جدی بگیرند و از حضــور در تجمع ها به ویژه 
در اماکن سربســته پرهیز کنند و در استفاده از 
ماســک و رعایت فاصله گذاری جدیت داشته 
باشــند. وی با اشــاره به طراحی و تولید کیت 
تشخیص مولکولی ســویه های جهش یافته 
ویروس کرونا در کاشان، تصریح کرد: این کیت 
تشخیصی در مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی 
کاشان طراحی و تولید شده و قادر به تشخیص 
۳ واریانت جهش یافته انگلیســی، آفریقایی 
و برزیلی اســت. دالوری با تاکید بر این که در 
بررســی های چند روز اخیر موارد ابتال به کرونا 
ویروس با جهش انگلیسی افزایش یافته است، 
افزود: در شــرایط موجود الزمه کنترل بیماری 
رعایت شیوه نامه های بهداشتی به ویژه ماسک 
زدن و حذف تردد غیرضروری اســت تا بتوان 
چرخه شیوع بیماری کووید ۱۹ را کنترل کرد و از 
افزایش بیشتر آمار ابتال، بستری و فوت بیماران 

پیشگیری کرد.

رییس اتاق اصناف اصفهان گفت: ســتاد مقابله با کرونا قبل از ۱۲ فروردین ماه ممنوعیت فعالیت مشــاغل گروه ۳ و۴ را اعالم کرد. رســول جهانگیری با اشــاره به 
محدودیت های فعالیت بعضی از اصناف اظهار کرد: به دلیل این که رنگ بندی شهر اصفهان به نارنجی تغییر کرد فعال تا دو هفته آینده فعالیت مشاغل گروه ۳ و ۴ ممنوع 
شده و این موضوع به اتحادیه ها ابالغ شده است. وی افزود: اگر رنگ بندی اصفهان به قرمز برسد شرایط بسیار دشوارتری برای اصناف اعمال خواهد شد و محدودیت های 
شدیدتری ایجاد می شود؛ به ویژه که معموال اصناف به عنوان تابلوی اعالم  خطر مطرح بوده اند در حالی که مراکز تجمع دیگری چون اداره ها، سرویس های حمل و نقلی 
نیز پر خطر هستند. رییس اتاق اصناف اصفهان یادآور شد: بیش از یک سال است که اصناف ما در وضعیت ناخوشی به سر می برند؛ این فعاالن بیشتر از حفظ کسب وکار، 
دنبال حفظ موجودیت خود بوده اند وگرنه با توجه به رکود کسب وکارها، به شدت خسارت دیده اند. جهانگیری ادامه داد: اصناف، دو نوروز پی در پی را با کسادی پشت سر 
گذاشته اند؛ سال گذشته که تعطیلی کلی حاکم بود، امسال نیز با توجه به استمرار کرونا و شرایط اقتصادی مردم، مسافران زیادی وارد اصفهان نشدند. وی اضافه کرد: 
با وجود شرایطی که بر فعالیت اصناف حاکم است دولت نیز توان انجام حمایتی را ندارد؛ در صورتی که در اغلب کشورها قبل از آنکه تصمیم بر تعطیلی کسب وکارها گرفته 

شود حمایت هایی هم برای آن فعاالن در نظر گرفته می شود اما در کشور ما، اقدامات و حمایت ها بیشتر جنبه شعاری داشته است.

جزئیات محدودیت های فعالیت اصناف در اصفهان اعالم شد
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»کرونا« ضربه بزرگی به کشتی اصفهان زد
سال 99 با فراز و نشیب های زیادی برای ورزشکاران استان به پایان رسید و در این سال شیوع ویروس 
کرونا تاثیر زیادی بر  ورزش اصفهان داشت.رییس هیئت کشتی استان اصفهان درباره وضعیت این 
رشته در سال گذشته اظهار داشت: سال 99 با بیماری کرونا آغاز شد که ورزش را مختل کرد. در سال 
99 بسیاری از برنامه های هیئت کشتی استان به دلیل شیوع ویروس کرونا اجرایی نشد.مصطفی 
میرزایی ادامه داد: در این وضعیت به نوعی مدیریت بحران کردیم و در بخش عمرانی در تمام استان 
وقت گذاشتیم و برنامه ریزی کردیم. سال گذشته عملیات ساخت بسیاری از سالن های کشتی آغاز و 
خیلی از سالن ها نیز بازسازی شد.رییس هیئت کشتی استان اصفهان درباره بخش بانوان گفت: در 
سال 99 و در بخش بانوان تیم اصفهان را به مسابقات کشوری اعزام کردیم که تیم کشتی آلیش بانوان 
برای اولین بار در تاریخ ورزش استان عنوان نایب قهرمانی کشور را کسب کرد.میرزایی درباره مهم ترین 
چالش کشتی استان در سال 99 بیان کرد: مهم ترین چالش سال 99 برای کشتی بسته شدن سالن ها 
بود، چون برنامه ای 4 ساله تدوین کرده بودیم و سال گذشته ســال دومی بود که این برنامه ها باید 
اجرایی می  شد؛ اما متاسفانه شــیوع ویروس کرونا باعث شد تمام سالن های کشتی تعطیل شود.

وی اضافه کرد: کرونا ضربه بزرگی به رشته کشتی زد چون در سال 98 با فعالیت هایی که هیئت کشتی 
استان داشت به عنوان هیئت برتر استان اصفهان شناخته شدیم و این موفقیت باید ادامه دار می شد 

که به دلیل شیوع این ویروس نتوانستیم ادامه راه را همانند قبل طی کنیم.

اقدام زیبای سریع ترین مرد تاریخ ایران
حسن تفتیان که سریع ترین مرد تاریخ دو و میدانی لقب گرفته، به تازگی دست به اقدام جالبی زده 
است. او که برای المپیک آماده می شود با توجه به وجود استعدادهای فراوان در این رشته در سرتاسر 
کشور، با همکاری فدراسیون، قصد دارد به رشد و شکوفایی این استعدادها کمک کند. او به تازگی در 
صفحه رسمی خود ویدئوهایی منتشر کرد که در آن توضیح داد همراه با فدراسیون قصد دارد به کسانی 
که اســتعداد دارند ولی امکانات ندارند، کمک کند. طبق اظهارات این ورزشکار مطرح هر استعدادی 
که پا پیش بگذارد، به نزدیک ترین هیئت دو و میدانی لینک خواهد شد و یا اینکه یک مربی فعال کار 
تمرین دادن به او را برعهده می گیرد.تفتیان در همکاری با کمیته استعدادیابی فدراسیون قصد دارد تا 
به کشف این استعدادها کمک کند. به گفته  وی، قرار نیست ورزشکاران هزینه ای کنند و حتی جوایزی 

برای شان در نظر گرفته خواهد شد تا بتوانند با انگیزه بیشتری کارشان را ادامه دهند.

پاداش 90 میلیونی برای »نیما عالمیان«
نیما عالمیان، ملی پوش تنیس روی میز کشورمان روز 30 اسفند 99 و در فاصله یک ساعت تا آغاز سال 
جدید توانست با قهرمانی در رقابت های انتخابی المپیک 2020 توکیو در منطقه آسیای میانه، سهمیه 
حضور در این بازی ها را کسب کند. یکی از مواردی که در جلسه ستاد عالی بازی های المپیک پیرامون 
کسب سهمیه المپیک مطرح شد، اختصاص پاداش برای ورزشکارانی بود که جواز حضور در این رویداد 
را به دست می آورند.براساس همین مصوبه، قرار است مبلغ 90 میلیون تومان به نیما عالمیان پاداش 
اهدا شود. از این مبلغ، 45 میلیون تومان توسط کمیته ملی المپیک و 45 میلیون دیگر توسط وزارت 
ورزش و جوانان تامین اعتبار می شود.عالمیان موفق شد پنجاه و سومین سهمیه ایران را کسب کند تا 

بتواند برای دومین بار در این رویداد به میدان برود.

پایان سیطره »جردن باروز« بر کشتی آمریکا
»جردن باروز« چهره شاخص کشتی آزاد جهان با قبول دو شکست مقابل »کایل دیک« در انتخابی 
تیم ملی کشتی آزاد آمریکا، از رسیدن به المپیک توکیو بازماند. باروز ،صاحب مدال طالی المپیک 20۱2 

لندن و چهار مدال طال و سه برنز مسابقات قهرمانی جهان است.

محمدرضا ســاکت مدیرعامــل، مجتبی لطفی 
رییــس، کریم فخار و ســیدعلی پزشــک عضو 
هیئت مدیره باشــگاه فوالد مبارکه ســپاهان به 
همــراه تعــدادی از مدیران باشــگاه و همچنین 
محــرم نویدکیا ســرمربی و رضــا فتاحی مدیر 
تیم فوتبــال باشــگاه فــوالد مبارکه ســپاهان 
عصر شــنبه با حضور در اســتانداری اصفهان، با 
 دکتر عباس رضایی اســتاندار اصفهــان دیدار و 

گفت وگو کردند.
در ابتدای این جلسه، محمدرضا ساکت مدیرعامل 
باشگاه فوالد مبارکه ســپاهان ضمن تبریک آغاز 
سال جدید به استاندار اصفهان به ارائه گزارشی از 
عملکرد باشگاه سپاهان در سال گذشته پرداخت و 
اعالم کرد: طی شش ماه گذشته که مجموعه جدید 
باشگاه فعالیت خود را آغاز کرد، محور قدرتمندی 
تیم های ورزشی، توسعه و نوسازی زیرساخت های 
باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، توجه ویژه به حوزه 
ورزش کارگری و صنعت شرکت فوالد مبارکه، توجه 
به ورزش همگانی و همکاری با شــهرداری ها و 

آموزش پرورش مورد توجه بوده است.
وی افزود: حضــور در ورزش قهرمانی کشــور در 
رشــته های مختلف و ایجاد یک باشــگاه کامال 
استاندارد با شــاخصه های نوین مورد نظر هیئت 
مدیره محترم باشــگاه و شــرکت فــوالد مبارکه 
است.مدیرعامل باشــگاه فوالد مبارکه سپاهان 
ادامه داد: بــا توجه بــه محدودیت هــای کرونا 
که باعث شــد مســابقات تعدادی از رشته های 
ورزشی توسط فدراسیون ها برگزار نشود، باشگاه 
فوالد مبارکه ســپاهان ۶0 تیم ورزشــی در حوزه 
قهرمانــی آقایان و بانوان ســازمان داده اســت، 
۱۷50 ورزشــکار و مربی در قالب ایــن تیم ها در 
رشته های مختلف در مســابقات کشوری حضور 
 پیدا کرده و موفق شــده اند عناوین اول تا سوم را

 به دست آورند.
محمدرضا ساکت تصریح کرد: نگاه باشگاه فوالد 
مبارکه سپاهان به این اســت که استعدادیابی به 
عنوان یک محور اصلی باشــد، کشف و پرورش 
استعدادهای بومی در نقاط مختلف استان و حتی 
کشــوری، همواره مورد تاکید مدیرعامل محترم 

شرکت فوالد مبارکه است.
وی با اشاره به لزوم تقویت زیرساخت های ورزشی 
در جهت ارتقای  کیفی ورزش استان گفت: با اقدام 

بسیار اساسی که در سال های اخیر صورت گرفت و 
راه گشایی که استانداری محترم، وزارت ورزش و 
استانداری محترم داشتند، گره 35 ساله ورزشگاه 
بزرگ نقش جهان باز شــد، امروز این ورزشــگاه 
به عنوان یک ظرفیــت بین المللی بــه ورزش و 
فوتبال کشور اضافه شده اســت، ورزشگاهی که 
با گنجایش ۷5 هزار نفر، بزرگ ترین ورزشــگاه 

ساخته شده بعد از انقالب است.
مجتبی لطفی، رییس هیئت مدیره باشگاه فوالد 
مبارکه ســپاهان گفت: از طریق شرکت باسا که از 
زیرمجموعه های شــرکت فوالد مبارکه است در 
راستای مســاعدت و کمک در قالب پرداخت وام 
قرض الحســنه به هیئت های ورزشی، باشگاه ها 
و مربیانی که به دلیل شیوع کرونا آسیب دیده اند 
تفاهم نامه ای بــا اداره کل ورزش و جوانان امضا 

شده است.
لطفی با اشاره به اهمیت توجه به ورزش کارگری 
گفت: ضریب نفوذ ورزش کارگری در بین کارگران 
و خانواده ۶5 هزار نفری فــوالد مبارکه 89 درصد 
است.سرمربی تیم فوتبال فوالدمبارکه سپاهان 
هم در این نشست مجتمع فوالدمبارکه سپاهان را 
مجموعه ای حامی ورزش دانست و افزود: استان 
اصفهان در حوزه زیرساخت های ورزشی وضعیت 
مناســبی ندارد.محرم نویدکیا ابراز امیدواری کرد 
با کمک فــوالد مبارکه و توجه اســتاندار به حوزه 
ورزش، شرایطی فراهم شود تا دهکده المپیک به 

 مکانی مناسب و استاندارد برای ورزشی حرفه ای 
بدل شود.

در ادامه این جلسه عباس رضایی استاندار اصفهان 
ضمن تبریک عیــد نوروز و خــوش آمدگویی به 
اعضای باشــگاه ســپاهان گفت: اگر هــر یک از 
تیم های باشــگاه ســپاهان دچار حاشیه شود، 
ضربه بســیار بزرگی به باشگاه ســپاهان خواهد 
خورد، ضمن اینکه انسجام خود را حفظ می کنید 
مراقب باشید که هیچ حاشیه سازی برای باشگاه 

به وجود نیاید.
وی افــزود: با سیاســت خوبی کــه در مدیریت 
باشگاه صورت می گیرد باشگاهی متحد و بدون 
حاشیه داشــته و با توجه به اینکه مردم اصفهان 
به باشــگاه ســپاهان عالقه زیادی داشته و این 
باشگاه هواداران بی شماری دارد برای شادی دل 
آنان با تمام وجود بجنگیــد تا در تمامی صحنه ها 

پیروز شوید.
رضایی ضمــن تاکید بر اهمیــت ورزش کارگری 
گفــت: زحمات اصلی در شــرکت فــوالد مبارکه 
سپاهان بر دوش کارگران این شرکت است و جا 
دارد باشگاه فوالد مبارکه سپاهان اهتمام بیشتری 

به ورزش کارگری داشته باشد.
استاندار اصفهان از همکاری باشگاه فوالد مبارکه 
سپاهان با آموزش و پرورش و شهرداری ها تقدیر 
کرد و گفت: این همکاری هــا برای ارتقای ورزش 

همگانی و تقویت ورزش پایه بسیار الزم است.

دیدار نوروزی مدیرعامل، مدیران و اعضای هیئت مدیره باشگاه سپاهان با استاندار اصفهان؛

رضایی: مراقب باشید که هیچ حاشیه سازی برای باشگاه به وجود نیاید
خبر روز

میزبانی بحرین غیر قابل بازگشت است 
با وجود اعتراض فدراسیون فوتبال ایران به میزبانی بحرین و نامه نگاری رسمی در این باره میزبان 
بازی های باقی مانده گروه C در مقدماتی جام جهانی 2022 تغییر نخواهد کرد. این نکته ای است 
که وزیر ورزش هم در تازه ترین مصاحبه خود به صراحت و به نقل از AFC بدان اشاره کرده است. 
مسعود سلطانی فر در این باره می گوید:» تصمیم کنفدراسیون فوتبال آسیا ناعادالنه بوده و معترض 
بودیم و هر چند آنها این تصمیم را قطعی قلمداد کردند؛ اما فدراســیون همچنان در شــکایت خود 
پیگیر است. فدراسیون به صورت مستمر شکایت خود را دنبال می کند اما از آن سو تیم ملی و باشگاه 
های ما هم آماده هستند تا با تمام توان برای نتیجه خوب بجنگند.« اما چرا چنین تصمیماتی غیر 
قابل بازگشت است؟ همان طور که در فوتبال ایران تصمیمات کالن توسط اعضای هیئت رییسه که 9 
نفر هستند و با رای گیری اتخاذ می شود در کنفدراسیون فوتبال آسیا هم همین طور است و چنین 
تصمیماتی با خرد جمعی و رای گیری اتخاذ می شود و تصمیمی که با رای اکثریت نهایی شود، غیر 
قابل بازگشت است. به واقع اعتراض فدراسیون فوتبال ایران دســتاوردی برای تیم ملی نخواهد  
داشت و تنها ناراحتی فدراسیون فوتبال را از تصمیم اتخاذ شده از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا به 
این نهاد مخابره خواهد کرد و شاید موجب شود طی ماه ها و سال های آتی در تعیین میزبانی شرایط 

ایران برای میزبانی با حساسیت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد.

3 دنگ باشگاه پرسپولیس به نام شرکت شستا شد
فدراسیون فوتبال سال گذشته برای پرداخت بدهی مارک ویلموتس دست به دامن شرکت شستا 
شد و حال فدراسیون برای بازپرداخت این بدهی خود به شستا، سه دنگ ساختمان پرسپولیس را 
به نام این شرکت کرده است. رضا جباری، بازیکن اسبق پرسپولیس این خبر را در اینستاگرامش 

منتشر کرد و از پیشکسوتان این باشگاه خواست تا مقابل این حرکت فدراسیون سکوت نکنند.

باد شدید، یار »میلیچ« برای گلزنی! 
هروویه میلیچ پس از دوری ۱05 روزه  از ترکیب استقالل و در شرایطی که محمد نادری رقیب اصلی 
او در سمت چپ خط دفاع و هافبک استقالل محروم بود، به ترکیب آبی ها بازگشت؛ البته او در نیمه 
نخست به دلیل تغییر پست نتوانست چندان موفق در زمین حاضر شود و البته دوری طوالنی مدت او 
از شرایط مسابقه هم مزید بر علت شد تا مدافع-هافبک کروات آبی پوشان نیمه اول خوبی را مقابل 
پیکان سپری نکند.اما با تغییرات انجام شده و شروع نیمه دوم، میلیچ رفته رفته به شرایط خوب 
گذشته خود نزدیک تر شد و با نفوذهای خود خط دفاعی پیکان را آزار می داد؛ در دقیقه ۷5 بازی و 
در شرایطی که اســتقاللی ها برای ادامه روند صعودی خود نیازمند پیروزی بودند، هروویه میلیچ 
از سمت چپ اقدام به سانتر روی دروازه پیکان کرد که این توپ با وزش باد ناگهان مسیر جدیدی 
پیدا کرد. با وزش شدید باد و هدایت توپ میلیچ به سوی دروازه پیکان ، می رفت که گلی عجیب در 
فوتبال ایران شکل بگیرد اما با هوشیاری رضایی سنگربان خودروسازان توپ به کرنر فرستاده شد 

تا میلیچ در بازگشت دوباره به ترکیب استقالل در گلزنی ناکام بماند.

چراغ سبز ستاره پرسپولیس برای تمدید
در شرایطی که تمدید قرارداد با ستاره های شاخص پرسپولیس یکی از اصلی ترین برنامه های مدیران 
باشگاه محسوب می شود، یکی از نفرات مهمی که در پایان فصل قراردادش با پرسپولیس به پایان 
می رسد، وحید امیری، وینگر ملی پوش سرخ پوشان است.در این راستا گفته می شود صحبت های 
اولیه برای تمدید قرارداد این بازیکن با باشگاه پرسپولیس انجام گرفته و شنیده ها از این حکایت دارد 
که وحید موافقت ضمنی اش را با تمدید قراردادش با پرســپولیس اعالم کرده و قرار است به زودی 
برای بررسی و صحبت در خصوص جزییات تمدید قراردادش جلساتی را با مدیران باشگاه برگزار کند.

مستطیل سبز

اولویت منچسترسیتی جذب 
»هالند« است نه »مسی«!

در حالی که طی ماه های اخیر شایعه شده بود 
لیونل مسی که آینده حرفه ای اش در بارسلونا 
در هاله ای از ابهام اســت، مورد توجه باشــگاه 
منچسترســیتی قرار دارد و پــپ گواردیوال به 
دنبال این اســت تا همکاری مجــددی با این 
فوق ستاره آرژانتینی داشــته باشد، حاال خبر 
می رسد که اولویت این باشگاه انگلیسی برای 
تقویت خط حمله من سیتی تغییر کرده است.

بر اساس گزارش نشــریه انگلیسی »میرر«، 
سران باشــگاه منچسترســیتی لیونل مسی 
34 ســاله را از لیســت بازیکنان مدنظر خود 
برای تقویت تیم تحت هدایــت گواردیوال کنار 
گذاشــته اند و حاال جــذب ارلینــگ هالند 20 
ساله را در اولویت های خود قرار داده اند. گفته 
می شود مینو رایوال، مدیر برنامه های این مهاجم 
نروژی به همراه پدر این بازیکن روز جمعه برای 
مذاکره با سران باشــگاه های منچسترسیتی، 
منچستریونایتد و چلسی وارد شهر لندن شده 
است.اخیرا شــبکه تلویزیونی »ESPN« به 
نقل از منابــع آگاه گزارش داده بود، باشــگاه 
بوروسیا دورتموند روی هالند 20 ساله قیمتی 
۱80 میلیون یورویی گذاشــته و تنها در صورتی 
حاضر است در تابســتان آینده این بازیکن را 
به فروش برســاند که باشــگاهی حاضر شود 
مبلغ مدنظرشان را بپردازد.این مهاجم نروژی 
که ارزش کنونی اش در بــازار نقل وانتقاالت ۱۱0 
میلیون یوروست و تا ســال 2024 با دورتموند 
قرارداد دارد، تاکنــون در 50 بازی برای این تیم 
به میدان رفته و آمــار 49 گل زده را هم به ثبت 
رسانده است.لیونل مسی هم تاکنون 33 جام 
مختلف را با آبی  واناری ها کســب کرده که از آن 
جمله می توان به ۱0 قهرمانــی در اللیگا و چهار 
قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا اشاره کرد اما او و 
هم تیمی هایش در فصل گذشته برای اولین بار 
طی۱2 سال اخیر، فصل را بدون کسب جام به 
پایان بردند.این مهاجم آرژانتینی که تاکنون در 
۷۶8 بازی برای بارسلونا به میدان رفته و ۶۶3 
گل به ثمر رسانده اســت و قراردادش در پایان 
فصل به پایان می رســد، مورد توجه دو باشگاه 

پاری سن ژرمن و منچسترسیتی قرار دارد.

 منهای فوتبال

مروری بر نکات آماری دیدار ذوب آهن اصفهان- صنعت نفت آبادان؛

استارت شیرین گاندوها در سال 1400

تیم ذوب آهن با پیروزی، سال ۱400 را استارت   سمیه مصور
زد تا این پیروزی، نوید بخش روزهای خوب 
برای این تیم در سال جدید باشد.سبزپوشان اصفهان در نوزدهمین هفته 
از فصل جاری رقابت های لیگ برتر فوتبال کشــور عصر شنبه در ورزشگاه 
فوالد شهر مقابل تیم صنعت نفت آبادان قرار گرفتند که این بازی در پایان 
با برتری یک بر صفر ذوب آهن به پایان رســد. شاگردان مجتبی حسینی 
اگرچه در این دیدار تنها موفق به زدن یک گل شدند؛ اما بارها دروازه تیم 
صنعت نفت آبادان را تهدید کردند، نمایش ذوبی ها در این دیدار را می 
توان یکی از بهترین بازی های این تیم در این دوره از مســابقات لیگ 
دانست. سبزپوشان امیدوارند روند رو به جلوی این تیم در دیگر دیدارهای 
باقی مانده از این فصل ادامه یابد و آنها از قعر جدول جدا شده و در رده های 
باالیی جای بگیرند. در گزارش پیش رو نگاهی خواهیم داشــت به نکات 

آماری این دیدار:

3
برتری سبزپوشــان مقابــل تیم صنعت نفــت آبادان در 
چهارمین دیدار از دور برگشــت فصل جاری رقابت های 
لیــگ برتر فوتبال کشــور ســومین پیروزی ایــن تیم با 
مجتبی حسینی است. حسینی که در پایان نیم فصل اول 
رقابت های لیگ، جانشــین رحمان رضایی روی نیمکت 
ذوب آهن شد، توانسته نتایج خوبی با سبزپوشان کسب 
کند. او در اولین حضور به عنوان سرمربی ذوب آهن اگرچه 
با نتیجه یک بر صفر در اهواز مغلوب فوالد شد ولی در دو 
بازی بعدی برابر ماشین سازی و شهرخودرو که دومی در 
رقابت های جام حذفی برگزار شــد، به دو پیروزی دست 
یافت. البتــه در ادامه و در آخرین دیدار ســال، پیکان در 
فوالدشــهر ذوب آهن را با یک گل شکست داد ولی عصر 
شنبه گاندوها در خانه با یک گل پیروز شدند تا بار دیگر تاثیر 

حضور مجتبی حسینی هویدا شود.

17
تیم ذوب آهن با کســب ســه امتیاز 
شــیرین دیدار با تیــم صنعت نفت 
آبــادان مجموع امتیازاتــش به عدد 
۱۷ رســید؛ اما همچنــان در جایگاه 
چهاردهم جدول رده بندی باقی ماند 
تا برای بهبود جایگاه خود چشم به راه 

روزهای آینده باقی بماند. 
سبزپوشان از نوزده بازی برگزار شده 
در این دوره از رقابــت های لیگ برتر 
فوتبال کشــور  موفق به کســب سه 
پیروزی و هشت مســاوی شده اند. 
هشت شکســت نیز در کارنامه این 
تیم در فصل جاری مسابقات به ثبت 

رسیده است.

44
فرشاد محمدی مهر توانست در دیدار مقابل تیم صنعت نفت آبادان دومین گل خود در این 
فصل را به ثمر برساند.مدافع راست تیم فوتبال ذوب آهن که در حال گذراندن یکی از بهترین 
فصل های دوران فوتبالی خود اســت،  در این دیدار به مانند مصاف با ماشین سازی از روی 
ضربه ایستگاهی با شلیکی تماشایی و البته مهار نشدنی توانست گل برتری تیمش را به ثمر 
برساند و سه امتیاز ارزشمند خانگی در راه فرار از منطقه خطر را به مجتبی حسینی و هواداران 
ذوب آهن هدیه کند.محمدی مهر که در این فصل به جز دو سوپرگل، 4 بار هم برای هم بازیان 
خود گل سازی کرده، پس از ضربه دیدنی خود به دروازه نفت آبادان که بسیاری از رسانه ها در 
تمجید از ضربات مهارنشدنی او، مدافع ذوبی ها را با روبرتو کارلوس مدافع افسانه ای تیم ملی 
برزیل و باشگاه رئال مادرید مقایسه کرده اند، در مقابل لنز دوربین عکاسان چند شادی پس 
از گل سریالی را انجام داد.شاید مهم ترین و البته خاطره انگیزترین شادی پس از گل فرشاد 
محمدی مهر، شادی او به سبک فرانچسکو توتی کاپیتان ســابق تیم ملی ایتالیا و اسطوره 
باشگاه رم بود که محمدی مهر به سبک او پس از گلزنی دوان دوان به سوی عکاسان آمد و 
به سبک توتی شادمانی خود از گل سه امتیازی اش را به نمایش گذاشت و سپس هم بازیان 

او برای شرکت در جشن شادی پس از گل حضور یافتند.
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با محوریت شهر دوستدار کودک اصفهان؛

اولین شورای مشورتی کودکان و نوجوانان شهر اصفهان 
تشکیل شد

معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان گفت: با هدف ارتقای و کیفیت مسئولیت پذیری، 
روحیه مشارکت پذیری و کارگروهی در کودکان و نوجوانان با سیستم انتخابات و مشارکت 1550 

کودک و ثبت حــدود 24000 رای اولین 
شــورای مشــورتی کودکان و نوجوانان 
اصفهان در قالب شــهر دوستدار کودک 
تشکیل شــد. حســینی نیا، اظهار کرد: 
بعد از ماه هــا صحبت و گفــت وگو در 
شورای اجرایی شهر دوســتدار کودک، 
کمیسیون های مربوطه در شورا، مشورت 
با ngo های فعــال در حــوزه کودک و 
نوجوان و همچنین همکاران محترم در 
وزارت کشور و یونیســف فرآیند شورای 

مشورت کودکان و نوجوانان با توجه به اقدامات اجرایی مصوب در شورای اسالمی شهر اصفهان در 
راستای اقدامات شهر دوستدار کودک کلید خورد.

رییس شورای اجرایی شهر دوســتدار کودک اصفهان بیان کرد: با اعالم فراخوان ثبت نام در همه 
مناطق 15 گانه شهرداری اصفهان و بعد از آن فرآیند مصاحبه توسط 5 نفر از متخصصین این حوزه 
و همچنین تحقیقات میدانی به خصوص در محل تحصیل دانش آموزان و گزینش علمی، 60 نفر از 
داوطلبین با توجه به عدالت و برابری فضایی بین همه کودکان به عنوان نامزد انتخاباتی در دو رده 

سنی 9 تا 13 سال و 14 تا 18 سال انتخاب شده و به فرآیند انتخابات راه پیدا کردند.
وی خاطر نشان کرد: بدون هیچ گونه دخالتی از طرف دبیرخانه و شورای اجرایی بچه ها در فضایی 
سالم و دوستانه ظرف مدت 10 روز در قالب گروه های چند نفره به تبلیغات در مدارس و محله های 
خود پرداختند که در نهایت بعد از ده روز در فضایی کامال دوستانه از بین آنها 31 نفر به عنوان اعضای 

شورای مشورتی توسط خود کودکان و نوجوانان انتخاب شدند.
معاون شهرســازی و معماری شــهرداری اصفهان افزود: در این خصوص 15 نفر در رده سنی 9 تا 
13 سال و 16 نفر در رده سنی 14 تا 18 سال ، که خوشبختانه از همه طیف  ها، سالیق و توانایی ها در 
همه مناطق شهری به ویژه در مناطق کم برخوردارتر و همچنین کودکان توانخواه انتخاب شدند و در 
این شورا حضور دارند. حسینی نیا اظهار کرد: نکته قابل توجه با هدف مشارکت اجتماعی کودکان و 
نوجوانان و ارتباط موثر بین آنها حذف تک رای از فرآیند انتخابات بود و همه کودکان و نوجوانان در 
قالب گروه و ائتالف با هم مشارکت کرده و در این انتخابات الکترونیکی رای دادند.رییس شورای 
اجرایی شهر دوســتدار کودک اصفهان گفت: از مزیت های فرآیند انتخابات در این دوره را می توان 
به حق شرکت همه کودکان در تمامی مراحل آن دانست و در این دوره حدود 15 نفر از کودکان اهل 
افغانستان نیز شرکت داشتند که در کنار بقیه کودکان به رقابت پرداختند.وی همچنین از نکات قابل 
توجه در این دوره حضور و مشارکت اجتماعی بیشتر دختران نسبت به پسران را دانست و افزود: 70 
درصد شورای مشورتی کودکان و نوجوانان را دختران عزیز اصفهان تشکیل می دهند به صورتی که از 

31 نفر عضو شورای مشورتی 22 نفر آن از دختران و 9 نفر از پسران هستند.
حســینی نیا بیان کرد: ضرورت شــناخت نیازهای کودکان با مشارکت خودشــان و لحاظ کردن 
نظرات شان در فرآیند طراحی و برنامه ریزی شهری در چهارچوب ابتکارات شهر دوستدار کودک از 
برنامه های این شوراست و تمرین ساختارمندی در کودکان و آشنایی با قوانین، ایجاد بستر فعالیت 
گروهی و ارتقای سطح علمی و ایجاد ذهنیت شهری در کودکان از اهداف دیگر تشکیل شوراست.

وی ادامه داد: امیدواریم بتوانیم از ظرفیت، پتانسیل و اســتعداد همه کودکان شهر در این شورای 
مشورتی بهره بگیریم.

شهردار در جلسه علنی شورای اسالمی شهر مطرح کرد:

انقالب اخالق و عمران در شهر

 شهردار اصفهان  در یکصد و شصت و پنجمین جلسه علنی شورای اسالمی 
شهر اصفهان با ارائه گزارشی از فعالیت های سال گذشته شهرداری اظهار کرد: 
سال 99 سالی بسیار سخت و دشــوار بود که با شرایط کرونایی مواجه بودیم 
و این شرایط شــهرداری را با چالش های بزرگی مواجه کرد و عالوه بر بخش 
خصوصی شهرداری نیز دچار آسیب شد.قدرت ا... نوروزی افزود: در شرایط 
کرونایی برخی بخش ها به شدت تحت فشار قرار گرفتند و هزینه های سنگینی 
به شهرداری تحمیل شد، اما شهرداری با انتخاب مدل های جدید شرایطی را 
ایجاد کرد که با وجود تمام سختی ها شعار انقالب عمرانی را محقق ساخت.

شــهردار اصفهان با بیان اینکه تحریم ها کار را برای شــهرداری در حوزه هایی 
همچون مترو که نیاز به خرید خارجی داشتیم با دشواری های زیادی مواجه 
کرده اســت، افزود: اگر 590 میلیون یورو در شورای اقتصاد تصویب و امکان 
تحقق آن وجود داشــت برای خط دو متروی اصفهان شــرایط بسیار خوبی 
فراهم می شد.نوروزی با اشــاره به عملکرد حوزه شهرسازی در سال گذشته 
خاطرنشان کرد: در حوزه شهرسازی موفقیت های بزرگی در بخش افزایش 
زیربنا داشتیم به طوری که سال گذشته 23 درصد افزایش زیربنا و 19 درصد 
افزایش صدور پروانه های ساختمانی در شهر را شاهد بودیم که این افزایش ها 
به طور نسبی رضایت مردم را به همراه داشته است؛ در هر پرونده ای که مشکل 
حقوقی وجود نداشته زمان صدور پروانه و پایان کار کاهش یافته است.وی 

دریافت نشان کاندیداتوری شهر دوستدار کودک را اتفاق خوشایندی در حوزه 
شهرسازی برشمرد و تاکید کرد: دریافت نشــان کاندیداتوری شهر دوستدار 
کودک موفقیتی بزرگ و کاری ارزشمند برای اصفهان بود که خوشبختانه شاهد 
تحقق آن بودیم.شــهردار اصفهان ادامه داد: در حوزه شهرسازی کتاب هایی 
در دبیرخانه شهر اســالمی تدوین شــده و در مرحله انتشار است؛ همچنین 
در کمیسیون ماده 100 شهرداری تغییر ماهوی اتفاق افتاده به طوری که این 
کمیســیون دیگر ابزاری برای کسب درآمد نیســت بلکه برای جلوگیری از 
تخلفات است. نوروزی از رشد 14 درصدی فعالیت ها در کمیسیون تصویب 
طرح های شهرداری خبر داد و تصریح کرد: در بخش هوشمندسازی شهر نیز 

چندین خدمت از طریق سیستم به شهروندان ارائه می شود.

تدوین ۷0 کتاب کودکان و نوجوانان با موضوع شهروندی
وی با اشاره به اقدامات حوزه فرهنگی شهرداری اظهار کرد: در حوزه فرهنگی 
اقدامات آنچنان که باید ملموس نیست، اما فعالیت های زیادی انجام شده که 
تدوین و انتشار 70 کتاب کودکان و نوجوانان با موضوع شهروندی نمونه بارز آن 
به شمار می آید.شهردار اصفهان با بیان اینکه 30 عنوان کتاب در قالب موضوع 
رفتار، دانش و پژوهش شهروندی تالیف و تدوین شده است، گفت: 14 جلد 
فرهنگ نامه شهروندی نیز در 14 عنوان تالیف شده است و اتفاق خوشایند 

دیگر این بود که »کالس شهر« عنوان کتاب آماده شده از سوی حوزه فرهنگی 
شهرداری بوده که توسط معاونت پژوهشی وزارت آموزش و پرورش تصویب 

شد و در مقطع اول و ششم ابتدایی مجوز تدریس را دریافت کرد.

برگزاری 16۷ عنوان برنامه برای کودکان شهر
وی از برگزاری 100 کارگاه آموزش شهروندی در سال گذشته خبر داد و تصریح 
کرد: سال گذشته 167 عنوان برنامه ویژه کودکان در قالب شهر دوستدار کودک 
برگزار شده است.نوروزی ادامه داد: در راستای تحقق شهر دوستدار سالمند 
با اجرای بیش از 100 عنوان برنامه به شــبکه جهانی شــهر دوستدار سالمند 
پیوستیم؛ همچنین در دو نمایشگاه معتبر بین المللی در حوزه صنایع دستی با 
هدایت بخش خصوصی شرکت کردیم که عالوه بر آثار خوب آن هیچ هزینه ای 
در این راستا به شهرداری متحمل نشد.وی با بیان اینکه پنج کتاب و 10 فیلم 
تبلیغاتی به 10 زبان توســط شهرداری اصفهان تهیه شــده است، گفت: این 
کتاب ها و فیلم ها در حوزه گردشگری به زبان های مختلف ترجمه شده و در 

رسانه های جهانی منتشر شده است.

برای تحقق حقوق شهروندی همه امکانات شهر را بسیج کردیم
وی افزود: از بدو ورود به شــهرداری نه تنها به انقالب عمرانی بلکه به انقالب 
اخالقی توجه داشته و آن را معیار فعالیت ها قرار دادیم؛ ادب، شعور، تربیت 
انسانی و اسالمی را معیار قرار دادیم و اینگونه حرکت کردیم و معتقدیم این 
روند باید در تمام بخش ها تقویت شود.شــهردار اصفهان با تاکید بر اینکه در 
مســیر انجام فعالیت ها هرگز خارج از ادب با کسی سخن نگفتیم و موازین 
اخالقی را نادیده نگرفتیم، اظهار کرد: در راستای تحقق حقوق شهروندی همه 
امکانات شهر را بســیج کردیم تا مردم به عنوان صاحبان اصلی شهر از تالش 
خادمان خود بهره ببرند. وی با بیان اینکه اگر در راستای تحکیم وحدت اقدام 
نمی کردیم، انقالب عمرانی محقق نمی شــد، تصریح کرد: انقالب عمرانی را 
نمی توان یک جانبه انجام داد در غیر این صورت خارج از اصول اقدام کرده ایم. 
نوروزی ادامه داد: آزادسازی ســنگین ترین اقدام شهرداری است که اگر در 
چهارچوب موازین اخالقی نباشد و حقوق مردم به رسمیت شناخته نشود و 
در ازای سلب مالکیت مردم، جبران حقوق آنها انجام نشود موفقیتی در امور 
حاصل نخواهد شــد. وی اظهار امیدواری کرد: ارزش های ناب اسالمی را در 
رفتارها تحکیم بخشیم و استوانه های اخالق، ادب و عدالت تقویت شود تا با 
امید ایجاد جاذبه کنیم و جوانانی که در کمین فرصت ها هستند از رفتار، کردار و 
گفتار ما پند گیرند؛ اگر اعتقاد به این مسئله داریم باید همه جوانب را با هم در 
نظر بگیریم و البته هیچ چیزی مهم تر از مصلحت اجتماعی، اخالق اسالمی و 

منفعت عمومی و ملی نیست.

یکی از فعــاالن میراث فرهنگی اصفهــان در واکنش 
به خبر برچیده شدن بخشــی از طبقه آخر هتل کوچه 
ارفعی چهارباغ می گوید: چون پروانه این هتل بدون 
ابالغ مصوبه کمیســیون ماده پنج صادر شده، به طور 
کل ساخت آن غیرقانونی بوده و حتی اگر این مشکل 
را هم به نحوی حل کنند، مطابق قانون مصوب میراث 
فرهنگی این هتل باید فقط هشت متر ارتفاع داشته 
باشد نه بیشتر.احسان رعنایی اظهار می کند: مشکل 
هتل کوچه ارفعی چهارباغ، با حذف یک طبقه و ایجاد 
برش حل نمی شــود. چــون پروانه ایــن هتل بدون 

ابالغ مصوبه کمیسیون ماده پنج صادر شده، به طول 
کل ســاخت آن غیرقانونی بوده و اعتراض و پیگیری 
قضایی نیز تا اعمال کامل قانون دربــاره آن با جدیت 
ادامه خواهد داشــت.وی می گوید: طبق مستندات، 
ضوابط حریم محور تاریخی فرهنگی اصفهان صراحتا 
از حدود 20 سال پیش ابالغ شده و الزم االجراست و بر 
اساس این ضوابط، ارتفاع ساختمان ها در حریم این 
محور نباید بیش از هشت متر باشــد، بنابراین حتی 
اگر مشــکل صدور پروانه به نحوی حل شــود، حذف 
بخشــی از طبقه آخر هتل 22 متــری چهارباغ، تنها 
سرپوش گذاری بر این تخلف بزرگ به شمار می رود.

این فعال میــراث فرهنگی یادآور می شــود: موضوع 
اضافه ساخت هتل شیخ بهایی در چهارباغ هم از چشم 
فعاالن میراث فرهنگی دور نمانده و در اولین فرصت 

این تخلف را هم پیگیری خواهیم کرد. رعنایی با اشاره 
به مصاحبه معاون میراث فرهنگی استان اصفهان با 
ایسنا تصریح می کند: ناصر طاهری در این گفت وگو از 
مالک و سرمایه گذار هتل کوچه ارفعی بابت همکاری ها 
تشکر کرده و فکر می کنم من هم باید از مالک تشکر 
کنم چون ثابت کرد کسانی که ادعای سرمایه گذاری در 
حوزه گردشگری را دارند، لزوما افراد دلسوزی نیستند و 
اگر باد موافق بوزد، ممکن است برخالف ضوابط میراث 
فرهنگی و مصالح اصفهان ســرمایه خود را مصروف 
کاری دیگر  کننــد. وی می افزاید: تشــکر دوم من از 
سرمایه گذار هتل کوچه ارفعی به این دلیل است که به ما 
نشان داد بسیاری از مسئوالن اصفهان تا چه حد نسبت 
به حفظ هویت تاریخی این شهر و برخورد با تخلفات 

یک ساختمان چهار طبقه، کم توجهی می کنند.

یک فعال میراث فرهنگی در اصفهان:

مشکل هتل چهارباغ با این اقدامات ناچیز حل نمی شود

در دومین وبینار» هفت سکوی ردپا« مطرح شد:

ارائه روش های  بهبود مشاهده گری برای نوجوانان
یک تســهیلگر و مدرس دوره هــای کارآفرینی اجتماعی با تشــریح روش های  بهبود مشــاهده گری، 
دانش آموزان را با مسئله بینی، مسئله یابی و حل مسئله آشنا کرد.خانه جوان وابسته به سازمان فرهنگی 
اجتماعی ورزشی شــهرداری اصفهان در 
دومین وبینار »هفت ســکوی ردپا« که با 
همــکاری اداره کل آمــوزش و پــرورش 
اســتان ویژه دانش آموزان هنرستانی در 
حــال برگزاری اســت، به ســراغ موضوع 
»مسئله یابی، مشاهده گری و مسئله بینی« 
رفت.ابراهیــم زرگران، تســهیلگر، منتور و 
مدرس دوره هــای کارآفرینــی اجتماعی 
در دانشــگاه و مراکــز کارآفرینی اصفهان 
در ایــن وبینار با اشــاره به طــرح موضوع 
»خودشناسی« اظهار داشت: خودشناسی می تواند مسیرهایی که احتمال موفقیت تیپ شخصیتی شما 
در آنها بیشتر است را نمایان کند و همچنین به شخص کمک می کند بتواند از میان مسیرهای فراوان در 
طول زندگی مسیر بهتر برای خود را انتخاب کند.این مدرس دوره های کارآفرینی اجتماعی با بیان اینکه 
لزوما مشاهده با دیدن یکسان نیست، درباره هشت روش  بهبود مشاهده گری گفت: ابتدا باید موضوع 
مورد مشاهده را بشناسید. در طول روز نمی توانید انتخاب کنید چه چیزهایی را ببینید؛ اما می توانید نسبت 
به چیزهایی که می بینید شناخت کسب کنید تا مشاهده گر شــوید. برای مثال زمانی که به سفر می روید 
اگر پیش از سفر درباره شهر مقصد مطالعه کنید نوع نگاه و مشاهده شما با سفر بدون تحقیق تفاوت دارد.  
زرگران ادامه داد: نمی توانید درباره هر چیزی که در طول روز می بینید مطالعه و تحقیق کنید، بنابراین باید 
با خودشناسی موارد موردعالقه خود را بشناسید و تنها درباره همان موارد به مطالعه، یادگیری و شناخت 
بپردازید تا در نهایت مشــاهده بهتری از آن موضوع داشته باشید.وی تصریح کرد: همواره با عجله از کنار 
بسیاری از چیزهایی که می بینید می گذرید پس در دومین روش بهبود مشاهده گری، باید سرعت تان را 
کم کنید و دنیای بیرون را ببینید. زمانی که این کار را انجام دهید می توانید خودخوری ها و سرزنش های 
درونی خود را کاهش دهید و چون درگیر موضوعی بیرونی می شــوید دیگر به این خودخوری ها پر و بال 
نخواهید داد. در سومین روش بهبود مشاهده گری نیز باید تجربه های تازه کسب کنید و چیزهای جدید 
را امتحان کنید.به گفته مدرس وبینار هفت ســکوی ردپا، راه دیگر برای بهبود مشاهده گری این است که 
چیزهایی که تمرکزتان را به هم می ریزد و حواس تان را پرت می کند را حذف کنید ؛ مثال حضور بیش از اندازه 
در فضای مجازی یا پرداختن به افکار مزاحم.زرگران بازی کردن را پنجمین راه بهبود مشاهده گری دانست 
و تصریح کرد: بازی یک ورزش فکری خوب اســت که تمرکز را باال نگه مــی دارد؛ پس باید به بازی های 
معماگونه بیشتر بپردازیم تا ذهن مان همواره در حال نرمش کردن باشد و یک ذهن آماده، قوای استدالل 
بهتری دارد و می تواند سریع تر مسئله بینی کند.این مدرس دوره های کارآفرینی اجتماعی ششمین راه 
بهبود مشاهده گری را نوشــتن دانست و اظهار داشــت: یک دفترچه خاطرات داشته باشید و بنویسید. 
نوشتن تمرکز شما را درباره یک مسئله افزایش می دهد. زمانی که می نویسید به جوانب یک امر بیشتر فکر 
می کنید و دیدن را به مشاهده تبدیل می کنید. همچنین نوشتن باعث می شود کالم شما پیرایش شود و 
از زوائد بپرهیزید. پس از مدتی در کنار دفترچه خاطرات یک دفتر نقاشی هم داشته باشید و ذهنیات خود 
را روی کاغذ بیاورید.زرگران ادامه داد: هفتمین راه بهبود مشاهده گری برای مسئله بینی، آزمودن حافظه و 
تقویت حافظه است. برای تقویت حافظه کوتاه مدت به تکرار بازی های فکری ساده بپردازید و برای آزمودن 
و تقویت حافظه بلندمدت هم می توانید یک خاطره از ســال های دور را به یاد آورده و تالش کنید آن را با 
جزئیات بنویسید.وی با بیان اینکه هشتمین راه برای بهبود مشاهده گری این است که مهارت تفکر انتقادی 
خود را توسعه ببخشید، گفت: البته تفکر انتقادی به معنای غر زدن مدام نیست بلکه می توانید به این فکر 

کنید که اگر جای سازنده یک وسیله بودید آن را چطور می  ساختید یا چه تغییری در آن ایجاد می کردید.

با مسئولان
س: ایمنا

عک

خبر روزخبر

معاون سازمان مدیریت پسماند 
شهرداری اصفهان خبرداد:

طراحی نظام مدیریت 
استراتژیک سازمان مدیریت 

پسماند شهرداری اصفهان
  معاون برنامــه ریزی و پژوهش ســازمان 
مدیریت پســماند با اشــاره به اتمام پروژه  
طراحی نظام مدیریت استراتژیک اظهار کرد: 
طرح نظــام مدیریت اســتراتژیک عملکرد 
محــور بر مبنــای روش های نویــن طراحی 
نظام مدیریت اســتراتژیک توسط سازمان 
مدیریت پســماند شــهرداری اصفهان و با 
همکاری جهــاد دانشــگاهی واحد صنعتی 
اصفهان به عنوان مجری و مشــاور به پایان 
رسید. فرشاد مستأجران ادامه داد: این پروژه 
بر مبنــای روش های جدید سیســتم محور 
طراحی شــده و چهار زیر سیســتم مرتبط با 
آن به سازمان مدیریت پســماند شهرداری 
اصفهان تحویل شده است. وی افزود: سازمان 
مدیریت پسماند شــهرداری اصفهان از این 
پس می تواند بــا اجرای چنین سیســتمی 
تصمیمات استراتژیک خود را مبتنی بر روشی 
علمی، هدفمند و خالق اتخاذ و اجرایی کند. 
مســتأجران در خصوص جزئیــات اجرایی 
این پروژه توضیــح داد: این پــروژه در چهار 
زیر سیســتم  مدیریت عملکرد کسب و کار، 
تولید اهداف و چشم انداز، زایش استراتژی و 
تصمیم سازی طراحی شده است و به سازمان 
مدیریت پسماند شهرداری اصفهان کمک می 
کند تا بتواند از منابع مختلف زایش استراتژی 
شامل بهینه کاوی، مشکالت و موانع، ایده های 
خالقانه و پاســخ گویی به ســواالت کلیدی 
کســب و کار، راهبردهایی واقعی و ســریع 
استخراج کند.وی با اشــاره به هدف اجرای 
این پروژه بیان کرد: هدف از پیاده سازی نظام 
مدیریت اســتراتژیک در ســازمان مدیریت 
پســماند شــهرداری اصفهان، جهت دهی و 
همسان سازی فعالیت های این سازمان در 
راســتای اهداف توســعه ای از جمله کاهش 
سرانه  تولید پســماند عادی شهری به عنوان 
یکی از اهداف مرتبــط با کاهش آلودگی های 
زیست محیطی در سطح شهر اصفهان است.

نشست سیاسی تبیین شعار سال با حضور نیروهای لشکر 14 امام حسین علیه الســالم برگزار شد.فرمانده لشکر 14 امام حسین)ع( به تبیین شعار سال 
1400 پرداخت و گفت:همه ما باید تالش و جدیت داشته باشیم تا شعاری که مقام عظمای والیت مطرح کردند به صورت صددرصد محقق شود و این وظیفه 
یکایک ماست.سرهنگ محمد هاشم پور با اشاره به تهدید های همه جانبه دشمنان اسالم و انقالب تصریح کرد: امیدواریم در سال جدید به دنبال رفع موانع و 
مشکالت باشیم و اگر کمی و کاستی در کارهای ما وجود داشته آن هارا برطرف کرده و با تمام توان در مقابل دشمنان قسم خورده انقالب بایستیم.حجت االسالم 
رییسیان، مسئول نمایندگی ولی فقیه در لشکر هم با بیان خالصه ای از وضعیت سیاسی کشور از رزمندگان لشکر 14 امام حسین علیه السالم خواست که تا 
حد توان در مسیر روشنگری و تنویر افکار عمومی گام بردارند و در این زمینه افزود: امروز روشنگری وظیفه تک تک نیروهای انقالبی و دلسوز نظام وانقالب 
است.این سخنران اشاره ای نیز به قرارداد ایران و چین کرد  و گفت:هرچند سال هاست کلید این توافق خورده بود؛ اما االن که این اتفاق افتاده است امیدواریم 

که ملت ایران در این توافق به حقوق قانونی و طبیعی خود برسد و بیش از پیش شاهد رونق و شکوفایی در همه بخش ها باشیم.

درجمع رزمندگان لشکر 14 امام حسین علیه السالم مطرح شد:

امروز وظیفه تک تک ما روشنگری است

تکیه بابارکن الدین 
اصفهان

یکــی از مشــایخ و علمای قرن 
هشــتم هجــری مســعود بن 
عبدا...بیضاوی معــروف به بابا 
رکن الدین اســت کــه در زمان 
سلطنت ابوسعید پادشاه مغول 

دراصفهان می زیسته است.

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

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

تلفن: 8-36284167-031     فکس: 36284166

   

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

با حضور مدیرعامل شرکت مهندســی آب وفاضالب کشــور و نماینده مردم فالورجان در مجلس شورای 
اسالمی، قرارداد سرمایه گذاری احداث تاسیسات فاضالب 25 روستای استان اصفهان میان شرکت ذوب 

آهن و شرکت آبفای استان اصفهان منعقد شد.
مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور در این مراسم گفت: استان اصفهان از ابتدای تشکیل این 
صنعت، همواره در کشور پیشگام بوده است، به طوری که اولین تاسیسات آبرسانی مدرن و زیرساخت های 

جمع آوری شبکه فاضالب در این استان ایجاد شده که بسیار جای تقدیر دارد.
حمیدرضا جانباز با اشاره به کاهش بارندگی ها در ســال آبی جاری افزود: پیش بینی ها بیانگر آن است 
که از نظر منابع آبی تابستان ســختی پیش رو داشته باشــیم و فالت مرکزی ایران به ویژه حوضه آبریز 
زاینده رود با محدودیت مواجه اســت و امضای این قرار داد کمک شــایانی به شــرکت ذوب آهن در رفع 

نیازهای آبی می کند.
وی با اشاره به اهمیت سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت عنوان کرد: طی یک دهه گذشته استان 
اصفهان در جذب مشــارکت بخش خصوصی در اجرای پروژه های آبفا در سطح استان بسیار موفق عمل 

کرده است.
نماینده مردم فالورجان در مجلس شورای اســالمی نیز  در این مراسم گفت: با مدیریت هوشمند شرکت 
آبفای اســتان اصفهان در ســال های اخیر تحول و انقالب بزرگی در صنعت آبفا در استان اصفهان ایجاد 

شده است.
ناصر موسوی الرگانی گفت: با توجه به محدودیت منابع دولتی برای ایجاد زیرساخت ها، اگر از توان بخش 
خصوصی استفاده نشود، بهره مندی مردم از خدمات آبفا بسیار زمان بر می شود اما در حال حاضر انتظار 
می رود با مشارکت بخش خصوصی اجرای شبکه فاضالب در روستاها در حداقل زمان ممکن ایجاد  شود.

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان هم بــا بیان اینکه بــرای اولین بار در کشــور اجرای 
تاسیسات فاضالب در روستاها با ســرمایه گذاری بخش خصوصی عملیاتی شد، اعالم کرد: این پروژه با 
 سرمایه گذاری شــرکت ذوب آهن اصفهان به روش بیع متقابل به مبلغ 289 میلیارد تومان در دستور کار

 قرار گرفت.
هاشم امینی افزود: به دنبال انعقاد این تفاهم نامه 255 کیلومتر شــبکه فاضالب در 25 روستا و توسعه 

تصفیه خانه فوالدشهر اجرایی می شود.
وی گفت: طی چند سال اخیر بالغ بر2 هزار و 662 میلیارد تومان سرمایه گذاری بخش خصوصی در زمینه 

توسعه و احداث تاسیسات فاضالب در سطح استان اصفهان انجام گرفت.
مدیر عامل شرکت آبفای استان اصفهان با اشاره به روش های مختلف سرمایه گذاری بخش خصوصی در 
بخش فاضالب در استان افزود: هزارو 190 میلیارد تومان به روش بیع متقابل ، هزار و 400 میلیارد تومان در 
قالب فایناس خارجی و46 میلیارد تومان فایناس داخلی برای ایجاد زیرساخت های تاسیسات فاضالب در 

استان توسط بخش خصوصی سرمایه گذاری شد.وی با اشاره به جمعیت تحت پوشش این طرح تصریح 
کرد: با اجرای تاسیسات فاضالب در 25 روستای فالورجان جمعیتی بالغ بر 48 هزار و 500 نفر از خدمات 
شبکه فاضالب بهره مند می شوند که این امر تاثیر بسزایی در ارتقای بهداشت عمومی و کاهش آالینده های 
زیست محیطی دارد.مدیرعامل شرکت آبفای اســتان اصفهان با بیان اینکه به دلیل مجاورت فالورجان با 
رودخانه زاینده رود، احداث تاسیسات فاضالب در روستاهای آن ضروری است، خاطرنشان ساخت: برای 
جلوگیری از آلودگی آب های سطحی و زیرزمینی تاسیسات فاضالب در روستاهای فالورجان در دستور کار 

قرارگرفت که این مهم با سرمایه گذاری بخش خصوصی مهیا شد.
هاشم امینی با بیان اینکه استان اصفهان همواره در زمینه راه اندازی تاسیسات فاضالب در کشور پیشتاز 
بوده است، اظهار کرد: در حال حاضر 32 تصفیه خانه فاضالب در مدار بهره برداری قرار دارد،8 هزار و 132 
کیلومتر طول شبکه فاضالب ، 485 کیلومتر طول خطوط انتقال فاضالب و نیز تعداد انشعابات نصب شده 
فاضالب 695 هزار و 268 فقره در استان اصفهان اســت که این امر بیانگر پیشرو بودن اصفهان در اجرای 

تاسیسات فاضالب درکشور محسوب می شود.
در ادامه منصور یزدی زاده، مدیرعامل شــرکت ذوب آهن اصفهان گفت: مســئولیت اجتماعی تامین آب 
پایدار، عامل اصلی مشارکت ذوب آهن درسرمایه گذاری اجرای تاسیسات فاضالب در 25 روستای استان 

اصفهان بوده است.

مدیر اجرای پروژه های نواحی آهن ســازی و فوالدسازی از نصب و راه اندازی 
موفقیت آمیز دو عدد درایر گاز سیل مدول های E و D واحد احیای مستقیم یک 

در اسفندماه سال جاری با رعایت کامل موارد ایمنی خبر داد.
رضا خادم کیمیائی افزود: آهن اسفنجی تولیـــــدشده به دلیـــل داشـــتن 
قـــابلیت واکنـــش ســــریع با اکسیژن و رطوبت، نیازمند شرایط نگهداری 
خاصی اســت. به همین دلیل جهت ذخیره و نگهداری آن، در مخازن مربوطه 
گاز سیل خشک تزریق می شود تا مانع ترکیب آن با اکسیژن و رطوبت موجود 

در هوا شود.
 به علت عمر باال و قدیمی بودن درایرهای موجود، راندمان تجهیزات فوق به نحو 
قابل مالحظه ای کاهــش  یافته بود.وی، هدف از انجام ایــن پروژه را افزایش 
ظرفیت و بهینه سازی درایرهای گاز سیل و ایجاد مسیر جدید ارسال گاز سیل تا 
مخازن ذخیره برشمرد و گفت: در این پروژه درایرهای تبریدی جدید با ظرفیت 
طراحی 3900 مترمکعب بر ســاعت به ازای هر دســتگاه، جایگزین درایرهای 

قبلی می شود.
مدیر اجرای پروژه های نواحی آهن سازی و فوالدسازی بابیان اینکه در درایرهای 
جدید از کمپرسورهای SemiHermetic رفت و برگشتی چندمرحله ای با مبرد 
R404a  استفاده شده است، گفت: این نوع درایر از به روزترین فناوری های دنیا 
برخوردار است، به نحوی که ظرفیت کمپرسورها متناسب با دمای گاز خروجی، 

قابل کنترل است.
خادم کیمیائی در ادامه، دیگــر مزایای این پروژه را امــکان مانیتورینگ کامل 
سیکل درایرها و عیب یابی ســریع کامپوننت ها، کاهش اســتهالک قطعات و 
افزایش قابلیت آماده بــه کاری تجهیزات و نگهــداری و تعمیرات راحت تر نام 
برد و گفت: با توجه به گاز سیل ارســالی، مصرف گاز نیتروژن دریافتی از ناحیه 
انرژی و سیاالت به واحد احیای مســتقیم  یک تا حد قابل مالحظه ای کاهش 
 خواهد یافت کــه این امر متعاقبا ســبب کاهــش احتمال خودســوزی آهن

 اسفنجی می شود.
وی در خصوص اجرای این پروژه خاطرنشــان کرد: از ماه های گذشته جلسات 
منظم و برنامه ریزی دقیق جهت نصب و راه اندازی تجهیزات با حضور نمایندگان 
اجرای پروژه ها، نظارت، بهره برداری، ایمنی و مجری فعالیت برگزار شد و نهایتا 
برنامه زمان بندی واقعی و دستورالعمل های اجرایی پروژه استخراج و نصب و 
راه اندازی دو عدد درایر گاز سیل در مدول های D و E واحد احیای مستقیم یک 
در فاز اول با همکاری مناسب تیم های اجرا و بهره برداری در اسفندماه سال جاری 

با موفقیت اجرا شد.
مدیر اجرای پروژه های نواحی آهن سازی و فوالدسازی یادآور شد: پس از اخذ 
بازخورد مناسب عملکردی تجهیزات جدید از بهره برداری آهن سازی در فاز دوم 
 C و B و A برای نصب و راه اندازی سایر درایرهای جدید گاز سیل در مدول های

واحد احیای مستقیم یک اقدام خواهد شد.
خادم کیمیائی در پایان از زحمات کارکنان واحد اجرای پروژه های ناحیه، دستگاه 
نظارت، مدیریت و کارکنان بهره برداری آهن سازی و همکارانی که در برنامه ریزی، 

اجرا و راه اندازی این پروژه مشارکت داشته اند تشکر و قدردانی کرد.

عزم جدی برای اجرای ابرپروژه نورد گرم 2
 قائم مقام مجری طرح نورد گرم 2 شــرکت فوالد مبارکه با حضور در برنامه بهار 
در بهار صداو سیمای مرکز اصفهان با بیان اینکه عزم جدی برای اجرای ابرپروژه 
نورد گرم 2 وجود دارد، گفت: امیدواریم در نوروز 1403 شاهد ارائه گزارشی از بهره 

برداری این ابرپروژه باشیم.
 مختار بخشــیان، قائم مقام مجری طرح نورد گرم 2 شــرکت فوالد مبارکه در 
 گفت وگو با برنامه بهار در بهار شــبکه اصفهان اظهار کرد: محصوالت فوالدی از

نظر شــکلی شــامل دو نوع محصوالت بلند )میلگــرد، تیرآهن و نبشــی( و 
 محصوالت تخت )ورق های فوالدی( هستند. شرکت فوالد مبارکه تولیدکننده 
 محصوالت تخت یعنی انــواع ورق های فوالدی اســت که شــامل ورق های 
 گرم، روغنی و پوشــش دار اســت. ضخامت ورق های تولیدی این شــرکت
  از 1.6 تــا 16 میلی متــر بوده کــه در آینــده تــا 25.4 میلی متر نیــز افزایش

 می یابد.

مشتریان فوالد مبارکه صنایع و کارخانه های تولیدی هستند
وی افزود: معموال مشتریان مستقیم محصوالت بلند مردم هستند درحالی که 
مشتریان محصوالت تخت را صنایع و کارخانه های تولیدی تشکیل می دهند؛ 
یعنی خودروسازان، تولیدکنندگان لوازم خانگی، پروفیل سازان، صنایع نفت و 

گاز، صنایع ساختمانی و ... مصرف کننده این محصوالت تخت هستند.
قائم مقام مجری طرح نورد گرم 2 شرکت فوالد مبارکه گفت: در سال 1370 که 
شرکت فوالد مبارکه به بهره برداری رسید، شرکتی بسیار مدرن و به روز به شمار 

می آمد که قادر به تولید انواع ورق های روز دنیا بود.

بخشــیان ادامه داد: از آن زمان تاکنون به مرور مصرف کنندگان عمدتا به سمت 
مصرف فوالدهای سبک تر اما مستحکم تر و عریض تر روی آورده اند. برای عنوان 
مثال وزن خودروها در مصرف انرژی، آالیندگی زیست محیطی و بهای تمام شده 
آن بسیار موثر است. بنابراین وجود ورق های سبک، عرض و مستحکم از اهمیت 

باالیی در این صنعت برخوردار است.

تنوع در کیفیت ورقه ای فوالدی دنیا
وی خاطرنشان کرد: سه دهه قبل در دنیا 8 نوع کیفیت فوالدی در خودرو استفاده 
می شد درحالی که اکنون این تعداد به بیش از 30 نوع افزایش یافته و در صنایع 

دیگر هم به همین شکل است.

تدبیر فوالد مبارکه با طرح شهید خرازی
 قائم مقام مجــری طرح نورد گرم 2 شــرکت فــوالد مبارکه اظهــار کرد: طرح

  شــهید خرازی، طرحــی بود کــه در دهــه 80 به منظــور افزایــش ظرفیت و 
پر کردن این شــکاف تعریف شــد. این طرح ســه بخش داشــته است که بر 
 اساس آن باید در بخش اول ظرفیت آهن سازی کامل می شد؛ در بخش دوم

 باید ظرفیت فوالدسازی و تولید شمش فوالدی کامل می شد و در بخش سوم 
بخش نورد کامل می شد که ما بتوانیم شــمش را به ورق های موردنظر و به روز 

تبدیل کنیم.

سرمایه گذاری یک میلیارد یورویی در دو بخش اول طرح شهید خرازی
بخشیان تصریح کرد: شرکت فوالد مبارکه در دو بخش اول بیش از یک میلیارد 

یورو یعنی معادل 30 هزار میلیارد تومان هزینه کرده و آنها را به بهره برداری رسانده 
اســت. از اوایل دهه 90 نیز بخش نورد گرم 2 عمال کلید خورده و دو بار تا مرحله 
امضای قرارداد پیش رفته ایم؛ حتی یک بار قرارداد نیز به امضا رسید اما اجرای 
آن به دلیل تحریم ها متوقف شد. اخیرا پروژه با یک طرف چینی منعقدشده که 

امیدواریم بتوانیم آن را اجرا کنیم.

نورد گرم 2؛ بی نیازی از واردات و جلوگیری از خروج سالیانه 900 میلیون یورو
 وی درباره تاثیــرات اقتصادی ایــن پروژه نیز اظهــار کرد: اجــرای این پروژه

  کشــور را در تولید این نوع فوالد توانمنــد می کند و تقریبا نیازهای کشــور را در 
 این حــوزه به صــورت کامل برطرف مــی کند. اکنــون ســاالنه دو میلیون تن

  ورق فوالدی به کشــور وارد می شــود که با اجرای این پروژه نه تنها جلوی این 
 حجــم از واردات گرفتــه می شــود بلکــه توانایــی صــادرات نیز بــه وجود 

می آید.
 درواقع عالوه بر اینکه از خروج ســاالنه 900 میلیون یورو ارز از کشور جلوگیری 
می شود بلکه با صادرات محصوالت این بخش، بخشی از ارز موردنیاز کشور نیز 

تامین می شود.

اشتغال مستقیم هزار نفر و 10 هزار اشتغال غیرمستقیم
قائم مقام مجری طرح نورد گرم 2 شــرکت فوالد مبارکه گفــت: عالوه بر این از 
زمانی که عملیات اجرایی این پروژه آغاز شــود، حدود یک هــزار نفر به صورت 
مســتقیم و 10 هزار نفر به صورت غیرمســتقیم در اجرای آن مشارکت خواهند 
داشت. همچنین پس از بهره برداری نیز حدود یک هزار نفر به صورت مستقیم 
و 10 هزار نفر به صورت غیرمستقیم به واســطه این ابرپروژه مشغول به فعالیت 

خواهند شد.

اثرات زیست محیطی ابرپروژه نورد گرم 2
 بخشــیان با بیــان اینکــه نورد گــرم جــزو بخش هــای تمیز فوالدســازی

 محسوب می شود و آالیندگی آن صفر اســت، اظهار کرد: از این نظر نورد گرم 2 
جزو پروژه های سبز به شــمار می رود و نگرانی بابت آالیندگی زیست محیطی 

وجود ندارد.

تامین مالی پروژه، بدون نیاز به منابع خارجی
وی خاطرنشان کرد: فاکتورهای الزم برای اجرای پروژه نورد گرم 2 اکنون فراهم 
اســت. اولین فاکتور عزم جدی مدیرعامل فوالد مبارکه است. منابع مالی الزم 
برای اجرای این پروژه بدون نیاز به منابع خارجی اکنون فراهم است. همه فعاالن 
بازار صنعت فوالد ازجمله وزارت صمت اکنون لزوم تاسیس این پروژه را صحه 

گذاری می کنند.
 به عالوه فضای فنی کشور فراهم بوده و عزم پیمانکار خارجی نیز فراهم است. 
 به امید خدا امیدواریم در نوروز 1403 در برنام های مشــابه شــاهد گزارشی از 

بهره برداری این پروژه باشیم.

برای اولین بار در کشور صورت گرفت؛

انعقاد قرارداد سرمایه گذاری احداث تاسیسات فاضالب 25 روستای استان اصفهان

مدیر اجرای پروژه های نواحی آهن سازی و فوالدسازی خبر داد:

نصب و راه اندازی دو عدد درایر گاز  سیل واحد احیای مستقیم  یک
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