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هوای اصفهان
گرم میشود
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بازار مسکن در اصفهان به ثبات نسبی رسیده

اصفهان و شهرهای کرونا قرمز دوباره در قرنطینه؛

اما خرید و فروش انجام نمیشود؛

به روزگارسالمت ،سالح جنگ بساز
پریا پارسادوست

سیاست ما
جیرهبندی
آب شرب در
اصفهان نیست

می شــد خیلی کارها کرد .راه ها را بست ،اجازه

به شرایط عادی هستند و ما هنوز اندر خم یک کوچه در چالش ماسک زدن و

خروج ازهیچ استانی به استان دیگررا نداد ،برای

نزدن ،روز و روزگار می گذرانیم!

سکون ،سکوت ،رکود!

متخلفان جریمه های سنگین اعمال کرد ،پروازها را کنسل و سفرهای ریلی و

دل مسئوالن به ماه رمضان خوش است که شــاید ( و تازه شاید) کمترشدن

جاده ای را لغو کرد .سفت و سخت و بدون تعارف مجوز برگزاری هیچ تجمعی

رفت و آمدها ،ابتال را کاهش دهد .وزیر بهداشــت هم علنا اعالم کرده درباره

به هیچ دلیل و بهانه و مناســبتی را نداد .با قانون شــکنان در زمینه برگزاری

سفرهای نوروزی به حرف او گوش ندادند! و خب به قول روزنامه «جمهوری

عروسی و مجالس پرجمعیت و عزاداری های قبیله ای و طایفه ای در فالن

اسالمی» آقای وزیر وقتی می بیند کسی حرف او را گوش نمی کند ،چرا کنار

نیست .به نظر میرسد مردم همچنان منتظر وضعیت سیاسی کشور هستند تا ببینند قیمتها در بازار به چه

استان برخورد جدی داشــت و  ...خب هیچ کدام این اتفاقات نیفتاد .هیچ

نمی رود؟ چرا اســتعفا نمی دهد؟ با اصرار و التماس و قســم مگر می شود

سمتی میرود و آیا ثباتی شکل میگیرد یا نه .در حوزه مسکن؛ سالهاست که قیمتهاگرفتار حباب و دالل

دســتور قاطعی صادر نشــد و هیچ اتمام حجتی صورت نگرفت .مسئوالن و

مدیریت کرد؟حاال که کار از کار گذشته و کرونا در وحشی ترین حالت ممکن

بازیهاست و در این بین آمارهای متناقض درباره معامالت مسکن هم آن را به هم میریزد.

متولیان امر خودشان هم دقیقا نمی دانســتند می خواهند چکار کنند و چه

خود دوباره برگشته و عده زیادی راگرفتارکرده ،بازهم همان استراتژی تکراری

برنامه ای برای جلوگیری از آغاز پیک چهارم کرونا که هشدارهای آن از اواسط

اتخاذ شده :انداختن توپ تقصیرات در زمین مردم و البته اعمال محدودیت

اسفند سرداده شد ،داشته باشند .همه می دانستند فاجعه ای درکمین است.

و تعطیل کردن کسب و کار کسبه و اصناف که این یکی خودش به غمنامه ای

همه هم می گفتند پس از پایان تعطیالت شاهد شروع دوباره داستان تکراری

پرغصه تبدیل شده است .اعالم تعطیلی بدون اینکه فکری برای جبران ضرر و

اپیدمی لعنتیکرونا و پیک بعدی آن خواهیم بود اما جالب استکه یکی فقط

زیان اصناف داشته باشند .کسب و کارهایی که تعطیل می شوند ،پدران بیکار

هشــدار می داد ،دیگری التماس می کرد(!) و البته آقای رییس جمهور هم

و فرزندان افسرده ...

گفت « :از نظر من پیک کرونا تمام شد ».پیک کرونا از نظر روحانی در حالی

می شد خیلی کارها کرد و تصمیمات درست تری گرفت تا کار به اینجا نکشد.

تمام شدکه وزیربهداشت دولت خودش مدام هشدارمی داد درصورت رعایت

می شد زودتر از اینها تورهای ترکیه را لغو کرد .راه ها را بست ،سخت گیری کرد

نشدن پروتکل ها ،به زودی شاهد وقوع پیک چهارم خواهیم بود!

و حتی مردمی که رعایت نمی کنند را مجبور به مراعات کرد چون پای جانشان

و حاال می گویند از «پیک» گذشته و یک «سونامی» رخ داده است  .گفته می

و سالمت وسط بود ،اما خب نکردند و نشــد .حاال دوباره تعطیلی ،قرنطینه و

شود رکوردهای روزانه در حال جابه جایی است و این یعنی برگشتیم سر خانه

کادر درمان خسته ای که باید باز هم بجنگند با انواع و اقسام کرونا که از غرب

اول .یعنی تمام زحمات شبانه روزی و یکســاله کادر درمان هدر رفته و این

و شرق آمده است.

جماعت خسته و دلشکسته باید بازهم درخط مقدم مبارزه باشند درحالیکه

به یاد شعر شیخ اجل ســعدی می افتیم که می گفت« :عالج واقعه پیش از

دیگر نه توان دارند و نه زمان .زمانی که به سرعت درحال از دست رفتن است.

وقوع باید کرد  ،دریغ سود ندارد چو رفت کار از دست  ،به روزگار سالمت سالح

اکثر کشورهای دنیا مشغول واکسینه کردن مردم خود و آماده باش بازگشت

جنگ بساز ،وگرنه سیل چو بگرفت ،سد نشاید بست».

سخنگوی ستاد استانی مقابله با کرونا در اصفهان:

دورکاری کارمندان براساس نظرمدیران
دستگاههای اجرایی اعمال میشود

اصفهان:

رعایت دستورالعملها
کمتر از  ۵۰درصد
شده است

وضعیت همان است که بود« :رکود»! خرید و فروش انجام نمیشود .خیلیها مشتری شده اند اما خریدار
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برگزاری آیین نکوداشت

3

مدیران بازنشسته
و معرفی مدیران جدید
شرکت آبفای استان
8

 ۲شهرستان چهارمحال و بختیاری
دردایره قرمزکرونایی؛

شورش کرونا درشهرکرد!

ستاد استانی مقابله با کرونا وضعیت دورکاری کارمندان را به ادارات

ارشد نظامی آجا درمنطقه اصفهان درنشست خبری با اصحاب رسانه مطرح کرد:

مختلف ابالغ کرده اســت .در شــهرهای قرمز اداراتــی که خدمات

برگزاری برنامه های دهه ارتش
با شعار« ارتش ،فدای ملت»

ضروری ارائه میدهنــد میتوانند تا یک دوم ظرفیــت ،دورکاری
کارمندان را اعمال و اداراتیکه خدمات عادی ارائه میدهند میتوانند
تا یک سوم ظرفیت خود ارائه خدمت کنند.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی
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4
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تجدید آگهی مناقصه عمومی

نوبت اول

دستگاه مناقصه گزار :شهرداری مبارکه
عنوان پروژه
عملیات مرمت ،لکه گیری و
ترمیم ترانشه های سطح شهر
عملیات سرزنی و آرایش چمن
عرصه های فضای سبز سطح شهر

برآورد (ریال)

مدت انجام کار(ماه)

مبلغ تضمین شرکت درمناقصه

15/796/139/813

6

790/000/000

2/070/957/000

12

104/000/000

شرایط شرکت درمناقصه:

 -1مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه :ارائه ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی بابت
سپرده شرکت در مناقصه بحساب سیبای  0105193396003بنام شهرداری مبارکه
 -2شرکت کنندگان بایســتی رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت
را نمایند.
 -3محــل دریافت اســناد مناقصه :شــهرداری مبارکه ،امــور قراردادهــا -تلفن :
 031-52402021با واریز مبلغ  660/000ریال بهمراه مالیات بر ارزش افزوده به شماره
حساب  0105193406005بنام سپرده شهرداری
 -4مهلت دریافت اســناد :در ســاعات اداری از تاریخ درج آگهی تا روز شنبه مورخ
 1400/02/04خواهد بود.

م الف1119415:

محل تأمین اعتبار

منابع داخلی
شهرداری

 -5مهلــت و نحــوه تکمیــل و تحویــل پیشــنهادات :مناقصــه گــران بایســتی
پیشــنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشــنبه مــورخ 1400/02/06
بشــرح ذیل به دبیرخانــه محرمانه حراســت این شــهرداری تســلیم و رســید
دریافت دارند.
 -6زمان بازگشایی پیشــنهادات :ســاعت  14/30بعد از ظهر روز ســه شنبه مورخ
 1400/02/07با حضور اعضای کمیسیون عالی معامالت در محل ساختمان شهرداری
 -7شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات ارسالی مختار می باشد.
 -8ســایر اطالعــات و جزئیــات مربوطــه در اســناد و مــدارک مناقصــه
درج گردیده است.
 -9هزینه درج آگهی با برنده مناقصه خواهد بود.

سید محسن هاشمی -شهردارمبارکه

کافه سیاست
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کنایه معنادار حسام الدین آشنا به عامالن گرانی مرغ:

خروسها کجا بودند که سرازتخم درآوردند
حسام الدین آشنا در توئیتی نوشت :آیا گرانی ماموریت داشت «نوروز»را به کام مردم تلخ کند؟

مرغ یک پای «بایدن» برای رفع نشدن تحریمهای ایران!
ِ

حسامالدین آشــنا ،مشــاور رییسجمهوری ،در توئیتی با اشــاره به افزایش قیمت ها نوشت:

رویای واشنگتن برای مذاکره با تهران

خروسها کجا بودند که بعد از تســلیم کردن دولت در برابر افزایش قیمت،ســر از تخم درآورده،
دوران جوجه بودن را با سرعت طی کرده و روانه بازار شدند تا صفها را بشکنند؟آیا گرانی ماموریت
داشــت «نوروز» را به کام مردم تلخ کنــد؟آیا«گرانی» ،محصول «اتحادیه قــدرت و ثروت» و
«کشتارگاه امید» نیست؟!

رقیب حسن روحانی ،کاندیدای انتخابات  ۱۴۰۰شد
محمد غرضی از تصمیم خود برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری خبر داد.
وی با بیان اینکه از جوانی در فضای اداره کشور بودم و طی دهههای  ۲۰تا  ۴۰و  ۵۰افتخار خدمت به
کشور را داشتم ،گفت :قطعا با هدف خدمت به کشور در موعد قانونی برای کاندیداتوری انتخابات
ریاست جمهوری  ۱۴۰۰ثبت نام میکنم.
محمد غرضی در انتخابات ســال  ۹۲نیز کاندیدای پســت ریاست جمهوری شــده بود که در آن
رقابتها۴۴۶ ،هزار و  ۱۵رای آورد که یک درصد آرای اخذ شده بود.

گمانه زنی ها برسرآمدن یا نیامدن «علی الریجانی»
به انتخابات 1400

ایران به الزامات ذیل برجام به صورت کامال یکجانبه

پا یبند بوده است و از این رو واکنش واشنگتن نباید

چیزی جز رفع تمام تحریمهای ضد ایرانی باشد

اعتماد نوشــت :الریجانی که نامش بار دیگر در تحلیلها و اظهارنظرهای انتخاباتی چندین چهره
سیاسی چپ و راست مطرح شــد و به این واســطه به تیتر اخبار راه یافت ،همچون سیدحسن
خمینی و سیدابراهیم رییســی تاکنون هیچ اظهارنظری در رد یا تایید کاندیداتوری خود نکرده و
وضعیت کاندیداتوریاش نیز آن طور که از نزدیکانش شنیده و میشنویم به این نحو است که در
حال رصد اوضاع و شرایط است و به تصمیم قطعی نرسیده است.
علی الریجانی اما از یک منظر نهتنها با سیدحســن خمینی و ســیدابراهیم رییسی بلکه شاید
با تمامــی دهها کاندیــدای احتمالی انتخابــات پیشرو متفاوت اســت .اینکه همــان طور که
میتوان بالقوه کاندیدای اصولگرایان باشــد ،ممکن اســت به عنوان گزینــه اصالحطلبان نیز
راهی میدان شــود .وضعیتی خاص که او را در شــرایطی منحصر به فرد قرار داده است؛ آنهم
در شــرایطی که عزتا...یوســفیانمال ،نماینده پیشــین آمل و الریجان و از جمله نزدیکترین
چهرهها به الریجانــی صراحتا گفته او اگرچه مشــی اصولگرایــی دارد؛ اما جــزو هیچ گروه و
جریانی نیست.

روزنامه جمهوری اسالمی خطاب به وزیر بهداشت:

خب چرا کنارنمی روید؟

روزنامه جمهوری اسالمی نوشت :وزیر بهداشــت میگوید که کسی به حرف من درباره مدیریت
سفرها در ایام عید گوش نداد! دکتر سعید نمکی در جلسه کمیســیون بهداشت مجلس افزود:
پیش از عید به رؤســای دانشگاههای علوم پزشــکی تاکید کردم که تالش زیادی را برای کنترل
کرونای انگلیسی داشته باشند و همه آمادهباش بودند؛ اما متاسفانه در مورد کنترل سفرها کسی
به حرف من گوش نداد و امروز با گرفتاری بسیار سنگینی مواجه هستیم.
وزیر بهداشت به این نکته که وقتی مسئولین ستاد کرونا و تصمیمگیرندگان کشور به حرف شما
گوش نمیدهند ،چرا این مســئولیت را ترک نمیکنید تا اعتراض خود را نشان دهید ،نپرداخته
است.

کاخ سفید با اشاره به استقبال واشنگتن برای مذاکره با تهران درنشست

است زمان بر باشد و یا حتی گاهی نیز همه سرعت آن را نمیپسندند».

تاکید تهران بر رفع تحریمهای آمریکا اظهار کرد« :از نظر تهران نشست

وین اعالم کرد بایدن از تصمیم خود بــرای عدم رفع تحریمها منصرف

وی در ادامه ایــن را هم گفت که« ،من پیش بینــی نمیکنم که انجام

وین نباید نتیجهای جز رفع تمامی تحریمها داشــته باشد در غیر این

نشده است.

فرآیند دیپلماتیک چقدر طول بکشــد ،زیرا این فرآینــد کامال زمانبر

صورت رابرت مالی ،باید دست خالی به کشورش بازگردد».

دیروز نشســت دورهای کمیسیون مشــترک برجام با حضور ایران در

است ».ساکی با اشاره به هدف آمریکا و پیشروی در مذاکرات به سوی

وی با بیان اینکه آمریکا انتخابی جزرفع تحریمهای ضد ایرانی آن هم به

وین آغاز شد .هجدهمین نشست کمیسیون مشترک برجام با حضور

دیپلماســی اظهار کرد« :موضوعی که طی روزهای آینده قرار است رخ

گونهای که قابل راستیآزمایی باشد ،ندارد ،افزود :ایران به الزامات ذیل

هیئتهای ایران و گروه  ۴+۱روز جمعه به صورت ویدئو کنفرانس برگزار

دهد ،دقیقا بر گفت وگوهای غیرمســتقیم متمرکز شــده که از طریق

برجام به صورت کامال یکجانبه پایبند بوده اســت و از این رو واکنش

شد و شــرکت کنندگان تصمیم گرفتند ادامه این نشست را سه شنبه

اروپاییها صورت میگیرد».

واشنگتن نباید چیزی جز رفع تمام تحریمهای ضد ایرانی باشد.

( ۱۷فروردین  )۱۴۰۰به صــورت حضوری در وین دنبــال کنند و از این

سخنگویکاخ سفید درادامه نشست خبری خود درپاسخ به این سوال

این منبع مطلع نزدیک به تیم ایرانی حاضر در نشست وین با اشاره به

رو عراقچی ،معاون سیاسی وزارت امور خارجه کشورمان نیز به منظور

که آیا جو بایدن ،رییس جمهورآمریکا همچنــان بر عدم کاهشهای

مشخص بودن دستور کار تیم ایرانی در نشســت کمیسیون مشترک

شرکت در این نشست ،وارد وین پایتخت اتریش شد.

تحریم ایران پیش از بازگشت کامل به تعهداتش معتقد است یا خیر،

برجام در وین ،تاکید کرد:ایران زمانی اقدامات خود برای بازگشــت به

تنها موضوعیکه ایران طی این نشست به دنبال آن خواهد بود ،رفعکامل

مدعی شد« :سیاست وی دراین زمینه و یا این موضوعکه آمریکا باید از

تعهدات برجامی را آغــاز میکند که تمامی تحریمهای وضع شــده از

تحریمهای آمریکاست و از ســوی دیگر مقامات کشورمان بارها اشاره

طریق گفت وگو حرکت کند ،هیچ تغییری نکرده است».

سوی آمریکا رفع شده باشد.در همین زمینه؛ سخنگوی وزارت خارجه

کرده اند که هیچگونه مذاکرهای را با مقامات آمریکایی انجام نخواهند

جنیفر ساکی در ادامه گفت« :واشنگتن آماده گفت وگوهای مستقیم با

آمریکا اعالم کرد که ،مسئله کاهش تحریمهای ایران در نشست وین

داد؛ موضوعی که واکنشهای بســیاری را در پی داشته و طی روزهای

ایران در جریان مذاکرات این هفته وین است .سخنگوی وزارت خارجه

مورد بررســی قرار خواهد گرفت .ما نمیخواهیم چارچوب زمانی برای

اخیر اظهارات زیادی درباره آن مطرح شده است.

آمریکا نیز طی سخنانی مسئله کاهش تحریمها در زمان کنونی را رد کرد

دســتیابی به توافق با ایران قرار دهیم و با هم پیمانان اروپایی مان در

یکی از این افراد جنیفر ساکی ،سخنگوی کاخ سفید است که با حضور

و گفت :ما هیچ امتیازی را در مسئله کاهش تحریمها به ایران در زمان

این زمینه هماهنگ خواهیم شد.جلینا پورتر ،معاون سخنگوی وزارت

در نشست خبری خود ضمن تاکید بر اینکه نشست وین درباره برجام

کنونی نخواهیم داد».

خارجه آمریکا نیز با حضور در یک جلســه توجیهی درباره برجام ،اظهار

گامی به سوی دیپلماسی اســت ،گفت« :از این رو دیپلماسی ممکن

یک منبع مطلع نزدیک به تیم ایرانی حاضر در نشست وین با اشاره به

کرده که واشنگتن لغو هیچ تحریم خاصی را پیش بینی نمیکند.

خبر روز

اختالف درسپاه پاسداران برسرکاندیداتوری نظامیان صحت دارد؟
برنا نوشت :مشاورفرماندهکل سپاهگفت:کسانیکه می خواهند وانمودکنند درسپاه اختالف وجود دارد بایدگفت اصال چنین چیزی نیست.سردارکوثری ،مشاور
فرماندهکل سپاه ،دررابطه با حواشی اخیرپیرو ورود نظامی ها به انتخابات ریاست جمهوری و اظهارات سردارجوانی و وجود اختالف عنوانکرد :هیچ اختالفی نیست.
در مصاحبه آقای جوانی موضوع به روشنی و شفافی بیان شده است و گفته شــده همه باید در چهارچوب ضوابط قانونی کار را دنبال کنند.سردار کوثری تاکید کرد:
کسانیکه می خواهند وانمودکنند درسپاه اختالف وجود دارد بایدگفت اصال چنین چیزی نیست.وی ادامه داد :درموردکاندیدای نظامی باید به چهارچوب قانونی
این مسئله نگاهکرد هرکسیکه به ضوابط قانونی عملکند می تواند ،وارد انتخابات شود حال می خواهد نظامی باشد یا نه.سردارکوثری خاطرنشانکرد :مقام معظم
رهبری فرمودند این مسئولیت ساده ای نیست و مسئولیت سنگینی است .کسی که در بعد سیاسی و یا در بعد اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی توانمند است باید
بتواند وضعیت را بهبود ببخشد .هرکسیکه می آید باید خود را محک بزند و اگراحساس کردکه می تواند ،آنگاه مردم تشخیص خواهند داد چهکسی انتخاب می
شود.وی با اشاره به منع امام (ره) از ورود نظامی به عرصه انتخابات گفت :امام(ره) می گفتند چهارچوب قانون باید رعایت شود ،مقام معظم رهبری هم می گویند
چهارچوب قانون .شورای نگهبان هم چهارچوب قانون را می نگرد و هرکسیکه می خواهد برخالف این چهارچوب قانونی عمل کند باید با جدیت با او برخورد کرد.

ضیافت شام روی
عرشه ناو بالگردبرخارک
مراسم ضیافت شــام با حضور فرماندهان و
کارکنان ناوگــروه اعزامی از نیــروی دریایی
پاکســتان و همچنین با دعوت از وابستگان
نظامی و سفیران روی عرشه ناو بالگردبرخاک
در منطقــه یکم نیروی دریایــی ارتش برگزار
شد.این ضیافت بنا به دعوت امیر دریادار دوم
جعفر تذکــر ،فرمانده منطقه یکــم نداجا و با
حضور فرماندهان و کارکنــان ناوگروه اعزامی

پیشبینی توکلی ازنتیجه بررسی FATF
درمجمع تشخیص مصلحت
بررســی  FATFدر دســتور کار ایــن هفته مجمع

سیاســی گفت :باید دید درست و غلط کدام است.

تشــخیص مصلحت نظام قرار گرفته است.احمد

بیخودی از فوایدی که به دســت نمی آید ،نگوییم.

توکلی ،عضو مجمع تشــخیص مصلحــت نظام با

وضع از این بدتر نمی شــود؛ مگــر کاری مانده که

اعالم این خبر که  FATFدر جلســه جدید مجمع

علیه ما نکرده باشــند؟ چه کار می خواستند بکنند

تشخیص مصلحت نظام بررسی خواهد شد ،اظهار

کــه نکردند؟ وی افــزود :من خیال مــی کنم این

کرد :من فکر نمی کنم این موضوع در صحن مجمع

موضوعات منفعتش معلوم نیست و ضررش خیلی

بتواند دو سوم رای را به دست آورد و تصویب شود.

بیشتر بر ما واضح اســت .کاری که آمریکای بایدن

وی ادامه داد :این ســوال جدی مطرح است که آیا

با ما می کند ،فرقی بــا آمریکای ترامپ ندارد .هنوز

فشــاری که تحت عنوان  FATFبر اقتصاد کشــور

بایدن می گوید به کارهایی که ترامپ کرده دســت

تحمیل شده اســت بر طرف می شــود یا خیر؟ به

نمی زنم؛ بعد ما باید دستور کارمان را عوض کنیم؟

نظر می رسد خیلی تاثیری ندارد .اشتباه است اگر

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت :امروز

بپذیریم که با تصویــب  FATFمعجزه ای رخ می

بحث  FATFاست فردا دســتور کارشان را عوض

دهد .این موضوع هم مثل برجام اســت.این فعال

می کنند .امروز می گویند موضوع هسته ای است؛

از نیــروی دریایی پاکســتان و وابســتگانی
از کشــورهای برزیل ،یونان،اکرایــن ،آلمان،
بلغارستان ،جمهوری چک و هلند و سفیرانی
از کشــورهای سوییس ،اســلوونی ،بولیوی،
جمهوری چک و برزیل درناو بالگردبر خارک
برگزار شــد.فرمانده منطقه یکم نداجا گفت:
فردا بــر موضوعات دیگر دســت مــی گذارند .در
حالی که  FATFالزام آور نیست؛ توصیه می کنیم
تصویب نشود .الزام قانونی وجود ندارد ،بلکه با زور
میخواهند منافع خود را تامین کنند.وی با اشاره به
تحریم های دارویی و بهداشــتی علیه مردم ایران
گفت :مردم مــا با این تحریم ها جــان دادند؛ چرا
از ما انتظار دارند ملتی باشــیم که زیر بار حرف زور
میرویم؟ امروز می گویند موضوع هسته ای است،
فردا نمی دانیم چه می گویند.

عکس روز

دو کشــور دوســت و برادر ایران و پاکســتان
اشــتراکات دینی ،ملی و کالمی دارند که این
اشتراکات باعث ارتقای روابط دو کشور خواهد
شد .دریادار دوم تذکر افزود :با توجه به التزام
روابط و همکاریهــای نزدیکتر و همچنین
بزرگداشــت تمدن مشــترک ،یک بار دیگر
نیروهای دریایی دو کشور دوست و برادر ایران
و پاکستان درمسیردوستی و همکاری فرصتی
را بــرای تمرین و ارتقای قابلیــت همکاری و

چراغ سبز رهبر تحریرالشام به آمریکا:

تهدیدی علیه غرب نبوده و نیستیم
رهبر گروه تحریرالشام سوریه و رهبر «جبهه النصره» سابق در اقدامی برای بهبود چهره مخدوش
خود نزد جوامع غربی و به نوعی فرســتادن پالس مثبت برای آمریکا ،در گفتوگو با یک رســانه
آمریکایی تاکید کرد که این گروه هیچگاه تهدیدی علیه غرب نبوده و نیســت .ابومحمد الجوالنی،
رهبر تحریرالشام در مصاحبه با مارتین اسمیث ،خبرنگار روزنامه فرانت الین آمریکا که اول فوریه
انجام شده ،گفت :تحریرالشام تهدیدی علیه آمریکا و اروپا نیست و باید از لیست تروریسم حذف
شود .بهگفته این روزنامه هدف الجوالنی ازاین اظهارات دستیابی به تایید بیشتراست.آمریکا ۲۰۱۳
الجوالنی را در لیست تروریســم قرار داد و پاداش  ۱۰میلیون دالری برای بازداشت وی تعیین کرد.
الجوالنی در اولین مصاحبه خود با یک رســانه آمریکایی که در ادلب انجام شد ،گفت که نقش وی
در جنگ با دولت بشار اسد و داعش و سیطره بر منطقهای که میلیونها آواره سوری در آنجا ساکن
هستند ،بیانگر منافع مشترک با آمریکا و غرب اســت.وی گفت«:قبل از هر چیزی باید بگویم که
این منطقه تهدیدی برای امنیت اروپا و آمریکا نیست بلکه نقطه آغازی برای جهاد خارجی است».

نتانیاهو در جلسه  ۶ساعته دادگاه:

علیه من «کودتا» شده ،بیگناهم!
بنیامین نتانیاهو طی اظهاراتی پس از جلســه  ۶ســاعته دادگاه رســیدگی به پرونده فساد وی،
دادستانی کل رژیم صهیونیستی را به «کودتا» علیه خود و حذف اسناد،نادیده گرفتن شهادتها و
شــکایات و لو رفتن مواد بازجویی متهم کرد.به نقل از روسیا الیوم ،بنیامین نتانیاهو ،نخست وزیر
رژیم صهیونیستی با حمله به دادســتانی کل این رژیم ،وی را به «کودتا» علیه خود متهم کرد.وی
دادستانهای این کشــور را متهم کرد که با تحت پیگرد قرار دادن او ،زمینههای اخراجش از دفتر
نخست وزیری را فراهم میکنند .نتانیاهو با بیان این که دادستانها در تالش هستند تا اراده رای
دهندگان را تضعیف کنند ،گفت« :این همان چیزی است که تالش برای کودتا مینامند».

آب پاکی چین روی دست تایوان:

هماهنگی نیروهای دریایی دو ملت به دست

به مانورهای ما عادت کنید

ناوگروه نیروی دریایی پاکســتان با اشاره به

چین ،رزمایش ناوهای اینکشوردرنزدیکی آبهای تایوان را یک موضوع عادی و قابل تکراردرآینده

آورده اند.ادمیرال خان محمود آصف ،فرمانده
روابط ایران و پاکستان خاطرنشانکرد :روابط
این دو کشور ریشه دار بوده و دارای اشتراکات
ملی و مذهبی است و همین اشتراکات باعث
ایجاد روابط نظامــی قابل مالحظهای بین دو
کشورشــده ،به طوری که طی چند سال اخیر

ازعکس های
برگزیده روزدنیا

بین الملل

خواند.به نقل ازرویترز ،نیروی دریایی تایوان پس ازانتشاراخباری مبنی برتحرک ناوهای اینکشور
درنزدیکی تایوان اعالمکرد یک ناو هواپیمابراینکشوردرنزدیکی تایوان درحال انجام رزمایش است
و انجام چنین ماموریتهایی درآینده به یک امرمعمول تبدیل خواهد شد.تایوان طی ماه های اخیر
از تحرکات چین در نزدیکی آبهای خود ابراز نگرانی کرده و خبر اخیر نیروی دریایی چین به نوعی
ریختن آب پاکی روی دست تایوان به شمارمی رود.نیروی دریایی چینگفت این ناوگروه به هدایت

بازدیدهای متناوبی ازبنادربندرعباس درایران

ناو هواپیمابر لیائونینگ ،درحال انجام ماموریتهای روتین خود در آبهای نزدیک تایوان است.

ناگروه نیروی دریایی پاکســتان با اشاره به

احضارکاردارآمریکا به وزارت خارجه کوبا

ارتش جمهوری اسالمی ایران درآبهای خلیج

وزارت خارجه کوبا با احضار کاردار آمریکا در هاوانا ،مراتب اعتــراض خود را به گزارش  ۲۰۲۰وزارت

وکراچی درپاکستان انجام شده است.فرمانده
برگزاری تمرین مرکب دریایی با نیروی دریایی
فارس؛ یادآور شد :ما در این تمرین مشترک؛
تجربیات آموزشــی عملیاتی و اطالعاتی خود
را با نیــروی دریایی ارتش ایران به اشــتراک
میگذاریم.

خارجه آمریکا درباره وضعیت حقوق بشــر کوبا اعالم داشــت.کارلوس فرناندز د کوسیو ،مدیرکل
مســئول ایاالت متحده در وزارت امور خارجه کوبا روز دوشنبه «تیموســی زونیگا-براون» ،کاردار
ســفارت آمریکا را احضار کرد.فرناندز د کوســیو ،در صحبت با این دیپلمات به این موضوع اشاره
کرد که دولت ایاالت متحده به طور فرصت طلبانه از موضوعی حســاس همچون حقوق بشر برای
سیاستهای تجاوزگرانه خود علیهکشورهاییکه تابع دولت ایاالت متحده نیستند و ازحق حاکمیت
مردم خود به صورت آزادانه دفاع میکنند ،استفاده میکند.

کافهاقتصاد
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تحقق  99.5درصدی گازرسانی دراستان اصفهان
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان با بیان اینکه بعد از انقالب اسالمی سطح خدمت رسانی به مردم
سرعت چشمگیری داشته است ،اظهارداشت :درحال حاضرصددرصد شهرها معادل  ۱۱۱شهردرسطح

بازار مسکن در اصفهان به ثبات نسبی رسیده اما خرید و فروش انجام نمیشود؛

استان و  ۱۰۶۰روستا ،حتی در دور افتاده ترین مناطق استان از نعمت گاز طبیعی بهرهمند هستند.سید

سکون ،سکوت ،رکود!

مصطفی علویگفت :امسال با وجود تحریمها و فشارهای زیاد اقتصادیکه وجود داشت ،با برنامهریزی
صحیح و هدفمند در توسعه گازرسانی به شهرها ،روســتاها و صنایع موفق عمل کردیم و به لطف خدا
و همت کارکنان خدوم شرکت ،بیش از  ۴۶۸کیلومتر شبکه گذاری  ۱۲هزار انشعاب و بیش از  ۴۵هزار
مشترک جدید به تعداد مشترکین استان اضافه شده است .وی بیان داشت :با توجه به افزایش تعداد
بود که نســبت به ماه قبل از آن (بهمن  )۹۹که این شاخص متری ۲۸
میلیون و  ۳۸۹هزار و  ۱۰۰تومان بود ،افزایش  ۶.۶درصدی و نســبت به
ماه مشابه سال قبل از آن (اسفند  )۹۸که متوسط قیمت هر مترمربع
واحد مسکونی  ۱۵میلیون و  ۶۲۸هزار و  ۵۰۰تومان بود ،افزایش ۹۳.۷
درصدی داشته است.
مصطفی قلی خسروی ،رییس اتحادیه امالک چندی پیش گفته بود
برخالف این آمار معتقد است که بازار مسکن از اسفند ماه سال گذشته

متفاوت است و همین آمار غلط ،بازار را آشفته میکند.
که نرخ و قیمت مسکن به ثبات رسیده و درآینده هم بازاربه سمت ثبات
و تثبیت قیمتی میرود.
رییس اتحادیه مشــاوران امالک تاکید کرده که بازار آرام شده و تا چند

مشتری شــده اند اما خریدار نیست .به نظر میرســد مردم همچنان

میگوید« :بازار مسکن همیشــه جذابیت ســرمایه گذاری را داشته،

منتظر وضعیت سیاسی کشور هســتند تا ببینند قیمتها در بازار به چه

اما متاسفانه متولیان امور چند سالی اســت که بر اساس نیاز جامعه،

ســمتی میرود و آیا ثباتی شــکل میگیــرد یا نه .در حوزه مســکن؛

مسکن نمیســازند و به جرأت میتوان گفت نتوانستند ساخت و ساز

سالهاست که قیمتهاگرفتار حباب و دالل بازیهاست و در این بین

مورد نیاز جامعه را طی چند سال گذشــته انجام دهند؛ یکی از عواملی

آمارهای متناقض درباره معامالت مســکن هــم آن را به هم میریزد.

که باید مدنظر دولتمردان و اقتصاددانها باشد تولید مسکن به میزان

رییس اتحادیه مشــاوران امالک اصفهان در آخرین روز از سال  99در

انبوه است که انجام نشده و باعث میشود جذابیت بازار مسکن همیشه

تشریح وضعیت بازار مسکن گفت« :از پایان سال گذشته بازار مسکن

حاکم باشد ».و البته این تنها مشکل بازار مسکن نیست .بانک مرکزی

پریا پارسا

فقط افزایش قیمت داشته و این شــرایط تاکنون ادامه داشته است،

با جدیدترین آماری مسکنی که ارائه کرده ،نگرانی برای متقاضیان این

همچنین کاهش ارزش پــول ملی و جهش دالر تاثیر زیــادی در بازار

بازار ایجاد کرده اســت .آن طور که بانک مرکزی اعالم کرده در اســفند

مسکن داشته است .طی چند ماه اخیربازارمسکن دررکود تورمیگرفتار

سال گذشته  ۵هزار و  ۲۷۳فقره معامله مسکن به ثبت رسید که نسبت

شده است ،یعنی عمال قیمتها باالست و خرید و فروش بهخوبی انجام

به ماه قبل از آن (بهمــن  )۹۹که  ۳هزار و  ۹۱۷معامله مســکن انجام

نمیشود و پیشبینی میکنیم اگر همین روال پیش برود و بازار ارز و

شده بود ،رشد  ۳۴.۶درصدی داشته اســت .این در حالی است که در

ســکه در آینده ثبات داشته باشــد شــاید با افرادی مواجه شویم که

مقایسه میان اسفند سال گذشته با ماه مشابه سال قبل از آن (اسفند

فروشنده واقعی هستند».

 ،)۹۸تعداد معامالت مسکن  ۱۰هزار و  ۲۱۴فقره بود که کاهش ۴۸.۴

پایان هرسال بازار مســکن به علت شــرایط عید نوروز حالت رکود در

درصدی را نشان میدهد .متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی

خرید و فروش پیــدا میکند؛ اما فعال در بازار مســکن آنچه شــاهد

در پایتخت در اسفند سال گذشته  ۳۰میلیون و  ۲۷۴هزار و  ۷۰۰تومان

اخبار

ماه آینده هم همین آرامش و ثبات قیمتی ادامه خواهد داشت.
وی همچنین با بیان اینکه دادههای مرکز آمار و بانک مرکزی درباره بازار
مسکن اشتباه اســت و منتج به ارائه اطالعات اشتباه میشود ،گفت:
وزیر راه و شهرســازی از کاهش  ۲۵درصدی قیمت مسکن طبق آمار و
دادههای کف بازار خبر داده است اما شاهد آن هستیم که برخی آمارها

ســازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکننــدگان در اطالعیهای اعالم کردکــه عرضه هرگونه مرغ
قطعهبندی شده ممنوع اســت و با متخلفان برخورد میشود .ســازمان حمایت با اشاره به مصوبات
قرارگاه ساماندهی بازار مرغ که بر اســاس آن هرگونه عرضه مرغ قطعه بندی شده و یا طعم دار کردن
قطعات مرغ ممنوع اعالم شــده ،تاکیدکردکه با متخلفان به شــدت برخورد میشود .براساس این
اطالعیه ،بازرسان این سازمان و سازمانهای صمت استانها برایکنترل فروش مرغ به قیمت مصوب،
مصوبات جدید را درسراسر کشور به طور مستمر و پیوسته پایش و در صورت مشاهده هرگونه تخلف
پرونده متخلفان را به تعزیرات حکومتی ارسال خواهندکرد .همچنین براساس هماهنگیهای صورت
گرفته با سازمان تعزیرات حکومتی ،به این پروندهها دراولویت رسیدگی ،با متخلفان برخورد و رای صادر
خواهد شد .این اطالعیه به منزله ابالغیه رسمی تلقی شده و اجرای آن برای تمامی واحدهای مربوطه
الزامی است .سازمان حمایت درپایان این اطالعیه ازافزایش تولید و تهیه تمهیداتی برای افزایش عرضه
مرغ در بازار خبر داده و از شهروندان درخواست شده در صورت مشاهده و مواجهه با هرگونه تخلف در
این زمینه ،موضوع را جهت رسیدگی سریع ،ازطریق مراجعه حضوری و یا انعکاس به شماره تلفن ۱۲۴
درسراسرکشوراعالمکنند تا دراسرع وقت مورد پیگیری و رسیدگی قرارگیرد.

جدیدترین قیمت گوشت قرمزدربازار
مشاهدات میدانی بازار گوشت حاکی از آن است که قیمت گوشت قرمز در سال جدید روند کاهشی
نداشــته و قیمت آن همچنان برای مصرف کننده باالست .براساس مشــاهدات میدانی از خرده
فروشیهای سطح شهرتهران قیمت هرکیلو شقهگوسفندی  ۱۳۰تا  ۱۴۰هزارتومان ،راستهگوسفندی
 ۱۳۰تا  ۱۵۵هزارتومان ،رانگوسفندی  ۱۵۸تا  ۱۷۰هزارتومان ،ماهیچه  ۱۶۰تا  ۱۸۰هزارتومان ،سردست
 ۱۳۰تا  ۱۵۰هزارتومان ،ران گوساله حدود  ۱۳۰هزارتومان ،سردست گوساله حدود  ۱۲۵هزارتومان و
ماهیچه گوساله  ۱۳۰هزارتومان اســت .در میادین میوه و تره بار نیز قیمت هرکیلو ران تازه گوساله
 ۱۲۱هزارتومان ،سردست تازه گوساله  ۱۱۹هزارتومان ،گوشت مخلوط گوساله  ۱۱۰هزارتومان ،گوشت
چرخکرده مخلوط  ۱۰۹هزارتومان ،ران تازه گوسفندی ۱۵۴هزار و ۶۰۰تومان ،سردست تازه گوسفندی
۱۳۲هزار و۷۰۰تومان ،کف دست تازه گوســفندی ۱۵۳هزار و۴۰۰تومان ،شقه کامل گوسفندی ۱۲۸
هزارتومان ،ران گوســاله برزیلی هرکیلو ۱۰۶هزارتومان ،سردست گوســاله برزیلی  ۱۰۳هزارتومان،
ران منجمد گوساله  ۹۹هزارتومان ،سردست منجمد گوساله ۹۷هزارتومان ،ران منجمد گوسفندی
۱۰۷هزارتومان و سردست منجمد گوسفندی ۹۷هزارتومان است.

مسکن ضرر میکنند! البته وزیر راه وشهرسازی هم با رییس اتحادیه
مشاوران امالک هم عقیده بود و اعالم کرد که من آمار بانک مرکزی را
قبول ندارم و طبق آماریکه ازکد رهگیری استعالمکرده ایم بازارمسکن
به ثبات رسیده است .محمد اسالمی با بیان اینکه مالک ما برای بررسی
وضعیت بازار مسکن آمار واقعی است که از کد رهگیری اخذ میشود،
گفت :ما سال گذشته هم اولین آمار قیمتی مسکن در کشور را منتشر
کرده ایم و طبق برنامه ریزیهای صورتگرفته این آماربه صورت فصلی
منتشر میشــود .در همین رابطه در بهمن ماه سال گذشته برای اولین
بار آمار مسکن کشور منتشر شد که خود نشان دهنده کاهش قیمتها
بود؛ اما بعد از انتشــار آن آمار دیگری منتشر نشــد که به گفته وزیر راه
وشهرسازی ،مقرر شده این آمار هر فصل منتشر شود.

به همین شکل است ،چراکه آمار اصلی مصرف این اقالم در دســت وزارت بهداشت است .وی در
ادامه درباره وضعیت تولید اقالم مرتبط با پیشگیری از شــیوع ویروس کرونا ،گفت :تولید ماسک
سه الیه از  ۲۰۰هزار عدد در ابتدای شــیوع ویروس کرونا ،روزانه به  ۲۷میلیون عدد رسید و افزایش
 ۱۳۵برابری داشت .همچنین تولید ماسک  N۹۵از  ۵۰۰۰عدد روزانه به یک میلیون و  ۶۶هزار عدد
رسید که  ۲۱۳برابر افزایش رشد داشته اســت .به گفته این مقام مسئول ،تولید دستکش طبی در
مدت یاد شده سه برابر شده و از دو میلیون عدد روزانه به  ۶میلیون عدد رسیده است .تولید لباس
یکسره (کاورال) نیز از  ۱۱۶عدد روزانه به  ۳۲هزار عدد و تولید شیلد محافظ صورت از  ۷۰عدد روزانه
به  ۲۱هزار عدد رسیده است.

است .علیرضا طاالری ،برنامه تولید مجتمع طالی موته را در سال جدید  ۳۰۰کیلوگرم شمش طال اعالم
کرد و افزود :چنانچه بتوان ماده معدنی پرعیار تامین کرد بهطور قطع بیشتر از برنامه تولید خواهیم کرد.
وی گفت :همچنین با خرید کورههای ذوب مجهز تولید شمش طالی  ۵۰۰گرمی و یک کیلویی مطابق با
استانداردهای جهانی دراین مجتمع معدنی طال حاصل شد.
مدیرمجتمع طالی موته ،تولید شمش طال را دراین مجتمع ،همترازاستانداردهای جهانی دانست و افزود:
این مجتمع درزمینه استانداردسازی شــمش طال ،توانسته است شمش تولیدی خود را ازنظرکیفی و
عیاربه سطح جهانی برساند .سیستمهای ذوب و ریختهگری اینکارخانه برای تولید شمشهای  ۵۰۰و
هزارگرمی ارتقا داده شده و برای ذوب هم ازکورههای مخصوص القایی ،عمل ذوب استفاده میشود.

معاون اعتباری یکی ازشعب بانک ملت اصفهان:

کاری که در بانکها وجود دارد تسهیالت دهی متوقف میشود .محسن حدادی اظهار کرد :بانکها
در هفتههای پایانی سال از نظر منابع مالی برای وام دهی مشکلی ندارند؛ تنها مانع این است که به
دالیلی چون نظارتهای داخلی و بیرون سازمانی مجبور به بستن پروندهها هستند و فرصتی برای
تسهیالت دهی باقی نمیماند .وی افزود :به طور معمول پس از تعطیالت نوروز ،آمادگی برای وام
دهیها شروع میشود که البته در بانکهای مختلف ،زمان آغاز تسهیالت دهی تا حدودی متفاوت
است؛ در هفتههای ابتدایی سال ،در صورت نیاز فردی به اخذ وام فوری ،الزم است به شعب مرکزی
بانک مورد نظر مراجعه کند چون قطعا پاســخی متفاوت از بانکهای زیر مجموعه دریافت خواهد
کرد .این مسئول ادامه داد :با شروع سال ،سیاستهای اعتباری از سوی بانک مرکزی به بانکهای
کشور ابالغ میشود؛ مواردی نظیر نرخ سود ســپردهها ،نرخ تسهیالت و سود آن به سیاستگذاری
بانک مرکزی باز میگردد و به هیچ وجه توسط بانکها قابل نفوذ نیست و تا زمانی که تغییرات ابالغ
نشود ،طبق سنوات قبل اجرا خواهد شد.

معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آبفای استان:

سیاست ما جیرهبندی آب شرب دراصفهان نیست

اصفهان ،برترین استان تولیدکننده
ماهی زینتی؛

توجه داشــت که تجهیزات کاهنــده مصرف بین

ترکیه و عراق ،مشتریهای
خارجی ماهی نصف جهان

 ۳۰تا  ۵۰درصد مصــرف آب را کاهش میدهد ،از
ســوی دیگر با توجه به شــیوع کرونا ،مصرف آب
بین  ۱۲تا  ۱۶درصد مصــرف آب افزایش پیدا کرد،

مدیر امور آبزیان جهادکشــاورزی استان

بنابراین شرایط سخت تری را نسبت به سا لهای

اصفهان گفت :استان اصفهان بیش از یک

غیرکرونایی داریــم .اکبری با تاکید بــر اینکه در

دهه است رتبه اول تولید ماهی زینتی در

شرایط پیک نســبت به نرمال حدود  ۳متر مکعب

کشوررا دارد؛ بیش از 120گونه ماهی زینتی

بر ثانیه کمبود آب داریــم ،چراکه ظرفیت آبی ۳.۲

در استان تولید میشود ،شهرستا نهای

مترمکعبی چاههای فلمن را به دلیل خشکی زاینده

شــاخص تولید ماهی زینتی در اســتان

رود از دست داده ایم ،تصریح کرد:اولویت مجموعه

کاشــان ،نجف آبــاد ،اصفهــان و آران و

آبفا و شرکت آب منطقه ای و مدیریت استان این

بیدگل هستند که کاشــان رتبه اول را دارد

اســت تا فاز اول و اضطراری سامانه دوم آبرسانی

و اصفهان و نجف آبــاد در رتبههای بعدی
قرار دارند.
محمد رضا عباســی اظهار کرد :اســتان
اصفهان در تولیــد ماهیهــای زینتی و
خوراکــی از تنوع باالیی برخوردار اســت،
این تنوع تولید آبزیان در شهرســتانهای
اصفهان نیز متفاوت اســت و شاید دیگر
اســتانها تنوعــی ماننــد تنــوع آبزیان
اصفهان نداشته باشند .مدیر امور آبزیان
جهادکشــاورزی اســتان اصفهان افزود:
تولیدات خوبی در زمینــه ماهی خوراکی
در استان انجام میشــود؛ در مناطقی که
دمای آب پایین تر اســت مانند فریدون
شهر و سمیرم به شــرط داشتن منبع آب
مطمئن و دائم ،تالش میشــود ماهیان
سردآبی پرورش یابد .عباسی با اشاره به
اینکه اگر کسانی حجم کمتری آب دارند
باید ماهیهای متناســب با این شرایط

مدیرکل دفتر صنایع برق ،فلــزی و لوازم خانگی ضمن اشــاره به افزایش تولیــد اقالم مرتبط با

صادر کند که سازمان غذا و دارو با آن موافقت کند .در مورد سایر اقالم پیشگیری کرونا نیز وضعیت

وگفت :به علت افت عیارخاک میزان تولید درمقایسه با مدت مشابه سالگذشته سه درصدکمترشده

کاهش قیمت را نمیپذیرند و آن را انکار میکنند چون از کاهش قیمت

نیز برای تولید زالو پیگیــری میکنند که

تولید ،حساسیتهای وجود داشت که در نهایت مقرر شــد وزارت صمت در صورتی مجوز صادرات

دراصفهان ،تولید  ۳۲۱کیلوگرم شمش طال را درسالگذشته هفت درصد بیشترازسال قبل ازآن دانست

معاون اعتباری یکی از شــعب بانک ملت اصفهان گفت :معموال در اواخر هر ســال ،به دلیل حجم

مسکن به ویژه از اواخر اسفند  99ارزان شد؛ اما عده ای هستند که این

افزایش تولید اقالم پیشگیری ازویروس کرونا
خانگی در سال  ۱۳۹۹شکسته شد .کیوان گردان اظهار کرد :در زمینه صادرات ماسک با وجود مازاد

ما مردم داری و خدمترسانی بیمنت به مردم است.

خبر از رشــد قیمت میدهند .این مقام مســئول تاکید دارد که قیمت

تولید کنند ،گفت :برخــی تولید کنندگان

پیشگیری از ویروس کرونا از  ۱۰۰برابر شدن تولید لوازم خانگی خبر داد و گفت که رکورد تولید لوازم

کرد :هرپیشرفتیکه درکشورحاصل شده مرهون تفکرو روحیه جهادی و بسیجی است و وظیفه اصلی

متقاضیان دریافت وام به بانکها مراجعه کنند

خبر روز
هشدارسازمان حمایت به مرغ فروشان

کناراین روحیه ازدو سرمایه عظیم اعم ازانرژی و دیگری مردم عزیزبهرهمند می شویم .شفیعی تصریح

۳۲۱کیلوگرم شمش طال سالگذشته درمجتمع طالی موته اصفهان تولید شد .مدیرمجتمع طالی موته

خسروی ادامه داد :آمارها و تحلیلهای من ازکف بازارحاکی ازآن است

وضعیت همان استکه بود« :رکود»! خرید

ما در برهه فعلی بیش از گذشته نیازمند تفکر بسیجی و روحیه انقالبی و جهادی در کشور هستیم و در

وی با بیان اینکه دادههــا و آمارهای بانک مرکــزی در رابطه با قیمت
مسکن کامال غلط و اشتباه است ،گفت :آمارهایی که این دو بخش در

و فــروش انجــام نمیشــود .خیلیها

بخشها فراهم شود .درادامه ،این دیدار ،مسئول سازمان بسیجکارمندان استان اصفهان اظهارداشت:

با کاهش چشــمگیر قیمت روبه رو بوده و این کاهش قیمت همچنان

رابطه با قیمت و نرخهای مسکن منتشر میکنند با نرخهای کف بازار

هستیم «سکون و ســکوت و رکود» اســت و بس! حتی شروع سال

نسبت به رعایت مصرف منطقیگاز ،همکاری الزم را با این شرکت داشته تا تداوم استفاده ازگازدرتمامی

تولید  ۳۲۱کیلوگرم شمش طال درمجتمع طالی موته اصفهان

ادامه خواهد داشت.

جدید هم شرایط را بهتر نکرده اســت .در همین باره رسول جهانگیری

مشترکین و برخورداری جمعیت باالی اســتان از نعمت گاز طبیعی الزم است تا همه مشترکین عزیز

بیشتر در زمینه داروی طبی کار و فعالیت
میشود .تعدادی تولید کننده در این زمینه
نیز فعالیــت میکنند که نیــاز آبی آن کم
است .عباسی خاطرنشان کرد :ماهیهای
زینتی که در استان تولید میشود به سایر
شهرها و کشورهای همسایه مانند ترکیه و
عراق صادر میشود؛ سال گذشته صادرات
خوب و تاثیر گذار بــود و با ادامه صادرات
به کشــورهای دیگر گام موثری در جهت
اشتغالزایی نیز برداشته میشود.

اصفهان بزرگ را که جبران این بخش از آب دست
معاون بهره برداری و توســعه آب شــرکت آب و

توسعه زیرساختها و تکمیل ســامانه اضطراری

فاضالب اســتان اصفهان گفت :مد نظر شــرکت

آبرســانی هســتیم ،در اولویت دوم نیز عملکرد و

آب و فاضالب اســتان در هیچ زمانی ،جیره بندی

مدیریت مصرف آب توسط مردم ضرورت دارد.

آب شــرب نبوده و نیســت و اگر مــردم مدیریت

معاون بهره برداری و توســعه آب شــرکت آب و

مصرف را ســرلوحه کار خود قرار دهنــد ،میتوان

فاضالب اســتان اصفهــان تصریح کــرد :مد نظر

بدون جیرهبندی و محدودیت ،از شــرایط موجود

شرکت آب و فاضالب استان در هیچ زمانی ،جیره

عبور کنیم.حسین اکبری در خصوص برخی اخبار

بندی آب شرب نبوده و نیست و اگر مردم مدیریت

مبنی بر احتمال جیره بندی آب در اصفهان ،اظهار

مصرف را ســرلوحه کار خود قرار دهنــد ،میتوان

کرد :متاسفانه بارشها در شرایط نرمالی قرار ندارد

بدون جیره بندی و محدودیت ،از شــرایط موجود

و با توجه به اینکه بارشها  ۳۳درصد زیر حد نرمال

عبور کنیم.وی با بیان اینکه اصفهانیها همواره یاد

است ،اکنون ذخیره سد زاینده رود حاد است.

گرفته اند در شرایط سخت با مدیریت و روشهای

وی افزود :در این شــرایط نیازمند اقدامات فنی،

بهتر در مصرف آب صرفه جویــی کنند ،افزود :باید

رفته است را تا پایان خرداد وارد مدار بهره برداری
کند .وی اضافه کرد :اگر این ســامانه به هر دلیل
وارد مدار نشد ،راهکار دوم ،مدیریت مصرف آب و
فرهنگسازی در این حوزه است.
معاون بهره برداری و توســعه آب شــرکت آب و
فاضالب استان اصفهان با تاکید بر اینکه در ساختار
شــرکت آب و فاضالب مقدمات و زیرساختهای
جیره بندی آب ایجاد شده است ،گفت :از تعهدات
آبفا این است که حداقل تا طبقه اول آب را تحویل
دهیم و در صورت همراهی مشــترکان میتوان تا
طبقه دوم تامین آب داشته باشیم ،اما در مجموع
سیاست ما جیره بندی آب شرب نیست.

عکس روز
تعطیلی بازاراراک
بعد ازتعطیالت نوروز
با توجه به ازدحام جمعیــت در ایام
پایانی ســال قبل و حضــور مردم در
خیابانهــا ،بــازار و مراکــز خرید به
مناسبت سال نو و عدم برنامه ریزی
صحیــح و مدیریت مناســب جهت
وضع محدودیتهای کرونایی توسط
ســتاد مدیرت ویروس کرونا ،پس
از پایان تعطیالت نــوروزی به دلیل
افزایش تعداد مبتالیان به ناچارکسبه
و اصناف اراک تعطیل شدند.
عکس :خبرگزاری صدا و سیما

اخبار
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مختومه شدن  304پرونده درتعزیرات حکومتی
چهارمحال و بختیاری

4

بام ایران
 ۲شهرستان چهارمحال و بختیاری در دایره قرمز کرونایی؛

مدیرکل تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اجرای طرح نظارتی ویژه نوروز در استان
گفت :دراین طرح  ۳۰۴پرونده تخلف درشعب تعزیرات حکومتی استان رسیدگی و مختومه شد.

شورش کرونا در شهرکرد!

محمدرضا عمرون افزود :دراین مدت  ۳۹۴پرونده تخلف درسه حوزهکاال و خدمات ،قاچاقکاال و ارز
و بهداشت و درمان تشکیل شد و متخلفان دراجرای این طرح به پرداخت بیش از ۷۰۳میلیون و ۵۵۵
هزارریال جریمه نقدی محکوم شدند .وی با اشاره به اینکه تعزیرات حکومتی مرجع رسیدگی تخلفات
است،افزود :برای حضوردربازاربا سایرمراجع نظارتی درقالب  ۴۷تیمگشت مشترک حاضرو ازتعداد
 ۴۲۷واحد صنفی بازرسی به عمل آمد که در این راســتا  ۴۱واحد متخلف شناسایی و پرونده تخلف
دریافت کردند و  ۱۷۰واحد نیز بدون تخلف بودند .وی با اشاره به در پیش بودن ماه مبارک رمضان ،از
فعال شدن گشتهای مشترک با همراهی سایر دستگاههای نظارتی در استان خبر داد و گفت :این
طرح به منظورپیشگیری و برخورد با تخلفات به ویژه درصنوف مرتبط با مایحتاج مردم برای ماه مبارک
رمضان اجرا میشود.

و حتی دوری از دورهمیها ،حاال وضعیت شــیوع ویروس کرونا در ۲

عکس :ایرنا

برای آنها تشکیل شد .عمرون اظهار داشت ۲۱۶ :مورد نیز تذکر در خصوص رعایت قوانین و مقرارت را

با وجود تذکر مبنی بر رعایت پروتکلهای بهداشــتی برای نوروز ۱۴۰۰
شهرســتان چهارمحال و بختیاری قرمز شــده و روزهای سختی را در
بهار برای مردم رقم زده است .با اعالم رنگ بندی جدید از سوی وزارت
بهداشــت ،درمان و علوم پزشــکی ،اعمال محدودیتهای جدید در ۲
شهرستان چهارمحال و بختیاری با وضعیت قرمز در رنگبندی شیوع

خسارت  14میلیارد تومانی سرمازدگی به باغات استان
مدیرکل مدیریت بحران چهارمحال و بختیاری گفت :سرمای فروردین ماه امسال  ۱۴میلیارد تومان

ویروس کرونا آغاز شــد که اعمال محدودیتهــای جدید کرونایی در
 ۲شهرســتان قرمز باعث شده است تا بازار شهرســتانهای شهرکرد و
بروجن بهمدت  ۲هفته دیگر تعطیل شود.

به باغات و محصوالت کشاورزی استان خسارت وارد کرد .خسرو کیانی افزود :بر اساس گزارشهای
رسیده ،سرمازدگی مساحت قابل توجهی ازباغات استان را دربرگرفته و این خسارتها بیشترمتوجه
باغاتگردو و بادام استان بوده است .وی ادامه داد :اگرچه بخشی ازخسارتهای ناشی ازسرمازدگی
ازطریق صندوق بیمه محصوالتکشاورزی قابل پرداخت است؛ اما ادارهکل مدیریت بحران نیزهرساله
اقدام به جمعبندی و ارسال مبلغ خسارتها به سازمان مرکزی میکند تا بخشی ازخسارتها نیزازاین
طریق جبران شود.کیانی درپاسخ به این سوالکه برای مناطق سردسیرکه فعالیتهایکشاورزی این
مناطق درمعرض خطرسرمازدگی قراردارد آیا سهمیه جداگانهای درنظرگرفته میشود؟ اظهارداشت:
سهمیه خاصی برای هیچ یک ازاستانهایکشورازجمله استانهای سردسیردرنظرگرفته نمیشود
و هر سال بر اساس میزان خســارتهای وارده اقدام به جبران آن میشود .مدیرکل مدیریت بحران
چهارمحال و بختیاری خاطرنشانکرد :سالگذشته نیزبیش از ۸۲میلیارد تومان خسارت سرمازدگی
و یخزدگی به استان وارد شد .درفروردین ماه امسال دربرخی ساعات دما به زیرصفردرجه سانتیگراد
کاهش یافت و هواشناسی نسبت به خطرسرمازدگی باغات هشدارداد.

افزایش  50درصدی ماموریت نوروزی اورژانس
چهارمحال و بختیاری
رییس مرکزمدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی چهارمحال و بختیاریگفت :نوروزامسال با افزایش
۵۰درصد  ۲هزار و  ۲۰۰ماموریت ترافیکی و غیرترافیکی در این اســتان توســط تکنسینهای اورژانس
انجام شــد .محمد حیدری افزود :از این تعداد ماموریت  ۲۴۳ماموریت مربوط به حوادث ترافیکی و
یکهزار و  ۹۵۷ماموریت غیرترافیکی و بیماری بود که نسبت به مدت مشابه پارسال به ترتیب  ۴۰و ۵۰
درصد افزایش داشته است .حیدری افزود ۷۲۵ :نفرازمصدومان درمحل حادثه درمان و یکهزارو ۲۹۰
مصدوم نیزبه بیمارستانها منتقل شدند .ویگفت :دراین مدت  ۲مورد زایمان موفق درآمبوالنس ،یک
مورد احیای موفق ۱۸ ،مورد مسمومیت باگازمنواکسیدکربن و  ۲۲مورد حادثه ویژه شامل حوادث ترافیکی
باالی پنج مصدوم ،مسمومیت با مونوکسیدکربن و سایرموارد دیگردراین استان ثبت شدهاست .بهگفته
وی ،درطرح نوروزی اورژانس  ۵۴پایگاه امدادی شامل  ۱۹پایگاه شهری ۳۴ ،پایگاه جادهای ،یک پایگاه
اورژانس هوایی فعال و درحال خدمترسانی به همشهریان و مسافران نوروزی بودند.

مردم رعایت نکردند!
فرماندار شهرکرد گفت :رعایت نکردن پروتکلهای بهداشتی علت اصلی
تبدیل وضعیت رنگبندی شــیوع ویروس کرونا در این شهرستان از
زرد به نارنجی است .عبدالعلی ارژنگ در ســتاد شهرستانی مقابله با
ویروس کرونا در شهرستان شهرکرد تاکید کرد :به همین علت فعالیت
گروههای شغلی  ،۲سه و چهار در این شهرستان بهمدت  ۲هفته تعطیل
شــد .وی افزود :همچنین در این مدت حضور کارکنان دســتگاههای
اجرایی ارائه دهنده خدمات ضروری در شهرستان شهرکرد تا یک دوم و
بقیه دستگاههای اجرایی تا دو سومکاهش پیدا میکند .ارژنگ تصریح

تالش برای بازگشت شهرستان بروجن به حالت عادی ادامه دارد

کرد :تمامی بوستانها ،پارکها و مراکز تفریحی ،پاساژهای سربسته و

فرماندار بروجن گفت :تالش مسئوالن ،مردم ،کادر سالمت و قشرهای

روباز ،بازارهای سرپوشیده ،مراکز خرید و فروش بزرگ غیر مواد غذایی
و بازارهای موقت ،بازارها و نمایشگاههای فروش انواع خودرو ،مراکز
شــمارهگذاری اتومبیل ،باشگاههای ورزشی ،ســالنهای بدنسازی،
آرایشــگاههای مردانه و زنانه ،مراکز فروش لوازم آرایشی و بهداشتی،
آتلیههای عکاسی ،مراکز فروش انواع پوشاک ،کیف و کفش ،خرازی،
خیاطی ،قهوهخانهها ،آژانسهای مشاور امالک ،قنادی و شیرینیپزی
تر و خشــک ،آب میوه و بستنیفروشی و مشاغل مشــابه ،نمازهای
جمعه ،نماز جماعات روزانه و هرگونه تجمع در مساجد و آرامستانها،
برگزاری انواع مراسم ،فعالیت مدارس ،موسسات آموزشی ،دانشگاهها،

مخلتف بر ای بازگشت وضعیت این شهرستان از قرمز به حالت عادی
با جدیت در حال انجام است .مسعود ملکی به وضعیت قرمز بروجن در
فعالیت تمامی اصناف گروههای  ،۲سه و چهار این شهرستان بروجن تا
پایان هفته جاری تعطیل شده و درصورت لزوم تا  ۲هفته ادامه مییابد.
وی افزود :بیتوجهی به رعایت پروتکلهای بهداشتی و فاصلهگذاری
اجتماعی از مهمترین علتهای شدت شــیوع ویروس کرونا و تبدیل
شهرستان بروجن از وضعیت زرد به نارنجی و در نهایت قرمز است.

حوزههای علمیــه و مهدهای کــودک به مدت  ٢هفته در شهرســتان
شهرکرد تعطیل است .وی یادآور شــد :در این مدت تاالرهای پذیرایی

رییس بیمارستان ولیعصر(عج) بروجن نیز با اشاره به وضعیت قرمز

تعطیل و مراکز تهیه و طبخ غذا تنها به صورت بیرونبر مجاز به فعالیت

این شهرستان دررنگبندی شیوع ویروسکروناگفت :تمامی عملهای

است .ارژنگ با اشاره به ادامه ممنوعیت تردد شبانه از ساعت  ٢٢تا سه

جراحی غیراورژانسی در این بیمارستان تا بازگشت به حالت عادی لغو

بامداد درشهرستان شهرکرد و اعمال تخلف برای متخلفان اظهارداشت:

شد .امین احمدی تاکید کرد :این تصمیم از سوی ستاد ملی مقابله با

تردد خودروهای با پالک غیربومی در داخل شــهرها با جریمه پلیس

ویروس کرونا و با توجه به پروتکلهای ابالغی وزارتخانه برای شــرایط

روبه رو خواهد شد.

بحرانی براساس اعالم وضعیت قرمز شهرستان بروجن در رنگبندی

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت ۲ :میلیون مرغ ازجوجه یک روزه تا مرغ آمادهکشتاردرمرغداریهای استان وجود دارد

استقبال ازماه مبارک رمضان با

و مشکلی درخصوص تامین این محصول پروتئینی دراستان وجود ندارد .سام مردانی افزود :دراسفندماه پارسال یک میلیون و  ۵۰۰هزارجوجهریزی درمرغداریهای

تولید برنامههای شبکه جهان بین

استان انجام شد و در فروردینماه امسال نیز بخش قابل توجهی جوجهریزی شده به طوری که نیاز روزانه استان به گوشت مرغ تامین است و مشکلی در این خصوص

معاونت سیمای شــبکه جهان بین با تولید و

وجود ندارد .وی ،نیاز روزانه استان به گوشت مرغ را  ۸۰تن اعالم کرد و گفت :در تعطیالت عید نوروز با شــیفتبندی کشتارگاهها ،خدماترسانی به مردم ادامه داشت و

تهیه برنامههای «ماه عاشقی» و «تا آسمان»

گوشت مرغ به بازارتزریق شد؛ اما به سبب دخالت برخی واسطهها دربازارو انتقال بخشی ازمرغکشتارشده به استان همجواربه سبب تفاوت قیمت ،سبب شد مشکلی

به استقبال ماه مبارک رمضان میرود« .ماه

دراین رابطه شکلگیردکه پس ازآن برطرف شد .مردانی ،قیمت مصوب هرکیلوگرمگوشت مرغ را  ۲۴هزارو  ۹۰۰تومان اعالمکرد و اظهارداشت :ذخایرموجودگوشت مرغ

عاشــقی» ویژه برنامــه لحظههــای ناب و

جوابگوی نیازمردم استان درماه رمضان است و مردم نگرانی دراین خصوص نداشته باشند .معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری با

معنوی افطار است که با بخشهای مختلف،

بیان اینکه واحدهای مرغداری استان مشکلی درخصوص تامین نهادههای طیورندارند ،خاطرنشانکرد ۱۰۰ :درصد نیازاستان به نهادههای طیوربا ارز ۴۲۰۰تومانی تامین

این لحظههــا را برای روزه داران دلنشــین و

و دراختیارواحدها قرارداده شده است .چهارمحال و بختیاری دارای  ۱۰شهرستان با جمعیتی نزدیک به یک میلیون نفر است.

زیباتر میکند .این برنامــه به تهیه کنندگی و
کارگردانی ســیدامین رضوی و اجرای احمد
باقری یک ساعت قبل از اذان مغرب تقدیم

کمبود قیر؛ علت تکمیل نشدن کمربندی شمالی شهرکرد
چهارمحال و بختیــاری گفت :از مســیر عملیاتی

وقفه ایجاد شــد ،رایزنیهای الزم برای خرید قیر

اجرایی پروژه محور شــهرکرد به ســامان تنها یک

انجام شده اســت و قیمت نهایی برای خرید اعالم

کیلومتر نیازمند آســفالتریزی است تا این پروژه

خواهد شــد ،اعتباری برای خرید قیــر نیز تامین

به اتمام برســد که بهعلت کمبود و افزایش شدید

شده است .وی با اشاره به اینکه در محور کمربندی

قیمت قیردراینکاروقفه ایجاد شد .حمید ربیعی در

شمالی شــهرکرد عالئم راهنمایی رانندگی نصب و

خصوص پروژه کمربندی شمالی شهرکرد( شهرکرد

خطکشــی نیز انجام شده اســت ،گفت :کل طول

به سامان) ،اظهار کرد :این پروژه کمتر از  ۱۰روز نیاز

مسیر حدود  ۶.۵کیلومتر است و باتوجه به چارخطه

به کار اجرایی بــرای اتمام دارد .معاون مهندســی

بودن برخی قطعات و دوربرگردانهای مسیر ۸.۵

و ســاخت ادارهکل راه و شهرســازی چهارمحال و

کیلومتر جادهســازی انجام شــده اســت .ربیعی

بختیاری افزود :از مســیر عملیاتــی اجرایی پروژه

با بیان اینکــه مطالبات پیمانکار محــور کمربندی

محور شهرکرد به ســامان تنها یک کیلومتر نیازمند

شمالی شــهرکرد بهطور کامل پرداخت شده است،

آسفالتریزی است تا این پروژه به اتمام برسد که

گفت :به محض تامین قیر پس از  ۱۰روز این مسیر

میهمانان خوانگسترده الهی میشود .حضور
کارشناسان مذهبی در اســتودیو و پرداختن
به مســئله روزه داری و آثار و برکات این ماه،
سفرههای ساده و ثبت لحظههای روزه داری
مشــاغل خدمت رســان در لحظات افطار و
همچنین کادر درمان که با زبان روزه مشغول
خدمت هستند ،بخش پزشکی و ارائه فواید
تکمیل و آماده بهرهبرداری خواهد شد ،این پروژه با
حضور رییس سازمان برنامه و بودجه که در آیندهای
نزدیک به استان سفر خواهد کرد ،افتتاح میشود.
معاون مهندسی و ساخت ادارهکل راه و شهرسازی
چهارمحال و بختیــاری در پایان با اشــاره به اینکه
تامین روشــنایی محور کمربندی شمالی شهرکرد
چندان مطرح نیست ،یادآور شد :در تقاطعهای این
محور چراغ چشمکزن نصب خواهد شد.

عکس روز
برفروبی و بازگشایی
«عسلکشان»
شهرستان کوهرنگ

محور چلگرد به دهســتان موگویی
با نخســتین بارش برف مســدود و
راه ارتباطی  ۱۵روستا به سمت مرکز
شهرســتان کوهرنگ قطع میشود.
عملیات بازگشایی و برفروبی این
محور از نخستین روزهای فروردین
آغاز شده اســت و انتظار میرود که
این محور تا چنــد روز آینده به طور
کامل بازگشایی شود.
عکس :ایرنا

غیراورژانســی ،حتی برای افرادی که در لیست عمل قرار گرفتهاند ،لغو
شده است.
کرونا به اقتصادی بازارضربه زد
اما یکی از بازاریان شهرکرد هم با تاکید بر اینکه شیوع ویروس کرونا به
اقتصاد بازار ضربه زده است ،گفت :سال گذشته بازار شب عید را از دست
دادیم و در طول سال هم بازار اقتصادی مناسبی نداشتهایم .معصومه
ســپهری تاکیدکرد :شــیوع ویروس کرونا لطمات جبرانناپذیری به
فعاالن حوزه بازار و خانوادههای آنان وارد کرده است .وی افزود :نباید
با تعطیلی دوباره بازار زمینه افزایش خسارات به بازاریان و خانوادههای
آنــان را فراهم کنیم .ســپهری تصریح کــرد :بســیاری از بازاریان در
مغازههای خود تعدادی شــاگرد و فروشنده داشــتند که در این مدت
آنان را تعدیل کرده که این مهم باعث کاهش اشتغال در سطح بازار شده
است .وی اظهار داشت :امید است راهکارهای مناسبتری برای مهار،
کنترل و ریشهکنی ویروس کرونا ارائه و تصمیمگیری بهتری همراه با
جلوگیری از تعطیلی بازار گرفته شود.

خبر روز

 ۲میلیون مرغ درمرغداریهای چهارمحال و بختیاری وجود دارد

معاون مهندسی و ساخت ادارهکل راه و شهرسازی

برگشت وضعیت شهرستان بروجن به حالت عادی ،عملهای جراحی

رنگبندی شیوع ویروس کرونا اشاره و تاکید کرد :بهدنبال این موضوع

لغو عملهای جراحی غیراورژانسی دربیمارستان بروجن

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری :

بهعلت کمبود و افزایش شدید قیمت قیر در این کار

شیوع ویروسکروناگرفته شده است .وی افزود :درهمین راستا تا زمان

روزه داری و تغذیه مناسب ،تفسیرآیات قرآن
مجید ،مصاحبه با افراد خیردراستان،گزارش
و مصاحبه با روزه اولیها ،تشــریح نامه ۵۳
نهج البالغه و کالم حضرت علی (ع) به مالک
اشــتر و پرداختن به موضــوع انتخابات ،هر
یتیم یک حامی و انعکاس موضوعات ملی و
مذهبی در برنامه از بخشهای متنوع برنامه
ماه عاشقی است.
معاونت ســیما با برنامه «تا آسمان» به تهیه
کنندگی داریوش نیکبخــت و اجرای جمال
خدابخشی سحرهای ماه نزول رحمت الهی
به مدت یک ســاعت میهمان هم استانیها
میشود .مراسم معنوی جزء خوانی و ترتیل
قرآن کریم هم ســاعت  ۱۸تــا  ۱۹از مصالی
حضرت امام خمینی (ره) شــهرکرد و شبکه
استانی سیمای جهان بین پخش میشود.
معاونت صدای شبکه اســتانی جهان بین،
افطارهای ماه ضیافت الهی با برنامه «سفره
آســمانی» میهمــان لحظههای نــاب هم
استانیهاســت .این برنامه به تهیه کنندگی
کبری موسوی و مهشید موسویان ،گویندگی
مرضیه رفیعی و فرزین مظفری ،گزارشگری
مجید عالی پورو علیرضا فیاضی و نویسندگی
زهرا احمدی وکبری حیدری ساعت  ۱۸:۳۰تا
 ۲۰ازصدای استانی پخش میشود.

بامسئولان
با ورود به پیک چهارم؛

روزهای سخت درانتظارکادردرمان چهارمحال و بختیاری
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد با اشاره به اینکه امکانات بهداشتی و درمانی درچهارمحال
و بختیاری بهویژه مرکز استان تا حدودی محدود است ،گفت :کادر درمان ایام سختی را در ماه مبارک
رمضان در پیش خواهند داشت .فریدون
رحمانی با اشــاره به وضعیت چهارمحال
و بختیاری از نظر شــیوع ویروس کرونا،
اظهار کرد:کادر درمانی برای مقابله با موج
چهارم این بیماری آموزشهای الزم را فرا
گرفتهاند و ازتجربهکافی برخوردارهستند
و مراکزدرمانی نیزدرحد وسع ،امکانات و
تجهیزات مورد نیاز را تهیه کردهاند .معاون
درمان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد با
اشــاره به اینکه امکانات درمانی و تخت
بیمارستانی درچهارمحال و بختیاری بهویژه مرکزاستان تا حدودی محدود است،گفت :به شدت نگران
تبعات موج چهارم ویروس کرونا در استان هســتیم ،موارد سرپایی بهشدت در حال افزایش است و
نگرانیم امکانات و تختهای بیمارستانی جوابگوی نیاز نباشد .وی افزود :تختهای بیمارستانی در
چهارمحال و بختیاری محدود و پراکنده است و نمیتوانیم درصورت افزایش موارد بستری بیماران را از
مرکزاستان به شهرستانها منتقلکنیم ،اگرموارد ابتال به شدت افزایش پیداکند ،قطعا باکمبود تخت
بیمارستانی مواجه خواهیم شد ،توصیه میشود مردم پروتکلهای بهداشتی را جدی بگیرند تا به این
ویروس مبتال نشوند .رحمانی با تاکید براینکه برنامهریزیهای الزم برای مواجهه با پیک چهارمکرونا
درچهارمحال و بختیاری انجامگرفته است ،یادآورشد :تختهای  ICUدرحد امکان افزایش پیداکرده،
همچنین بیمارستانها به دستگاههای اکسیژنساز ،امکانات رادیولوژی و سایرامکانات موردنیازمجهز
شدهاند .معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد تاکید کرد :اگر با موج سهمگین کرونا در پیک
چهارم مواجه شویم ،امکان دارد امکانات بهداشتی و درمانی جوابگوی نیازنباشد ،پیشبینی میشود
طی روزهای آینده اکثرشهرستانهای استان دروضعیت قرمزقراربگیرند وکادردرمان روزهای سختی
را درپیش دارند .وی با اشاره به اینکه تاکنون  ۴۳درصدکادردرمان واکسینه شدهاند ،خاطرنشانکرد:
حدود  ۲۵تا  ۳۰درصد کادر درمان تاکنون به کرونا مبتال شــدهاند و نیازی به دریافت واکسن ندارند،
پیشبینی میشود تا دو هفته آینده حدود  ۵۵تا  ۶۰درصد کادر درمان در بیمارستانها واکسینه شده
باشند .رحمانی اضافه کرد :بیماران هموفیلی ،تاالسمی ،ام اس و دیالیزی در نوبت دریافت واکسن
هستند ،تاکنون  ۲۵۰دوز واکسن به این بیماران تزریق شده است ،اما استقبال خوبی در این بیماران
برای دریافت واکسن وجود ندارد ،یکی از علتهای این مسئله نگرانی برای عارضه احتمالی واکسن
است .معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد درخصوص شیوعکرونای جهشیافته انگلیسی،
مکزیکی و برزیلی در کشور ،بیانکرد :امکان دارد این ویروس در سراسر کشوروجود داشته باشد ،اما
اولین کشوری که برای تشخیص و شناســایی این ویروس جهشیافته پیشقدم شده باشد و این
ویروس را با آزمایشات پیچیده تشخیص دهد ،این نوع ویروس به نام آنکشورثبت میشود .وی بیان
کرد :امکانات تشخیصی پیچیده برای ویروسهای جهشیافته درچهارمحال و بختیاری وجود ندارد،
موارد مشکوک برای تشخیص قطعی به انستیتو پاســتورارسال میشود .رحمانی با بیان اینکه بابت
تبعات شلوغی بازار ،دید و بازدیدهای نوروزو مسافرتها بارها و بارها ازطریق رسانهها هشدارداده شد،
اظهارکرد :موارد ابتال و بستری درحال حاضرمربوط به تراکم بازاراست و درروزهای آینده تبعات دید و
بازدیدها و مسافرتها نمایان میشود ،با افزایش موارد سرپایی موارد مرگ و میرو بستری نیزافزایش
خواهد داشت .معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ازافزایش  ۳۰درصدی موارد بستری نسبت
به چند روز قبل خبر داد و بیان کرد :دو رقمی شــدن موارد مرگ و میر در هفتههای آینده دور از انتظار
نخواهد بود و موجی سهمگینترازپیک آبان درانتظاراستان است.
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سخنگوی ستاد استانی مقابله با کرونا در اصفهان:

دورکاری کارمندان براساس نظرمدیران دستگاههای اجرایی
اعمال میشود

بزرگترین عصارخانه کشور در آستانه ویرانی؛

سخنگوی ســتاد اســتانی مقابله با کرونا در اصفهان گفت :با نظر باالترین مسئول دستگاه اجرایی هر

سایه وراث بر سرتاریخ!

اداره میتواند دورکاری کارمندان را بر اساس رنگبندی هر شهر در سیستم خود تنظیم کند .حجتا…
غالمی درباره وضعیت رنگبندی استان
اصفهان و وضعیــت دورکاری کارمندان،
اظهار کرد :ستاد اســتانی مقابله با کرونا
تخریب آن و ساخت مجتمع تجاریگرفتهاند ،اما چنین اجازهای ندادهایم.
دولت ،بناهای تاریخی را تملک نمیکند
رییس اداره میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی نجفآباد با بیان
اینکه وظیفه ما حفاظت و حراست ازچنین بناهایی است،گفت :دولت این
بناها را خریداری نمیکند و نمیتوانیم آنها را تملک کنیم ،اما شهرداری
میتواند در این موضــوع ورود پیدا کند .وی با اشــاره به اینکه عصارخانه
اخالقی در زمان شــاه عباس احداث شده و در ســال  ۱۳۸۱به ثبت ملی
رسیدهگفت :قوانین سختگیرانهای درمورد این بنا داریم و اجازه تخریب آن
را نمیدهیم ،اما مالکان میتوانند آن را به مکانگردشگری تبدیلکنند و به
سوددهی مطلوبی برسند .رییس اداره میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع
دستی نجفآباد با بیان اینکه تغییرکاربری چنین بناهایی باید درشأن آثار

وضعیت دورکاری کارمنــدان را به ادارات
مختلف ابالغ کرده است که بر این اساس
با نظر باالترین مســئول دستگاه اجرایی
هر اداره میتواند دورکاری کارمندان را بر
اســاس رنگبندی هر شــهر در سیستم
خود تنظیم کند .وی افــزود :بنابراین در
شهرهای قرمز اداراتی که خدمات ضروری
ارائه میدهند میتوانند تا یک دوم ظرفیت ،دورکاری کارمندان را اعمال و اداراتی که خدمات عادی ارائه
میدهند میتوانند تا یک سوم ظرفیت خود ارائه خدمت کنند .سخنگوی ستاد استانی مقابله با کرونا
در اصفهان ،گفت :متاسفانه کاشان و اصفهان از نظر شیوع ویروس کرونا به دیگر شهرهای قرمز استان
اضافه شدندکه براین اساس هماکنون  ۸شهرستان استان وضعیت قرمز ۸ ،شهرستان وضعیت نارنجی
و  ۸شهرستان هم وضعیت زرد دارند.

تاریخی کشور باشد ،گفت :به عنوان مثال نمیتوان این بنا را به فروشگاه

کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان:

پوشاک تبدیل کرد ،اما میتوانیم به سفرهخانه سنتی آن را تغییر کاربری

هوای اصفهان گرم میشود

بدهیم که درآمدزایی خوبی هم خواهد داشــت .حبیبی ،تمام سوددهی
حاصل ازاین عصارخانه را متعلق به مالکان آن دانست و افزود :بیشترورثه
چنین مکانهایی به دلیل تمکن مالی مشتاق احیای آن نیستند و ناگفته
عصارخانه اخالقی نجف آبــاد بزرگترین

دستی استان اصفهانگفت ،:چون این ملک خصوصی است ،مالکان برای

عصارخانهکشوراستکه به ثبت ملی رسیده،

احیای آن اقدام نکردند که البته شهرداری نجف آباد عالقه مند است آن را

اما با وجود موقعیــت مکانی تجــاری آن ،تعطیل اســت .عصارخانهها

تملک و به مکانگردشگری تبدیلکند .الهیاری تصریحکرد :سرمایهگذاری

آسیابهای مخصوصی هستندکه ازآنها برای خردکردن موادی همچون

روی این اثرتاریخی و تبدیل آن به مکانگردشگری زمینه بازگشت سرمایه

سعید ارشد

زردچوبه ،فلفل،کرچک و غوره وگرفتن آب یا روغن آنها استفاده میشود.

آن را فراهم میکند.

این بناهای تاریخی با مرمــت یا تغییر کاربــری میتوانند به مکانهای
زیاد و موقعیت تجاری مطلوبی دارد ،اما مسائل مرتبط با مالکیت خصوصی
سبب شده این مکان مخروبه و مهجورشود.

اثر ،تقاضای همکاری داریم.
میراث فرهنگی ،توانایی تملک عصارخانهها را ندارد
بیان اینکه سازمان میراث فرهنگی بودجه تملک مکانهای تاریخی را ندارد

رییس اداره میراث فرهنگی ،گردشــگری و صنایع دســتی شهرســتان
نجفآبادگفت :محصوالت روغنیکه درگذشته به سختی درعصارخانهها
تولید میشد ،در حال حاضر با دستگاههای پیشرفته ،با کیفیت و سرعت

عصارخانه اخالقی ،نمونه تاریخ معماری و صنعتی کشور

بیشتری تولید میشود بنابراین عصارخانههاکارایی صنعتی چندانی ندارند،

مدیرکل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی استان اصفهانگفت:

اما به نوعی هویت تاریخیکشوربه شمارمیروند .علیرضا حبیبی ادامه داد:

شمارعصارخانهها درکشورزیاد نیست و بعضی ازآنها را میتوان احیاکرد.

عصارخانه خمینیشهر با پیگیری مالکان و تغییر کاربری در حوزه اقتصاد

فریدون الهیاری ادامه داد :عصارخانه اخالقی نجف آباد ،متعلق به دوران

گردشگری موفق بوده و این میتواند الگویی برای عصارخانه اخالقی نجف

صفویه ،قدیمیترین عصارخانه کشــور و یک نمایشگاه صنعتی قدیمی

آباد همکه دروسط بازارشهرواقع شده ،باشد .رییس اداره میراث فرهنگی،

است که در گذشته محصوالت روغنی در آن استخراج میشد و امروز هم

گردشگری و صنایع دســتی نجفآباد افزود :عصارخانه اخالقی  ۳۷ورثه

امکان راهاندازی بخش کارگاهی آن وجود دارد و میتواند مهمترین قطب

داردکه همه آنها به جزیک نفر ،خارج ازکشورزندگی میکنند و هماهنگی

گردشگری نجفآباد باشد .مدیرکل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع

بین آنها دشواراســت .حبیبی افزود :بارها مالکان عصارخانه تصمیم به

و نمیتواند مستقیم وارد عمل شود،گفت :مالکان آثارتاریخی برای احیای
آن باید خودشان اقدامکنند ،البته میراث فرهنگی هم حمایت میکند ،اما

رشدکشفیات مواد مخدردرگنبد کاووس
فرمانده انتظامی گنبدکاووس از دستگیری  ۷۶سارق در تعطیالت نوروز امسال و در این شهرستان
مرزی خبر داد و گفت :دســتگیری این ســارقان در مقایسه با مدت مشابه ســال قبل  ۳۶درصد
افزایش یافت .محمــود علیفر افزود:
با دستگیری این افراد ۲۸۹ ،فقره انواع
ســرقت از جمله لوازم منزل ،محتویات
داخل خودرو و کابل برق کشــف شد که
در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲۹
درصد افزایش دارد .وی گفت :کشــف
 ۱۷کیلــو و  ۶۵۱گرم انــواع موادمخدر،
 ۶قبضه ســاح غیرمجاز و دســتگیری
و تحویــل  ۲۹۰متهم شــامل ســارق،
فروشــنده موادمخدر ،مخــان نظم و
امنیت و متهمان تحت تعقیب به مرجع قضایی از دیگر اقدامات پلیس انتظامی گنبدکاووس طی
 ۱۵روز تعطیالت نوروز امسال است ،همچنین مقدار کشفیات مواد مخدر امسال در مقایسه با مدت
مشابه سال قبل  ۱۳۰درصد بیشتر شد.

قتل  ۸نفرازاعضای یک خانواده
فرماندار اهواز گفت :مردی در اهواز به دلیل اختالف خانوادگی با اســتفاده از اســلحه هشت نفر از
بستگان خود را به قتل رساند و سپس به زندگی خود نیز پایان داد .جمال عالمی نیسی اظهار کرد:
یک مرد  ۵۰سالهکه سابقه اعتیاد به شیشه و سابقهکیفری داشته ،درابتدا چهارنفرازاعضای خانواده
همسر اول خود را با اسلحه جنگی به قتل رساند .وی افزود :این شخص سپس به شهرستان کارون
رفته و در آنجا نیز چهار نفر دیگر شامل پدر و مادر همسر دوم خود و نیز فرزندش و برادرزاده همسر
دومش را با اسلحه به قتل رساند .عالمی نیسی اضافه کرد :این مرد که ساکن محله زرگان در اهواز
بوده ،بعد از اقدام به قتل خودکشی کرد .فرماندار اهواز همچنین گفت :این پرونده همچنان در دست
بررسی است و اسلحه و خودروی استفاده شده در این حادثه نیز کشف شده است.

کشف  ۱۸۶کیلوگرم موادمخدرصنعتی
فرمانده مرزبانی استان بوشهر گفت :پایگاه دریابانی گناوه در عملیاتی مشترک با همکاری سربازان
گمنام امام زمان (عج)  ۱۶۸کیلوگرم مواد مخدر صنعتی از نوع شیشه کشف کردند.
ولی ا ...رضایی نژاد اظهار کرد :این میزان مواد مخدر از یک فروند شــناور در خور مرکزی بندر گناوه
کشف شده است .در این عملیات چند نفر دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.
فرمانده مرزبانی استان بوشهرتاکیدکرد :عزمکارکنان مرزبانی برای مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر
و کاال جدی است و با هر گونه ناامنی و قاطع برخورد میکنند.

با اقدام قاطع و موثرخود شاهد تاثیرمثبت آن برزندگی مردم خواهیم بود.

سانتیگراد پیش بینی میشود .وی با اشاره به روند رو به افزایش دمای هوای اصفهان در روزهای آینده،
گفت :در پایان هفته موج ضعیفی وارد استان میشــود و احتمال بارشهای پراکنده در مناطق غربی
وجود دارد.

میلیارد تومان برآورد میشود که هر شخص یا سازمانی قادر به خریداری
آن نیست .کارشــناس اداره میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی
نجفآباد با اشاره به اینکه درسال ۱۳۹۱جلساتی با مالکان عصارخانه برگزار
شد ،افزود :مالکان حاضر به همکاری برای احیای بنا نبودند و میگفتند
ملک را ازما بخرید و خودتان اقدامکنید.
به نظرمیرسد تنها راه حفظ این بنای تاریخی ورود شهرداری برای دراختیار
گرفتن مالکیت بنا و تبدیل آن به بنایی استکه به یکی ازدیدنیهای نجف
آباد تبدیل شود.

فرمانده انتظامی استان خبرداد:

کشف  ۳۰۰تن مرغ قاچاق
دراصفهان
فرمانــده انتظامی اســتان اصفهــان گفت:
عملکرد نیــروی انتظامــی در زمینه قاچاق
مرغ طی یک ماه اخیر حــدود  ۳۰۰تن بوده
است .سردار محمدرضا میرحیدری در اولین
نشست خبری ســال  ۱۴۰۰این فرماندهی
با خبرنگاران ضمن قدردانی از شــهروندان

شهرهای دارای وضعیت قرمز در استان اصفهان خبر داد .سرهنگ محمدرضا محمدی با بیان اینکه به
منظور پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و با تصویب ستاد استانی مبارزه با ویروس کرونا مراکز شماره
گذاری و تعویض پالک کالن شهر اصفهان و شهرستانهای دارای وضعیت قرمز تا اطالع ثانوی تعطیل
شد ،گفت :این مراکز در شهرستانهای اصفهان ،خوانسار ،ســمیرم ،شاهینشهر ،فریدن ،فالورجان،
گلپایگان ،لنجان و نجفآباد تعطیل است.وی ادامه داد :وکالت نامههایی که اعتبار آنها از تاریخ یکم تا
 ۱۷فروردین ماه به علت تعطیلی مراکز تعویض پالک منقضی شده باشد ،تا پایان تاریخ اعالمی ازجانب
ستاد استانی مبارزه با کرونا معتبر خواهد بود.

مدیر کل زندانهای استان خبر داد:

استفاده ازپابند الکترونیک برای  ۱۲۰زندانی زندانهای اصفهان
مدیرکل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی استان اصفهانگفت  :یکی ازراهکارهای جایگزین حبسکه درقانون پیشبینی شده ،استفاده ازپابند الکترونیکی است و در
استان اصفهان نیزدرحال حاضر ۱۲۰زندانی با دریافت پابند الکترونیک تحت نظرهستند .محمود ضیایی فرد درخصوصکاربرد پابند الکترونیک ،اظهارکرد :یکی ازراههای
جایگزین حبس که در قانون پیشبینی شده استفاده از پابند الکترونیکی برای زندانیان واجد شرایط است و در استان اصفهان نیز در حال حاضر ۱۲۰زندانی با دریافت
پابند الکترونیک تحت نظرهستند .وی ادامه داد :این افراد با بستن پابند الکترونیک درمحدودهایکه محل زندگی آنهاستکنترل میشوند ،ازطریق پابند حضورآنها
درمحدوده تعیین شدهکنترل خواهد شد و امیدواریمکه با تامین اعتباربیشترو دراختیارگرفتن تعداد بیشتری پابند الکترونیک بتوانیم شاهد خروج افراد بیشتری از
زندانها باشیم .مدیرکل زندانهای استان اصفهان با اشاره به زندانیانیکه امکان استفاده ازپابند الکترونیک دارند ،خاطرنشانکرد :زندانیان باید واجد شرایط الزم برای
بهرهمندی ازاین امکان قانونی باشند ،این شرایط شامل محکومان مشمول ماده  ۲۶قانون مجازات اسالمی ،مجازاتهای درجه  ۵به باال و حبسهای حداکثرتا  ۵سال
و جزای نقدی تا  ۱۱میلیون تومان و حبسهای باالی  ۵سال به شرط تحمل یک چهارم حبس میشود .وی افزود :پابند الکترونیک همچنین برای زندانیان تحت نظام
نیمه آزادی و شاغل درمراکزحرفه آموزی نیزاستفاده میشود.

اســتان اصفهان به دلیل همراهی با پلیس
در برقراری نظم و امنیت اظهار داشت :نمونه

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

این همراهی را در چهارشنبه پایان سال و روز

رعایت دستورالعملها کمتراز ۵۰درصد شده است

طبیعت در سطح استان شــاهد بودیم .وی
با بیــان اینکه در ایام نــوروز  ۱۴۰۰با توجه به
کاهش محدودیتها ۱۸ ،میلیون خودرو به
استان اصفهان وارد شد ،ابرازداشت :مدیریت
تردد را در دســتور کار داشــتیم که عملکرد
موفقی را رقم زدیم .فرمانده انتظامی استان
اصفهان با بیان اینکه در نوروز  ۱۴۰۰در استان
اصفهــان کاهش  ۱۱درصدی ســرقت و ۵۷
درصدی جرایم خشن را داشتیم ،ادامه داد:
در زمینه سرقتهای خشن به صفر رسیدیم
که این امر بیانگر شــرایط خوب امنیتی در
استان است.
وی با بیان اینکه  ۲۰۳درصد افزایش کشف
اموال سرقت شده در نوروز  ۱۴۰۰را داشتیم،
اضافه کــرد :این امر همچنــان ادامه دارد تا
بتوانیم همه اموال مردم را به آنها برگردانیم.
سردار میرحیدری با بیان اینکه در ایام نوروز
 ۴۷درصــد افزایش کشــفیات انــواع مواد

سخنگوی دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان با بیان
اینکه بیمارستان خورشید را از اواسط اسفندماه فعال
کردیم و به طور کامل وارد چرخه درمان بیماران کرونا
شده است ،تصریحکرد:کادردرمان بیمارستان عیسی
بن مریم خســته شــده بودند ،بنابراین بیمارستان
خورشید را به عنوان ریفرالکرونا قراردادیم و بعد ازایام
عید نیز بیمارســتان الزهرا را به طور کامل وارد چرخه
درمان بیماران کرونا کردهایم .این دو بیمارســتان به
کرونا اختصاص دارند ،همچنین بیمارستانهایی از

عکس روز

مخدر را داشتیم ،افزود :در زمینه سالح ۱۳۷

شورش درزندان سنت
لوئیس آمریکا

زمینه جمع آوری معتادان متجاهر در استان

گروهی از زندانیــان مرکز اصالح و

درصد و کشــف عتیقه نیز  ۱۰۰درصد افزایش
کشــفیات را داشــتیم .وی با بیان اینکه در
اصفهان نیز در نــوروز  ۱۴۰۰موفقیت خوبی را
داشــتیم ،اضافه کرد :از نهادهایی که در این
ایام با ما همکاری داشتند درخواست داریم

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستانگفت:طی بیشاز ۸۸عملیات ضربتی و مقتدرانه برخورد و مقابله

پایههای اقتصادکشورمحسوب میشود را ازطریق مبارزه با تمام ابعاد قاچاق مضاعفکرده و ان شاء ا...

نقطه استان بوئین میاندشت با  ۵درجه سانتیگراد زیر صفر و گرم ترین نقطه استان چوپانان با  ۲۶درجه

به تورم و نرخ روز افزون زمین ارزش مادی عصارخانه اخالقی حدود ۳۰

وی با بیان اینکه در زمینــه میزان تصادفات

از سوی مقام معظم رهبری به نام سال تولید ،پشتیانیها ،مانعزداییها انگیزه برای حمایت از تولید که

کل هواشناسی استان اصفهان از افزایش  ۱تا  ۳درجه دمای هوای اصفهان خبر داد و افزود :سردترین

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان از تعطیلی مراکز شماره گذاری و دفاتر تعویض پالک

کشف  ۶تن موادمخدردرایام نوروز
طاهری اظهار کرد :رسالت پلیس پیشبینی ،پیشــگیری و کنترل جرائم بوده و نامگذاری سال جاری

آینده بر روی استان است .وی ادامه داد :با استقرار این جو نســبتا پایدار طی چند روز آینده در بیشتر

نمیتوان مالکان را مجبور به ایــن کار کرد.محمد معین ادامه داد :با توجه

مجدد این افراد را در سطح جامعه رها نکنند.

با ســوداگران و قاچاقچیان موادمخدر در ایام نوروز امسال در استان ۶ ،تن موادمخدر کشف شد.احمد

امیرامجدی اظهار کرد :بررسی نقشههای هواشناسی بیانگر اســتقرار جوی نسبتا پایدار طی چند روز

تعطیلی مراکزشماره گذاری و تعویض پالک دراستان اصفهان

خبر روز

حوادث

روزهای آینده خبر داد و گفــت :دمای هوای اصفهان  ۱تا  ۳درجه ســانتیگراد افزایش مییابد .مژگان

مناطق استان ،آسمان صاف ،گاهی همراه با وزش باد پیش بینی میشود .کارشناس پیش بینی اداره

کارشــناس اداره میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی نجفآباد با
عصارخانه اخالقی ۳۷ ،ورثه دارد

گردشگری تبدیل شوند ،از جمله عصارخانه اخالقی نجف آباد که وسعت

نماند که با گذشت زمان و رسیدگی نکردن ،این آثار فرسوده میشود و در
نهایت از بین میرود بنابراین از مالکان عصارخانه اخالقی برای حفظ این

کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناســی اســتان اصفهان از روند رو به افزایش دمای اصفهان در

خســارتی  ۶۱درصد و تصادفــات فوتی ۲۸
درصد کاهش داشتیم ،ادامه داد :تصادفات
جرحی در اســتان در نوروز  ۱۴۰۰بیش از ۶۳
درصد افزایش داشته است.

عدالت سنت لوئیس ،شورش کرده
و از داخل زندان اشیایی را به بیرون
پرتاب کردند.طبق گفتههای پلیس
ایالت میزوری آمریــکا ،اواخر روز
یکشــنبه به وقت محلی ،حدود ۶۰
زندانی یک مرکز اصــاح و تربیت
شهر ســنت لوئیس شورش کردند
و شیشــههای این زندان را در هم
شکستند.

جمله غرضی ،شــریعتی ،صدوقی ،میالد و عسگریه

میشوند ،افزود :زنان باردارمبتال بهکرونا ویروس نیز

نیزدرکناربیماران دیگر ،بیمارانکرونا هم میپذیرند.

میتوانند به بیمارســتان الزهرا مراجعه کنند ،در حال

آرش نجیمی با تاکید بر اینکــه در بین بیماران مبتال

حاضر میانگین سنی ابتال کمتر از قبل شده و درگیری

بهکرونا ویــروسکودکان و زنان باردارنیزمشــاهده

کودکان هم بیشتر شدهاست .ســخنگوی دانشگاه

میشــوند ،اضافهکرد :در حال حاضر حدود یک هزار

علوم پزشــکی اصفهان ،اظهار کرد :اگر این وضعیت

و  ۱۰۰بیمار بستری داریم و بیمارستان الزهرا هم ۶۰۰

ادامه پیداکند ،احتماال کادردرمان نمیتوانند پاسخگو

تخت خوابی و فعالجوابگوی نیازهاســت ،البته اگر

باشند و افراد باید حساسیت خود را نسبت به رعایت

افزایش تعداد بیماران با این شــتاب پیش برود و از

دستورالعملهای مقابله با شــیوع کرونا باال ببرند و

این تعداد بیشتر شود و روزانه حدود  ۲۰۰بیمار داشته

اصول بهداشتی را بیشــتر رعایت کنند ،تجمعات باید

باشیم ،باعث پر شدن تختها طی دو هفته پیش رو

کمترشود و ماسک زدن فراموش نشود ،چراکه رعایت

خواهد شد ،چراکه شــدت این موج و افزایش تعداد

دستورات بهداشتی در سطح کشور کمتر از  ۵۰درصد

بیماران بسیار باالست .وی با بیان اینکه کودکان مبتال

شدهکه باید ازحضورغیرضروری درجامعه به ویژه در

به کرونا ویروس در بیمارستان امام حسین پذیرش

موردکودکان و سالمندان جلوگیریکنیم.

فوتبالجهان
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واکنش یوونتوس به جدایی «ده لیخت»
وقتی صحبت از کاپیتانی بیانکونری به میان می آید ،یعنی بانــوی پیر روی مدافع هلندی خود
حســاب ویژه ای باز کرده اســت .جدایی ماتیاس ده لیخت از یوونتوس به راحتی امکان پذیر

خط و نشان طالیی پوشان برای مدعیان؛

نیســت .به نقل از فابریتزیو رومانو ،در قرارداد ده لیخت با یوونتوس یک بند آزادسازی به ارزش

صدرنشین  1000امتیازی

حدودا  ۱۵۰میلیون یورو دیده می شــود ولی این بند تا قبل از جوالی  ۲۰۲۲قابل فعال ســازی
نخواهد بود .همان طــور که پیش از این در گزارش های متعددی ذکر شــده اســت ،یوونتوس
میخواهد ده لیخت را در تابســتان امســال نگه دارد ،چرا که او از بازیکنان کلیدی تیم محسوب
میشود .همه این ها در حالی است که روز یکشنبه ،رادیو کاتالونیا از عالقه ده لیخت برای انتقال
به نیوکمپ خبر داده بود.

بازیکن مورد عالقه «مسی» درآستانه جدایی ازبارسلونا
ری ماناج ،بازیکن تیم دوم بارسلونا در آســتانه جدایی از این باشگاه قرار گرفته است.حدود دو
سال قبل بود که ری ماناج با تیم دوم بارسلونا در سن  22سالگی به توافق رسید و به امید راهیابی
به تیم اول در ادامه راه با این تیم قرارداد امضا کــرد .ری ماناج در این مدت عملکرد قابل توجهی
داشته و مشتریان زیادی برای خود دست و پا کرده است و به نظر می رسد باشگاه بارسلونا نیز با

تیم سپاهان با سه امتیازی که از دیدار مقابل تیم سایپا به

مورد عالقه لیونل مسی می دانند و کاپیتان بارسلونا عالقه مند به حضور این بازیکن  24ساله در

 1000رساند .طالیی پوشان نصف جهان یکی از پر افتخارترین

فروش این بازیکن در فصل تابستان پیش رو مشکلی ندارد.جالب اینجاست ری ماناج را بازیکن
تیم اصلی است .لیونل مسی او را بهترین مهاجم تیم دوم باشگاه دانسته و در اوایل این فصل به
رسانه های آرژانتین گفت« :من ســبک بازی ری ماناج را دوست دارم ،او یک بازیکن تکنیکی و
آماده عالی برای پست شماره  9است».ری ماناج در حال حاضر در تالش برای کمک به تیم دوم
بارسلونا برای کسب عنوان قهرمانی در لیگ سگونداســت و از طرفی اگر برای تیم اول به میدان

حسابش واریز کرد ،مجموع امتیازاتش در لیگ برتر را به عدد

تیم های لیگ برتری کشور به حساب می آیند که در  19دوره
برگزاری شده این مسابقات توانسته اند به پنج قهرمانی

دست یابند

برود ،دیگر شرایط بازی در تیم دوم را نخواهد داشت .همچنین ری ماناج تصور می کند شانسی
برای حضور ثابت در ترکیب تیم اصلی نخواهد داشت و به همین دلیل قصد دارئد در  24سالگی
چالش های جدیدی را تجربه کند .اخبار حاکی از پیشنهادات تابستانی از ایتالیا و آلمان برای این
بازیکن بوده و احتمال جدایی ری ماناج از بارسلونا افزایش یافته است.

واکنش «لوکاکو» به درخشش «لینگارد»
لینــگارد طی  8بازی برای وســت هــم موفق به ثبــت  6گل و  3پاس گل شــده اســت.دیدار

با پایان یافتن هفتــه نوزدهم رقابت های

شده و با توجه به تساوی تیمهای پدیده و پرسپولیس ،به تنهایی درصدر

لیگ برتر فوتبال کشور ،صدر جدول طالیی

جدول قرار بگیرد.طالیی پوشان در حالی به مصاف سایپا رفتند که پس

باقی ماند .طالیی پوشــان نصف جهان که سال  99را با صدر نشینی در

از شکست مقابل پدیده در هفته سیزدهم ،اوجگیری دوبارهای داشته

سمیه مصور

وولورهمپتون و وست هم در لیگ برتر انگلیس با برد  2-3وســت هم به پایان رسید .تیم دیوید

جدول رده بندی مسابقات لیگ به پایان رساندند در اولین گام از سال

و با  5پیروزی پیاپی عملکرد درخشانی از خود به جای گذاشته بودند و

مویس به رتبه چهارم جدول صعود کرد .جسی لینگارد در این بازی هم عملکرد درخشانی داشت

 1400ازسد سایپاگذشتند تا درروزتساوی پرسپولیس درمشهد و توقف

با شکست دادن سایپا ،ششمین پیروزی پیاپی خود را جشن گرفتند.

و موفق به ثبت یــک گل و یک پاس گل شــد 6 .گل و  3پاس گل ،عملکــرد او طی  8بازی برای

استقالل پشت دیوار دفاعی درخشان پیکان ،بر صدر جدول تکیه بزنند.

در آن سو سایپا که با  18امتیاز در رده ســیزدهم جدول جای داشته و

چکشها بوده است .درخشــش بازیکن سابق منچســتریونایتد ،واکنش روملو لوکاکو را نیز به

شــاگردان محرم نوید کیا اگرچه در این دیدار از روزهای پر فروغشان

تنها  2امتیاز با منطقه خطر فاصله دارد ،برای حفظ و بهبود جایگاهش

همراه داشــت .مهاجم اینتر که مدتی با لینگارد در منچســتریونایتد هم بازی بود ،در واکنش به

فاصله گرفته بودند؛ اما با برتری یک بر صفر بر تیم سایپا بار دیگر برسایر

چارهای جز کسب امتیاز نداشت؛ اما سپاهان با ارائه یک بازی منطقی

جسی لعنتی!
عملکرد فوق العاده این بازیکن در توئیتر نوشت:
ِ

مدعیان قهرمانی خط و نشــان کشــیدند .در گزارش پیش رو نگاهی

و هوشمندانه پیروز این دوئل  6امتیازی شده و موقعیت خود را درصدر

خواهیم داشت به نکات آماری دیدار تیم های سپاهان اصفهان و سایپا

جدول تثبیت کرد.

توافقنامه همکاری  AFCبا عربستان
برای پخش لیگ قهرمانان
کنفدراسیون فوتبال آسیا اعالم کرد با یک شرکت ســعودی برای پخش لیگ قهرمانان و سایر
مسابقات از جمله انتخابی جام جهانی در قاره آسیا به توافق رسید .این توافقنامه تا سال ۲۰۲۴
اعتبار دارد.پیشتر عربســتان به خاطر پخش لیگ قهرمانان از «بین اســپورت» قطر با مشکل
مواجه شده و شبکه قطری از عربستان شــکایت کرده بود که اکنون این مشکل رفع شده است و
بازیهای آسیایی در عربستان از این طریق پخش میشوند.

تیم سپاهان با سه امتیازی که از دیدار مقابل تیم سایپا به حسابش واریز
کرد ،مجموع امتیازاتش در لیگ برتر را به عدد  1000رســاند .طالیی پوشان
ســپاهان که در پایان هفته هجدهم همراه با پرسپولیس  37امتیازی

نصف جهان یکی ازپرافتخارترین تیم های لیگ برتریکشوربه حساب می

شده و تنها به دلیل گلزده بیشتر نسبت به پرسپولیس در صدر جدول

آیند که در 19دوره برگزاری شده این مسابقات توانسته اند به پنج قهرمانی

قرار داشت ،در چهارمین گام از دور برگشــت رقابتها به مصاف سایپا

دست یابند .شاگردان محرم نوید کیا امیدوارند در فصل جاری مسابقات

رفته و با تک گل پورقاز نارنجیپوشان البرز را شکست داد تا  40امتیازی

لیگ ،ششمین قهرمانی شان دررقابت های لیگ برتررا جشن بگیرند.

کرونا را تزریق کرده و منتظر دریافت دوز دوم واکسن کرونا برای ورود به ایران است .گفته می شود آلکنو در صورتی می تواند در ایران حضور پیدا کند که حتما دوز
والیبال ایران و توتولو ،دستیار او هستند .آلکنو اکنون هدایت تیم زنیت کازان را برعهده دارد و این تیم باید در سوپرلیگ روسیه بازی کند.

مدیرعامل باشگاه فوالد خوزستان:

چرا میزبانی را از
هند نمیگیرند؟

تیم فوالد بعد از اینکه عربســتان به عنوان
میزبان بازی پلی آف با العین امارات اعالم

رییس کمیته ملی المپیک:

شد ،راهی این کشور می شود تا روز بیست

 IOCمصمم بربرگزاری المپیک است
که «لغو مســابقات دانشــجویان جهان در چین و
منتفی شدن دیدار دوستانه تیمهای ملی فوتسال

و منظم با کشورها در رابطه با این بازیها و چگونگی

ایران و ژاپن که قرار بود به میزبانــی ژاپنیها برگزار

حضور در آن در ارتباط اســت .دستورالعمل جدیدی

شود ،ابهامات دوبارهای را درباره المپیک و برگزاری

هم که برای ایران ارسال شده مطابق با شرایط امروز

یا لغو این بازیها ایجاد کرده است» ،گفت که کمیته

کرونا در جهان و ژاپن است .از سوی این کمیته هیچ

بینالمللــی المپیک چند روز پیش دســتورالعمل

ابهام و تردیدی در مــورد بازیها دیده نمیشــود.

جدیدی در مــورد بازیها برای ایران ارســال کرد و

صالحی امیری تاکید کرد :بر همین اســاس کمیته

همین مســئله بیانگر برگزاری قطعی بازیهاست.

ملی المپیک هم همچنان با لحاظکردن اعزامکاروان

سید رضا صالحی امیری تصریحکرد :دردستورالعمل

به بازیهای المپیک پیگیر فعالیتها و برنامهها به

جدیدی که از سوی کمیته بینالمللی المپیک برای

خصوص در بخش مالی است.وی با یادآوری اینکه

کمیته ملی المپیک ایران ارسال شده است ،جزئیات

هنوزالیحه بودجه سال جاری به دستگاههای اجرایی

پروتکلهای جدید در نظر گرفته شده برای بازیها

ابالغ نشده است ،خاطرنشانکرد :البته بودجهکه در

که کاروان کشورها ملزم به رعایت آن هستند ،به طور

الیحه پیشــنهادی برای کمیته ملی المپیک تعیین

کامل تشریح شده اســت .همچنین نتایج آخرین

شــده بود ( ۱۶۶میلیارد و  ۹۰۰میلیون تومان) بدون

نشست توماس باخ با برگزارکنندگان بازیها مطرح

تغییرمانده است و همین اتفاق خوبی برای مجموعه

شده است.

کمیته خواهد بود .تالش این اســت به محض ابالغ

رییس کمیته ملی المپیک خاطرنشان کرد :کمیته

بودجه ،اولین مرحله تخصیص را از دولت بگیریم تا

و یکم فروردین مــاه به مصاف تیم اماراتی
برود.سعید آذری ،مدیرعامل باشگاه فوالد
خوزســتان در آستانه ســفر به عربستان،
میهمان تلفنی برنامــه «فوتبال برتر» بود.
صحبت هــای او را در ادامه بخوانید :زمانی
که ای اف سی به تیم ها اعالمکردکه شرایط
فدراسیونها را درسال جدید شارژمالیکنیم.
به گفته رییس کمیته ملی المپیک ،بودجه ویژه این
کمیته در ســال جاری از  ۲۰میلیارد سال گذشته به
 ۵۰میلیارد افزایش داشته است«.المپیک مردادماه
برگزارمیشود.کمیته ملی المپیک تا پیش ازبرگزاری
این بازیها چند درصد ازبودجه فدراسیونها را به آنها
تخصیص میدهد؟» ،وی در پاسخ به این پرسش
گفت :تا به امروز حمایت حداکثری از فدراسیونها
داشتهایم و همین روند را در ماههای آینده هم ادامه
خواهیم داد .فدراسیونها بدون هیچ دغدغه مالی
پیگیر فعالیتها و برنامههایشان باشند .تالش این
است به موقع بخشی از بودجه مصوب فدراسیونها
را به حسابشان واریزکنیم.

میزبانی شــان را اعالم کنند ما هم این کار
را کردیم .در برنامه تــا آخرین روز ،میزبان
ما بودیم ولی متاســفانه ای اف سی به ما
اعالم کرد که اهواز از لحاظ شــیوع کرونا از
حالت قرمز به سیاه وارد شده و میزبانی را
از ما گرفته و به عربســتان دادند.متاسفانه
دفاعیاتیکه ما هم درکمیته استیناف و هم
تعیین وضعیت طی دو جلسه ارائه کردیم
آقایان را قانع نکرد .کمبــود فوق العاده ای
در قوانین انضباطی وجــود دارد .چیزی به
عنوان حکمیت در فدراســیون نداریم .تنها
مرجعی که باشگاهها می توانند به آن رجوع
کنند  CASاســت .این پرونــده به CAS
رفته و شــش ماه اســت تالش می کنیم.

عکس روز

یک فرصت خوب از فوالد گرفته شد و می
توانستیم شانس خرید بازیکنان خوبی را
داشته باشیم .تا کی باید واژه غیرت ایرانی
را یدک کشــیده و بار روانــی را روی دوش
بازیکنــان و کادرفنی بگذاریــم .آن آدم ها

پیراهن «بوفون» به
مهدی طارمی رسید

تا خودمان با دست خودمان تیم هایمان را

مهدی طارمی قطعا یکی از ستاره

خلع سالح نکنیم .بازی ما را زمانی که ذوب

های پورتو در بازی رفت و برگشت
مقابل یوونتوس بود .این بازیکن
حاال یک یادگاری به یادماندنی از
آن مســابقه دارد .پیراهن بوفون،
دروازه بان افسانه ای یوونتوس به
مهدی رسید.

از ثبات الزم برای کسب مقام قهرمانی به دور بودند.حال اما چند هفته
ای می شودکه بازی هجومی زرد پوشان با نتیجهگیری نیزهمراه شده و
کشتی شاگردان محرم به ساحل آرامش رسیده است .دلیل این ثبات را
نیز باید در بهبود همان نقطه ضعف قبلی جست وجو کرد؛ سپاهان دیگر
به این راحتی ها گل نمی خورد.

رســیده و فقط یک بار شــاهد شــادی بعد از گل رقیبان بوده اند .زرد
پوشــان در این پنج بازی ،به اندازه تمام  ۱۴دیــدار قبلی خود موفق به
بسته نگه داشتن دروازه خود شــده اند .یعنی ثبت  ۴کلین شیت در ۵
بازی؛ تفاوت و تغییر کامال محسوس اســت.به نظر کادر فنی سپاهان
با نگاه به جدول پایانی ســال های اخیر به خوبی این موضوع را درک
کرده اند که بدون داشــتن خط دفاعی قدرتمند ،قهرمانی در لیگ برتر
ممکن نیست.

سوال روز

دوم واکسن کرونا را تزریق کرده باشد.اردوی اول تیم ملی والیبال آغاز شــده و اکنون تمامی اهالی این رشته و دوستداران منتظر حضور آلکنو ،سرمربی جدید

رییس کمیته ملی المپیک در پاسخ به این پرسش

شمار می رفتند ،به دلیل ضعف در دفاع تیمی و ناتوانی در حفظ نتیجه،

شــده دیدند ،در پنج بازی گذشته به درک بســیار خوبی از دفاع تیمی

لیگ برتر برگزار شد.

باتوجه به اطالعاتکسب شده قراراست والدیمیرآلکنو ۲۵ ،فروردین ماه درایران حضورپیداکند .سرمربی روسی تیم ملی والیبال ایران تاکنون یک دوزازواکسن

توکیو مصمم است و به همین دلیل به صورت متوالی

آماری خوب در گلزنی ،یکی از جذاب ترین تیم های لیگ بیســتم به

شــاگردان نویدکیا که تا پایان هفته چهاردهم ۱۸ ،بار دروازه خود را باز

تهران که روز دوشنبه در قالب چهارمین هفته از دور برگشت رقابت های

«آلکنو» درانتظاردوزدوم واکسن کرونا برای سفربه ایران

بینالمللی المپیک همچنان بر برگزاری بازیهای

سپاهانی ها که از همان ابتدای فصل با ارائه بازی های هجومی و ثبت

هم غیرت داشتند که قهرمان شدند .کاش
واژه تدبیر ایرانی هم جــای خود را پیدا کند

آهن بودیم طی هشت ســاعت از عراق به
قطر منتقل کردند ولی با وجود اتفاقاتی که
اخیرا در ریاض رخ داد برایم جالب است که
ای اف سی در آن زمان اقدام کرد ولی االن
نه! مرکز تجاری بمبئی مرکز شــیوع کرونا
شده است .هند یکی ازمنابع شیوعکرونا در
آسیاست،چرا میزبانی را ازهند نمیگیرند؟

مستطیلسبز
مرتضی تبریزی؛ سرحال درپیراهن جدید
مرتضی تبریــزی در چهارمین دیدار خــود با لباس گل گهر ،نتوانســت گلی به ثمر برســاند ولی
پاسهای خوبی را به هم تیمی هایش رساند.تیم فوتبال گل گهر در شرایطی موفق شد بازی یک
بر صفر باخته مقابل ماشین سازی را با
پیروزی پر گل  3بر یک عوض کند که در
این دیدار امیر قلعه نویی ترجیح داد به
جای منشــا ،از زوج تبریزی و شاکری
در خط حمله اســتفاده کنــد و بهترین
گلزن تیمش را روی نیمکت قرار دهد.
تبریزی که از تابستان گذشته تا همین
چند هفته پیش به دلیــل پارگی رباط
صلیبی از میادین بــه دور بود ،در نقل و
انتقاالت نیم فصل راهی گل گهر شــد و
برای چهارمین بار با پیراهن این تیم به میدان رفت و هر چند در امر گلزنی ناکام بود ولی پاسهای
خوبی را برای هم تیمی هایش مهیا کرد.تبریزی در این بازی  3پاس کلیدی به مهاجمین گل گهر
داد و  88درصد از پاس هایش نیز درست بودند .او یک بار بختش را برای گلزنی امتحان کرد؛ اما
شــوت او راهی به درون چارچوب دروازه پیدا نکرد تا مهاجم همدانی گل گهر با کسب نمره ،7.8
چهارمین بازیکن برتر تیمش باشد.تبریزی در این بازی نیز در خط حمله بسیار فعال و در خدمت
تیم بود و خط دفاعی ماشین سازی را آزار داد ولی در راه باز کردن دروازه حریف موفق عمل نکرد با
این حال این مسئله نیز باعث نشد که او روز خوبی را سپری نکند.تبریزی که از مدت زمان آخرین
گلی که به ثمر رسانده است 686 ،روز معادل یک سال و  10ماه و  14روز می گذرد ،امید زیادی دارد
تا هر چه سریع تر به طلسم گل نزدن هایش پایان دهد .او آخرین بار در رقابت های لیگ قهرمانان
 2019و در بازی مقابل العین موفق به گلزنی برای استقالل شد.

شوک درآبادان؛ پورموسوی استعفا داد
سید سیروس پور موســوی ،ســرمربی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان با انتشار متنی در صفحه
شخصی خود ،با این تیم خداحافظی و کناره گیری اش را اعالم کرد .وی در هفتههای اخیر بارها از
مشکالت مالی و شرایط موجود تیم گالیه کرده و به نظر میرسد با توجه به رفع نشدن این مسائل،
چنین تصمیمی را گرفته است.پورموسوی در این پست به انتقاد از شرایط کار در آبادان پرداخت و
عنوان کرد نمیتواند با دست خالی و به تنهایی در جنگ نابرابر حاضر باشد.

یک روایت جدید ازانتخاب «مجتبی خورشیدی»
انتخاب مجتبی خورشیدی برای سرپرستی تیم ملی بسیاری از اهالی فوتبال را شوکه کرد.شهاب
عزیزی خادم که پیش از این گفته بود بــرای انتخاب هر گزینه ای در تیــم های ملی صالحیت
سنجی انجام می شود ،اما حکم سرپرســتی تیم ملی را به مجتبی خورشیدی داد تا خیلی ها از
خودشان بپرسند نتیجه سنجش صالحیت کدام گزینه ها انتخاب مجتبی خورشیدی بوده است؟
گفته می شود فدراســیون فوتبال طی روزهای گذشــته در حال مذاکره با حسین فرکی بود ولی
ناگهان ،مجتبی خورشیدی به عنوان سرپرســت تیم ملی انتخاب شد.حتی شایعه شده مذاکره
با حسین فرکی روند خوبی داشت و آنهایی که در جریان این مذاکره بودند پیش بینی می کردند
همین روزها حکم مدیر تیم ملی یا همان سرپرســت تیم ملی برای حســین فرکی امضا شود و
معلوم نیست چه اتفاقی رخ داد که سمت و سوی کار عوض شد .یکی از ملی پوشان سابق فوتبال
ایران که رابطه خوبی با حسین فرکی دارد ،این روایت را تایید کرد و مدعی شد در جریان پیشنهادی
که به صورت شفاهی از فدراسیون به فرکی ارائه شد ،قرار داشت.

بامسئولان
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رییس اداره خدمات شهری شهرداری پاسخ داد:

وزش بادهای شدید نوروزی دراصفهان
چه خساراتی برجای گذاشت؟

ارشد نظامی آجا در منطقه اصفهان در نشست خبری با اصحاب رسانه مطرح کرد:

برگزاری برنامه های دهه ارتش با شعار«ارتش ،فدای ملت»
صیاد شیرازی برگزار میشود .در روز دوم با شعار «ارتش ،حصار امن
ملت» ،فرماندهان ردههای مختلف ارتش در مرزهای کشور حضور پیدا
کرده و به صورت چهره به چهره با مرزبانان و مدافعان امنیت کشور دیدار
میکنند .درروزسوم با شعار«ارتش ،بصیرت انقالبی و دشمنستیزی»،
از خانوادههای شهدای مدافع حرم ارتش در پادگانها و محافل مختلف
تجلیل میشود و در روز چهارم با شعار «ارتش و مردم یاری» ،خدمات
ارتش در حوزه محرومیتزدایی در روستاهای مرزی و امدادرسانی در
بحرانهای اخیر تبیین شده و رزمایش مومنانه برگزار می شود.
امیر آذر افروز ابراز داشــت :در پنجمین روز از دهــه ارتش و مصادف با
 25فروردین ماه ،با شعار «ارتش ،خودباوری و خودکفایی» ،نمایشگاه
دستاوردهای جدید دفاعی ارتش برگزار میشود .در روز ششم با شعار
«ارتش و کرامت سربازی» از سربازان نمونه یگانی تقدیر شده و مراسم
غبار زدایی مزار شهدا در گلستان شهدا برگزار می شود .در هفتمین روز

رییس اداره خدمات شهری شهرداری اصفهان گفت :با سقوط تعدادی از درختان شهر در مجموع
به  ۱۹دستگاه خودرو خســاراتی وارد شد که برای  ۱۴دستگاه خودروی خســارت دیده با تنظیم
صورتجلسه مربوطه در حضور پلیس راهور و اســتفاده از بیمه مسئولیت مدنی جامع شهرداری،
مراحل پرداخت خسارت در حال انجام است.غالمرضا ســاکتی اظهار کرد :اداره خدمات شهری
شهرداری بر اساس پیشبینیهای سازمان هواشناسی به منظور مدیریت بحران قبل از وقوع هر
حادثهای ،برنامهریزیهای الزم را انجام میدهد.وی با بیان اینکه با توجه به وزش باد شدید در
ایام نوروز تمام مناطق شهرداری اصفهان به حالت آماده باش درآمدند ،افزود :اکیپهای مختلف
ثابت و سیار در مناطق  ۱۵گانه شهرداری و ناژوان با امکانات جرثقیل ،وسایل قطع درخت ،نیروها
و ماشین آالت تجهیز شدند.رییس اداره خدمات شهری شهرداری اصفهان تصریح کرد :در ایام
وزش باد شدید آبیاری درختان شهر انجام نشد ،همچنین تمام پرچمهای سطح شهر جمع آوری
و سازههای ناپایدار ایمنسازی شده و المانهای ناپایدار از سطح شهر جمعآوری شد.
وی با اشــاره به میزان برآورد خسارت وزش بادهای شــدید اخیر به تاسیسات شهری ،گفت :با
ســقوط تعدادی از درختان شهر در مجموع به  ۱۹دستگاه خودرو خســاراتی وارد شد که برای ۱۴
دستگاه خودرو خســارت دیده ،با تنظیم صورتجلســه مربوطه در حضور پلیس راهور و استفاده
از بیمه مسئولیت مدنی جامع شــهرداری ،مراحل پرداخت خسارت شــهروندان در حال انجام
است.ساکتی گفت :بر اثر وزش باد شدید و ســقوط درختان به پنج دستگاه خودرو نیز خسارات
جزئی وارد شــد کــه هماهنگی الزم توســط شــهرداری منطقــه و پرداخت خســارت در محل
انجام شده است.

با شــعار «ارتش و معنویت» ،مسابقات سراســری قرآن کریم ارتش
برگزار میشود .
ارشــد نظامی آجا در منطقه اصفهان تصریح کرد :در روز هشتم با شعار
«ارتش ،تفکربسیجی و تقویت بسیج» مراسم تقدیرازبسیجیان ارتشی
با حضور فرماندهان ارشد در دستور کار قرار دارد .نهمین روز که مصادف

سمیه مصور

مرکزآموزش توپخانه و موشک های شهید

ایثارگری کشور را تبیین کرد.

با روز  29فروردین اســت ،با شعار «بزرگداشــت حماسهآفرینیهای

سپهبد علی صیاد شیرازی ،محل برگزاری

وی با بیان اینکه ارتش طی سال های بعد از انقالب شکوهمند اسالمی

نیروی زمینــی» برنامه ســالیانه تجدید بیعت فرماندهــان ارتش با

نشست خبری ارشد نظامی آجا در استان های اصفهان ،چهارمحال و

همواره سدی آهنین در مقابل دشمنان و دژ نفوذ ناپذیری برای حفظ و

آرمانهای امام راحل و حضور در مزار نورانی بنیانگذار کبیر انقالب برگزار

بختیاری و یزد است؛ نشستیکه صبح دیروزبه مناسبت فرارسیدن دهه

حراست ملت بزرگ ایران بوده ،ادامه داد :ارتش در طول تاریخ انقالب

میشود و با توجه به محدودیتهای ناشی از فراگیری ویروس کرونا،

ارتش با حضور فرماندهان آجا در اصفهان برگزار شــد .دیوارهای محل

اســامی تا امروز در مقاطع مختلف انقالب ،با آمادگی و پاســخگویی

رژه نفرات لغو و تنها رژه موتوری برگزار می شود.

برگزاری نشست خبری منقش به عکس شهدای سرافراز ارتش است،

سریع خود دشــمنان را مأیوس و ســرافکنده کرده اســت .مقاطعی

وی تبیینکرد :دردهمین روزازاین برنامه با شعار«ارتش وگرامیداشت

شهدایی که در لبیک به فرمایشات مقام عظمای والیت و دفاع از امنیت

همچون ابتدای انقالب ،غائله هایی که دشــمنان در مرزهای کشــور

خانواده» از همســران فداکار شــهدا و خانوادههای ایثارگران تجلیل

مردم از جان خود گذشتند تا کســی نگاه چپ به این خاک نکند .امیر

اســامی ما برپا داشــتند و بعد جنگ تحمیلی را به ما تحمیل کردند.

خواهد شــد و در ادامه نیز در سالروز تاسیس ســپاه پاسداران انقالب

ســرتیب دوم محســن آذر افروز در این نشســت اظهار داشت :بنا بر

ارتش در دوران بازسازی کشــور ،دفاع از حرم و دفاع از محور مقاومت

اسالمی ،دیدار صمیمی فرماندهان ارشــد ارتش و سپاه در دستور کار
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و همچنین حفاظت و حراســت از حدود و صغور مرزهای کشور چه در

خواهد بود .

فروردین لغایت  3اردیبهشتماهکه به ترتیب مصادف با سالروزشهادت

زمین و چه در آسمان و چه در دریا خدمات ارزنده ای را ارائه داده است.

در ادامه این مراسم ،حجتاالسالم « غالمعلی زمانی» مسئول عقیدتی

سپهبد شهید صیادشیرازی و سپهبد شهید محمدولی قرنی است ،به

امیر آذر افروز با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر این که

سیاســی ارتش در منطقه اصفهان نیز با تاکید بر اهمیت تبیین معارف

نام دهه ارتش نامگذاری شده است .این ایام متعلق به شهداست و باید

ارتش یک ســرمایه ذخیره و اندوخته برای ملت است ،گفت :امسال

شهدا در جامعه و بهخصوص برای نسل جوان ابراز امیدواری کرد :دهه

در این ایام ،فضای فرهنگی کشور معطر به فرهنگ ایثارو شهادت باشد.

برنامه های متفاوتی با شــعار « ارتش فدای ملــت» برای دهه ارتش

ارتش فرصت بسیار مغتنمی اســت که معارف دفاع مقدس و فرهنگ

ارشــد نظامی آجا در اســتان های اصفهان ،چهارمحال بختیاری ویزد

برنامه ریزی شده است.

ایثار و شهادت را در این جامعه که همهروزه با یک توطئه فرهنگی جدید

افزود :باید با بهترین روشها برای مــردم تبیین کرد که امنیت کنونی

وی ضمن تشریح برنامهها و شعار دهه ارتش در سال جاری گفت :در

و یک هجمه سازی رســانهای تازه مواجه میشود ،ترویج دهیم .همه

ایران اسالمی مرهون مجاهدتهای شهداست و دربرابرهجمه فرهنگی

نخستین روز و مصادف با سالروز شهادت شهید سپهبد صیادشیرازی

مردم برای تحقق این هدف مهم مسئولیت دارند و باید با همکاری مردم

و رســانهای دشــمن علیه گفتمان انقالبی ،جانفشــانیهای جامعه

با شعار «ارتش ،صیاد و والیتمداری» آیین باشکوه بزرگداشت شهید

و همافزایی نهادهای متولی در این راه گام برداریم.

مدیرعامل سازمان عمران شهرداری اصفهان:

 ۵۰۳میلیارد تومان پروژه فعال دردستورکاراست

مدیرعامل ســازمان عمران شــهرداری اصفهان با
اشاره به فعالیتهای ســازمان عمران ،اظهار کرد:
مجتمع تولیدی صفه در زمینه تولید مصالح از جمله
جداول وتپرس تا مصالح دانه بندی ،زیر اساس،
اســاس ،مصالح تولیدی بتن و تولید نیوجرســی
را انجام میدهد.مجید طرفه تابــان با بیان این که
ســال گذشــته با تولید یک میلیون و  ۲۸۰هزار تن
مصالح رکورد جدید برای سازمان عمران ثبت شد،
افزود :سال گذشته حدود  ۲۰میلیارد تومان فروش
مصالح توسط این ســازمان انجام شــد که رکورد

جدیدی است.مدیرعامل سازمان عمران شهرداری

محل ایــن پروژه نقطــه صفر رینگ چهارم اســت

اصفهان ادامه داد :آسفالت تراشی و روکش معابر

و فاصلــه آن تا پل آفتــاب واقع در بزرگراه شــهید

فرعی یکی دیگر از وظایف ســازمان عمران است،

اردســتانی هفت کیلومتر اســت .وی با اشــاره به

همچنین اجرای پروژههای شــهری توســط حوزه

استراتژیها و راهبردهای سازمان عمران شهرداری

عمران و ســایر نهادهای ذیربط به سازمان عمران

در ســال  ،۱۴۰۰گفت :در ســال جاری نیــز اجرای

واگذار میشود.

پروژههای متعددی در دســتور کار این ســازمان

وی با ابراز خرسندی از احداث پروژه مجموعه پلها

قــرار دارد و بــه زودی عملیات احــداث پارکینگ

و تقاطع غیر همسطح شهید سلیمانی در مدت ۲۰

خیابــان توحید بــا ظرفیت  ۴۳۰دســتگاه خودرو

ماه ،گفت :در حال حاضر پل شــماره یک به عنوان

آغاز میشود.مدیرعامل سازمان عمران شهرداری

مسیر اصلی این مجموعه بازگشایی شده و شاهد

اصفهان با تاکیــد بر این که پروژه میدان شــهدای

تردد خودروهای ســنگین در این مســیر هستیم.

هســتهای آماده افتتاح و بهرهبرداری است ،اظهار

طرفه تابان با بیان این که تابلوهای ترافیکی زیرگذر،

کرد :حدود  ۵۰۳میلیارد تومان پروژه فعال داریم که

دوبرگردانها و تونل پروژه شــهید سلیمانی نصب

امیدوارم بتوانیم به زودی تکمیل و در اختیار مردم

شــده و در مرحله تکمیل نهایی است ،تصریح کرد:

قرار دهیم.

فقدان سند مالکیت
 1/15نظر به اینکه آقای ثانی محمدی چــم پیری به وکالت از طرف خانم عزیزه
فتحی زاده فرزنــد فتح اله به موجــب وکالتنامه مورخ  1399/12/26ســفارت
جمهوری اسالمی ایران در کویت به استناد  2برگ استشهادیه محلی که هویت
و امضاء شهود رسما گواهی شده ،مدعی است که ســند مالکیت ششدانگ یک
قطعه زمین محصور پالک  114فرعی از  -697اصلی واقع در روستای رحمت آباد
باغبهادران بخش  9ثبت اصفهان که در صفحــه  521دفتر  -8امالک این اداره
ذیل شماره  1222به نام وی ،ثبت و سند مالکیت به شماره چاپی  464800صادر و
تسلیم گردیده و معامله دیگری انجام نشده و به علت جابجایی مفقود شده است لذا
چون نامبرده درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده ،طبق ماده  120اصالحی
آئین نامه قانون ثبت ،مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله نسبت
به ملک موصوف یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تایخ انتشار این آگهی تا
 10روز پس از آن به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتب ًا با مدارک مثبت تسلیم
نماید و چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرســد و یا در صورت اعتراض ،اصل
سند یا سند معامله ارائه نشود ،اداره ثبت ،المثنای ســند مالکیت را طبق مقررات
صادر و به متقاضی تســلیم خواهد کرد .م الف 1119395 :مصطفی شمسی
کفیل واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرین شهر (لنجان)
مزایده اموال غیرمنقول (اسناد ذمه)
 1 /16شــماره آگهــی 140003902003000007 :شــماره پرونــده:
 139804002003002948آگهی مزایده پرونده به شــماره بایگانی 9804168
سه دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان پالک  2748فرعی از  4348اصلی
مفروز و مجزا شده از  271فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش  -5ثبت اصفهان
به مساحت  18متر مربع ســند مالکیت بشماره چاپی  348111سری ب سال 96
با شــماره دفتر الکترونیک  139720302024005421به آدرس :اصفهان بلوار
کشــاورز خیابان باغ فردوس روبروی کوچه ( 9گلها) که به موجب نامه شــماره
 98/07/13-139885602024005110اداره ثبت جنــوب اصفهان متعلق به
مدیون آقای مهدی حیدری ،نام پدر :اکبر می باشد ،با حدود :شماالً :دیوار بدیوار
بطول ( )8/73هشــت متر و هفتاد و سه ســانتیمتر به مغازه مجاور ،شرقاً :درب
و دیوار بطول ( )2/80دو متر و هشــتاد ســانتیمتر به خیابان باغ فردوس ،جنوباً:
در دو قسمت که قســمت دوم آن شرقی اســت اول دیوار بدیوار بطول ()5/96

در نوروز  ۱۴۰۰انجام شد؛

جابهجایی  ۲۴۰هزارمسافرازطریق پایانههای
مسافربری اصفهان
مدیرعامل سازمان پایانههای مسافربری شهرداری اصفهان گفت :از  ۲۸اسفندماه سال گذشته
تا روز  ۱۳فروردین ماه سالجاری  ۲۴۰هزار نفر مســافر از طریق پایانههای مسافربری جابهجا
شــدهاند.عباس محبوبی اظهار کرد :در ایــن بازه زمانــی  ۱۰۳هزار و  ۷۵۵نفر مســافر از طریق
پایانههای شهر وارد و  ۱۳۵هزار و  ۵۸۰نفر مسافر از همین طریق از شهر خارج شدند.وی افزود:
در این بازه زمانی جابهجایی مســافران از طریق  ۱۴هزار و  ۲۴۸سرویس اتوبوس و مینیبوس
ثبت شده است.
مدیرعامل سازمان پایانههای مسافربری شهرداری اصفهان ادامه داد :از  ۲۸اسفند سال گذشته
تا روز  ۱۳فروردین سال جاری در مرکز معاینه فنی مســتقر در پایانه مسافربری جی یک هزار و
 ۱۵۵دستگاه خودرو سبک معاینه شــده و کارت معاینه فنی برای آنها صادر شده است.محبوبی
با بیان این که در این بازه زمانــی  ۲۷۶نفر در هتلهای صفه و کاوه اســکان یافتند ،گفت :از آغاز
سفرهای نوروزی هیچگونه مشکل خاصی که باعث توقف سفر از پایانههای مسافربری شود به
وجود نیامد و پایانههای مســافربری شــهرداری اصفهان با آمادگی کامل به مسافران سرویس
دهی خوبی کردند تا مسافران با خاطرهای خوش به شهر و دیار خود بازگردند.وی با تاکید بر این
که چشمانداز ســازمان ایجاد فضای آرام ،ایمن ،دلنشین ،در دســترس ،مدرن و ارائه امکانات
به روز اســت ،خاطرنشــان کرد :در ایام نوروز نیروهای مددکاری و مشــاوره ،ماموران بهداشت
برای کنتــرل کیفیت مواد غذایی غرفهها و رســتورانها ،نیروهای تعزیرات بــرای کنترل قیمت
در غرفهها و نیروهــای انتظامی برای برقراری امنیت بیشــتر در محیط پایانههای مســافربری
حضور داشتند.

عکس روز
کلیسای بیت ِل ِحم
اصفهان
کلیســای بیت لحم مقدس
مربوط به دوره صفوی اســت
و در اصفهــان ،خیابــان نظر
میانی ،میدان بزرگ جلفا واقع
شدهاست.

پنج متر و نود و شــش ســانتیمتر به مغازه مجاور پالک  4348/2500دوم دیوار
بدیوار بطول ( )0/50پنجاه ســانتیمتر به مغازه مجاور پالک  ،4348/2500غرباً:
در دو قسمت که قسمتهای اول و دوم آن جنوبی اســت اول دیوار بدیوار (بطول
شکسته) بطول ( )1/74یک متر و هفتاد و چهار سانتیمتر به خانه مجاور دوم دیوار
بدیوار (بطول شکسته) بطول ( )2/94دو متر و نود و چهار سانتیمتر به خانه مجاور.
متعلق به آقای مهدی حیدری ،نام پدر :اکبر می باشــد که بموجب مهریه مندرج
در سند ازدواج شماره  ،6570تاریخ سند 1385/08/12 :تنظیمی دفترخانه ازدواج
شماره  137اصفهان در قبال قســمتی از طلب خانم فاطمه دهقانی دستجردی
و حقوق دولتی بموجب بازداشــت نامــه شــماره 139605802024003122
مورخ  97/02/10اداره ثبت اســناد و امالک جنوب اصفهان بازداشت گردیده از
ساعت  9الی  12روز دوشــنبه مورخ  1400/02/06در اداره اجرای اسناد رسمی
اصفهان واقع در خیابان تاالر میــدان هفت تیر برگزار می شــود .مزایده جهت
سه دانگ مشاع از ششــدانگ عرصه و اعیان پالک  2748فرعی از  4348اصلی
بخش  5ثبــت اصفهان از مبلــغ پایه دو میلیــارد و صد و شــصت میلیون ریال
(  2/160/000/000ریال) شــروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت
پیشنهادی نقدا فروخته می شــود .الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط
به ملک در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشــد و نیز بدهی های مالیاتی و
عوارض شهرداری و پارکینگ و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن
معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در

صورت وجود مازاد ،وجوه پرداختی بابــت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده
مزایده مسترد می گردد ضمن ًا این آگهی یک مرتبه در سایت سازمان ثبت اسناد
و امالک کشــور و روزنامه زاینــده رود در تاریخ  1400/01/18چاپ و منتشــر
می گردد و درج در سایت سازمان به منزله انتشار در روزنامه کثیر االنتشار محلی
می باشد و خریداران جهت شــرکت در مزایده باید مبلغ ده درصد پایه مزایده را
طی فیش سپرده به شماره حســابIR 090100004061013207670192 :
بنام تمرکز وجوه ســپرده اداره کل ثبت اســناد و امالک کشــور با شناسه واریز
 998108561161070070570000000000نــزد بانک مرکزی بابت پرونده
کالسه فوق پرداخت نمایند .برنده مزایده مکلف است ما به التفاوت مبلغ فروش
را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حســاب صندوق ثبت تودیع نماید و در
صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب ســپرده ثبت واریز نکند
مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حســاب خزانه واریز خواهد شد .الزم به ذکر
است کلیه هزینه های قانونی تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده
یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و در صورت وجود مازاد ،وجوه پرداختی
بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر
و حق مزایده نقدا ً وصول می گردد ضمن ًا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد،
مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.
مالف 1119848:زهرا یعقوبی رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان

آگهی انحالل شرکت تعاونی صنف جوراب باف دوسیلندر
و گردباف و گتن باف اصفهان و حومه به شماره ثبت 2908
و شناسه ملی 10260230843
به اســتناد بند  4ماده  54قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسالمی ایران
و نامه شــماره  73751مورخ  1399/12/13اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
شهرستان اصفهان :شــرکت مذکور منحل اعالم گردید .اداره کل ثبت اسناد
و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
()1119589

آگهی تغییرات شرکت تعاونی صنف جوراب باف دوسیلندر
و گردباف و گتن باف اصفهان و حومه به شماره ثبت 2908
و شناسه ملی 10260230843
به اســتناد نامه شــماره  73862مورخ  1399/12/14اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
شهرستان اصفهان ،اعضای هیئت تصفیه شرکت به شرح ذیل از تاریخ 1399/12/14
برای مدت  2سال منصوب گردیدند :سید محمد حسین شــاهنگی هاشمی به کدملی
 ،1284375714حسین دانش مطلق به کدملی  1285200268و سید مجتبی شاهنگی
هاشمی به کدملی  1285483200اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان ()1119587

اعالم مفقودی
برگ ســبز و برگ نقــل و انتقــال خودروی ســواری
(ب ام و) مدل  2013به رنگ برنزی -روغنی به شماره پالک
ای ران  799-67ب  83و شماره موتور N20B20A1630329
و شماره شاسی  WBA3A510XDJ538059و شناسه
ملی خــودرو  DEBH131V26E538059به نام آقای
محمود عمو مفقــود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط
می باشد.
آگهی تغییرات شرکت تعاونی صنف جوراب باف دوسیلندر
و گردباف و گتن باف اصفهان و حومه به شماره ثبت 2908
و شناسه ملی 10260230843
به استناد صورتجلســه هیئت تصفیه مورخ  1399/12/14و نامه شماره  73862مورخ
 1399/12/14اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی شهرستان اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ
شد - :سید محمدحسین شــاهنگی هاشمی به شــماره ملی  1284375714به سمت
رئیس هیئت تصفیه ،حسین دانش مطلق به شماره ملی  1285200268به سمت نایب
رئیس هیئت تصفیه و سیدمجتبی شــاهنگی هاشمی به شماره ملی  1285483200به
سمت منشی هیئت تصفیه و مدیرتصفیه برای مدت دو سال انتخاب شدند - .کلیه اسناد
و اوراق مالی و تعهدآور و قراردادها با امضای سید مجتبی شاهنگی هاشمی (مدیرتصفیه)
و سیدمحمد حسین شاهنگی هاشمی (رئیس هیئت تصفیه) و در غیاب سید محمدحسین
شاهنگی هاشمی (رئیس هیئت تصفیه) با امضای حسین دانش مطلق (نایب رئیس هیئت
تصفیه) و با مهر هیئت تصفیه معتبر است .اوراق و نامه های عادی با امضای سید مجتبی
شاهنگی هاشمی (مدیرتصفیه) و با مهر هیئت تصفیه معتبر است - .نشانی هیئت تصفیه
اصفهان خیابان شریف واقفی کوچه  29پالک  39کدپستی  8153965991تعیین گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
اصفهان ()1119588

صاحب امتیاز :شرکت توسعه رسانه برتر زایندهرود

مدیرمسئول :محمدرضا شواخیزواره
چهارشنبه  18فروردین  24 / 1400شعبان  7 /1442آوریل  /2021شماره 3221

رتبه4:

جانشین مدیرمسئول :بهمن زینالدین

ضریب کیفی روزنامه45 :

نشانی :اصفهان ،خیابان ارتش ،جنب پل حسین آباد ،ساختمان  ،119واحد 3
تلفن 031-36284167-8 :فکس36284166 :

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

هدف فوالد مبارکه ،بهبود مستمر وضعیت زیست محیطی است
صنعت و محیط زیســت از محورهای اصلی توسعه

ذخیره آهک به مبلغ  ۳۴میلیارد ریال ،بهینه ســازی

در این خصوص عنوان کرد:معموال اغلب شــرکتها،

معناست که موضوع محیط زیســت از مباحث مهم

پایدار هر کشور است .از ســویی صنعتی شدن باعث

سیستم پاشش آب روی پایلهای کنسانتره و گندله

سالها پس از راه اندازی به فکر توجه به موضوعات

فوالد مبارکه است.نیلی در ادامه گفت :از جمله دیگر

ایجاد اشتغال ،رشد اقتصادی ،امکانات مدرن برای

پارکهای انباشت و برداشــت مواد خام با بودجهای

زیست محیطی و پساب میافتند ،ولی در این زمینه

موضوعاتی که در زمینه کاهش آلودگی اتمسفر فوالد

مردم شــده و از ســوی دیگر میتواند امکان حیات

بالغ بر  ۱۰۰میلیارد ریال ،نصب سیســتمهای پایش

شــرکت فوالد مبارکه اولین شرکتی بوده که همزمان

مبارکه موثر است مســئله احداث سیستم HRSG

و اســتفاده از محیط زیســت ســالم را از بشر سلب

آنالین متعدد در نواحی مختلف با ارزش  ۵۰میلیارد

با راه اندازی خطوط تولید ،تصفیه پســاب صنعتی را

در نیروگاه گازی فوالد مبارکه بود کــه این پروژه هم

کند؛ اما همــواره منافع صنعت با محیط زیســت در

ریال ،عملیات ساخت سالنهای مدرن سند بالست

نیز آغاز کرد و واحد تصفیه پســاب صنعتی همزمان

اکنون در پایــان مرحله نصب و در شــرف راه اندازی

تضاد نیست .در این خصوص میتواند به بنگاههای

و رنگ آمیزی ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم

با راهانــدازی خطوط تولید در مدار قــرار گرفت و این

است که با اجرای این پروژه ساالنه در حدود  ۱۴۰هزار

صنعتی از جمله شرکت فوالد مبارکه اشاره کرد .یکی

با ارزش بیــش از  ۹۶میلیارد ریــال ،خرید و نصب

بدین معناســت که شــرکت فوالد مبارکه حتی یک

تن گاز گلخانهای کمتر در اتمســفر رها خواهد شــد،

از اهداف کالن شرکت فوالد مبارکه اصفهان همزمان

دستگاه پیشــرفته برش قراضه و خرسک با ارزش

روز نیز پساب تصفیه نشده را به محیط پیرامون خود

به گونهای که با بهره برداری از این سیســتم راندمان

با توسعه کمی در ظرفیتها و افزایش تنوع و کیفیت

بیش از  ۴۰۰میلیارد ریال ،بهبــود و تضمین عملکرد

نفرستاده تا جاییکه پساب تصفیه شده برای آبیاری

نیــروگاه بین  ۵تا  ۸درصــد ارتقا مییابــد ،یعنی در

محصوالت ،بهبود مســتمر وضعیت زیست محیطی

واحد بازیابی اســید یــک ،با هدف کاهش انتشــار

فضای سبز ۱۶۰۰هکتاری نیز مورد استفاده قرار گرفته

حوزه واحدهای بخار  ۸درصــد و در حوزه کل نیروگاه

شرکت است .امروزه جهت دستیابی به اهداف توسعه

گازهای اســیدی ،افزایش طول کورههای پیشگرم

است و در این راستا عمال واحدهای تصفیه ما از سال

در حدود  ۵درصد ارتقای روند کار را شــاهد خواهیم

پایدار ،رعایت مالحظات زیست محیطی بهعنوان یک

 ۳و  ۴و تعویض رکوپراتو رکورههای  ۳و  ۴پیشــگرم

الزام در کشور مطرح است .فوالد مبارکه در این راستا

به ارزش  ۱۷۰میلیارد ریال در ناحیه نورد گرم ،تعویض

از ابتدای راهاندازی ،موضوع محیط زیست را سرلوحه

رکوپراتور کورههای  ۱و  ۲پیشــگرم نورد گرم به ارزش

فعالیتهای خود قــرار داده ،به گونهای که به موازات

 ۲۰میلیارد ریال اشــاره کرد .همچنین در این راســتا

تولید فوالد در این شرکت ،سه مولفه آب ،خاک و هوا

اقداماتی همچــون :نصب و راه انــدازی بزرگترین

همواره مورد توجه این شرکت بوده است.از مهمترین

ســامانه تصفیه پســاب به روش اولترا فیلتراسیون

اقدامات فوالد مبارکه در جهت حفظ محیط زیســت

و اســمز معکوس در کشــور جهت تصفیه پیشرفته

میتوان به نصب بیــش از  ۲۰۰مدل تجهیزات کنترل

پســابهای تولیدی درشــرکت و کاهــش مصرف

آلودگی هوا در ابتداری بهــره برداری ،طراحی ،برنامه

آن ،توســعه تصفیه خانه بهداشــتی جدید با ارزش

ریزی و انجام پروژههای متعدد محیط زیســتی به

 ۶۹میلیارد ریال ،خرید پساب شــهرهای اطراف به

مبلغی بالغ بر  ۵۰۰میلیارد تومــان و  ۱۸میلیون یورو

ارزش  ۲۲۸میلیارد ریال ،خطوط انتقال پســاب به

اشاره کرد.

فوالد مبارکه بــه ارزش  ۳۰۰میلیون ریال ،ســاخت

در این راســتا از مهمترین پروژههای محیط زیستی

الگونهای جدید برای تصفیه خانه آب به ارزش ۴۰

فوالد مبارکه میتوان به بهره بــرداری از پروژه عظیم

میلیارد ریال ،احداث ســایت مــدرن تحویل گیری،

بازیافت حرارت از نیــروگاه گازی که موجب کاهش

امحا و مدیریت کلیه پســماندهای تولیدی به ارزش

مصرف  ۱۲۰۰۰متر مکعب گاز طبیعی در ساعت شده

 ۸۳میلیارد ریال ،تهیه و نصب پوشــش  GCLبرای

و از انتشار  ۱۸۰هزار تن دی اکسید کربن به هوا به طور

دو ال گون سایت پســماند به ارزش  ۲۹میلیارد ریال،

ســاالنه جلوگیری میکند ،طراحی و ساخت بیش

امحای پسماندهای ویژه آسکارل به هزینه بالغ بر ۵۰

از  ۲۱غبارگیر مــدرن با ارزش بیــش از  ۳۱۸میلیارد

میلیارد ریال ،امحای لجنهای صنعتی با هزینه بالغ

ریال در ناحیه آهن ســازی ،ســاخت مخازن عظیم

بر  ۲۲۰میلیارد ریال ،نگاهداشــت بهینه فضای سبز با

هزینهای بالغ بر  ۲۵۰میلیارد ریا ل انجام شده است.

آب و همچنین اســتفاده مجدد از پساب و فاضالب

از جمله عملکرد موفق فوالد مبارکه در بخش محیط

شــهرهای زرین شــهر و مبارکه و در پیشبرد اهداف

زیســت میتوان به کاهش مصرف آب اشــاره کرد.

زیست محیطی شهرستان و استان بسیار خوب عمل

به طوری که برداشــت آب از رودخانــه از  ۲۹میلیون

کرده به نحوی که این موضوع کمک شایانی به عدم

مترمکعب به  ۱۷میلیون مترمکعب با وجود افزایش

تخلیه پســاب و فاضالب در رودخانه داشــته است.

تولید کاهش داشته اســت .بر این مبنا فوالد مبارکه

حمیرا صفی قلی در خصوص عملکرد شــرکت فوالد

قهرمان کاهش مصرف آب در بین فوالد سازان جهان

مبارکه در حــوزه مدیریت پســماند و آلودگی معتقد

(مصــرف  ۳/۵مترمکعب آب بــه ازای هر تن فوالد

اســت :در بخشهای مدیریت پسماندهای عادی و

تولیدشده) است و اولین شــرکت بزرگ کشور بوده

صنعتی و ویژه بر اســاس پیگیریهای به عمل آمده

که موفق به دریافت گواهینامه نظام مدیریت محیط

اقدامات مناسب صورت پذیرفته و همچنان در حال

زیست  ۱۴۰۰۱سال  ۱۳۷۶شد .شرکت فوالد مبارکه با

انجام اســت .در حوزه آلودگی هوا پروژههای متعدد

تکمیل تصفیه خانههای پساب صنعتی آب صنعتی را

و متنوعــی در اکثر بخشهایی که دارای مشــکالت

بازچرخانی میکند .همچنین قسمتی ازآب خام مورد

زیست محیطی است ،تعریف و نسبت به ارائه برنامه

نیازشرکت ازطریق جمع آوری ،انتقال و تصفیه پساب

زمان بندی به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان

شهرستانهای پیرامونی تامین میشود .این شرکت

مبارکه اقدام کردهاند که بخشــی از ایــن پروژهها به

با بــه کارگیری روش احیای مســتقیم جهت تبدیل

بهرهبرداری و بخش دیگر در حال اجرا و قسمت دیگر

کنسانتره به آهن خالص که از پا کترین روشهای

در حال رایزنی و انعقاد قرارداد با پیمانکاران خارجی

احیای آهن اســت ،اســتفاده میکند.همچنین در

است ،بدیهی است در صورت اجرای کلیه پروژههای

این خصوص معاون فنــی اداره کل حفاظت محیط

تعریف شده و به بهره برداری رسیدن آنها میتواند

زیست استان اصفهان معتقد اســت :شرکت فوالد

بخش عمدهای ازآلودگیها مدیریت شوند.همچنین

مبارکه در پروژههای تعریف شده در کاهش مصرف

مدیر ارشــد خدمات فنی و پشــتیبانی فوالد مبارکه

برگزاری آیین نکوداشت مدیران بازنشسته

و معرفی مدیران جدید شرکت آبفای استان اصفهان

 ۷۲در مدار فعالیت قرار گرفتند.

بود که این مســئله در کاهش گازهــای گلخانهای و

جواد نیلی بــا تاکید بر اینکه فوالد مبارکه به مســئله

همچنین کاهش هزینههای شــرکت کمک شایانی

ضرورت آلوده نشــدن آب ،خاک و هوا اهتمام ویژه

خواهدکرد .مدیرارشد خدمات فنی و پشتیبانی فوالد

داشته اســت ،افزود :ازجمله اقدامات مهم و بسیار

مبارکه در ادامه ســخنان خود گفت :موضوع دیگری

موثری کــه در خطوط تولید این شــرکت مورد توجه

که برای فوالد مبارکه مهم است موضوع آب از لحاظ

قرار گرفته و از سالهای گذشــته اجرایی شده است

اســتراتژیک و از لحاظ هــم جوار بودن بــا رودخانه

نصب دســتگاههای غبارگیر در خطوط تولید بوده که

زاینده رود است که این مســئله برای فوالد مبارکه و

در بهداشت و ســامت محیط کارکنان فوالد مبارکه و

منطقه از جایگاه ویژهای برخوردار است.وی تصریح

همچنین دربهبود شرایط زیست محیطی منطقه نقش

کرد :وضعیت پساب در منطقه طی سالهای گذشته

و تاثیر داشته و این ناشی از این است که فوالد مبارکه

به گونهای بوده که شــهرهای همجوار شــرکت فوالد

بحث محیط زیست را یکی ازالزامات و مسئولیتهای

مبارکه پساب شــهری خود را در داخل رودخانه رها

اجتماعی خود میداند و آن را با مباحث اقتصادی گره

میکردند و عمال وضعیت آب رودخانه درپایین دست

نمیزند.وی با اشاره به اینکه در شرکت فوالد مبارکه

وضعیت غیــر مطمئنی برای مصــارف مختلف بوده

سرمایه گذاریهای بسیاری در زمینه مسائل زیست

است که در همین راستا ،فوالد مبارکه به عنوان اولین

محیطی صورت گرفته اســت ،بیان کــرد :در تصمیم

شرکت بزرگ ،تصفیه خانههای فاضالب را درمنطقه و

گیریهای سرمایهگذاری فوالد مبارکه ،زمانی که به

شهرهای اطراف احداثکرد و با سرمایهگذاری،کمک

مباحث زیست محیطی میرســیم ،ارزش و توجیه

بســیاری به احداث و ایجاد شــبکههای جمع آوری

اقتصادی برای مــا موضوعیتی نــدارد ،یعنی زمانی

پساب شــهری در این مناطق کرد که در نهایت با این

که پروژهای زیســت محیطی تعریف میشــود ،ما

قبیل اقدامات توانستیم ازآلودگی رودخانه جلوگیری

دیگر به دنبال بازگشت ســرمایه نیستیم و این بدان

کرده و بهداشت عمومی منطقه را ارتقا بخشیم.

در مسیر خدمت رسانی به مردم انجام شد؛

رسید و ارسال بیش از 293میلیون لیترفرآورده های نفتی
درایام نوروزتوسط منطقه اصفهان

در تعطیالت نوروزی سال جاری از  29اسفند ماه  1399تا  13فروردین 1400

فعاالن صنعت آبفا در اصفهان بی وقفه درصــدد ارتقای کیفیت خدمات به

در بسیاری از حوضه های آبریز کشــور کمتر از حد نرمال بوده است ،براین

مردم هستند.به همین منظور شعار سال  1400شرکت آبفای استان اصفهان

اساس بدنه مدیریت جدید شرکت باید با تالش شبانه روزی و به کارگیری

«حفظ ارزش آب ،ارتقای دانش ســازمانی ،خدمات نوین و پایدار» تعیین

دانش و تخصص الزم در صدد تامین آب شــرب پایدار مردم در شــهرها و

شده است.

روستاهای استان باشد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت:طی دهه اخیر با وجود

امینــی اعالم کــرد :بــا ایجاد زیرســاخت هــا و بــه کار گیــری دانش

اینکه شرکت آبفا با تنگناهای مالی و محدودیت منابع آبی مواجه بود؛ اما به

روز ،خدمــات شــرکت آبفــا بــه منــازل مــردم منتقــل شــد و دیگر

دلیل برخورداری از نیروی انسانی متعهد و متخصص توانست بر مشکالت

نیاز بــه مراجعه حضــوری بــرای دریافت خدمات به شــرکت نیســت و

غلبه کرده و خدمات پایدار به مشترکین ارائه دهد.

ســامانه  1522به صورت شــبانه روزی در حــال ارائه خدمــات به مردم

هاشــم امینی در آیین نکوداشــت مدیران بازنشســته و معرفی مدیران

است.

جدید شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان با بیان اینکه طی دهه اخیر

در این برنامه محمدرضا جواهری به عنوان سرپرست طرح بازسازی شبکه

شــرکت آبفا در بســیاری از زمینه ها به رشــد و شــکوفایی قابل توجهی

فاضالب شهر اصفهان ،مهرداد خورســندی سرپرست دفتر روابط عمومی و

دســت یافته اســت ،اظهار داشــت :فعاالن صنعــت آبفــا در اصفهان بی

آموزش همگانی ،حسین اکبریان سرپرســت دفتر امورقراردادها  ،مجتبی

وقفــه درصدد ارتقــای کیفیت خدمــات به مــردم هســتند.وی گفت :به

اورنگی سرپرست دفتر بهره برداری و توســعه تاسیسات تامین ،تصفیه و

همین منظور شــعار ســال  1400شــرکت آبفای اســتان اصفهان «حفظ

خطوط انتقال آب ،محسن سلمانی سرپرســت دفتر حسابرسی و نظارت

ارزش آب ،ارتقــای دانش ســازمانی ،خدمــات نوین و پایــدار» تعیین

مالی ،عباس عباســی خاک به عنوان سرپرســت مرکز مدیریت ارتباط با

شده است.

مشتریان ،روح ا ...سعیدی سرپرســت دفترسامانه خدمات غیرحضوری،

وی افزود :همه کارکنان این شرکت باید در طول سال های خدمت به گونه

محمدحسین مسلمی سرپرســت امور مالی و حسن گلی سرپرست دفتر

ای درست و دقیق به وظایف خود عمل کنند که ردپای صحیحی برای نسل

برنامه ریزی و بودجه شرکت آب و فاضالب استان اصفهان معرفی شدند.

های بعدی از خود به یادگار بگذارند.مدیرعامل شرکت آبفای استان اصفهان

همچنین به پاس  30ســال خدمت بی وقفه از آقایان محسن بیشه ،سید

با اشــاره به عدم بارندگی های کافی در ســال آبی جاری گفت :بارندگی ها

اکبربنی طبا و احمد پورمحمد باقر تجلیل به عمل آمد.

طریق خطوط لوله  30اینچ مــارون به اصفهان و  24اینــچ اصفهان به تهران

که با شــرایط شــیوع ویروس کرونا همزمان بود ،بیش از  293میلیون لیتر

بیش از یک میلیارد و  213میلیون لیتر نفت خام رســید و ارسال شد.مدیر

انواع فرآورده های نفتی مورد نیاز هموطنــان از طریق خطوط لوله به منطقه

منطقه اصفهان کارکنان شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران را سربازان

اصفهان رسید و به مبادی مصرف ارسال شد.به گزارش روابط عمومی شرکت

خط مقدم انتقال انرژی کشور دانست و بیان کرد :در ایام عید نوروز که بخش

خطوط لوله و مخابرات نفت ایران منطقه اصفهان ،مهندس سیاوش اورنگی

قابل مالحظه ای از مردم و کارکنان دولت در ســفرهای نــوروزی یا قرنطینه

مدیر منطقه در این باره گفت :از ابتدای آغــاز تعطیالت نوروزی بیش از 293

خانگی بودند ،کارکنان پرتالش بخش های مختلف عملیاتی ،فنی ،پشتیبانی

میلیون و  375هزار لیتر انواع فرآورده های نفتی شــامل :بنزین یورو ،نفت

و حراست با خدمات شبانه روزی خود در مراکز انتقال نفت و پایش مستمر

گاز و نفت ســفید از طریق خطوط لوله به منطقه اصفهان رســید و به مبادی

مسیر خط لوله صعب العبور انتقال نفت خام مارون تا اصفهان و خطوط لوله

مصرف ارسال شد.

فرآورده های نفتی ،نقش بسزایی در خدمت رسانی به هموطنان ایفا کردند.

مهندس اورنگی بیان کرد :در ایام نوروز  1400بیش از  84میلیون لیتر بنزین

گفتنی اســت؛ منطقه اصفهان با یک هزار و  100کیلومتــر خطوط لوله انتقال

یورو و بیــش از 198میلیون لیتر نفت گاز تولیدی پاالیشــگاه اصفهان جهت

نفت خام و فرآورده های نفتی 8 ،مرکز انتقال نفت 2 ،تاسیســات انتهایی و

تامین ســوخت مورد نیاز پایتخت و مرکز کشور به طرف تهران و نایین ارسال

 31ایستگاه مخابرات صنعتی در گستره استان های خوزستان ،چهار محال و

شد.وی افزود :همچنین در طول مدت یاد شده به منظور تامین خوراک مورد

بختیاری و اصفهان ،یکی از مناطق استراتژیک شرکت خطوط لوله و مخابرات

نیاز پاالیشگاه اصفهان و بخشی از خوراک پاالیشــگاه های تهران و تبریز از

نفت ایران محسوب می شود.

دردیدار مدیر مخابرات اصفهان با مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان اصفهان مطرح شد:

مخابرات اصفهان درجهت پشتیبانی ازتولید داخلی گام برمی دارد
اشاره به نامگذاری امسال توسط مقام معظم رهبری (مدظله العالی) گفت:
مخابرات منطقه اصفهان همچون گذشته همه همت خود را در راستای تحقق
منویات رهبر فرزانه انقالب به کار خواهد بســت و با برنامه ریزی مستمر در
جهت پشتیبانی از تولید داخلی گام برمی دارد.
وی با اشــاره به اهمیت نقــش ارتباطــات و فناوری اطالعات در توســعه و
پیشــرفت جامعه  ،اظهار داشت :توسعه شــبکه ارتباطی و استفاده مردم از
اینترنت  ،روز به روز در حال گسترش است به طوری که این فناوری با زندگی
روزانه مردم گره خورده اســت و هر روز به تعداد اســتفاده کننــدگان از این
تکنولوژی و فناوری جدید ارتباطی افزوده می شود .
مدیر مخابرات منطقه اصفهان با بیان اینکه کانال های ارتباطی و سیستم های
مخابراتی  ،یکی از نیازهای ضروری همه آحاد جامعه در عصر حاضر اســت،
افزود :امروزه اهالی دورافتاده ترین روستاها نیز برای برآورده کردن نیازهای
مدیر مخابرات منطقه اصفهان با حضور در دفتر مطلب زاده ،مدیرکل ارتباطات

خود درخواست اســتفاده از اینترنت و خطوط مخابراتی را داشته و ما نیز در

و فناوری اطالعات اســتان با ایشــان دیــدار و گفت وگو کردند .اســماعیل

راستای مشــتری مداری و رضایت بیش از پیش همشهریان عزیز همچون

قربانی به همراه احمد شــاه میرزایی ،معــاون امور تجاری و مشــتریان و

گذشته با توان هر چه بیشتر در این عرصه گام برمی داریم.

محمدحســام رحیمی ،رییس دفتر مدیریت این مجموعه با حضور در دفتر

گفتنی اســت؛ در این جلســه حضار به هم اندیشی جهت رشــد روز افزون

مطلب زاده ،مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات اســتان با یکدیگر دیدار و

وضعیت ارتباطی استان در زمینه های تلفن ثابت،سیار و سرویس های باند

گفت وگو کردند.اسماعیل قربانی ضمن تبریک ســال نو و اعیاد شعبانیه با

پهن پرداختند.

