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8 صفحه
7آرامش شرق اصفهان، ارمغان یک پروژه 2۰ ماههقیمت: ۱۰۰۰ تومان

رییس مشترکین و درآمد شــرکت آب منطقه ای اصفهان با اشاره به اینکه 
۷۵ درصد سد زاینده رود خالی اســت، گفت: با توجه به ذخیره مخزن سد 

زاینده رود به نظر می رسد برای تامین آب شرب دچار مشکل شویم.
شــهرام نخعی، در خصوص آخریــن وضعیت آبی اســتان اصفهان، اظهار 
کرد: متاسفانه وضعیت بارش ها در سال آبی جاری اصال مناسب نیست و 
پیش بینی های حداقلی هواشناسی به وقوع نپیوست، از سوی دیگر ذخیره 

قبلی آب از سال آبی گذشته هم در سد زاینده رود نداریم.
وی با بیان اینکه روز چهارشنبه ۱۸ فروردین ماه ذخیره سد زاینده رود ۳۲۰ 
میلیون مترمکعب بوده اســت، گفت: ورودی سد زاینده رود ۶۷ مترمکعب 
بر ثانیه و خروجی آن ۱۸ مترمکعب بر ثانیه است و اکنون حدود ۷۵ درصد 

سد زاینده رود خالی است.
رییس مشــترکین و درآمد شــرکت آب منطقه ای اصفهان تاکید کرد: این 
ذخیره نســبت به مدت مشابه سال گذشته فاجعه اســت، با توجه به اینکه 
برای یک دوره آبی ۱۲ ماهه نزدیک ۴۰۰ میلیون مترمکعب در ســال مصرف 

آب شرب اصفهان با احتساب یزد و کاشان است.
وی افزود: از سوی دیگر بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیون مترمکعب نیاز صنعت استان 
اســت، همچنین برای نجات باغات استان در تابســتان نیز نیازمند تحویل 

آب هستیم.
وی با تاکید بر اینکه با توجه به ذخیره مخزن سد زاینده رود به نظر می رسد 
برای تامین آب شــرب دچار مشکل شــویم، تصریح کرد: متاسفانه در این 
شرایط با حفر چاه توسط شرکت آب و فاضالب برای تامین آب شرب، فشار 
بر سفره های زیرزمینی آب بیشتر می شود، در حالی که امروز آبخوان های 

استان دیگر ظرفیتی برای برداشت ندارند.
نخعی در خصوص اینکه قرار است تا پایان خرداد ماه فاز اضطراری سامانه 
دوم آبرسانی اصفهان بزرگ وارد مدار شــود، تاکید کرد: باید توجه داشت تا 

آبی نباشد این سامانه نمی تواند مشکل کم آبی را حل کند. متاسفانه امسال 
در باالدست حوضه زاینده رود و در چهارمحال و بختیاری بارش مناسب برف 

برای ذخیره تابستان نداشتیم.
وی تصریح کرد: به طور متوسط در سال های نرمال ورودی به سد زاینده رود 
در این بازه زمانی ۲۰۰ میلیون مترمکعب در ثانیه بود، در حالی که اکنون زیر 

۱۰۰ میلیون مترمکعب در ثانیه است.
رییس مشــترکین و درآمد شــرکت آب منطقه ای اصفهان بــا بیان اینکه 
وضعیت فعلی برنامه ریزی استان در حوزه آب مناسب نیست، تاکید کرد: با 
توجه به فشار بخش های مختلف برای دریافت حقابه های خود، اینکه هیچ 
پیش بینی برای آینده نداشته باشیم و به صورت انفعالی در حوزه آب عمل 

کنیم، وضعیت آبی استان سامان نخواهد گرفت.
وی تاکید کرد: در حال حاضر اصفهان نیازمند برنامه ریزی مدونی در ارتباط 

با آب باتوجه به محدودیت منابع آبی و بارندگی هاست.
وی گفت: با توجه به شــرایط حاکم بر حوضه زاینــده رود طی دو دهه اخیر 
ضرورت دارد مسئوالن استانی با همراهی شــرکت آب منطقه ای اصفهان 
نسبت به تدوین برنامه اســتراتژیک میان مدت و بلندمدت برای مدیریت 
مصارف آب حوضه اقدام و بــا توجه به محدودیت های بارندگی ناشــی از 
تغییرات آب وهوایی یا بارگذاری های انجام شــده در حوضه، خارج از توان 
و ظرفیت حوضه با همکاری وزارت نیرو و سازمان های حوضه آبریز نسبت 
به بازنگری مجوزهای قبلی با رعایت عدالت همه جانبه نســبت به شرایط 

اجتماعی مناطق مختلف اقدام کنند.
رییس مشــترکین و درآمد شــرکت آب منطقه ای اصفهان درباره اینکه در 
این شــرایط آب اصفهان جیره بندی خواهد شــد یا خیر، تصریح کرد: آب 
منطقه ای مسئول جیره بندی آب شرب نیســت و این کار در حیطه اختیار 

شرکت آبفاست.

مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان گفت: تنها چهار درصد تاالب 
گاوخونی رطوبت دارد و ۹۶ درصد آن خشک شده است.

منصور شیشــه فروش افزود: تخصیــص نیافتن حقابه زیســت محیطی 
به صورت منظم طی سال های گذشــته و البته تا حدودی کاهش بارش ها 
چنین شرایط نامناســبی را برای این عرصه زیست محیطی گرانبها به وجود 

آورده است.
وی با بیان اینکه تعــداد پرندگان مهاجر این تاالب بــه کمتر از ۲ هزار قطعه 
کاهش یافته است، اظهارداشت: ادامه این شرایط وضعیت آن را روز به روز 

بدتر می کند و جانوران بیشتری را تهدید خواهد کرد.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به اینکه تاالب گاوخونی 
در سال ۱۳۷۵ زیر پوشــش تاالب های بین المللی کنوانسیون رامسر قرار 
گرفت، خاطرنشان کرد: بر همین اساس حمایت و توجه به آن نه تنها از بعد 

استانی بلکه از ابعاد ملی و بین المللی ضروری است.
شیشه فروش با تاکید بر اینکه خشک شدن تاالب، خطرات متعددی مانند 
انتشار ریزگردها را در پی دارد اظهارداشت: بر مبنای مطالعات صورت گرفته 
این ریزگردها تا شــعاع هزاران کیلومتری و افزون بر هفت استان را تحت 

تاثیر قرار خواهد داد.
وی اضافه کرد: جاری ســازی دائمــی رودخانه زاینــده رود، جلوگیری از 
برداشت های بی رویه و غیرقانونی از منابع آبی باالدست منطقه و کمک در 
راســتای اجرای طرح های انتقال آب به حوضه آبریز زاینده رود چاره ساز 

این معضل است.
مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان گفت: متولیان امر باید برای 
تخصیص حقابه زیســت محیطی و زنده نگه داشتن این تاالب که از عرصه 

های زیست محیطی و بسیار ارزشمند است، بیش از گذشته بکوشند.
تاالب بین المللــی گاوخونی واقع در شــرق اصفهان یکــی از بزرگ ترین و 

مهم ترین تاالب های ایران محسوب می شود و در طول تاریخ عالوه بر ایجاد 
فضای فرح بخش در شرق اصفهان، مامنی برای پرندگان مهاجر و جانوران 

آبی و منبع درآمد و آسایش ساکنان این منطقه بوده است.
این تاالب منطقه ای به وسعت ۴۷۶ کیلومتر مربع در ۱۶۷ کیلومتری جنوب 
شرق اصفهان در کنار شهر ورزنه و در مجاورت تپه های شنی قرار دارد و در یک 

دهه گذشته در مدت کوتاهی آب در آن جریان داشت.
برداشــت های بی رویه و غیرقانونی در باالدست، کاهش آب ورودی، تغییر 
اقلیم و خشکسالی و تامین نشدن حقابه های طبیعی از جمله چالش هایی 
عنوان می شــود که حیات این تاالب را به خطر انداخته و به گفته مسئوالن 
و کارشناسان محیط زیســت، ادامه این روند می تواند تاالب گاوخونی را به 
کانون تولید گرد و غبار تبدیل کند و تا شــعاع زیادی را تحت تاثیر قرار دهد 

بنابراین تامین حقابه آن ضروری است.
زاینــده رود بــه طــول افــزون بــر ۴۰۰ کیلومتــر، بزرگ تریــن رودخانه 
منطقــه مرکزی ایــران اســت کــه از کوه های زاگــرس مرکزی بــه ویژه 
زردکــوه سرچشــمه می گیــرد و در کویــر مرکــزی ایــران بــه ســمت 
 شــرق پیــش مــی رود و در نهایــت بــه تــاالب گاوخونــی در شــرق

 اصفهان می ریزد.
این رودخانه که نقشــی اصلی و موثر در پایداری محیط زیست، تامین آب 
آشــامیدنی، حیات محیط زیست، رونق کشــاورزی، اقتصاد و گردشگری 
منطقه مرکزی و هســتی تاالب گاوخونی دارد، طی دهه های اخیر به  علت 
برداشــت های غیرقانونی در باالدســت، انتقال آب به حوضه دیگر، تراکم 
جمعیت و تا حدودی کاهش نســبی بارندگی ها، به یک رودخانه با جریان 
دوره ای تبدیل شد و در پایین دســت اغلب در فصول گرم  و حتی روزهای 
سرد سال مانند چنین روزهایی که در حال سپری کردن هستیم با خشکی 

مواجه شده است.

رییس مشترکین و درآمد شرکت آب منطقه ای اصفهان: حدود ۷۵ درصد سد زاینده رود خالی است

فاجعه
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان: تنها ۴ درصد تاالب بین المللی گاوخونی رطوبت دارد

آخرین نفس های یک تاالب خشک شده!
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رییس شرکت داروسازی فایزر:

»ترامپ« گفت مردم مسئله مهمی هستند
رییس شرکت داروسازی فایزر در مصاحبه ای فاش کرده اســت که دونالد ترامپ، رییس جمهور 
پیشین آمریکا پیش از انتخابات سال گذشته به او گفته است که واکسن کرونا می تواند به افزایش 
شانس او در انتخابات کمک کند. آلبرت بورال، رییس شرکت فایزر طی اظهاراتی تاکید کرد: دونالد 
ترامپ، رییس جمهور پیشین آمریکا پیش از انتخابات سال گذشته به من گفت که واکسن کرونا 
می تواند به افزایش شانس او در انتخابات کمک کند.وی افزود: ترامپ چند بار به من گفته بود که 
ما باید هرچه ســریع تر تولید و توزیع واکســن کرونا را آغاز کنیم، او اولین بار به من گفت، ما باید 
سریع این کار را انجام دهیم، مردم دارند می میرند، البته بی شک واکسن کرونا می تواند به من در 

انتخابات کمک کند ولی مردم مسئله مهمی هستند.

دیدار »جان کری« و »الوروف« در البی یک هتل در هند!
در حالی که تشدید تنش ها در روابط روسیه و آمریکا باعث عدم بازگشت سفیر مسکو به واشنگتن 
شده است، خبرگزاری »تاس« به نقل از یک منبع مطلع در هند خبر داد که وزیر خارجه روسیه و جان 
کری در دهلی نو دیدار کردند.طبق گزارش خبرگزاری تاس، »یک منبع در پایتخت هند به خبرنگاران 
گفت که سرگئی الوروف، وزیر خارجه روسیه و جان کری نماینده ویژه رییس جمهور آمریکا در امور 
تغییرات اقلیمی، در دهلی نو دیداری کوتاه داشتند«.به گفته این منبع، دیدار الوروف و کری در البی 
یک هتل در پایتخت هند که هر دو مقام روسی و آمریکایی حضور دارند، صورت گرفت و دو طرف در 
این دیدار، روی موضوع آب و هوا و تغییرات اقلیمی متمرکز بودند.سرگئی الوروف وزیر خارجه روسیه، 
برای انجام یک سفر کاری وارد دهلی نو شد و جان کری هم برای رایزنی برای انجام مقدمات برگزاری 

نشست آتی مجازی دولت آمریکا به ریاست جو بایدن درباره تغییرات اقلیمی، به هند رفته است.

کیم جونگ اون: 

کره شمالی بدترین شرایط را می گذراند
رهبر کره شمالی از اعضای »کلیدی و اصلی« حزب حاکم »کارگران« خواست تا در انجام برنامه اقتصادی 
پنج ساله جدید این کشور فعال تر و مسئولیت پذیرتر باشــند. کیم جونگ اون همچنین اذعان کرد که 
کشورش با بدترین اوضاع و شرایط مواجه است. این اظهارات پس از آن مطرح شدند که کیم جونگ اون، 
رهبر کره شمالی هفته گذشته از سایت پروژه ساخت ۵۰ هزار دستگاه آپارتمان در پیونگ یانگ بازدید کرد و 
خواستار تالش بیشتر در ساخت و توسعه مسکن شد؛ پروژه ای که بخشی از برنامه اقتصادی  است که در 
کنگره ماه ژوئیه اعالم شد.خبرگزاری کی سی ان ای کره شمالی گزارش داد: کیم جونگ اون روز سه شنبه در 
کنفرانسی با حضور اعضای حزب حاکم سخنرانی کرد. این کنفرانس در حالی برگزار شد که کشور نسبت به 

دورنمای اجرای تصمیمات اتخاذ شده در کنگره ژوئیه از روحیه باالیی برخوردار است. 

سقوط رتبه »ترامپ« در لیست میلیاردرهای فوربس
دونالد ترامپ، رییس جمهور سابق آمریکا در فهرست میلیاردرهای مجله فوربس که سه شنبه منتشر 
شد، ۲۹۸ رتبه سقوط کرد. دونالد ترامپ در سال ۲۰۲۰ در رده ۱۰۰۱ بود و اکنون در فهرست ساالنه که 
میلیاردرهای جهان را رتبه بندی می کند، در جایگاه ۱۲۹۹ قرار گرفته است.براساس گزارش فوربس، 
ترامپ پارسال در این موقع سال در واقع ثروتمندتر شــد؛ اما دیگر افراد این لیست ثروت هایشان 
افزایش بیشتری داشــت. ثروت او طبق برآورد فوربس ۲.۴ میلیارد دالر اســت. پاندمی کرونا و 
همچنین حاشیه های مرتبط با دو اســتیضاح علیه ترامپ و اتفاق های سیاسی دیگر، کسب و کار 
تجاری او را تحت تاثیر قرار داده است. براساس شاخص میلیاردرهای بلومبرگ، حدود ۷۵ درصد از 

درآمد او از دارایی های امالک تجاری شامل درآمد از تفرجگاه ها و کلوب های گلف است. 

صالحی: با »برجام« صنعت هسته ای نه متوقف می شود و نه ُکند؛

چرخش چرخ سانتریفیوژها 

رییس سازمان انرژی اتمی گفت: در سالگرد روز ملی فناوری هسته ای، 
نمایشگاهی با ۱۳۳ دستاورد برپا خواهد شد و حدود ۷ رونمایی خواهیم 

داشت که مهم ترین آن رادیو دارو است.
علی اکبر صالحی، رییس ســازمان انرژی اتمی پیــش از ظهر دیروز 
)چهارشنبه( در حاشیه جلسه هیئت وزیران در جمع خبرنگاران اظهار 
داشت: در آستانه برگزاری سالگرد بیســتم فروردین ماه و افتخارات 
سازمان انرژی اتمی هستیم. بیست فروردین سال گذشته را به خاطر 
کرونا نتوانستیم برگزار کنیم اما امسال در روز شنبه، این مراسم را برگزار 

خواهیم کرد.
صالحی عنوان کرد: در این مراســم که با حضــور رییس جمهور خواهد 
بود، نمایشگاهی با ۱۳۳ دســتاورد برپا خواهد شد و حدود ۷ رونمایی 
خواهیم داشت که مهم ترین آن چند رادیو داروی جدید است. تا بیمار 

نشویم متوجه اهمیت این رادیو داروها نخواهیم شد.
وی افزود: حدود یک میلیــون نفر دچار بیماری صعــب العالج مبتال 
هستند و سازمان انرژی اتمی است که داروهای مورد نیاز این بیماران 
را تامین می کند و ساالنه به تعداد این داروهای جدید اضافه می شود. 
چند مدت قبل اعالم شد که داروی درمان سرطان پروستات با همکاری 

چند دانشگاه درحال مطالعه و تولید است.

رییس ســازمان انرژی اتمی با بیان اینکه یکی دو مورد دیگر دستاورد 
هسته ای داریم که نمی توانیم در معرض نمایش بگذاریم، گفت: مرکز 
ملی یون درمانی در استان البرز شهریور ماه افتتاح می شود. این مرکز 
یک بیمارستانی است که بیماری های صعب العالج را درمان می کند. 
تجهیزات این بیمارستان ۲۰۰ میلیون یورو و معادل ۶ هزار میلیارد تومان 
و ساختمان آن نیز ۱۰۰ میلیارد تومان است که تمام این هزینه ها را وام 
گرفتیم. این مرکز، ششمین نوع از این بیمارستان ها در جهان است و در 

غرب آسیا هم فقط ما چنین بیمارستانی داریم.
صالحی گفت: پروژه دیگری داریم تحت عنوان پروژه تولید رادیو دارو بر 
اساس GMP یا »پروژه تترا« که ۶۰ میلیون یورو تجهیزات دارد و هزینه 
این را هم از دولت نگرفتیم. این پروژه دارای ۳۷ هزار متر ســاختمان 

است که مقدمات این پروژه شهریور ماه افتتاح خواهد شد.
وی در ادامه با بیان اینکه مطمئن باشــید با برجام صنعت هسته ای نه 
متوقف و نه کند می شود، گفت: خودتان مقایسه کنید که ما در سال ۹۲ 
در عرصه های مختلف چه داشتیم و االن چه داریم. رابرت مالی]نماینده 
آمریکا در امور ایران[ اخیرا گفته بروید ببینید با اقدامات ترامپ، صنعت 

هسته ای ایران به کجاها رسیده است.
رییس سازمان انرژی اتمی گفت: ما ۱۵ نوع ســانتریفیوژ داریم که در 

حال غنی سازی اورانیوم هستند مثل IR۲M ،IR۴ ،IR۶. در سال ۹۲ ما 
تنها با IR۱ غنی سازی می کردیم که این خیلی جهش بزرگی است. قبل 
از برجام، حداکثر غنی ســازی مان ۱۳ هزار سو بود؛ اما االن بدون اینکه 
تمام امکانات مان را بسیج کنیم، ۱۶۵۰۰ سو غنی سازی داریم. خب آیا 

این صنعت متوقف شده است؟
صالحی گفت: ما حدود ۵ تن اورانیوم غنی شــده و حدود ۵۷ کیلوگرم 
اورانیوم ۲۰ درصد داریم درحالی که قرار است طی یک سال ۱۲۰ کیلوگرم 

داشته باشیم؛ اما االن به ۵۷ کیلو رسیده ایم.
وی با بیان اینکه با همکاری روس ها در حال ساخت دو نیروگاه هستیم، 
گفت: تولید کیک زرد ما قبل از برجام ۴ الی ۵ تن بوده اما االن به طور 

متوسط به ۳۵ تن رسیده است.
وی در مورد جلسه کمیسیون مشــترک برجام گفت: همانطور که آقای 
عراقچی گفتند و کارشناسان ما که آنجا بودند جلسه خوبی بوده است. ما 
فعال موضوع گام به گام نداریم و من هم در این مورد چیزی نشنیده ام.

صالحی در مورد دالیل حضور گروه های فنی ســازمان انرژی اتمی در 
نشست کمیسیون مشــترک برجام اظهار داشــت: گروه های فنی که 
آنجا هستند برای این است که لیست تحریم های ترامپ را در آورند و 

اقدامات ما را مرور می کنند.

علی مطهری، نماینــده ادوار مجلس که چندی پیش 
اعالم نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری کرد حاال 
یکی از فعاالن ترین نامزدهای انتخابات اســت و در 
نشســت های خبری و گفت وگوها شرکت می کند. 
مطهری سه شنبه شــب طی یک گفت و گو در کالب 
هاس شرکت کرد. بخشی از حرف های علی مطهری 
درباره بحث حجاب سروصدای زیادی به پا کرده است. 
بخش هایی از اظهارات مطهری که در فضای مجازی 

منتشر شده است را می خوانید:
*من حجــاب را انتخاب نمی بینم و بــه آزادی در آن 
اعتقاد ندارم. من نیمه عریان بودن را آزادی انســانی 
نمی دانم و آن را آزادی حیوانی و غریزی تلقی می کنم.

*با بسیاری از سخت گیری ها و برخوردهایی که با افراد 
بی حجاب می شود، مخالفم.

*هنوز هم معتقدم اگر رفراندومی برگزار شود، رای اکثر 
مردم به حجاب اختیاری نخواهد بود.

*طی چند ماه آینده گشایش های خوبی وجود دارد. 
در این شرایط نباید فرد تندرو روی کار بیاید. بهتر است 

یک فرد معتدل رییس جمهور شود.
*باالی ۵۰ درصد تایید صالحیت می شوم.

*من نامزد پوششی آقای الریجانی نیستم.
*بهتر است موافقان و مخالفان با رهبر انقالب دیدار 
داشته باشــند. این می تواند به حل مشکالت کشور 

کمک کند.
*فیلتر تلگرام تجربه موفقی نبود. فیلترینگ باید بر 
اساس محتوا انجام شــود و وقتی در پلتفرمی دیده 
می شود مسائل غیراخالقی به اشتراک گذاشته شده؛ 

فیلتر شدن الزم است اما تبادل آرا باید آزاد باشد.

*اگر کســی کنار دریا تحریک نمی شود بیمار است. 
خدا خواسته ما تحریک شویم، باید تحریک شویم.

*اینکه جوان ما با دیدن دســت یک خانم تحریک 
می شود، خوب است. االن در اروپا مشکل دارند با این 
مسئله و تحریک نمی شوند. مردها تحریک نمی شوند 

و زن ها رو می آورند به مردهای آفریقایی!
*تعدد زوجات بسیار حکیمانه ا ست. چون زنان آماده  
ازدواج از تعداد مردان بیشتر است و نباید حق ازدواج 

کردن را از زنان گرفت.

سخنان  جنجالی »مطهری« درباره حجاب و چند همسری

نیویورک تایمز:

اسراییل عامل حمله به کشتی ایرانی ساویز است
نیویورک تایمز به نقل از یک مقام آمریکایی نوشته است که اسراییل، آمریکا را مطلع کرده است که به کشتی ایرانی ساویز در دریای سرخ حمله کرده است.شامگاه 
سه شنبه ۱۷ فروردین ماه رسانه ها از حمله عوامل ناشناس به یک فروند ایرانی در دریای سرخ، در نزدیکی سواحل یمن خبر دادند. در همین حال خبرگزاری های 
داخلی گزارش دادند که این سانحه به دلیل انفجار مین های چسبان در بدنه کشتی رخ داده است.برخی رسانه ها، کشتی ساویز را متعلق به سپاه پاسداران دانستند. 
اما خبرگزاری تسنیم نوشت: »کشتی ایران ساویز طی چند سال گذشته در دریای سرخ به منظور پشتیبانی از تکاور های ایرانی که به ماموریت اسکورت شناور های 
تجاری اعزام می شوند، مستقر بوده است.«نیویورک تایمز در این رابطه نوشت: »کشتی ساویز اگرچه از نظر فنی به عنوان یک کشتی باری طبقه بندی می شود، 
اما ظاهرا این اولین کشتی نظامی است که در درگیری  بین اسراییل و ایران، مورد حمله قرار گرفته است.«در حالی خبر حمله به این کشتی نظامی ایران در دریای 
سرخ منتشر شد که در همین روز رسانه ها از پیشرفت  در مذاکرات  در وین برای احیای توافق برجام خبر دادند.روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال ماه پیش 

مدعی شده بود که از اواخر سال ۲۰۱۹ تاکنون، اسراییل دستکم ۱۲ کشتی و نفتکش ایرانی حاوی سوخت را که از ایران عازم سوریه بودند، هدف قرار داده است.

چهره روز

وز عکس ر

خط مقدم 
جدایی طلبان 
شرق اوکراین

طی روز های اخیر تنش ها بین 
روسیه و اوکراین شدت گرفته 
اســت و مقام های روســی و 
اوکراینی یکدیگر را به تشدید 
 مناقشــه در شــرق اوکراین

 متهم کردند.

جلسه مجمع درباره لوایح FATF لغو شد
 با وجود اینکه قرار بود جلســه مجمع تشــخیص مصلحت نظام برای بررســی لوایــح مربوط به

»اف ای تی اف« برگزار شود؛ اما این جلسه لغو شد.
آیت ا... محسن مجتهد شبستری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره دلیل لغو این جلسه 
گفت: »ســتاد ملی مبارزه با کرونا مانع از برگزاری جلسه مجمع تشــخیص مصلحت نظام شده 
است.«مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش از تعطیالت نوروز تصمیم گیری درباره لوایح »اف ای 
تی اف« را به تعویق انداخت که با انتقاد رییس جمهور و دولت همراه بود. حاال هم به دلیل وضعیت 

قرمز کرونا در تهران جلسه در این باره را لغو کرده است.

واکنش نماینده سابق مجلس به فاصله گرفتن »نمکی« از دولت: 

سخت در اشتباهی
نماینده سابق مجلس از رفتارهای اخیر وزیر بهداشت انتقاد کرد. قاسم میرزایی نیکو، نماینده سابق 
مجلس گفت: »سعید نمکی هنگام اخذ رای اعتماد، خود را همراه و نزدیک به دولت نشان می داد، 

اما خیلی زود ثابت کرد بر طبل جدایی از دولت می کوبد!«
وی ادامه داد: »سعید نمکی اگر احساس می کند با فاصله گرفتن از این دولت می تواند در کابینه 
۱۴۰۰ نقش و جایگاه داشته باشد محکم به او می گویم ســخت در اشتباه است زیرا صندلی دهم 
وزارت بهداشت را نیز به او نخواهند داد.«میرزایی نیکو می گوید:»دنیا را نگاه کنید، روش ها و شیوه 
های برخورد با کرونا را در همین همسایگی خودمان ببینید. یک نفر ،یک مجموعه و یک حوزه تصمیم 
می گیرد آن هم حوزه و فردی است که متخصص و دانش آموخته پزشکی است اما در مملکت ما 
وزیر کشور را می گذارند بر سر مدیریت بحران کرونا و این یعنی فاتحه مدیریت بحران را خواندن!«

افشاگری درباره ثروت افسانه ای یار غار »احمدی نژاد«
عبدالرضا داوری، از چهره های نزدیک به احمدی نژاد پرده از ثــروت هنگفت حمیدبقایی، معاون 
اجرایی رییس جمهور برداشــت.داوری، مشــاور احمدی نژاد که اخیرا راهش را از رییس جمهور 
سابق جدا کرده است، در توئیتی افشاگری کرد و نوشت: اموال و امالک حمید بقایی که غالبا به نام 
همسرانش انتقال یافته، هیچ تناسبی با حقوق و مزایای یک مدیر دولتی ندارد. از خودرو های متعدد 
و امالک تجاری و ویالیی در تهران و کاخ در آبسرد تا چمدان مکشوفه اش مملو از سکه و دالر و اوراق 

بهادار. یک مفسد اقتصادی که نقاب پاکدستی بر چهره دارد.

 استقبال سئول از احتمال آزادسازی کشتی توقیفی
 از سوی ایران

کره جنوبی از اظهارات مقامات تهران مبنی بر اینکه در حال بررســی آزادی نفتکش توقیف شــده 
این کشور و ناخدای آن با دیدگاه مثبت هستند، اســتقبال کرد.به گزارش تارنمای تلویزیون »کی 
بی اس« کره جنوبی، »چوی یانگ سام« سخنگوی وزارت امور خارجه کره جنوبی در یک نشست 
رسانه ای گفت که دولت از نزدیک مواضع ایران در مورد این کشتی را دنبال می کند و انتظار می رود 
به زودی »خبرهای خوبی« در مورد آزادسازی کشتی کره جنوبی منتشر شود.این مقام کره جنوبی با 
بیان اینکه توقیف نفتکش کره ای  بر روابط دو جانبه »سنگینی« کرده است، گفت: حل و فصل این 
موضوع »یک نقطه عطف مهم برای توسعه روابط سئول و تهران« خواهد بود.سخنگوی وزارت خارجه 
کره جنوبی همچنین گفت: دولت کره جنوبی حداکثر تالش خود را خواهد کرد تا زمانی که مسئله حل 
شود با نهادهای مربوطه همکاری کند.این گزارش می افزاید: سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت 
امور خارجه ایران گفته است که تحقیقات در مورد توقیف کشتی کره ای به صورتی انجام شده که برای 

کشتی و ناخدا مفید باشد، قوه قضاییه نیز با دیدگاه مثبتی به پرونده پرداخته است.

کافه سیاست

روحانی :

 نباید واقعیت ها را 
تحریف کنیم

رییس جمهور گفــت: در این روزها شــاهد 
فصل تازه ای از تجدید حیات برجام هستیم.

حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی در 
جلسه هیئت دولت اظهار کرد: از همه کشورها 
با ترکیب های مختلف از ۱+۴با حضور ایران 
تا ۱+۴ با حضور آمریــکا به هر نحوی صدای 
واحدی شــنیده می شــود و همه حول این 
توافق هسته ای به این نتیجه رسیده اند که 
هیچ راه حلی بهتر از برجام و هیچ مسیری جز 
اجرای کامل برجام وجــود ندارد.وی افزود: 
این موفقیت جدیدی برای جمهوری اسالمی 
ایران است. یکی از افتخارات دولت در سال 
هــای ۹۷، ۹۸ و ۹۹ و روزهــای اولیه ۱۴۰۰، 
این است که با همه فشــارها و سختی ها و 
شدیدترین تحریم ها، کشــور را جوری اداره 
کرد که نه دوســتان ما ، بلکه حتی دشمنان 
ما امروز اعتراف می کنند که فشار حداکثری 

شکست خورده است.
روحانی همچنین تاکید کرد: چرا با پول ملت 
برای شکست آمریکا فیلم درست نمی کنید؟ 
اگر بناســت از پول ملت فیلم درست کنید و 
نمایش بدهید از واقعیت ها فیلم بســازید 
و حقایق را به مردم بگوییــد. پیروزی ملت 
را بگوییــد. نباید به مــردم غیرواقعیت ها را 
بگوییم و درست نیست واقعیت ها را تحریف 
کنیم.رییــس جمهور در بخــش دیگری از 
صحبت های خــود عنوان کــرد: به رییس 
سازمان برنامه و بودجه دستور می دهم که در 
هفته اول ماه رمضان یک نوبت اضافی بسته 
کمک معیشــتی به ۶۰ میلیون نفری که این 

کمک را دریافت می کردند، پرداخت شود.
 وی همچنین گفت: هفته آینده هم تصویب 
می شــود که برای مــاه رمضان یــک کارت 
اعتباری تمام الکترونیک با پشــتوانه سهام 
عدالت یا یارانه و یا سایر اوراق بهادار در اختیار 
مردم قرار گیرد. از این طریق کسانی که سهام 
یک میلیونی دارند ۱۴ میلیون و کســانی که 
سهام ۵۰۰ هزار تومانی دارند ۷ میلیون اعتبار 

دریافت خواهند کرد.

خودتان مقایسه کنید که ما در سال ۹۲ در عرصه های 
برت  را ریم.  دا چه  الن  ا و  داشتیم  چه  مختلف 
مالی]نماینده آمریکا در امور ایران[ اخیرا گفته بروید 
ببینید با اقدامات ترامپ، صنعت هسته ای ایران به 

کجاها رسیده است

بین الملل
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رییس اتاق اصناف خبرداد: 

تامین کاالهای اساسی ویژه ماه رمضان 
رییس اتاق اصناف ایران گفت: برای ماه رمضان برنامه ریزی شــده است و کمبودی در زمینه ارزاق و 
کاالها نداریم.قاسم نوده فراهانی با بیان این مطلب اظهار کرد: قیمت برنج هندی ۱۸هزار و ۵۰۰ تومان، 
برنج تایلندی ۱۲هزار و ۵۰۰ تومان، شکر ۸هزار و ۷۰۰ تومان تعیین شده است و هیچ کس حق ندارد 
گران تر بفروشد.وی افزود: کاالهایی که مشمول قیمت گذاری است مثل برنج، شکر، گوشت قرمز، 
مرغ، زولبیا و بامیه، آش و حلیم در فروشــگاه های زنجیره ای و میادین میوه و تره بار توزیع و عرضه 
می شود.قاسم نوده فراهانی با اشاره به توزیع ۱۸ کاالی مشمول در همه فروشگاه ها تا پایان ماه رمضان 
به فروشندگان و اصناف توصیه کرد به مناسبت ماه مبارک رمضان کاالها را با حداقل سود ممکن عرضه 
کنند و از ثواب این ماه بهره ببرند. امید گیالن پور، معاون وزیر جهاد کشــاورزی هم با اشاره به نوسان 
قیمت محصوالت کشاورزی گفت: در موضوع مرغ، شــیوه تولید در کشور خرد و پراکنده است و باید 

به سمت تولید انبوه و قراردادی برویم.

آوار مسکن ملی بر سر  متقاضیان
سازمان برنامه و بودجه با توجه به رشد هزینه های ساخت، شاخص تعدیل پروژه های عمرانی را در سه 
ماه چهارم سال ۹۹ اعالم کرد که طبق آن قیمت هر متر مربع مسکن ملی ۷۹ درصد افزایش یافته است.
سازمان برنامه و بودجه، شاخص تعدیل پروژه های عمرانی را هم راستا با رشد هزینه های ساخت در 
سه ماه چهارم سال ۹۹ به روز رسانی کرد. بر این اساس هزینه ساخت مسکن ملی از دو میلیون و ۷۵۰ 
هزار تومان در هر متر مربع به چهار میلیون و ۹۲۲ هزار تومان افزایش یافته است که رشد ۷۹ درصدی را 
نشان می دهد.جواد حق شناس ،معاون مسکن شهری بنیاد مسکن ضمن اعالم این خبر توضیح داد 
که رشد ۷۹ درصدی هزینه ساخت هر متر مربع واحدهای اقدام ملی مسکن البته شامل همه مراحل 
پروژه نمی شود. به طور مثال اگر ابنیه در مرحله اسکلت باشد، هزینه فوندانسیون، عایق رطوبتی و ... 
بر اساس نرخ قبلی اعمال خواهد شد.به این ترتیب می توان گفت یک واحد ۸۰ متری که تاکنون در 
مراحل ابتدایی ساخت قرار داشته است، طبق این برآورد، حدود 4۰۰ میلیون تومان هزینه در بر خواهد 
داشت. در این میان، حدود ۱۰۰ میلیون تومان آن با وام مسکن ملی پوشش داده خواهد شد و بنابراین 
متقاضی باید حدود 3۰۰ میلیون تومان دیگر را برای خرید این واحدها تامین کند. این در حالی است که 
هزینه این واحد با احتساب نرخ های قبلی )۲ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان( ۲۲۰ میلیون تومان می شد 

و در آن حالت، متقاضی تنها  باید ۱۲۰ میلیون تومان تامین می کرد. 

مرغداران: نگران کاهش قیمت  هستیم
قائم مقام انجمن ملی شرکت های زنجیره ای تولید گوشت مرغ با بیان اینکه نگران کاهش قیمت 
مرغ به زیر قیمت مصوب هستیم ،گفت: میزان تولید مرغ باالست و این امکان وجود دارد که ظرف 
یک تا دو هفته آینده به زیر قیمت مصوب برسد.علی صابری اظهار کرد: تشکیل قرارگاه مرغ برای 
رفع مشکالت و ایجاد مجموعه منسجم مناسب است و باعث می شود که استاندارها بی دلیل جلوی 
خروج مرغ از اســتان خود را نگیرند و برای تنظیم بازار خود وزارت جهادکشاورزی تصمیم واحدی 
بگیرد.وی افزود: مشــکل بازار مرغ به خاطر عدم اصالح قیمت مرغ بود و اینکه برای تولید کننده 
توجیه اقتصادی وجود نداشت، هر چند که رقم ۲4۹۰۰ تومانی فعلی مرغ نیز ۲ هزار تومان کمتر از 
قیمت پیشنهادی انجمن بود اما اکنون مجادله ای سر قیمت وجود ندارد و همه باید کمک کنند تا 
بازار مرغ روی آرامش ببیند.قائم مقام انجمن ملی شرکت های زنجیره ای تولید گوشت مرغ ادامه 
داد: با توجه به افزایش تولید حتی این این نگرانی وجــود دارد که قیمت مرغ در فاصله زمانی یک 
تا دو هفته آینده به زیر قیمت مصوب خود برسد. وی تصریح کرد: به نظر می رسد که نگرانی برای 
تامین مرغ مورد نیاز در ماه مبارک رمضان وجود نداشته باشد زیرا تولید باالست و قیمت ها از نرخ 

مصوب عدول نخواهد کرد.

وقتی ما شوخی می کنیم، مسئوالن جدی می گیرند

در انتظار صف استعفا

مردم به کنایه و شوخی در فضای مجازی  زینب ذاکر
نوشــتند »ملــت همیشــه در صــف« و 
مسئوالن جدی گرفتند و گفتند » مردم ما از صف خوش شان می آید!« 
و خب شاید این، نتیجه شوخی کردن با همه چیز است حتی با دردهای 

مردم و زخم های محرومینی که دست شان به جایی بند نیست. 
محمد یوسفی، رییس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی به تازگی در 
پاسخ به این سوال که »چرا در ایام نوروز صف مرغ تشکیل شد؟« گفت: 
»مردم از صف مرغ خوش شان می آید. دوست دارند علت صف را بدانند 
و از این رو به صف می پیوندند. همین موضوع باعث شــد که صف مرغ 
تشکیل شود. هر چند که در ایام تعطیل، تقاضا برای خرید مرغ بیشتر 

می شود و اکنون یخچال ها پر از مرغ است.«
تصاویر دوربین های تلویزیونی به وضوح نشان می داد مردم در صف، 
با دیدن خبرنگار و دوربین صدا و ســیما، روی خود را برمی گرداندند و 
چهره شان را پنهان می کردند تا بیش از این تحقیر نشوند. و این واقعیت 
مردمی است که »در صف ایســتادن« نه انتخاب که یک اجبار برای آن 
ها شــده و این اجبار به لطف تدابیر ناامیدکننده ای است که مسئوالن 
برای مردم اتخاذ کردند و حاال به جای ابراز تاســف و اظهارشــرمندگی 
و اســتعفا، با لبخند و تلخند و نیشــخند می گویند : »مردم ما از صف 

خوش شان می آید!« 
البته این تنها اظهارنظر عجیب مسئوالن در روزهای گذشته نبود. پس از 
توصیه دولتی ها به مردم برای نخریدن میوه در راستای کنترل قیمت ها، 
این بار یکی دیگر از مســئوالن دولتی به مردم گفت که اگر خودرو گران 

است، نخرید.
در شرایطی که مردم هر روز با اســترس بیشتری در مورد قیمت کاالها 
روبه رو هستند، مسئوالن دولتی هر چند روز یک بار نسخه ای جدید برای 
رفع معضل گرانی می پیچند که یکی از این نسخه ها، »نخریدن« است!

عباس قبادی، معاون وزیر صنعت چندی قبل به مردم توصیه کرد برای 
حل مشکل گرانی، میوه نخرند و این بار نوبت رضا شیوا رییس شورای 
رقابت است که در پاسخ به شکایات مردم نسبت به گرانی بیش از حد 

خودروهای داخلی، بگوید: اگر خودرو گران است، نخرید.
شــیوا در واکنش به شــکایت های مردم از مطالبه مبالغ باال توســط 
خودروسازان برای محصوالت پیش فروش شده، گفت: اگر خودروی 

به قیمت اعالم شده، نمی ارزد آن را خریداری نکنند.
به نظر می رســد در یک جهان ســورئال زندگی می کنیم؛ وقتی به یاد 
می آوریم همین چندی پیش بود کــه اظهارنظر عجیب و غریب خانم 
کارشناس در یک برنامه تلویزیونی، ســر و صدای زیادی به پا کرد و با 

واکنش های منفی و گسترده مردم روبه رو شد.  کارشناسی که به مردم 
گفت:»گوشت نخورید، میوه نخورید و ... سطح انتظارات و توقعات را 
بیارید پایین، حاال اگر یک هفته میوه نخوریم، هیچ اتفاقی نمی افتد و 
...« وقتی با اعتراض مجری برنامه مواجه شد که این چه حرفی است؟ 
جواب داد: »ما باید عزت نفسمون باال باشه و خود پندارمون اینقدر قوی 

باشه تا نیازی احساس نکنیم و ...« !
داستانی منتســب به »ماری آنتوانت«، ملکه فرانسه در قرن هجدهم 
هســت که می گویند وقتی مــردم انقــالب کردند پرســید مردم چه 
می خواهند؟ گفتند »نــان« او در جواب گفت: »اگر نــان ندارند بروند 

کیک بخورند!«
 این حکایت خانم کارشــناس و آقای مسئول است که به نظر می رسد 
هرچه شرایط برای مردم سخت تر می شود، تجربه زیستی آنها از این 
شرایط هم کمتر و دورتر می شود و از سر رفاه و آسایش برای مردم نسخه 
می پیچند؛ نسخه »نخوردن و نخریدن«.  مردمی که نه با سیلی، بلکه 
با خون جگرشان اســت که صورت خود را سرخ نگه داشته اند و آقایان 
و خانم ها بر مسند »نصیحت پراکنی« نشســته و یا تمسخر می کنند 
یا نسخه می پیچند. این مردم قطعا از صف خوش شان نمی آید؛ ولی 

حتما از مسئول بی لیاقت و بی تقوا بدشان می آید. 

دبیر انجمن کشــتارگاه های طیور اســتان اصفهان با 
بیان اینکه در شــرایط فعلی در بحث گرانی مرغ، تنها 
فاکتوری که اصال تاثیر نداشت، میزان تولید مرغ بود، 
گفت: در فرمول جدید افزایش قیمت مرغ، متاسفانه 
هزینه های کشتارگاه ها دیده نشده است. محمدرضا 
رستمیان در خصوص وضعیت نابسامان بازار مرغ در 
اصفهان با وجود افزایش قیمت دولتی آن، اظهار کرد: 
خوشبختانه کمبودی در تولید مرغ نداریم و در شرایط 

فعلی در بحث گرانی مرغ، تنها فاکتوری که اصال تاثیر 
نداشــت، میزان تولید و کمبود مرغ بود.وی با انتقاد از 
اینکه در فرمول جدید افزایش قیمت مرغ، متاسفانه 
هزینه های کشتارگاه ها دیده نشــده است، گفت: از 
سوی دیگر مشکالتی در فراوانی مرغ ایجاد شد و مردم 
نیز براساس داده هایی از کمبود مرغ که به آنها رسیده 
بود، به طور هیجانی اقدام به خریــد مرغ کردند.دبیر 
انجمن کشتارگاه های طیور استان اصفهان با بیان اینکه 
خوشبختانه امروز شرایط پایداری در بحث تولید و توزیع 
مرغ زنده در اصفهان ایجاد شده است، گفت: قیمت مرغ 
زنده در بازار آزاد هم پای نرخ دولتی آن، حدود ۱۷ هزار و 
۱۰۰ تومان است، همچنین طی چند روز گذشته اتحادیه 

مرغداران، میزان تولید و تحویل مرغ را مســتقیما به 
انجمن کشتارگاه ها اعالم می کند که این موجب شده 
بازار مرغ تا حدودی تنظیم شود.وی تاکید کرد: شبانه 
متناســب با نیاز بازار، بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ تن کشــتار مرغ 
باید در اصفهان انجام شــود و خوشبختانه امروز مرغ 
با قیمت ۲4 هزار و۹۰۰ تومان به وفور در بازار یافت می 
شود.رستمیان درباره برخی صحبت ها مبنی بر اینکه 
کشتارگاه ها عامل گرانی مرغ هستند و اقدام به صدور 
پشــت فاکتوری می کنند، اظهار کرد: متاسفانه هزینه 
های کشــتارگاه ها در قیمت مرغ نادیده گرفته شده، 
درحالی که این هزینه در هر کیلو مرغ بدون احتساب 

هزینه های انرژی و کارگر حداقل ۱۲۵۰ تومان است.

دبیر انجمن کشتارگاه های طیور استان اصفهان:

کمبود تولید، عامل گرانی مرغ نبود

خبر روز

در شرایطی که مردم هر روز با استرس بیشتری در 
مورد قیمت کاالها روبه رو هستند، مسئوالن دولتی هر 
چند روز یک بار نسخه ای جدید برای رفع معضل گرانی 

می پیچند که یکی از این نسخه ها، »نخریدن« است!

کشتار ۸۵۰تن مرغ نوروزی هم نیاز بازار را تامین نکرد؛

داستان هزار و یک شب مرغ!
در  اواخر سال گذشته و روز های آغازین سال ۱4۰۰ در حالی شاهد صفوف طویل خرید مرغ بودیم 
که به گفته مسئوالن استانی مردم بیش از نیاز واقعی خود خرید داشته اند و اینکه هیچ نگرانی برای 
تامین و عرضه مرغ در اصفهان، دومین 
اســتان تولید کننده گوشت سفید وجود 
ندارد و با افزایش ۱۰ درصدی جوجه ریزی 
نرخ این محصــول در ایام نوروز کاهش 
می یابد، اما شــنیده ها و شواهد طی ۱4 
روز ابتدای ســال جاری نشان می دهد 
که نه تنهــا قیمت مرغ تنزلی نداشــته 
بلکه برخی فروشــگاه های اصفهان آن 
را با قیمت 4۰ هزار تومان هم در هر کیلو 
توزیع کردند و شهروندان در تامین مرغ 

مورد نیازشان از مغازه ای به فروشگاه دیگر در شهر سرگردان و درمانده شده اند.
دبیر انجمن مرغداران گوشتی اصفهان پیرامون اینکه براساس گفته مسئوالن استانی در شب ۲۸ 
اسفند سال گذشته یک هزار و ۲۰۰ تن مرغ و طی یک ماه گذشته ۸۰۰ تن مرغ در استان کشتار شده 
چرا در ایام نوروز همانند ماه های پایانی سال قبل شاهد کمبود مرغ در بازار بودیم، اظهار داشت: طی 
سال های اخیر این میزان کشتار مرغ در ایام نوروزی کامال بی سابقه بوده، اما این سوال پیش آمده 
را باید از نهاد های نظارتی پرسید که کشتار روزانه ۱۱۰۰ تا ۱4۰۰ تن در کشتارگاه های استان اصفهان اگر 

در مغازه ها برای توزیع عرضه نشده پس کجا رفته است؟!
بهرام پاکزاد با بیان اینکه براســاس آمــار اتحادیه اســتان اصفهان برای تامین مــرغ ایام نوروز 
طی ماه های ســال گذشــته ۱۰ میلیون جوجه ریزی در استان صورت گرفته اســت، افزود: با این 
میزان جوجه ریزی و پرورش به موقــع در واحد های تولیدی طی ۱۲ تا ۱۵ شــب ۸۵۰ تن مرغ در 
کشتارگاه ها استان کشتار شد که بر اساس برآورد ها هر اصفهانی باید 3 کیلوگرم مرغ در ایام نوروز 

از مرغ فروشی ها خریداری کرده باشد.
وی در پاسخ به اینکه آیا امکان قاچاق و خروج مرغ از استان وجود داشته که در ایام نوروز همانند 
ماه های سال گذشته شاهد صف های طویل و کمبود مرغ در شهر اصفهان بودیم، بیان کرد: امسال 
برای تامین نیاز شهروندان در ایام نوروز به هیچ وجه مرغ زنده به خارج استان حتی ۲ تا 3 ماشین 
هم حمل نشده و مرغ های تولیدی در کشتارگاه های استان کشتار شدند، اما چرا صبح ها مغازه های 
اصفهان عرضه مرغ نداشته اند را مطلع نیستیم که پس از کشتار مرغ ها چه شده اند و نهاده ها نظارتی 

باید پاسخگو باشند.
دبیر انجمن مرغداران گوشتی اصفهان با تاکید بر اینکه نظارت بر بازار مرغ باید پس از کشتارگاره ها 
انجام شود، ادامه داد: کشــتار روزانه ۱۱۰۰ تا ۱4۰۰ تن طی ۱۲ تا ۱۵ شــب در کشتارگاه های استان 
اصفهان باید تمام مغازه ها را در ایام نوروز لبریز از مرغ می کرد و شهروندان در تامین این کاال نباید 
دغدغه ای داشتند.وی با بیان اینکه با دخالت حاکمیت، قیمت گذاری مرغ غیرکارشناسانه تعیین 
می شود، گفت: چناچه قبل از ایام نوروز حرف تشکل ها مورد توجه مسئوالن قرار می گرفت و در برابر 
قیمت واقعی مرغ مقاومتی صورت نمی گرفت و خــود حاکمیت هم در بازار دخالت نمی کرد، بازار 

زودتر به تعادل می رسید.
دبیر انجمن مرغداران گوشتی اصفهان در پاسخ به اینکه چرا طی سالیان اخیر بازار مرغ دچار تالطم 
شــده و قیمت ها ثباتی ندارد، گفت: دخالت حاکمیت و تعیین قیمت های غیرکارشناسانه و نبود 
امنیت بازار برای تولیدکنندگان در طول سال با وجود افزایش هزینه های تولیدی و تنها تامین 4.۵ 
کیلوگرم نهاده ها، عدم عرضه مرغ به بازار با نبود وزن گیری مرغ ها و کاهش تولید با وجود بیماری 

آنفلوآنزا در کل کشور است.

کافه اقتصاد

ذره بین

شرکت تولید نیروی برق استان  درباره خبر منتشر شده با عنوان »فیلم تجمع کشاورزان جلوی نیروگاه درچه اصفهان« جوابیه ای به برق نیوز ارسال کرد.در بخشی از متن جوابیه 
به نقل از سعید محسنی، مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق اصفهان آمده است: »... احداث خط انتقال فاضالب به نیروگاه توسط شرکت آب و فاضالب در دست انجام 
است و هزینه توسعه شبکه جمع آوری فاضالب خام شهرستان درچه و انتقال آن به تصفیه خانه توسط نیروگاه پرداخت شده است. میزان آب صرفه جویی شده قریب پنج 
میلیون متر مکعب است و معادل مصرف یک شهرک ۱۰۰ هزارنفری در سال خواهد بود. برای جانمایی این تصفیه خانه تمام مجوز های مورد نیاز از استانداری، مجوز زیست 
محیطی و ... از سازمان های مربوطه دریافت شد و پس از آن احداث این پروژه آغاز  شده است.کمتر از 3۰۰ متر از خط انتقال فاضالب باقی مانده که با اتمام آن فاضالب خام به 
نیروگاه می رسد و قبل از تابستان سال جاری با بهره برداری از تصفیه خانه به همان میزانی که اشاره شد در مصرف آب تازه صرفه جویی خواهد شد و نیروگاه اصفهان می تواند 
نقش خود را در تامین برق منطقه ایفا کند.در اعتراض اخیر، کشاورزان شهرستان درچه جزو معترضین نبوده و تنها تعدادی از کشاورزان شرق اصفهان نسبت به استفاده از 
فاضالب خام توسط نیروگاه اصفهان معترض بودند. با توجه به توضیحات ارائه شده به کشاورزان و جلسات آن ها با مسئولین این موضوع برایشان روشن  شد که متناسب 

با آب خاکستری یا پساب استحصال شده، از میزان مصرف آب خام نیروگاه کاسته خواهد شد و کشاورزان عزیز با آگاه شدن از این موضوع به اعتراض خود پایان دادند.«

جوابیه نیروگاه اصفهان به یک فیلم منتشر شده درباره تجمع کشاورزان

کاهش عرضه 
روغن سرخ کردنی 

در بازار
امســال نیز  عرضه کم روغن 
جامد همچنان ادامه دار شده 
و مشاهدات حاکی از آن است 
که عرضه روغن سرخ کردنی 
هم در سطح خرده فروشی ها 

کم شده است.

وز عکس ر

رییس سازمان صمت اصفهان خبر داد:

صادرات یک میلیارد و 
900 میلیون دالری استان 

اصفهان
رییس ســازمان صنعت، معــدن و تجارت 
استان اصفهان با تاکید بر ضرورت استفاده 
از ظرفیت های اســتان اصفهــان در حوزه 
اقتصادی، میزان صادرات تولیدات استان 
طی ۱۱ ماهه ســال گذشــته را یک میلیارد 
و ۹۰۰ میلیون دالر اعــالم کرد.ایرج موفق با 
اشاره به اینکه استان اصفهان در بسیاری از 
صنایع مانند صنعت سنگ، فوالد، نساجی 
و… در کشور سرآمد اســت، گفت: صنعت 
سنگ با داشــتن دو هزار و ۲۵۱ واحد تولید 
سنگ در سطح استان و البته با تولید بیش 
از ۷۰ درصد سنگ های ساختمانی و تزئینی 
در کشور در سکوی اول قرار دارد.وی افزود: 
همچنین صنعت فوالد با داشتن میزان ۶۰ 
درصد فوالد کشور رتبه اول کشور را کسب کرده 
است.موفق، استان اصفهان را در صنعت طال 
با برخورداری از ۵۰ درصد کارگاه های ساخت 
طالی کشــور در رتبه اول کشوری عنوان کرد 
و افزود: این اســتان ظرفیت های بسیاری 
برای رونق اقتصاد مقاومتی دارد، اما باید به 
آن توجه ویژه ای شود تا تولیدات داخلی در 

چرخه اقتصاد رونق پیدا کند.
وی بخــش علــم و فنــاوری را از دیگــر 
عرصه های موفقیت استان اصفهان دانست 
و گفت: این استان مؤسس پارک های علم 
و فناوری در کشــور اســت که بزرگ ترین 
دانشــگاه های وزارت علــوم، تحقیقات و 
فناوری، بهداشت و درمان و آزاد اسالمی در 
این استان واقع شده است.رییس سازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان در 
خصوص ارزش صادرات یازده ماهه ســال 
۱3۹۹ گفت: این میزان یــک میلیارد و ۹۰۰ 
میلیون دالر و معادل پنج میلیون و ۷۰۰ هزار 
تن است که پنجمین استان صادراتی کشور 
شــده و ۹۵ درصد از محصــوالت صادراتی 
استان، محصوالت ساخته شده و فرآوری 
شــده واحد های تولیدی اســتان اصفهان 

است.
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نشست مدیرکل ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری با 
هیئت موسس دانشگاه علمی کاربردی دریژنو فرخشهر

 مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی اســتان چهارمحال و بختیاری طی نشستی در مجتمع فرهنگی 
هنری غدیر شهرکرد با هیئت موسس دانشگاه علمی کاربردی دریژنو فرخشهر دیدار و گفت وگو کرد.   
ابراهیم شریفی  گفت: پیگیری الزم در خصوص واگذاری مدیریت مجتمع امین با مدت مشخص 
به دانشــگاه علمی کاربردی دریژنو فرخشهر و شورای شهر در حال انجام اســت و این دانشگاه با 
داشتن رشته های فرهنگی هنری برای فراگیری جوانان جویای علم و دانش به عنوان یک ظرفیت 
مطلوب محسوب می شود .محمد رضا سمیع، رییس شورای شهرفرخشهر  و رییس هیئت موسس 
دانشــگاه هنری علمی کار بردی  دریژنو  نیز گفت: تاسیس این دانشــگاه  به پیشنهاد مرکز علمی 
کاربردی استان در فرخ شهر انجام شد.فرخ شهراز معدود شهرهای استان بود که  فرصت استفاده 
از این موقعیت را داشت و تامین مکان دانشگاه نیز توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
در مجتمع امین  تامین  شد که شایسته قدردانی است . سمیع بابیان اینکه در پذیرش دانشجو در 
این دانشگاه تفاوتی بین زن و مرد نیست، اظهار داشــت: تنها در رشته آواز ایرانی پذیرش مختص 
آقایان است ولی در سایر رشته ها محدودیتی در این خصوص وجود ندارد.وی افزود:رشته های آواز 
ایرانی، مدیحه و مرثیه سرایی، موسیقی نواحی، گرافیک، نوازندگی ساز ایرانی، نمایش عروسکی 

و عکاسی از جمله این رشته ها به شمار می رود. 

ثبت نام 3۶4 داوطلب برای شرکت در انتخابات شوراهای 
اسالمی روستا در چهارمحال و بختیاری

معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال و بختیاری با اشــاره به اینکه از زمان آغاز 
ثبت نام داوطلبان شوراهای اسالمی روستا و تیره های عشایری در چهارمحال و بختیاری تاکنون ۳۶۴ 
نفر به صورت حضوری و غیر حضوری ثبت نام خود را انجام داده اند، اظهار کرد: در روز اول ثبت نام ۱۶۵ 
و در روز دوم  نیز ۱۹۹ نفر ثبت نام کرده اند.جعفر مردانی افزود:  از تعداد ثبت نامی ها ۱۴۱ نفر ثبت نام 
خود را به صورت حضوری و مابقی نیز ثبت نام خود را به صورت غیرحضوری انجام داده اند.وی با اشاره 
به اینکه از تعداد ۳۶۴ ثبت نامی در انتخابات شوراهای اسالمی روستاها و تیره های عشایری  ۳۴۹ 
نفر مرد و ۱۵ نفر زن هستند، خاطرنشان کرد: همچنین داوطلبان جهت شرکت در انتخابات شوراهای 
اسالمی روستاها ۷۳ درصد بدون سابقه شورا و ۲۷ درصد با سابقه شورا هستند.مردانی ادامه داد: 
از تعداد داوطلبان ثبت نام کننده برای شوراهای اسالمی روستا و تیره های عشایری در چهارمحال و 
بختیاری ۴۵ نفر دارای مدرک دیپلم، ۱۷ نفر فوق دیپلم،۳۰ نفر لیسانس، ۹ فوق لیسانس، ۲۲۵ نفر 

با تحصیالت مقطع ابتدایی، ۱۸ نفر راهنمایی و ۲۰ نفر متوسطه هستند.

فراخوان جذب نیروی طرح سنجش سالمت جسمانی و 
آمادگی تحصیلی نوآموزان

فراخوان جذب نیرو برای همکاری با طرح سنجش سالمت جسمانی وآمادگی تحصیلی نوآموزان بدو 
ورود به دبستان وپیش دبستان سال ۱۴۰۰ صادر شد. رییس اداره آموزش وپرورش استثنایی استان 
گفت: تمام شاغلین آموزش وپرورش استان با مدارک تحصیلی در رشته های مشاوره، روانشناسی، 
بهداشــت وآموزش ابتدایی می توانند جهت همکاری در طرح سنجش سالمت جسمانی وآمادگی 

تحصیلی نوآموزان بدو ورود به دبستان وپیش دبستان سال ۱۴۰۰  شرکت کنند.
خداکرم حیــدری افزود: با توجه بــه محدودیت  پذیرش نیــرو، همکاران فرهنگی واجد شــرایط 
وعالقه مند، می تواننــد حداکثر تــا ۲۱ فروردین ۱۴۰۰، آمادگی خــود را از طریق تماس با شــماره 
 تلفن ۰۳۸۳۲۲۲۷۱۷۰، واحد تشــخیص وتوانبخشــی اداره آموزش وپرورش اســتثنایی استان

 اعالم کنند.

در پی افت ناگهانی دمای هوا اتفاق افتاد؛

خسارات میلیاردی به باغات چهارمحال و بختیاری
 استان چهارمحال و بختیاری یکی از مهم ترین مراکز تولید محصوالت 
باغی کشور به شــمار می رود. این استان با داشــتن باغات گسترده 
بادام، گردو، هلو و انگور یکی از مهم ترین استان های تولید میوه است.

بیشــترین اراضی باغی اســتان چهارمحال و بختیاری در شهرستان 
سامان و بن واقع شده اســت. مهم ترین محصول باغی چهارمحال 
و بختیاری بادام است و این استان توانســته با تولید بیشترین بادام 
در کشور برای ۱۰ ســال متوالی رتبه اول کشور را در تولید این محصول 
کسب کند.ساالنه حدود ۲۴ هزار تن انواع مختلف بادام در این استان 
تولید می شود و بخش قابل توجهی از آن در خود کشور مصرف می شود 

و بخشی دیگر نیز صادر می شود.
افت دمای هــوا در چهارمحــال و بختیــاری طی هفته گذشــته به 
علت اســتقرار توده هوای ســرد موجب منفی شــدن دمای هوا شد 
و شــکوفه های درختان در پی کاهش دمای هوا یخ زد.بســیاری از 
شکوفه های درختان در شهرستان سامان به علت افت دمای هوا دچار 
یخ زدگی شد و از بین رفتند. یکی از باغداران شهرستان سامان با اشاره 
به اینکه دمای هوا طی هفته گذشــته کاهش قابل توجهی پیدا کرد و 
به زیر صفر رســید، گفت: بســیاری از درختان در این منطقه از شدت 

سرما قندیل بستند.
علی قنبری بیان کرد: با وجود تالش باغداران و فعال کردن بخاری های 
باغی، اما به علت شــدت ســرما بســیاری از شــکوفه های درختان 
دچار یخ زدگی شــد و از بین رفتند.وی تاکید کــرد: باغداران به علت 
سرما زدگی شکوفه های درختان در سال جاری درآمد چندانی ندارند 
و باید حمایت های الزم از آنها انجام شــود.وی عنوان کرد: برای ایجاد 
این باغ تســهیالت دریافت کرده ام که هر ساله با فروش محصوالت 
باغی اقساط را پرداخت می کنم که هم اکنون باید حمایت های الزم از 
باغداران از جمله مهلت دادن پرداخت اقســاط، مورد توجه مسئوالن 

قرار گیرد.

ثبت دمای منفی پنج درجه سانتی گراد در فروردین ماه
مدیر کل هواشناســی چهارمحال و بختیاری با اشاره به افت دما هوا 
در فروردین ماه، گفت: استقرار توده هوای سرد در این استان موجب 
سرما در این استان شد.مهران چراغ پور بیان کرد: دمای هوا در شهرکرد 
به منفی پنج درجه و در بروجن به دمای سه درجه سانتی گراد رسید.
وی گفت: اطالعیه های هشــدار هواشناســی در زمینه کاهش دمای 
هوا در این اســتان صادر شد و به کشــاورزان و باغداران در این زمینه 

اطالع  رسانی صورت گرفت.

خسارت های سرمازدگی به اراضی کشاورزی شهرستان خانمیرزا
وی ادامه داد: طی روزهــای آینده دمای هوا روند افزایشــی در این 
استان خواهد داشت.طی بررسی های انجام شده بیش از ۱۴ میلیارد 
تومان خسارت در پی ســرمازدگی به بخش کشــاورزی چهارمحال 
و بختیاری در ســال جاری وارد شده اســت.مدیرکل مدیریت بحران 
چهارمحال و بختیاری در این زمینه گفت: افت دمای هوا در چهارمحال 
و بختیاری موجب خسارت های ســرمازدگی به باغات به ویژه باغات 
شهرستان سامان شد.خسرو کیانی ادامه داد: طی بررسی های انجام 
شده بیش از ۱۴ میلیارد تومان خســارت در پی سرمازدگی به بخش 
کشــاورزی چهارمحال و بختیاری در ســال جاری وارد شــده است.

مدیرکل مدیریت بحران چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: بیشترین 
خسارت سرمازدگی به باغات بادام و گردوی چهارمحال و بختیاری به 

ویژه در شهرستان سامان وارد شده است.
وی تاکید کرد: میزان خســارت ها جمع بندی و به ســازمان مرکزی 
مدیریــت بحران اعــالم شــده اســت.باغداران باید بــرای کاهش 

خسارت های ســرمازدگی از نهال های دیرگل ده برای توسعه باغات 
بهره گیری کنند.

کارشناس ارشد بخش کشــاورزی نیز در خصوص علت سرمازدگی 
باغــات در این منطقــه گفــت: یکــی از مهم ترین دالیــل افزایش 
خسارت های ســرمازدگی در سال جاری گرم شــدن هوا طی فصل 
زمستان در این استان است.رشید شــاهرخ بیان کرد: دمای هوا در 
انتهای ماه بهمن شروع به گرم شــدن کرد و این امر زمینه را برای باز 
شــدن زودهنگام شــکوفه های درختان ایجاد کرد.وی با بیان اینکه 
هرساله کاهش دمای هوا در ایام نوروز در این استان گزارش می شود، 
گفت: شــکوفه های درختان در روزهای پایانی اسفند به صورت کامل 
باز شــده بودند و افت دمای یکبــاره دمای هوا موجب ســرمازدگی 

درختان شد.
کارشناس ارشــد بخش کشــاورزی ادامه داد: هر ساله شکوفه های 
درختان در اواســط فروردین ماه باز می شــدند که ایــن مهم موجب 

کاهش خسارت های سرمازدگی می شد.
وی گفت: باغداران باید برای کاهش خســارت های ســرمازدگی از 

نهال های دیرگل ده برای توسعه باغات بهره گیری کنند.

مدیرکل ارتباطات و فنــاوری اطالعات چهارمحال و 
بختیاری با بیان اینکه شــبکه ملی اطالعات شامل 
سه بخش زیرساخت، خدمات و محتواست، اظهار 
کرد: وظیفه اصلی وزارت  ارتباطات و فناوری اطالعات 
فراهم کردن زیرســاخت بوده و محتــوا و خدمات 
مربوطه به دســتگاه های خدمات رسان ارتباط دارد.

مرتضی باللی با اشاره به اینکه در حال حاضر با توجه 
به فراهم بودن زیرســاخت، اکثــر خدمات از طریق 
شــبکه ملی اطالعات انجام می شــود، یادآور شد: 
به عنوان مثال کوچک ترین مورد خدماتی در بســتر 
الکترونیک، احراز هویت اســت و تبــادل اطالعات 
میان دستگاهی از طریق شبکه ملی اطالعات صورت 
می پذیرد. مدیــرکل ارتباطات و فنــاوری اطالعات 
چهارمحال و بختیاری با اشــاره به مرکز ملی تبادل 
اطالعات تحت عنــوان NIX که توســط وزارت خانه 
راه اندازی شده اســت، افزود: تمامی دستگاه های 
دولتی می توانند از طریق استان یا ستاد مرکزی در 

تهران به مرکز ملی تبادل اطالعات متصل شوند.وی 
با بیان اینکه اکثر دستگاه ها به سمت توسعه خدمات 
الکترونیک رفته اند، خاطرنشان کرد: گذرگاه خدمات 
الکترونیک نیز تحت عنوان ) GBS( راه اندازی شده 
و بستر این خدمات، در سطح کشور و استانی فراهم 
شده است.باللی در خصوص مزایای توسعه دولت 
الکترونیک تصریح کرد: راه مبارزه با فســاد توسعه 
دولت الکترونیکی و شفافیت است، با توسعه دولت 
الکترونیک مردم با زحمت کمتر خدمات بیشــتری 
دریافت خواهند کرد. اجرای خدمات در این بستر از 
رانت و فساد جلوگیری کرده و موجب شفاف سازی 
می شــود، به عالوه ارائــه خدمــات در حداقل زمان 
ممکن صــورت می پذیرد.وی در خصــوص مزایای 
توسعه دولت الکترونیک در تحقق شعار سال اظهار 
کرد: ســال ۱۴۰۰، سال »تولید، پشــتیبانی ها، مانع 
زدایی ها« نام گذاری شــده و واضح اســت که برای 
تحقق این شعار بایستی به کلیه عوامل موثر در تولید 

توجه شود، اکثر کسب وکارها به سمت فضای مجازی 
هدایت شــده اســت، عالوه بر ایــن دریافت مجوز 
برای کسب وکارها در گذشــته زمان بر بود اما توسعه 
الکترونیک، در رفع موانع تولید بســیار موثر بوده و 
مراحل را کوتــاه می کند.مدیرکل ارتباطات و فناوری 
اطالعات چهارمحــال و بختیاری بیان کــرد: موانع 
قانونی بی جهت را باید رفع کنیم و استعالمات متراکم 
غیرضرور در فرآیند تولید و صدور مجوز برای کسب و 
کارها را رفع کنیم.باللی خاطرنشان کرد: دستگاه های 
خدمات رســان باید به سمت وسویی حرکت کنند که 
خدمات و محتوای خود را در بستر الکترونیک ارائه 
دهند که الزمه آن تالش برای متصل شــدن به مرکز 

ملی اطالعات است.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات چهارمحال و بختیاری مطرح کرد:

نقش توسعه الکترونیک در تحقق شعار سال

معاون گردشگری میراث فرهنگی استان خبر داد:

راه اندازی اقامتگاه بوم گردی در چهارمحال و بختیاری
موافقت اصولی راه اندازی یک اقامتگاه بوم گردی از سوی بخش خصوصی در شهرستان فارسان صادر شد. معاون گردشگری میراث فرهنگی، و صنایع دستی 
استان گفت: برای راه اندازی این مرکز یک میلیارد و ۲۰ میلیون ریال از سوی بخش خصوصی سرمایه گذاری می شود.فرجام سمیعی افزود: با بهره برداری از این 

اقامتگاه بوم گردی در شهرستان فارسان زمینه اشتغال مستقیم برای دو نفر فراهم خواهد شد.شهرستان فارسان در فاصله ۴۵ کیلومتری شهرکرد قرار دارد.

خبر روز

وز عکس ر

برف روبی و بازگشایی 
»عسل کشان« 

شهرستان کوهرنگ
محور چلگــرد به دهســتان موگویی با 
نخســتین بــارش بــرف مســدود و 
راه ارتباطی ۱۵ روســتا به سمت مرکز 
شهرســتان کوهرنگ قطع می شــود. 
عملیات بازگشایی و برف روبی این محور 
از نخستین روزهای فروردین آغاز شده 
است و انتظار می رود که این محور تا چند 

روز آینده به طور کامل بازگشایی شود. 

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد:

 تمام شهرستان های چهارمحال و بختیاری
 در وضعیت قرمز کرونایی قرار گرفت

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شــهرکرد با اشاره به وضعیت چهارمحال و بختیاری از نظر 
شــیوع ویروس کرونا، اظهار کرد: تمامی شهرستان های اســتان در وضعیت قرمز قرار دارند و در 
سامانه ماسک که مربوط به وزارت بهداشت و درمان است این موضوع تایید شده است.سید راشد 
جزایری تاکید کرد: باتوجه به قرمز شدن شهرستان های استان محدودیت های کرونایی مطابق با 
رنگ بندی ها اجرایی می شــود و در شهرســتان های با وضعیت قرمز تنها گروه شغلی یک مجاز به 

فعالیت هستند.

معاون بهبود تولیدات دامی چهارمحال و بختیاری خبر داد:

توزیع بدون مشکل نهاده در سراسر استان
معاون بهبود تولیدات دامی چهارمحال و بختیاری با تکذیب اخبار برخی رســانه ها در خصوص کمبود 
نهاده دامی، گفت: هیچ مشکل و کمبود نهاده دامی در استان وجود ندارد.سام مردانی افزود: مواردی از 
قبیل کمبود نهاده، گران بودن قیمت نهاده، عدم دریافت نهاده طی چند ماه و موارد این چنینی مطالبی 
است که به اشتباه منتشر شــده است و حاضر هستیم به منظور راســتی آزمایی از همه دامداری های 
صنعتی و سنتی بازدید شود.مردانی ادامه داد: تمامی افرادی که در سامانه عضو هستند سهمیه های 
دامی خود را تا قبل از عید دریافت کردند تا جایی که دامداران شیری از این روند راضی هستند و دامداران 
ســنتی نیز می گویند فعال احتیاج به نهاده نداریم.وی بیان کرد: خوراک به اندازه کافی تولید می شود 
بنابراین خوراک و نهاده به دورترین دامداری های ســطح استان نیز می رسد و توزیع به خوبی و بدون 
مشکل انجام می شود.مردانی اظهار کرد: تنها مشکلی که اکنون وجود دارد این است که به علت قیمت 
ارز بار نهاده کمی دیرتر از بندر استخراج می شود یعنی تا میزان هزینه ارز شرکت واردکننده تامین نشود 
بار را آزاد نمی کند و ممکن است نهاده از تاریخ یک هفته تا یک ماه به صورت متفاوت به دست دامدار 
برسد و این شرایط برای همه استان ها و همه دامداران یکسان است.معاون بهبود تولیدات دامی جهاد 
کشاورزی استان ادامه داد: نهاد ه های آزاد در سطح استان وجود ندارد و همه دامداران صنعتی و سنتی 
از طریق سیستم برای کل گله دام های مولد نهاده تامین می کنند و تنها افرادی که دامداری سنتی دارند 

با تشکیل اتحادیه و شرکت های مورد نظرشان نهاده را از اتحادیه دریافت می کنند.

رییس سازمان صمت چهارمحال و بختیاری خبر داد:

اجرای 21۷ مصوبه کارگروه رفع موانع تولید 
رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری با اشــاره به برگزاری ۶۸ نشست 
کمیته های تخصصی و کارگروه تســهیل و رفع موانع تولید استان در ســال ۹۹ گفت: ۴۹.۵ درصد 
مصوبات این نشست ها در سال ۱۳۹۹ اجرایی شد.سجاد رســتمی افزود: پارسال برای تسهیل و 
رفع موانع تولید چهارمحال و بختیاری ۴۳۹ مصوبه به تصویب رســید که از این تعداد تاکنون ۲۱۷ 
مصوبه برابر ۴۹.۵ درصد اجرا شده و ۲۲۲ مصوبه در دست اجراست.رستمی تصریح کرد: ۲۶۹ مورد از 
مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان در سال ۹۹ مربوط به پرداخت ۹ هزار و ۶۵۰ میلیارد 
ریال تسهیالت بانکی بوده اســت که از این تعداد یک هزار و ۹۵۰ میلیارد ریال شامل ۴۸۰ میلیارد 
ریال از محل طرح های رونق تولید و یک هزار و ۴۷۰ میلیارد ریــال از محل بند الف تبصره ۱۸ برای 
۵۶ مصوبه براساس ثبت در سامانه بهین یاب پرداخت شد.وی ادامه داد: البته پرداخت تسهیالت 
از سوی بانک های عامل استان بیشتر است، اما بخشی از آن در سامانه بهین یاب ثبت نشده است.

رستمی گفت: ۷۷ مصوبه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان در سال ۹۹ مربوط به پرونده های 
بانکی شامل استمهال، تقسیم دوباره و چک های برگشتی بوده است.

با مسئولان

استاندار  چهارمحال:

مشکالت حوزه تولید در 
چهارمحال وبختیاری باید 

شناسایی شود
 اســتاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به 
نام گذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری 
به نام »تولید، پشــتیبانی ها و مانع زدایی ها« 
گفت: مشــکالت و موانع حوزه تولید استان 
باید از سوی دستگاه های متولی شناسایی و 
ارائه شود.اقبال عباسی در نخستین نشست 
کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید چهارمحال و 
بختیاری تاکید کرد: این مشکالت و موانع پس 
از دسته بندی، به معاونت سرمایه گذاری وزارت 
کشور اعالم شود.وی افزود: مسئوالن به تحقق 
شعار امسال  توجه جدی داشته باشند تا بتوان 
ضمن پشــتیبانی از این حوزه در راستای رفع 
موانع اقدام کرد.عباسی تصریح کرد: پشتیبانی 
از تولید مسیرهای متفاوتی دارد که تمامی آنها 
مربوط به دستگاه های اجرایی نیست و حوزه 
قضایی، بازرسی، بانک های عامل، شرکت های 
دولتی و مردم نیز برای تحقق اهداف آن باید 
کمک کنند.وی یادآور شــد: براساس دستور 
رییس قــوه قضاییه، هیچ اقدامــی نباید به 
تعطیلی تولید منجر شــود و در همین راستا 
بانک های عامل در صــورت بدهی یک واحد 
تولیدی، حــق ندارد آن طــرح را تعطیل کند.

استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به لزوم 
تهیه فهرستی از واحدهای تولیدی ورشکسته 
در چهارمحال استان اظهار داشت: هیچ واحد 
تولیدی نباید به علت ورشکســتگی تعطیل 
شود.عباســی در بخش دیگری از ســخنان 
خود گفت: شرکت شهرک های صنعتی، امور 
اراضی و منابع طبیعی و آبخیزداری زمین های 
دولتی واگذار شده به بخش خصوصی برای 
ســرمایه گذاری را که تاکنون اقدامی در آن ها 

انجام نشده، شناسایی و بازپس گیری کنند.
ســجاد رســتمی، رییس ســازمان صمت 
چهارمحال و بختیــاری نیز گفت: متقاضیان 
برای استفاده از شرایط کارگروه تسهیل و رفع 
موانع تولید باید از طریق ســامانه به نشانی 
 https://tashil.stsm.ir الکترونیکــی

درخواست خود را ثبت کنند.

بام ایران

خبر خوان



مدیرکل مدیریت بحران استانداری:پنجشنبه 19 فروردین  1400 / 25  شعبان  1442/ 8 آوریل 2021/ شماره 3222
نرخ فرونشست زمین در اصفهان 15 تا 18 سانتی متر است

مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان گفت: نرخ فرونشست زمین در دشت های مختلف 
این استان از ۱۵ تا ۱۸ ســانتی متر تخمین زده می شود.منصور شیشــه فروش افزود: دشت های 

دامنه واقع در غرب، برخوار واقع در شمال 
و مهیار واقع در جنوب اســتان بدترین 
وضعیت را از حیث این پدیده مخرب و 
خطرناک دارند. وی اضافه کرد: کاهش 
و افت شدید منابع آب زیرسطحی عامل 
اصلی وقوع فرونشســت زمین است و 
این موضوع بیش از گذشته باید جدی 
گرفتــه شــود.مدیرکل مدیریت بحران 
استانداری اصفهان با تاکید بر جلوگیری 
از برداشت بی رویه آب های زیرسطحی 

خاطرنشان کرد: در صورت ادامه این روند مشکالت ناشــی از فرونشست زمین در این استان روز 
به روز افزایش می یابد.شیشه فروش با بیان اینکه خشکاندن دوره ای رودخانه زاینده رود یکی از 
دالیل کاهش آب های زیرسطحی اصفهان است، تصریح کرد: بر همین اساس توقف برداشت های 
بی رویه در باالدست در گام نخست و اجرای طرح های انتقال آب به این حوضه آبریز ضرورت دارد.

رییس دانشگاه علوم پزشکی کاشان خبر داد:

وضعیت قرمز کاشان
رییس دانشگاه علوم پزشکی کاشان، با بیان این که تاکنون ۱۵۰ هزار و ۶۲۶ نفر به مراکز بستری 
و سرپایی تشخیصی و درمانی در دو شهرستان کاشــان و آران و بیدگل مراجعه کرده اند، گفت: ۹ 

هزار و ۲۱۲ بیمار مبتال به کرونا ویروس تاکنون از مراکز درمانی منطقه کاشان مرخص شده اند.
ســیدعلیرضا مروجی ادامه داد: در مجموع فعال ۲۱۸ بیمار مبتال به کرونا ویروس در بیمارستان 
شهید بهشتی کاشــان و بیمارستان سیدالشهدای آران و بیدگل بســتری هستند که از این تعداد 
۱۹۸ نفر در بیمارستان شهید بهشتی کاشان و ۲۰ نفر در بیمارســتان سیدالشهدای آران و بیدگل 

تحت درمان قرار دارند.

معاون فنی مرکز بهداشت اصفهان اعالم کرد؛

افزایش 40 درصدی مراجعه اصفهانی ها به مراکز سرپایی
معاون فنی مرکز بهداشــت اصفهان با اشــاره بــه ۱۹ شهرســتان قرمز، ۴ نارنجــی و یک زرد 
در اســتان، گفت: مقایســه ۲ هفتــه اول فروردین با اســفندماه نشــان دهنــده افزایش ۴۰ 
 درصدی میزان مراجعه بــه مراکز منتخب و مثبت شــدن ۵۰ درصد تســت ها اســت که جای

 نگرانی دارد.
مصطفی رضایی اظهار کرد: ۱۸ فروردین ماه مصادف با روز جهانی بهداشت و فرصت مغتنمی است 
که از خدمات مدافعان سالمت در حوزه بهداشت قدردانی کرد. وقتی اسم کرونا می آید، ناخودآگاه 
تنها به حوزه درمان توجه می شود، درحالی که فعاالن حوزه بهداشت در این دوران وظایف خطیری 
به عهده دارند و نزدیک به ۱۴ ماه اســت که در یک جدال ســخت با کرونا درگیر هســتند. وی با 
بیان اینکه درحال حاضر شــرایط بیمارستان ها بسیار بغرنج اســت، تصریح کرد: در ۲۴ ساعت 
گذشته ۳۵۰ بیمار جدید در بیمارستان های استان به غیر از کاشان و آران و بیدگل پذیرش شد، 
درحالی که در موج سوم کرونا متوسط بستری روزانه به ۸۰ تا ۱۰۰ بیمار می رسید و قطعا بستری 
 این تعداد بیمار شرایط سختی به وجود خواهد آورد، در عین حال که نیازهای درمانی مردم روی 

زمین می ماند.

سخنگوی ستاد مقابله با کرونای استان: تعطیلی دو هفته ای اصفهان بررسی می شود

شهر در قرنطینه

سخنگوی ســتاد مقابله با کرونای استان  پریا پارسا
اصفهان، شــامگاه سه شــنبه در نشست 
خبری آنالین با خبرنگاران از بررسی طرح تعطیلی دوهفته ای اصفهان 
خبر داد. حجت ا...غالمی گفت که این طرح برای بررسی به ستاد ملی 
مبارزه با کرونا ارسال شده و در صورت موافقت، اجرایی می شود. البته 
سخنگوی ســتاد مقابله با کرونای اصفهان درحالی از احتمال تعطیلی 
اصفهان خبر داده که تعطیلی دو هفته ای پایتخت هم فعال در دســت 

بررسی است و با آن موافقت نشده است. 
به گفته غالمی در حال حاضر، شهرستان های اصفهان، خوانسار، فریدن، 
شاهین شهر، سمیرم، کاشــان گلپایگان، لنجان و نجف آباد در استان 
اصفهان وضعیت قرمز دارند. شهرســتان های آران و بیدگل، اردستان، 
بویین و میاندشــت، تیران و کرون، خمینی شــهر، نایین و مبارکه در 
وضعیت نارنجی و ۷ شهرستان باقی مانده نیز در وضعیت زرد قرار دارند، 
اما احتمال قرمز شدن شهرستان های تیران و کرون، بویین میاندشت 

و خمینی شهر وجود دارد .
غالمی، ســفر های نوروزی، خریدها، دیدوبازدیدهــا، عدم رعایت ها، 
عادی انگاری ها و نظارت ناکافی دستگاه های اجرایی در ایام تعطیالت 
نوروزی را عامل اصلی آغــاز پیک چهارم کرونا در اســتان عنوان کرده 
است. پیکی که گفته می شود شدیدتر از دفعات قبلی برگشته و چهره 

خشن تر و بی رحم تری از خود نشان داده است . رییس بخش عفونی 
بیمارستان مسیح دانشوری به تازگی اعالم کرد که ممکن است به رقم 
۶۰۰-۷۰۰ فوتی در روز برسیم و باید کاری کنیم که تعداد فوتی های روزانه 
چهاررقمی نشود. بر اســاس راهکارهایی که برای کاهش ابتال در پیک 
چهارم کرونا اتخاذ شده، اعمال محدودیت های تازه، تعطیلی مشاغل و 
دورکاری دوباره در دستور کار قرار گرفته است. بر همین اساس حجت 
ا... غالمی تصریح کرد:  در شهر های قرمز و نارنجی محدودیت حضور 
کارکنان از یک دوم برای خدمات ضروری و یک ســوم برای خدمات 
غیرضروری می توانند حضور فیزیکی داشــته باشــند و سایر کارکنان 
باید به صورت دورکاری فعالیت کنند.سخنگوی ستاد مقابله با کرونای 
استان اصفهان اضافه کرد: برای شهر های نارنجی حضور کارکنان تا یک 
دوم برای خدمات ضروری ودو سوم برای خدمات غیرضروری است و 
مدیران می توانند برنامه دورکاری را متناسب با آن دستگاه تعیین کنند 
و همه کارمندان باید طبق دســتور مقام باالدستی خود فعالیت داشته 
باشند، همچنین اولویت دورکاری با کارکنان دارای بیماری زمینه ای و 
زنان باردار است.به گفته سخنگوی ســتاد مبارزه با کرونا در اصفهان؛ با 
هماهنگی اتاق اصناف و اتحادیه ها از دیروز  ۱۸ فروردین ماه مشــاغل 
گروه های دو، سه و چهار برای شــهر های قرمز تعطیل شد و فقط گروه 
یک مثل ســوپرمارکت ها، مراکز بهداشت و درمانی، مراکز تهیه و توزیع 

و طبخ غذا به صورت بیرون بر، داروخانه ها و نانوایی ها، فروشگاه های 
انواع لوازم یدکی و الکترونیکی، تعمیرات موبایل، مصالح ساختمانی و 
... که مایحتاج عمومی را تامین یا تولید می کنند اجازه فعالیت دارند، 
اما بقیه تعطیل هســتند.همچنین مدارس، دانشــگاه ها، موسسات 
آموزش عالی، حوزه های علمیه و آموزشگاه های خصوصی در شهر های 
نارنجی و قرمز تعطیل خواهند بود و در این شهر ها فعالیت های فرهنگی 
و اجتماعی مانند مراسم مذهبی و آیینی و نماز جمعه برگزار نمی شود؛ 
آرامســتان ها هم تعطیل خواهند بود و اجازه برگزاری مراسم ندارند و 
فقط می توانند دفن اموات را داشته باشند.غالمی با بیان اینکه تور های 
گردشگری مانند تور ترکیه لغو می شــود، عنوان کرد: با توجه به شرایط 
موجود چندین بیمارســتان صحرایی برپا خواهد شد تا اگر تخت های 

بیمارستانی موجود اشغال شد، دچار مشکل نشویم.
غالمی ایــن نکتــه را هــم تاکیــد کرد کــه بــه همــه فرمانداری ها 
دستورالعمل های مربوطه ابالغ شده و با متخلفان به شکل ویژه برخورد 
می کنند؛ مشــاغل متخلف پلمب ۱۰ روزه خواهند شد همچنین جرائم 
یک میلیونی، ۵۰۰ و ۲۰۰ هزار تومانی برای متخلفانی که ممنوعیت تردد 
در ساعات ۱۰ شب تا ۳ بامداد را نقض می کنند، پابرجاست؛ زمان پایان 
محدودیت های اصناف نیز مشــخص نبوده و تا زمانی که در وضعیت و 

رنگ بندی به همین شکل باشد ادامه خواهد داشت.

معاون مشــارکت های مردمی اداره کل بهزیستی 
اســتان اصفهان با اشــاره بــه راه انــدازی پویش 
»نوروز شــاد« در محدودیــت هــای کرونایی در 
پایان ســال ۹۹، گفت: مردم نیکوکار استان از این 
پویش استقبال خوبی کردند و بیش از ۶۳ میلیارد 
ریــال کمک های مردمی در آســتانه ســال جدید 
جمع آوری شد.علی اصغر شــاهزیدی اظهار کرد: 
تمام هم و غم جامعه طی یک ســال گذشته برای 
مدیریت همه گیــری کرونا و تبعات ناشــی از آن 

بود، ضمن اینکه همه گیری کرونا خدمات درمانی 
و بهداشــتی و نیازهای جدیدی برای مردم و کادر 
درمان به وجود آورد که در اولویت بود، البته خدمات 
سازمان بهزیســتی نیز از این موضوع منفک نبود 
و مشــارکت های خوبی در سال گذشــته داشتیم 
که نشان می دهد مردم ما همیشــه به نیازمندان 
 توجــه دارنــد و در هر شــرایطی آنهــا را فراموش
 نمی کنند.معاون مشــارکت های مردمی اداره کل 
بهزیســتی اصفهان افزود: یکــی از فعالیت های 
شــاخص این اداره کل در پایان ســال گذشته راه 
اندازی پویــش نــوروز شــاد در محدودیت های 
کرونایــی بود که خوشــبختانه با اســتقبال خوب 

مردم همراه و بیش از ۶۳ میلیارد ریال کمک های 
مردمی در آستانه سال جدید جمع آوری شد.وی با 
اشاره به اینکه مشــارکت های مردمی در دو بخش 
 دولتی و خیریه انجام می شــود، گفــت: منظور از 
بخــش دولتی مراکــز و مجموعه هایی اســت که 
به صورت دولتــی مدیریت می شــود مثل ادارات 
بهزیستی در شهرســتان ها. بخش غیردولتی نیز 
موسسات خیریه ای اســت که از بهزیستی مجوز 
گرفته و با انجام یکسری از وظایف، باری از دوش 
دولت بر می دارند، مثل موسسات خیریه ای که در 
حوزه ســالمندان، معلوالن ذهنی و اعصاب و روان 

فعالیت می کنند.

معاون مشارکت های مردمی اداره کل بهزیستی اصفهان اعالم کرد:

 کمک ۶3 میلیارد ریالی اصفهانی ها
 به مددجویان بهزیستی در پویش پایان سال

 در شهر های قرمز و نارنجی محدودیت حضور کارکنان از 
یک دوم برای خدمات ضروری و یک سوم برای خدمات 
غیرضروری می توانند حضور فیزیکی داشته باشند و 

سایر کارکنان باید به صورت دورکاری فعالیت کنند

 استقبال از وزیر آموزش
 و پرورش در سفر به یزد

محســن حاجی میرزایی، وزیــر آموزش 
و پرورش سه شــنبه هفدهــم فروردین به 
یزد سفر کرد. این ســفر یک روزه با دیدار 
نماینده ولی فقیه در استان آغاز شد. ارتباط 
با مدیران مدارس در بســتر شــبکه شاد و 
دیدار همزمان حضوری و مجازی با معلمان 
استان، برگزاری اختتامیه اجالس سراسری 
نماز، شــورای آموزش و پرورش و شورای 
معاونین اداره کل آموزش و پرورش استان 

نیز از دیگر برنامه های این سفر بود. 

 استمرار اجرای طرح های بیابان زدایی
 نیاز اساسی نصف  جهان

برآیند بررسی های موجود نشان می دهد که پدیده های مخرب مانند انتشار ریزگردها و آالینده های 
زیست محیطی در اصفهان جدی است که به تاکید کارشناسان اجرای طرح های بیابان زدایی و مهار 
گرد و غبار در استان با وجود انجام فعالیت های گســترده دولت یازدهم و دوازدهم در این بخش 

باید استمرار داشته باشد.
بیابان زایی در اســتان به ویژه در شــرق اصفهان، ســاالنه در کنار به خطر انداختن سالمت مردم و 
تخریب محیط زیست، به امکانات زیربنایی و منابع طبیعی این استان خسارت وارد می کند، عمده 
خســارت ها به پایگاه های نظامی اطراف همچون پایگاه هوایی هشتم شــکاری، فرودگاه شهید 
بهشتی اصفهان، اراضی کشاورزی، محورهای مواصالتی و شهرک های صنعتی، راه آهن و شهرهای 

پیرامون وارد می شود.
بیابان زایی و ریزگرد می تواند در اثر پدیده های طبیعی زمین شناسی مانند تغییرات اقلیمی و کاهش 
بارندگی یا ناشی از فعالیت های انسانی مانند بوته کنی، چرای بی رویه دام در مرتع، تبدیل مراتع به 
دیم زارها، معدن کاوی، جاده سازی و توسعه غیر اصولی شــهرها و روستاها بدون توجه به آمایش 
سرزمینی ایجاد شود؛ اما به گفته کارشناسان، کاهش شدید سطح آب های زیرزمینی در اثر برداشت 
بی رویه از این منابع، مهم ترین دلیل تشدید این پدیده در استان اصفهان و جای جای ایران است.

بسیاری از مسئوالن و کارشناسان، اصفهان را آلوده ترین کالن شهر کشور می دانند و سایر شهرها و 
مناطق صنعتی این استان نیز همواره با معضل آلودگی هوا به ویژه در فصول سرد سال مواجه است.

به  اعتقاد آنان، فعال شــدن کانون های گرد و غبار، خشــک شــدن زاینده رود و تاالب بین المللی 
گاوخونی، فعالیت واحدهای صنعتی و تردد خودروهای پرشمار  دالیل آلودگی این خطه بوده است.

به گفته مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان، بیش از ۱۰۰ روز هوای ناسالم برای گروه های 
حساس و غیر حساس در سال گذشته در کالن شهر اصفهان نشــان می دهد که پدیده آالینده ها و 
ریزگردها در این خطه بسیار جدی است بنابراین باید طرح های بیابان زدایی و کاهش آلودگی هوا 

در این منطقه ادامه یابد.
منصور شیشه فروش اظهارداشت: اجرای طرح های بیابان زدایی نیازمند تخصیص اعتبارات کافی 

است و نیاز داریم که مسئوالن امر در این مهم اهتمام بیشتری داشته باشند.
وی با اشاره به خشکی رودخانه زاینده رود که به این معضل دامن زده است، خاطرنشان کرد: حدود 
۱۵۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی اصفهان بیش از هشت ماه گذشــته رها و خود به کانون انتشار 

ریزگردها و گرد و غبار تبدیل شده است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان تصریح کرد: از طرفی دیگر متاسفانه بستر زاینده رود نیز 
که از سال گذشته تاکنون خشک شده به یکی دیگر از منابع انتشار گرد و غبار تبدیل شده و خطراتی 

را برای محیط اطراف به وجود آورده است.
شیشه فروش افزود: حوادث جاده ای و غیر جاده ای در نوروز امسال همه به خاطر انتشار ریزگردها 

به دنبال وقوع تندباد بود که بروز سوانح جاده ای و خسارات مالی و جانی شد.
 وی ادامه داد: در کنار اهمیت به اجرای طرح هایی بیابان زدایی و کاشــت نهــال در مناطق بیابانی

 باید به اجــرای طرح های انتقــال آب به منظور بهبود وضعیت آبی اســتان توجه شــود تا در کنار 
 جلوگیری از افزایش بیابان ها، زمین های کشاورزی و بستر رودخانه را از گزند خشکی هرچه بیشتر 

حفظ کنیم.
در همین ارتباط رییس اداره بیابان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان گفت: تاکنون بیش 
از  ۳۰۸ هزار هکتار از کانون های بحرانی فرسایش بادی در استان تبدیل به جنگل های دست کاشت 

شده است که حدود ۱۵ درصد جنگل های بیابانی دست کاشت کشور را تشکیل می دهد.
حسینعلی نریمانی اظهارداشت: مطالعه طرح های بیابان زدایی در ۹۷۰ هزار هکتار، مالچ پاشی ۳۱ 
هزار هکتار، احداث بادشکن در یک هزار و ۱۰۰ کیلومتر و اجرای پروژه های مشارکتی با مردم در چهار 

هزار و ۵۰۰ هکتار دیگر اقداماتی به شمار می رود که سال ها اجرا شده است.

با مسئولان جامعه

وز عکس ر

عکس: ایسنا

خبر روزذره بین

 دبیر شورای هماهنگی مبارزه
 با مواد مخدر استان:

ظرفیت مراکز ماده 1۶ استان 
اصفهان یک دهم تعداد 
معتادان متجاهر است

دبیر شــورای هماهنگی مبارزه بــا مواد مخدر 
استان اصفهان با اشاره به جمع آوری یک هزار 
معتاد متجاهر در روزهای پایانی سال گذشته، 
گفت: در حال حاضــر تنها ۲ مرکــز نگهداری 
معتادان متجاهر با ظرفیت ۴۵۰ نفر در استان 
داریم که به خاطر شــرایط کرونا باید با نیمی از 
ظرفیت فعالیت کنند، درحالی که تعداد معتادان 
متجاهر در اســتان ۲ تا ۳ هزار نفر برآورد شده 
است.محسن یارمحمدیان با اشاره به اجرای 
طرح جمع آوری معتادان متجاهر با عنوان طرح 
آرامش بهاری در پایان هر سال، اظهار کرد: برای 
پیشگیری از بروز جرائم و افزایش امنیت شهرها 
در ایام نوروز، معتادان متجاهر و کارتن خواب از 
سطح شــهرها جمع آوری و به مراکز نگهداری 
معتادان متجاهر موضوع ماده ۱۶ قانون اصالح 
قانون مبارزه با مواد مخدر منتقل می شوند که 
اصطالحا به آن مراکز ماده ۱۶ گفته می شــود.

وی گفت: امسال هم این طرح با کمک نیروی 
انتظامی اجرا شد و در مجموع یک هزار معتاد 
متجاهر جمع آوری و با همکاری بهزیستی به 
کمپ ها منتقل شدند که تا پایان اردیبهشت در 
کمپ ها خواهند ماند.دبیر شورای هماهنگی 
مبارزه با مواد مخدر اســتان اصفهــان با بیان 
اینکه بخشی از معتادان متجاهر به مراکز ماده 
۱۶ منتقل شدند، افزود: در استان اصفهان تنها 
۲ کمپ مــاده ۱۶ داریم و تعــدادی از معتادان 
متجاهر تحت عنوان تبصــره ۲، به کمپ های 
ترک اعتیاد فرستاده شدند، البته نه همه کمپ 
ها، بلکه کمپ های منتخب که شرایط الزم برای 
نگهداری معتادان متجاهر را دارند.وی با اشاره 
به فاصله زیاد بین تعداد معتــادان متجاهر با 
ظرفیت نگهداری این افراد در استان، تصریح 
کرد: در حال حاضر ۲ مرکز ماده ۱۶ در اســتان 
داریم که باتوجه به همه گیری کرونا با نیمی از 
ظرفیت باید فعالیت کنــد، درحالی که تعداد 
معتادان متجاهر در اســتان بین ۲ تا ۳ هزار 

نفر برآورد شده است.

رییس اتاق اصناف اصفهان با اشاره به اینکه با تغییر رنگ بندی اصفهان به قرمز به لحاظ شیوع کرونا به غیر از مشاغل گروه یک، بقیه مشاغل تعطیل هستند، گفت: 
در این وضعیت، بازار بزرگ اصفهان و همچنین پاساژها نیز تعطیل هستند.رسول جهانگیری با اشاره به وضعیت قرمز اصفهان به لحاظ شیوع کرونا، اظهار کرد: در 
شرایط قرمز مشاغل گروه ۲، ۳ و ۴ تعطیل می شوند و به صورت هفتگی وضعیت رنگ بندی شهرها و فعالیت اصناف بررسی و براساس آن تصمیم گیری می شود.

وی افزود: هر زمان که وضعیت رنگ بندی شهرها از وضعیت قرمز و نارنجی خارج شد، فعالیت گروه های مختلف شغلی از سر گرفته می شود.رییس اتاق اصناف 
اصفهان تاکید کرد: در حال حاضر با توجه به وضعیت قرمز اصفهان عالوه بر این دســته بندی ها، تمام پاساژهای شهر نیز تعطیل می شوند، همچنین بازار بزرگ 
اصفهان )نقش جهان( نیز تعطیل خواهد شد.وی همچنین تاکید کرد: در این شرایط تمام رستوران ها و غذاخوری ها تعطیل و سرویس داخل نخواهند داشت 
و به صورت بیرون بر فعالیت می کنند، همچنین آرایشگاه ها نیز در براساس این رنگ بندی در وضعیت قرمز تعطیل هستند.جهانگیری درباره اینکه مغازه هایی 
در این ایام به صورت زیرپوستی فعالیت می کنند، گفت: طی یک سال گذشته کشور گرفتار کروناست و خوشبختانه فرهنگ سازی رعایت پروتکل ها تاحدودی 
شکل گرفته است، از سوی دیگر تعدادی نیز از این تصمیمات سرپیچی می کنند که ابتدا با تذکر، ابالغ و در نهایت با پلمب واحدهای صنفی خود روبه رو می شوند 

و چنانچه فعالیت اصناف از سر گرفته شود، مغازه هایی که به دلیل تخلف فعالیت در وضعیت قرمز، پلمب شده بودند، تا مدتی همچنان پلمب خواهند ماند.

کدام مشاغل در اصفهان تعطیل شدند؟



این احتمال وجود دارد که آمریکا المپیک زمستانی پکن را تحریم کند.افزایش فشــارها از غرب در خصوص نقض حقوق بشر توسط دولت چین، باعث شده تا 
آمریکا هم به سایر کشورها در تحریم بازی های المپیک زمستانی 2022 پکن بپیوندد. حداقل این همان چیزی است که ند پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه 
روز سه شنبه اعالم کرد.در حال حاضر تنش های زیادی بین دولت آمریکا و چین رخ داده است. حاال نیز موضوع تحریم بازی های المپیک پکن از سوی آمریکا 
مطرح شده که این مسئله تنش ها را بین دو کشور افزایش خواهد داد.اینکه این تحریم به صورت دیپلماتیک باشد یا عدم اعزام ورزشکاران آمریکا به المپیک 

پکن، موضوعی است که به زودی روشن خواهد شد.پیش از این نیز کانادا موضوع تحریم المپیک زمستانی 2022 را مطرح کرده بود.

احتمال تحریم المپیک پکن از سوی آمریکا
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برنامه خاص بارسلونا برای »نیمار«
در حالی که ســایت »گل« مدعی شده بود نیمار 2۹ ساله در آســتانه امضای قراردادی چهار ساله با 
پاری سن ژرمن است و قصد دارد خود را تا سال 202۶ به پاریســی ها متعهد کند، طی روز های اخیر 

اما دوباره شــایعه احتمال بازگشــت او 
به بارسلونا مطرح شد.نشــریه »موندو 
دپورتیوو« چاپ کاتالونیــا که نزدیک به 
باشگاه بارسلوناســت، گزارش داده این 
باشگاه اسپانیایی احتمال بازگشت نیمار 
به نوکمپ را رد نمی کند، اما از آنجایی که 
اوضاع مالی خوبی نــدارد، در جایگاهی 
نیست که پول زیادی صرف بازگرداندن او 
به بارسا کند، از این رو برنامه خاصی دارد.

طبق این گزارش؛ سران باشگاه بارسلونا 
وضعیت مذاکرات این ستاره برزیلی با پاری سن ژرمن برای تمدید قرارداد را به دقت زیرنظر دارند و 
امیدوار هســتند بتوانند نیمار را در پایان قرارداد فعلی اش یعنی تابستان 2022 به عنوان بازیکن آزاد 
دوباره به خدمت بگیرند.نیمار در تابســتان 20۱۷ پس از چهار سال حضور در بارسلونا در انتقالی 222 
میلیون یورویی راهی پاری سن ژرمن شد. در تابستان گذشته این بازیکن در آستانه بازگشت به نوکمپ 
بود، اما در نهایت مذاکرات مدیران دو باشگاه پاری سن ژرمن و بارســلونا راه به جایی نبرد و نیمار در 

پارک دوپرنس ماندنی شد.نیمار تاکنون در ۱0۵ بازی ۸۳ گل برای پاریسی ها به ثمر رسانده است.

پیشنهاد لیگ برتری به ستاره آث میالن
باشگاه آرسنال نسبت به جذب هافبک ترکیه ای تیم فوتبال میالن عالقه مند است.شبکه تلویزیونی 
»اسکای اسپورت ایتالیا« گزارش داد که باشگاه آرسنال نسبت به خدمت گرفتن هاکان چالهان اوغلو 
از میالن عالقه مند است و حتی در این رابطه با مدیر برنامه های او تماس گرفته است، این در حالی 
است که میالن ســخت به دنبال تمدید قرارداد این ستاره ترکیه ای اســت.به تازگی پایگاه خبری 
»کالچو مرکاتو« ایتالیــا خبر داده بود هافبک پیشــین بایرلورکوزن به ادامــه حضورش در جمع 
روسونری عالقه مند است. چالهان اوغلو 2۶ ساله که قرارداد کنونی اش با میالن در پایان فصل جاری 
به پایان می رسد، مورد توجه باشگاه هایی همچون منچستریونایتد و اتلتیکومادرید هم قرار دارد.

این هافبک ترکیه ای که از سال 20۱۷ در میالن عضویت دارد، تاکنون در ۱۶۳ بازی برای این تیم به 
میدان رفته و ۳0 گل زده نیز به نامش به ثبت رسیده است.

خط ونشان سرمربی دورتموند برای منچسترسیتی
ســرمربی دورتموند می خواهد کاری کند تا این بار گواردیوال پیروزی او را تبریک بگوید.ادین ترزیچ 
امیدوار است دورتموند با جبران شکست 2-۱ در دیدار برگشت، خودش را به نیمه نهایی لیگ قهرمانان 
اروپا برساند. به نقل از سایت یوفا، شاگردان ترزیچ با وجود تالش بسیار برای به تساوی کشاندن بازی، 
در دقایق پایانی با گل فیل فودن غافلگیر شدند تا به گل زنی در بازی برگشت نیاز مبرم داشته باشند.

سرمربی جوان دورتموند در پایان مسابقه سه شنبه شب، گفت: می دانستیم حریف برای بخش زیادی 
از بازی مالک توپ خواهد بود ولی تالش ما بر این بود که مکان صاحب توپ شــدن آن ها را تعیین 
کنیم. این کار را خیلی خوب انجام دادیم. حریف را به کمترین تعداد موقعیت محدود کردیم و زمانی که 
خودمان حمله می کردیم، خطرناک ظاهر شدیم. بازی برابر بود و به همین جهت ما بابت نتیجه پایانی 
ناراحت هستیم. پپ )گواردیوال( در پایان بازی حرف های خوبی به من زد ولی کار ما هنوز تمام نشده 
است. هشت روز بعد، دوباره یکدیگر را می بینیم. این نیمه اول بود و هنوز نیمه دیگر باقی مانده است. 

ما آماده خواهیم بود تا با به کار گرفتن تمام توان خود، نتیجه را عوض کنیم.

آیا لیگ بیستم رکوردار تغییرات نیمکت تیم های لیگ برتری می شود؟

مربیان استقاللی، روی بورس

تغییرات وجابه جایی هــای مکرر روی   سمیه مصور
نیمکت تیــم های لیگ برتــری به رویه 
ثابتــی در لیگ ایران تبدیل شــده اســت، رویه ای که هر ســاله هم 
رکوردهای جالــب توجهی را بر جای می گذارد. لیگ بیســتم تا بدین 
جای کار آمار متعددی از جابه جایی مربیان بین تیم های لیگ برتری 
داشته  و پیش بینی می شود در این فصل، با تغییر و تحوالت بیشتری 
 مواجــه شــویم و بعیــد نیســت رکــورد مانــدگاری در ایــن فصل

 رقم بخورد. 
 نکته جالب در رکورد های جابه جایی های لیگ حضور پر شمار مربیان 
استقاللی روی نیمکت تیم های لیگ برتری است.  طی روزهای اخیر 
دو  تغییر روی نیمکت تیم های لیگ برتری رخ داد که طی آن علیرضا 
اکبرپور به عنوان پنجمین ســرمربی این فصل ماشــین سازی تبریز 
معرفی شد. تیم ماشین سازی که این روزها در قعر جدول رده بندی 
جا خوش کرده و به عنوان یکی از شــانس های مسلم خطر سقوط به 
دســته اول از آن نام برده می شــود در این دوره از رقابت ها روزهای 

عجیبی را پشت سر گذاشته است.
 این تیم که با وحید بیاتلو، بیســتمین دوره رقابت هــای لیگ برتر را 
آغاز کرد با تغییرات متعددی روی نیمکتش روبه رو شده به گونه ای 

که با انتخاب علیرضا اکبرپور به عنوان سرمربی جدید این تیم، رکورد 
جالبی را در کارنامه ثبت کرده است، رکورد پنج سرمربی در یک فصل. 
پس از بیاتلو، سعید اخباری، مهدی پاشــازاده و بختیار حسین زاده 
 هدایت این تیــم را برعهده گرفتند ولی هیچ کدام نتوانســتند تحولی

 ایجاد کنند. 
تیم ماشین سازی تاکنون تنها موفق به کسب ۹ امتیاز شده است. دیگر 
مربی استقاللی که در روزهای اخیر روی نیمکت تیم های لیگ برتری 
نشســته اســت، محمود فکری است که ســرمربی تیم نفت مسجد 

سلیمان را بر عهده گرفته است. 
فکری این دوره از رقابت های لیگ را با تیم اســتقالل تهران آغاز کرد 
ولی نیم فصل ناموفقی را در جمع آبی پوشــان پایتخت پشــت سر 
گذاشت، نیم فصلی که عملکردش با انتقادات زیادی همراه بود و در 

نهایت از استقالل کنار گذاشته شد.
فکری که خود ســابقه حضور در جمع نفتی هــا را دارد و او این تیم را 
از دســته اول به لیگ برتر رســاند،  حاال راهی مسجدسلیمان شده تا 

سومین سرمربی این فصل نفت لقب بگیرد. 
فرهاد مجیدی، کاپیتان سابق آبی پوشــان خود یکی دیگر از مربیان 
استقاللی است که هدایت تیم اســتقالل را بر عهده گرفته است. آبی 

پوشــان پایتخت امیدوارند با هدایت مجیدی که تجربه سرمربیگری 
تیم اســتقالل را در کارنامــه دارد در ادامــه رقابت های لیــگ برتر و 
همچنین رقابت های باشــگاهی قاره کهن، عملکــرد موفقی بر جای 
بگذارند. جواد نکونام، دیگر کاپیتان ســابق آبی پوشــان نیز هدایت 
فوالد را برعهده دارد و رقابت سختی میان او و تیم سابقش در جدول 

رده بندی شکل گرفته است.
علیرضا منصوریان دیگر کاپیتان و مربی ســابق اســتقالل اســت که 
هدایت آلومینیوم اراک را برعهده دارد. امیر قلعه نویی که سرمربی گل 
گهر است دیگر استقاللی پرآوازه لیگ برتر است. سیدمهدی رحمتی 

نیز سکان هدایت شهرخودرو را در دست دارد.
البته از ســوی دیگر می توان نام دو مربی دیگر را نیز به این لیســت 
اضافه کرد. رســول خطیبی که مدت کوتاهی پیراهن استقالل را بر تن 
کرد و ساکت الهامی که در زمان مرحوم حجازی و صمد مرفاوی جزو 
کادر مربیان استقالل بود، ســرمربیان تراکتور و نساجی هستند که با 
احتساب این دو نفر، تعداد سرمربیان اســتقاللی لیگ برتر به عدد ۹ 
می رســد. این رکورد البته می تواند در ادامه فصل جاری رقابت های 
 لیگ برتر نیز تغییر کند و مربیان اســتقاللی دیگری نیز روی نیمکت 

تیم های لیگ برتری بنشینند.

سال ها وقتی مسابقات  کوروش کازرانی
تنیــس کشــوری در 
کنداکتور پخش تلویزیونی قرار می گرفت، عالقه مندان 
ورزش دو نام را به طور پیش فرض برای تماشا به عنوان 
گزینه اصلی در ذهن مرور می کردند: اشکان شکوفی 
و انوشا شاهقلی. اســامی تکراری اما ارزشمند که بار 
ســنگین این ورزش را بعضا اجباری طی سال ها به 
دوش کشیده اند اما با این وصف، ورزش دوستان کمتر 
مطلع، آنها را آماج حمالت خود قرار داده اند. رشته ای که 
تصمیم گیران آن طی دهه هــای مختلف در تعریف 
سیاست های کارآمد جهت تولید بازیکن مطلقا ناکام 
بوده و امروز نیز در یکی از مهم ترین برهه های تاریخ 
تنیس، تنها به دنبال راهی برای پاک ســازی صورت 
مسئله هستند. خب، چه راهی بهتر از قرار گرفتن پشت 
نام یک هنرپیشه! روزسه شنبه، دعوت از امیر جدیدی 
به تیم ملی، تنیس را بار دیگر در صدر خبرها نشــاند. 
خبری ناامیدکننده که منزلت تیم ملی را بیش از پیش 
زیر سوال برده و استدالل لوکس گرایی در تنیس را بین 

افکار عمومی توجیه ناپذیر می سازد. اینکه تصمیمات 
ناگهانی می تواند نوعی همراهی با کلیشــه های غلط 
باشد که قربانیان اصلی آن، استعدادهای پنهان این 
رشته ورزشی در سراســر کشور هستند. جدیدی ۳۷ 
ساله در حالی قرار است تا در اردوی انتخابی تیم ملی 
حضور پیدا کند که تنها یک مرتبه در مســابقات جام 
رمضان ســابقه بازی حرفــه ای دارد. رقابت هایی که 
حضور در آن، بیشتر منوط بر »آشنایی« و »رفاقت« با 
افراد نزدیک به بدنه این رشــته ورزشی است و هرگز 
مبنای درستی برای سنجش کیفیت فنی یک بازیکن 
حتی در سطح نیمه حرفه ای نبوده و برای بازیکنان ملی 
نیز، تنها فرصتی برای آزمودن شرایط فردی و آشنایی 
بــا نقــاط ضعــف و قــوت در ماه هــای نزدیک به 
تورنمنت های برون مرزی محســوب می شود.نکته 
غیرقابل اغماض از دید هر دوستدار تنیس، سن باال و 
عدم تجربه امیر جدیدی از سیاق اردوهای تیم ملی در 
سطح مسابقاتی اســت که جوایز نقدی آن کمترین 
ارزش را دارد و طی ماه هــای آینده، موفقیت در آن به 

نوعی برای یکی از ریشــه دارترین رشته های ورزش 
کشــور حیاتی محســوب می شــود. ضمــن اینکه 
بی اعتنایی به دارایی های ناشناخته استانی، افرادی که 
در ســرما و گرما برای پوشــیدن پیراهن ملی تالش 
کرده اند نیــز مطرح اســت؛ بازیکنانی کــه به جای 
اختصاص وقت و گرفتن عکس های اینستاگرامی در 
زمین تنیس و جذب فالوور در روز خوش، باال و پایین 
این ورزش را ســال ها به جان خریده اند و در روز بد، 
مصدومیت های ریز و درشت خود را به امید بازگشت 
دوباره به شغل شان پشت ســر گذاشته تا در سطوح 
مختلف برای کسب عناوین و البته امرار معاش تالش 

کنند.

به زیرگروه چهارم  خوش آمدی سلبریتی عزیز! 

خبر روز

سپاهان، در پی رکورد تاریخی استقالل
تیم سپاهان موفق شد در هفته نوزدهم لیگ برتر با یک گل از سد سایپا گذشته و با توجه به توقف 
پرســپولیس در برابر شهرخودرو، صدرنشــینی خود را مســتحکم کند. یکی از مهم ترین عوامل 
موفقیت تیم ســپاهان در فصل جاری خط حملــه قدرتمند این تیم بوده که طالیی پوشــان را با 
اختالفی قابل توجه در صدر جدول بیشترین گل های زده، قرار داده است.سپاهان در حال حاضر 
با زدن ۳۵ گل در ۱۹ بازی بهترین خط حمله لیگ بیستم را دارد. این تیم در صورتی که بتواند همین 
روند را ادامه داده و در چند بازی تعداد گل های بیشــتری به ثمر برساند می تواند بعد از مدت ها 
در فوتبال ایران به رکورد بیش از 2 گل زده در هر بازی برسد؛ رکوردی که تیم استقالل با زدن ۷0 گل 

در ۳4 بازی در فصل ۸۸-۸۷ به آن دست یافته بود.
بعد از سپاهان، تیم پرسپولیس دومین خط حمله برتر لیگ به شمار می رود. شاگردان یحیی در 

۱۹ بازی خود موفق به زدن 2۵ گل شده اند و با اختالفی ۱0 گله در رتبه دوم حضور دارند. 

دردسر پرسپولیس با مدافع کرونایی برای سفر به هند
فرشــاد فرجی برای همراهــی کاروان پرســپولیس در ســفر به هند با مشــکل مواجه شــده 
اســت.تیم فوتبال پرســپولیس طبــق تصمیــم کنفدراســیون فوتبال آســیا بــرای برگزاری 
بازی های گروه E لیگ قهرمانان 202۱ آســیا به کشور هند ســفر خواهد کرد.کاروان تیم فوتبال 
پرســپولیس در حالی راهی هند می شــود که فرشــاد فرجی، مدافع تازه وارد ایــن تیم هنوز به 
دلیل درگیری با بیمــاری کرونا در قرنطینــه به ســر می برد.فرجی که دوازدهــم فروردین ماه 
پاســخ تســتش مثبت شــد، باید ۱4 روز دور از این تیم در قرنطینه باقی بمانــد. این در حالی 
است که کاروان ســرخ ها بامداد بیســت و یکم فروردین راهی هند می شــود و بعید است تیم 
پزشکی پرســپولیس ریســک حضور فرجی در جمع اردونشــینان این تیم را بپذیرد.بازی های 
پرسپولیس در گروه E از بیســت و چهارم فروردین ماه در هند آغاز می شــود. شاگردان یحیی 
 گل محمدی بــا گوا هنــد، الریان قطــر و برنده بــازی پلی آف الوحــده امارات و الــزورا عراق 

هم گروه هستند.

جایزه تکراری برای »طارمی« 
مهدی طارمی برای ســومین ماه متوالی جایزه بهترین مهاجم لیگ برتر پرتغال را از آن خود کرد.  
به نوعی می شود گفت این جایزه برای مهدی طارمی، مهاجم تیم ملی فوتبال ایران تکراری شده 
است. اما این بار این جایزه در حالی به مهدی طارمی رسید که او چند هفته متوالی است که برای 
پورتو گل نمی زند و روی عدد ۹ متوقف شده اســت. در حال حاضر پدرو، مهاجم تیم اسپورتینگ 
لیســبون با ۱۵ گل زده در صدر جدول گل زنان قرار دارد و مهدی طارمی هم با ۹ گل زده به همراه 
پینهو مهاجم ماریتیمو و همبازی علی علیپور، چهارمین گل زن لیگ برتر پرتغال به حســاب می 
آید. به هر حال مهدی طارمی این بار در شــرایطی جایزه بهترین مهاجم لیگ برتر پرتغال را از آن 

خود کرده که موفق به گل زنی نشده است.

 ساعت بازی ماشین سازی - آلومینیوم اراک
 تغییر کرد

ساعت مسابقه ماشین سازی تبریز - آلومینیوم اراک از هفته بیستم لیگ برتر فصل ۱۳۹۹-۱400 
تغییر کرد. به نقل از روابط عمومی ســازمان لیگ فوتبال ایران، مســابقه ماشین سازی تبریز - 
آلومینیوم اراک در چارچوب هفته بیســتم لیگ برتر به دلیل محدودیت هایی که برای تهیه بلیت 
پرواز در شرایط کووید-۱۹ وجود دارد، به جای ساعت ۱۹:20 از ساعت ۱۷ روز یکشنبه 22 فروردین 

۱400 در ورزشگاه شهیدسردار حاج قاسم سلیمانی تبریز آغاز می شود.

مستطیل سبز

مدیر عامل باشگاه سپاهان:

بازیکن سازی و پرورش 
استعدادهای ورزشی حرکت 

در جهت شعار سال است
مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی سپاهان  در 
خصوص شعار امسال که از سوی مقام معظم 
اظهار کرد: آنچه که در ارتباط با شــعار ســال در 
حوزه ورزش باید به آن پرداخته شود در حوزه زیر 
ساختی، محصوالت ورزشی، قسمتی در حوزه 
نرم افزارهای ورزشی و بخشی هم به گسترش 
زیر ســاخت های بین المللی بر مــی گردد، به 
خصوص در نقاطی از کشــور تحقق شعار سال 
می تواند منبع خوبی برای درآمدزایی بین المللی 
و  صرفه جویــی در هزینه ها باشــد.محمدرضا 
ســاکت با بیان اینکه بازیکن سازی و پرورش 
استعدادهای ورزشــی حرکت در جهت شعار 
سال اســت، اظهار کرد: یکی از ماموریت هایی 
که در حوزه فعالیت های ورزشی همه رشته ها 
داریم، پــرورش بازیکن حرفه ای شــاخص و 
تواناســت که باید به یک  وظیفــه همگانی در 
ورزش تبدیل شــود. این موضــوع می تواند از 
طرف باشگاه ها، هیئت ها، فدراسیون ها و حتی 
وزارت ورزش انجام و پشــتیبانی شود. در این 
مسیر موانعی وجود دارد و نیاز به پشتیبانی هایی 
داریم، اینکه باشگاه های سازنده مورد حمایت 
مادی و معنوی قرار گیرند. موانع غیرقانونی و 
موانعی که از طریق بعضا اقدامات ناســالم در 
بستر استعدادیابی و پرورش استعدادها وجود 
دارد نیز به اعتقاد من یکی از زمینه هایی است که 
تولید بازیکن شــاخص و کامل را به اضمحالل 
برده و در این بخش هم معتقدم باید یک تامل 
جدی داشــته باشــیم.وی با بیان اینکه طرح 
سوالی مبنی بر تحقق شعار سال در ورزش یک 
تلنگر بسیار خوب و ارزنده است، تاکیدکرد: شاید 
در گستره ورزش کمتر به این موضوع توجه شود 
که بخشی از خطاب مقام معظم رهبری در حوزه 
شعار ســال به موضوع ورزش، باشگاه داری، 
فدراســیون ها و وزارت ورزش هم برمی گردد، 
درحالی که صرفا تولید را در قالب صنایع عمومی 
و اقتصادی می بینند؛ ولــی  معتقدم در حوزه 
ورزش هم در تمام مقوله هایی که به آن اشاره 

شد، این موضوع قابل بررسی است.

رسول خطیبی که مدت کوتاهی پیراهن استقالل را بر 
تن کرد و ساکت الهامی که در زمان مرحوم حجازی و 
صمد مرفاوی جزو کادر مربیان استقالل بود، سرمربیان 
تراکتور و نساجی هستند که با احتساب این دو نفر، 

تعداد سرمربیان استقاللی لیگ برتر به عدد 9 می رسد

فوتبال جهان

وز عکس ر

استقبال گرم 
عربستانی ها از کاروان 

فوالد
کاروان تیــم فوتبــال فوالد ایــران برای 
بازی در مرحله پلــی آف لیگ قهرمانان 
آسیا وارد ریاض عربستان شد و صفحه 
رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا به زبان 
فارسی، تصاویری را از ورود فوالدی ها به 
ریاض، به اشتراک گذاشت. تصاویری که 
نشان دهنده استقبال گرم سعودی ها از 

بازیکنان ایرانی است.
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ممنوعیت برگزاری هرگونه مراسم در آرامستان های اصفهان
مدیرعامل ســازمان آرامســتان های شــهرداری اصفهان از ممنوعیت برگزاری هرگونه مراسم در 
آرامســتان ها و محدودیت ورود جمعیت جهت دفن اموات بر اساس مصوبات اخیر ستاد استانی 
کرونا خبر داد.احمدرضا مرادی اظهار کرد: با توجه به وضعیت قرمز شهر اصفهان بر اساس مصوبه 
ستاد استانی مدیریت شیوع بیماری کرونا از روز چهارشنبه تا اطالع بعدی، برگزاری مجالس ترحیم 
در آرامستان باغ رضوان و آرامستان های محلی ممنوع شــد.وی تصریح کرد: بر این اساس آیین 
خاک سپاری اموات با رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی، استفاده از ماسک و 

با حضور حداقلی بستگان متوفی به صورت محدود امکان پذیر است.

احداث خیابان شهدای غربی در منطقه 11
مدیر منطقه ۱۱ شهرداری اصفهان از احداث خیابان شهدای غربی در این منطقه خبر داد و گفت: در راستای 
خدمت رسانی بیشتر به شهروندان این منطقه خیابان شهدای غربی حدفاصل خیابان امام رضا)ع( تا 
محدوده شهرداری خمینی شهر به طول ۵۰۰ متر و عرض ۱۴ متر عبوری احداث می شود.حمید اشرفی 
اظهار کرد: هدف از احداث خیابان شهدای غربی، تسهیل تردد شاغالن کارگاه ها و تولیدی های این منطقه 
و ایجاد امکان دسترســی بهتر بین دو شهر اصفهان و خمینی شهر اســت.وی تصریح کرد: گذر کوچه 
شماره ۷ در خیابان شهیدان غربی تا پایان فروردین ماه سال جاری بهره برداری می شود.مدیر منطقه ۱۱ 
شهرداری اصفهان با بیان اینکه ترمیم پل عابر پیاده خیابان آیت ا...اشرفی اصفهانی از ابتدای اردیبهشت 
ماه با اعتباری بالغ بر پنج میلیارد ریال آغاز می شود، خاطرنشان کرد: از اواخر فروردین ماه سال جاری 
ترمیم آســفالت ســطح منطقه به طول چهار کیلومتر انجام خواهد شــد.وی با تاکید بر اینکه اجرای 
پروژه های شهری با هدف تقویت و تجهیز زیرســاخت های شهری و ارتقای قلمرو عمومی مورد توجه 
قرار گرفته است، تصریح کرد: اجرای پروژه های محرک توسعه نیز در دستور کار این منطقه قرار دارد زیرا 
اجرای این پروژه ها نوعی ارزش آفرینی را برای منطقه ۱۱ به وجود می آورد و در این راستا احساس تعلق 
شهروندان می تواند شرایط را برای پیشرفت مهیا کند.اشرفی ادامه داد: برنامه های محرک توسعه ای، 
کارآفرینی جمعی، جذب گردشگرهای داخلی و خارجی، ایجاد درآمدهای پایدار برای منطقه، ایجاد مرکز 

فعال برای تعامالت اجتماعی و فرهنگی، فعال سازی اقتصاد جامعه و منطقه را در بر دارد.

پروژه های منطقه ۷ در سالی که گذشت
مدیر منطقه هفت شهرداری اصفهان اظهار کرد: شهرداری منطقه هفت در سال ۱۳۹۹ یک سال تکرار 
نشدنی در قسمت عمرانی تجربه کرد که فقط طی دو ماه منتهی به بهار ۱۴۰۰ حدود ۲۰ میلیارد تومان 
پروژه آغاز کرد.علی اصغر شاطوری افزود: یکی از دغدغه های شهردار در شمال منطقه ساماندهی 
گذرهای مجموعه بهاران بود که حدود ۳۰ گذر در این مجموعه داشتیم که عرض های بسیار زیادی 
بالغ بر ۲۰ تا ۲۴ متر داشت که هرکدام به سهم خود یک خیابان است.مدیر منطقه هفت شهرداری 
اصفهان تصریح کرد: خوشــبختانه توانســتیم از اوایل بهمن ماه کار را آغاز کنیم با توجه به شرایط 
جوی و شرایط سخت منطقه از نظر بودجه ای توانستیم حدود ۲۱ هزار مترمربع از این گذرها را آماده 
آسفالت کنیم و تا پایان سال تحویل شهروندان شد.وی افزود: برای آماده کردن این ۲۱ هزار متر، 
قراردادی به مبلغ ۶۰ میلیارد ریال با سازمان عمران شــهرداری اصفهان منعقد شد، حدود ۱۵ هزار 
متر مربع آسفالت ریزی، حدود ۲۰ هزار مترمکعب خاک ریزی و حدود هشت هزار مترمربع پیاده 
روسازی انجام شده است البته عملیات پیاده رو سازی در سال جاری به اتمام می رسد، ولی گذرها 
آسفالت و در اختیار شهروندان قرار گرفت.شاطوری ادامه داد: دفع آب های سطحی در این پروژه 
انجام شده تا یک قطره آب روی آسفالت ریخته نشود.وی خاطر نشان کرد: از دیگر پروژه هایی که در 
سال ۹۹ در منطقه هفت شروع شد احداث خیابان شهید بهشتی در شمال منطقه حد فاصل خیابان 
بعثت و خیابان کوثر است، طول خیابان حدود یک هزار و ۱۰۰ متر و خط بدنه ۲۴ و ۳۶ متری پیش 

بینی شده و برای این طرح حدود سه میلیارد تومان تعیین شده است.

طراحی پروژه مجموعه پل ها و تقاطع غیرهمسطح شهید سلیمانی؛

آرامش شرق اصفهان، ارمغان یک پروژه ۲۰ ماهه

شــهرها به مثابه یک موجود زنده همواره در حال توسعه بوده و مانند 
هر ارگانیزم دیگری در حال رشــد کمی و کیفی هستند، در این مسیر 
رشــد و حرکت تکاملی، بخش های جدیدی به شــهر اضافه شده و 
بخش های قدیم تغییر می یابد. کالن شهر اصفهان نیز بر مدار توسعه 
حرکت کرده و درصدد اجرای پروژه های اساسی و زیرساختی است. 
یکی از این اقدامات بســیار مهم و حیاتی در قسمت شرق اصفهان با 
اجرای رینگ چهارم حلقه حفاظتی شــهر اصفهان رقم زده شــد تا بر 
این اساس مشــکل تردد خودروهای ســنگین داخل شهر به صورت 
زیربنایی رفع و عبور و مرور تسهیل شود.پروژه مجموعه پل ها و تقاطع 
غیرهمسطح شهید ســلیمانی یکی از پروژه های مهم در مسیر رینگ 
حفاظتی شهر است که از فروردین ماه ۹۸ اجرایی شد؛ این پروژه که در 
پنج پل غیرهمسطح طراحی شده است در روان سازی ترافیکی شرق 

اصفهان تاثیر بسزایی دارد.
با احداث مجموعه پل ها و تقاطع غیرهمسطح شهید سلیمانی نه تنها 
مردم اصفهان بلکه مردم سایر شهرهای کشور از جمله شهرهای یزد، 
شیراز، زاهدان، بندرعباس و ... نیز که از این مسیر با سختی و پذیرش 

ریسک خطر عبور می کردند به راحتی تردد می کنند.
معاون شــهری شــهردار اصفهان در بــاره روند اجرای پروژه شــهید 

ســلیمانی اظهار داشــت:پروژه مجموعه پل ها و تقاطع غیر همسطح 
شهید ســلیمانی در کیلومتر صفر حلقه حفاظتی شــهر و در مجاورت 
کارخانه قند قرار دارد.عملیات اجرایی احداث این پروژه اردیبهشــت 
سال ۹۸ آغاز شد؛ برای تکمیل پل شهید سلیمانی قرارداد ۲۴ ماهه با 
پیمانکار وجود داشت، اما با کار جهادی ظرف ۲۰ ماه به پایان رسید. با 
آغاز عملیات اجرایی پروژه شهید سلیمانی و مشکالت مربوط به مسیر 
ورودی و خروجی ضلع غربی میدان مرکزی میوه و تره بار، تغییرات 
عمده ای در ایــن پروژه انجام شــده و منجر بــه افزایش حجم های 

پروژه شد.
همچنین تعداد زیادی تاسیســات در مســیر پروژه از جمله آب، گاز، 
برق و فاضالب وجود داشت، اما با وجود تمام سختی ها و مشکالت، 
شــهرداری اصفهان با توجه به مقادیر زیادی که بــه این پروژه اضافه 
شد، مراحل نهایی آن را به اتمام رساند به طوری که با تکمیل عملیات 
بتن ریزی، دیواره سازی تمام پل ها همچنین عملیات جدول گذاری و 

آسفالت آن انجام شد.
ایــرج مظفــر در خصــوص ابعــاد فنی پــروژه شــهید ســلیمانی 
افزود:مساحت کل محدوده این پروژه حدود ۲۰ هکتار است که حدود 
یک هزار و ۴۰۰ متر آن در طول حلقه حفاظتی و یک هزار و ۵۰۰ متر در 

مســیر خیابان جی تحت تاثیر اجرای این پروژه قرار دارد.این پروژه 
دارای پنج پل در چهار سطح است که پل شماره یک به طول ۴۹۳ متر و 
عرض ۱۴ متر و ۳۰ سانتی متر برای حرکت شرق به جنوب و در ارتفاع 
مثبت ۱۴ احداث شده است.پل شــماره دو پروژه شهید سلیمانی به 
طول ۲۰۰ متر و عرض ۱۷ متر و ۹۰ ســانتی متر برای حرکت از ســمت 

شمال به جنوب در ارتفاع مثبت هفت است.
پل شماره ســه به طول ۱۷۷ متر و عرض ۱۷ متر و ۹۰ سانتی متر برای 
حرکت جنوب به شــمال در تراز هفت متر احداث شــده و پل شماره 
چهار به طول ۱۰۶ متر مربع و عرض ۱۸ متر و ۲۵ ســانتی متر در سطح 
مثبت هفت است که حرکت غرب به شمال و جنوب به شرق از طریق 
لوپ های احداثی در ضلع شمال به جنوب تقاطع را تسهیل کرده است.

پل شــماره پنج ۱۲۵ مترمربع و عرض ۱۴ مترمربع به صورت زیرگذر 
در سطح منفی هفت متر، حرکت شمال به شــرق را انجام می دهد؛ 
در مجموع می توان گفت در این پروژه تمــام حرکت ها به صورت غیر 

همسطح انجام می شود.
مساحت کل پل ســازی انجام شــده ۱۷ هزار و ۶۴۰ مترمربع بوده و 
مســیرهایی که در این پروژه ساخته شده اســت رمپ A گردش به 
راســت جنوب به شــرق به طول ۴۳۹ متر و عرض ۱۱ متر، لوپ A که 
گردش به چپ غرب به شمال به طول ۲۹۵ متر و عرض ۱۱ متر، رمپ 
B گردش به راست شرق به شــمال به طول ۶۰۹ متر و عرض ۱۱ متر، 
لوپ B حرکت گردش به چپ جنوب به شرق به طول ۳۳۰ متر و عرض 
۱۱ متر، رمپ C گردش به راست شــرق به جنوب به طول ۴۳۸ متر و 
عرض ۱۱ متر، رمپ D گردش به راست شمال به غرب به طول ۵۷۰ متر 

و عرض ۱۱ متر است.
اتصال به پل یک از مسیر شــرق، یک هزار و ۱۴۳ متر با عرض ۱۱ متر 
و اتصال رمپ زیرگذر پل پنج از طریق شمال تا خروجی آن ۸۵۷ متر 
به عرض ۱۱ متر است؛ همچنین باند شرقی حلقه حفاظتی یک هزار و 
۴۰۰ متر با عرض ۱۶ متر و باند غربی حلقه حفاظتی به طول یک هزار و 

۴۰۰ و عرض ۱۶ متر است.
در مجموع در پروژه شهید سلیمانی یک هزار و ۳۶۲ مترمربع با عرض 
متوسط ۱۴ متر و ۸۵ ســانتی متر کندرو احداث شده است.مساحت 
کل آسفالت انجام شده در این پروژه ۱۲۲ هزار مترمربع با ضخامت ۱۰ 
تا ۱۲ سانتی متر )به صورت متغیر( است؛ از موارد دیگر این پروژه برای 
دفع آب های سطحی، دو سپتیک ۱۲۰ مترمکعبی با یک سپتیک ۱۸۰ 
مترمکعبی و یک سپتیک ۶۰ مترمکعبی همراه با ۵۶ حلقه چاه جمع 

آوری و دفع آب های سطحی است.

معاون شهرسازی و معماری شــهردار اصفهان اظهار 
کرد: با توجه به شــرایط ناشــی از شــیوع کرونا حوزه 
معاونت شهرسازی، سیستم شهرسازی الکترونیکی 
خود را با شــعار »در خانه بمانیم« ارتقــا داد تا از این 
طریق مردم بتوانند بخشــی از خدماتی که به صورت 
حضوری دریافت می کردند را بدون مراجعه حضوری و 
از طریق تلفن همراه یا رایانه دریافت کنند.سید احمد 
حسینی نیا با اشــاره به تفاوت های شهرسازی قدیم 
با شهرســازی نوین، افزود: با بررسی برنامه ۵۰ ساله 

اخیر کشور پی می بریم که جمعیت شهرنشینی از ۳۰ 
درصد به ۶۰ درصــد افزایش یافته و تعداد شــهرها به 
عدد ۹۰۰ رسیده است.معاون شهرســازی و معماری 
شــهردار اصفهان ادامه داد: بر اســاس پیش بینی ها، 
برنامه ها و آنالیزها در افق ۱۴۰۰ جمعیت شهرنشینی به 
حدود ۷۰ درصد خواهد رسید و تعداد شهرها نیز به یک 
هزار و ۹۰۰ شهر تبدیل می شود.وی با بیان این که از ۷۰ 
درصد جمعیت شهرنشین کشــور، حدود ۵۰ درصد در 
کالن شهرها از جمله اصفهان سکونت خواهند داشت، 
تصریح کرد: با توجه به این مسائل عالوه بر این که باید 
در حوزه شهرســازی و برنامه ریزی شهری با یک نگاه 
میانجی گرایانه مباحث پیچیده اقتصادی، اجتماعی، 
سیاســی، حمل و نقلی، ترافیکی یا زیست محیطی 

را دنبال کرد، در کالن شــهرها ایــن برنامه ریزی نیاز 
عمیق و توجه ویژه دارد.حسینی نیا تاکید کرد: در کنار 
برنامه ریزی، اعتقاد بر این است که صرفا نباید نگاه کمی 
باشد بلکه نگاه کیفی که الجرم ما را در مولفه هایی مثل 
زیباشناختی، نگاه عملکردی و زیستگی هدایت می کند، 
ضرورت دارد تا بر اســاس این مولفه هــا برنامه هایی 
تدوین شود که بتواند همه شمول در اختیار شهروندان 
باشــد.وی گفت: وقتی از این منظر نگاه می کنیم یک 
بعد ماهوی مســئله که به چیســتی مباحث شهری 
می پردازد و یک بعد فرآینــدی که به محصوالت حوزه 
شهری و شهرســازی از جمله نورپردازی، کف سازی، 
پیاده راه سازی ها که عالوه بر مؤلفه کیفی، نگاه فرآیند 

محور را دنبال می کند باید مورد توجه قرار گیرد.

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان:

جمعیت شهرنشینی در افق 1400 به حدود ۷0 درصد می رسد

در وبینار »هفت سکوی ردپا« مطرح شد؛

بایدها و نبایدهای خالق شدن
خانه جوان وابسته به سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان با همکاری اداره کل 
آموزش و پرورش استان به برگزاری وبینارهای »هفت سکوی ردپا« ویژه دانش آموزان هنرستانی 
اقدام کرده اســت.این وبینار با محوریت تشــریح الگوهای فکری، قیود خودنهاده، روش های 
افزایش خالقیت و خیال پردازی برگزار شد که در ســکوی سوم به موضوع »خالقیت« پرداخت.

امین ابوعطا، دکترای مدیریت کســب وکار و مدرس و مشــاور کســب وکار که در زمینه آموزش 
مفاهیم کارآفرینی به کودکان و نوجوانان نیز فعالیت می کند، خالقیت را خلق راهکار، روش، ایده 
یا دستگاه جدید دانست و اظهار داشت: مغز انســان از دو نیمکره راست و چپ تشکیل شده که 
نیمکره راست مغز محل ایده پردازی، خلق ایده، هنر و خالقیت اســت.وی در ادامه به ارائه چند 
تمرین به دانش آموزان برای پرورش خالقیت آنها پرداخت و افزود: در فضای خالقیت باید قیود 
فکری را کنار بزنیم و ساختارها و الگوهای ذهنی قبلی خود را بشکنیم و چیز جدیدی خلق کنیم، 
این کار کمی سخت اســت اما با تمرین به دست می آید.این مدرس و مشــاور کسب وکار ادامه 
داد: در پرورش خالقیت به دنبال آفرینش روش جدیدی هستیم که مشکالت خود را رفع کنیم، 
حال اگر ایده جدیدی داشته باشیم که آن را تبدیل به یک محصول یا خدمت کنیم و آن را در بازار 
بفروشیم، به این کار نوآوری می گوییم.به گفته ابوعطا، ایده های جدید جرقه های ذهنی هستند، 
بنابراین باید اجازه دهیم این جرقه ها در ذهن مان ایجاد شــود، به اطراف مان نگاه و فکر کنیم که 
چطور می توانیم مسائل و مشکالت پیرامون مان را حل کرده و کارهای سخت را ساده کنیم.وی با 
بیان اینکه خدماتی مانند تاکسی های اینترنتی یا مشاغلی که در فضای مجازی ایجاد شده حاصل 
ایده هایی بوده که به دنبال پیدا کردن راه حل مشکالت و مسائل بوده اند، تصریح کرد: خالقیت یعنی 
خرق عادت و کنار گذاشــتن عادت ها و روش هایی که قبال آموخته ایم و اینکه به روش ها، ایده ها 

و راه حل های جدید فکر کنیم.

طوفان فکری؛ روشی برای پرورش خالقیت
این مدرس کسب وکار در ادامه به روش»طوفان فکری« اشاره کرد و گفت: در روش طوفان فکری 
یا بارش فکری برای پرورش خالقیت، مشکلی مطرح می شــود و همه باید برای رفع آن راه حل 
و ایده ارائه دهند. در این روش مســخره کردن، بررسی درســتی و غلطی راه حل ها و فکر کردن 
به مسائل دیگر ممنوع اســت و فقط اجازه می دهیم ایده تولید شود.ســپس ایده ها را ارزیابی، 
امکان ســنجی و اولویت بندی کرده و در نهایت بهترین ایده را انتخاب می کنیم. در روش طوفان 
فکری از ایده های غیرمعمول و عجیب بیشتر استقبال می شود و گاهی اوقات می توان این ایده ها 
را با هم ترکیب و ایــده جدیدی خلق کرد.ابوعطا تاکید کرد که همه مــا دارای درجه ای از خالقیت 
هستیم؛ برخی خالقیت بیشــتری دارند و برخی کمتر. در واقع خالقیت اســتعداد نیست بلکه 
مهارت است که می توان با تمرین بیشتر آن را رشد داد.وی، ایده پردازی را ابزاری برای کسب درآمد 
دانست و تصریح کرد: باید به اطراف مان بیشتر نگاه و دقت کنیم و ببینیم می توانیم کدام مشکالت 

پیرامون مان را رفع کنیم و راه حل هایی برای رفع این مشکالت بیابیم.
این مدرس کارآفرینی به کــودکان و نوجوانان با بیان اینکه هیچ گاه ایده هــای جدید را رد نکنید 
بلکه از آنها استقبال کنید، اظهار داشت: تکنیک »اســکمپر« یکی از روش های پرورش خالقیت 
است که دارای هفت اصل است. حرف S از کلمه substitution به معنی جایگزین کردن گرفته 
شــده که یکی از روش های خالقیت و خلق محصول جدید است. حرف C از کلمه combine به 
معنی ترکیب کردن، حرف A از کلمه adapt به معنی کپی کــردن و الگو گرفتن، حرف M از کلمه 
magnify به معنی بزرگ و کوچک کردن، حرف P از عبارت put to other uses به معنای کاربرد 
یک چیز در جای دیگر، حرف E از کلمه elimination به معنی حــذف کردن و حرف R از کلمه 
 revers به معنی معکوس کردن گرفته شــده که همه اینها روش های خالقیت و خلق محصول

 جدید است.

با مسئولان

خبر ویژهگزارش

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و 
خدمات ایمنی شهرداری خبر داد:

کاهش 9 درصدی وقوع 
حوادث در سال 99

مدیرعامل ســازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شــهرداری اصفهان با اشــاره به آمار 
فعالیت های سازمان آتش نشانی در سال ۹۹ 
اظهار کرد: سال گذشته با کاهش پنج درصدی 
تماس های مردم با آتش نشــانی نسبت به 
سال ۹۸ مواجه بودیم.آتشپاد محسن گالبی 
افزود: تعداد ۱۰ هــزار و ۵۲۱ عملیات امداد و 
نجات و اطفای حریق در سال گذشته توسط 
آتش نشانی اصفهان انجام شده که بیش از 
چهار هزار نفر نجات یافتند.مدیرعامل سازمان 
آتش نشــانی و خدمات ایمنی شــهرداری 
اصفهان ادامه داد: در ســال ۹۹ تعداد چهار 
هزار و ۱۶ مورد حریق در اصفهان اتفاق افتاد 
که این آمار با کاهش ســه درصدی نســبت 
به ســال ۹۸ همراه بود.وی از وقوع شــش 
هزار و ۱۰۵ مورد حادثــه و خدمات ایمنی در 
سال گذشــته خبر داد و گفت: در سال ۹۹ با 
کاهش ۹ درصدی حوادث نســبت به سال 
۹۸ مواجه بودیم.گالبی، میانگین وســعت 
محدوده خدمات رسانی ایســتگاه ها را دو 
هزار و ۲۷۸ هکتار اعالم کرد و گفت: میانگین 
فاصله ایستگاه های آتش نشانی از یکدیگر 
۸.۷ کیلومتر اســت.وی با بیــان این که دو 
هزار و ۱۱۰ مورد اســتقرار تجهیــزات اطفائیه 
در نقاط اســتراتژیک سطح شــهر در سال 
گذشــته به منظور بهبود سرعت امدادرسانی 
انجام شــد، ادامه داد: به منظور شناســایی 
نقاط مخاطره آمیز در محدوده مناطق پانزده 
گانه شــهر چهار هــزار و ۴۳۹ مورد گشــت 
ایمنی انجام شــد.مدیرعامل سازمان آتش 
نشــانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان 
خاطرنشان کرد: ســرانه ایمنی هر شهروند 
اصفهانــی ۸۱۸ هزار و ۱۹۰ ریال اســت.وی 
ادامه داد: نصــب ۱۵۹ دســتگاه هیدرانت، 
۱۳ پروژه عمرانی در دســت اقــدام و اجرا و 
۲۵ ایســتگاه در حال بهره بــرداری از دیگر 
 فعالیت های آتش نشــانی اصفهان در سال

 گذشته است.

 مدیر منطقه پنج شــهرداری اصفهان از آغاز عملیات اجرایی احداث پارکینگ زیرزمینی توحید خبر داد.احمد رضایی اظهار کرد: پارکینگ زیر زمینی توحید در 
مجموع با زیربنای ۱۲ هزار و ۷۰۰ مترمربع در طول ۵۴۰ متر، دو باند با عرض ۱۱ متر و عمق چهار مترمربع و چهار رمپ ورود و خروج، هشت دستگاه پله و آسانسور 
و ۱۶ چشمه سرویس های بهداشتی و اتاق برق و تاسیسات با ظرفیت ۳۷۰ خودرو، ۲۰ دستگاه موتورسیکلت و دوچرخه است.وی افزود: هزینه اجرایی احداث 
پارکینگ زیر زمینی توحید حدود ۷۰ میلیارد تومان برآورد شده است.مدیر منطقه پنج شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: احداث پارکینگ زیر زمینی توحید در 
رفع نیازهای مردمی به لحاظ پارکینگ درخیابان های توحید، نظر و بلوار ملت با توجه به تعداد کاربران تاثیر بسزایی دارد و در مدت یک سال به بهره برداری خواهد 
رسید.رضایی ادامه داد: محدوده پارکینگ زیرزمینی توحید به دلیل وجود مراکز گردشگری تجاری و درمانی زیاد همواره مورد توجه شهروندان بوده و به جرأت 
می توان گفت یکی از نقاط پرتردد شهری است که انتظار می رود با احداث این پارکینگ بخشی از معضالت ترافیکی منطقه پنج شهرداری در این محل برطرف 
شود.وی با بیان این که پارکینگ زیر زمینی توحید حد فاصل چهارراه توحید شمالی تا پل آذر احداث می شود، خاطرنشان کرد: با توجه به محدودیت های اعمال 

شده در خیابان نظر میانی با رویکرد توسعه انسان محور نگاه شهروندمداری این پارکینگ راهگشای حل این معضل مهم در این محور است.

آغاز عملیات اجرایی پارکینگ زیرزمینی توحید در اصفهان

تجلی صدا و نقش 
در بازار مسگرهای 

اصفهان
بــازار مســگرها از بازارهــای 
اصفهان است که در ضلع غربی 
میدان نقش جهان و در شمال 
کاخ عالی قاپــو قرار دارد. این 
بازار در زمان حکومت صفویه 

ساخته شده است.

وز عکس ر

عکس: صاحب نیوز
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 اعتماد به نفس به عنوان یکی از عناصر مهم در خوشحالی 
و تندرستی ما شناخته می شود. در ادامه سعی می کنیم 5 
مزیت کلیدی اعتماد به نفــس را ذکر کنیم تا با اهمیت این 
موضوع در زندگی آشنا شوید. قابل توجه است که هر چقدر 
داشتن اعتماد به نفس خوب و ضروری است، نداشتن آن 

آزاردهنده و غیر قابل تحمل است.
حس ترس و اضطراب کمتر: هر چقدر بــه خود مطمئن تر 
باشید و اعتماد به نفس بیشتری داشته باشید، کمتر دچار 
ترس و استرس می شود. داشــتن اعتماد به نفس به شما 
کمک می کند ندای درونی » من می توانم« را در خود تقویت 
کنید و قاعدتا در این صورت کمتر دچــار اضطراب خواهید 
شد. اگر با ضعف این حس مواجه باشید، احتماال احساس 
نگرانی و ترس بیشتری  هنگام انجام کارها خواهید داشت 
و از این رو ممکن اســت حتی به بیماری های دیگری مثل 

افسردگی یا تنبلی مبتال شوید.
انگیزه بیشتر: ســاختن اعتماد به نفس به معنی برداشتن 
قدم های کوچکی برای رســیدن به موفقیت اســت. اگر ما 
هدف هایی مثل یادگیری یک زبان جدید، موفقیت مالی، 
رسیدن به اهداف تناســب اندام یا چیزهای دیگر را داشته 
باشــیم، تنها با اعتماد به نفس انگیزه کافی برای رسیدن به 

آنها را داریم؛ چرا که در صورت ضعف حس اعتماد به نفس 
احتماال نمی توانیم به درستی در مورد رسیدن به هدف مورد 

نظر با خودمان به توافق برسیم و شکست می خوریم.
انعطاف پذیری بیشــتر: اعتماد به نفس به ما مهارت هایی 
برای برداشتن قدم ها و کنترل اوضاع می دهد که این حالت 
هنگام شکست یا تغییر بسیار مورد نیاز است. حس اعتماد 
به معنای این نیست که هیچگاه شکست نمی خورید، بلکه 
به این معنی اســت که در صورت شکست می توانید دوباره 
روی پای خود بایستید که این همان انعطاف پذیری است.

اگر واقعا به خودتان فشــار بیاورید و با چیزهایی که تغییر 
کرده اند مواجه شوید، قطعا پی می برید که شکست چگونه 
منجر به موفقیت می شــود. تنها کافی است بعد از شکست 
به خودتان ایمان داشته باشــید و مسیری را که آمده اید، با 

کمی تغییر ادامه دهید.
تقویت ارتباطات: ممکن اســت کمی گیج کننده باشد؛ اما 
زمانی کــه اعتماد به نفــس دارید، کمتــر روی خود تمرکز 
می کنید. شــاید تا به حال متوجه شده باشــید افرادی که 
اعتماد به نفس کافی ندارند، گوشــه گیرند و کمتر مایل به 
ارتباط با دیگران هســتند؛ این مقوله به دلیل آن اســت که 
این افراد بیشــتر روی ضعف هایشان تمرکز می کنند و فکر 

می کنند همه افراد همه ضعف های درونی آنها را می بینند؛ 
بنابراین به ندرت با کسی ارتباط برقرار می کنند. اما کسانی 
که اعتماد بــه نفس کافــی دارند به راحتــی در جنبه های 
مختلف اجتماعی حضــور دارند و این واقعــا برای همه ما 
الزم است. توجه داشته باشــید که انسان یک موجود کامال 

اجتماعی است.
کمک به درک صحیح خویشــتن: در نهایت اعتماد به نفس 
باعث می شود خودمان را بیشــتر بشناسیم و بدانیم دقیقا 
چه کسی هستیم. ما با داشتن اعتماد به نفس قادر هستیم 
ضعف ها و قدرت های خود را شناسایی و با تمام توان آنها را 
تقویت کنیم. افرادی که اعتماد به نفس کافی دارند می دانند 
دقیقا چه کســی هســتند و چه چیزی می خواهند پس به 

سمت آن پیش می روند و از گمراهی دوری می کنند.
بنابرایــن دالیــل محکمی وجــود دارد کــه اگــر اعتماد 
به نفس نداریــم خودمان را اصــالح کنیم و ســعی کنیم 
بیشــتر در ایــن جهت تــالش کنیم تــا حداقــل ضربه را 
بخوریــم. بــاور کنید که بــدون داشــتن این حــس )به 
اندازه کافــی( هرگز نمی توانیــد زندگی دلخــواه خودتان 
 را داشته باشــید و هر چقدر هم موفق باشــید، خوشحال

 نخواهید بود.

آشپزی

خورشت اسپناساک
غذا های مازندرانی شامل دنیایی از غذا های سالم و خوشمزه 

می شوند که حتی افراد بیمار مثل کسانی که مبتال به دیابت و فشار 
خون هستند، می توانند این غذا ها را با خیال راحت میل کنند.

مواد الزم : یک کیلو اسفناج تازه،400 گرم گوشت گوسفند،300 گرم 
سبزیجات معطر )جعفری، گشنیز، تره و نعنا(،3 تا 4 حبه سیر،2 عدد 

پیاز،یک عدد هویج،نمک، فلفل و زردچوبه به میزان الزم
طرز تهیه: ابتدا پیاز و سیر خردشده را در روغن دنبه یا روغن کنجد تفت دهید. وقتی پیاز طالیی شد، 
گوشت خردشده را همراه با فلفل و ادویه به مواد اضافه کنید و حسابی تفت دهید تا رنگش تغییر 
کند. اسفناج و سبزیجات معطر خردشده را به سایر مواد بیفزایید و تفت دهید تا کمی نرم شوند. 
سپس مقداری آب اضافه کنید و اجازه دهید که غذا روی حرارت مالیم بپزد و جا بیفتد. در اواسط 

پخت هویج نگینی خردشده را در غذا بریزید.)بعضی ها به دلخواه هویج را حذف می کنند(
این خورشت همراه برنج یا نان سنگک تازه سرو می شود. جالب است بدانید که برخی 

افراد به جای گوشت گوسفند، از تخم مرغ استفاده می کنند و در انتهای پخت، 
آن را در خورشت می شکنند و می گذارند که خودش را بگیرد. برای اینکه 

غذا طعم ترش داشته باشد، می توانید یک قاشق غذاخوری 
رب نارنج یا رب انار در اواخر پخت در غذا بریزید.

چرا اعتماد به نفس از آنچه ما فکر می کنیم مهم تر است؟

 »کلوپ فرار«؛ مسابقه معمایی 
با یک چهره سرشناس

»یه وا« از تماشاگران جشنواره ایتالیایی 
جایزه گرفت  

رئالیتی شو جدید مسابقه معمایی با عنوان »کلوپ فرار« با اجرای 
یکی از چهره های سرشناس با طراحی و ساختار معمایی با 
بستری بر فضای ایرانی است.این مسابقه با الهام از بازی جذاب 
اتاق فرار، ساخته شده  و در آن بازیکنان مجموعه ای از پازل ها و 
معماها را با استفاده از سرنخ ها، راهنمایی ها و استراتژی های طراحی 
شده حل می کنند  تا به اهداف تعیین شده دست پیدا کنند.

 فیلم سینمایی »یه وا« ســاخته آناهید آباد، برنده جایزه بهترین فیلم 
از نگاه تماشــاگران در یازدهمین جشــنواره فیلم فرانکوفــون ایتالیا 
شد.یازدهمین دوره این جشــنواره از 17 تا 21 مارچ 2021 میالدی برابر 
با 27 اسفند 13۹۹ تا 1 فروردین 1400 در شهر رم ایتالیا برگزار شد.»یه وا« 
نخستین فیلم آناهید آباد و محصول مشــترک ایران و ارمنستان، روایت 
داستانی است که به مسائل اجتماعی انسان معاصر می پردازد .

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

فوالد مبارکه در راستای لبیک به منویات مقام معظم رهبری و پاسخ به تقاضای 
داخلی و خارجی، موفق شد در 75 روز پایانی سال 13۹۹، تنها 14 رکورد در ناحیه 
فوالدســازی و ریخته گری مداوم به ثبت رســاند و از این حیث رکورد تازه ای را 
ثبت کند.کاربرد گسترده فوالد در صنایع مختلف و افزایش جمعیت باعث شده 
تا تقاضا برای این محصول کلیدی هر ســاله افزایش یابد. بنابراین الزم اســت 
تولیدکنندگان نیز گام به گام در راســتای تامین این حجم تقاضا بکوشند. این 
مسئله در شرایط سیاسی-اقتصادی ایران که از تحریم های بین المللی گسترده 
رنج می برد، اهمیت ویژه ای دارد. عالوه بر آن با توجه به حجم واردات محصوالت 
فوالدی و خروج ارز از کشور، تقویت فوالدسازان داخلی قدرتمند به ویژه حمایت 
از طرح های توسعه ای  شرکت فوالد مبارکه، نقش قابل توجهی در جلوگیری از 

خروج ارز از کشور خواهد داشت.
این شرکت با بررسی تقاضای داخلی و خارجی در حوزه فوالد کوشیده تا با وجود 
همه تحریم ها و دشواری های تولید در کشور، فرآیند توسعه ای پیوسته خود را 
پیش ببرد و نقش پررنگی را در بخش های مختلــف از جمله تولید فوالد خام 

)تختال( و در نهایت ورق های فوالدی ایفا کند.

کسب رکوردها؛ پاسخی به نیاز های داخلی و صادرات
در حقیقت فوالد مبارکه با تهیه برنامه های تولیدی مختلف و کســب رکوردهای 
متعدد در تالش است تا عالوه بر قدرت نمایی در عرصه تولید فوالد کشور، ضمن 
پاسخ کامل به نیازهای داخلی، بخشــی از تقاضای بین المللی را نیز تامین کند. 
ثبت 14 رکورد مختلف در کمتر از 75 روز پایانی ســال 13۹۹ تنها توســط ناحیه 
فوالدسازی و ریخته گری مداوم فوالد مبارکه، مهر تاییدی بر قدرت این شرکت 

در عرصه تولید خام است.
در همین راستا عباس محمدی، مدیر تولید فوالد ناحیه فوالدسازی و ریخته گری 
مداوم شرکت فوالد مبارکه، درباره جزئیات رکوردهای پی در پی این بخش اظهار 
کرد: فوالد مبارکه در سال گذشــته و به ترتیب در تاریخ 30 بهمن ماه رکورد 135 
ذوب روزانه، 17 اســفندماه رکورد 138 ذوب و 18 اسفندماه )کمتر از 24 ساعت 
نسبت به رکورد پیشین( نیز رکورد 140 ذوب در واحد فوالدسازی به ثبت رساند. 
همچنین در مجموع رکورد تولید ماهیانه تختال در اســفندماه ســال گذشته از 
600 هزار تن عبور کرده و به 660 هزار تن رســید که خود رکورد جدیدی محسوب 
می شود.وی افزود: عالوه بر این، 18 اســفندماه ۹۹ بیش از 31 هزار تن متریال 
شامل آهن اســفنجی، آهک، دولومیت و... به کوره های قوس الکترویکی وارد 

شده که رکورد دیگری در این ناحیه به شمار می رود.
مدیر تولید فوالد ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم شرکت فوالد مبارکه ادامه 
داد: همچنین رکورد کمترین مصرف انرژی برای یکی از کوره ها )512 کیلووات 
ساعت بر تن مذاب ( در این تاریخ هم به ثبت رســیده است. این مقدار به طور 
متوسط 546 کیلووات ساعت بر تن مذاب برای سایر کوره ها بود. عالوه بر این در 
24 اســفندماه ۹۹ نیز رکورد حمل 3120 تن هات بریکت )نوعی متریال ورودی 
به کوره های قوس الکتریکی و مشابه با آهن اسفنجی( طی 24 ساعت به ثبت 
رسید.محمدی ادامه داد: همچنین رکورد انتقال 1586 تن آهک در 18 اسفندماه، 
انتقال ۹۹1 تن دولومیت در 20 اسفندماه سال گذشته و رکورد حمل 70 سبد 50 

تنی قراضه نیز در 16 بهمن ماه نیز محقق شده است.
وی اظهار کرد: فارغ از رکوردهــای فوق، در 1۹ دی ماه ســال قبل موفق به ثبت 

رکورد 22 ذوب با یک کوره )شماره یک( شــدیم. برای درک بهتر این رکورد باید 
خاطرنشان کرد متوســط هر کوره تقریبا 15 ذوب است. بسیاری از فوالدسازان 
خارجی هزینه های هنگفتــی برای افزایش ظرفیت کوره ها بــه 21 ذوب در روز 
انجام می دهند در حالی که ما به راحتی و با برنامه ریزی دقیق از 21 ذوب در روز 

نیز فراتر رفتیم.

فوالد مبارکه، برخی فوالدسازان جهانی را به چالش کشیده است
همچنین مدیر تولید فوالد ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم شرکت فوالد 
مبارکه گفت: مجموعه فوالد مبارکه، مجموعه ای پویا با کارکنان با انگیزه و همچنین 
توانایی و همت باالســت که تحت یک سیستم مدیریتی هوشــیار، توانمند و 
خبره توانسته خود را در سطح بزرگ ترین فوالدسازان جهان نشان دهد و حتی 
شاخص ها و پارامترهای تولید فوالد آن بعضی از فوالدسازان را به چالش بکشاند. 

این تنها در صورتی رخ می دهد که یک مجموعه توانمند باشد.
محمدی با بیان اینکه بخش فوالدسازی شــرکت فوالد مبارکه بر اساس تولید 
ماهیانه 600 هزار تن اسلب طراحی شده اســت، گفت: این در حالی است که در 
اسفندماه سال ۹۹ از ظرفیت اسمی تولید 600 هزار تن در ماه پیشی گرفته و به 660 

هزار تن رسیده دست یافتیم.

بهبود نقاط گلوگاهی؛ راز افزایش تعداد ذوب در فوالد مبارکه
مدیر تولید فوالد ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم شرکت فوالد مبارکه درباره 
نحوه دستیابی این شرکت به رکوردهای پیاپی تصریح کرد: با پیشنهاداتی که از 
طریق مجموعه عملیاتی و پشتیبانی سازمان دریافت شد، با بهبود نقاط گلوگاهی 
سعی شد تا زمان خواب تجهیز زمان بین دو ذوب؛ )power off time (کاهش 

یابد. با این روش موفق شدیم تعداد ذوب در روز کوره ها را افزایش دهیم.

ثبت رکورد تولید 7 میلیون تن فوالد خام در سال
قاسم خوشدل پور، مدیر واحد ریخته گری مداوم و تولید اسلب فوالد مبارکه، نیز 
درباره رکوردهای این بخش در سال گذشته اظهار کرد: با برنامه ریزی های انجام 
شده شرکت فوالد مبارکه با ثبت رکورد تولید 660 هزار تن تختال در اسفندماه به 
رکورد تولید 7 میلیون تن تختال در ســال ۹۹ دست یافت که رکورد قابل توجهی 

برای این شرکت به شمار می رود.

تولید تختال 250 و 300 میلی متر در فوالد مبارکه
وی افزود: از نیمه دوم دی ماه سال ۹۹ تا پایان این سال، رکوردهای متعددی به 
ثبت رسیده است که فارغ از ســه رکورد 135، 138 و 140 ذوب، می توان به تولید 
تختال 250 )در ماشین شــماره 2( در 18 دی ماه و تولید تختال 300 در 28 دی 
ماه اشــاره کرد.مدیر واحد ریخته گری مداوم و تولید اسلب فوالد مبارکه درباره 
اهمیت تولید تختال های ضخیم گفت: اهمیت مسئله در تولید ورق های خاص 
با گریدهای API است. شاید نتوان این تختال ها را در فوالد مبارکه نورد کرد؛ اما 
شرکت های فوالدی دیگری هستند که می توانند این نوع تختال ها را نیز نورد کرده 
و به ورق های مورد استفاده در صنایع نفت و گاز و به طور کل صنیع دریایی تبدیل 
کنند. این تختال ها خوراک نوردهایی در سطح کشور بوده و باعث رونق اقتصادی 

سایر فوالدسازهای کشور و همچنین مانع خروج ارز از ایران می شود.

 مدیرعامل شرکت آبفای استان اصفهان در اولین جلسه شورای معاونین 
این شــرکت بر مانع زدایی در زمینه ارائه خدمات پایدار آبفا در شــهرها و 

روستاها تاکید کرد.
هاشــم امینی با بیان اینکه رهبر انقالب در ادامه شعار سال ۹۹ که جهش 
تولید نام داشت، امسال را سال »تولید، پشــتیبانی ها و مانع زدایی ها« 
نام گذاری کردند، عنوان کرد: در ســال 1400 تمام تالش ها در جهت ارتقا و 

توسعه خدمات آبفا در سطح استان انجام می شود. 
وی اعالم کرد:  با توجه به کم آب بودن کشــور و تکرار خشکســالی، برای 
ســازگاری و کاهش اثرات مخاطرات پیش رو، باید برنامه ریزی داشت و 
مدیریت منابع آب از اقدامات عملی برای دســتیابی به این مهم محسوب 

می شود.
رییس هیئت مدیره شــرکت آبفای اســتان اصفهان با اشــاره به اهمیت 
مدیریت مصــرف آب در کاربری های مختلف عنوان کرد: شــاخص های 
بارندگی ســال آبی جاری نشــان می دهند که  منابع آبی کشــور وضعیت 
مطلوبی ندارند و بنابراین برای برون رفت از آثار ناشی از پدیده خشکسالی 

باید مصرف آب در تمام زمینه ها به خوبی مدیریت شود. 
وی با اشــاره به اینکه متاســفانه هنوز برخی از مردم موضــوع کم آبی را 
جدی نگرفته اند، ادامه داد: طی چند ســال اخیر شــرکت آبفای اســتان 
اصفهان با آموزش، فرهنگ  ســازی، در اختیار گذاشــتن لــوازم کاهنده و 
سیاست گذاری های مناسب،  مشترکین خود را ترغیب به کاهش مصرف 
کرد و گواه این مطلب کاهش ســرانه مصرف آب شرب از 186 لیتر در سال 

138۹ به 150 لیتر در شبانه روز در سال 13۹۹ است. 

امینی  با بیان اینکه استان اصفهان یکی از اســتان های اسیر خشکسالی 
اســت که به علت  کاهش نزوالت جوی و در نتیجه کاهش میزان آب های 
سطحی و زیرزمینی با مشکالت بســیار زیادی دست و پنجه نرم می کند، 
تصریح کرد: در دهــه اخیر با هدف تامین پایدار آب شــرب مشــترکین، 
اقدامات متنوعی در دســتور کار قرار گرفته است که از جمله مهم ترین آنها 
می توان به حفر چاه ها، راه اندازی آب شیرین کن، بهره مندی از سیستم 
تله متری و تله کنترل، سامانه پایش فشار شــبکه، کشف انشعابات غیر 

مجاز ، توجیه مشترکین پرمصرف و فعالیت های فرهنگی اشاره کرد.  
وی با تاکید بر اینکه بهره وری منابع آبی باید افزایش یابد، افزود:  با توجه 
به اهمیتی که آب شرب و بهداشت مردم دارد، شرکت آب و فاضالب استان 
به گونه ای عمل کرد که امروز میزان هدررفت شــبکه های استان اصفهان 
کمترین میزان در کشور است و از 34 به 16 درصد در سال ۹۹ رسیده است. 
وی علت تحقق این مهم را اصالح و نوسازی شبکه های آبرسانی و همکاری 

خوب مردم اصفهان بیان کرد. 
مدیرعامل شرکت آبفای استان اصفهان بر فرهنگ سازی مناسب در زمینه 
مصرف آب تاکید کرد و ادامه داد: برای رفع مشکالت آب نیاز به هم گرایی 
و هم اندیشی  در بسیاری از بخش ها و دستگاه هاست  و بر همین اساس 
از سال 13۹7 تا کنون،  کارگروه ســازگاری با کم آبی در این شرکت تشکیل 

شده است. 
وی توجه به مسائل آموزشی و استفاده از ظرفیت تشکل ها را یک ضرورت 
دانست و خاطرنشان کرد: هم اکنون شرکت آبفای استان اصفهان با بیش 
از 18 سازمان مردم نهاد در زمینه نهادینه کردن مصرف بهینه آب در جامعه 

همکاری دارد. 
وی خواســتار ادامه همکاری خوب رســانه ها در زمینه رفع مشکالت  کم 
آبی شد و بیان داشــت: تاکنون رســانه ها در زمینه فرهنگ سازی مصرف 
صحیح آب همکاری بسیار مطلوبی با شــرکت آبفا داشتند و از این به بعد 
نیز  رسانه ها نقش مهمی  در  آموزش فرهنگ صحیح مصرف در جامعه ایفا  
خواهند کرد.  امینی گفت: راهی جز ســازگاری با کم آبی نیست و به همین 

دلیل باید شیوه مصرف اصالح شود.
مدیرعامل شرکت آب وفاضالب اســتان اصفهان افزود: همانند سال های 
گذشته شرکت آبفای استان اصفهان  با توجه به رویکرد ارائه خدمات آبفا به 
مردم در شهرها و روستاها شعار »حفظ ارزش آب، ارتقای دانش سازمانی، 
خدمات نوین و پایدار« را به عنوان سرلوحه کار در سال1400 قرار داده است. 
وی با اشاره به اینکه طی دهه گذشته  فعاالن صنعت آبفا در استان اصفهان 
به دلیل وقوع خشکســالی های پیاپی تالش های بســیاری را به منظور 
تامین پایدار آب شــرب مردم در ســطح استان در دســتور کار قرار دادند، 
عنوان کرد: در ســال 1400 به دلیل بارندگی های محدود شــرایط سختی 
از لحاظ تامین پایدار آب شــرب مردم در ســطح اســتان پیش رو داریم 
 اما همچون گذشــته با مدیریت مصرف بهینه آب می توان بر این چالش

 غلبه کرد.

با ثبت ۱۴ رکورد تاریخی طی ۷۵ روز؛

ركورد»ركوردها« در فوالد مباركه شكسته شد
مدیرعامل  شرکت آبفای استان اصفهان تاکید کرد:

رفع موانع ارائه خدمات پایدار آبفا در شهرها و روستاها
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