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بزرگداشتی متفاوت در انتظار هفته نکوداشت اصفهان
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  بخشندگی به رسم آسمان  
  بارش ها تا آخر اردیبهشت در استان اصفهان ادامه خواهد داشت  
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 رییس کل دادگستری اصفهان 
مطرح کرد:

 اجرای 290 درصدی 
مرخصی پایان حبس 

زندانیان اصفهان

  وقتی کاهش رقم قرارداد ها
در ایران طرفدار ندارد؛

حرفش را هم نزنید

 تولید و توزیع روزانه 
 بیش از 500 هزار ماسک

 در اصفهان
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 استفاده از اینترنت در اصفهان
 دو برابر بیشتر از مدت مشابه شده است

 مصرف اینترنت 
رکورد زد

5

 مدیر کل 
آموزش و پرورش استان:

نصب شبکه »شاد« 
اجباری نیست

امام جمعه موقت اصفهان:
 سپاه پاسداران و ارتش

 جدایی ناپذیرند

با توجه به شیوع کرونا
40 هزار نفر در استان اصفهان 

درخواست بیمه بیکاری داشتند
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کاخ سفید نگران سالمت »اون«؛ 

گزینه احتمالی جانشینی پیش بینی شد
طی انتشار اخباری تایید نشده مبنی بر وخامت وضعیت جســمانی »کیم جونگ اون« رهبر کره 
شمالی، شــبکه تلویزیونی سی ان ان گزارش داد: اکنون کاخ ســفید دراین باره ابراز نگرانی و اعالم 
کرده از نزدیک اوضاع کره شمالی را دنبال می کند.شبکه تلویزیونی سی ان ان ، از وخامت سالمتی 
رهبر کره شــمالی خبر داد و گزارش داد: منابع اطالعاتی آمریکا از مرگ مغزی وی در پی یک عمل 
جراحی قلب در هفته گذشته خبر می دهند.این شبکه تلویزیونی افزود: اما هنوز اطالعات دقیقی از 
وضعیت وی در دست نیست.برخی منابع کره جنوبی خبرهای مربوط به وخامت حال کیم جونگ 
اون را تکذیب کرده اند.سی ان ان در ادامه به نقل از یک مقام ارشد آمریکا بدون ذکر نام وی اعالم 
کرد که وضعیت سالمتی رهبر کره شمالی بسیار مهم بوده و برآورد وخامت وضعیت اون دراین لحظه 
بسیار دشوار است.این رسانه تصویری آمریکایی افزود: برخی منابع حاضر در کره جنوبی از اتصال 
دستگاه »کاردیوواسکوالر« )cardiovascular( )دســتگاه مصنوعی گردش خون( به رهبر کره 

شمالی از روز 17 فروردین خبر دادند.

تاخیر در معرفی کابینه عراق در پی تشدید اختالف میان 
احزاب سیاسی

یک عضو پارلمان عراق فاش کرد که با باالگرفتن اختالفات میان احزاب سیاسی این کشور درباره 
تشکیل دولت و سهم هر حزب از کابینه تشکیل دولت جدید را برای نخست وزیر مکلف این کشور 
سخت تر کرده است.باسم خشان، نماینده پارلمان عراق در ســخنانی فاش کرد که روند سیاسی 
کنونی کشورش شاهد درگیری ها و اختالفات میان احزاب سیاســی به دلیل تقسیم وزارتخانه ها 
و مناصب دولتی اســت و این اختالفات حتی به داخل یک حزب واحد نیز کشــیده شده است.

وی افزود: هر حزب سیاســی خواســتار دستیابی به ســهم بیشــتری از وزارتخانه ها و همچنین 
وزارتخانه های اصلی و مهم اســت و مصطفی الکاظمی، نخســت وزیر مکلف تســلیم این احزاب 
سیاسی شده و کابینه او طبق سهم خواهی طرف های مختلف تشکیل خواهد شد و او خوب می داند 
که اگر احزاب مذکور به وزارتخانه های مورد نظرشان دست نیابند، در نشست پارلمان به دولت وی 
رای اعتماد نخواهند داد.خشــان در ادامه تصریح کرد: آنچه تاکنون باعث تاخیر در اعالم تشــکیل 
دولت جدید شده اســت، اختالف میان احزاب سیاسی درباره وزارتخانه هاســت، تا بدین لحظه 
 هیچگونه توافقی در این زمینه صورت نگرفته و هر حزب سیاســی خواستار تصدی وزارتخانه های

 مشخصی است.

 عربستان زودتر از موعد اوپک، تولید نفت را 
کاهش می دهد

به گزارش روزنامه العربی الجدید به نقل از روزنامه وال استریت ژورنال ، عربستان و سایر اعضای 
اوپک در فکر کاهش تولید نفت خود در سریع ترین وقت ممکن هستند و قصد ندارند تا ماه آینده 
یعنی موعد توافق انجام شــده اخیر در اوپک با همراهی آمریکا و روســیه صبر کنند.یک مسئول 
عربســتانی به این روزنامه گفت که باید برای این وضعیت چاره ای اندیشید هر چند که کمی دیر 
شده  است.شرکت نفتی عربستان » آرامکو« اعالم کرد که برای اجرای توافق کشورهای عضو گروه 
اوپک پالس مبنی برکاهش تولید نفت باهدف کمک به افزایــش قیمت آن از روز اول ماه مه )1۲ 
اردبیهشت ماه امسال( ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار بشــکه نفت در روز برای مشتریان خود استخراج و به 
آنها عرضه خواهد کرد.توافق برای کاهش تولید ۹.7 میلیون بشکه ای که اوپک و متحدانش به دست 
آوردند،  انتظار می رفت به افزایش و ثبات قیمت نفــت بیانجامد؛ اما ادامه کاهش قیمت  برخالف 

پیش بینی ها بود.

اهداف پنهان ترامپ در تحریم علیه ایران
 آمریکا اهداف پنهانی را در تحریم ها علیه ایران دنبال می کند؛ اهدافی 
که به نظر می رســد فراتر از اختالفات با ایران است.نزدیک به دو سال 
از برقراری دوباره تحریم ها بر ایران توسط آمریکا می گذرد. تالش های 
پیگیر آمریکا برای اعمال حداکثری تحریم های ضدایرانی در این مدت 
ادامه داشته است. آمریکا از تمام گزینه های خود برای اعمال فشار بر 
ایران استفاده کرده است. بعد از اعمال تحریم های در حوزه پتروشیمی، 
داده  های تحلیلی حکایت از این داشــته که این اقدام در عمل تاثیری 
مضاعف بر تحریم های قبلی نداشته و بیشتر شکل نمادین به خود گرفته 
است.دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا هدف از لغو معافیت تحریم 
نفتی ایران را نابودی اقتصاد ایران و وادار کردن آن به پذیرفتن مذاکره 
مجدد بر سر توافق هسته ای بر اساس شروط آمریکا و نه شروط ایران 
اعالم کرده است. آمریکایی ها هدف از تحریم نفتی علیه ایران را به صفر 
رســاندن صادرات نفت کشــورمان به منظور کاهش درآمدهای دولت 
اعالم کردند؛ اما آمریکا اهداف دیگری برای تحریم نفتی کشــورهایی 

مانند ایران و ونزوئال دارند؛ اهدافی فراتر که از اختالفات با ایران است.

فروش نفت

 شانزدهم تیر ماه 1۳۹۸ بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت در گفت وگوی ویژه 

خبری شبکه دو در پاسخ به این پرسش مجری که آیا رفتار آمریکا از یک 

مصرف کننده عمده به یک تولیدکننده عمده در بازار نفت تغییری کرده 

است یا خیر، گفت: من فکر می کنم یکی از دالیلی که این تحریم های 

نفتی را علیه ایــران و ونزوئال اعمال کردند، این اســت که برای فروش 

نفت خود بازار باز کنند. وی با بیان اینکه آمریکا ظرف دو سال یعنی در 

فاصله جوالی ۲۰17 تا ۲۰1۹، میزان تولید نفت روزانه خود را ۳ میلیون و 

1۰۰ هزار بشکه افزایش داده است، گفت: آمریکا هم اکنون بزرگ ترین 

تولیدکننده نفت در دنیاست و پس از آن روســیه با بیش از 11 میلیون 

بشکه در روز و عربســتان با بیش از ۹ میلیون بشــکه در روز در جایگاه 

بعدی است.در واقع آمریکا به دنبال یافتن بازارهای جدید صادرات برای 

فروش نفت شــل خود به خصوص در بازارهای آسیا بود که در مقایسه 

با بازارهای اروپایی از رشد ســریع تری برخوردار است، بنابراین، ترامپ 

می خواست سهم صادرات نفت ایران در آسیا را به خود اختصاص دهد و 

آن ها را به شرکت های نفت شل آمریکایی بدهد  اکنون ترامپ در انجام 

این کار ناکام مانده است. قیمت نفت آمریکا روز دوشنبه 1 اردیبهشت 

برای تحویل در ماه مه تا ۳۰۰ درصد نسبت به روز جمعه سقوط کرد و در 
برخی لحظات تا منفی ۳7 دالر سقوط کرد که این موضوع در تاریخ نفت 
بی سابقه  است.افت قیمت نفت آمریکا تا آنجا پیش رفته که به زیر صفر 
رسیده اســت و این به معنای آن است که تولیدکننده های نفت آمریکا 
در ازای تحویل نفت نه تنها پولی از مشتریان نمی گیرند، بلکه پولی هم 

می دهند تا مشتریان آن را تحویل گرفته و حمل کنند.  

دفاع از امنیت اسراییل
اقدام رییس جمهور آمریکا در اعمال فشــار حداکثری بر ایران نمایشی 
جذاب برای البی های قدرتمند رژیم صهیونیســتی در آمریکا بود. او می 
خواست در دور دوم انتخابات نشان دهد که یک رییس جمهور قدرتمند 
است که از امنیت اسراییل در برابر ایران که آن را به تروریسم متهم می کند 
دفاع می کند و اینگونه حمایت البی های قدرتمند رژیم صهیونیستی را در 
دومین مبارزات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ۲۰۲۰ به سمت خود 
جلب  کند.این موضوع آنچنان شدت یافته که تاثیر البی رژیم صهیونیستی 
و سعودی بر سیاست های آمریکا باعث شــده رییس جمهوری آمریکا 
منافع کشور خود را فراموش کند و در جهت جلب رضایت این البی ها حرکت 
کند.در دوره دونالد ترامپ اثرگذاری البی های صهیونیســتی که خواهان 
تغییر سیاست دولت آمریکا در رابطه با کشورهای خارجی هستند، افزایش 
یافت. این گروه ها از طریق البی کردن در ساختار قدرت، تالش کردند که 

سیاســت آمریکا را در یک جهت خاص منطبق با چشم اندازهای فکری 

خود هدایت کنند. شواهد نشان می دهد دونالد ترامپ بدون توجه به منافع 
ملی آمریکا در جهت رضایت این البی ها حرکت می کند.

بازی سیاسی با گاز
یکی دیگر از اهداف ترامپ، جلوگیری از سرمایه گذاری روی گاز ایران، 
تولید و صادرات آن به اروپاســت. به این دلیل که بازار گاز اروپا برای 
حیات صادرات گاز آمریکا اهمیت دارد. تامین انرژی از جمله مسائل 

حیاتی برای کشورهای اروپایی است. 
انرژی ماده ضروری برای این کشورهاست که نه تنها اقتصاد و صنعت 
آن ها را سرپا نگاه می دارد بلکه رفاه شهروندان شان نیز در گرو تامین 
آن قرار دارد.در نهایت مهم ترین هدف آمریکا ســلطه بر انرژی جهان 
و کنترل آن بــر تامین نفــت و گاز جهان، قیمت هــا و خطوط تجارت 
نفت است؛ اما دســتیابی به این اهداف راحت نیست، چون تصمیم 
برای خشــکاندن درآمد نفتی ایــران می تواند به منافع کشــورهای 
اصلی واردکننده نفت خام ایران آســیب بزند.ترامــپ با تحریم همه 
جانبه خود علیه ایران کشــورهای وارد کننده بــزرگ نفت ایران را در 
شــرایط دشــواری قرار داده اســت؛ چون آن ها بر مبنای تصمیمی 
مغایر با آزادی تجارت و قوانین ســازمان تجارت جهانی از خرید نفت 
ایران محروم شــده اند. این کشــورها به گفته مقامات دولت ترامپ 
 باید بیــن واردات نفت ایران یا تجــارت با آمریکا یکــی را و نه هر دو 

را برگزینند.

 خبر ویژه

مجلس هفته آینده جلسه علنی ندارد
نایب رییس مجلس اعالم کرد که بر اساس مذاکرات صورت گرفته در هیئت رییسه، مجلس هفته 
آینده جلسه علنی ندارد.حســینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس اظهار 
داشت: انتظار داریم تعداد جلسات علنی مجلس در هفته بیشتر شود و یا اینکه در این چهار هفته 
که از عمر مجلس دهم باقی مانده است، تعطیلی نداشته باشیم.وی افزود: برخی طرح ها و لوایح، 
مراحل پایانی خود را طی می کنند در صورتی که تعداد جلسات علنی مجلس افزایش یابد و یا اینکه 
مجلس تعطیلی نداشته باشد، به اتمام می رسد.در همین رابطه مسعود پزشکیان که ریاست جلسه 
را بر عهده داشت، اظهار داشت: در هیئت رییسه در این باره بحث کرده ایم و هفته آینده هم مجلس 

شورای اسالمی تعطیل خواهد بود.

مذاکرات آستانه برگزار می شود
وزارت امور خارجه روسیه تاریخ برگزاری مذاکرات صلح آستانه را که میان وزرای خارجه سه کشور 
ایران، روسیه و ترکیه برگزار خواهد شد، ۲۲ آوریل اعالم کرد.وزارت امور خارجه روسیه درباره برگزاری 
مذاکرات وزرای امور خارجه سه کشور ترکیه، روسیه و ایران درباره بحران سوریه به این خبرگزاری 
اطالع داد: ما تایید می کنیم که مذاکرات سه جانبه صلح آستانه در سطح وزیران و درباره سوریه طی 
یک کنفرانس ویدیویی در تاریخ ۲۲ آوریل]سوم اردیبهشت[ برگزار خواهد شد.این اولین بار است که 
مذاکرات صلح آستانه به صورت ویدئو کنفرانس و از راه دور برگزار می شود.آخرین دوره این مذاکرات 
در ماه دسامبر سال ۲۰1۹ و در نورالسلطان برگزاری شد. دیدار بعدی برای مارس ۲۰۲۰ برنامه ریزی  

شده بود که به خاطر شیوع ویروس کرونا به تعویق افتاد.

توضیحات محمود صادقی درباره حکم حبس اش
در پی شکایت آملی الریجانی از محمود صادقی، نماینده مردم تهران به ۲1 ماه حبس و پرداخت 1۰ 
میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد.محمود صادقی ، درباره احکام صادر شده در خصوص پرونده 
شکایت آملی الریجانی، گفت: حکم پرونده شکایت رییس پیشین قوه قضاییه از بنده ۲7 بهمن ماه 
سال گذشته صادر و اوایل اسفند ماه به من ابالغ شد.نماینده مردم تهران ادامه داد: به ۲ بار پرداخت 
جزای نقدی ۵ میلیون تومانی که در مجموع 1۰ میلیون تومان می شود و گذراندن حبس های 7 ماه و 
1۴ ماه که مجموعا ۲1 ماه می شود، محکوم شده ام.وی تاکید کرد: با توجه به این که امروز کشور درگیر 
بحران کروناست، برای این که انتشــار این رای ممکن بود موجب تنش در فضای جامعه شود و نیز 
باتوجه به اقدامات اصالحی رییس قوه قضاییه، نمی خواستم مفاد رای رسانه ای شود، در حال حاضر 

درخواست تجدیدنظر داده ام و امیدوارم ادله من مورد توجه دادگاه تجدیدنظر قرار گیرد.

احتمال دارد ایران از موشک های اسراییلی استفاده کند
سیرین آبزرور در مقاله ای به تحوالت موشکی ایران پرداخت و نوشــت: کارشناسان این احتمال 
را رد نمی کنند که در آینده ای نزدیک ایران ســعی کند از موشک های اســراییلی علیه خود تل آویو 
اســتفاده کند.در ادامه این گزارش ادعایی آمده اســت که ارتش ایران آزمایش موشک ضدتانک 
جدیدی را انجام داده است که ظاهرا شبیه یکی از موشک های اسراییلی است که در سوریه شلیک 
شده است.نویسنده این گزارش ادعا کرد: »شما می توانید شباهت های موجود بین نسخه ایرانی 
موشک اسراییل را مشاهده کنید. صحت برخورد موشــک با هدف، بسیار چشمگیر است. در عین 
حال، کارشناســان این احتمال را رد نمی کنند که در آینده ای نزدیک ایران سعی کند از موشک های 
اسراییلی علیه خود تل آویو اســتفاده کند.«متخصصان تاکید می کنند که اگر ویژگی های موشک 
ایران با ویژگی های موشک اسراییل مطابقت داشته باشد، ممکن است ایران در صورت حمله های 

مکرر از موشک علیه اسراییل استفاده کند.

کافه سیاست

رونمایی از رادار ارتش که 
مشابه خارجی ندارد

رییس سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی 
نیروی پدافند هوایی ارتش گفت: ســامانه 
راداری مراقب می تواند در برد ۴۰۰ کیلومتر 
با دقت و ســرعت ۳۰۰ هــدف را به صورت 
هم زمان و بــا تجزیه و تحلیــل کامل رصد 
کند.امیــر صمــد آقامحمدی در تشــریح 
ویژگی هــای رادار مراقــب و خلیج فارس 
که اخیرا رونمایی شدند، اظهار داشت: این 
ســامانه ها با این بردهایی کــه دارند، یک 
ویژگی هــای متمایز و خاصی را بــه دنیا و 
صنایع نظامی اعالم کردنــد.وی افزود: ما 
موفق شــدیم در رادار خلیج فارس در باند 
فرکانسی خیلی پایین به فناوری آرایه فازی 
 Bistatic و کشف ســه بعدی و راداری که
است دست پیدا کنم؛ با این ویژگی ها دیگر 
هیچگونه هواپیمای رادارگریزی نمی تواند 
از تور ایــن رادار خارج شــود.آقامحمدی 
در تشــریح دیگر ویژگی هــای رادار خلیج 
فارس، ادامه داد: در رادار خلیج فارس که 
ورژن جدیدش رونمایی شــد و در یکی از 
مناطق مان در مجاورت مرزها گســترش 
یافت هم می توانیم بگوییم که در فاصله ۸۰۰ 
کیلومتر هیچگونه هواپیمای رادارگریزی و 
حتی موشک های بالســتیک هم نمی تواند 
از تور کشــف آن فرار کند. رییس سازمان 
تحقیقات و جهاد خودکفایی نیروی پدافند 
هوایی ارتــش در خصــوص رادار مراقب 
نیز، گفت: رادار مراقب هم سامانه راداری 
کشــف، شناســایی و رهگیری است که با 
اســتفاده از فناوری آرایه فازی و کشف سه 
بعدی در برد ۴۰۰ کیلومتر با دقت و سرعت 
می توانیم ۳۰۰ هدف را به صورت هم زمان و 

با تجزیه و تحلیل کامل رصد کنیم.

سیاست

بین الملل

بیشتر کشورهای عربی تمایلی قوی دارند که از بحران 
ویروس کرونا به عنوان مقدمه ای برای آشتی با ایران 
و کاستن از شدت تنش با آن استفاده کنند؛ به ویژه با 
توجه به اینکه تغییراتی در نقشه جدید سیاسی، نظامی 
و اقتصادی جهان در حال شکل گرفتن است.روزنامه 
فرامنطقه ای رای الیوم در بخش ســخن سردبیر به 
بررســی ســفر محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه 
جمهوری اسالمی ایران به دمشق پرداخته و این سفر 
را در پیوند با رویکرد کشورهای عربی برای عادی سازی 
روابط با دمشــق و همچنین تهران عنوان کرده است.

در این مقاله آمده است: شاید هدف اعالم شده سفر 
محمدجواد ظریــف، وزیر خارجه ایران به دمشــق و 
دیدارش با بشار اســد، رییس جمهور و ولید المعلم، 

وزیر خارجه سوریه و دســتیاران وی، روابط دوجانبه 
ــ که این »کلیشه ای« رسمی است که همیشه به کار 
ـ و نیز )گفت وگو درخصوص( آنچه  برده می شــودـ 
درباره نشست سه جانبه و قریب الوقوع روسیه، ترکیه 
و ایران برای رایزنی درباره کمیته تدوین قانون اساسی 
و اوضاع در ادلب عنوان می شــود، باشد، ولی در این 
مجال کوتاه می توان گفت که این ســفر تالشی برای 
اطالع مقامات ایران از وضعیت سیاست درهای بازی 
اســت که به صورت فزاینده به روی دمشق و رهبری 
سوریه باز می شود و این روند طی روزها و هفته های 
اخیر شدت گرفته اســت.خیلی خالصه می گوییم، 
سوریه دروازه جهان عرب به سوی ایران و دروازه ایران 
به سوی جهان عرب اســت و موضوع قابل توجه این 

است که این دروازه به سرعت  و به دالیل عدیده ای، که 
در اینجا مجال ذکرش نیســت، در حال بهبود یافتن 
و پیشرفت است و این پیشــرفت یکی از دالیل سفر 
ظریف به دمشــق به شــمار می رود.بعید نمی دانیم 
که تماس بعدی با رییس جمهوری ســوریه از سوی 
همتای تونسی اش »قیس ســعید« باشد که بارها 
مخالفتش را با محاصره ســوریه اعالم و از موضع آن 
مبنی بر مخالفت با عادی سازی )با اسراییل( تمجید 

کرده است.

رای الیوم بررسی کرد:

 چرا ظریف به دمشق رفت؟

کره جنوبی به اتهام ارتباط با ایران جریمه شد
روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داده مسئوالن در نیویورک یک بانک دولتی کره جنوبی را به بهانه پولشویی برای ایران جریمه کرده اند.مسئوالن در نیویورک 
یک بانک کره جنوبی را به بهانه کم کاری در مبارزه با پولشــویی جریمه کرده اند.به نوشته روزنامه وال اســتریت ژورنال، نیویورک مدعی شده یکی از شعب 
»بانک صنعتی کره« واقع در منهتن نیویورک سال ۲۰1۰ برای ایران پولشویی کرده است.اداره خدمات مالی ایالت نیویورک گفته این بانک به اتهام قصور در 
راه اندازی و داشتن نظامی مناسب برای نظارت بر مبادالت مالی در ســال ۲۰1۰ باید مبلغ ۳۵ میلیون دالر جریمه پرداخت کند.روزنامه وال استریت ژورنال 
به استناد یک سند از اداره خدمات مالی نیویورک ادعا کرده فردی به نام »کنث زونگ« از سال ۲۰11 از طریق حساب هایش نزد این بانک بیش از 1 میلیارد 
دالر »مبادله غیرقانونی« به نیابت از تهران انجام داده است.در این سند ادعا شــده زونگ مقام های بانک را متقاعد کرده که دولت ایران به او بابت مصالح 
ساختمانی که او فروخته پول نقد بدهکار است.یک ســخنگوی بانک مذکور گفته که حســاب های بانکی مرتبط با این فرد از سال گذشته و بعد از تشدید 
تحریم های آمریکا علیه ایران مسدود شده اســت.علیه زونگ در آمریکا به ۴7 اتهام مرتبط با نقض تحریم های ایران کیفرخواست صادر شده است. او تا 
اواخر سال ۲۰1۸ در کره جنوبی بازداشت بوده است.مقام های نیویورک مدعی شده اند بانک صنعتی کره علی رغم هشدارها از استقرار نظام نظارتی مناسب 

برای جلوگیری از پولشویی خودداری کرده اند.

عکس خبر

رایزنی نماینده 
ویژه ظریف با 

کرزی و عبدا... 
نماینــده ویــژه وزارت امــور 
خارجه ایران در ادامه ســفر 
خود بــه کابل با شــماری از 
سیاست مداران افغان دیدار و 
درباره آخرین تحوالت منطقه 
و صلــح افغانســتان بحث و 

تبادل نظر کردند.
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ضرورت پرداخت وام برای حمایت از اصناف
ــاف  ــت از اصن ــرای حمای ــر ب ــد و کمت ــود ۴ درص ــا س ــت وام ب ــت: پرداخ ــان گف ــه اصفه ــام جمع ام
ــه  ــام جمع ــتان و ام ــه در اس ــی فقی ــده  ول ــژاد، نماین ــی ن ــت.آیت ا... طباطبای ــروری اس ــف ض مختل

ــا  ــا بیــان اینکــه پرداخــت وام ب اصفهــان ب
ــت از  ــرای حمای ــر ب ــود ۴ درصــد و کمت س
اصنــاف مختلــف ضــروری اســت، گفــت: 
رزمایــش مواســات مومنانــه بــا محوریــت 
بــا مشــارکت  و  بســیج  و  مســاجد 
ــان  ــتان اصفه ــران در اس ــتگاه ها و خی دس
اجــرا می شــود. وی در جلســه قــرارگاه 
رزمایــش مواســات مومنانــه بــا اشــاره بــه 
ــاری  ــک و ی ــاره کم ــات درب ــی از روای برخ
ــار  ــات اظه ــوان مواس ــا عن ــران ب ــه دیگ ب

ــا  ــرح ب ــن ط ــت؛ ای ــات اس ــد روای ــورد تاکی ــامی و م ــا اس ــی کام ــش، رزمایش ــن رزمای ــت: ای داش
محوریــت مســاجد انجــام و آمــار افــراد نیازمنــد توســط مســاجد ارائه می شــود. امــام جمعــه اصفهان 
گفــت: بعضــی از کســبه بــه دلیــل شــرایط کشــور نتوانســتند کاســبی کننــد و نیازمنــد وام هســتند کــه 
بــدون شــک همــه خیــران در ایــن راســتا بایــد کمــک کــرده و از ظرفیــت قرض الحســنه ها و بانک هــا 
ــد  ــان می توانن ــود و آن ــظ می ش ــردم حف ــت م ــرو و کرام ــد آب ــت وام ۴ درص ــا پرداخ ــد، ب ــره گیرن به
فعالیت هــای اقتصــادی خــود را از ســر گیرنــد، همچنیــن در روایــات اســامی داریــم کــه ثــواب قرض 
دادن بیشــتر از هدیــه دادن اســت چراکــه فــردی کــه قــرض می گیــرد، تــاش می کنــد آن را بازگرداند.

تولید و توزیع روزانه بیش از ۵00 هزار ماسک در اصفهان
ــاز  ــه نی ــه ب ــا توج ــان گفت:ب ــتان اصفه ــارت شهرس ــدن تج ــت مع ــازمان صنع ــس س ــین ریی جانش
ماســک اســتان اصفهــان، روزانــه بیــش از ۵۰۰ هــزار ماســک ســه الیــه تولیــد و در جامعه هــدف توزیع 
می شــود. ابراهیــم جلیلــی در جلســه ســتاد پیشــگیری، هماهنگــی و فرماندهــی عملیــات پاســخ بــه 
بحــران شهرســتان اصفهــان بــا موضــوع هماهنگــی و برنامــه ریــزی در راســتای پیشــگیری از شــیوع 
کرونــا اظهــار کــرد: ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت از ابتــدای شــیوع بیمــاری کرونــا بنا بر رســالت 
ــا شــیوع ایــن بیمــاری در اســتان اقدامــات زیــادی را انجــام داد  خــود در حــوزه لجســتیک مقابلــه ب
و در حــال حاضــر بــا توجــه بــه نیــاز ماســک اســتان اصفهــان، روزانــه بیــش از ۵۰۰ هــزار ماســک ســه 
الیــه تولیــد و در جامعــه هــدف توزیــع می شــود.وی بــا اشــاره بــه ثبــت نــام اصنــاف در ســامانه وزارت 
ــام  ــت ن ــان، ۱۷۰ هــزار واحــد صنفــی در ســایت ثب بهداشــت افــزود: از ۲۱۰ هــزار واحــد صنفــی اصفه
ــکات الزم  ــان ن ــه شهرســتان اصفه ــا ۸۵ اتحادی ــاف طــی جلســاتی ب ــاق اصن ــن ات ــد، همچنی کرده ان
ــه یــک میلیــون و ۵۰۰ هــزار  ــه ب ــرای رعایــت دقیــق پروتکل هــای بهداشــتی روزان ــه کــرد؛ امــا ب را ارائ

ماســک نیــاز اســت.

کاهش 10 درصدی تورم سالیانه طی ۶ ماه 
نگاهــی بــه رونــد نــرخ تــورم طــی ماه هــای اخیــر نشــان می دهــد، ایــن رونــد تــا فروردیــن مــاه ســال 
۱۳۹۹ نزولــی بــوده اســت.بر اســاس اطاعــات مرکــز آمــار ایــران نــرخ تــورم ســالیانه فروردیــن مــاه 
۱۳۹۹ بــرای خانوارهــای کشــور بــه ۳۲/۲درصــد رســیده که نســبت بــه همیــن اطــاع در ماه قبــل ۲/6 
واحــد درصــد کاهــش نشــان می دهد.گفتنــی اســت، نــرخ تــورم در شــهریور مــاه ســال قبــل ۴۲/۷ 
درصد، در مهر مــاه ۴۲ درصــد، در آبــان مــاه ۴۱ درصــد، در آذر مــاه ۴۰ درصــد،  در دی مــاه ۳۸/6 درصد، 
ــازه 6  در بهمــن مــاه ۳۷ درصــد و در اســفند مــاه ۳۴/۸ درصــد بــوده اســت.به ایــن ترتیــب در یــک ب

مــاه طبــق آمــار مرکــز آمــار تــورم از ۴۲ بــه ۳۲ درصــد کاهــش یافتــه اســت.

استفاده از اینترنت در اصفهان دو برابر بیشتر از مدت مشابه شده است؛

مصرف اینترنت رکورد زد

شــاید در دســترس تریــن و همــدم تریــن  مرضیه محب رسول
وســیله کاربــردی در روزهــای کرونــا همیــن 
تلفــن هــای همــراه و اینترنــت بــوده اســت. دیدارهــای مجــازی، آموزش 
هــای از راه دور و چرخیــدن در شــبکه هــای گروهــی بخــش اعظــم 
ســرگرمی هــا در دوران خانــه نشــینی کرونایــی را تشــکیل داده و همیــن 
موضــوع افزایــش مصــرف اینترنــت را بــه همــراه داشــته اســت. ایرانــی 
هــا در دنیــا رکــورددار مصــرف و اســتفاده از داده هــای اینترنتــی هســتند، 
ــا، باالتریــن مصــرف  ــه کرون ــان دســت کم ۱۰۰ کشــور مبتــا ب ــران از می ای
ــس از  ــه خــود اختصــاص داده اســت. پ ــه را ب ــام قرنطین ــت در ای اینترن
ــر  ــرار دارند.ب ــا ق ــوادور و کلمبی ــزی، اک ــور های مال ــب کش ــران به ترتی ای
ــاه  ــا در ۲ م ــروس کرون ــاری وی ــه شــیوع بیم ــا توجــه ب ــار و ب اســاس آم
اخیــر مصــرف اینترنــت بــه طــور کلــی در کشــور یــک ونیــم برابــر افزایش 
ــه شــرکت ارتباطــات زیرســاخت منتشــر  ــاری اســت ک ــن آم ــه ، ای یافت
کــرده اســت؛ افزایشــی کــه حاصــل خانــه نشــینی مــردم و آمــوزش های 
ــه  ــا را خان ــا آنه ــه کرون ــوزان و دانشــجویانی اســت ک ــش آم مجــازی دان
ــود و  نشــین کــرده اســت. اوج مصــرف در دو هفتــه اول فروردیــن مــاه ب
ــن  ــد همچنی ــه رو ش ــی روب ــدی کاهش ــا رون ــرف ب ــن مص ــس از آن ای پ
ــابه  ــک مش ــه ترافی ــبت ب ــرات نس ــترکان مخاب ــت مش ــرف اینترن »مص

ســال گذشــته ۱۱۰درصــد افزایــش پیــدا کــرده اســت«. ایــن خبــری بــود 
کــه ۲۵ فروردیــن ۹۹ بــر خروجــی رســانه ها قــرار گرفت.محمدرضــا 
بیدخــام، مدیــرکل ارتباطــات و امــور بین الملــل شــرکت مخابــرات ایران، 
دربــاره مصــرف اینترنــت کاربــران طــی ۲ مــاه گذشــته در ایــن بــاره گفتــه 
ــفندماه،  ــط اس ــرات در اواس ــتریان مخاب ــت مش ــرف اینترن ــت: مص اس
۴۲۰۰ترابایــت بــود کــه در آخــر ایــن مــاه میــزان مصــرف ترافیــک داخلــی 
و خارجــی بــه ۸۲۰۰ترابایــت رســید و علــت افزایــش مصــرف نســبت بــه 
اواســط اســفندماه دورکاری و بســته رایــگان ۱۰۰گیگابایتــی  بــود کــه وزیر 
ارتباطــات بــه مشــترکان اینترنــت ثابــت داد.وی همچنین دربــاره مصرف 
فعلــی مشــترکان مخابــرات خاطرنشــان کــرد: مصــرف اینترنــت اکنــون 
تقریبــا 6۹۰۰ترابایــت اســت که نســبت بــه ترافیک مشــابه ســال گذشــته 
۱۱۰درصــد افزایــش پیــدا کــرده ،در اصفهــان امــا آمــار مــی گوینــد مصــرف 
نســبت به دو ســال قبــل بیــش از دو برابــر شــده اســت.مدیرکل ارتباطات 
و فنــاوری اطاعــات اصفهــان گفــت: پیــک مصــرف اینترنــت در فروردین 
ــه  ــه نســبت ب ــه رســید ک ــر ثانی ــگ ب ــه ۱۱۷ گی ــن اســتان ب امســال در ای
مــدت مشــابه ســال گذشــته افزایــش بیــش از ۲ برابــری را نشــان 
می دهد.جعفــر مطلــب زاده افــزود: پیــک مصــرف اینترنــت در فروردیــن 
ــر  ــن ســال ۹۷ حــدود ۳۷ گیــگ ب ســال گذشــته ۵۴ گیــگ و در فروردی

ثانیــه بــود.وی بــا بیــان اینکــه بیشــترین مصــرف اینترنــت در فروردیــن 
ــعه  ــت: توس ــار داش ــود، اظه ــاه ب ــن م ــت ای ــای نخس ــال در روز ه امس
زیرســاخت های ارتباطــی و مخابراتــی و افزایــش اســتفاده مــردم از 
ســامانه ها و برنامه هــای مختلــف ماننــد آمــوزش مجــازی، خریــد آناین 
و ســرگرمی به دلیــل شــیوع بیمــاری کرونــا و رعایــت فاصله گــذاری 
اجتماعــی در افزایــش میزان مصــرف پهــن باند تاثیــر داشــت.مطلب زاده 
بــا اشــاره بــه اینکــه ۸۴ درصــد مصــرف اینترنــت در اســتان اصفهــان بــه 
صورت دیتــای همــراه نســل ســوم )G ۳( و چهــارم )G ۴( اســت، اضافه 
کــرد: ۱۵ درصــد مصــرف نیــز به صــورت ثابــت ماننــد اینترنــت پر ســرعت 
)ADSL( و یــک درصــد به صــورت ثابــت بی ســیم )TD-LTE( اســت.

وی ضریــب نفــوذ پهــن بانــد در اســتان اصفهــان را صــد درصــد اعــام کرد 
و گفــت: ایــن آمــار بدیــن معناســت کــه بیــش از پنــج میلیــون ابــزار ثابت 
و ســیار در اختیــار مردم بــرای اســتفاده از پهــن بانــد اینترنت وجــود دارد.

مدیــرکل ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات اصفهــان همچنیــن بــا اشــاره بــه 
توقــف تحویــل حضــوری ســیم کارت رایگان بــه نام سرپرســت خانــوار در 
دفاتــر پیشــخوان دولــت، تصریــح کــرد: افــراد متقاضی بــرای صــدور این 
ســیم کارت هــا می تواننــد بــه روش هــای مختلــف ماننــد ارســال پیامــک 

و ثبت نام در سایت اپراتور های تلفن همراه اقدام کنند.

معاون بیمه ای اداره کل تامین اجتماعی استان اصفهان 
گفت: بیش از ۴۰ هزار نفر در استان اصفهان به دلیل بیکاری 
ناشی از شیوع ویروس کرونا درخواست استفاده از مقرری 
بیمه بیکاری داشتند.عبدالرسول آقاهادی  اظهار کرد: در 
پی شیوع کرونا آخرین اطاعات و آماری که با کمک اداره 
تعاون کار و رفاه اجتماعی به دست آمد بیش از ۴۰ هزار نفر 
در استان اصفهان متقاضی بیمه بیکاری شدند که این تعداد 
در ستاد مرکزی پایش و پس از بررسی ها مشموالن واقعی 
تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می گیرند.معاون بیمه ای 

اداره کل تامین اجتماعی استان اصفهان در خصوص تعداد 
دریافت کنندگان بیمه بیکاری قبل از شیوع کرونا، تصریح 
کرد: بر اساس قانون بیمه بیکاری در حال حاضر حدود 
۲۴ هزار و ۵۰۰ نفر دریافت کننده بیمه بیکاری پرداختی 
مقرری بیکاری بر اساس شرایط عادی قبل از کرونا شامل 
فسخ قرارداد یا انقطاع رابطه مزدی بین کارفرما و کارگر 
صورت گرفته است.آقاهادی در خصوص تخلفات صورت 
گرفته کارفرما یا کارگر دربخش بیمه بیکاری، اظهار کرد: 
قانون بیمه بیکاری دایره شمولی دارد که اشخاص خاصی 
می توانند از آن استفاده کنند و اگر شرایط پیش بینی شده 
در قانون بیمه بیکاری داشته باشند بر اساس معرفی ادارات 
کار به تامین اجتماعی پس از بررسی در شورای هماهنگی 
واجدین شرایط مشخص می شوند و کارفرما دراین بخش 

نمی تواند چندان نقش متقلبانه ای ایفا کنند مگر اینکه 
استثنائا اشخاصی که ازبیمه بیکاری استفاده می کنند 
اشتغال خود را کتمان کنند که بر اساس فرآیند سازمان 
تامین اجتماعی و اداره کار بازرسان هر دو اداره این موارد 
را رصد می کنند و اشتغال پنهان گزارش و پرداخت مقرری 
آنها قطع می شود.وی در خصوص خدمات الکترونیک و 
غیرحضوری تامین اجتماعی و لزوم استفاده از آن، گفت: 
تمام بیمه شدگان برای خدمات کوتاه مدت و دفترچه 
می توانند با سایت تامین اجتماعی tamin.ir مراجعه 
کنند و درخواست های خود را در این سایت ثبت کنند و در 
خصوص بیمه شدگان مشاغل خاص، حرف و مشاغل 
آزاد و اختیاری مانند رانندگان، کارگران ساختمانی امکان 

پرداخت حق بیمه هم مهیاست. 

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای 
اسامی گفت: بهترین کار برای پرداخت 
وام این است که بدون انجام ثبت نام 
برای دریافت سیم کارت، این وام یک 
میلیون تومانی را به حساب سرپرستان 
خانوار بریزند و بعد از حساب خانوارها کم 
کنند.حیدرعلی عابدی در خصوص نحوه 
پرداخت وام یک میلیونی به سرپرستان 
خانوار، اظهار کرد: مسئول اجرای این طرح 
اعام کرد ما سیم کارت را به سرپرستان 
خانوار می دهیم تا خودشان به نحوی 
اعام کرده باشند این وام را الزم داریم 
گر خواستیم از حساب آنان کسر  تا ا
کنیم و این افراد اعتراض نکنند. این 
صحبت قابل قبول نیست چرا که بر فرض 
وقتی یک کارمند در ماه ۲ میلیون تومان 
حقوق می گیرد و شما می خواهید یک 
میلیون از این حقوق را یک جا به او بدهید 
مسلم است که کارمند ناراحت نمی شود و 
نمی گوید من این پول را نمی خواهم.وی 
افزود: بنابراین بهترین کار این است که 
بدون انجام ثبت نام برای دریافت سیم 
کارت این وام یک میلیون تومانی را به 
حساب سرپرستان خانوار واریز کنند و بعد 
از حساب خانوارها کم کنند، اگر این کار را 
انجام دهند کسی نمی تواند از نظر عقلی و 
قانونی اعتراض کند.نماینده مردم اصفهان 
در مجلس ادامه داد: ثبت نام برای 
دریافت سیم کارت عاوه بر اینکه سبب 
جمع شدن عده زیادی می شود و احتمال 
ابتا به کرونا را افزایش می دهد، سبب 
لمندان هم می شود.  دردسر برای سا
مسئله فقط دریافت سیم کارت نیست، 
بلکه هر کسی که سیم کارت دریافت می 
کند مجبور است یک گوشی تلفن همراه 
هم بخرد و این امر سبب هزینه های 

اضافی برای خانوارها می شود.

با توجه به شیوع کرونا؛

40 هزار نفر در استان اصفهان درخواست بیمه بیکاری داشتند

مدیرکل امور عشایر اصفهان گفت: ایات عشایر، معموال اردیبهشت هر سال به استان اصفهان می آیند اما امسال به دلیل شیوع بیماری، با برنامه ریزی صورت گرفته 
خرداد ماه میزبان عشایر خواهیم بود.مختار اسفندیاری در خصوص وضعیت عشایر پس از شیوع ویروس کرونا اظهار داشت: گروه های عشایری اردیبهشت هر سال به 
استان اصفهان می آیند؛ اما امسال به دلیل شیوع بیماری، با برنامه ریزی صورت گرفته خرداد ماه میزبان عشایر خواهیم بود.مدیرکل امور عشایر اصفهان با بیان این که 
تا جایی که اطاع دارم در قشر عشایر گزارشی از ابتا به کرونا وجود نداشته، افزود: بر اساس سرشماری صورت گرفته مجموع عشایر استان اصفهان ۹ هزار و 6۰۵ خانوار 
عشایری شامل ایات قشقایی، بختیاری و عرب جرقویه هستند. وی اضافه کرد: ۲۴ هزار نفر عشایر ایل قشقایی در مناطق جنوبی اصفهان واقع در سمیرم، دهاقان و 
شهرضا، ۲۷ هزار نفر عشایر ایل بختیاری در مناطق غربی شامل چادگان، بویین میاندشت، فریدن، دامنه و فریدون شهر و حدود ۴ هزار عشایر عرب جرقویه محمدآباد 
و نصرآباد واقع شرق اصفهان چادر می زنند. مدیرکل امور عشایر اصفهان در خصوص تاثیر شیوع کرونا بر تولید عشایر عنوان کرد: بر اساس برآورد ما، تاثیر جدی بر 
موضوع گوشت نخواهد گذاشت؛ اما درآمد عشایر از لبنیات و گردشگری کاهش پیدا می کند، چون برای مثال در ایام نوروز چادر می زنند و اقام شان را در سیاه چادرها 

می فروشند؛ اما در عید امسال نتوانستند.

عشایر با تاخیر به اصفهان می آیند

پیشنهاد نماینده مردم اصفهان:

بدون ثبت نام برای دریافت 
سیم کارت، وام یک میلیون 

تومانی پرداخت شود

خبر  روز

بر اساس آمار و با توجه به شیوع بیماری ویروس کرونا در 
۲ ماه اخیر مصرف اینترنت به طور کلی در کشور یک ونیم 
برابر افزایش یافته ، این آماری است که شرکت ارتباطات 

زیرساخت منتشر کرده است

تولید عسل طبیعی 
در دشت های 

گلپایگان
تولید عسل طبیعی در گلپایگان 
از دیرباز مرســوم بوده اســت. 
زنبورها در این منطقه در ارتفاعات 
و دشت های پوشیده از گیاهان 
گون و آویشن تغذیه می کنند و 
زنبورداران عســلی مرغوب را از 

کندوها استخراج می کنند. 

رشد سهام صنایع دارویی در سایه کرونا
بــر اســاس اظهــارات تحلیلگــران بــازار ســرمایه، در شــرایط فراگیــری ویــروس کرونــا صنایعــی 
ماننــد ارتباطــات با رشــد خوبــی همــراه بوده انــد. زیــرا میــزان اســتفاده مــردم و کســب وکارها هم 
از تلفــن و هــم از اینترنــت افزایش یافتــه و ایــن باعــث بهبــود وضعیــت ایــن شــرکت ها و صنعــت 
شــده اســت.همچنین صنعــت دارو نیز 
ــا مــورد اقبال ســهامداران  در دوران کرون
قرارگرفتــه چــرا کــه شــرکت های 
داروســازی یکــی از بخش هایــی 
ــود  ــت خ ــا فعالی ــه  تنه ــه ن ــتند ک هس
را کاهــش نداده انــد بلکــه ارتقــا 
ــزان  ــر می ــوی دیگ ــد. از س ــز داده ان نی
نیــاز مراکــز درمانــی و بیمارســتانی و 
همچنیــن مــردم بــه تولیــدات ایــن 
شــرکت ها افزایش یافتــه اســت. در 
ــد ماســک، ژل و محلول هــای  ــام بهداشــتی مانن ــد اق ــه تولی ــه در زمین ــار آن شــرکت هایی ک کن
ــه  ــادی مواج ــق اقتص ــا رون ــا ب ــیوع کرون ــز در دوره ش ــد نی ــتکش فعالن ــده و دس ضدعفونی کنن
شــده اند.به دلیــل نیــاز شــدیدی کــه مراکــز درمانــی و مــردم بــه ایــن محصــوالت دارنــد، عــاوه 
برافزایــش تولیــد ایــن واحدهــا قیمت هــا نیــز با رشــد همــراه بــوده و بــه ســودآوری آن هــا منجر 
شــده اســت. صنایعــی کــه محصــوالت شــوینده تولیــد می کننــد نیــز یکــی از صنایعــی هســتند 
کــه ایــن روزهــا بــا افزایــش شــدید تقاضــا مواجــه شده اند.ســعید بهرامــی از کارشناســان بــازار 
ســرمایه می گویــد: در هفته هــای اخیــر تقاضــا بــرای گــروه  نمادهــای شــوینده و دارویــی بســیار 
ــدگاه  ــا ســرمایه گذاران دی ــا شــیوع کرون ــد: ب ــه می ده ــوده اســت.وی ادام بیشــتر از گذشــته ب
بهتــری نســبت بــه ایــن بــازار کــه قبــا چنــدان متقاضــی نداشــتند پیــدا کرده انــد.  واقعیــت آن 
اســت در کنــار صنایعــی کــه بــه دلیــل کاهــش صــادرات بــا اســتقبال ســهامداران کمتــری مواجه 
شــدند، برخــی صنایــع تولیدکننــده ملزومــات مــردم در دوران کرونــا رونــق گرفتنــد. البتــه رونــق 
ایــن صنایــع بــه آن میزانــی نیســت کــه بتــوان ادعــا کــرد تحرکــی در کل بــازار ســرمایه بــه وجــود 
ــم  ــر ه ــا ب ــه بخش ه ــت و هم ــته اس ــره ای به هم پیوس ــد زنجی ــور مانن ــاد کش ــرا اقتص ــده زی آم
تاثیرگــذار هســتند.بهرامی تصریــح می کنــد: بنابرایــن در زمانــی کــه یــک بخــش راکــد و بخشــی 
دیگر پــر رونــق باشــد چنــدان کارآمــدی بــرای کل اقتصــاد در پــی نخواهــد داشــت. وی می گوید: 
جــدای از آنکــه میــزان رونــق صنایعــی کــه تحــت آثــار مثبــت قــرار گرفته انــد، آن قــدر قابــل  توجه 
نیســت کــه بتوانــد روی تمــام بــازار تاثیــر بگــذارد ولــی نســبت بــه گذشــته بهبــود یافتــه اســت.

آغاز توزیع 1۵0 هزار تن شکر، برنج و روغن دولتی
مدیرعامــل شــرکت مــادر تخصصــی بازرگانــی دولتــی ایــران گفــت: حــدود ۵۰ هــزار تــن برنــج، 
۵۰ هــزار تــن شــکر و ۵۰ هــزار تــن روغــن بــا قیمــت دولتــی بــرای مــاه مبــارک رمضــان در شــبکه 
توزیــع قــرار گرفتــه و توزیــع آن آغــاز شــده اســت. یــزدان ســیف بــا اشــاره بــه اینکــه حــدود ۲۰ 
نفــر از همــکاران، دچــار بیمــاری کوویــد ۱۹ شــدند افــزود: به جــز یک نفــر از آن هــا، بقیه ســامتی 
ــاه رمضــان امســال  ــاره م ــه از بهمــن پارســال درب ــان اینک ــا بی ــد.وی ب ــه دســت آوردن خــود را ب
برنامــه ریــزی کردیــم، افــزود: برنامــه دولــت در حــوزه تامیــن ذخایــر و تنظیــم بــازار، بخشــی از 
سیاســت های دولــت اســت و توزیــع کاال و نظــارت بــر فــروش کاالهــای وارد شــده بــا ارز ۴ هــزار 
و ۲۰۰ تومانــی از دیگــر وظایــف در حــال انجــام دولــت است.ســیف اضافــه کــرد: در حــوزه تنظیــم 
بــازار، تقریبــا از روزهــای پایانــی ســال و مــاه مبــارک رمضــان، حــدود ۴۲۰ هــزار تــن انــواع کاال را 
از ذخایــر و گــردش تنظیــم بــازار کاالی دولتــی در مجمــوع بخــش مصرفــی مــردم داشــتیم که از 

ایــن میــزان، ۸۰ هــزار تــن مرتبــط بــا مــاه مبــارک رمضــان اســت.

کافه اقتصاد

وز عکس ر

اخبار

عکس: ایمنا
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پیشنهاد نماینده مردم گلپایگان و خوانسار:

مشاغل با ریسک متوسط از ساعت 14 باز شوند
نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسالمی گفت: اگر ادارات از ساعت ۷ تا ۱۳ باز هستند، 
فروشــگاه ها و مغازه ها باید از ساعت ۱۴ باز شــوند تا هم بتوان حمل و نقل عمومی را برای شیوع کمتر 
ویروس کرونا کنترل کرد و هم از حجم ترافیک کاسته شود.علی بختیار در خصوص آغاز به کار مشاغل با 
»ریسک متوسط« اظهار کرد: رییس جمهور به وزیر بهداشت دستور داد که بازگشایی مشاغل با ریسک 
متوسط مورد بررسی قرار بگیرد. پس مشاغلی که هم اکنون باز شده اند و در حال بازگشایی هستند باید 
بازتاب و بازخورد این بازگشایی به ستاد مقابله با کرونا واصل شود و ستاد با بازخوردی که دریافت می کند 
نسبت به لغو محدودیت ها یا اعمال محدودیت های جدید اقدام کند.وی افزود: بنده در مجلس تذکری 
به رییس جمهور در رابطه با بازگشایی مشاغل دادم و پیشــنهاد دادم که اگر ادارات از ساعت ۷ تا ۱۳ باز 
هستند فروشگاه ها و مغازه ها باید از ساعت ۱۴ باز شوند تا هم بتوان حمل و نقل عمومی را برای شیوع 
کمتر ویروس کرونا کنترل کرد و هم از حجم ترافیک کاسته شــود. این نگرانی وجود دارد که موج دوم 
شیوع ویروس کرونا مانند اتفاقی که در چین افتاد، رخ دهد. در چین ابتدا محدودیت های زیادی وضع 

شد که جواب داد و بعد از لغو محدودیت ها و جدی نگرفتن موضوع، سبب شد آمار فوت و ابتال باال رود.

 نایب رییس اتحادیه آرایشگران مردانه اصفهان:

تاریخ رسمی برای بازگشایی آرایشگاه ها اعالم نشده است
نایب رییس اتحادیه آرایشــگران مردانه اصفهان گفت: صحبت هایی در خصوص بازگشایی مجدد 
آرایشگاه ها از تاریخ ۵ اردیبهشت بوده، اما هیچ چیز رسمی نیست.سید مصطفی سلمانی ادامه داد: 
بر اساس دستورالعمل ستاد ملی مبارزه با کرونا، در فروردین ماه تمامی آرایشگاه ها تعطیل و عمال 
هیچ فعالیتی نداشتند.سلمانی افزود: با توجه به گفت گو های صورت گرفته، بازگشایی آرایشگاه ها 
هیچ کدام از استان های ایران صورت نگرفته و فقط در استان تهران، به دستور اتاق اصناف تهران و با 
مسئولیت شخصی آرایشگاه ها شروع به کار کردند.وی همچنین اقدامات پیشگیرانه برای عدم ابتال 
به کرونا در آرایشگاه ها را اینگونه شــرح داد: تمرکز ما به روی زمان بندی بوده و قرار بر این است که 
نوبت ها هر ۴۵ دقیقه یک بار باشد. استفاده از ماسک، دستکش یک بار مصرف و ضد عفونی وسایل 
با مواد ضد عفونی کننده یا دستگاه های اشعه UV برای آرایشگران اجباری است.نایب رییس اتحادیه 
آرایشگران مردانه اصفهان در خصوص برخورد با آرایشگاه متخلفی که در این مدت مشغول به فعالیت 
بودند گفت: مسئولیت برخورد با متخلفانی که به هشدار های ستاد ملی مبارزه با کرونا توجه نمی کنند، 

با اداره اماکن است که به بهترین شکل  انجام شد و با متخلفین برخورد جدی صورت گرفته است.

مدیرکل امور عشایر استان اصفهان:

کوچ ییالقی عشایر به استان اصفهان با تاخیر 15 روزه انجام می شود
مدیرکل امور عشایر استان اصفهان گفت: کوچ ییالقی عشایر به استان اصفهان با پانزده روز تاخیر از 
دهم خردادماه انجام خواهد شد.مختار اسفندیاری اظهار داشت: جامعه عشایری استان اصفهان 
مشتمل بر ۲۴ هزار نفر از ایل بختیاری و ۲۷ هزار نفر هم از ایل قشقایی است که با گرم شدن هوا و 
خشک شدن علف ها قشالق خود را ترک کرده و رو به ییالق کوچ می کنند.وی بیان داشت: با شیوع 
ویروس کرونا برای حفظ سالمت عشــایر لزوم تاخیر در کوچ عشایر از طریق ستاد استانی مقابله 
با بیماری کرونا و نامه نگاری های اســتاندار، مدیرکل منابع طبیعی، مدیرکل امور عشایر، رییس 
دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان به مدیران استان های فارس، بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد و 
خوزستان انجام شد تا کوچ عشایر با تعویق ۱۵ روزه انجام شود.مدیرکل امور عشایر استان اصفهان 
با تاکید بر اولویت دهی به سالمت جامعه عشایر گفت: کوچ عشایر به طور معمول در ماه اردیبهشت 
انجام می شود؛ اما امسال برای دوری جامعه عشایر از جامعه شهری کوچ عشایر از ۲۵ اردیبهشت 

ماه به ده خرداد موکول شده است.

شایعات کرونایی، دامداری های استان اصفهان را زمین گیر کرده است؛

روزهای سیاه بازار شیر

کرونا حــاال دامن گیر بازار مــواد غذایی و  مرضیه محب رسول
خوراکی هم شده است؛ ذائقه مردم تغییر 
یافته و برخی از کاالها مانند لیمو ترش را صدر نشــین قیمت ها کرده و 
برخی دیگر مانند شــیر و لبنیات را از رونق انداخته اســت. همین روی 
گردانی خریداران، افت قیمت مواد لبنی را در پی داشته و حاال دامداران 
را در آستانه ورشکســتگی قرار داده است. در حالی که صنعت لبنیات از 
شایعه مسمومیت شیرها به آفالتوکســین و سمی بودن آن کمر راست 
نکرده بود که کرونا و شائبه آلوده بودن لبنیات و دام ها هم مزید بر علت 
شد. برخی در شبکه های اجتماعی مدعی شدند ویروس کرونا از طریق 
مصرف فرآورده های خام دامی به انســان منتقل می شود؛ اما این ادعا 
تاکنــون بارهــا از ســوی کارشناســان وزارت بهداشــت، درمــان و 
آموزش پزشکی و حتی سازمان بهداشــت جهانی رد شده است. با این 
حال رد این ادعاها نتوانسته اثر شایعات را خنثی کند و جامعه دامداران 
شاهد افت درآمد خود بر اثر کاهش مصرف شیر و محصوالت لبنی در 
بازار هستند تا عالوه بر گرانی و مسئله قیمت بی رغبتی مردم به دلیل نبود 
اطمینان از سالمتی این کاال مشتریان را کم و کمتر کند. این وضعیت تا 
آنجا پیش رفته که مدیرعامل اتحادیه صنایع لبنی استان اصفهان اعالم 
کرده تولید در اســتان تا بیش از ۳0 درصد کاهش داشته است. به گفته 

وی، کرونا با تاثیر منفی بر مصرف لبنیات در بین مردم موجب کاهش ۱۵ 
تا ۲0 درصدی تولید محصوالت لبنی شده که با احتساب قطع صادرات، 
میزان تولید بیش از ۳0 درصد کاهش یافته است.هومان امیری با اشاره 
به تاثیر منفی کرونا بر مصرف لبنیات، اظهار کرد: متاسفانه با شیوع کرونا 
در کشور، شاهد کاهش مصرف لبنیات از سوی مردم هستیم.وی با بیان 
اینکه بعد از بسته شدن مرزها و به دنبال آن کاهش صادرات، کارخانجات 
صنایع لبنی ناچار به کاهش تولید شدند، افزود: به نظر می رسد مصرف 
لبنیات به عنوان یکی از محصوالت غذایی مورد نیاز بدن و حتی حافظ در 
برابر آلودگی ها، افزایش یابد که در بازار داخل با کاهش مصرف لبنیات 
مواجه شدیم.مدیرعامل اتحادیه صنایع لبنی استان اصفهان با اعتقاد بر 
اینکه بسیاری از خانواده ها به دلیل رعایت فاصله اجتماعی کمتر خرید 
می کنند، افزود: با کاهش تولید کارخانجات صنایع لبنی، شیر خام روی 
دست دامدار باقی مانده و این موجب ضرر آنها شده است، البته برای حل 
این مسئله سیاست تبدیل آن به شیرخشک اتخاذ شد.وی تاکید کرد: در 
حال حاضر برای جذب شیرخام دامداری ها، مجوز صادرات شیرخشک 
در کشور اخذ شده که با این اقدام تا حدودی مشکل دامداری ها مرتفع 
می شود؛ اما کارخانجات صنایع لبنی که تولید شیرخشک ندارند برای 
رهایی از مشکل باید تولید محصول خود را افزایش دهند.امیری ادامه 

داد: کرونا با تاثیر منفی بر مصرف لبنیات در بین مردم موجب کاهش ۱۵ 
تا ۲0 درصدی تولید محصوالت لبنی شــده اســت که با احتساب قطع 
صادرات میزان تولید بیش از ۳0 درصد کاهش یافته و در این شــرایط 
بسیاری از کارخانجات با یک ســوم نیروی خود فعالیت می کنند.وی 
افزود: در پی شیوع کرونا و با وجود کاهش تولید، هیچ یک از کارخانجات 
فرآورده های لبنی در اصفهان تعطیل نکردند و خوشــبختانه موردی از 
کرونا در کارگران آنها گزارش نشده است.مدیرعامل اتحادیه صنایع لبنی 
استان اصفهان در خصوص وضعیت تولید کارخانجات فرآورده های لبنی 
در آســتانه ماه رمضان، گفت: با توجه به میزان مصرف مردم در شرایط 
کرونا، تولید انجام می شود و قیمت لبنیات نیز افزایش نخواهد داشت.

وی درباره میزان تولید فرآورده لبنی در اســتان اصفهان، گفت: پیش از 
شــیوع کرونا تولید محصوالت لبنی ۱۲۵0 تن در روز بود که اکنون به زیر 
۱000 تن در روز کاهش یافته و این موجب ضرر کارخانجات صنایع لبنی 
شده است.امیری با انتقاد بر کاهش مصرف لبنیات در بین مردم، گفت: 
متاسفانه کارشناسان تغذیه و بهداشــت، صدا و سیما و ... هیچ یک بر 
تغذیه مناســب در دوران کرونا به درســتی نپرداختند و در این شرایط 
خانواده ها از ترس ابتال به کرونا با دوری خرید از سوپرمارکت ها، مصرف 

لبنیات خود را کمتر کردند.

رییس اتحادیه مرغداران اصفهــان گفت: معدوم 
ســازی جوجه های یک روزه در مرغداری ها صورت 
نمی گیرد و هیچ یک از شــرکت های جوجه کشی 
فعال در اســتان اصفهان اقدام به معدوم ســازی 
جوجه یک روزه نکرده اند. فرهاد جعفریان با اشاره 
به خبر معدوم سازی جوجه های یک روزه در برخی 
از مناطق کشــور، اظهار کرد: بســیاری از مرغداری 
های گوشــتی با مشــکل کمبود نهاده برای تامین 

نیاز غذایی دام های ســبک خود مواجه شــده اند 
و از این رو تعدادی از جوجه کشــی هــا در برخی 
از نقاط کشور در روزهای گذشــته اقدام به معدوم 
ســازی جوجه های یک روزه کرده اند. وی افزود: 
کاهش قیمت مرغ در بازار و تاثیر مســتقیم آن بر 
قیمت مرغ زنده و میزان درآمد مرغدار باعث شده 
تا بســیاری از مرغــداران از جوجه ریزی صرف نظر 
کنند و مشکل کمبود نهاده در مرغداری ها منجر به 
معدوم سازی جوجه های یک روزه در جوجه کشی 
های کشور شده اســت. وی با بیان اینکه بسیاری 
از جوجه کشــی هــا در نقاط مختلف کشــور دیگر 
تخم مرغی در دســتگاه های جوجه کشی خود قرار 

نداده انــد، تصریح کــرد: جوجه کشــی هایی هم 
کــه ۲0 روز پیش تخم مرغ در دســتگاه گذاشــته 
بودند و االن زمان فروش جوجه های یک روزه شان 
است، مشتری ندارند زیرا مرغدار با مشکل تامین 
نیازغذایی دام سبک روبه رو است .جعفریان اضافه 
کرد: علت اصلی معدوم ســازی جوجه ها مشکل 
تامین نهاده های دامی است زیرا نهاده ذرت و سویا 
که قوت غالب مرغداری ها محســوب می شود، از 
بنادر، آزاد نشده و بســیاری از مرغداران گوشتی که 
چندماه پیش به تجار و شرکت های تجاری، هزینه 
تامین نهاده های دامی را پرداخته اند، اکنون در این 
آشــفته بازار برای تامین نهاده های دامی سردرگم 

رییس اتحادیه مرغداران اصفهان:

جوجه ِکشی های اصفهان، جوجه ُکشی نکرده اند

خبر روز

جامعه دامداران شاهد افت درآمد خود بر اثر کاهش 
مصرف شیر و محصوالت لبنی در بازار هستند تا عالوه 
بر گرانی و مسئله قیمت بی رغبتی مردم به دلیل نبود 

اطمینان از سالمتی این کاال مشتریان را کم و کمتر کند

رییس اتاق اصناف استان اصفهان:

دولت با تسهیالت کم بهره و توافق مالیاتی نجات بخش 
اصناف شود

رییس اتاق اصناف اســتان اصفهان گفت:دولت با ارائه تســهیالت با بهره کم و توافق مالیاتی می 

تواند اندکی از زخم واردشــده بر پیکر اصناف را التیام بخشد.رســول جهانگیری با اشاره به ضرر و 

زیان اقتصادی و معیشــتی اصناف در 

اســتان اصفهان اظهار داشت: در استان 

اصفهان بیــش از ۲۲0 هزار واحد صنفی 

و در شهرســتان اصفهان بالغ بر ۱00 هزار 

واحد صنفی فعال اســت که با شــیوع 

کرونا از نظــر اقتصادی آســیب جدی 

دیدند.وی افــزود: با شــیوع ویروس 

کووید ۱۹ و تعطیلــی واحدهای صنفی 

در ایام عید نوروز بســیاری از واحدهای 

صنفی به ویژه پوشــاک و خوراک دچار 

ضــرر اقتصادی جبــران ناپذیر شــدند.وی با بیــان اینکه برای نمونــه ضرر اقتصــادی به صنف 

تاالرهای پذیرایی در سال جاری تاســف آور است خواســتار حمایت دولت از اصناف شد و گفت: 

 ارائه تســهیالت با بهره کم و توافــق مالیاتــی می تواند اندکی از زخم واردشــده بــر پیکر اصناف

 را التیام ببخشد.

هیچ خودروی جدیدی ثبت سفارش نمی شود
مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت درباره اطالعیه ای مربوط به ثبت سفارش 
های خودرویی  که اخیرا در ســامانه جامع تجارت منتشــر شــده، گفت: باز شدن ثبت سفارش 
خودرو برای ویرایش و اقدامات الزم برای ترخیص خودروهایی اســت که تاریخ ثبت ســفارش 
و قبض انبار آن هــا مربوط به قبل از ممنوعیت واردات اســت و خودروهای فاقد ثبت ســفارش 
را شــامل نمی شــود.۲۸ فروردین ماه اطالعیه ای تحت عنــوان »اجرایی شــدن تصویب نامه 
۱۵۲۶۷۶ت۵۷۳۹۴ مربوط به ثبت ســفارش های خودرویی ۱۳۹۹/۱/۲۸« در ســامانه جامع 
تجارت منتشر شد که طبق آن امکان ثبت سفارش های خودرویی موضوع بند ۳ تصویب نامه شماره 
۱۳۷۱۶۱/ت۵۶0۲۳ه مورخ ۱۳۹۷/۱0/۱۶ تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۲۹ تمدید شــدند. همچنین در این 
اطالعیه جزئیات دیگری ذکر شده که در سایت سامانه جامع تجارت ایران قابل رویت است.در این 
باره سعید عباسپور اظهار کرد: بر اساس آخرین مصوبه دولت درباره ثبت سفارش های خودرویی، 
خودروهای دپو شــده در گمرک منوط به اینکه تاریخ ثبت ســفارش و قبض انبار آن ها مربوط به 
قبل از ممنوعیت واردات خودرو باشد، می تواند ترخیص شود و این اطالعیه نیز مربوط به همین 
موضوع است.وی افزود: همچنین خودروهایی که به دلیل داشتن حکم قضایی در گمرک مانده 
بود، در صورت صدور حکم قضایی ترخیص  می شوند که تعداد آن ها کم است.این مقام مسئول در 
پاسخ به اینکه آیا باز شدن ثبت سفارش مربوط به خودروهایی است که قبل از ممنوعیت واردات 
وارد شده، اما ثبت سفارش نشدند، پاسخ داد: ثبت و سفارش برای ویرایش و اقدامات الزم برای 

ترخیص است و برای افتتاح نیست. 
ضمنــا خودروهــای فاقــد ثبت ســفارش مشــمول این مصوبــه نمی شــوند.به گفتــه مدیر 
کل دفتــر مقــررات صــادرات و واردات وزارت صمــت، آخرین مصوبــه در این زمینــه مربوط 
به خودروهایی اســت کــه قبــل از ممنوعیــت واردات ثبت ســفارش شــدند ولی بــه دالیل 
 مشــکالت بانکــی،  ارزی یا مشــکالت دیگر ترخیص نشــدند و حــاال طبق این مصوبــه اجازه

 ترخیص یافتند. 

کافه اقتصاد

اخبار

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان از اجرای ۳۳0 طرح در استان با اعتبار بالغ بر ۱0۳ میلیارد تومان خبرداد.محمد حسین شاملی اظهارداشت: از 
آنجایی که شاهد سال زراعی پر بارش هستیم به همین دلیل در تالشیم تا بتوانیم در سال جدید ۳۳0 پروژه ای که از سال گذشته تا کنون ادامه دارد را اجرایی کنیم.

وی افزود:باید اشاره داشت که این طرح ها در قالب طرح های آبخیزداری، بیابان زدایی، حفاظت و حمایت، مرتع و یگان حفاظت و جنگل کاری با اعتباری بالغ 
بر ۱0۳ میلیارد تومان اجرایی شده است. مدیر کل منابع طبیعی وآبخیز داری اســتان اصفهان تاکید کرد:اصلی ترین هدف سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری 
استان اصفهان، اجرای این پروژه های مهم و تحقق جهش تولید در سال جدید است چرا که پیش بینی می شود با اجرای چنین اقداماتی زمینه توسعه و گسترش 
حوزه کشاورزی استان اصفهان ایجاد شود. شاملی ادامه داد:بخش زیادی از اعتبارات الزم برای انجام این پروژه ها از صندوق توسعه ملی تامین شده است.وی 
گفت:مهم ترین تاثیر بسیار مطلوب اجرایی این اقدامات را می توان کنترل و جلوگیری از سیل و سیالب، جلوگیری از فرسایش خاک و باد و همچنین تغدیه بهینه 
سفره های زیر زمینی نام برد.مدیر کل سازمان منابع طبیعی و آبخیز داری استان اصفهان یادآور شــد:از مهم ترین اقدامات سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری 

استان در اجرای این پروژه ها کنترل و مهار ریزگرد ها به وسیله طرح جنگل کاری است.

اجرای330 طرح منابع طبیعی و آبخیزداری در استان اصفهان

شرکت گاز استان اصفهان در نظر دارد مناقصه ای با موضوع و شرایط زیر برگزار نماید:
موضوع مناقصه: اجرای عملیات کارهای برق، ابنیه و تاسیسات ساختمان قدیم مرکزی اصالح تابلوهای برق اصلی، تابلوهای برق 

طبقات و برق رسانی به سرور شرکت گاز استان اصفهان

میزان تضمین: ۲۵۹/۱00/000 ریال )دویست و پنجاه و نه میلیون و صد هزار ریال(
کد فراخوان در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت: ۲0۹۹0۹۱۱۳۸00000۳ 

کد فراخوان در پایگاه ملی مناقصات: ۳۲۳۳۹۵۶ 
نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: اصفهان، خیابان چهار باغ باال، شرکت گاز استان اصفهان

مهلت اعالم آمادگی: حداکثر تا تاریخ ۹۹/0۲/0۷
 مناقصه گــران مــی توانند جهت کســب اطالعات بیشــتر بــه پایــگاه اطــالع رســانی الکترونیکی شــرکت گاز اســتان اصفهان 

به آدرس www.nigc_isfahan.ir  و www.iets.mporg.ir یا با شماره تلفن ۳۸۱۳۲-0۳۱ داخلی ۲۵۸۶ تماس حاصل فرمایند.
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 شرکت گاز 

استان اصفهان

نوبت اول

روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان

نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان 
مطرح کرد:

تبعیض اقتصادی کرونا میان 
اصفهان و دیگر استان ها

نایــب رییس اتــاق بازرگانی اصفهــان معتقد 
است: با توجه به ســهم هشت درصدی اقتصاد 
اصفهان از بخــش کشــاورزی، ۲۶.۵ درصدی 
از بخش صنعــت و معــدن و ۶۵.۵ درصدی از 
بخش خدمات، خســارت های مالی ناشی از 
بحران اقتصادی شیوع گسترده ویروس کرونا 
در اصفهان شدیدتر از دیگر استان ها خواهد بود.

حمیدرضا قلمکاری گفت، در این شرایط تدوین 
و تصویــب بســته های حمایتــی از بنگاه های 
اقتصادی بر اساس شــناخت صحیح از تبعات 
اقتصادی ویروس کرونا یــک فوریت غیر قابل 
انکار اســت و اجرای صحیح قوانین تسهیل گر 
در سایه هم افزایی و همدلی همه دستگاه ها و 
نهادها می تواند به عبور از  این بحران بزرگ کمک 
کند که در این راســتا نقش اتاق هــای بازرگانی 
به عنوان نماینده فعاالن اقتصادی بســیار حائز 

اهمیت خواهد بود.
وی تاکید کرد: خوشــبختانه با تشکیل شورای 
برنامه ریزی در دوره نهــم اتاق بازرگانی اصفهان 
که در حال اســتقرار یک نظــام جامع مدیریت 
استراتژیک، مبتنی بر تفکر سیستمی و مدیریت 
ریسک برای نیل به چشم انداز و ماموریت اتاق در 
راستای بهبود مستمر فضای کسب و کار است، با 
بررسی تحلیل های علمی و همه جانبه شناسایی 
مشکالت اصلی این حیطه، منجر به تمرکز بر رفع 
چالش ها و ارتقای شاخص های محیط کسب 
و کار خواهد شد. شاخص های اقتصادی نشان 
می دهد که رشد اقتصادی استان اصفهان حتی 
پیش از بحــران کرونا نیز منفی بــوده و طبیعتا 
اکنون با شــیوع ویروس کرونا شــرایط بسیار 

سخت تر از قبل خواهد بود.
وی تصریح کرد: خسارت ناشی از شیوع ویروس 
کرونا در سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات 
به ترتیب ۱0، ۲۵ و ۵۵ درصــد خواهد بود که در 
این صورت با توجــه به اینکه هشــت درصد از 
اقتصاد استان به بخش کشاورزی، ۲۶.۵ درصد 
به بخش صنعــت و معــدن و ۶۵.۵  درصد به 
بخش خدمات تعلق دارد، می توان انتظار داشت 
خسارت های استان اصفهان به مراتب شدیدتر از 

سایر استان های کشور باشد.

نوبت دوم
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معاون کل وزارت بهداشت:

رفتار ویروس کرونا قابل پیش بینی نیست

معــاون کل وزارت بهداشــت گفــت: رفتــار ویــروس کرونــا مشــخص نیســت و 

نمــی تــوان تاریخی بــرای کنتــرل یــا پایــان آن در نظــر گرفت.ایــرج حریرچی، 

ــرای ادامــه  ــی ب ــان اینکــه هیــچ تضمین ــا بی ــر امشــب«، ب ــا »تیت در گفتگــو ب

منحنــی کاهشــی ابتــا بــه کرونــا وجــود نــدارد، اظهــار داشــت: در ۱۰ روز اخیــر 

در اکثــر اســتان ها شــیوع بیمــاری کوویــد ۱۹ رونــد نزولــی بــوده اســت.

معــاون کل وزارت بهداشــت، افــزود: نــه مــا و نــه هیــچ کشــور دیگــری 

ــا را کنتــرل کــرده اســت.وی  ــد اعــام کندکــه بیمــاری و شــیوع کرون نمی توان

ــم،  ــل کنی ــا را تعطی ــه ج ــه هم ــی دو هفت ــر یک ــد اگ ــی می گوین ــت: برخ گف

ــن  ــه ای ــود ک ــته می ش ــار گذاش ــروس کن ــود و وی ــخص می ش ــف مش تکلی

اظهــارات صحیــح نیســت. مــا رفتــار ایــن ویــروس را نمی شناســیم و اطــاع 

ــاه اســت. ــار م ــا حــدود چه ــا از کرون م

 مــا هنــوز بــه مرحلــه کنتــرل هــم نرســیده ایم. برخــورد مــا بــا ایــن ویــروس 

بایــد تهاجمــی باشــد.حریرچی با اشــاره بــه دو هــدف کاهــش ابتــا و کاهش 

ضررهــای اقتصــادی در کشــور، افــزود: هنــر مدیریت کشــور بــر این اســت که 

ایــن دو هــدف متفــاوت را همســو کند. مــردم نبایــد جــو زده شــوند و همچنان 

بایــد شــعار »در خانــه بمانیــم« را در نظــر داشــته باشــند. اگــر ترددهــا کنتــرل 

نشــود ممکــن اســت دوبــاره بــه حالــت گذشــته برگردیــم.وی گفــت: هــدف 

ــرد  ــی و عملک ــه صــورت مل ــرد ب ــی، رویک ــد جهان ــا بای ــا کرون ــه ب ــا در مقابل م

ــت  ــه تس ــی ک ــاران کرونای ــک بیم ــا تفکی ــد.حریرچی ب ــتانی باش ــد اس بای

آزمایشــگاهی آنــان مثبــت بــوده و کســانی کــه مشــکوک بــه کرونــا هســتند، 

افــزود: مــا بــه عکــس برخــی از کشــورها آمــار رســمی اعــام می کنیم.معاون 

ــا بیــان اینکــه درمــان همــه بیمــاران کرونایــی رایــگان  کل وزارت بهداشــت، ب

ــامانه ۱۹۰  ــا س ــان ب ــرد هموطن ــورت بگی ــی ص ــه تخلف ــت: چنانچ ــت، گف اس

تمــاس گرفتــه و اطــاع دهنــد. عــاوه بــر ایــن درمــان مهاجــران تبعــه کشــور 

افغانســتان نیــز رایــگان اســت.وی گفــت: بــا وجــودی که اعــام شــده مصرف 

لیموتــرش تأثیــری در درمــان نــدارد بازهــم قیمــت آن افزایــش یافتــه اســت.

ــا  ــای ۸۰ ت ــت: در برخــی از کشــورها جریمه ه ــاون کل وزارت بهداشــت گف مع

ــه داد:  ــد.وی ادام ــر گرفته ان ــا در نظ ــروس کرون ــان وی ــرای ناق ۸۰۰ دالری ب

ــا جــان همــه هموطنــان را بــه   تعــدادی انــدک از مبتایــان بــه ویــروس کرون

ــت و  ــان گف ــدی هموطن ــری ۹۲ درص ــی از غربالگ ــر می اندازند.حریرچ خط

افــزود: در مرحلــه دوم غربالگــری دوبــاره بــا تــک تــک افــراد تمــاس گرفتــه 

ــری  ــن غربالگ ــود و ای ــیده می ش ــان پرس ــمانی آن ــت جس ــود و وضعی می ش

ادامــه دارد.وی گفــت: مادامــی کــه فاصلــه ۱.۸ دهــم متــری را مراعــات کنیــم 

ــه اســتفاده از ماســک وجــود نــدارد. نیــازی ب

 در روزهای کرونایی برای حفظ سالمتی خود و دیگران
 خون اهدا کنید

یک فوق تخصص بیماری های عفونی با بیان اینکه کرونا از طریق اهدای خون منتقل نمی شــود، 
گفت: در شــرایط کرونایی مردم می توانند برای حفظ ســامت خود و دیگــران و با رعایت نکات 

بهداشتی جهت اهدای خون اقدام کنند.
دکتر مینو محرز درباره احتمال انتقــال کرونا از طریق اهدای خون، گفت: باید توجه کرد که ســن 
اهداکنندگان مستمر ما باال رفته و باید در جوانان برای اهدای خون فرهنگسازی کرد. حتی قبل از 
بروز کرونا، فرهنگسازی برای اهدای خون به عنوان اقدامی موثر برای حفظ سامت خود و دیگران 
در جوانان اتفاق نیفتاده بود به طوری که جوان حجامت می کند، اما اهدای خون انجام نمی دهد. 
درحالیکه اهدای خون عاوه بر اینکه اقدامی مورد پسند اســت، برای سامت خود افراد نیز موثر 

است.
وی ادامه داد: در عین حال باید توجه کرد که مــردم در حال حاضر هم می توانند برای اهدای خون 
مراجعه کنند. در مراکز اهدای خون دقت زیادی در خون گیری وجود دارد و نکات بهداشتی را رعایت 
کرده و در عین حال خون های اهدایی را تســت می کنند و اگر خون های اهدایی مشکلی داشته 
باشند، آن را مصرف نمی کنند.محرز با بیان اینکه بر اساس مطالعات و شواهد کرونا از مادر به جنین 
منتقل نمی شود و مادر کرونایی می تواند به کودکش شیر دهد، گفت: بنابراین هنوز مستندی وجود 
ندارد که نشان دهد انتقال خون منجر به ابتا به کرونا شود. هرچند که با این حال مراکز اهدای خون 

ابتدا خون های اهدایی تست کرده و سپس مصرف می کنند.

 احتمال ابتال به کرونا در نوزادان زیر یک سال
 چقدر است؟

فوق تخصص نوزادان بیمارستان امام حسین در خصوص ابتا یا عدم ابتای نوزادان و شیرخواران 
کمتر از یک سال به ویروس کرونا گفت: هرچند تاکون مواردی از فوت بر اثر کرونا در بین این گروه 

سنی گزارش نشده اما، مواردی از ابتای نوزادان به کرونا گزارش شده است.
دکتر طباطبایی، گفت: ویروس کووید۱۹ قابلیت انتقال به نوزادان را دارد و در مطالعات صورت گرفته، 
مشخص شده است که ۲۴ درصد شیرخواران زیر یک سال که تســت کرونای مثبتی داشتند و به 
صورت قطعی بیماری کرونا در عائم بالینی آنها مشاهده می شد، بسیار بدحال بودند ولیکن تاکنون 

فوت شیرخوار زیر یک سال بر اثر کرونا گزارش نشده است.
وی با اشاره به اینکه تاکنون شواهدی مبنی بر اینکه مادر باردار مبتا به کرونا می تواند ویروس را به 
جنین خود انتقال دهد، وجود ندارد، افزود: البته، مواردی هست که تست هایی که روزهای اول تولد 
از نوزادان گرفته می شود مثبت باشد، اما در بررسی های صورت گرفته بر روی جفت و بند ناف، انتقال 

ویروس از مادر به جنین هنوز ثابت شده نیست.

تاثیر روزه داری در کنترل کرونا
رییس پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: در 
شرایط کرونایی همه ما نیاز به تقویت سیســتم ایمنی، مقابله با استرس و کاهش عوامل التهاب زا 

داریم که روزه داری با پیشگیری از این عوامل، می تواند در کنترل بیماری کرونا موثر باشد.
دکتر فریدون عزیزی افزود: روزه داری مقابله الزم با بحران کرونا را ایجاد می کند، این کار با ارتقای 
ایمنی بدن، کاهش عوامــل التهاب زای غیرمفید، می تواند حالت دفاعــی در مقابل بیماری های 
مختلف ایجاد کند.وی به فواید دیگر روزه داری اشاره کرد و یادآور شد: روزه داری که منطبق با آیین 
دینی و توصیه های روایی اســام گرفته شــود، قند خون را تا حدود زیادی تنظیم می کند، وزن را 

کاهش می دهد، از چاقی افراد کم و در مقابل استرس هم مقاومت ایجاد می کند.

سلامتبا مسئولان
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تحدید حدود اختصاصی
2/19 شماره نامه : 139985602024000339-1399/01/27 نظر به اینکه تحدید حدود 
ششدانگ یکبابخانه پالک شــماره 4786/607 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق 
ســوابق و پرونده ثبتی به نام حمید رضا لنجی فرزند نورا... در جریان ثبت است و عملیات 
تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک به استناد ماده 13 قانون مذکور طبق 
تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز دوشــنبه مورخ 1399/02/29 ساعت 
9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین 
اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی 
تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. م الف: 816461  قویدل رئیس منطقه ثبت اســناد و 

امالک جنوب اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

2/20 شــماره: 99/2027000868-99/1/24 چــون تحدید حدود ششــدانگ یکباب 
خانه پالک 1 فرعــی از 9949 اصلی واقــع در بخش 5 ثبت اصفهان کــه طبق پرونده 
ثبتی به نام هادی علی پور مال خلیفه فرزند لهراســب در جریان ثبت است و آرای شماره 
139860302027011530 مورخ 1398/09/26 از طــرف هیات حل اختالف موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت 
اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه 
به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور تبصره 
13 قانون تعیین تکلیف و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در 
تاریخ 1399/2/28 یک شنبه ســاعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به 
موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر 

در محل حضور یابند اعتراضات مجاوریــن و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت 
از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 
آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره 
با تقدیم دادخواســت به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این 
منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این صورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی می تواند به 
دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید 
سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد.  

م الف:812436 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان
ارزیابی بهای ثمنیه اعیانی

2/21 شماره نامه: 139985602021000043-1399/01/31 آقای جواد سجادی فرزند 
حسن درخواســت ارزیابی بهای ثمنیه اعیانی هفت و نیم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ 
یکباب خانه پالک 591 فرعی واقع در زواره 16- اصلی دهســتان گرمسیر بخش هفده 
ثبت اصفهان که متعلق به خانم اشــرف حمامیان فرزند حسن به نسبت نیم حبه مشاع و 
احمد سجادی زاده فرزند حسن به نسبت هفت حبه مشاع می باشند را نموده که کارشناس 
محترم رسمی دادگستری طی برگ ارزیابی شماره 98/1101970 مورخه 15 اسفند ماه 
1398 مورد فوق را به مبلغ چهل و پنج میلیون و پانصد و هفتــاد و دو هزار و چهار صد و 
چهارده ریال ارزیابی نموده و مبلغ فوق به حساب سپرده این اداره واریز شده است علیهذا 
در یکی از ساعات اداری با ارائه کارت شناسائی معتبر جهت دریافت مبلغ فوق به این اداره 
مراجعه نموده وچنانچه نســبت به ارزیابی فوق الذکر اعتراض دارید ظرف مدت یکماه از 
تاریخ انتشار به دادگاه صالحه مراجعه و طرح دعوی نموده و گواهی آنرا به این اداره ارائه 
نمائید در غیر این صورت بهای ثمنیــه اعیانی فوق حذف می گردد.  م الف:819985  

خیراله عصاری مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زواره

حصر وراثت
2/22  آقای مرتض رحیمیان فرزند حسن باستناد شهادت نامه و گواهی فوت و رونوشت 
شناسنامه ورثه طی درخواستی به شماره کالســه 17/99 به این شورا چنین اشعار داشته 
اســت که شــادروان خانم بتول امیدی فرزند جعفر در اقامتگاه دائمــی خود فوت نموده 
و ورثه حین الفــوت آن مرحوم عبارتنــد از: 1- علی اکبر رحیمیان بادی فرزند حســن 
به کدملــی 1239857098 فرزنــد 2- مرتضی رحیمیان بادی فرزند حســن به کدملی 
12399076103 فرزند 3- فاطمه رحیمیان بادی فرزند حسن به کدملی 1239885520 
فرزند 4- مریم رحیمیان بادی فرزند حســن به کدملی 0048823740 فرزند 5- ملک 
خانم رحیمیان بادی فرزند حســن به کدملی 1239845758 فرزند 6- مهری رحیمیان 
بادی فرزند حســن به کدملی 1239201303 فرزند 7- معصومــه رحیمیان بادی فرزند 
حسن به کدملی 1239894759 فرزند 8- طاهره رحیمیان بادی فرزند حسن به کدملی 
1239198345 فرزند و به جز افراد فوق الذکر وارث دیگری ندارد. لذا مراتب جهت نشر در 
یکی از روزنامه های کثیراالنتشار ارسال می گردد تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 
 گواهی صادر خواهد شد. م الف: 820108 شعبه اول مجتمع شماره یک شورای حل

 اختالف بادرود
حصر وراثت

2/23  آقای محمود طیبی رهنی دارای شناسنامه شماره 2 به شرح دادخواست به کالسه  
13/99 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
حشمت طیبی رهنی به شناســنامه 214 در تاریخ 96/11/26 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- محمد طیبی رهنی، ش.ش 
197 فرزند کربالئی احمد همســر متوفی 2- مهناز طیبی رهنی، ش.ش 5 فرزند محمد 

نسبت با متوفی فرزند 3- شــهرزاد طیبی رهنی، ش.ش 24 فرزند محمد نسبت با متوفی 
فرزند 4- احمد طیبی رهنی، ش.ش 45421 فرزند محمد نسبت با متوفی فرزند 5- محمود 
طیبی رهنی، ش.ش 2 فرزند محمد نســبت با متوفی فرزند و به جز نامبردگان فوق ورثه 
دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می 
نماید تا هر کســی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 820023 

شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان نطنز
ابالغ اخطاریه اجرائي

2/24 محکوم له : ایمان وکیلی نام پدر صادق نشــانی شــهرضاخیابان 45 متری فرعی 
66 پالک 17 ، محکــوم علیه : نوروزپورنادری نشــانی محل اقامــت مجهول المکان، 
بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شــماره بایگانی 9900018 وشماره دادنامه 
 مربوطــه 9909976872300007 محکــوم علیــه محکوم اســت بــه پرداخت مبلغ

 000 / 775 / 3 ریال بابت اصل فاکتور فــروش و پرداخت مبلغ187 / 242 / 1 ریال بابت 
هزینه دادرسی وپرداخت خســارت تاخیرتادیه ازتاریخ 98/02/30 لغایت اجرای حکم و 
پرداخت حق االجرادرحــق صندوق دولت 0  محکوم علیه مکلف اســت ازتاریخ اجرائیه 
ظرف ده روزمفادآن رابه موقع اجرابگذاردیاترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد یامالي 
معرفي کندکه اجراء حکم واستیفاء محکوم به ازآن میسرباشدودرصورتي که خودراقادربه 
اجراي مفاداجرائیه نداندبایدظرف مهلت مزبورصورت جامع دارائي خودرابه قسمت اجراء 
تســلیم کند واگرمالي نداردصریحًااعالم نماید. وفق ماده 9 قانــون اجرای احکام مدنی 
 باابالغ این اخطاریه برابرعملیات اجرایی ابالغ یااخطاردیگری به محکوم علیه الزم نیست. 
م الف: 820052 حکیمه نقدی بادی قاضي شوراي حل اختالف شعبه سوم شهرستان 

شهرضا 

عضو کمیســیون برنامــه و بودجه مجلس شــورای 
اســامی گفت: شــیوع کرونا سبب شــد تا درآمد 
بیمارســتان های زیر نظر وزارت بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشکی به یک سوم کاهش یابد که ضروری 
است در این خصوص تمهیداتی اندیشیده شود.هادی 
قوامی اظهار داشــت: با شــیوع کرونا،  تمام فعالیت 
بیمارستانی کشور، بر روی مدیریت کرونا متمرکز شده 
اســت و همین امر درآمد مراکز درمانی و متاثر از آن 
دانشگاه های علوم پزشکی را به شدت کاهش داده 
است.نماینده شهرستان اسفراین در مجلس شورای 

اسامی با اشاره به موافقت رهبر انقاب، با تخصیص 
یک میلیارد یورو اعتبار صندوق توسعه ملی، به مبارزه 
با کرونا،  افزود: منابع صندوق توســعه ملی، برای ۲، 
سه منظور اختصاص یافته که بخش عمده آن صرف 
مقابله با کرونا خواهد شــد.قوامی خاطرنشان کرد: 
بخشی از این منابع هم برای هزینه کرد در تولید داخل 
است و قرار است برخی تجهیزات بهداشتی و درمان در 
داخل تولید شود.رییس مجمع نمایندگان خراسان 
شمالی در مجلس اظهار داشــت: وزارت بهداشت و 
درمان هم باید برنامه های خــود را در این زمینه ارائه 

دهد.وی افزود: شیوع بیماری آنفلوانزا و کرونا، در پاییز 
و زمستان امســال نیز محتمل است از این رو ممکن 
است شرایط سخت بیماری بروز پیدا کند و باید پیش 
بینی های الزم انجام شود.  پیش از این معاون وزیر 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم مقابله با بیماری 
کرونا در بیمارستان ها را بسیار پرهزینه خوانده و گفته 
بود که بیمه ها برای هر بیمار در روز، یک میلیون و ۸۳۰ 
هزار ریال پرداخت می کنند و هم اکنون برای یک بیمار 
بستری شده در روز از جیب دولت و ملت هفت میلیون 

ریال صرف تامین لوازم حفاظتی می شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسامی:

کرونا درآمد بیمارستان ها را به یک سوم کاهش داده است

مطالعات نشان می دهد؛

شیرمادر منجر به بروز ویروس های انسانی کمتر در نوزاد می شود
 محققان دریافتنــد حتی مقدار کمی شــیرمادر هــم بر تجمع جمعیــت های ویروســی در روده نــوزاد تاثیــر دارد و تاثیــر حفاظتی در مقابــل ویروس های

 بیماری زا دارد.یافته های محققان دانشگاه پنسیلوانیا بیانگر آن است که شیرمادر نقش کلیدی در تعامل بین نوزاد و محیط میکروبی دارد. نتایج این مطالعه می تواند 
بر شیوه های پیشگیری از اختاالت زودهنگام گوارشی مؤثر باشد و مادران را ترغیب به شیردادن به نوزادشان نماید.محققان در این مطالعه، تعداد و انواع ویروس ها 
را در اولین مدفوع نوزاد و مدفوع های بعدی وی با استفاده از شیوه پیشرفته توالی ژنومی و سایر روش ها بررسی کردند.در زمان تولد، نوزادان دارای کلونی های کم 
یا فاقد هرگونه کلونی بودند، اما تا یک ماهگی آنان، جمعیت ویروس ها و باکتری ها به خوبی رشــد کردند.اکثر موج اول ویروس ها تبدیل به مهاجمانی شدند که 
در اولین باکتری ای که در روده نوزاد کلونی سازی کرد، رشــد یافتند. در چهار ماهگی، ویروس های که توانستند در سلول های انسانی تکثیر یابند و موجب بیماری 
انسان شوند در مدفوع نوزاد بیشتر بودند.تأثیر حفاظتی قوی در مورد شیرمادر مشاهده شد که موجب توقف تجمع این نوع ویروس های احتمااًل بیماری زا می شود.

مطالعات جدید نشــان می دهد والدین باید 
اســتفاده از تبلت و تلفن های هوشــمند را در 

کودکان پیش دبستانی شان به تاخیر اندازند.
محققان دانشگاه کالیفرنیا دریافتند کودکانی که 
از دستگاه های موبایل، نظیر تبلت ها و تلفن های 
هوشمند از سنین خیلی پایین استفاده می کنند 

کمتر قادر به کنترل رفتار خودشان هستند.
استفاده از دســتگاه های موبایل در هر زمان از 
زندگی روزمره وجود دارد. افراد به طورمداوم در 
حال کار با کامپیوتر، چک کردن تلفن، تماشای 
تلویزیون به هنگام شب، و حتی بازی با تبلت 

هستند.
مطالعه جدید محققان نشان می دهد استفاده 
از این دســتگاه های موبایل توســط کودکان 
از سنین بســیار پایین بر روند رشــد آنها تأثیر 

اساسی دارد.
محققان داده های ۷۳ کودک در سنین بین ۳۲ 
تا ۴۷ ماهگی را مورد بررســی قرار دادند. این 
کودکان در مدت ۲ ســال و نیم بین سال های 

۲۰۱۶ تا ۲۰۱۹ تحت نظر بودند.
در طــول این مــدت، کــودکان در جلســات 
۹۰ دقیقــه ای شــرکت می کردند تــا توانایی 
خودکنترلی شــأن ارزیابی شود. یعنی توانایی 
کودکان در برنامه ریزی، کنترل و نظارت افکار، 
احساسات و رفتارشان مورد بررسی قرار گرفت.
محققان داشــتن ایــن مهارت هــا در کودکی 
را مرتبط بــا توانایی های علمــی و اجتماعی، 
تندرستی جســمی و روانی و درآمد در سنین 

باال می دانند.

محققان تاکید می کنند؛

والدین باید استفاده از 
تبلت و تلفن هوشمند 
کودکان را محدود کنند

مدیرعامل ســازمان انتقال خــون ضمن تشــریح روند جمع آوری پاســمای 
بهبودیافتگان کرونــا و همچنین وضعیت ذخایر خونی کشــور، بر لزوم مدیریت 

مصرف خون در بیمارستان ها تاکید کرد.
دکتر پیمان عشقی در ارتباط ویدیو کنفرانسی با خبرنگاران، درباره برخی اظهارات 
مبنی بر بروز بیشترکرونا در برخی گروه های خونی، گفت: تمام بیماران کرونا مانند 
سایر بیماران سطح کشور، از تمام گروه های خونی هستند. مقاالت و اطاعاتی که 
در این باره منتشر شده، آنقدر اعتبار علمی ندارد که بخواهیم درباره آن اطاع رسانی 
ویژه ای انجام دهیــم. همان توزیع گروه های خونی ســطح جامعــه در بیماران 
کرونایی هم وجود دارد. در عین حال بخــش خصوصی در یک کارآزمایی بالینی 
و پروژه تحقیقاتی که با همکاری ســازمان انتقال خون، دانشگاه بقیه ا… و سایر 
دانشگاه های علوم پزشکی کشور داشت، اظهار آمادگی کرد و ما هم استقبال کردیم 
که همکاری و کمک بخش خصوصی در کارآزمایی هــای بالینی اقدامی معمول 
است، اما در فعالیت های ســاختاری،   ســازمانی و حاکمیتی بخش خصوصی 
دخالتی ندارد.وی در پاسخ به ســوالی درباره جمع آوری پاسمای بهبودیافتگان 
کرونا، گفت: در یک کارآزمایی بالینی مانند بسیاری از کارآزمایی های دیگر بخش  
خصوصی هم اعام کرده که درجمع آوری کلی پاسما کمک کند، اما در پروژه ملی 
جمع آوری پاسمای بهبودیافتگان کرونا، فقط ســازمان انتقال خون ایران درگیر 
اســت و ما پاســمای بیماران بهبودیافته را جمع می کنیم. این وظیفه سازمانی 
ماست و اساسنامه ســازمان انتقال خون این وظیفه را در اختیار سازمان انتقال 
خون قرار داده که خون و فرآورده های خونی مورد نیــاز مراکز درمانی را به عنوان 
تنها متولی رســمی و قانونی این کار، تامین کند.وی افزود: در حال حاضر با توجه 

به اینکه پیش بینی می کنیم که پاسمای بیماران بهبودیافته نقش درمانی مهمی 
در نجات این بیماران داشته باشــد، از االن شروع به جمع آوری این پاسما در ۱۴ 
مرکز کرده ایم و بخش خصوصی در این زمینه نقشی ندارد. بحث هایی که ممکن 
است در زمینه تولید دارو از پاسما، در آینده انجام شود، بخش خصوصی ممکن 
است انجام دهند و به عنوان مشــتری برای تولید دارو بخواهند اقداماتی انجام 
دهند.عشقی در پاسخ به سوال دیگر ایســنا، درباره شاخص های اهدای خون با 
توجه به بحران کرونا، گفت:  کمبود در حوزه شاخص های اهدای خون مانند دنیا، 
در کشور ما نیز ایجاد شد. اما در ایران وضعیت مان به شرایط بحران نرسید. در حال 
حاضر هم ذخایر خونی کشور در حد قابل قبولی است، اما این ذخایر خونی با توجه 
به فرا رسیدن ماه مبارک رمضان و بازگشــت فعالیت های روتین بیمارستان ها و 
اعمال جراحی، کافی نبوده و به ادامه همکاری و اقبال ملت ایران برای نجات جان 

هموطنان مان نیاز داریم.

مدیرعامل سازمان انتقال خون اعام کرد

وضعیت ذخایر خون کشور در بحران کرونا 



چهارشنبه 3 اردیبشهت 1399 / 28 شعبان 1441/ 22 آوریل 2019/ شماره ٢٩٥٥
رییس کل دادگستری اصفهان مطرح کرد:

 اجرای 290 درصدی مرخصی پایان حبس زندانیان اصفهان 
رییس کل دادگستری اســتان با تاکید بر اجرای دســتورالعمل رییس قوه قضاییه و ساماندهی 
زندانیان در سال جاری از رشــد حدود ۲۹۰ درصدی مرخصی پایان حبس زندانیان زندان مرکزی 
اصفهان خبرداد. محمدرضا حبیبی با تاکید بر لزوم پیگیری و اجرای دقیق دســتورالعمل کاهش 
جمعیت کیفری زندان بیان داشــت: با عنایت به تاکیدات ریاست قوه قضاییه در این خصوص در 
سال جدید، اجرای دقیق دســتورالعمل مربوطه در دســتور کار این کمیته قرار خواهد گرفت.وی 
همچنین توجه به شخصیت و موقعیت اجتماعی متهم را در صدور قرارها توسط قضات مهم دانست 
و خاطرنشان ساخت: در بســیاری از موارد با توجه به شــخصیت و موقعیت اجتماعی متهم می 
توان با صدور قرارهای متناسب از بازداشت و یا زندانی شــدن افراد جلوگیری کرد. وی بهره گیری 
از مجازات های جایگزین حبس را از دیگر ظرفیت های مهم در کاهش جمعیت کیفری دانســت 
و تصریح کرد: احصاء مصادیق مجازات های جایگزین حبــس و در اختیار قرار دادن آن به قضات 
باعث سهولت در بهره گیری و اســتفاده حداکثری از این ظرفیت خواهد شد. حبیبی ادامه داد: در 
همین رابطه طی شش ماهه دوم سال گذشته نسبت به شش ماهه اول شاهد رشد ۲۸۸ درصدی 
در مرخصی پایان حبس، رشــد بیش از ۷۸ درصدی در تعلیق مجازات، رشد بیش از ۷۲ درصدی 
در آزادی مشروط، رشد ۱۳۳ درصدی در استفاده از پابند الکترونیک و رشد حدود ۸۸ درصدی در 

عفو های موردی بوده ایم.

مدیر بهداشت محیط مرکز بهداشت استان اصفهان خبر داد:

 فعالیت اصناف و مشاغل
زیر ذره بین بازرسان بهداشت محیط 

مدیر بهداشت محیط مرکز بهداشت استان اصفهان گفت: بازرسان بهداشت محیط و بازرسان بسیج 
مردمی با کمک یکدیگر فعالیت روزانه مشــاغل را رصد می کنند.ســید مهدی میرجهانیان با بیان 
اینکه برای پیشگیری از ابتال به ویروس کرونا باید براساس یکســری اصول و قواعد رفتار کنیم تا 
زنجیره انتقال ویروس قطع شود، اظهار کرد: در غیر این صورت و از طریق ارتباط فرد با فرد و تماس 
 Salamat.gov.ir با سطوح آلوده، زنجیره انتقال کرونا قطع نخواهد شــد. وی ادامه داد: سامانه
سامانه غربالگری و ثبت کروناست که یک قسمت از این سامانه مربوط به ثبت اطالعات مشاغل و 
اصناف است.میرجهانیان با بیان اینکه اصناف، مشاغل مختلف و تمام خدمات دهندگان باید وارد 
این سامانه شوند و اطالعات شخصی و نوع فعالیت خود را مشخص کنند، خاطرنشان کرد: این افراد 

پس از وارد کردن اطالعات، کد پیگیری برای آغاز فعالیت شان دریافت می کنند.

 هشدار بهزیستی درباره رشد مراکز غیرمجاز 
به دنبال تعطیلی مهدها

مدیرکل امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور از تهیه ضوابط بازگشایی مهدهای کودک در 
قالب گام های مختلف خبر داد و گفت: سازمان بهزیستی با بازگشایی کلی مهدهای کودک با رعایت 
پروتکل های بهداشتی موافق است؛ اما باید ستاد ملی کرونا مجوز الزم در این خصوص را صادر کند.

ســعید بابایی با بیان اینکه سازمان بهزیستی کشور ضوابط بازگشــایی مهدهای کودک را در قالب 
گام های مختلف آماده کرده است، اظهار کرد: امیدواریم تا با مجوز ستاد ملی کرونا مهدهای کودک 
بازگشایی شوند و این تالش ها با حفظ و تاکید بر منافع کودکان هرچه زوتر محقق شود.بابایی در 
پاسخ به سوالی در مورد مشکالت والدینی که هم اکنون در محل کار خود حاضر می شوند نیز توضیح 
داد: وقتی مشاغل گوناگون بخش خصوصی بازگشــایی شده و از بسیاری از دورکاری های بخش 
دولتی کاسته شده و همچنین مشاغل حساســی مانند پرستاران و پزشکان و کادر درمانی در حال 

حاضر مشغول کارند، باید فضایی امن برای نگهداری فرزندان آنان فراهم شود. 

بارش ها تا آخر اردیبهشت در استان اصفهان ادامه خواهد داشت؛

بخشندگی به رسم آسمان

بارش های سیل آسا امسال تا آخر اردیبهشت  پریسا سعادت
در استان اصفهان ادامه خواهد داشت؛ این 
خبر را مدیریت بحران اســتانداری اصفهان اعالم کرده است. این در حالی 
است که میانگین بارش های کشور بر اساس اطالعات مرکز خشکسالی و 
مدیریت بحران سازمان هواشناسی نسبت به میانگین بلند مدت حدود ۳۱ 
درصد افزایش یافته، همچنین در تمام استان ها به جز چهار استان بارش ها 
در محدوده نرمال و بیش از نرمال گزارش شــده  که استان اصفهان پس از 
چندین دوره خشکســالی با بارش های خوبی روبه رو بوده است؛ اما نکته 
جالب اینکه استان چهارمحال و بختیاری که به عنوان سرچشمه زاینده رود 
شناخته می شود جزو چهار استان کم بارش امسال بوده هر چند میانگین 
بارش ها در این استان بسیار بیشتر از اغلب استان های کشور و حتی اصفهان 
است. از ابتدای سال آبی تاکنون ۲۵۴.۵ میلی متر بارش در کشور داشتیم که 
این میزان نسبت به میانگین بلند مدت حدود ۳۱ درصد افزایش یافته است. 
در این میان سه اســتان گیالن، مازندران و لرستان به عنوان پربارش ترین 
استان ها اعالم شده اند. از این رو بارش ها در استان گیالن ۷۴۳.۴ میلی متر 
است که نسبت به بلند مدت ۱۵ درصد بیشتر شده ، در استان مازندران نیز 
بارش ها با ۶۱۱ میلی متر، ۳۳ درصد بیشتر شده است. در استان لرستان نیز 
بارش ها نسبت به میانگین بلند مدت افزایشی ۲۰ درصدی داشته  است. در 

اصفهان میزان بارش های امسال تقریبا برابر است با میزان بارش ها در بلند 
مدت چیزی نزدیک به ۱۵۰ میلی متر؛ هر چند میزان این بارش ها هنوز به 
اندازه سال گذشــته که نزدیک به ۲۰۰ میلی متر مربع بوده نرسیده است .با 
پیش بینی های صورت گرفته به نظر می رسد این آمار بسیار بیشتر از سال 
گذشته خواهد بود و حوزه زاینده رود روزهای پر از بارشی را خواهد داشت. 
آنگونه که منصور شیشه فروش، مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان 
گفته بیشتر روزهای یک ماهه گذشــته با بارش های باران همراه بود و این 
بارش های رگباری اغلب در ســاعت عصر و شب و در مناطق شرق و شمال 
اســتان به وقوع پیوســت.وی ادامه داد: بارش های رگباری و سیل آسا از 
باالدست کوهپایه ها جاری شده و دشت های مناطق مختلف شرق و شمال 
اســتان را  تحت تاثیر قرار داد.مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان 
افزود: بیشترین بارش ها از ابتدای سال جاری تا کنون در مناطق کاشان، آران 
و بیدگل، نطنز، اردستان و نایین گزارش شد و بارش های سایر نقاط استان 
نسبت به سال گذشته و بلند مدت کاهش داشته است.وی، بارندگی بهار 
امسال در مناطق شمال و شرق استان را مطلوب توصیف و بیان کرد: توصیه 
مدیریت بحران استان این است که ستادهای سیل شهرداری ها همچنان 
فعال باشند و مجاوران رودخانه های فصلی نکات ایمنی را کامل رعایت کنند.

شیشه فروش با اشاره به وجود بیش از سه هزار کیلومتر رودخانه فصلی در 

استان تصریح کرد: این رودخانه ها به طور معمول در فصل بهار فعال شده و 
طغیان می کنند و خسارت هایی را به بخش های مختلف وارد می کنند.

با وجود این بارش ها اما باز هم کارشناســان هشــدار مــی دهند تبعات 
خشکسالی که در اســتان اصفهان با بحران هایی مانند فرو نشست زمین 
که ناشی از خالی شدن سفره های زیر زمینی است همچنان ادامه خواهد 
داشــت. احد وظیفه ، رییس مرکــز ملی خشکســالی و مدیریت بحران 
ســازمان هواشناســی اظهار کرده بود که در بیشــتر مواقع خشکسالی ها 
از بعد هواشناســی زود برطرف می شــوند؛ اما آنچه که دغدغــه و نگرانی 
ماست خشکسالی های هیدرولوژیک اســت. برای مثال طی سال هایی 
که با خشکسالی در کشور مواجه بودیم فشار بسیار زیادی به چاه های آب 
زیرزمینی وارد شد که کاهش سطح  آب  های زیرزمینی را به دنبال داشت. 
باتوجه به شاخص خشکسالی ۱۰ ساله می توان گفت که باوجود بارش های 
دو سال اخیر هنوز بخش زیادی از کشور در شــرایط خشکسالی شدید و 
متوســط قرار دارد.به گفته رییس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران 
سازمان هواشناسی، ممکن است که در حال حاضر رودخانه ها پرآب باشند 
و یا پشت سدها حجم قابل قبولی از آب وجود داشته باشد؛ اما نباید فراموش 
کنیم که همچنان باید مراقب خشکسالی های انباشته در کشور و آب های 

زیرزمینی باشیم.

مدیر کل آموزش و پرورش اســتان اصفهان با تاکید 
بر اینکه دانش آموزانی که دسترســی به گوشی های 
هوشمند ندارند می توانند یادگیری را از مبادی قبلی 
دنبال کنند، گفت: آموزش و پرورش هیچ اجباری برای 
دانش آموزان و خانواده های آنها برای نصب اپلیکیشن 
شاد روی گوشی های معمولی ندارد.محمد اعتدادی 
در خصوص اینکه فضای اپلیکیشن شاد فضای کامال 
امن و ایزوله است، اظهار کرد: با توجه به اینکه نصب 
این اپلیکیشن  روی گوشی های پیشرفته امکان پذیر 
است، آموزش و پرورش هیچ اجباری را برای دانش 

آموزان و خانواده های آنها برای نصب این اپلیکشن 
روی گوشی ها معمولی ندارد.وی  با  بیان  اینکه نصب 
»شاد«   روی  سیستم  کامپیوتر و  لپ  تاپ  هم  امکان 
 پذیر  اســت  و  نیازی  به  داشتن  گوشی  های  هوشمند 
 برای  نصب  این اپلیکشین نیست، افزود: در حال حاضر 
به مدیران مدارس و معلمــان اعالم کردیم در صورت 
نداشــتن گوشــی می توانند از امکانات مدرسه برای 
نصب این اپلیکیشن استفاده کنند.مدیر کل آموزش و 
پرورش استان اصفهان با تاکید بر اینکه دانش آموزانی 
که دسترسی به گوشی های هوشمند ندارند می توانند  
استمرار یادگیری را از مبادی قبلی دنبال کنند، گفت: 
دانش آموزان می توانند از طریق برنامه صدا و سیما 
شبکه آموزش و چهار و ارتباطاتی که بین دانش آموز و 
معلم بوده، روش هــای مختلف یادگیری را پیگیری 

کنند و خانواده ها نگران نباشند و در این زمینه مشکلی 
پیش نمی آید.وی در خصوص اینترنت و حجم باالی 
مصرف شبکه شاد برای خانواده هایی که چند دانش 
آموز دارند، اظهار کرد: وزارت آموزش و پرورش درصدد 
است تا برای اختصاص اینترنت در این زمینه تفاهم 
نامه ای را با وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات مبادله 
کند، مقدمات این کار فراهم شده و به تصویب رسیده 
است.اعتدادی با اشــاره به اینکه اگر دانش آموزی 
به هیچ کدام از موارد گفته شــده دسترسی نداشته 
باشد مکلف به خرید گوشی و تبلت برای ورود به این 
سامانه و اپلیکشن نیست، اظهار کرد: در مناطقی که 
دانش آموزان دسترسی به اینترنت ندارند می توانند 
از طریق برنامه شــبکه آموزش و چهار سیما آموزش 

ها را دنبال کنند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان:

نصب شبکه »شاد« اجباری نیست

معاون اجتماعی اداره کل بهزیستی استان اصفهان گفت: در اسفند سال گذشته همسرآزاری با افزایش ۴۰ درصدی و افکار یا اقدام به خودکشی در اصفهان با افزایش ۵۰ 
درصدی روبه رو بوده است.مجتبی ناجی در خصوص تاثیر شیوع کرونا بر روابط خانوادگی، اظهار کرد: اگرچه شیوع کرونا به عنوان یک عامل تهدید کننده سالمت جسمی 
است؛ اما به لحاظ اجتماعی، روانی و خانوادگی هم تبعاتی دارد، این موضوع برای خانواده هایی که مشکالت زمینه ای در روابط خود داشتند در ایام قرنطینه تشدید و منجر 
به بروز ناسازگاری هایی شد.وی در خصوص مقایسه آمار تماس گیرندگان با دو خط ۱۲۳ و ۱۴۸۰ بهزیستی، تصریح کرد: تعداد تماس های اورژانس اجتماعی در اسفندماه 
اخیر نسبت به سال قبل حدود ۴۰ درصد افزایش داشته و از جمله این افزایش ها در بخش اختالفات حاد زناشویی بود که این اختالفات افزایش ۴۷ درصدی داشته است و 
این افزایش بیشتر به لحاظ اختالف نظر در رعایت مسائل بهداشتی در زمان شیوع بیماری کرونا بوده است که همین امر منشأ اختالف در روابط بین فردی شده است.معاون 
اجتماعی بهزیستی استان اصفهان در خصوص افزایش آسیب های اجتماعی در زمان شیوع کرونا، تصریح کرد: در مقایسه آماری تماس گیرندگان با اورژانس اجتماعی 
افزایش برخی از آسیب های اجتماعی مشهود است. برای مثال همسرآزاری با افزایش ۴۰ درصدی و افکار یا اقدام به خودکشی با افزایش ۵۰ درصدی روبه رو بوده است، 
سالمندآزاری از یک مورد در مدت مشابه سال قبل به سه مورد رسیده که این هم ناشی از غفلت در امر رسیدگی به نیازهای بهداشتی، تغذیه ای و درمانی سالمندان است.

افکار با اقدام به خودکشی در اصفهان ۵0 درصد افزایش یافت

بیشترین بارش ها از ابتدای سال جاری تا کنون در مناطق 
کاشان، آران و بیدگل، نطنز، اردستان و نایین گزارش شد و 
بارش های سایر نقاط استان نسبت به سال گذشته و بلند 

مدت کاهش داشته است

 بازگشت بال سیاه
به دامان طبیعت

جوجه های)کورکور بال سیاه(دی ماه پارسال 
آشیانه شان به دالیلی نامعلوم خراب شد. این 
۲ جوجه را اداره کل حفاظت محیط زیســت 
خوزســتان،برای تیمار وآموزش بازگشت به 
طبیعت به یکی ازهمیاران محیط زیست در 
اهواز تحویل داد.یکی از جوجــه ها در حین 
عمل،جانش را از دست داد.جوجه دوم در این 
مدت طعمه گیری و شکار زنده را یادگرفت و 
برای اینکه به انسان وابسته نشود،یک جفت 

در کنارش قرار داده شد.

جریمه عبور از چراغ قرمز افزایش یافت
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان از اصالح نرخ جریمه برخی تخلفات از جمله عبور از چراغ 
قرمز خبر داد.محمدرضا محمدی اظهار داشت: در راستای اجرای مواد ۲۱ و ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات 
رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹ و نظر به تصویب هیئت محترم وزیران، مبالغ جرائم رانندگی از اول اردیبهشت 
ماه ۲ درصد افزایش پیدا می کند.وی افزود: به عنوان مثال جریمه عبور از چراغ قرمز که قبال ۲۰۰ هزار تومان 
بوده به ۲۰۴ هزارتومان افزایش پیدا کرده است.رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان از رانندگان 

خواست، با سرعت مجاز و مطمئنه رانندگی کنند و حتی االمکان از ترددهای غیر ضروری خودداری کنند.

با هوشیاری ماموران پلیس نایین: 

حمل مواد مخدر در پوشش مسافرت خانوادگی لو رفت
فرمانده انتظامی شهرستان نایین از توقیف یک دستگاه پژو پارس حامل هروئین، کراک و تریاک در عملیات 
ماموران این فرماندهی خبر داد. سرهنگ  ایرج کاکاوند با اعالم این خبر اظهار داشت: ماموران پاسگاه 
چوپانان فرماندهی انتظامی شهرستان نایین با هوشیاری و هوشمندی خود حین کنترل خودروهای عبوری 
در محور اردکان – چوپانان، یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس حامل مواد مخدر که از مرزهای شرقی 
کشور به سمت مرکز کشور حرکت بود را شناسایی و متوقف کردند. وی افزود: پس از متوقف شدن خودرو 
طی بازرسی صورت گرفته از سرنشین زن خودرو توسط ماموران زن، ۱۵۶ گرم و ۹۰ سانت تریاک، ۹۹۴ گرم 
هرویین و یک کیلو و ۹۸۴ گرم کراک کشف شد.فرمانده انتظامی شهرستان نایین از دستگیری راننده خودرو 
به همراه همسر و فرزندش خبر داد و گفت: در این خصوص پرونده تشکیل و متهمان برای انجام اقدامات 

قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

کشف ۵2 كیلو تریاک در محموله گوجه فرنگی 
فرمانده انتظامی شهرستان خوروبیابانك از کشف ۵۲ کیلو گرم تریاک که زیر محموله گوجه فرنگی جاساز 
شده بود، خبر داد. سرهنگ نعمت خلیلی اظهار داشت: ماموران ایست و بازرسی شهید رشیدی شهرستان 
خوروبیابانك حین کنترل خودروهای عبوری به یک کامیون ایسوزو مشکوک و آن را متوقف کردند.وی 
افزود: این خودرو حامل محموله قانونی گوجه فرنگی بود که در بازرسی از آن ۵۲ کیلوگرم تریاک که زیر 
محموله جاساز شده بود، کشف شد.سرهنگ خلیلی بیان داشت: در این رابطه یک سوداگر مرگ دستگیر 
و پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی تحویل داده شد.فرمانده انتظامی شهرستان خوروبیابانك خاطر 
نشان کرد: همواره اقتدار واشرافیت و تالش های بی وفقه و شبانه روزی وتوان اطالعاتی و عملیاتی پلیس 
ضربات سنگینی به قاچاقچیان مواد مخدر وارد کرده و سوداگران مرگ را زمین گیر کرده است. این مقام 
انتظامی عنوان داشت: در این رابطه راننده خودرو دستگیر و  همراه پرونده برای انجام اقدامات قانونی به 

مراجع قضایی تحویل داده شد.

انهدام باند سارقان منزل با 17 هزار دالر و 20 میلیارد اموال 
مسروقه در اصفهان

رییس پلیس آگاهی استان از دستگیری اعضای یک باند ۴ نفره سارقان منزل و اعتراف آنها به سرقت 
۱۷ هزار دالر و ۲۰ میلیارد اموال مسروقه که از منزلی در یکی از استان های کشور سرقت کرده بودند، خبر 
داد. سرهنگ حسین ترکیان اظهار داشت: ماموران پلیس آگاهی استان اصفهان حین کنترل نامحسوس 
محورهای مواصالتی این استان متوجه شدند یک سواری تیبا که مسروقه است در محور نایین در حال 
حرکت است که موضوع به پلیس آگاهی آن شهرستان اعالم شد. وی افزود: ماموران پلیس آگاهی 
شهرستان نایین نیز بالفاصله وارد عمل شدند و در عملیاتی غافلگیرانه این خودروی مسروقه را متوقف 
کردند.سرهنگ ترکیان با اشاره به دستگیری ۴ نفر که در خودرو بودند، بیان داشت: در بررسی های تخصصی 

به عمل آمده مشخص شد این افراد از سارقان حرفه ای منزل هستند که از آنها بازجویی تخصصی شد.

با مسئولان

وز عکس ر

عکس: تسنیم

اخبار

مدیرکل بهزیستی استان اصفهان:

 هیچ مورد فوتی و یا ابتال
  به کرونا در شیرخوارگاه 

بهزیستی اصفهان نداشتیم

چهره روز

مدیرکل بهزیستی استان اصفهان با اشاره 
به خبر خبرگزاری ایلنا با تیتر »کرونا جان 
۲ کودک شیرخوارگاه اصفهان را گرفت« که 
از خروجی این خبرگزاری حذف شد، گفت: 
با رعایت دقیق دستورالعمل های بهداشتی 
خوشبختانه هیچ مورد فوتی یا ابتال به کرونا در 
شیرخوارگاه بهزیستی اصفهان نداشتیم.مرضیه 
فرشاد ادامه داد: با اجرایی شدن دستور العمل 
های کمیته پیشگیری از بیماری های واگیردار 
استان و بهزیستی کشور و همراهی مدیران 
تمامی مراکز دولتی و غیر دولتی تحت پوشش، 
خوشبختانه این ویروس در تمامی مراکز تحت 
نظارت بهزیستی استان مدیریت و کنترل شده 
است.مدیر کل بهزیستی استان اصفهان گفت: 
از ابتدای شیوع ویروس کرونا در کل ۱۹۱ مرکز 
شبانه روزی تحت نظارت بهزیستی استان، 
شش مورد مشکوک به ویروس کرونا بودند 
که سه مورد تست مثبت کرونا داشتیم؛ از این 
تعداد بیمار مثبت، دو نفر از آنها فوت شدند که هر 
دوی این افراد بیماری های زمینه ای دیگری هم 
داشتند.وی افزود: در شیرخوارگاه اصفهان دو 
کودک مشکوک به ابتال به ویروس کرونا داشتیم 
که به مراکز درمانی ارجاع شدند و خوشبختانه 
تست آنها منفی بود. همچنین در مرکز نگهداری 
سالمندان صادقیه نیز یک مورد سالمند ۸۳ 
ساله مشکوک داشتیم که جهت انجام تست به 
بیمارستان منتقل شد؛ اما متاسفانه با وجود منفی 
بودن جواب تست، ایشان در بیمارستان محل 

آزمایش مبتال به کرونا شده و آنجا فوت کردند.

م
س: تسنی

عک
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گزارش سایت یونانی از انتقال »بهتاش« به پاناتینایکوس!
ــان نوشــت: در یــک ســریال  ــه پاناتینایکــوس یون ــا ب ــاش فریب ــی بهت ــال خیال ــی از انتق ســایت یونان
ایرانــی بــه موضــوع انتقــال یــک دروازه بان بــه نام بهتــاش فریبــا بــه تیــم فوتبــال پاناتینایکــوس یونان 
پرداختــه شــده اســت. ایــن ســریال یــک ایجنــت فوتبالــی را بــه نمایــش می گــذارد کــه بــازی فریبــا را 
ــه  ــال او را ب ــه انتق ــرد و زمین ــر نظــر می گی ــا پرســپولیس زی ــازی ب ــدران در ب درون دروازه نســاجی مازن
پاناتینایکــوس یونــان بــا رقــم ۵۰۰ هــزار یــورو فراهــم می کنــد. البتــه در قســمت های بعــدی قرار اســت 
دربــاره سرنوشــت ایــن دروازه بــان در یونــان ســکانس هایی پخش شــود.نکته جالــب دیگر دربــاره این 
دروازه بــان کــه نقــش او را بهــرام افشــاری، بازیگــر تئاتــر و ســینمای ایــران ایفــا می کنــد ایــن اســت که 
او یــک کاله بــه شــکل پتــر چــک ســر می کنــد و همــه او را بــا ایــن لقــب می شناســند و همیــن باعــث 
شــده حتی پتر چــک نیــز تحــت تاثیــر او قــرار گیــرد و در صفحــه اینســتاگرام افشــاری کامنت بگــذارد.

هافبک عراقی به دنبال جدایی؟
ســایت عراقــی نوشــت کــه قیمــت هافبــک پرســپولیس ۷۵۰ هــزار یــورو اســت و شــاید همیــن باعث 
شــود کــه قــرارداد او بــا ســرخ پوشــان تمدیــد نشــود.این روزهــا فوتبــال در سراســر جهــان بــه خاطــر 
ویــروس کرونــا تعطیــل شــده اســت. ســایت اخبــار العــراق نوشــت کــه تعطیلــی فوتبــال باعــث شــده 
تــا قیمــت بازیکنــان هــم کاهــش پیــدا کنــد و دســتمزدهای آنهــا هــم کمتــر شــود.این ســایت عراقــی 
قیمــت لژیونرهــای فوتبــال ایــن کشــور را بــر اســاس گــزارش ســایت ترانســفر مارکــت اعــالم کــرد کــه 
بشــار رســن هافبــک پرســپولیس ۷۵۰ هــزار یــورو ارزش دارد ایــن درحالــی اســت کــه قیمــت طــارق 
همــام هافبــک ســابق اســتقالل ۳۲۵ هــزار یــورو تخمیــن زده شــده است.بشــار رســن، ســومین فصل 
حضــور  خــود در پرســپولیس را پشــت ســر می گــذارد. او هــم از نظــر فنــی و هــم از نظــر اخالقــی جــزو 
بهترین هــای ســرخ پوشــان پایتخــت بــوده و توانســته کــه در قهرمانــی هــای پیاپــی ایــن تیــم نقشــی 

تاثیــر گــذار داشــته باشــد.

مخالف بزرگ پیدا شد؛ پدر سردار آزمون!
ســایت »calcionapoli۲۴« ایتالیــا در جدیدتریــن خبــر دربــاره ســردار آزمــون، مهاجــم ایرانــی زنیت 
و احتمــال انتقالــش بــه ناپولــی از یــک مانــع بــزرگ پیــش روی ایــن مهاجــم بــرای حضــور در ایتالیــا 
پــرده برداشــت.این رســانه ایتالیایــی نوشــت: باشــگاه ناپولــی بــرای تقویــت خط حملــه اش بــه دنبال 
جــذب ســردار آزمــون، مهاجــم ایرانــی زنیــت روســیه اســت. ســران باشــگاه ایتالیایــی عالقــه زیــادی 
ــرای  ــی ب ــد.در ادامــه آمــده اســت مســئوالن باشــگاه ناپول ــا بیاورن ــه ایتالی ــا ایــن مهاجــم را ب ــد ت دارن
ــع مخالفــت پــدر ســتاره  ــد. یکــی از مهم تریــن ایــن موان جــذب آزمــون موانعــی را نیــز پیــش رو دارن
ایرانــی از حضــور پســرش در ایتالیاســت. پــدر آزمــون ترجیــح می دهــد پســرش بــه جــای ایتالیــا بــه 

ــرود. ــری ب ــای دیگ لیگ ه

ماجرای عجیب فتوشاپ دالری در استقالل!
به ادعــای احمــد ســعادتمند، مدیرعامل باشــگاه اســتقالل قــرار بــوده یکــی از هــواداران این باشــگاه که 
در خــارج از ایــران زندگــی می کند، بخشــی از دســتمزد شــیخ دیاباتــه و هرویــه میلیــچ را پرداخــت کند. 
البتــه رســانه هــا خیلــی انتقــاد کردنــد کــه ایــن هــوادار قبــال هــم قــول داده بــود تیــام و جبــاروف را در 
اســتقالل حفــظ کنــد ولــی بعدهــا مشــخص شــد ایــن مســئله نــه به حفــظ آنهــا کــه منجــر بــه معروف 
شــدن ایــن فــرد شــد! خبرورزشــی هــم روز ســه شــنبه گزارشــی منتشــر کــرده مبنــی بــر اینکه هــوادار 
فــوق بعــد از قــول دادن بــه اســتقاللی هــا بــرای پرداخــت پــول جبــاروف، رســید 1۳۵ هــزار دالری برای 
ایــن باشــگاه فرســتاد و گفــت پــول ســرور را داده. بعــد کــه اســتقاللی هــا از کانــال جبــاروف اســتعالم 

کردنــد متوجــه شــدند کل پــول واریــزی 1۳ دالر بــوده و آن ســند بانکــی هــم فتوشــاپ!

وقتی کاهش رقم قرارداد ها در ایران طرفدار ندارد؛

حرفش را هم نزنید

 سجاد رضایی در حالی که این روزها بسیاری از بازیکنان 
و مربیان مطرح جهان به دلیل تعطیلی 
رقابت های فوتبالی ناشی از شیوع ویروس کرونا تصمیم به گذشتن از 
بخشی از حقوق و دستمزدهای خود به خاطر جلوگیری از ضرر رسیدن به 
باشگاه هایشان شده اند، اما بازیکنان و مربیان ایرانی حاضر به انجام 
چنین کاری نبوده و معتقدند که نباید فوتبال  ایران را با دیگر کشورها 
مقایسه کرد. در همان روزهای اولیه ای که کرونا رقابت های فوتبال در دنیا 
را به سمت بی تماشاگر شدن و در ادامه تعطیلی کشاند، نشریه مارکا به 
عنوان یکی از مطرح ترین رسانه های فوتبالی دنیا در گزارشی به این 
موضوع پرداخت و مدعی شد با تعطیلی رقابت های فوتبالی، درآمدزایی 
باشگاه های فوتبالی دچار مشکالت زیادی شده و حتی متمول ترین 
باشگاه های فوتبال نیز در سال ۲۰۲۰ دردسری به نام حقوق بازیکنان خود 
در پیش خواهند داشت. طبق ادعای این نشریه، فدراسیون جهانی 
فوتبال برای حمایت از باشگاه  های فوتبال تصمیم به کسر ۵۰ درصد از 
قرارداد بازیکنان و کادر فنی تیم ها در لیگ های سراسر دنیا گرفته است. 
در ادامه نیز خبرهایی از کاهش قرارداد بازیکنان در لیگ های مختلف به 
گوش رسید؛ اما مهم ترین خبرسازی در این زمینه به اقدام لیونل مسی، 
فوق ستاره تیم بارسلونا بر می گردد که به نمایندگی از بازیکنان این تیم 

خواستار کاهش ۷۰درصدی رقم قرارداد بازیکنان این تیم شده است، 
اقدامی که واکنش های بسیاری را دنیا به خود اختصاص داد تا جایی که 
مجله اکیپ با ترکیب چهره مسی و چه گوارا او را چه بارسلونا نامید. به 
دنبال این اقدامات، برخی از صحبت ها درباره کاهش دستمزد بازیکنان 
و مربیان ایرانی نیز در رسانه های ورزشی مطرح شد و حتی گفته شد 
برخی از باشگاه های ایرانی قصد دارند بخشی از دستمزد اعضای تیم 
فوتبال خود را نپردازند تا به این شکل جلوی بخشی از ضرر ها را بگیرند؛ اما 
بازیکنان و مربیان ایرانی بر خالف بازیکنانی خارجی تمایلی به انجام این 
کار از خود نشان ندادند و خود را به عنوان مخالفان اجرای این طرح در 
ایران معرفی کردند.آنها معتقدند نحوه عقد قرارداد ها در اروپا با ایران 
متفاوت است و خارجی ها به صورت هفتگی حقوق های خود را سر موعد 
دریافت می کنند، اما در ایران اینگونه نیست و به همین دلیل نباید 
دستمزد ها کم شود و آنها مخالف اعمال این تصمیم هستند. فرشاد 
محمدی مهر، مدافع تیم فوتبال ذوب آهن، یکی از بازیکنانی است که 
شدیدا مخالف اجرای این طرح در ایران است. وی  تاکید دارد که با 
تعطیلی قطعی بازی های لیگ برتر؛ بازیکنان از لحاظ مالی ضرر می کنند. 
محمدی مهر درباره اقدام بازیکنان خارجی به کاهش دستمزدهایشان 
گفت:»فوتبال ایران مثل فوتبال اروپا نیست که همه چیز سر جای خودش 

باشد. در فوتبال اروپا برخی بازیکنان در تیم های مختلف حقوق سه ماه 
خودشان را بخشیده اند ولی قراردادها و درآمدهای آنها با بازیکنان ایرانی 
قابل قیاس نیست. در حال حاضر خیلی از تیم ها حتی پرداختی ها را به 
۵۰ درصد نرسانده اند و 9 هفته هم به پایان لیگ باقی مانده است.اکثر 
فوتبالیست ها غیر از فوتبال منبع درآمدی ندارند و معموال هیچ حمایتی 
هم از بازیکنان صورت نمی گیرد، این در حالی است که باشگاه ها تحت 
حمایت قرار دارند. امیدوارم در نهایت تصمیمی گرفته شود که بازیکنان 
ضرر نکنند.«  بازیکنان پرسپولیس نیز همگی مخالفت خود را با کاهش 
دستمزدها اعالم کرده اند، آن ها می گویند در طول این فصل پول زیادی از 
قراردادشان دریافت نکرده اند و حتی از فصل قبل بابت اصل قرارداد و 
پاداش ها و آپشن ها هم طلب دارند. برخی بازیکنان پرسپولیس 
می گویند با حساب و کتاب خود، بیش از ۶۰ تا ۶۵ درصد طلبکار هستند و 
این جدا از آپشن های برد در این فصل و همچنین صعود به نیمه نهایی 
جام حذفی است.  البته تصمیم به کاهش دستمزدها هنوز از سوی باشگاه 
های ایرانی نیز صورت نگرفته است و بازیکنان و مربیان برخی از تیم ها، 
حتی حقوق های ماه های گذشته خود را هم نگرفته اند و بار ها اعتراض شان 
را به گونه های مختلف نشان داده اند. به همین خاطر بعید است که مدیران 

باشگاه ها چنین کاری کنند.

سرمربی تیم گیتی پسند پیرامون آخرین وضعیت 
تیم فوتسال گیتی پسند اظهار داشت: به دلیل 
شیوع ویروس کرونا تمامی تمرینات تیم لغو شده 
و به صورت هفتگی برنامه ای را در اختیار بازیکنان 
قرار داده ایم.حمید بی غم در خصوص اینکه به چه 
میزان تمرینات داخل منزل برای آمادگی بازیکنان 
تیمش موثر است، افزود: به نظرم برای بازیکنان 
تیم فوتسال تمرین در منزل فایده چندانی ندارد 
و امیدوارم همین تمرینات را نیز بازیکنانم در خانه 
انجام دهند؛ بازیکنان فوتسال باید توپ را لمس 
کند و وابسته به کار گروهی باشند اما خوب در 
شرایط موجود فعالیت دیگری را نمی توانیم انجام 
دهیم.وی در خصوص بالتکلیفی برنامه برگزاری 
فینال مرحله پلی آف لیگ برتر فوتسال کشور 
افزود: بالتکلیفی ما در این زمان به دلیل این است 

که همه یک هدف واحد را مد نظر دارند و آن هم 
برگزاری هرچه بهتر و ایمن تر فینال است، با توجه 
به اینکه جنتی و نجفی مدیرعامل های دو باشگاه 
در هیئت رییسه سازمان لیگ حضور دارند بهترین 
تصمیم را اتخاذ خواهند کرد.بی غم در خصوص نظر 
شخصی خودش جهت برگزاری مرحله فینال افزود: 
چند پیشنهاد داشتم که به مدیریت باشگاه اعالم 
کردم؛ یکی از این پیشنهادات این بود که امسال 
با رایزنی های تارقلی زاده و AFC دو تیم از ایران به 
لیگ قهرمانان آسیا راه یابند، پیشنهاد بعدی این 
بود یا برای بازی زمان قابل قبولی در اختیار داشته 
باشیم یا اینکه پیش از آغاز فصل آینده بازی  برگزار 
شود.سرمربی تیم گیتی پسند  در خصوص شرایط 
تیم ملی جهت حضور در جام ملت های آسیا و جام 
جهانی فوتسال افزود: تیم ملی کار آسانی را در این 

رقابت ها در پیش نخواهد داشت و کارشان نسبت 
به سال های قبلی سخت تر است ؛اما تجربه ملی 
پوشان باالست و قطعا می توانند در این رقابت ها 
خوش بدرخشند.وی با بیان اینکه میانگین سنی 
نسبتا باال تیم ملی نشان دهنده تجربه باالی تیم 
ملی است افزود: بازیکنان حال حاضر تیم ملی 
بسیار خوب و با تجربه هستند؛ اما در کنار این باید 
آینده نگری خوبی را برای تیم ملی فوتسال در برنامه 
داشته باشیم زیرا از ملی پوشان کنونی چند نفر را در 
دوره های بعدی در اختیار نخواهیم داشت و باید به 

دنبال جایگزین آن  ها باشیم.

سرمربی تیم ملی گیتی پسند:

تمرین در منزل برای فوتسالیست ها موثر نیست  

حسین رضازاده، استاد جمالت قصار و تاریخی است. مردی که دیگر عادت کرده ایم هر از گاهی از او چند جمله عجیب و حیرت انگیز بشنویم که فاصله چند صد کیلومتری با 
واقعیت دارد.ستاره بزرگ فوق سنگین جهان که رکوردهایش در دسته 1۰۵+ کیلوگرم سال های سال دست نخورده باقی ماند و اگر بچه غول اعجوبه ای، چون الشا تاالخادزه 
گرجی نبود، هنوز هم رکورد های جاودانه او در وزنه برداری باقی می ماندند، حاال در کسوت یک مدیر حضور دارد و البته گفته هایش هرگز متناسب با جایگاهش نیست.رضازاده، 
اما برخالف دوران باشکوه ورزشی اش، در دوران مدیریت در نقطه معکوس عمل کرده و هر آنچه اعتبار و آبرو در عصر ورزشی اندوخته، در این عرصه از کف داده است. در دوران 
پرفراز و نشیب و البته پرحاشیه مدیریت رضازاده در فدراسیون وزنه برداری از سال ۸۸ تا 9۳، تصمیمات عجیب و صحبت های عجیب تر از او بسیار بر جای مانده، اما بعد از 
سپردن صندلی ریاست فدراسیون هنوز هم بر همان مدار سابق حرکت می کند. رضا زاده درجدیدترین مصاحبه اش  از تاماش آیان، پدرخوانده متهم به فساد وزنه برداری 

جهان دفاع کرده و او را رییس زحمتکش و پاک معرفی کرده و تاکید کرده که چیزی از او ندیده است. 

دفاع تمام قد رضازاده از آقای فساد در وزنه برداری؟!

 تالش سپاهانی ها
 برای حفظ »نورافکن«

چهره روز

وز عکس ر

برگزاری مسابقه 
بیسبال با حضور 

تماشاچیان مقوایی
در کشــور تایوان یک مسابقه 
بیس بــال در اقدامی عجیب 
با حضور تماشــاگران مقوایی 
برگزار شد.بیش از نیم میلیون 
نفــر هم به طــور آنالیــن این 

مسابقه را تماشا کرده اند. 

پاری سن ژرمن برای لِژیونر میالن، 30 میلیون می پردازد
باشگاه فوتبال پاری ســن ژرمن برای جذب ســتاره ملی پوش و الجزایری آ.ث میالن حاضر به 
پرداخت رقم قابل توجهی است.پاریسی ها برای فصل بعد سیاست خرید چند بازیکن توانمند با 
ارقام نه چندان باال را در سر دارند. منابع 
نزدیک به باشگاه متمول پایتخت عنوان 
می کنند ســن ژرمن بازیکنانی را بر این 
اســاس در نظرگرفته است. طبق اعالم 
ســایت مرکاتو، یکی از گزینه های مورد 
نظر تیم فرانسوی، »اسماعیل بن ناصر« 
از آ.ث میالن است.لئوناردو، مدیر ورزشی 
تیم قهرمان لوشامپیونه نام ملی پوش 
الجزایری میالنی هــا در دفترچه خرید 
باشگاه منظور کرده است.براساس این 
گزارش ســن ژرمن آمادگی دارد تا حداکثر ۳۰ میلیون یورو بابت بن ناصر خرج کند تا جانشــینی 
مناسب برای آندر هررا در نظرگیرد که در پایان فصل تیم را ترک می کند.سایت اروپایی در شرایطی 
خبر فوق را منتشرکرده که مدیریت باشــگاه میالن، پیش از این تایید کرده بود که ستاره آفریقایی 
اش فروشی نیست و فصل بعد هم عضو روسونری باقی خواهد ماند.هافبک ۲۲ ساله الجزایری 

در ۲۲ بازی فصل جاری برای تیمش گلی نزده؛ اما یک پاس گل داده است.

چراغ سبز »دمبله« برای پیوستن به یونایتد
 عثمان دمبله که در سال ۲۰1۷ به عنوان جانشــینی برای نیمار به بارســلونا پیوسته بود، هیچ گاه 
نتوانست توانایی های خود را در این تیم کاتاالنی به اثبات برساند چرا که او دائما طی سال های اخیر 
با مصدومیت های متوالی دست و پنجه نرم کرده است. گفته می شود که بارسلونا قصد دارد در نقل 
و انتقاالت پیش رو نیمار را به نوکمپ بازگرداند و از طرف دیگر الئوتارو مارتینز هم دومین گزینه روی 
میز سران بلوگراناســت. با توجه به تعلیق رقابت ها و مشکالت اقتصادی که برای بارسلونا به وجود 
آمده، به نظر می رسد که مســئوالن این تیم برای خرید این دو بازیکن به فروش چند ستاره خود 
احتیاج داشته باشند که به نظر می رسد دمبله یکی از آنهاســت. در همین رابطه اسپورت کاتالونیا 
مدعی شده عثمان دمبله در رابطه با شرایط شهر منچستر با هم وطن خود در این تیم یعنی آنتونی 
مارسیال مشورت کرده است. از سمت دیگر منچستر یونایتد نیز قصد دارد در نقل و انتقاالت پیش 
رو تیم خود را تقویت کند بنابراین حضور دمبله در جمع شیاطین سرخ خیلی هم دور از انتظار و غیر 

قابل باور نخواهد بود.

»اینیستا« سرمربی می شود
تا چند روز دیگر مستند آندرس اینیســتا پخش خواهد شد. هافبک اســپانیایی به همین خاطر 
مصاحبه و در این میان به عالقه اش به مربیگری اشاره کرد. بازیکن ویسل کوبه درباره بحران بارسلونا 
گفت: من دورانی را در تیم سابق خود گذراندم که آسان نبود. زمانی که برخی مسائل بد پیش می رود 
ممکن است ادامه دار باشد، شرایطی که غیر ورزشی باشند خطرناک هستند.او درباره نامزد شدن 
برای ریاست بارسلونا در سال های آینده اظهار کرد: نه این کار را نخواهم کرد. تالش می کنم دو، سه 
سال دیگر بازی کنم. اکنون نمی خواهم به موضوع دیگری فکر کنم. ممکن است یک روز به بارسلونا 
برگردم. این اتفاق زمانی رخ خواهد داد که آماده باشم.اینیستا در مورد مربی شدن در آینده گفت: 
به این موضوع فکر می کنم. تالش می کنم مربی شوم و با گذشت زمان به این موضوع بیشتر عالقه 
مند شده ام. فوتبال من را به وجد می آورد.بازیکن تیم ویسل کوبه در پایان به پپ گواردیوال اشاره کرد 

و گفت: او برای من یک آینه است، برای من یک انگیزه بود. تیم بزرگی با او داشتیم.

 فوتبال جهان

مدیران باشگاه سپاهان اصفهان این روز ها در 
تالش برای قطعی کردن قرارداد امید نورافکن 
با این باشگاه هستند. نورافکن در ابتدای 
فصل به صورت قرضی برای یک فصل از تیم 
شارلروا بلژیک راهی سپاهان شد. عملکرد 
خوب این بازیکن در ترکیب تیم امیر قلعه نویی 
ال باعث شده تا این باشگاه اصفهانی به  حا
دنبال قطعی کردن قرارداد او بیفتد. مذاکرات 
بین مدیران ۲ باشگاه آغاز شده و در حال 
انجام است. چندی پیش گفته شد که باشگاه 
شارلروا برای فروختن نورافکن به سپاهان، 
درخواست  باشگاه  این  از  سنگینی  رقم 
کرده است. پیگیری های خبرنگاران در این 
خصوص نشان می دهد، این رقم چندان 
هم باال نیست، اما نکته اینجاست که مدیران 
سپاهان معتقدند رقم درخواستی شارلروا با 
توجه به اینکه تنها یک سال دیگر از قرارداد 
نورافکن با آنها باقی مانده، متناسب نیست و 
کمی بیشتر از حد معمول است. با این وجود، 
سپاهان در تالش است تا از شارلروا تخفیف 
بگیرد. به نظر می رسد با توجه به اینکه شارلروا 
دیگر نیازی به نورافکن ندارد، باشگاه سپاهان 
طی هفته های آتی موفق شود قرارداد این 
بازیکن را قطعی کرده و او را در فصل های آینده 
هم در اختیار داشته باشد.هم چنین در روزهای 
گذشته اعالم شد که سپاهانی ها به دنبال حفظ 
شایان مصلح برای فصل آینده نیز هستند، 
بازیکنی که گفته می شود با توجه به ترافیک 
خط دفاعی طالیی پوشان تمایل با جدا شدن 

از این تیم دارد.

فوتبال ایران مثل فوتبال اروپا نیست که همه چیز سر 
جای خودش باشد. در فوتبال اروپا برخی بازیکنان در 
تیم های مختلف حقوق سه ماه خودشان را بخشیده اند 
ولی قراردادها و درآمدهای آنها با بازیکنان ایرانی قابل 

قیاس نیست

مستطیل سبز
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امام جمعه موقت اصفهان:  

سپاه پاسداران و ارتش جدایی ناپذیرند
امام جمعه موقت اصفهان پیرامون روز سپاه پاسداران انقالب اسالمی اظهار کرد: سپاه برخاسته از 
متن انقالب و حضور داوطلبانه مردم دردفاع مقدس است. بعد از جنگ تحمیلی این نهاد تشکیالتی 
بسیار قدرتمند شد و همراه بقیه نیروهای مسلح مانند یک ید واحد در دفاع از کیان نظام جمهوری 
اســالمی، ملت ایران و آرمان های انقالب تالش می کند.محمدتقی رهبر افزود: ســپاه پاسداران 
انقالب اسالمی با روحیه ای جهادی در عرصه های مختلف خدمات ارزشمندی برای کشور انجام 
داده است. اقتدار امروز کشور ثمره تالش نیرو های مسلح ماست که پشت دشمن را لرزانده است. 
ارتش و سپاه پاسداران انقالب اسالمی با جسارتی که داشتند پایگاه های آمریکایی را مورد هدف 
قرار دادند. باید این روحیه  جهادی و پایداری بر آرمان های انقالب نیروهای مسلح در بین تمامی 
ارگان های کشور جاری شود. چنین روحیه ای در ملت ایران نیز وجود دارد. در شرایطی که کشور با 
بحران کرونا دست و پنجه نرم می کند، نهضتی در کشور برای مقابله با شیوع این بیماری آغاز شد و 
اکنون نیز شاهد همدلی و هم یاری مردم برای مقابله با شیوع آن هستیم. امام جمعه موقت اصفهان 
خاطرنشان کرد: سپاه پاسداران انقالب اســالمی و ارتش جدایی ناپذیرند. حضور این دو ارگان در 
عرصه خدمت رسانی و مقابله با شــیوع بیماری کرونا در چهارچوب پروتکل های وزارت بهداشت و 

درمان و با هدف خدمت به مردم است.

پیش بینی کوتاه مدت جریان ترافیک در شهر اصفهان
مدیر پژوهــش، خالقیت و فناوری های نوین شــهرداری اصفهان اظهار کــرد: بزرگراه ها به عنوان 
رکن اصلی تحرک، در شــبکه معابر شــهرهای پرجمعیت از جمله اصفهان محســوب می شوند. 
امروزه افزایش جمعیت، تعداد خودروها و سفرهای درون شــهری، تراکم ترافیک در بزرگراه های 
شهری را به ویژه در ســاعات اوج به یک معضل جدی تبدیل کرده است. ســعید ابراهیمی افزود: 
این تراکم ترافیک به صورت مستقیم یا غیرمســتقیم باعث افزایش متوسط زمان سفر مسافران، 
نوسان سرعت، مانورهای توقف حرکت، اتالف وقت شهروندان، افزایش مصرف سوخت، افزایش 
آلودگی هوا و فرســودگی خودروها شــده و تمامی ایــن عوامل موجب کاهــش کیفیت زندگی 
شــهروندان و کاهش بهره وری در مقیاس شهر می شــود.مدیر پژوهش، خالقیت و فناوری های 
نوین شــهرداری اصفهان ادامه داد: با توجه به اینکه امروزه، زمان نقشــی کلیدی در روند زندگی 
افراد در درون شهرها دارد و اصفهان به عنوان قطب صنعت کشــور با معضل روزافزون آلودگی هوا 
و پیامدهای آن دســت و پنجه نرم می کند، پس ارائه هر راهکاری بــرای مدیریت، کنترل و بهبود 
وضعیت شهر از لحاظ این شاخص ها، می تواند قابل توجه باشــد.وی با بیان اینکه تابلوهای پیام 
متغیر به عنوان یکی از ابزارهای مدیریت و کنترل جریان ترافیک محسوب می شود، گفت: امروزه 
در شــهر اصفهان تعداد قابل مالحظه ای از این تابلوها در محدوده های مختلف شهر نصب شده که 
 در صورت اســتفاده  صحیح و قابل اعتماد می توانند اثر خوب قابل توجهی را روی جریان ترافیک 

شهر بگذارند.
ابراهیمی تصریح کرد: هم اکنون نحوه ارائه اطالعات وضعیت جریان توسط تابلوهای پیام متغیر به 
این صورت است که پس از تحلیل اطالعات آنی جریان ترافیک توسط یک کاربر، وضعیت جریان 

محل رخداد روی تابلو نمایش داده  می شود.
وی با تاکید بر لزوم پیش بینــی کوتاه  مدت جریان ترافیک به خصــوص در بزرگراه ها، اظهار کرد: 
پیش بینی جریان ترافیک شامل استفاده از اطالعات جریان ترافیک زمان حال و گذشته به منظور 
تخمین جریان ترافیک در بازه  زمانی کوتاه مدت آینده است که می تواند یک دقیقه تا چند دقیقه بعد 
را شامل شود.مدیر پژوهش، خالقیت و فناوری های نوین شهرداری اصفهان ادامه داد: با توجه به 
مکان قرارگیری تابلوهای پیام متغیر در شهر اصفهان و فاصله  زمانی بین پنج تا ۱۰ دقیقه ای مابین 
محل رخداد و تابلوهای پیام متغیر پیش بینی با بازه  زمانی پنج دقیقه بعد اساس این مطالعه قرار 

گرفته  است.

  بزرگداشتی متفاوت در انتظار هفته نکوداشت اصفهان

شهری که دوستش دارم

سوم ارديبهشت، سالروز تولد شیخ بهایی  نرگس طلوعی
از سوي مسئوالن شهری اصفهان به نام 
روز اصفهان و از سوم تا نهم ارديبهشــت ماه به عنوان هفته نكوداشت 
اصفهان، نام گذاری شده است. شهر اصفهان كه از آن به عنوان پايتخت 
فرهنگ و تمدن ايران زمين ياد می شــود بنا بر نوشــته ها و شواهد 
تاريخی در چهار دوره مختلف اشكانی، ساسانی، سلجوقی و صفويه به 
عنوان پايتخت برگزيده شــده و از نظر سياسی و فرهنگی مورد توجه 
قرار داشته است.اصفهان نه تنها در ميان شهرهای تاريخی ايران بلكه 
در گستره شــهرهای تاريخی جهان از جايگاه شايســته ای برخوردار 
است و از لحاظ معماری و شهرسازی يكی از برجسته ترين شهرهای 
جهان محسوب می شود. آخرين بار در ســال ۱۰۰۰ هجری قمری به 
دستور شــاه عباس اول پايتخت صفويان از قزوين به اصفهان انتقال 
يافت و اين تغيير سرآغازی براي ترقی مراكز تجاری و فرهنگی در اين 
منطقه شد. در دوران پس از سلسله صفويه و در دوران قاجاريه گرچه 
اين شهر دچار ركود شد؛ اما دگر بار در مســير تحول قرار گرفت و هم 

اكنون به عنوان قطب فرهنگی و گردشگری رخ نمايان كرده است. 
هرساله مدیریت شهری اصفهان با فرارســیدن سوم اردیبهشت ماه، 

برنامه های مختلفی را برای بزرگداشــت هفته اصفهــان در نظر می 
گرفت تا از ضمن ایجاد حال وهوای خاص در شــهر گنبدهای فیروزه 
ای، موقعیت مناسبی نیز برای توســعه گردشگری در دیار زاینده رود 
فراهم آورد. همزمانی هفته بزرگداشت اصفهان با روزهای ابتدایی ماه 
اردیبهشت که هوای دلنشینی در نصف جهان به مشام جان می رسد، 
موجب می شد تا گردشــگران زیادی این زمان را مناسب برای سیر 
وسفر در پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسالمی در نظر بگیرند؛ اما در 
حالی امسال به اســتقبال هفته فرهنگی اصفهان می رویم که شیوع 
ویروس کرونا موجب شده تا مدیریت شهری برنامه ریزی متفاوتی 
نسبت به بزرگداشــت این هفته در دســتور کار قرار داده و با استفاده 
از ظرفیت فضای مجازی به بزرگداشــت این هفته بپردازد. شــهردار 
اصفهان در این باره گفــت: هفته فرهنگی اصفهان مطابق با شــرایط 

جدید و به صورت مجازی در اصفهان برگزار می شود.
قــدرت ا... نوروزی بیان داشــت: هفتــه فرهنگی اصفهان از ســوم 
اردیبهشت آغاز می شود که این هفته را به همه هنرمندان و کنشگران 
فرهنگی شهر اصفهان تبریک می گویم، ســال قبل بعد از وقوع سیل 
در استان های لرستان و خوزســتان، برای همدلی با ایران تعدادی از 

برنامه های این هفته را با تغییر رویکرد و با شــعار همدلی برای ایران 
اجرا کردیم.  وی افزود: امســال هــم چون امکان تجمع و تشــکیل 
اجتماعات وجود ندارد نمی توان این برنامه ها را در ســطح شهر اجرا 
کرد؛ اما برنامه ریزی خوبی برای برگزاری مجازی این رویداد در قالب 
های مختلف با مشــارکت شــهروندان طراحی کردیم که امیدوارم با 

مشارکت مردم اتفاقات خوبی در این هفته در شهر اصفهان رخ دهد.
وحید ملتجی، یکی از فعاالن فرهنگی اصفهان و عضو شورای سیاست 
گذاری مجموعه عاشوراییان بزرگداشت هفته فرهنگی اصفهان را مهم 
تلقی کرده و معتقد اســت:»برگزاری  هفته فرهنگی اصفهان نشان از 
فهم و شعور فرهنگی مسئوالن دارد. افتخار به هویت و حواس جمعی 
برای به منصه ظهور رساندن این مهم، کار ارزشمندی است. همه شهرها 
تولدی دارند و در آن روز با گرامی داشــتن هویت شهرشان روی آنتن 
جهانی می روند و فرهنگ خودشــان را به جهانیان نشان می دهند. 
وظیفه ای کــه ما داریم این اســت که مهم بودن هفته گرامیداشــت 
اصفهان را به مردم یادآور شویم و برای رسیدن به این بلوغ نیاز به مرور 
زمان داریم تا کمک کنیم به عامه مــردم تا به این فهم و بلوغ فرهنگی 

برسند و برای برگزاری این بزرگداشت همراه باشند.

مدیر مجموعــه تاریخی، فرهنگــی و مذهبی تخت 
فوالد اصفهان از تدارک دو ویژه برنامه از ســوی این 
مجموعه برای ماه مبارک رمضان خبر داد.سیدعلی 
معرک نژاد پخش برنامه زنده ســحرگاهی با عنوان 
»بهشت اجابت« از شبکه استانی اصفهان را یکی از 
اقدامات مجموعه تخت فوالد در ماه رمضان دانست و 
اظهار داشت: این برنامه زنده از ساعت 3:3۰ بامداد تا 
اذان صبح، به مدت 3۰ سحر در ماه مبارک رمضان و از 
محل مجموعه تاریخی، فرهنگی و مذهبی تخت فوالد 
اصفهان پخش می شــود که عالوه بر شبکه استانی 
اصفهان به مدت ۱۰ شب از شبکه سراسری شما نیز 
پخش خواهد شــد.وی درباره محتوای این برنامه 
ســحرگاهی گفت: موضوعات محوری این برنامه به 
صورت متنوع و به روز و بــا رویکرد اقتصادی انتخاب 

شده است و با توجه به نام گذاری سال 99 به نام سال 
جهش تولید از ســوی مقام معظم رهبری، الزامات 
تحقق جهش تولید از دیــدگاه فرهنگی و همچنین 

راه های وسعت رزق بررسی می شود.
مدیر مجموعه تاریخی، فرهنگی و مذهبی تخت فوالد 
افزود: در همین راستا به مفاهیمی مانند ارتباط با خدا، 
ارتباط با دیگران، سپاس گزاری و شکرگزاری، وفای 
به عهد، خوش خلقی، دوستی و ... که منجر به وسعت 

رزق می شود، پرداخته خواهد شد.
معرک نژاد با بیان اینکه برنامه ســحرگاهی »بهشت 
اجابت« با حضور کارشــناس-مهمان اجرا می شود، 
ادامه داد: تواشــیح و مناجات در محیط تخت فوالد 
اصفهان، برگزاری آیین سحوری خوانی و بهره مندی 
از ظرفیت هنرمندان اصفهانی جهت احیای این آیین 

و سنت قدیمی از دیگر بخش های این برنامه است.
وی بیان کرد: داســتان خوانی بخش دیگری از این 
برنامه سحرگاهی بوده که هر شب داستان های کوتاه 
از این برنامه با محور برگزاری مســابقه ای در فضای 
مجازی پخش می شود.به گفته وی، معرفی 3۰ تن 

از شــخصیت های مدفون در تخت فــوالد در بخش 
معرفی علمای اصفهان در 3۰ شب اجرای این برنامه 
صورت می گیرد.مدیر مجموعــه تاریخی، فرهنگی و 
مذهبی تخت فوالد بیان کــرد: بخش کالم بزرگان و 
مشاهیر حاوی صدای به  جا مانده مشاهیر مدفون در 
تخت فوالد، سخن درباره نکات اخالقی و همچنین 
خواندن هر شب یک وصیت نامه از جمله برنامه های 
برنامه سحرگاهی بهشت اجابت است. وی تصریح 
کرد: تمام بخش های برنامه ســحرگاهی به صورت 
روزانه در فضای مجازی نیز منتشر می شود و سوال 
مسابقه داســتان خوانی نیز از محتوای داستان های 
کوتاهی که در برنامه پخش می شود در فضای مجازی 
مطرح خواهد شد و هر روز به سه نفر از برندگان این 
مســابقه جوایزی اهدا می شــود.معرک نژاد گفت: 
طی سال های گذشته در مناســبت های ماه مبارک 
رمضان مانند شــب های قدر مراســم احیا در تخت 
فوالد برگزار می شد که امسال تمام این مراسم ها به 
صورت مجازی برگزار و به صورت زنده از شبکه استانی 

اصفهان پخش می شود.

از سحوری خوانی تا معرفی مشاهیر در برنامه »بهشت اجابت«

مدیر منطقه هفت شهرداری اصفهان اظهار کرد: با توجه به دســتورالعمل های ابالغی شهرداری اصفهان در مقابله با بیماری های واگیردار و به منظور کنترل شیوع 
ویروس کرونا، ضمن نصب بنرهای اطالع رسانی راه های پیشــگیری از ابتال به کرونا ویروس در سطح شهر و ساختمان های این منطقه، پاک سازی و ضدعفونی 
سرویس های بهداشتی و داخل آسانسورها به صورت مستمر انجام می شود.علی اصغر شــاطوری ادامه داد: تهیه و نصب پوستر توصیه های بهداشتی در رابطه 
با مقابله با شــیوع ویروس کرونا در تمام ســاختمان های منطقه، آموزش نکات بهداشــتی و نظافتی خاص ویژه نیروی بخش خدماتــی این منطقه که نقش 
تعیین کننده ای در حفظ سالمت خود و سایر کارکنان دارند، از دیگر اقدامات انجام شده به شمار می رود.وی گفت: در راستای اهمیت پیشگیری از شیوع ویروس 
کرونا و ارائه خدمات مطلوب و موثر به شــهروندان و افزایش رضایت مندی آنان،  میز خدمت غیر حضوری به صورت ویژه در ایام مبــارزه با ویروس کرونا برای 
شهروندان و با امکان سرعت باال در پاسخگویی راه اندازی شده است.شاطوری افزود: استقرار میز سالمت برای ورود ارباب رجوع و کارکنان منطقه هفت، لغو تمام 

کارگاه ها و کالس های آموزشی، فرهنگی و اجتماعی در مراکز این منطقه از دیگر اقدمات شهرداری این منطقه است.

استقرار میز سالمت در منطقه ۷

طراحی نقشه عبور از بحران های زندگی در »چهل چراغ«
سلسله  نشســت های »چهل چراغ« در ماه مبارک رمضان امســال با موضوع »طراحی زندگی در 
روزهای سخت« از شبکه استانی اصفهان پخش می شود.یکی از ویژه برنامه های سازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشــی شــهرداری اصفهان در ماه رمضان هر ســال، برگزاری سلسله نشست های 
»چهل چراغ« بود که در طول هشت دوره گذشته مخاطبان بسیاری را در هر بعدازظهر پای سخنان 
کارشناسان حوزه خانواده می نشــاند.ممنوعیت برگزاری اجتماعات مانع از برگزاری این نشست 
نشده و امسال قرار است این ویژه برنامه را در قالبی متفاوت و از قاب تلویزیون به تماشا بنشینیم.

معاون اجتماعي و مشاركت هاي مردمي سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان 
در این خصوص اظهار داشت: سلســله  نشست های »چهل چراغ« در هشــت سال گذشته جزو 
برنامه های رده الف شهری برنامه ریزی و اجرا شــده و مخاطبان زیادی این برنامه را پسندیده و 
حتی از سایر شهرهای استان اصفهان در آن شرکت می کردند، همچنین جلسات در کانال برنامه 
مخاطبان و همراهان بسیاری از استان های دیگر پیدا کرده بود و در نظرسنجی های سازمان بازخورد 

خوبی از مردم می گرفت. 
مرتضی رشیدی افزود: امسال با توجه به شرایطی که به واسطه شیوع بیماری کرونا به وجود آمد و 
دستورالعمل منع برگزاری برنامه های تجمعی، تصمیم گرفتیم برنامه را به شکل دیگری اجرا و پیام 
این نشست ها را به مخاطبان منتقل کنیم، بنابراین نهمین دوره سلسله نشست های »چهل چراغ« 

با همکاری صدا و سیمای مرکز اصفهان از شبکه استانی اصفهان پخش می شود.
به گفته وی، برنامه »چهل چراغ« از ساعت ۱4:3۰ تا ۱6 روزهای زوج ماه مبارک رمضان به صورت 
زنده از شبکه اســتانی اصفهان و در فضای فرهنگسرای مجازی ســازمان پخش می شود و تکرار 
برنامه نیز روزهای فرد در همان ساعت پخش خواهد شد. گلچین 2۰ دقیقه ای هر برنامه شب ها 

و از ساعت 2۱ به بعد روی آنتن می رود.
وی با بیان اینکه نشســت های چهل چراغ امسال در ۱4 قســمت تدارک دیده شده، ادامه داد: با 
پیشنهاد کارشناسان برنامه، موضوع نشســت های امسال »طراحی زندگی در روزهای سخت« و 
عنوان برنامه »طراحی نقشــه عبور از بحران ها و چالش های زندگی« اســت تا در شرایط سخت، 
خانواده و افرادی تاب آور و مقاوم داشته باشیم و زندگی خود را به شکلی طراحی کنیم که شالوده 
خانواده حفظ شود و از بحران ها عبور کند. این روزهای سخت و بحران ها می تواند شیوع ویروس 
کرونا، بالیــای طبیعی مانند ســیل و زلزله، جنگ و یا شــرایطی مانند ورشکســتگی اقتصادی، 

بحران های ارتباطی درون خانواده و یا از دست دادن عزیزان باشد.
رشیدی گفت: تالش می کنیم در هر نشســت عالوه بر بحث کارشناسی، بخش های مکمل مانند 
نمایش طنز، معرفی فیلم و کتاب، تفسیر قرآن متناســب با موضوع برنامه، مسابقه با حداقل 3 
برنده در هر نشســت، تماس تلفنی و ارتباط زنده با مخاطبان را نیــز بگنجانیم.معاون اجتماعي 
و مشــاركت هاي مردمي ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شــهرداری اصفهان با اشاره به 
تعامل با مخاطبان به دو روش تصریح کــرد: مردم می توانند در طول برنامه ســواالت خود را در 
فضای مجازی ارسال کنند تا همزمان توسط مجری برنامه از کارشناسان پرسیده شود، همچنین 
عالوه بر تماس تلفنی، بخشــی به مصاحبه مردمی اختصاص دارد که شامل نظرات مردم درباره 
موضوع نشست و پاسخ آنها به سواالت کارشناسان اســت تا بتوانیم فضای تعاملی نشست های 
ســال های گذشــته که با حضور و ارتباط چهره به چهره مخاطبان و کارشناســان برگزار می شد را 
پیاده ســازی کنیم.به گفته وی، دکتر محمدرضا عابــدی عضو هیئت  علمی و رییس دانشــکده 
روان شناسی و مشاوره دانشگاه اصفهان و دکتر راضیه ایزدی، عضو هیئت  علمی دانشگاه صفاهان 
امســال نیز به عنوان کارشناس در سلســله نشســت های چهل چراغ حضور دارند.وی با تشکر از 
حمایت و همکاری اداره اجتماعی ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی شــهرداری اصفهان، 
صدا و ســیمای مرکز اصفهان و مرکز تخصصی خانواده، ابراز امیدواری کرد سلسله نشست های 
 چهل چراغ رمضــان 99 برنامــه ای درخور مردم اصفهــان و هم وطنانی باشــد که ایــن برنامه را 

تماشا می کنند.

چهره ها

خبر روزخبر

استقرار میز خدمت در 
منطقه ٩ شهرداری

مدیر منطقه ٩ شهرداری اصفهان از استقرار میز 
خدمت و ارائه خدمات شهروند الکترونیک در 
این منطقه خبر داد و گفت: شهروندان باید به دور 
از هرگونه محدودیت در کوتاه ترین زمان ممکن از 
هر مکانی با کمترین هزینه از خدمات شهرداری 
بهره مند شوند.ســیدعباس روحانی اظهار کرد: 
تحقق رســیدن به اهــداف برنامه  چشــم انداز 
کشور، مستلزم درنظرگرفتن نقشی موثر برای 
شــهروندان در فرآیند توســعه  ملی است.وی 
افزود: استقرار میز خدمت در ورودی شهرداری 
منطقه ٩ یکــی از بهترین ابزارهــا و روش های 
توانمندسازی شــهروندان در راســتای تحقق 
برنامه  چشم انداز کشور اســت.مدیر منطقه ٩ 
شهرداری اصفهان با بیان اینکه توسعه  خدمات 
شــهرداری، بهترین روش در راســتای توسعه  
خدمات شــهروندی و جلوگیری از اتالف وقت 
اســت، ادامه داد: با توجه به شــروع ویروس 
کرونا و برای حفظ ســالمت شــهروندان، همه 
مراجعان به شهرداری منطقه 9 در ابتدای ورود 
معاینه می شوند و ماســک و دستکش به آنها 
داده می شود.وی خاطرنشــان کرد: مراجعان 
شهرداری با مراجعه میز خدمت راهنمایی شده و 
از طریق سامانه پیامکی و تلفن های مربوطه روند 
درخواســت به آنها ارائه می شود.روحانی گفت: 
میز خدمت الکترونیک عنوان دســتورالعملی 
است که ســازمان اداری و اســتخدامی کشور 
مطابق بخشنامه شــماره ۱۵3۸۵۸۸ در سال 
۱396 به ادارات و سازمان ها ابالغ کرده و طی آن 
دستگاه های اجرایی و استانداری ها برای ارائه 
خدمات به هنگام، سریع و سهل به ارباب رجوع و 
نیز ارتقای رضایت مندی آنها مکلف هستند نسبت 
به برنامه ریزی و اجرای مفاد دستورالعمل )میز 
خدمت الکترونیک( و آمــوزش متصدیان آن 
اقدام کنند.وی تاکید کرد: هدف از راه اندازی میز 
خدمت در شهرداری ها و میز خدمت الکترونیکی، 
ارائه خدمات به موقع و مناســب به مشتریان و 
اعضای سازمان ها در هر لحظه و مطابق قوانین 
و توافق نامه های میان آنها از طریق سامانه های 
الکترونیکــی و قابل دســترس از طریق وب و 

دستگاه های ارتباطی هوشمند است.

وظیفه ای که ما داریم این است که مهم بودن هفته 
گرامیداشت اصفهان را به مردم یادآور شویم و برای رسیدن 
به این بلوغ نیاز به مرور زمان داریم تا کمک کنیم به عامه 

مردم تا به این فهم و بلوغ فرهنگی برسند 

شهرداری برف انبار به استناد مجوز شــماره 99/۵ مورخه 99/۱/2۵ شورای اسالمی  محترم شــهر برف انبار در نظر دارد پروژه های عمرانی ذیل را از محل 
اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای و منابع داخلی شهرداری از طریق آگهی مناقصه به شــرکتهای عمرانی، پیمانکاران و افراد واجد الشرایط با تجربه 

کاری واگذار نماید.

1- پروژه آسفالت معابر شهری با اعتبار بالغ بر 10000 میلیون ریال
2- پیاده روسازی معابر شهری با اعتبار بالغ بر 2000 میلیون ریال

 www.barfanbar.ir متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ مدارک می بایست در ساعات اداری به شهرداری و یا به سایت شهرداری به  آدرس

مراجعه  و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 9۸/2/۱3 به دبیرخانه شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند. 
هزینه آگهی بر عهده برندگان مناقصه خواهد بود.

آگهی مناقصه

حمیدرضا شریعتی نیا- شهردار برف انبارم الف: 822322
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به گزارش روابط عمومی صدر تامین، اولین جلسه 
شورای راهبردی شرکت سرمایه گذاری صدر تامین 
با حضور مدیران عامل و معاونین شرکت های تابعه 
و وابسته و معاونین و مدیران ستادی صدر تامین با 
رعایت پروتکل های بهداشتی مقابله با کرونا به طور 
ویدئو کنفرانس برگزار شد. در این جلسه در ابتدای 
امر سیاست ها و اهداف تاصیکو مطرح و در ادامه 
عملکرد شرکت های تابعه و سیاست های اجرایی 

آنان در دستور کار قرار گرفت و اعالم شد.
غالمرضا ســلیمانی، مدیر عامل شــرکت سرمایه 
گذاری صدر تامین در جلســه شــورای راهبردی 
شــرکت های تابعه و وابســته که به صورت ویدئو 
کنفرانس برگزار شــد، گفــت: عصــر کرونا فصل 
جدیدی برای آنالین کردن ارتباطــات ایجاد کرده 
اســت به طوری که به صورت مجــازی در خدمت 
همکاران مان در شرکت ها هســتیم و از این پس 
هفتگی نیز جلســات متعدد با هیئــت مدیره ها و 
همکاران در شرکت های تابعه و وابسته به صورت 

مجازی خواهیم داشت.
مدیرعامــل هلدینگ صدر تامین ضمن تشــکر از 
جمال علیرضاپور، مشاور، بازرس ویژه مدیرعامل 
و مدیر اداری که پیشتر دبیری جلسات را عهده دار 
بود، هوشنگ فرجی، مدیر امور نظارت بر شرکت ها 

را به عنوان دبیرجلسات معرفی کرد.
مدیرعامــل هلدینگ صدر تامیــن از زحمات همه 
مدیران، هیئت های مدیــره و مجموعه مدیریتی 
شــرکت های تابعه تشــکر و قدردانی کرد و اظهار 
داشت: در سالی که گذشت همه با هم تالش خوبی 
داشتیم و توانستیم باالتر از اهدافی که وعده داده 
بودیم را محقق کردیم و ان شــاءا... امســال نیز با 
تمام  تالشمان ســعی خواهیم کرد که در هلدینگ 
و شرکت های تابعه اهدافی که تدوین شده است 

را محقق کنیم.

وی ضمن تشکر از مدیران شرکت های تابعه که با 
تدابیر الزم در سطح شرکت ها امکاناتی را به وجود 
آوردند تا از سالمت نیروی انســانی صیانت شود، 
اعالم کرد: تا کنون در مجموعه هلدینگ مورد حادی 
از بیماری کرونا وجود نداشته و انتظار می رود این 

تدابیر ویژه ادامه پیدا کنند.
سلیمانی با بیان این موضوع که کرونا در تمام دنیا 
شرایط اقتصادی جدیدی به وجود آورده و اقتصاد 
جهانی را دچار چالش کرده است و قطعا بنگاه های 
اقتصادی مــا نیز از این موضوع مســتثنا نخواهند 
بود، تاکید کرد: الزم اســت ما تمــام فعالیت های 
اقتصادی مــان را طبق برنامه هــای دولت پیش 
ببریم و حتی باالتر از آن در راســتای تحقق شعار 
سال »جهش تولید« و اهداف شستا که 40 درصد 
فراتر از اهــداف پیش بینی شــده را انتظار دارد، با 
رصد مستمر روزانه، هفتگی و ماهانه شاخص های 
حیاتی هر بنگاه، موضوعات را به گونه ای مدیریت 
کنیم که همه برنامــه ها محقق شــوند و عملکرد 

خوبی را ارائه دهیم.

ملزم به تغییر مدل در کسب و کار هستیم
سلیمانی مباحث اصلی جلسه را با تاکید برتشکیل 
کارگــروه هایی در ســطح هــر بنگاه مشــتمل بر 
مدیرعامل، معاونین و مدیران شرکت جهت ارزیابی 
مســتمر به صورت روزانه، هفتگی، ماهانه و فصلی 
شاخص های حیاتی شــرکت و بازنگری در مدل 
کسب و کارها آغاز کرد و گفت: کرونا خیلی از کسب 
و کارهــای فیزیکی را دچار مشــکل کرده اســت، 
خیلی از دارایی های فیزیکــی دنیا مثل وال مارت 
با سه هزار فروشــگاه زنجیره ای اعالم کرده اند که 
ناچار به تغییر بیزینس مدل شــان هستند، خیلی 
از کارها وارد بستر مجازی می شــوند، ما نیز ملزم 
به تغییر در مدل کسب و کارمان هستیم و بایستی 

با مطالعه و تحلیل دقیــق تغییراتی را اعمال کنیم. 
بنا بر گفته وی، زنجیره تامین و قیمت تمام شــده 
بایستی مرتب مدیریت شــود و نهایتا باید بتوانیم 
کیفیت سود را باال ببریم. شــرکت سرمایه گذاری 
صدر تامین با ارائه دوره های زنجیره ارزش و تدوین 
بیزینس مدل به صورت مجازی کمک خواهد کرد 
که بازنگری ها را انجام و بهــره وری را ارتقا دهیم. 
ما در هلدینگ وظیفه داریم به اقتصاد کشور کمک 
کنیم.مدیرعامل هلدینگ صدر تامین مطرح کرد: 
بازنگری برنامه راهبردی شرکت ها و عملیاتی کردن 
آن در دستور کار قرار گرفته است و این مهم اولویت 
مجموعه به شمار می رود. مدیران عامل باید توجه 
داشــته باشــند که همکاران ما در ســتاد مشغول 
بازنگری برنامه راهبردی هلدینگ هستند و آنان نیز 
باید در این خصوص همراهی الزم را داشته باشند. 

شرکت های تابعه الزامات شستا را رعایت  کنند
وی درارتباط بــا برنامه و بودجه شــرکت ها اظهار 

داشت: برنامه و بودجه شــرکت ها مصوب و ابالغ 
شده است، انتظار است همکاران، الزامات شستا 
را رعایت  کنند و این موضوع توسط همکاران ما در 
هلدینگ کنترل می شــود و انتظار می رود ضمن 
تحقق شــاخص های عملکردی مطابــق کتابچه 
برنامه و بودجه ســال 99 الزاماتی از قبیل جذب 
نیروی انسانی، افزایش سرمایه ها و اجرای پروژه 
ها رعایت شــوند. جذب نیروی انسانی بایستی با 
مجوز هلدینگ صــورت پذیرد، افزایش ســرمایه 
هرچنــد در بودجه دیده شــده ؛اما بایــد از طریق 
قانونی و فرآیندتعریف شــده بــا تصویب هیئت 
مدیره شرکت، هلدینگ و شستا انجام شود، پروژه 
های نیمه تمام تا پایان بهمن ماه بایستی به اتمام 
برســند و تا 10 اردیبهشــت باید تمام برنامه های 
زمان بندی جدید اجرای پروژه های نیمه تمام به 
روز ارائه و فعالیت های بحرانی شناسایی و جبران 
شوند، مدیران و ســاختار پروژه مورد ارزیابی قرار 
می گیرند، در این خصوص من شخصا ورود پیدا 

خواهم کرد.وی در ارتباط با مبحث بودجه ادامه داد: 
طوالنی شــدن دوره وصول مطالبات به هیچ وجه 
قابل قبول نیست و طبق برنامه و بودجه باید محقق 
شود، شــرکت ها تمام تدابیر خود را به کار بندند که 
پرونده حقوقی جدیدی شــکل نگیرد، با توجه به 
شرایط پیش آمده اعتبارسنجی دقیق در ارتباط با 
مشتریان صورت گیرد. در ارتباط با مسئولیت های 
اجتماعی با توجه به شیوع کرونا و توقعات جامعه 
محلی انتظار می رود اینگونــه فعالیت ها در قالب 

بودجه و با هماهنگی هلدینگ صورت پذیرند.

توزیع سود 90 درصدی بایستی رعایت شود
ســلیمانی با تاکید بــر برگزاری بــه موقع مجامع 
مطابــق برنامه زمــان بنــدی بیان کــرد: مجامع 
با حداکثــر 15 نفر و بــا رعایت الزامات ســازمان 
حسابرسی، بورس و شستا برگزار می شوند و توزیع 
سود 90 درصدی بایســتی رعایت شود.مدیرعامل 
هلدینگ تاصیکو گفت: برگزاری مرتب جلســات 
هیئت مدیره بر اساس رویه ابالغ شده مورد انتظار 
است. در ماه حداقل 2 مرتبه جلسات هیئت مدیره 
برگزار شــوند و از تدابیر آنها که نماینده سهامداران 
هستند اســتفاده شود.ســلیمانی از برنامه های 
دیگر هلدینگ برگــزاری دوره های تربیت مدیران 
آینده را مطرح کرد و بــا تاکید بــر تکمیل زنجیره 
تولید با تملک معدن گفت: در تمام شرکت ها باید 
دپارتمانی با عنوان معدن شکل گیرد.  پیاده سازی 
و بهبود نظام HSE از موارد دیگری بود که سلیمانی 

بر آن تاکید ویژه داشت.

10 کسب و کار جدید راه اندازی کنیم 
مدیرعامــل هلدینگ صــدر تامین اظهار داشــت: 
شــتاب دهنده بــه عنوان مرکــز و هــاب فناوری 
هلدینگ فعالیتش را آغاز کــرده و در ارتباط با این 

مهم 2 کار از شــما مدیران مورد انتظار اســت؛ اول 
عارضه یابی فناوری به صورت مستمر و دوم بومی 
ســازی قطعات و مواد توســط واحد های مرتبط 
شرکت ها تا ان شاءا... بتوانیم بر اساس ماموریت 
شتاب دهنده امسال 10 کســب و کار جدید دانش 
بنیان را راه اندازی کنیم.وی همچنین گفت: توسعه 
صادرات و مدیریــت بازارداخلی جــزو مهم ترین 
اقدامات امسال اســت؛ دیجیتالی کردن کسب و 
کارها در بستر IT باید در دستور کار شرکت ها قرار 
بگیرد و همچنیــن بحث هوشمندســازی معادن 
همانگونه که در دنیا مطرح شــده جــزو الزامات 
است. سامانه های شستا و BI را حتما به کار ببریم 
و از تحلیل گران در سطح شرکت ها استفاده کنیم.

روابط عمومی ها عملکردهای مثبت 
شرکت ها را انعکاس دهند

ســلیمانی در ارتباط بــا مجموعــه فعالیت های 
روابط عمومی صدر تامیــن و نقش مدیران روابط 
عمومی در شــرکت های تابعه و وابســته، گفت: با 
توجه به شــرایط موجود، جامعه محلی و همکاران 
توقعات بیشتری از شرکت ها دارند، روابط عمومی 
ها باید فعال تــر عمل کننــد و عملکردهای مثبت 
شرکت را انعکاس دهند.سلیمانی همچنین پیاده 
سازی مدیریت ریسک در شــرکت ها را ضروری 
دانسته و بیان داشــت: طرح های سرمایه گذاری 
حتما در قالب ابالغ شــده تدوین و برای ما ارسال 
شــوند. امالک مازاد شــرکت ها تا اردیبهشت ماه 
کارشناسی و به مزایده گذاشــته شوند.مدیرعامل 
هلدینگ صــدر تامیــن در پایــان با تاکیــد بر به 
روز رســانی آیین نامه رفاهی شــرکت هــا اظهار 
داشــت: مدیریت منابع انســانی انتظار ماست و 
 بایســتی در انتخاب کارکنان و خدمات رفاهی آنها

 دقت شود.

مدیرعامــل شــرکت فــوالد مبارکــه در گــزارش زنــده کــه بــه صــورت ویدئــو 
کنفرانــس انجــام شــد، گــزارش مبســوطی از فعالیت هــای ایــن شــرکت 
بــرای مقابلــه بــا شــیوع ویــروس کرونــا در کارخانــه و اســتان اصفهــان بــه 
معــاون اول رییــس جمهــور و وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت ارائــه کــرد.

حمیدرضــا عظیمیــان در گــزارش عملکــرد خــود بــه اســحاق جهانگیــری، 
رییــس  اول  معــاون 
جمهــور و رضــا رحمانــی، 
وزیــر صمــت، اظهــار 
ــه  ــک هفت ــت: از ی داش
پایانــی ســال گذشــته 
ــر  ــام بخش هــای غی تم
ضــرور فــوالد مبارکــه 
را تعطیــل کردیــم و 22 
هــزار نفــر پرســنل را 
ــل  ــر تقلی ــزار نف ــه 6 ه ب
ــه  ــزود: ب ــم.وی اف دادی
جهــت 40 روز تاخیــر بــه 
ــد،  ــده در تولی ــود آم وج
ــرای  ــت را ب ــام ظرفی تم

ــد  ــش تولی ــظ و افزای حف
ــم و  ــر دادی ــاعت تغیی ــه 8 س ــاعته را ب ــیفت 12 س ــم و ش ــر گرفتی در نظ

ــیوع  ــا از ش ــم ت ــل کردی ــز تعطی ــرکت را نی ــخ ش ــز طب ــتوران ها و مراک رس
ــود.  ــری ش ــز جلوگی ــذا نی ــع غ ــق توزی ــاری از طری بیم

کنترل هــای بســیار ویــژه ای کــه در ورود و خــروج پرســنل بــه عمــل آمــد، 
ضدعفونــی کلیــه خودروهــا در هنــگام ورود و خــروج و تب ســنجی و 
کنتــرل دمــای بــدن کارکنــان از جملــه دیگــر تدابیــر اتخــاذ شــده بوده انــد.

ــوالد  ــرکت ف ــل ش مدیرعام
مبارکــه ادامــه داد: در حــال 
حاضــر از 6 هــزار نفــر از 
آزمایــش  کارکنان مــان 
خــون گرفتــه شــده و بــه 
ــان  ــی کارکن ــج از تمام تدری
آزمایــش بــه عمــل خواهــد 
ــق  ــری از طری ــد. غربالگ آم
تکمیــل فــرم و پاســخ دهی 
بــه ســواالت نیــز از کارکنــان 
صــورت گرفتــه اســت. در 
صورتــی کــه در آزمایــش 
فــوالد  پرســنل  خــون 
مبارکــه عالئــم مشــکوکی 
پیــدا شــود، آزمایش هــای 

تکمیلــی از جملــه آزمایــش مخــاط گرفتــه خواهــد شــد.

مدیرعاملتاصیکودرجلسهمدیرانعاملشرکتهایتابعهخبرداد:

 تمام اهداف عملیاتی سال 98 هلدینگ محقق شد 

گزارش عملکرد فوالد مبارکه برای مقابله با ویروس کرونا به وزیر 
صمت ارائه شد

تکمیل بیش از 20 طرح بزرگ فوالدی از برنامه های ســال جهش تولید در 
بزرگ ترین تولید کننده فوالد کشــور است.معاون اجرای طرح های شرکت 
فوالد مبارکه اصفهان گفت: امسال این شرکت بزرگ صنعتی مصمم است 
این تعداد طرح را  بر اســاس آخرین برنامه زمان بنــدی و بودجه از پیش 
تعیین شــده تکمیل کنــد . احمد ســعید بخش افــزود: افزایش ظرفیت 
ذخیره سازی آهک، توســعه پارک انباشت و برداشــت واحد آهن سازی، 
 ،A2 افزایش ظرفیت درایرهای گاز سیل، توسعه انبار تختال واحد 28پالن
ســاخت مخزن 50 هزار مترمکعبی و خط اتصال از جملــه این طرح های 

صنعتی در این شرکت است.
وی گفت: همچنین تکمیل و اجرای تاسیســات فاضالب مبارکه و لنجان، 
طرح تصفیه تکمیلی پساب شــهری، تکمیل و اجرای تاسیسات فاضالب 
دیزیچه و زیباشــهر، عملیــات اجرای انتقــال پســاب از تصفیه خانه های 
زرین شهر و ورنامخواست، اجرای اسمز معکوس ثانویه فوالد مبارکه، توسعه 
پست M2، استخر سوم ذخیره پساب، جرثقیل های اسلب، بازیافت حرارت 
از نیروگاه گازی با افزودن ریکاوری بویلر )HRSG(و تکمیل طرح توســعه 

زیر سقف سبا و اجرای اسمز معکوس ثانویه سباست.
معاون اجرای طرح های شــرکت فوالد مبارکه اصفهــان افزود: طرح های 
فرآوری سنگان ، فوالدسازی و ریخته گری مداوم سفیددشت هم تا پایان 
امســال تکمیل می شود.احمد ســعید بخش گفت: شــرکت فوالد مبارکه 
به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده ورق تخت فــوالدی در خاورمیانه و یکی از 
بزرگ ترین تولیدکنندگان آهن اسفنجی با تولید ساالنه بیش ازهفت میلیون 

تن فوالد خام دارای ســهم 51 درصدی در تولید کشور و اشتغال حدود 351 
هزار نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم است.

وی افزود: پارسال به طور میانگین  حدود 100 طرح در معاونت اجرای فوالد 
مبارکه در قالب قراردادهایی با مجمــوع بیش از 15 هزار میلیارد ریال و 35 
میلیون یورو در دست اجرا قرار گرفت که از این  میزان، بیش از 6 هزار میلیارد 
ریال و در حدود 20 میلیون یورو طبق برآورد پیشرفت طرح ها به پیمانکاران 

پرداخت شد.
احمد سعیدبخش با تاکید بر اهمیت اجرای به موقع طرح ها در سازمان ها 
و واحدهای صنعتی گفت: این رقم با توجه به مشــکالت متعددی از جمله 
نوسانات نرخ ارز و تورم  همچنین تحریم های بین المللی عدد قابل توجهی 

است.
وی افزود: در ســال گذشــته عملیات اجرایی طرح های متعددی به پایان 
رسید که از جمله  اجرای رولر اســکرینر واحد گندله سازی، توری حفاظتی 
زیر نوار نقاله های شــهید خرازی، ایســتگاه دریافت 70 هزار تن در ســال 
غبار فوالدســازی و تولید، طرح  ترمیم، مقاوم سازی و آب بندی مخزن آب 
دمین سایت آبی ماشین 5 ریخته گری، ســاخت ایستگاه تقلیل فشار گاز 
طرح شــهید خرازی، توســعه ظرفیت تصفیه خانه پســاب های بهداشتی، 
ساخت 6 دستگاه نیروگاه گازی CHP در فوالدسازی و نورد پیوسته سبا و 
ساخت دو  باسکول سایت پسماند در شرکت فوالد مبارکه می توان نام برد 
 .شــرکت فوالد مبارکه اصفهان بیش از نیمی از محصوالت فوالدی کشور را

 تامین می کند.

 تکمیل 20 طرح در فوالد مبارکه اصفهان
 از برنامه های سال جهش تولید

ساخت مرحله سوم کوره پخت آهک کلســینه و سنگ شکن اولیه B شرکت 
معدنی و صنعتی فوالدسنگ مبارکه با بیش از 300 میلیارد تومان هزینه آغاز 
شد.مدیرعامل شــرکت معدنی و صنعتی فوالدســنگ مبارکه گفت: در این 
مرحله از توسعه کوره پخت آهک و سنگ شکن این مجتمع، به طور مجزا در 
دو قسمت ظرفیت سازی می شود و در نهایت دو کوره دوار 800 تنی در روز در 

اختیار خواهیم داشت.
مهرداد فقیهیان افزود: ســاخت این کوره ظرفیت این شــرکت را تا سه برابر 
افزایش می دهد که معادل 528 هزار تن آهک کلســینه و دولومیت در سال 
است.وی اضافه کرد:با اســتفاده از ظرفیت حداکثری شرکت های داخلی، 
مرحله سوم این طرح با ظرفیتی معادل سه هزارو 400 تن در روز و با اولویت 
تامین پایدار آهک برای گروه فوالد مبارکه طــی 24 ماه آینده به بهره برداری 
خواهد رسید.فقیهیان افزود: همچنین ساخت سنگ شکن اولیه B شرکت 
معدنی و صنعتی فوالدسنگ مبارکه با ظرفیت تولید ساالنه چهار میلیون و 200 

هزار تن و سرمایه گذاری 25 میلیارد تومان آغاز شد.مدیرعامل شرکت معدنی 
و صنعتی فوالدســنگ مبارکه همچنین از آغاز اجرای طرح خط خردایش 2 
با هدف افزایش تولید و ظرفیت دو میلیون و 100 هزار تن در ســال و سرمایه 
گذاری 14 میلیارد تومان و فناوری سنگ شکن ژیراتوری با سرند طبقه ای و 

بومی سازی 90 درصدی اشاره کرد.
وی با اشــاره به بومــی ســازی 70 درصد تجهیــزات این شــرکت ، هدف 
اصلی شــرکت فوالدســنگ را تامیــن حداکثــری نیــاز فــوالد مبارکه به 
فرآورده های این شــرکت اعالم کــرد و گفــت: در حال حاضــر روزانه 800 
تن آهک کلســینه کیفی بــا ریزدانه پایین در این شــرکت تولید می شــود.

شــرکت فوالدســنگ بزرگ ترین آهک ســاز خاورمیانه و تنها نماینده ایران 
در اتحادیــه جهانی آهک اســت که بــه  علت تولیــد کیفی آهــک موردنیاز 
 فوالد مبارکه از همــان ابتدای کار تولیــد محصوالت کیفی را در دســتور کار

 قرار داده است.

معاون بهره برداری شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در خصوص افت 
فشــار آب برخی مناطق اصفهان، گفت: به دلیل اصالحات در شبکه آب این 
مناطق برای جابه جایی و توســعه شــبکه فاضالب آن، شاهد افت فشار آب 
در برخی مناطق اصفهان همچون آپادانا، سپهســاالر، فیض و ... هســتیم.

ناصر اکبری درباره افت فشــار آب در برخی مناطق اصفهان همچون آپادانا، 
سپهساالر، فیض، حجتیه و ...، توضیح داد: دلیل افت فشار در این مناطق به 
دلیل انجام برخی تعمیرات در شبکه است که البته پیش از این اطالع رسانی 
و اعالم عمومی شده بود و احتمال می رود این تعمیرات تا روزهای آخر این 
هفته ادامه داشته باشــد.وی با بیان اینکه اصالح، تعمیر و جابه جایی شبکه 
آب این مناطق تا پایان این هفته و در نهایت شــنبه هفته آینده به اتمام می 
رسد، اظهار کرد: اصالحات در شــبکه آب این مناطق در راستای جابه جایی و 
توسعه شبکه فاضالب است.معاون بهره برداری شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان افزود: در حال حاضر اصالحات در حــدود 15 کیلومتر خط فاضالب 

این مناطق انجام شده و اکنون در حال جابه جایی، نقاط اتصالی و تداخلی و 
تغییر مسیر این شبکه هستیم و این اقدام در راستای اصالح و نوسازی شبکه 

فرسوده فاضالب استان اصفهان است.
وی در خصوص افت فشــار و قطعی آب برخی منــازل در این مناطق، گفت: 
سعی کرده ایم قطعی آب نداشته باشــیم و قطعی موردی بیشتر مربوط به 
طبقات چهارم به باالست. البته طبق آیین نامه این شرکت، تعهد آبفا تا طبقه 
دوم است و اکنون بیشتر با افت فشار آب مواجه هستیم.اکبری همچنین با 
اشاره به افزایش مصرف آب در اصفهان، گفت: در حال حاضر نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته 18 درصد مصرف آب در اصفهان افزایش یافته است و در 
صورت تداوم این روند، در تابستان شرایط سختی خواهیم داشت.وی تاکید 
کرد: نیاز است در این شــرایط مردم، مدیریت مصرف آب را داشته باشند تا 
عالوه بر اقتصاد خانواده خود، با توجه به محدودیت منابع آب استان در تامین 

پایدار آب شرب کمک کنند.

باهدفتوسعهدربزرگترینآهکسازخاورمیانهصورتگرفت؛
آغاز ساخت مرحله سوم کوره پخت آهک و سنگ شکن فوالدسنگ مبارکه

معاونبهرهبرداریشرکتآبوفاضالباستاناصفهان:
انجام اصالحات در شبکه آبفا، دلیل افت فشار آب برخی مناطق اصفهان است
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