
 در روزهای اخیر 176 خودروی احتکار شده از پارکینگ های عمومی اصفهان کشف و 
ضبط شده است؛

بازار داغ احتکار
3

گرد و غبار در راه اصفهان
  در حالی که اختالفات بر سر تعداد روزهای پاک در اصفهان همچنان وجود دارد، دستگاه های آنالین پایش هوای

 اداره کل محیط زیست استان همچنان قطع است؛ 

5

کارشناس مسئول آنفلوآنزا و IHR معاونت 
بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

تجمع در شهرهایی که 
 سفید اعالم نشده، به

 نفع مردم نیست

حاجی دلیگانی: 

 برکناری وزیر صنعت به
 ضرر رییس جمهور شد

5

3

4 8

ذوب آهن »فوالدساز 
قدیمی کشور« با کارنامه 

ای درخشان از سال گذشته، 
آماده »جهش تولید« شد

7

 گام های شهرداری اصفهان در
 راستای تکریم ارباب رجوع؛

 فرآیندهای شهرداری
 اصالح می شود

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 

پنجشنبه 25 اردیبهشت 1399 
 20  رمضان  1441 

 14 می 2020
 شماره 2974

8 صفحه
قیمت: 1000 تومان

در راستای رونق گردشگری؛

 شهر زواره، بوستان 
گل محمدی می شود

سالروز شهادت امیرالمومنین،علی)ع( تسلیت باد.
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منتخب مردم شهرستان مبارکه در مجلس شورای اسالمی گفت: چشم امید 
تولید و رونق اقتصادی کشور به کارخانجاتی نظیر فوالد مبارکه است و این شرکت 

انشاءالله از تحریم های اقتصادی فرصتی عالی خواهد ساخت.
پروین صالحی منتخب مردم  شهرستان مبارکه در بازدید از شرکت فوالد مبارکه 
و دیدار صمیمانه با مدیرعامل، معاونین و جمعی از مدیران و کارکنان این شرکت 
گفت: علی رغم ریســک های باالیی که در حوزه ویروس کرونــا وجود دارد، با 
عنایت به شعار مقام معظم رهبری که سال ۹۹ را سال »جهش تولید« خواندند، 
بر خود الزم دیدم که از نزدیک به مدیران و کارکنان این شرکت خدا قوت گفته و 

حمایت خود را از تولید اقتصادی اعالم دارم.
 او گفت: شرکت فوالد مبارکه ستاره ای است که بر تارک صنعت و اقتصاد ایران 

بعد از پیروزی انقالب اسالمی تاکنون در حال درخشیدن است.
 منتخب مردم شهرستان مبارکه در مجلس شورای اسالمی با اشاره به اهمیت 
تولید و نقش آن در تولید ناخالص ملی کشــور بیان کرد: انتظار می رود که این 
قطب صنعتی کشور در سال جدید هم گام های بسیار بلندی در این راستا بردارد.

 پروین صالحی ادامه داد: اجرای توســعه های پیش رو و جهش تولید در این 
شرکت عالوه بر ارتقای اقتدار این شرکت در جهان به رونق اقتصاد ملی و کاهش 

معضل بیکاری خواهد انجامید، که قابل تقدیر است.
 او اظهار داشت: چشم امید تولید و رونق اقتصادی کشور به کارخانجاتی نظیر 
فوالد مبارکه است. به یقین همت واالی کارکنان و ریسک پذیری قابل تقدیر 
مدیریت ارشد این شــرکت انشــاءا... از تحریم های اقتصادی فرصتی عالی 
خواهد ساخت. منتخب مردم شهرســتان مبارکه در مجلس شورای اسالمی 
افزود: در ســنوات اخیر کارآمدی و نقش تولید بهتر از هر زمــان دیگر در رفع 
تحریم ها مؤثر واقع شده است؛ از این رو به همراه سایر همکاران خود در مجلس 
شورای اسالمی تمامی توان خود را در حمایت از فوالد مبارکه و تسهیل شرایط 

تامین حداکثری مواد و اقالم مورد نیاز این شرکت به کار خواهیم گرفت.
 او در پایان گفت: در این بازدید کوتاه فقط با بخش های مختصری از ظرفیت ها 
و توانمندی های فوالد مبارکه آشنا شدیم، فلذا با ازبین رفتن ویروس کرونا و در 

فرصتی دیگر با سایر واحد های این کارخانه معظم آشنا خواهیم شد.

مدیرعامل سازمان قطار شهری اصفهان گفت: تا پایان هفته جاری فعالیت در 
کارگاه های خط دو متروی اصفهان با رعایت فواصل اجتماعی و پروتکل های 

بهداشتی مقابله با شیوع کرونا از سر گرفته می شود.
محمدرضا بنکدار اظهار کرد: کارگاه های خط دو متروی اصفهان از ابتدای امسال 
به دلیل شــیوع ویروس کرونا تعطیل بود، اما مقرر شد با شرط رعایت فواصل 
اجتماعی و پروتکل های بهداشتی ســتاد مقابله بارزه با شیوع کرونا، تا پایان 
هفته جاری فعالیت ها از سر گرفته شــود.وی با بیان اینکه 10 ایستگاه خط دو 
همچنین تونل های آن در حال احداث اســت، تصریح کرد: ایستگاه قدس به 
عنوان یازدهمین ایستگاه خط دو مترو تعیین پیمانکار شده و عملیات اجرایی 

آن تا دو ماه آینده آغاز می شود.
مدیرعامل ســازمان قطار شــهری اصفهان طول خط دو قطار شهری اصفهان 
را 14.5 کیلومتر و دارای 16 ایســتگاه عنوان کرد و افزود: در یک ســال گذشته 
کارگاه های ایجاد 10 ایستگاه خط دو مترو فعال شده و تاکنون پیشرفت های 

خوبی داشته است.

وی خاطرنشــان کرد: روش اجرای خط دو مترو اصفهان زیرزمینی اســت به 
همین دلیل شهروندان روند اجرای این پروژه را احساس نمی کنند، زیرا ابتدا 
ایســتگاه ها احداث و پس از آن TBM وارد ایستگاه می شــود؛ این موضوع، 

معضالت ترافیکی و مشکالت ساخت را به حداقل می رساند.
بنکدارگفت: شفت جبهه دوم خط دو متروی اصفهان از سمت ایستگاه مدرس 
نجفی طبق برنامه ریزی های انجام شده تا خردادماه سال جاری اجرا و عملیات 
حفاری آن تا مردادماه آغاز خواهد شد.مدیرعامل سازمان قطار شهری اصفهان 
تاکید کرد: احداث ایستگاه های خط دوم قطار شهری با برنامه ریزی دقیق تر 
زمانی صورت گرفته بدین ترتیب که پیش از عبور TBM از محل ایستگاه، سازه 
نگهبان و سازه اصلی ایستگاه ســاخته خواهد شــد تا ضمن صرفه جویی در 

هزینه ها، ایستگاه ها با کیفیت بهتری آب بندی شود.
بنکدار ادامه داد: سعی و تالش ســازمان قطار شهری اصفهان در ساخت خط 
دوم، توجه به رویکرد فنی اقتصادی به منظور کاهــش هزینه ها در زمان بوده 

است.

منتخب مردم شهرستان مبارکه در مجلس شورای اسالمی:

شعار »جهش تولید« از فوالد مبارکه سرچشمه خواهد گرفت 

مدیرعامل سازمان قطار شهری اصفهان خبر داد:

آغاز فعالیت ایستگاه های خط دو مترو اصفهان تا پایان هفته جاری

مدیرعامل شرکت مهندسی و پویش ساخت ذوب آهن گفت:مدت اجرای 
این پروژه در قرارداد پنج ماه تعریف شده که از یک ماه و نیم پیش آغاز 

شده است و هم اکنون از پیشرفت 30 درصدی برخوردار می باشد.
مهندس شیرازی مدیر مهندســی تولید و توزیع برق ذوب آهن اصفهان 
هدف از بازســازی دیگ بخار شــماره 4 را چنیــن بیان کــرد: به دلیل 

کارکرد زیاد )در حدود 300 هزارساعت( 
دیگ بخار و فرسودگی شدید لوله های 
محدوده اطاق احتــراق و ترکیدن لوله 
ها، دیــگ 4 با توقفــات ناگهانی روبرو 
می شد و چندین ســال است که امکان 
راه انــدازی مطمئن آن وجود نداشــت 
که این موضــوع نه تنهــا کاهش تولید 
برق نیــروگاه مرکزی را در پی داشــت 
بلکه بر وضعیت کاری توربوکمپرسور ها 
نیز تاثیرمی گذاشت و ضریب اطمینان 
تامین هــوای دم کوره های بلنــد را نیز 
کاهش داده بود. او در خصوص محدوده 
کار بازسازی دیگ بخار شماره 4 و نتایج 
حاصل از آن تصریــح کرد: تعویض کلیه 
لوله های آتش خوار، کمربندی و پائین 
آورنده وکلکتورها، تعویض وتغییر طرح 
مشعل ها به طوری که بتوان تولید ۹0 تن 

در ساعت بخار خشــک را به تنهایی با گاز طبیعی ویا مخلوطی از سه گاز 
کوره بلند، کک و طبیعی تامین نمود، کاهش توقفات وکاهش هزینه های 
تعمیرات و افزایش راندمان حرارتی دیگ با اصالح نسوز، رفع نشتی های 
 ،is0 آب، بخار، کاهش آالینده ها ی زیســت محیطی مطابق اســتاندارد
14000 وکاهش درصد NOX در گاز های خروجی، ارتقاء سطح اتوماسیون 
و کاهش فعالیت های اپراتوری و افزایش مصــرف گاز کوره بلند به ازاء 
هرتن تولیــد ودر نتیجه کاهش مصرف گاز طبیعــی از جمله محدوده ها 
و نتایج این بازسازی به شــمار می روند.مدیر مهندسی تولید توزیع برق 

شرکت مهمترین اقداماتی که در راستای بازسازی دیگ شماره 4 انجام 
خواهد شد را چنین مطرح کرد: دمونتاژ لوله های سطوح حرارتی به وزن 
تقریبی70 تن، ســاخت ومونتاژ لوله های سطوح حرارتی به وزن تقریبی 
70 تن، تخریب مواد نسوز داخل اطاق احتراق ومنطقه اکونومایزر به وزن 
حدود 400 تن، نسوز کاری ونسوز چینی اطاق احتراق به وزن حدود 400 
تن، دمونتــاژ لوله هــای گاز طبیعی کک 
وکوره وکانال های هوا طبق طرح به وزن 
10 تن، مونتاژ لوله هــای گاز طبیعی، کک 
وکوره وکانال های هوا وزن 12 تن، دمونتاژ 
ومونتاژ تجهیزات داخل درام به وزن 8/5 
تن، دمونتاژومونتاژ پلیت های بدنه دیگ 
به وزن 12 تن، دمونتاژ مشعل های قدیم 
ومونتاژ مشعل های جدید به وزن 7 تن، 
دمونتاژ و مونتاژ اســکلت فلزی به وزن 
7 تن، طراحی وخرید خارجی تجهیزات 
اتوماسیون پیشرفته ونصب وراه اندازی 
سیســتم اتوماســیون جدید، تعویض 
لوله هــاو اتصــاالت مســیر آب تغذیه، 
دمونتــاژ اکونومایزرهای1و2، ســاخت 
ومونتاژ اکونومایزر هــای جدید، دمونتاژ 
ســوپرهیترهای1و2 ودی ســوپرهیتر، 
ســاخت و مونتــاژ ســوپرهیتر ها ودی 
سوپرهیتر جدید، ســاخت و ترمیم کلیه دریچه های مختلف، سرویس 
کلیه والو ها و شیرفلکه ها، سرویس اساسی مکنده ودمنده دیگ بخار، 
ساخت و نصب تابلو های برق جدیدوتعویض کابل های برق واتوماسیون و 
دمونتاژتابلو، پانل ومیز های فرمان وساخت و نصب تابلو و میز های جدید.

مهندس امیر ایرانپور مدیرعامل شرکت مهندسی و پویش ساخت ذوب 
آهن هم در ادامه گفت: مدت اجرای این پروژه در قرارداد پنج ماه تعریف 
شده که از یک ماه و نیم پیش آغاز شده است و هم اکنون از پیشرفت 30 

درصدی برخوردار می باشد.

مدیرعامل شرکت مهندسی و پویش ساخت ذوب آهن خبرداد

 پیشرفت 3۰ درصدی
 پروژه بازسازی و بهینه سازی دیگ بخار شماره 4 نیروگاه مرکزی

راهکارهایی برای والدین در خصوص ویروس کرونا

چگونه می توان در مورد ویروس کرونا 
با کودکان صحبت کرد

 با کودکان در مورد 
نگرانی شان صحبت کنید

تمام اتفاقات و گزارشاتی که در مورد ویروس کرونا پخش 
می شود روی کودکان تاثیر می گذارد اما آنچه که بیشترین تاثیر 

را دارد، نحوه برخورد بزرگساالن با این مســاله است. مهد کودک و 
مدرسه برای مبارزه با شیوع کرونا اقدامات پیشگیرانه جدیدی انجام 
می دهند که این می تواند این تفکر را در کودکان ایجاد کند که اتفاقات 
نا گواری رخ داده یا در پیش رو است. بچه ها کامال متفاوت هستند. 

برای دسته ای از آنها این مساله هیچ تاثیری نخواهد داشت اما 
دسته دیگر ممکن است کامال تحت تاثیر آن قرار گیرند.در 

نتیجه رفتارها و عملکرد بزرگساالن گاها می تواند 
زنگ خطری برای بچه ها باشد.

 
برای گوش دادن به 

فرزندانتان زمان کافی اختصاص دهید
در زمان صحبت کردن در خصوص ویروس کرونا با 

کودکان بهتر است آنها حضور کامل شما را احساس کنند. 
نشان دهید که شما وقت کافی برای گوش دادن به آنها دارید. 
یک زمان مشخص را برای صحبت کردن با کودکانتان تعیین 
کنید که به طور معمول در آن زمان در کنار آنها هســتید. به 

طور مثال زمان صرف شــام یا موقع خواب یا به طور 
کلی زمانی که خود شــما احســاس آرامش 

دارید.

  
در  مورد سواالت 

کودکان دقیق و صادق باشید
سعی کنید در زمان صحبت در مورد ویروس کرونا 

مشخصا سواالت پیش آمده برای کودکان را پاسخ دهید. 
از دادن اطالعات انبوه و غیر ضروری با جزییات به کودکان 
خودداری کنید و دقیقا سواالت آنها را پاسخ دهید. همزمان 
این احســاس را در بچه ها ایجاد کنید که بزرگســاالن 

بهتر از پس حل مشکالت برآمده و بچه ها باید به 
بزرگساالن اعتماد داشته باشند.

با کودکانتان صادق باشید
این اعتماد بر اساس صداقت ایجاد می شود. 

در عین حال از دادن اطالعات زیــاد و غیر ضروری که 
باعث ایجاد ترس و وحشــت در کــودکان و نیز پیش آمدن 

سواالت بیشتر می شــود خودداری کنید. کودکان در سنین مهد 
کودک نیاز بیشتری به کمک از سوی بزرگســاالن دارند که بتوانند 
افکار خود را بر زبان آورند. بســیار مهم است که بزرگساالن سعی 
کنند نگرانی را در وجود آنها تشخیص دهند. مثال در زمان تغییر 

یک عادت روزانه کودکان کوچکتر بیشتر به آنچه بزرگساالن 
انجام می دهند عکس العمل نشان میدهند تا آنچه 

که می گویند و حتــی آنچه که از اخبار روزانه 
می شنوند.

 آرامش خود را حفظ کنید
به عنوان یک بزرگسال بسیار مهم است 

که آرامش خود را حفظ کنید. میزان تاثیر ترس و 
نگرانی بزرگساالن بر روی کودکان در این گونه مواقع 
حتی بیشــتر از آنچه اســت که کودکان خود در مورد 
ویروس می دانند. شــما به عنوان بزرگســال بهتر 

اســت که هرچه بیشــتر منبع انتقال اطالعات 
صحیح برای کودکان خود باشید . 

 فقط به 
بیان حقایق اتکا کنید

ســعی کنید بــه طور مشــخص به 
سواالت کودکان و با پاســخهای مناسب 

ســن آنها پاســخ دهید. توصیه هــای اداره 
بهداشــت عمومی را رعایت کنید. اطالعات 

الزم را در خصوص عادات روزانه جدید به 
کودکان داده و علت آن را برایشان 

شرح دهید. 

طرح : زاینده رود

مدرییت روابط عمومی و اطالع رسانی
 دااگشنه علوم زپشکی شهرکرد

کیفیت آب شرب 
در تمام شهرها 
و روستاهای 

اصفهان یکسان 
8است

7

روز 25 آبان 
باید با عنوان 
روز شهدای 
اصفهان در 
تقویم ثبت 

شود

ذوب آهن »فوالدسازقدیمی 
 کشور « با کارنامه ای درخشان

  از سال گذشته،آماده 
»جهش تولید « شد
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حماس و اسراییل، در آستانه عید فطر تبادل اسیر می کنند
یک روزنامه سعودی به نقل از »منابعی آگاه« مدعی شد که توافق غیرمستقیم تبادل اسرا میان تل آویو 
و جنبش مقاومت اسالمی )حماس( در آستانه عید فطر صورت خواهد گرفت.وبگاه خبری روزنامه 

سعودی »ایالف« ادعا کرد که تبادل اسرا 
میان تل آویو و جنبش مقاومت اسالمی 
)حماس( در آســتانه عید فطــر انجام 
خواهد شــد.در همین ارتباط، مذاکرات 
بر سر تبادل اسرا درست پس از آن شکل 
گرفت که »یحیی الســنوار« در بحبوحه 
شیوع ویروس کرونا گفت، حماس حاضر 
است، در صورت آزادی اسرای فلسطینی 
ســالخورده، بیمار، زنان و کودکان اسیر، 
»امتیازاتی جزئی« در پرونده تبادل اسرا 

بدهد.روزنامه سعودی ایالف )چاپ لندن(، به نقل از منابعی که آنها را »آگاه« خواند ادعا کرد که توافق 
تبادل اسرا میان حماس و تل آویو شاهد »پیشرفت های چشمگیری« بوده است.

تنها 41 درصد از آمریکایی ها عملکرد ترامپ را تایید می کنند
بر اساس نتایج جدیدترین نظرسنجی رویترز و ایپســوس، تنها ۴۱ درصد از آمریکایی ها عملکرد 
دونالد ترامپ در دوره ریاست جمهوری اش را تایید می کنند.نتایج نظرسنجی رویترز و ایپسوس ، 
نشان می دهد که میزان محبوبیت »جو بایدن«، نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، 
در میان رای دهندگان ثبت نام شده، از دونالد ترامپ بیشتر شده است.در همین حال، ۵۶ درصد هم 

عملکرد ترامپ را رد کردند که ۵ درصد بیشتر از نظرسنجی قبل بود.

مرز های اتحادیه اروپا به روی گردشگران باز می شود
با افزایش آسیب اقتصادی به صنعت گردشگری قاره سبز، اتحادیه اروپا تصمیم دارد مرز های خود را که 
به دلیل شیوع جهانی ویروس کووید-۱۹ بســته بود، به روی گردشگران باز کند. مقامات اتحادیه اروپا 
اعالم کردند که مرز های ۲۷ کشور این اتحادیه که به دلیل شیوع جهانی ویروس کووید-۱۹ بسته شده اند، 
به مرور برای ورود گردشگران بازگشایی می شود تا صنعت گردشگری که منبع اصلی درآمد بسیاری از این 
کشور هاست، احیا شود.گفته می شود صنعت گردشگری ساالنه حدود یک دهم از سرمایه اقتصادی اروپا 
را تامین می کند.این هفته مقامات اتحادیه اروپا در جلسه ای با تاکید بر رعایت قوانین و فاصله اجتماعی 

و در نظر گرفتن محدودیت های هدفمند سفر، بازگشایی مرز های این اتحادیه را اعالم خواهند کرد.

تهیه پیش نویس قطعنامه ای در سنای آمریکا برای تحریم چین
چند ســناتور آمریکایی در حال تدوین طرحی هســتند که به رییس جمهور آمریــکا اجازه اعمال 
تحریم هایی مرتبط با شــیوع ویــروس کرونــا را علیه چین می دهد. یک ســناتور ارشــد حزب 
جمهوری خواه پیش نویس قطعنامه ای را پیشنهاد کرد که به دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا، 
اختیار می دهد در صورتی که چین نتواند روایت کاملی از رخداد های مرتبط با شیوع کرونا ارائه کند 
تحریم های گسترده ای را علیه آن اعمال کند.»لیندسی گراهام«، که یکی از متحدان نزدیک  رییس 
جمهور آمریکاســت، گفت: اگر »فریبکاری« حزب حاکم چین نبود این ویروس اکنون در آمریکا 
وجود نداشت.این قطعنامه همچنین مستلزم این تایید است که چین هرگونه بازاری را که ممکن 
اســت افراد را در معرض مخاطرات بهداشــتی قرار دهد تعطیل و معترضان در هنگ کنگ را که در 

اعتراضات بعد از شیوع کرونا بازداشت شدند، آزاد می کند.

تحلیل Responsible Statecraft از پشت پرده تصمیم آمریکا برای خارج کردن سامانه پاتریوت از عربستان؛

نقشه تندروها در کاخ سفید برای ایران

آمریکا در حال خــارج کردن سیســتم های ضد موشــکی پاتریوت از 
عربستان سعودی اســت. این اقدام به عنوان بخشی از برنامه کاهش 
گسترده ظرفیت نظامی واشــنگتن برای مقابله با ایران تعبیر می شود. 
ارتش این تصمیم را به عنوان بخشــی از عقب نشینی برنامه ریزی شده 
توصیف کرد چرا که ایران اکنون تهدید کمتری نســبت به گذشته دارد، با 
این وجود تصمیم اخیر باعث بحث درباره چرایی تصمیم گیری در مقطع 
 Responsible Statecraft کنونی شده است.آنل شیالین در وبسایت
نوشت: آمریکا در حال خارج کردن سیستم های ضد موشکی پاتریوت 
از عربستان سعودی است. این اقدام به عنوان بخشی از برنامه کاهش 
گسترده ظرفیت نظامی واشــنگتن برای مقابله با ایران تعبیر می شود. 
ارتش این تصمیم را به عنوان بخشــی از عقب نشینی برنامه ریزی شده 
توصیف کرد چرا که ایران اکنون تهدید کمتری نســبت به گذشــته دارد، 
با این وجود تصمیــم اخیر باعث بحث درباره چرایــی تصمیم گیری در 
مقطع کنونی شــده اســت.در ادامه این مطلب آمده است: به طور کلی، 
دولت ترامپ و به ویژه مایک پمپئو، وزیر امور خارجه بارها و بارها بر خطر 
تهدیدات منطقه ای ناشــی از ایران تاکید کرده اند. افرادی مانند پمپئو و 
برایان هوک، نماینده ویژه ایران پیش تر مدام تاکید می کردند که آمریکا 
باید برای دفع خطر تجاوزات ایران تمامی اقدامات الزم را در دستور کار قرار 

دهد، اما حاال همین افراد تاکید می کنند که خطر تهدیدات ایران کاهش 
یافته است. تنش بین ایران و آمریکا همچنان زیاد است، به همین دلیل 
کاهش حضور نظامی آمریکا در عربستان سعودی باعث گمانه زنی هایی 
در بین ناظران بین المللی شــده اســت. با توجه به رویکرد معامله گرانه 
ترامپ در زمینه سیاست گذاری و تمایل وی به نمایش بازی کردن، به نظر 
می رسد که تصمیم اخیر ابعاد بیشــتری از یک عقب نشینی ساده برای 
حفظ سیستم های موشکی داشته باشد.یکی از تحلیلگران معتقد است 
که دولت ترامپ احساس می کند باید این نکته را به عربستان سعودی 
یادآوری کند که تامین امنیت اش توسط آمریکا وابسته به پایبندی ریاض 
به ترجیحات قیمت نفت واشنگتن است. رویترز فاش کرد که محمد بن 
سلمان، ولیعهد سعودی پس از دعوت ترامپ موافقت خود برای کاهش 
تولید نفت سعودی را اعالم و گفت که در صورت عدم کاهش تولید از سوی 
عربستان نمی تواند مانع از صدور الیحه تحریم این کشور توسط نمایندگان 
کنگره شود. اگرچه بن سلمان موافقت خود برای قطع تولید را اعالم کرد، 
اما ممکن اســت ترامپ احســاس کند که ولیعهد از یادآوری وابستگی 
پادشاهی خود به چتر نظامی آمریکا به نوعی سود می برد.از طرف دیگر، 
ترامپ برای هفتمین بار دست به وتو یکی از لوایح کنگره زد، رییس جمهور 
آمریکا الیحه کنگره در زمینه کاهش اختیاراتــش در حمله به ایران را رد 

کرد. اگرچه ترامپ حاضر به قبول هیچ محدودیتی در اختیارات اجرایی 
خود نبوده، اما عقب نشینی حضور نظامی آمریکا در عربستان سعودی 
ممکن است پیامی برای اعضای کنگره باشد، اینکه نیازی نیست آنها از 
اقدام احتمالی برای حمله به ایران نگران باشــند.تحلیلی دیگر در رابطه 
با تصمیم اخیر آمریکا برای کاهش حضورش در عربستان این است که 
این امر می تواند تهران را به یک اقدام نظامی وسوســه کند، اقدامی که 
می تواند پاسخی محکم تر از جانب آمریکا را توجیه کند.  حضور نیروهای 
آمریکایی در عربستان سعودی در پاسخ به حمالت تهران به تاسیسات 
نفتی سعودی در ســپتامبر ۲0۱۹ صورت گرفت. با این حال، ایران حتی 
پس از ترور سردار سلیمانی، فرمانده سپاه قدس از افزایش بیش از اندازه 
تنش ها اجتناب کرد. تندروها و جنگ طلبان در کاخ سفید اظهار داشته اند 
که آنها ایران را ضعیف کرده اند. شــاید آن ها امیدوار هستند که کاهش 
نیروهای آمریکایی تهران را در انجام حرکات تهاجمی تر وسوســه کند و 
این امر متعاقبا واکنش شدید آمریکا را توجیه کند.کاهش حضور نظامی 
آمریكا در خاورمیانه و به ویژه از عربستان سعودی، پیشرفت خوبی است. 
با این حال، با توجه به سابقه روابط این کشور با ایران و رویکرد ترامپ با 
حتی نزدیک ترین شرکای امنیتی خود، نمی توان در مورد زمان این اقدام 

حدس و گمان قابل توجهی داشت.

ســخنگوی ارتش از مردم و رســانه ها خواســت به 
شــایعاتی که درباره حادثه شــناور کنــارک مطرح 
می شــود، توجه نکنند و تاکیدکرد: تمــام ابعاد این 
حادثه توســط تیم های کارشناسی در دست بررسی 
است.»شاهین تقی خانی« با اشاره به موج سواری 
رسانه های بیگانه در موضوع حادثه شناور »کنارک« 
و طرح شایعات بی اســاس درباره آن اظهارداشت: 
هر اتفاقی که در حوزه های مختلف در کشورمان رخ 
می دهد، بدیهی اســت که دشــمنان ما سعی دارند 
در راســتای اهداف خود از آن سوءاســتفاده کنند.

سخنگوی ارتش افزود: این رسانه ها با برخی مطالب 
که شــایع می کنند، طبیعی اســت که افکار عمومی 
ما را نیز بعضا تحــت تاثیر خود قــرار می دهند؛ اما 
باید خیلی مراقب باشــیم که اطالعات و اخبار مورد 

نیازمان را از منابع موجــه دریافت کنیم.تقی خانی با 
تاکید بر اینکه شایعات درباره شناور کنارک »بی ربط 
و ابتدایی« هستند و از پایه نباید به آن ها توجه کرد، 
افزود: این ها ســعی دارند به هــر طریق ممکن، در 
میان مجموعه نیروهای مسلح اعم از سپاه و ارتش و 
وزارت دفاع، اختالف ایجاد کنند که باید مراقبت کنیم 
و هوشیار باشیم.سخنگوی ارتش جمهوری اسالمی 
ایران شایعات مبنی بر هدف قراردادن ناو »کنارک« 
توسط قایق های سپاه پاسداران را کامال بی ربط عنوان 
کرد و گفت: رسانه های ما نباید به این شایعات که از 
سوی معاندین طراحی و سیاست گذاری می شود و 
رسانه های معاند و بیگانه به آن دامن می زنند، اهمیت 
بدهند چون پرداختن به چنیــن موضوعاتی، به این 
معنا خواهد بود که واقعا نظر ما جلب این شــایعات 

شــده اســت.  امیر تقی خانی در بخش دیگری از 
اظهارات خود یادآورشــد: طرح چنین شــایعاتی از 
سوی رســانه های معاند طبیعی است. این رسانه ها 
در جایی به دنبال تضعیف ارتــش، در جایی به دنبال 
تضعیف سپاه و در جایی دیگر در پی تضعیف وزارت 
دفاع هســتند.این مقام عالی نظامی کشــورمان با 
اشــاره به تالش تیم های تحقیق برای روشن شدن 
تمام زوایــای حادثه کنارک، گفت: تمــام ابعاد این 
حادثه در دست بررسی است و تیم های کارشناسی 

دقیقی دارند روی این حادثه کار می کنند.

سخنگوی ارتش: 

تمام ابعاد حادثه شناور کنارک در دست بررسی است

نماینده روسیه در سازمان ملل:

 دلیلی بر محدودیت تسلیحاتی ایران وجود ندارد
نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد، ادعای آمریکا برای تمدید محدودیت تسلیحاتی ایران را مضحک دانست و گفت هیچ دلیلی برای محدودیت تسلیحاتی ایران 
وجود ندارد.واسیلی نبنزیا افزود: دلیلی نمی بینم که محدودیت تسلیحاتی بر ایران اعمال شود. آن در ۲۷ مهرماه پایان خواهد یافت.وی با تاکید بر اینکه این محدودیت، 
موقت بوده است، ادامه داد: این مساله، تحت عوان ممنوعیت نبود بلکه روشی بود که ایران اجازه می یافت با رضایت شورای امنیت امکان صادرات و واردات سالح را داشته 
باشد.نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد اضافه کرد: می دانید برای اینکه از ابزار فراهم شده در برجام استفاده کنید، ابتدا باید یکی از مشارکت کنندگان در برجام 
باشید. آمریکا به طور موثر از ۲ سال پیش تا کنون مشارکت کننده برجام نبوده است.نبنزیا تاکید کرد: اکنون آنها در می زنند و می گویند چند ثانیه صبر کنید، ما فراموش 
کردیم برخی کارها را در برجام انجام دهیم. اجازه دهید که برگردیم، آن را انجام خواهیم داد و خارج خواهیم شــد. این مضحک است.وی تصریح کرد: برای استفاده 

از سیستم ماشه، شما باید مشارکت کننده در برجام باشید. ایاالت متحده دقیقا ۲ سال پیش با افتخار اعالم کرد از آن خارج شده است و در را پشت سر خود بست.

خبر  روز

وز عکس ر

راه اندازی »ساعت 
مرگ ترامپ« 

در میدان تایمز 
نیویورک

یک هنرمنــد آمریکایــی برای 
نشــان دادن اینکــه اگــر کاخ 
ســفید به موقع عمــل می کرد 
آمار قربانیان کرونا در این کشور 
کمتر می شد، تابلویی را با عنوان 
ســاعت مرگ ترامپ در میدان 
تایمز نیویورک نصب کرده است.

 تسلیت فرمانده معظم کل قوا در پی شهادت جمعی
 از پرسنل نداجا

حضرت آیت ا... خامنه ای در پیامی به سرلشــکر موسوی، شــهادت جمعی از دریادالن نیروی دریایی 
ارتش جمهوری اسالمی ایران در حادثه دردناک شناور کنارک را تسلیت گفتند.حضرت آیت ا... خامنه ای، 
فرمانده معظم کل قوا در پیامی به امیر سرلشکر »سید عبدالرحیم موسوی« فرمانده کل ارتش جمهوری 
اسالمی ایران ضمن تسلیت شهادت جمعی از دریادالن نیروی دریایی ارتش در حادثه دردناک شناور 
کنارک، صبر و تسالی خانواده های داغدار و شفای آسیب دیدگان این حادثه را از خداوند متعال مسئلت 

کردند. متن پیام رهبر معظم انقالب اسالمی به این شرح است:
بسم ا... الرحمن الرحیم

امیر سرلشکر موسوی، فرمانده کل ارتش جمهوری اسالمی ایران
حادثه  دردناک شــناور کنارک که به شــهادت جمعی از دریادالن نیروی دریایی ارتش انجامیده برای 
اینجانب بسیار تلخ و تاسف آور است. گرچه کارکنان زحمتکش که در هنگام خدمتی دشوار و باافتخار جان 
باخته اند از پاداش و ثواب الهی برخوردارند ان شاءا...، ولی غم از دست دادن عزیزان برای خانواده های 
آنان و خسارت فقدان جوانان صمیمی پرتالش برای نیرو بســی بزرگ و سنگین است. اینجانب به آن 
خانواده های داغدار تسلیت عرض می کنم و صبر و تسالی آنان و شفای آسیب دیدگان را از خداوند مسألت 
می نمایم و از مسئوالن ذی ربط می خواهم که ابعاد این حادثه را به درستی روشن کرده، ضمن شناسایی 

مقصران احتمالی، تدابیر الزم برای عدم تکرار چنین پیشامدهای خسارت بار و تلخ را اتخاذ کنند.

جزییات ایرادات شورای نگهبان به طرح دوفوریتی اصالح 
قانون انتخابات

شورای نگهبان در نامه ای به مجلس شورای اســالمی جزییات ایرادات این شورا به طرح اصالح قانون 
انتخابات را اعالم کرد.چندی پیش نمایندگان مجلس شــورای اسالمی با تصویب طرحی دوفوریتی در 
یکی از جلسات علنی مجلس، خواســتار الحاق یک تبصره به قانون انتخابات سه گانه)مجلس شورای 
اسالمی، ریاست جمهوری و خبرگان رهبری( شــدند که براساس آن مجازات هایی برای اشخاص، اعم 
از حقیقی و یا حقوقی که گزارش های خالف واقع درباره کاندیداها می دهند و در بررسی صالحیت آنها از 
سوی شورای نگهبان موثر است، در نظر گرفته شود.حاال، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در 
تشریح نشست این شورا برای بررسی طرح دوفوریتی الحاق یک تبصره به قانون انتخابات، اعالم کرده که 
»مصوبه مجلس درباره قانون انتخابات از جهات مختلف دارای ابهامات گوناگون، ایرادات شرعی و قانونی 
است.« صرف نظر از ایرادات و ابهامات متعدد در طرح مذکور، فرآیند نظارتی پیش بینی شده به موجب 
این مصوبه از جهات مختلف، از جمله؛ نسبت نحوه رسیدگی به اعتراض داوطلبان و تکالیف مراجع نظارتی 
مربوطه در این مصوبه با تکالیف مندرج در قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین ردصالحیت 
شده در انتخابات مختلف- مصوب ۱3۷8/8/۲۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام- و همچنین از حیث 

نسبت ترتیبات اجرایی مقرر با قوانین موجود انتخاباتی، واجد ابهام شناخته شد. 

وزیر امور خارجه آمریکا: 

با اسراییل برای مهار تهدید ایران همکاری می کنیم
وزیر امور خارجه آمریکا که وارد اراضی اشغالی شد در پیامی توییتری نوشت که به دنبال همکاری با 
مقام های رژیم صهیونیستی برای مقابله با ایران است.»مایک پمپئو« وزیر امور خارجه آمریکا که و با 
مقامات رژیم صهیونیستی وارد اراضی اشغالی شد، در صفحه توییتر خود با انتشار تصاویری از لحظه 
ورود خود به اراضی اشغالی در حالی که ماسک به صورت دارد، از همکاری با رژیم صهیونیستی علیه 
ایران ابراز خرسندی کرد.وی در این پیام توییتری نوشت: »خرسندم که برای همکاری با )بنیامین( 
نتانیاهو نخست وزیر اسراییل و بنی گانتز در مهار دو تهدید مهم: کووید-۱۹ و ایران در اسراییل هستم. 

کافه سیاست

نماینده مردم تبریز در مجلس:

شائبه های متعددی 
درباره دست بردن در 
مصوبات مجلس دهم 

وجود دارد
نماینده تبریز در مجلــس گفت: در طول 
مجلس دهم شــائبه هایی در مورد تغییر 
مصوبات مجلس وجود داشت و ما حتی 
در هفته های پایانــی کار مجلس هم این 

موضوع را شاهد بودیم.
احمد علیرضا بیگی با اشــاره بــه تغییر 
مصوبه کمیســیون تلفیق در مورد الیحه 
بودجه سال ۹۹ به هنگام ارسال به شورای 
نگهبــان گفــت: هیئت رییســه مجلس 
ســوگند یاد کرده کــه از حــق نمایندگان 
دفاع کند و باید ایــن وظیفه قانونی خود 
را           به طــور دقیق انجام دهــد.وی افزود: 
این اولین باری نیســت که بحث تغییر 
مصوبــات مجلــس مطرح می شــود و 
این شــائبه در موارد دیگری هم پیش از 
این وجود داشــته اســت.نماینده مردم 
تبریز در مجلس شــورای اسالمی اظهار 
داشــت: متاســفانه در روزهــای پایانی 
مجلس هم ناکامی ها و عملکرد ناصحیح 
مجلس دهم پایان نمی یابد و ما شــاهد 
تکرار رفتارهــای اشــتباه و ناصحیح در 
ایــن مجلــس هســتیم.علیرضا بیگی 
خاطرنشــان کرد: در حالی که بســیاری 
از استفســاریه ها در نوبت بررسی است 
که تعیین تکلیف هر کدام مشــکلی را           از 
مردم حــل می کند، طرح اصــالح قانون 
انتخابات و یا موضوع معرفی حقوقدانان 
شــورای نگهبان مطرح می شود.وی در 
پایان گفت: کسانی که طرح اصالح قانون 
انتخابات را           در روزهــای پایانی مجلس 
مطرح کرده انــد، یا به دنبــال مبرا کردن 
خود هســتند و یا به دنبال گرفتن انتقام 
از شــورای نگهبان و یا در مــورد معرفی 
حقوقدانان شورای نگهبان باید بگویم که 
 موارد مهم تر از آن برای بررسی در صحن

 وجود دارد.

تندروها و جنگ طلبان در کاخ سفید اظهار داشته اند 
که آنها ایران را ضعیف کرده اند. شاید آن ها امیدوار 
هستند که کاهش نیروهای آمریکایی تهران را در 

انجام حرکات تهاجمی تر وسوسه کند 

بین الملل



استاندار اصفهان خبر داد:پنجشنبه 25 اردیبهشت 1399 / 20 رمضان 1441/ 14 می 2020/ شماره 2974

 تکلیف دولت به استان اصفهان
 برای ایجاد 140 هزار فرصت شغلی

استاندار اصفهان گفت: با توجه به تکلیف دولت به استان در خصوص ایجاد ۱۴۰ هزار فرصت شغلی زودبازده الزم 
است بخش های کشاورزی، گردشگری، صنعت و معدن، تمام ظرفیت های خود را برای تحقق این مسئله به 
کار گیرند.عباس رضایی ادامه داد: قانون برای گره گشایی از کار مردم است نه اینکه با استفاده از مواد قانونی، 
آیین نامه ها و بخشنامه ها در کار مردم مانع ایجاد شود بنابراین مدیران و کارشناسان از البه الی مواد قانونی 
در جهت رفع مشکالت مردم  استفاده کنند.وی با اشاره به ضرورت حل مشکالت مردم، تصریح کرد: اشغال 
پست های دولتی بدون عملکردی که گره گشایی داشته باشد از منظر شرعی حرام و مخالف مصالح نظام و 
نگرش دولت است.رییس کارگروه زیربنایی استان اصفهان با اشاره به وضعیت سخت دوران پسا کرونا، تصریح 
کرد: مدیران با جسارت خود برای رفع مشکالت گام بردارند به گونه ای که گویا برای فرزند بیکار خود تصمیم گیری 
می کنند.وی ادامه داد: همچنین همه ادارات استان موظفند تا ۱۵ روز آینده طرح های بی نام خود را به منظور 
جذب سرمایه گذار ارائه کنند.رضایی با اشاره به تکلیف دولت به استان در خصوص ایجاد ۱۴۰ هزار فرصت شغلی 
زودبازده، گفت: بخش های کشاورزی، گردشگری، صنعت و معدن، تمام ظرفیت های خود را برای تحقق این 

مسئله به کار گیرند.

منتخب مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی:

حداقل به 5 میلیارد دالر برای جبران آسیب ها نیاز داریم
منتخب مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی گفت: حداقل به ۵ میلیارد دالر برای جبران آسیب ها نیاز 
داریم و برای همه جهات به ۲۰ میلیارد دالر نیاز است.مهدی طغیانی اظهار داشت: پیش بینی می شد که در 
سال ۹۹ اثرات تحریم ها به پایان برسد و نرخ منفی رشد اقتصادی به نرخ صفر تبدیل شود، یعنی بخش های 
اقتصاد اثر کمبود فروش نفت را خنثی کنند که اقتصاد ما از اسفند درگیر آثار بیماری کرونا شد.طغیانی ادامه 
داد: همچنان کارگاه های تولیدی زیر ظرفیت متوسط سال ۹۸ هستند و امیدواری وجود دارد که حداقل به 
متوسط سال ۹۸ برسیم؛ نرخ رشد اقتصادی صفر که پیش بینی می شد احتماال محقق نمی شود مگر این که 
در حوزه تولید شعار مقام معظم رهبری که جهش تولید بود محقق شود.منتخب مردم اصفهان در مجلس 
شورای اسالمی با اشاره به این که بخش های اقتصادی خدمات آسیب مستقیم دیدند، گفت: حدود ۱۰۰ 
هزار نفر درخواست بیمه بیکاری در استان اصفهان داشته ایم و به دلیل روابط بین بخش ها، تولید که متوقف 
می شود سایر بخش ها نیز متضرر می شوند؛ شاید کرونا به صورت مستقیم به برخی حوزه ها ضرر نرساند؛ 

اما زنجیره تولید دچار آسیب می شود.

ضرر اقتصادی مغازه داران در میدان نقش جهان
مدیر پایگاه میراث جهانی میدان امام خمینی )ره( گفت:۵۰۳ باب مغازه اعم از صنایع دستی و سوغات 
اصفهان در مجموعه میدان نقش جهان فعال هستند که با شیوع کرونا متحمل ضرر اقتصادی هنگفتی 
شدند.فریبا خطابخش با مقایسه آماری گردشگران سال گذشته با امسال در مجموعه میدان امام خمینی 
)ره( به تاثیرات شیوع کرونا بر این مجموعه اشاره کرد و اظهار داشت: از اول فروردین ماه تا سی ام اردیبهشت 
سال گذشته، ۲۸۱ هزار و ۹۴۱ گردشگر داخلی از این مجموعه بازدید کردند.وی افزود: بالغ بر ۷۲ هزار و ۲۵۸ 
گردشگر خارجی هم در بازه زمانی دو ماه ابتدای سال گذشته از مجموعه میدان امام خمینی )ره( دیدن 
کردند.مدیر پایگاه میراث جهانی میدان امام خمینی )ره( با اشاره به توزیع یک هزار و ۵۰۳ بلیت رایگان و 
یک هزار و ۹۳۴ بلیت نیم بها تصریح کرد: از ابتدای فروردین ماه تا پایان اردیبهشت ماه سال گذشته، ۳۵۷ 
هزار و ۶۳۶ نفر از کل مجموعه میدان امام خمینی )ره( بازدید کردند که در سال جاری با شیوع بیماری کرونا، 
این مجموعه تعطیل شد.خطابخش با اشاره به بازگشایی مجموعه میدان نقش جهان با رعایت پروتکل های 
بهداشتی، فاصله گذاری فیزیکی و پذیرش محدود گردشگران با زمان بندی مشخص ، گفت: در دو ماه 
ابتدای سال گذشته، ۳۵۷ هزار و ۶۳۶ نفر از مجموعه میدان امام خمینی )ره( بازدید کردند که بالغ بر دو 

میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان درآمد به همراه داشت.

در روزهای اخیر 176 خودروی احتکار شده از پارکینگ های عمومی اصفهان کشف و ضبط شده است؛

بازار داغ احتکار

موضــوع »احتــکار« در بــازار خــودرو ،  مرضیه محب رسول
رابطــه مســتقیمی بــا جهــش هــای 
قیمتــی ایــن کاال در بــازار ایــران دارد. هــر زمــان عرضــه در بــازار کــم و 
قیمت هــا رو بــه افزایــش اســت، بــوی احتــکار از بــازار به مشــام می 
رســد. حــاال ایــن احتــکار مــی توانــد کار خــودرو ســازان و بخشــی از 
تولیــد کننــدگان باشــد و یــا خریــداران کــف بــازار کــه در عمــل همــان 
محتکــران حرفــه ای هســتند. هــم تولیــد کننــدگان و هــم مصــرف 
کننــدگان دســتی در احتــکار خــودرو در ایــران دارنــد؛ پارکینــگ های 
عمومــی یکــی از اصلــی ترین مــکان هــا بــرای نگهــداری خودروهای 
محتکران محســوب مــی شــود. از نظــر قانــون خودروها نبایــد بیش 
از ســه مــاه در پارکینگ هــا نگهــداری شــده باشــند و در صورتــی کــه 
ایــن خودروهــا در ایــن مــدت بــه نمایندگی هــا بــرای ســرویس های 
اولیه مراجعــه نکرده باشــند، بــه منزله احتــکار تلقــی شــده و گارانتی 
ــن  ــر کشــف چندی ــر خب ــای اخی ــد شــد.در روزه ــال خواه ــا ابط آنه
ــم از  ــان ه ــای اصفه ــگ ه ــو شــده در پارکین دســتگاه خــودروی دپ
ســوی پلیــس و هــم از طــرف وزارت اطالعــات منتشــر شــده اســت. 
تنهــا در یــک پارکینــگ در شــهر اصفهــان ۸۱ دســتگاه خــودرو کشــف 
و توقیــف شــده اســت. هفته گذشــته هــم پلیــس اصفهان از کشــف 

۹۵ پرایــد و پــژو صفــر در یکــی دیگــر از پارکینگ هــای اصفهــان خبر 
ــازار  ــن ب ــر ت ــکار ب ــد زخــم احت ــی ده ــن کشــفیات نشــان م داد. ای
خــودرو کشــور ناســورتر از همیشــه اســت؛ مســئله ای که فعــاالن این 
بــازار هــم بــه آن اذعــان دارنــد. در روزهــای پایانــی ســال گذشــته بود 
کــه رییــس اتحادیــه فروشــندگان خــودروی تهــران خبــر از احتــکار 
ــزرگ داد. وی تاکیــد کــرد:»  خــودرو در پارکینــگ هــای شــهرهای ب
نبایــد بگذاریــم عــده ای از فضــای پیــش آمــده سوءاســتفاده کنند و 
دســت بــه احتــکار خــودرو بزننــد، بعــد هــم بــا قیمت بــاال بفروشــند 

و بازار را به دست گیرند.
 مــا بایــد بپذیریــم کــه آمارهــا از کاهــش تولیــد خودروســازها خبــر 
می دهنــد. بــا ایــن حــال، خــودرو به انــدازه ای کــه پاســخگوی 
ــل  ــه تحوی ــه از کارخان ــی ک ــا خودروهای ــود دارد، ام ــد وج ــازار باش ب
گرفتــه شــده اند بــه پارکینگ هــای دیگــری منتقــل شــده اند 
ــا  ــه ب ــتند ک ــرادی هس ــوند. اف ــه ش ــاال فروخت ــای ب ــا قیمت ه ــا ب ت
قیمت ســازی می خواهنــد خودروهــای خریداری شــده خــود را 
ــت خــودرو، موضوعــی  ــرای کســب ســود بیشــتر، بفروشــند«. ران ب
ــاره و  ــه آن اش ــه ب ــوه قضایی ــاون ق ــش مع ــد روز پی ــه چن ــت ک اس
بــر رفــع آن تاکیــد کــرد. بــه گفتــه ســعید عمرانــی، معــاون قضایــی 

ــاوت  ــازار تف ــه و ب ــت کارخان ــن قیم ــا بی ــور قطع ــتان کل کش دادس
ــه  ــت وجــود دارد و از جمل ــک ران ــع ی ــود و در واق فاحشــی خواهــد ب
ــام و دیگــر مــواردی  ــوع ثبت ن ــل ایــن اتفــاق، وجــود دالل هــا، ن دالی
ــن  ــه داد: بنابرای ــا اصــالح شــود. وی ادام ــه آنه ــد هم ــه بای اســت ک
ــن  ــه همی ــدارد و ب ــود ن ــون وج ــده اکن ــی مصرف کنن تقاضــای واقع
ــم.  ــی می کنی ــاع را بررس ــتیم و اوض ــرا هس ــر ماج ــا پیگی ــل م دلی
حتــی در برخــی بررســی ها دیده ایــم کــه ۱۰ هــزار خــودرو در انبــاری 
دپــو شــده اســت و فکــر می کردیــم خــودرو احتــکار نمی شــود ولــی 
دیدیــم ایــن اتفــاق رخ خواهــد داد. اتفــاق دیگری کــه در بــازار خودرو 
ــذاران در  ــه در ازدحــام محتکــران و ســرمایه گ ــن اســت ک ــاده ای افت
ایــن بــازار عمــال مصــرف کننــدگان قــادر بــه خریــد نیســتند هــر چند 
ممکــن بــود شــیوع ویــروس کرونــا همچــون دیگــر نقــاط جهــان بــه 
ــکل  ــا ش ــا قیمت ه ــد، ام ــازار بیانجام ــن ب ــا در ای ــش قیمت ه کاه
صعــودی گرفتــه و در عیــن حــال، خریــداری وجــود نــدارد چــرا کــه 
مصــرف کننــده واقعــی تــوان خریــد نــدارد؛ امــا همچنــان ولــع خرید 
هــای بــدون عرضــه در ایــن بــازار زیــاد و غیــر عــادی اســت؛ اتفاقــی 
ــل  ــه قات ــودرو را ب ــد خ ــی توان ــود م ــه نش ــوی آن گرفت ــر جل ــه اگ ک

ــد. ــل کن ــران تبدی اقتصــاد ای

رییس اداره راه و شهرسازی شهرستان برخوار، اقدامات 
انجام شده در حوزه های مسکن، راه و شهرسازی شهرستان 
را تشریح کرد.صادق در خصوص فعالیت های این اداره در 
حوزه راه سازی گفت: محور روستایی شاهپور آباد- محسن 
آباد به طول ۳.۳ کیلومتر شامل سه دستگاه ابنیه فنی)پل( 
با اعتبار هزینه شده بالغ بر ۱۸ میلیارد ریال به بهره برداری 
رسید و با تخصیص قیر مشاکتی از طریق راه و شهرسازی 
به شهرداری، محور حبیب آباد-شاهپورآباد به طول ۲.۵ 
کیلومتر، احداث و عملیات روکش آسفالت محله های 

دلیگان-اسالم آباد و سیمرغ شهر خورزوق انجام شد. 
همچنین جهت احداث محور »صنایع غذایی-مصلی« و 
»آسفالت کمربندی غرب کمشچه« در مجموع ۲۹۳ تن 
قیر مشارکتی به شهرداری تخصیص داده شد.   به گفته 
وی، ۱۲ قطعه زمین برای خانواده های دارای حداقل دو 
عضو معلول در شهرستان تخصیص داده شده و پرونده 
های واگذاری زمین به این عزیزان جهت اخذ مصوبه به 
هیئت نمایندگی ارسال شده است. همچنین بیش از ۱۱ 
هزار مترمربع زمین برای احداث ۲۶۴ واحد در راستای 
اجرای طرح اقدام ملی مسکن )سه شهِر دولت آباد، 
حبیب آباد و کمشچه( به بنیاد مسکن شهرستان واگذار 
شد.  رییس اداره راه و شهرسازی شهرستان برخوار گفت: 
»واگذاری زمین جهت احداث مدرسه و مسجد در مساکن 
مهر دولت آباد و حبیب آباد«، »اخذ بیش از ۲۰۰ مورد سند 

تک برگ اراضی ملی« و »تبدیل اسناد دفترچه ای به 
تک برگ به مساحت حدود ۱۴۰هزار مترمربع«، از جمله 
فعالیت های این اداره در حوزه امالک و حقوقی است.  
وی با بیان اینکه، محله های هدف بازآفرینی شهرهای 
»دولت آباد-خورزوق-دستگرد-کمشچه-شاهپور آباد 
و سین« در ستاد بازآفرینی شهرستان و استان تصویب 
شدند، عنوان کرد: جهت محله های هدف بازآفرینی شهری 
شاهپورآباد و سین، مبلغ سه میلیارد ریال قیر تخصیص 
شده است.  صادق حاجی در خصوص طرح های تفصیلی 
و جامع شهرهای این شهرستان گفت: طرح های تفصیلی 
شهرهای خورزوق و دستگرد در کمیسیون  ماده ۵ بررسی 
شده و شروع طرح تفصیلی شهرهای »حبیب آباد، دولت 
آباد، کمشچه« همچنین طرح جامع شهر سین در حال 

پیگیری است.

حاجی دلیگانی: 

برکناری وزیر صنعت به ضرر 
رییس جمهور شد

ــس  ــه و بودجــه مجل عضــو کمیســیون برنام
شــورای اســالمی گفــت: اگــر آقــای روحانــی 
ــودرو  ــت خ ــل قیم ــه دلی ــت را ب ــر صنع وزی
برکنــار می کردنــد بــا اســتقبال مــردم 
ــه خاطــر عــدم  ــه رو می شــد؛ امــا اینکــه ب روب
البی گــری برکنــار کردنــد، بــه نفــع آقــای 
رحمانــی و ضــرر رییــس جمهــور شــد. وی بــا 
ــرات اضافــه شــدن نقدینگــی  ــه تاثی اشــاره ب
بــه بــورس اظهــار داشــت: در مجمــوع 
ــی  ــورس یک ــمت ب ــه س ــی ب ــت نقدینگ حرک
از گزینه هــای بهتــر نســبت بــه بازارهــای 
دیگــر اســت چراکــه االن بهتریــن جایــی کــه 
بــرای ورود خــرده ســرمایه ها بیــن بازارهایــی 
مثــل طــال، ســکه، زمیــن، مســکن و ... بــرای 
کشــور مفیــد اســت همــان بــازار ســرمایه یــا 
ــیون  ــت.عضو کمیس ــورس اس ــی ب ــه عبارت ب
برنامــه و بودجــه و محاســبات مجلــس 
ــن  ــاال رفت ــه ب ــاره ب ــا اش ــالمی ب ــورای اس ش
شــاخص ها در بــازار ســرمایه گفــت: اگــر 
ــد  ــل کن ــت عم ــورس درس ــی ب ــورای عال ش
ــد؛  ــته باش ــی نداش ــی چندان ــد نگران می توان
ــورس  ــای ب ــی از ویژگی ه ــال یک ــن ح در عی
ــز دارد کــه اگــر در  ــن اســت کــه افــت و خی ای
ــکلی  ــد مش ــتاندارد باش ــه و اس ــد پذیرفت ح
نــدارد ولــی اگــر ایــن افــت و خیــز به واســطه 
ــد  ــد رون ــه می توانن ــد ک ــراد باش ــی از اف برخ
ــه نحــوی  ــک شــرکت خــاص را ب ــورس و ی ب
تحت تاثیــر خــود قــرار دهند کــه باعــث خارج 
شــدن افــراد قابــل توجهــی از بــورس شــوند، 
ــان  ــا بی ــود.وی ب ــاز ش ــکل س ــد مش می توان
اینکــه برکنــاری وزیــر صمــت تاثیــر چندانــی 
در اقتصــاد نــدارد، اظهــار داشــت: بدعــت بدی 
بــود کــه توســط رییــس جمهور گذاشــته شــد 
و اگــر آقــای روحانــی وزیــر را به خاطــر قیمت 
خــودرو برکنــار می کردنــد بــا اســتقبال مــردم 
ــه خاطــر عــدم  ــه رو می شــد؛ امــا اینکــه ب روب
البی گــری برکنــار کردنــد، بــه نفــع آقــای 

ــد. ــور ش ــس جمه ــرر ریی ــی و ض رحمان

 اختصاص 12 قطعه زمین برای خانواده های
 دارای حداقل دو معلول برخوار

رییـس اتحادیه صنف صنایع دسـتی اسـتان اصفهـان گفت: ۹۵ درصـد کارگاه ها و فروشـگاه های صنایع دسـتی این اسـتان در شـرایط کرونایـی تعطیل و 
غیر فعال اسـت.عباس شـیردل اظهارداشـت: بسـیاری از هنرمندان و صنعتگران برای پرداخت اجاره کارگاه و مغازه خود هم با مشـکل مواجه هسـتند.وی 
ادامـه داد: تاکنون یکصد فروشـگاه صنایع دسـتی اصفهان تخلیه شـده و تعداد زیـاد از مغازه ها در صـورت ادامه بحـران کرونا تعطیل خواهند شـد.رییس 
اتحادیه صنف صنایع دسـتی اسـتان اصفهان افـزود: هنرمندان صنایع دسـتی این اسـتان سـال ۹۹ را در بدترین وضعیت شـروع کردند.وی بـا بیان اینکه 
۷۰ درصد صنایع دسـتی کشـور در اسـتان اصفهـان تولید و صادر می شـود، خاطرنشـان کـرد: هنرمنـدان و صنعتگـران صنایع دسـتی محصـوالت زیادی را 
تولید کـرده و منتظر تعطیـالت نـوروز و ورود گردشـگران بودند؛ اما شـیوع ویروس کرونـا ضربه سـنگینی به آنهـا وارد کرد.شـیردل گفت: سـال ۹۸ بدترین 
سـال برای هنرمندان صنایع دسـتی اسـتان اصفهان بـود و در این سـال بر اثر وقوع سـیل و سـقوط هواپیمـای اوکراینی و حـوادث آبان ماه بیشـتر تورهای 

گردشـگری لغو شـد و ریالی سـود نصیب این صنعتگران نشـد.

رییس اتحادیه صنف صنایع دستی استان:

کرونا، 95 درصد کارگاه های صنایع دستی اصفهان را تعطیل کرد
خبر  روز

همچنان ولع خرید های بدون عرضه در این بازار زیاد و غیر 
عادی است؛ اتفاقی که اگر جلوی آن گرفته نشود می تواند 

خودرو را به قاتل اقتصاد ایران تبدیل کند

مستاجران تا پایان خرداد، واحد مسکونی را تخلیه نکنند
معاون وزیر راه با بیان این که مطابق مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا، مستاجران می توانند تا پایان 
خرداد واحد مسکونی را تخلیه نکنند، گفت: قوه قضاییه نیز حکم تخلیه را صادر نخواهد کرد.محمود 
محمــودزاده با اشــاره بــه جدیدترین 
وضعیت پاالیش ثبت نام کنندگان طرح 
ملی مسکن، اظهار کرد:  قرار بر این است 
که تا آخر اردیبهشت ماه ۵۰۰ هزار نفری 
که از طریق ســامانه طرح ملی مسکن 
ثبت نــام کرده اند،  پاالیش شــوند.وی 
در خصوص مصوبه ســتاد ملی مبارزه 
بیماری کرونا برای حمایت از مستاجران 
اظهــار کــرد: وزارت راه و شهرســازی 
پیشــنهاد تمدید ۶ ماهــه قراردادهای 
اجاره مسکن را به این ستاد نداده بود؛ پیشنهاد ما بحث تمدید بود.معاون مسکن و ساختمان وزیر 
راه و شهرسازی اضافه کرد:  در واقع در کمیته های کارشناســی این عدد )۶ ماه( را قید کرده بودند 
و پیشنهاد وزارت راه و شهرســازی اصل تمدید اجاره نامه بود.محمودزاده گفت: این پیشنهاد نیز به 
دلیل محدودیت های ناشی از شــیوع ویروس کرونا و عدم امکان جابه جایی مستاجران به ستاد 
ملی مبارزه با بیماری کرونا ارائه شد.وی افزود: بر اساس این مصوبه، مستاجران می توانند تا پایان 
خردادماه در واحد مسکونی اجاره ای بمانند و موجران نمی توانند از آنها بخواهند واحد را تخلیه کند. 

در این زمینه نیز قوه قضاییه حکم تخلیه را به موجران نمی دهد.

فروش وکالتی سهام عدالت به بانک ها مجاز شد
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با حضور حســن روحانی تصویب کرد که صاحبان سهام عدالت 
با انتخاب و مراجعه یکی از بانک ها ضمن ارائه وکالت نامه فروش قادر به برداشــت پول در موعد 
اعالمی باشند.در جلسه اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که با حضور حسن روحانی برگزار شد، 
وزیر اقتصاد گزارشی از آزادسازی سهام عدالت ارائه کرد که با توجه به تاکید رییس جمهور مبنی بر 
تسهیل در فرآیند آسان سازی شیوه واگذاری برای سهامداران، مقرر شد طبق برنامه اعالمی سازمان 
خصوصی سازی، صاحبان ســهام با انتخاب یکی از بانک ها و مراجعه به آن ضمن ارائه وکالت نامه 

فروش بتوانند در موعد اعالم شده پول برداشت کنند.

 پهلوگیری دومین کشتی حامل گندم اهدایی هند
به افغانستان در بندر چابهار

مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچســتان از پهلوگیری دومین کشتی حامل گندم اهدایی 
هند به افغانستان در بندر چابهار خبر داد.بهروز آقایی، اظهار کرد: مطابق برنامه صورت گرفته، سری 
جدید کمک های انسان دوستانه دولت هند به مردم افغانستان در قالب محموله ۷۵ هزار تنی گندم 
از طریق بندر چابهار وارد این بندر اقیانوسی شد.وی با بیان این که بخش اول این محموله در قالب 
۲۰۳ کانتینر به وزن ۵۰۰۰ تن ۲۷ فروردین ماه از طریق بندر چابهار وارد و به طور کامل طی ۱۲ روز به 
افغانستان ارسال شد، افزود: کشتی حامل دومین بخش از این کمک ها در بندر شهید بهشتی پهلو 
گیری کرد. وی تصریح کرد: این محموله پس از انجام تشریفات گمرکی به صورت حمل یکسره از 
کشتی به کامیون و از طریق مرز میلک - زرنج به والیات هرات، قندهار، بغالن، کابل و بلخ منتقل می 
شود.مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان یادآور شد: بندر چابهار با برداشتن گام های 
عملی و نقش آفرینی ملی و بین الملی و همچنین توســعه زیرساختی و تجهیزاتی، عالوه بر عدم 

محدودیت در تخلیه و بارگیری هر نوع کاال، قابلیت پذیرش کشتی های اقیانوس پیما را نیز دارد.

کافه اقتصاد

اخبار

آماده کردن خزانه 
برای کشت برنج

استان گلستان خصوصیت 
منحصر به فرد مراحل کاشت 
برنج را در نقاط مختلف استان 
بندی  زمان  دست خوش 

خاص خود کرده است.

وز عکس ر
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به دلیل رعایت نکردن دستورالعمل های بهداشتی صورت گرفت؛

پلمپ 190واحد صنفی در کاشان
۱۹۰واحد صنفی غیربهداشتی در شهرستان کاشان پلمپ شد.فرمانده انتظامی شهرستان كاشان گفت: 
از ابتدای  اجرای طرح مقابله با شیوع كرونا تا كنون در این شهرســتان ماموران پليس امنيت عمومی 
با هماهنگی مقام قضایی و همكاری اداره بهداشــت ۱۹۰واحد صنفی متخلف را به دلیل رعایت نکردن 
دستورالعمل های بهداشتی پلمپ کردند.سرهنگ علی قربانی با اشــاره به اینکه در این طرح  بيش از 
87هزار و 562مورد از واحدهای صنفی بازديد شده است، افزود: از این تعداد همچنین ۱8هزار و 74۱مورد 
تذكر و از 53واحد متخلف نیز تعهد گرفته شده است.وی گفت: اجرای این طرح در کاشان همچنان ادامه 

دارد و با اصنافی که سالمت جامعه و شهروندان را به خطر بيندازد برابر قانون برخورد خواهد شد.

دستگيری سارق حرفه ای احشام در شاهین شهر
سارق ۱۹ رأس دام در شاهین شهر شناسایی و دستگیر شد.فرمانده انتظامي شهرستان شاهین شهر و 
میمه گفت: ماموارن انتظامی این شهرستان در پی دریافت خبری مبنی بر پرسه زني شخصی ناشناس 
با يك دستگاه خودروی پژو در اطراف دامداری هاي بخش ميمه، این سارق حرفه ای را درهنگام سرقت 
دستگیر کردند.سرهنگ حسين بساطی افزود:  پرونده این ســارق که ۱۹ رأس دام را به سرقت برده 
بود ، به مراجع قضایی ارسال شد.شهرستان شاهین شهر و میمه در ۱۰ کیلومتری شمال اصفهان واقع 

شده است.

جاساز محموله میلیاردی کاالی قاچاق زیر بار قانونی خرما 
ماموران انتظامی شهرستان سمیرم، محموله پردازشگر ضبط و پخش صدای حرفه ای خارجی قاچاق 
به ارزش 2 میلیارد و 5۰۰ میلیون ریال را که زیر بار قانونی خرما جاساز شده بود، کشف کردند.  سرهنگ 
سهراب قرقاني، فرمانده انتظامی شهرستان سمیرم اظهار داشــت: ماموران ایستگاه بازرسی شهید 
ریيسيان شهرستان سمیرم حين کنترل خودروهای عبوری به يک دستگاه کاميون حامل بار قانونی 
خرما مشکوک و خودرو را جهت کنترل مدارک و محموله متوقف کردند.وی افزود: در بازرسی تخصصی 
از خودرو 88 دستگاه »پردازشگر ضبط و پخش صداي حرفه ای« خارجی فاقد مدارک قانونی و گمرکی 
که زیر بار خرما جاساز شده بود، کشف شد.این مقام انتظامی با اشاره به دستگیری یک نفر در این رابطه 
بیان داشت: ارزش محموله کشف شده توسط کارشناسان 2 میلیارد و 5۰۰ میلیون ریال اعالم شده است.

فرمانده انتظامي شهرستان سميرم در پايان خاطر نشان کرد: نيروی انتظامی در سال جهش توليد با 
شدت و قاطعيت تمام با قاچاقچيان کاال و برهم زنندگان نظم اقتصادي جامعه برخورد قاطع و قانونی 

مي کند و اجازه جوالن به آنان نخواهد داد.

دستگیری دارو فروش قالبی در تیران و کرون 
فرمانده انتظامی شهرســتان تیران و کرون، از دســتگیری فردی که در منزل خــود اقدام به فروش 
داروهای غیر مجاز و دخالت در امور پزشکی می کرد، خبر داد.  سرهنگ علی صادقی با اعالم این خبر 
اظهار داشت: ماموران پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی شهرستان تیران و کرون با اشرافیت 
اطالعاتی و هوشیاری باالی خود مطلع شدند فردی در منزل خود اقدام به فروش داروهای غیر مجاز 
و دخالت در امور پزشکی انجام می دهد که بالفاصله موضوع را در دستور کار خود قرار دادند. وی افزود: 
ماموران پس از کسب اطالعات الزم با اخذ مجوز از مقام قضایی و به همراه نمایندگان شبکه بهداشت 
شهرستان از منزل فرد مذکور بازدید به عمل آوردند که در نتیجه این عملیات 2 هزار و 5۰ قلم انواع قرص 
و داروی غیر مجاز به همراه ۱2 کیلو پودر مکمل کشف شد.فرمانده انتظامی شهرستان تیران و کرون، 
خاطر نشان کرد: در این رابطه متهم دستگیر و همراه با پرونده تشکیل شده برای انجام اقدامات قانونی 

تحویل مراجع قضایی شد.

در راستای رونق گردشگری؛

شهرزواره،بوستانگلمحمدیمیشود

 گل محمدی بـه واسـطه مقاومت در برابـر کم آبی گزینه بسـیار مناسـبی برای 
شـهرهای کویری و کم آب چون زواره اسـت و برخی از کشـاورزان زواره ای به 
سـمت کاشـت این محصـول رفته اند. وجـود درختچـه هـای گل  محمدی در 
بسـیاری از خانه های زواره، حکایـت از قدمت محصول گل محمدی در شـهر 
کویری زواره دارد.دو سـالی اسـت که کشـت گل محمدی به صورت گسـترده 
در شـهر زواره آغاز شده است. هنرسـتان کشـاورزی 22 بهمن زواره در اقدامی 
2 هکتـار از زمیـن هـای ایـن هنرسـتان را بـه کشـت گل محمـدی اختصاص 
داده اسـت که امسـال در دومین سـال ، موفـق بـه برداشـت 7۰۰ کیلوگرم گل 
محمدی شـد. زواره  به واسـطه گرمـای زودرسـی که نسـبت به دیگـر مناطق 
تولیـد کننـده گل محمـدی در کشـور دارد، مـی توانـد جـزو نخسـتین مناطق 
برداشـت کننده گل محمـدی در کشـور باشد.کاشـت گل محمدی بـا توجه به 
اینکه مصـرف آب کمـی دارد مـی تواند نقـش مهمـی در  تغییر الگوی کشـت 
در بخـش زواره و توسـعه مزارع کشـت گیاهـان دارویی از جملـه گل محمدی 
داشـته باشـد.در ایـن راسـتا دانشـگاه آزاد اسـالمی واحـد زواره کاشـت گل 
محمدی را از سـال گذشـته در سـطح دو هکتار از زمین های این دانشگاه آغاز 
کرد. ایـن دانشـگاه امسـال اولیـن بـار گل محمـدی از بوسـتان گل محمدی 
خـود که به نـام شـهید مدافـع وطن »امیـد اکبـری« نام گـذاری کرده اسـت، 
برداشـت کرد. رییس دانشـگاه آزاد اسـالمی واحـد زواره گفت: این دانشـگاه 

در نظر دارد سـطح زیر کشـت گل محمـدی خود را بـه 5 هکتـار افزایش دهد.
وی گفت: بـا توجه بـه شـرایط خشکسـالی و کمبـود منابـع آب، پـرورش گل 
محمـدی، جایگزین خوبـی برای محصـوالت پر مصـرف آب اسـت.مصطفی 
صادقی با بیان اینکـه گل محمدی مقاومت زیادی در شـرایط کـم آبی مناطق 
کویـری دارد و فاصلـه بین آبیـاری بین هفـت تـا 2۰ روز تغییر می کنـد، گفت: 
سـازگاری گل محمـدی، بـا خشـکی و شـوری از دیگـر ویژگـی های توسـعه 
کشـت این محصـول اسـت، بـه طـوری کـه  در پهنه هایی که آب شـور اسـت، 
تاثیر چندانـی در کیفیـت گل محمدی دیـده نمی شـود.رییس دانشـگاه آزاد 
اسالمی زواره از برگزاری جشـنواره گل محمدی از سـال آینده در این دانشگاه 
خبـر داد و گفت: ایـن جشـنواره به منظور توسـعه کاشـت گل محمـدی برگزار 
خواهـد شد.بخشـدار زواره نیـز با اشـاره به حمایـت از بخش خصوصـی برای 
سـرمایه گذاری در کاشـت گل محمدی در این بخش گفت: توسـعه بوسـتان 
های گل محمدی سـبب رونـق صنعـت گردشـگری منطقه خواهد شد.سـید 
مهـدی آمـوزگار افـزود: شـرایط اقلیمـی مناسـب زواره زمینـه عالقـه منـدی 
کشـاورزان بـرای کاشـت ایـن گل محمـدی در زواره به همراه داشـته اسـت. 
گالب و اسـانس در بازارهـای جهانـی مشـتری زیـادی دارد  و مقاومـت گل 
محمـدی در برابر حمله آفـات و بیماری هـا از ویژگی های کشـت گل محمدی 

در مناطـق کویـری از جمله شـهر کویری زواره اسـت.

پرییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
کاشان اظهار کرد: پرونده ثبت خانه عبدالرزاق خان 
کاشی به همراه سه خانه دیگر به نام های »بعیدی نژاد«، 
»لذیذی«، »نیک نام« واقع در شهرستان کاشان، پس از 
بررسی و تایید نهایی اعضای شورای ثبت آثار غیرمنقول، 
در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده بود. مهران 
سرمدیان افزود: در حال حاضر فقط شماره خانه تاریخی 
عبدالرزاق خان کاشی از طرف وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگری وصنایع دستی کشور اعالم شده است و 
شماره سه خانه دیگر نیز به ترتیب اعالم خواهد شد. وی 
با اشاره به اهمیت ثبت آثار جهت حفاظت و نگهداری 
از بناهای ارزشمند تاریخی اظهار کرد: خانه تاریخی 
»عبدالرزاق خان کاشی« از بناهای دوره زندیه است که 
نسبت به سه خانه دیگر، دارای قدمت و ارزش معماری 
بیشتری است و سه خانه دیگر نیز دارای ارزش های 

معماری باالیی بوده و مربوط به دوره قاجار هستند. 
سرمدیان ادامه داد: حفاظت و نگهداری از این بناهای 
تاریخی به دلیل واقع شدن در بافت تاریخی و ارزشمند 
کاشان، از اهمیت ویژه ای برخوردار است و عملیات 
ساماندهی و مرمت آن، به همت مالکین و با نظارت و 
مساعدت میراث فرهنگی انجام خواهد شد. عباس 
متولی، معاون میراث فرهنگی اداره میراث فرهنگی 
کاشان نیز در این  باره گفت: عبدالرزاق خان کاشی حاکم 
کاشان در دوره زندیه است که مصادف با وقوع زلزله 
قدرتمند و ویرانگر سال ۱۱۹2 هجری قمری کاشان است؛ 
بعد از تخریب عمده شهر کاشان به دستور حاکمان وقت و 
جدیت، پیگیری و مدیریت نامبرده، کاشان مورد تعمیر و 
مرمت و بازسازی عمده قرار می گیرد و در کمتر از 2۰ سال 
به قول جهانگردان اروپایی در آن زمان تبدیل به شهری 
آباد و سر زنده می شود، عبدالرزاق خان در نجات بخشی 

کاشان ایفاگر نقش بسیار عمده و جدی بوده است. 
متولی خاطرنشان کرد: با ثبت این چهار اثر تاریخی، تعداد 
آثار ثبتی شهرستان کاشان در فهرست آثار ملی به 333 
عدد افزایش یافت که امیدواریم با تداوم این روند، بتوانیم 
در راستای حفاظت و صیانت از آثار تاریخی ارزشمند 
شهرستان گام های موثری برداریم. خانه »عبدالرزاق 
خان کاشی« در محله گذر »آب انبار خان« کاشان قرار 
داردکه با شماره 327۹۰ در فهرست آثار ملی به ثبت 
رسیده است. این بنا دارای ویژگی های خاص معماری از 
قبیل تقارن، توازن و تناسب چشم نوازی در نماهای خانه 

و دیگر عوامل تزیینی است.

رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کاشان

خانه تاریخی احیاگر کاشان در فهرست آثار ملی ثبت شد

شهردار خمینی شهر اظهار کرد: به همت شهرداری و شورای شهر خمینی شهر و همکاری شهروندان، قطار عمران و سازندگی در این شهر به حرکت خود ادامه می دهد.
علی اصغر حاج حیدری تصریح کرد: پس از احداث بلوار ۱7 شهریور در منطقه خوزان با تالش و پیگیری انجام شده، بلوار شهدای خوزان نیز در حدفاصل بلوار ۱7 شهریور تا 
خیابان کهندژ احداث می شود که بار ترافیکی خیابان شریعتی جنوبی را به شدت کاهش می دهد.شهردار خمینی شهر اضافه کرد: بیش از 2۰ پالک در بلوار شهدای خوزان 
تملک شده است که تعدادی از آن آزادسازی شده و در آینده نزدیک پس از تخلیه واحدهای مسکونی، پالک های دیگر نیز تخریب و آزادسازی می شود.حاج حیدری با 
بیان اینکه مابقی پالک ها در آینده نزدیک آزادسازی خواهد شد، گفت: از امام جماعت و هیئت امنای مسجد امام حسین )ع( درخواست می کنیم قسمتی از این مکان 
که در بلوار قرار می گیرد را در اختیار شهرداری قرار دهند تا به زودی احداث این بلوار نیز مانند بلوارهای مرکزی و آیت ا...احمدی به نتیجه برسد.وی افزود: تالش مدیریت 

شهری این است که با احداث و استانداردسازی بلوارها و خیابان ها در داخل شهر تردد شهروندان تسهیل شود.

شهردار خمینی شهر مطرح کرد:

احداث خیابان شهدای خوزان در خمینی شهر

وز عکس ر

حال و هوای 
خادمان موکب 
الشهدای لنجان 
در ایام کرونایی

خادمان موکب الشــهدای 
شهرســتان لنجــان در این 
روزهــای کرونایی همچون 
ایام ســیل و زلزله به کمک 

هموطنان خود شتافتند.

پیشرفت بیش از 50 درصدی طرح های فعال راه سازی
طرح های فعال راه سـازی شهرسـتان شـاهین شـهر و میمه بیش از 5۰ درصد پیشـرفت داشـته اسـت. 
رییس اداره راه و شهرسـازی شهرسـتان شاهین شـهرومیمه گفت: پل رو گذر تقاطع آزادراه شهید کاظمی 
با پیشـرفت فیزیکی 85 درصـد ، »باند دوم علویجـه به طول ۱۰ کیلومتـر« و »کمربندی خمینی شـهر به 
جهاد آباد« با ۹۰ درصد پیشـرفت فیزیکی داشـته اسـت.مراد کیهانی افزود: همچنین باند دوم جهادآباد 
از محـل تقاطع محور جهاد آباد و کمربندی خمینی شـهر تا شـاهین شـهر به طـول پنج کیلومتـر ، تا کنون 
5۰ درصد آن تکمیل شـده است.وی گفت: شهرستان شـاهین شـهر و میمه دارای 444 کیلومتر راه بوده، 

که ۹3 کیلومتر آن آزاد راه، ۱۰۹ کیلومتر بزرگراه، ۹6 کیلومتر راه اصلی و ۱46 کیلومتر راه روسـتایی اسـت.

تخریب 6 ساخت و ساز غیرمجاز در فریدونشهر
رییس جهاد کشـاورزی فریدونشـهر گفـت: در یک مـاه اخیر حکـم تخریب 6 سـاخت و سـاز غیرمجاز 
در عرصـه های کشـاورزی ایـن شهرسـتان اجـرا شـده اسـت.علیرضا اصالنـی، در کارگـروه آب، خاک و 
کشـاورزی این شهرسـتان اظهار کرد: ۱۰ پرونده سـاخت و سـازهای غیرمجـاز در عرصه های کشـاورزی 
نیز به دادگاه ارسـال شـده کـه در نوبت صـدور حکـم اسـت.در این نشسـت فرمانـدار فریدونشـهر هم با 
تاکید بر جلوگیری از خرد شـدن اراضی کشـاورزی گفـت: به منظور جلوگیری از سـاخت و سـاز غیرمجاز 
در اراضی کشـاورزی باید گشـت در ایـن اراضی افزایـش یابد و دسـتگاه های خدمات رسـان نیـز به این 
گونه سـاخت و سـازها خدمات ارائه نکننـد .رضا صفری با اشـاره بـه اینکه سـاخت و سـاز در عرصه های 
کشـاورزی و تغییر کاربـری آنها باعث وارد آمدن آسـیب بـه این حوزه می شـود، افزود: جهاد کشـاورزی 

هم باید ترویج کشـت گیاهـان کم آب بـر و با صرفـه اقتصـادی بـاال را در اولویت قـرار دهد.

بازداشت یکی از کارکنان سابق دایره مالی شهرداری نایین
دادستان عمومی و انقالب نایین  گفت: متعاقب اخبار و گزارشات موثق واصله در خصوص ربودن تعداد چند 
صد فقره اوراق، اسناد و مدارک عمدتا مالی و برگ های چک متعلق به شهرداری و انتقال غیرقانونی این موارد 
به منزل مسکونی توسط یکی از کارکنان سابق دایره مالی شهردای که سال گذشته بازنشسته شده بود، دستور 
قضایی جهت بازرسی از منزل صادر و متعاقب آن اسناد و مدارک فوق الذکر از منزل نامبرده کشف و جمع 
آوری شد. مهدی طارمی افزود: در حال حاضر متهم با حکم قضایی جلب و به دادسرا اعزام و پس از بازجویی 
و تحقیقات اولیه با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان شده است.دادستان عمومی و انقالب نایین ضمن 
تاکید بر پیگیری این پرونده تا حصول نتیجه مطلوب اظهار کرد: بدیهی است چنانچه از هر جهت )اهمال در 
انجام وظیفه و یا عمد یا معاونت یا مشارکت یا اطالع ندادن به مقام قضایی علی رغم اطالع داشتن از قبل( 
اتهامی متوجه افراد دیگر باشد، اقدامات قضایی مقتضی از سوی مراجع ذی صالح علیه ایشان در اسرع وقت 

به عمل خواهد آمد.

توزیع 2000 بسته معیشتی در چادگان
2۰۰۰ بسـته معیشـتی در چادگان توزیع شـد. سـرهنگ محمد مهدی ملیانـی، فرمانده ناحیـه مقاومت 
بسـیج شهرسـتان چادگان گفت: این بسـته هـا بـه ارزش هربسـته 2 میلیـون و پانصـد هزار ریـال بین 
خانواده هـای نیازمند و محروم که به دلیل شـیوع بیمـاری کرونا آسـیب اقتصادی دیده اند، توزیع شـد.

توزیع بیش از 700 پرس غذای گرم در شهر وزوان
بیـش از 7۰۰ پرس غـذای گرم در شـهر وزوان توزیع شـد. حجت االسـالم مجید محمدیـان ، امام جمعه 
شـهر وزوان گفت : ایـن دومیـن مرحلـه از طرح کمک هـای خیـران اسـت و در مرحلـه اول بیـش از ۱۱۰ 
بسـته معیشـتی با افزون بر 4۰۰ میلیـون ریال هزینـه بین نیازمندان ، سـالمندان و اقشـار آسـیب دیده 

از بیمـاری کرونا توزیع شـد.

اخبار

ناجا

خبر روز

تمهیدات شهرداری سمیرم 
در مقابله با کرونا

شهردار سمیرم از فعالیت نیروهای شهرداری 
این شــهر در سه شــیفت کاری برای مقابله با 
شیوع بیماری کرونا خبر داد.کوروش صابری 
با اشاره به شــیوع ویروس کرونا در سمیرم و 
ابتالی 32 نفر از شــهروندان به این بیماری، 
اظهار کرد: از ابتدای اعالم شیوع این ویروس 
در کشور و پس از آن از ســوی شهرداری های 
استان اصفهان، تمهیدات بسیاری برای مقابله 
با آن اتخاذ شــد.وی خاطرنشان کرد: با ایجاد 
تعامل بین شهرداری، شبکه بهداشت و درمان، 
جمعیت هالل احمر، نیروی مقاومت بســیج 
و نیــروی انتظامی برای جلوگیری از شــیوع 
کرونا در شهر سمیرم برنامه ریزی شد.شهردار 
ســمیرم افزود: عــالوه بر اختصــاص بخش 
عمده ای از بودجه شهرداری جهت پیشگیری، 
کنترل و جلوگیری از شــیوع بیماری در شهر، 
تجهیزات و ماشــین آالت بهداشتی برای این 
منظور ســازماندهی و مواد بهداشتی مورد نیاز 
تهیه و بین کارکنان، پاکبانان و رانندگان ناوگان 

حمل و نقل عمومی توزیع شد.
صابــری عنــوان کــرد: ۱8۰ هزار لیتــر امالح 
ضدعفونــی بــرای گندزدایــی و ضدعفونــی 
سطح شــهر و مناطق تحت پوشش شهرداری 
مورد اســتفاده قرار گرفته اســت.وی با اشاره 
بــه بازگشــایی ادارات و ارگان هــای دولتی، 
خاطرنشــان کرد: با توجه به همــه گیر بودن 
این بیماری برای جلوگیری از شــیوع بیماری 
و تکریم اربــاب رجوع در ورودی شــهرداری 
میز سالمت شــهروندی قرار دادیم و ماسک، 
دستکش و مواد ضدعفونی بین مراجعان توزیع 
شد.شهردار سمیرم اظهار کرد: با توجه به شرایط 
ایجاد شــده مهلت پرداخت عوارض شهری تا 

پایان اردیبهشت ماه سال ۹۹ تمدید باشد.

دیدگاه

  ارتقای کیفیت 
 زندگی شهروندان

 با توسعه ورزش همگانی
معاون توســعه مدیریت و منابع شهردار مبارکه 
بر لزوم توســعه ورزش در سطح جامعه تاکید 
کرد و گفت: توســعه فضاهای ورزشی و ورزش 
همگانی در دســتور کار مدیریت شــهری قرار 
دارد. ســعید باقری اظهار کرد: امــروزه ورزش 
از جذاب تریــن فعالیت های اجتماعی اســت 
که می تواند در بهبود کیفیت زندگی همه اقشار 
جامعه و تمامی سنین تاثیرگذار باشد.وی تاکید 
کرد: فعالیت های ورزشی باعث سالمت جسمی 
و روحی شهروندان می شود و ما به دنبال شهروند 
سالم، زندگی ســالم و جامعه سالم هستیم. 
معاون توســعه مدیریت و منابع شهردار مبارکه 
با اشــاره به آغاز مراحل اجرایی احداث سالن 
ورزشــی محله شیخ آباد این شــهر، گفت: این 
سالن در زمینی به مســاحت 43۰ مترمربع و 
با همکاری شــهرداری مبارکه، شــرکت فوالد 
مبارکه و اداره ورزش و جوانان شهرستان احداث 
خواهد شــد و امیدواریم کــه در کمترین زمان 
ممکن شــاهد افتتاح و بهره برداری آن باشیم. 
باقری خاطرنشــان کرد: زمیــن این مجموعه 
توسط شهرداری و شورای اسالمی شهر مبارکه 
تامین و اعتبار موردنیاز برای احداث این سالن 
نیز با پیگیری های نماینده محترم شهرســتان 
از طریق شــرکت فوالد مبارکه پیش بینی شده 
است. وی گفت: هدف از احداث این مجموعه ها، 
توسعه اماکن و فضاهای ورزشی در شهر مبارکه 
و محالت و در راستای افزایش نشاط و سالمتی 
شهروندان به خصوص نوجوانان و جوانان است. 
معاون توسعه مدیریت و منابع شهردار مبارکه بر 
لزوم توسعه ورزش در سطح جامعه تاکید کرد و 
گفت: توسعه فضاهای ورزشی و ورزش همگانی 
در دستور کار مدیریت شهری قرار دارد. باقری با 
تاکید بر اینکه هزینه در حوزه ورزش و تربیت بدنی 
نوعی ســرمایه گذاری اســت، گفت: سیاست 
مدیریت شهری در حوزه ورزش همگانی، ایجاد 
و توســعه فضاهای مطلوب برای شــهروندان 
است، به صورتی که بتوانند برحسب عالیق خود 

به فعالیت ورزشی بپردازند.

شهرستان



 برگزاری امتحانات میان ترم دانشگاه صنعتیپنجشنبه 25 اردیبهشت 1399 / 20 رمضان 1441/ 14 می 2020/ شماره 2974
 به صورت غیرحضوری

معاونت آموزشـی دانشـگاه صنعتی اصفهان اعالم کـرد که جهت مسـاعدت با دانشـجویان، با اضافه 
شـدن یک ترم بـه طـول بـازه ارائـه پـروژه کارشناسـی موافقـت شد.دانشـگاه صنعتی اصفهـان طی 
اطالعیـه ای در خصوص مصوبات اخیر شـوراهای آموزشـی و تحصیالت تکمیلی این دانشـگاه اعالم 
کرد: زمان پایـان کالس های نظری و بخش نظـری کالس های نظری-عملی ۱۱ تیرمـاه )به جز برای 
دوره های کارشناسـی ارشـد الکترونیکی( و زمان حذف اضطـراری دروس ۲ و ۳ تیرماه تعیین شـد. 
ثبت نـام مقدماتی نیز بـرای روزهـای ۱۸ و ۱۹ خـرداد برنامه ریـزی خواهد شـد.  زمان و نحـوه برنامه 
ریزی امتحانات پایان ترم در یکی از جلسـات بعدی شـورای آموزشی متناسـب با زمان امکان حضور 
دانشـجویان در دانشـگاه تعیین تکلیف می شـود.  امتحانـات میان ترم بـه صورت غیرحضـوری و به 
اختیار مدرسـین دروس انجام شـده و از تنـوع روش هـای ارزیابی از جملـه آزمون مجـازی، تکلیف، 
کوئیز و ... اسـتفاده شود.دانشـجویان کارشناسـی متقاضی حذف ترم )صرفا با مشـکالت خاص( از 
طریق پیشخوان خدمت سامانه گلستان از تاریخ ۲۰ اردیبهشـت تا ۲۰ خرداد، درخواست خود را همراه 
با مسـتندات الزم ارائه کنند و دانشـکده ها نیـز پس از بررسـی دقیق تقاضاهـا و مدارک همـراه، آنها را 

برای تصمیم گیـری نهایی به کمیسـیون موارد خاص دانشـگاه ارسـال کنند.

ساعت کاری معلمان در طول فعالیت یک ماهه مدارس چگونه 
خواهد بود؟

معاون وزیـر آموزش و پـرورش با تاکیـد بر اینکه حضـور دانش آمـوزان در هیـچ کـدام از کالس های 
درس از جملـه کارگاه های عملـی هنرسـتانی ها در این یک مـاه الزامی نیسـت، درباره سـاعت کاری 
معلمـان و حضور آنهـا در مدرسـه گفت: هـر معلمی ماننـد قبل در سـاعت برنامه درسـی خـودش در 
مدرسـه حضـور می یابد.مهـرزاد حمیـدی با بیـان اینکـه پروتکل بهداشـتی طـی آخرین بررسـی ها 
بـا وزارت بهداشـت طی چند روز گذشـته نهایـی و ابالغ شـد، اظهار کـرد: مـواردی نظیر رعایـت فاصله 
گذاری اجتماعی، عدم حضور افراد دارای بیماری های زمینه ای و مسـتثنی شـدن مدارس استثنایی 
و پیش دبسـتانی ها برای بازگشـایی در این پروتکل قید شـده اسـت.حمیدی در پاسـخ بـه اینکه آیا 
دانش آموزان فنی و کاردانش بـرای برگزاری کارگاه های عملی موظف به حضور در مدرسـه هسـتند؟ 
گفت: خیر، هیـچ کـدام از کالس ها الزامی نیسـت. البته مشـکل کارگاه های عملی کمتر اسـت چون 
تعداد دانش آمـوزان باال نیسـت؛ امـا در همین مـورد هم اگـر الزم بود مطالـب و سـرفصلی در کارگاه 
برای دانش آمـوزان توضیـح داده شـود، این اتفـاق می افتد ولـی در نهایـت الزامی به حضور نیسـت.

هزینه اقالم مصرفی بهداشتی در هفته، 50 میلیارد ریال
هزینه اقالم مصرفی بهداشـتی در بیمارسـتان های دانشـگاهی اسـتان اصفهان در هفتـه 5۰ میلیارد 
ریال اسـت.رییس دانشـگاه علوم پزشـکی اصفهان گفـت: با توجـه به شـیوع کرونا ،ایـن هزینه تنها 
شـامل اقالم حفاظتی ماننـدگان، ماسـک، دسـتکش و دیگر اقـالم اسـت.طاهره چنگیزبا اشـاره به 
کمبود تجهیـزات و امکانات در بیمارسـتان های اسـتان اصفهان افـزود: حداقل تجهیـزات و امکانات 
سـرمایه ای مـورد نیـاز در بیمارسـتان ها تامین شـده؛ امـا برخـی امکانات مهـم دیگـر نیازمند کمک 
مالـی اسـت.وی، دربـاره تکمیل دسـتگاه سـی تـی اسـکن در شهرسـتان هـا گفـت: قـرارداد خرید 
ایـن دسـتگاه هـا صـورت گرفتـه هرچنـد تـوان تامیـن آنهـا بـرای همـه شهرسـتان هـا نیسـت؛ اما 
بـرای اغلب شهرسـتان ها دسـتگاه سـی تی اسـکن مـورد تقاضای آنهـا تامین مـی شـود و افزایش 
رادیولـوژی هـای پرتابـل و ونتیالتـور در حـال برنامـه ریـزی اسـت.رییس دانشـگاه علـوم پزشـکی 
اصفهان در خصوص بیمارسـتان های مرجع درمان کرونا در اسـتان، گفت: بیمارسـتان فاطمه زهرای 
نجف آبـاد دیگر بـه عنـوان مرجـع کرونـا نیسـت و بیمـاران نجف آبـاد بـه علت کاهـش بـه اصفهان 
 ارجـاع می شـوند و در ایـن کالن شـهر  هم  سـه بیمارسـتان خورشـید،  امیـن و غرضی مرجـع درمان

 بیماری کرونا هستند.

در حالی که اختالفات بر سر تعداد روزهای پاک در اصفهان همچنان وجود دارد، دستگاه های آنالین پایش هوای اداره کل محیط زیست استان همچنان قطع است؛

گرد و غبار در راه اصفهان

بر اسـاس اعالم کارشناس مسـئول پیش  پریسا سعادت
بینـی هـوای اصفهـان، امـروز  وزش بـاد و 
گرد وخاک نیمـه شـرقی و مرکز اسـتان اصفهـان را فرامی گیـرد و مردم 
در اصفهان بایـد در انتظـار روزهای غبـار آلودی بـرای پنجشـنبه و جمعه 
خود باشـند که بی شـک شـاخص های آلودگی هوا در اصفهان را ناسالم 
خواهـد کـرد؛ اما بـا وجود ایـن هشـدار مسـئوالن سـازمان هواشناسـی 
اعالم کـرده اند بـه دلیل قطـع بودن سیسـتم آنالیـن پایش هـوای اداره 
کل محیـط زیسـت اسـتان اصفهـان از شـاخص کیفـی هـوا اطالعی در 
دسـت نیسـت. در روزهای اخیـر صحبت بر سـر خرابـی ها و خاموشـی 
هـای دسـتگاه هـای سـنجش آلودگـی هـوا بـه منظـور کاهـش تعـداد 
روزهای آلوده در سـامانه های جامعه هواشناسـی در میان شـایعات ریز 
و درشـت و علـل آلودگی بـاالی هـوای اصفهان شـنیده می شـود. تعداد 
بسـیار پاییـن روزهای پـاک طـی دو ماهـه اخیـر در اصفهـان آن هم زیر 
سـایه کاهش چشـمگیر تردد خودروها هم فرضیه های پیشـین عوامل 
آلودگی هـوا را با تردیـد مواجه سـاخته و هـم این سـوال را مطـرح کرده 
که علل اختالف روزهای پاک اعالم شـده از سـوی مرکز پایـش و کنترل 
کیفیـت هـوا وابسـته بـه شـهرداری اصفهـان و مرکـز ملـی هـوا و تغییر 
اقلیم سـازمان محیط زیسـت چه بوده اسـت؟ سـازمان پایش و کنترل 

کیفیت هوا، تعـداد روزهای پـاک را ۱7 روز ولی سـازمان محیط زیسـت 
آن را تنهـا 4 روز اعـالم کـرده اسـت! ایـن اختـالف، فرضیـه دسـتکاری 
عمـدی و یـا خاموش کـردن دسـتگاه هـای پایـش هوا در سـطح شـهر 
اصفهـان را مطرح کـرده اسـت؛ اتفاقی که در سـال گذشـته و به خصوص 
در روزهـای آلـوده تر نیـز به کرات در سـطح شـهر مشـاهده می شـد؛ اما 
مسـئوالن علـت آن را خرابـی ایـن دسـتگاه هـا و نبـود بودجـه بـرای 
تعمیـرات آن عنـوان مـی کردند. حـاال گفته شـده خاموش بـودن همین 
دسـتگاه ها موجب شـده تا آمـار تا این حـد متناقض باشـد. بر اسـاس 
اعـالم رییـس اداره آزمایشـگاه های اداره کل محیـط زیسـت اسـتان 
اصفهـان، اعالم کننـده نهایـی و اعتبـار دهنده بـه اطالعات اعالم شـده از 
ایسـتگاه ها، مرکـز ملـی هـوا و تغییـر اقلیـم اسـت. شـهرداری اصفهان 
نزدیک به دو سال اسـت که ۹ ایسـتگاه سـنجش آلودگی هوا راه اندازی 
کرده  کـه خوشـبتانه داده های این ایسـتگاه ها هفته گذشـته به سـامانه 
سازمان محیط زیست متصل شـده است. آماری که شـهرداری اصفهان 
اعالم کرده مربـوط به زمانی اسـت که این ایسـتگاه ها به سـامانه متصل 
نشـده بودند.رییس اداره آزمایشـگاه های اداره کل محیط زیست استان 
اصفهـان ادامـه داد: تـا ایـن لحظـه شـهرداری اصفهـان آمـار رسـمی و 
مسـتندی به اداره کل محیط زیسـت اعالم نکرده اسـت. تا پیـش از این 

شـهرداری آمـاری براسـاس ایسـتگاه هایی کـه در نقـاط مختلـف شـهر 
مسـتقر کـرده بـود را اعـالم می کـرد و مـا نیـز بـر اسـاس داده هـای 
ایسـتگاه های خود میزان آلودگی هوا را مشـخص می کردیـم. از آنجایی 
کـه نقـاط مختلـف شـهر، شـاخص های متفاوتی دارنـد پـس نمی توان 
انتظـار داشـت آمـار اعالمی شـهرداری و محیط زیسـت یکسـان باشـد. 
برای جلوگیری از سـردرگمی شـهروندان، از شـهرداری درخواست کردیم 
که ایسـتگاه های خود را به سـامانه ملی سـازمان محیط زیسـت متصل 
کنـد تا آمـاری بهتـر و دقیق تـر از میـزان آلودگـی هوای شـهر ارائه شـود. 
وی با اشـاره به امکان خرابی برخی ایسـتگاه های سـنجش آلودگی هوا 
گفـت: »ممکـن اسـت دسـتگاه های سـنجش هـوا ماننـد تمامـی 
دستگاه های سـاخته دست بشـر به مشـکالتی بر بخورد که در آمارگیری 
تاثیـر بگـذارد؛ امـا کارشناسـان مـا هـر روزه ایـن دسـتگاه ها را بررسـی 
می کننـد و در صـورت بـروز مشـکل، شـاخص های آن را وارد میانگیـن 
گیـری کلـی نمی کنند. ضمـن آنکه هیـچ گاه دسـتگاه های ما بـه صورت 
تعمدی خاموش نمی شـوند چـرا کـه آلوده تر یـا پاک تر اعالم کـردن هوا 
از آنچـه کـه در واقعیـت اسـت، هیـچ نفـع و ضرری بـرای مـا نـدارد.« با 
وجود ایـن صحبت ها امـا هنوز ابهـام در مورد خاموشـی هـای چند روزه 

دستگاه های پایش آن هم در آستانه آلودگی گسترده هوا وجود دارد.

اخبار

دستگاه های ما به صورت تعمدی خاموش نمی شوند 
چرا که آلوده تر یا پاک تر اعالم کردن هوا از آنچه که در 

واقعیت است، هیچ نفع و ضرری برای ما ندارد

کارشناس مسئول آنفلوآنزا و IHR معاونت بهداشتی 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: نسبت به دو 
هفته پیش، آمار مبتالیان با شرایط قرمز در اصفهان 
کاهش زیادی داشته که نشان می دهد روند ویروس 
رو به افول خواهد بود.دکتر مهدی فارسی تصمیم 
گیری درباره وضعیت سفید، زرد و یا قرمز شهرستان 
ها را به عهده ستاد ملی کرونا دانست و اظهار کرد: ما 
آمار بستری های دو هفته اخیر شهرها را به وزارت 
بهداشت اعالم می کنیم و بر اساس پروتکلی که 
این وزارت خانه اعالم کرده، وضعیت مناطق پرخطر 

و کم خطر مشخص می شود، پس تصمیم گیری و 
در نهایت اعالم وضعیت سفید و قرمز به عهده ستاد 
ملی کروناست.وی درباره از سرگیری بعضی فعالیت 
های عمومی در اصفهان نیز توضیح داد: اگر بخواهیم 
درباره از سرگیری فعالیت در این مکان ها، خوش 
بین باشیم در شهرهای سفید این کار اشکالی ندارد، 
هر چند از نظر مراقبت های الزم برای جلوگیری از 
انتشار ویروس واگیردار با یک عالمت سوال روبه 
روست، اما با توجه به پروتکلی که وزارت بهداشت، 
وضعیت بعضی شهرستان ها را سفید اعالم کرده، 
امیدواریم در وضعیت سفید بمانند و آمارها باز هم 
باال نرود.فارسی با اشاره به ادامه وضعیت قرمز شهر 
اصفهان از نظر تعداد مبتالیان به ویروس کرونا، گفت: 

درباره بازگشایی مساجد و مدارس در سطح ملی 
تصمیم گیری می شود، یعنی در ستاد ملی کرونا 
که اساتید ما در آن حضور دارند، اما در هر صورت اگر 
این بازگشایی ها باعث شود فاصله اجتماعی رعایت 
نشود و مراودات طبیعی به حالت قبل بر گردد، قطعا 
ما در هفته های آینده شاهد افزایش موارد خواهیم 
بود و این به نفع کشور و استان نیست.کارشناس 
مسئول آنفلوآنزا و IHR معاونت بهداشتی دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان ادامه داد: شاید برای شهرهای 
سفید مشکلی ایجاد نشود؛ اما برای شهرهای دیگر به 
صالح نیست، هرچند قرار است مدارس هم برای رفع 
اشکال و به صورت دلخواه باز شود و قرار نیست همه 

دانش آموزان به اجبار سرکالس بنشینند.

کارشناس مسئول آنفلوآنزا و IHR معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

تجمع در شهرهایی که سفید اعالم نشده، به نفع مردم نیست

کارشناس مسئول اورژانس اجتماعی اداره کل بهزیستی اصفهان از افزایش 5۰ درصدی و قابل توجه تماس شهروندان از زمان شروع بحران کرونا و طی سه ماهه اخیر 
نسبت به مدت مشابه در سال قبل با خط ۱۲۳ اورژانس اجتماعی خبر داد.عباس توفیقی افزود: عمده موضوع تماس ها با این مرکز مربوط به خشونت های خانگی شامل 
کودک آزاری، همسرآزاری و تا حدود کمی معلول آزاری بود.وی اضافه کرد: علت اصلی افزایش این تماس ها، کنار هم قرار گرفتن اعضای خانواده برای مدت طوالنی و 
همچنین مشکالت، فشارهای اقتصادی و بیکاری ناشی از بحران کرونا گزارش شد.وی با اشاره به وظیفه ذاتی اورژانس اجتماعی در امر مداخله یادآور شد: در بسیاری از 
مواقع به ویژه در زمان گزارش همسرآزاری و کودک آزاری به عنوان خط قرمز بهزیستی نیروهای اورژانس وارد عمل می شدند و سپس با هماهنگی دستگاه قضایی، اقدامات 
بعدی صورت می گرفت.توفیقی گفت: بحران کرونا عالوه بر مخاطراتی که به همراه داشته و دارد شرایط را برای تبدیل تهدید به فرصت در بخش های مختلف جامعه از جمله 
خانواده ها فراهم کرد تا شیوه همزیستی کنار یکدیگر را بهتر از پیش یاد بگیرند.وی با تاکید بر نیاز جامعه مبنی بر فراگیری مهارت های ارتباطی گفت: بسیاری از خشونت ها و 
آسیب های اجتماعی به دلیل ناآشنایی با فنون گفت و گو و حل مسئله ایجاد می شود که این مدت هشداری برای اهمیت این موضوع بود.وی، بهزیستی را یک نهاد حمایتی 

دانست که باید با توجه به وجود آسیب های اجتماعی در جامعه با هم افزایی سیستم های حاکمیتی به کنترل و بهبود اوضاع کمک کنند.

خشونت های خانگی، شمار تماس با اورژانس 123 اصفهان را افزایش داد

سفره مهربانی آستان 
قدس رضوی در 
اصفهان برپا شد 

برنامه سفره مهربانی نمایندگی آستان 
قدس رضوی در استان اصفهان با هدف 

کمک به نیازمندان برگزار شد.

جاساز محموله میلیاردی تبلت و بی سیم زیر بار قانونی برنج 
فرمانده انتظامي استان، از کشف محموله تبلت و بی سیم خارجی قاچاق به ارزش ۱۲ میلیارد ریال 
در عملیات ماموران فرماندهی انتظامی شهرســتان نایین خبر داد. سردار محمد رضا میرحیدری 
گفــت: مامــوران انتظامي مســتقر در 
ايستگاه ایست و بازرسی شهيد شرافت 
فرماندهی انتظامی شهرســتان نایین، 
با هوشــمندی باالی خود يک دستگاه 
کاميون کشنده که در حال انتقال محموله 
کاالی قاچاق در پوشش بار  قانونی برنج 
بود را شناسایی و متوقف کردند.وي اظهار 
داشــت: در این عملیات طی بازرســی 
تخصصی از  خودرو، 5۰۰ دستگاه بيسيم 
و 4۰۰ دســتگاه تبلت خارجــی که فاقد 
هرگونه مدارک گمرکی بوده و به صورت قاچاق جاساز شده بودند را کشف کردند.فرمانده انتظامی 
استان اصفهان، با اشاره به اینکه ارزش محموله کشف شده توسط کارشناسان مربوطه  ۱۲ میلیارد 
ریال برآورد شده است اظهار داشت: در این رابطه راننده خودرو  دستگیر و برای اقدامات قانونی به 

مراجع قضائی تحویل داده شد.

 دستگيري باند سارقان اماکن خصوصي
 با 7 فقره سرقت دراصفهان 

فرمانده انتظامي شهرستان اصفهان از دســتگيري باند 5 نفره سارقان اماکن خصوصي با 7 فقره 
سرقت در اين شهرستان خبر داد . سرهنگ محمدرضا خدادوست در تشريح اين خبر گفت: در پي 
وقوع افزايش ســرقت اماکن خصوصي در محله رهنان ، موضوع به طور ويژه در دستور کار عوامل 
کالنتري ۲5 اين فرماندهي قرار گرفت.اين مقام انتظامی افــزود: عوامل انتظامي کالنتري ۲5 با 
انجام تحقيقات پليسي و بررسي هاي همه جانبه و اشــرافيت کامل در سطح حوزه استحفاظي، 
موفق به شناسايي سارقان شدند.وي ادامه داد: با هماهنگي قضایي مخفيگاه متهمان مورد بازرسي 
قرار گرفت که طي آن مقاديري کابل، دريل، سنگ فرز و ابزارآالت مسروقه و ... کشف و در اين رابطه 
5 نفر اين باند سرقت در عمليات غافلگيرانه پليس دستگير شدند.سرهنگ محمدرضا خدادوست 
گفت : پس از انتقال متهمان به کالنتري ۲5 و انجام بازجویي هاي تخصصی پليسي به عمل آمده، 

متهمان به 7 فقره سرقت اماکن خصوصي در سطح شهر اصفهان اعتراف کردند.

کاريابي آنالين، کالهبرداري از آب درآمد 
رییس پليس فتای استان از شناسايي فردي که با تبليغ آگهي استخدام در سايت هاي ديوار، شيپور 
و کانال هاي تلگرامي افراد جوياي کار را فريب و اقدام به کالهبرداري مي کرد، خبر داد. ســرهنگ 
سيد مصطفي مرتضوي گفت: با ارائه مرجوعه قضایي توسط يکي از شهروندان به اين پليس مبني 
اينکه با مشــاهده آگهي کاريابي آنالين در تلگرام با آگهي دهنده تمــاس و مبلغ 5 ميليون ريال به 
عنوان هزينه ثبت نام و تشکيل پرونده پرداخت و پس از آن پاسخگوي تماس نبوده است، رسيدگي 
به موضوع در دســتور کار پليس فتا قرار گرفت.وي افزود: با تحقيقات صورت گرفته مشخص  شد 
متهم عالوه بر فرد مذکور، از افراد ديگري نيز به همين روش کالهبرداري کرده اســت، سرانجام با 
بررســي هاي فني و تخصصي متهم شناســايي و با هماهنگي مقام قضایي دستگير شد.ریيس 
پليس فتای اصفهان ادامه داد: وي پس از مشاهده مستندات پليس، ضمن اقرار به جرم خود اظهار 
داشت که با هدف کسب منافع مالي اقدام به انتشار آگهي هاي جعلي با حقوق و مزاياي فريبنده و 
 اغوا کننده کرده و به اين ترتيب پس از دريافت مبالغي از متقاضيان تلفن همراه خود را از دسترس 

خارج مي کردم.

وز عکس ر

خبر روزناجا

مدیرکل بهزیستی استان اصفهان :

 مهدهای کودک
  تابع تصمیمات 
ستاد کرونا هستند

خصوص  در  استان  بهزیستی  مدیرکل 
مراکز مثبت زندگی که طرح جدید سازمان 
بهزیستی است، اظهار کرد: محور فعالیت این 
مراکز خانواده ها خواهند بود به این صورت که 
پرونده های مددکاری اجتماعی خانوار به صورت 
الکترونیکی برای تمام مددجویان مستمری 
بگیر سازمان بهزیستی در این مراکز شکل 
خواهد گرفت. مرضیه فرشاد ،  با بیان اینکه 
مددجویان خدماتی چون تشکیل پرونده یا 
دیگر درخواست های خود را از طریق این مراکز 
پیگیری خواهند کرد، افزود: سازمان بهزیستی 
در این مراکز ۲۲ خدمت حوزه های اجتماعی، 
توانبخشی و پیشگیری را در سطح اولیه بر عهده 
این مراکز خواهد گذاشت.فرشاد در خصوص 
پذیرش نداشتن مراکز شبانه بهزیستی گفت: 
به منظور پیشگیری از موج جدید کرونا فعال 
به جز موارد بسیار خاص که با هماهنگی با 
قوه قضاییه و دستور قضایی صورت می گیرد 
، هیچ نوع پذیرشی در این مراکز وجود ندارد.

وی در تشریح این موضوع گفت: در واقع کرونا 
چندان تاثیری در افزایش زنان سرپرست 
خانوار نداشته است که این امر می تواند دالیل 
مختلفی داشته باشد هر چند در این ایام شرایط 
اقتصادی مددجویان تحت پوشش بهزیستی 
سخت تر شده؛ اما آمار این مددجویان به معنای 
نگران کننده هنوز افزایشی نداشته است.وی 
در خصوص بازگشایی مهدهای کودک تصریح 
کرد: مهدهای کودک برای ثبت نام برای سال 
جدید بازگشایی شدند؛ اما برای تحویل کودکان 
تابع مقررات بازگشایی مدارس از ستاد کرونا 
هستند و هر زمان مدارس اجازه فعالیت جدید 
بگیرند آن ها هم فعالیت خود را از سر می گیرند.

مدیرکل بهزیستی استان اصفهان درباره تعداد 
بخشش اجاره در پویش بخشش اجاره ها گفت: 
در استان اصفهان ۳۶ مالک مهدکودک اجاره 
خود را برای چندماه یا بخشیدند و یا تخفیف 

الزم را لحاظ کردند.



کاپیتان تیم ملی والیبال ایران برای فصل آینده مورد توجه مسئوالن سیسترنای ایتالیا قرار گرفته اســت. سعید معروف، کاپیتان تیم ملی والیبال ایران فصل 
گذشته با تیم بایک موتور چین به توافق رسید و راهی این تیم شد.شیوع ویروس کرونا موجب شد تا رقابت های لیگ چین برگزار نشود و به این ترتیب قرارداد 
معروف با این تیم چینی در آستانه فسخ قرار گرفت.رسانه های ایتالیایی مدعی شدند که باشگاه سیســترنا برای فصل آینده پیشنهادی را به کاپیتان تیم ملی 
والیبال ایران داده است. لورنزو توبرتینی، سرمربی جوان تیم والیبال سیسترنا به دنبال حضور معروف در تیم خود است؛ اما هنوز این موضوع قطعی نشده است.

تیم سیسترنا برای فصل آینده با ستاره هایی همچون کوین تیلیه، ارنستو کاووتو و جولیو سابی به توافق رسیده است.

احتمالبازگشتکاپیتانتیمملیبهسریآ

پنجشنبه25اردیبهشت20/1399رمضان14/1441می2020/شماره2974

یکشکایتدستهجمعیازفدراسیونفوتبال!
تا پیش از این فقط به شکایت مارک ویلموتس، سرمربی ســابقه تیم ملی پرداخته شده بود ولی 
دستیاران او هم از ایران شکایت کرده اند.کادر قبلی تیم ملی ایران برای اینکه بتوانند 6 میلیون یورو 
از فدراسیون غرامت بگیرند به صورت دسته جمعی شــکایت کرده اند. غیر از ویلموتس، مانو فررا، 
تیری وریانس دو دستیار او به همراه هرمان ده النتشیر، آنالیزور تیم ملی هم دست به شکایت زده 
اند تا بتوانند در کنار هم رویای رسیدن به چنین غرامت تاریخی را به ثبت برسانند. البته فدراسیون 
فوتبال بارها اعالم کرده با توجه به بند پرداخت ســه ماه حقوق برای فســخ قرارداد، تالش آنها بی 

نتیجه خواهد ماند.

تعللعجیبپرسپولیس؛منتظرچههستید؟
مهدی رسول پناه که این روزها بیشتر از قبل خودش را در کســوت مدیرعاملی پرسپولیس حس 
می کند، وسط مشاجرات هیئت مدیره بر سر اسپانســر، در مورد تمدید قرارداد با علی علیپور مورد 
سوال واقع شده و اینطور جواب داده است: »ما مذاکره ای با علیپور نداشتیم. برای تمدید قرارداد با 
او سرمربی و سرپرست تیم باید نظر بدهند.« اوال که متوجه نشدیم سرپرست تیم چرا باید در این 
مورد نظر بدهد. یعنی افشین پیروانی باید تایید کند علیپور در تیم بماند یا نه؟ بعد هم این که یحیی 
گل محمدی روی آنتن زنده تلویزیون صراحتا اعالم کرد غیر از استوکس که در لیست مازاد است، 
بقیه باید بمانند. االن دیگر منتظر چه هستید؟ نکند برای تمدید قرارداد با بهترین گلزن چند فصل 
گذشته تیم شک دارید؟ پس اگر زحمتی نیست وسط »جنگ قدرت« به مذاکره با امثال علیپور 

و بشار هم فکر کنید.

سعادتمند وعده داد؛

قرارداددائمیبا»پادوانی«
ساعاتی پس از این که پادوانی در پیامی ویدئویی ایران را وطن دوم خود خواند، مدیرعامل استقالل 
وعده داد که به زودی با او قراردادی دائمی خواهد بست. به تازگی پادوانی در پیامی ویدئویی خطاب 
به هواداران استقالل گفته بود: »سالم به مردم ایران و هواداران استقالل، از روزی که به برزیل آمده 
ام به فکر شما هستم و با وجود تمام مشکالت مردم ایران را فراموش نمی کنم. امیدوارم که روزی 
دوباره به ایران برگردم چون کشور شــما وطن دوم من اســت. البته االن نمی توانم به ایران بیایم 
چون کرونا خطرناک است. حتما در خانه های خود بمانید، دوســت تان دارم.« احمد سعادتمند 
،مدیرعامل استقالل هم مطلبی احساسی را برای پادوانی منتشر کرد و خبر از بستن قرارداد با مدافع 
برزیلی پیشین این تیم داد. متن این پیام به شرح زیر اســت: »پادوانی عزیز، پسر محبوب آبی 
پوشان استقالل، ما تورا فراموش نکردیم، ما همچنان دوست داریم که کنار ما باشی. واقعیت این 
اســت که روح بزرگ تو لیاقت بهترین ها را دارد، ایران وطن دوم توست و امیدوارم به زودی پس 
از کرونا تورا در آغوش بگیریم و بــا افتخار با تو قرارداد امضا کنیم؛ اما ایــن بار قراردادی برای قلب 
و روح مان تا یادمان باشد که روزی پادو برای ما و نام استقالل، شــرافتمندانه و با تمام وجودش 
جنگید، منتظر تو می مانیم، پادوی عزیز و خوش قلب، تو عضو دائم باشگاه استقالل خواهی بود.«

انتقالبزرگتابستانیدرانتظار»کاوهرضایی«
کاوه رضایی که در فصل جاری فوتبال بلژیک به صورت قرضی برای شارلوا بازی کرد، هنوز عضوی از 
باشگاه کلوب بروژ است. تابستان سال جاری شاید این مهاجم ایرانی رقم زننده انتقال بزرگی باشد.

 باشگاه شارلوا قادر به خرید قطعی کاوه رضایی از کلوب بروژ نیســت، اما شاید در نهایت اقدام به 
این کار کند. هرچند آینده این مهاجم ایرانی کلوب بروژ شفاف نیست، ولی انتقال به یک تیم دیگر 

خارجی، گزینه کلوب بروژ خواهد بود.

گام کوتاه وزارت ورزش برای مبارزه با داللی؛

 فوتبال را به اتاق شیشه ای ببرید
هرچند تصمیم وزارت ورزش جهت ممنوعیت جذب مربیان و بازیکنان 
خارجی برای دو باشگاه اســتقالل و پرسپولیس در کوتاه مدت می تواند 
اثر مثبت داشته باشد ؛اما گامی اساسی برای حل مشکل داللی در فوتبال 
ایران نیست.به تازگی وزارت ورزش و جوانان خرید بازیکن و مربی خارجی 
را برای دو باشگاه استقالل و پرسپولیس ممنوع کرده است. در چند سال 
گذشته شمار پرونده های شکایت بازیکنان و مربیان خارجی در فوتبال 
ایران به خصوص در این دو باشگاه افزایش پیدا کرد و در اکثر این پرونده ها 
به جز مواردی انگشت  شمار، رای به ضرر باشگاه های ایران صادر شد.دو 
باشگاه استقالل و پرسپولیس که بابت حضور بازیکنان شان در جام جهانی 
از طرف فیفا نفع مالی بردند، به جای استفاده از این مبلغ برای بهبود شرایط 
باشگاه یا جذب بازیکنان با کیفیت، این پول ها را به ناچار خرج بدهی های 
گذشته شــان به بازیکنان و مربیان خارجی می کنند.افزایش قیمت ارز 
در چند سال گذشته فشار بیشتری به این دو باشگاه برای پرداخت این 
بدهی ها وارد کرده است. هر چند بازیکنان خارجی معموال رقم های باالیی 
در ایران دریافت می کنند اما این روزها اندک مطالبات آن ها هم اگر به ریال 
حساب شود، برای باشگاه های ایرانی هزینه ای گزاف است.تصمیم وزارت 
ورزش برای ممنوعیت جذب بازیکن و مربی خارجی برای ســرخابی ها 
شاید در کوتاه مدت و برای جلوگیری از تشدید این مشکالت اثربخش 
باشد ؛اما نمی تواند راه حل اساســی و منطقی در بلند مدت باشد و شاید 

حتی نتیجه ای معکوس بدهد.

فعالیتداللهابااجازهمدیران
اگر وزارت ورزش راه حلی مناسب برای جلوگیری از فعالیت رازآلود دالل ها 
در فوتبال ایران پیدا نکند، انتقاداتی به این ممنوعیت مطرح است. وزارت 
ورزش در حالی این تصمیم را گرفته که ورود بازیکنان بی کیفیت به این دو 
باشگاه از طریق دالل ها با اجازه مدیرانی انجام می شود که از سوی همین 
وزارتخانه به این جایگاه رسیده اند؛ مدیرانی که آگاهانه یا به دلیل نداشتن 
تجربه و دانش مدیریت ورزشی تصمیم به جذب بازیکنان بی کیفیت آن هم 
از طریق دالالن می گیرند هزینه ای برای اشتباهات شان پرداخت نمی کنند، 
چه بسا با تحویل میز و صندلی شان در یک باشگاه به پست و مقام دیگری 
دست پیدا می کنند اما هم هزینه مالی و هم حاال ممنوعیت جذب بازیکن، 

مشکالت این دو باشگاه پر طرفدار را روز به روز بیشتر می کند.

تروخشکباهممیسوزند
می گویند برای یک بی نماز در مسجد را نمی بندند. با اجرای قانون وزارت 
ورزش، خشک و تر با هم می سوزند. در این ســال ها با اینکه بازیکنان 

بی کیفیت زیادی با مبالغ بسیار باال به فوتبال ایران آمدند ؛اما 
خارجی هایی هم بودند که عملکرد درخشانی در لیگ برتر از خودشان به 
جا گذاشتند. تجربه ثابت کرده هم مربی و هم بازیکنان با کیفیت خارجی 
زیادی وجود داشتند که با پرداخت مبالغ معقول در تیم های ایرانی اثرگذار 
بودند. وزارت ورزش در بلند مدت باید به جای ممنوعیت جذب این افراد، 
ساز و کاری طراحی کند که هم سدی برای سودجویان باشد و هم دری 

برای حضور بازیکنان با کیفیت خارجی در باشگاه های ایرانی.

جیبمدیراندرگروتصمیمهایپرخطر
یکی از این ساز و کارها می تواند کسب ضمانت از مدیران این دو باشگاه یا حتی 
دیگر باشگاه های دولتی باشد. مدیران این دو باشگاه اگر بدانند چه آگاهانه 
و برای کسب سود شخصی و چه از سر بی تدبیری در جذب بازیکن و مربی 
خارجی، خطا کنند، باید هزینه های احتمالی اشتباهات شان را بپردازند، به 
راحتی  به دالل ها اعتماد نمی کنند و عطای کسب محبوبیت میان هواداران را به 
لقایش می بخشند.در باشگاه های خصوصی برای چنین هزینه هایی وسواس 
بیشتری به کار می رود اما در باشگاه های دولتی مثل استقالل و پرسپولیس، 
مدیران می دانند که خطاهای شان نهایتا آن ها را برای مدتی از صندلی ریاست 
دور می کند و بعد از مدتی می تواننــد با خیال راحت به صندلی دیگری تکیه 
بدهند. در این باشگاه ها مدیران باید تضمین دهند که فقط با توجه به بودجه 

مشخص باشگاه اقدام به جذب بازیکن خارجی می کنند و در صورت شکست 
پروژه هایشان باید هزینه های آن را گردن بگیرند.

دعوتداللهابهاتاقشیشهای
یکی دیگر از این راهکارها می تواند ایجاد شفافیت در بحث حضور دالل ها در 
فوتبال باشد. در فوتبال روز دنیا هم ایجنت ها با مجوز رسمی از فیفا فعالیت 
می کنند و حتی در صورت تخلف می توانند مشمول مجازات شوند. آن ها 
اسم و رسم مشخصی دارند و از درآمدشان باید مالیات پرداخت کنند؛ اما در 
فضای اقتصاد ایران چنین اتفاقی نمی افتد و دالالن در همه حوزه ها بسیار 
رازآلود فعالیت می کنند. در فوتبال هم وضعیت به همین گونه است و دالالن 
بدون اینکه نامی از آن ها در محافل رسمی برده شود، فعالیت و بسیاری از 
بازیکنان را در تیم های ایرانی جابه جا می کنند و بازیکنان و مربیان خارجی 
را هم به باشگاه ها می آورند. در اینجا راه حل مناسب این نیست که جذب 
افراد خارجی برای باشگاه ها ممنوع شــود بلکه بهتر است دالالن در اتاقی 
شیشه ای فعالیت کنند تا عملکرد آن ها مورد رصد مداوم قرار بگیرد.لباسی 
که بر تن فوتبال ایران است وصله و پینه های فراوان دارد. نواقص بسیار این 
رشته پرطرفدار در ایران همدیگر را تقویت می کنند و به یکدیگر دامن می زنند. 
به همین دلیل برای رفع این نواقص اقدامی همه جانبه نیاز است و نمی توان 

صرفا با تصویب چنین قوانینی این مشکالت را رفع و رجوع کرد.

فیفا روزسه شنبه  رسما اعالم کرد که مسابقات جام 
جهانی فوتسال ۲۰۲۰ یک ســال به تعویق افتاده 
است و این مســابقات ســپتامبر و اکتبر ۲۰۲۱ به 
میزبانی لیتوانی برگزار می شود.در پی این تصمیم، 
مسئوالن تیم ملی و کمیته فوتسال ایران خواهان 
به تعویق افتادن جام ملت های آســیا )انتخابی 
جام جهانی( شــدند که قرار است مردادماه برگزار 
شود. ســیدمحمد ناظم الشریعه، ســرمربی تیم 
ملی فوتســال ایــران در این خصــوص گفته بود 
بهتر است جام ملت ها اســفند ۱۳۹۹ برگزار شود.

باوجود این، علی صانعی سرمربی پیشین تیم ملی 
فوتسال ایران که در حال حاضر هدایت تیم جوانان 
کشورمان را بر عهده دارد، هشــدار داد تعویق جام 
ملت ها و موکول کردن آن به اسفند کار عاقالنه ای 
نیســت.صانعی تاکید کرد: به نفع فوتسال ایران و 
آسیاست که جام ملت ها همین مرداد یا شهریور 

پیش رو برگزار شود تا تکلیف تیم های صعود کننده 
به جام جهانی مشخص شود. در این صورت برنامه 
ریزی بــرای انجام بازی های دوســتانه و برپایی 
اردوها و بازی های تدارکاتی راحت تر خواهد بود.

سرمربی پیشین تیم ملی فوتســال ادامه داد: به 
اذعان تمام پزشــکان و حتی وزیر بهداشت، موج 
جدیدی از کرونا و آنفلوآنزا از مهــر و آبان آغاز می 
شود و این ممکن است کار را دوباره برای فوتسال 
ســخت کند. کار عاقالنه این است که حاال که کرونا 
کمی فروکش کرده و پروازهای بین المللی کم کم 
به شکل گذشــته بر می گردند، اجازه بدهیم جام 
ملت ها در گرمای مرداد یا شــهریور برگزار شــود.

صانعی ادامه داد: مشــخص نیست با موج جدید 
کرونــا و آنفلوآنزا امکان برگــزاری جام ملت های 
آسیا در اسفند سال بعد چقدر باشد. به نظرم کمیته 
فوتسال نباید درخواســتی برای عقب افتادن این 

بازی ها بدهد. اگــر بازی ها از مرداد به شــهریور 
برود بهتر اســت ولی اینکه آن را تا اســفند معوق 
کنند، درست نیست.وی تصریح کرد: حتی وقتی 
ویروس کووید - ۱۹ وجود نداشت، موج آنفلوآنزا از 
آذرماه در ایران شروع می شد. آنفلوآنزا هم طوری 
است که هر سال ویروســش جهش می کند اگر 
جام ملت ها به اســفند ماه موکول شود و کرونا و 
آنفلوآنزا هم در آن زمان وجود داشته باشد، دوباره 
مجبور می شــوند این مســابقات را به سال ۱۴۰۰ 

منتقل کنند.

هشدار سرمربی سابق تیم ملی فوتسال درباره جام ملت ها:

موکولکردنرقابتهابهاسفندکارعاقالنهاینیست

فدراسیون،داورمغضوب
استقاللرانقرهداغمیکند؟

خبر روز

اسطوره آرسنال و حمایت از سرمربی؛ 

»آرتتا«بهتیمانرژیتزریقکردهاست
اسطوره باشگاه آرســنال با حمایت از آرتتا اعالم کرد او انرژی خوبی به باشــگاه تزریق کرده است.

پاتریک ویرا در جدیدترین گفت و گوی خود با یان رایت برای کمپانی آدیداس گفته: اگر برای آرسنال 
بازی کنید تا ابد آرسنالی خواهید ماند. به 
همین دلیل من هم همیشــه بازی های 
آن ها را تماشــا می کنم.ســرمربی تیم 
نیس در ادامه گفت: چیزی که برای من 
جالب است انرژی بسیار زیادی است که 
آرتتا به باشگاه برگردانده. به نظر می رسد 
بازیکنان برای باشگاه بازی می کنند اما 
هوای مربی شــان را هم دارند و به نظر 
من، این اتفاق مسئله مهمی است.ویرا 
گفته می خواهد در باشــگاه های بزرگ 
مربیگری کند؛ اما از حضور در نیس راضی است: نمی دانم آینده ام چگونه خواهد بود ولی شغلی که 
دارم مانند دوران بازیگری ام در زمین چمن است. می خواستم در باالترین سطح باشم، به تیم ملی 
بروم، در جام جهانی بازی کنم و بهترین بازیکن جهان شوم. در مربیگری هم همان احساس را دارم 
می خواهم سرمربی تیمی باشم که شانس قهرمانی در لیگ قهرمانان را داشته باشد؛ اما در حال حاضر 
راستش را بخواهید در نیس جایگاه خوبی دارم زیرا با تمام وجود به جاه طلبی می پردازم و باشگاه هم 
ابزار مناسبی به من داده است. تیم ما در حال رشد کردن است و امیدوارم با این تیم به موفقیت برسم.

فیفا،باشگاهاالتحادعربستانرانقرهداغکرد
فیفا بعد از شکایت »اسالوان بیلیچ« سرمربی ســابق االتحاد عربستان، این باشگاه سعودی را به 
پرداخت مبلغ سنگین ۱۵ میلیون دالر محکوم کرد. این مبلغ که حدود ۲۴۰ میلیارد تومان است باید 
ظرف ۳۰ روز به این مربی پرداخت شود.الریاضیه مدعی شده است االتحاد در مدت زمان قانونی، 
دالیل صدور این رای را جویا می شود و سپس به دادگاه حکمیت ورزش شکایت می کند.بیلیچ بعد 
از فسخ یک طرفه قراردادش از سوی باشــگاه االتحاد به فیفا شکایت کرده بود.روز سه شنبه وزیر 

ورزش عربستان اعالم کرده بود که پنج پرونده قدیمی االتحاد در مجامع بین المللی بسته شد.

آلیانسآرهنابهرویهوادارانبایرنبازمیشود!
باشگاه بایرن با تصمیمی که گرفت عمال به جنگ با ویروس کرونا رفت. درحالی که به تازگی دستور 
از سرگیری بوندسلیگا داده شده باشگاه بایرن دست به تصمیم جالب و شجاعانه ای زد.این باشگاه 
آلمانی اعالم کرد که از شانزدهم ماه می جاری درهای ورزشگاه آلیانس آره نا و همچنین موزه باشگاه 
را به روی عالقه مندان باز خواهد کرد البته در روزهای که این تیم بازی نداشته باشد.بایرن مونیخ در 
سایت رسمی خود نوشت: از ۱6 ماه می جاری در روزهای که تیم بازی نداشته باشد درهای آلیانس 
آره نا و موزه باشگاه به روی هواداران باز خواهد بود و آنها می توانند با تهیه بلیت الکترونیکی از موزه 
باشگاه و آلیانس آره نا دیدن کنند.در ادامه بیانیه باشگاه بایرن آمده است: همه نکات بهداشتی و 
درمانی در آلیانس آره نا و موزه باشگاه رعایت شده و ســالمت بازدید کنندگان اولویت ماست. تنها 
تعداد محدودی می توانند همزمان وارد ورزشگاه و یا موزه باشگاه شوند و باید به هنگام بازدید حتما 
از ماسک استفاه شود و فاصله فیزیکی هم رعایت شود.بایرن مونیخ قرار است که در دیدار نخست 
خود بعد از وقفه طوالنی مدت بوندسلیگا به مصاف یونیون برلین برود.بایرن با چهار امتیاز اختالف 
نسبت به بوروسیا دورتموند در صدر جدول رده بندی بوندســلیگا جای دارد و به نظر می رسد که در 

فصل جاری هم شانس نخست کسب عنوان قهرمانی باشد.

فوتبال جهان

چندی پیش محمدرضا اکبریان داور دیدار 
استقالل و صنعت نفت به اشتباه خود در این 
دیدار اعتراف کرد و اذعان کرد که گل ســالم 
اســتقالل به صنعت نفت را به اشــتباه اوت 
اعالم کرده اســت. البته این فقط بخشی از 
اشــتباه اکبریان بود و این داور در بازه های 
زمانی مختلف با چند تصمیم اشــتباه باعث 

شد تا داوری فوتبال ایران به اشتباه رود .
در بازی دومینو، اگر سنگی به اشتباه بیفتد، 
باعث ریختن ســنگ های دیگر می شــود و 
یک قطار اشــتباهات را به وجــود می آورد؛ 
کاری که اکبریان با خود و داوری کرد و حاال 
باید منظر جریمه ها و تــاوان های مختلف 
باشد. به زعم بسیاری از کارشناسان از جمله 
پیشکسوتان داوری حاضر در کمیته داوران، 
نخســتین اشــتباه اکبریان زمانــی بود که 
زمان به وقوع پیوســتن این اتفاق، مدیریت 
اشتباهی داشــت و به جای این که نظر داور 
خط را بپرســد، از کمک داوری نظر خواست 
که از توپ عقب تر بود و دید مناسبی نسبت 
به رد شــدن توپ از خط نداشت. اکبریان در 
آن لحظــه تصمیم گرفت از نظــر کمک داور 
خود کــه آن هم به اشــتباه پرچــم زده بود، 
اســتفاده کند که این باعث افتادن ســنگ 
اول دومینوی اشتباهات این داور شد.پس 
از آن و بعد از ماه ها اکبریــان باز هم مرتکب 
خطا شد و دومین اشتباهش یعنی مصاحبه 
در خصوص عملکرد فنــی اش را انجام داد؛ 
کاری که طبق قوانین فیفا غیرقانونی اســت 
و هیچ داوری نباید در خصوص عملکرد خود 
یــا همکارانش گفت وگویی را با رســانه های 
مختلف انجام دهد. ســومین خطای او هم 
اعتراف به اشتباهش بود؛ اما شاید تا آن زمان 
خود اکبریان هم نمی دانست اشتباهش در 
آن بازی چه بوده و فقط می خواسته بر حسب 
جوانمردی از شر عذاب وجدانش راحت شود.

این کار اکبریان، کلیه عملکرد داوری ایران را 
زیر سوال برد و حاال کمیته و دپارتمان داوری 
در حال جمع بندی برای اعــالم جریمه این 

داور با سابقه لیگ برتری است. 

 مستطیل سبز

وز عکس ر

شبنشینیبازیگر
مشهورپرسپولیسیبا
ستارهاستقالل

 علی موســوی با انتشــار عکسی در 
صفحه رســمی خــود خبر از شــب 
نشــینی اش با مهــران غفوریان داد. 
غفوریــان در اکثــر برنامه هایی که با 
ستاره های فوتبال حضور دارد همواره 
با آنها کری خوانــی را انجام می دهد 
و این بار شب نشــینی با ستاره سابق 
استقالل و تیم ملی ایران داشته است. 
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نقش مضمون انتظار بر تابلوهای شهر

رییس اداره توسعه فرهنگ شهروندی شهرداری اصفهان گفت: برای فضاسازی ذهنی و جلب توجه 
افراد جامعه یک جمله روی تابلوهای شهر نقش می بندد و پس از چند روز تابلوهای اصلی که بیانگر 
مفهوم دوره انتظاری است، نصب خواهد شد.احمد رضایی اظهار کرد: از اسفندماه سال گذشته که 
ویروس کرونا شیوع پیدا کرد، اداره توسعه فرهنگ شهروندی از تمام ظرفیت رسانه ای خود برای 
آگاه ســازی جامعه درباره این ویروس اســتفاده کرد.وی با تاکید بر اینکه برای مقابله با ویروس 
کرونا به جای ترسیدن باید مراقب باشیم، تصریح کرد: شهروندان باید برخی رفتارهای شهروندی 
که ملزم به رعایت آن در برابر دیگران هســتند را مورد توجه قرار دهند.رییس اداره توسعه فرهنگ 
شهروندی شهرداری اصفهان با بیان اینکه در نخستین گام دوره جدید گالری شهری شامل شش 
طرح با عنوان »آموزش پیشگیری از ابتال به ویروس کرونا« روی ۳۰۰ تابلو شهری به مدت دو هفته 
در معرض دید شهروندان قرار گرفت، افزود: از جمله نکات آموزشی اعالم شده در طرح ها »نترسیم، 
مراقب باشیم«، »دستمال های استفاده شده را در محیط رها نکنیم«، »هنگام عطسه و سرفه بینی 
و دهان مان را بپوشانیم« بود.وی ادامه داد: پس از آن تبلیغات تابلوهای شهری با عنوان»بی تفاوت 
نباشیم« به فرهنگ سازی این موضوع اختصاص یافت تا گامی در راستای پیشگیری از شیوع این 
ویروس برداشته شود.رضایی گفت: محتوای هر کدام از طرح های» بی تفاوت نباشیم، همه در یک 
قایق نشسته ایم« مواردی چون لزوم تردد کمتر ماشین ها، دست ندادن با یکدیگر، مراقبت در هنگام 
عطســه کردن و تا جایی که امکان دارد از تبادل وجه نقد دوری کردن بــود که رعایت موارد »فاصله 
فیزیکی« را یادآوری می کرد.وی اظهار کرد: انتظار می رود شــهروندان در برابر یکدیگر احســاس 
مسئولیت کنند و تا حد امکان از منازل خود خارج نشــوند یا در صورت لزوم با رعایت پروتکل های 
بهداشتی از منزل خارج شوند تا بتوانیم بر کرونا غلبه کنیم و ســالمتی به جامعه باز گردد.رییس 
اداره توسعه فرهنگ شهروندی شهرداری اصفهان، تبلیغات شهری را از جمله فعالیت های مستمر 
اداره توسعه فرهنگ شهروندی دانست و خاطرنشــان کرد: بنرهای این تبلیغات هر دو هفته یک 

بار با موضوعات شهروندی در حوزه مدیریت شهری روی ۳۰۰ تابلوی تبلیغی شهر نصب می شود.

 جاری شدن آب زاینده رود در مادی های  منطقه 11 
پس از 30 سال

مدیر منطقه ۱۱ شهرداری اصفهان گفت: با درخواست کشاورزان منطقه و با رایزنی های انجام شده 
پس از حدود ۳۰ سال طرح جاری شــدن آب زاینده رود از طریق مادی رهنان در مادی های سطح 

این منطقه درحال انجام است و آب در مادی »کی رهنان« جاری شد.
حمید اشــرفی اظهار کرد: با اجرای این طرح بســیاری از مشکالت ناشــی از کمبود آب برای ۴۰۰ 
هکتار زمین و باغات منطقه رفع خواهد شد.مدیر منطقه ۱۱ شهرداری اصفهان در خصوص احیای 
مادی های رهنان در پی اعتراض کشــاورزان اظهار کرد: در چند روز گذشــته تعدادی از کشاورزان 
برای درخواست کمک در دفتر حضور پیدا کردند که آب چاه ها اسیدی شده و امکان کشاورزی دیگر 
وجود ندارد.وی افزود: مردم ایــن منطقه و مزرعه داران بارها مراجعه کــرده بودند که به دلیل نبود 
آب، زمین های کشاورزی را خارج از محدوده تغییر کاربری دهند، از این رو با آب منطقه ای توسط 
معاونت خدمات شــهری به همراه توافق ها و عقد قرار داد رایزنی به عمل آمد و مقرر شد حقابه ای 
پرداخت و آب رودخانه در مادی های سطح منطقه جاری شود.اشرفی گفت: پیگیر آزادسازی آب از 
منشأ آن بودیم که متاسفانه در قسمت هم مرز با خمینی شهر و مادی مشترک، مادی با نخاله های 
ساختمانی پر شده بود.وی خاطرنشان کرد: بیش از ۳۰۰ دستگاه حمل نخاله برای الی روبی مادی ها 
به کار گرفته شده و گودبرداری انجام شده و شرایط برای آزادسازی فراهم شده است.مدیر منطقه 
۱۱ شهرداری اصفهان با بیان اینکه این اقدامات با کمک کشاورزان انجام شد و هزینه های زیادی در 
بر داشت، افزود: با جاری  شدن این آب ۴۰۰ هکتار زمین کشاورزی در منطقه ۱۱ آبیاری و چاه های 

اسیدی سیراب می شود.

گام های شهرداری اصفهان در راستای تکریم ارباب رجوع؛

فرآیندهای شهرداری اصالح می شود

طرح تکریم مـردم و جلب رضایـت ارباب رجـوع یکی از هفـت برنامه 
تحـول در نظام اداری کشـور مصوبه سـال ۱۳8۱ اسـت که بـه تصویب 
شـورای عالـی اداری رسـیده و الزم االجـرا در همـه وزارتخانـه هـا، 
موسسات، شـرکت های دولتی و ... اسـت.در همین راستا شهرداری 
اصفهان نیـز به عنـوان نهـاد مدیریـت شـهری با ارائـه طیف گسـترده 
ای از خدمـات آیین نامه تکریـم را تدوین و سـرلوحه دسـتور کار همه 
واحدهای سـازمانی خـود در ارائـه خدمات به اربـاب رجوع قـرار داده 
اسـت.به همین منظـور جلسـه بررسـی بازنگـری آییـن نامـه تکریم 
شـهرداری اصفهان با حضـور مدیـران مربوطـه در شـهرداری اصفهان 
از جملـه معـاون برنامـه ریزی و توسـعه سـرمایه انسـانی شـهرداری 
اصفهـان برگزار شـد. معـاون برنامه ریزی و توسـعه سـرمایه انسـانی 
شـهرداری اصفهان در حاشـیه این جلسـه با بیـان اینکه طـرح تکریم 
ارباب رجوع سـالیان زیادی اسـت کـه در دولت و شـهرداری ها انجام 
مـی گرفتـه اسـت، اظهـار کـرد: در اجـرای طـرح یکسـری مشـکالت 
وجـود داشـت؛ امـا بنـا را بـر ایـن گذاشـتیم تا بـا رفـع این مشـکالت 
به صورت جـدی تـری ایـن طـرح را اجرایـی کنیم.علیرضـا صادقیان 
تصریح کـرد: با توجـه به اینکـه وضعیـت ارائـه خدمات در شـهرداری 
ها نسـبت به گذشـته در حال تفـاوت اسـت و ارائه خدمات به سـمت 

ا لکترونیکی شـدن و شـهروند سـپاری پیش مـی رود، این جلسـات 
تشـکیل می شـود تا بـا آییـن نامـه جدید بتـوان خدمـات بهتـری به 
مـردم ارائـه کـرد.وی ادامـه داد: عملیـات اجرایـی در مناطـق ۱5 گانه 
آغـاز شـده ؛اما بـا آییـن نامـه جدیـد امیدواریم ایـن خدمات بـه نحو 
بهتری بـه مـردم صـورت بگیرد، مـردم شـامل تمام کسـانی هسـتند 
که قصد دارند از خدمات شـهرداری به شـکلی که شایسـته آنهاسـت، 

اسـتفاده کنند.
معـاون برنامه ریـزی و توسـعه سـرمایه انسـانی شـهرداری اصفهان 
گفت: ممکن اسـت در پاسـخگویی به اربـاب رجوع با دو گونه مشـکل 
مواجـه باشـیم،  یکـی از ایـن مشـکل هـا انجـام فرآیندهاسـت که به 
واسـطه صحیح اجـرا نشـدن فرآیندهـا توسـط کارکنان شـهرداری به 
وجـود می آیـد و سـبب نارضایتـی در میان مـردم می شـود و دیگری 
ممکن اسـت ایـراد خـود فرآیندها باشـد که قرار اسـت طـی برگزاری 
جلسـاتی فرآیندهـای ایـراد دار نیـز اصـالح شـود.وی بـا بیـان اینکه 
برگـزاری ایـن جلسـات موجـب اصـالح فرآیندهـا و افـراد مرتبـط 
بـا اجـرای فرآیندهـا مـی شـود، اضافه کـرد: حـق مردم اسـت کـه از 
خدمـات بهتـر در شـهرداری اسـتفاده کننـد تـا میـزان رضایـت مردم 

باالتر بـرود.

طرح تکریم ارباب رجوع، گامی در راستای رضایت بهتر شهروندان
مدیـرکل ارتباطـات و امـور بیـن الملـل شـهرداری اصفهـان نیـز در 

خصـوص برگـزاری ایـن جلسـات گفـت: بـا توجـه بـه منشـور حقوق 

شـهروندی و الزاماتی که شـهردار اصفهان در زمینه حقوق شـهروندان 

و مـردم ابالغ کـرده انـد، طـرح تکریـم ارباب رجـوع بایـد اجرا شـود.

ایمان حجتی تصریـح کرد: معاونـت برنامه ریزی شـهرداری اصفهان 

با تهیـه پیش نویس آییـن نامه تکریم در صدد این اسـت تـا اقدامات 

نقطه ای منفصـل را که در شـهرداری در حال انجام اسـت، بـه یکدیگر 

متصـل کنـد.وی اضافـه کـرد: قـرار اسـت ایـن اقدامـات منفصـل در 

راسـتای طـرح تکریـم اربـاب رجـوع ماننـد میـز خدمـت هـم ارتقای 

کیفیت داشـته باشـد و هم اینکه در یکسـری از قسـمت ها اگر نقص 

هایـی موجود اسـت بـر اسـاس تجـارب کسـب شـده در آییـن نامه، 

برطرف شـود.مدیرکل ارتباطات و امـور بین الملل شـهرداری اصفهان 

گفـت: زمانـی کـه ناظر بـر اجـرای آیین نامه مشـخص شـود، حسـن 

اجـرا تضمین می شـود.وی تاکید کـرد: با آخریـن بازنگری کـه امروز 

انجام شـد این طرح در نهایت بـا امضای شـهردار اصفهان الـزام آور و 

الزم االجرا در شـهرداری اسـت.

عضو هیئت رییسه شورای اسالمی شهر اصفهان در برنامه زنده رادیویی »صدای شــهر« اظهار کرد: در دوران بحران کرونا تمام تالش مدیریت شهری و شرکت ها و 
سازمان های وابسته بر این اساس قرار گرفته است که آسیبی به نیروهای شهرداری وارد نشود، هیچ کس را به سابقه بیمه بیکاری نفرستاده ایم.اصغر برشان اضافه 
کرد: اگر هم فرستاده شدند افرادی بودند که در شرکت های وابسته به شهرداری کارشان تعطیل شــده است که این شرکت ها افراد را با بیمه بیکاری معرفی کردند 
مثل صفه و ناژوان که تعطیل بوده اند و هنوز هم مجوز برای بازگشایی صد در صدی آنها نیامده است.این عضو هیئت رییسه شورای اسالمی شهر اصفهان ادامه داد: 
از بدنه شهرداری هیچ کس به هیچ عنوان به بیمه بیکاری ارسال نشده است. تعداد محدود معرفی شده شرکت های اقماری شهرداری هستند و دلیلش این است 
که کار در این شرکت ها فعال تعطیل بوده است. برشان تصریح کرد: عمده نیروهایی که در شهرداری فعال اند در شرکت های پیمان کاری کار می کنند و همگی تابع 
قانون کار هستند، در همین جا سعی و تالش شهرداری بر این بوده که حق و حقوق این افراد را تامین کند.وی اظهار کرد: در شهرداری تعدیل نیرو نداشته ایم، مسئله 
مهم امنیت شغلی است که در مدیریت شهری جدید اصال امنیت شغلی کسی را تهدید نکردیم و آنهایی که حقوق عقب مانده از دوره های پیشین داشتند نیز حقوق 

شان پرداخت شد.

عضو هیئت رییسه شورای اسالمی شهر اصفهان :

در شهرداری تعدیل نیرو نداشته ایم

معاونت برنامه ریزی شهرداری اصفهان با تهیه پیش 
نویس آیین نامه تکریم در صدد این است تا اقدامات 
نقطه ای منفصل را که در شهرداری در حال انجام است، 

به یکدیگر متصل کند

فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج(: 

 روز 25 آبان باید با عنوان روز شهدای اصفهان در
 تقویم ثبت شود

فرمانده ســپاه صاحب الزمان )عج( استان اصفهان در جلســه هماهنگی ویژه چهلمین سالگرد 
دفاع مقدس با اشــاره به نقش اســتان در دفــاع مقدس اظهار داشــت: اســتان اصفهان باید 
در چهلمین ســالگرد شــهدای دفاع مقدس به صورت ویژه ایفای نقش داشــته باشــد. سردار 
مجتبی فدا، با بیان اینکه در ســال جدید دومین کنگره شهدای اســتان را خواهیم داشت، گفت: 
باید از تمام این ظرفیت ها برای زنده نگه داشــتن یاد شــهدا در چهلمین سالگرد شهدای دفاع 
مقدس استفاده کرد کما اینکه این امر توام با اولین سال شــهادت حاج قاسم سلیمانی خواهد 
بود.ســردار فدا با اشــاره به ضرورت دســته بندی آمار، ارقام و اطالعات دفاع مقدس و تعیین 
نقش هر دســتگاه در این امر عنوان کرد: اساســنامه و چهارچوب کنگره خدمت استاندار و امام 
جمعه تحویل شــده و مهم ترین کار این است که همه دســتگاه ها را پای کار بیاوریم چراکه این 
 حجم از برنامه باید یک پشتیبانی لجســتیکی و محتوایی داشته باشــد.وی با بیان اینکه هیچ

 واقعه ای باالتر از دفاع مقدس نیســت ابراز کرد: خیلی از یادگاران دفاع مقدس و خانواده های 
شهدا را از دســت داده ایم و باید یک گرامیداشــت درخور این عزیزان برگزار کرد.فرمانده سپاه 
صاحب الزمان )عج( اســتان اصفهان  افزود: باید از ظرفیت پیشکســوت هــای دفاع مقدس 
اســتفاده کرد و خط کشــی هم در این موضوع تعیین نکرد و از همه ظرفیت افراد موثر در عرصه 
دفاع مقدس بهره برد.ســردار فدا با بیان اینکه اولین فرمانده هانی که وارد خرمشهر شدند حاج 
حســین خرازی و حاج احمد کاظمی بودند، خاطرنشــان کرد: جمله »خدا خرمشهر را آزاد کرد« 
از حاج احمد کاظمی است و حق اصفهان اســت که در کنار 25 آبان، نقش فرماندهانش در سوم 
خرداد نیز تبیین شود.وی با اشاره به ضرورت ثبت روز 25 آبان به عنوان روز شهدای اصفهان اظهار 
کرد: روز تاسوعا یا روز وفات حضرت زینب نیز باید به عنوان روز شهدای مدافع حرم انتخاب و در 
تقویم رسمی کشور ثبت شود.فرمانده سپاه صاحب الزمان )عج( اســتان اصفهان  با بیان اینکه 
ممکن است کرونا تجمعات را تا آخر سال تحت تاثیر قرار دهد تاکید کرد: نباید از ظرفیت رسانه و 
 فضای مجازی غفلت کرد و برای هم افزایی و مشارکت عمومی باید از این فضا به صورت آفندی 

استفاده کرد.

در دیدار مسئولین ونیروهای وظیفه لشکر ۱۴ امام حسین)ع( مطرح شد:

 درماه رمضا ن با خواندن قرآن اثرات آن را تا آخر عمر 
همراه داشته باشیم 

به مناسبت ماه مبارک رمضان وغنی ســازی اوقات فراغت نیروهای وظیفه لشکر مقدس امام 
حســین )علیه الســالم( ضیافت افطاری با حضور مســئولین وکارکنان وظیفه در ستاد لشکر 
برپا شد.مســئول نمایندگی ولی فقیه درلشکر۱۴امام حسین علیه الســالم در دیدار با کارکنان 
وظیفه گفت:همانطور که با چشــم برهم زدنی بیش از نیمی از ماه مبارک رمضان گذشــت، عمر 
ماهم به همین سرعت درحال گذراست.حجت االســالم پیراسته افزود: درماه رمضان با خواندن 
قرآن اثرات آن را تا آخر عمر همراه داشــته باشیم، همچنین ســعی کنیم حرمت هارا دراین ماه 
بیشــترازقبل نگاه داریم ودر این شــب های مقدس درحــق همدیگر بیشــتردعا کنیم.درادامه 
این برنامه ســرهنگ پاســدار  محمد هاشــمی پور، خطاب به نیروهای وظیفه گفت:درراستای 
تکریم نیروهــای وظیفه برآن شــدیم تاجایی که امکان دارد مشــکالت این عزیــزان را برطرف 
کنیم.وی درادامه بــه فعالیت ها واقدامات لشــکر درخصوص رفع مشــکالت نیروهای وظیفه 
توضیحاتی ارائه داد.الزم به ذکراست درابتدای جلســه برنامه های متنوع وشادی برای حاضران 
برگزار شــد وپس از آن نماینــده کارکنان وظیفه به بیان مشــکالت نیروهــای وظیفه پرداخت.

 یادآور می شــود در پایــان برنامه کلیــه کارکنان وظیفه و مســئولین لشــکردر ضیافت افطاری 
شرکت کردند.

با مسئولان

خبر روزاخبار

درسال 99 انجام می شود؛

کلنگ زنی تقاطع غیر مسطح 
حلقه حفاظتی با جاده 

قهجاورستان
معاون عمران شهری شــهردار اصفهان اظهار 
کرد: مدت اجــرای بعضی پروژه های شــهر 
مانند طرح حلقــه حفاظتی به عنوان پروژه ای 
شــش ســاله، مرکز همایش ها، پروژه های 
میدان امام علی)ع( و قطار شهری از یک سال 
بیشــتر اســت؛ بنابراین وقتی اعالم می شود 
پروژه شاخص ســال بدان معناست که برای 
آنها بودجه در نظر گرفته شــده و اجرای آن در 
اولویت شهرداری اصفهان قرار دارد.ایرج مظفر 
افزود: امســال اجرای ۷۳ پروژه شاخص در 
دستور کار شهرداری قرار گرفته که تعدادی از 
طریق مشارکت اجرا می شود و تعدادی دیگر 
باید مراحــل طراحی و مطالعــات را بگذراند.

معاون عمــران شــهری شــهردار اصفهان با 
بیان اینکه امســال عملیات رمپ و لوپ های 
تقاطع آفتاب حدود ۷۰۰ متــر حلقه حفاظتی 
در منطقه ۱۰ تکمیل خواهد شــد، افزود: آغاز 
عملیات تقاطع غیرهمسطح حلقه حفاظتی با 
جاده قهجاورستان و سه کیلومتر مسیر حلقه 
حفاظتی در مناطق ۱۰ و ۱5 از دیگر پروژه های 
سال 99 به شمار می رود.وی خاطرنشان کرد: 
در سال جاری تکمیل عملیات مجموعه پل های 
سردار سپهد شهید سلیمانی به عنوان یکی از 
پروژه های حلقه چهــارم ترافیکی در مجاورت 
کارخانه قنــد بهره برداری می شــود.مظفر با 
اشــاره به بهره برداری از ادامه بلوار فرزانگان، 
گفت: روزهای پایانی سال گذشته ادامه بلوار 
فرزانگان )مسیر ۴.5 کیلومتری( تکمیل شد 
و در اختیار شهروندان قرار گرفت، همچنین دو 
کیلومتر حلقه حفاظتی در منطقه ۱۴ و بخشی 
از تقاطع آفتاب افتتاح شــد و در حال حاضر 
ترافیک خودروها در این مسیرها برقرار است.

وی خاطر نشان کرد: با بهره برداری از ادامه بلوار 
فرزانگان، دو کیلومتر حلقه حفاظتی در منطقه 
۱۴ و بخشی از تقاطع آفتاب، تردد خودروهای 
ســنگین از خیابان بعثت، ســه راه نقشینه و 

چهارراه عاشق حذف شده است.

موضوع فراخوان :    دفتر سرمایه گذاری و مشارکتها شهرداری نجف آباد به استناد مصوبه هیات عالی سرمایه گذاری مورخ 98/۱۰/۱۷ در نظر دارد احداث پروژه 
پردیس سینمایی فرهنگ سرای خارون واقع در نجف آباد خیابان شیخ بهایی جنوبی بلوار شهید محسن حججی جنب مجموعه هفت برج خارون شهرداری نجف آباد 

را از طریق جذب سر مایه گذار به روش تجهیز، بهره برداری، اجاره و انتقال که بصورت توافقی توسط بخش خصوصی با برآورد تقریبی بمبلغ ۳۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال واگذار نماید.

مهلت و محل دریافت اسناد فراخوان :   از واجدین شرایط و عموم سرمایه گذاران دعوت می شود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد فراخوان تا پایان وقت اداری روز 
چهارشنبه مورخ 99/2/۳۱ به دفتر امور سرمایه گذاری و جذب مشارکتهای شهرداری نجف آباد واقع در خیابان فردوسی مرکزی، بن بست شهید پوالدی ساختمان مشارکتها 

طبقه اول مراجعه و پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 99/۳/۱۷ به دبیرخانه محرمانه شهرداری نجف آباد واقع در چهار راه شهرداری ساختمان 

مرکزی تحویل نمایند. سایر اطالعات مربوط به فراخوان در اسناد فراخوان مندرج است. هیات عالی سرمایه گذاری در رد یا قبول پیشنهادات رسیده مختار می باشد.

آگهی فراخوان )نوبت اول(

محمد مغزی نجف آبادی- شهردار نجف آبادم الف : 835255

آگهی مزایده

م الف: 835224

نوبت دوم

چاپ دوم

محمود کفعمی- شهردار کرکوند

شهرداری کرکوند به استناد مجوز شماره 98/۴۴۴ مورخ 98/۱2/۱۳ شورای محترم اسالمی در نظر دارد ۱۰۰ جریب از زمینهای کشاورزی مزرعه 
باقرآباد )شرکت کنندگان می توانند هر مقدار جریب از کل زمین را تقاضا نمایند( متعلق به شهرداری برای یک دوره کاشت را از طریق مزایده عمومی 

بصورت اجا ره بمدت یکسال واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت می گردد جهت شرکت در مزایده و تحویل پیشنهادات تا پایان وقت 
اداری روز پنج شنبه مورخ 99/۳/8 به شهرداری مراجعه نمایند. سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد و مدارک مناقصه درج گردیده است.

هزینه آگهی بر عهده برنده می باشد
آدرس: شهرستان مبارکه، شهر کرکوند، بلوار امام خمینی )ره(، شهرداری کرکوند

تلفاکس: ۰۳۱52۳82626

شهرداری نصرآبادم الف:845502

آگهی مزایده عمومی مرحله اول )نوبت اول(
این شهرداری در نظر دارد به استناد به صورتجلسه مورخ 98/۰۴/۱۷ شورای اسالمی شهر نســبت به برگزاری مزایده عمومی و فروش ۳ پالک با کاربری کارگاهی- 
خدماتی اقدام نماید متقاضیان می توانند تا تاریخ 99/۰۳/۱2 جهت دریافت اسناد مزایده به شهرداری مراجعه نمایند. آخرین مهلت تکمیل و تحویل اسناد مزایده 

پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۱۳99/۰۳/۱۳ می باشد.
  تاریخ بازگشایی پاکتها 99/۰۳/۱۷ خواهد بود.         شهرداری در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد.      هزینه درج  آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد.

چاپ  اول
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صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود   
جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین مدیرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

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

تلفن: 8-36284167-031     فکس: 36284166

چاپخانه: آینده   آدرس:  ابتدای جاده حبیب آباد- روبه روی شهرک امام حسین )ع(

   

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان:
 اگر امکانات در اختیار استان قرار بگیرد شاهد توسعه شهر اصفهان هستیم

جلســه شــورای هماهنگــی امــور راه وشهرســازی اســتان اصفهان بــا حضور 
ــاری  ــر بازرســی وزارت راه و شهرســازی، علیرضــا ق ــرکل دفت رســتمی مدی
قــرآن مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان بــه عنــوان رییــس جلســه و دیگــر 
مدیــران کل زیــر مجموعــه وزارت راه و شهرســازی تشــکیل شد.رســتمی بــا 
بیــان اینکــه وزارت راه و شهرســازی بــه عنــوان یــک َاَبــر وزارتخانــه بــا حدود 
83 هــزار پرســنل در خانــواده دولــت، در حــال فعالیــت اســت بــه توصیــف 
15 نــوع ماموریــت اصلــی ایــن وزارتخانــه پرداخــت و گفــت: بــرای خانــواده 
وزارت راه و شهرســازی باعــث مباهــات و افتخــار اســت کــه در مجمــوع 560 
ــن  ــد.وی در ای ــی ده ــه م ــردم ارائ ــه آحــاد م ــت را در ســطح کشــور ب خدم
نشســت ســخنان خــود را در ســه محــور اصلــی اعــام و رهنمودهــای الزم را 
بــه مدیــران در موضوعــات مختلــف ارائــه کرد.رســتمی در ابتــدا بــه برگزاری 
ــورای  ــزاری ش ــت: برگ ــرد و گف ــد ک ــات تاکی ــن جلس ــه ای ــم و ماهان منظ
هماهنگــی بــه عنــوان یــک تکلیــف اداری اســت و عــاوه بــر اینکــه منجــر 
ــه هماهنگــی و اتحــاد ادارات کل زیــر مجموعــه وزارت راه و شهرســازی در  ب
اســتان می شــود، همدلــی و یکپارچگی میــان اعضــا را بــه ارمغان مــی آورد.  
مدیــرکل دفتــر بازرســی وزارت راه و شهرســازی در بخش دوم ســخنان خود 
ــوص  ــت: در خص ــان داش ــرد و اذع ــاره ک ــرد اش ــی عملک ــث ارزیاب ــه مبح ب
ــهيدرجايی  ــنواره ش ــب جش ــاله در قال ــر س ــه ه ــرد ادارات ک ــی عملک ارزیاب
بررســی و رصــد مي شــود ســال گذشــته عملکــرد ســال ۹7 مــورد بررســی 
ــی ۹ اداره کل  ــاخص های اختصاص ــی ش ــدا... در ارزیاب ــت و بحم ــرار گرف ق
ــد و 5 اداره  ــب کردن ــوب« را کس ــی و خ ــای »عال ــه ه ــتان رتب ــطح اس در س
ــن دســته  ــاز 100درصــد داشــتند کــه اداره کل راه و شهرســازی در ای کل امتی
قــرار مــی گیــرد. وی در خصــوص عملکــرد ســال گذشــته بــه مدیــران تاکید 
کرد نســبت بــه ورود اطاعــات در ســامانه ارزیابــی عملکرد تســریع داشــته 
باشــند تــا نتایــج زحمــات یک ســاله  بــه نحــو شایســته نشــان داده شــود.   
رســتمی در خصــوص موضــوع ســامت اداری بــه عنــوان ســومین بخــش 
ــون  ــن نشســت گفــت: در حــوزه ســامت اداری، قان از ســخنان خــود در ای
ــا آن، 38 بنــد تخلفــات شــرح داده شــده  تخلفــات و آییــن نامــه مرتبــط ب
و مدیــران کل و پرســنل ادارات مــی بایســت نســبت بــه ایــن مــوارد اشــراف 
ــون رافــع مســئولیت  ــه قان کامــل داشــته باشــند چــرا کــه جهــل نســبت ب
ــود. وی برگــزاری دوره هــای بازآمــوزی و خودآمــوزی را الزامــی  نخواهــد ب
ــی حراســت،  ــر سیســتم نظارت ــاوه ب ــا ع ــران خواســت ت دانســت و از مدی
ــه،  ــند.   در ادام ــته باش ــود داش ــکیات خ ــز در تش ــی را نی ــتم بازرس سیس
علیرضــا قــاری قــرآن مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان اصفهــان بــا بیــان 

اینکــه ایــن اســتان تــا کنــون در حــوزه هایی کــه امکانــات، بــه صــورت کامل 
در اختیــارش قــرار گرفتــه اســت بــه نحــو احســن اســتفاده کــرده و خــوش 
ــا توجــه بــه اینکــه وزارت راه و شهرســازی  درخشــیده اســت، اظهــار کــرد: ب
قلــب فعالیــت هــای عمرانــی و توســعه کل کشــور محســوب می شــود الزم 
اســت کــه ادارات و مجموعه هــای آن در اســتان هــا نیــز بیش از پیــش قوی 
شــوند و ایــن مهــم در صورتــی بــه دســت می آیــد کــه امکانــات هــر اســتان 
ــتانی  ــران اس ــار مدی ــات در اختی ــن امکان ــوص ای ــری در خص و تصمیم گی
قــرار گیــرد.  وی تاکیــد کــرد: اگــر امکانــات در اختیــار اســتان قــرار گیــرد و 
ســپس، در خصــوص نحــوه  مصــرف آن بازرســی شــود، شــاهد توســعه این 
ــرکل راه و شهرســازی  ــود.   دی ــم ب ــران خواهی شــهر همچــون کان شــهر ته
ــودن چــارت تشــکیاتی اســتان ها گفــت:  ــه یکســان ب ــا اشــاره ب اســتان ب
اســتان اصفهــان بــه  عنــوان کان شــهراز نظــر چــارت تشــکیاتی بــا ســایر 
ــری  ــوده و جمعیــت کمت ــر ب ــه از نطــر مســافت کوچــک ت ــی ک اســتان های
دارند یکســان دیــده شــده اســت. قــاری قــرآن، تغییر در چــارت تشــکیاتی 
ــن  ــرد: ای ــوان ک ــم دانســت و عن ــا شــرایط اســتانی را بســیار مه متناســب ب
موضوع مــی توانــد مشــکات وضعیــت پرســنلی و جــذب نیــرو در اداره کل را 
مرتفــع ســازد.    گفتنــی اســت؛ در ایــن نشســت هرکــدام از مدیــران کل عضو 
ــد  ــود پرداختن ــای دســتگاه خ ــا و چشــم  اندازه ــه تشــریح برنامه ه شــورا ب
ــال  ــل و انتق ــد، نق ــهرهای جدی ــرو در ش ــامد و مت ــامانه س ــکات »س ومش
ــد و شــهرداری هــا، ســامانه 141، میــزان  زمیــن فــی مابیــن شــهرهای جدی
ــا  ــت پاســگاه ه ــرودگاه، وضعی ــان وف ــار در راه آهــن اصفه حمــل مســافر وب
وقــرارگاه هــای پلیــس راه اســتان،  واگــذاری هــا بــه ایثارگــران و فرهنگیــان، 
اقــدام ملــی مســکن و مشــکات فــرودگاه شــهید بهشــتی« مطــرح شــد و 

ــه وارزیابــی قــرار گرفــت.   مــورد بررســی ریزبینان

مدیرعامل شرکت آبفای استان اصفهان:
کیفیت آب شرب در تمام شهرها و روستاهای اصفهان یکسان است

مدیرعامل شرکت آبفای استان اصفهان گفت: تمام شهرها و روستاهایی که 
زیر پوشش طرح آبرسانی اصفهان بزرگ قرار دارند، از کیفیت یکسان آب 
شرب برخوردار هستند. هاشم امینی در جمع مدیر و کارکنان مرکز پایش 
و نظارت بر کنترل کیفیت آب و فاضاب که موفق به اخذ استاندارد بین 
المللی 17025 کنترل کیفیت شدند، اظهار کرد: کارکنان در این بخش باید 
با مطالعه و تحقیق جامع  درصدد شناسایی آالینده های نو ظهور باشند و 

تاثیر این نوع آالینده ها بر کیفیت آب و فاضاب را مورد بررسی قرار دهند.
لعه و تحقیق پیرامون چگونگی ارتقای کیفیت   وی با بیان اینکه مطا
آب از عوامل موثر در افزایش رضایت   مندی مردم است، اظهار داشت: 
لعه و تحقیقات دقیقی که در راستای دانش روز دنیا باشد،  باید با مطا
راه های ارتقای کیفی آب شرب را شناسایی و مورد بررسی قرار داد تا 
 مردم در هر شرایطی هیچ گونه دغدغه ای در رابطه با کیفیت آب شرب

 نداشته باشند. وی با اشاره به اینکه درحال حاضر کیفیت آب شرب مطابق 
با استانداردهای تعریف شده است، عنوان کرد: کیفیت آب شرب خط قرمز 
صنعت است، مردم مطمئن باشند که آب شرب عاری از هر گونه آالینده 
میکروبی و شیمیایی در اختیار آنها قرار می گیرد و کاما مورد تایید مراکز 

ذی صاح است. مدیرعامل شرکت آب و فاضاب استان اصفهان با تاکید 
بر استقرار آزمایشگاه های سیار آب شرب در مکان های مورد نیاز تصریح 
کرد: آزمایشگاه های سیار باید در مکان هایی که وجود آنها ضروری به نظر 
می رسد استقرار یابند تا سامت و کیفیت آب به طور مستمر  مورد بررسی 

قرار گیرد.
امینی با بیان اینکه مردم هیچ گونه نگرانی در رابطه با وجود ویروس 
کرونا در آب شرب نداشته باشند، خاطرنشان ساخت: کیفیت آب شرب 
از لحاظ کدورت، کلر باقی مانده ، Ph و دیگر پارامترها به صورت آناین 
در تصفیه خانه آب باباشیخعلی بررسی شده و از طریق سامانه های تله 
متری و پایش کیفیت آب شرب در شبکه توزیع استان به طور آناین مورد 
بررسی قرار می گیرد، بنابراین این اطمینان خاطر را به مردم می دهیم که 
احتمال ویرو  س کرونا در آب صفر است.مدیرعامل شرکت آب و فاضاب 
استان اصفهان با اشاره به دوران پسا کرونا افزود: کارکنان در مرکز پایش و 
نظارت بر کنترل و کیفیت آب و فاضاب باید به مطالعاتی در زمینه تاثیرات 
 ویروس کرونا بر فاضاب بپردازند و تحقیقاتی در این رابطه با این موضوع

 در دستور کار قرار دهند.

سال ۹8 سال سختی برای کشور بود، هم از جهت 
حوادث داخلی و هم به لحاظ فشارهای بین المللی 
که حلقه تحریم را از همیشه تنگ تر کرد، با وجود این 
مجموعه هایی بودند که در این شرایط دشوار شیب 
مثبت نمودارهایشان را حفظ کردند و در شرایط کرونایی 

از ثبت رکوردهای جدید در سال ۹۹ خبر می دهند.
  سال ۹8 از جمله سال های پرحادثه در تاریخ معاصر 
ایران بود، اتفاقات پی درپی که از سیل در نوروز آغاز و به 
شیوع کرونا در اسفند رسید، همزمان با حوادث طبیعی 
و غیرطبیعی داخلی، شرایط بین المللی نیز طوری 
رقم خورد که منجر به تنگ تر شدن حلقه تحریم ایران، 
کاهش فروش نفت و تورم شد.آغاز سال ۹۹ هم که 
می توانست نوید سال متفاوتی از گذشته را بدهد، با 
شدت یافتن بیماری در کشور، عما چشم اندازهایی 
که در خصوص کسری بودجه ۹۹ وجود داشت را شدت 
بخشید و آن طور که کارشناسان می گویند، پیامدهای 
اقتصادی کرونا حتی اگر همین امروز تلفات آن به 
صفر برسد تا ماه ها گریبان گیر مجموعه های اقتصادی 
خواهد بود؛اما این همه ماجرا نیست، جمله معروفی 
از شهید سپهبد سلیمانی وجود دارد که با قاطعیت 
می گوید »من با تجربه این را می گویم که میزان 
فرصتی که در بحران ها وجود دارد در خود فرصت ها 
نیست« البته که در 40 سال بعد از انقاب اسامی بارها 
و بارها مردم ایران این گزاره را امتحان کرده اند، آخرین 
آن همین شیوع کرونا بود که نشان داد کشور ما با همه 
محدودیت ها و جنگ رسانه ای فعالی که علیه خود دارد 

به مراتب از کشورهای مدعی بهتر عمل کرد.
یکی دیگر از مصادیق این جمله را می توان در 
مجموعه های اقتصادی از جمله ذوب آهن پیدا کرد، 
ذوب آهنی که در سال های نه چندان دور در شرایط 
نامساعدی قرار گرفته بود و روزانه به بدهی های 
میلیاردی اش اضافه می شد، در دو سه سال اخیر به 
سوددهی رسیده و آمارها از رشد تولید آن حکایت دارد.

آن طور که منصور یزدی زاده، مدیرعامل این شرکت 
اوایل اردیبهشت ۹۹ اعام کرده، این شرکت در سال 
گذشته موفق شد میزان صادرات محصوالت اصلی 
خود را به یک میلیون و 154 هزار تن برساند که افزایش 
28 درصدی نسبت به سال 13۹7 داشته است، در سال 
13۹7 ذوب آهن اصفهان ۹00 هزار تن صادرات داشت.

وی با اشاره به حضور این شرکت در بازارهای جدید دو 
کشور اروپایی و یک کشور آسیایی گفت: در سال گذشته 

موفق به تمدید گواهینامه CE Marking جهت صدور 
محصوالت به اروپا شدیم که با وجود تحریم ها صورت 
گرفت. یزدی زاده، دریافت نشان صادرکننده نمونه 
استانی، پذیرش درخواست فروش محصوالت جدید 
آرک، ریل معادن، ریل راه آهن در بورس کاالی ایران، 
عرضه کاف صنعتی برای اولین بار در بورس کاالی 
ایران، فروش محصوالت ناشی از تولید کک )فوسی 
قطران( برای اولین بار و ... را از جمله دستاوردهای این 
شرکت در حوزه فروش معرفی کرد.وی با بیان این که 
این شرکت در سال 13۹8، با تنگناها و محدودیت هایی 
در خصوص تامین مستمر و کافی مواد اولیه مورد نیاز 
از نظر کمی و کیفی مواجه بود گفت: در سال گذشته 2 
میلیون و 526 هزار و 174 تن چدن مذاب در ذوب آهن 
تولید شد که افزایش حدود 5 درصدی نسبت به سال 
13۹7 داشت، همچنین در سال ۹8 شاهد افزایش 
حدود 14 درصدی در تولید آگلومره، افزایش 2 و 
نیم درصدی در تولید کک خشک، افزایش حدود 6 
درصدی در تولید فوالد خام و افزایش 5 و نیم درصدی 
در جمع کل محصوالت اصلی بودیم. مدیرعامل 
ذوب آهن اصفهان خاطرنشان کرد: در سال 13۹8 
ذوب آهن اصفهان موفق به تولید یک میلیون و 250 هزار 
تن کک شد که یک رکورد در تاریخ ذوب آهن اصفهان 
محسوب می شود؛ همچنین عاوه بر رکورد تولید 
سالیانه چدن مذاب با دو کوره بلند، این شرکت موفق 
به ثبت رکورد تولید ماهیانه 244 هزار و 144 تن و روزانه 

۹ هزار و 657 تن چدن مذاب با دو کوره بلند نیز شد.
افزایش تولید و صادرات تنها اتفاقات خوب در ذوب آهن 
نبوده، واردات ریل برای افزایش خطوط راه آهن ساالنه 
میلیون دالر ارز را از کشور خارج می کرده که در شرایط 
تحریم اهمیت هر دالرش برای اقتصاد کشور حیاتی 
است، اما در همین سال پرحادثه  هزاران تن ریل تولید 
کرده، به طوری که هم نیاز کشور را پاسخ می دهد و هم 

امکان صادرات را فراهم می کند.
علیرضا صالح، رییس سازمان خصوصی سازی که 
اواخر سال ۹8 از این کارخانه بازدید کرد، بیان داشت: 
ذوب آهن اصفهان در گذشته به عنوان قطب تولید 
مقاطع ساختمانی کشور شناخته می شد ؛اما امروز 
سبد متنوع تولیدات آن عاوه بر مقاطع محصوالت 
دیگر مانند انواع ریل، ورق سازه های فوالدی و ... را نیز 
شامل می شود.  رییس سازمان خصوصی سازی افزود: 
پروژه تولید ریل یکی از آرزو های کشور بود و برای توسعه 

زیرساخت ها این محصول وارد می شد؛ اما هم اکنون 
محصول استراتژیک ریل مطابق با استانداردهای روز 
دنیا در ذوب آهن اصفهان تولید می شود که افتخار 
بزرگی برای ایران اسامی به شمار می رود؛ امروز از 
نزدیک بالغ بر 10 هزار تن ریل تولیدی این شرکت 
را مشاهده کردم که آماده بارگیری است و این مهم 
نشان دهنده مدیریت هوشمند و توانمند ذوب آهن 
اصفهان و همدلی کارکنان این شرکت مادر صنعتی 
برای تولید محصوالت دارای ارزش افزوده باالست. وی 
اظهار داشت: ظرفیت تولید ریل در ذوب آهن اصفهان 
فراتر از کل نیاز کشور به این محصول استراتژیک 
است و بنابراین نیازی به واردات آن نخواهیم داشت؛ 
همچنین باتوجه به زیرساخت هایی که در کشورهای 
همسایه وجود دارد زمینه صادرات ریل ذوب آهن 
اصفهان به کشورهای دیگر فراهم است و این امر، 
ارزش آفرینی بیشتر را رقم می زند. از دیگر خبرهای 
خوبی که سال گذشته از ذوب آهن انتشار پیدا کرد، 
ساخت قطعه ای بود که خارجی ها را متعجب کرده 
بود؛ کارشناسان خارجی اعتقاد داشتند که طراحی 
و ساخت درب های فلکسیبل باتری بدون مشارکت 
آن ها در ایران امکان پذیر نیست؛اما خوشبختانه این 
پروژه انجام شد که یک افتخار بزرگ برای صنعت فوالد 
کشور است.علیرضا رضوانیان، مدیر تولیدات کک و 
مواد شیمیایی ذوب آهن اصفهان در این رابطه توضیح 
داد: باتری شماره 3 ذوب آهن اصفهان را به لحاظ 
ظرفیت و ساختار در خاورمیانه بی نظیر است، پیمانکار 

پروژه ساخت این باتری، قبل از بهره برداری پروژه را 
رها کرد؛ اما با توجه به اینکه ادامه فعالیت ذوب آهن 
به این باتری بستگی داشت، تاشگران ذوب آهن 
با همت خود آن را به بهره برداری رساندند.رضوانیان 
عنوان کرد: این درب ها 800 قطعه دارد و از فناوری بسیار 
پیشرفته ای برخوردار است و حتی کارشناسان خارجی 
اعتقاد داشتند که طراحی و ساخت آن بدون مشارکت 
آن ها در ایران امکان پذیر نیست، اما این پروژه انجام 
شد که یک افتخار بزرگ برای صنعت فوالد کشور است.

مدیر تولیدات کک و مواد شیمیایی ذوب آهن اصفهان 
تصریح کرد: قبل از این پروژه و جهت راه اندازی باتری 
شماره 3، با توجه به اینکه پیمانکار تعهدات خود را انجام 
نداد، فعالیت های گسترده ای مانند ساخت پاالیشگاه 

مورد نیاز و ساخت واحد گوگردزدایی نیز انجام شد.
رکوردزنی در تولید با کوره های بلند در سال ۹8 خبر 
خوب دیگری است که ثابت می کند چگونه می توان 
با تکیه بر توان داخل و ظرفیت جوانان این کشور از هر 
بحرانی فرصت ساخت؛ سید کاظم تدین، مدیر کوره بلند 
ذوب آهن در تشریح این رکوردزنی اظهار کرد: در سال 
گذشته توانستیم رکورد تولید روزانه و ماهیانه با دو کوره 
را افزایش دهیم، همچنین در پایان سال با دو کوره بلند 
شماره 2 و 3، دو میلیون 526 هزار تن چدن مذاب تولید 

کردیم و رکورد جدیدی را به ثبت برسانیم.
وی با اشاره به این که افزایش تولید در کوره بلند، 
5 درصد بیشتر از برنامه تعیین شده بود، یادآور شد: 
راه اندازی کوره بلند شماره یک در نیمه اول سال جاری، 

تزریق پودر زغال و کاهش مصرف کک از جمله اقداماتی 
است که در این سال انجام خواهد شد تا از خروج ارز 
جلوگیری شود و تولید افزایش یابد.ذوب آهن در مسیر 
افزایش تولید، عاوه بر فراز و نشیب های داخلی و 
فشارهای بین المللی به کشور در سال ۹8 با چالش های 
خاص خود نیز دست به گریبان بوده، از جمله مهم ترین 
بحث های دامنه دار در این مورد، صادرات سنگ آهن 
به عنوان ماده خام بوده که از سوی برخی معادن با 
هدف ارزآوری صورت می گرفته، آن هم در شرایطی که 
ذوب آهن به این مواد اولیه احتیاج داشته و یا کاهش 
ساعت اداری کارکنان به دلیل شیوع کرونا که می تواند 
تولید شرکت را تحت تاثیر قرار دهد. در همین خصوص 
محمدجعفر صالحی، معاون خرید شرکت ذوب آهن 
اصفهان درباره شرایط این شرکت اظهار کرد: ذوب آهن 
اصفهان در سال ۹8 رشد تولید حدود 5 درصدی نسبت 
به سال قبل را تجربه کرد، با این حال معاونت خرید 
سال ۹8 با فراز و نشیب زیادی همراه بود، حوزه تامین و 
تدارک از حوزه هایی است که با هر نوسانی دستخوش 

تغییر و چالش شدید می شود.
وی تصریح کرد: این حوزه در سال ۹۹ روزهای سختی را 
پیش رو خواهد داشت، آغاز سال ۹۹ با محدودیت های 
ناشی از بیماری جهان شمول کرونا و اولویت حفظ جان 
کارکنان چه در شرکت ذوب آهن و چه در شرکت های 
طرف تجاری، کاهش ساعت کار، کاهش حضور کارکنان 
و در بعضی از شرکت ها هم تعطیلی شروع شد؛ این در 
حالی است که فعالیت تامین و تدارک و پشتیبانی 
تولید، فعالیتی وقفه ناپذیر است. معاون خرید شرکت 
ذوب آهن اصفهان در ادامه خاطرنشان کرد: تعطیات 
پایان سال و تعطیات ناشی از بیماری کرونا، سختی کار 
تامین تدارک را دوچندان کرد ؛اما با یاری خداوند منان 
از این پیچ سرنوشت ساز هم عبور خواهیم کرد. صالحی 
با اشاره به این که از اولویت های مدنظر مدیریت عالی 
شرکت، استفاده بهینه و حداکثری از ناوگان حمل ریلی 
است، تاکید کرد: این امر اولویت بجا و بحقی است 
چراکه عاوه بر رفع دغدغه های موجود، کمک شایانی به 
کاهش تردد و ایمن سازی حمل و نقل جاده ای خواهد 
کرد و نهایتا از میزان آسیب های انسانی جاده ها خواهد 
کاست بنا بر این همه تاش مان را به کار خواهیم بست 
تا حمل ریلی را نسبت به جاده ای افزایش حداکثری 
دهیم.وی در پاسخ به این سوال که تحلیل ها از فعالیت 
در دوران پساکرونا چیست، گفت: کرونا به همان 

سرعتی که یک بیماری همه گیر جهانی برای نوع بشر 
شده به نظر می رسد با شدت بیشتری اقتصاد جهانی را 
تحت تاثیر قرار داده و پیش بینی ها حاکی از کاهش 1.5 
تا 2 درصدی رشد اقتصادی جهان است؛ از آنجایی که در 
انتشار اطاعات مرتبط با ویروس کرونا تشکیک هایی 
ایجاد شده و به نوعی جهان در شوک ناشی از شیوع 
این ویروس قرار دارد اما چین، با اعام کنترل ویروس 
و شروع به کار به نظر می رسد فرصت مناسبی جهت 
دست یابی به اهداف اقتصادی خود فراهم می بیند، 
قیمت های جهانی در حال سقوط است.صالحی 
افزود: قیمت نفت به پایین ترین سطح خود طی چند 
سال گذشته رسیده و پیش بینی ها حاکی از انتظار 
نفت ده دالری است که پوشش هزینه استخراج را هم 
نمی دهد؛ سایر کشورها و خصوصا اروپا بسته به زمان 
غلبه بر کرونا و مدت تعطیلی کسب و کار و فعالیت های 
اقتصادی دچار آسیب های متفاوتی خواهند شد؛ اما 
آنچه واضح است تلفات اقتصادی کرونا کمتر از تلفات 
انسانی آن نخواهد بود. معاون خرید شرکت ذوب آهن 
اصفهان در ادامه به گزارش صادرات سنگ آهن در دو 
ماه اول سال 2020 پرداخت و گفت: گزارشات رسیده 
حاکی از انجام صادرات سنگ آهن در ماه های ژانویه 
و فوریه به چین است، رقمی حدود 800 هزار تن 
سنگ آهن صادر شده که به نظر می رسد به میزان 

زیادی کاهش داشته است.
وی اضافه کرد: عوارض وضع شده بر صادرات 
سنگ آهن موثر بوده اما آنچه توانسته از کمند عوارض 
رهایی یابد و صادر شود سنگ دانه بندی با عیار باال و 
عناصر مضر پایین بوده که می توان گفت گل سرسبد 
سنگ آهن است؛ افزایش نرخ ارز و همچنین تغییر نرخ 
تبدیل قیمت ارزش بهای صادراتی سنگ آهن دو عاملی 
هستند که همچنان شرایط صادرات را جذاب و جذاب تر 
می کند.بنا بر گفته مدیران، ذوب آهن اصفهان آمادگی 
الزم را دارد با راه اندازی کوره شماره یک در سال جهش 
تولید برای اولین بار از رکورد 3 میلیون تن عبور کند و در 
مرحله بعد به ارزش اسمی این شرکت یعنی 3 میلیون 
و 600 هزار تن دست یابد.به نظر می رسد ضرورت 
دارد، تدابیر الزم در جهت تحقق شعار »جهش تولید« 
اندیشیده شود که یکی از این اقدامات مهم و اساسی 
برای ذوب آهن می تواند ممنوعیت صادرات سنگ آهن 
باشد و یا به عبارتی هر آنچه در داخل به منظور جهش 

تولید الزم است.

ذوب آهن »فوالدساز قدیمی کشور« با کارنامه ای درخشان از سال گذشته، آماده »جهش تولید« شد
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