
 عضو ستاد ملی مقابله با »کرونا« می گوید در صورت رعایت پروتکل های بهداشتی؛
  تا پایان تابستان، کرونا در »اصفهان« به وضعیت پایداری می رسد

»کنترل کرونا « به وقت شهریور!
5

  زندگی میلیاردِی یارانه ای!  
 پولداران اصفهانی در ماه چقدر هزینه می کنند؟  

3

تمامی پروتکل های 
بهداشتی در پردیس 

سینمایی اصفهان سیتی 
سنتر  رعایت می شود

 سخنگوی دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان:

 اصفهان با کمبود 
ماسک مواجه نیست 

7

5

6 7

 مدیر طرح ساماندهی ناژوان از اعمال 
 قانون برای جلوگیری از تردد

 موتور سیکلت ها در جاده سالمت خبر داد؛
ورود ممنوع!

5

رعایت نکردن فاصله گذاری اجتماعی و  
بازگشت محدودیت کرونایی در اصفهان؛

این یک جنگ است

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 
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8 صفحه
قیمت: 1000 تومان
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ایجاد شبکه 
دوچرخه سواری 

7در شهر

 استاندار  
 اصفهان 

خسته است!

آگهی مناقصه )مرحله دوم(

محمد رضا احتشام زاده – شهردار خورزوق  م الف:908559

شهرداری خورزوق به اســتناد مصوبه شــماره 99/131/ش/5 مورخ 99/02/30 شورای محترم 
اسالمی شهر در نظر دارد نســبت به اجرای عملیات جدولگذاری خیابان مولوی محله سیمرغ با 

اعتبار مبلغ 6/500/000/000 ریال بر اساس فهرست بهاء راه و باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال 

1399 اقدام نماید، لذا اشخاصی که تمایل به شــرکت در این مناقصه دارند می توانند با دریافت 

مدارک از واحد مالی شهرداری نسبت به تحویل پیشنهادات خود اقدام نمایند.

 آخریــن مهلــت دریافــت مــدارک از واحــد مالــی شــهرداری و تحویــل پیشــنهادات

 به شهرداری تا پایان وقت اداری 99/05/04 

تاریخ بازگشایی پاکات ساعت 15 روز شنبه 99/05/04 

نوبت اول آگهی برگزاری مناقصه عمومی 

شركت آب وفاضالب اســتان اصفهان درنظرداردعمليات اجرايی به شــرح زير را از طريق 
مناقصه عمومی به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد.

    نام روزنامه: زاینده رود

     تاريخ انتشار: 19 /99/4

مبلغ¬تضمين)ريال (برآورد)ريال (محل تامين اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه

99-2-51

باقیمانده خط 
انتقال فاضالب 

محله دهنو 
منطقه مبارکه

1.097.608.42955.000.000جاری

 مهلت تحویل اسناد به دبیر خانه معامالت شرکت اتاق292: 
تا ساعت 15:00روز شنبه به تاریخ 99/05/04 

 تاريخ گشايش اسناد مناقصه: از ساعت 08:00 صبح روز یکشنبه 
به تاریخ 99/05/05

دريافت اسناد: سايت اينترنتی
WWW.abfaesfahan.ir  شركت آب و فاضالب استان اصفهان

WWW.iets.mporg.ir پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گويا:  6680030-8 3 -  031

)داخلی 395 (

نوبت اول
شركت آب وفاضالب 

استان اصفهان

 میزبانی شاهین شهرداری 
بوشهر از سبزپوشان اصفهانی؛

جدال برای بقا
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گمانه زنی ها درباره احتمال ابتالی »ترامپ« به کرونا
آسوشیتدپرس نوشــت فرماندار داکوتای جنوبی که با یک فرد مبتال به ویروس کرونا در تماس 
بوده اســت، با دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا ســوار هواپیمای مخصــوص رییس جمهور 
شد. این خبرگزاری گزارش داد: کریســتی نوئم، فرماندار داکوتای جنوبی با نامزد پسر ترامپ که 
آزمایش کرونای او مثبت بوده تماس نزدیک داشــته اســت، با وجود این امر او بدون استفاده 
از ماســک با ترامپ در هواپیمای مخصوص ریاست جمهوری سوار شد. ســخنگوی نوئم گفت 
او بدون ماسک سوار هواپیما شــده و در طول پرواز به واشــنگتن با رییس جمهور صحبت کرده 
است. او متذکر شــد آزمایش فرماندار جمعه و قبل از اســتقبال از رییس جمهور منفی بوده ؛ اما 
تصاویری که در رســانه های اجتماعی پخش شده نشــان می دهد او در فاصله نزدیکی از نامزد 
پسر ترامپ که از اعضای ســتاد انتخاباتی او هم هســت و آزمایش کرونای او مثبت اعالم شده، 
 قرار داشته اســت. ســخنگوی فرماندار داکوتای جنوبی گفت: او برنامه ای برای انجام آزمایش 

مجدد ندارد.

 اشاره مقام کاخ سفید به حمایت آمریکا از هند
 در دعوا با چین

رییس دفتر کارکنان کاخ سفید در سخنانی به تلویح به حمایت کشورش از هند در تنش مرزی این 
کشور با چین اشاره کرده است. به نوشته خبرگزاری »اســپوتنیک« »مارک میدوز« رییس دفتر 
کارکنان کاخ سفید در گفت و گو با شبکه خبری» فاکس نیوز« گفت: »این پیام واضح است. توان 
نظامی ما همچنان باالست و باال هم خواهد ماند، خواه مسئله مربوط به درگیری بین چین و هند 

باشد یا در هر جای دیگر.«
میدوز در ادامه مدعی شد که »اینطور نیست آمریکا دست روی دست بگذارد و اجازه دهد تا چین یا 
هر کشور دیگری سلطه امور را به دستش بگیرد.« این در حالی است که »مایک پمپئو« وزیر خارجه 

آمریکا نیز اخیرا با وزیر خارجه هند در باره تنش مرزی بین پکن و چین گفت وگو کرد.

انتصاب اولین شهروند عرب به عنوان سفیر اسراییل
کمیته انتصاب ها در وزارت خارجه رژیم صهیونیستی با انتصاب اسماعیل خالدی به عنوان سفیر این 
رژیم در اریتره موافقت کرد. به گزارش اسپوتنیک روسیه، اسماعیل خالدی ۴۹ ساله اولین چهره 
عرب در میان شهروندان عرب رژیم صهیونیستی است که یک پست عالی را در دستگاه دیپلماسی 
این رژیم برعهــده می گیرد. در واقع خالدی اولین دیپلمات اســراییلی از میان شــهروندان بادیه 
نشین )قبایل عرب ساکن منطقه نقب فلسطین( بود، او مدتی نیز مسئول مبارزه با جنبش هایی 
بود که در لندن خواستار تحریم اســراییل بودند، او از سال ۲۰۰۴ در وزارت خارجه این رژیم فعالیت 
دارد. همچنین اسماعیل خالدی در کنسول رژیم صهیونیستی در شهر سان فرانسیسکو در ایالت 

کالیفرنیای آمریکا کار می کرد.

وعده »بایدن« برای روز اول ریاست جمهوری اش
»جو بایدن« نامزد حزب دموکرات برای انتخابات ۲۰۲۰ ریاســت جمهوری آمریکا گفت که در روز 

نخست ریاست جمهوری خود، آمریکا را به سازمان جهانی بهداشت باز خواهد گرداند.
 وی در پیامــی در توئیتــر نوشــت: »زمانــی کــه آمریــکا در تقویت بهداشــت جهانــی نقش 
 داشــته باشــد، آمریکایی ها ایمن تر خواهنــد بود. در روز نخســت بــه عنوان رییــس جمهور، 
 بار دیگــر بــه ســازمان جهانــی بهداشــت خواهیــم پیوســت و رهبــری در عرصــه جهانی را 

باز می گردانیم.«

ظهور فراکسیون های عجیب زیر سقف پارلمان؛

عجایب و غرایب مجلس یازدهم
فراکسیون های سیاسی در هر پارلمانی جایگاه نفوذ و البی باالیی داشته اند؛ 
اما در کنار آنها برخی فراکســیون های صنفی نیز تشــکیل شده اند که در 
بزنگاه توانسته اند ایفای نقش کنند.وقتی پای معادالت پارلمانی به میان 
می آید مولفه های زیادی هستند که نقش عمده ای را بازی می کنند اما در 
میان این مولفه های انبوه یک امر مسلم وجود دارد و آن قدرت تاثیر و نفوذ 
فراکسیون هاست.بازی فراکســیون ها در میدان البی ها و چانه زنی های 
مجلس گاهی آنقدر پرقدرت بوده که توانســته سرنوشت طرح ها و لوایح 
مهم، اســتیضاح یا رای اعتماد و ... را تغییر دهد؛ البته اینها،  بیشتر درباره 
فراکسیون های سیاسی صدق می کند؛ فراکســیون هایی که در هر دوره از 
مجلس با دور هم جمع شدن عده ای بر اساس عقیده، تفکر و حزب و جریان 
سیاسی شکل می گیرد و بسته به جناح پیروز انتخابات تبدیل به اکثریت یا 
اقلیت می شوند. قصه ای که تا امروز در هر ده دوره مجلس شاهد آن بودیم و 

مجلس یازدهم هم نمی تواند از این قاعده مستثنی باشد.

  یک جناح، چند فراکسیون
بعد از انتخابات اسفند ۹۸ بیش از ۹۰ درصد کرسی های مجلس به دست 
اصولگرایان افتاد و جناح راست، پیروز یکدست انتخابات شد؛ اتفاقی که در 
طول ۴۰ سال گذشته و ۱۰ دوره مجلس بی سابقه بود. همین اتفاق کفایت 
می کرد تا حرف و حدیث ها درباره آرایش سیاســی مجلس شروع شود و 
از همان زمان بود که گفته می شد موضوع تنوع فراکسیون های سیاسی  در 
مجلس یازدهم منتفی است و احتماال تنها یک فراکسیون اکثریت است 
که در مجلس ظهور و بروز پیدا می کند؛ اما زیاد طول نکشید که زمزمه ها و 
شواهد از درون پارلمان خالف آن را نشان داد، درواقع هرچند ساکنان این 
دوره از مجلس همه از یک رنگ و جناح هستند و تنوع افکار در آن مشاهده 
نمی شود ولی  با وجود اختالفات خانوادگی شان حاال احتمال شکل گیری 

فراکسیون های احمدی نژادی ها و پایداری ها وجود دارد.

  صف آرایی مستقلین در مقابل اکثریت
تعداد نمایندگان مســتقل و اصالح طلب زیاد نیســت؛ اما بــا وجود آنکه 
گفته می شد شــاید مســتقلین و تعداد انگشت شــمار اصالح طلبان در 
فراکســیون های اصولگرایی احاله شــوند بعد از انتخابات هیئت رییسه، 
اســتقالل ۶۰ نفره خود را از اصولگرایان اعالم کردند. نماینده بوشهر درباره 
چند و چون این فراکسیون می گوید: »  قرار است که فراکسیون مستقلین 
تشکیل شود ولی در خود این فراکسیون هم به جای نگاه سیاسی و جناحی، 
اولویت اصلی، دغدغه های مردم و معیشت و اشتغال جوانان است«. وی 
تاکید می کند: »فکر کنم دیگر وقتش است که رنگ و لعاب فعالیت های 

سیاسی و جناحی کمتر شود و به خواسته  های مردم برسیم.«

فراکسیون های صنفی؛ از روحانیون تا زنان
فرقی نمی کند چه مجلسی با چه رویکرد سیاسی باشد معموال در هر دوره ای 
از ادوار پارلمان در کنار فراکسیون های، سیاسی فراکسیون های صنفی هم 
خودنمایی می کنند و برخی انگیزه های جمعی موجب می شود تعدادی از 
نمایندگان به دور یکدیگر جمع شوند . در این میان فراکسیون های روحانیون 
و زنان از جمله فراکسیون هایی است که تا به امروز در مجالس مختلف ظهور 
و بروز بیشتری داشــتند البته قدرت تاثیرگذاری شان یکی نبوده و زمانی 
قدرتمندتر و زمانی هم منفعل تر بوده اند.روحانیون مجلس یازدهم که تعداد 
آنها به نسبت مجلس قبل نزدیک به دو برابر شده است نیز تصمیم گرفتند 
تا در این دوره از مجلس نقش پررنگ تری داشــته باشند و برای همین 
آستین ها را باال زدند تا فراکســیون روحانیون را تشکیل دهند؛ تصمیمی 
که ۱۷ تیرماه به ثمر نشست و این فراکسیون با ۳۲ عضو به ریاست »رضا 
تقوی« اعالم وجود کرد. زنان مجلس یازدهم هم به ســبک و سیاق ادوار 
گذشته وارد میدان شدند و فراکسیون زنان را با ۱۷ عضو علم کردند؛ اعضای 
این فراکسیون  هم برای آنکه رســمیتی به کار داده باشند انتخابات هیئت 

رییسه را برگزار کردند و » فاطمه قاسم پور« به عنوان رییس، انتخاب شد.

فراکسیون های عجیب و غریب

موضوع فراکسیون های صنفی تنها به فراکسیون های زنان و روحانیون و ... 
ختم نمی شود و گاهی فراکسیون هایی ظهور و بروز می کنند که هرچند قدرت 
تاثیرگذاری شان به نسبت فراکسیون های سیاسی کمتر است اما بدون تاثیر 
هم نیستند و توانسته اند در بزنگاه های مختلف نقش قابل توجهی را بازی کنند 
که در این میان می توان به فراکســیون هایی مانند ورزش و جوانان، محیط 
زیست، حقوق شهروندی و ... اشاره کرد.دراین مجلس هم فراکسیون های 
مختلفی با موضوعات مختلف پیشنهاد شده است مانند فراکسیون  حقوق 
کودک که البته این فراکســیون از سوی معاون وزیر دادگستری به مجلس 
پیشنهاد شد.اما ماجرای فراکسیون های صنفی در مجلس یازدهم به سمتی 
پیش رفته که دیگر کار از فراکســیون های قومی و محلی مانند فراکسیون 
ترک نشین ها یا فراکسیون زاگرس نشــین ها و ... گذشت و به فراکسیون  

»اقدامات پیش دستانه علیه آمریکا« و فراکسیون »شهید دیالمه« رسید.

  آش شور مجلس یازدهم
با وجود آنکه همواره حرف وحدیث درباره تشــکیل فراکسیون ها در ادوار 
مجلس همراه بــوده ؛اما به نظر می رســد ایــن آش در مجلس یازدهم 
آنقدر شور شــد که به فراکسیون »ســیر و عدس« رســیده است، آنقدر 
که حتی هیئت رییســه از انبوه پیشــنهادات برای تشــکیل فراکسیون 
 گالیه می کند و  همه تالشش را به کار بســته تا مانع تشکیل برخی از این 

فراکسیون ها شود.

محمدحســن آصفــری، نماینده مجلــس نهم و 
یازدهم مجلس، به سخنان ظریف واکنش نشان 
داده و با اشــاره به اظهارات محمدجواد ظریف که 
گفته بــود یکــی از نمایندگان محتــوای محرمانه 
یکی از جلسات را به بیرون درز داده است، سوابق 

خود را لو داد.
وی گفت :»اصــال چنین صحبتی صــورت نگرفته 
اســت و اگر آقای ظریف چنین سندی دارد، لطف 
کنند و منتشــر کنند. مطمئنا مذاکرات از ســوی 
ســفارت ایران در مســکو ضبط شــده و اگر آقای 
ظریف دلیل یا ســند دیگری دارنــد، ارائه بدهند. 

تنها صحبتی که ما با آقای پوتین داشــتیم، درباره 
بحث نفت در برابر کاال بــود که آقای ظریف حاضر 
نشد این موضوع را دنبال کنند و پیگیر باشند. من 
حاضر هستم با آقای ظریف در یک مناظره شرکت 
کنم و اسناد خودم را ارائه دهم؛ ضمن اینکه آقای 
وزیر هم می تواند اسناد و مدارک خودش را منتشر 
کند. بنده به قدر کافی کار اطالعاتی و امنیتی انجام 
داده ام که بدانم کدام خبر سری است و کدام خبر 
غیرســری. آقای ظریف بهتر اســت کم کاری ها و 
عدم پیگیری های مطالبات بحق مردم را در حوزه 

دورزدن تحریم ها بهانه نکنند«.

ظریف در صحن مجلس بدون اشاره به نام نماینده 
خاصی گفته بود »یکی از نمایندگان می گفت چرا 
شما نمایندگان را در جلســات خود راه نمی دهید؛ 
اتفاقا همان برادر در مذاکرات به کلی ســری من 
و پوتین حضور داشــت و بعد از آن گفت قرار است 

روسیه از ما نفت بخرد… «

نماینده ای که خودش را لو داد؛

من خودم اطالعاتی و امنیتی ام!

سخنگوی شــورای نگهبان گفت: در انتخابات مطالب زیادی علیه اعضای شورای نگهبان گفته شــد که مثال پول می گیرند و افراد را تاییدمی کنند، فالن عضو 
شورای نگهبان این نســبت را به فالن کاندیدا دارد، بنابراین او راتاییدکرده است. فالن عضو شــورای نگهبان به دلیل مسائل سیاسی فالنی راتاییدکرده است. 
نسبت به خود من که چند تا شرکت به نام ما درآوردند، قبال CNN حساب های بانکی ســوئیس برای من درست می کرد و روی سایت خودش می گذاشت 
که البته با پیگیری های حقوقی حکمی  علیه CNN گرفته شد که نمی دانم هنوز این مطالب گذاشته می شود یا خیر؛ این سایت برای همه مقامات کشور یک 
رقم هایی در حساب های سوئیس، برایشان فرض می کرد و هر چند وقت یک بار این مبالغ را برای آنها افزایش می داد؟! و متاسفانه در داخل هم یک عده ای 

این حرف ها را می زنند و شرکت هایی را به نام ما و بستگان ما درمی آورند.
کدخدایی اضافه کرد: در چند انتخابات قبل می گفتند که رییس جمهور وقت داماد آیت ا... جنتی است، اصال آیت ا... جنتی دختری ندارد که بخواهد دامادی 
داشته باشد. ما که از دشمن خیال مان راحت است که وظیفه او دشــمنی و کینه توزی است، اما از دوستانی که در داخل هســتند انتظار داریم وقتی مطلبی 

می شنوند و خبری وجود دارد، قبل از اینکه آن را ترویج و شایع کنند، می توانند زنگ بزنند و سوال کنند.

سخنگوی شورای نگهبان:

آیت ا...جنتی دختری ندارد که بخواهد دامادی داشته باشد
اقدام غافلگیرکننده »ترامپ« 

علیه ایران

تحلیل روز 

وز عکس ر

رعایت نکردن 
پروتکل های 
 بهداشتی توسط
رییس جمهور 

برزیل
نهاد ریاست جمهوری برزیل 
از مثبت بودن نتیجه آزمایش 
کرونای رییس جمهــور این 

کشور خبر داد.

عضو کمیسیون امنیت ملی: 

انفجار سایت هسته ای نطنز کار بازرسان آژانس است
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته که بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی شش بار از 
سایت هسته ای آسیب دیده نطنز بازدید کرده بودند. به نظر بخشی از خرابکاری به دلیل حضور 
مستمر بازرسان آژانس در این منطقه بوده اســت. کریمی قدوسی افزود: رخداد پیش آمده و 
بازدید های انجام گرفته، موضوع پروتکل الحاقی را زیرسوال می برد، زیرا دسترسی بازرسان به 

این مراکز فقط با تمسک به پذیرش ایران طبق پروتکل الحاقی ممکن است. 

حمایت »علی ربیعی« از قرارداد25 ساله با چین
علی ربیعی، سخنگوی دولت در نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره قرارداد ۲۵ ساله با چین 
گفت: در این زمینه هیچ چیز محرمانه و مخفیانه ای وجود ندارد و در سفر گذشته وزیر امور خارجه 
به چین هم مطرح شده بود و در دیدار رییس جمهوری این کشور با رهبری نیز این موضوع طرح 

شده بود و هر زمان که توافقی در این زمینه به دست آید، همان زمان هم اعالم می شود.

 چرا شهید بهشتی به مسعود رجوی پیشنهاد شهرداری
 تهران را داد؟

هادی غفاری، عضو شورای مرکزی مجمع نیرو های خط امام و عضو شورای عالی اصالح طلبان 
گفت: وقتی من رد صالحیت شــدم، در خانواده من آتشی به پا شد. همسرم به من گفت آقای 
غفاری نوشته اند عدم التزام عملی به اسالم، من ۵۰ سال پشــت سر شما نماز خوانده ام، نماز 
من چه می شود؟ خاطرم هست شهید بهشتی در ســال اول انقالب به مسعود رجوی پیشنهاد 
داد شما بیایید شهردار تهران شــوید. آقای بهشتی اصطالحی داشت که می گفت انقالب دافعه 
حداقلی و جاذبه حداکثری داشته باشد و تا می توانید جذب کنید. یک روحانی در تهران بود که 
به امام)ره( بدوبیراه می گفت، من و آقای موسوی اردبیلی به خدمت ایشان رفتیم و مطرح شد 
که با این آدم چه کار کنیم؟ امام)ره( فرمودند مردم پشــت سرش نماز می خوانند؟ گفتیم بله، 
می خوانند، فرمودند وقتی مردم کسی را قبول دارند، شما به چه حقی می خواهید دخالت کنید؟

توئیت »ضرغامی« درباره ازدواج زینب سلیمانی
سید عزت ا... ضرغامی، عضو شورای عالی انقالب فرهنگی، در حساب اینستاگرامی خود پستی 
در رابطه با ازدواج زینب سلیمانی، فرزند سپهبد شهید قاسم سلیمانی منتشر کرد.ضرغامی در 
اینستاگرام خود نوشت:» از صمیم قلب، ازدواج زینب خانم را به او تبریک گفتم. چه کار خوبی 
کرد که به توصیه بزرگان، امر ازدواجش را که مقدمات آن قبل از شهادت پدر، طی شده بود  بیش 

از این به تاخیر نینداخت. مانند پدرش، شجاع، متواضع و با کیاست است.«

نماینده ارومیه هم کرونا گرفت
 نماینــده ارومیــه از ابتالیش به کرونا خبــر داد.وحید جالل زاده با انتشــار پســتی در صفحه 
اینستاگرامش نوشت که پس از فرصت یک هفته ای حضور در حوزه انتخابیه و بازگشت به تهران 
جهت شرکت در جلسات و دیدارها به دلیل خستگی و ســردرد به پزشک مراجعه کردم و بنا به 
تشخیص ایشان و پس از انجام تست کرونا، پاسخ منفی تست را دریافت کردم، به دلیل تشدید 
عالئم با مراجعه مجدد به پزشک و بررسی بیشتر و انجام اسکن بنا به تشخیص پزشک مثبت 
بودن ابتال به بیماری کرونا قطعی شده، هم اکنون به دلیل پیشــگیری از شیوع بیماری دوران 

قرنطینه خانگی را سپری می کنم.

کافه سیاست

تمامی دولــت های اروپایی بر ایــن باورند که 
نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ماه 
نوامبر قابل پیش بینی نیســت؛ برای پیروزی 
در این انتخابات باید دید اقدام غافلگیرکننده 
»ترامپ« در مــاه اکتبر به منظور ســوق دادن 
شرایط انتخاباتی به نفع خود چه خواهد بود. در 
این ارتباط فرضیه های متعددی از جمله توافق 
هسته ای با کره شــمالی که عمال غیرمحتمل 
به نظر می رسد، ســقوط »مادورو« در ونزوئال، 
خروج نیروهــای نظامی از افغانســتان )که 
بخش قابل توجه آن بــه رغم حمالت طالبان، 
انجام شده( و اوکراین )که »جولیانی« وکیل 
مدافعش ماجرای پســر »جو بایدن« در این 
کشــور را دنبال می کند(، وجود داشــته، ولی 
غالب ترین نظریه مطرح در میان تحلیلگران، 
فرضیه درگیری مختصــر نظامی بین آمریکا و 
ایران اســت.چراکه هیچ یک از این سناریوها، 
با وجود بار و اعتبارشــان، نمی توانند با شرایط 
خاص مربوط به ایران مقایســه شوند. بدین 
ترتیب که  بر اســاس توافق هســته ای ایران 
منعقده در سال ۲۰۱۵، تحریم تسلیحات سبک 
و متعارف این کشــور در اکتبــر ۲۰۲۰ به پایان 
خواهد رســید، در ســازمان ملل متحد در این 
خصوص رای گیری به عمل خواهد آمد و حداقل 
روســیه تمدید تحریم ها را وتو خواهد کرد. با 
این حال هر کشــوری به طــور جداگانه مجاز 
اســت تصمیم خود در این ارتباط را اعمال کند 
و اینجاست که آمریکایی ها قطعا تحریم های 
مذکور را تمدید خواهند کرد. ایران نیز به دالیل 
داخلی ناچار به واکنش شــده و احتماال چند 
عملیات نظامی در خلیج )فارس( انجام خواهد 
داد. در این صورت کاخ ســفید نیز می تواند با 
درگیری هایی محــدود و بدون تلفــات برای 
آمریکایی هــا )برای مثال از طریــق پهپادها و 
موشک های کروز( در مقام پاسخگویی برآید.

جنگی کوچک و مختصر که قادر خواهد بود 
»دونالد ترامپ« را به یک »ســرفرمانده« 
ممتاز در آمریکا، جــدای از وضعیت جاری 
سالمتی عمومی )ناشــی از  کرونا( و حتی 
نرخ بیــکاری در این کشــور، تبدیل کرده و 

موجب افزایش محبوبیتش شود.

بین الملل
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معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خبر داد:

تولید روزانه یک میلیون ماسک پارچه ای در اصفهان
معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری اصفهان گفت: روزانه یک میلیون ماســک پارچه ای 
در اصفهان تولید می شود.حســن قاضی عســگر با اشــاره به کمبود پارچه ملت بلون در برخی از 
تولیدی های ماسک سه الیه در استان اصفهان اظهار داشت: این موضوع توسط سازمان صمت در 
حال پیگیری است و کمبود پارچه ملت بلون با واردات و تولید در اســتان اصفهان در آینده نزدیک 
مرتفع می شود.وی افزود: ظرفیت تولید ماسک پارچه ای در استان اصفهان روزانه به یک میلیون 
عدد می رسد و با توجه به قابلیت شست وشوی ماسک پارچه ای استفاده از این نوع ماسک توسط 
شهروندان اصفهانی توصیه می شود.معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان با اشاره 
به اینکه استفاده از ماسک پارچه ای عالوه بر صرفه اقتصادی در حفظ محیط زیست هم موثر است، 
تصریح کرد: در بسیاری از کشورها ماسک پارچه ای جایگزین ماسک های سه الیه شده است و با 
تقویت فرهنگ سازی استفاده از ماســک پارچه ای، می توان در چند نوبت و یا با مدت طوالنی تر از 

این ماسک استفاده کرد.

مدیرکل دامپزشکی اصفهان مطرح کرد:

ظرفیت های نهفته اصفهان برای صادرات محصوالت دامی
مدیرکل دامپزشکی اصفهان با بیان اینکه ظرفیت های نهفته ای برای صادرات غیر نفتی در این استان 
وجود دارد، اظهارداشت: ۶۵ درصد صادرات خامه کشــور به روسیه توسط اصفهان انجام می شود و 
سال گذشته بیش از ۱۳ هزار تن خامه پاستوریزه و استریل از این استان به روسیه صادر شد.شهرام 
موحدی ادامه داد : از ابتدای سال تاکنون افزون بر ۱۰ هزار و ۶۶۰ تن انواع محصوالت و فرآورده های 
دامی به ارزش بیش از ۱۳ میلیون دالر از استان صادر شده است.وی افزود: مرغ، تخم مرغ، ماهی، 
میگو، خامه، پنیر، خامه پاســتوریزه و استریل، عســل، پای مرغ، پنجه مرغ، هزارال، پودر آب پنیر، 
کنسانتره شیر و روغن صنعتی طیور  از جمله محصوالت صادراتی استان بوده است. موحدی با بیان 
اینکه تاکنون هیچ کدام از محصوالت و فرآورده های خام دامی صادراتی از اصفهان برگشت داده نشد، 
بیان کرد: محصوالت و فرآورده های خام دامی از این اســتان به کشورهای عراق، افغانستان، قطر، 

ترکیه، گرجستان، ویتنام، میانمار، هنگ کنگ و روسیه صادر می شود.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اصفهان:

امسال 230 کیلومتر  راه روستایی  آسفالت می شود
معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جــاده ای اصفهان از برنامه ریزی اجرای عملیات 
آســفالت ۲۳۰ کیلومتر از محورهای روستایی این استان در ســال جاری خبر داد.فرزاد دادخواه 
اظهارداشت: اجرای این طرح در استان اصفهان بیش از ۱۹ میلیارد تومان هزینه دارد که امیدواریم 
عملیات اجرایی آن تا پایان فصل کاری جاری اجرایی شــود.وی، نگهداری راه ها را وظیفه اصلی 
راهداری دانست و ادامه داد: اولویت بندی اجرای آسفالت این محورها براساس بازدیدهای فنی 
میدانی  راهداری، وضعیت رویه راه ها و درخواست های ارائه شده، جمعیت، میزان تردد و شرایط 
جغرافیایی مناســب انجام شده اســت.معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
اصفهان با بیان این که توسعه زیرســاخت ها در روســتاها با هدف حفظ جمعیت و جلوگیری از 
مهاجرت روستاییان به شــهرها از اهمیت ویژه ای برخوردار اســت، اضافه کرد: عملیات آسفالت 
سیلکت این مقدار  با بررسی های انجام شــده و بر اساس اولویت شروع خواهد شد.وی با اشاره 
به وجود بیش از پنج هزار و ۵۰۰ کیلومتر راه روســتایی در استان، خاطرنشــان کرد: سال گذشته 
عملیات آسفالت سیلکت حدود ۴۰۰ کیلومتر  از راه های روستایی استان انجام شد.دادخواه بیان 
کرد: سیلکت از انواع آسفالت های نوین محسوب می شــود که اصفهان جزو استان های پیشرو 

در این زمینه است.

پولداراناصفهانیدرماهچقدرهزینهمیکنند؟

زندگی میلیاردِی یارانه ای!

طی چند سال گذشته افزایش نرخ تورم، نوسانات ارزی و از 
همه مهم تر افت ارزش پول موجب گسترش فاصله طبقاتی، 
توزیع نامتعادل درآمد و ثروت و ... شده است.در چنین شرایطی در حالی که 
حداقل دریافتی یک کارگر در سال جاری کمتر از دو میلیون تومان است، در 
الیه دیگری از شهر، افرادی با درآمدهای چندین میلیونی تا سقف ۴۰ تا ۶۰ 
میلیون تومان در ماه زندگی خود را می گذرانند و البته در این میان  درصدی از 
افراد جامعه حتی از دریافت حداقل حقوق کارگری نیز محروم هستند و بعضا 
درآمدی کمتر از یک میلیون تومان دارند. در این شرایط برخی می پرسند هزینه 
ماهانه ثروتمندان در شرایط کنونی چقدر است و آنها درآمد خود را بیشتر در چه 

حوزه هایی صرف می کنند؟
خبرگزاری ایسنا در گزارشــی به گوشه ای از زندگی ســه ثروتمند اصفهانی 
پرداخته است که خواندنش خالی از لطف نیست.نمی گوید میلیاردر است یا 
تیلیاردر، اما می گوید: »۶۴ سال سن دارم و ۴ تا پسر که برای هر کدام از آنها 
گرین کارت کانادا گرفته ام و هم اکنون فرزندانم در کانادا تحصیل می کنند. 
از همان ابتدا که دولت اعالم کرد، درخواست انصراف از دریافت یارانه را دادم 
و اکنون هیچ یارانه و سبد معیشــتی از دولت نمی گیرم.«او که صاحب یک 
کارخانه در اصفهان است و بین ۴ تا ۵ ماه از سال را در کانادا زندگی می کند، 
می گوید: »این کارخانه در سراسر ایران و تهران دارای چند شعبه و دفتر است. 
خودم دو خودرو بنز شاسی بلند و پورشه دارم و همسرم لکسوس دارد؛ البته 
قبل از اینکه دالر گران شود این خودروها را خریداری کرده بودیم. هزینه تعمیر 
این خودروها با توجه به نوسانات نرخ دالر بسیار باالست، به عنوان مثال هزینه 

هر جفت الستیک بنز و پورشه بین ۹ تا ۱۶ میلیون تومان است. همچنین چند 
منزل مسکونی در اصفهان و تهران و یک خانه در کانادا دارم و هم اکنون نیز 
ساکن خیابان مرداویج اصفهان هســتم و در اروپا نیز سرمایه گذاری زیادی 

خارج از حیطه شغلی خود انجام داده ام«.
اگرچه امروز بسیاری از افراد جامعه از شرایط اقتصادی کشور و گرانی ها گالیه 
دارند، اما این شخص تاکید می کند: »امورات کارخانه ام به خوبی پیش می رود 
و بعضا به صورت آنالین از کانادا امور مربوط به کارخانه را اداره می کنم«. البته 
اینکه برخی فکر می کنند در شــرایط بد اقتصادی امروز به ثروتمندان هیچ 
فشاری وارد نمی شود، اشتباه است و طی دو سال اخیر نسبت به گذشته از ۲۰ 

درصد هزینه های زندگی اش کاسته است.
پزشک متخصص ۷۵ ساله ای که به گفته خودش مالک بیمارستان خصوصی 
شــراکتی اســت، صبح ها جراحی و عصرها بیماران خود را در مطب ویزیت 
می کند. در بیان دارایی خود بســیار محتاط صحبت می کند و می گوید: »دو 
خودرو بی ام و شاسی بلند و لکسوس دارم و همسرم کیا اپتیما دارد، اما معموال 
برای رفتن به محل کار یا پیاده روی می کنم یا از وسایل حمل و نقل عمومی 
استفاده می کنم. چند خانه مســکونی در اصفهان و یکی از شهرستان های 
اطراف اصفهان و دو ویال در چادگان و شمال کشور دارم. اکنون در چهارباغ باالی 
اصفهان ساکن هستم و در تهران نیز یک مجتمع مسکونی دارم«.وی  ادامه 
می دهد: »در سال معموال دو سفر خارج از کشور با خانواده دارم تاکنون به ۶۷ 
کشور دنیا سفر کرده ام. در خصوص هزینه های سفر برای مثال زمانی که دالر 
به نرخ ۷۰۰۰ تومان رسیده بود با خانواده سفر یک ماهه ای به کانادا داشتیم 

که در مجموع این سفر به پول کشور، ۲۶۰ میلیون تومان هزینه در برداشت.« 
او می گوید هزینه ماهیانه خانواده من بین ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان است و می 
افزاید: »بعد از قطع یارانه مان، برای دریافت آن دوباره درخواســت دادم که 
شامل حال مان نشد. به طور معمول انتخاب رستوران با اعضای خانواده است 
و برای هر نوبت هزینه آن بیش از ۲ میلیون تومان هزینه می کنم. همچنین 
هر ماه برای یک دورهمی فامیلی و پذیرایی آن حدود ۱۵ میلیون تومان کمتر 
و یا بیشتر هزینه می کنم.« این پزشــک اما از آسیب های کرونا می گوید که 
از نظر اقتصادی به بیمارستانش ضرباتی وارد کرد و برای دو ماه جراحی ها تا 
یک سوم کاهش یافت، البته تعدیل نیرو در بیمارستان نداشته و تنها پرداخت 
حقوق پرســنل برای مدتی به تعویق افتاد. در مورد لباس و انتخاب نوع برند 
آن می گوید: »همه خانواده از لباس های مارک دار خارجی استفاده می کنیم 
و معموال خارج از کشور این لباس ها را تهیه می کنیم. هر نفرمان برای خرید 

لباس در داخل کشور هر دفعه ۱۲ تا ۱۵ میلیون هزینه می کنیم.«
آشنایان و دوستان شان، آنها را یکی از تیلیاردرهای اصفهان می دانند، خانواده 
ای چهار نفره که در واردات و صادرات شمش و فویل آلومینومی فعال بوده و به 
غیر از آن تامین کننده ظروف پالستیکی و یک بار مصرف بازار هستند. پسر این 
خانواده که به همراه پدر و برادرش تجارت می کند، می گوید: »عمده درآمد ما 
از صادرات محصوالت مان به عراق است که براساس نرخ دالر متغیر است و 

شاید پیش از این نوسانات ماهانه ۴۰ میلیون تومان بود.«
وی ادامه می دهد: »به غیر از عراق چند شــعبه فروش و کارگاه، داخل ایران 
داریم که درآمد حاصل از آن ماهیانه بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان در نوســان 
است.«اگرچه می گوید که همچنان یارانه بگیر هستند و به دالیل شخصی خود 
از دریافت آن انصراف نداده اند، اما سبد معیشت بنزین به آنها تعلق نگرفته 
است. وی ادامه می دهد: »ســاکن خیابان آذر اصفهان هستم و چند منزل 
مسکونی در بهارستان و خیابان چهارباغ داریم و دو خودرو لندکروز و کروال و 
یک خودرو ۲۰۶ برای مصارف شهری داریم. در خریدهای روزانه زیاد ولخرجی 
نمی کنیم و براساس نیاز منزل خرید می کنیم، البته ماهی ۴ تا ۵ بار به رستوران 
درجه یک و نامی اصفهان می رویم که هر بار هزینه آن متغیر است. من و برادر 
و حتی مادرم عالقه زیادی به خرید لباس های مارک داریم و بیشتر از اینکه 
برای غذا هزینه کنیم برای خرید لباس، کیف، کفش و ساعت آن هم برندهای 

معروف هزینه می کنیم.«
میزان دارایی یک مقوله شخصی و خصوصی است و اصوال هیچ کسی تمایل به 
صحبت در این باره ندارد، اما باید توجه داشت که بیان میزان ثروت از سوی افراد 
در هر فرهنگ و شهری متفاوت است و اگرچه برخی ثروتمندان به راحتی در 
مورد میزان درآمد و دارایی خود صحبت می کنند، اما در اصفهان شرایط به گونه 

دیگری است و افراد معموال تمایل به صحبت در این باره ندارند.

معاون وزارت راه و شهرسازی گفت: دفاتر تسهیلگری 
باید در محدوده و محالت هدف بازآفرینی شــهری، 
از تمام ظرفیت ها برای تســهیل امور در امر بازآفرینی 
شهری استفاده کنند.مهدی عبوری در نشست مشترک 
معاونین وزارت کشــور و وزارت راه و شهرسازی گفت: 
دفاتر تسهیلگری در محدوده و محالت هدف بازآفرینی 
شهری بایستی از تمام ظرفیت ها برای تسهیل امور در 
امر بازآفرینی شهری اســتفاده کرده و رابطه مردم با 

کنشگران حاشیه نشینی را تسهیل کنند.معاون وزیر راه 
و شهرسازی با بیان اینکه ستادهای بازآفرینی شهری 
پایدار در سطح ملی، اســتانی و شهرستانی باعث هم 
افزایی در اجرای اقدامات مشــترک بین کلیه عوامل، 
مسئوالن و کنشــگران ذی ربط در بافت های ناکارآمد 
شهری می  شوند، اظهارداشــت: فاقد سند بودن اکثر 
امالک واقع در سکونتگاه های غیررسمی، باعث وقفه 
در اعطای تســهیالت دولتی در قالب وام و بسته های 
تشویقی در سکونتگاه های غیررســمی شده بود، بر 
همین اساس در آخرین جلسه ستاد ملی بازآفرینی 
شــهری پایدار مقرر شــد تا با همکاری دستگاه های 
مرتبط، برای امالک واقع در حاشــیه شهرهای کرج، 

بوشــهر، زنجان، بندرعباس و محله همت آباد شــهر 
اصفهان و محالت غیررسمی شــهر سبزوار به صورت 
مشــروط ســند صادر شــود و این اقدام برای اولین 
بار با عزم دفاتر تســهیلگری و پیگیــری این دفاتر به 
تصویب رسید.معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه 
ورود به حاشیه شهرها و ســاماندهی سکونتگاه های 
غیررسمی از اولویت های وزارت راه و شهرسازی است، 
اظهارداشــت: ایجاد زمینه برای ورود دســتگاه ها به 
محالت جهت نوسازی مسکن و حوزه تامین خدمات 
از جمله وظایف دفاتر تســهیل گری به شمار می آید، 
که بایســتی از طریق تعامل دفاتر با مــردم و دولت 

صورت پذیرد.

معاون وزارت راه و شهرسازی:

خانه های حاشیه نشینان کرج و اصفهان سند دار می شود

خبر روز

نفس هایی که با گرانی ماسک تنگ می شود؛

هم نیست و هم گران است!
ریحانه سجادی شیوع کرونا موجب تغییر سبک زندگی افراد و حتی پوشش آنها شده 
است و امروز ماســک یکی از الزامات افراد در زمان خروج از منزل و 
حضور در اماکن عمومی به شمار می رود و به نوعی ماسک نیز در سبد اصلی خرید مردم قرار گرفته 
و حداقل نمــی تــوان تا زمــان توزیع 
همگانی واکســن و جلوگیری کامل از 
شیوع این ویروس، آن را از لیست هزینه 

های خانواده ها حذف کنیم.
خانم جوانی که در یکی از کلینیک های 
دندانپزشکی مشغول به فعالیت است، 
می گویــد: هزینه های خرید ماســک 
بسیار زیاد است و بسته ۵۰ تایی ماسک 
سه الیی ۱۲۰ هزار تومان شده است، در 
حالی که پیش از ایــن با قیمت کمتری 
ماسک تهیه می کردم. وی می گوید: من و همســرم معموال روزی دو ماسک استفاده می کنیم و 
اگر چندین نوبت از منزل خارج شویم و یا به مهمانی برویم ماســک مان را عوض می کنیم. البته 
برخی مواقع ماسک فیلترداری که در درمانگاه اســتفاده می کنم را بعد از شست وشو در منزل، به 

همسرم می دهم.
مرد جوانی هم با اشاره به افزایش قیمت ماسک، می گوید: متاســفانه مدتی است که ماسک به 
صورت جعبه ای در بازار نیست و داروخانه ها به صورت تکی و محدود عرضه می کنند که کفاف من 

و همسرم که شاغل هستیم را نمی دهد.
وی ادامه می دهد: از زمان شیوع کرونا ماسک را به صورت جعبه ای خرید می کنم و اگر بسته ۵۰ 
تایی تهیه کنم برای یک ماه کافی نیست و بسته ۱۰۰ تایی هم به آخر ماه نرسیده باز هم تمام می شود 
و در هر مرتبه بسته های ماسک را ۴۵، ۵۴، ۶۸ تا ۷۵ هزار تومان خریداری کردم؛ اما اکنون که برای 
خرید ماسک مراجعه کردم قیمت آن حدود ۱۰۰ هزار تومان می شود که البته در بازار موجود نیست.
مرد میانسالی نیز می گوید: مدتی پیش چند عدد ماسک سه الیه فیلتردار را با قیمت تکی ۱۰ هزار 
تومان خرید کردم و هر دو هفته یک بار از هر کدام استفاده و بعد از هر نوبت استفاده شست وشو می 
کنم و همسرم نیز خانه دار است و رفت و آمد زیادی به بیرون منزل ندارد و همان ابتدای کرونا یک 

ماسک N۹۵ برایش تهیه کردم که بعد از هر نوبت استفاده، آن را شست وشو می کند.
خانم جوانی که به گفته خودش ترجیح به استفاده از ماسک جراحی دارد و از ماسک های پارچه ای 
استفاده نمی کند، می گوید: به تازگی  به چند داروخانه در خیابان آمادگاه که مرکز پزشکی اصفهان 
است، سر زدم و هیچ کدام به غیر از ماسک پارچه ای، ماسک دیگری نداشتند، اما اعالم کردند که 
قیمت هر ماسک سه الیه ۱۷۵۰ تومان اســت با این وجود موجودی در داروخانه ندارند و از یکی از 

مغازه های تجهیزات پزشکی دو عدد ماسک را ۴ هزار تومان خریداری کردم.

اجبار در استفاده ماسک موجب افزایش قیمت شد
مدیرعامل یکی از شرکت های فروش تجهیزات پزشــکی اصفهان نیز در این باره می گوید: جهت 
تامین ماسک های سه الیه استاندارد در معاونت غذا و دارو سیکلی به عنوان چرخه تولید و توزیع 

تشکیل شده که مراکز بهداشت و درمان تمام تولیدکنندگان تحت نظارت هستند.
این فروشنده درباره وضعیت توزیع ماسک در بازار برای عموم مردم نیز، توضیح می دهد: مطابق 
تصمیمات اتخاذی قیمت هر ماسک سه الیه در بازار به صورت غیرحمایتی و آزاد و بدون بسته بندی 
خاص بین ۱۲۰۰ و ۱۲۵۰ تومان و فروش با جعبه ۱۵۰۰ تومان بود، اما طی چند روز اخیر که استفاده 

از ماسک اجباری شده، شاهد افزایش قیمت ماسک هستیم.

کافه اقتصاد

معادن فعال کوچک در قالب مجموعه ای واگذار می شود؛ سوژه روز

قول مساعد فوالد مبارکه برای کمک به ذوب آهن اصفهان 
مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران روز سه شنبه  از طریق ویدئو کنفرانس که با رییس سازمان صنعت معدن و تجارت و مدیرعامل فوالد مبارکه اصفهان 
برگزار شد، اظهارداشت: با توجه به دستور رییس جمهوری و وزیر صنعت، معدن و تجارت برای فعال سازی معادن کوچک به دنبال این هستیم که این معادن را 
به صورت مجموعه ای واگذار کنیم.وجیه ا...جعفری ادامه داد: یک مجموعه کامل از معادن شامل پروانه اکتشاف، گواهی کشف، پروانه بهره برداری فعال و غیر 
فعال در اختیار سازمان صنعت معدن و تجارت استان هاست.مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران افزود: اینگونه واگذاری معادن امکان برنامه ریزی 
راحت تری را برای شرکت فوالد مبارکه و شرکت های بزرگ دیگر فراهم می کند.جعفری با ابراز خوشحالی از ورود فوالد مبارکه به بخش معدن ابراز امیدواری کرد 
که نگرانی های تامین سنگ این شرکت با برنامه ریزی و کمک شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران برطرف شود.وی خاطرنشان کرد: شرکت تهیه و تولید مواد 
معدنی ایران برنامه هایی را برای تسهیل شرایط تامین سنگ فوالد مبارکه در نظر دارد.مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران گفت: فوالد مبارکه برای 
کمک به ذوب آهن اصفهان و مبادله گندله برای فعال کردن کوره شماره یک این شرکت قول مســاعد داده است.وی افزود: در صورت تحقق وعده فوالد مبارکه 

برای کمک به ذوب آهن، نگرانی های این شرکت را در زمینه سنگ آهن از طریق استان های دیگر پیگیری و برطرف خواهیم کرد.

اعتراض کارگران هفت تپه به 
عدم پرداخت مناسب مطالبات

شــرکت کشــت و صنعت نیشــکر هفت تپه، 
شرکتی اســت که نام آن با مشکالت مدیریتی 
و اعتراضات کارگری، گره خورده است و در یکی 
دو دهه اخیر، از پرحاشیه ترین شرکت های ایران 
به شمار می رود که در طول همه این سال ها رنگ 
خوشی را به خود ندیده است. جمعی از کارگران 
شــرکت نیشــکر هفت تپه، طی روزهای اخیر، 
به پرداخت نشدن مناســب مطالبات خود در 

چندماه اخیر اعتراض و تجمع کردند.

وز عکس ر

عکس: ایسنا

 رییس اتاق اصناف اصفهان
 خبر داد:

تشدید بازرسی از اصناف 
مرتبط با سالمت مردم

رییــس اتاق اصنــاف اصفهــان و عضو هیئت 
رییســه اتاق اصناف کشــور گفت: بر اســاس 
هماهنگی های انجام شــده با مدیریت نظارت 
و بازرســی اصناف اصفهان مقرر شده بازرسی 
از واحدهــای صنفی مرتبط با ســالمت مردم 
تشدید و تقویت شود.رسول جهانگیری با اشاره 
به اجباری شــدن اســتفاده از ماسک توسط 
ســتاد ملی مبارزه با ویــروس کرونا و رییس 
جمهور، اظهار کرد: جلسه فوق العاده ای با رؤسا و 
هیئت رییسه اتحادیه واحدهای صنفی سالمت 
محــور و تجمع محور در ســطح اصفهان برگزار 
شــده و اخطارهای الزم به این اتحادیه ها داده 
شده اســت.وی افزود: بر رعایت پروتکل های 
بهداشتی ابالغ شده از ســوی وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشــکی در واحدهای صنفی 
زیرمجموعــه اتحادیه های مذکور تاکید شــده 
و واحدهای صنفــی زمانی که بــرای ثبت نام 
در سامانه ســالمت اصناف مراجعه می کنند، 
می توانند جزییات و مفاد پروتکل های بهداشتی 
مربوط بــه مقابله با ویروس کرونــا را دریافت 
و از آنهــا اســتفاده کنند.رییس اتــاق اصناف 
اصفهان با تاکید بر ضرورت استفاده از ماسک 
در مکان های اجتماع عمومــی و بازار، تصریح 
کرد: به اتحادیه واحدهای صنفی سالمت محور 
نیز در خصوص این موضوع هشــدارهای الزم 
داده شده و بر اساس ابالغیه جدید حضور افراد 
در اتحادیه های صنفی و اتاق اصناف نیز تنها در 
صورت استفاده از ماسک میســر خواهد بود.

جهانگیری اضافه کرد: اتحادیه های صنفی برای 
خدمت رسانی به اعضای زیرمجموعه خود نیز 
ملزم به استفاده از ماسک و رعایت پروتکل های 
بهداشتی هستند. اطالع رسانی در خصوص لزوم 
رعایت پروتکل های بهداشــتی به صورت کامل 
به اتحادیه ها و واحدهای صنفی انجام شــده 
است.وی ادامه داد: بر اساس هماهنگی های 
انجام شده با مدیریت نظارت و بازرسی اصناف 
اصفهان نیز مقرر شــده بازرســی از واحدهای 

صنفی مرتبط با سالمت مردم تشدید شود.
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چرِخ پنچر صنعت مد و پوشاک
ساعت ها و شــاید روزها را برای پیدا کردن یک مانتو یا پوشــاک مطابق با معیارهای ایرانی- اسالمی 
صرف می کنی، اما در نهایت مجبور می شوی، پوشاکی را خریداری کنی که چندان باب میل تو نیست و 

شاید آن را نتوان در محل کار یا مراسمات 
رسمی استفاده کنی زیرا یا رنگ آن مناسب 
مراسمات رسمی نیست یا مدل آن.کیفیت 
پارچه در انتخاب پوشاک نیز یکی دیگر از 
دغدغه های اقشــار مختلف مردم است، 
اما متاسفانه در ســال های اخیر کیفیت 
پارچه های به کار برده در پوشاک با وجود 
قیمت هــای نجومی بســیارپایین آمده 
است و بعد از چند بار شست وشو، لباس 
قابل استفاده نیست.هرساله تعداد زیادی 

از دانش آموزان و دانشجویان در رشــته های طراحی دوخت، طراحی پارچه و نساجی فارغ التحصیل 
می شوند، این موضوع یک ظرفیت عظیم در کشور و استان برای تحول در صنعت مد و پوشاک است، اما 
تاکنون برنامه ریزی منسجمی برای استفاده از این ظرفیت صورت نگرفته و حجم عظیمی از پوشاک 
موجود در بازار یا وارداتی است و یا در کارگاه های تولیدی داخلی بدون در نظر گرفتن استانداردها تولید 
می شود و اندک پوشاک تولیدی با کیفیت و مطابق با معیارهای ایرانی و اسالمی با قیمت بسیار باالیی 
در برخی از مراکز فروش پوشاک عرضه می شود که بسیاری از افراد جامعه توانایی خرید آن ها را ندارند.

دست پنهان و آشکار مافیا و دالل ها در صنعت مد و پوشاک
معصومه سلیمیان، مدیرگروه رشــته طراحی دوخت آموزشــکده فنی و حرفه ای دختران شهرکرد با 
بیان اینکه هرساله تعداد زیادی از دانشجویان در رشــته طراحی دوخت در مقطع متوسطه و کاردانی 
فارغ التحصیل می شوند، اظهار کرد: بسیاری از این دانشجویان برای کسب مهارت بیشتر و جست وجوی 
شغل مناسب و مرتبط با رشته تحصیلی خود اقدام به ادامه تحصیل در مقاطع باالتر می کنند.وی ادامه 
داد: متاســفانه در چهارمحال و بختیاری انجمنی برای تحت پوشش قرار دادن فارغ التحصیالن رشته 
طراحی دوخت وجود ندارد، این مراکز یک ظرفیت بزرگ برای هدایت دانشجویان به سمت راه اندازی 
کسب و کار است.سلیمیان با بیان اینکه راه اندازی کارگاه تولیدی پوشاک هزینه  باالیی دارد، خاطرنشان 
کرد: فارغ التحصیالن رشته طراحی دوخت به علت نداشتن مکان و ســرمایه اولیه برای ایجاد کارگاه 
تولید و طراحی پوشاک بیشتر به دنبال تدریس در این رشته هستند تا حداقل بتوانند درآمدی را کسب 
کنند.مدیرگروه رشته طراحی دوخت آموزشــکده فنی و حرفه ای دختران شهرکرد در ادامه با اشاره به 
برگزاری جشنواره های مد و لباس در کشور، یادآور شد: سالیان متمادی  نمایشگاه ها و جشنواره های 
متعدد با موضوع مد و لباس برگزار می شود و طراحان و عالقه مندان به طراحی لباس و پارچه آثار خود را 
در این مکان ها ارائه می دهند، اما پس از پایان این جشنواره ها تحولی در صنعت پوشاک و پارچه صورت 
نمی گیرد.وی افزود: برنامه ریزی منسجمی در سطح کالن برای استفاده از ظرفیت این افراد در صنعت 
مد و پوشاک وجود ندارد و امروز متاسفانه صنعت مد و پوشاک در دست مافیا و عده ای دالل است، در 
این صنعت جایگاهی برای طراحان پارچه و پوشاک دیده نشده است.سلیمیان در پایان برگزاری شوی 
لباس و نمایشگاه مد و لباس را فرصت مناسبی برای ارائه توانمندی فعاالن این حوزه عنوان کرد و گفت: 
دیده شدن استعدادهای طراحان دوخت لباس و پارچه می تواند موجب افزایش انگیزه در این قشر شود 
و شاهد رشد و شکوفایی در صنعت مد و لباس باشیم.قطعا تولید پوشاک مطابق بر معیارهای ایرانی- 
اسالمی یکی از مطالبات اصلی مردم جامعه به ویژه بانوان بوده است، اما متاسفانه باوجود مطالبات از 
سوی نهادهای فرهنگی و اقشار مختلف مردم به وعده ها، جامعه  عمل پوشانده نشده و وضعیت صنعت 
مد و پوشاک روز به روز نامناسب تر از گذشته می شود، به طوری که ویترین بیش از ۹۰ درصد مراکز عرضه 

پوشاک هیچ سنخیتی با فرهنگ اصیل ایرانی و اسالمی ندارد.

وقتی  وعده ها یکی یکی قطار می شوند؛
۹ سال انتظار برای اتصال بام ایران به شبکه ریلی

چهارمحال و بختیاری یکی از استان های جنوب غربی زاگرس است 
که بی توجهی به توسعه زیر ســاخت های این استان در دولت های 
مختلف موجب شده است که این اســتان همچنان جزو استان های  

محروم کشور باشد.
وصل نبودن این اســتان به شــبکه ریلی کشــور از مهم ترین دالیل 
کاهش ورود بخش خصوصی به اســتان و انجام ســرمایه گذاری به 
شــمار می رود.وجود راه آهن بــه علت ارزان کردن قیمت دســتمزد 
حمل و نقل از مهم تریــن امتیازات برای یک اســتان به شــمار می 
رود که این امر رابطه مســتقیمی با افزایش ســرمایه گــذاری دارد. 
چهارمحال و بختیاری سال هاســت که از اتصال به شبکه ریلی کشور 
محروم بوده و این ضعف موجب شده است که سرمایه گذاران استان 
های دیگــر را برای ســرمایه گذاری انتخــاب کنند.کلنــگ پروژه راه 
آهن چهارمحال و بختیاری در تیرماه ســال ۹۰ بــا حضور علی نیکزاد 
وزیر وقت راه و شهرســازی به زمین خورد و عنابســتانی، اســتاندار 
 وقت چهارمحال و بختیــاری اعالم کرد که این پروژه در ســال ۹۲ به 
بهره برداری می رسد.این پروژه پس از مدتی فعالیت توسط پیمانکار 
با روی کار آمدن دولت جدید تعطیل شــد و تاکنون این پروژه تکمیل 
نشده و آرزوی دیرینه مردم همچنان در انتظار همت مسئوالن است.

اجرای پروژه راه آهن چهارمحال و بختیاری با تزریق اعتبارات مناسب 
از ســال ۹۷ شتاب بیشــتری به خود گرفت اســت و پیمانکاران این 
طرح فعال شــده اند. مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری 
در این زمینه با بیان اینکه طول پروژه راه آهن مبارکه- سفیددشت- 
شهرکرد به طول ۹۰ کیلومتر  است، عنوان کرد: این پروژه در سه قطعه 
در حال اجراست.حســینعلی مقصودی بیان کــرد: اجرای این پروژه 
با تزریق اعتبارات مناسب از سال ۹۷ شــتاب بیشتری به خود گرفت 
اســت و پیمانکاران این طرح فعال شده اند.مدیرکل راه و شهرسازی 
چهارمحال و بختیاری بیان کرد: دولت در ســال گذشــته ۱۰۰ میلیارد 
تومان اعتبار به این طرح اختصاص داده اســت.وی تاکید کرد:  ۲۵۰ 
میلیــارد تومان اعتبــار جدید برای اجــرای پروژه راه آهــن مبارکه- 
سفیددشت- شــهرکرد در ســال جاری تخصیص داده شده و پروژه 
به ســرعت در حال اجراست.مدیرکل راه و شهرســازی چهارمحال و 
بختیاری گفت: هم اکنون عملیات زیر سازی  این پروژه در حال انجام 
است و پیش بینی می کنیم که عملیات زیرسازی و احداث ایستگاه ها 

تا پایان سال تکمیل شود.
وی بیان کرد: اتصال استان چهارمحال و بختیاری به شبکه ریلی کشور 

زمینه ساز توسعه و پیشرفت این استان در تمام بخش ها می شود.

پروژه راه آهن چهارمحال و بختیاری در سال 
1400 به بهره برداری می رسد

به گفته اســتاندار چهارمحال و بختیاری، پروژه راه آهن چهارمحال و 
بختیاری در ســال ۱۴۰۰ به بهره برداری می رسد.اقبال عباسی چندی 
پیش در نشســت اختصاصی برای حل مشــکالت احــداث راه آهن 
مبارکه - سفیددشت با حضور جمعی از مسئوالن استانی و کشوری، 
اظهار کرد: حدود ۲۵۰ میلیــارد تومان اعتبار برای اجرای این پروژه در 
چهارمحال و بختیاری اختصاص یافته اســت و پیش بینی می شود 
این پروژه تــا خرداد ماه ســال ۱۴۰۰ به بهره برداری برسد.اســتاندار 
چهارمحال و بختیاری با تاکید بر اینکه احداث راه آهن مبارکه- سفید 
دشت استان را به شبکه ریلی کشــور وصل می کند، گفت: این پروژه 
باید تا پایان دولت به بهره برداری برسد، اما یکسری از مشکالت مانع 
تسریع در روند اجرای این پروژه شده اســت.وی افزود: اداره کل راه 
و شهرســازی باید هرچه ســریع تر روند جذب اعتبارات این پروژه را 
پیگیری کند، هیچ گونه محدودیتی برای اختصاص اعتبار به این پروژه 

در صورت جذب اعتبار اختصاص یافتــه وجود ندارد، اگر ۲۵۰ میلیارد 
تومان به صورت کامل تا سه ماه آینده جذب شود، مجددا اعتباری به 
این پروژه تزریق می شود.عباســی تاکید کرد: عملیات اجرایی پروژه 
راه آهن مبارکه به سفیددشــت باید توســط پیمانکار با جدیت دنبال 
شــود، چراکه طوالنی شــدن روند اجرای این پروژه گالیه مردم را به 

دنبال داشته است.
استاندار چهارمحال و بختیاری در پایان با بیان اینکه عملیات اجرایی 
پروژه راه آهن مبارکه به سفیددشــت در ســه نقطه در حال اجراست، 
بیان کرد: عملیات اجرایی ایســتگاه راه آهن پس از تملک اراضی در 
میدان قمربنی هاشم)ع( شــهرکرد)میدان ورودی شــهرکرد( آغاز 
می شــود.اجرای پروژه راه آهن چهارمحــال و بختیاری نقطه امیدی 
برای مردم اســتان برای توســعه، افزایش ســرمایه گذاری و ایجاد 
اشــتغال اســت و مســئوالن باید با تالش و پیگیری های ویژه خود 
 زمینه اختصاص اعتبارات و افتتاح این پروژه در تاریخ های اعالمی را 

فراهم کنند.

»محمدرضا مظاهــری« مدیــر و کارکنان ســتاد 
هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مســاجد به 
همراه »ابراهیم شریفی« مدیرکل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی و »منوچهر ذوالفقاری« مدیرکل بنیاد حفظ 
آثار و نشــر ارزش های دفاع مقــدس چهارمحال و 
بختیاری با خانواده شهید »محمد حسن قاسمی«، 
شهید مدافع حرم اســتان دیدار کردند.مدیر ستاد 
هماهنگــی کانون هــای فرهنگی هنری مســاجد 
چهارمحال و بختیاری بابیان اینکه امنیت و آرامش 
امروز را مدیون خون پاک شهدا هستیم، افزود: بهره 
مندی از مغفرت الهی و اجر عظیم اخروی از عنایات 
خداوند به شهداســت.وی، تکریم خانواده شهدا را 
یکی از وظایف مردم و مسئولین دانست و ادامه داد: 

شهدای مدافع حرم با گذشتن از جان خود نقشه های 
دشمنان قسم خورده اســالم را نقش بر آب کردند.

مظاهری شهدای مدافع حرم را تربیت شده مکتب 
اهل بیت )ع( عنوان کرد و گفت: شهید »محمد حسن 
قاســمی« در راه دفاع از اســالم و مکتب اهل بیت 
)ع( و دستاوردهای انقالب اســالمی به درجه رفیع 
شهادت که آرزوی هر مسلمانی است، نائل آمد.مدیر 
ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد 
چهارمحال و بختیاری ادامه داد: جوانان کانون های 
فرهنگی هنری مساجد استان با انجام فعالیت های 
فرهنگی به ویژه حادثه های نظیر شــیوع ویروس 
کرونا و حضور خودجوش در میدان نبرد نشان دادند 
ادامه دهنده راه شهدا هســتند.گفتنی است؛ شهید 

»محمد حسن قاسمی« تکنسین بیهوشی و مسئول 
بیمارستان های میدانی در چند منطقه از سوریه بود که 
پس از حدود سه سال حضور در میدان های نبرد در راه 
دفاع از حریم اسالم به دوستان شهیدش پیوست.

پس از گذشت نزدیک به ۴ ماه، صبح روز  شنبه ۲۲ 
آبان ۱۳۹۵، پیکر پاک و مطهر این شهید با استقبال 
مسئولین و مقامات ارشد کشوری و لشکری، خانواده 
معظم شــهدا و نیروهای نظامــی و انتظامی، وارد 

فرودگاه بین المللی شهرکرد شد .

 تکریم اولین شهید مدافع حرم جامعه پزشکی کشور 
در چهارمحال و بختیاری

 ذخیره سازی 360 تن مرغ منجمد 
در چهارمحال و بختیاری

سرپرست شرکت پشــتیبانی امور دام چهارمحال و بختیاری گفت: به منظور تعادل قیمت گوشت 
ســفید،۳۶۰ تن مرغ منجمد از اســتان های همجوار و تهران تامین و در سردخانه های این استان 
ذخیره سازی شد.بهروز آل مومن، از توزیع حدود ۲۰۰ تن مرغ منجمد در سطح بازار استان طی چند 
روز اخیر خبر داد و اظهار داشت: این  استان در تامین مواد پروتئینی محدودیتی ندارد. وی، قیمت 
مصوب هرکیلوگرم مرغ منجمد ارائه شده به فروشگاه ها را ۱۲۹ هزار ریال و قیمت هرکیلوگرم برای 
مشــتری را ۱۳۵ هزار ریال اعالم و تصریح کرد: فروشــگاه های زنجیره ای و شرکت های تعاونی 
و میادین تره بار به عنوان مراکز عرضه مرغ و گوشــت قرمز منجمد تعیین شــده است.سرپرست 
شرکت پشتیبانی امور دام چهارمحال و بختیاری همچنین، خرید تضمینی و منجمدسازی حدود 
۱۸۲ تن گوشت مرغ، همزمان با شیوع ویروس کرونا و کسادی بازار مصرف در استان را یادآورشد 
و افزود: بیش از ۲۰ تن گوشــت قرمز منجمد در استان آماده توزیع اســت.آل مومن تصریح کرد: 
روند عرضه مرغ منجمد تا زمان به تعادل رســیدن و تثبیت قیمت مرغ زنده در بــازار ادامه دارد و 
هیچ محدودیتی در عرضه مرغ منجمد از سوی  این شــرکت در استان وجود ندارد.وی تاکید کرد: 
 توزیع گوشت قرمز و سفید از ســوی این شرکت با دستور ســتاد تنظیم بازار کشور و استان انجام 

خواهد شد.

نظارت روزانه ۸4 تیم نظارتی بر اجرای پروتکل های بهداشتی 
در چهارمحال و بختیاری

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی چهارمحال و بختیاری گفت: 
بیش از ۱۴۰ پروتکل بهداشتی از سوی وزارت بهداشت در راستای کنترل شیوع بیماری کووید ۱۹ ابالغ 
و روزانه ۸۴ تیم نظارتی در سطح استان بر اجرای این پروتکل ها نظارت دارند.سید راشد جزایری  به 
تشریح اقدامات الزم برای حفظ روند رو به ثبات تعداد موارد جدید ابتال به بیماری کووید ۱۹ پرداخت.

به گفته وی، از مجموع ۸۴ تیم نظارتی، ۱۵ تیم ویژه در مرکز استان فعالیت دارند.وی تصریح کرد: 
با همت مردم و اقدامات به موقع و موثر ســتاد اســتانی مقابله با کرونا و راه اندازی کمپین های 
مختلف با عناوین، »اجرای پروتکل های بهداشتی«،» من ماسک میزنم« و »در خانه می مانیم« 
به ثبات روند شیوع بیماری کرونا طی چند روز اخیر کمک کرده اند.جزایری در پایان اظهار امیدواری 
 کرد که با اجرای پروتکل های بهداشــتی شــاهد روند کاهش موارد ابتال و فوتی ناشی از بیماری

 کرونا باشیم.

فرماندار بن:
 سرانه فضاهای ورزشی شهرستان بن 

دو برابر میانگین چهارمحال و بختیاری است
فرماندار بن با اشاره به توســعه زیرساخت های ورزشــی گفت: ســرانه فضاهای ورزشی در این 
شهرستان ۲.۲ برابر سرانه میانگین چهارمحال و بختیاری است.کیانوش نادری تاکید کرد: سرانه 
فضاهای ورزشی چهارمحال و بختیاری حدود ۳۲ سانتیمتر مربع اســت  که میانگین این سرانه 
در شهرســتان بن بیش از ۶۸ ســانتیمتر مربع به ازای هر نفر اســت.وی افزود: شهرستان بن در 
برخورداری از سرانه های ورزشی رتبه نخست بین شهرستان های ۱۰ گانه استان به نسبت جمعیت 
را دارد و هم اینک تمامی روستاهای شهرستان بن از سالن ، امکانات و تجهیزات ورزشی برخوردار 
است.نادری یادآور شــد: بهره مندی از امکانات و تجهیزات ســالن های ورزشی به  منظور افزایش 
نشاط، شادابی و توســعه ورزش میان گروه های مختلف به ویژه جوانان باید مورد توجه مسئوالن 

مرتبط باشد.

بام ایراناخبار

گزارش خبر روز

 بهره برداری از 15 گلخانه 
 در چهارمحال و بختیاری

 تا پایان شهریورماه
رییس سازمان جهادکشــاورزی چهارمحال و 
بختیاری با بیان اینکه  کشت متراکم با مصرف 
کم آب بر از اولویت های وزارت جهادکشاورزی 
اســت، اظهار کرد: کشــت گلخانــه ای یکی از 
روش های کشت متراکم است که مزایای زیادی 
در بحث افزایش تولیدات دارد.ذبیح ا... غریب 
با اشاره به اینکه کشت برخی از محصوالت در 
اســتان توجیه اقتصادی ندارد، افزود: در این 
استان کشت سبزی و صیفی به شیوه گلخانه ای 
صرفه اقتصادی ندارد، اما در بحث توت فرنگی 
و گل شــاخه بریده ظرفیت ها و پتانسیل های 
خوبی وجود دارد.وی یادآور شــد: تــا قبل از 
ســال ۹۷ برای صدور مجوز احــداث گلخانه 
حداقل ۳ هزار متر اراضی مورد نیاز بود، اما طبق 
مصوبه هیئت مقررات زدایی، ایجاد گلخانه در 
هر سطحی امکان  پذیر اســت. از مزایای کشت 
محصوالت به صورت گلخانه ای تولید بر اساس 
نیاز بــازار در زمان های مختلف، برندســازی 
محصوالت و صادرات محور بودن آن هاســت.

غریب با اشــاره بــه اینکه برنامه مــا اصالح و 
بازسازی ۱۰ هزار متر مربع از گلخانه ها و ۴۰ هزار 
متر توسعه سطح زیر کشــت گلخانه هاست، 
ادامه داد: یکســری از قوانین دســت و پا گیر 
و اســتعالمات غیرضــروری در بحــث ایجاد 
گلخانه ها حذف شده اســت. رییس سازمان 
جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری با بیان 
اینکه ۱۵ واحد گلخانه ای با مساحت ۷.۶ هکتار 
با پیشرفت فیزیکی باالی ۵۰ درصد در استان 
وجود دارد، گفت: این گلخانه ها تا شــهریورماه 
به بهره برداری می رســد و زمینه اشتغال ۱۵۰ 
نفر را فراهــم می کند، همچنیــن ۱۶۵ پروانه 
احداث گلخانه در ســال ۹۸ صادر شده است 
و ۸۷ متقاضی با اعتبــاری بالغ بر ۱۴۰ میلیارد 
تومان متقاضی احداث گلخانه هستند.وی در 
خصوص پرورش قارچ در روستای قلعه ممکا 
در چهارمحال و بختیــاری، توضیح داد: در این 
روستا ۱۷ واحد بزرگ و ۵۲ واحد خانگی ساالنه 
حدود ۸۰۰ تن قارچ تولیــد می کنند و زنجیره 

تولید قارچ در این روستا کامل است.

 جلسه کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری استان با حضور استاندار چهارمحال و بختیاری و سایر اعضا برگزار شد که در این جلسه گزارشی از تسهیالت 
اشتغال روستایی و عشایری، دهکده فرش و وضعیت گلخانه های استان مطرح شد.علی شهریارپور، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان چهارمحال 
و بختیاری، در این جلسه اظهار داشــت: دهکده فرش یکی از طرح های جهش تولید مصوب شده که باید نســبت به جانمایی و اختصاص زمین اقدامات الزم 
صورت گیرد.شهریارپور با اشاره به تســهیالت ۴۰۰ میلیارد تومانی ارزان قیمت، تصریح کرد: با توجه به باال بودن نرخ بیکاری استان، شرایط الزم برای استفاده از 
این نوع تسهیالت مهیا شده که الزم است پیگیری های الزم نسبت به جذب آن صورت گیرد.حسن شمســی پور، معاون امور بازرگانی سازمان صنعت، معدن و 
تجارت چهارمحال و بختیاری نیز در ادامه این جلسه درباره دهکده فرش استان گفت: طی جلســات کارشناسی سه نقطه در شهرستان شهرکرد برای جانمایی 
دهکده فرش در نظر گرفته شد که نقشه atm آن تهیه و به منابع طبیعی ارســال شده است.مهرداد جوادی، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
چهارمحال و بختیاری در ادامه این جلسه اظهار داشت: از سال ۹۳، دستورالعمل ایجاد اقامتگاه های بوم گردی تصویب و در سال ۹۴ در آیین نامه گنجانده شد که 

کم هزینه بودن اجرای طرح، اشتغالزا بودن و حمایت دولت از این طرح ها از جمله مزایای آن هاست.

مقدمات احداث دهکده فرش چهارمحال و بختیاری فراهم شد

وز عکس ر

برداشت میوه های 
خوش آب و 
رنگ تابستان 

در چهارمحال و 
بختیاری

گیالس،آلبالــو، هلــو و زردآلو 
مهم تریــن محصــوالت باغــی 
استان در شهرســتان های بن و 
سامان اســت که برداشت آن ها 

از ابتدای تیرماه آغاز می شود.
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سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

اصفهان با کمبود ماسک مواجه نیست 
سخنگوی دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان گفت: باتوجه به ظرفیت خوب تولید داخلی ماسک، با 

مشکل کمبود این کاالی بهداشتی مورد نیاز مردم مواجه نمی شویم.
آرش نجیمی در رابطه با ظرفیت تولید ماسک در اصفهان اظهار داشت: تاکنون در تولید ماسک مشکل 
خاصی وجود نداشته  است؛ از قبل هم هشدار استفاده اجباری از ماسک داده  شده و تولید و ساخت 

ماسک  در داروخانه ها فعال درحد کفایت است.
وی ادامه  داد: پیشنهاد می کنم افراد سالم از ماسک های پارچه ای و با قابلیت شست وشو استفاده 
کرده و ماسک های ســه الیه و جراحی را به افراد عالمت دار و کادر درمانی بیمارستان ها اختصاص 
دهند. سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشــاره به پتانسیل خوب به وجود آمده در تولید 
ماسک در کشور بیان کرد: با اینکه در روزهای اول شیوع کرونا کشــور در تولید تعداد کافی ماسک 

مشکل داشت ولی در آن زمان ظرفیت خوبی در ساخت و تولید داخلی شروع شد.
وی افزود: امیدواریم با پتانســیلی که در تولید ماسک در کشور شــکل گرفته و خیلی از شرکت ها 
وارد شدند، در صورت کمبود ماســک، تولید مجددا صورت بگیرد و در این صورت با مشکل مواجه 

نخواهیم بود.

عضو ستادملی پیشگیری و مقابله با کرونا:

 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان آمار تفکیک شده کرونا
را اعالم کند

عضو ستادملی مقابله با کرونا گفت: دانشگاه علوم پزشکی و مدیریت بحران استانداری باید نسبت 
به اعالم آمار تفکیک شــده و بدون محدودیت مبتالیان و مرگ و میرهای کرونا دراستان اصفهان 
اهتمام ورزند. محمدرضا محبوب فر با اشاره به وضعیت هشــدار اصفهان نسبت به بیماری کرونا 
اظهار داشت: وضعیت ناپایدار نسبت به بیماری کرونا در ۱۲ نقطه از مراکز شهری در استان اصفهان 

مشاهده شده است.
وی اضافه کرد: دانشگاه علوم پزشکی ومدیریت بحران استانداری باید نسبت به اعالم آمار تفکیک 
شده و بدون محدودیت مبتالیان و مرگ و میرهای ناشی از کرونا در استان اصفهان اهتمام ورزند.

عضو ســتاد ملی مقابله با کرونا با تاکید بر اهتمام الزم جهت ارائه آمار فوتی های ناشی از کرونا در 
استان اصفهان گفت: الزم اســت که این آمار در مراکز شهری و شهرستانی تفکیک شود و به اطالع 
مردم اصفهان برســد و کتمان حقیقت جایز نیســت. وی افزود: مدیریت دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان هم باید نسبت به آمار تفکیک شده تعداد غربالگری ها و انجام تست های تشخیصی کرونا 
اهتمام ورزد و این آمار هم در اختیار مردم اصفهان قرار بگیرد که شــهروندان اصفهانی با واقع بینی 

بیشتر نسبت به رعایت دستورالعمل های بهداشتی و استفاده از ماسک اقدام کنند.

معاون حمایت و سالمت کمیته امداد اصفهان خبر داد؛

کمک 530 میلیون تومانی کمیته امداد به سه قلوهای اصفهانی
 کمیته امداد امام خمینی)ره( استان اصفهان از ابتدای خردادماه امسال تاکنون ۵۳۰ میلیون تومان 

کمک بالعوض به ۱۲ خانواده صاحب نوزادان سه قلو و بیشتر کرده است.
 معاون حمایت و سالمت خانواده کمیته امداد امام خمینی )ره( استان اصفهان با اعالم این خبر، 
اظهار کرد: این مبالغ با همکاری بنیاد علوی تامین و پرداخت شده است. هادی بنایی افزود: این 
خانوارها پس از شناســایی، حداکثر تا ۱۰ میلیون تومان کمک هزینه معیشت و همچنین ۵۰ تا ۷۰ 
میلیون تومان نیز در زمینه تامین مسکن مناسب به شکل بالعوض دریافت می کنند. وی حمایت 
کمیته امداد از این خانوارها را منحصر به پرداخت دو کمک هزینه یاد شده عنوان و خاطرنشان کرد: 

پرداخت مستمری ماهیانه به آن ها بر عهده سایر نهادها و سازمان های حمایتی است.

رعایت نکردن فاصله گذاری اجتماعی و  بازگشت محدودیت کرونایی در اصفهان؛

این یک جنگ است

ادامه داشتن شــرایط کرونایی و موج های جدید شــیوع این بیماری 
در کنار بی توجهــی به توصیه های بهداشــتی به ویــژه رعایت فاصله 
اجتماعی افراد، تهدیدی جدی برای ســالمت جامعــه به ویژه اهالی 
استان اصفهان است که ضروری است در امورات روزمره پروتکل های 

بهداشتی  رعایت شود.
این در حالی اســت که فاصله گذاری اجتماعــی، تنها فضای فیزیکی 
بین افراد را تا حداقل ۲ متر و به منظور تامین ســالمتی تک تک افراد 
جامعه افزایش می دهد . فاصله گذاری اجتماعی نســبت به قرنطینه 
سراسری دارای خسارت های اقتصادی کمتری است و روند بازگشت 
به ســطح عادی را به دلیل فعال باقی ماندن بخشی از کسب و کارها 

تسهیل می کند.
متاســفانه برخی افراد با بی توجهی و عادی انگاشــتن شرایط حاضر 
همانند روزهــای پیش از کرونا اقدام به تــردد و قرارگرفتن در فاصله 
نزدیک با یکدیگر می کنند و با برپایی مراسم عزاداری، عروسی، تولد، 
دعا و بسیاری موارد دیگر در برخی نقاط، دوباره وضعیت را به شرایط 

هشدار چند ماه قبل بازگرداندند.
با  گــذری به مجتمع های پزشــکی، اتوبــوس، متــرو، مراکز خرید، 
رستوران ها، اماکن عرضه کننده غذا و دیگر مکان های عمومی به راحتی 

متوجه می شوید که برخی از مردم هیچ اهمیتی به رعایت توصیه های 
بهداشتی و به ویژه فاصله ۲ متری با یکدیگر نمی دهند.

در این راستا رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به تازگی با اشاره 
به افزایش تعداد بســتری بیماران کرونایی در این اســتان به میزان 
روزهای آخر اســفند ۹۸ گفت: این وضعیت  زنگ خطری برای مردم 

و مسئوالن است.
طاهره چنگیز، زنگ خطر دیگر این بیماری در اســتان را کاهش سن 
مبتالیان به کرونا ذکر کرد و افزود: به نظر می رســد بازگشــت دوباره 
محدودیت ها می تواند عامل جلوگیری از شــیوع بیشــتر بیماری در 

استان شود.
وی ادامه داد: در این مرحله بیمارستان های امین، خورشید و غرضی 
به عنوان مرکز ارجاع بیماران کرونایی در شــهر اصفهان است و عالوه 
بر این سایر بیمارســتان ها نیز دارای بخش ایزوله به منظور پذیرش 
بیمارانی است که به واسطه بیماری دیگری غیر از کرونا مراجعه داشته 

و ابتال به کرونا در آنها تشخیص داده شده است.
چنگیز با بیــان اینکه تجمع ها عامل گســترش بیماری کروناســت، 
تاکید کرد: مردم از حضور در اجتماع  غیر ضــروری در همه بخش ها 

خودداری کنند.

رییس دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان ادامه داد: متاسفانه برخی 
گزارش ها حاکی است با شروع فعالیت تاالرها در استان، این مراکز 

نسبت به رعایت پروتکل های بهداشتی اهتمام الزم را ندارند.

کادر درمان خسته هستند؛ رعایت کنید
همچنین استاندار اصفهان تاکید کرد: اگر مردم در رعایت توصیه های 
بهداشــتی و فاصله گذاری اجتماعی همراهی نکننــد نتیجه ای برای 

مقابله با ویروس نخواهیم داشت.
عباس رضایی با بیان اینکه برای سالمتی نمی توان قیمت تعیین کرد، 
اظهارکرد: نیروهای بهداشت و درمان خسته از کار نیستند بلکه خسته 

از عایت نکردن و بی توجهی مردم به توصیه های بهداشتی هستند.
وی با بیان اینکه از ۱۵ تیرماه ورود افــراد در مجموعه اداری و اماکن 
سربســته، بانک ها، مترو و اتوبوس بدون ماسک ممنوع شده است، 
ادامه داد: در صورت رعایت نکردن پروتکل های بهداشتی، خدماتی در 

این مجموعه ها  ارائه نخواهد شد.
رضایی افزود: زمانی اقدامات موثر خواهد بود  که مردم همکاری کرده 

و از حضور در مجالس غیرضروری در شرایط کرونایی پرهیز کنند.

ساده انگاری؛ نتیجه برداشت ناصحیح از عواقب کرونا
یک استاد جامعه شناسی دانشــگاه آزاد واحد اصفهان هم می گوید: 
ساده انگاری و بی توجهی برخی از افراد جامعه نسبت به تهدیدات کرونا 
نتیجه برداشــت ناصحیح و غیرواقعی آنها از عواقب و پیامدهای این 

بیماری برای خود و اطرافیان آنهاست.
مهدی شاه نوروزی در این باره افزود: این افراد همان هایی هستند که 
مرگ را برای همسایه می دانند و ابتال به این بیماری را محال و درمان 

آن را سطحی و همانند یک سرماخوردگی ساده می دانند.
وی ادامه داد: ولی آنچه مهم اســت خودخواهی و بی مسئولیتی این 
افراد در قبال سایر افراد جامعه اســت زیرا آنها شاید برای جان خود 
ارزشی قائل نباشــند ولی این حق را ندارند که ســالمت دیگران را به 

اجبار تهدید کنند.
این جامعه شناس با تشریح تغییرات و شرایط کشور در چند ماه اخیر 
به واسطه شیوع ویروس کرونا و گرفتاری های اجتماعی و اقتصادی 
بســیار برای مردم گفت: این بیماری همانند بحران جنگ است ولی 
نه یک جنگ نظامی بلکه درگیری خاموشــی که هرلحظه می تواند به 

اشکال مختلف جان افراد را بگیرد.

مدیــرکل مدیریت بحــران اســتانداری اصفهان 
گفت: حدود ۳۰۰ روســتا با تانکر آبرسانی می شود 
و آبرســانی ســیار به عشــایر در مناطق استان نیز  
صورت می گیرد. منصور شیشــه فروش با اشاره به 
وضعیت اقلیم خشک و نیمه خشک اصفهان اظهار 
داشت: ۸۰ درصد مساحت استان اصفهان درگیر  با 
شرایط خشکسالی است و حدود ۳۰۰ روستا با تانکر 
آبرسانی می شود و آبرسانی سیار به عشایر در مناطق 
استان نیز صورت می گیرد. مدیرکل مدیریت بحران 

اســتانداری اصفهان با بیان این که الگوی مصرف 
بهینه آب به ادارات استان اصفهان ابالغ شده است، 
افزود: ادارات باید مصرف آب را از طریق نصب لوازم 
کاهنده مصرف آب، کنترل آبیاری فضای ســبز با 
استفاده از روش های نوین آبیاری و آبیاری قطره ای 

و بارانی تا ۲۰ درصد کاهش دهند.
 وی ادامــه داد: مدیریــت و مصــرف بهینه آب در 
بخش ساختمان، صنعت و اداری باید رعایت شود، 
به صنایع اســتان اعالم کردیم که بازچرخانی آب را 
در صنعت داشــته باشند و فضای ســبز را مجهز به 
سیستم های نوین آبیاری کنند و به شهرداری ها هم 
ابالغ کرده ایم که باید سیستم آبیاری فضای سبز را 
از آب شرب جدا کنند و سیستم های فضای سبز را 

مجهز به آبیاری قطره ای و بارانی کنند. شیشه فروش 
با بیان این که توسعه گلخانه ها و روش های آبیاری 
و قطره ای را به کشــاورزان توصیه کرده ایم، عنوان 
کرد: تــا کنون ۱۳۰ هــزار هکتار طرح هــای آبیاری 
 قطره ای و بارانی در ســطح اســتان اصفهان اجرا
 شده اســت. مدیرکل مدیریت بحران استانداری 
اصفهان با اشــاره به این که طــرح جامع مدیریت 
خشکسالی در بخش کشــاورزی و شرب باید تهیه 
شود، بیان کرد: پیک مصرف برق از ساعت ۱۲ تا ۴ 
بعد از ظهر اســت و همه ادارات باید در این ساعات 
سیســتم های سرمایشی را کمتر اســتفاده کنند و 
المپ ها را تبدیل به المپ کم مصرف کنند و روزهای 

تعطیل هم خاموش کنند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان مطرح کرد:

خشکسالی ۸0 درصد مساحت استان

 طرح ماسک اجباری
 در اصفهان

با افزایش مجــدد آمــار تلفات و 
مبتالیان کرونا در کشــور، برخی از 
محدودیت های ابتدای سال مجددا 
برقرار شــده و در آخرین مصوبات 
ســتاد مقابله با کرونا طرح ماسک 
اجباری در شهرهای مختلف کشور 
به اجرا در آمده است. از روز دوشنبه 
۱۶ تیرماه اولین روز طرح ماســک 
اجبــاری در اصفهــان اجرا شــد و 

همچنان ادامه دارد. 

واکنش استانداری به کرونایی شدن رضایی:

 استاندار  اصفهان خسته است!
مسئول روابط عمومی استانداری اصفهان پیرامون اخبار ابتالی استاندار اصفهان به ویروس کرونا گفت: 
این موضوع حقیقت ندارد و استاندار اصفهان به کرونا مبتال نشده است. عباس میرزایی نیا پیرامون 
اخبار ابتالی استاندار اصفهان به ویروس کرونا اظهار داشــت: این موضوع حقیقت ندارد و استاندار 
اصفهان به کرونا مبتال نشده است. مسئول روابط عمومی استانداری اصفهان ادامه داد: البته استاندار 
به دلیل ابتالی سه تن از معاونانش به کرونا و فشار باالی کاری طی دو هفته اخیر اندکی دچار خستگی 
شده اســت؛ اما موضوع ابتالی وی به بیماری کرونا صحت ندارد. وی افزود: برخی ادعا می کنند که 
تست کرونای استاندار در بیمارستان مثبت شده ؛ حال آنکه استاندار خود آزمایشگاه تخصصی دارد 
و متخصص آزمایشگاهی است و اگر بنابر تست باشد، در آزمایشــگاه خود اقدام به انجام آزمایش 

می کند.

کرونا در اصفهان جوالن می دهد؛

 بدون ماسک از خانه بیرون نروید
تعداد مبتالیان به ویروس کرونا در شهرستان شهرضا روند صعودی دارد به گونه ای که این شهرستان 
در وضعیت هشدار قرار گرفته و تنها راهکار برای خروج از این بحران رعایت دستورالعمل های بهداشتی 
و تمکین به توصیه های دســتگاه های متولی و پزشکان متخصص اســت.  »تنهایی« مدیر شبکه 
بهداشت و درمان شهرضا گفت: استفاده نکردن از ماسک در محیط های بسته و جمع های دورهمی، 
حضور غیر ضروری در خیابان و بازار و پاساژها، حضور فشرده در پارک ها و تفرجگاه ها، برپایی مراسم 
متعدد خاکسپاری، ختم، فاتحه و هفته و چهلم و مراسم عروسی و سایر برنامه ها، برپایی جلسات 
شاد و دورهمی در باغ تاالرها، سبب طغیان بیماری کرونا در شهرضا شده و تعداد موارد بستری ما و 
همچنین موارد مرگ ناشی از بیماری افزایش یافته است. فرماندار شهرضا نیز گفت: تصمیمات در 
شهرستان شهرضا باید با ستاد ملی کرونا و اصفهان هماهنگ باشد و در بخش هایی نیز تصمیمات 
بومی سازی می شود، باید برنامه ریزی به شکلی اتخاذ شود که با توجه به شرایط اقتصادی مردم همه 
جوانب سنجیده شود. ناصر اسدی با اشاره به مجموعه اقدامات و تصمیمات گرفته شده در پیک اول 
کرونا در شهرضا افزود: با اطالع رسانی دقیقی که در اسفندماه در شهرضا انجام شد، توانستیم ویروس 
کرونا را تا حد زیادی در شهر کنترل کنیم، باید از ظرفیت خبرنگاران شهرضا برای مقابله با این ویروس 

و آگاهی مردم استفاده کرد.

 مراجعه بیش از 3۸ هزار نفر به مراکز درمانی کاشان
 از ابتدای شیوع کرونا

رییس دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: از ابتدای شیوع ویروس کووید ۱۹ ،  ۳۸ هزار و ۷۰۴ نفر به 
مراکز بستری و سرپایی تشخیصی و درمانی در دو شهرستان کاشان و آران و بیدگل مراجعه کردند. 
سید علیرضا مروجی اظهار کرد: طی ۲۴ ســاعت منتهی به روز سه شنبه، ۱۱ بیمار جدید حاد تنفسی 
بستری شدندکه ۱۰ نفر اهل کاشان و یک نفر اهل بادرود اســت. وی افزود: در مجموع ۶۰ بیمار حاد 
تنفسی در بیمارستان شهید بهشتی کاشان بستری هستند و با مثبت شدن ۹ مورد جدید، تاکنون یک 
هزار و ۶۷۸ نفر از نظر تست کرونا مثبت شده اند که ۲۷ نفر مربوط به هفته جاری است. رییس دانشگاه 
علوم پزشکی کاشان، تصریح کرد: پس از فراز و نشیب هایی که بر اثر کووید ۱۹ در اسفند ۹۸ و همچنین 
فروردین و اردیبهشت سال جاری داشتیم، روند بستری ها از اواخر خرداد در منطقه کاشان رو به رشد 
گذاشت و شناسایی افراد مثبت نیز افزایش یافت. مروجی تاکید کرد: اگر هم اکنون مرگ و میر روزانه 
نداریم یا بسیار کم شده، این موضوع نشان دهنده آن است که نیروهای دانشگاه علوم پزشکی از جان  

خود مایه می گذارند و همه مردم باید این مهم را بپذیرند که کرونا وجود دارد.

با مسئولان جامعه
س: ایمنا

عک

وز عکس ر

عکس: ایسنا

خبر روزاخبار

عضو ستاد ملی مقابله با »کرونا« 
می گوید در صورت رعایت پروتکل های 
بهداشتی؛  تا پایان تابستان، کرونا در 
»اصفهان« به وضعیت پایداری می رسد

 »کنترل کرونا«
 به وقت شهریور!

عضو ستادملی مقابله با کرونا گفت:چنانچه 
شــهروندان در اســتفاده از ماســک و 
پروتکل های بهداشتی جدیت به خرج دهند 
این بیماری می تواند در اوایل شــهریورماه 
کنترل شود. محمدرضا محبوب فر  با اشاره 
به وضعیت هشدار اصفهان در مقابله با کرونا 
اظهار داشــت: با توجه به موج گیری مجدد 
بیماری کرونا چنانچه شهروندان در استفاده 
از ماسک و پروتکل های بهداشتی جدیت به 
خرج دهند این بیماری در اوایل شهریورماه 
به وضعیت پایداری می رسد. وی افزود: در 
اواخر مرداد و اوایل شــهریورماه با اقدامات 
انجام شده و مشروط به تمکین شهروندان 
در اجرای دستورالعمل های بهداشتی و جرم 
انگاری در صورت عدم اســتفاده از ماسک، 
بیمــاری کرونا به کنترل خواهد  شــد. عضو 
ســتادملی مقابله با کرونا با بیــان اینکه از 
نیمه شهریورماه تمام مدارس و دانشگاه ها 
بازگشایی می شــود، گفت: مقرر شده است 
که دانش آموزان و دانشجویان جدیدالورود 
از نیمه مهرماه آغاز ســال تحصیلی را داشته 
باشند. وی با تاکید بر اینکه فرهنگ استفاده 
از ماسک به عنوان فرهنگ راه و رسم زندگی 
با کرونا بایــد در میان مردم نهادینه شــود، 
تصریح کرد: استفاده از ماسک، حفظ فاصله 
فیزیکی و شســت وشــوی مدام دست ها 
می تواند خطر مبتال شــدن دانــش آموزان 
و دانشــجویان را در صورت حضوری شــدن 
تحصیل در ســال جدید آموزشــی کاهش 
دهد. محبوب فــر با بیان اینکــه همزمان با 
فصل پاییز، ویروس های دیگر خانواده کرونا 
فعال خواهند شــد، گفت: از اوایل آبان ماه 
با نوســانات دمایی ویروس های دیگر نظیر 
آنفلوانزا شایع می شود و ممکن است با تقلیل 
سیستم ایمنی، بدن افراد مستعدتر برای ابتال 

به کرونا شود.

معاون بیمه ای سازمان تامین اجتماعی گفت: فراهم  کردن زمینه پرداخت غرامت دســتمزد ایام بیماری و بارداری بدون نیاز به تایید مراجع پزشکی این سازمان، 
پزشک معتمد و شورای پزشکی یکی از مهم ترین اقدامات در مواجهه با بیماری کووید ۱۹ است. مهرداد قریب،  در خصوص اقدامات معاونت بیمه سازمان تامین 
اجتماعی جهت مواجهه با کرونا اظهار داشت: استمهال موقتی پرداخت حق بیمه ها، تسهیل برخورداری از بیمه بیکاری،  گسترش و تسهیل مزایای کوتاه مدت )همچون 
غرامت دوران بیماری( و تعدیل رویه اداری مکانیسم ارائه خدمات از مهم ترین اقدامات این معاونت به منظور مقابله با این بیماری است. وی افزود: افزایش مهلت 
انعقاد قرارداد و پرداخت حق بیمه بهمن  ماه ۹۸،  بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد، ادامه بیمه به طور اختیاری، بیمه شدگان توافقی فعال انفرادی، رانندگان، 
خادمین ثابت مساجد، باربران، کارگران ساختمانی، قالی بافان و شاغالن صنایع دستی شناسه دار لغایت اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ و افزایش مهلت حق بیمه رانندگان 
برای دوره زمانی اسفند ۹۸ تا اردیبهشت ۹۹ به پایان تیر ماه ۹۹ نیز جهت حمایت از بیمه شدگان در دوران شیوع کرونا مورد توجه قرار گرفته است. قریب، امهال حق 
بیمه سهم کارفرما )۲۰ درصد( برای اسفندماه ۱۳۹۸، فروردین و اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ و ۱۰ رسته از فعالیت ها و کارگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی )که تحت 

تاثیر مستقیم بیماری کووید ۱۹ قرار گرفته اند( را از دیگر اقدامات سازمان تامین اجتماعی برشمرد .

پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری بدون نیاز به تایید مراجع پزشکی تامین اجتماعی



قوانین فوتسال با نظر فیفا دستخوش تغییرات زیادی شده است که از فصل ۲۰۲۰-۲۰۲۱ برای تمام کشورها و مسابقات حرفه ای فوتسال الزم االجراست.یکی از این قوانین 
مربوط به رنگ لباس و محافظ آرنج و زانوی دروازه بان هاست. در این قانون آمده است که محافظ آرنج باید با لباس و محافظ زانو باید با شورت ورزشی همرنگ باشد.در 
کمپین اعتراضی دروازه بان های فوتسال جهان که بعضی از مربیان و بازیکنان فوتسال هم به آن اضافه شده اند، اصالح این قانون به دلیل دشواری های فراهم کردن یک 
کیت همرنگ، درخواست شده است.»فیلیپ کد« دروازه بان بریتانیایی و دو نفر دیگر این کمپین را راه اندازی کرده اند. در بخشی از متن بیانیه این کمپین توسط فیلیپ 
آمده است:»اعتقاد ندارم که فیفا به پیامدهای هزینه یا ایمنی این قانون جدید فکر کرده باشد. من از این کمپین استفاده می کنم تا به نمایندگی از دروازه بان ها )و احتماال 
داوران( به فیفا شکایت کنم. در حال حاضر تهیه کیت های رنگی با کیفیت که برای فوتسال طراحی شده به راحتی امکان پذیر نیست.مضحک است که انتظار داشته باشید 

یک دروازه بان سه نوع کیت سفید بخرد و بخواهد آنها را در خانه رنگ کند. محافظ ها )زانو و آرنج( دقیقا با رنگ لباس ها مطابقت ندارد.

کمپین جهانی دروازه بان های فوتسال علیه قانون جدید فیفا
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سازمان لیگ درباره لکیچ و بودوروف کوتاه می آید؟
مسئوالن کمیته نقل و انتقاالت سازمان لیگ وضعیت فسخ قرارداد دو خارجی سابق استقالل را 
مورد بررسی قرار می دهند.نیکوالی بودوروف، مدافع بلغارستان و لکیچ مربی صربستانی که در 
نیم فصل لیگ نوزدهم با نظر فرهاد مجیدی به اســتقالل اضافه شدند، بعد از تعطیلی مسابقات 
فوتبال ایران به خاطر شیوع کرونا به کشورهایشان رفتند و دیگر به ایران برنگشتند. این دو خارجی 
سابق استقالل که درخواست فســخ یک طرفه داده بودند، هنوز در سازمان لیگ قراردادهایشان 
رسما فسخ نشده بود و حاال این موضوع در حال انجام است.در شــرایطی که استقاللی ها برای 
تعویق دیدارهای خود به خاطر ابتالی اعضای شــان به کرونا باید تست ۲5 درصد از اعضای خود 
را مثبت ارائه کنند، اگر لکیچ وبودوروف که کارت بازی شــان باطل نشده در لیست آبی ها باشند، 
جمع کارت های صادرشده شان به 38 نفر می رســد و آن وقت با احتساب 9 کرونایی ۲5 درصد 
اعضای این تیم مبتال نشده اند.حاال اما مسئوالن سازمان لیگ در نظر دارند که وضعیت کارت لکیچ 
و بودوروف را بررسی کنند تا با باطل شدن کارت آنها تعداد اعضای دارای کارت استقالل به 36 نفر 
برســد و با وجود 9 کرونایی آنها حد نصاب ۲5 درصد کرونایی اعضای تیم را پر کرده باشند.با این 
شرایط به نظر می رسد با تایید تست دوم راســتی آزمایی استقالل و وجود 9 عضو کرونایی بازی 

استقالل مقابل پارس جنوبی و همچنین دیدار با تراکتور هم به تعویق بیفتد.

بازی ایران – سوریه نهایی نیست
بازی دوستانه تیم ملی با ازبکستان در تاشــکند نهایی شده و این بازی ۱7 شهریور برگزار خواهد 
شــد.تیم ملی پیش از دیدار با تیم های هنگ کنگ و کامبوج که در روزهــای ۱7 و ۲۲ مهر برگزار 
می شــود یک بازی دوســتانه دیگر برگزار خواهد کرد؛اما همان طور که مهــدی خراطی رییس 
دپارتمان کمیته تیم های ملی اعالم کرده هنوز نام حریف دیگر تیم ملی مشــخص نشده است.

ســوری ها چند روز پیش خبر داده بودند که روز ۱3 شــهریور در اســتادیوم آزادی با ایران بازی 
خواهند کرد ولی هنوز قرارداد این بازی نهایی و امضا نشــده اســت. هم چنین خبر دیگر از بازی 
های دوســتانه تیم ملی اینکه دیدار با عمان به طور کامل لغو شــده اســت. دو تیــم قرار بود 8 
خرداد در اســتادیوم آزادی با هم بازی کنند که این بازی به بهانه کرونا لغو شد. قرار شده بود دو 
 تیم بار دیگر برای برگزاری بازی با هم مذاکره داشــته باشــند که این مذاکرات نتیجه مثبتی به

 دنبال نداشت.

بنا بر اعالم کنفدراسیون فوتبال آسیا :

 پرسپولیس در آستانه کسب چهارمین قهرمانی
 متوالی است

کنفدراسیون فوتبال آسیا در گزارشی به بررسی لیگ های فوتبال آسیانه مرکزی پرداخت. سایت 
AFC نوشت: سال ۲۰۲۰ برای لیگ های فوتبال به شکل متفاوتی گذشته است. ولی به نظر می 
رسد تاریخ برای لیگ های آسیای مرکزی در حال تکرار اســت و تیم های قهرمان در سال ۲۰۱9 
دوباره در آستانه قهرمانی قرار دارند. در ازبکستان، ایران و تاجیکستان مدافعان قهرمانی در آستانه 
قهرمانی قرار دارند.کنفدراسیون فوتبال آسیا درباره وضعیت لیگ ایران و پرسپولیس نوشت: با 
وجود اینکه 7 هفته به پایان لیگ برتر ایران باقی مانده؛ اما پرسپولیس با اختالف ۱۲ امتیازی در 
صدر جدول است و از دیگر رقبا شانس بیشتری برای قهرمانی دارد. به نظر می رسد پرسپولیس 
برای چهارمین بــار متوالی قهرمانی خود را جشــن خواهــد گرفت.کارت قرمز کمــال کامیابی 
نیا در نیمه اول بازی پرســپولیس با شاهین بوشــهر، شــاگردان یحیی گل محمدی را متوقف 
 نکرد و مهدی ترابی موفق شــد در این بازی در دقیقه 66 بازی گل پیروزی را برای پرســپولیس 

به ثمر برساند.

میزبانی شاهین شهرداری بوشهر از سبزپوشان اصفهانی؛

جدال برای بقا

 سمیه مصور تیم ذوب آهن اصفهان در شــرایطی در 
چهارچــوب هفتــه بیســت و چهــارم 
رقابت های لیگ برتر به مصاف تیم شاهین شهرداری بوشهر می رود 

که برای فرار از منطقه سقوط چاره ای جز پیروزی در این دیدار ندارد.
هفته بیســت و چهارم رقابت های لیگ برتر فوتبال کشور روز جمعه با 
برگزاری دو دیدار آغاز می شود که در یکی از این دیدار ها تیم شهرداری 
بوشهر میزبان سبز پوشان اصفهانی است. ذوبی ها که با باخت سنگین 
مقابل تیم پیکان آماده این دیدار شــده اند این روزها شــرایط خوبی 
نداشته و هر لحظه خطر سقوط به دســته پایین تر را حس می کنند. 
شکســت اخیر این تیم مقابل پیــکان، انتقادات و فشــارها را روی 
بوناچیچ و شــاگردانش افزایش داده است. سبزپوشان اصفهانی در 
فصل جاری عملکرد ضعیفی داشته اند و شکست های پیاپی آنها طی 
دو بازی قبلی و فاصله 5 امتیازی شان با قعر جدول، ذوب آهن را در 7 
هفته مانده به پایان رقابت ها در خطر سقوط قرار داده است و با توجه 
به بازی های باقی مانده این تیم باید به نوعی گفت که تقابل ذوب آهن 
با شاهین شهرداری  بوشهر، بهترین فرصت شاگردان بوناچیچ است 

تا بتوانند با پیــروزی در این دیدار، عالوه بر پایان بخشــیدن به روند 
ناکامی هایشان، حاشیه ایمنی نسبتا مناسبی را برای خود ایجاد کنند.

ذوبی ها یازده هفته اســت که زمین مســابقه را بدون کسب پیروزی 
پشــت ســر می گذارند، عملکرد ناامیدکننده ای که صــدای فوتبال 
دوســتان اصفهانی را در آورده اســت. شــاگردان لوکا بوناچیچ برای 
جدایی از جمع تیم های فانوس به دســت نیاز مبرمی به کسب تمام 
امتیازات این دیدار خارج از خانه دارد، اتفاقی که  با توجه به شرایط تیم 
بوشهری دشوار به نظر می رسد. اگرچه تیم شاهین شهرداری بوشهر 
هفته گذشته مقابل تیم پرســپولیس تن به شکست داد و با پیروزی 
پیکان مقابل تیم ذوب آهن به قعر جدول رده بندی ســقوط کرد اما با 
آغاز نیم فصل دوم روند نتیجه گیری شاهین بوشهر تغییر چشم گیری 
داشته و در 7 بازی قبلی 3 برد، یک تســاوی و دو  شکست به دست 
آورده  است. همین مسئله سبب می شــود که شاگردان بوناچیچ کار 

سختی برای پیروزی در این بازی در پیش داشته باشند.
نمایش ناامیدکننده شــاگردان بوناچیچ مقابل حریفان طی دو هفته 
اخیر و عملکرد آنها در بازی مقابل پیکان نشان از آشفتگی تاکتیکی و 

عدم شناخت و درک کافی بازیکنان ذوب آهن از وظایف شان داشت. 
چالش بزرگ بوناچیچ در این دیــدار، بازگرداندن نظم تاکتیکی و کم 
کردن فاصله بیــن خطوط تیم ذوب آهن اســت. فاصله یک هفته ای 
این دیدار با بازی قبلی ذوب آهن، فرصت مناسبی در اختیار بوناچیچ 
قرار داده اســت تا بتواند تیمش را از نظر روحی و روانی بازسازی کند. 
در آن سو تیم شــاهین نیز برای تغییر جایگاهش در جدول رده بندی 
چاره ای جز کسب سه امتیاز این دیدار خانگی ندارد. هر دو  تیم در این 
دیدار بازیکن محرومی ندارند؛ اما ذوب آهن وفا هخامنش را به دلیل 
مصدومیت در اختیار ندارد.در تیم ذوب آهن اسماعیلی فر و مارکوویچ 
با دو گل و در تیم شــاهین شهرداری  بوشهر حســین مالکی با 7 گل، 

بهترین گلزنان تیم هستند.
دیدار تیم های ذوب آهن اصفهان و شاهین شهرداری بوشهر با توجه 
به نزدیکــی امتیازات تیم هــای پایین جدول از حساســیت زیادی 
برخوردار بوده و نگاه های ســایر تیم ها به این دیدار است.  این دیدار 
سخت و حساس از ساعت ۲۱ در ورزشــگاه شهید مهدوی بوشهر آغاز 

می شود. 

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان اصفهان در حاشیه 
مجمع انتخاباتی هیئت کاراته استان اصفهان اظهار  
داشت: جایگاه ویژه کاراته در استان اصفهان برای همه 
مشخص است؛ با توجه به شرایط پیش آمده برگزاری 
این مجمع در  دوسال گذشته چندین بار به تعویق افتاد 
و همین موضوع سبب شــد در طول دوسال گذشته 
این مجمع توسط سرپرست اداره شود.سید محمد 
طباطبایی افــزود: این موضوع شایســته نام کاراته 
استان و حجم انبوه فعالیت ورزشــکاران و مربیان 
اصفهان نبود، هیئتی موفق خواهد که ثبات مدیریت 
داشته باشــد و همین ثبات مدیریت سبب شود که 
برنامه ریزی دقیقی برای فعالیت ها پایه ریزی شود.

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان 
ادامه داد: خروجی این جلســه و انتخابی که انجام 
می شود، نماینده خانواده بزرگ کاراته اصفهان است 
که امیدوارم با همدلی و هم افزایی بتواند در رشد این 
رشــته موفق باشــد؛ از طباطبایی رییس فدراسیون 

کاراته نیز تشکر می کنم که پیگیر کاراته اصفهان بودند.
وی تشریح کرد: خوشحالیم که این مجمع در کمال 
آرامش و سالمت برگزار شــد، ناظریان از این ساعت 
رسما سکاندار هیئت کاراته اســت و امیدوارم که وی 
بتواند در این امر موفق باشد، هفت نفر کاندید و هفت 
برنامه مختلف در این مجمع حاضر بود که نشان دهنده 
حضور پتانســیل باال در کاراته اصفهان است، برنامه 
دیگر کاندیدها منبع بزرگی جهت توســعه این رشته 
در اصفهان است.طباطبایی ادامه داد: از رییس جدید 
هیئت کاراتــه اصفهان درخواســت دارم که اتاق فکر 
کاراته اصفهان با بهره گیری از نظرات و پیشــنهادات 
نخبه ها و پیشکســوتان این رشته و با حضور پررنگ 
بانوان در اصفهان راه اندازی شــود تــا اهداف کوتاه و 
بلند مدت این رشته مشخص شود؛ ناظریان تجربه 
باالیی در رشــته کاراته دارد و امیدوارم با ارتباطاتی که 
وی دارد بتوانیم میزبان مســابقات بزرگ کشوری و 
بین المللی در اصفهان باشیم، اصفهان شرایط الزم را 

برای میزبانی مسابقات بین المللی دارد.سرپرست 
اداره کل ورزش و جوانان تشریح کرد: اداره کل ورزش 
و جوانان همواره یاری رســان هیئت های ورزشــی 
استان خواهد بود و از هیچ فعالیتی در این زمینه دریغ 
نخواهد کرد، از رؤســای فدراسیون که همکاری های 
الزم را با هیئت های اســتان انجام داده اند صمیمانه 
متشکریم و از رؤسایی که کمکی نکرده اند تقاضا داریم 
کنار ورزش اصفهان قرار بگیرند زیرا اگر دست یاری به 
سمت اصفهان ندهند در ادامه راه دچار مشکل خواهند 
شد؛ اصفهان می تواند در برنامه راهبردی فدراسیون ها 

نقش کلیدی اجرا  کند.

اصفهان به دنبال میزبانی در  رویدادهای بین المللی کاراته

چهره روز

اظهارات »ساری« پس از تحقیر برابر میالن
یوونتوس بــه تازگی در برابــر  میالن قرار گرفــت و در یک بازی عجیــب پیروزی ۲ بــر صفر را با 
شکست ۴ بر ۲ عوض کرد. این نخستین شکســت بانوی پیر پس از بازگشت سری آ ایتالیا بود.
 مائوریتســیو ســاری گفت: 6۰ دقیقه در یک ســطح کامال عالی بازی کردیم و کامال کنترل بازی
  را در اختیــار داشــتیم؛ امــا ناگهــان
  بــرای ۱5 دقیقــه خامــوش شــدیم.
  بــرای همه تیم هــا چنیــن اتفاقی رخ

  مــی دهــد و دوره ســختی بــرای 
یوونتــوس  است.ســرمربی   همــه 
 افــزود: بایــد همــه چیــز را فراموش 
 کنیم چــون چنــد روز دیگر دوبــاره به 
 میدان خواهیــم رفت و نیازی نیســت
  بــازی را بررســی کنیم. دالیــل اصلی

 رخ دادن چنین اتفاق هایی قابل توضیح 
 نیســت و حتی نمی توان پاســخی برایش پیدا کرد.ســرمربی ایتالیایی در پایان اظهار کرد: این

 شکست با باخت برابر ورونا و ناپولی کامال متفاوت اســت. دلیلش نمی تواند یکی باشد. در دفاع 
انگیزه تیم کاهش یافت چون قبال بــه تیم ها اجازه نمی دادیم حتی یک گل هم به ثمر برســانند. 

غایبان دلیل این افت نبودند.

کلوپ: 

»گواردیوال« بهترین مربی عصر ماست
 یورگن کلوپ، سرمربی لیورپول باالخره توانســت به انتظار 3۰ ساله هواداران تیمش پایان دهد و 
این تیم را به قهرمانی در لیگ برتر انگلیس برساند. با این حال کلوپ با فروتنی عقیده دارد که پپ 

گواردیوال، سرمربی تیم رقیب، بهترین سرمربی است.
 یورگن کلوپ گفت: من بــه آنچه گواردیــوال انجام می دهد احتــرام می گــذارم. وقتی تیم های 
 ما با هم دیــدار مــی کنند من همیشــه مــی خواهم او را شکســت دهــم؛ اما هیچ مشــکلی

  در شــناخت او به عنــوان بهترین مربــی روزگارمان نــدارم و معتقــدم او بهتریــن مربی عصر 
 ماســت. ما با هم صمیمانه صحبــت می کنیم و مشــکلی با هــم نداریــم.او در بخش دیگری
  از ســخنان خود گفت: مــن اغلب با تیــم های گواردیــوال می جنگیــدم. فقط در آلمــان حدود

 ســه، چهــار ســال ایــن اتفــاق رخ داد و حــاال در لیــگ برتــر هــم دوبــاره بــا هــم 
رقابــت داریم.پیــش از ایــن تیــم گواردیــوال در هفتــه ســی و یکــم لیــگ برتــر 
 لیورپــول را بــا ۴ گل شکســت داد. تیــم کلــوپ قبــل از آن توانســته بــود قهرمــان

 انگلیس شود.

رکورد جدید مهاجم گابنی در آرسنال
 در دیدار دو تیم آرســنال و لسترســیتی در لیگ برتر انگلیس که با تســاوی یک بــر یک به پایان 
 رســید، پیر امریک اوبامیانگ مهاجم گابنی توانســت تنها گل تیمش را به ثمر رســاند و شــمار 
گل های خود را در فصل جاری لیگ برتر به عدد ۲۰ برســاند.به این ترتیــب پیر امریک اوبامیانگ 
دومین مهاجم در تاریخ آرسنال اســت که حداقل در دو فصل پیاپی موفق به زدن ۲۰ گل یا بیشتر 
می شود. قبل از او تیری آنری مهاجم فرانسوی توانســته بود در پنج فصل پیاپی چنین رکوردی را 

از خود به جای بگذارد.
باید دید امریک اوبامیانگ در تابستان تصمیم به رفتن از آرسنال می گیرد یا در این تیم می ماند و 

به رکوردهای جدیدی دست خواهد یافت.

فوتبال جهان

 بختیاری زاده، سرمربی
 تیم ملی جوانان شد

سید سیروس پورموسوی یک ماه قبل و پس 
از گمانه زنی های متعدد، به صورت رســمی 
اعالم کرد که دیگر در تیم ملی جوانان حضور 
نخواهد داشــت تا فدراســیون فوتبال برای 
انتخاب جانشین او اقدام کند؛ اتفاقی که رخ 
نداده بود ولی به نظر می رســد به سرانجام 
رسیده است.پورموسوی که پس از مسابقات 
دور مقدماتی جام ملت ها و حــدود دو ماه 
بدون قــرارداد در تیم ملــی جوانان فعالیت 
کرد، در مدت زمان حضورش موفق شــد در 
بازی های رســمی ســه پیروزی برابر نپال، 
امارات و قرقیزســتان کســب کند تا تیمش 
به جام ملت های آســیا راه یافته و ســهمیه 
حضور در انتخابی جام جهانــی را بگیرد، اما 
در نهایت همکاری او با جوانان قبل از شروع 
این رقابت ها به پایان رسید.در حالی که تیم 
ملی جوانــان حدود پنج ماه اســت تمرین 
نداشته، فدراســیون فوتبال تصمیم گرفت 
هرچه زودتر تکلیف این رده سنی را در آستانه 
مســابقات جام ملت ها مشــخص کند و با 
سهراب بختیاری زاده، مدافع سابق تیم ملی 
و اســتقالل به توافق نهایی رســیده است.

بختیاری زاده در شــرایطی این کار دشوار را 
برعهده گرفته که چهار ماه دیگر باید به همراه 
تیم ملی جوانان در رقابت های انتخابی جام 
جهانی جوانان شــرکت کند؛ مســابقاتی که 
تیم ایران در مرحلــه گروهی باید با تیم های 
ازبکستان، کامبوج و اندونزی رقابت داشته 
باشد و پس از آن با عبور از مرحله یک چهارم 
نهایی، سهمیه حضور در جام جهانی را بگیرد؛ 
همان اتفاقــی که در ســال ۲۰۱6 برای ایران 
افتاد.سهراب بختیاری زاده که سابقه هدایت 
تیم های نفت امیدیه، نفت مسجدســلیمان 
و استقالل خوزستان را داشته و در تیم ملی 
امید نیز به عنــوان مربی فعالیــت کرده، از 
سوی کمیته فنی فدراسیون فوتبال به عنوان 
سرمربی جدید تیم ملی جوانان ایران انتخاب 
شــده که این موضوع باید بــه تایید هیئت 
رییسه فدراسیون هم برسد تا او رسما کارش 

را آغاز کند.

 تقابل ذوب آهن با شاهین شهرداری  بوشهر، بهترین 
فرصت شاگردان بوناچیچ است تا بتوانند با پیروزی 
روند  به  بخشیدن  پایان  بر  عالوه  ر،  دیدا این  در 
ناکامی هایشان، حاشیه ایمنی نسبتا مناسبی را برای 

خود ایجاد کنند

مستطیل سبز

م
سنی

س: ت
عک

اینستاگردی

حمایت تمام قد 
 پرسپولیسی ها 

از »یحیی«
سرخ پوشان تهرانی روز سه شنبه با مصاحبه 
یحیی گل محمدی شوکه شــدند؛ مصاحبه 
ای با لحن گالیــه آمیز که تهدیــد جدی به 
اســتعفا در آن قابل لمس بود. در حالی که 
مدیران پرســپولیس واکنشی به این تهدید 
نداشــته اند؛ اما بازیکنان پرســپولیس وارد 
عمل شدند و با انتشار تصویری از یحیی گل 

محمدی حمایت کردند.
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شهردار اصفهان خبر داد:

ایجاد شبکه دوچرخه سواری در شهر
شهردار اصفهان در جلسه بررسی پیشرفت پروژه های عمرانی شهر با اشاره به اجرای پروژه پیرایش 
شهری در مناطق مختلف شــهر، اظهار کرد: در مســیر اجرای این طرح در مناطق، برخی مسائل و 

مشــکالت وجود داشــت که در جلسه 
اخیر مسائل مطرح و مقرر شد در اولین 
فرصت موانع رفع و بــا یک اراده جمعی 
در ۱۵ منطقه اجرای آن پیگیری شــود.

قدرت ا... نوروزی خاطرنشــان کرد: با 
اجرای طرح پیرایش شهری در مناطق 
مختلف شاهد حذف نازیبایی ها و ایجاد 
هارمونی یکسان خواهیم بود و می توان 
گفت ظاهر شــهر دســتخوش تحولی 
خوب و اساسی خواهد شد و تحقق این 

مهم شور و نشاط شهری را افزایش می دهد.شــهردار اصفهان با تاکید بر لزوم ایجاد شبکه به هم 
پیوسته دوچرخه سواری در شهر، تصریح کرد: در تمام مناطق یک خیابان به عنوان »خیابان دوچرخه 
سواری« در نظر گرفته می شود تا با اتصال به خیابان های اصلی یک شبکه دوچرخه سواری در شهر 
اصفهان شکل بگیرد.وی با بیان اینکه مدیران مناطق ۱۵ گانه شهر برای ایجاد شبکه دوچرخه سواری 
در شهر متحد شده اند، گفت: در جلسه روز گذشته مقرر شد تا ۱۵ روز آینده مراحل نهایی طرح این 
شبکه به هم پیوسته در حوزه حمل و نقل و ترافیک اجرا شده و بخشنامه اجرایی شدن این اقدام 
به مناطق ابالغ شــود.نوروزی ادامه داد: موضوع دیگر در این جلسه، ارزیابی عملکرد پیمانکاران و 
سازمان عمران در اجرای پروژه های پل سردار شهید سلیمانی، پل آفتاب و آزادسازی های بین پل 
آفتاب و پل سردار شهید ســلیمانی بود.وی افزود: طرح ایجاد زیرگذر مســیر جاده قهجاورستان 
با یک لوپ و ســه رمپ مورد بررســی قرار گرفت که جمع بندی مباحث می تواند برای همه مردم 

امیدبخش باشد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان:

تمامی پروتکل های بهداشتی در پردیس سینمایی اصفهان 
سیتی سنتر  رعایت می شود

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان طی بازدید از پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر 
گفت: آنطور که بررسی کردیم در پردیس سیتی سنتر تمامی پروتکل های بهداشتی به بهترین شکل 
رعایت شده است و مردم اصفهان می توانند با خیال راحت در این سینماها به تماشای فیلم بنشینند.

حجت االسالم و المســلمین رمضانعلی معتمدی  اظهار کرد: دنیا درگیر ویروس کرونا شده و  کشور 
و استان ما هم از این قاعده مستثنی نیست. من توصیه می کنم همه کسانی که به سیتی سنتر می 
آیند، پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند. هرچند مجموعه خودش به تنهایی همه تجهیزات را فراهم 
کرده؛  اما بهتر است که رعایت بهداشت فردی هم جدی گرفته شود تا اینکه این ویروس از بین برود.

وی اظهار کرد: خدا را شکر بعد از چندین ماه تعطیلی سینماها و رکودی که در این صنعت رخ داده است، 
شاهد بازگشایی دوباره سینماها از 4 تیرماه هستیم. این در حالی است که خسارت های زیادی به این 
حوزه وارد شده است که امیدواریم با کمک وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تا جایی که ممکن است این 
صنعت مورد حمایت قرار بگیرد.حجت االسالم و المسلمین معتمدی خاطرنشان کرد: امیدواریم مردم 
از سینماها استقبال کنند تا زمینه رشد این صنعت هر روز بیشتر شود.مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان اصفهان ادامه داد: سرمایه گذاری بسیار خوبی در پردیس سینمایی سیتی سنتر انجام شده و 

زیرساخت های فرهنگی مناسبی در یک مجموعه تجاری دیده شده است.

مدیر طرح ساماندهی ناژوان از اعمال قانون برای جلوگیری از تردد موتور سیکلت ها در جاده سالمت خبر داد؛

ورود ممنوع!

مدیر طرح ساماندهی ناژوان اصفهان از          سمیه مصور
ممنوعیت ورود موتور سیکلت ها به جاده 
ســالمت و اعمال قانون توسط پلیس دوچرخه ســوار خبر داد. طرح 
جاده ســالمت برای اولین بار در کشــور با مشــارکت مدیریت طرح 
ساماندهی ناژوان، ســازمان فرهنگی تفریحی شــهرداری اصفهان، 
دانشگاه علوم پزشکی، مرکز بهداشت شماره ۲، خیریه ها، سمن ها و 
انجمن های مرتبط با حوزه سالمت، سازمان ورزش، معاونت حمل و 
نقل ترافیک و مرکز فوریت های پزشــکی استان اصفهان  شهریورماه 
سال 93 با شــعار » از جاده سالمت خارج نشــویم« در محل پارک 
جنگلی ناژوان افتتاح شــد. این طرح  که با هدف گســترش فرهنگ 
ســالمتی و ایجاد یک فضای مناســب بــرای ورزش و پیــاده روی 
خانواده ها به مرحله اجرا در آمد با استقبال زیادی از سوی شهروندان 
اصفهانی همراه شــد؛ اما تردد موتور ســیکلت ها از این مسیر  که از 
ابتدای پارک میرزاکوچک خان تا پل نصر به طول حدود ۲ هزار متر و 
با عرض متوســط ۶ متر ادامه یافته، موجب شد تا امنیت شهروندانی 
که این جاده را برای پیاده روی ها و انجام ورزش انتخاب می کردند به 

خطر بیفتد، موضوعی که موجب شــد که گالیه های متعددی از سوی 
آنها برای رسیدگی به این مسئله مطرح شود. در همین راستا مدیریت 
طــرح ســاماندهی نــاژوان، اجــرای طــرح جلوگیــری از ورود 

موتورسیکلت ها به جاده سالمت را در دستور کار خود قرار داد.
مدیر طرح ساماندهی ناژوان اصفهان در این باره گفت: با وجود ایجاد 
موانع و مسدود کردن مسیر های ورود موتورسیکلت به جاده سالمت، 
بعضی شهروندان موتورسیکلت خود را با کمک همراهان خود از زمین 
بلند کرده و بعد از موانع قرار می دهند که این اقدام خالف قانون است. 
از این رو پلیس دوچرخه ســوار در روزهای تعطیل با مشــاهده تردد 

موتورسیکلت سواران در جاده های سالمت اعمال قانون می کند. 
سید رسول هاشــمیان اضافه کرد: به موتورســواران توصیه می كنیم 
برای حفظ امنیت خود و ســایر شــهروندان از ورود و تــردد در جاده 
های سالمت كه مســیر عبور پیاده رو و مسیر دوچرخه سواری است، 
خودداری كنند و همچنین از دوچرخه ســواران در جاده ســالمت نیز 
خواستاریم تا با تردد از مســیر مخصوص خود و با استفاده از وسایل 
ایمنی مثل كاله به حفظ آرامش ســایر شــهروندان در جاده سالمت 

كمك کنند.
 پلیس دوچرخه سوار سال گذشته با اقدام مشترک و همکاری نیروی 
انتظامی و شهرداری اصفهان در جاده سالمت ناژوان برای جلوگیری از 
بروز حوادث ناشی از روشن کردن آتش در جنگل های ناژوان و تردد 
موتور ســیکلت ها در این جاده آغاز به کار کرد. شش پلیس دوچرخه 
ســوار از صبح تا عصر روزهای جمعــه با هدف ارتقــای امنیت جاده 
سالمت و گسترش فرهنگ دوچرخه سواری در بین شهروندان در این 

جاده حضور می یابند.
مدیر طرح ساماندهی ناژوان هم چنین از احداث دو پارکینگ طبقاتی 
در محل پارکینگ های موجود خبر داد و گفت: در ناژوان هفت پارکینگ 
برای پارک خودرو ها احداث شده که شهروندان می توانند خودرو های 

خود را در آن ها پارک کرده و بقیه مسیر را پیاده روی کنند. 
هاشمیان ادامه داد:  طی جلسه ای با مدیران مناطق 9 و ۱3 شهرداری 
مقرر شــد طرح ترافیک برای خیابان های محدوده ناژوان جهت رفع 
مشکالت ترافیکی تهیه شود تا شاهد پس زدگی ترافیک آخر هفته به 

خیابان های باغ فردوس و لوله نباشیم.

مدیر ســتاد هماهنگی کانون هــای فرهنگی هنری 
استان اصفهان از آغاز به کار رویداد بین المللی »روح 
مقاومت« در اصفهان همزمان با سراسر کشور خبر داد 
و گفت: این رویداد گامی محکم در راستای ترویج روح 
مقاومت و آشنایی با وصایای شهداست.حجت االسالم 
والمسلمین محمدرضا نیستانی گفت: ستاد کانون های 
فرهنگی هنری مساجد با استفاده از ظرفیت مردمی 
مساجد و با همکاری کانون های فرهنگی هنری فهما با 
اجرای رویداد بین المللی »روح مقاومت« گامی محکم 
در راستای ترویج روح مقاومت و آشنایی با گنجینه های 

معنوی )وصایای شهدا( به منظور الگوسازی برای نسل 
نو و ارتقای فرهنگ عمومی جامعه برداشــته است. 
نیستانی اظهار داشــت: زنده نگه داشتن یاد و خاطره 
شــهدا و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، ترویج و زنده 
نگه داشــتن روح مقاومت و تقویت جبهه مقاومت، 
بازخوانی و تبلیغ وصایای شهدا جهت عمل به آنها در 
زندگی و کشف گنجینه های معنوی موجود در وصایای 
شهدا از اهداف برگزاری این رویداد بین المللی است. 
وی، پیرامون محوریت آثار ارسالی به دبیرخانه رویداد 
بین المللی »روح مقاومت« گفت: وصیت نامه شهدای 
مقاومت اعم از شهدای انقالب اسالمی، دفاع مقدس، 
شــهدای امنیت، ترور، امر به معروف و نهی از منکر، 
مدافعان حرم و ... در عرصه ملی و بین المللی محور 
این رویداد است. نیستانی با بیان اینکه این رویداد در 
دو بخش ملی و بین المللی برگزار می شــود، افزود: 

قرآن و عترت در وصیت نامه شــهدا، امام ، مرجعیت 
و علما در وصیت نامه شــهدا، دفاع از وطن و اسالم در 
وصیت نامه شهدا، قدس و فلسطین مظهر مقاومت، 
نقش و جایگاه مسجد در تربیت جامعه و تقویت محور 
مقاومت و مســجد در وصیت نامه شهدا، موضوعات 
این رویداد هستند. وی، پیرامون قالب های شرکت در 
جشنواره تصریح کرد: فیلم موبایلی، نماهنگ، صوت و 
پادکست و عکس نوشت قالب های این رویداد هستند 
که عالقه مندان برای اطالع دقیق از کمیت و کیفیت آثار 
 bachehayemasjed.ir ارسالی می توانند به نشانی
مراجعه کنند. مدیر )فهما( استان اصفهان با بیان  اینکه 
از ۱0 تیر این رویداد کار خود را به طور رسمی آغاز کرده 
است، افزود: عالقه مندان تا پایان شهریور می توانند 
آثار خود را در زیست بوم مجازی بچه های مسجد به 

نشانی bachehayemasjed.ir ثبت و ارسال کنند.

آغاز به کار رویداد بین المللی »روح مقاومت« در اصفهان

 به موتورسواران توصیه می كنیم برای حفظ امنیت خود 
و سایر شهروندان از ورود و تردد در جاده های سالمت 
كه مسیر عبور پیاده رو و مسیر دوچرخه سواری است، 

خودداری كنند

با مسئولان

رییس اداره توسعه فرهنگ شهروندی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان:

کالس شهر، کالس زندگی است

گزارش

رییس اداره توسعه فرهنگ شهروندی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شهرداری اصفهان در مراسم اختتامیه طرح کالس شهر، با تشریح اقدامات 
مربوط به این طرح گفت: پس از ارائه طرح به اداره آموزش و پرورش استان، از 
اسفند 97 اقدامات اولیه انجام گرفت و در فروردین 98 نیز کارگروه تخصصی 
تشــکیل و مرحله به مرحله پیش رفتیم.احمد رضایی ادامــه داد: در مهر 98 
تفاهم نامه همکاری بین سازمان و آموزش و پرورش منعقد شد و 43 کالس 
به عنوان پایلوت  مدنظر قرار گرفت و کتــاب های کار معلم، دانش آموز و اولیا 
تدوین شد.وی با اشاره به برگزاری جلسات آموزشی برای مربیان و اولیا جهت 
بیان تبیین اهداف طرح، اظهار داشت: در طرح کالس شهر، 378 کارگاه برگزار 
شــد، 400 فعالیت مرتبط انجام گرفت و 43 نمایش نیز اجرا شد که نرم افزار 
چند رسانه ای آن در حال آماده شدن است.رضایی با بیان اینکه به دلیل شیوع 
بیماری کرونا، یک سال تحصیلی متفاوت را پشت سر گذاشتیم و طرح کالس 
شهر نیز همانند سیستم آموزشی تحت تاثیر قرار گرفت، افزود: ۲4۵ دانش 
آموز با 470 اثر در مسابقات کالس شهر شرکت کردند که ۶۵ اثر برگزیده شد و 

هدایایی به برگزیدگان اهدا خواهد شد.

آموزش مهارت های زندگی برای آینده شهر
معاون آموزش ابتدایی اداره آموزش و پرورش اســتان اصفهان ضمن تقدیر 
از سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان و تالش های صورت 
گرفته برای اجرای کالس شهر اظهار کرد: تمام فعالیت های کالس شهر، منطبق 
بر کتب درسی پایه اول بوده که انگیزه ای برای دانش آموزان و معلمان ایجاد 
می کند.شهین جوانی افزود: در طرح کالس شهر، آموزش مهارت های زندگی 
مدنظر بود تا شهروندانی مسئول و پاسخگو برای آینده شهر تربیت شود.وی با 
بیان اینکه از همه نقدها در سیستم آموزشی کشور استقبال می شود، یادآور شد: 
از بازنگری در برخی فعالیت ها هیچ هراسی نداشته و آمادگی داریم تغییرات 
الزم را متناسب با شــرایط موجود رقم بزنیم زیرا تغییر در رفتار دانش آموزان، 
خروجی موردنظر ماست.به گفته جوانی، اجرای طرح مهارت شهروندی در پایه 

ششم و طرح کرامت و مهارت زندگی در پایه پنجم در دستور کار است.

اهمیت مهارت آموزی

رییس کمیسیون اجتماعی و محیط زیست شــورای اسالمی شهر اصفهان 
کالس شهر را کالس زندگی دانست و گفت: مهارت آموزی اهمیت بسیاری دارد 
زیرا جامعه به شدت غیر حرفه ای داریم که نتوانسته ایم نسخه موثری برای 
جامعه پذیری شهروندان بنویســیم لذا این طرح برنامه مهارتی بود که هدف 
اصلی را نشانه گرفت.کوروش محمدی افزود: طرح کالس شهر یکی از معدود 
برنامه های اجرایی در استان است که با رویکرد درست کارش را پیش برده و 
نقش پوششی برای پر کردن خأل در روش های ارتباطی دارد.وی با بیان اینکه 
حوزه تعلیم و تربیت نیاز به تحول بنیادین دارد، تصریح کرد: کالس شهر نسخه 
ای برای دردهای جامعه بود که منطبق با نیازها تعریف شد، نه اینکه برنامه ای 
هیجانی صرفا برای ارائه عملکرد و آمار باشد بنابراین  باید از معاونت اجتماعی 
سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شــهرداری اصفهان و معاونت ابتدایی 

آموزش و پرورش استان اصفهان برای اجرای این طرح تقدیر کرد.

کودکان، رکن اصلی توسعه پایدار هستند
رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان افزود: امروزه 
سرمایه های انسانی الزاما موضوع توسعه پایدار نیستند، بلکه کارگزاران توسعه 
پایدار هم هستند، بدین معنا که در برنامه ریزی های شهری، دیگر قرار نیست 
کودکان و نوجوانان موضوع توسعه پایدار باشند، بلکه رکن اصلی آن محسوب 
می شوند.محمد عیدی اظهار داشت: شــهری با شاخصه های توسعه پایدار 
شامل اخالق حیات محور، زیست پذیر و معناگرا بودن، شهروندانی خوشحال 
و هدفمند، با نشــاط و هنجارمنــد دارد.عیدی ادامه داد: بــرای اینکه به قول 
شهرسازان و معماران شهر، شهری تمیز، منظم و زیبا داشته باشیم، ناگزیر به 
آموزش هستیم، یعنی آموزشی که خصوصیت غیرمستقیم و لذت بخش بودن 
را داشته باشد و تمام افراد جامعه به ویژه کودکان و نوجوانان را در بگیرد.معاون 
فرهنگی شهردار اصفهان با ابراز رضایت از اجرای طرح کالس شهر با به روز ترین 
مولفه های جهانی گفت: امیدوارم این مراسم اختتامیه نباشد، بلکه آغازی از 
یک پایان باشد زیرا دوست داریم فعالیت ها فرآیند محور باشند.گفتنی است؛ 
در این مراسم در چند بخش از ۶ برگزیده مسابقه کالس شهر و ۶ نفر از معاونان 
مدارس اجرا کننده طرح به نمایندگی از ۶ ناحیه آموزش و پرورش اســتان و 

همچنین افرادی که در اجرای این طرح همکاری داشتند، تقدیر شد.

رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان:

برنامه های فرهنگی شهرداری با رعایت پروتکل های بهداشتی ادامه دارد
رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان در خصوص پیک دوم شیوع ویروس کرونا و لغو برنامه های فرهنگی شهرداری اصفهان اظهار کرد: 
برنامه های فرهنگی شهرداری با رعایت پروتکل های بهداشتی در حال اجراست و تالش می کنیم فاصله گذاری اجتماعی  هنگام اجرای برنامه ها رعایت شود تا 
ریسک ابتال به بیماری کووید- ۱9 به حداقل برسد.محمد عیدی افزود: با توجه به اینکه پایان همه گیری بیماری کووید -۱9 معلوم نیست و بسیاری از کارشناسان 
به این باور رسیده اند که زندگی با ویروس کرونا را باید به عنوان یک واقعیت پذیرفت، می توان شرایطی مهیا کرد که شهروندان در عین حضور اجتماعی، پروتکل های 
بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی و فیزیکی را رعایت کنند تا جامعه کمتر متحمل خسارت شود.رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان 
گفت: اگر ستاد مقابله با شیوع کرونا تصمیم تازه ای در خصوص لغو برنامه های فرهنگی به صورت حضوری اعالم کند، شهرداری اصفهان نیز به رعایت دستورالعمل ها 

متعهد است و اجرای برنامه های فرهنگی به صورت مجازی ادامه خواهد یافت تا اوقات فراغت شهروندان در فصل تابستان پر شود.

اطفای حریق در 
مغازه فروش سفره 
قلمکار در میدان 

نقش جهان
حریــق در مغازه فروش ســفره 
قلمــکار در میدان نقــش جهان 
قبل از رســیدن آتش نشانان و با 

همکاری کسبه خاموش شد .

وز عکس ر
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افراد زیادی را در اطراف خودمان می بینیم که هیچ موفقیتی 
در زندگی خود کســب نکرده انــد و زندگی آنهــا به صورت 
آشفته و بی نظم در حال گذر کردن است. این افراد به خاطر 
رفتارهای نامناســبی که دارند نمی توانند موفقیت را کسب 
کنند. ذکر این نکته ضروری اســت که اگــر می خواهید به 
موفقیت های بزرگ دســت پیدا کنید، هیچــگاه نباید این 
عادت ها را به زندگــی تان راه دهید چون مانند ســدی در 
مقابل آرزوهای شــما قرار می گیرند. در ادامه می خواهیم 
به رفتارهایی که سبب می شود تا شــخص از موفقیت دور 

شود، اشاره کنیم.
 ســهل انگار و بی خیــال هســتند:   افــراد موفــق، برای

  تمــام مســائل خــود راه حــل دارنــد و هیــچ ترســی 
 در وجود خودشــان ندارند؛ امــا افراد ناموفق همواره ســر 
خود را مانند کبک، به زیر برف می برند؛ آنها از مواجه شــدن 
با مشکالت و حقایقی که ناراحت شان می کنند، فراری اند. 
متاســفانه اغلب افراد ناموفق نمی توانند در برابر دغدغه ها 
و مشــکالت زندگی مدرن، رویکردی مناسب از خود نشان 
دهند و همواره از این مشکالت گریزانند؛ آنها همیشه سعی 
می کنند مسائل و مشکالت را نادیده گرفته و دل شان را به 
این خوش کنند که شــاید روزی این موضوعات حل شوند 

در حالی که ایــن بی خیالی باعث عقب افتادگی شــخص 
می شود.

 حسود هســتند: افراد ناموفق مســئولیت پذیر نیستند و 
همیشه از پذیرفتن مسئولیت ها و شکست های خود گریزان 
هستند. آنها خود را به آب و آتش می زنند تا دستاوردهای 

دیگران را بی ارزش جلوه دهند تا کمبود خود را جبران کنند. 
اینکه شخصی نتواند موفقیت دیگران را در کسب و کار یا هر 
حوزه دیگری ببیند، مطمئنا از حســادتش ناشی می شود. 
زندگی با حسادت، بسیار خسته کننده خواهد بود و معموال 
نیز به عاقبت خوبی ختم نمی شود. این حسادت ها باعث 
خواهد شد تا زندگی زیبایی نداشــته باشید و موفقیت هم 

از شما دور شود.
 در انجام وظایف خود نظم ندارند: اغلــب افراد ناموفق، در 
کارهای تیمی و فردی ، نقشــی مخرب بــازی کرده و دائما 
وظایفی که به آنها محول شده را، به زمان و روز دیگری موکول 
می کنند. هیچگاه در کارهای خود نظم را حاکم نمی کنند و 
همیشه می خواهند کارهای خود را در دقیقه نود انجام دهند.

 حس نفرت دارند: خشم و نفرت میوه حسادت است. معموال 
خشم این دسته از افراد، خود را به شکل های مختلفی آشکار 
می سازد؛ اما یکی از بدترین حالت های آن، نفرت و انزجار از 
دیگران است.افراد ناموفق، همیشه فکر می کنند که دیگران 
باعث عقب ماندگی آنها شده اند و اگر فرد موفقی را در اطراف 
خود ببینند با دیدگاه منفی به او می نگرند و از شخصیت او، 

احساس تنفر می کنند.
 از کار کردن فــرار می کنند: زندگی ما انســان ها مانند یک 
رودخانه ای است که مدام به سمت آینده در جریان است! 
هیچ قطره ای از آن دو بار از زیر یک پل رد نمی شود و هیچگاه 
هم بر نخواهد گشــت پس تنبلی و از زیر کار در رفتن را کنار 
بگذارید و به ســمت موفقیت حرکت کنیــد. افراد ناموفق، 
همیشــه می خواهند راهی پیدا کنند تا از مسئولیت محول 

شده فرار کنند. 

آشپزی

کباب علی نازیک
 مواد الزم: بادمجان 3 عدد، پیاز یک عدد،سیر 3 حبه، گوشت )تکه ای یا 

چرخ کرده( 100 گرم،نمک و فلفل سیاه به میزان دلخواه،ماست به میزان دلخواه
 طرز تهیه: ابتدا بادمجان ها را کبابی کرده و  آنها را پوست گرفته و  سپس ساطوری 

 می کنیم.پیاز و دو حبه سیر را ریز  خرد کرده و بانمک و کمی روغن یا کره تفت می دهیم.
 بعد از آن بادمجان ها را اضافه می کنیم وکمی تفت می دهیم. اگر  دوست داشتید 

می توانید مقدار ی کره هم اضافه کنید .حاال ماست را با یک حبه سیر رنده شده مخلوط 
کرده و  بادمجان سرد شده را به آن اضافه می کنیم .)بهتر است از  ماست خامه ای استفاده 

کنید(.اگر از گوشت چرخ کرده استفاده می کنید آن را با مقداری پیاز تفت دهید. نمک وفلفل 
ودارچین را نیز اضافه  کنید و با رب کمی تفت دهید.اگر گوشت شما تکه ای است می توانید 

آن را بپزید یا گوشت  را کباب کرده  و روی مواد بریزید. این موضوع به  سلیقه خودتان 
بستگی دارد. این غذا را با   گوشت خرد شده هم استفاده می کنند. در  این صورت 
باید گوشت گوسفند را به قطعات کوچک برش بزنید و با پیاز و رب و کمی آب و 

سایر موادی که برای گوشت چرخ کرده استفاده کردید، مخلوط کنید. 
نکته: در صورت تمایل مقداری فلفل دلمه ای و گوجه را خرد 

کرده و به صورت سرخ کرده روی غذا بریزید.می توانید 
این غذا را به صورت تند سرو کنید.

کدام عادت ها در افراد نا موفق دیده می شود؟

 آغاز پخش مرحله دوم »عصر جدید«
 از هفته آینده

 تدوین فیلم »شبانه های ورونیکا« 
به پایان رسید

احسان علیخانی در گفت وگوی تصویری با مخاطبان، در خصوص 
ادامه ضبط و پخش فصل دوم »عصر جدید« گفت: با پایان مرحله 
مقدماتی، اوایل تیرماه دو قسمت از مرحله دوم »عصر جدید« را 
ضبط کردیم که قرار است، شنبه و یکشنبه هفته آینده پخش شود.

وی ادامه داد: آخر  این هفته نیز  قسمت های سوم و چهارم مرحله دوم 
»عصر جدید« را با تماشاگران محدودتر ضبط می کنیم.

مهــدی صاحبی، کارگردان ســینما دربــاره آخریــن وضعیت تولید 
»شبانه های ورونیکا«، گفت: تدوین این فیلم به پایان رسیده و ساخت 
جلوه های ویژه بصری آن آغاز شده است. این فیلم روایتگر ماجرا های 
دختری خبرنگار در ایران، عراق و فرانسه است که قصد دارد تریبون مردم 
باشد اما... این اثر سینمایی در سه کشور ایران، فرانسه و عراق تولید شده 
و تدوین آن توسط روزبه کلباسی در حال انجام است.

عملیات ریل گذاری راه آهن چابهار – زاهدان با اســتفاده از ریل تولید شــده در ذوب 
آهن اصفهان طی مراسمی سه شــنبه 17 تیر ماه با حضور محمد اسالمی، وزیر راه و 
شهرسازی آغاز به کار کرد.وزیر راه و شهرسازی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: یکی 
از وعده های دولت، تاکیدات رییس جمهور و مقام معظم رهبری ریل گذاری زاهدان 
ـ زاهدان  ــ چابهار بود که در فرآیند تحقق آن هستیم.وی افزود: پروژه راه آهن چابهارـ 
ـ جنوب اســت که تنها بندر اقیانوسی ما را به  یکی از محورهای اصلی کریدور شمالـ 
شبکه ریلی کشور متصل و معاهدات منطقه ای به خصوص معاهده سه جانبه ایران، 
افغانستان و هندوستان را تقویت می کند.خیرا...خادمی، معاون وزیر راه و مدیرعامل 
شرکت ساخت و توسعه زیربنا های حمل و نقل کشور نیز در این خصوص گفت: در این 
مسیر 628 کیلومتری، با احتساب خطوط فرعی و ایستگاهی جمعا حدود 740 کیلومتر 
ریل گذاری با استفاده از ریل ملی که در کارخانه ذوب آهن اصفهان تولید شده انجام 
می شود و امیدواریم بخش نخست این مسیر در سال آینده زیر بار برود.معاون وزیر 
راه افزود: به منظور ساخت این مسیر ریلی 92 هزار تن ریل استاندارد مورد نیاز است که 
با تفاهم سه جانبه قرار است توسط شرکت ذوب آهن اصفهان تولید و تحویل قرارگاه 
خاتم االنبیا )ص( شود.مدیرعامل شــرکت ساخت و توسعه زیربنا های حمل و نقل 
کشور افزود: اجرای این طرح ملی که با مشارکت قرارگاه خاتم االنبیا )ص( اجرا خواهد 
شد، نقش مهمی در توسعه و تکمیل کریدور جنوب - شمال و تکمیل شبکه ریلی شرق 
کشور دارد و کشور های دیگر از جمله افغانستان و آســیای میانه را به اقیانوس هند 
متصل می کند.وی، اتصال بندر چابهار به عنوان تنها بندر اقیانوسی کشور به شبکه ریلی 
را یکی از مزایای مهم اجرای این مسیر دانست و افزود: راه آهن چابهار - زاهدان به دلیل 
قرار گرفتن در مسیر ارتباطی تنها بندر موجود در سواحل مکران و اهمیت این شریان 

ارتباطی در توسعه تجارت و تبادل کاال در بندر چابهار از اهمیت باالیی برخوردار است.

 عملیات اجرایی راه آهن چابهارـ  زاهدان با پشتیبانی 
ذوب آهن اصفهان در تولید ریل مورد نیاز سرعت می گیرد

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا) ص( با بیان اینکه عملیات اجرایی راه آهن 
چابهارـ  زاهدان با پشتیبانی ذوب آهن اصفهان و تولید ریل مورد نیاز این پروژه 
سرعت می گیرد، گفت:  روزانه یک کیلومتر ریل گذاری می شود.سعید محمد با 
تقدیر از ذوب آهن اصفهان که ریل مورد نیاز را در اختیار قرارگاه خاتم االنبیا )ص( 
قرارداده، اظهار داشت: وعده داده شــده بود که عملیات اجرایی راه آهن چابهار 
ـ زاهدان ســرعت بگیرد. خوشــبختانه با حمایت های وزارت راه و شهرسازی، 
استاندار و مسئولین استان موفق شدیم که بخش زیرسازی را سرعت دهیم و 
همچنین از زاهدان به سمت خاش عملیات ریل گذاری با استفاده از ریل ملی 

آغاز می شود.
وی با بیان اینکه طول مســیر خط آهن 730 کیلومتر است، تصریح کرد: روزانه 
یک کیلومتر ریل گذاری خواهد شد. همچنین پیگیری شده که از چابهار نیز مسیر 
آماده شود و یک جبهه کاری برای ریل گذاری از سمت چابهار داشته باشیم که 
با این وضعیت طبق زمان بندی که قبال شده بود امیدواریم پروژه آماده و تحویل 
داده شود.اهمیت راهبردی و استراتژیک سواحل مکران و بندر چابهار به لحاظ 
اقتصادی، نظامی و فرهنگی، استفاده از سواحل امن دریای عمان و بندر چابهار 
برای امور بازرگانی و تجاری و تبادل کاال و بهره برداری حداکثری از سواحل مکران 
با تامین زیر ساخت ها و فعالیت های اقتصادی برای ایجاد اشتغال و رفع فقر از 
منطقه، اهمیت این کالن پروژه را دو چندان کرده اســت.طول راه آهن زاهدان- 
چابهار ٦٢٨ کیلومتر است و طبق برنامه ریزی ها، ریل گذاری 150 کیلومتر از این 

محور تا پایان امسال انجام خواهد شد.

مجوز هفت فقره پروانه اکتشاف با هدف تامین مواد اولیه روز سه شنبه طی 
آیینی با حضور رییس ســازمان صنعت معدن و تجارت استان و مدیرعامل 
فوالد مبارکه اصفهان صادر شــد.رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
اصفهان در این آیین گفت: پروانه اکتشاف این محدوده ها برای اولین بار در 
کشور به نام فوالد مبارکه صادر شد تا این شرکت بتواند کارهای اکتشافی را 
در بخش پلی متال و کانسارهای فلزی انجام دهد. ایرج موفق اظهارداشت: 
مقدمات انجام این کار از سال گذشته با توجه به پیگیری های فوالد مبارکه 
فراهم شد و پهنه ای به وسعت حدود 14 هزار متر مربع در اختیار این شرکت 
قرار گرفت و هفت پروانه اکتشاف برای نقاط امید بخش صادر شد.وی ادامه 
داد: فوالد مبارکه در این مرحله 6 ماه فرصت دارد که گزارش اکتشاف های 
اولیه را به سازمان صنعت معدن و تجارت اصفهان ارائه کند و با قول مساعد 
مدیرعامل این شرکت مقرر شــد که این کار تا چهار ماه آینده انجام شود و 
مراحل بعدی در دستور کار قرار گیرد.رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
اصفهان افزود: از سال گذشته تا کنون در تالشیم تا بتوانیم سنگ آهن مورد 
نیاز فوالد مبارکه را تامین کنیم و در این زمینه جلسه های متعددی تشکیل 
شده اســت.وی خاطرنشــان کرد: فوالد مبارکه و ذوب آهن اصفهان قلب 
تپنده فوالد کشور هستند و باید این اتفاق ویژه خیلی پیش از اینها برای این 
مجموعه انجام می شد. مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان گفت:با توجه 
به اختالالتی که در زنجیره تکمیل مواد معدنی به وجود آمده و بخش معدن 
به بخش فوالد وارد شده، مشکل در تامین مواد اولیه فوالد شامل کنسانتره 
آهن، گندله و آهن اسفنجی ایجاد شــده و به همین دلیل به سمت تامین 

مواد مورد نیاز در معــدن رفتیم.حمیدرضا عظیمیان افزود: با درخواســت 
کمک از ســازمان صنعت معدن و تجارت اصفهان هفت منطقه به مساحت 
140 کیلومتر مربع در اختیار ما قرار گرفت و در مهلت قانونی 6 ماهه نســبت 
به اکتشافات اولیه  اقدام خواهیم کرد.وی ادامه داد: در صورتی که به مناطق 
امیدبخش و خوبی دســت پیدا کنیم، این معادن برای ادامه مســیر و بهره 
برداری در اختیار فوالد مبارکه قرار خواهند گرفت.عظیمیان با اشــاره به یک 
توافق خوب دیگر با رییس ســازمان صنعت معدن و تجارت اصفهان،گفت: 
امیدواریم بتوانیم کارخانه کنسانتره را  در شــمال اصفهان راه اندازی کنیم.

وی خاطرنشان کرد: این کارخانه می تواند سنگ آهن استخراجی و معادن 
فوالد مبارکه را مورد استفاده قرار دهد و خبر خوبی هم برای معادن کوچک 
محسوب می شــود که بتوانند با اســتفاده از ظرفیت این کنسانتره سازی، 
ســنگ آهن را تحویل دهند و کنســانتره تحویل بگیرند. مدیرعامل شرکت 
فوالد مبارکــه اصفهان اضافه کرد: راه اندازی کارخانه کنســانتره در شــمال 
اصفهان ارزش افــزوده ای برای معادن کوچک بخــش خصوصی به دنبال 
خواهد داشــت.اصفهان با بیش از پنج میلیون نفر جمعیت، بیش از 9 هزار 
واحد تولیدی کوچک و بزرگ با سرمایه 221 هزار میلیارد ریال و اشتغال 263 
هزار نفر، حدود 840 معدن در حال بهره برداری با سرمایه گذاری بیش از 10 
هزار میلیارد ریال و حدود 180 هزار واحد صنفی، صنعتی ترین استان کشور 
به شمار می آید.سهم اصفهان در صنعت کشــور 11 درصد، سرمایه گذاری 10 
درصد و اشتغال صنعتی هشت درصد و رتبه اصفهان در طرح های نیمه تمام 

صنعتی و تعداد معادن اول و از نظر ذخایر معدنی دوم است.

آغاز ریل گذاری راه آهن چابهار-زاهدان با ریل تولید شده ذوب آهن رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان:

مجوز هفت پروانه اکتشاف معدنی برای فوالد مبارکه صادر شد

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