
مجمع نمایندگان شهرستان اصفهان  در نامه ای خواستار رسیدگی فوری به مشکالت آب استان شدند؛

آزموده را آزمودن خطاست
3

 دورهمی ممنوع! 
 رییس دانشگاه علوم پزشکی استان با اشاره به خطر کرونا، تاکید دارد مردم از 

حضور در جمع های دوستانه وخانوادگی پرهیز کنند؛ 

5

یلنا
س: ا

عک

 سرپرست اداره کل تامین اجتماعی
 استان اصفهان اعالم کرد:

۶۹ هزار  و ۵۰۰ نفر واجد 
شرایط دریافت مقرری 

بیمه بیکاری

 طرح های راه سازی چهارمحال و بختیاری 
در مسیر توسعه یافتگی این استان قرار دارد؛

 عبور اقتصاد مقاومتی
  از مسیر راه های ارتباطی 

3

4

6 7

بهره برداری از 2۵ میلیارد 
ریال پروژه سازمان 

پایانه های شهرداری اصفهان

5

شیوع  ویروس کرونا نحوه سپری کردن روزهای 
تابستان برای کودکان را هم تغییر داده است؛

 فراغت تابستانه کودکان 
در فضای باز  یا بسته؟

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 
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8 صفحه
8قیمت: 1۰۰۰ تومان

فوالد در 
خدمت 

اقتصاد ملی
8

آبفای استان 
به مسئولیت 

اجتماعی خود 
در ایام کرونا 

عمل کرد

شرکت توزیع برق آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی )فشرده(
شهرستان اصفهان

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد: خدمات و کاالی مورد نیاز خود را به شرح ذیل و به استناد قانون برگزاری 
مناقصات و آئین نامه معامالت شرکت، از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی )فشرده( به 

پیمانکاران واجدین شرایط واگذار نماید.

روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

پیشنهاد دهندگان می توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را از طریق سایتهای زیر دریافت و حداکثر تا پایان وقت اداری روز 
یکشنبه مورخ 1399/04/29 به نشانی: اصفهان- میدان آزادی- ابتدای خ هزار جریب- خیابان مالصدرا- امور برق منطقه 
شش اصفهان- دفتر امور با دریافت رسید تحویل نمایند. به پیشنهادهایی که بعد از مهلت مقرر در فوق دریافت شود ترتیب 

اثر داده نخواهد شد.
http://tender.tavanir.org.ir :سایت اینترنتی معامالت توانیر به نشانی

http://iets.mporg.ir :سایت اینترنتی پایگاه ملی مناقصات ایران به نشانی
http://eepdc.ir :سایت اینترنتی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانی

جهت کسب اطالعات بازرگانی با شماره تلفن 36685084-031 کارشــناس قراردادها و مناقصات و جهت آگاهی بیشتر 
در مورد الزامات، اطالعات، شرح خدمات این مناقصه با شــماره تلفن: 36692771-031 اداره مهندسی و طرح ها تماس 

حاصل فرمائید.
نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد درج شده است.

 شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان تغییر و اصالح در اســناد مناقصه را تا 72 ساعت قبل از بازگشایی پاکتها برای خود 
محفوظ می دارد.

 شرکت کنندگان در مناقصه می بایست دو روز قبل از آخرین تاریخ تحویل پاکتها با مراجعه به سایت شرکت و یا تماس با 
واحد مناقصه و مزایده،  از آخرین اصالحات احتمالی اسناد مطلع گردند، در غیر این صورت مسئولیت عدم رعایت این بند 

به عهده مناقصه گران می باشد.
 پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد.

 حضور پیشنهاد دهندگان )هر شرکت کننده یک نفر با ارائه معرفی نامه( در جلسه بازگشایی پاکات آزاد می باشد.
 به مدارک، پیشنهادات و نامه های فاقد امضاء، مخدوش یا بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شود مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد.
 سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

شماره 
تاریخ توزیع موضوع مناقصهمناقصه

دفترچه
مهلت تهیه 

دفترچه
آخرین مهلت 
تحویل پاکات

تاریخ برگزاری 
مناقصه

مبلغ تضمین 
به ریال

9914043

برکناری و احداث و توسعه شبکه فشار 
ضعیف و متوسط در محدوده منطقه 

6 )امور جنوب شرق( )بسته یک(

1399/04/101399/04/181399/04/291399/05/01

814/000/000

برکناری و احداث و توسعه شبکه فشار 
ضعیف و متوسط در محدوده منطقه 

6 بخش بهارستان )بسته دو(
760/000/000

 دهمین شکست گاندوها 
در مشهد رقم خورد؛

ذوب آهِن پنالتی نزن
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آمریکا هکرهای ارتش روسیه را به حمله به سرورهای ایمیل 
متهم کرد

آژانس امنیت ملی آمریکا به طور علنی روز پنجشــنبه طی اعالمیه عجیبی، هکرهای دولت روسیه 
را به هدف گیری سرورهای ایمیل سراســر جهان متهم کرد. این اقدام نشان داد آژانس با نزدیک 
شدن انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، در متهم کردن اقدامات مسکو به شکل تهاجمی تری عمل 
می کند.در حالی که دولت ترامپ به صورت علنی حمالت سایبری- شامل هک انتخابات ۲۰۱۶ و 
فلج کردن اوکراین در ۲۰۱۷ که به عملیات محموله های کشتی »مرسک« و »فدکس« آسیب وارد 
کرد- را به روسیه نسبت داده، ادعای آژانس امنیت ملی به طور غیرمعمولی ویژه بود.این بیانیه، واحد 
اطالعات ارتش روسیه که در سطح گســترده ای با حروف اختصاری »G.R.U« شناخته می شود 
را مورد اشــاره قرار داد و بیان کرد که آژانس های اطالعاتی نگران این هستند که روسیه نسبت به ۵ 
ماه پیش رو، قصد داشته باشد اندکی بیشتر در انتخابات دخالت کند.سفارت روسیه در واشنگتن، 

واکنشی به این اعالمیه نشان نداده است.

اعتراض پکن به اعمال فشار آمریکا بر کمپانی های چینی
در بحبوحه گزارشــات درباره احتمال اعمال تحریم های آمریکا علیه کمپانی های چینی، وزارت امور 
خارجه چین تاکید کرد، پکن اعتراض قاطعانه خود را نسبت به اعمال فشار آمریکا بر کمپانی های چینی 
ابراز می کند و از واشنگتن می خواهد تا از چنین اقدامی دست بردارد.سخنگوی وزارت امور خارجه چین 
گفت: درباره فشار غیرمنطقی که آمریکا بر کمپانی های چینی اعمال می کند بارها موضع خودمان را 
مطرح کرده ایم. می خواهیم بار دیگر تاکید کنیم که آمریکا دوباره و دوباره مفهوم امنیت ملی را تعمیم 
می دهد، از قدرت سوء استفاده می کند و بر کمپانی های چینی اعمال فشار می کند که همه اینها مغایر 

با اصول حاکم در یک بازار اقتصادی است که آمریکا همیشه آن را تحسین کرده است. 

تظاهرات مردم بلژیک علیه طرح الحاق کرانه باختری
صدها تن در بلژیک در مخالفت با طرح  اســراییل برای الحاق بخشــی از کرانه باختری تظاهرات 
کردند.در ادامه واکنش ها به طرح  اســراییل برای الحاق بخشــی از کرانه باختری به اراضی تحت 
اشغال خود، تجمع اعتراض آمیزی در نزدیک ســفارت آمریکا در بروکسل، پایتخت بلژیک برگزار 
شد.صدها معترض با حمل پالکاردهایی با عنوان »نه به الحاق خاک فلسطین«٬ »فلسطین رنج 
می برد« و »مقاومت کن فلسطین« اعتراض خود را نشان دادند.به گزارش آناتولی، دونالد ترامپ، 
رییس جمهور آمریکا ۲۸ ژانویه ۲۰۲۰ در یک نشست مشترک خبری با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر 
اسراییل در کاخ سفید از طرح به  اصطالح »صلح خاورمیانه« رونمایی کرد. در چهارچوب این طرح، 

شهرک های یهودی نشین در کرانه باختری به عنوان بخشی از خاک اراضی اشغالی معرفی شد.

خارطوم از دستگیری 122 سودانی در مسیر اعزام به لیبی خبر داد
مقامات دولت سودان اعالم کردند که ۱۲۲ ســودانی را که قصد داشتند به عنوان »مزدور« به لیبی 
اعزام شوند،  دستگیر کردند.پایگاه خبری »عربی ۲۱« به نقل از  خبرگزاری رسمی سودان )سونا(، 
نوشت: دولت وفاق ملی لیبی که سازمان ملل آن را به رسمیت می شناسد، طرف های سودانی را به 
اعزام مزدور برای نیروهای »خلیفه حفتر« متهم می کند امری که مقامات سودانی آن را رد و تکذیب 
می کنند.سرتیپ »جمال جمعه« سخنگوی رسمی نیروهای موسوم به »نیروهای حمایت سریع« 
گفت که نیروهای امنیتی مشترک سودان موفق به دستگیری ۱۲۲ نفر از جمله ۸ کودک شدند که 
قصد داشتند سودان را به مقصد لیبی برای همکاری با خلیفه حفتر اعزام شوند.وی افزود: در فوریه 
گذشته نیز نیروهای حمایت سریع سودان، یک گروه شامل ۲43 نفر را در »الفاشر« و »الجنینه«که 

قصد اعزام به لیبی را داشتند، دستگیر و به دستگاه عدالت تحویل داد.

آیا آمریکا می تواند پس از ماه ها تالش، شورای امنیت را علیه ایران با خود همراه کند؟

سیاه و سفید یک نشست ضد ایرانی

امروز قرار است تا نشست شورای امنیت  علیرضا کریمیان
جهت  بررســی گــزارش دبیــرکل این 
ســازمان درباره اجرای قطعنامه ۲۲3۱ برگزار شــود، نشســتی که با 
سخنرانی آنالین محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان همراه 
خواهد بود و آمریکا امید دارد تا با فشــارهای تدارک دیده بر اعضای 
شــورا به نحوی دایره تحریم ها علیه  ایران را با عدم لغو تحریم های 
تسلیحاتی کشورمان افزایش دهد.ایران هم از سوی دیگر تالش دارد 
تا طرف های برجام را به تعهدات خود در قالب این معاهده پایبند نگه 
دارد. در گزارش های پیشــین تا بعد از آنکه آمریکا به طور رســمی به 
مشــارکت خود در برجام خاتمــه داد، دبیرکل به اســتناد به گزارش 
مدیرکل آژانــس بین المللی انرژی اتمی که همــواره اجرای تعهدات 
ایران را تایید می کرد، گزارش هایی با لحن مثبت ارائه می داد هرچند 
که تمرکــز اصلی خود را متوجه پیوســت بــه این قطعنامــه به ویژه 

ممنوعیت های تسلیحاتی و مسافرتی ایران کرده بود.
 وی در گزارش های پس از خروج آمریکا از برجام و اعمال تروریسم 
اقتصادی علیه مردم ایران کــه برخالف تعهــدات بین المللی و نص 
صریح قطعنامــه ۲۲3۱ بود کــه همه اعضــا را برای اجــرای برجام 
فراخوانده و خواستار تامین منافع مشروع اقتصادی ایران می شود، 

تنها به ابراز تاسف از این تصمیم بسنده کرد و باز هم تمرکز خود را بدون 
آنکه به تشریح عواقب و پیامدهای تصمیم یکجانبه آمریکا بپردازد، بر 

پیوست به  قطعنامه قرار داد.
پس از آن هرگاه گزارش دبیرکل ســازمان ملل متحد که گاهی با اما و 
اگرهایی درباره موضوعات موشــکی ایران همراه بود به صحن علنی 
شورای امنیت رفت، اروپایی ها، روسیه، چین و دیگر اعضای شورای 
امنیت منهای آمریکا، یکصدا از برجام حمایت کردند و بر ضرورت آن 

تاکید ورزیدند.
در تمام این نشســت ها، آمریکا منزوی بود. حتــی زمانی که دونالد 
ترامپ رییس جمهوری آمریکا در سال ۱3۹۷ در قالب رییس دوره ای 
شورای امنیت در حاشیه مجمع عمومی ســازمان ملل متحد حضور 
یافت هم، متحدان و دیگر اعضای ایــن مهم ترین نهاد صلح و امنیت 
بین الملل، انزوای علنــی را برای وی رقم زدند و مشــخص کردند در 

موضوع ایران با او هم نظر نیستند. 
این بار اما آمریکایی ها پیش از رســیدن موعد مطرح شدن قطعنامه 
و بررســی آن در شــورای امنیت، رایزنی های گســترده ای با اعضا 
صورت دادند و امیدوارند حداقل اروپایی ها به نحوی با درخواســت 
آمریکا همراهی کنند. هر چند بدون شک در شرایط فعلی چین با آنها 

همراهی نخواهد کرد آن هم در شرایطی که ســطح تنش ها میان دو 
کشور بســیار باال رفته و درگیری های لفظی سیاسی میان دو کشور تا 
آستانه یک جنگ سرد سیاسی نیز پیشــروی کرده است. به نظر می 
رسد رسانه ای کردن قرار داد ۲۵ ساله میان ایران و چین در آستانه این 
نشست هم حربه فشاری از سوی ایران بر ســایر کشورها در شورای 
امنیت و نشان از حمایت چین از کشورمان باشد. قراردادی که وزارت 
امور خارجه آن را افتخاری برای کشور دانسته است و در شرایط فعلی 
مســلما برای چینی ها هم ســود زیادی دارد. از این رو، پیش بینی 
می شود در نشست امروز شورای امنیت با وجود تحرکات رژیم آمریکا 
برای تمدید ممنوعیت تســلیحاتی ایران کــه در ۲۷ مهرماه منقضی 
 می شــود، باز هم صدای واحدی علیــه آمریکا در حمایــت از برجام 

شنیده شود. 
هرچند در کنــار آن، ابراز نگرانــی اروپایی ها درباره بازرســان آژانس 
بین المللــی انــرژی اتمی و مســائل موشــکی ایــران دور از انتظار 
نیســت.عالوه بر آن، انتظــار می رود جمهــوری اســالمی ایران هم 
از ایــن فضا برای افشــای چهره واقعی و تروریســم دولــت آمریکا 
 در این صحنــه جهانی و یــادآوری تعهدات کشــورهای عضو برجام،

 استفاده کند.

»اعتبارنامــه تاجگــردون« حــاال ســرخط یکی از 
جدی ترین جنجال هایی است که مجلس یازدهم در 
این هفته ها و ماه های نخست، با آن دست به گریبان 
اســت.تمام طول این مــدت که مســئله اعتبارنامه 
تاجگردون مطرح بود و کمیســیون تحقیق مجلس 
که چندی پیش رای به تایید آن داد، مشغول بررسی 
ماجرا بود، این منتخب گچساران در مجلس یازدهم 
سکوت اختیار کرد تا اینکه ســرانجام در گفت وگویی 
ویدئویی کوشــیده به ابهامات موجود در پرونده اش 
پاســخ دهد.تاجگــردون در جریان ایــن گفت وگو، 
ابتدا به اتهام جعل  عنوان »دکتر« که از ســوی برخی 
اصولگرایــان، ازجمله احمد توکلی به او نســبت داده 
می شــود، پرداخته و با بیان اینکه »در پوســترهای 
انتخاباتی ام ننوشتم دکتر تاجگردون«، می گوید: »این 

مقطع را در دانشگاهی در بلژیک گذراندم که مدرکش 
مورد تاییــد وزارت علوم نبود اما مــن مدرک دکتری 
به جایی ارائه نــدادم و در مدارک کاری ام نیز نوشــته 
شده کارشناســی ارشد که از دانشــگاه شهید بهشتی 
گرفته ام.«منتخب گچساران همچنین در توضیح اتهام 
سوءاستفاده از جایگاهش برای مقاصد محلی نیز گفت 
که »یکی از جرائم مشهود من که اعالم شده، این است 
که از منابع بودجه برای حوزه انتخابیه استفاده کرده ام. 
اگر سیستان و بلوچستان بیاید و بگوید تاجگردون به 
من توجه نداشــته، قبول می کنم ولی عدالت بر این 
است که گچســارانی که حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد بودجه 
کشــور را فراهم کرده، پول داشته باشــد. وقتی من 
نماینده شدم، حدود یک میلیارد تومان بودجه عمرانی 
شهرداری این شــهر بود؛ آن هم چون مجاری قانونی 

طوری تعریف شده بود که حق این مردم ادا نمی شد.« 
این نماینده مجلس همچنین درباره اختالفات میان 
خود با پدر داماد رییس جمهوری سابق ایران نیز گفته 
است: »مسئله شخصی با ســردار خورشیدی ندارم. 
ماجرا ربطی به احمدی نژاد ندارد.« وی همچنین گفته 
اســت: »احمدی نژاد من را درباره مسائل کارشناسی 
بیشتر از خورشــیدی می پذیرفت. آقای خورشیدی 
رقیب من بوده و رای نیاورده ولی ما مشکل خانوادگی 

نداریم«. 

»تاجگردون« به حواشی اعتبارنامه اش پاسخ داد

سخنگوی وزارت خارجه درباره تحرک آزادانه گروه های تروریستی ضد ایرانی در کشورهای اروپایی گفت: به اروپا با اشاره به عملکرد این گروه ها هشدار داده ایم 
که کمک به آن ها حتی می تواند خطراتی را متوجه مردم این کشور ها کند.سید عباس موسوی درباره تحرک آزادانه گروه های تروریستی ضد ایرانی در کشورهای 
اروپایی و آخرین وضعیت پیگیری این موضوع از ســوی وزارت امورخارجه، گفت: یکی از موارد اصلی و مشــکالت ما با اروپایی ها بحث پناه دادن به گروه های 
تروریستی شناسنامه دار است.وی افزود: ما در این خصوص انتقاداتی به اروپایی ها داشتیم و آنها را نسبت به پناه دادن به تروریست های خطرناکی که نه تنها 
علیه ملت ایران بلکه کشور های همســایه ما و دیگر مناطق دنیا اقداماتی انجام دادند، برحذر داشتیم.سخنگوی وزارت خارجه تاکید کرد: سلسله اتفاقاتی که در 
کشور های اروپایی هم توسط این گروه ها رخ داد، نشان از ماهیت تروریستی آنهاست؛ لذا ما به اروپا با اشاره به عملکرد این گروه ها هشدار داده ایم که کمک به 
آن ها حتی می تواند خطراتی را متوجه مردم این کشور ها کند. موسوی همچنین در جریان نشست خبری خود در مورد راهکار ایران برای تقویت روابط با آلبانی با 
هدف تمرکز بر تحرکات گروهک تروریستی منافقین گفت: ما این گروه پیر و فرتوت را در حدی نمی دانیم که توان سیاسی برای آن هزینه کنیم. تقریبا طومار این 
گروه در دوران جنگ و پس از جنگ در هم پیچیده شد. در حال حاضر این گروهک جز فرافکنی در شبکه های اجتماعی اثرگذاری ندارد و مسئله مهمی برای ما 

نیست؛ اما به اروپایی ها درباره خطرات و عواقب پناه دادن به این گروه هشدار داده ایم.

نقل قول روزهشدار به اروپا درباره عواقب پناه دادن به گروهک های تروریستی ضدایرانی

وز عکس ر

اپوزیسیون تایوان 
پارلمان را به اشغال 

خود درآورد
گروهــی متشــکل از بیــش از ۲۰ 
قانونگــذار از اصلی تریــن حــزب 
اپوزیســیون تایــوان موســوم بــه 
»کومینتانگ« در اعتراض به »ظلم« 
دولت و نامزدی یک مشــاور نزدیک 
به رییس جمهورشــان در یک سمت 
عالی رتبــه، پارلمــان ایــن جزیره 

خودگردان را اشغال کرده اند.

مشوق مالی برای افشاکنندگان فساد؛ 

سوت زن ها از حمایت حقوقی برخوردار می شوند
نماینده مردم نجف آبــاد در مجلس، گفت: طرح حمایت از افشــاکنندگان مفاســد اقتصادی به 
دنبال حمایت مالی، حقوقی و امنیتی از افشــاکنندگان فساد اســت.ابوالفضل ابوترابی با اشاره 
به طرح حمایت از افشــاگران مفاســد 
اقتصادی موســوم به طرح سوت زنی 
از ســوی جمعی از نمایندگان به هیئت 
رییســه پارلمان، گفت: بخــش اعظم 
مجلــس یازدهم برای مقابله با فســاد 
جدی اســت و تصویب طــرح حمایت 
از افشــاکنندگان مفاســد اقتصادی در 
مجلس و نظــارت دقیق بــر اجرای آن 
می تواند محکی برای میــزان اراده این 
مجلس برای مقابله با فســاد باشــد. 
وی با بیــان اینکه طرح حمایت از افشــاکنندگان مفاســد اقتصــادی به دنبــال حمایت مالی، 
حقوقی و امنیتی از افشــاکنندگان فســاد اســت، افزود: اگر اشــخاصی که موضوع شکل گیری 
فســاد را در اختیار دســتگاه های مربوطه می گذارند و در حقیقت مفاسد را افشــا می کنند مورد 
حمایت مالــی، حقوقی و امنیتی قرار بگیرند، از فســادهای گســترده پیشــگیری می شــود و 
البته این افراد نیز احســاس امنیــت و آرامــش می کنند.ابوترابی در همین راســتا ادامه داد: در 
طرح ســوت زنی نیز مشــوق های مالی برای اشــخاصی که مفاســد را برمال کننــد در نظر گرفته 
 شــده و درصدی از مبلغ فســادی که توســط فرد افشــا می شــود به عنوان مشــوق به وی اعطا 

خواهد شد. 

ناطق نوری از حمید رسایی شکایت کرد
وکیل حجت االســالم و المســلمین ناطق نوری گفت که شــکایت موکل خود از حمید رسایی در 
حال پیگیری است.وکیل حجت االسالم و المســلمین ناطق نوری با اشاره به شکایت ناطق نوری 
از اظهارات خالف واقع حمید رســایی اظهار کرد: شــکایت از این فرد به دادســرای ویژه روحانیت 
 تقدیم و دستور ثبت و شعبه رسیدگی کننده تعیین شــده و مراحل تعقیب قضایی نامبرده درحال

 پیگیری است.

ایران، محور رایزنی های »برایان هوک« در امارات بود
همزمان با شــدت گرفتن تحرکات مقام های آمریکایی در شورای امنیت سازمان ملل برای تمدید 
تحریم تســلیحاتی ایران، طبق اعالم وزارت خارجه آمریکا نماینده ویژه این کشــور در امور ایران با 
هدف رایزنی علیه ایران به امارات ســفر کرد.وزارت خارجه آمریکا درباره سفر دو روزه برایان هوک 
نماینده ویژه دولت آمریکا در امــور ایران به امارات متحده عربی بیانیه صــادر کرد.در این بیانیه با 
تاکید بر سفر ۲۷ و ۲۸ ژوئن )هفتم و هشــتم تیرماه( هوک به امارات از دیدار و رایزنی های هوک 
با »شــیخ عبدا... بن زاید آل نهیان« وزیر خارجــه و »انور قرقاش« وزیر مشــاور در امور خارجی 
امارات خبر داد.به روایــت وزارت خارجه آمریکا، در این دیدارها درباره تمدید تحریم تســلیحاتی 
ایران در شورای امنیت ســازمان ملل صحبت و رایزنی شــد؛ تحریمی که قرار است ۱۸ اکتبر ۲۰۲۰ 
)۲۷ مهرماه( منقضی شــود.این وزارتخانه افزود: »هــوک نماینده ویژه )آمریــکا در امور ایران( 
مقام های اماراتی را در جریان تالش های دیپلماتیک به منظور تمدید تحریم )تســلیحاتی ایران( 
 قرار داد و آنها درباره خطر یک مســابقه تســلیحاتی در منطقه در صورت تجدید نشدن این تحریم

 صحبت کردند«.

کافه سیاست

دبیر مجمع تشخیص مصلحت:

برخی تصمیمات دولت 
خسارات زیادی به کشور 

تحمیل کرده است
دبیـر مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام 
گفـت: بعضـی تصمیمـات نادرسـت در 
دولـت یـا مجلـس، پیامدهـای خسـارت 
بـاری را بـه کشـور تحمیـل کـرده اسـت 
و جبـران ایـن خسـارت ها چنـد سـال 
بـه طـول می انجامد.محسـن رضایـی 
بـا اشـاره بـه برخـی مسـائل در وضـع 
جـاری کشـور تاکیـد کـرد: مـی بینیـد کـه 
بعضـی تصمیمـات نادرسـت در دولـت 
یـا مجلـس، پیامدهـای خسـارت بـاری 
را بـه کشـور تحمیـل کـرده انـد و جبـران 
ایـن خسـارت ها چنـد سـال به طـول می 
انجامـد. همیـن اوضاعی کـه در زمینه پول 
پیـش آمـده و بانک مرکـزی از سـال قبل 
انجـام مـی دهـد یـا در موضـوع فعالیـت 
هـای بـورس، ممکـن اسـت خسـاراتی 
بـه وجـود آیـد کـه پنـج تـا ده سـال حـل 
و فصـل آن بـه درازا خواهـد کشـید. عمـر 
دولت  کوتاه اسـت و می خواهد مشکالت 
خـود را حـل کنـد و نظـام در درازمـدت بـا 
پیامدهـای تصمیمـات دولت ها سـر و کار 
دارد. این تعـارض منافع از طریـق کارهای 
پژوهشـی و فعالیت هـای اندیشـکده ای 
و ارتبـاط با مراکـزی مثـل مجمـع، امکان 
پذیرنیسـت.رضایی افـزود: ما بـه توافقی 
میـان نیروهـای نخبـه کشـور کـه تعهدی 
بـه دولت و سیسـتم هـای اجرایـی ندارند 
با مراکـز نهـادی مثل مجمـع، نیـاز داریم. 
رتباطـی شـکل بگیـرد تـا منافـع  بایـد ا
کشـور حفظ شـود. دبیر مجمع تشـخیص 
مصلحـت نظام افـزود: شـرایط بـه نحوی 
اسـت که نمی توان بـه طور مسـتمر دولت 
را نقـد کـرد، چـون ایـن نقدهـا، هیجانات 
جامعـه را بـاال مـی بـرد. بایـد سیسـتم 
و مکانیزم هایـی داشـته باشـیم کـه بـه 
صورت درون زا جلـوی اقدامـات ناصحیح 
را بگیـرد و کشـور را از بحـران هـا دور کنـد.

از رسیدن موعد مطرح شدن  آمریکایی ها پیش 
قطعنامه و بررسی آن در شورای امنیت، رایزنی های 
گسترده ای با اعضا صورت دادند و امیدوارند حداقل 

اروپایی ها به نحوی با درخواست آمریکا همراهی کنند

بین الملل



سه شنبه 10 تیر  1399 / 8 ذی القعده 1441/ 30 ژوئن 2020/ شماره 3007

بازار هدف 20 درصد از مواد معدنی استان در آن سوی مرزها
با وجود مشــکالت و تحریم ها بیش از 20 درصد از مواد معدنی تولید شده امسال استان اصفهان 
به خارج از کشور صادر شده است.رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان گفت: 

حدود پنج میلیون تن انواع مواد معدنی 
طی ســه ماهه نخست امســال در این 
استان تولید شــده  که بیش از 20درصد 
از آن به خارج از کشور صادر شده است.
ایرج موفق افزود: پارســال هم با وجود 
محدودیت هایی که وجود داشــت، ۱00 
قلم کاال بــه ارزش بیــش از دو میلیارد 
و ۶00 میلیون دالر از اســتان اصفهان به 
۴0 کشور صادر شد.وی اضافه کرد: ۸۶0 
معدن فعال در این استان وجود دارد که 

در مجموع با پروانه های اکتشاف و گواهینامه های کشفی، تا کنون افزون بر هزار و ۳00 مجوز معدنی 
صادر شده است.موفق با بیان اینکه به دنبال ساماندهی بخش معدن هستیم ،اظهار امیدواری کرد: 
اختالف ها و مشکالتی که در برخی مناطق وجود دارد، با برگزاری نشست هایی بین بهره برداران در 
تعامل با روستاییان و توافقی برطرف شود تا توجه به تولید  افزایش یابد، چون این مسئله اشتغال و 
ثروت را همراه دارد.استان اصفهان به لحاظ شمار معدن های فعال، رتبه نخست کشور و از نظر حجم 

موارد استخراجی نیز رتبه سوم را دارد.

تولید بیش از 3۵1 میلیون کیلووات برق در نیروگاه اصفهان
نیروگاه حرارتی اصفهان در خرداد امسال بیش از ۳۵۱ میلیون کیلووات ساعت، انرژی الکتریکی 
تولید و به شبکه سراسری برق کشــور منتقل کرد.حســین امنیه، مدیر دفتر برنامه ریزی شرکت 
مدیریت تولید بــرق اصفهان گفت: واحد های بخــاری مولد برق نیروگاه اصفهان خرداد امســال 
۳۵۱میلیون و ۹2۶هزار کیلووات برق خالص تولید و به شبکه سراسری برق کشور تحویل داد.وی 
افزود: این مقدار تولید برق با لحاظ متوســط مصرف ماهیانه 200 کیلووات برای هر خانوار، معادل 
مصرف ماهیانه بیش از یک میلیون و ۷۵۹ هزار خانوار اســت.نیروگاه اصفهــان دارای پنج واحد 
بخاری مولد برق با ظرفیت های متنوع و مجموع توان اسمی تولید ۸۳۵ مگاوات برق است که در 
صورت تامین آب و ســوخت مورد نیاز، قادر به تولید مقدار معادل برق مورد نیاز کالن شهر اصفهان 

در سال خواهد بود.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان:
تامین مرغ در استان اصفهان جای نگرانی ندارد

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت:تامین مرغ در استان جای 
نگرانی ندارد چرا که با تناسب عرضه و تقاضا، قیمت مرغ واقعی شــده و عرضه آن با افزایش پنج 

درصد قیمت مصوب به بازار، امکان پذیراست.
حسین ایراندوست، معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با اطمینان 
خاطر دادن به مردم استان درخصوص فراوانی گوشت مرغ گفت:تامین مرغ در استان جای نگرانی 
ندارد چرا که با تناســب عرضه و تقاضا، قیمت مرغ واقعی شده و عرضه آن با افزایش تا پنج درصد 
قیمت مصوب به بازار، امکان پذیراست.حسین ایراندوست با اشاره به تحویل ۴20 تن مرغ گوشتی 
افزود: اگرچه شــیوع کرونا تنظیم بازار مرغ را بر هم زد و تناســب عرضه و تقاضا بر قیمت مرغ اثر 
گذاشت؛ اما با بازگشایی رســتوران ها، هتل ها و مراســم ها، تقاضای مرغ افزایش یافت و همین 

موضوع قیمت مرغ را واقعی کرد.

مجمع نمایندگان شهرستان اصفهان  در نامه ای خواستار رسیدگی فوری به مشکالت آب استان شدند؛

آزموده را آزمودن خطاست

باز هم نامه نگاری راهی؛ که بارها برای حل  مرضیه محب رسول
و فصل معضل آب زاینده رود و رسیدگی 
به امور کشــاورزان ناراضی امتحان شــده اما نتیجــه چندانی در پی 
نداشته است، در جایی که تهدید به استعفای دسته جمعی نمایندگان 
هم تنها به برگزاری فرمالیته چند جلسه ستاد احیای زاینده رود منجر 
شد. مطمئنا نوشــتن نامه به وزیری که اعتقادی به احیای زاینده رود 
ندارد، نمی تواند راهگشا باشد؛ اما ظاهرا نمایندگان جدید الورود مردم 
اصفهان به مجلس باز هم بنا دارند تا راه رفته نمایندگان پیشین را برای 
حل و فصل مشکل کهنه آب اصفهان در پیش بگیرند. بر همین اساس 
دیروز مجمع نمایندگان شهرســتان اصفهان با ارسال نامه ای به وزیر 
نیرو خواستار رســیدگی فوری به مشکالت آب اصفهان و دغدغه های 

کشاورزان اصفهانی شدند.
در این نامه که به امضای امیرحســین بانکی پورفــرد، رییس مجمع 
نمایندگان شهرستان اصفهان رسیده، آمده است: اخبار رسیده حکایت 
از آن دارد که به رغم ارائه آمارهای قابل قبول که می تواند رهاسازی آب 
برای کشاورزان اصفهانی را فراهم ســازد، عدم تصمیم گیری به موقع 
موجب شــده اســت تا موضوع مطالبه آب در اصفهان عالوه بر ابعاد 
فنی و کشــاورزی ابعاد دیگری نیز به خود بگیرد،بنابراین نمایندگان 

شهرستان اصفهان اقدام ســریع و رفع نگرانی کشاورزان اصفهانی را 
مصرانه خواســتارند. آماری که در این نامه از آن یاد شده است همان 
اعداد و ارقامی اســت که از ســوی آب منطقه ای اصفهان مکرر اعالم 
می شود و نشان می دهد کمبود شــدید منابع آبی در اصفهان وجود 
دارد. بر اساس آخرین آمار ارائه شده، معاون حفاظت و بهره برداری 
شرکت آب منطقه ای اصفهان ذخیره ســد زاینده رود را ۶۴۱ میلیون 
مترمکعب  در دوم تیرماه امسال اعالم کرده است. از ماه های ابتدایی 
امسال آب منطقه ای مرتبا اعالم کرده که بارش ها تاثیری بر افزایش 
میزان آب پشت سد زاینده رود نداشته و همچنان میزان بارش ها به 
نسبت سال گذشته و بلند مدت کاهش تا بیش از بیست درصد را نشان 
می دهد.با وجود رســانه ای کردن این آمار اما به نظر می رسد شک و 
تردیدهایی از تحلیل های این نهاد در رابطه با آب و میزان نیازهای آبی 
وجود دارد موضوعی که در نامه نمایندگان اصفهان به وزیر نیرو نیز به 
آن اشاره شده است .پیش از این امیر حسین بانکی، نماینده اصفهان 
در مجلس در مصاحبه ای گفته بود مشکالت زاینده رود باید به صورت 
منطقه ای پیگیری شود. وی در این خصوص اظهار کرد: شورای عالی 
آب مصوبات صحیحــی را در حوزه زاینده رود تعیین کرده اســت، اما 
متاسفانه در طول سال های گذشــته این قوانین دچار سیاست زدگی 

و هیجان شده و روند پیشــرفت زاینده رود را مختل کرده است. یکی  
دیگر از نمایندگان اصفهان هم هفته گذشــته اعالم کرده بهتر است تا 
با هم افزایی نمایندگان استان های درگیر در مســئله آب زاینده رود 
مشکالت دراین حوضه برطرف شــود. زهرا شــیخی، نماینده مردم 
اصفهان در مجلس با ابراز امیدواری از اینکه در فضایی مسالمت آمیز و 
به دور از تنش های حاشیه ساز و رسانه ای ، مسئله حوضه آبریز زاینده 
رود حل شــود، افزود: با همگرایی نمایندگان مردم تمام استان های 
درگیر در حوضه آبریز فالت مرکزی، مســئله »زاینده رود« بررسی و 

برای چاره نهایی این موضوع اقدام کرد. 
هر چند این مــدل از اظهارات و موضع گیری ها در عمل بســیار پخته 
و تر و سیاســتمدارانه تر از جبهه گیری برخی از نمایندگان استان های 
دیگر مانند خوزســتان اســت؛ اما مســلما نمی توان به همین مدل 
تفکرات برای حل و فصل بحران آب زاینده رود بسنده کرد. این مدل 
رفتارها پیــش از این جواب نــداده و مطمئنا پــس ازاین هم جواب 
نخواهد داد پس بهتر اســت نمایندگان از ابزارهــای قانونی خود بهره 
ببرند و راه حلی عملی برای نیازهای اســتان پیدا کنند؛ راهی قانونی 
 که در نهایــت حق تاریخــی اصفهــان از زاینده رود را برای همیشــه

 احیا کند.

سرپرست اداره کل تامین اجتماعی استان اصفهان با 
اشاره به ثبت ۷2 هزار و ۵00 درخواست بیمه بیکاری 
به دلیل شــیوع ویروس کرونا در اســتان اصفهان، 
گفت: از این تعداد ۶۹ هزار و ۵00 نفر واجد شــرایط 
دریافت مقرری بیمه بیکاری شدند.عبدالرســول 
آقاهادی اظهار کرد: براساس آخرین آماری که از اداره 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان دریافت 
کرده ایم، ۷2 هزار و ۵00 درخواســت بیمه بیکاری 

به دلیل شــیوع ویروس کرونا در اســتان اصفهان 
ثبت شــد.وی با اعالم اینکه ۶۹ هزار و ۵00 نفر واجد 
شرایط دریافت مقرری بیمه بیکاری به دلیل شیوع 
ویروس کرونا بودند، افــزود: پرداخت مقرری بیمه 
بیکاری تابع قانون بیکاری سازمان تامین اجتماعی 
نیســت، بلکه براساس تفاهمی اســت که سازمان 
برنامه و بودجه، وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 
و سازمان تامین اجتماعی منعقد کردند و مقرر شد 
به میزان ۵۵ درصد از حداقــل حقوق برای این ایام 
به حساب افرادی که به دلیل شیوع ویروس کرونا 
بیکار شدند واریز شود، همچنین به ازای هر نفر تحت 
تکفل، ۵ درصد به این میزان اضافه شود.سرپرست 

اداره کل تامین اجتماعی اســتان اصفهان تصریح 
کرد: به همین دلیل دریافتی واجدان شرایط کمتر از 
میزان پیش بینی شده در قانون بیمه بیکاری است.
آقاهادی با اشاره به اینکه در شرایط عادی متقاضی 
بیمه بیکاری ضمن مراجعه به ادارات کار درخواست 
خود را ارائه کرده، سپس درخواست در کمیته بیکاری 
مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت به سازمان تامین 
اجتماعی ارجاع می شود، خاطرنشان کرد: در زمان 
کرونا نیازی به تشکیل پرونده نبوده و فقط از طریق 
ثبت نام در ســامانه، پایش و ارســال اطالعات به 
سازمان برنامه و بودجه، واریز مبالغ به حساب شبای 

افراد متقاضی انجام شده است.

سرپرست اداره کل تامین اجتماعی استان اصفهان اعالم کرد:

۶9 هزار  و ۵00 نفر واجد شرایط دریافت مقرری بیمه بیکاری

پیش بینی آینده بازار 
موبایل ممکن نیست

خبر روز

 شورای عالی آب مصوبات صحیحی را در حوزه زاینده رود 
تعیین کرده است، اما متاسفانه در طول سال های 
گذشته این قوانین دچار سیاست زدگی و هیجان شده و 

روند پیشرفت زاینده رود را مختل کرده است

افزایش قیمت قطعات کامیون حلقه ای از زنجیره گرانی بازار؛ 

نرخ هایی که نیازمند مدیریت است
به تازگی خبرهایی مبنی بر افزایش ۳0 درصدی قیمت الســتیک به گوش می رسد. این درحالی 
است که افزایش قیمت الستیک به عنوان یکی از کاالهای مورد نیاز کامیون ، ابعاد مختلفی را نه 

تنها برای کامیون داران بلکه در تمام جامعه تحت تاثیر قرار می دهد.
کامیون داران برای جبران افزایش قیمت قطعات مورد نیازشــان ناچار دســت به افزایش نرخ 
کرایه های حمل بار با کامیون می زنند که البته این بازهم مشــکالتی را برای آنها به وجود می آورد 
اما مهم ترین معضلی که پس افزایش نرخ کرایه نه تنها کامیون داران بلکه تمام اقشــار جامعه را 

تحت تاثیر خود قرار می دهد، اثر آن بر قیمت کاالها و خدمات است.
مسئول کانون کامیون داران اصفهان در رابطه با دالیل افزایش قیمت الستیک اظهار داشت: دیگر 
نمی توان گفت که دلیل افزایش قیمت هایی که رخ می دهد چیست، تمام کاالها افزایش قیمت 
دارند و قیمت هر چیزی که افزایش داده می شود بر صنف ما تاثیرگذار است چراکه یک خانواده 
فقط باید مایحتاج خود را تامین کند اما ما عالوه بر نیازهای خانواده باید احتیاجات کامیون هایمان 
را نیز تامین کنیم.رضا بابایی پور با بیان اینکه همه افزایش نرخ دالر را عامل افزایش قیمت الستیک 
و قطعات می دانند، عنوان کرد: اگر بر بازار الستیک مدیریتی وجود نداشت قیمت آن االن خیلی 

باالتر رفته بود ولی در مجموع قیمت الستیک همواره افزایش دارد.
وی افزود: همه می گویند که با افزایش نرخ دالر این اجناس نیز افزایش قیمت دارد و هیچ ثباتی 
نیســت، ما نمی توانیم به ارگانی مراجعه کنیم و دلیل افزایش قیمت را از آنها بپرسیم و همه چیز 

گران می شود و مدیریتی بر آنها نیست.
مسئول کانون کامیون داران اصفهان با اشاره به مشکالت رانندگان کامیون برای تهیه قطعات مورد 
نیازشان بیان کرد: اگر یک کامیون خراب شــود و نیازمند یک قطعه باشد، مشکالت زیادی برای 
تهیه آن قطعه برای رانندگان وجود دارد و یا نرخ هایی که از طــرف مکانیک ها برای حمل کامیون 
خراب اعالم می شود بسیار باالست؛ اما راننده وقتی می بیند که بار مورد نیاز مردم در کامیون کنار 

جاده است و امنیتی برای این کاالها وجود ندارد مجبور است این مبلغ را پرداخت کند.

ساخت سه هزار و ۵00 واحد مسکونی در استان اصفهان
مدیرکل بنیاد مسکن استان اصفهان گفت:در استان اصفهان حدود سه هزار و ۵00 واحد مسکونی 
توسط انبوه سازان ساخته شده است.غالمحسین خانی در حاشیه مراسم تودیع و معارفه رییس 
بنیاد مسکن کاشان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در استان اصفهان حدود سه هزار و ۵00 واحد 

مسکونی توسط انبوه سازان ساخته شده است.
وی با بیان اینکه قرار اســت چهار هزار واحد مســکونی ویژه افراد کم درآمد ســاکنین شهری و 
روستایی ساخته شود، ابراز داشــت: برای هر واحد ۳00 میلیون ریال کمک بالعوض اختصاص 

یافته است تا متقاضیان بتوانند واحد های خود را تکمیل کنند.
مدیرکل بنیاد مســکن اســتان اصفهان با اشــاره به اینکه تاکنون بیــش از ۳0 درصد واحد های 
مسکونی روستایی استان اصفهان مقاوم سازی شده اند، تصریح کرد: در ۳۷ شهر استان زمین 
مورد نیاز برای ساخت واحد های مسکونی توسط بنیاد مســکن توسط اداره کل راه و شهرسازی 

تامین شده است.
وی با بیان اینکه بیش از ۱0 هزار واحد مســکونی در روســتا های شهرســتان کاشان وجود دارد، 
خاطرنشان کرد: از این تعداد سه هزار و ۸00 واحد مقاوم سازی شده اند که پیش بینی می شود تا 
حدود پنج سال آینده این رقم به حدود هشت هزار و ۵00 واحد برسد.خانی، از اختصاص وام ۴00 
میلیون ریالی به هر واحد روستایی با کارمزد پنج درصد خبر داد و یادآور شد: در سال جاری هم در 
مجموع بیش از یک میلیارد و 200 میلیون ریال اعتبارات با کارمزد پنج درصد برای مقاوم سازی 

منازل مسکونی در نظر گرفته شده است.

کافه اقتصاد

اخبار

دبیر انجمن انبوه سازان استان اصفهان با اشاره به اینکه هزینه ساخت مسکن به دلیل افزایش قیمت مصالح ساختمانی به شدت افزایش یافته است، گفت: برخی از مصالح 
و مواداولیه ساختمان، نیازی به ارز ندارد، اما با موج گرانی ها و نوسانات بازار دالر با افزایش قیمت ها مواجه شده ایم.احمد توال پیرامون اینکه بخشی از افزایش قیمت مصالح 
ساختمانی داخلی از پایه صحیح نیست، اظهار داشت: طبیعتا با رشد نرخ مصالح ساختمانی به تبع افزایش قیمت تمام شده مسکن هم باال می رود، اما اگر دولت قیمت ها را 
تعدیل کند نرخ مصالح ساختمان نیز متعادل خواهد شد.وی با اشاره به کاهش ساخت و ساخت ها و رکود بازار مسکن در اصفهان، افزود: کمبود نقدینگی کشور به طور قطع بر 
بازار مسکن اثرگذار است  و یکی از راه هایی که موجب گردش اقتصادی و مالی می شود، تزریق بودجه های عمرانی به بدنه جامعه است.دبیر انجمن انبوه سازان استان اصفهان 
با بیان اینکه شاهد افزایش قیمت مصالح ساختمانی هستیم، اظهار داشت: با توجه به قیمت های تمام شده به طور طبیعی هزینه های ساخت به مرور زمان افزایش می یابد و 
سازندگان کمتر تمایل به ساخت و ساز خواهند داشت که بازار اشتغال و عرضه را کاهش می دهد.وی با اشاره به اینکه صدور شناسنامه فنی سبب ارتقای  کیفیت ساخت وساز  
می شود ،گفت: در این زمینه چنانچه ساخت و سازها به دست شرکت های حرفه ای انبوه سازی و پیمانکاران سپرده شود بسیاری از دغدغه های ساختمان سازی با اعطای 

شناسنامه کیفی و حتی بیمه تضمین کیفیت در پایان هر پروژه ای می تواند اثرگذاری مثبتی بر صنعت ساختمان داشته باشد.

نادرست بودن افزایش قیمت مصالح ساختمانی داخلی از پایه

آغاز برداشت طالبی 
از مزارع شهرستان 

آران و بیدگل
برداشت طالبی از ۴00 هکتار 
مزارع شهرستان آران و بیدگل 
قطب تولید ایــن محصول در 

استان اصفهان آغاز شد.

وز عکس ر

و  فروشــندگان  اتحادیــه  رییــس 
تعمیرکنندگان تلفن ثابت و همراه اصفهان 
در خصوص وضعیت بازار تلفن همراه گفت: 
وضعیت فعلی واردات موبایل مشــکلی 
ندارد، بازار این صنــف از بحران کرونا عبور 
کرده و کمبــود تلفن همراه در بــازار وجود 
ندارد. البته مشکل جدید همکاری نکردن 
وزارت صمت با واردکنندگانی اســت که در 
ابتدای کار خود هستند. ایجاد سقف واردات 
محصول برای واردکنندگان جدید موجب 
ایجــاد رانت می شــود، درحالی که باید به 
واردکنندگان و شــرکت هایی که در آغاز راه 
هستند کمک شود تا مشکل عرضه تلفن 
همراه وجود نداشته باشد.میرشمشیری 
تصریح کرد: تحلیل و پیش بینی وضعیت 
بازار موبایل در شــرایط فعلی کشور ممکن 
نیســت زیرا تغییرات قیمت تلفن همراه 
تنها وابســته به قیمت ارز و نوســانات آن 
اســت، بنابرایــن پیش بینــی کاهش یا 
افزایش قیمت در بــازار موبایل غیرممکن 
بوده و تعیین نرخ خرید و فروش بر عهده 
فروشندگان و عرضه کنندگان این محصول 
نیســت، درنتیجه نمی توان به مردم گفت 
که در حال حاضر موبایل بخرید یا منتظر 
کاهش قیمت باشــند. وی ادامه داد: ماه 
گذشــته به خریداران توصیه می شد برای 
خرید عجله نکنند، زیرا پیش بینی می شد 
با کاهش نرخ ارز، گوشی تلفن همراه ارزان 
شــود؛ اما امروز قیمت ها نه تنها نسبت به 
یک ماه گذشــته ارزان نشــده است بلکه 
افزایش نیز داشته است در نتیجه نمی توان 
قیمت انواع این محصول را پیش بینی کرد. 
وی تاکید کرد: احتکار یا دپوی موبایل وجود 
ندارد، اگرچه وزیر صمت چندی پیش خبر 
از رجیستر نکردن شــماری از موبایل های 
وارداتی داد که با تزریق آن به بازار می توان 
تا حــدودی قیمت ها را کنترل کــرد؛ اما با 
توجه به سیستماتیک بودن ورود موبایل به 
کشور، دپوی این محصول حقیقت ندارد. 
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طرح های راه سازی چهارمحال و بختیاری در مسیر توسعه یافتگی این استان قرار دارد؛

 عبور اقتصاد مقاومتی از مسیر راه های ارتباطی 
طرح های راه سازی چهارمحال و بختیاری بیشترین طرح های اقتصاد 
مقاومتی این استان را به خود اختصاص داده که با تکمیل این طرح ها 
با عزم دولت دوازدهم، گام بزرگی در مســیر توسعه یافتگی این استان 
برداشته می شود.راه ها در امر توسعه اقتصادی هر منطقه سهم کلیدی 
بر عهده دارد چراکه توسعه بخش کشاورزی، صنعت، گردشگری و سایر 
مولفه های توسعه و شکوفایی منطقه مرهون پیشرفت در حوزه راه سازی 
اســت و این در صورتی خواهد بود که این حوزه حالت فعال و پویایی به 
خود گیرد و از زیرساخت های مناســبی برخوردار باشد.راه های ارتباطی 
یکی از اجزای مهم اقتصاد ملی به ســبب ایفای نقش زیربنایی در این 
پروسه حائز اهمیت است، هرچند توسعه راه های ارتباطی به تنهایی عامل 
توسعه یک جامعه نیست؛ اما نباید از خاطر دور داشت که یکی از عناصر 
کلیدی در توسعه اقتصادی، وجود محور مناسب برای سهولت در امرحمل 
و نقل است. در همین راستا جوامعی که نسبت به این مهم غفلت ورزند از 
قافله پیشرفت و توسعه بازمی مانند.از سوی دیگر نگاهی به سیاست های 
ابالغی اقتصاد مقاومتی به خوبی نشان می دهد که تحقق بیشتر اهداف 
تبیین شده در این سند به صورت مستقیم و غیرمستقیم منوط به توسعه 

زیرساخت های حمل و نقل است.
وجود شبکه ایمن و سراسری راه ها در شرایط تحریم سبب توزیع عادالنه 
کاال و خدمات به تمامی نقاط کشور می شود و ارتباط استان ها با یکدیگر 
را به خوبی تسهیل می کند که این موضوع نقش مهمی در تحقق توسعه 
متوازن برعهده دارد.این مهــم برای اســتان های کمتربرخوردار که در 
سال های گذشته با کم لطفی در توزیع اعتبارات و ایجاد زیرساخت های 
مناســب توســعه مواجه بوده از اهمیت دوچندانی برخوردار اســت. 
چهارمحال و بختیاری از جمله اســتان های کشــور اســت که با وجود 
موقعیت جغرافیایی مهمی که در اتصال کریدور مرکزی به جنوب کشور 
دارد؛ اما سال هاست که از نعمت زیرســاخت های مناسب حمل و نقل 
محروم بوده به طوری که این استان از معدود استان هایی است که به 
شبکه سراسری ریلی کشور متصل نیست و ایجاد شبکه راه آهن در این 

منطقه از کشور از آرزوهای دیرین مردم به شمار می رود.
از ســوی دیگر این اســتان آن  طور که باید از بزرگراه هــا و جاده های 
چهارخطه مناسبی برخوردار نیســت و همین موضوع ساالنه تصادفات 
بسیاری را در محورهای ارتباطی این استان برجای می گذارد.از ۳ هزار 
و ۳۷۲ کیلومتر راه در چهارمحــال و بختیــاری، ۲۵۹ کیلومتر بزرگراه، 
۷۶۱ کیلومتــر راه اصلی، ۲۹۱ کیلومتر راه فرعــی و ۲ هزار  ۳۶۹ کیلومتر 
راه روســتایی اســت.این اســتان با وجود اینکه یک درصد مساحت 
کشور را دارد؛ اما حلقه ارتباط استان های خوزستان و اصفهان به عنوان 

قطب های انرژی و صنعت کشــور به شــمار می رود کــه کم توجهی به 
این ظرفیت در سال های گذشــته مانع بهره برداری مناسب از آن شده 
است.واقع امر این است که بخشی از توســعه اقتصادی چهارمحال و 
بختیاری در بن بســت زیرســاخت های حمل و نقل گرفتار شده که در 
سال های اخیر به همت دولت تدبیر و امید بخشی از این چالش برطرف 
شده و به گفته مســئوالن، بخش زیادی ازطرح های حوزه راه استان با 
تخصیص اعتبارات مناسب بهره برداری خواهد شد و کام مردم استان 
 در سال پایانی دولت دوازدهم با تکمیل بسیاری از پروژه های راه سازی 

شیرین می شود.

بهره برداری از چهارخطه شهرکرد- بروجن-لردگان تا پایان سال
مهمترین و نخســتین پــروژه تعریف شــده در این حــوزه چهارخطه 
شــهرکرد- بروجن- لردگان اســت که با تالش های صورت گرفته این 
محور تا پایان ســال تکمیل و بــه بهره برداری می رســد.مدیرکل راه و 
شهرســازی چهارمحال و بختیاری در گفت وگو با ایرنا با اشاره به اینکه 
بیشترین طرح های اقتصاد مقاومتی اســتان در حوزه راه است، اظهار 
داشت: مهمترین و نخستین پروژه تعریف شده در این حوزه چهارخطه 
شــهرکرد- بروجن- لردگان اســت که با تالش های صورت گرفته این 

محور تا پایان سال تکمیل و به بهره برداری می رسد.حسینعلی مقصودی 
افزود: اجرای این طرح معطل پنج کیلومتر معارض در قطعه سفیددشت 
به فرادنبه بود که این مشکل هفته گذشته برطرف شد و زمین های محور 
از ســوی مالکان خریداری شده اســت و این قطعه در هفته دولت به 
بهره برداری می رســد.وی تصریح کرد: ۸ کیلومتر نیز در محور سه راهی 
امام قیس تا گردنه کره بس لردگان باقی مانده اســت که تا پایان سال 
تکمیل می شود به طوریکه در این محور ۲ تونل و یک پل بزرگ تعریف 
شده است که تونل اول به طول ۷۰۰ متر حفاری شده است و پیمانکار در 
حال کار اســت وبرای تونل دوم نیز به طول یک هزار و ۷۰۰ متر به تازگی 
پیمانکار مشخص شــده اســت.مقصودی با بیان اینکه محور ارتباطی 
شهرکرد- بروجن- لردگان مهمترین مســیر ارتباطی استان و بخشی 
از شریان ارتباطی فالت مرکزی به جنوب کشور است، افزود: در برخی 
روزها بیش از ۳۰ هزار وسیله نقلیه که بیشتر ماشین های سنگین است 
از مسیر عبور می کند.مدیرکل راه و شهرســازی چهارمحال و بختیاری 
خاطرنشان کرد: بهره برداری از این طرح ارتباطی مهم، نه تنها در کاهش 
تصادفات در یکی از پرحادثه خیزترین محورهای ارتباطی استان بسیار 
موثر واقع می شود بلکه در کوتاه تر شدن مسیر و توسعه اقتصادی استان 

نقش مهمی ایفا می کند.

استاندار چهارمحال و بختیاری:

 بهره گیری از سمن ها برای مبارزه با مواد مخدر
 مورد توجه قرار گیرد

اســتاندار چهارمحال و بختیاری در شورای مبارزه با مواد مخدر با اشــاره به اینکه بهره گیری از ظرفیت 
سمن ها برای مبارزه با مواد مخدر مورد توجه بیشتر قرار گیرد، اظهار کرد: سازمان های مردم نهاد نقش 

مهمی می توانند در مسیر مقابله با مواد مخدر و اعتیاد داشته باشند. 
اقبال عباســی با بیان اینکه عوامل تاثیر گذار در بخش اعتیاد در اســتان باید شناسایی شود، گفت: ۱۰ 
عامل گرایش به مواد مخدر در استان با پژوهش مشخص می شود.اســتاندار چهارمحال و بختیاری 
عنوان کرد: باید بر اساس مطالعات انجام شده و شناسایی عوامل گرایش به مواد مخدر، برنامه ریزی 
 برای مبارزه با اعتیاد صورت گیرد.وی ادامه داد: بحث مبارزه با مواد مخدر بسیار گسترده است و ادارات 
 فرهنگــی و تبلیغی نقــش مهمــی می توانند در راســتای مبــارزه بــا اعتیاد ایفــا کنند.اســتاندار 
 چهارمحال و بختیــاری گفت: افزایش برنامه های فرهنگی در اســتان در راســتای مبــارزه با اعتیاد 

مواد مخدر ضروری است.
 

مدیر روابط عمومی و اطالع رسانی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد مطرح کرد:

 چهارمحال و بختیاری پیشگام در ترویج فرهنگ استفاده 
از ماسک برای مقابله با کرونا

مدیر روابط عمومی و اطالع رسانی دانشگاه علوم پزشکی شــهرکرد گفت: چهارمحال و بختیاری با راه 
اندازی پویش همگانی »من ماسک می زنم تا از تو محافظت کنم« در موضوع ترویج فرهنگ استفاده 
همگانی از ماسک برای مقابله با بیماری منحوس کووید ۱۹ پیشــگام بوده است.سید علی درخشان 
افزود: این پویش با توجه به افزایش شــمار مبتالیان به بیماری کرونا و روند صعودی آن طی روزهای 
اخیر و تاثیر استفاده همگانی از ماسک در کنترل میزان شــیوع این بیماری با شعار »ماسک من از تو 
محافظت می کند ماسک تو از من « با همکاری دانشگاه علوم پزشکی، استانداری، شورای اطالع رسانی 
استانداری، شورای هماهنگی روابط عمومی های استان، شهرداری شــهرکرد، پلیس فتا، دفتر امور 
اجتماعی و فرهنگی سازمان های مردم نهاد استان، سازمان صداو سیما، فعاالن فضای مجازی و خانه 

مطبوعات و خبرنگاران استان راه اندازی شد.
وی تصریح کرد: انتظار می رود مسئولین ، مدیران ارشد استانی، کارکنان ادارات دولتی، مراکز خصوصی، 
اصناف و همه مردم استان با پیوستن به این پویش و رعایت اصول و توصیه های بهداشتی در پیشگیری 

از همه گیری بیماری کرونا و ریشه کنی هرچه زودتر بیماری کمک کنند.

مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری:

72 رشته قنات در استان الیروبی و مرمت شد
مدیرآب وخاک سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال وبختیاری، از الیروبی و مرمت ۷۲ رشته قنات 
در بخش کشاورزی این استان خبر داد.» ا... رحم صادقی « افزود:برای مرمت و الیروبی این تعداد 
قنوات در سطح استان افزون بر سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال هزینه شده است. وی، دبی خروجی 
آب هر یک از ایـن قنات ها را شش لیتر در ثانیه ذکر کرد وگفت:با الیروبی و مرمت این تعداد قنات 

4۳۲ لیتر در ثانیه آب از این قنات ها استحصال می شود.
صادقی بیان داشت:با اســتحصال این میزان آب از قنوات الیروبی شده آب موردنیاز ۵۰۰ هکتار از 
اراضی کشاورزی چهارمحال و بختیاری تامین می شــود.به گفته وی، هم اکنون ۸4۰ رشته قنات 
کشــاورزی در چهارمحال و بختیاری وجود دارد، که برای مرمت و الیروبی آنها به اعتباری فراوانی 
نیاز است.هم اکنون بیش از ۲۰۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی و 4۰ هزار هکتار باغات در چهارمحال 

و بختیاری وجود دارد.

بام ایرانبا مسئولان

تحدید حدود اختصاصی
4/57 نظــر به اینکه تحدید حدود ششــدانگ پــاک شــماره 1/705 واقع در بخش 
12 کاشــان که طبق ســوابق و پرونده ثبتی بــه نام خانــم فاطمه باغبانــی و غیره 
فرزند ســبزعلی   درجریــان ثبت اســت و عملیات تحدیــد حدود قانونــی آن  بعمل 
نیامده اســت  اینک بنا بدســتور قســمت اخیر ماده 15قانون ثبــت و طبق تقاضای 
نامبــرده تحدید حدود ملــک مرقوم در روز پنج شــنبه مورخ 1399/05/02 ســاعت 
9 صبــح  در محل شــروع و به عمــل خواهد آمــد لذا بموجــب این آگهــی بکلیه 
مجاورین اخطــار میگردد که در روز و ســاعت مقــرر در این آگهــی در محل حضور 
یابنــد و اعتراضات مالکین یــا  مجاورین طبق مــاده 20قانون ثبــت از تاریخ تنظیم 
 صورتمجلس تحدیدی تــا 30روز پذیرفته خواهد شــد. تاریخ انتشــار:1399/4/10 
 م الــف: 891564 محمدرضــا بیکیــان مدیــر واحد ثبتــی حــوزه ثبت ملک 

جوشقان قالی 
حصر وراثت

 4/58 آقا/خانــم  علــی دقیــق فــر  بــه شناســنامه شــماره   6201   بــه شــرح
 دادخواســت به کاســه   632/99   از این شــورا درخواســت گواهــی حصر وراثت 
نمــوده و چنیــن توضیح داده که شــادروان  زهــرا دقیق فر  به شــماره شناســنامه   
 1250005426  در تاریــخ  92/8/14  اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه 
 حین الفــوت آن مرحــوم منحصر اســت بــه: 1- علــی دقیق فــر فرزنــد اکبر به 
ش ش 6201 پــدر متوفی 2- طاهره صادق زاده فرزند علی بــه ش ش 6 مادر متوفی 
والغیر . اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت و یک مرتبه 
آگهی می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ازمتوفی/متوفیه نزد او باشد 
 از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهد شد. 

م الف: 894115  قاضی شعبه ششم شورای حل اختاف کاشان 
حصر وراثت

4/59 آقا/خانم محمد حوض سیری  به شناســنامه شماره   731  به شرح دادخواست به 
کاسه   658/99   از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان    رحیم حوض سیری به شماره شناسنامه  1137  در تاریخ   98/10/10     
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 
1- محمد حوض ســیری به ش ش 731 فرزند متوفی 2- معصومه حوض ســیری به 
ش ش 3650 فرزند متوفی 3- طاهره حوض ســیری به ش ش ش912 فرزند متوفی 
4- کبری حوض سیری به ش ش 449 فرزند متوفی 5- مرضیه حوض سیری به ش ش 
1258 فرزند متوفی 6- اشرف زارعی رحیمی فرد به ش ش 222 همسر متوفی. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت و یک مرتبه آگهی می نماید 
تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ازمتوفی/متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهد شد.م الف: 894122 

قاضی شعبه ششم شورای حل اختاف کاشان 
حصر وراثت

4/61 آقای اکبرامینی الرگانی بشناســنامه شــماره 17 به شــرح دادخواست کاسه 
9900287 ازاین دادگاه درخواســت گواهی حصروراثت نموده و چنین اشــعار داشته 
است که شــادروان عشــرت صادقی درچه عابدی بشناسنامه شــماره 200 در تاریخ: 
23 / 8 / 98 در گذشــته و ورثه وی در هنگام در گذشــت عبارتند از: 1 – محمد رضا  
ش . ش: 34 – 2 ( علــی اصغــر ش ش 5 -3 ( قدمعلــی ش ش 17 – 4 ( معصومه 
ش ش 887 – 5 ( جهــان ش ش 25  -6  ( صدیقــه ش ش 1 – 7 ( ربابــه ش ش 
888 – 8 ( اکبــر ش ش 17 همگی امینــی الرگانی وهمگی فرزنــدان متوفی پس 
از تشــریفات قانونی درخواســت مزبــور را یکمرتبه اگهــی مینماید تا هرکســی هر 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامــه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر اگهی ظرف یک 
 ماه به دادگاه تقدیــم دارد در غیر اینصــورت گواهی حصر وراثت صادر خواهد شــد . 

م  الف: 894106 شعبه اول حقوقی شورای حل اختاف فاورجان 

حصر وراثت
4/62 آقای نادرباقری پیدنی به شــرح دادخواســت کاســه 9900261 ازاین دادگاه 
درخواســت گواهی حصروراثت نموده و چنین اشعار داشته اســت که شادروان فاطمه 
احمدی بشناسنامه شــماره 404 در تاریخ: 8 / 10 / 97 در گذشته و ورثه وی در هنگام 
در گذشت عبارتند از: 1 - نادر 2 - تاجماه 3 - روبخیر 4 - جمعه 5 - حواء همگی باقری 
پیدنی وهمگی فرزندان متوفی پس از تشــریفات قانونی درخواست مزبور را یکمرتبه 
اگهی مینماید تا هرکسی هر اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشــر اگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد در غیر اینصــورت گواهی حصر وراثت 
صادر خواهد شد. م الف:891962 شعبه اول حقوقی شورای حل اختاف فاورجان  

اجراییه
4/60 کاســه پرونــده: 131/98 ، مشــخصات محکوم لــه: محبوبــه مرتضائی به 
نشــانی نطنــز روســتای فریزهنــد، مشــخصات محکوم علیــه: حســین کریمی 
نزیمــی فرزند مهــدی به نشــانی مجهول المــکان، بموجــب دادنامــه حضوری/ 
غیابی شــماره 519 مــورخ 98/10/2 شــورای حل اختاف شــعبه اول کــه دادگاه 
تجدیدنظر اســتان قطعیت یافته اســت محکوم علیه محکوم اســت بــه 1- فک و 
اســترداد پاک خودروی پراید به شــماره انتظامی 28 ط 857 ایران 23 مقوم به سه 
 میلیون و ســیصد هزار ریال 2- پرداخت مبلغ 106/250 ریال بابت هزینه دادرســی

 3- رعایت تبصره دوم ماده 306 ق.آ.د.م الزامی است 4- پرداخت هزینه های اجرائی 
معادل نیم عشــر دولتی در حق صندوق دولت. محکوم علیه مکلف است از تاریخ اباغ 
اجرائیه به اســتناد ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی بشرح ذیل اقدام نماید: 1- ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد 2- یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد 3- یا 
مالی معرفی کند که اجراء حکم و اســتیفاء محکوم به، از آن میسر باشد و در صورتیکه 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود 
را به قسمت اجراء تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعام نماید. هر گه ظرف سه سال 
بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شــود که محکوم علیه قادر به اجرای حکم و پرداخت 
محکوم به بوده لیکن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خاف واقع از 
 دارائی خود داده به نحوی که تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر گردیده باشد به حبس 
 جنحه ای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهد شد. تبصره: شخص ثالث نیز
نــد بــه جــای محکــوم علیــه بــرای اســتیفای محکــوم بــه،   مــی توا
مالــی معرفــی کنــد. عــاوه بــر مــوارد بــاال بــه مــوادی از قانــون اجــرای 
79 و /1 /21 ئیــن دادرســی مدنــی مصــوب  نــون آ  احــکام مدنــی و قا
 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 77/8/10 که ظهر برگه اجرائیه درج 
 گردیده اســت توجه نموده و به آن عمل نماید.م الف: 895079 شعبه یک شورای 

حل اختاف نطنز
احضار

4/63  خواهان: فاطمه مهران پور، خوانده: بهمن امیری خواه به نشانی مجهول المکان، 
خواسته: الزام به تنظیم سند رسمی، کاسه پرونده: 52/99 ، وقت رسیدگی: 99/5/20 
ساعت 16/30 ، محل حضور: شــعبه اول شــورای حل اختاف نطنز واقع در مجتمع 
شوراها، خواهان خانم فاطمه مهران پور فرزند رضا دادخواستی به طرفیت آقای بهمن 
 امیری خواه فرزند احمد به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی مطرح که به کاسه 52/99 
  ثبت شــعبه اول شــورای حل اختاف نطنز گردیده و چون خوانــده مجهول المکان 
99 ســاعت  /5 ز طرفــی وقــت رســیدگی بــه تاریــخ 20/ مــی باشــد و ا
16 بعــد از ظهــر تعییــن شــده اســت لــذا مراتــب بــه وســیله یــک  /30
نــده خوا گــردد  مــی  بــاغ  ا کثیراالنتشــار  روزنامــه  در  نشــر   نوبــت 
 می تواند در دبیرخانه شــورا حاضر و برگ ثانی دادخواســت و ضمائم را عینا دریافت 
دارد در صورت عــدم حضور وقت رســیدگی اباغ تلقی و شــورا مبــادرت به اتخاذ 
 نظریــه خواهد نمود. م الف: 893054 شــعبه اول مجتمع شــماره یک شــورای 

حل اختاف نطنز

فقدان سند مالکیت
4/64 شــماره نامه: 139985602024002865- 1399/04/09 نظر به اینکه ســند 
مالکیت ششدانگ پاک ثبتی شــماره 2864/162 واقع در بخش 5 اصفهان ذیل ثبت 
269213 در صفحه 595 دفتر اماک جلد 1435 به موجب سند انتقال شماره 78730 
مورخ 1393/11/27 دفترخانه شــماره 85 اصفهان به نام کاوس حقانی تحت شماره 
چاپی برگی 965469 ب 93 ثبت و صادر و تســلیم گردیده است، سپس نامبرده با ارائه 
درخواســت کتبی به شــماره وارده 139921702024013076 مورخ 1399/04/08 
به انضمام دو برگ استشــهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شــماره 37241 مورخ 
1399/04/08 و رمز تصدیق 946163 و شناســه یکتا 139902155779000085 به 
 گواهی دفترخانه 12 اصفهان رســیده است مدعی است که ســند مالکیت آن به علت 
جابه جایی مفقود گردیده اســت و درخواست صدور المثنی ســند مالکیت ملک فوق را 
نموده است  لذا مراتب  به اســتناد تبصره یک اصاحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون 
ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه کســی مدعی انجام معامله نسبت به ملک 
مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت 
ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا ســند معامله به این اداره 
تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند 
مسترد گردد بدیهی اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض 
اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق 
 مقررات خواهد شــد. م الف: 896643 قویدل رئیس منطقه ثبت اســناد و اماک

 جنوب اصفهان
فقدان سند مالکیت

نظــر   1399 /04 /08 -139985602025003448 نامــه:  4 شــماره  /65 
 به اینکه خانم نسرین نبوی نژاد با تسلیم درخواست شماره 25010537 مورخ 99/4/2 
 و دو برگ استشــهاد شــهود به شــماره 38153 مورخ 99/4/2 دفترخانه 8 اصفهان،
 مدعی مفقود شدن سند مالکیت )به علت جابجایی( 10 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ 
پاک شــماره 6052 فرعی از 4 اصلی بخش 14 ثبت اصفهــان )قبًا باقیمانده پاک 
26 فرعی بوده که در اجرای اســتاندارد ســازی به شــماره 6052 فرعی تبدیل شد( 
و متقاضی صدور ســند مالکیت المثنی می باشــد پاک مزبــور در صفحه 534 دفتر 
 404 اماک ذیل شــماره ثبت 49431 تحت شــماره چاپی 475277 سابقه ثبت دارد. 
لذا مراتب به اســتناد تبصره یک اصاحی ذیل مــاده 120 آیین نامــه قانون ثبت در 

یک نوبت آگهی می شود چنانچه کســی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم 
 یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز
 اعتــراض خــود را کتبــًا ضمــن ارائــه اصل ســند مالکیــت یــا ســند معامله به 
ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذ نمایــد تــا مراتــب صورتمجلس و اصل ســند 
مالکیــت به ارائــه کننــده ســند مســترد گــردد بدیهی اســت اگر ظــرف مدت 
مقرر اعتراضی نرســید یــا در صورت اعتــراض اصل ســند مالکیت یا ســند معامله 
 ارائه نشــود اقــدام به صــدور ســند مالکیــت المثنی طبق مقــررات خواهد شــد. 

م الف: 896710 اداره ثبت اسناد و اماک غرب استان اصفهان 
فقدان سند مالکیت

4/66 شــماره نامــه: 139985602024002307- 1399/03/25 نظــر بــه اینکه 
ســند مالکیت ششــدانگ پاک ثبتی شــماره 9331 فرعــی از 5000 اصلی واقع در 
 بخش 5 اصفهــان ذیل ثبــت 104434 در صفحه 104 دفتر اماک جلــد 570 به نام

 محمد علی احمدی اصفهانی تحت شماره ســند دفترچه ای چاپی مسلسل 915054 
ثبت و صادر و تسلیم گردیده است، سپس به موجب سند انتقال 90/08/23-126272 
 دفترخانــه 31 اصفهــان به ســارا صفاپور فرزنــد علی اکبــر انتقال گردیده اســت

 سپس نامبرده با ارائه درخواســت کتبی به شــماره وارده 13992170200247841 
مــورخ 1399/03/08 به انضمام دو بــرگ استشــهادیه محلی که امضا شــهود آن 
1399 و رمــز تصدیــق 3176740 و /03  ذیــل شــماره 22387 مــورخ 06/

 شناســه یکتا 139902155891000128 به گواهی دفترخانه 193 اصفهان رســیده 
اســت مدعی اســت که ســند مالکیت آن به علت مفقــودی مفقود گردیده اســت و 
درخواســت صدور المثنای ســند مالکیت ملک فوق را نموده اســت  لــذا مراتب  به 
اســتناد تبصره یک اصاحی ذیل مــاده 120 آئین نامــه قانون ثبــت در یک نوبت 
آگهی می شــود چنانچه کســی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود 
سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض 
خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رسید 
اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده ســند مسترد 
گردد بدیهی اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل 
ســند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق 
 مقررات خواهد شــد. م الف: 896962 قویدل رئیس منطقه ثبت اســناد و اماک

 جنوب اصفهان

آگهی تغییرات شرکت کابل افشان پارسیان زواره شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت 185 
و شناسه ملی 14004027944 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/03/21 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : علیرضا اعالمی زواره بشــماره ملی 1189592576 بعنوان 
رئیس هیئت مدیره و حیدر علی شــریفی بشماره ملی 1111579873 
بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامــل و مهدی اعالمی زواره 
بشماره ملی 1189412829 بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت 
دوسال انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اســناد مالی و بهادار و تعهدات 
شرکت از قبیل چک سفته بروات عقوداسالمی با امضا مدیرعامل و رئیس 
هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر و کلیه مکاتبات عادی و اداری با 
امضا مدیرعامل همراه با مهرشرکت و یا باامضا یکی از اعضا هیئت مدیره 
همراه بامهرشرکت معتبر خواهد بود مدیرعامل مجری مصوبات هیئت 
مدیره می باشد اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری زواره )895512(

آگهی تغییرات شــرکت کابل افشــان پارسیان زواره 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 185 

و شناسه ملی 14004027944
 به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی مورخ 1399/03/20 
تصمیمات ذیــل اتخاذ شــد : امیرغفــاری ده آبادی بــه کد ملی 
0076840603 به ســمت بازرس اصلی و رضاشــریفی کلیشادی 
به کدملی 1110658885 به ســمت بازرس علی البدل برای مدت 
یکسال انتخاب شدند صورت های مالی سال1398 به تصویب رسید 
حیدر علی شریفی بشــماره ملی 1111579873 و علیرضا اعالمی 
زواره بشماره ملی 1189592576و مهدی اعالمی زواره بشماره ملی 
1189412829بعنوان اعضا هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب 
گردیدند اداره کل ثبت اسناد و امالک اســتان اصفهان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری زواره )895520(



سه شنبه 10 تیر  1399 / 8 ذی القعده  1441/ 30 ژوئن 2020/ شماره 3007
 رییس دانشگاه علوم پزشکی استان با اشاره به خطر کرونا، تاکید دارد مردم از 

حضور در جمع های دوستانه وخانوادگی پرهیز کنند؛

 دورهمی ممنوع!
وضعیــت کنونــی افزایش شــیوع کرونــا در کالن شــهر اصفهان نگــران کننده اســت.رییس 
دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان به شــهروندان توصیه کــرد از حضور در جمع های دوســتانه 
وخانوادگــی پرهیز کننــد و چنانچــه ناچار به حضــور ضــروری در اجتماع یا محیــط بیرون از 
خانه هســتند، اســتفاده از ماســک ضروری اســت. طاهره چنگیز افزود: تا ســه هفته پیش 
تعداد بیمــاران کرونا بــه مرحله تثبیت رســیده بــود در حالی که اکنــون با افزایــش بیماران 
مبتال به کرونا بســتری در بیمارســتان ها، ظرفیت یبمارســتان ها اشــغال و ارائــه خدمات به 
بیماران غیر کرونایی ســخت شــده اســت.وی گفت: در حال حاضر ۵۴۵ بیمار مبتــال به کرونا 
در بیمارســتان های اســتان اصفهــان تحت درمان هســتند.رییس دانشــگاه علوم پزشــکی 
 اصفهان افــزود: همچنین ۲۹۸ بیمــار بهبود یافتــه از کرونا هــم از مراکز درمانی این اســتان

 مرخص شده اند.

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان خبر داد:

 شماره گذاری اینترنتی خودروها 
در  آینده ای نزدیک

 رییس پلیــس راهنمایی و رانندگی اســتان اصفهان گفــت: در آینده ای نزدیک شــماره گذاری
 خودروها اینترنتی می شــود و نیازی به مراجعــه حضوری نیســت.محمدرضا محمدی اظهار 
داشت: در خرداد ماه سال جاری ، دو مرکز شــماره گذاری و خدمات خودرویی پلیس راهنمایی 
و رانندگی اســتان به بیش از ۳۰ هزار نفر خدمات ارائه دادند.وی افزود: در مراکز شــماره گذاری 
و خدمات خودرویی اســتان اصفهان بــا رعایت کلیه پروتکل هــای بهداشــتی و فاصله گذاری 
اجتماعی خدمــات ارائه شد.ســرهنگ محمــدی اضافه کرد:اینترنتی شــدن شــماره گذاری 
خودرو ها نیــز به صورت ویژه در دســتور کار پلیــس راهور قــرار گرفته و ان شــاءا... در آینده ای 
نزدیک اجرایی می شــود.رییس پلیس راهور اســتان اصفهان از شــهروندان خواست، با رعایت 
کلیه پروتکل های بهداشــتی، فاصله گذاری اجتماعی و همراه داشــتن وســایل شخصی مانند 
 خودکار شــخصی به مراکز تعویض پالک مراجعه کنند تا ان شاءا...بدون مشکل خاصی، خدمات

 ارائه شود.

 شوراهای حل اختالف اصفهان 
موفق به کسب رتبه چهارم کشوری شد

شــوراهای حل اختالف اصفهان با آزادی ۳۷۴۵ زندانی موفق به کســب رتبه چهارم کشوری شد. 
رییس شورا های حل اختالف استان اصفهان گفت: با تالش اعضا و کارکنان شورا های حل اختالف 
اســتان اصفهان و حمایت های رییس کل دادگستری استان، شــورا های حل اختالف این استان 
موفق شدند با آزاد کردن تعداد ۳۷۴۵ زندانی رتبه ۴ کشوری در آزاد سازی زندانیان را کسب کنند.

موسویان در تشریح گزارش عملکرد یک ساله شورا های حل اختالف استان اصفهان به افتتاح شعب 
تخصصی صنعت و معدن و شعبه پزشــکی جهت ارتقای میزان مصالحه، افزایش تعداد شعبات 
صلحی استان، تخصیص ۱۴ شعبه ویژه زندان، مستقر در زندان های سطح استان جهت رسیدگی 
به وضعیت زندانیان و کاهش جمعیت زندانیان اشــاره کرد.معاون قضایی رییس کل دادگستری 
استان اصفهان با اعالم آزادی بیش از سه هزار زندانی با همت شورا های حل اختالف استان افزود: 
 شورا های حل اختالف اســتان ۱۰۴ درصد نسبت به ســال ۱۳۹۷ در افزایش آزادی زندانیان رشد

 داشته است.

شیوع  ویروس کرونا نحوه سپری کردن روزهای تابستان برای کودکان را هم تغییر داده است؛

فراغت تابستانه کودکان در فضای باز  یا بسته؟

بیماری کرونا که تقریبا سه فصل را برای همه شهروندان با محدودیت 
مواجه کرد، کودکان را هــم از گزند خود در امان نگذاشــت.کودکانی 
که همیشه تابســتان برایشــان فصل بازی های گروهی در خیایان و 
پارک ها بود به دلیل هراس خانواده ها از ابتالی خود و فرزندان شــان 
به این بیمــاری نمی توانند با آســودگی خاطر به جســت و خیزهای 
خود در فضای باز بپردازند.تابســتان امســال برای کــودکان تردید 
بین ماندن در خانه و چشــم و گوش ســپردن به بازی های رایانه ای 
و تماشــای تلویزیون و یا رفتن به کوچه و پارک و مجهز به ماســک و 
دســتکش و محدودیت در ارتباط نزدیک با دوســتان خود به دنبال 
خواهد داشــت.این در حالیســت که درک و هضم این شرایط برای 
کودکان بســیار مشــکل اســت و ماندن در خانه و بــازی در فضای 
مجازی و یا رفتن به فضای باز هر دو برای آنها می تواند مشکل ســاز 
باشد.بســیاری از فعاالن حوزه کــودک بارها بــه خانواده ها توصیه 
کرده اند که کودکان خود را از  اســتفاده مــداوم از بازی های رایانه ای 
و در مجمــوع بی تحرکــی بــاز بدارند و شــرایط تحــرک فیزیکی را 

برای آنهــا مهیا کنند.آنهــا به خانواده هــا توصیه می کننــد که در این 
شرایط زمان بیشــتری در کنار کودک خود باشــند و با برنامه   ریزی 
 و مدیریــت در خانه برای فرزنــدان خود اوقات خــوش و مفیدی را

 رقم بزنند.

وظیفه مادران به منظور  ایجاد فراغتی دلچسب 
برای کودکان سنگین تر شده است

یک روان شــناس کودک در اصفهان گفت: با توجه بــه اینکه در مدت 
چند ماه اخیر، با شیوع کرونا بسیاری از کودکان با استرس و اضطراب 
مواجه شدند وظیفه مادران برای ایجاد فراغتی دلچسب در تابستان 
برای آنها بسیار سنگین تر از پیش است.بهنوش رضوی افزود: والدین 
و به ویژه مادران باید تا حد ممکن فرصت بــازی و تحرک به کودکان 
خود را در خانه فراهم کنند و به آنها اجــازه بدهند که انرژی خود را در 

روز تخلیه کنند.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه بیشتر خانه های فعلی در قالب و شکل 

آپارتمانی است کودکان نیاز دارند که از این فضا خارج شوند و به نشاط 
و شــادی بپردازند.به گفته وی، والدین باید عالوه بــر ایجاد فضایی 
دلنشــین، آرام و آزاد برای کودکان خود در خانه با آنها برای حضور در 
فضای بیرون با تجهیزات بهداشتی الزم همراه شوند.این روان شناس 
کودک بر امکان ارتباط گیری کودکان با دوستان خود در فضای مجازی 
و با نظارت خانواده تاکیــد کرد و گفت: با توجه بــه کم جمعیت بودن 
خانواده های امروزی و امکان تک فرزند بودن فرزندان باید در خانه 
شــرایطی مهیا شــود که کودکان بتوانند ارتباط صوتی و یا تصویری با 

دوستان خود داشته باشند.
وی با توجــه به پیامدهای ماندگاری اســترس و انــزوا در کودکان و 
تاثیرات آن در بزرگســالی به خانواده ها توصیه کرد که تا حد ممکن و 
با درک شرایط حاضر ســعی کنند که روح و روان کودکان خود را به هر 

شکل ممکن شاد و با نشاط نگه دارند.

والدین، تابستان کودکان خود را با قصه گویی و 
بازی های فکری و کم تحرک سپری کنند

مربی یکی از مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اصفهان 
گفت: والدین و به ویژه مادران باید فراغت تابستانه کودکان خود را با 
قصه گویی، کتاب خوانی و انجــام بازی های فکری و کم تحرک همراه 
کنند.مریم صادقی افزود: بسیاری از بازی های بومی و محلی با تحرک 
کم همراه است و می شود آنها را در فضای خانه انجام داد که از جمله 
آن می توان به »کالغ پر«و»گل و پوچ« و یا »قایم باشک« اشاره کرد.

وی از جمله دیگر ســرگرمی های خانگی به سفالگری، نقاشی کردن، 
خوشنویسی، رنگ آمیزی و مجسمه سازی با خمیر  و کاردستی های 
خالقانه اشاره کرد. صادقی ادامه داد: در مجموع تمام بازی ها با شور و 
هیجان همراه است و خانواده ها باید سعی کنند در این فرصت ایجاد 
شده همراه با محدودیت، این نشــاط را با اشکال مختلف در کودکان 
خود ایجاد کنند.این مربی کودک با بیــان اینکه یکی از تهدیدهای در 
خانه نشستن به ویژه برای کودکان، کم تحرکی و چاقی است گفت: باید 
عالوه بر بازی های خانگی و آموزش مهارت های مختلف از جمله پخت 
غذا و خوراکی های ســاده به کودکان آنها را ساعتی برای پیاده روی به 
خارج از منزل برد.وی با بیان اینکه مراکز کانون در فصل تابســتان با 
رعایت فاصله گذاری اجتماعی باز است گفت: خانواده هایی که تمایل 
ندارند فرزندان خود را به خاطر شــرایط حاضر به ایــن  مراکزبیاورند 
می توانندکودکان خود را از برنامه های آنالین کانون در فضای مجازی 

بهره مند کنند.

مدیرکل پزشکی قانونی اصفهان گفت: حدود ۷۵ درصد 
مراجعان به این نهاد در استان، مرتبط با حوزه مراجعات 
سرپایی)بالینی( است.علی سلیمانپور با بیان اینکه 
بیشترین آمار معاینات ســرپایی مربوط به نزاع بوده 
است، اظهارکرد: حدود ۴۱ هزار پرونده و نزدیک به ۳۰ 
درصد از معاینات پرونده ســرپایی به نزاع اختصاص 
دارد.مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان تصریح 
کرد: در ســال ۹۸ حدود ۱۳۰ هزار پرونده در اســتان 
مورد بررسی و اعالم نظر کارشناسی قرار گرفته است. 

سلیمانپور با اشاره به رسیدگی به ۳۵۷ پرونده  قصور 
پزشکی، گفت: بیشترین رشته تخصصی شکواییه شده 
مربوط به زنان و زایمان، پزشکان عمومی و ارتوپد بوده 
اســت.وی ادامه داد: برای تعدادی از پرونده ها قصور 
کادر درمان احراز شده که در نتیجه بیشترین قصور احراز 
شده مربوط به پزشکان عمومی، دندانپزشکی و سپس 
رشته های دیگر است.مدیرکل پزشکی قانونی اصفهان 
با بیان اینکــه واحد آزمایشــگاه ها از دیگر واحدهای 
تخصصی این اداره کل اســت، اضافه کرد: آزمایشگاه 
سم شناسی، آســیب شناســی، سرولوژی)بررسی 
لکه( و ژنتیک تشکیل شده است.در آزمایشگاه سم 
شناســی ۲۸ هزار نمونه کار کردیم که آزمایش هایی 
 منطبق با سم شناســی اســتان های یزد و کهگیلویه

 و بویر احمد هم به آزمایشــگاه ما ارجاع شده است.
سلیمانپور افزود: در آزمایشــگاه سرولوژی چهار هزار 
و ۶۰۰ نمونــه و وجود یا عدم وجود آغشــتگی لباس، 
دســتمال یا پارچه به خون، بزاق و ترشحات جنسی 
مورد بررســی قرار گرفت و نمونه هایی از اســتان یزد 
داشتیم. مدیرکل پزشــکی قانونی اصفهان بیان کرد: 
در آزمایشگاه ژنتیک ۴۸۰ پرونده بررسی کردیم که از 
این تعداد هزار و ۳۰۰ نمونه اخذ و بررســی شده بود و 
نمونه استان های کرمان، یزد و چهارمحال و بختیاری به 
این استان ارجاع و مورد بررسی قرار گرفت.وی افزود: 
حدود هزار و۴۰۰ نمونه از زندانیان اســتان که مرتکب 
جرائم خشن شدند، اخذ شد و حدود چهار هزار پروفایل 

از این نمونه ها استخراج شد. 

 پزشکان عمومی بیشترین قصور پزشکی را در سال
 گذشته داشتند

ادای احترام به مقام 
 شهدای مکه و منا 

 به مناسبت هفته حج 
در اصفهان

مدیر حج وزیارت اســتان اصفهان به 
همراه مســئول دفتــر نمایندگی ولی 
فقیه و جمعی از کارکنان حج وزیارت 
این استان با حضور در گلستان شهدای 
این شــهر به مقام شــامخ شــهدای 
مظلوم مکه و منا ادای احترام کرده و 

فاتحه قرائت کردند.

معادنی که زیستگاه های حیات وحش را نابود می کنند
در چند دهه اخیر، با گسترش معادن و استخراج از زمین، بسیاری از زیستگاه های حیات وحش 
و مراتع سرسبز کشور در خطر نابودی قرار گرفته اند و بسیاری از معادن با رعایت نکردن هشدار های 
محیط زیستی مشکالتی را برای منابع 
طبیعی به وجود آورده اند.منطقه زیبای 
کرکس شهرســتان نطنز جــزو مناطق 
حفاظت شــده طبیعی به شمار می آید 
به نحوی که این منطقه سرشار از منابع 
زیست محیطی مانند دشت حاصل خیز 
و معادن مختلف اســت و عالقه مندان 
به طبیعت می توانند از این طبیعت بکر 
و زیبا در شهرستان نطنز استفاده کنند.

منطقه نطنــز جاذبه های گردشــگری 
بسیاری دارد و به دلیل شــرایط زیســت محیطی دارای زمینه های دام داری و کشاورزی فراوانی 
اســت؛ این منطقه به دلیل جاذبه های گردشــگری جنبه های بین المللی نیز پیــدا کرده و یکی از 
مناطق مشهور آن روستای ابیانه است که همه ساله سیل گردشگران داخلی و خارجی را به سمت 
خود جذب می کند.منطقه کوه کرکس از مناطق شکار ممنوع و یکی از مناطق با اهمیت کوهستانی 
اســت که نقش مهمی در دامپروری، تامین آب و محیط زیست منطقه دارد؛ با وجود این، بیش از 
پنج سال است که به رغم اعتراضات مردم و مسئوالن، عملیات معدن داری، این منطقه را تا آستانه 
بحران پیش برده است.بیشترین عملیات معدن داری شهرستان نطنز در روستا های اوره، کمجان 
و شهر طرق رود در حال انجام است و در حریم این مناطق تعداد زیادی مجوز معدن صادر شده که 
هم اکنون مشغول استخراج انواع سنگ هســتند؛ وجود بیش از ۶۰ معدن سنگ نطنز باعث شده 
که بسیاری از روستا ها با مخاطرات محیط زیستی مواجه شــوند.این درحالی است که مسئوالن 
تخریب ناشــی از بهره برداری را از عواقب توســعه و آن را ناگزیر می دانند؛ وجود بیش از ۶۰ معدن 
در منطقه نطنز و سه روستای مجاور آن موجب شده تا اثرات جانبی فعالیت های معدنی افزایش 
یابد و برای اهالی روستا مشکالتی را به وجود آورده اســت.نزدیکی معادن به روستا هایی از جمله 
»اوره« و همچنین مجاورت آن با منابع طبیعی و زیســت محیطی مانند دشت های طبیعی، قنات 
و رودخانه، تبعات زیســت محیطی بهره بــرداری از این معادن را در منطقه افزایش داده اســت و 
این خود زنگ خطری برای ساکنان روســتا های نطنز به صدا درآورده است.به گفته یکی از اهالی 
منطقه ، بیش از سه دهه از آغاز فعالیت معدنی در شهر نطنز می گذرد، اما شواهد میدانی و تصاویر 
و گزارش های منتشر شده از روستا ها و محیط زیست اطراف معادن منطقه نطنز نشان می دهد که 
متاسفانه بر روند بهره برداری از منابع معدنی نظارتی صورت نگرفته و معدن داران بی توجه به شرایط 
زیست محیطی فعالیت اقتصادی خود را گسترش داده اند.عالوه بر این با افزایش فعالیت معادن 
در منطقه فعالیت این معادن به صورت غیر قانونی وارد حریم روستا ها نیز شده و بخش هایی از آن 
را تخریب کرده است.فرماندار شهرستان نطنز ضمن تاکید بر ایجاد یک راهکار برای رفع مشکالت به 
وجود آمده به واسطه فعالیت معادن در اطراف روستا های این شهرستان اظهار کرد: این قدامات با 
این هدف انجام می شود تا یک راهکار مناسب برای ادامه فعالیت معادن و همچنین مصون ماندن 
محیط زیست و ساکنان روستا ها در نظر گرفته شود.محمدآقا مرادی، رییس شورای شهر نطنز نیز 
در خصوص فعالیت مجدد معدن گنبد باز اظهار داشت: فعالیت این معدن سنگ قطعا نمای زیبای 
نطنز را از بین خواهد برد و شورای اسالمی شهر نطنز مخالف فعالیت معدن در محدوده گنبد باز واقع 
در پشت کارخانه نساجی است.محمود آقادوستی، رییس اداره صنعت و معدن تجارت شهرستان 
نطنز  نیز ضمن اشاره به فعالیت این معدن پشت گند باز اظهار داشت: بر اساس مصوبه شورای عالی 
معادن، هیچ معدن جدیدی در شهرستان نطنز اجازه فعالیت نخواهد یافت و به طور جدی پیگیری 

اجرای قانون در این مورد خواهد بود.

با مسئولان جامعه

وز عکس ر

خبر روزمحیط زیست

 مدیرکل مدیریت بحران 
استانداری اصفهان:

 3۵ نفر در سال جاری
  در منابع آبی اصفهان

 غرق شدند 
مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان 
گفت: از ابتدای ســال تاکنــون ۳۵ نفردچار 
حادثه غرق شدگی در منابع آبی استان اصفهان 
شدند و شنا در منابع آبی و رودخانه های استان 
ممنوع است.منصور شیشه فروش با اشاره به 
بازگشایی ســد زاینده رود برای تامین نیاز آبی 
باغات غرب اســتان اصفهان اظهار داشت: از 
ابتدای سال تاکنون ۳۵ نفر دچار حادثه غرق 
شدگی در منابع آبی اســتان اصفهان شدند که 
از این میــان ۲۳ نفر جان باختنــد.وی افزود: 
۱۰ نفر در اســتخرهای ذخیره آب کشــاورزی، 
۶ نفر در منابع سدها از جمله ســد زاینده رود، 
سد حنا و مابقی در کانال و بستر رودخانه های 
استان اصفهان غرق شدند.مدیرکل مدیریت 
بحران استانداری اصفهان با اشاره به افزایش 
خروجی از ســد زاینده رود و وسوســه شنا در 
فصل تابســتان، بیان داشت: شــنا کردن در 
مســیر رودخانه به ویژه در منابع آبی محلی و 
استخرهای کشاورزی استان اصفهان ممنوع 
اســت و با متخلفان برخورد قانونی می شود.

وی با اشاره به اینکه خطر ایجاد شوک در شناگر 
به علت ذوب شــدن برف ها در منابع سدی و 
رودخانه های استان اصفهان افزایش می یابد، 
گفت: شنا کردن در ســدهای استان اصفهان 
و رودخانه های فریدونشــهر، سمیرم و زاینده 
رود به طور کلی ممنوع است.شیشه فروش با 
اشاره به ۳۲ هزار استخر ذخیره آب کشاورزی 
در استان اصفهان تصریح کرد: طبق ابالغیه به 
سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان، مالکان 
استخر ذخیره آب کشاورزی موظف شدند تا با 
نصب فنس و اقدامات ایمنی از وقوع خطرات 
جانی در اثر شــنا جلوگیری کننــد.وی با بیان 
اینکه تیم های گشت و نجات آتش نشانی در 
شهرستان های لنجان، مبارکه و اصفهان فعال 
هستند، ابراز داشت: تیم های گشت و بازرسی 
شرکت آب منطقه ای در طول مسیر رودخانه با 

هرگونه شنا برخورد می کنند.

کمیته امداد استان اصفهان در بهار امسال بیش از ۸۶۸ میلیارد و ۴۸۰ میلیون ریال کمک معیشــت ماهانه به مددجویان تحت حمایت پرداخت کرد.مدیرکل 
کمیته امداد امام خمینی )ره( استان اصفهان، پرداخت مستمری ماهانه را یکی از خدمات مهم و باثبات این نهاد به نیازمندان دانست و گفت: این میزان کمک 
معیشتی در سه ماه نخست امسال به خانوار های حمایت شده این نهاد در قالب مستمری و کمک معیشت ماهیانه پرداخت شده است.کریم زارع افزود: بیش 
از ۱۱۵ هزار خانوار در این اســتان در حال حاضر تحت پوشش این نهاد هســتند که بیش از ۱۱۴ هزار خانوار از این جمعیت مستمری ماهانه دریافت کرده و بقیه 
خانوار ها به شکل تک یا چند خدمتی تحت حمایت قرار دارند.وی با بیان اینکه جامعه تحت حمایت این نهاد از بهمن سال گذشته تاکنون به دنبال شیوع ویروس 
کرونا حدود چهار هزار خانوار افزایش یافته اســت،  گفت: به علت خدماتی که در زمینه خودکفایی و اشتغال به مددجویان ارائه می شود، تعداد خانوار های تحت 
حمایت این نهاد به مرور زمان آهنگ کاهشی داشته است، اما در شرایط خاصی از جمله شیوع ویروس کرونا تعداد خانوار هایی که به پوشش کمیته امداد استان 
اضافه شده اند از خانوار های توانمند شده پیشی گرفته است.مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان اصفهان با دعوت از مردم نیکوکار اصفهان برای کمک 

به نیازمندان، گفت: بدون همکاری و همت مردم و خیران، فراهم کردن زندگی آبرومندانه برای مددجویان غیرممکن خواهد بود.

پرداخت 8۶0 میلیارد ریال کمک معیشتی به مددجویان اصفهانی



رییس هیئت بولینگ و بیلیارد استان اصفهان:

برای ارتقای تجهیزات ورزشی بولینگ و بیلیارد هزینه های گزافی باید پرداخت شود
رییس هیئت بولینگ و بیلیارد استان اصفهان در خصوص زمان شروع مسابقات بولینگ و بیلیارد، اظهار کرد: فعالیت های بولینگ و بیلیارد از مردادماه شروع خواهد 
شد و تاکنون خبری از ستاد مقابله با کرونا درباره نحوه برگزاری مسابقات به ما اعالم نشده است.سیدمسعود داوودی با بیان اینکه طی تعامل با رسانه ها خواستار 
معرفی بهتر ورزش بولینگ و بیلیارد بودیم، افزود: با پیگیری هایی که شد، افراد بیشتری را جذب این ورزش کردیم و از طریق پخش تلویزیونی رقابت های بولینگ 
و بیلیارد اطالعات بیشتری از این ورزش در دسترس مخاطبان قرار دادیم.داوودی تصریح کرد: به دلیل شیوع بیماری کووید -۱۹ فعالیت های این رشته ورزشی 
متوقف شد و نتوانست عالقه مندان جدید را به خود جذب کند. تاکنون در شهر اصفهان حدود ۹۳ نفر رشــته بولینگ را به طور حرفه ای دنبال می کنند که با شیوع 
ویروس کرونا نتوانستیم تمرینات حرفه ای را آغاز کنیم.رییس هیئت بولینگ و بیلیارد استان اصفهان، خاطرنشان کرد: برای ارتقای تجهیزات ورزش بولینگ و بیلیارد 

هزینه های گزافی باید پرداخت شود و تمام سعی خود را به کار گرفته ایم تا بتوانیم مکان مجهزی را برای فعالیت شهروندان در این رشته ورزشی راه اندازی کنیم.

سه شنبه 10 تیر  1399 / 8 ذی القعده  1441/ 30 ژوئن 2020/ شماره 3007

روز طوالنی »اسکوچیچ« در ایران
دراگان اسکوچیچ، ســرمربی تیم ملی انگیزه زیادی برای شروع کار دارد. ایران قرار است در مهر 
و آبان ماه امســال 4 بازی خود را برای پایان دادن به مرحله اول مقدماتی جــام جهانی برگزار 
کند و مقابل تیــم های هنگ کنگ، کامبــوج، بحرین و عراق قرار خواهد گرفت. اســکوچیچ هم 
روز یکشــنبه به ورزشــگاه رفت و دیدار پیکان و پرســپولیس را از نزدیک دید. دراگان  در پستی 
اینستاگرامی نوشت: »بیایید دست به کار شویم! امروز کارهای زیادی برای انجام دادن داریم...
 روز بســیار طوالنی خواهد بود.« اســکوچیچ اعالم کرده بازی های لیگ برتر را بــه خوبی آنالیز

 خواهند کرد.

 عبدا... و پیکان؛ زوج همیشه بازنده 
برابر پرسپولیس

ویسی که توانست استقالل خوزستان را به قهرمانی لیگ برتر برساند، حاال ماموریت حفظ پیکان 
در لیگ نوزدهم را برعهده دارد.انگار خودروسازان به باخت در لیگ نوزدهم عادت کرده اند و شوک 
تغییر مربی هم نتوانست نوار شکست های متوالی را پاره کند و آن ها روی روند پیروزی بیندازد؛ 
چرا که پیکانی ها از 22 مصاف خود در لیگ نوزدهم، تنها ۱5 امتیاز کســب کرده اند و فعال مسافر 
نخست لیگ دســته اول به حســاب می آیند. مگر اینکه عبدا... ویســی با هنر جادویی خود که 
توانست استقالل خوزستان را قهرمان لیگ کند، پیکان را هم در لیگ برتر حفظ کند.اما اگر ویسی، 
موفق به انجام این عملیات بزرگ هم بشــود، هنوز هم انگار به فرمول موفقیت برابر پرسپولیس 
نرسیده است؛ چرا که با شکست اخیر و نمایش ضعیف برابر پرسپولیس باید با استناد به آمار گفت 
که عبدا... ویسی به هیچ تیمی به اندازه پرســپولیس نباخته و این مربی باتجربه، ۱0 شکست را 
در دوئل با پرسپولیس در ادوار لیگ تجربه کرده است.آنقدری هم که پرسپولیس توانسته پیکان 
را در ادوار لیگ برتر شکســت بدهد، هیچ تیمی در برابر تیم دیگر نتوانســته قدرت نمایی کند چرا 
که سرخ ها با پیروزی اخیرشان، 2۱امین شکســت را در دوئل های رو در روی شان، به پیکانی ها 

تحمیل کردند تا یک آمار فنی جالب از خود در ادوار لیگ به جای بگذارند.

»آذری« در فوالد هم حق رشد می گیرد!
باشگاه فوالد که پنجره نقل و انتقاالتی خود را به خاطر بدهی به دو بازیکن برزیلی بسته می دید، 
حاال با تالش مدیرعامل خود بر این مسئله غلبه کرده و به زودی انتظار می رود که فیفا مجوز نقل 

و انتقاالت این تیم را صادر کند. 
همچنین موضوع دیگر دریافت بیش از ۱00 میلیون تومان حق رشــد از تیم شاهین بوشهر است 
که آذری موفق به انجام شده است.عارف عارف نیا، مدیر حقوقی باشگاه فوالد اعالم کرد طبق رای 
جدید کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال، باشگاه فوالد موفق به دریافت رای برای حق رشد 
به مبلغ یک میلیارد و پانصد و هشــتاد میلیون ریال بابت حق رشد آقای دانیال مومنی از باشگاه 

شاهین شهرداری بوشهر شد. 
باید از زحمات مدیر ســابق آکادمی، مدیــر کنونی آکادمــی و تمام مربیان ســابق و حاضر در 
باشگاه تشکر کنم که در پرورش استعدادهای ناب خوزســتان همیشه در تالش و تکاپو بوده اند 
و رســالت بازیکن ســازی باشــگاه فوالد را پررنگ نگه داشــته اند.وی همچنیــن در خصوص 
وضعیت مطالبات دو بازیکن برزیلــی و پرداخت آن نیز گفت: با پیگیــری و تالش آقای آذری، 
مدیرعامل و همچنین مســاعدت مهندس علی محمــدی، مدیرعامل کارخانــه و دیگر اعضای 
هیئت مدیره منابع مالی جهــت پرداخت مطالبــات دو بازیکن برزیلی تامین شــده و در حال 
 اتمام مراحل پرداخت آن هســتیم تا بــا انجام هرچه زودتــر آن، محرومیت ما از ســوی فیفا

 ملغی شود.

دهمین شکست گاندوها در مشهد رقم خورد؛

ذوب آهِن پنالتی نزن

سبزپوشان اصفهانی در شرایطی یکشنبه   سمیه مصور
لـی مشـهد را بـه مقصـد  بـا دسـت خا
اصفهان تـرک کردنـد که آنهـا بـرای دومیـن بـار در این فصـل در زدن 
ضربـه پنالتـی ناموفـق بودنـد؛ موضوعـی کـه نشـان از عـدم آمادگی 

روحی و روانی بازیکنان این تیم دارد.
ذوبی هـا که بدون سـرمربی جدیدشـان راهی مشـهد شـده بودند در 
نخسـتین گام از بازگشـایی مجـدد لیـگ مقابـل شـهر خـودرو تن به 
شکسـت دادند تـا اوضـاع نامناسـب آنهـا در ایـن دوره از رقابت های 
لیـگ همچنـان ادامـه داشـته باشد.سبزپوشـان اصفهانـی در  ایـن 
شـب کـه مسـئولیت فنی آنهـا بـا حسـن اسـتکی و محمـد صلصالی 
بود، شـروعی بـدون امتیاز در ادامـه راه لیـگ نوزدهم را تجربـه کردند

سبزپوشـان اصفهانـی با شکسـت مقابـل شـهر خـودرو 22 امتیازی 
باقـی ماندند تا با کسـب 5 بـرد، 7 تسـاوی و ۱0 شکسـت همچنان در 
رده یازدهـم جدول جـای بگیرنـد. مهم ترین فرصت سـوزی ذوبی ها 
در نیمـه نخسـت رخ داد جایی کـه آن ها صاحـب یک فرصـت پنالتی 
شـدند؛ اما ضربه دانیال اسـماعیلی فر در شـرایطی که مهـدی رحمتی 

جهـت را به خوبـی تشـخیص داده بود، بـه تیـرک دروازه برخـورد کرد 
و راهـی به دروازه نداشـت تـا بـازی در آن مقطع زمانی به سـود شـهر 
خودرو دنبال شـود؛ بعـد از آن صحنـه هم چیزی نگذشـت کـه مارکو 
گل تسـاوی را بـرای ذوبی ها به ثمر رسـاند؛ امـا بازهم مشـهدی ها به 
بـازی برگشـتند و گل برتری را زدنـد تـا ذوب آهنی ها با دسـت خالی 

از میـدان خارج شـوند.
اتفـاق جالـب توجـه آن کـه در لیـگ نوزدهـم، ذوبی هـا صاحـب دو 
ضربـه پنالتی شـده اند کـه هیچ کـدام از آن هـا راهـی بـه دروازه پیدا 
نکـرده اسـت آن هـم در شـرایطی کـه پیـش از ایـن دو پنالتی، سـبز 
پوشـان صاحـب 20 پنالتـی شـده بودنـد و در ایـن میـان، تنهـا یـک 
پنالتی راهـی بـه دروازه حریف پیـدا نکرده بـود! موضوعی که نشـان 
می دهـد احتمـاال جایـگاه بـد ذوب آهـن در جـدول باعـث شـده تـا 
بازیکنـان به لحـاظ ذهنـی در آمادگـی کامل نباشـند و همین مسـئله 
سـبب از دسـت رفتـن فرصت هـای عالـی امتیازگیری شـده اسـت. 
دهمین شکسـت ذوبی ها در شـرایطی رخ داد کـه آنها می توانسـتند 
درصـورت پیـروزی با توجـه بـه نتایج سـایر بازی هـا صعود یـک پله 

ای را تجربه کـرده و شـرایط خـود را در جدول بهبـود ببخشـند؛ اما در 
عمـل ایـن اتفـاق نیفتاد.عـدم نتیجـه گیـری سـبز پوشـان را باید در 
تغییرات گسـترده و عـدم آرامش روحـی و روانـی بازیکنـان این تیم 
در نتیجـه ایـن تغییرات جسـت وجو کـرد. ذوبی هـا این فصـل تحت 
هدایـت ۳ مربـی مختلف بـوده و تغییـرات مکـرر کادر فنـی این تیم 
عـالوه بـر ایجـاد فشـار روانـی، ثبـات تاکتیکـی الزم را از سبزپوشـان 
اصفهانـی گرفتـه و منجـر بـه کاهـش هماهنگـی و تمرکـز بازیکنان و 
سـردرگمی آنهـا در انجـام وظایف محوله شـده اسـت. از طـرف دیگر 
فقدان حضور سـرمربی در دوران آماده سـازی قبل از بازگشایی لیگ، 
بازیکنان ذوب آهـن را دچار نوعـی بالتکلیفـی تاکتیکی کرده و فشـار 

روانـی باالیـی را بـه شـاکله تیـم تزریق کرده اسـت.
 ذوبـی هـا تنهـا 5 امتیـاز بـا منطقـه قرمـز جـدول و سـقوط بـه لیگ 
پایین تـر فاصلـه دارنـد و ماموریـت لـوکا بوناچیـچ بدون شـک در 8 
بازی پیـش روی ذوب، فـراری دادن آنها از مهلکه سـقوط اسـت و او 
در نخسـتین گام بایـد دوئـل 6 امتیـازی برابر پیکان را دسـت پـر و با 

کسـب سـه  امتیـاز در خانه بـه پایـان ببرد. 

ستاره تیم والیبال ســایپای تهران درباره ماندنش 
در تیــم والیبــال ســایپا و رد کردن پیشــنهادهای 
خارجی اش برای فصل جدید، گفــت: همانطور که 
در رسانه ها مطرح شــد از ایتالیا و لهستان پیشنهاد 
داشتم و حتی با باشگاه فنرباغچه ترکیه هم مذاکراتی 
را انجام داده بودم، اما با توجه به شرایطی که کرونا در 
ورزش جهان ایجاد کرده اســت تصمیم گرفتم این 
فصل را هم در لیگ برتر ایران بازی کنم.  محمدجواد 
معنوی نژاد افزود: تصمیم داشــتم ایــن فصل را در 
لیگ های خارجی بازی کنم، اما همانطور که می دانید 
اکثر ستاره های بزرگ والیبال جهان به خاطر شرایط 
فعلی حتی از لیگ های ایتالیا و لهستان هم خارج 
شده  و ســطح این لیگ ها افت محسوسی داشته 
اســت، به همین منظور تصمیم من نیز بر آن شد که 

امسال را هم در سایپا بازی کنم. ستاره تیم والیبال 
سایپا، درباره آغاز و شرایط تمرینات تیمی سایپایی ها 
پس از انجام تست های پزشکی، توضیح داد: اکثر 
بازیکنان ما در این مدت زمانی کــه تمرینات توپی 
وجود نداشت، تمرینات بدنسازی خود را رها نکرده 
و در این چند ماه آمادگی جســمانی خــود را تا حد 
مطلوبی حفظ کرده اند. در حــال حاضر نیز کم کم و 
با فشار پایین تمرینات توپی و تیمی را آغاز کرده ایم 
تا ان شاءا... طی این دو ماه زمان موجود به آمادگی 
قابل قبول برسیم. وی در مورد شرایط بدنی خود نیز 
گفت: خوشبختانه در این چند ماه به صورت انفرادی 
در خانه تمرینات بدنســازی را انجام دادم تا خیلی 
از شرایط آمادگی جســمانی ام دور نشوم. امیدوارم 
با پیگیری تمرینات تیمی هم هر چه ســریع تر همه 

بازیکنان به شرایط بازی نیز دست یابند.معنوی نژاد 
در واکنش به این موضوع که آیا ســایپا می تواند با 
توجه به جذب نفراتی چون موســوی، معنوی نژاد، 
شفیعی و ... همانند فصل گذشته مدعی کسب عنوان 
قهرمانی باشد؟ توضیح داد: سال گذشته شخصا به 
خاطر برخی مسائلی که وجود داشت در تیم ملی و 
رده باشگاهی خیلی بازی نکرده بودم، اما در همان 
نزدیکی های پایان نیم فصل اول هم خودم و هم تیم 
سایپا رفته رفته به شــرایط ایده آلی رسیدیم و برای 

قهرمانی تالش می کردیم.

والیبالیست اصفهانی تیم ملی:

 به خاطر کرونا تصمیم گرفتم ایران بمانم

خبر روز

منچستر در مورد »سانچس« توافق نکرد
منچستری ها امیدوار بودند بعد از یک فصل قرض دادن »سانچس« به اینترمیالن ، وی را به تیم 
ایتالیایی واگذار کنند.هدف شــیاطین ســرخ از این راه، تامین بودجه کافی برای خرید احتمالی 
»جیدون سانچو« از بورســیادورتموند بود؛ اما اکنون با مشکل مواجه شــده اند.طبق نوشته دیلی 
میرر، سران یونایتد و اینتر برای واگذاری سانچس از نظر مالی به توافق دست نیافتند. از طرفی تیم 
انگلیسی تحت فشار پرداخت حقوق سنگین 400 هزار پوند در هفته به این بازیکن است.میرر نوشته 
با توجه به مشکالت پیش آمده، آینده سانچس مبهم تر از قبل شده است. ستاره شیلیایی از سال 
20۱۱ بازی در اروپا را تجربه کرده است. وی، ابتدا به مدت ۳ فصل برای بارسلونا بازی کرد، بعد برای 

4 سال راهی آرسنال شد و در سال 20۱8 نیز به منچستریونایتد آمد.

»دی بروینه« 100 تایی شد
منچسترسیتی 2 بر صفر برنده پیکار با نیوکاســل یونایتد در مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی 
انگلیس موســوم به اف. ای کاپ شد.در این مسابقه گل نخست ســیتیزن ها توسط »کوین دی 
بروینه« در دقیقه ۳7 از روی نقطه پنالتی زده شد.با این گل هافبک 2۹ ساله به رکورد جدیدی در 
زمینه گلزنی رسید.زیرا او در حقیقت صدمین گل دوران فوتبالش را به ثمر رساند.دی بروینه که از 
سال 20۱5 عضو منچسترسیتی اســت، برای تیم انگلیسی 5۳ گل زده است. این بازیکن تکنیکی 
20 گل در تیم ولفسبورگ آلمان زد.همچنین زننده ۱7 گل در تیم خنک بلژیک بود و ۱0 گل زده نیز در 
تیم وردربرمن داشت.وی در فصل جاری در 2۹ بازی به میدان رفته که ۱۱ گل در لیگ برتر انگلیس 

به ثمر رسانده است.

تمجید »یورگن کلوپ« از سرمربی منچسترسیتی
یورگن کلوپ که توانســت با تکیه بر توانایی های فنی خود پس از سه دهه تیم لیورپول را به عنوان 
قهرمانی لیگ جزیره برساند، در واکنش به تعریف هایی که از او صورت گرفته، سرمربی رقیبش را 
به عنوان بهترین مربی جهان معرفی کرده است.پس از آنکه تیم لیورپول توانست به این موفقیت 
بزرگ دســت پیدا کند، هواداران ســرخ های آنفیلد به تمجید از کلوپ پرداختند و وی را به عنوان 
بهترین مربی فعلی فوتبال دنیا معرفی کردند؛ اما خود کلوپ نظر دیگری دارد.سرمربی تیم لیورپول 
که از واکنش هوادارانش به وجد آمده است در گفت وگو با »بیلد« گفته است: در بین همه مربیانی 
که در فوتبال دنیا هستند و من می شناســم، گواردیوال بهترین آنهاست و از نظر من بهترین مربی 
جهان است.یورگن کلوپ به عواملی که باعث شده است بتواند پس از سال ها تیم لیورپول را قهرمان 
لیگ برتر کند، اشاره کرد و گفت: اگر این قهرمانی به دست آمده است به خاطر داشتن همکاران بسیار 

خوب در کادر فنی و سایر بخش هاست.

خداحافظی ستاره آلمانی از دنیای فوتبال
در چهارچوب هفته پایانی دسته دوم بوندس لیگا، اشتوتگارت با اینکه مقابل دارمشتات ۳ بر یک 
شکست خورد ولی با قرار گرفتن در رده دوم جدول به بوندس لیگا صعود کرد.تنها گل اشتوتگارت 
را ماریو گومز، ستاره ســابق بایرن مونیخ و تیم ملی آلمان به ثمر رساند.پس از این اتفاق و صعود 
اشتوتگارت به بوندس لیگا، ماریو گومز کفش هایش را آویخت.ستاره ۳4 ساله ژرمن ها که فوتبال 
را از آکادمی اشتوتگارت آغاز کرده بود پس از ۱7 ســال بازی از مستطیل سبز خداحافظی کرد.وی 
توانست در سال های 200۹ تا 20۱۳ برای بایرن مونیخ بازی کند و آمار ۱۱۳ گل را به ثبت برساند.گومز 
در تیم های اشتوتگارت، بایرن مونیخ، فیورنتینا، بشیکتاش و ولفسبورگ بازی کرده است.او یکی از 
گلزن ترین مهاجمان آلمان بود و در 78 بازی برای تیم ملی توانست آمار ۳۱ گل را به ثبت رساند.در 

پایان مسابقه، سران باشگاه اشتوتگارت و بازیکنان از ماریو گومز تجلیل به عمل آوردند.

فوتبال جهان

 روستایی که پرسپولیس
 را قهرمان لیگ می کند!

پرســپولیس در حالی با ســه گل از پیکان 
پیــش افتاد که کمتر کســی پیــش بینی 
می کرد مهاجم 2۱ ســاله این تیم دو گل به 
ثمر برســاند و عامل پیروزی تیمش شود. 
نکته جالب ایــن که او از ابتدای مســابقه 
در ترکیب سرخ پوشــان قرار نداشت و در 
دقیقه ۳5 پــس از مصدومیــت ناگهانی 
وحید امیری وارد زمین شد و در خط حمله 
کنار علی علیپور قرار گرفــت. البته ورود به 
جای امیری برای عبدی یــادآور خاطرات 
خوش بود چرا که در دربــی نیز جایگزین 
مهاجم شماره ۱۹ شد و گل پیروزی بخش 
تیمش را به ثمر رساند.او که از همان ابتدا با 
انگیزه ظاهر شده بود، در نیمه اول روی یک 
موقعیت اثرگذار ظاهر شــد اما درخشش 
اصلی این بازیکن جــوان از نیمه دوم آغاز 
شد؛ جایی که سانتر محمد نادری در دقیقه 
76 از ســمت چــپ روی قــوس محوطه 
جریمه پیکان ارسال شد و عبدی با کنترل 
فوق العاده، مدافعان پیکان را جا گذاشت 
و سپس با کف پای تماشایی، شیخ ویسی 
را هم جا گذاشت و به راحتی دروازه پیکان 
را گشود تا نتیجه 2-0 شود.۱0 دقیقه هم از 
شادی او نگذشته بود که این بار یک سانتر 
از روی نقطه کرنر روی سر عبدی نشست و 
وی برای دومین بار گلزنی کرد تا ستاره بی 
چون و چرای تیمش لقب بگیرد. عبدی که 
با صورت قرمز شده، بسیار شادمان به نظر 
می رسید بعد از گل، در آغوش هم تیمی ها 
قــرار گرفت و ســپس قلب خــود را از لنز 
دوربین ها تقدیم هواداران پرسپولیس کرد.

جالب است بدانید که هر دو گل پرسپولیس 
را مهاجمانــی از قراخیل به ثمر رســاندند؛ 
روســتایی در قائم شــهر که کمتر از ۱0 هزار 
نفر جمعیت دارد و حاال دو فوتبالیســت از 
آن ســر برآوردند و در تیم صدرنشین لیگ 
ایران نقش آفرینی کرده اند. مهاجمانی که 
دست کم در دیدار نخســت نشان دادند که 
جای خالی براندائو، اســاگوآنا و استوکس 

احساس نمی شود.

فقدان حضور سرمربی در دوران آماده سازی قبل از 
بازگشایی لیگ، بازیکنان ذوب آهن را دچار نوعی 
کتیکی کرده و فشار روانی باالیی را به  بالتکلیفی تا

شاکله تیم تزریق کرده است

مستطیل سبز

م
سنی

س: ت
عک

وز عکس ر

درآمدزایی از برند 
پرسپولیس در 

شبکه های اجتماعی
هشــتگ مدیا در جدیدترین فصل 
برنامه ها خود با باشگاه پرسپولیس 
همــکاری را آغــاز کرده اســت که 
می تواند فصل جدیدی از درآمد زایی 
باشــگاه های فوتبال ایــران را رقم  
بزند.ایــن برنامه با اجــرای یکی از 
پیشکسوتان پرسپولیس و تیم ملی، 

مهرداد میناوند انجام می شود. 
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تجمیع 4 معاونت  شهرداری اصفهان در یک ساختمان
رییسکمیسیونحملونقلوفناوریاطاعاتشورایاســامیشهراصفهانگفت:تجمیعهمه
معاونتهابهجزمعاونتشهرسازیدرساختمانفعلیمدیریتشعببانکملیاصفهانبهصرفه
وصاحبرایشــهرداریخواهدبود.امیراحمدزندآوربااشــارهبهتصمیمشورایشهربرایخرید
ساختمانمدیریتشعببانکملیاصفهان،اظهارکرد:ساختمانبانکملیدرخیابانچهارباغدر
مرکزوحلقهاولشهرقرارداشتهوبهساختمانشهرداریمرکزینزدیکاستکههمینامرسبب

شدمدیریتشهریتصمیمبهخریداینساختمانبگیرد.
ویبابیاناینکهایناقدامســببمیشــودیکســاختمانارزشــمندبهامــوالوداراییهای
شهرداریاضافهشــود،افزود:باتوجهبهاینکهبرخیمعاونتهایشــهرداریدرساختمانهای
استیجاریهســتند،تجمیعهمهمعاونتهابهجزمعاونتشهرسازیکهدرشهرپراکندههستند
دراینســاختمانقطعــابهصرفــهوصاحبــرایشــهرداریبــودهوســببصرفهجوییدر
هزینههاوتسهیلدررفتوآمدشــهروندانخواهدشد.رییسکمیســیونحملونقلوفناوری
اطاعاتشورایاســامیشــهراصفهانبابیاناینکهاینســاختماناکنونکاملاستوازآن
استفادهمیشــودبنابراینیکساختمانآمادهدراختیارشــهرداریقرارخواهدگرفتکهنیازبه
مقاومسازیچندانینیزندارد،تصریحکرد:قسمتیازساختمانقابلتوسعهتراکمیبودهوامکان
الحاقساختمانهایمجاوربهآننیزوجوددارد.ویبااشارهبهدغدغهمطرحشدهدرجلسهشورای
شــهرمبنیبروجوداینســاختماندرنقطهپررفتوآمدشهرواحتمالتشــدیدترافیکشهری
درمجاورتآن،خاطرنشــانکرد:انتقالمعاونتهایشهرداریبهســاختمانترافیکشهریرا
تشــدیدنمیکندچونپارکینگمجموعهگنجایشحدود۶۰۰خــودروراداردوبهدلیلنزدیکیبا
ایستگاهمترو،کارمندانومتقاضیانمیتوانندحتیبهجایاســتفادهازوسایلنقلیهشخصیاز

مترواستفادهکنند.

مدیرعاملسازمانپارکهاوفضایسبزشهرداریاصفهانخبرداد:

توسعه فضای سبز شهری با احداث پارک های  جدید 
مدیرعاملسازمانپارکهاوفضایسبزشــهرداریاصفهانبااشارهبهاحداثپارکهایجدید
الهیهوپردیساشراقدرشهر،گفت:توسعهفضایسبزشهریوایجادپارکهایمحلهایامکان
برخورداریبیشترشــهروندانازفضایســبزرافراهمآوردهوکمبودفضایسبزشهریراتاحد
امکانمرتفعمیکند.فروغمرتضایینژاداظهارکرد:پارکالهیهدرشهرکالهیه)محدودهمنطقه
۱۵شهرداری(۱۵هزارمترمربعوسعتداردکهدرســال۹۸عملیاتکاشتگونههایگیاهیآن

بهپایانرسید.
ویتصریحکرد:درپارکالهیهامکاناتیهمچونسرویسبهداشتی،زمینبازیکودکان،مسیر
دوچرخه،آبنماومحلهایمکثونشیمندرنظرگرفتهشدهاست.مدیرعاملسازمانپارکها
وفضایسبزشهرداریاصفهانبابیاناینکهدرایجادفضایسبزپارکالهیهازچمنهایمقاوم
بهکمآبیوگونههایدرخت،درختچهوگلهایدائمیومقاوماستفادهشدهاست،افزود:توسعه
فضایسبزشهریوایجادپارکهایمحلهایامکانبرخورداریبیشترشهروندانازفضایسبز
رافراهمآوردهوکمبودفضایسبزشهریراتاحدامکانمرتفعمیکند.ویبااشارهبهایجادپارک
پردیساشراقدردامنهکوهنخودیودرمجاورتشهررویاها،گفت:هدفازاحداثاینپارککه
منظرهایبسیارزیبادارد،توسعهاماکنگردشــگریوتفریحیدرشهربودهاست.مرتضایینژاد
بابیاناینکهازسال۹۶کاشتپوششگیاهیپارکپردیساشــراقدردوفازانجامشد،ادامه
داد:درفازنخست۲.۸هکتار)۲۸هزارمترمربع(وفازدوم۲.۲هکتار)۲۲هزارمترمربع(کاشت
پوششگیاهیانجامشد.ویتصریحکرد:درپارکپردیساشراقگونههایکمنیازآبیباروش
خشکمنظرســازی»زیرواسکیپ«کاشــتهشــدهکهمقاومبهخشکیومتناســببااقلیم

کوهستانیاست.

در چهارمین برنامه از سری برنامه های »هر یکشنبه یک افتتاح« مطرح شد:

بهره برداری از 25 میلیارد ریال پروژه سازمان پایانه های شهرداری اصفهان
درادامهبرنامههای»هریکشنبهیکافتتاح«وهمزمانبادههکرامت
ومیادامامرضا)ع(وحضرتفاطمــهمعصومه)س(چندینطرح
سازمانپايانههایمســافربریشــهرداریاصفهانباحضورشهردار
اصفهان،اعضایشورایشهروچندتنازمعاونینومدیرانشهرداریبه
بهرهبرداریرسید.بهگزارشادارهارتباطاترسانهایشهرداریاصفهان،
احداثپمپگازوییلدرپایانهصفه،اتوماسیونباردرپایانهمسافربری
صفه،احداثانبارمرکزیسازمانواصاحهندسیازجملهپروژههای
عمرانیوخدماتیســازمانپایانههایمسافربریشهرداریاصفهان
بودکهدرادامهسریبرنامههایاصفهاندرمسیرامیدبهبهرهبرداری

رسید.

پروژه های هزار میلیارد تومانی در نوبت افتتاح
شهرداراصفهاندرحاشیهبهرهبرداریازاينپروژههابابیاناينکهاین
برنامهدرراستایادامهبرنامههای»هريکشــنبهيکافتتاح«برگزار
میشود،اظهارکرد:اینپایانهنیازبهانباربزرگ،پمپگازوییلونیازبه
اتوماسيونیداشتتابتواندهرآنچهوارداینپایانهمیشودراثبتکند،
همچنیننیازبهیکاصاحهندسیداشــتتاحرکتخودروهادرآن
روانشود.قدرتا...نوروزیتصریحکرد:ازاینپسرانندگانعزيزمی
توانندپسازطیيکمسافتطوالنیدرهمينترمينالماشينهای
خودراگازوییلزدهوازرفتنبهداخلشهروطیمسافتطوالنیآسوده
شوند.ویادامهداد:امروزنیازمســافرانیکهدارایبارهستندوقصد
دارنداینباررابهامانتسپردهودرشهردیگرتحویلبدهند،تامینشده؛
همچنینانباریکهنیازوالزمهیکپایانهبهشمارمیرود،احداثشده
است.شهرداراصفهانبابیاناینکهاصاحهندسیپایانهصفه،حرکت
رابرایرانندگانتسهيلکردهاست،تاکیدکرد:ایناصاحهندسیتردد
درپارکینگراروانودسترسیمردمراآسانکردهاست.ویافزود:در
هریکشنبهقراراســتپروژههاییکهزارميلياردتومانیوملیمانند
نمايشگاه،جادهفرزانگان،پلآفتابو...افتتاحشود.امیدواریمسالن
اجاسسراننیزتاپایانســالباهزینهایبالغبر7۰۰میلیاردتومان
بهبهرهبرداریبرســد.نوروزیضمنتاکیدبراینکهاصفهاندرآستانه
انقابعمرانیاست،اضافهکرد:درسالگذشتهدوهزارو۵۰۰میلیارد
تومانهزینهعمرانیدرشهرصورتگرفتهاست.برنامه»هریکشنبه،یک
افتتاح«نیزدسترنجمهندسان،مديرانوکارگرانشهرداریوهمچنین

اعضایشورایاسامیشهراصفهانطیسهسالگذشتهاست.

احداث تراموا و بهره برداری از 100 دستگاه اتوبوس 
از جمله پروژه های مهم حمل و نقلی است

ویبابیاناینکهدرحوزهحملونقلکارهایمهمیدراصفهاندرحال

انجاماست،گفت:بهزودیشاهدبهرهبرداریازپارکينگکنارپايانهصفه
خواهیمبودکهکاربسیاربزرگیاست،همچنینبهزودیبهرهبرداریاز۱۰۰
دستگاهاتوبوسانجامودرادامهیکیازبزرگترینپروژههایحملو
نقلییعنیترامواامسالکلنگزنیمیشود.شهرداراصفهانتاکیدکرد:
درهمینروزهاهزارکارگردرزیرزمینمشــغولفعالیتهستندتاخط
دوممتروهرچهزودتردراختیارشهروندانقراربگیرد.ویگفت:اجرای
برنامه»هريکشــنبه،چندافتتاح«کارکوچکینیستوامیدوارماین
برنامههاگامهاییبرایآسانترشدنزندگیمردمبودهوباعثآرامش
روانیشهروندانوارائهخدماتبهصورتارزانبرایشهروندانشود.

ویژه برنامه های»هر یکشنبه یک افتتاح« 
نشان از سرزندگی و پویایی شهر دارد

رییسشورایاسامیشهراصفهاننیزدرادامهاینبرنامهاظهارکرد:
ویژهبرنامههای»هریکشــنبه،یکافتتاح«ثمــرهکارهمکارانمادر
شهرداریاستونشانمیدهدشهرپویاییوســرزندگیداشتهوبا
وجودمشکاتاقتصادیکشــورهمچنانمسیرتوســعهخودراطی
میکند.علیرضــانصراصفهانیبابیاناینکهچهــارترمينالبهنامهای
زایندهرود،جی،کاوهوصفهدراصفهانوجوددارد،تصریحکرد:بهمنظور
رعایتشأنومنزلتمردمبایدشرایطیرافراهمکنیمتابهبهترینشکل
ممکنهمهميهمانانیکهبهشهراصفهانمیآیندباکمترینزحمتدر
اینپایانههابتوانندامورخودرادنبالکنند.ویادامهداد:بهدليلاینکه
درجرياناقداماتسازمانپایانههایشــهرداریاصفهانقرارداشتم

شاهدزحماتمدیراناینسازمانبودهاموثمرهبخشیازاینزحمات
امروزبهبهرهبرداریرسيدهاست.رییسشورایاسامیشهراصفهان
تاکیدکرد:امیدواریمروزبهروزشهربهسمتهوشمندسازیگامبردارد
واینموضوعیاستکهدرهمهشهرهابایداجراشود.یکیازجاهاییکه
میتواندبهسمتهوشمندسازیگامبردارد،همینپایانههاست.وی
اضافهکرد:ازهمهکسانیکهدراینچهارپايانهشهراصفهانشرکتهایی
رادارندودرایامسختکروناباایثارگریبهارائهخدماتمشغولبودند،

تشکرمیکنم.

حذف تردد اتوبوس های بین شهری تا پایانه کاوه برای سوخت گیری
مدیرعاملسازمانپایانههایمسافربریشهرداریاصفهاننیزدراین
آیین،هزینهاحداثپمپگازوییــلدرپایانهصفه،احداثانبارمرکزی
سازمان،اصاحهندسیواتوماســيونباررا۲۵میلیاردریالذکرکردو
گفت:احداثپمپگازوییلدرپایانهصفهباعثجلوگیریازآلودگیهوا،
تسهیلاموررانندگانوشرکتهایمسافربری،جلوگیریازاتافوقت
رانندگانوافزایشایمنیسفرمیشودوازاینپسنیازنیسترانندگان
اتوبوسهایبینشهریبرایسوختگیریمسیر۲۰کیلومتریرابه
ســمتپایانهکاوهطیکنند.عباسمحبوبیبابیاناينکهجايگاهپمپ
گازوییلصفهباصرفهزینهایمعادل۱۰ميلياردو7۵۰ميليونريال
درکمترازچهارماهافتتاحشد،تصريحکرد:جایگاهپمپگازوییلپایانه
صفهدرزمینیبهوســعتیکهزارمترمربعساختهشــدوموردبهره
برداریقرارگرفت،دراینجایگاهدومخزن۴۵هزارلیتریقرارگرفته
که۳۰۰دستگاهاتوبوسبینشهریمیتواننددرآنسوختگیریکنند.
ویادامهداد:درجایگاهپمپگازوییلپایانهصفهبخشــیازاتوبوس
هایشرکتواحداتوبوسرانینیزقادربهســوختگیریخواهندبود.
محبوبیبیانداشت:طرحاصاحهندسیدرپایانهصفهدرسههزارمتر
مربعزمینانجاموفضایمناســبیبرایپیادهشدنمسافراندرنظر
گرفتهشده،برایاجرایاینطرحهندسی۳۵۰میلیونتومانهزینه
شدهاست.ویبااشارهبهاحداثاتوماســیونباردرپایانهمسافربری
صفه،افزود:اتوماسیونبارصفهدرزمینیبهمساحت۱۶۵مترمربعوبا
هزینه۲۵۰میلیونتوماناجراشدهاست.مدیرعاملسازمانپایانههای
مسافربریشهرداریاصفهانبااشارهبهیکیدیگرازطرحهایپایانه
هایمسافربری،افزود:درسال۹7اتوماســیونباردرپایانهکاوهمورد
بهرهبرداریقرارگرفت.اتوماسیونبارپایانهصفهنيزفضایمناسبیبرای
ساماندهیبارهایمسافراناست.ویتاکیدکرد:انبارمرکزیسازمان
پایانههادرزمینیبهوســعت۵۰۰مترمربعباصرفحدود۳۰۰میلیون

توماناعتباراحداثوموردبهرهبرداریقرارگرفت.

معاونشهرسازیومعماریشهرداراصفهاناظهار
کرد:اصفهانبهعنواننخستینشهرپایلوتدوستدار
کودکدرکشورمطرحشدوازسال۹۸طرحریزی
الزمرابرایآنانجامداد.ســیداحمدحســینینیا
افزود:سهگامتحققشهردوستدارکودک،پایلوت،
دریافتنشــانوالحاقبهشــبکهدوستدارکودک
اســتکهدربهمنماه۹۸شــهرداریاصفهانوارد
گامدومیعنیدریافتنشــانشهردوستدارکودک
شد.معاونشهرســازیومعماریشهرداراصفهان
بابیاناینکهامســالبرایاجرایپروژههایشــهر
دوستدارکودکیکونیممیلیاردتوماناعتباردرنظر

گرفتهشدهاست،افزود:دومیلیاردتوماننیزبرای
پروژههایگردشگریوبرنامهجامعشهربارویکرد
نویندرنظرگرفتهشدهاســت.ویبااشارهبهارائه
عملکرداینمعاونتشهرسازیگفت:سالگذشته
۱۵محورگردشــگریبراســاسبرنامه»اصفهان
۲۰۲۰«تعریفشــدوامســالاعتبارموردنیازرادر
بودجهبرایاجرایآنهــادرنظرگرفتیمکهدرحوزه
طراحیمناطقســهونیممیلیاردتومانودرحوزه
اجرا۱۰میلیاردتوماناعتبارپیشبینیشدهوالبته
درصورتیکهخروجیمطلوبیراازاجرایمحورهای
گردشگریشــاهدباشــیماعتباراتقابلافزایش
است.حسینینیاخاطرنشــانکرد:درسالجاری
برایاجرایپروژههایپیرایششــهریدرمناطق
۱۵گانهشهر۱۵میلیاردتوماناعتباردربودجهدرنظر

گرفتهشدهاســتکهایناقدامبرایتحققعدالت
فضاییواجتماعیهمچنینتوزیععادالنهخدمات
درمناطقمختلفشهرانجاممیشود.ویادامهداد:
درسالگذشتهباتاکیدوحمایتشهرداراصفهانو
اعضایشورایاسامیشهربودجهپروژههایویژه
شــهریازهفتمیلیاردتومانبه۱۲میلیاردتومان
افزایشیافتهوایناعتبارخاصمعاونتشهرسازی
برایطراحیپروژههایویژهاست.معاونشهرسازی
ومعماریشــهرداراصفهانگفت:درراستایتحقق
شفافیتوایجادفرصتهایبرابربرایحرفهمندان،
تمامیپروژههایشهرسازیدرسالگذشتهازطریق
فراخوانکیفیبهمتخصصانومشــاورانارائهشد
همچنیندرسالجاریپروژههامشروطبهتحقق

اعتبارشدهاست.

معاونشهرداراصفهانخبرداد:

 تخصیص 1.۵ میلیارد تومان اعتبار
 برای اجرای پروژه های شهر دوستدار کودک

راه اندازی پنجشنبه بازار بعثت اصفهان
مدیرعاملسازمانساماندهیمشاغلشــهریوفرآوردههایکشاورزیشــهرداریاصفهاناز
راهاندازیپنجشــنبهبازاربعثتخبردادوگفت:مهمترینهدفازراهاندازیاینبازارکاســتناز
جمعیتمراجعاتمردمیجمعهبازاراســت.محمدمجیریاظهارکرد:پنجشــنبهبازاربعثتروز
پنجشنبه۱۹تیرماهباکاربریارائهوفروشگلوگیاه،ماهیهایزینتی،دوچرخه،موتورسیکلت
وابزارویراقآالتبرایخدمتبهشهروندانافتتاحمیشود.ویتصریحکرد:دستفروشیازنظر
قانونشهرداریتخلفاستونمیتواناجازهدادهرگونهکاالییبهجزدرمحلهایمشخصشده
فروختهشود.مدیرعاملسازمانساماندهیمشاغلشــهریوفرآوردههایکشاورزیشهرداری
اصفهانخاطرنشانکرد:رویکردسازمانبهجایجمعآوریبساطافرادکمدرآمدوضعیفجامعه،
ساماندهیفعالیتدستفروشاناست.ویبااشارهبهشروعفعالیتنخستینمرکزتولیدچیپس
میوهوسبزیجاتخشــک،گفت:ایجاداینمرکزبابهکارگیری۱۵نیرویانسانیودرسولهایبه
متراژیکهزارو۴۰۰مترمربعجهشیبهسمتتولیدواشتغالشهریاست.مجیریادامهداد:این
مجموعهتولیدیروزانهبیشاز۱۲نوعمیوهرابامجموعوزن7۰۰کیلوبهچیپسوسبزیجاتخشک
تبدیلمیکندکهاکثرتولیداتبهکشورهایروسیهواوکراینصادرمیشود.ویاظهارکرد:تهیهو
خریدمیوهتازهوحملتامحلتولید،کنترلکیفیتاولیه،دستهبندیپیشازشستوشو،شست
وشووگندزدایی،نظارتبررعایتمسائلبهداشتی،صرفهجوییدرمصرفآب،پوستگیریوحذف
زوائدازمهمترینمزایایایجادمرکزتولیدچیپسمیوهدرمجاورتمیدانمیوهوترهباراست.

تمدید مهلت ارسال آثار به اولین فراخوان جذب ایده
مهلتارســالآثاربهاولینفراخوانجذبایدهدراصفهانتا۱۵تیرتمدیدشــد.معاوناجتماعی
ســازمانفرهنگیاجتماعیورزشــیشــهرداریاصفهانگفت:شــرکتکنندگانبرایکســب
اطاعاتبیشــترمیتوانندبهپایگاهاینترنتــیshahrvandi-isf.irمراجعهویاباشــمارههای
۰۳۱۳۵۲۱۱۹۹۰،۰۳۱۳۴۴۶7۳۶۰و۰۳۱۳۲۲۲۳۳۶۳تماسحاصلکنند.مرتضیرشیدیافزود:
محیطزیســت،تعلقبهشهر،اخاقشــهروندی،جامعهایمن،اصفهانشــهردوستدارسالمند،
دوستدارخانواده،دوستدارمحیطزیست،پیشگیریازاعتیاد،پیشگیریازکودکآزاری،گفتوگو
درخانوادهوگفتوگویموثرازجملهموضوعاتاینفراخواناست.ویگفت:طرحهاوایدههای
شرکتکنندگانداوریشــدهوایدههایخاقدربخشهاومناطقمختلفشهراصفهانبهاجرا

گذاشتهمیشود.

راه اندازی چهار مرکز تخصصی در کانون پرورش فکری 
اصفهان

امسالچهارمرکزتخصصیدرکانونپرورشفکریکودکانونوجواناناستاناصفهانراهاندازی
میشود.مدیرکلکانونپرورشفکریکودکانونوجواناناســتاناصفهاندرجمعخبرنگارانبا
اشارهبهراهاندازیمراکزنجوم،علومنمازوبازیتادوهفتهآیندهگفت:قراراستمرکزتخصصی
صنایعدستیهمدرایناستانراهاندازیشود.ســیدمحمدقلمکاریان،برنامههایادبیهنری
مهارتیوعلمیرادردســتورکاراینکانوندانســتوافزود:برنامهحالخــوشزندگیدرزمینه
آموزشمهارتهایزندگیهمدردستورکارکانونقرارگرفتهاست.ویبااشارهبهراهاندازیکانون
پرورشفکریبامشارکتبخشدولتیدرشهرستانهایچادگان،دهاقانوخمینیشهرگفت:
۳۸تفاهمنامهباارگانهایدولتیولشکریبرایآموزشکودکانونوجوانانکارکنانمنعقدشده
است.قلمکاریانافزود:امسال۲۴۰هزاردانشآموختهکانون،همیارافتخاریکانونمیشوند.وی
گفت:ثبتنامدورههایتابستانهتا۲۵تیردر۵۶مرکزثابت،۲مرکزسیارو۲مرکزپستیادامهدارد

وکاسهابهصورتحضوریومجازیبرگزارمیشود.

با مسئولان

خبر روزخبر خوان

معاونشهرداراصفهانخبرداد:

اجرای 3 پروژه بزرگ 
سازمان پسماند

معاونخدماتشهریشــهرداریاصفهان
درآیینتکریمومعارفــهمدیرعاملجدید
سازمانمدیریتپسماندشهرداریاصفهان،
بااشارهبهلزومتغییراتمدیریتیبهعنوان
الزمهتحــولســازمانی،اظهارکــرد:برای
اجراییشدنبرنامههایتدوینشده،باید
بهسمتتغییربرویمتابتوانیمموتورمحرکه
سازمانراتقویتکنیموهمافزاییمطلوب
درراستایتحوالتســازندهصورتبگیرد.
حســینامیریبااشارهبهســوابق»رحیم
محمدی«مدیرعاملجدیداینســازمان،
تصریحکــرد:مدیرعاملجدیــدحدود۲7
سالسابقهمدیریتیدرمناصبمختلفرا
درکارنامهخودداشتهومیتوانامیدواربود
بانگاهوسیعدرکنارهمراهیتمامیکارکنان
وهمیاریودستدردســتهمگذاشتن،
شــاهدتحوالتاساســیدرحوزهمدیریت

پسماندباشیم.
معاونخدماتشهریشــهرداریاصفهان
مدیریــتصحیــحپســماندهاراحوزهای
تاثیرگذاردرارتقایفرهنگعمومیدانست
وگفــت:عواملیمانندآموزششــهروندان
وتغییــررویکردآنهامنوطبــهفعالیتهای
صحیحدراینحوزهاســت.معاونخدمات
شــهریشــهرداریاصفهــانبااشــارهبه
شعارپیشبینیشــدهبرایاصفهانتحت
عنوان»اصفهانشــهربدوندفنپســماند
درسال۱۴۰۰«،ادامهداد:ســهپروژهبزرگ
سازمانپســماندشــاملپیرولیز،هاضم
بیهوازیوزبالهســوزبیمارستانیاستکه
فازهایتحقیقاتیومطالعاتیفراوانیراطی
کردهوبعضیازآنهابهمرحلهاجرایپایلوت

رسیدهاست.
ویافــزود:پــروژهاحداثدوخــطجدید
پردازشپسمانددرکارخانهتولیدکودآلیبا
ظرفیتهرکدام۲۵۰تنودرمساحت۴۶۰۰
مترمربعنیزپروژهمهموتاثیرگذاریاست
کهپیشبینیشــده،پایاننیمهاولسال

جاریبهاتمامبرسد.

رییسادارهترافیکمنطقهسهشهرداریاصفهان:

بلوار هشت بهشت غربی مجهز به اتوبوس تندرو می شود
رییسادارهترافیکمنطقهسهشهرداریاصفهانبااشارهبهتسهیلسازیوتشویقشهروندانبهاستفادهازحملونقلعمومیتصریحکرد:شهراصفهانباتوجهبه
اینکهبیشتریننقاطجذبسفردرمرکزاصلیشهرراداراست،معاونتترافیکشهرداریاصفهانمبادرتبهطراحیخطاتوبوستندرودرمسیرخیابانهشتبهشت
کهازمنطقهچهارشروعوباگذرازمناطقسهویکبهبلوارآتشگاهدرمنطقه۹ختممیشود،کردهاست.حمیدآقاییبابیاناینکهعملیاتاجراییاینپروژهدرمنطقه
سهخیابانهشتبهشتغربیبوده،افزود:تجهیزکارگاهوعملیاتآسفالتبرداریضلعجنوبیمسیراینخیابانحدفاصلبزرگمهرتاتقاطعگلزاربهمنظورزیرسازی
وبتنریزیمحلعبوراتوبوستندرودرحالاجراست.رییسادارهترافیکمنطقهسهبااشارهبههزینهبیشاز۳۰میلیاردریالیاینپروژهتصریحکرد:طولمسیر
رفتوبرگشتدراینمنطقه۳۰۰۰متراستکهدرطولمسیرتعدادپنجایستگاهبانصبتجهیزاتومبلمانشهریپیشبینیشدهکهدرفازبعداجراخواهدشد.

اهدای نشان خادم 
افتخاری امام 
رضا)ع( به پدر 

شهید باب الخانی
خــادمیــارانآســتانقدس
رضویباحضوردرمنزلشــهید
حمیدرضابابالخانی،نشــان
خادمافتخاریآستانمقدس
امامرئوفرابهپدراینشــهید

اهداکردند.

وز عکس ر

عکس: صاحب نیوز
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اقتصاد ایران در سال 99 بیش از هر زمان دیگری به توسعه و پیشرفت نیاز دارد. 
فشار تحریم ها، موانع داخلی و هیچ عامل دیگری نباید در مقابل تحقق نیاز اساسی 
کشور، یعنی جهش تولید بایستد. اقتصاد ایران با برخورداری از نیروهای جوان 
و تحصیل کرده، دسترسی به بازار 400 میلیون نفری منطقه، وجود پتانسیل های 
درونی، مانند معادن، و وجود راه های استراتژیک نباید در دام رکود قرار گیرد. البته 
فشارهای خصمانه آمریکا در سه سال اخیر سبب شد رشد اقتصادی در کارنامه 
اقتصادی ایران منفی شود، ولی بدنه تولید و صنعت کشور همچنان استوار است و 
به راهش ادامه می دهد و اتفاقا همین ایستادگی نماد میزان زیاد تاب آوری اقتصاد 
ایران است. اگر مسئله امروز جامعه ایران، اشتغال و معیشت مردم است، باید برای 
رفع دغدغه های عمومی، مسیر توسعه اقتصاد ملی را تسهیل کرد. هیچ کشوری 
بدون افزایش قدرت، در رشد یا افزایش تولید ناخالص داخلی موفق نمی شود و 
خوشبختانه با درک این موضوع و شرایط موجود، در اقتصاد ایران نیز شعار »جهش 
تولید« در پیشانی استراتژی های اقتصادی و ملی قرار گرفته تا نیاز مهم ایجاد 

اشتغال و ثروت در کشور محقق شود.

صنایع کشور به کدام سمت می روند؟
»جهش تولید« استراتژی اصلی پیش روی کشور است و با این شعار، بخش های 
صنعتی و تولیدی می دانند که باید مسیری رو به توسعه را طی کنند. البته وضعیت 
کنونی با نقطه مطلوب فاصله دارد. متاسفانه در سه سال گذشته، رشد بخش واقعی 
اقتصاد کشور منفی بوده و صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده این روند تا پایان 
سال 99 در اقتصاد ایران ادامه یابد و رشد اقتصادی به 5- درصد برسد. از منظر 
علمی، اقتصاد ایران در دوره رکود تورمی قرار گرفته و آنچه در این دوره زمانی نیاز 
کشور است سرمایه گذاری های جدید و توسعه صنایع مولد و باالدستی است. البته 
با توجه به فراگیری بیماری کرونا و فشار ناشی از تحریم ها، دولت احتماال با 140 
هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه خواهد بود. پیش بینی مرکز پژوهش های 
مجلس برای کسری بودجه عدد 185 هزار میلیارد تومان است. در کنار آن، تورم هم 
در بخش تولید به 36/7 درصد رسیده و این رقم اثر تسهیالت پرداختی بانک ها را نیز 
کم کرده است. بنابر گزارش بانک مرکزی، طی 12ماهه سال 1398 معادل 975 هزار 
میلیارد تومان تسهیالت از سوی بانک ها به بخش های مختلف اقتصادی تخصیص 
داده  شده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، 26 درصد رشد داشته است؛ 
درحالی که رشد نقدینگی در این سال بیش از 31 درصد، تورم تولیدکننده معادل 
36/7 درصد و تورم مصرف کننده معادل 36/5 درصد اعالم  شده؛ بنابراین میزان 
پرداخت تسهیالت مالی بانک ها به نرخ ثابت، نسبت به سال قبل حدود 10/5 درصد 
کاهش یافته است. با وجود  کاهش رشد 7 درصدی تولید ناخالص ملی در سال 98، 

نسبت تسهیالت پرداختی بانک ها به تولید ناخالص ملی از حدود 40/8 درصد در 
سال قبل به 39/6 درصد تولید ناخالص ملی در سال مذکور نیز کاهش  یافته است. 
این وضعیت نشان می دهد صنعت کشور، باوجود پتانسیل های قابل توجه، نیاز به 
حمایت های جدی و اساسی دارد. البته نکته قابل تأمل در مورد وضعیت تولید و 
صنایع کشور مربوط به تاب آوری صنایع است. صنایع با وجود تحریم ها و فشارهای 
مالی طی دو سال گذشته ایستادگی کرده اند و اجازه نداده اند وضعیت اشتغال 

کشور با بحران مواجه شود و همچنان نیز می توان به افق های جدید امیدوار بود.

رفع موانع تولید برای فوالد و صنایع باالدستی
شاید یکی از مهم ترین موضوعاتی که در یک دهه گذشته در اقتصاد ایران مطرح شده 
موضوع شیوه حمایت از صنایع است. برخی اقتصاددانان معتقدند حمایت از صنایع 
به معنای تزریق منابع به آن هاست؛ یعنی حمایت از صنعت را تنها در قالب موضوعات 
مالی می دانند. گروه دوم بر این اعتقادند که صنایع بیش از منابع مالی، به رفع موانع 
تولیدی نیازمندند. شاید یک دهه قبل هرکدام از این راهکارها می توانست به صورت 
جداگانه موثر باشد، ولی امروز و در میانه تحریم ها، صنایع نیازمند حمایت مالی و 

ساختاری شده اند. البته رفع انواع موانع تولید، مانند تسهیل شرایط تامین اجتماعی، 
مالیاتی، گمرکی و بانکی به نفع تولید و اشتغال بیشتر برای کشور، مقدم بر هر عملی 
است. دولت در این مقطع زمانی که فشارهای ناشی از تحریم ها بر دوش صنایع 
سنگینی می کند، باید به تغییر روندها و رویه ها بیندیشد؛ به خصوص این که تغییر 
این شرایط نه نیازمند تامین منابع است و نه به شرایط آن سوی مرزها و تحریم ها 
وابستگی دارد. نمونه آشکار این موضوع کاهش 48 درصدی میزان صادرات کاالیی 
کشور در فصل بهار است. کرونا و تحریم ها دلیل غالب بوده، ولی موانع صادرات نیز 
نقش کمی نداشته است. در این موقعیت، جهش تولید، ایجاد اشتغال و کمک 
به معیشت مردم درگرو رفع موانع تولید قرار دارد. از منظر اقتصاد کالن، موقعیت 
صنعت فوالد با موقعیت دیگر صنایع کشور متفاوت نیست. البته فشار تحریم ها بر 
این صنایع به شدت سنگین شده و یک نمونه آن اقدامات خزانه داری آمریکاست 
که می کوشد با شناسایی روندهای مالی، هر شخص و شرکتی را که با صنعت فوالد 
ایران در ارتباط است، زمین گیر کند. بااین حال مسیر توسعه در این بخش نه متوقف  
شده و نه می توان آن را متوقف کرد. رسالت صنعت فوالد امروز کمک به افزایش رشد 
اقتصادی، حفظ اشتغال و به گردش درآوردن چرخ های اقتصاد ملی است و از این 

منظر، دوران حساسی پیش روی این صنعت قرار دارد.

فوالد چه کرد و چه می کند؟
توسعه صنعت فوالد کشور در دورانی صورت می گیرد که از هر نظر موقعیت اقتصاد 
ملی حساس است؛ هم کرونا روندها و رفتارها را تغییر داده و هم تحریم ها مدام روی 
 هم تلنبار می شود. اما در این مقطع زمانی چندین دستاورد بزرگ در کارنامه صنعت 
فوالد کشور ثبت  شده است؛ یکی از مهم ترین و استراتژیک ترین آن ها مشارکت 
قابل تحسین صنعت فوالد در راه اندازی خط لوله انتقال نفت گوره به جاسک است. 
برای اولین بار در تاریخ اقتصاد کشور، لوله های فوالدی مناسب برای انتقال نفت 
ترش در کشور به کمک فوالد مبارکه و فوالد اکسین تولید شده است. همین اقدام 
موجب صرفه جویی چندین میلیون دالری در کشور شده و عالوه بر آن، صنعت 
فوالد را نیز از نظر فناوری تولید و تجربه ساخت، چندین گام به پیش رانده است. 
هم زمان، راه اندازی ابر پروژه نورد گرم شماره 2 نیز موفقیت بزرگ دیگری است که 
در کارنامه فوالد مبارکه و اساسا صنعت فوالد کشور به ثبت رسیده است. این اقدام 
»پویش تولید، تداوم و امید« برای فوالد مبارکه است. با راه اندازی ابر پروژه نورد گرم 
شماره 2 ظرفیت تولید کالف گرم در فوالد مبارکه به 7.2 میلیون تن  خواهد رسید و 
بر این اساس نه تنها از واردات بی نیاز خواهیم شد، بلکه امکان صادرات نیز خواهیم 
یافت. همین امروز نیز بخشی از ورق های موردنیاز صنایع خودروسازی، صنایع 
نفت و گاز و لوله سازی و لوازم خانگی در داخل تولید می شود. همچنین هم زمان با 
افتتاح نورد گرم شماره 2، اشتغال قابل توجهی برای جوانان کشور ایجاد می َشود. 
خوشبختانه صنعت فوالد، به خصوص فوالد مبارکه، با قدرت مسیر توسعه را ادامه 
می دهد و نمونه بارز آن رشد سود عملیاتی فوالد مبارکه است که در سال گذشته به 
رقم قابل توجه 62 درصد رسید. سال گذشته فروش صادراتی فوالد هم رشد 146 
درصدی داشت و میزان فروش وزنی فوالد نیز با رشد 5 درصدی همراه بود و به 
رقم 6 میلیون و 130 هزار تن رسید. در فرودین ماه امسال هم میزان فروش فوالد 
11 درصد رشد کرد و حتی عملکرد سهام فوالد با بازدهی بیش از 240درصدی در 
سال جاری همراه بوده است. امروز اقتصاد، رونق تولید و بهبود وضعیت صنایع به 
یکی از مهم ترین موضوعات کشور بدل شده و باید تمام الزامات برای تحقق اهداف 
باالدستی و دست یابی به جهش تولید رعایت شود. اقتصاد ایران زمانی از دام رکود 
خارج می َشود که صنایع مهمی مانند فوالد مسیر رشد و توسعه را در پیش گیرند و 

به عنوان پیشران اقتصاد ملی با قدرت،کشور را در مسیر پیشرفت قرار دهند.

  حمیدرضا عظیمیان، 
مدیرعامل گروه فوالد مبارکه

 معاون برنامه ریزی و توســعه ذوب آهن اصفهان گفــت: »ذوب آهن در دوره 
تحریم با تالش پوالدمردان عرصه صنعت، طرح ها و پروژه های ملی بسیاری 
را به بهره برداری رســانده و بــا افزایش تولید، تلخی تحریم ها را به شــیرینی 
ایســتادگی تبدیل کرده اســت.«مهدی نصر در جلســه کارگــروه تخصصی 
دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسالمی با ذوب آهن اصفهان که در محل این شرکت 
برگزار شــد با بیان اینکه تحریم ها این فرصت را ایجاد کــرده که بتوانیم با اتکا 
به توان داخلی حتی افزایش تولید نیز داشــته باشیم، اظهار کرد: »ذوب آهن 
اصفهان در دوره تحریم با همت و تالش شبانه روزی پوالدمردان عرصه صنعت، 
مانند گذشته طرح ها و پروژه های ملی بســیاری را به بهره برداری رسانده و با 

افزایش تولید، تلخی تحریم ها را به شیرینی ایستادگی تبدیل کرده است.«

صنعت به نیروهای  کاربردی  متخصص  و تحول گرا نیاز دارد
وی با بیان اینکه فقط با سازوکار استاد و دانشجو نمی توان در صنعت کار بزرگ 
انجام داد، ادامه داد: »صنعت  نیازمند افراد مدرک دار نیست؛  بلکه  به نیروهای  
کاربردی  متخصص  و تحول گرا نیاز دارد، متخصصانی که  بتوانند ایده بدهند و 
ایده را به یک محصول و خدمت نو و رقابتی تبدیل کنند.«معاون برنامه ریزی و 
توسعه ذوب آهن اصفهان افزود: »بررسی  وضعیت  صنعتی  و تحقیقاتی  کشور 
نشان  می دهد که  رابطه  محکمی میان  دانشگاه  و صنعت  آن طور که  باید وجود 
ندارد؛ اگرچه  ممکن  اســت  در برخی  موارد ارتباط  منطقی  و مناسبی  هم برقرار 
شده  باشــد؛ اما کافی نیست.«نصر با اشــاره به راهکارهای درآمدزایی عنوان 
کرد: »پژوهش های  دانشگاهی  باید با دپارتمان بندی، نمونه برداری از الگوها 
و اســتفاده از امکانات در راســتای  حل معضالت  صنعتی  کشــور گام  موثری 
بردارند. متاســفانه کمتر اتفاق می افتد که استادان دانشــگاه برای پیشنهاد 
موضوع تحقیقاتی یا پایان نامه به دانشــجویان خود، ابتدا از صنعتگران برای 
آگاهی از نیازهای تحقیقاتی آنها اســتعالم کنند؛ ولی دانشگاه آزاد اسالمی در 
این مسیر پیش قدم بوده و اقدامات خوبی را انجام داده است.«وی با تاکید 
بر ساختارسازی دانشگاه تصریح کرد: »چنانچه دانشگاه ساختارسازی نکند، 

تعامل صنعت با دانشگاه فقط در حد کارهای مطالعاتی باقی خواهد ماند.«

پیوند بین دو بخش  علوم  و فناوری  با دانشگاه  
و صنعت  ضعیف  و ناپایدار است 

معاون برنامه ریزی و توسعه ذوب آهن اصفهان با بیان اینکه حضور دانشگاه 
در صنعت الزم است؛ ولی کافی نیســت، تصریح کرد: »پیوند بین دو بخش  
علوم  و فناوری  با دانشــگاه  و صنعت  ضعیف  و ناپایدار است  و کمتر محصول  
تولیدی  را پیدا می کنیم که  از فرآیند تحقیق  و توســعه  به دست  آمده  باشد، از 
این رو دانشگاه باید بتواند با ارائه ایده های خالق و راهکارهای کاربردی اعتماد 
صنعت را جلب کند.«این فعال صنعت با اشاره به توانمندی ذوب آهن در تولید 
اظهار کرد: »با توجه به اینکه شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان امسال شتاب 
بیشــتری در تولید دارد، چنانچه دانشــگاه ایده های ناب را با نقشه اجرایی 
برنامه ریزی شده و زمان بندی شده به ذوب آهن ارائه دهد با همکاری و تعامل 
دوسویه به رشد تولید خواهیم رسید.« نصر اضافه کرد: »دانشگاه آزاد اسالمی 
با ظرفیت و مدیریت جهادی می تواند رسالت خود را در زمینه تحقق شعار سال 

به انجام رساند که البته پیگیری ها و اقدامات انجام شده تاکنون نشان دهنده 
این ظرفیت باال به ویژه در استان اصفهان است.«

لزوم تشکیل کارگروه های تخصصی بین شرکت 
سهامی ذوب آهن اصفهان و دانشگاه

عضو هیئت مدیره ذوب آهن اصفهان هم با اشاره به چالش های ارتباط صنعت 
و دانشگاه تصریح کرد: »با تعامل بهتر میان صنعت و دانشگاه، می توان زمینه 
توسعه شکوفایی و خودباوری کشور را مهیا کرد. از این رو با تشکیل کارگروه های 
تخصصی بین شــرکت ســهامی ذوب آهن اصفهان و دانشــگاه می توان این 
فاصله را از بین برد.«بابک بیگی افزود: »چنانچه دانشگاه با ارائه برنامه های 
تخصصی، راندمان صنایع را  افزایش دهد، قطعا صنعتگران نیز از این وضعیت 
استقبال می کنند.«مدیر تحقیق و توسعه شرکت ذوب آهن اصفهان نیز با اشاره 
به توانمندی های ذوب آهن اصفهان در راســتای تولید انواع ریل و به کارگیری 
آن در خطوط ریلی کشور یادآور شد: »تولید ریل ملی، کار بسیار بزرگی است که 
کارشناسان و متخصصان ذوب آهن اصفهان توانسته اند برای نخستین بار آن را 
تولید کنند.«مرتضی شیرین پرور با اشاره به توانمندی شرکت های دانش بنیان 
بیان کرد: »شرکت های دانش بنیان به عنوان موثرترین مؤلفه های تحقق پایدار 
اقتصاد با تحول در عرصه علم و دانــش می توانند در رونق اقتصادی و اقتصاد 

مقاومتی تاثیر بسیار مطلوبی داشته باشند.«

ذوب آهن اصفهان آمادگی مشارکت و همراهی با هرگونه طرح نوآورانه را دارد
معاون منابع انسانی و امور اجتماعی شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان هم با 
تاکید بر توانمندی نیروی انسانی در توسعه سازمانی اظهار کرد: »ذوب آهن 
اصفهان آمادگی دارد در راســتای افزایش بهره وری کارکنــان و خانواده زیر 
پوشــش ایشــان با هرگونه طرح نوآورانه در این زمینه همراهی و مشارکت 
کند.«مهدی بهرامی اضافه کرد: »قطعا توانمندی اســتادان در دانشگاه آزاد 
اسالمی استان اصفهان می تواند به ما در تحقق این امر کمک کند و در همین 
راستا طرحی با دانشگاه آزاد اسالمی اســتان اصفهان در حال انجام است.« 
در پایان این جلسه مقرر شد دانشگاه آزاد اسالمی واحد لنجان با مساعدت 
مدیریت حوزه تحقیق و توســعه ذوب آهن اصفهان در تشکیل پنج کارگروه 
عملیاتی و تخصصی مشــترک اقدام کرده و زمینه حضور موثر اســتادان و 

دانشجویان را با تشکیل زیرساخت های مناسب فراهم کند.

مدیرعامل شـرکت آبفـای اسـتان اصفهان عنـوان کـرد: مجموعه شـرکت در 
ایـام قرنطینـه، ایثارگرانـه و به طـور شـبانه روزی در حـال خدمت رسـانی به 
مردم بـود، به طـوری کـه در ایام نـوروز هیـچ گونـه قطعـی آب یا افت فشـار 

نداشـتیم.
هاشـم امینـی، شـیوع بیمـاری کرونـا را در افزایـش مصـرف آب شـرب و 
بهداشـت موثـر دانسـت و گفـت: بـا شـروع فصـل گـرم و شـیوع بیمـاری 
کرونـا مصـرف آب شـرب و بهداشـت بـا افزایـش 30 تـا 40 درصـدی همراه 
شـده اسـت که بـا توجـه بـه محدودیـت منابـع آبـی و تاسیسـات آبرسـانی 
از زاینـده رود، الزم اسـت شـهروندان بـا پای بنـدی بـه مسـئولیت اجتماعـی 
و مصـرف بهینـه آب در حفـظ ایـن کاالی بـاارزش بکوشـند.وی بـا اشـاره به 
ضـرورت تامین نیـاز به مـواد ضدعفونی کننـده در اواخـر اسـفندماه گفت: در 
مـدت دو شـبانه روز، واحـد تولیـد آب ژاول بـرای تامین نیـاز شـهروندان به 
مـواد ضدعفونـی کننـده توسـط شـرکت آب و فاضالب اسـتان اصفهـان دایر 
شـد و روزانه هفت هـزار لیتـر آب ژاول با خلـوص یک درصـد تولیـد و عرضه 
شـد.امینی یکـی از مهم تریـن بخـش هـای خدمـات بـه مشـترکین را عدم 
مراجعه حضـوری به شـرکت آب و فاضـالب اسـتان اصفهان دانسـت و بیان 
داشـت: 23 خدمت در سـامانه 1522 به صورت غیر حضوری و شبانه روزی، 
به مشـترکان خدمت رسـانی می کند که ایـن امر خـود در ایام کرونـا و در کل 
خدمـات دولـت الکترونیـک، نقطـه عطفی در شـرکت محسـوب می شـود. 
مدیرعامـل شـرکت آبفای اسـتان اصفهـان با اشـاره بـه افزایـش درگاه های 

دفاتر پیشـخوان به 110 دفتر در سـطح اسـتان اصفهـان تصریح کرد: در سـال 
گذشـته با حـذف قبـوض کاغـذی و ایجـاد سـامانه پیامکـی اعـالم قبوض، 
در راسـتای حفـظ محیـط زیسـت و توسـعه دولـت الکترونیـک کوشـیدیم.
امینـی افـزود: آبفـای اسـتان اصفهـان در صنعـت پژوهـش و تحقیقـات 
جایـگاه ویـژه ای دارد و توانسـته رتبـه اول ارتبـاط بـا صنعـت را کسـب کنـد، 
همچنیـن تاکنـون دو هم نـت در دانشـگاه صنعتـی بـا همـکاری کانـون ملی 
نخبگان اسـتان برگـزار کرده ایم و اولیـن واحد تلـه متری فاضالب در کشـور 
با همـکاری دانشـگاه صنعتـی افتتاح شـده،  کـه در کیفیت آب اسـتان تاثیر 
بسزایی داشـته اسـت. مدیرعامل شـرکت آب و فاضالب اسـتان اصفهان در 
خصـوص مصـرف آب صنایـع اسـتان، خاطرنشـان سـاخت: صنایـع بزرگی 
چـون فـوالد مبارکـه، ذوب آهـن، نیـروگاه یـا پاالیشـگاه اصفهـان از پسـاب 
بـرای تامیـن آب واحـد خـود اسـتفاده می کننـد و بـه جـای اسـتفاده از آب 
تازه، فاضـالب شـهرهای مبارکـه، کرکونـد، زیبـا شـهر، دیزیچه، زرین شـهر، 
چمگـردان، زاینـده رود، سـده لنجان، ورنامخواسـت، شـاهین شـهر، درچه، 
نجف آبـاد، فوالدشـهر را خریـداری می کننـد.  رییـس هیئت مدیره شـرکت 
آبفـای اسـتان اصفهـان در خصـوص فرهنـگ سـازی مدیریـت مصـرف آب 
عنـوان کـرد: رویکـرد آبفـای اسـتان اصفهـان در خصـوص فرهنگ سـازی 
مصـرف بهینـه آب تمام 365 روز سـال اسـت و این امـر فقط مختـص هفته 
صرفـه جویـی نیسـت و بـرای نمونـه برنامـه رادیویی جـاری حیات، شـش 

سـال متوالـی در ایـام هفتـه آمـوزش هـای الزم را بـه مردم مـی دهد.

معاون برنامه ریزی و توسعه ذوب آهن اصفهان عنوان کرد:

تبدیل تلخی تحریم ها به شیرینی با ایستادگی و افزایش تولید
مدیر عامل شرکت آبفای استان اصفهان:

آبفای استان به مسئولیت اجتماعی خود در ایام کرونا عمل کرد

فوالد در خدمت اقتصاد ملی

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