
روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 

شنبه 25  مرداد 1399 
 25 ذی الحجه  1441 

 15 آگوست  2020
 شماره 3045 

8 صفحه
قیمت: 1000 تومان

  دومین مرحله اجرای رزمایش همدلی کمک های مومنانه پلیس اصفهان آغازشد؛
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فرماندار اصفهان:

ذخیره سد زاینده رود نباید 
 از 200 میلیون مترمکعب 
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بهره برداری از پروژه های 
ورزشی در مجموعه غدیر
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۷8 درصد مردم 
اصفهان از ماسک 
استفاده می کنند

عمر قالب  
ماشین   های 
ریخته  گری 
افزایش یافت

58

  حقوق بگیران سهم مالیات بیشتری نسبت 
به سایر مشاغل دارند 

 مدیر کل امور مالیاتی استان اصفهان مطرح کرد: 

از ابتدای امسال تاکنون؛

38 نفر در منابع آبی 
 استان اصفهان 

غرق شده اند

 رقابت های لیگ برتر در
 ایستگاه ماقبل پایانی؛

تالش 6 امتیازی اصفهانی ها 
با سرمربیان خارجی

با گذشت نزدیک به دو هفته از مرگ 
نوجوان اصفهانی در سی و سه پل، 
هنوز ابعاد دقیق و علت مرگ وی 

روشن نشده است؛

معمای مرگ »پرهام«
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دستور »الکاظمی« برای برگزاری انتخابات زودهنگام 
نخست وزیر عراق به تمامی وزارت خانه ها و ادارات دولت عراق دستور داد، انتخابات زودهنگام را در 
موعد خود برگزار کنند.مصطفی الکاظمی، به منظور آماده سازی برای برگزاری انتخابات زودهنگام 
طبق برنامه اعالمی در ششم ژوئن سال ۲۰۲۱ با رییس و اعضای شورای کمیسیون عالی مستقل 
انتخابات با حضور شماری از وزیران و فرماندهان امنیتی تشکیل جلسه داد.وی در این جلسه گفت، 
دولتش برای برگزاری انتخابات در موعد مقرر به عنوان یک مطالبه مردمی مصمم است و عالوه بر آن 
برگزاری این انتخابات از اولویت های برنامه دولتی اش است که به آن متعهد شده است.الکاظمی از 
کمیسیون انتخابات خواست تمامی تالش خود را برای تکمیل مقدمات انتخابات به کار گیرد و دولت 
هم با همه امکانات خود برای برگزاری انتخابات در تاریخ اعالم شده کار می کند.وی به تمامی وزارت 
خانه ها و اداره های کشور دســتور داد موانع پیش روی انتخابات را رفع و تسهیالت الزم کمیسیون 

عالی مستقل را فراهم کند و با همه امکانات کار کنند تا این رویداد سیاسی به موقع محقق شود.

انتخاب کاماال هریس 48 میلیون دالر به »جو بایدن« کمک کرد
سخنگوی کمپین انتخاباتی جو بایدن می گوید که بعد از انتخاب کاماال هریس به عنوان معاون از 
سوی جو بایدن، کمک های مالی به این کمپین 48 میلیون دالر افزایش یافته است.یک سخنگوی 
کمپین انتخاباتی جو بایدن، نامزد دموکرات ها در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ اعالم کرد که بعد 
از انتخاب کاماال هریس به عنوان معاون، میزان کمک های مالی به کمپین بایدن 48 میلیون دالر 
افزایش یافته است. جو بایدن که خودش زمانی معاون »باراک اوباما« رییس جمهور سابق آمریکا 
بوده است براساس گزارش رویترز، تحلیلگران آمریکایی می گویند که به دنبال قتل فجیع »جورج 
فلوید«، شهروند سیاه پوست، و اعتراضات گسترده ضدنژادپرستی در سرتاسر آمریکا جو بایدن برای 

انتخاب یک زن رنگین پوست به عنوان معاون خود تحت فشار قرار داشت.

دولت افغانستان، 80 زندانی خطرناک طالبان را آزاد کرد
دفتر شورای امنیت ملی افغانستان اعالم کرد که با تصویب لویه جرگه صلح و به دستور رییس جمهور این 
کشور 8۰ زندانی خطرناک طالبان از زندان پلچرخی کابل آزاد شدند.دفتر شورای امنیت ملی افغانستان اعالم 
کرد که با تصویب لویه جرگه صلح و به دستور رییس جمهور این کشور 8۰ زندانی خطرناک طالبان از زندان 
پلچرخی کابل آزاد شدند.دفتر شورای امنیت ملی گفته است که زندانیان آزاد شده سوگند یاد کرده اند که پس 
از این، زندگی صلح آمیز را انتخاب کرده و علیه مردم افغانستان جنگ نخواهند کرد.بنابر اعالم این نهاد، برای 
رسیدن به صلح دائمی و پایدار مهم اســت که طرف های دیگر نیز مسئولیت خود را مطابق توافقات صورت 
گرفته انجام داده و از این فرصت پیش آمده نهایت اســتفاده صورت گیرد.دولت افغانستان از 4۰۰ زندانی 
طالبان به عنوان »زندانیان خطرناک« یاد می کرد، اما طالبان مذاکرات بین االفغانی را مشروط به رهایی این 
زندانیان کرده بود.»اشرف غنی« رییس جمهور  افغانستان گفته بود که این افراد »پرونده سنگین « دارند 

و صالحیت  رهایی آن ها را براساس قانون اساسی ندارد و باید لویه جرگه در این مورد تصمیم گیری کند.

کره شمالی هیچ کمک خارجی را قبول نمی کند
رییس کشور کره شمالی تایید کرد که کشورش بر اثر بارش های سیل آسای اخیر سخت آسیب دیده 
است؛ اما گفت به خاطر خطرهای ویروس کرونا نباید هیچ کمکی را از خارج قبول کرد.رسانه های 
کره شمالی گزارش دادند که کیم جونگ اون این اظهارات را در نشست حزب حاکم کارگران مطرح و 
بر اهمیت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و حفظ وضعیت »نظام دولتی اضطراری ضد اپیدمی« 
تاکید کرد.به گزارش خبرگزاری مرکزی کره شــمالی، رییس این کشور با اشاره به اینکه »دولت ما 
با دو چالش مواجه است: تالش های ضداپیدمی برای مقابله با بحران بهداشت عمومی جهانی و 
فجایع طبیعی غیرمترقبه« از مقامات خواست تا »بر این دو بحران به صورت همزمان غلبه کنند.« 

امارات باید خود را برای ترکش های سیاسی و روانی ناشی از عادی سازی روابط با اسراییل آماده کند؛

اسراییل؛ وصله ناجور خاورمیانه
عـادی سـازی روابـط میـان امـارات و  علیرضا کریمیان
اسـراییل، بمب خبری بود کـه ترامپ آن 
را منتشـر و با تایید از سـوی دو کشـور دخیل در این ماجرا، به سـرعت 
بـه سـر تیتـر اول رسـانه هـای دنیـا و خاورمیانه تبدیـل شـد. امارات 
پس از مصر و اردن سـومین کشـور عربی اسـت که حاضر بـه برقراری 
روابط با اسـراییل شـده آن هم در شـرایطی که دولت در ایـن رژیم در 
شـرایط خوبـی به سـر نمی بـرد و شـاید همیـن مسـئله امتیـاز دهی 
اسـراییلی هـا به امـارات را تسـهیل و ایـن معاملـه را برای این کشـور 

عربی پر سود کرده است. 
از سـوی دیگـر ترامـپ هـم از ایـن معاملـه بـی نصیـب نخواهـد بود؛ 
ترامـپ با ایـن توافـق با یـک تیـر چند نشـان زده اسـت. یکـی کمک 
بـه نتانیاهـو بـرای تحکیـم جایـگاه متزلـزل خـود در سـاختار قدرت 
اسـراییل و دیگری جلـب آرای یهودیـان آمریکا. یهودیانـی که معموال 
بـه دموکـرات هـا رای می دهنـد و »بایـدن« هـم از حیـث اسـتخدام 
یهودیـان افراطی از همیـن ابتـدای کار چیزی کم نگذاشـته اسـت که 
»بلینکن« مشـاور وی از این جمله اسـت. بـه نظر می رسـد امارات از 
امتیازاتی که در این معامله از سـوی اسـراییل گرفته ، بسـیار خرسـند 
است. براساس بیانیه مشـترک آمریکا، اسـراییل و امارات، در نتیجه 
این گشـایش دیپلماتیک و بنا به درخواسـت رییس جمهـور ترامپ و 
با حمایـت امارات متحـده عربی، اسـراییل اعالم حاکمیـت بر مناطق 
اعالم شـده در »چشـم انداز صلـح« رییس جمهـور ترامـپ را معلـق 
کـرده و تالش هـای خـودش را بـر توسـعه روابـط بـا سـایر کشـورها 
در جهـان عـرب و اسـالم متمرکـز خواهـد کـرد.در ادامـه ایـن بیانیـه 
آمـده اسـت: هیئت هـای اسـراییل و امـارات در هفته های آتـی برای 
امضـای توافقـات دوجانبـه در زمینه هـای سـرمایه گذاری، توریسـم، 
پروازهـای مسـتقیم، امنیت، مخابـرات، فنـاوری، انرژی، بهداشـت، 
فرهنگ، محیط زیسـت، تاسـیس سـفارتخانه های دوجانبه و سـایر 
حیطه هـای دارای منافـع دوطرفه دیـدار خواهند کرد. این داد و سـتد 
در حالـی صـورت مـی گیـرد کـه امـارات و اسـراییل اوضـاع و احوال 
خوب اقتصادی ندارنـد. ابوظبی البتـه مقاصد خود را پشـت اظهارات 
انسـان دوسـتانه مخفی کرده اسـت؛در ایـن راسـتا، ابوظبی مسـائل 
انسـانی نظیـر شـیوع ویـروس کرونـا، تسـامح دینـی و همزیسـتی 
بـرای تحقـق صلـح و اسـتقرار در خاورمیانـه را بهانه ای بـرای نزدیکی 
خود بـه اسـراییل نشـان می دهد. یکـی از مسـائلی که سـران امارات 
بـر آن تاکیـد کـرده انـد تـالش بـرای توقـف عملیـات الحـاق کرانـه 
باختـری اسـت کـه در عمل بـه نفـع فلسـطینی هـا خواهـد بـود؛ اما 

مقامات اسـراییل بارهـا تاکید کـرده اند صلـح و عادی سـازی روابط 
با امـارات خللـی در تصمیـم آنهـا بـرای عملیاتی کـردن طـرح الحاق 
کرانـه باختـری نخواهد داشـت. بـه نظر می رسـد امـارات بایـد خود 
را بـرای ترکـش هـای سیاسـی و روانـی ناشـی از ایـن اقـدام آمـاده 
کند. هـم کشـورهای عربی و هم دشـمن سرسـخت اسـراییل، یعنی 
ایـران به شـدت ایـن اقـدام را محکوم کـرده انـد. وزارت امـور خارجه 
جمهوری اسـالمی ایران بـا صدور بیانیـه ای ضمن محکومیت شـدید 
برقـراری روابـط دیپلماتیـک میـان امـارات عربـی متحـده و رژیـم 
صهیونیسـتی، این اقـدام را یک حماقـت راهبردی از سـوی ابوظبی و 
تل آویو دانسـت کـه بـدون تردید حاصـل آن تقویـت محـور مقاومت 

در منطقـه خواهـد بود.
در ایـن بیانیـه تاکید شـده اسـت که مـردم مظلـوم فلسـطین و همه 
ملـت هـای آزاده جهـان هرگـز عـادی سـازی روابط بـا رژیـم غاصب 
و جنایـت پیشـه اسـراییل و هم داسـتانی بـا جنایـات آن رژیـم را 
نخواهنـد بخشـید. بـدون تردیـد خـون هـای بـه ناحـق ریخته شـده 

هفت دهـه مقاومت بـرای آزادی سـرزمین مقدس فلسـطین و قبله 
اول مسـلمین، دیر یـا زود گریبـان خیانتـکاران به آرمان فلسـطین را 
خواهد گرفـت.در ادامـه ایـن بیانیه آمـده اسـت: جمهوری اسـالمی 
ایـران اقـدام ننگیـن ابوظبـی بـرای عـادی سـازی رابطـه بـا رژیـم 
جعلـی، نامشـروع و ضـد بشـری صهیونیسـتی را اقدامـی خطرناک 
دانسـته و با هشـدار نسـبت بـه هرگونـه دخالـت رژیم صهیونیسـتی 
در معـادالت منطقـه خلیج فـارس، اعـالم مـی کنـد کـه دولـت 
امـارات و دیگـر دولت هـای همـراه بایـد مسـئولیت تمامـی عواقب 
ایـن اقـدام را بپذیرنـد. ایـن توافـق همچنیـن از سـوی تشـکیالت 
خودگـردان فلسـطین نیز بـه معامله ای »ننگین« تعبیر شـده اسـت. 
تشـکیالت خودگـردان در خصـوص معاملـه قـرن نیـز رشـته های 
سازشـکارانه خـود در سـال هـای گذشـته را نیـز نقـش بـر آب دیـده 
بود و بـه گـروه هـای مقاومـت نزدیک شـده بـود و بـا توافـق امارات 
 و اسـراییل، بیـش از پیش بـر اشـتباه بودن سیاسـت هـای خود پی 

خواهد برد.

در حالی که روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال 
به نقل از یک »مقام رسمی« در خبری مدعی شد 
آمریکا چهار کشتی حامل سوخت ایران را توقیف 
کرده اســت، ســفیر ایران در ونزوئال ایــن ادعا را 

تکذیب کرد.
وال استریت ژورنال به نقل از یک »مقام رسمی« 
در خبــری مدعی شــد آمریکا چهار کشــتی را که 
حامل سوخت ایران بوده، توقیف کرده است. این 
کشتی ها به نام های»لونا«، »پاندی«، »برینگ« 
و »بال« بدون استفاده از  نیروی نظامی در چند روز 
گذشته توقیف شده اند.مقام آمریکایی جزئیات 
بیشــتری از این ادعای خود ارائه نکرده است؛ اما 
به نوشته این رسانه آمریکایی چهار کشتی توقیف 

شده در مســیر هوســتون در ایالت تگزاس قرار 
دارند. همین خبرگزاری نوشته که این نفتکش ها 
مدت ها بود دستگاه های ردیاب شان خاموش شده 
بود.در این گزارش آمده که بــه محض پهلوگرفتن 
نفتکش ها چند مقام ارشــد دولتی قرار اســت از 
این کشتی ها بازدید کنند. ســفیر ایران در ونزوئال 
در صفحه خود در توئیتر با تکذیــب این خبر آن را 
جنگ روانی آمریکا توصیف کــرده و ایرانی بودن 
نفتکش ها را رد کرده اســت. حجت ســلطانی در 
صفحه توئیتری که منتســب به وی است، نوشت: 
یک دروغ و جنگ روانی دیگر از دستگاه تبلیغاتی 
امپریالیسم آمریکا. نه کشــتی ها ایرانی هستند 
و نه مالک یــا پرچم آن ها ارتباطی بــه ایران دارد. 

ترامپ تروریســت نمی تواند حقارت و شکســت 
خود در برابر ملت بزرگ ایران را با تبلیغات دروغین 
جبــران کند.خبرگزاری اسوشــیتدپرس هم ادعا 
کرده که مقام های آمریکایی با تهدید شرکت های 
بیمه، صاحبان کشتی ها و ناخداها به تحریم، آنها را 
مجبور به تحویل محموله خود کرده اند. گفته شده 
که محموله این کشتی ها بنزین بوده است.همین 
خبرگزاری نوشــته که این نفتکش ها مدت ها بود 

دستگاه های ردیاب شان خاموش شده بود.

ادعای توقیف چهار کشتی حامل سوخت ایران توسط آمریکا؛

 سفیر ایران تکذیب کرد

نحوه تبلیغات کاندیداها در دوم انتخابات مجلس مشخص شد
دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات کشور گفت: ستادهای تبلیغاتی نامزدها در ۹ استان کشور فعالیتی نخواهند داشت و تبلیغات انتخاباتی صرفا در عرصه مجازی صورت 
خواهد گرفت.سید اسماعیل موسوی، دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات کشور در همایش معاونین سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری های سراسر کشور که به صورت 
ویدئوکنفرانس در محل وزارت کشور برگزار شد، با بیان اینکه بعد از نشست های متعدد با متولیان حوزه بهداشت، در نهایت قرار بر برگزاری مرحله دوم انتخابات مجلس 
شورای اسالمی شد، اظهار داشت: امروز با هماهنگی کمیته امنیتی و اجتماعی ستاد ملی مدیریت مقابله با بیماری کرونا، پروتکل های بهداشتی جهت برگزاری انتخابات 
مرحله دوم مجلس شورای اسالمی تدوین شده است.دبیر ســتاد انتخابات کشور گفت: با هدف حفظ سالمت شــرکت کنندگان در انتخابات قرار شده است رؤسای 
دانشگاه های علوم پزشکی استان ها هم عضو ستاد انتخابات استان شوند تا نظارت دقیق تری بر رعایت اصول بهداشتی در فرآیند انتخابات داشته باشند.وی اضافه کرد: 
ستادهای تبلیغاتی نامزدها در ۹ استان کشور فعالیتی نخواهند داشت و تبلیغات انتخاباتی صرفا در عرصه مجازی صورت خواهد گرفت.موسوی همچنین با اشاره به اینکه 
تالش داریم زمینه استفاده از ظرفیت های صدا و سیما را در استان ها برای نامزدها فراهم سازیم، گفت: استفاده از ظرفیت های اطالع رسانی صدا و سیما شرایط مناسبی 
را برای نامزدها جهت ارائه برنامه ها و ایده هایشان با مردم حوزه انتخابیه خود ایجاد می کند.مدیرکل انتخابات وزارت کشور در پایان خاطر نشان کرد: تالش بر این است که 

تا حد امکان انتخابات در محیط های باز برگزار شود تا به توقف چرخه انتقال بیماری یاری برساند.

خبر روز

پیام ویژه فرمانده ارتش به رهبر انقالب
فرمانده کل ارتــش از عنایت مقام معظم رهبری مبنی بر تصویب اعطای پرچم و نشــان فداکاری 
به دانشگاه افسری امام علی )ع( قدردانی کرد.به دنبال عنایت ویژه و لطف بزرگوارانه رهبر معظم 
انقالب اسالمی و فرمانده کل قوا حضرت امام خامنه ای )مدظله العالی( به ارتش جمهوری اسالمی 
ایران مبنی بر تصویب اعطای پرچم و نشان فداکاری به دانشگاه افسری امام علی )ع(؛ سرلشکر 

سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش، طی پیامی از معظم له قدردانی کرد.

»ظریف« به بیروت سفر کرد
وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران پنجشنبه شب برای دیدار با مقام های لبنانی وارد بیروت شد. اداره 
کل اطالع رسانی و امور سخنگویی وزارت امور خارجه پنجشنبه شب اعالم کرد: دکتر محمد جواد ظریف، 
وزیر امور خارجه کشورمان برای دیدار با مقامات لبنان و اعالم همبستگی و همدردی با مردم و دولت لبنان 
لحظاتی پیش وارد بیروت شد و از سوی شــربل وهبه، وزیر امور خارجه دولت پیشبرد امور لبنان مورد 
استقبال قرار گرفت.در همین حال، شبکه خبری المیادین نیز نوشت: وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی 
ایران در سفر به لبنان قرار است با مقامات ارشد لبنانی دیدار و درباره آخرین تحوالت این کشور پس از 
انفجار مهیب اخیر، گفت وگو و تبادل نظر کند.بنا به این گزارش، وزیر امور خارجه همچنین در این دیدار ها در 
روند کمک های جمهوری اسالمی ایران و سایر مسائل مورد عالقه با مقامات لبنانی گفت وگو خواهد کرد.

۶ وزیر به مجلس فراخوانده شدند
وزرای اقتصاد، نیرو، راه و شهرســازی، ورزش و جوانان، دفاع و امورخارجه جهت بحث و بررسی پیرامون 
مسائل تخصصی هر حوزه و پاسخگویی به سواالت نمایندگان در کمیسیون های مجلس شورای اسالمی 
حضور خواهند یافت.کمیسیون های مجلس شورای اســالمی در هفته جاری از روز یکشنبه تا چهارشنبه 
جلسات خود را برگزار خواهند کرد. حضور شش وزیر کابینه تا بررسی طرح هایی نظیر تامین کاالهای اساسی 
اقشار آسیب پذیر و طرح ساماندهی سهام عدالت در دستور کار هفته جاری کمیسیون های مجلس قرار دارد.

خودداری تونس و استونی از معرفی قطعنامه ضدایرانی آمریکا 
کشورهای اســتونی و تونس از معرفی پیش نویس قطعنامه ارائه شــده آمریکا برای تمدید تحریم 
تسلیحاتی ایران به شورای امنیت سازمان ملل خودداری کردند.دولت آمریکا این هفته نسخه ای افراطی 
از پیش نویس قطعنامه ای را که برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران ارائه کرده بود و با شکستی حتمی 
مواجه شد، کنار گذاشت.اما پس از آن که استونی و تونس که هر دو روابط دوستانه ای با آمریکا دارند، 
درخواست برای معرفی این قطعنانه به نیابت از واشنگتن را رد کردند، توافق بر سر آن نیز به نظر با شکست 
مواجه شد.بر اساس این گزارش، دولت آمریکا با نزدیک شدن پایان تاریخ تحریم تسلیحاتی ایران در 
ماه اکتبر، پیش نویس قطعنامه ای را برای تمدید نامحدود این تحریم به شورای امنیت ارائه داده است.

شکایت نمایندگان مجلس از »آخوندی« و »زنگنه«
نماینده مردم نجف آبــاد و تیران و کــرون گفت: تعدادی از نمایندگان مجلس شــورای اســالمی، 
شکایت نامه از آقایان زنگنه و آخوندی را امضا و آماده کرده و به زودی تقدیم قوه قضائیه خواهیم کرد.

ابوالفضل ابوترابی درخصوص توئیت اخیر خود مبنی بر شکایت از بیژن زنگنه و عباس آخوندی، اظهار 
داشت: تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی، شکایت نامه را امضا و آماده کرده و تقدیم قوه 
قضائیه خواهیم کرد.نماینده مردم نجف آباد و تیران و کرون افزود: امروز ما با پدیده ای به نام ترک فعل 
مواجه هستیم  که افراد طی آن اجازه نمی دهند کارهای بزرگ در مملکت انجام شود و این کارهای بزرگ 
در آینده مانند بهمنی بر سر مردم خراب می شوند و آن ها را نسبت به نظام و کشور بدبین خواهند کرد.

کافه سیاست

عضو هیئت رییسه مجلس:

روحانی با ترس از کرونا به 
مجلس اهانت کرد

عضـو هیئـت رییسـه مجلـس بـا انتقـاد از 
روحانـی بـرای حضـور نیافتـن در مجلـس به 
خاطـر تـرس از کرونـا گفـت: چگونـه اسـت 
روحانـی ۷۵ سـاله نباید کرونـا بگیـرد اما یک 
و نیـم میلیـون جـوان ۱8 تـا ۲۰ سـاله شـرکت 
کننـده در کنکور بـه کرونا مبتـال شـوند، ایرادی 
ندارد؟سـید ناصـر موسـوی الرگانـی، نماینـده 
فالورجان در مجلس شـورای اسـالمی با اشاره 
بـه حضـور نیافتـن حسـن روحانـی، رییـس 
جمهور در جلسـه روز چهارشـنبه مجلس برای 
بررسـی صالحیـت وزیـر پیشـنهادی صمـت 
گفـت: رییس جمهـور موظف اسـت بـا حضور 
در مجلـس بـه تشـریح کلیـات برنامـه هـای 
وزیر یا وزرای پیشـنهادی پرداخته و مسـتقیما 
پاسـخگوی مجلـس باشـد.وی بـه حسـن 
روحانـی، رییـس جمهـور توصیـه کرد شـأن و 
جایـگاه مجلـس را رعایت کنـد و افـزود: آقای 
روحانـی بـه بهانـه واهـی عـدم صـدور مجـوز 
از سـوی سـتاد مقابلـه بـا کرونـا از حضـور در 
مجلـس خـودداری کرد.ایـن عضـو هیئـت 
رییسـه مجلس افـزود: همین رفتـار مغرورانه 
و خودخواهانـه رییس جمهـور موجب واکنش 
فـوری مجلس شـد و یکـی از دالیل عـدم رای 
اعتمـاد بـه وزیـر پیشـنهادی صمـت، همیـن 
رفتـار رییس جمهـور بـا مجلس بود.موسـوی 
الرگانـی بـا اشـاره بـه اینکـه روحانی به سـتاد 
کرونا دسـتور داده کنکور کارشناسـی لغو نشده 
و در موعـد مقـرر برگـزار شـود، افـزود: چگونـه 
اسـت روحانی ۷۵ سـاله نباید کرونـا بگیرد اما 
اگر یـک و نیم میلیون جـوان ۱8 تا ۲۰ سـاله به 
کرونا مبتال شـوند، ایـرادی ندارد؟وی با اشـاره 
بـه اینکـه مجلس بـه هیچ وجـه اجـازه اهانت 
به شـأن و جایـگاه خانـه ملـت را نخواهـد داد، 
افـزود: در آینده به هیچ وجه رفتـار توهین آمیز 
علیـه جایگاه مجلـس و نماینـدگان خانه ملت 
که عصـاره فضایل ملت شـریف ایران هسـتند 
با هـر بهانـه ای از جمله تـرس از کرونـا و یا هر 
دلیل دیگـری از سـوی رییس جمهـور فعلی و 

یا هـر فـرد دیگـری قابل گذشـت نیسـت.

بین الملل

وز عکس ر

اعتراضات در بالروس 
همچنان ادامه دارد

در حالــی کــه رهبر شکســت خورده 
مخالفان در بالروس به خارج از کشور 
فرار کرده اســت معترضان همچنان 
به تظاهرات خود در اعتراض به نتایج 
انتخابات ریاست جمهوری بالروس در 

شهر مینسک ادامه می دهند.



شنبه 25  مرداد  1399 / 25 ذی الحجه 1441/ 15 آگوست 2020/ شماره 3045
فرماندار اصفهان:

 ذخیره سد زاینده رود نباید از 200 میلیون مترمکعب 
کمتر شود

فرماندار اصفهان گفت: ذخیره سد زاینده رود تا پایان شهریور برای تامین آب آشامیدنی و پایداری 
این سد نباید از ۲۰۰ میلیون متر مکعب کمتر شود.حسین سیستانی افزود: اکنون آب برای کشت 
بهاره )تابستانه( کشاورزان اســتان جریان دارد و با وجود اینکه در مقایســه با سال گذشته میزان 
بارندگی و به دنبال آن حجم ذخیره ســد کمتر بود، اما با همکاری و مساعدت متولیان امر به ویژه 
استاندار اصفهان تخصیص آب برای کشاورزان تحقق یافت.وی اضافه کرد: برای اینکه آب تا آن زمان 
در رودخانه جاری باشد و مشکلی هم برای سایر بخش ها به ویژه تامین آب آشامیدنی و بهداشت 
مردم رخ ندهد، نیاز اســت که کشــاورزان نهایت همکاری را برای مصرف بهینه مد نظر قرار دهند.

فرماندار اصفهان خاطرنشان کرد: سال قبل با همیاری  کشاورزان کشت و کار مناسبی در منطقه به 
خصوص در شرق اصفهان شاهد بودیم و امیدواریم این مهم امسال هم تداوم داشته باشد.وی با 
اشاره به کارگروه سازگاری با کم آبی در استان اصفهان خاطرنشان کرد: هر چه میزان رعایت مصوبات 

و تصمیمات این کارگروه افزایش یابد، شاهد کاهش مشکالت خواهیم بود.

رییس اتحادیه گوشت گوسفندی کشور:

قیمت گوشت قرمز افزایش نداشته است
رییس اتحادیه گوشت گوسفندی کشور گفت: با پشت سرگذاشتن عید قربان قیمت گوشت قرمز 
تغییری نکرده است، اما افزایش هزینه برای نهاده های دامی می تواند بر قیمت نهایی این محصول 
نیز اثرگذار باشد.علی اصغر ملکی با اشاره به اینکه در حال حاضر گوشت قرمز به میزان کافی در بازار 
عرضه می شود، گفت: بعد از برگزاری آیین روز عید قربان افزایشی در قیمت گوشت قرمز نداشتیم 
و قیمت این کاالی اساسی تغییر نکرده است.رییس اتحادیه گوشت گوسفندی کشور با بیان اینکه 
از نیمه تا پایان هر ماه تقاضا برای خرید گوشت قرمز کاهش می یابد، خاطرنشان کرد: در سال های 
گذشــته با صادرات دام و واردات گوشــت یخی، تعادل عرضه و تقاضا بر هم می خورد زیرا گوشت 
با کیفیت داخلی صادر و گوشــت بی کیفیت خارجی وارد می شد؛ اما امســال این بازار از ثبات الزم 
برخوردار است.وی با اشــاره به گران شــدن نهاده های دامی تصریح کرد: بر همین اساس دامدار، 
پرورش دام را به صرفه نمی داند زیرا به عنوان مثال قیمت هر کیلو کاه ۱۷۰۰ تومان و یونجه سه هزار 
تومان تعیین شده است که با توجه به اتمام فصل چرا در پایان تابستان، پرورش دام با هزینه باالتری 

مواجه می شود که روی قیمت گوشت نیز اثر خواهد گذاشت.

 داشتن چک برگشتی مانع دریافت تسهیالت
 کرونایی نمی شود

در راستای حمایت از کسب وکارهای آســیب دیده از کرونا، داشــتن چک برگشتی مانع دریافت 
تسهیالت کرونایی نمی شود.در بیست وسومین جلسه کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی 
از شیوع کرونا، مصوب شد که داشتن چک برگشــتی برای متقاضیان تسهیالت و ضامن  وام های 
اعطایی به کسب وکارهای آسیب دیده از کرونا، مشــمول مقررات تسهیالت بانکی نمی شود و این 
موضوع نباید مانع از پرداخت تســهیالت به این گروه های ذی نفع شود. این مصوبه برای اجرایی 
شدن باید در ستاد ملی مبارزه با کرونا نیز تصویب شــود و بانک مرکزی هم به تمام بانک ها ابالغ 
کند.در این جلسه، نهاوندیان، معاون اقتصادی رییس جمهور و رییس  کارگروه، با ارزیابی آخرین 
وضعیت پرداخت تسهیالت به کســب وکارهای آســیب دیده از کرونا، بر رفع مشکالت موجود در 
 پرداخت وام ها از ســوی بانک ها تاکید کرد و خواســتار تســریع در پرداخت  تسهیالت به مشاغل 

آسیب دیده شد.

مدیر کل امور مالیاتی استان اصفهان مطرح کرد:

حقوق بگیران سهم مالیات بیشتری نسبت به سایر مشاغل دارند 

مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان در  حدیث زاهدی
نشست خبری خود با بیان اینکه مالیات 
در کشورهای پیشرفته نظم و انضباط مالی در آنها برقرار است و حداقل 
هزینه های جاری دولت را تامین می کند، اظهارداشت : در حال حاضر 
۵۰ درصد بودجه جاری و یک سوم بودجه عمومی کشور از فرآیند مالیات 
تامین می شود در حالی که در تمام کشورهای پیشرفته این آمار باالی 
۹۰ درصد است که نتیجه این امر کسری بودجه ای است که از مسیر 
فروش اوراق قرضه با آسیب های افزایش نقدینگی، سررسید اوراق و 
تورم و یا از طریق استقراض از بانک مرکزی جبران می شود که همه این 
موارد به منزله یک مالیات مساوی برای تمام افراد جامعه محسوب می 
شود. بهروز مهدلو ضمن ابراز امیدواری از اینکه امسال بیش از ۶۰ درصد 
پرونده های مالیاتی از چرخه رسیدگی خارج می شوند و همکاران 
مالیاتی فرصت بیشتری دارند تا وارد پرونده های فرار مالیاتی شوند و 
مالیات های واقعی را دریافت کنند، گفت : بخشی از ۲۱۸ هزار مودی از 
این توافق استفاده می کنند که طبق قانون در پایان سال ۹۴ قانون گذار 
به سازمان مالیات اعالم کرده است که دیگر مالیات علی الرأس منتفی 
است، اما به دلیل اینکه زیرساخت های اجرای آن آماده نبود، این قانون 
به مدت سه سال تمدید شد و خوشبختانه از سال جاری مالیات علی 
الرأس نخواهیم داشت و مودیان باید درآمد و هزینه های واقعی خود 
را قید کنند و براساس آن مالیات آنها مشخص می شود.وی همچنین 

با بیان اینکه  سهم ۸ درصدی استان اصفهان از مالیات کشور با پرداخت 
۸۵۰۰ میلیارد تومان بعد از استان تهران است و پیش بینی می شود که 
امسال این میزان به ۱۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کند، به 
۲۱۸ هزار مودی مالیاتی استان توصیه کرد : افرادی که مجموع دریافتی 
یا فروش سال گذشته آنها زیر ۹۹۰ میلیون تومان است، در صورتی می 
توانند از تبصره ۱۰۰ استفاده کنند که فروش واقعی آنها ۹۹۰ میلیون تومان 
باشد و اگر فردی درآمد و فروش باالتری از این عدد داشت نباید از این 
تبصره استفاده کند، چرا که دچار آسیب می شود و مشمول جریمه و 

مالیات بیشتری خواهد شد.
لیاتی استان اصفهان با اذعان اینکه سال گذشته  مدیرکل امور ما
مجموع مالیات دریافتی سازمان امور مالیاتی کشور ۱۴۱ هزار میلیارد 
تومان بوده است ،ادامه داد : مجموع مالیات حقوق بگیران بخش 
خصوصی و دولتی از مالیات مشاغل بیشتر بوده که این نشان دهنده 
عدم توانایی وصول مالیات از مشاغل است؛ شاید ۷۰ تا ۸۰ درصد 
مشاغل با خوداظهاری صحیح همانند پارسال یا کمتر مالیات بدهند 
اما بیست تا سی درصد باقی مانده است که باید مالیات حقیقی خود را 
بپردازند. مهدلو با تشریح اینکه بیش از یک دهه از طرح جامع مالیاتی 
در کشور می گذرد و بیش از ۳۶ پروژه در این خصوص در حال اجراست 
که ۹۵ درصد آنها به اتمام رسیده است، افزود: در حال حاضر بانک های 
اطالعاتی ما کامل است و اکنون اظهارات افراد با این بانک ها به صورت 

سیستماتیک هماهنگ می شود و بیش از ۹۰  درصد اطالعات افراد در 
بانک اطالعاتی سازمان امور مالیاتی موجود است و همه افراد که اظهار 

نامه پر می کنند، باید به این موضوع توجه کنند.
وی با توضیح اینکه بانک داده ها، پرونده خوداظهاری ها را بررسی می 
کنند و اگر ایرادی در آن نبود و شفاف اظهار شده بود، مالیات مطابق 
همان مشخص می شود، در غیر این صورت پرونده وارد پروسه بررسی 
شده و بعد از محاسبه درآمد واقعی افراد، عالوه بر دریافت مالیات، 
مودی مشمول جریمه می شود ،گفت : این طرح برای نخستین بار 
امسال در کشور اجرا می شود و عالوه بر قانون، طرح جامع نظام مالیاتی 
این اجازه را نخواهد داد که پرونده ای بدون بررسی قرار گیرد و با اجرای 
این قانون به غیر از  بانک های اطالعاتی به هیچ وجه نمی توان تغییری 
در میزان مالیات مودیان ایجاد کرد و دیگر برآورد و مالیات علی الرأس 
وجود ندارد.این مقام مسئول در مورد مشکالت جامعه هتلداران در پی 
شیوع کرونا تصریح کرد : عالوه بر هتلداران بقیه حرفه ها نیز از شیوع 
کرونا دچار آسیب شدند. با این وجود برای هتلداران تخفیف های 
مالیاتی در نظر گرفته شده و همچنین در بسته حمایتی سال جاری 
مالیات برای بخش تولید و تمام صنوفی که از کرونا آسیب دیده اند، 
حمایت هایی در نظر گرفته شده است و اگر میزان درآمد هتلداران به 
دلیل کرونا کاهش یافته، باید در اظهارنامه های خود قید کنند و در نتیجه 

مالیات امسال آنها نیز کمتر خواهد شد.

رییس اتاق اصناف اصفهان پیرامون دالیل افزایش 
قیمت برنج در بازار ، گفت: با حذف ارز دولتی، قیمت 
برنج در بازار دســتخوش تغییرات شده است.رسول 
جهانگیری با بیان اینکه حذف بسته حمایتی دولت 
از کاالهای اساسی سبب گرانی ها شده است و دخل 
مردم با خرج شــان مطابقت ندارد، اظهار داشت: در 
بازار مواد غذایی مواردی کــه حمایت های دولتی از 
آنها برداشته شده، شــاهد افزایش قیمت بوده ایم؛ 
چراکه خیلی از کاالها قبال با ارز دولتی وارد می شــد، 

اما اکنون حمایت ارز دولتی از آنها برداشته شده و با 
ارز نیمایی وارد می شــوند.وی افزود: ارز نیمایی هم 
اکنون با ارز آزاد تقریبا برابری می کند و همین سبب 
افزایش برخی قیمت ها در بازار شــده اســت.عضو 
هیئت رییسه اتاق اصناف کشــور با بیان اینکه گرانی 
نســبت به گران فروشــی در بازار غالب است، گفت: 
اکنون بیشتر در بازار گرانی وجود دارد و گران فروشی 
هم به صورت موردی هست، اما مشکل اصلی بیشتر 
کاسبان در حال حاضر گرانی است و خیلی از کاالها و 
مواداولیه تحت تاثیر نوسانات و حذف بسته حمایتی 
افزایش قیمت داشته اند.وی ادامه داد: در وضعیتی 
که قیمت همه کاالها افزایش داشــته اســت دولت 
باید از کاالهای اساســی و حتی برخی کاالها که در 
اولویت دوم قرار دارند حمایت کند؛ چراکه بسیاری از 

بازارها، نوسانات بسیار عجیب و هیجانی پیدا کرده اند 
که بیشــتر قیمت ها هم در آنها واقعی نیست و این 
نوسانات بر سبد هزینه های خانوار هم اثر می  گذارد.

جهانگیــری پیرامون اینکــه درآمد مردم با ســقف 
افزایش قیمت ها مطابقت ندارد، بیان کرد: کمبودی 
از لحاظ کاالهای اساسی در بازار وجود ندارد؛ اما این 
مهم است که دولت به اقشار آسیب پذیر جامعه توجه 
کند و بسته  حمایتی را از کاالهای اساسی حذف نکند.

وی اظهار داشت: بخش های مختلف اثرگذار در زندگی 
مردم اگر دچار نوسان شوند، بخش های دیگر را نیز 
به طور موج هیجانی در بر می گیرند، مانند خودرو، طال، 
سکه و ارز که وقتی در آنها نوســانات هیجانی ایجاد 
شود بدون استثنا در بسیاری از کاالها و خدمات دیگر 

هم نوساناتی مشاهده می شود.

حذف ارز دولتی، عامل گرانی برنج

خبر روز

ریزش بورس ها در آمریکا و اروپا
بیشتر شاخص های مهم بورسی جهانی وارد محدوده قرمز شدند.اگرچه امیدواری ها نسبت به مهار 
کرونا بیشتر شده اما آمارهای اخیر از رشد اقتصادی کشورها نشان می دهد، پیامدهای اقتصادی 
این ویروس جدی و گسترده است. اریک روزنگرین،مدیر دفتر منطقه ای فدرال رزرو در بوستون در 
همین رابطه گفت: تالش های ناکافی برای به کنترل درآوردن شیوع بیماری نه تنها از نظر جانی برای 
شهروندان خطرناک است بلکه می تواند اقتصاد را به یک دوره رکودی فراگیر و طوالنی بکشاند. در 
حال حاضر کرونا یکی از بزرگ ترین چالش های بر سر راه اقتصاد است. روزن گرین هم چنین با 
دفاع از سیاست های بانک مرکزی آمریکا گفت که ابزارهای موجود برای مقابله با شرایط اضطراری 
کنونی به میزان مطلوبی به کار گرفته شــده اند. کامال با نظر کســانی که از شکست سیاست های 
حمایتی سخن می گویند، مخالفم. انتشار خبر موفقیت واکسن کرونای ساخت روسیه با استقبال 
گسترده معامله گران در جهان مواجه شد. طبق اعالم مقامات روسی، این واکسن در دو مرحله عمل 
می کند و نتایج کامال رضایت بخشــی روی بدن افراد آزمایش شده داشته و حتی نتیجه تست آن 

روی دختر رییس جمهور روسیه نیز مثبت بوده است. 

»چین« دیگر کارخانه دنیا نیست
شــرکت تامین کننده اصلی اپل و ده ها غول فناوری دیگر با اعالم این که روزهای چین به عنوان 
کارخانه جهان به دلیل جنگ تجاری به پایان رســیده، قصد دارد زنجیــره تامین خود را بین بازار 
چین و آمریکا تقســیم کند.یونگ لیو، رییس هیئت مدیره »هون های پرسیژن اینداستری« که 
به فاکسکان معروف است، اعالم کرد این شرکت در خارج از چین که پایگاه اصلی تولید دستگاه 
هایی مانند گوشی آیفون و رایانه های شخصی دل و نینتندو سوییچ است، به تدریج ظرفیت تولید 
بیشتری اضافه خواهد کرد. سهم تولید در خارج از چین اکنون ۳۰ درصد در مقایسه با ۲۵ درصد 
در ژوئن گذشته است.رییس فاکســکان در زمان اعالم نتایج مالی شرکتش گفت: این ظرفیت 
با اقدام این شرکت برای انتقال تولید بیشتر به جنوب شــرقی آسیا و سایر مناطق برای اجتناب 
از روبه رو شدن با افزایش تعرفه های آمریکا علیه کاالهای ســاخت چین، افزایش پیدا خواهد 
کرد.لیو گفت: مهم نیست هند، جنوب شرقی آســیا یا آمریکا باشد، یک اکوسیستم تولید در هر 
منطقه وجود خواهد داشت و اگرچه چین همچنان نقش مهمی در امپراتوری تولید فاکسکان ایفا 
می کند؛ اما روزهای این کشــور به عنوان کارخانه جهان به پایان رسیده است.تشدید تنش های 
تجاری میان واشنگتن و پکن تولیدکنندگان دستگاه را واداشته پایگاه تولید خود را متنوع کنند و 
لیو، سال گذشته اعالم کرد آیفون که ارزشــمندترین محصول اپل است در صورت لزوم می تواند 

خارج از چین تولید شود. 

نشانه های رشد اقتصادی در هند پس از کرونا
شــاخص  اقتصادی هند نشــان می دهد که پس از چهار مــاه قرنطینه به خاطر شــیوع ویروس 
کرونا فصل جدیدی از رشــد اقتصادی در این کشــور آغاز شده اســت.چهار ماه پس از قرنطینه 
عمومی در هند برخی شــاخص های اقتصادی از جمله صادرات، ســرمایه گذاری خارجی و تعداد 
شــاغالن حکایت از بهبود وضعیت اقتصــادی در این کشــور دارد.آمارها نشــان می دهد میزان 
صادرات کاالهای اساســی از جمله صادرات انواع ادویه افزایش یافته و رشد ۳۴ درصدی نسبت 
به ماه  ژوئن داشــته اســت. بخش صنعت اتومبیل این کشــور نیز وضعیت بهتــری پیدا کرده و 
میزان صادرات این بخش تقریبا ۳ درصد رشــد داشــته و بــه بیش از ۴.۷۶ میلیون وســیله در 
ســال منتهی به ۳۱ مارس رســیده است.براســاس آمارهای وزارت صنعت و بازرگانی این کشور 
تراز پرداخت هند در شرایط بهتری اســت. صادرات به وضعیت مطلوبی برگشــته و در ماه ژوالی 
 تقریبــا ۹۱ درصد میزان صادرات گذشــته انجام شــده ، واردات هم حدود ۷۰درصد میزان ســال

گذشته است.

کافه اقتصاد

شوک ناگهانی واکسن کرونا به اونس جهانیاخبار
رییس اتحادیه طال و جواهر اصفهان گفت: ادامه ریزش ارزش اونس جهانی در بازار سکه و طالی ایران نیز تاثیرگذار بوده است و سکه تمام بهار آزادی با کاهش ۶۰۰ هزار 
تومانی مواجه شد.هوشنگ شیشــه بران با تحلیل بازار جهانی طال، اظهار کرد: همان طور که پیش بینی می شــد، با اعالم اولین اخبار در خصوص کشف واکسن کرونا و 
واکسیناسیون سراسری در روسیه، بازار طال دچار زلزله ای ادامه دار شــد.رییس اتحادیه طال و جواهر اصفهان گفت: پیش از ساخته شدن واکسن کرونا و شیوع و همه 
گیری آن در جهان، سرمایه گذاری بر اقالم مطمئن تر مانند طال در دســتور کار قرار گرفت و نتیجه ریزش بورس های جهانی این بود که قیمت طال در بازار با رشد چشمگیر 
همراه باشد.وی همچنین تاکید کرد: بازارها در انتظار تایید واکسن کرونای روسی از سوی سازمان بهداشت جهانی است و در صورت این تایید ممکن است اونس جهانی 
با ریزش بیشتری مواجه شود.شیشه بران همچنین گفت: انتشار اخباری در خصوص احتمال توافق دموکرات ها با دولت ترامپ بر سر محرک اقتصادی، سرمایه گذاران 
را بر آن داشت تا به برداشت سود و فروش طال روی بیاورند.رییس اتحادیه طال و جواهر اصفهان با بیان اینکه بررسی ها نشان می دهد بازار طال در سال جاری رشدی ۳۱ 
درصدی را تجربه کرده است، گفت: چاپ بی سابقه پول از سوی بانک های مرکزی جهانی و نرخ بهره نزدیک به صفر، سرمایه گذاران را به سوی طال به عنوان مانعی در برابر 

عدم بازپرداخت ارز و تورم احتمالی سوق داد.

 خودروی چینی 
جدیدی به ایران آمد 

خودرو هــای چینــی ایــن روز ها 
بیش از ســایر خودرو های ساخت 
دیگر کشــور ها در بازار ایران جوالن 
می دهند. بر اساس خبرها، سدان 
جدیــدی وارد شــهرک آزمایــش 
شده و گویا قرار است تا مجوز های 
الزم برای عرضه و شــماره گذاری را 

دریافت کند. 

وز عکس ر

کالف سردرگم صادرات 
محصوالت کشاورزی

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس گفت: 
به دلیل بروز کوتاهی و تقصیرات در بخش 
صادرات محصوالت کشاورزی، مسئوالن 
وزارتخانه های جهاد کشاورزی، صمت 
و وزارت خارجه به کمیسیون کشاورزی 
دعوت شدند.محمدتقی نقدعلی با اشاره 
به بررسی مشکالت صادرات محصوالت 
کشاورزی در کمیسیون کشاورزی اظهار 
داشت: به دلیل بروز کوتاهی و تقصیراتی 
که در بخش صادرات محصوالت کشاورزی 
اتفاق افتاده از مسئوالن وزارت جهاد 
کشاورزی، وزارت صمت و مسئوالن وزارت 
خارجه برای اخذ توضیح پیرامون مشکالت 
بر سر راه صادرات محصوالت کشاورزی 
دعوت شد و توضیحاتی را در این زمینه 
خمینی شهر  مردم  خواستیم.نماینده 
در مجلس شورای اسالمی با انتقاد از 
این که وزارت صمت که در بحث صادرات 
و واردات نقش مهمی را دارد، توضیحات 
و  قانع کننده ای درخصوص مشکالت 
چالش های بخش صادرات نداد، افزود: 
در بحث محصوالت گوجه فرنگی، هندوانه 
و پیاز چالش های مهمی داریم و این 
وزارتخانه در این عرصه نتوانسته اقدامات 

سودمندی انجام دهد. 
وی با اشاره به قصور وزارت امور خارجه برای 
صادرات محصوالت کشاورزی بیان کرد: 
توضیحات مسئوالن وزارت خارجه در این 
رابطه قانع کننده نبود و قصور کامال مشهود 
است.نقدعلی عنوان کرد: در کمیسیون 
و  اصفهان  کوی  تنبا بحث  کشاورزی 
تنباکوی زرد طالیی خمینی شهر را مطرح 
کردم و با کمال تاسف سال هاست که 
صادر نمی شود و وزارتخانه جهاد کشاورزی 
در راستای تسهیل این امر هیچ اقدامی 
را انجام نداده است؛ در این کمیسیون 
ایران  دخانیات  شرکت  مدیرعامل  با 
تماس زنده برقرار کردم و کل اعضای 
 کمیسیون و وزارتخانه در جریان قصور 

قرار گرفتند.

مجموع مالیات حقوق بگیران بخش خصوصی و دولتی 
از مالیات مشاغل بیشتر بوده که این نشان دهنده عدم 
توانایی وصول مالیات از مشاغل است؛ شاید ۷۰ تا ۸۰ 
درصد مشاغل با خوداظهاری صحیح همانند پارسال یا کمتر 
مالیات بدهند اما بیست تا سی درصد باقی مانده است که 

باید مالیات حقیقی خود را بپردازند
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رییس دانشگاه شهرکرد تشریح کرد:

جایگاه مطلوب پژوهشکده های دانشگاه شهرکرد در کشور
رییس دانشگاه شهرکرد با بیان اینکه پژوهشکده های دانشگاه شهرکرد 
از جمله نانو و زیست فناوری جایگاه مناسبی در سطح کشور دارند، گفت: 
به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص استان پژوهشکده علوم و طیور این 
دانشگاه تنها پژوهشگاه پیشرو در سطح کشور است که تحقیقاتی را روی 
جوجه های گوشتی صورت داده و طرح های متفاوتی را ثبت کرده است.

ســعید کریمی در آیین تجلیل از اصحاب رسانه چهارمحال وبختیاری، 
اظهار کرد: اصحاب رسانه همواره در کنار مسئوالن بوده و به توسعه امور 
و بهبود پیشــرفت فعالیت های علمی کمک کرده اند، به عالوه انعکاس 
اخبار بــد هم خود هشــدار دهنده و تلنگــری بوده و می تواند ســبب 

شفاف سازی شود.
وی به رتبه برتر روابط عمومی دانشگاه شــهرکرد در سطح کشور اشاره 
کرد و افزود: بالغ بر ۸۰۰۰ دانشــجو در ۲۱۰ رشته- گرایش در سه مقطع 
کارشناسی، کارشناســی ارشد و دکترا در ۸ دانشــکده در این دانشگاه 

مشغول به تحصیل بوده و تعداد اعضای هیئت علمی ۳۶۰ نفر است.
رییس دانشگاه شهرکرد، تعداد دانشــجویان خارجی در حال تحصیل 
این دانشگاه را ۲۰ نفر از کشور افغانستان عنوان کرد و گفت: ۲ دانشجوی 
افغان از این دانشگاه فارغ التحصیل شــده اند و قرار است برای جذب 
دانشجو در مقطع کارشناســی، رایزنی هایی با کشور عراق صورت بگیرد 

که در ارتقای سطح علمی دانشگاه موثر است.
کریمی، کسب رتبه های برتر دانشکده کشاورزی را یادآور شد و تصریح 
کرد: اســاتید فعالی در این دانشــکده مشــغول به فعالیت هستند و 
دانشــکده های منابع طبیعی و دامپزشکی جزو دانشکده های موثر در 
کشــور بوده، عالوه بر این یک درصد از اعضای برتر کشور در رشته های 
فنی در دانشکده فنی و مهندسی این دانشگاه حضور داشته و تعدادی 
از اعضای هیئت علمی دانشــگاه، فارغ التحصیل دانشگاه های معتبر 

خارج از کشور هستند.

نقش موثر پژوهشکده های دانشگاه شهرکرد در کشور
رییس دانشگاه شهرکرد با بیان اینکه پژوهشکده های دانشگاه شهرکرد 
از جمله نانو و زیست فناوری جایگاه مناسبی در سطح کشور دارند، گفت: 
به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص اســتان پژوهشکده علوم و طیور 
این دانشگاه تنها پژوهشگاه پیشرو در سطح کشور است که تحقیقاتی 
را روی جوجه های گوشــتی صورت داده و طرح هــای متفاوتی را ثبت 
کرده است، پژوهشــکده انتقال جنین دام این دانشــگاه نیز توانسته 
طرح هایی در زمینه لقاح های خارج رحمی با دانشگاه امام حسین )ع( 
و گاوداری های کشور منعقد کند که در بهبود شرایط کشور نقش دارند و 

با توجه به اینکه این استان یکی از قطب های دامپروری کشور است به 
دنبال انجام اقدامات بیشتر در زمینه تکمیل تاسیس واحد دامپروری 
هستیم که کلنگ آن حدود ۱۲ سال است که زده شده و می تواند در زمینه 

پرورش طیور، گوسفند، گاو و زنبور عسل فعالیت کند.
کریمی با اشاره به اینکه خوابگاه های پسرانه دانشگاه شهرکرد قدمتی 
۴۰ ساله داشــته و نیاز است بازسازی شــوند، اظهار کرد: نیاز است که 
خیرین برای ساخت مراکز آموزشی اقدام کنند، البته به لطف و همت 
یکی از خیرین استان خوابگاهی ۹۶ سوئیته و خوابگاه بنیاد ۱۵ خرداد 
توسط نیکوکاری دیگر برای دانشگاه ســاخته شد و بخش خصوصی 

می تواند در این زمینه ورود پیدا کند.

تکمیل دانشکده دامپزشکی نیازمند اعتبار است

رییس دانشگاه شهرکرد، یکی از طرح های در دست اقدام این دانشگاه 
را تکمیل دانشکده دامپزشــکی عنوان و بیان کرد: کلنگ این دانشکده 
از ۱۰ سال پیش زده شده که پیشــرفت فیزیکی آن قریب به ۹۰ درصد 
است و برای تکمیل آن نیازمند اعتبار هستیم تا روند احداث آن بیش از 
 
این به درازا نکشد. گفتنی است که دانشجویان و فارغ التحصیالن این

دانشکده کرســی هایی را در این حوزه اشغال کرده  و حرف های زیادی 
برای گفتن دارند.

کریمی به اضافه شدن رشته های جدید در دانشگاه شهرکرد متناسب با 
نیاز استان پرداخت و توضیح داد: برای اضافه شدن هر رشته شرایطی 
از جمله جذب عضــو هیئت علمی آن رشــته وجود دارد، رشــته های 
حسابداری، مدیریت و اقتصاد در اســتان پرمتقاضی هستند و برای 
دانشکده هنر فارسان درخواست افزوده شدن تعدادی از رشته ها ابالغ 
شده است.وی در ادامه به افزوده شدن رشته دستیاری پرورش آبزیان 
در زمینه بیماری های شیالت در آینده ای نزدیک خبر داد و گفت: با توجه 
به رتبه نخست استان در زمینه پرورش ماهیان سردآبی و موفقیت رشته 
شیالت در دانشگاه شهرکرد، این رشــته که تکمیل کننده رشته شیالت 

است به رشته های دانشگاه اضافه خواهد شد.
رییس دانشگاه شهرکرد به نقش ارتباط دانشگاه و صنعت اشاره و بیان 
کرد: سازمان صنعت، معدن و تجارت نیازهایی را در قالب طرح بارگذاری 
کرده و در اختیــار اعضای هیئت علمی دانشــگاه ها قــرار می دهد که 
متناسب با آن این اساتید به ارائه راه حل بپردازند، یکی از طرح های این 
حوزه که با حمایت اداره کار، اداره می شود، تاسیس مدرسه کارآفرینی 

دانشگاه شهرکرد بوده  که به تکمیل ایده ها خواهد پرداخت.

استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: با وجود تاکیدات 
صورت گرفته جهت واگذاری محل آبگیر برای شــروع 
عملیات اجرایی این قســمت از پــروژه بن - بروجن، 
تاکنون این اتفاق رخ نداده و نیاز است این روند تسریع 
شــود.اقبال عباســی در دیدار با وزیر نیــرو به همراه 
نمایندگان چهارمحال و بختیاری با تاکید بر اینکه طرح 
انتقال آب بن به بروجن یکی از مهم ترین طرح ها برای 
تامین آب شرب نیمی از جمعیت این استان است، اظهار 

کرد: متاســفانه با وجود تاکیدات صورت گرفته جهت 
واگذاری محل آبگیر و ایستگاه پمپاژ شماره یک توسط 
آب منطقــه ای اصفهان برای شــروع عملیات اجرایی 
این قسمت از پروژه، تاکنون این اتفاق رخ نداده و باید 
تدابیری در خصوص حل مشکالت این پروژه اندیشیده 
شود.استاندار چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه تکمیل 
پروژه انتقال آب بن به بروجن نیازمند ۵۰۰ میلیاردتومان 
اعتبار اســت، گفت: همچنین این طــرح تاکنون ۴۲ 

میلیاردتومان دیون دارد، بنابراین نیاز اســت اعتبارات 
تخصیص یافته به این پروژه در سال ۹۸ به صورت صد 
درصدی تخصیص پیدا کند و برای تامین برق در محل 

آبگیر این پروژه نیازمند ایجاد پست برق هستیم.

در دیدار با وزیر نیرو؛

مشکالت اجرای طرح انتقال آب بن - بروجن پیگیری شد

دادستان شهرکرد:

دستورالعمل برگزاری مراسم عزاداری محرم باید ضمانت 
اجرایی داشته باشد

دادســتان عمومی و انقالب شهرســتان شــهرکرد گفت: دســتورالعمل برگزاری مراسم عزاداری 
محرم و صفر از طریق ســتاد کرونا به اســتان ها ابالغ شده اســت، اما برای اجرای این پروتکل ها 
توسط هیئت های مذهبی باید ضمانت 
اجرایی وجود داشته باشــد.عبدالرضا 
علیمحمدی در جلســه ســتاد استانی 
مدیریت و مقابله با کرونا در چهارمحال 
و بختیاری با اشــاره بــه افزایش آمار 
مبتالیان بــه ویــروس در چهارمحال و 
بختیاری، اظهار کرد: بسیاری از مراسم 
دینی نظیر نمازهــای جمعه و جماعت 
برای حفظ ســالمتی مــردم جامعه و 
جلوگیری از شــیوع کرونا تعطیل شد، 
بنابراین باید برگزاری مراســمات محرم با رعایت موازین بهداشتی باشد تا سالمت مردم به خطر 
نیفتد.دادستان عمومی و انقالب شهرستان شهرکرد ادامه داد: دستورالعمل برگزاری مراسم عزاداری 
محرم و صفر از طریق ستاد کرونا به استان ها ابالغ شده است، اما برای اجرای این پروتکل ها توسط 
هیئت های مذهبی باید ضمانت اجرایی وجود داشته باشد، همه ما محب اهل بیت )ع( هستیم اما 
باید نسبت به حفظ سالمت مردم نگران باشیم.وی در ادامه با انتقاد از بی توجهی برخی از اصناف به 
رعایت پروتکل های بهداشتی، تاکید کرد: اتاق اصناف باید نسبت به اجرای دقیق پروتکل ها توسط 

اصناف حساسیت ویژه ای داشته باشد.

جمع آوری چادرها در چند شهرستان
در ادامه غالمعباس غالمزاده، فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری با اشــاره به اتراق مسافران 
در تفرجگاه ها و پارک های سطح استان، اظهار کرد: در برخی از شهرهای استان، شهرداران عملکرد 
خوبی در جمع آوری چادرها داشتند و نیروی انتظامی نیز به عنوان پشتیبان در برخی از مواقع وارد 
عمل می شد.وی افزود: تاکنون حدود ۲۵۰ چادر در شهر شهرکرد، ۱۰۶ چادر در شهرستان بن، ۹۵۰ 
چادر در سامان، ۴۵ چادر در لردگان و ۶۵ چادر در شهرســتان فارسان جمع آوری شده و در مابقی 
شهرستان ها مشکلی در این خصوص وجود نداشته است.غالمزاده تاکید کرد: خوشبختانه مردم 
همراهی خوبی در رعایت پروتکل های بهداشتی داشتند، اما متاسفانه در برخی از مراکز خرید فاصله 

اجتماعی به درستی مراعات نمی شود.

دستورالعمل باید مراسم عزاداری در فضای باز برگزار شود
در پایان جلسه حجت االسالم مهدی طاهری، مدیرکل سازمان تبلیغات اسالمی چهارمحال و بختیاری 
با بیان اینکه وظایف تمامی دستگاه ها در دستورالعمل ضوابط  برگزاری مراسم عزاداری محرم و صفر 
مشخص شده اســت، اظهار کرد: اقدامات اجرایی در خصوص برگزاری مراسم در حال انجام است.

وی تاکید کرد: موافق برگزاری مراســم و آیین های سنتی نظیر خیمه ســوزان شهر طاقانک، مراسم 
شیرخوارگان حسینی، شام غریبان روبروی امامزادگان دو خاتون، تعزیه و آیین های سنتی که موجب 
شکل گیری جمعیت می شود، نیستیم.طاهری با بیان اینکه طبق دستورالعمل باید مراسم عزاداری 
در فضای باز برگزار شود، خاطرنشان کرد: بنابراین نیازمند همکاری اداره کل ورزش و جوانان و آموزش 
و پرورش در اختصاص زمین های ورزشــی و مدارس به هیئت ها هستیم.مدیرکل سازمان تبلیغات 
اسالمی چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: هیئت های عزاداری در تهیه ماسک و مواد ضد عفونی 

با مشکل مواجه هستند، بنابراین تدبیری برای تامین ملزومات بهداشتی باید اندیشیده شود.

بام ایرانبا مسئولان

رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال وبختیاری گفت: از ابتدای امســال، چهار پرونده احتکار کاال در انبارهای استان کشف و برای رسیدگی به 
تعزیرات حکومتی استان ارسال شده است.

بر اســاس گزارش ســازمان صمت چهارمحال وبختیاری، ســجاد رســتمی با اعالم این خبر اظهار کرد: این پرونده ها شامل ۳۷۱ تن شــکر قاچاق در یک 
انبار، یک پرونده احتکار ۸ هزار و ۱۰۰ جفت دســتکش التکس و احتکار ۱۸ هزار جفت دســتکش یک بار مصرف و همچنین احتکار ماســک بوده است.وی 
افزود: برای پرونده های تشکیل شــده رای صادر نشــده که حکم برائت و یا محکومیت آن ها مشــخص شود.رستمی خاطرنشــان کرد: هم اینک بیش از 
 ۳۰ هزار و ۵۳۸ واحد صنفی شــامل ۶ هزار و ۲۰۷ واحد تولیدی، ۱۶ هزار و ۳۳ واحد توزیعی و هشــت هزار و ۲۹۸ واحد خدماتــی در چهارمحال و بختیاری

 فعال است.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال وبختیاری 

تشکیل 4 پرونده احتکار در انبار در چهارمحال وبختیاری
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تحدید حدود عمومی
5/147 تحدید حدود عمومی قســمتی از بخش های پنج وشش حوزه 

ثبت اسناد وامالک شهرستان خوروبیابانک
به موجب ماده 14 قانون ثبت اســناد وامالک تحدیــد حدود عمومی  
رقبات زیر واقع در بخش های 5و6حوزه ثبتی خوروبیابانک از ساعت 8 

صبح روزهای تعیین شده شروع وبعمل خواهد آمد.
بخش 5 حوزه ثبتی :

2 فرعی از 125 اصلی– آقای مرتضی رحیمی فرزند حســینقلی شش 
دانگ قسمتی از یکباب خانه مخروبه  واقع در خور

132 اصلی – آقای مجید ســلطانی فرزند محمد حســن وغیره   شش 
دانگ یکباب خانه واقع در خور

2 فرعــی از 703 اصلــی – موقوفــه خاتمــه بیگــم موســوی بــه 
شناســه ملــی 14004825660با تولیــت اداره اوقــاف و امورخیریه 
 شهرســتان خوروبیابانک شــش دانگ یــک قطعه زمیــن محصور 

واقع در خور
2783 اصلی – خانم طوبی مقیمی فرزند محمد  شش دانگ  یک قطعه 

زمین مزروعی مشجر واقع در کشتخوان دهزیر خور
1فرعی از 2884  اصلی – آقای هادی علیخانی فرزند آقا محمد  شش 
دانگ  یک قطعه زمین مزروعی مشجر واقع در کشتخوان ورامین خور

1فرعی از2969 اصلی – خانم طوبی مقیمی فرزند محمد  شش دانگ  
یک قطعه زمین مزروعی مشجر)ورامین( واقع در کشتخوان دهزیر خور

99/06/15
2 فرعی از 3369  اصلی – خانم زینب ایزدی فرزند رمضانعلی  شــش 

دانگ  یکباب خانه  واقع در روستای حسین آباد هفتومان
5 فرعی از 3369  اصلی – آقای رمضانعلی عشــقی فرزند عبداله  شش 

دانگ  یکباب خانه  واقع در روستای حسین آباد هفتومان
480 فرعی از 3524  اصلی – خانم معصومه کدخدا فرزند حسن  شش 

دانگ  یکباب باغ  واقع در روستای مهرجان
85 فرعی از 3577  اصلی – آقای فرید طاهرنژاد فرزند علی آقا  شــش 

دانگ  یکباب باغ  واقع در روستای گرمه
99/06/16

158 فرعی از 3952 اصلی – آقای هادی علیخانــی فرزندآقا محمد و 
غیره ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشــجر واقع در کشتخوان 

دهزیر خور

588فرعی از 3952 اصلی – آقای ســید ولی اله آل داود فرزند ســید 
عبداله ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر واقع در کشتخوان 

دهزیر خور
99/06/17

بخش 6حوزه ثبتی :
 229 اصلی – آقای ســیدعبداله علــوی  فرزندسیدابوالحســن وغیره   

شش دانگ یکباب خانه  واقع درفرخی
538 اصلی – خانــم طیبه رحمانی فرزند رحمه اله وغیره شــش دانگ 

یکباب خانه مخروبه واقع درفرخی
 41  فرعــی از 3322 اصلــی – آقای هــادی تــوکل  فرزندعلی اکبر 

شش دانگ  یک باب باغ واقع در روستای خرم دشت 
99/06/18

 3385 اصلی واقع در جندق فروعات به شرح ذیل:
2781  فرعی– آقای رضا عارفی فرزند حسن وغیره شش دانگ  یکباب 

خانه 
2842 فرعی– آقای محمدعلی بیطرف فرزند عباسعلی شش دانگ  یک 

قطعه زمین محصور 
3389 فرعی– آقای غالم حسن افضل فرزند عباس شش دانگ  یکباب 

خانه 
 3521 فرعی از 2014 فرعــی– آقای مهدی جاللی فرزند حســنعلی 

شش دانگ  یکباب خانه 
 3523 فرعــی از 168 فرعی– آقای محمدباقرحشــمت فرزند فالمرز 

شش دانگ  یکباب خانه 
99/06/19

 3524 فرعــی– آقای ســید غالمرضــا طباطبایی فرزند سیدقاســم 
شش دانگ  یکباب خانه 

3526 فرعی از93و94 فرعی از 3385 اصلی– آقای محمدباقرسمیعی 
فرزندحسین شش دانگ یکباب 

 3527 فرعی از 260 فرعی– آقای غالمحســین حشــمت  فرزند علی 
شش دانگ یک قطعه زمین محصور 

 3528 فرعی از260 فرعی– آقای غالمحســین حشــمت  فرزند علی 
شش دانگ  قطعه زمین محصور 

99/06/20
 3529 فرعی از260 فرعی– آقای غالمحســین حشــمت  فرزند علی 

شش دانگ  قطعه زمین محصور  

 3530 فرعــی از 260 فرعــی– خانم طاهــره محبی فرزند حســین 
شش دانگ یک قطعه زمین محصور 

3533 فرعی از93و94 فرعی– آقای محمدباقر ســمیعی فرزند حسین 
شش دانگ  یکباب خانه 

3534 فرعــی از1383 فرعی– آقای سیدســلمان ناصریــان  فرزند 
سیدحسین شش دانگ یکباب باغ 

99/06/22
 11  فرعی از 3400  اصلی – خانم ســکینه ســمیعی فرزند عباســعلی 

شش دانگ  یکباب خانه واقع در مزرعه خنج  جندق
24 فرعی از 3402 اصلی – آقای محمد حیــدری فرزند مهدی وغیره 

شش دانگ یکباب خانه واقع در روستای هد
185 فرعی از 17 فرعی از 3402 اصلی – آقای محمودسلطان حیدری  

فرزند حسین شش دانگ  قسمتی از ساختمان واقع در مزرعه هد
186 فرعی از 8فرعی از 3402 اصلی – آقای جعفرحیدری فرزند حسن 

و غیره شش دانگ  یکباب باغ واقع در مزرعه هد
187 فرعی از 21 فرعی از 3402 اصلی – آقــای محمد حیدری  فرزند 

مهدی  شش دانگ  یکباب کاهدان   واقع در مزرعه هد
99/06/23

245 فرعی از 60 فرعی از 3429 اصلی – آقای مصطفی دهقان نیری 
فرزند علی شش دانگ  یک قطعه زمین مزروعی واقع در روستای مصر

 860 فرعــی از 3453 اصلی – آقــای علیرضا فرخ  فرزنــد عبدالواحد 
شش دانگ  یک قطعه زمین محصور  واقع در فرخی

99/06/24
  در روزهای فوق الذکر به ترتیب از ســاعت 8صبح تعیین حدود شروع 
و بعمل خواهد آمــد لذا از صاحبان امالک ومجاوریــن آنها دعوت می 
شود که در ســاعت وتاریخ مقرر در محل حضور یابند وچنانچه هر یک 
از صاحبان یا نماینده قانونی آنها در موقع تحدید حدود حاضر نباشــند   
مطابق ماده 15قانون مزبــور ملک آنها با حدود اظهار شــده از طرف 
مجاورین تحدید واگــر صاحبان امالک مجاور در موقــع مقرر حاضر 
نباشند ونســبت به حدود یا حقوق ارتفاقی ، حقی برای خود قائل باشند 
طبق ماده 20قانــون ثبت از تاریخ تنظیــم صورتمجلس تحدید حدود 
بمدت 30روز دادخواست خود را تسلیم دادگاه و رسید آن را جهت ضبط 

در پرونده به این اداره تسلیم نماید.
تاریخ انتشار  : شنبه 99/05/25

م الف: 942772 محمد علی بیطرف رئیس اداره ثبت خوروبیابانک

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود وارش افق زاینده نگار 
درتاریخ 1399/05/08 به شماره ثبت 65227 

به شناسه ملی 14009327653 
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهی میگردد. موضوع فعالیت :تحقیق و توســعه ، خرید، فروش ، توزیع ، واردات 
و صادرات ، نصب و راه اندازی و نگهداری تجهیزات اوزون ســاز خرید ، فروش ، 
توزیع ، واردات و صادرات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی اعم از کاالهای الکتریکی، 
الکترونیکی ، تاسیسات گرمایش و سرمایش و نصب و راه اندازی و نگهداری آنها، 
تجهیزات پزشــکی ، محصوالت بهداشتی ، آرایشــی ، مواد غذایی ، محصوالت 
کشاورزی و پتروشیمی و لوازم خودرویی و همچنین ترخیص کاال از گمرکات داخلی 
و بین المللی ، شرکت در مناقصه ها و مزایده ها ، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و 
حقوقی داخلی و خارجی ، گشایش اعتبارات و ال سی ، اخذ وام و تسهیالت ریالی و 
ارزی از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی جهت شرکت ، اخذ 
نمایندگی مجاز از شرکتها و موسسات داخلی و خارجی و اعطای نمایندگی به آنها ، 
مشارکت و شرکت در نمایشگاه های تخصصی و غیر تخصصی داخل و خارج کشور 
درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهــای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ 
ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : اســتان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش 
مرکزی ، شهر اصفهان، محله قلعه طبره ، کوچه میرزا کوچک خان ، کوچه هاشم 
بیک ]23[ ، پالک -27 ، طبقه منفی 1 کدپستی 8154663483 سرمایه شخصیت 
حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از 
شرکا آقای حمید بلیغ به شــماره ملی 1286986486 دارنده 500000 ریال سهم 
الشرکه آقای ســید مهدی طالقانی اصفهانی به شماره ملی 1290363102 دارنده 
500000 ریال ســهم الشــرکه اعضا هیئت مدیره آقای حمید بلیغ به شماره ملی 
1286986486 و به ســمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت عضو 
هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای ســید مهدی طالقانی اصفهانی به شماره ملی 
1290363102 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل 
به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوزاق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت 
از قبیل چک ، ســفته ، بروات ، قراردادها ، عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های 
عادی و اداری با امضا مدیر عامل همراه با مهر شــرکت معتبر می باشد اختیارات 
مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار زاینده رود جهت درج آگهی های 
 شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت 
نمی باشد. اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری اصفهان )940915(
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 راه اندازی 13 نیروگاه خورشیدی در امامزاده های
 استان اصفهان

معاون بهره  وری اقتصادی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان گفت: 13 نیروگاه خورشیدی 
در امامزاده های اســتان اصفهان راه اندازی می شود.امیرحسین اسماعیلی پور در خصوص اجرای 
طرح نیروگاه خورشــیدی اظهار کرد:  تجهیزات مــورد نیاز برای اجرای این طــرح در 13 امامزاده 
استان اصفهان آماده و در حال تحویل به مسئوالن امامزاده ها شده است.وی افزود: 10 امامزاده در 
شهرستان کاشان،دوامامزاده شهرستان خوانسار و یکی ازامامزادگان در شهرستان بن رود برای این 
طرح در نظر گرفته شده اند.معاون بهره  وری اقتصادی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان 
با بیان اینکه مقرر است عملیات اجرایی این نیروگاه ها تا پایان شهریور به پایان برسد، افزود: اوایل 
مهر امسال برق تولیدی این نیروگاه ها وارد مدار شبکه برق سراسری خواهد شد.وی با بیان اینکه 
پیش بینی می شود این 13 نیروگاه 357 کیلووات ساعت برق تولید کنند، گفت: برای فروش این 
برق تفاهم نامه ای با اداره توزیع برق استان اصفهان داشته ایم که پیش نویس قراردادها نیز آماده 

شده و به محض تولید برق قرارداد اصلی منعقد خواهد  شد.

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان خبر داد:

نوبت دهی اینترنتی در وب سایت انتقال خون
مدیرکل انتقال خون استان گفت: ذخایرخون اصفهان به کمتر از سه روز کاهش یافته است.مجید زینلی، 
با اعالم خبر کاهش ذخیره خون استان اصفهان به کمتر از سه روز اظهار داشت: زمانی وضعیت ذخیره 
خون استان اصفهان بحرانی می شود که ذخیره خون به کمتر از یک هفته کاهش یابد.وی افزود: در حال 
حاضر در تمام گروه های خونی با کمبود مواجه هستیم و اهداکنندگانی که قصد دارند در ایام محرم و صفر 
خون اهدا کنند، می توانند از هم اکنون این کار را انجام دهند.مدیرکل انتقال خون استان اصفهان تصریح 
کرد: به منظور رفاه حال اهداکنندگان خون و رعایت دستورالعمل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی، 
نوبت دهی اینترنتی اهدای خون در وب سایت انتقال خون انجام می شود و اهداکنندگان می توانند مرکز، 
روز و ساعت اهدای خون را رزرو کنند.وی بیان داشت: در استان اصفهان اکیپ سیار انتقال خون وجود 
ندارد و در شرایط موجود مراجعه به مراکز انتقال خون مطمئن ترین روش اهدای خون است.زینلی با 
اشاره به اینکه همواره در فصل گرما با کاهش اهدا خون مواجه می شویم، افزود: شیوع کرونا هم مزید 

علت شده است تا با کاهش اهداکنندگان خون و فرآورده های خونی در استان اصفهان روبه رو شویم.

از ابتدای امسال تاکنون؛

3۸ نفر در منابع آبی استان اصفهان غرق شده اند
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: از ابتدای امسال، 57 مورد حادثه غرق شدگی 
در منابع آبی استان اصفهان گزارش شد که از این میان 3۸ نفر فوت شدند.منصور شیشه فروش 
با اعالم غرق شدن جوانی در کانال انتقال آب در فوالدشهر اظهار داشت: از ابتدای سال تاکنون ۹ 
نفر در کانال های انتقال آب استان اصفهان غرق شده اند.وی افزود: باز هم با تاکید توصیه می کنیم 
منابع آبی استان محل ایمن برای شنا در روزهای گرم مردادماه نیست.مدیرکل مدیریت بحران 
استانداری اصفهان تصریح کرد: از ابتدای امسال، 57 مورد حادثه غرق شدگی در منابع آبی استان 
اصفهان گزارش شــد که از این میان 3۸ نفر فوت شدند.وی با اشــاره به ابالغ دستورالعمل های 
ایمنی در سه هزار و 300 استخر ذخیره آب کشاورزی در استان اصفهان بیان داشت: استخرهای 
ذخیره آب کشــاورزی با ماهیت ژئوممبران حالت لغزندگی دارند و ضریب غرق شــدن در این 
استخرها را افزایش می دهد.وی هشدار داد: هیچ کدام از منابع آبی استان اصفهان اعم از دریاچه 
سدها، رودخانه ها، کانال های توزیع آب و حتی استخرهای شخصی در باغ ها به علت نبود نجات 
غریق برای شنا کردن ایمن نیست و در فصل گرما شنا کردن در این منابع آبی با خطر غرق شدگی 

همراه است.

با گذشت نزدیک به دو هفته از مرگ نوجوان اصفهانی در سی و سه پل، هنوز ابعاد دقیق و علت مرگ وی روشن نشده است؛

معمای مرگ »پرهام«

بعد از اینکـه خانـواده نوجوان غرق شـده  پریسا سعادت
در سـی و سـه پل ادعـا کردند فرزندشـان 
نه بـه دلیل غـرق شـدگی بلکه بـه خاطر بـرق گرفتگـی جان خـود را از 
دسـت داده و پیـش از این هـم حـوادث مشـابهی روی این پـل اتفاق 
افتـاده اسـت، بررسـی هـا و حـرف و حدیـث هـا در مـورد ایمنـی این 
مکان تاریخـی و پر تردد بر سـر زبـان ها افتـاد. ماجرا تا آنجا حسـاس 
شـد که شـهرداری و سـایر دسـت اندرکاران شـهری ترجیح دادند فعال 
عبور و مـرور روی قسـمت زیرین پـل را قطع و بررسـی های بیشـتری 
در مـورد این مرگ دلخـراش انجـام دهند. هر چنـد هنوز نظـر قطعی و 
کارشناسـی شـده ای در مـورد ایـن حادثـه ارائه نشـده؛ اما شـهرداری 
منکر هـر گونـه ناامنی و نشـت بـرق در این مکان شـده اسـت. معاون 
خدمات شـهری شـهرداری اصفهـان گفته اسـت: هیئت کارشناسـی و 
بازرسـی از شـهرداری اصفهان برای بررسـی علت حادثه تلخ فوت یک 
کـودک و آسـیب دیدن یـک نوجوان در سـی و سـه پل تشـکیل شـده 
است.حسـین امیری در خصوص حادثـه تلخ جان باختـن یک کودک 
و آسـیب دیدن یک نوجوان در محل سـی و سـه پل، اظهار کرد: در این 

زمینه از ظرفیـت کارشناسـان اداره برق اسـتفاده کردیم؛ عـالوه بر این، 
کارشناسـان اداره کل بازرسـی شـهرداری اصفهان مامور شدند موضوع 
را به دقـت بررسـی کنند.معـاون خدمـات شـهری شـهرداری اصفهان 
اضافه کرد: بـا توجه به تجهیـزات و امکاناتی که شـرکت بـرق در اختیار 
مـا قـرار داد، کارشناسـان بـرق اعـالم کردنـد مـا نمـی توانیـم فعـال به 
صراحت اعـالم کنیم که بـرق، عامل بروز ایـن حادثه بوده باشـد چراکه 
هیچ گونه نشـتی برق، مشـاهده نشـده اسـت.وی تصریح کرد: ایمنی 
شـهروندان موضوعـی بسـیار حائـز اهمیـت اسـت. محدودیـت هـای 
ایجـاد شـده در دهانـه هـای زیرین سـی و سـه پـل هـم بـرای تامین 
ایمنـی شـهروندان بـوده اسـت. بـه شـهروندان توصیـه مـی کنیـم که 
مراقـب فرزنـدان خـود باشـند تـا بـه مناطـق ممنوعـه رودخانـه ورود 
نکنند.امیـری ادامـه داد: تابلوهـا و عالئـم هشـداردهنده در این مکان 
نصب شـده اسـت؛ اما به منظـور ایمنی شـهروندان از بـروز خطراتی که 
می تواند بـرای آنهـا ایجـاد شـود، اقدامـات پیشـگیرانه از جمله نصب 
موانع در ضلع شـمالی سـی و سـه پل انجام شده که شـهروندان اجازه 
عبور از عـرض رودخانه را نداشـته باشـند. هرچند قبال ضلـع جنوبی نیز 

با مانع بسـته شـده بود. همچنیـن بنرهـا و پالکاردهای هشـداردهنده 
هم در محل نصب شـده اسـت. ایمنی سـی و سـه پل سـال هاست که 
مـورد توجـه و بحـث میـان مـردم و مسـئوالن شـهری اسـت و همین 
مسـئله موجـب شـد تـا برخـی از اقدامـات نظیـر نصـب حفـاظ هـای 
آهنی بر این پـل از سـوی میراث فرهنگـی انجام شـود که بـا انتقادات 
جـدی کارشناسـان همـراه بـود. نامتوازن بـودن و زشـت شـدن چهره 
یکـی از تاریخـی تریـن و قدیمـی تریـن بناهـای اصفهـان در آن زمان 
یکـی از دالیـل انتقـاد بـه ایـن کار عنـوان مـی شـد؛ امـا تقریبـا همـه 
مسـئوالن شـهری یک صدا ایمنی مـردم و عابـران را بـر زیبایی بصری 
ایـن بنا ارجـح دانسـتند و حـاال بـا روی داد این مـرگ و حادثه سـقوط 
یـک دختر جـوان که چنـد روز پیـش در همین محـل اتفاق افتـاد، این 
مـدل از تدابیـر شـهرداری بـرای ایمـن سـازی کـه نـه مـورد رضایـت 
دوسـتداران میـراث فرهنگـی اصفهـان بود و نـه چنـدان کارایـی برای 
حفظ جان مـردم داشـته اسـت، عالمت سـوال هـای زیـادی را ایجاد 
کرده کـه باید بـرای رسـیدن بـه جوابـی قطعـی و قانـع کننـده، منتظر 

پاسخ نهایی از سوی مراجع ذی صالح ماند.

رییس پلیس فتای استان اصفهان:

محیط شبکه های اجتماعی بستر امنی برای خرید و فروش 
اینترنتی نیست

رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: محیط شبکه های 
بی هویت اجتماعی، بســتر امنی برای خرید و فروش های اینترنتی نیست.سرهنگ سید مصطفی 
مرتضوی با بیان اینکه شیوع گسترده ویروس کرونا در کشور و افزایش کاربری های مجازی منجر به 
افزایش روند کالهبرداری های اینترنتی شد، اظهار کرد: تقویت آگاه سازی های رسانه ای و اجتماعی یکی 
از مهم ترین اقدامات پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات فرماندهی انتظامی استان اصفهان همزمان 
با شیوع ویروس کرونا در کشور بوده است.وی افزود: تقویت مرکز فوریت های سایبری پلیس فتای 
استان در حالی که در دیگر استان ها چنین مرکزی تعریف نشده و جایگاه ساختاری ندارد، یکی دیگر از 
اقدامات مهم پلیس فتای استان اصفهان در دوره شیوع ویروس کرونا برای مقابله با کالهبرداری های 
ناشی از استقبال گســترده از خرید و فروش آنالین بود.رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات 
فرماندهی انتظامی استان اصفهان با بیان اینکه ارتباط شهروندان با مرکز فوریت های سایبری پلیس 
فتای استان از طریق ایمیل، چت آنالین، وب سایت، تلفن و پیامک میسر است، تصریح کرد: با همکاری 
دستگاه های قضایی توانستیم برای متوقف کردن کالهبرداری های اینترنتی، دستورات خوبی دریافت 

کنیم و خوشبختانه در این زمینه موفقیت های قابل توجهی داشته ایم.

رییس پلیس راهور استان خبر داد:

 محدودیت های مقطعی برای توقف خودروها
 در حاشیه تفرجگاه ها

رییس پلیس راهور استان اصفهان گفت: احتماال محدودیت های مقطعی برای خودروهایی که در 
حاشیه پارک ها و زاینده رود توقف می کنند، خواهیم داشت.سرهنگ محمدرضا محمدی اظهار کرد: 
در حوزه شهری فعال محدودیت ترافیکی خاصی به جز محدودیت تردد زوج و فرد که بعد از ظهرها از 
ساعت 17 تا ۲۲ اعمال می شود، نداریم. البته ستاد فرماندهی انتظامی استان اصفهان تصمیماتی 
برای کنترل توقف خودروها در حاشــیه زاینــده رود و تفرجگاه ها گرفته اســت.وی افزود: احتماال 
محدودیت های مقطعی برای خودروهایی که در حاشیه پارک ها و زاینده رود توقف می کنند، خواهیم 
داشت و بی شک برخورد عوامل پلیس راهور استان با خودروهایی که در کنار تابلوهای »توقف ممنوع« 
توقف می کنند و توجهی به قوانین مربوط به این حوزه ندارند، تشــدید خواهد شــد.رییس پلیس 
راهور استان اصفهان با اشاره به تردد شهروندان در سطح شهر، تصریح کرد: از شهروندان درخواست 
می کنیم با توجه به شیوع گسترده ویروس کرونا و محدودیت های اجتماعی ناشی از همه گیری این 

ویروس، تردد کمتری در سطح شهر داشته باشند.

کشف 500 کیلو تریاک در یک عملیات مشترک پلیسی
جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان از کشــف 500 کیلو تریاک در عملیات مشترک ماموران 
پلیس مبارزه با مواد مخدر اصفهان و شهرســتان خاش استان سیســتان و بلوچستان خبرداد.

محمدرضا هاشــمی فر اظهار داشــت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر اصفهان مطلع شــدند 
سوداگران مرگ در حال انتقال محموله ای افیونی در یکی از محورهای مواصالتی شهرستان خاش 
استان سیستان و بلوچستان هستند که بالفاصله موضوع به پلیس مبارزه با مواد مخدر آن شهرستان 
اعالم شد.جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان افزود: پس از تبادل اطالعات مربوطه، ماموران 
پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان خاش نیز وارد عمل شــده و در یک عملیات ویژه و ضربتی، 
دو دستگاه وانت حامل محموله های افیونی را متوقف کردند.وی بیان داشت: در بازرسی از این دو 

خودرو در مجموع 500 کیلو تریاک کشف و یک سوداگر مرگ نیز دستگیر شد.

با مسئولان جامعه

خبر  روزاخبار

رییس دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان:

۷۸ درصد مردم اصفهان 
از ماسک استفاده می کنند

رییـس دانشـگاه علـوم پزشـکی اصفهـان با 
اعـالم اینکـه بـه طـور کلـی 7۸ درصـد مردم 
اصفهان از ماسـک اسـتفاده می کننـد، گفت: 
در اصناف ۶5 درصـد، مترو 100 درصد، سـایر 
وسـایل حمـل و نقـل عمومـی 70 درصـد 
و بانـک هـا و ادارات ۹0 درصـد از ماسـک 
اسـتفاده مـی شـود.طاهره چنگیـز ، اظهـار 
کرد: در هفتـه اخیر روند شـیوع کرونا نسـبتا 
لبتـه ایـن رونـد در شـهرهای  ثابـت بـوده، ا
اسـتان متفـاوت اسـت.وی بـا بیـان اینکـه 
کماکان وضعیت 11 شهرسـتان اسـتان قرمز 
اسـت، گفـت: وضعیـت برخـی شهرسـتان 
های نارنجی، قرمز و شهرسـتان هـای قرمز، 
نارنجـی شـدند و جابـه جایـی کمـی اتفـاق 

افتـاده اسـت. 
رییـس دانشـگاه علـوم پزشـکی اصفهـان 
بـا اشـاره بـه اینکـه وضعیـت شـهر اصفهـان 
همچنـان قرمـز اسـت، افـزود: وضعیـت 
شهرسـتان خمینـی شـهر و خوانسـار قرمـز 
و  بوییـن  لـی کـه وضعیـت  درحا شـده، 
میاندشـت که مـدت ها سـفید بـود، نارنجی 
شـده اسـت.وی با اعالم اینکه تعداد بیماران 
بسـتری کووید1۹ در بیمارسـتان های استان 
)بـه غیـر از کاشـان و آران و بیـدگل( در حال 
حاضـر ۸۸۶ بیمـار اسـت، گفـت: پذیـرش 
های جدیـد بیمـاران در حال افزایش اسـت، 
بـه طـوری کـه اخیـرا 1۴5 بیمـار جدیـد در 
بیمارسـتان هـای اسـتان بسـتری شـدند، 
درحالی کـه 110 بیمار ترخیص شـدند.چنگیز 
با بیـان اینکـه در مجمـوع در بخش بسـتری 
1۹ وضعیـت خوشـایندی  بیمـاران کوویـد
نداریـم، گفـت: نگـران تجمعـات مردمـی 
هسـتیم. وی در ادامـه بـا اشـاره بـه اینکـه 
ظـرف ۶ روز از 11 تـا 17 مـرداد از 5۲ هـزار 
محـل تهیـه و توزیـع و طبـخ مـواد غذایـی 
بازدیـد شـد، تصریـح کـرد: بـه طور متوسـط 
بیـش از روزی هـزار مـورد بازرسـی بـه عمل 

آمـده  اسـت.

مدیرکل دامپزشــکی اســتان اصفهان با اشاره به 
تلفــات 1۸0 رأس کل و بــز در منطقــه کاله قاضی 
اصفهان گفت: این بیماری به هیچ عنوان با انسان 
مشترک نیست بنابراین خطری هم وطنان را تهدید 
نمی کند، همچنین حیوانات تک سم و پرندگان نیز 
به این بیماری مبتال نخواهند شد.شــهرام موحدی 
با اشــاره به تلفات کل و بز در دامنه های کاله قاضی 
به دلیل بیماری طاعون نشــخوارکنندگان کوچک 
)PPR( اظهار کــرد: اگرچه کنتــرل بیماری های 

حیات وحش بر عهده سازمان محیط است؛ اما اداره 
کل دامپزشکی استان اصفهان به منظور کنترل این 
بیماری اقداماتی نظیر ارائه آموزش به متولیان امر 
یا واکسیناســیون حیوانات این منطقه انجام داده 
اســت.وی افزود: این آمار به هیــچ عنوان بحرانی 
نیست؛ اما شــیوع آن در میان حیوانات این بخش 
در فصل گرم سال بیشتر است. در این فصل به دلیل 
خشک شدن آبشــخورهای طبیعی، آبشخورهای 
دســتی به همراه علوفــه در این منطقه گذاشــته 
می شــود که ســبب افزایش تراکم میان حیوانات 
این منطقه و در نتیجه رشد آمار ابتال به این بیماری 
خواهد شد. مدیرکل دامپزشــکی استان اصفهان 
خاطرنشان کرد: این بیماری به هیچ عنوان با انسان 

مشترک نیست بنابراین خطری هم وطنان را تهدید 
نمی کند. همچنین حیوانات تک سم و پرندگان نیز 
به این بیماری مبتال نخواهند شد.موحدی در بخش 
دیگری از سخنان خود با اشاره به کانون های برخی 
بیماری ها گفــت: در چهار ماهه ابتدایی ســال ۹۸ 
تعداد کانون های بیماری LSD در استان ۹۲ کانون 
بوده است که این تعداد در چهار ماهه ابتدایی سال 
۹۹ به تنها یک کانون رســیده که این کاهش تقریبا 
۹۹ درصدی کانون ها را نشان می دهد.وی افزود: در 
بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک نیز از هفت 
کانون به سه کانون رسیده ایم. همچنین در بیماری 
تب برفکی نیز با ۸7 درصد کاهش از 15 کانون به تنها 

۲ کانون دست یافته ایم.

مدیرکل دامپزشکی استان:

طاعون نشخوارکنندگان کوچک به انسان منتقل نمی شود

تولید واکسن 
روسی کرونا

روســی کرونــا  کســن  وا
»اسپوتنیک وی« نام گذاری 
شده و تمام آزمایش های الزم 
را پشت سر گذاشــته است. 
واکسن روسی بر پایه شاخه 
آدنوویــروس توســط وزارت 
بهداشت روســیه در تاریخ 11 

اوت به ثبت رسید.

وز عکس ر

معاون فرهنگی اداره کل ورزش و جوانان استان:

پتانسیل سمن های اصفهان بسیار باالست
معاون فرهنگی و امورجوانان اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان گفت: ظرفیت و پتانسیل ســمن های استان اصفهان در کشور باالست.عباس مرادی اظهار کرد: 
فضای مجازی و آسیب های آن که از طریق فرهنگ های نوظهور به وجود می آید، یکی از دغدغه های امروز تمام خانواده ها و مسئوالن است که این مسئله را در بین اقشار 
جامعه و سمن ها به صورت فراخوان گذاشته ایم و طرح های بسیار خوبی به دست ما رسیده است. وی افزود: در بحث آسیب های نوظهور با محوریت یکی از سمن های 
استان طرحی مطرح شد که باتوجه به مشارکت خوب سمن ها و حضور ۲0 نفر از کارشناسان و متخصصان این حوزه طرحی را برای ستاد ساماندهی در امور جوانان در حال 
آماده سازی داریم. معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان افزود: آن چه مشخص است پتانسیل و ظرفیت باالی سمن های اصفهان در 
کشور و استان است، اما متاسفانه با توجه به شرایط، انتظار می رود که سایر دستگاه ها و ارگان ها به این تشکل ها نگاه ویژه ای داشته باشند..معاون فرهنگی و جوانان 
اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان، افزود: موضوعات بسیاری در بخش جوانان در زمینه های کار و اشتغال، مسکن، ازدواج و دیگر موضوعات اجتماعی داریم که 
تالش می کنیم با دسته بندی و اولویت بندی که انجام می شود با حضور کارشناسان و جوانان به شناسایی موانع و مشکالت بپردازیم و در ادامه راهکارهایی برای آن ها 

داشته باشیم تا بتوانیم به نتایج مثبتی برسیم.

به منظور ایمنی شهروندان از بروز خطراتی که می تواند 
برای آنها ایجاد شود، اقدامات پیشگیرانه از جمله نصب 
موانع در ضلع شمالی سی و سه پل انجام شده که 

شهروندان اجازه عبور از عرض رودخانه را نداشته باشند
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بازگشت »ولسیانی« به اردوی سپاهان
مدافع گرجستانی تیم فوتبال این باشگاه پس از بهبود مصدومیتش به اردوی این تیم بازگشت.حمید 
باقری، مدیر رسانه ای تیم فوتبال سپاهان گفت: گئورگی ولسیانی، مدافع گرجستانی سپاهان که به علت 
مصدومیت چند ماه از سپاهان دور بودودر کشورش به سر می برد، به اصفهان بازگشت و روز پنجشنبه در 
تمرینات سپاهان حاضر شد.باقری ادامه داد: دکتر صدیقی فیزیوتراپ تیم سپاهان نیز با انجام معاینات 
الزم از ولسیانی ، روند درمانی او را خوب توصیف کرد و گفت طی این مدت که ولسیانی کنار تیم نبوده، 
مراحل درمان او خوب طی شده و توانسته با تمرینات الزم ، خود را در مرز آمادگی نگه دارد.وی افزود: با 
توجه به اینکه ولسیانی درمان مناسبی در گرجستان داشته و تمریناتش را به صورت انفرادی انجام داده 

آمادگی الزم برای حضور در تمرینات و همچنین مسابقات لیگ قهرمانان آسیا  را دارد.

چراغ سبز اینستاگرامی »چشمی« به آبی ها
پس از تمدید قرارداد داریوش شــجاعیان با تیم استقالل و وعده احمد سعادتمند، مدیرعامل تیم 
استقالل مبنی بر اینکه آبی ها در نقل و انتقاالت تابســتانه کمترین خروجی ها را خواهند داشت و 
شاکله تیم استقالل برای لیگ بیستم حفظ خواهد شد، هواداران این تیم پرطرفدار پایتخت چشم 
انتظار آن هستند تا دیگر ستارگان استقالل هم قراردادشــان تمدید شود.البته که سعادتمند گفته 
دو بازیکن این تیم پس از دیدار شنبه  شــب مقابل پیکان تمدید خواهند کرد که هواداران استقالل 
امیدوارند این وعده مهم و بزرگ آقای مدیرعامل تحقق یابد؛ در پایان لیگ نوزدهم قرارداد بازیکنانی 
از جمله محمد دانشگر، روزبه چشمی، فرشید اســماعیلی، علی کریمی، محسن کریمی و فرشید 
باقری به اتمام خواهد رسید.روزبه چشمی مدافع-هافبک دفاعی تیم استقالل که در لیگ نوزدهم 
نمایش خوبی را برای تیمش داشت و یکی از مهم ترین خواســته های هواداران ادامه حضور او در 
جمع آبی پوشان است با انتشار تصویری از تیم استقالل و گذاشتن چهار قلب آبی و دو ستاره چراغ 
سبز خود برای تمدید قرارداد با این باشگاه را نشان داد.گفته می شود مذاکرات اولیه با روزبه چشمی 

انجام شده و اگر اتفاق خاصی رخ ندهد، او به زودی با آبی پوشان قراردادش را تمدید خواهد کرد.

هافبک تراکتور به سبد خرید پرسپولیس اضافه شد
لیگ برتر به هفته های پایانی خود نزدیک می شود و تنها دو هفته به اتمام لیگ نوزدهم باقی مانده است، 
اما اکثر تیم ها فعالیت های نقل و انتقاالتی و مذاکره با گزینه های مد نظر خود را آغاز کرده اند، به خصوص 
تیم هایی مثل پرسپولیس، سپاهان، استقالل و شهرخودرو که بالفاصله بعد از اتمام لیگ باید در بازی های 
آسیایی شرکت کنند. پرسپولیس هم بعد از قطعی شدن قهرمانی اش در لیگ مذاکراتی با چند بازیکن 
داشته و به توافقاتی هم رسیده است. یحیی برای تقویت تیم پرسپولیس لیست مد نظرش را به مدیران 
باشگاه داد تا برای جذب این نفرات اقدام کنند ولی طی یکی، دو روز گذشته نفرات جدیدی به لیست 
پرسپولیسی ها اضافه شدند. یکی از این نفرات رضا اسدی، هافبک دفاعی تراکتور است و گویا گل محمدی 
هافبک تراکتور را به سبد خرید تیمش اضافه کرده و می خواهد او را به پرسپولیس بیاورد. گفتنی است؛ 

قرارداد اسدی در پایان فصل به اتمام می رسد و از این بابت مشکلی برای پیوستن به پرسپولیس ندارد.

جدایی »حسینی« از تیم ترکیه ای قطعی شد؟
رسانه های ترکیه روز پنجشنبه از پیشنهاد رسمی ســمپدوریای ایتالیا برای جذب مجید حسینی، 
مدافع ایرانی ترابزون اسپور ترکیه خبر دادند.مسئوالن ترابزون اسپور طبق گزارش های رسیده آماده 
فروش این بازیکن ایرانی با مبلغ 5 میلیون یورو هستند. حســینی با این باشگاه ترکیه ای در ماه 
گذشته تمدید کرد تا در فصل آینده برای این تیم بازی کند، ولی مسئوالن ترابزون اسپور قصد دارند 
در صورت رسیدن پیشنهاد خود این بازیکن را بفروشند.در جدیدترین خبر در این زمینه سایت »فوتو 

مچ« ترکیه از توافق ترابزون اسپور با ماکونه، مدافع میانی بوکاجونیورز آرژانتین خبر داد. 

رقابت های لیگ برتر در ایستگاه ماقبل پایانی؛

تالش 6 امتیازی اصفهانی ها با سرمربیان خارجی

سمیه مصور   بیسـت و نهمیـن هفتـه فصـل جـاری 
رقابت های لیـگ برتر در حالی امشـب با 
برگزاری هشـت دیدار به صـورت همزمـان پیگیری می شـود که جنگ 
سـهمیه آسـیایی و سـقوط برای تیم هـای اصفهانی هنـوز ادامـه دارد. 
سـپاهان در نقش جهان جدال سختی با تیم شـهرخودرو در پیش دارد 
و ذوب آهن بـرای قطعی کـردن بقایـش در لیگ و تثبیـت جایگاهش 

در جدول رده بندی  باید از سد نساجی مازندران بگذرد.

سپاهان - شهرخودرو
تیـم فوتبـال سـپاهان در شـرایطی امشـب و از سـاعت 20:45 مقابـل 
تیم شـهرخودرو صـف آرایی می کنـد که تکسـیرا، جانشـین قلعه نویی 
روی نیمکـت این تیم شـده اسـت. طالیـی پوشـان نصف جهـان که با 
شکسـت مقابل تیم اسـتقالل تهران از گردونه رقابت هـای جام حذفی 
کنار گذاشـته شـدند برای کسـب مجوز حضـور در رقابت های آسـیایی 
چاره ای جـز برتـری در دو دیدار باقـی مانده ندارنـد. سـپاهانی ها این 
روزها از روزهای پـر فروغ خود در ایـن فصل فاصله گرفته انـد و جایگاه 
خـود در جـدول رده بنـدی را نیز دسـت داده انـد. آنها  روزهای سـختی 
را پشـت سـر می گذارند و در چنـد روز گذشـته دسـت خوش تغییرات 
شـده اند. شکسـت سـپاهان مقابل اسـتقالل در جـام حذفـی تبعات 

زیـادی بـرای ایـن تیـم داشـت و در نخسـتین گام، امیـر قلعه نویـی از 
سـرمربیگری سـپاهان اسـتعفا داد که مـورد موافقت مدیران باشـگاه 
قـرار گرفـت تـا طالیـی پوشـان در دو هفتـه باقی مانـده تحـت هدایت 
تکسـیرا به میـدان بروند. تغییرات سـپاهان تنهـا به جدایـی قلعه نویی 
خالصه نشـده و در ادامه سـعید الهویی و علـی قربانی از سـپاهان جدا 
شـدند و چهارشـنبه شـب نیـز والدیمیـر کومان اعـالم کـرد در آسـتانه 
جدایی از سـپاهان قـرار دارد و در ادامه اعالم شـد رضایت نامـه او صادر 
شده اسـت تا تغییرات در سـپاهان ادامه داشته باشد.شـهر خودرو هم 
5 هفته اسـت که رنـگ برد ندیده اسـت و هـر دو تیـم برای بـرد انگیزه 
دارند. البته باید دیـد که بازیکنان سـپاهان بدون قلعه نویـی و در اواخر 
لیـگ انگیزه زیادی بـرای ادامـه کار دارند یا سـومین باخـت متوالی در 
کارنامـه طالیـی پوشـان ثبـت خواهد شـد. تیمـی کـه گفته می شـود 
برانکو هـم یکی دیگر از گزینه های سـرمربیگری اش اسـت. بازی رفت 

دو تیـم بـا نتیجه مسـاوی یک بـر یک بـه پایان رسـید.

نساجی مازندران - ذوب آهن اصفهان
ذوبی هـا در حالی مقابـل تیم نسـاجی مازنـدران صف آرایـی می کنند 
که هـر دو تیم هفتـه گذشـته توانسـتند تیم هـای پرمهـره و قدرتمندی 
را در خـارج از خانـه شکسـت بدهند. نسـاجی با شـوت دیدنـی میری 

سـه امتیـاز از سـپاهان گرفـت و ذوب آهـن هـم پرسـپولیس قهرمان 
زودهنگام لیگ را در ورزشگاه آزادی شکسـت داد.  با این حال نساجی 
روی پلـه هشـتم جدول اسـت و در صـورت پیـروزی مقابـل ذوب آهن 
یک پله در جـدول لیـگ صعود خواهـد کرد.شـاگردان محمـود فکری 
9 هفته اسـت که شکسـت نخـورده انـد و در شـرایط خوبی قـرار دارند. 
ذوب آهـن هـم بـا یـک گل پرسـپولیس را شکسـت داد تـا از منطقـه 
خطر فـرار کند. تقابل ذوب آهن و نسـاجی شـاید بـه اندازه بازی سـایر 
تیم هـای پاییـن جـدول حسـاس نباشـد امـا بـدون شـک می توانـد 
بـه یکـی از جذاب تریـن بازی هـای هفتـه تبدیـل شـود. سبزپوشـان 
اصفهانی اگرچه با پیروزی ارزشـمند هفته گذشـته مقابل پرسـپولیس 
از خطـر سـقوط دور شـده اند؛ اما بـرای تثبیت جایگاه شـان باید از سـد 
نسـاجی بگذرنـد و همیـن امـر می توانـد انگیـزه شـاگردان بوناچیچ را 
افزایش دهـد. ذوب آهـن در آرمانی ترین شـرایط خود طـی چند هفته 
اخیر مقابـل تیم فکری قـرار می گیـرد؛ بازگشـت اسـماعیلی فر در کنار 
اوج گیری پهلـوان، حدادی فر، محمدزاده و عباسـی و درخشـش ایوان 
مارکوویـچ شـرایط ذوبی هـا را بهبـود بخشـیده و بوناچیـچ می توانـد با 
خیال آسـوده تری به دنبال اجـرای برنامه هایش باشـد. ذوبـی ها اگر 
در قائمشـهر پیـروز شـوند ممکن اسـت با یـک پله صعـود بـه رده نهم 

برسـند. بازی رفـت را 2 بـر صفـر ذوب آهن برده اسـت.

خبر  روز

»آلگری« برای هدایت اینتر شرط گذاشت
نشریه »کوریره دلو اســپورت« ایتالیا خبر داد آلگری، سرمربی ســابق یوونتوس برای به دست 
گرفتن هدایت اینتر شــرط جذب بازیکن گذاشته اســت.با وجود اینکه آنتونیو کونته در طول یک 
فصل حضورش در اینتر نتایج بدی نگرفته و نراتزوری را نایب قهرمان ســری آ کرده؛ اما شایعات 
زیادی درباره احتمــال برکناری اش مطــرح می شــود.آلگری در رأس گزینه های جانشــینی 
کونته قرار دارد. طبق گزارش های رســیده او برای مربیگری در اینتر شــرط جــذب دو بازیکن در 
تابستان را گذاشته است.ســرمربی یوونتوس ساویچ، ســتاره التزیو و تونی کروس، ستاره رئال 
را به عنوان لیســت خرید تابســتانی به مســئوالن اینتر معرفی کرده و شــرط امضای قراردادش 
با نراتزوری جذب ایــن دو بازیکن اســت.البته پیش از این کونته به شــایعات واکنش نشــان 
 داد و اعالم کرد پروژه اش با اینتر 3 ســاله اســت و مــی خواهد به کارش ادامه دهــد تا به هدف

 خود برسد.

 64 درصد هواداران یوونتوس مخالف فروش 
»دیباال«

اکثر هواداران یوونتوس با فروش ستاره آرژانتینی خود مخالف هستند.نشریه »گازتا دلو اسپورت« 
ایتالیا به بهانه شایعات جدایی پائولو دیباال، ستاره آرژانتینی یوونتوس یک نظرسنجی به راه انداخت 
و از هواداران تیم تورینی درباره آینده این ســتاره سوال کرد.در این نظرســنجی که درباره فروش 
یا نفروختن دیباال بــود، در نهایت 64 درصد هواداران بیانکونری مخالف فروش این ســتاره خود 
بودند، 25 درصد هواداران موافق فروش دیباال و10 درصد هواداران نیز با فروش این ستاره به شرط 
جذب یک هافبک سرشناس به جای او موافق بودند. طبق گزارش های رسیده، رئال مادرید برای 
شکار دیباال وارد عمل شده بود و حتی پیشــنهاد اول خود را به بانوی پیر داده است.دیباال در فصل 
 گذشته ستاره یوونتوس بود و در نهایت موفق شد جایزه بهترین بازیکن فصل 2019-2020 سری آ

 را کسب کند.

گریه مرد 126 میلیون یورویی
ژائو فیلیکس 20 ساله که امید اول اتلتیکو برای پیروزی در لیگ قهرمانان اروپا به حساب می آمد، 
عملکرد قابل قبولی در مقابل الیپزیش داشت و با حرکتی تماشایی پنالتی منجر به گل تیمش را هم 
گرفت و موفق به گلزنی نیز شد ؛اما در نهایت نتیجه بر وفق مراد او نبود. فیلیکس که در آخرین دقایق 
بازی تالش زیادی کرد تا تیمش به گل تساوی برســد، موفق به این کار نشد و در پایان با چشمانی 
اشک آلود زمین را ترک کرد.نکته مهم درباره ستاره تعویضی تیم اتلتیکو این بود که او رکورد صددرصد 
پاس و دریبل صحیح را در این بــازی ثبت کرد و بهترین بازیکن اتلتیکو بود و شــاید اگر از ابتدا به 
میدان می رفت، نتیجه دیگری در بازی رقم می خورد. جالب این که در 32 دقیقه پایانی اتلتیکو دو 

بار از حریف پیش افتاد و این آمار ویژه فیلیکس نیز در همین دقایق پرفشار بازی به ثبت رسید.

»کرایف« سرمربی شنزن چین شد
بعد از برکناری روبرتو دونادونی از هدایت تیم فوتبال شــنزن، مســئوالن این باشگاه چینی خیلی 
سریع یوردی کرایف، پسر یوهان کرایف اسطوره فقید هلندی را به عنوان سرمربی جدید خود منصوب 
کردند.کرایف که سابقه بازی در تیم هایی نظیر بارسلونا و منچستریونایتد را دارد یکی از افرادی است 
که پیرو سبک فوتبالی پدرش است ولی تجارب موفقیت آمیزی در زمینه مربیگری نداشته و اکنون 
باید دید می تواند به وضعیت شــنزن در جدول رده بندی لیگ فوتبال چین سرو سامان ببخشد یا 
خیر.رقابت های لیگ فوتبال چین چند هفته است بعد از کنترل شیوع ویروس کرونا در این کشور 

از سر گرفته شده است.

 فوتبال جهان

پیشکسوت بدمینتون اصفهان:

 بدمینتون اصفهان
 نیازمند تحول است

پیشکســوت بدمینتــون اصفهــان گفــت: 
سال هاســت که بدمینتون اصفهان افول پیدا 
کرده و نیازمند تحول و انقالب اســت تا دوباره 
به جایگاه واقعی خود در کشور دست پیدا کند.
غالمحســین یزدان پناه با اشــاره به برگزاری 
مجمــع انتخاباتــی هیئت بدمینتون اســتان 
اصفهــان در آینــده ای نزدیک اظهار داشــت: 
بدمینتون اصفهان وضعیت مناســبی ندارد و 
مدیران قبلی نتوانستند از ظرفیت ها و پتانسیل 
موجود برای حفظ جایگاه بدمینتون این استان 
اســتفاده کنند.وی ادامه داد: گذشــته را باید 
به شــکلی تغییر دهیم و از پایه شــروع کنیم. 
الزم است در مسیر درســت حرکت کنیم و در 
انتخابات پیش رو فردی را بــه عنوان رییس 
هیئت انتخاب کنیم که ســبب رشد بدمینتون 
اصفهان شــود.یزدان پناه که ســابقه ریاست 
کمیته استعدادیابی فدراســیون بدمینتون را 
در کارنامه کاری اش دارد، اضافــه کرد: وقتی 
مدیریت درست نباشد، همه چیز به هم می ریزد 
و تجربه نشان داده در کشــور ما مدیر ساخته 
نمی شود. اگر مدیر با کفایتی هم روی کار بیاید، 
آنقدر تحت فشــار قرار می گیرد که خالقیتش 
از بین می رود.وی تصریح کرد: چندین ســال 
مسئول هیئت بدمینتون استان اصفهان بودم و 
به دلیل عدم استقالل در مدیریت و منابع مالی 
نتوانستم به جز ساختن سالن بدمینتون کار را 
بهتر پیش ببرم؛ مدیریت هیئت ورزشی سخت 
است و نیاز به حضور مدیر ضابطه مند و قانون 
مند با شفافیت مالی و کاری دارد.نگارنده کتاب 
بدمینتون با اشاره به سرپرستی حسن بزرگزاد 
در هیئت بدمینتون اســتان اصفهان، گفت: به 
تازگی طــی حکمی از ســوی محمدرضا پوریا 
رییس فدراسیون بدمینتون، بزرگزاد به عنوان 
عضو کمیته مربیان این فدراســیون منصوب 
شده و این اتفاق مثبتی برای بدمینتون اصفهان 
است.وی خاطرنشــان کرد: در اصفهان گزینه 
های شایسته ای برای ریاست هیئت بدمینتون 
وجود دارد و امیدواریم این هیئت با همدلی و 
همراهی اهالی بدمینتون به جایگاه اصلی خود 

دست پیدا کند.

زش ور

مستطیل سبز

وز عکس ر

رونمایی از جام 
قهرمانی فوتبال زنان

به زودی قرار است جشن هفتمین 
قهرمانی شــهرداری بم از ســوی 
سازمان لیگ برگزار و جام قهرمانی 
به این تیــم اهدا شود.شــاگردان 
مرضیه جعفری در تیم شهرداری بم 
توانستند برای دومین سال متوالی 
و برای هفتمین بار در ادوار برگزاری 
لیگ بانــوان )جام کوثــر( عنوان 

قهرمانی را به دست آورند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان گفت: طرح های نیمه تمام ورزشی در سطح این استان با تالش های صورت گرفته در چند سال گذشته کاهش یافته و در 
حال حاضر 110 مورد وجود دارد که نیازمند اختصاص یک هزار و 500 میلیارد ریال برای تکمیل آنها هستیم.سید محمد طباطبایی در جریان بازدید از طرح های ورزشی 
شهرستان اردستان بیان کرد: با توجه به شرایط کنونی و وضعیت منابع، تالش شده است که بخشی از طرح ها را با مشارکت بخش خصوصی انجام دهیم که این 
موضوع  مورد استقبال قرار گرفت و در هفته دولت امسال، 6 طرح ورزشی با صرف 1۷0 میلیارد ریال اعتبار به بهره برداری می رسد.وی بر اعمال نگاه تخصصی و علمی 
در طرح ها و ایجاد زیرساخت های الزم برای استفاده حداکثری از فضاهای ورزشی تاکید کرد و افزود: زیرساخت های ایجاد شده با نگاه توسعه ورزش همگانی و 
قهرمانی خواهد بود.مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان در ادامه با اشاره به سرانه 0.41 مترمربعی این استان، اظهار داشت: یکی از فقیرترین سرانه های فضای 
ورزشی در بین استان های کشور را اصفهان دارد؛ اما شهرستان اردستان از نظر سرانه فضای ورزشی در رتبه نخست استان قرار دارد.سرانه ورزشی استان اصفهان 
در حالی به میزان 0.46 مترمربع به ازای هر نفر رسیده است که در مقایسه با سال آغاز فعالیت دولت تدبیر و امید در سال 92، حدود 53 درصد رشد نشان می دهد.

طرح های نیمه تمام ورزشی استان اصفهان به 110 مورد کاهش یافت

محمدرضا سنگ سفیدی درباره تمدید قراردادش 
با باشــگاه گیتی پســند اصفهان گفت: گیتی پسند 
یکی از بزرگ ترین باشگاه های ایران و آسیاست. با 
وجود اینکه به چیزی که می خواستیم نرسیدیم، اما 
سال بسیار خوبی را در این تیم پشت سر گذاشتم 
و همه چیز برای مــن خوب بود. شمســایی هم 
مربی بســیار بزرگی اســت که به گیتی پسند آمد. 
تصمیم گرفتم جایی بازی کنم که آرامش بیشتری 
داشته باشم و به پیشرفتم ادامه دهم. می دانستم 
گیتی پسند می تواند بهترین گزینه برای من باشد.

وی درباره اینکه هواداران تیم فوتسال گیتی پسند 
از تیم فعلی انتظار دارند طلســم سه سال ناکامی 
در قهرمانــی لیگ برتــر را بشــکند، تصریح کرد: 
زیبایی ورزش به این است که تا لحظه آخر چیزی 
مشخص نیست. نمی توانیم از االن درباره قهرمان 

صحبت کنیم، اما گیتی پســند قطعا برای قهرمانی 
وارد مســابقات می شــود و جز قهرمانــی به چیز 
دیگری فکر نمی کنیم. تمام اعضای باشگاه دست 
به دست هم خواهند داد تا قهرمان شویم.بازیکن 
تیم فوتســال گیتی پســند اصفهان در واکنش به 
اینکه اعضای این تیم بارها گفته اند بودجه زیادی 
ندارند و از لحاظ مالی به مس سونگون نمی رسند، 
اظهار داشت: من کاری به ســایر تیم ها ندارم و از 
شرایط راضی هستم. شاید باشگاهی صد میلیارد 
تومان خرج کند، اما خدا را شکر گیتی پسند شرایط 
ایده آلی دارد. نمی گویم ما وضعیت بســیار خوبی 
داریم، اما گیتی پسند جزو چند باشگاه خوب کشور 
است. مدیران باشــگاه سال هاست که در فوتسال 
فعالیت می کننــد و به حرفی کــه می زنند، پایبند 
هستند.سنگ ســفیدی دربــاره اختالف نظر میان 

مدیران باشگاه ها برای شروع مسابقات لیگ برتر 
فوتسال بیان کرد: شــروع لیگ در اختیار سازمان 
لیگ نیست و ستاد مبارزه با کرونا باید در این باره 
مجوز دهد. امیدوارم لیگ زودتر شروع شود، چون 
هر چه عقب بیفتد، به ضرر بازیکنان، باشــگاه ها و 
تیم ملی می شود. تیم هایی که به پلی آف نرسیدند، 
از دی ماه 98 بــازی نکرده اند و اگــر رقابت ها در 
خوش بینانه تریــن حالت مهر ماه آغاز شــود، این 
تیم ها 10 مــاه تعطیل بوده اند. ما باید تابع ســتاد 
مبارزه با کرونا باشیم تا مجوزهای الزم صادر شود، 

اما تعویق لیگ اصال جالب نیست.

بازیکن تیم گیتی پسند:

 تعویق مسابقات لیگ برتر به ضرر ماست



شنبه 25  مرداد  1399 / 25 ذی الحجه 1441/ 15 آگوست 2020/ شماره 3045
 بازدید نماینده ولی فقیه در سپاه از مناطق ماموریتی گروه 40 اصفهان 

در جنوب شرق؛

 دفاع از مرزهای کشور با زحمات نیروهای مهندسی 
ممکن می شود

حضرت حجت االسالم و المســلمین عبدا... حاج صادقی، نماینده ولی فقیه در سپاه به همراه 
نمایندگی ولی فقیه در نزسا، ســردار محمد کرمی فرمانده قرار گاه قدس و جمعی از مسئولین 

نماینگــی نزســا از مناطــق ماموریتی 
گروه 40 در جنوب شرق بازدید کردند.

نماینده ولی فقیه در سپاه پس از بازدید 
از مناطــق ماموریتی گروه مهندســی 
رزمی 40 نزسا، ضمن ابالغ سالم و پیام 
فرمانده معظم کل قوا بــه رزمندگان و 
مرزبانان گفت: من به یاد روزهای دفاع 
مقدس می افتم. آن روزهای ســختی 
که چه در گرمای شــدید خوزســتان و 
چه در گردنه های ســخت غرب) هزار 

قله و...( و یا جاده های ماهوت که تردد داشتیم، خاطرم هست که چقدر مشکل وجود داشت، 
این کارهایی که دوســتان آنجا انجام دادند شــبیه همین را در بحث پل هایی که می خواستند 
بزنند ،دیده ایم. اینها کارهای بزرگی اســت و  شــما بدانید آنچه انجام می دهید مصداق عمل 
صالح اســت؛ همان عمل صالحی که خداوند می گوید از گمرک مرگ نه مقــام و نه درجه و نه 
هیچ موقعیتی و اصال هیچ چیز را نمی شــود عبــور داد؛ اما آن چیزی کــه از گمرک مرگ قابل 
عبور دادن اســت  عمل صالح است، مبارک بر شما باشــد . از خدا بخواهید شما را در این مسیر 
انجام عمل صالــح ثابت قدم بــدارد و هم چنین مهم تر از آن این اعمال صالح شــمارا از شــر 
شــیاطین محفوظ بدارد. خیلی ها را داریم عمری در صراط مستقیم رفتند، خوب هم رفتند، اما 
 آخرش نماندند، مهم این است. خداوند ان شــاءا...عاقبت امر همه ما را ختم به خیر و ختم به

 شهادت بفرماید.
وی افزود: از همان اول نام شما،  سنگر سازان بی ســنگر بود. االن فقط سنگر نیست. این جاده 
ها و این امکان حضور رزمندگان در نقاط صفر مرزی  در همه جاهای کشــور جز با پیشتازی و با 
حضور اولیه برادران عزیز مهندسی ما امکان نداشت. کاری که دوستان عزیز ما انجام دادند نیاز 
به تقدیر دارد، برای عبور در این مناطق صعب العبور و گذشــتن از این موانع، اول مسیری را باز 
کردند برای حضور و بعد هم پاسگاه هایی ایجاد کردند که رزمندگان ما بتوانند داخل پاسگاه های 

با همه امکانات الزم مستقر شوند.
نماینــده ولــی فقیــه در ســپاه پاســداران ادامــه داد: االن هم مثــل دفاع مقدس اســت 
 که تــا بچــه هــای مهندســی وارد عمــل نمی شــدند، امــکان حضــور ســایر رزمنــدگان 

میسر نمی شد.
 حجت االسالم حاج صادقی تصریح کرد: مرزبانی ما و دفاع از مرزهای کشور عزیزمان، مدیون و 
مرهون پیشتازی و حضور این عزیزان است چه در بازکردن راه ها و چه در احداث پاسگاه ها؛ اما 
نکته زیباتری که من در اینجا دیدم پیوند شــما با مردم منطقه است . این خدمت رسانی، تعداد 
خانه ها و مدارسی که برای مردم ســاخته شده اســت ، راه های ارتباطی که ایجاد شده ، توجه 
و ابراز همدردی با آنها و... ما آمدیم کــه به این مردم خدمت کنیم ، حفــظ این مرزها هم برای 
خود مردم است و بهتر این اســت که از خود آنها کمک گرفته شود.وی با اشاره به این که به گفته 
ســردار گرامی، فرمانده گروه 40 مهندســی رزمی مردم این منطقه مردمی قدرشناس هستند، 
 بیان کرد:این نشــان می دهد که مردم ، مردم بســیار خوبی هستند ، ان شــاءا...  خدا همه را

 موفق بدارد.

  دومین مرحله اجرای رزمایش همدلی کمک های مومنانه پلیس اصفهان آغازشد؛

توزیع 700 بسته معیشتی میان نیازمندان

دومین مرحله اجــرای رزمایش همدلــی کمک هــای مومنانه پلیس 
اصفهان صبح پنجشنبه با حضور فرمانده نیروی انتظامی استان و رییس 
عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان آغاز شد.سردار »محمدرضا 
میرحیدری« در این مراسم با اشــاره به اینکه شیوع ویروس کرونا باعث 
مختل شــدن زندگی برخی از مردم کشورمان شده اســت، اظهار داشت: 
امروز همدلی و حس نوع دوستی در وجود همه دستگاه ها و همه اقشار 
جامعه ما ظهور و بروز پیدا کرده و شاهد آن هستیم و مردم در گوشه گوشه 
این کشور پهناور به صورت خود جوش و عاشقانه به دنبال همراهی و کمک 
کریمانه خود به عزیزانی هستند که در مسائل زندگی خود دچار آسیب شده 
اند.وی افزود: مجموعه انتظامی اســتان اصفهان نیز با همیاری همکاران 
در مجموعه عقیدتی سیاسی و نیروی انسانی این همت را به خرج دادند و 
چندین بارشاهد ایثار و وقوع این حرکت ارزشمند الهی بودیم که توانستند 
در این شرایط سخت، دست عزیزانی که امروز دچار مشکل هستند را بگیرند 
.سردار میرحیدری تاکید کرد: در مجموعه انتظامی استان اصفهان با نگاه 
مومنانه و کریمانه و تأسی از مولی الموحدین حضرت امیرالمومنین علی 

)ع( چندین مرحله شاهد این حرکت مومنانه بودیم.
این مقام ارشد انتظامی بیان داشت: از افراد خیر و همکارانم که در این امر 
مشارکت داشتند و متولیان امر که در سازماندهی این حرکت نقش آفرین 

بودند مانند مجموعه عقیدتی سیاســی ،نیروی انســانی، قرارگاه پلیس 
اصفهان و سربازان عزیز و غیوری که دوچندان نقش آفرینی کردند، تشکر 
می کنم .وی تصریح کرد: امیدوارم این حرکت ارزشمند باعث رستگاری 
این عزیزان در پیشگاه الهی شــود و ان شــاءا... با دعای خیر ملت ما و 
همه مســلمانان جهان این ویروس منحوس از جامعه انسانی در سطح 
عالم رخت بربندد.فرمانده انتظامی استان اصفهان خاطر نشان کرد: این 
رزمایش مومنانه و کمک های همدالنه یادآور دوران دفاع مقدس است که 
بارها شاهد این حرکات در محالت بودیم و کمک های مردمی که به جبهه 
های دفاع از مظلوم روانه می شد. امید است امروز هم در سایر جبهه ها با 
این همدلی بتوانیم در مقابل نظام استکبار جهانی مقابله و در مقابل تحریم 
های ظالمان ایستادگی کنیم .سردار محمدرضا میرحیدری در پایان خاطر 
نشان کرد: از خدای متعال برای رهبر عزیزمان که این حرکت ارزشمند را به 

ما آموخت آرزوی عزت ، سربلندی و طول عمر مسئلت دارم.

متقین در اموال خود حقی برای نیازمندان قرار می دهند 
رییس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان نیز در این مراسم گفت : 
پیرو فرمایش مقام معظم رهبری )مدظله العالی( که فرمودند: »من امروز 
معتقدم بایســت این کمک های همدلی و مومنانه تداوم پیدا کند و البته 

قطع نشده ، لذا خوب است این کار خداپسندانه ادامه پیدا کند« مجموعه 
انتظامی استان اصفهان نیز دومین رزمایش همدلی را اجرایی کرد. حجت 
االسالم »محمد حسین ایروانی «  افزود: در این رزمایش، کارکنان مجموعه 
انتظامی پلیس اصفهان به صورت داوطلبانه و خیرخواهانه پای کار آمدند و 
در حد توان مبالغی را برای تامین مایحتاج عمومی افرادی که در اثر شیوع 
ویروس کرونا دچار آسیب شــده اند، اهدا کردند.حجت االسالم ایروانی 
اظهار داشت: البته وظیفه هر مومنی اســت که در موقع گرفتاری به کمک 
برادر دینی خود بیاید و خدای متعال در قرآن می فرماید: »متقین کسانی 
هستند که در اموال خود حقی برا ی مستضعفان، مستمندان و محرومین 

قرار می دهند«.
این مقام مسئول بیان داشــت: امروز همه ما وظیفه داریم همانند دوران 
دفاع مقدس پای کار بیایم و در جبهه کمک به هم نوعان خود که در اثر شیوع 
این بیماری دچار خساراتی شــده اند، یاری رسانی کنیم .رییس عقیدتی 
سیاسی فرماندهی انتظامی استان اصفهان با اشاره به اینکه کارکنان پلیس 
استان اصفهان از آنچه خود به آن احتیاج داشتند برای کمک به نیازمندان 
بخشیدند، خاطر نشان کرد: با کمک های داوطلبانه کارکنان انتظامی این 
استان  توانســتیم 700 بسته معیشــتی که مایحتاج اولیه یک خانواده را 

تامین می کند، تهیه و توزیع کنیم.

خبر

مدیر منطقه 13 شهرداری اصفهان عنوان کرد :

توزیع عادالنه و متوازن خدمات  در تمامی نقاط منطقه 
شهرداری منطقه 13 به لحاظ تاريخی دارای قدمتی چندين هزار ساله  حدیث زاهدی
است و آثار ارزشمند تاريخی بسيار در آن به چشم می خورد؛ اما در گذر 
زمــان و بنابــر ناآگاهی اين آثــار همگی 
تخريب شــده و اكنــون بســيار اندك و 
محدود اثری از آنها باقی است.از ویژگی 
های استراتژیک و خاص این منطقه می 
توان بــه وجود نيروگاه اصفهان)اســالم 
آباد(، مقر اصلــی يگان ويــژه اصفهان، 
پليس آگاهی اصفهــان، زندان مركزی ، 
اداره كل دامپزشكی استان ، اداره كل بنياد 
مسكن اســتان اصفهان، نظام مهندسي 
كشاورزي ، آمادگاه ارتش، ترمينال جنوب 
غرب اصفهان، شركت مخابرات استقالل، سازمان عشاير استان ، شركت خدمات كشاورزی جهاد 
كشاورزی و بيمارستان فوق تخصصی ميالد اشاره کرد.در همین راستا محمد شرفا  مدیر منطقه 13 
شــهرداری اصفهان در گفت وگوی اختصاصی با زاینده رود، با بیان اینکه محدوده شهرداری منطقه 
سیزده از شمال به امتداد حاشــیه زاینده رود از تقاطع خیابان نیروگاه تا میدان سهروردی، از سمت 
جنوب ازمیدان تیر تا کارخانه سیمان اصفهان و دیوار غربی زندان مرکزی در مسیر ریل راه آهن تا پل 
یزد آباد، ازسمت شرق محورخیابان سیمین از پارک میرزا کوچک خان تا سه راه سیمین و خیابان 
جانبازان تا تقاطع بزرگراه شهید اقارب پرست تا قبل از میدان تیر در مسیر ریل راه آهن تا حاشیه جنوب 
غربی دیوار زندان مرکزی و از غرب از پل یزد آباد درامتداد شهرک قدس تا جاده نیروگاه در حاشیه 
زاینده رودمحدود می شود، اظهار داشت :  حریم شــهرداری منطقه 13 به مساحت 3576 هكتارو 
محدوده قانونی آن 1105هكتاراست. جمعيت این منطقه طبق آمار 132469نفروتراكم جمعيت 112 
نفر در هكتار محدوده قانونی اســت که 80 هکتار آن دارای بافت فرســوده اســت.مدیر منطقه 13 
شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه بودجه شهرداری منطقه 13 در سال جاری 125 میلیارد تومان بوده 
که حدود 65 میلیارد و 800 میلیون تومان آن به بخش عمرانی و مابقی به بخش جاری اختصاص 
یافته است ،اظهار کرد : بودجه امسال این  منطقه نسبت به سال گذشته 33 درصد رشد داشته و در 
سال جاری اجرای پروژه های متعدد عمرانی، فرهنگی و خدماتی در دستور کار قرار گرفته است. شرفا 
با بیان اینکه  در سال جاری بیش از 50 پروژه کوچک و بزرگ عمرانی در این منطقه اجرا می شود که در 
حال حاضر تعدادی از آنها در مرحله مناقصه و استعالم است ،ادامه داد : مهم ترین پروژه های شاخص 
سال 99 احداث کندروی پل زندان به اقارب پرســت ،  پروژه تعریض پل زندان که اجرای این پروژه 
باعث کاهش ترافیک در ایام پیک روی پل زندان می شود و احداث هندسی کندروی شهید حبیب 
الهی است.این مقام مســئول، توزیع عادالنه و متوازن خدمات  در تمامی نقاط منطقه و به صورت 
مساوی در بین شهروندان را از مهم ترین اهداف برشمرد و تاکید کرد : بر اساس حقوق شهروندی، 
تمام شهروندان باید از امکانات رفاهی، تفریحی، فرهنگی، خدماتی و برنامه های شهرداری به صورت 
عادالنه در تمام ابعاد بهره مند شوند.وی در خصوص تبیین برنامه های فرهنگی در منطقه 13 شهرداری 
به اقدام فروش کتاب با شعار »کافیست درب منزل تان را به روی کتاب باز کنید« اشاره کرد و گفت : 
خوشبختانه این کار فرهنگی با استقبال چشمگیر شهروندان مواجه شد .شرفا در پایان سخنان خود 
با تصریح اینکه معاونت فرهنگی این منطقه با سنجش آسیب های اجتماعی در هر محله به صورت 
میدانی توانسته است محتوای برنامه را با توجه به نیاز هر محله  تهیه و مطابق با مشکالت هر محله 
نمایش مهارتی را به اجرا درآورد، خاطر نشــان کرد : این برنامه هابه صورت کوچه به کوچه و در تمام 
محالت منطقه 13 هرشب اجرا خواهد شد و تحت عنوان پیک همدالنه با اجرای هنرمندان در خدمت 

شهروندان عزیز این منطقه قرار می گیرد.

خبر روزگزارش

بهره برداری از پروژه های 
ورزشی در مجموعه غدیر

مدیر عامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری 
و فرآورده های کشاورزی شهرداری اصفهان از 
بهره برداری پروژه زمین های چمن مصنوعی 
و هارد کورت مجموعه ورزشــی غدیر خبرداد. 
به گزارش روابط عمومی ســازمان ساماندهی 
مشــاغل شــهری و فرآورده های کشاورزی؛ 
مجموعه ورزشــی غدیر،مجتمعــی کامل از 
امکانات تفریحی و ورزشــی واقع در مجموعه 
فرهنگی باغ غدیر واقــع در خیابان 22 بهمن 
است که حدود ده ســالی است به شهروندان 
اصفهان خدمات ارائه و سعی می کند هر روز بر 
لیست خدمات این مجموعه اضافه  شود تا نیاز 
مخاطبان را بیش از پیش بر طرف کند.استخر 
دو قلو به صورت مجزا آقایان و بانوان ،ســالن 
بدن ســازی و ایروبیک، زمین های تنیس از 
پرمخاطب ترین خدمات این مجموعه است 
که طی ســال های گذشــته به این مجموعه 
اضافه و بسیار مورد اســتفاده و استقبال قرار 
گرفته است.محمد مجیری در خصوص توسعه 
این مجموعه گفت: ما به ســالمت هر یک از 
اعضای خانواده فکر می کنیــم زیرا معتقدیم  
جســم و عملکرد فیزیکی بدن تاثیر مستقیم  
بر روح و روان دارد و سالمت جسم و روان می 
تواند روابط اجتماعی سالم  با دیگران را شکل 
می دهد،لذا در توسعه و ایجاد فضاهای ورزشی 
کوتاهی نکرده و از فکرهای خالق و ســرمایه 
گذاری در این زمینه استقبال می کنیم.وی با 
بیان اینکه از دو سال پیش توسعه این مجموعه 
ورزشــی و تفریحی در برنامه های ســازمان 
بوده اســت،افزود: اکنون عملیات بازسازی و 
تجهیز این مجموعه ورزشی به همت سازمان 
ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان 
در مدت 6 ماه و با هزینه ای بالغ بر از 19 میلیارد 
ریال انجام شــده اســت.مدیرعامل سازمان 
ســاماندهی مشاغل شــهری و فرآورده های 
کشــاورزی شــهرداری اصفهان تصریح کرد: 
بــه زودی در برنامه هر یکشــنبه یک افتتاح، 
رونمایی از زمین چمن مصنوعی، و هارد کورت 
که شامل زمین والیبال،بســکتبال و  تنیس 

است، صورت می گیرد.

شهرداری چادگان به استناد مجوز شماره 99/47 مورخ 1399/04/14 شورای محترم اسالمی 
شهر چادگان در نظر دارد چایخانه مجتمع فرهنگی تفریحی شهرداری را از طریق آگهی مزایده 

به صورت اجاره واگذار نماید.

الف( موضوع مزایده
اجاره چایخانه مجتمع فرهنگی تفریحی شهرداری چادگان با امکانات موجود

تبصره 1: تعمیر، بازســازی و تجهیز و راه اندازی بر عهده برنده مزایده و با نظارت شــهرداری 
چادگان می باشد.

تبصره 2: هزینه هر گونه تعمیر فیزیکی در ساختمان به عهده برنده مزایده و با هماهنگی و نظارت 
شهرداری چادگان می باشد.

ب( مدت موضوع مزایده: 
از تاریخ انعقاد قرارداد به مدت سه سال شمسی

ج( قیمت پایه موضوع مزایده:
مبلغ قیمت پایه برای اجاره سال اول به مبلغ 53/000/000 )پنجاه و سه میلیون( ریال بر اساس 

نظریه کارشناس رسمی دادگستری می باشد و برای هر ســال 20 درصد به مبلغ اولیه قرارداد 

سال قبل اضافه می گردد.

چ( بازدید و پیشنهادات موضوع مزایده:
متقاضیان می توانند از روز شنبه مورخ 1399/05/25 لغایت روز دوشنبه مورخ 1399/06/10 از 

ساعت 8 صبح الی 16 بعد از ظهر با مراجعه به مجتمع فرهنگی تفریحی شهرداری از محل مذکور 

بازدید و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1399/06/10 در دو پاکت:

 پاکت الف(: پنج درصد قیمت پایه بعنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب 3100003423005 

شــهرداری چادگان نزد بانک ملی چادگان واریز و فیش واریزی را همراه با مشخصات کامل 

پیشنهاد دهنده.

پاکت ب(: مبلغ پیشنهاد دهنده و سوابق کاری الک و مهر شده با مشخصات کامل به حراست 
شهرداری تحویل و رسید دریافت نمائید در صورتیکه شرکت کنندگان اشخاص حقوقی باشند 

ارائه اساسنامه شرکت و در صورت داشتن نماینده، معرفی نامه نماینده آن شرکت الزامی است 

که بایستی ضمیمه پیشنهاد پاکت )ب( گردد.

1- پیشنهادات رسیده در روز سه شنبه مورخ 1399/06/11 در محل شهرداری چادگان با حضور 

اعضاء کمیسیون راس ساعت 15 بعد از ظهر باز و قرائت می گردد.

2- شهرداری چادگان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات رسیده مختار و به پیشنهاداتی که بعد 

از موعد مقرر و مبهم و بدون فیش سپرده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

3- چنانچه نفرات اول و دوم و سوم شرکت کننده در مزایده از انعقاد قرارداد امتناع 

نمایند سپرده آنها به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

4- اخذ مجوز فعالیت بر اســاس ماده 12 قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382/12/24 از 

طرف مراجع ذیصالح و همچنین رعایت کلیه قوانین قانون نظام صنفی کشور و آئین نامه های 

مربوطه و اخذ مجوز فروش هر گونه مواد دخانیاتی اعم از قلیان و سیگار و غیره از مراجع قانونی 

)بهداشت محیط و اداره اماکن  عمومی نیروی انتظامی( )در خصوص موضوع مزایده( بر عهده 

برنده مزایده می باشد.

5- هزینه آگهی مزایده و کارشناسی به عهده برنده مزایده می باشد.

6- کلیه کسورات قانونی اعم از بیمه و مالیات و همچنین بیمه نمودن محل چایخانه با تمامی 

امکانات موجود بر عهده برنده مزایده می باشد.

7- شرکت کنندگان بایستی شــرایط قانون منع مداخله کارمندان دولت مصوب 22 دی ماه 

1337 و موضوع تبصره یک ماده 82 مکرر قانون تشــکیالت وظایف و انتخابات شــوراهای 

اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 با اصالحات بعدی و قانون خدمت وظیفه 

عمومی را درنظر داشته باشند.

8- الزم به ذکر است که ساختمان مذکور فاقد هر گونه تجهیزات در این امر بوده و برنده مزایده 

مکلف است در زمان شروع کار پس از انعقاد قرارداد نسبت به تکمیل و تجهیز آن که مرتبط با 

موضوع آگهی و قوانین و مقررات مربوطه باشد اقدام نمایند. ضمنًا هزینه برق مصرفی ساختمان 

مذکور بعد از انعقاد قرارداد بر عهده برنده مزایده )مستاجر( می باشد.

9- در صورتی که شرکت کننده شخص حقوقی باشد و بعنوان برنده مزایده اعالم گردد بایستی 

در زمان انعقاد قرارداد نسبت به معرفی نماینده تام االختیار خود به صورت کتبی که ممهور به مهر 

و امضا رئیس اداره و یا مدیر عامل شرکت باشد اقدام نمایند.

10- الزم به ذکر اســت که هزینه هایی نیز به توسط مســتأجر قبلی در این واحد انجام گرفته 

که برنده مزایده موظف است نســبت به پرداخت هزینه های انجام شده در چایخانه با توافق 

طرفین و تأیید شهرداری به مستأجر قبلی می باشد و این هزینه ها هیچگونه ارتباطی به مبلغ 

پیشنهادی در مزایده نداشته است و کلیه وسایل در لیست اموال شهرداری قرار می گیرد. بدیهی 

است پس از پایان قراردادها کلیه وسایل بایستی به صورت ســالم تحویل شهرداری گردد و 

 مبلغ پیشنهادی بایستی به حســاب 3100000256000 به نام شهرداری چادگان نزد بانک ملی 

واریز گردد.

11- برنده مزایده می بایستی پس از انعقاد قرارداد جهت ساعات کار چایخانه با مدیریت مجتمع 

فرهنگی تفریحی هماهنگی های الزم را داشته باشد.

آگهی مزایده نوبت اول

جمشید اسماعیلی- شهردار چادگان م الف:942814

چاپ اول

معاون خدمات شهری شهردار اصفهان از اجرایی شدن سیستم ارزیابی عملکرد در سازمان مدیریت پسماند خبر داد و گفت: 27 درصد دفن پسماند در سال جاری به 
صورت غیر مستقیم بوده و نسبت به سال های قبل کاهش چشمگیری داشته است.حسین امیری اظهار کرد: ارزیابی عملکرد در واقع فرآیند سنجش و اندازه گیری 
عملکرد دستگاه های اجرایی در چارچوب اصول و مفاهیم علمی مدیریت برای تحقق اهداف و وظایف سازمانی و در قالب برنامه های اجرایی است.وی با بیان اینکه 
مدیریت عملکرد ابزار بهبود عملکرد ســازمانی را از راه ارتباط و تعدیل اهداف و نتایج فردی، گروهی و ســازمانی فراهم می آورد، افزود: مدیریت عملکرد همچنین 
ابزاری برای شناسایی و تشویق عملکرد برتر و اداره کردن امور بر اساس نتایج ارزیابی است.معاون خدمات شــهری شهردار اصفهان ادامه داد: با توجه به ضرورت 
و اهمیت مدیریت عملکرد جهت اتخاذ تصمیمات مناسب، از سال 1397 سیستم ارزیابی عملکرد در ســازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان مستقر و پیاده 
سازی شد.وی تصریح کرد: در سال گذشته شاخص هایی جهت ارزیابی عملکرد سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان طراحی شد و هم اکنون عملکرد آن به 
وسیله شاخص های مذکور رصد و پایش می شود.امیری گفت: رویکرد تعریف شــاخص ها شامل کاهش دفن، حل معضالت زیست محیطی و ایجاد شهر زیست 
پذیر، افزایش سالمت شهروندان، ارتقای سطح دانش فنی، اقتصاد مقاومتی و ... بوده است با این حال توسعه شاخص ها نیز باید به مرور زمان در دستور کار قرار 
گیرد.وی با اشاره به میانگین سه ماهه عملکرد سازمان مدیریت پسماند، گفت: میانگین سه ماهه عملکرد 50 درصد دفن پسماند را نشان می دهد و با توجه به آمار 
موجود میانگین سه ماه دفن پسماند در سه ماه ابتدای سال گذشته سال 98 بالغ بر 50 درصد بوده و این در حالی است که این رقم به حدود 2 درصد نسبت به سال 

97 کاهش یافته که هر چند نزولی بوده ولی متاسفانه هنوز رقم باالیی است و در شأن شهر اصفهان نیست.

معاون خدمات شهری شهردار اصفهان:

سیستم ارزیابی عملکرد در سازمان مدیریت پسماند اجرایی شد

با کمک های داوطلبانه کارکنان انتظامی این استان  
توانستیم 700 بسته معیشتی که مایحتاج اولیه یک 

خانواده را تامین می کند، تهیه و توزیع کنیم
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چاپخانه: شاخه سبز      آدرس: جاده قدیم قم- کاشان، خیابان امیرکبیر دوم، بوستان سوم، آخرین کارخانه سمت راست، چاپخانه شاخه سبز

نشست هم اندیشــی مدیر عامل شرکت گاز اســتان اصفهان و هیئت همراه 
با فرماندار و بخشــداران بخش مرکزی و زنــده رود در محل فرمانداری این 
شهرستان برگزار شد .معین الدینی، فرماندار شهرستان فریدن ضمن خوش 
آمد گویی و ابراز خرسندی از حضور مهندس علوی وهمراهان وی و تقدیر از 
ارائه خدمات شرکت گاز به مشترکین، خواستار رفع مشکالت این منطقه در 
خصوص جابه جایی خطوط لوله گاز در مســیر اجرای پروژه احداث پل زیر 
گذر درختک و بهره برداری از گاز شهرک گلخانه ای داران شد.وی، همچنین، 
گازرسانی به واحد های تولیدی و بررسی فرو نشســت زمین در سال های 
اخیر که منجر به آسیب دیدگی شــبکه های گاز در شهر دامنه شده را از دیگر 
مطالبات و درخواست های مردم شهرستان فریدن از مدیر عامل شرکت گاز 
استان عنوان کرد.مدیر عامل شرکت گاز استان اصفهان، با بیان اینکه یکی از 
سر فصل های مهمی که شاخص آسایش مردم را تعیین می کند، گاز رسانی 
ایمن و مستمر است، افزود: شــرکت گاز استان اصفهان یکی از شرکت های 
برتر گاز استانی در کشور است و تالش می کند خدمات را به نحوی عرضه کند 
که مردم در آسایش باشند و با توجه به قرار گیری این منطقه در اقلیم یک و 
سردســیر بودن آن و همچنین حجم باالی بارش برف و باران در فصول سرد 
سال، شرکت گاز تالش می کند بهترین و با کیفیت ترین خدمات را به مردم 
عرضه کند.وی، شهر داران را یکی از شهرهای سبز بر شمرد و گفت: باالی 99.5 

درصد مردم این منطقه از نعمت گاز طبیعی برخوردار هســتند و ســاالنه 66 
میلیون متر مکعب گاز طبیعی در این شهرستان به مصرف می رسد.مهندس 
علوی، در ادامه از فرماندار شهرستان داران خواســتار حمایت شرکت گاز در 
راستای فرهنگ ســازی مصرف بهینه گاز از کانال های مختلف اطالع رسانی 
در این شهرستان شد.مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، در ادامه سفر به 
شهرستان داران با حضور در محل اداره گاز داران و دامنه و بازدید از این ادارات 

به گفت و گو پیرامون مشکالت و مسائل کارکنان پرداخت.

آیین انعقاد تفاهم نامه بین ذوب آهن اصفهان و شرکت زغال سنگ کرمان، 
چهارشنبه شب با حضور باقر نیک طبع، مدیر عامل شرکت زغال سنگ کرمان و 
هیئت همراه در حضور علی احمدیان، رییس هیئت مدیره ذوب آهن و منصور 
یزدی زاده، مدیرعامل این شــرکت با هدف تامین زغال سنگ با توجه به دو 

پارامتر کمی و کیفی به امضا رسید.
مدیرعامل شــرکت ذوب آهن اصفهان در این مراســم گفــت: کک، نقش 
بسیار مهمی در ســبد مواد اولیه ذوب آهن نقش بســیار مهمی دارد. زغال 
ســنگ همواره برای ذوب آهن از اهمیــت ویژه ای برخوردار اســت و حدود 
50 درصد از ســهم قیمــت تمــام ذوب آهن به زغــال ســنگ و کک برمی 
 گردد و بخشــی از آن را بــه ناچار به دلیل به دســت آوردن ترکیب مناســب

 وارد می کنیم.
منصور یزدی زاده افزود: امروز زمینه های توسعه همکاری با زغال سنگ کرمان 
در بعد اکتشافات و معادن جدید را مد نظر داریم. آرزوی ذوب آهن اصفهان 
این است، روزی برسد که نیاز به واردات زغال سنگ نداشته باشیم و البته این 
موضوع هم به نوع معادن در ایران باز می گردد.وی از تشکیل کارگروهی برای 
پیگری مفاد این تفاهم نامه خبر داد و گفت: با حضور نفراتی از طرفین قرارداد، 
به صورت مســتمر مفاد این قرارداد پیگیری می شود تا بتوانیم در بازه زمانی 

مناسب به نتیجه مطلوب دست یابیم.
مدیرعامل شــرکت ذوب آهن اصفهان تصریح کرد: نیاز زغال ســنگ امروز 
ذوب آهن با دو باتری کک سازی، حدود یک میلیون و 600 هزار تن است که 
تامین آن از داخل امکان پذیر نیست و در چهارچوب این تفاهم نامه امیدواریم 
وابستگی این شــرکت به زغال خارجی کاهش یابد.مدیرعامل شرکت زغال 
سنگ کرمان نیز در این مراسم گفت: اولین مرتبه است که چنین بازدیدی از 
ذوب آهن اصفهان دارم و عظمت این مجموعه مادر صنعتی را از نزدیک می 
بینم. همکاری معادن زغال سنگ کرمان با ذوب آهن به سال ها پیش برمی 

گردد و اکنون با انعقاد ایــن تفاهم نامه فصل جدیــدی در همکاری این دو 
مجموعه رقم می خورد.

باقر نیک طبع افزود: کرمان به لحاظ مواد معدنی به ویژه زغال سنگ ،استان 
برخورداری به شمار می رود و ما برنامه داریم 15 درصد زغال فعلی که برای ذوب 

آهن تامین می کنیم را در فاز اول به باالی 40 درصد برسانیم.
مدیرعامل زغال سنگ کرمان تصریح کرد: هدف این است که در میان مدت 
بهره برداری ، معادن موجود را افزایش داده و در کوتاه مدت نیز  روی کیفیت و 
تولید فعلی اقداماتی داشته باشیم تا واردات زغال داخلی به حداقل برسد. این 
موضوع ارز بری کمتر را نصیب ذوب آهن کرده و برای معادن نیز افزایش تولید 

و امتیازات دیگر را ایجاد می کند.
وی گفــت: ذوب آهــن اصفهــان آغــاز کننــده اکتشــاف و اســتخراج از 
معادن کشــور بــوده اســت و همــگان به ایــن ســابقه درخشــان واقف 
هســتند و امیدواریم در ســالی که از ســوی مقام معظم رهبــری با عنوان 
»جهــش تولیــد« نام گــذاری شــده بتوانیم بــا همدلــی و هــم افزایی 
 بیــش از پیش بــرای رشــد و اعتــالی کشــور در جبهــه تولیــد و اقتصاد

 قدم برداریم.
مدیرعامل شــرکت معادن زغال ســنگ اســتان  نیز در این جلسه گفت: با 
پیگیری های انجام شــده، تفاهم نامه ای منعقد شــد تا ذوب آهن کار های 
پژوهشی و اکتشاف و استخراج را با سرمایه گذاری در کرمان انجام دهد. نیک 
طبع افزود:مقرر شده ما نیز زغال مورد نیاز ذوب آهن اصفهان را تامین کنیم تا 
تولید ما بیشتر شود و مشکل نقدینگی در زغال سنگ  کرمان حل شود.  وی 
از تامین 15درصد تامین ذغال ذوب آهن خبرداد و گفت: در سال های گذشته 
بیشترین میزان زغال به صورت وارداتی بود که با این تفاهم نامه تامین زغال به 
 35درصد افزایش می یابد. نیک طبع از تشکیل کارگروهی برای کاهش واردات

 زغال خبر داد.

فوالد مبارکه و یک شــرکت دانش بنیــان طی یک 
همکاری مشــترک موفق پوشــش دهی ورق های 
مسی قالب های ریخته گری مداوم برای نخستین 
بار در کشور شدند. این پوشش در کشور های آلمان، 
آمریکا، ژاپن و روســیه انجام می شود. ضمن اینکه 
پوشش انجام شده در فوالد مبارکه با دیگر کشورها 
قابل رقابت بوده و جزو جدیدترین و پیشرفته ترین 
پوشش در دنیا محسوب می شود. در همین ارتباط 
گفت وگویی با مختار بخشــیان، معاون بهره برداری 
فوالد مبارکه اصفهان و غالمرضا سلیمی، مدیر ناحیه 
فوالدسازی و ریخته گری فوالد مبارکه اصفهان ترتیب 

داده  شده که در ادامه می خوانید:

استفاده از فرصت تحریم ها
بخشیان به دلیل ورود فوالد مبارکه به پوشش دهی 
این صفحــات گفت: بــا توجه به شــرایط تحریمی 
که درحال حاضر با آن مواجه هســتیم و شــناخت 
توانمندی هــای متخصصان داخلی، امــکان ورود 
ســازندگان به این عرصه را فراهــم کردیم به همین 
منظور با همکاری یک شــرکت دانش بنیان این کار 
انجام شد که درحال حاضر نیز نتایج خوبی از آن گرفته 
شده است.وی ادامه داد: پوشش دهی این صفحات 
تنهــا دو بار امکان پذیر اســت و در نهایــت غیرقابل 
استفاده می شود. ضمن اینکه ارسال این ورق ها به 
خارج از کشور به منظور پوشش دهی با هزینه هایی 
از جمله حمل ونقــل روبه رو بود و بــه همین جهت 

داخلی سازی آن از اهمیت زیادی برخوردار است.

پوشش دهی نیکل روی ورق های مسی
معاون بهره برداری فوالد مبارکــه اصفهان در ارتباط 
با انجام مهندســی معکوس در پوشــش دهی این 
ورق ها افزود: در انجام این داخلی سازی، مهندسی 
معکوسی وجود نداشته بلکه نمونه ای از این ورق های 

مسی از ماشــین  های ریخته گری جدا و سپس با 
انجام عملیاتی روی آن ســنگ زنی صورت گرفته و 
الیه  کوچکی از آن برداشــته و  سپس با روش هایی  
اقدام به پوشــش دهی نیکل بر روی آن شده است. 
بخشــیان درباره مدت زمانی که بــرای اجرای این 
پروژه صرف شده  خاطرنشــان کرد: حداقل از پنج 
ســال پیش تاکنون و به موازات قرارداد با شــرکت 
آلمانی، فوالد مبارکه به منظور پوشش دهی ورق های 
مسی فراخوان داد.  طی این ســال ها شرکت های 
مختلفی تمایل خود را برای ایــن کار ابراز کردند اما 
به دلیل پیچیده بودن این اقدام از ادامه کار انصراف 
می دادند.وی در ادامه گفت: قالب های ریخته گری 
نقش کلیدی در فوالدســازی دارد بــه همین جهت 
در بومی ســازی اصل قالب ها نیز اقداماتی در حال 
انجام اســت و امیدواریم به زودی موفقیت ساخت 

قالب های ریخته گری مداوم را هم رسانه ای کنیم.

انحصاری در فوالد مبارکه وجود ندارد
 معاون بهره برداری فوالد مبارکــه اصفهان در ارتباط 
با انحصار پتنت هایی نظیر پوشــش دهی ورق های 
مسی قالب های ریخته گری مداوم گفت: با توجه به 
اینکه فوالد مبارکه در اجرای پروژه ها با شرکت های 
دانش بنیان همکاری داشته و حتی در انجام تست ها 
و دیگر موارد همکاری هــای الزم را انجام می دهد، 
هیچ گاه پتنت ها در اختیار نگرفته و شــرکت ها این 
امکان را خواهند داشت تا طرح های خود را در دیگر 

شرکت های داخلی و یا خارجی اجرایی کند.

افزایش عمر قطعات اهمیت دارد
غالمرضــا ســلیمی، مدیر ناحیــه فوالدســازی و 
ریخته گری فــوالد مبارکه اصفهان نیــز در ارتباط با 
حرکت به ســمت پوشــش دهی ورق های مســی 
قالب های ریخته گری گفــت: افزایش عمر قطعات 

که بخشی از آن ها در کشــور تولید می شود و عمده 
آن ها در کشور قابل تولید نیست از اهمیت بسیاری 
برخوردار است به همین منظور سعی شد تا به سمت 
پوشش دهی حرکت کرده و میزان ذوب  در قالب ها را 
افزایش دهیم. در همین ارتباط با شرکت دانش بنیان 
پارس پالسما پوشش، مذاکراتی انجام و تست هایی 
صورت گرفت که موفقیت آمیز بود و درحال حاضر نیز 
بخشی از این تست ها در حال انجام است.وی، صرفه 
اقتصادی را یکی دیگر از موارد حرکت فوالد مبارکه به 
سمت پوشش دهی ورق ها دانست و خاطرنشان کرد: 
با این اقدام در فرآیند ریخته گری و با افزایش میزان 
ذوب از تعداد ورق های کمتری اســتفاده می شــود 
و همین امر ســبب صرفه جویی و کاهش هزینه ها 
خواهد شد.مدیر ناحیه فوالدســازی و ریخته گری 
فوالد مبارکه، درباره صرفه جویی ارزی حاصل از این 
اقدام نیز گفت: تاکنون از خــروج ارز به میزان 400 
هزار یورو در سال جلوگیری شده و با افزایش تعداد 
ماشین هایی که از این روش استفاده می کنند این 

رقم تا 700 هزار یورو قابل پیش بینی است.

کیفیت ورق های پوشش داده شده، 
هم پای تولیدات خارجی

ســلیمی در ارتبــاط با کیفیــت ورق هــای تولیدی 
پوشــش دهی شــده با مشــابه خارجی گفت: در 
واحدهای فوالدســازی هر پلنتی را با نمونه خودش 
مقایســه می کنند از این جهت می توان به ســرعت 
ماشــین آالت ریخته گری و نوع فوالد ساخته شده 
اشاره کرد. به عنوان مثال عمر یک قطعه در فوالدهای 
اسپشیال گرید شــاید اهمیتی نداشــته باشد ؛اما 
در ساخت فوالدهای ســاختمانی مانند پروفیل ها 
در صورتی کــه بخواهند به صورت مــداوم صفحات 
مسی را تعویض کنند، مقرون به صرفه نیست و باید 
 به ســمتی حرکت کرد که تعداد ذوب بیشتری از آن 

گرفته شود.
 به همین منظور باید مقایســه میان شــرکت ها با 
تولیدات مشابه انجام شــود. از این رو و با توجه به 
مقایسه های جهانی کیفیت تولیدات ما در پوشش 
دهی ورق  های مســی نزدیک به بنــچ مارک های 

جهانی است.

افزایش عمر صفحات مسی
وی در ارتباط با افزایش عمر صفحات مسی با انجام 
پوشش دهی ورق های مسی قالب های ریخته گری 
عنوان کرد: با این اقدام عمر صفحات ما از 22 هزار تن 
به 54 هزار تن افزایش یافته است ضمن اینکه رکورد 
90 هزار تن با 6 بار پوشــش دهی در صفحات مسی 
نیز به ثبت رسیده است.ســلیمی در ارتباط با موادی 
که در پوشــش دهی این ورق ها استفاده می شود، 
افزود: پوشش استفاده شده در این ورق ها متشکل 
از نیکل، کبالت، تنگستن و یک سری اکسیدهاست 
که به ســرمت)sermet( معروف اســت و به آن) 

پوشش های سرامیک متال( نیز گفته می شود.

تامین صفحات مسی پوشش  داده شده در داخل
مدیر ناحیه فوالدسازی و ریخته گری فوالد مبارکه در 
ارتباط با ارسال ورق های مســی به خارج از کشور به 
منظور انجام پوشش دهی گفت: این اقدام به صورت 
روتین انجام نشــده و بعضا به صورت تست و برای 
برخی گریدها انجام شده اســت. ضمن اینکه چند 
سال قبل یک مرتبه اقدام به ارسال صفحات به کشور 
ترکیه جهت پوشش دهی کردیم که هزینه حمل ونقل 
آن از خود صفحه بیشــتر شــد؛ اما درحال حاضر با 
قراردادی که با شــرکت دانش بنیان داخلی منعقد 
شــده، کلیه اقدامات پوشــش دهی در داخل کشور 

صورت می گیرد.

ورق های مسی پوشش داده شده، عمر مفید دارند
وی، درباره عمر مفید پوشش دهی ورق های مسی 
قالب هــای ریخته گری گفت: بــا توجه بــه اینکه 
اســتفاده از این ورق ها عمر مفیدی داشته و پس از 
آن دچار خوردگی شــده و نازک می شوند و احتمال 
رسیدن ذوب به آب داخل آن وجود دارد، می بایست 
بعد از مدتی از مدار خارج شــده و دوبــاره عملیات 

پوشش دهی روی آن ها صورت گیرد به همین منظور 
امکان پوشش دهی هر ورق مسی تا 6 بار امکان پذیر 
است و بعد از آن می بایست به طور کلی از رده خارج 

شده و اسقاط شوند.

کیفیت تختال افزایش می یابد
سلیمی در ارتباط با کیفیت تختال های تولیدی در 
ورق های پوشش داده شــده افزود: کیفیت سطح 
تختال تولید شــده با این صفحات در مقایســه با 
ســایر صفحات بســیار بهتر و با عیوب سطحی به 
مراتب کمتری اســت.مدیر ناحیه فوالدســازی و 
ریخته گری فوالد مبارکه، درباره پوشش دهی ورق  
در دیگر کشورها خاطرنشــان کرد: این پوشش در 
کشــور های آلمان، آمریکا، ژاپن و روســیه انجام 
می شــود. ضمن اینکه پوشــش انجام شــده در 
فوالد مبارکه با دیگر کشــورها قابــل رقابت بوده و 
 جزو جدیدترین و پیشــرفته ترین پوشش در دنیا 

محسوب می شود.

ماشین های ریخته گری دیگر نیز به 
این ورق ها تجهیز می شوند

 سلیمی در ارتباط با ماشین هایی که از این ورق های 
پوشش داده استفاده می کنند، افزود: قرارداد اول ما 
با شرکت دانش بنیان به این صورت بود که ورق های 
پوشــش داده شده روی یک ماشــین ریخته گری 
نصب شد و تست های آن انجام گرفت و پس از اینکه 
نتیجه تست ها با موفقیت روبه رو شد، فوالد مبارکه 
با این شــرکت قرارداد منعقد کرد. در مرحله بعدی و 
برای دیگر دستگاه های ریخته گری نیاز بود تا زمان 
بیشتری برای عملکرد آن داشته باشیم و پس از آن 
نیز 3 ماشین ریخته گری دیگر نیز در دستور کار قرار 
گرفت که درحال حاضر مراحل تحقیقاتی آن در دست 

بررسی است.

فرمانده یگان حفاظت اراضی اســتان اصفهان خبــر داد: دوره آموزش برای 
ماموران این یگان جهت افزایش آگاهی ها نســبت به حفظ و حراست اراضی 
ملی مطابق با برنامه زمان بندی، برگزار شد. سرهنگ امیرسعید باقری، فرمانده 
یگان حفاظت اراضی اســتان اصفهان  اذعان داشت: شــغل حفاظت یکی از 
مشاغل حساســی اســت که کارکنان این بخش باید به بهترین نحو آموزش 
های الزم را دیده تا در برخورد با جرائم معترضین و متصرفین از اراضی دولتی 

موفق عمل کنند .
وی به جدیدترین شیوه های حفاظتی اشــاره کرد و افزود: آموزش نگهبانان و 
کارکنان حفاظت و آشــنایی آنان با جدیدترین شیوه های حفاظتی و مراقبتی 
و اســتانداردهای علمی، امری الزم و ضروری است که طی هماهنگی های به 
عمل آمده و مطابق با برنامه زمان بندی، دوره آموزشی با همین هدف برگزارشد.

فرمانده یگان حفاظت اراضی استان اصفهان  تشریح کرد: ممنوعیت استفاده از 
تلفن های همراه هوشمند در اماکن طبقه بندی شده، توسعه صالحیت سازمان 
قضایی نیروهای مسلح در راستای حفظ اسرار و منافع نیروهای مسلح و رعایت 
موارد حفاظتی و امنیتی،نحوه برخورد با معارضیــن ،عدم درگیری فیزیکی ، 
عدم ارائه هرگونه اطالعات اراضی به افراد ناشــناس ، حفظ اســناد و مدارک 
مربوط به اراضی دولتی، حفاظت از ماشــین آالت در اختیــار یگان حفاظت ، 

سرکشی مستمر و روزانه از اراضی دولتی به خصوص در ایام تعطیالت رسمی 
،اهم موضوعاتی بود که در جلسه آموزشی مطرح شد.وی افزود: آموزش رکن 
رکین نیروهای انتظامی و نظامی در کشور است بنابراین همواره به این موضوع 
اهتمام می ورزیم تا در یگان حفاظت اراضی استان اصفهان ماموران اجرایی در 

بحث آموزش نکات مورد نظر را فرا بگیرند.

 برگزاری دوره آموزشی ماموران یگان حفاظت از اراضی
 ملی در استان اصفهان

نشست هم اندیشی مدیر عامل شرکت گاز استان اصفهان با 
فرماندار و بخشداران بخش مرکزی و زنده رود فریدن

تفاهم نامه ذوب آهن اصفهان و زغال سنگ کرمان امضا شد؛

کاهش وابستگی به زغال خارجی در راستای جهش تولید

در گفت و گو با مدیر ناحیه فوالد سازی و ریخته گری فوالد مبارکه اصفهان مطرح شد؛

عمر قالب  ماشین   های ریخته  گری افزایش یافت
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