
اجرای خطوط انتقال و 
شبکه توزیع آب شهری

 اجرای خط انتقال 500 میلیمتر
 از شیرخانه زازران به خمینی شهر

بهره برداری برق اضطراری ایستگاه 
های پمپاژ چشمه لنگان فریدونشهر

آبرسانی به باغبهادران

 آبرسانی به روستاهای
 فیلور و رحمت آباد

نصب انشعاب آب

 اجرای کلکتور و شبکه 
جمع آوری فاضالب

احداث مخزن 400 متر مکعبی و 
1600 متر خط انتقال چادگان 

خرید و نصب مخازن پیش ساخته 50 و 
100 متر مکعبی در روستاهای کوهپایه

 ساخت مخزن 1000 
متر مکعبی فریدن

اجرای خط آبرسانی 1400 اضطراری 
از شیرخانه نجف آباد به زازران

 اجرای خطوط آبرسانی و 
شبکه توزیع 110 روستا 

مقدار
191 کیلومتر

مقدار
118 کیلومتر

مبلغ

708 میلیارد ریال

مقدار
2/7 کیلومتر

مبلغ

45 میلیارد ریال

آب
16000 فقره

فاضالب

19800 فقره

مقدار
105 کیلومتر

مبلغ

1050 میلیارد ریال

11/5 میلیارد ریال11 میلیارد ریال

120 میلیارد ریال مبلغ

مبلغ

مقدار
6/5 کیلومتر

مبلغ

300 میلیارد ریال

مبلغ
573 میلیارد ریال

253 میلیارد ریال93/6 میلیارد ریال

1/8 میلیارد ریال

7 میلیارد ریال

مبلغمبلغ

مبلغ

جمعیت تحت روستا
پوشش

 تعداد
 مشترک

764 فقره2650 نفررحمت آباد

385 فقره1152 نفرفیلور

 بهره برداری از
 پروژه های عمرانی 

 آب و فاضالب
 در هفته دولت 

با 318 میلیارد تومان 

شهریور ماه 99 
روابط عمومی شرکت آبفا استان اصفهان

نگاه مثبت دولتمردان اصفهانی به عملکرد مدیریت شهری؛ 

تقدیر فرماندار از شهردار
7
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 معاون بازآفرینی شهری و مسکن
 چهارمحال و بختیاری:

 تعداد مشاوران امالک
 در شهرکرد بیش از حد 

مجاز است

نبود حقابه، 95 درصد 
 تاالب گاو خونی را 
خشک کرده است

4

5
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 سخنگوی شورای شهر:
کتابخانه مرکزی اصفهان 

مجهزتر می شود

5

 وعده اینترنت ارزان قیمت برای 
 دانش آموزان داده شده؛ اما
 ابهامات همچنان باقی است؛

سال »نا«شاد تحصیلی!

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 
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8 صفحه
قیمت: 1000 تومان

8

دوازدهمین 
نمایشگاه 

بین المللی 
فوالد اصفهان 

افتتاح شد

 استقبال سرد از مسکن ملی 
 مسئوالن اظهار داشته اند که زمین برای 7 هزار واحد مسکن ملی تامین شده ولی تنها 400 نفر در اصفهان ثبت نام نهایی کرده اند؛ 

 امیر غفور؛ انتقال از 
ایتالیا به کاشان!



دوشنبه 3 شهریور  1399 / 4 محرم  1442/ 24 آگوست 2020/ شماره 3053

تغییر معمار سیاست خارجی عمان؛ 

 چرا »یوسف بن علوی«
برکنار شد؟

به گزارش میزان؛ تغییر وزیر خارجه عمان در میانه توافق امارات و رژیم صهیونیستی پرسش هایی 
را به دنبال داشــته است.»یوســف بن علوی«، در ال به  الی تحوالت و اتفاقات منطقه تغییر کرد 

و این تغییر با گذشــت چنــد روز از آن، 
واکنشــی دقیق را در پی نداشت.»بن 
علوی«، ۲۳ ســال را در این مسئولیت 
سپری کرد، او بیش از ۴۰ سال در وزارت 
خارجه کشور پادشــاهی عمان خدمت 
کرد. پیش بینی می شــد کــه پس از 
مرگ »ســلطان قابوس«، پادشاه تازه 
کار دســت به تغییراتی در کابینه عمان 
بزند.»سلطان هیثم«، اگرچه می داند 
ساختاری که »ســلطان قابوس«، در 

عمان پیاده کرده، در عمق این کشور ریشه دارد، اما تغییراتی که در کابینه ایجاد کرده نشان از تغییر 
سیاست نیز می دهد. عمان با وجودی که در منطقه حساس و استراتژیک خلیج فارس قرار دارد، 
اما همواره سعی کرده تا با سیاســت بی طرفی و میانجی گری خود را از درگیری ها دور کند، شاید 
بتوان عمان را با سوئیس در اروپا مقایسه کرد. در طول ســال های طوالنی، عمان و ایران همواره 
روابط دوستانه و نزدیکی با هم داشتند و این روابط برای هر دور طرف سودمند بوده است.»یوسف 
بن علوی«، »پیر سیاست« عمان است؛ وزیر خارجه پیشین این کشور، از علویون عمان است و 
یکی از دالیلی که او به ایران عالقه داشــت به همین خاطر بود. جدای از این، عمان به خاطر درک 
موقعیت و جایگاه ایران در منطقه سعی داشت تا روابط دوستانه ای با ایران داشته باشد و در این 

راه از رفتارها و سیاست هایی که باعث تنش می شد، پرهیز می کرد. 
همزمانی تغییر »بن علوی«، با اعالم عادی ســازی روابط امارات و رژیم صهیونیستی، نشانه ای 
اســت که می توان اینگونه تعبیر کرد که آیا مســقط دنباله رو ابوظبی در برقــراری ارتباط با رژیم 

صهیونیستی است؟
عمــان تاکنــون روابــط سیاســی و دیپلماتیــک بــا رژیــم صهیونیســتی نداشــته اســت؛ 
ســفر نتانیاهو در ســال ۹۷ به مســقط را اگر پیش زمینه عادی ســازی روابط مســقط با »تل 
آویو« بدانیــم، تغییرات کابینــه عمان به ویــژه تغییر وزیر خارجــه کهنه کار این کشــور پس از 
 اعالم رســمی عادی ســازی روابط اســرائیل و امارات، می توانــد گامی برای رســیدن به این 

هدف باشد.
اگر عمان همچون امارات دست به این اشتباه بزرگ راهبردی بزند، ایران نیز در واکنش به تصمیم 
مسقط در روابط خود با عمان تجدید نظر خواهد کرد و دیگر نمی توان شاهد مناسبات دوستانه و 
برادرانه ایران با عمان بود.استقبال سعودی ها از تغییرات در کابینه پادشاهی عمان به ویژه تغییر 
»بن علوی«، وزیر خارجه این کشور نشان می دهد که عربســتان سعودی در این تغییرات نقش 
داشته است. »بن علوی« نه تنها باعث گسترش روابط عمان با ایران شده بود، بلکه مخالف روابط 
مسقط و »تل آویو« بود و اکنون این شــخصیت تاثیر گذار در عمان کنار گذاشته شده و عالوه بر 
آنکه عمان به سوی سعودی ها گرایش بیشتری پیدا خواهد کرد، زمینه عادی سازی روابط خود 
با رژیم صهیونیســتی را نیز فراهم می کند. قدر مســلم هر رژیم عربی که دست به عادی سازی 
روابط با اســرائیل بزند، تبعات سیاســی، امنیتی و اقتصادی برای آن خواهد داشت. رژیم های 
عربی تا ابد نمی توانند به ایجاد خفقان سیاســی ادامه دهنــد و در آینده ای نزدیک صدای مردم 
 کشورهایی، چون امارات و هر رژیم عربی که دست به عادی ســازی روابط با اسرائیل بزند، بلند 

خواهد شد.

رهبر انقالب خطاب به دولت:

با مردم مستقیم حرف بزنید
در نخستین روز از هفته دولت، جلسه  هیئت دولت از طریق ارتباط تصویری 

با مقام معظم رهبری برگزارشد.
 مقام معظم رهبری فرمودند: هفته دولت مناســبتی است برای یادآوری 
و مرور خدمات یک ساله اعضای دولت؛ جمع بندی عملکردها و نقد نقاط 
ضعف و نقاط قوت. هم دستاوردها را بگویید، هم تنگناها را بگویید، هم آنچه 
را که توانستید انجام بدهید را بگویید، هم آنچه را که باید انجام می دادید و 

انجام نشده را بگویید.
حضرت آیت ا...خامنه ای خاطر نشان کردند: با مردم مستقیم حرف بزنید تا 
آنجایی که ممکن است؛ این روزها محدودیت هست لکن از طریق تلویزیون 

و با تماس های رو در رو با مردم برای آنها توضیح بدهید.
ایشان افزودند: از امروز سال آخر دولت شروع می شود؛ سال آخر از جهات 
مختلفی مهم اســت. یک اهمیت ســال آخر دولت این است که آخرین 
فرصت شما برای کار کردن برای ملت، کشور، خدا و اسالم است. این جور 
نباید تصور کرد که یک سال چیزی نیست، نه یک سال خیلی زمان است.  
یک سال سه  تا صد روز به اضافه  یک شصت و پنج روز است، بنابراین زمان 

کمی برای کار نیست.
اهمیت سال آخر دولت این است که بعضی کارهای اساسی را که در دولت 
شما ممکن است جواب ندهد، برای دولت بعد به یادگار بگذارید؛ بگذارید 
با نام نیک، از شما یاد بشود. اصالح ســاختار بودجه، اصالح نظام بانکی، 
اصالح نظام مالیاتی، یا اصالح قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ کارهای 

ماندگار است.
رهبر انقالب فرمودند: مســئله  تولید کلید اصلی است برای اشتغال، برای 
معیشت، برای کاهش تورم، برای ایجاد ارزش پول ملی. تولید واقعا مادر 
همه  اینهاست. هرچه می توانیم در مورد تولید بایستی کار کنیم.  موانع تولید 
را برطرف کنید. بســیاری از این موانع در درون کشور است، مانند: مسئله  
واردات بی رویه، مشــکالت قطعات، ناهماهنگی ها در بخش های پایین 

دستی و مسئله مجوزها.
 حضرت آیت ا... خامنــه ای در ادامه تاکید کردنــد: واردات بی رویه چیز 
خطرناک و مهمی است. گاهی این واردات، واردات لوکس است یعنی هیچ 
نیاز یبه آن نیست؛ شنیدم که برای واردات یک نوع گوشی لوکس آمریکایی 
در سال ۹۸ حدود نیم میلیارد دالر مصرف شده، البته بخش خصوصی این 

کار را می کند، منتها دولت بایستی جلوی این کار را بگیرد.
رهبر انقالب افزودند: خوشــبختانه چندسال اســت که در کشور از طرف 
بخش های نیروهای مســلح، وزارت دفاع نهضت قطعه سازی راه افتاده؛ 
مراجعه کنید به آنها، برایتان قطعه را بســازند و می توانند. خوشبختانه ما 
توانستیم قطعات بسیار ظریف و پیچیده را بســازیم؛ در نیروهای مسلح 

بعضی از قطعاتی که تصور نمی شــد که قابل ســاخت باشد، خوشبختانه 
ساخته شد؛ بهتر است از اینها  استفاده بشود.

ایشان ادامه دادند: در بخش های پایین دســتی گاهی ناهماهنگی های 
عجیب و غریبی  وجود دارد. مثال یک کارخانه مصرف کننده  فوالد شکایت 
می کند که ورق فوالد را به من نمی دهند؛ ورق فــوالدی که در داخل تولید 

می شود.
در این دیدار ویدئو کنفرانســی همچنین حســن روحانی، رییس جمهور 

گزارشی را تقدیم رهبر انقالب کرد.
روحانی در این نشست، »ارتقای تاب آوری اقتصاد و اجرای سیاست های 
اقتصاد مقاومتی« را یکی از مهم ترین و اصلی ترین رهنمودهای مقام معظم 
رهبری دانست و اظهارداشــت: در همین راستا ارتقای تاب آوری اقتصاد و 
اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی سرلوحه و محور همه فعالیت ها و 
تالش های دولت قرار گرفت که آثار مثبت آن در مواجهه با تکانه های بیرونی 

به اقتصاد کشور در سال های اخیر آشکارا قابل مشاهده است.
رییس جمهور  با اشاره به همه گیری کرونا که از اواخر سال گذشته جمهوری 
اسالمی ایران را نیز مانند دیگر کشــورهای دنیا تحت تاثیر قرار داده است، 
گفت: پیش از شیوع کرونا نیز کشور در دوره دولت تدبیر و امید با دو تکانه 
بیرونی جدی دیگر مواجه شده بود که یکی سقوط قیمت نفت در اوایل سال 

۹۳ و دومی تحریم های شدید و ظالمانه آمریکا از سال ۹۷ بود.

رییس جمهور تصریح کرد: اگر چه سقوط قیمت نفت و به ویژه تحریم های 
بی سابقه و ظالمانه آمریکا مشکالتی را نیز برای مردم ایجاد کرد اما دولت در 
مواجهه با این مشکالت، کشور را به خوبی اداره کرد و با بهره گیری از تجربه 
مواجهه موفق با این دو تکانه، توانست کشــور را در برابر مشکالت ناشی از 

همه گیری کرونا نیز به خوبی مدیریت کند.
روحانی خاطر نشان کرد: در حالی که اقتصاد بسیاری از کشورهای بزرگ 
دنیا تا ۲۰ درصد کوچک شــد؛ اما اقتصاد ایران در برابر مشکالت ناشی از 
شیوع کرونا تنها ۳ درصد آســیب دید که این نشــان توانمندی دولت در 

ایستادگی در برابر این مشکل و مدیریت آن است.
رییس جمهور ادامه داد: البته دولت از پیش و در راستای عمل به تاکیدات 
حضرتعالی برای کاهش اتکای بودجه به نفت در طول ســال های گذشته 
اتکای بودجه به نفت را به ۹.۹ دهم درصد در سال ۹۸ رسانده بود که امسال 

این اتکا از این هم کمتر شد.
روحانی در توضیح دســتاوردهای دولت تدبیر و امید طی۷ سال گذشته، 
گفت: در حالی که شیوع کرونا در همه کشورها باعث افزایش بیکاری شد، در 
ایران در طول مدتی که با همه گیری کرونا مواجه بوده ایم، بیکاری در مجموع 
۱.۱ دهم درصد کاهش هم یافته است که این دستاورد به خودی خود حاصل 
نشده بلکه در سایه تالش های دولت در سال های گذشته تحت رهنمودهای 

حضرتعالی به دست آمده است.

خبرگــزاری آسوشــیتدپرس نوشــت: پمپئو روز 
پنجشــنبه برای ارائه نامه به دیان تریانسیا دجانی، 
سفیر اندونزی در ســازمان ملل متحد که کشورش 
ریاست دوره ای شورا را برعهده دارد، به سازمان ملل 
آمد. در این نامه ادعا شــده که ایــران برنامه جامع 
اقدام مشترک سال ۲۰۱۵ یا برجام را نقض کرده و از 
این رو باید مکانیسم »اسنپ بک« یا همان سازوکار 
ماشه در خصوص تحریم های سازمان ملل علیه این 
کشور اجرا شود. این رسانه با اشاره به شکست یک 
هفته پیش آمریکا در ســازمان ملل نوشت: پمپئو 
کشــورهای دوســت آمریکا را به توافق محرمانه با 
آمریکا اما نداشتن شجاعت در علنی کردن دیدگاه 
خود و پیشنهاد جایگزین متهم کرد. آسوشیتدپرس 
به نقل از دیپلمات های شــورای امنیت که به دلیل 

خصوصی بودن مذاکرات خواستند نام شان فاش 
نشود، نوشت: بعد از نشســت پمپئو که نیم ساعت 
طول کشید رییس شورا رایزنی یک به یک با هر ۱۴ 
عضو دیگر این نهاد را درباره مشروعیت اقدام آمریکا 
آغاز کرد. پمپئو گفت که قطعنامه شورای امنیت طبق 
آنچه که الزم است اجرا خواهد شد؛ اما اعالم نکرد که 
کدام کشور آن را اجرایی خواهد کرد. فقط جمهوری 
دومینیکن علنا از قطعنامه شکست خورده آمریکا 
در هفته پیش برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران 
حمایت کرده است. دیپلمات ها همچنین گفته اند 
که نتیجــه احتمالی رایزنی های رییس شــورا این 
بوده که اکثریت اعضا به او اطالع داده اند که آمریکا 
از نظر قانونی نمی تواند مکانیسم ماشه را فعال کند 
بنابراین  از نظر آنها این ســازوکار فعال نشده است 

و اقدام آمریکا تاثیری نخواهد داشت. دیپلمات ها 
همچنین گفتند که با این اوضاع الزم نیست رییس 
شورا قطعنامه ای را برای تمدید لغو تحریم های ایران 
که آمریکا آماده وتوی آن است به رای بگذارد. به گفته 
دیپلمات ها، اروپایی ها هنوز هم امیدوار هســتند تا 
قبل از ۱۸ اکتبر -زمان انقضای لغو تحریم تسلیحاتی 
ایران- توافقی حاصل شود تا اختالفات بین چین و 
روسیه  که حامی لغو تحریم ها هستند با آمریکا که به 

دنبال تمدید نامحدود آن است، رفع شود. 

چرا اروپا به اقدام آمریکا علیه ایران پاسخ منفی می دهد؟

غالمعلی رجایی، مشاور مرحوم آیت ا... هاشمی با اشاره به جنجال های پیش آمده بعد از اظهارات پرویز فتاح، در خبرآنالین نوشت: اولین نکته ای 
که در این ماجرا جلب توجه می کند، رویه ای نخ نما شده است که پیش از این از ســوی  محمود احمدی نژاد به نمایش گذاشته شده بود. یعنی 
افراد برای معروف شدن وارد مقابله با افراد بزرگ تر می شوند. من به خاطر می آورم زمانی که به احمدی نژاد گفتند تو چرا با دولتی که استاندارش 
بودی در افتادی گفت من بهتر از  هاشمی رفسنجانی کســی را پیدا نکردم که با آن مقابله کنم.وی تاکید کرده است: با اطالعات موثقی که وجود 
دارد، تیم آقای فتاح به دنبال کارهای انتخاباتی برای ۱۴۰۰ اســت و در پی  آن اســت تا مقدماتی را برای آن فراهم کند؛ اما باید این را مورد توجه 
قرار دهد که راه رییس جمهور شدن چنگ انداختن به صورت دیگران نیست.رجایی در بخش دیگر این یادداشت آورده است:پرویز فتاح یا این 
صحبت ها را از روی ناپختگی مطرح کرده یا اینکه هوشمندانه این رویه را انتخاب کرد تا با پاسخ ها و تکذیبیه های پی در پی او برای مدتی در صدر 

اخبار قرار بگیرد. عده ای ممکن است ساده انگارانه  تصور کنند فتاح رابین هودی است که قرار است از ثروتمندان بگیرد و بین فقرا تقسیم کند. 

مشاور مرحوم  هاشمی رفسنجانی:

فتاح، رابین هود نیست!
دور جدید روابط ایران و ونزوئال؛

  »مادورو« به فکر خرید
 موشک افتاد

خبر روز

وز عکس ر

 آرامستان متفقین
 در تهران

آرامستان متفقین، آرامستانی  است که 
قبور  تعداد زیادی از نیروهای متفقین، 
به ویژه سربازان لهستانی، بریتانیایی و 
آمریکایی که بین سال های ۱۹۱۴ تا ۱۹۱۸ 
در جنــگ جهانی اول و بین ســال های 
۱۹۳۹ تــا ۱۹۴۳ در طــول جنگ جهانی 
دوم کشته شده اند، در آن قرار دارد. این 
آرامســتان در ضلع جنوبی باغ سفارت 
بریتانیا در محله قلهک تهران قرار دارد و 

دارای دری در خیابان دولت است.

افشاگری توئیتری تاجگردون علیه زاکانی
غالمرضا تاجگردون، نماینده ســابق مجلس در توئیتی خبر داد زاکانی،برادر داماد خودش را به عنوان 
معاونش انتخاب کرده است. غالمرضا تاجگردون، نماینده سابق مردم گچساران، که اعتبارنامه او در 
مجلس یازدهم تایید نشد؛ در توئیتی نوشت: »زاکانی برادر داماد خودش را گذاشت معاونش. زمان 
بررسی اعتبارنامه در جلسه از من سوال کرد میالد کرمی، دایی زاده شماست و چرا در پتروشیمی کار 
می کند. گفتم پتروشیمی هزار نفر کار می کند اینم یکیش. مادر بزرگ پدر میالد کرمی میشه دختر دایی 

من. گفت این یعنی رانت. قضاوت با شما«. این توئیت با هشتگ دستمال کثیف منتشر شده است.

سفیر روسیه در لبنان: 

نگرانی عرب ها از نفوذ ایران توهم است
سفیر روسیه در لبنان گفت که ترس و نگرانی کشورهای عربی از نفوذ ایران توهم است و هدف آن تغییر 

معادله درگیری میان اسرائیل و عرب ها به درگیری میان اهل سنت و اهل تشیع است.
آلکساندر زاسپکین، سفیر روسیه در لبنان که اکنون ماموریتش به پایان رسیده است در گفت وگو با شبکه 
المیادین گفت: بیشتر اختالفات جهان عرب به دالیل فرقه ای نیست بلکه دالیل آن ها سیاسی است . 
مسئله ترس و نگرانی از نفوذ ایران یک توهم است که هدف آن تغییر معادله درگیری میان اسرائیل و 

کشورهای عربی به درگیری میان اهل سنت و اهل تشیع و یا فارس ها و عرب هاست.

هشدار برجامی »البرادعی«
در ادامه واکنش های منفی جهانی به تالش های بی پایه و یکجانبه ایاالت متحده در شورای امنیت 
برای فعال سازی مکانیسم موسوم به ماشه و بازگرداندن تحریم های سازمان ملل علیه ایران، این 
بار واکنش »محمد البرادعی« مدیر کل پیشــین آژانس بین المللی انرژی اتمی را در پی داشت. 
البرادعی بامداد یکشنبه در صفحه توئیتر خود نوشت: »تقابل بی سابقه در شورای امنیت بین آمریکا 
و دیگر کشورهای جهان درباره حق داشتن یا نداشتن ذیل برجام، بسیار خطرناک است. جدای از 

مواضع سیاسی درباره ایران، ُمرِّ قانون باید رعایت و اعتبار دقیق شورای امنیت حفظ شود«.

سفر مدیرکل آژانس انرژی اتمی به ایران قطعی شد
ســفیر و نماینده دائم جمهوری اســالمی ایران در آژانس گفت که رافائل گروسی، مدیرکل آژانس 
بین المللی انرژی اتمی این هفته به ایران ســفر می  کند. کاظم غریب آبادی، سفیر و نماینده دائم  
جمهوری اسالمی ایران در آژانس بین المللى انرژى اتمى سفر رافائل گروسى، مدیرکل آژانس به 
ایران در هفته جارى را تایید کرد و گفت: در راستای تعامالت و همکاری جاری بین ایران و آژانس و در 
پی دعوت به عمل آمده از سوی جمهوری اسالمی ایران، رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین المللی 

انرژی اتمی در هفته جاری به تهران سفر خواهد کرد. 

رییس دفتر رییس جمهور:

 ما از قیمت ها در بازار راضی نیستیم
رییس دفتر رییس جمهور در گفت وگوی ویژه خبری در مــورد وضعیت تورم و گرانی در 
کشور گفت: این موضوع مبتال به اکثر مردم است. ما اصال از این قیمت ها راضی نیستیم. 
شــخص رییس جمهور و وزرای ذی ربط یکی از دغدغه هایشــان معیشت مردم است.

محمود واعظی،  با اشــاره به اینکه دو موضوع رســانه های بیگانه و عدم جابه جایی پول 
کشورمان در بازار خارجی دالیلی برای این وضع بازار است، اظهار داشت: معموال وقتی ارز 

دو نرخی می شود، فساد و داللی خود به خود ظهور پیدا می کند.

کافه سیاست

سفارت جمهوری اســالمی ایران در ونزوئال از 
نهایی شدن توافق نامه های تجاری با این کشور 
واقع در آمریکای التین خبر داد. رییس جمهور 
ونزوئال هم خرید موشک از ایران را ایده خوبی 
دانســته و از وزیر دفاع خود خواست تا در این 
باره با ایران گفت وگو کند.به نوشــته خبرگزای 
»پرنسا التینا« ســفارت ایران در ونزوئال روز 
شنبه در توئیتی از اجرای توافق نامه های تجاری 
با ونزوئال و ارسال مقادیری میوه از این کشور 
به ایران خبر داد و این توافق نامه را برای هر دو 
کشور دوست برد-برد توصیف کرد.»نیکالس 
مادورو« رییس جمهور ونزوئال بامداد یکشنبه 
)به وقت تهران( در واکنش به ادعای همتای 
کلمبیایی خود مبنی بر تصمیم کاراکاس برای 
خرید موشــک از ایران، از این ایده اســتقبال 
کرد.به نوشــته خبرگزاری »رویترز«، مادورو 
در جلســه هیئت دولت که به صورت مستقیم 
از تلویزیــون ونزوئال نیز پخش شــد، خطاب 
به »والدیمیر پادرینو« وزیر دفاع این کشــور 
تلویحاگفت که چرا ایده خرید موشک از ایران 
به ذهن خودشــان نرســیده بود.وی در ادامه 
افــزود: »پادرینو، چه ایده خوبی کــه با ایران 
صحبت کنیم و ببینیم چه موشک های کوتاه، 
میان و دور بردی دارند و با توجه به روابط عالی 
ما با ایران، امکان ]خرید[ آن را بررسی کنیم«.

رییس جمهور ونزوئال ســپس بــرای تحقیر 
همتای کلمبیایی خود با لحنی طنزآمیز به وزیر 
دفاع خود گفت که سعی کند این نقشه را مخفی 
نگه دارد.مسئوالن جمهوری اسالمی ایران هنوز 
به این خبر و اظهارات مادورو واکنشــی نشان 
نداده اند.روابــط تجاری بین ایــران و ونزوئال 
در ماه های گذشته شــدت بیشتری گرفته به 
طوری که چندی قبل ایران با پنج فروند کشتی 
مقادیری ســوخت به این کشور تحت تحریم 
آمریکا ارسال کرد. این نخستین بار بود که ایران 
با نفتکش های خود به کشــوری در آمریکای 
التین ســوخت صادر می کرد .به نوشــته این 
منبع خبری، ایران در هفته های گذشــته یک 
فروشــگاه بــزرگ را در »کاراکاس« پایتخت 

ونزوئال افتتاح کرد.

یادداشت
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 لزوم پیگیری بنیاد مسکن برای ساخت 
بیش از هزارواحد مسکن محرومان

معــاون هماهنگی امور عمرانی اســتانداری اصفهان گفت: بــا توجه به تعهد و تفاهــم نامه اوایل 
تیر،بنیاد مسکن انقالب اسالمی اســتان اصفهان باید تا پایان شهریور ماه ساخت هزارو ۵۰۰ واحد 

مســکونی را آغاز کند.حجت ا... غالمی 
ادامه داد: با توجه به تعهد و تفاهم نامه 
اوایل تیر، بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
استان اصفهان باید تا پایان شهریور ماه، 
ساخت هزارو ۵۰۰ واحد مسکونی را آغاز 
کند.حجت ا...غالمی افزود: تفاهم نامه 
تامین زمین ۱۶۰ واحد مســکن شهری 
محرومان اســتان اصفهان با محوریت 
اداره کل راه و شهرسازی هم باید سریع 
اجرا شود.وی همچنین با اشاره به اظهار 

زارع، مدیرکل کمیته امداد اســتان اصفهان بــرای تامین زمین احداث ۱۵۰ واحــد تفاهم نامه در 
شهرستان اردستان افزود: این زمین برای احداث ۶۴ واحد در شهر زواره، ۲۰ واحد در شهر مهاباد و ۳۰ 
واحد در شهر اردستان تامین شده است.وی  گفت: با پیگیری اداره راه و شهرسازی تا نیمه شهریور 
واگذاری زمین برای ۳۶ واحد مســکونی باقی مانده در شهر اردستان هم صورت می پذیرد.معاون 
هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان افزود: همچنین تا نیمه شهریور، برای  تامین و واگذاری 
زمین هزارو ۱۵۰ واحد تفاهم نامه از طریق کمیته امداد امام خمینی )ره( استان پیگیری های الزم 

صورت گیرد.

بهره برداری از 1۶۶ طرح بخش کشاورزی اصفهان آغاز شد
رییس سازمان جهاد کشــاورزی اصفهان از افتتاح و آغاز بهره برداری ۱۶۶ طرح این نهاد همزمان 
با هفته دولت با صرف بیش از ۲ هزار ۴۱۸ میلیارد ریال اعتبــار خبر داد.مهرداد مرادمند گفت: این 
طرح ها از جمله در قالب ۸۰ پروژه آب و خاک، ۳۸ مورد تولیدات گیاهی، ۱۸ طرح در حوزه تولیدات 
دام و طیور و آبزیان و ۳۰ مورد مربوط به امور عشایر، منابع طبیعی و تعاون روستایی است.وی ادامه 
داد: شاخص ترین طرح این سازمان افتتاح گلخانه امین در مساحتی بالغ بر ۲۰۰ هزار مترمربع در 
شهرستان شهرضا با اعتباری حدود ۶۱۰ میلیارد ریال است که اشــتغال ۲۰۰ نفر را به همراه خواهد 
داشت.رییس ســازمان جهاد کشــاورزی اصفهان اضافه کرد: طرح های هفته دولت امسال این 

سازمان اشتغال زایی ۵۵۴ نفر و تثبیت اشتغال ۷۷۵ نفر را در پی خواهد داشت.

سود 40 درصدی دالالن از هر کیلو گوشت
مدیرعامل اتحادیه دامداران کشور گفت: این اتحادیه به ســتاد تنظیم بازار اعالم کرده که دامداران 
حاضرند گوشت گوســاله را به قیمت ۷۴ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه کنند.سعید سلطانی سروستانی 
افزود: این در حالی است که ستاد تنظیم بازار قیمت گوشت گوســاله را ۷۰ هزار تومان اعالم کرده 
است.این قیمت برای دامداران صرفه اقتصادی ندارد چون قیمت تمام شده برای وزن زنده کیلویی 
۳۲ هزار تومان برای دامدار تمام می شود.وی اظهارداشــت:  گروه کارشناسی در معاونت بازرگانی 
داخلی وزارت صمت تشکیل شد و تمامی بخش های مربوطه هم در این جلسه حاضر بودند.در این 
جلسه اعالم شد گوشت گوساله را به صورت بسته بندی به قیمت ۷۴ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری و 
در جاهایی که قیمت گوشت باالست به مصرف کنندگان عرضه شود و در ضمن بازار هم از تب و تاب 
گرانی خواهد افتاد.سلطانی سروستانی افزایش قیمت گوشت قرمز در بازار را به دلیل وجود دالالن 

و واسطه ها دانست و اظهارداشت: این افراد از هر کیلوگرم گوشت قرمز ۴۰ درصد سود می برند.

مسئوالن اظهار داشته اند که زمین برای ۷ هزار واحد مسکن ملی تامین شده ولی تنها 400 نفر در اصفهان ثبت نام نهایی کرده اند؛

استقبال سرد از مسکن ملی

طرح ملی مسکن را می توان جدی ترین  مرضیه محب رسول
برنامه دولت روحانی بــرای حل بحران 
مسکن و خانه دار کردن قشرهای متوسط و پایین جامعه دانست، هر 
چند بسیاری این اقدام را کپی برداری از طرح مسکن مهر دانستند و 
نسخه ای تکراری که مشکل مســکن در کالن شهرها را حل نمی کند؛ 
اما با وجــود همه این انتقادهــا دولت آن را اجرا کــرد و مردم هم در 
بحبوحه گرانی و دست نیافتنی شدن خانه در این طرح شرکت کردند. 
به عقیده بسیاری این اســتقبال در شــهرهای بزرگی مانند اصفهان 
چندان گرم نبود؛ اما دولت خود را مصمم به اجرای آن نشان داد و رویه 
ثبت نام ها را پیگیری کرد. اگر چه در زمان ثبت نام بیش از ۴۰۰ هزار 
نفر شــرکت  کردند تا شــانس خود را در مرحله قرعه کشــی و تایید 
صالحیت بســنجند؛ اما در نهایت بدبینی به بازار و عدم محقق شدن 
انتظارها و البته نارضایتی از طرح های مشــابهی مانند مسکن مهر ، 
تعداد کمی را ترغیب به واریز پول و ثبت نام نهایی در کالن شهرها مانند 
اصفهان و تهران کرد. بر اساس اعالم معاون امور مسکن شهری بنیاد 
مسکن انقالب اسالمی استان اصفهان، تا کنون یک هزار و ۸۰۰ نفر در 
استان اصفهان افتتاح حســاب کرده اند و از این تعداد حدود ۴۰۰ نفر 

آورده اولیه خود را به حساب بانک مسکن واریز کرده اند. این در حالی 
اســت که دو بار تا کنــون زمان تکمیل آورده از ســوی ســازمان راه و 
شهرسازی تمدید شده تا شاید تعداد بیشتری از افراد ثبت نام نهایی 
خود را تکمیل کنند. این وضعیت اما مانع اجرای طرح و اقدامات اولیه 
برای شروع ساخت این واحدها در اصفهان نشده است. معاون امور 
مسکن شهری بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اصفهان گفته است 
تا کنون زمین هفت هزار واحد از ۱۱ هزار واحد در نظر گرفته شده برای 

استان اصفهان تامین شده است.
حمید دیمویی با بیان اینکه ســهم استان اصفهان در مرحله اول طرح 
اقدام ملی مسکن هفت هزار واحد برای شهرهای با جمعیت کمتر از 
۱۰۰ هزار نفر بود، اظهار کرد: اداره کل راه و شهرســازی استان اصفهان 
اقدامات مربوطه به چهار شهر دارای بیشتر از ۱۰۰ هزار نفر جمعیت این 
اســتان را نیز به بنیاد مســکن واگذار کرد و اکنون سهم بنیاد مسکن 
اســتان اصفهان در طرح اقدام ملی ۱۱ هزار واحد مسکونی است.وی 
افزود: زمین حدود هفت هزار واحد از این تعداد تا کنون تامین شــده 
و اداره کل راه و شهرسازی پیگیری  می کند تا بتوانیم زمین الزم برای 

سهمیه ۱۱ هزار واحدی استان را تامین کنیم.

معاون امور مســکن شــهری بنیاد مسکن انقالب اســالمی استان 
اصفهان گفت: از هفت هزار واحدی که ســهمیه اســتان اصفهان بود 
حدود سه هزار و ۵۰۰ واحد در قسمت واگذاری ساخت به انبوه سازان 
طراحی شده و به مراحل صدور پروانه رسیده است، از این تعداد حدود 
چهار هزار و ۵۰۰ واحد به صورت انبوه سازی و دو هزار و ۵۰۰ واحد نیز به 

صورت واگذاری گروهی ساخته خواهد شد.
دیمویی با بیان اینکه زمین این واحدها در تملک راه و شهرسازی بوده 
و این سازمان آن را تامین کرده اســت، گفت: آورده ابتدایی متقاضی 
پس از افتتاح حساب در بانک مسکن ۴۰ میلیون تومان است که واریز 

آن پس از افتتاح حساب الزامی است. 
بررسی جوانب طرح ملی مســکن نشــان می دهد مردم آنگونه که 
باید این طرح را حمایتی و بــه صرفه نمی دانند. بــاال بودن بهره وام 
بانکی این طرح و تردید نســبت به تعهد تمام کــردن کامل این طرح 
ها با هزینه های اولیه برآورد شــده در کنار تجربه های ناموفق دیگر 
دولت ها در اجرای مسکن ارزان قیمت در نهایت موجب شده تا وزارت 
 راه و شهرســازی برای اجرای طرحــی تقال  کند که فعــال مردم به آن

 پشت کرده اند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس با اشاره به ظرفیت 
سرمایه گذاری و اشتغال بندر خشک و بارانداز منطقه 
شرق اصفهان و ســجزی گفت: اصفهان می تواند با 
توجه به اینکه در چهارراه کشوری قرار دارد به عنوان 
یک جایگاه ویژه در نظر گرفته شود.مهدی طغیانی 
در رابطه با مسئله ســرمایه گذاری در اصفهان اظهار 
داشت: یکی از اولویت های مهم پیگیری نمایندگان 
مجمع انقالب بحث سرمایه گذاری در اصفهان است 
و از نظر بنده، ما ســالیانه به حداقل ۱۰هزار میلیارد 

تومان سرمایه گذاری در اصفهان نیاز داریم که بتوانیم 
آن  را جایگزین ســرمایه گذاری مورد استهالک در 
اصفهان بکنیم.وی افزود: متاسفانه موضوع بیکاری 
در اصفهان از متوسط کشــوری باالتر بوده و ازطرفی 
جایگاه اصفهــان در حوزه های صنعــت، اقتصاد و 
اشتغال در سال های اخیر در حد مطلوب رشد نکرده 
و طرح جدی در ایــن رابطه نداشــته ایم درصورتی 
که امکان پیگیری این موضوعات با لحاظ مســائل 
زیست محیطی و آب در فضاهای خیلی جدی وجود 
داشته است.نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای 
اسالمی با بیان بعضی طرح های مدنظر جهت ایجاد 
اشتغال در اصفهان تصریح کرد: طرح ها و برنامه های 
خوبی برای ایجاد اشتغال در استان اصفهان وجود 

داشته ولی متاسفانه بنابه دالیلی اجرایی نشده؛ اما 
در روزهای اخیر جلساتی مبنی بر اجرای یکی از این 
طرح ها در شرق اصفهان برگزار شده  است که برآورد 
ما برای این طرح ایجاد حداقل ۲ هزار اشتغال است.

وی با اشاره به مقدار سرمایه گذاری موردنیاز اصفهان 
عنوان کــرد: باتوجه به اینکه ســالیانه به حداقل ۱۰ 
هزار میلیارد تومان ســرمایه در اصفهان نیاز است، 
این مقدار در طــول دوره یازدهم مجلس حدود ۴۰ 
هزار میلیارد تومان است که تقریبا برابر با کل بودجه 
عمرانی تخصیص یافته شــده کل کشور خواهد بود؛ 
منابع اصفهان ظرفیت این ســرمایه گذاری را ایجاد 
می کند به شرط اینکه از استان خارج نشده و به نقاط 

صحیحی هدایت شوند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس مطرح کرد:

 ظرفیت پذیرش 10هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در سال

خبر روز

اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان اقدامات 
مربوطه به چهار شهر دارای بیشتر از ۱00 هزار نفر جمعیت 
این استان را نیز به بنیاد مسکن واگذار کرد و اکنون سهم 
بنیاد مسکن استان اصفهان در طرح اقدام ملی ۱۱ هزار 

واحد مسکونی است

دورخیز چینی ها برای رقابت با تسال در بازار خودروهای برقی
یک شــرکت بزرگ تولید خودروهای الکترونیکی در چین در حال آماده شدن برای توسعه حضور 
خود در بازارهــای اروپایی و دیگر کشورهاست.شــرکت نایو، که یکی از بزرگ ترین شــرکت های 
تولیــد خودروهــای الکترونیکــی در 
چین به شــمار می رود، طرح هایی را در 
پیش گرفته که حضــور خود در بازارهای 
اروپایی و حتی فراتر از آن را تقویت کنند.

ســهام شــرک نایو که به زعم بسیاری 
از کارشناســان همتای شرکت تسالی 
آمریکا در چین اســت، تنها طی ســال 
جــاری ۲۵۰ درصد رشــد کرده اســت.

ویلیام لی، بنیانگــذار و مدیرعامل نایو، 
در این باره گفت مــا امیدواریم در نیمه 
دوم ســال آینده میــالدی بتوانیــم در برخــی بازارها کــه از خودروهــای الکتریکی اســتقبال 
بیشــتری می کنند، حضور پیدا کنیم.وی همچنین  اظهار داشــت: امیدوار هســتیم این مســیر 
را با حضــور در اروپا آغــاز کنیم.لی، نــام هیچ کشــور اروپایی را بــرای حضور اولیــه در این قاره 
 نیاورد؛ اما گفت که این شــرکت در حال آماده ســازی بــرای ورود به بازارهای بــزرگ جهانی از 

سال ۲۰۲۳-۲۰۲۴ است.

پیروزی »بایدن« بورس های آسیایی را باال می برد
کارشناســان بر این باورند که پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاســت جمهوری پیش رو می تواند 
به رشــد بازارهای مالی در آسیا منجر شــود. کارشناســان بر مبنای یک نگاه معتقدند که پیروزی 
جو بایدن در انتخابات پیش روی ریاســت جمهوری آمریکا می تواند در صــورت اینکه به کاهش 
تنش در برخی حوزه ها با چین منجر شــود، ریســک های موجــود در بازارهای آســیایی را پایین 
بیاورد.بنــا به گــزارش موسســه UBS و AMP کپیتال این وســترد در صورت پیــروزی بایدن، 
نامزد دموکرات، اختالفات در حوزه هایی نظیر فناوری، حقوق بشــر و تجــارت بین چین و آمریکا 
 احتماال ادامه خواهد یافت؛ اما فروکش خواهد کرد و به شــکلی قابل پیش بینی و با تنشی کمتر 

خواهند بود.

توافق تجاری انگلیس و اتحادیه اروپا بعید به نظر می رسد
 مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا اعالم کرد که توافق تجاری انگلیس پس از خروج از این اتحادیه 
)برگزیت(  بعید به نظر می رسد.میشل بارنیه پس از آخرین دور مذاکرات تاکید کرد که وی  ناامید 
و نگران است.در حالی که اختالفات دوطرف درباره سیاست های مربوط به شیالت و قوانین کمک 
های دولتی همچنان پابرجاست، دیوید فراست، همتای بارنیه در انگلیس، از پیشرفت کمی سخن 
گفت.اتحادیه اروپا اعالم کرده است که تمایل دارد تا ماه اکتبر به یک توافق نامه با انگلستان دست 
پیدا کند تا بتواند قبل از پایان دوره انتقال پســابرگزیت، این توافق نامه توســط پارلمان اروپا تایید 
شود.این دوره انتقال در تاریخ ۳۱ دسامبر به پایان می رســد و اگر تا آن زمان توافقی بین دو طرف 
 صورت نگیرد، انگلیس مجبور است با شرایط تجارت جهانی )سازمان تجارت جهانی( با اتحادیه اروپا 
تجارت کند. این بدان معنی است که بیشتر کاالهای انگلیس تا زمانی که یک تجارت آزاد آماده شود، 
تحت تعرفه قرار می گیرند.انگلیس اعالم کرده اســت در صورت عدم دســتیابی به توافق تا مهلت 
دســامبر، مذاکرات را تمدید نخواهد کرد.در بیانیه ای که پس از دور هفتم مذاکرات منتشــر شد، 

فراست گفت اتحادیه اروپا با پافشاری بر مواضع خود پیشرفت در مذاکرات را سخت کرده است.

کافه اقتصاد

اخبار

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان گفت: با وجود تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و الزام دستگاه های مختلف به بهبود و اصالح قوانین و رفع موانع 
و مشکالت موجود؛ تاکنون تنها ۲۵ درصد از این قانون اجرایی شده است.غالمرضا اخوان فرید افزود: با وجود تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و الزام دستگاه 
های مختلف به بهبود و اصالح قوانین و رفع موانع و مشکالت موجود،  تنها ۲۵ درصد از این قانون اجرایی شده است.وی افزود: البته، بسیاری از پیشنهادهای ارائه شده از 
سوی اتاق های بازرگانی شهرستان ها به اتاق ایران، در رفع مشکالت فعاالن اقتصادی موثر بوده و از آن جمله می توان به تشکیل میز اتاق بازرگانی در بانک مرکزی اشاره 
کرد که پیگیری  و حل و فصل بخش قابل توجهی از مشکالت ارزی فعاالن اقتصادی را در پی داشته است.رییس کمیسیون توسعه و بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی 
اصفهان ابراز امیدورای کرد که پیشنهادهای سازنده مطرح شده در این کمیسیون، برای حل مشکالت اقتصادی استان راهگشا باشد.در ادامه اصغر اخوان مقدم، نایب 
رییس کمیسیون توسعه و بهبود محیط کسب و کار به تبیین اقدامات کمیته های ذیل این کمیسیون پرداخت و گفت: در مشکالت پرونده های بیمه، امور بانکی، مالیاتی 
و تامین اجتماعی فعاالن اقتصادی، سیاست کمیسیون، رفع مشکالت از طریق تعامل با رؤسای این ارگان ها قبل از ارجاع پرونده به ستاد تسهیل است.وی همچنین از 

برگزاری برنامه های آموزشی به منظور کمک به رفع هرچه بهتر مشکالت مؤدیان و افزایش آگاهی آنان خبر داد.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان:
تنها 25 درصد قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار اجرا شده است

برداشت محصول 
در پشت کوه فریدن

گنــدم، آفتابگردان، خیــار، لوبیا 
و دیگــر محصــوالت به دســت 
کشاورزان  پشت کوه فریدن کاشته 
شــده و حاال به وقت برداشــت 
رسیده اند. در این منطقه کاشت 
و برداشت بیشتر به شکل سنتی 
انجام می شــود و کمتر به شیوه 

صنعتی کار می کنند.

وز عکس ر

جزئیات جدید از طرح 
جدید سهمیه بندی بنزین

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی 
گفت: در طرح جدید سهمیه بندی بنزین، سهمیه 
به جای خودرو به افــراد تعلق می گیرد و هدف 
آن این است که سوبسیدها به قیمت واقعی تر 
به دست افراد نیازمند برســد.روبرت بگلریان، 
با اشــاره به اثرات اقتصادی ایــن طرح عنوان 
کرد: مهم ترین عامل این اســت که ببینیم آیا 
سیستم های مدیریتی ما امکان هدایت گری 
و مدیریت ایــن قضیه را دارند یــا خیر، چراکه 
هدف این طرح رساندن هدفمند منافع بنزین و 
سوخت و درواقع سوبسید ها به قیمت واقعی تر 
به دست افرادی است که نیاز دارند، فارغ از اینکه 
چند و چه نوع خودرویی دارد.عضو کمیســیون 
انرژی مجلس شورای اســالمی افزود: االن ما 
منابعی داریم که به عنوان یارانه بین مردم توزیع 
می شود و ظاهرا این طرح باید جایگزین آن شود 
بنابراین از نظر اقتصادی هر اثری داشته باشد 
همان اســت و موضوع مهم این است که افراد 
نیازمندتر به طور مشخص سهمیه ای را دریافت 
می کنند و لزوما به خودروها تعلق نمی گیرد.وی، 
پرهیز از عجله در این طرح را ضروری دانست و 
بیان کرد: شاید از نظر مصرف و نوع توزیع بنزین 
طبیعتا مدیریت بهتری داشــته باشد و به نظر 
من چون اقتصاددان ها هم ایده های مشابهی 
را داشــتند، می تواند طرح خوبی باشد اما باید 
نظرات کارشناسی مختلف و متعدد هم مطرح 
شود و نباید در این کار عجله کرد تا طرح به اندازه 
کافی به محک و آزمایش گذاشته و بررسی های 
نظری و عملی انجام شود. بگلریان با بیان اینکه 
دولت االن به هر خانواده ای مبلغی را تخصیص 
می دهد، تصریح کرد: باید محاسبه شود که به 
فرض چه خانواده هایی بنا بر اطالعات موجود 
االن بخشی از این سوبسید را دریافت می کنند 
که نباید دریافــت کنند چراکه بخشــی از این 
سوبسید همین االن در قیمت سوخت مستتر 
اســت و بخش دیگر هم همان هزینه ای است 
که االن به عنوان هدفمندی یارانه ها به مردم 
می دهیم بنابراین فکر می کنم اگر منابع از آنجا 
به این ســمت جهت  پیدا کنند دولت متضرر 

نخواهد شد.



دوشنبه 3 شهریور  1399 / 4 محرم  1442/ 24 آگوست 2020/ شماره 3053

 سرپرست معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری:

20 درصد اراضی  استان  مستعد بیابانی شدن است

سرپرست معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و 
بختیاری با بیان اینکه هم اکنون 20 درصد اراضی استان مستعد بیابانی 
شــدن اســت، گفت: افت آب های زیرزمینی در مناطقی چون دشت 
شهرکرد و خانمیرزا و از بین رفتن پوشش گیاهی سبب گسترش بیابان 
در این مناطق شده اســت.هومان خاک پور افزود: افزایش فرسایش 
خاک، افزایش آورد رســوبی رودخانه ها، کاهش تنوع پوشش گیاهی 
و جانوری، کاهش توان اراضی در تولید محصوالت کشــاورزی، ظهور 
پدیده فرســایش بادی، کمبود بارش ها و تغییر رفتار بارندگی، کاهش 
ســطح آب های زیرزمینی و تاب آوری محیطی از جمله شاخص های 

بیابانی شدن است.

تقویت پوشش گیاهی؛ اولین گام برای مقابله با بیابانی شدن
وی با بیان اینکــه اولین گزینه بــرای مقابله با بیابانی شــدن حفظ و 
تقویت پوشش گیاهی در مراتع و جنگل هاست و باید بین بهره برداران 
و عرصه هــای منابع طبیعی تعادل ایجاد شــود، ادامــه داد: عالوه بر 
برنامه  های احیا و اصالح باید از تخریب توسط عوامل انسانی مانند قطع 
درختان، زراعت بی رویه و ذغال گیری هم جلوگیری شــود.خاک پور با 
بیان اینکه استفاده بیش از حد از سفره های زیرزمینی خصوصا چاه های 
کشــاورزی باید با میزان بارش و نفوذ پذیری به تعادل برســد، افزود: 
دشت شــهرکرد، تاالب دهنوی بروجن و تاالب خانمیرزا از محیط های 

تاالبی هستند که عدم رعایت حقابه تاالب ها سبب شده به سمت بیابانی 
شدن حرکت کنند و به عنوان کانون تولید ریزگردها به شمار آیند.

ساخت 2500 سازه مکانیکی جهت مقابله با فرسایش خاک در استان
وی با اشاره به اینکه تاکنون دو هزار و 500 سازه مکانیکی جهت مقابله 
با فرسایش خاک در استان ساخته شده است، اضافه کرد: ایجاد شیار 
و خطوط تراز توام با بــذرکاری، ایجاد آبگیرها بــرای تقویت گونه های 
گیاهی و جانوری در حــال زوال، واگذاری 250 هــزار هکتار از اراضی 
منابع طبیعــی به منظور اجــرای طرح های مرتع داری بــه بهره برداران 
و اجرای طرح مدیریت چــرای دام از جمله اقداماتی اســت که برای 
مقابله با بیان زایی در استان انجام شــده است.سرپرست معاون فنی 
اداره کل منابع طبیعی و آبخیــزداری چهارمحال و بختیــاری با تاکید 
بر اینکه بخش زیادی از اجــرای راهکا رهای مقابله بــا بیابان زایی در 
گرو آموزش و مشارکت های مردمی اســت، گفت: عامل اصلی پدیده 
بیابانی شدن مربوط به الگوهای بهره برداری معیشتی مردم است.وی 
با بیان اینکه نوع معیشــت مردم منطقه و استفاده بی رویه از تاالب ها، 
ســفره های زیرزمینی و زمین های کشاورزی ســبب تخریب طبیعت 
می شــود، افزود: باید این الگوهای معیشــتی اصــالح و پروژه های 
 مشــارکتی با نقــش پررنگ مــردم در اســتان با جدیت بیشــتری 

اجرا شود.

 ۸ معدن غیرفعال در چهارمحال و بختیاری
 به چرخه تولید بازگشت

معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری، فعال سازی 
معادن غیرفعال را از رویکردهای مهم سال جاری این ســازمان برشمرد و گفت: در همین راستا تاکنون 
هشت معدن غیرفعال در استان به چرخه تولید بازگشــته است.مهرداد قاسمی افزود: تالش شده تا با 
دعوت از بهره برداران معادن استان و برگزاری نشست های مشترک برای رفع مشکالت معادن غیرفعال 
در استان، چاره اندیشی شود که تاکنون گام های خوبی در این خصوص برداشته شده است.وی افزود: در 
همین راستا در سال جاری تعداد معادن استان از ۹0 واحد به ۹۸ معدن افزایش یافته و تولیدات معدنی 
استان با افزایش هفت درصدی به بیش از یک میلیون و ۳00 هزار تن رسیده است.قاسمی با بیان اینکه در 
۹۹ درصد استان اکتشافات مقدماتی انجام گرفته است، تصریح کرد: در مناطق شمالی استان بیشترین 
سطح اکتشاف، فلزات پایه بوده است.وی همچنین از مطالعه 500 کیلومترمربع از شهرستان های سامان 
و بن در ســال جاری خبر داد و گفت: ۶ محدوده امیدبخش فلزات پایه از جمله طال، نقره، آهن، مس و 

منگنز شناسایی شده است.

 کلنگ 4 بند سنگی مالتی در چهارمحال و بختیاری
 به زمین زده می شود

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری گفت: امسال همزمان با هفته دولت، کلنگ 
چهار بند سنگی مالتی در استان به زمین زده می شود.علی محمدی مقدم افزود: این بند های سنگی 
مالتی در تومانک شهرستان بن، چشمه کوهرنگ، قلنگان شهرکرد و مامور سردشت لردگان احداث 
می شود.وی اضافه کرد: پیش بینی شده برای اجرای این تعداد پروژه نزدیک به ۱۷ میلیارد اعتبار نیاز 
است.محمدی مقدم ادامه داد: همچنین با اجرای این پروژه ها ۳۳۶ نفر روز اشتغال در استان ایجاد 
می شود.احداث بند های سنگی مالتی با هدف کاهش فرسایش خاک، کنترل و مهار رسوب، کنترل 

روان آب ها، ذخیره نزوالت آسمانی و کاهش وقوع سیالب صورت می گیرد.

کشف 15۶ کیلوگرم تریاک در چهارمحال و بختیاری
فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر فعالیت سوداگران 
مرگ در تهیه و توزیع مواد مخدر در استان پیگیری موضوع در دستور کار ماموران پلیس مبارزه با مواد 
مخدر قرار گرفت.ســردار غالمعباس غالمزاده افزود: پس از اخذ مجوز قضایی و انجام تحقیقات دو 
دستگاه خودرو پژو حامل موادمخدر قاچاقچیان در محور لردگان به بروجن شناسایی و در یک عملیات 
موفق پلیسی متوقف شدند.غالمزاده اضافه کرد: ماموران در بازرسی از این خودرو ها ۱5۶ کیلوگرم تریاک 

که به طرز ماهرانه ای جاساز شده بود، کشف و دو قاچاقچی دستگیر را کردند.

مصرف برق در بخش کشاورزی 10 درصد افزایش یافت
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق چهارمحال و بختیاری گفت: همزمان با افزایش دمای هوا، مصرف 
برق در بخش کشاورزی استان ۱0 درصد، بخش صنعت 2.۸ درصد و بخش مصرف خانگی ۱.۳ درصد 
افزایش یافته است.مجید فرهزاد با اشاره به اینکه عمده مصرف برق مربوط به بخش کشاورزی با ۳5 
درصد است، افزود: 2۸ درصد از میزان مصرف برق در استان مربوط به بخش خانگی، 20 درصد بخش 
صنعتی، پنج درصد مشترکان تجاری و بقیه مصرف مربوط به بخش عمومی است.فرهزاد اضافه کرد: ما 
با ارائه طرح های تشویقی به مشترکان برق استان در حوزه های مختلف از مردم می خواهیم که مصرف 
خود را مدیریت کنند تا تابستان را بدون خاموشی پشت سر بگذاریم.وی با اشاره به اینکه سال گذشته 
۱5 میلیارد ریال به مشترکان بخش کشاورزی تخفیف داده شد، ادامه داد: در بخش صنعت هم با تغییر 

شیفت کاری می توان از تخفیف خوبی بهره مند شد.

بام ایرانبا مسئولان

مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد چهارمحال و بختیاری 
اظهار داشت: به مناسبت روز جهانی مسجد 2 هزار جلد کتاب جدید به کتابخانه 
های کانون های فرهنگی هنری مساجد سطح استان چهارمحال و بختیاری 
اهدا شــد.»محمدرضا مظاهری« ادامه داد: در این مرحله از اهدای کتاب به 
کتابخانه کانون های فرهنگی هنری مســاجد استان، تعداد 2 هزار جلد کتاب 
بین کتابخانه های عمومی مساجد توزیع شــد.وی ابراز کرد: اين تعداد كتاب 
با موضوعات دينی، مذهبی، ادبی، اجتماعی و فرهنگی است كه بين کتابخانه 
های كانون های فرهنگی هنری مساجد شهری و روستايی استان چهارمحال 
و بختیاری توزيع شد.مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد 
چهارمحال و بختیاری افزود: این تعداد کتاب بــا هدف ترويج فرهنگ كتاب 
و كتاب خوانی بین کتابخانه های كانون  های فرهنگی هنری مســاجد استان 
توزیع شده اســت.مظاهری بابیان اینکه نوجوانان و جوانان امروز با حضور در 
مسجد نمودی از كارآمدی نظام جمهوری اسالمی ايران به شمار می روند،  گفت: 
مدیران کانون های فرهنگی هنری مساجد اســتان باید با ایجاد زمينه سازی 
و بسترسازی مناسب استعدادهای اين نســل را شكوفا سازند.گفتنی است؛ 

تاکنون تعداد ۱۷2 باب کتابخانه عمومی مخــزن دار و ۹2 باب کتابخانه باز در 
مساجد استان چهارمحال و بختیاری تاسیس شده است.

معاون سواد آموزی آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری گفت: بیش از 
نیمی از آموزش دهندگان به صورت فعال در شبکه شاد عضو شدند.رهدار براتی 
با اشاره به اینکه در شرایط کرونایی آموزش توقف یافتنی نیست افزود: جهت 
آموزش مســتمر و حرکت رو به جلو، نیاز به غنی سازی محتوا های آموزشی 
شبکه شاد با مشارکت تمامی آموزش دهندگان استان را داریم.براتی اضافه 
کرد: تولید محتوای آموزشی در دوره انتقال از سوی آموزش دهندگان استان 
به صورت منظم و هدفمند در حال آماده سازی و بارگذاری در فضای مجازی 

است.
وی، آموزش در بستر فضای مجازی را موثرترین و بهترین روش جهت عدم 
رجعت به بی ســوادی و حرکت به سوی ریشه کنی بی ســوادی و همچنین 
افزایش سواد رسانه ای ســوادآموزان بیان کرد و این چنین اقدامات را الزمه 
آمادگی کامل ســواد آموزان جهت ارائه نتیجه بهتر آموزشی در سال های آتی 
دانست.براتی خاطر نشان کرد: امید اســت تا پایان شهریور ماه امسال سایر 
آموزش دهندگان نیز با نصب اپلیکیشن شاد عضو این گروه در فضای مجازی 
شوند.وی  در پایان گفت: با افتتاح آموزشگاه های مجازی در مراکز یادگیری 

محلی، مدیران و آموزش دهندگان سریع تر و راحت تر می توانند با سوادآموزان 
از طریق فضای مجازی ارتباط آموزشی برقرار کنند.

عضویت بیش از نیمی از آموزش دهندگان چهارمحال و بختیاری در شبکه شاد2 هزار جلد کتاب به کانون های مساجد چهارمحال و بختیاری اهدا شد

حصر وراثت
6/17 آقا/خانم علیرضا عابدین زاده مقدم به شناســنامه شماره   0035597607  به 
شرح دادخواست به کالسه  1089/99  از این شــورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد عابدین زاده مقدم  به شماره شناسنامه  
1539 در تاریخ   1399/3/7 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به: 1- ابوالفضل عابدین زاده مقدم به ش م 1262867843، 
2- علیرضا عابدین زاده مقدم به ش م 0035597607 ، 3- مهدی عابدین زاده مقدم 
به ش م 0066458609 ، 4- حســن عابدین زاده مقدم به ش م 1262861871 ، 
5- حسین عابدین زاده مقدم به ش م 1261011074 ، 6- نرگس عابدین زاده مقدم 
به ش م 0035639954 ، 7- محســن عابدین زاده مقدم به ش م 0066106818 
همگی فرزندان متوفی والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
 در یک نوبت و یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از

متوفی/متوفیه نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واال گواهی صادرخواهد شــد. م الف: 955678 قاضی شعبه ششم شورای حل 

اختالف کاشان 
حصر وراثت

6/18 آقا/خانم طاهره امیری آرانی به شناسنامه شــماره  6199131924  به شرح 
دادخواست به کالسه  1121/99  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شــادروان  سید اســمعیل امیری آرانی  به شماره شناسنامه  
36 در تاریخ  99/1/2 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به : 1 -طیبه ســادات امیری آرانی به ش ش 6199152115 
فرزند متوفــی ، 2- فرخنده امیری آرانی بــه ش ش 6199131924 فرزند متوفی، 
3- طاهره امیری آرانی به ش ش 6199708091 فرزند متوفی، 4- امینه ســادات 
امیری آرانی بــه ش ش 6199745337 فرزند متوفی، 5- ســادات امیری آرانی به 
ش ش 6199142454 فرزند متوفی، 6- فرزانه ســادات امیــری آرانی به ش ش 
6199131932 فرزند متوفی، 7- منیر آغاسادات امیر آرانی به ش ش 6199152107 
فرزند متوفی، 8- سید محمد امیری آرانی به ش ش 6199929489 فرزند متوفی، 
9- ســید حســین امیری آرانی به ش ش 6199917502 فرزند متوفی، 10- سید 
ابوالقاســم امیری آرانی به ش ش 6199946741 فرزند متوفی، 11- ســید علی 

امیری آرانی به ش ش 6199142446 فرزند متوفی، 12- سید عباس امیری آرانی 
به ش ش 6199134834 فرزند متوفی، 13- الهام ســادات امیری آرانی به ش ش 
6199725182 فرزند متوفی، 14- فرشــته امیری آرانی به ش ش 6199587553 
فرزند متوفی . اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت و یک 
مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ازمتوفی/متوفیه نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهد شد. 

م الف: 955023 قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف کاشان 
حصر وراثت

6/19  آقای علی مهر آبادی خالدی فرزند یار علی باستناد شهادت نامه و گواهی فوت 
و رونوشت شناسنامه ورثه طی درخواستی به شماره کالســه 308/99 به این شورا 
چنین اشعار داشته است که شادروان آقای یارعلی مهرآبادی خالدی فرزند حسن آقا در 
اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه حین الفوت آن مرحوم عبارتند از: 1- عصمت 
مهرآبادی خالدی، ش.ش 15 ، ت.ت 1339/1/14 فرزند، 2- علی مهرآبادی خالدی، 
ش.ش 12 ،ت.ت 1328/4/2 فرزند، 3- زهرا مهرآبادی خالدی، ش.ش 51 ، ت.ت 
1345/3/1 فرزند، 4- عفت مهرآبادی خالدی، ش.ش 65 ، ت.ت 1343/2/1 فرزند، 
5- فاطمه مهرآبادی خالــدی، ش.ش 50 ، ت.ت 1333/10/13 فرزند، 6- رفعت 
خانم مهرآبادی خالدی، ش.ش 5 ، ت.ت 1344/1/1 فرزند و به جز افراد فوق الذکر 
وارث دیگری ندارد. لذا مراتب جهت نشر در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار ارسال 
می گردد تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر 
 نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 957597 شعبه اول مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف امام زاده 

)بادرود(
حصر وراثت

6/20  آقای سید عبدا... موســویان فرزند عباس باستناد شهادت نامه و گواهی فوت 
و رونوشت شناسنامه ورثه طی درخواستی به شــماره کالسه 289/99  به این شورا 
چنین اشعار داشته است که شادروان عباس موسویان فرزند حبیب در اقامتگاه دائمی 
خود فوت نموده و ورثه حین الفوت آن مرحوم عبارتند از: 1 - شهناز قصابی، ش.ش 
41، ت.ت 1352/4/1 همسر، 2- افتخار زاهدی بادی، ش.ش 144 مادر، 3- حبیب 
ا... موســویان بادی، ش.ش 227 پدر، 4- زهرا موسویان ، ش.ش 1230052951 ، 

ت.ت 1374/11/9 فرزند، 5- عبدا... موســویان، ش.ش 12300258710 ، ت.ت 
1370/8/11 فرزند  و به جز افراد فوق الذکر وارث دیگری ندارد. لذا مراتب جهت نشر 
در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار ارســال می گردد تا هر کس اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 956795 شعبه اول مجتمع 

شماره یک شورای حل اختالف امام زاده )بادرود(
تحدید حدود اختصاصی

6/21 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ دوباب خانه پالک شماره 2873 / 15 واقع 
در فالورجان بخش 9 ثبت اصفهان که طبق سوابق وپرونده ثبتی به نام آقای حمید 
حاتمی گل سفیدی فرزند نور علی در جریان ثبت است وعملیات تحدید حدود قانونی 
آن به عمل نیامده است اینک بنا به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت وطبق 
تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز سه شنبه مورخ 25 / 6 / 99 ساعت 
9 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین 
اخطار می گردد که در روز وساعت مقرر دراین آکهی در محل حضور یابند واعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ار تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی 
تا 30 روز پذیرفته خواهد شد . م الف: 954914 حسین زمانی علویجه مدیر واحد 

ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان 
مزایده اموال غیرمنقول

6/22 اجرای احکام شورای فالورجان در نظر دارد درپرونده شماره اجرائی 98 / 2176 
 موضوع علیه محمد کیانی اشــترجانی وله مینا کیانی باوکالت آقای رهنما در تاریخ : 
16 / 6 / 99 بــه منظور فــروش 6 دانگ یک باب منزل مســکونی به مســاحت 
300 متر مربع عرصــه و200 مترمربع اعیانی باقدمت 20 ســال ســاخت با امتیاز 
آب ، برق و گاز ملکی آقای محمد کیانی واقع در شــهر ایمانشــهر محله اشترجان 
پالک 372 جنب کانال آب که دارای ســابقه ثبتی نمی باشــد وملک مذکور مفروز 
می باشــد ومتعلق حق غیر نمی باشــد . از ســاعت 10 الی 11 صبح جلسه مزایده 
در دفتر اجرای احکام حقوقی فالورجــان اطاق 224 برگــزار نماید ملک موضوع 
مزایده توسط کارشناس رســمی دادگســتری به مبلغ 000 / 000 / 900 / 2 ریال 
ارزیابی شــده اســت . متقاضیان خرید می توانند پنج روز قبــل از مزایده باحضور 
درمحل این اجرا از موقعیــت اموال مطلع شــوند . مزایده از قیمت ارزیابی شــده 

شــروع وبرنده کســی اســت که باالترین قیمت را پیشــنهاد نماید ضمنا" کلیه 
هزینه های مزایده برعهده برنده خواهد بود وکســانی می توانند درجلســه مزایده 
 شــرکت نمایند که حداقل ده درصد قیمت ارزیابی شــده را همراه داشــته باشند . 

م الف: 955596 دهقانی دادورز اجرای احکام حقوقی فالورجان 
احضار متهم 

6/23 نظربــه اینکه متهمین ســیاوش احمدی ومحمــد بختیاری به اتهــام ایراد 
 ضرب وجــرح عمدی با چاقو موضوع شــکایت آقای نرتضی رضایــی فرزند مختار 
مجهول المکان میباشــند لذا در اجرای ماده 344 و 174 قانون آئین دادرسی کیفری 
مراتب یک نوبت دریکی از روزنامه های کثیر االنتشــار درج وآگهی وبدینوسیله به 
نامبردگان ابالغ می گردد ظرف یک ماه از تاریخ این آگهی جهت رســیدگی به اتهام 
خود درشعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی وانقالب فالورجان حاضر واز خود دفاع 
نمایند در صورت عدم حضور یا عدم ارسال الیحه دفاعیه وعدم معرفی وکیل خود آگهی 
فوق به منزله ابالغ محسوب ومبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد شد. م الف: 953643 

حسین قدرتی بازپرس شعبه دوم دادسرای عمومی وانقالب فالورجان 
فقدان سند مالکیت 

6/24 خانم عزت آقایی قهدریجانی فرزند ابراهیم به استناد 2 برگ استشهادیه محلی 
که هویت وامضای شهود رسما گواهی گردیده مدعی است که سند مالکیت ششدانگ 
پالک ثبتی 29/ 396 واقع در قهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان به شــماره سریال 
930380 ب 97 به شــماره دفتر امالک سیستمی 139820302007000361 بنام 
نامبرده ثبت وسند مالکیت صادروتســلیم وسپس مفقود گردیده است بنابراین چون 
نامبرده  درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 
120 آئین نامه  قانون ثبت مراتب آگهی می گردد تا هــر کس مدعی انجام معامله 
نسبت به ملک موصوف ویا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار آگهی 
ظرف مدت 10 روز به این اداره مراجعه واعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند 
مالکیت وسند معامله تسلیم تامراتب صورت جلسه واصل سند به ارائه دهنده مسترد 
گردد بدیهی است در صورت انقضای مهلت مذکور وعدم وصول اعتراض ویا وصول 
اعتراض بدون ارائه اصل سند مالکیت المثنی سند مالکیت مرقوم صادر وبه متقاضی 
تسلیم خواهد شد. م الف: 956330  حسین زمانی علویجه مدیر واحدثبتی حوزه 

ملک فالورجان 

 معاون بازآفرینی شهری و مسکن
 چهارمحال و بختیاری:

تعداد مشاوران امالک در شهرکرد 
بیش از حد مجاز است

معاون بازآفرینی شــهری و مســکن چهارمحال و بختیاری 
گفت: تعداد مشــاوران امــالک دارای پروانه در شــهرکرد با 
اســتانداردهای موجود همخوانی نــدارد و بیش از حد مجاز 
است.ابراهیم علیرضایی، تعداد مشاوران امالک دارای پروانه 
در شهرکرد را ۶50 بنگاه اعالم کرد و افزود: اگرچه در نگاه اول 
می توان گفت که به همین تعداد بنگاه شغل ایجاد شده است، 
اما این تعداد بنگاه معامالتی بر قیمت زمین و مســکن تاثیر 
دارد و منجر به بروز نوساناتی در این حوزه شده است.وی ادامه 
داد: اگر چه قوانینی برای نظارت بر فعالیت مشاوران امالک 
وجود دارد؛ اما کافی نیســت و باید قوانین بیشــتری در این 
خصوص تصویب شــود تا بتوان عالوه بر شناسایی خانه های 
خالی، تعداد معامالت انجام شده در مشاوران امالک را رصد 

و پیگیری کرد.
علیرضایی با بیان اینکه قوانین فعلی برای مقابله با تخلفات 
بازار مســکن ســهل و آســان نیســت، تصریح کرد: یکی از 
چالش های موجود این اســت که دســتگاه های باالدستی 
حق ورود به مالکیت های شخصی را ندارند و همین موضوع 
می تواند از ســوی برخی افراد ســودجو مورد سوءاستفاده 
قرار گیرد.معاون بازآفرینی شــهری و مســکن چهارمحال و 
بختیاری، الیحه مالیات بر عایدی مسکن را از دیگر طرح های 
موجود برای ساماندهی بازار مسکن در کشور برشمرد و گفت: 
این طرح از سوی دولت و مجلس در حال چکش کاری است 
و به گفته مسئوالن امید اســت در سال جاری تبدیل به قانون 
و وارد مرحله اجرا شــود.علیرضایی،در مورد  ســامانه »ثبت 
امالک و مســتغالت معامالت مسکن« که از دیگر طرح های 
وزارت راه و شهرســازی برای مدیریت بخش مسکن است 
نیز تصریح کرد: در ایــن طرح که در ســال های اخیر مطرح 
شده باید معامالت امالک و مســتغالت با یک کد رهگیری 
در این سامانه به ثبت برسد که بدین ترتیب میزان معامالت، 
قیمت و ســایر اطالعات این معامالت به صورت شفاف ثبت 
می شــود.وی ادامه داد: این طرح نیز هنوز در استان اجرایی 
نشده که امید اســت با اجرایی شــدن آن عالوه بر نظارت بر 
نحوه فعالیت مشــاوران امالک، از بروز هرگونه سفته بازی و 
قیمت گذاری های کاذب و غیرواقعی جلوگیری به عمل آورد.
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کشف12 هزار عدد ماسک 3 اليه در نايين 
فرمانده انتظامی شهرستان نایین از کشف 12 هزار عدد ماسک 3 الیه قاچاق به ارزش 140 میلیون 
ریال خبرداد. ســرگرد هاد کیان مهر اظهار داشــت: ماموران انتظامی شهرســتان »نایین« حین 

کنتــرل خودروهای عبــوری در یکی از 
محورهــای مواصالتی این شهرســتان 
به یک دســتگاه اتوبوس مســافربری 
مشــکوک شــده و آن را متوقف کردند.
وی افزود: در بازرســی از ایــن خودرو 
12 هزار عدد ماســک 3 الیــه خارجی 
کشف شــد که راننده مدارک گمرکی را 
ارائه نداد.سرگرد کیان مهر بیان داشت: 
ارزش ماســک های کشف شده توسط 
کارشناســان مربوطه 140 میلیون ریال 

اعــالم شــده اســت.این مقــام انتظامــی اظهــار داشــت: در ایــن رابطــه یــک متهــم 
 دســتگیر و پــس از تشــکیل پرونــده بــرای اقدامــات قانونــی بــه مراجــع قضایــی

 تحویل داده شد.

اعتراف مالخر به 28 فقره خرید باتری مسروقه 
فرمانده انتظامی شهرستان فالورجان از دســتگیری یک مالخر اموال مسروقه و اعتراف او به 28 
فقره خرید باتری مسروقه خبر داد. سرهنگ  ایرج کاکاوند  گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت 
باتری خودرو در شهرستان فالورجان ،رسیدگی به موضوع در دستور کار ماموران پلیس آگاهی این 
فرماندهی قرار گرفت.وی افزود: در همین رابطه ماموران پلیس آگاهی با انجام یك سری تحقیقات 
و اقدامات تخصصی موفق شدند فردی را که خریدار باتری های مسروقه بود،  شناسایی و دستگیر 
کنند.این مقام انتظامی بیان داشت: این فرد هنگامی که با مستندات پلیس روبه رو شد به 28 فقره 
خرید باتری مسروقه از سارقی اعتراف کرد.سرهنگ کاکاوند با اشاره به اینکه سارق این اموال نیز 
شناسایی شده و دستگیر می شــود، گفت: 7 مالباخته این پرونده شناسایی شده که باتری های 
خودروی آنها پس از اقدامات قانونی بازگردانده می شود.فرمانده انتظامی شهرستان فالورجان در 
پایان از مردم خواست، در صورت مشاهده و برخورد با هرگونه فعالیت غیرقانونی و مجرمانه با تلفن 
 فوریت های پلیسی 110 تماس بگیرند تا نسبت به شناسایی جرم و دستگیری مجرمان و متخلفان

 اقدام شود.

سارقان سمند حین اوراق کردن، دستگیر شدند 
فرمانده انتظامی شهرســتان شاهین شهر از دستگیری 3 ســارق حرفه ای كه یک سواری سمند 
را ســرقت کرده بودند، حین اوراق کردن خودرو خبر داد. ســرهنگ علی صادقی اظهار داشت: در 
پی دریافت خبری مبنی بر سرقت یک سواری سمند توســط 3 نفر به شیوه زورگیری، شناسایی 
ســارقان به صورت ویژه در دســتور كار ماموران انتظامی شهرســتان قرار گرفت.وی افزود: پس 
از بررســی دقیق و انجام اقدامــات تخصصی و تشــكیل تیمی ویژه از عوامل تخصصی ســارقان 
شناســایی و تحت کنترل نامحســوس پلیس قــرار گرفتند.این مقــام انتظامی بیان داشــت: 
ســارقان حین اوراق کردن خودروی ســرقتی بودند کــه در عملیات غافلگیرانه پلیس دســتگیر 
شدند.ســرهنگ صادقی اظهار داشــت: در این رابطه پرونده تشــکیل و متهمان بــرای اقدامات 
قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شــدند.فرمانده انتظامی شهرســتان شــاهین شهر خاطر 
 نشــان كرد: رعایت توصیه های پلیس و از بین فرصت های ارتکاب جرم زمینــه وقوع جرائم را از

 بین می برد.

وعده اینترنت ارزان قیمت برای دانش آموزان داده شده، اما ابهامات همچنان باقی است؛

سال»نا«شاد تحصیلی!

پریسا سعادت در حالی به روزهای بازگشــایی مدارس 
نزدیک می شــویم که همچنــان یکی از  
اصلی ترین نگرانی ها و دغدغه های والدیــن و دانش آموزان در مورد 
دسترســی به اینترنت و چگونگی کیفیت آموزشی پا برجاست. هزینه 
های ارتبــاط اینترنتی و آموزش از راه دور حــاال نگرانی جدی خیلی از 
خانواده هاست؛ والدینی که تعداد زیادی از آنها درآمدشان به دلیل کرونا 
کم یا قطع شده و حاال باید بار هزینه های اضافی اینترنت آموزشی را هم 
بپردازند آن هم برای اتصال به شــبکه کند شــاد که البته زمان طوالنی 

حضور در آن به مقدار قابل توجهی شارژ اینترنت نیاز دارد. 
بعد از عید بارها مســئوالن آمــوزش و پرورش وعده دادنــد که هزینه 
اینترنت شاد و دانش آموزی را رایگان خواهند کرد از جمله وزیر آموزش 
و پرورش 30 فروردین درباره هزینــه اینترنت دانش آموزان و معلمان 
گفته بود: »در ستاد ملی مبارزه با کرونا مطرح کردیم که چون جایگزین 
آموزشی حضوری اســت باید اینترنت رایگان باشد؛ مصوبه ای در این 
زمینه اســت و تالش خود را می کنیم تا کار برای کاربران آســان شود؛ 
رایگان بودن اینترنت مصوب شــده و برای تامین منابع آن باید تالش 
کنیم«. هر چند این قســمت ماجــرا تا همین روزهــای اخیر چندان 
 مورد توجه قرار نگرفت و یا مســئوالن راهکاری نداشــتند که برای آن

  ارائه دهنــد ولی  وزیــر ارتباطات که تــازه از نبــرد بــا اپراتورها برای 
بازگرداندن بســته های به صرفه و طوالنی اینترنت پیروز بیرون آمده، 
اعالم کرد اینترنت رایگان برای معلمــان و دانش آموزان به زودی ارائه 

خواهد شد. 
آذری جهرمی در اینستاگرامش نوشت:» برای تحقق عدالت آموزشی 
و ارائه بسته های رایگان برای معلم ها و دانش آموزان در سال تحصیلی 
جدید، برنامه ریزی می کنیم«. وعده اینترنت رایگان در حالی از سوی 
وزیر رسانه ای شــده که چند روز پیش مدیر کل دفتر فناوری اطالعات 
و ارتباطات وزارت آموزش و پرورش اعالم کرد هزینه اســتفاده از شاد 
با اســتفاده از اینترنت همراه یک سوم محاســبه خواهد شد.محمود 
حبیبی درباره نتایج مذاکرات برای کاهش هزینه ها در اینترنت شــاد 
اظهار کرد:  اینترنت شاد رایگان نیست و آنچه مصوب شد این است که 
برای استفاده از اینترنت ثابت، آبونمان ماهانه تعیین شود که هنوز هزینه 
آن مشخص نیست اما رقم آن بسیار اندک خواهد بود.وی افزود: برای 
استفاده از شاد از طریق اینترنت ثابت دیگر میزان مصرف تعیین کننده 
نیست و دانش آموزان و معلمان هر چقدر از شاد استفاده کنند، آبونمان 

ماهانه را پرداخت خواهند کرد.
حبیبی بیان کرد: هزینه اســتفاده از اینترنت همراه برای ســایت های 

داخلی یک سوم است و هزینه شــاد هم برای معلمان و دانش آموزان 
یک ســوم خواهد بود. این اینترنت فقط برای اســتفاده از بستر شاد 
است و در صورت اســتفاده از نرم افزارهای دیگر نرخ اینترنت به شیوه 
معمول برای آنها محاسبه خواهد شــد.مدیرکل دفتر فناوری اطالعات 
و ارتباطات وزارت آموزش و پرورش عنوان کرد: در جلسه اخیر  با مرکز 
ملی فضای مجازی، قول دادند تمام ظرفیت کشور به کار گرفته شود تا با 
مشکالت پهنای باند و ترافیک برای شاد مواجه نباشیم، ما پیش بینی 
کردیم که تقریبا 10 درصد از ظرفیت کشور را برای شاد نیاز داریم که قول 

همکاری دادند.
 وعده بســته های رایگان البته در حالی داده می شود که در بسیاری از 
موارد وارد شدن به شاد با اینترنت های همراه به خوبی جواب نمی دهد 
و سرعت این اپلیکیشن را به شدت کند می کند، به همین جهت بسیاری 
از خانواده ها ناچار به استفاده از مودم و اینترنت های ثابت برای دانش 
آموزان شان هستند. برخی دانش آموزان هم عنوان می کنند که در زمان 
استفاده از این سامانه، تلفن همراه شان سنگین شده و امکان استفاده 
نیست؛اکنون باید دید وزارت آموزش و پرورش برای حل مشکالت این 
سامانه چقدر سریع عمل می کند و آیا اینترنت رایگان را به سبد تحصیل 

دانش آموزان در مدرسه مجازی وارد خواهد کرد؟

معاون بهداشــتی دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان و 
رییس مرکز بهداشت استان با بیان اینکه هرچه تعداد 
افراد مبتال بیشتر باشد، تعداد مراجعان بیمارستان ها 
هم بیشتر و امکانات و توان کادر درمان کمتر می شود، 
گفت: رعایت توصیه های بهداشــتی از ســوی مردم 
باعث می شود فرصت برای ارائه خدمات بیشتر شده 
و کمبودی نداشته باشیم و فشار مضاعفی نیز بر کادر 
درمان وارد نشود.کمال حیدری با اشاره به اینکه ۶ ماه 
است کادر درمان شــبانه روز درحال خدمت هستند، 

گفت: کادر درمان پس از این مدت خسته و فرسوده 
شده اند، اما بیشترین چیزی که همکاران ما را زجر می 
دهد این است که یکسری از افراد جامعه توصیه های 
بهداشــتی و فاصله ایمن را نمی کنند، البته بخشی از 
جامعه بسیار پایبند هستند و مشارکت می کنند، ولی 
متاســفانه یک عده رعایت نمی کنند و حق دیگران را 
ضایع  می کنند.رییس مرکز بهداشت استان اصفهان با 
بیان اینکه متاسفانه با شروع فصل سرما و نیز تا پایان 
سال شرایط  خوبی متصور نیستیم و این وضعیت ادامه 
دارد، تصریح کرد: برای ادامه مقابله با این بیماری نیاز 
به تامین وسایل حفاظتی داریم، چراکه اگر کادر درمان 
در بیمارســتان ها و مراکز درمانی با کمبود تجهیزات 
حفاظتی مواجه شوند، ادامه فعالیت برای شان بیشتر 

زجرآور می شود، همانطور که وقتی بیماری بهبود پیدا 
می کند پزشک خوشحال می شود و احساس می کند 
نتیجه زحماتش را گرفته، وقتی کمبود وجود داشــته 
باشد و امکانات برای بیمار نباشد هم باعث اضطراب و 
ناراحتی پزشک معالج می شود.وی با بیان اینکه هم 
اکنون 1۶00 تخت بیمارستانی استان درگیر کروناست 
و بخشی هم با شرایط حاد در آی سی یو بستری می 
شــوند، افزود: جدا از محدود بودن دستگاه ها، کادر 
درمان هم محدود است، درحالی که هرچه تعداد افراد 
مبتال بیشتر باشد، تعداد مراجعان بیمارستان ها هم 
بیشــتر و امکانات و توان کادر درمان کمتر می شــود، 
بنابراین مراعات مردم باعث می شود فرصت برای ارائه 

خدمات بیشتر شده و کمبودی نداشته باشیم.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

کمبود تجهیزات، ادامه فعالیت کادر درمان را سخت می کند

  اینترنت شاد رایگان نیست و آنچه مصوب شد این است 
که برای استفاده از اینترنت ثابت، آبونمان ماهانه تعیین 
شود که هنوز هزینه آن مشخص نیست اما رقم آن بسیار 

اندک خواهد بود

تانکر قیر در اتوبان 
آزادگان اصفهان 

واژگون شد
در حادثه واژگونــی تانکر قیر در 
اتوبــان آزادگان بیش از 2۵ هزار 
لیتر وکیــوم قیر از ایــن خودرو 
خارج شــده و  منجر بــه ایجاد 
ترافیک در محور اصفهان به سمت 

شاهین شهر شد.

 34هزار نوآموز جامانده از پیش دبستانی
مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان درباره راهکارهای شناسایی نوآموزان جامانده از پیش 
دبستانی گفت: امکان شناســایی این افراد به صورت جداگانه وجود ندارد چون پرونده ای نزد ما 
ندارند و در نتیجه از آنها مشــخصاتی در 
اختیار نداریم، آمــاری هم که اعالم می 
کنیم بر اساس عدد و رقم های جمعیتی 
اســت که از ثبت احوال گرفتــه ایم و بر 
همین اساس پیش بینی ما برای پیش 
دبســتانی ۵2 هزار نفر اســت که باید با 
توجه به سن شان در دوره پیش دبستانی 
ثبت نام کنند و از این تعداد تقریبا چیزی 
حــدود 2۵ درصــد  تاکنون بــه مراکز 
آموزشــی مراجعه کــرده اند.اعتدادی، 
سالمت دانش آموزان را برای آموزش و پرورش بسیار مهم دانست و افزود: در هر حال، دستور العمل 
ابالغ شده از سوی وزارت آموزش و پرورش برای وضعیت های مختلف وظیفه ما را مشخص کرده 
که در آن سالمت بچه ها برای ما بسیار مهم است و هیچ گاه نمی توانیم سالمت بچه ها را فدای هیچ 
چیز دیگر کنیم به عبارت دیگر، نگرانی خانواده ها برای حفظ سالمت فرزندان شان، دغدغه ما هم 

هست و برای حفظ آن، تالش می کنیم.

فوت دختر 8 ساله زوج مدافع سالمت بر اثر کرونا
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به فوت فرزند زوج پزشک مدافع سالمت بیمارستان 
امین و خورشید اصفهان گفت: ویانا، دختر 8 ساله دکتر کیوان محمدی و دکتر فهیمه ثابت بود که بر اثر 
کرونا فوت کرد.آرش نجیمی  با تسلیت به این زوج پزشک بیان کرد: این واقعه  سبب تاسف همکاران 
شــد، این زوج پزشــک در دوران کرونا به بیماران کرونایی خدمت می کردند و در حال حاضر شرایط 
سختی برای پدر و مادر در غم از دست دادن فرزندشــان به وجود آمده است.دکتر کیوان محمدی و 
دکتر فهیمه ثابت زوج پزشک مدافع سالمت بیمارســتان امین و خورشید اصفهان هستند، این زوج 
همزمان با شــیوع کرونا به صورت داوطلبانه به تیم مقابله با کرونا می پیوندنــد. مادر ویانا هر بیماری 
 را که در اصفهان بدحال بود را پذیرش می کرد و تا آنجا که از دســتش برمی آمد، بدون چشم داشــت 

کمک می کرد.

اعالم روش های مشارکت در طرح اطعام حسینی 
روش های مشارکت در طرح اطعام حســینی کمیته امداد امام خمینی)ره( استان اصفهان اعالم 
شد.مدیرکل کمیته امداد اســتان اصفهان گفت: نیکوکاران می توانند با شماره گیری کد دستوری 
#1*031*8877* و واریز به شــماره کارت ۶0۶3737000002۵0۹ نزد بانک قرض الحسنه مهر 
ایران، تماس با 0۹1307880081 و مراجعه به وبگاه emdad.ir در طرح اطعام واحســان حسینی 
مشارکت کنند.کریم زارع با بیان اینکه مرحله دوم رزمایش ایران همدل را این نهاد و برای کمک به 
نیازمندان و مددجویان از روز عید غدیر خم آغاز شده اســت، گفت: این مرحله از رزمایش تا پایان 
ماه صفر و با اجرای رو طرح اطعام و احسان حسینی ادامه خواهد یافت.وی گفت: در طرح اطعام 
حسینی، غذای گرم با رعایت نکات بهداشــتی با همکاری و همراهی خیران، نیکوکاران و مسئوالن 
هیئت های مذهبی تهیه و برای جلوگیری از تجمع، درب منازل مددجویان توزیع می شود.مدیرکل 
کمیته امداد امام خمینی)ره( استان اصفهان افزود: طرح احسان حسینی هم به منظور جمع آوری 
و توزیع بسته های غذایی شامل اقالم اساســی به ویژه برنج، حبوبات، گوشت، مرغ، ماکارونی و 

روغن اجرا می شود.

ناجا جامعه

وز عکس ر

خبر روزاخبار

سرپرست معاونت نظارت و پایش 
حفاظت محیط زیست استان:

نبود حقابه، 95 درصد 
 تاالب گاو خونی را 
خشک کرده است

سرپرست معاونت نظارت و پایش حفاظت 
محیط زیست استان اصفهان گفت : متاسفانه 
از آغاز ســال جدید تاکنون هیچ گونه حقابه 
ای برای تاالب گاو خونی رهاســازی نشده و 
سطح خشکی این تاالب به ۹۵ درصد رسیده 
است. حســین اکبری اظهارداشت: در حال 
حاضــر  میانگین حدود یک متــر مکعب در 
ثانیه  و کمتر از آن،  زهاب  کشاورزی و پساب 
به تاالب رســیده اســت. این در حالی است 
که در نیمه اول سال گذشته  به طور میانگین 
حدود 3۵0 لیتر در ثانیه  پساب به تاالب بین 
المللــی  گاو خونی می رســید و در نیمه دوم  
همان سال   با وجود ســال آبی کم سابقه به 
لحاظ  بارش مقادیر  کیفی معادل 41 میلیون 
متر مکعب حقابه  آب به تاالب گاو خونی بود. 
سرپرست معاونت نظارت و پایش حفاظت 
محیط زیست استان اصفهان تاکید کرد:قابل 
توجه اســت که  میزان حقابه آبی که در سال 
گذشته به تاالب رسید معادل 23 درصد نیاز 
ساالنه بود و موجب مرطوب شدن 23 درصد 
تاالب و آبگیــری  ســطحی ۵ درصد تاالب 
شد که متاســفانه به علت  عدم تامین حقابه 
و فصل  طوالنی گرما ســطح تــاالب مجددا 
از همان ســال تاکنون  رو به خشــکی  رفته 
است. اکبری ادامه داد:  حقابه مختص تاالب 
گاو خونی  حداقــل 17۶ میلیون متر مکعب 
در ســال تعیین شــده که هنوز اقدامات الزم 
برای محقق شــدن میزان اســتاندارد حقابه 
آب این تاالب برای احیا شــدن آن توســط 
 دســتگاه های مربوطه استان اصفهان انجام 
نگرفته اســت. اکبری اضافه کــرد: عالوه بر 
عوامل طبیعی شکل گرفته در رود خانه زاینده 
رود  اقدامات غیر قانونی انسانی در تغییر شکل 
 ساختاری تاالب گاو خونی بســیار به چشم 
می خورد که  نمونه هایی از  آنها تاثیر مضری 

بر احیای تاالب گاو خونی داشته است.

احترامًا این شهرداری در نظر دارد به استناد موافقتنامه شماره ۹۹/100/۶33 شــورای اسالمی شهر تیران نسبت به فروش یک 

قطعه زمین ۹00 متری و ۵ قطعــه زمین ۵0 متری به صورت یکجا با کاربری تعمیرگاهی واقع در منطقه تعمیرگاهی شــهید چمران از 

طریق برگزاری مزایده عمومی و به قیمت کارشناسی روز اقدام نماید. متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ و تحویل 

فرم شرکت در مزایده از تاریخ چاپ این آگهی به شهرداری مراجعه نمایند. الزم به ذکر است مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه محرمانه 

شهرداری تیران پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۹۹/0۶/22 می باشد.

آگهی مزایده نوبت دوم

حسن شفیعی – شهردار تیران م الف:959195

نوبت اول



پشــت خط زن تیم ملی والیبال ایران بعد از یک فصل حضور در بهترین تیم ایتالیا، این روزها در کاشان به ســر می برد.امیر غفور، یکی از ستاره های تیم ملی 
والیبال ایران در سال های اخیر، بعد از نمایش درخشانی که در ترکیب تیم مونزای ایتالیا داشت، به لوبه پیوست؛ تیمی که قهرمانی در ایتالیا، اروپا و جهان را در 
سال های اخیر تجربه کرده است.غفور به دلیل مصدومیت طوالنی مدت نتوانســت فصل موفقی را در لوبه پشت سر بگذارد و همین مهر تاییدی برای جدایی او 
بعد از پایان قراردادش بود.لژیونر والیبال ایران با اینکه پیش بینی می شــد خیلی زود با تیم جدید خود قرارداد امضا کند، اما نه به پیشنهادهای داخلی بلکه به 
پیشنهادهای خارجی خود هم پاسخ مثبت نداد.طبق اعالم امیر خوش خبر، سرپرســت تیم ملی، غفور این روزها در زادگاه خودش یعنی کاشان به سر می برد 
و تمریناتش را به صورت شخصی دنبال می کند.لیگ های معتبر دنیا هم به شروع خود نزدیک می شــوند و باید دید تصمیم نهایی غفور در سال المپیک برای 

انتخاب تیم جدیدش چه خواهد بود.

امیر غفور؛ انتقال از ایتالیا به کاشان!

دوشنبه 3 شهریور  1399 / 4 محرم  1442/ 24 آگوست 2020/ شماره 3053

مدافع سپاهان در رادار استقالل
استقالل  برای تقویت خط دفاعی خود، دســت روی گزینه پرسپولیس در پست مدافع چپ گذاشته 
است. در شرایطی که از چند هفته قبل شایعاتی درباره مذاکره پرسپولیس با سعید آقایی، مدافع چپ 
سابق تراکتور و حال حاضر سپاهان شکل گرفته بود، اکنون گفته می شود استقالل نیز به دنبال مذاکره با 
این بازیکن برای حضور در جمع آبی پوشان است.قرارداد سعید آقایی در پایان فصل نوزدهم با سپاهان 
به پایان رسیده و این بازیکن به عنوان بازیکن آزاد در تیررس دو تیم پایتخت قرار گرفته و باید دید در 

نهایت راهی کدام تیم خواهد شد.

حمله هواداران »طارمی« به صفحات اجتماعی پورتو
حضور قریب الوقوع مهدی طارمی در تیم پورتو از هم اکنون باعث هجوم هواداران ایرانی به شبکه های 
اجتماعی باشگاه پورتو شده است. »رکورد« رســانه پرتغالی در این ارتباط نوشت:"»این مهاجم 2.3 
میلیون دنبال کننده در اینستاگرام خود دارد، بنابراین بخشــی از این هواداران قبل از حضور رسمی او 
در پورتو در تمام شبکه های اجتماعی پورتو حضور فعال دارند.« رکورد پیش از این در گزارشی نوشت، 
مهدی طارمی با وجود لغو بازی های دوستانه تیم ملی ایران ، در کشورش باقی مانده و در صورتی که 

دود سفیدی از مذاکرات بین ریوآوه و پورتو مشاهده کند به پرتغال سفر می کند. 

بشار؛ جواهر این روز های پرسپولیس
بدون شک بشار رسن، هافبک عراقی پرسپولیس یکی از بهترین های پرسپولیس در شروع مجدد لیگ 
بود و نقش پررنگی در کسب چهارمین قهرمانی متوالی سرخ پوشان داشت. بشار که به خاطر کرونا دیر 
به تمرینات پرسپولیس اضافه شد و نخستین بازی سرخ پوشــان بعد از آغاز دوباره لیگ مقابل پیکان 
را از روی نیمکت شروع کرد، خیلی زود به شرایط آرمانی رسید و در راه قهرمانی کمک زیادی به تیمش 
کرد.او  به دلیل مصدومیت جزئی در دیدار مقابل گل گهر غایب بود، در بازی برابر سایپا به صورت فیکس 
در ترکیب پرســپولیس به میدان رفت و ســتاره تیمش بود. هافبک عراقی بار ها با حرکات پا به توپ و 
تکنیکی، مدافعان سایپا را به هم ریخت و برای مهاجمان تیمش موقعیت ساخت. بشار هر دو گل نخست 
پرسپولیس را پایه ریزی کرد و دو پاس گل زیبا به امیری و اوساگونا داد تا ستاره تیمش باشد.رسن در 
حالی جواهر این روز های پرسپولیس است که به دلیل اختالفات مالی با باشگاه و عدم دریافت طلبش، 
آینده نامعلومی در پرسپولیس دارد و مشخص نیست مدیران پرسپولیس از عهده تمدید قرارداد با این 
بازیکن برمی آیند یا خیر. حیف است مدیران پرسپولیس قرارداد این بازیکن تاثیر گذار را تمدید نکنند و 

کادر فنی و هواداران پرسپولیس از داشتن ستاره ای مثل بشار محروم شوند.

»رحمتی« سرمربی شهرخودرو می شود؟
شهرخودروی مشهد که شــروع خوبی با کادرفنی قبلی خود داشــت، در پایان فصل حتی نتوانست 
سهمیه آسیایی را کســب کند.در چند بازی پایانی لیگ برتر ســهراب بختیاری زاده روی نیمکت تیم 
شهرخودرو نشست که نتوانست نتایج خوبی کسب کند و حاال این شایعه در مشهد مطرح شده که شاید 
سیدمهدی رحمتی که توسط بختیاری زاده اخراج شده بود، برای فصل آینده سکان هدایت تیم را در 
دست بگیرد.سهراب برای فصل آینده شانس زیادی ندارد که سرمربی شهرخودرو بماند به خصوص 
که با تیم پرمهره ای، چون شهرخودرو حتی نتوانست در این هفته ها یک برد به دست بیاورد. کانال ها و 
صفحات هواداری در فضای مجازی هم فشار زیادی روی بختیاری زاده و مدیران باشگاه وارد می کنند 
و انتظار دارند در فصل بعد، تیم قدرتمند با یک مربی باتجربه را در مشهد ببینند.در نهایت باید دید فرهاد 
حمیداوی، مالک باشگاه شهرخودرو چه تصمیماتی برای تقویت نیمکت تیمش می گیرد. این روز ها 
بحث مربی گری سیدمهدی رحمتی داغ شــده و انگار خودش هم بی میل نیست کم کم وارد عرصه 

مربیگری فوتبال شود.

مروری بر عملکرد ذوبی ها در فصلی که گذشت؛

ضعیف و ناامید کننده

نوزدهمیــن دوره رقابت هــای لیگ برتر 
فوتبال کشور در شرایطی برای سبزپوشان 
اصفهانی به پایان رسید که آنها به لطف نتایج کسب شده در هفته آخر 
از خطر سقوط رهایی یافتند تا یکی از تلخ ترین فصل مسابقات برای 
ذوبی  ها رقم بخورد. ذوب آهن در پایان این فصل با کســب 7 برد، 9 
تساوی و 14 شکست و ثبت 30 امتیاز در رده دوازدهم جدول رده بندی 
قرار گرفت. این برای ســومین بار در ادوار مختلف لیگ برتر است که 
این تیم فصل را با جایگاهی دو رقمی به پایان رســانده و در نیمه دوم 

جدول رده بندی قرار گرفت.
این دوره از رقابت هــای لیگ برتر را می توان یکــی از عجیب ترین و 
بدترین فصول ممکن در چند ســال اخیر برای ذوب آهن دانســت.

تغییرات مکرر کادرفنی و مدیریتی این تیم باعث شده بود تا ذوبی ها 
روند متزلزلــی را در طول فصل طی کنند و خبــری از ثبات تاکتیکی و 

تیمی در اردوگاه سبزپوشان نباشد.
ذوب آهن لیگ نوزدهم را در شــرایطی آغاز کرد کــه ابقای منصوریان 
در کنار حفظ اسکلت اصلی تیم و بازگشت اســماعیلی فر، مهدی پور 

و پهلوان، از سبزپوشــان اصفهانی شــمایل یک مدعی را ساخته بود 
اما نتایج ضعیف ذوب آهن در طول نیم فصل نخســت باعث شــد تا 
منصوریان در پایان هفته پانزدهم از این تیم جدا شده و جای خود را به 
رادولوویچ دهد؛ با این حال سرمربی مونته نگرویی ذوبی ها نیز دوام 
چندانی نداشت. رادولوویچ پس از شــیوع کرونا حاضر به بازگشت به 
ایران نشد تا سبزپوشــان اصفهانی بعد از شروع مجدد لیگ دست به 

دامن لوکا بوناچیچ شوند.
تغییرات مکــرر در ذوب آهن تنها به کادر فنی این تیم محدود نشــده 
و مدیریت باشــگاه نیز در طول فصل جابه جایی های زیادی را تجربه 
کرده است. مدیریت باشــگاه ذوب آهن پیش از شروع فصل بر عهده 
ســعید آذری بود؛ اما با آغاز رقابت های لیگ نوزدهم، آذری از سمت 
خود برکنار شده و جای خود را به جواد محمدی داد. هرچند مدیرعامل 
جوان ذوبی ها نیز دوام چندانی نداشته و کمتر از یک ماه قبل از سمت 
خود کناره گیری کرده و جمشــیدی به عنوان سرپرســت ذوب آهن 

معرفی شد.
در واقــع می توان گفــت یکــی از اصلی ترین دالیل نتایــج ضعیف و 

سینوســی ذوب آهن در طول فصل، تغییرات مکــرر کادر فنی بود و 
بازیکنان این تیم در طول فصــل با تفکرات فنی مختلفی ســر و کار 
داشتند و هیچ گاه نتوانســتند به ثبات تاکتیکی الزم دست پیدا کنند. 
از طرف دیگر یارگیری ضعیف و اشــتباه ذوبی هــا در ابتدای فصل در 
کنار از دســت دادن مهره های تاثیرگذاری مانند مظاهری و حسینی 
پیش از آغاز فصل و ادامه همین روند در نیم فصل، یکی دیگر از دالیل 
نتایج ضعیف ذوب آهن به شــمار می رود. مجموعــه عوامل فوق در 
کنار افت چند بازیکن تاثیرگذار تیم، باعث شــد تــا ذوبی ها با وجود 
داشتن شایستگی های بســیار نتایج ضعیفی را کسب کرده و به یکی 
از گزینه های سقوط تبدیل شوند. نتایج ضعیف سبزپوشان در حالی 
در نوزدهمین دوره رقابــت های لیگ برتر رقم خــورد که آنها در فصل 
گذشته رقابت های لیگ در جایگاه ششم جدول رده بندی قرار گرفته 
و عنوان بهترین تیم ایران در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا را از آن خود 
کرده بودند. باشگاه ذوب آهن اصفهان که فصل نوزدهم لیگ برتر را با 
ناکامی و قرار گرفتن در رده دوازدهم جدول پشت سر گذاشته است 

برای فصل آینده دستخوش تغییرات زیادی خواهد شد. 

سرمربی تیم هندبال آقایان سپاهان با بیان اینکه 
آمادگی نســبی خوبــی را تاکنون به دســت آورده 
ایم، اظهار کرد: تمرینات تیم را شــروع کردیم و در 
حال حاضر به یک آمادگی نســبی دست یافتیم و 
منتظر اعالم تاریخ مســابقات از سوی فدراسیون 
هندبال هستیم.محســن طاهــری ادامه داد:طی  
چنــد روز آینده جلســه ای در فدراســیون هندبال 
برگزار می شود تا تیم های شرکت کننده در لیگ برتر 
مشخص شــوند. طبق تاریخی که فدراسیون برای 
برگزاری مســابقات اعالم کرده است اگر همان 2۸ 
شهریور ماه باشــد می توانیم آمادگی کامل را برای 
حضور در مسابقات به دست بیاوریم.سرمربی تیم 
هندبال آقایان سپاهان با بیان اینکه از ابتدای شروع 
تمرینات پروتکل های بهداشــتی را رعایت کردیم، 
افزود: هنگام شروع تمرینات از تمام بازیکنان تست 
کرونا گرفتیم و افرادی که به بیماری کووید-19 مبتال 
بودند را قرنطینه کرده و بعد از تاریخ بهبودشــان به 

تمرینات بازگشتند.طاهری با اشاره به اینکه باشگاه 
سپاهان در این مدت همکاری خوبی را با بازیکنان 
انجام داده است، خاطر نشان کرد: باشگاه امکانات 
خوبی را برای بازیکنان فراهــم کرده و به بازیکنانی 
که هنوز شرایط پزشــکی مطلوبی به دست نیاورده 
اند، استراحت داده است. هر ساله مبلغ قرار دادها 
در هندبال تغییــر می کند؛ اما ایــن تغییرات مثل 

فوتبال نیست.
وی درباره اینکه پیش بینی برای مسابقات درست 
نیســت، گفت: تمام ســعی و تالش خود را به کار 
می گیریم که نتایج خوبی کســب کنیــم و بتوانیم 
از آبروی هندبال اســتان حفاظت کنیــم؛ کیفیت 
بازی بازیکنان نسبت به سال قبل بهتر شده است.

سرمربی تیم هندبال آقایان سپاهان با بیان اینکه 
تیم بسته شده و هیچ تغییری در تیم نداریم، تصریح 
کرد: تعویض مدیرعامل باشگاه در حال حاضر هیچ 
تغییری ایجاد نمی کند چرا که قراردادها منعقد شده 

است و مشکلی ندارد، تنها حمایتی که در حال حاضر 
می توانیم دریافت کنیم حمایت اجرایی است و فکر 
می کنم کسی که مدیریت سپاهان را قبول کند این 
فرآیند را ادامه می دهد. طاهری در  پایان  در رابطه 
با وضعیتی که ویروس کرونا برای ورزشکاران ایجاد 
کرده، اظهار کرد: باید از پرسنل کادر درمان و پزشکی 
ســپاس گزاری و قدردانی کنم که در این شــرایط 
ســخت  در راه نجات کشور ایســتاده اند. همه باید 
موارد بهداشتی و توصیه ها را رعایت کنند تا بتوانیم 
این ویروس را از بین ببریم. تبعات شیوع کرونا تاثیر 
بزرگی در ورزش جهان و ایران گذاشته و همه را خانه 

نشین کرده است.

سرمربی تیم هندبال آقایان سپاهان:

از آبروی هندبال استان حفاظت می کنیم

سوال روز

مریخی طرفدار »امباپه« است نه نیمار!
رونالدو نازاریو، اسطوره فوتبال برزیل و ســتاره بزرگ سال های گذشته رئال مادرید می گوید رئال 
اگر بخواهد بین جذب نیمار و امباپه از پاری سن ژرمن تصمیم بگیرد، خرید امباپه بدون شک باید 
برایش اولویت بیشتری داشته باشد.امباپه 
در ماه های اخیر با شایعاتی درباره انتقالش 
به رئال هم مواجه بوده و رســانه ها در نهایت 
مدعی هستند که رئال تابستان آینده تالش 
خود را برای جذب او خواهد کرد. اما رونالدوی 
برزیلی با اشاره به شایعات درباره عالقه رئال 
به نیمار می گوید به خدمت گرفتن امباپه برای 
رئال اولویت بیشتری خواهد داشت.رونالدو 
نازاریو در این باره گفت: » مسئله این نیست 
که کدام یک از آنها بهتر است. ولی وقتی رئال 
بخواهد سرمایه گذاری سنگینی بکند باید کسی را انتخاب کند که آینده داشته باشد. نیمار 2۸ساله 
است و امباپه 22ساله. پس خرید کسی که جوان تر است سرمایه گذاری منطقی تری خواهد بود«.

رفتارهای عجیب »لواندوفسکی«
پپ گواردیوال زمانی از رابرت لواندوفسکی به عنوان حرفه ای ترین فوتبالیست دنیا یاد کرده و گفته 
بود او دائما مواظب است که درست غذا بخورد، درســت بخوابد و بیست و چهار ساعته تمرین کند. 
ولی واقعیت این است که لواندوفسکی عالوه بر همه جدیت و حرفه ای گری اش به شدت خرافاتی 
اســت و به خرافات عجیب و غریبی باور دارد.یکی از اولین عادت های عجیب لواندوفســکی این 
است که هر وقت برای خوردن غذا پشت میز می نشیند ابتدا دسرها را کامل خورده و سپس به سراغ 

غذای اصلی می رود. 
این عادت لواندوفسکی، بارها همبازی هایش در بایرن مونیخ را متعجب کرده؛ اما جالب اینجاست 
که این رفتار لواندوفسکی دلیل خاصی دارد.همسر لواندوفســکی که قهرمان کاراته است در رشته 
تغذیه تحصیل کرده و مدعی است با توجه به اینکه غذاهای شیرین به دلیل قند باالیی که دارند سریع 
تر هضم می شوند، باید ابتدا مصرف شوند تا با گروه های دیگر مواد غذایی مثل پروتئین ها و کربو 
هیدرات ها تداخل پیدا نکنند.دیگر خرافاتی که لواندوفسکی به آن اعتقاد دارد ورود به زمین چمن با 
پای چپ است. گفته می شود لواندوفسکی سال ها پیش بعد از صحبت کردن با یک روانپزشک به 
این کار رو آورده و همیشه با پای چپ وارد زمین می شود. او حتی شب ها روی سمت چپ بدنش 
می خوابد. یک متخصص خواب چنین توصیه ای به لواندوفسکی کرده تا پای راستش که بیشتر گل 
های خود را با آن زده در زمان خواب آسیب نبیند.لواندوفسکی برای آرامش ذهنی و تقویت تمرکز 

خود از بازی خط- نقطه استفاده می کند و به آن عالقه زیادی دارد.

برنامه هلندی ها برای انتخاب جانشین »کومان«
هفته گذشته کومان، مسئولیت تیم فوتبال بارسلونای اسپانیا را بعد از عزل کیکه ستین پذیرفت.این 
اتفاق در حالی رخ داد که وی سرمربی تیم ملی هلند بود و با فدراسیون فوتبال کشورش تا تابستان 
سال آینده قرارداد داشت.اما به خاطر بندی که در قراردادش گنجانده بود، با پرداخت یک میلیون 
یورو خسارت، امکان انتقال یافت.طبق اعالم روزنامه تلگراف، فدراسیون فوتبال هلند اکنون قصد 
ندارد جانشینی برای برای وی بیابد.آنگونه که این نشریه گزارش کرده فدراسیون هلند تصمیم گرفته 
مسئولیت هدایت »الله های نارنجی« را در مسابقات ملی پیش رو به »دوایت لودوگس« دستیار 
نخست کومان بســپارد.عالی ترین مرجع فوتبال هلند قصد دارد در ماه های آینده با بررسی همه 

جوانب، گزینه ای مناسب برای هدایت این تیم اعالم کند.

فوتبال جهان

 پست معنادار »نکونام«
 با بوی خداحافظی؟

جواد نکونام، سرمربی فوالد در پایان یک 
فصل سخت و فرسایشی موفق شد تا با 
پیروزی در دیدار آخر برابر تراکتور، تیمش را 
به رتبه سوم برساند و فوالد را پس از شش 
سال به مسابقات لیگ قهرمانان ببرد. پست 
اینستاگرامی نکونام که شنبه شب منتشر شد ، 
همه چیز را در حالت ابهام قرار داده و مشخص 
نیست که نکوی فوتبال ایران چه تصمیمی 
برای آینده مربی گری خود خواهد گرفت، اینکه 
آیا در فوالد خواهد ماند و درختی که کاشته را 
به ثمر می رساند یا تصمیم دیگری خواهد 
گرفت. هواداران فوالد در صفحات مجازی 
خود از مدیران باالدستی فوالد خواسته اند تا 
مقدمات ادامه حضور آذری و نکونام را فراهم 
کنند.به نظر می رسد جلسه امروز هیئت مدیره 
و مشخص شدن وضعیت آذری، مدیرعامل 
فوالد برای فصل بعد این ابهام را برطرف کند 
و باید برای مشخص شدن مدیریت و نیمکت 
فوالد منتظر بمانیم و ببینیم که چه آینده ای 
لبته جواد نکونام خواهد  در انتظار فوالد و ا
بود. قطعا فوالد اگر بخواهد برای فصل بعد 
به دنبال قهرمانی باشد و یا برای موفقیت در 
لیگ قهرمانان آسیا بجنگد، نیاز به تقویت دارد 
تا بتواند با قدرت باال به مصاف حریفان برود. 
فرصت کمی تا شروع بازار نقل و انتقاالت باقی 
مانده و تیم ها باید 20تا 30 روز دیگر تمرینات 
آمادگی خود را شروع کنند. نکونام در پست 
اینستاگرامی خود نوشته است:»سالم خدمت 
هواداران و مردم استان خوزستان،این لیگ 
هم با تمام سختی ها گذشت دوست دارم 
تشکر کنم از  جناب مهندس محمدی،آقای 
آذری عزیز که با ورودشان به باشگاه روند رو 
به رشد تیم شروع شد ،تیم بودن هنر ما بود و 
من مدیون کادر خوبم هستم،زحمات شما رو 
فراموش نمی کنم و نتایج تیم حاصل زحمات 
شماهاست.ممنون از مدیر تیم،تشکر ویژه 
از کادر پزشکی، تدارکات، رسانه ،پشتیبانی، 
اعضای باشگاه و همه کسانی که برای موفقیت 
تیم زحمت کشیدند.ممنونم از هواداران عزیز 
که حمایت شان به من و تیم روحیه می داد 
و جای خالی شان حس شد.امیدوارم فوالد 

همیشه در اوج باشد.یا علی«

در واقع می توان گفت یکی از اصلی ترین دالیل نتایج 
ضعیف و سینوسی ذوب آهن در طول فصل، تغییرات 
مکرر کادر فنی بود و بازیکنان این تیم در طول فصل 
با تفکرات فنی مختلفی سر و کار داشتند و هیچ گاه 

نتوانستند به ثبات تاکتیکی الزم دست پیدا کنند

مستطیل سبز

یمنا
س: ا

عک

وز عکس ر

عکسی که فوتبالی ها 
را خوشحال می کند

پس از نیمه تمام ماندن لیگ فرانسه 
و اعــالم قهرمانی پاریســن ژرمن، 
فرانسوی ها لیگ جدید را با حضور 
تماشاگران در اســتادیوم و رعایت 
پروتکل های بهداشتی شروع کردند. 
در بازی  امی ین - نانسی تماشاگران 
به ورزشگاه برگشــتند تا حال و روز 
فوتبال دوباره به شــکل قبل از کرونا 

برگردد.

 سمیه مصور
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مدیر عامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان خبرداد:

 تخصیص یک میلیارد تومان اعتبار برای نورپردازی
 و مبلمان چهارباغ باال

مدیر عامل ســازمان زیباســازی شــهرداری اصفهان گفت: اعتباری معادل یــک میلیارد تومان 
برای طراحــی نورپردازی و مبلمــان چهارباغ باال در نظر گرفته شــده است.حســن مؤذنی اظهار 
کرد: امســال طراحی و ســاخت مبلمان چهارباغ باال همچنین نورپردازی آن در دســتور کار قرار 
گرفته و اجرای آن توسط منطقه شش شهرداری انجام می شــود.وی تصریح کرد: انتخاب نوع و 
طراحی مبلمان چهارباغ باال خاص، بر اســاس موقعیت این خیابان و متفاوت از مبلمان چهارباغ 
عباسی انجام خواهد شــد چرا که پروسه طراحی مبلمان شــهری پیاده راه چهارباغ عباسی پس 
از بررســی، مطالعه اولیه و هماهنگی های صورت گرفته با کارشناســان ســازمان میراث فرهنگی 
استان در ســازمان زیباســازی کلید خورد.مدیر عامل ســازمان زیباسازی شــهرداری اصفهان 
ادامه داد: با توجه به تاریخی بودن محور چهارباغ عباســی اســتفاده از متریال ســنگ و چوب در 
ساخت مبلمان شهری مخصوص این محور در دســتور کار بوده و از بهترین متریال سنگ و چوب 
استفاده شده اســت.وی با بیان اینکه طراحی مبلمان شــهری با توجه به موقعیت مکانی و اقلیم 
آن انجام می شــود، ادامه داد: برخی پارامترهــا از جمله نوع گذر و موقعیت فضــای موجود، نوع 
برخورد شــهروندان و حجم ترددها در طراحی مبلمان شــهری مورد توجه قــرار می گیرد.مؤذنی 
با تاکید بر اینکــه چهارباغ باال، چهارباغ عباســی و چهارباغ پایین هر کدام هویــت جداگانه دارد، 
 خاطرنشان کرد: نورپردازی چهارباغ باال در مرحله طراحی است و در نیمه دوم سال جاری اجرایی

 خواهد شد.

مدیر منطقه چهار شهرداری اصفهان:

تپه اشرف تعیین تکلیف می شود
مدیر منطقه چهار شهرداری اصفهان اظهار کرد: تپه اشــرف یکی از کهن ترین بناهای شهر اصفهان 
در مجاورت پل تاریخی شهرســتان است که قدمت آن به هفت هزار ســال پیش باز می گردد.رضا 
اخوان با بیان اینکه تپه اشــرف حدود هفت هکتار از اراضی خیابان مشتاق دوم را فرا گرفته است، 
تصریح کرد: این تپه از ســال ها قبل به به لحاظ فیزیکی و کالبدی شرایط مناسب و مطلوب سیما 
و منظر جهان شهر اصفهان نداشته است.مدیر منطقه چهار شــهرداری اصفهان افزود: در این دوره 
مدیریت شهری که ســاماندهی سیما و منظر شــهری و بازآفرینی و باززنده سازی محیط شهری 
در اولویت فعالیت ها قرار گرفت، شــهرداری منطقه چهار نیز نجات بخشــی و احیای تپه اشــرف 
را در دســتور کار خود قرار داد، زیرا کاووش ها و اقدامات شــده در ســال های قبل توســط میراث 
فرهنگی و شهرداری به طور شایسته نبوده و بالتکلیف رها شده بود.وی گفت: تپه اشرف دارای دو 
بعد مکمل اســت، یکی بعد تاریخی و میراث فرهنگی غنی آن که کاووش و کشــف آثار در ماهیت 
و محتوای آن باید توســط کارشناســان مجرب و باستان شــناس تحت نظارت و ضوابط و اصول 
ســازمان میراث فرهنگی انجام گیرد که این موضوع در ســنوات قبل به صورت مقطعی و ناقص و 
محدود انجام گرفته، اما به دلیل گستردگی و وسعت محدوده و حریم تاریخی و میراثی محل، نیاز 
به برنامه ریزی و اهتمام ویژه دارد و بعد دوم آن به عنوان فضای شــهری که به لحاظ سیما و منظر 
بخشی از محیط و کالبد شــهر باید از این شرایط نامطلوب خارج شــده و ساماندهی و احیا شود و 
در قالب محور گردشگری جذاب در اختیار شهروندان و گردشــگران قرار گیرد.اخوان با بیان اینکه 
با همکاری علیرضا جعفری زند، سرپرست تیم باستانی شناســی و کاووش تپه اشرف، سال ۹۷ 
یک مرحله کاووش در این تپه تاریخی انجام شد، ادامه داد: امسال با توجه به عبور کانال لوله آب 
از جوار تپه اشرف و برای تایید امکان آن، با دریافت مجوز از ســازمان میراث فرهنگی، کاووش ها 
 ادامه پیدا کرد و در مراحل انجام شــده به بقایای آثار تاریخی رسیدند که احداث کانال از این مسیر 

منتفی شد.

 نگاه مثبت دولتمردان اصفهانی به عملکرد مدیریت شهری؛

تقدیر فرماندار از شهردار

تقــارن هفته دولــت با یکصد و ســی و        نرگس طلوعی
هفتمین صحن علنی شورای اسالمی شهر 
موجب شد تا فرماندار اصفهان میهمان ویژه این جلسه باشد. حسین 
سیستانی در صحن علنی شورا از موضوعات مختلفی صحبت به میان 
آورد. از توجه به مطالعات و پژوهش در مباحث شــهری تا موضوع پر 
حاشیه آب. سیستانی در این جلسه از اعضای شورای شهر خواست تا 
در خصوص موضوع حاشیه نشینی و ســکونتگاه های غیر رسمی در 
قالب بازآفرینی شــهری برنامه ویژه ای در نظر بگیرند. اشاره به بهره 
برداری بیش از ۱۸۰ پروژه کوچک و بزرگ  در اصفهان با اعتباری بالغ  بر 
۱۲۰۰ میلیارد تومان بخش دیگری از صحبت های فرماندار اصفهان در 
حضور اعضای شورای اسالمی شــهر بود که به مناسبت هفته دولت به 
آن پرداخته شد. سیستانی هم چنین در این جلسه از شهردار و رییس 
که با تکیه بر ظرفیت های علمی، مدیریتی و تجارب خود و بهره گیری 
از مطالعات نوین، طرح های شهر را  به گونه ای پیش می برند  که نتایج 
سودمند آن متوجه مردم شــود، تقدیر کرد.گزیده ای از صحبت های 

فرماندار را در ادامه می خوانید:
  سالیان درازی است که ما از چشــمه جوشان عاشورا بهره می بریم 
اما این چشمه در مسیر خود متاسفانه دچار انحرافات و آلودگی هایی 

شد و شاهد بدعت هایی هستیم که زیبنده امام حسین)ع( نیست.
  اعضای شورای شــهر منتخب مردم هســتند و با مالک قرار دادن 
همین اصل  قادر خواهند بود با تکیه و همکاری مردم کار را پیش ببرند، 
از زمانی که کشور ها با برگزاری انتخابات دموکراسی شکل گرفت فراز 
و فرودهایی داشته ایم، البته که امروز دولت های دموکراتیک بیشتر 
شــده و ســطح آگاهی و بینش مردم افزایش یافته اســت. شوراها 
بر اســاس دولت- ملت ها شــکل گرفته اند و برای این موضوع باید 
فرهنگ سازی و ایده پردازی شود و الزم است راهکارها را در نظر گرفت 
تا مشارکت مردم بیشتر باشــد.باید با تکیه بر ایده ها و پژوهش ها در 
این زمینه یعنی مشــارکت مردم پیش رفت و با استفاده از ظرفیت ها 
و مطالعات و اندیشه های نوین شرایط شــهر را به نحوی پیش برد  تا 

نتایج سود بخشی حاصل شود.
  چالش هایی در پیش داریم ولی خوشــبختانه اندیشــه هایی در 
سال های قبل داشته ایم، سال های دهه ۶۰ تا ۷۰ پایه گذاری اندیشه 

های نو گذاشته شد و برنامه های اصفهان +۲۲ پایه گذاری شد.
  اعتقاد دارم که شــهر عالوه بر فعالیت عمرانــی نیازمند مطالعات و 
پژوهش هم هســت و باید موضوعات زیســت محیطی اجتماعی و 
فرهنگی را جدی گرفت و خوشــحالیم که در شورای شهر این فرهنگ 

مطالعه و پژوهش جدی گرفته شده است . باید در شورای شهر چشم 
انداز ها و فعالیت هایی مصوب شــود تــا بتوانند توســعه اصفهان را 
پایدارتر کنند و امیدوارم نگرش های بلند مدت در شوراها فعال شود. 

در اصفهان استاندار و فرمانداران به شوراها اعتماد دارند.
  هفته دولت هفته ویژه ای است که در آن باید مهم ترین و بیشترین 
پروژه های دولت بهره برداری شــود و در اصفهــان ۱۸۰ پروژه کوچک 
و بزرگ با ۱۲۰۰ میلیارد تومان به بهره برداری رســیده است.امیدوارم 
شــهرداری اصفهان بتواند با افتتاح پــروژه ها عمرانــی، اجتماعی و 

فرهنگی، فعالیت های خود را پیش ببرد.
 آزادسازی مسیر رینگ چهارم با کاربری های تجاری زیادی مواجه 
است که باید با تشــکیل کارگروهی در معاونت عمرانی فرمانداری از 

اعتبارات موجود برای این کار استفاده شود.
  باید در خصوص موضوع حاشیه نشینی و سکونتگاه های غیر رسمی 
در قالب بازآفرینی شهری فعالیت های زیادی انجام داد که امیدوارم 
با برنامه های محله محور در بین روحانیــون، معتمدین و چهره های 
فرهیخته زمینه حل مســائل را فراهم کنیم.اعتقاد راسخ دارم با انجام 
 فعالیت های محلــه محور قــادر خواهیم بود با ظرفیــت خود مردم

 چالش ها را حل کنیم.

كتابخانه مركزی اصفهان نخستین مركز چندمنظوره 
و چندرسانه ای در شــهر اصفهان است که با زیربنای 
بالغ بر ۱۲ هزار مترمربع در پنج طبقه احداث  شــده و 
نمای خارجی آن شكل مكعب دارد و غیر از کاربردی 
بودن ایــن کتابخانه، نوع معمــاری آن نیز کم نظیر 
اســت.این كتابخانه که در خیابانی نزدیک چهارباغ 
و روبه روی هتل تاریخی عباسی و بازار هنر اصفهان 
واقع شده، با ویژگی های منحصربه فرد خود، روزانه 
پاسخگوی نیاز صدها شهروند اصفهانی است؛ البته 

فعال به دلیل شــرایط ویژه کرونا و بــا هدف رعایت 
پروتکل های بهداشتی، مخزن این کتابخانه تعطیل 
اســت. ســاعت کاری کتابخانه مرکزی اصفهان از 
۸ صبح تا ۸ شــب به صورت یکســره است. مریم 
معینی یکی از کســانی که برای امانت کتاب به این 
مرکز آمده اســت، درباره کم و کیف ارائه خدمات در 
کتابخانه مرکزی اصفهان می گوید: كتابخانه مركزی 
همیشــه برای من مکانی مطلوب بوده است؛ چون 
سعی دارد با توســعه فعالیت بخش های موجود و 
گسترش خدمات خود، همگام با آخرین پیشرفت ها 
و دستاوردها در زمینه خدمات کتابخانه ای و فناوری 
اطالعات، بیش ازپیش در خدمت به شــهروندان، 
مراجعین و عالقه مندان به كتاب و اطالعات باشــد.

سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان به تازگی در 
رابطه با تجهیز این کتابخانه اعالم کرده اســت: طرح 
توسعه کتابخانه مرکزی اصفهان اکنون آماده است 
و اعتبارات الزم هم تصویب  شده  بنابراین شایسته 
اســت این پروژه هرچه ســریع تر وارد مرحله اجرا 
شود.فریده روشن، بر لزوم تسریع در روند اجرایی 
شدن طرح ها و برنامه های شــهرداری در ارتباط با 
این کتابخانه تاکید کرد و با بیان اینکه کتابخانه ها و 
آثار میراث فرهنگی اصفهان نه فقط متعلق به مردم 
اصفهان که متعلق به تمام ایران بوده و یکی از منابع 
ملی کشور محسوب می شوند، اضافه کرد: قطعا هیچ 
فردی نمی تواند بنا بر منافــع فردی، جایگاه بناهای 

تاریخی را به مخاطره بیندازد.

 سخنگوی شورای شهر:

کتابخانه مرکزی اصفهان مجهزتر می شود

در اصفهان ۱۸۰ پروژه کوچک و بزرگ با ۱۲۰۰ میلیارد 
تومان به بهره برداری رسیده است.امیدوارم شهرداری 
اصفهان بتواند با افتتاح پروژه ها عمرانی، اجتماعی و 

فرهنگی، فعالیت های خود را پیش ببرد

 برپایی مراسم عزاداری ساالرشهیدان درلشکرمقدس
 14امام حسین)ع(

مراسم عزاداری ساالر شــهیدان حضرت اباعبدا...الحسین )علیه الســالم( در میدان صبحگاه 
لشکر۱4 امام حسین)علیه السالم( باحضورنیروهای رسمی و وظیفه این لشکر برگزار شد.دراین 
مراسم حجت االسالم رییسیان به مسئله عزاداری برای سرور شهیدان پرداخت و گفت: مهره های 
اساسی وکلیدی دین اسالم که اگر کسی آنها را رعایت کندعاقبت به خیر می شود هم در دنیا وهم 
در آخرت،پیوندبااهل بیت پیامبر به خصوص گره خوردن به دســتگاه امام حسین)علیه السالم( 
است.نمایندگی ولی فقیه در لشکر ۱4 امام حســین)علیه السالم( با اشاره به حدیثی از معصوم 
علیه السالم که فرموده:همه ما کشتی نجاتیم اما کشــتی امام حسین)علیه السالم( هم وسیع 
تر است هم ســریع تر حرکت می کند، افزود:درطول تاریخ کسانی راداشته ایم که افراد بی سروپا 
و رذلی بودند اما به واسطه گره خوردن آنها به دستگاه امام حسین)علیه السالم( یکی از بهترین 
بندگان خدا شدندچرا که امام حسین)علیه السالم( کشتی نجات است وعلت عاقبت به خیری 
این نمونه افراد همین دستگاه امام حسین)علیه السالم( بوده وهست.این سخنران افزود:وقتی 
گناه کاری توبه می کند گناهش بخشیده می شود ولی اثرگناه هنوز هست اما گریه برسیدالشهدا 
)علیه السالم( اثر آن گناه را کامل پاک می کند، اگر از کربال وحرم امام حسین)علیه السالم(  دور 
هستیم هر روز زیر آسمان سالم بر امام حسین)علیه السالم( بدهیم چرا که به روایتی از پیامبر 
ثواب هفتاد حج را دارد.وی به استناد روایتی ازمرحوم شوشتری در زمینه ثواب هفتاد حج پیامبر 
بیان داشت:اعمال ما به واســطه بعضی از بی احتیاطی ها ممکن است حبط)ازبین رفتن( شود.

الزم به ذکراست که این مراســم باقرائت دعای عهدوزیارت عاشورا شــروع ودر ادامه برادرمداح 
کربالیی سیدحامد اخوان به مدیحه سرایی برای اهل بیت)ع( پرداخت.این مراسم بارعایت کامل 

نکات بهداشتی در فضای باز برگزار شد.

 برگزاری مراسم قدیمی چهارپایه خوانی
 توسط خادمیاران رضوی اصفهان

مســئول کانون محله ای خادمیاران رضوی نورباران از برپایی مراسم »چهارپایه خوانی« در ایام 
محرم خبر داد و گفت: این برنامه هر شب بعد از نماز مغرب و عشــا با حضور مردم و خادمیاران 
برگزار می شود.»سعید ســروری زاده« افزود: چهارپایه خوانی به زمان های قدیم که هنوز خبری 
از بلندگو نبوده، اختصاص دارد و آیینی ســنتی در برپایی مراسم عزاداری است. وی اضافه کرد: 
در قدیم برای اینکه صدای مداح به گوش همه برســد و همه عزاداران بتواننــد چهره او را ببینند، 
مداح روی چهارپایه ای می ایســتاد و مردم دور او جمع شده و مداح روضه خوانی را آغاز می کرد.

سروری زاده تصریح کرد: این مراسم به علت پیشگیری از شیوع بیماری کووید۱۹ در دهه اول محرم 
هرشب در فضای باز روبروی مسجد نورباران با رعایت شــیوه نامه های بهداشتی و فاصله گذاری 
اجتماعی برگزار می شــود. وی درپایان گفت: کانون محله ای خادمیــاران رضوی نورباران در این 
ایام عالوه بر برنامه چهارپایه خوانی، هرشــب به صورت پخش زنده، نیز هیئت »دلدادگان رضا« 
در فضای مجازی را راه اندازی کرده اســت. تاریخچه چهارپایه خوانی را به دوران آل بویه نســبت 
می دهند. سلســله ایرانی تبار و شیعی كه در ســال های 3۱۲ هجری شمســی تا 435 هجری 
شمسی بر بخش های بزرگی از ایران، عراق و تركیه و سوریه حكمرانی می كردند. سلسله آل بویه 
تقریبا ۱۶۰ سال بعد از حادثه عاشورا و شهادت امام حسین)ع( بر سر كار آمده بودند.بسته شدن 
نطفه چهارپایه خوانی را هم به همین دوران نسبت می دهند. فلسفه اصلی آن هم این بوده كه در 
آن زمان كه بلندگو و میكروفن و باند و استریو وجود نداشته، مداح برای این كه صدایش به اكثر 
مردم و عزاداران برسد روی چهارپایه ای می  رفته و روضه خوانی و مداحی می كرده تا صدایش به 

گوش خیلی از مردم برسد.

با مسئولان
س: ایمنا

عک

خبر روز خبر خوان

  تبلور هنر عاشورایی 
با »تجسم عشق«

۱۰ هنرمند صنایع دســتی اصفهان، هنرهایی 
چون طالکوبی، مشــبک، میناکاری و ... را با 
مضامین محرم پیوند زده اند و یک کارگردان 
به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شهرداری اصفهان، این هنرهای عاشورایی را در 
قالب مجموعه کلیپ هایی معرفی و در فضای 
مجازی منتشر کرده اســت. ابراهیم مرادی، 
کارگردان مجموعه کلیپ های »تجسم عشق« 
با اشــاره به علت تولید این مجموعه، گفت: 
محرم امسال با توجه به اینکه شرایط ناشی 
از شیوع ویروس کرونا مراسم عزاداری محرم 
را با محدودیت مواجه کــرده، توجه به تولید 
محتوای هنری برای نشــر در فضای مجازی 
بیشتر شده و ما نیز در همین راستا تصمیم به 
تولید محتوای هنری در قالب طرحی با عنوان 
»تجسم عشــق« با موضوع محرم و عاشورا 
در قاب هنر گرفتیم.وی افزود: این کار که به 
سفارش معاونت فرهنگی هنری شهرداری 
اصفهان و دفتر تخصصی سینما تهیه و تولید 
شــده، در قالب ۱۰ کلیپ یک دقیقه ای است 
که امکان انتشــار گســترده در شــبکه های 
اجتماعی را داشــته باشــد و مخاطب بتواند 
در هر شرایطی آن را مشــاهده کند. مرادی، 
علت انتخاب نام »تجسم عشق« را برای این 
مجموعه، دستمایه قراردادن هنرهای سنتی 
اصفهان دانســت و توضیــح داد: هنرمندان 
رشته صنایع دستی از جمله کی قباد بذرافشان، 
نرگس یعقوب زاده، کریم امیدی، حمیدرضا 
امینی، محسن بهارزاده، امیر حسین فرزین، 
مرجان جمشــیدی، محمود عموســلطانی، 
جواد عباد و حامد نصیری آثــار هنری خود 
را با مضامین عاشــورایی تولید کرده اند.این 
کارگردان خاطرنشان کرد: نمایش آثار هنری با 
مضمون محرم و همزمان آشناکردن مخاطبان 
با ۱۰ هنر ســنتی اصفهان شــامل هنر فرش، 
طالکوبــی، دوخت پرچــم دوزی، خطاطی، 
مشــبک کاری، حجاری، نقاشــی، قلمزنی، 
قلمکاری و مینــاکاری از جمله اهداف تولید 

این کلیپ ها بوده است.

معاون خدمات شهری و جانشین ستاد مدیریت بحران شهرداری اصفهان با اشــاره به اهمیت شناسایی مراکز درمانی دارای کاستی و لزوم ایمن سازی 
آن ها گفت: با توجه به اینکه در سال های اخیر اهمیت جنبه های رفتاری و فرهنگی مدیریت ایمنی افزایش یافته است، اما تجربه نشان می دهد علی رغم 
به کارگیری فاکتورهای حفاظتی شــدید، احتمال بروز حوادث بزرگ در مجموعه هایی با ریســک باال همچنان وجود دارد.حسین امیری  با بیان اینکه به 
منظور باال بردن ایمنی باید مناطق حیاتی و بیمارستانی شناسایی شــود،افزود: از جمله مراکز حیاتی، بیمارستان ها، آزمایشگاه ها، درمانگاه ها و مراکزی 
است که مردم در حوزه سالمت به خدمات آن ها نیازمند هستند.وی با اشاره به طرح شناسایی مراکز درمانی شهر اصفهان، اظهار کرد: طرح شناسایی مراکز 
درمانی با هدف بررسی میزان ایمنی و الزام به اجرای ایمن سازی آن ها اجرایی شده است .جانشین رییس ستاد مدیریت بحران شهرداری اصفهان ادامه 
داد: در یک ماه گذشته توسط عوامل شهرداری اصفهان تعداد 34۲ مرکز درمانی و خدماتی مرتبط با ســالمت شناسایی شده که از این تعداد می توان به 

34 بیمارستان و ۶5 درمانگاه اشاره کرد.

معاون خدمات شهری و جانشین ستاد مدیریت بحران شهرداری خبر داد:

 ایمن سازی 342 مرکز درمانی و خدماتی در شهر اصفهان

آگهی دعوت سهامداران شرکت صنایع گسترش قطعات چدنی خودرو آسیا )سهامی خاص( ثبت شده به شماره ۱54 و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰4۰4۲۷ جهت 
تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده )نوبت اول(

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می گردد تا در مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول شرکت صنایع گسترش قطعات چدنی خودرو 
آسیا )سهامی خاص( که راس ساعت ۱4  روز یکشنبه مورخ ۱3۹۹/۰۶/۱۶ در محل قانونی شرکت به نشانی: اصفهان- نطنز- شهرک صنعتی اوره- کارخانه 

خودرو آسیا تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

۱- انتخاب اعضای هیئت مدیره
۲- انتخاب بازرسین

3- تصویب تراز و حساب سود و زیان
4- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار

                                   آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
                                )نوبت اول(

هیئت مدیره شرکت 

   تاریخ انتشار آگهی : 99/06/03
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صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود   
جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین مدیرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

رتبه:4    ضریب کیفی روزنامه: 45
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در سال جهش تولید، با عنایت خداوند متعال و تالش و همت مداوم کارکنان 
ناحیه آهن سازی و پس از دستیابی به رکوردهای روزانه پی درپی، با ثبت رکورد 
700 هزار   و   165  تن گندله در مردادماه، برگ زرین دیگری به افتخارات فوالد 
مبارکه افزوده شد.مدیر ناحیه آهن سازی شرکت فوالد مبارکه با اعالم این 
خبر و ضمن قدردانی از زحمات کارکنان این ناحیه گفت: رکورد قبلی 6۹1 هزار  
و  640 تن بود که اکنون پس از  چهار  سال  افزایش یافت.داریوش رشیدی، 
کسب این موفقیت را غرورآفرین خواند و گفت: این موفقیت در شرایط سخت 
مقابله با ویروس کرونا و تحریم های ظالمانه با برنامه ریزی چندماهه و در سایه 
خودباوری و تالش کارکنان ناحیه آهن سازی، حمایت واحدهای پشتیبانی و 
خرید مواد اولیه و مساعدت مدیریت ارشد شرکت به دست آمد که در نوع خود 
کم نظیر و شایسته قدردانی است.در پی کسب این موفقیت بزرگ، برخی از 
رؤسا و کارکنان ناحیه آهن سازی در خصوص چگونگی کسب این موفقیت 

ارزشمند اظهاراتی بیان کردند:
  رضا اسماعیلپور، رییس واحد گندله سازی:

 واحد گندله سازی در سال جهش تولید و با رعایت پروتکل های بهداشتی 
مربوط به شیوع بیماری کرونا، برای اولین بار در تاریخ بهره برداری خود از 
مرز 700 هزار تن تولید عبور کرد. رکورد قبلی این واحد در شهریور سال ۹5 و به 
میزان 6۹1 هزار   و   640 تن به دست آمده بود.این موفقیت با حمایت مدیریت 
ناحیه، تدابیر دفتر فنی تولید و برنامه ریزی تولید ناحیه آهن سازی، همت 
نیروهای تولید واحدهای گندله سازی و انباشت و برداشت به عنوان سربازان 
خط مقدم جبهه صنعت و پشتیبانی نیروهای تعمیرات و نظافت صنعتی واحد 
گندله سازی، دفتر فنی تعمیرات ناحیه آهن سازی و خدمات فنی و پشتیبانی 
به ثبت رسید.انجام پروژه های سرمایه گذاری شامل طراحی، نصب و راه اندازی 
سرندهای غلتکی زیر چهار عدد از دیسک های واحد و سرند جدید الیه محافظ 
انتهای کوره که با حمایت واحدهای مهندسی کارخانه و توسعه آهن سازی 
انجام شده بود در ثبت این رکورد نقش بسزایی داشت. ثبت این رکورد 
غرورآفرین  را  به همه همکاران فوالد مبارکه و ذی نفعان تبریک عرض می کنم.

  خشایار پاسیار، رییس تولید واحد گندله سازی:
 بار دیگر تالش مدیریت و کارکنان سایر بخش های مرتبط با واحد گندله سازی 
به دست همکاران این ناحیه به ثمر نشست و کارکنان پرتالش تولید واحد 
گندله سازی توانستند با به کارگیری دانش فنی، افزایش بهره وری، مراقبت از 
خطوط تولید و به حداقل رساندن زمان های آماده سازی از یک طرف و رعایت 
دستورالعمل های تولید، انجام تولید کیفی و با تناژ حداکثری به این رکورد 
غرورآفرین دست یابند.گفتنی است در مردادماه ۹۹ دو بار رکورد تولید روزانه 
واحد گندله سازی ارتقا یافت و پس از حدود هفت سال از 23 هزار   و  450 تن 
در 11 مهرماه ۹2 به ترتیب به رکوردهای 23 هزار   و   580 تن در 6 مرداد و 23 
هزار   و   660 تن در 17 مرداد سال ۹۹ مصادف با شب عید مبارک غدیر   رسید.

  محمد خدابنده، رییس تعمیرات گندله سازی:
 چابک سازی خطوط تولید و افزایش آماده به کاری تجهیزات واحد با انجام 
موفقیت آمیز توقف برنامه ریزی گرم واحد گندله سازی در تیرماه سال جاری 
و با حمایت مدیریت و کارکنان واحدهای پشتیبانی فنی و تغییر PLC بخش 
دیسک با همکاری واحدهای مهندسی کارخانه و شرکت ایریسا انجام شد.در 
این زمینه همدلی و همکاری تیم های تولید و تعمیرات و شرکت های مقیم 

تعمیرات واحد گندله سازی باعث استمرار تولید در خطوط و کاهش توقفات 
اضطراری تجهیزات شد.

 مهران اسماعیلیان، سرپرست شیفت تولید واحد گندله سازی:
 از ابتدای سال ۹۹  با وجود شرایط سخت موجود، کارکنان فوالد مبارکه به 
رکوردهای پی درپی دست یافتند. کارکنان بلندهمت واحد گندله سازی با 
همکاری واحدهای پشتیبانی و پیمانکاران مستقر در ناحیه، دوشادوش همه 
کارکنان نواحی دیگر توانستند با راهبرد   درست   مدیریت واحد در حوزه تولید،  
به رغم شرایط خاص مواجهه با ویروس کرونا که محدودیت های زیادی ایجاد 
کرده، به این رکورد دست یابند. ثبت این رکورد نشان خودباوری و ایمان به 

نیروهای جوان در مدیریت فوالد مبارکه است.
  مجید نیک اقبال،رییس دفتر فنی تولید ناحیه آهن سازی:

دستیابی به بیشترین میزان کمی و کیفی تولید همواره از اهداف استراتژیک 
شرکت است، به ویژه در مواقعی که محدودیت های بی شماری بر واحدهای 
تولیدی اعمال می شود. واحد گندله سازی با غلبه بر همه محدودیت ها در 
مردادماه موفق به کسب باالترین میزان تولید از زمان راه اندازی تا امروز شد. 
گروه فنی تولید ناحیه آهن سازی همواره به عنوان پشتوانه دانشی واحدهای 
ناحیه همسو با دیگران تمام سعی و تالش خود را در جهت دستیابی به اهداف 
واالتر به کار گرفته و امیدوار است در ادامه کار هم به موفقیت های روزافزون 

دست یابد.
  حمید بزاز،  رییس واحد مواد خام:

در سال جهش تولید، به لطف خداوند منان، واحد انباشت و برداشت توانست 
در راستای اهداف سازمانی و ناحیه آهن سازی، کنسانتره موردنیاز واحد 
گندله سازی را با کمیت و کیفیت مناسب تامین کند و نقش کوچکی در رکورد 
ایجاد شده، داشته باشد.تالش همکاران تولید و تعمیرات واحد ستودنی و مایه 
افتخار بوده و شایسته است از همکاری دفاتر فنی تولید و تعمیرات در تامین 
قطعات یدکی تجهیزات و ایجاد  دپوهای خوراک آماده سازی شده )پایل ها( 

با کیفیت کنسانتره سپاس گزاری کنم.
  علیرضا خانی، سرپرست برنامه ریزی تولید ناحیه آهن سازی:

 ثبت رکورد تولید در واحد گندله سازی مستلزم وجود پایل های یکنواخت با 
حداقل تغییرات و حداکثر تناژ است. برنامه ریزی ورود کنسانتره و ساخت 
پایل های مناسب از وظایف خطیر واحد برنامه ریزی تولید ناحیه آهن سازی 
است. کارکنان سختکوش این واحد با پیگیری مستمر ورود کنسانتره، 
برنامه ریزی ساخت پایل های نرمه و زبره با ترکیب مناسب و حداکثر یکنواختی 
ممکن، از حدود سه ماه قبل، آماده سازی های الزم را با هماهنگی با واحدهای 
مواد خام و گندله سازی و دفتر فنی تولید انجام داده و بستر مناسبی برای ثبت 

رکورد جدید فراهم ساختند.
  غالمرضا مؤذنی، سراپراتور   اتاق کنترل واحد گندله سازی:

 واحد گندله سازی با در نظر گرفتن نام گذاری سال جهش تولید با همت 
تیم های توانمند تولید و تعمیرات خود و همکاری واحدهای پشتیبان 
موفق به کسب این رکورد شد. در این زمینه هیچ یک از مشکالت همچون 
شیوع بیماری کرونا و تحریم مانع استمرار تولید و کسب رکوردهای جدید 
 نبود و همکاران با همت مثال زدنی خود بار دیگر توانستند فعل خواستن را

 صرف کنند.

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی متالورژی، فوالد، ریخته گری، ماشین آالت و 
صنایع وابسته از عصر شنبه در محل نمایشگاه اصفهان افتتاح و به مدت چهار روز 
تا چهارم شهریورماه ادامه دارد. این نمایشگاه با حضور 70 شرکت در فضایی به 
مساحت 6500 مترمربع دایر است.کشورهای خارجی حاضر در نمایشگاه امسال 
شامل شرکت ها و نمایندگانی از کشورهای چین، ترکیه، آلمان، فرانسه و ایتالیاست 
و شرکت هایی از استان های تهران، اصفهان، کرمان، مازندران، چهارمحال و 
بختیاری، آذربایجان شرقی و خراسان رضوی که شامل هفت استان مطرح فوالدی 
هستند، حضور دارند.تولید فوالد، چدن و فلزات غیرآهنی )ریخته گری، عملیات 
حرارتی، آبکاری و پرداخت، متالورژی پودر(،  خدمات صنعت متالورژی )مواد 
اولیه و کمک ذوب ها، قالب سازی و مدل سازی، خدمات آزمایشگاهی، تست ها(،  
ماشین آالت و تجهیزات صنعتی وابسته )جرثقیل ها، ژنراتورها، موتورهای گازسوز، 
غبارگیرها، اتصاالت و شیلنگ های فشار قوی، روانکارها و روغن های صنعتی، 
صنایع الستیک و نوار نقاله ها، تصفیه خانه های صنعتی( و شکل دهی فلزات 
)نورد، آهنگری و جوشکاری، تراشکاری، برشکاری و پرسکاری( حوزه فعالیت 
شرکت های حاضر در نمایشگاه امسال است. در طول برپایی نمایشگاه فوالد، 
پروتکل های بهداشتی برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در سختگیرانه ترین 
حالت ممکن رعایت خواهد شد. بر اساس پیش بینی های انجام شده، متخصصان 
و فعاالن حوزه فوالد امکان بازدید از این نمایشگاه را خواهند داشت و شرایط بازدید 
عمومی فراهم نخواهد بود، همچنین از ورود افراد بدون ماسک به فضای نمایشگاه 
جلوگیری می شود و ناظران بهداشتی نیز بر رعایت کامل پروتکل های بهداشتی از 
سوی غرفه داران، بازدیدکنندگان و مجریان نمایشگاهی نظارت خواهند داشت.

نمایشگاه صنعت فوالد و متالورژی، بستر مناسبی برای نمایش محصوالت و 
خدمات مربوط به صنعت فوالد است. این نمایشگاه به شرکت ها امکان می دهد 
تا همکاری تجاری را به حداکثر برسانند و همچنین قدرت صنعت فوالد ایران را به 
نمایش بگذارند.همچنین نمایشگاه فوالد محل دیدار غرفه داران خالق و بررسی 
بازارهای هدف در این زمینه است. پس می توان به آن به عنوان فرصتی برای 
مالقات با بازدیدکنندگان واجد شرایط از نقاط مختلف کشور نگاه کرد. تولیدکنندگان، 

تامین کنندگان، واردکنندگان، بازرگانان و سازمان های غیردولتی صنعتی در یک 
زمان و یک جا با یکدیگر مالقات  کرده و تقاضاها و انتظارات بازار را از نزدیک دنبال 
می کنند.نمایشگاه فوالد اصفهان، فرصتی برای کشف محصوالت و نوآوری های 
جدید در صنعت فوالد است که به تعامل و کشف راه های تجاری جدید جهت 
صنعت رو به رشد در شرایط نامطلوب اقتصادی می انجامد. این نمایشگاه با نمایش 
محصوالت و خدمات حوزه فوالد در بین بازدیدکنندگان متخصص، فرصت های 
شگرفی را برای تمام مشارکت کنندگان فراهم می کند تا ارزش برند خود را ارتقا 
دهند.نمایشگاه امسال اصفهان، فرصتی را برای تولید کنندگان و شرکت های 
مرتبط با فوالد فراهم می کند تا جدیدترین تجهیزات، فناوری ها و بهترین 
شیوه های تولید خود را به نمایش بگذارند. این امر همچنین بستری منحصر به 
فرد را برای خریداران، فروشندگان، ارائه دهندگان فناوری، تولیدکنندگان، بازرگانان، 
واردکنندگان، سرمایه گذاران و سایر سازمان ها و موسسات وابسته به صنعت فوالد 
گسترش می دهد تا تعامل و توسعه روابط تجاری در زمینه صنعت فوالد را دنبال 
کنند.نمایشگاه فرصتی برای ایجاد سرمایه گذاری های بی شمار، معامالت تجاری 
خودجوش و بحث و گفت وگوی پر جنب و جوش و تبادل تخصصی بین غرفه داران 
و بازدید کنندگان حرفه ای است.برگزاری دوازدهمین نمایشگاه بین المللی فوالد و 
متالورژی اصفهان، نمایانگر تالش برای زنده  نگه داشتن اقتصاد کشور است. این 
نمایشگاه با حضور بزرگان صنعت فوالد کشور در اصفهان برپا می شود و جایگاه 
خود را به عنوان معتبرترین نمایشگاه صنعت فوالد کشور تثبیت کرده و شرکت های 
داخلی، خارجی و نمایندگان شرکت های بین المللی توانمندی های خود را به 
نمایش می گذارند.حضور شرکت های صاحب نام و برندهای معتبر در این نمایشگاه 
نشان می دهد که نمایشگاه فوالد اصفهان، جایگاه مهم خود را در میان فعاالن 
صنعت فوالد که صنعت کلیدی و مادر کشورمان به شمار می رود، تثبیت کرده است. 
همه این شرکت ها تالش می کنند شرایط مناسبی در حوزه اقتصادی کشور ایجاد 
کنند.نکته اصلی در برگزاری این نمایشگاه آن است که باید به بخش خصوصی، 
نمایشگاه و برنامه ریزی های صورت گرفته اعتماد کنیم تا شاهد شکوفایی اقتصاد 

و توسعه ایران اسالمی باشیم.

تولید گندله در فوالد مبارکه از ۷۰۰ هزار تن در ماه گذشت
با رعایت پروتکل های بهداشتی سختگیرانه؛

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی فوالد اصفهان افتتاح شد

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

موفقیت چیزی اســت که هر فردی در پی آن اســت، البته 
تعریف هر کس از موفقیت با دیگــری تفاوت دارد. ممکن 
اســت در مســیر دســتیابی به موفقیت، موانعــی جلوی 
 راه تان باشد که دست نکشــیدن از آن ها، شما را از موفقیت

 باز دارد.  
گاهی برای رســیدن به موفقیت، نیاز به داشته های بیشتر 
نداریم، بلکه باید برخی از داشته های خود را رها کنیم. با این 
که هر کســی تعریف متفاوتی از موفقیت دارد، اما مسائل 
یکســانی وجود دارد که در همه جای دنیا مشــابه است و 
اگر بتوانیم از آن ها دســت بکشــیم، به موفقیت بیشتری 
می رسیم.پس توصیه می کنیم از همین امروز، برخی موانع 
موفقیت را رها کنید؛ هر چند کنار گذاشــتن تمام آن ها کار 

مشکلی است و به زمان نیاز دارد.
از سبک زندگی ناسالم خود دست بکشید: جیم ران می گوید: 
»از بدن تــان مراقبت کنیــد، زیرا بدن تنها جایی اســت که 
برای زندگی کردن داریــد.« در زندگی خود به هر چیزی که 
می خواهید برسید، نیاز به بدن ســالم دارید. داشتن بدن 
سالم نیز مستلزم دو چیز است:برنامه غذایی سالم،ورزش 
و فعالیت بدنی.این دو مورد تاثیر بسیار زیادی در زندگی ما 
دارند و حتما روزی برای داشتن آن ها از خود سپاس گزاری 

می کنید.
از ذهنیت کوتاه خود دســت بکشــید: می وست می گوید 
»تنها یک بار فرصت زندگی کردن داریم، پس چه بهتر که از 
این فرصت به درستی استفاده کنیم.«افراد موفق رویاهای 
بزرگ و اهــداف بلندمدتی دارند و به این درک رســیده اند 
که این اهداف نتیجه  کارهایی اســت که هر روز باید انجام 
 دهند. پس عادت های سالم باید بخشی از وجودتان باشد،
  نــه کارهایی کــه تنها انجــام می دهیــد. ایــن دو دیدگاه

 متفاوت اســت، مثال دیدگاه فردی کــه ورزش می کند تا 
برای خودنمایی به تناسب اندام برســد با فردی که ورزش 
 می کند چون ورزش به عادت ســالم زندگی او تبدیل شده،

 با هم تفاوت دارد.
 اهداف کوچک را رهــا کنید: ماریان ویلیامســون می گوید

» کم خواســتن و داشــتن اهداف کوچک به منظور القای 
احساس امنیت به دیگران، کار درســتی نیست. هر فردی 
الیق برنده شدن است، همان طور که کودکان هم این حق را 
دارند. درخشیدن در وجود هر کسی است، پس اگر امکان 
درخشیده شــدن به خود دهیم، ناخودآگاه این اجازه را به 
دیگران هم خواهیــم داد. پس وقتی خــود را از قید و بند 
ترس رها کنیم، حضورمان آزادی بخش دیگران هم خواهد 

 بود.« وقتی از فرصت ها اســتفاده نکنید و با دســت روی
  دســت گذاشــتن رویاهای خود را به واقعیت نرســانید، 
 هیچ وقت بــه اســتعدادهای واقعی خود پــی نخواهید

  برد. البته بــا این کار فقط به خودتان ظلــم نمی کنید، بلکه 
دنیا هم از دســتاوردهایی که می توانســتید به آن ها دست 
یابید، بی بهره می ماند.پس از شکســت خوردن نترســید، 
 ایده هــا و اهداف خــود را دنبال کنید و در مســیر موفقیت

 گام بردارید.
بهانه ها قابل قبول نیســتند:رندی پاش اعتقاد دارد:»مهم 
نیست چه چیزهایی داریم، بلکه چیزی که مهم است نحوه 
استفاده ما از داشــته ها در جهت دســت یابی به اهداف و 
آرمان هایمان اســت.« توجه به این که شــما مسئول تمام 
اتفاقات، شکست ها و کامیابی های زندگی تان هستید، هم 
ترسناک و هم هیجان انگیز است. افراد موفق قبول کرده اند 
خود مسئول زندگی شان هســتند و خیلی روی ضعف ها و 
شکست های قبلی متمرکز نمی شــوند.بهانه ها مانع رشد و 
پیشرفت شخصی و حرفه ای ما می شوند، پس این که خود 
را مسئول تمام اتفاقات زندگی تان بدانید تنها راه دست یابی 
به موفقیت است. باید به این باور برسید که مسئولیت زندگی 

شما برعهده هیچ کسی جز خودتان نیست.

آشپزی

براونی رژیمی 
مواد الزم:یک پیمانه +  دو  قاشق غذاخوری آرد بادام خیلی ریز، 

یک دوم پیمانه پودر کاکائو شیرین نشده، یک چهارم قاشق چای خوری 
نمک، یک چهارم  قاشق چای خوری بکینگ پودر، یک پیمانه خرمای مجول،  

یک چهارم پیمانه عسل، یک چهارم پیمانه روغن نارگیل، ذوب شده،دو قاشق اسانس 
وانیل،دو عدد تخم مرغ بزرگ، یک چهارم پیمانه  شکالت چیپسی نیمه شیرین )اختیاری(

طرز تهیه : فر را تا 350 درجه فارنهایت )175 درجه سانتی گراد( گرم کنید. یک ظرف فر 8 در 8 اینچ 
را با روغن نارگیل چرب کنید.آرد بادام، پودر کاکائو، نمک، بکینگ پودر، خرما، عسل، روغن نارگیل 

و اسانس وانیل را در غذاساز بریزید.آنها را به هم بزنید تا زمانی که خوب مخلوط شوند و خرماها کامال 
درون آنها خرد و یکدست شوند، حدود  یک دقیقه. یک عدد تخم مرغ را اضافه کنید و حدود 15 بار پالس 

را بزنید تا با مواد مخلوط شود سپس تخم مرغ دوم را هم اضافه و همین کار را تکرار کنید.مخلوط را به 
صورت یکسان در ظرف فر، پهن کنید. آن را در فر بپزید تا زمانی که براونی به شکل خودش در بیاید، 
حدود 20 تا 25 دقیقه. پس از خارج کردن از فر، حدود 5 دقیقه بگذارید، سپس آنها را به قطعات 

دلخواه برش بزنید. وقتی خنک شدند آنها را در یک ظرف در دار بگذارید.
 اگر می خواهید یک شربت شکالتی داشته باشید، در مایکروفر یک 

کاسه مناسب مایکروفر  گذاشته و یک قاشق غذاخوری روغن نارگیل 
و  یک قاشق غذاخوری عسل را در مایکروفر گرم کنید تا 
زمانی که روغن نارگیل ذوب شود، کاکائو را به آن 

اضافه کرده و  هم بزنید. 

موانع موفقیت را کنار بگذارید تا به رویاهایتان برسید

»دوزیست« پاییز  اکران می شود فیلم »راند چهارم« آماده نمایش شد
پروانه نمایش فیلم »دوزیست« به کارگردانی برزو نیک نژاد و 
لی صادر شد که سازندگان  تهیه کنندگی سعید خانی در  حا
فیلم در تالش برای اکران آبان ماه در سینماهای سراسر کشور 
هستند. جواد عزتی، هادی حجازی فر، ستاره پسیانی، مجید 
لهام اخوان با حضور مانی حقیقی، سعید  نوروزی، با معرفی ا
 پورصمیمی و پژمان جمشیدی تیم بازیگری این فیلم اجتماعی را 
تشکیل می دهند.

علیرضا امینی، کارگردان ســینما درباره آخرین وضعیت تولید فیلم 
ســینمایی »راند چهارم«، گفت: کار های فنی ایــن فیلم به پایان 
رســیده و آماده نمایش شده است.گفتنی اســت؛ »راند چهارم« 
آخرین ســاخته علیرضا امینی به تهیه کنندگی مرتضی شایســته 
است و از بازیگران این فیلم می توان به جمشــید هاشم پور، پژمان 
بازغی، الهه حصاری، زهــرا میرزایی، علی اوجــی و آناهیتا درگاهی 
اشاره کرد.
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