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ترامپ، قاضی »ایمی برت« را نامزد دیوان عالی کرد
رییس جمهوری آمریکا رسما »ایمی برت« را برای قضاوت در دیوان عالی جنجالی نامزد کرد. حال کمتر 
از شش هفته مانده به روز انتخابات، ترامپ به هدفش برای تشکیل ترکیبی محافظه کارتر در این دیوان 
نزدیک تر شده است.دونالد ترامپ، مراسم معرفی ایمی برت ۴۸ ساله به عنوان نامزد عضویت در دیوان 
عالی را در محوطه کاخ سفید برگزار کرد و هفت فرزند این قاضی هم در آنجا حضور داشتند.رییس جمهوری 
آمریکا از سناتورها خواسته تا برت را تا پیش از روز انتخابات تایید کنند. چنانچه برت تایید شود، جایگزین 
خانم روث بیدر گینزبرگ خواهد شد که در ۱۸ سپتامبر در سن ۸۷ سالگی بر اثر ابتال به سرطان درگذشت. 
برت پنجمین زنی است که قصد قضاوت در این دیوان را دارد و ترکیب محافظه کاران مقابل لیبرال ها را ۶ 
به ۳ می کند.عضویت در دیوان عالی آمریکا مادام العمر است. ترامپ قبال هم در سال های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ 

دو قاضی دیگر به نام های نیل گورسچ و برت کاوانا را در دیوان عالی آمریکا منصوب کرده است.

فشار آمریکا بر سودان برای اسکان آوارگان فلسطینی
عضو کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین)ســاف( از تالش آمریکا برای هدایت سودان به 
سمت پذیرش اسکان آوارگان فلسطینی در خاک این کشور خبر داد.»بسام الصالحی« عضو کمیته 
اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین )ساف( به نقل از برخی منابع خاص گفت که رایزنی های مربوط 
به عادی سازی روابط سودان با تل آویو، شامل آمادگی سودان برای اسکان آوارگان در خاک این کشور 
در چارچوب طرح »معامله قرن« است.الصالحی در مصاحبه با خبرگزاری آناتولی افزود که این امر 
نیز جزئی از توطئه علیه مسئله فلسطین است و موضوع تنها به عادی سازی روابط منحصر نمی شود. 
او از سودان خواســت تا به منظور حفظ منافع و آینده خود دنباله رو طرح های آمریکایی و اسراییلی 
نباشد.اسکان آوارگان فلسطینی در کشورهای مجاور همچون اردن و مصر تا کنون بارها مطرح شده و 
این کشورها نیز مخالفت کرده اند؛ اما تالش برای اسکان آوارگان فلسطینی در سودان برای نخستین 
بار مطرح می شود.اظهارات الصالحی در حالی است که طی چند روز گذشــته اخباری درباره اعالم 

عادی سازی روابط سودان و رژیم صهیونیستی در آینده نزدیک منتشر شده است.

مکرون شمشیرش را برای »لوکاشنکو« از رو بست
رییس جمهور فرانسه که چندی قبل ترکیه وی را به »ناپلئون بناپارت« تشبیه کرده بود، مداخالت خود 
در امور سایر کشورها را به منطقه اوراسیا رسانده و خواســتار کناره گیری »لوکاشنکو« از قدرت شده 
است.این در حالی است که در هفته گذشته اتحادیه اروپا اعالم کرد لوکاشنکو را به عنوان رییس جمهور 
بالروس به رسمیت نمی شناسد.لوکاشنکو چندی قبل اعالم کرده بود که کشورهای غربی در پی انجام 
انقالب رنگی در بالروس هستند.رییس جمهوری فرانســه گفت: این یک بحران قدرت است، یک 
مستبد که نمی تواند منطق دموکراسی را بپذیرد و به زور متکی است. روشن است که لوکاشنکو باید 
برود.مکرون همچنین با اشاره به اعتراضات موجود در بالروس، تاکید کرده است که معترضان به رغم 
آگاهی از خطرات اخر هفته ها به خیابان ها می آیند و جنبش برای دموکراسی را زنده نگه داشته اند.

بالروس از ماه اوت یعنی بعد از انتخابات ریاست جمهوری این کشور، صحنه اعتراضات ضد دولتی 
است و حمایت کشورهای غربی از این اعتراضات موجب شده تا وضعیت این کشور پیچیده شود.

طالبان، مهمانداران را تهدید کرد
پایگاه خبری آریانا نیوز افغانستان اعالم کرد، گروه طالبان به شرکت های هواپیمایی افغانستان هشدار داده، 
در صورت بی توجهی مهمانداران هواپیماها به موازین اسالمی در پوشش و آرایش، به آنها حمله خواهد کرد.این 
رسانه افغان با اعالم این مطلب افزود: طالبان با انتشار اعالمیه ای به شرکت هوایی کام ایر اخطار داده که اگر تا 
یک هفته مهمانداران زن ملبس به حجاب اسالمی نشوند و دست از آرایش برندارند، هواپیماهای این شرکت از 
سوی طالبان آماج حمالت قرار خواهد گرفت و مسئولیت بعدی به دوش مدیریت کام ایر خواهد بود نه طالبان.

تالش هــا برای ایجــاد صلــح و ثبات و  علیرضا کریمیان
رســیدن به راهکاری مورد توافق با گروه 
معارض طالبان در حالی همچنان در کش و قوس و بن بســت قرار 
گرفته که شــخصیت های سیاســی داخلی و کشــورهای خارجی به 
خصوص همسایگان افغانستان برای رســیدن به صلح در این کشور 
اقدامات خــود را آغاز کرده انــد. در این میان برخــی منابع در دولت 
افغانســتان می گویند که عبدا... شــخصا تالش دارد ابتکار عمل را به 
دست گرفته و دیپلماسی منطقه  ای در محور صلح افغانستان را رهبری 
کند.همچنین وی، به دهلی، تهران، آنکارا، پکن و تاشــکند نیز خواهد 
رفت. این در حالی است که پاکســتان هم موافقت خود برای تسریع 
روند صلح را در روزهای اخیر اعالم کرده است و بر همین اساس قرار 

است عبدا... به پاکستان هم سفر داشته باشد. 
گفته می شود دلیل سفرهای در پیش روی عبدا... نارضایتی برخی از 
کشورهای منطقه از مذاکرات جاری در دوحه است. وی تالش دارد تا 
این نگرانی ها را برطرف کرده و اعتماد آنان را در روند صلح کسب کند. 
عبدا... همچنین قصد دارد تا به ایران هم ســفری داشــته باشد و در 
حالی مهیای این سفر می شــود که طی روزهای اخیر زلمی خلیل زاد 

با انتقاد از رویه ایران در برابر صلح افغانســتان اعالم کرد ایران تالشی 
برای تســریع روند صلح انجام نمی دهد. خلیل زاد همچنین با بیان 
اینکه از گفت وگوهای ایران در مورد روند صلح افغانســتان استقبال 
می کنیم، تصریح کرد: »ایران می خواهد تا انجام توافق با آمریکا و یا 
بدون برد و یا باخت ما را با یک هزینه باال در جنگ افغانستان نگه دارد. 
بر این اساس با این کشور درخواست گفت وگو در مورد مذاکرات صلح 
افغانستان داریم. از ســوی دیگر گروه های تحت حمایت و نزدیک به 
ایران را در خاک افغانستان پیگیری می کنیم. در صورت اقدام خالف 
منافع آمریکا٬ این گروه ها را هدف قرار خواهیــم داد« . این اتهامات 
در حالی مطرح می شود که تیم مذاکره طالبان در حال حاضر در قطر 
است و نخستین مذاکرات مستقیم با نمایندگان دولت افغانستان را 

برگزار می کند. 
اما در این مذاکرات، رهبری طالبان را »مال عبدالحکیم« فردی تندرو 
و رییس دادگستری طالبان بر عهده دارد و این گروه بر خالف ماه های 
قبل شروط سخت گیرانه تری برای رسیدن به صلح ارائه کرده است. 
در این شــرایط فردی مانند عبدا... تالش دارد تا با اجماع منطقه ای 
به نوعی طالبان را برای کوتاه آمدن در مقابل دولت افغانســتان تحت 

فشــار قرار دهد..عبدا... ، یکی از شــخصیت های سیاسی تاثیرگذار 
و شناخته شــده افغانستان در چند دهه  اخیر اســت. انعطاف پذیری 
او در ســال ۲۰۱۴ و رویکرد پنج ســاله اش در حکومت وحدت ملی، 
عبدا... را به یک چهــره   قابل اعتماد و دوراندیــش در منطقه و جهان 
تبدیل کرده اســت. او با داشــتن تجربه   دیپلماتیک و جایگاه مثبت 
بین المللی به عنوان رییس شــورای علی مصالحه ملی افغانســتان 
باید بیشترین توجهش را در مدیریت تعارض های منطقه ای و ایجاد 
اجماع و همگرایی میان کشورها متمرکز کند تا مشکالت حساسیت ها 
را در روند صلح کاهش دهد و حداقل صلح افغانستان را از بازی های 
منطقه ای دور کند.عبدا... پس از ســفرش به قطر بــرای دومین بار 
به عنوان رییس شورای عالی مصالحه   ملی به پاکستان می رود. آغاز 
این دور از سفرها از پاکســتان یک گام مثبت است. چون این کشور 
بیشترین تاثیرگذاری را در صلح و جنگ افغانستان داشته است.سفر 
عبدا... به پاکستان در حالی صورت می گیرد که خشونت ها همچنان 
در افغانســتان باال بوده و با وجود برگزاری نشســت های هیئت های 
 مذاکره کننده میان دولت افغانســتان و طالبــان تاکنون اختالفات

 برظرف نشده است.

معاون امــور زنان و خانواده رییــس جمهور گفت: 
مشــارکت مردم در انتخابات مجلس و انتخابات 
میــان دوره ای وضعیــت مطلوبی نداشــت و باید 
برای باال رفتن سطح مشارکت و امید مردم، تالش 
کرد.»معصومه ابتکار«، در رابطه بــا »حضور زنان 
در انتخابــات ۱۴۰۰« گفت: خانم هــا توانایی الزم 
برای کسب ریاســت جمهوری را دارا هستند و این 
ظرفیت در قانون اساسی هم، وجود دارد.  در قانون 
اساســی به وضوح می توان شــاهد بود که قانون 
گذار با همین هدف، قانون را نوشــته اســت. کلمه 
رجال قابلیت اســتفاده دوگانــه دارد. بحث حضور 
زنان در انتخابات را باید از شــورای نگهبان ســوال 
کرد، به شخصه هیچ مانعی برای حضور زنان  نمی 
بینم. معاون رییس جمهور در پاســخ به این سوال 

که در الیحه جامع انتخابات نگاه به رجل سیاســی 
چگونه است، گفت: در الیحه دولت برای انتخابات 
رجل سیاســی، جزییات آن دقیق و باز بیان شــده 
اســت. کلمه رجال در قرآن برای زن و مرد تفسیر 
می شود. همچنین در الیحه جامع انتخابات زمینه 
برای افزایش مشــارکت فراهم شده است. وی در 
خصوص رد صالحیت خانم ها در انتخابات توسط 
شــورای نگهبان مطرح کــرد: رد صالحیت فقط به 
جنسیت مربوط نمی شود، مسئله طیف های فکری 
است. متاسفانه در بعضی از دوره ها،  طیف فکری که 
از درون انقالب و در حاکمیت بود و مسئولیت هایی 
به عهده داشتند، به طور یک طرفه رد صالحیت می 
شوند یعنی فقط بحث زنان مطرح نیستند، مسئله 
خیلی وسیع تر است.  ابتکار در پاسخ به این سوال 

که شما به عنوان خانم که سابقه حضور در کابینه را 
دولت دارید، با توجه به اینکه زنده یاد اعظم طالقانی 
همیشــه در انتخابات حضور پیدا می کرد ولو اینکه  
با شکست مواجه می شــد، آیا این  شجاعت را در 
خودتان می بینید که ادامه دهنده راه او باشید، گفت: 
زنده یاد طالقانی خیلی شجاع بود و حتما هستند 
زنانی که  ادامــه دهنده راه او باشــند، اما من برای 

حضور در انتخابات برنامه ای ندارم.

»ابتکار« نامزد انتخابات ریاست جمهوری می شود؟

وزیر پیشنهادی صمت درباره شائبه دوتابعیتی بودن توضیح داد
سخنگوی فراکسیون جبهه نیروهای انقالب جزئیات جلسه شورای مرکزی این فراکسیون را تشریح کرد.مجتبی یوسفی با اشاره به مطرح شدن دغدغه های 
نمایندگان در این جلسه، بیان داشت: وضعیت نابسامان اقتصادی، عدم برنامه ریزی دولت در حوزه اقتصاد در بخش تامین کاال های اساسی و سبد خانوار 
مردم، عدم اجرای سامانه های نظارتی، عدم ایجاد برنامه مناسب در جهت زنجیره ارزش افزوده، بی برنامه گی دولت در بخش تولید، جلوگیری از خام فروشی 
وضعیت نابسامان بازار خودرو، عدم حمایت از تولیدکنندگان و ... از جمله دغدغه های نمایندگان بود که در این جلسه مطرح شد.سخنگوی فراکسیون جبهه 
نیروهای انقالب در همین راستا ادامه داد: رزم حســینی وزیر پیشنهادی »صمت« پس از اســتماع دغدغه های نمایندگان برنامه های خود را برای حل این 
مشکالت مطرح کرد تا در یک بازده زمانی کوتاه این مسائل برطرف شود.یوســفی با بیان اینکه در این جلسه اعضای شورای مرکزی موضوع دو تابعیتی رزم 
حسینی را مطرح و خواستار پاسخگویی وی در این باره شدند، بیان داشت: رزم حسینی در این باره عنوان کرد که بنده فقط برای تردد به موضوعات اقتصادی 
ویزای کانادا را داشــتم که در حال حاضر نیز باطل شــده و دوتابعیتی نیستم.سخنگوی فراکســیون جبهه نیروهای انقالب بیان داشت: پس از مطرح شدن 

دغدغه ها و استماع برنامه های وزیر پیشنهادی صمت، مقرر شد نظر نهایی فراکسیون درباره صالحیت وی )سه شنبه هشتم مهر( اعالم شود.

خبر روز

فرمانده کل سپاه:

در تولید قدرت متوقف نمی شویم
فرمانده کل ســپاه گفت: در تولید قدرت متوقف نمی شــویم و فنون و فرمول های توسعه علم و 
فناوری برای دفاع از منافع حیاتی و ارزش های کشــورمان به دست خواهیم آورد.سردار حسین 
خاطرنشان کرد: ما هرگز نمی ایســتیم و در تولید قدرت متوقف نمی شویم و فنون و فرمول های 
توسعه علم و فناوری را برای دفاع از منافع حیاتی و ارزش های کشورمان به دست خواهیم آورد. 
معادالت استقالل را درک کرده و متوجه شده ایم که دشمن هرگز راهی برای سعادت به ما نشان 
نخواهد داد و راه سعادت جامعه ما از درون دشــمنان ما عبور نمی کند.سرلشکر سالمی گفت: ما 
در همه عرصه های پیشرفت جامعه می توانیم با تکیه بر ظرفیت های درونی خود به همین نسبت 
رشد و همه نیازهای خود را در داخل تامین کنیم.  اراده نقطه آغاز تولید و تولد قدرت است و جنگ 
نیز جنگ اراده هاست.وی تصریح کرد: یک ملت تا زمانی که اراده ها و باورهایش نشکند، شکست 
نمی خورد و ملت ایران نیز به این درجه از عظمت رسیده است و به باورهای خود ایمان دارد؛ این 
مسیر توسط نسل های مختلف پیموده خواهد شد تا بتوانیم در تغییر توازن  و معادله قدرت اراده 
انقالبی نظام و ملت عزیز ایران را به دشــمنان خود تحمیل کنیم و به آن استقالل حقیقی و همه 

جانبه دست یابیم.

 اعتبارنامه 10 منتخب جدید مجلس به شعب
 ارجاع شد

یک عضو هیئت رییســه مجلس شورای اســالمی از ارجاع اعتبارنامه ۱۰ منتخب جدید مجلس 
یازدهم به شــعب مربوطه خبر داد.احمــد امیرآبادی فراهانی ضمن اعالم ارجــاع اعتبارنامه ۱۰ 
منتخب جدید مجلس به شعب گفت: نمایندگان تا روز چهارشنبه ۹:۳۰ صبح می توانند به شعب 
مذکور مراجعه کنند و اگر اعتراضی نسبت به اعتبارنامه منتخبان دارند آن را به شعبه تحویل دهند 
در غیر این صورت شــعب گزارش اعتبارنامه ها را به صحن علنی ارائه کنند تا چهارشــنبه آنها را در 

دستور کار قرار دهیم.

 انتقاد کلی »کرافت« از عدم حمایت اروپا در 
رابطه با ایران

نماینده آمریکا در ســازمان ملل از عدم حمایت شــورای امنیت به ویژه کشورهای اروپایی عضو 
برجام از دســت وپا زدن آمریکا برای بازگرداندن تحریم های ســازمان ملل علیــه ایران انتقاد 
کرد. کلــی کرافت نماینــده آمریکا در ســازمان ملل در گفــت و گویی اختصاصی با این شــبکه 
درباره عدم حمایت کشــورهای عضو شــورای امنیت از ادعای آمریکا مبنی بر اینکه تحریم های 
ســازمان ملل علیه ایران را بازگردانده اســت، گفت: ما بر یک چیز تمرکز داریم، تنها هدف ما در 
چند ماه گذشــته معطوف بر صلح جهانی و این بوده اســت که اطمینان حاصل کنیم خاورمیانه 
و اســراییل را امن نگه داریم و به خاطر همین امنیت شــهروندان اروپایــی را نیز حفظ می کنیم 
چراکه کشــورهای تروئیکای اروپا)آلمان، فرانســه و انگلیس( اقدامی انجــام ندادند که برای 
من ناامیــد کننده اســت.وی ادامه داد: ما موضع روســیه و چیــن را در این زمینــه می دانیم. 
آلمان بیش از هر کشــور دیگری می دانــد که حفاظت از اســراییل چقدر مهم اســت. بنابراین 
برایمان مهم نیســت که در این زمینه تنها هســتیم. کرافــت همچنین با اشــاره اعمال تحریم 
های ادعایی علیه ایران که گفته شــده است با اســتفاده از مکانیســم بازگردانی تحریم ها علیه 
ایران که در توافق هســته ای محفوظ اســت، انجام شده، مطرح کرد: هر کشــوری که قطعنامه 
 ۲۲۳۱ شورای امنیت)ســند قانونی توافق هسته ای( را نقض کند، مشــمول تحریم های آمریکا

 خواهد شد. 

کافه سیاست

فرمانده نیروی هوافضای سپاه:

رفت و آمد آمریکا در 
منطقه تاثیر نظامی ندارد

سپاه  هوافضای  نیروی  فرمانده 
گفت:حضور و رفت و آمد آمریکا در 
منطقه طبیعی است و اتفاق جدیدی 
نیفتاده و تاثیر نظامی ندارد و ممکن 
داشته  تبلیغاتی  جنبه   بیشتر  است 
باشد.سردار امیرعلی حاجی زاده ادامه 
داد: امروز در بخش نظامی یک قدرت 
شده ایم اما این کفایت نمی کند و باید به 
سایر بخش ها به عنوان یک الگو رسوخ 
پیدا کند و منتقل شود.سردار حاجی زاده 
ینکه این توانمندی و قدرت  با بیان ا
تصادفی نبوده و این الگو را باید به نسل 
جدیدمان منتقل کنیم، عنوان کرد: ما به 
لگویی  دنبال این هستیم که روش و ا
که توانسته ما را در حوزه نظامی که لبه 
تکنولوژی است به خودکفایی برساند، 
باید در بقیه صنایع هم این توانمندی 
ادامه یابد.وی درباره تهدیدات اخیر 
ترامپ علیه ایران با تاکید بر اینکه اینها 
حرکتی از جنس نظامی نیست و بیشتر 
مصرف داخلی دارد، گفت: می دانید که 
در آمریکا انتخابات است و کاندیداهای 
این انتخابات یک خط در میان درباره 
یعنی  این  ایران صحبت می کنند که 
ایران کشوری قدرتمند و مهم است 
و برای آمریکایی ها موضوعیت دارد.

سردار حاجی زاده با اشاره به تحرکات 
اخیر ایاالت متحده آمریکا در آینده 
خلیج فارس افزود: حضور و رفت و آمد 
آمریکا در منطقه طبیعی است و اتفاق 
جدیدی نیفتاده و تاثیر نظامی ندارد 
تبلیغاتی  بیشتر جنبه   است  و ممکن 
داشته باشد؛ با این حال ما دائما اشراف 
اطالعاتی داریم و رصد می کنیم و قدرت 
برتر فعال ایران است و این ادامه پیدا 
خواهد کرد. درست است که دشمن کار و 
تالش می کند و اقداماتی در جهت تغییر 
موازنه انجام می دهد، اما ما هم بیکار 

ننشسته ایم.

بین الملل
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کشف نامه سمی ارسال شده برای »ترامپ«
رسانه های آمریکایی از کشف و معدوم ســازی یک نامه حاوی ماده سمی که برای دونالد ترامپ، 
رییس جمهور آمریکا ارسال شده بود، خبر دادند.شبکه سی ان ان به نقل از دو پرسنل امنیتی تایید 
کرد که این حادثه در اوایل هفته جاری رخ داده و این بسته حاوی ماده ای بسیار سمی »ریسین« 
است که با دو آزمایش نوع آن تایید شد. کلیه نامه های ارسال به مقصد کاخ سفید قبل از رسیدن به 
 FBI کاخ سفید در یک مرکز خارج از سایت مرتب سازی و اسکن می شود.در همین راستا، سخنگوی
در واشنگتن به خبرنگاران گفت که این دفتر با همکاری سرویس مخفی و سازمان بازرسی پستی 
در حال تحقیق درباره دریافت این بسته مشکوک از ســوی دولت است و افزود که اکنون خطری 
برای امنیت عمومی وجود ندارد.کارآگاهان می گویند نامه ها از کانادا ارسال شده و یک مظنون زن 

هم در این رابطه شناسایی شده است.

آمادگی »گلبدین حکمتیار « برای ائتالف با طالبان
رهبر حزب اسالمی افغانستان تمایل خود را برای تشکیل ائتالفی با طالبان در افغانستان ابراز کرد.

گلبدین حکمتیار، بــه طرفدارانش در مقر این حزب در کابل گفت: حزب اســالمی برای مذاکرات 
مستقیم با طالبان و همچنین برای مشارکت و همکاری آماده اســت. ما معتقدیم که اگر این دو 
گروه دست در دست یکدیگر دهند، این بحران در افغانســتان به زودی پایان خواهد یافت و هیچ 
نیرویی قادر نخواهد بود تا در مقابل آن بایستد.وی افزود: هنگامی که نخستین دور از مذاکرات میان 
دولت افغانستان و طالبان تکمیل شود، ما برای آغاز مذاکرات میان حزب اسالمی و طالبان آماده 
خواهیم بود و تصمیم گیری در این خصوص بر عهده طالبان است.طالبان از شنبه گذشته مذاکرات 
صلح مستقیم با دولت افغانستان را آغاز کرده و هنوز در خصوص این پیشنهاد حکمتیار اظهارنظری 
نداشــته اســت.اوایل ماه جاری میالدی، حکمتیار گفته بود که آمریکا درک کرده که حضورش در 

افغانستان هیچ نتیجه ای جز خسارات مالی و جانی نداشته است.

بازگشایی میادین نفتی لیبی، نتیجه فشارهای بین المللی 
به دنبال توافق میان طرف های لیبیایی جهت بازگشایی میادین نفتی این کشور، یک رسانه انگلیسی 
اعالم کرد موافقت حفتر با این اقدام تحت فشارهای بین المللی بوده است.روزنامه فایننشال تایمز اعالم 
کرد که خلیفه حفتر، رهبر نیروهای موسوم به »ارتش ملی لیبی« در نتیجه فشارهای بین المللی با از 
سرگیری فعالیت میادین نفتی شرق لیبی موافقت کرده است.رهبر نیروهای موسوم به »ارتش ملی 
لیبی«  ازسرگیری صادرات نفت این کشور را مشروط به توزیع عادالنه درآمدهای حاصل از آن کرد.وی در 
گفت وگوی تلویزیونی اظهار کرد که شرط از سرگیری تولید و صادرات نفت لیبی آن است که درآمدهای 
حاصله از فروش نفت به صورت عادالنه توزیع شــود و این پول صرف حمایت از گروه های تروریستی 
نشود.این تصمیم پس از آن اتخاذ شده است که خلیفه حفتر و احمد معیتیق، معاون رییس شورای 
ریاستی دولت وفاق ملی لیبی بر سر پایان وضعیت فوق العاده در میادین و بنادر نفتی لیبی توافق کردند.

آمریکایی ها نفت مسروقه از سوریه را به عراق منتقل کردند
منابع رسانه ای اعالم کردند که ایاالت متحده آمریکا اخیرا کاروانی متشکل از ۳۰ تانکر نفت مسروقه از 
سوریه را به عراق منتقل کرده اند.نیروهای آمریکایی کاروانی متشکل از ده ها تانکر حمل نفت را از سوریه به 
سمت خاک عراق منتقل کرده اند. این کاروان از طریق گذرگاه مرزی الولید، واقع در حومه شرقی حسکه، 
وارد عراق شده است.بر اساس این گزارش، منابع محلی اعالم کرده اند که این کاروان شامل ۳۰ تانکر حمل 
نفت و یک نفربر آمریکایی بوده که نفت استخراج شده از چاه های منطقه الجزیره را به عراق منتقل کرده 
است.گفتنی است؛ نیروهای آمریکایی به همراه نیروهای دموکراتیک سوریه )قسد( اغلب میادین نفتی 

سوریه در منطقه الجزیره )در دو استان حسکه و دیر الزور( را تحت کنترل دارند.

آمریکا بر سر بازگرداندن تحریم ها، رو در روی جامعه جهانی ایستاد؛

آخرین تیر »ترامپ« پرتاب شد

دولت مردان آمریــکا  ماه ها بود که جهت  علیرضا کریمیان
اقدام علیه ایران وعده می دادند و باالخره 
آن روز فرا رسید؛  اما ترامپ و تیم سیاست خارجی اش نتوانستند اقدام 
موثری در قالب یک اجماع جهانی علیه ایــران انجام دهند. وزیر امور 
خارجه آمریکا که چندی پیش بخت کشورش را در سازمان ملل آزمود و 
با عدم حمایت اعضای شورای امنیت با شکست بزرگی برای رسیدن به 
اجماع جهانی علیه ایران مواجه شــد، در بیانیه ای مدعی از سرگیری 
تحریم ها از جمله تحریم های تســلیحاتی علیه ایران شــده است که 
چندی پیش شورای امنیت ســازمان ملل با رد پیش نویس قطعنامه 
آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران، مخالفت صریح خود را با 
آن اعالم کرد و به جز آمریکا، تنها کشور دومینیکن به آن رای مثبت داد.

در بیانیه وزارت  امور خارجه آمریکا در خصوص بازگشــت تحریم های 
سازمان ملل علیه ایران آمده است: برای اعمال تحریم ها درنگ نمی 
کنیم و از تمام اعضای ســازمان ملل انتظار داریم که بــه طور کامل به 
تعهدات شان در قالب تحریم های بازگشــته، عمل کنند.وزارت خارجه 
آمریکا در این بیانیه، همچنین به تهدید صریح همه اعضای سازمان ملل 
درصورت عدم تمکین به این اقدام یکجانبه و غیرقانونی پرداخته و آورده 
است: چنانچه اعضای سازمان ملل به تعهدات خود  در قبال اجرای این 
تحریم  ها عمل نکننــد، آمریکا از اختیارات داخلــی خود برای تحمیل 

عواقبی علیه آنها استفاده خواهد کرد تا مطمئن شود که ایران از منافع 
فعالیت های ممنوع شده از سوی سازمان ملل سودی نمی برد. بیانیه 
وزارت امور خارجه آمریکا بار دیگربا تکرار ادعاها و اتهامات واهی علیه 
جمهوری اسالمی ایران و با اعالم اینکه فشار حداکثری علیه ایران ادامه 
خواهد یافت، آورده اســت:» در روزهای آینده دور جدیدی از اقدامات 
تکمیلی را اعالم خواهیم کرد که کارایی تحریم ها را تضمین کند و نقض 
کنندگان آن را به پاسخگویی وادارد«. این عقب گرد آمریکایی ها از برجام 
جهت بازگشــت تحریم ها البته با واکنش های منفی سازمان ملل و 
جامعه جهانی روبه رو شده است. عالوه بر دبیر کل سازمان ملل که رسما 
اعالم کرد نمی توانــد در ارتباط با ادعای آمریکا مبنی بر بازگشــت همه 
تحریم های ســازمان ملل علیه ایران اقدامی انجــام دهد زیرا »عدم 
قطعیــت« در این خصوص وجود دارد، فرانســه، روســیه و چین هم 
واکنش های سردی نسبت به این تقاضای دولت ترامپ از خود نشان 
دادند. در همین زمینه، سفیر فرانسه در سازمان ملل به تعهد سه کشور 
اروپایی به اجرای برجام اشــاره کــرد و افزود: به رغــم ادعای آمریکا، 
تحریم های ســازمان ملــل علیه ایــران همچنــان لغو شــده باقی 
می ماند.»نیکال دو ریویر« سفیر فرانسه در سازمان ملل متحد در پیامی 
توئیتری مخالفت کشــورش را با ادعای آمریکا مبنی بر بازگشت همه 
تحریم های بین المللی علیه ایران، اعالم کرد.»دو ریویر« نوشــت: سه 

کشور اروپایی آلمان، انگلیس و فرانسه به اجرای کامل برجام پای بند 
می مانند. این تنها راه مهار برنامه هســته ای ایران اســت. تحریم های 
ســازمان ملل ]علیه ایران[ همچنان لغو شــده باقــی می ماند و ایران 
همچنان مسئول عمل به وظایف خود ]در برجام[ است. نمایندگی روسیه 
در سازمان ملل نیز با انتقاد از این اقدام آمریکا، گفت: »دردناک است 
که شاهد این باشیم که کشوری به این بزرگی، بدین شکل به خودش 
توهین می کند و لجوجانه با دیگر اعضای شورای امنیت مخالفت دارد.
بر این اساس، نمایندگی روسیه همچنین تاکید کرد: »ایاالت متحده با 
تحمیل اراده خودخواهانه خود بر دیگران، به تضعیف قوانین بین المللی 
اصرار می ورزد.وزارت خارجه روسیه هم در واکنش به تالش آمریکا برای 
بازگرداندن تحریم ها علیه ایران اعالم کرد، تالش برای حفظ برجام ادامه 
خواهد یافت.مسکو گفته قطعنامه ۲۲۳۱ همچنان برقرار و موثر است و 
واشنگتن حق ندارد از جانب شورای امنیت سازمان ملل متحد سخن 

بگوید.
 این تقابل قدرت های جهانی و آمریکا در حالی بر ســر ایران باال گرفته 
است که کارشناسان و رسانه ها این اقدامات را نوعی زورگویی ترامپ به 
جامعه جهانی و مانور تبلیغاتی می دانند؛ اتفاقی که می تواند سرپوشی 
بر ناکامی ها و وعده های بر زمین مانده دولت اخیر آمریکا در سیاست 

خارجی باشد و در نهایت نمی تواند دوام چندانی داشته باشد.

رییس سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه زمان بازدید 
دوم آژانس از مکان مورد درخواســت بیــن ایران و 
آژانس را به صورت عمومی اعــالم نمی کنیم، گفت: 
آژانس اعالم کرده، درخواست دیگری برای بازرسی 
ندارد.علی اکبر صالحی با اشاره به همکاری های ایران 
و آژانس بین المللی انــرژی اتمی،اظهار کرد: در این 
گونه امور سیاست و رویکرد جمهوری اسالمی ایران 
همواره در چهارچوب اصولی است که برای خود قائل 
شده است، اینگونه نیســت که هر بار یک نوع رفتار و 
عکس العمل نشان دهیم بلکه رفتار ایران مبتنی بر 
قواعدی است که نظام تعیین کرده و نمی توانیم از این 
اصول تخطی کنیم.رییس سازمان انرژی اتمی با بیان 
اینکه یکی از اصول جمهوری اسالمی ایران پای بندی 

به تعهداتی است که پذیرفته، بیان کرد: در برخی موارد 
تعهدی برای کشور ایجاد نمی کنیم و طبیعتا به هیچ 
محدودیتی پای بند نیســتیم زیرا تعهدی نداده ایم، 
اما وقتی تعهــدی می دهیم به آن پای بند هســتیم 
و خودمان را به آن ملتزم می دانیــم. این موضوع را 
مقام معظم رهبری نیز بارها در مواردی بیان کرده اند 
و فرموده اند: »ایران هر تعهدی که بدهد به آن ملتزم 
است«. این یک اصل مهم است که جمهوری اسالمی 
ایران آن را رعایت می کند. همکاری ایران با آژانس بین 
المللی انرژی اتمی در این چهارچوب تعریف می شود.

وی افزود: اگر آژانــس بین المللی انرژی اتمی طبق 
تعهدات، درخواستی از ایران داشــته باشد، با انجام 
آن مشــکلی نداریم؛ یعنی باید خواسته های آژانس 

بین المللی در چهارچــوب موافقت نامــه پادمان یا 
پروتکل الحاقی باشد و متقن، منطقی و دارای توجیه 
ارزیابی شود.وی افزود: با گفت وگوهایی که بین ایران 
و آژانس بین المللی انرژی اتمی انجام شد، طبیعتا 
آن ها انتظار داشتند وقتی درخواســتی دارند، ایران 
واکنش سریعی را انجام دهد، از ســوی دیگر رفتار 
ما نیز طبیعی بود زیرا تا زمانی که قانع نشدیم، اجازه 

بازرسی ها را به آژانس ندادیم.

رییس سازمان انرژی اتمی:

آژانس اعالم کرده درخواست دیگری برای بازرسی ندارد

نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد گفت: رییس جمهور و وزیر امور خارجه کشورمان به صورت ویدئوکنفرانس در مجمع عمومی سازمان ملل به سخنرانی 
خواهند پرداخت.مجید تخت روانچی اظهار داشت: مجمع عمومی امسال به دلیل شرایط ویژه ای که در آمریکا به دلیل ویروس کرونا وجود دارد که البته تمامی 
جهان با این پدیده رو به رو هستند، به مانند هر سال برگزار نمی شود.نماینده دائم ایران در ســازمان ملل متحد گفت: سال جاری به دلیل شرایط ویژه، اجالس 
از طریق ویدئو کنفرانس و به صورت مجازی برگزار خواهد شد.تخت روانچی با اشاره به اینکه سال جاری هفتاد و پنجمین سالگرد تاسیس سازمان ملل متحد 
است، افزود: سال جاری یک جلسه خاص به مناسبت هفتاد و پنجمین سالگرد تاسیس سازمان ملل برگزار خواهد شد که در آن جلسه، محمدجواد ظریف وزیر 
امور خارجه کشورمان از طریق ویدئو کنفرانس به نمایندگی از ایران به سخنرانی خواهند پرداخت.وی عنوان کرد: روز سه شنبه)فردا( حسن روحانی، رییس جمهور 
کشورمان سخنرانی اصلی ما در مجمع عمومی را انجام خواهند داد. ما در این سخنرانی ها طبیعتا مواضع جمهوری اسالمی ایران نسبت به موضوعات مختلف 
بین المللی، به ویژه در حوزه یکجانبه گرایی و ظلم و ســتمی که دولت آمریکا در طول ســال ها علیه ملت ایران با اعمال تحریم های ظالمانه داشته است، تبیین 
می کنیم.نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد در خاتمه خاطرنشــان کرد: موقعیت خوبی است که در اجالس سال جاری در مورد این موضوعات صحبت و 

این مسائل برای جامعه جهانی تشریح شود.

چهره روزسخنرانی ویدئوکنفرانسی ظریف و روحانی در سازمان ملل

 شورای نگهبان مصوبه مجلس در مورد کمیسیون قضایی
 را تایید کرد

عضو هیئت رییسه مجلس از تایید مصوبه مجلس درباره اصالح آیین نامه داخلی به منظور تعیین 
حد نصاب اعضای کمیسیون قضایی مجلس توسط شورای نگهبان خبر داد و گفت: نشست هیئت 
رییســه با رؤسای شــعب برای تعیین 
این حــد نصاب برگزار شد.حســینعلی 
حاجی دلیگانی گفت: شــورای نگهبان 
مصوبــه مجلــس درباره اصــالح ماده 
۳6 قانــون آیین نامــه داخلی مجلس 
در خصوص تعیین حــد نصاب اعضای 
کمیسیون قضایی را تایید کرد.وی افزود: 
بر همین اساس نشست اعضای هیئت 
رییسه مجلس با رؤســای شعب برای 
تعیین حــد نصاب اعضای کمیســیون 
قضایی مجلس روز گذشته برگزار  شد.عضو هیئت رییسه مجلس اظهار داشت: با توجه به حدنصاب 
 نرســیدن اعضای کمیســیون قضایی مجلس، کمیســیون آیین نامه طرحی را پیشــنهاد داد که 
 تعیین حد نصــاب بــرای اعضای کمیســیون قضایی در نشســت مشــترک هیئت رییســه با 
 رؤســای شــعب انجام شــود که این پیشــنهاد پس از تصویب در کمیســیون و صحن مجلس

 به تایید شورای نگهبان نیز رسید.

ایران به هرگونه راهزنی دریایی پاسخ جدی خواهد داد
ســخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه به آمریکایی ها می گوییم دوران راهزنی ها تمام شــده 
است، گفت: به هر اقدامی که ناقض حاکمیت ایران باشد، با جدیت و بدون تردید پاسخ داده خواهد 
شد.خطیب زاده در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه واکنش ایران به بازرسی کشتی های ایرانی توسط 
آمریکا و دیگر کشورها چیست؟، اظهار کرد: آمریکا در ادعای خود بسیار منزوی است. اینکه آمریکا 
در مرکز ادعایی قدرت خود این چنین منزوی شود، بهترین نشانه است که به شما بگوید چقدر قدرت 
آمریکا پوشالی است.وی افزود: آمریکا نتوانســت در فضای سیاسی و روندهای حقوقی به آنچه 
می خواهد، دست یابد به همین علت به سیاست قلدری برگشته است و می خواهد از طریق قلدری 
کارهایش را جلو ببرد.ســخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: این پیام را آمریکایی ها باید گرفته 
باشند که دنیا درحال تغییر اســت، ارکان قدرت هم در حال تغییر هستند و به دلیل سیاست های 

تحمیلی ترامپ، اولین قربانی این تغییر خود آمریکا خواهد بود.

 درخواست ورود دیوان محاسبات به نحوه هزینه کرد
 بودجه مقابله با کرونا 

نماینده مردم نجف آباد در مجلس شــورای اســالمی گفت: دیوان محاســبات باید بررســی کند 
مبالغی که برای مقابله با کرونا به دولت داده شــد، در چه جاهایی هزینه شــده اســت.ابوالفضل 
ابوترابی ادامــه داد: در حوزه انتخابیه بنده و سراســر کشــور بــرای مقابله با کرونــا و درمان آن 
مشــکل داریم و کشــور درگیر این بیماری شــده اســت.وی ادامه داد: دولت تنهــا ۳۰ درصد از 
مبلغی را که برای کرونا از صندوق توســعه ملی برداشــت کرده بود، به این بخش تخصیص داده 
اســت.نماینده مردم نجف آباد در مجلس شــورای اســالمی اظهار داشــت: دیوان محاســبات 
 باید بررســی کند مبالغی که بــرای مقابله با کرونــا به دولت داده شــد، در چــه جاهایی هزینه 

شده است.

کافه سیاست

فرمانده سابق نیروی دریایی سپاه: 

F35ها در امارات علیه 
ایران مستقر می شوند

فرمانده ســابق نیــروی دریایی ســپاه در 
خصوص  توافق اسراییل با برخی دولت های 
عربی گفــت: ترامپ دو هــدف را از توافقات 
صلح اسراییل با کشورهای عربی دنبال می 
کند؛ اول این که در بحران ناشی از ناکارآمدی 
دولت وی در کنترل بیمــاری کرونا به مردم 
آن کشور نشان دهد که برای افزایش امنیت 
اسراییل کار مهمی انجام داده است و توانسته 
دشمنان اســراییل را به دوســتان حکومت 
صهیونیستی تبدیل کند. با این اقدام، ترامپ 
امیدوار اســت تا رای او در انتخابات ریاست 
جمهوری افزایش یابد. سردار حسین اعالیی 
ادامه داد: دوم این که ترامپ می خواهد در 
مقابله با جمهوری اســالمی ایران گام های 
بلندی بردارد و تا می تواند کشــورهای عربی 
همسایه ایران را از توافق با جمهوری اسالمی 
دور کند و شــرایطی را فراهم کنــد تا بتواند 
دشــمنی بین کشــورهای عربــی و ایران را 
افزایش دهد. پس نفع اصلی این توافقات 
برای آمریکا و اســراییل اســت و کشورهای 
عربی را در باتالق دوری از مردم کشــورهای 
خود فرو می بــرد.وی، در مورد روند فروش 
اف ۳5 به ایران هم گفت فروش این جنگنده 
ها به نفع آمریکاست و یک بازار دائمی را برای 
تسلیحات آمریکا در امارات به وجود می آورد. 
از طرفی چون مستشارهای آمریکایی کنترل 
این جنگنده هــا را بر عهده دارنــد، بنابراین 
خیال اسراییل برای همیشــه راحت است. 
در واقع این جنگنده ها علیه ایران در امارات 
مستقر می شوند و با هماهنگی با اسراییل در 

اختیار امارات قرار می گیرند.

وزارت خارجه روسیه هم در واکنش به تالش آمریکا 
برای بازگرداندن تحریم ها علیه ایران اعالم کرد، تالش 

برای حفظ برجام ادامه خواهد یافت

بین الملل

شهرداری بادرود در نظر دارد طی تشریفات مزایده عمومی و حسب ضوابط و مقررات آیین نامه مالی شهرداریها، تفکیک زباله و پسماند شهری از مبدأ 
تا مقصد را طی قرارداد اجاره به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان درخواست می گردد از تاریخ نشر اولین آگهی جهت بازدید از محل 

مورد اجاره و دریافت اسناد و مدارک شرکت در مزایده به واحد  حقوقی شهرداری مراجعه نمایند.
۱- قیمت پایه اجاره بهاء سالیانه به مبلغ ۱/5۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد.

۲- مدت قبول پیشنهادها از تاریخ انتشار آخرین آگهی حداکثر به مدت ۱۰ روز می باشد.
۳- هزینه انتشار آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد.

4- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
5- برنده گان اول و دوم و سوم مزایده چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.

6- پیشنهاد دهندگان می بایست 5 درصد مبلغ اجاره بهاء سالیانه مبلغ 75/5۰۰/۰۰۰ ریال را تحت عنوان سپرده شرکت در مزایده بصورت ضمانت نامه بانکی یا 
اسناد خزانه و یا فیش نقدی به حساب شماره ۱۰668۲۱9۰۰۰۱ نزد بانک ملی بادرود واریز و ضمیمه پیشنهاد خویش نمایند.

7- ســایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج اســت و متقاضی با امضای اســناد شــرکت در مزایده متعهد به پذیرش کلیه شرایط مندرج در 
قراردادخواهد بود.

آگهی مزایده نوبت اول

مجید صفاری- شهردار بادرودم الف:993653

چاپ دومچاپ اول

عبدا… برای رسیدن به توافق با طالبان راهی ایران و برخی از کشورهای منطقه ای خواهد شد؛

تالش های آخر برای صلح بین االفغانی

عبدا... ، یکی از شخصیت های سیاسی تاثیرگذار 
و شناخته شده افغانستان در چند دهه  اخیر است. 
انعطاف پذیری او در سال ۲۰۱۴ و رویکرد پنج ساله اش 
در حکومت وحدت ملی، عبدا... را به یک چهره   قابل 
اعتماد و دوراندیش در منطقه و جهان تبدیل کرده است



دوشنبه 7 مهر      1399 / 10 صفر 1442/ 28 سپتامبر 2020/ شماره 3080

پرداخت تسهیالت کرونایی به 4 هزارراننده اصفهانی
معاون حمل و نقل اداره کل حمل و نقل جاده ای استان اصفهان با اشاره به تسهیالت کرونایی ویژه 
حمل و نقل جاده ای استان اظهار داشت: تسهیالت کرونایی از طریق اداره کار صورت می گیرد که 
به دو گروه رانندگان و شــرکت های حمل و نقل پرداخت می شــود. علیرضا جعفری افزود: مبلغ 
۶ میلیون تومان وام برای رانندگان و ۱۲ میلیون تومان وام برای شــرکت های حمل و نقل در نظر 
گرفته شــده که تعدادی از آن ها آن را دریافت کردند و مابقی در حال پرداخت است.معاون حمل 
و نقل اداره کل حمل و نقل جاده ای استان اصفهان با بیان اینکه کاهش ۵۵ درصدی مسافر را در 
شرایط کرونا در استان شاهد هســتیم، گفت: اوج فعالیت شرکت های حمل و نقل در ایام نوروز، 
تابستان و اربعین است که در سال جاری به علت گسترش ویروس کرونا تعداد مسافران در این 
ایام کاهش یافته و این شرکت ها شرایط خوبی ندارند.وی تصریح کرد: همچنان گرانی الستیک 
و لوازم یدکی مینی بوس و اتوبوس ها وجود دارد و رانندگان و شــرکت های حمــل و نقل با این 
مشکل هم رو به رو هستند.جعفری ادامه داد: شهرداری در بعضی از شهرستان ها کمکی به کرایه 
غرفه های پایانه های مسافربری کرد و تعدادی از رانندگان و شرکت های حمل و نقل از تسهیالت 

۶ و ۱۲ میلیونی استفاده کردند.

مجری کل طرح های زیربنایی اصفهان خبر داد:

قطار سریع السیر اصفهان_تهران روی ریل پیشرفت
مجری کل طرح های زیربنایی اســتان اصفهان گفت: طرح قطار سریع السیر اصفهان - تهران تا 
۳ سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.علیرضا صلواتی از انجام تمهیدات الزم برای تسهیل در 
مراودات مالی و فعال سازی مابقی ال سی  طرح قطار سریع السیر اصفهان - تهران خبر داد.وی 
افزود: ســرمایه گذار خارجی برای ادامه حضور پر قدرت در این پروژه، انتقال کامل فناوری های 
مربوط به قطار سریع السیر به طرف ایرانی و تشریک مساعی برای حل مشکالت آن اعالم آمادگی 
کرده اســت.صلواتی تصریح کرد: با آغاز به کار این طرح روند بهره بــرداری از راه آهن و خدمت 
رسانی به مردم متحول خواهد شد و   مقرر شده است تا بعد از تکمیل این پروژه، مسیر های دیگر 
از جمله تهران- مشهد و تهران- تبریز نیز به راه آهن سریع السیر بپیوندند.مجری کل طرح های 
زیربنایی استان اصفهان، مزایای این طرح را در کوتاه شدن زمان سفر بین اصفهان تا پایتخت به 
صد دقیقه، تسهیل دسترسی جنوب کشــور به پایتخت و توسعه متوازن آن مناطق، افزایش بهره 

وری و استفاده بهینه از منابع برشمرد.

 طرح »روستای بدون بیکار« در استان اصفهان
 اجرایی می شود

مدیر صندوق کارآفرینی اســتان اصفهان ضمن اشــاره به ایجاد ۱۰هزار صنــدوق کارآفرینی در 
روستاهای کشــور تا پایان برنامه ششم توســعه گفت: طرح »روســتای بدون بیکار« در استان 
اصفهان اجرایی می شود.احســان مهدوی هزاوه، درباره حمایت های این صندوق برای کسب و 
کارهای کوچک اظهار داشــت: صندوق کارآفرینی امید به عنوان یک  تسهیل گر نسبت به رونق و 
راه انداری واحدهای کسب و کار گام های مثبتی برداشته و در شهرستان ها نیز با کمک فرمانداران 
و سایر مسئوالن نیز اقدامات قابل توجهی صورت گرفته اســت.مهدوی به طرح »هر روستا یک 
محصول« و »روستای بدون بیکار«و »صندوق های خرد محلی« اشاره کرد و گفت: این طرح ها 
از جمله طرح های اختصاصی صندوق کارآفرینی امید هستند که برای تحقق اقتصاد مقاومتی در 
روستاها به عنوان کانون های تولید محسوب می شوند.مدیر صندوق کارآفرینی استان اصفهان با 
بیان اینکه » تا پایان برنامه پنج ساله ششم توسعه باید ۱۰ هزار صندوق روستایی در کشور ایجاد 
شود« گفت: این طرح ها در راستای تحقق منویات رهبر معظم انقالب به مرحله اجرا در می آید و 

امیدواریم در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و جهش تولید گام موثری برداریم.

اتاق اصناف اصفهان با تعطیلی صد در صد مشاغل مخالف است؛

دو راهی کرونا و اقتصاد

مرضیه محب رسول گمانه زنی ها برای ایجاد مقررات و 
محدودیت های دوباره ناشی از کرونا در 
حالی در اصفهان افزایش یافته است که به رغم رسانه ای شدن خبر 
درخواست استاندار از وزیر کشور برای اعمال محدودیت ها جهت مهار 
کرونا در استان هنوز خبری از وضع مقررات نیست.روز شنبه استاندار 
خبر از اخذ مجوز برای قرنطینه یک هفته ای در استان خبر داد؛  
استاندار اصفهان گفت: پس از دریافت مجوز از تهران برای واحدهایی 
که پروتکل های بهداشتی را رعایت نمی کنند، محدودیت ها اعمال 

می شود. 
رضایی با اشاره به درخواست محدودیت بعضی از استان ها، اظهار 
داشت: استان اصفهان نیز درخواست دو هفته ای محدودیت و 
تعطیلی برای بعضی از قسمت ها از ستاد ملی کرونا داشت.استاندار 
اصفهان گفت: بعد از ارسال درخواست، با یک هفته درخواست استان 
موافقت شد.وی تصریح کرد: به محض ابالغ این نامه هرکس یا 
صنفی که رعایت نکند ما مجبور به تعطیلی آن می شویم.مسئوالن علوم 
پزشکی مرتبا هشدار می دهند که وضعیت اصفهان بسیار وخیم شده 
و با توجه به عدم رعایت پروتکل های بهداشتی از سوی بسیاری از 

مردم باید محدودیت ها به خیابان ها و اصناف باز گردد تا این بیماری 
به نوعی کنترل شود. با وجود این درخواست ها اما ظاهرا اصناف 
مخالفت های جدی با بازگشت کامل محدودیت ها در اصفهان دارند 
و شاید یکی از علل اصلی تعلل استانداری برای وضع قرنطینه هم 
همین نگرانی های اقتصادی برای استان باشد . رییس اتاق اصناف 
اصفهان اعالم کرده که هنوز تصمیمی برای تعطیلی اصناف اصفهان 
صادر نشده است.رسول جهانگیری با تاکید بر اینکه با تعطیلی صد 
درصدی مشاغل برای کنترل کرونا مخالف است، گفت: تا این لحظه 
دستورالعملی برای محدود کردن و تعطیلی هیچ یک از اصناف اصفهان 

صادر نشده است.
رسول جهانگیری در خصوص مجوز رییس جمهور به ستاد مقابله 
با کرونای استان برای تعطیلی یک هفته ای، اظهار کرد: هنوز هیچ 
تصمیم گیری در این باره در اصفهان انجام نشده و در صورت هر گونه 
تصمیم، دوباره باید در ستاد کرونای کشور بررسی نهایی شود.وی 
افزود: با توجه به گسترش باالی ابتالی کرونا در اصفهان و اولویت 
سالمتی مردم، اتاق اصناف همکاری های الزم را در این باره انجام می 
دهد، اما باید به این سمت برویم که تعطیلی ها کامل نباشد.رییس 

اتاق اصناف اصفهان با تاکید بر اینکه باید نوع خدمت رسانی اصناف 
را تغییر دهیم، گفت: به عنوان مثال پذیرایی در محل رستوران ها را به 
بیرون بر تغییر دهیم و یا مراکز تجمعی را به نوعی محدود کنیم.وی 
تصریح کرد: اتاق اصناف اصفهان با تعطیلی صد درصدی مشاغل برای 
کنترل کرونا مخالف است، اما با تغییر نوع خدمت رسانی موافق بوده و 
به طور حتم مدیریت استان را همراهی خواهیم کرد.جهانگیری درباره 
برخی مشاغل همچون سفره خانه ها و چایخانه ها، آرایشگاه ها و ...، 
اظهار کرد: به محض تصمیم گیری احتمال تعطیلی چایخانه ها وجود 
دارد و همچنین ستاد استانی و ملی کرونا برای آرایشگاه های زنانه و 
مردانه تصمیم گیری خواهد کرد.وی با بیان اینکه اصفهان از نظر شیوع 
کرونا شرایط خوبی ندارد و وضعیت فوق بحرانی است، تصریح کرد: 
باید توجه داشت که شرایط اقتصادی مردم در کنار سالمت آنها بسیار 
اهمیت دارد.رییس اتاق اصناف اصفهان در خصوص اینکه آیا از سوی 
ستاد کرونا استان پیشنهاد تعطیلی مشاغل بررسی شده است، اظهار 
کرد: اگر جلسه ای در این باره برگزار شده، نماینده ای از اتاق اصناف 
اصفهان حضور نداشته  و تا این لحظه دستورالعملی برای محدود کردن 

و تعطیلی هیچ یک از اصناف اصفهان صادر نشده است.

آمارهای منتشــره از ســوی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت نشان می دهد که بیشترین رشد تولید در بین 
اقالم صنعتی در سال جاری برای الیاف اکریلیک بود 
که این محصول در اصفهان تولید می شود.بررســی 
آمارهای منتشره وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی 
است در پنج ماه نخست امسال تولید الیاف اکریلیک 
در مقایسه با مدت مشابه پارسال رشد ۱۸۹.۵ درصدی 

ثبت کرد و به ۲ هزار و ۲۰۰ تن رســید کــه در بین اقالم 
صنعتی، بهترین رشد تولید را به ثبت رسانید.با وجودی 
که پلی اکریل اصفهان در سال های اخیر با مشکالت 
بســیاری از جمله تامین و خرید مــاده اولیه اکریلو 
نیتریل که وارداتی اســت، مواجه بود امــا بنا به اعالم 
روابط عمومی این واحد صنعتی حدود ۳ هزار و ۵۰۰ تن 
الیاف اکریلیک از اسفند سال گذشته تا شهریور امسال 
در این کارخانه تولید شد.حمیده آقاسی، رییس اداره 
برنامه ریزی، آمار و اطالعات سازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان اصفهان نیز با بیان اینکه الیاف اکریلیک 
یک ماده اصلی برای صنعت نســاجی اســت، اظهار 
داشــت که میزان تولید این محصول که در پلی اکریل 
اصفهان تولید می شود در فهرست محصوالت منتخب 

قرار دارد و به وزارت صنعت، معــدن و تجارت گزارش 
می شود.نگاهی به آخرین وضعیت کارخانه پلی اکریل 
نشــان می دهد که در زمان حاضر بخش پلی استر آن 
فعالیت بیشــتری دارد به طوری که به گفته مسئوالن 
آن با حدود ۹۰ درصد ظرفیت بخش پلی استر فعالیت 
دارد؛ اما خط تولید اکریلیک در چند ماه گذشته با حدود 
۲۵ درصد ظرفیت خود کار کرد.کارخانه پلی اکریل در 
اصفهان با بیش از چهار دهه فعالیت و اشــتغال زایی 
دست کم حدود یکهزار و ۸۰۰ نفر، مادر صنعت نساجی 
کشور و اســتان اصفهان به شــمار می آید؛ مهم ترین 
تولیدات ایــن کارخانه، الیاف اکریلیــک، نخ و الیاف 
پلی استر است که به عنوان مواد اولیه در شرکت های 
نساجی و تولید فرش و پتو مورد استفاده قرار می گیرد.

رکورد رشد تولید اقالم صنعتی به نام اکریلیک اصفهان 

خبر روز

درهای اقتصاد چین به روی جهان باز می شود
یک مقام ارشد چینی از گشایش بیشتر بازارهای مالی این کشور به روی اشخاص خارجی خبر 
داد.قائم مقام کمیسیون ارزی چین که برای شــرکت در یک همایش صنعتی در شهر شانگهای 
حاضر شــده بود از نیاز بازار ســرمایه چین به ادغام بیشــتر با نظام مالی جهانی سخن گفت. به 
گفته له یی، با تطبیق پذیری بیشتر با قوانین جهانی و باز شدن درهای اقتصاد این کشور به روی 
سرمایه گذاران خارجی از انزوای این کشور در سطح جهان جلوگیری می شود. به گفته این مقام 
چینی، بخشی از اصالحات مالی در حوزه ارزی انجام خواهد شــد و این اصالحات نقش مهمی 
در  تقویت روابط مالی با جهان خواهد شد.قائم مقام کمیسیون ارزی چین هم چنین با اشاره به 
تالش برخی کشــورها برای محاصره اقتصادی چین گفت هر چه قدر اقتصاد این کشور با اقتصاد 
جهانی بیشتر ادغام شود، آسیب پذیری آن در برابر ریسک تحریم ها کاهش می یابد.  افزایش 
تنش های بین چین و آمریکا در هفته های اخیر باعث شده است برخی از کارشناسان نسبت به 
جنگ تجاری جدیدی بین این دو کشور هشــدار دهند. چین تالش دارد تا با اصالح قوانین مالی 
 خود روابط با دیگر کشــورها را تقویت کند تا جریان سرمایه ورودی به کشورش را در سطح باالیی

 نگه دارد. 

 احتمال لغو ممنوعیت پرواز هواپیماهای بوئینگ
 737 در اروپا

سازمان امنیت هوانوردی اتحادیه اروپا اعالم کرد که ممکن است مجوز پرواز دوباره هواپیماهای 
بوئینگ 7۳7 مکس را در ماه نوامبر صادر شود.پاســیک کی، رییس ســازمان امنیت هوانوردی 
اتحادیه اروپا، اعالم کرد که ممکن اســت مجوز پرواز هواپیماهای بوئینگ 7۳7 مکس که بیش 
از یک سال است پرواز آنها در سراسر جهان ممنوع شــده در ماه نوامبر صادر شود.وی گفت برای 
نخستین بار در یک سال و نیم گذشــته می توانم اعالم کنم که پایان ممنوعیت پرواز هواپیماهای 
7۳7 مکس، شــدنی اســت.رییس ســازمان امنیت هوانوردی اتحادیه اروپا ادامه داد، انتظار 
می رود در فاصله کمی پس از صدور مجوز پرواز هواپیماهای بوئینگ 7۳7 مکس از سوی سازمان 
هوانوردی فدرال آمریکا این سازمان اروپایی هم مجوز پرواز آنها را صادر کند که به احتمال زیاد در 
ماه نوامبر این مسئله اتفاق خواهد افتاد.به گفته وی، احتماال تا پایان سال جاری این هواپیماهای 
بوئینگ که به خاطر دو مورد سقوط آنها در اواخر سال ۲۰۱۸ و ابتدای سال ۲۰۱۹ و کشته شدن ۳4۶ 

نفر پرواز آنها در سراسر جهان ممنوع شده بود، به خدمت بازگردند.

 دست و پا زدن آمریکایی ها برای تحریم
 »وی چت«

وزارت دادگستری آمریکا از دادگاه فدرال سانفرانسیسکو خواســت تا به دولت این کشور اجازه 
دهد فرمان حذف وی چت از بسترهای فروش نرم افزار گوگل و اپل را اجرا کند.الئورل بیلر، قاضی 
دادگاه فدرال ایالت سانفرانسیسکو پس از صدور فرمان اجرایی رییس جمهور آمریکا برای حذف 
نرم افزار وی چت از بســتر فروش نرم افزارهای گوگل و اپل با صدور حکمــی موقت اجرای آن را 
متوقف کرده بود.بیلر اعالم کرد که برای روز ۱۵ اکتبر جلسه استماع در این زمینه برگزار خواهد کرد.

وی همچنین گفت که ممکن است توقف فرمان رییس جمهور آمریکا را برای مدت زمان بیشتری 
تمدید کند. وزارت دادگســتری آمریکا مدعی است که اقدام بیلر اشــتباه بوده و باعث می شود 
اســتفاده از وی چت در آمریکا به عنوان یک نرم افزار مخرب ادامه یابد.شــرکت تنسنت، مالک 
نرم افزار وی چت، پیشنهاد داده است که یک نســخه نرم افزار وی چت مخصوص آمریکا ایجاد 
کند و با باز گذاشتن کدهای نرم افزاری آن از طریق همکاری با یک شرکت  آمریکایی نگرانی های 

امنیتی آن را از بین ببرند.

کافه اقتصاد

ضرورت سرعت در اجرای مصوبه  شورای عالی در اصفهانبین الملل
استاندار اصفهان دستور ویژه وزیر نیرو برای سرعت در اجرایی کردن مصوبه های شورای عالی آب و سایر مصوبه  های قانونی مربوطه و عملی شدن نگرش های 
مثبت در این زمینه را خواستار شد. عباس رضایی در مراسم بهره برداری از طرح تامین آب پایدار ۳۲ روستای استان به صورت ویدئو کنفرانس با حضور وزیر نیرو 
افزود: از مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور می خواهیم که جلســه ویژه ای درباره آب اصفهان بزرگ و طرح سامانه دوم آبرسانی و اجرایی کردن 
هماهنگی های انجام شده تشکیل دهند تا این هماهنگی ها عملیاتی شــوند.رضایی با تقدیر از توجه وزارت نیرو به کم آبی اصفهان بزرگ و مشکالت خاصی که 
در این زمینه دارد و اجرایی کردن مصوبه های شورای عالی آب و نگرش مثبت این وزارتخانه، خاطرنشان کرد: طرح یکپارچه سازی شبکه آب شهری و روستایی 
به اقدام های اساسی و خوبی در استان اصفهان منجر شد. وی اضافه کرد: اجرای این طرح یک تحول بزرگ در وزارت نیرو در جهت کوچک کردن دولت، کاهش 
هزینه ها و اجرای عدالت است. استاندار اصفهان در حاشیه مراسم بهره برداری از طرح تامین آب پایدار ۳۲ روستای استان گفت: امسال شماری از مردم استان 
در برخی شهرها با مشکل قطعی آب مواجه بودند که از آنها عذرخواهی می کنم. رضایی با بیان اینکه همه مشکالت کشور را می توان بر مبنای همفکری و همدلی و 
باهم حل وفصل کرد افزود: اگر قرار است کاری انجام شود باید در جهت هماهنگی، همدلی و احترام کامل به حقوق همه مردم کشور باشد. وی با اشاره به اینکه در 
جلسه با وزیر نیرو درخواستی از وزیر نیرو مطرح شد، اظهار امیدواری کرد: جلسه ای برای پیگیری مشکالت اصفهان بزرگ در فضای دوستانه که نشان از همدلی، 

هماهنگی و همزبانی ما با سایر استان ها و اخالق مدارانه است، برگزار و نتیجه عملی و اجرایی آن برای مردم مشخص شود. 

نمایش خانه هایی  
 روی چرخ در 
کاخ نیاوران

نمایشــگاه »َکمِپر هــا« در کاخ 
نیاوران تهــران با حضور بیش از 

۱۰۰ کمپر ون برگزار شد.

وز عکس ر

معاون اقتصادی استانداری اصفهان: 

 بانک های اصفهان موظف
 به اجرای مصوبات کارگروه 

رفع موانع تولید هستند
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه 
منابع استانداری اصفهان گفت: بانک های 
استان موظف به اجرای مصوبات کارگروه 
تسهیل و رفع موانع تولید در راستای ارائه 
بخش  و  اقتصادی  فعاالن  به  تسهیالت 
عسگر  قاضی  هستند.حسن  خصوصی 
و  تولیدی  مجموعه های  پیش تر  افزود: 
فعاالن اقتصادی برای دریافت تسهیالت از 
بانک ها مشکالت عدیده ای داشتند و بر این 
اساس مدتی است که ساز و کاری با عنوان 
کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید متشکل از 
چند زیرمجموعه ایجاد شده که در آن حق و 
حقوق سرمایه گذاران بخش خصوصی حفظ 
و برای تسهیل در امور آنان تالش می شود.

وی تصریح کرد: برای مثال هر سرمایه گذار 
یا فعال اقتصادی یا تولیدی که با بانک به 
مشکل برخورده است می تواند با مراجعه به 
کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید مشکالت 
خود را بیان کند و این کارگروه با حضور 
نمایندگان بانک ها احکامی را صادر می کند که 
برای بانک الزم االجراست.معاون هماهنگی 
امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری 
اصفهان ادامه داد: در صورتی که بانک از اجرای 
این حکم سرپیچی کند پرونده مربوطه به 
جلسه کارشناسی و پس از آن هیئت خبرگان 
اقتصادی و بانکی ارجاع داده می شود که این 
امر مستلزم درخواست کتبی فعال اقتصادی 
است.قاضی عسگر تصریح کرد: در صورتی که 
بانک تصمیمات هیئت خبرگان اقتصادی و 
بانکی را رعایت نکند به دادگستری یا به هیئت 
تخلفات معرفی خواهد شد. وی افزود: در 
بررسی بسیاری از مشکالت فعاالن اقتصادی 
به این نکته دست یافتیم که نبود اطالع آنان 
از ساز و کارهای اداری ایجاد شده و تسهیلگر 
سبب ایجاد معضل برایشان می شود، بنابراین 
فعاالن تولیدی و کارآفرینی از ظرفیت های 
موجود که در راستای تسهیلگری و جهش 

تولید است نهایت بهره را ببرند.

اتاق اصناف اصفهان با تعطیلی صد درصدی مشاغل 
برای کنترل کرونا مخالف است، اما با تغییر نوع خدمت 
رسانی موافق بوده و به طور حتم مدیریت استان را 

همراهی خواهیم کرد
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واکاوی ضرورت ساماندهی صنایع نیمه مزاحم شهرکرد
 بحث کاهش آلودگی  های صوتی و ســاماندهی صنایــع مزاحم در مرکز 
چهارمحال و بختیاری از ســال ها پیش مطرح بود که بــا ایجاد مجتمع 
فناوران۱ در شهرکرد بخشی از این چالش رفع شد؛ اما همچنان در برخی 
خیابان ها این صنایع وجود دارد.با توجه به جوابگو نبودن مجتمع فناوران۱ 
در جنوب شــهرکرد، مجتمع فناوران ۲ برای این منظور در نظر گرفته شده 
اســت، اما روند صدور مجوز تغییر کاربری در ایــن اراضی به کندی پیش 
می رود که بدون شک تســریع این فرآیند سهم بســزایی در ساماندهی 
صنایع مزاحم و نیمه مزاحم شــهر دارد.براســاس بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون 
شــهرداری ها، شهرداری مکلف اســت از تاســیس کارخانه ها، کارگاه ها، 
گاراژهــای عمومــی، تعمیرگاه ها،مغازه ها و به طور کلی تمام مشــاغل و 
کســب هایی که ایجاد مزاحمت و ســر و صدا یا دود، عفونــت و یا تجمع 
حشــرات و جانوران دارند، جلوگیری کند.بحث ســاماندهی صنایع نیمه 
مزاحم در شهرکرد چند سالی است که مطرح شــده است، به گونه ای که 
در این راســتا مجتمع فناوران۱ ایجاد و برخی مشاغل نیمه مزاحم به این 
مکان هدایت شدند، اما از آنجا که این مکان جوابگوی نیازها نبود فاز دوم 
فناوران نیز در دستور کار مسئوالن و متولیان امر قرار گرفت.به گفته شهردار 
شهرکرد، حدود ۴۰ درصد از جمعیت ۲۰۰ هزار نفری این شهر در تردد معابر 
و مبلمان شهری با صنایع نیمه مزاحم درگیر هستند که این مسئله ضرورت 
جابه جایی و خروج صنایع نیمه مزاحم از مناطق مسکونی را نشان می دهد.

تعدادی از صنایع نیمه مزاحم در سطح شهر فعال هستند
رییس مرکز بهداشــت چهارمحال و بختیاری تجمیع صنایع و کارگاه های 
صنفی نیمه مزاحم در فناوارن را اقدامی خوب برشــمرد و اظهار داشــت: 
اشکال این اســت که اکنون فناوران۱ به طور کامل در محدوده شهر واقع 
شده اســت، البته زمانی که شــهر کوچک تر بود مکان یابی این مجموعه 
خوب و مناسب تلقی می شد.ســید راشد جزایری افزود: سال های سال 
است که فاز ۲ و ۳ فناوارن پیش بینی شــده است، اگر این فازها تکمیل و 
عملیاتی شوند شرایط از نظر ســاماندهی صنایع نیمه مزاحم مرکز استان 
بسیار خوب می شود.وی با تاکید بر اینکه هم اینک تعدادی از صنایع نیمه 
مزاحم در سطح شــهر وجود دارد، بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که همه 
کابینت سازی ها، صنایع چوب و ام دی اف به دلیل سر و صدا و بوی رنگ، 

باید از سطح شهر جمع آوری شوند.

محیط کار صنایع مرتبط با روغن و آالینده ها باید 
صاف، صیقلی و کاشی کاری شده باشد

رییس مرکز بهداشــت چهارمحال و بختیاری به مشکالت مکانیکی ها و 
پارکینگ ماشین های سنگین اشاره و خاطر نشان کرد: پارک ماشین های 
سنگین در شهر باید در طول شبانه روز ممنوع باشد، چرا که پارک کردن آنها 

در کنار خیابان عالوه بر آلودگی هوا منجر به آلوده شدن خیابان 
به گریس و روغن نیز می شود.جزایری، با اشاره به اینکه مطلوب این است 
که همه صنایع نیمه مزاحم در سطح شهر ساماندهی شود، تصریح کرد: فاز 
یک فناوران شهرکرد توسط نیروهای ما نظارت، کنترل و عوامل فیزیکی و 
شیمیایی محیط کار این کارگاه ها و صنایع سنجش و ارزیابی می شود.وی 
به ضرورت رعایت نکات و مســائل بهداشتی در محیط صنایع نیمه مزاحم 
به خصوص صنایع مرتبط با روغن و آالینده ها اشاره و تصریح کرد: محیط 
کار این قبیل صنایع باید صاف، صیقلی، کاشــی کاری شده و قابل شست 

وشو باشد.

مواد ضد عفونی کننده و کپسول اطفای حریق از 
ضروریات کارگاه های نیمه مزاحم است

رییس مرکز بهداشــت چهارمحال و بختیاری مواد ضدعفونی کننده و 
کپســول اطفای حریق را از ضروریات این کارگاه ها و صنایع دانست و 
بیان کرد: کپســول اطفای حریق شارژشــده و آماده به کار از ضروریات 
صنایعی اســت که در آنها مشــتقات نفت، بنزین و روغن و دیگر مواد 
اشــتعال زا وجــود دارد.جزایری با بیان اینکه وجود و داشــتن شــارژ 
کپسول آتش نشانی به صورت مرتب توســط نیروهای مرکز بهداشت 
بررسی می شــود، ادامه داد: اگر کارگاهی فاقد کپســول و یا در صورت 
 دارا بودن کپسول آنها شارژ نداشته باشد، تذکر داده و واحد به تعزیرات

 معرفی می شود.

ایمنی کار و بی توجهی به معاینات سالیانه از نقاط 
ضعف موجود در صنایع نیمه مزاحم است

وی بهداشت حرفه ای صنایع نیمه مزاحم شهرکرد را به نسبت مطلوب ارزیابی 
کرد و گفت:بحث ایمنی کار و دیگری معاینات سالیانه از نقاط ضعف موجود 
در صنایع و کارگاه های نیمه مزاحم است.رییس مرکز بهداشت چهارمحال و 
بختیاری خاطرنشان کرد: متاسفانه شاغلین در این واحدها رغبتی به انجام 
معاینات شغلی ندارند در صورتی که می توانند به راحتی با مراجعه به مراکز 
تامین اجتماعی این معاینات را انجام دهند و سالمتی خود را ارزیابی کنند.

وضعیت بهسازی کارگاه ها مناسب نیست
کارشناس بهداشــت حرفه ای مرکز بهداشت شهرســتان شهرکرد با بیان 
اینکه آالیندگی در محیط کار در حیطه بهداشت حرفه ای و خارج از محیط 
مربوط به محیط زیست است، اظهار داشت: در کارخانجات بزرگ به دلیل 
حضور نیروی بهداشتی و پیگری آنها وضعیت خوب است اما در کارگاه های 
کوچک قدری معضالت وجود دارد.احمد صادقی افزود: کارگاه های صنفی 
چون بیشتر  خویش فرما هســتند، نمی توان برای پیگیری کار آنها نیروی 
بهداشتی مستقر کرد و خودشان نیز به این موضوع اهمیت نمی دهند که 
بخواهند مشکالت موجود را حل کنند.وی بیان کرد: مهم ترین مشکل این 
است که وضعیت بهسازی کارگاه ها خوب نیست، نمای این کارگاه ها باید 
به گونه ای باشد که زیبایی شهری نیز حفظ شود؛ اما متاسفانه سهم زیادی 

از وقت و انرژی بازرسان ما صرف این موضوع می شود.

توزیع 7 هزار بسته تحصیلی در بین دانش آموزان چهارمحال
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: هفت هزار بسته 

آموزشی تحصیلی در بین دانش آموزان خانواده های نیازمند استان توزیع می شود. علی ملک 
پور افزود: این بسته های آموزشی با تفکیک دوره های تحصیلی اول تا سوم، چهارم تا ششم و 
هفتم تا دوازدهم شامل کیف و لوازم التحریر با مشارکت ستاد فرمان اجرایی امام خمینی )ره( 
تهیه و در بین دانش آموزان نیازمند سراسر استان در حال توزیع است.ملک پور بابیان اینکه شور 
عاطفه ها تا ۱۱ مهرماه ادامه دارد، اضافه کرد: امسال هدف از برگزاری شور عاطفه ها، تامین اقالم 
اساسی آموزش غیرحضوری شامل لپ تاپ، تبلت و گوشی هوشمند است.وی ضمن اشاره به 
راه اندازی مرکز نیکوکاری مدادرنگی با محوریت آموزش و پرورش و مراکز نیکوکاری مستقر در 
دانشگاه های استان ادامه داد: کمک های اهدایی مردم نیکوکار استان در کوتاه ترین زمان ممکن 
به دست نیازمندان می رسد.ملک پور با اشاره به اینکه ادارات کمیته امداد و مراکز نیکوکاری در 
سراسر استان آماده دریافت کمک های اهدایی به دانش آموزان و دانشجویان نیازمند هستند، 

گفت: روش های پرداخت غیرحضوری نیز شامل شماره گیری کد دستوری #۰۳۸*۸۸۷۷* و 
#۱۴* و یا شماره کارت بانکی ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۳۰۴۱۲ نزد بانک ملی است.

 عرضه بیش از 44 میلیون مترمکعب »سی ان جی « 
در چهارمحال و بختیاری

مدیر منطقــه چهارمحال و بختیــاری از عرضه بیــش از ۴۴ میلیون مترمکعب ســی ان جی به 
خودروهای دوگانه سوز درجایگاه های استان خبرداد.ساالری نسب در این باره گفت: مصرف ۴۴ 
میلیون و ۳۴۸ هزار مترمکعب ســی ان جی در بازه زمانی یکم فروردین لغایت یکم شهریور ماه 
امسال از رشد ۱۹,۸ درصدی این سوخت پاک در سبد سوخت خودروهای دوگانه سوز حکایت دارد 
و به ازای این مقدار سی ان جی مصرف شده در اســتان، حدود ۴۴ میلیون متر مکعب در مصرف 
بنزین صرفه جویی شده است .مدیر منطقه اظهارکرد: مصرف ســی ان جی نسبت به استفاده از 
سوخت های فسیلی مثل بنزین به لحاظ اقتصادی به صرفه تر است و محیط زیستی سالم و هوایی 
پاک را برای ما و آیندگان به ارمغان می آورد.این مقام مسئول افزود: طرح رایگان دوگانه سوز کردن 
خودروهای عمومی با اولویت برای وانت بارســبک و تاکسی های شهری از ماه های قبل در حال 
اجراست و مالکان این خودروها با ثبت نام اینترنتی در سایت GCR.niopdc.ir می توانند برای 
گاز سوز کردن وسلیه نقلیه خود اقدام کنند .ساالری نسب بیان کرد: درخصوص رعایت الزامات و 
استانداردسازی جایگاه های عرضه سی ان جی برای سوخت رسانی ایمن در جایگاه ها، پایش ها 

و بازبینی های الزم به صورت مستمرانجام می گیرد.

محموله 12 میلیارد ریالی کاالی قاچاق در چهارمحال و 
بختیاری کشف شد

فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری از کشــف یک محموله کاالی قاچاق به ارزش ۱۲ میلیارد 
ریال در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کاال در محور لردگان خبر داد. سردار منوچهر امان اللهی 
افزود: در  راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کاال و در پی کسب خبری مبنی بر انتقال یک محموله 
کاالی قاچاق از طریق محورهای مواصالتی لردگان، موضوع در دســتورکار ماموران اداره مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز پلیس آگاهی قرار گرفت.وی گفت: ماموران پس از اخذ مجوز قضایی در عملیات 
ایست و بازرسی یک دستگاه تانکر مشکوک به حمل کاالی قاچاق را متوقف و در تانکر آن کاالهای 
قاچاق جا شده را کشف و ضبط کردند.وی اظهار داشت: در بازرســی از این تانکر چهار هزار و ۷۷۰ 
ثوب البسه، ۱۲۰ طاقه پارچه، ۲۰ کارتن ظروف چینی، انواع مواد شوینده و ضدعفونی کنند، پروژکتور 

حرفه ای و انواع بوگیر که فاقد مدارک گمرکی بود، کشف و راننده دستگیر شد.

بام ایرانخبر خوان
دوشنبه  7  مهر   1399 / 10  صفر  1442/ 28  سپتامبر  2020/ شماره 3080
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مفاد آراء
7/32  هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند 

رسمی
آگهی موضوع ماده  3 قانون و ماده  13 آئین نامه قانون تعین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آرای شــماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار بخش  
16 ثبت اصفهان باستاد اسناد رسمی مالکیت مشاعی و اســناد عادی تسلیمی تصرفات 
مفروزی و مالکانه و بالمعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است لذا طبق ماده 3 قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15  روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
اسناد مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات اسناد مالکیت صادر 

خواهد شد . صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست . 
برابر رای شماره   139960302018000546 کالسه پرونده 1398114402018000085  
آقای علی فالمرز  فرزند  محمدعلی  بشماره شناسنامه  50587  صادره از اصفهان  نسبت 
به ششدانگ یک باب ســاختمان تجاری به مســاحت  56/17 متر مربع احداثی بر روی 
قسمتی از پالک 313 اصلی واقع در منطقه صنعتی دولت آباد  بخش 16 ثبت اصفهان در 

ازای مالکیت مشاعی اولیه 
تاریخ انتشار نوبت اول :  1399/6/23

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/7/7
م الف: 977013 ابراهیم غفاری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک برخوار

فقدان سند مالکیت
7/33 طبق تقاضای وارده 74760 مورخ 99/6/17 حســین شــریف راد باستناد دو برگ 
استشهادیه مصدق پیوست که امضاء شهود رسمًا گواهی گردیده نامبرده مدعی است که 
 سند مالکیت سه چهارم دانگ مشاع باســتثنای ثمن اعیانی آن قطعه چهارم که تشکیل 
می شود از قطعه زمین مثلثی شکل بشماره 1666 فرعی از شماره 1685 فرعی که برای آن 
شماره 1849 فرعی منظور گردیده است مفروز و مجزی شده از 49 اصلی واقع در بخش دو 
کاشان ذیل ثبت 91289 دفتر 539 صفحه 26 به نام حسین شریف راد ثبت و سند مالکیت 
صادر و تسلیم گردیده است که به علت اسباب کشی مفقود گردیده است. تقاضای صدور 
سند المثنی را نموده لذا طبق تبصره 1 ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت آگهی می 

شود که هر کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مزبور یا وجود سند مالکیت نزد خود 
می باشد از تاریخ انتشــار این آگهی تا 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس واصل سند 
به ارائه کننده مسترد گردد و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض 
 اصل سند ارائه نشود المثنی ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 
 م الــف: 996594 مهــدی اســماعیلی طاهــری رئیــس اداره ثبــت و امالک

 اسناد کاشان
ابالغ رای

7/34 شماره پرونده : 98 / 428ش5 ح   شــماره دادنامه 494 - 20 / 9 / 98 درخصوص 
دادخواست مهدی شاه رجبیان فرزند عبداله به نشانی گرگاب ورودی گرگاب سمت چپ 
تیرچه بلوک شــاه رجبیان با وکالت رسول حق شــناس خ دکتر حسابی نبش فرعی دوم 
مجتمع الماس طبقه 5 واحد 23  به طرفیت خواندگان 1 - آقای ایمان زرین فرزند محمد 
رضا 2 - آقای شــهریار نیکبخت هر دو  مجهول المکان  3- اقای مرتضی شــاه نظری 
فرزند نعمت اله بنشانی شاهین شهر فردوسی فرعی یک شرقی پ 35 گردشکار خواهان 
دادخواستی بخواســته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشــته که پس از ارجاع به این شورا 
و ثبت به کالســه فوق و اجرای تشــریفات قانونی در وقت مقررر حوزه به تصدی امضاء 
کنندگان ذیر تشکیل اســت و با توجه به محتویات پرونده پس از شور و تبادل نظر ختم 
 رســیدگی را اعالم و بشــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید به خواسته مطالبه مبلغ
  000 / 000 / 50 ریــال بــه اســتناد یک فقــره چک به عهــه بانک ملی به شــماره

 390452 / 9525 - 30 / 9 / 96 و مطالبه مطلق هزینه های دادرسی و تاخیر تادیه و حق 
الوکاله وکیل نظر به اینکه ، خواندگان  با وجود ابالغ قانونی و نشــر آگهی در جلسه مقرر 
حاضر نگردیده و دلیلی بر پرداخت دین یا برائت ذمه خویش ارائه ننموده . شــورا پس از 
بررسی پرونده و مستندات ارائه شده با عنایت به گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه با 
استصحاب بقای دین استحقاق خواهان  بابت اصل خواسته ثابت تشخیص داده و مستندا 
به مواد 198 و 519 و 522 و 515 قانون ایین دادرسی مدنی و مواد 313 و 314  ناظر به ماده 
249 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک  و ماده واحده استفساریه 
تبصره مذکور مصوب سال 77 مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص خسارت دیرکرد 
حکم به محکومیت  تضامنی خواندگان به پرداخت  مبلغ 000 /000 / 50 ریال بابت اصل 
خواسته  و مبلغ 000 / 625 / 1 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر 
رسید چک 30 / 9 / 96 لغایت زمان پرداخت وفق شاخص اعالمی بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران که حین اجرای حکم محاسبه خواهد شد و هزینه نشر آگهی برابر با تعرفه در 
حق خواهان صادرو اعالم  می دارد رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در همین مرجع و سپس ظرف همین مدت قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه 

 محترم تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی دادگستری شاهین شهر می باشد. 
م الف: 996491  مجتبی رضوانی  قاضی شعبه پنجم شورای حل اختالف شاهین شهر 

اخطار اجرایی
7/35 محکوم علیه حمید بخشــایش مجهول المکان و محکوم له مجتبی خســروی با 
وکالت خانم سپیده خسروی بنشانی شــاهین شهر خانه کارگر خ شمس تبریزی فرعی 1 
جنوبی پ 17 واحد 2 به موجب رای شــماره 21 تاریخ 15 / 4 / 99 حوزه یازدهم حقوقی 
 شــورای حل اختالف شهرستان شاهین شــهر محکوم علیه محکوم اســت به استرداد 
چک ها به شماره های 290189 مورخ 20 / 8 / 97  و 290190 مورخ 15 / 10 / 97 بابت 
اصل خواســته و پرداخت مبلغ 000 / 430 ریال بابت هزینه دادرسی و نیز پرداخت حق 
الوکاله وکیل برابر تعرفه قانونی در حق محکوم لــه ضمنا پرداخت هزینه اجرای حکم به 
عهده محکوم علیه می باشد . شد ماده 34 قانون اجرای احکام همین که اجراییه به محکوم 
علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از 
آن میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعالم 
نماید. م الف: 998907  ســید محمد طبا طبائی قاضی شعبه یازدهم حقوقی شورای 

حل اختالف شاهین شهر
ابالغ اجرائیه

7/36 نظر به اینکه در پرونده کالســه 791/98 اجرای احکام شــوراهای حل اختالف 
شهرستان لنجان حسب مفاد دادنامه شماره 177 صادره از شعبه یک حقوقی محکوم علیه 
مرتضی ســلطانی فرزند خدارحم محکوم به پرداخت مبلغ 3/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و پرداخت مبلغ 137/500 ریال بابت خســارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از 
زمان سررسید چک 83/6/15 لغایت زمان وصول محکوم به و پرداخت نیم عشر اجرایی 
در حق صندوق دولت. رای صادره غیابی است و اجرای حکم منوط است به معرفی ضامن  
است از سوی محکوم له در حق محکوم له سیف اله محمد بلند فرزند محمد علی گردیده 
است و حسب محتویات پرونده محکوم علیه مذکور مجهول المکان می باشد علیهذا مراتب 
یک نوبت آگهی می گردد تا نامبرده ظرف مهلت ده روز پس از انتشار آگهی نسبت به اجرا 
مفاد حکم اقدام نماید واال وفق مقررات اقدام می گردد. م الف: 996449 شــعبه اول 

حقوقی شوراهای حل اختالف لنجان 
ابالغ وقت رسیدگی

7/37 خانم اکرم شیرازی با وکالت از سیامک باورساد درخواستی به مبلغ 152/000/000 
ریال به طرفیت آقای اشــکان حیدری که اعالم شــده مجهول المکان است تقدیم و به 
کالسه 9900201 در شعبه هفتم حقوقی شــورای حل اختالف لنجان ثبت گردیده و به 

علت مشخص نبودن آدرس محل اقامت خوانده برای دفتر شورا و بنا به تقاضای خواهان 
و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار نشر  و از نامبرده دعوت می شود در روز دوشنبه مورخ 99/8/26 ساعت 15 بعد 
از ظهر در جلسه شورا حاضر و در همین خالل با مراجعه به دفتر شورا نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را دریافت نماید در غیر این صورت وقت رســیدگی ابالغ شده تلقی و شورا غیابا 
رســیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف: 999320 شعبه هفتم حقوقی شورای 

حل اختالف لنجان

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود پیشخوان ارتباطات دنیای روشن 
اصفهان درتاریخ 1399/04/09 به شماره ثبت 64968 

به شناسه ملی 14009246811 
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهی میگردد. موضوع فعالیت :تاســیس ، راه اندازی و بهره برداری از دفتر پیشخوان 
خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی یا دفتر خدمات ارتباطات و فناوری اطالعات 
)ict( روستایی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : 
از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش 
مرکزی ، شهر اصفهان، محله آبشار ، کوچه طالقانی ]5[ ، بن بست فرهنگ ، پالک -24، 
طبقه همکف کدپستی 8166796591 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 
10000000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم شیرین شهبازی به 
شماره ملی 1270882864 دارنده 5000000 ریال سهم الشرکه آقای محمد رضا شفیعی 
به شماره ملی 1272720780 دارنده 5000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره 
خانم شیرین شهبازی به شماره ملی 1270882864 و به ســمت رئیس هیئت مدیره 
به مدت نامحدود آقای محمد رضا شفیعی به شــماره ملی 1272720780 و به سمت 
مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان 
حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شــرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، 
قراردادها، عقود اســالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مشــترک 
مدیرعامل و رئیس هیات مدیره همراه با مهر شــرکت معتبر می باشــد اختیارات مدیر 
عامل : طبق اساســنامه روزنامه کثیر االنتشار زاینده رود جهت درج آگهی های شرکت 
تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

اصفهان )998579(

معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری

یک واحد صنعتی راکد در چهارمحال و بختیاری به چرخه تولید بازگشت
معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری با اشاره به تالش دولت برای حمایت از بخش صنعت و تولید گفت: یک واحد صنعتی 
تولیدکننده پروفیل UPVC در شــهرکرد پس از سال ها تعطیلی به چرخه تولید بازگشــت.محمدکاظم منزوی افزود: این واحد صنعتی که به سبب بدهی های 
 UPVC بانکی و مشکالت تولید، سال ها راکد مانده بود با حمایت سرمایه گذار جدید وارد چرخه تولید شد.وی ادامه داد: شرکت تولیدکننده پروفیل درب و پنجره
هافمن در مذاکراتی با شرکت تولیدکننده پروفیل شهرکرد با ســرمایه گذاری قابل توجهی نقش مهمی در احیا و بازگشت به فعالیت این شرکت دارد.منزوی از 
هدف گذاری احیای ۲۰ واحد صنعتی در استان طی سال جاری خبر داد و گفت: از این تعداد بیش از ۵۰ درصد این مهم محقق شده است و پیش بینی می شود 
تا پایان ۱۰۰ درصد این برنامه اجرا شود.معاون امور صنایع ســازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری با اشاره به فعالیت ۹۵۰ واحد صنعتی در این 
استان، تصریح کرد: از این تعداد ۲۰ درصد واحدها با ۱۰۰ درصد ظرفیت و مابقی بین ۳۰ تا ۶۰ درصد ظرفیت خود فعال هستند.منزوی خاطرنشان کرد: ۹۰ درصد 
صنایع فعال در این استان را صنایع کوچک تشــکیل می دهند و صنایع بزرگ سهم اندکی در بخش صنعت این استان به خود اختصاص داده اند.بخش صنعت 
در تولید ناخالص چهارمحال و بختیاری ۱۲.۶ درصد است که این رقم با توجه به میانگین کشوری آن که ۳۴.۲ درصد است،  نشان می دهد که بخش صنعت در 
استان همچنان دارای ظرفیت های بی شماری است که شکوفایی بیش ازپیش آن می تواند مسیر توسعه یافتگی چهارمحال و بختیاری را هموارتر کند.چهارمحال 

و بختیاری دارای ۱۰ شهرستان با جمعیتی افزون بر ۹۷۹ هزار نفر است.

مدیر حفظ نباتات جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری:

کشاورزان برای کشت پاییزه کلزا از علف کش استفاده کنند
مدیر حفظ نباتات جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: کشاورزان برای کشت پاییزه کلزا و جلوگیری از آسیب آن از علف کش استفاده کنند .فرشید شبانی 
با اشاره به آغاز کشت پاییزه کلزا در استان اظهار داشت: توصیه ما به کشاورزان این است که برای کشت پاییزه کلزا و جلوگیری از آسیب آن از علف کش استفاده 
کنند.وی افزود: یکی از سمومی که در بحث کلزا اهمیت دارد استفاده از علف کش است. شبانی اضافه کرد: متاسفانه از لحاظ قیمتی علف کش مورد استفاده کلزا 

گران شده و این موضوع نگرانی هایی را برای ما مبنی بر کاهش استفاده از علف کش توسط کلزاکاران ایجاد کرده است.
وی با اشاره به ارسال دســتورالعمل و آموزش کلزاکاران در بحث استفاده از ســموم و علف کش ها، ادامه داد: هدف این است که کشــاورزان بتوانند با کمترین 
میزان ســم مصرفی بهترین نتیجه را بگیرند .شــبانی گفت: یکی از اقدامات ما در خصوص کشــت گندم و کلزا این اســت که بخش زراعــت و اصالح نباتات 
جهادکشاورزی اســتان در تمامی مراحل از کاشت تا برداشــت این محصوالت و در همه شهرســتان ها کارشناس معین در نظر گرفته اســت.وی با بیان اینکه 
این کارشناسان به صورت مرتب بازرســی و آموزش کشــاورزان را انجام و نکات فنی الزم را به آن ها گوشــزد می کنند، افزود: در همین راســتا چهار کارشناس 
حفظ نباتات و چهار کارشــناس زراعت ۱۰ شهرســتان اســتان را زیر پوشــش قرار داده و تا پایان فصل برداشــت به صورت مرتب از مزارع بازدید دارند.شبانی 
 اضافه کرد: هدف این اســت کــه بتوانیم با کمتریــن میزان مصرف ســم و علف کش بهترنی عمکلــرد را در پایان فصل کاشــت و زمان برداشــت محصول به

 دست آوریم.
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مدیرکل انتقال خون استان اصفهان:

کمبود پالسما داریم
مدیرکل انتقال خون اسـتان اصفهان گفـت: ۶۱ هزار و ۵۰۰ نفر از مردم اصفهان در نیمه نخسـت سـال 
نسـبت به اهدای خون اقـدام کـرده اند.مجید زینلی با اشـاره بـه ضرورت اهـدای خون و پالسـما در 
اسـتان اصفهان اظهار داشـت: در شـش ماهه نخسـت سـال جاری بیش از ۸۱ هزار نفر برای اهدای 
خون به مراکـز انتقال خـون اسـتان اصفهـان مراجعه کردنـد کـه ۶۴ هـزار و ۵۰۰ نفر موفق بـه اهدای 
خون شـدند.وی افزود: با توجه به اینکه در فصل سـرما نیاز به اهدای خون و فرآورده های آن بیشـتر 
خواهد شـد از شـهروندان و به ویژه بهبودیافتگان کرونا درخواسـت می کنیم نسـبت به اهدای خون و 
پالسـما اقدام کنند.مدیرکل انتقال خون اسـتان اصفهان با بیان اینکه بهبودیافتـگان کرونا می توانند 
پس از ۲۸ روز ترخیص از بیمارسـتان نسـبت بـه اهدای پالسـما اقدام کننـد، تصریح کرد: در شـش 
ماهه نخسـت سـال جاری، ۵۶ درصـد اهداکنندگان خـون به صـورت مسـتمر بودند به ایـن معنا که 
حداقل در سـال دو نوبت نسـبت بـه اهدا خـون اقدام شـده اسـت.وی اضافه کرد: سـه و نیـم درصد 
اهداکنندگان خون را زنان تشـکیل می دهند و ۹۶.۵ درصد هم توسـط اهداکنندگان مرد بوده اسـت.

مدیرکل اوقاف استان:

واقفان، پیشتازان جنگ اقتصادی امروز هستند
مدیـرکل اوقـاف و امور خیریه اسـتان اصفهان گفت: شـهدا مسـیر حـق را رفتنـد و ما نیز بایـد ادامه 
دهنده راه آنهـا باشیم.حجت االسـالم بلک در خصوص تناسـب راه شـهدا و کسـانی کـه از مال خود 
وقف می کنند، افـزود: آنچـه در قرآن و بر اسـاس روایات آمده اسـت هیـچ مقامی با مقام شـهدا و 
هیچ کاری با کار شـهدا قابل قیاس نیسـت اما مـی توان از آنهـا الگوبرداری هایی را داشـته باشـیم. 
اگر از خودگذشـتگی که شـهدا و رزمندگان ما داشـتند در مال انسـان تبلـور کند، همان جهاد اسـت.

حجت االسـالم بلک تصریح کـرد: همانطور کـه از جان گذشـتن ادامه حیـات جامعـه ای را تضمین 
می کنـد تقدیـم مـال نیـز در جامعه بـه سـالمت و حرکـت جامعـه کمـک می کند، مـا امـروز درگیر 
جنـگ در مرزهـا نیسـتیم اما دشـمن مسـیر اقتصـادی را برای نبـرد با مـا انتخـاب کرده و کسـانی 
کـه واقـف و خیراندیش هسـتند بـر گرفتـه از روح ایثارگری شهداسـت، اگـر از مال خود بـرای خدا 
بگذریم در واقـع جامعه را حفظ کرده ایم.حجت االسـالم بلـک با تاکید بـر اینکه راهی که شـهدا آغاز 
کردند راهی اسـت کـه در آن مسـیر حـق را طی کردنـد، اضافه کـرد: ما مـی توانیـم در این مسـیرها 
اسـتعدادها و توانایی هـای خود را بشناسـیم و تعریف کنیـم، اما پایان ایـن راه و نتایجی کـه باید به 

دسـت بیاوریم را هنوز تحقـق نکرده ایـم و در واقـع در میانه راه قـرار داریم.

سامانه ثبت سفارش کتب درسی تا آخر هفته باز است
مدیرکل نظـارت بر نشـر و توزیع مواد آموزشـی سـازمان پژوهـش و برنامـه ریزی آموزشـی با بیان 
اینکه احتماال سـامانه ثبت سـفارش کتب درسـی تا آخـر این هفتـه برای دانـش آموزان باز اسـت، 
گفت: هـر زمـان کـه این منـو بسـته شـد، سـرویس ثبـت سـفارش تک جلـدی فعـال می شـود.

احمدرضا امینی، درباره زمان ارائه سـرویس ثبت سـفارش اینترنتی تک جلدی کتاب های درسـی، 
 www.irtextbook.ir اظهار کرد: هنوز سـامانه اصلی ثبت سـفارش دانش آموزان را نبسـته ایـم و
فعال اسـت.وی افزود: هر زمان که این منو بسـته شـد، سـرویس ثبت سـفارش تک جلدی فعال 
می شـود. بنا بـود ثبـت سفارشـات کلـی در تاریخ هـای اعالم شـده قبلـی انجام شـود؛ اما بـه دلیل 
کرونا برخـی دانش آمـوزان با تاخیـر ایـن کار را انجـام دادند.مدیـرکل نظارت بر نشـر و توزیـع مواد 
آموزشـی سـازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشـی تصریح کرد: احتماال سـامانه فـروش و توزیع 
مواد آموزشـی تا پایـان این هفتـه برای دانـش آموزانـی که هنوز اقـدام به ثبـت سـفارش نکرده اند 
باز باشـد، البته باید شـرایط را بررسـی کنیم؛ زیـرا کرونـا برنامه های زمـان بندی ما را تحت الشـعاع 

قـرار داد؛ الزم بود توقـف کنیم تـا بچه ها بـه ثبت نام برسـند.

واکسن آنفلوآنرا باالخره در اصفهان هم توزیع شد؛

واکسن به همه نمی رسد

پریسا سعادت پس از کش و قوس هـای فراوان و البته 
بـا مقـداری تاخیـر اعـالم شـد واکسـن 
آنفلوآنزا در کشـور توزیع شـده و پس از تهـران حـاال در اصفهان هم در 
دسـترس گـروه هـای هـدف قـرار خواهـد گرفـت. بـر اسـاس اعالم 
مسـئوالن بیش از دو میلیون دوز واکسـن آنفلوآنزا به کشـور وارد شده 
که به مرور ایـن مقدار افزایـش خواهد یافـت. ابتدا  قرار بود واکسـن 
آنفلوآنـزا از ابتـدای مهـر در داروخانه ها بـرای افراد سـالمند باالی ۶۵ 
سـال توزیـع شـود تـا آنهـا بـا ارائـه کارت ملـی و ثبـت کـد ملـی خود 
واکسـن را دریافـت کننـد. سـپس در فـاز بعـد محموله هـای بعـدی 
واکسـن آنفلوآنزا در داروخانه ها توزیع شـود تا سـایر افراد بـرای تهیه 
واکسـن به داروخانه هـا مراجعه و واکسـن را بـا ارائـه کارت و کد ملی 

دریافت کنند. 
بر خالف سـال هـای قبـل اما قـرار نیسـت ایـن واکسـن در داروخانه 
ها توزیـع و در دسـترس عمـوم قـرار بگیـرد. بـه دلیل شـرایط خاص 
امسـال  واکسـن آنفلوآنزا تنها به گروه های خـاص و در معرض خطر 

اختصاص خواهـد یافت هر چند وزارت بهداشـت نظـارت کامل بر نوع 
کاال و نحـوه توزیـع واکسـن ها را برعهـده دارد؛ امـا برخـی از نهادها از 
جمله هـالل احمر هم بـرای توزیع این واکسـن در داروخانه هایشـان 
درخواسـت داده انـد ولـی همچنـان قـرار نیسـت ایـن دارو در اختیار 
عمـوم قـرار بگیرد.بر این اسـاس سـخنگوی دانشـگاه علوم پزشـکی 
اصفهان اعـالم کـرد توزیـع واکسـن آنفلوآنزا بـرای گروه هـای خاص 
در اصفهـان آغـاز شـده و در مرحله نخسـت سـهم اسـتان اصفهان ۳۰ 

هـزار دوز از این واکسـن خواهـد بود. 
 آرش نجیمـی با اشـاره بـه توزیـع مرحلـه نخسـت واکسـن آنفلوآنزا 
در اسـتان اصفهـان اظهـار داشـت: توزیـع واکسـن آنفلوآنـزا در مراکز 
بهداشـت و کادر درمـان و گروه هـای پرخطـر و مـادران بـاردار انجـام 
خواهـد شـد.در مرحلـه نخسـت سـهم اسـتان اصفهـان ۳۰ هـزار دوز 
خواهـد بود کـه ۲۷ هزار دوز سـهم دانشـگاه علـوم پزشـکی اصفهان و 
مابقی سـهم دانشـگاه علـوم پزشـکی کاشـان خواهد بود. سـخنگوی 
دانشـگاه علـوم پزشـکی اصفهـان بـا بیـان اینکـه در مرحلـه نخسـت 

واکسـن آنفلوآنـزا در مراکـز بهداشـت و بیمارسـتان هـا و گروه هـای 
پرخطـر و مـادران بـاردار بـه صـورت رایـگان توزیـع می شـود، تصریح 
کـرد: در گام هـای بعـدی توزیـع واکسـن در داروخانه هـای اسـتان 
اصفهـان انجـام می شـود. تقاضـا بـرای واکسـن آنفلوآنـزا در حالـی 
میان عموم مـردم هم وجود دارد که مسـئوالن خبر از واردات واکسـن 
آنفلوآنـزا بـا ارز نیمایـی داده انـد کـه بـدون شـک قیمـت آن قابـل 
مقایسـه با سـال های قبـل نخواهـد بود. هـر چند هنـوز ایـن تصمیم 
قطعـی از سـوی مسـئوالن بـه صـورت رسـمی مخابره نشـده اسـت.

 بسـیاری اما ایـن تعلل برای توزیـع عمومی را بـه این دلیل مـی دانند 
که اصال قرار نیسـت این واکسـن بـه دلیـل محدودیت منابع امسـال 
تامیـن و در اختیار عموم قرار داده شـود و برخی دیگر نسـبت به ایجاد 
رانت در توزیع و سـر درآوردن این واکسـن از بازار سـیاه دارو در کشور 
خبر مـی دهند. از سـوی دیگر داروسـازان هم مـی گوینـد داروخانه ها 
کسـن، ماسـک و مـواد ضدعفونی کننـده،  در فرآینـد توزیـع وا
مظلـوم واقـع شـده اند؛ چرا کـه تاکنـون واکسـن آنفلوآنـزا در سـطح 
داروخانه های سراسـر کشـور توزیع نشـده و متاسـفانه داروخانه ها با 
تردد و ترافیک روزافـزون مردم برای خرید واکسـن مواجه شـده اند. 
داروخانه هـا درحالی که مشـغول به خدمت رسـانی به مردم هسـتند، 

متهم بـه عـدم پاسـخ گویی به نیـاز مردم شـوند. 
بـه گفتـه ایـن افـراد به طور کلـی و براسـاس قانـون، توزیـع دارو بایـد 
از طریـق داروخانه هـا انجـام شـود ولـی شـاهد هسـتیم کـه شـرایط 
به گونه ای رقـم خورده که واکسـن هـای  آنفلوآنـزا به مراکز بهداشـتی 
تحویل داده شـده اسـت. این در حالی اسـت کـه تجربه های پیشـین 
به وضـوح نشـان می دهـد کـه بهتریـن و کارآمدتریـن سیسـتم برای 
توزیع عادالنه و هدفمنـد دارو، داروخانه ها هسـتند  در غیراین صورت، 
خطـر توزیع بیـرون از سیسـتم رسـمی و نفـوذ دارو به ناصرخسـروها 
افزایـش پیدا می کنـد. این دغدغـه ها در حالـی نگرانی زیـادی میان 
مردم و به خصوص والدین کـودکان در معرض خطـر در حال افزایش 
اسـت که در فصـل پاییـز قـرار اسـت مـردم عـالوه بـر آنفلوآنـزای هر 

سـاله با کرونـا هم دسـت و پنجـه نـرم کنند.
 از سـوی دیگر مسـئوالن در حالی که هفته هاسـت مـردم را برای زدن 
واکسـن آنفلوآنـزا تشـویق کـرده انـد حـاال تنهـا ایـن دارو را در اختیار 
تعـداد معـدودی از افـراد قـرار مـی دهنـد. در ایـن میان بـاز هـم بازار 
تهیـه ایـن دارو از طریق شـبکه هـای توزیع غیر رسـمی و سـودجویی 

قاچاقچیـان دارویـی در کشـور داغ خواهد شـد.

با مسئولان جامعه

آب از ســد رودشتین به ســمت تاالب بین المللی 
گاوخونی اصفهان رهاشده است. مدیرعامل شرکت 
آب منطقه ای اصفهان از رهاسازی سازی آب از سد 
رودشــتین به ســمت تاالب بین المللی گاوخونی 
خبر داد.مســعود میر محمد صادقــی اظهار کرد: 
پس از اتمام عملیات توزیع آب کشاورزی در شبکه 
رودشــتین اصفهان ذخیره موجود در سد انحرافی 
رودشــتین در فاصله ۱۳۰ کیلومتــری تاالب بین 
المللی گاوخونی با دبی شــش متر مکعب بر ثانیه 

به سمت تاالب جاری شد.وی با اشــاره به ذخیره 
آب این ســد و دبی ورودی موجود حاصل از زهاب 
کشاورزی خاطر نشان کرد: با توجه به رطوبت بستر 
رودخانه در این مسیر انتظار داریم با دبی ثابت حدود 
ســه متر بر ثانیه به صورت پیوسته و طوالنی مدت 
آب در این بازه از رودخانه جاری و قسمتی از سهم 
حقابه زیست محیطی تاالب بین المللی گاوخونی 

را تامین کند.
ســید عبدالحســین میرمیران، عضو نظام صنفی 
کشــاورزان اصفهان نیز در این رابطه گفت: با توجه 
به اینکه دبی آب رهاسازی شده به سمت تاالب کم 
و قابل استفاده برای مصرف کشــاورزی نیست از 
این رو احتمال انحراف آب برای مصارف کشاورزی 
وجود ندارد و اگر پســاب فاضالب در طول مسیر تا 

بند رودشتین برداشت نشود این مقدار آب می تواند 
به تاالب برســد.وی افزود: پایــش و نظارت یگان 
حفاظت محیط زیست اســتان برای جلوگیری از 
برداشت آب در مسیر تاالب ضروری است.این عضو 
نظام صنفی کشــاورزان اصفهان اضافــه کرد: باید 
به بارش ها امیدوار باشــیم زیرا هــم اکنون ذخیره 
سد زاینده رود نیز به خط قرمز رســیده و تنها برای 
تامین شرب است از این رو محیط زیست و فعاالن 
باید با پایش هــا کمک کنند تا ایــن حداقل آب به 
سمت تاالب جریان داشــته باشد. بنا بر اعالم اداره 
کل حفاظت محیط زیست در سال آبی گذشته نیز 
حدود ۴۱ میلیون مترمکعب معــادل ۲۳ درصد از 
حقابه ساالنه تاالب بین المللی گاوخونی از ذخیره 

سد رودشتین تامین شد.

چشم تاالب بین المللی گاوخونی اصفهان روشن شد

بازرسی  بهداشتی 
از انبارها و باغ های 

سیب سمیرم 
تشدید می شود

فرمانــدار ســمیرم بر تشــدید 
بازرســی  بهداشــتی از باغ ها و 
انبارهای ســیب این شهرستان 
در فصل سیب چینی تاکید کرد.

فرمانده انتظامی استان خبر داد:

کشف انبار کاالی قاچاق در اصفهان
فرمانده انتظامی استان اصفهان از شناسایی یک انبار دپوی کاال و کشف ۱۰ میلیارد ریال انواع کاالی 
خارجی قاچاق در عملیات ماموران پلیس امنیت اقتصادی این فرماندهی خبر داد.سردار محمدرضا 
میرحیدری با اعالم این خبر، اظهار کرد: ماموران پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان 
اصفهان با رصد هوشمندانه انبار و محل های تخلیه بار سطح شهر اصفهان از دپوی کاالهای خارجی 
قاچاق در یکی از انبارهای حاشیه شهر اصفهان مطلع و رسیدگی به موضوع را در دستور کار خود قرار 
دادند.وی افزود: ماموران پس از کسب اطالعات الزم با هماهنگی مقام قضایی از انبار مذکور بازدید 
کردند که در نتیجه این عملیات ۷ هزار و ۱۳۷ عدد ابزارآالت مختلف، ۴۳۹ قلم لوازم آرایشی و ۲۸ 
دستگاه لوازم خانگی که همگی فاقد اسناد و مدارک گمرکی بودند را کشف کردند.فرمانده انتظامی 
استان اصفهان با اشاره به محرز شدن قاچاق بودن کاالهای مذکور، گفت: کارشناسان مربوطه ارزش 
این کاالها را ۱۰ میلیارد ریال برآورد کردند که در این رابطه یک نفر دســتگیر و همراه با پرونده برای 

انجام اقدامات قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

کالهبرداری یک میلیاردی با شگرد فروش خوراک دام
فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شــهر گفت: اعضای باند ســارقان حرفه ای با ترفند فروش 
اینترنتی خوراک دام در خمینی شهر دســتگیر شدند.ســرهنگ غالمرضا براتی ادامه داد: در پی 
شــکایت فردی از فریب تبلیغ آگهی فروش خوراک دام در فضای مجازی، برای خرید سویا یک 
میلیارد و ۱۲۵ میلیون ریال به حساب فروشنده واریز کرده و نه تنها نهاده طیور را دریافت نکرده بلکه 
سارق جوابگوی تلفن همراه خود نیست.سرهنگ غالمرضا براتی افزود: در بررسی های کارشناسان 
پلیس فتای شهرستان خمینی شهر مشخص شد که شاکی بدون توجه به نماد اعتماد الکترونیک، 
اقدام به واریز وجه درخواســتی کرده و بعد متوجه می شــود که کالهبرداری بوده است. وی گفت: 

دو سارق این پرونده در یکی از استان های کشور شناسایی و با هماهنگی قضایی دستگیر شدند.

محکومیت پرداخت چهارمیلیاردی قاچاقچی طال 
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان گفت: قاچاقچی طال در اصفهان به پرداخت چهار میلیارد 
ریال در حق صندوق دولت محکوم شــد.غالمرضا صالحی ادامه داد:پرونده کشف ۶۰۵ گرم طالی 
قاچاق که از مســافری که قصد خارج کردن طال ها به یک کشــور خارجی را داشت به شعبه ششم 
رسیدگی به تخلفات قاچاق اداره کل ارجاع شده بود. وی افزود:پس از رسیدگی به این پرونده و احراز 
تخلف این قاچاقچی، عالوه بر محکومیت پرداخت جریمه نقدی در حق صندوق دولت، حکم ضبط 

طالی کشف شده به نفع دولت هم صادر شد.

کشف هزار و 37۵ کیلوگرم چوب قاچاق در آران و بیدگل
در نیمه نخست امسال هزار و ۳۷۵ کیلوگرم چوب قاچاق در آران و بیدگل کشف شد.فرماندار آران 
و بیدگل با اشاره به تشکیل ۹ پرونده در حوزه مبارزه با قاچاق کاالی شهرستان آران و بیدگل در این 
مدت گفت: دو فقره آن مربوط به قاچاق موتورســیکلت و بقیه در حوزه قاچاق چوب بوده اســت.

اســماعیل بایبوردی افزود: در حوزه مبارزه با قاچاق کاال هم ۵ هزار نخ سیگار قاچاق، ۳ هزار قطعه 
تجهیزات دریافت ماهواره، عتیقه جات، ۲ هزار ترقه غیرمجاز خارجی و ۳ دســتگاه موتورسیکلت 
قاچاق هم در این مدت کشف شد.وی به بازرسی ستاد مبارزه با قاچاق کاالی شهرستان آران و بیدگل 
از داروخانه ها در زمینه پیشگیری از قاچاق کاال های سالمت محور با توجه به شیوع ویروس کرونا 
اشاره کرد و افزود: ستاد مبارزه با قاچاق کاالی این شهرســتان، مبارزه با احتکار و قاچاق کاال های 

بهداشتی را هم در اولویت ماموریت های خود قرار داده است.

وز عکس ر

خبر روزاخبار

 معاون اداره کل آموزش 
و پرورش استان:

نگران وضعیت تحصیلی 
دانش آموزان کنکوری 

هستیم
معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش 
و پرورش اســتان اصفهان گفت: نگران 
دانش آمــوزان پایه دوازدهم هســتیم 
چرا که پایه هــای دیگر فرصــت جبران 
در ســال های بعدی را دارنــد ولی پایه 
دوازدهم از این فرصت برخوردار نیســت 
و خانواده هــا باید درخصــوص آموزش 
دانش آموزان پایه دوازدهم حساســیت 

داشته باشند. 
محمدرضا ناظم زاده با اشاره به پیامدهای 
اســتفاده غیرضــروری دانش آموزان از 
فضای مجازی تاکید کرد: نگران کیفیت 
آمــوزش و آســیب های اســتفاده غیر 
ضروری دانش آموزان از فضای مجازی 
هســتیم و اگــر دانش آمــوزان فقط به 
صورت مجازی مورد آموزش قرار بگیرند 
پیامدهــای گوناگونــی در پــی خواهد 
داشــت.وی در خصوص حضور خیرین 
در کنار آموزش و پرورش استان اصفهان 
تصریح کرد: در ابتدای شــیوع ویروس 
کرونا و تعطیلــی مدارس بــا خیرین و 
سازمان های مردم نهاد وارد مذاکره شدیم 
تا زیرســاخت های اســتفاده از فضای 
مجازی به صورت ســخت افزاری و نرم 
افزاری در نواحی و مناطق مختلف برای 
دانش آموزان تامین شــود که اســتقبال 
خوبی هم از ســوی مردم و هم از سوی 
خیریــن انجام شــد. معــاون آموزش 
متوســطه اداره کل آمــوزش و پرورش 
اســتان اصفهان ادامــه داد: امتحانات 
نهایی پایه دوازدهــم به صورت حضوری 
برگزار می شود و این دانش آموزان کنکور 
را نیز پیش رو خواهند داشت؛ همچنین 
در صــورت خــروج از وضعیــت بحرانی 
امتحانات پایان ترم دیگــر پایه ها نیز به 

صورت حضوری برگزار می شود.

استاندار:

47 درصد مردم اصفهان پروتکل ها را رعایت نمی کنند
استاندار اصفهان با اشاره به اینکه وضعیت استان اصفهان و برخی استان ها مناسب نیست زیرا پاره ای از مردم برخی از پروتکل های بهداشتی را رعایت نمی کنند، 
گفت: براساس آمار اعالم شده حدود ۴۷ درصد مردم در استان دستورالعمل های بهداشتی را رعایت نمی کنند.عباس رضایی از روحانیت، مداحان، رؤسای هیئت های 
مذهبی و همه دست اندرکارانی که عشق دین، خدا و  در واقع عشق به اهل بیت عصمت و طهارت )ع( را دارند، درخواست کرد که برنامه ریزی برای راهپیمایی نمادین 
نداشته باشند تا با رعایت پروتکل های بهداشتی در منازل فرصت غنیمت شمرده شود و  اظهار ادب به ساحت مقدس اباعبدا...)ع( و دیگر ائمه معصومین صورت گیرد.

استاندار اصفهان با اشاره به اینکه وضعیت استان اصفهان و برخی استان ها مناسب نیست زیرا پاره ای از مردم برخی از پروتکل های بهداشتی را رعایت نمی کنند، 
گفت: براساس آمار اعالم شده حدود ۴۷ درصد مردم در استان دستورالعمل های بهداشتی را رعایت نمی کنند.وی از مردم فهیم و متدین استان خواست برای حفظ 
جان خود، فرزندان و خواهران و براداران دینی و در مجموع  هم استانی های خود، پروتکل های بهداشــتی را به طور کامل رعایت کنند زیرا این ویروس همانطور که 
بارها و بارها گفته شده هیچگونه درمانی و واکسنی ندارد.رضایی افزود: برخی استان ها از جمله اصفهان درخواست اختیار ۲ هفته ای از ستاد ملی مقابله با کرونا برای 
تعطیلی برخی از مراکز کردند که قرار شد استانداران متقاضی این اختیارات، نامه ای به وزیر کشور و وزیربهداشت و  درمان مبنی بر تفویض این اختیارات ارائه شود.
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پایان حضور سنگربان ارمنی در فوتبال ایران
دروازه بان ارمنســتانی تیم پیکان به صورت توافقی از این باشگاه جدا شد تا در فصل آینده در خارج از 
فوتبال ایران به کار خود ادامه دهد.آرام آیراپتیان، گلر ارمنستانی و سابق تیم فوتبال پیکان در دفتر اکبر 

محمدی سرپرســت مدیرعاملی باشگاه 
پیکان حضور یافــت و در جوی صمیمی و 
دوستانه از وی به خاطر یک فصل فعالیت 
حرفه ای در تیم فوتبال پیکان تقدیر شد. 
آیراپتیان که در بقای پیــکان در لیگ برتر 
نقش پررنگی را داشت و در 11 بازی برای 
تیمش به میدان رفت و 5 کلین شــیت از 
خود را در هفته هــای پایانی لیگ نوزدهم 
به جا گذاشت تا شــاگردان ویسی از قعر 
جدول فرار کنند، در لیست سرمربی پیکان 

برای فصل جدید حضور نداشت و در این راســتا نیز با او تمدید قراردادی صورت نگرفت.آیراپتیان در 
خصوص مدت حضورش در پیکان گفــت: در این چند ماه فوتبالی که در خدمــت تیم پیکان بوده ام 
خاطرات خوبی را از این باشگاه و همچنین کشور خوب ایران داشته ام؛ کشوری زیبا با مردمان خونگرم 
و مهمان نواز که سطح فوتبال باالیی را نیز در آسیا دارد. مطمئنا به هموطنان خودم پیشنهاد می کنم که 
از ایران دیدن کنند.گلر سابق تیم فوتبال پیکان همچنین از محمدی، مدیر عامل باشگاه پیکان به خاطر 
رفتار خوب و حرفه ای باشگاه با وی ابراز تشکر و قدردانی کرد و گفت: امیدوارم در آینده ای نزدیک بتوانم 
دوباره در خدمت این باشگاه و فوتبال ایران باشم. اکبر محمدی نیز از عملکرد و زحمات گلر ارمنستانی 
 در مدت حضورش در تیم پیکان تشــکر و قدردانی کرد و به رســم یاد بود هدیه ای بــه آرام آیراپتیان

 تقدیم کرد.

 نیمکت بی ستاره؛ این حذف چقدر
 نشانه داشت

محرومیت از پنجره نقل و انتقاالتی و عدم توانایی استفاده از خریدهای جدید، بیش از پیش در دیدار 
با پاختاکور ازبکستان نمایان شد؛ جایی که در غیاب وریا غفوری و هروویه میلیچ، کادرفنی استقالل 
هر آن چه در چنته داشت را به میدان فرستاد و روی نیمکت نیز بازیکنان جوان و کم تجربه ای که بیشتر 
آن ها در فاز دفاعی می توانستند به کمک تیم شان بیایند در اختیار مجید نامجومطلق بود. بازی با مثلث 
دیاباته-قائدی-مطهری از ابتدا باعث شده بود تا اســتقالل برای تقویت خط حمله اش در نیمه دوم 
مهره کلیدی را در روی نیمکت نداشته باشد.درســت همان جایی که بازی برای آبی ها گره خورده بود 
و آن ها نیاز به تقویت ترکیب خود داشتند، نامجومطلق مجبور شــد از بازیکنانی چون باقری، رضاوند 
و حتی مرادی جوان در ترکیب تیمش استفاده کند و آن ها نیز میل دفاعی بیشتری نسبت به حضور 
در حمالت داشــتند تا تعویض های اســتقالل مقابل حریف ازبک خود نافرجام باشد؛ تعویض هایی 
که البته نمی توان بابت آن کادرفنی اســتقالل را هم توبیخ کرد چرا که آن ها هر آنچه در اختیار داشتند 
 را به میدان فرســتاده بودند و لیست خالی استقالل باعث شــده بود تا برای تقویت از بازیکنان جوان 

بهره ببرند.
بدون تردید اگر اســتقالل می توانســت از خریدهای جدید خود بهره ببرد یا حتــی غفوری و میلیچ 
در اختیــار کادرفنی اســتقالل بودند، آن هــا با آســودگی می توانســتند در ترکیب خــود تغییرات 
مثبت و ســازنده ای را ایفا کنند امــا مصدومیت، محرومیــت انضباطی و محرومیــت از پنجره نقل 
و انتقاالتی دســت به دســت هم دادند تــا اســتقالل در مقابل قهرمــان فوتبال ازبکســتان نتواند 
 آنطور که بایــد در نیمــه دوم تقویت شــود و ســرانجام مقابل حریف خــود با شکســت از میدان

 خارج شود.

تناقض در حضور بازیکنان خارجی برای لیگ های مختلف ورزشی؛

فقط فوتبال مهم است!

سمیه مصور  درحالی از ســوی وزیر ورزش و جوانان 
جذب مربی و بازیکن خارجی در لیگ برتر 
فوتبال کشور ممنوع اعالم شده است که جذب بازیکن و مربی خارجی 
در لیگ های والیبال و بســکتبال با وجود بدهی برخی از باشگاه ها به 
بازیکنان خارجی بالمانع است، موضوعی که واکنش های متعددی را 

در روزهای گذشته به دنبال داشته است.
اواخر مردادماه ســال جاری بود که ســازمان لیگ برتر فوتبال ایران با 
انتشار بیانیه ای از ممنوعیت ورود بازیکن و مربی خارجی به این لیگ 
در فصل آتی این رقابت ها خبر داد. این تصمیم در پی آن اتخاذ شد که 
به دلیل بدهکاری های مکرر چند باشگاه نامدار ایرانی و پرونده های باز 
فوتبال ایران در فیفا، مسائلی بی شــمار برای دستگاه های اداره کننده 
ورزش ایران به وجود آمد و آنها چاره را در حذف صورت مسئله و مسدود 
مسیر ورود بازیکنان و مربیان خارجی به فوتبال ایران تشخیص دادند. 
روز چهارشنبه هفته گذشــته هم وزیر ورزش و جوانان بار دیگر بر این 

موضوع تاکید کرد.
مسعود سلطانی فر دراین باره گفت: با وجود تمامی دردسرها و فشارها 
جلوی ورود بازیکــن و مربی خارجی را حداقل برای یک ســال آینده 
گرفتیم تا پس از آن ببینیم وضعیت تحریم ها به کجا خواهد رسید.وزیر 

ورزش و جوانان با اشاره به فشارهای برخی دالالن برای لغو ممنوعیت 
جذب مربی و بازیکن خارجی، افزود: ممنوعیت جذب مربی و بازیکن 
خارجی مصوبه فدراســیون فوتبال و در حیطه اختیارات آن است.وی 
ادامه داد: فدراســیون فوتبال اختیار دارد به خاطر محدودیت های نقل 
و انتقال ارز و مشــکالت پیش آمده از ورود مربــی و بازیکن خارجی 

جلوگیری کند.
تصمیم وزرات ورزش و جوانان واکنش های متعددی به دنبال داشته 
است. برخی از کارشناسان معتقدند ممنوعیت ورود مربی خارجی بر 
رشــد و پیشــرفت فوتبال در ایران تاثیر قابل توجهی خواهد گذاشت، 
تاثیری که در آینده مشخص می شود. از سوی دیگرتاکید وزیر ورزش 
و جوانان بر ممنوعیت جذب ورود مربی و بازیکن خارجی به لیگ برتر 
فوتبال ایران در حالی صورت گرفته است که در رشته های دیگری هم 
چون والیبال و بسکتبال جذب بازیکن و مربی خارجی کامال  آزاد است.

شــاید تصور این باشــد که باشــگاه های حاضر در لیگ برتر والیبال 
و بســکتبال در ســال های اخیر خوش حســاب بودند و توانستند با 
خارجی هایی که وارد ایران شــدند، به خاطر دســتمزد پایین تری که 
نسبت به فوتبالیست ها داشتند، تسویه حســاب کنند، اما اینطور هم 
نبوده و به ویژه در والیبال نمونه های زیادی از عدم پرداخت این بدهی ها 

وجود دارد.حــاال می بینیم که این روزها با وجود نزدیک شــدن قیمت 
دالر به 30 هزار تومان همچنان باشگاه های حاضر در لیگ برتر والیبال 
و بسکتبال بازیکن خارجی جذب می کنند و از طرف فدراسیون ها هم با 
وجود بدهی های سابق هیچ محدودیتی در نظر گرفته نشده است. در 
لیگ برتر والیبال که چند هفته ای است استارت خورده، فعال 4 بازیکن 
برزیلی در ترکیب تیم های هورسان رامسر)دو بازیکن(، شهداب یزد و 

خاتم اردکان حضور دارند.
در لیگ برتر بسکتبال هم که قرار است از یک ماه دیگر استارت بخورد، 
این روزها تیم ها در پی جذب بازیکن خارجی هستند. شهرداری گرگان 
با »پری پتی« بازیکن آمریکایی خود تمدید قرارداد کرده و شیمیدر خبر 
از جذب دو بازیکن از قاره آمریکا داده اســت.مهرام، ذوب آهن و نفت 
آبادان هم در صف خرید بازیکن خارجی برای حضور در لیگ برتر سال 
99 هســتند و با بازیکنانی از کشــورهای اروپایی و آمریکایی به توافق 

هم رسیده اند.  
تفاوتی که وزارت ورزش و جوانان میان لیگ فوتبال و دیگر لیگ های 
ورزشی گذاشته به مذاق هواداران مســتطیل سبز خوش نیامده و آنها 
خواهان اجرای قانون ممنوعیت جذب بازیکــن و مربی خارجی برای 

تمام لیگ ها شده اند.

 چهره  روز

ستاره بنفیکا در آستانه آبی پوش شدن
تیم فوتبال منچسترسیتی که برای چهارمین فصل متوالی با پپ گواردیوال وارد رقابت های فوتبال 
اروپا شــده، تالش می کند تا فصل موفقیت آمیزی داشته باشــد.این تیم فصل گذشته در لیگ 
داخلی قافیه قهرمانی را به لیورپول باخت و در اروپا هم به دست لیون حذف شد، به این دلیل که 
در مناطقی دچار نواقصی بودند.آنها برای رفع نواقص خــود برای فصل جدید، در خط دفاع ناتان 
آکه از بورنموث و در خط هافبک ستاره والنســیا، فران تورس را جذب کردند حاال هم خبر رسیده 
به دنبال یک دفاع وسط دیگر هستند.مدافع جدیدی که ســیتیزن ها خواهانش هستند، روبن 
دیاز بازیکن ۲3 ساله بنفیکاست که محصول خود این باشگاه به شمار می رود و آینده دار است.

در همین خصوص فابریتزیو رومانو خبرنگار مطرح، جزییات انتقال دیاز به ســیتی را فاش کرده 
که این قرارداد پنج ساله اســت و نیکوالس اوتامندی به عنوان بخشی از معامله به بنفیکا ملحق 
می شود. این قرارداد هم با بنفیکا سه ساله است.ارزش دیاز 55 میلیون یورو و ارزش اوتامندی 
15 میلیون یورو محاسبه شده. بنفیکا دقیقا همان پیشنهادی را برای دیاز قبول کرد که سویا برای 
ژلوس کونده که پپ دنبالش بود رد کرده بود.پپ در این چند فصل اخیر خرج های هنگفتی را روی 
دست سران متمول آبی آسمانی ها گذاشته ولی موفقیت چشمگیری نداشته و حاال باید دید آیا 

او امسال می تواند موفق شود یا خیر.

زیدان:

 با بازیکن جدیدی قرارداد امضا نخواهیم کرد
رئال مادرید زین الدین زیدان با پیروزی 3 بر ۲ مقابل رئال بتیس توانســت صدمین بردش را 
در اللیگا به ثبت برساند. این اتفاق در 14۷ بازی رخ داد )30 تســاوی و 1۷ شکست(. سرمربی 
فرانســوی که اکنون تنها مونیوس )۲5۷ پیــروزی( را باالتر از خود می بینــد پس از بازی گفت: 
می دانستیم که می توانیم و بهتر خواهیم شــد. 15 دقیقه اول را خوب شروع کردیم و پس از گل 
کمی افت کردیــم. زمانی که از حریف پیــش می افتیم بهتر هســتیم. گل اول را وارد دروازه مان 
کردند و گل دوم هم باالفاصله به ثمر رسید. ســپس در نیمه دوم خوب بازی کردیم و بازیکنان تا 
پایان باور خود را از دست ندادند. ســرمربی رئال مادرید در ادامه افزود: زمانی که عقب می افتید 
سخت است شرایط را تغییر دهید و این موضوع اهمیت دارد. ما موقعیت های زیادی داشتیم و 
از آن ها بهره نبردیم. تنها سه گل به ثمر رساندیم و می توانستیم گل های بیش تری به ثمر برسانیم. 
باید ادامه داد. چند روز به پایان فصل نقل و انتقاالت باقی مانده اســت. ســرمربی فرانسوی در 
مورد امضای قرارداد با بازیکن جدید اظهار کــرد: این اتفاق نخواهد افتاد. قبال درباره اش صحبت 
 کردیم. مــن از تیمی که دارم راضی هســتم. با همیــن تیم تالش خواهیم کرد کــه فصل خوبی

 داشته باشیم.

واکنش بارسلونا به پیشنهاد 150میلیون یورویی!
به نظر می رسد که بارســلونا پیشــنهادی 1۲5 میلیون یورویی به اضافه ۲5 میلیون یورو متغیر را 
برای ســتاره جوان و آینده دار خود، آنسو فاتی، در تابستان امســال رد کرده است. رونالد کومان 
می خواهد روی این بازیکن حساب کند و قصد فروش او را ندارد.به گزارش فوتبالی، شایعه شده 
بود که این بازیکن اسپانیایی در ماه ژوئیه در رادار منچستر یونایتد قرار دارد ، اما فروش بازیکن 1۷ 
ساله در برنامه های بارسلونا نیست. طبق گزارشات مارکا ، ژرژ مندس ، ایجنت جدید آنسو فاتی 
، بارسا را از یک باشگاه ناشــناس مطلع کرد که مایل است مبلغ زیادی را برای او پیشنهاد دهد. با 
این حال، آبی و اناری ها مصمم هستند که فاتی را حفظ کنند. این بازیکن جوان قرارداد طوالنی 
مدت جدیدی را تا ســال ۲0۲4 امضا کرد و بند آزاد ســازی 400 میلیون یورویی برای او گذاشته 
 شد. بند آزاد ســازی قبلی فاتی پس از بستن اولین قرارداد در دســامبر ۲019 ، 1۷0 میلیون یورو

 تعیین شده بود. 

 فوتبال جهان

 چشم امید سپاهانی ها
 به »نویدکیا«

نویدکیا شاید مربی کم تجربه ای باشد، اما 
در دوران بــازی جزو بهتریــن و فنی ترین 
فوتبالیست های شاغل در لیگ ایران بود و 
از هوش و محبوبیت باالیی برخوردار است.
ســپاهان با محرم نویدکیا سرمربی جدید 
خود از لیگ قهرمانان آســیای این فصل 
حذف شــد. این درحالی بود کــه توتونی، 
مربی ســپاهان در کنفرانس های خبری 
قبل از بازی های این تیم، از عدم هماهنگی 
به عنوان دلیل اصلی ناکامی زردپوشــان 
نام می برد. البته در دیدار آخر، این مشکل 
به مرور زمان حل شــد و از سوی سپاهان، 
شاهد بازی خوبی بودیم.این تیم در هفته 
آخر مســابقات مرحله گروهی موفق شد 
الســد با هدایت ژاوی را شکست دهد و به 
پیروزی بزرگی دست پیدا کند تا هواداران 
سپاهان به تیم محبوب شان برای حضور در 
لیگ بیستم امیدوار شوند. البته زردپوشان 
اصفهانی قبل از بازی با الســد موفق شده 
بودند العیــن امارات را هــم متوقف کنند 
هرچند این نتایج، تاثیری بر صعودشــان 
نداشــت و آنها در همان مرحلــه گروهی 

حذف شدند. 
نویدکیا شــاید مربی کم تجربه ای باشــد، 
امــا او در دوران بازی خود، جــزو بهترین 
و فنی تریــن فوتبالیســت های لیگ بود 
و از هــوش و محبوبیت باالیــی برخوردار 
است. این فاکتورها نشان می دهد محرم 
به  رغم کار مشــکلی که در ســپاهان دارد، 
می تواند دســت به کار هــای بزرگی بزند 
و نــور امیــد را در دل هواداران ســپاهان 
برای کســب موفقیت های بزرگ در لیگ 
بیســتم روشــن کند.طرفداران سپاهان 
بی تاب کســب قهرمانی دیگری هســتند 
تا اتفاقات چند فصــل اخیر و ناکامی های 
بزرگی که گریبانگیرشــان شــده بود را به 
دست فراموشی بســپارند. حال باید دید 
نویدکیای کم تجربه امــا باهوش می تواند 
این انتظــارات مهم را بــرآورده کند یا باید 
منتظر یــک فصل پــر از اتفاقــات جدید 

باشیم.

زش ور

مستطیل سبز

وز عکس ر

»طارمی« و این 
مدافع خشن

مهدی طارمی که در دیــدار پورتو و 
بواویشــتا دقایقی برای تیمش به 
میدان رفــت، در پایــان این بازی 
عکســی به یادگار با په پــه گرفت. 
مدافع خشن ســابق رئال مادرید 
که در جام جهانی ۲01۸ هم مقابل 

مهدی بازی کرده بود.

عطر افشانی قبور شهدا با حضور رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان اصفهان
به مناسبت هفته دفاع مقدس جامعه ورزش شهرستان اصفهان با حضور در گلستان شهدا بار دیگر ضمن گرامیداشت یاد و خاطره آن عزیزان تجدید میثاق دوباره 
ای با آرمان های شهدا انجام دادند.این مراسم به صورت نمادین با حضور مجید رحیمی زاده، رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان اصفهان و جمعی از همکاران 
و به همت هیئت وزنه برداری شهرستان اصفهان برگزار شد. این مراسم با روایتگری رشادت ها و زندگی سرتاسر پرخیر و برکت شهدا ۸ سال دفاع مقدس آغاز شد 
و در ادامه با عطرافشانی و قرائت فاتحه بر مزار آن بزرگواران، زیارت قبور پاک شهدای مدافع حرم، شهدای شهیده بانوان، شهدای مدافع سالمت و شهدای گمنام 

انجام پذیرفت. در این مراسم با نثار گل و ادای احترام به مقام واالی شهیدان یاد و خاطره ایثاگری های آنان را گرامی داشتند.
مجید رحیمی زاده، رییس اداره ورزش و جوانان شهرســتان اصفهان با یاد کردن از پدران و مادران این شهدای گرانقدر به خصوص شهدای گمنام و جاویداالثر که 
سال ها چشم انتظار الله های سرفراز خود بوده اند، آنان را الگوی صبر، استقامت و پایداری در شرایط سخت دانست. در پایان مجید رحیمی زاده با تشکر از جامعه 
ورزش و جوانان شهرستان اصفهان به پاس قدرشناسی ایثاگری ها و جانفشانی های شهدا، جانبازان، ایثارگران و آزاده های سرافزار، بسته های فرهنگی حاوی 

کتب دفاع مقدس و زندگی نامه ارزشمند شهدا را به جمعی از ورزشکاران اهدا کرد.

بازیکن ملی پوش فوتســال کشــورمان و عضو تیم 
گیتی پسند اصفهان درباره آخرین وضعیت تمرینات 
گیتی پسند قبل از شروع مسابقات لیگ برتر اظهار 
داشــت: از حدود ۲ هفته پیش تمرینــات ما برای 
حضور در مسابقات فصل بعد لیگ برتر شروع شده 
و در این مدت 1۸ جلســه پر فشار را در ۲ نوبت صبح 
و بعدازظهر پشت سر گذاشتیم که از نظر بدنی واقعا 
خســته کننده بود. در هر صورت خدا را شاکرم که در 
این مدتی که از تمریناتمــان می گذرد هیچ بازیکنی 
مصدوم نشد و همگی در ســالمتی کامل قرار دارند. 
در هر صورت بعد از ۲ روز اســتراحت ادامه تمرینات 
مان آغاز شد. محمدرضا سنگ ســفیدی درباره کار 
کردن زیر نظر وحید شمســایی بیان داشت: ببینید 

کار کردن با وحید شمسایی خیلی سخت است. او 
در تمرینات به بازیکنانش بســیار سخت می گیرد و 
همان طور که در خارج از زمین بهترین شرایط را برای 
بازیکنان فراهم می کند، در داخل زمین هم انتظار دارد 
که بازیکنش سخت تمرین کرده و در آن ۲ ساعتی که 
زیر نظر او کار می کنند، به بهترین شکل ممکن اجرا 
کند. به همین دلیل کار کردن زیر نظر شمسایی هم 
می تواند لذت بخش بوده و هم می تواند سخت باشد. 
درست است که تمرینات ما سخت برگزار می شود، اما 
کامال لذت بخش بوده و من خودم به شخصه چنین 
کار کردنی را می پســندم و دوســت دارم که سخت 
تمرین کنم تا به آن هدفی که دارم دســت پیدا کنم.

بازیکن تیم فوتسال گیتی پسند اصفهان درباره اینکه 

آیا این تیم می تواند در مسابقات فصل بعد لیگ برتر 
به مقام قهرمانی دست پیدا کند، بیان کرد: االن خیلی 
زود است که بخواهیم درباره قهرمانی صحبت کنیم 
و هیچ چیزی قابل پیش بینی نیست. تمام لذت و 
هیجان ورزش به همین غیر قابل پیش بینی بودن 
آن است. به هر حال ما تمام سعی و تالش خودمان 
را به کار خواهیم گرفت تا آن چیزی که کادر فنی از ما 
انتظار دارد را در زمین اجرا کرده تا در نهایت بتوانیم به 

آن هدفی که داریم دست پیدا کنیم.

بازیکن تیم فوتسال گیتی پسند اصفهان :

کار کردن زیر نظر »شمسایی« لذت بخش است 

دیگرتاکید وزیر ورزش و جوانان بر ممنوعیت جذب 
ورود مربی و بازیکن خارجی به لیگ برتر فوتبال ایران 
در حالی صورت گرفته است که در رشته های دیگری 
هم چون والیبال و بسکتبال جذب بازیکن و مربی 

خارجی کامال  آزاد است



دوشنبه 7 مهر      1399 / 10 صفر 1442/ 28 سپتامبر 2020/ شماره 3080
مدیر منطقه ۱۵ شهرداری اصفهان خبر داد:

پیشرفت 3۵ درصدی پروژه خان در منطقه 1۵
مدیر منطقه ۱۵ شهرداری اصفهان اظهار کرد: امروزه با توجه به مزیت مشارکت بخش خصوصی 
در زمینه های مختلف سرمایه گذاری و اجرایی، رویکرد پروژه های مشارکتی بیش از پیش مورد 
توجه مدیران شــهری قرار گرفته که در این انتخاب بخش خصوصی به عنوان اولین قدم، تصویر 
بسیار زیادی در انجام موفقیت آمیز هر پروژه مشارکتی خواهد داشت.مسعود قاسمی افزود: در 
همین راستا منطقه ۱۵ اقدام به اجرای پروژه بزرگ تجاری اداری خان با کمک بخش خصوصی 
کرده است.مدیر منطقه ۱۵ شــهرداری اصفهان با تاکید بر اینکه طرح های عمرانی و نحوه فرآیند 
جذب مشارکت های سرمایه گذاری توســط بخش خصوصی برای عمران و توسعه پایدار شهری 
بسیار مهم است، گفت: شهرداری ها به عنوان مهم ترین نهاد متولی مدیریت شهری، وظیفه تامین 
زیرساخت ها و بهبود شــرایط زندگی شهروندان را بر عهده دارند که متاســفانه محدودیت منابع 
بودجه ای دولت ها، برای تامین مالی پروژه های بزرگ و همچنیــن تقاضای زیاد مالی موجود، 
دســتیابی به این اهداف را برای شــهرداری ها که همواره با منابع و درآمدهای محدود و ناپایدار 
مواجه هستند با مشکل رو به رو می سازد.وی ادامه داد: یکی از راهکارهای رفع این مسئله توجه 
به مشارکت بخش خصوصی و ایجاد فضای رقابتی مناسب در طرح ها و پروژه های توسعه شهری 
است که اجرای این پروژه عظیم، رشد و تحول بسیار خوبی را برای اهالی این منطقه رقم خواهد 
زد.قاسمی با اشــاره به پیشــرفت ۳۵ درصدی مجموعه تجاری و پارکینگ طبقاتی بزرگ خان 
خاطرنشان کرد: این پروژه در زمینی به مســاحت ۴۰۴۸ مترمربع و با مساحت زیربنایی حدود 
۲۲۳۰۰ مترمربع در شش سقف در حال اجراســت.وی با بیان اینکه طبقه همکف پروژه خان به 
صورت تجاری و با یک مبلمان شــهری بزرگ از خیابان اباذر به مساحت حدود یک هزار مترمربع 
اســت، گفت: کل مجموعه تجاری شامل شش طبقه که ســه طبقه آن تجاری بوده و شامل ۱۸۲ 
واحد تجاری و ۴۰۶ عدد پارکینگ است.مدیر منطقه ۱۵ شــهرداری اصفهان اظهار کرد: مجموعه 
تجارتی و پارکینگ طبقاتی خورشید شهر )خان( نخستین مجموعه ای است که در استان اصفهان 
با سقف وافل و بدون استفاده از تیر اجرا می شــود که به صورت پانچ هایی روی ستون ها طراحی 

شده و از نظر سازمان آتش نشانی، شهرداری و سازمان نظام مهندسی مورد تایید است.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان خبر داد:

کاشت 30 اصله درخت نخل در محوطه سالن اجتماعات 
گلستان شهدا

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان با اشــاره به اجرای فضای سبز پروژه 
سالن اجتماعات گلستان شــهدا، اظهار کرد: در این پروژه با توجه به وسعت نه چندان زیاد فضای 
موجود بیشترین فضا به بخش عمرانی اختصاص یافته و تنها بخشی از آن برای فضای سبز و کاشت 
درخت و درختچه و گونه های گیاهی در نظر گرفته شده اســت.فروغ مرتضایی نژاد با بیان اینکه در 
فضای ۲۰۰ مترمربعی پروژه سالن اجتماعات گلستان شــهدا درختان ویژه ای کاشته شده است، 
افزود: تعداد ۳۰ اصله درخت نخل ۱۰ تا ۱۵ ساله در محوطه پیرامونی سالن اجتماعات گلستان شهدا 
کاشته شده است.مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شــهرداری اصفهان ادامه داد: کاشت 
تعداد ۳۰ اصله درختچه یاس هلندی و پیراکانتا بسیار زیبا، با کیفیت و در اندازه بزرگ و کامل نیز از 
دیگر اقدامات انجام شده در فضای سبز پروژه سالن اجتماعات گلستان شهدا به شمار می آید.وی با 
بیان اینکه کف محوطه پروژه از انواع رزها استفاده شده که می تواند منظره زیبایی را به فضای ورودی 
پروژه سالن اجتماعات گلستان بدهد، خاطرنشــان کرد: تعداد ۳۱ اصله پالم و ۳۰ اصله درختچه 
یاس هلندی و پیراکانتا به صورت درختچه های آراسته و پیرایش شده در محوطه فضای سبز پروژه 
سالن اجتماعات گلستان شهدا کاشته شده است.مرتضایی نژاد گفت: تعداد زیادی گل ساناز یا رز 

مینیاتوری با قیمت باال نیز فراهم شده تا در سطح فضای سبز پروژه استفاده شود.

شهردار اصفهان  در یکصد و چهلمین جلسه علنی شورای اسالمی شهر خبر داد:

بازسازی ۱۸۹ اتوبوس شهر اصفهان

شــهردار اصفهان در یکصد و چهلمین جلســه علنی شورای اسالمی 
شهر که با دستور جلسه »تشــکیل مجمع شرکت واحد اتوبوسرانی« 
برگزار شــد، اظهار کرد: از یکصد اتوبوس خریداری شده، ۸۰ اتوبوس 
همزمان با عید غدیر خم وارد چرخه ناوگان شد و در آینده نزدیک هم 
۲۰ دستگاه دیگر اضافه خواهد شــد.قدرت ا… نوروزی با بیان اینکه 
تعدادی از اتوبوس های شهر در سال ۹۸ بازسازی شد و قراردادهای 
دیگری نیز برای این امر در ســال جاری منعقد شــده است، تصریح 
کرد: توافق نامه بازســازی ۷۰۰ دستگاه اتوبوس شــهری اصفهان به 
ارزش هرکدام ۲۸۰ میلیــون تومان نیز در دســتور کار خواهد بود که 
بخشــی از هزینه های مورد نیاز آن را دولت و بخشــی را شــهرداری 

پرداخت می کند.
شــهردار اصفهان با بیان اینکه با وجود افزایش قیمت ها، اما دولت به 
همان اندازه ای که قول داده بود کمــک خواهد کرد، گفت: در چند روز 
گذشته قرارداد بازسازی ۱۸۹ اتوبوس امضا شد و مابقی اتوبوس ها نیز 
با مشخص شدن اسناد مربوط به آن بازسازی می شود.وی از اعضای 

شورای شهر اصفهان در خواســت کرد: از روند بازســازی اتوبوس ها 
بازدید کنند و از نزدیک در جریان این رونــد قرار بگیرند و به طور حتم 

این اقدام مثمر ثمر خواهد بود.
نوروزی با بیان اینکه تالش مجمع اتوبوسرانی رفع چالش ها بوده و در 
این زمینه تدابیر الزم اندیشیده شده، گفت: تالش می کنیم مشکالت 
کارکنان اتوبوسرانی نیز رفع شــود چراکه رضایت آن ها منجر به جلب 
رضایت شهروندان خواهد شد.وی با اشاره به توجه مدیریت شهری به 
تجهیز و نوسازی ناوگان اتوبوسرانی، ادامه داد: نوسازی ایستگاه ها و 
توسعه بی . آر. تی که اکنون در مسیر هشت بهشت در حال اجراست، 
در ســال های اخیر به خوبی دنبال شــده و امیدواریم ادامه این روند 
حمایتی و تعامالت شورای شــهر، منجر به ارائه خدمات شایسته به 

مردم اصفهان شود.
شهردار اصفهان اظهار کرد: در سال ۹۴ برای خرید ۲۱ اتوبوس از مبلغ 
نهایی آن به اضافه ارزش افزوده، ۱۷.۵ درصد توسط شهرداری و مابقی 
توسط دولت پرداخت شد که در برخی از این اتوبوس ها سهم دولت نیز 

به بخش خصوصی واگذار شــده است.وی ادامه داد: حال این اسناد 
نیاز به اصالح دارد چراکه اتفاقی کــه افتاده خالف قانون بوده و ۸۲.۵ 
درصدی که از هر اتوبوس متعلق به دولت بوده فروخته شــده و مبلغ 
آن به حساب اتوبوسرانی واریز شده است.نوروزی خاطرنشان کرد: با 
تصویب مجمع، سهم دولت به حساب شرکت های خصوصی که این 
۲۱ اتوبوس متعلق به آن است بازگردانده می شود تا صورت های مالی 

در این خصوص اصالح شود.

انبار لوازم یدکی اتوبوسرانی تجهیز شود
 رییس شورای اسالمی شهر نیز در این جلسه تاکید کرد: شورای شهر 
برای انجام هرگونه اقدامی که شهرداری در جهت تقویت اتوبوسرانی 
انتظار دارد آمادگی خواهد داشت. علیرضا نصر اصفهانی افزود: با توجه 
به نامشخص بودن وضعیت آینده باید تامین و تجهیز انبار لوازم یدکی 
اتوبوس ها مورد توجه باشد تا روند خدمت رســانی به مردم در حوزه 

حمل ونقل عمومی متوقف نشود.
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: افزایش قیمت لوازم یدکی 
و هزینه های جاری زندگی، مشکالت رانندگان استیجاری شهرداری را 
افزایش داده و ادامه این وضعیت می تواند مشکل ساز شود بنابراین بر 
رعایت حقوق این قشر به رغم تنگناهای مالی شهرداری تاکید داشته و 
از مدیران شهرداری می خواهیم این مشکالت را حل کنند.وی با اشاره 
به روز آتش نشان، افزود: آتش نشانی قدمت ۱۶۰ ساله دارد و همیشه 
آتش نشــانی اصفهان یکی از بهترین ها در کشــور بوده و امیدواریم 
مشکالت آتش نشــانان اصفهان از طریق معاونت مالی و اقتصادی و 

معاون برنامه ریزی شهرداری رفع شود.

شهر همچنان برای سالمندان مناسب نیست
نصراصفهانی با اشــاره به دهم مهرماه، روز جهانی سالمندان بر توجه 
به خواســته های این قشــر تاکید کرد و افزود: تکریم ســالمندان با 
پرهیــز از اهانت و با برخــورد و گفتــار بزرگوارانه مــورد تاکید تعالیم 
دینی بوده و پیامبر اســالم )ص( احتــرام به پیران امــت را احترام 
به خود می داننــد بنابراین با چنین پشــتوانه ای باید ســالمندان در 
خانواده ها تکریم شده و مناسب سازی و نشــاط اجتماعی این قشر 
در شــهر مورد توجه باشــد.وی گفت: در این زمینــه اقدامات خوبی 
انجام شــده اما آنگونه که شایسته ســالمندان و معلوالن است هنوز 
 شــرایط فراهم نشــده و شــهر هنوز مناســب برای خروج مستقل 

آن ها نیست.

با مسئولان

معــاون شــهردار اصفهــان و رییــس ســازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شــهرداری اصفهان 
با گرامیداشت هفته جهانی ســالمند )سوم تا نهم 
مهرماه( اظهار کرد: یکی از مواردی که در شهرهای 
توسعه یافته با عنوان شهر دوستدار سالمند یا شهر 
دوستدار کودک از آن یاد می شــود، موضوع عبور 
و مرور شــهروندان در محیط های بــاز و فضاهای 
عمومی شهر اســت.محمد عیدی با تاکید بر اینکه 

تمام شــهروندان به راحتی و بدون مشــکل باید 
بتوانند از فضاهای شهری اســتفاده کنند، تصریح 
کرد: برای تردد ایمن و توأم با آســایش در شهرها 
»سامانه معبر« توسط ســازمان بهزیستی کشور 
ایجاد شــده و ادارات بهزیستی شهرها عهده دار آن 
هستند که در این راستا شــهرداری نیز برای تحقق 
اهداف در نظر گرفته شــده آن، همــکاری الزم را با 
بهزیســتی دارد.معاون شــهردار اصفهان و رییس 
ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
اصفهان افــزود: هدف از راه اندازی ســامانه معبر 
برقــراری ارتباط دوســویه افراد معلــول، جانباز، 
سالمند و ســایر افراد کم توان جســمی، حرکتی 
با ســازمان بهزیســتی و برطرف کردن مشکالت و 

معضالت موجود در زمینه دسترسی آن ها به معابر 
و اماکن عمومی برای تسهیل تردد این افراد است.
وی خاطرنشان کرد: از طریق این سامانه شهروندان 
می توانند با مشاهده ناهمواری ها و موانع در مسیر 
ترددها به ویــژه در اماکن عمومی، دســتگاه های 
دولتی، مکان های پر تردد شهری، بانک ها، پاساژها 
و مجتمع های پر تردد تجاری و اداری نشانی محل 
را به ســامانه معبر با شــماره ۳۰۰۰۰۱۲۳۲۲ اعالم 
کنند.عیدی گفت: پس از اعالم گزارش شهروندان، 
محل های مــورد نظر مورد پاالیــش و تجدید نظر 
قرار گیرد تا شاهد شهری زیســت پذیر برای تمام 
شهروندان به ویژه افراد دارای معلولیت و سالمندان 

باشیم.

رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان:

ناهمواری های شهر را به »سامانه معبر« گزارش دهید

یک کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری:

اصفهان، تنها شهری در ایران که برای پیاده روی ساخته شده است
یک کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری اظهار کرد:  فضای پیاده مدار به معنای نداشتن 
یا عدم استفاده از اتومبیل نیست، بلکه طراحی خیابان ها و خانه ها و نحوه استقرار تسهیالت و ارائه 
خدمات به گونه ای است که به طور طبیعی افراد را به تحرک جسمانی و اجتماعی در طول زندگی 
روزمره وارد می کند.فرزانه نصراصفهانی خاطرنشان کرد: حرکت پیاده طبیعی ترین، قدیمی ترین و 
ضروری ترین شکل جا به جایی انسان در محیط است. پیاده روی، مهم ترین امکان برای مشاهده 
مکان ها و فعالیت ها و احساس شور و تحرک زندگی و کشف ارزش ها و جاذبه های نهفته در محیط 
شهری به حســاب می آید.این کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شــهری با بیان اینکه این 
پدیده از نظر ادراک هویت فضایی، احســاس تعلق به محیط و دریافت زیبایی از اهمیت اساسی 
برخوردار است، تصریح کرد: پیاده مداری به مجموعه گستره ای از موضوعات طراحی که با مقوله 
پیاده روی در ارتباط است.نصراصفهانی ادامه داد: یک مکان پیاده مدار، مکانی است که ساکنین 
آن با هر سن و هر درجه ای از توانایی می توانند جذابیت و دلپذیری، آسایش و راحتی و امنیت را 
در هنگام پیاده روی، نه فقط در هنگام فراغت بلکه در استفاده از امکانات و تسهیالت و حین تردد 
احساس کنند.وی تصریح کرد: با آغاز دوران تجدد به واسطه تسلط پدیده ماشین گرایی و ماشینی 
شدن از یک سو و توجه به توده ساختمانی و فراموش کردن فضا، فضای شهری و عابران پیاده که 
مهم ترین عناصر ســازنده این فضاها بودند، مورد بی توجهی قرار گرفتند.نصراصفهانی ادامه داد: 
به دلیل گسترش شــهرها و جدایی مراکز کار، آموزش، تفریح و... استفاده از وسایل نقلیه امری 
اجتناب ناپذیر است، اما باید یادآور شــد که فضای پیاده مدار به معنای نداشتن یا عدم استفاده 
از اتومبیل نیست، بلکه طراحی خیابان ها و خانه ها و نحوه اســتقرار تسهیالت و ارائه خدمات به 
گونه ای اســت که به طور طبیعی افراد را به تحرک جســمانی و اجتماعی در طول زندگی روزمره 
وارد می کند.وی افزود: مفهوم پیاده مداری که امروزه به یکی از اساسی ترین دغدغه ها و مباحث 
شهری تبدیل شــده، در ایران بیش از هر شهر دیگری در فضای شــهری اصفهان دیده می شود.

این کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری بیان کرد: شهر اصفهان با توجه به ویژگی های 
تاریخی، اجتماعی، طبیعی و کالبدی که همواره داشته، بسیاری از ویژگی های شهر شهروندگرا و 
پیاده مدار را در خود داشته است.نصراصفهانی ادامه داد: خیابان چهارباغ که به عنوان استخوان 
بندی باغشهر صفوی محسوب می شد، هم چنان  به عنوان ستون فقرات ساختار شهری اصفهان 
محســوب می شــود؛ این ویژگی پیاده مدارانه در چهارباغ اصفهان باعث شکل گیری بسیاری از 
خاطرات فردی و جمعی شهروندان و تقویت حس تعلق مردم به این مکان شده و به عنوان یکی 
از نشانه ها و عوامل برجسته هویت ساز شهر تاریخی اصفهان، نقش اساسی در احیای هویت های 

جمعی شهروندان داشته است.

تحقق ۵8 درصدی بودجه سال جاری منطقه ۶
مدیر منطقه شش شهرداری اصفهان گفت: تا پایان مردادماه سال جاری حدود ۵۸ درصد بودجه 
این منطقه محقق شده اســت.محمدرضا برکت ، اظهار کرد: بودجه سال ۹۷ منطقه شش ۲۳۳ 
میلیارد تومان بود که در پایان آن ســال با جذب ۱۲۹ درصدی، رقم بودجــه به حدود ۳۰۰ میلیارد 
تومان رسید.وی افزود: بر اساس رقم بودجه سال ۹۷ و با توجه به سیاست های شهردار اصفهان 
در ارتباط با افزایش شهرداری، بودجه سال ۹۸ منطقه شش با افزایش ۸۶ درصدی به رقم ۴۳۴ 
میلیارد تومان افزایش یافت.مدیر منطقه شش شهرداری اصفهان ادامه داد: تا پایان سال گذشته 
با جذب ۱۳۰ درصدی بودجه،  به رغم شرایط ســخت اقتصادی رقم جذب بودجه از ۴۳۴ میلیارد 
تومان به ۵۶۰ میلیارد تومان افزایش یافت.وی خاطرنشان کرد: با افزایش رقم بودجه، پروژه های 
عمرانی بیشتری در منطقه شش تعریف شده زیرا بخش عمرانی سهم زیادی از بودجه منطقه را 

به خود اختصاص داده است.

خبر روزخبر خوان

ساماندهی و تجمیع 
 دکل های مخابراتی

 شهر اصفهان
معاون خدمات شهری شهردار اصفهان از 
فرصت دو ماهه بــه اپراتورهای مخابراتی 
خبرداد و گفــت: ســاماندهی، تجمیع و 
زیباسازی دکل های مخابراتی سطح شهر 
از سال های گذشــته اجرایی شده و این 
روند تا تکمیل آن ادامه خواهد داشــت.

حسین امیری اظهار کرد: اخیرا نشستی با 
مدیران اپراتورهای تلفن همراه، نمایندگان 
اداره تنظیم مقررات رادیویی منطقه مرکز 
و مدیــر کل ارتباطات و فناوری اســتان 
برگزار و اعالم شــد در حــال حاضر حدود 
۱۱۵۰ عدد سایت مخابراتی در سطح شهر 
موجود است که در اختیار سه اپراتور تلفن 
همراه بوده در حالی کــه از این تعداد تنها 
۳۷۰ سایت دارای مجوز از شهرداری است.

وی تاکید کرد: ســه مجموعه ارائه دهنده 
خدماتی بایــد در دو ماه آینده نســبت به 
گرفتن مجوز الزم اقــدام کنند تا خللی در 
ارائه خدمــات صورت نپذیــرد، همچنین 
دســتورات الزم جهت حمایت و همکاری 
حداکثری با اپراتورهای تلفن همراه صادر 
شده است.معاون خدمات شهری شهردار 
اصفهان تصریــح کرد: الزام بــه دریافت 
مجوز برای نصب ســایت از ســال ۸۸ در 
دستور کار قرار گرفته و این موضوع از همان 
موقع به اپراتورها و ســازمان های مربوطه 
مخابراتی اعالم شده است و نهایتا تا دو ماه 
آینده باید وضعیت سایت های بدون مجوز 
مشخص شود.وی افزود: هدف مدیریت 
شهری کمک به اپراتورها در جهت خدمات 
دهی بهتر به شــهروندان بــا حفظ رعایت 
اصول امنیتی و ایمنی و نداشتن مزاحمت 
برای ســاکنان اطــراف سایت هاســت.

امیری با اشاره به مراحل صدور مجوزهای 
مربوطــه، گفت: تمامی درخواســت های 
نصب سایت به شورای فنی ارجاع شده و 
پس از تصویب در این شورا، مجوز احداث 

و یا تمدید صادر می شود.

سخنگوی شورای شهر:

اصفهان جزو استان های صدرنشین دارای کودکان بی هویت است
سخنگوی شورای شهر اصفهان در نطق میان دستور خود در صحن علنی شورای اسالمی شهر اصفهان، با اشاره به موضوع فرزندان بدون شناسنامه، اظهار کرد: 
به رغم تصویب اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی که با عنوان »قانون اصالح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان 
خارجی« به تصویب رسید و نیز تصویب آیین نامه »اعطای تابعیت ایرانی به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی« در نشستی در تاریخ ۳۱ 
اردیبهشت سال جاری در هیئت دولت و قول سخنگوی دولت مبنی بر آغاز فرآیند اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی از تیرماه، هنوز شاهد اجرای کامل 
این قانون در کشور و استان اصفهان نیستیم. فریده روشن با بیان اینکه تعداد این کودکان در سیستان وبلوچستان، کرمان، خراسان و اصفهان زیادتر است، 
افزود: در طرحی که اخیرا سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شــهرداری اصفهان نیز در خصوص حاشیه نشینی انجام داده است، ۶۴ محله از میان ۲۲۸ 
محله اصفهان شناسایی شده که نرخ اتباع دو یا چند برابر میانگین شهری هستند و عمال این افراد به واسطه » گمنامی اجتماعی « درگیر یکی از انواع حاشیه 
نشینی جغرافیایی، فرهنگی و اجتماعی هستند.سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان اینکه آمارها از کودکان بی هویت بسیار سیال بوده و شمار این 

کودکان از ۸۰۰ هزار نفر تا ۱.۵ میلیون نفر تخمین زده می شود، تصریح کرد: این کودکان حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی هستند.

شهرداری شــاپور آباد به اســتناد صورت جلسه شــماره ۹۲ به شــماره ۵/۱۷۱ مورخ 
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ شورای محترم اسالمی شــهر در نظر دارد تعداد ۵ پالک زمین با کاربری 
تجاری واقع در مجموعه پر لنگان را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند بنابراین از 
کلیه متقاضیان دعوت می شود جهت بازدید از محل و دریافت اسناد و مدارک و همچنین 
کسب اطالعات بیشتردر مدت زمان تعیین شده به شهرداری شاپور آباد مراجعه نمایند.

۱- برنده مزایده می بایســت مبلــغ کل زمین را به صورت نقدی به حســاب شــماره 
۰۱۱۰۶۹۱۰۹۲۰۰۴ نزد بانک ملی شعبه دولت آباد واریز و فیش آن را به شهرداری تحویل 

نماید.
۲- متقاضیان می بایست مبلغ ۵ درصد قیمت کل زمین را )قیمت پایه( به صورت وجه 
نقد به حساب شماره ۰۱۰۷۶۷۷۵۵۸۰۰۸ نزد بانک ملی شعبه دولت آباد به عنوان سپرده 

شرکت در مزایده واریز و یا معادل آن ضمانت نامه بانکی ارائه نمایند.
۳- متقاضیان باید قیمتهای پیشنهادی خود را بر اســاس شرایط مزایده تا پایان وقت 
اداری روز پنجشــنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ به دبیرخانه محرمانه شــهرداری شاپور آباد 

تسلیم و رسید اخذ نمایند.
۴- شرکت کنندگان باید منع مداخله کارمندان دولت را رعایت بنمایند.

۵- پیشنهادات رسیده در رأس ساعت ۹ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ با حضور 
کلیه اعضای کمیسیون عالی معامالت شهرداری شاپور آباد که در محل شهرداری تشکیل 
می گردد مورد بررســی قرار خواهد گرفت. ضمنا شرکت متقاضیان در جلسه کمیسیون 

بالمانع می باشد.
۶- کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

۷- سپرده نفر اول، دوم و سوم در صورت حاضر نشــدن به عقد قرارداد به ترتیب به نفع 
شهرداری ضبط خواهد شد.

۸- هزینه آگهی روزنامه در مرحله اول و دوم بر عهده برنده مزایده می باشد.
۹- به پیشنهادات مشــروط و مخدوش یا خارج از زمان تعیین شــده ترتیب اثر داده 

نخواهد شد.
۱۰- فقط افراد بومی ساکن در شاپور آباد حق شرکت در مزایده را دارند.

آگهی مزایده فروش زمین )نوبت اول(
شهرداری شاپور آباد

شهرداری شاپور آبادم الف:۱0022۱5

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

رتبه:4    ضریب کیفی روزنامه: 45
نشانی: اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، واحد 3
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چاپخانه: شاخه سبز      آدرس: جاده قدیم قم- کاشان، خیابان امیرکبیر دوم، بوستان سوم، آخرین کارخانه سمت راست، چاپخانه شاخه سبز

رییس اتاق بازرگانی پکتیای کشور افغانســتان و هیئت همراه 27 شهریور ماه 
از خط تولید ذوب آهن اصفهان بازدید و با محمــد نورانیان راد، مدیر بازاریابی و 
صادرات شرکت در خصوص توســعه همکاری های دو جانبه دیدار و گفت وگو 
کردند .دکتر علمیار، هدف از بازدید از ذوب آهن را توسعه داد و ستد و همچنین 
استفاده از تخصص و پتانسیل ذوب آهن اصفهان در کشور افغانستان عنوان کرد 
و گفت: تنوع و کیفیت محصوالت ذوب آهن  زبانزد است و با توجه به قدمت این 
شرکت در توسعه صنعت فوالد در ایران این بازدید صورت گرفت . وی، افزود: با 
گفت وگو های صورت گرفته این همکاری بیشتر خواهد شد تا مردم افغانستان 
نیز بتوانند از محصوالت بی نظیر ذوب آهن اصفهان اســتفاده کنند.رییس اتاق 
بازرگانی پکتیای کشور افغانستان، ریل را محصول فوالدی استراتژیک دانست 
و گفت: تولید ریل نیازمند تخصص، تجربه و مهارت است که ذوب آهن اصفهان 
به خوبی به آن دست یافته و می تواند نیاز خود و کشورهای منطقه را با تولید این 
محصول بر آورده کند. وی خاطر نشان ساخت: افغانستان در حال رشد است و 
می تواند بستر مناسبی برای ورود ایران به آسیای جنوب شرقی از طریق خطوط 
ریلی باشد.رییس اتاق بازرگانی پکتیای افغانســتان این کشور را یک بازار نو پا 
دانست که می تواند مشتری خوبی برای محصوالت با کیفیت ذوب آهن اصفهان 
باشد و گفت: افغانستان نیز می تواند با توسعه روابط خود با ایران نیاز کارخانجات 
فوالدی این کشور به مواد اولیه را تامین کند و این یک داد و ستد خوب برای هر دو 
مجموعه است .وی به استحکام سازی در صنعت ساختمان اشاره کرد و افزود: 

کشور افغانستان می تواند بازار خوبی برای فروش محصوالت ساختمانی باشد 
و مطمئنیم با افزایش ســهم بازار محصوالت ذوب آهن اصفهان به افغانستان، 
ساختمان سازی در این کشور بیشتر متحول خواهد شد.محمد نورانیان راد، مدیر 
بازاریابی و صادرات شرکت  نیز با تشــریح شرایط بازارهای جهانی، امکان لزوم 
افزایش حجم تبادالت تجاری و سرمایه گذاری در کشور افغانستان، ایجاد توسعه 
زیرساخت به منظور سرمایه گذاری خارجی مشترک )Joint Venture( در حوزه 
معدن و فوالد، کاهش تعرفه واردات محصوالت فوالدی و همچنین کاهش هزینه 
های حمل و نقل داخلی در کشور افغانستان را عنوان کرد و بر آمادگی ذوب آهن 

اصفهان برای صادرات خدمات فنی و مهندسی به افغانستان تاکید کرد.

 معاون بهره بــرداری ذوب آهن اصفهان از بومی ســازی تولید ســوزن ریل در 
آینده ای نزدیک خبر داد.   مهرداد توالئیان با اعالم این مطلب، اظهار داشت:   به 
طور متوسط در شش ماه گذشته هر ماه 5 هزار تن ریل تحویل مشتری داده شده 
است و در حال حاضر تقاضا قابلیت افزایش تولید و تحویل ریل به مشتری وجود 
دارد و می توانیم در نیمه دوم سال، تولید را به 10 هزار تن در ماه افزایش دهیم.   
معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان با اشاره به این که دو قرارداد شرکت ذوب 
آهن اصفهان حدود 100 هزار تن ریل اســت که طبق پیش بینی ها در طول یک 
سال آینده تحویل می شود، گفت:   شرکت ذوب آهن اصفهان یک قرارداد عمده 
با قرارگاه خاتم برای ســاخت ریل زاهدان-چابهار و یک قرارداد هم با شــرکت 
زیرساخت برای تامین ریل چند محور دارد که شامل محور های سنندج، رشت، 
میانه و یزد است که در بازه زمانی یک ساله ذوب آهن اصفهان ریل مورد نیاز آن 
ها را تامین می کند.   مهرداد توالئیان بــا تاکید بر این که تولید متنوع ریل به نوع 
واگن بستگی دارد، تصریح کرد:   در شــرایط کنونی ذوب آهن اصفهان بر مبنای 
سفارشــات ریل تولید می کند و در حال حاضر 7 هزار تن ریل تایید شده توسط 
بازرسان داریم که به دلیل این که امکان بارگیری ریل به مقصد محدود است، و 
به زودی تحویل مشتری می شود.   معاون تولید ذوب آهن اصفهان در پاسخ به 
این که آیا برنامه ای برای فروش ریل در بورس یا بازار برای ســایر مصرف کننده 

ها دارید یا خیر؟ اظهار کرد:   از آن جایی که استاندارد ملی ریل توسط ذوب آهن 
اصفهان دریافت شده و به دنبال آن هستیم آن را در بورس عرضه کنیم، شرکت 
هایی که برای معادن و … به ریل نیاز دارنــد می توانند از طریق بورس ریل مورد 

نیاز خود را تامین کنند.  
 وی با تاکید بر این که در شش ماه گذشته یک نوع ریل ویژه معادن تولید کرده 
ایم، اظهار کرد:   تاکنون 500 تن از ریل تولیدی برای معادن به مشــتری تحویل 
شده است و محصول آرک معدنی هم با سایز 36 تا چند ماه آینده به بازار عرضه 
می شود. توالئیان با اشاره به این که تولید تجهیزات دیگر ریلی نیز در دستور کار 
است، تشریح کرد:   در خطوط راه آهن وقتی چند خط به هم برخورد می کند شکل 
ریل تغییر می کند که سوزن ریل نام دارد. در مهر ماه تولید این محصول را داخلی 
سازی می کنیم که در شرایط کنونی 2500 تن سفارش داریم که اگر تولید شود می 
تواند نیاز کشور را تا یک سال آینده تامین کنیم.    معاون بهره برداری ذوب آهن 
اصفهان با بیان این که در حال حاضر تولید میلگردهای 70 کروم 2 برای استفاده 
در صنایع مس در ذوب آهن اصفهان از ســر گرفته شده اســت، اظهار داشت:   
ماهانه 10 هزار تن میلگردهای 70 کروم 2 به صنایع مسی تحویل داده می شود، 
این محصول جزو مواد اولیه صنعتی است که نسبت به محصوالت ساختمانی 

ارزش افزوده باالتری دارد.

در هفته گرامیداشت دفاع مقدس و در روز سرباز، از سربازان امریه شرکت 
آب و فاضالب اســتان اصفهان تجلیل به عمل آمد.معاون منابع انســانی و 
تحقیقات شرکت آبفای اســتان اصفهان در مراسم تجلیل از سربازان امریه 
گفت: وزارت نیرو یکی از وزارتخانه هایی است که از ظرفیت و تخصص افراد 
مشمول خدمت ســربازی، در شــرکت های تابعه خود بهره مند می شود.

مجتبی قبادیان ادامه داد: از سربازان امریه آبفا انتظار می رود در واحدهایی 
که متناسب با تخصص شان به کار گرفته شــده اند، نهایت تالش خود را به 
خرج داده و متعهدانه به وظایف شــان عمل کنند.وی اظهار داشت: شرکت 
آب و فاضالب اســتان اصفهان با توجه به خدمات زیربنایی که به مردم می 
دهد، تمایل دارد از میان تحصلیکرده های متخصص مشــمول به خدمت 

سربازی، امریه بپذیرد.
معاون منابع انســانی و تحقیقات شرکت آبفای اســتان اصفهان به قدمت 
بیش از نیم قرن این شرکت پرداخت و اظهار داشــت: سربازانی که دوران 
خدمت سربازی خود را در شرکت آبفای اســتان اصفهان طی می کنند باید 
بدانند که این شــرکت یکی از قدیمی ترین شرکت ها در صنعت آبفاست که 
کارشناسان آن از دانش و تخصص مطلوبی بر خوردار هستند، پس سربازان 
امریه باید از این فرصت نهایت اســتفاده را برده و دانش خود را ارتقا دهند.

در ادامه مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان 

اصفهان گفت: نظام جمهوری اســالمی ایران این فرصت را به سربازانی که 
دارای تخصص الزم هستند داده که در دستگاه های مختلف دوران خدمت 
خود را سپری کنند، پس می طلبد که هم اکنون این فرصت مهیا شده توان 

بالقوه خود را به بالفعل در آورید.
ســید اکبر بنی طبا عنوان کرد: شــما به عنــوان یک نیــروی متخصص و 
تحصیلکرده در شــرکت آبفا به شــمار می آیید پس از این فرصت استفاده 
کرده، زمینه های رشد و شکوفایی دانش خود را مهیا کنید تا در آینده کسب 
تخصص الزم در صنعت آبفا، کاربرد الزم را برای شما به همراه داشته باشد.

در این مراسم جانشین فرمانده بسیج شرکت آبفای استان اصفهان گفت: 
دوران ســربازی زمانی برای خود سازی است و ســعی  کنید در این دوران  
بســترهای موفقیت را برای آینده شــغلی تان مهیا کنید .احمدرضا نظری 
افزود: باید تمام تالش خود را به خرج دهید که ســربازان و مدافعان بسیار 
خوبی برای نظام جمهوری اسالمی ایران باشــید و در راه اعتالی نظام گام 
بردارید.وی اعالم کرد: شرکت آبفای استان اصفهان از جمله دستگاه هایی 
بود که در دوران دفاع مقدس بســیار خوش درخشید به طوری که 10 شهید، 
بیش از 300 رزمنده و 130 جانباز تقدیم نظام کرده و هم اکنون هم بسیجیان 
آبفای استان اصفهان در خط مقدم خدمت رسانی به مردم هستند و به عنوان 
مثال در مهار حوادث غیر مترقبه درسطح کشور حضوری فعال و موثر دارند.  

رییس اتاق بازرگانی پکتیای کشور افغانستان:
محصوالت ذوب آهن اصفهان، ساختمان سازی در افغانستان را متحول خواهد کرد

معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان:
به زودی تولید سوزن ریل را بومی سازی می کنیم 

در هفته گرامیداشت دفاع مقدس و به مناسبت روز سرباز صورت گرفت؛
تجلیل از سربازان امریه شرکت آبفای استان اصفهان

اصوال همیشه شهرهای بزرگ بیشــتر از شهرهای کوچک مورد 
توجه گردشــگران بوده اند؛ اما بد نیســت بدانیم که شهرهای 
کوچک زیبای بسیاری نیز هســتند که دست کمی از شهرهای 
بزرگ نداشــته و می توانند به یکی از خاطره انگیزترین مقاصد 

گردشگران تبدیل شوند! 
کلمار، فرانسه : این شهر عجیب وغریب در منطقه آلزاس فرانسه 
به دلیل رنگارنگ بودن ، خانه های چوبی و خیابان های سنگفرش 
شده اش معروف است . کلیسای جامع سنت مارتین، که قدمت 
 Unterlinden  آن به 1235 سال قبل برمی گردد  و موزه تاریخی

از مکان هایی هستند که باید از آن ها بازدید کنید.
بیبــوری، انگلیــس: بیبــوری در دهکــده ای کوچــک در  
Gloucestershire و در تپه های جنــوب غربی انگلیس، در 
کرانه رود Coln قرار گرفته است Rack Isle . یک خانه باتالقی 
است و انبوهی از پرندگان وحشی، یک ردیف از کلبه های زیبا در 

این منطقه قرار دارند.
گورمه، ترکیه: این شهر عجیب وغریب به نظر شبیه افسانه هاست. 
بهترین راه برای ورود به گورمه از آسمان است . با یک بالون هوای 
گرم می توانید به این منطقه پرواز کنید و غارهای پرپیچ وخم و  
»دودکش های پریان« که از باال نمایی فوق العاده دارند را ببینید.

مورو د سائوپائولو، برزیل: زندگی در مورو د سائوپائولو، روستایی 

رمانتیک در جزیره  Tinharé با سرعت آرام تری پیش می رود. 
در این منطقه ماشــین وجود ندارد و می توانید روزهای خود را 
در سواحل پوشیده شــده با  درخت خرما بگذرانید و از آب های 

کم عمق و آرام آن لذت ببرید.
اسوویرا، مراکش: اسوویرا یک جایگزین خوب برای جاده های 
غبارآلود است و ســوغات هزارتوی مراکش به حساب می آید. 
می توان قایق های آبی رنگ را روی موج های دریا مشاهده کرد، 
در خیابان های پرپیچ وخم آن گشت بزنید و مطمئن شوید تمام 

جذابیت های آن را تجربه کرده اید.
لونبورگ، نوا اسکوشیاپ: لونبورگ یک شهر بندری زیباست و 
تاریخ قابل  توجهی دارد. می توانید درمورد تاریخ پرفراز و نشیب 
دریایی این منطقه از موزه معروف شیالت اطالعات کسب کنید، 
سپس قبل از اینکه یکی از رستوران های خانوادگی را تجربه کنید، 

از خانه های خوش آب و رنگ منطقه بازدید کنید.
شیراکاوا برو، ژاپن: شیراکاوا بیشتر به خاطر سبک معماری گوشو 
زوکوری مشهور است و مشخصه آن سقف های شیب دار است. 
این دهکده کوچک کوهستانی که هنوز مورد هجوم گردشگران 

قرار نگرفته ، برای زندگی روستایی ژاپن بی نظیر است.
کامدن، ماین، ایاالت متحده آمریکا: اگرچه در بهترین حالت این 
منطقه زیر سایه شــاخ و برگ های گیاهان پاییزی قرار دارد ؛اما 

شهر ساحلی کامدن در تمام طول سال نیز زیبا به نظر می رسد. 
از مناظر بندرگاه خیره کننده بازدید کنید و یا با پیاده روی در پارک 

ایالتی Camden Hills از مناظر نیوانگلند نیز لذت ببرید.
لوانــگ پرابنــگ، الئــوس: لوانگ پرابنــگ در محــل تالقی 
رودخانه هــای مکونــگ و نــام خــان در شــمال الئــوس 
قرارگرفته اســت. به لطف فرهنگ غنــی و تاریخ، صومعه های 
مختلــف و زیبایی های طبیعــی حیرت انگیز آن، باعث شــده 
تا یک مــکان جــذاب به  حســاب بیایــد. همچنیــن دارای 
ســبک های متفــاوت معمــاری اســت. معبدهای ســنگی 
 مجلــل در کنار خانه های چوبی ســاده و بناهای تزیین شــده 

قرار گرفته اند.
بلد، اســلوانی: شــهر دیدنی بلد باوجود کوچک بــودن، یکی 
از محبوب تریــن تفریحگاه های اســلوونی اســت. این مکان 
در کوه هــای آلــپ جولیان قــرار دارد و شــامل قلعــه و موزه 
قرون وسطایی است، درحالی که کلیســای جذاب این شهر در 

میان یک جزیره و دریاچه شیشه ای بلد شناور است.
منالی، هند: این شــهر کوچک در هند آدرنالین خون شمارا باال 
می برد. این مکان جــذاب با بیش از 6000 فــوت )1830 متر( 
مســاحت در هیمالیا،  روی رودخانه متزلزل  Beas قرار دارد، 

منالی پناهگاه کوهنوردان و اسکی بازان است.

آشپزی

حلوا کفگیری 
مواد الزم:  یک  لیوان آرد نخودچی،دو لیوان آرد سفید قنادی،دو 
لیوان پودر قند،50 گرم کره،نصف لیوان گردو یا بادام خرد شده،دو 

سوم لیوان روغن جامد یا نیمه جامد،دو قاشق سوپ خوری پودر هل
مراحل پخت : ابتدا آرد سفید را با حرارت مالیم حدود 45 دقیقه تفت می دهیم. توجه داشته 

باشید که حرارت باید خیلی کم باشد تا خامی آرد گرفته شود و رنگ آن نیز زیاد تغییر نکند.حال تابه 
را از روی حرارت بردارید و آرد نخودچی را داخل آرد سفید الک کنید. سپس دوباره آن را روی شعله 

قرار دهید و حدود 10 دقیقه با این آرد تفت دهید. آرد ها را الک کنید و بعد کره و روغن را به آن اضافه کنید 
و به مدت 5 دقیقه تفت دهید. حال تابه را کنار بگذارید تا کمی خنک شود.در این مرحله از طرز تهیه حوا 
کفگیری هل را آسیاب کنید. سعی کنید هل را از قبل آسیاب نکنید زیرا عطر آن از بین می رود، بهتر است 
همان لحظه آن را آسیاب کنید. بادام یا گردو را نیز در آسیاب بریزید و فقط در حد اینکه کمی خرد شوند 

آسیاب کنید.بعد از اینکه آرد خنک شد، پودر قند را داخل مواد الک کنید. توجه داشته باشید که اگر 
پودر قند را الک نکنید داخل حلوا گلوله شکل می شود. سپس پودر هل را به آن اضافه کنید و با 

پشت قاشق پودر قند را به خورد آرد بدهید این مرحله کمی دشوار است، سعی کنید با تمام 
قدرت پودر قند را به خورد آرد دهید.بادام و گردو را نیز اضافه کنید. حاال به کمک دست 

تان حلوا را فشار دهید تا منسجم شود، حلوا را کنار تابه جمع کنید. کفگیر 
را داخل حلوا فرو کنید و حلوا را بلند کنید، سپس بشقاب را 

روی حلوا بگذارید و حلوا را در آن برگردانید. 

زیباترین شهرهای کوچک جهان که باعث حیرت شما می شوند!

تصویربرداری »ایرانگرد 4« در استان 
سمنان ادامه دارد

  تلویزیون اینترنتی اربعین آغاز
 به کار کرد

جواد قارایی، مستندساز درباره آخرین وضعیت تولید »ایرانگرد 4« 
گفت: تصویربرداری این مجموعه ادامه دارد و همزمان در شبکه 
یک سیما روی یک طرح با ساختار جدید، متفاوت و جذاب با 
عنوان »ایرانگرد شو« کار می کنیم.وی افزود: در بخش تصویربرداری 
»ایرانگرد 4«، هم اکنون در استان سمنان هستیم و بعد به مازندران، 
بوشهر، خوزستان، هرمزگان و سیستان بلوچستان خواهیم رفت.

مراســم افتتاحیه تلویزیون اینترنتی اربعین برگزار شد. فهیم دانش، 
مدیر کل امور بین الملل رســانه ملی در این مراسم گفت: با توجه به 
شرایط موجود و شیوع کرونا و عالقه عاشــقان امام حسین )ع( به 
زیارت اربعین، تصمیم گرفتیم با همکاری معاونت فضای مجازی رسانه 
ملی، شــبکه اینترنتی اربعین را راه بیندازیم.وی افزود: این تلویزیون 
اینترنتی از ساعت 18 تا 24 بر بستر تلوبیون قابل دریافت است.

مدیر برق منطقه 4 شرکت توزیع برق اصفهان خبر داد: 3 کیلومتر شبکه فشار 
ضعیف هوایی با کابل خودنگهدار در خیابان حکیم شــفایی اول بهینه سازی 
شد. ایرج شمس گفت: در خیابان حکیم شفایی تا خیابان پروین 3 کیلومتر 
شبکه فشار ضعیف هوایی با کابل خود نگهدار بهینه سازی شد و همچنین بار 

ترانس های فول بار در این منطقه از 100 درصد بــه 65 درصد کاهش یافت. 
وی، هدف از انجام این پروژه را کاهش تلفات،  رفع ضعف برق منطقه، بهینه 
سازی شبکه ، کاهش خاموشی های ناخواسته و رفع حریم عنوان کرد. وی 

هزینه پروژه ها را بالغ بر 6 هزار میلیون ریال مطرح کرد.

بهینه سازی شبکه فشار ضعیف هوایی با کابل خودنگهدار در اصفهان
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