
                                              از شایعات خسته شده بودیم ولی این بار که آقازاده         
متین و بااصالت خاندان »شــجریان« خودش خبرتلخ را با یک پست 
اینستاگرامی تایید کرد، چقدر آرزو کردیم که کاش بازهم شایعه بود ولی 
این بار نبود. همایون نوشــت: »خاک پای مردم ایران به دیدار معشوق 
پرواز کرد.« و این یعنی »محمدرضا شــجریان« رفت. پس از سال ها 
مبارزه با ســرطان در 80 ســالگی به تعبیر یادگار برومندش؛ »به دیدار 
معشوق پرواز کرد.«  پروازی ابدی که غمی ابدی را بردل ملتی گذاشت 
که لحظات خوب خود را مدیون صدای آسمانی او بود. برای همه اشعاری 
که اوخواند و ما بارها و بارها شــنیدیم ، اشــعاری که اگر او نخوانده بود 
شاید هرگز به گوش اغلب ما هم نمی رســید، مدیونش بودیم و هستیم 

و خواهیم بود.
حاال همه چیز را به سیاست ربط بدهند یا نه؛ اهمیتی ندارد. »محمدرضا 
شــجریان« بزرگ ِ هنر و موســیقی ایران بود؛ واالهنرمندی که صاحب 

جایگاهی ویــژه و ممتاز در هنر این مملکت اســت و آن قدر این جایگاه 
عظمت داشت که رســانه آمریکایی برنامه زنده را قطع و خبر فوت او را 

پخش کند یا سفارتخانه های دنیا پیام تسلیت بفرستند. 
دیروز نماز میت را بر تن استاد خواندند و پیکرش راهی مشهد شد تا در 
جوار مزار اخوان ثالث و فردوسی بزرگ به خاک سپرده شود. مردم منتظر 
ماندند در مراسم تشییع پیکر شجریان شرکت کنند. قرار بود امروز صبح 

مراسم خاکسپاری در مشهد برگزار شود. 
همایون در راه سفر به مشهد، برای خواهر و خانواده در هوای بارانی مسیر، 
»ببار ای بارون ببار« می خواند. چه غمی داشــت پسردوست داشتنی 
هنرمند بزرگ که دیروز می گفت: »نمی توانم رفتن پدر را باور کنم، یا نمی 

توانم یا نمی خواهم«...
و برای این درد جانکاه شاید همان پنج کلمه »کیهان کلهر« کفایت کند: 

»جان از تن آواز رفت.«

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

محدودیت های مقابله با کرونا تا ۲۵ مهرماه در استان اصفهان ادامه دارد؛

تمدید تعطیلی ها
5

3

مدیرکل مدیریت بحران استانداری 
اصفهان خبرداد:

تلفات غرق شدگی در 
 اصفهان 1۵ درصد

 کاهش یافت

 مدیرعامل شرکت پاالیش
 نفت اصفهان:

سرمایه شرکت پاالیش 
 نفت اصفهان
 افزایش یافت

7

4

8 5

7

چهارخطه شدن شهرکردـ  بروجنـ  
 لردگان در کش و قوس

 وعده و وعیدها؛

 وقتی مسئوالن
 همت نمی کنند

 مادرانی که معلم شدند و اینترنتی 
که جای کالس را گرفت؛

دردسرهای والدین 

زاینده رود در کماست؛

 ... و وعده های 
روی آب!

 نان، گرانی، غافلگیری! 
 اصفهان از نظر کیفیت تولید نان جزو سه استان برتر کشور است اما...

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

»شای ابوسجاد …شای ابوسجاد …تفضل یا زائر…« و ما مگر چیزی بیشتر از 
سمیه پارسادوست

این می خواســتیم؟ از دور صدای پیرمرد می آمد که زوار آقا را به چای عراقی 
دعوت می کرد. راه مان را کج می کردیم سمت یک موکب. منقل بزرگ آتش که یک کنده تقریبا حجیم در آن 
در حال سوختن بود و چندکتری بزرگ که روی آتش سیاه شده بودند و یک کتری کوچک دست نوجوانی که 
چای می ریخت. چای را می ریخت داخل یک استکان کمر باریک و از داخل سبد یک قاشق می گذاشت داخل 
آن، نعلبکی سفید و قرمز را تعارف می کرد سمت ما و بعد هم نوشیدن چای و تمام گرمای موکب که یکجا به 
 جانت می نشست... خســتگی یادمان می رفت چای ابوســجاد را که می خوردیم. نه خستگی این راه که 
 بی اغراق ؛ تمام مسیر شور و اشتیاق رسیدن بود و تجربه شــیرین عشقی مدام. خستگی همه این سال ها 
درمی رفت؛ خستگی از زندگی در محاصره سیمان و دود ، از روزمرگی های شهری که دودش از نفس انداخته 
ما را ... و ما که »هوای حرم« همیشه درمان دردمان بود و امسال نشد که زائرت باشیم حضرت ارباب؛ حضرت 

عیسی تر از مسیح، حضرت جان و جانان، حضرت عشق!
همه خاطرات تلخ مــان در هیاهوی صدای موکب دارها کــه فریاد می زدند: »هله بيكم يــا زائر، اهال بيكم 
 يا زوار ابو ســجاد، هله يا زوار ابوســجاد، اشرب شای، اشــرب شــای ابوعلی و...« محو می شد. مزه همه 
 تلخی ها با خوردن چای تلخ عراقی، شــیرین می شــد به خودت قسم که امســال زیارت صحن و سرای

 آسمانی ات نصیب مان نشد...
حاال این روزها که گذشت فقط به کوله خالی گوشه اتاق مانده نگاه کردیم. دلتنگی مان را کجا ببریم آقا؟ کربال راه ها 
بسته است و مشهد رواق ها...حاال ما به آغوش امن کدام عشق پناه ببریم از حجم این همه دلتنگی و حسرت؟

»و البکین علیک بکاء االفاقدین«... دلم برای تو اشک می خواهد؛ گریه های بلند بلند...و امسال و این روزها 
راستش بیشتر از همیشه محتاج زیارتت بودم؛ محتاج نفس کشیدن در هوای حرمت. گفتم همه دلتنگی ها 
و دل شکستگی ها را برایت می آورم و یقین دارم آرام می گیرم و مرهم می شوی مثل همیشه. اما گفتند »از 

خانه زائر باشید«. 
راســتش ما نایب الزیاره هم نمی خواهیم. پای پیاده در مســیرنجف-کربال؛  باید بی تاب شوی تا بفهمی 
این سفر از آن سفرهایی نیست که دلت را به نایب الزیاره ها خوش کنی. باید خودت تجربه اش کنی تا اصال 
بعد از اولین سفر پیاده روی، تقویم زندگیت بشود »اربعین« : این قدر از اربعین گذشته ، این قدر به اربعین 

مانده. به قول شاعر »اصال حسین جنس غمش فرق می کند«؛ اين راه عشق پيچ و خمش فرق می کند...
حاال که قسمت مان نشد، نام ما جامانده ها را هم در لیست قربانیان کرونا بنویسید؛ ما دست خالی مانده ها 

از چای تلخ عراقی و عطر اقاقی در مسیر عشق ابدی که »عشق یعنی به تو رسیدن« . 
هرسال شلوغی حرم اربعین می ماند برای رفته ها ، دل و سه کنج اتاق و اوج خلوتش برای جامانده ها. نماز 
عشق باالی »سر«،  برای طلبیده ها بود و سجده های مکرر به تربتش برای در حسرت مانده ها. امسال اما 
الُم َعَلى َأِسيِر  حال همه ما مشترک است؛ درد همه ما یکی است. »جا مانده ایم«. و به تو از دور سالم... السَّ

اْلُكُرَباِت َو َقِتيِل اْلَعَبَراِت
من ایرانم و تو عراقی؛ چه فراقی چه فراقی
بگیر از دلم یه سراغی؛ چه فراقی چه فراقی

دوری و دوستی سرم نمیشه و هیچ کجا واسم حرم نمیشه و…
از تو دورم باورم نمیشه و دارم میمیرم

کربال واسم ضروریه حسین؛ اربعین اوضاع چجوریه حسین؟
کار من امسال صبوریه حسین؛ دارم میمیرم

من ایرانم و تو عراقی؛ چه فراقی چه فراقی
بگیر از دلم یه سراغی؛ چه فراقی چه فراقی

جوونیم فدا سر ساقی؛ چه فراقی چه فراقی

به تو از دور سالم؛

 من ایرانم و تو عراقی...
چه فراقی

              فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی 

                                                     )فشرده( یک مرحله ای
 شرکت آب و  فاضالب 

استان اصفهان

1- شرکت آب و  فاضالب استان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومــی یک مرحله ای  به شرح جدول زیر را از طریق سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت برگزار نماید.                

 شرکت آب و  فاضالب استان اصفهان

3- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای الف:

1-3- آدرس: اصفهان، خیابان شــیخ کلینی، خیابان جابر ابن حیان، دبیرخانه معامالت شرکت آب و فاضالب استان اصفهان، 

تلفن:8-36680030-031،  اتاق )292( 

4- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

1-4- مرکز تماس:021-41934

2-4- دفتر ثبت نام:88969737 و 85193768

5- اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت ســامانه )www.setadiran.ir( بخش ثبت نام / پروفایل / تامین 

کننده / مناقصه گر موجود است.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشــایی پاکتها از طریق درگاه ســامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد( به آدرس:www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم اســت مناقصه گران در صورت عدم 

 عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شــرکت در مناقصه محقق ســازند.

 تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 99/07/15  می باشد.

شماره سامانه تدارکات الکترونیکی دولتشماره مرجعموضوعردیف

1422099001434000027-3-99اجرای بخشی از شبکه فاضالب شهر خوانسار  1

1432099001434000028-3-99اجرای بخشی از خط انتقال فاضالب گلپایگان و گوگد  2

تاریخروزساعتعنوان

99/07/24پنج شنبه15:00مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه

99/08/05دوشنبه15:00مهلت زمانی ارسال پیشنهاد

99/08/06سه شنبه 08:00زمان بازگشائی پاکتها

نوبت اول

فرا رسیدن اربعین حسینی را  تسلیت  می گوییم

نوبت دوم

خبری که این بار شایعه نبود

»جان« از تن آواز رفت

خبری که این بار شایعه نبود

»جان « از تن آواز رفت

همین صفحه 
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رییس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در پیامی عنوان کرد: 

شجریان، میراث مشترک فرهنگی کشورهای منطقه است
رییس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در پیامی درگذشت استاد محمد رضا شجریان، هنرمند و 
آوازخوان شهیر ایران را تسلیت گفت. در این پیام آمده است: با تاسف شامگاه پنجشنبه استاد محمد رضا 
شجریان، هنرمند بزرگ و آوازخوان نامدار حوزه تمدنی ما و زبان فارسی، به دیار ابدی شتافت.  مرگ استاد 
شجریان، میلیون ها انسان را در سراسر کره خاکی به ویژه در کشورهای منطقه و فارسی زبان به ماتم نشاند 
و تکان داد. محمد رضا شجریان، »میراث مشترک فرهنگی« کشورهای منطقه، معرف اشعار شاعران 
بزرگ زبان فارسی از جمله مولوی، حافظ، سعدی و فردوسی است.  شادروان شجریان آثار گران بهایی را 
به یادگار گذاشته که نام وی را ثبت تاریخ و جاویدانه می سازد. فقدان چنین هنرمندی پرناشدنی است. 

سفیر کرواسی در ایران:  

شجریان همیشه محبوب خواهد ماند
سفیر جمهوری کرواســی در ایران با ارسال پیام تسلیت به مناســبت درگذشت استاد محمدرضا 
شجریان نوشت: مردم کرواسی و من، در غم و اندوه مردم ایران شریک هستیم؛ شجریان همیشه 
محبوب خواهد ماند. در متن پیام »دراگو اشــتامبوک« آمده است: من عمیقا به خاطر درگذشت 
محمدرضا شجریان، استاد موسیقی کالسیک ایرانی ناراحتم. آن هنرمند بی بدیل، روح مردم ایران 

و قلب همه عالقه مندان »بلبل طالیی ایران« را، به پرواز در می آورد. جایگاه او پر ناشدنی است.

پیام تسلیت »بارزانی« در سوگ شجریان
نیچروان بارزانی، رییس اقلیم کردستان در پیامی درگذشت استاد »محمدرضا شجریان« را تسلیت 
گفت. نیچروان بارزانی در این پیام نوشت: تنها صداســت که می ماند ... با نهایت اندوه، درگذشت 
خسرو آواز ایران زمین و اسطوره تکرار ناشدنی موسیقی را به خانواده محترم شجریان، جامعه هنری 

و دوستداران ایشان تسلیت عرض می کنم.

اوضاع دیرالزور سوریه متشنج شد
وضعیت شرق سوریه برای آمریکا و شبه نظامیان کرد وابسته به این کشور مساعد نیست؛ به گونه ای 
که مردم این منطقه، خواستار اخراج آنان هستند و روزانه دســت به تظاهرات می زنند.  نظامیان 
تروریست آمریکایی شامگاه پنجشــنبه با همراهی شبه نظامیان کرد وابسته به خود در »نیروهای 
دموکراتیک سوریه« به یک شهرک حمله کردند. منابع محلی حاضر در استان دیرالزور واقع در شرق 
سوریه گفتند که این حمله به شــهرک »ذیبان« در شرق دیرالزور صورت گرفته است.شبکه خبری 
روسیا الیوم به نقل از این منابع گزارش داد، این حمله پس از کشته شدن چهار شبه نظامی کرد به 

دست افراد ناشناس صورت گرفته است.

چراغ سبز »حریری« برای نخست وزیری
نخست وزیر اسبق لبنان اعالم کرد که به طور مشروط آمادگی دارد منصب نخست وزیری این کشور را 
به عهده بگیرد.به گزارش روزنامه لندنی »العربی الجدید«، نخست وزیر اسبق لبنان در این خصوص 
گفت: »نگران جنگ داخلی، حمل ســالح و رزمایش های نظامی هســتم که در خیابان شاهد آن 
هستیم.. یعنی فروپاشی کشور«.الحریری در ادامه گفت:  »لبنان برای خارج شدن از بحران راهی 
جز ]ایجاد یک[ برنامه با صندوق بین المللی پول ندارد.«الحریری ادامه داد: »اگر بخواهیم مشکل 
را حل کنیم باید به اساس بازگردیم که همان چگونگی وارد کردن دالر به کشور است. این مسئله بدون 

کسب برنامه از صندوق بین المللی پول صورت نمی گیرد«.

پایگاه خبری »دیلی بیســت« در گزارشی به پروژه جدید ترامپ پس از 
مرخص شدن از بیمارســتان والتر رید )به دلیل ابتال به کرونا( پرداخته 
است: »دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا اندکی پس از ترک بیمارستان 
والتر رید، تالشی جدید را آغاز کرده که بسیاری از ناظران و تحلیلگران، آن 
را اقدامی در راستای تبدیل کردن قضیه ابتالیش به ویروس کرونا، به یک 
پیروزی انتخاباتی تحلیل می کنند. در حقیقت، ناظران معتقدند که ترامپ 
سعی دارد ابتالی خود به کرونا و سپس بازیابی سالمتی اش را به مثابه 
یک نکته مثبت در تالش های انتخاباتی خود جهت کسب مجدد کرسی 

ریاست جمهوری آمریکا، تحلیل و تفسیر کند«.
به گزارش فرارو، ترامپ شاید دوره سختی را در زمان بستری شدنش در 
بیمارستان والتر رید سپری کرده باشد، با این حال، او در همان زمان نیز 
گفت وگو های مفصلی با مشاوران خود داشته، با رسانه های مختلفی در 
ارتباط بوده، ویدئو هایی را از خود منتشر کرده و صراحتا با بی توجهی به 
توصیه های مقام های بهداشت و سالمت آمریکا، در میان حامیان خود 
ظاهر شده و سعی کرده یک شوی تبلیغاتی راه بیندازد.یکی از مسائلی که 
ترامپ در گفت وگوهایش با مشاوران خود، بسیار بر آن تاکید داشته این 
بوده که اساسا چگونه می توان از مسئله ابتالی رییس جمهور آمریکا به 
ویروس کرونا، سوژه هایی را استخراج کرد و از آن ها جهت کسب پیروزی 
مجدد در انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا بهره برد.منابع نزدیک به 
ترامپ گفته اند که ترامپ ســعی زیادی کرده تا در گفت و گو با مشاوران 
خود، مســئله ابتالیش به ویروس کرونا را به یک نقطه قوت برای خود 
تبدیل کند. وی حقیقتا در دوره بستری بودن خود، از تمامی ظرفیت های 
ممکن برای نگه داشــتن خود در جریان رقابت هــای انتخاباتی آمریکا 
اســتفاده کرده اســت.رییس جمهور آمریکا در دوره ابتال به کرونا تاکید 
داشت که وقتی از این ویروس بهبود یابد، هم از نظر شخصی و هم از نظر 
سیاسی، پیروزی بزرگی را به دست آورده است. اگرچه که امکان دارد این 
ایده با توجه به ضعف فاحش عملکرد ترامپ در مقابله با اپیدمی ویروس 
کرونا، کامال غیرمحتمل به نظر برســد. با این همه، به نقل از منابع آگاه، 
ترامپ تاکید دارد که ابتالیش به کرونا، یک نقطه مثبت در کارزار انتخاباتی 
اش است و او اکنون می توان ادعا کند که به خوبی می داند مردم آمریکا 
با چه مشــکلی مواجه هستند. برخی مشــاوران نزدیک به ترامپ گفته 
اند که این مسئله در نوع خود می تواند شکاف میان ترامپ و بایدن را در 
نظرسنجی های انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا، پر کند و برای 
ترامپ به یک نقطه مثبت انتخاباتی تبدیل شود.این موضع گیری ها در 
شرایطی انجام می شوند که همگان آگاه هستند که سوءمدیریت ترامپ 
و دولت وی در مدیریت بحــران کرونا، نه تنها جان مــردم آمریکا، بلکه 

حتی جان خودش را نیز به خطر انداخته است. پس از بازگشت ترامپ به 
کاخ سفید و حاضر شدن وی نزد خبرنگاران جهت گرفتن عکس، نفس 
کشیدن های سخت ترامپ به خوبی گویای این مسئله بودند که مشکل 
ابتالی وی به ویروس کرونا واقعا جدی بوده است. با این همه، هیچ کس 
اال خودش، در به وجود آمدن این بحران، نقشی پررنگ تر نداشته است.

دونالد ترامپ در شرایطی از بیمارستان مرخص شد که بسیاری از پزشکان 
بر این باور بودند که وی بایستی همچنان دوره درمانی خود را سپری کند. 
با این حال، ترامپ با بی اعتنایی به همه این ها، بیمارســتان والتر رید را 
ترک کرد و عازم کاخ سفید شد. وی حتی در بازگشت به کاخ سفید نیز بار 
دیگر از زدن ماسک خودداری کرد و بدون رعایت پروتکل های بهداشتی 
نزد خبرنگاران حاضر شد. وی در پیامی توئیتری گفته است که به زودی، 
بار دیگر نبرد انتخاباتی خود را آغاز خواهد کرد.شــاید برای نخستین بار 
در تاریخ آمریکا باشد که رییس جمهوری در این کشور، جان همکاران و 
نزدیکان خود را به خطر می اندازد و برخالف آنچه برای سالمتی اش الزم 
است، سعی دارد مشــکل بیمارش اش را به یک دارایی انتخاباتی برای 
خود تبدیل کند. جالب اینکه نه فقط ترامپ این دستورکار را دنبال می کند، 
بلکه حتی حزب جمهوری خواه نیز رویه ای مشابه را پیگیری می کند.در 
مدت اخیر، بسیاری از نزدیکان و متحدان ترامپ سعی داشته اند اینگونه 

القا کنند که ترامپ سعی داشته تا هر چه سریع تر از بیمارستان والتر رید 
مرخص شود و به کاخ سفید بازگردد و وظایف خود را به انجام رساند. در 
واقع، وی، منافع ملت آمریکا را بر منافع و سالمت شخصی خود ترجیح 
داده اســت. در کنار این تالش ها، برخی منابع نزدیک به ترامپ سعی 
کرده اند تا این مســئله را که ترامپ مقصر اصلی در ابتالیش به ویروس 
کروناست را رد کنند. آن ها بیش از هر چیز سعی دارند تا ترامپ را در نقش 
یک قهرمان، به دیگران معرفی کنند و اینگونه القا کنند که وی پیروزمندانه 
با ویروس کرونا جنگیده و ضمن شکست دادن آن، عمال سعی دارد در 
شرایط فعلی، ملت آمریکا را از شــر اپیدمی ویروس کرونا برهاند.آنچه 
بایددر شرایط کنونی به آن توجه شود این است که آمریکا بیشترین تعداد 
مبتالیان و مرگ و میر ناشــی از ویروس کرونا را داراست. حتی پس از 
ابتالی ترامپ به ویروس کرونا، وی تغییــر چندانی را در رویکرد خود به 
مسئله شــیوع ویروس کرونا ایجاد نخواهد کرد و عمال با انجام شو های 
تبلیغاتی و مانور های رسانه ای، زمینه را برای ابتال و مرگ تعداد بیشتری 
از شهروندان آمریکایی فراهم خواهد ساخت. ترامپ و دولت وی، صرفا 
معطوف به انتخابات هســتند و در این مســیر، از هر چیزی برای خود 
یک ابزار انتخاباتی تولید می کنند. این رویکرد ابزارگرایانه، تبعات بسیار 

وخیمی را برای آمریکا به دنبال خواهد داشت.

یک فعال سیاســی گفت: دولت بعدی باید بتواند 
در حوزه سیاســت خارجی تکلیفش را با کشوری 
مثل عربستان ســعودی روشــن کند و به جنگ 
سرد پایان دهد.ایرج ندیمی اظهار کرد: کاندیدای 
۱۴۰۰ باید بداند رییس جمهور آینده راه ســختی را 
در پیش خواهد داشــت. در رابطه با چالش های 
فراروی کابینه دولت آتی، عمده مباحث حول چند 
مبحث پایدار سیاســت خارجی و سیاست داخلی 

می چرخند. 
وی ادامــه داد: در حوزه سیاســت خارجی دولت 
آتی باید تکلیف خود را با دنیا به ویژه کشــورهای 
منطقه مخصوصا عربســتان ســعودی روشــن 
کند. بازیگردان اصلی مشــکالت امــروز ایران در 
حــوزه بین الملل عربســتان ســعودی و آمریکا 

 هســتند و ایران بایــد تکلیف خــود را بــا آن ها 
یکسره کند. 

 این نماینده ســابق گفت: در داخل هم مســائل 
زیادی برای بررسی وجود دارد که مهم ترین آن دو 
موضوع اقتصاد و فرهنگ است. دولت باید بتواند 
در ابعاد فرهنگی و اجتماعی دیدگاه خود را با مردم 
مطرح کند. از ســوی دیگر مردم با در نظر گرفتن 
همه طبقات و اصناف در حوزه معیشت و اشتغال 
با دو فاکتور درآمد و گرانی به مشــکل خورده اند. 
یا دیگر توانایی کســب درآمد ندارند، یا اصال شغل 

ندارند. 
وی تصریح کــرد: در رابطه با چالــش های دیگر 
کشــور که هنوز به بحران عمومی نرسیده، اما می 
تواند در آینده برای کشور مشــکل ایجاد کند، مثل 

محیط زیست  نیز باید دولت آتی ساختار شفافی 
را در پیش گیرد. 

ندیمی گفت: عالوه بر آن موضوعــات نوظهر مثل 
حضور اسراییل در منطقه چه در بخش عربی و چه 
امروزه در آذربایجان نباید نادیده گرفته شــود. بر 
این اســاس و با توجه به موارد مطرح شده کسی 
باید رییس جمهور باشــد که درک درســتی از این 
موضوعات داشته و نوع مدیریتش در این حوزه ها 

بحران ها را حل کند.

فعال سیاسی: 

رییس جمهور آتی به جنگ سرد پایان دهد

فعال سیاسی اصالح طلب:

برخی تصور می کنند با هتاکی انقالبی گری خواهند کرد
یک فعال سیاسی اصالح طلب گفت: باید بدانیم که نقد با هتاکی در تضاد اســت.محمود میرلوحی اظهار کرد: در فرهنگ  ایرانی-اسالمی ما خیلی بر ضرورت 
حفظ ادب و نزاکت تاکید شده است و در اشعار ما نیز آمده بی ادب محروم ماند از لطف رب، بنابراین کسانی که آداب را رعایت نکنند افکار عمومی وقعی به آن ها 
نمی گذارند. وی ادامه داد: برخی تصور می کنند اگر فحاشی کنند و به رقبا و بزرگ تر های کشور بی احترامی کنند احساس دلسوزی و مسئوالنه رفتار کردن شان 
را بیشتر نشان می دهند؛ اما در واقعیت عکس این موضوع است. رییس  جمهور شخصیت دوم کشــور بر طبق قانون اساسی است؛ اگر کسانی فکر می کنند با 
بی احترامی به ایشان به انقالب خدمت می کنند در اشتباه هستند. این فعال سیاسی تصریح کرد: داشتن آزادی بیان درست است اما همین کسانی که چنین 
ادبیاتی را استفاده می کنند وقتی نوبت خودشان می شود کوچک ترین مالحظه و مدارایی را بر نمی تابند و با رقیب خودشان برخود حذفی می کنند.  وی همچنین 
گفت: معیارهای دوگانه این افراد در پذیرش نقد از سوی رقبا و جامعه و هتاکی به دیگر افراد مســئول هیچ وقت مورد تایید مردم نبوده و نیست. در ضمن باید 

بدانیم که نقد با هتاکی در تضاد است.  

خبر روز

انتقاد صریح »مطهری« از رفتار صداوسیما با استاد شجریان
نماینده تهران در مجلس دهم رفتار صداوسیما با استاد شجریان را ناپسند دانست.علی مطهری، 
نماینده تهران در مجلس دهم، در حســاب توئیتری خود نوشــت: »رفتار صدا و ســیما با مرحوم 
شجریان مبنی بر حذف آوازهای ایشان پس از انتقاد وی از نوع رفتار با معترضان در سال ۸۸  ناپسند 
بوده است. با یک هنرمند برجســته که روح لطیفی دارد و خدمات زیادی برای جمهوری اسالمی 

داشته، نباید این گونه رفتار می شد.«

 واکنش »واعظی« به حواشی عیادت رییس مجلس
 از بیماران کرونا

رییس دفتر رییس جمهور گفت: خرداد امســال معاون بهداشــت وزیر بهداشت و درمان به همه 
بیمارســتان های کشــور اعالم کرد که مالقات  بیماران کرونایی ممنوع اســت. حاال یک شخصی 
رعایت نمی کند خودش تصمیم گرفته اســت، اما این که بیاید در یک جلسه، دو قوه دیگر را مبتال 
کند، کار درستی نیســت.محمود واعظی درباره این که پس از حضور رییس مجلس در بیمارستان 
و عیادت از بیماران کرونایی، این مسئله مطرح شد که آیا ستاد ملی مبارزه با کرونا برای مسئوالن 
پروتکل های بهداشتی تعریف نکرده است؟ گفت: پروتکل ها برای همه تعیین و ابالغ شده است، 
حتی به مجلس هم در یکی از روزهایی که هم جلســه صحن و هم کمیســیون ها را داشت دوباره 
از طریق وزارت بهداشــت نامه نگاری صورت گرفت مبنی بر اینکه چیزی که به عنوان پروتکل ابالغ 

کرد ایم، رعایت نمی شود.

برخورد 2 راکت دیگر از جنگ قره باغ به خاک ایران
۲ راکت نظامی پنجشنبه شب بر اثر آتش باری بین نیروهای ارتش جمهوری آذربایجان و ارمنستان 
به اراضی زراعی شهرستان اصالندوز مغان اصابت کرد که در این رابطه سید عباس مینایی، فرماندار 
اصالندوز مغان با تایید برخورد این ۲ راکت گفت: خوشبختانه اصابت این سالح های نظامی خارج از 
محدوده مسکونی بوده و تلفاتی در بر نداشته است.وی بیان کرد: با اینکه فاصله شهرستان اصالندوز 
از محل درگیری ها نسبتا زیاد اســت اما  شلیک ســالح های دوربرد در منطقه موجب می شود تا 
تعدادی از آنها به مناطقی از این شهرســتان برخورد کند.مینایی اضافه کــرد: به طرفین درگیری از 
سوی مقام های بلندپایه کشورمان تذکر داده شده  و امیدواریم  شاهد بروز  اتفاقات مشابه در آینده 

نباشیم.

عذرخواهی »ظریف« از یک عکاس
وزیر خارجه از یکی از عکاس های کشورمان که در صفحه توئیترش از او به خاطر استفاده از عکس 
استاد شجریان بدون کسب اجازه انتقاد کرده بود، عذرخواهی کرد.عصر روز پنجشنبه در پی درگذشت 
استاد آواز ایران، محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان با انتشار عکسی از استاد شجریان 
به درگذشت او در صفحه اینستاگرام واکنش نشان داد. در پی انتشار این مطلب »آرش عاشورنیا« 
یکی از عکاسان کشور در مطلبی در صفحه توئیتر خود نوشت: » جواد  ظریف یکی از عکس هایم از 
 محمدرضا شجریان را بر صفحه اینستاگرامش گذاشته. کسب اجازه؟ رعایت حقوق مولف؟ صاحب 
اثر؟ هیچ، اصال انتظاری نیســت. اصال مشکلم این نیســت، اون عکس همه جا هست می ری از 
گیزمیز برمی داری؟ عکس رو از روی چشم سوژه، چشم های حضرت استاد کراپ می کنی؟« این 
مطلب با واکنش وزیر امور خارجه کشورمان روبه رو شــد و ظریف در پاسخ به توئیت این عکاس 
خطاب به وی نوشت: »سالم. در مالقاتی بودم که خبر درگذشت استاد را شنیدم. در مسیر متنی را 
آماده کردم. می خواستم همراه یک قطعه زیبا از استاد، متن را در اینستاگرام بگذارم. فرصت نشد. 

عکسی در موبایلم بود، همان را گذاشتم.کراپ هم نکردم. ببخشید.«

کافه سیاست

»پمپئو« در مورد تحریم های 
جدید علیه ایران بیانیه داد

وزیـر خارجـه آمریـکا در بیانیـه ای بـا اشـاره بـه 
تحریم شـدن ۱۸ بانـک و نهاد مالی ایـران گفت 
کـه کارزارفشـار حداکثـری علیـه ایـران ادامـه 
خواهد یافت تا ایـران به مذاکـرات جامع تمایل 
پیـدا کند.»مایـک پمپئو« وزیـر خارجـه آمریکا 
روز پنجشـنبه طـی بیانیـه ای بـه تحریم هـای 
جدید مالی ایران اشـاره کـرد.وی در ایـن بیانیه 
مدعی شـد: »ایـن تحریم هـا با هـدف افزایش 
محـروم کـردن جمهـو ری اسـالمی از تامیـن 
مالـی در حمایـت از فعالیت های تروریسـتی و 
باج گیری هسـته ای و تهدید جهان است.«وزیر 
خارجه ایـران در ادامـه این بیانیه گفـت: »کارزار 
فشـار اقتصـادی حداکثـری مـا ادامـه خواهـد 
یافـت تـا ایـران بـه مذاکـرات جامعـی تمایـل 
پیـدا کند کـه دربـاره رفتار بـدش باشـد.«وزارت 
خزانـه داری آمریـکا پنجشـنبه عصـر )بـه وقت 
تهران( ۱۸ بانک ایـران را تحت تحریم قـرار داد.

در بیانیـه وزارت خزانـه داری آمریکا آمده اسـت 
که این وزارت خانـه طی رایزنی بـا وزارت خارجه 
ایـن کشـور نهادهـای مالـی ایـران را بـرای قرار 
دادن در لیسـت تحریم ها شناسایی کرده است. 
»استیون منوشـین« وزیر خزانه داری آمریکا با 
اشـاره به تحریم ایـن بانک های ایرانـی گفت که 
ایـن تحریم ها بـا هـدف جلوگیری از دسـتیابی 
غیـر قانونی ایـران بـه دالر بـوده و افزود کـه این 
تحریم هـا ادامـه خواهـد یافت تـا ایـران برنامه 
هسـته ای خود را پایان دهد.بانک ها و نهادهای 
مالی کـه بر اسـاس به روزرسـانی جدیـد وزارت 
خزانه داری آمریکا مشـمول تحریم هـای ثانویه 
شـده اند به شـرح ذیل هسـتند: تامین سرمایه 
امین )وزارت خزانـه داری آمریـکا از آن به عنوان 
بانـک سـرمایه گذاری امیـن یـاد کـرده(، بانک 
کشـاورزی ایـران، بانـک مسـکن، بانـک رفـاه 
کارگران، بانک شـهر، بانک اقتصـاد نوین، بانک 
قرض الحسـنه رسـالت،بانک حکمـت ایرانیان، 
بانـک ایران زمیـن، بانـک تعـاون منطقـه ای 
اسـالمی، بانـک کارآفریـن، بانـک خاورمیانـه 
،بانک مهر ایران، بانک پاسـارگاد، بانک سامان، 
بانـک سـرمایه، بانـک توسـعه تعـاون و بانـک 
گردشـگری )وزارت خزانـه داری آمریـکا از آن 

به عنـوان بانـک توریسـم یـاد کرده اسـت(.

بین الملل

دیلی بیست گزارش داد:

پروژه جدید »ترامپ«
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ترامپ و همسرش قرنطینه شدند
در پی مثبت شدن آزمایش کرونای دستیار رییس جمهوری آمریکا، دونالد ترامپ به همراه همسرش 
نیز از مثبت شدن آزمایش خود خبر دادند و وارد قرنطینه شده اند. رییس جمهوری آمریکا در گفت وگو 
با فاکس نیوز قبل از اعالم نتیجه آزمایش کرونای خود گفته بود: تست کرونای هوپ هیکز، دستیار ارشد 
من مثبت شد. او ماسک به صورت دارد؛ اما تستش مثبت شده است. من و همسرم نیز تست دادیم 
و منتظر جواب آزمایش هستیم.ترامپ بعدا توئیت کرد که وی و همسرش تا زمانی که نتایج آزمایش 
کرونا بیاید در قرنطینه می مانند.کاخ ســفید در بیانیه ای اعالم کرد، رییس جمهوری برای خودش و 
تمامی کسانی که از وی و مردم آمریکا به صورت جدی حمایت می کنند، تدابیر امنیتی و بهداشتی در 
نظر گرفته اســت.با این حال ترامپ جمعه اعالم کرد نتیجه تست کرونای خودش و همسرش مثبت 
بوده است و آنها وارد قرنطینه شده اند.پزشک کاخ سفید اعالم کرده حال ترامپ و همسرش خوب است 
و بنا بر اعالم کاخ سفید، ترامپ در محل کارش قرنطینه می شود و به فعالیت هایش ادامه خواهد داد.

بیش از 300 شبه نظامی سوری از ترکیه وارد قره باغ شدند
رییس جمهوری فرانسه تایید کرد که بیش از ۳۰۰ شبه نظامی از سوریه و از طریق ترکیه وارد منطقه 
ناگورنو-قره باغ شده اند.امانوئل مکرون، گفت: می توانم این اطمینان را بدهم که بیش از ۳۰۰ شبه 
نظامی که پیش تر از منطقه حلب سوریه بیرون رانده شدند حاال از طریق منطقه غازی انتپ ترکیه وارد 
ناگورنو-قره باغ شده اند. این یک حقیقت تایید شده است. این افراد شناسایی و رهگیری شده و 
همگی آنها به گروه تروریستی داعش مرتبط هستند.وی افزود: من درباره این مسئله با والدیمیر 
پوتین، رییس جمهوری روســیه نیز گفت وگو کردم و او نیز تایید کرد که روسیه از این قضیه مطلع 
شده اســت. رفتار ترکیه به عنوان یکی از اعضای ناتو ناشایست است. ما چنین اقدامی را غیرقابل 
قبول می دانیم و در این مورد، ترکیه از خط قرمز ما عبور کرده است.رئیس جمهوری فرانسه ادامه داد: 
روسیه، آمریکا و فرانسه که ریاست مشترک گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا را برعهده 
دارند، یک سری ابتکارعمل هایی را برای متوقف کردن درگیری ها در منطقه مذکور در نزدیک ترین 

زمان ممکن ارائه خواهند داد. ما همچنان تماس های نزدیک خود را در این باره حفظ می کنیم.

لبنان، مذاکرات با رژیم صهیونیستی را آغاز می کند
رییس پارلمان لبنان اعالم کرد، توافق شد موضوع ترســیم مرزهای دریایی با رژیم صهیونیستی را 
ارتش تحت نظارت میشل عون و دولت هدایت کند.وی خاطرنشان کرد: مذاکرات مداومی در مقر 
سازمان ملل در ناقوره تحت نظارت این سازمان و هماهنگ کننده امور لبنان برگزار می شود.بری گفت: 
دو طرف از آمریکا خواستند به عنوان میانجی  و تسهیل کننده ترسیم مرزها وارد عمل شود و آمریکا 
هم گفته آماده آن است.رییس پارلمان لبنان تاکید کرد: زمانی که بر سر ترسیم مرزهای دریایی توافق 
صورت بگیرد در این خصوص توافقی بین لبنان، اسراییل و نیروهای سازمان ملل موسوم به یونیفل 
امضا خواهد شد. آمریکا قصد دارد با طرفین برای کمک به ایجاد فضایی مثبت جهت اداره مذاکرات 
پیرامون مرزها همکاری کند.وی خاطرنشــان کرد: اگر ترسیم مرزها موفقیت آمیز باشد و ارتش در 
این موضوع توفیق یابد، لبنان در این زمینه بسیار موفق خواهد شد به خصوص در اکتشافات گازی. 

آمریکا، عراق را تهدید به انتقام کرد
معاون وزیر خارجه آمریکا در امور خاورمیانه طی سخنانی به گرفتن »انتقام« از حمالت به منافع کشورش در 
عراق تهدید کرد. روزنامه القدس العربی نوشت، دیوید شنکر، معاون وزیر خارجه آمریکا در امور خاورمیانه 
طی سخنانی در واکنش به حمله راکتی به نزدیکی پایگاه نیروهای آمریکایی در اطراف فرودگاه اربیل اظهار 
کرد که واشــنگتن حمله به منافع خود در عراق را تحمل نخواهد کرد.وی همچنین به گرفتن انتقام به دلیل 

حمله به منافع کشورش در عراق تهدید کرد.

ماجرای یک فراخوان در تبریز در فضای  علیرضا کریمیان
مجازی برای حمایــت از تمامیت ارضی 
جمهوری آذربایجان که در این شــهر با دخالت پلیس و متفرق شدن 
مسالمت آمیز این تجمع پایان یافت، نشــان می دهد اگر چه ایران 
تالش دارد تا در بحران به وجود آمــده در منطقه قره باغ و در مرزهای 
شمالی کشور بی طرفی خود را حفظ کند؛ اما اگر این جنگ ادامه پیدا 

کند بی شک این رویه دشوار خواهد بود. 
ایران اشــتراکات فرهنگی و قومی زیادی با دو کشــور ارمنســتان و 
آذربایجان دارد هر چند در سه دهه اخیر همواره روابط سیاسی میان 
دولت جمهوری اسالمی و کشــور ارمنســتان صمیمانه تر و گرم تر از 
آذربایجان بوده ؛ اما در شــرایط کنونی دولتمردان کشــورمان ترجیح 
می دهند تا جانب هیچ کدام را نگیرند. در گذشته آذربایجان همیشه 
یک قدم دور تر در روابط دیپلماتیک و اقتصادی نســبت به ارمنستان 
با ایران قرار داشته است این مسئله بخشــی به دلیل استراتژی ملی 
و مذهبی ایران در مورد ارامنه  کشــور ارمنستان بوده و بخشی دیگر به 
دلیل نفوذ اســراییل و آمریکا و روابط گرم مقامات آذربایجانی با این 
دو بوده است؛ اتفاقی که اگر چه ایران تالش زیادی کرد تا آن را کنترل 

کند اما در عمل نتوانست جایی در آذربایجان برای خود بیابد و هر روز 
از این کشور دورتر شد. هر چند طی درگیری های اخیر مقامات دولت 
باکو به واسطه اینکه این کشور را پس از ایران )و احتماال عراق( دومین 
کشور بزرگ شــیعه جهان می دانند و از ســوی دیگر به واسطه اینکه 
قرابت قومی و تاریخی نزدیکی با ایران دارند )به واسطه حضور ده ها 
میلیون آذری زبان در ایران( انتظار این را دارند که ایران در بحران قره 
باغ از هم کیشــان و هم زبانان آذری خود در برابر ارمنستان پشتیبانی 
و حمایت کند و موضعی شبیه به ترکیه در حمایت دربست و بی چون 
و چرا از موضع باکو در قبال ایروان داشــته باشد، اما در عمل این گونه 
نشد. از سوی دیگر ارمنستان متحد استراتژیک روسیه هم محسوب 
می شود، همین امر با توجه به نزدیکی ایران به روسیه روابط صمیمانه 
تری میان دو کشور ایجاد کرده اســت. در واقعه اخیر اما ایران اگر چه 
متهم به حمایت از ارمنستان و حتی ارسال سالح از جانبه روسیه به این 
کشور هم شده است اما در ظاهر تالش می کند بی طرفی خود را برای 
حل و فصل زودتر این جنگ حفظ کند. شواهد در داخل و خارج از ایران 
نشــان می دهد که ایران باید ناچارا در روزهای آینده جانب یک طرف 
این دعوا را بگیرد به خصوص آنکه ترکیه عمال با حمایت از آذربایجان 

وارد این مناقشه شده است . ایران پیشــنهاد میانجی گری میان دو 
طرف را مطرح کرده؛ اما کارشناسان سیاسی می گویند کشورمان نمی 
تواند در این میان نقشی داشته باشد در واقع اگر بنا به میانجی گری 
بود باید به نفع هر دو انجام می شد تا بازی برد- بردی را رقم می زد. 
این در حالی اســت که ارمنســتان حاضر به عقب نشینی از سرزمین 
های اشغال شده نیست. حتی اگر بر اســاس قطعنامه های شورای 
امنیت کشوری مقصر شناخته شود ایران نمی تواند اعالم موضع کند.  
در ســوی دیگری از ماجرا طی روزهای اخیر دامنه این درگیری های 
نظامی به برخی از شهرها و روستاهای مرزی ایران هم کشیده است. 
این مسئله به خودی خود می تواند نقض حاکمیت ایران باشد و اگر 
ادامه پیدا کند مطمئنا با واکنش مقامات کشــور روبه رو خواهد شد. 
ضمن اینکه شیطنت های آمریکا و اسراییل در آذربایجان و منطقه قره 
باغ هم می تواند آتش تداوم این جنگ را شــعله ورتر کند. شاید یکی 
از دالیل عدم موضع گیری یک جانیه ایران در این مســئله هم همین 
جلوگیری از ورود سایر کشورها به این جنگ باشد؛ اتفاقی که اگر رخ 
دهد بی شــک ایران هم باید مانند ســوریه هزینه های این دخالت 

خارجی را بپردازد.

 اگرچه منتقدان، پیکان اتهام عــدم صادرات گاز به 
پاکســتان را به سمت بیژن زنگنه نشــانه می روند، 
اما مــرور تاریخی این قــرارداد نشــان می دهد که 
بهانه جویی های پاکســتان بر سر احداث خط لوله و 
بعد از آن قیمت گذاری، اجازه نداده تــا گاز ایران به 
همسایه شرقی برسد.سنگ بنای صادرات گاز ایران 
به پاکستان در سال ۱۹۹۰ میالدی گذاشته شد.طرح 
اولیه البته تنها به پاکستان محدود نمی شد و قرار بود 
در قالب پروژه ای به نام خط لوله صلح تا هند برسد. بر 
آن اساس خط لوله ای که قرار بود احداث شود،   روزانه 
۱۵۰ میلیون متر مکعب گاز را صادر می کرد که سهم 
پاکستان از آن ۶۰ میلیون متر مکعب بود.با این حال 
اختالف بین پاکســتان و هند باعث شد تا آن پروژه 

ناتمام بماند و ایران به طور مستقیم با پاکستان برای 
صادرات گاز وارد مذاکره شد. قرارداد صادرات گاز ایران 
به پاکستان در دولت دهم به امضا رسید. با این حال 
طرف پاکستانی هر بار به بهانه ای از اجرای تعهدات 
خود برای برداشت گاز ایران سرباز زد.تا آنجا که رییس 
دولت دهم، در واپسین روزهای ریاست جمهوری اش 
راهی پاکستان شد تا شاید راه حلی برای آن پیدا کند؛ 
اما در عمل موفق نشد و همچنان پاکستانی ها با اما 
و اگر به قرار داد بسته شدن با کشورمان پایبند نبودند. 
همچنین موضوع صادرات گاز به کشــور پاکستان، 
مسئله ای سلیقه ای میان دو کشور نیست، این امر به 
یک قرارداد تعهدآور دوجانبه متکی است و بر همین 
اساس خط لوله سراسری هفتم با ظرفیت انتقال ۱۱۰ 

میلیون متر مکعب در روز احداث و در سرویس قرار 
دارد، اما در سوی دیگر تاکنون پاکستانی ها با وجود 
توافق ها حتی اقدام به ساخت یک متر خط لوله در 
کشور خود نکرده اند و آن گونه که از سخنان مقامات 
پاکســتانی بر می آید آنها وجود تحریم های ایاالت 
متحده آمریکا را مهم ترین مشکل پیش روی تکمیل 

پروژه در کشورشان عنوان می کنند. 

چرا گاز ایران به پاکستان نرسید؟

احتمال تاسیس یک دیوان محاسبات جدید در پارلمان
عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسالمی گفت: دیوان محاسبات فعلی نمی تواند، مســئولیت نظارت بر اعتبارات و هزینه های شهرداری ها را بپذیرد و باید با 
بررسی ظرفیت های قانونی، یک دیوان دیگر بر امر نظارت هزینه ها شهرداری ها تشکیل شود.اخیرا رییس، اعضای هیئت رییسه و همچین روسای کمیسیون های 
تخصصی مجلس در نشست شــورای هماهنگی کمیسیون ها شــرکت کردند. »محمدباقر قالیباف«، رییس مجلس، در این نشست از لزوم نظارت بر »تفریغ 
بودجه شهرداری ها« سخن گفته است.حاجی دلیگانی، عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسالمی، هم خبر از تشکیل »دیوان محاسبات« جدید برای نظارت 
بر بودجه شهرداری ها داده است.»فریدون عباسی دوانی«، رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی، ضمن اظهار بی اطالعی نسبت به این گفت: احتماال 
زمان طرح موضوع در جلسه حضور نداشــتم.در حالی که عباسی نسبت به طرح موضوع درآمد پایدار شــهرداری ها در جلسه رییس مجلس با هیئت رییسه و 
روسای کمیسیون ها اظهار بی اطالعی می کند، رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسالمی با تاکید براینکه این موضوع در جلسه مطرح شد، 
گفت: »فعال طرح موضوع شده اما ابعاد آن مشخص نشده است.« محمدصالح جوکار در پاسخ به اینکه اعضای جلسه و قالیباف در مورد نحوه نظارت مجلس بر 
بودجه شهرداری ها چه پیشنهادی داشتند؟ تصریح کرد: فعال در حد طرح مسئله بوده و تصمیمی در این مورد گرفته نشده است.در حالی جوکار منکر طرح موضوع 
دیوان محاسبات جدید در این جلسه شد، که حاجی دلیگانی تاکید کرد در خصوص شهرداری ها پیشنهاداتی بوده است که دیوان محاسبات فعلی بر اعتبارات و 

هزینه های شهرداری ها که منابع داخلی و دولتی دارند، نظارت کند.

خبر روز

به صورت تلفنی؛

ظریف با وزرای خارجه هلند و اتریش گفت و گو کرد
وزیر امور خارجه کشورمان در گفت وگو با وزرای امور خارجه هلند و اتریش، آخرین تحوالت مرتبط 
با برجام و همچنین اوضــاع منطقه را مورد ارزیابی و تبادل نظر قــرار دادند.در گفت وگوی تلفنی 
گانه محمد جواد ظریف وزیر امور  جدا
خارجه کشــورمان با وزرای امور خارجه 
هلنــد و اتریش موضوعــات مربوط به 
روابط دوجانبه، به خصــوص در حوزه 
مسائل کنســولی، اقدامات کشورها در 
زمینه مقابله بــا کرونا، آخرین تحوالت 
مرتبــط با برجــام و همچنیــن اوضاع 
منطقه مورد گفت وگو و تبادل نظر قرار 
گرفت.تحوالت قره باغ و ابراز نگرانی از 
اوضاع پیش آمده نیز از دیگر محورهای 

گفت وگوی تلفنی ظریف و همتای اتریشی وی بود.

جریمه شرکت هواپیمایی امارات به خاطر عبور از ایران
آمریکا، هواپیمایی امارات را به دلیل استفاده از بخش هایی از حریم هوایی ایران که آمریکا پرواز 
هواپیماهای مســافربری بر فراز آن را ممنوع اعالم کرده بود، ۴۰۰هزار دالر جریمه کرد.به گزارش 
رویترز، اداره هوانوردی فدرال وابســته به وزارت حمل ونقل آمریکا در گزارشی اعالم کرده است 
که تعدادی از هواپیماهای شــرکت هواپیمایی امارات در ماه ژوئیه ســال 2۰۱۹ در بخش هایی 
از حریــم هوایی ایران که آمریــکا به دلیل افزایــش فعالیت های نظامی و تشــدید تنش هایی 
سیاســی اســتفاده از آن را ممنوع اعالم کرده بود، پرواز کرده اند.شــرکت هواپیمایی امارات به 
وزارت حمل ونقل آمریکا اعالم کرده است که این مسئله ناشــی از »اشتباه سهوی و ناخواسته« 
 بوده ،  اما در عین حال جریمه اعالم شده از ســوی وزارت حمل ونقل آمریکا را می پذیرد تا پرونده

 بسته شود.

 مسکودر نشست شورای  امنیت درباره برجام
 گفت وگو می کند

سخنگوی وزارت خارجه روســیه اعالم کرد که در نشست آتی شــورای  امنیت در ماه اکتبر درباره 
برجــام و خلیج فارس گفت وگو خواهد شــد.»ماریا زاخــارووا« ســخنگوی وزارت امور خارجه 
روسیه در کنفرانس خبری خود اعالم کرد: در نشست آتی شــورای امنیت سازمان ملل پیرامون 
وضعیت خلیج فارس بحث و بررســی می شود.ســخنگوی وزارت امور خارجه روســیه در این 
باره گفت: یکی از موضوعــات اصلی، بحث درباره وضعیت خلیج فــارس خواهد بود. صحبت در 
این موضوع به دلیل روند رو به رشــد بحران در منطقه اســت. همچنین، اعمال فشار حداکثری 
آمریکا بر ایران و تالش این کشــور برای تضعیف اجرای برنامه جامع اقدام مشــترک )برجام( 
در ارتباط با برنامه هســته ای ایران نیز از موضوعات بحث نشست آتی اســت.»ماریا زاخارووا« 
در این باره اضافه کرد: هدف از این نشســت بررســی دقیق راه های ایجاد روابــط منطقه ای بر 
اســاس اصول همکاری متقابل و ســودمند، با در نظر گرفتن منافع طرف های ذی نفع اســت. 
ما متقاعدیــم که مفهوم امنیــت جمعی روســیه در منطقه خلیــج فارس می تواند بــه مبنایی 
 قابل اعتماد برای شــکل گیــری جو اعتماد و یــک معماری امنیتــی واقعی فراگیــر در منطقه 

تبدیل شود.

کافه سیاست

خطیب زاده:

هضم »نه« شورای 
امنیت، برای آمریکا 

آسان نیست
و  عمومی  دیپلماسی  مرکز  رییس 
رسانه ای وزارت امور خارجه در پاسخ به 
این سوال که آیا آمریکا بنا بر ادعایش 
درباره اسنپ بک می تواند اقدامی انجام 
دهد، عنوان کرد: تمامی اعضای شورای 
امنیت به جز یک کشور، »نه« بزرگی به 
آمریکا گفتند و هضم این »نه«، برای 
آمریکا به آسانی فراهم نیست. دبیرکل 
سازمان ملل هم به صورت رسمی اعالم 
کرد که هیچ اقدامی برای نظارت بر 
تحریم ها انجام نمی دهد چراکه آمریکا 
اهلیت این کار را ندارد.خطیب زاده با بیان 
اینکه تاکید و اصرار آمریکا برای اجرای 
تحریم های لغو شده علیه ایران ناشی از 
استیصال این کشور است، گفت: آمریکا 
»نه« بزرگی دریافت کرده و بیشتر از قبل 

منزوی شده است. 
ترامپ در انجام تعهداتش به کمپین 
ولی  خورده  شکست  نتخاباتی اش  ا
می خواهد خود را پیروز جلوه دهد. البته 
آمریکا حداقل طی ۷۰ سال اخیر مسیر 
مبتنی بر قلدری را طی کرده و با قلدری 
می خواهد دیگران را هم با خود همراه 
کند. این اعتیادی است که دیر یا زود 
واشنگتن می باید ترک کند. وی با تاکید 
بر اینکه ما فرصت نمایش به هیچ کسی 
را نمی دهیم، یادآور شد: چارچوب عمل 
ما روشن است. برجام تعهدات طرفین 
را مشخص کرده و نیازی به دادن پیغام 

یا مذاکره مجدد نیست. 
نباید وقت همدیگر را تلف کنیم. پیام 
است.  بوده  روشن  واشنگتن  به  ما 
پذیرفتن مسئولیت اقدامات مخربی که 
علیه ملت ایران صورت پذیرفته، توقف 
تروریسم اقتصادی، احترام به حقوق 
 ایران و جبران مسئوالنه خسارت های

 وارد شده.

بین الملل

آیا ایران ناچار به حمایت از یک طرف دعوای قره باغ خواهد شد؟

جایگاه ایران در مشاجره قره باغ

شواهد در داخل و خارج از ایران نشان می دهد که 
ایران باید ناچارا در روزهای آینده جانب یک طرف این 
دعوا را بگیرد به خصوص آنکه ترکیه عمال با حمایت از 

آذربایجان وارد این مناقشه شده است 

سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری  شاهین شهر به استناد مصوبه ۱28۶/ش مورخ ۹۹/۰۶/2۴ شورای محترم اسالمی شاهین شهر در نظر دارد غرفه پایانه برون شهری 
)ترمینال شیشه ای( جهت ارائه خدمات حمل و نقل جاده ای مسافر را با قیمت کارشناسی رسمی دادگســتری به مبلغ 22.۵۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ماهیانه و از طریق مزایده 

عمومی و به صورت اجاره مستند به ماده ۱۳ آئین نامه مالی شهرداری ها و طبق اســناد مندرج در آگهی به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. بنابراین متقاضیان میبایست 
جهت اطالع از شرایط و شرکت در مزایده به امور مالی سازمان واقع در شاهین شهر ،  بلوار جمهوری اسالمی ، مجموعه اداری انقالب مراجعه و نسبت به تحویل مدارک تا آخر وقت اداری 
روز پنج شنبه مورخ ۹۹/۰8/۰۱ به حراست شهرداری شاهین شهر اقدام نمایند. پیشنهادات رسیده راس ساعت ۱۵ روز شنبه مورخ ۹۹/۰8/۰۳ با حضور اعضا کمیسیون عالی معامالت 

سازمان باز و قرائت خواهدشد.
سایر شرایط:

۱.سپرده شرکت در مزایده ۵% مبلغ اجاره سالیانه کارشناسی شده و به صورت ضمانت نامه بانکی یا واریز مبلغ به شماره  حساب ۰۱۰۵۰۵2۹2۹۰۰۷ نزد بانک ملی به نام شهرداری شاهین 
شهر می باشد.

2.چنانچه برندگان اول تا دوم و سوم حاضر به عقد قرارداد نشوند، سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
۳.بدیهی است شرکت در مزایده و ارائه پیشنهادات به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مربوطه بوده و سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

۴.هزینه های چاپ آگهی مزایده در روزنامه به عهده برنده مزایده می باشد.
۵.سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد شرایط آگهی مزایده  مندرج است. 

آگهی مزایده عمومی -نوبت اول

سعید اکرم خانی-رییس سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری شاهین شهرم الف: 1007910 

چاپ دومچاپ  اول
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مدیرکل استاندارد استان :

14 جایگاه سوخت »سی ان جی« در اصفهان ناایمن است
 مدیرکل استاندارد استان اصفهان گفت: در حال حاضر ۱۴ جایگاه »سی ان جی« در استان 
اصفهان نا ایمن است و اجازه ارائه خدمات به شهروندان را ندارند.محمود فرمانی در نشست 

خبری که به مناسبت هفته استاندارد 
کید بر اینکه با توسعه  برگزار شد، با تا
استانداردسازی  به  توجه  فرهنگ 
هزینه های استاندارد نیز کاهش پیدا 
می کند، گفت: ترویج فرهنگ استاندارد 
سازی امنیت روانی جامعه را نیز تقویت 

می کند.
مدیرکل استاندارد استان اصفهان با 
بیان اینکه تاکنون ۳۳ هزار و ۹۶۷ عنوان 
استاندارد در کشور تدوین شده است، 

اضافه کرد: سازمان استاندارد ایران تنها سازمانی است که اسناد خود را به شکل رایگان در اختیار 
جامعه هدف قرار می دهد.

وی با بیان اینکه در سال جاری یک واحد تولیدی و یک واحد آموزشی موفق به دریافت مقام 
نمونه کشوری شده اند، اضافه کرد: همچنین ۱۸ واحد تولیدی نیز رتبه نمونه استانی را دریافت 

کرده اند.
فرمانی گفت: همچنین هفت واحد در استان به عنوان واحد شایسته تقدیر معرفی شدند.

وی با بیان اینکه در شش ماه نخست امسال در حوزه تدوین استانداردهای جدید ۱۲۲ مورد انجام 
شده ، ادامه داد: ۱۱۳ مورد پرونده در خصوص رعایت استاندارد اجباری رسیدگی شده است.

مدیرکل استاندارد استان اصفهان ادامه داد: همچنین در سال جاری ۱۱۷ مورد کاربرد استاندارد 
تشویقی ارائه شده است.وی با بیان اینکه در شش ماه امسال سه هزار و ۳۶۴ مورد بازرسی از 
واحدهای تحت پوشش انجام شده است، افزود: همچنین نظارت و بازرسی از ۴۶۹ شهربازی و 

۲۰۰ بازرسی از برچسب های کنترل انرژی در سطح بازار اصفهان انجام شده است.
فرمانی به بازرسی و سنجش دو هزار و ۴۰۰ نازل سوخت، ۸۵۰ باسکول سبک و سنگین و ۷۰۰ 
ترازو در واحدهای صنفی اشاره کرد و افزود: همچنین در این بازه زمانی از ۱۷۳ نمونه مصنوع طال 

نمونه گیری شده است.
وی همچنین به سنجش ۱۸۲ نازل »سی ان جی« در استان اصفهان اشاره کرد و گفت: باید توجه 
داشت که در سال جاری و از مرداد ماه تاکنون ۷۳ مورد بازرسی از جایگاه های سوخت »سی ان 

جی« انجام شده است که از این تعداد ۲۷ جایگاه تایید ایمنی گرفتند.
مدیرکل استاندارد استان اصفهان اضافه کرد: در بازرسی های صورت گرفته مشخص شد که ۴۴ 
جایگاه سوخت »سی ان جی« در سطح استان اصفهان دارای تا ایمنی های کم خطر و پرخطر 
بودند که از این تعداد دستور قطع گاز ۳۷ جایگاه صادر شد و در این خصوص در ۳۱ جایگاه این 
موضوع اعمال شد.وی تصریح کرد: تا کنون از ۳۱ جایگاهی که قطع گاز شدند ۱۷ جایگاه موفق به 

دریافت تایید ایمنی شدند و هنوز ۱۴ جایگاه مجوز ارائه خدمات را ندارند.
فرمانی در خصوص نظارت بر استانداردهای ماسک های توزیع شده در بازار ابراز داشت: در این 

زمینه هنوز استاندارد واحدی نداریم و تدوین این استاندارد در دستور کار است.
مدیرکل استاندارد استان اصفهان در خصوص ایمن سازی آسانسور در بیمارستان های اصفهان 
نیز گفت: در این زمینه چون همه بیمارستان های اصفهان تا قبل از سال ۸۲ ساخته شده اند امکان 
نظارت بر آنها را نداریم اما با آنها مکاتبه کرده ایم تا برای حفظ جان استفاده کنندگان ایمنی الزم را 
رعایت کنند.وی در خصوص برخوردهای صورت گرفته با واحدهای تولیدی متخلف نیز گفت: در 

شش ماهه امسال ۱۹ واحد تولیدی به دادگاه معرفی شده، ۸۴۴ واحد تذکر گرفته اند .

اصفهان از نظر کیفیت تولید نان جزو سه استان برتر کشور است اما...

نان، گرانی، غافلگیری!

تنورگرانی نان در نانوایی ها هرروز داغ تر  زاینده رود
می شود و کیفیت نان هم هرروز بدتر ، با 
این حال مســئوالن زیربار نمی روند و مدعی هستند هم گرانی وجود 

ندارد و هم کیفیت خوب است. 
روزگاری افرادی که قــادر به خوردن غذاهای چــرب و اعیانی نبودند 
شکم خود و اهالی منزل را با نان و پنیر یا نان و هرچه در منزل بود پر 
می کردند و از شرمندگی خانواده در می آمدند اما حاال همان نان و پنیر 
هم کم کم تبدیل به غذایی اعیانی می شــود! می گویند اجاره بها، مزد 
کارگر و هزاران دلیل برای افزایش قیمت نان وجود دارد ولی باز هم، 
همه به نان و نوایی می رسند به جز قشر کم درآمد که هم از نان به خاطر 

گرانی می افتد و هم از نوا برای اجبار به کار بیشتر.
در راستای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها دولت قصد اصالح نرخ 
آرد و نان را داشت، بنابراین در آذر سال ۱۳۹۳ با مصوبه دولت، قیمت 
نان در کشور ۳۰ درصد گران شد و براســاس مصوبه سال ۹۳، قیمت 
نان لواش ۲۲۰ تومان، بربری ســاده ۶۵۰ تومان، سنگک ۸۰۰ تومان، 
تافتون سنتی ۴۰۰ تومان و تافتون گردون ۲۱۰ تومان تعیین شده بود.

براساس شواهد طی ســال ۹۳ نان سنگک ســاده ۶۰۰ تومان و نان 
ســنگک کنجدی ۶۷۵ تومان فروخته می شــد که بعضا نانوایی ها به 
بهانه نبود پول خرد نان ســنگک کنجــدی را ۷۰۰ تومان می فروختند 
حتی اگر دو رو کنجد داشته باشد نان ســنگک ۱۰۰۰ تومان هم عرضه 
شده اســت.اما از آن پس، افزایش قیمتی در قوت مردم رخ نداد که 
موجب اعتراض نانوایان شد که درنهایت گله و شکایت ها به افزایش 
بهای ۱۵ درصدی نان منجر شد. بنابراین بعد از گذشت کمتر از ۳ سال 
از افزایش ۳۰ درصدی نان، همزمان با روز ملی نان خبر اعالم تصویب 
رسمی افزایش ۱۵ درصدی نرخ نان سنتی توسط دولت از ابتدای آذر 
۹۶ مردم را غافلگیر کرد.وحاال دوباره زمزمه های گرانی نان از گوشه و 
کنار شهر و محافل عمومی مردم اصفهان به گوش می رسد که پس از 
شیوع کرونا و گرانی بسیاری از اجناس خوراکی مثل لبنیات، گوشت، 
مرغ، تخم مرغ و حبوبات، این بار افزایش بی سروصدای نان آن هم با 
کاهش وزن چانه و عدم کیفیت آغاز شــده است.با این حال مدیرکل 
غله و خدمات بازرگانی اصفهان می گوید: اصفهان از نظر کیفیت تولید 
نان و بر اساس آمار مرکز پژوهش های غالت وابسته به وزارت صنعت، 

معدن و تجارت جزو سه استان برتر کشــور است.محسن ضیایی با 
بیان اینکه هر ماه نمونه انواع نان تولیدی از استان برای ارزیابی کیفیت 
به مرکز پژوهش هــای غالت وزارت صنعت، معدن و تجارت ارســال 
می شــود، گفت: انواع نان تولیدی استان ها توســط این مرکز به طور 
ماهیانه ارزیابی و امتیاز بندی می شوند که انواع نان تولیدی اصفهان 
در ۶ ماه گذشــته دارای امتیاز باالی ۹۰ از یکصــد بودند.وی کنترل و 
نظارت مستمر بر نانوایی ها، نوســازی تجهیزات آن ها و کارخانه های 
آردســازی و کیفیت آرد را از عوامل تاثیرگذار بــر کیفیت نان تولیدی 
برشمرد و اظهار داشــت: حدود ۱۸ کارخانه آردســازی و نانوایی های 
اصفهان در ۱۰ سال گذشــته با حمایت های دولت اقدام به نوسازی و 
استانداردسازی تجهیزات خود و استفاده از دســتگاه های پیشرفته 
کردند که همین امر تاثیر بسیاری بر ارتقای کیفیت آرد و نان گذاشت.

ضیایی تاکید کرده که ذخیره سازی مطمئن برای گندم استان صورت 
گرفته و حداقل نیاز ها تامین شده اســت با این حال زمزمه ها درباره 
افزایش قیمت مجدد نان همچنان شنیده می شود و شاید قرار است 

مردم بازهم توسط مسئوالن غافلگیر شوند! 

اســتاندار اصفهان گفت: حرکت به سمت مصرف 
بهینه آب و الگوی مطلوب کشت، سیاست اکنون 
این اســتان در حوزه آب و کشاورزی است.عباس 
رضایــی در جلســه کمیته افزایش بهــره وری آب 
در حوزه کشــاورزی استان در اســتانداری افزود: 
تولیدات گلخانه ای در گام نخســت باید متناسب 
با نیاز استان و کشور باشــد و در گام بعدی مبحث 
صادرات در دســتور کار قرار گیرد.وی اضافه کرد: 

امکانات و تســهیالت بانکی الزم است در راستای 
ارتقای راهکار هــای افزایش بهــره وری و الگوی 
مطلوب کشت متناســب با آب استان جهت دهی 
شود.اســتاندار اصفهان اظهار کرد: در این راســتا 
اجرای سیاست های تشویقی در حوزه تسهیالت، 
بازاریابی، بیمه و تامین یارانه نهاده ها می تواند در 
ترغیب کشاورزان به ســمت این سیاست ها موثر 
باشــد.وی اضافه کرد: همچنین تولید محصوالت 
رســانه ای آموزشــی و انگیزشی توســط رسانه ها 
به ویژه صدا و ســیما در راســتای آگاهی بخشی، 
اطالع رسانی و اقناع سازی و ترغیب و سوق دادن 
کشاورزان به ســمت تغییرالگوی کشت و اجرای 

سیاســت های آبی اســتان از دیگــر برنامه های 
تاثیرگــذار اســت.رضایی ادامه داد: اســتفاده از 
ظرفیت تشکل های صنفی کشــاورزی و استفاده 
از نقطه نظرات کارشناســی اعضای کمیته در جمع 
بندی و تکمیل سیاست های تشویقی می تواند در 
اقناع سازی و همراهی کشاورزان با سیاست های 
آبی حوزه کشــاورزی موثر باشــد.وی با اشاره به 
برخی الزامات اســتانی در خصوص تغییرالگوی 
کشت از جمله مســاله حقابه ها، گفت: الزم است 
مستندات حقابه های کشــاورزان جمع آوری شود 
تا از طریق معاونــت حقوقی ریییــس جمهوری 

پیگیری به عمل آید.

استاندار:

حرکت به سمت مصرف بهینه آب و الگوی مطلوب کشت ضروری است

خبر روز

معاون امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

ذوب آهن اصفهان سمبل مدرن تولید فوالد در کشور است
معاون امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور در غرفه  ذوب آهن اصفهان و گفت وگو با 
کارشناسان شرکت در جریان آخرین دستاورد های شرکت قرار گرفت و گفت: ذوب آهن عالوه بر اینکه 
یک ارزش نوستالژیک برای فوالد کشور است سمبل مدرن تولید فوالد در مقیاس زیاد نیز می باشد.

حجت ا... میرزایی، تولید فوالد در کشــور را مرهون وجود ذوب آهن دانست و افزود: تقریبا از هفت 
استان در نیروی انســانی ذوب آهن وجود دارند و این شرکت تمامی ســی و یک استان کشور را از 

محصوالت خود منتفع می کند.
وی به محصوالت تولیدی ساختمانی ذوب آهن اصفهان اشاره کرد و گفت: صنعت ساختمان با وجود 
این مجتمع فوالدی در کشور متحول شد و این شرکت برای توســعه زیر ساخت های کشور تالش 
زیادی کرده است. میرزایی به ۵۴ درصد ســهام ذوب آهن که در مالکیت تامین اجتماعی قرار دارد 
اشاره کرد و گفت: وجود این سهامداران که بیمه پرداز و مســتمری بگیر هستند بسیار برای ما مهم 
است و به همین منظور در این وزارتخانه حل مشکالت ذوب آهن در اولویت است. وی تصریح کرد: 
افزایش سرمایه، تامین پایدار سنگ آهن و حل مسئله تامین زغال سنگ از مواردی بود که در وزارتخانه 

پیگیری می شود.

افزایش نرخ بیمه سفالگران شهرضا مشکل ساز شده است
رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری شــهرضا گفت: حذف یارانه دولتی بیمه 
سفالگران شهر سفال ایران، مشــکالتی را برای این قشر ایجاد کرده است.ســجاد افشاری افزود: 
شهرضا به عنوان شهر ملی سفال ایران دارای هنرمندان پرشــماری است که در عرصه این هنر بومی 
و سنتی فعال هستند و بســیاری از آنان از راه این هنر روزگار می گذرانند.وی با بیان اینکه سفالگران 
بر اســاس قانون جدید ابالغ شــده به جای ۱۰ درصد باید ۳۰ درصد درآمد خود را به عنوان حق بیمه 
بپردازند، افزود: سهم بیمه قبلی کمتر از ۳۰۰ هزار تومان برای هر نفر بود در حالی که ۳۰ درصد کنونی 
برای هر نفر حدود ۷۵۰ هزار تومان می شود.رییس اداره میراث فرهنگی شهرضا، مهم ترین دلیل این 
مشکل را اعمال سلیقه های قانون در مناطق مختلف کشور عنوان کرد و گفت: سفالگران استان های 
مرکزی، خراسان رضوی و همدان همچنان از یارانه دولتی بیمه استفاده می کنند در حالی که در استان 
اصفهان این یارانه به شکل سابق محاسبه نمی شود. افشاری هشدار داد: حذف یارانه بیمه، تعدیل 
نیرو و کاهش تعداد کارگران کارگاه های سفالگری را به دنبال خواهد داشت. وی تصریح کرد: این در 
 حالیست که حل مشکل بیمه سفالگران باعث افزایش تولید و ایجاد اشتغال برای جوانان هنرمند 

خواهد شد.
وی ادامه داد: در سال ۱۳۹۶ شهرضا به عنوان شهر ملی سفال معرفی و هنر سفالگری آن در فهرست 
 میراث ناملموس کشور ثبت شد؛ اما افزایش سرانه پرداخت بیمه، شاغالن و هنرمندان این هنر را نگران 

کرده است.

امروز و از طریق»سامد« صورت می گیرد؛

 ارتباط مستقیم مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی
 استان با مردم 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان خوانســار ، غالم حسین خانی مدیرکل بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی اســتان اصفهان ؛ روز شنبه ۱۹ مهر ماه)امروز( از ســاعت ۹ الی ۱۰ پاسخگوی مردم 
از طریق »سامانه ســامد« ســامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت خواهد بود.در این راستا مردم 
شهرستان شاهین شهر ومیمه می توانند با شماره گیری تلفن ۱۱۱ ضمن ارتباط مستقیم با مدیر کل 

بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اصفهان درخواست ها و مشکالت خود را مطرح کنند.

با مسئولان

توزیع10 هزار تن بذر اصالح شده دراصفهاناخبار
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: ۱۰ هزار تن بذر اصالح و گواهی شده برای کشت پاییزه کشاورزان اصفهان تامین شده 
است.اصغر رستمی با اشاره به عرضه و مصرف بذور اصالح شده در استان اصفهان اظهار داشت: برای تحقق و دستیابی به اهداف کشاورزی پایدار، دسترسی به 
نهاده ها به ویژه بذر اصالح شده به عنوان مهم ترین نهاده در تولید محصوالت زراعی و ارتقای عملکرد کمی و کیفی کشاورزی اهمیت فراوانی دارد.وی افزود: بذر 
اصالح و گواهی شده گندم و جو کشاورزان استان اصفهان تامین شده اســت و در بین آن ها توزیع می شود.معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان 
اصفهان با بیان اینکه در بهترین شرایط تامین منابع آبی ۶۰ هزار هکتار گندم و ۵۰ هزار هکتار جو زیر سطح کشت می رود، تصریح کرد: سطوح زیر کشت دیم و آبی 
با بذر های اصالح شده می تواند ارتقا یابد.وی با اشاره به اینکه در شرایط نرمال آبی کشــت پاییزه در ۱۲۰ هزار هکتار از اراضی استان اصفهان انجام می شود، بیان 
داشت: ۱۰ هزار تن بذور اصالح و گواهی شده در اختیار کشاورزان اصفهانی قرار خواهد گرفت که می تواند در اصالح الگوی کشت نقش مهمی ایفا کند.رستمی با 
اشاره به اینکه بذور فرآوری شده در اختیار بهره برداران قرار می گیرد، گفت: در حال حاضر برنامه تامین بذر در استان اصفهان به طور کامل انجام شده و این بذور 
اصالح و گواهی شده به طور کامل در اختیار کشاورزان متناسب با اقلیم آب و هوایی قرار می گیرد.وی افزود: ۵ هزار تن بذور اصالح و گواهی شده گندم و ۵ هزار تن 
هم برای جو تامین شده است.معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان اصفهان اضافه کرد: قیمت بذر اصالح شده گندم آبی که در ده رقم تعریف شده 

است ۳۹ هزار ریال و گندم دیم در ۴ رقم با نرخ ۳۷ هزار ریال تعیین شده و با قیمت مصوب در اختیار کشاورزان اصفهانی قرار می گیرد.

بازدید استاندار 
اصفهان از کارخانه 

گیتی پسند در 
شهرک صنعتی 
مورچه خورت

وز عکس ر

 در دانشگاه صنعتی اصفهان 
صورت می گیرد؛

حل مشکل میادین نفتی 
به دست دانشگاهیان

مدیر طــرح ازدیاد برداشــت نفت دانشــگاه 
صنعتی اصفهان، جزییات قرارداد ۱۰ ساله برای 
ازدیاد برداشت از میدان نفتی مارون را تشریح 
کرد.محســن محمدی ، در خصوص جزییات 
پروژه قرارداد نفتــی وزارت نفت با دانشــگاه 
صنعتی اصفهان گفت: این یک قرارداد ۱۰ ساله 
در زمینه ازدیاد برداشت، با قابلیت تمدید است 
ولی در عمل، فقط محدود به ازدیاد برداشت هم 
نیست.وی با بیان اینکه ازدیاد برداشت به طور 
کلی مربوط به مباحث مخزن است، افزود: در 
این پروژه موضوعات مختلف دیگری همچون 
مباحث مربوط به چاه، تاسیســات و ساخت 
دستگاه های مورد نیاز شرکت نفت را نیز شامل 
می شود. این بدین معناست که هرچند برنامه 
اصلی، برنامه ازدیاد برداشت است، با این وجود 
اما ممکن است در کنار آن، ما با تعریف برخی 
پروژه های دیگر، سایر مشکالت میدان را هم 
برطرف کنیم.محمدی با اشاره به اینکه بر اساس 
این قرارداد، ازدیاد برداشــت یکی از دو مخزن 
میدان مارون )مخزن بنگســتان( به دانشگاه 
صنعتی اصفهان واگذار شده است، ادامه داد: 
پروژه اصلی، ازدیاد برداشت است ولی در کنار 
آن، موضوع مهمی به نام بهبود برداشــت هم 
وجود دارد که سایر مباحث مربوط به برداشت 
نفت را شامل می شود. موقعیت دقیق میدان 
مارون بین اهواز و امیدیه است و قسمت جنوب 
شرقی اهواز و شــمال غربی امیدیه قرار گرفته 
است.مدیر طرح ازدیاد برداشت نفت دانشگاه 
صنعتی اصفهان اظهار داشت: در حال حاضر، در 
میدان مارون، ۴-۵ مشکل دیگر هم به چشم 
می خورد که به نظر می رســد باید آنها را نیز به 
عنوان پروژه مورد بررسی قرار دهیم؛ مشکالتی 
همچون آسفالت، مدیریت تولید آب و مچالگی 
لوله های جداری از این جمله هستند. از طرفی، 
وزارت نفت از اینکه ما بتوانیم با تعریف پروژه ای 
در حوزه ســاخت تجهیزات باالدستی، صنایع 
نفتی را از وابســتگی به خارج از کشــور در این 

زمینه کمک کنیم، استقبال می کند.

دوباره زمزمه های گرانی نان از گوشه و کنار شهر و محافل 
عمومی مردم اصفهان به گوش می رسد که پس از شیوع 
کرونا و گرانی بسیاری از اجناس خوراکی مثل لبنیات، 
گوشت، مرغ، تخم مرغ و حبوبات، این بار افزایش 
بی سروصدای نان آن هم با کاهش وزن چانه و عدم 

کیفیت آغاز شده است
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چهارخطه شدن شهرکردـ  بروجنـ  لردگان در کش و قوس وعده و وعیدها؛

وقتی مسئوالن همت نمی کنند

تسنیم: چهارخطه شدن شهرکرد-بروجن-لردگان به عنوان یکی از مهم 
ترین طرح  های اقتصاد مقاومتی چهارمحال و بختیاری در کش و قوس 

وعده و وعیدها گیر کرده است.
چهار خطه شــهرکرد-بروجن-لردگان  از جمله مهــم ترین طرح های 
اقتصاد مقاومتی استان چهارمحال و بختیاری است که بیش از 10 سال 
است مردم چشم انتظار اتمام این پروژه هستند، این جاده یکی از مهم 
ترین محورهای ارتباطی استان محسوب می شود که استان های فالت 

مرکزی را به استان های جنوبی متصل می کند.
ناگفته نماند این جاده مسیر تردد ناوگان حمل و نقل سنگین و ترانزیتی 
کشور است، اما با وجود اهمیت فراوان چهارخطه شهرکرد - بروجن - 
لردگان، موجب تصادفات بی شماری شــده که به جاده مرگ معروف 
است.هر بار طی بازدیدهایی که صورت می گرفت، اعتباراتی تخصیص 
و البته وعده اتمام ایــن پروژه هم به زودی داده می شــد اما به قدری 

کار کش و قوس داده شد که هنوز این جاده مهم تکمیل نشده است.
روز 31 مرداد ســال 98 بود که معاون رییس جمهور با بیان اینکه وصل 
شدن مسیر ریلی شــهرکرد به اصفهان از اولویت هاست، افزود: بزرگراه 
شهرکرد-بروجن-لردگان از دیگر طرح های مدنظر است و اعتبارات این 

بزرگراه تا ماه آینده تخصیص می یابد.
محمد باقر نوبخت با اشــاره به اینکه تاکنون قطعاتــی از این بزرگراه که 
به بهره برداری نرســیدند تصادفاتی را در بر داشته است، اضافه کرد: در 

صورت تکمیل این قطعات تا ماه آینــده منابع مالی نیز به صورت کامل 
تخصیص می یابد.

در اهمیت این محــور، در 24 تیرماه، خیرا... خادمــی، معاون وزیر راه 
و شهرسازی در  جلسه مشترک شــورای برنامه ریزی و توسعه و ستاد 
اقتصاد مقاومتی اســتان، گفت: الزم اســت چهار خطه شــدن محور 
شــهرکرد-بروجن- لردگان انجام شــود، این محور نه تنها نیاز استان 

بلکه نیاز کشور است.
اما پس از هر بار اختصاص اعتبــار و عدم تکمیل این پروژه کار به جایی 
رســید که  در جلســه  بررســی معضالت و مشــکالت راه و جاده های 
شهرستان بروجن در تاریخ 13 شهریورماه سال جاری، معاون هماهنگی 
امور عمرانی اســتانداری چهارمحال و بختیاری این موضوع را حیثیتی 
دانست و گفت: ضوابط فنی و مصوبات محور شهرکرد-بروجن هر چه 
سریع تر باید تعیین تکلیف شــود چرا که این مورد، یک بحث حیثیتی 

برای استان است.
در همین جلسه بود که نماینده مردم بروجن در مجلس شورای اسالمی 
ادامه داد: آن چه گذشته جای تاسف داشــته و آن چه به نوبخت گفته 
شد بشارت بود، اگر می دانســتید جاده تمام نمی شود نباید قول اتمام 

می دادید.
حجت االســالم و المســلمین امیرقلی جعفری تصریح کرد: این سه 
کیلومتر باقی مانده برای اســتان یک بحث حیثیتی شده و هر بار قول 

اتمام داده و عمل نمی کنیم که بسیار ناپسند است.
مسعود ملکی ، با اشــاره به اهتمام ویژه به انجام هر چه سریع تر پروژه 
چهارخطه شــهرکرد-بروجن-لردگان، اظهار داشــت: این پروژه جزو 
پروژه های اقتصــاد مقاومتی و تکمیــل و بهره برداری کامــل از جاده 
شــهرکرد-بروجن-لردگان از مهم ترین اولویت های مسئوالن ملی و 

استانی است.
فرماندار شهرستان بروجن افزود: هر دو هفته یک بار جلسات با حضور 
مدیران کل برگزار می شــود و روند تکمیل این جاده مورد بررســی قرار 
می گیرد،  اکنون تسریع در تکمیل و بهره برداری از آن ضروری است و به 

طور ویژه در حال پیگیری هستیم.
وی تصریح کرد: مبلغ کل قرارداد بالغ بر صد و 30میلیارد تومان اســت 
که صد و 10 میلیارد تومان هزینه شده است، تا کنون 85 درصد پیشرفت 

فیزیکی داشته و تا دهه فجر سال جاری بهره  برداری می شود.
ملکی بیان کرد: اتمام این پروژه به دلیل رفع تملک مالکان اراضی، کمبود 
اعتبارات و تعلل پیمانکار به تاخیر افتاده بود؛ اما با تامین اعتبار مورد نیاز 
برای تملک اراضی و پرداخت آن به کشاورزان، عملیات اجرایی این طرح 

صورت گرفته و در سال جاری به بهره برداری می رسد.
وعــده و وعید برای تکمیــل محــور شــهرکرد-بروجن-لردگان زیاد 
داده شده؛ اما در مقام عمل، شــاهد کوتاهی از جانب برخی مسئوالن 

شهرستانی و مدیران کل استان هستیم.

پدر شهید سنایی در چهارمحال و بختیاری آسمانی شد
پدر شهید غالم رضا سنایی سامانی شامگاه پنجشنبه به فرزند شهیدش پیوست.مرحوم »حاج پرویز 
سنایی سامانی« شامگاه پنجشنبه در ســن 85 ســالگی دارفانی را وداع گفت و به فرزند شهیدش 
پیوست. وی از جانبازان جنگ تحمیلی و جزو سنگرسازان بی سنگر جهاد سازندگی بود که در دوران دفاع 
مقدس جانفشانی های زیادی کرده بود. مرحوم سنایی سامانی بازنشسته سازمان جهاد کشاورزی 
چهارمحال و بختیاری بود. براساس اعالم خانواده مرحوم سنایی سامانی به علت اهمیت جان مردم، 
لزوم رعایت پروتکل های بهداشــتی و ضرورت تالش برای قطع زنجیره انتقال ویروس کرونا، هیچ 
مراسمی برای این پدر شهید برگزار نمی شود و تمامی هزینه های آن به امور خیریه اختصاص می یابد.

فرماندار سامان ضمن تسلیت درگذشت مرحوم سنایی سامانی، از خانواده این پدر شهید در خصوص 
تصمیم گیری برای پرهیز از برگزاری هرگونه مراسم با هدف سالمتی مردم قدردانی کرد.

احتمال بارش برف در ارتفاعات چهارمحال و بختیاری وجود دارد
مدیرکل هواشناســی چهارمحال و بختیاری گفت: با ورود یک موج بارشی به اســتان از روز جمعه در 
بسیاری از مناطق استان به ویژه ارتفاعات شمالی شاهد وقوع رعد و برق، وزش باد شدید و بارش های 
پراکنده خواهیم بود.وی همچنین از کاهش محســوس دما برای هفته جاری خبر داد و گفت: دما در 
روزهای شنبه و یکشنبه به صفر یا کمتر از آن می رسد و کشــاورزان نسبت به برداشت محصوالت خود 
سرعت بخشند.چراغپور تصریح کرد: برای شهرهای شــهرکرد و بروجن و برخی مناطق دیگر نیز غبار 
صبحگاهی پیش بینی می شــود که این موضوع در کاهش دید افقی تا حدی اثرگذار اســت.مدیرکل 
هواشناسی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه بارش های پیش رو، بارش های موثری به شمار نمی رود، 

افزود: با این وجود باید آمادگی الزم برای مواجهه با هرگونه بارشی در سطح استان وجود داشته باشد.

2 هزار نفر از بیمه روستاییان برخوردار شدند
مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر چهارمحال و بختیاری گفت: 2 هزار و ۷۷ 
نفر از روستاییان و عشایر استان در نیمه نخست سال جاری زیر پوشش این صندوق قرار گرفتند.جعفر 
شاه بندری افزود: با احتساب افراد جدید، مجموع افرادی که زیرپوشش این صندوق قرار دارند به 3۶ 
هزار و 425 نفر رسید.وی ادامه داد: همچنین در همین مدت 1۶0 نفر مستمری بگیر، 135 نفر بازنشسته، 
11 نفر ازکارافتاده و 14 نفر مستمری بگیر فوتی از خدمات این صندوق برخوردار شدند.شاه بندری با تاکید 
بر اطالع رسانی طرح بیمه روستاییان و عشایر در اســتان، تصریح کرد: 1۶3 هزار مشمول این صندوق 
هستند که تاکنون زیرپوشش بیمه قرار نگرفته اند.مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان 
و عشــایر چهارمحال و بختیاری خاطرنشــان کرد: هم اینک 2 هزار و 2۶0 نفر مستمری بگیر، 919 نفر 
بازنشسته، 280 نفر بازنشسته و یک هزار و ۶1 نفر مستمری بگیر فوتی از خدمات این صندوق برخوردار 
هستند.به گفته وی، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر چهارمحال و بختیاری طی دو 

سال متوالی در سال های 98 و 9۷ رتبه برتر جذب مشموالن طرح در سطح کشور را کسب کرد.

پلیس عشایر در چهارمحال و بختیاری شکل می گیرد
فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری گفت: به منظور تامین امنیت عشایر استان در زمان کوچ، تیم های 
نیروی انتظامی اقدام به همراهی آن ها خواهند کرد.منوچهر امان اللهی اظهار کرد: با توجه به ایجاد مشکالتی 
از جمله سرقت احشام در هنگام کوچ عشایر، برای راه اندازی پلیس عشایر در چهارمحال و بختیاری اقدام 
شده است.فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری توضیح داد: به منظور تامین امنیت عشایر در هنگام کوچ 
تیم های نیروی انتظامی اقدام به همراهی آنان می کنند.الزم به ذکر است، پایان اردیبهشت ماه و همزمان 
با گرم شدن هوا در استان خوزستان عشایر کوچ بهاره خود به چهارمحال و بختیاری را آغاز می کنند و پس 

گذراندن بهار و تابستان و با شروع فصل پاییز دوباره به استان خوزستان کوچ می کنند.

بام ایرانبا مسئولان

جامعه شناس چهارمحالی درباره تبعات رواج تک فرزندی مطرح کرد؛

یک تنهایی بی پایان...
شاید اگر بگوییم »عمو، عمه، دایی و خاله« به واژه های بیگانه و ناملموس در ادبیات فرزندان مان 

در آینده ای نه چندان دور تبدیل خواهند شد، گزافه نگفته  ایم.
شاهدیم که در بســیاری از خانواده ها، تک فرزندی باب و مایه افتخار شده است در حالی که این 

مهم می تواند نظام خویشاوندی را در هم بریزد و حسرت های زیادی در دل فرزندان ایجاد کند.
بیشتر پدر و مادران امروز، تجربه زندگی در خانواده ای پرجمعیت و شلوغ را داشته و خاطرات آن 
زمان همچنان برای شان شیرین و دلچسب است اما چه می شود که راحت طلبی را پیشه کرده و 

به دنبال تک فرزندی هستند.
والدین برای رهایی فرزند خــود از تنهایی تمام امکانات را در اختیــار او می گذارند غافل از اینکه 
ممکن اســت او فردی تجمل گرا و راحت طلب بار آید که در آینده نیز دوســت دارد همه چیز را به 

راحتی به دست آورد.
حمید فدایی ده چشــمه، دکتری جامعه شناســی در چهارمحال و بختیاری،  در خصوص دالیل 
گرایش خانواده ها به تک فرزندی، اظهار کرد: از دیرباز فرزند و فرزندآوری از مهم ترین ارزش های 
خانواده در ایران به شــمار می رفته ، به نحوی که در گذشــته اهمیت تعداد فرزند از علل تشکیل 

خانواده ها محسوب می شده است.
وی افزود: خانواده به عنوان بنیادی ترین نهاد اجتماعی در همه جوامع  و در همه زمان هاست که 

با وجود تغییرات گسترده ای که در آن انجام شده هنوز جایگاه و منزلت خود را حفظ کرده است.
فدایی تاکید کرد: امروزه خانواده در ایران به لحاظ ســاختاری و کارکردی دســتخوش تغییرات 
شده و می توان گفت نهاد خانواده در دنیای امروز پا به پای تحوالت اجتماعی دگرگون شده است.

این مدرس دانشــگاه با بیان اینکه امروزه تک فرزندی پیامدهای منفــی را متوجه جامعه کرده 
است، گفت: کاهش جمعیت و تغییر ساختار جمعیت به سمت پیر شدن از جمله این پیامدهاست 

که این سالخوردگی جمعیت دارای عواقب منفی برای جامعه خواهد بود.
وی با تاکیــد بر اینکه تــک فرزنــدی تصمیم جالبی بــرای والدین نیســت، افــزود: این امر 
به مرور زمــان ســبب خواهد شــد کــه آن فرزنــد نتوانــد تعامــالت و رفتارهای خــود را به 
 شــکل درســتی در ســطح خانواده و جامعه فرا گیــرد و دچار حــاالت بیمار گونــه ای در خود

 خواهد شد.
فدایی ادامه داد: در صورتی که والدین از سطح آگاهی باالیی برخوردار بوده، دارای اطالعات قوی 
در خصوص تک فرزندی باشند و در امر تربیت مقتدرانه عمل کنند؛ تک فرزندی آسیبی را متوجه 

کودک نخواهد کرد.
وی اضافه کرد: از طرفی اگر والدین به هیچ عنوان توانایی مالی خوبی نداشــته باشند یا هر یک 
از آن ها توانایی ابراز عواطف نداشته باشــند به ناچار مجبور هستند به سمت تک فرزندی گرایش 

پیدا کنند.
این جامعه شناس گفت: موضوع مهمی که می توان به آن اشاره کرد این است که امروزه در سطح 
جوامع شاهد دو شغله بودن والدین هستیم که موقعیت شــغلی و اجتماعی هر کدام از آن ها به 
نحوی است که تمایل به بچه دار شــدن و وقت و زمان کافی برای فرزند پروری ندارند و اگر هم 

زمانی تصمیم به این کار داشته باشند به همان تک فرزندی اکتفا می کنند.
وی تاکید کرد: خانواده  ای حالش خوب است که اعضای خانواده تعامل مثبتی با یکدیگر داشته 
باشند و این تعامل زمانی مثبت می  شود که خانواده  سبک فرزندپروری مقتدرانه ای را در ارتباط با 
کودک خود شکل بدهند و او را مقتدر بار بیاورند تا در بزرگسالی با مشکالت کمتری مواجه شود.

فدایــی گفت: بنا بــر اعتقاد بســیاری از جامعه شناســان، داشــتن بــرادر و خواهــر برای هر 
کودک به طور ارادی ضمــن تقویت نگــرش جامعه گرایانه کــودک، تنوع فضــای زندگی برای 
 برقراری روابــط اجتماعــی، مهارت انــدوزی  و تعییــن الگوهای رفتــاری موفق را بــه دنبال

 خواهد داشت.

دیدگاه خبر  روز

چرا اتوبوس های درون 
شهری در شهرکرد تعویض 

یا بهسازی نمی شوند؟
با پرســه زدن در خیابان های ســطح شهرکرد 
متوجه قدیمی بودن ناوگان شهری می شویم، 
بسیاری از مردم گالیه مند این موضوع هستند 
که چرا اتوبوس های درون شــهری تا این حد 
فرســوده اند و چرا تالشــی برای بهســازی و 
تعویض این نــاوگان صورت نمی گیرد.رییس 
ســازمان مدیریت حمل و نقل بار و مســافر 
شــهرداری شــهرکرد با بیان اینکه تعداد کل 
ناوگان اتوبوسرانی استان 132 دستگاه است، 
اظهار کرد: از این تعداد 90 دستگاه فعال، 53 
دستگاه خصوصی و ۷9 دستگاه ملکی یعنی 
مربوط به ســازمان مدیریت حمل و نقل بار و 
مسافر اســت.مهرداد میرزائیان در خصوص 
علت فرسودگی ناوگان حمل و نقل شهری در 
شهرکرد گفت: این اتوبوس ها عمر مفید خود 
را انجام داده و مستهلک شده اند، هزینه های 
تعمیر و نگهداری به شــدت افزایش یافته و 
این بودجه باید تامین شــود، البته در ســال 
جاری برای 2 دســتگاه بازسازی کامل و برای 
5 دســتگاه تعمیر موتور صورت گرفته است.

رییس ســازمان مدیریت حمل و نقــل بار و 
مسافر شهرداری شهرکرد با بیان اینکه عملیات 
ضدعفونی شــبانه کلیه دســتگاه ها از طریق 
آب ژاول صورت می گیرد، افزود: اســتفاده از 
آب ژاول سبب کدر و تیره شدن شیشه ها شده 
و بسیاری از مردم گمان می کنند که تمیزکاری 
صورت نمی گیرد، عالوه بر این در پایان هفته نیز 
اتوبوس ها به طور کامل شســته می شوند، اما 
باید به این نکته مهم نیز اشاره کرد که استفاده 
از آب ژاول خود سبب فرسودگی اتوبوس ها و از 
بین رفتن میله های فلزی شــده و جایگزینی 
برای تمیــزکاری ناوگان حمل و نقل شــهری 
معرفی نشده اســت.میرزائیان با بیان اینکه 
زمان حرکت اتوبوس ها هــر 15 دقیقه یک بار 
است، گفت: در زمان ظهر به دلیل انجام فریضه 
نماز و صرف وعده ناهار وقفه نیم ساعته پیش 
می آید و جابه جایی میــان رانندگان اتوبوس 
صورت می گیرد و اگر زمان رسیدن اتوبوس به 

ایستگاه ها طول می کشد به این دلیل است.

معاون امور بازرگانی سازمان صمت چهارمحال و بختیاری گفت: 54 کارت بازرگانی در استان در نوبت تعلیق قرار گرفت و 10 کارت بازرگانی نیز معلق شد.
حسن شمسی پور اظهار کرد: از زمان الزام دولت به رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان، کارت های بازرگانی 10 صادرکننده غیرتولیدی استان به حالت تعلیق درآمده 
و کارت های بازرگانی 54 صادرکننده تولیدی استان هم در نوبت تعلیق است.معاون امور بازرگانی سازمان صمت چهارمحال و بختیاری گفت: تولیدکنندگان 
دارای کارت های بازرگانی تا دهم آبان ماه امسال برای رفع تعهدات ارزی و رفع تعلیق کارت خود مهلت دارند، طبق کارگروه ملی پایش رفتارهای تجاری، مهلت 
تعیین تکلیف رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان از 31شهریورماه تا 10 آبان ماه تمدید شده است.وی تصریح کرد: صادرکنندگان تا پایان این مهلت قانونی نسبت 
به رفع تعهدات ارزی اقدام و یا دالیل و مستندات قانونی خود را جهت بررســی و اخذ تصمیم به سازمان صمت چهارمحال و بختیاری اعالم کنند.شمسی پور  
با بیان اینکه هم اکنون دو هزار و 55 کارت بازرگانی فعال درچهارمحال و بختیاری وجود دارد، خاطرنشان کرد: پس از اتمام مهلت قانونی کارت های بازرگانی 

54 صادرکننده و تولیدکننده استان که کمتر از 30 درصد از تعهدات ارزی خود را ایفا کرده باشند هم تعلیق می شود.

۵4 کارت بازرگانی در چهارمحال و بختیاری در نوبت تعلیق قرار گرفت

اتمام این پروژه به دلیل رفع تملک مالکان اراضی، 
کمبود اعتبارات و تعلل پیمانکار به تاخیر افتاده بود؛ اما 
با تامین اعتبار مورد نیاز برای تملک اراضی و پرداخت 
آن به کشاورزان، عملیات اجرایی این طرح صورت 

گرفته و در سال جاری به بهره برداری می رسد

رییــس اداره بازرگانی خارجی ســازمان صنعت، 
معدن و تجــارت چهارمحــال و بختیــاری گفت: 
تاجران و صادرکنندگان این استان در حوزه تعهدات 
ارزی در حدود 100 هــزار دالر بدهی ارزی دارند که 
می بایســت تا 10 آبان نسبت به تســویه آن اقدام 

کنند.
ســیاوش نظری در کارگــروه توســعه صادرات 
غیرنفتی این اســتان افزود: این بدهکاران بیشتر 
از واحدهــای تولیدی کوچک اســتان هســتند و 
کارخانه های بزرگ نسبت به انجام  تعهدات ارزی 

خود اقدام و بدهی های موجود را تسویه کرده اند.
وی ادامه داد: چنانچه این صادرکنندگان تا مهلت 

تعیین شده اقدام به تسویه بدهی خود نکنند کارت 
بازرگانی آن تعلیق می شود.

به گفته نظری، طی ۶ ماه نخست امسال 11 کارت 
بازرگانی در این اســتان به حالت تعلیق درآمده و 
54 کارت بازرگانــی دیگر نیز در نوبــت تعلیق قرار 

دارد.
رییــس اداره بازرگانی خارجی ســازمان صنعت، 
معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری خاطرنشان 
کرد: هــر صادرکننده ای که بتواند تــا ۷0 درصد ارز 
حاصل از صادرات خــود را برگرداند از نوبت تعلیق 
خارج می شــود.نظری با بیان اینکه کارگروه ملی 
پایش رفتارهای تجاری، مهلت تعیین تکلیف رفع 

تعهــدات ارزی صادرکنندگان را از 31شــهریورماه 
تا 10آبــان ماه تمدید کرده اســت، اظهار داشــت: 
صادرکننــدگان تا پایان این مهلت قانونی نســبت 
به رفع تعهدات ارزی اقدام و یا دالیل و مستندات 
قانونی خــود را جهت بررســی و اخــذ تصمیم به 

سازمان صمت چهارمحال و بختیاری اعالم کنند.
گفتنــی اســت، 2 هــزار و55 کارت بازرگانی در 

چهارمحال و بختیاری فعال است.

رییس اداره بازرگانی خارجی سازمان صمت استان :

تاجران چهارمحال و بختیاری 100 هزار دالر بدهی ارزی دارند

وز عکس ر

هیئت خودرویی  
در چهارمحال و 

بختیاری
جوانــان شــهر فرخ شــهر در 
ایــام اربعین با وجــود اینکه 
می توانســتند بــا رعایــت 
پروتکل های بهداشتی هیئت 
برگــزار کنند یا هیئــت برگزار 
نکننــد؛ اما با ایــده ای جدید 
اقــدام بــه برگــزاری هیئت 

خودرویی کردند.
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محدودیت های مقابله با کرونا تا ۲۵ مهرماه در استان اصفهان ادامه دارد؛

تمدید تعطیلی ها
سـخنگوی سـتاد اسـتانی مدیریت بیماری کرونا در اصفهـان از تمدید یک هفتـه ای محدودیت های 
مقابلـه با بیمـاری کرونـا خبـر داد.حجت ا...غالمـی اظهار داشـت: بـا توجه بـه تفویض اختیار سـتاد 
ملـی کرونا به سـتاد اسـتانی، محدودیت هـای مقابله بـا کرونا در اسـتان اصفهـان یک هفتـه تمدید 

شد .
وی تصریح کـرد: برنامه آمـوزش در مدارس، آموزشـگاه های فنـی حرفه ای، خصوصی، زبان سـراها 

و کتابخانه هـا از نوزدهـم مهرمـاه به مدت یـک هفته دیگـر به صـورت غیرحضـوری خواهد بود.
غالمـی افـزود: همچنین مراکـز پرخطـر ماننـد اسـتخرها، باشـگاه ها، تاالرها، سـالن های ورزشـی، 
سـینماها، موزه هـا، چایخانه هـا، کافی شـاپ ها، بازارهـای محلـی، گیم نت هـا، جمعـه  بازارها، شـنبه 
 بازارها و دوشـنبه  بازارهـا، پارک هـا و تفرجگاه هـا، باغ وحش ها و شـهربازی ها از امروز بـه مدت یک 
هفته دیگر تعطیل خواهند بود.سـخنگوی سـتاد اسـتانی مدیریت بیماری کرونـا در اصفهان تصریح 
کـرد: به منظـور کاهش حجـم مسـافر در نـاوگان حمل و نقـل عمومـی، قانـون زوج و فـرد خودروها 

نیـز تا پایـان آبان  ماه سـال  جـاری در شـهر اصفهـان اعمال نخواهد شـد.
وی اضافـه کـرد: رسـتوران ها بـا چیدمـان ۵0 درصد ظرفیـت خـود و فسـت فودی ها فقط بـه صورت 

بیرون بـر سـرویس دهی خواهنـد کرد.
غالمـی دربـاره دورکاری کارمنـدان نیـز گفـت: اولویـت اسـتفاده از دورکاری بـا افـراد دارای بیماری 
زمینـه ای و زنان بـاردار اسـت و درباره سـایر کارمنـدان نیز بـا نظـر مدیران دسـتگاه ها و مشـروط به 

ارائـه مطلـوب خدمـات به اربـاب رجـوع، ایـن کار قابل اجراسـت.
وی خاطرنشـان کرد: هـر روز از سـاعت 17 روشـنایی پارک ها به 60 درصـد کاهش می یابـد که پیش 
از ایـن 40 درصـد بـود و در مراکـز و پارک هـای حاشـیه رودخانه نیـز محدویت تـردد و توقـف اعمال 
می شود.سـخنگوی سـتاد اسـتانی مدیریت بیمـاری کرونـا در اصفهان با درخواسـت از شـهروندان 
بـرای خـودداری از اتـراق در پارک هـا بیـان کـرد: شـهرداری های سراسـر اسـتان بـه ویژه شـهرهای 
دارای بوسـتان حاشـیه رودخانـه بـا کمک نیروهـای پارکبـان و همـکاری نیـروی انتظامـی از توقف 
افـراد در پارک هـا جلوگیـری خواهند کـرد.وی گفـت: فـروش بلیت بـرای رفتن بـه سـمت مرزها تا 
پایـان ماه صفر توسـط حمـل و نقل جـاده ای ممنوع اسـت و حرکت تمـام اتوبوس های بین شـهری 

از پایانـه اصفهان بـدون داشـتن بسـته های بهداشـتی برای هـر مسـافر، ممنوع خواهـد بود.
غالمـی اظهـار داشـت: فروشـگاه ها، بازارهـا و پاسـاژها بیشـترین حجـم تـردد را دارنـد کـه قـرار 
اسـت بیشـتر مورد بررسـی قـرار گیرند کـه با توجـه بـه تفویض اختیـار بـه اسـتان ها، دربـاره آن نیز 

تصمیم گیـری شـود.
وی اظهـار امیـدواری کـرد تمدیـد یک هفتـه دیگـر محدودیت هـای کرونـا در اسـتان اقـدام موثری 

باشـد که بازخـورد آن بـه زودی پدیدار شـود.

پلمب 14 باشگاه ورزشی اصفهان به علت رعایت نکردن 
شیوه نامه های بهداشتی

رییـس هیئـت پزشـکی ورزشـی اسـتان اصفهـان گفـت: از زمان شـیوع کرونـا تاکنـون 14 باشـگاه 
ورزشـی در اسـتان اصفهـان بـه دلیـل نادیـده گرفتـن شـیوه نامـه هـای بهداشـتی پلمب شـده اند.

احمد باقـری مقدم افـزود: از زمان شـیوع ویـروس کرونـا همچنیـن 17۵ تذکر شـفاهی و ۵۵ تذکر 
کتبی حاصـل مدیران و باشـگاه دارانی شـد که شـیوه نامه هـای بهداشـتی و مـوارد پیشـگیرانه را در 
محیط ورزشـی جـدی نمی گرفتنـد.وی بـا بیـان اینکـه گروه های بازرسـی هیئت پزشـکی ورزشـی 
اصفهـان از زمـان شـیوع ویـروس افزایش یافـت تصریـح کـرد: ایـن گروه ها به صـورت سـرزده در 
اماکـن ورزشـی حضـور یافتنـد و تخلفـات بهداشـتی را ثبـت کردنـد کـه در نهایـت پـس از تذکـرات 

شـفاهی و کتبی در صـورت بـی توجهـی دوبـاره، پلمب را بـرای باشـگاه در پی داشـت.

مادرانی که معلم شدند و اینترنتی که جای کالس را گرفت؛

دردسرهای والدین 

ناهید شفیعی  طفل نوپای آموزش مجازی که با همه 
گیری کرونا جای مدرسه را گرفت، هنوز راه 
درازی برای به بار نشستن در پیش دارد؛ از مناسب شدن پهنای باند 
اینترنت برای برگزاری کالس های درس گرفته تا آموزش نقش معلمی 
به پدر و مادرها و یافتن راهکاری برای کم کردن وابستگی دانش آموزان 

به گوشی های هوشمند و اینترنت و ...
پس از یک ماه سرگردانی والدین بر سر دوراهی آموزش حضوری یا 
مجازی، کالس های حضوری مدارس به خاطر وضعیت فوق حاد کرونا 
در اصفهان تعطیل شد و نزدیک به ۹00 هزار دانش آموز اصفهانی در دو 
نوبت صبح و عصر پای کالس های مجازی در شبکه شاد می نشینند. 
شبکه نوپایی که به باور اولیا و تایید مسئوالن آموزش و پرروش، هنوز 
زیرساخت های کافی برای حضور این جمعیت میلیونی معلم و دانش 

آموز را ندارد.

قطع و وصل آموزش پای شبکه شاد
تقریبا تمام والدینی که با این شبکه آموزشی سر و کار دارند، نخستین و 
مهم ترین مشکل شاد را پایین بودن سرعت اینترنت می دانند که ارتباط 
معلم با دانش آموز را در همان ساعت های محدود نیز قطع می کند. 
مادر سارینا 7 ساله که کالس اول را به جای دبستان، در شبکه شاد می 
گذراند، با انتقاد از قطعی های مداوم این شبکه می گوید: در این یک 

ماهی که از شروع سال تحصیلی گذشته، هر روز دعا کرده ام که ای کاش 
زودتر این روزها بگذرد و بچه ها بتوانند دوباره به مدرسه بروند، سر کالس 
بنشینند و درس هایشان را با ارتباط چهره به چهره معلم و بازیگوشی 
های هم ساالن شان یاد بگیرند، نه این که هر روز دو ساعت پای اینترنت 
بنشینیم، با وجود کندی سرعت اینترنت، مجبور باشیم درس ها را از البه 

الی پخش زنده های نیمه کاره بفهمیم و به بچه ها یاد بدهیم.
مادر امیرمهدی ۹ ساله نیز می گوید: چون گوشی همسرم امکانات کافی 
برای نصب برنامه شاد را نداشت مجبور شدیم برای دخترم تبلت تهیه 
کنیم، اما همین نشستن پای اینترنت و دریافت و فرستادن تکالیف در 
تبلت باعث وابستگی بیش از اندازه او شده و بیشتر اوقات سرگرم بازی 
و وقت گذرانی در اینترنت است، هر شب چند ساعتی باید وقت بگذارم تا 
مطمئن شوم درس و مشقش را انجام می دهد و برای معلم می فرستد.

مادر آترین که هر روز با دختر 1۲ ساله اش پای شبکه شاد می نشینند، 
می گوید: معلم دختر من اصرار دارد که هر درس را به شکل پخش زنده 
از کالس آموزش دهد و با این که برای باال بردن سرعت اینترنت، مودم و 
سیم کارت های مختلفی تهیه کرده ایم، هنوز سرعت اینترنت آن قدر کند 
است که یا اصال ویدئوهای پخش زنده برای ما باز نمی شود، یا آن قدر 
قطع و وصل می شود که اصال متوجه درس و تکلیف نمی شویم، وقتی 
هم از معلم درخواست می کنیم که فیلم آموزشی بارگذاری کند، به ما 
توصیه می کند که آخر شب همان فیلم زنده را دانلود کنیم.برای دانش 

آموزان مقاطع باالتر، کار آموزش یک پله دشوارتر است، چون بسیاری از 
پدر و مادرها نمی توانند نقش معلم را به عهده بگیرند. 

 یک پله باالتر از سال تحصیلی گذشته
محمد رضا ناظم زاده، معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش 
استان اصفهان در واکنش به این انتقادات می گوید: نسبت به شرایطی 
کنون امکانات بسیار  که در اردیبهشت ماه شروع کردیم، شبکه شاد ا
خوبی دارد، از مهر ماه امسال هم امکانات این شبکه و هم شرایط کار در 
آن بهتر شده است، محتواهای آفالین خیلی خوبی هم دارد و بچه ها 

می توانند استفاده کنند.
وی ، مهم ترین مشکل کنونی شاد را در بخش تعاملی آن دانست و ادامه 
داد: یعنی وقتی دانش آموز و معلم می خواهند با هم به شکل آنالین 
ارتباط داشته باشند و مطالب درسی را رد و بدل کنند، اشکاالتی وجود 
دارد، البته امکان برقراری این ارتباط در شاد وجود دارد اما به دلیل برخی 

ضعف های زیرساختی، با مشکل روبه رو هستیم.

ضعف اینترنت، مشکل همه شبکه هاست
معاون آموزش متوســطه اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان، 
ضعف بستر اینترنت را مشکل تمام شــبکه های پیام رسان و ارتباطی 
کشور دانست و گفت: در شــبکه ها یا نرم افزارهای دیگری که بعضی 
مدارس اســتفاده می کنند مانند اســکای روم و ... نیز مشکل قطعی 
اینترنت وجود دارد و فقط این مشکل خاص شاد نیست، اما در مجموع 
مشــکالتی که توســط خانواده ها و همکاران ما در شــبکه شاد جمع 
بندی شده را به تهران فرستاده ایم تا پیگیری شوند. به تازگی نیز وزیر 
ارتباطات اعالم کرد که با همکاری آموزش و پرورش در تالش برای رفع 

مشکالت سامانه شاد هستند.

ایراداتی هست که انکار نمی کنیم
ناظم زاده اجرای برنامه های آنالین تعاملی را بهترین شیوه آموزش در 
شبکه شاد معرفی کرد و ادامه داد: در این شیوه همزمان اگر تدریس و 
رفع اشکال می شود، در مجموع یکسری ایراداتی در شبکه شاد وجود 
دارد که آنها را انکار نمی کنیم، اما از سوی دیگر به یاد داشته باشیم که راه 
اندازی شبکه ای که بتواند 1۳ تا 14 میلیون دانش آموز و یک میلیون 
معلم را گرد هم آورده و فضای تبادلی بین آنها ایجاد کند، کار بزرگی 

بوده است.

با مسئولان جامعه

مدیر شبکه بهداشــت و درمان اردســتان گفت: با 
مصوبه قرارگاه مقابله با ویروس کرونا شهرســتان 
اردستان گشت ارشــاد کرونا در ســطح شهرستان 
تشــکیل می شود.حســن ذبیحی اظهار کــرد: با 
افزایش بســتری بیماران مبتال به ویــروس کرونا 
در شهرستان وضعیت شــیوع این بیماری، پرخطر 
و قرمز شــد، بنابراین توصیه می شود مردم بیش از 

پیش شیوه نامه های بهداشتی را رعایت کنند.
وی با بیان اینکه در هفته گذشته آمار بستری و فوت 

شدگان ناشی از ویروس کرونا در شهرستان اردستان 
افزایش داشته است، گفت: استفاده از ماسک، رعایت 
فاصله فیزیکی، پرهیز از حضور در تجمع و شســتن 
مستمر دست ها ضروری است و انتظار می رود مردم 
برای حفظ ســالمت خود و اطرافیان، رعایت اصول 
بهداشتی را با جدیت بیشتری مورد توجه قرار دهند.
مدیر شبکه بهداشت و درمان اردستان با بیان اینکه با 
مصوبه ســتاد مقابله با کرونا شهرستان گشت ارشاد 
کرونا با همکاری شبکه بهداشــت و درمان و نیروی 
مقاومت بسیج و کمیته اطالع رســانی در شهرهای 
اردستان، زواره و مهاباد تشکیل می شود، تصریح کرد: 
گشت ارشــاد کرونایی با هدف دادن تذکر و ممانعت 
از تخلفات موازین بهداشــتی در اردســتان تشکیل 

می شود. تشکیل گشت  های ارشــاد کرونا با رعایت 
چارچوب  های اخالقــی و احترام مــی  تواند نقش 
موثری در راستای کنترل و قطع زنجیره کرونا داشته 
باشد.ذبیحی اضافه کرد: گشت ارشاد کرونایی موظف 
است با حضور در مجامع، بازار و رصد فعالیت اقشار و 
اصناف مختلف و ناقضان شیوه نامه های بهداشتی 
برخورد کنــد. در این طــرح به هیچ عنــوان برخورد 
انتظامی و فیزیکی در دستور کار نیست و فقط تذکرات 
زبانی داده می شود.وی خاطرنشان کرد: از ابتدای این 
بیماری همیشه تاکید بر شکل نگرفتن تجمع بوده و 
تصیه کردیم شــهروندان در مراسمی که بیش از سه 
نفر هستند حضور نداشته باشند و به همه مردم اکیدا 
توصیه می کنیم در آرمستان ها حضور نداشته باشند.

مدیر شبکه بهداشت و درمان اردستان:

گشت ارشاد کرونا در اردستان تشکیل می شود

اربعین جهادی 
فدائیان حسین 
)ع( از اصفهان تا 

خوزستان
هیئت فدائیان حسین)ع( اصفهان 
ایــن روزها موکبــی را در اســتان 
خوزستان راه اندازی کرده اند و روزانه 
هزاران پرس غذای گرم را در مناطق 
محروم این استان توزیع می کنند.

بستری 48 بیمار جدید مبتال به کرونا ویروس در مراکز 
درمانی کاشان

رییس دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: 4۸ بیمار جدید مبتال به کرونا ویروس در مراکز درمانی 
کاشان وآران وبیدگل بستری شده اند.

ســید علیرضا مروجی، با بیان اینکــه تاکنون 70 هزار و ۸۸۹ نفر به مراکز بســتری و ســرپایی 
تشخیصی و درمانی در دو شهرســتان کاشــان و آران و بیدگل مراجعه کرده اند، اظهار کرد: چهار 

هزار و ۵۹۵ بیمار مبتال به کرونا ویروس تاکنون از مراکز درمانی منطقه کاشان مرخص شده اند.
وی گفت: طی ۲4 ساعت منتهی به روز پنجشــنبه در منطقه کاشان 4۸ بیمار جدید مبتال به کرونا 
ویروس بستری شدند، 46 بیمار جدید در بیمارستان شهید بهشتی کاشان بستری هستند که از 
این تعداد دو نفر اهل توابع کاشان، ســه نفر اهل توابع آران و بیدگل و 41 نفر اهل کاشان هستند، 
حداکثر سن بیماران بستری در بیمارستان شهید بهشتی کاشان ۸۹ سال و حداقل سن بستری 

۲1 سال است.

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان خبر داد:

برگزاری پویش نذر خون در ایام اربعین
مدیرکل انتقال خون اســتان اصفهان گفت:با توجه به وضعیت بحرانــی کرونا، مردم اصفهان در 

پویش اهدای خون شرکت کنند.
مجید زینلی با اشــاره به نیاز مراکز درمانی به فرآورده های خونی گفــت: پویش نذر خون در روز 
اربعین از ســاعت ۸ صبح تا 1۳ با حفظ تمام دستورالعمل های بهداشــتی در مرکز جامع انتقال 

خون خواجو انجام شد.
مجید زینلی افزود: بیش از 64 هزار نفر از ابتدای سال تاکنون خون اهدا کرده اند که سهم اهدای 

پالسما در استان اصفهان از ابتدای اردیبهشت ناچیز بوده است.
وی با اشاره به اینکه مراکز درمانی استان به فرآورده های خونی نیاز دارند، گفت: مبتالیان کووید که 

۲۸ روز از زمان ترخیص آن ها از بیمارستان گذشته، نسبت به اهدای پالسما اقدام کنند.

اداره پست همگام با مردم در قطع زنجیره ابتال به کرونا
مدیر کل پست اســتان اصفهان گفت:خدمات پســت با شــیوع ویروس کرونا تغییر یافت و به 
پویش های »در خانه بمانیــم« و »از خانه بخرید« پیوســتیم تا مردم بــه خرید و فروش های 

اینترنتی روی آوردند.
حمید باقری ادامه داد: خدمات پســت در ادوار مختلف براساس نیاز مردم شکل گرفته است که 
خروجی این خدمات ســالمت اداری، افزایش بهره وری، جلوگیری از تردد های زائد شــهری و 

کاهش آلودگی هوا بوده است.
وی افزود: خدمات پست با شیوع ویروس کرونا تغییر یافت و به پویش های »در خانه بمانیم« و 

»از خانه بخرید« پیوستیم تا مردم به خرید و فروش های اینترنتی روی آوردند.
مدیرکل پســت اســتان اصفهان بیان کرد: ترافیک خرید و فروش های اینترنتی در شش ماهه 
امسال نسبت به مدت مشابه ســال قبل 140 درصد افزایش داشــته و تعداد فروشگاه هایی که 
وارد عرصه خرید و فروش اینترنتی شــدند حدودا ۳7 درصد نســبت به مدت مشابه سال قبل 

افزایش داشتند.
باقری عنوان کرد: از طرفی اســتفاده از زیرساخت های پســت به خصوص بخش نامه رسانی، 
باتوجه به اینکه پست تنها نماینده رسمی دولت است که می تواند درب منازل مردم مراجعه کند و 
از طرفی توزیع آن ها به صورت مویرگی است ،خدمات نیابتی سازمان ها به نیابت از مردم به پست 

واگذار شده و توانسته از تردد های شهری بکاهد.

وز عکس ر

خبر روزاخبار

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان خبرداد:

ورود خصوصی ها به چرخه 
پذیرش کرونایی ها

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: 
بیمارستان های خصوصی و خیریه اصفهان از 
بیستم ماه مهر به خاطر افزایش بیماران کرونایی 
وارد چرخه پذیرش آنان می شوند.آرش نجیمی 
افزود: ظرفیت بیمارستان های مرجع و دولتی 
در نظر گرفته شده برای پذیرش بیماران دارای 
عالئم کرونا، تکمیل شــد و از تاریخ بیستم ماه 
مهر تعــدادی از بیمارســتان های خصوصی و 
خیریه استان بر اساس دستورالعمل مشخص 
شده باید نسبت به پذیرش و بستری کردن این 
بیماران با رعایت کامل اصــول کنترل عفونت و 
جداسازی اقدام کنند.وی با بیان اینکه ظرفیت 
پذیرش بیماران بســتری کرونا در بیمارستان 
دولتی الزهرا )س( به 6۵0 تخت رسید، یادآور 
شــد: این ظرفیت که 1۳7 تخت آن مربوط به 
بخش مراقبت های ویژه است در حال تکمیل 
شدن اســت و تعداد بیماران بســتری در این 
بیمارستان به تنهایی با تعداد کل بیماران مبتال 
به کرونا در برخی اســتان ها برابــری می کند.

نجیمی با اشاره به اینکه ظرفیت پذیرش بیماران 
کرونایی در بیمارستان عیســی بن مریم 1۲0 
تخت بوده که تکمیل شــده است، تصریح کرد: 
با توجه به محدودیت نیروی انسانی در برخی 
از بیمارســتان ها مانند الزهــرا )س( ناچار به 
هماهنگی برای تامین نیرو از بیمارســتان های 
دیگر شــدیم.نجیمی به دســتورالعمل جدید 
معاونت درمان این دانشــگاه در بــاره بیماری 
کووید 1۹ اشــاره و خاطرنشــان کــرد: در این 
دستورالعمل با توجه به روند رو به رشد پذیرش 
بیماران در بیمارستان های اســتان، مقرر شد 
که بیمارســتان های شــهید مطهری لنجان و 
عســگریه اصفهان به ترتیــب 60 و 1۲0 تخت را 
برای پذیرش بیماران مشکوک کرونا تخصیص 
دهند.سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
اظهارداشت: بیمارســتان های میالد و زهرای 
مرضیه )س( اصفهان از بیســت و پنجم مهر 
جاری باید به ترتیــب 1۲0 و 60 تخــت را برای 
پذیرش بیماران مشکوک به کرونا در نظر بگیرند.

محرومیت 40 هزار استاد حق التدریس غیرانتفاعی از اینترنت رایگان
رییس اتحادیه دانشگاه های غیرانتفاعی کشور با بیان اینکه دانشجویان در برخی رشته های عملی مانند رشته های ورزشی می توانند از طریق ارسال فیلم تمرینات خود 
به اساتید نمره نیمه تمام خود را دریافت کنند،گفت: همچنان 40 هزار نفر از اساتید حق التدریس این دانشگاه  فاقد اینترنت هستند.علی آهون منش افزود: با گذشت 
نزدیک به یک ماه از نیم سال تحصیل مهرماه همچنان 40 هزار نفر از اساتید حق التدریس دانشگاه های غیرانتفاعی فاقد اینترنت هستند که خأل مهمی در روند آموزش 
دانشجویان ایجاد کرده است.وی افزود: با توجه به وعده های مختلف از سوی وزارت ارتباطات و سایر ارگان های مربوطه اما همچنان دانشجویان نیز از سرویس رایگان 
اینترنت محروم هستند و آموزش مجازی آنها با مشکل جدی روبه رو است که در این رابطه باید مسئوالن متولی هر چه سریع تر نسبت به تامین اینترنت دانشجویان 
اقدام کنند.وی تصریح کرد: دانشجویان در نیم سال تحصیلی جدید در برخی رشته های عملی مانند رشته های ورزشی  می توانند از طریق ارسال فیلم تمرینات ورزشی 
خود به اساتید نمره نیمه تمام خود را دریافت کنند که در صورت عدم کاهش شیوع ویروس کرونا بتوانند رشته مورد نظر خود را پشت سر بگذارند. البته اگر تا پایان ترم 
شیب کرونا کاهش پیدا کند دانشجویان می توانند با امتحان حضوری نمره کامل رشته ورزشی خود را دریافت کنند. وی درباره سایر رشته های عملی در دانشگاه های 
غیرانتفاعی گفت: رشته های عملی مانند دروس شیمی و مدار الکترونیکی باید در انتظار تغییر وضعیت کاهش ویروس کرونا برای برگزاری کالس های حضور باشند در 

غیر این صورت دانشجویان باید دروس خود را در ترم های آینده پشت سر بگذارند.
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مسی: 

پیروزی در شروع مقدماتی جام جهانی اهمیت داشت
مهاجم تیم ملی فوتبال آرژانتین اعالم کرد بازی های مقدماتی جام جهانی همیشه دشوار است و 
پیروزی در شروع مهم بود.تیم ملی آرژانتین در نخستین بازی اش در مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲ 
قطر توانست با تک گل لیونل مسی از روی نقطه پنالتی اکوادور را شکست دهد. ستاره آلبی سلسته 
پس از بازی گفت: می دانستیم دیدار سختی خواهد بود؛ اما مهم تر از همه پیروزی بود که به دست 
آوردیم و اکنون باید تمرین کنیم تا به پیشرفت خود ادامه دهیم. کاپیتان تیم ملی آرژانتین افزود: 
شروع با برد مهم بود چون از سختی این رقابت ها آگاه هســتیم. بازی ها همیشه دشوار هستند. 
انتظار داشتیم در چنین ســطحی بازی کنیم چون مدت ها بود که به میدان نرفته بودیم و استرس 

هم شرایط را سخت می کرد. 

»گرت بیل« هنوز هم جزو سه، چهار بازیکن برتر دنیاست!
در تابستان سال ۲۰13 بود که گرت بیل با قراردادی به ارزش 85 میلیون پوند از تاتنهام به رئال مادرید 
پیوست و در مدت حضور خود در این تیم افتخارات زیادی با کهکشانی ها به دست آورد؛ اما اخیرا 
اعتماد سرمربی فرانسوی یعنی زین الدین زیدان را از دست داده بود؛ موضوعی که باعث شد  او به 
یک نیمکت نشین محض تبدیل شــود.بعد از کش و قوس های فراوان اما چندی پیش گرت بیل 
از رئال مادرید جدا شد و با قراردادی قرضی به تاتنهام پیوست. مدیربرنامه این ولزی اما تاتنهام را 
بهترین گزینه برای گرت بیل تلقی می کند. جاناتان بارنت در این باره گفت: »گرت بیل نیاز ندارد که 
خود را به دیگران اثبات کند چرا که همه چیز به دست آورده و جزو سه، چهار بازیکن برتر دنیا بوده و 

هنوز هم هست. من فکر می کنم که او در تاتنهام موفق خواهد شد.«

CL اقدام عجیب سیتی؛ خروج نام هدف بارسا از لیست
 باشگاه منچسترسیتی نام اریک گارسیا را از لیســت خود برای مسابقات لیگ قهرمانان اروپا کنار 
گذاشت.تقریبا در تمام طول تابستان شایعات زیادی در رابطه با عالقه بارسلونا و مذاکره این باشگاه 
برای جذب مدافع اسپانیایی منچسترسیتی یعنی اریک گارسیا به گوش می رسید. حتی در مقطعی 
گفته شد که گارسیا در آستانه انتقال به نوکمپ قرار گرفته؛ اما نهایتا توافقات مالی بین دو طرف شکل 
نگرفت تا این بازیکن حداکثر یک فصل دیگر در اتحاد ماندگار شــود. حاال و چند روز پس از اینکه 
باشگاه منچسترسیتی پیشنهاد نهایی بارسلونا برای جذب گارسیا رد کرد، آنها دست به اقدامی عجیب 
زده و مدافع اسپانیایی را از لیســت خود برای رقابت های لیگ قهرمانان اروپا در فصل جاری کنار 
گذاشته اند.با این حال منچسترسیتی تا تاریخ ۲۰ اکتبر فرصت دارد نام گارسیا را در لیست B قرار 
دهد؛ این لیست به بازیکنانی اختصاص دارد که در تاریخ یک ژانویه 1999 یا بعد آن متولد شده اند.

»خامس« از نگاه »کی روش«
خامس رودریگز بعد از پشت سر گذاشــتن یک فصل کابوس وار در رئال مادرید و نیمکت نشینی 
در اکثر بازی ها باالخره در نقل و انتقاالت تابستانی این تیم را به مقصد اورتون ترک کرد تا دوباره زیر 
نظر ســرمربی محبوب خود یعنی کارلو آنچلوتی کار کند.خامس تا به اینجا در اورتون نمایش های 
خیره کننده ای از خود ارائه داده و به نظر می رسد که دوباره به روزهای خوب خود بازگشته است. کارلو 
آنچلوتی اما این بازیکن را در پستی متفاوت یعنی هافبک راست به کار می گیرد؛ موضوعی که باعث 
تعجب بسیاری شد اما حاال سرمربی تیم ملی کلمبیا می گوید خامس در این پست کامال احساس 
راحتی می کند: »روش بازی خامس اصال پیچیده نیســت چراکه اگر فضای خوبی در اختیار قرار 
گیرد به خوبی برای پاس دادن از آن استفاده می کند و هنگامی که فضای کافی در اختیارش نیست 

به دلیل فشار، پاس های ساده می دهد.«

از شکستن طلسم ها تا اولین رکوردها در بازی ایران و ازبکستان؛

تست اسکوچیچ!

این اولین آزمــون جدی مربی ای بود که  زاینده رود
شاید در رویاهای خود هم نمی دید روزی 
به عنوان نفر اول روی نیمکــت فنی تیم ملی فوتبال ایران بنشــیند. 
داستان های عجیب و غریب با »ویلموتس« اما کار را به جایی رساند 
که »اســکوچیچ« به تیم ملی رســید و حاال تیم ملی فوتبال ایران در 
اولین دیداری که دراگان اسکوچیچ را به عنوان سرمربی روی نیمکت 
خود داشــت و بعد از ماه ها تعطیلی مقابل تیم ازبکستان به پیروزی 
رسید تا اولین بازی با طعم شیرین برد همراه باشد آن هم پس از اینکه 
پرسپولیس اخیرا توانســت با پیروزی بر تیم باشگاهی ازبکستان، به 
نیمه نهایی لیگ قهرمانان برسد و با شکست النصر راهی فینال شود. 
تیم ملی فوتبال کشــورمان برای اولین بار بعد از شیوع ویروس کرونا 
و بعد از چند ماه در دیــداری تدارکاتی مقابل تیم ملی ازبکســتان به 
میدان رفت که این بازی با نتیجه ۲ بر یک به سود ایران به پایان رسید.

ســردار آزمون و مهدی طارمی، زننده گل های ایران بودند. این دیدار 
نکات جالب توجهی هم داشت که رســانه ها به آن پرداختند. در این 
دیدار برخی بازیکنان برای نخستین بار در ترکیب تیم ملی بازی کردند 
و چند بازیکن هم برای نخستین بار بازوبند تیم ملی را به بازوی خود 

بستند.مهم ترین اتفاق بازی هم نخستین پیروزی دراگان اسکوچیچ 
به عنوان سرمربی تیم ملی در یک بازی نســبتا سخت بود که او را در 
زمره مربیانی قرار داد که مربیگری خود را با پیروزی شروع کرده اند. 
همچنین طلسم نخستین مربیگری این ســرمربی کروات برای تیم 

ملی ایران هم بعد از 8 ماه شکسته شد.
در این دیدار تیم ملی چهار کاپیتان مختلف داشت که سه تن از آن ها 
برای نخســتین بار در کارنامه خود این مهم را تجربه کردند. ســردار 
آزمون، شــجاع خلیل زاده و وحید امیری برای نخستین بار در قامت 

کاپیتان در زمین حضور پیدا کردند.
وحید امیری تنها به اندازه 5 ثانیه بازوبند کاپیتانی را بر بازو داشت که 
از این حیث در میان کمترین مدت زمــان کاپیتانی در یک بازی قرار 
می گیرد. همچنین شجاع خلیل زاده با ۶ بازی ملی، توانست بازوبند 

کاپیتانی را در حضور سایر بازیکنان باسابقه تر در اختیار بگیرد.
شجاع خلیل زاده در شــرایطی به تیم ملی بازگشت که آخرین بار در 
فروردین 93 و قبل از جــام جهانی عضو این تیم بــود؛ اما او پس از 
گذشت ۶ سال و نیم و ارتقای عملکرد فنی و کنار رفتن مربیانی مانند 

کی روش و ویلموتس دوباره پیراهن تیم ملی را به تن کرد.

با توجه به مصدومیت بیرانوند، اسکوچیچ برای اولین بار پیام نیازمند 
را درون دروازه قرارداد که این بازیکن در نخستین تجربه خود، موفق 

به کلین شیت نشد.
همچنین مهدی قائدی و سیامک نعمتی برای نخستین بار به پیراهن 
تیم ملی به میدان رفتند و به ترتیب شــماره های ۲3 و 8 را در اختیار 
داشــتند. با تغییرات جدید در تیم ملی و کنار رفتــن برخی بازیکنان 
سابقه، شماره ۷ که در گذشته به مدت زمان زیادی متعلق به مسعود 
شجاعی بود، به سامان قدوس رسید. همچنین شماره 1۰ تیم ملی که 
به مدت یک دهه در اختیار کریم انصاری فرد بود، به کاوه رضایی واگذار 
شد. شماره ۴ که در گذشــته برای ســالیان طوالنی بر تن سیدجالل 

حسینی بود، به شجاع خلیل زاده اختصاص یافت.
تیم ملی ایران بــا ترکیبی پای به زمین مســابقه گذاشــت که دارای 
میانگین ســنی ۲۷ ســال بود. این عدد در حالی به دســت آمده که 
اســکوچیچ بعضی از بازیکنان پا به سن گذاشته را کنار گذاشته است؛ 
اما با حفظ همین تیم در صورت حضور در جام جهانی، میانگین سنی 
تیم او روی عدد ۲9 قرار می گیرد که براســاس استانداردهای جهانی 

مناسب نیست.

 خبر  روز

»شریفی« در رادار ذوب آهن
محمد شریفی با پرداخت مبلغی رضایت نامه اش را از باشگاه سایپا دریافت کرد.

محمد شریفی، هافبک جوان و ۲۰ ســاله ســایپا پس از توافق با مدیران این باشگاه و پرداخت 
مبلغی، رضایت نامه اش را دریافت کرده و از این تیم جدا شد. شریفی که سابقه بازی در تیم های 
ملی پایه کشورمان را دارد، مدنظر باشــگاه ذوب آهن قرار گرفته و احتمال دارد در روزهای آتی به 

جمع شاگردان رحمان رضایی اضافه شود.

 پیام عادل فردوسی پور برای درگذشت
 استاد شجریان

پس از درگذشت استاد محمدرضا شجریان، اسطوره آواز ایران، هر کسی به نوبه خود واکنشی به 
این ضایعه دردناک نشان داد.عادل فردوسی پور نیز در سوگ استاد محمدرضا شجریان نوشت: او 
هرگز نمی میرد. او زنده است. در وجود ما که همواره طنین صدایش در گوش مان، زمزمه نوایش 

برلب هایمان و مهر بی پایانش در قلب هایمان جاری خواهد بود.

»خلعتبری« به سپاهان پیوست
بازیکن فصل گذشته شهر خودرو به سپاهان پیوست. محمدرضا خلعتبری ضمن حضور در دفتر 
مرکزی باشگاه سپاهان با مسئوالن این باشگاه به مدت یک فصل به توافق رسید. روابط عمومی 
باشگاه سپاهان اعالم کرد از حمیداوی، مالک باشــگاه شهر خودرو به جهت همکاری های انجام 

شده صمیمانه تشکر می کند.

استقالل در آستانه حذف از آسیا
سایت فوتبالی نوشت: ساعات پراسترســی در انتظار استقالل و هوادارانش به خاطر بدهی های 
سنگین این باشگاه به برخی بازیکنان و دیگر طلبکاران است. حتما در جریان هستید که استقالل 
برای گرفتن مجوز حرفه ای و حضور در فصل آینده لیگ قهرمانان آســیا باید با تمام طلبکارانش 
تسویه حساب کند. این کار در روزهای گذشته انجام شده اما ظاهرا با چند بازیکن فعلی و سابق 
هنوز تســویه صورت نگرفته است. اســتقالل طی سه فصل گذشــته با این ماجرا مواجه بوده که 
پیش از شــروع فصل، طلبکارانی وجود دارند که اجازه گرفتن سهمیه آســیایی را به راحتی نمی 
دهند. غیر از این برخی از این طلبکاران، شکایتشــان را به  afc می بردند که کار را برای استقالل 
سخت تر می کرد. در هر حال استقالل هر فصل، سعی می کند با گرفتن رضایت یا کم کردن مبلغ 
طلبکارانش مجوز حرفه ای را بگیرد. بر همین اســاس چندین بازیکن فعلی و ســابق هنوز پول 

شان را نگرفته اند. 

سرنوشت نیمکت نساجی چه می شود؟
اگر چه محمود فکری از نساجی جدا شده؛ اما تمرینات این تیم زیر نظر دستیاران او ادامه دارد و 
بازیکنان نساجی ریکاوری کردند. نساجی برای تعیین سرمربی جدید با چند مربی وارد مذاکره 
شده؛ از جمله مهدی تارتار و حمید مطهری که مربی پرسپولیس در صفحه شخصی اش از حضور 
در تیم نساجی عذرخواهی کرده است. نســاجی همچنین به دستیار همیشگی محمود فکری در 
سال های اخیر یعنی وحید فاضلی هم پیشنهاد هدایت تیم را داده و باید منتظر ماند و دید که او 
تصمیم به ادامه حضور در نساجی می گیرد یا با استعفا از سمت خود راهی استقالل خواهد شد. 
او در صورت جدایی از نســاجی همانند محمود فکری باید 5 برابر قرارداد خود را به عنوان غرامت 

پرداخت کند. 

مستطیل سبز

فیفا به استعالم AFC  در پرونده 
شکایت النصرپاسخ داد؛

  دفاعیه پرسپولیس
 تایید شد

فدراسیون جهانی فوتبال)فیفا( در پاسخ به 
استعالم کنفدراسیون فوتبال آسیا دفاعیه 

پرسپولیس را تایید کرد.
این روزها پرونده شکایت النصر عربستان از 
پرسپولیس در کمیته انضباطی کنفدراسیون 
فوتبال آســیا درحال بررســی است و همه 
منتظر صــدور رای سرنوشــت ســاز برای 
سرخ پوشان هستند تا تکلیف این تیم برای 
حضور در فینال لیگ قهرمانان آســیا ۲۰۲۰ 

مشخص شود.
در همین راستا سعد الســبیعی، خبرنگار 
نشــریه »الیــوم« عربســتان خبــر داد: 
فدراسیون جهانی فوتبال)فیفا( به استعالم 
کنفدراسیون فوتبال آسیا در زمینه شکایت 
النصر علیه باشــگاه پرســپولیس پاســخ 
داد. فیفا در این زمینه بــه AFC اعالم کرد 
محرومیت پرســپولیس از جذب بازیکن 
جدید از تاریخ 1۲ ســپتامبر)۲۲ شهریور( 
آغاز شده است و قبل از این تاریخ اگر باشگاه 
ایرانی بازیکنی جذب کرده باشــد، مشکلی 
نــدارد. وی افزود: با توجه بــه مدارک ارائه 
شده از سوی باشگاه ایرانی، شکایت النصر 
و دالیلش ضعیف است و نتیجه این پرونده 

در راه رد شدن اعتراض النصر قرار دارد.
با این خبــر فدراســیون جهانــی دفاعیه 
پرســپولیس در این پرونــده را تایید کرده 
است. طبق اعالم باشگاه پرسپولیس پنجره 
این تیم از 1۲ آگوســت تا 1۲ سپتامبر)۲۲ 
شــهریور(، باز بوده اما در 1۲ سپتامبر بسته 
شده اســت. پرســپولیس در این فاصله 
بازیکن گرفته و بنا بر این هیچ مشــکلی در 

قراردادهای بازیکنان جدیدش ندارد.

زش ور

فوتبال جهان

وز عکس ر

یک تصویر ورزشی 
کمیاب از مرحوم 

شجریان
صفحه فدراسیون تاریخ فوتبال ایران 
که عمومــا تصاویری قدیمــی را از 
ورزشکاران ایران منتشر می کند، یک 
تصویر کمیاب از محمدرضا شجریان 

را در کانال خود منتشر کرد.

زوج دفاعی تیم ملی؛ همچنان با نمره قبولی در آسیا
دو مدافع میانی پرسپولیس بعد از نمایش موفق چند وقت اخیر، این بار در تیم ملی نیز در کنار یکدیگر برابر ازبکستان قرار گرفتند.کمی بعد از تقابل زوج دفاعی 
شجاع خلیل زاده و محمدحسین کنعانی زادگان با پرسپولیس برابر پاختاکور  ازبکستان، آنها با دعوت از سوی دراگان اسکوچیچ به اردوی تیم ملی، شانس تقابل 
دوباره این بار با تیم ملی ازبکستان را به دست آوردند.زوج خط دفاعی پرسپولیس که با نمایش قابل اعتماد خود در شروع دوباره لیگ قهرمانان و دریافت تنها دو 
گل طی هفت بازی و از روی نقطه پنالتی، این فرصت را یافتند تا با پیراهن تیم ملی نیز به دنبال نمایش توانایی های خود باشند. خصوصا اینکه مرتضی پورعلی 

گنجی به دلیل حضور در چین و تیم جدیدش و البته مصدومیت جزئی که داشت، در این اردو حاضر نبود.
خلیل زاده و کنعانی زادگان که چندی پیش تجربه لذت بخشی برابر پاختاکور  ازبکستان پشت سر گذاشــته بودند، این بار در جدال با جالل الدین ماشاریپوف، 

جسوربک یاخشیبوئف و الدور شومورودوف قرار گرفتند و در تالش برای جلب رضایت دراگان اسکوچیچ بودند و تا حد زیادی به این خواسته دست یافتند.
مدافعان میانی تیم ملی در این بازی با ایجاد کمترین فرصت فضاسازی به حریف باعث شدند تا ماشاریپوف، به عنوان ستاره اصلی خط هجومی حریف ناکام 
بماند و جسوربک هم در همان ابتدای نیمه دوم تعویض شود.با این حال با حضور سیدمجید حســینی و مرتضی پورعلی گنجی باید دید طی دیدارهای بعدی، 
دراگان اســکوچیچ چه تصمیمی برای این پست حساس در نظر خواهد داشت و شــجاع و کنعانی زادگان قادر خواهند بود در این رقابت سخت، جایگاه خود را 

حفظ کنند یا خیر.

رحمان رضایی را در بازی دوســتانه با نساجی که 
با نتیجه مســاوی دو بر دو پایان یافت؛ امیدوار به 

آینده دیدیم. 
او راه ســختی را آغاز کرده اســت. ذوب آهن چند 
بازیکن موثر و نامی اش را از دست داده و در عوض 
چند جوان را جایگزین کرده است و بدون شک این 
جوانان برای جا افتادن در ترکیب تیم نیاز به زمان 
دارند و باشــگاه بعد از اعتماد به این مربی جوان 
حاال برای دیدن دستاوردش باید با حوصله نشان 
دهد. البته که یکــی از دغدغه هــای مهم رحمان 
رضایی در همان شــروع کار با تیم اصفهانی نتیجه 
گیری اســت و بعد از بازی با نساجی یک بار دیگر 

از مدیران تیمش خواست تا فرصت از دست نرفته 
چند مهره جدید به ترکیب اضافه کنند. تساوی دو بر 
دو ذوب آهن در برابر نساجی نشان می دهد رحمان 
بیش از آنکه درگیر نتیجه بازی باشد به فوتبال رو به 
جلو و تماشاگر پسند فکر می کند و این خیلی خوب 
اســت. رحمان رضایی اولین فصل حضور در لیگ 
برتر را به عنوان سرمربی تجربه می کند؛ این حضور 
را مدیون تیمی است که در آن بازی می کرده و این 
یک اتفاق خوب است چرا که در پی این اعتمادها، 
تفکرات نو وارد فوتبال باشگاهی و فوتبال باشگاهی 

صاحب مربیان بیشتری می شود. 
ذوب آهن؛ تیمی کــه در لیگ قهرمانان آســیا بر 

سکوی دوم ایســتاده بدون شــک یک بار دیگر 
ماجراجویی را آغــاز خواهد کرد به ایــن دلیل که 
رحمان بــرای خود و تیم جدیدش تصویرســازی 
مثبتی داشــته و به دنبال تحقــق آرزوهای خوب 
اســت. تالش ، تالش و تالش. این راهی است که 
هم می تواند رحمان رضایی را موفق کند و هم ذوب 
آهن را. اینکه از این پس دغدغه اش فراتر از ماندن 

در لیگ برتر باشد.

»رحمان رضایی« در پی تغییر دغدغه های ذوب آهن

تیم ملی فوتبال کشورمان برای اولین بار بعد از شیوع 
ویروس کرونا و بعد از چند ماه در دیداری تدارکاتی 
مقابل تیم ملی ازبکستان به میدان رفت که این بازی با 

نتیجه ۲ بر یک به سود ایران به پایان رسید
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استاندار اصفهان: 

مردم از حضور در اجتماعات خودداری کنند
استاندار اصفهان با اشاره به شرایط بد کرونایی استان گفت: مردم اصفهان از حضور در اجتماعات 

خودداری کنند.
عباس رضایی افزود: اســتان اصفهان از نظر ابتال به کرونا وضعیت خوبی ندارد و مهم ترین دلیل 

بروز این وضعیت، رعایت نکردن پروتکل ها و موازین بهداشتی توسط بخشی از مردم است.
وی با اشاره به تحقیقات علمی صورت گرفته در باره راهکارهای پیشگیری از بیماری کرونا تاکید 
کرد: در شرایط کنونی تنها راه حل ممکن رعایت مســائل بهداشتی، پرهیز از حضور در اجتماعات، 
جلوگیری از تجمع ها، فاصله گذاری اجتماعی، ضدعفونی و شســت وشــوی دست ها و رعایت 
نظافت شخصی است.استاندار اصفهان با اشــاره به تخصص علمی خود در حوزه ایمنی شناسی 
گفت: به نظر می رسد تولید، دستیابی و استفاده از واکسن حداقل تا یک سال دیگر ممکن نخواهد 
بود و تحقق این امر بعید به نظر می رسد.وی اضافه کرد: از سوی دیگر روزانه شاهد فوت و بستری 
شدن برخی از شهروندان و هموطنان خود در ســطح استان هستیم لذا برای حفظ سالمت خود، 

خانواده و هم نوعان  چاره ای جز پیروی از دستورات بهداشتی نداریم.

هوای اصفهان سردتر می شود
دمای هــوا تا فــردا در اکثر مناطق اســتان اصفهــان به ویژه مناطق شــمالی و شــرقی بین ۵ 
تا ۷ درجــه کاهش خواهد داشــت.بر اســاس اعالم اداره هواشناســی اســتان، نقشــه های 
هواشناســی بیانگــر جــوی نســبتا ناپایــدار طی امــروز و فــردا در اســتان اســت و در اکثر 
مناطق اســتان افزایش ابــر و وزش باد نســبتا شــدید پیش بینی مــی شــود.دمای هوا نیز 
 تا فــردا  در اکثر مناطق اســتان بــه ویژه مناطق شــمالی و شــرقی بین ۵ تــا ۷ درجه کاهش 

خواهد داشت.

همزمان با روز اربعین صورت گرفت؛

 توزیع 2500 پرس غذای گرم بین نیازمندان 
در اصفهان

مســئول خیریه موکب حضــرت ابوالفضــل )ع( اصفهــان از توزیــع 2۵00 پرس غــذای گرم 
بین نیازمنــدان همزمان بــا روز اربعیــن در اصفهان خبر داد.روح ا...ســعادت اظهار داشــت: 
امســال به دلیل شــیوع ویروس کرونــا و عدم برپایــی موکب حضــرت ابوالفضــل   در کربال 
 2۵00 پــرس غذای نــذری با هزینــه 1۷0 میلیــون ریال تهیــه و بیــن نیازمنــدان در اصفهان

 توزیع شد.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان خبر داد:

 تصادف دو دستگاه پراید در جاده
 اصفهان-اژیه

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان از مصدومیت شــش نفر در حادثه تصادف دو دستگاه 
خودروی پراید در اصفهان خبر داد.عباس عابدی ، اظهار کرد: تصادف دو دستگاه پراید در ساعت 
10 صبح پنجشنبه در محور اصفهان- اژیه قبل از دستجا به مرکز اورژانس استان اصفهان گزارش 
شد که دو کد اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.ســخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان در 
تشریح جزییات این حادثه، گفت: این حادثه شش مصدوم مرد در سنین 1۹ تا ۵۵ ساله داشت 
که مصدومان به بیمارستان کاشانی اصفهان منتقل شــدند.گفتنی است؛ این حادثه هیچ فوتی 

نداشته است.

زاینده رود در کماست؛

... و وعده های روی آب!

نفس های زاینده رود دوباره به شماره افتاده و مردم اصفهان 
باردیگر با دل بستن به وعده های مســئوالن، با شاهرگ حیاتی شهر خود 
وداع کردند.مردم اصفهان به مشاهده چنین لحظاتی از زاینده رود عادت 
دارند، اما به اهــرم وعده های برخی افراد بــرای رای نیز عادت کرده اند.در 
مجلس دهم برخی از نمایندگان برای احیای زاینده رود دســت از شــعار 
برداشتند که البته دلیل آن، مشــکالت آب آشامیدنی و عدم تامین حقابه 
کشــاورزان و اعتراضات به حذف اعتبار طرح های انتقال آب در بودجه ۹۹ 
بود.این اتفاقات باعث شــد 1۹ نفر از نمایندگان مردم اســتان اصفهان در 
مجلس دهم، روز 2۵ آذرماه 1۳۹۷ دست به استعفای دست جمعی بزنند 
و در نامه ای به حسن روحانی، رییس جمهور خواستار تشکیل ستاد احیای 
زاینده رود شــوند.تنها هدف نمایندگان اصفهــان در مجلس دهم، ایجاد 
ردیف بودجه ای برای پروژه بهشــت آباد در بودجه ۹۹ بود که با پیگیری ها 
بسیار، برای سامانه دوم آب رســانی و تونل گالب در بودجه ۹۹، ردیف 10 
میلیاردی برای ســاماندهی وضعیت زاینده رود پیش بینی شد. اما این 
اقدامات پایانی بود بر تالش مســئوالن برای احیای زاینده رودی که هنوز 
هم بازیچه دست کسانی است که برای سبد رای خود از آن مایه می گذارند.

بیش از یک هفته است که خبر کاهش خروجی سد زاینده رود، روی خط 
رسانه ها قرار گرفته و موج اعتراضات کشاورزان و فعاالن زیست محیطی را 
در شبکه های اجتماعی به راه انداخته است.به دلیل برداشت های بی رویه 
باالدستی و فشار استان های مجاور، آهنگ مرگ زنده رود بیش از هرروز 

به گوش می رسد و این رودخانه دائمی با وضعیت نامناسبی رو به رو است.
سال هاست که کشاورزان شــرق اصفهان با دل خوشی به وعده های مکرر 
مسئوالن، مشکالت معیشتی خود را نادیده می گیرند و به دنبال نفسی تازه 
برای زاینده رود هستند.مشکالت کم آبی کشاورزان تنها گوشه ای از فاجعه 
تبدیل زاینده رود به ســراب مشــکالت متعدد در حوضه زیست محیطی 
اســت که با وضعیت فعلی زاینده رود ایجاد خواهد شــد و افزایش حجم 
ریزگردهای تاالب گاوخونی، کمبود آب شــرب و آلودگــی هوای اصفهان، 
تخلیه آب های زیرزمینی نیز از مهم ترین بخش های آسیب دیده خواهند 
بود.مسئوالن هربار بازگشایی دوباره قلب تپنده اصفهان را به اما و اگر ربط 
می دهند و در روزهایی که فشار بیماری کرونا در استان مضاعف شده، هنوز 
مهم ترین خواسته مردم این شهر، جریان دائمی رودخانه زاینده رود است.

حال باید دید که احیــای زاینده رود بازهم به یک وعده کلیشــه ای تبدیل 
خواهد شد و یا نمایندگان جدید مردم در بهارستان چاره برای احیا این قلب 

تپنده اصفهان خواهند داشت؟

احیای زاینده رود، اصلی ترین دغدغه نمایندگان است
عباس مقتدایی، نماینده اصفهان در مجلس شورای اسالمی می گوید که 
مســئله آب زاینده رود یکی از اصلی ترین دغدغه هایی است که از ابتدای 
مجلس یازدهم در دستور کار مجمع نمایندگان استان اصفهان قرار گرفته 
است.به گفته وی، تا پیش از بازگشــایی آب زاینده رود، تالش کردیم تا در 

زمانی کوتاه، تصمیمات الزم در خصوص بازگشایی آن صورت بگیرد و با اتفاق 
نظر مسئوالن استانی و کشوری و با توافقی که بین مجموعه کشاورزان حوزه 
زاینده رود انجام شد، رها سازی آب در زمان مناسب انجام گرفت.به گفته 
این نماینده مجلس، با توجه به وضعیت فعلی زاینده رود و نزدیک شدن 
حجم آب به مرز معین شده در سد، از این لحظه مالحظات آب شرب باعث 

شده تا کاستی هایی در زمینه احیای این رودخانه ایجاد شود.

مهم ترین مشکل زاینده رود به پروژه بهشت آباد مرتبط است
حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسالمی نیز 
می گوید: پیگیری های خوبی در مورد احیــای زاینده رود صورت گرفته، اما 
اداره محیط زیست مدعی شده که پروژه بهشت آباد هنوز فاقد پیوست زیست 
محیطی است. به نظر می رسد اگر پیوست های زیست محیطی این پروژه 
فراهم شود، ایرادات دیگری به اجرای آن وارد خواهند کرد.به گفته وی، مهم 
ترین مشکل زاینده رود به پروژه بهشت آباد باز می گردد، زیرا در صورت اجرای 
آن، آب شرب اصفهان تامین خواهد شد؛ البته مصوبه احیای زاینده رود در 

هیئت دولت هم به صورت جدی دنبال نشد و نتیجه ای به همراه نداشت.

به دنبال احیای این شاهرگ حیاتی اصفهان هستیم
محمدتقی نقدعلی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی 
معتقد اســت که قانون مدیریت جامع آب قرار است به صورت الیحه 
مطرح شود و مسائل مربوط به سرشــاخه های زاینده رود نیز ذیل این 
قانون قرار خواهد گرفت.به گفته وی، سر شــاخه های خانه زاینده رود 
در اســتان های مجاور اصفهان قرار گرفته و به همین دلیل جلســات 
کارشناسی فراوانی با حضور مسئوالن استان های مجاور و وزارت نیرو 
برگزار شــده اســت.به گفته این عضو کمیسیون کشــاورزی مجلس، 
برداشــت های بی رویه در گذشــته، ضربات جبران ناپذیری را به این 
رودخانه وارد کرده است. دولت وعده جبران این خسارات را داده بود، 

اما هنوز در تحقق این وعده کوتاهی کرده است.

از حقوق مردم اصفهان در حوزه آب کوتاه نمی آییم
مهدی طغیانــی، نماینده اصفهان در مجلس یازدهم معتقد اســت که 
خطوط راهنما برای پیگیری مسائل زاینده رود، مصوبات شورای عالی 
آب است.به گفته وی، برای احیای زاینده رود نیاز به هیچ قانون جدیدی 
نبوده و تنها باید مصوبات شــورای عالی آب در زمینه تامین آب شرب 

اصفهان و جلوگیری از برداشت های غیر مجاز اجرا شود.

اخبار

روی دیگر حادثه فوت آتش نشان اصفهانی
فوت آتش نشــان اصفهانی در حین آموزش و اجرای مانور عملیاتی خبر تلخی بود که بســیاری 
از شــهروندان اصفهانــی را متاثر کرد.فرهــاد کاوه آهنگران، ســخنگو و رییــس اداره ارتباطات 
ســازمان آتــش نشــانی و خدمــات 
ایمنــی شــهرداری اصفهــان از وقوع 
حادثه بــرای یکی از آتش نشــانان در 
ایستگاه شماره ۷ این سازمان خبر داد 
و گفت: متاســفانه همکار گرانقدرمان 
آتش نشــان عزیزا... اکبری نیسیانی 
از پرســنل ایستگاه شــماره ۷ در حین 
آموزش و اجرای مانــور عملیاتی امداد 
و نجات، دچار مصدومیت شد و در اثر 
شدت جراحت وارده در لباس مقدس 

آتش نشانی در راه آمادگی برای نجات جان و مال همشهریان خود به ملکوت اعال پیوست.

هنوز برای اظهار نظر قطعی زود است
محسن گالبی، مدیرعامل سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان در پاسخ به 
این سوال که آیا سهل انگاری باعث وقوع این حادثه شــده، گفت: سهل انگاری همیشه منجر به 
وقوع حادثه می شود، مگر اینکه اتفاق عمدی باشد که در این صورت دیگر سهل انگاری نیست، اما 
اینکه این اتفاق سهل انگاری بوده یا نبوده موضوعی است که کارشناسان در حال بررسی هستند 

و در حال حاضر نمی شود اظهار نظر قطعی کرد.
وی با بیان اینکه ســازمان آتش نشــانی نمی تواند در این زمینه اظهار نظر کند و کارشناسان ذی 
ربط باید اظهارنظر قطعی خود را راجع به این حادثه اعالم کنند، گفت: روسا و فرماندهان ایستگاه 
ها هر روز موظف انــد آموزش هایی برای نیروها طبق برنامه انجــام دهند و این آموزش ها جزو 
برنامه های روزانه همه ایستگاه هاست؛ یک روز نجات در چاه، یک روز نجات در ارتفاع، یک روز 

اطفا با کپسول و ...

سهل انگاری باعث فوت برادرم شد
مرتضی اکبری نیسیانی، برادر آتش نشان اصفهانی ، با بیان اینکه صد در صد سهل انگاری باعث 
وقوع این حادثه و فوت برادرش شده، گفت: به گفته همکاران برادرم تشک آتش نشانی در کنار 
جدول بوده و اطراف آن هیچ حفاظ و توری نبوده است. وقتی برادرم از ارتفاع پایین می پرد، گوشه 
تشــک فرود آمده و کمانه می کند و برمی گردد، درحالی که پس از سقوط سرش به جدول کنار 

تشک برخورد کرده و فوت می کند.
وی افزود: ما شکایت کردیم و باید جواب بدهند که چرا ایمنی الزم را درنظر نگرفته اند و حاال جوان 

۳۶ ساله جان خودش را از دست داده است!
اکبری با اشــاره به اینکــه برادرش قبال حــدود ۷ تا ۸ ســال راننده شــرکت اتوبوســرانی بود 
ولی حدود 2 تا 2 و نیم ســال بــود که به عنــوان راننده در ســازمان آتش نشــانی کار می کرده 
اســت، گفت: برادرم همیشــه می گفت مانور و تمرین داریــم اما نمی دانم این بــار چه اتفاقی 
افتاد که این بال ســر ما آمد! همکارانش هــم از ارتفاع روی تشــک پریده اند امــا برادرم چون 
گوشــه تشــک افتاده و بیرون برگشــته، ســرش به جدول برخورد می کند، درحالــی که هیچ 
حفاظی هم نبــوده که مانع شــود. حداقــل اگر حفاظی دور تشــک بــود یا تشــک جایی بود 
 که جــدول نبــود بعد از ســقوط دســت و پایش می شکســت اما ســرش ضربه نمــی دید و 

فوت نمی کرد.

خبر روزگزارش روز

معاون اداری مالی دانشگاه 
اصفهان:

کلنگ توسعه آزمایشگاه 
مرکزی دانشگاه اصفهان 

زده شد
معــاون اداری مالی دانشــگاه اصفهان گفت: 
در کنار آزمایشــگاه مرکزی دانشگاه اصفهان، 
عملیات توسعه این آزمایشــگاه در فضایی به 
متراژ ۷00 متر مربع آغاز شده که با پیش بینی 
های به عمل آمــده تا ۶ ماه آینــده آماده بهره 
برداری است.ولی ا... میرخانی در آیین کلنگ 
زنی طرح توسعه آزمایشگاه مرکزی دانشگاه 
اصفهان، اظهــار کرد: هزینه ایــن طرح حدود 
۳ میلیارد تومان اســت که در زمینی به متراژ 
۷00 متر مربع عملیات اجرایی طرح آغاز شده 
و به زودی به بهره برداری خواهد رســید.وی با 
بیان اینکه آزمایشگاه مرکزی دانشگاه اصفهان 
تنها آزمایشگاه مرجع و بزرگ منطقه مرکزی و 
یکی از 10 آزمایشگاه برتر در کشور است، گفت: 
ســرمایه و تجهیزات موجود در این آزمایشگاه 
بالغ بر 100 میلیارد تومان اســت که با توجه به 
محدودیت فضا، نیاز به توسعه داشت.معاون 
اداری مالی دانشگاه اصفهان ادامه داد: در این 
فضای جدید تعداد ۶ آزمایشگاه بزرگ و چند 
اتاق شــامل مدیریت، آموزشــی و ... در متراژ 
جدید اضافه شده است که دانشکده فیزیک نیز 
از آن بسیار منتفع می شود.میرخانی همچنین 
از  پروژه ایجاد فضا برای گروه مهندسی هسته 
ای در دانشــکده فیزیک و آماده سازی مکان 
برای گروه نانو فناوری در دانشــکده شــیمی 
دانشگاه اصفهان خبر داد و گفت: به منظور ایجاد 
فضا برای گروه مهندسی هسته ای که اخیرا به 
دانشکده فیزیک الحاق شده است، بدون اضافه 
شدن زیربنا از ظرفیت موجود استفاده و تعداد 
1۳ اتاق اســتاد و ۴ آزمایشگاه که از آزمایشگاه 
هسته ای منفک شــده و تعدادی آزمایشگاه 
با تغییر آرایش و فضا ایجاد شــده است.وی، 
هزینه این پروژه را یــک میلیارد و ۸00 میلیون 
تومان اعالم کرد و افــزود: این دو طرح جهت 
خالی شــدن پهنه نوآوری و فناوری دانشگاه 

است تا در اختیار حوزه پژوهش قرار گیرد.

رییس پلیــس آگاهی فرماندهی انتظامی اســتان 
اصفهان از دســتگیری اعضای باند ۴ نفــره ای که با 
شیوه ای خاص اقدام به ســرقت ۶ میلیارد اموال از 
منازل آپارتمانی کرده بودند خبر داد.سرهنگ»حسین 
ترکیان« با اعالم این خبر اظهار داشت: در پی شکایت 
یکی از شهروندان مبنی بر ســرقت پول، طال و ارز از 
منزل وی، تحقیقات در این خصوص توسط کارآگاهان 
پایگاه جنــوب پلیس آگاهی فرماندهــی انتظامی 

استان اصفهان انجام گرفت.وی افزود: کارآگاهان در 
ادامه تحقیقات با اشرافیت و هوشمندی باالی خود 
دریافتند خانمی طالی مســروقه ای را برای فروش 
به یکی از مغازه های طالفروشی سطح شهر اصفهان 
برده که بالفاصله وارد عمل شده و با احضار فرد مذکور 
مشخص شد ناپسری وی طالجات را برای فروش 
به او داده اســت.این مقام انتظامی بیان کرد: پس 
از اظهارات این زن، مامــوران طی هماهنگی با مقام 
قضایی در یک عملیات ضربتی متهم را به همراه ۳ نفر 
دیگر از همدستانش دستگیر کردند.وی با بیان اینکه 
هویت سارقان با مدارک به دست آمده از منزل مال 
باخته مطابقت داشــت اظهار داشت: متهمان سابقه 

دار ، بیکار و دارای اعتیاد به شیشه و هروئین هستند.
رییس پلیــس آگاهی فرماندهی انتظامی اســتان 
اصفهان در خصوص نحوه سرقت توسط متهمان گفت: 
این افراد پس از اینکه موفق می شدند با سوءاستفاده 
از غفلت ســاکنان مجتمع های آپارتمانی وارد محل 
شوند، زنگ درب منازل را زده و وقتی متوجه می شدند 
کسی در منزل حضور ندارد با شیوه کارت کشی، درب 
منزل را باز کرده و سرقت های خود را انجام می دادند.

سرهنگ حسین ترکیان با اشاره به اعتراف متهمان به 
11 فقره سرقت از منازل آپارتمانی، گفت: کارشناسان 
مربوطه ارزش اموال به سرقت رفته توسط متهمان را 

۶ میلیارد ریال عنوان کردند.

رییس پلیس آگاهی استان:

 باند 4 نفره سرقت از منازل آپارتمانی شهر اصفهان دستگیر شدند

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان خبرداد:

تلفات غرق شدگی در اصفهان 15 درصد کاهش یافت
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: در ۶ ماه نخست سال جاری ۵2 نفر در منابع آبی این استان جان باختند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
حدود 1۵ درصد کاهش داشت.منصور شیشه فروش افزود: در مجموع این مدت ۷2 نفر دچار غرق شدگی در منابع آبی مختلف استان اصفهان شدند که 20 نفر آنها 
نجات یافتند.وی، ۸0 درصد این جان باختگان را مرد اعالم و اضافه کرد: بیشترین مورد غرق شدگی در استخرهای کشاورزی و باغ ها با 1۸ مورد و پس از آن در طول 
مسیر رودخانه ها از جمله زاینده رود و در سمیرم با 1۷ مورد بوده است.شیشه فروش سایر موارد غرق شدگی را 1۴ مورد در کانال های منشعب از رودخانه ها و هفت 
مورد در سدها از جمله زاینده رود، خمیران تیران و حنای سمیرم ذکر و تصریح کرد: بیشترین عامل غرق شدگی ها، خطای انسانی بود.وی با تاکید بر اینکه اطالع 
رسانی به مردم و اقدامات پیشگیرانه نقش موثری در کاهش آمار تلفات غرق شدگی در اصفهان داشت، خاطرنشان کرد: امسال موارد زیادی از غرق شدگی در ماه 
خرداد داشتیم و از طرفی به دلیل شیوع بیماری کرونا و تعطیل بودن استخرها و گرمای هوا، افراد زیادی در منابع آبی مانند رودخانه ها، شنا و آب تنی می کردند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان اظهارداشت: با توجه به حوادث غرق شدگی در نیمه نخست سال جاری الزم است که اقدامات پیشگیرانه برای سال آینده 
از هم اکنون آغاز و اجرا شود.وی به 2۵0 کیلومتر طول کانال های منشعب از رودخانه های استان اشاره و اضافه کرد: شرکت آب منطقه ای اصفهان از اکنون موظف 
به بررسی همه کانال ها و ایمن سازی آنها به ویژه در مناطق پر خطر و نزدیک محل سکونتگاه های شهری و روستایی با همکاری شهرداری ها و دهیاری هاست.

کمک رسانی هالل 
احمر اصفهان به مناطق 
محروم خراسان جنوبی

کاروان ســالمت جمعیت هــالل احمر 
اســتان اصفهان در قالب طرح »نذر آب 
۳ « به روستاهای محروم و کم برخوردار 
شهرستان خوسف خراسان جنوبی سفر 
کردند و کمک های بالعوض و پزشکی، 
مشاوره و توانبخشی، فرهنگی و دارویی 

خود را به مردم این مناطق ارائه دادند.

وز عکس ر

عکس: ایسنا
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در حال حاضر 21 روستا تحت پوشــش آبفای فریدن، از آب شرب سالم و 
بهداشتی برخوردار هستند، این در حالی است که مقرر شده با ایجاد مجتمع 
28 روستایی، همه روستاهای این منطقه با بهره مندی از چشمه لنگان، از 

آب شرب سالم و پایدار برخودار شوند.
مدیر آبفای فریدن با بیان اینکه از 28 روستا در این منطقه، 27 روستا تحت 
پوشش آبفاست، اعالم کرد: هم اکنون جمعیت این منطقه 52 هزار و 680 
نفر اســت، که از این رقم حدود 50 درصد آن را جمعیت روســتایی تشکیل 

می دهد.
مسعود مقدسی با اشــاره به جمعیت قابل توجه روستاها در منطقه فریدن 
عنوان کرد: آب شرب روستاییان از طریق 38 فقره چاه تامین می شود و این 

منابع از لحاظ کمی و کیفی مورد تایید مراکز ذی صالح هستند.
وی هم اکنون آبدهی این 38 حلقه چاه را 110 لیتر در ثانیه اعالم کرد و خاطر 
نشان ساخت: در سال های گذشته آبدهی این منابع به بیش از 180 لیتر در 
ثانیه می رسید؛ اما به دلیل خشکســالی های پیاپی آبدهی چاه ها کاهش 

یافته و  به همین دلیل تجهیز و نوسازی چاه ها در دستور کار قرار دارد.
مقدسی افزود: برای تامین پایدار آب شرب روستاییان 30 مخزن با ظرفیت 
بیش از 6 هزار و 100 متر مکعب احداث و در مدار بهره برداری قرا گرفته است. 
مدیر آبفای فریدن گفت: در حال حاضر 10 هزار مشــترک آب در روســتاها 
داریم و در سال های اخیر با تعویض کنتورهای فرسوده و اصالح شبکه توزیع 

موفق به کاهش هدر رفت آب در روستاها شده ایم. 
مقدسی، هدر رفت آب را در برخی از روستاها بیش از متوسط استان اعالم 
و تصریح کرد: در 6 ماهه اول سال جاری بیش از 8 کیلومتر از شبکه فرسوده 
آب در روســتاها اصالح شــد، این در حالی است که در چهار ســال اخیر با 
مشــارکت دهیاران، حدود 60 کیلومتر از شــبکه توزیع فرسوده در روستاها 

اصالح و باز سازی شد.
وی ادامه داد: در ســال های اخیر بیش از 2 هزار انشــعاب فرسوده آب در 
روستاها تعویض شــد که این اقدامات کاهش قابل توجه هدرفت آب را به 

دنبال داشت.
مدیرآبفای فریدن افزود: طول شبکه توزیع آب روستاها حدود 250 کیلومتر 
اســت که از ابتدای ســال جاری تا کنون با پیمایش  بیش از 100 کیلومتر از 
این شبکه ها، قســمت های اولویت دار که نیاز به اصالح و بازسازی دارند، 

تعیین شده است. 
وی با اشــاره به مجتمع های روســتایی در منطقه فریدن اظهار داشت: در 
حال حاضر این منطقه دارای 5 مجتمع روســتایی اســت؛ اما هدف نهایی 
تشکیل یک مجتمع 28 روستایی است که بتوان از این طریق خدمات بهتر 

وبیشتری به روستاییان ارائه داد.

 ذوب آهن اصفهان در بیست و دومین سمپوزیوم و نمایشگاه فوالد سال ۹8 
که با حضور شــرکت های فوالدی کشــور  در مرکز همایش های بین المللی 

کیش برگزاری شد ، حضوری فعال داشت . 
غالمحسین مظفری، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش و دکتر عباس نجفی 
زاده ، رییس هیئت انجمن آهن و فوالد ایران و هیئت همراه،با حضور در غرفه 
ذوب آهن اصفهان در نمایشگاه آهن و فوالد ایران در کیش ضمن گفت وگو با 
کارشناسان ذوب آهن اصفهان در جریان آخرین دستاوردهای این شرکت در 

خصوص تولید فوالد قرار گرفتند . 
غالمحسین مظفری ، با اشاره به اینکه توسعه ساختارهای ریلی ، ساختمانی 
،اسکله ای و بندری با توســعه فوالد رخ می دهد، گفت : ذوب آهن اصفهان 
یکی از قدیمی ترین صنایع فوالدی کشور اســت و بهترین و با کیفیت ترین 
محصوالت فوالدی کشور را تولید می کند  و باید گفت ارتقای سطح فنی دانش 

فوالد در کشور با ذوب آهن اصفهان رخ داد .
وی با اشــاره به اینکه ذوب آهن اصفهان با تولید محصوالت جدید با ارزش 
افزوده باال یکی از صنایع پیشــرو در کشور اســت، تصریح کرد : ذوب آهن 
اصفهان با تولید محصوالت با کیفیت می تواند به بازار های جهانی نگاه ویژه 

داشته باشد .
مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد کیش گفــت : تولید و تبدیل مــواد اولیه به 
محصول نهایی می تواند ارز آوری بیشتری نسبت به خام فروشی داشته باشد 
و توجه به این مهم باید در اولویت قرار گیــرد . وی به تولید ریل در ذوب آهن 
اشاره کرد و افزود : ریل یک محصول اســتراتژیک فوالدی است که تولید آن 
نیاز به دانش فنی باالیی دارد و ذوب آهن با تولید ریل ملی نشان داد همیشه 

پیشتاز و پیشرو در زمینه تولید محصوالت فوالدی است .
وی گفت : امید است با تخصیص سنگ آهن مورد نیاز ذوب آهن ظرفیت تولید 

در این مجتمع صنعتی و کشور افزایش یابد .

عباس نجفی زاده، رییس هیئت انجمن آهن و فوالد ایران: 
ذوب آهن اصفهان پایه گذار صنعت فوالد کشور است

دکتر عباس نجفــی زاده ، رییس هیئت انجمن آهن و فــوالد ایران با حضور 
در غرفه ذوب آهن اصفهان گفــت : ذوب آهن اصفهان پایه گذار صنعت فوالد 
کشور است و یکی از قدیمی ترین صنایع کشور محسوب می شود و بسیاری 
از پیشرفت های حوزه فوالد مرهون دانش فنی متخصصان این شرکت است 
. وی خاطر نشان ساخت: متخصصان این شرکت با برنامه ریزی پژوهشی 
بلند مدت و همکاری با نخبگان و دانشــگاه های کشور می تواند قطعا باعث 

تعالی در این صنعت شود . 

رییس هیئت انجمن آهن و فوالد ایران گفت : ذوب آهن اصفهان می تواند با 
تامین مواد اولیه کوره شماره یک خود را راه اندازی کند و ظرفیت تولید فوالد 
خود و کشور را افزایش دهد . وی تصریح کرد : این شــرکت می تواند با نیاز 
سنجی بازارهای بین المللی و تولید فوالد سبک سهم خوبی در ارز آوری کشور 

داشته باشد.

عبدالرضا محمودپور، عضو هیئت مدیره صبا فوالد خلیج فارس: ذوب 
آهن اصفهان یک دانشگاه صنعتی است که تولید دانش می کند

عبدالرضا محمود پــور، عضو هیئت مدیره صبا فــوالد خلیج فارس و معاون 
اسبق منابع انســانی و امور اجتماعی ذوب آهن با حضور در غرفه ذوب آهن 
اصفهان و گفت وگو با کارشناسان این شرکت گفت :حضور در ذوب آهن مانند 
حضور در دانشگاه صنعتی است زیرا پنجاه درصد مدیران فوالدی کشور قطعا 
سابقه حضور در ذوب آهن را داشته و از این شرکت کسب تجربه کرده اند. وی 
افزود : حضور در این گونه نمایشگاه ها و سمپوزیوم ها زمینه مشارکت بیشتر 

کارشناسان فوالدی را در فعالیت های علمی و تحقیقاتی را فراهم می کند .
عضو هیئت مدیره صبا فوالد خلیج فارس افزود: شرکت هایی مانند ذوب آهن 
با حضور فعال در این نمایشــگاه ها می توانند کمک شایانی به آینده صنعت 
فوالد کنند و با بررسی چالش های آن و تحقیق در این خصوص چشم انداز 

الزم را ترسیم نمایند.
شایان ذکر اســت بیســت و دومین نمایشــگاه آهن و فوالد ایران باحضور 
غالمحســین مظفری، رییس منطقه آزاد کیش و هیئت همراه و پروفســور 
عباس نجفی زاده ، رییس هیئت انجمن آهــن و فوالد ایران در محل دائمی 
نمایشگاه های بین المللی کیش آغاز به کار کرد ، این نمایشگاه از چهاردهم 

لغایت شانزدهم مهرماه برای عالقه مندان دایر بود.

مدیرعامل شــرکت پاالیش نفت اصفهان با بیان این که این شرکت دومین 
شرکت پاالیشی در بین شرکت های پاالیشی کشــور از لحاظ خوراک است، 
خوراک نفت خام پاالیشــگاه اصفهان را بین 360 تا 375 هزار بشکه در روز 
اعالم کرد و گفت: شــرکت پاالیش نفت اصفهان نخستین شرکت پاالیشی 

کشور از نظر تنوع تولید فرآورده های نفتی است.
مرتضی ابراهیمی در مجمع عمومی فوق العاده صاحبان ســهام این شرکت 
که با رعایت دستورالعمل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی و با حضور 
حدود 78 درصد ســهامداران به صورت حضوری و بیشتر صاحبان سهام این 
شرکت به صورت مجازی برگزار شد، اظهار کرد: تولید حالل )406( جدیدترین 
فرآورده نفتی شــرکت پاالیش نفت اصفهان بوده که به دســت متخصصان 
این شرکت تولید شده است.وی با اشــاره به این که بنزین، گازوئیل و نفت 
کوره بیشــترین فرآورده های نفتی این شرکت را تشــکیل می دهد، گفت: با 
بهره برداری از طرح بنزین سازی در سال ۹5، تمام بنزین تولیدی پاالیشگاه 
اصفهان به اســتاندارد یورو 5 ارتقا یافت و در این زمینه می توان گفت شرکت 
پاالیش نفت اصفهان تنها شرکت پاالیشی کشور بوده که تمام بنزین تولید آن 

مطابق با استاندارد یورو 5 است.
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان در ادامه، علت افزایش سرمایه این 
شرکت را انجام و تکمیل پروژه های تعریف شده در پاالیشگاه اصفهان اعالم 
کرد و افزود: پروژه های در دست اجرای این شرکت به 3 بخش  بهینه سازی 

و بهبود فرآیند، حفظ ظرفیت و همچنین  RFCC  تقسیم بندی می شود.
شــرکت پاالیش نفت اصفهان با اجــرای تصفیه گازوئیــل، 20 میلیون لیتر 

گازوئیل یورو 5 تولید می کند
ابراهیمی به پروژه تصفیه گازوئیل پاالیشــگاه اصفهان اشاره و پیشرفت آن 
را 85 درصد اعالم کرد و گفت: با بهره برداری این پروژه در ابتدای سال آینده 
تمام 20 میلیون لیتر گازوئیل تولیدی روزانه این شرکت، مطابق با استاندارد 

بین المللی یورو 5 خواهد شد.
وی افزود: اخیرا ظرفیت تولید گازوئیل یورو 4 این شرکت از 2 میلیون لیتر به 
4 میلیون لیتر در روز افزایش یافته است که البته با بهره برداری پروژه تصفیه 
گازوئیل، همه گازوئیل تولیدی پاالیشــگاه اصفهان به استاندارد بین المللی 
یورو 5 ارتقا می یابد.به نقل از روابط عمومی شــرکت پاالیش نفت اصفهان، 
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان با بیان این که پروژه تصفیه گازوئیل 
با هزینه ای معادل 4۹5 میلیون یورو و 31۹1 میلیارد تومان در حال ســاخت 
است، خاطرنشــان کرد: با بهره برداری این طرح، ترکیبات گوگردی گازوئیل 

تولیدی پاالیشگاه اصفهان از 10 هزار به  10PPM کاهش می یابد.

پروژه زیست محیطی گوگردزدایی از ته مانده برج های تقطیر )RHU( شپنا
 )RHU( ابراهیمی همچنین به پروژه گوگردزدایی از ته مانده برج های تقطیر
اشــاره و تصریح کرد: این پروژه حدود 6 درصد پیشرفت دارد و با پیش بینی 

حدود 600 میلیون یورو هزینه در سال 1403 به بهره برداری می رسد.

اجرای 1۷ طرح برای حفظ ظرفیت شرکت پاالیش نفت اصفهان
وی با بیان این کــه در قالب پروژه های حفظ ظرفیت شــرکت نفت اصفهان 
حدود 17 طرح در حال اجراســت، ساخت 2 دســتگاه بویلر، بازسازی برج 
خنک کننده ها برای صرفه جویــی در مصرف آب، ایســتگاه تقلیل گاز برای 
تامین گاز پروژه جنوبی  و ساخت سیســتم بازیافت گاز LPG را از مهم ترین 
این طرح ها برشمرد و گفت: دو دســتگاه بویلر تا آخر امسال به  طور کامل به 

بهره برداری می رسد.
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان به پروژه بازیافت LPG این شرکت 
که در حال اجراســت اشــاره کرد و افزود: با بهره برداری ایــن طرح، میزان 
قابل توجهی از گاز LPG  در واحد بنزین ســازی اســتحصال می شــود که 
بخشی از آن عرضه و بخش دیگری به عنوان سوخت جایگزین و ارزان قیمت 
در پاالیشگاه اســتفاده خواهد شــد.ابراهیمی با بیان این که ارتقای کیفیت 
فرآورده های نفتی پاالیشــگاه اصفهان الزامی و اجتناب ناپذیر اســت و این 
شرکت باید فرآورده های نفتی خود را به استاندارد بین المللی یورو ارتقا دهد، 
گفت: حدود 20 تا 22 درصد فرآورده های پاالیشــگاه اصفهــان را نفت کوره 
تشــکیل می دهد و با راه اندازی پروژه گوگردزدایی از نفت کوره این شــرکت 
به یک فرآورده مرغوب و در حد ســوخت دیزل تبدیل خواهد شد که صرفه 

اقتصادی خوبی برای شرکت به دنبال خواهد داشت.

مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان گفت: با توجه 
به اینکه زمان قرارداد شــهرداری با پیمانکار پروژه ســاماندهی میدان 
امام حسین )ع( تا نیمه آبان ماه اســت، پیشرفت طرح تاکنون به 72 

درصد رسیده است.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شــهرداری اصفهان، محمد فیض با 
اشاره به اجرای طرح ساماندهی میدان امام حسین )ع( اظهار کرد: این 
میدان جزو میادین دارای سبقه و هویت تاریخی و یکی از اثرهای مهم 
معماری و اتصال بین چهارباغ عباسی، خیابان سپه و محور گردشگری 

دولتخانه صفوی است. 
وی ادامه داد: برای ساماندهی این میدان شــش هزار متری، از انواع 
سنگ های هتن آباد و تراورتن برای سنگ کاری استفاده شده و طرح 
آن دارای پیاده راه، باند دوچرخه سواری، سواره رو و فضای سبز است.

مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شــهرداری اصفهان با اشاره به 
اینکه ساماندهی میدان امام حســین )ع( تاکنون 72 درصد پیشرفت 
داشته است، اظهار کرد: تاریخ قرارداد شهرداری با پیمانکار این طرح تا 
15 آبان ماه سال جاری است؛ اما ســعی می کنیم این طرح را زودتر به 

پایان رسانده و در اختیار شهروندان قرار دهیم. 
وی ادامه داد: بر اساس برنامه ریزی ها قسمت شرق میدان جزو اولین 
بخش هایی بود که در دست اقدام قرار گرفت چراکه ترافیک از خیابان 

های باغ گلدسته، چهارباغ پایین و سپه به میدان وارد می شود.
وی با اشــاره به اینکه مباحث ترافیکی و تحویــل گرفتن خیابان های 
اطراف میدان برای آغاز عملیات عمرانی از عوامل زمان بر در اجرای طرح 
بود، گفت: در ابتدای کار ما فقط یک ششم پروژه را در اختیار داشتیم که 
به مرور به یک چهارم و 60 درصد افزایش یافت که این موضوع در زمان 

اجرای طرح تاثیرگذار است. 
مدیرعامل ســازمان نوسازی و بهسازی شــهرداری اصفهان، نوسانات 
قیمت مصالــح را از دیگر عوامل تاثیرگذار در زمــان اجرای طرح عنوان 
و اظهار کرد: تاکنون هیچ عاملــی پروژه را تعطیل نکــرده و با توجه به 
اینکه نوع این طرح ظریف کاری اســت، نمی توان شیفت های شبانه 

را فعال کرد. 
وی با بیان اینکه عملیات زیرســازی میدان امام حسین )ع( به جز در 
بخش جنوبی به پایان رسیده است، گفت: اولویت اتمام پروژه با بخش 
شرقی اســت تا بار ترافیکی خیابان های باغ گلدســته، سپه و چهاباغ 

پایین را بتوانیم مدیریت کنیم.
فیض افــزود: در همین راســتا ســعی داریم، بخش شــرقی میدان 
را تا  حــدود 10 روز دیگر تکمیل کنیــم؛ اما امکان تحویــل آن به دلیل 
 آماده نبــودن بــرای تردد خــودرو و عابــران تا چنــد روز بعــد از آن

 فراهم نیست.   

به منظور سهولت جابه جایی اجســام سنگین، کامیون باربری با درب عقب 
هیدرولیکی در شرکت گاز استان اصفهان طراحی و به  بهره برداری رسید.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان، مدیرعامل این شرکت 
در خصوص بهره بــرداری از خودروی ایســوزو با درب عقــب هیدرولیکی 
)Lift Back( گفت: یکی از دالیل عمده آســیب دیدگی کارکنان ناشــی از 
حمل و جابه جایی اجسام سنگین اســت که این مهم با توجه به پراکندگی 
تاسیسات در شرکت های گاز اســتانی دارای ضریب تکرار باالیی است. لذا 
با انجام مطالعات و تعریف پروژه درشــرکت گاز استان اصفهان، درب عقب 
هیدرولیکی برای خودروی ایسوزو که وظیفه حمل بار از انبار شهید فلسفی 
به تمامی نقاط اســتان را دارد، طراحی و اجراشــد. علــوی، همچنین بیان 
داشت: سالمت و ایمنی کارکنان، اولویت اول HSE است و تمام تالش خود 

را برای اجرای طرح های پیشگیرانه و کاهش حوادث انجام خواهیم داد. 
الزم به ذکر اســت، تجهیز مذکور قابلیت جابه جایی یک تن بار را داشته و با 
اســتفاده از آن به نیروی کار کمتری برای جابه جایی نیاز است ضمن آنکه 

ایمنی کارکنان و تجهیزاتی مانند شــیرآالت و بشکه های ادورانت نیز تامین 
می شود.گفتنی است؛ این طرح با هزینه ای بالغ بر 300 میلیون ریال به بهره 
برداری رسیده و در آینده نزدیک سایر خودروهای مشــابه نیز به سیستم، 

تجهیز خواهند شد.

برخورداری 21 روستای فریدن از آب شرب سالم و پایدار

مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان:حضور فعال ذوب آهن اصفهان در بیست و دومین سمپوزیوم فوالد
سرمایه شرکت پاالیش نفت اصفهان افزایش یافت

مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان:
پیشرفت پروژه ساماندهی میدان امام حسین )ع( به 72 درصد رسید 

بهره برداری ازخودروی ایسوزو با درب عقب هیدرولیکی در شرکت گاز استان اصفهان
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