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بلیت های رایگان 
اتوبوس به افراد 
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7شهر اصفهان

نمایندگان مجلس 
 از فوالد مبارکه 

به عنوان سرمایه 
 ملی حمایت 

می کنند

آگهی شرکت فوالد مبارکه 

کد آگهی : 99141
 روابط عمومی شرکت فوالدمبارکه 

مناقصات و مزایدات : جهت دريافت اسناد و کسب اطالعات بيشتر به نشانی   www.msc.ir  لینک مناقصات و مزایدات بخش 
خريد و تأمين كنندگان مراجعه و طبق راهنمای موجود، نسبت به انتخاب مناقصه مورد نظر از طريق سيستم ارتباط با تأمين كنندگان 

)SRM( ا قدام نمائيد. 

سایر فراخوان ها: جهت کسب اطالعات بیشتر به نشانی www.msc.ir  بخش اطالعیه ها، فراخوان مربوطه مراجعه بفرمایید.

  

مدیریت مرتبطمهلت ارسال مدارکموضوعشمارهنوع فراخوانرديف

48515802مناقصه1
خرید ظروف 

استیل پخت غذا
خرید مواد مصرفی1399/07/29

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

شــرکت توزیع برق شهرســتان اصفهان در نظر دارد: خدمات و کاالی مــورد نیاز خود را به شــرح ذیل و باســتناد قانون برگزاری 
 مناقصــات و آئین نامه معامالت شــرکت، از طریــق برگزاری مناقصــه عمومی یک مرحله ای بــه پیمانکاران واجدین شــرایط

 واگذار نماید.

روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 

 شماره 
مناقصه

 موضوع 
مناقصه

تاریخ توزیع 
دفترچه

مهلت تهیه 
دفترچه

آخرین مهلت 
تحویل پاکات

تاریخ برگزاری 
مناقصه

 مبلغ 
تضمین

9914075

احداث  شبکه فشار 
متوسط هوایی )مکمل 
کشاورزی( در محدوده 
امور و بخش جرقویه 

)شامل دو بسته(

1399/07/211399/07/281399/08/101399/08/14450/000/000

پیشنهاد دهندگان می توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را از طریق سایتهای زیر دریافت و حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 
1399/08/10 به نشانی: جاده اصفهان- زیار- روستای دشتی- امور برق منطقه 9 اصفهان- دبیرخانه تحویل نمایند. به پیشنهادهایی 

که بعد از مهلت مقرر در فوق دریافت شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
http://tender.tavanir.org.ir :سایت اینترنتی معامالت توانیر به نشانی

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

جهت کسب اطالعات بازرگانی با شماره تلفن 34121611-031 اداره مالی امور برق منطقه 9 و جهت آگاهی بیشتر در مورد الزامات، 
اطالعات، شرح خدمات این مناقصه با شماره تلفن 34121633-031 اداره مهندســی و نظارت امور برق منطقه 9 تماس حاصل 

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

  ارائه تاییدیه برون سپاری شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان و ثبت نام در سایت https://www.eepdc.ir جهت به روز رسانی 
مدارک ثبتی الزامی است. )در صورت هر گونه سوال با شماره تلفن 32241153 آقای امیرانی تماس حاصل فرمایید(

  شــرکت کنندگان در مناقصه می بایســت دو روز قبل ازآخرین تاریخ تحویل پاکتها با مراجعه به ســایت شــرکت و یا تماس با 
 واحد مناقصه و مزایده از آخرین اصالحات احتمالی اســناد مطلع گردند، در غیر اینصورت مســئولیت عدم رعایت این بند به عهده

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

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

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

خبر درگذشت پدر بزرگوارتان؛ »حاج محمدعلی امینی«)پدر سه شهید و دو جانباز دفاع مقدس( متاثرمان کرد. 
رجاء واثق داریم نام و یاد این پدر مومن و انقالبی که با نام و حماسه آفرینی سترگ فرزندان برومند و فداکار 
شهیدش عجین شده است، در حافظه تاریخی این شهر و میهن اسالمی مانا و جاودان خواهدبود. ایثارگر 
بزرگواری که در دفاع از ارزش ها و کیان اسالمی، از بهترین و ارزشــمندترین سرمایه های خود می گذرد، 
یقینا برای همیشــه نامش در صفحه زرین سراســر حماسه و ســرافرازی مردمان این سرزمین خواهد 
درخشید. ثمره عمر و زندگی شرافتمندانه آن مرحوم  تربیت فرزندانی مجاهد، انقالبی و نام آور همچون 
پسران شهید  و جانبازش بوده و به فضل خدا با شهیدان عزیز و بزرگوارش هم محشور و نزد خدای شهیدان 

مأجور خواهد بود.
این مصیبت را به بیت معظم شهیدان امینی و جنابعالی  تسلیت عرض کرده و از درگاه حضرت کبریایی برای 
آن فقید سعید رحمت واسعه الهی و همجواری با سید و ساالر شهیدان حضرت اباعبدا... الحسین )ع( و 

فرزندان شهیدش و برای داغ دیدگان و سوگواران مکرم صبر جمیل و اجر جزیل خواستاریم.

جناب  آقای مهندس هاشم امینی

مدير عامل محترم  شركت آبفای استان اصفهان

 روزنامه زاینده رود
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»کیم جونگ اون« از مردم کره شمالی عذرخواهی کرد
رهبر کره شمالی در جریان رژه نظامی اخیر که با نمایش موشک های بالستیک دوربرد این کشور برای 
اولین بار پس از دو سال همراه شد، در سخنانی احساسی عذرخواهی کرد که نتوانسته زندگی شهروندان 
کره شمالی را ارتقا دهد.در جریان رژه نظامی موشک های بالستیک کره شمالی برای اولین بار از زمانی 
که کیم دیدار با رهبران بین المللی از جمله دونالد ترامپ در سال ۲۰۱۸ را آغاز کرد، به نمایش درآمد.کیم 
جونگ اون تحریم های بین المللی، طوفان ها و شــیوع کرونا را عاملی دانست که اجازه نداد وعده های 
پیشرفت اقتصادی محقق شود. او گفت: »شرمنده ام که هرگز نتوانسته ام به درستی اعتماد عظیم شما را 
تالفی کنم. تالش و از خود گذشتگی من برای بیرون آوردن مردم از وضعیت معیشت دشوار کافی نبود.«

طالبان حمایت از »ترامپ« را رد کرد
سخنگوی طالبان می گوید خبرگزاری آمریکایی »سی بی اس« اظهارات وی را تحریف کرده و حمایت 
این گروه از ترامپ صحت ندارد.ذبیح ا...مجاهد در پیامی توئیتری اعالم کرد آنچه رسانه سی بی اس 
درباره حمایت این گروه از پیروزی دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا در انتخابات نقل کرده، صحت 
ندارد.وی در این باره نوشت: رسانه آمریکایی گفته های مرا نادرست تعبیر کرده و چنین چیزی صحت 
ندارد.پیش تر »سی بی اس نیوز« مدعی شده بود که مجاهد در مصاحبه ای تلفنی ابراز امیدواری کرده 
که دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا در انتخابات ۲۰۲۰ پیروز شود تا بتواند به وعده خود مبنی بر 
خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان عمل کند.این در حالی است که ترامپ، در پیامی توئیتری، 
مدعی شد که تا کریسمس، نیروهای آمریکایی را از افغانستان خارج خواهد کرد.ترامپ در آستانه 
برگزاری رقابت ۳ نوامبر )۱۳ آبان( به دنبال ارائه دستاورد در عرصه سیاست خارجی است و از روند 

صلح افغانستان به عنوان ابزاری انتخاباتی استفاده می کند.

ارمنستان خواستار حق تعیین سرنوشت برای قره باغ شد
با گذشــت از چند روز از آتش بس شکننده درگیری ها بر سر قره باغ کوهســتانی بین باکو و ایروان، 
نخست وزیر ارمنســتان از کشــورهای جهان خواســت حق حکومت منطقه مورد مناقشه قره باغ 
کوهستانی را برای »تعیین سرنوشت« خودش به رسمیت بشناسند.نیکول پاشینیان، نخست وزیر 
این کشور با انتشار یک پیام در صفحه فیسبوک شخصی خود، درباره درگیری های اخیر با جمهوری 
آذربایجان بر سر منطقه مورد مناقشه قره باغ کوهستانی اظهارنظر کرد.او در این پیام ضمن استفاده 
از واژه »آرتساخ« برای منطقه قره باغ کوهستانی، از کشورهای جهان به رسمیت شناختن حق این 
منطقه برای تعیین سرنوشت خودش را خواستار شد. این در حالی است که منطقه قره باغ کوهستانی 

از منظر قواعد بین المللی بخشی از خاک جمهوری آذربایجان محسوب می شود.

ازسرگیری مذاکرات لیبی در تونس از ماه نوامبر
»استفانی ویلیامز« نماینده موقت دبیرکل سازمان ملل در لیبی اعالم کرد، مذاکره بین طرف های 
لیبیایی از ماه نوامبر در تونس از سر گرفته خواهد شد.بر اساس گزارش روزنامه »القدس العربی«، در 
بیانیه منتشر شده در این خصوص آمده است، تونس در ابتدای نوامبر میزبان نشست های مستقیم 
برای گفت وگوی سیاســی در این خصوص خواهد بود؛ این اقدام بر اساس قطعنامه شماره ۲۵۱۰ 
شورای امنیت در سال ۲۰۲۰ است که نتایج نشست برلین درباره لیبی در ۱۹ ژانویه را در بردارد.سازمان 
ملل و جامعه بین الملل امیدوار است که بتواند به نزاع موجود در لیبی از سال ۲۰۱۱ تا کنون که منجر به 
متشنج شدن وضعیت اقتصادی و معیشتی شده، پایان دهد.نماینده موقت دبیرکل سازمان ملل در 
ادامه گفت: نشست گفت وگوی سیاسی لیبی به صورت کلی تحقق چشم انداز واحد درباره چهارچوب 
و ترتیبات حاکمیتی را دنبال می کند تا منجر به برگزاری انتخابات ملی در کوتاه ترین زمان ممکن برای 

بازگرداندن حاکمیت لیبی و مشروعیت دموکراتیک برای سازمان های این کشور شود.

تقسیم کار دفاعی منطقه ای میان آمریکا و اسراییل؛

سیاستی که شکست خورده است

دونالد ترامپ پس از بر عهده گرفتن منصب ریاســت جمهوری به طور 
رسمی سیاست جدیدی را بشارت داد که محور آن دشمنی با ایران بود 
و باور داشت رویارویی با این کشور باید از طریق تشکیل ائتالف نظامی 
منطقه ای تحقق یابد. وی این مســئله را در مه ۲۰۱7 در بیانیه ریاض 
اعالم کرد. از آن زمان تا سال ۲۰۱۹ دولت آمریکا عملیات تبدیل ائتالف 
راهبردی خاورمیانــه را از ایده به یک ســاختار اداری و نظامی واقعی 

برعهده گرفت.
 طبق گفته میک میلروی، معاون وزیر دفاع آمریکا در امور خاورمیانه در 
آوریل ۲۰۱۹ تهدید ایران در بردارنده پنج تهدید فرعی است: تالش برای 
دستیابی به سالح هسته ای، تهدید امنیت دریانوردی در منطقه، کمک 
و حمایت از گروه های غیر دولتی مسلح و فراهم آوردن پناهگاهی امن 
برای رهبران القاعده، برنامه موشک بالســتیک و امنیت سایبری. به 
گفته او، رییس جمهوری آمریکا برای عدم دســتیابی ایران به سالح 
هسته ای مصمم است و از این رو برپایی ائتالفی منطقه ای علیه ایران 
را تشویق می کند.اما اجرای عملی این سیاست آمریکا در خاورمیانه از 
سال ۲۰۱7 تا کنون نشــان داده این تصمیم رییس جمهوری آمریکا با 
سه مانع روبه رو است؛ نخست: تعهد رییس جمهوری ایاالت متحده 
برای کاهش بار حضور نیروهای آمریکا در خــارج از مرزها، دوم:عدم 

مشــارکت کشــورهای شــریک آمریکا به اندازه کافی در هزینه حفظ 
این نیروها در منطقه و ســوم: درگیری ها و اختالفات سیاسی میان 
کشورهای حاشــیه خلیج فارس درخصوص روابط میان خودشان و 
رابطه با ایران.جان بولتون متوجه شد که اختالف میان کشورهای خیلج 
فارس و قطر موضع این کشورها را در خصوص ایران تضعیف می کند. 
از این رو ژنرال بازنشســته، آنتونی زینی، را به رهبری عملیات آشتی 

میان دوطرف تعیین کرد.
 همچنین نامه هایی به رهبران این کشور ارسال و نسبت به خطرناکی 
این درگیری هشدار داده شــد و دیداری عربی – آمریکایی در ریاض 
در آوریل ۲۰۱۹ میان کشورهای حاشــیه خلیج فارس به عالوه اردن و 
آمریکا برگزار شد. اما تمام این تالش های آمریکا تاکنون برای ایجاد 
موضعی مشترک که زمینه را برای برپایی این ائتالف فراهم می کند با 
شکست روبه رو شده اســت.جیمز ماتیس همچنین طرح هایی را با 
جزییات برای آغاز برنامه برپایی ســاختار اداری و نظامی این ائتالف 
پس از انتخاب منامه به عنوان مقــر آن آماده کرد. وزارت دفاع آمریکا 
اســتفاده از پایگاه های آمریکایی را نامحتمل ندانست؛ اما هیچ کدام 
از این طرح ها اجرایی نشــدند. ناتوانی در دستیابی به نتایج در سطح 
ایجاد این ائتالف با عدم پاســخگویی کشورهای حاشیه خلیج فارس 

به خواسته آمریکا در سال ۲۰۱۸ مبنی بر مشارکت مالی، تسلیحاتی و 
نیروی انسانی در تالش های نظامی آمریکا در سوریه به ویژه از سوی 
عربســتان همراه بود. فراتر وزارت امور خارجه آمریکا تالش هایی را از 
سوی برخی از این کشورها برای بهبود رابطه با بشار اسد مشاهده کرد. 
نتیجه این بود که وزارتخانه های امور خارجه، دفاع و شــورای امنیت 
ملی تدوین طرح هایی برای عملیات کاهش حضور نظامی در سوریه و 
خاورمیانه را آغاز کردند.عادی سازی روابط با اسراییل ،اساس برپایی 
محوری منطقه ای برای مقابله با تهدید ایران شده است که می تواند به 
آمریکا کمک کند با تهدید ایران مقابله کرده و همزمان نیروهای خود را 
از خاورمیانه خارج کند؛ بدون این که هرج و مرجی شدید در عرصه ای 

ایجاد شود که درهای آن به روی نفوذ ایران، روسیه و چین باز است.
در اســناد اصلی آمریکا مانند راهبرد امنیت ملی و راهبرد دفاعی این 
کشور به تهدید منطقه ای از ســوی ترکیه اشاره ای نشده است. بر این 
اساس که ترکیه همچنان عضو ناتو است و در نهایت مواضعش به نفع 
این ائتالف تغییر داده خواهد شــد. از این رو می تــوان نتیجه گرفت 
عادی سازی روابط با اسراییل اکنون اساس راهبرد جدید آمریکا برای 
خاورمیانه محسوب می شــود  که از طریق آن پرچم رهبری منطقه از 

آمریکا به اسراییل منتقل خواهد شد.

مدیر کل آژانــس اتمی بــا رد برخی ادعاهــا درباره 
خطرناک بودن میزان مواد اتمی تولید شده در ایران، 
گفت البته تهران به ســطحی باالتر تعهــدات آن ]در 
برجام[ به غنی سازی اورانیوم ادامه می دهد.»رافائل 
گروسی« با کشیدن خط بطالن بر ادعاهای بی اساس 
آمریکایی ها و صهیونیســت ها مبنی بر تالش ایران 
برای ســاخت ســالح اتمی، تایید کرد که ایران مواد 
هسته ای کافی برای این کار تولید نکرده است.گروسی 
در مصاحبه با روزنامه اتریشــی »دی پرسه«، گفت: 
»ایرانی ها به غنی ســازی اورانیوم ادامه می دهند، به 
میزانی بسیار باالتر از چیزی که ]در برجام[ به آن متعهد 
شدند. این میزان هر ماه بیشتر نیز می شود«.به نوشته 
خبرگزاری »رویترز« به نقــل از این مصاحبه، وی در 

پاسخ به سوالی درباره اینکه چقدر زمان طول می کشد 
تا ایران سالح اتمی بســازد، توضیح داد: »در آژانس 
اتمی ما درباره زمان طغیان )یعنی زمان ساخت سالح 
اتمی( صحبت نمی کنیم. ما به میزان کمیت خاصی 
]از مواد هســته ای[ نگاه می کنیم، حداقل میزانی از 
اورانیوم غنی شــده یا پلوتونیم که برای ســاخت یک 

بمب اتمی نیاز است«.
مدیر کل آژانس اتمی در ادامه تصریح کرد: »در حال 
حاضر، ایران آن میزان خاص ]از مواد هسته ای[ را در 
اختیار ندارد«.گروسی چند روز پیش نیز در مصاحبه با 
روزنامه سوئیسی »نویه زوریخر سایتونگ« گفته بود 
ایران مانند عراق پس از سال ۲۰۰۳ کشور اشغال شده 
نیســت که بازرس های آژانس بتوانند تمامی اماکن 

آن را بازرسی کنند.آژانس بین المللی انرژی اتمی در 
جدیدترین گزارش خود که ۱۴ شهریور ماه در اختیار 
اعضای شورای حکام قرار گرفته تایید کرده که میزان 
ذخائر اورانیوم غنی شــده ایران افزایش یافته است. 
در گزارش آژانس تصریح شــده میزان این ذخایر در 
حال ۲۰۱۵ کیلوگرم است که نسبت به گزارش فصلی 
قبل ایــن نهــاد بین المللی ۵۳۴ کیلوگــرم افزایش 

یافته است.

پاسخ صریح مدیر کل آژانس به ادعاهای ضدایرانی 

وزیر خارجه چین در دیدار با محمدجواد ظریف با بیان اینکه پکن به تقویت اجرای توافق جامع و قطعنامه ۲۲۳۱ و حل و فصل سیاسی مسئله هسته ای ایران ادامه 
می دهد، گفت: چین به منظور برطرف کردن نگرانی های امنیتی مشروع تمامی طرفین، پیشنهاد ساخت پلتفرم گفت وگوهای چندجانبه منطقه ای ذیل برنامه 
جامع هسته ای ایران را ارائه داده است.وانگ یی، وزیر خارجه چین در دیدار با محمدجواد ظریف، وزیر خارجه کشورمان گفت که چین خواهان تقویت ارتباط با 
ایران و گسترش همکاری ها در زمینه های مختلفی نظیر مقابله با همه گیری کرونا، همکاری با دیگر کشورها برای دفاع از چندجانبه گرایی، مخالفت با زورگویی های 
یکجانبه، حفظ  عدالت بین المللی و منافع مشترک کشورهای در حال توسعه اســت.وزیر خارجه چین همچنین تاکید داشت که پکن همیشه به حفظ اعتبار و 
تاثیرگذاری برنامه جامع مسئله هسته ای ایران متعهد بوده است.وی اعالم کرد که به باور چین، حفاظت از برنامه جامع به معنای حفاظت از نتایج به دست آمده 
توسط چندجانبه گرایی، حفظ اصول اساسی حل و فصل مشکالت حساس از طریق مذاکرات و گفت وگو و حفظ اعتبار سازمان ملل و شورای امنیت است.این 
مقام ارشد دستگاه دیپلماسی چین تصریح کرد که پکن مخالف هرگونه اقدام یکجانبه ای است که منجر به تضعیف توافق جامع شود و به تقویت اجرای توافق 
جامع و قطعنامه ۲۲۳۱ و حل و فصل سیاسی مسئله هســته ای ایران ادامه می دهد.وانگ یی افزود: چین به منظور برطرف کردن نگرانی های امنیتی مشروع 

تمامی طرفین، پیشنهاد ساخت پلتفرم گفت وگوهای چندجانبه منطقه ای ذیل برنامه جامع هسته ای ایران را ارائه داده است.

چهره روزپیشنهاد چین برای مذاکرات چندجانبه منطقه ای ذیل برجام

وز عکس ر

تظاهرات علیه 
آزادی پلیس قاتل 

»جورج فلوید«
شــهروندان آمریکایی درپی 
آزادی پلیس قاتــل »جورج 
فلوید« در ایالت »مینه سوتا« 

آمریکا تظاهرات کردند.

ایران از توقف خصومت ها در قره باغ استقبال می کند
وزیر امور خارجه گفت: ایران از توقف خصومت ها در منطقــه ناگورنو-قره باغ به عنوان قدمی در 
راستای صلح استقبال می کند.محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در صفحه شخصی 
خــود در توئیتر با اســتقبال از برقراری 
آتش بس در ناگورنو -قره باغ نوشــت: 
ایــران از توقف خصومت هــا در منطقه 
ناگورنو-قــره باغ به عنــوان قدمی در 
راســتای صلح اســتقبال می کند.وی 
افزود: ما از همسایگان خود، جمهوری 
آذربایجان و ارمنستان، می خواهیم که 
بر اســاس احترام به حقوق بین الملل 
و تمامیت ارضــی، در گفــت وگوهای 
جدی مشــارکت کنند.وزیر امور خارجه 

خاطرنشان کرد: از تالش های سازنده همسایه مان، کشور روسیه، نیز قدردانی می کنیم.

تاکید ایران و افغانستان بر همکاری در پروژه های اقتصادی
مقامات ایران و افغانســتان طی کنفرانس ویدئویی بــا مهم خواندن همکاری های دو کشــور در 
پروژه های مشــترک اقتصادی و بررســی راه های توســعه این روابط، بر ادامــه آن تاکید کردند.

محمدحنیف اتمر سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان در نشستی ویدئویی با »رضا اردکانیان« 
وزیر نیرو جمهوری اســالمی ایران با ســپاس و قدردانی از کمک و همکاری دولت و مردم ایران به 
مردم افغانستان طی ۱۹ سال گذشته، بر توسعه مناسبات تاکید کرد.دو طرف در این نشست پیرامون 
موضوعات مهم از جمله آمادگی ها برای برگزاری کمیسیون مشــترک اقتصادی در آبان ماه، طرح 
و تطبیق برنامه های مشــترک اقتصادی، برنامه تولید برق در چارچوب پروژه های مشترک بحث و 
تبادل نظر کردند.سرپرست وزارت خارجه افغانســتان همچنین در این گفت و گو موضوعاتی چون 
برق وارداتی، تعرفه های گمرکی و ایجاد تعرفه های ترجیحی برای صادرات محصوالت کشــاورزی 
افغانستان به ایران و توازن تجارت بین دو کشــور را مورد بحث و بررسی با مقام ایرانی قرار داد. رضا 
اردکانیان، وزیر نیروی ایران نیز در این کنفرانس ویدئویی بر ادامه حمایت و همکاری این کشــور با 

افغانستان به  ویژه در بخش تولید و انتقال انرژی به محمدحنیف اتمر اطمینان داد.

مجلس یازدهم با جدیت مسئله شفافیت را دنبال کند
نماینده اصفهان در مجلس معتقد است که باید بحث شــفافیت در مجلس یازدهم به جد دنبال 
شود.عباس مقتدایی با بیان اینکه شفافیت یکی از الزامات وظایف نمایندگی است، گفت:همان 
گونه که نمایندگان به مردم حوزه انتخابیه خود پاسخگو هستند، وظایف نمایندگی نیز باید علنی 
و آشکار انجام شــود تا مواضع یک وکیل ملت در مجلس مشخص شود.وی با  بیان اینکه  امروز 
شفافیت آرای نمایندگان خواسته و مطالبات مردم و خواست عمومی است که بایدمورد توجه قرار 
گیرد، ادامه داد:شــفافیت آرای نمایندگان باعث می شود که نه تنها نماینده مجلس در ذهن خود 
بلکه نسبت به آیندگان نیز احساس تکلیف کند و اگر اینگونه شود نماینده  مجلس دقت زیادی در 
رای دادها خواهد داشت.نماینده اصفهان در مجلس با تاکید بر اینکه نمایندگان مجلس یازدهم 
باید با جدیت مسئله شــفافیت که مورد تاکید قانون اساســی جمهوری اسالمی است را تصویب 
کنند، اظهار داشت: شــفافیت نیز می تواند در بعضی مواقع و بنا بر مصلحت و حفظ منافع امنیت 
ملی، غیر علنی باشــد. البته نمایندگان می توانند در مقاطعی بنا بر مصلحت، آرای خود را با مردم 
در میان بگذارند. در حال حاضر برخی از نمایندگان به واسطه شبکه های مجازی آرا و دیدگاه خود 

را به مردم اعالم می کنند.

کافه سیاست

 عضو شورای مرکزی جمعیت 
ایثارگران:

 دولت راه های فرار از 
تحریم را لو داد

 عضو شــورای مرکزی جمعیــت ایثارگران 
گفت: اگر حرف آقای روحانی را برای تصویب 
FATF گوش کرده بودیم اکنون اوضاع کشور 
به مراتب ســخت تر و وخیم تر می شد.جواد 
عامری اظهار داشت: تمام مطالبی که رییس 
جمهور در رابطه با تحریــم و جنگ اقتصادی 
می گویند از مدت ها قبل، پیش بینی می شد 
و مواردی بود که کارشناســان به ایشان تذکر 
می دادند. ایشان اگر آن زمان به جای توهین 
به منتقدان، مســائل را بررسی می کردند و از 
ابتدا بحث را کارشناسی می کردند، شاید امروز 
به این جمع بندی نمی رســیدند.وی عنوان 
کرد: مدت هاســت که از آقایان می خواهیم 
سر یک میز بنشینند و دوستانه با هم صحبت 
کنند و فقط آمریکا و اروپا را دوست ندانند که 
با آنها قدم بزنند و مذاکره کنند. می خواهیم با 
منتقدین خود جلسه بگذارند و نقطه نظرات 
آنها را بشنوند.وی گفت: حاال به جای اینکه به 
فکر اصالح مشکالت باشند، مشکالت صوری 
ایجاد می کنند. خیلی از راه های فرار و دور زدن 
تحریم که داشــتیم به دلیل اجرای برخی از 
 FATF مصوبات از سوی دولت لو رفت و اگر
را انجام می دادند این کار وخیم تر هم می شد. 
عضو شــورای مرکزی جمعیت ایثارگران در 
پایان تصریح کرد: به نظــر من صحبت های 
رییس جمهور غیرکارشناســی است و قصد 
دارند عده ای را فریب بدهنــد. البته به علت 
تناقض هایی که دیده می شــود مردم متوجه 
شدند این نقطه نظرات و تحلیل ها با واقعیت 

هم خوانی ندارد.

عادی سازی روابط با اسراییل ،اساس برپایی محوری 
منطقه ای برای مقابله با تهدید ایران شده است که 
می تواند به آمریکا کمک کند با تهدید ایران مقابله کرده 

و همزمان نیروهای خود را از خاورمیانه خارج کند

بین الملل
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واحد دوم نیروگاه اصفهان به مدار تولید بازگشت
مدیر دفتر مهندسی نیروگاه اصفهان گفت: واحد دوم ۳۷.۵ مگاواتی نیروگاه اصفهان پس از انجام 
عملیات تعمیرات دوره ای توسط متخصصان شرکت مدیریت تولید برق اصفهان، وارد مدار تولید 

شد.سید حسن فرزام مهر اظهار کرد: با 
اجرای عملیات تعمیرات دوره ای واحد 
دوم ۳۷.۵ مگاواتی نیــروگاه اصفهان 
به مــدت هفــت روز، این واحــد وارد 
مدار تولید شــد.وی افزود: در عملیات 
تعمیرات دوره ای، فعالیت هایی از قبیل 
قلیاشــویی بســکت های ژونگسروم، 
اسیدشــویی داخل لوله های کندانسور 
)توربیــن ســاید(، تمیز کــردن داخل 
لوله هــای مبدل حرارتــی، رفع عیب از 

هیتر HP، هیدروتســت لوله های بویلر با اکستراکشــن پمپ و تفکیک تغذیه هــای الکتریکی 
تجهیزات ابزار دقیق در واحدهای ۳۷.۵ مگاواتی انجام شد.

 صادرات ۵۸۷تن محصوالت کشاورزی استان
 به خارج از کشور

نیمه نخست امسال بیش از ۵۸۷تن انواع محصوالت کشاورزی از استان اصفهان به خارج از کشور 
صادر شده است.مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: در این مدت این 
میزان محصوالت کشــاورزی با صدور گواهی بهداشتی حفظ نباتات این ســازمان، از طریق کارگو 
ترمینال وگمرک این استان به بازار های هدف در خارج از کشور صادر شده است.محمودرضا افالکی 
افزود: گلرنگ، بامیه، گیالس، خربزه، علف گاوزبان، عناب، شــلیل، ترخون خشک، حنا، گشنیز، 
شــویده تازه، خربزه، هلو، انگور، کلم بروکلی، انجیزوآلو ومغز بادام و ســیب درختی از مهم ترین 
محصوالت باغی، زراعی وگیاهان دارویی صادر شده این استان به خارج از کشور در این مدت بوده 

است.

رییس اتحادیه فروشندگان اتومبیل اصفهان:

قیمت خودرو همچنان افزایشی خواهد بود
رییس اتحادیه فروشــندگان اتومبیل اصفهان اظهار  کرد: اگر قیمت های دالر و ارز در بازار به همین 
شکل پیش برود و با افزایش رو به رو باشد، قطعا قیمت خودرو نیز همچنان افزایش خواهد داشت 

و قیمت های طال، ارز و خودرو در ارتباط با یکدیگر است.
حمید رضا قندی در مورد اینکه چرا طرح های فروش ایران خودرو و سایپا نتوانسته منجر به بهتر 
شدن قیمت ها در بازار خودرو شود، اظهار کرد: این اتفاق به این دلیل است که تعداد عرضه خودرو 
در این طرح ها قابل توجه نیست و تقاضا در مقابل این عرضه بسیار بیشتر است و عرضه و تقاضا با 
یکدیگر همخوانی ندارد.رییس اتحادیه فروشندگان اتومبیل اصفهان تصریح کرد: اگر قیمت های 
دالر و ارز در بازار به همین شکل پیش برود و با افزایش رو به رو باشد، قطعا قیمت خودرو نیز همچنان 
افزایش خواهد داشت و قیمت های طال، ارز و خودرو در ارتباط با یکدیگر است. وی در جواب این 
سوال که کاهش تعرفه گمرکی که گاهی از آن راهکاری برای مدیریت بازار یاد می کنند می تواند در 
حال حاضر مفید واقع شود، گفت: چند سالی اســت که دیگر وارداتی وجود ندارد و اگر مجلس و 
دولت نیز وارداتی را تصویب کنند از آن طرف تحریم ها مانع واردات خودرو به کشور خواهد بود و فعال 
این کار امکان پذیر نیست؛ البته اگر این اتفاق هم بیفتد بر قیمت خودرو های وارداتی و نه ماشین 

های داخلی تاثیر گذار خواهد بود.

سازمان  صمت اصفهان مکلف به برخورد با هر گونه واسطه گری به زیان تولیدکنندگان و کشاورزان برنج کار  شد؛

اقدام ضربتی در بازار برنج

»برنج« به همواره نان یکی از اصلی ترین  مرضیه محب رسول
اقالم غذایی ایرانی ها را تشکیل می دهد. 
این ماده غذایی پر اهمیت اما طی ماه های اخیر  به دلیل تورم باال هر روز 
در حال کوچک تر شدن در سبد خانوارهای ایرانی است . مطابق آمار ارائه 
شــده، برنج خارجی با رشــد قیمتی ۱۰۹.۵ درصدی، در صدر فهرست 
اقالمی قرار داردکه باالتر از رقم تورم نقطه به نقطه شــهریورماه ۹۹ قرار 

می گیرند.
در بروز این وضعیت عالوه بر فاکتورهای خارجی مانند تحریم و محاصره 
اقتصادی که واردات را با وقفه همراه کرده ، برخی از دستورالعمل های 
داخلی هم بی تاثیر نبوده اســت. در مردادماه و فصل برداشت، دولت 
واردات برنج خارجی را به عنوان حمایت از شالی کاران شهرهای شمالی 
ممنوع کرد. تا پیــش از این طرح، یعنی در خردادمــاه با کیفیت ترین 
برنج ایرانی کیلویی ۳۰هزار تومان به فروش می رسید و برنج با کیفیت 
خارجی کیلویی ۲۰ هزار تومــان بود. پس از اعــالم ممنوعیت واردات 
بسیاری از ناظران بازار نســبت به صعود قیمت برنج، چه خارجی و چه 
ایرانی، هشدار دادند؛ اما گوش کسی بدهکار نبود. پس از آن اعالم شد 
مقادیر قابل توجهی از برنج های وارداتی در گمرک رسوب کرده و اجازه 
ترخیص و اختصاص ارز داده نمی شــود. همین مسئله موجب کمبود 

برنج در بازار و افزایش قیمت ها شــد. همچنین سال گذشته دولت به 
واردکنندگان قول داد که درصورت عرضه برنج با قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی، 
ارز موردنیاز آنها را تامین کند؛ اما تاکنون این تعهدات عملی نشده است 
از آن سو برنج کاران شمال هم به درستی محصول خود را به بازار عرضه 
نکردند و همه منتظر گران شــدن محصول باقی ماندند.با توجه به این 
آشفتگی در بازار، هفته قبل سخنگوی ســتاد تنظیم بازار کشور خبر از 
انتقال تفویض اختیار به اســتان ها برای رفع مشــکل و کمبودها داد و 
گفت: بر اساس مصوبات ستاد تنظیم بازار کشور، کارگروه های تنظیم 
بازار استان ها اجازه دارند تا در مواقعی که ســهمیه توزیع برنج، شکر، 
گوشت مرغ یا قرمز و سایر اقالم به استان ها تخصیص می یابد، میزان 
توزیع در بخش صنف، صنعت و خانوار و همچنین شبکه های منتخب را 
تعیین و انتخاب کنند. در همین راستا برای تعادل بخشی به بازار برنج بر 
اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، ۳۰ هزار تن برنج از محل ذخایر کشور 

جهت حفظ تعادل بازار این کاال عرضه خواهد شد.
طبق اطالعیه ســتاد تنظیم بازار و با توجه به ذخایــر مکفی این کاال و 
مقادیر قابل اتکای برنج رسوبی در بنادر که بر اساس بازدید معاون اول 
رییس جمهور از بنادر کشور، در حال ترخیص هستند، بازار به هر میزانی 
که نیاز باشــد از محل ذخایر و موجودی برنج بخش خصوصی، تامین 

خواهد شد.بر این اساس، محمدرضا کالمی، دبیر ستاد تنظیم بازار طی 
ابالغیه ای به انجمن واردکنندگان برنج و سازمان های صمت استان های 
مبدأ تولید را مکلف کــرده تا با هماهنگی اعضــا و تولیدکنندگان تحت 
پوشش خود، نسبت به عرضه برنج به صورت حداکثری در بازار اقدام 
کنند.از سوی دیگر، سازمان های صمت استان مازندران، گیالن، اصفهان 
و خوزستان نیز مکلف شده اند با هر گونه واسطه گری که منجر به زیان 
تولیدکنندگان و کشاورزان برنج کار و نیز احتکار کاال توسط سلف خران 

است، برخورد جدی داشته باشند. 
مقابله با واسطه گری در حالی به سازمان صمت اصفهان تکلیف شده 
که هفته قبل درخواست کارگروه اســتانی تنظیم بازار اصفهان مبنی بر 
قیمت گذاری استانی در اصفهان از ســوی این ستاد رد شد. در همین 
زمینه سخنگوی ستاد تنظیم بازار با اعالم اینکه استان اصفهان همچنین 
درخواســت قیمت گذاری کاالها به صورت اســتانی را داشــت، گفت: 
کارگروه ملی تنظیــم بازار این موضوع را به این دلیل که ممکن اســت 
قیمت گذاری استانی باعث تعیین قیمت باالتر برای یک کاال در برخی 
 استان ها شود و جابه جایی کاال به سمت استان های دارای قیمت باالتر  
 صورت گیــرد و عمال سیاســت های تعادل عرضــه و تقاضــا را دچار 

آسیب کند، نپذیرفت.

 معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی 
و آبخیــزداری اصفهان گفــت: ۲۰۹ کیلومتر کمربند 
حفاظتی تا پایان سال جاری در عرصه های طبیعی 
این اســتان ایجــاد می شــود.داریوش ســعیدی 
افزود: ایجاد کمربندهای حفاظتی نقش شایانی در 
جلوگیری از تخریب اراضی، تصرف و ســوء استفاده 
سودجویان منابع طبیعی دارد و در راستای پایداری 
و نگهداشت این داشــته های با ارزش موثر خواهد 
بود.وی با اشــاره به اهمیت حفاظت از منابع طبیعی 

و برنامه ریزی این اداره کل برای افزایش طرح های 
مرتبط در ســال جاری به ویژه در مناطــق مرتعی و 
جنگلی واقع در غرب و جنوب استان ادامه داد: طول 
کمربند حفاظتی که قرار است در این مدت ایجاد شود 
در مقایسه با سال قبل بیش از ۳.۷ برابر و نسبت به 
سال ۹۷ حدود ۲ برابر بود که این نشان از اهمیت این 
بخش دارد.معاون حفاظت و امــور اراضی اداره کل 
منابع طبیعی و آبخیــزداری اصفهان با بیان اینکه در 
سه سال اخیر حدود ۳۸۴ کیلومتر کمربند حفاظتی در 
استان ایجاد شد، خاطرنشان کرد: اعتبارات دریافتی 
برای این طرح ها تاکنون بیــش از ۳۷ میلیارد ریال 
بوده است.ســعیدی، به ارتقای پوشــش حفاظتی 
استان اشــاره و اضافه کرد: در سال ۹۷ این شاخص 

۷۶ درصد بود که در سال گذشته به ۸۱ درصد رسید و 
در پایان امسال به ۸۷ درصد افزایش خواهد یافت.

وی، جایگزینی سوخت فسیلی را از دیگر مقوله های 
حفاظت از منابع طبیعی برشــمرد و اظهارداشت: تا 
پایان ســال ۹۹ طرح جایگزینی ســوخت فسیلی 
متشــکل از تحویل آبگرمکن خورشیدی و تنور گازی 
برای ۴۵۰ خانوار برای ساکنان مناطق جنگلی انجام 
می گیرد.معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع 
طبیعی و آبخیزداری اصفهان اضافه کرد: طی  ســه 
سال اخیر طرح جایگزینی سوخت فسیلی در راستای 
کاهش وابســتگی اهالی به چوب درختان ســبب 
کاهش تخریب جنگل ها و پوشــش گیاهی مناطق 

مختلف شده است.

 209 کیلومتر کمربند حفاظتی منابع طبیعی
 در اصفهان ایجاد می شود

خبر روز

 
سازمان های صمت استان مازندران، گیالن، اصفهان و 
خوزستان نیز مکلف شده اند با هر گونه واسطه گری که منجر 
به زیان تولیدکنندگان و کشاورزان برنج کار و نیز احتکار کاال 

توسط سلف خران است، برخورد جدی داشته باشند

سربلندی ارز دیجیتالی چین در آزمایشات اولیه
تاکنون بیش از یک میلیارد یوان تراکنش با اســتفاده از ارز دیجیتالی جدید چین صورت گرفته 
اســت.بانک مرکزی چین با صدور بیانیه ای اعالم کرد که از زمان آغاز عملیات پایلوت آزمایشات 
فنی ارز دیجیتالی این کشور، حدود ۳.۱۳ میلیون تراکنش با استفاده از آن بین شهرهای مختلف 
این کشور نظیر شنژن و ژیون گان صورت گرفته اســت. این برنامه های پایلوت پیشرفت مثبتی 
داشته اند و از اواخر ماه آگوست تاکنون حدود ۶۷۰۰ کاربر دولتی چینی از این ارز دیجیتالی برای 

انجام امور مربوط به تراکنش ها استفاده کرده اند. 
عالوه بر دو شــهر فوق، شــهرهای ســو ژو و چنگدو نیز دیگر شــهرهایی هســتند که به شــبکه 
یوان دیجیتالی متصل شــده اند. حدود نیمی از یارانه حمل ونقل در شــهر ســو ژو با اســتفاده 
از ایــن ارز دیجیتالــی پرداخــت مــی شــود.  یــوان الکترونیکی بــا اســتفاده از روش های 
پرداخت مختلفی قابل اســتفاده خواهــد بود که از جملــه آن ها می توان به اســتفاده از بارکد، 
شناسایی چهره و حســگر انگشــت نام برد. از زمان آغاز به کار آزمایشــی این ارز تاکنون حدود 
 ۱۱۳ هــزار کیف پــول الکترونیکــی شــخصی و ۸۸۰۰ کیف پــول الکترونیکی شــرکتی ایجاد

 شده است.  

 تعداد سکوهای نفتی فعال آمریکا 
طی هفته گذشته افزایش یافت

تعداد سکوهای حفاری فعال در ایاالت متحده طی هفته گذشــته افزایش یافت و به ۲۶۹ دکل 
رسید؛ اما نسبت به سال گذشته ۵۸۷ سکو کاهش نشــان می دهد.بر اساس داده هایی که روز 
جمعه توسط شــرکت خدمات میادین نفتی »بیکر هیوز« منتشر شــد، تعداد سکوهای حفاری 
فعال در ایاالت متحده طی هفته گذشــته افزایش یافت و به ۲۶۹ دکل رسیده اما نسبت به سال 
گذشته ۵۸۷ سکو کاهش یافته است.این ســکوهای حفاری فعال شامل ۱۹۳ دکل در میادین 
نفتی آمریکا هستند که نسبت به هفته قبل از آن چهار ســکو افزایش نشان می دهد.تعداد دکل 
های حفاری میادین گازی نیز ۷۳ مورد ثبت شد که نســبت به هفته قبل از آن یک عدد کاهش 
نشان می دهد. سه دکل متفرقه نیز در این کشور فعال بوده که نسبت به هفته قبل از آن تغییری 
نشان نمی دهد.این ۲۶۹ دکل فعال شامل ۲۵۴ دکل حفاری زمینی است که نسبت به هفته قبل 
از آن سه عدد افزایش داشته است. ۱۴ دکل حفاری فراســاحلی و یک دکل حفاری ساحلی نیز 

فعال بودند که تعداد آنها نسبت به هفته قبل از آن تغییری نشان نمی دهد.

 برزیل، سریع ترین افزایش تورم را طی 1۷ سال گذشته
 تجربه کرد

شاخص قیمت مصرف کننده در برزیل ۰.۶۴ درصد نســبت به ماه اوت افزایش یافته است. این 
رقم باالتر از ۰.۵۴ درصدی اســت که اقتصاددانان بلومبرگ تخمین زده بودند.تورم مصرف کننده 
در برزیل با باالترین سرعت در ماه سپتامبر از ۲۰۰۳ افزایش یافت. قیمت مواد غذایی و سوخت 
در این کشور بسیار باال رفته و باعث شده بانک مرکزی همچنان نرخ بهره را بدون تغییر نگه دارد. 
طبق گزارش اداره آمار برزیل، تورم ساالنه تا ۳.۱۴ درصد باال رفته که کمتر از هدف ۴ درصد در سال 
جاری میالدی بوده است. کمتر بودن حد تورم نســبت به ۴ درصد هدف دولت باعث شده بانک 
مرکزی بتواند نرخ بهــره را روی پایین ترین رقم ۲ درصد نگه دارد. ولــی نگرانی در مورد افزایش 
هزینه های دولت تاجران را بر آن داشته تا قیمت های خود را بر این اساس اعالم کنند که شرایط 
مالی به زودی سخت تر خواهد شد. روبرتو کامپوس، رییس بانک مرکزی برزیل هشدار داد این 
کشور نمی تواند در صورت افزایش بیش از حد هزینه های عمومی، در بلند مدت با این نرخ پایین 

بهره و تورم سرکند.

کافه اقتصاد

استاندار اصفهان:بین الملل

از واردات نفت به استان جلوگیری شود
استاندار اصفهان گفت: باید از واردات نفت با توجه به تولیداتی که وجود دارد به استان جلوگیری شود و به وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد داده می شود تا 
از خام فروشی جلوگیری کند.عباس رضایی با اشاره به فعالیت صنایع نساجی در استان اصفهان، اظهار کرد: هماهنگی و همدلی در بخش های مختلف به ویژه 
بخش صنعت به چشم می خورد که این راهبرد تاکنون باعث بهبودی این حوزه اقتصادی در استان شده است. صنعت، وضعیت مناسبی در اصفهان دارد و در زمان 
حاضر حدود ۶۰ درصد صنایع کشور در استان مستقر است.وی با اشاره به برگزاری آخرین جلســه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی 
استان، خاطر نشان کرد: از جمله مسائل مورد تاکید در این جلسه فرآوری بیشتر تولیدات صنعت نساجی، شهرک و تولید پوشاک است که باعث رونق این صنعت 
می شود.به گفته استاندار اصفهان، قرار شد نماینده ای از انجمن صنایع نساجی استان در شورای ملی صنایع نساجی حضور داشته باشد.رضایی اظهار کرد: درباره 
تولید پوشاک در استان به عنوان بحث جدی که باعث اشتغال زایی و فرآوری پارچه و ارزآوری مناسب می شود، تصمیماتی هم اتخاذ شد.وی همچنین گفت: در 

این جلسه درباره مواد اولیه مورد نیاز برخی از کارخانه های استان نکاتی بیان شد.

 برداشت سیب 
 از  باغات سمیرم

بیشترین تولید شهرستان سمیرم 
سیب درختی سفید و قرمز است 
که بخش عمــده ای از محصول 
ســیب درختی ســمیرم با بسته 
بندی های مختلف به کشور های 
حاشــیه خلیــج فارس صــادر و 
قسمتی نیز به میادین میوه و تره 
بار و سردخانه ها منتقل می شود. 

وز عکس ر

عکس: باشاگه خبرناگران

معاون هماهنگی امور اقتصادی 
استانداری اصفهان مطرح کرد:

تداوم مشکل در تامین 
ماده اولیه ماسک

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه 
منابع استانداری اصفهان با اشاره به اینکه 
همچنان در تامین ماده اولیه تولید ماسک 
دچار مشکل هســتیم، گفت: با توجه به 
اینکه افزایش مصرف ماســک های سه 
الیه و جراحی موجب مســائل زیســت 
محیطی می شود، سیاست مان این است 
که مردم به سمت ماسک های پارچه ای 
سوق داده شوند.حســن قاضی عسگر با 
اشــاره به آخرین وضعیت تولید ماسک 
در اصفهــان، اظهار کــرد: در حال حاضر 
اصفهان در تولید ماسک مشکلی ندارد و 
روزانه حدود ۳ میلیون ماسک تولید دارد؛ 
اما مشکل اصلی به دلیل عدم تخصیص 
ارز، تامین ماده اولیه تولید ماسک )ملت 
بلون( اســت.وی با بیان اینکه به دنبال 
تولید ملت بلون در استان هستیم، تاکید 
کرد: خوشــبختانه این کار در مقیاس کم 
انجام شده، اما به دنبال افزایش مقیاس 
تولید ملــت بلون در اصفهان هســتیم تا 
نیاز داخل تامین شود.معاون هماهنگی 
امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری 
اصفهان افــزود: در حال حاضــر حدود 
۳۵ واحــد تولیدی ماســک در اصفهان 
فعالیت دارنــد، در حالی کــه در ابتدای 
شیوع کرونا، روزانه حدود ۵۰ هزار ماسک 
در اصفهان تولید داشــتیم، امــروز تولید 
ماســک در اســتان به ۳ میلیون رسیده 
است.وی گفت: البته با مدیریت سازمان 
صمت، شــرایط تولید ماسک و همچنین 
تامین ماده اولیه آن بهتر شــده اســت، 
چراکه توزیع آن از طریق ســامانه صورت 
می گیــرد و همچنیــن واردات این ماده 
انجام می شود.به گفته قاضی عسگر، در 
یزد و همدان خط تولید ملت بلون توسعه 
یافته اســت، اما در اصفهان چند شرکت 
اقــدام به ســفارش و خریــد تکنولوژی 

ماسک کرده اند.
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فراخوان هفتمین دوره جشنواره روستاها و عشایر دوستدار 
کتاب منتشر شد

  معاون فرهنگی، مطبوعات و رسانه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری از انتشار 
فراخوان هفتمین دوره جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب خبر داد. سید حسین نژادحسینی 
ضمن اعالم این خبر افزود: معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به منظور پشتیبانی 
از برنامه ها و اقدامات انجام شــده و طرح های ابتکاری در حوزه کتاب و کتاب خوانی و جلب توجه 
مردم، سازمان ها و نهادهای مرتبط به اهمیت کتاب در جامعه، هفتمین دوره »جشنواره روستاها  و 
عشایر دوستدار کتاب« را در سطح روستاها و عشایر سراسر کشور با رویکرد مجازی برگزار می کند.

وی ادامه داد: مجموعه فعالیت های فرهنگی ترویجی مرتبط با کتاب خوانی که با مشــارکت های 
مردمی، نهادها و ســازمان های فعال در میان روستاییان و عشایر اجرا شــده یا برای اجرا در سال 
آینده برنامه ریزی شده است، می تواند نامزد شرکت در جشنواره باشد.نژادحسینی افزود: با توجه 
به شــرایط به وجود آمده در اثر همه گیری ویروس کرونا و فرصت های بیشتر مردم برای مأنوس 
شدن با کتاب و کتاب خوانی، فعاالن فرهنگی و مسئوالن محلی در روستاها برنامه های تازه ای برای 
ترویج کتاب خوانی با استفاده از امکانات موجود در فضاهای مجازی طراحی، برنامه ریزی و اجرایی 
می کنند. از این رو، برنامه هایی که در روســتاها با رویکرد مجازی در این روزهای کرونایی به اجرا 
گذاشته می شــود در این دوره اهمیت پیدا می کنند و می توانند عالوه بر غنی کردن اوقات فراغت 
در الگوسازی و بهره گیری سایر روســتاها تاثیرگذار باشد.معاون فرهنگی، مطبوعات و رسانه اداره 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری در ادامه گفت: روستاهای متقاضی شرکت در 
این جشنواره بر اسـاس فراخوان این دوره می توانند اقدامـــات انجام  شده، برنامه ها، مـدارک و 
مسـتندات خـود را کـه مبنـی بر فعالیت های مرتبـط بـا کتـاب و کتاب خوانی آن روستاسـت، بـا 
امضـای دهیـار و رییـس شـورای اسالمی روسـتا، همراه بـا برگه های تکمیل شده تا 10 دی ماه 99 
به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان و یا مستقیما به دبیرخانه مرکزی در تهران ارسـال کنند.

 توقف فعالیت یک تور غیرمجاز گردشگری
 در چهارمحال و بختیاری

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی چهارمحال و بختیاری از توقف فعالیت یک تور 
غیرمجاز گردشگری در چهارمحال و بختیاری خبر داد و اظهار کرد: این تور گردشگری با ۳۵ نفر در 
قالب یک دستگاه اتوبوس شامگاه جمعه از شهرکرد عازم کویر مرنجان کاشان در استان اصفهان 
بود.مهرداد جوادی با بیان اینکه اتوبوس حامل این تور غیرمجاز گردشــگری ساعت ۲۳ شامگاه 
جمعه در پلیس راه شهرکرد – اصفهان متوقف شــد، گفت: ماموران پلیس راه شهرکرد – اصفهان 
مدارک راننده و اتوبوس را ضبط و خودرو را به مبدأ در شهرکرد برگشت دادند.وی یادآور شد: توقف 
فعالیت تور غیرمجاز گردشگری شهرکرد – کویر مرنجان کاشان در استان اصفهان با همکاری مرکز 
فوریت های پلیس 110، مرکز پلیس راه شهرکرد – اصفهان و دفاتر خدمات مسافرتی چهارمحال و 

بختیاری انجام شد، این تور در قالب باشگاه کوهنوردی قصد فعالیت داشت.

2 میلیون تن کاال در چهارمحال و بختیاری جابه جا شد
  مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه دو میلیون و ۵۵0 هزار تن 
کاال در سال جاری در این استان جابه جا شد، اظهار کرد: این میزان کاال توسط ناوگان حمل و نقل استان 
جابه جا شده است.حسینعلی مقصودی گفت: جابه جایی کاال در این استان ۲0 درصد رشد داشته است.
وی ادامه داد: در حال حاضر هفت هزار و ۵00 دستگاه خودروی سنگین در حوزه جابه جایی کاال در این 
استان فعالیت می کنند.مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای چهارمحال و بختیاری بیان کرد: 1۶ هزار 

و ۵00 نفر در زمینه جابه جایی کاال در  چهار محال و بختیاری  فعالیت می کنند.

بادام مامایی چهارمحال و بختیاری، در گیر و دار صادرات
چهارمحال و بختیاری دارای ۲۵0 هزار هکتار اراضی کشــاورزی، ۳۴1 
هزار هکتار جنگل و بیش از یک میلیون هکتار مرتع اســت.از ۲۵0 هزار 
هکتار اراضی کشــاورزی اســتان که 1۵ درصد مساحت اســتان را به 
خود اختصاص داده، حدود 1۴۵ هزار هکتار )۵9 درصد( آن به کشــت 
محصوالت زراعی و حدود ۳۸ هــزار هکتار )1۵ درصد( آن به کشــت 
محصوالت باغی اختصاص یافته و حــدود ۶۵ هزار هکتار )۲۶ درصد( 
آن به صورت آیش است.در این استان ســاالنه بیش از یک میلیون و 
۴00 هزار تن محصوالت کشاورزی تولید می شود که از این مقدار، حدود 
۸۲0 هزار تن )۶۵ درصد( مربوط به محصوالت زراعی، حدود ۲00 هزار 
تن )1۶ درصد( به محصوالت باغی و مابقی به محصوالت دام و طیور و 
کشت گلخانه ای اختصاص دارد.هر چند سهم استان در تولیدات زراعی 
کشور 1.۲۶ درصد است و اســتان را در رتبه بیست و سوم قرار داده، اما 
عملکرد باغ های اســتان در حدود ۴.۸ تن در هکتار است که نسبت به 
عملکرد کشــور که ۴.0۲ تن در هکتار بوده و عملکرد به نسبت مطلوبی 
است.هم اینک یک سوم تولید ناخالص داخلی استان مربوط به بخش 
کشاورزی است که در مقایسه با کشور که ۲0 تا ۲۲ درصد است، نشان 
از ظرفیت و جایگاه خوب بخش کشــاورزی در تولید ناخالص داخلی 

استان دارد.

تولید بادام با کیفیت در چهارمحال و بختیاری
در این میان محصولی که توانسته در ارتقای جایگاه کشاورزی استان در 
سال های اخیر نقش بسزایی را ایفا کند و سهم زیادی از صادرات و تولید 
ناخالص بخش کشاورزی اســتان را به خود اختصاص دهد، محصول 
بادام با تولید ۲۴ هزار تن در سال معادل ۲0 درصد بادام باکیفیت کشور 
است که طی 1۲ سال اخیر به طور متوالی بیشترین تولید بادام آبی کشور 
را به خود اختصاص داده است.بادام یکی از محصوالت خشکباری مهم 
در ایران و سایر کشور های جهان است که به سبب اهمیت ارزش غذایی، 
دارویی و بهداشــتی بســیار مورد توجه قرار گرفته است.این موضوع 
سبب شده تا به واسطه صادراتی بودن محصول بادام، توجه به این کاال 
در برنامه ریزی های استان گنجانده شــود و این فرصت خوبی را برای 
بهره گیری از مزیت نسبی چهارمحال و بختیاری از این موقعیت و تالش 
برای تحقق توسعه یافتگی این اســتان فراهم کرده است.با این وجود 
صادرات این محصول طی ســال های اخیر از گمرک شــهرکرد صورت 

نگرفته و برای این استان ارزآوری الزم را نداشته است.

کاهش قابل توجه صادرات مغز بادام طی سال های اخیر
اســماعیل الله دادی، مدیرکل کمرگ چهارمحال و بختیاری در همین 
خصوص گفت: در سال 9۵ میزان صادرات مغز بادام از استان ۵01 تن 
بود، در حالی که این رقم در ســال 99 به ۵۵ تن رســیده است که این 

موضوع حکایت از کاهش شدید این محصول از گمرک استان داشته 
اســت.وی افزود: عالوه  بر آن صادرات بادام از سال 9۷ به سبب ایجاد 
تعهدات ارزی برای صادرکنندگان به نصف رســیده اســت.الله دادی، 
قاچاق و صادرات چمدانی بادام را از دیگر عوامل کاهش صادرات بادام 
در اســتان عنوان کرد و گفت: عالوه بر آن، از آنجا که اظهار بادام مامایی 
در گمرک شهرکرد بیشــتر از بادام معمولی است، برخی صادرکنندگان 
ترجیح می دهند بادام را از سایر گمرکاتی که تعرفه یکسان دارند، صادر 

کنند.

صادرات بادام مامایی
وی با بیان اینکه گمرک شــهرکرد پس از گمرک شهید رجایی و جلفا 
بیشترین صادرات مغز بادام کشــور را به خود اختصاص داده است، 
اظهار داشت: تنها گمرکی که بادام استان چهارمحال و بختیاری از آن 
صادر می شود، گمرک شهید رجایی اســت و بادام این استان از هیچ 
اســتان دیگری از جمله اســتان اصفهان که صحبت های بسیاری در 
مورد آن وجود دارد، صادر نمی شــود.الله دادی، معمولی اعالم کردن 
بادام مامایی از سوی کارشناسان را راهکار های برای صادرات یکسان 
بادام مامایی و رفع مشکل اظهار آن دانست و گفت: در حال حاضر هیچ 
دستورالعملی از سوی گمرک کشــور مبنی بر اینکه تعرفه اظهار بادام 
مامایی با بادام معمولی یکســان شود، صادر نشــده از همین رو تنها 
راهکار این است که جهادکشــاورزی در کارشناسی بادام ها آن را جزو 

بادام های معمولی ارزیابی کند.

اظهار یکسان بادام مامایی در گمرک، تسهیل گر صادرات این محصول
حسن شمســی پور، معاون بازرگانی اداره کل صنعت، معدن و تجارت 
چهارمحال و بختیاری در همین خصوص گفت: ادعا می شود پنج هزار 
تن بادام مامایی در استان تولید می شود، اما هنوز آمار و ارقام مشخصی 
در دست نیست و نمی دانیم به طور مثال در سال گذشته چه میزان بادام 
در استان تولید شده است.وی در عین حال از یکسان شدن اظهار بادام 
مامایی با ســایر بادام های معمولی در تمامی گمرکات کشور خبر داد و 
گفت: این مشکل برطرف شــده؛اما اینکه چرا گمرک استان نسبت به 
چنین دستورالعملی بی اطالع است و یا به این کمرگ هنوز اعالم نشده 
نیاز به بررسی بیشتری دارد.شمســی پور خاطرنشان کرد: بررسی ها 
نشان می دهد صادرات بادام استان از گمرکات شمالی بیشتر شده که 

این موضوع نیز نیازمند آسیب شناسی است.

نوسان تولید بادام در چهارمحال و بختیاری از 13 هزار تا 24 هزار تن
عطاء ا... ابراهیمی، رییس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری نیز در 
پاسخ به اظهارت مسئوالن در خصوص به میزان تولید بادام در استان، 
گفت: تولیدات بادام در اســتان متغییر اســت و در برخی سال ها این 
تولیدات رشد قابل توجهی دارد و در برخی سال ها به واسطه خشکسالی 

و کم آبی تولیدات کاهش می یابد.

  ابراهیم شریفی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
چهارمحــال و بختیاری و شــهرام فرجی، معاون 
هنری سینمایی اداره کل از روند بازسازی پردیس 

سینمایی بهمن شهرکرد بازدید کردند.
در این دیــدار ابراهیم شــریفی، مدیرکل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی اســتان چهارمحال و بختیاری با 
تقدیر از تالش های سازنده ی مجریان در توسعه و 
بهسازی فضاهای سخت افزاری سینمایی استان، 
گفت: با روند خوبی که امروز شــاهد آن بوده ایم، 
قدم دیگری در مسیر  توسعه فضاهای زیر ساختی 
برداشــته شــد و معتقدم چهارمحال و بختیاری 
ها  الیق بهترین ها هســتند.وی با اشاره به اینکه 
سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
نیز در تجهیز پردیس ســینمایی بهمن یاری رسان 
است، افزود: بازسازی و نوســازی بهمن شهرکرد 
و نیز برنامه ریزی دراز مدت بــرای فعالیت هایی 

که بناســت در آن انجام شــود، بدون شک منجر 
به استقبال شــهروندان هم استانی های  فرهنگ 
و هنر دوست خواهد شــد.در ادامه بازدید مهدی 
حسن زاده، مدیر پردیس سینمایی بهمن شهرکرد 
نیــز  ضمن قدردانــی از حضور مدیــر کل فرهنگ  
وارشاد اســالمی اســتان  و با اشــاره به عملیات 
بازسازی و تغییرات در سینما بهمن شهرکرد ، گفت: 
با پایان بازسازی و تغییرات، این مجموعه به یکی 
از مجهزترین پردیس های ســینمایی کشور تبدیل 

خواهد شد.
حسن زاده ادامه داد: طی این تغییر ۵ سالن ایجاد 
شده که یکی از آن ها  سالن روز باز بوده  و قابلیت 
اجرای نمایش را نیــز دارد و مورد بهره برداری قرار 
خواهد گرفت.پردیس سینمایی بهمن شهرکرد که 
قبل از این با چهار ســالن در حال ســاخت بود، به 
همت موسسه بهمن ســبز و حمایت حوزه هنری 

مرکز به یک ســالن چهار فصل روباز مجهز خواهد 
شد.

وی افزود:پــروژه احــداث نخســتین پردیــس 
سینمایی چهارمحال و بختیاری هم اکنون مراحل 
پایانی خود را ســپری می کند و بــه زودی آماده 

بهره برداری خواهد شد.
حســن زاده افــزود: پردیس ســینمایی »بهمن 
شهرکرد« با برخورداری از چهار سالن سینمایی هر 
کدام به ظرفیت هــای ۲۳۴، ۶9، ۶9 و ۶۲ صندلی 
و  یک ســالن روباز چهارفصل، پیــش از این یک 
سینمای تک سالنه با قدمت بیش از ۵0 سال بود.

 بازدید مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال
 از روند بازسازی پردیس سینمایی بهمن شهرکرد

 دستگیری 21 سارق با 44 فقره سرقت
 در چهارمحال و بختیاری

جانشین فرمانده انتظامی استان گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت منزل، خودرو، اماکن خصوصی، 
اماکن دولتی، وسایل خودرو، موتورسیکلت، احشام و کیف قاپی، رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در 
دستور کار ماموران فرماندهی انتظامی استان، قرار گرفت. عبدالرضا قاضی زاده ادامه داد: ماموران پلیس 
آگاهی استان، شهرکرد، بروجن، لردگان، فارسان، کوهرنگ، کیار، سامان، بن و خانمیرزا با انجام اقدامات 
گسترده پلیسی و بررسی آثار و عالئم به جامانده در صحنه های سرقت، موفق شدند ۲1 سارق را دستگیر 
کنند. وی خاطرنشان کرد: بر اساس تحقیقات علمی و فنی پلیس، سارقان به ۴۴ فقره سرقت منزل، 
خودرو، اماکن خصوصی، اماکن دولتی، وسایل خودرو، داخل خودرو، موتورسیکلت، احشام، کش روی 

و کیف قاپی اعتراف کردند که متهمان جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

 ۵ طرح تامین آب عشایر در چهارمحال و بختیاری
 به بهره برداری رسید

مدیرکل امور عشایر چهارمحال و بختیاری از بهره برداری پنج طرح تامین آب عشایر در این استان 
خبر داد.یحیی حسین پور اظهار داشت: همزمان با روز ملی روستاییان و عشایر دو پروژه تامین آب و 
نزدیک رسانی آب شرب در شهرستان لردگان اجرا شد.مدیرکل امور عشایر چهارمحال و بختیاری با 
بیان اینکه عشایر برای دسترسی به آب شرب سالم، نسبت به روستاییان با مشکالت بیشتری روبه 
رو هستند، افزود: این تعداد پروژه  عشــایری با ۲ میلیارد و ۵00 میلیون تومان اعتبار به بهره برداری 
رسید.وی با اشاره به اهمیت آبرسانی به عشایر در راســتای تامین معاش این قشر، ادامه داد: سه 
چشمه آبشخور نیز در شهرستان لردگان با 1۵0 میلیون تومان اعتبار بهره برداری شد.حسین پور  عنوان 
داشت: در حال توزیع اقالم ضروری از جمله نفت ســفید، گاز، سیلندرگاز قند، چای، برنج و ... بین 

عشایر استان هستیم.

توزیع کمک های مومنانه بین نیازمندان مناطق عشایری اردل 
کمک های مومنانه سپاه عشــایری چهارمحال و بختیاری در مناطق عشایری دیناران اردل توزیع 
شد.فرمانده سپاه ناحیه عشایری استان گفت: این بسته ها شامل کمک های معیشتی و نوشت افزار، 
با حضور فرمانده ناحیه مقاومت بسیج عشایری اســتان، گروه جهادی شهید خدادادی ومسئوالن 
ادارات شهرستان اردل در روستای شوران آبسرده دیناران توزیع شد.سرهنگ ایزدی افزود: ویزیت 
رایگان و توزیع دارو به تعداد 1۵0 نفر از مردم روستای آبسرده و توزیع لباس گرم در بین عشایر منطقه 
از دیگر برنامه های سفر به منطقه عشایری دیناران بود. آغاز عملیات اجرایی پایگاه بسیج عشایری و 
اختصاص 1۵ میلیارد ریال اعتبار برای اجرا و تکمیل طرح های کشاورزی و مسکن محرومان از دیگر 

برنامه های سپاه ناحیه عشایری در مناطق عشایری استان است.

  شرکت 3 هزار و 181 نفر در نخستین پویش نذر خون
 در چهارمحال و بختیاری 

مدیرکل انتقال خون چهارمحال و بختیاری با اشاره به پویش نذر خون در اداره انتقال خون چهارمحال 
و بختیاری گفت: این پویش برای اولین بار از ابتدای تاســوعای حسینی تا پایان اربعین حسینی 
برگزار شد و استقبال خوبی از آن صورت گرفت.حسین هاشمی ادامه داد: از ابتدای پویش تا پایان 
آن ۳ هزار و 1۸1 نفر مراجعه کرده که ۳۷۳ نفــر از این تعداد برای اولین بار بــه این مکان مراجعه 
داشتند.هاشمی توضیح داد: تعداد ۲ هزار و ۳۳۶ مورد خون گیری و اهدای خون در این مدت صورت 

گرفت که 1۷0 مورد مربوط به گروه زنان بود.

بام ایرانبا مسئولان

خبر خوان خبر روز

 مدیرکل راه و شهرسازی 
چهارمحال و بختیاری:

پیشرفت فیزیکی طرح 
محور شهرکرد- شلمزار- 
بازفت به 42 درصد رسید

مدیــرکل راه و شهرســازی چهارمحــال و 
بختیاری گفت: طرح محور راه اصلی شهرکرد 
– شــلمزار- ناغان- بازفت از مصوبات مهم 
ســفر معاون رییــس جمهــوری و رییس 
ســازمان برنامه و بودجه تاکنون از پیشرفت 
فیزیکی ۴۲ درصدی برخوردار شــده است.

حســینعلی مقصودی افــزود: این طرح در 
هنگام سفر رییس سازمان برنامه و بودجه به 
استان در تیرماه امسال ۳۲ درصد پیشرفت 
داشــت؛ اما ظرف چندماه اخیر این طرح از 
پیشــرفت قابل قبولی برخوردار شده است.

وی ادامه داد: این طرح در سه محور به طول 
1۶0 کیلومتر فعال است که در سال جاری ۶۵ 
میلیارد تومان اعتبار مصوب به آن اختصاص 
داده شده و تاکنون ۵۵ میلیارد تومان آن ابالغ 
شده و تمامی قطعات آن به مرحله مناقصه 
رسیده اســت.مقصودی تصریح کرد: قطعه 
نخست آن محور شهرکرد تا سه راهی امیرآباد 
اســت که از زمان ســفر تاکنون از۲0 درصد 
پیشــرفت فیزیکی برخوردار شده است.به 
گفته مدیرکل راه و شهرســازی چهارمحال و 
بختیاری، قطعه دوم این محور از ســه راهی 
شــمس آباد تا ســه راهی امیرآباد است که  
معارضات محلی مهم ترین مانع پیشــرفت 
این قطعه شــده و تاکنون مذاکــره با مردم 
محلی به نتیجه نرســیده اســت.مقصودی 
افزود: تونل چری و تونل زره از دیگر قطعات 
مهم این طرح است که تونل چری از یک ماه 
گذشته ۸0 متر پیشــروی داشته است.وی، 
معارضات محلی را مهم ترین مانع پیشــبرد 
اجرای این طرح دانســت و گفــت: اگر این 
معارضات برطرف شــود می توان بر اساس 
برنامه زمان بندی هرچه سریع تر این طرح را 
به بهره برداری رساند.چهارمحال و بختیاری 
دارای ۲۷0 کیلومتر بزرگراه، ۷۵۸ کیلومتر راه 
اصلی، ۲91 کیلومتر راه فرعی و ۲ هزار و ۳۷1 

کیلومتر راه روستایی است.

وز عکس ر

سقوط یک هواپیمای 
 آموزشی فوق سبک

 در شهرکرد
 مرتضــی زمانپور،مدیرکل مدیریت 
بحــران چهارمحــال و بختیــاری 
بختیاری از ســقوط یک هواپیمای 
آموزشی فوق سبک  درمحدوده باند  
فرودگاه شهرکرد خبر داد و گفت: این 

حادثه بدون تلفات جانی بود. 

اعالم مفقودی 
برگ سبز خودرو 206 تیپ 3 مدل1383 به رنگ نقره ای به شــماره پالک 265 ق 32  ایران 53 و شماره 
موتور fsm84727798 و شــماره شاسی 83636614  و شناســه ملی خودرو 67794123 به نام آقای  

عباس عسگری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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 بستری های غیرضروری در مراکز درمانی اصفهان
 ممنوع شد

رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: بســتری و جراحی های غیرضروری تا اطالع ثانوی 
در مراکز درمانی اصفهان برای ســالمت بیماران و حفظ امکانات برای پذیــرش بیماران کرونایی 
ممنوع است.طاهره چنگیز با اشــاره به طرح ممنوعیت بستری های غیرضروری در مراکز درمانی 
این استان، اظهار کرد: این تصمیم شــامل همه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، غیر دولتی 
و خیریه است و همه بیمارستان ها مکلف هســتند که برای حفظ ایمنی بیمارانی که عمل جراحی 
یا بستری شدنشان اورژانسی نیست و همچنین آمادگی داشتن برای پذیرش بیماران کرونایی، 
بیماران غیر اورژانسی را بســتری نکنند.وی با بیان اینکه موارد اورژانسی شامل بیمارانی است که 
درمان آنها فوریت دارد و اگر رســیدگی نشــود جان بیمار به خطر می افتد، افزود: اما برخی اعمال 
جراحی را می توان برای چند هفته یا ماه به تعویق انداخت زیرا اگر با توجه به شــرایط اپیدمی در 
بیمارستان بستری یا جراحی شــوند و همزمان به کرونا مبتال شوند، عوارض بیماری کرونا در این 

افراد شدید تر خواهد بود.

معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیستی استان:
مردم رفتارهای تکدی گری را تقویت  نکنند

معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیستی اســتان اصفهان از مردم درخواســت کرد که رفتارهای 
تکدی گرانه را در کودکان کار تقویت مثبت نکنند.مجتبی ناجی افزود: یکی از مصداق های تقویت 
مثبت و تشویق کودکان کار به رفتارهای تکدی گرانه پرداخت پول به جای خرید کاال و یا پرداخت 
پولی بیش از خدمت و یا کاالی ارائه شده از سوی کودک است.این روانشناس تصریح کرد: این 
گونه رفتارها موجب انحراف کودک از مسیر کسب درآمد از طریق سالم و یا تشویق خانواده های 
این کودکان به تولید کودک کار و اصرار در کشاندن فرزندان شــان در این مسیر به جای حمایت 
و توانمندســازی آنها می شــود.به گفته وی، مردم می توانند کمک های مادی خــود را به نهادها 
و ســازمان های مردم نهاد در زمینه حمایت از کودکان کار بدهند تا در مســیر درســت حمایت، 
توانمندسازی، آگاه ســازی و آموزش این کودکان هزینه شــود.ناجی همچنین به مردم توصیه 
کرد که به منظور شناسایی کودکان در معرض خطر با اورژانس اجتماعی بهزیستی به شماره ۱۲۳ 
تماس بگیرند تا در مرحله اول با تذکر، مشــاوره و راهنمایی این خانواده ها مانع از سوءاستفاده 

ابزاری از این کودکان شوند.

 تست های روزانه برای شناسایی ویروس کرونا 
افزایش می یابد

سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از تالش این وزارتخانه و حمایت دولت برای 
افزایش تست های روزانه برای شناسایی مبتالیان به ویروس کرونا خبر داد.سیما سادات الری 
در خصوص افزایش تســت های روزانه کرونا، اظهار کرد: تالش وزارت بهداشــت این است که با 
حمایت دولت، ظرفیت تست های کرونا در آزمایشگاه های کشور افزایش یابد. هرچند مشکالت 
ناشی از تحریم و مســائل اقتصادی وجود دارد، اما تالش می کنیم با قول هایی که از طرف ستاد 
ملی مقابله با کرونا داده شده، تعداد تست های روزانه کرونا افزایش پیدا کند.وی افزود: اقداماتی 
برای استفاده از تست های آنتی ژن نیز در حال انجام است و امیدواریم به نتایج مطلوبی در این 
زمینه نیز برسیم.الری گفت: البته وقتی در پیک کرونا باشیم، انجام تست های زیاد نمی تواند موثر 
باشد، در حال تهیه تجهیزاتی هستیم که بتوانیم تعداد تست های روزانه کرونا را در کشور از ظرفیت 
حال حاضر افزایش بدهیم.معاون وزیر بهداشــت اظهار کرد: البته باید توجه کرد که انجام تست 

کرونا به تنهایی کافی نیست و باید مسائل قرنطینه به موقع را نیز اجرا کرد.

سازمان اوقاف برای حل مشکل حصه اعالم آمادگی کرد؛

حصه؛ قربانی بی توجهی ها

منطقه حصه به عنوان یکی از محروم ترین  پریسا سعادت
مناطــق  تریــن  مانــده  عقــب  و 
اصفهان،سالیان درازی است که در کشمکش میان اوقاف ، شهرداری 
و اســتانداری به دلیل بحث وقفی بودن زمین هــای آن گرفتار مانده 
است. همین مشخص نبودن سرنوشــت این زمین ها موجب شده تا 
هم شهرداری به نوعی رسیدگی درستی به این منطقه نداشته باشد و 
هم ساخت و سازها در آن بدون نظارت صورت بگیرد. در کنار این مسئله 
آسیب های اجتماعی ناشی از حاشــیه نشینی و مهاجر پذیری دراین 
منطقه هــم می رود تا در آســتانه یــک خطر جدی قــرار بگیرد. طی 
ســال های اخیر شــهرداری همواره مدعی بوده که باید مدیریت این 
منطقه به این سازمان واگذار شود و البته اوقاف هم به سختی در برابر 
آن مقاومت کرده اســت .طبق مدارک موجود ۲50 سال پیش »حاج 
میرزا حصه ای« زمین هــای این منطقه را وقــف اوالد ذکور کرد که با 
درآمد آن خرج مراسم امام حسین )ع( داده شود. در زمان محمدرضا 
پهلوی برای این منطقه از طرف اوقاف سندی شش دانگ صادر شد. 
پس از چندی از صدور سند در اصالحات عرضی که در استان اصفهان 
صورت گرفت، این منطقــه از اوقاف خریداری و جزو امالک اســتان 
محسوب شد. امام خمینی )ره( در سال 6۳ در فتوای خود کلیه فروش 

موقوفات را منتفی اعالم کرد و بیان داشــتند که این موقوفات باید به 
اداره اوقاف بازگردد. اوقاف برای گرفتن ســند این منطقه چند دهه در 
دادگاه های مختلف تالش کرد و در نهایت در سال 95 موفق به گرفتن 
ســند آن از دادگاه شــد؛ اما این رویه هم نتوانســت تغییری در نگاه 
مدیریت شهری به این منطقه ایجاد کند. در این سال ها همواره مردم 
منطقه سنگ اندازی اوقاف را دلیل بی توجهی مدیریت شهری به حصه 
می دانستند حال سازمان اوقاف رســما اعالم کرده که آماده تعامل با 
شهرداری برای حل مشکل این منطقه است. هر چند به گفته مدیرکل 
اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان، خیران مسئول جبران کم کاری 
مسئوالن نیستند. محمد حســین بلک در جمع اعضای شورای شهر 
اصفهان گفت: بهتر اســت نیت واقفان در راستای نیازهای روز جامعه 
باشــد.بلک با بیان اینکه حدود 50 هزار رقبه در استان اصفهان وجود 
دارد، اظهار داشــت: هر یک از این رقبات یک واحد وقفی هســتند که 

درصد قابل توجهی از این رقبات در شهر اصفهان وجود دارد.
وی با بیان اینکه بیش از ۸00 نیت وقفی در استان اصفهان احصا شده 
است، افزود: نگاه واقفان بسیار ژرف اســت به نوعی که مانند جامعه 
شــناس دردهای جامعه را احصا و راه درمان آن را از دارایی خود پیدا 
کرده اند.مدیرکل اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان با بیان اینکه ۲0 

هزار منزل مسکونی و چهار هزار واحد تجاری موقوفه در اصفهان وجود 
دارد، ادامه داد: همچنین ۷00 مرکز آموزشــی، بخش قابل توجهی از 
ظرفیت های گردشگری، ۱0 هزار هکتار زمین کشاورزی فعال و بخشی 
از پارک ها موقوفه هستند.وی با بیان اینکه برای همکاری با مدیریت 
شهری اصفهان بسته پیشــنهادی ۱5 ماده ای را آماده کرده ایم، اضافه 
کرد: در صورت تمایل شــورای شهر این پیشــنهادات را ارائه می دهیم 
تا مورد بررســی قرار دهند.وی در خصوص تعیین تکلیف زمین های 
وقفی منطقه حصه اظهار داشــت: مــا این بحــث را داوطلبانه مطرح 
کردیم، اگر اراده ای برای حل این مشکل باشد،آمادگی کامل را داریم 
که در قبال دریافــت زمینی با توجــه به اختیارات و مســئولیت های 
شرعی مان همکاری الزم را داشــته باشیم.حجت االسالم بلک با بیان 
اینکه وقف مانند مادری بی منت آغوشــش را بــرای مردم حصه باز 
گذاشته است، ادامه داد: در این زمینه شــهرداری باید نسبت به ارائه 
خدمات به شهروندان منطقه حصه توجه داشته باشد. کارتن خوابی، 
اعتیاد، وجود کودکان کار و... از جمله معضالتی است که مردم منطقه 
حصه سال هاست از وجود آنها رنج می برند. امید است تا با پیش قدم 
شدن اوقاف و پای کار آمدن بهزیستی و سایر نهادهای متولی اندکی از 

معضالت این منطقه حل و فصل شود.

مدیرکل هواشناسی استان اصفهان گفت: بارش های 
پاییز امسال نه تنها با تعداد کم و شدت ضعیف پیش 
بینی می شــود، بلکه بارش های موثر هم دیرهنگام 
اتفاق می افتد که باعث می شود پاییز مطلوبی در پیش 
نداشته باشــیم.حمید رضا خورشیدی افزود: پیش 
بینی میزان بارش های پاییزی ســال جاری نسبت 
 به پاییز سال گذشته و همچنین نسبت به بلندمدت

 کمتر اســت.مدیرکل هواشناسی اســتان اصفهان 
خاطرنشــان کرد: باتوجه به ضعیف بــودن فعالیت 

سامانه های بارشی و کاهش فراوانی گذر سامانه ها 
از روی ایران، بارش کمتر از نرمال، پایداری نسبی جو 
در تراز میانی جو و نفوذ توده های هوای به نسبت سرد 
در سطح زمین از شمال شرق، شرایط برای افزایش 
پتانسیل آلودگی هوا در کالن شهر اصفهان و شهرک 
های صنعتی مهیاست و این افزایش بستگی به انتشار 
ذرات آالینده در شهر دارد.خورشیدی، خرداد و مرداد را 
گرم ترین ماه های امسال اعالم کرد که شرایط دمای 
فراتر از نرمال داشــته و افزود: ماه های تیر و شهریور 
میانگین دما در حد نرمال بوده است.وی اضافه کرد: 
وضعیت دما در ایستگاه های هواشناسی استان نشان 
می دهد بیشترین افزایش نسبت به نرمال مربوط به 
نواحی غربی و سرچشــمه های آبی زاینده رود بوده 

اســت.وی اعالم کرد: باتوجه به پیش بینی کاهش 
بارش های کمتر از نرمال طی پاییز امســال و میزان 
ذخایر نامناسب در منابع آبی استان، شرایط تشدید 
خشکسالی روی اســتان هم به صورت کوتاه مدت و 
هم بلندمدت انتظار می رود.به گفته وی، باتوجه به آمار 
موجود در ایستگاه های هواشناسی استان، بیشترین 
بارش های ثبت شده در پاییز مربوط به مناطق غرب 
و جنوب غرب و سرچشــمه های آبی استان است و 
عمدتا سهم بارش های پاییزی مربوط به نیمه غربی 
است، بنابراین انتظار می رود مناطق یاد شده طی پاییز 
امسال بیشترین کاهش نسبت به مقدار نرمال از خود 
نشان دهند و میزان کاهش بارش نسبت به میانگین 

در مناطق شرقی کمتر خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان اصفهان اعالم کرد:

شرایط برای افزایش آلودگی هوا مهیاست

 نگاه واقفان بسیار ژرف است به نوعی که مانند جامعه 
شناس، دردهای جامعه را احصا و راه درمان آن را از 

دارایی خود پیدا کرده اند

سارق 55 خودروی پراید در اصفهان بازداشت شد
رییس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان اصفهان از دستگیری سارق خودروهای پراید در 
عملیات کارآگاهان این پلیس و اعتراف وی به 55 فقره سرقت به ارزش ۲۲ میلیارد ریال خبر داد.

حسین ترکیان اظهار داشت: در پی وقوع چندین فقره سرقت خودروی سواری پراید در شهر اصفهان، 
شناسایی عامل یا عامالن این نوع سرقت ها در دســتورکار کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس 
آگاهی فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان قرار گرفت.رییس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی 
استان اصفهان گفت: کارآگاهان پس از بررسی های علمی و تخصصی و پایش تصویری محل های 
وقوع سرقت سرانجام موفق شدند، هویت فردی که اقدام به سرقت یکی از خودروهای پراید پارک 
شده در سطح شهر کرده بود را به دست آورده و طی هماهنگی با مقام قضایی، وی را در مخفیگاهش 
دستگیر کنند.وی تصریح کرد: متهم پس از دستگیری در مواجهه با تصاویر، اسناد و مدارک مستدل 
جمع آوری شده توسط کارآگاهان لب به اعتراف باز کرده و به سرقت 55 دستگاه خودروی سواری 

پراید از مناطق مختلف شهر اصفهان اقرار کرد.

کشف 23 میلیارد کاالی قاچاق در اصفهان
سرپرست پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان اصفهان اظهار داشت: در ادامه سلسله 
طرح ها و اقدامات در خصوص مقابله با قاچاقچیان کاال، طرح برخورد با خودرو های سواری و وانت 
بار تیزروی حامل کاالی قاچاق موسوم به شوتی ، توسط ماموران پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی 
انتظامی استان اصفهان اجرا شد.سرهنگ ریاحی افزود: ماموران با استقرار در محور های مواصالتی 
اســتان، با اشــرافیت باالی خود حین کنترل و رصد هوشــمندانه خودرو های عبوری ۱۲ دستگاه 
خودروی سواری و وانت بار را که حامل کاال های خارجی قاچاق بودند را شناسایی و متوقف کردند.

وی، محموله های قاچاق توقیفی در این طرح را پارچه، لوازم خانگی، پوشاک، الستیک، انواع لوازم 
یدکی، شــکر، چوب و ۴50 کیلو مغزبادام درختی خارجی عنوان کرد و گفت: کارشناســان مربوطه 
ارزش این کاال های مکشوفه را ۲۳ میلیارد ریال عنوان کردند.سرهنگ ریاحی با بیان اینکه کاال های 
قاچاق مکشوفه پس از انجام مراحل قانونی به اداره اموال تملیکی استان تحویل شد، خاطر نشان 

کرد: در این رابطه ۲۴ نفر دستگیر و برای اقدامات قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

کالهبرداری 30   میلیاردی با ترفند خرید خودرو به قیمت دولتی
پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ از دستگیری جاعالن عناوین دولتی خبر داد که در پوشش خرید 
خودرو به قیمت دولتی از شهروندان کالهبرداری کرده بودند.  با تالش ماموران مرکز عملیات پلیس 
امنیت عمومی تهران ۲ جاعل عنوان که با افتتاح شرکت خرید و فروش خودرو ۳0 میلیارد ریال از 
شهروندان کالهبرداری کرده بودند، دستگیر شدند. برپایه این گزارش   هفته گذشته خبری مبنی بر 
فعالیت غیر قانونی شرکتی دریافت شد که بررسی اولیه نشان از این داشت، دو فرد که مدعی سمت 
در دستگاه های دولتی هستند با افتتاح شرکت خرید و فروش خودرو با استفاده از سربرگ های 
جعلی مبالغی را از شهروندان به بهانه خرید خودرو به قیمت دولتی دریافت کرده اند.بر این اساس 
  ماموران مرکز عملیات پلیس امنیت عمومی تهران بررسی تکمیلی موضوع را در دستور کار قرار داده 
و به محل شرکت در حوالی خیابان جالل آل احمد اعزام   شــدند؛ در بررسی های پلیسی و پایش 
های اطالعاتی مشخص شد که خبر صحت دارد.در ادامه، هویت ۲ نفر از اعضای اصلی این شرکت 
شناسایی شد و با هماهنگی های قضایی دوازدهم مهرماه اکیپی از ماموران مرکز عملیات پلیس 
امنیت عمومی به آدرس اعالمی اعزام و موفق شــدند هر دو متهم اصلی پرونده را دستگیر و تعداد 
زیادی تجهیزات و سربرگ های دولتی جعلی کشف کنند.در این رابطه تاکنون۳ نفر  از مالباختگان 
شناسایی و کارشناسان ارزش ریالی اموال کالهبرداری شــده ر ا ۳0 میلیارد ریال برآورد کرده اند.

گفتنی است، هر دو متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قضایی به دادسرا معرفی   و شرکت 
جعلی با دستور قضایی پلمب شد.

با مسئولان جامعه

چهره روزناجا

عضو مجمع نمایندگان استان:

ایران در حوزه واردات دارو 
در مضیقه قرار دارد

عضو مجمع نمایندگان اســتان اصفهان در 
مجلس گفت: طــرح ادعای تحریم نبودن 
واردات دارو به ایران، دروغ بزرگ مقامات 
آمریکایی است.علیرضا نظری در واکنش 
به ادعای وزیر خزانه داری آمریکا مبنی بر 
تحریم نبودن تبادالت مالی بشردوســتانه 
مانند دارو برای ایران، اظهار کرد: اساســا 
آمریکایی هــا با بهره گیــری از امپراتوری 
رسانه ای و سوء اســتفاده از مجامع بین 
المللی درصدد فریبکاری هستند.نماینده 
مردم خمین در مجلس شورای اسالمی در 
این رابطه اظهار کرد: مقامات وزارت خارجه 
آمریکا عنوان کردند تحریم ها مســئوالن 
ایران را هدف قرار داده، نه مردم را در حالی 
که هیچ فاصله و تفاوتی میان این دو وجود 
ندارد.وی ادامه داد: به عبارتی بدنه مردمی 
و مجموعــه حاکمیتی نظــام دارای اتحاد 
هستند و تحریم مسئوالن بمعنای تحریم 
مردم و بالعکس است.این نماینده مردم 
در مجلــس یازدهم تصریح کــرد: امروزه 
همه دنیا می دانند ایــران در حوزه واردات 
دارو در مضیقه قرار دارد و حتی برخی مواد 
اولیه تولید اقالم پزشکی تحت تاثیر تحریم 
های ایاالت متحده قــرار دارد؛ این مهم در 
حالیست که حتی آمریکایی ها تالش می 
کنند با ایجاد محدودیــت زنجیره غذایی 
کشورمان را دچار آسیب کنند.عضو مجمع 
نماینــدگان اســتان اصفهــان در مجلس 
شورای اســالمی خاطرنشــان کرد: بدون 
شک باید به افکار عمومی دنیا اعالم کرد که 
وزیر خزانه داری آمریکا به دنبال فریبکاری 
آشــکار بوده و اظهاراتش دروغ حداکثری 

است.

استاندار اصفهان گفت: از میان ۴۷ شهر با وضعیت قرمز در کشور متاسفانه اصفهان، نجف آباد، کاشان و خمینی شهر از جمله شهرهایی هستند که کمتر از ماسک 
استفاده می کنند که جای تاسف دارد.عباس رضایی، عدم استفاده از ماسک توســط مردم را دلیل افزایش مبتالیان به کرونا در استان اصفهان دانست و افزود: 
در آستانه فصل سرما قرار داریم و با استفاده از ماسک می توان از ویروس آنفلوآنزا و کرونا جلوگیری کرد.استاندار اصفهان اضافه کرد: از میان ۴۷ شهر با وضعیت 
قرمز در کشور متاسفانه اصفهان، نجف آباد، کاشان و خمینی شهر از جمله شهرهایی هستند که کمتر از ماسک استفاده می کنند که جای تاسف دارد.وی بیان کرد: 
در جلسه ستاد ملی مقرر شد برای افرادی که پروتکل های بهداشتی را رعایت نمی کنند به مدت یک هفته در تهران و از هفته آینده برای استان ها جریمه اعمال 
شود.رضایی ادامه داد: آنچه باعث نگرانی است درصد پایین استفاده از ماسک در استان اصفهان است براساس اعالم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
در حال حاضر تنها ۳۷ درصد از مردم استان از ماسک استفاده می کنند.استاندار اصفهان با اشاره به افزایش مرگ و میر در افراد باالی ۷0 سال بیان کرد: استان 
اصفهان به نسبت جمعیت پیر و باالی ۷0 سال دارد، براساس اعالم وزارت بهداشــت میزان مرگ و میر افراد مسن مبتال به کرونا بیشتر از جوانان است از این رو 

می خواهم که این افراد در مجامع عمومی کمتر حضور داشته باشند.

4 شهر در استفاده از ماسک نمره مردودی گرفتند

ادای احترام به 
 استاد شجریان

کادر درمان بیمارســتان جم 
تهران به منظــور ادای احترام 
به استاد شجریان روی تخت 

استاد، دسته  گلی گذاشتند.

وز عکس ر



مجمع انتخاباتی فدراسیون دوومیدانی به ریاست مهدی علی نژاد در آکادمی ملی المپیک برگزار شد؛ انتخاباتی که یک سال اهالی این رشته برای برگزاری آن 
انتظار کشیدند. ایوب بهتاج، سید حسین جاللی چیمه، حامد جوالیی، افشین داوری لطف آبادی، هاشم صیامی، محمدرضا محققی و مریم منظمی کاندیداهای 
ریاست بودند که جوالیی در مجمع حاضر نشد.احسان حدادی، مهدی پیرجهان و ریحانه مبینی به عنوان )نماینده ورزشکاران(، شهرام شهبازی )نماینده داوران(، 
هادی سپهرزاد )نماینده مربیان( و دانشگاه آزاد اسالمی و پلیمرخلیج فارس )نمایندگان باشگاه ها( در این مجمع حضور داشتند.در دور نخست هاشم صیامی ۱۶ 
رای، ایوب بهتاج ۱۳ رای، افشین داوری ۱۲ رای و حسین جاللی دو رای داشتند که صیامی و بهتاج به دور دوم رفتند. مریم منظمی هم رایی نداشت.این اتفاق در 
حالی رخ داد که افشین داوری با توجه به پیروزی در مجمع انتخاباتی اسفندماه 98 شانس بیشتری برای خودش قائل بود، اما در همان دور اول کنار رفت تا بعد 
از ابطال انتخابات قبلی، این دومین ناکامی برای او باشد. داوری پس از اینکه با اختالف یک رای از حضور در دور دوم بازماند بالفاصله مجمع را ترک کرد و حاضر 
به گفت وگو با خبرنگاران نشد.در دور دوم هم رقابت میان صیامی و بهتاج صورت گرفت که از 4۳ رای ماخوذه، هاشم صیامی، دبیر سابق فدراسیون توانست ۲4 

رای کسب کند و سکان فدراسیون دوومیدانی را تا 4 سال آینده در دست بگیرد. 

»هاشم صیامی« رییس فدراسیون دوومیدانی شد
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مدافع تیم فوتبال ذوب آهن: 

نتایج فصل قبل در شأن ذوب آهن نبود
مدافع تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان در خصوص وضعیت فعلی ذوب آهن گفت: شــرایط تیم ما 
نسبت به زمانی که تازه تمرینات را شــروع کردیم بهتر است و سه بازی دوستانه هم انجام دادیم 
تا کادرفنی شناخت بیشتری از شرایط بازیکنان پیدا کند. مطمئنا انجام چند بازی دوستانه دیگر 
می تواند تیم ما را هماهنگ تر کند تا شرایط خوبی برای شروع بازی های لیگ برتر داشته باشیم.

وحید محمدزاده در ارتباط با انتخاب رحمان رضایی به عنوان ســرمربی جدید ذوب آهن و اینکه 
برخی معتقدند این باشگاه انتخاب پرریسکی انجام داد، عنوان کرد: باید به تصمیم باشگاه احترام 
بگذاریم. آقای رضایی هم یک مربی جوان است که انگیزه زیادی برای موفقیت دارد. او در دوران 
بازیگری کارنامه بسیار خوبی داشت و امیدوارم در دوران مربیگری هم به هدف هایش دست پیدا 
کند.محمدزاده در پاسخ به این پرسش که »آیا جدایی بازیکنان تاثیرگذار ذوب آهن نگران کننده 
نیست؟« گفت: متاسفانه بازیکنان بسیار خوبی را از دست دادیم و حضور آنها در تیم های معتبر 
و قدرتمند لیگ برتر نشان می دهد که از لحاظ کیفیت فنی در چه ســطحی قرار دارند. متاسفانه 
چند بازیکن دیگر هم قصد جدایی دارند و این به ضرر تیم ماســت، در این شرایط باشگاه باید به 
فکر باشــد چون باید در فصل آینده نتایج خوبی بگیریم.مدافع ذوب آهن خاطرنشان کرد: فصل 
گذشته نتایج خوبی نگرفتیم و این نتایج اصال در شأن باشگاه و نام ذوب آهن نبود. برای جبران آن 
نتایج فصل مهمی در پیش داریم و باید باز هم بازیکن بگیریم تا دچار مشکل نشویم. چند بازیکن 

خوب و باکیفیت به تیم ما اضافه شدند ولی امیدوارم چند بازیکن خوب دیگر هم جذب کنیم.

تیم هیجان انگیز  و سخت کوش لیگ بیستم 
ســیرجانی ها زیر نظر امیرقلعه نویی تمرینات شــان را در کیش آغاز کردند و اردویی شش روزه 
در  این جزیره خواهند داشت و دو دیدار دوســتانه نیز برگزار می کنند.در این تورنمنت سه جانبه 
تیم های نســاجی مازندران و مس رفســنجان نیز حضور دارند و هر ســه تیم خودشان را آماده 
شــروع رقابت های لیگ نوزدهم می کنند. گل گهر پیش از این سه دیدار دوستانه در محل اردوی 
خود در کمپ الیاف شهریار نیز برگزار کرده بود و این روزها با جدیت زیر نظر سعید الهویی دستیار 
قلعه نویی آماده شروع مسابقات می شود. بی شک گل گهر همانند تجربه امیرقلعه نویی در مس 
کرمان یکی از تیم های قدرتمند لیگ بیستم خواهد بود که حریف آسانی برای هیچ تیمی نخواهد 
بود و مصافش با تیم های مدعــی می تواند از جذاب تریــن و هیجان انگیزترین بازی های هفته 
لقب بگیرد. گل گهر که یکی از نماینده های فوتبال کرمان در لیگ بیســتم به شمار می رود، فصل 
گذشته به سختی در لیگ برتر ماندنی شد، ولی حاال با حضور امیر قلعه نویی که همیشه تیم هایی 
سخت کوش و چغر آماده مسابقات می کند، می تواند پدیده لیگی باشد که تحلیل های زیادی در 

مورد تیم های شگفتی ساز آن مطرح می شود.

معادالت جدایی »شجاع« در روزنامه قطری 
روزنامه الشــرق قطر به مقصد بعدی شــجاع خلیل زاده پرداخته و همچنین درباره جدایی این 
بازیکن خبری را منتشــر کرده اســت.در ابتدای این خبر آمده که منبــع آن روزنامه های ایرانی 
هستند و این رسانه ها درباره جدایی خلیل زاده نوشــته اند. سپس احمد طارق، خبرنگار الشرق 
به بررسی مقصد احتمالی خلیل زاده پرداخته و از الریان به عنوان مشتری احتمالی این مدافع 
۳۱ ساله نام برده است. در ادامه خبر آمده: »بیشــتر تیم های قطری مدافعان خود را خریده اند 
اما باتوجه به این که الریان دفاع وسط کره ای خود را به لیگ بلژیک قرض داده، احتماال به دنبال 
خرید یک مدافع خواهد بود.« این در حالی است که شــجاع خلیل زاده یک سال با پرسپولیس 
قرارداد دارد؛ اما نارضایتی او از مدیران این باشــگاه ســبب شــده تا به فکر پرداخت بند فسخ و 

جدایی از این تیم باشد.

سرمربی جدید آبی پوشان و  مسیرپرپیچ  و خم پیش رو؛

 استقالِل »فکری« رنگ آرامش را می بیند؟

تکلیف نیمکت تیم اســتقالل تهران برای   سمیه مصور
فصل جدید رقابت های لیگ برتر فوتبال 
کشور مشــخص شــد؛ اما انتخاب محمود فکری به عنوان سرمربی 
جدید این تیم هنوز نتوانسته آرامش را به اردوگاه آبی پوشان پایتخت 
بازگرداند و برخی  از کارشناســان معتقدند که ســرمربی ســابق تیم 
نساجی برای موفقیت در جمع آبی پوشان پایتخت کار نسبتا دشواری 

را درپیش دارد.
  سرانجام پنجشنبه شب مدیران اســتقالل به دنبال کنار رفتن فرهاد 
مجیدی، ناکامی مجید نامجومطلق و عــدم  موفقیت در عقد قرارداد 
با آندره آ اســتراماچونی و الکس نوری با  محمودفکری برای هدایت 
این تیم در لیگ بیستم به توافق رســیدند. فکری 5۱ ساله رکورددار 
بازی با پیراهن اســتقالل در تاریخ این باشگاه است و طی سال های 
اخیر بیشتر در تیم های دســته یکی همچون سرخپوشان پاکدشت، 
آلومینیوم  اراک و خوشه طالیی ساوه مشغول به مربیگری بوده است. 
فکری اما از اواسط فصل گذشته روی نیمکت تیم لیگ برتری نساجی 

قائم شهر نشست و نتایج بسیار خوبی را کسب کرد.
 بهبود چشمگیر روند نساجی با فکری باعث شــد او به گزینه حضور 

 در اســتقالل تبدیل شــود؛ اما خود فکــری هم می داند که شــرایط
 اســتقالل با دیگر تیم هایی که در آن حضور داشــته متفاوت اســت 
 و  راه پر پیــچ و خمی برای موفقیــت در این تیم پیــش روی او قرار
 دارد. ســرمربی آبی ها برای رســیدن به نیمکت تیم مورد عالقه اش
  با نســاجی فســخ کرد تا دوباره به اســتقالل برگردد. او که به عنوان

 بازیکن متعصب سال های گذشته استقالل محسوب می شد اکنون 
می خواهد خودش را بــه عنوان یک مربی موفق و خوب هم نشــان 

بدهد.
شاهین بیانی، یکی از پیشکســوتان تیم استقالل تهران معتقد است 
که فکری به تنهایی نمی تواند اســتقالل را به موفقیت برساند و باید 
ابزارش را در اختیار داشته باشد. او در این باره گفته است:»در وهله اول 
باید تکلیف بازیکنان فصل گذشته مشخص و طوری برنامه ریزی شود 
که بازیکنان کلیدی تیم حفظ شوند. دیاباته، میلیچ و علی کریمی باید 
بمانند. کریمی بازیکنی است که جایگزین ندارد و نبود او ضربه بزرگی 
به استقالل خواهد زد.  مســئله بعدی باز کردن پنجره نقل و انتقاالت 
باشگاه است تا بازیکنان جدید هم بتوانند با خیالی راحت در تمرینات 
شرکت کنند و کادرفنی هم کارشان را در زمان کمی که تا شروع فصل در 

اختیار دارند بدون دغدغه انجام دهند«. 
بیانی با اشاره به اینکه کادرفنی استقالل باید ضعف های آبی پوشان را 
در بازی های گذشته جبران کند، افزوده است: »استقالل طی دو سال 
گذشته همیشه در قلب خط دفاعی ضعف داشت. هر کدام از مربیان 
هم که در رأس کار قرار گرفتند به این ضعف واقف بودند؛ اما نتوانستند 
مشکل خط دفاعی اســتقالل را حل کنند. همین مســئله باعث شد 
استقالل در آسیا دچار مشکل و خیلی زود از لیگ قهرمانان آسیا حذف 
شود. فکری برای فصل جدید باید مشکل خط دفاعی اش را خیلی زود 

حل کند تا از این ناحیه ضربه نخورد. «
عدم نتیجه گیری استقالل در سال گذشــته موجب شده تا هواداران 
این تیم انتظار باالیی از فکــری برای بازگرداندن تیم محبوب شــان 
به روزهای اوج گذشــته داشــته باشــند، هوادارانی که چندســالی 
اســت جز ناکامی خودشــان و موفقیت های رقیــب دیرینه چیزی 
ندیده اند و حاال به شــدت تشنه موفقیت هســتند؛ اما این که فکری 
بتواند بر همه مشــکالت فائق آمده و اســتقالل را به آرامش برساند 
 ســوالی اســت که  برای یافتن آن باید بــه انتظار آغــاز رقابت های

 لیگ بنشینم. 

سرمربی تیم  والیبال سپاهان اصفهان درباره تعطیلی 
دو هفته ای مســابقات لیگ برتــر والیبال توضیح 
داد: به هرحال تصمیمی اســت که به خاطر شرایط 
موجود از سوی فدراســیون گرفته شد. واقعا خیلی 
از تیم ها درگیر این ویروس شــده بودند که جریان 
لیگ را تحت تاثیر قرار داد. هر هفته متاســفانه یک 
تیم نمی توانســت به دلیــل تعدا زیــاد کرونایی ها 
مســابقه دهد که این موضوع جریان رقابت ها را به 
هم می ریخت. رحمان محمدی راد افزود: شــدت 
کرونا و روند انتقالش خیلی زیاد شــده بود که خود 
بازیکنان و مســافرت ها یک بخش از دالیل انتقال 
این ویروس بودند. عمال همه لیــگ در حال درگیر 
شدن بود که فدراسیون این تصمیم را گرفت. به هر 
حال تصمیمی موقتی است که تیم ها می توانند پس 

از عادی شدن شرایط به روند معمول خود بازگردند.
سرمربی تیم ســپاهان اصفهان درباره دالیل انتقال 
شــدید این بیماری در لیگ برتر والیبال اظهار کرد: 
واقعیت این است که ســخت می توان درباره دالیل 
انتقال این ویروس در لیگ صحبت کرد چون هنوز 
هم علم پزشــکی نمی تواند با قطعیت درباره دالیل 
انتقالش صحبــت کند. حتی آن زمــان که اعضای 
تیم ما مبتال شدند، هم اتاقی بنده درگیر نبود. واقعا 
نمی شود قطعا گفت که از کجا مبتال می شویم، خیلی 
سخت است. محمدی راد که طی هفته های گذشته 
به این ویروس مبتال شده بود، ادامه داد: شاید خیلی 
از دوستانی که تجربه ندارند از نگهداری و جلوگیری 
صحبت کنند، اما واقعا متوجه نمی شویم که چگونه 
به این ویروس مبتال شــده ایم. نمی دانیم از زمین 

مسابقه است، از هواپیما بوده، از هتل است و یا ... اما 
بنده محکم می گویم که همه تیم ها در تالش هستند 
و سعی می کنند که مانع انتقال این ویروس شوند 
هرچند ســخت اســت.وی با بیان اینکه فشردگی 
مسابقات تنها یکی از دالیل انتقال شدید این ویروس 
در لیگ والیبال است، توضیح داد: ما قبل از بازی با 
قزوین این موضوع که فشــردگی مسابقات اجازه 
تست دادن به تیم ها نمی دهد را به فدراسیون اعالم 
کرده و در موردش صحبت کردیم، اما واقعا فشردگی 

مسابقات تنها یکی از دالیل است. 

سرمربی تیم  والیبال سپاهان اصفهان :

فشردگی مسابقات یکی از دالیل انتقال کرونا در لیگ  والیبال است

خبر روز

قطر؛ ایستگاه پایانی »رونالدو«
به گزارش خبرنگار ایمنا، وقتی نام کریستیاو رونالدو بر زبان می آید، یاد تالش، پشتکار و افتخارات 
او می افتیم. کسی که طی سالیان اخیر انواع و اقسام رکوردها و جام ها را درو کرده است.رونالدو و 
مسی پانزده سال است رقابت نفس گیری در عرصه باشگاهی داشته اند. یکی از اول عمر در بارسا 
و دیگری در منچستر، رئال و حاال یووه به این رقابت ادامه می دهد.کریستیانو در عرصه ملی هم 
موفق عمل کرده است. او با شور و شوقش توانســت پرتغالی ها را به فینال یورو ۲۰۱۶ برساند و با 
عبور از فرانســه میزبان، تاج گذاری کند و اولین جام ملی را هم به دست آورد تا به همه افتخارات 

ممکن فردی و باشگاهی و ملی رسیده باشد.
این فوق ســتاره در کنار همه این افتخارات، یک رکورد مهم دیگر مانده کــه از آن خودش نکرده 
است و آن هم رکورد بیشترین گل ملی است. علی دایی از کشورمان با ۱۰9 گل ملی چندین سال 
 است که در صدر قرار گرفته است.رونالدو در مصاحبه ای کوتاه اعالم کرد:»جام جهانی ۲۰۲۲ قطر

 آخرین تورنومنت ملی من اســت و بــرای فوتبال باشــگاهی ام بعد از آن تصمیــم می گیرم.« 
 کریســتیانو کمتر از ۱۰ گل تا شکســتن رکورد تاریخی علی دایــی فاصله دارد و بــه زودی آن را 
می شکند و می تواند با داشــتن یک جام جهانی خاطره انگیز و عملکرد خوب به بازی های ملی 

خود پایان دهد.

کلید انتقال» کاوانی« به منچستر چه بود؟
 پیوستن ادینســون کاوانی به منچســتریونایتد شــاید یکی از مهم ترین نقل و انتقاالت پنجره 
اخیر بود. اگرچه این بازیکن به صورت آزاد به جمع شــیاطین سرخ پیوست، اما حضور او در این 
تیم می تواند باعث حل شدن مشکالت زیادی شود و بســیاری از هواداران این انتقال را یکی از 
مهم ترین های پنجره تابستانی می دانند.کاوانی در تازه ترین صحبت های خود عنوان کرده که در 
لحظات پایانی، مشورت با یکی از دوستان و بازیکنان سابق منچستریونایتد باعث شده است تا 
این باشــگاه را به عنوان مقصد بعدی خود انتخاب کند. کاوانی گفته: خب، همانطور که مشخص 
است من مرتب با »آندر هررا« و »دی ماریا« صحبت می کردم، باالخره این دو نفر هم تیمی های 
من بودند. در لحظات آخر با هررا برای تصمیم گیری مشــورت کردم و او من را برای پیوستن به 
منچستر متقاعد کرد.وی ادامه داد:» من آندر را تحســین می کنم و می دانستم که مشورت با او 
می تواند به من کمک کند. حرف هایی که او به من زد روی انتخاب من تاثیر بسیار زیادی داشت و 
در نهایت پس از اینکه صحبتم با هررا تمام شد، توافق با منچستریونایتد را نهایی کردم«.کاوانی 
در 55۶ بازی موفق به زدن ۳4۱ گل شده و این آمار نشان دهنده شانس باالی او برای قرارگیری 

در نوک پیکان خط حمله است. 

ناراحتی »دپای« از عدم انتقال به بارسلونا
کاپیتان لیون از عدم انتقال به بارسلونا ناراحت اســت و در همین رابطه به انتقاد از باشگاه کنونی 
خود پرداخت. ممفیس دپای، گزینه اصلی بارسلونا برای جایگزینی لوئیس سوارس بود. رونالد 
کومان، سرمربی جدید بارسلونا عالقه زیادی به دپای داشت و از سران باشگاه خواست تا او را در 
تابستان جذب کنند. باوجود آنکه خود دپای هم عالقه زیادی به پیوستن به بارسلونا داشت؛ اما در 

نهایت لیون اجازه این جدایی را نداد و با آبی اناری ها بر سر این انتقال به توافق نرسید.
حاال دپای از اینکه نتوانست راهی بارسلونا شود، ناراحت است. او گفت: همه چیز آماده پیوستن 
من به بارســلونا بود؛ اما به خاطر بعضی از کارهای اداری و لوایح این انتقال منتفی شد. من ۲۶ 
سال ســن دارم. قراردادم در تابستان سال بعد به پایان می رســد و طبیعی است که در زمستان 
مشتریان زیادی داشته باشــم. منتظر می مانم تا زمان جدایی فرا برسد و پیشنهادها را بررسی 
کنم البته هنوز جدایی ام قطعی نیست؛ اما اطمینان دارم که در زمستان چند باشگاه برای جذب 

من رقابت خواهند کرد.

فوتبال جهان

دوومیدانی کار پارالمپیکی:

  انگیزه ای برای حضور
 در تیم ملی ندارم

دوومیدانی کار پارالمپیکی اظهار کرد: با وجود 
این که تجربــه حضــور در 5 دوره بازی های 
پارالمپیک را در کارنامه خــود دارم و همواره 
سعی کرده ام در هر دوره روی سکو قرار بگیرم، 
اما عملکرد نامناســب ســرمربی تیم ملی و 
همسو نبودن با من سبب شده تا دیگر انگیزه 
ای برای شــرکت در مسابقات نداشته باشم .

جلیل باقری گفت: در بازی های پاراآسیایی 
جاکارتا وقتی متوجه شدم ورزشکاری با چند 
کالس باالتر در کالس من در ماده دیسک و 
وزنه رقابت می کند، نسبت به این موضوع به 
سرمربی تیم ملی اعتراض کردم، اما متاسفانه 
ترتیب اثر داده نشــد، با وجود این که بعد از 
جاکارتا به کمیته انضباطی نیز شکایت کردم 
ولی باز هم جوابی دریافت نکــردم. البته در 
این بازی ها با کسب دو مدال نقره در دیسک 
و وزنه موفق به کسب سهمیه پارالمپیک توکیو 
شــدم.وی ادعا کرد: یک ســال است که در 
هیچ تورنمنتی به دلیل این که سرمربی تیم 
ملی اطالعاتی در خصــوص قوانین داوری، 
مسابقات و این که در چه رشــته ای با توجه 
به تغییــر کالس بندی ها حق شــرکت دارم، 
در اختیار من قرار نمی دهد شرکت نمی کنم 
و هر زمان نســبت به این موضــوع اعتراض 
می کنم به من می گوید چــون بعد از جاکارتا 
به جز ســرمربی تیم ملی، رییــس انجمن 
پارادوومیدانی نیز شــدم و تو به من تبریک 
نگفتی پس من هم به تو اطالعات نمی دهم.

باقری ادامه داد: رضایی کاری کرده که دیگر 
انگیزه ای برای شرکت در مســابقات ندارم، 
حتی برای مرحله اول رکوردگیری با وجود این 
که در هر دو ماده دیسک و وزنه آماده بودم؛ اما 
چون از زمان برگزاری مسابقات و این که در چه 
ماده ای می توانم در رکوردگیری شرکت کنم، 
اطالعات کافی نداشتم، رکوردگیری را از دست 
دادم.وی گفت: بهترین عملکرد دوومیدانی 
در پارالمپیک لندن بود؛ اما از آن سال به بعد، 
دوومیدانی با افت مواجه شده است و کسی 

جرات حرف زدن ندارد. 

خود فکری هم می داند که شرایط استقالل با دیگر 
تیم هایی که در آن حضور داشته متفاوت است و  راه 
پر پیچ و خمی برای موفقیت در این تیم پیش روی 

او قرار دارد

مستطیل سبز

وز عکس ر

 دختر بیرانوند 
در  تمرین آنتورپ

دروازه بان شــماره یــک ایران بــه دلیل 
مصدومیــت اردوی تیم ملی را از دســت 
داد. او به دلیل آسیب دیدگی همسترینگ 
پا همچنان از میادین به دور اســت و نمی 
تواند بازی کند. بیرانوند البته این روزها یک 
دلخوشی بزرگ دارد و آن هم حضور خانواده 
اش در بلژیک است. این هم تصویری از 
دختر بیرانوند است که در تمرین روز شنبه 

آنتورب حاضر شد.
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معاون مالی و اقتصادی شهردار اصفهان خبر داد:

تحقق تعهد دولت در پرداخت سهم ۵0 درصدی اوراق مشارکت
معاون مالی و اقتصادی شهردار اصفهان با اشاره به نقش مشــارکت در تامین مالی شهرداری و نحوه 
پرداخت سودهای مشــارکت، اظهار کرد: با توجه به تورم موجود، شهرداری برای تامین مالی پروژه ها و 
جلوگیری از تعطیلی اجرای آنها از اوراق مشارکت استفاده می کند.مرتضی طهرانی   افزود: استفاده از اوراق 
مشارکت به این نحو است که ابتدا مجوز الزم از بانک مرکزی دریافت شده و سپس با یکی از بانک های 
مجاز، قرارداد ضامن و عامل منعقد و به صورت قانونی در بورس ارائه می شود.معاون مالی و اقتصادی 
شهردار اصفهان با بیان اینکه نرخ رسمی اوراق مشارکت ۱۸ درصد است، ادامه داد: با توجه به سودهای 
بیشتری که بازارهای موازی به سرمایه گذاران ارائه می کنند، خرید اوراق مشارکت آنچنان که باید مورد 
استقبال مردم قرار نمی گیرد از این رو در توافق با صندوق های تامین مالی و لحاظ کردن نرخ اضافه بین 
سه تا پنج درصد عالوه بر ۱۸ درصد نرخ رسمی، به صندوق تامین مالی ارائه و سپس منتشر می شود؛ البته 
صندوق مالی کل اوراق را به صورت یکجا یا بلوکی از شهرداری خریداری کرده و به فروش می رساند.وی 
خاطرنشان کرد: در روشی دیگر معادل سازی انجام شده و مبلغی را به عنوان تنخواه در اختیار صندوق 
تامین مالی قرار می دهیم تا در زمان نیاز برداشت کنیم، بنابراین سودی به این صندوق پرداخت نمی شود.

طهرانی با بیان اینکه اوراق مشارکت چهارساله است و با نرخ سود ۱۸ درصد با بانک تسویه می شود، گفت: 
۵۰ درصد اوراق مشارکت تعهد دولت و ۵۰ درصد تعهد شهرداری است که تاکنون دولت سهم خود را به موقع 

پرداخت کرده و شهرداری نیز سهم خود را در سررسید بانک ها تسویه خواهد کرد.

تمدید تعطیلی یک هفته ای مراکز گردشگری ناژوان
مدیر طرح ســاماندهی ناژوان گفت: بر اساس مصوبه ستاد اســتانی کرونا، تعطیلی مراکز تفریحی و 
گردشگری ناژوان یک هفته دیگر تمدید شد و زمان بازگشایی آنها در گرو تصمیمات این ستاد خواهد بود.

سید رسول هاشمیان اظهار کرد: از یک هفته پیش تاکنون تمامی ورودی های ناژوان به روی خودروها 
مسدود شده اســت.وی تصریح کرد: مراکز تفریحی و گردشگری ناژوان شــامل آکواریوم ناژوان، باغ 
پرندگان، موزه صدف ها، باغ خزندگان، باغ موزه پروانه ها، تله سیژ است و در این منطقه فضاهایی همچون 
زمین های ورزشی، استخر، کمپینگ، زمین های بازی کودکان، ایستگاه های درشکه سواری، اسب سواری، 
قایق رانی و محوطه دوچرخه سواری زیر نظر مدیریت طرح ساماندهی ناژوان وابسته به شهرداری اصفهان 
وجود دارد.مدیر طرح ســاماندهی ناژوان گفت: از زمان شیوع ویروس کرونا تاکنون ضد عفونی تمامی 
ورودی مراکز گردشگری ناژوان، مجموعه های تفریحی، ســرویس های بهداشتی و ساختمان اداری 

مدیریت طرح ساماندهی ناژوان به صورت مستمر انجام شده است.

معاون شهردار اصفهان، دبیر انتقال تجربیات بازآفرینی 
منطقه 2 کشور شد

دبیر منطقه دو دبیرخانه های منطقه ای انتقال تجربیات بازآفرینی شهری کشور در بازدید از بافت ناکارآمد 
بوشهر اظهار کرد: در تفاهم نامه همکاری مشترک شرکت بازآفرینی شهری ایران و سازمان شهرداری ها 
و دهیاری های کشــور، ایران به پنج منطقه تقسیم بندی شده اســت تا در هر منطقه ای دبیرخانه ای با 
ماموریت تبادل تجارب موفق داخلی و خارجی برای شهرداران و دست اندرکاران حوزه بازآفرینی شهری 
تشکیل شود.سید احمد حسینی نیا افزود: در منطقه دو استان های اصفهان، فارس، بوشهر، چهارمحال و 
بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد و هرمزگان قرار دارد که ریاست این دبیرخانه بر عهده شهردار اصفهان و دبیر 
آن معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان است.وی،  هدف دبیرخانه انتقال تجربیات بازآفرینی 
شهری را دارای چهار محور اصلی برشمرد و تصریح کرد: برقراری ارتباط با دستگاه ها و سازمان های مرتبط 
و فعال در حوزه بازآفرینی جهت شناسایی و احصای اطالعات مرتبط با تجربیات برتر بازآفرینی شهری و 

انجام هماهنگی های مورد نیاز  از جمله محورهای اهداف این دبیرخانه است.

با همت مدیریت شهری صورت گرفت؛

اختصاص کارت بلیت های رایگان اتوبوس به افراد دارای معلولیت شهر

با همت مدیریت شــهری، کارت بلیت های رایگان دو سفره برای حمل 
و نقل افراد دارای معلولیت با اتوبوس های شهری اصفهان اختصاص 
یافت.به گزارش اداره ارتباطات رســانه ای شهرداری اصفهان،  با حضور 
تعدادی از نمایندگان جامعه افراد دارای معلولیت، مدیرکل بهزیســتی 
استان اصفهان و جمعی از مدیران شهری از کارت بلیت های دو سفره 
رایگان ویژه افراد دارای معلولیت در ســامانه اتوبوسرانی درون شهری 
رونمایی شد. در این مراسم امیراحمد زندآور، رییس کمیسیون حمل و 
نقل و فناوری اطالعات شورای اسالمی شهر اصفهان اظهار کرد: شهرداری 
اصفهان در حمایت از افراد دارای معلولیت، اقدامات ویژه ای انجام داده 
است، اظهار کرد: ارائه کارت منزلت به اقشار خاص جامعه یکی از انواع 
خدمات شهرداری است که از این پس، با بهره برداری از کارت بلیت های 
دو ســفر رایگان ویژه افراد دارای معلولیت در سامانه اتوبوسرانی درون 
شهری، افتخاری دیگر به افتخارات شــهرداری و شورای اسالمی شهر 
در دوره پنجم شورا افزوده شد.وی ادامه داد: انجام این اقدامات نوعی 
وظیفه اســت تا بتوانیم اهداف مدیریت شــهری و بهزیستی را تحقق 
ببخشیم.زندآور افزود: توانستیم در دوره پنجم شورای اسالمی شهر با 
همکاری بهزیســتی خدماتی به افراد دارای معلولیت ارائه دهیم، البته 
ارائه این خدمات برای سازمان اتوبوسرانی که دارای مشکالت متعددی 
است، هزینه بر بوده، اما این قشر مستحق دریافت این خدمات هستند.

عدم حمایت دولت از تسهیل حمل و نقل عمومی افراد دارای معلولیت
 در ادامه این مراســم، کوروش محمدی، رییس کمیسیون اجتماعی و 
محیط زیست شورای اسالمی شهر اصفهان نیز گفت: اصفهان به عنوان 
نخستین شهر کشور برای حمایت از افراد دارای معلولیت در حوزه حمل 
و نقل شهری وارد عمل شده است.وی ادامه داد: در این راستای قرار بود 
دولت یارانه ای را بر اســاس »قانون حمایت از معلوالن« در حوزه حمل 
و نقل به شهرداری ها اختصاص دهد، اما متاســفانه از سه دهه پیش 
تاکنون در این زمینه هیچ اقدامی انجام نشده و حتی یک ریال به حساب 
شــهرداری ها واریز نشده است.رییس کمیســیون اجتماعی و محیط 
زیست شورای اسالمی شهر اصفهان تصریح کرد: اعضای شورای اسالمی 
شهر اصفهان طی دو سال گذشته با حضور در انجمن حمایت از افراد دارای 
معلولیت و گفت و گو با مسئوالن بهزیستی طرح حمایت حمل و نقلی را 
مطرح کرده و به این نتیجه رسیدند که اگر مدیریت شهری بتواند در این 
زمینه کمک کند، دیگر منتظر حمایت های دولت نخواهیم بود و حمایت ها 
به صورت مستقیم انجام می شود که این موضوع در شورای شهر مصوب 
شد.محمدی افزود: تالش اتوبوسرانی شهرداری اصفهان برای تامین 

اعتبار و تهیه کارت های ویژه معلوالن ستودنی است.
وی افزود: یکی دیگر از برنامه های مدیریت شــهری، تحقق اشــتغال 
ســه درصدی افراد دارای معلولیت در امور مربوط به شهرداری است که 

امیدواریم زمینه های اجرای آن فراهم شود.رییس کمیسیون اجتماعی 
و محیط زیست شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: احداث خانه فرهنگ 
ویژه افراد دارای معلولیت و پاتوقی برای این قشر یکی دیگر از اقدامات 
مدیریت شهری است چراکه این قشر از جامعه شهروندان توانایی های 

زیادی دارند.

توجه ویژه به مسافران حرفه ای اتوبوسرانی 
در ادامه این مراســم ســید عباس روحانی، مدیرعامل شرکت واحد 
اتوبوسرانی اصفهان و حومه تصریح کرد: تخفیف کارت منزلت برای افراد 
دارای معلولیت به ۱۰۰ درصد رسیده است که امیدواریم این اتفاق برای 
سایر اقشــار جامعه نیز رقم بخورد.وی ادامه داد: برای اجرای اقداماتی 
از این نوع، مصوبه ای در راســتای حمایت از افراد دارای معلولیت برای 
استفاده از ناوگان حمل و نقل شهری توسط شهرداری و شورای اسالمی 
شهر اصفهان تدوین و بر شرکت واحد اتوبوسرانی ما تکلیف شده است.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهرداری اصفهان افزود: همچنین 
برای باشگاه مشتریان در سیستم جدید کارت الکترونیک برنامه ریزی 
الزم انجام شده است و شامل تمام اقشار جامعه می شود به این صورت 
که دانشگاهیان، فرهنگیان و مسافران حرفه ای برای استفاده از حمل و 

نقل شهری در سیستم جدید مورد توجه قرار گرفته اند.

احداث خانه فرهنگ ویژه افراد دارای معلولیت و پاتوقی 
برای این قشر یکی دیگر از اقدامات مدیریت شهری 
است چراکه این قشر از جامعه شهروندان توانایی های 

زیادی دارند

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه خبر داد:

ضدعفونی شبانه اتوبوس های شهر  توسط نیروهای متخصص
مدیرعامل شــرکت واحد اتوبوســرانی اصفهان و حومه گفت: تمام ناوگان فعــال بخش دولتی و 
خصوصی اتوبوسرانی اصفهان هر شب پس از اتمام خدمات رسانی در سه توقفگاه  اتوبوسرانی توسط 
۱۰ نفر نیروی متخصص با اســتفاده از محلول های ویژه ضدعفونی می شود. سید عباس روحانی 
اظهار کرد: کارگاه آموزشی جهت چگونگی نظافت اتوبوس ها و پایانه ها توسط نیروهای بهداشت و 
واحد آموزش برگزار شده است. وی افزود: مواد ضدعفونی کننده تحویل رانندگان اتوبوس شده تا در 
پایان هر سرویس و رسیدن به انتهای خطوط ضدعفونی فضاهای تماس مسافران را انجام دهند.

مدیرعامل شــرکت واحد اتوبوســرانی اصفهان و حومه با بیان اینکه ماسک و دستکش در اختیار 
رانندگان اتوبوس های شهر قرار گرفته است، افزود: با توجه به دستورالعمل ۴۱ ماده ای ستاد مدیریت 
بیماری کرونا شهرداری اصفهان، استفاده از ماسک و رعایت فاصله اجتماعی در ناوگان حمل و نقل 
عمومی الزامی است. وی خاطرنشان کرد: اقدامات بهداشتی شامل استفاده از دستکش، ماسک و 
ضدعفونی کردن گیت های ایستگاه های BRT به طور گسترده توسط عوامل شرکت واحد اتوبوسرانی 
در حال انجام است.روحانی ادامه داد: با همکاری انجمن ناشنوایان اصفهان تعداد دو هزار پوستر 
با عنوان »مسافران محترم، لطفا ماسک بزنید!« داخل اتوبوس های شهر، باجه های شارژ بلیت و 
ایستگاه های اتوبوس نصب شده است.وی با اشاره به لزوم ضدعفونی کردن اتوبوس های در اختیار 
بخش خصوصی، گفت: مواد مورد نیاز برای ضدعفونی اتوبوس های در اختیار بخش خصوصی به 
مالکان تحویل داده شده و ضدعفونی با نظارت ویژه توسط شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان انجام 
می شود.مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه اظهار کرد: با توجه به ضرورت رعایت 

فاصله گذاری اجتماعی در حال حاضر نسبت به کاهش تعداد ناوگان فعال اقدام نخواهد شد.

معاون خدمات شهری شهردار اصفهان:

 2۷ نیروگاه تولید انرژی خورشیدی اصفهان
 با تمام ظرفیت فعال است

معاون خدمات شــهری شــهردار اصفهــان اظهار کرد: ایــران به دلیل شــرایط خــاص جغرافیایی، 
ظرفیت های زیادی برای استفاده از انرژی های الکتریکی، آبی، بادی و خورشیدی داشته و در صورت 
ســرمایه گذاری های جدید می توان از مزایای این نعمت های خدادادی به بهترین شکل بهره مند شد. 
حسین امیری ادامه داد: اصفهان در منطقه ای واقع شده که با داشتن بیشترین روزهای آفتابی از نظر 
دریافت انرژی خورشیدی در میان نقاط مختلف جهان در باالترین رده ها قرار دارد؛ بنابراین استفاده از 
انرژی های طبیعی به دالیل مختلفی مانند دسترسی آسان و سهولت تبدیل شدن به انرژی الکتریکی، 
سازگاری با محیط زیســت و تجدیدپذیری از مطلوبیت زیادی برخوردار است.معاون خدمات شهری 
شــهردار اصفهان با تاکید بر لزوم بهره گیری از انرژی های تجدیدپذیر در شــهرداری، گفت: بر اساس 
برنامه ریزی مدیریت شهری در خصوص توسعه انرژی های تجدیدپذیر در اصفهان، حرکت به سمت 
اجرایی شدن این موضوع از اهداف اولویت دار شهرداری اصفهان است.وی افزود: با توجه به ضرورت 
و اهمیت توســعه انرژی های تجدیدپذیر و پاک به منظور جلوگیری از آلودگی های زیست محیطی و 
کاهش استفاده از سوخت های فسیلی، باید به صورت کامل شــاهد به کارگیری آن ها باشیم.امیری 
با اشاره به لزوم توســعه بهره گیری از انرژی های تجدیدپذیر، تاکید کرد: توسعه نیروگاه های مقیاس 
کوچک و متوسط اهمیت روزافزون دارد.وی با اشاره به عملکرد نیروگاه های خورشیدی شهرداری، اظهار 
کرد: در حال حاضر ۲۷ نیروگاه تولید انرژی خورشیدی شهر اصفهان به صورت کامل و با ظرفیت خوبی 
در حال فعالیت است و  با ظرفیت ۲۳۰ کیلووات در شش ماهه اول سال جاری ۲۹ هزار و ۴۳۱ کیلووات 
ساعت انرژی الکتریکی تولید کرده است.معاون خدمات شهری شهردار اصفهان گفت: این میزان تولید 
انرژی الکتریکی از محل نیروگاه های خورشیدی باعث کنترل و کاهش انتشار گاز دی اکسید کربن در 

محیط زیست شده است.

خبر خوان

خبر ویژهاخبار 

اعالم اسامی فیلم های 
پذیرفته شده در چهارمین 

المپیاد فیلمسازی 
نوجوانان ایران

به گــزارش ســتاد اطالع رســانی جشــنواره 
بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان، هیئت 
انتخاب چهارمین المپیاد فیلمسازی نوجوانان، 
اسامی ۳۶ فیلم منتخب خود را از بین ۴۰۳ اثر 
رسیده برای رقابت در این دوره المپیاد را اعالم 
کرد: آمازون، پانیذ پورمهــر از قزوین، ای کاش 
مدرسه ما…، مهشاد سعادت ملکی از پردیس، 
قرمز زرد سبز، زهرا محمودی از مازندران، زمین، 
سعید حسن پور از مازندران، طلب باران، سمیرا 
عبادی فر از جغتای، شهر من، رامتین بیگدلی از 
یاسوج، جادوی لنز، مریم رضایی از خمینی شهر، 
بدون شــرح، ژیوار فرج زاده از صاحب، المپ، 
رامین ترنج از یزد، قرنطینــه، عارفه جعفری از 
میبد، آنالین، محدثه بزمی از بندرعباس، کرونا 
دم در خانه در کمین اســت، ریحانه تاتاری از 
گرگان، ســه روک، ژیوار فــرج زاده از صاحب، 
کرونا، محمدامین استیری از اسالمشهر، کاج، 
معصومه توتاخانه از بنــاب، جادوی خواندنی، 
یوکابد رحمانی از قزوین،  جشــن خوشه های 
تاک، بهاران آقایی از قزویــن، هم بازی، ثمینا 
شعفی از مشهد، مالقه افســرده، امیر عباس 
خالصی فر از جغتای، سرگذشــت یک شلوار، 
محمد ماهان صالح از جعفریه، فضای زندگی، 
ایلیا رمضانی از بوشهر، روزنه، متین رستمی از 
خمینی شهر،  فاصله یک در، مائده اسماعیلی از 
رفسنجان، خورشید را دیده ای، حنانه مرادیان از 
اصفهان،چهره، آتیال آشوری از کرج، مثل هیچ 
کس، عارفه جعفری از میبد، زندگی دیگری هم 
هست، ملک معصومی از رشت،  چهارده سالگی، 
فاطمه محیطی از میبد، دوردست نزدیک، سید 
محمد حسین حسنی اژدری از ترک، قشو، آنا 
جلیلی از آباده، ادب خانه، ابوالفضل اسحق زاده 
از مازندران، رکاب، آوا گواشــیری از رفسنجان، 
آخرین برگی که افتاد، آیناز افرازی از رفسنجان، 
دوری و دوستی، فاطمه اسماعیلی از گناباد،  من 
و تنهایی ام، کسرا علیزاده از اردبیل، خیال، مریم 

رضایی از خمینی شهر.

شــهرداری شــهرضا در نظر دارد به اســتناد مصوبه اول، جلســه ۳۰۱ مورخ 
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ شورای اسالمی شهر واحد اداری- خدماتی واقع در پاساژ نخل 

را از طریق مزایده عمومی بفروش برساند.
لذا متقاضیان می توانند از تاریخ انتشــار آگهی به مدت ۱۰ روز جهت دریافت 
اسناد مزایده به شهرداری مراجعه و یا با تلفن ۵۳۲۴۱۰۱۰ داخلی ۲۴۱ مسئول 

امور قراردادهای شهرداری تماس حاصل نمایند.
  آخریــن مهلت دریافت و تحویل اســناد و محل آن: ســاعت ۱۴/۳۰ روز 
چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ دبیرخانه محرمانه شــهرداری واقع در واحد 

حراست شهرداری مرکزی
  تاریخ گشایش اسناد: ساعت ۱۴ روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ در محل 

شهرداری شهرضا )حضور متقاضیان بالمانع می باشد(
  به پیشنهادات مخدوش، مشــروط یا خارج از تاریخ فوق ترتیب اثر داده 

نخواهد شد.
  پیشنهاد دهندگان باید مبلغ ۲۸۰/۰۰۰/۰۰۰ )دویست و هشتاد میلیون ریال( 
را ضمانت نامه بانکی و یا وجه نقد به حساب سپرده ۳۱۰۰۰۰۰۰۵۲۰۰۲ بانک ملی 

در پاکت الف الک و مهر شده تحویل نمایند.
  سپرده نفر اول، دوم و سوم در صورت برنده شــدن در مزایده و عدم عقد 

قرارداد به ترتیب به نفع شهرداری ضبط می گردد.
  شهرداری در  رد و یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

 آگهی مزایده )مرحله دوم- نوبت دوم(
 فروش واحد اداری- خدماتی واقع در پاساژ نخل

حبیب قاسمی- شهردار شهرضام الف:1015352

اجاره محل غرفه های موجود در بازارچه سبزی
اجاره محل دریاچه قایقرانی واقع در پارک ملت

اجاره محل چمن مصنوعی واقع در محله اسالم آباد
اجاره محل اغذیه فروشی و کانکس واقع در پارک معلم

اجاره محل اغذیه فروشی و غرفه های موجود در ترمینال شرق
اجاره محل فروشگاه واقع در ابتدای خیابان پاسداران جنب پمپ بنزین

شهرداری شــهرضا در نظر دارد تعدادی از مستغالت خود را به اســتناد مصوبات شورای 
اسالمی شهر شــهرضا از طریق مزایده عمومی و بصورت استیجاری برای مدت دو سال 

واگذار نماید.
لذا متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت ۱۰ روز جهت دریافت اسناد مزایده به 
شهرداری مراجعه و یا با تلفن ۵۳۲۴۱۰۱۰ داخلی ۲۴۱ مسئول امور قراردادهای شهرداری 

تماس حاصل نمایند.
  آخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد و محل آن: ساعت ۱۴/۳۰ روز چهارشنبه 

مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ دبیرخانه محرمانه شهرداری واقع در واحد حراست شهرداری مرکزی
  تاریخ گشایش اسناد: ساعت ۱۴ روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ در محل شهرداری 

شهرضا 
 به پیشنهادات مخدوش، مشروط یا خارج از تاریخ فوق ترتیب اثر داده نخواهد شد.

  پیشنهاد دهندگان باید مبلغ ۵ درصد مبلغ پایه مزایده را ضمانت نامه بانکی و یا وجه نقد 
به حساب سپرده ۳۱۰۰۰۰۰۰۵۲۰۰۲ بانک ملی در پاکت الف الک و مهر شده تحویل نمایند.

  سپرده نفر اول، دوم و سوم در صورت برنده شدن در مزایده و عدم عقد قرارداد به ترتیب 
به نفع شهرداری ضبط می گردد.

  شهرداری در رد و یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

*مزایده مستغالت شهرداری )مرحله اول- نوبت دوم(*

حبیب قاسمی- شهردار شهرضام الف:1017097

شهرداری شهرضا در نظر دارد به استناد مصوبه اول، جلسه ۳۰۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ 
شورای اسالمی شهر اجرای کانیوگذاری سطح شهر  را از طریق مناقصه عمومی به افراد 

یا شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید. 
لذا متقاضیان می توانند از تاریخ انتشــار آگهی به مدت ۱۰ روز جهت دریافت اسناد 
مناقصه به شــهرداری مراجعه و یا با تلفــن ۵۳۲۴۱۰۱۰ داخلی ۲۴۱ مســئول امور 

قراردادهای شهرداری تماس حاصل نمایند.
  آخرین مهلت دریافت و تحویل اســناد و محل آن: ساعت ۱۴/۳۰ روز چهارشنبه 
مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ دبیرخانه محرمانه شهرداری واقع در واحد حراست شهرداری 

مرکزی

  تاریخ گشایش اسناد: ساعت ۱۴ روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ در محل 
شهرداری شهرضا )حضور متقاضیان بالمانع می باشد(

  به پیشنهادات مخدوش، مشروط یا خارج از تاریخ فوق ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  پیشــنهاد دهندگان باید مبلغ ۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ضمانت نامه بانکی و یا وجه نقد 
به حساب ســپرده ۳۱۰۰۰۰۰۰۵۲۰۰۲ بانک ملی در پاکت الف الک و مهر شده تحویل 

نمایند.
  سپرده نفر اول، دوم و سوم در صورت برنده شدن در مناقصه  و عدم عقد قرارداد به 

ترتیب به نفع شهرداری ضبط می گردد.
  شهرداری در رد و یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

 آگهی مناقصه )مرحله دوم- نوبت دوم(
 اجرای کانیوگذاری سطح شهر

حبیب قاسمی- شهردار شهرضام الف:1016327
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صبر کن بر تلخکامی ها که آخر روزگار
چشمه سار نوش سازد، بوسه گاه نیش را

اینکه به چشم، یکی از کهن الگو های باشکوه پدر و پسری را ببینی چه دردناک و در عین حال 
زیباست. جناب »همایون شجریان« بر اشــک هایتان بر مزار پدر اشک ریختم و سوختم. 
عجیب این چند روز یاد »سنگی بر گوری« آل احمد افتاده ام. انگار که دردش را از نداشتن 
ٓان ســنگ دارم می بینم. در فرهنگ ما نام نیک، کردار نیک و اوالد نیک همیشــه جایگاه 
داشته و مواردی که این نام به ارث برده شده نقض ٓان مثل که گوید »گیرم پدر تو بود فاضل 
از فضل پدر تو را چه حاصل«... و چه باشکوه شــده نقض این مثل با هنر شما و این اندازه 

متانت و صبوری.
نمی دانم چطور بگویم که هر بار پدری مــی رود، همه  پدررفته ها یاد خودشــان می افتند و 
دردشان زیادتر می شود و پدری که به ثبت شناسنامه از آن شما بوده، صدایی سیال در تمام 

زندگی ما و پدران مان است.
)جاده های مرزی خراسان و شجریان بزرگ که می خواند »دال خون شو، خون ببار« و پدرم 
که رانندگی نمی کند و من راننده اش هســتم و تمام آن دشت های روشن خدا ( پس »دال 

خون شو، خون ببار«
در فرهنگ ما به صاحب عزا به جای »تسلیت می گویم« می  گویند»راضی باش«... منظور 
این است که به خواست خدا راضی باش. من در جواب همه شــان می گفتم راضی نباشم، 
چه کنم؟ می توانم راضی نباشــم؟... و دایه ام کنارم بود و همین بیت صائب را می خواند که 

اول نوشتم:
صبر کن بر تلخکامی ها که آخر روزگار...و کیست که از صبر ثمر نبیند؟

خاک خراسان گرم و پذیراست. بسیار غارت و تطاول به خود دیده ؛ اما همچنان شکوهمند بر 
جای مانده و هر روز خورشید اولین بارقه های نور و آفتابش را بر آن خاک می اندازد. دانه ای 

که به دل خاک خورشید سپرده می شود، جایش در دو جهان امن است. 

 عالیه عطایی

آشپزی

 کوفته کاری هندی 
مواد الزم :گوشت چرخ کرده300 گرم، پیازیک عدد، آرد نخودچی 

یک قاشق غذاخوری،پودر کاری سه قاشق چای خوری،روغن دو قاشق 
غذاخوری،آب لیمو یک قاشق غذاخوری،خامه سفید نصف پیمانه،ریحان 

تازه سه قاشق غذاخوری،بادام شش عدد،نمک، زردچوبه و فلفل به مقدار الزم
طرز تهیه: پیاز را به شکل نگینی و ریز و ریحان را هم ریز خرد کنید. سپس در یک کاسه پیاز 

خرد شده، گوشت چرخ کرده، نمک، فلفل، ریحان و پودر کاری را ریخته و به خوبی با یکدیگر 
ترکیب کنید. سپس مواد را به هشت قسمت مساوی تقسیم کرده و هر قسمت را به شکل یک 
گلوله گرد کنید.گلوله ها باید به اندازه یک نارنگی کوچک باشند. پس از گلوله کردن گوشت، 
روغن را در ماهیتابه داغ کرده و کوفته ها را در آن سرخ کنید.زمانی که کوفته ها سرخ شدند، 
آن ها را از روغن در بیاورید. یک قاشق پودر کاری باقی مانده و یک قاشق آرد را در همان 

ظرف تفت دهید. سپس خامه را با همزن برقی یا چنگال به خوبی هم بزنید تا پف 
کرده و نرم شود. حاال این خامه را به آن اضافه کنید. مواد را هم بزنید تا به جوش 

بیاید.کوفته ها و بادام ها را به خامه در حال جوش اضافه کرده و حرارت را کم 
کنید و اجازه دهید کوفته ها بپزند. پس از اینکه کوفته ها آماده شدند، 

آن ها را از روی حرارت بردارید و به آن آبلیمو اضافه کنید. 
کوفته کاری را می توانید هم با برنج و هم 

با نان سرو کنید.

دلنوشته نویسنده افغان برای »همایون شجریان«

 تصویربرداری سریال »شرم« 
به روزهای پایانی رسید

 تصویربرداری »خوشبرگ« 
آغاز شد

تصویربرداری سریال »شرم« به تهیه کنندگی امیرمهدی پوروزیری 
و کارگردانی احمد کاوری بعد از نزدیک به 4 ماه به روزهای 
پایانی نزدیک شده و در غرب تهران ادامه دارد.سریال »شرم« 
بر اساس فیلمنامه ای از سعید فرهادی و با حضور بازیگرانی چون 
ابوالفضل پورعرب، فاطمه گودرزی، فریبا متخصص و مرحوم سیروس 
گرجستانی به تولید رسیده است.

 مجموعه نمایشــی »خوشــبرگ« به تهیه کنندگی ایمان ایرانمنش و 
کارگردانی رامیــن معقولی، با ترکیبی از بازیگران شــناخته شــده و 
نوجوان، پس از طی مراحل پیش تولید، ضبط خود را آغاز کرد.فیلمنامه 
این مجموعه را مصطفی رجب زاده نوشته و روایت گر داستان هایی  است 
که در یک محله و رســتوران رخ می دهد؛ رستورانی متفاوت که در آن، به 
جای غذا، کتاب به مخاطبان نوجواِن خود ارائه می دهد. 

نماینده مردم فریـــدن، فریـــدونشــهر، چادگان و بوییــن میاندشت در مجلس 
شورای اسامی به همراه حجت االســام و المسلمین اسماعیل سیاوشی امام 
جمعه  شهر    داران   و جمعی از مســئولین این شهرستان ضمن بازدید از خطوط 
تولید فوالد مبارکه با مهندس عظیمیان دیدار کردند.حســین محمد صالحی در 
اظهارات خود، ضمن تسلیت ایام اربعین حسینی و قدردانی از مدیریت و کارکنان 
این شــرکت به جهت حضور جدی در عرصه تولید و اقتصاد کشور، فوالد مبارکه را 
سرمایه ملی و موجب افتخار کشور برشمرد.وی، جایگاه فوالد مبارکه را در صنعت 
فوالد و چرخه اقتصاد کشور استراتژیک خواند و افزود: این شرکت به خوبی توانسته 
است نیاز صنایع پایین دست به انواع ورق های فوالدی را تامین کند؛ ازاین رو بنده 
و دیگر همکارانم در مجلس شورای اسامی با توجه به نقش حساس و تاثیرگذار 
این شرکت در رشد اقتصادی و به گردش درآمدن چرخ تولید و اشتغال در کشور، 
وظیفه خود می دانیم که از آن به عنوان سرمایه ملی حمایت کنیم.وی تاکید کرد: 
دیدگاه ما این اســت که فوالد مبارکه منحصر به استان اصفهان نیست، بلکه این 
مجموعه در حال حاضر در حال ارائه خدمت به کل کشور و مایه خیر و برکت است.

وی خاطرنشان کرد: در این راســتا از هیچ اقدام قانونی برای تامین نیازهای این 
شرکت ازجمله تامین مواد اولیه فروگذار نخواهیم کرد.محمد صالحی در بخش 
دیگری از سخنان خود اقدامات فوالد مبارکه در زمینه استفاده بهینه از منابع آبی 
و سرمایه گذاری های صورت گرفته در این حوزه را نشانه نگاه بلندمدت و ذکاوت 
مدیریت این شرکت در طول سالیان گذشته دانست و ابراز امیدواری کرد با رشد و 
پیشرفت فوالد مبارکه شاهد توسعه هر چه بیشتر ایران اسامی باشیم.در جریان 
این بازدید همچنین حجت االسام والمسلمین اسماعیل سیاوشی، امام جمعه 
شهر داران نیز ضمن تشکر از مدیریت فوالد مبارکه، تصریح کرد: در خال این بازدید 
پاسخ بسیاری از ســواالتی که در حوزه های مختلف، ازجمله میزان برداشت آب 
فوالد مبارکه از زاینده رود، به دفعات از جانب برخی افراد مطرح می شــود، برای 
ما روشن شد و از این حیث این بازدید بسیار ارزشمند بود.وی در همین خصوص 
گفت: اینکه فوالد مبارکه با وجود افزایش ســه برابری تولید تنها یک درصد از آب 
زاینده رود را برداشت می کند، بسیار قابل توجه و اقدامی مثبت و ارزشمند است.

وی حمایت هرچه بیشــتر از فوالد مبارکه را ضروری دانســت و گفت: شایسته 
است مسئولین مربوطه این شرکت را در تامین سنگ آهن و سایر موارد اساسی 
یاری کنند تا به موقع بتواند نیازهای خود را برطرف سازد و همچنان به کار و تولید 

اقتصادی خود ادامه دهد.

سهامداران فوالد با خیالی آسوده سهام این شرکت را در سبد خود قرار می دهند
در جریان این بازدید حمیدرضا عظیمیان، مدیرعامل فوالد مبارکه، با ارائه گزارش از 
دستاوردهای فوالد مبارکه و نقش و جایگاه این شرکت در چرخۀ صنعت و ارزآوری 
کشور بر توسعه همکاری های متقابل تاکید کرد.مدیرعامل فوالد مبارکه با تاکید 
بر اینکه گروه فوالد مبارکه در حال حاضر با تولیــد 10.2 میلیون تن فوالد، بخش 
قابل توجهی از ورق موردنیاز صنایع نفت وگاز، انتقال آب و سیاالت، خودروسازان، 
تولیدکنندگان لوازم خانگی و صنعت ســاختمان را تامیــن می کند، گفت: وجود 
زنجیره کامل تولید در فوالد مبارکه از مهم ترین مزیت های این شرکت است.وی 
در ادامه از ثبات سهام فوالد مبارکه در بازار بورس کشور به عنوان یکی دیگر از برکات 
این شرکت یاد و خاطرنشان کرد: در اثر عملکرد خوب همکاران پرتاش شرکت، 
امروز در بازار بورس اوراق بهادار، بسیاری از سهامداران با خیالی آسوده سهام این 
شرکت را در سبد سهام خود قرار می دهند.عظیمیان با بیان اینکه در سال 1392 به 
میزان 5 میلیون تن انواع ورق های فوالدی به کشور وارد می شد، تصریح کرد: در 
اثر برنامه ریزی های بلندمدت مدیریت و تاش کارکنان شرکت این میزان به 500 
هزار تن در ســال 98 کاهش یافته و همکاران ما توانستند بخش عمدهای از نیاز 
کشور را تامین کنند.وی با اشاره به بدقولی پیمانکاران خارجی در اجرای پروژه های 
بزرگ ملی از جمله پروژه های نفت و گاز از جمله پروژه انتقال نفت از بندر گوره به 
جاسک گفت: فوالد مبارکه فوالد خام موردنیاز تولید ورق لوله های این پروژه را بر 

عهده گرفت و دولت را در اجرای این پروژه عظیم یاری کرد. 
اگرچه تولید این محصول اســتراتژیک برای شــرکت حاشیه ســود زیادی در 
برنداشت، اما فوالد مبارکه تاش کرده تا با ورود به چنین عرصه هایی به رسالت 
ملی خود به خوبی عمل کند.مدیرعامل فوالد مبارکه در بخش دیگری از سخنان 
خود، از تولید انواع ورق های موردنیاز در صنایع لوازم خانگی و خودروسازی به عنوان 
دستاوردهای دیگر این شرکت طی سالیان اخیر  یاد و اضافه کرد: با تولید این ورق 
ها از واردات بی نیاز شده ایم و ساالنه به میزان قابل توجهی از خروج ارز جلوگیری 
می شود.وی در خاتمه، تعهد فوالد مبارکه به مسئولیت های اجتماعی خود را یکی 
از رسالت های اصلی شرکت دانست و اظهار امیدواری کرد این شرکت همچنان 

برای منطقه، استان و کشور مایۀ عزت و سربلندی و موجب خیروبرکت باشد.

آتشکاران شرکت ذوب آهن اصفهان موفق شدند واگن برگردان آگلوماشین 
مادر صنعت فوالد ایران را تعمیر کنند . مدیر آگلومراسیون شرکت ذوب آهن 
اصفهان، تجهیزات واگن برگردان قدیم و جدید این مدیریت را شبیه گلوگاه 
و شریان اصلی تخلیه وتوزیع مواد اولیه کارخانه و سرشاخه انتقال این مواد 

به دیگر قسمت های مختلف کارخانه دانست.
محمد جواد ذبیحی افزود: اجرای به موقع و زمان بندی شده تعمیرات 
این تجهیز بسیار مهم و حیاتی بود و در مدت چهار روز تعمیرات با تاش 
لی  بی وقفه و جهادی کارکنان گروه های عملیاتی محقق شد درحا

که زمان تعمیر قطعی هفت شبانه روز پیش بینی شده بود.فرشید 
گلومراسیون شرکت ذوب  کنعانی، معاون تجهیزات مکانیکی مدیریت آ
گن  آهن اصفهان هم گفت: تعویض و اصاح قسمت های اساسی وا
برگردان شامل شاسی اصلی، پلیت فرم )گهواره( و رولیک های اصلی 
گن  واژگون به تعداد 16 اسکلت فلزی واژگون و سامانه بیرون برنده وا
وماشین هل دهنده، ریل های پلت فرم، شاسی و بونکر های کامیون 
 ریز و دیگر قسمت های مربوط از مهم ترین محور های عملیاتی در این

 تعمیرات است.

در 6 ماه نخست سال جاری، بیش از 10میلیارد و 232  میلیون متر مکعب گاز 
طبیعی در اصفهان مصرف شده که نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته 

از رشد 4  درصدی برخوردار بوده است.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان، مدیرعامل شرکت گاز 
استان  با بیان این خبر گفت: توسعه شبکه گازرسانی و افزایش مشترکین 
و نیز رونق صنایع و فعالیت کامل نیروگاه ها از دالیل اصلی رشد 4 درصدی 
میزان مصرف گاز در سال جاری نسبت به سال 98 است.علوی، در تشریح 
وضعیت مصرف گازطبیعی در بخش های مختلف اظهار کرد: در 6 ماه نخست 
سال جاری، بخش خانگی بایک میلیارد و 198 میلیون مترمکعب، سهم 
12  درصدی، بخش صنایع با 4میلیارد و 512میلیون مترمکعب، سهم 44 
درصدی، جایگاه های CNG با 259 میلیون و 941 هزار مترمکعب، سهم 2.5 
درصدی و نیروگاه ها با 4 میلیارد و 108 میلیون مترمکعب، سهم40 درصدی 
در مصرف گاز طبیعی داشته اند.مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، بیان 
داشت: مصرف گاز در بخش خانگی نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
افزایش 5.26 درصدی و همچنین بخش صنعت 1.5 درصد، نیروگاه ها 

7درصد و جایگاه  CNG 11 درصد افزایش داشته است.
وی، تصریح کرد: به علت شیوع کرونا و تعطیلی مقطعی بخش های عمومی 
نظیر اماکن مذهبی، ورزشی ، فرهنگی ، مصرف گاز در این بخش نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته 19 درصد کاهش مصرف داریم.علوی، تصریح 
کرد: همانطور که اشاره شد سهم گاز طبیعی در بخش صنایع، مصارف عمده و 
نیروگاه ها نزدیک به 84 درصد بوده که این امر نقش آفرینی باالی گاز طبیعی 

در تامین انرژی الزم برای توسعه صنعتی استان را نشان می دهد.
وی، با بیان اینکه در فصل زمستان مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی 
افزایش خواهد یافت، گفت: با برنامه ریزی های صورت گرفته مشکلی بابت 
تامین پایدار جریان گاز طبیعی در فصل زمستان، به خصوص برای بخش 
خانگی وجود نخواهد داشت،مشروط به اینکه مشترکین عزیز در بخش های 

مختلفت الگوی مصرف را رعایت کنند.
مدیر عامل شرکت گاز استان اصفهان، تاکید کرد: از مردم عزیز می خواهیم با 

مصرف بهینه گاز طبیعی و مصرف منطقی امکان برقراری جریان گاز مستمر در 
بخش های مختلف فراهم آورند.

وی، همچنین با اشاره به اینکه در شرق استان اصفهان برای حدود 7هزار 
مشترک، انتقال جریان گاز طبیعی به صورت فشرده)CNG( انجام می پذیرد، 
گفت: اگر مردم این منطقه الگوی مصرف را به درستی رعایت نکنند ممکن 
است در انتقال گاز دچار مشکاتی شویم. مدیرعامل شرکت گاز استان 
اصفهان، با تاکید بر مصرف بهینه گاز به ویژه درساختمان های ادارات دولتی، 
افزود: الزم است بعد از اتمام ساعت کار ادارات سیستم های گاز سوز خود را 
خاموش کنند همچنین مساجد و مدارس نیز نسبت به این موضوع اهتمام 
لگوی مصرف یعنی  داشته باشند.مهندس علوی، تصریح کرد: رعایت ا
مصرف عاقانه و منطقی از گاز طبیعی لذا در صورت رعایت این مهم در شرق 
لیانه هر مشترک نباید از 1500متر مکعب   استان اصفهان،  مصرف گاز سا

تجاوز  کند.

نماینده مردم فریدن در مجلس شورای اسالمی:

 نمایندگان مجلس از فوالد مبارکه 
به عنوان سرمایه ملی حمایت می کنند

تعمیرات اساسی واگن برگردان شرکت ذوب آهن اصفهان

طی 6 ماهه نخست سال جاری صورت گرفت؛

مصرف بیش از 10 میلیارد  متر مکعب گاز در استان اصفهان

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