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معاون راهداری اداره کل راهداری و 
 حمل و نقل جاده ای چهارمحال 

و بختیاری خبر داد:

کاهش 50 درصدی 
جابه جایی مسافر در 
چهارمحال و بختیاری

با حضور رئیس هیئت عامل ایمیدرو
  و  فوالدسازان کشور انجام شد؛

بررسی پیشنهادهای 
فوالدسازان برای بازگشت 

آرامش به بازار

کاهش 30 درصدی 
غرق شدگی در استان 

اصفهان

 نوبرانه های اصفهان در تیررس کرونا
 شیوع باالی کرونا در اصفهان برداشت محصوالت فصلی استان را با مشکل مواجه ساخته است

 سینمای کودک 
 و نوجوان

  بخش مهمی
  از سینمای
 کشور است
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 رقابت ترامپ و بایدن 10 روز مانده به انتخابات چگونه 
پیش می رود؟

نتایج نظرسنجی ها 9 روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ۲۰۲۰ نشان می دهد که تا کنون، 
»جو بایدن« نامزد حزب دموکرات انتخابات رئیس جمهــوری آمریکا، بیش از ۷ و نه دهم درصد از 
دونالد ترامپ، رقیب جمهوری خواه خود پیشی گرفته است.بر اساس گزارش موسسه نظرسنجی ریل 
کلیر پولیتیکس )RealClearPolitics( که روزانه آمار کلیه نظرسنجی های صورت گرفته رسانه های 
آمریکا درباره انتخابات این کشــور و میانگین آن ها را ارائه می کند گــزارش داد بایدن با ۵۰.۷ درصد 
امتیاز از ترامپ با ۴۲.۸ درصد پیش است.رسانه های معتبر آمریکا هم در نظرسنجی های جداگانه از 
پیشتازی جوبایدن نسبت به دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ۲۰۲۰ خبر می دهند.

بر اساس نظرسنجی های  موسسه اکونومیست )The Economist( بایدن ۵۲ درصد و ترامپ ۴۳ 
 )Reuters( بایدن ۴۷ درصد و ترامپ ۴۰ درصد، موسســه )The Hill( درصد، پایگاه خبری هیل
بایدن ۵۱ درصد و ترامپ ۴۲ درصد، شــبکه خبری سی ان بی ســی )CNBC( بایدن ۵۲ درصد و 
ترامپ ۴۲ درصد، شــبکه خبری ان بی ســی )NBC News( بایدن ۵۳ درصد و ترامپ ۳9 درصد،  
موسسه محافظه کار راسموســن )Rasmussen Reports( بایدن ۵۱ درصد و ترامپ ۴۳ درصد، 
 Harvard( بایدن ۵۰ درصد و ترامپ ۴۵ درصد، دانشگاه هاروارد )Monmouth( موسسه منموته
University( بایدن ۵۴ درصد و ترامپ ۴۴ درصد، موسسه کالج امرسون )Emerson( بایدن ۴۸ 
درصد و ترامپ ۴۴ درصد و شبکه خبری ان بی ســی )ABC News( بایدن ۵۴ درصد و ترامپ ۴۴ 
درصد، را نشان می دهد. نتایج نظرسنجی ها در آمریکا در حالی گویای برتری نسبی جو بایدن است که 
دونالد ترامپ بار ها تاکید کرده که اعتقادی به نتایج این نظرسنجی ها ندارد. او حتی این را هم گفته که 
آمار نظرسنجی ها »جعلی« است. به اعتقاد ترامپ جمهوری خواهان در نظرسنجی ها شرکت نمی کنند.

علی رغم این موضوع، کاهش محبوبیت ترامپ حداقل در نظرسنجی ها را باید در پی بی تفاوتی ترامپ 
به شیوع ویروس کرونا، ضربه مهلک اقتصادی این ویروس و اعتراضات به خشونت پلیس در این 

کشور باید جستجو کرد.
 

برنی سندرز: 

آقای ترامپ، ما نمی توانیم کرونا را دور بزنیم
سناتور دموکرات ایالت »ورمونت« آمریکا با انتشار پیامی در توئیتر بشدت از رویکردهای رئیس جمهوری این 
کشور در زمینه مقابله با کرونا انتقاد کرد.»برنی سندرز« سناتور دموکرات ایالت ورمونت آمریکا  شنبه شب به 
وقت تهران در توییتی با انتقاد »دونالد ترامپ« رئیس جمهور این کشور گفت، اگر وی به سخنان دانشمندان 
گوش فرا می داد، بسیاری از جان باختگان ناشی از کرونا در این کشور زنده می ماندند.برنی سندرز در توییتی 
نوشت: »خیر، آقای رئیس جمهور ما کووید-۱9 را دور نمی زنیم. همین دیروز، ما یک حد نصاب جدید ثبت 
کردیم. اگر شما به دانشمندان گوش داده و توصیه های آنها را می پذیرفتید، بیش از ۱۳۰ هزار آمریکایی که 

بر اثر این ویروس جان خود را از دست دادند، امروز زنده بودند. ترامپ ]در انتخابات[ باید شکست بخورد«.

هشدار صریح سردار پاکپور در مورد جنگ قره باغ

امنیت مردم و منافع ملی کشورمان خط قرمر ماست
فرمانده نیروی زمینی سپاه گفت: هر گونه ناامنی و تهدید در مرزهای ما که موجب آسیب به امنیت 
و آرامش روانی مردم عزیزمان باشد با اقدام مقابله ای ما مواجه خواهد شد و اساسًا امنیت مردم 
و منافع ملی کشورمان خط قرمر ماست.سردار سرتیپ پاســدار محمد پاکپور که برای سومین بار 
در بیست روز گذشــته برای رصد و پایش امنیت مرزی، در منطقه حضور یافته در گفتگویی کوتاه با 
خبرنگاران با اشاره به درگیری های اخیر بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان در منطقه  اظهار داشت: 

جمهوری اسالمی با هرگونه اشغال و تجاوز مخالف بوده و آن را محکوم می کند.

عصر ایران: از قرائن و شــواهد بر مــی آید که »جو بایــدن« رئیس 
جمهور بعــدی آمریکا خواهــد بود و البتــه کــه در ۱۰ روز باقی مانده 
 تا انتخابات، هــر اتفاقی ممکن اســت رخ دهــد و »دونالد ترامپ« 

را احیا کند.
هر چند سیاست رســمی جمهوری اسالمی این اســت که اعالم کند 
فرقی برایش ندارد که کدام یک از این دو برنده انتخابات شوند، ولی 
کیســت که نداند، رهیدن از دســت موجودی به نام ترامپ، نه فقط 
تمایل ایران که حتی آرزوی اروپایی ها هم هســت و بعضًا نیز به طور 

علنی اعالم کرده اند.
نگرانی عمده ای که به نظر می رسد در میان مسئوالن جمهوری اسالمی 
راجع به پیروزی احتمالی ترامپ وجود داشته باشد این است که اگر 
او مجددًا برنده شود، عرصه را بر جمهوری اسالمی تنگ تر و فشارها را 
تشدید کند. این نگرانی اما درباره بایدن بدین حد وجود ندارد، چه آن 
که او از همین االن و بدون هیچ مذاکره ای با ایران، اعالم کرده است 
که در صورت پیروزی، به برجام برمی گردد؛ برجامی که محصول دولت 

اوباما بود و بایدن هم معاون اول همان دولت.
اگر برجام احیا شود و تحریم های وضع شده توسط ترامپ لغو شوند، 
گشایشــی قابل توجه در اقتصاد ایران رخ خواهــد داد: دهها میلیارد 
دالر از ارزهای بلوکه شده ایران به کشــور بر می گردد، شرکت هایی که 
با تحریم های ترامپ از ایران رفته بودند، باز خواهند گشت، تجارت با 
ایران از قفل شدگی فعلی بیرون خواهد رفت و رونقی مجدد به کسب 

و کارهای مردم بازخواهد گشت.
اما باید بپذیریــم که با پیروزی بایــدن، در مجمــوع، اوضاع فقط از 
وضعیت اسفناک فعلی بهتر خواهد شــد، نه این که تصور کنیم ایران 
نیز مانند بقیه کشورهای متعارف دنیا، تعامالت متعارفی با دنیا خواهد 
داشــت و همه چیز عادی خواهد شــد. لذا اگر خواهــان بهره مندی 
حداکثری از شــرایط پیش روی دنیا هستیم، باید سیاستی متفاوت 

تر اتخاذ کنیم.
جمهوری اســالمی می تواند در قبال »جو بایدن«، همان سیاســتی 
را پیش بگیرد که در قبال بــاراک اوباما پیش گرفــت. رویکرد تهران 
در برابر اوباما این بود که تا حد ممکن امتیــاز بگیرد ولی وارد فاز رفع 
مشــکل ارتباطی نشــود. در مقابل دولت اوباما هم کوشــید در قبال 
تضعیف برنامه هســته ای ایران، امتیازاتی بدهــد و ماجرا در همین 

حد متوقف ماند.
نتیجه این شــد که معمای ارتباطی دو کشور کشــور همچنان الینحل 
ماند و ترامپ توانســت این گره را محکم تر و پیچیده تر کند و کار را به 
جایی برساند که ایراِن نفت خیز عماًل از دایره صادرکنندگان نفت جهان 
حذف، دهها میلیارد دالر ارز ایران در کشــورهای مختلف جهان بلوکه، 

شرکت های ریز و درشت جهان از هر گونه معامله با ایران منع و ارتباط 
بانک های ایران با جهان به طور کامل قطع شــود و رشد اقتصاد ایران 

را به زیر صفر برسد.
لــی جــو  نــد بــا دولــت احتما جمهــوری اســالمی مــی توا
بایــدن، در حــدی تعامــل کنــد کــه پــول هایــش آزاد شــود و 
 کمــی هــم تجــارت خارجــی اش رونــق گیــرد تــا بتوانــد امرار 

معاش کند.
اما می توانــد با دولت بایــدن از موضع اقتدار وارد گفت و گو شــود و 
مشکل ارتباطی دو کشور با به صورت اساسی حل و فصل کند تا در هر 
صورت، با اتفاقاتی مانند روی کار آمــدن نظایر ترامپ، زخمی جدی، 
برای نشســتن مگس های سیاســت بین الملل مانند عربســتان و 

اسرائیل و ... باقی نماند.
اشــاره به موضع اقتدار، واقعًا شــعار نیســت. این که آمریکا از نظر 
اقتصادی، سیاسی و نظامی در مقایســه با ایران توان بیشتری دارد، 
گزاره ای اســت درســت؛ اما واقعیت این اســت جمهوری اسالمی 
توانســته اســت در برابر آن مقاومت کند و حتی از دوران تندروترین 
رییس جمهور تاریخ آمریکا ، یعنی دونالد ترامپ جان سالم به در ببرد. 

به بیان دیگر، هر تحریمی که قابل تصــور بود، در دولت ترامپ اعمال 
شد ولی جمهوری اســالمی حاضر به مذاکره با او نشد چرا که بر این 
باور بود مذاکره از موضع ضعف، مترادف خواهد بود با دادن امتیازات 

حداکثری و کسب امتیازات حداقلی.
از این رو، دولت بایدن با شــرایطی مواجه اســت که گیوتین تحریم 
توســط ترامپ از باال به پاییــن آمده ولــی نتیجــه ای نگرفته و بی 
فایده شــده اســت. کاخ ســفید اکنون می دانــد که اگر قــرار بود 
ایــران تحــت فشــار، وارد مذاکــره شــود، حتمــًا در چهار ســال 
حکمرانی ترامپ، ایــن کار را کرده بود. لــذا آمریکا بایــد به مذاکره 
 روی صندلــی های برابر بــا ایران تن بدهــد و این به نفع دو کشــور 

خواهد بود. 
برای مردم ایــران هم فرقــی نمی کند کــه این اتفــاق، در ماه های 
باقی مانده دولت روحانــی رخ دهد یا مثاًل در یــک دولت اصولگرا. 
آنچه مهم اســت این که فرصــت روی کار آمدن بایــدن، باید مغتنم 
شــمرده شــود و منافع ملی ایران در قبال آمریکا در چارچوب ســه 
 اصل راستین سیاســت خارجی، یعنی »عزت، حکمت و مصلحت« 

پیگیری شود.

استادیار اقتصاد دانشگاه تهران معتقد است که هر 
دولت دیگری به جز دولت روحانی سرکار بود گرفتار 
این مساله می شد چرا که تورم و افسارگسیختگی 
قیمت ها، نتیجه تحریم ها، بســتن راه مبادله های 
بین المللی و نبود گرایش به تجارت آزاد است. سه 
موضوعی که به دولت تحمیل شد اما دولت چون به 

موقع موضع گیری نکرد االن باید پاسخگو باشد.
عباس آخوندی تاکید دارد: همان روزی که آمریکا 
از برجام خارج شــد در دولت گفتم که ما باید اعالم 
کنیم که تا آخر در برجام  هستیم. تردیدهای دولت 

آســیب های زیادی به اقتصــاد زد. دولت تا حدی 
مرعوب گروه های فشار شد و در زمین آنان بازی کرد 
و همین موجب از دست دادن سرمایه اجتماعی اش 
شــد.او می گوید که در انتخابات 9۲ اصالح طلبان 
هیچ راهبردی نداشــتند و نمی توانستند مسئولیت 
دولت موردنظرشان را برعهده بگیرند و هم در سال 
9۲ و هم در ســال 96 اصالح طلبان بــرای خروج 
از وضعیت نابســامان کشــور تن به ســازش ها و 
توافق هایی دادند که لزوما مطابق باورهای شان نبود.

آخوندی تاکید دارد که مشکالت اقتصاد ایران برای 

سیاستمداران شناخته شده است و اقتصاددانان هم 
راهکارهای مناسبی پیشنهاد داده اند اما بیشتر این 
راهکارها توسط سیاســتمداران پذیرفته نمی شود. 

ریشه مساله ایران در اقتصاد سیاسی است.

روحانی مقصر گرانی ها نیست

طعنه اوباما به ترامپ: 

یک مرد فلوریدایی حتی چنین کارهایی نمی کند!
باراک اوباما عملکرد دونالد ترامپ در قبال پاسخگویی به همه گیری کروناویروس و توئیتهایش علیه منتقدان را محکوم کرده و در اظهاراتی به شوخی درباره این 
رئیس جمهور آمریکا گفت که »یک مرد فلوریدایی این کارها را نمی کرد.«به نقل از پایگاه هیل، باراک اوباما، رئیس جمهور سابق آمریکا در سخنرانی در تجمعی در 
ایالت میامی در حمایت از نامزد ریاست جمهوری حزب دموکرات و معاون ریاست جمهوری سابق خودش یعنی جو بایدن گفت، پیروزی او در انتخابات ریاست 
جمهوری آمریکا به این معنی خواهد بود که این کشور یک »رئیس جمهور عادی« دارد و در عین حال از ترامپ به خاطر »تالش زیاد برای توهین به هر کسی که از 
نظرش به اندازه کافی با او خوب نیست« انتقاد کرد.باراک اوباما خطاب به جمعیت مستمعینی که با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و با خودرو تجمع کرده بودند 

بیان داشت: ما رئیس جمهوری نخواهیم داشت که مردم را صرفا به خاطر انتقاد کردن از خودش به زندان تهدید کند.
اوباما خاطر نشان کرد: ایالت فلوریدا این یک رفتار عادی نیست. شما چنین رفتاری را از جانب یک همکار، از جانب یک ناظم دبیرستان از جانب یک مربی و از 
جانب یک عضو خانواده تحمل نمی کنید.اوباما گفت: یک مرد فلوریدایی حتی چنین کارهایی نمی کند! این جمله سبب شد که مستمعین سخنرانی اوباما خندیده 
و به نشانه تشویق بوقهای خودرویشان را به صدا در آورند.اوباما تاکید کرد: چرا ما داریم این رفتار را از جانب رئیس جمهور آمریکا می پذیریم؟ این یک رفتار عادی 
نیست.اوباما با ذکر عبارت »مرد فلوریدایی« به طرح ها و هشتگهای طنز در شبکه های اجتماعی بر مبنای ماجراهای عجیب و غیرعادی پیرامون ساکنان این 
ایالت اشاره کرد.این صحبت در حالی مطرح شد که ترامپ اخیرا با سفر به ایالت فلوریدا که به عنوان ایالت خانه او شناخته می شود، به صورت حضوری رایش 

را در انتخابات آمریکا به صندوق انداخت.

خبر روز

کنایه حسام الدین آشنا به منتقدان دولت
مشاور رییس جمهور در حســاب کاربری اش در توییتر نوشت: »در سال های 9۲ و 96 که صدای 
ملت را نشــنیدید؛ حداقل در سال 99 ســخن رهبری را بشنوید و دســت از هتاکی و پرده دری 
و نمایش گری بردارید. قوه مجریه را یاری دهید و مشــکالت ملی را از ســر راه بردارید. شــاید 
همان گونه که به مجلس رسیدید به دولت هم برســید فقط کمی صبر پیشه کنید؛ این آسیاب به 

نوبت است.«

واکنش ایران به حادثه تروریستی در کابل
سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن محکوم کردن حمله تروریستی کابل و با بیان اینکه افغانستان 

عزیز بار دیگر زخمی تروریسم کور شد، عنوان کرد: امشب  ایران ،  داغدار افغانستان است.    
سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران شامگاه شنبه در توئیتی 
با اشاره به حمله تروریستی عصر شنبه در کابل نوشت: افغانستان عزیز بار دیگر زخمی تروریسم 

کور شد.
 دانش آموزان افغانستانی قربانی خشــونت کریه و جنگ بی پایانی شدند که هرگز آن را انتخاب 
نکرده بودند.   ســخنگوی دستگاه دیپلماســی عنوان کرد: جمهوری اســالمی ایران این  جنایت 

هولناک را به شدت محکوم کرده و به ملت و دولت افغانستان تسلیت می گوید. 

حمالت تند هاشمی طبا به اصولگرایان: 

در مجلس قیرفروشی به راه انداختند
کاندیدای پیشین انتخابات ریاست جمهوری گفت: اصولگرایان عصبانی هستند آنها از خودشان 

هم عصبانی اند از همه عصبانی اند چرا ندارد، دلیلی هم نمی خواهد.
مصطفی هاشمی طبا گفت: اصولگرایان عصبانی هســتند آنها از خودشان هم عصبانی اند از همه 
عصبانی اند چرا ندارد، دلیلی هم نمی خواهد. این عده می خواهند همه چیز را به نام و نفع خودشان 
کنند؛ آنها برای خودشــان هم هیچ کاری نمی توانند انجام دهند. بــه بیانی دیگر اگر همین االن، 
مملکت را به دست پایداری بدهیم نمی توانند کاری کنند مثل مجلس یازدهم. حدود ۵ ماه است 
که  این مجلس در حال کار کردن است اما تاکنون، هیچ کاری نکرده است. قبل از ورود به مجلس 
ادعا می کردند که وضعیت مردم و معیشت را سر و ســامان می دهیم، حال چه کردند؟ رفتند در 

مجلس قیرفروشی راه انداختند.

توضیحات رحیم پور ازغدی درباره مشاجره  با روحانی 
حســن رحیم پور ازغدی عضو شورایعالی انقالب فرهنگی درباره مشــاجره رخ داده میان خود و 
حجت االسالم حسن روحانی رئیس جمهور در نشست آبان ۱۳9۸ شورای عالی انقالب فرهنگی 

توضیحاتی در صفحه شخصی خود در توییتر منتشر کرد. 
در متن این توئیــت آمده اســت: »از ماجرای آبــان9۸ و مشــاجره بنده و آقــای روحانی در 
شــورای انقالب فرهنگی پرســیده اند.آبان ســال گذشــته در چنیــن ایامی، در بلــوای بنزین، 
دوســتان شــورا از رئیــس مجریه توضیــح خواســتند. ایشــان داســتان خــود را تعریف و 
ماجــرارا خاتمه  یافتــه اعالم کرد. داســتان کمی ســاختگی و حق  بــه  جانب بــود. مودبانه اما 
واضح، اعتراض شــد. ترکیب عــدم کفایت اینــان و فرصت  طلبــی آنان، بدتریــن حادثه پس 
از انقــالب در نوع خــود بود کرونا هــم نبود تــا ضعف ها را پوشــش دهد. این آخرین جلســه 
 حضور بنــده در شــورا بود. بســیاری دوســتان پــس از جلســه، تاییــد فرمودنــد و البته در 

جلسه، سکوت.
متن آن مذاکرات حتی برای اعضا هم، محرمانه اعالم شد ...«

کافه سیاست

نتانیاهو: 

از توافق احتمالی جدید 
میان تهران و واشنگتن 

حمایت می کنیم
نخست وزیر رژیم صهیونیستی اعالم کرد 
که از آماده حمایــت از توافــق احتمالی 
جدید بین ایاالت متحــده و ایران خواهد 
بود.بــه گــزارش اســپوتنیک، »بنیامین 
نتانیاهو« نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
اعالم کرد کــه از آماده حمایــت از توافق 
احتمالی جدید بین ایاالت متحده و ایران 
خواهد بود.وی در یــک گفت وگوی تلفنی 
با »دونالد ترامــپ« رئیس جمهور آمریکا 
گفت که اســرائیل آماده حمایت از توافق 
احتمالی جدید بین ایاالت متحده و ایران 
خواهد بود.نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
در این تمــاس تلفنی به ترامــپ گفت که 
او با برجــام مخالف بــوده و مخالف هر 
توافقی با ایران نیست.نتانیاهو با اشاره به 
سخنرانی  که در سال ۲۰۱۵ در کنگره آمریکا 
در مخالفت با حصول توافق هســته ای با 
ایران ایراد کرده بود، گفت: »وقتی که من 
در کنگره آمریــکا صحبت کــردم، نگفتم 
با هر توافقی مخالفم. گفتــم با آن توافق 
مخالفم«.نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
با تکرار برخی ادعاهای ضــد ایرانی خود، 
درباره دلیــل مخالفت با برجــام گفت که 
»این توافق خواســتار هیــچ تغییری در 
رفتار ایران نبــود. به همیــن دلیل، ایران 
بعــد از آن توافق به جای کاهش ســتیزه  

جویی هایش، آن را افزایش داد«.
بنیامین نتانیاهــو در ادامه ادعاهای خود 
افزود: »فکر می کنم اگــر توافق جدیدی 
پیشنهاد شــود، مورد استقبال قرار خواهد 
گرفت. فکر می کنــم این توافق تنها زمانی 
رخ می دهــد که ایــران بــا مخالفت های 
شــدیدی در برابــر ســتیزه جویی هایش 

روبه رو شود«.
وی مدعــی شــد کــه چنانچه ایــران با 
واکنش های »قدرتمندانه« روبه رو شود، 
برای آنچه بــه گفته او »توافــق واقعی« 

است، پای میز مذاکره خواهد آمد.

بین الملل

»جو بایدن« ؛ فرصت یا تهدید جدید؟

وز عکس ر

آماده باش  دائمی 
یگان های مرزبانی 
در خط مرزی عراق

خط مرزی ایــران و عراق طوالنی 
ترین مرز خشــکی با کشــورهای 
همسایه خود اســت ، یگان های 
مرزی در استان کردستان به عنوان 
خط مقدم مبارزه بــا متجاوزان و 
افراد ضــد انقالب اجــازه ورود به 

خاک ایران را نمی دهند
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اجرای 13 هزار هکتار طرح آبیاری بارانی در اصفهان
رییس سازمان جهادکشاورزی اســتان اصفهان گفت: برای اجرای طرح های تجمیعی آبیاری در 
اراضی یکپارچه، ۸۵ درصد از تســهیالت به صورت بالعوض به کشاورزان پرداخت می شود.مهرداد 

مرادمنــد، با اشــاره به اجرای ســاالنه 
۱۳ هزارهکتــار طرح آبیــاری بارانی در 
استان، اظهار کرد: برای اجرای طرح های 
تجمیعی آبیاری در اراضی یکپارچه، ۸۵ 
درصد از تسهیالت به صورت بالعوض به 
کشاورزان پرداخت می شود.وی مرمت 
قنــوات را از نیازهای اصلی کشــاورزی 
دانســت و افزود: بیش از ۴۵۰۰ رشــته 
قنات در سطح اســتان وجود دارد که در 
سال حدود ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای 

مرمت آن ها درنظر گرفته می شــود که رقم بسیار ناچیزی است.رییس ســازمان جهاد کشاورزی 
استان اصفهان گفت: هیچ مشکلی در تامین ادوات مربوط به سایر فعالیت ها از جمله مرغداری ها 

و گلخانه ها نداریم و کشاورزان متقاضی می توانند درخواست خود را به جهادکشاورزی ارائه کنند.

توسعه زیرساخت های ارتباطی در مناطق محروم اصفهان
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات اصفهان گفت: زیرساخت های مناطق محروم استان اصفهان 
در قالب پروژه uso در دست توسعه است.جعفر مطلب زاده درباره مشکل خط دهی تلفن همراه و 
اینترنت در بعضی نقاط شهری و شهرستان ها اظهار داشت: این مشکالت از عواملی، چون ازدحام 
جمعیت، نوع سازه دیوار ها و عدم وجود دکل نشات می گیرد که راه حل ما برای رفع این مشکل بهینه 
سازی، افزایش ظرفیت و جابجایی سایت های ۲G ،۳G و ۴G با روش های متعدد است.او افزود: 
اداره کل ارتباطات و فناوری اطالعات اصفهان در قالب پروژه uso خدمات متنوعی از جمله نصب 
ATM، اجرای فیبر نوری، احداث و ارتقاء ســایت تلفن همراه و اتصال مدارس به شبکه هوشمند 
مدارس را برای توسعه زیرســاخت ها در مناطق محروم استان انجام داده است.مطلب زاده گفت: 
برای حل مشکل عدم آنتن دهی اینترنت یا صوت در مناطقی که زیر پوشش اپراتور ها است از طریق 
اخطار و در نهایت جریمه، آن ها را ملزم به اقدام مقتضی می کنیم و در بقیه نقاط هم از طریق بودجه 

uso درصدد رفع مشکل هستیم.

تغییر کاربری بخشی از اراضی جهت اقدام ملی مسکن 
نجف آباد

مدیرکل راه و شهرسازی اســتان اصفهان از اختصاص زمین به طرح اقدام ملی مسکن نجف آباد 
خبر داد و گفت: تغییر کاربری این اراضی در کمیسیون ماده ۵ استان مورد موافقت قرار گرفت و به 
تصویب رسید.علیرضا قاری قرآن اظهار داشت: با رایزنی های به عمل آمده  تغییر کاربری ۱۰ هکتار 
زمین در راستای طرح اقدام ملی مسکن نجف آباد در کمیسیون ماده ۵ استان مطرح و به تصویب 
رسید تا  پاسخگوی نیاز اقدام ملی ساخت مسکن در این شهرستان باشد. مدیرکل راه و شهرسازی 
استان اصفهان با بیان اینکه پیشبرد طرح اقدام ملی مسکن با توجه به ضرورت ها و نیازهای فعلی 
جامعه از اولویت های این اداره کل اســت، اذعان داشت: در این راســتا مکان یابی اراضی مناسب 
صورت پذیرفت و در شهرستان نجف آباد زمینی به مساحت ۱۰ هکتار به این طرح اختصاص یافت. 
وی افزود: با وجود اینکه اراضی مورد نظر در سنوات گذشته واگذار شده بودند اما به دلیل موقعیت 
مناسب و بنا بر مصوبه شورای مسکن شهرستان نجف آباد این زمین ها به دولت بازگردانده شد تا در 

راستای تامین مسکن مناسب برای مردم در قالب طرح اقدام ملی مسکن قرار گیرد. 

شیوع باالی کرونا در اصفهان برداشت محصوالت فصلی استان را با مشکل مواجه ساخته است

نوبرانه های اصفهان در تیررس کرونا

مرضیه محب رسول پاییز فصل برداشــت برخــی از بهترین و 
پرطرفدارترین محصوالت باغی در اصفهان 
است؛ سیب، انار، به و... از جمله محصوالتی است که نه تنها  در داخل بلکه 
درخارج از ایران هم مشتریان زیادی دارد. امسال اما برداشت محصول و 
فروش آن عالوه بر مشــکالتی که پای ثابت باغداری در ایران اســت، با 
محدودیت ها و کاستی های ناشی از شیوع کرونا هم روبرو شده است. به 
تازگی خاموشی مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرضا اعالم کرد یکی از 
بزرگترین نقطه های آسیب زای شهرضا انارفروشان هستند، در روزهای 
تعطیل انارفروشــان کانون پخش ویروس در شهرضا و شهرستان های 
اطراف شده اند.وی ادامه داد: در محور شهرضا به اصفهان از کنار جاده تا 
جرم افشار و در اطراف امامزاده شاهرضا باید انارفروشان تعطیل شوند، 
هر یک انارفروش کانون تولید و پخش ویروس است.تنهایی گفت: انار 
فروشان باید شناســنامه دار شوند و کارت بهداشــت برای آن ها صادر و 
آموزش ببینند و غیر از این افراد کسی دیگر به انارفروشی روی نیاورد، اگر 
ساماندهی نکنیم مشکل به بار می آید. برخی از باغداران سال هاست برای 
دور زدن دالالن خود اقدام به فروش محصوالت خود در بازارها یا کنار جاده 
ها می کنند. هزینه باالی حمل و نقل و فروش به وســیله واسطه ها در 
بازارهای میوه و تره بار به خصوص در شــرایطی که هزینه های باغداران 

امسال هم افزایش زیادی داشــته است، موجب شــده تا بسیاری از 
باغداران تالش کنند تا خودشان نسبت به فروش محصوالت اقدام کنند. 
این کار هر چند سالهاست توسط فروشــندگان محلی اجرا می شود اما 
امسال به دلیل شدت یافتن کرونا می تواند یکی از عوامل خطرناک در 
انتقال این بیماری باشد. مشکل تنها مربوط به باغداران انار نمی شود. در 
سمیرم برداشت سیب هم در سایه کرونا با مشکالتی مواجه شده است. 
نبود سیستم برداشت مکانیزه و ماشینی در باغات و به کار گیری نیروی 
انسانی در شــرایطی که وضعیت کرونا در شهرستان سمیرم قرمز است، 
نگرانی های جدی در مــورد خطرات انتقال آن به واســطه فروش این 
محصول بوجود آورده است. نظارت بر بیش از ۱۵ هزار کارگر سیب چین از 
آن رو مهم است که بسیاری از این افراد کارگران فصلی هستند که از استان 
هایی مانند کهگیلویه و بویر احمد و کرمان به منطقه می آیند و در پایان کار 
به شهرهای خود بازمی گردند. اتفاقی که خود می تواند عامل انتشار بیشتر 
کرونا در استان های همجوار شود. مدیر جهاد کشاورزی سمیرم دراین باره 
گفته است نشســت های متعددی با کارفرمایان عمده خرید در رابطه با 
رعایت دستورالعمل های بهداشتی داشته ایم  و پیشنهاد این است که  افراد 
و گروه های نظارت بهداشتی بیشتری با همکاری شبکه بهداشت و ستاد 
مدیریت بیمــاری کرونا در زمــان برچیدن محصول ســیب درختی در  

شهرستان و باغ ها حضور یابند و شرایط کار و زندگی کارگران را کنترل، رصد 
و گزارش کنند.شهردار ونک سمیرم نیز اظهار داشت: نگرانی خود و مردم 
درباره کارگرانی که از خارج سمیرم در فصل برچیدن سیب وارد شهرستان 
شده اند را در جلسه های قبلی همین ستاد اعالم کردیم اما اقدامی نشد.

سید محمد صدری به رعایت نکردن شیوه نامه های بهداشتی از سوی این 
کارگران بویژه هنگام جابه جایی از اقامت گاه به باغ سیب، افزود: در بازدید 
سرزده از یکی از خانه های استیجاری همین کارگران دیده شد که جمعی 
چند نفــره در یک اتاق اقامت دارند و حتی ماســک برای اســتفاده در 
اختیارشان نیست.وی گفت: پیشنهاد می شود ســوله های بزرگ اداره 
ورزش و جوانان که چند ماهی است خالی و بال استفاده مانده است، در 
اختیار این کارگران قرار گیرند تا با رعایت فاصله اجتماعی و در شــرایط 
بهتری این روزهای ســخت کرونایی را بگذرانند. برداشت محصوالت با 
نیروی انسانی نقصانی است که حاال عالوه بر پایین آوردن بهره و راندمان 
سود در بخش کشــاورزی این روزها به بار مضاعفی بر سیستم سالمت 
جامعه تبدیل شده است در حالیکه بسیاری از کارگران برداشت محصول 
را قشر ضعیف و آسیب پذیری تشکیل می دهند که قدرت تامین اقالم 
بهداشــتی را ندارند و تقریبا بدون رعایت نکات بهداشتی برای برداشت 

محصول در کنار هم تجمع می کنند. 

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان با اشاره 
به اینکه مصوبه طــرح برق امید همزمان با سراســر 
کشور از ابتدای آبان ماه در اصفهان نیز آغاز شده است، 
گفت: اجرای این طرح، تا ابتدای ســال آینده حداقل 
موجب صرفــه جویی ۱۰ درصدی مصرف برق شــود.

حمید عالقمندان اظهار کرد: مصوبه طرح برق امید که 
توسط دولت ابالغ شــده اجرای آن از ابتدای آبان ماه 

در کل کشور آغاز شده اســت.وی گفت: در این طرح 
مشــترکان خانگی به سه دســته کم مصرف، خوش 
مصرف و پرمصرف تقسیم  می شوند که میزان استفاده 
هر کدام از آن ها به ترتیب کمتــر از ۸۰ کیلووات، ۸۰ تا 
۲۰۰ کیلووات و بیشتر از ۲۰۰ کیلووات است.وی افزود: 
دسته کم مصرف که ماهانه کمتر از ۸۰ کیلووات مصرف 
بــرق دارند، که در طرح یاد شــده معــاف از پرداخت 
هزینه قبض برق هســتند و این کار به مردم در هزینه 
های مصرفی کمک می کند.وی درباره دو دسته دیگر 
مشــترکین یعنی خوش مصرف ها و پر مصرف ها، 
توضیح داد: امیدواریم که دو دسته مشترکین خوش 
مصرف و پر مصــرف با اجرای این طــرح، در مصرف 
خود صرفه جویی کنند و به دســته کم مصرف برسند.

عالقمندان با بیان اینکه پیش بینی می شــود اجرای 
این طرح، تا ابتدای سال آینده حداقل موجب صرفه 
جویی ۱۰ درصدی مصرف برق شود، اضافه کرد: انتظار 
داریم مشترکین پرمصرف با کاهش مصرف برق خود 
موجب صرفه جویی در این انرژی شوند، همچنین آنها 
از طریق انشعابات خورشیدی بتوانند برق خود را از این 
محل تامین کنند تا به راحتی بتوانیم برق مشترکین کم 
مصرف و خوش مصرف را از شــبکه سراسری تامین 
کنیم.وی همچنین درباره مشترکین پرمصرف، توضیح 
داد: قبض برق این دسته طبق روال گذشته براساس 
پله های محاسبه برق که مشترکین مطابق قبوض خود 
از آن خبر دارند، هزینه آنها مشخص خواهد شد و این 

طرح هیچ کمکی به این دسته نخواهد کرد.

برق کدام دسته از مشترکین اصفهانی رایگان می شود؟

خبر روز

105 میلیارد ریال به بیابان زدایی در اصفهان اختصاص یافت
مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان اظهارداشــت: ۱۰۵میلیارد ریال اعتبار امسال برای 
اجرای طرح های بیابان زدایی در این اســتان اختصاص یافت که بــرای مقابله با کانون های گرد 
و غبار هزینه  می شــود.منصور شیشــه  
فروش افزود: این اعتبارات در راستای 
نهال کاری و کشــت گیاهــان مقاوم به 
خشکی، مالچ پاشــی و مدیریت روان 
آبها هزینه می شــود.وی افزود: امسال 
۹۰۰ هکتار نهال کاری در شهرستان های 
اصفهان، آران و بیــدگل و انارک انجام 
خواهد شد. همچنین آبیاری و مراقبت 
از ۲ هزار هکتــار از جنگل های دســت 
کاشــت و یک هزار هکتار از روان آب ها 
در سال جاری انجام خواهد شــد.مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با بیان اینکه سال 
گذشته اقدامات ارزشمندی در زمینه نهال کاری و مالچ پاشی انجام شده است و همچنان ادامه 
دارد  بیان کرد: سال گذشــته بصورت ویژه ۱۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان در زمینه نهال کاری در 
یک هزار و ۴۸۰ هکتار از عرصه های بیابانی استان در اصفهان، برخوار و نایین اختصاص پیدا کرد.

وی ادامه داد: سال گذشته ۳۰۵ هکتار مالچ پاشی با اعتبار ۲۴ میلیارد تومان در مناطق بیابانی به 
منظور تثبیت شن ها انجام شــد که این اقدامات همچنان ادامه دارد.شیشه فروش خاطرنشان 
کرد: پارسال ۵۰ کیلومتر کار ایجاد بادشکن غیر زنده روی تپه های شنی استان با هدف پیشگیری 

از حرکت شن ها انجام شد.

ذخیره سازی پیاز در اصفهان 
مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان گفت: ذخیره سازی بخشی از محصول پیاز 
در این اســتان با هدف عرضه تدریجی و تزریق مناســب در ماه های آینده انجام می شود.فرهاد 
حاجی مرادی افزود: بررسی موضوع احتکار پیاز در شرایط موجود در اصفهان نیاز به تصمیم گیری 
ستاد تنظیم بازار کشور و استان دارد و در زمان حاضر فراوانی این محصول در بازار مشکل خاصی 
ندارد.وی با تاکید بر اینکه اصفهان، تولید کننده عمده پیاز در کشــور است و رتبه نخست را در این 
زمینه دارد، اظهار داشت: پیاز جیرفت از دی ماه به بازار می آید و تا آن زمان نیاز است که بخشی از 
محصوالت پیاز اصفهان ذخیره سازی شــود تا بتوان نیاز مردم را پاسخ داد.وی سطح زیر کشت 
پیاز در کشور را حدود ۲۹ هزار هکتار اعالم کرد و افزود: پنج هزار هکتار از اراضی کشت پیاز با تولید 
سالیانه بیش از ۳۵۰ هزار ُتن در استان اصفهان است و رتبه نخست کشوری را در این زمینه داریم.

حاجی مرادی درباره ذخیره سازی پیاز در برخی مناطق اصفهان مانند روستاهای اطراف فوالدشهر 
توضیح داد: برخی از کشاورزان اصفهانی به دلیل خشکســالی های اخیر و بایر شدن زمین های 
خود اقدام به کشت پیاز در مناطق سردسیر کشــور کرده و سپس محصوالت برداشت شده را در 
زمین هایی در این منطقه یا برخی مناطق دیگر استان ذخیره سازی می کنند.وی با تاکید بر اینکه 
این کشاورزان بطور سنتی و بر اساس رویه سال های گذشته این مقدار از محصول خود را به این 
شکل ذخیره سازی می کنند، تصریح کرد: با توجه به اینکه در فصل برداشت، قیمت محصول پیاز 
پایین است همه آن یکجا عرضه نمی شود بلکه مقداری از آن ذخیره شده تا به تدریج در بازار تزریق 
شود.مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان با اشاره به اینکه صالحیت تشخیص 
عنوان احتکار بر روی محصول پیاز به عهده ســازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و اداره کل 
تعزیرات حکومتی استان است، اضافه کرد: در صورتیکه انباری موجودی خود را اعالم نکند، عنوان 
احتکار تلقی می شود ولی در چنین شرایطی انباری وجود ندارد و در زمین بایر و مالء عام نسبت 

به ذخیره سازی اقدام شده است.

با مسئولان

نصب سامانه هشدار زمین لرزه در اصفهاناخبار
رییس دفتر منطقه ای مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی استان اصفهان از نصب و راه اندازی سامانه هشدار پیش هنگام زمین لرزه در مناطق لرزه خیز استان 
خبر داد و گفت: در استان اصفهان ۵۴ دستگاه شتاب نگار از نوع آفالین و تعداد ۲ دستگاه شتاب نگار آنالین با تکنولوژی روز دنیا در شهرستان ها، بخش ها و مناطق 
لرزه خیز استان با خطر نسبی، خیلی خطرناک و خطرناک نصب و راه اندازی شده است.حســین حجتی با بیان اینکه سامانه های هشدار پیش هنگام و پاسخ 
سریع، مهم ترین ابزار مدیریت بحران است، اظهار کرد: اهمیت این سامانه ها به قدری است که امروزه کشورهای لرزه خیز و پیشرفته جهان قدم های بسیار مهمی را 
در طراحی و اجرای آنها برای شهرها و مناطق مهم و پرجمعیت برداشته اند.وی تاکید کرد: در کشور راه اندازی این قبیل سامانه ها برای شهرهایی مانند تهران، تبریز، 
مشهد، کرمان، شیراز، اصفهان، ارومیه، رشت، ساری، سنندج و سایر شهرهای لرزه خیز ضروری و اجتناب ناپذیر است.رییس دفتر منطقه ای مرکز تحقیقات راه، 
مسکن و شهرسازی استان اصفهان تصریح کرد: ماهیت این دستگاه ها سنجش ابعاد حوادث زلزله و خسارات ناشی از آن است که با انتقال سریع اطالعات مربوط 
به شتاب زلزله به مراکز مدیریت بحران، زمینه افزایش سرعت عمل مسئوالن مدیریت بحران و نیروهای امدادی را به مناطق زلزله واقع شده در جای جای کشور 
فراهم می کند.وی با بیان اینکه در استان اصفهان ۵۴ دستگاه شتاب نگار از نوع آفالین راه اندازی شده است، توضیح داد: این سامانه با هدف استفاده از داده های 

آن پیش از وقوع زلزله، هنگام زلزله و پس از زلزله در مناطق لرزه خیز استان نصب و راه اندازی شده است.

برداشت کنجد 
کاشــت بــذر کنجد در اســتان 
بوشــهر در دو شهرستان دشتی 
و دشتســتان در تیر ماه است و 
فصل برداشت آن از اواسط مهر 
تا آبان ادامه دارد. بازار هدف به 
جز استان بوشــهر، استان های 
اصفهان، یزد، فارس و قم است.

وز عکس ر

وضعیت واحدهای تولید 
 و فروش پوشاک اصال 

خوب نیست
رییس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان 
پوشــاک دوخته اصفهان گفت: مشکالت 
ما در حوزه تولید، توزیع و فروش پوشاک 
با شــیوع ویــروس کرونــا در فصل های 
زمســتان۹۸ و تابســتان۹۹ تشدید شده 
و قدرت خریــد مردم پایین آمده اســت.

ابراهیم خطابخش دررابطه با تاثیر شیوع 
ویروس کرونا بر فروش پوشــاک اظهار 
داشــت: ما بسیار مشــکل پیدا کردیم، به 
دلیل اینکه تولید و توزیع پوشاک همیشه 
باید ســه الی شــش ماه جلوتر باشــد و 
متاســفانه فروش شب عید ســال ۹۹ را 
ازدست دادیم چراکه از سه ماه قبل کار ها در 
بخش تولید و فروشگاه ها آماده شده بود 
و به علت مسائلی که اتفاق افتاد نتوانستند 
جنس هایشان را برگردانند و بدین ترتیب 
تجربه خیلی بدی در سال ۹۸ داشتیم.او 
ادامه داد: ازطرفی باتوجه به اینکه فروش 
پوشــاک بصورت فصلی بوده و بســتگی 
به خوب یا بد بــودن وضعیت بــازار دارد، 
و متاسفانه امســال فصل تابســتان را با 
خرابی بازار پشت سر گذاشــتیم و اکنون 
که باید بازار فصل زمســتان هم داغ باشد، 
متاسفانه کسی برای خرید به فروشگاه ها 
نمی آید چراکه قــدرت خرید مردم پایین 
آمده.رییــس اتحادیــه تولیدکنندگان و 
فروشــندگان پوشــاک دوخته اصفهان 
دررابطه با وضعیت فروشگاه های پوشاک 
عنوان کرد: به ناچار پروانه تعدادی را باطل 
کردیم و نتوانســتند ادامه دهند و تعدادی 
هم کــه اکنون فعالیت می کنند، کســانی 
هستند که سابقه بیشتری داشته یا مالک 
باشــند و به همین دلیل توانســتند ادامه 
بدهند و من فکر می کنم زمســتان خوبی 
نخواهیم داشــت. او افزود: دستگاه ها و 
ســازمان ها فقط مدیــرکل مالیات قول و 
قرار هایی برای حل مشکالت واحد های ما 
ازطریق اتاق اسناد داده اند، ولی هنوز اقدام 

مثبتی انجام نشده است.

نبود سیستم برداشت مکانیزه و ماشینی در باغات و به 
کار گیری نیروی انسانی در شرایطی که وضعیت کرونا در 
شهرستان سمیرم قرمز است نگرانی های جدی در مورد 
خطرات انتقال آن به واسطه فروش این محصول بوجود 

آورده است
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معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای چهارمحال و بختیاری خبر داد:

 کاهش 50 درصدی جابه جایی مسافر در چهارمحال
 و بختیاری

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای چهارمحال و بختیاری با اشــاره به توسعه 
زیرساخت های جاده ای استان در سال های اخیر گفت: از ابتدای امسال تاکنون یک میلیون و ۵۰۰ 
هزار مسافر از طریق ناوگان مسافربری استان جابه جا شــده اند. حسین مالکی افزود: این تعداد 
مسافر با ۲۲۰ دستگاه اتوبوس، ۸۵۰ دستگاه مینی بوس و ۹۰۰ دستگاه سواری جابه جا شدند.مالکی 
اضافه کرد: در این مدت جابه جایی مسافران از طریق ناوگان مســافربری استان نسبت به مدت 
مشابه ۵۰ درصد کاهش داشته است.او ادامه داد: تمامی مســافران جابه جا شده از طریق ناوگان 
مسافربری استان دستورالعمل های بهداشتی را رعایت کردند.مالکی گفت: به علت شیوع ویروس 
کرونا و لزوم تالش برای قطع زنجیره انتقال آن، هر دستگاه اتوبوس با ظرفیت محدود و حداکثر با 

۱۰ صندلی نسبت به جابه جایی مسافر اقدام می کند.

مدیر شرکت پشتیبانی امور دام چهارمحال و بختیاری خبر داد:

210 مرغداری در چهارمحال و بختیاری فعالیت می کند
مدیر شرکت پشتیبانی امور دام چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه کمبودی در بازار مرغ استان 
وجود ندارد، گفت: در حال حاضر مرغ منجمد به صورت روزانه در سطح استان برای تنظیم قیمت 

مرغ گرم در حال توزیع است.
بهروز آل مومن با اشاره به اینکه توزیع مرغ منجمد در استان آغاز شده است، تاکیدکرد: روزانه ۲۵ 
هزار تن مرغ منجمد در سطح استان توزیع می شود.مدیر شرکت پشتیبانی امور دام چهارمحال 
و بختیاری از فعال بودن بیش از ۲۱۰ مرغــداری در چهارمحال و بختیاری خبر داد و گفت: جوجه 
ریزی در مرغداری های این اســتان انجام شده اســت.وی با بیان اینکه هیچ مشکلی در تأمین 
گوشت گرم در نیمه دوم سال در این استان وجود ندارد، گفت: برنامه ریزی های الزم برای تأمین 
گوشت مرغ گرم در نیمه دوم سال در سطح استان انجام شده است.مدیر شرکت پشتیبانی امور 
دام چهارمحال و بختیاری با اشــاره به اینکه حمایت های دولتی از مرغداری های استان در حال 

انجام است بیان کرد: نهاده های دامی با قیمت مصوب در اختیار مرغداری ها گذاشته می شود.

رییس سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری:

خشکیدگی جنگل های بلوط، اکوسیستم زاگرس را نابود 
خواهد کرد

رییس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری در ستاد گیاهپزشکی با اشاره به خشکیدگی 
جنگل های زاگــرس، خواســتار آغاز پویش ملــی برای نجات این ســرمایه عظیــم خدادادی 
شد.عطاءا... ابراهیمی با اشاره به وسعت ۳۰ میلیون هکتاری منطقه زاگرس و وابستگی معیشت 
یک و نیم میلیون نفر از مردم ۱۱ اســتان گفت: زاگرس بیش از شــش میلیون جنگل بلوط را در 
دل خود جای داده اســت که قدمت این جنگل ها به پنج هزار و ۵۰۰ ســال میرسد و دارای بیش 
از ۱۸۰ گونه درختی و درختچه ای اســت.ابراهیمی افزود: چهارمحــال و بختیاری بیش از ۳۳۵ 
هزار هکتار جنگل دارد که ۱۹ درصد از مســاحت ۸۶ درصدی عرصه های منابع طبیعی را شــامل 
می شود و هم اکنون در معرض خطر جدی نابودی است.او تغییر اقلیم آب و هوایی و خشکسالی 
را عامل اصلــی بروز خشــکیدگی جنگل های بلوط دانســت و اضافه کرد: اینــک وظیفه جامعه 
دانشــگاهی و تحقیقاتی و بخش بزرگ خانواده جهاد کشاورزی اســت که با مطالعه و تحقیق و 
 کار شبانه روزی و همدلی تمامی دســتگاه های اجرایی از فاجعه از میان رفتن جنگل های بلوط 

جلوگیری کنند.

بام ایرانبا مسئولان

مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری :

16هزار و 500 هزار نفر برای مسکن ملی در چهارمحال و بختیاری نام نویسی کردند
مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری با اشاره به طرحهای دولت برای مسکن دار شــدن مردم گفت: ۱۶ هزار و ۵۰۰ نفر در این استان برای طرح اقدام ملی 
مسکن نام نویسی کرده اند.حسین علی مقصودی شامگاه شنبه در نشست علنی شورای اسالمی شهرکرد تاکید کرد: برای اجرای این طرح تاکنون ۵۰۰ قطعه زمین 
به  منظور آغاز مراحل ساخت و ساز تامین شده است.وی قیمت تمام شده هر واحد مسکونی در طرح اقدام ملی مسکن را ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تا سه میلیارد ریال 
دانست و افزود: برای اجرای این طرح به هر متقاضی واجدشرایط ۷۵۰ میلیون ریال تسهیالت بانکی پرداخت می شود.چهارمحال و بختیاری با افزون ۹۷۹ هزار نفر 
جمعیت دارد که در ۴۲ شهر و بیش از ۸۵۰ روستا و آبادی ساکن هستند.در قالب طرح اقدام ملی مسکن قرار است ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شود 
که از این تعداد ۲۰۰ هزار واحد در شهرهای جدید، یکصد هزار واحد در بافت های فرسوده شهری و یکصد هزار واحد در شهرهای کوچک ساخته می شود.مقصودی 
تصریح کرد: سهم ۱۰ درصد شهرداری شهرکرد از محل فروش زمین های دولتی به  موقع تحویل داده می شود.وی یادآور شد: بهره برداری سریع تر از کمربند شمالی 
شهرکرد )آیت ا... رفسنجانی(، تسریع در تکمیل زیرساخت های راه آهن مبارکه به سفیددشت به شهرکرد و بازنگری طرح جامع مرکز چهارمحال و بختیاری در دستور 

کار اداره کل راه و شهرسازی استان قرار دارد.

رییس پلیس راه چهارمحال و بختیاری:

سرعت غیر مجاز عامل 26 درصد تصادفات رانندگی چهارمحال و بختیاری است
رییس پلیس راه چهارمحال و بختیاری با اشــاره به اینکه بیشترین تخلفات رانندگی در جاده های اســتان مربوط به سرعت غیرمجار است، گفت: ۲۶ درصد 
تصادفات رانندگی در استان در سالجاری به دلیل سرعت غیرمجاز بوده است.سرهنگ سید غالمعلی نوربخش افزود: سرعت، سبقت غیرمجاز و انجام حرکات 
نمایشی خط قرمز پلیس است و با متخلفان برخورد قانونی می شود.به گفته وی، از ابتدای سالجاری تاکنون یکهزار و پنج فقره تصادف رانندگی در محورهای 
مواصالتی استان رخ داد، که این تعداد تصادفات نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۸ درصد کاهش داشته است.وی به کاهش ۱۹ درصد تعداد تصادفات 
فوتی و ۱۶ درصدی فوت شدگان حوادث رانندگی و کاهش ۴۸ درصد تعداد تصافات جرحی و کاهش ۴۶ درصد تعداد مجروحان در این مدت در استان اشاره 
کرد و گفت: تعداد تصافات خسارتی نیز ۳۶ درصد کاهش داشته است.وی به کاهش ســفر و رفت و آمد برون شهری به دلیل شیوع ویروس کرونا به عنوان 
یکی از مهمترین دالیل کاهش تصادفات رانندگی در استان اشاره کرد.نوربخش اظهار داشت: بیشترین تعداد تصادفات در محور شهرکرد به شلمزار، شهرکرد 
به بروجن، لردگان به یاسوج و لردگان به ایذه بوده است.به گفته وی، در اســتان ۳۴ دوربین ثبت تخلف نصب شده که تنها از این تعداد ۹ دستگاه ثبت رکورد 

سرعت دارد که در این مدت سه هزار و ۶۴۸ فقره ثبت رکورد سرعت ثبت شده است. 

عضو شورای اسالمی شهر شهرکرد:

عقب نشینی ساختمان های شهرکرد حداقل ۲۰ هزار میلیارد ریال نیاز دارد

عضو شورای اسالمی شهرکرد گفت: عقب نشینی ساختمان های واقع 
در مسیر توسعه مرکز چهارمحال و بختیاری حداقل به ۲۰ هزار میلیارد 
ریال اعتبار نیاز دارد.علی رضا توکلی شــامگاه شــنبه در نشست علنی 
شورای اسالمی شهرکرد که با حضور مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال 
و بختیاری برگزار شد، تاکید کرد: این مبلغ برای عقب نشینی ۴۵ هزار 
و ۲۹۴ مترمربع از ســاختمان های واقع در ۹ محور خیابان های مرکز 
استان نیاز اســت.وی افزود: این محورها شــامل خیابان های ملت، 
ابوعلی ســینا، حافظ، سعدی، ولی عصر )عج( شــمالی، میدان شهدا 
)چهارمحال( و بلــوار رهبر اســت.توکلی تصریح کــرد: اداره کل راه و 
شهرســازی چهارمحال و بختیاری ۱۰ سهم شهرداری شهرکرد از محل 
فروش زمین های دولتــی را با کاربری مســکونی در اختیار مدیریت 
شهری قرار دهد.وی یادآور شد: در این صورت می توان بخشی از منابع 
مالی مورد نیاز اجرای طرح های توسعه ای در شهرکرد را تامین و روند 
اجرا، تکمیل و بهره برداری از پروژه هــای عمرانی در مرکز چهارمحال و 
بختیاری را تسریع کرد.توکلی اظهار داشت: مجموعه مدیریت شهری 
در شهرکرد با همکاری اداره کل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری 
نسبت به توسعه ساختمان های مرکز اســتان در ارتفاع و جلوگیری از 
توسعه افقی برنامه ریزی و اقدام می کند.نایب رییس شورای اسالمی 

شــهرکرد نیز گفت: اداره کل راه و شهرســازی چهارمحال و بختیاری 
نســبت به پرداخت بخشــی از بدهی خود به پیمانکار طــرح کمربند 

شمالی )آیت ا… رفسنجانی( اقدام کند.
طیبه شریفی تاکید کرد: ارتقای روشنایی و ارتقای کمی و کیفی جاده 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شــهرکرد از سوی اداره کل راه و شهرسازی 
چهارمحال و بختیــاری در دســتور کار قرار گیرد.وی افــزود: اجرای 
طرح های مشارکتی سرمایه گذاری در شهرکرد با همکاری شهرداری و 
اداره کل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری با هدف تسریع در روند 
توسعه شهری مرکز استان ضروری است.شریفی تصریح کرد: اداره کل 
راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری از واگذاری دامنه کوه ها و تپه ها 
برای آپارتمان ســازی و انبوه سازی در شــهرکرد جلوگیری کند و این 
زمین ها را برای توسعه فضاهای سبز، توریستی، تفریحی و گردشگری 
اختصاص دهد.وی یادآور شد: اداره کل راه و شهرسازی چهارمحال و 
بختیاری شرایط واگذاری منظریه به شــهرداری شهرکرد را تسهیل و 
روند این مهم را تسریع کند.نایب رییس شورای اسالمی شهرکرد اظهار 
داشت: شــهرداری آمادگی دارد تا در صورت اختصاص زمین مناسب 
از ســوی اداره کل راه و شهرســازی چهارمحال و بختیاری، نسبت به 
احداث فضاهای ســبز به  خصوص در نقاط کمتر برخوردار مرکز استان 

اقدام کند.وی گفت: واحد اجراییات شهرداری باید به صورت جدی تر 
و قوی تر فعالیت کند.شــریفی تاکید کرد: مکان های مناســبی برای 
نامگذاری به نام پروفسور مســعود فرزانه دهکردی، پروفسور نحوی 
و پروفسور مریم میرزاخانی پیش بینی شده است که به محض صدور 
مجوزهای قانونی، این نام گذاری ها در چهارراه ها و مکان های عمومی 
مرکز چهارمحال و بختیاری انجام خواهد شد.رییس شورای اسالمی 
شهرکرد نیز گفت: تعامل مدیریت شــهری با اداره کل راه و شهرسازی 
در ارتقای رفاه عمومی شهروندان نقش آفرینی می کند.فرهاد رییسی 
تصریح کرد: توجه به بافت قدیم و بازآفرینی آن در حفظ هویت شهری 
تاثیرگذار است.وی یادآور شــد: چهارراه ها، و مکان های عمومی بدون 
نام در مرکز چهارمحال و بختیاری شناسایی و در راستای نام گذاری آن 
به نام افتخارآفرینان استان در سطح ملی و بین المللی مانند پروفسور 
مسعود فرزانه دهکردی ضروری است.رییســی تاکید کرد: البته این 
اقدام پس از سپری شدن مراحل قانونی و گرفتن مجوزهای الزم انجام 
شود.وی اظهار داشت: با توجه به روند شیوع ویروس کرونا، شهرداری 
نسبت به ادامه ممنوعیت حضور شهروندان در آرامستان های شهرکرد 
همچنان اقدام کند.شهرکرد به عنوان مرکز استان چهارمحال و بختیاری 

۲۰۰ هزار نفر جمعیت دارد.
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مفاد آراء
8/11 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی..
برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب شرق اصفهان تصرفانه مالکانه 
و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا 
به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود ودر صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی دارند میتوانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی نسبت به ردیف )الف( به مدت دو ماه و نسبت به ردیف )ب( به مدت یک ماه 
اعتراض خود را به این منطقه تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواست خود رابه مرجع قضایی تقدیم نمایندو گواهی طرح دعوا را به این منطقه 
ثبتی ارائه نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
1- رای شــماره 139960302210002314 - 1399/07/09 آقــای اصغــر حاجــی 
عبدالرحمانی خواجویی  به شماره شناسنامه 38408  اصفهان  و کدملی 1282311530  
فرزند ناصر در ششــدانگ  یک درب باغ با بنای احداثی  به مساحت 1067/10مترمربع 
انتقال عادی مع الواسطه از طرف عباس قنبری راشنانی فرزند اسداله   2177  اصلی واقع 

در بخش 6 ثبت اصفهان 
2- رای شماره 139960302210002324 - 1399/07/10 خانم فاطمه سمیعی اصفهانی  
به شماره شناســنامه 830 و کدملی 1288461119 فرزند  کاظم  در چهارده و چهار دهم 
حبه مشاع از هفتادو دو حبه ششدانگ  یک باب ساختمان مسکونی باستثنای بهای ثمنیه 
اعیانی     به مساحت 798/25مترمربع به موجب ســند 95415 و 95481  کاظم سمیعی 

اصفهانی  پالک شماره 113 اصلی   واقع در بخش 6 ثبت اصفهان
3- رای شــماره 139960302210002387 - 1399/07/20 خانــم نجمه ســمیعی 
اصفهانی  به شماره شناسنامه 72949   و کدملی 1281828688 فرزند  کاظم  در چهارده 
و چهار دهم حبه مشاع از هفتادو دو حبه ششدانگ  یک باب ساختمان مسکونی باستثنای 
بهای ثمنیه اعیانی  به مساحت 798/25مترمربع به موجب سند 95415 و 95481  کاظم 
سمیعی اصفهانی پالک شماره 113 اصلی واقع در بخش 6 ثبت اصفهان قطعه باغ ویال  به 
مساحت3040/90 مترمربع انتقال عادی مع الواسطه از طرف خانم بتول السادات فاطمی  

پالک شماره فرعی 16 از 2188  اصلی واقع در بخش6 
4- رای شماره 139960302210002388 - 1399/07/20 خانم نفیسه سمیعی اصفهانی  
به شماره شناسنامه 861   و کدملی 1286939461 فرزند  کاظم  در چهارده و چهار دهم 
حبه مشاع از هفتادو دو حبه ششدانگ یک باب ساختمان مسکونی باستثنای بهای ثمنیه 

اعیانی     به مساحت 798/25مترمربع به موجب ســند 95415 و 95481  کاظم سمیعی 
اصفهانی  پالک شماره 113 اصلی   واقع در بخش 6 ثبت اصفهان 

5- رای شــماره139960302210002389  - 1399/07/20 خانــم حمیده ســمیعی 
اصفهانی  به شماره شناسنامه 1290  و کدملی 1288315139 فرزند  کاظم  در چهارده و 
چهار دهم حبه مشاع از هفتادو دو حبه ششــدانگ یک باب ساختمان مسکونی باستثنای 
بهای ثمنیه اعیانی     به مساحت 798/25مترمربع به موجب سند 95415 و 95481  کاظم 

سمیعی اصفهانی  پالک شماره 113 اصلی  واقع در بخش 6 ثبت اصفهان
6- رای شــماره 139960302210002390 - 1399/07/20 خانــم نرگس ســمیعی 
اصفهانی  به شــماره شناســنامه 1981  و کدملی 1286842395 فرزنــد فرزند  کاظم  
در چهــارده و چهار دهم حبه مشــاع از هفتادو دو حبه ششــدانگ یک باب ســاختمان 
مســکونی باســتثنای بهای ثمنیه اعیانی     به مســاحت 798/25مترمربــع به موجب 
 ســند 95415 و 95481  کاظم ســمیعی اصفهانی  پالک شــماره 113 اصلی  واقع در 

بخش 6 ثبت اصفهان
7- رای شــماره 139960302210002342 - 1399/07/16 آقای هــادی زمانی  به 
شــماره شناســنامه 19690  و کدملی 1140196448 فرزند نصراله   در سه دانگ  یک 
 یک باب ســاختمان   به مساحت128 مترمربع  پالک شــماره فرعی 66 از 2248  اصلی 

واقع در بخش6
8- رای شماره 13996030221000 - 1399/07/16 آقای محمد ناصر محمدی صادق 
آبادی  به شماره شناســنامه 1232   و کدملی 1289074402 فرزند منصور در سه دانگ  
یک باب ساختمان مسکونی   به مساحت128  مترمربع پالک شماره فرعی 66 از 2248  

اصلی واقع در بخش6
9- رای شــماره 139960302210002300 - 1399/07/08 آقــای محمد نظری   به 
شماره شناسنامه 1562   و کدملی 1288122233 فرزند ابراهیم   در  ششدانگ  صرت و 
بسته بندی سبزیجات و سردخانه   به مساحت917/57مترمربع   پالک شماره فرعی 609 

از 94  اصلی واقع در بخش20
10- رای شــماره 139960302210002299 - 1399/07/08 آقای محمد نظری  به 
شماره شناســنامه 1562   و کدملی 1288122233 فرزند ابراهیم درششدانگ  یک باب 
گلخانه  به مساحت6262/04 مترمربع   پالک شــماره فرعی 609 از 94  اصلی واقع در 

بخش20
11- رای شــماره 139960302210002301 - 1399/07/08 آقای  محمد نظری  به 
شماره شناسنامه 1562 و کد ملی 1288122233 فرزند ابراهیم  در  ششدانگ  یک باب 
گلخانه صنعتی   به مساحت 2052/38  مترمربع  پالک 609 فرعی از  94  اصلی واقع در 

بخش 20 ثبت اصفهان 

12- رای شماره 139960302210000206 - 1399/03/01 آقای سید حسن زارع  به 
شماره شناسنامه 2 و کدملی 1291886524 صادره اصفهان  فرزند سید رضا  در  ششد انگ 
یک درب باغ   به مساحت 758/29 مترمربع انتقال عادی مع الواسطه از طرف حسینعلی 

زارعی فیزادانی  پالک 113 اصلی واقع در بخش 6  ثبت اصفهان.
13- رای شــماره 139960302210002339 - 1399/07/14 آقای اســفندیار باسوء 
بلداجی  به شماره شناسنامه 99 و کدملی 6299836938 فرزند حسینعلی در ششدانگ  یک 
باب کارگاه صافکاری   به مساحت 140/40 متر مربع پالک 149 فرعی از 2248  اصلی 

واقع در بخش 6 ثبت اصفهان.انتقال عادی مع الواسطه از طرف احمد یزدانی  
14- رای 139960302210002321 - 1399/07/09 خانم پروین هراتیان  به شــماره 
شناسنامه 20132 صادره اصفهان  کدملی  1282670530  فرزند عبدالصمد  در ششدانگ  
یک درب باغ  به مساحت 1026/80مترمربع انتقال عادی مع الواسطه از طرف غالمرضا 
خداوردیان  از پالک شــماره 2249 اصلی واقع در بخش 6 حوزه ثبت ملک جنوب شرق 

اصفهان.
15- رای شــماره 139960302210002308 -1399/07/08 آقــای  مجید جلیلی  به 
شماره شناسنامه 217 و کدملی 6329973301  فرزند قاسم در ششدانگ یک باب خانه  به 
مساحت 98/82 مترمربع انتقال عادی مع الواسطه از طرف حسن احمد صدیقه  اسماعیلی 

مفروزی از پالک شماره99  اصلی واقع در بخش 6 ثبت اصفهان 
16- رای شماره 139960302210002309 - 1399/07/09 آقای ابوالقاسم مختاری به 
شماره شناسنامه 9 و کد ملی 1291224262 فرزند اسماعیل در ششدانگ یک باب باغ ویال 
به مساحت 2293/4 متر مربع انتقال عادی مع الواسطه از طرف مرتضی رضایی هرمدانی 

مفروزی از پالک 99 اصلی واقع در بخش 20 ثبت اصفهان 
17- رای شــماره 139960302210002312 - 1399/07/09 آقای حســین شیرزاد  
شماره شناســنامه 1210 و کد ملی 1285352785 فرزند نصراله  در ششدانگ  یک باب 
باغ با بنای احداثی  به مســاحت 3120/43 مترمربع انتقال عادی مع الواســطه از طرف 
 آقایان عباس اســماعیلی و ســیف اله  پالک شــماره 8 فرعی از  2188 اصلی   واقع در

 بخش 6 ثبت اصفهان
18- رای شــماره 139960302210002319 - 1399/07/09 آقای ابوالقاسم کریمی 
شماره شناسنامه 38 و کد ملی 5129752171 فرزند  حسینعلی در  ششدانگ    یک باب 
خانه به مساحت 303/90 مترمربع پالک شــماره فرعی 1098 از  2248 اصلی واقع در 

بخش 6 ثبت اصفهان
19- رای شماره 139960302210002320 - 1399/07/09 آقای محمد رضا کاظمی 
شماره شناسنامه 8503 و کد ملی 1292978643 فرزند  محمد علی  در  ششدانگ  یک 
باب خانه به مســاحت 128/16 مترمربع انتقال عادی مع الواسطه از طرف یوسف خاکی  

پالک شماره 99اصلی   واقع در بخش 6 ثبت اصفهان
20- رای شــماره 139960302210002298 - 1399/07/08 آقای غالمرضا صادقی  
شماره شناســنامه 16 و کد ملی 5649883114 فرزند  محمد مهدی  در  ششدانگ  یک 
باب سوله  به مساحت 618/96 مترمربع پالک شماره فرعی 87 از  2251 اصلی واقع در 

بخش 6 ثبت اصفهان
21- رای اصالحی شــماره 139960302210002341 - 1399/07/16 آقای ابراهیم 
کریمی دهنوی حدود ملک از 108 متر مربع به 110/10 مترمربع اصالح گردید در پالک 

99 اصلی بخش 6 ثبت اصفهان 
22- رای اصالحی شماره 139960302210002290 - 1399/07/07 آقای مهران تک 
سوار در رای صادره باســتثنای بهای ثمنیه اعیانی اضافه گردید در پالک 165 فرعی از 

1762 اصلی بخش 6 ثبت اصفهان 
23- رای اصالحی شماره139960302210002289 - 1399/07/07 آقای وحید کمالی  
در رای صادره باســتثنای بهای ثمنیه اعیانی اضافه گردید در پالک 165 فرعی از 1762 

اصلی بخش 6 ثبت اصفهان 
24-  رای اصالحی  شــماره 139960302210002397 -1399/07/21 علی مهدی 
اف اردستانی  باســتثنای بهای ثمنیه اعیانی اضافه گردید  در پالک 2190 اصلی بخش 

6 اصالح میگردد
تاریخ انتشار اول 1399/08/05 
تاریخ انتشار دوم 1399/08/20

م الف: 1025973 ناصر صیادی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک جنوب شرق اصفهان 
تحدید حدود اختصاصی

8/12 شــماره نامه : 139985602024007402-1399/07/27 چــون تحدید حدود 
ششدانگ یک باب خانه پالک 4786/641 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده 
ثبتی به نام آقای محمد حسین عابدی فرزند رمضانعلی در جریان ثبت است و به علت عدم 
حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دســتور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت 
و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز شــنبه مورخ 99/9/1 ساعت 9 
 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار 
می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین 
یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز 
پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی 
ثبت معترضین ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست 
 به مرجع ذیصالح قضائی گواهی تقدیم دادخواســت را اخذ و به این اداره تسلیم نمایید. 

م الف: 1024925 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان

عقب نشینی ساختمان های واقع در مسیر توسعه 
مرکز چهارمحال و بختیاری حداقل به ۲۰ هزار میلیارد 

ریال اعتبار نیاز دارد



دوشنبه 5  آبان    1399 / 9 ربیع االول 1442/ 26 اکتبر 2020/ شماره 3101
معاون فرهنگی اجتماعی اوقاف اصفهان خبر داد:

فعالیت 36 مرکز درمانی موقوفه در استان
معـاون فرهنگـی، اجتماعـی اداره کل اوقاف و امـور خیریه اسـتان اصفهان با اشـاره بـه فعالیت 
۳۶ مرکز بهداشـت و درمان موقوفه در اسـتان، گفت: طی شـش ماهه نخست امسـال یک هزار 

و ۱۶۰ نفر از اعتبـارات حوزه دارو و درمان 
موقوفـات اسـتان اصفهـان اسـتفاده 
...روان در خصـوص  ند.ولـی ا کرده ا
عملکـرد اوقـاف اسـتان اصفهـان در 
حوزه بهداشـت و درمان طی شـش ماه 
نخسـت امسـال اظهـار کـرد: ۳۶ مرکـز 
بهداشـت و درمـان موقوفـه در اسـتان 
اصفهان فعالیـت دارد.وی افزود: از این 
تعداد شـش بیمارسـتان، ۱۳ درمانگاه، 
۱۱ مرکـز بهداشـت، پنـج خانه بهداشـت 

و یک واحـد اورژانـس در اسـتان اصفهان موقوفـه هسـتند.معاون فرهنگـی اجتماعـی اداره کل 
اوقـاف و امـور خیریـه اسـتان اصفهـان بـا بیـان اینکه طـی شـش ماهـه اول امسـال کل درآمد 
موقوفـات دارو و درمان اسـتان اصفهـان یـک میلیـارد و ۷۴۰ میلیون ریال برآورد شـده اسـت، 
افزود: از ایـن اعتبار یک هـزار و ۱۶۰ نفر بـرای تأمین هزینه هـای دارو و درمان اسـتفاده کرده اند.

استفاده 30 درصد مدارس اصفهان از شیرهای پدالی 
مدیرکل آموزش پرورش استان اصفهان گفت: با تأکیدی که در شورای آموزش پروش استان شد 
و تأکیدات شخص استاندار اصفهان، مقرر شد همه مدارس از شیرهای پدالی استفاده کنند.محمد 
اعتدادی با بیان اینکه آموزش و پرورش قدر خیرین مدرسه ســاز را بداند ومسئوالن تالش کنند تا 
برای کسانی که در حوزه آموزش و پرورش فعالت می کنند ایجاد انگیزه شود، اظهار کرد: با تأکیدی 
که در شورای آموزش و پروش استان شد و تأکیدات شخص استاندار اصفهان، مقرر شد مدارس از 
شیرهای پدالی استفاده کنند. البته خیرین هم الزم است در این زمینه ورود و کمک کنند.مدیرکل 
آموزش و پرورش استان اصفهان بابیان اینکه آموزش و پرورش بودجه خاصی در این زمینه ندارد، 
افزود: یکی از راه های پیشگیری از شــیوع ویروس کرونا پدالی کردن شیرهای آب است البته در 
استان باالی ۳۰ درصد از مدارس دارای شیرهای پدالی هســتند.وی گفت: آمار استفاده از فضای 
مجازی و برنامه های آموزشی نسبت به سایر استان ها خوب است و در سطح کشور استان اصفهان 

در رتبه پنجم قرار دارد.

کاهش 30 درصدی غرق شدگی در استان اصفهان
مدیـرکل پزشـکی قانونی اسـتان اصفهـان گفت: در نیمه نخسـت سـال جـاری تعـداد ۵۰ نفرکه 
به دلیل غـرق شـدگی جان خـود را از دسـت دادنـد؛ به مراکـز پزشـکی قانونـی اسـتان اصفهان 
ارجاع گردیده اسـت.این رقم در مقایسـه با مدت مشـابه سـال قبل که آمار جانباختـگان ۷۱ نفر 
بود،۲۹.۶ درصـد کاهش داشـته اسـت.علی سـلیمان پور اظهار داشـت: مطابق آمارهـای موجود 
در شـش ماهه امسـال آمـار اجسـاد معاینه شـده در مراکز پزشـکی قانونی اسـتان باتشـحیص 
علت مرگ مسـمومیت بـا گاز مونواکسـید کربن ۱۱ نفـر )همگی مـرد( ، بوده که نسـبت به  مدت 
مشـابه سـال قبل  که این تعـداد ۱۷ نفـر )۲ زن و ۱۵مرد( بـوده افزایش داشـته اسـت.مدیرکل 
پزشـکی قانونـی اسـتان اصفهـان ادامـه داد: بر اسـاس این گـزارش در شـش ماهه دوم سـال 
۱۳۹۸، تعـداد متوفیـان ناشـی از گازگرفتگـی ۴۷ نفـر بوده که نسـبت به شـش ماهه اول سـال 

۷۵ درصد افزایش داشـته اسـت.

  پیدا شدن جسد یک جنین در حاشیه اصفهان واکنش های اجتماعی زیادی به دنبال داشته است

تلخ اما واقعی

پریسا سعادت خبر کوتاه و تکان دهنــده بود. اتفاقی که 
مشــابه ســایر خبرهــای اجتماعی این 
روزها، ابتدا در فضای مجازی دیده شــد و بعد مســئوالن و متولیان 
مربوطه خبردار شــدند و در مورد آن اظهار نظر کردند. انتشار عکسی از 
یک جنین مرده که در بیابانهای اصفهان رها شده بود، آنقدر احساسات 
عمومی را جریحه دار کرد که حتی امام جمعه موقت اصفهان هم به آن 
واکنش نشان داد. جنینی که گفته می شود احتماال متعلق به یکی از 
زنان کارتن خواب و معتادی است که در همان حوالی زندگی می کنند. 
معتادانی که اگر چه بارها ادعا شــده برای ســاماندهی و رسیدگی به 
مشکالتشان برنامه ها و هزینه هایی از سوی متولیان انجام شده اما 
این مدل از اتفاقات نشان می دهد این قشر آسیب پذیر ظاهرا به حال 
خود رها شده اند. بهزیستی که در هفته های اخیر با حاشیه های زیادی 
در رابطه با عملکرد خود مواجه بوده، در واکنش به این خبر اعالم کرده 
مراتب در دست پیگیری اســت. مجتبی ناجی، معاون امور اجتماعی 
اداره کل بهزیستی استان اصفهان در این رابطه گفته است: از زمانی که 
مطلع شدیم این پیام در شبکه های اجتماعی در حال دست به دست 
شدن است، از طریق مراجع مربوطه برای شناسایی هویت منشأ این 
پیام پیگیری و اقدام کردیم و سپس تالش کردیم با فرد منتشر کننده 

تصویر ارتباط برقرار کنیم تا راجع به صحت و سقم این تصویر بررسی به 
عمل آید، اما تاکنون هیچ تماسی را پاســخ نداده است و حتی پاسخ 
پیامک ها را هم نداده است. بهزیستی در حالی به دنبال انتشار دهنده 
این خبر اســت که اعالم کرده گزارشــی در مورد وقوع ایــن حادثه به 
اورژانس اجتماعی نرسیده است. فعاالن حقوق کودک و کارشناسان 
حوزه اجتماعی اما مــی گویند بارها در مورد پدیــده کارتن خواب ها و 
یافتن راه حل فوری برای آن هشدار داده اند اما در نهایت مسئوالن تنها 
به جمع آوری هــر از گاه این افراد و عدم چاره اندیشــی اساســی به 
خصوص برای زنان کارتن خواب بسنده می کنند.  این دست از اتفاقات 
اگر چه هر روز تکرار نمی شود اما نمی توان منکر روی دادن آن در میان 
قشر آسیب پذیر شد. چرخه تکثیر ناهنجاری ها زنگ خطری است که 
دیده شــدن این اتفاقات نشــان می دهد. کوروش محمدی رئیس 
انجمن آسیب شناسی اجتماعی ایران در رابطه با این اتفاق می گوید: 
کارتن خوابی یک حقیقت در حاشیه کالن شهرهاست و بخشی از این 
جمعیت را زنان تشــکیل می دهند که باید زودتر از این اقدامات عملی 
برای آنان آغاز می شد، دستگاه های حاکمیتی باید به این مسأله ورود 
پیدا کنند و متولی خاص برای این موضوع تعیین شود، به عبارت دیگر 
قانون گذار بایــد تعیین تکلیف کنــد که متولی حل حاشیه نشــینی و 

آسیب های آن چه دستگاهی است تا بتوان از آن دستگاه مطالبه کرد. 
اگرچه در این اتفاق تلخ همه به دنبال مقصر می گردند، اما در سال های 
اخیر تقریبا هیچ راهکار عملی از سوی نهادها برای کنترل آسیب ها در 
این حوزه پذیرفته نشــده است . مســئوالن می گویند برای حل کامل 
کارتخوابی و کنترل آســیب ها بودجه ای الزم است که فعال تخصیص 
داده نشده است . از سوی دیگر پیشنهادهایی مانند عقیم سازی زنان 
کارتن خواب در سالهای گذشــته آنقدر با واکنش منفی روبرو شد که 
دیگر کسی جرات پا گذاشتن به این حیطه برای حل مشکل این قشر 
را پیدا نکرد و حاال افکار عمومی در حالی ناراحت از آشــکار شدن این 
اتفاق غیر انسانی است که در نهایت هیچ راه حل منطقی و قابل قبولی 
از سوی کسی ارائه نشده است.شاید الزم باشد بهزیستی و شهرداری از 
نظارت هدفمند و دائم و افزایش هزینه ضعف عملکردهای مدیران در 
افکار عمومی استقبال کند. البته این تولید حساسیت و نظارت مردمی 
باید با رعایت اندازه و ابعاد ناهنجاری و ریشه شناسی آن به شکلی که 
امنیت ذهنی جامعه حفظ شود. چرا که به ایجاد فشار اجتماعی برای 
توجه جدی تصمیم گیران به تئوری پردازی و ایده پردازی مردم محلی 
برای کنترل مشکالت نیاز است تا تصمیمات از کف جامعه به اتاق های 

تصمیم گیری برسد.

با مسئولان جامعه

معاون پیشگیری بهزیستی استان اصفهان با اشاره به 
اینکه بخش عمده خدمات کاهش آسیب بهزیستی 
مختص مناطق پرخطر شهر است، گفت: نیازمند مرکز 
ماده ۱۶ زنان در اصفهان هستیم چرا که به نظر می رسد 
آمار اعالم شده از طرف پلیس مبارزه با مواد مخدر در 
مورد زنان معتاد آمار باالیی است.ســمیه کریمی با 
بیان اینکه بهزیستی از همه دستگاه ها بارها خواسته 
است که این دســتگاه را در انجام امور اجتماعی شهر 
تنها نگذارند، اظهار کرد: الیه زیرین شهر به هیچ وجه 

پنهان نیست اما خدمت رسانی به تمام آسیب ها دشوار 
است و بهزیستی متناسب با توانمندی های خود در 
حال ارائه خدمات اســت که به تنهایی نمی تواند همه 
نیازها را پاسخگو باشد.وی با بیان اینکه بارها متقاضی 
مرکز ماده ۱۶ زنان برای اصفهان بودیم، گفت: مکاتبات 
ایجاد این مرکز را داشته ایم و شورای مواد مخدر هم به 
طور جدی پیگیر این موضوع است و ما قطعًا نیازمند 
مرکز ماده ۱۶ زنان در اصفهان هســتیم چرا که به نظر 
می رسد آمار اعالم شده از طرف پلیس مبارزه با مواد 
مخدر در مورد زنان معتاد آمار باالیی است و وقتی با 
این افزایش آمار روبه رو هستیم باید برای ارائه خدمات 
بهزیستی به این افراد مکان مناســبی در نظر گرفته 

شــود.معاون پیشگیری بهزیستی اســتان اصفهان 
تصریح کرد: تا به حال تالش کردیم تعداد کمپ های 
ترک اعتیاد زنان را افزایش دهیــم و فراخوان کمپ 
زنان را اعالم کردیم و متقاضیانی برای این امر اعالم 
آمادگی کردند و اگرچه بــه افزایش کمپ های اعتیاد 
زنان افتخار نمی کنیم اما اگر نیاز جامعه امروز این باشد 
قطعًا در این زمینه کوتاهی نمی کنیم.وی تصریح کرد: 
امیدوارم هر کاری الزم اســت برای کاهش آسیب ها 
بتوانیم انجام دهیم اگرچه پیشگیری باید قبل از ایجاد 
آسیب ها به کاهش آسیب بپردازد اما امروز در شرایط 
جنگ اقتصادی و مشکالت بسیار، معاونت پیشگیری 

تنها می تواند به مداخالت بحرانی رسیدگی کند.

معاون پیشگیری بهزیستی استان اصفهان:

اعتیاد در زنان رو به افزایش است

کشف 3 میلیارد ریال از مخفیگاه سارقان در خمینی شهر
ســرهنگ»غالمرضا براتی« فرمانده انتظامی شهرســتان خمینی شــهر با اعالم این خبر اظهار 
داشت: در پی وقوع چندین فقره ســرقت اموال از منازل، مغازه و کارگاه های خصوصی، موضوع 
به صورت ویژه در دســتور کار ماموران 
فرماندهی انتظامی شهرستان خمینی 
شهر قرار گرفت.او افزود: ماموران پس 
از انجام یک ســری اقدامــات علمی و 
تخصصی و تحقیقات گســترده رد پای 
یک باند ۳ نفره سارقان سابقه دار را در 
این سرقت ها به دست آورده و پس از 
شناسایی مخفیگاه ۲ نفر از این سارقان، 
طی یک عملیات ضربتی و هوشمندانه 
با هماهنگی مقام قضایــی این افراد را 
دســتگیر کردند.فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر با اشــاربه کشف ۳ دستگاه خودروی 
سرقتی و تعداد زیادی اقالم و اموال مسروقه از مخفیگاه متهمان گفت: ارزش اموال مکشوفه در 
این عملیات براساس اعالم کارشناسان مربوطه ۳ میلیارد ریال است.این مقام انتظامی تصریح 
کرد: با اعتراف متهمان مخفیگاه نفر سوم این باند در یکی از شــهر های استان البرز شناسایی و 

ماموران طی نیابت قضائی به محل اعزام و وی را دستگیر کردند.

کشف 130 هزار نخ سیگار قاچاق در اصفهان
سرهنگ »حمیدرضا اکبری« فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان در تشریح این خبر عنوان کرد: 
ماموران یگان امداد حین گشت زنی در اتوبان دستجردی به یک دستگاه خودروی پراید مشکوک 
و دســتور توقف می دهند و خودرو را متوقــف و راننده آن را دســتگیر می کنند.فرمانده انتظامی 
شهرستان اصفهان با بیان اینکه از این خودرو ۱۰۰ هزار نخ سیگار قاچاق کشف شده است، عنوان 
کرد: خودرو به همراه متهم و بار مکشــوفه جهت ســیر مراحل قانونی به کالنتری ۲۱ تحویل داده 
شد.این مقام انتظامی از عملیات دیگری توسط ماموران پایگاه اطالعاتی خبر داد و افزود: ماموران 
آن یگان با دریافت خبری مبنی بر نگهداری کاالی دخانی قاچاق در یک انبار رسیدگی به موضوع 
را در دستور کار خود قرار دادند.او ادامه داد: ماموران پس از بررسی موضوع و اظمینان از درستی 
آن طی هماهنگی قضایی در بازرسی از محل تعداد ۳۰ هزار و ۸۰۰ نخ سیگار قاچاق با مارک های 

مختلف را کشف و یک نفر را در این خصوص دستگیر کردند.

امحاء 1۸ تن انواع مواد افیونی در اصفهان
سرهنگ »محمدرضا هاشــمی فر« در حاشــیه امحاء ۱۸ تن انواع مواد افیونی اظهار داشت:در 
این مراسم که همزمان با پنجمین روز هفته ناجا انجام شــد ۱۸ هزار کیلو انواع مواد افیونی غیر 
قابل اســتحصال دارویی امحاء و در آتش ســوختند.او افزود: ماموران انتظامی استان اصفهان 
طی ۷ ماهه ابتدای امسال موفق شدند ۳۴ تن انواع مواد افیونی را که قاچاقچیان قصد داشتند 
از محور های مواصالتی این استان عبور دهند کشف کنند.سرهنگ هاشمی فر ادامه داد: با یاری 
خدای متعال و تالش مامــوران خدوم پلیس مبارزه با مواد مخدر و دیگــر ماموران انتظامی ۶۷ 
باند مخوف و پیچیده قاچاقچی افیونی شناســایی و منهدم شــدند.این مقام انتظامی با اشاره 
به توقیف ۸۰۰ خودروی ســبک وســنگین طی ۷ ماهه اول ســال جاری که قاچاقچیان با آن ها 
مواد افیونی جابجا می کردند بیان داشــت: کارکنان نیروی انتظامی در راه مبارزه با ســوداگران 
 مرگ تا پای جان ایســتاده اند و پلیس اصفهان طی چند ســاله اخیر در این مســیر ۳ شــهید

 تقدیم کرده است.

خبر روزاخبار

نیاز فوری به 500 نیروی 
جهادی در اصفهان

مســئول ســتاد جبهه مردمی ســالمت 
اصفهــان گفت: در حال حاضر به ســرعت 
نیازمنــد حضــور ۵۰۰ نیــروی جهادی در 
بیمارستان ها هستیم که برای تأمین این 
افراد حداقــل باید ۱۰۰۰ تــا ۱۵۰۰ داوطلب 
ثبت نــام کنند تا بــا بررســی های الزم در 
نهایت ۵۰۰ نیــرو به بیمارســتان ها اعزام 
شود.محسن کریمی گفت: این قرارگاه در 
گام اول و دوم در قالب ۳ کمیته سالمت، 
معنویت و معیشــت فعالیت کرد. مسئول 
ستاد جبهه مردمی سالمت اصفهان گفت: 
پس از شروع موج ســوم کرونا و درگیری 
خط مقدم کادر درمانی در بیمارســتان ها، 
کمیته ســالمت این جبهه پس از برگزاری 
جلساتی با مسئوالن مربوطه دانشگاه علوم 
پزشکی، هماهنگی های الزم را جهت حضور 
نیروهای جهادی و مردمی برای خدمت به 
کادر درمانی انجام دادند.وی با اشــاره به 
اینکه در زمینه مقابله با موج سوم ویروس 
کرونا مهم ترین نیاز امــروز کادر درمانی، 
فعالیت مجدد نیروهای جهادی در قالب 
»همیار ســالمت« در بیمارستان ها است، 
تصریح کرد: تفاوت دوران کنونی با دوران 
قبل در این اســت که پزشکان و پرستاران 
به دلیل فشــار باالی کار و طوالنی شــدن 
زمان کار، بســیار خسته شــده اند و تعداد 
بســیاری نیز مبتال به این بیماری شدند و 
به شدت نیازمند حضور نیروهای جهادی 
در بیمارستان ها هســتند، از طرف دیگر در 
دوره های قبل حضور نیروهای مردمی به 
دلیل تعطیلی مراکز حوزوی و دانشگاهی 
راحت تر صورت می پذیرفت. مسئول ستاد 
جبهه مردمی ســالمت اصفهــان  تصریح 
کرد: عالقه مندان می تواننــد با مراجعه به 
سایت www.yamoeen.ir  برای حضور 
در بیمارستان ها اعالم آمادگی کنند که برای 
این امر محدودیت ســنی بین ۲۵ تا ۴۵ 
سال، نداشتن بیماری های زمینه ای حتی 
در حد حساسیت فصلی و ... در نظر گرفته 

شده است.

آغاز طرح غربالگری زندانیان اصفهان
رییس کل دادگاه های عمومی و انقالب اصفهان از آغاز طرح غربالگری زندانیان دادگاه های عمومی و انقالب این اســتان خبر داد.محمدحسین آقایی رییس کل 
دادگاه های عمومی و انقالب اصفهان با اشاره به آغاز طرح غربالگری زندانیان دادگاه های عمومی و انقالب اصفهان گفت: در اجرای سیاست ها و برنامه های اجرایی قوه 
قضاییه پیرامون حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری زندان ها، طرح غربالگری زندانیان دادگاه های عمومی و انقالب اصفهان اعم از متهمان تحت قرار و محکومان 
)احکام غیر قطعی( و محکومان مالی و مهریه آغاز شد.وی افزود: در راستای اجرای این طرح مقرر گردیده معاونان قضایی محاکم اصفهان در سه بخش محاکم 
کیفری دو، دادگاه انقالب و اجرای احکام مدنی با همراهی و همکاری تعدادی از قضات شعب محاکم و اجرای احکام با حضور و استقرار در زندان مرکزی اصفهان نسبت 
به بررسی وضعیت زندانیان تحت قرار و محکومان احکام غیر قطعی از جهت تناسب قرار با جرم انتسابی و امکان معرفی وثیقه و کفیل یا تبدیل قرار صادره به قرار های 
خفیف تر و همچنین راجع به محکومان مالی به ویژه مهریه در راستای امکان جلب رضایت محکوم له با همکاری ستاد دیه استان و رسیدگی فوری به دادخواست های 
تقسیط محکوم به، اقدامات الزم را با هدف کاهش حداکثری زندانیان محاکم اصفهان به عمل آوردند.معاون قضایی رییس کل و رییس کل دادگاه های عمومی و انقالب 
اصفهان، در پایان روند اقدامات انجام شده در محاکم مرکز استان در خصوص استفاده از نهاد های ارفاقی و مجازات های جایگزین حبس و تعدیل متعارف اقساط 
محکوم به را طی یک سال گذشته مثبت ارزیابی و ابراز امیدواری کرد: با اجرای این طرح در بازه زمانی مشخص موجبات آزادی تعداد بیشتری از زندانیان فراهم گردد.

 فعاالن حقوق کودک و کارشناسان حوزه اجتماعی اما 
می گویند بارها در مورد پدیده کارتن خواب ها و یافتن راه 
حل فوری برای آن هشدار داده اند اما در نهایت مسئوالن 
تنها به جمع آوری هر از گاه این افراد و عدم چاره اندیشی 

اساسی به خصوص برای زنان کارتن خواب بسنده می کنند

گشایش موزه وقف 
در اصفهان

بــا حضــور معــاون فرهنگی 
ســازمان اوقاف و امور خیریه 
کشور، موزه وقف و بقاع متبرکه 
اســتان اصفهان در بقعه عالمه 

مجلسی گشایش یافت.

وز عکس ر
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بازگشت مهدی کیانی به تمرینات سپاهان
تیم فوتبال ســپاهان که اردویی چند روزه را در تهــران برپا کرده بود پس از بازگشــت به اصفهان 
اســتراحتی یک روزه در روز جمعه را پشت ســر گذاشــت و تمرینات این تیم  روز شــنبه از ســر 
گرفته شــد.مهدی کیانی، کاپیتان و هافبک با تجربه زردپوشــان که در اردوی تهــران غایب بود و 
 در تمرینات شرکت نداشــت روز شــنبه در تمرینات تیم حاضر شــد و در واقع به جمع شاگردان

 محرم نویدکیا برگشت.

بوحمدان برای مذاکره با تراکتور راهی تبریز شد
حمید بوحمدان، هافبک ذوب آهن که یک فصل دیگر با این تیم قرارداد داشت، سرانجام با مسئوالن این 
باشگاه برای جدایی به توافق رسید و به صورت رسمی از این تیم جدا شد. بوحمدان از تراکتور پیشنهاد 
دارد و از چند هفته قبل در تیررس تیم تبریزی قرار گرفته است. این بازیکن شنبه شب راهی تبریز شد و 

به نظر می رسد که  امروز بعد از توافق با مسئوالن تراکتور قراردادش را با این باشگاه امضا کند.

شکایت باشگاه ذوب آهن از هافبک جدید استقالل
  چندی پیش باشگاه استقالل، مهدی مهدی پور، هافبک فصل گذشته تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان 
را با عقد قراردادی رسما به خدمت گرفت. با این حال، به نظر می رسد مشکلی در این میان وجود دارد. 
باشگاه ذوب آهن معتقد است مهدی پور به تعهدات خود در قراردادش با این باشگاه عمل نکرده و 
به همین دلیل آنها از این بازیکن شــکایت کرده اند. حاال باید منتظر ماند و دید شکایت ذوبی ها به 
کجا می رسد. مهدی پور در حال حاضر به دلیل مشکوک بودن به کرونا در قرنطینه است و باید پس 

از بهبودی کامل در تمرینات استقالل شرکت کند.

مهناز امیر شقاقی، سرمربی تیم فوتبال بانوان سپاهان شد
مهناز امیر شقاقی به عنوان ســرمربی تیم فوتبال بانوان فوالد مبارکه ســپاهان اصفهان انتخاب و 
معرفی شد.حمید باقری، مدیر روابط عمومی باشگاه فوالدمبارکه سپاهان گفت : امیرشقاقی برای 
هدایت تیم فوتبال بانوان این باشگاه برای یک فصل به توافق رسید. وی افزود: این مربی وی دارای 
مدرک فوق لیسانس فیزیولوژی ورزشی است و سابقه سرمربیگری در تیم های مختلف باشگاهی 

و سطح ملی را در کارنامه دارد.

جدایی شجاع استقاللی ها را هم نگران کرد!
شــجاع خلیل زاده با اینکه بارها قول داده بود در جمع سرخپوشان می ماند اما به یکباره تصمیم به 
جدایی گرفت و کمپ پرسپولیس را به قصد حضور در لیگ ستارگان قطر، ترک کرد. این اتفاق جدا از 
آنکه برای هواداران پرسپولیس ناراحت کننده تلقی می شد، شوک بزرگی به خط دفاع قرمزپوشان 

وارد آورد زیرا این طور به نظر می رسید که شجاع مهره ای غیرقابل جایگزین در پرسپولیس است.
البته در این مدل از نگرانی، پرسپولیســی ها تنها نیســتند زیرا هواداران استقالل هم حاال بیش از 
گذشته نگران از دست دادن علی کریمی شده اند. کریمی بعد از پایان اردوی تیم ملی بی سروصدا از 
تهران به اصفهان بازگشت تا استراحت کند اما خبر رسید که این بازیکن در اصفهان، درحال مذاکره با 
محرم نویدکیا و مسئوالن باشگاه سپاهان است و قصد دارد جانشین مهدی کیانی در این تیم شود.

همین شــایعات، اســتقاللی ها را دچار نگرانی کــرده زیرا نمی تواننــد هافبکی بــا توانایی باالی 
بازیســازی و گلزنی را از دســت بدهند اما از آنجا که شــجاع، به راحتی پرســپولیس را کنار زد تا 
 به الریان قطر بــرود، این نگرانی وجــود دارد که کریمی هم با باشــگاه اســتقالل چنین رفتاری 

داشته باشد.

دلیل اصلی تعویق یک هفته ای رقابت های لیگ برتر چه بود؟

کرونا بهانه بود یا سوگلی ها؟!

فصل جاری رقابت های لیگ برتر فوتبال  سمیه مصور
کشــور در حالــی به خاطــر تبعیــت از 
سیاست های ستاد مبارزه با کرونا در فوتبال با تعویق یک هفته ای روبه 
رو شده است که این تعویق واکنش های متفاوتی را از سوی سرمربیان 

لیگ برتری به دنبال داشته است.
فصل جاری رقابت های لیگ برتر فوتبال کشور طبق برنامه ریزی صورت 
گرفته از سوی مسئوالن سازمان لیگ، قرار بود از 10 آبان ماه شروع شود 
اما ظهر روز سه شنبه خبر تعویق این رقابت ها روی سایت سازمان لیگ 
فوتبال قرار گرفت. در این خبر آمده است:  »با ابالغ محمد اسد مسجدی 
سرپرست فدراسیون پزشکی ورزشی شروع مسابقات لیگ برتر بیستم 
به تاریخ 1۶ آبان 1۳۹۹ موکول شد. پیش از این قرار بود رقابت ها از 10 آبان 

آغاز شود، برنامه اصالحی مسابقات متعاقبا اعالم می شود.«
تصمیم سازمان لیگ بر تعویق یک هفته ای رقابت های لیگ برتر موجب 
شد تا برخی از مربیان باشگاه های لیگ نسبت به این تصمیم واکنش 

نشان داده و دالیل دیگری را دلیل این تصمیم بیان کنند.
ابراهیم صادقی، سرمربی تیم سایپا در خصوص تاخیر یک هفته ای آغاز 

لیگ برتر گفته است: » مثل فصل گذشته که لیگ را با تاخیر 45 روزه آغاز 
کردند و تیمی مثل سایپا لطمه زیادی دید، امسال هم تاریخی را اعالم و 
االن یک هفته رقابت ها را به عقب انداختند. دلیل آن هم نا آمادگی تیم 
های بزرگ است و این باعث می شــود آماده تر شوند و تیم هایی مثل 
سایپا که با برنامه ریزی پیش رفتند، با مشکل مواجه شوند. این تبعیض 
است و باید عدالت را برقرار کنند. این تاخیر هیچ ربطی به کرونا ندارد و 
خواسته ما از فدراسیون این است که همه را به یک نحو ببینند. بین  تیم 
های پرطرفدار و بزرگ با تیمی مثل سایپا که برای فوتبال ایران زحمت 

بسیار می کشند، نباید فرقی را قائل شوند.«
 سید مهدی رحمتی، ســرمربی جوان تیم شهرخودرو نیز در واکنش به 
تعویق یک هفته ای رقابت های لیگ برتر گفته است :» ما طبق برنامه 
ای که به ما داده بودند برنامه ریزی کردیم، حاال من به این فکر می کنم 
که چه اتفاقی قرار است بیفتد، بمب اتم قرار است اختراع شود، موشکی 
قرار است به فضا پرتاب شود که ما قرار است یک هفته ای جلوی کرونا 
را بگیریم. فکر می کنم اگر قرار است لیگ شروع شود باید برنامه ریزی 
شود که مدام چند روز یکبار لیگ به وفقه نیفتد، اگر هم قرار است که این 

اتفاق بیفتد که لیگ را چند ماه تعطیل کنند تا وضعیت کرونا در کشورمان 
سروســامان بگیرد. می دانید که ما 5 بازیکن مان درگیر این ویروس 
هستند و سالمتی بازیکنان و سالمتی مردم برای ما مهم است، اما اینکه 
یک هفته مسابقات را به تعویق بیندازند خیلی مضحک است. نمی دانم 
چه اتفاقی قرار است بیفتد، قرار اســت قرنطینه مان کنند یا موضوعی 

دیگر، همین مسائل است که ما را اذیت می کند.«
اما مشــاور رییس کمیته ســازمان لیگ تبعیت از سیاست های ستاد 
مبارزه با کرونــا در فوتبال را دلیــل چنین تصمیمی بیان کرده اســت. 
غالمرضا بهروان در این باره گفته اســت: »در ارتباط با تعویق مسابقات 
لیگ بیستم اظهار داشت: تعویق مســابقات لیگ برتر به ضرر سازمان 
لیگ و باشگاه ها است و به همین دلیل با آن مخالف بودیم، اما سازمان 
لیگ تابع تصمیمات ستاد مقابله با کروناست. سازمان لیگ باید مدافع 
باشگاه ها و فوتبال باشد و تعویق مسابقات زیان های مالی زیادی دارد. 
کشور های دیگر هم درگیر کرونا هستند، اما لیگ هایشان برگزار می شود. 
لیگ بیستم به تعویق می افتد، اما به هیچ عنوان لغو نمی شود، چون به 

ضرر همه تیم ها و فوتبال کشور است.«

 خبر  روز

سماک اخراج نمی شود
باشگاه زنیت اعالم کرد سرگئی ســماک به دلیل دو شکست اخیر تیم اخراج نخواهد شد.به نقل 
از تاس، زنیت مدافع عنوان قهرمانی لیگ روســیه بعد از باخت خانگــی در لیگ قهرمانان برابر 
بروخه، در لیگ نیز مقابل روبین کازان شکست خورد تا صدر جدول را از دست بدهد.باشگاه زنیت 
که سردار آزمون در آن توپ می  زند درباره وضعیت ســرمربیگری این تیم بیانیه ای صادر کرد که 
در آن آمده است: باشگاه به مربی اعتماد می کند و شرایط تیم را کامال بررسی کرده است و نیازی 
به برکناری نیست. در حال حاضر، ســماک از اعتماد کامل مدیریت برخوردار است.پیش از این 
زنیت در لیــگ قهرمانان به کلوب بروخه باخــت. بعد از این دو باخت ســماک گفت که موضوع 
استعفا را در نظر نگرفته است و می خواهد به کارش در این تیم ادامه دهد.پس از 1۲ هفته در لیگ 
روسیه، زنیت در جایگاه دوم قرار دارد و سه امتیاز از اسپارتاک عقب است. زنیت در بازی بعدی 
خود باید در لیگ قهرمانان به دیدار بوروســیا دورتموند برود که حضور سردار آزمون در این دیدار 
 در هاله ای از ابهام قرار دارد و ســپس در لیگ به دیدار خیمکی تیم تازه صعود کرده به لیگ برتر 

روسیه می رود.

ستایش کلوپ از ستاره جدید پرتغالی لیورپول
لیورپول شنبه شــب در خانه خود به مصاف شــفیلد یونایتد رفت و در هفته ششــم لیگ برتر با 
گل های روبرتو فیرمینو و دیوگو ژوتا حریفش را ۲-1 شکست داد تا در رتبه دوم جدول این لیگ 
قرار بگیرد. یورگن کلوپ، سرمربی لیورپول در پایان بازی از دیوگو ژوتا ستاره جدید تیمش که گل 
پیروزی بخش لیورپول را به ثمر رســانده بود ســتایش کرد.با اینکه لیورپول در دقیقه 15 با یک 
پنالتی جنجالی که داور به شفیلد داد عقب افتاده بود اما در دقیقه ۶4 ضربه سر ژوتا باعث شد هر 

سه امتیاز بازی نصیب قرمزها شود. 
ژوتا که در تابســتان امســال از ولوز به لیورپول منتقل شــده حاال در هر دو بــازی اولش برای 
مرســی ســایدی ها گلزنی کرده.یورگن کلوپ در پایان بازی گفت: » بله، دیوگو یک ســوپرگل 
زد و در جریــان بازی هم نقــش زیادی داشــت. او می تواند خیلــی بهتر از این هم باشــد. در 
این هیچ شــکی نیســت. این برای ما خبر خیلی خوبی اســت.« ســرمربی لیورپول در ادامه 
گفت: » دیوگــو هنوز دارد خودش را با شــرایط جدید ســازگار مــی کند و خیلــی از کارهای ما 
برایش جدید اســت چون ولوز ســبک دیگری بازی مــی کرده. بــا این حال اغلــب کارهایی 
که ما از او مــی خواهیم و انتظــار داریم همان کارهایی اســت کــه او در ولوز می کــرده. اگر او 
 آماده بماند با توجه به اینکه فوتبالیســتی ۲۳ســاله اســت آینده بسیار روشــنی در اختیارش 

خواهد بود.«

پایان سال برای ستاره بایرن
بایرن مونیخ در دیدار برابر آینتراخت فرانکفورت در بوندسلیگا توانست با 5 گل به پیروزی دست 
پیدا کند.خبر بد برای بایرن مونیخ این که آلفونسو دیویس، مدافع کانادایی این تیم مصدوم شد 
و نتوانست به بازی ادامه دهد.هانس فلیک، سرمربی بایرن اعالم کرد که آسیب دیدگی دیویس 
جدی و از ناحیه مچ پای راست است.پیش بینی ها حاکی از این اســت که دیویس ۶ تا ۷ هفته 
نمی تواند تیمش را همراهی کند و به این ترتیب سال ۲0۲0 برای او به پایان رسید که این خبر بسیار 

بدی برای بایرن مونیخ است.
دیویــس از بهتریــن بازیکنــان بایــرن مونیخ اســت و نامزد کســب جــوان طالیــی فوتبال 
جهان اســت. او فصــل گذشــته عملکــرد درخشــانی در بایرن داشــت و ســهم به ســزایی 
در کســب عنوان قهرمانــی باواریایی ها در لیــگ قهرمانان اروپا داشــت. البته بایــرن در این 
 پســت آلبا و لوکاس هرناندز را هــم دارد و بعید به نظر می رســد کــه به دنبال جــذب بازیکن

 دیگری باشد.

فوتبال جهان

 مظاهری و رویای بزرگ
 در جمع استقاللی ها

 بعــد از حضــور موفــق در تیم هــای فوالد 
خوزستان، ذوب آهن و تراکتور اکنون رشید 
مظاهری به دنبال این است تا یک اتفاق تازه 
در زندگی فوتبالی اش رقــم بزند. او که طی 
سال های اخیر توانسته نظر سرمربیان تیم 
ملی را به خود جلب کند و به همین ترتیب در 
اردوی تیم ملی در جام جهانی و جام ملت ها 
حاضر بوده، اکنون می خواهد یک گام جلوتر 
باشد و تجربه حضور به عنوان گلر ثابت تیم 

ملی را نیز به دست بیاورد.
مظاهــری که بعــد از یک فصــل حضور در 
تراکتور و تجربه موفقی که در تبریز پشت سر 
گذاشته بود، در تصمیمی ناگهانی قراردادش 
را فســخ کرد و بعد از مدتی نیز بــا آبی ها به 
توافق رســید، اکنون همانند روزهای حضور 
در دیگر تیم های قبلی اش با همان شــماره 
1۲ محبوبش به دنبال این است تا یک فصل 
فوق العاده را در اســتقالل پشت سر بگذارد 

تا شرایط را در تیم ملی نیز به سود خود کند.
گلر آماده ی این روزهای تمرینات استقالل 
که در بازی روز شــنبه مقابل هــوادار تهران 
نیز توانسته بود نمایشــی قابل اعتنا از خود 
به جا بگذارد، با تجربه باالیــی که در اختیار 
دارد توانسته قدرت رهبری و کنترل را نیز به 
نمایش بگذارد تا امیدها برای فصل آینده و 
اولین حضور خود در جمع آبی پوشان را باال 
ببرد و ضمن دســتیابی به موفقیت در تیم 
تازه اش، شرایط بهتری در اردوگاه تیم ملی 
نیز از آن خــود کند؛ جایی کــه این بار صرف 
دعوت برای او راضی کننده نیست و بازی در 
آن را نشانه رفته است.  باید به انتظار نشست 
که آیا مظاهری در استقالل  و  تیم ملی موفق 
خواهد بــود این هدف خود را به ســرانجام 

برساند یا نه؟

زش ور

مستطیل سبز

وز عکس ر

حضور مدیران ارشد شرکت فوالد 
مبارکه در باشگاه سپاهان به 

مناسبت روز سپاهان
عباس اکبری، محمدی معاون نیروی انسانی و 
سازماندهی شرکت فوالد مبارکه، به همراه ایرج 
ترابی، مدیر روابط عمومی این شرکت به مناسبت 
روز ســپاهان با حضور در دفتر مرکزی باشــگاه 
فوالد مبارکۀ ســپاهان با مجتبی لطفی، رییس 
هیئت مدیره و محمدرضا ساکت، مدیرعامل این 

باشگاه دیدار و گفت وگو کردند.

زهرا خواجوی به ذوب آهن اصفهان ملحق شد
زهرا خواجوی، دروازه بان فصل گذشــته تیم فوتبال وچان کردستان که با این تیم نایب قهرمان لیگ برتر فوتبال بانوان شــد با ذوب آهن اصفهان قرارداد امضا 
کرد. خواجوی سال گذشته در پی بسته نگه داشــتن دروازه اش برای مدت زمان طوالنی )۹5۳ دقیقه(  و رکورد شکنی در برخی از رسانه های ایرانی و پیج های 
اینستاگرامی، اسم و رسمی به دست آورد. او هفته گذشته اعالم کرد که دیگر نمی خواهد در وچان بماند و می خواهد به تیمی برود که آرامش داشته باشد. وچان 
نیز با این که به تازگی قرارداد او را تمدید کرده بود برای مجوز خروج با این بازیکن همکاری و او را آزاد کرد. حاال زهرا خواجوی به ذوب آهن پیوسته است در حالی 
که مخاطبان فوتبال زنان ایران پیش بینی می کردند او به تیمی برود که شانس بیشتری برای قهرمانی داشته باشد. با این حال، به نظر می رسد برای خواجوی، 
ذوب آهن بهترین پیشنهاد روی میز بوده است.باید دید او در ذوب آهن تا چه حد می تواند چهره خود به عنوان دروازه بانی که »خانم کلین شیت« است را حفظ 
کند. ذوب آهن در حالی زهرا خواجوی را جذب کرده که برخی منابع گزارش می دهد وضعیت مالی این باشگاه در بدترین وضعیت خود در همه دوران ها قرار دارد.

بازیکن تیم فوتبال ساحلی صنعت فرش حداد در 
رابطه با مرحله نیمه نهایی لیگ برتر فوتبال ساحلی 
اظهار کرد: بازی های نیمه نهایی دور رفت در سمنان 
بود که در بازی اول روبه روی تیم بوشهر قرار گرفتیم 
و این تیم هم کاپیتان تیم ملی احمد زاده را دعوت 
کرده بود، چهار بر یک عقب افتادیم که توانســتیم 
بازی را به تساوی بکشانیم اما در ثانیه های آخر گل 

خوردیم و باختیم.
احسان رضایت ادامه داد: مسابقه بعدی با یزد بود 
که یک بر هیچ جلو بودیم، اما روی غافلگیری و کم 
تجربه بودن بازی را دو بــر یک واگذار کردیم. برای 
دور برگشت دو روز زودتر به بوشهر رفتیم تا با شرایط 
آب و هوایی سازگار شویم، بازی با یزد را بردیم زیرا 
مقام اول یا دومی را می خواستیم و به سومی راضی 
نبودیم، اما بازی با بوشهر را فقط به خاطر خستگی 

باختیم و سوم شدیم.
بازیکن تیم فوتبال ســاحلی صنعت فرش حداد با 
بیان اینکه برنامه ریزی فدراســیون فوتبال درست 
نبود، تصریح کرد: تیم ما دو بازی پشــت ســر هم 
انجــام داد بدون هیچ اســتراحتی، امــا تیم های 
بوشهر و یزد استراحت داشــتند. بدن بازیکنان ما 
از خستگی ضعیف شــده بود و نتوانستیم جلوی 

بوشهر خوب بازی کنیم.
رضایــت در خصــوص بــازی خوب خــود مقابل 
گلساپوش یزد، خاطر نشان کرد: در آن بازی سرحال 
بودم و کمــک دیگــر بازیکنان را داشــتم. یکی از 
مهاجمان تیم نبود کــه در خط حمله فقط من بودم 

و با انگیزه باال توانستم توپ ها را به گل تبدیل کنم.
وی با اشــاره به اینکه تا االن سرمربی تیم هرچه از 
مدیرعامل خواسته انجام دادند، گفت: مدیرعامل 

با علی نــادری در خصوص قرار دادها یک ســری 
صحبت ها کــرده ولی هزینه من و یکســری دیگر 
باقی مانده که گفتند می دهند. این باشــگاه خوب 
کار کرده و امیدوارم از این به بعد هم همینطور باشد.

بازیکن تیم فوتبال ساحلی صنعت فرش حداد در 
رابطه با پتانســیل بازیکنان اصفهانی در این رشته، 
اظهار کــرد: اصفهان پتانســیل زیــادی در فوتبال 
ساحلی دارد، علی نادری یک مربی خوب و کاربلد 
اســت که به بازیکنان و جوانان اصفهان اعتماد کرد 
و خیلی تاثیرگذار اســت. تیم ما هم با وجود اینکه 

جوان بود، نظم داشت.

بازیکن تیم فوتبال ساحلی صنعت فرش حداد:

اصفهان پتانسیل زیادی در فوتبال ساحلی دارد

چه اتفاقی قرار است بیفتد، بمب اتم قرار است اختراع 
شود، موشکی قرار است به فضا پرتاب شود که ما قرار 
است یک هفته ای جلوی کرونا را بگیریم. فکر می کنم 
اگر قرار است لیگ شروع شود باید برنامه ریزی شود که 

مدام چند روز یکبار لیگ به وفقه نیفتد
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معاون عمران شهری شهرداری اصفهان خبر داد:

اجرای 22 میلیارد تومان طرح در حوزه فضای سبز شهر اصفهان
معاون عمران شهری شهرداری اصفهان با تأکید بر توجه به نیاز های رفاهی شهری شهروندان اظهار 
داشــت: در ماه جاری حدود ۲۲ میلیارد پروژه فعال در حوزه پارک و فضای سبز شهری و سرویس 
بهداشــتی و آب نما در مناطق مختلف شهری در حال احداث و یا ســاماندهی است.ایرج مظفر بر 
ضرورت توجه به پروژه های کوچک و متوســط فضای سبز و سرویس های خدماتی شهری در کنار 
پروژه های بزرگ و ابر پروژه ها برای رفاه و آسایش شهروندان تأکید کرد و افزود: توجه به پروژه های 
زیرســاختی کالن شــهری و ابر پروژه ها نباید شــهرداری را از وظایف بنیادین خود که رفع نیاز های 
ضروری مردم به فضای سبز و سرویس های خدماتی و بهداشتی است غافل کند و از طرفی وجود این 
زیرساخت ها که با مبالغ کم قابل احداث و ساماندهی است، برای شهر توریستی مثل اصفهان بسیار 
ضروری است. او خاطرنشان کرد: پروژه های ساماندهی پارک شهری الله، احداث پارک در محدوده 
خیابان قائمیه، سامان دهی مادی نیاصرم، اجرای روشــنایی رفوژ میانی شهرک، ولی عصر )عج(، 
تقویت فضای سبز میدان امام علی )ع(، ساماندهی حاشیه پارک فروردین و سرویس های خدماتی 

و بهداشتی در مناطق ۸،۶،۱۴،۱۰ و ۵ را از جمله پروژه های فعال در مهر ماه سال جاری عنوان کرد.

مدیرعامل سازمان مدیریت حمل بار درون شهری شهرداری اصفهان خبر داد:

فعال سازی کد برون شهری برای ناوگان بار و مسافر برون شهری
مدیرعامل سازمان مدیریت حمل بار درون شهری شهرداری اصفهان در بازدید مدیرکل دفتر آمار، 
ایمنی و ترافیک سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشــور به همراه مدیرکل اداره راهداری و 
حمل و نقل جاده ای استان و هیئت همراه از مرکز مکانیزه معاینه فنی خودروهای سنگین و نیمه 
سنگین شــهرداری اظهار کرد: یکی از منابع آالینده مهم و شاخص در کالنشهرهای کشور مربوط به 
ذرات معلق با قطر کمتر از دو و نیم میکرون است که می تواند ناشی از فرایندهای احتراقی در منابع 
متحرک به ویژه در خودروهای دیزل باشد. مجید طهماسبی افزود: از آنجایی که سازمان های حمل 
و نقل بار شهرداری ها متولی ساماندهی تمامی ناوگان حمل و نقل بار درون شهری در شهرهای کشور 
هستند، در راستای کمک به کاهش آلودگی هوای ناشی از تردد خودروهای دیزل، سازمان حمل و 
نقل بار شهرداری اصفهان در سال ۱۳۹۶ اقدام به سرمایه گذاری و راه اندازی اولین مرکز معاینه فنی 
خودروهای سنگین و نیمه سنگین باربر و مسافربر در شهر اصفهان کرد.مدیرعامل سازمان مدیریت 
حمل بار درون شهری شهرداری اصفهان تصریح کرد: با توجه به موقعیت مناسب جغرافیایی مرکز 
معاینه فنی خودروهای سنگین و نیمه سنگین و فضای مناسب و تجهیزات مکانیزه به روز، این مرکز 
قابلیت ارائه خدمات به همه ناوگان سنگین اعم از درون و برون شهری را دارد.وی خاطرنشان کرد: 
در جریان این بازدید پس از پیگیری های مســتمر دو ساله ســازمان مدیریت حمل بار شهرداری 
اصفهان جهت فعال سازی کد برون شــهری برای ارائه خدمات معاینه فنی به ناوگان بار و مسافر 
برون شهری مشابه ناوگان درون شهری، قول مساعد برای دادن مجوز برون شهری به مرکز معاینه 

فنی شهرداری داده شد.

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان خبر داد:

تقدیر شهرهای خواهرخوانده  اصفهان از برگزاری جشنواره 
فیلم کودک

ایمان حجتی، مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان در صفحه توئیتر خود نوشت: 
» شهرداران شهرهای فلورانس ایتالیا، کواالالمپور مالزی، فرایبورگ آلمان، داکار سنگال و بعلبک 
لبنان به عنوان شــهرهای خواهرخوانده اصفهان و ایسی فرانسه خواهرخوانده محله جلفا اصفهان 
با صدور پیام های ویدئویی و مکتوب، از برگزاری جشنواره فیلم کودکان و نوجوانان اصفهان در این 

شرایط قدردانی کردند.«

شهردار از احداث مسیر دوچرخه سواری استاندارد و ایمن در اصفهان خبر داد :

تحول 777 کیلومتر ی

شهردار اصفهان گفت: یکی از مهمترین نکات ارزشمند جشنواره امسال 
فیلم کودک و نوجوان، فراموش نشــدن مسئولیت اجتماعی جشنواره 
بود. به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شــهرداری اصفهان، قدرت ا... 
نوروزی در برنامه رادیویی »سالم اصفهان« ضمن تسلیت شهادت امام 
حسن عسگری )ع( اظهار کرد: جشنواره بین المللی فیلم های کودکان 
و نوجوانان  جمعه شب به پایان رسید، برگزاری آنالین این جشنواره نیاز 
به جسارت و ایستادگی در برابر سختی ها داشت که خوشبختانه برگزار 

کنندگان در عمل، هر دوی این موارد را به خوبی نشان دادند.
وی با بیان اینکه جشنواره امسال فرصت هایی را شکوفا کرد که می تواند 
مسیر برگزاری آن را در سال های آینده متحول کرده و از تجربه امسال 
اســتفاده کنند، تصریح کرد: من از همه برگزارکنندگان این جشــنواره، 

خبرنگاران، هنرمندان و همه زحمتکشان آن قدردانی می کنم.
شهردار اصفهان جشنواره امســال فیلم کودک را دارای نکات ارزشمند 
بسیار زیادی ذکر کرد و افزود: یکی از مهمترین نکات ارزشمند جشنواره 
فراموش نشدن مسئولیت اجتماعی جشنواره بود که رفتن گروه های 
هنری جشنواره به بنت سیســتان و بلوچســتان، اجرای برنامه برای 

کودکان در بیمارستان تخصصی کودکان امام حسین )ع(، صرفه جویی 
در هزینه ها و امکان تخصیص ۵۰۰ میلیون تومان از اعتبارات جشنواره 
برای حل مشکل عدم دسترسی دانش آموزان در مناطق کمتربرخوردار 
اصفهان که فراهم کردن امکانات آموزشی از جمله گوشی، از این نکات 
بود.وی در ادامه اضافه کرد: با تصویب شــورای ترافیک 777 کیلومتر 
مسیر استاندارد و ایمن دوچرخه ســواری در اصفهان احداث می شود 

که این کار نیز از ارزش باالیی به ویژه در شرایط کرونا برخوردار است.
 این مسیرها می تواند عالوه بر افزایش سالمتی مردم به حل مشکالت 
ترافیکی و کاهش آلودگی هــوا کمک کند.نوروزی تاکیــد کرد: اجرا و 
طراحی این مسیر دوچرخه از مدت ها قبل آغاز شده بود که طبق برنامه 
ریزی های انجام شده امیدوارم تا پایان ســال بخش بسیاری از این 

مسیرها اجرا شود.
وی گفــت: با اجــرای ایــن پــروژه حلقه بــزرگ دوچرخه ســواری 
در شــهر اصفهان شــکل می گیرد، همه مســیرها در حــوزه معاونت 
حمل و نقل و ترافیک در شــهرداری شناســایی و کارشناسان در حال 
طراحی این مســیرها هســتند که بعد از تکمیل اجرایی می شود، به 

همه شــهرداران مناطق نیز ابالغ شــده در مناطق خود این مســیرها 
را اجرایی کنند.شــهردار اصفهــان با بیــان اینکه ۳۰۰ کیلومتــر از این 
مســیر 777کیلومتــری درجه یک اســت، تصریح کــرد: عرض این 
مســیر درجه یــک، دو متر اســت کــه با جــدول گذاری بــه صورت 
 ایمن جداســازی شــده و در قالب یک مســیر یک طرفــه و دوطرفه 

اجرا می شود.
وی ۵۵ کیلومتر از مسیر دوچرخه را درجه دو ذکر کرد و افزود: این مسیر 
با خط کشی و عالئم ترافیکی در سمت راست خیابان ساخته می شود. 
نوروزی با بیان اینکه ۳۵ کیلومتر از این مســیر نیز درجه سه محسوب 
می شود که با خط کشــی در پیاده رو در سمت چپ خط پارک ساخته 
می شود، تاکید کرد: ۳۰ کیلومتر مســیر هم درجه ۴ است که در مسیر 
خط BRT ساخته می شــود، هم اکنون در اصفهان ۴۲ کیلومتر مسیر 
دوچرخه سواری وجود دارد که نیاز به اصالحات دارد و این اصالح در حال 
انجام است.وی گفت: امیدوارم اجرای این مسیرهای دوچرخه بتواند 
تحول بزرگی در اصفهان ایجاد کند و اصفهان مانند ســایر کارها، در این 

امور نیز در کشور پیشتاز باشد.

با مسئولان

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در اختتامیه سی و سومین جشنواره بین المللی  
فیلم های کودکان و نوجوان مطرح کرد:

  سینمای کودک و نوجوان بخش مهمی از سینمای
 کشور است

به گزارش ستاد اطالع رســانی سی و سومین جشــنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان 
اصفهان، اختتامیه این دوره از جشنواره شامگاه جمعه و از ساعت ۱۹ و از صفحات مجازی جشنواره 
پخش شد. علیرضا تابش، دبیر این جشنواره در این مراسم گفت: کودکان و نوجوانان عزیز و والدین 
حاضر در خانه، سینماگران و همکاران در دبیرخانه و در دیگر بخش های جشنواره به عنوان دبیر سی 
و سومین دوره جشنواره در برابر شما ایستاده ام. برای رسیدن به این نقطه تردیدها و هراس های 
فراوان داشتیم. مسیری را باید می پیمودیم که کسی آن را طی نکرده بود.وی ادامه داد: وی او دی 
ها)VOD( می توانند مستقیم و بی واسطه نظر ســینماگران را به مخاطبان برسانند. همه ما باید 
تالش کنیم فاصله نگاه کودکان و بزرگساالن از آنچه که هســت کمتر شود. داوری کودکان در این 
دوره باعث تصحیح نگاه ما شده اســت. باید به کودکان و نوجوانان  گوش دهیم و از آنها بیاموزیم 
بی تردید این مسیر را ادامه خواهیم داد.او تاکید کرد: می شد با انفعال و تسلیم جشنواره امسال 
را تعطیل کنیم اما وظیفه ملی خود می دانســتیم که باید تالش خود را برای ایفای نقشمان برای 
زنده نگه داشتن امید و نشاط انجام دهیم و شــکل جدیدی از برگزاری جشنواره ترکیبی آنالین و 
فیزیکی تجربه کنیم.علیرضا نصر اصفهانی، رییس شورای شهر اصفهان در پیام ویدئویی خود به این 
جشنواره گفت: امسال ما اوج خالقیت و ابتکار را شاهد هستیم. امروز جشنواره در همه خانه های 
اصفهان و ایران حضور دارد. در سراسر اصفهان شاهد تبلیغات این جشنواره بودیم که نشاط کودکان 

و نوجوانان را فراهم کرد. خوشحالیم در این شرایط، جشنواره نشان داد که زندگی جاری است.

پیام »زندگی جاری ست« در همه بخش های جشنواره تحقق یافت
قدرت ا... نوروزی، شــهردار اصفهان گفت: از کادر درمانی بیمارستان امام حسین تشکر می کنم.  
بسیار خرسند هستم که در این شــرایط شیوع شــدید ویروس کرونا، پیام جشنواره که می گوید 
»زندگی جاریست« در تمامی نقاط کشور تحقق یافت .  وی ادامه داد: پیام  زندگی جاریست حتی 
در بنت سیستان و بلوچستان ورود پیدا کرد تا کودکان و نوجوانان این منطقه از این فرصت استفاده 
کنند که این موضوع جای بسیار خوشحالی دارد .نوروزی در پایان بیان کرد: از تمامی دست اندرکاران 
این جشنواره بابت این موضوع تشکر می کنم که توانستند از بستر فضای مجازی به بهترین شکل 
استفاده کنند.وی همچنین از تالش کادر درمان و قهرمانان سالمت تقدیر کرد و گفت: تقریبا ۵۰۰ 
میلیون تومان از هزینه های جشــنواره، به خرید لوازم و امکانات تحصیل در فضای مجازی برای 
کودکان مناطق کمتر برخوردار استان اصفهان تخصیص داده شــد. خوشحالیم که توانستیم این 

کودکان را نیز شاد کنیم و بر لب های آنان، خنده بنشانیم. 

 تولید 200 فیلم کودک و نوجوان پس از انقالب
عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اســالمی در اختتامیه این جشنواره گفت: سینمای کودک و 
نوجوان ایران بخش مهمی از سینمای ایران است. بعد از انقالب بیش از ۲۰۰ فیلم کودک و نوجوان 
ساخته شده که این اهمیت این سینما را نشان می دهد.او در بخشی از سخنان خود اظهار داشت: 
در سال ۹۸، ۹ فیلم کودک و نوجوان اکران شد. بخش مهمی از کسانی که در سینمای ایران به عنوان 
برجستگان شناخته می شــوند کسانی هستند که در ســینمای کودک و نوجوان حضور داشته اند. 
امسال این سینما تحت فضای کرونا بود و جشــنواره هم با این فضا در تماس بود. اما تحت تاثیر 
این فضا، اتفاقاتی که می تواند مبدا تحوالت تازه باشد، پدید آمد. فرصتی که از طریق فضای جدید 
برای امکان ارتباط فراملی پدید آمد و امکان ورود بهتر به بازارهای جهانی را فراهم کرد. اگر چه در 
تجربه تهدید گونه پدید آمد اما فرصتی جدید را برای سینمای ایران پدید آورد. من از کسانی که این 

فرصت را برای سینمای ایران و نگاه به افق های تازه پدید آوردند، تشکر می کنم.

خبر روزگزارش

تمهیدات ویژه اصفهان نما 
 برای مهندسان طراح

 و ناظر شهر
مدیر کل نظارت بر اجرای ضوابط شهرسازی 
شــهرداری اصفهان با اشــاره به قابلیت های 
نرم افزار اصفهان نمــا، اظهار کــرد: در برنامه 
ســنجش پذیر شــهردار به توســعه دولت 
الکترونیک و شهر هوشمند تاکید شده است.

خلیل عســگرپور افــزود: در راســتای ایفای 
مسئولیت اجتماعی و با هدف کاهش مراجعه 
همشــهریان به مناطق ۱۵گانــه و همچنین 
شرایط کرونایی و تاکید شهردار اصفهان مبنی 
بــر انجام اقداماتــی با هدف کاهــش رفت و 
آمد غیرضروری در ســطح شهر، سال گذشته 
معاونت معماری و شهرســازی شــهرداری 
WWW. اصفهان وبسایت اصفهان نما به آدرس

MY.ISFAHAN.IR را راه انــدازی کرد.مدیر 
کل نظارت بــر اجــرای ضوابط شهرســازی 
شــهرداری اصفهان با بیان اینکه با راه اندازی 
سامانه اصفهان نما برای جلوگیری از ترددهای 
غیرضروری شهروندان به شهرداری بسترهای 
الزم فراهم شده است، تصریح کرد: شهروندان 
می توانند تمامی خدمات شهرســازی اعم از 
پرداخت عوارض نوســازی و کســب و پیشه، 
درخواست گواهی پروانه ســاختمانی، پایان 
کار، پایان ســفت کاری و درخواست پاسخ به 
اســتعالم ادارات را از این درگاه و بدون حضور 
در مناطق شــهرداری و فقط از طریق مراجعه 
به اصفهان نما تهیه کننــد.وی ادامه داد: غیر از 
خدمات شهرسازی، وبســایت اصفهان نما در 
حوزه حمــل و نقل و محیط زیســت و فضای 
عمومی شهر نیز خدماتی را به شهروندان ارائه 
می کند.مدیــر کل نظارت بر اجــرای ضوابط 
شهرسازی شهرداری اصفهان گفت: مهندسان 
طراح و ناظر شهر اصفهان می توانند با مراجعه به 
وبسایت اصفهان نما عالوه بر استفاده از خدمات 
قبلی همچون کسر سهمیه، گزارش ها و تاییدات 
خود را اعم از گزارش مرحله ایستایی، تخلفات 
ساختمانی، تاییدات پایان کار و سفت کاری را 
به صورت آنالین و بدون مراجعه به شهرداری 

ارسال کنند.

مدیر پروژه پردیس هنر اظهار کرد: پردیس هنر یکی 
از پروژه های شاخص در زمینه فضاهای فرهنگی و 
تفریحی است که بهمن سال ۱۳۹7 به بهره برداری 
رسید و در اختیار شهروندان قرار گرفت.ناصر کریمی 
با بیان اینکه پردیس هنر در محل شهربازی سابق 
اصفهان احداث شده است، افزود: مساحت کل این 
پروژه ۸۰ هزار مترمربع است که در محدوده منطقه 
شش شهرداری قرار دارد.مدیر پروژه پردیس هنر 
خاطرنشان کرد: هدف شــهرداری از اجرای پروژه 
پردیس هنر ایجاد یک فضای تفریحی و فرهنگی 
شاد برای شهروندان بوده اســت.وی با بیان اینکه 

این پروژه دارای فضاهای مختلف و متنوع اســت، 
افزود: آبشارهایی در این پروژه ایجاد شده که در یک 
فضای بســیار زیبا با نورپردازی های ویژه در امتداد 
خیابان آبشار آب از روی تخته ســنگ ها به داخل 
برکه ها ریزش پیدا کرده و وارد برکه مرکزی می شود.

کریمی ادامه داد: در بخــش مرکزی پردیس هنر، 
برج آبنما در یک فضای هرمی شــکل قرار گرفته و 
در مجاورت آن یک حوض بسیار زیبا وجود دارد که 
آب توسط فواره به سمت باال پرتاب می شود و یک 
فضای زیبایی را به وجود می آورد.وی تصریح کرد: 
برج آبنمای پردیس هنر به صورت دو طبقه است که 
شــهروندان می توانند از باالی این برج، فضای کل 
منطقه را تماشا کنند.مدیر پروژه پردیس هنر با اشاره 
به ســالن آمفی تئاتر پروژه، اظهار کرد: این سالن 
با ویوی رودخانه زاینده رود، بیش از ســه هزار نفر 

گنجایش دارد که می توان از این فضا برای برگزاری 
همایش های مختلف استفاده کرد.

وی با بیان اینکه در پردیس هنر بخش های دیگری 
همچون باغ گل رز، فــرش گل، فضای ورودی ویژه 
اجرا شــده اســت، گفت: در ســمت جنوب پروژه 
پارکینگ برای خودروهای شــهروندان پیش بینی 
شده اســت.کریمی تاکید کرد: هدف از اجرای این 
پروژه ایجاد یک فضای فرهنگی و تفریحی شــاد 
برای شــهروندان بوده و با اجــرای آن یک فضای 

فرح بخش برای شهروندان به وجود آمده است.
وی با بیان اینکه پروژه پردیــس هنر در مجموع با 
اعتبار ۳۰ میلیارد تومان به بهره برداری رسیده است، 
افزود: در طراحی و اجرای پروژه بوســتان پردیس 
هنر رعایت کامل اصول مهندسی و کیفیت اجرا مورد 

توجه قرار گرفته است .

مدیر پروژه پردیس هنرمطرح کرد:

رعایت کامل اصول مهندسی و کیفیت اجرا در پردیس هنر

پیشرفت 45 درصدی پروژه میدان حج در منطقه ۷ شهرداری اصفهان
مدیر منطقه هفت شهرداری اصفهان اظهار کرد: میدان حج در شمال منطقه هفت واقع شده که پس از اجرای طرح های در نظر گرفته شده برای آن، ارزش افزوده زیادی 
برای این منقطه از شهر خواهد داشت.علی اصغر شاطوری با بیان اینکه میدان حج توسط سازمان طراحی شهرداری طراحی شده است، افزود: در طرح آماده شده چهار 
آبنمای مستقل از یکدیگر با چهار موتورخانه جداگانه در نظر گرفته شده است.مدیر منطقه هفت شهرداری اصفهان با بیان اینکه قطر این میدان حدود ۹۰ متر و مساحت 
آن حدود شش هزار مترمربع است، تصریح کرد: ســه هزار مترمربع ســطح پیاده روهای این میدان به صورت بتن دکوراتیو طرح دار با رنگ های مختلف پیش بینی 
شده است.وی ادامه داد: با توجه به هماهنگی های شده با سازمان زیباسازی، نماد »الاله االا...« با ارتفاع ۹ متر با استفاده از مصالح مناسب برای میدان حج در حال 
آماده سازی است.شــاطوری با بیان اینکه قرارداد اولیه با پیمانکار برای اجرای این پروژه با مبلغ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان منعقد شده و در حال فعالیت است، 
ادامه داد: در حال حاضر این پروژه حدود ۴۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و زیرساخت های آن در حال اجراست.وی خاطرنشان کرد: در تالش هستیم که این پروژه تا 

پایان سال جاری به اتمام و بهره برداری برسد.

ایستگاه جشنواره فیلم 
کودک در شهر »بنت«

هم زمان با آغاز سی و سومین جشنواره 
لمللــی فیلم هــای کــودکان و  بین ا
نوجوانــان اصفهان، تیــم ۱۰ نفره ای از 
اصفهان به بنت اعزام شــدند تا یکی از 
برنامه های جنبی جشــنواره را در این 
شهر برگزار کنند. این برنامه ها با رعایت 
پروتکل های بهداشتی و در زمینه نشاط 

بخشی به کودکان اجرا شد.

وز قاب ر

عکس: ایمنا

با تصویب شورای ترافیک 777 کیلومتر مسیر استاندارد و 
ایمن دوچرخه سواری در اصفهان احداث می شود که این 

کار نیز از ارزش باالیی به ویژه در شرایط کرونا برخوردار است
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شرکت ذوب آهن با وجود مشکالت تامین مواد اولیه از زیان انباشته خارج 
شد. مدیر عامل ذوب آهن اصفهان در نشست ارزیابی عملکرد شش ماهه 
ذوب آهن اصفهان گفت: میزان فروش این کارخانه در نیمه نخست امسال 
با افزایش 46 درصدی نسبت به مدت مشــابه پارسال به 75658 میلیارد 
ریال، سود خالص این شرکت در این مدت با افزایش 22 درصدی به 5504 
میلیارد ریال و ســود عملیاتی این شــرکت با افزایش 10 درصدی به 81۹1 

میلیارد ریال رسید.
منصور یزدی زاده با اشــاره به افزایش ٢٢ درصدی ســود این کارخانه در 6 
ماهه اول سال جاری افزود: ذوب آهن در این مدت برای هر سهم ٨٩ ریال 
سود محقق کرد در حالی که این شرکت در مدت مشابه سال قبل ٧٣ ریال 
سود برای هر ســهم شناســایی کرده بود که این موفقیت هم ناشی از رشد 
46 درصدی درآمد های آن اســت.ذوب آهن اصفهان اولیــن و بزرگترین 
کارخانه تولیدکننده فوالد ساختمانی و ریل در ایران و بزرگترین تولید کننده 
محصوالت طویل در خاورمیانه اســت که با ظرفیت 3 میلیون و 600 هزار تن 

فوالد، انواع مقاطع فوالدی ساختمانی و صنعتی را تولید می کند.

رشد 46 درصدی درآمدهای عملیاتی ذوب آهن
عملکرد شش ماهه نخست سال ۹۹ شرکت ذوب آهن اصفهان منتشر شد 
و بر این اساس رشد فروش )درآمد عملیاتی( این شرکت در مدت 6ماهه 
نخست امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 46درصد بوده است.
بر اساس اطالعات منتشره در خصوص عملکرد شرکت ذوب آهن اصفهان 
طی 6 ماهه اول امسال ، سود خالص این شرکت در مدت یادشده به میزان 
5،504،035 میلیون ریال بوده است که این عدد در مقایسه با مدت مشابه 
در سال گذشــته که عدد 4،514،۹15میلیون ریال بوده با رشد 22درصدی 

همراه شده است.
یکی دیگــر از مواردی که می تــوان درخصوص عملکرد شــرکت ذوب آهن 
اصفهان در مدت 6ماهه نخســت امسال نسبت به ســال قبل بیان کرد در 

خصوص سود عملیاتی این شرکت اســت. به این ترتیب که در 6ماهه اول 
امسال سود این شــرکت برابر با 8،1۹1،242 میلیون ریال بوده است که در 
مقایسه با 6ماهه اول ســال گذشــته نیز که عدد 7،416،151میلیون ریال 
بوده با رشد 10درصدی در سود عملیاتی همراه شــده است.همچنین سود 
ناخالص »ذوب« طی مدت 6ماهه اول سال ۹8 برابر با 10،430،876میلیون 
ریال بوده است که این عدد امسال) از ابتدای فروردین تا انتهای شهریور( 
به مقدار 13،301،557میلیون ریال رســیده و رشد 28درصدی کسب کرده 
اســت.یکی از مهم ترین بخش ها برای تمامی شــرکت های تولیدکننده در 
صنایع مختلف، عملکردی اســت که در بخش فروش و درآمد حاصل از آن 
بدســت آمده و بر اساس آن می توان گفت که شــرکت توانسته موفق عمل 
کند یا خیر؟ شــرکت ذوب آهن اصفهان نیز در مدت یادشده یعنی 6ماهه 
اول امســال توانســته درآمد حاصل از فروش )درآمد عملیاتی( خود را به 
میزان 75،658،064میلیون ریال ثبت کند که در برابر میزان فروش در مدت 
مشــابه ســال ۹8 که عدد 51،748،732میلیون ریال ثبت شده با رشدی 
برابر 46درصد همراه گشته است.همچنین سایر در آمدها و هزینه های غیر 
عملیاتی – درآمد ســرمایه گذاری ها در مدت 6ماهه نخست امسال برابر با 
50,388میلیون ریال بوده است که این عدد در مدت 6ماهه اول سال ۹8 به 
مقدار 412۹81 میلیون ریال بوده و نشان میدهد که در این مدت هزینه های 

شرکت نیز روند کاهشی داشته است .
گفتنی است شرکت ذوب آهن اصفهان به عنوان اولین کارخانه تولیدکننده 
فوالد در کشــور که از آن با نام مادر صنعــت فوالد یاد می شــود همواره به 
ایفای نقش کلیــدی خود در پیشــرفت اقتصــادی و اجتماعی کشــور با 
کمک به توســعه زیرســاختهای صنعتی و عمرانــی پایبند بــوده و تولید 
5 میلیون تــن از محصوالت فــوالدی در افق 1404 و قــرار گرفتن در میان 
5شــرکت برتــر فوالدســاز منطقــه در ســودآوری و کیفیــت و همچنین 
 متکی بودن بــر فنــاوری بومــی ســازی را در برنامه های خــود تعریف 

کرده است.

عضو کمیســیون عمران مجلس شــورای اســالمی بــا بیــان اینکه طرح 
یکپارچه سازی شرکت های آبفای شــهری و روستایی از هدر رفت سرمایه ها 
جلوگیری می کند، گفت: یکپارچه ســازی مدیریت همراه با اختیارات، باعث 
رشد و پیشرفت کشور می شود.مجتبی یوسفی، نماینده مردم اهواز، کارون، 
باوی و حمیدیه در مجلس شورای اسالمی در خصوص طرح یکپارچه سازی 
شــرکت های آب و فاضالب شــهری و روســتایی اظهار داشــت: این طرح 
تجمیعی، از تصمیمات موازی در دســتگاه های اجرایی جلوگیری می کند و 

می تواند کمک بسزایی در زمینه رفع مشکالت مردم داشته باشد.
وی با بیان اینکه در مجموع موافق این طرح یکپارچه ســازی شــرکت های 
آب و فاضالب شهری و روستایی هســتم، افزود: اگر در دستگاهای اجرایی 
انسجام بخشــی و هم افزایی الزم ایجاد شــود، می تواند باعث موفقیت در 

اجرای طرحها باشد.
نماینده مردم اهواز، کارون، باوی و حمیدیه در مجلس شــورای اســالمی با 
بیان اینکه طرح یکپارچه ســازی شرکت های آبفای شــهری و روستایی از 
هدر رفت سرمایه ها جلوگیری می کند، گفت: یکپارچه سازی مدیریت همراه 
با اختیارات، باعث رشــد و پیشرفت کشور می شــود.عضو کمیسیون عمران 
مجلس خاطرنشان کرد: در برخی از نقاط کشور تاسیسات مختلف آبرسانی 
وجود دارد؛ برای مثال تاسیسات و خط لوله ای را شرکت آب و فاضالب شهری 
احداث کرده و چند روســتا نیز در مجاورت خط هستند که با یکپارچه سازی 
شــرکتها براحتی امکان اتصال این روســتاها به همان خط وجود دارد و اگر 
روستاها را به این شبکه وصل کنیم، عمده مشکل آب آنها برطرف می شود.به 
گفته وی، طرح یکپارچه سازی شرکت های آب و فاضالب شهری و روستایی 

از لحاظ مدیریت، می تواند کمک شــایانی در خصوص جلوگیری از هدر رفت 
سرمایه ها و انسجام بخشی بنماید.

نماینده مردم اهواز، کارون، باوی و حمیدیه با اشــاره به مشــکل انباشــت 
بدهی ها در شــرکت های آبفار گفت: شــرکت های آب و فاضالب روستایی 
دولتی و دچار انباشــت بدهی بوده و زیان ده هســتند و لذا یکی از شــروط 
موفقیــت این طــرح حمایت دولت در تســویه حســاب بدهــی های این 
شــرکتها هم در حوزه نیروی انســانی و هــم مربوط به احداث تاسیســات 
اســت؛ در همین ارتباط ضــرورت دارد به هر نحــو ممکن، حقــوق معوقه 
 پرســنل شــریف و زحمتکش آبفار که بعضا چندماه عقب افتاده، سریعتر 

پرداخت بشود.
وی افــزود: اگر دولت تا دو ســال آینــده بتواند بــا تامین  اعتبار، مشــکل 
تســویه بدهیهای شــرکتهای آبفار را انجــام بدهد، این طرح باعث رشــد و 
ارتقا موثــر خواهد بود.عضو کمیســیون عمران مجلس با اشــاره به مزایای 
طرح یکپارچه سازی شــرکت های آب و فاضالب شــهری و روستایی ادامه 
داد: وقتی سیســتم یکپارچه ســازی مدیریــت همراه با اختیارات باشــد، 
باعث پیشــرفت کشــور می شــود البته این مهم زمانی صورت می گیرد که 
شرط بدهی و انباشت مشــکالت گذشته برطرف شــود.وی در پایان با بیان 
اینکه فرسودگی شــرکت های آب و فاضالب روســتایی به مراتب بیشتر از 
شرکت های آبفای شهری است، یادآور شد: قطعا اگر کمک دولت نباشد این 
دو شرکت با مشــکالت بزرگی مواجه خواهد شــد اما با ایجاد زیرساخت ها 
 و رفــع نواقص موجــود، شــرکت های آب و فاضــالب می توانند بــه ثباتی

 نسبی برسند.

رئیس هیئــت عامل ایمیــدرو روز یکشــنبه 27 
مهرماه در جلسه ای که در محل ســازمان توسعه 
و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران با مدیران 
عامل شــرکتهای فــوالد مبارکه اصفهــان، فوالد 
خوزستان و فوالد اکسین برگزار شــد، راهکارها و 
پیشنهادهای فوالدســازان برای بازگشت آرامش 
به بازار و همچنین مشکالت به وجودآمده در زمینه 
محصوالت فوالدی از جمله ورق و اسلب در بورس 
کاالی ایران  را  موردبررسی و تبادل نظر قرار دادند.

 خداداد غریب پور، در این جلســه اظهــار کرد: به 
تازگی با وزیر صنعت، معــدن و تجارت مذاکراتی 
درباره چگونگی رفع مشکالت به وجودآمده در بازار 
محصوالت فوالدی داشــتیم و در آن دو پیشــنهاد 
مطرح شد. پیشنهاد اول این بود که کل محصوالت 
در بــورس کاال عرضــه شــود و پیشــنهاد بعدی 
درخصوص مدیریت و کنترل بازار بود تا از این طریق 
بتوانیم با حفــظ روش قبلی، قیمــت محصوالت 
فوالدی را کاهش دهیم.وی در این خصوص گفت: 
با توجه به اینکه تمامی اسلب تولیدی کشور توسط 
گروه فوالد مبارکــه و فوالد خوزســتان تولید می 
شود، در این جلسه پیشنهاد شد که شرکتهای فوالد 
مبارکه، فوالد هرمزگان و فوالد خوزســتان اسلب 
بیشتری وارد بازار کنند و مدیریت بازار نیز به دست 

همین شرکتها انجام شود.
غریب پور در همین زمینه از برگزاری جلسه ای دیگر 
با حضور وزیر صمت خبر داد و گفت: در این جلسه 
در خصوص پیشــنهادهای ایمیدرو و شــرکتهای 
ذینفع برای ســاماندهی بازار فوالد تصمیم گیری 
شد.وی خاطرنشــان کرد: تا پیش از این، تصمیم 
گیری درباره چگونگی فروش محصوالت فوالدی 

در کشور تنها در وزارت صمت متمرکز بود، اما از این 
پس قرار است این اقدام با همکاری و نظرسنجی از 

تولیدکنندگان بزرگ فوالدساز انجام شود.
غریب پور ادامه داد: یکی از پیشنهادها در خصوص 
تعیین قیمت و بازگرداندن ثبات به بازار محصوالت 
فوالدی این اســت که قیمتهای بــورس کاال طی 
چند سال گذشته بررسی و با قیمتهای جهانی تراز 
شود. به این شکل که تفاوت قیمتی میان شمش 
با تیرآهن و میلگرد و... در بورس ایران مشــخص 
و با بازار جهانی مقایســه شود.رئیس هیئت عامل 
ایمیدرو در ادامــه یکی از پیشــنهادها برای بهبود 
یافتن شرایط فعلی را خروج اسلب از بورس کاال با 
قیمت 5 درصد بیشــتر از قیمت شمش خوزستان 
اعالم کرد و در تشــریح این موضــوع گفت: بعد از 
خروج ایــن محصول از بورس کاال، فــوالد مبارکه، 
فوالد هرمزگان و فوالد خوزســتان نیاز نوردکاران را 
برطرف کنند تا آنها بتوانند با حداکثر ظرفیت تولید 
به کار خود ادامــه دهند، چراکه در شــرایط فعلی 
شــرکتهایی همچون فوالد کاویان، فــوالد گیالن و 
فوالد ســمنان با کمتــر از 50 درصــد ظرفیت خود 
تولید می کنند و برای تأمین ماده اولیه خود دچار 

مشکل شده اند.
به گفته غریب پور، این اقدام مــی تواند به منظور 
حمایت از تولید ملی انجام شود. در واقع هدف این 
است که با خروج اسلب از بورس کاال، ورق تولیدی 
کشور به فوالدســازانی که واحد نوردی دارند، داده 
شــود تا آنها بتوانند با ظرفیــت 100 درصدی تولید 
کنند.غریب پور اظهار کرد: تالش ما بر این اســت 
که قیمــت را به نفع مردم و عمــوم جامعه کاهش 
دهیم. یکی دیگر از پیشــنهادهای  مطرح شده در 

این جلسه به هم وصل شدن سامانه های مختلف 
همچون بهین یاب، ســامانه انبار، ســامانه جامع 
تجارت و... بود که به عقیده غریب پور این اقدام در 
صورت اجرایی شدن کمک بزرگی برای ساماندهی 

بازار محصوالت فوالدی خواهد کرد.

ظرفیت نوردکاران را به حداکثر میرسانیم
در ادامــه ایــن جلســه، حمیدرضــا عظیمیــان، 
مدیرعامل فوالد مبارکه نیز در خصوص پیشــنهاد 

مطرح شده از ســوی رئیس هیئت عامل ایمیدرو 
مبنی بر خروج اسلب از بورس اظهار کرد: تا به امروز 
قیمت اسلب 5 درصد بیشــتر از نرخ شمش فوالد 
خوزســتان بوده و خریداران آن به 4 تا 5 شرکت 
محدود می شوند. بنابراین با خروج اسلب از بورس 
کاال می توان بــازار را مدیریت کرد و بــا در اختیار 
گذاشــتن این محصول به تولیدکننــدگان پایین 
دستی ظرفیت تولید نوردکاران را به حداکثر رساند.

وی افزود: این در حالی اســت که اکنــون تعداد 

اندکی از نوردکاران اســلب را می گیرنــد و تبدیل 
به ورق می کننــد و در مقابل تعــداد زیادی از این 
نوردکاران ورق فوالد را خریداری می کنند، اما آن را 
به محصول نهایی تبدیل نمی کنند و در بازار آزاد به 
فروش می رسانند و در نهایت باعث التهاب در بازار 
می شوند.به گفته عظیمیان، اگر عرضه و تقاضا در 
بازار مدیریت شــود و بتوانیم پاسخگوی 80 تا ۹0 
درصد از نیاز باشیم، تمامی مشکالت و مسائل حل 
خواهد شد. به این شکل که فوالد مبارکه اصفهان، 

فوالد هرمزگان و فوالد خوزستان نیاز نوردکاران به 
ورق و اســلب را تأمین کنند و در مقابل نوردکاران 
نیز باید متعهد شــوند که محصوالت تولیدی خود 
را در بورس عرضــه کنند.مدیرعامل فــوالد مبارکه 
ادامه داد: همچنین بهتر اســت ســقف رقابتی در 
بورس کاال برداشته شود. با این روش می توان به 
شرایط قبل از سال ۹7 بازگشــت و ثبات را به بازار 
آورد، چراکه امروز می بینیم با شرایطی که از سوی 
وزارتخانه و ستاد تنظیم بازار پدید آمده و سیستم 

بهین یاب گذاشته شده، بیشترین التهاب در بازار 
محصوالت فوالدی به وجود آمده و نوردکاران از آن 
به نوعی سوءاســتفاده مــی کنند.عظیمیان گفت: 
در نهایت باید تقاضــا و همچنین خروجی تولیدی 
صنایع پایین دستی کنترل شــود. همچنین بهتر 
است برای نوردکاران ســقف قیمتی گذاشته شود 
و عرضه نیز در بورس کنترل گردد.وی افزود: فوالد 
مبارکه آمادگی دارد تا قیمت ورق خود را در بورس 
کاهش دهد و حتی میزان عرضــه خود را از میزان 
مشخص بیشتر کند، اما به شرط اینکه در ادامه کار، 
فوالد مبارکه بازنده این روند نباشد و کسانی هم که 
محصول را خریداری کرده اند با درصد مشــخص 
و از پیش تعیین شده محصول تولیدی خود را در 

بورس عرضه کنند.

باید عرضه و تقاضا   قیمت بازار  را مشخص کند
طهمورث جوانبخــت، معاون فــروش و بازاریابی 
فوالد مبارکه در این جلسه اظهار کرد: طی سالهای 
گذشته، همواره تفاوت قیمت محصوالت در بورس 
کاال و بازار آزاد کمتر از 5 درصد بوده، اما در شــرایط 
فعلی می بینیم که در دو سال گذشته این درصد به 

70 تا 80 درصد رسیده است.
وی ادامــه داد: هر زمانی که بحــث قیمتگذاری و 
تنظیم بازار مطرح شــده، دچار مشــکل شده ایم. 
این در حالی است که باید اجازه داد عرضه و تقاضا 
قیمت را در بازار مشــخص کننــد. از طرفی تعیین 
ســقف قیمتی نیز مشــکالت خاص خود را دارد 
که یکی از آنهــا ابطال معامالت در بورس اســت. 
مشکل دیگر استفاده از سیســتم بهین یاب است 
که قیمت بازار بر اســاس آن تعیین می شود، اما 

در مقابل محصوالت صنایع پایین دستی مشمول 
قیمتگذاری دستوری نیستند و همین امر مشکل 
ســاز شــده اســت.به گفته جوانبخت، می توان 
قیمتهای جهانی فوالد )نســبت میلگرد و تیرآهن 
به شمش، نســبت کالف گرم به اسلب و شمش و 
...( را بررسی کرد و بر این اساس قیمتها را در ایران 

تعیین و کنترل کرد.
معاون فروش فوالد مبارکه ادامه داد: درصورتیکه 
اسلب در اختیار نوردکاران قرار نگیرد، التهاب بازار 
بیشتر خواهد شد. بنابراین بهتر است محدودیتها 
برداشــته شــود و با اصالح کــردن قیمــت پایه و 
برداشتن ســقف قیمتی شــرایط برای عرضه آنها 
تغییر یابد.پیشــنهادهای مطرح شده در نهایت در 
این جلسه خروج اســلب از بورس کاال و توزیع آن 
توسط ســه فوالدســاز بزرگ، یعنی فوالد مبارکه، 
فوالد هرمزگان و فوالد خوزســتان، به شرط تأمین 
حداکثری نیاز نوردکاران و رســاندن ظرفیت تولید 
این صنایع بــه حداکثر مــورد تأیید قــرار گرفت. 
همچنین در جهــت حمایت از مصــرف کنندگان، 
عرضه مواد اولیه به واحدهای پایین دستی منوط به 
عرضه محصوالت آنها در بورس کاال شد.یکی دیگر از 
مسائل مهم مربوط به صادرات محصوالت فوالدی 
بود و در این زمینه مقرر شــد ســه شــرکت بزرگ 
فوالدی 2.5 میلیون اســلب موردنیاز نوردکاران را 
تأمین و احصــا نمایند و بتوانند مــازاد آن را صادر 
کنند.گفتنی اســت از دیگر درخواســتهای مطرح 
شــده در این جلســه، تأمین مواد اولیه و انرژی 
موردنیاز فوالد مبارکه بــود و در این زمینه، معاونت 
 معدنی وزارت صمــت مکلف شــد اقدامات الزم

 را انجام دهد.

همزمان با هفته ملی ســالمت بانوان جلســه تکریم و تجلیل از پیشگامان 
ســالمت در پیشــگیری از بیماری کووید 1۹ در شــرکت آبفا استان اصفهان 

برگزار گردید .
در این جلســه که با حضور مدیرعامل و اعضای شــورای معاونین شــرکت 
برگزار شــد، ازتعداد 1۹ نفر از پیشــگامان سالمت در پیشــگیری از بیماری 
کووید 1۹ تقدیر و تشــکر بــه عمل آمد.در این جلســه مدیر عامل شــرکت 
آبفا اســتان اصفهان ضمن تبریک هفته ملی ســالمت بانــوان به اقدامات 
ارزنده ای کــه در این مدت در خصوص پیشــگیری از کووید 1۹ در شــرکت 
انجام شده است اشاره نمود و گفت: انســان متشرع و با اخالق فردی است 
که در حال حاضر با شــرایط کنونی کلیــه پروتکل های بهداشــتی را رعایت 
نماید و برای حقوق ســایر مردم ارزش قائل گردد.هاشــم امینی همچنین 
به اقدامات برون سازمانی که توسط شــرکت آب وفاضالب استان در سطح 
اســتان انجام گرفته از جمله تامین مواد ضد عفونــی کننده و آب ژاول برای 
بیمارستانها و سایر دســتگاههای اجرائی و تعامل با سپاه و مراکز بهداشت و 

همچنین کمکهای مومنانه پرسنل خدوم شــرکت آب وفاضالب و همچنین 
تامین پایدار آب و در شرایط ســخت تابستان و اوج شــیوع بیماری کووید 
1۹ اشــاره نمود و ضمن تشــکر از کلیه همکاران توصیه کرد که نقش انسانی 
و اخالقی و قانونــی خود را با تــالش مضاعف در فصل پاییز و زمســتان که 
 اوج پیک سوم کرونا خواهد بود انجام داده و ســالمت خانواده بزرگ آبفا را

 تضمین  کنیم .
در این جلســه همچنیــن اعظم ســادات مرتضوی، مشــاور امــور بانوان 
وخانواده شــرکت درباره اقدامات انجام شــده در خصوص هفته ســالمت 
ملی بانــوان، از جمله برگــزاری دوره آمــوزش مجازی با موضــوع بایدها 
و نبایــد هــا در مــوج دوم ویــروس کوویــد 1۹، روانشناســی خانــواده ، 
برگزاری جلســه مشــاوره خانواده با حضور بانــوان به ویژه بهبــود یافتگان 
کرونا باموضوع زنــان پیشــگامان خود مراقبتــی و حافظــان خانواده در 
 پیشــگیری از کوویــد 1۹ و ســایر فعالیــت هــا در ایــن زمینه گزارشــی

 ارائه داد.

مدیر عامل ذوب آهن:
ذوب آهن اصفهان از زیان انباشته خارج شد

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی:
طرح یکپارچه سازی شرکت های آبفا از هدر رفت سرمایه ها جلوگیری می کند

با حضور رئیس هیئت عامل ایمیدرو  و  فوالدسازان کشور انجام شد؛

بررسی پیشنهادهای فوالدسازان برای بازگشت آرامش به بازار

با حضور مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان صورت گرفت؛
تکریم و تجلیل از پیشگامان سالمت در پیشگیری از بیماری کووید 19


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

