
 جناب آقای حجت االسالم 
 و المسلمین معتمدی، 

 مدیرلک فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان اصفهان 

روزنامه زاینده رود

انتخاب جنابعالی را که بی شک حاصل پشتوانه تجربی و سابقه درخشان فرهنگی تان بوده، به 
فال نیک می گیریم. این انتخاب نشأت گرفته از تعهد،كارآمدی، شایستگی ، تخصص و تجربه 
باالی حضرتعالی در دوره ها و مسئولیت های مختلف بوده كه امید است در ادامه موجبات 
رشد و ارتقای مجموعه فرهنگی این استان بزرگ، فرهنگی و شهیدپرور که به درستی مهد 

فرهنگ و هنر ایران زمین لقب گرفته است را در پی داشته باشد.
انتخاب و انتصاب شایسته جنابعالی را گامی به سوی افقی روشن تر و آینده ای پر از امیددر 
حوزه فرهنگ و هنر استان اصفهان می دانیم و برایتان از خداوند منان در این مسیر آرزوی 

توفیقات روزافزون داریم.

 آموزش و پرورش اعالم کرده  که نظارت های الزم برای انجام پروتکل های بهداشتی
 را طی برگزاری امتحانات نهایی افزایش خواهد داد؛

امتحان زیر سایه ترس از کرونا
5
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 در تعطیالت سه روزه نیمه خرداد 
ثبت شد؛

افزایش ۹ درصدی تردد 
خودروها در راه های 

استان اصفهان

بحران در اردوگاه سبزپوشان؛
 رادولوویچ: به ایران

 باز نمی گردم

۴ دانشگاه اصفهان در میان 
برترین های رتبه بندی  تایمز 

۲۰۲۰ آسیا

3

5
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مدیر کل بهزیستی چهارمحال و بختیاری:
 63 واحد مسکونی برای 

مددجویان بهزیستی 
استان احداث می شود

3

 حباب، قاچاق و مافیا دامن گیر
 بازار  موبایل شده است؛

 بازار افسار گسیخته 
تلفن همراه

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 

دوشنبه 1۹ خرداد 13۹۹ 
 16  شوال  1۴۴1 

 8 ژوئن ۲۰۲۰
 شماره ۲۹۹۰

8 صفحه
قیمت: 1۰۰۰ تومان

 معاون اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور خبر داد: 

کمک 1۰۰ میلیاردی دولت به پروژه 
مجموعه پل های شهید سلیمانی  

4

کشف 
اسکناس های 

جعلی در 
چهارمحال  و 

بختیاری

 رفع مشکل 
 کمی و کیفی 

آب شرب شهرضا
8
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خودداری ژاپن از امضای بیانیه علیه چین
خبرگزاری »کیودو« گــزارش داد، ژاپن که به دنبال بهبود روابط با چین اســت، از پیوســتن به موضع 
مداخله جویانه آمریکا و انگلیس علیه پکن در ارتباط با قانون امنیــت ملی هنگ کنگ خودداری کرده 
است.به گزارش کیودو، ژاپن تصمیم گرفته بیانیه انتقادی مشترک این کشورها شامل آمریکا و بریتانیا 
را در ارتباط با قانون مذکور امضا نکند، زیرا توکیو به دنبال بهبود روابط با پکن است.روزنامه »استریتس 
تایمز« گزارش داد ژاپن می کوشد در آستانه سفر برنامه ریزی شده »شی جین پینگ« رییس جمهور 
چین به توکیو از ایجاد تنش با پکن خودداری کند، گرچه عدم تمایل این کشور در پیوستن به واشنگتن و 
لندن در انتقاد از چین، آمریکا و کشورهای اروپایی را ناامید خواهد کرد.هنگ کنگ که مستعمره بریتانیا 
بود در ژوئیه ۱۹۹۷ از بریتانا جدا و تحت حاکمیت سرزمین اصلی چین قرار گرفت. با این حال کشورهای 
غربی از جمله انگلیس و آمریکا همچنان در امور داخلی این منطقه تحت حاکمیت چین مداخله می کنند.

حمایت مسکو از آتش بس پیشنهادی مصر و ژنرال حفتر
نماینده ویژه روسیه در امور کشورهای منطقه غرب آسیا و آفریقا، حمایت مسکو از آتش بس پیشنهادی 
مصر و ژنرال »خلیفه حفتر« فرمانده شبه نظامیان شرق لیبی را اعالم کرد.به نوشته خبرگزاری آناتولی، 
»میخائیل بوگدانف« معاون وزیر خارجه روسیه و نماینده ویژه رییس جمهور در امور کشورهای منطقه 
غرب آسیا و آفریقا در واکنش به پیشنهاد آتش بس مصر و نیروهای وابسته به »خلیفه حفتر« در لیبی 
اظهارنظر کرد.وی گفت: »ما البته محتوای پیشــنهاد رییس جمهور مصر را می خوانیم و از انواع چنین 
پیشنهادهایی برای توقف هر چه سریع تر درگیری ها در لیبی حمایت می کنیم«.اظهارنظر بوگدانف در 
حالی صورت گرفته که ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم از تالش های مصر برای حل بحران لیبی 

قدردانی کرد و گفت که واشنگتن از آتش بس در لیبی حمایت می کند.

عقب نشینی ریاض از شروط خود برای قطر
عربستان سعودی سه ســال پس از تحریم گســترده علیه قطر و در حالی که پیش تر ۱۳ شرط برای از 
سرگیری روابط با دوحه تعیین کرده بود، خواســته های خود را کاهش داد . عبدا...المعلمی، نماینده 
دائمی سعودی ها در سازمان ملل متحد گفت که  ازســرگیری روابط با قطر مشروط به اجرای خواسته 
ها و شرایط  کشــورهای چهارگانه عربی ) عربســتان ، مصر ، امارات و بحرین( از سوی دوحه است که 
از جمله آنها پایــان یافتن حضور نظامی ترکیه در قطر و کاهش مناســبات با ایران اســت.وی در گفت 
وگویی با  بی بی ســی اظهار داشــت که در صورت تحقق یافتن خواسته های یاد شــده از سوی قطر ، 
 کشــورهای چهارگانه عربی، قطر و ملت برادر قطری خــود را در آغوش خواهد کشــید زیرا ملت قطر 
می بایست به جایگاه طبیعی خود در میان ملت های شورای همکاری خلیج فارس بازگردند.المعلمی در 
پاسخ به این سوال بی بی سی که » آیا رهبران قطر به این شرایط پاسخ مثبت خواهند داد یا خیر ؟ « ابراز 

داشت: این موضوع به رهبران قطر بستگی دارد. 

انتصاب »هادی العامری« به ریاست الحشد الشعبی 
تکذیب شد

سازمان الحشد الشعبی شایعات برخی رسانه ها درباره تغییر رییس این سازمان و هر گونه تصمیمی برای 
ریاست هادی العامری پس از استعفای وی از پارلمان را تکذیب کرد.سازمان الحشد الشعبی شایعات 
برخی رسانه ها درباره تغییر رییس این سازمان را تکذیب کرد.این سازمان در بیانیه ای گفت: »سازمان 
الحشد الشعبی شایعات برخی رسانه ها درباره تغییر آقای فالح الفیاض رییس این سازمان با شخصی 
دیگر را تکذیب می کند.«برخی رسانه ها گفته بودند هادی العامری پس از استعفا از عضویت در پارلمان 
به عنوان رییس سازمان الحشد الشعبی منصوب می شود.»هادی العامری« رییس ائتالف الفتح و از 

رهبران الحشد الشعبی عراق، به طور رسمی استعفای خود را تسلیم »محمد الحلبوسی«  کرد. 

با وجود  تمایل ترامپ برای مذاکره؛ اما سیاست های کلی آمریکا و موضع گیری مقامات کشورمان چیز دیگری را نشان می دهد

فعال »مذاکره« بعید به نظر می رسد

طی چند روز گذشــته با انجــام چندین 
مورد از مبادالت زندانیــان میان ایران و 
آمریکا دوباره بحث داغ مذاکره مورد توجه رسانه ها و سیاستمداران 
قرار گرفته اســت، به خصوص آنکه ترامپ بار دیگر از لزوم مذاکره با 
ایران و تمایلش برای این موضوع سخن گفت و طبق روال دوره های 
قبل مقامات کشورمان این مســئله را رد و آن را نوعی مانور تبلیغاتی 
دانســتند؛ اما برخی از صاحب نظران می گویند ایــن آخرین حربه و 
دستاویز  ترامپ و دولت آمریکا برای رسیدن به راهی مشترک با ایران 
است؛ چرا که در صورت وضع تحریم های بیشتر عمال دو کشور وارد فاز 
جنگی با یکدیگر می شوند، به همین دلیل شاید زبان هر دو طرف برای 
انجام مذاکره نرم تر شــود. اما در مقابل این نظریه عده ای معتقدند 
فعال مذاکره بعید به نظر می رســد! پس از مبادله اخیر زندانیان علی 
شمخانی، دبیر شــورای عالی امنیت ملی ایران، نیز به صراحت گفته 
که میان ایران و آمریکا هیچ مذاکره ای اتفاق نخواهد افتاد. شمخانی 
توئیت کرد: اوضاع ترامپ چه در تقابل های بین المللی، چه در افتضاح 
مدیریت کرونا و چه در آتش افروزی نژادپرستانه در داخل آمریکا به 
قدری خراب است که تیمش چاره ای جز تولید و نمایش موفقیت های 

ساختگی برای او ندارند.
تبادل زندانیان، نتیجه مذاکره نبوده و هیــچ مذاکره ای هم در آینده 
انجام نخواهد شد. در ادامه این استدالل کارشناسان سیاسی معتقدند 
در حال حاضر به دالیل مختلف شــرایط مذاکره میان ایران و آمریکا 
فراهم نیســت. دلیل اول این اســت که تحریم های آمریکا هنوز در 
جریان اســت و نه فقط کاهش نیافته بلکه بر آن ها افزوده می شود. 
آمریکا به تازگــی پیش نویــس قطعنامه جدیــدی در زمینه تمدید 
تحریم های تســلیحاتی ســازمان ملل علیه ایران تهیه و میان برخی 
اعضای شورای امنیت توزیع کرده است. آمریکا در حال کار بر یک طرح 
دو مرحله ای برای جلوگیری از رفع تحریم های تسلیحاتی ایران است. 
این تحریم ها اواســط اکتبر آینده )حدود یک هفته قبل از انتخابات 

ریاست جمهوری آمریکا( منقضی می شوند. 
در حالی که آمریکا همچنان برای اعمال تحریم بر ایران تالش می کند، 
بعید اســت که ایران وارد مذاکره با این کشــور شود.گذشته از اینها، 
استقبال ترامپ از مذاکرات چیز جدیدی نیست. در دسامبر گذشته، 
وقتی که ژیو وانگ، پژوهشگر آمریکایی از ایران آزاد شد، ترامپ ضمن 
تشکر از ایران گفته بود که پس ما می توانیم با هم توافق کنیم واقعیت 

این است که صرف ابراز تمایل به مذاکره و امضای توافق با ایران هرگز 
نتوانســت دولت ایران را به ورود به مذاکره متقاعد کنــد. اما فراتر از 
بحث تحریم ها، در حال حاضر شرایط سیاسی حاکم بر روابط ایران و 
آمریکا، برای شروع مذاکره مناســب نیست. برخی مقامات ایران به 
وضوح معتقدند که ترامپ به دردسر افتاده و ممکن است در انتخابات 

بعدی پیروز نشود. 
به همین دلیل شاید مذاکره با ایران بتواند برگ برنده او در انتخابات 
پیش رو باشد امتیازی که ایرانی ها نمی خواهند برای او قائل شوند. 
هر چند نمی توان گفت ترامپ در انتخابات شکست می خورد؛ اما قطعا 
برد راحتی هم نخواهد داشت و برای رسیدن دوباره به کاخ سفید ناچار 

به مبارزه سختی با رقبایش خواهد بود. 
در نهایت دو کشور با سرعت زیادی به سمت راهی بی بازگشت پیش 
می روند؛ تصویب قطعنامه شــورای امنیت که آمریکا در پی آن است 
می تواند تیر خالصی بر هر نوع توافق و گفت وگوی ایران و غرب باشد 
و بر خالف ماه های گذشته چنین ســیگنال هایی از سوی طرفین در 
زمینه آزادسازی زندانیان هم نمی تواند موانع نزدیکی ایران و آمریکا 

را از میان بردارد.

در بحبوحــه بزرگ ترین تنش زایی سیاســی بین 
ایاالت متحده و ایــران، که در ســایه وجود دونالد 
ترامپ در رأس قدرت آمریکا ایجاد شــده، شاهد 
نزدیکی های امنیتی بین ابوظبی و تهران هســتیم.

روابط امارات و ایــران نزدیکی عمیقــی را به خود 
می بینــد که در ســال ۲۰۱۹ افزایش یافته اســت. 
این نزدیکی در نیمه سال گذشــته، در سایه روابط 
استراتژیکی که بین عربستان و امارات وجود داشت، 
غافلگیر کننده بود. افزون بر اینکه دلیل بحران خلیج 
فارس که شامل تحریم قطر می شود، رابطه قطر با 
ایران بود.به گزارش خبرگزاری اماراتی »وام«، این 
دو وزیر در تماس تلفنی خود به بررسی تحوالت در 
منطقه و جهان پرداختنــد. در همین رابطه، ابوظبی 

۴۰ تن کاال شــامل تجهیزات پزشکی و دیگر کمک 
ها، به ایران فرســتاد.این در حالی اســت که ایران 
روابط خود با دولت امارات را بســیار خوب توصیف 
می کند، همانطور کــه خبرگزاری رســمی ایران به 
نقل از فرمانده نیرو های مرزی ایران، سردار قاسم 
رضایی در یک کنفرانس خبری آورد: »رابطه ایران با 
امارات، دولت های همسایه و منطقه خلیج فارس 
بسیار خوب است«.در تاریخ ۲۶ ژوئن ۲۰۱۹، امارات 
مخالف متهم کردن ایران در مورد حمله به ۴ نفتکش 
در نزدیکی سواحل امارات شده و خواستار کاهش 
تنش ها در منطقه شــد.روابط اقتصادی و تجاری 
بین دو کشور در طول سال های گذشته شاهد رشد 
چشم گیری بوده و با وجود تنش ها در منطقه خلیج 

فارس، این روابط ادامه داشته است.در سال ۲۰۱۸، 
حجم مبادالت تجاری غیر نفتی بین ایران و امارات، 
به ۱۶.۸۳ میلیارد دالر در سال مالی ۲۰۱۸ رسید و در 
مقایسه با سال ۲۰۱۷، به میزان ۲۱.۱۸ درصد افزایش 
داشــت.۴ دانشــگاه ایرانی در امارات وجود دارد و 
بیش از ۳۰ هزار دانشجوی ایرانی، در امارات تحصیل 
می کنند. این در حالی است که طبق آمار، ایرانی ها 
در امارات ســرمایه گذاری هــای هنگفتی دارند که 

ارزش آن بیش از ۲۰۰ میلیارد دالر است.

الخلیج آنالین گزارش داد:

دالیلی که ایران و امارات را دوباره نزدیک و نزدیک تر می کند

یک شبکه صهیونیستی از تصمیم تل آویو برای تشکیل کابینه امنیتی جداگانه و کوچک تر برای بررسی اختصاصی مسائل حساس از جمله اشغال کرانه باختری و 
مسئله ایران خبر داد.در ادامه تالش های مذبوحانه رژیم صهیونیستی برای مقابله با قدرت ایران در منطقه غرب آسیا و جهان، این بار خبر می رسد که تل آویو قصد 
دارد کابینه ای را جداگانه برای رسیدگی به این مسئله اختصاص دهد.شــبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی بامداد یکشنبه گزارش داد که »بنیامین نتانیاهو« 
نخست وزیر و »بنی گانتز« وزیر جنگ و دیگر نخست وزیر چرخشی این رژیم برای تشکیل کابینه امنیتی ویژه جهت بررسی مسائل حساس از جمله اشغال کرانه 
باختری و برنامه هسته ای ایران، توافق کرده اند.به نوشته وبگاه »تایمز اسراییل« به نقل از این گزارش، این کابینه اختصاصی بر مبنای این نگرانی تشکیل خواهد 
شد که تعداد اعضای کابینه کامل رژیم صهیونیستی برای بررسی موثر مسائل حساس مانند مقابله با ایران، بسیار زیاد است.بر این اساس، بعد از دیدار نتانیاهو 
و گانتز تصمیم به ایجاد این کابینه گرفته شد که در آن توافق کردند کابینه امنیتی کنونی با ۱۶ وزیر و ۴ ناظر، برای بررسی موثر مسائل مهم و حساس، بی اثر است.

این شبکه همچنین به نقل از چهار وزیر و مقام ارشد صهیونیستی - که نام شان را فاش نکرد - گزارش داد که حتی گروه کوچک تری شامل نتانیاهو، گانتز و »گابی 
اشکنازی« وزیر خارجه این رژیم تشکیل می شود تا به صورت خاص طرح اشغال کرانه باختری را پیش ببرند.

نقل قول روزنقشه کابینه جدید رژیم صهیونیستی برای مقابله با ایران

وز عکس ر

حمله معترضان 
آمریکایی به مجسمه  ها 
معترضان آمریکایی در جریان اعتراضات 
به وجود آمــده در ایاالت متحده پس از 
کشته شدن »جرج فلوید«، به تعدادی 
از بناهای یادبود ســربازان کنفدراسیون 
آمریکا و مجســمه ها، شــخصیت های 
نژادپرست و نمادهای برده داری حمله 
و آنهــا را تخریــب کردنــد.در پــی این 
اعتراضــات، تعدادی از مجســمه های 
بحث برانگیز پس از مرگ جورج فلوید از 

اماکن عمومی حذف شده است.

قالیباف: 

 سرویس های جاسوسی آمریکا و اسراییل 
پشت حمله تروریستی به مجلس بودند

رییس مجلس گفت: این موضوع اثبات شــده اســت که ســرویس های اطالعاتی آمریکا، رژیم 
صهیونیســتی و برخی کشــورهای منطقه پشــت حادثه حمله تروریســتی به مجلــس بوده اند 
واگر دست شان می رســید برای کشتار 
دســته جمعی خیابان هــای تهران هم 
برنامه داشتند.محمدباقر قالیباف ادامه 
داد: حادثه حمله تروریستی به مجلس 
نمادی بود از اینکه دشمن چه خواب های 
شــومی را برای ملت ایــران دیده و اگر 
مجاهدت ســربازان و نگهبانان وطن به 
ویژه مجاهدان فرامرزی انقالب اسالمی 
نباشد، دشمن از ارتکاب به هیچ جنایتی 
در حق ملــت ایران مضایقــه نمی کند.

رییس مجلس شورای اسالمی اظهار داشــت:  اگرچه ظاهرا یک حمله تروریستی عامل آن واقعه 
بود اکنون این موضوع اثبات شده است که ســرویس های اطالعاتی آمریکا، رژیم صهیونیستی و 
برخی کشورهای منطقه پشت آن حادثه بودند و اگر دست شان می رسید برای کشتار دسته جمعی 

در خیابان های تهران هم برنامه داشتند.

توافق ایران و افغانستان برای تشکیل کمیسیون مشترک مرزی
معاون بین المللی و امور حقوقی وزارت امور خارجه با بیان اینکه در سفر اخیر هیئت ایرانی به کابل، 
مدارکی مبتنی بر تعدادی عکس و مصاحبه به ما تحویل داده شد، عنوان کرد: ما این اسناد را مهم 
تلقی کرده و آنها را مورد رســیدگی قرار می دهیــم. در این چهارچوب، این اســناد در اختیار مراجع 
ذی صالح قرار گرفته تا مورد بررســی قرار گیرد که از نظر حقوقی این اسناد تا چه اندازه اثبات کننده 
قصور یا تقصیری است. بهاروند به توافقات انجام شده با طرف افغانستانی در سفر اخیر اشاره کرد 
و یادآور شد: توافق شد کمیسیون مشــترک مرزی دو کشور - که وزارت های امور خارجه دو کشور، 
مسئولیت آن را برعهده دارند - تشکیل شود تا مشکالت مربوط به مسائل مرزی و ترددها براساس 
توافق نامه دوجانبه ۱۳۳۵ مورد بررسی قرار گیرد.این مقام مسئول در وزارت امور خارجه افزود: مبارزه 
با قاچاق انسان و مواد مخدر، مبارزه با تروریسم و جلوگیری از ترددهای غیرقانونی موضوعاتی بود 
که از سوی دو طرف مورد تاکید قرار گرفت.وی خاطرنشان کرد: ضمن اینکه اتباع افغانستانی مورد 
احترام ما هســتند؛ اما هرگونه رفت و آمد باید قاعده مند باشند. در این راستا، دو طرف درخصوص 

مسائل مرزی و فراتر از آن، یعنی تمامی ابعاد به صورت روزمره در ارتباط با یکدیگر هستند.

اعتبارنامه دو منتخب مجلس تایید شد؛

 »تاجگردون« همچنان چشم انتظار!
نایب رییس اول مجلس گفت: اعتبارنامه منتخبان مردم فریدن و همچنین صومعه سرا در شعب 
مربوطه تایید شد، اما اعتبارنامه منتخب گچساران هنوز تعیین تکلیف نشده است.سیدامیرحسین 
قاضی زاده هاشمی در گفت وگوی اختصاصی با صدا و ســیما در این باره تصریح کرد: اعتبارنامه 
حسین محمدصالحی، منتخب مردم چادگان، فریدن، فریدون شهر و بویین و میاندشت و همچنین 
منتخب مردم صومعه سرا در شعبه ۱۰ بررسی و تایید شــد.وی افزود: بررسی اعتبارنامه غالمرضا 

تاجگردون، منتخب گچساران ادامه دارد و هنوز تعیین تکلیف نشده است.

کافه سیاست

معاون سیاسی دفتر عقیدتی 
سیاسی فرماندهی معظم کل قوا:

 دموکرات ها هم به 
برجام برنمی گردند

معـاون سیاسـی دفتـر عقیدتـی سیاسـی 
فرماندهـی معظـم کل قـوا گفـت: امـروز از 
زبان دموکرات ها هم می شـنویم برگشـتی 
بـه برجـام نخواهنـد داشـت و بـا شـرایط 
جدید بـا ایران مذاکـره خواهند کرد.سـردار 
رسـول سـنایی راد ادامـه داد: مشـکل ما با 
سـران آمریـکا رفتـار آنهاسـت کـه همـواره 
مغایر بـا هرگونه اعتمـاد اسـت، ترامپ نیز 
با خـروج از برجـام به تشـدید این شـکاف 
و افزایـش ارتفاع دیـوار بی اعتمـادی ملت 

ایـران بـه دولتمـردان آمریـکا افزود.
معـاون سیاسـی دفتـر عقیدتـی سیاسـی 
بیـان  بـا  قـوا  معظـم کل  فرماندهـی 
اینکـه رییـس جمهـور آمریـکا بـه دنبـال 
بهره بـرداری ابـزاری از موضـوع گفـت وگـو 
و مذاکره اسـت، گفـت: ترامپ بـرای کمک 
بـه انتخـاب مجـدد در انتخابـات ریاسـت 
جمهـوری پیـش رو ایـن گونـه مسـائل را 
لـی کـه پیـام بـی  مطـرح می کنـد در حا
صداقتـی در مطالب مطرح شـده از سـوی 
او مـوج می زنـد بـه همیـن دلیـل بـه نظـر 
می رسـد با توجه به ایـن سـابقه و روحیات 
ترامـپ، پیـام او ارزش شـنیدن نـدارد و 
نبایـد بـه آن توجـه کرد.سـردار سـنایی راد 
ادامـه داد: حضـرت امـام )ره( نیـز فرموده 
گـر آدم  بودنـد کـه مـا بـا آمریکایی هـا ا
شـوند هیـچ مشـکلی نداریـم منتهـا آنهـا 
تـا امـروز نشـان داده اند کـه همـواره دنبال 
سوءاسـتفاده از وضعیـت و شـرایط به نفع 
اهـداف مدنظر خودشـان هسـتند و حاضر 
نیسـتند در تعامـل بـا دیگـران صداقتـی 
داشـته باشـند، کمـا اینکـه همیـن امـروز 
می شـنویم  دموکرات هـا  زبـان  از  نیـز 
برگشـتی به برجام قبلـی نخواهند داشـت 
کـره  و بـا شـرایط جدیـد بـا ایـران مذا
خواهنـد کـرد، در صورتـی کـه امضـای 
 رییس جمهـور دموکـرات پایـه توافـق نامه 

هسته ای است.

در حالی که آمریکا همچنان برای اعمال تحریم بر 
ایران تالش می کند، بعید است که ایران وارد مذاکره 
با این کشور شود.گذشته از اینها، استقبال ترامپ از 

مذاکرات چیز جدیدی نیست

بین الملل

علیرضا کریمیان

رنا
 ای

س:
عک
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در تعطیالت سه روزه نیمه خرداد ثبت شد؛

 افزایش 9 درصدی تردد خودروها 
در راه های استان اصفهان

معاون فنی و نظارت اداره کل راهداری استان اصفهان گفت: در بازه زمانی ۱۴ تا ۱۶ خرداد امسال 
میزان تردد خودروها نســبت به مدت مشــابه هفته گذشته )ســه روز پایانی( ۹ درصد افزایش 

داشــته اســت.محمدعلی صلواتی با 
اشاره به وضعیت تردد راه های استان در 
تعطیالت سه روزه نیمه خرداد امسال، 
اظهار کرد: در بازه زمانی ۱۴ تا ۱۶ خرداد 
ماه، دو میلیــون و ۲۳ هزار و ۵ تردد در 
جاده های اســتان اصفهان ثبت شده 
است.وی گفت: در سه روز پایانی هفته 
گذشــته میزان تردد ورودی به استان 
۲۵۰ هــزار و ۲۰۰ خــودرو و میزان تردد 
خروجی از اســتان، ۲۶۸ هزار و ۵۶۴ 

خودرو بود.معاون فنی و نظارت اداره کل راهداری اســتان اصفهان افزود: این میزان تردد نسبت 
به مدت مشابه هفته گذشته )ســه روز پایانی( ۹ درصد افزایش داشــته است.به گفته صلواتی، 
محورهای پرتردد استان در این بازه زمانی نجف آباد- تیران و بالعکس، داران-تیران و بالعکس، 
عوارضی قم-کاشــان )مجموع گیت ها(، سه راهی دامنه، اصفهان- ســجزی، نایین-اصفهان، 
ایزدخواست-شهرضا، کاشان- قمصر بوده است.وی افزود: حدود ۵۴.۵ درصد تردد در راه های 
استان مربوط به خودروهای پالک بومی استان اصفهان، ۱۶ درصد پالک تهران و ۸ درصد پالک 

شیراز بود.

مسدود شدن 903 حلقه چاه غیر مجاز در استان اصفهان
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان گفت:۹۰۳ حلقه چاه غیر مجاز در استان 

اصفهان مسدود شد.حسن ساسانی ادامه داد: برای کنترل مصرف و برداشت آب در چاه های مجاز 

نیز طرح کنتوردار کردن این چاه ها در دستور کار قرار دارد و از  سال گذشته تاکنون تعداد ۵۵۱ کنتور 

روی چاه های پروانه دار نصب شد.ساســانی افزود: ۵۰۰ دستگاه حفاری و تجهیزات غیرمجاز چاه 

آب نیز در سال ۹۸ و از ابتدای امسال تا کنون در استان اصفهان توقیف شده است.وی همچنین با 

اشاره به مقدار ذخیره ۶۱۷ میلیون متر مکعبی سد زاینده رود گفت: حدود ۴۰ درصد از ظرفیت سد، 

آب در مخزن سد زاینده رود ذخیره شده است.

تصویب طرح توسعه مسکن در شهر  بهارستان
با هــدف خانه شــدن گروه های کم درآمد در اســتان اصفهان، طرح توســعه مســکن در شــهر 
بهارســتان به تصویب رســید.عباس رضایی، اســتاندار اصفهان در صد و نود و هفتمین نشست 
شــورای برنامه ریزی و توســعه این اســتان، بر رفع مشــکالت اجرای این طــرح در کوتاه ترین 
زمان تاکید کرد و گفت:توســعه مســکن در شهر بهارســتان، راهگشای خانه دار شــدن افراد کم 
درآمد در کالن شــهر اصفهان اســت.وی همچنین در این نشســت بر صرفه جویــی در هزینه ها 
در دســتگاه های اســتان اصفهان که از بودجه اســتانی اســتفاده می کنند، تاکید کرد.۵۵ طرح 
کارگروه تخصصی زیربنایی، توســعه روســتایی، عشایری، شــهری و آمایش سرزمین و محیط 
 زیســت در صدو نود و هفتمین نشســت شــورای برنامــه ریزی و توســعه اســتان اصفهان به

 تصویب رسید.

حباب، قاچاق و مافیا دامن گیر بازار موبایل شده است؛

بازار افسار گسیخته تلفن همراه

بازار تلفن همراه هم بــه ردیف بازارهای  مرضیه محب رسول
دارای حباب در کشور پیوست. قصه تلخ 
رشــد قیمت ها به صورت حبابی پیش از این در بازار ســکه و ارز رقم 
خورده بود. پس از آنکه کرونا، دامن مســکن و خودرو را گرفت، حاال 
دامن گیر تلفن همراه شده است؛ بازاری که پیش از این دولت تالش 
کرد تا با اجرای طرح هایی مانند ریجســتری عمــال قاچاق و قیمت 
گذاری های بی ضابطه را در آن کنترل کند؛ اما در ماه های گذشته برخی 
از اتفاقات عمال موجب شــده تا هم پای قاچاق به این بازار دوباره باز 
شود و هم قیمت ها غیر واقعی باشــد. رییس اتحادیه فروشندگان 
موبایل و تلفن همراه اصفهان رسما اعالم کرد قیمت ها در بازار ، حباب 
است. میر شمشیری در این زمینه تصریح کرد: در حال حاضر قیمت 
ها در بازار دچار حباب است؛ چرا که به اندازه تقاضا عرضه وجود ندارد.  
وی افزود: به دلیل اینکه برخی از مدل های گوشــی ها ثبت سفارش 
نداشــت، عرضه آن محدود و این موضوع باعث افزایش قیمت شد، 
همچنین تغییرات تخصیص ارز از نیمایی به آزاد و ... سبب شد بار در 
گمرگ بماند که عامل دیگری برای افزایش قیمت بود.رییس اتحادیه 
فروشندگان موبایل و تلفن همراه اصفهان با ابراز امیدواری از شرایط 
بهتر بازار با تخصیص ارز به صورت گمرکی تصریح کرد: در حال حاضر 

بازار موبایل و تلفن همراه شرایط بهتری نسبت به دو سه ماه گذشته را 
سپری می کند؛ اما همچنان ثبت سفارش ها و تخصیص ارزها کامل 
انجام نشده است.وی بیان کرد: بســیاری از گوشی های تلفن همراه 
هم اکنون در بازار وجود دارد و منتظر تخصیص ارز هستیم که اگر این 
موضوع انجام شود، بخشــی از محدودیت ها در بازار از بین می رود و 
نوسان قیمت در بازار فقط بسته به تغییرات قیمت دالر خواهد بود.عدم 
تخصیص ارز در ماه های اخیر به واردات گوشی نه تنها قیمت ها را به 
صورت کاذب افزایش داده بلکه ورود گوشی های قاچاق به بازار را هم 

به صرفه کرده است. 
حفره ای به نام »گوشی مسافری« از سال گذشته  در  بازار تلفن همراه 
به وجود آمد. پس از اجرای طرح رجیستری که عمال قاچاق را از چرخه 
خارج کرد، تلفن های همراه از طریق مســافران به کشور وارد شد؛ اما 
با افزایش تعرفه واردات گوشی مسافری نســبت به واردات تجاری 
آن، در اواخر  سال گذشته واردات گوشــی تلفن همراه قاچاق به صفر 
رسید. اما از ابتدای سال جاری به دلیل بحران کرونا و کمبود ارز برای 
واردات قانونی گوشی تلفن همراه، قاچاق این کاال به صورت مسافری 
دوباره از سر گرفته شد. این مسئله به خصوص به دلیل باال رفتن نیاز 
بازار و هجوم خریداران و البته کمبود گوشــی موبایل در عمل قاچاق را 

بیشتر رونق داد. از ســوی دیگر پایین بودن نسبی قیمت گوشی های 
بدون گارانتی خریداران را ترغیب به روی آوری به این مدل از گوشی 
ها می کند؛ هر چند در نهایت این مدل از خرید به ضرر مصرف کنندگان 
تمام خواهد شد. عالوه بر این معضالت فروشندگان از وجود مافیا در 
این بازار و قیمت گذاری آنها برای مصرف کنندگان ســخن می گویند؛ 
مسئله ای عجیب که در سایه نبود نظارت های درست روی داده است. 
بر اساس اعالم فعاالن بازار موبایل،از طرف دیگر واسطه هایی که بین 
فروشندگان بازار و واردکنندگان قرار دارند با توجه به میزان موجودی 
هر مدل از گوشی ها، تعیین کننده قیمت آن مدل هستند. افرادی که 
در بازار بیشترین تعداد از یک گوشی پر طرفدار را داشته باشند، قیمت 
گذار اصلی آن خواهند بود. به عنوان مثال کســی که بیشترین اس ۱۰ 
را در بازار داشته باشــد، قیمت اس ۱۰ را او تعیین می کند و هیچ کس 
هم نمی تواند با چنین قیمت های کاذبی مبــارزه کند؛ چرا که عملکرد 
مافیایی نبــض قیمتی بازار موبایل را در اختیار دارد. به نظر می رســد 
بازار موبایل هم در آستانه تبدیل شدن به بازاری افسارگسیخته مانند 
طال و خودرو است که تنها پس از  کنترل آن، متولیان امر به فکر تنظیم 
 آن خواهند افتاد؛ اتفاقی کــه در خوش بینانه ترین حالت شــاید به 

قسط بندی و قرعه کشی ختم شود.

استاندار اصفهان  اظهار کرد: تشکیل کنسرسیوم حامی 
فعاالن اقتصادی و واحدهای تولیدی و صنعتی بزرگ 
توسط بانک ها، مهم ترین مصوبه شورای گفت  و گوی 
دولت و بخش خصوصی استان بود.عباس رضایی،  در 
هشتاد و هشتمین جلسه شورای گفت  و گوی دولت 
و بخش خصوصی در اتاق بازرگانــی، صنایع، معادن 
و کشــاورزی اصفهان ادامه داد: واحدهای تولیدی و 
صنعتی بزرگ فاقد مشــکالت آبی می توانند در این 
کنسرســیوم شــرکت کنند.وی با اشــاره به افزایش 
ســرمایه گذاری بخش خصوصی در استان گفت: در 

این راســتا دو راه حل مطرح شد یکی اینکه مشکالت 
واحدها و فعاالن اقتصادی و دســتگاه های اجرایی را 
احصا و دیگر اینکه طرح های دارای قابلیت واگذاری 
را به سرمایه گذاران معرفی کنیم.رضایی تصریح کرد: 
از این رو طرح های واجــد قابلیت واگذاری به بخش 
خصوصی و فاقد موانع قانونی احصا شــدند تا بخش 
خصوصی، بیشــتر در زمینه آنها ســرمایه گذاری کند. 
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن کشاورزی اصفهان 
نیز در این نشست با اشاره به آغاز به کار مجلس یازدهم 
گفت: این مجلس از اهمیت ویژه ای برخوردار است از 
این رو با توجه به شرایط موجود باید نقش مهمی در 
راستای مسائل اقتصادی ایفا کند.مسعود گلشیرازی 
افزود: مطالبه ما از مجلس یازدهم این است که نگرانی 
فعاالن اقتصادی در راســتای اجرا نکــردن قوانین و 

مقررات و دستورالعمل ها مورد توجه ویژه قرار بگیرد.
وی تصریح کرد: مشارکت عینی مردم در اقتصاد و در 
قانون های متعدد از جمله بهبود کسب و کار پیش بینی 
شده است که باید با محوریت اتاق بازرگانی در تبیین 
قوانین در بخش نامه ها و دستورالعمل ها صورت بگیرد.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و بازرگانی اصفهان 
ادامه داد: در اتاق بازرگانی اصفهان، اصالح ســاختار 
برای  توانمندسازی فعاالن اقتصادی رقم خورده است 
تا دوران پسا کرونا را به سرانجام مطلوب برسانیم.وی 
با اشاره به افتتاح نخستین شورای حل اختالف صلح 
در اتاق اصفهان اظهار داشت: امیدواریم این ساز و کار 
امید بخش، تسهیل کننده و قوام بخش فعالیت های 
اقتصادی باشد و به حل اختالف های فعاالن اقتصادی 

با دستگاه های ذی ربط منجر شود.

استاندار اصفهان:

 تشکیل کنسرسیوم حامی فعاالن اقتصادی استان ضروری است

کاهش 10 درصدی قیمت 
گوشت قرمز در  بازار

خبر روز

عدم تخصیص ارز در ماه های اخیر به واردات گوشی نه 
تنها قیمت ها را به صورت کاذب افزایش داده بلکه ورود 

گوشی های قاچاق به بازار را هم به صرفه کرده است

مدیر قطب اقتصاد بین الملل دانشگاه اصفهان: 

استفاده از فناوری به جای سرمایه در پساکرونا ضروری است
مدیر قطب اقتصاد بین الملل دانشگاه اصفهان گفت: زیست بهتر در دوران پساکرونا نیازمند تغییر رویکرد 
با استفاده بیشتر از فرصت های جدید و فناوری به جای سرمایه و سایر منابع است.کمیل طیبی  افزود: 
اگر چه سرمایه و سایر منابع دارای اهمیت است ولی نحوه به کار بردن سرمایه و سایر عوامل تولید یک 

رویکرد مهم برای زیست بهتر در دوران پساکروناست.
 وی با بیان اینکه در دوران پسا کرونا فرصت در ســرمایه گذاری های جدید اتفاق می افتد و نیاز به کاالها 
و خدمات جدید ممکن می شــود ، گفت: در مجموع فرصت های کارآفرینی جدید در این دوران شکل 
می گیرد که می تواند تا حدودی هزینه ها و خساراتی که برای جامعه ایجاد شده را جبران کند.این استاد 
دانشگاه افزود: کرونا به بشر ثابت کرد که هنوز کمبودها و نیازهایی دارد تا زمینه های ایمنی و بهداشتی 
خود را ارتقا ببخشــد و این نیاز به همفکری و کمک به یکدیگر دارد و  اینکه مشارکت در سرمایه گذاری و 
فناوری و دانش فنی بسیار می تواند به بهتر شدن زیست نه تنها انسان بلکه محیط زیست و سایر جانداران 
و گیاهان کمک های شایانی کند.این اقتصاددان افزود: کرونا به عنوان یک بحران جهانی مطرح است که 
همه ابعاد و جنبه های زندگی از جنبه زمانی و مکانی را در برگرفته و طبیعی است که آثار و عواقب دیگری 

را به دنبال داشته باشد.

 ورشکستگی نیمی از مرغداری های اصفهان
 با نوسانات قیمتی

دبیر انجمن مرغداران گوشــتی اصفهان گفت: به دلیل نوســانات قیمتی و مشکالت تولید مرغ و 
نهاده ها و دیگر معضالت اکنون نیمی از مرغداری های استان اصفهان ورشکسته و با خسارت های 
۳۰ تا ۵۰ درصدی روبه رو شده اند.بهرام پاکزاد، دلیل اصلی مشکل مرغ در کشور را نوسانات قیمتی 
اعالم کرد و اظهار داشت: نبود مدیریت تولید فراز و فرود قیمت ها را تشدید می کند زیرا تشکل های 
مرغداری اختیارات الزم را ندارند که تولیدات را مدیریت کنند.وی با اشــاره به نوسانات قیمت مرغ 
با سلب اختیار از مرغداری  ها، افزود: با نبود اختیارات الزم برای تشکل های مرغداری  نمی توانیم به 
هیچ عنوان بر تولید و حتی کنترل قیمت ها مدیریت داشته باشیم؛ اما کسی در زمینه عدم اختیارات 
مرغداری ها پاسخگو نیست.دبیر انجمن مرغداران گوشــتی اصفهان با بیان اینکه استان اصفهان 
تولیدکننده برتر مرغ در کشور است، بیان کرد: متاســفانه مرغداران اصفهانی با مشکالت بسیاری 
دست به گریبان هستند.وی پیرامون اینکه دغدغه مرغداران از چشم مسئوالن پوشیده مانده است، 
گفت: به دلیل نوسانات قیمتی در تولید مرغ و نهاده ها و دیگر معضالت اکنون نیمی از مرغداری های 

استان اصفهان ورشکسته شده اند.

اجاره نشینی ۵0 درصد جمعیت کالن شهرها
معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی درباره جمعیت اجاره نشین کشور گفت: ۴۳ 
درصد تهرانی ها و حدود ۵۰ درصد ساکنان کالن شهرها اجاره نشــین هستند.محمود محمودزاده 
در خصوص کارت مصالح ســاختمانی و راهکارهای اجرایی آنکه منجر به کاهش قیمت تمام شده 
مسکن خواهد شد، گفت: به منظور ارائه کارت مصالح ساختمانی، پیش تر مصوبه ای گذرانده شده 
مبنی بر اینکه شرکتی با مشارکت بانک مسکن و بنیاد مسکن انقالب اسالمی تشکیل شود تا شرکت 

تشکیل شده نسبت به فروش اعتباری مصالح ساختمانی، اقدام کند. 
وی در خصوص بازار اجاره و قیمت افسارگســیخته مسکن و راهکارهای وزارتخانه راه و شهرسازی 
برای ساماندهی بازار اجاره بها، اعالم کرد: اعتقاد کارشناسی ما این است که اگر برای دهک های ۴ 
تا ۷ اقدامی در خصوص تامین مسکن انجام نشود، آنها دچار مشکالت جدی برای تامین مسکن 

و پرداخت اجاره بها خواهند شد. 

کافه اقتصاد

اخبار

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با بیان این که آب یکی از مهم ترین چالش های کشــاورزی در استان است، گفت: طی دو سال اخیر روی 
محصوالت جایگزین تمرکز کردیم و در حال حاضر  جو از جهت مصرف آب صرفه جویی قابل توجهی به همراه داشته است.پیمان فیروزنیا با بیان این که آب یکی 
از مهم ترین چالش های کشاورزی در استان اصفهان است، اظهار داشت: پایین ترین راندمان شیوه آبیاری با ۳۵ درصد به آبیاری سنتی اختصاص دارد که هنوز 
در بیشتر نقاط از همین شیوه استفاده می شود.مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی اســتان اصفهان ادامه داد: در بخش شیوه آبیاری رویکرد جهاد کشاورزی 
آبیاری تحت فشار است، به همین دلیل در سال های اخیر به دنبال کشت هایی کم آب بر و با بیشترین بازدهی بوده ایم.وی تغییر در الگوی کشت را اقدام دیگر جهاد 
کشاورزی در راستای کاهش مصرف آب دانست و اضافه کرد: در همین راستا، طی دو سال اخیر روی محصوالت جایگزین تمرکز کردیم و در حال حاضر قصیل 
جو از جهت مصرف آب صرفه جویی قابل توجهی به همراه داشته است.وی ادامه داد: همچنین گلرنگ گیاه کم آب بر و مناسب برای مناطقی که دارای زمین های 

شور است و ویژگی مهم این محصول این است که بعد از کشت غالت امکان کاشت آن وجود دارد.

سازگاری با  کم آبی، با  کشت های جدید در اصفهان

بازار گل و گیاه 
اصفهان دوباره 

رونق گرفت
بازار گل و گیــاه اصفهان که به 
دلیل شــیوع بیمــاری کرونا 
تعطیــل شــده بــود، دوباره 
 و با اســتقبال مــردم دوباره 

جان گرفت.

وز عکس ر

عکس: ایرنا

رییس اتحادیه گوشت قرمز استان اصفهان 
از کاهش نرخ گوشت قرمز در بازار و بهبودی 
اوضــاع واردات دام بــه اســتان اصفهان 
خبرداد.اصغــر پــور باطنی اظهارداشــت: 
خوشــبختانه با توجه بــه افزایش تجارت 
دام و واردات آن به اســتان اصفهان شاهد 
بهبــودی اوضــاع و کاهــش ۱۰ درصــدی 
نرخ گوشــت قرمز در بازار اســتان اصفهان 

هستیم.
وی افزود: باید توجه داشت که بیش از ۶۰ 
درصد از گوشــت قرمز مورد نیاز بازار استان 
اصفهان به صورت وارداتی و از اســتان های 
تهران، خوزستان و مشــهد تامین می  شود 
و در حال حاضر در بر قراری ارتباط تجاری 
میان این اســتان ها برای واردات گوشــت 
هیچ گونه مشــکلی وجود ندارد.پور باطنی 
گفت: در حــال حاضر تنها مســئله مهمی 
که نظم بازار گوشــت قرمز استان اصفهان 
را از بین می برد، نوســانات قیمت اســت 
که بــا توجه به جلســه ای که بــا جمعی از 
مسئوالن اســتان این مشــکل برگزار شد 
مقرر گردید تا برخی موضوعات مانند بازار 
ارز، دالالن، احتــکار، رکود کشــتارگاه ها، 
کنترل بر نحوه واردات گوشت و جلوگیری 
 از قاچاق را برای حل این مشکل در اولویت 

قرار دهیم.
وی ادامه داد: باید در نظر داشت که مسئله 
کاهش قیمت گوشــت در بــازار آن هم در 
فصل تابســتان هیچ رونقی بــه این حوزه 
از ســوی مردم نخواهــد داد و باید هرچه 
سریع تر اقدامات و موارد مورد نیاز کاهش 
نرخ گوشــت در بازار را در فصل زمســتان 
که شــاهد قدرت خرید بیشــتری از سوی 
افراد جامعه هستیم، فراهم آوریم.رییس 
اتحادیه گوشت قرمز استان اصفهان گفت: 
خوشــبختانه با توجه به رایزنی هایی که با 
استان های وارد کننده گوشت قرمز به داخل 
بازار اســتان اصفهان شده است، هیچ گونه 
 مشکلی در حوزه سطح کیفیت گوشت قرمز

 وجود ندارد.
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رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی چهارمحال و بختیاری: 

 30طرح اقتصاد مقاومتی استان  به دبیرخانه ملی اعالم شد

رییس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی چهارمحال و بختیاری با 
اشــاره به اجرای طرح های مقاومتی گفت: ۳۰ طرح از این استان 
به دبیرخانه ملی ســتاد اقتصاد مقاومتی اعالم شــده است. علی 
شهریارپور  در نشست بررسی طرح های جهش تولید چهارمحال و 
بختیاری تاکید کرد: از این تعداد تنها با قرارگیری ۱۶ طرح در ستاد 

ملی اقتصاد مقاومتی موافقت شد.
وی افزود: پیگیری ها برای پذیرفتن ســایر طرح های چهارمحال 
و بختیاری در ســتاد ملی اقتصاد مقاومتی ادامه دارد.شهریار پور 
تصریح کرد: طرح های پذیرفته شــده از اســتان در دبیرخانه ملی 
ستاد اقتصاد مقاومتی شامل توسعه کشت های گلخانه ای، توسعه 
باغات، کشــت گیاهان دارویی و گل محمــدی، تامین و انتقال آب 
و توســعه باغات در زمین های شــیب دار، آبزی پروری و پرورش 
ماهی در قفس و تولید ماهیــان زینتی، احداث و راه اندازی خط ۲ 
کشتارگاه های طیور، تکمیل و تجهیز کلینیک بیماران خاص، تکمیل 
و راه اندازی ایستگاه های تلویزیونی در مناطق سخت گذر و محروم، 
تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی زیرمجموعه آموزش و پرورش، 

ایجاد و توسعه نیروگاه های تولید برق از منابع تجدیدپذیر و پاک، 
بهســازی، ایمن ســازی و اصالح نقاط پرتصادف جاده ها، توسعه 
کمپینگ های گردشگری دوپالن و دره عشق، توسعه زیرساخت های 
مناطق نمونه گردشگری بازفت، سامان و چغاخور، تکمیل مجتمع 
آب رســانی خانمیرزا، ایجاد دهکده فرش و تامین آب آشامیدنی 
روستاهاست. وی یادآور شد: پیگیری برای قرارگیری طرح هایی 
از استان در ردیف طرح های اقتصاد مقاومتی و جهش تولید کشور 
ادامه دارد. رییس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی اســتان اظهار 
داشت: این طرح ها شامل تفاهم نامه راه آهن با ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد 
ریال، افزایش احداث دو هزار واحد مسکونی محرومان روستایی، 
تکمیــل ۱۲۴ طرح نیمه تمــام دارای بیش از ۷۰ درصد پیشــرفت 
فیزیکی با نیاز اعتباری بالغ بر پنج هزار و ۵۲۰ میلیارد ریال، احداث 
آزادراه شــهرکرد – ایذه، تخصیص ۱۰۰ درصــدی اعتبارات مصوب 
سفر، اختصاص ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار نقد برای تملیک زمین های 
واقع در مســیر جاده شــهرکرد- بازفت، اختصاص یک هزار و ۱۶۰ 
میلیارد ریال برای تجهیزات مورد نیاز بیمارستان ها و مراکز بهداشتی 

و درمانی به منظور مقابله با ویروس کرونا، تامین زیرســاخت های 
مورد نیاز منطقــه ویژه اقتصادی و تکمیــل کلینیک بیماران خاص 
اســتان اســت. وی گفت: در حوزه جهــش تولیــد چهارمحال و 
بختیاری، ۸۹ طرح با ۱۲۰ پروژه از ۱۳ دستگاه اجرایی و با ۸۴ هزار 

و ۳۷۴ میلیارد ریال مشخص شده است.
شــهریارپور تاکید کرد: اعتبار مصوب طرح های ملی چهارمحال و 
بختیاری در سال جاری پنج هزار و ۶۴۰ میلیارد ریال، ابالغی چهار 
هزار و ۷۹۰ میلیارد ریال و تخصیص چهــار هزار و ۱۴۰ میلیارد ریال 
بوده است. وی افزود: امسال تخصیص اعتبارات طرح های ملی در 

استان نسبت به اعتبار ابالغی ۸۶ درصد است.
رییس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی چهارمحــال و بختیاری 
تصریح کرد: در ســال جاری یک هــزار و ۵۳۰ میلیــارد ریال برای 

طرح های ملی استانی شده به این استان اختصاص یافت.
شهریارپور یادآور شــد: از این مبلغ تاکنون یک هزار و ۳۰۰ میلیارد 
ریال ابالغ، ۶۹۰ میلیارد ریال برابر ۵۳ درصد تخصیص داده شــده 

است.

استاندار چهارمحال و بختیاری:

 تکمیل زنجیره تولید محصوالت کشاورزی استان
 مورد توجه قرار گیرد

استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به ظرفیت های بخش کشاورزی گفت: تکمیل زنجیره تولید 
در محصوالت کشاورزی مورد توجه جدی مسئوالن مرتبط در استان قرار گیرد.اقبال عباسی در دیدار 
از طرح های جهاد کشــاورزی با حضور اعضای ستاد اقتصاد مقاومتی اســتان تاکید کرد: فرآوری 
محصوالت بخش کشاورزی این استان به همراه تکمیل زنجیره تولید، از برنامه های اولویت دار دولت 

تدبیر و امید به شمار می رود.
وی افزود: جلوگیری از خام فروشــی و تکمیل زنجیره تولید محصوالت کشاورزی نقش مهمی در 
افزایش اشــتغال، کاهش نرخ بیکاری و رونق اقتصادی دارد.عباسی تصریح کرد: جهاد کشاورزی 
استان باید برنامه های عملیاتی و اجرایی خود در حوزه فرآوری، تکمیل زنجیره تولید و راه اندازی صنایع 
تبدیلی و تکمیلی در محصوالت کشاورزی را در دستورکار قرار دهد.وی یادآور شد: در سال جاری که از 
سوی مقام معظم رهبری به نام »جهش تولید« نام گذاری شده، توجه به تمامی حوزه ها و بخش های 
تولید ضروری است. استاندار و اعضای ستاد اقتصاد مقاومتی چهارمحال و بختیاری از طرح های جهاد 
کشاورزی استان مانند مزرعه نمونه کشوری ۱۲ هکتاری گل محمدی چلیچه شهرستان فارسان، مزرعه 
۵۸ هکتاری سیب زمینی و چغندرقند روستای خوی شهرستان شهرکرد و تعدادی دیگر از طرح های 
کشاورزی این استان بازدید  کردند.ساالنه یک میلیون و ۵۰۰هزار تن انواع محصوالت کشاورزی در 

استان تولید می شود.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه چهارمحال و بختیاری خبر داد:

رشد 18/6درصد مصرف »سی ان جی« در  استان
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه چهارمحال و بختیاری گفت: مصرف سی ان جی در 
چهارمحال و بختیاری هجده و شش دهم درصد افزایش داشته است.جعفر ساالری نسب از مصرف 
۹ میلیون وسیصدوسی وهفت هزار متر مکعب گاز سی ان جی در اردیبهشت ماه سال جاری خبر دادو 
گفت: این مقدار مصرف سی ان جی، جایگزین حدود ۹ میلیون لیتر بنزین در استان شده است که 
درمقایسه با همین بازه زمانی درسال گذشته، مصرف گاز سی ان جی در اردیبهشت ماه امسال به۱۸/۶ 
درصد رشد رسیده است.ساالری نسب افزود: در اســتان ۳۹ جایگاه عرضه کننده سی ان جی فعال 
است که با پایش مستمر وضعیت عملکرد و تجهیزات فنی این جایگاه ها سوخت رسانی در این بخش 

به مشتریان، وضعیت مطلوبی دارد.

فرمانده انتظامی استان خبر داد:

کشف اسکناس های جعلی در چهارمحال  و بختیاری
فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری از شناسایی اعضای باند ۳ نفره تهیه و توزیع اسکناس جعلی 
خبر داد.سردار غالمعباس غالمزاده در تشریح جزییات این خبر اظهار کرد: در پی کسب خبری مبنی 
بر اینکه افرادی در امر تهیه و توزیع اسکناس جعلی فعالیت می کنند، موضوع در دستور کار ماموران 
پلیس آگاهی استان قرار گرفت.فرمانده انتظامی اســتان افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام 
اقدامات فنی پلیسی موفق شدند، اعضای یک باند ۳ نفره توزیع اسکناس های تقلبی را شناسایی 
کنند.وی بیان کرد: این متهمان در پوشش خرید و فروش خودرو به هنگام انصراف مشتری از خرید 
خودرو و برای عودت وجوه پرداختی وی، اسکناس تقلبی به مشتری تحویل می دادند.این مقام ارشد 
انتظامی خاطرنشان کرد: اعضای این باند ۳ نفره در یک عملیات موفق پلیسی دستگیر و از آنان ۵۲۰ 
میلیون ریال اسکناس های تقلبی کشف شد.فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری در پایان با اشاره 
به معرفی متهمان به مراجع قضایی، از مردم درخواســت کرد که هرگونه موارد مشکوک را به تلفن یا 

پیامک فوریت های پلیسی ۱۱۰ گزارش کنند.

با مسئولان

در حوزه جهش تولید چهارمحال و بختیاری، ۸۹ طرح 
با ۱۲۰ پروژه از ۱۳ دستگاه اجرایی و با ۸۴ هزار و ۳۷۴ 

میلیارد ریال مشخص شده است

بام ایران

ابالغ وقت رسیدگی
3/77 نظر به اینکه خواهان مهال ظهیری فرزند رحمت اله دادخواســتی به خواسته مطالبه 
مبلغ33میلیون بابت افت و خواب اتومبیل ناشی از تصادفات همراه با کلیه هزینه  های قانونی 
اعم از دادرسی-کارشناسی و تاخیر تادیه به طرفیت صدیقه آرایی به مجتمع شوراهای حل 
اختالف کاشان تقدیم که پس از ارجاع به شعبه اول حقوقی شوراهای حل اختالف به کالسه 
9900208 ثبت و برای تاریخ 99/04/22ساعت10:15 وقت رسیدگی تعیین گردیده از آنجا 
که خوانده فوق الذکر مجهول المکان بوده لذا به تجویز ماده 73قانون آیین دادرســی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی مراتب به نامبرده ابالغ میگردد که در وقت مقرر درجلسه 
دادرسی حاضر شوند ضمنا نامبرده می تواند تا قبل ازرســیدگی جهت دریافت نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نمایند.انتشاراین آگهی به منزله ابالغ محسوب 
شده در صورت عدم حضور شــورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف:865948 

مسئول دفتر شعبه اول شوراهای حل  اختالف کاشان 
ابالغ نظریه کارشناسی

3/78  قاضی محترم اجرای احکام دادگستری کاشان احتراما عطف به قرار کارشناسی و کالسه 
پرونده 9900467 موضوع ارائه نظریه کارشناس و ارزیابی ملک درخواستی به شرح ذیل تقدیم 
می گردد : مورد ارزیابی : پالک 5119 بخش یک حوزه ثبتی قدمت بنای مخروبه ی قدیمی 
به نشانی کاشان - خیابان فاضل نراقی - کوچه هیئت مسلم جریان و حدود مشخصات ثبتی 
: شش دانگ پالک ثبتی 5119 اصلی به مساحت حدودا 550 متر مربع در بخش یک حوزه 
ثبتی کاشان که طی دو برگ سند رسمی 5 دانگ مشاع از شش دانگ پالک مذکور به نام خانم 
الهام عطاپور نامدار به ثبت رسیده است و یک دانگ مشاع از شش دانگ به نام ورثه محرومه 
بتول خسرو شاهی به ثبت رسیده است . در مسیر تعریض می باشد به مقدار تقریبی سه متر 
مربع عرصه 550 متر مربع ، همکف مخروبه ، امتیازات آب دارای یک انشــعاب به قیمت : 
2/700/000/000 ریال ، مساحت و حدود برداشت شده در محل : مساحت تقریبی ملک حدودا 
 550 متر مربع می باشد که ملک مذکور ---- شده است و در بافت قدیم بوده و ساختمان آن 
تقریبا --- تخریب شــده اســت ملــک در طــرح تعریض کوچــه بــوده و کاربری آن 
مســکونی می باشــد .  ســایر موارد  موثر در ارزیابی و نتیجه ارزیابی نهایی : لذا با توجه به 
 کلیه موارد ارزیابی شــامل موقعیت محلی ، با در نظر گرفتن مســاحت عرصــه و اعیان و

 موقعیــت مکانی دقیق ملــک و همچنین لحاظ داشــتن جمیع جهات و عوامــل موثر در 
قضیــه ارزش ملک شــهری و کیفیت و کلیــه امتیــازات از نظر اینجانب بــا قیمت کلی 
2/700/000/000 ریــال براورد می گردد . لذا ســهم یک دانگ مشــاع از شــش دانگ 
 پالک مذکور برابر با مبلــغ  450/000/000 ریال معادل چهل و پنــج میلیون تومان براورد
 می گردد. هزینه کارشناسی مطابق با تعرفه کارشناس برابر با مبلغ 9/000/000 ریال معادل 

نهصد هزار تومان می باشد . م الف : 866875 دادورز اجرای احکام مدنی شعبه اول 
فقدان سند مالکیت

3/79 شــماره نامه: 139985602210001611- 1399/03/12 تمامت ششدانگ  پالک 
2267/12590  واقع در بخش 6 ثبت اصفهان در صفحه 320 دفتر 282 ذیل ثبت 95880 به 
نام شرکت ساختمانی و تاسیساتی بتون سنا ) سهامی خاص( سابقه ثبت و سند مالکیت دفترچه 
ای به شماره مسلسل 492750- دارد که مع الواسطه از طرف مالک بموجب سند قطعی 33757 

مورخ 1395/12/03 به آقای رضا صادقیان ریزی انتقال گردیده است سپس ایشان قبل از ارائه 
سند مالکیت و صدور سند مالکیت کاداستری جدیدش با ارائه درخواست کتبی بانضمام دو برگ 
استشهادیه که امضاء شهود آن ذیل شماره 642 و شناسه یکتای 13990215722300006 
مورخ 1399/02/14 و رمز تصدیق 547378 به گواهی دفترخانه 418 اصفهان رسیده است و 
مالک مدعی است سند مالکیت آن مفقود شده است  و درخواست صدور سند مالکیت المثنی 
ملک فوق را نموده است لذا مراتب  به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه 
قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم 
یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض 
خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید 
تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است 
اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله 
 ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 867678 

 اداره ثبت اسناد و امالک جنوب شرق اصفهان
فقدان سند مالکیت

3/80  شــماره: 23003877-99/3/17 سند مالکیت ششــدانگ پالک ثبتی 3791 باقی 
مانده واقع در بخــش دو ثبت اصفهان بنام علــی روانفر فرزند بمانعلی مــورد ثبت در دفتر 
102 صفحه 382 ذیل شــماره ثبت 11941 ثبت و ســند به شــماره 093963-89- الف 
صادر و تســلیم گردیده و اکنون درخواست صدور ســند مالکیت المثنی ملک فوق را نموده 
است لذا مراتب به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک 
نوبت آگهی می شــود چنانچه کســی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود 
سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود 
را کتباً ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا سند معامله به این اداره تســلیم و رسید اخذ نمائید 
تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده ســند مســترد گردد بدیهی 
اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت 
 یا ســند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد.

 م الف: 867806  اداره ثبت اسناد و امالک منطقه مرکزی اصفهان
حصر وراثت

3/82  آقا/خانم عباس جعفری فرد بیدگلی به شــماره شناسنامه 228 به شرح دادخواست به 
کالسه 311/99 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان حسن جعفری فرد بیدگلی به شماره شناســنامه 5038 در تاریخ 99/1/16 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن  مرحوم منحصر است به 1-منیر هجری  
بیدگلی فرزند سید اسماعیل به شماره شناســنامه 164 همسر متوفی، 2- زهره جعفری فرد 
بیدگلی فرزند حسن به شماره شناسنامه 307  ، 3- فخری جعفری بیدگلی به شماره شناسنامه 
223 ، 4-یاسر جعفری فرد بیدگلی فرزند حسن به شماره شناسنامه 466 ،  5- مطهره جعفری 
فرد بیدگلی فرزند حسن به شماره شناسنامه 47  ،    6-زهرا جعفری فرد بیدگلی فرزند حسن به 
شماره شناسنامه 189 ،   7- عباس جعفری فرد بیدگلی فرزند حسن به شماره شناسنامه 228  ،  
8-علی محمد جعفری فرد بیدگلی فرزند حسن به شماره شناسنامه 351  ، 9-احمدرضا جعفری 
فرد بیدگلی فرزند حسن به شماره شناسنامه 252 ،10-حسین جعفری فرد بیدگلی فرزند حسن 

به شمار شناسایی 8291  ، 11-مریم جعفری فرد بیدگلی فرزند حسن به شماره شناسنامه9886 
فرزندان متوفی والغیر.  اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
و یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی/ متوفیه 
 نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف :859245 مجتبی زراعتی قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف کاشان 
ابالغ مفاد نظریه رد درخواست افراز

3/81  شماره: 139985602033000584-1399/3/11 آگهی ابالغ مفاد نظریه رد درخواست 
افراز پالک 383 فرعی از یک اصلی، نظر به اینکه خواهان خانم سودابه خلیل زاده فرزند قدرت 
اله درخواست افراز سهام مشاعی خود، از ششدانگ پالک ثبتی شماره 383 فرعی از یک اصلی 

واقع در طار بخش 11 حوزه ثبتی نطنز را به طرفیت سایر مالکین مشاعی به این اداره تسلیم 
نموده و با توجه به عدم دسترسی به تعدادی از مالکین مشاعی آقایان / خانم ها شهین خلیلی 
طاری- مهری حیدری طاری- شمسی اکبری طاری - رضا اکبری طاری مراتب در روزنامه 
نسل فردا شــماره 6221 مورخه 1399/2/6 آگهی گردیده و نهایتا منجر به صدور نظریه رد 
درخواست افراز به شماره 139985602033000574 مورخه 1399/3/11 اداره ثبت اسناد و 
امالک نطنز گردیده است لذا بدینوسیله به نامبردگان ابالغ می گردد تا چنانچه به نظریه مزبور 
اعتراضی دارید اعتراض خود را به ظرف مدت ده روز از طریق نشــر آگهی مطابق ماده 5 و 6 
ایین نامه افراز و فروش امالک مشاع مصوب آذر ماه سال 1357 به دادگستری شهرستان نطنز 

تسلیم نمایند. م الف: 867454  علی جوانی رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز

آگهی تغییرات شرکت تولیدی تابان نوار سهامی خاص به 
شماره ثبت 25 و شناسه ملی 10260067855 

به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1398/10/07 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: - حسین سلطانیان به شــماره ملی 1189468174 به 
ســمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل، احمد سلطانیان به شماره ملی 
1189586290 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسن سلطانیان 
به شماره ملی 1189470535 به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت 
دو سال انتخاب گردیدند. - کلیه اوراق و اسناد مالی و بهادار و تعهدات 
شرکت از قبیل چک ، ســفته بروات عقود اســامی با امضای منفرد 
مدیرعامل )حسین سلطانیان( و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. - ضمنا 
مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. اداره کل ثبت اسناد 
و اماک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

زواره )862728(

آگهی تغییرات شرکت تولیدی تابان نوار سهامی خاص به 
شماره ثبت 25 و شناسه ملی 10260067855

 به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 
1398/10/07 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - احمد سلطانیان به شماره 
ملی 1189586290، حسین سلطانیان به شماره ملی 1189468174 و 
حسن سلطانیان به شماره ملی 1189470535 به عنوان اعضای هیئت 
مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. - محمد دادفر به شماره ملی 
1188846574 به عنوان بازرس اصلی و بتول عرب خابوری تلک آبادی 
به شماره ملی 1189531240 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت 
یک ســال انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیراالنتشار زاینده رود جهت 
درج آگهی های شرکت تعیین شد. اداره کل ثبت اسناد و اماک استان 
اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زواره )862729(

آگهی تغییرات شرکت تولید و توزیع صبا مرغ نمونه اردستان سهامی 
خاص به شماره ثبت 691 و شناسه ملی 10860406104 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1399/01/16 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : - فاطمه زوارئیان کچومثقالی به شماره ملی 1189889560 بسمت بازرس اصلی و 
محمدرضا یزدانیان به شماره ملی 1189360756 بسمت بازرس علی البدل برای مدت 
یکسال مالی انتخاب گردیدند. - روزنامه زاینده رود جهت درج اگهی های شرکت تعیین 
گردید. اداره کل ثبت اسناد و اماک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری اردستان )865266(

آگهی تغییرات شرکت تولیدی تابان نوار سهامی خاص به شماره ثبت 
25 و شناسه ملی 10260067855 

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/10/05 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: مرکز اصلی شرکت به آدرس اســتان اصفهان ، شهرستان اردستان ، بخش 
زواره، شهر زواره، محله شهرک صنعتی ، استقال ، جاده )5 کیلومتری زواره( ، خیابان 
)قطب صنعتی هفتم( ، پاک 362 ، طبقه همکف به کدپســتی 8441613797 انتقال 
یافت و ماده 4 اساسنامه به شرح فوق اصاح شــد. اداره کل ثبت اسناد و اماک استان 

اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زواره )862730(

نماینده مردم شهرکرد، سامان و بن در مجلس شورای اسالمی گفت:الزم است مدیریت بازرگانی را در استان چهارمحال و بختیاری ارتقا داده و زنجیره ارزش را 
در این استان شکل داد.احمد راستینه اظهار کرد:  تولید ملی مسئله ای است که سال ها مقام معظم رهبری دغدغه آن را دارند و ما باید در همین راستا از تولیدات 
داخلی حمایت های الزم را انجام دهیم.وی با اشاره به اینکه متاسفانه امروز وضعیت شــهرک های صنعتی مناسب نیست، تصریح کرد: بسیاری از کارگاه ها در 
شهرک های صنعتی  تعطیل یا روبه تعطیلی یا با حداقل ظرفیت کار می کنند.راستینه ادامه داد: ما باید پنجره موافقی به صورت ویژه برای رفع موانع تولید باز کنیم 
و در این مسئله به صورت جدی وارد شویم.وی با اذعان بر اینکه در استان چهارمحال و بختیاری سال گذشته پنجره موافقی برای رفع موانع تولید باز شد، گفت: 
این مسئله باید تقویت شود و با توجه به اینکه امسال سال جهش تولید است باید به صورت ویژه این موضوع  را دنبال کرد.راستینه با اذعان بر اینکه این استان 
مدیریت بازرگانی خوبی ندارد، گفت: مدیریت بازرگانی در استان ما باید به خوبی تقویت شود و از شرکت های بزرگ بازاریابی دعوت شود که به استان ما آمده و از 
مهارت و ایده های آن ها برای فروش محصوالت استفاده کرد.وی، یکی از مشکالت اقتصادی در بحث تولید را نداشتن ارزش افزوده دانست و گفت: باید ارزش 

افزوده شکل گیرد تا محصول به فروش برسد و در همین راستا باید شبکه های بازرگانی را در استان تقویت کرد.

مدیرکل بهزیستی چهارمحال و بختیاری از احداث ۶۳ مسکن برای مددجویان زیرپوشش بهزیستی استان در سال جاری خبر داد.معصومه محمدی در آیین 
انعقاد تفاهم نامه بین بنیاد مسکن انقالب اسالمی، سازمان بهزیستی و قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا)ص( استان افزود: این واحدهای مسکونی برای معلوالن 
و زنان سرپرست خانوار استان احداث می شود.وی گفت: پروانه ساخت زمین های پیش بینی شده برای جامعه هدف اخذ و برای آماده سازی در اختیار قرارگاه 
خاتم االنبیا)ص( قرار خواهد گرفت. مدیرکل بهزیستی اســتان با تاکید بر اینکه طراحی، ساخت و صدور پروانه ســاخت این تعداد واحد مسکونی توسط سه 
نهاد بهزیستی، بنیاد مسکن و قرارگاه خاتم االنبیا)ص( انجام می شود، گفت: تامین زمین بر عهده خود مددجو است و در صورتی که خانواده دارای معلول زمین 
نداشته باشد، زمین توسط بنیاد مسکن تامین می شود.محمدی اظهار داشت: معافیت از پرداخت هزینه انشعاب آب، برق و عوارض صدور پروانه ساختمانی این 
واحدهای مسکونی از طریق سازمان بهزیستی با همکاری بنیاد مسکن پیگیری می شود. به گفته وی، سال گذشته ۹۰ مسکن برای خانواده دارای ۲ معلول در 
مناطق شهری و ۲۳۲ مسکن روستایی برای مددجویان احداث شد و ۵۰۰ خانواده دارای تک معلول و ۲ معلولی در استان فاقد مسکن شناسایی شدند که اجرای 

طرح های مسکن بهزیستی با اولویت این خانواده هاست.هم اکنون ۳۲ هزار معلول در چهارمحال و بختیاری شناسایی شدند.

نماینده شهرکرد در مجلس:

شبکه های بازرگانی چهارمحال و بختیاری باید تقویت شود
مدیر کل بهزیستی چهارمحال و بختیاری:

 63 واحد مسکونی برای مددجویان بهزیستی استان احداث می شود
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 4 دانشگاه اصفهان در میان برترین های رتبه بندی 
تایمز 2020 آسیا

پایگاه رتبه بندی تایمز، فهرســت دانشــگاه های برتر قاره آسیا را در ســال ۲۰۲۰ میالدی منتشر 
کرد که در ایــن رتبه بندی ۴ دانشــگاه از اصفهان در میان دانشــگاه های برتر آســیا قــرار دارند.

در رتبه بندی آســیایی تایمز در ســال ۲۰۲۰، تعداد ۴۸۹ دانشــگاه از ۳۰ کشــور حضــور دارند که 
همانند ســال های گذشته، کشــور ژاپن با ۱۱۰ دانشگاه، بیشــترین تعداد دانشــگاه را در این رتبه 
 University بندی دارد )ســال گذشــته این رکورد ۱۰۳ بوده اســت( و بهتریــن دانشــگاه آن
of Tokyo با رتبه ۷ اســت.از جمهوری اســالمی ایــران تعداد ۴۰ دانشــگاه حضور داشــته اند 
که دانشــگاه کاشــان در جایگاه ۱۱۰، دانشــگاه صنعتــی اصفهــان در رتبه ۱۳۰، دانشــگاه علوم 
 پزشــکی اصفهان در رتبه ۲۰۱-۱۵۰ و دانشــگاه اصفهان در جایگاه ۲۵۱-۳۰۰ دانشــگاه های آسیا 

قرار دارند.

مدیرکل ثبت احوال استان خبر داد:

 درخواست دو میلیون و 600 هزار اصفهانی
 برای کارت ملی هوشمند

مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان گفت: جامعه هدف کارت ملی هوشمند در استان اصفهان چهار 
میلیون و ۲۵۰ هزار اســت که تاکنون دو میلیون و ۶۰۰ هزار نفر درخواست کارت داده اند.حسین 
غفرانی کجانی با اشاره به اینکه از سال ۹۱ کارت ملی هوشمند در دستورکار قرار گرفت، اظهار داشت: 
جامعه هدف کارت ملی هوشمند در اســتان اصفهان چهار میلیون و ۲۵۰ هزار است که تاکنون دو 

میلیون و ۶۰۰ هزار نفر درخواست کارت داده اند.
وی افــزود: با توجــه بــه آنکــه تعــداد دریافــت کننــدگان در مقاطــع زمانی متغیر اســت 
نمی تــوان اطالعــات دقیــق در ایــن خصــوص مطــرح کرد.مدیــرکل ثبــت احوال اســتان 
اصفهان با اشــاره بــه اینکه ۱۹ هــزار کارت ملی هوشــمند تحویل گرفته نشــده اســت، گفت: 
 ۱۰۶ دفتر پیشــخوان و دفاتــر پســت و ادارات ثبت احــوال خدمــات کارت ملی هوشــمند را
 ارائه می کنند. وی بیان داشت: شهروندان می توانند در سامانه NSR درخواست خود را ثبت و از 

طریق این سامانه برای دریافت کارت ملی هوشمند اقدام کنند.

کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان اعالم کرد:

کاهش 3 تا ۵ درجه ای دمای هوا تا روز سه شنبه
کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان از کاهش ۳ تا ۵ درجه سانتیگراد دما 
در بیشتر مناطق استان خبر داد و گفت: روند کاهشــی دما تا صبح روز سه شنبه این هفته ادامه 
دارد و بعد دوباره دمای هوا روند افزایشی می گیرد.فاطمه زهرا سیدان  اظهار کرد: بررسی نقشه 
های هواشناسی نشان می دهد برای بعد از ظهر امروز  همچنان ناپایداری جوی را خواهیم داشت 
که به شکل افزایش ابر و وزش باد نسبتا شدید است.وی با بیان اینکه در مناطق شرق، شمال و 
تا حدودی مرکز استان وزش باد همراه با گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا خواهد بود، افزود: در 
بخش غربی استان احتمال بارش خفیف وجود دارد.کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی 
استان با اشاره به صدور هشــدار کاهش دمای هوا در استان، گفت: روند کاهش دما ادامه دارد و 
دما در بیشتر مناطق استان بین ۳ تا ۵ درجه سانتی گراد کاهش خواهد داشت.وی افزود: برای 
مناطق شرق و شمال استان هشــدار زرد وزش باد همراه با گرد و خاک صادر کردیم، ولی بیشتر 
سمت چوپانان و خور و بیابانک اســت و کمتر به سمت مرکز کشــیده می شود.وی خاطرنشان 
 کرد: روند کاهشی دما تا صبح سه شــنبه)فردا( ادامه دارد و بعد دوباره دمای هوای استان روند

 افزایشی می گیرد.

آموزش و پرورش اعالم کرده  که نظارت های الزم برای انجام پروتکل های بهداشتی را طی برگزاری امتحانات نهایی افزایش خواهد داد؛

امتحان زیر سایه ترس از کرونا

پس از تمام کــش و قوس ها، آموزش و  پریسا سعادت
پرورش از موضع خــود مبنی بر برگزاری 
حضوری امتحانات پایه های نهم و دوازدهم کوتاه نیامد. این آزمون ها 
از شنبه در سراسر کشور و استان اصفهان برگزار شد. این در حالی است 
که نگرانی خانواده ها به خصوص در اســتان هایی مانند اصفهان که 
کرونا در آن شیوع دوباره ای پیدا کرده، در مورد احتمال ابتالی دانش 
آموزان به کویید ۱۹ افزایش یافته اســت. آموزش و پرورش اما اعالم 
کرده است نظارت های الزم برای انجام پروتکل های بهداشتی را طی 
دوره برگزاری امتحانات نهایی دانش آمــوزان افزایش خواهد داد و 
خانواده ها نباید در این مورد نگرانی داشــته باشند. آموزش و پروش 
همچنین اعالم کرده اســت بودجه ای هــزار میلیارد ریالــی را برای 
گندزدایی از مدارس اختصاص داده است؛ رقمی قابل توجه که البته با 
نگاهی به گستردگی مدارس و تعداد دانش آموزان شاید کافی به نظر 
نرسد! این وعده در حالی داده شده اســت که نبود فضا و امکانات و 
بودجه الزم برای ایجاد موازین بهداشتی به خصوص در مدارس غیر 
دولتی نگرانی ها را باقی گذاشته اســت. در همین زمینه رییس اداره 
ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شــکایات آموزش و پرورش استان 
اصفهان از فعالیت ارزیابان و ناظران بهداشــتی در ۴۱ ناحیه و منطقه 

آموزش و پرورش در ایام برگزاری امتحانــات نهایی خبر داد و گفت: 
اولیا نیز در صورت مشاهده تخلف می توانند شکایت کنند. 

علیرضا محمودی ، با اشاره به آغاز امتحانات نهایی به صورت حضوری، 
اظهار داشــت: تمامی مــدارس موظف به رعایت دســتورالعمل های 
بهداشتی از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا هستند تا امتحانات نهایی 
به صورت ایمن و سالمت برگزار شــود.رییس اداره ارزیابی عملکرد و 
پاسخگویی به شــکایات آموزش و پرورش اســتان اصفهان با بیان 
اینکه سالمت دانش آموزان موضوع بسیار مهمی است، گفت: رعایت 
فاصله گــذاری اجتماعی، چینش صندلی ها، اســتفاده از ماســک و 
 دســتکش، عدم تجمع در مدرســه قبل و بعد امتحان، اســتفاده از 
لوازم التحریر شخصی، عدم به همراه داشتن هرگونه وسیله اضافی و 
ضدعفونی دست ها قبل از ورود به جلسه  از جمله پروتکل هایی است 
که آنها هنگام حضور در جلســه امتحان باید مدنظــر قرار بدهند.وی 
تصریح کرد: کادر مدرسه اعم از معلمان و مراقبان جلسه باید سالمت 
کافی داشته باشند و در صورت هرگونه مورد مشکوک خود در مدرسه 
حضــور نیابند همچنین ایــن موضوع برای دانش آمــوزان هم صدق 
می کند و اگر دانش آموزی عالئم مشکوک بیماری دارد در کالس دیگر 
و دور از دانش آموزان امتحان بدهد.محمودی ادامه داد: قبل از ابالغ 

امتحانات حضوری، تیم های نظارتی در مدارس فعال شدند و موظف 
هســتند  که تمامی حوزه های امتحانی را بدون استثنا مورد بازرسی و 
نظارت کامل مبنی بر رعایت مسائل بهداشتی قرار دهند. وی با اشاره 
به نظــارت تیم ها حین برگــزاری امتحانات حضــوری در ایام کرونا، 
اظهار داشت: گروه های ارزیاب و ناظر همچنان در حال رصد مدارس 
هستند.رییس اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات آموزش 
و پرورش استان اصفهان خاطرنشان کرد: در صورتی که مدرسه ای به 
طور کامل پروتکل های بهداشــتی را رعایت نکرده بود، اولیا می توانند 
به صورت حضوری و غیر حضوری شکایت خود را اعالم کنند و مطمئن 

باشند در اسرع وقت پیگیری می شود.
وی افزود: در حال حاضر نیروهای ارزیاب در ۴۱ ناحیه منطقه آموزش 
و پرورش فعال هستند و با توجه به جمعیت هر منطقه تعداد ناظران 
و ارزیابان متغیر اســت. دانش آمــوزان و والدیــن در حالی به امید 
تمهیدات اندیشیده شده از سوی آموزش و پرورش و وزارت بهداشت 
به مدارس می روند که در کنار استرس امتحانات و رقابت در امتحانات 
نهایی باید نگرانی های والدین و مســئوالن مدرســه از شیوع کرونا را 
نیز تحمل کنند؛ باری مضاعف که امسال کرونا بر دوش دانش آموزان 

گذاشته است.

مدیر درمان تامیــن اجتماعی اســتان اصفهان به 
همکاری شهرداری و شــورای شهر اصفهان در دوره 
قبل با تامین اجتماعی بــرای تخصیص راه اندازی 
بیمارستان میالد اشــاره کرد و گفت: این در حالی 
است که پس از چهار سال هنوز کسی برای اجرای 
این طرح اقدامی انجام نداده است.علی اعتصام پور 
با بیان اینکه حدود ۶۵ درصد از مردم استان اصفهان 
تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دارند، اظهار 

کرد: این سازمان در استان اصفهان سه بیمارستان 
و ۲۷ مرکز درمانی فعال دارد.وی با بیان اینکه بیمه 
تامین اجتماعی متولی هزینه کــرد ۱/۵۰۰میلیارد 
تومان در بخــش درمان اســتان اصفهان طی یک 
سال اســت، اضافه کرد: در بخش درمان مستقیم 
با ۴۲۰۰ مرکز طرف قرارداد هستیم، در سال جاری 
دو مرکز دندانپزشکی را در استان راه اندازی کردیم 
و توسعه مراکز را در دســتور کار داریم.مدیر درمان 
تامین اجتماعی استان اصفهان با بیان اینکه شورای 
هماهنگی درمان را در استان اصفهان پیشنهاد دادیم 
که اجرایی شده است، اضافه کرد: این شورا با حضور 
قطب های تعاملی حوزه درمان تشکیل شده است، 

کمیته هایی زیر مجموعه این شوراها تشکیل شده 
است که برنامه ریزی برای هماهنگ کردن هزینه ها 
و درآمدها را انجــام می دهد.مدیــر درمان تامین 
اجتماعی اســتان اصفهان با بیــان اینکه در بحران 
کرونا نمره خوبــی را دریافت کردیــم، گفت: در هر 
۲۷ پلی کلینیک در سطح اســتان به همه پزشکان 
آموزش دادیم کــه چگونه از داروها بــرای بیماران 
مبتال به کرونا اســتفاده کنند.وی با بیان اینکه برای 
نخستین بار پالسمادرمانی را در بیمارستان غرضی 
اصفهان آغاز کردیــم، ادامه داد: ایــن اقدام نتایج 
خوبی را داشــت که در ســطح کشــوری در دست 

بررسی است.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان:

کسی حاضر به ساخت بیمارستان میالد در اصفهان نیست

 کادر مدرسه اعم از معلمان و مراقبان جلسه باید سالمت 
کافی داشته باشند و در صورت هرگونه مورد مشکوک 

خود در  مدرسه حضور نیابند

تولد جوجه 
الک پشت های پوزه 

عقابی در کیش
گروهی از بچه الک پشت های 
گونــه در حال انقــراض پوزه 
عقابی، بامداد شنبه در سواحل 
جزیره کیش سر از تخم بیرون 
آورده و راهــی خلیــج فارس 

شدند.

رییس پلیس فتای استان اصفهان هشدار داد:

ثبت نام و قرعه کشی خودرو، موضوعی جذاب برای 
کالهبرداران

رییس پلیس فتای استان اصفهان به شهروندان هشــدار داد مراقب کالهبرداری هایی باشند که 
در پوشش ثبت نام و قرعه کشی خودرو انجام می شود زیرا طی این مدت چندین سایت جعلی و 
صفحات فیشینگ شناسایی شده است.سرهنگ سیدمصطفی مرتضوی اظهار کرد: همانطور که در 
مصاحبه های مختلف اعالم کرده ایم شهروندان باید مراقب کالهبرداری هایی باشند که در پوشش 
ثبت نام و قرعه کشی خودرو انجام می شــود.وی افزود: پیام هایی که برای مردم ارسال و لینک 
جعلی و ســایت های جعلی ثبت نام خودرو به آنها معرفی می شود برای سرقت اطالعات حساب 
بانکی شهروندان است که در واقع شهروندان را به صفحات فیشینگ می کشاند.رییس پلیس فتای 
استان اصفهان با تاکید براینکه از مردم خواســته ایم ثبت نام خودرو و پیگیری نتیجه آن را فقط از 
طریق سایت مرجع دو شرکت خودروساز انجام دهند، گفت: به غیر از آن هیچ سایت دیگری معتبر 
نیست و می تواند زمینه ساز سوء استفاده از حساب بانکی شــهروندان باشد.وی با تاکید براینکه 
هرگونه پرداختی باید صرفا از طریق سایت اصلی شرکت های خودروسازی انجام شود، تصریح کرد: 
بنابراین هر پیامکی که شهروندان را به ســایت های جعلی هدایت کند و یا پرداخت وجه به شماره 

حساب های خاص را درخواست کند، تقلبی است.

کشف محموله 11 میلیاردی قاچاق در نایین
یک محموله تبلت و رادیوی دستی خارجی قاچاق در شهرستان نایین کشف و توقیف شد.رییس 
پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی اســتان گفت: ماموران مســتقر در ایستگاه ایست و 
بازرسی شهید شرافت نایین حین کنترل خودرو های عبوری به یک دستگاه کامیون کشنده حامل 
بار برنج که از استان های جنوبی به ســمت تهران در حرکت بود، مشــکوک و آن را متوقف کردند.

ســرهنگ کامران ریاحی افزود: در بازرسی دقیق از این خودرو ۴۰۰ دســتگاه تبلت و ۵۰۰ دستگاه 
رادیوی دستی همراه با متعلقات مربوطه که همگی بدون اسناد و مدارک گمرکی کشف شد.وی با 
بیان اینکه کارشناســان ارزش این محموله را ۱۱ میلیارد ریال اعالم کردند، گفت: راننده این خودرو 

دستگیر و تحویل مراجع قضایی شد.

جلوگیری از ایجاد جو بدبینی با اقدام سریع پلیس آگاهی
رییس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی اســتان از عملیات کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان 
شاهین شــهر و میمه  در دســتگیری فردی که با شــگرد داللی خرید و فروش فوالد، از یک تاجر 
خارجی بالغ بر ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال کالهبرداری کرده بود، خبر داد.سرهنگ حسین ترکیان 
با اعالم این خبر اظهار داشت: در پی شکایت یکی از تجار خارجی مبنی بر کالهبرداری فردی از وی 
به بهانه داللی خرید و فروش فوالد، موضوع با حساسیت ویژه ای در دستور کار کارآگاهان پلیس 
آگاهی شهرستان شاهین شهر ومیمه قرار گرفت.وی افزود: در تحقیقات تخصصی صورت گرفته 
توسط کارآگاهان مشخص شد، شاکی از طریق دوستان خود با فرد کالهبردار آشنا شده و این فرد 
با مانورهای متقلبانه خود را صاحب چندین نمایندگی تولید و فروش ســنگ و آشنا با کارخانجات 
 فروش ســنگ و شــرکت فوالد و فردی صاحب نفوذ در گمرک معرفی کرده و عنوان داشــته که

 می تواند در خرید انبوه از شرکت فوالد تخفیف گرفته و با نفوذی که در گمرک دارد بارها را ترخیص 
و به مقصد ارسال کند.رییس پلیس آگاهی اســتان اصفهان گفت: فرد شاکی نیز با اعتماد به فرد 
مذکور مبلغ ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال را بابت خرید فوالد به حساب متهم واریز می کند؛ اما پس 
از واریز وجه نه تنها هیچ کاالیی برایش ارسال نمی شــود بلکه متهم گوشی خود را خاموش کرده و 

متواری شده است.

با مسئولان جامعه

وز عکس ر

عکس: مهر

ناجا

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان:
دو سوم پست های محیط بانی 

اصفهان خالی است

خبر روز

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان 
اصفهان از سختی های حرفه محیط بانی می 
گوید؛ از تعقیب و گریز با شکارچیان غیرقانونی 
و متخلفان، تا نداشتن امکانات و تجهیزات الزم 
و کمبودهایی که محیط بانان برای حفاظت از 
محیط زیســت با آن مواجه هستند.مرتضی 
جمشــیدیان  بیان می کند: محیط بانان، کار 
کردن در گرما و ســرما و مواجه شدن با خطر 
حیوانات درنده و خزنده و همه سختی های 
این شــغل را به جان می خرند، چون عاشق 
محیط زیســت و حفاظت از آن هستند و در 
غیر این صورت در ایــن حرفه موفق نخواهند 
بود.فرمانــده یگان حفاظت محیط زیســت 
اســتان با یادآوری اینکه اســتان اصفهان با 
حدود ۲۵ درصد جمعیت حیات وحش کشور، 
بیشترین جمعیت حیات وحش کشور را دارد، 
می گوید: در این شرایط تخلفات بیشتری هم 
صورت می گیرد؛ اما اگر وسایل و تجهیزات و 
امکانات ما به روز و به اندازه چارت ســازمانی 
باشد قطعا در کشف تخلفات موفق تر هستیم.

وی با ابراز تاسف از اینکه هر ماه شاهد افزایش 
تعداد متخلفان بیشتری هستیم و متاسفانه 
آمار تخلفات نه تنها کاهشی ندارد، بلکه روند 
افزایشی دارد، می گوید: آتش سوزی، تخریب 
و تجاوز به عرصه های طبیعی و شکار غیرمجاز 
هر روز بیشتر می شــود و نیاز است که برخورد 
جدی تری با آن صورت گیــرد، این درحالی 
است که هم اکنون خودرو و بی سیم و اسلحه 
داریم؛ اما امکانات مان به ویژه در زمینه اطفای 
حریق کافی نیست و کمتر از حد معمول است.

جمشیدیان  ادامه می دهد: ۲۰ درصد از خاک 
هر کشوری باید حفاظت شده باشد و در اختیار 
محیط زیست قرار گیرد. برای رسیدن به این 
اســتاندارد جهانی باید محیط بانان بتوانند از 
عرصه های طبیعی حفاظت کنند، این درحالی 
است که درحال حاضر یگان حفاظت محیط 
زیست استان بالغ بر ۲۰۰ محیط بان دارد که 
حداقل یک سوم تعداد محیط بان مورد نیاز 
در چارت سازمانی است و بیشتر پست های 

محیط بانی خالی است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  خبر داد: 

افزایش 3 برابری مراجعات سرپایی کرونا در اصفهان
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از سه برابر شدن میزان مراجعات معاینات سرپایی کرونا نسبت به یک ماه گذشته خبر داد.کمال حیدری در خصوص 
پذیرش بیماران سرپایی کرونا در مراکز درمانی ۱۶ ساعته اصفهان اظهار کرد: روند پذیرش این بیماران به شدت افزایشی است و نسبت به یک ماه گذشته، مراجعات معاینات 
سرپایی سه برابر شده است.وی در خصوص فعالیت مراکز و عادی سازی بحران در اصفهان افزود: مردم، اصناف و ادارات نسبت به شیوع بیماری کرونا بی خیال شده اند، 
اصناف پروتکل ها را دریافت اما رعایت نمی کنند و تبعات این اتفاق شیوع دو چندان کرونا در جامعه و از دست رفتن کنترل شیوع آن است.معاون بهداشت دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان اضافه کرد: بر اساس لزوم فعالیت اصناف به دالیل اقتصادی و اجتماعی، این مراکز شروع به کار کرده اند و وزارت بهداشت نیز همکاری خوبی با دولت 
داشته است ولی بی توجهی مردم به شیوع این ویروس می تواند بار دیگر سختی شیوع این بیماری را روی دوش وزارت بهداشت و کادر درمانی بیندازد همانطور که در حال 
حاضر بعضی از استان ها وضعیت هشدار و قرمز را داراست.وی تصریح کرد: مردم باید نسبت به کنترل اپیدمی کرونا احساس مسئولیت کنند. اگر رفت و آمدی رخ می دهد 

باید با رعایت پروتکل های بهداشتی باشد که عمل به آن نیز زیاد سخت نیست و مردم باید با رعایت این اصول بهداشتی از شیوع دوباره کرونا در ایران جلوگیری کنند.



فدراسیون جهانی تیراندازی با کمان تاریخ برگزاری مسابقات توزیع ســهمیه المپیک را اعالم کرد. این مسابقات شامل مسابقات قاره ای و جهانی است که قرار 
است سهمیه المپیک در آنها توزیع شود. با توجه به اینکه مسابقات قاره  آسیا تمام شده و ســهمیه های قاره ای توزیع شده است، ایران تنها در یک مسابقه جام 
جهانی باید شانس خود را برای افزایش سهمیه المپیک امتحان کند.مسابقات جام جهانی قرار بود خرداد ماه امسال در آلمان برگزار شود؛ اما با شیوع ویروس 
کرونا این مسابقات لغو شد و تاریخ جدید این مسابقات خرداد 1400 به میزبانی فرانسه و شهر پاریس خواهد بود.تیراندازی با کمان ایران توسط میالد وزیری 
در مسابقات آسیایی تایلند یک سهمیه المپیک توکیو را کسب کرده است.تاکنون تکلیف 57 درصد از سهمیه های تیراندازی با کمان برای حضور در المپیک 2020 
مشخص شده است. مسابقات کسب سهمیه در اروپا و آمریکا باقی مانده و در نهایت آخرین مسابقات کسب سهمیه، مسابقات جام جهانی پاریس خواهد بود 

که ایران نیز در این رقابت ها حضور خواهد داشت.

پاریس، آخرین شانس تیراندازی با کمان ایران برای المپیکی شدن
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تراکتور - نساجی؛ نبرد هوایی میان تحریم کننده های لیگ
دیگر مدت زیادی تا شروع رقابت های لیگ برتر باقی نمانده و اگرچه هنوز برنامه قطعی این رقابت ها 
مشخص نیست ولی به احتمال زیاد شــاهد برگزاری بازی ها از روزهای ابتدایی تابستان خواهیم 

بود.یکی از دیدارهای خاص هفته بیست 
و یکم یا به عبارت بهتر اولین هفته پسا 
کرونای لیگ برتر نبرد میــان تراکتور و 
نساجی در تبریز اســت که از چند جهت 
بازی خاصی محســوب می شود.اولین 
نکته مهم این بازی تقابل دو تیمی است 
که به وزارت ورزش نامه زده و اعالم کردند 
اگر ادامه رقابت هــا در این مقطع برگزار 
شود، حاضر به شــرکت در آن نیستند. 
تراکتور و نساجی دو تیم از چهار تیم امضا 

کننده این نامه بودند و حاال باید دید بر سر موضع خود باقی می مانند یا در نهایت به حضور در رقابت ها 
رضایت خواهند داد.نکته بعدی هم تقابل دو تیمی است که تحت مالکیت و اسپانسری دو شرکت 
هواپیمایی قرار دارند. تراکتور که تحت تملک محمدرضا زنوزی است از سوی هواپیمایی آتا حمایت 
می شود و نساجی هم به هواپیمایی وارش واگذار شده و نبرد دو شرکت رقیب هواپیمایی را شاهد 
خواهیم بود.به هر جهت ایــن دیدار از جهات مختلفی حائز اهمیت اســت و می تواند از دیدارهای 

جذاب هفته بیست و یکم باشد.

استقالل به دنبال توافق با »شفر«  با یک شرط محرمانه
وینفرد شفر، سرمربی اسبق استقالل که بهار سال گذشته از هدایت این تیم کنار گذاشته شد، برای 
دریافت مطالباتش به کمیته انضباطی فیفا رفت و در نهایت حکمی به ارزش 550 هزار دالر علیه 
نماینده کشورمان گرفت. بالفاصله پس از صدور حکم مذکور، گروهی از مدیران باشگاه استقالل 
به صرافت جلب رضایت این مربی افتادند تا قسمت قابل مالحظه ای از رقم ثبت شده در حکم را 
تخفیف بگیرند و قضیه حل و فصل شــود ولی هنوز توافقی در این رابطه صورت نگرفته است.در 
همین خصوص عصر روز شنبه شنیده شد که اســتقاللی ها می خواهند در جریان گفت وگو های 
خود شرط محرمانه جدیدی را نیز برای شفر  تعیین کنند تا به نوعی تعهدات مالی خود را کاهش 
بدهند. شــرطی که البته باید ببینیم مرد آلمانی آن را می پذیرد یا نه؟ از قرار معلوم اســتقاللی ها 
طرحی را در دستور کار دارند که به موجب آن به شفر پیشنهاد بدهند این مربی خودش پرداخت 
دستمزد معوقه ساشا شــفر را برعهده بگیرد. پسر شفر در دوران ســرمربیگری پدرش به عنوان 
آنالیزور با باشگاه اســتقالل همکاری می کرد و هم اکنون چیزی حدود 100 هزار دالر طلبکار است 
که به احتمال زیاد پرونده او نیز منجر به صدور رای توســط کمیته انضباطی فیفا خواهد شــد، به 
همین خاطر استقاللی ها شــرطی را برای وینفرد شــفر مد نظر قرار داده اند که به موجب آن این 
مربی تخفیف کمتری به باشگاه استقالل بدهد ولی در عوض به صورت کتبی اعالم کند پرداخت 
طلب پسرش بر عهده خود او قرار می گیرد و باشگاه استقالل دیگر در این رابطه مسئولیتی نخواهد 
داشت! از قرار معلوم آبی ها تاکید دارند اگر چنین شرطی توســط پیرمرد آلمانی پذیرفته شود، 
بدهی او خیلی زودتر پرداخت خواهد شد و او زودتر بابت این پرونده کاسب می شود. در رابطه با 
حکم صادر شده توسط کمیته انضباطی فدراسیون جهانی فوتبال برای شفر علیه باشگاه استقالل، 
جالب است بدانید اصل بدهی طرف ایرانی به مربی آلمانی ۳50 هزار دالر بوده و 200 هزار دالر نیز 
جریمه دیرکرد و غرامت قرارداد این مربی تلقی می شــود. روی همین اصل استقاللی ها به طور 
جدی پیگیر آن هستند تا بتوانند شــفر را راضی کنند که فقط اصل پول خودش را بگیرد و از خیر 

دریافت جریمه بگذرد.

بحران در اردوگاه سبزپوشان؛

رادولوویچ: به ایران باز نمی گردم

در حالی این روزهــا خبرهای عجیبی از   سمیه مصور
اردوگاه سبزپوشــان اصفهانــی به گوش 
می رســد که تا از ســرگیری فصل جاری رقابت های لیگ برتر فاصله 
زمانی زیادی باقی نمانده است. ذوبی ها که در این دوره از مسابقات 
نتوانســته بودند عملکرد خوبی را از خود به جــای بگذارند و پیش از 
تعطیل شدن رقابت های لیگ با کسب 22 امتیاز در رده یازدهم جدول 
رده بندی جای خوش کرده بودند، با وجود از ســرگیری تمرینات این 
تیم هنوز سرمربی ندارند. ســرمربی مونته نگرویی ذوب آهن که طی 
روزهای گذشته گفته می شــد به زودی به ایران باز می گردد، دیروز 
اعالم کرد که قصد بازگشــت به نیمکت سبزپوشان را ندارد. میودراگ 
رادولوویچ که تنها مدت کوتاهی ســکان هدایت ذوبــی ها را برعهده 
داشت، گفته اســت که از نظر روحی و فیزیکی قادر نیست به ایران بر 

گردد.
سرمربی ذوب آهن در این باره گفته: آنها می خواهند که به ایران برگردم 
ولی شرایط به مراتب بدتر از زمانی است که ایران را ترک کردم.سرمربی 
ذوب  آهن ادامه داده: من نمی خواهم به ایران برگردم چون اوال هیچ 
پروازی برای ایران وجود ندارد، در درجه دوم، مقامات دولتی از مردم 

خواسته اند به کشورهایی که میزان زیادی موارد ابتال به ویروس کرونا 
دارند، سفر نکنیم. از نظر ذهنی به هیچ وجه نمی توانم در مورد زندگی 

خودم ریسک کنم. با موافقت باشگاه، ایران را ترک کردم. 
رادو  ادامه داده اســت: »باشــگاه از ماه مارس تاکنون به من مبلغی 
را که در قــرارداد متعهد شــده، پرداخت نکرده اســت و همین دلیل 
صرف نظر از شــرایط بحرانی کرونا در ایران به تنهایی کافی است تا به 
کارم ادامه ندهم. من شــرایط را کامال درک می کنم و پول برایم مهم 
نیست. به هیچ عنوان هم از باشــگاه نمی خواهم که بدهی خود را به 
من پرداخت کند ولی توقع دارم دوســتانه با هم قطع همکاری کنیم 
تا منافع طرفین حفظ شــود. من دو ماه بسیار خوب را در یک باشگاه 
بزرگی که فینالیست لیگ قهرمانان آسیا بوده است، گذراندم. ما برای 
رقم زدن یک داستان خوب شروع به همکاری کردیم ولی بدون اینکه 
من یا باشگاه مقصر باشــیم، همه چیز متوقف شد، از رییس اتحادیه 
فوتبال مونته نگرو و سایر مقامات مسئول در کشورم کمک خواستم تا 
مشــکل من را حل کنند، امیدوارم به راهی دست پیدا کنیم که باشگاه 

شرایط مرا درک کند.«
گذشــته از مســئله رادو، اخطار مدیران کارخانــه ذوب آهن به مدیر 

عامل این باشــگاه یکی دیگر از خبرهای عجیبی اســت که از اردوگاه 
سبزپوشــان به گوش می رســد. جواد محمدی که در ایــن دوره از 
رقابت های لیگ برتر با تصمیم اعضای هیئت مدیره باشگاه ذوب آهن 
جانشین سعید آذری شده بود پس از شــیوع ویروس کرونا به دلیل 
دست و پنجه نرم کردن با بیماری ســنگ کلیه کمتر در محل باشگاه 
ذوب آهن حاضر شده اســت. موضوعی که موجب شــده تا مدیران 
کارخانه ذوب آهــن به او اخطار دهند. آنها از محمدی خواســته اند تا 
تکلیف خود را مشخص کند و باشگاه را از بال تکلیفی در بیاورد. البته او 
چند روز قبل در محل تمرین ذوب آهن حاضر شد تا خودی نشان داده 
باشد و حضور فیزیکی اش در محل باشگاه را به مدیران کارخانه ذوب 
آهن اعالم کند؛ اما به نظر می رسد که پایان حضور محمدی در سمت 

مدیرعاملی باشگاه سبزپوشان اصفهانی نزدیک شده است.
همچنین شنیده ها حاکی از آن است که هیئت مدیره این باشگاه نیز 
در آستانه یک ســری تغییرات قرار گرفته است.گفته  می شود محمد 
کاظمی که دارای مدرک دکتری تربیت بدنی اســت بــرای حضور در 
هیئت مدیره به این باشگاه نزدیک شده و قرار است به زودی به طور 

رسمی در این جایگاه قرار بگیرد.

باالخــره از ترکمانچای ترین قــرارداد تاریخ ورزش 
ایران رونمایی شد. در یک سال گذشته مهدی تاج و 
همکارانش همواره از قراردادی که با مارک ویلموتس 
بســته بودند، دفاع کرده بودند. آنها مدعی بودند که 
مجموعه فدراســیون از قراردادهایش بــا کارلوس 
کی روش درس گرفته و قراردادی کــه با ویلموتس 
بسته شده، حدود ۳0 بند اضافه دارد که اجازه نمی دهد 
مشکالت زمان کی روش در باره ویلموتس هم تکرار 
شود. فدراسیونی ها حتی وقتی بعضی از رسانه ها و 
افراد، بندهایی عجیب از قرارداد ویلموتس را هم افشا 
کردند همه چیز را تکذیب و البته رسانه ها را هم تهدید 
به پیگیری حقوقی و شــکایت کردند. اما سرانجام 
چهارشنبه شــب در یک برنامه تلویزیونی از تک تک 
بندهــای فاجعه بار و تحقیرآمیز قــرارداد ویلموتس 
رونمایی شــد. مثال تاج بارها ادعا کــرده بود که مبلغ 
قرارداد ویلموتــس خیلی کمتر از کی روش اســت 

ولی حاال مشخص شــده که قرارداد ویلموتس بابت 
هر سال 2 میلیون و 250 هزار یورو است در حالی که 
این مبلغ برای کی روش یک میلیون و 400 هزار یورو 
بود! اما عجیب تریــن و تحقیرآمیزترین بند قرارداد 
ویلموتس این است: »فدراســیون متعهد می شود 
مبالغی را به عنوان پاداش به سرمربی پرداخت  کند؛ 
یعنی مبلغ ۶ هــزار یورو بابت هر بــرد و مبلغ ۳ هزار 
یورو بابت هر تساوی در راه رســیدن به جام جهانی 
2022 پرداخت می شود و مبلغ فوق می بایست قبل 
از مســابقه بعدی تیم ملی پرداخت شود! در تبصره 
دو این بند هم آمده اســت: فدراسیون باید 10 درصد 
از مبالغ دریافتی از فیفا را به سرمربی ایران پرداخت 
کند.« این یعنی این که بردن هر کــدام از تیم هایی 
مثل کامبوج و هنگ کنگ هم ۶ هزار یورو درآمد برای 
ویلموتس و همیــن مقدار هزینه برای فدراســیون 
به دنبــال دارد! حتی اگر با این دو تیم مســاوی هم 

می کردیم، باید به ویلموتس ۳ هــزار یورو پرداخت 
می کردیم! فکرش را بکنید، تیم ملی با آن یال و کوپال 
در حال عادی اگر با تیمی مثل کامبوج مساوی کند، 
باید مربی اش را با تیپا اخراج کرد و بازیکنانش را هم 
جریمه؛ اما با قرارداد شاهکاری که اساتید با ویلموتس 
بســته اند، نه تنها جریمه و اخراجی در کار نیســت، 
بلکه برای مساوی با امثال کامبوج هم باید از جناب 
ویلموتس تقدیر و تشکر کنیم و ۳ هزار یورو هم بابت 
این شــاهکار به او تقدیم کنیم! حاال که فکر می کنیم 
می بینیم باید از تاج به خاطر قرارداد قبلی با کی روش 

تقدیر هم بکنیم. اینطور نیست؟

ترکمانچای های قبل از تو، سوءتفاهم بود!

چهره روز

سرمربی دورتموند: 

»سانچو« برای دورتموند بسیار مهم است
درحالی که جیدون سانچو، پدیده انگلیســی دورتموند در هفته  اخیر به شدت مورد توجه رسانه ها 
بوده و از شایعات نقل و انتقاالت گرفته تا مسائل انضباطی و حاشیه های او در این تیم به شدت در 
معرض دید قرار داشته، بعد از پیروزی 1-0 دورتموند مقابل هرتا برلین، سرمربی دورتموند به حمایت 
از سانچو پرداخت و او را برای این تیم بسیار مهم ارزیابی کرد.لوسین فاوره، سرمربی دورتموند که 
خودش به شدت تحت فشار قرار دارد بعد از پیروزی  اخیر که فشارها بر او و تیمش را کاهش داد، 
به حمایت از ستاره 20ساله اش پرداخت و گفت:» حضور جیدون سانچو در تیم ما خیلی مهم است. 
من جیدون را خیلی خوب می شناســم؛ او مدتی طوالنی مصدوم بود و به مدت سه تا چهار هفته 
نمی توانست با تیم تمرین کند. در مورد او باید صبور باشیم. جیدون حاال دوباره برگشته است«.فاوره 
همچنین از نتیجه کسب شده تیمش در مقابل هرتا ابراز خشــنودی کرد و گفت:» اینکه توانستیم 
پیروز شویم واقعا خوشحال کننده اســت. ما حاال دو تیم صدر جدول هستیم و با تیم های سوم و 
چهارم فاصله زیادی پیدا کرده ایم. این البته خیلی هم مهم نیست؛ هدف ما این است که همینطور 
ادامه بدهیم. چهار بــازی دیگر باقی مانده و ما قصد داریم بازی به بازی نهایت ســعی مان را برای 

موفقیت به کار ببندیم«.

کمک 150 میلیون دالری فیفا به فدراسیون ها
رییس فدراسیون فوتبال سوئیس  در پیامی که از طریق فناوری ویدئویی به فدراسیون های فوتبال 
عضو فیفا اعالم شده، در حال مطالعه برای اجرای یک طرح کمک مالی برای خانواده فوتبال است.

اینفانتینو در این ویدئو گفت: »در چهارچوب مشاوره های سازنده و با در نظر گرفتن منافع فوتبال، 
فیفا بدون درنگ در حال کار و برنامه ریزی است تا راه حلی را در این رابطه ارائه بدهد.« او افزود: ما 
در حال ایجاد ســاز و کاری برای کمک به بخش هایی از فوتبال که نیازمند حمایت اند، هستیم. در 
این طرح فوتبال زنان حائز اهمیت و توجه ویژه در کمک های مالی است.فدراســیون بین المللی 
فوتبال)فیفا( در اواخر ماه آوریل حدود 150 میلیون دالر)1۳۳ میلیون یورو( برای 211 فدراســیون 
عضو در نظر گرفت تا بتوانند پیامدهای مالی بحران شیوع ویروس کرونا را تامین کنند. کمی بعد یوفا 

نیز اعالم کرد که 2۳۶.5 میلیون یورو برای کمک به 55 فدراسیون عضوش اختصاص داده است.

کومان: 

مربی گری در بارسلونا آرزوی من است
رونالد کومان، سرمربی تیم ملی هلند می گوید آرزویش مربی گری در باشگاه بارسلوناست و همیشه 
نیم نگاهی به نیمکت این تیم داشــته و خواهد داشت. کومان در عین حال می گوید در حال حاضر 
همه تمرکزش را به وظیفه فعلی اش در تیم ملی هلند معطوف کرده اســت.بعد از اخراج ارنســتو 
والورده از بارسا، شایعاتی درباره منصوب شدن کومان به جای او مطرح بود اما در ماه ژانویه، سرانجام 
کیکه ستین به عنوان سرمربی جدید بلوگرانا معرفی شد. کومان که در گذشته سابقه بازی در بارسلونا 
را داشته چندی پیش اعالم کرد در قراردادش با تیم ملی هلند بندی وجود دارد که به او اجازه می دهد 
بعد از رقابت های یورو2020 نارنجی پوشــان را به مقصد نوکمپ ترک کنــد. البته رقابت های جام 
ملت های اروپا بعد از اپیدمی کرونا به مدت یک ســال به تعویق افتاده است.کومان که ماه گذشته 
میالدی یک عمل جراحی قلب را پشت سر گذاشــته در گفت وگو با رادیو کاتالونیا گفت:» قبال هم 
بارها توضیح داده ام که یک بار از باشگاه بارسلونا با من تماس تلفنی گرفتند. ولی من می خواستم 
به وعده ام با تیم ملی هلند وفادار بمانم. آن موقع فکر می کردم جام ملت های اروپا همین تابستان 
برگزار می شود. در حال حاضر از شرایط خودم و تیم ملی هلند راضی ام و این برایم از هر چیز دیگری 

مهم تر است. هیچ کس نمی داند در آینده چه اتفاقی می افتد«.

فوتبال جهان

دارنده دو مدال طالی کاراته جهان:

قول دادم سومین المپیکی 
کاراته باشم

دارنده دو مــدال طالی کاراته جهان در اندیشــه 
کســب ســومین ســهمیه ایران برای حضور در 
المپیک توکیو است.امیر مهدی زاده که به خاطر 
تغییر وزن در نیمه راه مســابقات لیگ برتر کاراته 
وان نتوانســت جایگاه خوبی بــرای خودش در 
رنکینگ المپیکی دست و پا کند، تنها امیدش برای 
المپیکی شــدن مرحله آخر مسابقات کاراته وان 
در پاریس است که سه نفربرتر هر وزن مستقیما 
راهی المپیک می شوند.این ملی پوش سبک وزن 
کاراته ایران که سابقه دو باره قهرمانی در جهان را در 
کارنامه دارد، در این باره به سایت فدراسیون گفت: 
امیدوارم در مرحله آخر مســابقات لیگ جهانی 
 و کســب ســهمیه المپیک که در پاریس برگزار 
می شود، با آمادگی کامل حضور پیدا کنم و سومین 
سهمیه آقایان را کسب کنم. من برای کسب سهمیه 
المپیک به مردم قــول داده ام و باید آن را عملی 
کنم تا کاراته ایران با حداکثر سهمیه راهی المپیک 
شود.وی افزود: عملکرد کاراته ایران در راه کسب 
سهمیه خوب بود. ما از کشــورهای موفق بودیم 
تا جایی که موفق به کســب 4 ســهمیه مردان و 
زنان شدیم. امیدوارم خدا کمک کند تا با سهمیه 
کامل راهی المپیک توکیو شــویم.مهدی زاده در 
خصوص شرایط بدنی خود عنوان کرد: خدا را شکر 
وضعیت جســمانی خوبی دارم. در حال حاضر 
تمریناتم را در منزل پیگیری می کنم. هر زمانی که 
باشگاه های ورزشی باز شد، آن وقت می توانیم 
تمرینات گروهی خودمان را آغاز کنیم. ما هم مثل 
تمامی ورزشکاران دنیا امیدواریم دوباره به شرایط 
مسابقات و اردوها برگردیم و این بیماری به اتمام 
برســد. خیلی از کاراته کاها بــرای رفتن به روی 

تاتامی لحظه شماری می کنند.

 من نمی خواهم به ایران برگردم چون اوال هیچ پروازی 
برای ایران وجود ندارد، در درجه دوم، مقامات دولتی از 
مردم خواسته اند به کشورهایی که میزان زیادی موارد 

ابتال به ویروس کرونا دارند، سفر نکنیم

در حاشیه

م
سنی

س: ت
عک

وز عکس ر

بزرگ ترین نقاشی 
دیواری »کوبی 

برایانت« در اروپا 
کامل شد

چند ماه پس از مرگ تراژیک 
کوبــی برایانــت، اســطوره 
بسکتبال آمریکا که به همراه 
دختــر نوجوانش در ســانحه 
سقوط هلیکوپتر از دنیا رفت، 
بزرگ ترین نقاشی دیواری او 

در اروپا کامل شد.
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معاون اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور خبر داد:

کمک 100 میلیاردی دولت به پروژه مجموعه پل های شهید سلیمانی  
معــاون اقتصــادی و هماهنگی ســازمان برنامه 
و بودجه کشــور در نشست با اســتاندار و شهردار 
اصفهان در خصــوص روند پیشــرفت پروژه های 
عمرانی شــهر اصفهان و کمک هــای دولت برای 
تداوم و تکمیل این طرح ها سخن گفت.به گزارش 
اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، حمید 
پورمحمدی در جریان ســفر خود به اصفهان و در 
جلسه ســتاد اقتصاد مقاومتی اصفهان که پس از 
بازدید از پروژه های عمرانی اصفهان برگزار شــد، 
اظهار کرد: پس از جلسات مکرر هفتگی با شهردار 
اصفهان و پیگیری موضوعات شــهرداری اصفهان 
با پیشنهاد و همت شــهردار اصفهان، قرار شد ۷۰۰ 
دستگاه اتوبوس که به طور کامل فرسوده شده بود 
به صورت مشــارکتی، اورهال و بازآماده شده و در 
اختیار اصفهان قرار گیرد.وی به بازدید خود از طرح 
های حمل و نقل در اصفهان اشــاره کرد و گفت: از 
طرح های حمل و نقل اصفهان، رینگ های اطراف 
آن مثل پروژه شــهید سردار ســلیمانی، بازدید به 
عمل آمد که نشان می داد به یاری خدا اصفهان در 
حوزه پروژه های عمرانی، پیشتاز و شاداب در حال 
فعالیت و تکاپو است .از یک سو در روی زمین برای 
مواصالت جاده ای و از سوی دیگر در زیر زمین برای 
قطار شهری و برای توســعه خطوط ریلی اقدامات 

موثری در حال اجرا و پیگیری است.  

آبادی منطقه 14 با همت و جدیت شهردار اصفهان 
معاون اقتصــادی و هماهنگی ســازمان برنامه و 
بودجه به بازدید خود از پروژه رینگ چهارم شــهر 
اصفهان اشــاره کرد و ادامه داد: رینگی که از دولت 
آباد تا خوراســگان و جی در حال ســاخت است 
باعث افتخــار خواهد بود و اقداماتــی که در بحث 
مترو و احــداث پل ها صــورت می گیــرد، باعث 

آباد شــدن منطقه 14 می شود و ســال آینده این 
منطقه یک الگو از همت و جدیت و جهد شــهردار 
اصفهان برای عمران و آبادانــی یکی از مناطقی که 
همواره قدیمی بــود و مردم در رفــت و آمد در آن 
دچار مشــکل بودند، خواهد شــد. در این منطقه 
به میزانی که در روی زمین کار می شــود و مشهود 
اســت در زیرزمین نیز کار می شود.وی ادامه داد: 
خوشبختانه شهردار اصفهان هر هفته به صورت ویژه 
و با تالش فراوان در حال پیگیری پروژه های بزرگ 
و کالن شهر اصفهان در تهران است.معاون اقتصادی 
و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور تصریح 
کرد: طی این بازدیدها در این سفر، بخش هایی که 
نیاز است سازمان برنامه و بودجه از آنها حمایت الزم 
را داشته باشد به ویژه بخش اول، دوم و سوم آزادراه 
شهید سردار سلیمانی بررسی شد تا به سرعت تمام 
شود و این ســازمان قول داد از مراحل یک تا سه 
مشروط بر اتمام آن تا پایان خرداد ماه سال آینده 
حمایت مالی الزم را داشته باشــد.وی ادامه داد: 
حمایت از خط دوم قطار شهری اصفهان در دستور 
کار سازمان برنامه و بودجه قرار گرفت و همچنین 
در بازدید از سالن اجالس سران اصفهان و گفت و 
گو با شهرداری اصفهان مقرر شد با همکاری دولت 
و شهرداری این ســالن به اتمام رسد. پورمحمدی 
تاکید کرد: قرار شــد 1۰ هزار موتور ســیکلت برقی 
برای رفع آلودگــی جایگزین موتورهای ســوخت 
فسیلی شــوند و همچنین در خصوص جایگزینی 
تاکسی های فرسوده با خودروهای جدید توافقاتی 
صورت گرفت که بــا کمک شــهرداری اصفهان به 

سرعت دنبال خواهد شد. 

انجام تعهدات دولت در قبال اوراق 
مالی خط دوم متروی اصفهان

وی همچنیــن بــه تهاتر بــرای بدهــی دولت به 
شــهرداری اشــاره و اظهار کرد: در همین راســتا 
تهاترهایی را انجام دادیــم؛ اما یک تهاتر مهم باقی 
ماند که باید در ســطح کالن بتوانیم مشکل را رفع 

کنیم و اگر این تهاتر را انجام دهیم تحرک بســیار 
خوبی به منابع شهرداری خواهد داد. این اطمینان 
را می دهیم که ایــن کار را انجام خواهیم داد و این 
مشکل برطرف می شود.  وی با اشاره به درخواست 

شهردار اصفهان برای تســریع در ساخت خط دوم 
متروی اصفهان، گفت: آنچــه در این خصوص در 
اوراق مالی بر عهده دولت گذاشته شده است، انجام 
خواهیم داد و شما هم باید با وزارت کشور پیگیری 
کنید که سهم بیشتری برای اصفهان که استحقاق 

آن را دارد، اختصاص دهد.
 پورمحمدی افزود: اصفهان با دست خالی و سرعت 
بسیار این طرح ها را در دست اجرا دارد، در گذشته 
همین طرح ها با بدهی زیاد در هم پیچیده شــده 
بود و همه ناامید می شــدند اکنون برای باز کردن 
گره ای در این خصوص به ذوق مــی آییم و آنچه 
در تعهد دولت اســت، انجام خواهیــم داد.وی در 
خصوص مجموعــه پل ها و تقاطع غیرهمســطح 
شهید سلیمانی، با اشــاره به اینکه این طرح دارای 
سه قطعه اســت، اظهار کرد: در ابتدای سال برای 
ســاخت قطعه یــک و دو تخصیــص 25 میلیارد 
تومانی دادیم که امســال قول دادند این بخش به 
اتمام برســد و بر همین اســاس وزیر کشور اعالم 
کرد با این شرط ۷5 میلیارد تومان دیگر در اختیار 
طرح مجموعه پل ها و تقاطع شهید سلیمانی قرار 
می گیرد. معاون اقتصادی و هماهنگی ســازمان 
برنامه و بودجــه ادامه داد: به علــت اینکه انتهای 
این مســیر باید به شــیراز وصل شــود، اعتبارات 
زیادی برای آن لحاظ کردیم و بر همین اساس در 
مسیر ایزدخواست به شیراز تمرکز کردیم.وی برای 
قطعه ســوم طرح مجموعه پل ها و تقاطع شهید 
سلیمانی، به درخواست شــهرداری برای کمک 2۰ 
میلیارد تومانی دولت اشــاره کرد و گفت: مشروط 
به اینکه شهردار اصفهان قول دهد خردادماه سال 
دیگــر این طــرح را تحویل دهند، ایــن آمادگی را 
 داریم امســال و ســال آینده 2۰ میلیــارد تومان

 تخصیص دهیم. 

کمک به ساخت سالن اجالس با 
تقویت سهمیه اوراق شهرداری 

پورمحمدی در مورد ســالن اجالس ســران گفت: 
چقدر افســوس خوردم که قبال از این پروژه بازدید 
نکردم اما وقتی اکنون به بازدید رفتم، متوجه شدم 
این پروژه می تواند موتور محرک برای شــادابی و 
نشاط حوزه های خدماتی اســتان اصفهان باشد، 
همچنین برای کشــور هم آبرو و حیثیت به همراه 
دارد ولی متاســفانه همچنان ناتمام مانده است.
وی اضافه کرد: اگرچه در سال های گذشته راه های 
قانونی بــرای کمک بــه این طرح نداشــتیم و راه 
های مختلفی را هم بررســی کردیم؛ اما به نتیجه 
نرسیدیم. امسال می توان با راهکاری مانند تقویت 
سهمیه اوراق شهرداری، این طرح را جلو برد چراکه 
بسیار به استان آبرو می دهد و برخی آمد و شدها 
که در تهران صــورت می گیرد بــه اصفهان منتقل 

خواهد شد. 

تکمیل طرح های باالی ۷۵ درصد پیشرفت 
با حمایت سازمان برنامه و بودجه

در این جلسه استاندار اصفهان با ارزشمند توصیف 
کردن حضور معاون اقتصادی و هماهنگی سازمان 
برنامه و بودجه در استان، گفت: دغدغه های استان 
در خصوص بودجه جاری و کامل شدن طرح های 
باالی ۷5 درصد پیشرفت با حمایت سازمان برنامه 
و بودجه در سال جاری و نهایت تا خرداد سال آینده 
مطرح و با نظر موافق وی همراه بود. عباس رضایی 
اضافه کــرد: همچنین دغدغه مدیران اســتان در 
خصوص قطار سریع الســیر شیراز، اصفهان، قم و 
تهران، مطرح شد که در صورت تصویب این مسئله 
در شورای اقتصاد، گره بســیاری از مشکالت طرح 

بازخواهد شد.

ز  شـهردار اصفهـان  در آییـن بهـره بـرداری ا
پروژه هـای عمرانـی منطقـه 12 اظهـار کـرد: از این 
پس هر یکشـنبه یـک افتتـاح و حتـی در برخی از 
مناطـق چندیـن افتتـاح و کلنگ زنی هـای جدیـد 

پروژه هـای عمرانـی را شـاهدخواهیم بـود.
قـدرت ا... نـوروزی بـا بیـان اینکـه قول هایـی کـه 
بـه شـهروندان داده شـده در موعد مقـرر عملیاتی 
می شـود، تصریـح کـرد: در محـدوده شـمال 
ملک شـهر شـهروندان از سـال های گذشـته اذیت 
شـدند، امـا شـهرداری منطقـه بـه رغم مشـکالت 
بسـیار زیـاد بـرای آزادسـازی خیابـان آرمـان 
تـالش زیـادی کـرده اسـت کـه در ایـن راسـتا در 
صورتـی که مانعـی بـرای آزادسـازی ادامه مسـیر 
 ایـن خیابـان بـه وجـود نیایـد تـا سـه مـاه افتتاح 

خواهد شد.
نـوروزی اظهـار امیـدواری کـرد: بـا بهره بـرداری از 
پروژه هـای عمرانـی شـهر، شـاهد ایجـاد فضـای 

مناسـب بـرای زندگـی بهتـر شـهروندان باشـیم.
وی خاطرنشـان کـرد: تعـداد پروژه هـای تکمیـل 
شـده بـرای بهـره بـرداری در مناطـق 15 گانـه و 
سـازمان های وابسـته بـه شـهرداری بسـیار زیـاد 
اسـت و تا پایان سـال، یکشـنبه هـر هفتـه افتتاح 

پروژه هـای عمرانـی را خواهیـم داشت.شـهردار 
اصفهـان اظهـار امیـدواری کـرد: یکشـنبه هفتـه 
آینـده بـا حضـور اعضای شـورای اسـالمی شـهر و 
شـهروندان برای خدمت به مـردم و افتتاح سـایر 
پروژه هـا در یکـی دیگـر از مناطـق شـهر حضـور 

. بیـم می یا
در این آییـن، فرهنگسـرای دکتر کتابـی در زمینی 
بـه مسـاحت ۳۳۷ مترمربـع و زیربنـای ۷5۰ 
متـر مربـع در دو طبقـه بـا هزینـه 11 میلیـارد ریال 
بهـره بـرداری شـد همچنیـن عملیـات اجرایـی 
خیابـان آرمـان بـه طـول ۶۰۰ متـر و عـرض ۳۰ 
متـر آغـاز شـد.افتتاح ادامـه خیابـان محمـد باقر 
حکیـم، دیگـر پـروژه منطقـه 12 شـهرداری بـود 
کـه بـرای انجـام عملیـات اجرایـی آن بـه طـول 
۳5۰ متـر و عـرض 2۰ متـر 11 میلیـارد ریـال و 
 بـرای آزادسـازی آن 55 میلیـارد ریـال اعتبـار 

صرف شده است.

شهردار اصفهان در آیین بهره برداری از پروژه های عمرانی منطقه 12:

پایبند به وعده ها هستیم
فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج( استان اصفهان:

 بخش بزرگی از نیاز صنایع کشور توسط فوالد مبارکه
 تامین می شود

فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج( استان اصفهان با بیان اینکه فوالد مبارکه بخش بزرگی از نیازهای 
کشور را تامین می کند، اظهار کرد: امیدواریم با توجه به شرایط پیش آمده و امکانات موجود در فوالد 
مبارکه همچنان با قوت نسبت به تولید روزافزون و رفع نیازهای صنایع دیگر و تامین نیازهای آنان 
اقدام شود.  سردار مجتبی فدا افزود: به جهت نام گذاری سال جاری به عنوان سال جهش تولید از 
ســوی مقام معظم رهبری از فوالد مبارکه به عنوان یکی از بزرگ ترین صنایع و تولیدکنندگان فوالد 
کشور بازدید کردیم تا عملکرد خوب این مجموعه را با وجود محدودیت های ناشی از شیوع  بیماری 
کرونا به مدیریت و کارگران زحمتکش این مجموعه خدا قوت و تبریک بگوییم، چرا که تولید در این 
شرایط با توجه به تعطیلی بسیاری صنایع با مدیریتی مثال زدنی ادامه پیدا کرد و رکوردهای تولید 
مختلفی در این مجموعه به دست آمد و خوشبختانه شعار جهش تولید مقام معظم رهبری در همان 

ابتدای سال، در این مجموعه به خوبی پی گرفته شد.

معاون امور هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان:

 برگزاری کالس های آزاد هنری اصفهان
 از سرگرفته شد

معاون امور هنری و ســینمایی اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی اســتان اصفهان گفت: با مجوز 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، فعالیت کالس های گروهی آموزشگاه های آزاد هنری این استان از 
سرگرفته شد. »محمدعلی جعفری« با اشاره به صدور بخشنامه دفتر برنامه ریزی و آموزش های 
هنری وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی اظهار کرد: با توجه به عادی ســازی فعالیت اجتماعی و 
اقتصادی، برگزاری کالس های گروهی در آموزشگاه ها و نیز دوره های مهارت آموزی در موسسات 
فرهنگی و هنری با رعایت فاصله گذاری اجتماعی، دستورالعمل ها و پروتکل های بهداشتی ستاد 
مقابله با کرونا بالمانع است.وی افزود: حضور هنرجویان در کالس های آموزشگاه های آزاد هنری 

اختیاری است.

 »خاتمی« رییس مجمع نمایندگان استان
 اصفهان شد

انتخابات مجمع نمایندگان اســتان اصفهان صبح دیروز با حضور 1۷ نماینده استان اصفهان برگزار 
شد.در این انتخابات، سید مســعود خاتمی نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای 
اسالمی با کسب 9 رای به عنوان رییس مجمع نمایندگان اســتان انتخاب شد. خاتمی، نخستین 
رییس مجمع نمایندگان استان اصفهان در مجلس یازدهم خواهد بود که به مدت یک سال عهده دار 

این سمت شده است.

خبر ویژهاخبار

با حضور فرماندار اصفهان صورت گرفت؛

 معرفی بخشدار جدید 
بخش جلگه 

در آیینی بــا حضور فرمانــدار اصفهان، محمد 
ساعدفر به عنوان بخشدار جدید بخش جلگه 
معرفی شد. به گزارش روابط عمومی فرمانداری 
اصفهان ، نمایندگان مردم اصفهان در مجلس 
شورای اسالمی و جمعی از مسئوالن شهرستان 
و بخش، محمد ســاعدفر به عنوان بخشــدار 
جدید بخش جلگه معرفی و از زحمات رحمت 
ا... ترابی بخشدار سابق این بخش تجلیل شد. 
حسین سیستانی، معاون استاندار و فرماندار 
اصفهان در این آیین با تاکید بر این که ما باید در 
جهت اهداف متعالی نظام حرکت کنیم، عنوان 
کرد: جابه جایی مدیران کمک بسیاری به تغییر 
نگرش ها و اســتفاده بیشــتر از ظرفیت های 
موجود و چگونگی استفاده از پتانسیل ها و هم 
چنین شناخت دقیق تر وضعیت موجود می کند 
و هدف نهایی ما صرفا خدمت در جهت اهداف 
متعالی نظام و انقالب است. فرماندار اصفهان 
با بیان اینکه خدمت به مردم از جایگاه و منزلت 
واالیی در دین مبین اســالم برخوردار اســت، 
افزود: امروزه با توجه به شرایط فعلی، مردم ما 
بیش از هر زمان دیگری نیازمند خدمت بوده و 
شایسته خدمت صادقانه و بی منت هستند. 
وی با اشــاره به اهمیت نقش و جایگاه واالی 
اهالی بخش جلگه در خدمت به نظام و  انقالب 
خاطر نشــان کرد: مردم این خطه، شــهدای 
عالی قدر و شخصیت های برجسته سیاسی، 
اجتماعی و فرهنگی بسیاری را تقدیم نظام و 
انقالب کرده اند و اگر ظرفیت های انسانی این 
منطقه به طور صحیح به کار گرفته شوند، شاهد 
تحوالت چشــمگیری در عرصه های مختلف 

خواهیم بود. 

شهرداری قهدریجان در نظر دارد به استناد مصوبه ۳5۰-5 مورخ 99/2/2۰ شورای 
محترم اسالمی شهر برای سومین مرحله نسبت به واگذاری بهره برداری یکساله 
از 1۷ عدد پایه بنر تبلیغاتی سطح شهر قهدریجان به افراد حقیقی یا حقوقی واجد 
شرایط که باالترین قیمت پیشنهادی را به شهرداری ارائه دهند اقدام نماید. لذا  از 
اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط دعوت بعمل می آید تا قیمت پیشنهادی 
خویش و همچنین دیگر مدارک شرکت در مزایده را با در نظر گرفتن شرایط ذیل در 
پاکات الف و ب پلمپ نموده و حداکثر ظرف مدت 1۰ روز از نشــر آگهی چاپ دوم، 

تحویل دبیرخانه محرمانه واقع در دایره حراست شهرداری نمایند.
شرایط مزایده:

1- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشــنهادات مختار است و به پیشنهاداتی 
که بعد از موعد مقرر در مزایده به دبیرخانه شــهرداری رسیده یا مشروط یا مبهم یا 

مخدوش باشد، ترتیب اثر نخواهد داد.
2-متقاضیان می بایست مبلغ 2۰/۰۰۰/۰۰۰ بیست میلیون ریال بابت سپرده شرکت 

در مزایده به حساب شماره ۰2241۶1۳۳1۰۰۶ واریز و رسید آن را در پاکت 
الف تحویل نمایند.

۳- پیشــنهادات رســیده در ســاعت 1۳ روز 99/۳/۳1 با حضور اعضا کمیسیون 
معامالت شهرداری که در محل شــهرداری تشکیل می گردد باز، قرائت و رسیدگی 

می شود.
 4- حضور پیشــنهاد دهندگان یا نماینــده آنان با هماهنگی قبلی در کمیســیون

 فوق الذکر بالمانع می باشد.
5- سپرده نفرات اول و دوم و سوم در صورت حاضر نشدن به عقد قرارداد به ترتیب 

به نفع شهرداری ضبط خواهد شد. 
۶- هزینه آگهی روزنامه بر عهده برنده مزایده می باشد.

۷- شــرکت کنندگان باید رعایت قانون منع مداخله کارمندان دولت در معامالت 
دولتی را بنمایند.

8- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به این معامله در اسناد مزایده مندرج است.

           آگهی مزایده واگذاری پایه های بنر تبلیغاتی شهرداری قهدریجان

مجید زمانی- شهردار قهدریجانم الف:863673

چاپ دوممرحله سوم

معاون عمران شهری شــهرداری اصفهان گفت: 
در ســفر دکتر پورمحمدی، معــاون هماهنگی 
ســازمان برنامه و بودجه کشــور بــه اصفهان و 
بازدید از پــروژه های عمرانی، مدیران شــهری 
اصفهان طی نشســتی برای تکمیل پروژه های 
عمرانی شهر درخواست ها و پیشنهادات خود را 
به سازمان برنامه و بودجه ارائه دادند.به گزارش 
اداره ارتباطات رســانه ای شــهرداری اصفهان، 
ایرج مظفر اظهار کرد: به اتفاق معاون هماهنگی 
سازمان برنامه و بودجه کشــور، معاون عمرانی 
استاندار اصفهان، شــهردار، معاونان شهرداری، 
رییس شورای شــهر، رییس کمیسیون عمران 
شــورای شــهر و ... از طرح های شــهرداری و 
سازمان راه و شهرسازی اصفهان بازدید شد.وی 
ادامه داد: بازدید از تقاطع غیرهمسطح آفتاب، 
بازدید از پروژه هــای رینگ چهارم در مناطق 1۰، 
14 و 15، بلوار فرزانگان، ایستگاه عمان سامانی 
که یکی از ایســتگاه های در حال ســاخت خط 
دو قطار شــهری اصفهان است ، مجموعه پل ها 
و تقاطع های غیرهمسطح ســردار سلیمانی و 
سالن اجالس سران از جمله پروژه هایی بود که 
مورد بازدید معاون هماهنگی ســازمان برنامه و 

بودجه کشور قرار گرفت.  معاون عمران شهری 
شــهرداری اصفهان افزود: معــاون هماهنگی 
سازمان برنامه و بودجه در این بازدید با توجه به 
فعالیت هایی که در شــهرداری اصفهان در همه 
جبهه ها در حال انجام اســت، ابراز خرســندی 
کرده و از اینکه اصفهان در این شرایط اقتصادی 
از نظر عمرانی زنده و پویاست، ابراز رضایت کرد.
وی تصریح کرد: بعد از این بازدید جلســه ای با 
حضور استاندار اصفهان برای بررسی درخواست 
مدیران اصفهانی در خصوص ادامه اجرای پروژه 
های شــهری برگزار شد و شــهرداری اصفهان 
پیشنهادات و درخواست های خود برای تامین 
اعتبار پروژه حلقه حفاظتــی، پیگیری تعهدات 
دولت برای ســاخت ســالن اجــالس و ... را 
مطرح کرد. مظفــر با بیان اینکه در این جلســه 
همچنین درخواســت هایی مبنی بر اختصاص 
اوراق مشــارکت برای بازســازی اتوبوس های 
شــهری و اجرای طرح قطار شــهری از ســوی 
شهرداری مطرح شد، گفت: امیدواریم با تحقق 
این درخواســت ها، مســیری که در خصوص 
پروژه های عمرانی شهر آغاز شــده همچنان با 

قوت ادامه یابد.   

 ابراز رضایت معاون سازمان برنامه و بودجه کشور از پویایی پروژه های عمرانی
 اصفهان در شرایط فعلی اقتصاد کشور؛

 رایزنی اقتصادی مدیران شهری اصفهان 
برای تکمیل پروژه های عمرانی 
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معـاون بهـره بـرداری شـرکت آب و فاضـاب اصفهـان با تاکیـد بـر اینکه با 
افزایـش دمای هـوا به طـور قطع بـا افـت شدیدفشـار آب مواجـه خواهیم 
شـد، گفـت: از 25 خـرداد ماه بـه بعـد حـدود 35 تـا40 درصد مصـرف آب 
اسـتان اصفهان نسـبت به فروردین مـاه افزایش مـی یابد.ناصـر اکبری با 
اشـاره به افزایش دمـای هـوا و میـزان مصـرف آب در اسـتان، اظهـار کرد: 
طـی 10 روز گذشـته در سـاعت 14 بعدازظهـر دمـای اصفهان به حـدود 35 
تا 36 درجه رسـیده اسـت کـه در این شـرایط مصرف آب اسـتان نسـبت به 
مدت مشـابه سـال قبل حـدود 16 تـا 18 درصـد افزایـش یافته اسـت.وی 
تاکیـد کـرد: افزایش مصرف آب در اسـتان ناشـی از شـیوع ویـروس کرونا 
و رعایـت مـوارد بهداشـتی از سـوی مـردم، افزایش دمـای هوا و اسـتفاده 

از کولر اسـت.
معاون بهـره بـرداری شـرکت آب و فاضـاب اصفهان بـا بیان اینکـه مطابق 
پیـش بینـی هواشناسـی، دمای هـوای اصفهـان حـدود چند درجـه خنک 
تر مـی شـود، افـزود: البتـه از 25 خرداد مـاه دمـای هـوای اسـتان دوباره 
حـدود 3 درجـه نسـبت بـه سـال گذشـته افزایـش خواهـد یافـت.وی بـا 
اشـاره به بسـته شـدن رودخانه زاینـده رود، گفت: بـا توجه به اینکـه حدود 
3 تـا 5 درصـد از نیـاز آبی اصفهـان از چـاه هـای فلمـن تامین می شـود، با 
بسـته شـدن رودخانـه و خشـکی این چـاه ها میـزان آبدهـی آنها بـه صفر 
مـی رسـد، همچنیـن بـا پیـش بینـی افزایـش دو درجـه ای دمای هـوا در 
مـاه هـای گـرم سـال )تیـر و مـرداد( نسـبت بـه سـال قبـل بـه طـور قطع 
حـدود 6 درصد عـاوه بـر 17 درصـد وضعیـت موجـود و در مجمـوع حدود 
23 درصد نسـبت به مدت مشـابه سـال گذشـته مصـرف آب اسـتان باالتر 
خواهـد رفت.اکبری بـا بیان اینکـه بـا افزایش هر درجـه دمای هـوا حدود 
2 تا 3 درصـد مصـرف آب در اسـتان افزایش می یابـد، پیش بینـی کرد: از 
25 خـرداد ماه بـه بعد حـدود 35 تـا40 درصد مصـرف آب اسـتان اصفهان 
نسـبت بـه فروردیـن مـاه افزایـش مـی یابـد کـه ایـن بـه دلیـل افزایـش 

مصرف کولـر، اسـتحمام و کروناسـت.
وی بـا تاکید بـر ضـرورت مدیریت مصـرف آب از سـوی مـردم و اسـتفاده 
از تجهیـزات کاهنده مصـرف آب، تصریـح کرد: در صـورت صرفـه جویی 20 
درصدی مـردم در مصـرف آب مـی تـوان از پیک مصرف تابسـتان امسـال 
عبـور کنیـم کـه ایـن کمـک بزرگـی بـه مـردم و مدیریـت توزیـع شـرکت 
آبفاسـت.معاون بهره برداری شـرکت آب و فاضـاب اصفهان با بیـان اینکه 
به صـورت نرمـال ۹0 درصـد آب مورد نیـاز اسـتان از تصفیـه خانه باباشـیخ 

علـی تامیـن مـی شـود و 10 درصـد دیگـر از منابـع محلی اسـت، گفـت: در 
مجموع در سـامانه آبرسـانی اصفهان بزرگ حـدود 1.5 مترمکعب بـر ثانیه 
آب از منابـع محلـی تامیـن می شـود که بـه دلیـل برداشـت در تابسـتان و 
افزایـش دمـای هـوا، میـزان آبدهـی چـاه هـا بـه دلیـل کاهـش آب های 
زیرزمینـی افـت پیـدا خواهد کـرد.وی با بیـان اینکـه با شـرایط موجـود به 
طور قطع با افـت فشـار آب مواجه خواهیم شـد، گفـت: تاش شـرکت آبفا 
توزیع عادالنـه آب برای تمام مردم در نقاط شـهری و روسـتایی اسـت و در 
صورتی کـه صرفـه جویی نکنند شـاهد افت شـدید فشـار آب خواهیـم بود، 
بنابرایـن با توجـه به اینکـه اصفهان منابـع آبی دیگـری ندارد همـواره مردم 

بایـد در مصـرف آب صرفـه جویـی کنند.
اکبـری، دربـاره اسـتفاده مـردم از پمپ آب نیـز، توضیـح داد: شـرکت آبفا 
نمـی گویـد کـه مـردم از پمـپ اسـتفاده نکننـد، بلکـه اسـتفاده از آن بایـد 
مطابـق بـا اسـتانداردها باشـد و مـردم نباید بـه طور مسـتقیم  روی شـبکه 
پمپ آب نصـب کننـد.وی تاکیـد کـرد: در صورتی کـه افـراد پمپ را بـه طور 

مسـتقیم  روی شـبکه نصـب کننـد، اخطارهـای الزم را صـادر مـی کنیم.

مدیرعامـل شـرکت آبفـای اسـتان اصفهـان گفـت: بـا حفـر و تجهیـز چاه 
ها و سـاماندهی چشـمه ها  تـا حدودی مشـکل کمـی و کیفی آب شـرب 
شـهرضا برطـرف شد.هاشـم امینـی  افـزود: در حـال حاضـر آب شـرب 
شهرسـتان  شـهرضا  و 21 روسـتای تحـت پوشـش آن  از طریـق 40 حلقه 

چـاه تامیـن می شـود .
وی بـا اشـاره بـه تامیـن آب شـرب شهرسـتان شـهرضا اعـام کـرد: هـم 
اکنـون بـا بهـره منـدی از  20 حلقـه چـاه بـا دبـی 320 لیتـر در ثانیـه، آب 
شـرب حدود 160 هـزار نفـر جمعیت شهرسـتان شـهرضا تامین می شـود، 
این درحالیسـت که در تابسـتان سـال گذشـته در زمـان پیک مصـرف، به 
منظـور تامیـن پایـدار آب  مشـترکین بـا کمبـود 100 لیتـر در ثانیـه مواجـه 
بودیم.رییـس هیئـت مدیره شـرکت آبفـای اسـتان اصفهـان با اشـاره به 
رفـع مشـکل کـم آبـی در شهرسـتان شـهرضا گفت: بـا حفـر 3 حلقـه چاه 
در محلـه محمدیـه، سروسـتان و اسـام آباد بـا دبـی بیـش از 60 لیتر در 
ثانیـه، بـه زودی تـا حـدودی مشـکل کـم آبـی شهرسـتان حل می شـود 
.وی پیرامـون چگونگـی تامیـن آب شـرب روسـتاهای توابـع شهرسـتان 
شـهرضا اعام کـرد: در حـال حاضر 21 روسـتا تحت پوشـش آبفا شـهرضا 
قـرار دارد که آب شـرب ایـن روسـتاها از طریق 20 حلقـه چاه و یـک دهنه 
چشـمه تامین مـی شـود. هاشـم امینی بـا تاکیـد بـر ارتقـای کیفیت آب 
شـرب شـهرضا تصریح کرد: در دو  مخزن هزار مترمکعبی اختاط آب چاه 
های سـمیرم با چاه امیـر کبیر و دیگـر چاه ها  صـورت می گیـرد و این امر 
منجر به افزایـش کیفیت آب شـرب بسـیاری از مناطـق شـهرضا، از جمله 
شـهرک امیر کبیـر و محله خمینی آباد شـده اسـت.  وی ادامـه داد: عاوه 
بر ارتقای کیفیت آب شـرب، توزیـع عادالنه آب نیـز در دسـتور کار قرار دارد 
و ایـن کار  مهـم بـا نصـب شـیرهای فشـار شـکن،اصاح خطوط فرسـوده 
و پایـش فشـار شـبکه، انجـام می گیرد.مدیرعامل شـرکت آبفای اسـتان 
اصفهـان  بـا تاکید بر اصـاح خطـوط فرسـوده آب تصریح کرد: طی  سـال 
گذشـته در شـهرضا و منظریه اصاح و توسـعه بیـش از 10 کیلومتر شـبکه 
آب ، در دسـتور کار قـرار گرفـت و همچنیـن بیـش از 20 کیلومتـر از خطوط 
فرسـوده آب روسـتاهای توابـع ایـن شهرسـتان اصاح و بازسـازی شـد. 
هاشـم امینی  یکی از اهداف یکپارچه سـازی شـرکت های آبفای شـهری 
و روسـتایی را ارتقای ارائه خدمات به روسـتاییان دانسـت و گفت: در حال 
حاضر مجتمع روسـتایی زیارتـگاه با 4 روسـتای قوام آباد، مـاران، ولندان 
و زیارتگاه ، مجتمع روسـتایی سـوالر با 4 روسـتای سـوالر، دهک ،مسینه 

و بـوان  و مجتمع روسـتایی میرآبـاد در قالب 3 روسـتای مقصـود بیک ، 
باغ سـرخ و میرآباد، از خدمـات شـرکت آبفا بهره منـد می شـوند، این در 
حالیسـت که به منظـور ارائه خدمـات مطلوب تر مقرر شـد ایـن 3 مجتمع 
روسـتایی تبدیل به یـک مجتمـع 13 روسـتایی در جنوب شـهرضا شـود.

وی افـزود: هـم اکنـون آب شـرب مجتمـع زیارتـگاه از طریـق یـک چـاه 
با دومخـزن، آب شـرب مجتمـع سـوالر از طریـق یـک مخـزن و دو حلقه 
چـاه و آب شـرب مجتمـع روسـتایی میرآباد بـا یک مخـزن و یـک حلقه 
چاه تامیـن می شـود.مدیرعامل شـرکت آبفـای اسـتان اصفهان با اشـاره 
بـه جمعیـت تحـت پوشـش خدمـات آبفـا در شهرسـتان شـهرضا اعـام 
کـرد:در حال حاضـر53 هـزار انشـعاب آب بـه جمعیـت 135 هـزار نفری 
شـهری شـهرضا واگذار شـده و 7 هزار و 800 انشـعاب آب بـه  جمعیت 14 

هزارنفـری روسـتاییان در ایـن منطقـه واگذار شـده اسـت. 

فرمانـده آموزشـگاه علمـی و تخصصی شـهید بهشـتی ناجـا پـس از بازدید 
از خطـوط تولید فـوالد مبارکـه در جلسـه ای بـا حضـور جمعـی از معاونان و 
مدیران این شـرکت گفـت: خداوند را شـاکریم که بعـد از انقاب شـکوهمند 
اسـامی ایران، چنیـن کارخانه ای در کشـور بنا نهاده شـده اسـت. همچنین 
خرسـندیم کـه مدیـران و کارکنـان پـاک این شـرکت مایـه سـربلندی نظام 

و انقاب هسـتند.
سـردار فدایـی از سـامتی و امنیـت بـه عنـوان دو نعمـت بـاارزش کـه مورد 
تاکیـد خداونـد مهربـان قـرار گرفتـه، یـاد کـرد و افزود: بـدون شـک نیروی 
انتظامـی تمامـی تـوان خـود را بـرای برقـراری نظـم و امنیـت شـهروندان و 
ایجاد زمینه مناسـب بـرای کار و فعالیت هـای اقتصادی به کار خواهد بسـت 
تـا کارکنان ایـن کارخانه بـزرگ بتوانند بدون دغدغـه به کار خـود ادامه دهند.

وی با اشـاره بـه اهمیـت کار و تولید در رونـق اقتصادی کشـور اظهار داشـت: 
برای دسـتیابی به بهترین شـرایط فعالیت اقتصادی، داشـتن نظم و امنیت 
از مهم ترین مولفه هاسـت کـه خوشـبختانه در نتیجه تعامـل و همکاری بین 

نیـروی انتظامـی و فـوالد مبارکـه چنین فضایی مهیا شـده اسـت.

ایجاد ارزش مشترک برای جامعه و خدمت به هم میهنان، محصول 
مشترک همکاری بین نیروی انتظامی و فوالد مبارکه

 در ایـن جلسـه ایـرج ترابـی، مدیـر روابـط عمومـی فـوالد مبارکـه  ضمـن 
خیرمقـدم بـه میهمانـان گفت: نیـروی انتظامـی همـواره در برقـراری نظم و 
ایجاد فضایی امن بـرای کار و فعالیـت اقتصادی نقش آفرینـی کرده و فوالد 
مبارکه بـه خوبی قـدردان ایـن زحمـات اسـت.وی با بیـان اهمیت آشـنایی 
دسـتگاه ها و بخش هـای مختلـف بـا عملکرد فـوالد مبارکـه و نقـش آن در 
اقتصاد کشـور گفت: اگر همه مسـئوالن با عملکـرد کارخانه هایـی نظیر فوالد 
مبارکه آشـنایی بیشـتری داشـته باشـند، به طـور حتم نتایـج بهتـری به بار 
خواهـد نشسـت؛ چراکـه امـروز فـوالد مبارکه بـه عنوان یـک سـرمایه ملی، 
زنجیره تولید از سـنگ تا رنـگ را به طور کامـل در خـود دارد و در اقصی نقاط 

ایران اسـامی منشـأ اثر اسـت.
ترابـی تصریح کـرد: امروز شـاهد این هسـتیم کـه فـوالد مبارکه در راسـتای 
ایفای نقـش در زمینه مسـئولیت های اجتماعی خـود نیز همـکاری خوبی با 
نیـروی انتظامـی دارد؛ همچنان که نیـروی انتظامـی وقتی دشـمن قصد به 
مخاطـره انداختـن فعالیت هـای اقتصـادی و کار و تولید را داشـته، به خوبی 
از اسـتمرار تولیـد حمایت کـرده اسـت.مدیر روابـط عمومی فـوالد مبارکه در 
بخـش پایانی سـخنان خـود خلـق ارزش مشـترک بـرای جامعـه و خدمت 
بـه هم میهنـان را محصول مشـترک همـکاری بین نیـروی انتظامـی و فوالد 

مبارکه دانسـت.

نیروی انتظامی در برقراری نظم و امنیت در جامعه 
و محیط های تولید، نقش ارزنده ای دارد

در این جلسـه همچنین مختار بخشـیان، معـاون بهره برداری فـوالد مبارکه، 
با ارائه گزارشـی از دسـتاوردهای فـوالد مبارکه گفـت: برقراری نظـم و امنیت 
در جامعه و محیط های تولید و کسـب و کار حاصل شـجاعت و تاش شـبانه 

روزی عزیزان نیروی انتظامی و شایسـته قدردانی اسـت.

 درایت مسئولین و کارکنان فوالد مبارکه 
یکی از مهم ترین عوامل تولید پایدار شرکت

در ادامـه ایـن نشسـت، سـرهنگ محمـدی، فرمانـده نیـروی انتظامـی 
شهرسـتان مبارکـه نیـز گفـت: جایـگاه فـوالد مبارکـه از نظـر تولیـد انـواع 
محصوالت فـوالدی و ایفای نقش در زمینه مسـئولیت های اجتماعی بسـیار 

خـاص و حائـز اهمیـت اسـت.
وی خاطرنشـان کرد: نظـم حاکم در این شـرکت که با هماهنگی های بسـیار 
خـوب بین بخـش حراسـت و حفاظت فیزیکی شـرکت بـا نیـروی انتظامی 
به دسـت آمده، قابل تحسـین است و خوشـبختانه اشـراف خوب مسئولین 
این شـرکت بر مسـائل امنیتـی باعـث شـده نیـروی انتظامـی در مواجهه با 
فـوالد مبارکه بـدون هیـچ مشـکلی بـه فعالیت هـای خـود در منطقـه ادامه 
دهد.سـرهنگ محمدی، از فهـم و درایت کارکنان و مسـئوالن این شـرکت به 
عنـوان یکـی از مهم تریـن عوامل تولیـد پایـدار شـرکت در همه شـرایط یاد و 
اظهار امیـدواری کـرد این رونـد و همچنیـن تعامات این شـرکت بـا نیروی 

انتظامـی گسـترش یابد.

نیروی انتظامی همواره یار  و  یاور  کارخانه های تولیدی بوده است
در ادامـه ایـن جلسـه، کریـم فخـارزاده مدیـر حراسـت شـرکت  نیـز   گفت: 
بـه طورکلـی فـوالد مبارکـه از ابتـدای دوران سـاخت تـا امـروز، در ادوار 
مختلـف مـورد تهاجـم دشـمنان بـوده اسـت. ایـن شـرکت در دوران 
هشـت سـال دفـاع مقـدس سـاخته شـد و پـس از آن هـم همـواره بـا 
تحریم هـای دشـمنان مواجـه بـوده اسـت؛ امـا همـواره بـا همت مدیـران و 
کارکنـان خـود و البتـه بـا حمایت هـای مسـئولین محتـرم نظـام مقـدس 
جمهـوری اسـامی، توانسـته اسـت بـرای کشـور عـزت و سـربلندی بـه 
ارمغـان آورد.وی ضمـن قدردانـی از اقدامـات ارزشـمند نیـروی انتظامـی 
در برقـراری نظـم و امنیـت در کشـور گفـت: نیـروی انتظامـی همـواره   یـار   
 و   یـاور   کارخانـه هـای تولیـدی بـوده و در اسـتمرار تولیـد نقش بـی بدیلی

 داشته است.

سرپرسـت وزارت صمت با اشـاره به سـال جهش تولیـد و الزام رفـع موانع 
تولیـد در کشـور، بـر تامین سـنگ آهن مـورد نیـاز مجتمـع عظیـم صنعتی 
ذوب آهن اصفهـان تاکید کرد.حسـین مـدرس خیابانی در دیـدار با منصور 
یـزدی زاده، مدیرعامـل ذوب آهن اصفهـان اقدامـات صورت گرفتـه در این 
مجتمـع عظیـم صنعتـی به عنـوان نمـاد صنعـت فـوالد کشـور را ارزشـمند 
و قابل تقدیـر دانسـت و از زحمـات تاشـگران سـخت کـوش ایـن شـرکت 
قدردانـی کـرد. وی ادامـه داد: تولیـد محصـول اسـتراتژیک ریـل هـم بـا 
سـخت کوشـی این قشـر توانمند به منصـه ظهـور رسـید و کشـور از واردات 

ریـل بـی نیاز شـد.

تولید محصوالت در شرایط تحریم، جهاد است
وی افـزود: در شـرایطی کـه دشـمن بـا تحریم هـا، اقتصـاد کشـور را هدف 
قرار داده ، تولیـد محصوالت دارای ارزش افزوده باال و ارز آوری برای کشـور 
به واقع جهاد اسـت.مدرس خیابانی، تـوان صادراتی ذوب آهـن اصفهان را 
بسـیار ارزنده دانسـت و از معاونـت معادن و صنایـع معدنی خواسـت که با 
توجه به ایـن پتانسـیل خوب کـه در صنایـع معدنـی در امر صـادرات وجود 
دارد و بـا عنایـت بـه نیـاز ارزی کشـور و با هـدف تامیـن نیـاز درون گروهی 
G15 توسـعه صـادرات را بـا ایـن رویکـرد دراولویـت قـرار دهـد .داریـوش 
اسـماعیلی معـاون امور معـادن و صنایـع معدنـی وزارت صمت نیـز در این 
دیـدار از اقدامات ذوب آهـن اصفهان کـه منطقی سـازی قیمت هـای بازار 
پیشـگام شـد و همراهی موثـری بـا ایـن وزارت در جهـت تنظیم بـازار کرد، 
قدردانـی کـرد.وی همچنیـن با اشـاره بـه اینکـه ذوب آهن اصفهـان حامی 
معادن زغال سـنگ اسـت و اشـتغال در ایـن معـادن را حفظ کـرده، گفت : 
این شـرکت با تمـام این تاثیـرات مثبـت در بخش معـدن و صنعت کشـور 
همچنان با مشـکاتی مواجـه اسـت و از جمله اینکه بـه دلیل شـیوه تولید، 
از یارانـه انـرژی بهـره منـد نیسـت.بنابراین حمایـت از ذوب آهـن اصفهان 

که تاثیـر چشـمگیری در اشـتغال زایی دارد، بسـیار مهم و سرنوشـت سـاز 
اسـت .

صادرات 50 درصد تولیدات ذوب آهن
مدیرعامـل ذوب آهـن اصفهـان گفـت : تامیـن نیـاز ارزی کشـور از مسـیر 
صـادرات محصـوالت دارای ارزش افـزوده بـاال امـکان پذیـر می شـود، در 
این راسـتا ذوب آهن اصفهـان کـه محصوالتی با کیفیـت جهانـی تولید می 
کند ، موفق شـده نیمـی از تولید خـود را حتی بـه کشـورهای اروپایی صادر 
کنـد .علـی احمدیـان، رییس هیئـت مدیـره ذوب آهـن اصفهان نیـز اظهار 
داشـت: این مجتمع عظیم صنعتـی که مادر صنعت فوالد کشـور اسـت ، در 
امر اشـتغال زایـی و تامین نیاز کشـور به محصـوالت اسـتراتژیکی همچون 
ریل بسـیار موفق عمل کرده و حمایت از ایـن واحد صنعتی بسـیار ضروری 
و تعییـن کننـده اسـت .منصـور یـزدی زاده، مدیرعامـل و علـی احمدیـان، 
رییس هیئـت مدیره ذوب آهن اصفهـان نیمه دوم خردادماه طی نشسـتی 
با حسـین مـدرس خیابانی، سرپرسـت وزارت صنعـت ، معـدن و تجارت و 
معاونیـن وی در محـل ایـن وزارتخانـه دیـدار و در خصوص حل مشـکات 
ذوب آهن بـرای دسـتیابی به تولیـد مطابق ظرفیـت کامل خـود ، گفت و گو 
کردند.در ایـن نشسـت مدیرعامل ذوب آهـن ضمن قدردانی از سرپرسـت 
وزارت صمـت کـه بـه همـراه معاونـان خـود، رسـیدگی بـه مشـکات ذوب 
آهـن را از جملـه برنامـه هـای کاری خـود قـرار داده انـد، گـزارش کاملی از 
عملکـرد ایـن شـرکت ارائـه داد و در ادامـه چالـش هـای ایـن شـرکت در 
راسـتای تحقـق جهش تولیـد را یـادآور شـد .از جملـه تصمیمـات مهم این 
نشسـت تشـکیل کارگروه مشـترک وزارت صمت و ذوب آهن بـا هدف رفع 
موانـع تولیـد و رسـیدن ایـن مجتمـع عظیـم صنعتـی بـه ظرفیـت اسـمی 
 بـود کـه قطعـا آثـار مثبـت آن در چشـم انـداز ذوب آهـن اصفهـان ارزنـده 

خواهد بود .

طرح هـای متنـوع تشـویقی بـرای مدیریـت مصـرف بـرق صنایـع در 
است.محمداسـماعیل  شـده  تدویـن  اسـتان کشـور  صنعتی تریـن 
صیـاد زاده، کارشـناس دفتـر مدیریـت مصـرف بـرق شـرکت توزیـع برق 
اسـتان اصفهـان بـا اشـاره بـه معرفـی طرح هـای تشـویقی ویـژه صنایع 
گفـت: طـرح اوج بـار  یکـی از ایـن طرح هاسـت کـه اگـر مشـترک واحد 
صنعتـی از سـاعت 12 تا 16 مصرف برق کمتری داشـته باشـد در مقایسـه 
بـا مصرف این سـاعت در مـاه گذشـته پـاداش می گیرد.محمداسـماعیل 
گـر مشـترک واحـد صنعتـی،  صیـادزاده افـزود:در طـرح جمعـه هـم ا
تعطیلی خـود را به جـای جمعه، یـک روز دیگـر از هفته قـرار دهد پاداش 
می گیـرد.وی، طـرح 24 سـاعته بـرای تعمیـرات و تعطیـات ماهانـه و 

سـاالنه واحد هـای صنعتـی کـه ایـن اقدامـات را در بـازه زمانی تابسـتان 
انجـام دهنـد و ذخیـره عملیاتـی )سـاعت فعالیـت بـه پیشـنهاد شـرکت 
توزیـع بـرق اسـتان اصفهـان( را از دیگـر طرح هـای تشـویقی صنایـع 
اسـتان اصفهان بـرای مدیریت مصرف بـرق بیـان کرد.صیـاد زاده، تغییر 
سـاعت فعالیـت واحـد صنعتـی و تعطیلـی در سـاعت 13 تـا 17 را یکـی 
دیگـر از ایـن طرح هـا بیـان کرد.کارشـناس دفتـر مدیریـت مصـرف برق 
شـرکت توزیع بـرق اسـتان اصفهـان در پایـان گفت:سـال گذشـته هزار و 
511 مشـترک صنعتی در 23 شهرسـتان اسـتان بـا کاهـش 220 مگاوات 
بـرق، بیـش از 65 میلیـارد ریـال پـاداش دریافـت کردند.شـرکت توزیع 

بـرق اسـتان اصفهـان،220 هـزار و 76 مشـترک صنعتـی دارد.

معاون بهره برداری شرکت آب و فاضالب اصفهان پیش بینی کرد:

افزایش ۴۰ درصدی مصرف آب در پیک تابستان

مدیر عامل شرکت آبفای استان اصفهان خبر داد:
رفع مشکل کمی و کیفی آب شرب شهرضا

فرمانده آموزشگاه علمی و تخصصی شهید بهشتی ناجا:
مدیران و کارکنان پاک فوالد مبارکه، مایه سربلندی نظام و انقالب هستند

سرپرست وزارت صمت در اصفهان :

سهم باالی ذوب آهن در اشتغال زایی و صادرات غیر قابل اغماض است

تدوین طرح های متنوع تشویقی مدیریت برق برای صنایع استان اصفهان
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