
وقتی آژیر قرمز کرونا در  روستاهای استان به صدا در می آید؛

حرکت الک پشتی، نیش زنبوری!
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 بازاری که از دست رفته است 
 رییس اتحادیه صنف فروشندگان اتومبیل اصفهان  می گوید بازار تنها تحت تاثیر قیمت ارز است؛   
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تعیین نخست وزیر برای دولت توافقی »منصورهادی« 
منابع خبری از تعیین»معین عبدالملک« به عنوان نخست وزیر دولت ائتالفی میان دولت مستعفی و 
شورای انتقالی جنوب یمن خبر دادند. این اقدام پس از موافقت دو طرف برای تشکیل دولتی جدید طبق 
نسخه جدید توافق ریاض صورت گرفت.خبرگزاری سبأ اعالم کرد که عبد ربه منصور هادی، رییس جمهوری 
دولت مستعفی یمن »معین عبدالملک«، نخست وزیر دولت مستعفی را مکلف به تشکیل دولت ائتالفی 
میان این دولت و شــورای انتقالی جنوب یمن کرد.معین عبدالملک درحال حاضر، نخست وزیر دولت 
مستعفی یمن است و طبق دستور منصور هادی دولت کنونی به شکل موقت و تا زمان تشکیل دولت جدید 
به فعالیتش ادامه خواهد داد.این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که عربستان سازوکاری را برای تسریع در 

روند اجرای توافق نامه ریاض به دولت مستعفی و شورای انتقالی جنوب یمن پیشنهاد کرد.

شکایت از کمپین ترامپ به خاطر پولشویی 1۷0 میلیون دالری
یک گروه ناظر غیر حزبی در آمریکا با ثبت شکایتی نزد کمیســیون انتخاباتی فدرال این کشور، کمپین 
ریاست جمهوری دونالد ترامپ را به قانون شکنی با پولشویی مبلغ ۱۷۰ میلیون دالر با هدف پنهان کردن 
روند پرداخت این پول به آشنایان و افراد نزدیک به خانواده ترامپ و کمپین انتخاباتی وی متهم کرد.این 
گروه از کمیسیون انتخاباتی فدرال آمریکا درخواست کرده علیه کمپین ترامپ به خاطر نقل و انتقال پول از 
طریق یک شرکت مادر به نام شرکت) American Made Media Consultants AMMC ( و استفاده 
کمپین ترامپ از این شرکت برای پنهان سازی پرداخت ها دست به تحقیقات زده و اقدام به برخورد کند.

کمپین ترامپ یک مجموعه سازمانی بزرگ است و در این دوره ۹۴۷ میلیون دالر پول به دست آورده و 
هزاران کارمند دارد. پارسکیل تا قبل از اینکه چند هفته قبل تنزل درجه پیدا کند، ناظر بر هزینه های کمپین 
بود. برخی جمهوری خواهان از پارسکیل به خاطر ســپردن قراردادهای کمپین به شرکت ها و مشتریان 

خودش انتقاد کردند؛ اما کمپین ترامپ از صرف هزینه های وی دفاع کرده است.

تظاهرات در نجف با درخواست برای برکناری استاندار
اعتراضات مردم عراق برای بهبود شرایط معیشتی و خدماتی ادامه دارد و منابع از زخمی شدن بالغ بر ۲۰ 
تن در اعتراضات روز سه شنبه در نجف خبر دادند.به گفته یک منبع امنیتی، تعدادی از معترضان ورودی 
دفتر استانداری نجف را آتش زده و به سمت منزل»لؤی الیاسری« به راه افتاده و برکناری او را خواستار 
شدند.به گفته این منابع نیروهای امنیتی با تیراندازی به سمت تعدادی از معترضان سعی کردند مانع 
از رسیدن آنها به منزل الیاسری شوند.برخی شاهدان عینی در میان تظاهرکنندگان نیز گزارش دادند، 
نیروهای امنیتی برای بازگشایی مسیرها در میدان الطیران به سمت تظاهرکنندگان گاز اشک آور شلیک 
کردند.مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق نیز به دستگاه های امنیتی این کشور ۷۲ ساعت مهلت داده 
نتایج تحقیقی درباره حوادث خشونت باری را که منجر به کشته و زخمی شدن تعدادی شدند، ارائه دهند.

آلمان، صادرات تسلیحات به هنگ کنگ را متوقف می کند
وزیر امور خارجه آلمان اعالم کرد، به عنوان بخشی از واکنش اتحادیه اروپا به قانون امنیت ملی چین در 
هنگ کنگ، آلمان صادرات تسلیحات و محصوالتی با کاربرد دوگانه به این دولت شهر را متوقف خواهد 
کرد.درخصوص تصویب بسته واکنش ها علیه اقدامات مقامات چین توسط وزرای امور خارجه اتحادیه 
اروپا، هایکو ماس، وزیر امور خارجه آلمان گفت: اگر اروپا می خواهد ارزش ها و اصول خود را در رابطه با 
چنین قدرت هایی همچون چین حفظ کند، باید با صدای واحدی سخن بگوید.وی افزود: در خصوص 
آلمان باید بگویم که ما در حال حاضر اتخاذ نخستین گام ها را آغاز کرده ایم. برای من این همچنین بدان 
معناست که فورا صادرات تسلیحات و کاالهای حساس با کاربرد دوگانه به هنگ کنگ را متوقف می کنیم 
و در این چهارچوب با هنگ کنگ نیز همانند دیگر بخش های چین برخورد می شــود.قانون امنیت ملی 
برای هنگ کنگ که توسط پارلمان چین تصویب شده از ۳۰ ژوئن در این دولت شهر به اجرا درآمده است. 

تحرکات عجیب و غریب احمدی نژاد بار دیگر نشان از تصمیم او برای ورود به انتخابات دارد؛

عقب گردهای احمدی نژادی

در حالی که جناح هــای اصولگرا و اصالح  علیرضا کریمیان
طلب خــود را برای معرفــی کاندیداهای 
ریاست جمهوری برای انتخابات پیش رو آماده می کنند برخی از چهره 
های جنجالی سیاســت ایران برای ورود به این عرصه تحرکات خود را 
آغاز کرده اند؛ یکی از این افراد محمود احمدی نژاد است که بار دیگر با 
ادبیات نسنجیده و خاص خود ســر و صدای زیادی به پا کرده است. 
احمدی نژاد و رفتارهای غیر قابل پیش بینی اش در حالی بار دیگر نقل 
رسانه های داخلی و خارجی شــده که دوستان پیشین و منتقدان وی 
معتقدند او خود را آماده ورود به انتخابات می کند. پس از انتشار نامه او 
که با لحنی عجیب، ولیعهد سعوی که به دشمنی با ایران شهره است را 
عالیجناب خطاب می کند به تازگی  یکی از نزدیکان وی مدعی شــد او 
برای دیدار با مراجع راهی قم شده بوده؛ اما مراجع حاضر به دیدار با وی 
نشده اند تا کلکســیون گاف های رییس جمهور پیشین تکمیل شود. 
رفتارهایی که عالوه بر تعجب داخلی ها حاال توجهات رسانه های خارجی 
را هم به خود معطوف کرده اســت. در همین رابطــه نیویورک تایمز در 
گزارشی به این رفتار احمدی نژاد پرداخته و آن را نوعی جدایی سیاسی 
از بدنه جمهوری اســالمی خوانده اســت. این رســانه ضمن اشاره به 
عضویت احمدی نژاد در مجمع تشــخیص مصلحت نظــام به انزوای 
سیاسی او نوشت: در سال های اخیر رابطه احمدی نژاد با سران کشور 

تیره شده و او ســعی می کند خود را از سیاست های جمهوری اسالمی 
جدا کند. این رسانه به انتقاد احمدی نژاد از توافق ۲۵ ساله با چین نیز 
اشاره کرده و نوشت: با این همه نامه او به بن سلمان برجسته ترین اقدام 
او در جدایی از سیاست های داخلی است. نشریه نشنال امارات )یکی 
از کشور های هم پیمان عربستان در منطقه( نیز به نامه احمدی نژاد به 
بن سلمان توجه کرده و درباره آن نوشته: برخی گمانه زنی ها نشان می 
دهد رییس جمهور پیشین ایران در صدد بازگشت به سیاست و رقابت 
در انتخابات ریاســت جمهوری ۲۰۲۱ ایران اســت. با این حال روابط 
ضعیف او با رهبر ایران مانع بزرگی بر سر راه اوست. العربیه نیز به عنوان 
رسانه رسمی عربستان، نامه احمدی نژاد را تحلیل کرده و آن ر ا نامه ای 
از ســوی یک مقام رســمی یا موضعی دولتی برای آشتی با عربستان 
ندانسته است. این رسانه عربستانی به جایگاه سیاسی احمدی نژاد در 
مجمع تشــخیص مصلحت توجه کرده و گفتــه او احتماال می خواهد  
کاندیدای ریاست جمهوری شــود. با این حال کاندیداتوری او یک بار 
توسط شــورای نگهبان رد شــده اســت. این رســانه تاکید کرده نامه 
احمدی نژاد از طرف دولت و حاکمیت ایران نوشــته نشــده است.این 
نشریه نیز به لحن متملقانه احمدی نژاد در نامه به بن سلمان اشاره کرده 
اســت. در سلســله اقدامات احمدی نژاد برای مطرح شدن دوباره در 
رسانه ها می توان به سفر او به قم اشاره کرد که به تازگی خبر آن توسط 

احمد کریمی اصفهانی، چهره شاخص اصولگرا در رسانه ها مطرح شد. 
وی در مصاحبه ای مدعی شده است احمدی نژاد چند روز پیش به قم 
رفته و مالقاتی داشته اما خدا را شــکر بزرگان ما و مراجع ما هیچ کدام 
ایشــان را راه نداده اند و فقط یکی از مراجع ایشــان را پذیرفته است. 
بسیاری از تحلیلگران معتقدند هدف احمدی نژاد ترمیم چهره خود در 
میان نسل جوان کشور که ریاست جمهوری او را تجربه نکرده اند و احیای 
محبوبیتش در عرصه بین الملل است. او در دوران ریاست جمهوری با 
اظهارنظر هایی درباره هولوکاست در سطح ملت های منطقه محبوبیتی 
برای خود دست و پا کرده بود که این بار با حرکت به سمت غرب به نظر 
می رســد به دنبال ایجاد محبوبیت در بخش دیگری از جهان است. در 
حقیقت تحرکات اخیر محمود احمدی نژاد به مخاطب داخلی این پیام 
را ارسال می کند که او آماده ورود به انتخابات است و از سوی دیگر ارسال 
پیام هایی به زبان انگلیســی این ایده را پیش می بــرد که کاریزمای 
 شــخصیتی او کارایــی خــودش را دارد و او خواهد توانســت حتی با 
بن سلمان که یکی از دشمنان اصلی جمهوری اسالمی است،مذاکره کند 
و مشــکالت را فیصله دهد.هر چند به نظر نمی رســد این دو تاکتیک 
تکراری احمدی نژاد نه در داخل و نه در خارج از ایران چندان مورد توجه 
قرار بگیرد چرا که او پیش تر هم این دست از اقدامات را انجام داده؛ اما 

نتیجه ای برای موفقیت او نداشته است.

نیروی هــای هوافضــای ســپاه بــا به کارگیری 
کتیک هــا و تجهیــزات نویــن، بخشــی از  تا
توانمندی های گســترده ایــن نیــرو، در مقابله با 
تهدیدات فرضی دشــمن را به نمایش گذاشــتند.

دســتاورد مهم هوا فضای ســپاه در این مرحله از 
رزمایش، شــلیک موفق موشــک های بالستیک 
از اعماق زمین به صورت کامال اســتتار شده بود که 
این دستاورد مهم می تواند سازمان های اطالعاتی 
دشــمن را در رویارویی احتمالی بــا چالش های 
جدی روبه رو کند.در مرحله نهایی رزمایش پیامبر 
اعظم ۱۴ سپاه که در آب های نیلگون خلیج همیشه 
فارس و تنگه راهبردی هرمز برگزار شد، پهپاد های 
نیروی هوافضای ســپاه با حمله به ناو هواپیمابر 

شبیه سازی شده دشــمن، پل فرماندهی این ناو 
را مورد هدف قرار دادنــد.در این مرحله از رزمایش 
هواپیما های سوخو ۲۲ سپاه، اهداف از پیش تعیین 
شده در جزایر فارور را به وسیله بمب های بالدار مورد 
هدف قرار داده و منهدم کردند.انهدام اهداف دشمن 
فرضی که سختگیرانه و در ابعاد بسیار کوچک تر از 
اندازه واقعی طراحی شده بودند، با انواع بمب های 
هوشمند از دیگر بخش های این مرحله از رزمایش 
بود.تمرین جنــگ دو نیروی هوافضــا و دریایی 
ســپاه در کنار یکدیگر یکی از بخش های مهم این 
رزمایش بود که با ایجاد ســامانه های فرماندهی، 
کنترل مشــترک، تلفیق تاکتیک ها و شــیوه های 
رزم دو نیرو، تقابلی غافلگیرکننده با دشــمن را به 

نمایش گذاشــتند.اجرای عملیات رزم موشــکی 
موفق با شلیک دو فروند موشــک زمین به زمین 
هرمز و فاتح، و یک فروند موشــک بالســتیک به 
سمت اهداف معین، همچنین اجرای آتش پدافند 
هوایی نقطه ای در این مرحله از رزمایش با موفقیت 
اجرا شد.هجوم پهپاد های شاهد ۱8۱، مهاجر و باور 
به ســمت اهداف دشــمن فرضی و انهدام مواضع 
از پیش تعیین شــده در این مرحله از رزمایش با 

موفقیت به انجام رسید.

در دومین روز رزمایش پیامبر اعظم )ص( سپاه صورت گرفت؛

شلیک موشک های بالستیک از عمق زمین
خبر روز

وز عکس ر

بیهوش شدن 
 نظامی آمریکایی
 از شدت گرما 

صفحه اینســتاگرامی ای. بی. 
سی. نیوز تصویر یکی از اعضای 
گارد افتخــاری نظامی خدمات 
مشترک آمریکا که قبل از حمل 
صندوقچه ای با پرچم کنگره این 
کشور در واشــنگتن دی سی بر 
اثر گرما بیهوش شده است را با 

مخاطبان به اشتراک گذاشت.

مذاکرات ایران و کره جنوبی درباره توسعه تجارت 
بشردوستانه

وزارت خارجه کره جنوبی از برنامه مذاکره مقامات این کشور با طرف ایرانی با هدف توسعه تجارت 
بشردوســتانه خبر داد.وزارت خارجه کره جنوبی با صــدور بیانیه ای اعالم کرد که روز چهارشــنبه 
مذاکره ای به صورت مجازی با طرف ایرانی در خصوص توسعه تجارت بشر دوستانه انجام می شود.

به نوشته این رسانه کره ای، سئول بعد از آنکه از تحریم های آمریکا مستثنا شد در ماه می سال جاری 
محموله ای را به ایران ارسال کرد.بر اساس این گزارش، ریاست تیم کره ای در مذاکرات بر عهده »لی 
ســئونگ هو« معاون وزیر خارجه کره جنوبی در امور اقتصادی، خواهد بود.این مذاکرات در حالی 
انجام خواهد شد که در هفته گذشته تنش مختصری میان تهران و سئول، به دلیل خودداری سئول 

از آزاد کردن پول های بلوکه شده ایران در کره رخ داده بود.

 جریمه ۸24 هزار دالری شرکت آمریکایی
 به اتهام نقض تحریم های ایران

وزارت خزانه داری آمریکا  اعالم کرد یک شــرکت فعال آمریکایی را به دلیل آنچه نقض تحریم ها 
علیه ایران خوانده شده، مبلغ 8۲۴ هزار دالر جریمه کرده است.طبق اعالم وزارت خزانه داری آمریکا 
شرکت »ویتفورد« که یک شرکت فعال در زمین تولید رنگ و محصوالت پوششی است با پرداخت 
8۲۴۳۱۴ دالر به عنوان جریمه در مورد متهم شدنش به نقض تحریم های ایران موافقت کرده است.

وزارت خزانه داری آمریکا گفته شــرکت های تابعه ویتفود اقدام به فروش محصوالت پوششی به 
طرف های ایرانی بر خالف تحریم های اعمال شده علیه ایران کرده اند.وزارت خزانه داری آمریکا ماه 

پیش هم شرکت »آمازون« را به بهانه نقض تحریم ها علیه ایران جریمه کرد.

نامه قانونگذار ارشد انگلیس برای تحریم مقام های ایران
رییس کمیته روابط خارجی پارلمان انگلیس در نامه ای به یک مقام دولت این کشور خواستار اعمال 
تحریم علیه مقام های ایران شده است.»تام تاگندهات«، رییس این کمیته در نامه ای به مشاور 
وزیر خارجه انگلیس در امور خاورمیانه از اینکه نامی از هیچ مقام سپاه پاسداران انقالب اسالمی در 
فهرست جدید تحریمی انگلیس علیه ۴۹ فرد و سازمان روسیه، عربستان سعودی، میانمار و کره 
شمالی وجود نداشته، انتقاد کرده است.نماینده پارلمان انگلیس مقام های ایران را به نقض حقوق 
بشر متهم کرده و مدعی شده تهران اقدام به بازداشت شهروندان دو تابعیتی برای اهدف سیاسی 
می کند.او در این نامه به »جیمز کلورلی«، مشاور وزیر خارجه انگلیس نوشته کمیته روابط خارجی 

پارلمان »امیدوار است در دور بعدی تحریم ها این حذفیات مهم، جبران شوند.«

تالش»خوان گوایدو« برای تشکیل ائتالف با اسرائیل علیه ایران
یک وبگاه خبری-تحلیلی از تالش »خوان گوایدو« رییس جمهور خودخوانده ونزوئال برای ائتالف و 
هم پیمانی با رژیم صهیونیستی علیه دولت کاراکاس و تهران خبر داد.وبگاه پان ام پست با اشاره به 
گزارش اخیر روزنامه صهیونیستی جروزالم پست گزارش کرد که معاونان مجمع ملی و افراد وابسته 
به گوایدو، یک انجمن اسرائیلی ایجاد کرده اند. طبق این گزارش، اواخر سال ۲۰۱۹، »جولیو بورگس« 
وزیر خارجه گوایــدو نیز برای حضور در کنفرانس بنیاد متحدان رژیم صهیونیســتی به ســرزمین 
اشغالی سفر کرد.وی با تاکید بر دشمنی رژیم صهیونیســتی و ایران ادامه داد: اسرائیل تنها کشور 
دموکراتیک در خاورمیانه است و کشوری است که دائما با نفوذ ایران مقابله می کند. گوایدو به منظور 
 از بین بردن حضور ایران در ونزوئال به یک ائتالف بین المللی قدرتمند نیاز دارد.هامایر تاکید کرد که

  روابــط بین گوایــدو و رژیم صهیونیســتی به ویــژه در زمینه اطالعــات و امنیت بایــد به صورت 
»محسوس« درآید.

کافه سیاست

عضو کمیسیون امنیت ملی:

 واگذاری کیش به 
چینی ها صحت ندارد

عضــو کمیســیون امنیت ملــی مجلس 
گفت: قرار نیســت کیش یا هــر نقطه ای 
از کشــورمان به چین یا هر کشــور دیگری 
واگذار شود.فداحســین مالکی  با اشــاره 
به برخی از اخبار منتشــر شــده در فضای 
مجازی مبنی بر واگــذاری و انتقال اختیار 
تــام جزایر ایــران بــه چین ، گفــت: هیچ 
زمانی و تحت هیچ شــرایطی قرار نیســت 
که جزیره کیش یا نقطــه ای دیگر از خاک 
 کشــورمان در اختیار چین یا کشور دیگری 
قرار گیرد.وی با تاکید بر اینکه ما بر اساس 
منافع ملی خودمــان با چینی هــا قرارداد 
می بندیم، ادامــه داد: جمهوری اســالمی 
ایران می تواند با همســایگان و قدرت های 
جهانی قراردادهای طوالنی مدت و راهبردی 
منعقد کند و بر همین  اساس و با حفظ منافع 
ملی خودمــان با چینی ها روابط سیاســی 
و تجاری بر قرار کرده ایم.عضو کمیســیون 
امنیت ملی مجلس با بیان اینکه الزم است 
این سند با نگاه کارشناسی در مجلس مورد 
بررسی قرار گیرد، افزود: نمایندگان مجلس 
شــورای اســالمی باید در جریان جزئیات 
دقیق موافقت نامه ایران و چین و همچنین 
شیوه اجرا قرار بگیرند  و  محتوای برنامه را 
بدانند.مالکی بیان داشت: ایران باید رابطه 
منطقی با حفظ مواضع و تامین منافع ملی با 
کشورهای دیگر داشته باشد  و در این قرارداد 
هم قرار است که دو کشور بر اساس روابط دو 
جانبه و منافع ملی سود ببرند.نماینده مردم 
زاهدان در مجلس بیان داشت: روابط ایران و 
چین کامال استراتژیک بوده و ریشه تاریخی 
دارد. در ســال های اخیر ارتباط اقتصادی و 
سیاسی جمهوری اسالمی ایران با این کشور 
خوب بوده است.مالکی با بیان اینکه این گونه 
نیست که ما به چینی ها نیاز داشته باشیم، 
بلکه آنها به ما احتیاج دارند، گفت: ایران نیز 
در منطقه و جهان جایگاه مقتــدری دارد و 
چینی ها ایران را به عنوان یک کشور دارای 

ژئوپلیتیک  و قدرت می شناسند.

بسیاری از تحلیلگران معتقدند هدف احمدی نژاد 
ترمیم چهره خود در میان نسل جوان کشور که ریاست 
جمهوری او را تجربه نکرده اند و احیای محبوبیتش در 

عرصه بین الملل است

بین الملل

شرکت بازیافت گلپایگان و خوانسار به اســتناد مصوبه شــماره ۹۹/۲۵6 مورخ ۹۹/۰۲/۲۰ هیات مدیره در نظر دارد نسبت به خرید 

 یک دســتگاه کیســه بازکن جهت کارخانه بازیافت اقدام نماید . لذا از کلیه اشــخاص حقیقی و حقوقی که در ایــن زمینه فعالیت

 می نمایند دعوت می شــود از تاریخ درج انتشار آگهی تا تاریخ ۹۹/۵/۲6 جهت دریافت اســناد ، مشخصات فنی دستگاه و ارسال 

 پیشنهاد قیمت مورد نظر به نشــانی گلپایگان – میدان بســیج – مجتمع پارســیان – طبقه ســوم – واحد ۷ مراجعه و یابا شماره

 تلفن ۵۷۴۲۰6۲۱-۰۳۱ تماس حاصل فرمایند .

اصالحیه آگهی مناقصه عمومی خرید یک دستگاه کیسه باز کن ) مرحله دوم (

محسن محسنی  -  مدیرعامل شرکت بازیافتم الف:926659



پنجشنبه 9 مرداد  1399 / 9 ذی الحجه 1441/ 30 جوالی 2020/ شماره 3033
رییس اتحادیه طال و جواهر اصفهان:

سقوط قیمت طالی جهانی بعید است
رییس اتحادیه طــال و جواهر اصفهان با بیان اینکه طال همچنان پشــتوانه و حمایت خوبی را برای 
افزایش قیمت داراست، گفت: در حال حاضر انتظار سقوط طالی جهانی موضوع بسیار بعید است.

هوشنگ شیشــه بران با اعتقاد بر اینکه عامل اصلی رکوردزنی سکه، افزایش بهای طال در بازارهای 
جهانی است، اظهار کرد: تا زمانی که سکه باالی مرز ۱۰ میلیون تومان قرار دارد، انتظار برای افزایش 
این فلز گرانبها بیشتر از نزول آن است، اما طبیعی است که در باالی همین مرز، معامله گران بعضا 
به دنبال نوسان گیری و خرید در قیمت های پایین تر باشند.وی با تاکید بر اینکه بازار طال این روزها 
تبدیل به مکانی امن برای سرمایه گذاران است، افزود: به نظر می رسد قیمت طال همچنان به دلیل 
روند صعود ابتال به کرونا در جهان و همچنین تنش های تجاری بیــن آمریکا و چین، همچنان رو 
به افزایش اســت.رییس اتحادیه طال و جواهر اصفهان با بیان اینکه در شــرایط بحران اقتصادی 
برخی از کاال نه تنها کاهش نمی یابند، بلکه افزایش نیــز پیدا می کنند که به آنها کاال های امن گفته 
 می شود، اظهار کرد: یکی از این کاالها طالست که در شــرایط بد اقتصادی می تواند سرمایه افراد

 را حفظ کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری:

 توزیع ماسک در اصفهان متوازن
 و فراگیر می شود

معــاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری اصفهان گفت: توزیع ماســک در اســتان اصفهان 
مناسب نیست و در روزهای آینده این مشکل مرتفع می شود.ســید حسن قاضی عسگر با تایید 
بر شــبکه توزیع ناموزون ماسک در اســتان اصفهان اظهار داشت: از روز نخســت معاونت دارو و 
درمان دانشــگاه علوم پزشکی نســبت به توزیع ماسک در داروخانه های اســتان اصفهان اهمال 
کرد و امیدواریم هرچه زودتر توزیع ماســک در داروخانه ها ساماندهی شــود.وی افزود: با توجه 
به نیاز مبرم و حیاتی شهروندان به استفاده از ماســک و تولید روزانه بالغ بر دو میلیون ماسک در 
استان اصفهان، سعی شــده تا حد امکان دسترس پذیری به ماســک از هر طریقی فراهم شود.

معاون هماهنگــی امور اقتصادی اســتانداری اصفهان با اشــاره به برگزاری جلســاتی برای رفع 
شــبکه توزیع ناهمگون ماسک در اســتان اصفهان تصریح کرد: توزیع مناســب و فراگیر ماسک 
به ویژه در داروخانه ها در روزهای آتی مرتفع می شــود.وی بر اســتفاده از ماسک پارچه ای توسط 
شــهروندان اصفهانی تاکید کرد و گفت: مطالعات نشان داده که ماســک های پارچه ای با رعایت 
 اصل فاصله گذاری اجتماعی و شســت وشــوی مداوم دســت ها می تواند ضریب ابتال به کرونا

 را کاهش دهد. 

مدیرکل پشتیبانی امور دام استان خبر داد:

ذخیره استراتژیک۵0 تن گوشت در اصفهان
مدیرکل پشــتیبانی امور دام اســتان اصفهان گفــت: تاکنون بالغ بر ۵۰ تن گوشــت گوســاله با 
استانداردهای اعالمی شرکت پشــتیبانی امور دام برای تامین ذخیره استراتژیک استان اصفهان 
خریداری شده است.علی اکبر نجفی با اشاره به حمایت از تولید کنندگان داخلی و دامداران اظهار 
داشت: شرکت پشتیبانی امور دام استان اصفهان برای تامین ذخایر استراتژیک از تولیدکنندگان 
استان اصفهان گوشت خریداری می کند.وی افزود: از یک ماه گذشته تاکنون با همکاری اتحادیه 
دامداران اســتان اصفهان به منظور حمایت از دامداران و تولید کننــدگان داخلی قرارداد خرید ۲۰۰ 
تن از تولیدات دام سنگین منعقد شــده که تاکنون بالغ بر ۵۰ تن گوشت گوساله با استانداردهای 
 اعالمی شــرکت پشــتیبانی امور دام برای تامین ذخیره استراتژیک اســتان اصفهان خریداری

 شده است.

رییس اتحادیه صنف فروشندگان اتومبیل اصفهان  می گوید بازار تنها تحت تاثیر قیمت ارز است؛ 

بازاری که از دست رفته است

بازار خودرو ماه هاســت که نه سر به راه  مرضیه محب رسول
قیمت گذاری ها می شود و نه تحت تاثیر 
عرضه و تقاضا از التهاب قیمت هایش کم می شود؛ بازار خودسری که 
حاال فعاالن آن معتقدند نه تحت تاثیر مولفــه هایی مانند قیمت ارز 
تعیین تکلیف می شود نه سیاستگذاری های وزارت خانه ای و تولید 
کنندگان و حتی وجود یا عدم وجود مشتری ها هم چندان در قیمت 
ها اثری ندارد. گوه این ادعا باال رفتن قیمت ها در بازار بدون مشتری 
این روزهای خودرو اســت؛ هر چند این افزایش قیمت ها مانند چند 
ماه گذشته چند برابری نبوده اما برای برخی از اقالم تا ۲۰ درصد گران 
شده است. در این میان خودرو ســازان همچنان از وضعیت موجود 
قیمــت گذاری هــا ناراضی هســتند در همین راســتا شــرکت های 
خودروسازی قیمت های رسمی اعالم شده برای خودروهای ساخت 
داخل را ناکارآمد تلقی و بر افزایش میزان زیان انباشته دو خودروساز 
بزرگ کشور با تداوم اعمال قیمت های مصوب کنونی تاکید می کنند. 
گرچه خودروسازان خود را تابع مصوبات ستاد تنظیم بازار می دانند؛ اما 
نرخ های کنونی اعالم شــده برای خودروهای داخلــی را غیرواقعی 
دانسته و انتظارات خود برای افزایش مجدد قیمت رسمی خودروها 
را با اســتفاده از تعبیر »منطقی شــدن قیمت ها« براساس مصوبات 

شورای رقابت تا شــهریورماه امســال مطرح می کنند. همین مسئله 
موجب شده تا مشتری های بازار خودرو بیشــتر کسانی باشند که به 
امید گران تر شــدن اقدام به خرید می کنند و مصــرف کننده واقعی 
نیستند. در این بین نوســان قیمت ارز هم موجب شده تا خریداران و 
فروشــندگان نیز اعتمادی به قیمت گذاری نهادهای نظارتی نداشته 
باشــند و عمال قیمت ها در بازار خودرو بدون ضابطه اعمال شــود به 
 خصوص آنکــه زمزمه های گرانــی دوباره قیمت خودرو نیز شــنیده 
می شود. همین مسئله عاملی شده تاثیر گذاری فاکتورهای خارجی 
مانند قیمت دالر در بازار بیشــتر شــود. رییس اتحادیه فروشندگان 
اتومبیل اصفهان گفته اســت: قیمت خــودرو در بازار بــه نرخ دالر و 
نوســانات آن بســتگی دارد و در صورت کاهش قیمت این ارز، نرخ 
خودرو هم کاهشی می شود.حمیدرضا قندی با بیان این که نبض بازار 
اتومبیل اصفهان در دســت فروشندگان خودرو نیســت، اظهار کرد: 
فروشندگان کارخانه های ایران خودرو و سایپا را مدیریت نمی کنند و به 
همین دلیل با توجه به شرایط نرخ دالر و نوسانات ارزی پیش بینی یا 
تحلیل وضعیت بازار بسیار دشوار شــده است.وی افزود: همانطور که 
بازار مسکن توســط رییس اتحادیه صنف مشاوران امالک مدیریت 
نمی شــود، مدیریت بازار خودرو هم در دســت رییس اتحادیه صنف 

فروشندگان اتومبیل نیست و انتشار اخبار از وضعیت بازار در رسانه ها 
نیز نتیجــه ای در روند کنترل بازار ندارد.رییس اتحادیه فروشــندگان 
اتومبیل اصفهان با بیان این که افزایش نــرخ دالر به ۲۴ هزار تومان، 
قیمت اتومبیل را در بازار پنج تا شــش میلیون تومــان افزایش داد، 
تصریح کرد: همه قیمت ها تحت تاثیر نرخ دالر و نوسانات آن در بازار 
است و بازار خودروی اصفهان نیز از این قاعده مستثنی نیست.قندی 
با گالیه از وضعیت موجود و نوسانات اخیر اضافه کرد: قیمت خودرو در 
بازار به نرخ دالر و نوسانات آن بستگی دارد و در صورت کاهش قیمت 

ارز، نرخ اتومبیل هم کاهشی می شود.
 تقاضای عمومی برای خرید خودرو در بازار از سوی مردم هم با توجه 
به کاهش قدرت خرید جامعه، کمتر شــده اســت. بــرآورد مجموع 
شــرایط بازار خودرو نشــان می دهد این بخــش از اقتصاد عمال هم 
از دســت دولت و هم از دســت مصرف کنندگان واقعی در رفته و به 
نوعی افسارگســیختگی و محلی برای جوالن تولید کنندگان و دالالن 
بدل شده است. بخشی که مردم ســال ها به خاطر سر پا ماندن آن و 
حمایت از تولید داخلی از استفاده از خودروهای خارجی و تکنولوژی 
روز محروم بودند ولی حاال به معضل بغرنجی برای همین مردم عادی 

بدل شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان گفت: 
از ســوی وزارت نیرو در هفته جاری برای اســتان 
اصفهان پیک مصرف ۱۹۰۶ مگاوات تعریف شــد 
که بــا افزایش دمــای هوا پیک مصرفی اســتان 
حتی از ۱۹۷۰ مگاوات عبور کــرد، البته با همکاری 
بخش های مختلف از ساعت ۱۲ تا ۱۶ توانستیم بار 
اصفهان را تا زیر سقف مجاز هدایت و کنترل کنیم.

حمید عالقمندان  در خصــوص رکوردزنی اصفهان 
طی هفتــه جاری در مصــرف برق، اظهــار کرد: با 
افزایش دمای هوا دو شرکت توزیع برق شهرستان 
و استان اصفهان شرایط مشــابهی در مصرف برق 

داشتند.وی افزود: به واسطه گرمای دو درجه ای 
هوا طی هفته جاری نســبت به دو هفته گذشته، 
متاسفانه بار شبکه توزیع اســتان برق بین ۶ تا ۷ 
درصد رشد داشت، البته این رشد به میزان یکسانی 

در بین شهرستان ها تقسیم نشده بود.
مدیرعامل شــرکت توزیــع برق اســتان اصفهان 
توضیح داد: به عنــوان مثال در شهرســتان های 
شمالی استان همچون کاشان، آران و بیدگل شاهد 
رشــد باالتر مصرف برق بودیم، اما در شهرســتان 
های غربی استان همچون فریدون شهر، فریدن، 

چادگان و خوانسار رشد مصرف برق کمتر بود.
وی با بیان اینکه استان اصفهان از روز شنبه تا سه 
شنبه تا قبل از ساعت ۱۲ ظهر از سقف پیک تعیین 
شده فراتر رفت، اظهار کرد: از سوی وزارت نیرو در 
هفته جاری برای اســتان اصفهــان پیک مصرف 
۱۹۰۶ مگاوات تعریف شد که با افزایش دمای هوا 
پیک مصرفی اســتان حتی از ۱۹۷۰ مگاوات عبور 
کرد، البته با همکاری صنایع، چاه های کشاورزی 

و به خصوص تعدادی از مشرکین خانگی از ساعت 
۱۲ تا ۱۶ توانستیم بار اصفهان را تا زیر سقف مجاز 
هدایت و کنترل کنیم. عالقمندان افزود: دو شرکت 
توزیع برق استان و شهرســتان اصفهان برای این 
چهار ســاعت که در کل کشــور بیشــترین مشکل 
افزایش مصرف را دارند، توانستند با مدیریت بار در 
منطقه سبز قرار گیرند اما از ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۲ ظهر 
میزان مصرف برق به نحوی بود که استان در منطقه 

قرمز قرار گرفت.
مدیرعامل شــرکت توزیع برق اســتان اصفهان با 
بیان اینکــه با وجود افزایش پیــک مصرف، هیچ 
گونه خاموشی از قبل برنامه ریزی شده نداشتیم، 
تصریح کرد: به واســطه گرمای باالی هوا تعدادی 
از مشــترکین پرمصرف و حتی تعدادی صنایع که 
از دیماند خود تجاوز کرده بودند، با توجه به اخطار 
قبلی، برق آنها را قطع کردیــم که عمده این قطعی 
ها مربوط به شهرســتان های نجف آباد، خمینی 

شهر و کاشان بود.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان عنوان کرد:

قطع برق مشترکان پرمصرف

خبر روز

را  ایران خودرو و سایپا  ی  فروشندگان، کارخانه ها
مدیریت نمی کنند و به همین دلیل با توجه به شرایط 
نرخ دالر و نوسانات ارزی پیش بینی یا تحلیل وضعیت 

بازار بسیار دشوار شده است

مدیرکل راه و شهرسازی استان:

سهم قیر در بودجه امسال صفر است
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: اختصاص قیر برای بافت فرسوده و اصالح جاده ها 
در سال ۹۸ نســبت به ســال ۹۷ به یک هفتم کاهش پیدا کرد، این در حالی اســت که امسال در 
بودجه، سهم قیر صفر است و متاسفانه 
بدهکار قیر به تمام شهرستان ها هستیم.

علیرضا قاری قرآن تصریح کرد: مطالبات 
شهرســتان ها در اولویت اســت و باید 
به این اولویت ها رســیدگی شــود. این 
موضوع که ســاختار، دولتی و متمرکز 
است و با امور شــهری ارتباط مستقیم 
دارد درست است و الگوی مناسب این 
است که شــوراها و دهیاری ها بیشتر در 
امور شهری دخیل شوند. وقتی ساختار 
نظام مند نیست، پروسه طوالنی می شود و پاســخگویی را کند می کند.وی با بیان اینکه اختصاص 
قیر برای بافت فرسوده و اصالح جاده ها در سال ۹۸ نسبت به ســال ۹۷ به یک هفتم کاهش پیدا 
کرد، گفت: این در حالی است که امسال در بودجه، ســهم قیر صفر است و متاسفانه بدهکار قیر به 
تمام شهرستان ها هستیم، اما وقتی قیر تخصیص نمی یابد چگونه سهم قیر شهرستان های استان 
اصفهان را بدهیم؟ وضعیت و کیفیت آسفالت حتی در راه های درجه یک استان هم مطلوب نیست.

»میانمار« مقصد صادرات آهن و فوالد اصفهان
مدیرکل گمرکات اســتان اصفهان از صادرات آهن و فوالد به کشــور میانمار از طریق گمرک کاشان 
خبرداد.رسول کوهســتانی پزوه با اشاره به صادرات آهن و فوالد به کشــور میانمار از طریق گمرک 
کاشان اظهار داشت: در تیرماه گذشته، ۳۷ هزار تن فوالد و آهن از طریق گمرک کاشان صادر شده 
که تقریبا ۵۵ درصد از صادرات آهن و فوالد گمرکات استان اصفهان را به خود اختصاص داده است.

وی، ارزش فوالد گمرک کاشان در ماه گذشته را ۱۵ میلیون دالر اعالم کرد و افزود: ۵۱ درصد سهم از 
کل صادرات آهن و فوالد از طریق گمرکات استان اصفهان انجام شده است.مدیرکل گمرکات استان 
اصفهان به صادرات در ماه گذشته هم اشاره ای داشــت و تصریح کرد: با بازگشایی مرزهای کشور 
صادرات ۲۱۱ هزار و ۲۹۰ تن کاال به ارزش ۸۱ میلیون و۷۲۸ هزار دالر از طریق گمرکات استان اصفهان 
انجام شد که این میزان صادرات گمرکات استان اصفهان نسبت به ماه گذشته از حیث وزن ۵۵ درصد 

و از لحاظ ارزش ۳۹ درصد رشد داشته است..
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افرادی که ســهامداری به روش غیرمســتقیم را انتخاب کرده اند از ۱۹ مردادماه می توانند نسبت 
به فروش ۶۰ درصد از ســهام خود اقدام کنند و ۴۰ درصد باقی مانده در دهه فجر آزادسازی خواهد 
شد.»محمدرضا معتمد«، عضو هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت: با توجه به 
اینکه در مرحله قبل افرادی که روش مستقیم را انتخاب کرده بودند اجازه فروش ۳۰ درصد سهام 
به آنان داده شــده بود؛ اما از ۱۹ مرداد به مناســبت عیدغدیر خم افرادی که ســهامداری به روش 
غیرمستقیم را انتخاب کرده اند می توانند تا ۶۰ درصد از تعداد سهام خود را به فروش برسانند و مرحله 
بعد یعنی در دهه فجر این سهام آزادسازی خواهد شــد.وی در ادامه با اشاره به تصویب آیین نامه 
آزاد سازی سهام عدالت در شورای عالی بورس در قالب ۲۲ ماده تصریح کرد: در این آیین نامه ساز و 
کار و نحوه آزاد سازی، افزایش سرمایه، پذیرش شرکت ها در بورس و همینطور چگونگی معامالتی 

شدن و میزان آزادسازی سهام عدالت در هر مرحله، پیش بینی شده است.

کافه اقتصاد

اخبار

مدیرکل امور مالیاتی استان تاکید کرد: در استان اصفهان بیش از ده هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی شناسایی شده و تقریبا ۵۰۰ میلیارد تومان آن وصول شده است، 
نزدیک به دوسال است که برای شناسایی، روی پروژه ای کار می کنیم که در این پروژه معوقات سنگینی داریم که استفاده از شرکت های کاغذی و کارت های بازرگانی 
اجاره ای انجام شده را جمع آوری و شناسایی کردیم و با همکاری دســتگاه های دیگر تالش می کنیم تا آن مقداری که قابلیت وصول دارد را در ماه های آینده و حتی 
ســال آینده وصول کنیم. وی افزود:چون در بیشتر فرار های مالیاتی بحث استفاده از شــرکت های کاغذی و کارت های بازرگانی و حساب های اجاره ای مطرح بوده 
طی دو سال گذشته اقدامات پیشگیرانه خیلی خوبی را با کمک تمام دستگاه ها انجام دادیم و با قاطعیت می توان گفت در استان اصفهان بیش از ۹۹ درصد راه های 
ایجاد شرکت های کاغذی را تا االن بسته بودیم. در این رابطه فرهنگ سازی کردیم و اطالعات را به رسانه ها دادیم و برنامه های تلویزیونی ساخته و پخش شد تا مردم 
آگاه شوند.بهروز مهدلو اضافه کرد: قانونی در قانون بودجه بود که پزشکان و ۵۰ شغل دیگر در راستای شفاف سازی باید کارتخوان داشته باشند؛ که پزشکان بیشترین 
مشارکت را با ما داشتند و با هماهنگی های که با نظام پزشکی داشتیم اکثر پزشکان در این طرح ثبت نام کردند که متاسفانه با شیوع بیماری کرونا همزمان شد؛ اما 
سازمان نظام پزشکی اعالم کرده اگر هموطنی مراجعه به پزشکی می کند که دستگاه کارتخوان ندارد، می تواند به سامانه ۱۵۲۶ اعالم کند تا هم سازمان مالیات و هم 

نظام پزشکی تذکرات الزم را بدهند.

شناسایی 10 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در استان اصفهان
نماینده مردم اصفهان مطرح کرد:

تنگناهای ارزی، بهانه  
سودجویان برای گرانی 

کاالهای اساسی
نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس 
شــورای اســالمی گفــت: زمانــی کــه در 
تامیــن ارز دچــار مشــکل می شــویم در بازار 
بهانــه کافــی بــه وجــود می آیــد تــا افــرادی 
کــه در بحــث تامیــن و عمــده فروشــی 
ــتفاده  ــت سوءاس ــن وضعی ــتند، از ای هس
کنند.مهــدی طغیانــی بــا اشــاره بــه گرانــی 
کاالهــای اساســی اظهــار داشــت: بخشــی 
از ایــن گرانی هــا بــه تنگناهــا و مضایــق 
ــه در  ــی ک ــردد، زمان ــاز می گ ــور ب ارزی کش
تامیــن ارز دچــار مشــکل می شــویم در بازار 
بهانــه کافــی بــه وجــود می آیــد تــا افــرادی 
کــه در بحــث تامیــن و عمــده فروشــی 
ــتفاده  ــت سوءاس ــن وضعی ــتند، از ای هس
ــان در مجلــس  ــده مــردم اصفه کنند.نماین
شــورای اســالمی افــزود: در تامیــن و 
رســاندن کاال بــه دســت مصرف کننــده چــه 
در بخــش تولیــد و چــه در بخــش مصــرف 
مشــکالت جــدی داریــم بــه دلیــل این  کــه 
فرآیندهــای تامیــن کاالهــا بعضــا شــفاف 
نیســت و سوءاســتفاده هایی می شــود، 
مســئولیت اصلی تامیــن کاالهای اساســی 
بــا بازرگانــی داخلــی وزارت صمــت و در 
بخــش کاالهــای کشــاوری بــا وزارت جهــاد 
کشــاورزی اســت، بازارهــای ایــن دو وزارت 
ــا بیــان این کــه  ــا ثبــات باشــد.وی ب بایــد ب
ــازار را  ــم ب ــه تنظی حــدود دو ســال اســت ک
ــه وزارت صمــت  ــد و ب ــاد گرفتن از وزارت جه
ــد کــه مشــکل را حــل نکــرد و مســئله  دادن
تنظیــم بــازار درســت نشــد، گفــت: بایــد بــا 
تــالش بیشــتر در مجموعــه دولــت بــه ویژه 
ــن مشــکالت حــل شــود،  وزارت صمــت ای
ــر هســتند  ــم پیگی ــس ه ــدگان مجل نماین
امــا مســئله اجرایــی اســت و نیــاز قانونــی 
ــد،  ــد ورود کن ــس بخواه ــه مجل ــت ک نیس
وظیفــه مجلــس نظــارت و پیگیــری امــور 

ــت. ــردم اس ــوق م ــاع از حق و دف

شهرداری شاهین شهر باستناد مصوبه شماره ۲۴۱۴/ش مورخ ۹۸/۱۰/۰۵ شورای محترم اسالمی شهر در نظر دارد تعداد ۵ قطعه زمین مسکونی 
واقع در خیابان طالقانی ورودی شهرک پردیس طرح تفکیکی نیایش به شماره قطعات ۲۵۴ و ۲۵۵ و ۲۵۶ و ۲۵۷ و ۲۵۸ هر کدام به مساحت ۲۰۰ متر 

مربع را با قیمت پایه ۸/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از طریق مزایده به صورت نقد به فروش برساند.
 متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشــتر و اخذ اوراق مزایده می بایستی در ساعات اداری به واحد امالک شــهرداری مر اجعه و پیشنهادهای خود را 
 حداکثر تا پایان وقت اداری روز ســه شــنبه مورخ ۹۹/۰۵/۲۸ به دبیرخانه حراســت تحویل نمایند. شــهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها 

مختار است.

آگهی مزایده عمومی )نوبت اول(

احمدرضا پری تبار- سرپرست شهرداری شاهین شهرم الف:926551

چاپ اول
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با حضور معاون وزیر نیرو؛

تصفیه خانه فاضالب شهر لردگان افتتاح شد
تصفیه خانه فاضالب شهر لردگان به عنوان سومین تصفیه خانه بزرگ استان چهارمحال و بختیاری 
با حضور معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا افتتاح شد.مدیرعامل شرکت آب و فاضالب چهارمحال و 
بختیاری در آیین افتتاح این طرح، میران اعتبار هزینه شده در این طرح را ۳۸ میلیارد تومان اعالم 
کرد و گفت: این طرح از سال ۱۳۸۴ در دو بخش ساخت تاسیســات تصفیه خانه و اجرای شبکه 
جمع آوری فاضالب آغاز شد و اینک ۴۴ هزار نفر در شــهر لردگان و روستاهای اطراف آن از منافع 
این طرح بهره مند هستند.احمدرضا محمدی ده چشمه ادامه داد: این طرح در زمینی به مساحت 
۲.۷ هکتار احداث با ۹۰ کیلومتر شــبکه اصلی و فرعی جمع آوری فاضالب اجرا شده است.به گفته 
وی، این تصفیه خانه با ظرفیت ۶ هزار مترمکعب در شبانه روز و با روش لجن فعال با قابلیت حذف 
ازت و فسفر به همراه اجرای خطوط انتقال به طول ۲.۱ کیلومتر در مدار مورد بهره برداری قرار گرفته 
است و یک مدل سه هزار متر مکعبی نیز در آینده در این طرح ایجاد خواهد شد.مدیرعامل شرکت 
آب و فاضالب چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: ساخت این تصفیه خانه باعث ایجاد اشتغال 
برای ۱۰ نفر به صورت مســتقیم و ۴۰ نفر بطور غیرمستقیم شده است.محمدی ده چشمه افزود: با 
اجرای این طرح عالوه بر افزایش کیفیت آب خروجی چشمه برم، به عنوان منبع اصلی آب شرب 
شهر لردگان، می توان امیدوار بود منابع آبی جدید و پایداری به میزان ۲ میلیون متر مکعب در سال در 
حوزه کشاورزی و صنعت به وجود آید که با برنامه ریزی صحیح می تواند باعث ایجاد اشتغال پایدار 
در این دو حوزه برای مردم منطقه شود.به گفته وی، افزایش سطح بهداشت عمومی و جلوگیری از 
انتشار بیماری های عفونی به دلیل جلوگیری از جاری شدن فاضالب در سطح شهر از دیگر مزایای 

این طرح است، که ارتقای سطح زندگی شهری در این شهرستان را به همراه خواهد داشت.
 تاکنون هفت تصفیه خانه فاضالب در اســتان چهارمحال و بختیاری اجرا شــده است.همچنین 
شاخص پوشش شبکه فاضالب در شهرهای اســتان از ۵۰ درصد در سال ۹۲ به ۶۵ درصد در سال 
جاری افزایش یافته که در مقایســه با میانگین کشوری که ۵۰ درصد اســت، شاخص مطلوبی به 
شمار می رود.قبل از دولت یازدهم در ۶ شهر استان شــبکه فاضالب اجرا شده بود که این تعداد در 

سال جاری ۲ برابر شده و به ۱۴ شهر افزایش یافته است.

 موافقت با راه اندازی مرکز رشد فناوری سالمت 
در دانشگاه آزاد اسالمی شهرکرد

 معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی اســتان چهارمحال و بختیاری با اعالم صدور موافقت 
اصولی و راه اندازی مرکز رشد فناوری سالمت در دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد گفت: این مجوز 
پیرو تفاهم نامه دانشگاه آزاد اســالمی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد رای 
صادره در چهارمین جلسه کمیته برنامه ریزی و هماهنگی مراکز رشد حوزه علوم پزشکی دانشگاه آزاد 
اسالمی اردیبهشت امسال به دانشگاه آزاد اسالمی شهرکرد ابالغ شد.شهرام مشهدی زاده با قدردانی 
از حمایت  های همه جانبه ابراهیم رحیمی، رییس دانشگاه آزاد اسالمی استان و تالش های بی وقفه 
مهدی جهانگیری، مدیر مرکز رشد فناوری سالمت واحد شهرکرد بیان کرد:  این مرکز رشد به منظور 
ایجاد اشــتغال فارغ التحصیالن دانشگاهی، تجاری   سازی دســتاوردهای تحقیقاتی- کاربردی، 
توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط دانش  بنیان، تســهیل در انتقال دانش و فناوری از مراکز 
دانشــگاهی به دیگر مراکز جامعه و صنعت و برطرف کردن نیازهای جامعه در حوزه علوم پزشکی 
راه اندازی شــده است.مشــهدی زاده تصریح کرد: ماموریت اصلی این مرکز ایجاد یک مرکز قابل 
اطمینان برای حمایت، هدایت و کمک به تجاری سازی ایده های فناور کارآفرینان و دانش آموختگان 
دانشگاهی در حوزه های گوناگون علوم پزشکی و دامپزشکی ازجمله گیاهان دارویی، امنیت غذایی، 
تولید دارو، واکسن، تجهیزات پزشکی و نرم افزارهای مرتبط برای کارآفرینی و توسعه اقتصاد مبتنی 

بر دانش و فن در استان و کشور است.

نغمه اقتصاد مقاومتی در پیوند تار و پود صنعت نساجی
صنعت چهارمحال و بختیاری بــا برخورداری از جایگاه منحصربه فرد 
و ظرفیت های باال در تولید پشــم و نخ به زودی به یکی از قطب های 
مهم نساجی کشور تبدیل می شود که می توان از آن به عنوان الگویی از 
تحقق اقتصاد مقاومتی با تکیه بر توان داخل یاد کرد.صنعت نساجی 
یکی از قدیمی ترین صنایع بشری است و در کشورهای مختلف جهان 
از قدمت طوالنی برخوردار است؛ این صنعت شامل تمامی مراحل تولید 
الیاف، تبدیل الیاف به نخ، تبدیل نخ به پارچه و همچنین فرآیندهای 
تکمیلی روی پارچه مانند رنگرزی و چاپ می شود.نساجی در ایران با 
قدمتی بیش از ۱۰۰ سال، پس از صنعت نفت از مهم ترین و بزرگ ترین 
صنایع اشتغال زا به شمار می رود. اشتغال زایی باال، ارزآوری، تکیه بر 
توان داخل، نیاز به سرمایه گذاری کمتر نسبت به سایر صنایع و ارزش 
افزوده باال از جمله مزیت های این صنعت مهم است و اهمیت به آن 
اندازه ای است که بسیاری از کشــورها، صنعتی شدن خود را از صنایع 
نساجی و پوشاک آغاز کرده اند.بنا بر آخرین آمارهای وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، صنعت نساجی پنج درصد سرمایه گذاری های بخش 
صنعت را در اختیــار دارد و ۱۳ درصد اشــتغال واحدهای صنعتی نیز 
مربوط به این بخش است و متوســط هزینه موردنیاز به منظور ایجاد 
اشتغال برای یک نفر در صنعت نساجی نزدیک به ۲۵ درصد از متوسط 
هزینه ایجاد اشتغال یک نفر در کل صنعت کشور است.صنعت نساجی 
در کشور از ابتدا تاکنون با فراز و نشیب های بسیاری مواجه بوده است 
به طوری که در یک برهه  از از زمان شاهد اوج فعالیت واحدهای شکل 
گرفته در این حوزه بودیم و در برخی ســال ها نیز تمــام نخ هایی که 

ریسیده شده بود، پنبه شد.
نخســتین کارخانه در زمینه نســاجی پشــمی در کشــور در ســال 
۱۳۰۴ تاســیس شــد و از آن زمان تاکنون مناطقی نظیر یزد، کرمان، 
کاشــان، خراســان، گیالن، آذربایجان و اصفهان توانســتند در این 
صنعت ســهم قابل توجهــی به خــود اختصــاص دهند.چهارمحال 
و بختیاری بــا ظرفیت های قابل توجــه و با تکمیل به نســبت کامل 
زنجیره تولید به عنــوان رقیب جدی در صنعت نســاجی کشــور قد 
علم کرده به طــوری که که به گفتــه رضا رحمانی وزیر ســابق صمت 
که در بهمن ســال گذشته به شــهرکرد ســفر کرده بود، به زودی این 
اســتان به قطب صنعت نساجی کشــور تبدیل می شــود.اما در کنار 
این اســتان های بزرگ، در ســال های اخیــر اســتان چهارمحال و 
بختیاری بــا ظرفیت هــای قابل توجه و بــا تکمیل به نســبت کامل 
زنجیره تولید به عنوان رقیب جدی در صنعت نســاجی کشور قد علم 
کرده به طوری که که به گفته رضا رحمانی وزیر ســابق صمت، چنانچه 
بتوان در حوزه جذب ســرمایه گذار و تقویت زیرســاخت های موجود 
اهتمام بیشــتری به کار گرفت موعد تحقق این مهم بسیار زودتر فرا 

می رســد.چهارمحال و بختیاری در حال حاضر در بسیاری از تولیدات 
صنعت نساجی داعیه دار مقام نخست در کشــور است و در حالی که 
اینکه تالش می کند ایــن موقعیت خود را حفظ کنــد، با کمک دولت 
دوازدهم به زودی صاحــب بزرگ ترین طرح ســرمایه گذاری تولید 
پوشــاک می شــود که می تواند در کمک به صنعت پوشاک کشور در 
 رقابت پذیری با پوشــاک های خارجی به ویژه در زمان تحریم نقش

 مهمی ایفا کند.

فعالیت 32 واحد صنعتی نساجی در چهارمحال و بختیاری
معاون امــور صنایع ســازمان صنعت، معدن و تجــارت چهارمحال و 
بختیاری در رابطه با قابلیت های این استان در صنعت نساجی گفت: 
هم اینــک ۳۲ واحد صنعتــی در زمینه های تولید نخ، پشم ریســی، 
رنگرزی، تولید پارچه مصنوعی، پارچه چادرمشکی، انواع موکت، نمد 
و عایق رطوبتی در استان فعال است.محمدکاظم منزوی افزود: این 
واحدها ساالنه بیش از ۲۹ میلیون مترمربع به وزن ۷۰ هزار تن تولید 
و در بازارهای داخلی و خارج از کشــور عرضــه می کنند.چهارمحال و 
بختیاری در تولید موکت در رتبه نخست کشور و در تولید نخ در جایگاه 
پنجم قرار دارد و در تولید پارچه چادر مشکی برند خاورمیانه به شمار 

می رود.وی با بیان اینکه این استان در تولید موکت، نخ و پارچه چادر 
مشکی، استانی پیشــرو و منحصربه فرد در کشــور به شمار می رود، 
تصریح کرد: این اســتان در تولید موکت در رتبه نخســت کشور و در 
تولید نــخ در جایگاه پنجم قــرار دارد و در تولید پارچه چادر مشــکی 
برند خاورمیانه به شــمار می رود.معاون امور صنایع سازمان صنعت، 
معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه صنعت نســاجی 
پس از صنایــع غذایی و آشــامیدنی با پتانســیل ترین صنعت برای 
ایجاد اشتغال اســت، افزود: هم اینک ۷۰۰ نفر به صورت مستقیم در 
صنعت نساجی استان مشغول فعالیت هستند.منزوی خاطر نشان 
کرد: عالوه بر واحدهای صنعتی موجود، ۹ واحد دیگر با خط تولید نخ 
پلی استر و تولید پارچه پرده و سایر منســوجات با پیشرفت فیزیکی 
باالی ۷۰ درصد در اســتان در حال احداث اســت که تالش می شود 
تا پایان سال به بهره برداری برســد.وی با بیان اینکه زنجیره صنعت 
نســاجی در اســتان به جز آخرین زنجیره آن که تولید پوشاک است 
تکمیل شده است، افزود: ما در اســتان واحد صنعتی تولید پوشاک 
نداریم و در حالی که نخ های تولیدی در استان قابلیت تولید بیش از 
۱۰۰ نوع پارچه را فراهم کرده اما تاکنون در خصوص پوشــاک صنعتی 

در استان اقدامی نشده است.

معاون بازرگانی ســازمان صنعت، معــدن و تجارت 
چهارمحــال و بختیاری در خصوص افزایش شــدید 
قیمت ها در بازار، با بیان اینکه از وظایف کارگروه تنظیم 
بازار رصد و تامین کاالهای اساســی است، اظهار کرد: 
حذف ارز دولتی برای واردات کاهای اساسی از جمله 
شــکر، روغن و برنج و باال رفتــن ارز نیمایی موجب 
افزایش قیمت چشــمگیر کاالهای اساســی شده 
است.حسن شمســی پور افزود: نوسانات قیمت ارز 
موجب آشفتگی و ســردرگمی در بازار شــده و هیچ 
مرجعی بر قیمت گذاری انجمن های نرخ گذاری نظارت 
نمی کند.وی ادامه داد: به طــور مثال افزایش قیمت 
شکر موجب باال رفتن محصوالت جانبی تولید شده از 
شکر مانند پولک، نبات، شیرینی و ... شده، همچنین 
چند نرخی شدن شکر در ماه های اخیر یکی از علت های 
تفاوت قیمت در این محصوالت است.شمسی پور در 
خصوص گرانی مرغ و رعایت نشدن قیمت مصوب در 

عرضه این محصول توضیــح داد: مرغداران معتقدند 
جهادکشاورزی باید صددرصد خوراک طیور را با قیمت 
مصــوب دولتی برای آن هــا تامین کند، امــا در حال 
حاضر جهادکشاورزی تنها ۳۰ درصد خوراک موردنیاز 
آن ها را تامیــن می کند، بنابراین مرغــداران نیاز خود 
را از بــازار آزاد تامین می کنند و بــرای آن ها مقرون به 
صرفه نیست که مرغ را به قیمت مصوب به کشتارگاه 
تحویل دهند.معاون بازرگانی سازمان صنعت، معدن 
و تجارت چهارمحال و بختیاری خاطرنشــان کرد: با 
افزایش قیمت دالر و ارز قیمت کاالها به سرعت توسط 
شرکت های تولیدکننده محصول افزایش پیدا می کند، 
اما با کاهش قیمت دالر و ارز  کاهش قیمتی در بازار رخ 
نمی دهد و شرکت ها در برابر کاهش قیمت ها مقاومت 
می کنند.وی یادآور شد: اگر موجودی واحدهای صنفی 
و انبارها در سامانه تجارت ثبت شود، می توان ورودی و 
خروجی کاالها را به صورت شفاف رصد کرد، این مسئله 

از افزایش لحظه ای قیمت هــا در پی افزایش قیمت 
دالر جلوگیری می کند، در حال حاضر بازرسان سازمان 
صمت در بازار قیمت ها را بر اساس فاکتور و نرخ سود 
مصوب بررســی می کنند، زمانی که شــرکتی قیمت 
اجناس خود را افزایش می دهد باید سازمان حمایت از 
مصرف کنندگان بر این موضوع نظارت کند.شمسی پور 
با تاکید بر اینکه عرضه و تقاضا در افزایش و یا کاهش 
قیمت کاالها موثر است، بیان کرد: زمانی که تقاضای 
یک محصول در بــازار باال برود، بالتبــع قیمت ها نیز 
روند صعودی به خود می گیرد و نبود تقاضا نیز موجب 
کاهش قیمت و یا ثبات در قیمت آن محصول می شود.

سردرگمی بازار در پی نوسانات ارزی

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری:

 سه شنبه های تکریم، فرصتی برای آشنایی جامعه 
با رشادت های شهداست

مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی چهارمحال و بختیاری در آیین تکریم خانواده شهید »سعید 
مقدس قهفرخی« اظهار داشت: سه شنبه های تکریم، گامی موثر برای زنده نگه داشتن یاد و نام 
شهداست.»ابراهیم شــریفی« ادامه داد: امروز رونق دادن به مساجد و برگزاری ویژه برنامه های 
فرهنگی توسط جوانان آینده جامعه را تضمین می کند و این به معنای ادامه راه خون شهداست.وی 
بابیان اینکه سه شنبه های تکریم خاطرات، رشادت ها و جانفشانی های شهدا را بازگو می کند ابراز 
کرد: این طرح ملی باید به نحو احسن و در خور شأن خانواده شهدا برگزار شود.شریفی بر اهمیت و 
توجه ویژه به خانواده شهدا تاکید کرد و بابیان اینکه زنده نگه داشتن یاد شهدا یکی از وظایف اصلی 
امروز است، گفت: سه شــنبه های تکریم فرصتی برای آشنایی جامعه با رشادت های شهداست.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: کانون های فرهنگی هنری مساجد 
استان به عنوان مجری طرح سه شنبه های تکریم باید رشادت های شهدا را در بستر فضای مجازی 

برای جوانان امروز بازگو کنند.

مدیر آب و خاک جهاد کشاورزی استان:

 30 درصد قنات های چهارمحال و بختیاری با کاهش
 آبدهی مواجه شدند

مدیر آب و خاک جهاد کشــاورزی چهارمحال و بختیاری با اشــاره به اینکــه ۳۰ درصد قنات های 
چهارمحال و بختیاری با کاهش آبدهی مواجه شدند، اظهار کرد: در حال حاضر کاهش بارش ها تاثیر 
قابل توجهی بر میزان آبدهی قنات ها گذاشته است.غالمرضا ذاکری بیان کرد: بسیاری از قنات های 
استان با کاهش ۵۰ درصدی آبدهی مواجه شــده اند.مدیر آب و خاک جهاد کشاورزی چهارمحال 
و بختیاری تاکید کرد: کم آبی از مهم ترین مشکالت در بخش کشاورزی چهارمحال و بختیاری به 
شمار می رود که توسعه تجهیزات آبیاری نوین در مزارع کشاورزی راهکاری برای استفاده بهینه از 
آب است.وی تاکید کرد: ۶۵ هزار هکتار از اراضی کشاورزی چهارمحال و بختیاری به سیستم آبیاری 
نوین مجهز هستند.مدیر آب و خاک جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: ۲۵ هزار هکتار 

اراضی کشاورزی در هشت سال گذشته به سیستم های نوین آبیاری مجهز شده است.

 پیش بینی برداشت 123هزار تن گندم از اراضی 
چهارمحال و بختیاری

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشــاورزی چهارمحال و بختیاری گفت:  در سال زراعی جاری 
افزون بر ۵۸ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان به کشت گندم اختصاص داده شد که پیش بینی 
می شود از این ســطح  ۱۲۳ هزار تن گندم برداشت شود.حمیدرضا دانش افزود: برداشت گندم در 
استان از اواسط تیرماه آغاز می شود و تا پایان مردادماه ادامه دارد.وی با بیان اینکه ۱۳ مرکز خرید 
در استان آماده دریافت گندم از کشاورزان است، ادامه داد: هر کیلوگرم گندم از کشاورزان با قیمت 
۲۵ هزار ریال خرید تضمینی می شود.دانش ادامه داد: ســهمیه خرید گندم در استان ۵۰ هزارتن 
است و بیشــترین میزان خرید گندم در شهرســتان های بروجن، لردگان و شهرکرد است. معاون 
بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشــاورزی استان اظهار داشت: ارقام کشــت شده گندم آبی در سطح 
استان پیشگام، میهن، حیدری و ارقام دیم کشت شده سرداری، آذر ۲ و باران است.وی تاکید کرد: 
جهت حذف دالالن در خرید گندم به کشاورزان توصیه می شود با تحویل گندم خود به مراکز خرید از 
مزایای کود و نهاده در سال زراعی جدید برخوردار شوند و به کشاورزان با ارائه برگ تحویل گندم کود 

و نهاده تعلق خواهد گرفت.

بام ایرانبا مسئولان

خبر خوان

رنا
 ای

س:
عک

خبر روز

استاندار چهارمحال و بختیاری:

چهار طرح صنعت آب و 
 برق در استان آماده

 بهره برداری شد
استاندار چهارمحال و بختیاری گفت:  چهار 
طرح صنعت آب و برق به ارزش ۳۳۷ میلیارد 
تومان با حضور مســئوالنی از وزارت نیرو در 
اســتان افتتاح  شد.اقبال عباســی با اعالم 
این خبر افــزود: پروژه های افزایش ترانس 
۱۳۲/۴۰۰ کیلوولت لــردگان و خطوط چهار 
مداره و ۲ مداره لردگان، فالرد و پتروشیمی 
اوره و تعویض ترانســفورماتور پست ۲۰/۶۳ 
کیلوولــت فرادنبــه، نیــروگاه DG بروجن 
با ظرفیت نامــی چهار مگاوات و توســعه و 
بهینه سازی شــبکه های توزیع و برق رسانی 
به روســتاها در بخش بــرق و تصفیه خانه 
فاضالب لــردگان از جمله ایــن طرح ها به 

شمار می رود.
وی ادامه داد: برای اجرای این طرح ها که از 
سال  ۸۸ تا ۹۸ به طول انجامیده است ،۳۳۷ 
میلیارد تومان از منابع دولتی و سرمایه گذاری 
بخش خصوصی هزینه شــده اســت که از 
این میزان، ۱۹۳ میلیارد تومان سهم بخش 
خصوصی بوده است.عباســی با بیان اینکه 
شاخص پوشش شبکه فاضالب در شهرهای 
استان از ۵۰ درصد در ســال ۹۲ به ۶۵ درصد 
در ســال جاری افزایش یافته اســت، ابراز 
امیدواری کرد تا این شاخص با توجه به طرح 
شــبکه های فاضالب در حال اجرا، تا پایان 
دولت دوازدهم بــه ۷۵ درصد افزایش یابد.

استاندار چهارمحال و بختیاری همچنین به 
طرح های اجرایی حوزه برق رسانی در استان 
اشاره کرد و گفت: سال گذشته یک هزار و ۵۰۰ 
میلیارد ریال در صنعت برق این استان هزینه 
شد و در سال جاری نیز اعتبارات قابل توجهی 
در حوزه برق استان سرمایه گذاری و هزینه 
می شود.عباسی خاطرنشان کرد: طی ۶ سال 
گذشته ۲ هزار و ۸۸۴ طرح با اعتباری افزون 
بر چهار هــزار و ۳۸۶ میلیارد تومان در دولت 
تدبیر و امید در استان افتتاح و به بهره برداری 

رسیده است.

مسئول هیئت رزمندگان اسالم چهارمحال و بختیاری:

دعای عرفه با رعایت پروتکل های بهداشتی در شهرکرد برگزار می شود
مسئول هیئت رزمندگان اسالم چهارمحال و بختیاری گفت: طی جلساتی که در روزهای اخیر در محل سازمان تبلیغات اسالمی چهارمحال و بختیاری برقرار شد 
تصمیم برای برگزاری دعای پرفیض عرفه گرفته شد.حمیدرضا توسلی ادامه داد: این مراسم امروز رأس ساعت ۱۷ با حضور نمایندگان مرکز بهداشت شهرستان 
شهرکرد برگزار خواهد شد.وی خاطرنشان کرد: از جمله پروتکل های ابالغی از سوی علوم پزشکی، ضدعفونی قبل و بعد محل برگزاری مراسم، تب سنجی، نظارت 
بر استفاده از ماسک و دستکش و رعایت فاصله گذاری اجتماعی است.توســلی اضافه کرد: در حین برگزاری مراسم  برای نظارت و راهنمایی مردم اکیپ های 
درمانی از سوی علوم پزشکی در قســمت برادران و خواهران مستقر خواهند شد.وی تصریح کرد: ســخنرانی و مداحی این مراسم توسط حجت االسالم مهدیه 
صورت خواهد گرفت.توسلی تاکید کرد: از همه مردم که قصد حضور در مراســم دعای عرفه را دارند خواهشمندیم بر رعایت مسائل بهداشتی اهتمام ورزیده و با 

مسئوالن بهداشتی حاضر در مراسم همکاری داشته  باشند.

وز عکس ر

نمد شهركرد؛ دست 
سنت در آستین مدرن

نمد یكی از محصوالت كاربردی صنایع 
دستی اســتان چهارمحال و بختیاری 
اســت كه از گذشــته تاكنون در بین 
مــردم طرفداران خاص خــود را دارد، 
ولی عده ای بر این عقیده هســتند با 
وجود پوشاك جدید، دیگر كسی از نمد 
به صورت كاربردی اســتفاده نمی كند 
و این محصول به خاطره ها ســپرده 

خواهد شد.

عکس: ایرنا
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مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره(استان:

قربانگاه های موقت در اصفهان  برپا نمی شوند
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( استان اصفهان گفت: متاســفانه به دلیل شیوع ویروس 
کرونا و بر اســاس دستور ســتاد مقابله با کرونای اســتان، در عید قربان امســال قربانگاه ها و 

پایگاه های موقت ذبح دام برپا نمی شوند.
 کریم زارع بــا بیان اینکه این نهاد هر ســاله در عید ســعید قربان اقدام به پرپایــی پایگاه های 
 موقت عرضه و ذبح دام بــا همکاری و نظارت اداره دامپزشــکی می کرد، اظهار کرد: متاســفانه
  به دلیل شــیوع ویروس کرونا و بر اساس دستور ســتاد مبارزه با کرونا اســتان، در عید قربان
  امســال پایگاه های موقت ذبــح دام برپا نمی شــوند.وی ادامه داد: ذبح دام امســال در عید

  قربان فقــط در کشــتارگاه ها صورت مــی گیرد و نیکــوکاران و خیــران می تواننــد در صورت 
تمایل همه یا بخشی از قربانی خود را به پایگاه های مستقر کمیته امداد برای توزیع به نیازمندان 
و مددجویان تحت حمایت اهدا کنند.زارع تمام دفاتر کمیته امداد اصفهان در ســطح استان را در 
روز عید قربان از ســاعت ۸ تا ۱۹ آماده دریافت نذورات و کمک های مردمــی اعالم کرد و افزود: 
شــماره همراه ۰۹۱۳۰۷۸۸۰۰۱ نیز برای هماهنگی الزم جهت دریافت نذورات خیران و نیکوکاران 

در سراسر استان فعال است.

مدیرکل بهزیستی استان اصفهان:

 اورژانس اجتماعی به شهرهای باالی ۵0 هزار نفر
 تعلق می گیرد

مدیرکل بهزیستی استان اصفهان گفت: ۸۰۰ تخت خالی در استان اصفهان وجود دارد و احداث سرای 
سالمندان فعال تا تکمیل نشدن ظرفیت موضوعیتی ندارد.مرضیه فرشاد، اظهار کرد: ارتباط موثر با 
دستگاه های اجرایی در پیشبرد اهداف بهزیستی و ارائه خدمات، با هماهنگی و همکاری ادارات و 

خیران از اقدامات موثری است که می توان انجام داد.
 وی، تعــداد اورژانــس اجتماعی در ســطح اســتان اصفهــان را ۱۶ مــورد اعالم کــرد و افزود: 
 اورژانس اجتماعی به شــهرهایی که باالی ۵۰ هزار نفر جمعیت داشــته باشــند، تعلق می گیرد و 
 در بعضــی از شهرســتان  ها هنوز این ســاختار ملی تصویب نشــده اســت.مدیرکل بهزیســتی

  اســتان اصفهان در خصوص سرای ســالمندان و صدور مجوز آن در شهرستان ها گفت: ۸۰۰ تخت 
خالی در اســتان اصفهان وجود دارد و احداث ســرای ســالمندان فعال تا تکمیل نشدن ظرفیت 

موضوعیتی ندارد.

 افتتاح همزمان 4 پد بالگرد اورژانس هوایی
 در استان اصفهان

مدیر حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان از افتتاح ۴ هلی پد اورژانس پیش بیمارستانی 
در زیار، جرقویه و شهرضا خبر داد.غفور راســتین، اظهار کرد: ۴ هلی پد اورژانس پیش بیمارستانی 
در ۴ نقطه اســتان اصفهان به بهره برداری رســید. این پدها همزمان با یک پرواز متشکل از ۴ نفر 
 کارشــناس پروازی، معاون فنی و عملیات استان و مســئول اورژانس هوایی اصفهان، آزمایش 

و افتتاح شد.
وی افزود: پد بالگرد شــهر زیار در زمینی به وســعت ۴۰۰ متر مربع با اعتباری بالغ بر ۱۵۰ میلیون 
تومان به همت شهردار و شورای شــهر زیار، پد حســن آباد جرقویه با هزینه یکصد میلیون تومان 
به همت شهردار و شورای شــهر، پد کهرویه شــهرضا با اعتبار ۱۵۰ میلیون تومان به همت اداره گاز 
شهرستان و پد منظریه شهرضا در زمینی به وســعت ۶۰۰ متر مربع و با اعتباری بالغ بر ۲۰۰ میلیون 
 تومان به همت شــهردار منظریه و شــورای شــهر در مجاورت جاده ترانزیتی اصفهان- شیراز به 

بهره برداری رسیدند.

وقتی آژیر قرمز کرونا در  روستاهای استان به صدا درمی آید؛

حرکت الک پشتی، نیش زنبوری!

در حالی که همه گیری کرونا در شهرهای  پریسا سعادت
بزرگ کشور و به خصوص اصفهان وارد فاز 
بحرانی شــده حاال حرکت این بیماری به ســمت و ســوی شهرهای 
کوچک و روســتاها زنگ خطر تازه ای را در این بحران روشــن کرده 
اســت؛ خطری که می تواند به دلیل کمبود ســاختارهای بهداشتی و 
امکانات اقتصادی جان تعداد بیشتری از مردم را مورد تهدید قرار دهد 
هر چند در اصفهان وضعیت در برخی از شهرســتان های استان مانند 
کاشان از همان ابتدا قرمز و تعداد مبتالیان باال بود؛ اما گسترش این 
بیماری حاال تعداد بیشــتری از شهرستان ها از فریدن تا شهرضا را در 
لیست قرمز قرار داده است. بر اساس اعالم سخنگوی دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان، در حال حاضر استان اصفهان در بحران شیوع کرونا 
دارای هشت شهر با وضعیت قرمز، هشت شهرستان با وضعیت زرد و 

هفت شهرستان دیگر با وضعیت نارنجی است.
آرش نجیمی افزود: کاشــان، اصفهان، فالورجان، شــهرضا، سمیرم، 
چــادگان، خوانســار و فریدونشــهر در وضعیت قرمــز کرونایی قرار 
گرفتند. ایــن وضعیت در حالی اســت که در بســیاری از این مناطق 
امکانات بیمارستانی و درمانی الزم وجود ندارد و خواه ناخواه بیماران 
بد حال راهی اصفهان می شــوند آن هم در شــرایطی کــه هم اکنون 

بیمارستان های اصفهان با کمبود شدید تخت های بیمارستانی مواجه 
هستند و اوضاع در مرکز استان هم چندان تعریفی ندارد. از سوی دیگر 
اگر کرونا به سمت روستاها حرکت کند وضعیت درمانی و پیشگیری 
بســیار پیچیده تر از شهرها خواهد بود چراکه شــاخص نسبت تعداد 
روستاهای دارای آب لوله کشــی به تعداد روســتاهای دارای سکنه 
دائمی در وضعیت مناســبی قرار ندارد و دسترســی بــه آب را برای 

شست وشو و مقابله با این ویروس کاهش می دهد. 
این وضعیــت البته تنها مختــص به اصفهان نیســت و در همه جای 
کشور کرونا در حال شیوع در مناطق کم جمعیت تر و روستایی است. 
طبق آمارها در حال حاضر بیش از ۵۰۰۰ روســتا با جمعیتی بالغ بر ۱/۱ 
میلیون نفر فاقد آب هستند و ۶۰۰۰ روســتا در کشور با تانکر آبرسانی 
می شوند. اما جدا از این مسئله، باید به دو نکته اشاره کرد؛ اول کمبود 
شدید و بعضا نبود اقالم مختلف بهداشتی ازجمله ماسک، دستکش 
و نیز مواد ضدعفونی کننده که گریبان روستاییان را گرفته است و اگر 
این اقالم کمیاب هم نباشد، آن قدر گران است که قادر به خریداری اش 
نیستند و دوم، گزارش مرکز پژوهش های مجلس است، این گزارش 
حکایت از آن دارد که بخش قابل توجهی از خانواده هایی که خودشان 
و یا اقوام آن ها در نواحی روســتایی خانه داشــته اند، برای دوری از 

گزند ویروس، به صورت موقت در نواحی روستایی سکنی گزیده اند و 
روستاییان بومی به تدریج با آگاهی از پیامد این سفرها، از ورود افراد 
غیربومی جلوگیری کرده اند؛ اما کمبود امکانات بهداشتی و درمانی در 
این مناطق باعث شــده همچنان جمعیت  روستایی بیشتر در معرض 

خطر باشند.
مدیریت پیشگیری، هشــدار و درمان بیماری مزبور برحسب مناطق 
جغرافیایی و نقاط شــهری و روســتایی با توجه بــه عوامل مختلف 
فرهنگی، اقتصــادی، اجتماعی، زیرســاخت ها، اقلیــم و جغرافیا و 
مولفه های تهدیدکننده شــیوع بیماری نیازمند الگوها و سیستم های 
متفاوتی اســت.در این میان دسترســی به مراقبت های بهداشتی و 
درمان ازجمله بیمارســتان برای آزمایش بیماری یا درمان آن یکی از 
مولفه هایی است که آرامش و اطمینان را به مردم می دهد که در صورت 
نیاز، دسترســی به این خدمات وجود دارد.در شــرایط فعلی کشور، 
بیمارستان های تعیین شده برای بیماری کرونا در مناطق شهری است 
و دسترسی روســتاییان به این مراکز با توجه به بعد مسافت، هزینه 
رفت و آمد و هزینه اقامت در شهر ممکن است سخت و دشوار و چه بسا 
مانعی برای حضور بیماران برای پیشــگیری و درمان باشــد که خود 

تهدیدی برای شیوع بیشتر بیماری محسوب می شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان با اشاره 
به تخلف گران فروشی پنج پزشک در استان اصفهان 
افزود: این گران فروشی به منظور اخذ مبلغ اضافه از 
بیماران و مســترد کردن این مبالغ بوده که این پنج 
پزشــک به پرداخت دو برابر مبالغ اضافه اخذ شده 
به صندوق دولت محکوم شدند.صالحی اضافه کرد: 
همچنین این افراد مجموعا مکلف به ویزیت رایگان 
۲۲۰ نفر افراد بی بضاعت تحت پوشــش نهادهای 

حمایتی شــدند؛ همچنین پزشکان روانشناسی که 
در این پرونده به گران فروشــی متهم شدند به ۳۰۰ 
ساعت مشاوره رایگان مکلف شدند.وی با بیان اینکه 
از ابتدای سال در حوزه اقالم مرتبط با ویروس کرونا 
به ۵۲ پرونده گران فروشی رســیدگی شده است، 
ادامه داد: در این خصوص از ابتدای سال به ۳۲ فقره 
پرونده احتــکار، ۱۰ فقره پرونده تخلف در ســاخت 
محصول، چهار فقره پرونده عرضه خارج از شبکه و دو 
پرونده اختفا و امتناع از فروش رسیدگی شده است.
صالحی در خصوص احتکار محصوالت دســتکش 
یک بار مصرف و شیله صورت در یک پرونده گفت: در 
این پرونده ۱۰۶ هزار بسته ۱۰۰ عددی دستکش یک 
بار مصرف و ۳۹۵ هزار عدد شــیلد صورت به ارزش 
۲۸ میلیارد ریال احتکار شد که این پرونده در حال 

رسیدگی است.
وی تصریح کرد: در برخی موارد از اولیا و دانش آموزان 
در ابتدای ســال مبلغ کلی سرویس مدارس گرفته 
می شــود و در همین خصوص برای سال تحصیلی 
گذشته شــرکت ها مکلف هســتند مبالغ ماه های 
تحصیلی را که به دلیل شیوع کرونا تعطیل شده است 
را به اولیا برگرداند که در این باره اگر شــکایتی شود 
ورود از ســوی تعزیرات حکومتی انجام می شــود.

مدیــرکل تعزیــرات حکومتی اســتان اصفهان در 
خصوص دلیل احتکار محصوالت گفت: طبق قانون 
هر فرد که انباری داشته باشد مکلف است موجودی 
انبار خود را اعالم کند و اگر موجودی انبار خود را اعالم 
نکند یا انباری بدون شناسنامه داشته باشد به عنوان 

متخلف شناخته می شود.

۵ پزشک، مکلف به ویزیت رایگان 220 نفر شدند

گر کرونا به سمت روستاها حرکت کند وضعیت درمانی  ا
و پیشگیری بسیار پیچیده تر از شهرها خواهد بود چراکه 
شاخص نسبت تعداد روستاهای دارای آب لوله کشی به تعداد 

روستاهای دارای سکنه دائمی در وضعیت مناسبی قرار ندارد

غربالگری شنوایی بیش از 
 11 هزار نوزاد و شیر خوار 

در اصفهان
ســاالنه، بیــش از ۶۰ هــزار غربالگری کم 
شــنوایی نوزادان و شــیرخواران در استان 
انجام می شود.کارشــناس برنامه سالمت 
شنوایی استان گفت: با توجه به اینکه ساالنه، 
چهار تا پنج هزار نوزاد در کشــور با مشــکل 
شنوایی متولد می شــوند، لزوم غربالگری 
کم شنوایی نوزادان و شیرخواران از اهمیت 

ویژه ای برخوردار است.

رییس پلیس آگاهی استان خبر داد:

دستگیری اعضای باند سارقان منزل در اصفهان 
رییس پلیس آگاهی استان، از دستگیری اعضای باند ۳ نفره سارقان منزل در عملیات کارآگاهان 
این پلیس و اعتراف آنها به ۱۰ فقره سرقت در شهر های اصفهان و خراسان رضوی خبر داد. سرهنگ 
حسین ترکیان در تشــریح این خبر گفت: در پی وقوع یک فقره ســرقت منزل در شهر اصفهان و 
شــکایت مال باخته، موضوع در دســتور کار کار آگاهان پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان 
اصفهان قرار گرفت.وی افزود: ماموران پس از بررســی صحنه سرقت و انجام یک سری اقدامات 
علمی و تخصصی، هویت فردی که در این ســرقت دست داشت را به دســت آورده و با هماهنگی 
مقام قضایی طی یک عملیات غافلگیرانه وی را در مخفیگاهش دستگیر کردند.این مقام انتظامی 
اضافه کرد: با اعترافات متهم دو  همدست دیگر وی نیز طی یک عملیات منسجم در مخفیگاه های 
خود دستگیر و در بازرسی از منزل یکی از متهمان مقادیر زیادی طال ، بدلیجات ، ساعت های مچی 
مردانه وزنانه ، دو دســتگاه لپ تاپ و دوربین عکاسی کشف شد.رییس پلیس آگاهی فرماندهی 
انتظامی استان با اشاره به کشف دو جلد دســته چک از منزل متهم ، اظهار داشت: با استعالمات 
انجام گرفته مشخص شد دسته چک ها از منزلی در استان خراسان رضوی به سرقت رفته است در 
این خصوص تصاویر اموال مسروقه مکشوفه به پلیس آگاهی این استان ارسال و تعدادی از مال 

باختگان شناسایی شدند.

 کشف 31 دستگاه ماينر استخراج ارز ديجيتال 
در فالورجان 

فرمانده انتظامی شهرستان فالورجان از کشف ۳۱ دســتگاه ماينر استخراج ارز ديجيتال به ارزش 
۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ريال خبر داد. ســرهنگ ايرج کاکاوند اظهار داشت: پس از وصول خبری 
مبنی بر نگهداری و استفاده غيرمجاز از دستگاه های استخراج ارز ديجيتال در گارگاه توليدی واقع 
در يکی از مناطق فالورجان ، بررســی موضوع در دســتور کار پليس آگاهي شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پليس آگاهی شهرســتان با همــکاری عوامل يگان امــداد ، طی هماهنگی 
با مرجع قضایــی در محل اعالمی حاضر و در بازرســی از گارگاه توليدی تعداد ۳۱ دســتگاه ماينر 
غيرمجاز، کشــف کردند.ســرهنگ کاکاوند با اشــاره به دســتگيری يک نفر در اين رابطه تصريح 
 کرد: بنا به اظهارات کارشناســان ، ارزش کشــفيات به دســت آمده ۳ ميليارد و ۱۰۰ ميليون ريال

 برآورد شده است.

رییس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان اعالم کرد:

 کشف محموله میلیاردی لوازم خانگی قاچاق
 دراصفهان 

رییس پلیــس امنیت اقتصــادی فرماندهــی انتظامی اســتان، از کشــف محمولــه ای لوازم 
خانگی خارجی قاچــاق به ارزش یک میلیــارد ریال در عملیــات ماموران این پلیــس خبر داد. 
کامران ریاحی در تشــریح این خبر گفت : ماموران اداره مبارزه با قاچــاق کاال و ارز پلیس امنیت 
اقتصــادی فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان مطلع شــدند فــردی اقدام به نگهــداری لوازم 
خانگی قاچاق در محلــی می کند که وارد عمل شــدند.وی افزود: پــس از هماهنگی های الزم از 
این محل بازرســی شــد که۲ کولر گازی و ۳ تلویزیون ال ای دی خارجی فاقد مــدارک قانونی و 
گمرکی کشــف شد.سرپرســت پلیس امنیت اقتصــادی فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان، 
با بیان اینکــه ارزش این محمولــه برابر اعالم کارشناســان مربوطه یــک میلیارد ریــال برآورد 
 شــده اســت ، گفت: در این رابطه یک نفر دســتگیر و برای اقدامــات قانونی بــه مراجع قضایی

 تحویل داده شد.

با مسئولان جامعه

وز عکس ر

خبر روزناجا

عضو کمیسیون بهداشت مجلس:

 انجام تست های 
خودسرانه، علت باالرفتن 

قیمت تست کروناست
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با 
بیان اینکه دستور پزشک شرط بهره مندی از 
بیمه در تست کروناست، گفت: برخی افراد 
بدون دستور پزشــک خواستار انجام تست 
هســتند و به علت محدود بــودن کیت ها، 
مراکز مجبورند که هزینه کامل انجام تست 
را دریافــت کنند.مســعود خاتمــی با بیان 
اینکه تست های تشــخیص کرونا با دستور 
پزشک مشمول بیمه اســت، اظهار داشت: 
در صورت استفاده از بیمه، مراکز تشخیص 
کرونا پــول زیادی برای انجام تســت های 
تشخیص کرونا دریافت نمی کنند و دستور 
پزشک برای اســتفاده از این تست ها شرط 
 PCR بیمه اســت.وی افزود: اگر تســت
با تشخیص پزشــک انجام شــود، افراد با 
وجود بیمه پول زیــادی پرداخت نخواهند 
کرد، اما اگر کســی خودش بدون دســتور 
پزشــک به مراکز تشــخیص کرونا مراجعه 
کند، باید این هزینه باال را بپردازد و این کار 
معقول و منطقی نیســت چراکه باید برای 
آنها کیت استفاده شود و این کیت ها هم به 
طور رایگان در اختیار مراکــز قرار نمی گیرد.

نماینده گلپایــگان و خوانســار در مجلس 
شورای اسالمی با اشاره به درخواست انجام 
تســت های تشــخیص کرونا بدون دستور 
پزشک بیان کرد: مشکلی که درحال حاضر 
وجود دارد این است که برخی افراد به طور 
سرخود و بدون دســتور پزشک می خواهند 
تست تشخیص کرونا بدهند و در این موارد 
به علت محدود بودن کیت ها در سطح کشور، 
مراکز مجبورند که هزینه کامل انجام تست 
را از این افراد بگیرند و این باعث می شــود 
که قیمت تســت ها باال برود.وی در رابطه با 
کاربرد تســت های PCR بیان کرد: تست 
PCR به این معنا نیست که بیماری در حال 
درمان است یا شخص، دچار بیماری هست 
یا نه بلکه PCR نشــان می دهد که بیمار در 

گلوی خود حامل ویروس کروناست.

سخنگوی سازمان انتقال خون:

 اصفهان در  میان 4 استانی که بیشترین اهدای خون در کشور را داشته اند
سخنگوی سازمان انتقال خون اعالم کرد که در ۴ ماهه اول سال ۱۳۹۹، از اول فروردین لغایت پایان تیرماه، بیشترین اهدای خون در کشور در استان های تهران، فارس، 
اصفهان و مازندران بوده و نزدیک به ۱۶ درصد کل خون های اهدایی در کشور در تهران اهدا شده است.بشیر حاجی بیگی، با اشاره به رشد یک درصدی اهدای خون 
بانوان در کشور افزود: شاخص اهدای خون بانوان در ۴ ماهه اول سال ۱۳۹۹ در استان های خراسان شمالی، خراسان جنوبی و فارس نسبت به مدت مشابه سال 
۱۳۹۸ بیشترین میزان رشد را داشته است. باالترین میزان شاخص اهدای خون بانوان در کشور در ۴ ماهه اول سال ۹۹ مربوط به استان های سیستان و بلوچستان 
با ۸ درصد، خراسان جنوبی با ۸ درصد و خراسان شمالی با ۸ درصد بوده است.حاجی بیگی با بیان اینکه میانگین شاخص اهدای خون در کشور در ۴ ماهه اول امسال 
۵ درصد بوده است، گفت: در ۴ ماهه اول سال جاری ۷۵۷هزار و ۴۴۷ اهداکننده خون به مراکز انتقال خون کشور مراجعه کرده اند که از این تعداد ۶۰۱ هزار واحد خون 
اهدا شده است. ۵۷ درصد خون های اهدایی در کشور در ۴ ماهه اول سال ۱۳۹۹ مربوط به اهداکنندگان مستمر خون بوده است.سخنگوی سازمان انتقال خون کشور 
با اشاره به اینکه در این ۴ ماه، ۸۹ هزار نفر برای بار اول اقدام به اهدای خون کرده اند، گفت: در این ۴ ماه نزدیک به یک میلیون و ۵۰ هزار واحد خون و فرآورده های آن 

شامل گلبول قرمز فشرده شده، پالکت، پالسما به مراکز درمانی و بیمارستانی کشور توزیع شده است.



ملی پوش بسکتبال: 

برای لژیونر شدن، کیفیت مهم تر از پول است
ملی پوش بسکتبال در مورد کار در رده های پایه اظهار داشت: بحث مالی در این کار وجود ندارد و دوست داشــتم بتوانم اگر چیزی بلد هستم به نوجوانان و جوانان یاد 
بدهم. یک سری مشکالتی را خودم دیده بودم و تقصیر کسی هم نبود و دوست داشتم با تالش خود به بسکتبال کشور کمک کنم تا بازیکنان بهتری داشته باشیم.محمد 
جمشیدی ادامه داد: وقتی یک بازیکن رده جوانان را تمام می کند، به رده بزرگساالن رسیده و ناخودآگاه با حدادی، صمد، یخچالی و مشایخی مقایسه و کارش سخت 
می شود، در حالی که تا سال قبل با بازیکن هم سن خودش رقابت می کرد،   به همین دلیل یک خأل در این میان به وجود می آید و باید آن بازیکن در یکی دو سال اول خیلی 
سخت کار کند که خودش را برساند.ملی پوش بسکتبال در مورد اینکه به فکر لژیونر شدن است یا خیر، گفت: فعال چیزی مشخص نیست و باید اگر اتفاقی افتاد آن وقت 
در موردش صحبت کنیم. با وضعیت فعلی دالر در هر کشور دیگری بازی کنیم درآمدمان بیشتر می شود البته همیشه بحث پول نیست. وقتی در فیلیپین بودم، یک زمانی 

رسید که دیگر نخواستم ادامه دهم و دلیل آن هم بحث کیفیت لیگ آنجا بود که اذیتم می کرد. 
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وقتی »نوازی« به سرنوشت مایلی کهن دچار شد!
بعد از انتخــاب پرویز مظلومی به عنوان ســرمربی تیم ملی جوانان، این مربــی با محمد نوازی 
دستیار سابق خود صحبت کرد تا او را به عنوان دســتیار در کادرش داشته باشد. مذاکرات مثبت 
بود و طرفین توافق کردند به زودی حکم این مربی صادر شــود؛ اما به خاطر استوری نوازی برای 
قرمزها که به قول خودش با شوخی و طنز همراه بود، فدراسیون ترجیح داد روی نامش خط قرمز 
بکشد. حذف او به نوعی شبیه به حذف محمد مایلی کهن بود و تنها به خاطر پیشرفت تکنولوژی، 
تفاوت هایی داشت. نوازی در فضای مجازی به قهرمانی قرمزها کنایه زد و مایلی کهن هم در سال 

2009 با دو بیانیه تند به امیر قلعه نویی تاخت تا تلفنی برکنارش کنند.

سرنوشت متفاوت دو ایرانی در  بلژیک
علی قلی زاده و یونس دلفی، دو بازیکن ایرانی که در لیگ بلژیک حضور دارند این روزها شرایط متفاوتی 
را از یک دیگر تجربه می کنند. روز جمعه هفته گذشته تیم شارلروا برای یک بازی دوستانه برابر متز به 
فرانسه رفت . در این بازی که در زمین تمرین گرناتس برگزار شد علی قلی زاده در ترکیب تیم شارلروا بازی 
کرد.یونس دلفی، دیگر بازیکن ایرانی اما به دلیل مشکل کوچکی که در عضله پایش داشت در شارلروا 
ماند و نتوانست در این بازی تیمش را همراهی کند. با این وجود به نظر می رسد این دو بازیکن در فصل 

جدید رقابت های فوتبال بلژیک سرنوشت متفاوتی نسبت به یکدیگر داشته باشند.

باشگاه پرسپولیس ارتباط با تلویزیون را قطع کرد
سایت باشگاه پرسپولیس از قطع ارتباط اعضای این باشگاه با تلویزیون خبر داد. به گزارش رسانه 
رسمی باشگاه پرسپولیس، در پی حواشــی به وجود آمده پس از اظهارات عجیب یک مجری در 
تلویزیون، مسئوالن باشگاه، اعضای تیم و هواداران پرســپولیس در درخواستی بحق، خواستار 
عذرخواهی رسمی این فرد شدند.این مجری روز سه شنبه در همان برنامه قصد عذرخواهی داشت 
اما باز هم صحبت هایی مطرح کرد که باعث شد تا باشگاه پرسپولیس در راستای استیفای حقوق 
معنوی خود، از این مجری به صورت رســمی شــکایت کند.اظهارات دور از منطق و صحبت های 
عجیب این مجری در تلویزیون که قصد زیر سوال بردن زحمات اعضای تیم پرسپولیس در راه پوکر 
قهرمانی را داشت ناراحتی شــدید کادرفنی، مدیر تیم و بازیکنان را در پی داشته است.با تصمیم 
مسئوالن باشگاه، همچنان ارتباط کلیه مسئوالن، مربیان و بازیکنان پرسپولیس با تلویزیون قطع 

خواهد بود تا تکلیف این مجری و اظهارات دور از واقعیتش مشخص شود.

»شفر« از استقالل جریمه روزانه هم می گیرد!
پرونده شکایت وینفرد شفر از استقالل به معنای واقعی کلمه بغرنج شده و اگر طرف ایرانی حداکثر 
تا هفته اول شهریور نتواند این داستان را به سرانجام برساند، متاسفانه باید گفت اتفاقات تلخی 
در انتظارش خواهد بود. سرمربی اسبق استقالل از فیفا علیه این باشگاه حکم قطعی گرفته و عدم 
انجام تعهد تاکید شده توسط کمیته انضباطی فدراسیون جهانی موجب اتخاذ تصمیمات جدیدی 
می شود که از جمله آن ها می توان به احتمال کسر امتیاز از استقالل اشاره کرد. در همین خصوص 
شنیدیم جدا از رقم ۵۵0 هزار دالری که استقالل محکوم به پرداخت شده، رقمی نیز تحت عنوان 
جریمه روزانه به این باشگاه تعلق می گیرد. براساس قوانین فیفا، پس از صدور یک رای و قطعی 
شدن آن، به باشگاه بدهکار فرصتی بین یک ماه تا ۴۵ روز برای پرداخت بدهی اش داده می شود، 
اما در خالل این فرصت به ازای هر روز، مبلغی تحت عنوان جریمه روزانه هم به اصل طلب اضافه 
خواهد شد و در نهایت رقم مذکور نیز باید به طور کامل تسویه حساب شود. شنیده ها حکایت از آن 
دارد که در رابطه با پرونده شفر، استقالل عالوه بر ۵۵0 هزار دالر، باید تا زمان پرداخت اصل مبلغ، 

روزی ۴ هزار دالر نیز  تحت عنوان جریمه روزانه به این مربی پرداخت کند.

 ذوب آهن- نفت مسجد سلیمان؛

جدال 6 امتیازی در فوالد شهر

 سمیه مصور تیم فوتبال ذوب آهن در چهارچوب هفته 
بیســت و هفتم رقابت های لیگ برتر در 
شرایطی پذیرای  تیم نفت مسجد سلیمان در ورزشگاه فوالد شهر است 
که خطر ســقوط به لیگ دســته یک این تیم را تهدید می کند.هفته 
بیست و هفتم رقابت های لیگ برتر فوتبال کشور  فردا با برگزاری چهار 
دیدار آغاز می شود که سبزپوشان اصفهانی در یکی از این دیدار ها به 
مصاف تیم نفت مسجد سلیمان می رود. شرایط برای شاگردان لوکا 
با شکست هفته گذشــته نابه سامان شــده و آنها باید در هفته های 
باقی مانده از لیگ برتر رقابت سختی با تیم های فانوس به دست برای 
رهایی از سقوط را پشت سر بگذارند. ذوبی ها در حالی فردا شب پا به 
میدان مسابقه می گذارند که هفته گذشته مقابل تیم فوالد خوزستان 
تن به شکست دادند تا 2۵ امتیازی باقی مانده و با استفاده از تفاضل 
گل بهتر نسبت به تیم گل گهر سیرجان در رده دوازدهم جدول رده بندی 
جای بگیرند. فاصله دو امتیازی سبزپوشان اصفهانی با تیم پیکان که 
در رده یکی به آخر جدول رده بندی قرار گرفته است باعث شده تا دیدار 
آنها با تیم نفت مســجد ســلیمان از اهمیت زیادی برخوردار باشــد، 
دیداری 6 امتیازی که نتیجه آن نه تنها برای این دو تیم که برای سایر 

تیم های قعرنشین گل گهر، سایپا، پیکان و شاهین بوشهر نیز اهمیت 
داشته باشد.

ذوب آهن مقابل نفت مسجدســلیمان محکوم به برد است. شکست 
هفته گذشته ذوب  آهن مقابل فوالد، فاصله این تیم را تا منطقه خطر 
به 2 امتیاز کاهش داده و شاگردان بوناچیچ برای فرار از خطر سقوط 
چاره ای جز پیروزی مقابل نفت مسجد سلیمان ندارند؛ اما این اتفاق 

چندان ساده به نظر نمی رسد.
سبزپوشان اصفهانی در این دیدار باید مقابل تیمی به میدان بروند که 
نتایج خوبی به دســت آورده و جایگاهش در میانه جدول مستحکم 
است. شاگردان تارتار تا به این جای فصل از 2۵ بازی خود، 6 برد و 1۵ 
تساوی و ۴ شکست کســب کرده و با 33 امتیاز در رده هشتم جدول 

ایستاده اند.
 تیم نفت مسجد سلیمان تیمی است که در فصل جاری بعد  از سپاهان 
و به همراه پرســپولیس با چهار شکســت کمترین باخت را داشته و 
رکوردار تساوی در لیگ است. طالیی پوشان مسجد سلیمان اگرچه در 
هفته های ابتدایی لیگ شرایط چندان خوبی نداشتند اما به مرور روند 
حرکتی این تیم بهتر شده و اوج گرفتند و بعد از شروع مجدد لیگ یک 

برد، دو تساوی و یک شکست را به دست آورده اند.
ذوب آهن در 2 هفته گذشته با وجود پذیرفتن شکست، بازی باکیفیت 
و قابل قبولی ارائه داده و شــاید اگر اســیر بدشانســی های فوتبالی 
نمی شد، می توانســت با پیروزی هر 2 دیدار را پشت ســر بگذارد. با 
توجه به این مســئله می توان امیدوار بود که این تیــم بتواند در این 
بازی خانگی به سه امتیاز شیرین دســته یافته و فاصله خود را با قعر 
جدول افزایش دهد هرچند روز چهارشنبه جواب تست کرونای یکی 

از بازیکنان این تیم مثبت اعالم شد . 
شریفیان پور، پزشک تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان ضمن  اعالم این 
موضوع گفت:» هفتمین مرحله از تست کرونای بازیکنان این تیم روز 
دوشنبه در حضور افسران ایفمارک انجام شــد و پس از اعالم نتایج 
مشخص شد که یکی از بازیکنان ما به بیماری کرونا مبتال شده است، 
اقدامات اولیه در مورد این بازیکن انجام و زیر نظر کادر پزشــکی در 

قرنطینه به سر می برد.«
 جواب آزمایش ســایر بازیکنان، مربیان و عوامــل اجرایی این تیم 
منفی اعالم شــده و ســایر آنها مشــکلی برای حضور در بازی با نفت 

مسجدسلیمان ندارند.

دبیر هیئت سوارکاری استان اصفهان در خصوص 
هراس مردم از فعالیت در رشته سوارکاری به دلیل 
پرداخــت قیمت های گزاف، اظهار کــرد: برای این 
که در ورزش ســوارکاری از موجود زنــده به عنوان 
یک وســیله ورزشی اســتفاده می شــود و هزینه 
نگهداری اســب مبلغ قابل توجهی اســت، با این 
حال نســبت به قیاس با دیگر ورزش ها مبلغش 
منطقی اســت.مهدی آصالح ادامه داد: نمی توان 
گفت کــه ورزش ســوارکاری، ورزش هزینه بری 
است چرا که در ســطح حرفه ای تمام ورزش ها به 
نوبه خود هزینه های خاص دارد، امــا وقتی افراد 
به این ورزش ورود می کنند، می بینند که هزینه ای 
آنچنانی نــدارد؛ تالش هایــی انجــام داده ایم تا 
سوارکاری به ورزش های همگانی اضافه شود.دبیر 
هیئت سوارکاری استان اصفهان درباره باشگاه های 
رسمی که زیر نظر هیئت سوارکاری هستند، گفت: 

حدود شش باشــگاه زیر نظر هیئت ســوارکاری 
در حال فعالیت هســتند که آنها را توســط بخش 
خصوصی تجهیز کردیم، برخی باشگاه ها نیز برای 

گرفتن مجوز اقدام نکرده اند.
وی درباره برگزاری مســابقات سوارکاری، تصریح 
کرد: مســابقات طبــق برنامه ریزی هــای قبلی تا 
23 خرداد ماه برگزار نشــد و بر اساس نظر هیئت 
ورزش جوانــان اســتان اصفهــان، رایزنی هایی 
که فدراســیون ســوارکاری انجام داد بــا رعایت 
پروتکل های بهداشــتی و همراه هر رأس اســب 
چهار نفر می توانند وارد مجموعه ســوارکاری شوند 
که شامل مالک و ســوارکار و مربی اسب و مراقب 
است.دبیر هیئت سوارکاری استان اصفهان درباره 
اداره شدن این هیئت توسط مالکین، تصریح کرد: 
هیئت سوارکاری با سرپرستی علی خیراللهی اداره 
می شود، بیشتر ناچار هســتیم از طریق کمک های 

اعضای هیئت رییسه کمبود مقادیر مالی را جبران 
کنیم.آصالح ادامــه داد: نمی توان گفــت که اداره 
کل ورزش استان اصفهان و فدراسیون سوارکاری 
ما را حمایت نمی کنند، آنهــا در حد توان ما را یاری 
می کنند؛ اما آن بودجه جوابگوی هزینه های ورزش 

سوارکاری نیست.
وی دربــاره جایــگاه باالی اســتان اصفهــان در 
سوارکاری از نظر کشوری، ادامه داد: اصفهان بعد از 
تهران و البرز در کشور سومین جایگاه را دارد. حضور 
مربیان و پیشکســوتان قدیمی موجب شده این 

ورزش به این جایگاه برسد.

دبیر هیئت سوارکاری استان:

در مسابقات کشوری، اصفهان همیشه حرف اول را می زند

سوال روز

هواداران تیم بکام خواستار خرید »فالکائو« شدند
در فروشگاه های باشگاه اینترمیامی پیراهن هایی با نام فالکائو به چشم می خورد. هواداران تیم 
آمریکایی خواســتار خرید این بازیکن کلمبیایی هســتند. در حال حاضر تیم تحت مالکیت بکام 
پیشــنهاد رســمی نداده اما به نظر می 
رسد که حضور در لیگ آمریکا یک گزینه 
محتمل برای ال تایگره باشد.به گزارش 
فوتبالی، مهاجم ســابق اتلتیکو مادرید 
فعال به گزینه ای جز ماندن در گاالتاسرای 
فکر نمی کنــد؛ اما باشــگاه ترکیه ای به 
پیشــنهادها گوش می دهد چرا که می 
خواهنــد از پرداخت دســتمزد فالکائو 
راحت شــوند و به همین خاطر به دنبال 
فروختن وی هستند. رادامل فالکائو با 
وجود فصلی مملو از مصدومیت، آقای گل گاالتاسرای بود. ملی پوش کلمبیایی فقط در 16 تا از 3۴ 
بازی فصل در لیگ ترکیه حضور داشت. مهاجم سابق اتلتیکو از ناحیه تاندون آشیل دچار مصدومیت 
شده بود و فقط 1110 دقیقه بازی کرد  و در بازی هایی که به میدان رفت، میانگین 69 دقیقه در هر بازی 
را داشت. فالکائو در نیمی از بازی های مرحله گروهی چمپیونزلیگ برای گاالتاسرای حضور نداشت 
و در جام حذفی ترکیه نیز سه بازی داشت که یک گل به ثمر رساند. با این وجود مهاجم کلمبیایی با 
یازده گل به آقای گل گاالتاسرای در لیگ ترکیه تبدیل شد. نکته جالب دیگر در مورد فالکائو این است 
که هرگز نشده که او گل بزند  و تیمش ببازد. در حقیقت در هشت بازی بازیکن کلمبیایی گل زده که 

گاالتاسرای در این بازی ها شش برد و دو تساوی کسب کرده است.

کونته:

 تکان دادن کلیسای جامع راحت تر از جذب مسی است!
بعد از آنکه شاگردان آنتونیو کونته موفق شدند ناپولی را 2-0 از پیش رو بردارند، کونته در پایان بازی 
و در مصاحبه با خبرنگاران با سوال های زیادی درباره شایعات اخیر مبنی بر انتقال لیونل مسی به 
این تیم مواجه شد و در پاسخ به آنها بار دیگر این شایعات را رد کرد و گفت تکان دادن کلیسای جامع 
میالن راحت تر از انتقال مسی به نراتزوری است.اشاره تلمیحی کونته به کلیسای جامع میالن از آن 
جهت بود که وقتی روز سه شنبه تصویر لیونل مسی با استفاده از نورپردازی روی کلیسای جامع شهر 
میالن انداخته شد، شایعات و گمانه زنی ها درباره انتقال او به نراتزوری بار دیگر قوت گرفت. برخی 
گزارش های رسانه ای در ایتالیا مدعی بودند مدیریت باشگاه اینتر با هدف اشاره به انتقال احتمالی 
ابرستاره آرژانتینی ترتیب انداختن تصویر او روی کلیســای جامع را داده است.آنتونیو کونته که در 
روزهای اخیر یک بار دیگر این شایعات را غیرمحتمل دانســته بود در مواجهه به سوال های جدید 
درباره لیونل مسی گفت: » اینکه گفته می شود اینتر یا مســی را جذب می کند یا چهار بازیکن که 
قیمت هر کدام ۵0 میلیون یورو است، هر دو سناریو به نظر من کامال غیرممکن است. من بازیکنان را 
محکم چسبیده ام و رها نمی کنم چون آنها دارند با تمام توان تالش می کنند. این را می توانم تضمین 
بدهم«.سرمربی اینتر در ادامه صحبت هایش گفت: » تکان دادن کلیسای جامع میالن از جایش 

راحت تر است از انتقال لیونل مسی به اینتر«.

اولین حضور »کلوزه« در تمرینات بایرن مونیخ
 بازیکن سابق بایرن مونیخ به صورت رسمی به کادرفنی این تیم  اضافه شد.میرسالو کلوز برای اولین 
بار در جمع باواریایی ها و همراه با کادر مربیان به تیم بایرن مونیخ تمرین داد.او در ماه گذشته با نظر 

مدیران باشگاه به عنوان دستیار هانسی فلیکس انتخاب شده بود.

فوتبال جهان

 کدام تیم برای بشار 
8 میلیارد می دهد؟

در شــرایطی که تکلیف ماندن یا رفتن بشــار 
رسن از پرسپولیس مشخص نشده، روزنامه 
خبرورزشی مدعی شــده یک باشگاه متمول 
و شهرســتانی لیگ برتری که جــزو مدعیان 
اصلی کسب ســهمیه اســت، با پیشنهادی ۸ 
میلیارد تومانی باب مذاکــره با هافبک عراقی 
سرخ پوشان را باز کرده تا بتواند این بازیکن را 
به لیست خود اضافه کند. نکته مهم درباره این 
پیشنهاد، دالری بودن آن است که شاید باعث 
وسوسه شدن هافبک عراقی پرسپولیس شود.
احتماال اولین گزینه ای که به ذهن می رســد، 
سپاهان است. تیمی که  روز ســه شنبه  خبر 
پیشنهادش به رســن تیتر یک روزنامه گل بود 
منتهی ســخنگوی این باشــگاه ارائه هر گونه 
پیشــنهاد به رســن را تکذیب و اعــالم کرد تا 
زمانی که فصل نقل و انتقاالت شــروع نشود، 
سپاهان با هیچ بازیکنی صحبت نخواهد کرد.
تیم دیگری که می تواند مشــتری رسن باشد، 
تراکتور است به خصوص آنکه گفته می شود این 
تیم با ستاره های بزرگش قرارداد دالری بسته و 
مشکلی بابت پرداخت دالری ندارد.شهرخودرو 
هم دیگر تیم شهرستانی و ثروتمندی است که 
می تواند مشتری بشار باشد به خصوص آنکه 
این تیم هم مثل تراکتور و سپاهان، مدعی کسب 
سهمیه لیگ قهرمانان است منتهی بعید است 
مالک باشگاه شــهرخودرو حاضر شود چنین 
پولی را فقط برای یک بازیکن هزینه کند و کال 
فرهاد حمیداوی مدعی است که قراردادهایی 

که با بازیکنان می بندد، کامال منطقی است.
این وســط البته این شــایعه هم مطرح شده 
که تیم مس کرمان که به احتمــال زیاد لیگ 
برتری خواهد شــد، قصد دارد برای فصل بعد 
تیمی رویایی ببندد و بعد از مطرح شــدن نام 
امیر قلعه نویی برای هدایت ایــن تیم، حاال از 
بشار رســن به عنوان یکی از اهداف بزرگ این 
تیم کرمانی نام برده شده است.یک نکته مهم 
را هم فراموش نکنید، اینکه ممکن است همه 
اینها بازارگرمی برای بشار رسن باشد که مدیران 
پرسپولیس هر طور شده او را در پرسپولیس 

حفظ کنند. 

 
تیم نفت مسجد سلیمان تیمی است که در فصل 
جاری بعد  از سپاهان و به همراه پرسپولیس با چهار 
شکست کمترین باخت را داشته و رکوردار تساوی در 

لیگ است
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طارمی، ساحل بوشهر 
را با فوتبال ساحلی 

سورپرایز کرد
مهاجم ملی پــوش ایرانی ریوآوه 
با حضور د ر تمرینــات تیم فوتبال 
ســاحلی پارس جنوبی همراه با 

آن ها به فوتبال ساحلی پرداخت.



پنجشنبه 9 مرداد  1399 / 9 ذی الحجه 1441/ 30 جوالی 2020/ شماره 3033
رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی اصفهان:

 همکاری شهرداری و شورای هماهنگی تبلیغات
 اصفهان قابل تقدیر است

رییس شــورای هماهنگی تبلیغات اســالمی اصفهان در دیدار مدیران روابط عمومی و مجموعه 
فرهنگی شهرداری اصفهان که به مناسبت سالگرد تاسیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی برگزار 
شد، اظهار کرد: از حضرت امیر مومنان)ع( ســوال شد حق مسلمان بر مسلمان چیست؟ حضرت 
فرمودند که آسان ترین آن حقوق این است که آنچه را برای خود می پسندی برای دیگران نیز بپسند؛ 

امیدوارم که خداوند همه ما را از جمله شیعیان حضرت امیر تلقی کند.
محمد علی احمدی با اشاره به شــهادت سردار قاسم ســلیمانی گفت: حاج قاسم سلیمانی یک 
الگو و والیتمدار واقعی بود؛ حاج قاسم در ســوریه طی بازدید از یگان های لشکر امام حسین )ع( 
هنگام شب و استراحت در منطقه هیچ امکاناتی نداشت و در کنار سایر نیروها استراحت می کرد.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی اصفهان افزود: ســردار سلیمانی تاکید می کرد با اینکه 
»تمام امکانات مورد نیز یک انسان در اختیارم بود و با باالترین مقامات دیدار داشتم، اما هیچکدام 
 از اینها برای من ارزش نداشــت ما باید تالش کنیــم آخرت خود را آباد کنیــم.« برخی مواقع باید 
 به خودمان رجــوع کنیــم و ببینیم چــه کاری انجام داده ایــم؛ دنیای امــروز، دنیــای رقابت و 
مادیات است در این دنیا باید سخن سردار شهید سلیمانی را ســرلوحه راه خود قرار دهیم و برای 

آخرت تالش کنیم.
احمدی با قدردانی از تالش هــای مدیر روابط عمومــی و مجموعه فرهنگی شــهرداری اصفهان 
به پاس خدمات ارزنده در ســه ســال گذشــته گفت: در این مــدت هیچ گونــه دوگانگی میان 
شــورای هماهنگــی تبلیغات اســالمی و شــهرداری اصفهــان نبوده اســت؛ نمونــه عینی این 
همکاری در مناســبت هایی مانند مراسم شــهادت حاج قاسم ســلیمانی و ایام الله دهه فجر به 
خوبی دیده می شــود.وی ادامه داد: نباید نســبت به توانمندی های انســانی و پشــتوانه مادی 
شــهرداری اصفهان بی توجه باشیم؛ خوشــبختانه در مجموعه روابط عمومی و مجموعه فرهنگی 
شــهرداری اصفهان شــاهد نیروهای خــوش فکــر و خدماتی ارزنــده هســتیم. امیدواریم که 
 مجموعه شــهرداری با همکاری شــورای هماهنگی تبلیغات اسالمی در راســتای تبلیغ فرهنگ

 اهل بیت)ع( گام بردارند.

 لزوم ادامه همکاری مطلوب شورای هماهنگی
 تبلیغات و شهرداری اصفهان

همچنین ایمان حجتی، مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان در این جلسه ضمن 
گرامیداشت سالگرد تشکیل شــورای هماهنگی تبلیغات اســالمی اظهار کرد: شورای هماهنگی 
تبلیغات اسالمی و شــهرداری اصفهان در سه سال گذشــته همکاری های فراوانی داشته اند.وی 
افزود: تالش های زیادی در طول سال های گذشته برای فعالیت و پویایی این شورا صورت گرفته و 
این شورا توانسته همدلی خوبی بین دستگاه های متولی دولتی و مردمی در مسیر اهداف تعیین 
شده و تبلیغات اسالمی ایجاد کند که این مهم، ســرمایه ارزشمندی برای شورا محسوب می شود.

حجتی به دشواری های برنامه ریزی ارتباطی و فرهنگی در وضعیت فعلی اشاره کرد و گفت: با توجه 
به شرایط موجود هم از جهت محدودیت ها به دلیل شــیوع کرونا و هم باال رفتن انتظارات و ذائقه 
ویژه مخاطبان، برنامه ریزی فرهنگی و ارتباطات پیچیده تر و سخت تر شده و البته فرصت هایی هم 
به وجود آمده که برنامه ریزان فرهنگی در همه دستگاه ها و همچنین فعاالن فرهنگی مردمی الزم 
است نگاه جدیدی به طراحی رویدادها و برنامه ها داشته باشند تا بتوانند ضمن رعایت محدودیت ها، 
همچنان برای مخاطبان برنامه سازی و رویدادسازی متناســب کرده و نگاه مخاطبان را به سمت 
خود جلب کنند. در این جلســه رییس شورای هماهنگی تبلیغات اســالمی اصفهان از خدمات و 
 همکاری مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل و جمعی دیگر از پرسنل فعال شهرداری اصفهان تقدیر

 به عمل آورد. 

مدیر منطقه 3 شهر اصفهان: 

امسال 36 پروژه عمرانی – خدماتی در منطقه 3 اجرا و تکمیل می شود 

مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان گفت: 36 پروژه عمرانی – خدماتی 
از جمله احداث ایستگاه آتش نشانی چهارباغ پایین، کف سازی دروازه 
دولت، تکمیل پروژه های اطراف میدان امام علی )ع(، پیاده راه سازی 
خیابان سپه و ... در منطقه 3 شهر اصفهان امسال اجرا و تکمیل می شود. 
حسین کارگر با اشــاره به اجرای 36 پروژه عمرانی و خدماتی در منطقه 
سه شهر اصفهان برای سال 99 اظهار کرد: یکی از پروژه های فعال منطقه 
اجرای طرح کف سازی میدان نقش جهان تا میدان امام علی )ع( است 
که با هزینه 80 میلیارد ریال به طول 940 متر اجرا می شود.وی ادامه داد: 
برای اجرای آسفالت برداری، اجرای کانال جابجایی تاسیسات شهری و 
آتش نشانی، سنگفرش همراه ترمیم بدنه و اصالح سقف های معیوب 
میدان تا میدان) میدان امام خمینی)ره( تا میــدان امام علی)ع(( با 
کســبه توافق شــده و طرح به صورت 50 متر به 50 متر اجرا می شود. 
مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان همچنین از کف سازی گذر میرعماد 
در خیابان حافظ خبر داد و گفت: این طرح نیز در فاز سوم قرار دارد و با 
اعتبار هشــت میلیارد ریال، این گذر 380 متری به صورت 50 متر به 50 
متر کف سازی می شود.وی با اشاره به پیشرفت 12درصدی این پروژه 
ن  با نندخیا ما اظهار کرد: ساماندهی گذرهای منتهی به چهارباغ عباسی 
های سید علیخان و آمادگاه نیز از دیگر طرح های عمرانی است که برای 
اجرای آن اعتبار 32 میلیارد ریالی لحاظ شــده است. البته 20 میلیارد 

ریال از این اعتبار برای کف سازی خیابان آمادگاه هزینه می شود. 

 خیابان های آمادگاه و سید علیخان
 از نیمه دوم امسال کف سازی می شود 

کارگر، زمان آغاز کف سازی خیابان های ســیدعلیخان و آمادگاه را دی 
ماه سال جاری عنوان کرد و افزود: همچنین امسال پیاده روسازی های 
خیابان های شــمال عبدالرزاق، خیابان نشاط، پارک شهید رجایی، ضلع 
جنوبی خیابان مشتاق و کف سازی گذر شهید بحری نیز اجرا می شود. وی 
تصریح کرد: در محدوده پروژه تجاری و پارکینگ کمرزرین هم یک خیابان 
به عنوان دسترســی محلی در محله پیرپینه دوز احداث می شود که هم 
اکنون این طرح در مرحله آزادسازی قرار دارد و تاکنون 12 درصد از آن اجرا 
شده است. مدیر منطقه سه شــهرداری اصفهان با بیان اینکه هزینه این 
طرح شش میلیارد ریال است، اضافه کرد: طول این گذر 280 متر و عرض 
آن 16 متر است که تاکنون 31 درصد از آزادسازی طرح انجام شده است.

پیشرفت 70 درصدی »بی آر تی« خیابان عبدالرزاق 
کارگر بیان کــرد: همچنین اجرای »بــی آر تی« خیابــان عبدالرزاق هم 
حدفاصل چهارراه تختی تا میدان امام علی، در حال اجراســت و تاکنون 
70 درصد پیشــرفت فیزیکی داشته اســت و بخش هایی از پروژه مانند 

تزیینات شامل سقف زنی، نصب شیشه ســکوریت، نورپردازی، فضای 
سبز و نصب نیمکت باقی مانده است.وی به اجرای طرح ساماندهی محور 
میانی چهارباغ عباسی هم به عنوان یکی دیگر از طرح های امسال منطقه 
اشاره و اظهار کرد: بخشی از این طرح حدفاصل میدان امام حسین )ع( 
تا میدان انقالب با اعتبار 72 میلیارد ریال اجرایی می شود. طول این طرح 
یک هزار و 50 متر و عرض آن بیش از هفت متر اســت.مدیر منطقه ســه 
شهرداری اصفهان از تکمیل آبراه و اجرای دو طرف پیاده رو و شش حوض 
محور میانی طی اجرای این طرح خبر داد و گفت: در طرح های امســال 
منطقه مرمت موزه هنرهای معاصر اصفهان بــا اعتبار دو میلیارد ریال نیز 
لحاظ شده است. وی با اشاره به اینکه مرمت خانه مشروطیت با اعتبار 700 
میلیون ریال و اجرای بلوک فرش گذر دردشت در خیابان ابن سینا با اعتبار 
شــش میلیارد و 400 میلیون ریال از دیگر طرح های منطقه است، گفت: 
ایجاد پاتوق شهری در خیابان استانداری جنب خیابان فرشادی در قالب 
اجرای فضای ســبز، نورپردازی و نصب مبلمان شهری نیز اجرا می شود.
کارگر با اشاره به اینکه مناسب سازی میدان امام)ع( برای عبور معلوالن 
با ویلچر به طور کامل اجرا شده اســت، گفت: اعتبار صرف شده برای این 
طرح سه میلیارد ریال بوده است. وی با بیان اینکه سنگفرش بازارچه آقا در 
میدان امام علی )ع( در گذر هارونیه نیز با اعتبار دو میلیارد و 500 میلیون 
ریال انجام شد، افزود: طول این گذر 70 متر است و عملیات اجرایی آن به 
پایان رسیده است.مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان تصریح کرد: مرمت 
موزه ســرای خیار در میدان امام علی )ع( نیز تاکنون 90 درصد پیشرفت 
داشته است. برای مرمت این موزه سه هزار مترمربعی، 24 میلیارد ریال 

اعتبار صرف شده است.

کاهش مشکل پارک خودرو در خیابان عبدالرزاق 
با احداث پارکینگ سنبلستان

وی با اشاره به اینکه برای رفع مشکل پارک در خیابان عبدالرزاق به سبب وجود 
واحدهای تجاری زیاد در آن، پارکینگ مشارکتی سنبلستان در این خیابان 
احداث می شود، اظهار کرد: این پارکینگ در زمینی به مساحت دو هزار و 500 
مترمربع احداث خواهد شد که تاکنون آزادسازی های آن به طور کامل اجرا 
شده است.  کارگر افزود: زیربنای این پارکینگ 10 هزار و 760 مترمربع است که 
در پنج طبقه و با ظرفیت 350 خودرو ساخته خواهد شد.  وی از اجرای طرح 
پیرایش شهری در خیابان چهارباغ خواجو خبر داد و گفت: اعتبار این طرح نیز 
دو میلیارد و 500 میلیون ریال است و طی آن عملیاتی مانند اجرای سنگفرش، 
شاسی کشی و آجرکاری دیواره ها، مخفی کاری تاسیسات شهری، تزیینات 

باالی مغازه ها با ترمووود و نورپردازی انجام می شود.  

کارمند بیمارستان عیسی بن مریم، چهارمین شهید مدافع 
سالمت اصفهان شد

علی منصوری ،کارمند بیمارستان عیسی بن مریم اصفهان بر اثر ابتال به کرونا شهید شد.وی که در 
حین خدمت در این بیمارســتان به بیماری کووید19 مبتال شده بود، روز سه شنبه پس از حدود 15 
روز درگیری و مبارزه با این بیماری به جمع شهدای مدافع سالمت اصفهان پیوست.علی منصوری 
چهارمین شهید مدافع سالمت اصفهان است که در راه مقابله با ویروس کرونا جان خود را از دست 
داد. پیش از این دکتر سعید حقیقی و دکتر سید محمد موسوی، دو تن از پزشکان اصفهان نیز در راه 
خدمت به بیماران بر اثر ابتال به این ویروس به شهادت رسیدند.مراسم تشییع نمادین شهید خدمت، 
علی منصوری  امروزســاعت 8 صبح به صورت نمادین و با رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله 
گذاری اجتماعی در بیمارستان عیسی بن مریم اصفهان برگزار می شود.پیکر این شهید خدمت پس 
از برگزاری مراسم تشییع و وداع همکارانش، در گلستان شهدای اصفهان به خاک سپرده می شود.

 جانشین فرمانده لشکر 14 امام حسین)ع(  تاکید کرد:

 لزوم فرهنگ سازی جهت استفاده بهینه از پتانسیل 
آموزشگاه فنی و حرفه ای شهید رجایی

به مناســبت روز مهارت آموزی، جانشــین فرماندهی لشکر 14 امام حســین)ع( و هیئت همراه 
با مســئوالن آموزشــگاه فنی و حرفه ای شــهید رجایی اســتان اصفهان دیدار کردند. به گزارش 
روابط عمومی و تبلیغات لشــکر 14 امام حســین)ع(، در این دیدار ســرهنگ پاســدار حسامی 
ضمن تبریــک روز مهارت آموزی گزارشــی در خصوص فعالیــت های این یگان در راســتای باال 
بردن ســطح دانش ومهارت کارکنان وظیفه ارائه کرد.جانشین لشــکر مقدس امام حسین )ع(

تصریح کــرد: این آموزش ها در لبیــک به ندای فرمانــده معظم کل قوا مبنی بــر آموزش مهارت 
های الزم بــرای بعد از خدمت ســربازی برگزار شــده اســت.وی از لزوم فرهنگ ســازی جهت 
استفاده بهینه از پتانســیل آموزشگاه شــهید رجایی در همین راســتا اشــاره  کرد. در ادامه امید 
شاطری، مســئول آموزشــگاه ضمن خیرمقدم به میهمانان از آمادگی این مرکز در خصوص ارائه 
خدمات آموزشــی به رزمندگان لشــکر امام حســین )علیه الســالم( خبر داد.الزم به ذکر است 
 در پایان این دیدار از زحمات مســئولین آموزشــگاه شــهید رجایی با اهدای لوح سپاس تجلیل

 به عمل آمد.

 با حضور نماینده خمینی شهر در مجلس شورای اسالمی برگزار شد؛

همایش سیاسی در یگان های امنیت اصفهان
حجت االســالم نقد علــی، نماینده مــردم خمینی شــهردر مجلس شــورای اســالمی در جمع 
رزمندگان یگان هــای امنیــت ذوالفقار وحضــرت ابوالفضل )علیه الســالم( حضــور یافت. به 
گزارش روابط عمومی و تبلیغات لشــکر 14 امام حســین)ع(، حجت االســالم نقد علی در این 
همایش حدیثی از امام محمــد باقر)علیه الســالم(در خصوص عالئم کمال بیــان کرد و افزود: 
ســه عامل باعث کمال می شــود که عبارتند از تفقه در دین، تقدیر معیشــت و صبر در ســختی.

نماینده مردم خمینی شــهر اظهار کرد: این ســه عالمت هم در مســائل شــخصی هم در مسائل 
کاری وهمچنین در مســائل حکومتی جاری اســت.نقد علی افزود: ســه هــدف اصلی مجلس 
کنونی 1-اولویت بندی در طرح ها ولوایح  2-فراگیر بودن مصوبات در جامعه 3-اساســی بودن 
مصوبات)نــه مقطعی بودن( خواهد بود.ایــن نماینده مجلس که در جمع رزمنــدگان  یگان های 
امنیت اصفهــان صحبت می کرد خاطر نشــان کرد: همانطــور که مقام معظم رهبــری )مدظله(

 فرمودند: این دوره مجلس، از انقالبی ترین مجلس هاســت و ان شاء ا... برنامه های مناسبی در 
دست اقدام  است.

با مسئولان

خبر ویژهاخبار

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند 
شهرداری اصفهان تاکید کرد:

توسعه فرهنگی؛ مهم ترین 
مبحث جلب مشارکت 

شهروندی
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری 
اصفهان با اشــاره به اهمیت مشارکت جامعه 
جهت اثربخشــی فعالیت های حوزه مدیریت 
پســماند، اظهار کرد: مهم ترین عامل در بحث 
مشارکت شهروندی، توسعه فرهنگی است و 
با توجه به اقدامات صورت گرفته در راســتای 
آشــنایی مردم با تفکیک از مبــدأ و مدیریت 
پسماند، فرصت مناسبی برای شهرداری فراهم 
شده تا گام های بعدی آموزش را بر اساس این 
نگاه فرهنگی ادامه بدهد و با همین روند هم ما 
نگرش شهروندان را نسبت به پسماند در مسیر 

درست و واقع بینانه قرار می دهیم.
رحیم محمدی با اشاره به تولیداتی که برای بهبود 
این نگاه فرهنگی تهیه شده، توضیح داد: در این 
زمینه هم تولیدات متنوعی به صورت مکتوب 
و دیجیتال برای رده های ســنی و گروه های 
مخاطب مختلف آماده شده و در عین حال نیز 
نسبت به آموزش چهره به چهره  در قالب برنامه 
های آموزشی و کارگاهی هم ورود پیدا می کنیم 
و نکات الزم به صورت مســتقیم آموزش داده 
می شوند.وی با تاکید بر اینکه الزم است کیفیت 
برنامه ریزی ها به طور مستمر بهبود یابد، بیان 
کرد: در حال حاضر محصــوالت متنوعی برای 
مخاطبان گوناگون تهیه شــده کــه از آن جمله 
می توان به کتاب های کودک، کتاب های طنز 
مصور و رنــگ آمیزی، مجموعه پوســترهای 
اینفوگرافیک و پازل های آموزشــی اشاره کرد 
و در ادامه با برنامه مــدون توزیع، آموزش ها را 
گســترش خواهیم داد.محمدی افزود: عالوه 
بر این پروژه بزرگ توزیع جعبه های ایمن و در 
ادامه استمرار همکاری با ایستگاه های بازیافت 
جهت تحویل ویژه پســماندهای خانگی نیز از 
جمله پروژه های ماســت کــه در مجموع این 
زیرســاخت ها و اقدامات منجر بــه ارتقای 
مشــارکت مــردم در بحث تفکیــک از مبدأ 

شده است.

مدیرکل اوقــاف و امــور خیریه اســتان اصفهان 
راهکارهای جذب جوانان برای حضور در نماز جمعه 
را تشریح کرد. حجت االسالم و المسلمین محمد 
حسین بلک  در خصوص لزوم برپایی نماز جمعه 
اظهار کرد: نمــاز جمعه  نمــادی  از تحقق  اهداف  
انقالب اسالمی  در احیای  سنت های نبوی  و قرآن 
کریم  است که در ســال های اولیه انقالب به رغم 
مشکالت فراوان و دسیسه های  دشــمن  با نگاه 
عمیق  امــام خمینی  )ره (  در ایجــاد  پایگاه های 
عظیم قدرت معنوی و سیاســی  به بار نشست  و 
توانست  عالوه  بر جریان یافتن  این دستور بزرگ 
اســالمی و قرآنی  در بحبوحه  جنــگ تحمیلی و 

ســال های پر مخاطره حلقه اتصال  احاد جامعه و 
پیوند ناگسستنی  معنوی  با خداوند متعال شود.
وی افزود: این میعادگاه دشــمن شکن توانست 
کنگره ای دائمی  به گستره ایران اسالمی  را در ارائه  
بینش پاک سیاســی و افزایش ســرمایه معنوی 
و اجتماعی بنا نهــاده و همچون شــجره طیبه ای 
ثمرات  بی پایانش را به جامعــه اهدا و تقدیم کند 
که این صفوف به هم پیوسته خود نهادی بزرگ در 
امر به معروفات و مطالبه آن از احاد و مســئوالن و 
نهی از منکرات و مقابله با آن در همه زوایای فردی 

اجتماعی و سیاسی است. 
مدیرکل اوقــاف و امور خیریه اســتان اصفهان در 
خصوص ضرورت حضــور جوانــان در نماز جمعه 
به عنــوان عظیــم عبــادی اجتماعــی فرهنگی 
سیاســی  و ایجاد بســترهای الزم افزود: عواملی 
همچون غنا بخشــی بیشــتر به محتوای خطبه ها 
به نحوی که بتواند نیازهای جامعه  را شناســایی 
و در راســتای تامین آن مبتنی برآموزه ها و منابع 
غنی اســالم و مکتب اهل بیــت )ع(  ارائه مطلب 
کند، اســتفاده از ائمه محترم جمعــه که خود در 
نشــاط  و توان جوانی فعاالنه در این صحنه حضور  

 داشــته باشــند وجامعیت امام جمعه  در جذب
 حداکثــری  مخاطبــان  و دوســتداران انقالب  و 
ارزش های  واالی اســالمی از عوامل تاثیرگذار در 

این زمینه است.
وی افــزود:  برنامه ریزی های جذاب در حاشــیه 
برگزاری نمــاز جمعه  و ارائه برخــی از برنامه های 
مورد نیاز آموزشــی و معنوی  و پرهیــز از طوالنی 
شدن های غیرضرور و غیرمفید خود یکی از عوامل 
موثر در حضور هر چه بیشــتر جوانان خواهد بود.
مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان ادامه 
داد :امام راحل و رهبر معظم انقالب اسالمی همواره 
بر عناصر اصلی و کلیدی کــه ضرروت برپایی نماز 
جمعه را موجب شده تاکید داشــته اند که اهم آن 
موضوع وحدت بخشــی  به جامعه  و ایجاد ارتباط 
عمیق میان مــردم و نظام اســالمی و تالش  در 
جذب حداکثری و پرداختن به مهم ترین  دغدغه 
مردم  و دشــمن شناســی و عمق بخشی  مسائل 
فکری، اعتقــادی  و اخالقی  و سیاســی  جامعه 
بوده به طوری کــه  نمازهــای جمعــه  تبدیل  به 
قرارگاه فرهنگی  گسترده ای  در جای  جای میهن  

اسالمی مان شود.

چگونه جوانان را برای حضور در نماز جمعه جذب کنیم؟

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 

دستگاه مناقصه گزار : اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان- امور پیمانها 

اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری استان اصفهان

م الف:926369

لکترونیکــی دولــت  1- محــل دریافــت اســناد مناقصــه: ســامانه تــدارکات ا

)https://etend.setadiran.ir( 

زمان انتشار مناقصه در ســامانه ستاد ساعت 8 صبح روز چهارشــنبه مورخ 1399/05/08 

می باشد

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت 19 روز دوشنبه مورخ 1399/05/13 

مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: تا ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 1399/05/26

زمان بازگشایی پیشنهادها: ساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخ 1399/05/27 در محل سالن 

جلسات اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان می باشد.

 2- محــل تحویل اســناد مناقصــه: ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولت به نشــانی 

)https://etend.setadiran.ir( و در موارد خواسته شده در اســناد، دبیرخانه اداره کل 

منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان می باشد.

3- پیمانکاران واجد شــرایط: کلیه اشخاص حقوقی واجد شــرایط و تایید صالحیت شده 

توسط نظام فنی و اجرائی کشور

4- صالحیت کلیه اشــخاص حقوقی می بایســت در ســامانه اطالعات عوامل نظام فنی 

و اجرائی کشــور )http://sajar.mporg.ir(  به ثبت رسیده باشــد. در غیر این صورت 

پیشنهاد مناقصه گر مردود اعالم خواهد شد.

5-  سپرده شرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه به حساب تمرکز وجوه سپرده 

به شــماره IR 260100004061042107670242 نزد بانک مرکزی ایران به نام اداره کل منابع 

طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان

6- تعیین دامنه مناســبت ترین قیمت های پیشــنهادی بر اساس بخشــنامه به شماره 

94/158764 مورخ 1394/07/31 سازمان برنامه و بودجه کشور می باشد.

7- هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

موضوع مناقصهردیف
محل انجام 

کار
مدت انجام 

کار )ماه(
مبلغ برآورد )ریال(مبنای برآورد

مبلغ سپرده شرکت 
در مناقصه )ریال(

حداقل رتبه 
مورد نظر

1
عملیات توسعه جنگل با بذر به مساحت 
1600 هکتار در منطقه سه )شماره نیاز در 

سامانه ستاد: 2099003457000013(

شهرستان 
شاهین شهر 

و میمه
4

فهرست بهای 
آبخیزداری و منابع 

طبیعی سال 99
18/659/870/008932/994/000

5 کشاورزی برای 
اشخاص حقوقی

2
عملیات توسعه جنگل با بذر به مساحت 
1400 هکتار در منطقه آبخوان )شماره نیاز 
در سامانه ستاد: 2099003457000014(

شهرستان 
کاشان

4
فهرست بهای 

آبخیزداری و منابع 
طبیعی سال 99

16/338/521/160816/927/000
5 کشاورزی برای 
اشخاص حقوقی

نوبت اول

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

رتبه:4    ضریب کیفی روزنامه: 45
نشانی: اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، واحد 3

تلفن: 8-36284167-031     فکس: 36284166

   

مدیر عامل شرکت گاز استان اصفهان در شهرضا گفت: عملیات اجرایی 7 پروژه 
گاز رسانی در مناطق مختلف شهرضا آغاز شده و به زودی به بهره برداری می 
رسد.سید مصطفی علوی در جلسه بررسی مشکالت گازرسانی  این شهرستان 
که در فرمانداری برگزار شــد،  تصریــح کرد: عملیات اجرایــی پروژه های 2 
منطقه در دشت پرزان و مزارع چغاد آغاز شده و تا هفته بسیج به بهره برداری 

می رسد.علوی بیان داشت: ایستگاه گاز رسانی شــهرک امیرکبیر شهرضا با 
اعتبار 80 میلیارد ریال و ایستگاه شهرک شیخ بهایی شهر منظریه  تکمیل شده 
و گاز رسانی داخل این شهرک ها هم تا هفته بسیج انجام می شود.وی گفت: 
روستای هوک که تنها روستای بدون گاز شهرستان است به لحاظ بعد مسافت 

زمینه اجرایی گازرسانی را ندارد.

معــاون بهره بــرداری و توســعه آب شــرکت آبفای اســتان اصفهان 
با توجه بــه کمبــود 2/5 مترمکعــب بر ثانیه آب شــرب و بهداشــت 
در اصفهــان، گفت: در حــال حاضر تنهــا راه برای جبران ایــن کمبود، 
مدیریت مصرف اســت و توزیــع عادالنــه آب همواره در دســتور کار 
شــرکت آبفای اســتان اصفهان قرار دارد. ناصــر اکبــری ادامه داد: 
متاســفانه ظرفیت تامین آب اصفهان با نیاز آبی آن یکســان نیست و 
نیاز آبی اصفهان نســبت به تیر ماه بین 600 تا ۹00 لیتر بر ثانیه افزایش 
یافته و این نیــاز، مازاد آبی اســت که به شــبکه توزیــع آب اصفهان 
 تحمیل شــده و این امر بعضا موجب افت فشــار آب در طبقات باالی

 ساختمان ها می شود.
وی با اشــاره به افزایش دمای هوای اصفهان و آخرین وضعیت تامین 
آب شــرب، اظهار کرد: تا روز 30 تیر ماه دمای هوای اصفهان بین 35 تا 
36 درجه بوده است و از ابتدای مرداد ماه تاکنون دمای هوای اصفهان 
با رسیدن به 38 تا 3۹ درجه، سه درجه گرم تر شده و هر درجه افزایش 

دمای هوا بین 250 تا 300 لیتر بر ثانیه معــادل 2 تا 3 درصد بر مصرف 
آب  شرب اضافه می کند.معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آبفای 
استان اصفهان همچنین با بیان اینکه روزانه به طور متوسط حدود 10 لیتر 
برای شست وشوی میوه و سبزیجات از سوی خانواده ها مورد استفاده 
قرار می گیرد، تاکید کرد: ســاکنان منازل ویالیی در اصفهان می توانند 
از طریق آب خاکستری نســبت به آبیاری باغچه های خود اقدام کنند، 
همچنین در صورتی که کولرهای آبی سایبان داشته باشد حدود 30 لیتر 

مصرف آب آن کاهش می یابد.
 وی با بیــان اینکه در حال حاضــر 10 درصد منابع آبــی اصفهان از چاه 
های فلمــن و چاه هــای متفرقه شــهرها  و ۹0 درصــد از تصفیه خانه 
بابا شــیخعلی تامین می شــود، تصریح کــرد: در توزیــع عادالنه آب 
اختــالط دو منبع آبــی با یکدیگــر  صورت مــی گیرد، از ســوی دیگر 
 آب چاه ها با تایید شــبکه بهداشــت اســتان وارد مدار توزیع شــرب

 و بهداشت می شود.

نماینده  مردم اصفهان با حضور در ستاد شــرکت توزیع برق  اصفهان 
واقع در خیابان میر از دستاوردها و توانمندی های  شرکت توزیع برق 
اصفهان بازدید کرد و پیرامون چالش ها و فرصت های صنعت برق با 

مدیر عامل و معاونین شرکت به گفت وگو پرداخت  .
 مهدی طغیانــی  در خصوص عملکرد شــرکت توزیع بــرق  اصفهان 
گفــت : دیدگاه هــا و بازخوردهای مردم کیــل و انــدازه عملکرد این 
شــرکت خدمت رســان را به نمایش گذاشــته اســت و تــا آنجا که 
خبرهایی در اين حوزه به ما رســيده بيشــتر بر رضايــت مردمی دور 
می زند .وی در ادامــه گفت :باید افــق ها و تصمیم هــای  پیش رو 
را بــه رضایتمنــدی هــر چه بیشــتر مــردم نزدیــک کنید  کــه خدا 
 را شــکر دیدگاه فکری مدیــران این شــرکت  این شــرایط را فراهم

کرده اســت .وی تاکید کرد : اگــر قوانینی وجود دارد کــه معارض با 
سیاست گذاری و چشم اندازهای اين شرکت اســت  ما می توانیم با 
حذف یا برطرف کردن این قوانین کیفیت خدمت رســانی  به مردم را 
بیشــتر و بهتر کنیم.وی در خصوص افزایش مصرف برق مشــترکین 
گفت :دیگر زمان آن نیست که میزان تولید را به ميزان مصرف برسانيم 
چرا که کاری غير منطقی و بیهوده اســت و ما بايد مديريت مصرف را 
به عنوان مهم ترين اصل برای مردم فرهنگ سازی و نهادينه کنیم زیرا 
هزينه های احداث نيروگاه ها بسيار سنگين و ظرفيت محيط زيست 
کشور بيش از اين توان اين همه سوخت فسيلی را ندارد حتی شرايط 

لجســتيک و پشــتيبانی زيادی را  می طلبد.وی تاکیــد کرد : تالش 
مدیران و همکاری مردم اســت که در نهایت موجب بهره وری در حوزه 
صنعت برق خواهد شد و چالش ها و مشکالت این حوزه را بر طرف می 
کند.وی به ادبیات توسعه پرداخت و گفت :اثر بخشی مهم ترین شاه 
بیت بهره وری و افزایش و رشد توســعه خواهد بود و اگر ما در فرآيند 
های کاری خود به نتيجه و اثر فعاليت ها توجه نکنيم به طور قطع هيچ 
عملکردی به سرانجام واقعی خود نمی رسد. در ادبيات توسعه  بر عزت 
و کرامت مردم تاکید شده است و پیش از آنکه مردم به سوی سازمان 
ها روانه شوند، این نگاه سازمان است که باید  به سمت مردم معطوف 

باشد و  خدمت را به مردم تقدیم کند.
وی پــس از دیدار از ســامانه ســمیع و بصیر و دیســپاچینگ گفت : 
ساده سازی و تسهيل فرآيندها موجب شــده که گلوگاه های فساد و 
سردرگمی مردم حذف شود و سيستم در صورتی که  فرآیند محور باشد 
نه تنها رضایتمندی و دعای خیر مردم را به دنبال دارد بلکه وجه صنعت 
برق و اعتماد مردم به نظام  را بیش از پیش خواهد کرد .گفتنی است 
مدیر عامل شــرکت نیز به ظرفیت هایی که در استراتژی شرکت در 7 
محور تعريف شده اشاره کرد و افزود :زير ســاخت های تحقق اين 7 
محور در افق 1405 پيش بينی شده و متناســب با آن هر سال شاهد 
توسعه زير ســاخت هاي مختلف از جمله ســاختارهای نرم افزاری و 

سخت افزاری و ....خواهيم بود.

مجمع عمومی عادی ســالیانه صاحبان ســهام پاالیشــگاه اصفهان امسال به 
دلیل رعایت دســتورالعمل های بهداشــتی در شرایط ویژه بهداشــتی کشور، با 
حفظ فاصله گذاری فیزیکــی و همزمان به صورت آنالین، برگزار شــد و طی آن 
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت در ســال مالی منتهی به 2۹ اسفند ۹8 
مورد بررسی قرار گرفت.گزارش مزبور با تکیه بر اطالعات ارائه شده در صورت های 
مالی، وضعیت عمومی شرکت، فعالیت های انجام شده و در حال انجام شرکت 
پاالیش نفت اصفهان و عملکرد هیئت مدیــره آن را دربرمی گرفت که با حضور 
7۹/35 درصد از سهامداران بررسی شــد و در پایان نیز رقم سود صاحبان سهام 
از سال مالی منتهی به اسفند ۹8 بنا به پیشنهاد هیئت مدیره  400 ریال برای هر 
سهم تعیین شد.مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان در آغاز این رویداد ضمن 
یادآوری چشم انداز پاالیش نفت اصفهان برای سال 1400 گفت: هدف ما سرآمدی 
شرکت های تولیدکننده فرآورده های نفتی است.مرتضی ابراهیمی در تشریح این 
چشم انداز به اهداف کالن شرکت در ارتقای عملکرد زیست محیطی، ایمنی و انجام 
مسئولیت های اجتماعی، مدیریت منابع انرژی، مدیریت بهینه دارایی ها و ارتقای 
توان بازاریابی و فروش اشاره کرد و گفت: شرکت به استراتژی های خود در جهت 
رسیدن به این چشم انداز متعهد بوده و در مسیر آن حرکت می کند.وی در مورد 
اقدامات سال مالی گذشته این شرکت گفت: این شرکت  توانسته در پایان سال 

مالی منتهی به اسفند ۹8 سرمایه خود را تا 51 هزار میلیارد ریال افزایش دهد.

شرکت پاالیش نفت اصفهان، پیشرو در اجرای مسئولیت های اجتماعی
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان عملکرد این مجموعه در اجرای مسئولیت 
اجتماعی و حفظ محیط زیست را یادآور شد و گفت: در سال گذشته پرداخت بیش 
از  252 میلیارد ریال تنها بخشــی از کمک های بالعوض این شرکت در راستای 
ایفای مسئولیت های اجتماعی بوده که از میان آن ها می توان بالغ بر  13۹ میلیارد 
ریال کمک به صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان اصفهان و مجموع 
۹0 میلیارد ریال کمک جهت مقابله با کرونا که در اختیار دانشگاه علوم پزشکی و 
شهرداری اصفهان قرار گرفت، اشاره کرد.ابراهیمی ادامه داد: این شرکت در ایام 
مبارزه با شیوع ویروس کرونا، ماده ضدعفونی مولتی اکسیدان تولید و در اختیار 
سازمان های متقاضی قرار می دهد. کمک به تکمیل برخی پروژه های عمرانی، 
خرید اقالم مورد نیاز سیل زدگان نیز از جمله فعالیت های شرکت پاالیش نفت 
اصفهان است که در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی شرکت انجام شده 
است.وی تصریح کرد: مجمع با بیشترین آرا  به هیئت مدیره اجازه داد در سال 
جاری  با رعایت صرفه و صالح شرکت به تشــخیص خود و در راستای تکالیف 
اجتماعی برای حمایت از پروژه هایی نظیر پروژه های حفاظت از محیط زیست، 
فرهنگی، ورزشی، بهداشتی و سایر ســازمان های ذی صالح قانونی به صورت 
بالعوض یا تســهیالت خارج از آیین نامه معامالتی شــرکت و همچنین پروژه 
های آبرسانی با لحاظ مصوبات هیئت دولت و کارگروه ملی سازگاری با کم آبی 
و همچنین کارگروه استانی سازگاری با کم آبی و سایر مکاتبات دریافتی در این 
خصوص ازطریق مراجع ذی ربط استانی تا سقف 650 میلیارد ریال اعتبار هزینه 
کند که سقف 350میلیارد ریال آن برای پروژه تامین آب مورد نیاز شرکت از خلیج 
فارس و تتمه مصوبات کارگروه ملی استانی سازگاری با کم آبی تامین آب پایدار 

شرکت و 300میلیارد ریال دیگر برای سایر فعالیت های اجتماعی است.

حرکت در مسیر صیانت از محیط زیست
عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شــرکت پاالیش نفت اصفهان به ارائه گزارش 
از عملکرد زیست محیطی شــرکت پرداخت و گفت: در سال گذشته مدیریت 
پســماند و ضایعات عادی، صنعتــی و ویژه ادامه پیداکرده اســت، لجن ها و 
خاک آلوده در سایت مخصوص انتقال یافته و پروژه تفکیک عایق های حرارتی 
مستعمل بر اســاس آنالیز دانشکده بهداشت دانشــگاه علوم پزشکی انجام 
شد.ابراهیمی اضافه کرد: مدیریت پساب با تصفیه و بازگردانی 320 مترمکعب 
در ساعت، تصفیه و بازگردانی 400 مترمکعب از پساب تصفیه خانه صنعتی به 
همراه استفاده از دستگاه UV برای گندزدایی فاضالب بهداشتی و عقد قرارداد 
با شرکت های معتمد سازمان حفاظت از محیط زیست برای پایش آالینده های 
آب از دیگر فعالیت های زیست محیطی پاالیشگاه است.وی با بیان این که ادامه 
فعالیت پاالیشگاه اصفهان در گرو راه اندازی واحدهای گوگردزایی است و تمام 
فرآورده های نفتی این شرکت تا سال 1404 بر اساس استانداردهای یورو 4 و 5 
تولید خواهد شد، گفت: در حال حاضر تمام بنزین تولیدی این شرکت که روزانه 
حدود 12 میلیون لیتر بوده منطبق با استاندارد یورو 5 است.مدیر عامل شرکت 
پاالیش نفت اصفهان با اشاره به اینکه از حدود 22 میلیون لیتر گازوئیل تولیدی 
روزانه این شرکت فقط حدود 2 میلیون لیتر آن  بر اساس استاندارد یورو است، 
افزود: با بهره برداری واحد تصفیه گازوئیل این شرکت در بهار سال 1400 تمام 
گازوئیل تولیدی پاالیشگاه اصفهان مطابق با استاندارد یورو خواهد شد.وی با 
بیان اینکه قرارداد ساخت واحد گوگرد زدایی از نفت کوره این شرکت توسط یک 
شرکت ایرانی امضا شده است، گفت: این پروژه به دلیل پیچیدگی های خاصی 
که دارد تا 4 سال آینده به بهره برداری می رسد. با راه اندازی واحد مزبور، تمام 
فرآورده های نفتی آن بر اســاس یورو 4 و 5 تولید می شود و معضل زیست 
محیطی پاالیشگاه اصفهان رفع خواهد شد. همچنین با بهره برداری واحد گرانول 
سازی گوگرد پاالیشگاه اصفهان و با رعایت تمام استانداردهای زیست محیطی 
و با موافقت سازمان حفاظت از محیط زیست واحدهای گرانول سازی گوگرد و 
حالل ها از فهرست آالیندگی خارج شده است.مدیر عامل شرکت پاالیش نفت 
اصفهان با بیان اینکه پاالیشــگاه اصفهان برای تامین آب مورد نیاز واحدهای 
عملیاتی خود به ساخت ایســتگاه پمپاژ و تصفیه خانه پساب شاهین شهر با 
ظرفیت حدود 750 متر مکعب در ساعت اقدام کرده است، گفت: در حال حاضر 
حدود 400 متر مکعب  در ساعت پساب شــاهین شهر از طریق ایستگاه پمپاژ 

به این تصفیه خانه منتقل و پس از تصفیه در فرایند تولید استفاده می شود.

مدیرعامل تامین سرمایه امین گفت: رتبه اعتباری فوالد مبارکه A پالس است 
و بزرگ ترین تامین مالی کشور، برای این شرکت انجام می شود. برای اولین 
بار است که اوراق، بدون ضامن منتشر می شود و این به دلیل اعتبار شرکت فوالد 
مبارکه است.سلمان خادم المله، مدیرعامل تامین سرمایه امین، در نشست خبری 
بزرگ ترین تامین مالی بازار سرمایه گفت: علت این نشست خبری اعالم خبر 
بزرگ ترین تامین مالی کشور است که عدد آن به 10 هزار میلیارد تومان می رسد 
و برای فوالد مبارکه انجام می شود. از نظر رقم، این حجم از تامین مالی در بازار 
سرمایه کشور بی سابقه است. از آن مهم تر این که برای اولین بار در تاریخ کشور، 
اوراقی بدون ضامن منتشر می شود.مدیرعامل تامین سرمایه امین ادامه داد: در 
فضای اقتصادی ایران به دالیل مختلف از جمله عدم عمق بازار، همیشه انتشار 
اوراق، با ضامن همراه بوده است در حالی که در دنیا شرکت ها به واسطه اعتبارشان، 
بدون ضامن می توانند تامین مالی کنند. در حال حاضر تامین مالی در کشور از 
بانک ها به سوی بورس در حال حرکت است. بازار سرمایه نقش بسیار مهمی در 
تامین مالی از طریق بازار بدهی دارد که از جمله می توان به همین تامین مالی فوالد 
مبارکه اشاره کرد.خادم المله با اشاره به این که نوع این اوراق، اجاره است، افزود: 
مبلغ آن 10 هزار میلیارد تومان است. موضوع آن تامین سرمایه در گردش به عمر 
5 سال و نرخ سود 18 درصد است و پرداخت سود هر 3 ماه یک بار بوده و در بورس 
قابلیت معامله دارد. عامل فروش، کارگزاری امین است. رتبه اعتباری فوالد مبارکه 
A پالس است و بزرگ ترین تامین مالی کشور، برای این شرکت انجام می شود. 
در ادامه این نشست، رسول پورسعادت، رییس برنامه ریزی مالی فوالد مبارکه، با 
اشاره به این که فوالد مبارکه بزرگ ترین فوالدساز کشور است و بیش از 50 درصد 

فوالد کشور را تولید می کنیم، ادامه داد: نیاز به تامین مالی داریم تصمیم گرفتیم 
10هزار میلیارد تومان اوراق از طریق تامین سرمایه امین منتشر کنیم.  محل مصرف 
منابع حاصل از فروش این اوراق در حوزه های گوناگون است و در کنار سرمایه در 
گردش، در طرح های توسعه نیز استفاده خواهد شد.همچنین محرابی، مدیرمالی 
فوالد مبارکه، اظهار داشت: ساختار تامین مالی فوالد مبارکه به صورت ناخواسته 
به سوی استفاده از تسهیالت نظام بانکی سوق پیدا کرده بود اما به تدریج در حال 
حرکت به سوی تامین مالی در بازار سرمایه هستیم.در این مراسم همچنین رضا 
عیوض لو، مدیرعامل شرکت رتبه بندی پایا گفت: از تامین سرمایه امین بابت انتشار 
اوراق بدون ضامن تشکر می کنم. این اتفاق یک نقطه عطف در تاریخ بازار سرمایه 
است زیرا از تامین مالی مبتنی بر ضامن در حال حرکت به سوی تامین مالی 
بدون ضامن هستیم. در وضعیت با ضامن، هزینه های مالی افزایش پیدا می کرد، 
کارآیی بازار را کاهش می داد و زمان تامین مالی هم افزایش می یافت. کارآیی 
تخصیص حکم می کند شرکت هایی که ریسک اعتباری کمتری دارند، راحت تر 
بتوانند تامین مالی کنند، این اتفاق مبارک به همت سازمان بورس در حال رخ دادن 
است.عیوض لو ادامه داد: در بحث انتشار اوراق بدون ضامن، فوالد مبارکه پیشگام 
بود. در حال حاضر شرکت های رتبه بندی در کشور فعال هستند و این امکان برای 
شرکت ها فراهم است که بدون ضامن، اوراق منتشر کنند. امیدواریم با رتبه بندی، 
شرکت های بیشتری بتوانند تامین مالی کنند.مدیرعامل شرکت رتبه بندی پایا 
افزود: در بررسی های دقیقی که صورت گرفت، رتبه اعتباری فوالد مبارکه A پالس 
شد و با توجه به رتبه اعتباری فوالد مبارکه ان شاءالله برای اولین بار شاهد انتشار 

اوراق بدون ضامن برای این شرکت خواهیم بود.

مدیر عامل شرکت گاز استان اصفهان :
7 پروژه گاز رسانی در شهرضا به بهره برداری می رسد

معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آبفای اصفهان:

 مدیریت مصرف، راهکار رفع کمبود 2/5مترمکعب آب شرب
 در اصفهان است

 نماینده مردم اصفهان در مجلس در جریان بازدید از دستاورد ها و توانمندی های شرکت
 توزیع برق اصفهان مطرح کرد:

شاه بیت بهره وری در سازمان ها ،اثر بخشی آن است

مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان:

سال ۱۴۰۰ گازوئیل پاالیشگاه اصفهان مطابق با استاندارد یورو می شود

مدیرعامل تامین سرمایه امین خبر داد:

بزرگ ترین تامین مالی تاریخ بورس برای فوالد مبارکه انجام می شود

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