
تولید گوجه فرنگی در اصفهان با مازاد مواجه شده و به دلیل پایین آمدن قیمت ها کشاورزان 
متحمل ضرر و زیان خواهند شد؛

سونامی گوجه فرنگی
3
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7

یمنا
س: ا

عک

مدیرعاملفوالدمبارکهدرمجمععمومی
ساالنهمطرحکرد:

تحققسود1۸7ریالی
برایهرسهمدرسهماهه

اولسالجاری

ساعت های ملتهب در اصفهان و 
باغ فردوس؛ 

درحاشیهغیرقابل
پیشبینیترینروزهای

امیر!

معاون شهرسازی و معماری شهردار 
اصفهان مطرح کرد:

تحققطرحهایشهرسازیبا
اجرایپروژههایمحرکتوسعه

8

7

6 7

نایب رییس شورای شهر:

برنامهریزیبرایحلمعضالت
آبباشفافیتممکناست

3

مدیرکل راه  و شهرسازی اصفهان:

آخرینپروژهمسکنمهر
استانتکمیلشد

روزنامهفرهنگی،اجتماعی،
سیاسی،اقتصادیوورزشی
یکشنبه19مرداد1399
19ذیالحجه1441
۰9آگوست2۰2۰
شماره3۰4۰
۸صفحه

قیمت:1۰۰۰تومان

مروری بر زندگی شهید مدافع حرمی که قهرمان یک ملت لقب گرفت؛

سالمبرحججیکهحجتیشددرچگونهزیستن
دیروز سومین سالگرد شهادت یکی از اســطوره های این سرزمین بود، اسطوره ای که 
در کوتاه ترین زمان ممکن ره صدساله را پیمود و  قهرمان یک ملت لقب گرفت. ماجرا 
از یک عکس شروع شد؛ عکسی که زیر آن نوشته شده بود» اسارت ایرانی رافضی در 
خالل درگیری ها در منطقه جمونه«. داعشی ها این عکس را پخش کردند که افتخار 
کنند یک ایرانی رافضی را گرفته اند و بعد سرش را  بریدند و تنش را روی زمین کشیدند.
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دامنه تحقیقات درباره انفجار بیروت گسترش یافت؛

 فرضیه »اقدام تروریستی« وجود دارد
در حالی که »اقدام تروریستی« از جمله فرضیه های علت وقوع انفجار در بندر بیروت است، دامنه تحقیقات 
قضایی لبنان درباره این انفجار گسترش یافته و احتماال شامل حال مسئوالن عالی رتبه و رؤسای بزرگ ادارات 
مختلف خواهد شد.نوشته روزنامه فرامنطقه ای الشرق االوسط، دستگاه قضایی لبنان دایره تحقیقات خود 
درباره انفجار بندر بیروت را که به کشته شدن بیش از ۱۷۰ تن و زخمی شدن هزاران تن دیگر منجر شد، گسترش 
داد و این تحقیقات تنها به کارمندان و مسئوالن اداری محدود نبوده بلکه شامل حال مسئوالن عالی رتبه در 
مدیریت بندر و در راس آنها حسن قریطم، مدیر بندر شد که فادی عقیقی، کمیسر دولت در دادگاه نظامی دستور 
بازداشت او را برای انجام تحقیقات صادر کرد، عالوه بر این مسئوالنی در اداره گمرک و دستگاه های مربوط به 
امنیت بندر برای تحقیقات بازداشت شدند، همزمان تحقیقات به سمت فرضیه های مختلفی از جمله اقدام 
تروریستی رفت.این تحقیقات که از چند روز قبل آغاز شده و ادامه دارند، تاکنون به بازداشت ۲۱ تن در جریان 
بازجویی ها منجر شده است.یک منبع قضایی به الشرق االوســط گفت: فهرست اسامی بازداشت شده ها 

احتماال افزایش می یابد و شامل رؤسای بزرگی خواهد شد که در مظان اتهام هستند.

هشدار »پمپئو« به مسکو درباره پرداخت پول به طالبان
مقام های   آمریکایی که خواستند نام شان فاش نشود به نیویورک تایمز گفته بودند که وزیر خارجه آمریکا ماه 
گذشته میالدی به همتای روس خود درباره اینکه این کشور باید از در نظر گرفتن جایزه برای نیروهای طالبان 
به منظور کشتن سربازان آمریکایی در افغانستان اجتناب کند، هشدار داده بود.اواخر ژوئن سال جاری میالدی، 
نیویورک تایمز گزارش کرد که در بازجویی از زندانیان طالبان در افغانستان اطالعاتی درباره عملیات اطالعاتی 
روسیه به دست آمد که در آن پرداخت هایی به نیروهای طالبان برای کشتن سربازان آمریکایی در افغانستان 
مطرح شده است.در همین حال، سهیل شاهین، سخنگوی طالبان ادعاها درباره اینکه روسیه به طالبان برای 
کشتن سربازان آمریکایی در افغانستان پول داده را رد و تاکید کرد که این اتهامات بی پایه و اساس چیزی جز 

کمپین بی اعتبار کردن از سوی مخالفان روند صلح در افغانستان نیست.

آلمان و فرانسه، مذاکرات اصالح سازمان بهداشت جهانی را ترک کردند
خبرگزاری رویترز به نقل از سه منبع مطلع گزارش داد که فرانسه و آلمان در اعتراض به تالش های واشنگتن برای 
هدایت مذاکرات اصالح سازمان بهداشــت جهانی، این مذاکرات را ترک کرده اند.منابع خبری از کنار کشیدن 
فرانسه و آلمان از مذاکرات برای اصالح سازمان بهداشت جهانی در اعتراض به تالش آمریکا برای هدایت این 
مذاکرات خبر دادند.خبرگزاری رویترز به نقل از سه منبع آگاه گزارش داد که فرانسه و آلمان از تالش های آمریکا 
برای هدایت این مذاکرات علیرغم خروج از سازمان بهداشت جهانی ناراضی هستند.این اقدام فرانسه و آلمان 
شکستی دیگر برای دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا به شمار می رود.واشنگتن امیدوار بود تا ماه سپتامبر و 
پیش از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به نقشه راهی در مورد اصالح سازمان بهداشت جهانی دست پیدا کند.

راهکار جدید ونزوئال برای دور زدن تحریم های آمریکا
خبرگزاری رویترز در مطلبی نوشت: شرکت دولتی نفت ونزوئال شروع به حمل محموله های نفتی خویش کرده 
و هزینه های معامالت عرضه نفت خام را تقبل می کند. این اقدام با هدف کمک به مشتریانی است که به خاطر 
تحریم های آمریکا برای اجاره کشتی برای حمل و نقل نفت خام این کشور دچار مشکل هستند.بنا بر گزارش رویترز، 
اسناد داخلی شرکت دولتی نفت ونزوئال نشان می دهد این شرکت دست کم از ماه آوریل با مشتریان درازمدت و نیز 
مشتریان جدید توافق کرده است که هزینه های حمل و نقل و بعضا عوارض گمرکی را تقبل کند. در توافقات پیشین، 
خریداران نفتی کشتی هایی را به بنادر ونزوئال می فرســتادند تا نفت خام را بارگیری کنند.یک مقام اجرایی این 
شرکت گفت: »ما شروع به استفاده از ناوگان خودمان و نیز ناوگان تحت کنترل مان کرده ایم.« بر اساس توافقات 

جدید، خریداران بندر تحویل نفت را مشخص می کنند و شرکت نفت ونزوئال مسئول رساندن نفت به آنجاست.

رفت و آمدهای تکراری در برابر شکست سیاست های ضد ایرانی دولت آمریکا؛

هوک؛ قربانی هوس های ضد ایرانی ترامپ

ترامپ همچنان امیــدوار به توافق با ایران 
است و با گذشت بیش از دو سال از روی 
گردانی وی از برجام هنوز هم اصلی ترین شعار او در جریان رقابت های 
انتخاباتی اش، وعده مذاکره با ایران و رســیدن به توافق با کشــورمان 
است. شاید پا فشاری بر همین درخواست و البته استفاده از شیوه های 
نادرست موجب شــده تا او یکی از ناپایدار ترین تشکل ها در سیاست 

خارجی را در ارتباط با ایران داشته باشد. 
پس از بولتون حاال نوبت برایان هوک بود که از گردونه ابتکار عمل  ضد 
ایرانی دولت آمریکا کنار گذاشته شود؛ شخصی که کارشناسان سیاسی 
معتقدند فاقد درک دیپلماسی برای رسیدن به توافق با ایران بوده است. 
اتفاقی که دقیقا می توان آن را نشأت گرفته از خط مشی ترامپ در دولت 
آمریکا دانست. او اخیرا در مصاحبه ای اظهار کرده که در صورت پیروزی 
در انتخابات خیلی ســریع با ایران به توافق خواهد رسید؛ اتفاقی که در 
سال های اخیر هر روز از آن دور تر شده اســت و حاال با به راه انداختن 
شــوی تبلیغاتی جدید در حالی که احتمال شکست خوردن زیادی در 
آن وجود دارد تالش می کند تا قطعنامه ای را در شــورای امنیت به رای 
بگذارد که پیش تر از ســوی چین و روسیه در مورد آن اظهارات سفت و 
سختی گفته شده است. برخی معتقدند کنار رفتن برایان هوک به دلیل 

شکست از پیش تعیین شده همین طرح بوده هر چند اظهار نظر رسمی 
از سوی هیچ یک از منابع در مورد علل این اســتعفا بیان نشده است. 
در همین زمینه برخی از ادعاهای تایید نشده هم وجود دارد، به عنوان 
مثال یک مقام ارشد سابق در دولت آمریکا به روزنامه واشنگتن پست 
گفت از رییس »گروه اقدام ایران« خواسته شده استعفا کند تا مقصر 
شکست استراتژی علیه ایران شناخته شود. این مقام ارشد پیشین که 
خواست نامش فاش نشود به این روزنامه گفت: »ایران محدودیت های 
غنی سازی، انباشت ]اورانیوم[ و توسعه سامانه های تامین را شکسته 

است. 
طبق تمام داده های تجربی، ]وضعیت[ کنونی از زمان ]حضور آمریکا در 
برجام[ بدتر است و آنها به طرز چشمگیری اقدامات بد خود را افزایش 
دادند« .وی سپس نتیجه گیری کرد: »اگر به زعم شما این استراتژی 
موفق بود، نمی دانم چرا باید نماینده خود را اخراج کنید«. مخالفان در 
داخل آمریکا می گویند سیاســت های اخیر دولت تنها توانسته ضربه 
اقتصادی به ایران وارد کند؛ اما از حجم و سرعت فعالیت های هسته ای 
جمهوری اسالمی کاسته نشده اســت، اتفاقی که نمی تواند دستاورد 
بزرگی برای تفکر سیاســی حاکم بر آمریکا تلقی شــود. از سوی دیگر 
انتخاب آبرامز که قبال در کارزار شکست خورده تغییر دولت ونزوئال کاری 

از پیش نبرده است، هم با انتقاداتی روبه رو بوده است. الیوت آبرامز یک 
جنگ طلب بدنام و حامی جوخه های ترور در آمریکای التین است که 
کارنامه سیاهی در دروغگویی و اقدامات جنایتکارانه در قبال کشور ها از 

گواتماال گرفته تا عراق، دارد. 
اســتفن مایلز، مدیر اجرایی گروه ضدجنگ »پیــروزی بدون جنگ« 
می گوید: دوره کاری آبرامز در قبال الســالوادور، گواتماال، نیکاراگوئه و 
پاناما مملو است از بدترین وسوســه هایی که سیاست خارجی آمریکا 
به خود دیده اســت؛ یعنی جنگ طلبی، نقض گســترده حقوق بشر و 
حمایت از رژیم هــای خودکامه. تحلیلگــران معتقدند که وی همچون 
سایر منصوبان ترامپ برای ســمت جدیدش مناسب نیست و با ادامه 
سیاست های شکســت خورده، همچنان به منافع آمریکا لطمه می زند 
و فقط در زمینه ایجاد هرج و مرج، موفقیت کسب می کند. به نظر می 
رسد اقدامات مختلف دولت آمریکا همه در جهت شکست بیشتر و بدتر 
شدن اوضاع پیش می رود. جارت بالنک، هماهنگ کننده سابق وزارت 
خارجه آمریکا در امر اجرای برجام می گوید: سیاست دولت آمریکا در 
قبال ایران برای شکست انتخاباتی ترامپ آماده می شود و تالش می کند 
تا گزینه هایی را بر بایدن تحمل کند؛ اما من فکر می کنم که تالش آن ها 

شکست خواهد خورد.

نماینده دائم ایران در سازمان ملل طی نامه ای به دبیر 
کل و شورای امنیت سازمان ملل، اعتراض شدید ایران 
را به نقض قوانین بین المللی از سوی آمریکا در ارتباط با 
رهگیری هواپیمای مسافری خود بر فراز آسمان سوریه 
اعالم کرد.براســاس گزارش واشنگتن پست، »مجید 
تخت روانچی« طی نامه ای به »آنتونیو گوترش« دبیر 
کل سازمان ملل و همچنین شورای امنیت سازمان ملل 
اعتراض شدید ایران به نقض قوانین و حقوق بین المللی 
از سوی آمریکا را اعالم کرد و بر پیگیری این موضوع از 
طریق مجامع بین المللی تاکید کرد. براساس گزارش 
واشنگتن پست به نقل از آسوشیتدپرس، روانچی در 
این نامه گفت: یک هواپیمای ایرباس A3۱۰ متعلق به 
شــرکت ماهان از تهران به بیروت در روز ۲3 جوالی به 

طور تهاجمی و غیرمنتظره توســط دو جنگنده اف-۱5 
آمریکایی مورد تعقیب و رهگیری قرار گرفته است در 
حالی که این هواپیما در حال عبور از کریدور بین المللی 
در آسمان سوریه بوده است. سفیر ایران در سازمان ملل 
در این نامه اضافه کرد، در پاسخ به این مانور تهاجمی و 
خطرناِک جنگنده های آمریکایی و به منظور حفظ جان 
مســافران خلبان ارتفاع خود را سریعا کاهش داده که 
باعث مجروح شدن مسافران شده است. تخت روانچی 
افزود: مطابق با مقررات کنوانسیون هواپیمایی کشوری، 
سازمان هواپیمایی ایران با مقامات سوری تماس گرفته 
و خواســتار تحقیق فوری و دقیق در زمینه این حادثه 
شده است. وی تاکید کرد که مقامات ایران همچنین 
پس از بازگشت هواپیما از بیروت تحقیقات مستقلی 

را در این زمینــه آغاز کرده اند. نتایــج هر دو تحقیقات 
پس از تکمیل روند و جمع آوری اطالعات کامل منتشر 
خواهد شــد. وی ادامه داد، پرواضح اســت که اقدام 
جنگنده های آمریکایی نقض فاحش امنیت و آزادی 
هوانوردی غیرنظامی، تصویب شــده در کنوانســیون 
شیکاگو در سال ۱944 و پیوست های مربوط به آن و 
همچنین نقض کامل کنوانسیون مونترال در سال ۱9۷۱ 
در زمینه ممنوعیت اقدامات غیرقانونی علیه هوانوردی 

غیرنظامی محسوب می شود.

نامه ایران به سازمان ملل در ارتباط با رهگیری هواپیمای 
مسافری از سوی جنگنده های آمریکایی

فرمانده کل سپاه پاسداران با تاکید بر اینکه ملت لبنان را در شرایط ســخت هرگز تنها نمی گذاریم، گفت: ملت لبنان ستاره  های بزرگ مقاومت در دنیای اسالم 
هستند و همیشه با صبر و استقامت با حوادث برخورد کرده اند. سردار سرلشکر پاسدار »حسین ســالمی« در حاشیه نخستین جلسه هیئت امنای پژوهشگاه 
علوم و معارف دفاع مقدس شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی در جمع خبرنگاران با تســلیت حادثه بندر بیروت به ملت، دولت و حزب ا... لبنان، اظهار داشت: 
ملت لبنان ستاره  های بزرگ مقاومت در دنیای اسالم هستند و همیشه با صبر و اســتقامت با این حوادث برخورد کرده اند.وی با اشاره به فرمایش رهبر معظم 
انقالب اسالمی)مدظله العالی( مبنی بر اینکه صبر ملت، دولت و حزب ا... لبنان، نسخه اصلی عبور این کشور از شرایط فعلی است، گفت: اعالم می کنیم که تمام 
ظرفیت های ما برای امداد و کمک به ملت لبنان بسیج شده است.فرمانده کل ســپاه  با تاکید بر اینکه ملت لبنان را در شرایط سخت هرگز تنها نمی گذاریم و تا 
انتها در کنارشان هستیم، افزود: سعی می کنیم با کمک های انسان دوستانه ملت ایران، شرایطی برای کمک به ملت لبنان فراهم شود تا مصیبت های ناشی از 
این حادثه را پشت سر بگذارند.سرلشکر سالمی با تاکید بر اینکه ملت لبنان باید در مقابل این حوادث ایستادگی کند، خاطرنشان کرد: تاریخ در مورد صبر ملت 

لبنان قضاوت می کند.

فرمانده کل سپاه: 

ملت لبنان را در شرایط سخت هرگز تنها نمی گذاریم
خبر روز

وز عکس ر

اقدامات ضد مسلمانان 
 نخست وزیر هند

ادامه دارد
نارندرا مودی، نخســت وزیر هند در 
مراسم نصب سنگ بنای معبد جدید 
هندوها شرکت کرد. این مکان تاریخی 
که هم هندوها و هم مسلمانان نسبت 
به آن ادعا دارند در ســال ۱99۲ و در 
حالی که کاربری مســجد داشــت از 
سوی هندوهای متعصب تخریب شد 
و در نتیجه آن حمــالت حدود ۲ هزار 

مسلمان کشته شدند.

»قالیباف« پیگیر کنکور شد
رییس مجلس شورای اسالمی از کمیسیون های بهداشت و آموزش، نمایندگان و معاونت نظارت 
مجلس خواست به طور میدانی موضوع 
نحوه رعایت پروتکل های بهداشــتی در 
برگزاری کنکور را بررسی کنند.محمدباقر 
قالیباف در صفحه شخصی خود در توئیتر 
نوشت: »برخی پیام های مردمی از کنکور 
ارشد، حاکی از نواقص جدی در رعایت 
وعده اجــرای پروتکل های جدید بود. از 
کمیســیون های بهداشــت و آموزش، 
نماینــدگان محتــرم و معاونت نظارت 
مجلس شورای اســالمی خواسته ام به 

طور میدانی موضوع را بررسی کنند.  پیگیر نگرانی داوطلبان و خانواده ها هستم.«

تاکید دیپلمات های سازمان ملل بر رد قطعنامه تمدید 
تحریم تسلیحاتی ایران

منابع دیپلماتیک در سازمان ملل تاکید کردند که قطعنامه آمریکایی تمدید تحریم تسلیحاتی ایران 
در شورای امنیت رای الزم را نمی آورد و این شــورا آن را رد خواهد کرد.دیپلمات های سازمان ملل با 
اعالم این مطلب تاکید کردند که مخالفت با قطعنامه آمریکا به حدی گســترده است که واشنگتن 
بعید اســت حتی 9 رای الزم را به دست 
آورد به طوری که مسکو و پکن را مجبور 
به استفاده از وتو در قطعنامه پیشنهادی 

این کشور کند.
یک دیپلمات بــه خبرگزاری فرانســه 
گفت که پیش نویس طــرح با مقررات 
فعلــی ممنوعیت فروش تســلیحات 
متعارف به ایران که در ۱۸ اکتبر به پایان 
می رسد، بسیار فاصله دارد.موعد تحریم 
تسلیحاتی ایران براساس برجام اکتبر 
ســال جاری )مهر ماه( خاتمه می یابد و این یکی از موارد مخالفت شــدید دولت آمریکا با توافق 
هسته ای است. خبرگزاری بلومبرگ نیز روز چهارشنبه گزارش داد که کاخ سفید قطعنامه جدیدی را 
با درخواست تمدید تحریم تسلیحاتی علیه ایران به اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه 
کرده است.متن پیش نویس آمریکا نشان می دهد که واشنگتن مصرانه خواستار تمدید بی قید و 

شرط تحریم علیه ایران و استفاده از فشار حداکثری علیه این کشور است.

FATF انتقاد »معزی« از مخالفان تصویب
معاون ارتباطات و اطالع رســانی دفتر رییس جمهوری در صفحه شخصی خود در توئیتر با انتقاد از 
مخالفان تصویب FATF نوشت: درگمانه زنی فعاالن اقتصادی و شهروندان، تصویب لوایح چهارگانه 
و جای نداشتن در لیست سیاه FATF، »گشایش اقتصادی« محسوب می شود.»علیرضا معزی« 
تصریح کرد: گرچه خبر مهم اقتصادی که رییس جمهوری از آن سخن می گوید درباره  لوایح مرتبط با 
FATF نیست، اما ای کاش آنها که برخالف نظر دولت و مجلس وقت، راه را بر آن بستند، دریابند که 
درگمانه زنی فعاالن اقتصادی و شهروندان، تصویب لوایح چهارگانه و جای نداشتن در لیست سیاه 

FATF، »گشایش اقتصادی« محسوب می شود.

کافه سیاست

واعظی:

در روزهای پایانی تحریم 
قرار داریم

 رییس دفتر رییس جمهور گفت: عالمت هایی 
از کشــور های اروپایی و آســیایی دریافت 
کرده ایم که نشــان دهنده ماه هــای پایانی 
تحریــم اســت. محمــود واعظــی افزود: 
امیدواریم در ماه های آینده شرایط تحریمی 
کشور تغییر کند، زیرا هدف آن هایی که ما را 
تحریم کردند تسلیم شدن ایران در 3 الی 4 
ماه بود، اما االن ۲.5 سال گذشته است و ما 
در این مدت عالوه بر اینکه تســلیم نشدیم، 
اتکایمان به خودمان نیز افزایش یافت.وی 
تصریح کرد: زندگی مردم ســخت شده، اما 
چیزی متوقف نشده است؛ تحریم کنندگان 
فقط ایجــاد مزاحمت کردنــد. رییس دفتر 
رییس جمهــوری گفت: بــا عالمت هایی که 
از کشــور های اروپایی و آســیایی و دیگران 
دریافت کرده ایم در روز هــای پایانی تحریم 
قرار داریم، زیرا تحریم کنندگان به هیچ یک 
از اهداف سیاســی، اقتصادی، اجتماعی و 
امنیتی خود نرســیدند. بایــد تاکید کنم که 
ماه های آینده وضع به مراتب بهتر می شود. 
واعظی تصریح کــرد: ترامپ خــواب این را 
نمی دید کــه در چهلمین ســالگرد انقالب، 
نظام ما سرپا باشــد، اما دیدیم که کماکان 
ســر پاســت. واعظی گفت: با رفع تحریم ها 
ممکن اســت که واردات برای خودروساز و 
قطعه ساز ســودآوری به همراه داشته باشد، 
اما مدیران نباید این دوره سخت را فراموش 
کنند و باید با تمام قوت ساخت داخل را جلو 
ببرند و خودرو ســازان ما نباید هیچ وقت از 
خودرویی که می سازند راضی باشند، همیشه 
باید به فکر افزایش کیفیت به ویژه در بخش 

ایمنی سازی باشند.

مخالفان در داخل آمریکا می گویند سیاست های 
اخیر دولت تنها توانسته ضربه اقتصادی به ایران وارد 
کند؛ اما از حجم و سرعت فعالیت های هسته ای 

جمهوری اسالمی کاسته نشده است

بین الملل

علیرضا کریمیان

عکس: فرارو
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رییس سازمان صمت استان:

اولویت، تکمیل پروژه های نیمه تمام صنعتی استان است
رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان اصفهان در خصوص نرخ پایین سرمایه گذاری 
می گوید: اگر منظور از نرخ ســرمایه گذاری همان ROI یا نرخ بازده سرمایه گذاری باشد، در واقع 
تحقق ســرمایه گذاری به پارامترهای متعدد از جمله نحوه تامین زیرســاخت ها، زمین، تجهیزات 
مورد نیاز و ... وابسته است. ایرج موفق، معتقد اســت که باید در ابتدا عملکرد استان ها را در تحقق 
سرمایه گذاری های انجام شــده )پروانه های بهره برداری صادره( مورد بررسی قرار داد. کما اینکه 
رصد سالیانه طرح های نیمه تمام صنعتی در استان اصفهان با جدیت دنبال شده به صورتی که از سال 
94 تاکنون به صورت کلی 4 مرتبه پایش را در استان اجرایی کرده ایم که در سال جاری نیز تکمیل و 
راه اندازی طرح های باپیشرفت باالی 60 درصد از اولویت های کاری بخش سرمایه گذاری استان 
است. در همین راستا تشکیل کلینیک عارضه یابی سرمایه گذاری های انجام شده در استان در سال 
جدید در دستور کار قرار گرفته اســت.موفق با بیان اینکه استان اصفهان دارای حدود 9 هزار و 560 
واحد صنعتی و تولیدی اســت که از بین آنها 400 واحد بزرگ نیازمند سرمایه در گردش شناسایی 
شده است، تصریح می کند: 400 واحد صنعتی بزرگ این استان نیاز به 20 هزار میلیارد ریال و 400 
میلیون دالر در بخش ارزی تسهیالت سرمایه در گردش و 10 هزار میلیارد ریال تسهیالت بازسازی 

و نوسازی تجهیزات دارند.

رییس دفتر سالمت محصوالت کشاورزی جهاد کشاورزی اصفهان خبر داد:

 »GAP« توسعه محصوالت کشاورزی و لبنی دارای گواهی
در اصفهان

رییس دفتر محیط زیست و سالمت محصوالت کشــاورزی جهاد شاورزی اصفهان گفت: توسعه 
محصوالت کشــاورزی و لبنی دارای گواهیGAP  سالم و اســتاندارد از نظر سموم باقی مانده در 
اصفهان در حال گسترش است.حســنعلی رحیمی با اشــاره به تولید چهار محصول گواهی شده 
)GAP( تحت نظارت دفتر محیط زیست و سالمت محصوالت کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی 
استان اصفهان، اظهار داشت: محصوالت گواهی شــده )GAP( در فرآیندی دقیق تولید می شوند 
و سالمت این محصوالت از نظر باقی مانده سموم اعم از نیترات، فلزات سنگین زیر حد استاندارد 
است. رحیمی با اشاره به توسعه محصوالت کشاورزی گواهی شده )GAP( در 60۷ هکتار از اراضی 
کشاورزی و در 9 شهرستان گفت:محصوالت کشاورزی گواهی شده)GAP( در سال زراعی 96-95 
در استان اصفهان آغاز شد و قرار است در آینده نزدیک محصوالت لبنی و شیر و مرغ تحت محصوالت 

کشاورزی گواهی شده )GAP( قرار بگیرد.

رشد 44 درصدی پروازهای خارجی در اصفهان
مدیرکل فرودگاه های اصفهان با اشــاره به تعداد پروازهای اصفهان در تیرماه سال جاری گفت: در 
پی شــیوع ویروس کرونا تا به امروز اقدامات الزم برای ایجاد محیط امن برای مسافران مطابق با 
آخرین دستورالعمل ها و پروتکل های بهداشتی در دستور کار قرار گرفت.حسن امجدی با اشاره به 
آمار پروازهای تیرماه فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان اظهار داشت : در تیرماه سال جاری 
تعداد یک هزار و 250 پرواز در مسیرهای داخلی و52 پرواز در مسیرهای بین المللی در این فرودگاه 
انجام شده که شاهد رشد 8 درصدی در پروازهای داخلی و رشد 44.5 درصدی در پروازهای خارجی 
نسبت به خرداد ماه هستیم.وی با اشاره به افزایش اقدامات فرودگاه اصفهان در راستای مبارزه با 
گسترش بیماری کرونا، بیان کرد: در پی شیوع ویروس کرونا در کشور و با شروع طرح پیشگیری 
و مقابله با این ویروس، اداره کل فرودگاه های استان اصفهان از همان روزهای ابتدایی تا به امروز 
انجام اقدامات الزم برای ایجاد محیط ایمن و به دور از استرس برای مسافران را مطابق با آخرین 

دستورالعمل ها و پروتکل های بهداشتی در دستور کار خود قرار داده است.

تولید گوجه فرنگی در اصفهان با مازاد مواجه شده و به دلیل پایین آمدن قیمت ها کشاورزان متحمل ضرر و زیان خواهند شد؛

سونامی گوجه فرنگی

هر سال هفته های پایانی تابستان شاهد 
هدر رفت تعداد باالیی از محصول تولیدی 
گوجه فرنگی هستیم. سال گذشته خالی شدن بار گوجه در جاده های 
منتهی به یکی از کارخانه های رب سازی و یا فاسد شدن این تولیدات 
در زمین های کشاورزی در شبکه های مجازی سر و صدای زیادی به 
راه انداخت و مسئوالن وعده تنظیم سطح کشت و خرید تضمینی برای 
این محصول را دادند؛ اما امسال هم وضعیت بهتر از سال های گذشته 
نیست و با شروع فصل برداشت این محصول آنقدر قیمت خرید گوجه 
در بازارها و کارخانجات رب سازی پایین است که برداشت آن را از صرفه 
انداخته ،موضوع وقتی تلخ تر می شــود که  در اســتان کم آبی مانند 
اصفهان که هــر روز بحث جدید و درگیری تازه ای بر ســر آب رخ می 
دهد، هزاران تن محصول گوجه فرنگی تولید شده که از یک سو چندان 
خریداری ندارد و از سوی دیگر تولید کننده نفعی از کاشت و برداشت 
آن نمی برد ، فاسد شــده و به زباله تبدیل می شود. این معضل البته  
در اکثر استان هایی که شرایط کشــت این محصول را دارند دیده می 
شــوند. فارس، کرمانشــاه و برخی دیگر از نقاط هم از مازاد محصول 
گوجه ای خبر می دهند که با پایین بدون قیمت در بازار دست و پنجه 
نرم می کند. بر اســاس اعالم رییس اتحاديه عمده فروشان ميادين 

ميوه و تره بار اصفهان، بــا قیمتی که در حال حاضــر گوجه فرنگی به 
فروش می رسد کشاورزان اصفهان ضرر می کنند و همین عامل موجب 
نارضایتی و اعتراض آن ها شده است.ناصر اطرج گفت: به دلیل کاشت 
بیش از حد گوجه فرنگی در اســتان اصفهان قیمت هــا پایین آمده 
است، اما مخارج کشاورزان همچنان باالست و کشاورزان با قیمتی که 
در حال حاضر این محصول به فروش می رسد ضرر می کنند ، همین 
عامل موجب نارضایتی و اعتراض کشاورزان اصفهان شده است. وی 
ادامه داد: برای حل این مشکل در ابتدا سعی کردیم نرخ فروش گوجه 
را به نحوی تنظیم کنیم تا گوجه فرنگی از ســایر استان ها به اصفهان 
وارد نشــود به همین دلیل قیمت ها را کاهش دادیم تا گوجه ای که در 
استان کاشت می شود در همین استان نیز به فروش رسیده و مصرف 
شود.رییس اتحاديه عمده فروشــان ميادين ميوه و تره بار اصفهان 
بیان کرد: متاســفانه حتی با کاهش قیمت ها باز هم شاهد وارد شدن 
گوجه فرنگی از سایر استان ها به اصفهان هســتیم که در حال حاضر 
تمهیداتی اندیشــیده ایم که به طور کلی از خارج استان گوجه فرنگی 
وارد نشود تا به کشــاورزان اصفهانی  ضرر وارد نشــود. مشکل اما به 
همین جا ختم نمی شود؛ در حالی که کشاورزان نگران از دست رفتن 
محصول و سرمایه خود هستند، جهاد کشاورزی می گوید شرایط بازار 

جوری نیســت که این نهاد برای تنظیم آن اقدام بــه خرید محصول 
گوجه کاران کند. در همین زمینه معاون سازمان جهاد کشاورزی استان 
اصفهان گفته است اگر قیمت گوجه مناســب باشد محصول و عرضه 
آن جایگاه خود را دارند؛ اما در صورت افــت قیمت خرید حمایتی به 
منظور کنترل نرخ بازار انجام می شود.اصغر رستمی در رابطه با حدود 
قیمت تعیین شــده برای خرید حمایتی گوجه بیان کرد: قیمت های 
حمایتی در برخی استان های دیگر که اعالم و خرید شده است، حدود 
یک هزار تومان برنامه ریزی شده که درصدی از آن حدود ۳00 تومان 
به صورت مساعدات دولتی بوده و مابقی توسط شرکت های خریدار 
پرداخت می شود.وی خاطرنشان کرد: امیدواریم که با پیگیری هایی 
که انجام می دهیم در استان اصفهان هم بتوانیم حداقل کاری که انجام 
می دهیم همین وضعیت را تسهیل کنیم تا به کشاورزان اصفهان کمکی 
شود و مقداری تســهیل قیمت را در بازار بیش از پیش داشته باشیم. 
در این وضعیت برخی ممنوعیت صادرات این محصول و برخی دیگر 
ســود جویی کارخانجات تولید رب را دلیل ضرر و زیان کشاورزان می 
دانند؛ اما هر چه هست دولت فعال قصدی برای مداخله در بازار ندارد و 
در این شرایط کشاورزان باز هم باید شاهد هدر رفت محصول و ضرر و 

زیانی باشند که کسی پاسخگوی آن نخواهد بود.

نایب رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان اصفهان 
با بیان اینکه اجرای نمای رومی در ساختمان های کشور 
خالف قانون است، گفت: متاسفانه شاهد اجرای نمای 
رومی ســاختمان ها به خصوص در نزدیکی آثار فاخر و 
تاریخی اصفهان هستیم که باید با این سبک معماری 
مقابله شــود.علی محجوب، اظهار کرد: گام نخست در 
ساختمان سازی، طرح معماری بناست که مهندسین 
طراح معمار ملــزم به رعایت مبحــث 19 مقررات ملی 
ساختمان که همان صرفه جویی در مصرف انرژی است، 
هســتند.وی تاکید کرد: رعایت این اصل اولین گام در 
صرفه جویی مصرف انرژی و رسیدن به ساختمان های 

ســبز اســت.محجوب همچنین درباره دالیل افزایش 
قیمت ســاختمان، اظهار کــرد: زمانی کــه قیمت یک 
ســاختمان افزایش می یابد عوامل مختلفی از جمله 
زمین در آن بسیار دخیل اســت، از سوی دیگر عوارض 
ساخت و ســاز، هزینه های ســاخت و امور اداری و در 
نهایت حضور ســوداگران در بازار موجب گرانی مسکن 
شده است، البته صرفا ســوداگران دخیل در این گرانی 
نیستند و کاهش ارزش پول کشور و مباحث اقتصادی 
سبب شرایط کنونی بازار مسکن شده است.وی همچنین 
در خصوص رواج نماهای رومی در ساختمان اصفهان، 
گفت: باید توجه داشت که شکل و شمایل هر ساختمان، 
متعلق به یک منطقــه، جغرافیا و فرهنگ خاص همان 
منطقه است و در ایران نیز با توجه به سابقه تاریخی اش، 
شــاهد رواج برخی آثــار فاخر در نمای ســاختمان ها 
هستیم.محجوب تاکید کرد: متاسفانه رواج نمای رومی 

و یونانی در ساختمان ها معضلی است که در کشور شاهد 
آن هستیم در حالی که این نما متعلق به اروپا بوده و با 
معماری ایران ارتباطی ندارد.وی برخورد با نمای رومی 
ساختمان ها را نیازمند اراده ای وسیع در بین مهندسین 
طراح و مدیران وزارت کشــور، وزارت راه و شهرســازی، 
شــهرداری، نظام مهندســی و ... دانســت و افزود: به 
طور قطع اجرای نمای رومی در ســاختمان های کشور 
خالف قانون است، اما در اجرا و عمل با اراده سوداگران 
ساختمان در حال اجراست، البته به دنبال کمرنگ شدن 
این پدیده در ایران هستیم.نایب رییس سازمان نظام 
مهندسی ســاختمان اصفهان با بیان اینکه نمای رومی 
ساختمان در اصفهان نیز رواج یافته است، تصریح کرد: 
متاسفانه شاهد اجرای نمای رومی ســاختمان ها به 
خصوص در نزدیکی آثار فاخر و تاریخی اصفهان هستیم 

که باید با این سبک معماری مقابله شود.

نایب رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان اصفهان انتقاد کرد:

اجرای نمای رومی ساختمان ها در سایه اراده سوداگران ساخت و ساز

مالیات سالیانه 50 
میلیون تومانی در انتظار 

صاحبان خانه خالی

خبر روز

به دلیل کاشت بیش از حد گوجه فرنگی در استان 
اصفهان قیمت ها پایین آمده است، اما مخارج کشاورزان 
همچنان باالست و کشاورزان با قیمتی که در حال حاضر 
این محصول به فروش می رسد ضرر می کنند، همین 
عامل موجب نارضایتی و اعتراض کشاورزان اصفهان 

شده است. 

مدیرکل راه  و شهرسازی اصفهان:

آخرین پروژه مسکن مهر استان تکمیل شد
مدیرکل راه  و شهرسازی استان اصفهان گفت: آخرین پروژه مسکن مهر در کل استان اصفهان، 
در شــهرضا بود که تکمیل و در اختيار مالکان قرار گرفت و اقدام ملی را در استان شروع کردیم.

علیرضا قاری قرآن اظهار کرد: ۷0 هزار نفر در استان اصفهان در طرح ملی اقدام مسکن ثبت نام 
کردند که ۳5 هزار واجد شرایط در سطح شهرستان های استان داشتیم که در مراحل واگذاری 

است.
مدیرکل راه  و شهرسازی استان اصفهان گفت: واحدها در شــهر تودشک را به مردم واگذار می 
کنیم، در این منطقه 10 هکتار زمین داخل محدود شهر وجود دارد که 242 واحد را پوشش می 

دهد.
وی افزود: همزمان با کلنگ زنی این مجموعه، طرح های اقدام ملی در ســطح استان آغاز می 

شود؛ سعی کردیم در عمده شهرستان ها ساخت را بر عهده مردم واگذار کنیم.
قاری قرآن با بیان اینکه اگر جایی تجمیع بیش از 500 و یا یک هزار واحد را داشته باشیم، وارد 
بحث انبوه سازی می شــویم، تصریح کرد: با توجه به اینکه در شهرهای کوچک زمین بیشتر در 

اختیار دولت است، آن را در اختیار مردم قرار می دهیم.

30 درصد دوم سهام عدالت برای فروش آزاد شد
مدیر برنامه ریزی شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار کشور با اشاره به امکان فروش 60 
درصد سهام عدالت از این هفته گفت: کسانی که روش غیرمستقیم را انتخاب کرده اند نیز می 

توانند در سامانه تغییر وضعیت دهند و سهام خود را بفروشند.
وی با اشاره به آزادسازی سهام عدالت از اردیبهشت ادامه داد: این هفته ۳0 درصد بعدی سبد 
سهام عدالت قابل معامله است.سید محمدجواد فرهانیان افزود: در دور گذشته به دلیل آماده 
نبودن زیرساخت ها مردم به بانک ها و کارگزاری ها مراجعه می کردند و در این مرحله، مراجعه 

به بانک ها وجود دارد اما بانک ها از درگاه کارگزاری خود اقدام به فروش می کنند.
فرهانیان افزود: کسانی که روش مستقیم را برای دسترسی به سبد سهام خود انتخاب کرده و به 
کارگزاری های بازار سرمایه معرفی شده اند ممکن است به حساب برخی از آنها پول سهام واریز 
نشده باشد زیرا همه سفارش ها تکمیل نشد و ناهماهنگی بین بازار پول و سرمایه اتفاق افتاد.

وی با بیان اینکه اکنون این ناهماهنگی رفع شده است ،گفت: کسانی که روش غیرمستقیم را 
انتخاب کرده و سهام شان را نفروخته اند؛ اما اکنون به فروش آن نیاز دارند می توانند در سامانه 

تغییر وضعیت دهند و سهام خود را بفروشند.

رییس سازمان برنامه و بودجه: 

تغییرات یارانه ای در راه است
رییس ســازمان برنامه و بودجه کشــور از اصالح نظام یارانه در اصالحیه ســاختار بودجه خبر 
داد.  نوبخت اظهار کرد: نحوه پرداخت یارانه ها می تواند اصالح و هدفمند شــود. یارانه حمایت 
معیشتی ناشی از افزایش نرخ بنزین را  به 60 میلیون نفری که فکر می کردیم نیازمندتر هستند 

تا کنون داده ایم و امیدواریم که هدفمند پرداخت شود. 
قطعا 20-22 میلیون نفری که ایــن یارانه را دریافت نمی کنند، گالیه دارنــد. اگر هم یارانه را به 
همه بدهیم که یعنی آن را هدفمند توزیع نکرده ایم.وی تصریح کرد: در برنامه اصالح ســاختار 
بودجه هم موضوع اصالح پرداخت یارانه ها را گنجانده ایم. ان شــاء ا... با تصویب این برنامه از 

سوی مجلس، حتی الیحه بودجه 1400 را هم بر مبنای همین اصالح ساختار، ارائه می دهیم.
به میزانی که برنامه اصالح ساختار بودجه در مجلس، تصویب شود؛ آن را در الیحه بودجه سال 

بعد لحاظ خواهیم کرد و در جهت اصالح اعداد و ارقام عمل می کنیم.

کافه اقتصاد
س: ایلنا

عک

اخبار

مرضیه محب رسول

وزیر راه و شهرسازی گفت: هم اکنون در کشور 500 اکیپ آسفالت مشغول بهســازی، روکش و احداث انواع جاده مشغول فعالیت هستند و این حجم فعالیت در 
شرایط فعلی مالی کم نظیر است.محمد اسالمی در حاشیه بازدید از جاده های شهر بادرود در جمع اصحاب رسانه اظهار کرد: بنا به دعوت نماینده محترم شهرستان از 
مسیر جاده های سطح شهر بادرود بازدید و تصمیمات خوبی برای ایمن سازی و کیفیت جاده ها گرفته شد.وزیر راه و شهرسازی افزود: هم اکنون در کشور 500 اکیپ 
آسفالت مشغول بهسازی، روکش و احداث انواع جاده مشغول فعالیت هستند و این حجم فعالیت در شرایط فعلی مالی کم نظیر است. وی در خصوص جاده بادرود 
به کاشان و نواقص آن بیان کرد: دغدغه مردم بی تعهدی پیمانکار است که پیمانکار خود را ناقص رها کرده و این پیمانکار جاده بادرود کاشان در لیست سیاه پیمانکاران 
قرار گرفت و صفحه اجرایی پیمانکاری محو می شود و در پروژه ها و مناقصه ها به هیچ عنوان این شرکت راه داده نمی شود.اسالمی افزود: در حوزه راهداری تاکید کردیم 
که نواقص این جاده برطرف و ضمانت از زحمات آن پیمانکار قبلی کسر و به حساب بدهکاران واریز شود که دیگر شاهد کار غیراستاندارد و نیمه تمام توسط پیمانکاران 
نباشیم، پیمانکارانی که کار نیمه تمام و غیراستاندارد انجام دهند، مورد مواخذه قرار خواهند گرفت .وزیر راه و شهرسازی در خصوص اصالح نقاط حادثه خیز گفت: در 
سال 98 با همکاری پلیس راه و فرمانده انتظامی کل کشور 24۷ نقطه حادثه خیز به وزارت راه اعالم شد که برای بیش از 140 نقطه اقدامات صورت گرفته و تکمیل شده 

و کمتر از 100 نقطه نیز در حال انجام عملیات است و امیدواریم در آینده این پروژه ها نیز به بهره برداری برسد.

فعالیت 500 اکیپ راه سازی در کشور در شرایط بد مالی

سفر یک روزه وزیر 
راه و شهرسازی به 

اصفهان
محمد اســالمی، وزیــر راه و 
شهرسازی در ســفر یک روزه 
به اســتان اصفهــان چندین 
طرح در حوزه های مســکن و 
راه سازی را افتتاح و کلنگ زنی 

کرد.

وز عکس ر

عکس: صاحب نیوز

سخنگوی کمیســیون اقتصادی مجلس 
گفــت: بــا تغییراتــی کــه در قانــون و 
پیش نویس اتفــاق افتــاده، مالیات بر 
درآمد اجاره برای ســال اول شش برابر، 
سال دوم 12 برابر و سال سوم 18 برابر در 

نظر گرفته شده است.
مهدی طغیانی پیرامون اینکه بر اســاس 
متوسط درآمد ماهیانه برای ارزش اجاره 
خانه در شــهر تهران حــدود 54 میلیون 
تومان در نظر گرفته شــده اســت، اظهار 
داشت: مالیات آن طبق ماده 1۳1 قانون 
مالیات های مســتقیم حدود 8 میلیون 
و سیصد هزار تومان می شود که در سال 
اول حدود 50 میلیون تومان و در ســال 
دوم یکصد میلیون تومان و در سال سوم 

یکصد و پنجاه میلیون تومان است.
وی افزود: افرادی که خانه خالی داشته 
باشند، بر اساس تقسیم منطقه و ارزش 
اجاره ملک و محاســبه مالیات بر درآمد 
اجاره، به طور میانگین در سال اول حدود 
50 میلیون تومان بابت خالی نگه داشتن 
ملک پرداخــت می کنند که بــه صورت 
ماهیانه چهار و نیم میلیون تومان دریافت 

خواهد شد.
سخنگوی کمیســیون اقتصادی مجلس 
با اشــاره به اینکه این مبالغ بســتگی به 
توافق بیــن دولت و مجلــس دارد، بیان 
کرد: بر اساس نظر سازمان امور مالیاتی 
که در برگشــت طرح قبلی به کمیسیون 
اقتصــادی موثر بود، با بــاال رفتن مبالغ، 
موضوع شــکایت، دادرســی و دشواری 
وصول موجب می شد طرح قابلیت اجرا 

پیدا نکند.
وی دربــاره اجرایی کردن طرح توســط 
دولت، گفت: در موضوع اجــرا، از ابتدا با 
وزارت راه و شهرســازی توافق داشــتیم 
و این طــرح بــا روش خوداظهاری قابل 

اجرایی است.
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مروری بر زندگی شهید مدافع حرمی که قهرمان یک ملت لقب گرفت؛

سالم بر حججی که حجتی شد در چگونه زیستن

دیروز سومین سالگرد شهادت یکی از اسطوره های این سرزمین بود، اسطوره ای 
که در کوتاه ترین زمان ممکن ره صدســاله را پیمــود و  قهرمان یک ملت لقب 
گرفت. ماجرا از یک عکس شروع شد؛ عکســی که زیر آن نوشته شده بود» اســارت ایرانی رافضی در خالل 
درگیری ها در منطقه جمونه«. داعشی ها این عکس را پخش کردند که افتخار کنند یک ایرانی رافضی را گرفته 
اند و بعد ســرش را  بریدند و تنش را روی زمین کشــیدند. در این عکس لبان خشک، چشم های پر از یقین 
تا دود و آتش، خیمه و غروب، خنجر و قاتل، همه چیز به طور معجزه آســایی جمع شــد تا تصویر نابی از یک 
رافضی شــکل بگیرد. ایرانی رافضی آنچنان با صالبت و با غرور در مقابل دوربین زل زده بود که گویی میثم 
تمار، مسلم بن عقیل و هانی بن عروه دیگری پای به میدان تاریخ نهاده تا دوباره فریاد عشق به علی )علیه 
السالم( در گوش تاریخ پیچیده شود و دشمنان ابوتراب بفهمند همان طور که هیچ کس را یارای مقابله با پسر 
عم رسول ا… )ص( نبود، هیچ کس هم یارای مقابله با محبان علی )ع( را ندارد اگرچه آن ها را به اسارت در 
آورند، دست هایشان را ببندند و سر از پیکرشان جدا کنند. )گر بهای شیعه بودن سرجدا گردیدن است/ ما به 

عشق مرتضی تاوان آن را می دهیم(
محسن حججی، جوان 26 ساله نجف آبادی نشــان داد که عزت و ذلت دست خداست و هرکه راه خدایی را 
بر گزیند و زیســت الهی را در پیش گیرد سرنوشتی جز این در انتظارش نیســت، شهادت و خاصه این نوع ) 
بریدن سر، شبیه آنچه بر سیدالشــهدا ) ع( در کربال گذشت( که نهایت سربلندی است و چه زیبا سردار شهید 
مقاومت در یادداشتی بر کتابی به همین نام نوشت» سالم بر حججی که حجتی شد در چگونه زیستن و چگونه 
رفتن...«. چگونه زیستنی که دست حججی را گرفت و او را تا عرش الهی سیر داد. چگونه زیستنی که می تواند 
الگویی شود برای جوانانی که می خواهند در مسیر عزت و سربلندی قدم بر دارند. در گزارش پیش رو به مرور 
نکاتی اساسی از سبک زندگی شهید حججی پرداخته می شود و راهی که ایشان پیمود تا  به اینجا رسید، همان 

راهی که دستاوردهایش برای او و خانواده اش سربلندی، افتخار و غرور خدایی است.

تقید به اعمال عبادی
دوســتان شــهید حججی اینگونه از او یاد می کنند که همواره در حال خواندن قرآن بود و هیچ گاه نماز اول 
وقتش ترک نمی شد و چون آداب و قرائت را به درســتی بلد بود پیش نماز می شد. شهید حججی در تمام 
کارهایش با خدا معامله می کرد و ایمان قوی اش هنگام اسارت دلیل آن آرامش بود.یکی از همرزمان شهید 
حججی مقید بودن را یکی از ویژگی های شهید می داند و بیان می کند: »یکی از ویژگی های محسن که او را از 
دیگران متمایز می کرد، مقید بودنش بود؛ این قضیه بارها به من ثابت شد. به طور مثال گاهی اوقات مجبور 
بودیم در خانه های مردم سوریه بمانیم یا از آنها به عنوان ســنگر استفاده کنیم. هنگام نماز که می شد شهید 
حججی از ساختمان بیرون می رفت یا در حیاط به اقامه نمازش می پرداخت تا مبادا نمازش شبهه ای داشته 

باشد. در بحث حرام و حالل و رعایت شرعیات نیز بسیار انسان مقیدی بود.«

عالقه خاص و ستودنی به اهل بیت)ع(
محسن خیلی عالقه مند به حضرت زینب )س( و اباعبدا... الحسین )ع( بود و برای سوریه رفتن نیز 
سر از پا نمی شناخت. شخصی مانند محسن، تربیت یافته مادری دلسوز و ثمره شیر پاکی است 
که در کودکی پی  وجودش با آن رشد یافته است. همچنین وصیت نامه شهید نشان دهنده 
ایمان، معنویت، بصیرت و اخالص شهید اســت. لحنی که مختص عرفا و وارستگانی 
است که به کمال رسیده اند. حتی محسن با لباس شخصی به سوریه رفت. همسرش 
تعریف می کند که شــب رفتن خودم برایش اتیکت »جؤن خادم المهدی« 
را به لباســش زدم چرا که با لباس بیت المال نرفت تا یک نفر دیگر از آن 

لباس استفاده کند.
شهید حججی در دست نوشته هایش خطاب به امام رضا)ع( می نویسد: 
»آقاجان دوســت دارم همانند علی اکبر)ع( در جوانی شــهد شیرین 
شهادت را بنوشــم و جان ناقابلم را فدای شــما اهل بیت)ع( کنم. فقط 
یک خواســته شــخصی دیگر دارم. موالی من، بر من منت بگذار، جواز 

شهادتم را امضا کن.«

دست بوسی پدر و مادر
یکی از فیلم هــای مانــدگار و  تاثیر برانگیز مربــوط به خداحافظی شــهید حججی از 
خانواده اش است. او در تواضع و خشوع تمام، جلوی پای پدر و مادرش خم می شود تا قبل از 
رفتن پایشان را ببوسد. اشک های مادر اجازه صحبت نمی دهد و محسن در همین حین می گوید 
نذر کرده بودم اگر قسمت شد به سوریه اعزام شوم دســت و پای مادرم را ببوسم.شهید حججی 
یک بار دیگر به ســوریه اعزام شــده بود. در آن اعزام از همســرش خواهش می کند به کسی نگوید باردار 
است تا راحت به سوریه برود چون اگر متوجه این موضوع شوند ممکن است اجازه رفتن به محسن ندهند. 
شهید پس از بازگشت به همسرش می گوید در این سفر فهمیدم تا پدر و مادرم راضی نباشند من به آرزویم 
نمی رسم. محسن برای راضی کردن پدر و مادر آنها را به زیارت امام رضا)ع( می برد. پدر شهید ماجرای این 
سفر را چنین شرح می برد: »ما را به مشهد برده بود تا ضامن و شفیعش شویم. شب قبلش هم به مادرش 

گفته بود تو را به خدا اجازه رفتن به من بده.«
مادر شهید درباره اجازه دادن به پســرش می گوید: »به من می گفت مامان رضایت بده من شهید بشوم و 
پیش حضرت زینب روسفید شوم؛ من هم گفتم باشــد حرفی ندارم. من تو را به حضرت زینب می سپارم. 
گفت مامان نذر کرده ام اگر قسمتم شد ســوریه بروم پای مامان و بابایم را ببوســم. من هم نمی گذاشتم 
و گفت نذر کرده ام و بگذارید این کار را بکنم.«همان آخرین دیدار محســن با خانواده اش می شــود. دیدار 
بعدی شــان می افتد به قیامت.  حمید خلیلی، مدیر موسســه شــهید کاظمی  درباره نظر محسن نسبت به 
رضایت پدر و مادرش بیان می کند: روز آخری که آمد پیش من، گفــت: »حاجی، چرا من نمی توانم بروم؟ 
چرا کارم جور نمی شود که بروم؟«  گفتم: »محسن، یک جای کاِرت گیر دارد؛ مثل مایی. برو آن گیر را درست 
کن.« با تعجب گفت: »من فهمیدم کجای کار گیر دارد: مادرم راضی نیست!« من هم می دانستم که نمی رود 

پیش مادرش تا رضایت بگیرد؛ گفتم: »پس برو رضایتش را به دست بیاور.« احساس هم کردم که نمی رود 
ولی با مادرش که صحبت کردیم، می گوید که رفته آنجا، به دست و پای مادر افتاده و گریه شدید کرده که از 
گریه اش پاهای ایشان خیس می شده است. به مادر التماس کرده است: »اجازه بده من بروم.« مادرش 
هم می گوید: »برو؛ ولی شهید نشو« که محســن در جواب گفته است: »نه، من می روم؛ ولی عزیز می شوم 

مادر«. محسن رفت و عزیز میلیون ها انسان شد. 

خدمت رسانی در اردوهای جهادی
یکی از بیشترین تصاویر و فیلم هایی که پس از شهادت از شهید حججی در فضای مجازی منتشر شد مربوط 
به حضور ایشــان در اردوهای جهادی است. شــهید خیلی کم درباره کارهایش در اردوهای جهادی صحبت 
می کرد و حاال با انتشــار فیلم ها نزدیکان شــهید متوجه فعالیت های جهادی شــهید حججی شده اند. پدر 
شهید درباره حضور محســن در اردوهای جهادی می گوید که او دور افتاده ترین مناطقی که حتی با ماشین 
امکان رفتن به آنها نبود را برای رفتن انتخاب می کرد. به دل محروم ترین مناطق می رفت و مسجد و حمام 
می ســاخت و به گفته پدرش در کنارش کارهای فرهنگی و تبلیغاتی می کرد. شرکت در این اردوها خیلی در 
روحیه محسن موثر بود. خودش می گفت: »آسمان فرصت پرواز بلندی است، قصه این است چه اندازه کبوتر 
باشی.« روی بحث خدمت رسانی در این اردوها تاکید ویژه ای داشت و معتقد بود جای برای کار زیاد است. 
شــهید حججی در یکی از اردوها در جمله ای تاریخی می گوید: »ما اینجا از شهر دوریم ولی به خدا نزدیکیم، 

اگر در شهر خودمان خدایمان را داشته باشیم بیشترین جهاد را کرده ایم«.

همراهی همیشگی با کتاب
کتاب ها همواره انسان ساز بوده اند. انسان های بزرگ اندیشــه های ناب شان را از دل مطالب کتاب ها گرفته 
و در زندگی شان به کار بســته اند. پدر شهید مقتل امام حســین)ع( را اولین کتاب غیردرسی ای که پسرش 
خواند، معرفی می کند و می گوید: »وارد این راه شد و تمام مسیری که طی کرد در رابطه با این مقتل و راه امام 

حسین)ع( بود و بودن در این مسیر به مراتب باعث رشد محسن شد«.
حضور در موسسه شهید کاظمی  نیز تاثیر بسیار زیادی در رشد فکری شهید حججی داشت. پدر شهید، شرح 
ورود پسرش به این مؤسسه را این چنین بیان می کند: »محسن زمانی که می خواست از دبستان به مقطع 
راهنمایی برود وارد موسسه شهید کاظمی  شــد. در موسسه به همراه چند تن از دوستانش کارهای فرهنگی 
و تبلیغاتی انجام می دادند. کتاب چاپ می کردند و در مناسبت ها و مراســم های مختلف مثل نمازجمعه و 
پارک ها نمایشگاه کتاب می زدند.« مدیر موسسه سردار شــهید حاج احمد کاظمی  که سال های متمادی با 
شهید مدافع حرم »محسن حججی« ارتباط داشت بهترین شــخص برای توصیف عالقه شهید حججی به 
کتاب است. او از سال 85 وارد این موسسه شد و با عشقی وصف نشدنی کارش را شروع کرد.مدیر موسسه 
شهید کاظمی  عالقه شــهید حججی به ترویج فرهنگ کتابخوانی را اینگونه بیان می کند: »عالقه و اهتمام او 
تا آنجا بود که اولین هدیه ای که به همســرش داد کتاب بود و هرگاه به مهمانی می رفت به دوستان و اقوام 
کتاب معرفی می کرد و به آنها کتاب هدیه می داد. به همسرش ماهانه یک کتاب هدیه می داد و برای ترغیب 
او به خواندن کتاب از آنچه که از آن کتاب خوانده بود امتحان می گرفت و به او هدیه ای دیگر می داد. حتی در 

مراسم عقدش هم چند کتاب مانند کتاب سالم بر ابراهیم و چند کتاب دیگر به همسرش هدیه داده بود.«

ارادت ویژه به شهید کاظمی 
عشق و عالقه محسن حججی به شهدا به ویژه سردار بزرگ زادگاهش، شهید احمد کاظمی  بر کسی پوشیده 
نیست. زندگی اش را مدیون حاج احمد می داند. هم محســن و هم همسرش هر دو خود را آزادشده دست 
شهید کاظمی  می دانستند. هر دو وقتی وارد موسسه می شوند و با شهید کاظمی  آشنایی پیدا می کنند، مرید 
ایشــان می شــوند و با هم ازدواج می کنند.مدیر موسسه شــهید کاظمی  این عالقه و ارادت را چنین روایت 
می کند: »درون موسسه است که به واسطه شــهید کاظمی  و بیشتر با شرکت در اردوهای جهادی، مسیرش 
را انتخاب می کند؛ یعنی آنجاســت که شــهید کاظمی  دستش را می گیرد و شــهید حججی به ایشان وصل 
می شود. « شهید حججی در کار برق ساختمان بود و در حوزه کتاب هم کار می کرد ولی می گفت: »مسیری 
که حاج احمد )کاظمی ( برای من مشخص کرده، در کار برق و اینها محقق نمی شود. من باید جایی بروم که 

مسیرم به شهادت نزدیک تر باشد.«
یکی از دوستانش درباره عالقه محسن به حاج احمد می گوید: »بعد از آن اردوی راهیان نور، ارتباط با شهید 
کاظمی  برایش شــکل گرفت. مثال نصف شــب بر ســر مزار شــهید کاظمی  می رفت و فاتحه می خواند، یاد 
حاج احمد بود و به حرف هایش گوش می داد. وقتی کسی روزانه به حرف شهید گوش می دهد و به آن عمل 
می کند، منش او هم به آن سمت می رود. آن وقت، هنگامی  که می بیند حاج احمد می گوید: »اگر می خواهید 
شهید شوید، باید مثل شهدا باشــید؛ باید شهید زنده باشید، باید مثل شــهدا کار کنید«، روی مسیر او تاثیر 
می گذارد.« محسن به مسیری رفت که حاج احمد، پیش از تولد شهید حججی در آن گام نهاده بود. حاج احمد 
و محسن به دو نسل متفاوت با آرمان هایی یکسان تعلق دارند. شــهید حججی امتداد راه حاج احمد بود و 

معلوم نیست فردا چه انسان هایی امتداد راه محسن باشند؟

پایداری

 سمیه مصور
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آزادی 190 زندانی محکوم مالی به برکت دهه والیت
به مناسبت دهه والیت و امامت با مشارکت خیران ، ۱۹۰ زندانی با بدهی مالی از زندان های استان اصفهان 
رهایی یافتند. مدیرکل زندان های اســتان اصفهان، بدهی این زندانیان در بند را ۷۴۰ میلیارد ریال بیان 
کرد و گفت: از این میزان بدهی ۶۳۰ میلیارد ریال سهم گذشت شاکیان، ۶۱ میلیارد ریال هم سهم کمک 
ستاد دیه استان و بقیه از طریق وام های بانکی و آورده مددجویان است. اسدا... گرجی زاده،  افزود: اکنون 
۹۰۳ مددجو با ۴۶۰ میلیارد تومان بدهی مالی در زندان های استان اصفهان در انتظار کمک خیران برای 

رهایی از بند هستند.

پرداخت حقوق همراه با همسان سازی طی چند روز آینده
رییس کانون عالی بازنشســتگان و مســتمری بگیران ســازمان تامین اجتماعــی از پرداخت حقوق 
بازنشستگان همراه با همســان ســازی حقوق طی روزهای آینده خبر داد.علی اصغر بیات در خصوص 
پرداخت حقوق بازنشســتگان تامین اجتماعی همراه با اجرای قانون همسان سازی گفت: به مناسبت 
ایام فرخنده و عید غدیر خم تمامی اقدامات الزم برای پرداخت حقوق بازنشســتگان همراه با همسان 
سازی انجام شد.وی افزود: مصوبه هیئت امنا را گرفته و بخشــنامه ابالغ و احکام نیز صادر شده است.

رییس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد: بر همین اساس 
بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی حقوق مردادماه خود را همراه با همسان سازی دریافت 
خواهند کرد.به گفته وی، زمان پرداخت مســتمری ها نیز همانند ماه قبل و براساس حروف الفبا از چند 

روز آینده آغاز می شود.

آخرین مهلت ثبت نام بدون آزمون ارشد و دکتری دانشگاه آزاد 
اعالم شد

رییس مرکز سنجش و پذیرش و فارغ التحصیلی دانشگاه آزاد اسالمی گفت: ثبت نام بدون آزمون )ویژه 
استعداد های درخشان( مقاطع دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد ســال ۹۹ این دانشگاه از ۱۵ مرداد 
آغازشده و تا آخر این ماه ادامه دارد.بنا بر اعالم روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی، بهروز طهماسب کاظمی، 
رییس مرکز سنجش و پذیرش و فارغ التحصیلی دانشگاه آزاد اسالمی، گفت: ثبت نام بدون آزمون )ویژه 
استعداد های درخشان( مقاطع دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد سال ۹۹ این دانشگاه از ۱۵ مرداد آغاز 
شده و تا آخر این ماه ادامه دارد.وی اظهار کرد: متقاضیان ثبت نام بدون آزمون ویژه استعداد های درخشان 
مقاطع دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد سال ۹۹ دانشگاه آزاد اسالمی با مراجعه به سامانه ثبت نام 

الکترونیکی مرکز سنجش، پذیرش و فارغ التحصیلی به آدرس www.azmoon.org اقدام کنند. 

اعطای وام مرابحه به فرهنگیان 
معاون برنامه ریزی و توســعه منابع وزارت آموزش و پرورش از فراهم شدن امکان دریافت وام مرابحه 
تا ســقف ۴۰ میلیون تومان به فرهنگیان خبر داد.علی الهیار ترکمن با اشــاره به تسهیالت درنظر گرفته 
شده برای پرسنل وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد: یکی از اقدامات و برنامه های معیشتی استفاده از 
تسهیالت مختلف بر اساس ظرفیت های موجود است که فرهنگیان بتوانند بر حسب نیازهایی که دارند 
این تسهیالت را دریافت و مصرف کنند.وی افزود: ارائه تسهیالت را در چند حوزه دنبال می کنیم؛ نخست 
تسهیالت حوزه ساخت و تامین مسکن است و فرهنگیان برای خانه دار شدن از آن استفاده کنند. عمده 
قراردادهایی که ساالنه با بانک ملی داریم روی این مورد متمرکز شده است.معاون برنامه ریزی و توسعه 
منابع وزارت آموزش و پرورش گفت: اخیرا قراردادی با بانک قرض الحسنه مهر ایران منعقد کردیم.الهیار 
ترکمن ادامه داد: بر اساس این قرارداد برای فرهنگیان تا ۲۰ میلیون تومان و برای زوجین  تا ۴۰ میلیون 
تومان وام مرابحه با سود ۱۲ درصد پیش بینی شده است. نیازهای ضروری و سوابق قبلی وامی که دریافت 

کرده اند جزو شرایط اولویت دار است.

مرکز آموزش علمی کاربردی هرند، جزو ده مرکز برتر کشور شد؛

دانشگاه هرند؛ بازوی قدرتمند آموزش مهارتی

دانشگاه جامع علمی کاربردی، دانشگاهی 
نیمه دولتــی وابســته بــه وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری است. تاسیس دانشگاه جامع علمی- کاربردی در 
مهرماه سال ۱۳۷۰ به تصویب رسید .این دانشگاه با هدف افزایش سطح 
مهارت شــاغلین بخش های مختلف اقتصادی و افزایش مهارت های 
حرفه ای دانش آموختگان مراکز آموزشی که فاقد تجربه اجرایی هستند، 
در مقاطع کاردانی و کارشناســی برای دوره هــای کاردانی فنی، کاردانی 
حرفه ای، مهندســی فناوری و کارشناســی حرفه ای اقدام به پذیرش 

دانشجو می کند.
امروزه با توجه به کیفیت باالی دانشگاه های علمی کاربردی، این مراکز 
نه تنها شاهد کاهش جمعیت دانشــجویی نبودند، بلکه نسبت به سال 
های قبل نظاره گر افزایش جمعیت دانشــجویی هستند  این در حالی 
است که دانشگاه های دیگر سیر نزولی در جذب دانشجو را طی می کنند.

در این راستا دکتر غالمرضا مالکی فارسانی، رییس مرکز آموزش علمی 
کاربردی هرند با ذکر اینکه  این دانشگاه در سال ۱۳۸۲ تاسیس و در حال 
حاضر در مقاطع کاردانی و کارشناسی مجری رشته های روابط عمومی، 
حقوق، حسابداری،مدیریت کســب و کار، خیاطی و همچنین کاردانی 
گرافیک در حال فعالیت است، گفت:این مرکز به منظور پایش و ارزیابی 

کیفیت مراکز علمی کاربردی از سه سال قبل بحث ارزیابی ساالنه فعالیت 
های مراکز سراسر کشور را در دســتور کار خود قرار داد، در این ارزیابی 
مجموعه فعالیت های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، مدرسان و اداری 
مورد ارزیابی قرار گرفت. در سال اول ارزیابی مجموعا ۲۳ مرکز در سطح 
۲ قرار گرفتند که مرکز آموزش علمی کاربردی هرند در ارزیابی سال ۹۷ 
جزو این ۲۳ مرکز بود. الزم به ذکر است در آن سال تنها دو مرکز از مراکز 
استان اصفهان در سطح ۲ قرار گرفتند و مابقی مراکز در سطح ۳ و ۴ رتبه 
بندی شدند. در ارزیابی فعالیت های مراکز علمی کاربردی در سال ۹۸ 
مرکز هرند به عنوان مرکز نمونه استانی انتخاب شد و در سال جاری به 

عنوان پر افتخار ۱۰ مرکز برتر کشوری نائل شد.
مالکی در خصوص رشته هایی که در سطح مراکز دانشگاه جامع علمی 
کاربردی تصویب و اجرا می شــوند، اظهار کرد : این دانشــگاه ها عمدتا 
ماموریت گرا و متناسب با نیاز منطقه هستند. در چند سال اخیر سعی 
شده است رشته های فعال مرکز متناسب با نیاز منطقه شناسایی و اجرا 
شوند. به عنوان مثال بر اساس نیاز سنجی انجام شده رشته خیاطی و 
طراحی لباس جزو رشــته های مورد نیاز منطقه است  که از سال ۹۶ در 
مرکز در حال اجراست همچنین با توجه به مشکالت ناشی از خشکسالی 
زاینده رود، اصالح الگوهای کشت ،در برون رفت از وضعیت موجود بسیار 

موثر است. یکی از رشته هایی که پیگیر اخذ مجوز و اجرای آن در مرکز 
هســتیم، کاردانی آموزش و ترویج کشاورزی اســت که در صورت اجرا 
قطعا در اصالح الگوی کشــت و کاهش مشکالت ناشی از  خشکسالی 

بسیار موثر خواهد بود.
رييس دانشگاه علمي کاربردی هرند، مهم ترین اهداف بلند مدت این 
مرکز را  ارتقای سطح کیفی آموزش های مهارتی و تناسب آموزش های 
ارائه شده با نیاز بازار کار،رشد کمی و کیفی فعالیت های پژوهشی مبتنی 
بر نظام مهارت و فناوری و تاثیرگذاری فرهنگی در سطح منطقه دانسته و 
تصریح کرد : افزایش سطح رضایت مندی دانشجویان،اصالح فرآیندها 
و تعامل و عمق بخشی بیش از پیش با مردم از اهداف کوتاه مدت مرکز 
بوده است که در این راه بر اساس شاخصه های موجود،به نظر می رسد 
مرکز در مسیر اهداف طراحی شــده در حال حرکت بوده و برای تحقق 

اهداف، همچنان نیازمند تالش و جدیت است.
مالكي ضمن ابراز تاســف از اینکه ویروس کرونا از اواخر سال گذشته 
بر بســیاری از فعالیت های آموزشــی و پژوهشــی تاثیر بدی بر جای 
گذاشت؛ اما در سطح دانشگاه علمی کاربردی، ویروس کرونا به عنوان 
فرصتی مناسب برای تقویت آموزش های غیر حضوری و تولید محتوای 
الکترونیک محســوب می شــود، افزود :  به عنوان نمونه در نیم سال 
گذشــته حدود ۱۳۰ هزار عنوان درسی در ســطح مراکز آموزش علمی 
کاربردی در سراسر کشور به صورت مجازی برگزار شد. در مرکز هرند نیز 
همچون سایر مراکز دانشــگاهی دروس نظری به صورت غیر حضوری 
برگزار شــد که تا حد زیادی با اقبال دانشــجویان نیــز مواجه بود. این 
مسئله موجب شــد تا در آینده نگاه جدی تری به آموزش های مهارتی 
غیرحضوری معطوف شــود و نتایج آن در ترم های آتی بهتر و بیشــتر 
مالحظه خواهد شد، هرچند واحدهای عملی برخی دروس همچون رشته 
های خیاطی و حسابداری  به صورت حضوری و بارعایت پروتکل های 

بهداشتی ابالغی  ستاد کشوری مقابله با کرونا اجرا شد. 
رييس دانشگاه علمي کاربری هرند در پایان با اشاره به اینکه دانشگاه 
جامع علمی کاربردی به عنوان یکــی از بازوان آموزش های مهارتی می 
 تواند در ایجاد اشتغال پایدار و ترویج و تقویت فرهنگ کارآفرینی موثر 
باشد، ادامه داد: توجه به مســئله کیفیت آموزش ها در چند سال اخیر 
یکی از اهداف اصلی دانشــگاه بوده و عالقه مندان بــه تحصیل در این 
دانشگاه می توانند از ابتدای شهریورماه سال جاری با مراجعه به سایت 
سازمان سنجش نسبت به انتخاب رشــته مورد عالقه خود اقدام کنند، 
همچنین می توانند با مراجعه به مراکز ،از مشــاوره شغلی و تحصیلی 

رایگان بهره مند شوند.

۳۰ درصد از موارد مناسب اهدای عضو در اصفهان 
به دلیل رعایت شــیوه نامه های مربــوط به کرونا 

حذف شد. 
مســئول واحــد فراهــم آوری اعضــای پیوندی 
مرکز آموزشــی درمانــی الزهــرا )س( اصفهان 
گفت: اهدای عضــو از افراد مرگ مغــزی از نیمه 
بهمن پارســال به دلیــل خطر بیمــاری کرونا در 
اصفهان متوقف شــد، اما از اواخر خرداد و با ابالغ 
شــیوه نامه های جدید مربوط به کرونا، این کار از 

سر گرفته شد.
مریم خلیفه سلطانی با بیان اینکه از اواخر خرداد 

تا کنون پنج مورد اهدای عضو از افراد مرگ مغزی 
در استان اصفهان انجام شــد، گفت: اهدای عضو 
از افراد مــرگ مغــزی در زمان حاضر بــا رعایت 
شــیوه نامه های مربوط به کرونا انجام می شــود 
و همین امر باعــث کاهش پیوند عضــو از موارد 

مناسب اهدا شده است.
وی افزود: بر اساس شیوه نامه های جدید افرادی 
که دچار مرگ مغزی می شــوند و مناسب اهدای 
عضو هســتند باید از نظر ابتالی آن ها یا اطرافیان 
شان به بیماری کرونا مورد بررســی قرار گیرند و 
حتی اگر موارد مشکوک باشند از فهرست اهدای 

عضو، حذف خواهند شد.
مســئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی مرکز 
آموزشی درمانی الزهرا )س( اصفهان گفت: برخی 
از بیماران نیازمند پیوند عضو به ویــژه کلیه نیز به 

دلیل شرایط حاصل از شــیوع بیماری کرونا و به 
دلیل ایمنی پایینی کــه در برابر این ویروس دارند 

برای پیوند عضو مراجعه نمی کنند.
خلیفه ســلطانی با بیان اینکه در زمان حاضر عمل 
جراحی برداشت عضو از افراد مرگ مغزی فقط در 
بیمارســتان الزهرا )س( اصفهان انجام می شود، 
افزود: حــدود ۴۰۰ نفر در اســتان اصفهان دارای 
پرونده فعال در فهرســت انتظــار دریافت کلیه از 

موارد مرگ مغزی هستند.
وی با بیان اینکه شــیوع بیماری کرونا از اســفند 
پارسال، آمار اهدای عضو از بیماران مرگ مغزی در 
استان اصفهان را کاهش داد گفت: تعداد بیماران 
مرگ مغزی که پارســال از آن ها اهدای عضو شد 
۴۲ نفر بود درحالی که این تعداد در سال ۹۷، ۴۹ 

مورد گزارش شد.

 حذف 30درصدی اهدای عضو به دلیل
رعایت شیوه نامه های مربوط به کرونا

سرنوشت حیوانات کاله قاضی چه می شود؟
شــیوع طاعون در پارک ملی کاله قاضی و تلف شــدن تعداد قابل توجهی از نشخوارکنندگان و 
وحوش این منطقه حفاظت شــده خبری بود که در چند روز گذشته نگرانی هایی از ادامه شیوع 
این ویروس و ضرورت پیشگیری از آن برای حفظ حیات حیوانات به وجود آورد.ویروس طاعون 
نوشــخوار کنندگان کوچــک، از جمله 
ویروس های آندمیک است که همیشه 
در کشــور وجود داشــته، اما در فصول 
خشــک به دلیل تجمع حیوانات ناقل 
و دام های وحشی در مناطق مشخص 

بارز می شود.
شــهرام موحدی، مدیر کل دامپزشکی 
اســتان اصفهان ضمن تاکید بر اینکه 
آمار اعالم شده توسط سازمان حفاظت 
از محیط زیست در طول یک سال بوده، 
گفت: تاکنون نزدیک بــه ۱۸۰ کل و بز 
وحشی بر اثر این بیماری در منطقه کاله 
قاضی تلف شده اند که این تعداد تلفات، به معنای شیوع بیماری نیست و بیشتر به معنای بروز 

بیماری در منطقه است.
وی افزود: این ویروس، از جمله ویروس های آندمیک است که همیشه در کشور وجود داشته، 
اما در فصول خشــک، به دلیل تجمع حیوانات ناقل و دام های وحشی در مناطق مشخص بارز 

می شود.
موحدی تشــریح کرد: طاعون نشــخوارکنندگان کوچک، یک بیماری ویروسی است که در بین 
دام های »زوج ســم« مثل گوسفند، آهو، بز کوهی و کل وحشــی و... و از طریق ترشحات و آب 
دهان یا بینی حیوانات شیوع پیدا می کند.مدیر کل دامپزشــکی استان اصفهان گفت: در فصل 
تابستان با خشکی منطقه، آب از دسترس حیوانات وحشی خارج می شود و آنها از آبشخورهای 
تعبیه شده در منطقه استفاده می کنند، در نتیجه این آبشخورها، به محل تجمع دام های اهلی و 
وحشی تبدیل می شود، بنابراین یکی از روش های پیشگیری از طاعون نشخوارکنندگان کوچک، 

واکسیناسیون دام های اهلی در منطقه است.
وی عبور دام  های کوچ رو، که این خود می تواند باعث بروز بیشــتر طاعون در منطقه شود را یکی 
دیگر از دالیل تکثیر این ویروس دانست و افزود: در فصول بارندگی و سرسبزی، دام ها در منطقه 

پراکنده هستند  بنابراین انتقال این ویروس، کمتر اتفاق می افتد.
موحدی گفت: کنترل، مبارزه و پیشــگیری از بیماری حیوانات حیات وحش به عهده ســازمان 
حفاظت از محیط زیست اســت، اما به خاطر تخصص هایی که در حوزه تشخیص بیماری ها در 

حوزه دامپزشکی وجود دارد، همکاری تنگاتنگی میان دو سازمان برقرار بوده است.
مدیر کل دامپزشــکی اســتان اصفهان اضافه کرد: با وجود تمام مشــکالت مالی و اعتباری که 
سازمان دامپزشــکی را تحت تاثیر قرار داده، تالش کردیم تا واکسیناســیون دام های اهلی در 
اطراف منطقه حفاظت شده کاله قاضی انجام شــود، همچنین با بازدید از منطقه، توصیه هایی 
برای ضدعفونی کردن آب در دسترس حیوانات، محل آبشخورها و تجمع برای خوردن علوفه ها 
به سازمان حفاظت از محیط زیست ارائه شد.وی افزود: در حال حاضر بیش از ۴۲ هزار گوسفند 
و بز اهلی در سه شهر مبارکه، اصفهان و شهرضا، در جوار منطقه کاله قاضی وجود دارد و حدود ۳۰ 

هزار دام کوچ رو از منطقه حفاظت شده کاله قاضی عبور می کنند.
موحدی گفت: از سال گذشــته تا کنون، بیش از ۱۰۷ هزار نوبت سر توســط اداره کل دامپزشکی 
استان، واکسینه شده اند که از این آمار، تعدادی از دام ها به دلیل حساسیت بیشتر بعد از ۶ ماه، 

دوباره واکسینه شده اند.

با مسئولان جامعه

محیط زیست

ذخیره پالسمای کوویدی 
استان اصفهان صفر است

خبر روز

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان گفت: 
روزانه بیــش از ۱۰واحد پالســما کوویدی 
در مرکــز اهدای خــون اصفهــان دریافت 
می شود و اکنون ذخیره پالسمای کوویدی 
اســتان صفر اســت، چرا که بر حسب نیاز 
روزانه تمام پالسمای های اهدایی در مراکز 
درمانی استفاده می شود و تاکنون بیش از 
۳۰۰ واحد پالســما اهدا شــده است.مجید 
زینلی با بیان اینکه میانگیــن روزانه بیش 
از ۱۰واحد پالســما کوویدی در مرکز اهدای 
خون اصفهان دریافت می شــود، اظهار کرد: 
آمار اهدای پالســما در اصفهــان از ۶ واحد 
به بیش از ۱۰ واحد افزایــش یافته، اما آمار 
ابتال به کرونا و نیاز به پالسمای کوویدی در 
اســتان اصفهان رو به افزایش است و نیاز 
روزانه مراکز درمانی استان نیز بسیار بیشتر 
از تعــداد دریافتی پالســما در مرکز انتقال 
خون اســت.وی ادامــه داد: اهداکنندگان 
پالســما کوویدی کم و افرادی که می توانند 
پالسما کوویدی اهدا کنند نیز محدود است 
و پالســمای درمانی از بیماران بهبود یافته 
کمتر از ۶۰ سال که بیماری زمینه ای نداشته 
باشند، دریافت می شود، همچنین مراجعه 
افراد برای اهدای پالســما بسیار کند است، 
بنابراین هنوز نتوانســته ایم ذخیره مناسبی 
از پالســمای کوویدی در مرکز انتقال خون 
اصفهان داشــته باشــیم و اکنــون ذخیره 
پالسمای کوویدی اســتان صفر است، چرا 
که بر حسب نیاز روزانه تمام پالسمای های 
اهدایی در مراکز درمانی استفاده می شود و 
تاکنون بیش از ۳۰۰ واحد پالسما اهدا شده 
است.مدیر کل انتقال خون استان اصفهان 
خاطرنشــان کرد: بیماران بهبود یافته کرونا 
می توانند ماهی یک بار برای اهدای پالسما 
به مراکز انتقال خون اصفهان مراجعه و افراد 
بهبود یافته بیماری کرونا پس از ۲۸ روز بعد 
از بهبودی کامل می توانند نســبت به اهدای 
پالســما اقدام کنند و هر بیمــار بهبود یافته 
کرونا می تواند در طول شــش ماه چندین 

نوبت برای اهدای پالسما اقدام کند. 

حدیث زاهدی

رییس کمیسیون اجتماعی و محیط زیست شورای شهر اصفهان گفت: اگر نگاه ویژه ای به تاالب گاوخونی وجود داشت، حق آبه زیست محیطی، شرب و صنعت 
در حوضه زاینده رود دچار مشکل نمی شــد زیرا گاوخونی یک کلیت برای مجموعه آب زاینده رود است.کورش محمدی اظهار کرد: سال هاست که مجموعه ای از 
مطالبات فعاالن زیســت محیطی اصفهان معطل مانده و نسبت به آن بی توجهی می شــود.وی افزود: اگر نگاه ویژه ای به تاالب گاوخونی وجود داشت، حق آبه 
زیست محیطی، شرب و صنعت در حوضه زاینده رود دچار مشکل نمی شد زیرا گاوخونی یک کلیت برای مجموعه آب زاینده رود است.رییس کمیسیون اجتماعی 
و محیط زیست شورای شهر اصفهان تصریح کرد: تبعات بی توجهی به حوزه محیط زیست مرتبط با زاینده رود در اشکال اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی 
خود را نشان می دهد و نباید به جریان نصفه و نیمه زاینده رود شود.وی با تاکید بر لزوم تغییر در شکل تعامل در جامعه برای حل معضالت زاینده رود، ادامه داد: 
تاکنون هر کدام از استان های بهره بردار زاینده رود برای تقسیم منابع نگاهی سازمانی، استانی و منطقه ای داشته اند که سبب تنش در این رابطه شده است.محمدی 
خاطرنشان کرد: گاهی زاینده رود و طرح های انتقال آب ابزاری در دست سیاسیون برای جلب آرای انتخابات و ورود به عرصه های مدیریتی شده که آسیب و خیانتی 
محسوب می شود که در استان های مختلف به زاینده رود روا داشته اند.وی با بیان اینکه دو سال از تشکیل کارگروه آب با همراهی نحبگان و نهادهای ذی نفع در 
شورای شهر می گذرد، اضافه کرد: به جای تقابل، مسیر تعامل با اســتان های بهره بردار مانند یزد، خوزستان و چهارمحال و بختیاری دنبال شده تا از سرچشمه تا 

تاالب و حتی بهره برداران خارج از حوضه، از زاینده رود منتفع باشند اما آسیبی به هیچ کدام نرسد.

رییس کمیسیون اجتماعی و محیط زیست شورای شهر اصفهان:

توجه به گاوخونی، کلیت زاینده رود را حفظ می کند

شــهرداری نجف آباد در نظر دارد به اســتناد مصوبه شــماره ۹۹/۵۶۶ مورخ 
۹۹/۰۳/۰۷ شورای محترم اسالمی شهر نســبت به فروش ۱۷ پالک زمین به 
مساحت کل ۸۲۰۱ مترمربع )از محل منابع داخلی(، واقع در منطقه سه بصورت 
یکجا و حسب مشخصات موجود در مدارک مزایده، با قیمت پایه کل ۱۷ پالک 

به مبلغ ۱۰۰/۵۸۰/۵۰۰/۰۰۰ ریال اقدام نماید.
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشــتر و دریافت اسناد مزایده تا پایان وقت 
اداری روز سه شنبه مورخ ۹۹/۰۶/۰۴ به امور قراردادهای شهرداری نجف آباد 

مراجعه نمایند.

شــرکت کننــدگان بایــد مبلــغ ۵/۰۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بــه عنوان 
ضمانت شــرکت در مزایده را طی فیش واریزی به حســاب ســپرده 

۰۱۰۴۵۴۴۱۵۰۰۰۲ شهرداری نجف آباد واریز و یا معادل آن را ضمانتنامه معتبر 
بانکی ارائه نمایند.

برندگان اول، دوم و سوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده 
آنها به ترتیب ضبط خواهد شد. 

ســایر اطالعات و جزییات مربوط به مزایده در اســناد مزایده مندرج است و 
شهرداری نجف آباد در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

آگهی مزایده

م الف:928816

نوبت اول

محمد مغزی نجف آبادی- شهردار نجف آباد



ملی پوش وزنه برداری درباره شرایط آماده سازی خود اظهار داشت: پس از اینکه به مدت شش ماه تمرینات خود را به صورت فشرده پیگیری  کردم، چند وقتی 
است خیلی سبک تمرین می کنم تا از فرسودگی بدنم جلوگیری کنم. خوشبختانه آن قدر حرفه ای هستم که در این شرایط از مصدومیت دور بمانم. علی میری 
،پیرامون حمایت های مسئوالن هیئت وزنه برداری ارومیه گفت: شرایط مالی فدراسیون مشخص است و در روز هایی که همه دنیا به خاطر کرونا دست به گریبان 
هستند و شرایط اقتصادی کشورمان خوب نیست، نباید توقع زیادی از فدراسیون داشت. عالوه بر این، از سمت استان خودم حمایت خوبی نمی شوم و زیاد هم 
دوست ندارم کاری به کارم داشته باشند. چند شاگرد دارم که با آنها مشغول به تمرین هستم و از بودن در کنار آنها خوشحال هستم و انگیزه می گیرم. آنها هم از 
تجربیات من در این سال ها استفاده می کنند. خوشبختانه رضایی و خانواده ام تا جایی که ممکن است از من حمایت می کنند تا به مشکلی برنخورم.ملی پوش 
وزنه برداری تصریح کرد: اکنون در تمرینات در مرز حمله به ۲۲۰ کیلوگرم قرار دارم که البته به این رکورد قانع نیســتم و تا زمانی که تقویم مسابقات جهانی اعالم 
شود، تمام هدفم نزدیک شدن به رکورد ۲۲۵ و ۲۳۰ در ۲ ضرب است؛ چون با این رکورد می خواهم در مسابقات جهانی به مدال طال برسم.میری در نهایت، با اشاره 

ملی پوش وزنه برداری:

هدفم رسیدن به رکورد ۲۳۰ کیلوگرم است
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حدادی فر، مثل یک گالدیاتور خستگی ناپذیر
ذوب آهن موفق شد با یک بازی حساب شده، از روز بد پرســپولیس نهایت استفاده را ببرد و با 
غلبه بر قهرمان زودهنگام لیگ برتر، خود را از قعر جدول جدا کند.قاسم حدادی فر کاپیتان کهنه 

کار و ۳7 ساله اصفهانی ها روز خوبی را 
ســپری کرد و یکی از ارکان مهم برتری 

تیمش بر پرسپولیس بود. 
حــدادی فر که ســال 8۲ بــه ذوبی ها 
پیوســت، در تمام این سال ها به جز دو 
مقطع، پیراهن ذوب آهن را بر تن کرده 
اســت و از بازیکنان وفــادار در فوتبال 
ایران محســوب می شــود.او در دیدار 
با پرســپولیس عالوه بر اینکه ســازنده 
تنها گل بازی بود، یک بار نیز با ارســال 

یک پاس کلیدی، هم تیمی هایش را در موقعیت گل زنی قرار داد. 81 درصد پاس های قاســم 
به سالمت به مقصد رســید و او ۲ بار نیز شانســش را برای گلزنی امتحان کرد و به سمت دروازه 

رادوشوویچ شوت زنی کرد.
دوندگی و خستگی ناپذیری حدادی فر در این دیدار سخت و طاقت فرسا، باعث شد ذوب آهن 
دست به کار بزرگی بزند و پرسپولیسی را شکســت دهد که در 1۵ دیدار قبلی خود در لیگ برتر، با 

چیزی به نام شکست غریبه بودند. 
او با یک ارســال دقیق، پایه گذار تک گل محمدزاده بود تا بــرای چهارمین بار در این فصل، پاس 
گل بدهد.در شبی که پرسپولیسی ها شاید تمام حواس شان معطوف به مراسم پایان بازی بود، 
حدادی فر و هم تیمی هایش از این موقعیت نهایت استفاده را بردند و توانستند از تنها موقعیت 
جدی شــان نهایت اســتفاده را ببرند و دروازه رادو را باز کنند تا بتوانند پس از نزدیک به ۵ سال، 

پرسپولیس را در آزادی شکست دهند.

شجاع خلیل زاده جام چهارم را به خانه برد!
 ماجراهای شــجاع خلیل زاده با جام قهرمانی تمامی ندارد و مدافع شماره ۳ پرسپولیسی ها در 
فصل جدید نیز یک داستان جالب را رقم زده است؛ این بار او جام را سوار خودرو کرد و کمربندش 
را هم بست و راهی منزل شد تا شب را با این فلز طالیی سپری کند.او ویدئوی این حرکت خود را 
در اینستاگرام منتشــر کرد و البته اوج صحنه جایی بود که با همکاری یکی دو نفر از دوستانش، 
فیلم کوتاهی را ساخت؛ شــرح فیلم به این شکل اســت که خلیل زاده با کیت قهرمانی و شورت 
ورزشی به همراه جام در پیاده رو حرکت می کند که یک هوادار از داخل اتومبیل او را می شناسد و 
می پرسد که جام را کجا می برد و شجاع با لحن شیرین همیشگی می گوید: در باشگاه جام نبود، 

میبرم خانه، در خدمت باشیم!
شجاع فصل پیش نیز با ویدئوهای خود، جشن قهرمانی پرسپولیس را در شبکه های اجتماعی 
داغ تر از همیشه کرد. سال پیش او فیلم دیگری را با نقش آفرینی سروش رفیعی ساخت. جایی 
که سروش از چهره شجاع در هنگام خواب فیلم می گرفت و شجاع در حالی که جام را در آغوش 
گرفته بود، ناگهان از خواب بلند می شــد و خنده و کری خوانی را ادامــه می داد.حاال این ویدئو 
به رقیب جدی فیلم شجاع - سروش تبدیل خواهد شــد و تا همین حاال هواداران پرسپولیس 
واکنش های جالبی را به آن نشان داده اند و به بازنشرش یاری رســانده اند. در سال های اخیر 
خلیل زاده البته کری خوانی های اینستاگرامی  را کنار گذاشــته اما بعد از قهرمانی همیشه کری 
هایی عجیب، خالقانه و جالب را در فضای مجازی منتشــر کــرده، جدیدترینش نامزد بهترین 

ویدئوی اینستاگرامی  سال فوتبال ایران هم می تواند باشد.

ساعت های ملتهب در اصفهان و باغ فردوس؛ 

در حاشیه غیرقابل پیش بینی ترین روزهای امیر!
ماجرا در اصفهان پس از دو تســاوی پیاپی ســپاهان مقابل ســایپا 
و پارس جنوبی جم آغاز شــد؛ جایی که هواداران ایــن تیم که اندک 
شانس قهرمانی شان را از دست رفته می دیدند، شروع به تحرکاتی در 
فضای مجازی کردند و با شکست طالیی پوشان در تبریز مقابل تراکتور 
نارضایتی ها شــدت زیادی به خود گرفت.کار به جایی رسید که حرف 
از تغییرات کادر فنی زده شد و بالفاصله سخنگوی باشگاه سپاهان با 
انتشار توئیتی به این واکنش ها پاسخ داد و نوشت:» تجربه خوبی از 

تصمیم گیری با آدرنالین باال نداریم.« 
این توئیت در ادامه با ضمیمه شــدن ســوره ای از قــرآن و با ادبیاتی 
عامیانه تــر خطاب به هواداران معترض ســپاهان اینطــور ادامه پیدا 
کرده بود:» دوستان بهتره یکبار برای همیشه با تصمیمات عجوالنه و 
احساسی در باشگاهمون خداحافظی کنیم. باشگاه در شروع هر فصل 
استراتژی ها، بودجه های مالی، حتی نقل و انتقاالت بازیکن ها را برای 

زمان بلند مدت برنامه ریزی می کند«. 
ادامه این توئیت به امکانات فراهم شده برای نتیجه گیری تیم اشاره 
داشت که البته کنایه ای هم بود به کادر فنی و انتظاراتی که از آنها وجود 
دارد؛ چیزی که عظیمیان رییس شــرکت فوالد مبارکه نیز در بازدیدی 
که از تمرین داشت، به آن پرداخت:» بهترین شرایطی که برای نتیجه 
گرفتن الزم بود، در تمام زمینه ها مهیا شده. در شرایط مرگ یا زندگی 
تصمیمات عقالنی الزم است. تجربه خوبی از تصمیم گیری با آدرنالین 
باال نداریم.«احتماال اشاره علی پزشک ،سخنگوی باشگاه سپاهان به 
انتخاب استیماچ در فصل پانزدهم لیگ برتر بازمی گردد، که استیماچ 
در نیم فصل دوم و در بازی های پایانی جایگزین حســین فرکی شد 
ولی نتوانســت نتایج خوبی بگیــرد و اختالفات در تیــم در آن مقطع 
افزایش پیدا کرد.البته این توئیت و حضور عظیمیان در آخرین تمرین 
سپاهان پیش از دیدار برابر نفت آبادان که با پیروزی و سپس بستری 
شدن امیرقلعه نویی در بیمارستان به دلیل حمله عصبی ادامه پیدا کرد، 
تنها برای یک هفته جواب داد و باخت مقابل اســتقالل در ورزشــگاه 

آزادی دوباره اعتراض ها را باال برد.
ســپاهان حاال در شــرایطی به دیدار برابر رقیب سرسختش نساجی 
مازندران رسیده بود که نه کادر فنی و نه بازیکنان شرایط روحی و روانی 
مناسبی نداشــتند. هر چه بازیکنان ســپاهان در جریان بازی برای 
رسیدن به گل تالش کردند، بی نتیجه بود و 4 بار لرزاندن تیرک دروازه 
در نیمه دوم نشان داد، شانس هم از امیرقلعه نویی که در دوران طوالنی 
مربیگری اش هرگز این روزها را تجربه نکرده، در این روزهای بحرانی 

و پرتنش روی برگردانده است.

این شکست ســرآغازی شــد بر شــروع دوباره اعتراضات هواداران 
سپاهان؛ آن هم در شرایطی که این تیم حضور در میان چهار تیم برتر 
لیگ را از دست داده و تنها دو دیدار دیگر پیش روی خود در لیگ می 
بیند و باید با استقالل دیداری سرنوشت ساز و بسیار حیاتی را دوباره  در 
ورزشگاه آزادی برگزار کند.برخی هواداران معترض سپاهان اما بدون 
توجه به شرایط بحرانی تیم، روز جمعه مقابل باغ فردوس تجمع کردند 
و خواستار اخراج امیرقلعه نویی و انتخاب محرم نویدکیا شماره هشت 

محبوب شان به عنوان جایگزین او شدند.
این رفتار البته با واکنش های منفی زیادی هم در میان ســپاهانی ها 
مواجه شده و برخی چهره های سرشناس نظیر سعید ساکت مجری 
برنامه های ورزشی شبکه اصفهان و برادر مدیرعامل سابق سپاهان نیز 
به آن ورود کردند و این رفتار را علیه روحیه تیم و خارج از چارچوب نقد 
سازنده دانستند و معتقدند حتی اگر کادر فنی مقصر هم باشد، باید در 
شرایط کنونی به طور کامل مورد حمایت قرار بگیرد.احتماال اگر باشگاه 
سپاهان بخواهد موضعی رســمی در خصوص اتفاقات روزهای اخیر 
داشته باشد، باید شاهد واکنشی مشابه آنچه علی پزشک سخنگوی 

باشگاه سپاهان پس از شکست مقابل تراکتور داشت باشیم، ولی در 
سوی دیگر این ماجرا، عده ای از هواداران چند آتشه قرار دارند که این 
روزها حسابی در فضای مجازی مشغولند و به هر مسئله ای از تشکیل 
تونل قهرمانی ذوب آهن برای پرسپولیس تا انتخاب محرم نویدکیا به 
عنوان ســرمربی تیم، نظر می دهند.این گرداب طوفانی که هواداران، 
کادرفنی و مدیریت ســپاهان در آن گرفتار شــده اند، به نظر نمی رسد 
در این روزها که بیش از هر چیزی سپاهان برای نتیجه گرفتن در سه 
بازی حساس و حیاتی پیش روی خود، به آرامش نیاز داشته باشد، 
کمکی به بهبود شــرایط تیم کند و نیرویی محرکه باشــد برای نتیجه 
گرفتن تیم !حاال اما با این اوضاع فقط باید منتظر ماند و دید که تجربه 
دو دهه ای امیر قلعه نویی که همچنــان پرافتخارترین مربی لیگ برتر 
است، چطور به کار تیمش می آید و این مربی آیا می تواند با شکست 
استقالل در ورزشگاه آزادی و رساندن ســپاهان به مرحله نیمه نهایی 
جام حذفی، شاگردانش را برای دو مصاف حساس برابر شهرخودرو و 
پیکان و کسب سهمیه آسیایی مهیا کند یا اتفاقات دیگری در اصفهان 

در راه خواهد بود.

رییس ســابق فدراســیون ووشــو که تا چند ماه 
قبل ریاست فدراسیون ووشــو را برعهده داشت و 
موفقیت های زیادی هم در ســال های حضورش 
در این فدراســیون به دســت آورد، حاال با اینکه در 
ســمت معاونت وزارت ورزش حضور دارد، با اتهام 
های زیادی پیرامون مثبت شــدن دوپینگ برخی 
ووشوکاران ملی پوش مواجه شــده است.مهدی 
علی نژاد که در برنامه ورزش و مردم حاضر شده بود، 
درباره مثبت اعالم شدن تست دوپینگ چند قهرمان 
ووشو در زمان مدیریت او در فدراسیون ووشو گفت:  
برخی رســانه ها تــالش کردند قهرمانــی تاریخی 
جهانی ما در سال ۲۰17 را به این موضوع وصل کنند. 
مســابقات قهرمانی جهان تورنمنت اصلی اســت،  
اما جام جهانی رقابت های خیلی مهمی محسوب 

نمی شــود و این اتفاق )دوپینــگ( در جام جهانی 
۲۰18 رخ داده است. وی با بیان اینکه از ۳18 تست 
دوپینگ زمان او، 1۳ تســت مثبت اعالم شــده که 
عدد قابل توجهی نیست، عنوان کرد:  این عدد، ۳.۵ 
درصد تست ها محسوب می شود که سه تا از آنها در 
سال اول حضورم در فدراسیون بود. در این 1۳ تست 
هم هیچ قهرمان بزرگی نبوده است. 11۵ تست خارج 
از ایران گرفته شــده که ورزشــکارانی که تست آنها 
مثبت بوده، برای اولین بار چنین اتفاقی برای شان 
رخ داده اســت.رییس سابق فدراســیون ووشو با 
تاکید بر اینکه فدراســیون ووشــو هیچ مسئولیتی 
برای اعالم مثبت شــدن تست دوپینگ این نفرات 
نداشــته اســت، گفت: این موضوع نظام نامه دارد 
و براســاس نظام نامه باید رفتار کنیم و نمی توانیم 

براساس سالیق خودمان تصمیم بگیریم. فدراسیون 
جهانی این ورزشــکاران را چهار سال محروم کرده 
است و اگر به گذشــته برگردیم نیز همان گونه رفتار 
خواهیم کرد. همیشه دوپینگ را یا نادو اعالم کرده 
است یا کمیته بین المللی المپیک، شورای المپیک، 
فدراسیون جهانی و آسیایی و فدراسیون های ملی 
هیچ مسئولیتی نداشته اند. جوری با این دوپینگ 
برخورد شده است که انگار در طول تاریخ هیچ وقت 
تست دوپینگ در ورزش ایران انجام نشده و برای 

اولین بار این اتفاق افتاده است.

واکنش علی نژاد به افشای دوپینگ ستاره های ووشو: 

طوری رفتار می کنند انگار تا االن دوپینگ ندیده اند!

خبر روز

رییس یوونتوس:

 اطمینان دارم که رونالدو می ماند
یوونتوس در دیدار برگشت یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا باوجود پیروزی دو بر یک برابر لیون از 
صعود به دور بعد بازماند. رونالدو در این دیدار هم درخشید و توانست دو گل برای یوونتوس به ثمر رساند اما 
این هم باعث نشد تا یووه به دور بعد راه پیدا کند.باتوجه به حذف یوونتوس از لیگ قهرمانان اروپا خبرهای 
درباره پیوستن او به پاری سن ژرمن در تابستان به گوش می رسد که این واکنش رئیس باشگاه یووه را به 
دنبال داشت.آنیلی گفت: من براین باور هستم که رونالدو در یوونتوس باقی خواهد ماند. فرانس فوتبال 
قبل از دیدار برابر لیون با خبر پیوستن رونالدو به پاری سن ژرمن به دنبال برهم زدن توازن تیم ما بود و این 
طبیعی است. رییس یووه ادامه داد: رونالدو از ستون های یوونتوس است. او با تیم قرارداد دارد و راهی 
 A پاریس نخواهد شد.رونالدو بعد از جدایی از رئال مادرید راهی یوونتوس شد و با وجود آنکه در سری

ایتالیا دو فصل پیاپی قهرمان شد اما در لیگ قهرمانان اروپا نتوانسته که زمینه ساز قهرمانی یووه شود.

»ویلیان« به آرسنال پیوست
ستاره تیم فوتبال چلسی با باشگاه آرسنال به توافق نهایی رسید. باشگاه آرسنال پس از چند دور مذاکره با 
ویلیان و مدیر برنامه های این بازیکن سرانجام موفق شد این بازیکن را راضی به عقد قرارداد با توپچی ها 
کند.طبق توافق آرسنال با مهاجم ملی پوش چلسی، این بازیکن قرار است با قراردادی سه ساله به زودی 
رسما به عنوان خرید جدید آرسنال به هواداران این تیم معرفی شود.قرارداد این بازیکن با چلسی به پایان 
رسیده و او آزاد است تا به هر تیمی که دوست دارد بپیوندد. ویلیان در شرایطی به آرسنال ملحق می شود 

که پیش از این بارسلونا هم خواهان خرید او بود.

توافق نهایی التزیو با »داوید سیلوا«
باشگاه التزیو با هافبک سیتی به توافق نهایی رسید.  نشریه »گازتا دلو اسپورت« ایتالیا خبر داد باشگاه 
التزیو با داوید سیلوا، هافبک اسپانیایی منچستر سیتی به توافق نهایی رسید.سیلوا بعد از 1۰ سال حضور 
در سیتی و کاپیتانی در این تیم تصمیم گرفت تا در تابستان از تیم جدا شود. باشگاه ایتالیایی برای امضای 
قرارداد ۲ ساله و قابل تمدید برای سال سوم با سیلوا به توافق رسید.طبق توافق صورت گرفته بین طرفین 
هافبک باتجربه اسپانیایی سالیانه 4 میلیون یورو دستمزد از التزیو دریافت خواهد کرد. سیلوا از سال ۲۰1۰ 

تا کنون برای سیتی ۳۰9 بازی انجام داده و 6۰ گل به ثمر رسانده است.

»فان پرسی« پا به عرصه مربیگری گذاشت
رابین فان پرسی، مهاجم سابق تیم ملی هلند و باشگاه های آرسنال و منچستر یونایتد  بعد از یک سال از 
گذشت خداحافظی اش از دنیای بازیگری، اکنون وارد عرصه مربیگری شد.باشگاه فاینورد هلند اعالم کرد 
که رابین فان پرسی به تیم مربیگری ادوکات، سرمربی تیم اضافه شد و قرار است مهاجمان تیم هلندی 
را تمرین دهد.فان پرسی در سال ۲۰۰1 فوتبال حرفه ای خود را با باشگاه فاینورد آغاز کرد. مهاجم هلندی 
از این باشگاه به آرسنال نقل مکان کرد و ســال ها برای توپچی های لندن درخشید. او بعد از آرسنال به 
منچستر یونایتد رفت و بعد از به فنرباغچه ترکیه پیوست.مهاجم ۳6 ساله در سال ۲۰18 به فاینورد برگشت 

و بعد از یک فصل بازی از دنیای فوتبال خداحافظی کرد.

»ناپولی« برای تمدید با ۲ مدافعش به توافق رسید
سایت »کالچو مرکاتو« ایتالیا خبر داد باشگاه ناپولی برای تمدید قرارداد دو بازیکنش به توافق رسید تا 
خط دفاعش در فصل آینده مشکلی نداشته باشــد.جووانی دی لورنتزو و ماریو روی، دو مدافع ناپولی 
هستند که برای تمدید قراردادشان به توافق رسیدند. قرارداد هر دو بازیکن تا سال ۲۰۲۵ تمدید می شود. 

رقم قرارداد دی لورنتزو سالیانه ۲ میلیون یورو است و مبلغ قرارداد روی ۲.۳ میلیون یورو خواهد بود.

فوتبال جهان

ماجرای عجیب البسه 
تیم های ملی!

مسابقات ملی بعد از ماه ها وقفه از شهریورماه 
آغاز می شــود و در نخســتین اتفاق، تیم ملی 
بزرگســاالن در فیفادی ها دو بازی تدارکاتی را 
برگزار خواهد کرد که یکی از بازی ها با ازبکستان 
است. پیش از این نیز تیم های ملی جوانان و 
نوجوانان برای حضــور قدرتمند در رقابت های 
قهرمانی آسیا که با هدف انتخابی جام جهانی 
برگزار می شود، از این ماه اردوی تدارکاتی خود 
را آغاز کردند. در فوتسال هم وضعیت به همین 
منوال است و ملی پوشــان بزرگسال و زیر ۲۰ 
سال اردوی خود را برای شرکت در رقابت های 
پیش رو برگزار کردند.به همین منظور، حدود دو 
ماه قبل دبیرکل فدراسیون فوتبال جلساتی را با 
مدیران تیم های ملی برگزار کرد تا بعد از اعالم 
نیاز به اسپانسر پوشــاک تیم های فدراسیون 
فوتبال، البســه مورد نظر تامین شود و از این 
حیث مشــکلی به وجود نیاید. با این حال از 
آن زمان تاکنون پوشــاک جدیدی در اختیار 
فدراســیون فوتبال قرار نگرفــت و در نهایت 
نماینده شرکت آلمانی در ایران از فسخ قرارداد با 
فدراسیون فوتبال به صورت یک طرفه خبر داده 
است و گفته به علت شیوع کرونا و تامین نشدن 
البسه موردنظر از تولیدی های مستقر در چین، 
این شــرکت نمی تواند احتیاج تیم های ملی 
ایران را تامین کند.لغو یک طرفه قرارداد از سوی 
نماینده شرکت آل اشپرت در منطقه، مورد قبول 
و موافقت فدراسیون قرار نگرفته و فدراسیون 
فوتبال خواستار مذاکره مستقیم با نمایندگان 
ایران شرکت شده تا درباره وضعیت موجود و 
منافع دو طرف صحبت شــود. بدون شک در 
فاصله کوتاه باقی مانده تا شــروع رقابت های 
ملی، فدراسیون قادر به یافتن البسه موردنیاز 
نیست و این اتفاق ضربه بزرگی از حیث مسائل 
مادی و معنوی به تیم های ملی می زند.استمرار 
این وضعیت و حل و فصل نشدن ماجرا، به ضرر 
فدراســیون فوتبال خواهد بود چرا که تا زمان 
یافتن اسپانســر جدید یا تهیه پوشاک مورد 
نیازش باید با برند آل اشپرت به میدان برود که 
تبلیغ رایگان برای این شرکت است و از طرفی 
تامین پوشاک از طریق اسپانسرهای موجود 

در کوتاه مدت امکان پذیر نیست.

مستطیل سبز

وز عکس ر

گرد پیری روی 
موهای »عادل«

عادل فردوســی پور به نظر دیگر آن 
شــادابی گذشــته در چهره اش را به 
همراه ندارد. فردوســی پور که این 
روزها بــه عنوان تهیه کننــده برنامه 
فوتبــال1۲۰ فعالیــت مــی کنــد و 
همچنان جایی مقابل دوربین های 
تلویزیونی نــدارد، ایــن روزها گرد 
پیری را بیش از همیشه بر چهره خود 

احساس می کند. 
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معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان مطرح کرد:

تحقق طرح های شهرسازی با اجرای پروژه های محرک توسعه
معاون شهرسازی و معماری شــهردار اصفهان اظهار کرد: در راستای تحقق بخشی به سیاست ها و 
طرح های تهیه شده در حوزه شهرســازی و معماری، فرآیند تعریف، تصویب و اجرای پروژه های 
محرک توسعه است.سیداحمد حسینی نیا افزود: این فرآیند با مشارکت مناطق ۱۵ گانه و ناژوان 
پس از تعریف پروژه های محرک توسعه با برگزاری جلســات ارزیابی هیئت داوران که متشکل از 
متخصصان، اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و اعضای شورای اسالمی شهر است، اصالح و بازبینی 
شده و سپس با گذراندن فرآیند تصویب در شورای اسالمی شــهر جهت تخصیص بودجه در سال 
بعدی، مراحل الزم را طی می کند.معاون شهرسازی و معماری شــهردار اصفهان خاطرنشان کرد: 
در بودجه امسال حدود ۷۵ میلیارد تومان اعتبار برای تحقق پروژه های محرک توسعه پیش بینی 
شده است.وی تحقق پذیری و اجرای سیاســت ها و طرح ها در معاونت شهرسازی را یک اولویت 
اساسی دانست و گفت: با توجه به اینکه معاونت شهرسازی و معماری به عنوان حوزه ستادی، وظیفه 
سیاست گذاری و تهیه طرح های شهرسازی در سطح کالنشهر اصفهان را بر عهده دارد، در سال های 
اخیر اجرا و تحقق بخشی سیاست ها و طرح های تدوین شده برای ارتقای وضعیت شهرسازی نیاز 
اساسی بوده است.حسینی نیا گفت: در گذشته بسیاری از طرح های تهیه شده به دلیل اجرا نشدن 
تبدیل به اسناد کتابخانه شده اســت.وی با اشــاره به بودجه مصوب طرح های ویژه شهرسازی و 
معماری افزود: در سال ۹۷ میزان بودجه مصوب ۴۵ میلیارد ریال و در سال گذشته ۷۰ میلیارد ریال 
بود که ۵۶ درصد رشد داشته است.معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان تصریح کرد: میزان 
تامین اعتبار در سال ۹۷، ۲۴ میلیارد و ۸۳۰ میلیون ریال و در سال گذشته ۶۱ میلیارد و ۹۵۰ میلیون 
ریال بود که ۱۴۹ درصد رشد داشته است.وی با اشاره به پروژه های ویژه معاونت شهرسازی، اظهار 
کرد: تعداد پروژه ها در سال ۹۷، هشت پروژه با مبلغ بیش از ۱۰ میلیارد و ۵۰۳ میلیون ریال و در سال 
۹۸، ۲۶ پروژه با مبلغ ۶۱ میلیارد و ۹۵۰ میلیون ریال بود که تعداد پروژه ها ۲۲۵ درصد و رقم پروژه ها 
۴۹۰ درصد افزایش یافته است.حسینی نیا با اشاره به پروژه های شهرسازی غیر از ردیف طرح های 
ویژه تصریح کرد: در سال ۹۷ چهار پروژه با مبلغ ۱۴ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال و در سال گذشته ۲۷ 
پروژه با مبلغ افزون بر ۱۰۸ میلیارد و ۸۲۶ میلیون ریال بــود که تعداد پروژه ها با ۵۷۵ درصد و رقم 

پروژه ها با ۶۷۲ درصد افزایش رو به رو بوده است.

مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان خبر داد:

اتمام عملیات پیاده روسازی خیابان های پروین و صباحی
مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان گفت: عملیات اجرایی پیاده روسازی خیابان های پروین و صباحی 
به اتمام رسید و در اختیار شــهروندان قرار گرفت.حمید شــهبازی اظهار کرد: برای اجرای فاز دوم 
عملیات اجرایی پیاده روسازی خیابان های پروین و صباحی اعتباری افزون بر یک میلیارد و ۳۵۰ 
میلیون تومان در نظر گرفته شــده بود.وی افزود: در قالب این پروژه پیاده روسازی خیابان پروین 
با ۸۵۰ میلیون تومان اعتبار و خیابان صباحی با ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار انجام شــد.مدیر منطقه 
۱۰ شــهرداری اصفهان با تاکید بر اینکه به دنبال برند کردن منطقه در حوزه سرمایه گذاری هستیم، 
تصریح کرد: سرمایه گذاران امروز رویکرد مثبتی به منطقه ۱۰ دارند؛ چرا که به این اعتقاد رسیده اند 
اگر وارد مشارکت با شهرداری منطقه شــوند، همراهی و تعامل همه جانبه با سرمایه گذار را شاهد 
خواهند بود به همین دلیل وقتی فراخوان پروژه های مشارکتی منتشر می شود، تعداد قابل توجهی 
از سرمایه گذاران شرکت می کنند و این موضوع نشان می دهد منطقه ۱۰ در مسیر درستی قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: ایجاد مزارع گیاهان دارویی، توسعه گردشگری سالمت، احداث کلینیک های 
خودرو، ایجاد کلینیک های ســاختمانی، وجود ظرفیت بازار پرندگان زینتی، ایجاد نمایشگاه های 
کفش و … تنها بخشی از ظرفیت های منطقه ۱۰ است که می تواند برای منطقه و شهر ارزش آفرینی 

و ثروت آفرینی داشته باشد.

در آیین رونمایی از ۸۰ دستگاه اتوبوس شهری با حضور وزیر راه و شهرسازی مطرح شد؛

رینگ قطار شهری اصفهان توسعه می یابد

وزیر راه و شهرسازی  در آیین افتتاح پارک سوار صفه و رونمایی از ورود 
۸۰ دستگاه اتوبوس شــهری، با بیان اینکه خدمت بی منت و پیوسته 
برای رفاه مردم جزو تکالیف ممتاز دولــت و نهادهای خدمتگزار مانند 
شهرداری است، اظهار کرد: این تفکر که پارک سواری وجود داشته باشد 
تا گره ترافیکی ایجاد نکند و اتوبوس هایی که رفاه مردم و مناسب سازی 
برای افراد دارای معلولیت در آن پیش بینی شده باشد و ایجاد فرصت 
برای سفر به صورت دقیق را فراهم کند، جزو خدمات ماندگار مدیریت 

شهری است و باید پیوسته به آن پرداخته شود.
محمد اسالمی با بیان اینکه امروز ارتقای کیفیت زندگی مردم در شهرها 
در برنامه ریزی شهری برای وزارت راه و شهرسازی حائز اهمیت است، 
افزود: این امر با همکاری خود مردم ســبب می شود که پیمایش های 
غیرضروری کاهش پیدا کند و وسایل حمل و نقل استاندارد با کیفیت، 
مورد اســتفاده مردم قرار گیرد و در تردد حداقل زمان و حداکثر بهینه 
ســازی در انرژی را به ارمغان می آورد.وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: 
الگوی پارک سوار و ورود ۸۰ دســتگاه اتوبوس جدید به ناوگان حمل و 
نقل شهری که به همت شــهرداری اصفهان در این شرایط دشوار انجام 

شده، قابل تقدیر اســت و تکرار و افزایش این ظرفیت ها موجب بهبود 
کیفیت هوای شهر و ســالمت مردم می شود.اسالمی خاطرنشان کرد: 
باید بتوانیم شهر اصفهان را که به عنوان پایتخت میراث گرانبهای ایران 
و اسالم شناخته می شود به لحاظ معماری و شهرسازی در بستر تاریخ 

برای آیندگان توسعه دهیم.
وی افزود: توسعه برای آیندگان و فراهم کردن زندگی مطلوب برای نسل 
آینده از امروز با دیدگاه های مدیریتی و تکرار میراث تاریخی و ارزش ها و 
فناوری های روز که از الزامات توسعه است، ایجاد خواهد شد.وزیر راه و 
شهرسازی با بیان اینکه راه آهن شهری، سیستم مدیریت هوشمند شهر 
و مدیریت شهرسازی را در دستور کار قرار داده ایم، گفت: در همین هفته 
با استان اصفهان تفاهم کردیم که رینگ قطار شهری پیرامون مجموعه 
بزرگ شهری اصفهان را که تا شهر عالمه مجلسی، فوالدشهر و اصفهان 
را کامل در بر می گیرد با مشارکت همه دستگاه ها بتوانیم سرمایه گذاری 
کنیم که فاز اول آن متروی بهارســتان اســت که تا پایان سال به بهره 
برداری می رسد و از ادامه به مترو داخلی شهر وصل شود و برون شهر به 

اصفهان وصل خواهد شد.

 اتوبوس های جدید در این شهر، عادالنه توزیع می شود
شــهردار اصفهان نیز  در آیین آغاز به کار ۸۰ دســتگاه اتوبوس شهری 
اصفهان با اشاره به ورود ۸۰ دستگاه اتوبوس به ناوگان اتوبوسرانی این 
کالن شــهر گفت: عدالت اجتماعی در توزیع ایــن اتوبوس های جدید 
شــهری در ۳۰ خط رعایت می شــود.قدرت ا... نوروزی افزود: امروز از 
روزهای پر افتخار اصفهان اســت زیرا در این شــرایط سخت با کمک 
دولت، اســتانداری اصفهان و حمایت اعضای شــورای اسالمی شهر 
قراردادهایی با شرکت خودروساز به منظور ساخت ۱۰۰ دستگاه اتوبوس 
به امضا رسید. وی اظهارکرد: این قرارداد به ارزش ۲ هزار میلیارد ریال 
در قالب اوراق مشارکت برای اتوبوس شــهری بود که با پیگیری های 
الزم صورت گرفت و ۱۰۰ دستگاه اتوبوس خریداری شد.شهردار اصفهان 
ادامه داد: شاهد بهره برداری این تعداد اتوبوس هستیم که با استاندارد 
و امکانات الزم سرمایشی و گرمایشی مناسب در دسترس مردم قرار 

گرفته است.
وی تصریح کرد: شــهر اصفهــان در مجموع یک هزار و ۴۰۰ دســتگاه 
اتوبوس دارد که قبل از بیماری کرونا ۹۶۰ دســتگاه اتوبوس در خدمت 
شهروندان اصفهانی بود و در زمان حاضر ۷۵۰ دستگاه اتوبوس آن فعال 
است.نوروزی ادامه داد: پیش از شیوع بیماری کرونا ۵۶۰ هزار مسافر با 
اتوبوس های شهری جابه جا می شدند  که امروز این تعداد به ۲۵۰ هزار 
مسافر در روز رسیده است.وی بیان کرد: کل خطوط اتوبوسرانی شهری 
اصفهان ۲ هزار ۶۰۰ کیلومتر مربع است که در قالب ۳۰ خط اتوبوسرانی 
و از طریق ۲ هزار و ۵۰۰ ایســتگاه شهری به مســافران خدمات رسانی 
می کنند. ۸۰ دستگاه اتوبوس اســکانیا ۱۲ متری با استاندارد یورو ۴ و 
ظرفیت ۴۱ مســافر به ارزش ۲۲۵ میلیارد تومان به ناوگان اتوبوسرانی 
اصفهان اضافه شــد.همچنین پارک ســوار صفه که در ورودی جنوب 
اصفهان در منطقه ۶ احداث شده، همزمان با ورود ۸۰ دستگاه اتوبوس 
جدید به ناوگان حمل و نقل شــهری با حضور محمد اسالمی وزیر راه و 
شهرسازی و در روز عید غدیر افتتاح شد.احداث این پارک سوار و تسهیل 
تردد شــهروندان با ناوگان حمل و نقل عمومی در شهر می تواند حجم 
باالیی از ورود خودروهای ســواری به شــهر را کاهش داده و سفرهای 
درون شــهری با خودروهای ســواری و عموما تک سرنشین را تبدیل 
به اســتفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی کند که این به معنی کاهش 
چشمگیر ترافیک و آلودگی هوا خواهد بود. عملیات احداث پارک سوار 
صفه از خرداد سال ۹۸ در زمینی به مساحت ۱۲ هزار متر مربع آغاز و با 
بودجه ای بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال در مدت زمان ۱۱ ماه آماده بهره برداری 

و سرویس دهی به شهروندان شده است.

به مناسبت عید سعید غدیر خم برگزار شد؛

جمع آوری کمک های مومنانه رزمندگان لشکر مقدس 14 
امام حسین)علیه السالم( 

جشــن عید ســعید غدیر به همراه جمــع آوری کمک های مومنانه در لشــکر مقــدس۱۴ امام 
حسین)علیه السالم( برگزار شــد. به گزارش روابط عمومی و تبلیغات لشکر ۱۴ امام حسین )ع( 
با توجه به شرایط خاص کشور وشیوع بیماری کرونا رزمندگان لشــکر مقدس امام حسین)علیه 
السالم( امسال جشــن والیت وعیدغدیر را متفاوت تر از سال های گذشته برگزار کردند.رزمندگان 
گردان حضرت امیرالمومنین )علیه السالم( لشکر امام حســین)علیه السالم( به عنوان میزبان 
این جشن ضمن توزیع شیرینی ،تمثال شهیدمدافع وطن حیدر براتی را نیز توزیع کردند.همچنین 
رزمندگان ستاد لشکر امام حسین)علیه الســالم( در این مراسم کمک های مومنانه خود را جهت 
کمک به محرومین وآسیب دیدگان کرونا جمع آوری کردند.الزم به ذکر است گردان قرارگاه این لشکر 

نیز در بدو ورود همرزمان شان به محل کار اقدام به شیشه نویسی خودروها کردند.

به همت روابط عمومی لشکر۱۴ امام حسین )علیه السالم( برگزار شد؛

کارگاه آموزشی حفظ قرآن در لشکر 14 امام حسین)ع( 
در راســتای اجرای منویات فرماندهی معظم کل قوا مبنی بر تربیت و تشویق حافظان قرآن کریم 
پنجمین جلسه از سلسله نشست های آموزش مبانی حفظ قرآن تحت اشراف استاد وحافظ کل 
قرآن جناب آقای محسن توکلی وبا حضور تعدادی از رزمندگان لشکر ۱۴ امام حسین)علیه السالم( 
برگزار شد.در این جلسه ضمن تحویل محفوظات قرآن آموزان روش هاومبانی حفظ قرآن توسط 
استاد جلسه مطرح وبه سواالت قرآن آموزان پاسخ داده شد.الزم به ذکر است نمایندگی ولی فقیه 
در لشکر ۱۴ امام حسین)علیه السالم( ضمن حضور در این کارگاه از کلیه مسئولین مربوطه خواست 

که نسبت به پرشور برگزار شدن این کارگاه همت مضاعف داشته باشند.

به همت معاونت عملیات جهادی ناحیه بسیج دانشجویی صورت گرفت؛

دیدار صمیمانه جمعی از مسئولین گروه های جهادی 
دانشجویی با امام جمعه شهر اصفهان

معاونت عملیات جهادی بســیج دانشجویی اصفهان به نمایندگی از دانشــجویان جهادگر استان 
اصفهان به اتفاق حجت االســالم والمســلمین روح ا... بیاتی نمایندگی ولی فقیه و آقای انوری، 
جانشین فرمانده ناحیه بسیج دانشجویی اصفهان در آستانه سالروز دیدار جهادگران با رهبر معظم 
انقالب با آیت ا...طباباطبایی، امام جمعه و نمایندگی ولی فقیه در استان اصفهان دیداری صمیمانه 
داشتند.در این دیدار دبیران جهادی به نمایندگی از دانشجویان جهادگر سخت کوش اصفهان اقدام به 
ارائه گزارش اقدامات خود در حوزه سازندگی و سالمت کردند.علی کریمی ،معاونت عملیات جهادی 
ناحیه بسیج دانشجویی اصفهان گفت : در این دیدار دونماینده از دبیران جهادی گزارش تخصصی 
در حوزه مبارزه باکرونا و خدمات سازندگی در مناطق محروم استان دادند.کریمی اذعان داشت : از 
اقدامات ما در حوزه کرونا را می توان به تولید محلول های ضدعفونی و توزیع آن در مناطق محروم 
به همراه آموزش پیرامون پیشگیری از کرونا و همچنین ایجاد کارگاه های تولید ماسک و دستکش 
عنوان کرد .وی ایجاد غرفه های پایش سالمت در شهر اصفهان همراه با توزیع ۳۰ هزار بسته بهداشتی 
در سطح اســتان و مناطق محرومی چون : جوی آباد، حصه ، زینبیه و قائمیه دو اقدام مهم ، بزرگ 
و موثر عنوان کرد و افزود: بعد از تاکید آیت ا... طباطبایی بر متمرکز شدن فعالیت های جهادی در 
داخل استان در دیدار سال گذشته این مجموعه با ایشان، فعالیت های ما تحت عنوان » خانه انفالب 
اسالمی « بیش از پیش به محرومیت زدایی در سطح استان اختصاص یافته و پتانسیل گروه های 

جهادی مصروف به این مناطق شده است.

با مسئولان
س: ایمنا

عک

خبر خوان

نایب رییس شورای شهر:

برنامه ریزی برای حل 
معضالت آب با شفافیت 

ممکن است

دیدگاه

نایب رییس شــورای اسالمی شــهر اصفهان 
در سیزدهمین جلســه کارگروه آب کمیسیون 
اجتماعی و محیط زیست شورای شهر اصفهان، 
گام اول بــرای حل معضــالت زاینــده رود را 
شفاف سازی دانســت و اظهار کرد: الزم است 
خروجی ســد زاینده رود، نیازهای بخش های 
مختلف، میزانی که بــرای حوزه های مختلف 
باید توزیع شود و آنچه امروز درحال توزیع است 
به طور شفاف مشخص شود. نصیر ملت افزود: 
مغایرت و تعارض در گزارش هایی که از ســوی 
نهادهای مختلف ارائه می شــود نشان دهنده 
آن است که مجموعه استان مسیری مشترک 
را برای حل معضالت دنبــال نمی کند بنابراین 
باید اطالعات شــفاف در اختیار شــهروندان و 
متخصصان شهر و استان قرار گیرد تا بتوان در 
کوتاه مدت برای توزیع مصارف آب برنامه ریزی 
و اولویت بندی کرد.نایب رییس شورای اسالمی 
شهر اصفهان با بیان اینکه اکنون برنامه ریزی ها 
با رویکرد توسعه نیست بلکه برای بقای استان 
است، تصریح کرد: با تغییرات اقلیمی که با آن 
مواجه هستیم ناچاریم مسیر قابل دفاعی برای 
آینده اســتان پیش بینی کنیم.وی با تاکید بر 
اینکه ناهماهنگی میان اجزای دولت نگرانی ها 
را درباره موضوع آب افزایــش داده، اظهار کرد: 
به دلیــل نــوع سیاســت گذاری ها، افزایش 
بارگذاری هــای صنعتی و مهاجرت به شــهر و 
استان اصفهان، سرانه خدمات کاهش یافته و 
شــاهد مهاجرت طبقه خالق به دیگر استان ها 
بوده ایم که در نتیجه این فرآیند منابع درآمدی 
شهرداری با مشکل مواجه شده و این نهاد ناچار 
به شهرفروشی است؛ این روند به نقطه بن بستی 
خواهد رســید که راه جبرانی ندارد.ملت با بیان 
اینکه با وجود نابسامانی در مدیریت گردشگری، 
چهار هزار میلیارد تومان از درآمد ناخالص استان 
مربوط به این حوزه اضافه کرد: در مسیر توسعه 
از جهات مختلف مانند کشــاورزی، صنعت و 
گردشگری نباید نقش آب را نادیده گرفت و باید 

تصمیم ها براساس اعداد و ارقام واقعی باشد.

سارویه یا یاهمان تپه اشرف؛ نام بنای بسیار کهن پیش از اسالم در شهر اصفهان است که در کنار پل 
شهرستان و در منطقه شمالی زاینده رود قرار دارد.از آنجایی که این بنا کتابخانه بزرگی بوده که در آن 
کتاب های فراوانی نگهداری می شده به همین خاطر بسیاری از باستان شناسان این بنا را نقطه عطف 
شهرت شهر اصفهان به عنوان شهر فرهنگ و هنر می دانند.مطالعات تاریخی نشان می دهد که بخش 
عظیمی از این اثر تاریخی در حمله اعراب نابود شده و تنها بخشــی کوچکی از بقایای آن وجود دارد 
که متاسفانه طی این چند سال اخیر به دلیل تعرضات و مداخالت بسیاری از دستگاه های مربوطه 

دراجرایی پروژه های عمرانی خود این بنای تاریخی را در معرض نابودی قرار داده است.

  اولویت میراث فرهنگی برای حفاظت از تپه اشرف
 فریدون اللهیاری، مدیر کل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان اصفهان  اظهارداشت: تپه اشرف به عنوان یکی از سایت های باستانی مهم شهر اصفهان است که 
در منطقه شارستان یا شهرستان این شهر بناشده است.وی افزود:طبق گفته کتب تاریخی، گسترش شهر اصفهان مربوطه به دوران بعد از اسالم در زمان حکومت صفویه 
و قاجاریه بوده که این شهر در همان دوران با رونق و شکوفایی بسیاری در زمینه های مختلف روبه رو می شود، اما قابل توجه است که بدانید هم اکنون مطالعات تاریخ 
شناسان نشان داده که بنای تاریخی تپه اشرف نقش مهمی در توسعه شهر اصفهان در دوران پیش از اسالم داشته است. مدیرکل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری 
استان اصفهان تاکید کرد: در همین زمینه تاکنون برنامه هایی در زمینه ترمیم و جلوگیری از تخریب بقایای باقیمانده از اثر تاریخی تپه اشرف استان اصفهان از سوی 
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در اولویت قرار گرفته است.اللهیاری گفت: اصلی ترین علت مشخص نبودن قدمت بنای تپه اشرف استان اصفهان محدود بودن 
داده های تاریخی در دوران پیش از اسالم است.در همین باره علمدار علیان مسئول باستان شناسی اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان اصفهان  اضافه کرد: 
متون تاریخی اذعان دارند که محدوده این بنای باستانی به قبل از اسالم باز می گردد و تپه اشرف به عنوان یک مجموعه با ارزش فرهنگی است که نیاز به مطالعات 
تاریخی زیادی دارد.وی گفت: در حال حاضر صد ها باستان شناس در حال انجام مطالعات تاریخی بر روی بخش های مختلف تپه اشرف هستند و به نتایج مطلوبی 

در مورد میزان قدمت و آثار داخل این بنا دست پیدا کرده اند.

تپه اشرف، پتانسیلی که مسیر گردشگری را هموار می کند
 مدیرکل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان اصفهان یادآور شد: بنای تپه اشرف هسته مهم تاریخ و تمدن شهر اصفهان محسوب می شود و اهمیت دهی 
به پتانسیل های داخل این بنای با ارزش می تواند مسیر  گردشگری استان را هموار سازد.اللهیاری افزود: مهیا سازی بنای تپه اشرف به عنوان  جایگاه گردشگری و 
توریستی می تواند بسیاری از خسارات ناشی از ویروس کرونا به این صنعت مهم را جبران کند.وی اضافه کرد: در حال حاضر این بنا دارای ظرفیت های بسیاری برای 
ایجاد یک سایت بزرگ آثارباستانی نمایشی در استان اصفهان است.مسئول باستان شناسی اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان اصفهان نیز تاکید کرد: پیش 
بینی می شود ایجاد یک سایت گردشگری بزرگ در بنای تپه اشرف این مکان را به عنوان دومین منطقه توریستی بعد از میدان نقش جهان در استان اصفهان تبدیل 
کند.علیان یادآور شد:متاسفانه از آنجایی که دیدگاه های گردشگری نسبت به بنا های تاریخی در استان اصفهان محدود بوده می توان با سرمایه گذاری های الزم برای 

احیای بنا های باشکوهی مانند تپه اشرف گام محکمی در مسیر مسئله صنعت گردشگر پذیری در استان اصفهان برداشت.

طرح های عمرانی اطراف تپه اشرف، خطری جدی برای نابودی این اثر تاریخی
مدیر کل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان اصفهان گفت: از گذشته تاکنون شاهد مداخالت و تعرضات بسیاری از دستگاه های مربوطه برای اجرای پروژه های 
عمرانی خود در منطقه  بنای تپه اشرف بوده ایم که انجام چنین پروژه هایی در نهایت تخریب بخش های بسیاری از این آثار با ارزش را رقم زده است.اللهیاری گفت: در 
سال های گذشته وقوع چنین مداخالتی در منطقه باستانی تپه اشرف باعث تخریب بخشی از آن برای احداث خیابان مشتاق شد، خیابانی که بسیاری از باستان شناسان 
معتقدند آثار تاریخی بسیاری هنوز در دل این خیابان که بخش قدیمی بنای تپه اشرف بوده هست.وی ادامه داد: در شرایط فعلی بخش های باقی مانده تپه اشرف تحت 
حمایت و مراقبت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان اصفهان قرار گرفته است.مسئول باستان شناسی اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان اصفهان 
تاکید کرد: خوشبختانه با همکاری  مسئوالن استانی تاکنون بیش از صد پروژه عمرانی و تجاری که باعث صدمه زدن به بنای باستانی تپه اشرف می شده لغو شده است.

 کاوش ها همچنان در تپه اشرف ادامه دارد
 علیرضا جعفری زند، باستان شناس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان اصفهان در باره آخرین وضعیت ادامه کاوش ها درباره کشف آثار تاریخی از دل بنای 
تپه اشرف اظهارداشت: از سال ۸۰ تاکنون کاوش های باستان شناسان استان اصفهان درباره کشــف آثار موجود در دل بنای تپه اشرف کلید خورده و همچنان ادامه 
دارد.او ادامه داد: هم اکنون بیش از ۶ اثر باستانی متعلق به دوران اشکانی که شامل چاه سنگی، بقایای معماری، ظروف سفالی، کوره سفالی، خمره گلی و اسکلت 
بانوی اشکانی می شوند از دل این تپه اسرار آمیز کشف شده است.باستان شناس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان اصفهان یاد آور شد: کاوش ها در تپه 
اشرف همچنان ادامه دارد و پیش بینی می شود آثار زیادی در آینده نزدیک از این بنای قدیمی کشف شود.وی افزود: آثاری که به تازگی از تپه اشرف استان اصفهان 
کشف شده مربوطه به دوران ساسانی، اشکانی و هخامنشی است که با کشف چنین کاوش هایی می توان ارزش هویت تاریخی شهر اصفهان را بیشتر احساس کرد.

تپه اشرف، هویت تاریخی شهر اصفهان
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مدیرآبفا لنجان اعالم کرد: طرح آبرسانی از تصفیه خانه باباشیخعلی به شهرهای زاینده رود، باغشاد، 
چرمهین، باغبهادران و 15 روستای تابعه آن به پیشرفت 98 درصدی رسیده است  و در آینده نزدیک 

رسما به بهره برداری می رسد.
علی بیکیان محمدی با بیــان اینکه تنها 300 متر از 33 کیلومتر طول خط انتقال هنوز اجرا نشــده ، 
عنوان کرد: به منظور اجرای پروژه آبرسانی به شــهرها و روستاهای شهرستان لنجان 3 مخزن  و 2 

باب ایستگاه پمپاژ احداث شده است.
وی با اشاره به جمعیت تحت پوشش این طرح تصریح کرد: با اجرای این پروژه بیش از 70 هزار نفر 
تحت پوشش طرح آبرسانی اصفهان بزرگ قرار می گیرند که 40 هزار نفر آن شامل جمعیت شهری 

و 30 هزار نفر دیگر را جمعیت روستایی تشکیل می دهند.
مدیر آبفا لنجان با بیان اینکه عملیات اجرای این پروژه در ســال 87 آغازشد، اظهار داشت: از سال 
87 تا 95 تنها 30 درصد این پروژه عملیاتی شد و از 95 تا کنون بیش از 68 درصد این پروژه اجرایی 

شده است.بیکیان  با اشاره به برخی از عوامل زمان بر شــدن این پروژه بیان داشت: در ابتدا مقرر 
شــد اعتبارات این پروژه از محل  اعتبارات ملی تامین شود و تخصیص قطره چکانی اعتبارات ملی 
موجب شد مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان برای تکمیل این پروژه دستور تخصیص اعتبارات 

جاری را صادر کند و این امر منجر به تسریع در روند اجرای پروژه شد.  
وی اعالم کرد: برای اجرای این پروژه بالغ بر 30 میلیارد تومان هزینه شــده اســت و با اجرای این 
پروژه 260 لیتر در ثانیه از آب تصفیه خانه اصفهان برای شــرب ساکنان 4 شهر و 15 روستای تابعه 

شهرستان لنجان که در مجاورت تصفیه خانه قرار دارند، تخصیص می یابد.
بیکیان عنوان کرد: شهرستان لنجان در غرب استان قرار دارد و کشاورزی در این منطقه از رونق خوبی 
برخوردار است، بر این اســاس برای آزادســازی زمین به منظور اجرای پروژه با معارضین بسیاری 
مواجه بودیم که این رویداد یکی از عوامل  متوقف شــدن  اجرای پروژه در سال های 90 تا 95 بوده 

است.

مدیر عامل فوالد مبارکه در مجمع عمومی ساالنه این شرکت از تحقق سود 
187 ریالی برای هر سهم در سه  ماهه اول سال جاری خبر داد و گفت: برای 
ادامه این راه موفقیت آمیز تامین مواد اولیه، بزرگ ترین چالش  پیش روی 

شرکت است.
النه صاحبان سهام شرکت فوالد مبارکه برای  مجمع عمومی عادی سا
سال مالی منتهی به 29 اسفند 1398 از ساعت 9 صبح روز چهارشنبه 15 
مردادماه سال جاری با حضور 68.23 درصد سهامداران در محل برگزاری 
همایش های مرکز تحقیقات این شرکت در حالی برگزار شد که توجه به لزوم 
رعایت پروتکل های بهداشتی و به جهت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، 
سهامداران حقیقی می توانستند به صورت آنالین و با وارد کردن کدبورسی و 
شماره شناسنامه خود روند برگزاری مجمع را به صورت زنده مشاهده کنند. 

رائه گزارش  مدیرعامل فوالد مبارکه در بخش نخست این مجمع با ا
عملکرد این شرکت در سال 98، گفت: در مجموع تولیدات فوالد مبارکه با 
16درصد افزایش از 6 میلیون و 776 هزار تن در سال 97 به هفت میلیون و 
835هزارتن در سال 98 رسیده است. سهم محصوالت گرم از این تولیدات 6 
میلیون و 94 هزارتن با 20درصد افزایش نسبت به سال گذشته، محصوالت 

سرد و پوشش دار با 2 درصد افزایش به یک میلیون و 741 هزار تن رسید. 
وی با بیان این که درآمد حاصل از فروش محصوالت شرکت در سال گذشته، 
بیش از 39هزار میلیارد تومان بوده است، ادامه داد: حدود 28 هزار میلیارد 
تومان سهم فروش محصوالت گرم و 11هزار میلیارد تومان سهم فروش 
محصوالت سرد و پوشش دار بوده که در مجموع درآمد شرکت از محل فروش 

محصوالت 67 درصد نسبت به سال 97 رشد کرده است.
 مهندس عظیمیان با اعالم این که در سال 98 فروش داخلی با رشد 4.5 
درصدی به 6 میلیون و 130هزار تن رسید، از افزایش فروش صادراتی با 65 

درصد رشد به یک میلیون و 450هزار تن خبر داد.
وی در رابطه با عملکرد شرکت در حوزه سودآوری اظهار کرد: سود ناخالص 
فوالد مبارکه در سال 98 ، با 52 درصد رشد نسبت به سال 97، به 166 هزار 
میلیارد ريال، سود عملیاتی با 28 درصد افزایش به 152 هزارمیلیارد ريال و 
سود خالص هم با 21درصد افزایش به 147هزار میلیارد ريال رسیده است. 
مهندس عظیمیان با اشاره به بهای تمام شده تولید فوالد در سال 98، افزود: 
57 درصد هزینه ها که بخش اعظمی را به خود اختصاص داده است مربوط 
به تامین مواد مستقیم مصرفی بوده و 34درصد برای بخش سربار ساخت 

و 9 درصد نیز صرف پرداخت دستمزدها شده است.

مدیر عامل فوالد مبارکه با اشاره به برنامه های توسعه در این مجموعه عظیم 
صنعتی اضافه کرد: احداث خط تولید نورد گرم 2 فوالد مبارکه، مهم ترین پروژه 
مطرح در شرکت است . این پروژه  پس از 12 سال بدعهدی اروپا ، با سرمایه 
گذاری بالغ بر 70 هزار میلیارد ریال ظرف مدت 3 سال با هدف تکمیل سبد 
محصوالت و زنجیره ارزش به بهره برداری خواهد رسید و با این اقدام ضمن 
پیشگیری از خام فروشی، سود بسیار باالیی برای سهامداران و ذی نفعان 

شرکت به ارمغان خواهد آورد.
وی، پروژه احداث خط تولید کنسانتره در شرکت فوالد سنگان خراسان را از 
دیگر طرح های مهم فوالد مبارکه برشمرد و با اشاره به این که فاز اول این 
پروژه 5 میلیون تنی در خردادماه به صورت وئدیو کنفرانس با حضور رییس 
جمهوری به بهره برداری رسید، تصریح کرد: فاز دوم این پروژه به زودی و به 
احتمال یسیار زیاد تا اواخر مرداد ماه انجام خواهد شد.وی در همین خصوص 
اضافه کرد: متاسفانه با شیوع ویروس کرونا، این پروژه با کمی مشکل مواجه 
شد. با این حال به رغم عدم حضور کارشناسان خارجی و شرایط مذکور همه 
عوامل اجرایی داخلی برای پیشرفت دست به دست هم دادند تا این پروژه 
که نقش مهمی در تولید و تامین مواد اولیه فوالد مبارکه دارد، هرچه سریع 

تر در مدار تولید قرار گیرد.
مهندس عظیمیان در بخش دیگری از سخنان خود به سایر پروژه های توسعه 
ای در دست اجرای گروه فوالد مبارکه اشاره کرد و گفت: اجرای پروژه واحد 
فوالدسازی و ریخته گری شرکت فوالد سفید دشت چهارمحال و بختیاری با 
بیش از 30 هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری و حمایت شرکت فوالد مبارکه با 
هدف تولید 800 هزار تن تختال از سال 95 آغاز شد و تا پایان سال 98 بیش 

از 81 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.  
وی در همین خصوص به سرمایه گذاری فوالد مبارکه در احداث کارخانه 30 
هزار تنی تولید الکترود گرافیتی شرکت نوین الکترود اردکان اشاره کرد و 
گفت: فوالد مبارکه به عنوان اولین شرکت در کشور برای دست یابی به دانش 
فنی و تولید الکترودهای گرافیتی اقدام کرده است. در این راستا سرمایه 
گذاری بالغ بر  330 میلیون یورو در سال 1399 در دستور کار قرارگرفت و 
خوشبختانه فاز نخست این خط تولید که شامل سالن ماشین کاری است، 
تا پایان سال 98 بیش از 80 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. این در 
حالی است که در طراحی اولیه، این کارخانه قابلیت توسعه به 45 هزار تن را 
نیز دارد و پیش بینی می شود بخش عمده ای از نیاز شرکت به انواع الکترود 

گرافیتی را مرتفع کند. 

مدیرعامل فوالد مبارکه در بخش دیگری از سخنان خود به اهتمام فوالد 
مبارکه نسبت به عمل به مسئولیت های اجتماعی خود و مسئولیت پذیری 
در قبال جامعه اشاره و خاطرنشان کرد: این شرکت با موافقت سهامداران و 
هیئت مدیره شرکت همواره در این حوزه با تخصیص مبلغی تالش کرده است 
تا در کنار هموطنان باشد این در حالی است که شیوع ویروس کرونا باعث 
شد شرکت نگاه خاص تری به آسیب دیدگان این حوزه داشته باشد و عالوه 
بر مساعدت مالی که بر اساس مصوبات صورت گرفته هیئت مدیره صورت 
گرفت، موافقت شد تا اکسیژن مورد نیاز بیماران مورد نیاز بیمارستان های 
تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی استان را نیز به صورت رایگان تامین کند. 
وی افزود: در سال های اخیر که تحریم های ظالمانه، قلب تپنده صنعت کشور 
را نشانه رفته است، شاهد این هستیم که مدیران و کارکنان با غیرت و باتدبیر 

فوالد مبارکه در سال 98 نیز خوش درخشیدند.
حمیدرضا عظیمیان در بخش دیگری از سخنان خود از سرمایه گذاری 
فوالد مبارکه در اجرای طرح احداث شبکه فاضالب و جمع آوری پساب 
شهری شهرستان های لنجان و مبارکه به عنوان یکی دیگر از سرمایه گذاری 
های موفق شرکت یاد کرد و با تاکید براین که این اقدام در راستای عمل به 
مسئولیت های اجتماعی شرکت و با هدف تامین بخشی از آب مورد نیاز 
شرکت در دستور کار قرار گرفته است، اظهار کرد: با به بهره برداری رسیدن این 
پروژه پساب شهرهای مورد نظر به جای سرریز شدن به رودخانه زاینده رود 
و به بار آوردن خسارت های زیست محیطی ، توسط این شبکه جمع آوری 
، تصفیه و در خطوط تولید شرکت به عنوان یک منبع آب پایدار بازچرخانی 

خواهند شد. 
مدیر عامل فوالد مبارکه در ادامه سخنان خود با اشاره به سختی هایی که در 
طول سال 99 شرکت با آن مواجه بوده است ، ادامه داد: با وجود تحریم ها 
و کمبودهای مواد اولیه و تجهیزات و ...  با همت و تالش مدیران و کارکنان 
شرکت در سال 98 قطار پر سرعت فوالد مبارکه همچنان به مسیر تعالی و رشد 
فزاینده خود ادامه داد. تا جایی که بزرگ ترین افزایش سرمایه از محل سود 
انباشته در تاریخ بورس کشور با نام فوالد مبارکه به ثبت رسید و این شرکت 
به لحاظ ارزش بازار بین شرکت های تولیدی در بورس جایگاه نخست را به 

خود اختصاص داد.  
وی، کسب جایزه طالیی بنیاد کیفیت اروپا در ارزیابی EFQM اروپا، کسب 
عنوان برترین شرکت دانشی و راهیابی به جایزه مدیریت آسیا، کسب تندیس 
طالیی حمایت از حقوق مصرف کنندگان، دستیابی به رتبه اول در ارزش بازار 

سرمایه کشور، کسب جایزه ملی کیفیت ایران در محصول قلع اندود، دریافت 
تنها تندیس زرین تعالی سازمانی و سازمان سرآمد کشور، دریافت رتبه اول 
در گروه فلزات اساسی از میان 100 شرکت برتر ایرانی را از جمله افتخارات 

شرکت در سنوات اخیر و سال 98  اعالم کرد . 
مهندس عظیمیان، کسب همه این موفقیت ها را وامدار نیروی انسانی 
کار و خستگی ناپذیر شرکت دانست و از آن ها به عنوان  پرتالش، فدا
ارزشمندترین سرمایه سازمان نام برد.وی در همین خصوص و در بخش 
پایانی سخنان خود از تالش بی دریغ کارکنان و مدیران شرکت که در برابر 
تندبادها، از جمله  تحریم های ظالمانه آمریکا تا شیوع ویروس کوئید 19 
جانانه مقاومت کردند و دست از تالش برنداشتند تا چرخ اقتصاد کشور در باال 
و پایین دست صنعت فوالد در گردش باشد، تشکر و قدردانی کرد.در ادامه 
این جلسه قائم مقام رییس هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و 
صنایع معدنی ایران)ایمیدرو(  و رییس مجمع از خرید شرکت اپال پارسیان 

به عنوان یکی از مهم ترین اهداف فوالد مبارکه در سال جاری نام برد.
عباس نعیمی گفت: تامین مالی شرکت باید از دو طریق منابع داخلی یا 

خارجی صورت گیرد.
وی ادامه داد: منابع خارجی از طریق وام از کشورهای خارجی صورت گرفته و 
یا به صورت جذب سرمایه گذاری خارجی و حضور سرمایه گذاران خارجی در 
کشور است که این منابع به جهت شرایط کشور فعال منتفی شده است. منابع 
داخلی به صورت استقراض از بانک های داخلی و بازار سرمایه است. افزایش 
سرمایه فوالد مبارکه سال گذشته از طریق بازار سرمایه، مبلغ 3400 میلیارد 
تومان بوده که این عدد قابل توجهی نیست. لذا فوالد مبارکه برای تحقق 

اهداف خود در توسعه ها به حمایت سهامداران نیاز دارد. 
قائم مقام رییس هیئت عامل ایمیدرو خاطر نشان کرد: فوالد مبارکه توانست 
از نظر ارزش، سهام هلدینگ خلیج فارس را پشت سر بگذارد و به رتبه یک 
برسد. سهامداران این شرکت باید در نظر داشته باشند،حفظ این رتبه بسیار 

با اهمیت است که باید توسط سهامداران صورت گیرد.
بنابراین گزارش در ادامه مجمع، صورت های مالی فوالدمبارکه به اتفاق آرا به 
تصویب رسید و روزنامه های دنیای اقتصاد، صمت، تعادل و ایران به عنوان 

روزنامه های کثیراالنتشار انتخاب شدند. 
همچنین در پایان مجمع عمومی ساالنه فوالد مبارکه با موافقت اعضا برای 
سال 1399، به میزان 47.025 میلیارد ریال سود تقسیم شد که برای هر سهم 

225 ریال سود درنظر گرفته شد.

پیشرفت 98 درصدی طرح آبرسانی به4 شهر و 15 روستای شهرستان لنجان

مدیرعامل فوالد مبارکه در مجمع عمومی ساالنه مطرح کرد:

تحقق سود 187 ریالی برای هر سهم در سه  ماهه اول سال جاری
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