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تالش »کوشنر« برای فروش جنگنده های اف 35 به امارات 
در حالی که رژیم صهیونیستی اعالم کرده به هیچ وجه با فروش تسلیحات پیشرفته به کشورهای منطقه 
موافق نیست، سی ان ان فاش کرد مشاور و داماد رییس جمهور آمریکا به صورت محرمانه برای فروش 
سالح های پیشرفته از جمله جنگنده های اف۳۵ به امارات تالش می کند.سی ان ان در گزارشی فاش 
کرد، تالش های محرمانه جارد کوشنر، داماد و مشاور دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا برای فروش 
سالح های پیشــرفته از جمله جنگنده های اف۳۵ به امارات موجب آشفتگی آژانس های متخصص و 
کمیته های کنگره که معموال مسئول این نوع قراردادها هستند، شده است.این شبکه اعالم کرد: کوشنر 
از مذاکرات محرمانه با امارات حمایت می کند. این مذاکرات به رهبری مدیر امور خاورمیانه در شورای 
امنیت ملی برگزار می شود.این شبکه به نقل از مسئوالن وزارت خارجه و تعدادی از معاونان کنگره اعالم 
کرد محدودیت های شدیدی که بر جزئیات مذاکرات با امارات اعمال شده، در دولت آمریکا تفرقه ایجاد 

کرده است.ترامپ اخیرا اعالم کرده که عملیات فروش احتمالی به امارات در دست بررسی است. 

پیشتازی ۸ درصدی »بایدن« بر »ترامپ«
بر اساس نظرسنجی جدیدی مشخص شد که جو بایدن موفق شده تا هشت درصد از ترامپ پیشی 
بگیرد.بر اساس نظرسنجی هیل-هریس ایکس، جو بایدن، کاندیدای دموکرات انتخابات ریاست 
جمهوری آمریکا با ۴۶ درصد از دونالد ترامپ، رییس جمهوری این کشور پیشی گرفت؛ ترامپ در این 
نظرسنجی ۳۸ درصد به دست آورد.این نظرسنجی هم چنین نشــان داد که هشت درصد از شرکت 
کنندگان برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا هنوز تصمیم نگرفته اند، در حالی که 
چهار درصد گفتند یک کاندیدای دیگر را ترجیح می دهند و سه درصد هم گفتند که در انتخابات نوامبر 
۲۰۲۰ رای نمی دهند.در این نظرسنجی، بایدن موفق شد در میان رای دهندگان مستقل یک پیشروی ۱۰ 
درصدی نسبت به ترامپ داشته باشد یا به عبارتی، بایدن ۳۹ درصد و ترامپ ۲۹ درصد به دست آوردند.

 استقبال بین المللی از اعالم آتش بس در لیبی
در پی اعالم آتش بس سراســری در لیبی، کشــورهای عربی وطرف های بین المللی متعددی از این 
مسئله استقبال کردند.دولت وفاق ملی لیبی در طرابلس با اعالم توقف تمامی عملیات های نظامی در 
سراسر این کشور برگزاری انتخابات ریاســت جمهوری و پارلمانی را در مارس آتی خواستار شد.عقیله 
صالح، رییس پارلمان طبرق در شــرق لیبی نیز برقراری آتش بس را خواستار شده و با تاکید بر تالش 
برای برقراری یک آشتی ملی جامع، این امر را اساس ساخت کشور و ضامن ثبات آن دانست.این اعالم 
آتش بس با استقبال کشورهای عربی و طرف های بین المللی مواجه شد.استفان دوجاریک، سخنگوی 
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل نیز در بیانیه ای به نقل از گوترش، همه طرف های درگیر در لیبی را به 
آغاز یک روند سیاسی جامع با اتکا به نتایج کنفرانس برلین و قطعنامه ۲۵۱۰ شورای امنیت دعوت کرد.

سوریه خواستار مداخله سازمان ملل درباره اقدام ترکیه شد
نماینده دائم سوریه در ســازمان ملل، اقدام ترکیه در قطع آب شرب »حسکه« و اطراف آن را جنایت 
جنگی خواند و در تماس با دبیرکل سازمان ملل خواســتار مداخله فوری وی شد.بر اساس گزارش 
خبرگزاری رسمی سوریه »سانا«، الجعفری خواســتار مداخله فوری سازمان ملل برای توقف اقدام 
ترکیه در قطع آب شرب حدود یک میلیون سوری در حسکه و اطراف آن شد.نماینده سوریه ضمن اینکه 
گوترش را در جریان وضعیت فاجعه بار حسکه و اطراف آن قرار داد، تاکید کرد: رفتار خصمانه ترکیه در 
قطع آب شرب حسکه، جنایت جنگی و ضد بشری است.بشــار الجعفری در ادامه گفت، »نیروهای 
اشغالگر ترکیه« از آب به عنوان یک سالح علیه غیرنظامیان سوریه استفاده می کنند، بیش از پانزده بار 
و هر بار به مدت چند روز آب شهر حسکه و اطراف آن را قطع کرده اند و همه اینها برای تنبیه اهالی این 

شهر به دلیل مخالفت با اشغالگری ترکیه و حمایت از دولت سوریه صورت می گیرد.

آیا ممکن است چین و روسیه درمورد مکانیسم ماشه، پای دادگاه الهه را وسط بکشند؟

کالف برجام پیچیده تر می شود
فارین پالسی در مطلبی نوشت، واشــنگتن پس از شکست تحقیرآمیز در 
شورای امنیت ایاالت متحده و ناکامی در تمدید تحریم های تسلیحاتی علیه 
ایران احتماال به دنبال اعمال ساز و کار اســنپ بک خواهد بود تا آنچه را که 
از توافق هسته ای ایران باقی مانده است، نابود کند. ولی انگلیس، فرانسه 
و آلمان هنوز هم این توانایی را دارند که برجام را تا پس از انتخابات ایاالت 
متحده در ماه نوامبر زنده نگه دارند.ایاالت متحده در نمایشی که در شورای 
امنیت سازمان ملل متحد برای تمدید تحریم تسلیحاتی علیه ایران به راه 
انداخته بود، شکست خورد و این امر موجب انزوای خجالت آور واشنگتن 
شــد. اینکه آمریکا فقط رای جمهوری دومینیکن را با خود همراه کرد، برای 
واشنگتن یک شکست سخت به شمار می رود. اما به نظر نمی رسد که ترامپ 
به اقداماتش علیه ایران پایان دهد، بلکه پیش بینی می شود که دولت ترامپ 
همانطور که وعده داده است به نتیجه رای گیری در شورای امنیت واکنش 
نشان دهد.گفتنی است؛ اســتفاده از اهرم تحریم همیشه برای واشنگتن 
مقدمه ای برای رسیدن به هدفی بزرگ تر بوده است. در حال حاضر ترامپ در 
تالش است تا در قالب توافقی که دو سال پیش از آن خارج شد به ساز و کار 
اسنپ بک متوسل شود. این آخرین قمار دولت ترامپ، به طور غیرمنتظره 
ای توســط دیگر قدرت های جهانی به چالش کشیده شده است.روسیه و 
چین به لحاظ فنی و حقوقی به این اقدام ایاالت متحده می نگرند و علیه 
آن موضع گرفته اند. آنان می گویند که آمریکا پس از خروج از توافق هسته 
ای، حق خود را برای اعمال اســنپ بک از بین برده است. پکن و مسکو به 
قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت استناد می کنند که در مورد توافق هسته ای 
ایران اســت و به وضوح بیان می کند که فقط یک کشور مشارکت کننده در 
توافق هسته ای می تواند به اسنپ بک متوسل شود. این یک موضع قانونی 
است که حتی اخیرا جان بولتون، مشاور امنیت ملی ایاالت متحده به عنوان 
یکی از مخالفان توافق هسته ای و کسی که ترامپ با همدستی او از برجام 
خارج شد، آن را تایید کرده است.اما باید تصریح کرد که اقدامات آمریکا در 
مقابل برجام و واکنش دیگر کشورها در برابر سیاست های واشنگتن، یک 
مبارزه سیاسی است تا قانونی.به لحاظ سیاسی نیز این طور مطرح می شود 
که ایاالت متحده فاقد مشروعیت متوسل شدن به اسنپ بک است، زیرا با 
توجه به اقداماتی که طی دو سال گذشته در راستای تضعیف برجام انجام 
داده است، برای خرابکاری در آن انگیزه دارد. به نظر می رسد که کشورهای 
اروپایی از این موضع حمایت می کنند.اما بازیگر اصلی که در مورد سرنوشت 
توافق هسته ای پس از اعمال اسنپ بک تصمیم می گیرد، خود ایران است. 
باید به یاد داشته باشیم که ایران طی دو سال گذشته در واکنش به کمپین 
فشــار حداکثری ایاالت متحده اقداماتی را به اجرا گذاشت که از آن جمله 
می توان به افزایش سطح غنی سازی خود و تهدید به خروج از پیمان منع 

گسترش سالح های هسته ای اشاره کرد.اما محاسبات تصمیم گیرندگان 
در تهران تحت تاثیر واقعیت های سیاســی و عملی ناشــی از تحریم های 
اسنپ بک خواهد بود. در اینجا، پاسخ طرف های باقی مانده در توافق هسته 
ای شامل فرانسه، انگلستان، آلمان، چین و روسیه بسیار مهم خواهد بود. 
مهم اینکه، این کشــورها همچنان متعهد به ادامه  حیات توافق هسته ای 
حداقل تا انتخابات ریاست جمهوری ایاالت متحده در ماه نوامبر هستند.
با توجه به عدم تحقق تمدید تحریم تسلیحاتی علیه ایران، ایاالت متحده 
اکنون ادعا می کند که می تواند آغاز فرصت ۳۰ روزه را اعالم کند و پس از آن 
تحریم های سازمان ملل که توسط توافق هسته ای حذف شده است، دوباره 
بازگردانده می شود. این فرصت ۳۰ روزه به عمد زمانی مطرح می شود که 
تا قبل از ماه اکتبر که تحریم تســلیحاتی ایران منقضی می شود و روسیه 
ریاست شورای امنیت ایاالت متحده را به دست می گیرد، پایان یابد.گروه 
اول برخی از کشورهای عضو سازمان ملل هستند که واشنگتن تالش خواهد 
کرد آنها را وادار کند که از اعمال تحریــم ها علیه تهران حمایت کنند. گفتنی 
است، واشنگتن احتماال سعی خواهد کرد که از طریق فشارهای سیاسی و 
اقتصادی کشورهای دیگر را با خودش همراه کند.اگر دولت ترامپ به اعمال 
ساز و کار اسنپ بک روی نیاورد، از تهدید تحریم های ثانویه استفاده خواهد 
کرد. همانطور که طی ۱۸ ماه گذشته این کار ار انجام داده است.حتی اگر اکثر 
دولت ها در سرتاسر جهان اعتقاد داشته باشند که ایاالت متحده صالحیت 

اعمال ســاز و کار اســنپ بک را ندارد، با توجه به این موضوع که واشنگتن 
می تواند فشار اقتصادی خود را  علیه آنها اعمال کند، ممکن است برخی از 
کشورها مجبور شوند در کنار ترامپ باشند و با مواضع آمریکا همراه شوند.اما 
دسته دوم، چین و روسیه هستند. گفتنی است، پکن و روسیه از قبل تالش 
کرده اند که آمریکا را به عقب برانند.اما گروه سوم شامل فرانسه، انگلیس و 
آلمان است، کشورهایی که متحدالقول هستند که توافق باید تا حد امکان 
حفظ شود. این سه کشور طی بیانیه ای در ماه ژوئن تاكید كردند كه از اعمال 
مکانیسم اســنپ بک به صورت یکجانبه توسط آمریکا حمایت نمی كنند. 
اما مشخص نیست که آیا موضع آنها به مخالفت فعال با واشنگتن تبدیل 
خواهد شد یا خیر. از سوی دیگر، باید توجه داشت که رویکرد این کشورها 
مطمئنا شامل حرکات انسدادگرایانه ای که ممکن است روسیه و چین انجام 
دهند، نیست.این گروه تالش خواهد کرد تا از اتخاذ تصمیماتی برای اقدامات 
موردنیاز به منظور اجرای تحریم های سازمان ملل جلوگیری کنند. این یک 
اقدام ظریف است، زیرا کشورهای اروپایی عادت ندارند که آشکارا چهارچوب 
های الزام آور دستورالعمل های سازمان ملل را نادیده بگیرند و تمایل دارند 
که اقدامات خود را طوری سامان دهند که از فرسایش اعتبار شورای امنیت 
جلوگیری کنند.به عالوه، آنها همچنیــن از هرگونه راهکار مقابله ای برای به 
تعویق انداختن اجرای کامل تحریم ها اســتفاده خواهند کرد تا در پاسخ 

به اقدامات آمریكا وقت بخرند و از ایران بخواهند که در برجام باقی بماند.

شخصیت های سیاسی و اجتماعی افغانستان طی 
چند روز اخیر به ادعای وزیر خارجه آمریکا مبنی بر 
اینکه ایران به گروه طالبان افغانســتان کمک مالی 
و تسلیحاتی کرده اســت واکنش نشان داده و آن را 
ادعایی کذب و بی اساس تلقی کردند.به باور بسیاری 
از شــخصیت های افغان و حتی نخبــگان جهان، 
آمریکا برای برون رفت از منجالبی که در افغانستان 
ایجاد کرده و همچنان با انتقال تروریست های خود 
ساخته از دیگر قســمت های جهان به این کشور بر 
ابعاد اقامات فاجعه آمیز خود در این کشور می افزاید، 
چاره ای ندارد که دیگــران را متهم کرده تا خودش از 
تیررس انگشــت اتهامات جهانی در امان بماند.به 
طور مثال، رییس حزب رفاه ملی افغانستان ادعا و 
اتهامات آمریکایی ها به ویژه سخنان وزیر خارجه آن 

کشور مبنی بر کمک تسلیحاتی ایران به گروه طالبان 
را خصمانه و به دور از واقعیت دانست.»محمدحسن 
جعفری« گفت: فکر می کنم برخورد آمریکایی ها با 
ایران خصمانه و به دور از واقعیت باشــد، چون ایران 
خود قربانی تروریســم اســت و نیازی ندارد که از 

گروه های تروریستی حمایت کند.
 »فرامــرز تمنــا« رییس ســابق مرکــز مطالعات 
اســتراتژیک وزارت خارجه افغانســتان و اســتاد 
دانشــگاه که خود یکی از نامزدان انتخابات ریاست 
جمهوری ســال ۱۳۹۸ این کشــور نیز بــود، در این 
خصوص گفت: این موضوع را که بین ایران و طالبان 
رابطه وجود دارد نمی توان انکار کرد، همانگونه که بین 
چین و طالبان، بین پاکستان و طالبان، هند و طالبان، 
آمریکا و طالبان و روسیه و طالبان رابطه وجود دارد، 

آن رابطه با ایران نیز وجود دارد که خود ایرانی ها هم 
تایید کرده اند.اما اینکه ادعا می شود ایران از نیروهای 
نظامی طالبان به صورت رسمی حمایت تسلیحاتی و 
مالی کرده باشد مدارکی در دست نیست که با اعتماد 
و مبتنی بر شواهد صحبت شــود، بنابراین این ادعا 
کذب محض اســت.وی تاکید کرد حداقل تاکنون 
هیچ مدارک و شاهد مستندی به دست نیامده است 
مبنی بر اینکه ایران از گــروه طالبان حمایت مالی و 

تسلیحاتی کرده باشد.

ادعای کمک ایران به طالبان کذب محض است

نمایندگان مجلس شورای اسالمی به تازگی طرحی را تقدیم هیئت رییسه و اعالم وصول کرده اند که در صورت تصویب نهایی تکلیف دفاتر کاری در اختیار نمایندگان 
مجلس و همچنین وضعیت حقوق و مزایای نمایندگان شاغل در دستگاه های اجرایی روشن می شود.دلیل طراحی این طرح از سوی نمایندگان مجلس یازدهم 
این اســت که عدم تعیین تکلیف دفتر کار نمایندگان و تامین خودرو برای آنها در حوزه های انتخابیه و پرداخت هزینه توسط مجلس و یا مساعدت و همراهی 
دستگاه های اجرایی سبب شده است تا هم پرداخت هزینه به نمایندگان زمینه جوسازی علیه نمایندگان و مجلس شود و هم وابستگی به دستگاه های اجرایی 
برای تامین خودرو باعث عدم استقالل نمایندگان می شود.آنها معتقدند استفاده از ساختمان های استیجاری برای دفتر نمایندگان باعث می شود تا همه اسناد و 
مدارک هر دوره در اختیار نمایندگان دوره های بعدی قرار نگیرد و ثابت نبودن محل دفتر باعث سردرگمی مردم در دسترسی به دفتر نمایندگان می شود. پرداخت 
کل حقوق نمایندگان از مجلس باعث می شود تا ردیف های بودجه ای مجلس هم درست نشان داده شود و زمینه ای برای حمله به مجلس فراهم کند. به اعتقاد 
آنها، پرداخت حداقل بخشی از حقوق نمایندگان توسط دستگاه متبوع تا اندازه ای این مشکل را حل می کند. بر اساس این طرح، هر نوع پرداختی مازاد بر حکم 
حقوقی تحت هر عنوان اضافه کاری یا پاداش به جز عیدی، حق التدرس، حق راهنمایی و مشاوره پایان نامه، حق طبابت، حق العمل جراحی و کارمزد پژوهشی 

توسط دستگاه اجرایی متبوع به نماینده مجلس ممنوع است.

چهره روزحقوق و مزایای وکالی ملت شفاف می شود

وز عکس ر

تقدیر رییس جمهور 
از خانواده های سه 
شهید حوزه سالمت

به مناسبت روز پزشک، رییس 
جمهور از خانواده ســه شهید 

مدافع سالمت تقدیر کرد.

 طرح دو فوریتی نمایندگان برای خروج خودکار از برجام
 با فعال شدن مکانیسم ماشه

جمعی از نمایندگان مجلس با تدوین طرحی دو فوریتی خواستار خروج خودکار ایران از برجام در 
صورت فعال سازی مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم های سازمان ملل علیه کشورمان شده اند. 
این طرح را ۴۹ نماینده امضا کرده و تقدیم هیئت رییسه پارلمان کرده اند تا پس از اعالم وصول برای 
بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه که کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی است، ارجاع  شود. 
در این طرح آمده است با توجه به شدت گرفتن خصومت آمریکا علیه برجام،جهت حفظ منافع ملی 
ضرورت دارد تا در صورت انجام فعال سازی مکانیسم ماشه و با توجه به اینکه ادامه حضور ایران در 
برجام با بازگشت قطع نامه های شورای امنیت خالی از هر نفعی است، می بایست الزام به خروج 

از برجام را به عنوان یک اقدام بازدارنده به تصویب رساند.

»تخت روانچی« تهدید به اقدام متقابل کرد
نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد گفت، ایران متناسب با تهدیدهای متوجه برجام و قطعنامه، 
اقدام می کند که یکی از آنها بازگشت به طراحی گذشــته رآکتور اراک است.مجید تخت روانچی در 
گفت وگو با انجمن کنترل سالح واشنگتن در پاسخ به این ســوال که هدف ایران از کاهش تعهدات 
برجامی چیست و آیا در آینده گام های جدیدی برخواهد داشت، این مطلب را مطرح کرد.وی افزود: 
 خروج آمریکا از برجام در هجدهم اردیبهشت ۱۳۹۷، نقض شــدید تعهدات این کشور تحت قوانین

 بین المللی است، چرا که برجام بخشی از قطعنامه ۲۲۳۱ است. نماینده دائم ایران در سازمان ملل 
متحد ادامه داد: قطعنامه شورای امنیت، برجام را مورد تایید قرار داده و خود قطعنامه ۲۲۳۱ هم به طور 
اجماع به وسیله تمام اعضای شورای امنیت به تصویب رسیده است. بنابراین، این نشان دهنده آن 
است که تمام جامعه بین المللی پشت سر قطعنامه ۲۲۳۱ قرار دارند.وی یادآور شد: برخی از اعضای 
برجام به ما گفتند که خسارت ایران که به واسطه خروج آمریکا از برجام متحمل شد، جبران خواهد شد 
اما متاسفانه، پس از یک سال، ما هیچ منافع محسوسی از اجرای تعهدات مان تحت برجام، دریافت 
نکردیم.عضو تیم مذاکره کننده ایران در توافق هسته ای، در زمینه اینکه آیا ایران قصد برداشتن گام های 
بیشتری دارد یا خیر اظهار کرد: همانطور که می دانید پس از برداشتن پنج گام، ایران گفت که فعال اقدام 
بیشــتری انجام نخواهد داد و تا االن هم موضع ما این چنین بوده است. درباره اقدامات آتی ما باید 
گفت که به این بستگی دارد که برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ تا چه حد مورد تهدید قرار گیرند. اقدامات ما 

با آنچه که برای برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ رخ می دهد، متناسب خواهد بود.

نماینده روسیه در سازمان های بین المللی: 

ادعاهای آمریکا علیه ایران خالف عقل سلیم است
نماینده روسیه در سازمان های بین المللی، فضای شورای امنیت را در ارتباط با درخواست آمریکا برای 
بازگرداندن تحریم های سازمان ملل علیه ایران منفی توصیف و تاکید کرد ادعاهای آمریکا خالف عقل 
سلیم است.»میخائیل اولیانوف« نماینده روسیه در سازمان های بین المللی در وین با انتشار توئیت هایی 
به توصیف فضای شورای امنیت ســازمان ملل در پی تقاضای آمریکا برای بازگرداندن تحریم های این 
سازمان علیه ایران پرداخت.اولیانوف نوشت: مقاومت بسیار قابل توجهی در شورای امنیت سازمان ملل 
علیه تالش آمریکا برای فعال کردن اسنپ بک )بازگرداندن سریع تحریم ها( وجود دارد. اعضای )شورای 
امنیت( از به رسمیت شناختن آمریکا به عنوان یکی از مشارکت کنندگان در برجام خودداری می کنند.این 
دیپلمات روس در توئیتی دیگر در همین خصوص نوشت: تالش برای فعال کردن اسنپ بک عقیده خوبی 
نبود. به بیان ساده وضعیت دشواری است.پیش از این هم نماینده روسیه در سازمان های بین المللی 
پیش بینی کرده بود طرح آمریکا در فعال کردن سازوکار ماشه در شورای امنیت با اقبال مواجه نشود. این 
دیپلمات ارشد روس همچنین در اظهارنظر دیگری تالش آمریکا برای احیای تحریم های سازمان ملل 

علیه ایران را »ماجراجویی بسیار خطرناک« توصیف کرد.

کافه سیاست

سخنگوی شورای نگهبان: 

نگفتیم ثبت نام نکنید
سخنگوی شورای نگهبان در واکنش به حواشی 
توصیه اش بــه رد صالحیت شــده ها مبنی بر 
ثبت نام نکــردن در انتخابات با بیــان اینکه ما 
نگفتیــم ثبت نام نکنید یــا ثبت نام تان خالف 
قانون است، گفت: در شــورا می گویند معموال 
کســانی که رد صالحیت می شــوند اصطالحا 
اســتصحاب یا اعتبار حالت ســابق است که 
همچنان رد صالحیت بمانند مگر اینکه خالف 
آن امر ثابت شود. به هرحال در نشست تاکید 
کردم این گفته نظر شــخصی بنــده و آن هم 
به صورت توصیه اســت. پیش از آن هم گفتم 
هر کسی می تواند برای انتخابات ثبت نام کند؛ 
نمی دانم چرا هیچ کس جمله قبلی را نخوانده 
است. وی تصریح کرد: من خودم در آن نشست 
عنوان کردم که طبق قانون، افراد رد صالحیت 
شده می توانند در انتخابات ثبت نام کنند؛ چرا 
آن بخش از اظهاراتم را نادیده گرفتند؟ از طرفی 
هم آن جمله به صورت توصیه بود. وقتی فردی 
توصیــه ای را انجام می دهد قاعدتــا الزام آور 
نیست. کدخدایی افزود: راهبرد شورای نگهبان 
راهبرد قانونی است، ما نه با انبساط کاری داریم 
نه با انقباض و این ها اصطالحات سیاسی است 
که سیاســیون به کار می برند. شورای نگهبان 
برای بررسی صالحیت ها مالک و معیار قانونی 
دارد؛ هرچند مالک ها باید تبیین بیشتری شود. 
شورا بر اســاس همین معیارها نظر می دهد و 
کاری به این ندارد که فالن گروه سیاسی اعالم 
می کند اگر این مقــدار از کاندیداهای ما تایید 
شود به انتخابات ورود می کنیم. شورای نگهبان 
که حزب سیاسی نیست، ما قانون و مقررات 
مشخصی دراین باره داریم و وضعیت پرونده 

افراد را با آن تطبیق می دهیم. 

بین الملل
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عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی شهرستان اصفهان:

مدیریت صحیحی بر زاینده رود حاکم نیست
  عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشــاورزی شهرســتان اصفهــان، می گوید: برداشــت های بی نام و
  نشــان از آب زاینده رود مشــکل اساســی کشــاورزان ایــن اســتان است.حســین محمدرضایی،
  می افزاید: گزارش های فراوانی از برداشــت های غیرقانونی در باالدست استان اصفهان و حتی استان
  مجاور داده می شــود که متاســفانه شــرکت آب منطقه ای و وزارت نیرو درجهت تامین آب کشاورزی
  شــرق اصفهان غیرمتعهد عمل کرده و در ممانعت از برداشــت های غیرقانونی و غیرمجاز از زاینده رود
  توانــی از خود نشــان نداده اســت؛ این شــرکت هنــوز نتوانســته در ایــن زمینه به تعهــدات خود

  عمــل کنــد درصورتی کــه تنهــا پاســخگوی کشــاورزان، وزارت نیــرو و شــرکت آب منطقــه ای 
هستند.

عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی شهرستان اصفهان خاطرنشــان می کند: چرا برای زاینده رود 
اصفهان و مدیریت منابع آبی این حوزه در تهران تصمیم گیری می شود درحالی که الزم است شرایط این 
استان از نزدیک مشاهده شود تا بتوان تصمیم صحیحی هم برای آن گرفت.محمدرضایی ادامه می دهد: 
کم آبی تنها یکی از مشکالتی است که کشــاورزان اصفهان به ویژه در منطقه شرق استان با آن دست به 
گریبان هستند. به فروش نرسیدن محصوالت و نبود درآمد به دلیل شرایط کرونا ازجمله چالش های 

بسیار مهم این صنف است که امسال مزید بر مشکالت کم آبی شده است.

معاون استاندار خبر  داد:
آغاز احداث 1500 واحد مسکن محرومان تا پایان شهریور

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری  گفت: برای تامین زمین ۱۶۰ واحد مسکن شهری، تفاهم 
نامه ای با محوریت اداره راه و شهرسازی اقدام عاجل صورت پذیرد.حجت ا... غالمی در پنجمین 
جلسه کمیته برنامه ریزی اجرای تفاهم نامه تامین مسکن محرومین استان اظهار کرد: در خصوص 
تامین زمین ۱۶۰ واحد مسکن شهری، تفاهم نامه ای با محوریت اداره راه و شهرسازی اقدام فوری 
صورت پذیرد.معاون استاندار با اشــاره به آمار و عملکرد بنیاد مسکن اســتان خاطر نشان کرد: تا 
 پایان شهریور ماه عملیات اجرایی ۱۵۰۰ واحد مسکن محرومین استان توسط بنیاد مسکن شروع 
خواهد شــد. غالمی همچنین با اشــاره به اظهارات مدیرکل کمیته امداد اســتان پیرامون تامین 
زمین جهت احداث ۱۵۰ واحد تفاهــم نامه کمیته امداد در شهرســتان اردســتان تصریح کرد: با 
توجه به اینکه زمین مورد نیاز جهت احداث ۶۴ واحد در شــهر زواره، ۲۰ واحد در شــهر مهاباد و ۳۰ 
واحد در شهر اردستان تامین شــده است، با پیگیری اداره راه و شهرســازی تا ۱۵ شهریور ماه باید 
 نســبت به واگذاری زمین جهت ۳۶ واحد مســکونی باقی مانده در شهر اردســتان اقدام عاجل

 صورت پذیرد.

پذیره نویسی »دارادوم« چهارشنبه انجام می شود
رییس سازمان خصوصی سازی از ثبت دومین صندوق ETF دولتی شامل چهار پاالیشگاه اصفهان، 
بندرعباس، تهران و تبریز و پذیرش آن در بورس طی چهارشنبه همین هفته خبر داد.علیرضا صالح 
اظهار کرد: مجوزهای دومین صندوق ETF دولتی شــامل چهار پاالیشــگاه اصفهان، بندرعباس، 
 تهران و تبریز دریافت شــده و این صندوق ثبت و چهارشــنبه هفته جاری در بورس تهران پذیرش

  می شــود.بعد از عرضــه نخســتین ETF دولتی مربــوط به پنج بانــک و بیمه با ســقف خرید 
 دو میلیــون تومــان برای هــر کــد معامالتــی، دومیــن ETF دولتی شــامل پنج پاالیشــگاه
  اصفهان، بندرعباس، تهران و تبریز در حالی طبق مصوبه هیئت دولت روانه میز فروش می شــود
  که ســقف خرید واحدهــای آن از دو به پنــج میلیون تومــان افزایش یافته اســت.متقاضیان

 می توانند با اســتفاده از کد ملی و از طریق درگاه های اینترنتی حدود ۱۵ بانک و تمام شرکت های 
کارگزاری اقدام به ثبت سفارش کنند.

بر اساس اعالم سازمان صمت اصفهان، رفع مشکالت واحدهای صنعتی تعطیل شده در اولویت قرار گرفته است؛

چراغ صنعت روشن می شود

اصفهان به عنوان یکی از قطب های صنعتی  مرضیه محب رسول
کشور با بیش از 9 هزار و ۵۶۰ واحد صنعتی 
و تولیدی، سال هاست که با بحران در بخش های صنعتی و کارگاهی روبه 
رو است. بخشی از این مشکالت به دلیل ساختارهای کهنه و قوانین دست 
و پا گیر و بخشــی دیگر به دلیل نواقص ساختاری در چرخه صنعتی کل 
کشور بوده است. دست اندازهایی که سازمان صمت استان مدعی شده 
طی ماه های اخیر به شدت برای رفع آن پیگیر بوده و حساسیت ها نسبت 
به تعطیلی واحدهای صنعتی را در بخش های مختلف استان افزایش 
داده است. این مسئله یکی از اصلی ترین دالیلی است که ترمز بیکاری و 
رکود در صنعت استان را تا حدودی کشید هر چند پس از شیوع کرونا بار 
دیگر بیکاری و رکود سوار بر گردن صنعت و اقتصاد استان شد؛ اما همین 
برطرف کردن بخشی از مشکالت در سال گذشته موجب شد تا تاب آوری 
بخش صنعتی در اســتان افزایش قابل توجهی داشته باشد. محسن 
صالحی نیا، مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران 
طی هفته های گذشته اعالم کرد، حدود هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی غیرفعال 
مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی سراسر کشور دوباره فعال و به چرخ 
تولید بازگردانده شده که از این تعداد 9۵ واحد سهم استان اصفهان بوده 

است. 

 رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان نیز گفته است 
این سازمان تالش دارد تا به عنوان رابط میان صنایع تعطیل شده و سرمایه 
گذاران عمل کند و این واحدها را برای سرمایه گذاری در اولویت قرار دهد. 
ایرج موفق با بیان اینکه استان اصفهان ۱۱ درصد از کل صنعت کشور را در 
خود جای داده،افزود: عمده مشــکالت بخش صنعت استان، ناشی از 
تحریم های اقتصادی در تامین مواداولیه، ورود ماشین آالت و مبادله های 
ارزی مشکالت زیادی را برای واحد های تولیدی به همراه داشته است.

وی، تامیــن مالی بنگاه ها و پرداخت تســهیالت مورد نیاز ســرمایه در 
گردش به واحد ها و سرمایه ثابت به طرح های نیمه تمام صنعتی را از دیگر 
آسیب ها برشمرد.رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 
افزود: ممنوعیت ها و مشکالت ناشی از برخی قوانین باالدستی از جمله 
محدودیت اســتقرار واحد های صنایع سبز در شعاع ۵۰ کیلومتری شهر 
اصفهان به علت قانون منع استقرار صنعت و ممنوعیت توسعه، بازسازی 
و نوسازی واحد های موجود در همین شــعاع از جمله صنایع غذایی از 
دیگر موارد است. بحران، رکود و ورشکستگی صنایع طی چند سال اخیر 
موضوعی است که بسیاری از کارشناســان اقتصادی دلیل آن را مرتبط 
با بازپرداخت های ســنگین بانکی می دانند. البته عده ای هم مدیریت 
غیرمدبرانه را دلیل شکل گیری این بحران قلمداد می کنند. ضمن آنکه 

تجهیزات فرسوده، کمبود نیروی انسانی کارآمد و مصوبه ها و قوانین روزانه 
همگی دلیل شرایط نامطلوب این صنایع هستند.در این میان عده ای نیز  
معتقدند که کلید خروج صنایع از رکود و کســادی فعلی، خروج بخش 
دولتی و واگذاری صنایع به بخش خصوصی اســت. ورود سرمایه گذار 
قدرتمند بخش خصوصی می تواند تحولی مثبت در بخش صنعت ایجاد 
کند، عالوه بر این برخی بر این باورند تولیدات تعدادی از واحدها چندان 
منفعتی برای کشــور ندارد و بازارهای خارجی هم مشتری این تولیدات 
نیستند، بنابراین لزومی برای بازسازی این گونه واحدها وجود ندارد و بهتر 
است در بنگاه هایی سرمایه گذاری شود که احیای آن ها با منافع بیشتر 
همراه است. سرمایه گذاری بر اساس آنچه مسئوالن اجرایی و صنعتی 
استان گفته اند یکی از اصلی ترین مرکز توجهات بوده که تالش می شود 
تا نقصان ها در آن برطرف شود. اســتانی که روزی صنعتگران و سرمایه 
گذاران از ساختارهای ســختگیرانه و پیچیده آن گالیه مند بودند، شاید 
روزی در سایه همین تالش ها دوباره به دوران طالیی صنعت و اشتغال 
بازگردد هر چند هنوز گره کور بسیاری ا زمشکالت مانند کمبود آب و آلودگی 
صنایع باقی است ولی همین قدم های کوچک اگر آنگونه که مسئوالن 
می گویند در عمل هم قاطعانه باشد، می تواند سرآغاز راهی روشن برای 

استان محسوب شود.

مدیرعامل شــرکت گاز اصفهان گفت:  ۱۱۶ روستای 
این استان در دولت تدبیر و امید از نعمت گاز طبیعی 
بهره مند شدند.سیدمصطفی علوی اظهارداشت:در 
زمان حاضر، 99.۵ درصد جمعیت اســتان شــامل 
99.۰۸ درصد جمعیت روســتایی معــادل یکهزار و 
۶۰ روستا  و ۱۰۰ درصد جمعیت شــهری معادل ۱۱۰ 
شــهر از نعمت گاز طبیعی برخوردارند.وی ادامه داد: 
گازرسانی به شهر انارک به عنوان آخرین شهر استان 
در هفته دولت به صورت رســمی با حضور مسئوالن 

افتتاح خواهد شد.مدیرعامل شــرکت گاز اصفهان 
گازرسانی به هشت شــهر،  ۱۱۶ روستا، ۲9 شهرک 
صنعتی، سه هزار و ۳۴۲ واحد صنعتی، هفت جایگاه 
سی ان جی،  راه اندازی ۶۴۰ ایستگاه تقلیل فشار و 
حفاظت از زنگ،  اجرای ۴ هزار و ۳۱۲ کیلومتر شبکه 
گاز، اشتراک پذیری ۴۴۳ هزار مشترک گاز طبیعی 
و نصب ۱۶۰ هزار انشــعاب را از جمله خدمات انجام 
شده از ســال 9۲ تاکنون در این استان برشمرد.وی 
تصریح کرد: گازرسانی در قطب صنعتی کشور، با توجه 
به موقعیت جغرافیایی استان، با توجه به قرار گرفتن 
اصفهان در کریدور مرکزی کشور و جایگاه راهبردی آن 
از نظر صنعتی و دارا بودن  مناطق مختلف کوهستانی 
و سرد، کویری و خشک، ســخت گذر، در کنار هزینه 

باالی اجرای پروژه ها، همواره با ســختی و دشواری 
های متعددی روبه رو بوده که این موانع با دلسوزی، 
همت و تدبیر گازرسانان یکی پس از دیگری مرتفع و 
شعله های امید در خانه های مردم فروزان شده است.

علوی اضافه کرد: گسترش شــبکه گاز یکی از ارکان 
عدالت در خدمت رسانی به شمار می رود که این امر 
در توسعه مناطق محروم شهری و روستایی، کاهش 
دغدغه های معیشــتی، افزایش سطح رفاه و حتی 
افزایش شاخص سالمت در مناطق محروم بسیار 
موثر بوده اســت.  وی بیان کرد: عملکرد شرکت گاز 
استان اصفهان از ابتدای فعالیت خود تاکنون نشان 
از جهشی چشمگیر در گازرسانی به شهرها و روستاها 

به ویژه مناطق دور افتاده و محروم دارد.  

مدیرعامل شرکت گاز استان:

11۶ روستای اصفهان از نعمت گاز بهره مند شدند

خبر روز

 رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 
گفته است این سازمان تالش دارد تا به عنوان رابط میان 
صنایع تعطیل شده و سرمایه گذاران عمل کند و این 

واحدها را برای سرمایه گذاری در اولویت قرار دهد

 استقبال چشمگیر از طرح دوگانه سوز کردن خودروها
 در منطقه اصفهان

معاون فنی عملیاتی شــرکت ملی پخش منطقه اصفهــان از ثبت بیش از ۱۶۰۰ دســتگاه خودرو 
در طرح رایگان دوگانه ســوز کردن خودروهای عمومی در ســطح این منطقه خبر داد.معاون فنی 
عملیاتی منطقه اصفهان با تاکید بر اینکه صاحبان وســایل نقلیه عمومی می بایســت نســبت به 
ثبت نام سریع تر اقدام کنند، افزود: در این طرح  اولویت با کسانی است که زودتر در سامانه مذکور 
 ثبت نام کنند.وی اظهار کرد: متقاضیانی که هنوز ثبت نام نکرده اند؛ می توانند با مراجعه به ســایت

 https://gcr.niopdc.ir/login در کوتاه ترین زمان ممکن، از مزایای رایگان این طرح بهره مند 
شده و نسبت به تبدیل رایگان خودروی خود اقدام کنند.

مدیرکل دامپزشکی استان:
کمبودی در تامین فرآورده های دامی در اصفهان نداریم

مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان گفت: امروز به رغم تحریم ها ، با تالش مسئوالن جهاد کشاورزی، 
دامپزشکی و تشکل های این حوزه، هیچ کمبودی در تامین فرآورده های خام دامی در این استان وجود 
ندارد.شهرام موحدی  ادامه داد: تولیدات حوزه کشاورزی و دامپروری سودآور نیست و به طور معمول در 
همه دنیا به این محصوالت یارانه تعلق می گیرد و امروز باید بتوانیم با کمترین هزینه ها سالمت دام های 
روستایی و عشــایری را تامین کنیم.وی اظهار کرد: امروز دغدغه مردم دسترسی آسان و ارزان به مواد 
پروتئینی است و تامین آن نیازمند سالم بودن دام، طیور و آبزیان است که با حمایت از سازمان دامپزشکی 
کشور محقق می شود.موحدی با بیان اینکه استان ظرفیت های خوبی برای صادرات  بین المللی دارد، 
یادآور شد: فرآورده های خام دامی با نظارت ها و کنترل های جدی دامپزشکی تهیه و تولید می شود و 
به مصرف کنندگان اطمینان می دهیم که این محصوالت از نظر بهداشتی مشکلی ندارند و به شایعات 
فضای مجازی در این زمینه توجهی نداشته باشند.مدیرکل دامپزشکی اصفهان ادامه داد: محصوالت 
فرآورده های خام دامی اصفهان با نظارت کافی و عالی دامپزشکی و به طور کامل بهداشتی انجام می شود 
و باید توجه، مراقبت ویژه و بیشتری در حوزه بیماری ها داشته باشیم و امنیت زیستی در حوزه های دام، 

طیور، آبزیان و زنبور عسل انجام و سطح کیفی مزارع پرورشی را افزایش دهیم.

فعال برای سفر به ترکیه بلیت نخرید
دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی گفت: هرچند ترکیه اعالم کرده اســت که از اول سپتامبر یعنی 
یازدهم شهریور، پروازهای ایران را از ســرمی گیرد؛ اما احتمال لغو پروازها در این تاریخ وجود دارد.

مقصود اسعدی سامانی، درباره برقراری پرواز بین ایران و عراق اظهار کرد: تا این لحظه قرار نیست 
هیچ پروازی در ایام دهه اول محرم، عاشورا و تاســوعا به عراق داشته باشیم و عراق هم اعالم کرده 
است که خارجی ها را برای حضور در مراسم عزاداری امام حسین )ع( نمی پذیرد.وی ادامه داد: البته 
قرار بر این است که از دوم شهریور، ۲ الی ۳ پرواز در هفته به بصره پرواز داشته باشیم؛ اما دولت عراق 
هنوز برای بغداد و نجف اجازه پرواز نداده است.دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی، درباره احتمال 
برقراری پروازها برای شرکت در مراسم اربعین اظهار داشــت: هنوز درباره برقراری پروازها بین دو 
کشور برای ایام اربعین مذاکره ای نشده اســت و تصمیمی در این باره نگرفته ایم.اسعدی سامانی 
درباره بلیت ۳۰ میلیون تومانی ترکیه گفت: گویا این قیمت برای ایرالین های خارجی با انجام پرواز 
کانکشن اســت.وی با تاکید بر اینکه احتمال تغییر تاریخ پروازهای ترکیش ایرالین به ایران وجود 
دارد، ادامه داد: هر چند ترکیه اعالم کرده اســت که از اول سپتامبر یعنی یازدهم شهریور، پروازهای 
ایران را از سرمی گیرد اما احتمال لغو پروازها در این تاریخ وجود دارد. بنابراین مردم احتیاط کنند و 
فعال بلیت نخرند چراکه اگر پروازها کنسل شــود باز پس گیری پول از ایرالین خارجی دردسرهایی 

برای افراد خواهد داشت.

کافه اقتصاد

معاون شرکت آب منطقه ای اصفهان:اخبار

ساماندهی بندهای زاینده رود با استفاده از ماشین آالت سنگین امکان پذیر است
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان در تشریح حادثه تلخ غرق شدن مامور آتش نشانی، گفت: ساماندهی بندهای رودخانه زاینده رود 
تنها با استفاده از ماشین آالت سنگین و بیل مکانیکی امکان پذیر است.حسن ساسانی، با ابراز تاسف از غرق شدن مامور آتش نشانی در منطقه لنجان، اظهار کرد: 
با توجه به مصوبات کارگروه سازگاری با کم آبی و در راستای ساماندهی رودخانه زاینده رود که از سال ۱۳9۳ آغاز شده  و به منظور به حداقل رساندن پرت مسیر 
رودخانه، تسهیل آبرسانی به تمام مناطق حقابه بر و بهره بردار زاینده رود و جلوگیری از قطع آب زاینده رود، پنجشنبه، ۳۱ مرداد ماه طی هماهنگی با مسئوالن شهر 
لنجان نسبت به اعزام ماشین آالت سنگین به منطقه اقدام شد.وی با بیان این که کارشناسان آب منطقه ای در شهرداری باغبهادران با مسئوالن شهرستان جهت 
نحوه انجام کار در حال مذاکره بودند، خاطر نشان کرد: متاسفانه یکی از غواصان آتش نشانی منطقه بدون اطالع عوامل شرکت آب منطقه ای و به دعوت یکی از 
اهالی برای در آوردن چوب و درختچه های که به بند سنگی حدود چهار متری بعضا ارتفاع دارند وارد آب می شود که متاسفانه این حادثه تلخ اتفاق می افتد.معاون 
حفاظت و بهره برداری آب منطقه ای اصفهان با تاکید بر اینکه این قبیل کارهای فنی با غواصی اصالح نخواهد شــد و نیاز به ماشین آالت سنگی و بیل مکانیکی 

دارد، گفت: دعوت از غواص مرحوم از طرف آب منطقه ای نبود و استفاده از غواص جهت ساماندهی کامال غیر فنی و اصولی است.

برپایی نمایشگاه »هم 
عرض ارادت، هم حفظ سالمت« 

ویژه محرم
نمایشگاه »هم عرض ارادت، هم حفظ سالمت« به منظور 
عرضه ملزومات بهداشتی ویژه ایام عزاداری حسینی در 
اصفهان برپا شــد.در این نمایشگاه انواع ماسک، مواد 
ضدعفونی کننده دست و سطوح، ســطل و شیرآالت 
پدالی، شیلد محافظ صورت ویژه خادمین، تب سنج و 
دستگاه سنجش اکسیژن و پالستیک های یکبار مصرف 

جهت عزاداری حسینی عرضه می شود.

وز عکس ر

نماینده اصفهان در مجلس:

قانون مالیات بر خانه های 
خالی بر زندگی مردم 

اثرگذار است
 سخنگوی کمیســیون اقتصادی مجلس 
شورای اسالمی در خصوص قانون مبارزه 
با احتکار مسکن گفت: فعال کردن مجدد 
قانون مالیات بر خانه های خالی در کوتاه 
مدت بر زندگی مردم اثرگذار است.مهدی 
طغیانی در این باره اظهار داشــت: در حال 
حاضــر در خوش بینانه تریــن حالت طبق 
آمار ســالی حدود ۲۵۰ هزار خانه ساخته 
می شــود که در این صورت ۳۰۰ هزار خانه 
کم داریم. از ســوی دیگر هم ۲.۵ میلیون 
خانه خالی در کشــور وجــود دارد.وی با 
اشاره به قانون مالیات بر خانه های خالی 
به عنوان کاری کــه در کوتاه مدت می تواند 
برای مردم اثرگذار باشد، افزود: این قانون 
در ســال 9۴ مصوب و ســال 9۵ اجرایی 
شــده بود که دوبــاره آن را فعــال کردیم 
البته ایراداتی به آن وارد بود. ســخنگوی 
کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص 
پیش بینــی مرکــز پژوهش های مجلس 
خاطرنشــان کرد: حداقل در فاز نخســت 
۲۵ درصد خانه ها وارد بازار و یک پنجم آن 
 عرضه می شود که همین امر نرخ را کاهش

 خواهد داد. اگر ما بتوانیم سوداگری از بازار 
مسکن که نیاز ضروری مردم است را خارج 
کنیم، درواقع کار بزرگــی انجام داده ایم، 
زیرا زخم های داللی و ســوداگری بسیار 
است. وی با اشاره به راه جلوگیری از ضربه 
به تولید و ساخت مسکن گفت: افرادی که 
تولید مسکن کرده اند یک سال از مالیات 
معاف هستند و ۴ ماه هم می توانند تاخیر 
داشته باشند. البته برای انبوه سازها فرجه 
بیشتری در نظر گرفته شده است و ۲۲ ماه 
زمان دارند که خانه ســاخته شده خود را 
در بازار عرضه کند. محتکــر خانه به دنبال 
این اســت که خانه ها را نگه دارد و در نقطه 
اوج بفروشــد و اگر اجاره دهد عمال دست 

خودش را بسته است.
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مدیرعامل شرکت آب و فاضالب چهارمحال و بختیاری تاکید کرد:

ضرورت احداث مخازن ذخیره آب آشامیدنی در روستاها
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب چهارمحال و بختیاری با اشــاره به 
فعالیت شــرکت آب و فاضالب این استان در ســال های اخیر اظهار 
کرد: این شرکت از آغاز دولت تدبیر و امید تاکنون مبلغی بالغ بر 330 
میلیارد تومان را صرف ســاخت و توســعه زیربنایی تاسیسات آب و 
فاضالب کرده اســت، در بخش آب، این شــرکت با هدف رفع بحران 
و ارتقای کمی و کیفی آب شــرب با پوشــش 100 درصدی شهرها و با 
اعتباری بالغ بر 167 میلیارد تومان پروژه هایی را به اجرا درآورده است.

احمدرضا محمدی افــزود: از آن جمله می توان به اصالح و توســعه 
شــبکه های توزیع و خطوط انتقال آب جمعا به طــول 431 کیلومتر 
در شــهرهای اســتان، حفر و تجهیز 58 حلقه چاه آبرفتی و آهکی در 
شــهرهای تنش زا و همچنین خرید، نصب و راه انــدازی پکیج های 
تصفیه آب در شهرهای سودجان، بازفت، لردگان و کاج با هدف ارتقای 
کیفیت آب شــرب اشــاره کرد.محمدی افزود: در 10 شهرستان این 
اســتان برای بیش از 95 هزار مشترک روســتایی آب شرب سالم و 
بهداشتی تامین و توزیع شده است. وی با بیان اینکه حجم کل مخازن 
ذخیره آب شرب در روستاهای استان 100 هزار و 409 مترمکعب است 
افزود: ضرورت دارد مخازن ذخیره آب آشامیدنی را در راستای افزایش 
ظرفیت ذخیره آب در روســتاهای بزرگ و جلوگیری از قطع مکرر آب 
در دیگر روستاها احداث کنیم. محمدی ادامه داد: با توجه به ضرورت 
تامین پایدار آب شرب سالم، این شرکت طی برنامه ریزی های الزم با 
استفاده از 556 منبع آب این مهم را به انجام رسانده است. مدیرعامل 
شرکت آب و فاضالب چهارمحال و بختیاری با اشاره به جزئیات تامین 
آب این شرکت ادامه داد: 241 حلقه چاه، 287 دهنه چشمه، 15 رشته 
قنات، 13 مورد برداشت از آب های ســطحی آب 651 روستای دارای 
شبکه آب شرب با شــاخص بهرمندی 77.89 درصد تامین می شود. 
وی یادآور شد: آب آشامیدنی سالم تامین شــده، توسط یک هزار و 
821 کیلومتر خطوط انتقال و 3 هزار و 406 کیلومتر شبکه داخلی پس 
از انجام تست های گوناگون و آزمایش های الزم که توسط 6 آزمایشگاه 
در شرکت آب و فاضالب به عنوان دستگاه متولی روستاها و همچنین 
دانشگاه علوم پزشکی و مراکز بهداشت شهرستان ها و رده های میانی 
به عنوان دستگاه نظارتی توزیع می شود. محمدی، پیشرفت فیزیکی 
پروژه های در دست اجرای این شــرکت را قابل قبول ارزیابی کرد و به 
افتتاح فاز یک مجتمع بزرگ آبررسانی خانمیرزا اشاره کرد که درقالب 
پویش ملی #هرهفته_الف_ب_ایران به دســت وزیر نیرو در ســال 
98 افتتاح شد. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان چهارمحال و 
بختیاری خاطرنشان کرد: پویش ملی #هرهفته_الف_ب_ایران برای 

اطالع رســانی از افتتاح 227 پروژه با اعتبار 33 هزار میلیارد تومان در 
سال گذشته و امسال نیز 250 طرح با 50 هزار میلیارد تومان اعتبار در 
31 استان در مجموعه های آب و برق کشور که به صورت هفتگی انجام 
می شــود. وی اضافه کرد: از 227 پروژه که تا پایان سال 1398 در 31 
استان کشور به بهره برداری رسید، دو طرح تامین آب آن در حوزه آب 
روستایی توسط شــرکت آب و فاضالب روستایی و سه طرح در حوزه 

آب شهری و امسال نیز تاکنون یک طرح انجام شده است.
 محمدی، افتتاح فــاز اول طرح تامیــن آب مجتمع خانمیــرزا را با 
اعتباری بالغ بر 130 میلیارد ریال برای آب رســانی به 34 روســتا و 
مجتمع سیبک شهرســتان بروجن را با اعتبار 64 میلیارد ریال نشان 
دهنده عدم توقف و آبادانی و پویایی خدمت رسانی به مردم با وجود 
تحریم های ظالمانه خارجی دانست و یادآور شــد: روستاهایی که با 
افتتاح مجتمع آب رســانی 6 روستای سیبک، ســیف آباد، دستگرد 
قدیم، متویی، احمدآباد و دستگرد جدید در شهرستان بروجن از نعمت 
آب آشامیدنی ســالم و بهداشتی بهرمند شــدند. وی، دیگر خدمات 
این شرکت در حوزه آب را اجرای ایســتگاه آب چشمه شهر دشتک و 
چشمه عزیزی ســرخون عنوان و تاکید کرد: همچنین این شرکت در 
حوزه ســاخت مخازن ذخیره آب شرب نیز با ســاخت 18 هزار و 500 

مترمکعب مخازن بتنی در شهرهای این اســتان عملکرد مطلوبی از 
خود به جای گذاشته است. محمدی ادامه داد: همچنین در شهرستان 
سامان، پروژه ساخت ایستگاه پمپاژ و آبگیری از رودخانه زاینده رود 
تکمیل و به بهره برداری رسیده و پروژه تصفیه خانه آب شرب این شهر 
که اولین تصفیه خانه آب شــرب با روش متعارف در استان است، با 
ظرفیت 10 هزار و 500 مترمکعب در شبانه روز، با پیشرفت 85 درصدی، 
به زودی در مــدار بهره برداری قــرار خواهد گرفــت. محمدی یادآور 
شــد: در این مدت بالغ بر 165 میلیارد تومان، عالوه بر توسعه شبکه 
فاضالب شهری، تعداد چهار تصفیه خانه در شهرهای استان توسعه و 
به بهره برداری رسیده است، در این مدت تصفیه خانه فاضالب شهر 
فارسان ارتقا، توســعه و در مدار بهره برداری قرار گرفت و تصفیه خانه 
های هفشــجان و طاقانک، مدول اول بداجی و همچنین گندمان به 
بهره برداری رسیده اند که تعداد شهرهای تحت پوشش را از هفت شهر 
به 14 شهر و جمعیت تحت پوشــش را از 51 درصد به بیش از 64.5 
درصد افزایش داده است. در این مدت تکمیل و بهره برداری تصفیه 
خانه لردگان را نیز شــاهد بودیم که با راه اندازی آن درصد پوشــش 
جمعیت بــه بیش از 70 درصد رســیده و در زمــره باالترین آمارهای 

موجود در سطح کشور است.

 افزایش 12۶ درصدی ذخیره خون بند ناف 
در چهارمحال و بختیاری

رییس جهاد دانشگاهی چهارمحال وبختیاری از افزایش 126 درصدی ذخیره خون بند ناف طی چهار ماه 
گذشته در این استان خبر داد.سیروس رضایی با بیان اینکه فعالیت نمایندگی بانک سلول های بنیادی 
خون بندناف جهاددانشگاهی از اسفند 1393 آغاز شده است، اظهار کرد: طی چهار ماه گذشته ذخیره 
خون بند ناف در استان افزایش 126 درصدی را تجربه کرده است.وی بیان کرد: با توجه به مزیت های 
درمانی سلول های بنیادی خون بندناف، پیشــرفت های علمی و نظر به این که فرصت ذخیره سازی 
ســلول بنیادی بندناف برای هر کودک تنها یک بار در طول زندگی و آن هم موقع تولد نوزاد اســت، به 
خانواده هایی که در آستانه تولد فرزندشان هستند توصیه می شود از این سرمایه ارزشمند برای سالمت 
خانواده خود در آینده استفاده کنند.رییس جهاد دانشگاهی استان افزود: در حال حاضر بیماری های 
صعب العالج از جمله انواع ســرطان های خون، سرطان مغز اســتخوان، نقص سیستم ایمنی، انواع 
کم خونی ها و تاالسمی با استفاده از پیوند سلول های بنیادی خون بندناف قابل درمان است و درمان 
بیماری های پارکینسون، دیابت، ام اس، سی پی و اوتیسم در مرحله تحقیقات قرار دارد.رضایی گفت: 
هزینه اولیه قرارداد حدود سه میلیون و 700 هزار تومان و پرداخت شارژ سالیانه تنها 160 هزار تومان است 
که امکان پرداخت هزینه اولیه به صورت اقساط و تسهیالت وجود دارد.یادآوری می شود، متقاضیان 
می توانند از خدمات مشــاوره رایگان 24 ساعته از طریق مشــاوره حضوری و یا تماس با شماره های 
09386851215 و 03832253315 استفاده نمایند. همچنین برای کسب اطالعات بیشتر می توانند 
به پایگاه اینترنتی www.rsct.ir یا پیج صفحه اینستاگرام @royan_shahrekord مراجعه کنند.

پایان دومین جشنواره داستان نویسی بومی محلی 
چهارمحال و بختیاری

دومین جشنواره داستان نویسی بومی محلی چهارمحال و بختیاری با معرفی برگزیدگان به کار خود 
پایان داد. مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری در آیین اختتامیه دومین جشنواره 
داستان نویسی بومی محلی گفت: این جشنواره با موضوعات وحدت اقوام و انسجام ملی، رونق تولید، 
دفاع مقدس، انقالب اسالمی، مدافعان حرم، قانون مداری و رعایت حقوق دیگران با حضور نویسندگان 
برگزار شد.ابراهیم شریفی، افزود: بیش از 500 اثر به دبیرخانه دومین جشنواره استانی داستان نویسی 
بومی و محلی این استان ارسال شد و نویسندگان و ادب دوستان استان استقبال خوبی از این جشنواره 
داشتند.شریفی اضافه کرد: دومین جشنواره استانی »داستان نویسی بومی و محلی« در چهارمحال 
و بختیاری در رده سنی کودک و نوجوان 6 تا 13 سال، جوان 14 تا 25 سال و بزرگسال 25 سال به باال 
برگزار شد.در پایان هیئت داوران، در بخش کودک و نوجوان نفر اول نگین حسن پور با داستان سکوت، 
نفر دوم یاســمین ابراهیمیان با اثر بره گدا و نفرات سوم علی غنی زاده با اثر شهر مورچه های باسواد و 
غزل خدابخشــی با اثر یلدا و ریحانه طاهری با اثر تار های ترنج و نیکا نادری با اثر دست های کوچک 
و قلب های بزرگ و مزگان سادات موسوی لردجانی با اثر شالی به رنگ آبی را شایسته تقدیرمعرفی 
کردند.در بخش جوان نیز نفر اول مســعود محمدی با داستان ســرابی، نفر دوم طیبه ظفریان با اثر 
سرزمین الله های سرخ و نفر سوم فاطمه ظفریان با داستان چه بگویم و سیمین رحیمی با اثر عبدل 

دست دراز و علیرضا رییسی با اثر امانت شهید به عنوان شایسته تقدیر معرفی شدند.

پلمب  45 واحد متخلف در چهارمحال و بختیاری
45 واحد متخلف در استان چهارمحال و بختیاری به دلیل رعایت نکردن دستورالعمل های بهداشتی  
پلمب شد.رییس مرکز بهداشت اســتان گفت: در مرداد ماه  حدود 3 هزار بازدید مشترک با ديگر 
دستگاه ها دراماکن عمومي چهارمحال و بختياری انجام شد.سید راشد جزایری افزود: دراین ماه 

81 واحد متخلف در اين استان تعطيل شدن و 234 واحد ديگر نيز به دادگاه معرفی شدند.

بام ایرانبا مسئولان

امسال خرید دانه روغنی کلزا در استان چهارمحال و بختیاری با افزایش 6 برابری همراه بود.معاون بهبود تولیدات گیاهی اداره کل جهاد کشاورزی چهارمحال و 
بختیاری گفت: امسال خرید کلزا در استان با افزایش 6 برابری نسبت به سال 98 به 626 تن رسید.حمیدرضا دانش،  به بهره برداری از چهار گلخانه و یک طرح 
کشت گیاهان دارویی همزمان با هفته دولت در استان اشاره کرد و اظهار داشت: هم اینک در بخش گلخانه ای 27 گلخانه با 10 هکتار مساحت در حال اجراست.

دانش با بیان اینکه امسال 92 پرونده برای دریافت تسهیالت گلخانه ای به بانک معرفی شده است، افزود: سطح گلخانه ای استان تا پایان سال حداقل 10 هکتار 
افزایش می یابد.وی با بیان اینکه خرید کلزا امسال نسبت به ســال 98 بیش از 6 برابر افزایش داشته است، اضافه کرد: پارسال 92 تن کلزا از کلزاکاران استان 
خریداری شد و امســال نیز پرونده خرید کلزا با خرید 626 محصول و پرداخت 100 درصدی مطالبات کلزاکاران استان بسته شد.دانش با اشاره به افزایش دو 
برابری خرید گندم در سال جاری نسبت به سال 98 گفت: امسال تاکنون 32 هزار و 700 تن گندم به صورت تضمینی در استان خریداری شده است.وی افزود: 
انتظار است شورای اقتصاد هر چه سریع تر و تا قبل از فصل کشت جدید قیمت گندم و کلزا را اعالم کند و البته امید است این قیمت، قیمتی باشد که با نرخ تورم 

هم تراز و تشویقی برای کشاورز باشد.

رییس پلیس  راه اســتان چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تا پایان  مردادماه با توجه به شــیوع ویروس کرونا و کاهش ترددها، آمار 
تصادفات فوتی 16 درصد، تصادفات جرحی 48 درصد، تعداد کشــته 13 درصد و تعداد مجروح 45 درصد نســبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته 
است و درمجموع کل آمار تصادفات طی این مدت به دلیل حضور فعال پلیس  و کاهش مســافرت ها در شرایط کرونایی 42 درصد کاهش را نشان می دهد.

غالمعلی نوربخش تصریح کرد: با توجه به گردنه های سخت گذر و جاده های کوهستانی استان، بیشترین  تصادفات در شهرکرد و لردگان هر کدام با 19 درصد 
وقوع تصادف رخ داده و اردل با 7 درصد کمترین میزان تصادفات را داشته است.رییس پلیس  راه اســتان چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: بیشترین  علت 
تصادفات، سرعت غیرمجاز و عدم توجه به جلو بوده است که تالش می شــود با افزایش معلومات و آگاهی رانندگان و بهره گیری از فناوری نوین، تصادفات 
کاهش یابد.نوربخش افزود: هرچند خســتگی  و خواب آلودگی با 5 درصد کمترین نقش را در تصادفات داشته، اما با این حال هوشیاری  رانندگان ضروری 
است.وی تاکید کرد: در 5 ماهه نخست امسال از مجموع تصادفات در محورهای برون شــهری استان، پراید نقش 15 درصدی داشته که 10  درصد از فوتی ها 

با پراید رخ داده است.

آمار تصادفات چهارمحال و بختیاری 42 درصد کاهش یافتخرید ۶2۶ تن کلزا از کشاورزان چهارمحال و بختیاری

حصر وراثت
6/8 آقا/خانم  علیرضا زمانی مقدم  به شناســنامه شــماره   1262634938  به شرح 
دادخواست به کالسه   9901198  از این شــورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان  غالم رضا زمانی مقدم  به شماره شناسنامه  298 در 
تاریخ   99/5/6  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفتــه ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به: 1- فاطمه سلطان زمانی مقدم به ش م 12625737050، 2- علیرضا 
زمانی مقدم به ش م 1262634938 ، 3- صدیقه زمانی مقدم به ش م 1262652405 
، 4- احمدرضا زمانی مقدم بــه ش م 1262593451 ، 5- ام البنین زمانی مقدم به ش 
م 1262606691 ، 6- حمیده زمانی مقدم بــه ش م 1260713040 همگی فرزندان 
متوفی والغیر . اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت و یک 
مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ازمتوفی/متوفیه نزد او 
 باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهد شد. 

م الف: 955033 قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف کاشان 
حصر وراثت

6/9 آقا/خانم اکرم نســاجیان مقدم به شناسنامه شــماره  1261914872   به شرح 
دادخواست به کالســه    1111/99   از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شــادروان حسن نســاجیان مقدم  به شماره شناسنامه  
932 در تاریخ   99/4/3  اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگی گفتــه ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به : 1- محمد نســاجیان مقدم به ش ش 1260401091 
فرزند متوفی، 2- مریم نســاجیان مقدم بــه ش ش 1261881389 فرزند متوفی ، 
3- نیره نســاجیان مقدم به ش ش 1261996615 فرزند متوفی، 4- آسیه نساجیان 
مقدم بــه ش ش 1261993527 فرزند متوفی، 5- اکرم نســاجیان مقدم به ش ش 
1261914872 فرزند متوفی، 6- زهرا نســاجیان مقدم بــه ش ش 1261774159 
فرزند متوفی، 7- فاطمه نســاجیان مقدم بــه ش ش 1260579743 فرزند متوفی، 
8- طاهره اســمعیلی ترک آبادی به ش ش 1261490878 همســر متوفی. اینک 
با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت و یــک مرتبه آگهی 
می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد و یــا وصیتنامه ازمتوفی/متوفیه نزد او باشــد از 
 تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهد شــد. 

م الف: 955022 قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف کاشان 
حصر وراثت

6/10 آقا/خانم علی میرزازاده نیاســر به شناسنامه شــماره   1263267556  به شرح 
دادخواست به کالسه   9901124     از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان حسین آقا میرزازاده نیاســر به شماره شناسنامه 89  
در تاریــخ  1393/8/20  اقامتگاه دائمــی خود بدرود زندگی گفتــه ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر اســت به : 1- علی میرزازاده نیاســر بــه ش م 1263267556  ، 
2- اکرم میرزازاده نیاســر بــه ش م 1261302680 ، 3- مریم میرزازاده نیاســر به 
ش م 1263216293  ، 4- طاهــره میــرزازاده نیاســر بــه ش م 1263196152 ، 
5- اکبر میرزازاده نیاســر بــه ش م 1262311179 ، 6- مرضیه میرزازاده نیاســر به 
ش م 1263311679 ، 7- زهرا میرزازاده نیاســر بــه ش م 1263185118 همگی 
فرزندان متوفی، 8- گیالن سراجی جوشقانی به ش م 1263093191 همسر متوفی 
. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یــک نوبت و یک مرتبه 
آگهی می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ازمتوفی/متوفیه نزد او باشد 
 از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهد شد. 

م الف: 955043 قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف کاشان 
حصر وراثت

6/11 آقا/خانم علی میرزازاده نیاسر به شناسنامه شماره 12 به شرح دادخواست به کالسه  
1123/99  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان گیالن سراجی جوشقانی  به شماره شناسنامه  28 در تاریخ 94/11/21  اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- علی 
میرزازاده نیاسر به ش ش 1263267556 فرزند متوفی، 2- اکرم میرزازاده نیاسر به ش 
ش 1261302680 فرزند متوفی، 3- مریم میرزازاده نیاسر به ش ش 1263216293 
فرزند متوفی، 4- طاهره میرزازاده نیاسر به ش ش 1263196152 فرزند متوفی، 5- اکبر 
میرزازاده نیاسر به ش ش 1262311179 فرزند متوفی، 6- مرضیه میرزازاده نیاسر به 
ش ش 1263311679 فرزند متوفی، 7- زهرا میرزازاده نیاسر به ش ش 1263185118 
فرزند متوفی. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت و یک 
مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ازمتوفی/متوفیه نزد او 
 باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهد شد. 

م الف: 955063 قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف کاشان 
حصر وراثت

6/12 آقا/خانم علی ناظری فینی  به شناســنامه شــماره   1261593901  به شــرح 
دادخواست به کالسه  1120/99  از این شــورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان فرهنگ سلیمیان به شماره شناسنامه  50811 در تاریخ  
98/8/18   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
اســت به: 1- عمران ناظری فینی به ش ش 1261959191 فرزند متوفی، 2- علی 
ناظری فینی به ش ش 1261593901 همســر متوفی، 3- امیر حسین ناظری فینی 
به ش ش 1263379680 فرزنــد متوفی، 4- طوبی خانم دربنــدی آرانی به ش ش 
6199097106 مادر  متوفی. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک نوبت و یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ازمتوفی/

متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی 
صادرخواهد شد.م الف: 955839 قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف کاشان 

حصر وراثت
6/13 آقا/خانم مریم حالجان به شناســنامه شــماره 646  به شــرح دادخواســت 
به کالســه  864/99  از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان حسین جوانی به شماره شناســنامه  402 در تاریخ  99/1/6  
اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به: 1- مریم حالجان بــه ش ش 646 همســر متوفی، 2- محســن جوانی به ش 
ش 339 فرزند متوفی، 3- میثــم جوانی به ش ش 2861 فرزنــد متوفی، 4- فاطمه 
جوانی به ش ش 10037 فرزند متوفی، 5- فائزه جوانی بــه ش ش 1250192625 
فرزند متوفی، 6- زهــرا جوانی بــه ش ش 0960232753 فرزنــد متوفی. اینک با 
انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبــور را در یک نوبت و یــک مرتبه آگهی 
می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد و یــا وصیتنامه ازمتوفی/متوفیه نزد او باشــد از 
 تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهد شــد. 

م الف: 955041 قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف کاشان 
ابالغ دادخواست و ضمائم 

6/14  بدینوســیله به اســتحضار می رســاند که با توجه به دادخواســت آقای زهره 
فایضی به طرفیت فردین داراب به خواســته الزام به انتقال ســند به این شعبه تسلیم 
نموده اســت که به کالســه 172/99  ثبت و برای روز 1399/07/08  ساعت  16:30 
وقت رسیدگی تعیین شــده اســت ، نظر به اینکه خوانده مجهول المکان می باشد. 
لذا حســب ماده 73 قانون آیین دادرســی مدنی مراتب یک نوبت چــاپ در یکی از 
 روزنامه های کثیراالنشــار طبع و نشــر می شــود و از خوانده مذکور دعوت به عمل 
می آید جهــت دریافت نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم به دفتر شــورا مراجعه و 
در وقت مقرر فــوق نیز جهــت رســیدگی حاضر شــود . در صورت عــدم حضور 
خوانده دادخواســت ابالغ شــده محســوب و شــورا تصمیم اتخاذ خواهــد نمود . 
 چنانچه بعــدا نیازی به آگهی باشــد فقط یک نوبــت درج و مدت آن ده روز اســت .  
 م الــف:955014 مدیــر دفتــر شــعبه دوم شــورای حــل اختــالف

 شهرستان برخوار
ابالغ دادخواست و ضمائم 

6/15  بدینوسیله به استحضار می رساند که با توجه به دادخواست آقای اکبر کمالی دولت 
آبادی به طرفیت رضا شکری به خواسته مطالبه به این شعبه تسلیم نموده است که به 
کالسه   ثبت و برای روز 99/7/23  ساعت  17:00 وقت رسیدگی تعیین شده است ، نظر 
به اینکه خوانده مجهول المکان می باشد . لذا حسب ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی 
مراتب یک نوبت چاپ در یکی از روزنامه های کثیراالنشار طبع و نشر می شود و از خوانده 

مذکور دعوت به عمل می آید جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر 
شورا مراجعه و در وقت مقرر فوق نیز جهت رسیدگی حاضر شود . در صورت عدم حضور 
خوانده دادخواست ابالغ شده محسوب و شورا تصمیم اتخاذ خواهد نمود . چنانچه بعدا 
نیازی به آگهی باشد فقط یک نوبت درج و مدت آن ده روز است . م الف :955056 

مدیر دفتر شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان برخوار
ابالغ رای

6/16 کالسه پرونده 42/99  شــماره دادنامه : 338-99/5/26 مرجع رسیدگی شعبه 
4  شورای حل اختالف برخوار، خواهان: قاسمعلی براتی، خواندگان : 1-مهدی کثیری 
2- نیازعلی مردانی    آدرس : مجهول المکان ، خواسته : در خصوص دعوی  قاسمعلی 
براتی  فرزند اسماعیل  به طرفیت 1-مهدی کثیری فرزند حسین 2- نیازعلی مردانی  
فرزند حیدر مقوم به 100/000/000   ریال موضوع قولنامه عای مورخ 97/1/17 میان 
خواهان و خوانده ردیف اول ، نظر به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و پاسخ استعالم 
مبنی بر اینکه سند موضوع دعوی به نام خوانده ردیف دوم  می باشد و با توجه به عدم 
حضور خواندگان علی رقم ابالغ و اینکه الیحه ی ارسال ننموده اند و توالی قولنامه ها 
وجود دارد لذا دعوی خواهان راوارد وثابت تشــخیص داده ومستندا به مواد 10 ، 219 
، 220 ، 223 ، 262 ، 367 قانــون مدنی و مواد198و519 قانون آیین دادرســی مدنی 
حکم بر الزام خوانده ردیف دوم)نیازعلی مردانی( به حضور در دفتر خانه اســناد رسمی 
و انتقال ســند  خودرو پژوGLX 405  به شــماره  243ب62 ایران 43    مدل  1378   
به نام خواهان وخوانده شــماره1 مهدی کثیری پرداخت مبلغ 1/310/000 ریال بابت 
هزینه دادرســی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید . و درخصوص خوانده ردیف 
دوم نظر به پاسخ استعالم و عدم توجه دعوی به وی مســتندا به بند 4 ماده 84 و مواد 
89  و 197 قانون آیین دادرســی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعالم میگردد 
.رای صادره غیابی اســت وظرف 20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شــورا 
 وسپس ظرف 10 روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاههای عمومی برخوار می باشد. 

م الف :954902  قاضی شورا شعبه یک برخوار

آگهی تغییرات شرکت سوگماد طرح سپاهان سهامی خاص 
به شماره ثبت 41685 و شناسه ملی 10260594195 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/05/05 محل شرکت 
در واحد ثبتی اصفهان به نشــانی : استان اصفهان ، شهرســتان اصفهان ، بخش 
مرکزی ، شــهر اصفهان، محله امیر کبیر ، خیابان کاروکارگــر ، خیابان وحدت ، 
پالک0 ، ساختمان بلوک 26 - پارت 3 ، 2828 ، طبقه همکف ، واحد 85 - کدپستی 
8195157852 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک اســتان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات 

غیرتجاری اصفهان )954959(



یکشنبه 2 شهریور  1399 / 3 محرم  1441/ 23 آگوست 2020/ شماره 3052
رییس دانشگاه پیام نور اصفهان :

دانشجویان کم برخوردار  بورسیه می شوند
رییس دانشــگاه پیام نور با بیان اینکه بنیاد حامیان این دانشگاه بورســیه تحصیلی دانشجویان 
کم برخوردار را آغاز کرده است، گفت: امسال نیز دانشجویان کم برخوردار دانشگاه پیام نور با کمک 
این بنیاد بورســیه  تحصیلی می شوند.دکتر محمدرضا زمانی در حاشــیه بازدید از جلسه برگزاری 
کنکور در مرکز پیام نور اصفهان درخصوص روند بورسیه دانشــجویان افزود: دانشجویانی که قادر 
به پرداخت شهریه تحصیلی خود نیســتند از طریق دانشگاه شناسایی و به بنیاد معرفی می شوند 
و با کمک و حمایت بنیاد حامیان دانشگاه پیام نور ، این دانشجویان به صورت ترمی و یا کل مدت 
تحصیل بورسیه می شوند.رییس دانشــگاه پیام نور با عنوان اینکه متاسفانه به دلیل شیوع کرونا 
روند برگزاری جلسات با خیرین به کندی انجام می شود، اظهار داشت: در حال حاضر خیرین تعهد 
بورسیه تحصیلی تعدادی از دانشجویان بی بضاعت را تقبل کرده اند؛ اما روند کار با همت بیشتری 

ادامه خواهد داشت و به عدد قابل توجهی دست می یابیم.

 اضافه شدن بیمارستان های الزهرا و عیسی بن مریم
 در ارائه خدمات به بیماران کرونا

بخش ایزوله بیمارســتان الزهرا و ظرفیت ۱۰۰ درصدی بیمارستان عیسی بن مریم اصفهان، برای 
پذیرش بیماران کرونایی اختصاص داده شــد.رییس دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان گفت: تنها 
بخش ایزوله با ۱۵۰ تخت بیمارســتان الزهرا ، درگیر ارائه خدمات به بیماران کرونا شــده و دیگر 
بخش های این بیمارســتان برای ارائه خدمات به دیگر بیماران فعال اســت.طاهره چنگیز افزود: 
درصورت افزایش بستری تعداد مبتالیان کرونا، امکان دارد دیگر بخش ها هم درگیر پذیرش بیماران 
شود.وی گفت: همچنین فعالیت ۱۰۰ درصدی بیمارستان عیسی بن مریم با ۱۱۰ تخت برای پذیرش 
بیماران کرونایی از سرگرفته شد، پیش از این هم این بیمارستان از ابتدای شیوع کرونا درگیر ارائه 
خدمات به بیماران کرونایی بود که مدتی پیش از چرخه فعالیت به بیماران کرونا خارج شده و  اکنون 
با افزایش تعداد مبتالیان وارد مدار پذیرش این بیماران شد.رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، 
همچنان وضعیت اصفهان را در شیوع کرونا قرمز دانست و افزود: اکنون تعداد بیماران بدحال رو به 

افزایش است و بیماران، بدحال تر از قبل هستند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان:

گرمای هوا در اصفهان تا بیستم شهریور ادامه دارد
مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان گفت: تا بیستم شــهریورماه افزایش دما به ویژه در 
مناطق شرق و مرکزی استان اصفهان ادامه دارد و بر مصرف بهینه آب و برق تاکید می شود.منصور 
شیشه فروش با اعالم اینکه گرمای هوا تا بیستم شهریورماه به ویژه در مناطق شرق و مرکزی استان 
اصفهان تداوم خواهد داشت، اظهار داشت: توصیه می شود مصرف بهینه آب و برق در اولویت قرار 
بگیرد و افراد حساس در معرض نور مســتقیم خورشــید قرار نگیرند.وی افزود: پیش بینی هوا 
شناسی نشان می دهد که متوسط دما تا بیستم شهریورماه نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 
باالتر باشــد و دمای هوا یک تا دو درجه سانتی گراد نسبت به شــرایط معمول بیشتر است.وی با 
بیان اینکه در سال های گذشته از نیمه مرداد به بعد دمای هوا کمی کاهش می یافت و هوا خنک تر 
می شد، اظهار داشــت: امسال این گرما تا بیســتم شــهریور ادامه خواهد یافت و مدیریت بحران 
 استانداری اصفهان در جلسه هایی با دستگاه های مختلف مانند شرکت های برق و آب به تدابیر الزم

 می پردازد.شیشه فروش با بیان اینکه مصرف بهینه برق تا بیستم شهریور توسط صنوف مختلف و 
واحدهای صنعتی ضروری است، بیان داشت: اداره ها باید ژنراتورهای برق اضطراری خود را آماده 
نگه دارند و شــهرداری ها نیز باید نســبت به صرفه جویی در معابر عمومی اعم از اداره ها و پارک ها 

اقدام کنند.

دبیر کمیته امور معنوی ستاد استانی کرونا در اصفهان اعالم کرد مجلس عزاداری با رعایت نکات بهداشتی برگزار می شود؛

روضه به شرط رعایت پروتکل

برگزاری مراسم عزاداری و روضه ها در ماه  پریسا سعادت
محرم را مــی توان یکــی از جدی ترین 
چالش های اجتماعی ماه های اخیر در مورد کرونا دانســت. هر چند 
مســائلی مانند تعطیلی کســب و کارها و ممنوعیت مراسمات عزا و 
عروسی در مدتی که کرونا شیوع پیدا کرده است همواره مطرح بوده و 
اما و اگر های زیادی برای برگزاری و یا عدم برگزاری آن به میان آمده؛ 
اما هیچ کدام مانند برگزاری مراســم محرم گســترده و فراگیر نبوده 
است. عزایی که قرن هاســت برپا بوده و عده ای به سختی مخالف 
محدود کردن و ممنوعیــت آن بودند و عده ای دیگــر هم نگران اوج 
گرفتن کرونا و رعایت نکردن پروتکل های بهداشتی. همین مسئله در 
هفته هــای اخیر انتقادات و پیشــنهادات زیادی در مــورد چگونگی 
برگزاری این مراســم ها را عنوان کرد و در نهایت با تاکید مقام معظم 
رهبری و البته ارائه راهکارهایی از ســوی ســتاد ملــی کرونا، انجام 

عزاداری ها در فضای باز و رعایت پروتکل های بهداشتی مجاز شد. 
در روزهای آغازین دهه محرم هــم اقدامات و ابتکارات جالب و مورد 

توجهی از ســوی مداحان و هیئت های مذهبی صورت گرفت که البته 
در اصفهان برگزاری این مراســم ها بیشــتر به طریق ســنتی و حتی 
برگزاری روضه های خانگی انجام شــده؛ اتفاقی که بنا بر اعالم ستاد 
مبارزه با کرونای اســتان قرار نبود در محل های سربسته انجام شود.

حاال مدیرکل اداره کل تبلیغات استان اصفهان اعالم کرده که همه نوع 
مجلسی البته با رعایت پروتکل های بهداشــتی می تواند در اصفهان 

برگزار شود. 
رحمت ا... اروجی، خاطر نشــان کرد: زمانی که آمــار بیماری به دلیل 
رعایت مردم و قرنطینه کاهــش پیدا کرد، مطابق فرمایشــات مقام 
معظم رهبری مبنی بــه توجه به حال معنوی جامعه و ســپردن این 
مسائل به دست اندرکاران خودش، دســتورالعمل ها برای اقامه نماز 
 عید فطر و مراســم لیالی قدر نوشــته شــد و مســاجد نیز رفته رفته

 بازگشایی شدند.
وی ادامه داد: این دستورالعمل همچنین باید جامع تر و تخصصی تر 
باشد؛ چرا که اشــکاالت جزئی در آن مشاهده می شــود. مطابق این 

دستورالعمل، مراسم ها باید حتما در فضای باز با رعایت ضدعفونی و 
پروتکل های بهداشــتی با فاصله گذاری اجتماعی و ممنوعیت توزیع 

نذری  برگزار شود. 
با ابالغ این دســتورالعمل، فعالیت های متعددی شــکل گرفت که از 
جمله آن ایجاد سامانه بیرق بود که هر شخص حقیقی یا حقوقی باید 
از طریق آن، تمامی اطالعات مراسم خود را اعم از مکان و زمان، مداح 
و نام رابط بهداشتی ثبت کند. سپس بعد از دریافت تعهد خدمت )فرم 
پذیرش مسئولیت خدمت(، مجوز برگزاری مراسم صادر می شود.وی 
خاطرنشان کرد: در تمامی اســتان ها، مقرر شده که کارگروه برگزاری 
مراسم عزاداری توسط اداره تبلیغات اســالمی زیر نظر ستاد استانی 
کرونا تشکیل شود. تا قبل از محرم تقریبا هر هفته یک جلسه داشتیم 
که همه دســتگاه های عضو نمایندگان خود را معرفــی کردند و دیگر 
جلسات کارگروه مستمر و روزانه می شود تا اتفاقات مجالس و هیئات 
را روزانه بررســی کرده و بر آنها نظارت کنند. به غیر از آن هدف دیگر ما 

اجرای صحیح دستورالعمل هاست.
اروجی تاکید کرد: از اقدامات این کارگروه می توان به توزیع ماســک 
با قیمت تمام شده به هیئت های متقاضی و ماسک رایگان در مناطق 
محروم، توزیع گوشت با نرخ مصوب به هیئات برای ادای نذر نه برای 
توزیع نذری و برپایی نمایشــگاه توزیع ملزومات بهداشتی به کمک 

شورای شهر اصفهان در گذر فرهنگی باغ غدیر اشاره کرد.
دبیر کمیته امور معنوی ستاد اســتانی کرونا در اصفهان تصریح کرد: 
الزم ذکر است که تبلیغات برگزاری مجالس عزاداری با بنر در فضاهای 
شهری به همراه زمان و آدرس ممنوع اســت؛ اما برگزاری مراسم در 
شبکه های مجازی اشکالی ندارد. همین طور تبلیغات با بنر بدون ذکر 
زمان و آدرس و با ذکر درگاه برگزاری مراسم، امکان پذیر است. دیگر 
مصوبه ما در کمیته امور معنوی ســتاد اســتانی کرونا، فراهم کردن 
بستری برای پاسخ دهی به شــبهات دینی در دفتر تبلیغات است که 
مشــغول فعالیت اســت. همینطور کارگروه های دیگری برای تامین 
موارد بهداشتی و انتظامات و امنیت مجالس و محافل تشکیل شده 

است. 
به نظر می رسد هیئت های مذهبی و دســته های عزاداری با رعایت 
پروتکل های بهداشــتی در روزهایی که از محرم گذشته نگرانی ها از 
ســالمت عزاداری ها را به خوبی مدیریت کرده اند. آنچه مهم اســت 
اینکه  یک تصویر مطمئن، قابل اعتنا و قابل اعتماد از برگزاری مراسم 
 ایجاد شــود تا به تعبیری اصل مراســم عزاداری سیدالشــهدا)ع(

 تحت الشعاع کرونا قرار نگیرد.

قائم مقام و معاون پشــتیبانی و رفاهی ســازمان 
نظام پزشــکی اصفهان گفت: برای حفاظت از کادر 
درمان باید مقررات محکم تری داشــته باشیم و از 
مراجع قضایی نیز می خواهیم، ایــن موارد را برای 
عبرت و به منظور پیشگیری، سریع تر پیگیری کنند.

محسن مصلحی با اشاره به رفتار خصمانه عده ای 
علیه کادر درمان، اظهار داشت: از جمله عواملی که در 
ضرب و شــتم علیه کادر درمان موثر است، می توان 
به کاهش تحمل مردم به دلیل شــرایط اقتصادی 

و اجتماعی جامعه، اظهار نظرهــا و انعکاس اخبار 
به صورت غیرمنصفانه که ســبب مخدوش شــدن 
اذهان مردم نســبت به کادر درمان می شود، اشاره 
کرد.قائم مقام و معاون پشتیبانی و رفاهی سازمان 
نظام پزشــکی اصفهان درخصوص پیشــگیری از 
ضرب  و  شــتم کادر درمان، افزود: روابط بین فردی 
و رعایت اخالق اجتماعی، در سطح جامعه ما افول 
کرده و غیرقابل قبول اســت که انسان، به کسی که 
قصد خدمت بــه او را در هر صنف و قشــری دارد، 
اهانت کند؛ باید با کمک همدیگر ســطح اخالق در 
جامعه، مهارت هــای ارتباطــی را افزایش دهیم و 
در انعکاس اخبار دقت بیشــتری بــه خرج دهیم؛ 
کار پزشــکی، پیچیده اســت و به راحتی نمی توان 
درخصوص عملکرد کادر درمان قضاوت کرد.وی با 

اشاره به جنبه حقوقی، مدنی و قضایی ضرب  و  شتم 
کادر درمان گفت: همان طور کــه بعضی از صنف ها 
ماموریت های خطرناکی دارند، بــرای حفاظت از 
کادر درمان باید مقررات محکم تری داشته باشیم و 
از مراجع قضایی نیز می خواهیم، این موارد را برای 
عبرت و به منظور پیشگیری، سریع تر پیگیری کنند، 
در این راستا رییس سازمان نظام پزشکی، مکاتبه ای 
با دادستان کل کشور داشــتند تا در این زمینه توجه 
بیشتری شود.مصلحی با اشاره به مصادیق ضرب  و 
 شتم علیه کادر درمان در اصفهان، خاطر نشان کرد: 
غیر از آسیب جسمی و روحی که به کادر درمان وارد 
می شود، این آسیب به مردم نیز باز خواهد گشت، 
این مسئله در سطح اصفهان نیز بوده، ولی شدت آن 

نسبت به استان های دیگر پایین تر است.

حفاظت از کادر درمان مقررات محکم تری را می طلبد

پرداخت مطالبات؛ دغدغه 
کادر درمان بیمارستان 

خورشید اصفهان
گروهی از کادر درمان بیمارستان خورشید 
اصفهان خواستار رســیدگی به پرداخت 
مطالبات خود شــدند.نمایندگانی از این 
جمعیت، اعــالم کردند وزارت بهداشــت 
مطالبات شان را اختصاص داده، اما هنوز 

به حقوق شان واریز نشده است.

جانشین فرمانده انتظامی استان خبر داد:

ناکامی قاچاقچیان در انتقال بیش از 500 کیلو مواد افیونی
۵ قاچاقی مواد مخدر که قصــد انتقال ۱۰۰ کیلو گرم حشــیش و ۴۵۴ کیلوگرم تریاک از مســیر 
اصفهان به تهران را داشــتند در اصفهان دستگیر شدند.جانشــین فرمانده انتظامی استان گفت: 
با اطــالع ماموران مبارزه بــا مواد مخدر 
استان از انتقال محموله ای مواد افیونی 
از مسیر استان اصفهان به تهران موضوع 
در دستور کار ماموران قرار گرفت.سرهنگ 
محمدرضا هاشــمی فر افزود: ماموران 
حین کنترل خودرو هــای عبوری به یک 
دســتگاه پژو پارس که عنــوان راه پاک 
کن خودرو های حامل مــواد مخدر بود 
مشــکوک شــده و آن را متوقف کردند.

وی با بیان اینکــه در ادامه عملیات یک 
دستگاه پراید و یک دستگاه خودروی کامیونت حامل مواد افیونی شناسایی و متوقف شد، گفت: 
در بازرسی دقیق از این خودرو ها ۱۰۰ کیلوگرم حشیش و ۴۵۴ کیلوگرم تریاک کشف  شد. همچنین 

۵ قاچاقچی مواد مخدر دستگیر وتحویل مراجع قضایی شدند.

کشف محموله میلیاردی مواد نیروزا در»فالورجان« 
فرمانده انتظامی شهرســتان  فالورجان از کشــف محموله ای مواد نیــروزای خارجی قاچاق به 
ارزش 2 میلیارد ریــال خبر داد. ســرهنگ ايرج کاکاوند اظهار داشــت: مامــوران پليس امنیت 
عمومی شهرســتان فالورجان مطلع شــدند فردی در منزل مســکونی اش مقــدار زیادی مواد 
نیروزای خارجی نگهداری می کند که وارد عمل شــدند.وی افزود:پــس از هماهنگی های الزم از 
منزل مسکونی مورد نظر بازرســی به عمل آمد که 2۴2 بســته و قوطی پودر نيروزا ،۱8 هزار و 76۰ 
قرص نيــروزا،3 هزار و 3۰ قرص افزايش قدرت جنســی خارجی همگی فاقــد مدارک گمرکی و 
قانونی کشف شــد.اين مقام انتظامی با اشــاره به دســتگیری یک نفر در این رابطه بیان داشت: 
محموله کشــف شــده طبق نظر کارشناســان مربوطه 2 ميليارد ريال ارزش گذاری شــده است.

فرمانده انتظامی شهرستان فالورجان خاطر نشان کرد: نیروی انتظامی با قاچاقچیان کاال و برهم 
 زنندگان نظم و امنیت اقتصــادی جامعه برخورد قاطــع و قانونی می کند و اجــازه جوالن به آنان 

نخواهد داد.

محموله ميلياردی باتری گوشی تلفن همراه به مقصد نرسيد 
فرمانده انتظامی شهرســتان شاهین شــهر از کشــف محموله باتری خارجی گوشی تلفن همراه 
بــه ارزش 2 میلیارد ریال خبــر داد. ســرهنگ علی صادقی اظهار داشــت: حین كنتــرل ورود و 
خروج خودروهای عبوری در یکی از محورهای مواصالتی شهرســتان  شاهین شهر  یک دستگاه 
اتوبوس مســافربری که به مقصد تهران در حرکت بود، متوقف شــد.وی افزود: در بازرسی از این 
خودرو 32۰ باتری گوشــی آیفون، 9۰ باتری گوشــی لنوو، ۱7۵ باتری گوشی هاوایی و 39۰ باتری 
گوشــی سامســونگ همگی فاقد مدارک گمرکی و قانونی كشــف شد.ســرهنگ صادقی اظهار 
داشــت: در این خصوص یک نفر دســتگیر و پس از تشــکیل پرونده به مراجــع قضایی تحویل 
داده شــد.فرمانده انتظامی شهرســتان شــاهین شــهر با اشــاره به اینکه ارزش محموله کشف 
شده توســط کارشناســان مربوطه 2 میلیارد ریال اعالم شــده است، خاطر نشــان كرد :نیروی 
 انتظامی با مفســدان اقتصادی کشــور و برهم زنندگان نظــم اقتصادی جامعه برخــورد قاطع و 

قانونی می کند.

با مسئولان جامعه

وز عکس ر

خبر روزناجا

توانمند سازی طالب در 
عرصه فضای مجازی

مدیرکل فرهنگی تبلیغــی دفتر تبلیغات 
اســالمی اصفهان گفت: سیاســت این 
اداره در ســال 99 مهارت افزایی طالب در 
عرصه فضای مجازی برای تمام سفرهای 
تبلیغی است.حامد اهتمام اظهار داشت: 
با وجود شرایط موجود، لزوم فاصله گذاری 
اجتماعــی و رعایــت شــیوه نامه هــای 
بهداشتی معتقدیم که نباید امر تبلیغ دین 
را تعطیل کرد.وی تصریــح کرد: بر همین 
اساس سیاســت اداره تبلیغ در سال 99 
مهارت افزایی فعالیت در فضای مجازی 
برای تمام طالبی اســت که به ســفر های 
تبلیغی اعزام می شــوند و کلیه اعزام های 
تبلیغی چه مناسبتی چه تخصص محور، 
همراه با پیوست مجازی خواهد بود.مدیر 
فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات اســالمی 
استان اصفهان افزود: امیدواریم به لطف 
الهی و با دعای مــردم ویروس منحوس 
کرونا از بین برود، اما چه در شرایط طبیعی 
باشیم چه در شرایط ســخت، بر این باور 
هستیم که باید در تبلیغ، امتداد رسانه ای و 
پیوست مجازی آن وجود داشته باشد.وی 
خاطرنشان کرد: اگر ما به این باور برسیم 
که هر طلبه خود یک رسانه است باید در 
زمینه توانمندســازی و دانش افزایی در 
حوزه فضای مجازی تالش بیشتری کنیم؛ 
در اداره تشــکل های تبلیغی، 8۰ تشــکل 
تبلیغــی در عرصه های تبلیغ شــفاهی و 
نوین وجــود دارد که یکــی از برنامه ها و 
توانمند ســازی طالب به صورت گروهی 
در فضای مجازی اســت.مدیر فرهنگی 
تبلیغی دفتر تبلیغات اســالمی اســتان 
اصفهان ادامه داد: از این رو با تاســیس 
کانــال طاقچــه بیــش از 2۰۰۰ تولیدات 
تبلیغی در قالب عکس نوشــته، موشن، 
پادکست و یاداشت در موضوعات خانواده، 
قرآن، تربیتی و احکام توســط گرو های 
تبلیغی قرار گرفته که با باز نشر آن در دیگر 
شــبکه های اجتماعی یک محتوای غنی 

ارائه کردیم.

معاون سیاسی استاندار اصفهان با اشــاره به اینکه کالس ها بعد از اعالم نتایج نهایی کنکور با اندکی تاخیر آغاز خواهد شد، گفت: در صورت تداوم شرایط فعلی 
دروس همانند ترم گذشته به صورت الکترونیکی ارائه می شود.حیدرعلی قاسمی اظهار داشت: با توجه به اینکه امسال شرایط برگزاری کنکور به علت جلوگیری 
از شیوع ویروس کرونا با سال های گذشته متفاوت بود، دانشگاه پیام نور نیز به عنوان حوزه برگزاری آزمون انتخاب شد.معاون سیاسی استاندار اصفهان با بیان 
اینکه ضوابط و پروتکل های بهداشتی اقتضا می کرد فضای بیشتری در اختیار داوطلبان کنکور سراسری قرار بگیرد، خاطرنشان کرد: یکی از دغدغه هایی که باعث  
تاخیر در برگزاری کنکور بود، چگونگی برگزاری با رعایت پروتکل های بهداشتی بود چراکه این آزمون بزرگ ترین رقابت علمی کشور است بر این اساس ستاد ملی 
مبارزه با کرونا، وزارت علوم و وزارت بهداشت تصمیم به برگزاری کنکور در این ایام گرفتند.معاون سیاسی استاندار اصفهان با اشاره به اینکه کالس ها بعد از اعالم 
نتایج نهایی کنکور با اندکی تاخیر آغاز خواهد شد، اظهار کرد: در صورت تداوم شرایط فعلی دروس همانند ترم گذشته به صورت الکترونیکی ارائه می شود. قاسمی 
در ادامه با اشاره به عملکرد دانشگاه پیام نور عنوان کرد: با رویکردهایی که دانشگاه پیام نور در سال های اخیر اتخاذ کرده، نگاه به سمت کیفی سازی است.وی با 
بیان اینکه تسهیالتی که دانشگاه پیام نور به دانشجویان ارائه می دهد باعث شده دانشجویان با آرامش خاطر بیشتری تحصیالت خود را ادامه دهند، اشاره کرد: 

دانشگاه پیام نور در طول این سال ها   به رغم مشکالت اقتصادی، شهریه های خود را افزایش چندانی نداده و این امر قابل تقدیر است.

احتمال مجازی شدن دروس دانشگاهی در ترم آینده
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حضور آقا کریم در تیم ملی منتفی شد
فدراسیون فوتبال به این نتیجه رسیده که نمی تواند دستمزد کریم باقری را تامین کند؛ به همین خاطر 
پروسه جذب این مربی را رها کرده است. باشگاه پرســپولیس نزدیک به 2 میلیارد تومان به این مربی 
دستمزد می دهد و طبیعتا اگر فدراسیون فوتبال خواهان به کار گیری این مربی باشد باید چنین عددی را 
برای کریم باقری در نظر بگیرد که این در تاریخ فوتبال ایران سابقه نداشته که فدراسیون فوتبال به مربی 
ایرانی چنین دســتمزدی بدهد.کریم باقری البته برای اثبات حسن نیت خود به تیم ملی اعالم کرد که 
به طور همزمان می تواند در اردوی تیم ملی حضور یابــد و از آنجایی که اردوی تیم ملی در زمان تعطیلی 
لیگ برگزار می شود، مشکلی برای همراهی پرسپولیس هم پیدا نخواهد کرد که فدراسیون فوتبال با این 

درخواست مخالفت کرد.

هزینه اقامت در قطر به دوش باشگاه ها افتاد!
نشریه »الریاضیه« عربستان خبر داد بعد از گذشت ۳ هفته از نامه کنفدراسیون فوتبال آسیا مبنی 
بر کمک ۱۰۰ هــزاری دالری )تقریبا 2 میلیارد و 2۰۰ میلیون تومان( به باشــگاه های حاضر در لیگ 
قهرمانان آسیا برای حضور در قطر در مرحله گروهی این رقابت ها اکنون موضع AFC تغییر کرده و 
نمی خواهد هزینه های سکونت را به باشگاه ها پرداخت کند و خود باشگاه ها موظف به پرداخت این 
مبلغ هستند.۳ هفته پیش کنفدراسیون فوتبال آسیا اعالم کرد مبلغ ۶۰ هزار دالر برای سفر تیم ها به 
قطر در نظر گرفته و هزینه محل اقامت آن ها در طول مرحله گروهی در این منطقه هم ۱۰۰ هزار دالر 
خواهد بود.این رسانه عربستانی از منابع آگاه خبر داده AFC زیرقولش زده و نمی خواهد ۱۰۰ هزار 
دالر هزینه سکونت را پرداخت کند و باشگاه ها باید خودشــان هزینه سکونت را تامین کنند. بدین 
ترتیب باشگاه های استقالل، پرسپولیس، سپاهان و شهرخودرو باید هزینه هتل های اقامتگاه شان 

در قطر را خودشان پرداخت کنند.

»بشار « در آستانه انتقال به لیگ عربستان
بشاررســن، یکی از مهره های کلیدی و موردتوجه یحیی گل محمدی است که باشگاه پرسپولیس 
سعی دارد با وجود مبلغ باالی قرارداد او را برای یک فصل دیگر حفظ کند.نواف االسیوی، خبرنگار 
معروف عربستانی عکسی قدیمی از بشاررسن و عمرخربین، بازیکن تیم ملی سوریه منتشر کرد که 
در تیم نیروی هوایی عراق هم تیمی بوده اند. بشار از نیروی هوایی به پرسپولیس آمد و عمرخریبین 
به الهالل پیوست و این دو در سال های گذشته چند بازی حساس هم مقابل هم برگزار کردند.اما 
علی نوری دیگر خبرنگار عربستانی نیز در زیر این توئیت نوشته است:»بشاررسن در آستانه انتقال 
به یکی از تیم های لیگ سعودی قرار دارد.«این در حالی اســت که مهدی رسول پناه، مدیرعامل 
پرسپولیس در آخرین گفت و گویش اعالم کرد که قرارداد بشار رسن را به زودی با این باشگاه تمدید 
خواهد کرد. البته که مبلغ نسبتا باالی قرارداد بشار و مشکالت موجود ارزی فعال مهم ترین مانع برسر 

راه پرسپولیسی ها برای حفظ این بازیکن ارزشمند عراقی بوده است.

تاریخ جدید جهت برگزاری دیدار ایران – ازبکستان
به زودی زمان جدیدی برای برگزاری بازی دوستانه ایران در برابر ازبکستان اعالم خواهد شد.این 
دیدار قرار بود ۱7 شهریور در تاشــکند برگزار شــود؛ اما فیفا روزهای برگزاری دیدارهای دوستانه 
در این ماه را از تقویم پاک کرد و به همین خاطر دیدار ایران – ازبکســتان هم لغو شــد. با اعالم 
فدراســیون فوتبال این دیدار در آینده ای نزدیک برگزار می شــود و تالش خواهد شد در مذاکره 
 با فدراسیون فوتبال ازبکســتان تاریخ جدیدی برای برگزاری این بازی تعیین  شود.پیش بینی

 می شود این دیدار دوستانه در یکی از ماه های مهر و آبان برگزار شود. 

 مروری بر عملکرد طالیی پوشان در فصلی که گذشت؛

غیر قابل انتظار

نوزدهمیــن دوره رقابت هــای لیگ برتر   سمیه مصور
فوتبال کشــور به کابوس وارترین شــکل 
ممکن برای طالیی پوشان نصف جهان به پایان رسید. آنها که پیش از 
شروع فصل جدی ترین مدعی قهرمانی به شــمار می رفتند نه تنها در 
پایان فصل، رقابت قهرمانی را برای دومین بار متوالی به رقیب دیرینه 
خود پرســپولیس واگذار کردند بلکه حتی از کسب سهمیه آسیایی باز 
ماندند.تیم سپاهان که فصل گذشته رقابت های لیگ برتر فوتبال کشور 
را با عنوان نایب قهرمانی به پایان رســانده بود برای این فصل تنها روی 
قهرمانی تمرکز  داشت. مسئوالن این باشگاه با تمدید قرار داد امیر قلعه 
نویی و جذب بازیکنان ستاره لیگ ایران انتظار قهرمانی از این تیم را به 
وجود آوردند. نتایج سپاهان در نیم فصل نخست نیز این انتظارات را بر 
آورده کرد و شــاگردان امیر قلعه نویی عملکرد خوبی را از خود بر جای 
گذاشتند؛ اما با شروع نیم فصل دوم به سراشیبی سقوط افتادند. آنها 
امتیازات حساسی را ازدســت دادند تا فاصله شان با تیم پرسپولیس 
افزایش یابد. عدم حضور در دیدار  مقابل سرخ پوشان پایتخت و تقدیم 
سه امتیاز حساس به آنها نیز مزید بر علت شد که سپاهان از روزهای اوج 
خود فاصله بیگیرد. از طرف دیگر شیوع کرونا و تعطیلی لیگ نیز مانند 
تیر خالصی برای این تیم عمل کرده و پس از بازگشــایی مجدد لیگ، 

سپاهان آن آمادگی سابق   را نداشــت و در نهایت نیز فصل به بدترین 
شکل ممکن برای این تیم به پایان رسید.  طالیی پوشان در شرایطی این 
دوره از رقابت های لیگ برتر را به پایان رساندند که مدیرعامل باشگاه و 
ســرمربی این تیم پیش از خاتمه فصل از ســمت خود استعفا دادند، 
موضوعی که تاثیر قابل توجهی بر  عملکرد آنها داشت. واقعیت آن است 
که سپاهان لیگ را به دلیل اشــتباهات خودش از دست داد و دقیقا از 
جایی ضربه خورد که در فصل قبل نیز دچار آن شده بود. خالصه شدن 
شیوه بازی سپاهان به یک سیســتم و اتکای بیش از حد به کی روش 
استنلی در نوک پیکان خط حمله، آن هم در حالی که استنلی در نیم فصل 
دوم و بــه خصوص پس از شــروع مجدد لیگ افت شــدیدی کرده و 
سپاهان مهاجم کامل دیگری در اختیار نداشت، به حریفان فرصت آنالیز 

دقیق و بستن تمام راه های نفوذی را داده بود.
از طرف دیگر، نداشــتن پلن دوم برای مواقع لــزوم و عدم بهره گیری 
کافی از داشته های تیم باعث شد تا ســپاهان در زمان گره  خوردن کار 
نتواند شرایط را به نفع خود تغییر دهد و به همین خاطر امتیازات مهمی 
را از دست بدهد. یکی دیگر از این دالیل، افت روحی و روانی تیم بعد از 
شروع مجدد لیگ بود و  طالیی پوشان در زمان تعطیلی کرونایی لیگ، 
به جای آماده سازی تمام توان ذهنی خود را معطوف به خاتمه لیگ کرده 

بودند و همین امر موجب تخلیه روانی بازیکنان شد.
یکی دیگر از مشکالت سپاهان در طول این فصل، باالنس نبودن این تیم 
در پست های مختلف بود. طالیی پوشان در خط میانی با تراکم بازیکن 
روبه رو بودند، در حالی که در برخی از پســت های حساس مانند دفاع 
آخر و یا مهاجم از فقر بازیکن رنج می بردند. به طور مثال ســپاهانی ها 
در نیم فصل نخست پورقاز و ولســیانی را به دلیل مصدومیت از دست 
دادند و در پست دفاع آخر مجبور به استفاده از بازیکنانی مانند مصلح، 
طیبی، مهدی زاده و حتــی در مقاطعی نورافکن شــدند؛ این در حالی 
است که پســت تخصصی هیچ کدام از این بازیکنان دفاع آخر نبوده و 
کمبود بازیکن کادرفنی سپاهان را مجبور به این انتخاب ها می کرد. در 
خط حمله نیز سپاهان شرایط مشابهی را تجربه کرده و با افت استنلی، 
عمال مهاجم کامل دیگری در اختیار نداشت. مجموع عوامل فوق در کنار 
تساوی های پرشمار باعث شد سپاهان با وجود داشتن شایستگی های 
بسیار در کسب جام ناکام مانده و حتی سهمیه آسیایی را هم از دست 
بدهد. نتیجه ای که با توجه به هزینه سنگینی که مسئوالن این باشگاه 
برای تیم ســپاهان ترتیب داده بودند به هیچ وجه قابل انتظار نبوده و 
هواداران پر شمار این تیم به دنبال پاسخگویی مسئوالن سپاهان برای 
چرایی کسب این نتیجه و افت فاحش نسبت به فصل گذشته هستند.

سعید آذری تا پیش از شروع این فصل مدیرعامل 
باشگاه ذوب آهن بود؛ اما شب قبل از اولین بازی 
این تیم در لیگ، از مدیریت ذوب آهن کنار گذاشته 
شــد. آذری ســپس به فوالد خوزســتان رفت و 
مدیریت این باشــگاه را قبول کرد. آذری با تیمی 
که جواد نکونام ســرمربی اش بود، در این فصل 
موفق شــد در نهایت در جایگاه ســوم لیگ قرار 
بگیرد و صاحب سهمیه آسیایی شود؛ در حالی که 
ذوب آهن کارش را در رده دوازدهم جدول به پایان 
رساند.آذری در تازه ترین گفت وگوی خود، ضمن 
اشاره به نخستین تجربه مدیریتی اش در فوالد، از 
مسئوالن ورزش استان اصفهان و برخوردهایی که 
باعث اخراجش از باشگاه ذوب آهن شد انتقاد و 
اعالم کرد ورزش اصفهان دست »کوتوله ها« است. 
مشروح گفت وگوی مدیرعامل باشــگاه فوالد با 

»رادیو تهران« در ادامه می آید:
این سخت ترین فصل مدیریتی من از سال ۱۳۸۳ 
برایم بود. تجربه ای بود که خیلی خوب تمام شد 
ولی کسب هر تجربه ای بهای سنگینی دارد. خدا 
را شکر می کنم با پرداخت این بها به جایی رسیدیم 
که می توانیم ســرمان را باال بگیریــم. هم از نظر 
مادی هم معنوی بهای ســنگینی دادیم. دو سه 
بازیکن ما رباط پاره کردند.  عالوه بر این خستگی 
مفرط بازیکنان که ممکن است فصل بعد اثراتش 
را ببینیم. شاید خیلی ها به این مسائل فکر نکنند. 
بحث هزینه های سنگین تیمداری، گرفتن پرواز 

اختصاصی و ... به ما تحمیل شد ولی خدا را شکر 
می کنم کــه در نهایت هم اعضــای هیئت مدیره 
شرکت سهامی شــرکت فوالد، مدیران باشگاه و 
هواداران در شــب پایانی به کمتریــن چیزی که 

حقش را داشتند، رسیدند.
نکونام می ماند؛ اگر مشکلی پیش نیاید من هم 

هستم
در یکی دو روز گذشته صحبت هایی با جواد نکونام 
برای فصل بعد انجام شــد. با آقای علی محمدی 
هم که عنصر اصلی موفقیت کارخانه است صحبت 
هایی داشته ایم. استراتژی هایمان تدوین شده 
اســت. اگر خدا بخواهد در خدمت فوالد خواهیم 
بود مگر اتفاق غیر مترقبه ای رخ بدهد به خصوص 
برای من که خانواده ام بسیار مهم است. دوری از 
خانواده برای من که شــرایط ویژه ای دارم شاید 

باعث شود اتفاق جدیدی رخ بدهد. 
تقویت تیم برای آسیا؟

یکی دو روز به بچه ها و جواد استراحت دادیم چون 
خیلی فشــار تحمل کردند. دست همه بازیکنان و 
کادر فنی را می بوسم. فصل سختی را پشت سر 

گذاشتیم. 
مدیریت ورزش اصفهان »کوتوله«پروری است

در ارتباط با بحث بازگشــت بــه ذوب آهن، هفته 
پیش هواداران خونگرم ذوب آهن و ســپاهان در 
فضای مجــازی مطالبه ای بــرای مدیریت بنده 
داشتند. ظاهرا آقای استاندار اصفهان هم توئیتی 

برای مدیرعامل کارخانه زده اســت کــه »آذری را 
برگردانید« ولی از همین جا می گویم کارم در ذوب 
آهن تمام شده است. شــرایط ذوب آهن عوض 
نشده  وکســانی که مرا اخراج کردند هنوز در این 
باشــگاه حضور دارند. اتفاقا آنها بایــد جوابگوی 
عملکردشان در این فصل باشند. مدیریت اصفهان 
کوتوله پروری شــده اســت. فرقی هم نمی کند 
کجای ورزش باشــد؛ کوتوله هایی که به این و آن 

وصل هستند.
به من توهین و افترا زدند

جالب است زمانی یکی از اعضای هیئت مدیره را 
می خواســتند معرفی کنند، به یکی از این آقایان 
گفتم این عضو جدید در حد و اندازه هیئت مدیره 
نیست ولی ایشان اصرار داشت که او هم باشد. این 
آدم ها در ورزش اصفهان رشــد کردند و تبعاتش 
را دیدید. وقتی این آدم ها در این ســاختار باشند 
برای ما جایگاهی نیست. کار کردن ما کنار این آدم 
ها توهین به سابقه خودمان است. آنها با توهین 
و افترا ما را رها کردند. یــزدی زاده به عنوان مدیر 

کارخانه ذوب آهن تابع تصمیم این آدم ها بود. 

         سعید آذری:

     مدیریت ورزش اصفهان »کوتوله «پرور است
خبر روز

انتقال 50 میلیون پوندی »چیلول« به چلسی
چلسی از مدت ها قبل برای همکاری با »بن چیلول« شــور و عالقه نشان داده است.طبق گزارش 
سایت گل، انتقال مدافع انگلیسی به تیم استمفوردبریجی قطعی شده است.این رسانه عنوان کرد 
چلســی بابت چیلول 5۰ میلیون پوند خواهد پرداخت. این بازیکن در تست های پزشکی باشگاه 
لندنی حضور یافته است.چیلول در فصلی که سپری شد، ۳۳ مرتبه با پیراهن لستر به میدان رفت. 
او در این بازی ها ۳ گل زد و 4 پاس گل داد.ســایت ترانســفرمارکت ارزش وی را 4۰ میلیون یورو 

تخمین زده است.

»خولن لوپتگی« در نقش پدر مهربان سویا
ســویا جمعه شــب در فینال لیگ اروپا موفق به انجام کاری بزرگ شــد و با شکست دادن 2-۳ 
اینترمیالن برای ششمین بار لیگ اروپا را فتح کرد. لوپتگی سرمربی سویا از این قهرمانی آنقدر به 
وجود آمده بود که در پایان بازی به گریه افتاد؛ اما اشک های شوق لوپتگی در پایان بازی تنها بخش 
رفتار او نبود که مورد توجه رســانه ها قرار گرفت. لوپتگی در اوج احساسات از بازیکنان خود غافل 
نشد و در همان حال روحی به فکر سنگربان ذخیره تیمش واتسلیک هم بود تا به او روحیه داده و 
کسی که تمام بازی را از روی نیمکت تماشــا کرده بود هم در جشن قهرمانی شریک کند.تلویزیون 
اللیگا با انتشار تصاویری ویدئویی از صحبت های لوپتگی و واتســلیک در پایان بازی که آنها را در 
حالتی صمیمی و دست در گردن هم انداخته در حال گپ زدن نشان می داد، در توئیتر خود نوشت: 
» تنها یک دروازه بان می تواند تنهایی یک دروازه بان دیگر را درک کند. صحنه های پراحساس بین 

واتسلیک و لوپتگی«.

استادیوم های پر از تماشاچی؛ از سپتامبر؟
باشگاه آرسنال متقاعد شــده که از ماه اکتبر می تواند شاهد بازگشت هواداران به ورزشگاه خانگی 
اش امیریتس باشد؛ چرا که این باشگاه با ارسال یک ایمیل برای هواداران خود به آنها اطالع داده 
که تاریخ بازگشت مجدد آنها به استادیوم محبوب شــان از ماه اکتبر خواهد بود. از زمانی که در ماه 
مارس میالدی به دلیل بحران اپیدمی کرونا از ورود هواداران به استادیوم های فوتبال در انگلیس 
جلوگیری شد، هواداران انگلیسی دیگر قادر به حضور در استادیوم ها نبوده اند. فصل لیگ برتر که 
متوقف شده بود از ماه ژوئن مجددا از سر گرفته شــد ولی همه بازی ها تا پایان فصل در ورزشگاه 
های خالی از تماشاچی برگزار شد.در انگلیس و بین مقامات دولتی و فوتبال مذاکرات درباره زمان 
بازگشت هواداران به استادیوم ها از مدتی پیش در جریان است. فصل آتی لیگ برتر قرار است طبق 
برنامه از تاریخ ۱2 سپتامبر و با دیدار آرسنال و فوالم آغاز شود. بر اساس آنچه آرسنال در ایمیلی برای 
هواداران خود ارسال کرده به نظر می رسد احتمال بازگشت تماشاچی ها به استادیوم های فوتبال از 

ماه اکتبر در حال حاضر بسیار قوی است.

انتخاب عجیب آقای مربی!
گاس هیدینک، سرمربی معروف هلندی تصمیم گرفت با قبول پیشنهاد کشور کوراشائو سرمربی تیم 
ملی این کشور شود.هیدینک درباره عقد قرارداد با کوراشائو گفت: »شاید پذیرفتن این پیشنهاد کمی 
روشن نباشد اما نه گفتن به آن سخت بود. تیم ملی کاراسائو در سال های اخیر پیشرفت چشمگیری 
داشــته و می خواهم به بازیکنانش برای باال رفتن از نردبان بین المللی کمک کنم.«هیدینک پس 
از هدایت تیم های ملی پایه چین از یک سال پیش پیشــنهادی را نپذیرفته بود و حاال با قبول این 
پیشنهاد غیرمنتظره به مربیگری بازگشت. کوراشائو که در جزایر کارائیب قرار دارد، با پیشرفتی که 
داشته تا رده هشتادم رنکینگ فیفا باال آمده اســت.پاتریک کالیورت هم زمانی سرمربی تیم ملی 

کوراشائو بود و افشین قطبی به عنوان دستیار با او همکاری می کرد.

فوتبال جهان

 اعالم تاریخ شروع
 لیگ برتر در فصل آتی

هر چند سازمان لیگ تاریخ جدید بازی های 
لیگ برتر را اعالم کرده؛ امــا با توجه به اعالم 
رســمی زمان نقل و انتقاالت به راحتی می 
توان شروع فصل جدید بازی را حدس زد.بر 
اســاس قوانین فیفا فدراســیون های ملی 
می توانند ۱2 هفته یعنی ۸4 روز برای نقل و 
انتقاالت ابتدای فصل در نظر بگیرند که کمیته 
نقل و انتقاالت سازمان لیگ این کار را انجام 
داده و اعالم کرده تیم ها از ۶ شــهریور تا 29 
آبان می توانند بازیکن جدید به ترکیب خود 
اضافه کنند؛ در تعییــن این زمان دقت های 
الزم صورت گرفته به این خاطر که تیم های 
حاضر در لیگ قهرمانان آسیا می توانند با در 
اختیار گرفتن بازیکنان جدید وارد بازی های 

باقی مانده این تورنمنت شوند.
در فصول گذشته نقل و انتقاالت چهار هفته 
از شــروع فصل جدید بــازی هــا را در نظر 
می گرفته؛ همانند لیگ های اروپایی تا تیم 
ها اشتباهات خود در جذب بازیکن در ابتدای 
فصل را اصالح کنند. ایــن قانون هم چنین 
به بازیکنان این فرصت را مــی دهد تا اگر از 
انتخاب تیم جدید خود راضــی به نظر نمی 
رسند تیم شان را پیش از فرا رسیدن پنجره 
زمســتانی تغییر دهند. بر این اساس پیش 
بینی می شــود فصل جدید لیگ برتر اواخر 
مهر یا روزهای ابتدایی آبان استارت بخورد. 
در چنین شرایطی 4 هفته از بازی های فصل 
جدید لیگ برتر برگزار می شود و بعد پرونده 
نقل و انتقاالت در تاریخ 29 آبان بسته خواهد 
شــد.از آنجایی که تیم ها برای آماده سازی 
نیاز به ۶ تا ۸ هفته زمان دارند و شروع بازی ها 
از اواخر مهر یا اوایل آبان پیش بینی می شود، 
دور جدید تمرینات تیم های لیگ برتر از دهه 

سوم شهریور آغاز خواهد شد.

طالیی پوشان در شرایطی این دوره از رقابت های لیگ 
برتر را به پایان رساندند که مدیرعامل باشگاه و سرمربی 
این تیم پیش از خاتمه فصل از سمت خود استعفا دادند، 

موضوعی که تاثیر قابل توجهی بر  عملکرد آنها داشت

مستطیل سبز

وز عکس ر

پست جالب محمود 
فکری در پایان لیگ برتر

محمود فکری، ســرمربی نســاجی که 
عملکرد خوبی در لیگ برتر داشــت و با 
رتبه نهم به کار خود پایان داد، با انتشــار 
پستی در اینســتاگرام نوشــت: خدایا 
بابت عزتى که در لیگ یــک و لیگ برتر 
به من دادى شــکر! می دونم دستم رو 
گرفتی،محکم تر بگیرش و مرا یک لحظه 

به حال خودم وا مگذار. 
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فرماندار اصفهان:

هرکس در هر لباسی می تواند ایثارگر باشد
فرماندار اصفهان در آیین افتتاح و کلنگ زنی پروژه های شــهرداری بهارســتان که در گلزار شهدای 
گمنام برگزار شد، اظهار کرد: در ایام ســوگواری محرم با کلمه ایثار آشنایی بیشتری پیدا می کنیم؛ 
زیرا شــهادت و فداکاری سیدالشــهدا)ع( را ســرلوحه زندگی مان قرار داده و کارهایمان را به این 
شکل توسعه می دهیم.حسین سیستانی افزود: هرکسی در هر لباسی می تواند ایثارگر باشد و به 
مردم خدمت کند؛ زیرا هر کاری می تواند همکاری و همدلی را به همراه داشته باشد. شورای شهر 
بهارستان می تواند با تصمیم درست و به موقع در راستای پیشــرفت این شهر کمک کند.فرماندار 
استان اصفهان ادامه داد: شهردار نیز باید کار خود را در راستای چهارچوب ها پیش ببرد تا پیشرفت 
شهر را به همراه داشته باشد، این کارها واژه ایثار را نشــان می دهد.سیستانی اضافه کرد: امیدوارم 
زمانی ایثار در میان همه مردم شکوفا شود و هرکدام به یاری یکدیگر بشتابند و خدمت ماندگاری 
را در این جامعه انجام دهند. فداکاری تنها مخصوص شهدا نبوده و هرکس برای پیشرفت جامعه 
تالش کند، پای در این راه گذاشته اســت.وی خاطرنشــان کرد: از معاونت ها و شهردار بهارستان 
 تشکر ویژه ای دارم که صادقانه در صحنه عمل حضور پیدا کردند و برای پیشرفت این شهر و جامعه

 تالش می کنند.

شهردار اصفهان خبر داد:

 شتاب گرفتن روند اجرای طرح کالن خط دوم 
قطار شهری اصفهان

روند اجرای طرح کالن خط دوم متروی کالن شهر اصفهان شتاب گرفته است.شهردار اصفهان گفت: 
ساخت دوازدهمین ایستگاه این خط در میدان امام حسین )ع( در ابتدای خیابان آیت ا... طالقانی 
آغاز شده است.قدرت ا...نوروزی، خط دوم مترو را از دارک تا کهندژ شامل ۱۶ ایستگاه در دست اجرا 
دانست و افزود: اکنون هزار جوان با تالش بی وقفه در زیر زمین مشغول فعالیت در پیشبرد خط دوم 
قطار شهری هستند، به طوری که پیشرفت فیزیکی این طرح ستودنی است.وی همچنین از افتتاح 
سالن اجالس و نمایشگاه بین المللی در سال جاری خبر داد و گفت: سالن اجتماعات گلستان شهدا 
آرزوی دیرینه و سی ساله اصفهانی ها هم امسال به بهره برداری می رسد.شهردار اصفهان اعالم کرد: 
در ایام محرم آیین »هریکشنبه-یک افتتاح« برگزار نمی شود، اما افتتاح های این چهار هفته پس 

از طی شدن ایام عزاداری در یکشنبه های افتتاحی آینده جایگزین می شود.

رییس اداره انهار و مادی های شهرداری اصفهان:

لوله گذاری در مادی فدن از سر ناچاری است
رییس اداره انهار و مادی های شهرداری اصفهان در ارتباط با دلیل لوله گذاری در مادی فدن خیابان 
طالقانی کنار ساختمان الماس اظهار داشت: بعد از ســال ها در چند نوبت مادی فدن آبگیری شد 
و تا خیابان کاوه امتداد پیدا کرد. با توجه به اقدامات نشــت گیری مادی با آهک، باز هم پارکینگ 
ساختمان الماس و ساختمان های اطراف مادی تحت تاثیر آب های مادی قرار گرفت. سیدجالل 
عمرانی افزود: لوله گذاری در مســیر مادی فدن به طول ۵۰ متر از ســر ناچاری است.رییس اداره 
انهار و مادی های شهرداری اصفهان بیان داشــت: این اقدام لوله گذاری در مادی فدن در خیابان 
بیدآبادی تا خیابان فروغی هم تکرار شــده است.وی، ساخت و ســاز غیرقانونی در حریم و بستر 
مادی ها را یکی از عوامل نشت آب مادی به منازل مجاور و اتخاذ تصمیم لوله گذاری در مادی ها را 
تایید کرد و گفت: طی نشت آب در ساختمان ها با بافت فرسوده در مجاورت مادی ها مواجه هستیم 
 و با نظارت فنی و استعالم از شــهرداری و شــرکت آب منطقه ای اصفهان چاره ای جز لوله گذاری 

در مادی ها نیست.  

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان خبر داد:

اقدام ۱۲ استان کشور برای پیوستن به شبکه شهر دوستدار کودک

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان در نشست هم اندیشی 
و هم افزایی اقدامات اجرایی شــهر دوســتدار کودک با ارائه گزارش 
وضعیت ســنجی کودکان اصفهان و اقدامات انجام شده، اظهار کرد: 
سال ۹۷ اصفهان میزبان همایش ســه روزه در اصفهان با حضور ۳۱ 
استان کشور و اســاتیدی از یونیسف و کشورهای ســوئد و آلمان بود 
تا ابعاد مختلف شهر دوســتدار کودک برای شــرکت کنندگان تبیین 
شود.ســید احمد حســینی نیا تصریح کرد: ابتدای سال جاری حدود 
۱۲ استان برای پیوستن به شــبکه شهر دوســتدار کودک ورود پیدا 
کرده که به سه بخش کالن شهری، میان شــهری و شهرهای کوچک 

تقسیم بندی شدند.
معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان افزود: پس از برگزاری 
همایش سال ۹۷ برنامه ای در سه مرحله تدوین شد که مبانی نظری 
حاصل از تجارب دنیا در حوزه شــهرهای دوســتدار کودک، نظریات 
علمی در داخل و خارج از کشور، بررســی اطلس کودکان و شناسایی 
کودکان در رده های مختلف سنی در مناطق پانزده گانه شهر اصفهان را 
در بر می گیرد و در برنامه تدوین شده حتی کودکان کار نیز مورد توجه 
قرار گرفتند.وی اظهار کرد: در مرحله ســوم ارائه برنامه اقدام اجرایی 

دارای ۱۰ هدف، ۱۸ راهبرد و ۱۳۷ برنامه است که با هماهنگی یونیسف 
و وزارت کشــور بوده است.حســینی نیا گفت: در ادامه این مســیر با 
توجه به گســتردگی کار با دانشــگاه اصفهان قراردادی منعقد شده و 
پیرو درخواست یونیسف و وزارت کشــور مقرر شد در موضوع کودکان 
تمام ارگان های مرتبط با کودک شناســایی و برنامه های فرادســتی 
آنها مورد بررســی قرار گیرد تا برنامه ای همه شــمول پیشنهاد شود.

وی با بیان اینکه اجرای برنامه دوســتدار کودک در ســه ســال ۹۸، 
۹۹ و ۱۴۰۰ برنامه ریزی شده است، خاطرنشــان کرد: برنامه ۱۴۰۰ به 
گونه ای تدوین شــده که افق آن تا ســال ۱۴۰۵ دنبال شود؛ البته این 
برنامه به شورای شهر، وزارت کشور و یونیســف ارائه شده و به لحاظ 
 کامل بودن مقرر شــد به عنوان ســند باال دســتی به دیگر استان ها 

ابالغ شود.
معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان ادامه داد: در افق ۱۴۰۵ 
برنامه دوســتدار کودک دارای الیه های مختلفی اســت و همکاران 
بسیاری را از سازمان های مرتبط با کودک در کنار خود جای داده است.

وی افزود: در این برنامه عناوین مختلفی همچــون اجتماع پذیری 
کودکان، ایمنی، امنیت، مشــارکت کودکان در مباحث شــهری مورد 

توجه قرار گرفته و سعی شده در این بازه زمانی برنامه ها را به گونه ای 
پیش ببریم که در حوزه های تبلیغی، ترویجی و زیرساختی برای شهر 
دوستدار کودکان شــدن اصفهان خروجی مناســبی داشته باشیم.

حسینی نیا گفت: اگر بتوانیم یک شهر دوستدار کودک داشته باشیم، 
یعنی شهری ایمن با امکانات متناســب نیازهای کودکان، نوجوانان، 
جوانان و افراد میانسال و سالمندان و دارای ظرفیت مشارکت پذیری 

آنان پایه ریزی کرده ایم.

شهرها باید کودک محور باشند
ســیدمحمد قلمکاریان، مدیــر کل کانون پرورش فکــری کودکان و 
نوجوانان اســتان اصفهان در این جلسه گفت: شــهر دوستدار کودک 
عنوان بســیار زیبایی است، شــهرها باید کودک محور باشــند البته 
نمی توان برای کودک بــدون حضور او برنامه ریزی کــرد از این رو در 
تمامی مراحل از حضور کودکان اســتفاده می شود.وی افزود: در دنیا 
وقتی مبحث شهر دوستدار کودک مطرح می شود به معنای آن است 
که کودک در شورای شهر حضور یافته و در تصمیم گیری ها مشارکت 

داشته باشد، ایده پردازی کند و بیشتر دیده شود.

مدیر مرکز مدیریت و کنترل ترافیک شهرداری اصفهان 
اظهار کرد: مطالعات انجام شده در حوزه حمل و نقل 
نشــان داده اجرای طرح زوج و فرد بــه صورت بلند 
مدت تبعاتی مانند افزایش ســرانه مالکیت خودرو 
را در پی خواهد داشت و شهروندان به داشتن تعداد 
خودروهای بیشتر تشویق می شوند تا هر روز بتوانند 
به محدوده مرکزی شهر سفر کنند؛ این موضوع باعث 
می شــود اجرای طــرح زوج و فرد در بلنــد مدت به 
اهدافی مثل کاهش ترافیک در محدوده های تعیین 
شده نرســد و در برخی موارد سبب افزایش تردد و یا 

افزایش طول سفرها شود.هادی کریمی با بیان اینکه 
نمی توان به طرح زوج و فــرد خودروها به عنوان یک 
طرح بلند مدت برای تحقق اهداف کاهش ترافیک، 
کاهش آلودگی هوا و مدیریت تقاضا نگاه کرد، افزود: 
با اجرایی شــدن طرح ترافیک جدید تقاضای تردد 
از سوی شــهروندان را مدیریت می کنیم تا آنها برای 
سفرهای درون شهری خود برنامه ریزی کنند.مدیر 
مرکز مدیریت و کنترل ترافیک شــهرداری اصفهان 
تصریح کرد: طرح محــدوده ترافیک با هدف کاهش 
ترافیک های زائد و ایجاد تســهیالت برای ســاکنان 
مرکز شــهر و افرادی که آنجا کار ضــروری  دارند اجرا 
می شــود.وی با بیان اینکه مطالعات طرح محدوده 
ترافیکی توسط دانشگاه صنعتی اصفهان انجام شده 
و مصوبات الزم از شورای ترافیک استان و شورای شهر 

دریافت شده است، گفت: در آینده ای نزدیک این طرح 
جایگزین طرح زوج و فرد خودروها در شهر می شود.

کریمی اظهار کرد: در طــرح محدوده ترافیکی پیش 
بینی شده تا ساکنان محدوده طرح بتوانند با تخفیف 
۸۰ تا ۹۰ درصدی مجوز تردد در محدوده مرکزی شهر را 
دریافت کنند.وی گفت: قبل از اجرای طرح، فراخوانی 
اعالم می شود تا ساکنان محدوده مستندات سکونت 
خود را ارائه کرده و شــماره پالک آنها در صورت احراز 
مالکیت و سکونت در ســامانه ثبت شده و در نهایت 
مجوز صادر می شــود، سایر شــهروندان نیز از طریق 
اپلیکیشــن تلفن همراه به صورت پیامک یا از طریق 
اینترنت یا عوامل فروش طرح، قبل از ورود مبلغ مورد 
نظر را پرداخت می کنند که به محض پرداخت پالک 

خودرو در سامانه ثبت خواهد شد.

در آینده ای نزدیک؛

محدوده ترافیکی جایگزین طرح زوج و فرد می شود

ابتدای سال جاری حدود ۱۲ استان برای پیوستن به 
شبکه شهر دوستدار کودک ورود پیدا کرده که به سه 
بخش کالن شهری، میان شهری و شهرهای کوچک 

تقسیم بندی شدند

 تجدید بیعت مسئوالن اصفهان
 با آرمان های  امام راحل و شهدا

استاندار اصفهان به همراه جمعی از مسئوالن اســتانی به مناسبت آغاز گرامیداشت هفته دولت با 
حضور در گلستان شهدای این شهر و عطر افشانی مزار شــهدا با آرمان های بلند امام راحل و شهدا 
تجدید بیعت کردند.عباس رضایی روز شــنبه در مراســم غبارروبی و تجدید بیعت با شهدا با بیان 
اینکه شهدا شمع محفل بشریت هســتند، افزود: انســان باید از هر فرصتی برای ادای احترام به 
شهدا استفاده کند زیرا اقدامی ثواب و واجب است.وی تصریح کرد: در آستانه هفته دولت فرصت را 
مناسب دیدیم تا با روح مقدس و بزرگوار شهدا تجدید بیعت کنیم.استاندار اصفهان خاطرنشان کرد: 
نزدیک به هفت هزار شهید در گلستان شــهدای اصفهان به خاک سپرده شده است از این رو برای 
اجرای پیمان با شهداحضور یافتیم و پیمان می بندیم که راه شهید باهنر و رجایی که ساده زیستی، 
مردم داری و انجام ادای دین به مردم بود را ادامه دهیم.وی با اشاره به اینکه در هفته دولت ۱۸۸۴ 
طرح با حدود سه هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار افتتاح و بهره برداری می رسد، اظهارداشت: حدود 
۱۰ طرح شــاخص داریم که از مهم ترین آن ها می توان به آزادراه شــرق اصفهان)شهید سلیمانی( 
اشاره کرد.در این مراســم حیدر قاسمی معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی، سید حسن قاضی 
عسگر معاون هماهنگی امور اقتصادی و ایوب درویشــی معاون مدیریت و توسعه منابع انسانی، 
استاندار اصفهان  حضور داشتند.همچنین اســتاندار اصفهان بر ســر آرامگاه ۲۷۰ شهید عملیات 
محرم، شهید آیت ا... اشــرفی اصفهانی، شــهدای گمنام، شــهدای مدافع حرم، شهدای امنیت 
وشهدای مدافع سالمت و اســتاد ســید علی اکبر پرورش حضور یافت.دوم تا هشتم شهریور به 
مناسبت سالگرد انفجار دفتر نخست وزیری در هشتم شــهریور سال ۱۳۶۰ و شهادت محمد علی 
رجایی رییس جمهوری و محمدجواد باهنر نخســت وزیر، هفته دولت نام گذاری شــده اســت.
 استان اصفهان در طول هشت ســال دفاع مقدس افزون بر ۲۳ هزار شــهید تقدیم نظام اسالمی

 کرده است.

 پایان عملیات عمرانی ایستگاه متروی شاهد
 تا پایان شهریورماه 99

مدیرعامل سازمان عمران شهرداری اصفهان از انجام بتن ریزی پارت سوم دال تیکت هال ایستگاه 
متروی شاهد خبر داد و گفت: تا پایان شــهریورماه عملیات عمرانی این بخش به اتمام می رسد و 
محدودیت های ترافیکی رفع خواهد شد.مجید طرفه تابان اظهار کرد: برای آماده سازی این قسمت از 
دال تیکت هال ایستگاه متروی شاهد، حدود ۸۰ تن آرماتور طی پنج روز آماده و بسته شد که میزان 
بتن مورد نیاز این بخش حدود ۱۵۰۰ تن بود.وی ادامه داد: برای بتن ریزی این مرحله ۴۰ نفر نیروی 
کارگر و مهندس اجرایی با به کارگیری دو دستگاه پمپ تلسکوپی و ۲۸ عدد تراک میکسر ماموریت 

حمل، پمپاژ و تخلیه بتن را بر عهده داشتند.
مدیرعامل سازمان عمران شهرداری اصفهان تصریح کرد: تاکنون ایجاد سه بخش از مجموع چهار 
بخش دال سقف ایستگاه متروی شاهد به اتمام رســیده و تا اواسط هفته آینده بخش چهارم نیز 
تکمیل خواهد شد.وی خاطرنشان کرد: پس از انجام این اقدامات، عملیات خاک ریزی و اجرای 
آسفالت انجام می شــود و تا پایان شــهریور ماه با رفع محدودیت های ترافیکی، مسیر در اختیار 
شــهروندان قرار می گیرد.طرفه تابان با بیان اینکه مســاحت کل پروژه ایستگاه مترو شاهد ۳۵۰۰ 
مترمربع است، گفت: عملیات اجرایی سازه نگهبان، خاکبرداری و سازه ایستگاه شاهد واقع در خط 
دو قطار شهری اصفهان با توجه به فضاهای موجود، شرایط ترافیکی و تاسیساتی محل به صورت 
روش » top-down « است که در این روش تداخل ترافیکی و زمان اجرا کمتر خواهد بود.وی اظهار 
کرد: هزینه اجرایی عملیات سازه نگهبان، خاکبرداری و سازه ایستگاه شاهد واقع در خط دو قطار 

شهری حدود ۴۷۰ میلیارد ریال است.

با مسئولان

خبر ویژهخبر خوان

عضو شورای  شهر:

مشکالت حقوقی احداث 
نخستین خانه کودک 
اصفهان رفع می شود

رییس کمیسیون پایش، نظارت و پیگیری 
شورای اســالمی شــهر اصفهان اظهار کرد: 
جلسات مشترک کمیسیون پایش، نظارت 
و پیگیری شورای شهر با کمیسیون عمران، 
معماری و شهرســازی برای بررســی پروژه 
عمرانی مناطق مختلف و بــا حضور مدیران 
مرتبط در شــهرداری برگزار می شود.فتح ا... 
معین افــزود: در جلســه مشــترک اخیر، 
پروژه هــا و طرح هایی که طی ســال جاری 
برای منطقه دو شهرداری در بودجه قید شده 
بود بررسی و میزان پیشرفت آن ها، وضعیت 
فعلی تامین اعتبار، میزان اعتباری که برای 
تکمیــل آن باید تخصیص یابــد و اقدامات 
مورد نیاز برای فعال شــدن طــرح ارزیابی 
شــد.رییس کمیســیون پایــش، نظارت و 
پیگیری شورای اسالمی شهر اصفهان درباره 
نتایج این جلســه تصریح کــرد: اعضای دو 
کمیسیون بر انجام اقدامات الزم در احداث یا 
بازگشایی معابر و خیابان ها، تخصیص کامل 
اعتبارات مربوط به محرومیت زدایی در این 
منطقه و تعیین تکلیــف خانه کودک منطقه 

دو تاکید کردند.
وی بــا بیــان اینکه خانــه کودک بــه دلیل 
اشــکاالتی که در تملک زمین آن وجود دارد 
نیازمند اتخاذ تصمیمات الزم است، ادامه داد: 
زمینی که برای احداث این مرکز در نظر گرفته 
شده، مشاع بوده و بخشی از آن در مالکیت 
افرادی است که در ایران حضور ندارند.معین 
خاطرنشان کرد: درباره نحوه تعیین تکلیف در 
این زمینه بحث و در نهایت مقرر شد اداره کل 
امور حقوقی و قراردادهای شهرداری اصفهان 
این مشکل را رفع کند.وی اضافه کرد: طرح و 
نقشه این پروژه که در زمینی به وسعت پنج 
هزار متر مربع احداث می شود، آماده بوده و 
اگر مشکالت حقوقی آن رفع شود، عملیات 
احداث اولین خانه کودک تخصصی اصفهان 

آغاز خواهد شد.

وبینار والدگری رسانه ای در خانواده به همت فرهنگسرای رسانه وابسته به سازمان فرهنگی ورزشی اجتماعی شهرداری اصفهان یکم شهریور  برگزار  شد .فاطمه 
شفیعی، مدیر فرهنگسرای رسانه گفت: این وبینار آموزشی ویژه والدین با موضوع حضور کودکان و نوجوانان در شبکه های اجتماعی و رسانه ها با تدریس بهاره 
نصیری در فضای اســکایپ روم به آدرس https://www.skyroom.online/ch/esf-farhang/fan ) با مرورگر کروم ( برگزارشد.بهاره نصیری، مدرس 
کارگاه در خصوص ضرورت برگزاری این وبینار گفت: مبحث سواد رسانه ای و والدگری رســانه ای به عنوان یکی از نقش هایی مهم در خانواده است که در عصر 
رسانه ای کنونی بیشتر باید به آن توجه داشت ، توجه به سواد رسانه ای در خانواده از اهمیت باالیی برخوردار است چرا که خانواده اولین مکانی است که فرزندان 
اصول اولیه زندگی را در آن می آموزند والدین الگوی رفتاری فرزندان هستند بنابر این نقش خانواده در آموزش سواد رسانه ای فرزندان بسیار اهمیت دارد.این 
استاد دانشگاه معتقد است هر تالشی در زمینه آموزش سواد رســانه ای به فرزندان بیهوده خواهد بود  اگر این آموزش ها با محیط خانه سازگار نباشند .نصیری 

افزود: با وجود اینکه خانواده ها دسترسی بیشتری به رسانه ها پیدا کرده اند متاسفانه تمایل کمتری نسبت به انتخاب های رسانه ای فرزندان نشان می دهند.

وبینار والدگری رسانه ای در خانواده برگزار می شود

روضه خانگی 
متفاوت در اصفهان

ســیدرضا نریمانــی، مــداح 
اصفهانــی همــراه جمعــی از 
عاشقان اهل بیت )ع( با حضور 
در کوچه سردار جاویداالثر علی 
قوچانی فرمانده تیپ یکم لشکر 
۱۴ امام حسین )ع( عزاداری و 
سوگواری امام حســین )ع( را 

برگزار کرد.

وز عکس ر

عکس: صاحب نیوز
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 ذوب آهن اصفهان از ابتدای سال جاری اقدامات کمی و کیفی مختلفی در 
راستای سیاست های جهش تولید  انجام داده اســت. منصور یزدی زاده، 
مدیرعامل شرکت ذوب آهن با گرامیداشت فرارسیدن هفته دولت، در این 
خصوص گفــت : با توجه به این کــه یکی از چالش های مهــم این مجتمع 
عظیم صنعتــی، کمبود مواد اولیه به ویژه ســنگ آهن اســت،بنابراین این 
شرکت سیاســت ارتقای زنجيره تامين پايدار مواد اوليه را مد نظر قرار داده 
و در این راســتا فعالیت هایی  همچون حضور فعال در عرضه مواد معدنی 
بورس کاال، تملك معادن ســنگ آهن و پهنه معدنی، فعال ســازی معادن 
 كوچك مقياس و  انعقاد قراردادهای بلند مدت با تامين كنندگان در اولویت

 قرار گرفته است. 
وی افزود: یکی دیگر از سیاســت های ذوب آهن در راستای جهش تولید، 
افزايش چابكی و بهره وری فرآيندهای توليد است که در این خصوص  راه 
اندازی کوره بلند شــماره1،  احداث کوره های پاتیلی، تکمیــل و راه اندازی 
واحد تولید اکسیژن به روش BOT، بازسازی و اصالح کنورتورهای موجود 
)LD-Optimized( ، بهره برداری از سیستم گوگرد زدایی و طراحی و توليد 
انواع محصوالت صنعتی و ویژه از جمله تيرآهن بال پهن و صادراتی، كالف 
های مارك SAE، میلگردهای صادراتی، نبشی های سایز باال، آرک معدن، 
انواع ریل معدن، راه آهن و مترو انجام شــده است. یزدی زاده، یکی دیگر 
از سیاست های این شرکت را بازارسازی و بازاريابی محصوالت ويژه عنوان 
کرد و افزود: در این راســتا اقداماتی همچون کاهش وزن سبد محصوالت 
ارائه شده در بورس کاال، پذیرش محصوالت جدید در بورس کاال و بازاريابی و 
فروش محصوالت جديد ) تيرآهن بال پهن، كالف های مارك SAE، نبشی 

های سایز باال ( انجام شده است. 
مدیرعامل ذوب آهن، توســعه بومی ســازی و ســاخت داخلی قطعات و 

تجهيزات را از دیگر اقدامات ذوب آهن در راســتای جهش تولید دانست و 
گفت: این مجتمع عظیم صنعتی پتانسیل بسیار خوبی برای تحقق جهش 
تولید در ســال جاری دارد که امیدوارم با تامین مــواد اولیه این امر محقق 
شــود. یزدی زاده ،كاهش هزينه های تامين مالی  اصالح ساختار سرمايه 
شركت و تهاتر بدهی های بانكی از محل مطالبات تامین اجتماعی از دولت 
را از دیگر اقدامات این شرکت بر شمرد و فعالیت های صورت گرفته در ذوب 
آهن اصفهان جهت بهبود فرهنگ ســازمانی و تعالی عملكرد را بدین شرح 
بیان کرد: برگزاری دوره های آموزشی نظام پيشــنهادها ، استقرار نرم افزار 
جامع فرآيندهای آموزشی بر مبنای BPMS، برگزاری دوره های فنی مهارتی، 
طراحی و استقرار نظام ارزیابی عملکرد کارکنان )PEM( و مهندسی مجدد و 

طراحی ساختار سازمانی شرکت مبتنی بر فرآيندهای سازمان.

با هدف بهبود عملکرد تامین کنندگان و پیمانکاران در بخش اجرا، تعمیرات، 
نگهداری و تامین کاال از تامین کنندگان و پیمانکاران برتر شرکت گاز استان 
اصفهان تقدیر شد.به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان، سید 
مصطفی علوی، در ششمین نشست تخصصی تامین کنندگان شرکت گاز 
استان اصفهان که با حضور150 شرکت تامین کننده کاال و خدمات در سالن 
اجتماعات این شرکت و به عنوان تقدیر از تامین کنندگان برتر برگزار شد، 
گفت: سازمانی موفق است تمامی ذی نفعان متناسب با مسئولیت خود  

هماهنگی و همکاری الزم را با سازمان داشته باشند.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، با اشاره به اینکه از طریق پشتیبانی 
تامین کنندگان، در سه بخش کاال، اجرای پروژه ها و خدمات می توانیم 
مسیر تعالی سازمانی را بهبود بخشیم، تصریح کرد: درحال حاضر ۹۹ درصد 
از جمعیت استان معادل 107 شهر و 1060روستا از نعمت گاز طبیعی برخوردار 

هستند.
وی، تامین کنندگان وپیمانکاران را یکی از بخش های کلیدی و موثر در 
فرآیند گازرسانی برشمرد و گفت: با توجه به اصل 44 قانون اساسی تقریبا 
تمامی پروژه های این شرکت برون سپاری شده و توسط بخش خصوصی 
و پیمانکاران انجام می شود.مدیرعامل شرکت گازاستان اصفهان، با اشاره 
به اینکه خوشبختانه از ابتدای سال تاکنون شاهد هیچ گونه حادثه در بخش 
اجرای پروژه ها نبوده ایم، افزود: حادثه به راحتی و با کمترین بی دقتی 
در کمین ماست.وی، با تاکید بر وجدان کاری، رعایت اصول اخالقی، خدا 
محوری، والیت مداری و مسئولیت پذیری در امور محوله، بیان داشت: 
غرورکاذب یکی از علل شایع در بروز حادثه های بزرگ است که برخی از 
عوامل اجرایی ، پیمانکاران، تامین کنندگان و ناظرین در عدم رعایت نکات 
ایمنی و استانداردها به آن دچار می شوند.علوی، با تاکید بر اینکه تمامی 
برنامه ها باید زمان بندی مناسبی داشته باشد، خاطر نشان ساخت: 

دستیابی به  طراحی، اجرا و نظارت موفق در گرو رعایت استانداردهاست.
النه را، تقویت تعامل دوجانبه با  وی، هدف از این نشست تخصصی سا

تامین کنندگان، گسترش فرهنگ ایمنی، ارزیابی نظام مند دوره ای در 
جهت شناسایی نقاط قوت و ضعف و همچنین تقدیر از تامین کنندگان 

برتر عنوان کرد.
مدیرعامل شرکت گازاستان اصفهان، با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از 
یک میلیون و 870هزار مشترک در سطح استان از خدمات شرکت گاز استان 
اصفهان بهره مند هستند،  گفت:  این میزان اشتراک پذیری در گستره 107 

شهر و 1060 روستا  انجام گرفته است.
وی، از اجرای 1111کیلومتر خط انتقال گاز،26هزار کیلومتر شبکه گازرسانی، 
نصب یک میلیون و 100هزار انشعاب،۹33 ایستگاه تقلیل فشار و حفاظت 
از زنگ در سطح استان خبر داد و افزود: بهره مند سازی 8هزار و600 واحد 
صنعتی از گاز طبیعی و گازرسانی به 156 جایگاه CNG  و 5 نیروگاه بزرگ 

مولد برق از دیگر اقدامات شرکت گاز استان اصفهان است.
کید بر دو استراتژی شرکت، سرآمدی در عملیات و ارتقای  علوی، با تا
بهره وری، تصریح کرد: سرآمدی در عملیات یعنی؛ داشتن سرعت عمل، 
ارتقای کیفیت کار و سرویس دهی به موقع که این بخش باید توسط 

پیمانکاران و تامین کنندگان تقویت شود.
وی افزود: شرکت گاز استان اصفهان به عنوان شرکت پیشتاز از سال 83 
استقرارسیستم های مدیریت کیفیت را در دستور کارخود قرار داد و توانسته 
است در این خصوص گواهی نامه های متعددی را کسب کند و تا به امروز 
هم راستا با مدل های استاندارد مدیریتی حرکت و به جوایز مختلفی در 
حوزه تعالی سازمانی دست یابد.الزم به ذکر است در این نشست تخصصی، 
 ، HSE یک پنل تخصصی با حضور رؤسای امور قراردادها، بازرسی و فنی و
سه حوزه ای که ارتباط تنگاتنگی با تامین کنندگان کاال و خدمات شرکت گاز 
استان اصفهان دارند و همچنین دو بخش طرح مسئله و پرسش و پاسخ 
در حوزه  پیمانکاران اجرایی، خدمات ونت و تامین کنندگان کاال برگزار شد و 
در پایان از 8 تامین کننده و پیمانکار برتر شرکت گاز استان اصفهان در سال 

های ۹6 و ۹7، تقدیر به عمل آمد.

شرکت توزیع برق استان اصفهان با در نظر گرفتن 
تمامی معیارهای کمی و کیفی همچون گستردگی و 
تعداد باالی مشتركین استان، در حال خدمت رسانی 
مطلوب و شایسته به مردمان این استان است. شرکت 
توزیع برق استان اصفهان در همین راستا، به تدوین 
اهداف، آرمان ها و چشم انداز آینده با رویکرد ارائه 
خدمات بهینه،به کارگیری توان تحقیقاتی درون و برون 
سازمانی، واگذاری کارها به بخش خصوصی و استفاده 
از توانمندی های بازار و تجارب پیشکسوتان، استقرار 
نظام های مدیریتی کیفیت گرا و دوراندیش،توجه 
به مشتری و نیروی انسانی به عنوان سرمایه های 
اجتماعی، به کارگیری تجهیزات نوین رایانه ای، کاهش 
خاموشی ها، کاهش تلفات و... پرداخت و همه این 
موارد را در دستور کار قرار داد. مرکز فوریت های برق 121، 
سامانه ثبت درخواست ها، سامانه ضبط مكالمات، تلفن 
گویا، سیستم جامع مشترکین، سامانه های رسیدگی به 
درخواست های مردمی و سامانه نظرسنجی الكترونیك 
و ... در راستای خدمت رسانی مطلوب و شایسته به 
مردم یکی پس از دیگری در خدمت عموم قرار گرفت. 
همچنین این شركت با اطالع رسانی های گسترده از 
طریق رسانه های مختلف، مشتركین را با حقوق خود 
آشنا می  کند.با توجه به اهمیت اقدامات گسترده 
شکل گرفته در راستای خدمت رسانی هر چه بهتر به 
عموم مردم استان اصفهان و در آستانه هفته دولت  
گفت وگویی با حمید عالقمندان، مدیرعامل شرکت 
توزیع برق استان اصفهان تدارک دیده شده تا اهداف، 
برنامه ها، اقدامات و پروژه های این شرکت  را بیان کند.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان با اشاره 
به اینکه شرکت توزیع برق استان اصفهان بزرگ ترین 
شرکت توزیع برق در منطقه مرکزی کشور است، عنوان 
کرد: این شرکت در بین 3۹ شرکت توزیع برق کشور، 
چهارمین شرکت با سرویس دهی به یک میلیون 
و 508 هزار مشترک به شمار می رود.وی ادامه داد: 
شرکت توزیع برق استان اصفهان همواره رتبه برتر در 

تعالی خدمت و نوآوری را به خود اختصاص داده و 
توانسته ایم تراز خدمت در استان را در کل کشور ارتقا 
دهیم و به جایگاه نخست کشور دست یابیم و در بین 
23 شهرستان استان اصفهان هم شاخص ها را به یک 
میزان تثبیت کنیم که موفقیت بزرگی است.عالقمندان 
افزود: شرکت توزیع برق استان اصفهان به میزان 
قابل قبولی از کاهش در شاخص های تلفات و میزان 
خاموشی به ازای هر مشترک رسیده است. وی ادامه 
داد: 80 درصد مشترکین خانگی، 3 درصد عمومی،3/2 
درصد کشاورزی، 3/1درصد صنعتی و... هستند ولی 
بیشترین مصرف در بخش های صنعت و تولید است.

بهره برداری از 195 پروژه به مناسبت هفته دولت
وی در ادامه با اشاره به برخی فعالیت های این شرکت 
اظهار کرد: در سال جاری و هم زمان با هفته دولت، 
شرکت توزیع برق استان اصفهان 1۹5 پروژه  را با 
اعتبار بالغ بر 431 میلیارد ریال در 23 شهرستان استان 
آماده بهره برداری دارد. مدیرعامل شرکت توزیع برق 
استان اصفهان ادامه داد: یک سوم پروژه های آماده 
بهره برداری شرکت توزیع برق استان اصفهان در هفته 
دولت سال جاری، مربوط به تعمیرات و نگهداری 
تاسیسات است که می تواند نقش مهمی در کاهش 
خاموشی و تلفات داشته باشد.وی گفت: از پایان 
بهمن ماه سال ۹8 تا ابتدای شهریورماه سال جاری 
بیش از 20 هزار مشترک جدید به مشترکان شرکت 
توزیع برق استان اصفهان افزوده شد، 30 دستگاه 
پست هوایی نصب ، بیش از 11 هزار عدد کنتور معیوب 
تعویض و 35 دستگاه کلید قطع کننده برای کاهش 
خاموشی ها نصب شد. عالقمندان تصریح کرد: برای 
نخستین بار در دولت دوازدهم و با ابتكار و نوآوری وزیر 
محترم نیرو، دكتر اردكانیان در سال 13۹8 توانستیم 
پروژه های خود را در قالب »پویش الف_ب_ایران« با 
الگوی جدید عرضه کنیم. اجرای هر هفته افتتاحیه ها 

باعث شد تا اذهان عمومی به حجم باالی پروژه های 
صنعت آب و برق واقف شوند و نظم دهی آن ها در 
مناطق مختلف به گونه ای رویكرد عدالت محوری 
و توسعه متوازن اقدامات را به همه نشان داد. این 
مهم منجر به شناخت بهتر مردم از این وزارتخانه و 
تالش شبانه روزی یكایك همكاران شد.وی بیان کرد: 
به لطف الهی شركت توزیع برق استان اصفهان هم 
توانست در این پویش عظیم جایگاه خود را به عنوان 
بزرگ ترین شركت توزیع برق در منطقه مركزی كشور 
به نمایش بگذارد. در سال 13۹8 بالغ بر ده ها میلیارد 
تومان در قالب پروژه های احداث شبکه های جدید 
برای برق رسانی به بیش از 38 هزار مشترك جدید 
و همچنین اجرای بالغ بر 500 كیلومتر تبدیل سیم به 
كابل در شبكه فشار ضعیف و باالخره پروژه مهم تبدیل 
كلیه كنتورهای مشتركین دیماندی به كنتورهای فهام 
توسط همكاران و پیمانكاران سخت کوش شركت به 

انجام رسید و به دست وزیر محترم نیرو افتتاح شد.
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان تاکید کرد: 
پروژه های مهم و تاثیرگذاری به مناسبت هفته دولت 
در شهرستان های مختلف استان، کلنگ زنی یا مورد 
بهره برداری قرار می گیرند، برای نمونه در شهرستان آران 

و بیدگل پروژه های رفع ضعف ولت خیابان امام رضا، 
برق رسانی به مهد قرآن، رفع ضعف ولت محمدآباد، 
روشنایی بلوار دکتر اسالمی، رفع ضعف ولت شهرک 
امام حسن، رفع ضعف ولت خیابان بیگانه و... در 
شهرستان اردستان طرح های نیروگاه های خورشیدی، 
چهار کیلومتر روشنایی و بهینه سازی، نصب چهار 
دستگاه فیدر 20 کیلوولت و... در شهرستان برخوار، 
پروژه های نصب سه دستگاه سكسیونر گازی هوایی 
موتوردار مجهز به RTU  )کنترل از راه دور(، تبدیل 
حدود 2100 متر شبکه سیمی به کابل خود نگهدار 
فشار ضعیف، احداث 1200 متر کابل خود نگهدار فشار 
ضعیف به منظور برق رسانی به 30 مشترک جدید برق 
و... در شهرستان بویین-میاندشت، طرح های نصب 
سکسیونر روستای میرآباد، بهسازی شبکه متوسط و 
ضعیف روستای مغان در، بهسازی شبکه فشار ضعیف 
خیابان مصلی و مولوی و... در شهرستان تیران و کرون، 
تبدیل حدود چهار کیلومتر سیم به کابل شبکه فشار 
ضعیف،در شهرستان چادگان، پروژه های بازسازی و 
بهینه سازی شبکه های برق فرسوده )تعمیرات فشار 
متوسط و فشار ضعیف(، نصب کلید فشار قوی کنترل 
از راه دور )سکشناالیز( و برق رسانی به مشترکان جدید 

می توان اشاره کرد.وی افزود: در شهرستان خمینی شهر 
پروژه های نصب ترانس خیابان شمس، ترانس 
V28 خیابان سروستان، نصب ترانس بلوار پاسداران، 
نصب سکسیونر هوایی خیابان بسیج، جابه جایی 
شبکه خیابان ماربین، نصب ترانس خیابان فردوسی 
خمینی شهر و... در شهرستان خوانسار ، طرح های نصب 
سکسیونر فیدر 12، نصب پنج دستگاه ترانس سرقتی، 
تعمیرات شبکه و برق رسانی به مشترکان جدید و...  
در شهرستان خوروبیابانک، طرح های بهسازی شبکه 
روستای بیاضه، برق رسانی به دامداری کاظم آباد جندق 
و... در شهرستان دهاقان، پروژه های برق رسانی به 
مجتمع مسكونی 126 واحدی محرومین شهر گلشن، 
بهسازی شبكه برق روستای قهه و روشنایی شهرك 
صنعتی دهاقان و... در شهرستان سمیرم، طرح های 
برق رسانی به روستای علوی، اجرای شبکه جهت 
روشنایی شهر کمه و مسیر چشمه بازرنگ، برق رسانی 
به دکل مخابرات گردنه غلتیک، اجرای شبکه فشار 
متوسط در بخش وردشت جهت مانور شبکه و... در 
شهرستان شاهین شهر  و میمه، پروژه های نصب 
ترانس 200 کیلوولت آمپر بلوار منتظری، نصب ترانس 
315 کیلوولت آمپر مجتمع مسکونی احسان صلواتی، 
نصب ترانس 250 کیلوولت آمپر گلدیس خیابان ابوذر، 
تبدیل شبکه سیم مسی به كابل خود نگهدار روستای 
جهادآباد و فیدرگیری از پست 63 سیار جدید شهرك 

صنعتی شمال اصفهان و... اشاره داشت.

کلنگ زنی طرح های متعدد در نقاط مختلف استان
عالقمندان اضافه کرد: همچنین از دیگر طرح های 
مهمی که به مناسبت هفته دولت در سطح استان به 
بهره برداری می رسند، می توان در شهرستان شهرضا به 
پروژه های احداث شبکه فشار متوسط و نصب ترانس 
خیابان شهید رییسی، احداث شبکه فشار متوسط 
و نصب ترانس خیابان ساالر شهیدان، تبدیل شبکه 

سیمی به کابل خود نگهدار روستای زیارتگاه و...در 
شهرستان فریدن، به طرح های تبدیل شبکه سیمی 
به کابل خود نگهدار دامنه، جابه جایی پایه در معبر نهر 
خلج و... در شهرستان فریدونشهر ، به طرح تبدیل 
سیم به كابل پست فلكه دوقلو، در شهرستان فالورجان 
به طرح های بهینه سازی شبكه فشار متوسط اردوگاه 
شهید بهشتی، نصب پنج دستگاه کلید فشار قوی 
)سکسیونر موتوردار( جهت افزایش قابلیت مانور 
شبکه ها، نصب یک دستگاه کلید وصل مجدد فشار 
قوی )ریکلوزر( شهرک قدس، تبدیل شبکه های سیمی 
به كابل خود نگهدار روستای كرسگان، تبدیل شبکه های 
سیمی به كابل خود نگهدار روستای سهروفیروزان، 
تبدیل شبکه های سیمی به كابل خود نگهدار روستای 
زفره و... در شهرستان گلپایگان به طرح های احداث 
شبکه 20 کیلوولت جهت افزایش قابلیت مانور، نصب 
سکشن الیزر محله ورزنه، برق رسانی به مدرسه ابتدایی 
مسكن مهر و... اشاره داشت.وی ادامه داد: از دیگر 
پروژه هایی که به مناسبت هفته دولت مورد بهره برداری 
قرار می گیرند می توان به برخی طرح های شهرستان 
لنجان شامل تجهیز پست حوزه 4 و 5 فوالدشهر، 
برق رسانی به پمپاژ آب مسكن مهر فوالدشهر، نصب 
سكسیونر موتوردار فیدر 12 سامان ابتدای سرخط 
فتح آباد و...طرح های شهرستان مبارکه همچون 
تبدیل شبکه سیم به کابل روستای حسن آباد، نصب 
ترانسفورماتور هوایی و احداث شبکه صفاییه محله دو، 
نصب ترانسفورماتور هوایی و احداث شبکه کالنتری 
ورودی شهر مجلسی و... تعدادی از طرح های 
شهرستان نجف آباد شامل نصب و بهره برداری از 
کلیدهای قدرت، بهره برداری از ترانسفورماتورهای 
منصوبه محدوده شهرستان، تبدیل چراغ های پرمصرف 
به LED، بهینه سازی شبکه های خیابان فرخی و... در 
نایین به طرح برق رسانی به کاروانسرای تاریخی نوگنبد 
و در شهرستان نطنز به طرح تبدیل شبکه هوایی به کابل 

خود نگهدار شهر بادرود اشاره داشت.

پروژه تغییر نحوه آبگیری شرکت فوالد مبارکه اصفهان از زاینده رود با 
هماهنگی شرکت آب منطقه ای و بدون هرگونه تغییر در میزان برداشت 
آب، با هدف عمل به مسئولیت های اجتماعی شرکت و در راستای تامین 
انتظارات جامعه در محل آبگیری با 65 درصد پیشرفت در حال انجام است.

علیرضا استکی، مدیر اجرای پروژه های انرژی و سیاالت فوالد مبارکه، 
ضمن اعالم این خبر گفت: روز یکشنبه 26 مردادماه سال جاری، مهندس 
عظیمیان، مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه، از روند پیشرفت این پروژه بازدید 

و بر تسریع اجرای آن تاکید کرد.
وی گفت: پروژه تغییر نوع برداشت از رودخانه در راستای همکاری و جلب 
نظر متولیان رودخانه در دستور کار قرار گرفته و پیش بینی می شود تا ابتدای 
مهرماه به بهره برداری برسد.در همین خصوص مدیر انرژی و سیاالت فوالد 
مبارکه گفت: این شرکت از سال 1354 قرارداد تامین آب خطوط تولید را با 
سازمان آب منطقه ای منعقد ساخت و در سال 1365 نیز قبل از راه اندازی 
خطوط تولید، قرارداد مذکور را با دیماند ساالنه 40 میلیون مترمکعب تجدید 

و نهایی کرد.سید امیر طباطبائیان اظهار داشت: با وجود  افزایش حدود سه 
برابری تولید فوالد مبارکه نسبت به ظرفیت نامی کارخانه، این شرکت با 
سرمایه گذاری های متعدد و به بهره برداری رساندن پروژه های بهبود، ازجمله 
جمع آوری و تصفیه پساب از شهرستان های اطراف، تصفیه و بازچرخانی 
پساب صنعتی، پروژه های بهینه سازی مصرف در خطوط تولید، تغییر آبیاری 
غرقابی به قطره ای و... تا پایان سال 13۹8 میزان برداشت از رودخانه را به 

میزان 50 درصد نسبت به دیماند خود کاهش داده است.
وی با بیان اینکه اجرای پروژه مذکور با وجود همه مشکالت ازجمله تغییرات 
دبی رودخانه و سختی کار در بستر رودخانه، شفاف سازی های الزم و 
هماهنگی بین ارگان های دولتی در حال اجراست، تصریح کرد: همان طور 
که سیستم ها و کنتور های اندازه گیری ثبت می کنند، اجرای این پروژه 
تنها به منظور ساماندهی رودخانه در محل آبگیری و در پاسخ به تقاضای 
متولیان رودخانه انجام شده و هیچ تغییری در میزان برداشت آب شرکت 

از رودخانه نخواهد داد.

اقدامات ذوب آهن اصفهان در مسیر جهش تولید تقدیر از تامین کنندگان برتر شرکت گاز استان اصفهان

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان  خبر داد:

بهره برداری از 195 پروژه با اعتباری بالغ بر 431 میلیارد ریال به مناسبت هفته دولت در استان اصفهان

پیشرفت ۶5 درصدی پروژه تغییر نحوه آبگیری فوالد مبارکه

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