
 سخنگوی ستاد استانی مقابله با کرونا در اصفهان اعالم کرد قرار نیست محدودیت خاصی
 برای تاسوعا و عاشورا برقرار شود؛

عزاداری آزاد؛ اما به شرط
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 مدیرکل مدیریت بحران استانداری هشدار داد: 
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مدیرکل مدیریت بحران استانداری 
اصفهان خبر داد:

پرداخت غرامت ۴۵ 
میلیارد تومانی به 
کشاورزان اصفهانی

 مدیر بهداشت محیط مرکز 
بهداشت استان اعالم کرد:
بی توجهی برخی 

هیئت های عزاداری به 
شیوه نامه های بهداشتی

استاندار چهارمحال و بختیاری: 
نهادهای درگیر با ویروس 
کرونا حق تعطیلی ندارند
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ادامه فاز نخست رینگ 
 چهارم تا اوایل سال

 آینده اجرایی می شود
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2600 کارگر برای نظافت 
شهر در تاسوعا و عاشورا 

آماده باش هستند

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 
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8 صفحه
4قیمت: 1000 تومان

اجرای آزمایشی 
 QR «طرح
CODE« در 
آبفای استان 

اصفهان
8

چهارمحال 
در تعطیالت 
محرم پذیرای 

مسافران 
نیست

فرا رسیدن  تاسوعا و عاشورای  حسینی  بر عزاداران و عشاق آن حضرت تسلیت باد

      آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی )فشرده(
شرکت توزیع برق 
شهرستان اصفهان

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد: خدمات و کاالی مورد نیاز خود را به شرح ذیل و باستناد قانون برگزاری مناقصات و آئین نامه معامالت 
شرکت، از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی )فشرده( به پیمانکاران واجدین شرایط واگذار نماید.

روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 

پیشنهاد دهندگان می توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را از طریق سایتهای زیر دریافت و حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1399/06/23 
به نشانی اصفهان، خیابان امام خمینی امور برق منطقه دو اصفهان تحویل نمایند. به پیشنهادهایی که بعد از مهلت مقرر در فوق دریافت شود ترتیب 

اثر داده نخواهد شد.
http://tender.tavanir.org.ir :سایت اینترنتی معامالت توانیر به نشانی

http://iets.mporg.ir :سایت اینترنتی پایگاه ملی مناقصات ایران به نشانی
http://eepdc.ir :سایت اینترنتی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانی

جهت کسب اطالعات بازرگانی با شماره تلفن 34122556-031 کارشــناس قراردادها و مناقصات و جهت آگاهی بیشتر در مورد الزامات، اطالعات، 
شرح خدمات این مناقصه با شماره تلفن: 34122540 اداره مهندسی و طرح ها تماس حاصل فرمائید.

نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد درج شده است.
  ارایه تاییدیه برون سپاری شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان و ثبت نام در سایت https://www.eepdc.ir  جهت به روزرسانی مدارک ثبتی 

الزامی است. )در صورت هر گونه سوال با شماره تلفن 32241153  آقای امیرانی تماس حاصل فرمایید(
  شرکت کنندگان در مناقصه می بایست دو روز قبل از آخرین تاریخ تحویل پاکتها با مراجعه به سایت شرکت و یا تماس با واحد مناقصه و مزایده، از 

آخرین اصالحات احتمالی اسناد مطلع گردند. در غیر این صورت مسئولیت عدم رعایت این بند به عهده مناقصه گران می باشد.
  پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد.

  حضور پیشنهاد دهندگان )هر شرکت کننده یک نفر با ارائه معرفی نامه( در جلسه بازگشایی پاکات آزاد می باشد.
  به مدارک، پیشنهادات و نامه های فاقد امضاء، مخدوش یا بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شود مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

  شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد.
  سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

شماره 
تاریخ توزیع موضوع مناقصهمناقصه

دفترچه
مهلت تهیه 

دفترچه
آخرین مهلت 
تحویل پاکات

تاریخ برگزاری 
مبلغ تضمینمناقصه

991۴061

اصالح ساختار شــبکه با کابل 
خود نگهدار و بهینــه و ظرفیت 
سازی شبکه به همراه تعویض 
پایه های فرسوده فشار ضعیف 
و فشار متوسط در محدوده امور 

برق منطقه 2- بسته یک 
1399/06/061399/06/131399/06/231399/06/2۵

۵67/000/000

اصالح ساختار شــبکه با کابل 
خود نگهدار و بهینــه و ظرفیت 
سازی شبکه به همراه تعویض 
پایه های فرسوده فشار ضعیف 
و فشار متوسط در محدوده امور 

برق منطقه 2- بسته دو 

۵67/000/000

 خطر بیخ گوش پالسکو های اصفهان 
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یک مقام اسرائیلی:

 از اف35 یک »پیچ« هم به امارات نمی رسد!
وزیر امور شهرک سازی ها در دولت رژیم صهیونیســتی طی سخنانی مخالفت این رژیم با فروش 
»حتی یک پیچ« جنگنده های »اف۳۵« به هر کشوری در خاورمیانه را اعالم کرد.تساحی هنگبی، 
وزیر امور شــهرک ســازی دولت رژیم صهیونیســتی اظهار کرد: ما مخالف فروش حتی یک پیچ 
جنگنده های اف۳۵ به هر کشوری در خاورمیانه هســتیم چه صلح میان ما برقرار باشد چه نه. وی 
در این باره گفت: این موضع ماست و پیش تر اعالم شد و طی هفته های اخیر درباره آن توضیحات 
داده شده است.این وزیر صهیونیستی در ادامه گفت که حتی اگر آمریکا با وجود مخالفت اسرائیل 
اقدام به فروش اف۳۵ پیشرفته به امارات کند، این رژیم راهی را برای تضمین برتری نظامی خود 
در منطقه خواهد یافت.هنگبی، همچنین معامله اف۳۵ میــان ترکیه و آمریکا را یادآوری کرد که به 
دلیل خرید سامانه های پدافندی »اس-۴۰۰« روسیه توســط آنکارا، لغو شد.وی در ادامه تکذیب 
کرد که معامله جنگنده های اف۳۵ میان آمریکا و امارات بخشی از شروط عادی سازی روابط میان 

ابوظبی و تل آویو بوده باشد.

مالقات هیئت طالبان و وزیر خارجه پاکستان 
وزارت خارجه پاکستان اعالم کرد، هیئتی از طالبان با وزیر خارجه این کشور در اسالم آباد دیدار و درباره 
پیشرفت در روند صلح افغانســتان و آغاز زودهنگام مذاکرات بین افغان ها گفت وگو کرد.شاه محمود 
قریشی، وزیر خارجه پاکستان با استقبال از مال عبدالغنی برادر، رهبر سیاسی طالبان به موضع همیشگی 
عمران خان، نخست وزیر پاکستان درباره عدم وجود راه حل نظامی درباره درگیری ها در افغانستان تاکید 
کرد و گفت که سازش سیاسی تنها راه پیش رو است.وزیر خارجه پاکستان بار دیگر بر تعهد کشورش برای 
یک افغانستان صلح آمیز، باثبات، متحد، دموکراتیک و باشکوه تاکید کرد و گفت، تحقق توافق صلح بین 

طالبان و آمریکا راه را به سوی برگزاری مذاکرات زودهنگام بین افغان ها هموارتر می کند.

اتهام تازه آمریکا علیه کره شمالی
فرمانده یگان سایبری آمریکا مدعی شد، کره شمالی هکرهای خود را برای ورود و سرقت از شبکه های 
مالی بین المللی به کار می گیرد تا بتواند بودجه برنامه های توســعه تســلیحاتی خود را تامین کند.

ژنرال پل ناکاسون، فرمانده یگان سایبری آمریکا در مقاله ای که توسط مجله آمریکایی امور خارجه 
منتشر شد، گفت:  پیونگ یانگ از هک کردن به عنوان راهی برای دور زدن تحریم های اعمال شده بر 
این کشور کمونیست استفاده می کند.در این مقاله که با همراهی مایکل سولمیر، یکی از مشاوران 
ارشد ژنرال ناکاسون نوشته شده، آمده است: کره شمالی با هک کردن شبکه های مالی بین المللی 
و مبادالت رمزنگاری برای تامین مالی برنامه های توسعه تسلیحاتی اش به تحریم ها بی احترامی 

و توهین می کند.

آلمان از آمادگی ترکیه و یونان برای گفت وگو خبر داد
وزیر خارجه آلمان پس از نشست هایی در ترکیه و یونان گفت، دو طرف آماده گفت وگو برای کاهش 
تنش در بدترین مناقشه بر سر منابع انرژی در آب های دریای مدیترانه هستند.تنش ها بین دو کشور 
پس از آن شدت گرفت که آنکارا یک کشتی اکتشــافی را به منطقه اعزام کرد؛ اقدامی که دولت آتن 
آن را غیرقانونی نامید.وزیر خارجه آلمان پس از گفت وگوها در آتن و آنکارا به دو کشور تاکید کرد تا به 
مذاکرات برگردند و افزود: آلمان و اتحادیه اروپا در کنار یونان می ایستند. در دو کشور هر دو به این اتفاق 
نظر رسیدند که تنها راه دستیابی به تفاهم آغاز مذاکرات است و باید دیدگاه های متفاوت خود را عنوان 
کنند.یونان و ترکیه همچنین در مدیترانه مانورهای نظامی برگزار کردند که وزیر خارجه آلمان آن را بازی 

با آتش دانسته و هشدار داد، هرگونه تنش کوچکی می تواند به فاجعه ای منجر شود.

معاون امور تسلیحاتی نخست وزیر روسیه  اعالم کرده، ایران عالقه مند به خرید تجهیزات نظامی از  روسیه است؛

چشم انتظاری تسلیحاتی

در روزهایی که تمدید تسلیحاتی ایران یکی  علیرضا کریمیان
 از اصلــی تریــن محورهــای رایزنــی

 بین المللی است و آمریکا با پافشــاری بر  تمدید این تحریم ها تمام 
حیثیت و توان خود را در مقابل اروپا، چین و روسیه به کار گرفته است 
روس ها مدعی هســتند که ایران تمایل خود برای خرید تسلیحات از 
این کشور را اعالم کرده اســت. چند روز پیش امیر حاتمی، وزیر دفاع 
کشورمان به روسیه سفر کرد در آن سفر رایزنی های نظامی و دفاعی با 
برخی از مقامات روسی صورت گرفت که بدون شک مسئله خرید سالح 
از این کشــور هم مطرح شــده اســت. حاال بوریســوف، معاون امور 
تسلیحاتی نخست وزیر روسیه گفته است معتقدم که ایران پس از لغو 
محدودیت ها، امید فراوانی برای خریــد تجهیزات و ادوات نظامی از 
روسیه دارد. معاون نخســت وزیر روسیه گفت: روســیه دارای بسته 
ســفارش های نظامی خوب و تماس های پایدار دیرینه با بسیاری از 
کشورهاست. بســیاری از کارشناســان بین المللی می گویند یکی از 
اصلی ترین دالیل مخالفت چین و روســیه با تمدید تسلیحاتی ایران، 
امید به فروش سالح به ایران و افزایش درآمد از این طریق است. هر 
چند در شــرایطی که ایــران به دلیــل تحریم های آمریــکا با کاهش 
محسوس درآمدهای نفتی روبه رو اســت بعید به نظر می رسد خرید 

گسترده ای در زمینه تسلیحات صورت بگیرد؛ اما همین نفوذ اندک در 
بازار تسلیحات ایران می تواند وابستگی های ثانویه سیاسی به روس 
ها و چینی هــا را به دنبال داشــته باشــد. در داخل هــم مخالفت و 
ایســتادگی در برابر آمریکا می تواند نفع سیاســی باالیی برای دولت 
روسیه و شخص پوتین داشته باشــد. طی ماه های اخیر، رسانه های 
روسی به طور پیوســته درباره احتمال فروش ســالح به ایران و حتی 
معرفی سالح های شان به ایران گزارش هایی منتشر کرده اند. به عنوان 
نمونه، وبگاه روسی »راشا بی یاند« چندین گزارش در این زمینه منتشر 
کرده است. در یکی از این گزارش ها که در ۱۳ ژانویه ۲۰۲۰ منتشر شده، 
سالح های روسی که ایران خواهان خریدن آن هاست، معرفی شده اند. 
 به ادعای ایــن وبگاه، ایران دنبــال خرید ســالح هایی مانند جنگنده 
 »K-۳۰۰P Bastion-P« سامانه موشکی متحرک ،»Su-۳۰SM«
و سامانه موشکی اس-۴۰۰ است. به هر حال، بحث و جدل سیاسی 
و حقوقی دربــاره تالش آمریکا بــرای جلوگیری از رفــع تحریم های 
تســلیحاتی ادامــه دارد و هنوز واقعا معلوم نیســت کــه این بحث و 
جدل به کجا خواهد رســید؛ اما موضع قاطعانه روسیه در مخالفت با 
طرح تحریمی آمریکا علیه ایران قابل توجه اســت. اگــر چه با توجه 
به روابط بســیار نزدیک سیاسی میان ایران و روســیه، مخالفت کاخ 

کرملین با طرح کاخ ســفید علیه ایران کامال بدیهی به نظر می رســد؛ 
اما روســیه در این مخالفت، منافع قابل توجهــی دارد. در مورد چین 
هم نظرات در همین حد اســت؛ چینی ها اگر چه روابط تسلیحاتی و 
نظامی گسترده ای با ایران ندارند اما کشورمان می تواند به گزینه ای پر 
ســود برای همکاری های نظامی با این کشور باشد. این مسئله از نظر 
سیاســی هم به دلیل تعارضات چین و آمریکا می تواند به نفع چینی 
ها باشد، در واقع ایران یک ابزار مفید و سودمند برای پکن خواهد بود. 
گرایش تجدیدنظرطلبانه ایران موجب می شود نیروی دریایی آمریکا 
در خلیج فارس باقی بماند و به سمت آســیا یا منطقه هندـ  آرام که به 
منافع کانونی چین نزدیک تر هستند، چرخش نکند. بنابراین، حمایت 
حداقلی از ایران شیوه کم هزینه ای است برای آنکه آمریکا در خاورمیانه 
مشغول باشد و منابع بیشتری به دریای چین جنوبی یا دریای چین 
شرقی تخصیص ندهد. فروش سالح به تهران می تواند موجب تقویت 
این اهرم فشار شود؛ اما در نهایت مسئله خرید سالح از چین و روسیه 
آنقدر که از لحاظ امنیتی و تبلیغاتی برای این دو کشور مهم است از نظر 
اقتصادی نمی تواند چندان سودآور باشد به همین دلیل این دو قدرت 
تالش دارند تا از حربه آزادی خرید تسلیحاتی ایران به عنوان اهرم فشار 

سیاسی بر ایاالت متحده استفاده کنند.

برخی منابــع آگاه از تفاهمات خــوب میان ایران و 
آژانس بر ســر اختالفات خبر دادند.رافائل گروسی 
مدیر کل آژانس بین المللی انــرژی اتمی که برای 
اولین بار به تهران سفر کرده است، در نشست خبری 
خود با رییس ســازمان انرژی اتمــی ایران مدعی 
شــد، آژانس اگرچه تحت فشــارهای خارجی قرار 
دارد اما با کار حرفه ای و تخصصی اجازه اعمال نفوذ 
به هیچ کشور ثالثی را نمی دهد. این در حالی است 
که ایران بر سر دو گزارش اخیر مدیرکل و درخواست 
دو دسترســی به مکان هایی در شــهرضا و اطراف 
تهران، انتقادات زیادی بــه آژانس دارد و تاکید می 
کند که آژانس سیاسی کاری کرده و پیرو کشورهای 
ثالث به ویژه آمریکا و نیز رژیم صهیونیستی است. 

با این حال منابع آگاه دخیل در مذاکرات گروسی با 
مقامات کشورمان از تفاهمات خوب میان تهران وین 
بر سر اختالفات اخیر خبر داده و گفته اند، دو طرف به 
فرمولی رسیده اند تا با رعایت شرایط ایران دسترسی 
های مورد درخواســت  آژانس به صورت مدیریت 

شده انجام شود. 
گروســی بعد از  دیدار با رییس جمهور کشورمان ، 
بیانیه مشترک ایران و آژانس را منتشر خواهد کرد. 
رافائل گروســی و هیئت همراهش از جمله آپارو، 
معاون مدیرکل آژانس، ابتدا به محل سازمان انرژی 
اتمی آمدند تا دور اول مذاکــرات خود را با صالحی 
رئیس سازمان انجام دهند. پس از حدود دو ساعت 
گفت وگو پشت درهای بسته، دو طرف با حضور در 

میان خبرنگاران به سواالت آن ها پاسخ دادند. دراین 
نشســت خبری علی اکبر صالحی از عبارت »فصل 
نوین« برای همکاری جدید ایران و آژانس استفاده 
و تاکید کرد که صحبت ها »سازنده« بود و قرار شد 
آژانس »حرفه ای و مستقل« کار خود را پیش ببرد و 
ما هم »در چارچوب وظایف« عمل کنیم.  همچنین 
گروسی بامحمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه  هم 

دیدار داشت.

روایت منابع آگاه از نتیجه مذاکرات فشرده »گروسی« در تهران

سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان با بیان اینکه ۴۳ پرونده از مجلس دهم در این هیئت باقی مانده بود، گفت: در جلسات پیشین ۳۰ پرونده تعیین تکلیف 
شده و فقط ۱۳ پرونده باقی مانده است.حجت االسالم موسی غضنفرآبادی اظهار داشــت: ۴۳ پرونده از مجلس دهم در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان باقی 
مانده بود و عمال تکلیف آن پرونده ها باید در مجلس یازدهم مشخص می شد.وی افزود: در جلسات برگزار شده هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس یازدهم 
موفق شدیم حدود ۳۰ پرونده را تعیین تکلیف کنیم و فقط ۱۳ پرونده از مجلس دهم باقی مانده است.سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان تصریح کرد: 
در مجلس یازدهم تاکنون فقط یک شکایت در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان ثبت شده است و آن هم مربوط به شکایت آقای رضایی کوچی، رییس کمیسیون 

عمران از مصطفی میرسلیم نماینده مردم تهران است.
غضنفرآبادی گفت:  نشست های هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس یازدهم چهارشنبه های هر هفته به شرطی که جلسات علنی مجلس برقرار باشد، برگزار 
می شود.سیدامرحسین قاضی زاده هاشمی، نماینده مردم مشهد و نایب رییس مجلس، رییس هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان است ضمن اینکه محمدرضا 
دشتی اردکانی نماینده مردم اردکان و حسن شجاعی علی آبادی نماینده مردم ابهر نواب اول و دوم این هیئت بوده و محمدمهدی مفتح نماینده مردم تویسرکان 

و محمد سرگزی نماینده مردم زابل هم دبیران هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان هستند. 

چهره روز13 پرونده باقی مانده از مجلس دهم در هیئت نظارت بر نمایندگان

وز عکس ر

حضور قالیباف 
و آذری جهرمی 
در هیئت مداح 

معروف
رییس مجلس بــه همراه وزیر 
ارتباطات بــا حضــور در هیئت 
ریحانه الحســین، در مراســم 

عزاداری محرم حضور یافتند.

اعتراض حقوقی ایران به توقیف سوخت صادراتی به ونزوئال  
معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی، بابت توقیف کشتی های حامل سوخت صادراتی ایران 
به ونزوئال، به سازمان جهانی دریانوردی اعتراض حقوقی کرد.جلیل اسالمی در پاسخ به پرسشی در 
خصوص شکایت ایران به سازمان جهانی دریانوردی )IMO( در خصوص توقیف کشتی های حامل 
سوخت ایران به ونزوئال اظهار داشت: ما در مقاطع مختلف و در اتفاقات گوناگون در قالب بیانیه های 
اعتراضی، اعتراض خود را به آیمو اعالم کرده ایم که از کشتی های آزاد ایران جلوگیری می شود.وی 
با تاکید بر اینکه محموله های سرقت شده متعلق به ونزوئالســت، ادامه داد: در خصوص توقیف 
کشتی های حامل سوخت به ونزوئال نیز چندین بار با دبیر کل سازمان جهانی دریانوردی صحبت و 
اعتراض خود را اعالم کرده ایم. این برای اولین بار است که آنها قول داده اند که این موضوع را پیگیری 
کنند.به گفته اسالمی، در حال حاضر محموله سوخت صادراتی ایران به ونزوئال که از سوی آمریکا 

توقیف شده بود، در یکی از بنادر این کشور تخلیه شده است.

رییس جمهور در حال بررسی گزینه های وزارت صمت است
معاون پارلمانی رییس جمهور گفت : انتخاب سرپرست وزارت ســمت با استجازه رهبری صورت 
گرفته و هم اکنون رییس جمهور در حال بررسی بهترین گزینه برای این وزارتخانه است.حسینعلی 
امیری، در حاشیه نشست هفتگی هیئت دولت درباره معرفی گزینه پیشنهادی دولت برای وزارت 
صنعت معدن تجارت  اظهار کرد:   هفته گذشــته در مجلس تذکر موضوع را دادند و ریاست مجلس 
اظهار کردند، تذکر وارد است.وی افزود:  حضوری به نمایندگان عرض کرده بودم که انتخاب سرپرست 
وزارت سمت با استجازه رهبری صورت گرفته است . وزارت صمت وزارت مهمی است و آقای رییس 
جمهور در حال بررسی بهترین گزینه برای این وزارتخانه است و پس از جمع بندی، وزیر پیشنهادی 

به مجلس معرفی خواهد شد.

هشدار »اولیانوف« درباره اقدام ضدایرانی جدید آمریکا
نماینده روسیه در ســازمان های بین المللی وین، با ابراز تاســف از اقدام آمریکا برای فعال کردن 
مکانیزم ماشه علیه ایران گفت که این اقدام تالشــی مخرب برای جامعه جهانی است.»میخائیل 
اولیانوف« در توئیتر به ابراز دیدگاه شــخصی خود درباره اقدام آمریکا بــرای فعال کردن مکانیزم 
ماشه برای بازگردان تحریم های سازمان ملل علیه ایران پرداخت.وی در این پیام توئیتری نوشت: 
» دیدگاه شخصی: این قابل تاسف اســت که آمریکا تالش دارد تا مکانیزم بازگرداندن تحریم ها 
)علیه ایران( را کامال بدون هیچ گونه توجیهی فعال کند.« اولیانوف در ادامه هشدار داد: »این اقدام 
تالشــی مخرب نه تنها برای آمریکا بلکه برای تمام جامعه جهانی است. زمان آن فرا رسیده که آن 

را متوقف کنیم.«

نماینده چین در سازمان ملل: 

روند بازگشت تحریم ها علیه ایران آغاز نشده است
نماینده چین در سازمان ملل متحد تصریح کرد اعضای شورای امنیت معتقدند ابالغیه آمریکا به این 
شورا درباره ایران را نباید به معنی آغاز روند بازگشت خودکار تحریم ها علیه ایران تلقی کرد.وی اضافه 
کرد: »ما متعهد به حفظ چندجانبه گرایی، حراست از نظام منع اشاعه تسلیحات اتمی و حفظ صلح 
و ثبات در خاورمیانه هستیم.«نماینده چین در بخش دیگری از سخنانش از قول اعضای شورای 
امنیت گفت ابالغیه آمریکا به این شورا را نباید به معنی آغاز روند بازگشت تحریم ها علیه ایران در 
نظر گرفت.وی گفت: »ایاالت متحده دیگر عضو توافق هسته ای نیست. طرف های برجام و اکثریت 
اعضای شورای امنیت معتقدند که درخواســت آمریکا برای بازگرداندان تحریم ها علیه ایران هیچ 

مبنای قانونی ندارد و نباید مکانیسم بازگشت خودکار تحریم ها را آغازشده تلقی کرد.«

کافه سیاست

رییس جمهور:

 غیرممکن است پای میز 
مذاکره با آمریکا برویم

 حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی 
در نشستی که به مناسبت هفته دولت برگزار 
شد، با بیان اینکه مقایسه شــرایط زمانی و 
خدمات ارائه شده از سوی این دولت به مردم 
با دولت های گذشته بسیار مهم است، گفت: 
دولت تدبیر و امید اولین دولت بعد از انقالب 
اسالمی است که در شرایط تحریم کار خود را 
شروع کرد و از پایان سال گذشته نیز با موضوع 
شیوع بیماری کرونا مواجه شد.رییس جمهور 
اظهارداشت: این مقایســه بیانگر نقاط قوت 
و در جاهایی ممکن است نقاط ضعف باشد 
اما در عین حــال هر موفقیتی داشــتیم در 
ســایه حضور و تالش مــردم و رهنمودهای 
مقام معظــم رهبری بــوده و به عبارتی نقاط 
قوت ما تعلق به ملــت دارد و نقاط ضعف ما 
تعلق به خودمان دارد. روحانــی تاکید کرد: 
فشــار حداکثری صددرصد شکست خورده 
یعنی از دید همه شکست خورده است. فشار 
حداکثری برای چه بود؟ فشار حداکثری برای 
این بود که دولت ایــران را مجبور کنند که در 
حال ضعف پای میز مذاکره برود و می گفتند 
مذاکره قبلی و توافق قبلی را کنار می گذاریم 
و به دولت فشــار می آوریم و دولت را در آن 
حالت فشار پای میز مذاکره می آوریم که عین 
این کار را در اواخر ســال 9۳ و 9۴ هم انجام 
دادند، یعنــی قیمت نفت را پاییــن آوردند، 
قیمت نفت یک سوم و یک چهارم شد، برای 
اینکه ما برای توافق در فشــار قرار بگیریم که 
تاثیر نداشت. هدف آمریکا این بود که در حال 
قدرت دالر و ضعف ریال، ما پای میز مذاکره 

برویم که این کار غیرممکن است.

 بسیاری از کارشناسان بین المللی می گویند یکی از 
اصلی ترین دالیل مخالفت چین و روسیه با تمدید 
تسلیحاتی ایران، امید به فروش سالح به ایران و 

افزایش درآمد از این طریق است

بین الملل
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معاون فروش شرکت توزیع برق اصفهان:

با اجرای طرح سبز،  بیش از 4 میلیون برگه قبض حذف شد
معاون فروش و خدمات مشترکان شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان گفت: با اجرای طرح سبز 
۴ میلیون و ۲۰۰ هزار برگه قبض برق حذف شــد که این طرح با استقبال مردم روبه رو شد.مهرداد 
جنتیان، اظهار کرد: با راه اندازی سامانه خدمات سبز از این پس مردم می توانند درخواست های 
خود را به شکل غیر حضوری مطرح کنند. با اجرای این طرح ۴۰ فرآیند خدمات برق به صورت غیر 
حضوری ارائه می شود.وی ادامه داد: تعداد کل خدمات غیر حضوری در سال ۹۸ برابر با ۷۴۲ هزار 
و ۸۸۵ درخواست بود و پذیرش تمام درخواست ها به صورت تلفنی با شماره ۳۸۱۲۱ است.معاون 
فروش و خدمات مشــترکان شرکت توزیع برق شهرســتان اصفهان تصریح کرد: در سال ۹۸ رتبه 
اول وصول مطالبات در سطح کشور را داشتیم و جزو شرکت هایی هستیم که کمترین آمار مصرف 
برق غیرمجاز را داریم.جنتیان گفت: تا پایان مرداد امســال، ۳۴۰ هزار تماس تلفنی با مرکز سمیع 

داشته ایم که از این تعداد ۳۰ هزار درخواست ثبت شده و ۷۰ هزار مشاوره هم انجام شده است.

 افزایش ۸0 درصدی ارسال الکترونیکی فرم صاحبان
 مشاغل مشمول قانون مالیات

ارسال الکترونیکی فرم صاحبان مشاغل مشــمول تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم در 
استان اصفهان بیش از ۸۰ درصد افزایش یافت.مدیر کل امور مالیاتی استان اصفهان گفت: تا اول 
شهریور، پایان مهلت مقرر، بیش از ۱۳۴ هزار نفر از اشخاص حقیقی در استان اصفهان، فرم مربوطه 
ماده ۱۰۰ مالیاتی را تکمیل کرده اند.بهروز مهدلو افزود: همچنین در این مدت، بیش از ۲۲۰ هزار نفر 
از صاحبان مشاغل در استان اصفهان، اظهار نامه مالیات بر عملکرد سال ۱۳۹۸ خود را الکترونیکی 
ارائه کرده اند.وی گفت:پارسال اظهارنامه مالیاتی ارائه شده صاحبان مشاغل در استان اصفهان،۲۱۸ 
هزار نفربود.امســال با توجه به شیوع ویروس کرونا و تاثیر آن بر کســب و کار فعاالن اقتصادی، با 
دوماه تمدید، صاحبان مشاغل تا اول شهریور فرصت داشــتند اظهارنامه مالیاتی خود را به صورت 
الکترونیکی ارائه می کردند.صاحبان مشــاغلی که میزان فروش کاال و ارائه خدمات آن ها در سال 
۱۳۹۸، بیش از ۹ میلیارد و ۹۹۰ میلیون ریال نبوده باشد، در صورت تکمیل و ارسال فرم موضوع این 
دستورالعمل حداکثر تا اول شهریور، از نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون مالیات های مستقیم 

اصالحیه مصوب ۰۴/۳۱ /۱۳۹۴و تسلیم اظهارنامه مالیاتی معاف می شدند.

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور:
 ستاد رفع موانع تولید در مقابل اجرا نشدن مصوبه ها

 کوتاه نمی آید
دبیر ستاد تســهیل و رفع موانع تولید کشــور گفت: اگر دستگاه اجرایی یا شــبکه بانکی در اجرای 
مصوبه های این ســتاد کوتاهی کند که به تعطیلی واحدهای تولیدی منجر شود در مقابل آن کوتاه 
نمی آییم.میثم زالی در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید اصفهان با تاکید بر اینکه مصوبه های 
صادره توسط ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه متناظر آن در استان ها برای همه دستگاه های 
اجرایی و شــبکه بانکی کشور الزم االجراســت، اظهارداشت: الزم است در ســال هایی که به تولید 
نام گذاری می شــود، از همین ظرفیت برای جلوگیری از اختالل در روند تولید و اشتغال و تعطیلی 
واحدهای تولیدی استفاده کنیم زیرا این کار به نفع بانک ها، دستگاه های پول ستان و تولید و اشتغال 
استان هاست.زالی با بیان اینکه امسال از دستگاه قضایی برای ارتقای ضمانت اجرایی مصوبه های 
ستادی و کارگروه استان ها کمک می گیریم، افزود: به تازگی مصوبه ای در دولت تصویب شد که به 
ستاد تســهیل و رفع موانع تولید اجازه داد که با رعایت قوانین تصمیم گیری کند یعنی اینکه شاید 

بتوانیم فراتر از قوانین دستگاه های اجرایی ورود کنیم.

برای حل مشکل اعتبارات تولیدی اصفهان از منابع غیر بانکی استفاده خواهد شد؛

توفیق اجباری!

کمبود اعتبار واحدهای تولیدی در اصفهان  مرضیه محب رسول
موضوع تازه ای نیست. راهکارها اما برای 
حل این مشــکل به تازگی نوآورانه و قابل توجه است. در سالی که قرار 
اســت با نام رونق تولید، چرخ صنایع بگردد و دست تولید کننده گرفته 
شود در اصفهان به عنوان یکی از پر چالش ترین استان های درگیر در 
رکود اقتصادی و افزایــش بیکاری، تالش ها برای کاســتن از موانع و 
حمایت از تولید ادامه دارد. در حال  حاضر، ســهم واحدهای تولیدی و 
صنعتی کشور از دریافت تســهیالت بانکی حدود ۳۱ درصد است و نیاز 
است سهم بیشتری از تســهیالت بانکی به حوزه تولید و صنعت کشور 
اختصاص داده شــود؛ اما بانک ها فعال برنامه ای برای ورود بیشــتر 
سرمایه های خود به شبکه تولیدی کشور ندارند پس باید منابع دیگری 
برای تامین اعتبار در نظر گرفته شود. عالوه بر بانک ها دولت و سازمان 
کار، رفاه و امــور اجتماعی تالش دارند تا کمبــود اعتیار در بخش های 
مختلف تولید را از طریق جذب اعتبار از منابع غیر بانکی نیز تامین کنند. 
بر اساس اعالم سرپرست اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان ، 
در حال حاضر واحدهای تولیدی در اصفهان دچار مشکل کمبود اعتبار 

هستند و از این رو به سمت جذب اعتبار از منابع غیر بانکی رفتیم و از این 
رو برای اولین بار شرکت های کوچک وارد بورس شدند.کالنی مهابادی 
ابراز داشت: با تشکیل ستادی در استانداری اصفهان، کارآفرینان نوپا و 
جدید را شناسایی و برای ساماندهی آنها اقدام کردیم.وی با بیان اینکه 
شناسایی مقرری بگیران بیمه بیکاری در دستور کار است، افزود: سعی 
داریم با شناســایی این افراد آنها را با توجه به ظرفیتی که دارند به کار 
برگردانیم.سرپرست اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان اصفهان 
با بیان اینکه اکوسیستم کارآفرینی اصفهان در دستور کار است، ادامه 
داد: حوزه فناوری اصفهان عملکرد جزیره ای داشــتند و سعی داریم با 

تعریف این اکوسیستم این وضعیت را ساماندهی کنیم.
وی استفاده از اعتبارات صندوق های مالی خرد را در دستور کار اداره کل 
کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان اصفهان اعالم کرد و گفت: در این زمینه 
در گام نخست همکاری با بانک قرض الحسنه رسالت را در دستور کار 
داریم.کالنی مهابادی با اشاره به راه اندازی سامانه شفافیت در وزارت کار، 
تعاون و رفاه اجتماعی افزود: در این سامانه همه فرآیند مالی وزارت کار 
به صورت شفاف درج شده است و این امر می تواند در راستای افزایش 

اعتماد مردم و دولت گام مهمی باشــد. تاکید مقامات ارشــد کشور و 
کارشناسان اقتصادی بر مقوله رونق تولید و احیای واحدهای اقتصادی 
مشکل دار باعث شــده تا تکاپوی فراوانی برای احیای واحدهای تولید 
راکد و نیمه فعال و آن دسته از واحدهای صنعتی که با کمترین توانمندی 
ممکن در حال تولید هستند، در سراسر کشور انجام شود؛ راهبردی که 
دولت از طریق ستادهای استانی در سراسر کشور تالش می کند تا زمینه 

احیای بنگاه های تولیدی و خدمانی را فراهم کند. 
بر اســاس آخرین گزارش کارگــروه تســهیل و رفع موانــع تولید در 
استان ها، اصفهان بهترین عملکرد و بیشترین امتیاز در کشور را به خود 
اختصاص داده، بــه طوری که ۱۹۵ واحد تولیــدی غیرفعال با حمایت 
کارگروه تســهیل و رفع موانع تولید، احیا شــده اند. چند سالی است 
که دولت و ســازمان صمت تالش دارند تا سیاســت حفظ واحدهای 
صنعتی و تولیــدی موجود و نیز احیــای واحدهای راکــد را به عنوان 
نخســتین راهکار توســعه در اســتان، پیش بگیرند، اصرار و پیگیری 
 که موجب شــده تاکنون شــرایط صنعت در اصفهان بهتــر از آنچه در 

گذشته بوده، باشد.

مدیرعامل شــرکت شــهرک های صنعتی استان 
اصفهان با اعالم اینکه نســبت به ۳۰ استان کشور 
کمترین بودجه تملــک و دارایی به شــهرک ها و 
نواحی صنعتی استان اصفهان تخصیص می یابد، 
گفت: سال گذشــته  ۵.۴ میلیارد تومان تخصیص 
بودجه تملــک و دارایی داشــتیم، درحالی که ۱.۸ 
میلیارد تومان بیشتر تخصیص نیافت.محمدجواد 
بگی، اظهار کرد: در حال حاضر ۷۵ شهرک و ناحیه 

مصوب در اســتان اصفهان داریم که تــا امروز ۷۰ 
شــهرک و ناحیه صنعتی  به بهره برداری  رســیده و 
زیرساخت های ۵ شهرک نیز در حال آماده  سازی 
اســت.مدیرعامل شــرکت شــهرک های صنعتی 
استان اصفهان با بیان اینکه تا پایان خرداد امسال 
در شهرک ها و نواحی صنعتی فعال استان بالغ بر ۱۰ 
هزار و ۲۴۰ قرارداد با واحدهای صنعتی منعقد شده، 
گفت: از این تعداد ۶ هزار و ۱۳۲ واحد به بهره برداری 
رسیده اســت.وی با اعالم اینکه کل اراضی شهرک 
ها و نواحی صنعتی اســتان ۱۲ هزار هکتار است که 
۷۰ درصد زمین آن ها معادل هزار و ۵۰۰ هکتار قابل 

واگذاری است، تصریح کرد: در این راستا نزدیک به 
۷۰ درصد اراضی در اختیار واگذاری  شده و ۱۳۶ هزار 
شغل مستقیم و به همین تعداد شغل غیرمستقیم 
ایجاد شده است.بگی در ادامه به اقدامات شرکت 
شهرک های صنعتی استان اصفهان در دولت تدبیر 
و امید اشــاره و اعالم کــرد: در این مــدت ۲ هزار و 
۶۱۴ قرارداد منعقد شده که معادل باالی ۲۵ درصد 
قراردادهای منعقده کل تاریخ فعالیت این شرکت 
است.وی اضافه کرد: یک هزار و ۲۴۱ هکتار مساحت 
در شهرک ها و نواحی صنعتی طی این مدت  واگذار 

شده که ۴۸ هزار نفر اشتغال مورد انتظار است.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اعالم کرد:

تخصیص کمترین بودجه تملک و دارایی به شهرک ها و 
نواحی صنعتی استان اصفهان

خبر روز

در حال حاضر واحدهای تولیدی در اصفهان دچار 
مشکل کمبود اعتبار هستند و از این رو به سمت جذب 
اعتبار از منابع غیر بانکی رفتیم و از این رو برای اولین بار 

شرکت های کوچک وارد بورس شدند

پورشه، زیر ذره بین دولت آلمان
ســازمان KBA آلمان که در زمینه نظارت بر تولید خودروی این کشــور فعالیــت می کنند در حال 
بازرسی از پورشه به خاطر دستکاری احتمالی در موتورهای این شــرکت است.اداره KBA آلمان 
که در زمینه نظارت بر ســاخت خودرو در این کشــور فعالیت  می کند اخیرا دســت روی شــرکت 
تولید خودروهای لوکس پورشــه گذاشته و نســبت به احتمال دســتکاری در موتورهای بنزینی 
پورشــه ظنین شــده است.ســخنگوی KBA اعالم کرد که در حال حاضر موضوع تحقیقات روی 
موتورهای بنزینی پورشــه که قبل از سال ۲۰۱۷ تولید شده متمرکز اســت و این ظن وجود دارد که 
شــرکت ســازنده برای پایین آوردن غیرواقعی آالیندگی موتورها آن ها را دســتکاری کرده باشد.

پورشه این تحقیقات را تایید کرده و اعالم کرده اســت که به مقامات KBA درباره نتیجه تحقیقات 
داخلی در این شــرکت که نشــان دهنده وجود تخلفات مرتبط اســت اطالع رســانی کرده است.

دولت آلمان سال گذشــته به خاطر تخلف در آالیندگی موتورهای دیزل این شرکت آلمانی را ۶۳۲ 
میلیون دالر جریمه کرده بود.این ظن وجود دارد که پورشــه به صورت غیرقانونی در ســخت افزار 
 و نرم افزار موتورهای تولید شــده تغییراتی ایجاد کرده تا سیســتم اگزوز و عملکرد موتور را تحت

 تاثیر قرار دهد.

عربستان در رتبه سوم صادرات نفت به چین قرار گرفت
عربســتان ســعودی ماه گذشــته ۵.۳۶ میلیون تن نفت خام به چین صادر کرد که برابر با ۱.۲۶ 
میلیون بشکه در روز اســت و به این ترتیب پس از روســیه و عراق، در رتبه سوم صادرات نفت به 
چین قرار گرفت. صادرات نفت خام عربستان سعودی به چین در ماه جوالی کاهش یافت و این 
کشور را برای اولین بار طی دو سال گذشــته از جمع  دو عرضه کننده برتر نفت به چین خارج کرد. 
عربستان ســعودی، تولید نفت خود را برای مقابله با کاهش تقاضا و پایین آمدن قیمت نفت به 
خاطر همه گیری ویروس کرونا کم کرده اســت. عربستان سعودی ماه گذشته ۵.۳۶ میلیون تن 
نفت خام به چین صادر کرد که برابر با ۱.۲۶ میلیون بشــکه در روز اســت. این کشور در ماه ژوئن 
۸.۸۸ میلیون تن و در جوالی سال گذشته میالدی ۶.۹۹ میلیون تن نفت به چین صادر کرده بود. 
روسیه در ماه جوالی با صادرات ۷.۳۸ میلیون تن معادل ۱.۷۴ میلیون بشکه در روز، بزرگترین 
عرضه کننده نفت به چین بود. عراق هم ۵.۷۹ میلیون تن نفــت خام به چین صادر کرد و در رتبه 

دوم در عرضه نفت به این کشور قرار گرفت.

 خطوط هوایی دلتای آمریکا 
1900 خلبان را به مرخصی می فرستد

به علت کاهش شــدید تقاضا برای ســفر هوایی در آمریکا، شــرکت هواپیمایی دلتا قرار است در 
ماه اکتبر ۱۹۴۱ خلبان را به مرخصی اجبــاری بدون حقوق بفرســتد.پیش از این، خطوط هوایی 
ایاالت متحده هشــدار داده بودند که پس از پایان برنامه کمک ۲۵ میلیــارد دالری دولت آمریکا 
در ماه ســپتامبر، مجبور خواهند بود که ده ها هزار نفــر از کارکنان خود را اخــراج کنند.این کمک 
دولت که برای پرداخــت حقوق کارمندان خطوط هوایــی آمریکا در نظر گرفته شــده بود، قرار بود 
به این شــرکت ها کمک کند تا بحران ناشی از شــیوع کرونا را پشت ســر بگذارند؛ اما تقاضا برای 
ســفر هوایی همچنان پایین اســت.رییس عملیات پرواز دلتا گفت: ما شــش مــاه درگیر این 
بیماری همه گیر هســتیم و فقط ۲۵٪ از درآمدمان بازیابی شده اســت. متاسفانه طی شش ماه 
آینده نیز تعداد کمی کاتالیزور برای تغییر معنی دار در این مســیر مشــاهده می کنیم.سخنگوی 
شرکت دلتا که در آتالنتا مستقر اســت نیز گفت که در ابتدا تخمین زده شده بود که  ۲۵۵۸ خلبان 
 اضافی هســتند؛ اما پس از برنامه های بازنشســتگی زود هنگام و خــروج داوطلبانه تعداد آنها

 کاهش یافت.

کافه اقتصاد

مدیرکل گمرکات استان خبر داد :اخبار

صادرات به 66 کشور جهان از طریق گمرکات استان اصفهان 
بیان داشت :  میزان صادرات گمرکات  استان اصفهان ، طی ۵ ماهه امسال  ۶۸۶ هزار و ۱۰۰ تن و به ارزش ۲۹۴  میلیون و ۸۶۶ هزار  دالر بوده که به مقصد ۶۶ کشور 
جهان طی ۸ هزار و ۷۸۸ فقره اظهارنامه تشریفات صادرات انجام پذیرفته است.رسول کوهستانی پزوه اذعان داشت: ۴۳۳  قلم کاال از گمرکات استان اصفهان طی 
این مدت صادرات داشته ایم که عمده صادرات استان اصفهان  محصوالت و مصنوعات بوده که در واحد های تولیدی استان پردازش،فرآوری و تولید شده است. 
وی ادامه داد : مهم ترین کاالهای صادراتی استان اصفهان چدن ، آهن و فوالد و مصنوعات آن به ارزش ۱۱۰ میلیون و ۲۴۰ هزار دالر و  با سهم ۳۷ درصد ، محصوالت 
پتروشیمی  به ارزش ۵۵ میلیون و ۳۹۷ هزار دالر با ســهم  ۱۹ درصد ، فرش به ارزش ۲۳ میلیون و ۳۹۲ هزار دالر با سهم ۸ درصد ، محصوالت لبنی به ارزش ۲۰ 
میلیون و ۹۷۹ هزار دالر با سهم ۷ درصد و محصوالت پالستیکی  به ارزش ۱۰ میلیون و ۳۱۸ هزار  دالر  باسهم  ۳ درصد  بوده اند . کوهستانی پزوه  با اشاره به اجرای 
پروتکل بهداشتی در مقابله با ویروس کرونا بیان داشت :  به ۶۶ کشور جهان از طریق گمرکات استان اصفهان   در ۵ ماهه ۱۳۹۹  صادرات داشته ایم که مهم ترین 
کشورهای هدف صادراتی گمرکات  استان اصفهان عراق ،افغانستان ،پاکستان، میانمار و ترکیه  بوده اند و  میزان صادرات  استان اصفهان به کشور عراق ۱۱۶ میلیون 

دالر ، افغانستان  ۷۳ میلیون دالر ، پاکستان  ۲۷ میلیون دالر ، میانمار ۱۰ میلیون دالر و ترکیه ۹ میلیون دالر بوده است.

برداشت رطب از 
نخلستان های 

شادگان
مدیر جهاد کشــاورزی شادگان 
گفت: ۷۵ رقم خارک و رطب در 
این شهرستان کشت و تاکنون ۲ 
هزار تن رطب از نخلســتان های 
شــادگان برداشــت شــده و 
پیش بینــی می شــود ۲۶ هزار 
تن انواع رطب از نخلستان های 
شادگان برداشت و روانه باز شود.

وز عکس ر

مدیرکل مدیریت بحران 
استانداری اصفهان خبر داد:

پرداخت غرامت 45 
میلیارد تومانی به 
کشاورزان اصفهانی

مدیــرکل مدیریــت بحران اســتانداری 
اصفهان گفت: در ســال گذشــته صندوق 
بیمه کشاورزی کشور غرامت ۴۵ میلیارد 
تومانی را به اســتان اصفهــان اختصاص 
داد تا پرداخت بیمه به کشــاورزان انجام 
شــود.منصور شیشــه فروش با اشاره به 
تخصیص ۸۰ میلیارد تومان اعتبار عمرانی 
به استان اصفهان اظهار داشت: ۱۲۶ پروژه 
و طرح شامل هدایت و جمع آوری آب های 
ســطحی و احداث و تکمیل سیل بندها، 
بازســازی پل ها، راه ها و قنوات آســیب 
دیده بخشــی از آن را شــامل می شــود.

وی افزود: در ســال گذشته صندوق بیمه 
کشــاورزی کشــور غرامــت ۴۵ میلیارد 
تومانی را به اســتان اصفهــان اختصاص 
داد تا پرداخت بیمه به دامداران، مرغداران 
و باغداران انجام شــود.مدیرکل مدیریت 
بحران اســتانداری اصفهان با اشــاره به 
طرح های آبخیزداری در ۱۲۴ هزار هکتار 
از اراضی کشاورزی استان اصفهان گفت: 
طرح های آبخیزداری با اعتبار ۴۶ میلیارد 
تومان در ۱۶ شهرستان اســتان اصفهان 
شده است.وی با اشــاره به اینکه به تمام 
شــهرک های صنعتــی اســتان اصفهان 
ابالغ شد تا متناسب با دستورالعمل های 
دفتر مهندســی رودخانه های شرکت آب 
منطقه ای و براســاس مطالعــات انجام 
شــده حد بســتر و حریم رودخانه اقدام 
کنند.مدیرکل مدیریت بحران استانداری 
اصفهان بــا تاکید بــر اهمیــت الیروبی 
رودخانه های اســتان اصفهــان تصریح 
کرد: ۳۵۰ کیلومتر از رودخانه های استان 
اصفهان الیروبی شــده است که می توان 
به ۷۰ کیلومتر الیروبی در رودخانه زاینده 
رود در محدوده شهرستان فالورجان و ۸۰ 

کیلومتر هم در شرق اصفهان اشاره کرد.
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دادستان شهرکرد: 

چهارمحال در تعطیالت محرم پذیرای مسافران نیست

دادستان عمومی و انقالب مرکز چهارمحال و بختیاری گفت: در روزهای 
تعطیل پیش رو در ایام تاسوعا و عاشورای حســینی، مسافران به این 
استان ســفر نکنند چرا که به منظور حراست از سالمتی هم استانی ها و 
جلوگیری از شیوع گســترده ویروس کرونا، خودروی مسافرانی که به 
استان وارد می شوند، توقیف می شود.عبدالرضا علی محمدی در ستاد 
استانی پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا افزود: با همکاری مخابرات 
اســتان، مســافرانی که در تعطیالت پیش رو به محدوده استحفاظی 
استان وارد شوند، پیامکی برای آنها ارسال می شود که این استان پذیرای 
مسافران نیست و باید هرچه ســریع تر از استان خارج شوند.وی ادامه 
داد: مسافرانی که نسبت به این پیامک بی توجهی کنند و در استان اقامت 
داشته باشند، خودروی آنها به مدت ۱۰ روز توقیف می شود.علی محمدی 
تصریح کرد: از آنجا  که مسدود کردن محورهای ورودی استان مغایر با 
سیاست گذاری های کالن است، تالش شده است تا با اعمال محدودیت  
در پذیرش مسافر و ارسال پیامک برای مسافران ،که قدرت بازدارندگی 
دارد، شیوع ویروس کرونا را در استان مدیریت کرد.دادستان عمومی و 
انقالب مرکز چهارمحال و بختیاری در ادامه نسبت به رعایت پروتکل های 
بهداشــتی در هیئت های عزاداری ماه محرم تاکید کرد و گفت: اداره کل 
تبلغیات اسالمی و متولیان بهداشت و درمان باید حساسیت بیشتری 

نسبت به این موضوع داشته باشــند و با نظارت دقیق و مستمر مانع از 
بروز مشکالت بعدی شوند.علی محمدی خاطرنشــان کرد: با توجه به 
اینکه استان در وضعیت هشدار شیوع ویروس کرونا قرار دارد چنانچه در 
رعایت پروتکل های بهداشتی اهتمام الزم به کار گرفته نشود، با بحران 
مواجه می شویم و سیر صعودی ویروس کرونا در استان شتاب بیشتری 
به خود می گیرد.مدیرکل تبلیغات اسالمی چهارمحال و بختیاری نیز در 
این نشست با اشــاره به ثبت نام ۴۶۰ هیئت عزاداری در سامانه بیرق، 
اظهار داشت: ۲۴ هیئت نیز به صورت مجازی آیین های عزاداری را اجرا 
می کنند.حجت االسالم مهدی طاهری با بیان اینکه بیشتر هیئت های 
مذهبی استان پروتکل های بهداشتی را رعایت می کنند، افزود: بسیاری 
از هیئت های سینه زنی به صورت منظم، در فضای باز و با رعایت فاصله 
اجتماعی اقدام بــه برگزاری برنامه های ســوگواری کرده اند.وی ادامه 
داد: با این وجود برخی هیئت ها با مشــکالتی نظیر تامین فضای باز و 
تهیه ماسک مواجه هســتند، که انتظار می رود مسئوالن مربوطه در این 
خصوص همکاری الزم را داشــته باشــند.طاهری، برنامه ریزی برای 
عزاداری تاسوعا و عاشورای حســینی را مهم عنوان کرد و گفت: اگر در 
این خصوص جدیت و حساســیت الزم به کار گرفته نشود، می تواند در 

خصوص شیوع ویروس کرونا مشکل ساز شود.

سرپرست بهزیستی چهارمحال و بختیاری:

 مسکن و اشتغال اولویت مددجویان بهزیستی 
چهارمحال و بختیاری است

سرپرست بهزیســتی چهارمحال و بختیاری در بازدید از کارگاه تولید مواد بهداشتی در شهرستان 
لردگان با بیان اینکه هدف بهزیستی ارتقای خدمات، شفاف ســازی و توانمندسازی است، اظهار 
کرد؛ همه ساله ۱۰ درصد از جامعه هدف باید توانمند و پس از آن متقاضیان جدید جایگزین شوند.

معصومه محمدی افزود: نیازسنجی های مددجویان بهزیســتی در چهارمحال و بختیاری انجام 
شــده و اولویت مددجویان استان مسکن و اشتغال اســت، اکثر جامعه هدف افراد تحصیل کرده 
هستند و باید برای اشتغال این افراد تصمیم گیری شده و سه درصد از سهمیه استخدامی باید به 
مددجویان تعلق گیرد.وی با تاکید بر اینکه در سال گذشــته تعداد افراد تحت اشتغال کارفرمایان 
از ۵ به ۴۰ نفر رســیده اند، افزود: میزان وابســتگی جامعه هدف به ســازمان های مردم نهاد باید 
کم شــود.محمدی به طرح های مســکن اشــاره و بیان کرد: تسهیالت ودیعه مســکن و احداث 
۶۳ واحد روســتایی در دست کار قرار گرفته اســت.وی در پایان به مشــارکت های مردمی اشاره 
و خاطرنشــان کرد: اعتبارات ســازمان بهزیســتی جوابگو نبوده و خیران باید وارد کار شوند.عابد 
جلیل، یکــی از تولیدکنندگان کارگاه مواد بهداشــتی زرین پــالک نیل نیز اظهار کــرد: این کارگاه 
تاکنون توانســته برای ۸ نفر اشــتغال زایی کند که ۳ نفر آنان از مددجویان بهزیســتی هســتند.

وی افــزود: در این کارگاه ســفیدکننده معطــر و جرم گیر ) با قابلیــت ایجاد کف( از مــواد اولیه 
کلران تولید شده و قرار است انواع شــامپو، مایع دست و ظرفشــویی به محصوالت اضافه شود، 
محصوالت نیز دارای ســیب ســالمت و تاییدیه اســتاندارد هســتند.جلیل به توانایی گسترش 
 کار اشــاره و خاطرنشــان کرد: با محقق شــدن این امــر ۸ نفر دیگر بــه چرخه اشــتغال اضافه 

خواهند شد.

مدیر امور شیالت جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری:

 مطالعات تکمیلی تولید ماهی کپور در قفس
 در دست انجام است

 مدیر امور شیالت جهاد کشــاورزی چهارمحال و بختیاری در حاشیه بازدید از طرح پرورش ماهی 
در قفس با بیان اینکه مطالعات این طرح در سال ۹۲ انجام شد، اظهار کرد: مطالعات برای پرورش 
ماهیان سردآبی و گرم آبی در دریاچه سد کارون انجام شد.پرویز منصوری افزود: این استان  قطب 
تولید ماهیان سردآبی اســت و زنجیره تولید این نوع ماهی در استان کامل است.وی با بیان اینکه 
تولید ماهی کپور معمولی در قفس در دریاچه سد کارون انجام شد، یادآور  شد: مطالعات تکمیلی 
برای انجام این کار در دست انجام اســت.منصوری با بیان اینکه در انجام مطالعات پرورش ماهی 
در قفس مسائل زیست محیطی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت، خاطرنشان کرد: آب سد کارون 
مصرف شرب ندارد و تنها برای تولید برق و کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد.مدیر امور شیالت 
جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری در پایان گفت: ۲ هزار تن ظرفیت تولید ماهی در قفس است 
اما ظرفیت باالتری هم برای تولید ماهی وجود دارد.در ادامه بابک دین پرســت، معاون هماهنگی 
امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزیر کشور با بیان اینکه مشکالت طرح پرورش ماهی در قفس 
قابل حل است، اظهار کرد: مقرر شد جلسه ای به منظور حل مشــکالت این طرح در آب منطقه ای 
با حضور دستگاه های متولی تشــکیل شود و نتیجه آن در  جلسه ســتاد اقتصاد مقاومتی مطرح 
خواهد شد.وی ادامه داد: وضعیت توسعه ای چهارمحال و بختیاری مطلوب ارزیابی می شود، اما 
تا زمانی که یک بیکار در این اســتان وجود داشته باشــد و از تحریم ها عبور نکنیم، راضی نیستیم.

دین پرســت با تاکید بر اینکه حمایت از کارآفرینی و اشتغال باید در دســتور کار همه مدیران قرار 
 بگیرد، خاطرنشــان کرد: طرح های مصوب در جلســات اقتصادمقاومتی تا زمــان تعیین تکلیف

 رها نمی شود.

بام ایرانبا مسئولان

حصر وراثت
6/31 آقا/خانم علی اکبر مهدیان فر به شناســنامه شــماره 233 به شرح دادخواست به 
کالسه  713/99  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان  فاطمه بابائیان منفرد به شماره شناسنامه  1366 در تاریخ  98/11/8  اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- علی اکبر 
 مهدیان فر به ش ش 233 فرزند متوفی، 2- طاهره قهوه چی به ش ش 57 فرزند متوفی،

 3- زهــرا قهــوه چــی بــه ش ش 352 فرزنــد متوفــی، 4- احمدرضــا قهوه چی 
نشــلجی بــه ش ش 453 فرزند متوفــی، 5- علی اصغــر قهوه چی نشــلجی به ش 
ش 510 فرزنــد متوفی. اینک بــا انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در 
 یک نوبت و یک مرتبــه آگهی می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد و یــا وصیتنامه از

متوفی/متوفیه نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 

گواهی صادرخواهد شد.م الف: 961664 قاضی شــعبه ششم شورای حل اختالف 
کاشان 

حصر وراثت
6/32 آقا/خانم مصطفی صدقیان قمصری به شناسنامه شماره  4  به شرح دادخواست به 
کالسه 9901278  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان  اسداله صدقیان قمصری به شماره شناسنامه 1791 در تاریخ   1382/9/26  
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 
1- مصطفی صدقیان قمصری به ش ش 4  ، 2- محمدرضا صدقیان قمصری به ش ش 
11 ، 3- مرتضی صدقیان قمصری به ش ش 4 همگی فرزندان متوفی، 4- فاطمه خانم 
افتخاریان قمصری به ش ش 171 همســر متوفی . اینک با انجام تشــریفات 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 شــد. م الف: 961667 قاضی شعبه ششم شورای حل 

اختالف کاشان 
حصر وراثت

6/33 آقا/خانم  زهرا حاجی قدیری  به شناســنامه شــماره  52  به شرح دادخواست به 
کالسه  674/99  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان  بتول قاسم پور راوندی  به شماره شناسنامه 7  در تاریخ  99/1/3  اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1- زهرا 
حاجی قدیری به ش ش 52 فرزند متوفی، 2- منصــوره حاجی قدیری به ش ش 100 
فرزند متوفی، 3- مریــم حاجی قدیری به ش ش 37 فرزند متوفــی، 4- فاطمه حاجی 
قدیری به ش ش 65فرزند متوفی، 5- کریم حاجی قدیری به ش ش 74 همسر متوفی. 

 اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواســت 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: 961665 

قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف کاشان 
ابالغ

6 در خصــوص دعــوای خانــم نرگــس محمــدی فرزنــد خــداداد بــا  /34 
وکالت آقای مهدی علــی بیگی علوی به طرفیت محمد علی جعفــری مبنی بر مطالبه 
نفقه با عنایت به اینکه نظریه کارشــناس پرونده واصل گردیــده ) خوانده محمد علی 
جعفــری ( ظرف یک هفته جهــت مالحظه نظریه به دفتر شــعبه هفتم شــورای حل 
 اختالف کاشــان مراجعه و به صورت مکتوب نظر خــود را نفیا یا اثباتــا اعالم نمائید .

 م الف: 961676  دفتر شعبه هفتم شورای حل اختالف شهرستان کاشان 

همزمان با پنجمین روز از محرم حسینی؛

تشییع پیکر سربازشهید مدافع امنیت در شهر جونقان
پیکر شهید واالمقام محمدرضا اســکندری نژاد در پنجمین روز از محرم حســینی، روی دستان مردم 
والیتمدار شهر جونقان تشییع و در میان اشک ها و اندوه این مردم شهید پرور در گلزار شهدای این شهر به 
خاک سپرده شد.سرباز سرافراز سپاه اسالم محمدرضا اسکندری نژاد جونقانی، شهید راه امنیت کشور بود 
که همزمان با آغاز ماه محرم امسال در راستای برقراری نظم و امنیت و محرومیت زدایی در جنوب شرق 
کشور منطقه عمومی سراوان به درجه رفیع شهادت نائل آمد.سرهنگ پاسدار حمید یزدانی، فرمانده سپاه 
ناحیه فارسان پیرامون این شهید واال مقام گفت: سرباز وظیفه محمدرضا اسکندری نژاد فرزند منوچهر 
متولد ۲۱ بهمن ماه ۱۳۸۰ در شهر جونقان بود.یزدانی افزود: این شهید عزیز در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ماه 
۱۳۹۹ به خدمت مقدس سربازی اعزام و به عضویت لشکر عملیاتی ۱۹ فجر استان فارس در شیراز در 
آمد و  در تاریخ ۳۱ مردادماه ۱۳۹۹ با عنوان سرباز وظیفه لشکر ۱۹ فجر شیراز در یک ماموریت به منطقه 
سراوان سیستان و بلوچستان اعزام و در حین ماموریت به فیض شهادت نائل شد.وی گفت: پیکر این 
شهید واال مقام ابتدا از مقابل سپاه ناحیه فارسان تشییع و به سمت زادگاهش شهر جونقان حرکت کرد و 
در میانه راه مردمان قدرشناس در دو روستای چلیچه و راستاب با  نثار گل و دودکردن اسپند و دلی سرشار 
از غم و اندوه از این شهید استقبال کردند و در نهایت این پیکر مطهر وارد شهر جونقان شده و روی دستان 
مردم شهیدپرور جونقان از مقابل درب منزل شهید تا گلزار شهدای شهر جونقان تشییع و در نهایت در گلزار 
شهدای این شهر آرام گرفت. یزدانی در پایان گفت: از مردم شهید پرور و قدر شناس جونقان نهایت تشکر 
را دارم که قدر شناس جامعه ایثارگری کشور و مدافعان اقتدار و امنیت کشور هستند و با وجود این شرایط 

حساس، برای فرزند خود سنگ تمام گذاشتند و نگذاشتند خانواده این شهید احساس غربت کنند.

توزیع 300 بسته غذایی به مناسب ماه محرم در مناطق 
محروم چهارمحال و بختیاری

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه شــهرکرد گفت: امسال به توجه به شــیوع ویروس کرونا در کشور 
اردو های جهادی ما بیشتر در قالب کمک های مومنانه و دوخت ماسک صورت گرفته است.محمد جواد 
فتحی،  مطرح کرد: در این راستا، به مناسبت ماه محرم ۳۰۰ بسته معیشتی تهیه و بین نیازمندان مناطق 
محروم توزیع خواهد شد که هزینه این کمک ها از سوی دانشــگاهیان و مردم خیر بوده است.مسئول 
بسیج دانشجویی دانشگاه شــهرکرد بیان کرد: به مناســبت عید غدیر نیز ۳۰ بسته گوشت تهیه و بین 
خانواده های نیازمند توزیع شد.وی با اشاره به برگزاری عزاداری ماه محرم گفت: با شروع ماه محرم مراسم 

عزاداری ابا عبدا... الحسین)ع( زیر نظر نهاد رهبری دانشگاه شهرکرد برگزار می شود.

اســتاندار چهارمحال و بختیاری گفت: مدیری که 
تعداد زیادی از کارمندان آن نهاد مبتال به ویروس 
کرونا شده باشــد، حق تعطیلی آن نهاد را ندارد و 
برای تداوم فعالیت آن باید تدبیــر دیگری به کار 
گیرد.اقبال عباسی در ســتاد استانی پیشگیری و 
مقابله با ویروس کرونا افزود: گزارشــاتی مبنی بر 
ابتالی تعــدادی از کارمندان یک نهــاد یا اداره ای 
در اســتان وجود دارد، که نباید این عامل ســبب 
تعطیلی آن اداره یا نهاد خدمات رسان شود چرا که 
خدمات رسانی به مردم با مشکل مواجه می شود.

وی با تاکید بر تشــکیل کمیته  نظــارت بر رعایت 
پروتکل های بهداشــتی در فرمانداری های ۱۰ گانه 
اســتان، تصریح کــرد: این کمیتــه در فرمانداری 
شهرکرد تشکیل شــده و نتایج خوبی نیز به دنبال 
داشــته و ضروری است تا در ســایر فرمانداری ها 

نیز فعال شود.اســتاندار چهارمحــال و بختیاری 
همچنین بر تشــدید نظارت بــر عزاداری های ماه 
محرم و مسافران ورودی به اســتان تاکید کرد و 
گفت: به هر میــزان این نظارت ها ســخت گیرانه 
باشد به همان میزان ســالمت مردم بیشتر حفظ 
می شود.عباســی ادامه داد: چنانچــه هیئتی در 
رعایت پروتکل ها جدیت الزم را به کار نگرفت باید 
تذکر داده شود و افراد را نســبت به اهمیت رعایت 
پروتکل های بهداشــتی در حفظ ســالمتی خود و 
دیگران بیش از پیش آگاه کرد.وی با تاکید بر اینکه 
ادارات و نهادهای دولتی باید فضای مناسبی که در 
اختیار دارند، برای برگزاری آیین های عزاداری ماه 
محرم در اختیار هیئت ها قرار دهند، خاطر نشــان 
کرد: چنانچه در قبال این اقدام مبلغی از هیئت ها 
درخواست شود، تخلف است و مسئول متخلف به 

تخلفات اداری معرفی می شود. بر اساس آخرین 
گزارش ســتاد ملی مقابله با کرونــا، چهارمحال و 
بختیاری در وضعیت هشــدار قــرار دارد.ویروس 
کرونا کــه منجر به بیماری نوپدید کووید ۱۹ شــده 
است، بســیاری از کشــورهای جهان درگیر کرده 
است و سازمان بهداشــت جهانی را برآن داشته تا 
وضعیت فوق العاده اعالم کند.اســتفاده همگانی 
از ماســک، رعایت فاصلــه ۲ متــری از یکدیگر، 
شست وشــوی دســت ها با آب و صابون، رعایت 
بهداشت فردی، خودداری از دست دادن های مکرر 
و منع ســفر و حضور در اجتماعات از جمله نکاتی 
اســت که پزشــکان متخصص برای پیشگیری از 

شیوع این ویروس توصیه می کنند.

استاندار چهارمحال و بختیاری: 

نهادهای درگیر با ویروس کرونا حق تعطیلی ندارند

خبر خوان خبر روز

معاون وزیر کشور:

دستگاه های دولتی در 
حمایت از سرمایه گذاران 
خساست به خرج ندهند

معــاون هماهنگی امــور اقتصادی و توســعه 
منطقه ای وزارت کشور در بازدید از واحد تولید آب 
معدنی در شهرستان فارسان در خصوص اعطای 
تسهیالت اشــتغال روستایی و عشــایری به 
واحدهای صنعتی، اظهار کرد: برای اعطای این 
تســهیالت برخی محدویت های قانونی وجود 
دارد و آخرین و پنجمین مرحله اعتبار ابالغ شده 
است و تا چند روز آینده در بانک های عامل توزیع 
می شود.بابک دین پرست تاکید کرد: تا آنجایی 
که قوانین اجازه می دهد باید از ســرمایه گذران 
حمایت کنیم تا برای افراد بیکار اشتغال ایجاد 
شود.وی تاکید کرد: نرخ بیکاری استان در چند 
سال اخیر کاهش چشمگیر داشته؛ اما هم چنان 
این استان در رتبه های باالی بیکاری  است، نباید 
دستگاه های دولتی در حمایت از سرمایه گذاران 
خساست به خرج دهند.دین پرست در خصوص 
مشکل تسهیالت واحد آب معدنی شهرستان 
فارســان گفت: پیگیری های الزم برای تامین 
اعتبار خرید تجهیزات و راه اندازی خط تولید این 
کارخانه در حال انجام است.وی با اشاره به اخذ 
آب بها توسط آب منطقه ای برای واحدهای تولید 
آب معدنی که راه اندازی نشده و هیچ برداشتی 
تاکنون نداشته اند، یادآور شد: اگر ظرفیت های 
قانونی در کشور وجود داشته باشد می توان این 

مشکل را حل کرد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان چهارمحال و بختیاری طی بازدید های دوره ای خود به همراه برخی از مسئوالن این شرکت با حضور شبانه در 
بخش بلداجی از توابع شهرستان بروجن، از وضعیت روشنایی معابر، کیفیت ولتاژ برق تحویلی به مشترکان و میزان پیشرفت پروژه های در دست اقدام 
این شهرستان بازدید کرد و ضمن بررسی مسائل و مشکالت برق این منطقه گفت: در نیمه اول سال جاری 7۰ میلیارد ریال  اعتبار در توسعه زیرساخت های 
برق رسانی شهرستان بروجن سرمایه گذاری شده است.مجید فرهزاد،  بر استقرار دوره ای گروه خط گرم به صورت ویژه در شهرستان بروجن تاکید کرد و افزود: 
ضروری است کارکنان این شرکت نسبت به رسالت صنعت برق و تامین برق پایدار و مطمئن برای مردم دغدغه مند بوده و در همه شرایط از آمادگی کامل 
برخوردار باشند.حسین ریاحی، مدیر امور برق شهرستان بروجن نیز در این دیدار گزارش عملکرد ۵ ماهه این امور را تشریح کرد و افزود: ۳۲ طرح برق رسانی با 
 اعتباری افزون بر ۶۲ میلیارد ریال در حال اجرا و بهره برداری است و کلنگ زنی ۶ طرح دیگر نیز به ارزش 7 میلیارد ریال آغاز شده و تا ماه های آتی به بهره برداری

 خواهد رسید.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان چهارمحال و بختیاری مطرح کرد:

سرمایه گذاری 70 میلیارد ریالی برای توسعه زیرساخت های برق رسانی شهرستان بروجن

رشد 66 درصدی تعداد مشترکین 
صنعتی و کشاورزی چهار محال و 

بختیاری
مدیرعامل شرکت گاز استان چهار محال و بختیاری با اعالم 
پذیرش بیــش از ۹۱ هزار و ۳۳۸ مشــترک گاز طبیعی در 
دولت تدبیر و امید، به تشریح عملکرد و خدمات انجام شده 
در حوزه گازرسانی از ســوی این شرکت پرداخت.سیامک 
حیدری باگرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و با هنر 
و هفته دولت در توضیح این خبر گفت: با اجرای یک هزار 
و ۳۴۰ کیلومتر شبکه در دولت یازدهم و دوزادهم، مجموع 
شبکه اجرا شده در استان به ۵ هزار و ۸۹۲ کیلومتر رسیده 
و با نصب ۳۲ هزار و ۱۱۰ علمــک و پذیرش ۹۱ هزار و ۳۳۸ 
مشترک در دوره مذکور، در مجموع ۱۸۸ هزار و ۳۳۶ علمک 
نصب و ۳۲۹ هزار و ۸۳۴ مشترک در سطح استان جذب 
شده است و تعداد خانوار بهره مند تحت پوشش گاز از ۲۳۴ 
هزار و ۵۱۳ به ۳۲۱ هزار و ۶۶ خانوار افزایش یافته که رشد 
۳7 درصدی را در برداشته است.این مقام مسئول در ادامه 
عنوان کرد: با انجام گازرسانی به روستاها در دولت یازدهم 
و دوازدهم، تاکنون ۵۰۹ روستا از نعمت گاز طبیعی برخوردار 
شده و بدین ترتیب درصد پوشــش جمعیت روستایی به 
عدد ۸۹.۸ و در مجموع، جمعیت برخــوردار از گاز طبیعی 
در مناطق شــهری و روستایی  اســتان به عدد ۹۶ رسیده 
اســت.وی افزود: همچنین در بخش مشترکین صنعتی 
و کشاورزی با رشــد ۶۶ درصدی، تعداد مشترکین از ۸۸۳ 
به ۱۴۶۹ مشــترک صنعتی و کشاورزی رسیده است و هم 
اکنون کلیه ۲۵ شهرک و ناحیه صنعتی استان تحت پوشش 
گازرسانی قرار گرفتند.حیدری، از کلنگ زنی چهار روستای 
قاسم آباد، احمد آباد، آبحره و قلعه خونکار در بخش مرکزیاز 
توابع شهرســتان کوهرنگ و افتتاحیه خط انتقال ۲۰ اینچ 
فوالد چهار محال ) فاز ســوم ( در هفته دولت سال جاری 
خبر داد.مديرعامل شركت گاز استان گاز استان چهار محال 
بختیاری در پایان، با اشــاره به اینکه تاكنون ۳۹ شهر از ۴۰ 
شهر و ۵۰۹ روستا از مجموع ۹۴۶ روســتای استان از اين 
نعمت الهی برخوردار شده اند، گفت: عملیات گازرسانی به 
شهر بازفت به عنوان چهلمین و آخرین شهر استان، مراحل 
پایانی خود را مــی گذراند و عالوه بر این شــهر، تعداد ۳۴ 
روستای شهرستان کوهرنگ نیز عملیات گازرسانی آنان در 
حال اجراست که همگی این پروژه ها تا پایان سال جاری 

مورد بهره برداری قرار می گیرند.



پنجشنبه 6 شهریور  1399 / 7 محرم  1442/ 27 آگوست 2020/ شماره 3056
استاندار اصفهان: 

خانواده ها دغدغه ای برای بازگشایی مدارس نداشته باشند
استاندار اصفهان با اشاره به این که بازگشایی مدارس در سه وضعیت سفید، زرد و قرمز برنامه ریزی 
شد، افزود: در شــرایط قرمز کالس حضوری برگزار نمی شود، در شــرایط سفید کالس های درس 
برگزار می شود و در شرایط زرد جزئیات آن توسط مسؤوالن آموزش و پرورش اطالع رسانی می شود.

عباس رضایی با اشاره به تصمیم گیری شــورای آموزش و پرورش در راستای بازگشایی مدارس 
اظهارات داشت: با توجه به کارشناسی های انجام شده در اداره آموزش و پرورش با همکاری دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان بحث دغدغه خانواده ها برای بازگشایی مدارس مطرح شده و آنچه که امروز 
کارشناسان و مســئوالن بهداشــتی تصمیم گیری کردند، دغدغه ای برای خانواده ها در فرستادن 
فرزندشان به مدرسه وجود ندارد.اســتاندار اصفهان با اشــاره به این که بازگشایی مدارس در سه 
وضعیت سفید، زرد و قرمز برنامه ریزی شد، افزود: در شرایط قرمز کالس حضوری برگزار نمی شود، 
در شرایط ســفید کالس های درس برگزار می شود و در شــرایط زرد جزئیات آن توسط مسئوالن 

آموزش و پرورش اطالع رسانی می شود.

 94 بقعه در استان اصفهان دارای مجوز برگزاری 
طرح »بصیرت عاشورایی«

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان گفت: سازمان اوقاف و امور خیریه کشور مجوز اجرای 
طرح »بصیرت عاشــورایی« در ۹۴ بقعه متبرکه در اصفهان را صادر کرده اســت.محمد حســین 
بلک با بیان اینکه در ســال جاری با توجه به بحران شــیوع کرونا، ســازمان اوقاف و امور خیریه 
کشور مجوز اجرای طرح »بصیرت عاشــورایی« در ۹۴ بقعه متبرکه در اصفهان را صادر کرده است، 
ادامه داد: تاکنون ۷۸ بقعه برای اجرای این طرح ثبت نام کرده اند که مورد تایید قرار گرفته اســت.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان گفت: بر این اســاس با توجه بــه برنامه ریزی های 
صورت گرفته در ۷۸ بقعه در اصفهان نماز ظهر عاشورا و تاســوعا اقامه می شود.وی با بیان اینکه با 
توجه به برنامه ریزی صورت گرفته، ۱۱۱ ســخنرانی با محوریت عزاداری محرم به صورت مجازی را 
 خواهیم داشت، اضافه کرد: برای این امر ۱۱۰ مبلغ بومی و مستقر و ۳۰ مبلغ اعزامی از قم همکاری 

خواهند داشت.

 دادسرای انتظامی  مرکز وکالی قوه قضاییه
 اصفهان افتتاح شد

رییس مرکز وکالی قوه قضاییه اســتان اصفهان گفت: با افتتاح دادســرای انتظامی مرکز وکالی 
قوه قضاییه اســتان اصفهان، چنانچه شــکایت موکالن از وکال، توسط مســئول رسیدگی کننده به 
تخلفات، منجر به صلح و ســازش نشــود؛ پرونده وکیل در اصفهان رســیدگی خواهد شد.نرگس 
صلواتی با اشــاره به روند تشــکیل دادسراهای اســتانی اظهار داشــت: در دوره تحول مرکز وکال، 
کارشناســان و مشــاوران خانواده قوه قضاییه مقرر شد در هر استان برای رســیدگی به شکایات 
وکال دادسرای انتظامی تشکیل شــود. وی افزود: در گذشته اگر پرونده شــکایت موکالن از وکال،  
توسط مســئول رســیدگی کننده، به تخلفات منجر به صلح و سازش نمی شــد حتما باید پرونده 
وکیل، جهت رسیدگی به تهران ارســال می شــد و این رفت و آمد هزینه ها و اتالف زمان به همراه 
داشــت؛ به خصوص اینکه برخــی پرونده ها در یک نوبت رســیدگی منجر به صدور رای نشــده و 
فرآیندی طوالنی پیدا می کرد.رییس مرکز وکالی قوه قضاییه اســتان اصفهان بیان کرد: در استان 
اصفهان پس از ابالغ دادستان تهران، ظرف ۱۰ روز فرآیند دادرسی ها آغاز شد. با افتتاح ساختمان 
 دادسرا،استان اصفهان جزو استان هایی است که محلی مجزا از ساختمان اداری وکال را به دادسرا 

اختصاص داده است.

سخنگوی ستاد استانی مقابله با کرونا در اصفهان اعالم کرد قرار نیست محدودیت خاصی برای تاسوعا و عاشورا برقرار شود؛

عزاداری آزاد؛ اما به شرط

طی روزهایی که بنابر اعالم دانشگاه علوم  پریسا سعادت
پزشــکی اصفهان، تعداد کل بستری های 
کرونا در اصفهان رکورد هزار نفر را شکســته و هر روز بر تعداد بیماران در 
بیمارستان ها و تعداد بیشتری در سطح جامعه افزوده می شود، ستاد 
مبارزه با کرونا در اصفهان اعالم کرده قرار نیست محدودیت های خاصی 
در روزهای تاسوعا و عاشورا در شــهر اعمال شود. برخی از کارشناسان و 
پزشکان تعطیالت چند روزه ایام محرم در کشــورمان را فرصتی خوب 
برای اعمال محدودیت های تردد در شهر های وضعیت قرمز برای کنترل 
کرونا عنوان کردند؛ مشابه اتفاقی که در روزهای پایانی عید نوروز رخ داد 
و به سرعت رشد کرونا را مهار کرد اما برخی به دلیل عزاداری ها و برپایی 
روضه ها مخالف این مسئله بودند و ظاهرا قرار نیست محدودیت خاصی 
شامل تردد و تجمع در اصفهان صورت بگیرد. آنگونه که سخنگوی ستاد 
استانی مقابله با کرونا در اصفهان گفت: فعال محدودیت خاصی را برای 
روزهای تاسوعا و عاشورا مصوب نکرده ایم، اما برای این دو روز تیم های 
بازرسی ویژه در شهرستان ها توسط فرمانداری ها تشکیل می شود که به 
صورت خاص کنترل ها را انجام می دهند.حجت ا... غالمی اظهار کرد: در 
خصوص پارک ها و مکان های عمومی مقرر شد کمیته حمل و نقل امور 
شهری جلســه بگذارد و تصمیماتی برای قســمت هایی از پارک ها که 

ازدحام صورت می گیرد، اتخاذ شد تا این مکان ها خلوت شود که الزمه 
آن هماهنگی با نیروی انتظامی اســت که در پارک ها تنها عبور و مرور را 
داشته باشیم. امکان جمع شدن افراد در پل های خواجو، سی و سه پل، 
مارنان و شهرســتان بیشتر اســت و مقرر شــد کنترل ها در این نقاط  
افزایش یابد.سخنگوی ستاد اســتانی مقابله با کرونا در اصفهان گفت: 
همچنین با تصمیماتی که در ستاد کرونا اتخاذ شد کنترل ها و بازرسی ها 
در نقاط گردشگری اســتان مانند باغ بهادران، چادگان، فریدون شهر و 
سمیرم بیشتر می شود.غالمی ادامه داد: بخشــی از کار را هم بر عهده 
فرمانداران و ستادهای شهرستانی گذاشته ایم که خودشان در ارتباط با 
مراکزی که احتمال تجمع وجود دارد، اقدامات الزم و بازدارنده را انجام 
دهند و مردم از سفر به نقاط مختلف استان باید خودداری کنند.وی در 
خصوص کیفیت رعایت پروتکل های بهداشتی در مراسم عزاداری محرم، 
تصریح کرد: بسیاری از هیئت ها و تکایا، شیوه نامه ها را رعایت و مراسم 
خود را در فضای باز برگزار کرده اند. بسیاری از مکان ها که پخت غذای 
نذری داشته اند اعالم کرده اند که به شکل خام مواد غذایی را توزیع می 
کنند تا از انتقال ویروس جلوگیری شود. همکاری مردم تا اینجا خوب 
بوده که البته باید منتظر مراسم تاسوعا و عاشورا هم باشیم که قاعدتا با 
توصیه علما و ستاد ملی کرونا، مراســم این دو روز نیز با رعایت فاصله 

اجتماعی برگزار خواهد شد.سخنگوی ســتاد استانی مقابله با کرونا در 
اصفهان، اظهار کرد: برای روزهای تاسوعا و عاشورا تیم های بازرسی ویژه 
در شهرستان ها توسط فرمانداری ها تشکیل می شود که به صورت خاص 
کنترل ها را انجام می دهند و در کالن شهر اصفهان نیز اداره بهداشت و 
درمان و فرمانداری این تیم ها را تشــکیل خواهند داد. همچنین ستاد 
 بازرسی ویژه مستقر در اســتانداری به صورت موردی موارد را بررسی و 

بر حسب گزارش هایی که دریافت می کند در محل حاضر می شود.
نگرانی ها از افزایش ســفرها و عدم رعایت پروتکل های بهداشتی و به 
خصوص پخش نذری در روزهای تاسوعا و عاشــورا در حالی افزایش 
یافته است که قرار نیست در هیچ کجای کشور محدودیت های ترافیکی 
و سفر اعمال شود. این در حالی است که وزارت بهداشت از وضعیت قرمز  
و هشدار در ۲۶ استان خبر می دهد. سخنگوی این وزارتخانه تاکید کرد 
که ۱۵ استان مازندران، تهران، قم، گلســتان، خراسان شمالی، اردبیل، 
اصفهان،  البرز، خراســان رضوی، کرمان، ســمنان، آذربایجان شرقی، 
مرکزی، یزد و گیــالن همچنان در وضعیت قرمز قرار دارند و ۱۱ اســتان 
فارس، ایالم، لرســتان، هرمزگان، زنجان، قزویــن، آذربایجان غربی، 
بوشــهر، همدان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویر احمد نیز در 

وضعیت هشدار به سر می برند.

مدیــرکل زندان های اســتان اصفهان بــه تراکم و 
فرســودگی برخی زندان های استان از جمله زندان 
های شــهرضا، خمینی شهر، زرین شــهر، کاشان و 
زندان مرکزی اصفهان اشــاره کرد و خواســتار عزم 
جدی تر برای احداث، تکمیل و بهره برداری از زندان 
هــای جدید در خارج از این شــهرها شــد.محمود 
ضیائی فرد با اشاره به شــیوع ویروس کرونا، گفت: 
طی مدتی که ویروس کرونا در کشور و استان اصفهان 

شیوع پیدا کرده، کارکنان زندان های استان نه تنها 
دورکاری و مرخصی نداشــته اند، بلکــه به صورت 
شــیفت های ۲۴ ســاعته در زندان ها حضور یافته 
و انجام وظیفه مــی کنند.ضیایی فــرد در ادامه به 
تراکم موجود در برخی زندان های اســتان از جمله 
زندان های شــهرضا، خمینی شــهر، زرین شــهر، 
کاشان و زندان مرکزی اشاره و تصریح کرد: به دلیل 
فرسودگی فضای این زندان ها، نیازمند عزم جدی 
تر جهت احداث، تکمیل و بهره برداری از زندان های 
جدید در خارج از این شهرها هستیم که باید با تمام 
توان و تعامل ملی و استانی به سرانجام برسد.وی در 
ادامه به وضعیت زندانیان استان اشاره کرد و گفت: 

آمارها نشــان می دهد حــدود ۷۵درصد جمعیت 
زندانیان اســتان را افراد کمتر از ۴۴ ســال تشکیل 
می دهند که این ســن اوج کارآفرینی و اثربخشی 
و کارایی آنها در جامعه محسوب می شود، درحالی 
که حضور این افراد در زندان ها حاکی از انباشتگی 
مسائل و مشکالت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
در جامعه اســت که باید مرتفع شــود.ضیائی فرد 
همچنین به اقدامات صورت گرفته و دستاوردهای 
حاصل شــده در زندان ها پرداخت و خواستار توجه 
جدی به مســائل حمل و نقل، معیشت، بهداشت و 
درمان، آموزش و پیشگیری از آسیب های اجتماعی 

زندانیان و خانواده های آنان شد.

مدیرکل زندان های استان اصفهان خواستار شد:

عزم جدی تر برای بهره برداری از زندان های جدید در خارج از شهرها

برای روزهای تاسوعا و عاشورا تیم های بازرسی ویژه در 
شهرستان ها توسط فرمانداری ها تشکیل می شود که 
به صورت خاص کنترل ها را انجام می دهند و در کالن 
شهر اصفهان نیز اداره بهداشت و درمان و فرمانداری این 

تیم ها را تشکیل خواهند داد

حال و هوای 
عزاداری محرم 

اصفهان در شرایط 
کرونایی

شیوع ویروس کرونا، آیین های 
عــزاداری محــرم در اصفهان را 
تحت تاثیر قرار داد ولی مردم با 
رعایت پروتکل های بهداشتی در 
عزاداری سرور و ساالر شهیدان 
حضرت اباعبدا... الحسین )ع(

شرکت می کنند. 

کشف اشیای عتیقه  3 هزار ساله  در اصفهان
فرمانده انتظامی شهرســتان اصفهان اظهار داشت: در پی کســب خبری مبنی بر نگهداری اقالم 
تاریخی و فرهنگی توســط یکی از قاچاقچیان عتیقه در شهرســتان اصفهــان، بالفاصله پیگیری 
موضوع در دســتور کار ماموران ایــن فرماندهی قرار گرفت. ســرهنگ محمدرضا خدادوســت با 
بیان اینکه ماموران با انجام اقدامات تخصصی قاچاقچی اشــیای تاریخی و عتیقه را شناســایی 
و با هماهنگی قضایــی او را در عملیاتی ضربتی در مخفیگاهش دســتگیر کردند، اظهار داشــت: 
در بازرســی از مخفیگاه متهم ۸ قطعه اشــیای عتیقه شــامل ۵ کوزه و ۳ کاســه ســفالی کشف 
شــد.فرمانده انتظامی شهرســتان اصفهان تصریــح کرد: طبق اعــالم نظر کارشناســان میراث 
 فرهنگی و گردشــگری، اشــیای کشــف شــده دارای قدمت ۳ هزار ســاله تاریخــی مربوط به 

عصر آهن هستند.

  توقیف اتوبوس مسافربری با محموله میلیاردی 
انواع کاالی قاچاق

فرمانده انتظامی شهرســتان شــاهین شــهر اظهار داشــت: در راســتای کنتــرل ورود و خروج 
خودرو های عبوری از محور های مواصالتی شــاهین شــهر و در راســتای اجرای طرح کشف انواع 
کاالی قاچاق، ماموران پلیس راه و ماموران انتظامی پاســگاه مورچه خــورت، در محدوده پلیس 
راه مستقر شــدند. ســرهنگ علی صادقی افزود: ماموران در حین کنترل ورود و خروج خودرو ها 
به یک دستگاه اتوبوس مسافربری مشــکوک و جهت بررســی دقیق تر خودرو را متوقف کردند.

این مقام انتظامی بیان داشــت: پس از بازرســی از این خودرو ۱۵ دســتگاه آبمیــوه گیری، یک 
دستگاه ماشین ظرف شویی، یک دســتگاه کولرگازی، ۴ دستگاه ماشــین لباسشویی، ۴ حلقه 
الســتیک خارجی و ۲ هــزار و ۴۴۳ قلم لوازم آرایشــی بهداشــتی همگی فاقد مــدارک قانونی 
و گمرکی کشــف شد.ســرهنگ صادقی با اشــاره به اینکه ارزش محموله کشــف شــده توسط 
کارشناسان ۳ میلیارد ریال اعالم شده گفت: در این رابطه یک نفر دستگیر و تحویل مراجع قضایی 
شد.فرمانده انتظامی شهرستان شاهین شــهر خاطر نشــان کرد: نیروی انتظامی با قاچاقچیان 
 کاال و برهم زنندگان نظم اقتصادی جامعه برخورد قاطع و قانونــی می کند و اجازه فعالیت به آنان

 نخواهد داد.

 دستگیری سارق طال های دختر 3 ساله در کمتر از 4 ساعت
فرمانده انتظامی شهرســتان فالورجان  گفت: درپــی اعالم مرکز پیام مبنی بر یک مورد ســرقت 
طال های دختربچه ای خردســال در یکی از محله های شــهر فالورجان، بالفاصله تیمی از ماموران 
کالنتری وجانشین شهرســتان و پلیس آگاهی برای بررســی موضوع وارد عمل شدند.سرهنگ 
ایرج کاکاوند  افزود: عوامل گشــت در محل با شــخصی به هویت معلوم هماهنگ که اعالم کرده 
فرزندش در کوچه بازی می کرده که متوجه ســرقت گوشــواره هایش شــدیم که بــا ۱۱۰ تماس 
گرفتم که در بررســی های به عمل آمده در محل ســرقت مشــخص شــد، چوپانی کــه به همراه 
گوسفندان خود در حال تردد بوده در یک چشم به هم زدن گوشــواره های او را سرقت و به سرعت 
از محل متواری شــده اســت.این مقام انتظامی تصریح کرد: ماموران پس از بررســی اظهارات 
این دختربچه و یک ســری تحقیقات محلی با اســتفاده از شــگرد های پلیســی، ســارق را در 
کمتر از ۴ ساعت شناسایی و دســتگیر کردند.سرهنگ کاکاوند اظهار داشــت: متهم ۴۵ ساله در 
بازجویی های به عمل آمده به ســرقت گوشــواره های طالی دختربچه اعتراف و با تشکیل پرونده 
به مراجع قضائی تحویل داده شــد.فرمانده انتظامی شهرســتان فالورجان در پایان از خانواده ها 
خواســت، از رها کردن کودکان در کوچــه و خیابان پرهیز و برای جلوگیری از ســرقت از آراســتن 
 فرزندان خود به طال در مواقع غیر ضروری خــودداری و به آنان بیاموزند در محل های خلوت و دور 

افتاده بازی نکنند.

با مسئولان جامعه

وز عکس ر

عکس: ایرنا

خبر روزناجا

مدیر بهداشت محیط مرکز بهداشت 
استان اعالم کرد:

بی توجهی برخی 
هیئت های عزاداری به 
شیوه نامه های بهداشتی

مدیر بهداشــت محیط مرکز بهداشت استان 
اصفهان گفــت: درحالی که انتظار داشــتیم 
هیئت های عزاداری به صورت صد در صدی 
ضوابط و دستورالعمل های بهداشتی برگزاری 
مراســم محرم را رعایــت کنند، امــا رعایت 
دســتورالعمل های بهداشــتی در ۲۰ تا ۲۵ 
درصد هیئت های عــزاداری رضایت بخش 
نیست.ســیدمهدی میرجهانیان با اشاره به 
اینکه ضوابط وزارت بهداشت برای ایام محرم 
از طریق ســازمان تبلیغات اسالمی به تمام 
هیئت های عــزاداری که مجــوز دارند ابالغ 
شــد، اظهار کرد: ســازمان تبلیغات اسالمی 
ســامانه ای به نام بیرق دارد که هیئت های 
عزاداری در این ســامانه ثبت نام و اطالعات 
خود را وارد می کننــد، در طول ایام محرم نیز 
نماینده مرکز بهداشت و شــهرداری در کنار 
سازمان تبلیغات اســالمی بر رعایت پروتکل 
های بهداشتی از سوی این هیئت ها نظارت 
می کنند.وی با بیان اینکه متاسفانه تاکنون 
به آنچه برای رعایت پروتکل های بهداشتی، 
به ویژه جلوگیری از ازدحام جمعیت و نذری 
دادن انتظار داشتیم در برخی هئیت ها عمل 
نشــد، افزود: البته بســیاری از هیئت های 
بزرگ عزاداری اصفهان امســال عالی عمل 
کرده و حتی مراسم حضوری برگزار نکرده اند، 
اما بین ۲۰ تا ۲۵ درصد هیئت های عزاداری 
که سال های پیش مراسم داشتند، امسال 
نیز مراســم خود را برگزار کردند، درحالی که 
 رعایت دســتورالعمل های بهداشتی در این 
هیئت هــا رضایت بخــش نیســت.مدیر 
بهداشــت محیط مرکز بهداشــت اســتان 
اصفهان با اشــاره بــه تشــکیل اکیپ های 
مشترک بهداشــت با همکاری اداره اماکن 
نیروی انتظامی و سازمان تبلیغات اسالمی 
برای بازدیــد از هیئت ها، گفــت: تمام موارد 
دقیقا رصد می شــود و آنچه در پروتکل های 

بهداشتی وجود دارد، باید رعایت شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: طی سه سال و نیم گذشته و پس از حادثه پالسکو، ۲۵۰ ساختمان خطرآفرین در اصفهان شناسایی شده اند.منصور 
شیشه فروش  ادامه داد: به منظور پیشگیری از رخداد حوادث در ساختمان های فرســوده و مهم )در حوزه های گردشگری، امداد و نجات، تجاری، مسکونی، تاریخی، 
فرهنگی و ....( طی  یک سال گذشته در ۱۰۷ شهر استان اصفهان، کارگروه شناسایی سازه های آسیب پذیر، فرسوده و خطر پذیر تشکیل شد.وی ادامه داد: ساختمان های 
خطر پذیر با همکاری گروهی از کارشناســان نظام مهندسی ساختمان، شــرکت های برق و گاز، کارشناسان شهرداری و آتش نشانی شناســایی و در این فرآیند، پهنه 
خطرپذیری، میزان تاب آوری در برابر زلزله، وجود امکانات اطفای حریق، امکانات مطلوب در حوادث مختلف و ایمنی شبکه های برق، گاز و آب بررسی و ارزیابی می شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان بیان کرد: این کارگروه در یک سال گذشته ۲۵۰ ساختمان در شهر اصفهان را بررسی کرد که از این تعداد مالکان ۱۳۰ ساختمان 
به تذکرات کارگروه عمل و  تایید ایمن شدن بنا ها را دریافت کردند و سایر ساختمان ها نیز در دست بررسی هستند که به تعدادی از آن ها اخطاریه های رفع نواقص داده 
شده است.شیشه فروش افزود: در جلسه اخیر کارگروه شناسایی سازه های آسیب پذیر مقرر شد تا باقی ساختمان های کالن شهر اصفهان و ساختمان های جدید نیز 
با رویکرد پیشگیری از حوادث غیرمترقبه مورد بررسی کارشناسانه این کارگروه قرار بگیرد و برای رفع نواقص اقدام شود.وی در خصوص شناسایی سازه های پرخطر در 
شهرستان های استان اصفهان عنوان کرد: به تازگی در نجف آباد، کاشان، نایین و فوالدشهر ارزیابی های فنی در خصوص شناسایی مراکز تجاری و مسکونی فرسوده انجام 

شده و اخطاریه های الزم به مالکان ابالغ و نتیجه رفع نواقص در دست پیگیری کارگروه شناسایی ساختمان های پرخطر هر شهرستان قرار گرفته است.

 مدیرکل مدیریت بحران استانداری هشدار داد:

خطر بیخ گوش پالسکو های اصفهان



رییس کمیته ملی المپیک: 

عنوان پهلوانی شایسته هر کسی نیست
رییس کمیته ملی المپیک یاد و خاطره جهان پهلوان تختی را گرامی داشت.سید رضا صالحی امیری در مراسم زادروز تختی و رونمایی از مقبره شهید گمنام در 
فدراسیون کشتی، با گرامیداشت فرارسیدن ایام شهادت ساالر شهیدان و همچنین یاد و خاطره جهان پهلوان تختی، گفت: من خاطرات مرحوم تختی را دنبال 
می کردم تا تصویر روشنی از او داشته باشم و سخن مستند درباره او بگویم.وی با اشاره به ارادت جهان پهلوان تختی به حضرت علی)ع( و زیارت بارگاه آن حضرت 
توسط تختی، گفت: فقط کسانی می توانند عنوان پهلوانی داشته باشند که پیرو مسیر موال امیرالمومنین و ابا عبدا... الحسین)ع( باشند. هر کسی حق ندارد نشان 
پهلوانی بر خود بگذارد. رییس کمیته ملی المپیک افزود: در این ایام باید یک بار دیگر به سیره ائمه بازگردیم. مرحوم تختی را از این جهت ستایش می کنیم که 
هویتش را از اباعبدا...)ع(گرفته بود. همه می توانند مدال بیاورند اما همه نمی توانند پهلوان باشند. به تمام کسانی که به این جامعه و مردم خدمت می کنند سر 

تعظیم فرو می آورم. ما باید قدردان خون شهدا باشیم. آن ها گمنام نیستند ما گمنامان سرگشته ایم و آنها به مقصد رسیده اند.
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»قلعه نویی« سرمربی گل گهر خواهد شد؟
امیر قلعه نویی ، سرمربی فصل گذشته تیم فوتبال سپاهان اصفهان که به دلیل کسب نتایج ضعیف و عدم 
کسب سهمیه آسیایی از سمت خود در باشگاه سپاهان استعفا داده بود، با پیشنهاد جدی باشگاه گل گهر 
سیرجان رو به رو شده است.گل گهر که در هفته های پایانی لیگ برتر با صرف هزینه های فراوان موفق به 
بقا شد، در تالش است تا بتواند برای فصل آینده، در قامت یک مدعی کسب سهمیه آسیایی در لیگ برتر 
حضور داشته باشد. باشگاه سیرجانی برای جذب قلعه نویی برنامه های ویژه ای به این سرمربی ارائه داده 
و باب مذاکره جدی خود را نیز با این سرمربی کهنه کار آغاز کرده است.قلعه نویی که اواخر عمر مربیگری 

خود را سپری می کند، باید دید خود را در قامت یک چالش جدید خواهد دید یا خیر.

مبلغ قرارداد »طارمی« فاش شد 
بر اساس توافقات به وجود آمده میان مدیر برنامه مهدی طارمی و باشگاه پورتو به زودی قرارداد 
طرفین تا ژو ئن سال 2024 امضا می شود. مبلغ قرارداد مهدی طارمی با باشگاه پورتو 6 میلیون 
یورو است. مهدی طارمی در مصاحبه کوتاهی که با خبرنگار این سایت داشت حضورش را در تیم 
پورتو تایید کرد. به نظر می رسد پورتو برای خرید مهدی طارمی 10 میلیون یورو هم به باشگاه ریوآوه 
پرداخت کرده است. مهدی طارمی برای تعطیالت پایان فصل به ایران سفر کرده بود و قصد داشت 
با حضور در اردوی تیم ملی در دیدار دوستانه با ازبکستان در فیفا دی به میدان برود که با توجه به 

لغو این دیدار ، باید مهیای بازگشت به پرتغال و حضور در تمرین پورتو شود.

فوالد خوزستان به دنبال دائمی کردن قرارداد »پاتوسی«
باوجود دلخوری مدیران و مربیان فوالد خوزستان از »آیاندا پاتوسی«، مذاکره برای جذب دائمی 
این هافبک آفریقایی در دســتور کار قرار گرفته است.آیاندا پاتوســی، هافبک آفریقایی یکی از 
بازیکنان برجسته و توانمند خارجی در فوتبال ایران بوده است. پاتوسی اما بعد از بازگشت از دوران 
قرنطینه به ایران، اضافه وزن قابل توجهی داشــت و این مســئله ناراحتی و عصبانیت مسئوالن 
و مربیان تیم فوالد را در پی داشــت. بی اغراق نیســت اگر افت و خیز فوالد بعد از شروع مجدد 
لیگ را به ناآمادگی پاتوسی و از دســت دادن این هافبک مرتبط دانســت. هرچند سعید آذری 
مدیرعامل فوالد خوزستان گفته بود »پول مفت« به پاتوسی نمی دهد و این بازیکن به تعهداتش 
در قرنطینه پایبند نبوده است، با این حال تمدید قرارداد این هافبک آفریقایی و جذب دائمی او در 
دستور کار قرار گرفته است.آذری در این خصوص گفت: پاتوسی بازیکن تیم کیپ تاون آفریقای 
جنوبی است. اگر او را برای فصل بعد جذب کنیم، قراردادش دائمی خواهد بود نه قرضی. بودجه 
مشــخصی داریم و در حد همین بودجه با باشــگاه کیپ تاون برای دائمی کردن قرارداد پاتوسی 

مذاکره می کنیم. مطمئنا پای مان را فراتر از بودجه ای که داریم، نمی گذاریم.

»رضاییان« در الدحیل معارفه شد
 رامین رضاییان پس از فصل درخشــانی که در الشــحانیه پشــت ســر گذاشــت، با پیشنهاد 
شگفت انگیزی مواجه شد و در حالی که کمتر کسی انتظار داشت، با باشگاه الدحیل قرارداد بست.

این مدافع راست ایرانی در فصل اخیر لیگ ستارگان قطر 21 بازی برای الشحانیه انجام داد و با به 
ثمر رساندن 1۳ گل در جایگاه دوم جدول برترین گلزنان فصل قرار گرفت تا این عملکرد استثنایی 
او باشــگاه الدحیل را برای این انتقال مجاب کند.رضاییان که با ســابقه بازی در پرســپولیس و 
اوستنده بلژیک به الشحانیه رفته بود، با وجود سقوط تیمش از لیگ ستارگان قطر، به تیم قهرمان 
کوچ کرد تا فصل جدید را با بهترین تیم این کشور شروع کند.باشگاه الدحیل قطر سه شنبه شب 
رســما رامین رضاییان را معارفه کرد و پیراهن شــماره 11 تیم را به او داد؛ در شرایطی که این ملی 

پوش ایرانی فصل قبل شماره 10 را در الشحانیه بر تن می کرد.

حمایت هواداران سپاهان از بازگشت دوباره »ساکت« به این باشگاه؛

امیدواری به تکرار روزهای پرفروغ گذشته

بازگشت مدیر 59 ساله به باشگاه سپاهان   سمیه مصور
موجی از  رضایت و خشــنودی را در میان 
هواداران سپاهان به راه انداخته است، هوادارانی که از نتیجه گیری این 
فصل طالیی پوشــان نصف جهان در فصل اخیر رقابت های لیگ برتر 
ناخرسند بودند، حاال با نشستن دوباره محمدرضا ساکت  روی صندلی 
مدیر عاملی تیم محبوب شــان امیدوار به بازگشت به روزهای پرفروغ 
گذشته هستند، همان روزهایی که سپاهان به یکی از بهترین تیم های 

ایران بدل شده بود و رکوردهای قابل توجهی از خود به جای گذاشت.
 روز سه شنبه در نشستی که با حضور حمیدرضا عظیمیان، مدیرعامل 
شــرکت فوالد مبارکه اصفهان و اعضای هیئت مدیره باشگاه سپاهان 
برگزار شد، محمد رضا ساکت به عنوان عضو هیئت مدیره  مدیر عامل 
باشگاه سپاهان منصوب شد. حضور ساکت به عنوان مدیرعامل باشگاه 
سپاهان به مردادماه سال 1۳80 باز می گردد، جایی که وی در ابتدای 
تغییر نام فوتبال ایران از جام آزادگان به لیگ برتر و تغییراتی که ایجاد 
شد، امور اجرایی در باشگاه ســپاهان را به عنوان مدیرعامل در اختیار 
گرفت و تا مردادماه سال 1۳90 این مســئولیت را برعهده داشت. طی 
این دوره 9 ساله که ســپاهان را به پرافتخارترین تیم ایران تبدیل کرد، 

طالیی پوشــان اصفهانی ســه مرتبه در رقابت های لیگ برتر با فرهاد 
کاظمی و امیرقلعه نویی )لیگ هشــتم و نهم( به قهرمانی رســیدند و 
ســه بار هم در رقابت های جام حذفی، کاپ قهرمانی به اصفهان آمد. 
در همین حین ســپاهان یک بار هم در سال 200۷ تا فینال رقابت های 
لیگ قهرمانان آسیا صعود کرد و به جام باشگاه های جهان هم رسید. 
همچنین در دوران حضور امیرقلعه نویی آنها فاصله ای با کسب قهرمانی 
در رقابت های لیگ قهرمانان آسیا نداشــتند و با وجود  پیروزی در دو 
بازی رفت و برگشت مقابل السد قطر، به دلیل دو اخطاره بودن رحمان 
رضایی از دور مسابقات کنار رفتند و نماینده قطر در همان سال قهرمان 
رقابت ها شد.بازگشت ساکت با واکنش مثبت هواداران و چهره های 
اجرایی شهر اصفهان و باشگاه سپاهان مواجه شد و همه امیدوار هستند 
وی با اســتفاده از تجربه ای که  از حضور در فدراسیون و سازمان لیگ 
فوتبال ایران کسب کرده بار دیگر طالیی پوشــان اصفهانی را به تیمی 
مقتدر در سطح آسیا بدل کند. حتی هواداران هم در صفحات مجازی 
این حرف را میان هم رد و بدل می کنند که دیگــر به تصمیمات کاری 
نداشته باشید و فقط از تصمیمات ســاکت حمایت کنید؛ این ها همه 
به واسطه محبوبیتی است که او در اصفهان و سپاهان دارد.محمدرضا 

ساکت 59 ساله با وجود  اینکه در میان اهالی فوتبال به واسطه 8 سال 
حضور در امور اجرایی سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال، چهره چندان 
محبوبی نیست و مناظره با علی کریمی این موضوع را تشدید کرد، در 
اصفهان مدیری بسیار محبوب و شایسته به شمار می رود که بازگشتش 
با استقبال فراوانی مواجه شده است.مدیر تیم فوتبال سپاهان با بیان 
اینکه بازگشت محمدرضا ساکت به این باشگاه را به فال نیک می گیرد، 
گفت:امیدواریم حضور ساکت منشأ خیر و برکت برای سپاهان باشد. 
رضا فتاحی در مــورد اینکه دوران خوب ســپاهان در زمان محمدرضا 
ساکت بوده و هواداران این تیم با بازگشت او امید زیادی به موفقیت در 
ادامه راه لیگ قهرمانان آسیا و همچنین فصل آینده فوتبال ایران دارند،  
افزود:  ما هم امیدوار هستیم. در آسیا کارمان سخت است اما بچه ها 
تالش می کنند که بتوانیم نتایج الزم را بگیریم. همانطور که در لیگ هم 
تالش کردند اما متاسفانه به خاطر اشتباهات سهوی داوران نتوانستیم 
سهمیه را بگیریم. از تماشاگران عذرخواهی می کنم و ان شاءا... زحمات 
و توجه آن ها به تیم را جبران می کنیم. تمام توان مان را به کار می گیریم 
که فصل آینده نماینده شایسته ای برای اصفهان در لیگ برتر و در آسیا 

برای کشور عزیزمان باشیم.

سرمربی تیم ملی فوتسال ایران درباره لغو رسمی 
تورنمنت چهارجانبه فوتسال کیش اظهار داشت: با 
توجه به غیبت کویت و کاهش تیم های مسابقات، 
اسپانسر این تورنمنت گفته است ما هم نمی آییم 
که کمیته فوتسال به دنبال حل این موضوع است. 
اگر نتوانیم به تورنمنت کیــش برویم، پس با چه 
مقدماتی باید عازم مسابقات قهرمانی آسیا شویم؟  
در این شــرایط کار ما ســخت خواهد شد.محمد 
ناظم الشریعه در پاســخ به این پرسش که آیا قرار 
است تیم جدیدی به جای کویت در تورنمنت کیش 
شــرکت کند یا خیر، تصریح کرد: پرهیزکار کارها را 
پیگیری می کرد. من در ایــن باره با صادق درودگر 
هم صحبت کردم. کارها را پیگیری می کنیم تا اینکه 
تیم جدیدی جایگزین کویت شود یا اینکه تیم های 
کمتــری در تورنمنت کیش شــرکت کنند. کیفیت 
برای ما مهم اســت، اما زمان کمی داریم و خیلی 

بهتر اســت که این تورنمنت برگزار شود.سرمربی 
تیم ملی فوتسال ایران درباره سایر برنامه های این 
تیم برای دیدار دوســتانه، در راه آماده سازی برای 
شــرکت در رقابت های قهرمانی آسیا خاطرنشان 
کرد: می خواستیم اواخر مهر با تیم ملی آذربایجان 
بازی کنیم که فدراســیون فوتبال این کشور تعطیل 
اســت. ما هدفمند وارد مســابقات قهرمانی آسیا 
می شویم و می خواهیم قهرمان شویم که به همین 
دلیل، کارمان بســیار ســخت است. بســیاری از 
تیم ها فقط می خواهند در این مســابقات شرکت 
 کنند. با شــرایط فعلــی نمی توانیــم برنامه ریزی

 کنیم.
ســرمربی تیم ملی فوتســال درباره پیشنهاد تیم 
ملی برزیل برای دیدار دوستانه با ملی پوشان ایران 
تصریح کرد: پیشنهادی از ســوی برزیل برای سه 
فیفادی شهریور، آبان و آذر به ما ارسال شده است 

که بازی کردن در آن برای ما عملی نیست. شهریور 
که نمی توانیــم بازی کنیم، در آبان ماه مســابقات 
قهرمانی آســیا را در پیــش داریــم و رقابت های 
قهرمانی باشگاه های آسیا هم در آذر برگزار خواهد 
شد. از بازی با برزیل استقبال می کنیم و مکاتباتی 
با این کشور خواهیم داشــت. تالش می کنیم آنها 
را متقاعد کنیم تــا در تاریخ های دیگری به مصاف 
یکدیگر برویم.ناظم الشــریعه راجــع به وضعیت 
خسوس کاندالس که قرار شــد به عنوان مدیر فنی 
تیم ملی فوتسال ایران فعالیت کند، اظهار داشت: 
با شرایطی که ایجاد شده، این موضوع کمی سخت 

و دور از ذهن است، هنوز چیزی مشخص نیست.

سرمربی تیم ملی فوتسال : 

بازی با برزیل عملی نیست

چهره  روز

»لیونل مسی« در منچستر یونایتد؟
باشــگاه منچســتر یونایتد برای جذب لیونل مســی با مدیران بارســلونا وارد مذاکره شد.پس 
از اینکه تیم فوتبال بارســلونا نتوانســت نتایــج خوبی را در فصل 20-2019 کســب کنــد و بعد از 
شکست ســنگین 8 بر 2 آبی اناری پوشــان مقابل باوارایی ها در نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا، 
لیونل مســی کاپیتان و ستاره بارسلونا، ســاز جدایی را کوک کرد و رســانه های مختلفی از جدایی 
احتمالی این بازیکن خبر دادند.باشــگاه های زیادی در اروپا خواهان جذب این بازیکن شــده اند 
که از جملــه آن ها می توان به پاری ســن ژرمن فرانســه، اینتر میــالن ایتالیا، منچســتریونایتد 
انگلیس و ... اشــاره کرد.در همین باره کواترو )خبرنگار( اعالم کرد، مســئوالن شــیاطین سرخ 
 برای جذب مسی گوی ســبقت را از ســایر رقبای خود گرفته و با مدیر برنامه های این بازیکن وارد 

مذاکره شده اند.

 مدافع جنجالی از تیم ملی انگلیس 
کنار گذاشته شد

»هری مگوایر« در نقل و انتقاالت تابســتانی گذشــته با قراردادی بــه ارزش 80 میلیون پوند به 
منچستریونایتد پیوســت تا گران قیمت ترین مدافع تاریخ فوتبال لقب بگیرد؛ اما او نتوانست در 
فصلی که گذشت قیمت باالی خود را توجیه کند و عملکرد پرفراز و نشیبی در ترکیب شیاطین سرخ 
داشت.طی روزهای گذشــته اما پلیس کشور یونان از دســتگیری هری مگوایر، مدافع میانی در 
جزیره »میکونوس« این کشــور به دلیل درگیری با ماموران این سازمان خبر داد. گویا بازیکن 85 
میلیون پوند  منچستریونایتد در ساعات بامدادی روز چهارشــنبه با مامورانی که برای رسیدگی به 
یک مورد درگیری در یک کافه حضور پیدا کردند، درگیری لفظی پیدا می کند و پس از بیان الفاظی 
توهین آمیز حتی به یکی از آنها ضربه می زند.باالخره  رای نهایــی دادگاه هری مگوایر صادر و این 

بازیکن مقصر شناخته شد. 
در حالی که مدافع منچستریونایتد به تیم ملی این کشور دعوت شده بود و حتی سرمربی سه شیرها 
یعنی گرت ساوتگیت نیز حمایت خود را از این بازیکن اعالم کرده بود؛ اما لحظاتی بعد از مشخص 

شدن جرم مگوایر، او به شکل رسمی از تیم ملی انگلیس کنار گذاشته شد.

نقش جالب »یوپ هاینکس« در سه گانه بایرن
یوپ هاینکس، ســرمربی ســابق و بزرگ آلمانی نقش مهمی در انتصاب هانسی فلیک به عنوان 
سرمربی داشته است.در اوایل فصل و بعد از شــروع ضعیف بایرن مونیخ به نظر می رسید دوران 
احاطه این تیم بر جام های داخلی آلمان نیز به پایان رسیده، اما به یکباره و با حضور هانسی فلیک 
همه چیز متحول شد و آنها در پایان فصل با کسب ســه گانه ای تاریخی یکی از بهترین سال های 
تاریخ باشگاه را رقم زدند که البته این دومین سه گانه بایرن بعد از تیم رویایی یوپ هاینکس در سال 
201۳ بود.اما نشریه بیلد فاش کرد یوپ هاینکس بعد از اخراج نیکو کوواچ به مدیران بایرن پیشنهاد 
داده هانسی فلیک را به عنوان سرمربی جدید انتخاب کنند و در واقع او در این موفقیت نقش داشته 
است. جالب اینجاست، اولین بازی این ســرمربی دیدار دشوار و حساس مقابل دورتموند مدعی 
بوده که همان مقطع یوپ هاینکس با هانسی فلیک که اتفاقا پراسترس و عصبی هم بوده تماس 
می گیرد و به او اعالم می کند که خیالش راحت باشد، زیرا بایرن در این دیدار با ۳ یا 4 گل به برتری 

دست می یابد.
این تماس باعث آرامش هانســی فلیک می شــود و جالب اینجاســت پیش بینی هاینکس به 
طور کامل محقق می شــود. بایرن مونیخ در بازی مقابل دورتموند با نتیجه 0-4 به برتری دســت 
یافت و این سرآغاز فصل تاریخی هانســی فلیک و در نهایت این سه گانه ارزشمند بود. هاینکس 
 در همان مقطع نیز در مصاحبه ای بــه تمجید از فلیک پرداختــه و او را بهترین گزینه برای هدایت

 بایرن تلقی کرد.

فوتبال جهان

»ساکت الهامی« بعد از 
فینال خداحافظی می کند

سرمربی تراکتور قصد دارد سوای نتیجه بازی 
فینال جام حذفی در پایان این مسابقه از تراکتور 
خداحافظی کند.تراکتور فصل پر فراز و نشیبی را 
پشت سر گذاشت و در نهایت با هدایت ساکت 
الهامی توانست با کسب عنوان چهارمی جدول 
در لیگ برتر و صعود به فینال رقابت های جام 
حذفی سهمیه آسیایی خود را تثبیت کند و حاال 
یک پیروزی دیگر برابر برنده دربی تا باال بردن 
جام قهرمانی فاصله دارد.الهامی اما طی چند 
وقت اخیر در تراکتور با مشکالتی مواجه شده که 
باعث ناراحتی او شده است و در نشست خبری 
پس از بازی با نفت مسجد سلیمان اشاره غیر 
مستقیمی به این ناراحتی داشــت و با وجود 
برتری تیمش و صعود به فینال اصال خوشحال 
به نظر نمی رسید.سرمربی تراکتور از جریانات 
حاشــیه ســاز برای تیمش گالیه کرد و عنوان 
کرد که تنها کســی که حامی او و تیمش بوده 
محمدرضا زنوزی است و همین مسائل اشاره به 
عمق مشکالتی دارد که ساکت الهامی در تراکتور 
احساس می کند.گفته می شود با وجود اینکه 
مسئوالن تراکتور قصد دارند در صورت قهرمانی 
در جام حذفی برای فصل بعد قرارداد الهامی را  
تمدید کنند ولی الهامی به دلیل ناراحتی های 
اخیر قصد دارد بعد از بازی فینال جام حذفی هر 
نتیجه ای که به دست بیاید، در نشست خبری 
خداحافظی خودش را از این تیم اعالم کند.باید 
دید صحبت های الهامی می تواند تلنگری برای 
حذف جریاناتی باشــد که از آنها ناراحت بود یا 
تصمیم ســرمربی تراکتور در پایان فینال جام 

حذفی عملی خواهد شد.

محمدرضا ساکت 59 ساله با وجود  اینکه در میان اهالی 
فوتبال به واسطه 8 سال حضور در امور اجرایی سازمان 
لیگ و فدراسیون فوتبال، چهره چندان محبوبی نیست 
و مناظره با علی کریمی این موضوع را تشدید کرد، در 

اصفهان مدیری بسیار محبوب و شایسته به شمار می رود

در حاشیه

وز عکس ر

حضور قهرمان کشتی جهان  
در منزل مادرشهیدان اسدی

حسن رحیمی، قهرمان جهان و دارنده مدال برنز 
المپیک به همراه یگانه غریب گشــته، قهرمان 
کشــتی آلیش و کالســیک بانوان با حضور در 
منزل مادر شهیدان علی قربان و محمد قربان 
اسدی از مقام شــامخ مادر این شهیدان که در 
جریان هشــت ســال دفاع مقدس به فیض 
شــهادت نایل شــدند، تجلیل کردند و  مادران 

دلسوز شهدا را قهرمانان واقعی دانستند.
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فرمانده سپاه صاحب الزمان )عج( استان اصفهان:

 هنر، باید جانفشانی های رزمندگان دفاع مقدس
 را به جهان معرفی کند

فرمانده ســپاه صاحب الزمان )عج( استان اصفهان در ستاد استانی شــانزدهمین جشنواره فیلم 
مقاومت اصفهان اظهار کرد: ابعاد مختلف توانمندی های اصفهــان در اجرای برنامه های مختلف 

و ملی بر هیچ کس پوشــیده نیســت و 
اصفهانی هــا کار را ســخت و دیر قبول 
می کنند؛ اما کار را به بهترین نحو و بدون 
نقص انجام می دهند.سردار مجتبی فدا 
گفت: جشنواره فیلم مقاومت به صورت 
کشوری در استان اصفهان برگزار می شود 
و برای فراهم شدن امکانات و تجهیزات 
باید هم افزایی در ســطح استان داشته 
باشیم.وی افزود: این جشنواره ظرفیتی 
است تا بخشی از جانفشانی ها و فعالیت 

های درخشان و گران بهای هشت سال دفاع مقدس نمایش داده شود.سردار فدا با توضیح اینکه 
هشت سال جمعیت و بخش متعددی از کشور ما درگیر دفاع از اعتقادات، آب و خاک خود بودند، 
بیان کرد: امنیت، آسایش و آرامش امروز کشــور به برکت این هشت سال دفاع مقدس، مشارکت 
و حضور همه جانبه آنهاســت.وی اضافه کرد: به برکت و پرتو هشت ســال دفاع مقدس، 42 سال 
ایستادگی و مقاومت در مقابل دشمنان انقالب اسالمی داریم؛ عزت، سربلندی و تعیین سرنوشت 
 و اقتدار جمهوری اســالمی از مقاومت مردم است.فرمانده ســپاه صاحب الزمان )عج( با اشاره به 
خاطره ای از مادر شاه پهلوی، خاطر نشان کرد: مادر محمدرضا در خاطرات خود نوشته است که روزی 
شاه آمد و گفت که مرده شور این مملکت را ببرند که من شاه آن هستم، آمریکایی ها بدون اجازه و 
خبر من بخشی از هواپیماهایی جنگی را به جنگ ویتنام فرســتادند؛ این حال روز ممکلت ما بوده 
است.وی با بیان اینکه من منکر مشکالت و ســختی های کشور نمی شوم؛ اما عزت و سربلندی که 
جمهوری اسالمی ایران امروز دارد و حرف خود را بدون ترس و واهمه از ابرقدرت ها می زند، تصریح 
کرد: این جایگاه امروز را مدیون شهدا و مردم شریف ایران هستیم.آمریکایی ها و غربی ها خاطرات 
جنگ جهانی دوم را بازنویسی و بازنشــر می کنند، از نویسندگان مختلف جهان استفاده می کنند تا 

عظمت فعالیت های خود به عنوان الگو و قهرمانان ملی به دنیا معرفی کنند.

در زمینه دفاع مقدس کارهای متعددی انجام نداده ایم
وی با توضیح اینکه در زمینه دفاع مقدس و شــهدای آن کارهای متعددی انجام دادیم اما درعین حال 
کارهای متعددی را هم انجام ندادیم، ادامه داد: کارهایی زیادی در بخش های فیلم، کتاب، شعر، عکس 
است، ما هنوز  با گذشت 32 ســال از دفاع مقدس یک موزه خوب که بتوانیم بخشی از تاریخ انقالب و 
جنگ تحمیلی را نمایش دهد، نداریم.فرمانده ســپاه صاحب الزمان )عج( بیان کرد: فیلم های اندکی 
در این زمینه داریم و اگر رهبر معظم انقالب اسالمی، تقریظ و حاشیه نویسی در کتاب هایی که در حوزه 
دفاع مقدس است، ننویسند و تعریف آن را نکنند، مغفول است.سردار فدا تصریح کرد: شهدای زیادی در 
ارتش، نیروی انتظامی و در بسیج و سپاه داریم که هر کدام یک الگو و اسوه ملی هستند.وی بیان کرد: در 
شرایط فعلی و کار و تالش فرهنگی دشمنان، افرادی که جوانان ما باید الگو خود قرار دهند، شهدا هستند؛ 
شهید بابایی در اتاق سرلشکر آمریکایی، در حضور این مقام بلند مرتبه ارتش، نماز اول وقت خود را اقامه 
می کند، چه کســی باید این الگو ها را معرفی کند؟ فرمانده سپاه صاحب الزمان )عج( با توضیح اینکه 
هنر، فیلم و کتاب باید جانفشانی های رزمندگان دفاع مقدس را به جهان معرفی کند، تاکید کرد: در این 
زمینه غفلت کردیم وبخشی از این غفلت مربوط به ما نظامی هاست که در جنگ تحمیلی حضور داشتیم.

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان:

2600 کارگر برای نظافت شهر در تاسوعا و عاشورا آماده باش هستند

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان گفت: به دلیل لزوم رعایت 
پروتکل های بهداشــتی، امسال مجوز هیچ ایســتگاه صلواتی برای 
محرم صادر نشده است و به جای این موضوع مقرر شد مجوز برپایی 
ایستگاه های نما و نوا با موضوع پخش عزاداری امام حسین )ع( در 
نقاط مختلف شهر صادر کنیم که برای بیش از 100 ایستگاه جواز صادر 
شده اســت.به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شــهرداری اصفهان، 
حسین امیری در نشســت خبری خود با خبرنگاران در قالب سلسله 
نشست های »سه شنبه ها با رسانه« که به صورت مجازی برگزار شد، 
در خصوص فضاسازی شهر ویژه ایام محرم اظهار کرد: به مناسب ماه 
محرم، 2500 پرچم مشکی، قرمز و سبز در بلوارها، چهارراه ها، میادین 
و محورهای مرکزی و ... نصب و همه ایستگاه های مترو و اتوبوسرانی 
فضاسازی و ســیاه پوش شده اســت. همچنین بیش از شش هزار 
پرچم در اختیار مغازه ها، هیئت ها و شــهروندان برای نصب در ســر 

مغازه ها و محله ها قرار گرفته است. 
وی ادامه داد: بالغ بر 90 المان شــمع در میادین اصلی شــهر توسط 
سازمان زیباســازی طراحی و نصب شده اســت و هزار پرچم اشک 
در محورهای بزرگراهی و رینگ ســوم نصب شده و دیواره پازلی ارگ 
جهان نما نیز به همین مناســبت طراحی شد.معاون خدمات شهری 

شــهرداری اصفهان گفت: به منظــور ایمنی شــهروندان، همه هیئت 
های مذهبی بعد از دریافت مجوز از سازمان تبلیغات به آتش نشانی 
مراجعه و طبق ضوابط رفتار می کنند. همچنین توسط مناطق 15 گانه 
و 25 ایستگاه آتش نشانی از محل مراســم بازدید می شود. امیری 
با اشــاره به اینکه با درخواست هیئت ها کپســول به صورت امانی در 
اختیار آنها قرار می گیرد، اظهار کرد: همه ایستگاه های 25 گانه آتش 
نشانی به درخواست هیئت ها از محل بازدید و نکات را ابالغ می کنند.

وی افزود: به منظور تهیه اقالم بهداشــتی توســط هیئــت ها، الیحه 
شهرداری در شورای شهر به میزان 5 میلیارد ریال به تصویب رسید که با 
همراهی کمیسیون فرهنگی و سازمان فرهنگی – اجتماعی شهرداری 
اقالم بهداشــتی در قالب بن خرید در هیئت ها توزیع می شود و این 
کار آغاز شده اســت. وی بیان کرد: وظیفه نظارت بر هیئت ها بر عهده 
سازمان تبلیغات اسالمی است و مردم در صورت مشاهده عدم رعایت 
پروتکل های بهداشتی به مراکز نظارتی و تلفن 137 اعالم کنند تا ما به 

دستگاه های نظارتی اطالع دهیم.
امیــری با اشــاره بــه برخــورد با هیئــت هــا در صــورت تخطی از 
دســتورالعمل ها، اظهار کرد: طــی دو نوبت تذکر بــه هیئت داده می 
شود و در نوبت ســوم با حکم دســتگاه قضایی هیئت تعطیل خواهد 

شــد. وی با تاکید بــر اینکه نباید عزاداری موجب ســلب آســایش 
بیماران شــود و همه موظــف هســتیم چهارچوب را رعایــت کنیم، 
گفت: بنابر دســتورالعمل ســتاد کرونــا نباید مدت عــزاداری در هر 
شب بیشتر از دو ساعت باشــد. معاون خدمات شــهری شهرداری 
اصفهان با اشــاره به مشارکت شــهروندان برای فضاسازی شهر ویژه 
محرم تصریح کرد: میزان مشــارکت امسال نســبتا خوب بوده است 
و یکی از رویکردهای ما مشــارکت مردم در فضاســازی شهر و سیاه 
پوش کردن شهر بوده که هرچه به ایام تاســوعا و عاشورا نزدیک می 
شویم این مشارکت بیشتر می شــود. بر همین اساس اعالم کردیم، 
با توجه به محدودیــت در توزیع نذری مردم مــی توانند نذورات را به 
صورت همراهی با ما در ســیاه پوش کردن شــهر انجام دهند که این 
 مشارکت نسبتا خوب بوده اســت و تا روزهای تاسوعا این مشارکت

 بیشتر می شود. 
وی در مورد آماده باش نیروهای شــهرداری برای روزهای تاسوعا و 
عاشــورا اظهار کرد: دســتورالعملی در اداره خدمات شهری از ابتدای 
محرم تهیه و بیــش از 60 مورد تذکر و ضابطه بــه مناطق 15 گانه ابالغ 
شده است. همچنین بخش های مهم دستورالعمل برای آماده باش 
حوزه های خدماتی و پشتیبانی ابالغ شــد که بر این اساس سازمان 
آتش نشــانی با تمام نیروها و حوزه خدمات شــهری با 2600 کارگر 
برای جمع آوری زباله در آماده باش خواهند بود. امیری با اشــاره به 
اینکه پیشــگیری از کرونا یک کار همگانی است و اینکه شهرداری در 
این زمینه به تنهایی تمهیداتی انجام دهد میسر نیست، گفت: در ایام 
محرم بیش از دو هزار بنر در سطح شهر برای فرهنگ سازی نصب شد 
و برای مراکز پرتردد محدودیت ایجاد شد به طوری که ورود و خروج 
به ناژوان از شش عصر ممنوع است، همچنین در حاشیه پل خواجو و 
 سی و سه پل محدودیت ایجاد و 30 درصد از روشنایی پارک ها کاهش

 پیدا کرد. 
وی افــزود: شــهرداری در دوران کرونــا هزینــه های زیــادی برای 
تامین مواد ضدعفونی و تهیه ماســک انجــام داد، همچنین کمک به 
مســتاجرانی که در فضاهای شــهرداری دچار زیان شــدند با اعمال 
تخفیف دو تا چهار ماهه به صورت کامل یا 50 درصدی به آنها کمک شد. 
معاون خدمات شهری شــهرداری اصفهان به موضوع آبیاری فضای 
سبز شهر اصفهان هم اشاره و تصریح کرد: 55 میلیون مترمکعب آب 
برای فضای ســبز شــهر نیاز داریم که بالغ بر 33 میلیون مترمکعب 
مصرف کنونی اســت و بیش از 20 میلیون مترمکعب صرفه جویی در 

مصرف آب صورت می گیرد.

رییس سازمان بسیج کارمندان سپاه صاحب الزمان 
)عج( استان اصفهان اظهار داشت: در پی دستورات 
مقام معظم رهبری برای آغاز رزمایش کمک مومنانه، 
شــاهد موجی از همدلــی و همکاری همه اقشــار 
جامعه جهت تهیه اقالم ضروری بــرای نیازمندان 
بودیم؛ گروهی از نیازمندان آسیب دیدگان اقتصادی 
از بیماری کرونا هســتند که با همدلی ایجادشــده 
امیدواریم بخشی از صدمات این افراد جبران شود. 
محسن اصالنی ادامه داد: با همت و همدلی مدیران 
و کارمندان سطح اســتان، کمک های نقدی ایشان 

جهت انجام رزمایش کمک مومنانه توســط بسیج 
ادارات جمع آوری و با پشتیبانی سپاه صاحب الزمان 
)عج( در قالب 41٠٠ بســته معیشــتی به مناسبت 
روز کارمند و هفته دولت، در بیــن نیازمندان توزیع 
می شود. وی در خصوص جامعه هدف این رزمایش 
عنوان کرد: بســته های تدارک دیده شده در اختیار 
نیازمندان که بیشتر آن ها اقشار آسیب دیده از بیماری 
کرونا هســتند قرار خواهد گرفت؛ این افراد توسط 
بســیج محالت شناسایی شــده و از طریق همین 
پایگاه ها بسته های حمایتی توزیع می شود. اصالنی، 
درباره محتوای بسته های معیشتی بیان کرد: عالوه 
بر اقالم ضــروری غذایی همچون برنــج، روغن و 
حبوبات یک پک بهداشتی شامل ماده ضدعفونی 
کننده دســت و ماســک در اختیار نیازمندان قرار 

خواهد گرفت. رییس سازمان بسیج کارمندان سپاه 
صاحب الزمان )عج( اســتان اصفهان در خصوص 
کمک های مومنانه بسیج ادارات و کارمندان تشریح 
کرد: مرحله اول این رزمایش در ماه مبارک رمضان 
کلید خورد و مرحله دوم آن از عید قربان آغاز شد و 
اکنون که در دهه اول محرم هستیم، این مرحله به 
کار خود پایان داده  اســت. وی تصریح کرد: با عدم 
امکان جمع آوری نــذورات در مجالس حســینی 
شرایطی به وجود آمد که بخشــی از نذورات مردم 
در قالب کمک های مومنانه قــرار گرفت؛ امیدواریم 
که با همدلی و همکاری تمام اقشار جامعه به ویژه 
کارمندان و مدیران دستگاه ها بتوانیم تا پایان سال 
رزمایش های دیگری با بســته های بهتر و بیشــتر 

برگزار کنیم.

 کمک مومنانه کارمندان اصفهانی در روز کارمند
 با 41٠٠ بسته معیشتی

تیزر فراخوان جشنواره فیلم کودک33 منتشر شد
 اولین تیزر فراخوان سی و سومین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان منتشر شد.به 
گزارش ستاد اطالع رسانی جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان، این تیزر با تاکید بر 
برپایی مجازی این دوره از جشنواره، با صدای مریم رادپور ارائه شده است.بر اساس این خبر، این 
دوره جشنواره با توجه به شیوع جهانی کووید-19، در قالب رقابتی در دو بخش »مسابقه سینمای 
ایران« و »مسابقه سینمای بین الملل« برگزار و ضمن اعالم برگزیدگان در هر دو بخش، در این دوره 
نیز جوایز »ویژه دبیر«، »سیفژ«، »یونیسف«، »وب سری«، »جایزه شهید بهنام محمدی« و جایزه 
»برترین فیلم از نگاه داوران کودک و نوجوان« به فیلم های برگزیده اهدا خواهد شد.سی و سومین 
جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان به دبیری علیرضا تابش، از 27 مهر تا 2 آبان 99 به 

صورت مجازی و نمایش آنالین برگزار خواهد شد.

اجرای طرح افتخاری »هر راهبر، یک خبرنگار« در اصفهان
مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل بار و کاالی درون شهری و حومه شهرداری اصفهان از اجرای 
طرح افتخاری »هر راهبر، یک خبرنگار« خبر داد و گفت: پایان هر فصل از خبرنگاران افتخاری برتر 
تجلیل می شوند.مجید طهماسبی اظهار کرد: در نظر داریم اخبار حوزه ترافیکی ناوگان باربری را در 
قالب عکس، ویدئو، یا سوژه های مورد نظر شهروندان انعکاس داده و تا رفع مشکل یا بهبود شرایط 
پیگیری کنیم.وی تصریح کرد: شهروندان و راهبران می توانند مطالب خود را برای طرح »هر راهبر، 
یک خبرنگار« به ادمین کانال تلگرامی سازمان حمل بار به نشانی @esfsazmanbar ارسال کنند 
و عالوه بر اینکه همکاران و شهروندان را از اخبار و مسائل مربوط به حمل و نقل آگاه می سازند، نکات 
ایمنی و تجربیات خود را نیز در این گروه به نام خود به اشتراک بگذارند و شهرداری را در حوزه ارتقای 
فرهنگ ترافیک تردد ناوگان بار یاری کنند.مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل بار و کاالی درون 
شهری و حومه شهرداری اصفهان افزود: در پایان هر فصل از سه نفر اعضای فعال به عنوان خبرنگار 

افتخاری برتر تقدیر می شود.
وی، از آموزش مجازی راهبــران ناوگان حمل و نقل بار خبر داد و گفت: با توجه به شــیوع ویروس 
کرونا، دوره های آموزشی این سازمان ویژه راهبران حمل بار و کاال به صورت مجازی برگزار می شود.

طهماسبی تاکید کرد: سازمان حمل و نقل بار و کاالی درون شهری از سال 94 خود را ملزم دانست 
راهبران را در سرفصل هایی همچون اخالق حرفه ای، آموزش مهارت های رانندگی و مهار بار، مسائل 

مربوط به معاینه فنی خودروها، امداد و نجات و موارد مشابه آموزش دهد.

تحقق 50 درصدی بودجه منطقه 8 در سال جاری
مدیر منطقه هشت شهرداری اصفهان گفت: بودجه مصوب ســال جاری این منطقه 175 میلیارد 
تومان بوده که تاکنون 50 درصد آن محقق شده است.محمد کیهانی اظهار کرد: از ابتدای سال جاری 
تاکنون 26 پروژه عمرانی در منطقه هشت اجرا شده است.وی با بیان اینکه در حال حاضر 11 پروژه 
عمرانی آماده بهره برداری است، افزود: 12 پروژه عمرانی دیگر نیز در این منطقه آماده شروع است.
مدیر منطقه هشت شهرداری اصفهان با اشاره به ســاماندهی خیابان استاد شهریار جنوبی و رفع 
گردوغباری که از رها شدن ایجاد ادامه این خیابان به وجود آمده است، اظهار کرد: بودجه الزم برای 
این محدوده پیش بینی شده که به زودی ســاماندهی آن محقق می شود.وی، در خصوص تعیین 
تکلیف امتداد خیابان استاد شهریار به باهنر گفت: حدود 22 واحد منزل مسکونی نزدیک به خیابان 
باهنر وجود دارد که پشت این منازل نیز تعدادی زمین بایر واقع شده و با مالکان آن ها مذاکراتی شده 
که امیدواریم امسال بتوانیم مراحل آزادسازی مسیر این خیابان را با همراهی مردم انجام دهیم.

کیهانی خاطرنشان کرد: امسال شاهد استقبال خوب سرمایه گذاران از مشارکت در اجرای پروژه های 
این منطقه بوده ایم که در این راستا چهار پروژه مشارکتی در دست اقدام است و عملیات اجرایی دو 

پروژه دیگر در آینده ای نزدیک آغاز می شود.

با مسئولان

خبر ویژهخبر خوان

معاون عمران شهری شهردار اصفهان:

ادامه فاز نخست رینگ 
چهارم تا اوایل سال آینده 

اجرایی می شود
معاون عمران شهری شهردار اصفهان در جلسه 
بررسی پیشــرفت پروژه های عمرانی شهر با 
بیان اینکه پروژه حلقه حفاظتی دومین پروژه 
شاخص شــهر پس از خط دوم قطار شهری 
اســت، اظهار کرد: با وجود تمام مشکالت به 
لحاظ شــیوع ویروس کرونــا و ثابت نبودن 
قیمت مصالح مورد نیاز برای اجرای پروژه ها، 
اما تالش مدیریت شهری باعث شده امروز 
پروژه ها در شهر پیشرفت اجرایی خوبی داشته 
باشد.ایرج مظفر ادامه داد: نخستین اولویت 
شــهرداری اجرای حلقه حفاظتی از کیلومتر 
صفر تا 9 است که خوشبختانه از کیلومتر هفت 
تا 9 با احداث تقاطع آفتاب به اتمام رســید و 
بخش هایی از آن در حال بهره برداری است.

معاون عمران شهری شهردار اصفهان افزود: 
در حال حاضر عملیات اجرایی ســه کیلومتر 
حلقه حفاظتی شهر از کیلومتر صفر تا کیلومتر 
هفت حدفاصل تقاطع سردار شهید سلیمانی 
تا تقاطع آفتاب آغاز شده و تاکنون چهار درصد 
پیشرفت فیزیکی داشته است.وی گفت: سه 
کیلومتر حلقه حفاظتی با عرض 76 متر شامل 
باندهای تندرو و کندرو است که هزینه ای بالغ 
بر 70 میلیارد تومان برای اجــرای آن در نظر 
گرفته شــده، البته هزینه آزادسازی را شامل 
نمی شود.مظفر با بیان اینکه از کیلومتر صفر 
تا 600 حلقه حفاظتی امسال اجرایی می شود، 
خاطرنشــان کرد: در صورت اتمام آزادسازی، 
عملیات اجرایی کیلومتر 600 تا کیلومتر چهار 
از اواخر امسال یا اوایل سال آینده آغاز خواهد 
شد.وی تاکید کرد: پروژه حلقه حفاظتی یک 
پروژه شاخص در مقیاس استانی است زیرا 
دور تا دور شهر اصفهان و پنج شهر اطراف را در 
بر می گیرد.وی افزود: طول مسیر پروژه حلقه 
حفاظتی شــهر 7۸ کیلومتر با عرض مناسب 
است به طوری که چهار الین مسیر رفت، چهار 
الین برگشت در تندرو و دو مسیر کندرو برای 

آن در نظر گرفته شده است.

شب سوم محرم در 
هیئت باران اصفهان

مراسم عزاداری امام حسین )ع( 
به همت مجتمع فرهنگی باران در 
مسجدجامع اصفهان با سخنرانی 
حجت الســالم محمد داستان 
پور و مداحی مرتضــی انصاری 
برگزار می شود. با توجه به شیوع 
ویروس کرونا امسال برنامه های 
جلســه با رعایــت پروتکل های 

بهداشتی اجرا می  شود.

وز عکس ر

عکس: فارس

شهرداری دولت آباد برخوار در نظر دارد نسبت به عملیات اجرایی جدول گذاری بلوار طالقانی شهر دولت آباد از طریق برگزاری مناقصه عمومی 
اقدام نماید.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه حراست شهرداری: روز یکشنبه مورخ 99/06/16 
گشایش پاکات: روز دوشنبه مورخ 99/06/17 
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تلفن: 8-36284167-031     فکس: 36284166

   

هفتمین جلسه شورای معاونین راه و شهرســازی استان اصفهان با هدف رفع 
مسائل و مشکالت کاری حوزه های مختلف و هم اندیشی در جهت تسریع امور 
در سالن جلسات این اداره کل تشکیل شــد.به گزارش اداره ارتباطات و اطالع 
رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان، در این جلسه که با حضور مدیرکل 
راه و شهرسازی استان و اعضای شورای معاونین این اداره کل برگزار شد، ضمن 
رسیدگی به مسائل و مشکالت پیرامون حوزه های کاری مختلف، برنامه های 
اولویت دار مطرح و راهکارهای مناسبی در جهت تســریع امورارائه شد.در این 
جلسه علیرضا قاری قرآن، مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان با اشاره به 
بیانات و تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص حل مشــکل مسکن و قول 
دولت وقت مبنی بر تامین 600 هزار واحد مسکونی در کشور، از معاونین تحت امر 
خود به خصوص معاونین مسکن و ساختمان و امالک و حقوقی این اداره کل 
خواست با جدیت کامل و سیاست گذاری دقیق، هدف تعیین شده طرح اقدام 
ملی مسکن استان را جامه عمل بپوشانند.وی ضمن تاکید بر تسریع اقدامات 
اجرایی این طرح، دســتور داد کارگروه ویژه ای به منظور بررسی وضعیت طرح 
اقدام ملی مسکن اســتان هر هفته تشکیل شود و ســیرمراحل اداری، میزان 

پیشرفت فیزیکی، نقاط ضعف و قوت مراحل اجرایی این طرح در  استان مطرح 
و مورد پیگیری قرار گیرد همچنین جهت رفع موانع و رسیدن به هدف نهایی طرح 
اقدام ملی مسکن همت بیشتری گماشته شود.مدیرکل راه وشهرسازی استان 
اصفهان با اشاره به نیاز مطرح کردن مباحث مرتبط با این پروژه عظیم در جلسات 
کمیسیون ماده 5؛ از معاون شهرسازی و معماری اداره کل خواست در راستای 
تسریع امور پیگیری ویژه ای انجام شود تا دفعات تشکیل این کمیسیون افزایش 
یافته و موضوعات طرح اقدام ملی به صورت خارج از نوبت مورد بررسی قرار گیرد. 
قاری قرآن، همچنین سرعت بخشی به پیشرفت فیزیکی پروژه های در دست 
اجرا را یکی از اولویت های اداره کل راه و شهرسازی استان برشمرد و به معاونین 
تحت مسئولیت خود دستور داد تا با پیگیری ویژه اعتبار پروژه های نیمه کاره را 
جذب کرده  و با همت و تالش مضاعف در راستای تکمیل پروژه ها گام بردارند به 
نحوی که تمامی پروژه ها و طرح ها در بازه زمانی تعریف شده و با کیفیت مناسب 
به مرحله اجرا در بیایند.وی با اشــاره به برگزاری آزمون ورود به حرفه مهندسان 
رشته طراحی معماری در هفته جاری، خواســتار نظارت دقیق و جامع در روند 

اجرای این آزمون شد.

280 پروژه بزرگ گازرسانی با هزینه ای بالغ بر7 هزارمیلیارد ریال طی دولت یازدهم 
و دوازدهم در سطح استان اصفهان اجرا و به بهره برداری رسید.طی سال های 
فعالیت دولت تدبیر و امید، صدها روستای استان اصفهان از نعمت گاز طبیعی 
برخوردار شدند تا ضمن ایجاد عدالت اجتماعی و استفاده مناطق محروم از این 
نعمت خدادادی، قدم های بلندی نیز برای جهش تولید بخش های مختلف مرتبط 
برداشته شود؛ گام هایی که منجر به توسعه همه  جانبه می شود.گازرسانی در استان 
اصفهان با توجه به موقعیت جغرافیایی خود، هم به لحاظ وسعت، پراکندگی شهر 
و روستا ها، قرار گرفتن در کریدور مرکزی کشور و هم با توجه به دارا بودن مناطق 
کوهستانی و صعب العبور و هم مناطق کویری دور دست در کنار هزینه باالی 
اجرای پروژه ها در این مناطق، همواره با چالش هایی روبه رو بوده است که به 
همت گازرسانان یکی پس از دیگری رفع شده و شعله های امید را با تدبیر خود در 
خانه های مردم فروزان کرده اند.عملکرد شرکت گازاستان اصفهان، از سال 13۹2 
تاکنون نشان از جهشی چشمگیر در گازرسانی به روستاها به ویژه مناطق دور افتاده 
و صعب العبور دارد. به گونه ای که  116روستا طی 8 سال اخیر، از نعمت گاز طبیعی 
بهره مند شده اند.مدیر عامل شرکت گاز استان اصفهان، با اشاره به اجرای بیش 
از 280طرح بزرگ گازرسانی با هزینه ای بیش از 7 هزار میلیارد و 84 میلیون ریال 
درسطح استان اصفهان گفت: گسترش شبکه گاز، یکی از ارکان عدالت در خدمت 
رسانی به شمار می رود که این امر می تواند در توسعه مناطق محروم شهری و 
روستاها و همچنین کاهش دغدغه های روستاییان و حتی افزایش شاخص 
سالمت در مناطق محروم موثر باشد. مهندس علوی، در خصوص گازرسانی به 
صنایع استان، افزود: در حال حاضر بیش از 8 هزار و 600واحد صنعتی در سطح 

استان از گاز طبیعی بهره مند هستند که عملیات گازرسانی به 3 هزار و 342 واحد 
در دولت یازدهم و دوازدهم محقق شده است.مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان 
با تاکید براینکه گازرسانی به بخش صنعت یکی از اهداف مهم این شرکت در 
راستای تقویت بخش تولید و اقتصاد و اشتغال زایی است، اظهارداشت: به موازات 
گازرسانی به بخش های مختلف خانگی و تجاری طی سال های اخیر، گازرسانی 
به صنایع نیز گسترش یافته و خوشبختانه تا کنون بیش از 62شهرک صنعتی در 
سطح استان از این نعمت بهره مند شده اند که گازرسانی به 2۹ شهرک صنعتی 
طی سال های ۹2 تا ۹۹ اجرایی شده است.علوی، با اشاره به توزیع ساالنه حدود 21 
میلیارد متر مکعب گاز طبیعی در سطح استان و بهره مندی، ۹۹.5 درصد جمعيت 
استان اصفهان از نعمت گاز طبيعی، گفت: تمام رسالت و تالش کارکنان این شرکت 
بهره مندی 100 درصدی جمعیت استان در هر سه بخش خانگی ، تجاری و صنعتی 
است.سید مصطفی علوی، با اشاره به اینکه هم اکنون100درصد خانوارهای شهری 
و ۹۹.08 درصد خانوار های روستایی از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند، گفت: 
برای تامین گاز این میزان جمعیت بیش از 26 هزار کیلومتر شبکه  گذاری و یک 
میلیون و 878 هزارعدد انشعاب درسطح استان نصب و اجرا شده است.مدیرعامل 
شرکت گاز استان اصفهان، گازرسانی به 7 ایستگاه CNG، بیش از 4هزار و 312 
کیلومترشبکه،63ایستگاه حفاظت از زنگ و اشتراک پذیری بیش از 443هزار 
مشترک گاز طبیعی را از دیگر خدمات گازرسانی انجام شده طی دولت تدبیر و امید 
عنوان کرد.مهندس علوی، افزود: در حال حاضر یک هزار و 111 کیلومتر خط انتقال، 
۹2۹ ایستگاه تقلیل فشار وحفاظت از زنگ و 156 ایستگاه CNG در سطح استان 

به بهره برداری رسیده است.

طرح QR CODE  )کیو آر کد( یا رمزینه پاسخ سریع به صورت آزمایشی در 
آبفای استان اصفهان اجرا می شود.مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان با اعالم این خبر گفت: به منظور دسترسی سریع مشترکین این شرکت 
به صفحه مجازی ارائه خدمات، طرح QR CODE  )کیو آر کد( از ابتدای 
شهریورماه امسال در شهرهای تحت پوشش مناطق خودگردان شهرضا و 
برخوار و همچنین منطقه خانه اصفهان در آبفای منطقه 5 شهر اصفهان به اجرا 
در می آید.هاشم امینی افزود: در اجرای این طرح یک پالک یا برچسب که 
نقش رمزینه )کد(  روی آن حک شده است در اختیار مشترک قرار می گیرد 
تا در محلی مناسب که به راحتی قابل رویت باشد، داخل منزل نصب کند.وی 
گفت: مشترکین دارای گوشی تلفن همراه هوشمند می توانند پس از اتصال 
به اینترنت و اسکن این برچسب، بدون نیاز به وارد کردن نشانی اینترنتی، وارد 
صفحه مجازی ارائه خدمات پرتال شرکت آب و فاضالب استان اصفهان شده و 

هرکدام از خدمات 23 گانه مورد نیاز خود را ثبت و دریافت کنند.
مدیرعامل آبفای استان اصفهان افزود: استفاده از QR CODE  )کیو آر کد( 
یکی از روش های نوین و کاربردی ارائه خدمات در دنیا به شمار می رود که در 
عین حال می تواند در خدمت آموزش و اطالع رسانی به شهروندان نیز قرار 
 QR گیرد.وی ابراز امیدواری کرد پس از استخراج و جمع بندی اجرای طرح
CODE  )کیو آر کد( در شهرهای تحت پوشش مناطق خودگردان شهرضا و 

برخوار و همچنین منطقه خانه اصفهان در آبفای منطقه 5 شهر اصفهان، بتوان 
این طرح را در تمام شهرها و روستاهای تحت پوشش این شرکت اجرا کرد.
اضافه می شود در حال حاضر یک میلیون و 160 هزار مشترک در ۹3 شهر و 
234 هزار مشترک در ۹51 روستا تحت پوشش خدمات شرکت آب و فاضالب 

استان اصفهان هستند.

شــرکت فوالد مبارکه اصفهان با نماد فوالد، گزارش فعالیت یک ماهه منتهی 
به 31مرداد۹۹ را منتشر کرد که بر اساس آن محصوالت گرم باالترین محصول 
به فروش رسیده این شــرکت در مردادماه بوده و در مقایسه 5 ماه امسال با 
مدت مشابه ســال قبل در فروش فوالد شاهد رشــد 33درصدی در فروش 
بوده است.میزان فروش ماهیانه شــرکت فوالدمبارکه اصفهان در مرداد ماه 
امسال 42,۹13,621میلیون ریال بوده اســت که تمامی آن حاصل از فروش 
داخلی محصوالت فوالدمبارکه اصفهان بوده و صادراتی انجام نگرفته اســت.

همچنین بر اســاس اطالعات منتشر شده بیشــترین میزان فروش داخلی 
شرکت فوالدمبارکه اصفهان در مرداد ماه امسال، به محصوالت گرم اختصاص 
دارد که با فروش 323 تن درآمد 24,107,۹3۹میلیون ریال را ثبت کرده است. 
همچنین میزان فروش محصوالت سرد این فوالدساز بزرگ نیز در مدت یک 
ماهه مرداد۹۹ به میزان 113 تن بوده و رقــم 10,60۹,866میلیون ریال را ثبت 
کرده است. از دیگر محصول به فروش رســیده فوالد مبارکه در مرداد ماه ۹۹ 
می توان به محصوالت پوشش دار نیز اشاره کرد.این گزارش می افزاید: میزان 

فروش شــرکت فوالدمبارکه اصفهان طی 4 ماهه نخست سال ۹۹ ) از ابتدای 
سال مالی جدید تا انتهای تیرماه( به مقدار 175,52۹,488ریال بوده که در این 
مدت نیز بازهم کل درآمد حاصل فروش داخلی محصوالت فوالدی این شرکت 
بوده است و با فروش 1623تن محصول گرم درآمد ۹6,023,182میلیون ریال 
به دست آمده و از فروش محصوالت ســرد نیز به مقدار 513 تن رقمی بالغ بر 
41,055,638میلیون ریال حاصل شده اســت.در مجموع می توان گفت که 
شــرکت فوالدمبارکه اصفهان، از ابتدای ســال مالی تا انتهای مرداد ماه۹۹ در 
مجموع مبلغ 218,433,10۹میلیون ریال فروش داشته که نسبت به فروش 
شرکت در مدت مشابه سال۹8 به میزان 163,88۹,532میلیون ریال با رشد 
33 درصدی همراه شده است.گفتنی اســت؛ شرکت فوالد مبارکه اصفهان به 
عنوان بزرگ ترین فوالدساز خاورمیانه و شــمال آفریقا، در حال حاضر بخش 
عمده ای از نیاز کشور را به محصوالت فوالدی تامین می کند و این در حالیست 
که اگر در تامین مواد اولیه با مشکل روبه رو شود، بر روند تولید کلی در صنعت 

فوالد و همچنین صنعتی شدن کشور اثرات مستقیم خواهد گذاشت.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: اگرچه ذوب آهن و 
فوالد مبارکه اصفهان از گذشته به اصفهان به ارث رسیده اند، اما اثرات جانبی 
این صنایع باید مدیریت شود تا با کمترین آسیب به کار خود ادامه دهند، 
بنابراین امروز گسترش و توسعه صنایع جانبی فوالد در برنامه ما قرار گرفته 
است.حسن قاضی عسگر با اشاره به اینکه بعد از نفت، گاز و پتروشیمی، 
صنعت فوالد در ایران یکی از بزرگ ترین و اشتغال زاترین صنایع کشور است، 
 اظهار کرد: اگرچه فوالد یکی از صنایع آالینده و آب بر در کشور محسوب 

می شود، اما برنامه استان حرکت به سمت صنایع سبز و کم آب بر است.
وی با بیان اینکه اقلیم استان اصفهان متناسب با شرایط این صنایع نیست، 
تاکید کرد: به این دلیل توسعه این صنعت در غرب استان را محدود کرده ایم 
و جانمایی طرح های توسعه فوالد در مناطقی با فیزیک این صنعت انجام 
خواهد شد، همچنین برای حوزه ریخته گری نیز براساس مطالعات صورت 
گرفته در شرق اصفهان جانمایی مناسبی در نظر گرفتیم؛ اما در مجموع 
توسعه فوالد باید در استان های مرزی و پرآب انجام شود.معاون هماهنگی 
امور اقتصادی استانداری اصفهان با اعتقاد بر اینکه در حال حاضر صنایع 
فوالدی کشور و استان باید روی چالش های زیست محیطی خود کار کرده 

و ایرادات شان را برطرف کنند، گفت: خوشبختانه برنامه هایی جهت کاهش 
مصرف آب صنایع فوالدی و استفاده از پساب در دست اجراست که این موارد 
می تواند اثرات منفی این صنایع را روی اقلیم استان به حداقل برساند، از سوی 
دیگر با توجه به حمایت صنایع فوالدی استان از طرح انتقال آب خلیج فارس 
به اصفهان، بخشی از نیاز آبی استان از این مسیر مرتفع می شود، چراکه امروز 
نمی توان فوالد مبارکه را از اصفهان حذف به استان دیگری منتقل کنیم.وی 
تصریح کرد: اگرچه ذوب آهن و فوالد مبارکه اصفهان از گذشته به اصفهان به 
ارث رسیده اند، اما اثرات جانبی این صنایع باید مدیریت شود تا با کمترین 
آسیب به کار خود ادامه دهند، بنابراین امروز گسترش و توسعه صنایع جانبی 
فوالد در برنامه ما قرار گرفته است.قاضی عسگر، به پتانسیل شرکت های 
دانش بنیان در این صنعت اشاره کرد و افزود: در شهرک علمی تحقیقاتی 
و منطقه علم و فناوری اصفهان به دنبال این هستیم که اصفهان را به مرکز و 
قطب توسعه فناوری فوالد تبدیل و این فناوری را به دیگر نقاط ایران صادر 
کنیم و در این شرایط می توان فرآیند انتقال صنایع فوالدی استان به دیگر 
شهرها را دنبال کنیم تا اصفهان به استانی سبز و عاری از آلودگی با مدیریت 

منابع آب تبدیل شود.  

 برگزاری هفتمین جلسه شورای معاونین راه و شهرسازی
 استان اصفهان در سال 99

اجرای 280 پروژه بزرگ گازرسانی در سطح استان اصفهان

مدیر عامل شرکت آبفای استان  خبر داد:

اجرای آزمایشی طرح» QR CODE « در آبفای استان اصفهان

محصول گرم  باز هم  پرفروش ترین محصول فوالدمبارکه شد

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان:

اثرات جانبی صنایع فوالد باید مدیریت شوند

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

                   تجدید آگهی مناقصه عمومی- شماره مجوز )2752 ، 1399(

روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان

شرکت گاز استان 
اصفهان

شرکت گاز استان اصفهان در نظر دارد مناقصه ای با موضوع و شرایط زیر برگزار نماید:
موضوع مناقصه : اجرای عملیات کارهای برقی، ابنیه و تاسیسات ساختمان قدیم مرکزی، اصالح 

تابلوهای برق اصلی، تابلوهای برق طبقات و برق رسانی به سرور شرکت گاز استان اصفهان

میزان تضمین: 322/000/000 ریال )سیصد و بیست و دو میلیون ریال(
کد فراخوان در پایگاه ملی مناقصات: 15467347 

نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: اصفهان،  خیابان چهار باغ باال، شرکت گاز استان اصفهان
مهلت اعالم آمادگی: حداکثر تا تاریخ ۹۹/06/12 

مناقصه گران می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به پایگاه اطالع رسانی الکترونیکی شرکت گاز 

اســتان اصفهان به آدرس www.nige-isfahan.ir  ، www.iets.mporg.ir یا با شماره تلفن 

38132-031 داخلی 2573 تماس حاصل فرمایند.

نوبت دوم

آگهی مناقصه عمومی مرحله دوم

روابط عمومی شهرداری مجلسی م الف:964081

شهرداری مجلســی در نظر دارد به اســتناد مجوز شــماره ۹۹/234 مورخ 
13۹۹/05/0۹ شورای اسالمی شهر مجلسی، از طریق برگزاری مناقصه عمومی 
 از اشــخاص حقیقی و یا حقوقی واجد شرایط 3 دســتگاه اتوبوس واحد با 
دارا بودن شرایط زیر خریداری نماید. بنابراین از کلیه اشخاص مذکور دعوت 
می گردد، از تاریخ 13۹۹/6/6 لغایت 13۹۹/6/25 جهت اخذ اسناد مناقصه 

به امور قراردادهای شهرداری مجلسی مراجعه نمایند.
شرایط شرکت در مزایده: 

1- پیشــنهاد دهندگان باید قانون منع مداخله کارکنــان دولت در معامالت 
دولتی را رعایت نمایند.

2- اتوبوس ها می بایست بازسازی شده پیشرو دیزل موتور کمنز، حداقل 
مدل 1386 با تایید کارشناس شهرداری، بدنه و موتور و گریبکس سالم  )با 
تایید کارشــناس شــهرداری( ، دارای صندلی های اتوبوسی پارچه ای، تک 
کابین، دارای درب وسط، راســت در، کولر دار، دارای استاندارد حداقل یورو 
4 و در صورت دیزل بودن مجهز به فیلتر DPF و آماده پالک شــدن و انتقال 

سند آزاد باشد.
3- پیشــنهاد دهندگان موظفند 5 درصد از کل مبلغ پیشنهادی را به حساب 
شماره 011030۹65100۹ به نام شهرداری مجلسی نزد بانک ملی واریز نموده و 

پس از تحویل قطعی اتوبوسها ضمانت نامه آزاد می گردد.
4- پیشــنهاد دهندگان حداکثر تا پایان وقــت اداری تاریخ 13۹۹/06/25 
فرصت دارند پیشــنهادات خود را به دبیرخانه محرمانه شهرداری مجلسی 

تحویل نمایند.
5- برنده مناقصه موظف به اخذ کلیــه بیمه نامه های اتوبوس و معاینه فنی 

آن به عهده وی می باشد.
6- در صورتی که برندگان اول، دوم و ســوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد 

نشوند، سپرده آنها به ترتیب و به نفع شهرداری مجلسی ضبط خواهد شد.
7- در صورت برنده شــدن مناقصه و تایید نشدن کیفیت اتوبوس ها توسط 
کارشناس، شهرداری در رد آن مختار بوده و پیشنهادات نفر دوم و سوم مورد 

بررسی قرار می گیرد.
8- شهرداری در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

 جهت کســب اطالعات بیشــتر به سایت شــهرداری مجلســی به نشانی
 www.majlesicity.ir مراجعه و یا با شماره تلفن 52472852-031 )امور 

مالی و اداری شهرداری( تماس حاصل نمائید.
 نشــانی: اســتان اصفهــان- شهرســتان مبارکــه- شــهر مجلســی- 

میدان امام )ره( – شهرداری مجلسی

نوبت اول
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