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گواهینامه صالحیت معتبر پیمانکاری واگذار نماید لذا با توجه به اینکه کلیه مراحل برگزاری 

مناقصه از دریافت اسناد تا پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. 

الزم اســت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و 

دریافت گواهی امضای الکترونیکی جهت شرکت در مناقصه را محقق سازند.

تاریخ انتشار آگهی در سامانه مورخ 1399/06/15 ساعت 14 می باشد.
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الزم به ذکر است که کارفرما می تواند هزینه پروژه ها را به صورت تهاتر با اراضی یا مستحدثات 
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»نتانیاهو« موافقت محرمانه با امارات را تکذیب کرد
نخســت وزیر رژیم صهیونیستی گزارش های منتشر شــده درباره موافقتش با فروش تسلیحات 
پیشرفته آمریکا به امارات را تکذیب کرد.در همین راســتا، روزنامه عبری زبان تایمز آو اسراییل به 
نقل از دفتر نتانیاهو نوشت: تکرار  ادعاهای اشــتباه علیه بنیامین نتانیاهو باعث نمی شود که این 
ادعاها جلوه واقعی به خود بگیرند.در بیانیه دفتر نتانیاهو آمده است: نتانیاهو در هیچ یک از مراحل 
مذاکرات با آمریکا که منجر به توافق تاریخی با امارات شد، موافقت اسراییل با فروش تسلیحات 
نظامی پیشرفته به ابوظبی را اعالم نکرده است.این بیانیه در پاسخ به گزارش روزنامه نیویورک تایمز 
منتشر شد.روزنامه نیویورک تایمز نوشــت، بنیامین نتانیاهو در مذاکرات محرمانه با طرح دولت 
آمریکا برای فروش جنگنده های »اف۳۵« به امارات به عنوان یکی از نتایج عادی سازی روابط با 

اسراییل موافقت کرده بود، اگرچه بعدا در اعالم عمومی با آن مخالفت کرد.

رهبر اپوزیسیون بالروس از سازمان ملل کمک خواست
رهبر اپوزیسیون بالروس از سازمان ملل خواست تا آنچه اقدامات سرکوب گرایانه رییس جمهوری بالروس 
علیه معترضانی که وی را به تقلب در انتخابات ریاست جمهوری ماه گذشته متهم می کنند، محکوم کند.

سوتالنا تیخانوفسکایا، رهبر اپوزیسیون بالروس در جریان سخنرانی در جلسه غیررسمی شورای امنیت 
که روز جمعه به صورت مجازی برگزار شد، همچنین از سازمان ملل خواست تا یک هیئت ناظر بین المللی 
به بالروس اعزام کند و گفت: کمیسیون حقوق بشر باید نشست ویژه ای را درخصوص وضعیت حقوق بشر 
در این کشور برگزار کند.وی همچنین از جامعه بین الملل خواســت تا علیه افرادی که مسئول نقض های 
انتخاباتی و جنایت علیه بشــریت هستند، تحریم هایی اعمال کند.ســوتالنا تیخانوفسکایا در نخستین 
درخواست خود برای مداخله بین المللی در این بحران گفت: ما مردم بالروس به کمک سازمان ملل نیاز 

داریم تا نقض های فاحش حقوق بشر و بی اعتنایی بدبینانه به منزلت و شرافت انسانی را متوقف کنیم.

»بایدن« خواستار عذرخواهی ترامپ شد
نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری نوامبر آمریکا در واکنش به گزارشی درباره توهین کردن 
ترامپ به نظامیان کشته شده این کشور، گفت اگر این گزارش درست باشد، وی باید از خانواده های این 
نظامیان متواضعانه عذرخواهی کند.»جو بایدن« اظهارات منتسب به »دونالد ترامپ« مبنی بر این که وی 
نیروهای آمریکایی که در جنگ کشته شده اند را »کودن« و »بازنده« خوانده، محکوم کرد. بایدن گفت: 
صادقانه بگویم، اگر چیزی که در )نشریه( »آتالنتیک« نوشته شده درست باشد، منزجرکننده است.وی در 
ادامه با اشاره به اعزام پسرش به کوزوو و عراق گفت: او یک کودن نبود و مردان و زنان عضو ارتش که او کنار 
آن ها خدمت کرد، به خصوص کسانی که به خانه برنگشتند هم بازنده نبودند.بایدن سپس از رییس جمهور 
آمریکا خواست که در صورت گفته شدن این اظهارات از سوی وی، از خانواده های نظامیان کشته شده در 

جنگ و نظامیان حاضر در مناطق جنگی عذرخواهی کند. 

کره شمالی در تدارک آزمایش موشک زیردریایی است
ادعا می شود که پیونگ  یانگ در تدارک آزمایش موشک میان برد قابل حمل در زیردریایی است تا 
در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، ناکامی ترامپ در مذاکره با کره شمالی را به رخ بکشد.

مرکز مطالعات بین المللی و راهبردی آمریکا با اســتناد به پاره ای تصاویر ماهواره ای مدعی شــد 
فعالیت های در حال انجام در کارخانه کشتی سازی »ســیمپو«، حاکی از آماده شدن کره شمالی 
برای انجام آزمایش موشکی زیرسطح به سطح اســت که در آن از یک زیردریایی به عنوان پرتابگر 
استفاده خواهد شد.این اندیشکده آمریکایی مدعی شد تصاویری از آماده باش شماری شناور به 
دست آورده که یکی از آنها شبیه یدک کش هایی است که پیش تر برای جابه جایی موشک های قابل 

حمل روی زیردریایی استفاده شده است.

وزیر امور خارجه سوئیس راهی ایران شد؛

شروع دیپلماسی سوئیسی از اصفهان

طی روزهایی که روابط دیپلماتیک ایران و  علیرضا کریمیان
کشورهای اروپایی به حداقل خود رسیده، 
سفر وزیر امور خارجه سوئیس به ایران مورد توجه رسانه های داخلی و 
خارجی قرار گرفته است. سوئیس از جمله معدود کشورهایی است که 
روابط اقتصادی خود در قالب کانال مالی ایــران و اروپا را حفظ کرده 
است. ایگنازیو کاسیس، وزیر امور خارجه سوئیس و هیئت همراه در 
حالی ســفر خود به ایــران را از اصفهان و به بهانه شــرکت در اجالس 
یکصدمین سالگرد آغاز روابط دو کشور ایران و سوئیس آغاز کردند که 
رســانه ها از رایزنی کاســیس قبل از این ســفر با برخــی از مقامات 
آمریکایی خبر داده اند. سوئیس که به عنوان حافظ منافع آمریکا نیز 
فعالیت می کند، در حالی نماینده ارشد خود در سیاست خارجی را روانه 
ایران کرده که دوباره بحث داغ احتمال میانجی گری این کشــور میان 
ایران و آمریکا قوت گرفته است. این در حالی است که ایرانی ها همواره 
به دخالت های آمریکا در سیاست های سوئیس به خصوص در قبال 
کانال مالــی میان ایــران و اروپا گالیه داشــته انــد. در همین زمینه 
خطیب زاده، ســخنگوی وزارت امــور خارجه در روزهــای اخیر  ضمن 
قدردانی و استقبال از تالش های سوئیس در پیگیری این کانال مالی 
تاکید کرد: ما در عین حال به دلیل برخی اقدامات مخرب ایاالت متحده 
در قبال این کانال مالی،  بــه نیات  آمریکا تردید جــدی داریم. البته 

روشــن اســت که تمام اقداماتی که تاکنون از طریق این کانال مالی 
صورت گرفته با دارایی های ایران نزد ســوئیس بوده است و اگر این 
کانال با رهایی از فشارهای آمریکا بتواند با بهره برداری از سپرده های 
ایران نزد کشورهای دیگر ارســال کاال و دارو را تسهیل کند، ما استقبال 
می کنیم. این سفر فرصتی برای تبادل نظر و همفکری دو کشور برای 
فعال تر شدن کانال مالی سوئیس  و بررسی راهکارهای ممکن برای 
رفع مشــکالت اســت. با وجود ناکامی های برخی از کشــورها برای 
میانجی گری میان ایران و آمریکا با توجه به صحبت هایی که هفته قبل 
سرگئی الوروف، وزیر خارجه روسیه داشت و از آمادگی کشورش برای 
میانجی گری میان ایران و آمریکا صحبت کرد، بار دیگر برخی از افراد و 
جریــان هایی که در ایران هنوز امیدشــان به حل مشــکالت از طریق 
مذاکره ایران و آمریکاســت، موج جدیدی از گمانه زنــی ها مبنی بر 
احتمال ایجاد کانال میان تهران و واشنگتن را به راه انداخته اند. هر چند 
جمهوری اســالمی ایران پیش از این موضع قاطع خود را درخصوص 
مذاکره با آمریکا اعالم کرده و قطعا در شرایط فعلی که هرگونه مذاکره 
با آمریکا می تواند پاس گلی به ترامپ در آســتانه انتخابات ریاســت 
جمهوری آمریکا باشــد، تغییری در موضع خود ایجاد نکرده اســت. 
محمود واعظی، رییس دفتر رییس جمهور در واکنش به پیشنهاد اخیر 
وزیر خارجه روسیه مبنی بر آمادگی این کشور برای میانجی گیری بین 

ایران و آمریکا گفت: ما با آمریکایی ها بنــای مذاکره نداریم و خیلی 
روشــن موضع مــان را اعالم کــرده ایم. آنچــه اما صریح از ســوی 
آمریکایی ها  گفته شده رایزنی سوئیس در  ایران برای آزادی زندانیان 
آمریکایی است. این کشور پیش از این نیز تالش هایی برای این قبیل 
موارد انجام داده است. سخنگوی وزارت خارجه سوئیس در بیانیه ای 
با اشاره به رایزنی تلفنی کاسیس با مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا، 
نوشت:  پمپئو از  کاسیس به خاطر نقش مداوم سازنده به عنوان حافظ 
منافــع مان در ایــران و کمک به محافظــت و بازگردانی شــهروندان 
آمریکایی که به گونه ای نادرست در ایران زندانی شده اند، تشکر کرد. 
بحث تبادل زندانیان میان ایــران و آمریکا یکــی از مباحثی بوده که 
همیشه به عنوان یکی از مسائل مهم اختالفی بین دو کشور مطرح  شده 
و با وجود خصومت هــای فراوان آمریکا علیه ایــران و قطع ارتباط دو 
کشور، جمهوری اسالمی ایران همواره اعالم کرده برای تبادل زندانیان 
آمادگی دارد. در هر صورت اهداف و برنامه های ســفر هر چه که باشد 
نباید انتظار دستاوردهای بزرگی را داشت. سوئیس اصوال کشوری آرام 
و دارای قدرت دیپلماتیک ضعیفی در سطح اروپاست، با سابقه ای نه 
چندان قوی در عرصه مدیریت بحران های بین المللی، به همین خاطر 
این سفر می تواند بیشتر دستاوردهای تبلیغاتی و شاید سیاسی برای 

ایران و سوئیس به همراه داشته باشد.

معاون پژوهشی دانشگاه دفاع ملی  گفت: آمریکا 
در پی حمله ایــران به عین االســد از طریق عمان 
پیام فرســتاد که ایــران اجازه دهد بــه یک نقطه 
غیرمسکونی با موشک شلیک کنیم، اما جمهوری 
اســالمی پاســخ داد اگر آمریکا هر حرکتی انجام 
دهد، ایران محکم تر پاسخ او را خواهد داد. سردار 
علیرضا افشار در خصوص رونمایی از دستاورد های 
جدید نظامی ایران از راهبرد و نتایج دستاورد های 
نظامی ایران گفت و اظهار کرد: نخستین نتیجه در 
خصوص دستاورد های نظامی کشور، بازدارندگی 
است؛ برای اینکه دشمنان ایران طمع تجاوز نداشته 
باشند باید قوی باشــیم. بخشی از این قوی شدن 
مربوط به عوامل انســانی یعنی جامعــه پایدار و 
مقاوم و شــهادت طلبی اســت.وی با بیان اینکه 

بخش دیگر قوی شــدن مربوط به تجهیزات مورد 
نیاز برای یک برنامه دفاعی است، اظهار کرد: روند 
رشــد در همه بخش ها و در همه ســطوح نظامی، 
دنیا را به تحیر وا داشــته اســت، زیرا آن ها گمان 
نمی کردند در شرایط تحریمی شدید، متخصصین 
و دانشمندان ایران فرآیند رشــد را با این سرعت 
زیاد طــی کنند به طوری که آمریــکا جرأت تجاوز 

نداشته باشد.
معاون پژوهشی دانشــگاه دفاع ملی با اشاره به 
تهدیدات آمریکا علیه ایران در ســطح بین الملل، 
گفت: این صحبت ها که دائما از سوی آمریکایی ها 
مطرح می شــود، فقــط جنگ روانی اســت، زیرا 
آمریکا اگر امکان پیــروزی را برای خود می دید، با 
کوچک ترین بهانه به ایران حمله می کرد، اما قدرت 

ایران مانع این اتفاق شده اســت.وی از تجهیزات 
جدید سیســتم دفاعی کشــور برای کشف پهپاد 
توسط رادار ها خبر داد و اظهار کرد: به طور عمومی 
پهپاد ها دور از رادار ها حرکــت می کنند و نمی توان 
آن ها را کشــف کرد؛اما در رادار هــای جدیدی که 
ساخته شده است، امکان کشــف پهپاد از فواصل 
دور نیز وجود دارد. این دستاورد یک توفیق بزرگ 
است، زیرا در جنگ های آینده بیشتر هواپیما های 

بدون سرنشین و پهپاد ها هستند.

روایت سردار سپاه از پیغام محرمانه آمریکا به ایران

وزیر دفاع انگلیس با تایید بدهی کشورش به ایران بر سر عدم تحویل تانک های چیفتن، گفت که در تالش اســت این بدهی پرداخت شود.به گزارش روزنامه 
گاردین، برای اولین بار در دولت انگلیس »بن والس« وزیر دفاع این کشور بدهی کشورش به ایران را  بر سر خرید تانک های چیفتن تایید کرد و با تالش برای 
مرتبط کردن این موضوع به زندانی بودن نازنین زاغری، شهروند دو تابعیتی انگلیسی-ایرانی در ایران، گفت که فعاالنه به دنبال پرداخت این بدهی به دولت ایران 
است و این موضوع می تواند به اطمینان حاصل کردن از آزادی شهروندان دو تابعیتی انگلیســی از جمله نازنین زاغری در ایران کمک کند. والس به وکالی این 
خانواده ها اطمینان داد که دولت انگلیس به دنبال مجرایی قانونی برای پرداخت این بدهی اســت. تایید این بدهی در نامه ای به وکالی نازنین زاغری مطرح 
شده است. انگلیس  بر سر عدم تحویل تانک های چیفتن که در زمان حکومت محمدرضاشــاه پهلوی از سوی ایران سفارش داده شده بود، تقریبا ۴۰۰ میلیون 
پوند به ایران بدهکار است. نه دولت انگلیس و نه دولت ایران به طور رسمی تایید نکرده اند که آزادی شهروندان دو تابعیتی انگلیسی که در ایران زندانی هستند، 

به عدم پرداخت این بدهی مرتبط است.

چهره روزانگلیس، بدهی خود به ایران را پذیرفت

وز عکس ر

دیدار وزرای دفاع 
»شانگهای« و 

»همسود« در روسیه
وزارت دفــاع روســیه از برگــزاری 
نشســت مشــترک وزرای دفــاع 
کشورهای عضو ســازمان همکاری 
شانگهای، جامعه همسود و سازمان 
پیمــان امنیــت جمعــی در پارک 

»پاتریوت« شهر مسکو خبر داد.

 تدبیر جدید کمیسیون امنیت ملی
 برای اعاده اموال ایران

عضو هیئت رییسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به بلوکه شدن اموال 
ملت ایران از سوی کره جنوبی گفت: اگر بنا باشــد کره به این سیاست خود ادامه دهد، در وهله اول 
محصوالت کره را در داخل کشور تحریم 
می کنیم و ســپس از نفوذمان در جهان 
اسالم برای تحریم محصوالت این کشور 
اســتفاده خواهیم کرد. ابراهیم رضایی 
اقدام کره جنوبی در بلوکــه کردن اموال 
کشورمان را نوعی دنباله روی این کشور 
از سیاســت های رژیم آمریکا دانست 
و گفت: اقدام کره جنوبی و کشــور های 
شــبیه این، یک اقدام ضد ایرانی است 
و ما آن را یک اقدام علیه نظام جمهوری 
اســالمی ایران قلمداد می کنیم که بــه هیچ وجه پذیرفتنی نیســت.وی با تاکید بــر اینکه انتظار 
می رود دستگاه دیپلماسی کشــور فعال تر عمل کند، در خدمت منافع ملی کشور باشد و در هر کجا 
که حقی از نظام جمهوری اســالمی ایران ضایع شــد این حق را اعاده کند، خطــاب به دولتمردان 
کره جنوبی اظهار داشــت: ما این روز ها را فراموش نمی کنیم، کما اینکه در گذشته نیز این رفتار را با 
 ما داشتند و به محض اینکه آمریکایی ها به ما فشــار می آوردند و ما را تحریم می کردند آن ها نیز 

عقب نشینی می کردند.

7 وزیر کابینه به مجلس می روند
وزرای خارجه، ارتباطات و فناوری ارتباطات، راه و شهرسازی، علوم و تحقیقات، اقتصاد، تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی و کشاورزی جهت پاسخ به سواالت نمایندگان و ارائه گزارش در جلسات هفته جاری 
کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اســالمی حضور پیدا می کنند.جلسات کمیسیون های 
تخصصی مجلس بعد از دو هفته تعطیلی پارلمان جهت سرکشی نمایندگان به حوزه های انتخابیه، 

هفته جاری تشکیل خواهد شد.
 

 ارزیابی نماینده روسیه از گزارش های درزیافته آژانس 
درباره ایران

نماینده روسیه در سازمان های بین المللی مستقر در وین در توئیتی نوشت همکاری ایران و آژانس 
بین المللی انرژی اتمی، کسانی را که به دنبال بحران ساختن از موضوع دسترسی به دو سایت مورد 
نظر در ایران بودند، ناامید کرد.میخائیل اولیانوف در این خصوص نوشت: از گزارش های درزیافته 
آژانس بین المللی انرژی اتمی مشخص شده که ایران )روند( دسترسی به مکان های تعیین شده 
از سوی آژانس را آغاز کرده است. کســانی که به دنبال ترتیب دادن یک بحران درباره این موضوع 
بودند، احساس ناامیدی زیادی می کنند. روح همکاری بین آژانس بین المللی انرژی اتمی و تهران 

غالب شد.
وی پیش از این از درز ســریع گزارش محرمانه ایــن نهاد بین المللی به رســانه ها انتقاد کرده بود. 
اولیانوف در توئیتر نوشت: »مانند همیشه، گزارش محرمانه مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی 
در خصوص ایران اندکی بعد از توزیع در میان اعضای شورای حکام سریعا به رسانه ها درز پیدا کرد، 
 شرم آور است. وجه مثبت ماجرا آن است که همکاری خوب میان ایران و آژانس بار دیگر برای عموم

 تایید شد.«

کافه سیاست

رییس مجلس:

باید مردم را در سرنوشت 
خودشان دخیل کنیم

رییس مجلس با تاکید بر ایــن که » اولویت 
ما در مجلس نظــارت اســت و در مرتبه بعد 
قانون گذاری است« بیان کرد: »به دنبال نظارت 
میدانی و سیستمی هســتیم. نهاد مجلس، 
کمیسیون ها، هیئت رییسه، رییس و معاونان 
مجلس باید برای حل مشکل مردم در خدمت 
تک تک نمایندگان باشند.گاهی امنیت ملی 
برای یک روستا آب آشامیدنی آن روستاست ، 
نمی شود به مردم آن روستا بگوییم آب نخور که 
ما کار مهم تر داریم. نمی توانیم به بهانه کارهای 
ملی، از کارهای ضروری محلی پرهیز کنیم.« 
قالیبــاف تاکید کرد: اولویت اصلــی و یکی از 
سیاست های قطعی مجلس یازدهم توجه به 
مناطق محروم و مستضعف است.رییس قوه 
مقننه گفت: »هر مدیری که امین و قوی باشد 
به او شجاعت تصمیم گیری می دهیم. مدیران 
قوی ما را یار و یاور خودشان بدانند. هدف اصلی 
پیگیری مشکالت مردم است نه چیز دیگری .« 
قالیباف همچنیــن افــزود: »بی تصمیمی، 
بدتصمیمی و بالتکلیفی در شرایط کنونی موجب 
آزار است و این مسئله حتی سرمایه های مادی 
کشــور را نیز هدر می دهد. وی با بیان این که 
قطعا اگر الزم باشد مجلس یازدهم در راستای 
محرومیت زدایی قوانین را اصالح خواهد کرد، 
زیرا ذی نفع بودن مردم اســاس کار ماســت، 
گفت: »در عرصه اقتصــادی، فرهنگی و دیگر 
بخش ها، مردم باید محور تحول باشــند، در 
شرایط کنونی این بخش ها از مردم گرفته شده 
و دولتی شــده اند، این گونه نمی شود، ما باید 

مردم را در سرنوشت خودشان دخیل کنیم. «

 این سفر فرصتی برای تبادل نظر و همفکری دو کشور 
برای فعال تر شدن کانال مالی سوئیس  و بررسی 

راهکارهای ممکن برای رفع مشکالت است

بین الملل
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 استان اصفهان رتبه نخست تعداد مجتمع های رفاهی 
در کشور  را دارد

استان اصفهان از رتبه نخســت تعداد مجتمع های خدماتی رفاهی در کشــور برخوردار است.مدیر کل 
راهداری و حمل و نقل و جاده ای اســتان اصفهان، خواستار حمایت جدی بخش خصوصی در سرمایه 

گذاری برای ایجاد مجتمع های خدماتی 
رفاهی شد و گفت: این استان با ۵۰ مجتمع 
خدماتی رفاهی دارای رتبه نخست در کشور 
است.مهدی خضری همچنین ۵۷ مجتمع 
را در دست اجرا بیان کرد و افزود: ساخت 
مجتمع های خدماتی رفاهــی بین راهی 
عالوه بر افزایش خدمت رســانی به مردم 
در محور هــای مواصالتی، موجب کاهش 
تصادفات و حوادث رانندگی می شود.وی، 
فعالیت این مجتمع هــا را در کاهش آمار 

تصادفات منجر به فوت در استان موثر دانســت وگفت: در این مجتمع ها نیاز های مسافران و رانندگان 
تامین می شود.خضری با بیان اینکه بعد از هر دو ساعت رانندگی، یک ساعت استراحت می تواند تا حدود 
زیادی تصادفات را کاهش دهد، تاکید کرد: رانندگان باور داشته باشند که در هنگام خستگی مغز زودتر از 

چشم ها به خواب می رود و موجب ایجاد تصادفات مرگ بار می شود.

آخرین وضعیت سدهای استان اصفهان
مدیر دفتر تاسیسات آبی شرکت آب منطقه ای استان اصفهان گفت: تا روز پانزدهم شهریور ماه حجم 
ذخیره سد زاینده رود 2۵9 میلیون متر مکعب بوده که نسبت به بلند مدت با کاهش 6۵ درصدی مواجه 
است.احسان ا... امینی، در مورد میزان ذخیره سدهای اســتان اظهار کرد: تا روز پانزدهم شهریور ماه 
حجم ذخیره سد زاینده رود 2۵9 میلیون متر مکعب بوده که نسبت به سال گذشته که از ذخیره ۵96 
میلیون متر مکعبی برخوردار بوده، ۵6 درصد کاهش و نســبت به بلند مدت نیز با کاهش 6۵ درصدی 
روبه رو است.مدیر دفتر تاسیسات آبی شرکت آب منطقه ای استان اصفهان تصریح کرد: حجم ذخیره 
سد گلپایگان ۵/8 میلیون متر مکعب است که در سال گذشته  در همین زمان از حجم 24 میلیون متر 
مکعب برخوردار بوده است؛ این میزان ذخیره در مقایسه با سال گذشته کاهش 6۵ درصدی  و نسبت 
به دراز مدت کاهش 28 درصدی را نشان می دهد.وی افزود: سد قره قاچ ذخیره 18 میلیون متر مکعب 
دارد که در سال گذشته در این زمان نیز تقریبا از همین میزان ذخیره برخوردار بوده، بنابراین نسبت به 
سال گذشته ذخیره سد تغییری نداشته  و نسبت به مدت بلند مدت 46 درصد افزایش داشته است.

اصفهان در رتبه دوم چک های مبادله شده در تیر ماه
طبق اعالم بانک مرکزی بالغ بر ٨٧٤ هزار فقره چک در تیرماه ١٣٩٩ در کل کشور برگشت داده شده 
است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد ۰.8 درصد کاهش نشان می دهد.براساس اعالم بانک مرکزی 
بیش از ٩ میلیون و 1۰۰ هزار فقره چک به ارزشی حدود ٢٠٥٤ هزار میلیارد ریال در تیرماه ١٣٩٩ در کل 
کشور مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلـغ به ترتیب 1۵.4 درصد و ٣٣ درصد افزایش 
نشان می دهد. در ماه مورد گزارش در اســتان تهران بالغ بر ٢ میلیون و 9۰۰ هزار فقره چک به ارزش 
حدود ١٠٦٥ هزار میلیارد ریال مبادله شد.در تیرماه سال جاری ۵۰.2 درصد از تعداد چک های مبادله ای 
کل کشور در سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی مبادله شده است که به ترتیب با ۳2.2 درصد، 
1۰.4 درصد و ۷.6 درصد بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان ها دارا بوده اند. همچنین 6۳.9 درصد 
 از ارزش چک های فوق در سه اســتان تهران )۵1.8 درصد(، اصفهان )6.1 درصد( و خراسان رضوی

 )٦ درصد( مبادله شده است که بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان ها دارا بوده اند.

قیمت طال در ایران عالوه بر بازارهای داخلی و رخدادهای خارجی، تحت تاثیر فضای مجازی هم قرار گرفته است؛

موج سواری طال در فضای مجازی

طال در حالی هفته های پر تنشی را پشت سر گذاشت 
که فعاالن این بازار می گویند تا زمانی که قیمت دالر و 
انس جهانی آرام نگیرد، نمی توان انتظار داشت قیمت طال ثبات یابد. 
این وضعیت در شرایطی هر روز غیر قابل پیش بینی تر می شود که در 
بازار ایران عالوه بر اوضاع و شــرایط سیاســی و تنش های اقتصادی 
داخلی و خارجی، دالل بازی در فضای مجازی هم بار مضاعفی بر دوش 
این بازار گذاشته است. ابراهیم محمدولی، رییس اتحادیه طال فروشان 
تهران درباره نوســان های قیمتی اخیر در بازار طال گفت: در این دوران 
نباید اثرگذاری فضای مجــازی و معامالت مربوط بــه این فضا را در 
نوســان های قیمتی به خصوص در قیمت ســکه و طالی آب شــده 
فراموش کنیم چون در شرایطی که بازار رسمی بنا به مناسبت ها تعطیل 
است، روند معامالت مجازی میان فعاالن این عرصه افزایش می یابد 
که این روند قیمت ها را نیز تغییر می دهد. این مقام صنفی تصریح کرد: 
البته اصوال بازار طال در ایران متاثر از دو مولفه غیر از تقاضا یعنی قیمت 
جهانی و نــرخ ارز قرار دارد کــه هرگونه تغییر در مولفه های یاد شــده 
مســتقیم در قیمت طــال اثرگــذاری خواهــد داشــت.به گفته وی، 
فعالیت های گسترده در فضای مجازی البته اخیرا اثرگذاری باالیی در 
واقعیت بازار داشــته تا جایی که خرید و فروش بی حساب و کتاب در 

فضای مجازی باعث شد که قیمت طال در این ایام نوسان داشته باشد؛ 
از طرفی طی چند  روز گذشــته تمام بازارها تعطیل بوده و دلیلی برای 
نوســان قیمت طال وجود ندارد.رییس اتحادیه طال فروشــان گفت: 
فعالیت برخی کانال ها و ســایت های در این بازار باعث شــده تا حتی 
غیرحرفه ای ها هم وارد معامالت شــده و تنش هایی را به بازار تحمیل 
کنند درحالی که بعضا در این معادالت هیچ طالیی هم مبادله نمی شود 
فقط جریان سازی صورت می گیرد. در همین زمینه دکتر مهدی تقوی، 
اقتصاددان در این زمینه گفت: اســتفاده از فضای مجازی در مبادالت 
تجاری  امری طبیعی است، اما باید زیرساخت ها و نظارت دقیقی در 
این زمینه داشته باشیم.  اکنون فناوری های نوین تناسبی با بازار سنتی 
ایران ندارد که همین مورد مشکل ساز شده است.تقوی در ادامه گفت: 
اســتفاده از ابزار نوین مبادالت اقتصادی اگرچه امتیاز است و نشانه  
پویایی در جامعه محسوب می شود؛ اما در بازار سنتی ایران بعضا باعث 
دردسر شده و البته فرصت سوء استفاده  به گروهی خاص می دهد تا با 
جریان ســازی منافعی برای خود به وجود آورند و اقتصاد کشــور را با 
مشکل روبه رو کنند.این اقتصاددان معتقد اســت با توجه به شرایط 
فعلی اقتصاد ایــران مشــکالت تحمیل شــده از ســوی کانال ها یا 
سایت های مبادالت مجازی )غیرمجاز ارز، سکه، طال و ...( خودنمایی 

بیشــتری دارد درصورتی که اگر شــرایط اقتصاد عادی باشــد اصوال 
مجازی ها محلی برای فعالیت ندارند.تقوی تصریح کرد: در این زمینه 
بعضا برخوردهای غیراصولی با واقعیت بازار باعث مهاجرت فعاالن به 
میان صفر ویک های مجازی می شود که کنترل آن سخت تر از واقعیت 
بازار اســت، به همین دلیل اگر فعالیت منطقه بازار داشته باشیم نباید 
زیاد از فعالیت مجازی ها نگران باشیم.وی گفت: اقدام حذف قیمتی 
در برخی از سایت های رسمی برای آگهی های فروش شاید در همین 
راستا از سوی مسئوالن اتخاذ شده است؛ اما نباید فراموش کنیم که این 
سایت ها همه رسمی و دارای مجوز بودند که نظارت برآنها کار ساده ای 
بود ولی اکنون صدها کانال، پیج و گروه ایجاد شده که در آنها مبادالتی 
غیرواقعی انجام می شود و تقاضای کاذب به بازار تحمیل می کند.این 
اقتصاددان اظهار کرد: مشــکل زمانی ایجاد می شود که این مبادالت 
غیرواقعی ســر از بازار واقعی در می آورند، به این معنی که مثال یکی از 
خریداران مجازی به فروشنده اعالم می کند باید طال یا دالر فیزیکی را 
به وی تحویل دهد و فروشــنده که در مجازی مبادله کرده اســت کال 
کاالیی برای تحویل ندارد و باید ســراغ  بازار واقعی برد. اینجاست که 
تقاضای کاذب به بازار رســمی تحمیــل  و زمینه افزایــش قیمت ها 

دوچندان می شود.

رییس اتحادیه صنف کتاب و لوازم التحریر اصفهان 
درباره فروش کتاب های درســی توسط آموزش و 
پرورش گفت: از همان سال گذشته با این تصمیم 
وزارت آموزش و پرورش مخالف بودیم و حتی نامه 
نگاری بسیار کردیم؛ اما متاسفانه نه تنها این مشکل 
برطرف نشد، بلکه برای سال تحصیلی جدید توزیع 
کتاب درســی تمام مقاطع را از کتاب فروشــی ها 
گرفتند.اکبر چیت ساز اظهار کرد: عنوان اتحادیه ما، 

فروش کتاب و لوازم التحریر است و عنوان آموزش 
و پرورش نیز از نام آن مشخص است، با این وجود 
این وزارتخانه اقدام به فروش کتاب کرده و به نوعی 
بخشی از کار اتحادیه کتاب و لوازم التحریر را تحت 
شعاع قرار داده است.وی افزود: کتابی را که پیش تر 
فروشــندگان و اعضای این اتحادیه در آستانه هر 
سال تحصیلی به دست دانش آموزان می رساندند، 
متاســفانه آموزش و پــرورش با وجــودی که تنها 
رســالت آموزش و پرورش دانش آموزان را دارد، به 
حوزه فروش و توزیع کتاب ورود پیدا کرده اســت.
وی با اشــاره به اصل 44 قانون اساسی و واگذاری 
اختیارات به بخــش خصوصی، گفت: متاســفانه 
آموزش و پــرورش این اصــل را زیرپا گذاشــته و 

 به نوعــی موجب نابــودی صنف فــروش کتاب و 
لوازم التحریر شده اســت.به اعتقاد وی، ثبت نام 
کتاب دانش آموزان از طریق سایت موجب تحمیل 
هزینه اینترنت و کافی نت به بســیاری خانواده ها 
شده اســت، درحالی که ســال های گذشته کتاب 
فروشی ها بر اساس قیمت پشت جلد، کتب درسی 
را به دانش آموزان می فروختنــد؛ اما با این اقدام 
آموزش پرورش و ورود به حوزه فروش و گرفتن آن 
از اتحادیه کتاب، شــرایط را برای اعضای این صنف 
سخت تر کرده و اکنون در آســتانه سال تحصیلی 
جدید به دلیل آموزش مجازی در پی شیوع کرونا، 
مراجعه خانواده ها نیز برای خریــد لوازم التحریر 

بسیار کمتر از گذشته شده است.

امسال شرایط برای لوازم التحریر فروشان سخت است

خبر روز

 استفاده از فضای مجازی در مبادالت تجاری  امری 
طبیعی است، اما باید زیرساخت ها و نظارت دقیقی 
کنون فناوری های نوین  در این زمینه داشته باشیم.ا
مورد  ندارد که همین  ایران  بازار سنتی  با  تناسبی 

مشکل ساز شده است

 دو میلیارد دالر هزینه حذف تجهیزات مخابراتی چینی 
در آمریکا

حذف تجهیزات ســاخت شــرکت های هواوی تکنولوژیز و ZTE Corp چین برای شــبکه های 
مخابراتی روستایی آمریکا 1.8۳۷ میلیارد دالر هزینه خواهد داشت.شبکه های مخابراتی روستایی 
آمریکا که به تجهیزات ارزان قیمت ساخت شرکت های هواوی تکنولوژیز و ZTE Corp چین متکی 
بوده اند، به دولت اعالم کردند تعویض سوئیچ ها و روترها 1.8۳۷ میلیارد دالر هزینه خواهد داشت.

کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا در ژوئن شــرکت های هواوی تکنولوژیز و ZTE Corp چین را 
رسما به عنوان تهدیدی برای امنیت ملی آمریکا مشخص کرد و با این اعالم، استفاده شرکت های 
آمریکایی از صندوق 8.۳ میلیارد دالری دولت برای خرید تجهیزات از این شرکت ها ممنوع شد.بر 
اساس گزارش رویترز، رگوالتور مخابراتی آمریکا پیش از این به پیشنهاد ملزم شدن اپراتورهای تلفن 
همراه مناطق روستایی برای حذف تجهیزات این شرکت های چینی از شبکه های آمریکایی رای داده 
بود.اعالم این خبر نشان می دهد که هزینه و لجستیک اجرای چنین ممنوعیتی یک چالش پیش 
روی رگوالتور مخابراتی آمریکا خواهد بود و اکنون آجیت پای، رییس کمیســیون ارتباطات فدرال 
 آمریکا از کنگره برای تامین مالی فدرال به منظور جبران هزینه اپراتورهای روســتایی درخواست 

خواهد کرد.

پیش بینی روسیه از نفت ۵0 دالری 
وزیر انرژی روســیه گفت، ســاخت واکســن بیماری کووید 19 باعث بهبود اقتصاد شده و قیمت 
نفت را تا بین ۵۰ تا ۵۵ دالر در هر بشــکه در 2۰21 باال می برد. الکســاندر نواک ادامه داد: ســاخت 
واکســن بیماری کووید 19 باعث بهبود اقتصاد شــده و قیمت نفت را تا بین ۵۰ تــا ۵۵ دالر در هر 
بشــکه در 2۰21 باال می برد. قیمت نفت بین ۵۰ تا ۵۵ دالر در هر بشــکه برای بودجه روسیه کافی 
اســت ولی هنوزهم پایین تر از ســطح قبل از بحران کرونا قــرار دارد و برای بســیاری از متحدان 
مسکو در ائتالف اوپک پالس بسیار پایین اســت. نواک در یک سخنرانی در اجالس آنالین تولید 
و صنعتی ســازی جهانی در روز جمعه گفت:»کار بزرگی برای واکسیناســیون در سطح جهانی در 
حال انجام اســت و اقتصاد جهان با برداشته شــدن محدودیت های ناشی از همه گیری ویروس 
کرونا رونــق می گیرد. تقاضا بــرای انرژی رو به افزایش اســت حتی اگر بی ثباتــی هایی در بازار 
نفت باقی بماند«. نواک گفت: ائتالف اوپــک پالس بازار جهانی نفت را به صــورت ماهانه کنترل 
می کند تا جلوی افزایــش بیش از حد قیمــت را گرفته و بــی ثباتی را کاهش دهــد. وی افزود: 
 اوپک پالس باید با افزایش تدریجی تولید نفت خام، آماده پاســخگویی بــه هرگونه تغییر مثبت 

در بازار باشد.

تبدیل یوان چین به سومین ارز ذخیره بزرگ دنیا 
تحلیلگران مورگان اســتنلی اعالم کردند ســهم یوان در ذخایر ارز خارجی دنیا نســبت به ســطح 
فعلی که 2 درصد اســت، بیش از دو برابر خواهد شــد و از ین ژاپن و پوند انگلیس پیشی خواهد 
گرفت. ارز چین تا 1۰ ســال دیگر تبدیل به ســومین ارز ذخیره بزرگ دنیا خواهد شــد. شــرکت 
خدمات مالی مورگان استنلی پیش بینی می کند در شــرایطی که پکن استفاده از یوان را در جهان 
افزایش می دهد، ارز چین تا 1۰ ســال دیگر تبدیل به ســومین ارز ذخیره بزرگ دنیا خواهد شد. 
تحلیلگران این بانک ســرمایه گذاری طی گزارشی که در روز جمعه منتشــر شد اعالم کردند سهم 
یوان در ذخایر ارز خارجی دنیا نســبت به ســطح فعلی که 2 درصد اســت، بیش از دو برابر خواهد 
شــد و از ین ژاپن و پوند انگلیس پیشــی خواهد گرفت.طبق پیش بینی این تحلیلگران، ارز چین 
تا 2۰۳۰ بین ۵ تا 1۰ درصــد ذخایر ارز خارجی دنیا را تشــکیل می دهد.جیمز لرد، استراتژیســت 
 بیــن المللی مورگان اســتنلی می گوید:» رســیدن بــه این هدف با باز شــدن بــازار مالی چین 

غیر واقعی نیست«.

کافه اقتصاد

دریچه

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات اصفهان گفت: براساس آمار  ۷4.11 درصد خانوارهای این استان به اینترنت دسترسی دارند که شاخص مطلوبی از نظر توسعه 
فناوری اطالعات و ارتباطات محسوب می شود.جعفر مطلب زاده اظهارداشت: این استان از لحاظ شاخص توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات رتبه پنجم کشوری را 
به خود اختصاص داده است. وی ادامه داد: شاخص توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات استانداردی است که برای اندازه گیری شکاف دیجیتال و مقایسه عملکرد 
فناوری های ارتباطی و اطالعاتی در کشورهای مختلف به کار گرفته می شود.مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات اصفهان با بیان اینکه شاخص های توسعه فناوری 
اطالعات و ارتباطات بر مبنای 11 محور تعیین می شود،افزود: این شاخص ها بر اساس سه شاخه دسترسی، مصرف و مهارت دسته بندی و اندازه گیری می شود.وی 
خاطرنشان کرد: تعیین دسترسی از برآیند دسترسی خانوارها به اینترنت، دسترسی خانوارها به رایانه و دسترسی به تلفن ثابت تعیین می شود.مطلب زاده یادآور 
شد: براساس آمار ۷4.۷9 درصد خانوارهای این استان به رایانه و ۷4.11 درصد خانوارهای این خطه به اینترنت دسترسی دارند.مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات 
اصفهان با اشاره به اینکه 84 درصد مصرف اینترنت در استان به صورت دیتای همراه نسل سوم ) ۳G( و چهارم )4G ( است، اضافه کرد: 1۵ درصد مصرف نیز به صورت 
ثابت مانند اینترنت پر سرعت )ADSL( و یک درصد به صورت ثابت بی سیم )TD-LTE( است.وی، ضریب نفوذ پهن باند در استان اصفهان را صد درصد اعالم کرد 

و گفت: این آمار بدین معناست که بیش از پنج میلیون ابزار ثابت و سیار در اختیار مردم برای استفاده از پهن باند اینترنت وجود دارد.

بیش از 74 درصد از خانوارهای اصفهانی به اینترنت دسترسی دارند

 برداشت برنج 
در گیالن

برداشت برنج در استان گیالن 
هر ســاله از اوایل مــرداد ماه 
آغاز و تا پایان شــهریور ادامه 
می یابد. امســال پیش بینی 
می شود، شالیکاران گیالنی در 
2۳8 هزارهکتار از شالیزارشان 
بین ۷۰۰ تــا 8۰۰ هزار تن برنج 

سفید تولید کنند.

وز عکس ر

درخواست 440 هزار 
 نفری برای وام
 ودیعه مسکن

معاون مسکن و ســاختمان ضمن اعالم 
این مطلب که 44۰ هزار نفر برای دریافت 
وام ودیعه مســکن درخواســت کردند و 
از این تعداد ۳۳۰ هزار نفر واجدشــرایط 
شناخته شدند، از پرداخت این وام به ۳۰۰ 
متقاضــی خبر داد.محمــود محمودزاده 
آخرین وضعیت ارائــه و پرداخت کمک 
ودیعه مســکن به افراد واجد شــرایط را 
توضیح داد.معاون مســکن و ساختمان 
گفت: از حدود 41۰ هزارنفری که مدارک 
خود را بارگــذاری کردنــد ۳۳۰ هزار نفر 
واجد شرایط شناخته شــدند که از میان 
واجدان شــرایط ۵4 هزار نفر به بانک ها 

معرفی شدند.
معاون وزیر راه و شهرســازی ادامه داد: 
بر اســاس آخرین آمار، 1۳۰۰ پرونده در 
بانک ها تشــکیل شــده و ۳۰۰ واحد وام 
نیز به متقاضیان واجد شــرایط پرداخت 
شده اســت.محمودزاده تصریح کرد: تا 
پایان شــهریور تمامی متقاضیان جهت 
دریافــت وام ودیعه مســکن به بانک ها 
معرفی می شــوند.یکی از شروط اصلی 
ســرعت دادن به پرداخــت ودیعه اجاره 
مسکن این اســت که متقاضیان هرچه 
 زودتر مــدارک موردنیــاز را در ســامانه

 tem.mrud.ir بارگــذاری کنند تا امکان 
پاالیش و معرفی آنها فراهم شود.گفتنی 
است، ستاد ملی کرونا به منظور حمایت 
از مستاجرانی که در بحران کرونا، زندگی 
آنها با بحران مواجه شده اقدام به حمایت 
از مســتأجران کرده اســت. رقم ودیعه 
مسکن برای مستأجران تهران ۵۰ میلیون 
تومان، برای سایر کالن شهرها ۳۰ میلیون 
تومان و برای شهرهای کوچک 1۵ میلیون 
تومان اســت. متقاضیان باید بعد از یک 
ســال اصل ودیعه را به بانک بازگردانند و 
در عین حال سود این تسهیالت 1۳ درصد 

تعیین شده است.
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مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری:

حضور دانش آموزان در مدارس چهارمحال و بختیاری اختیاری شد

مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیــاری از اختیاری بودن 
حضور دانش آموزان در کالس های درس خبر داد.

فرحناز قائدامینی با بیان اینکه امســال در 15 شــهریور مدارس را با 
شرایط کرونایی بازگشــایی کردیم، اظهار داشــت: به دلیل ویروس 
کرونا مدارس  سراسر جهان دچار مشکل شدند و کشورمان نیز از این 
موجب بی نصیب نماند که با همکاری معلمان و اولیا، ســال گذشــته 
 را پشت ســر گذاشــته و برای ســال جدید نیز تمهیداتی اندیشیده

 شده است.
وی با اشــاره به اینکه فعالیت همکاران از دو الی سه ماه گذشته آغاز 
شده و مدارس آماده پذیرش دانش آموزان هستند، ادامه داد: شرایط 
حاضر شرایط خاصی است و قطعا اولیا نگرانی هایی را خواهند داشت 
و این نگرانی ها را درک می کنیم و اگر بیشــتر از آن ها نگران نباشیم، 
قطعا کمتر نیز نگران نیســتیم اما باید گفت عمر این ویروســی که با 
آن دســت و پنجه نرم می کنیم، مشخص نیســت و با یک ویروس 
ناشناخته روبرو هســتیم که نمی شــود زندگی را تعطیل کرد بنابراین 
باید همزیستی را با این زیست بوم جدید آغاز کنیم و خود مراقبتی را 

یاد بگیریم و به دانش آموزان نیز یاد دهیم.
مدیر کل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه شرایط 

مدارس به گونه ای است که آموزش حضوری در اولویت باشد؛ اما تنها 
راه آموزش حضوری نباشــد، افزود: فعالیت های آموزشــی با تاکید 
بر سه اصل فاصله گذاری ایمن، ماســک زدن و تهویه کالس آغاز شد 
و تاکنون جلســات مختلفی در همین راســتا با معلمان، مسئوالن و 
کارشناسان در شبکه شاد برگزار شده و کارها به شکل سیستمی و دقیق 
پیشرفته است همچنین کار تقسیم بندی کارشناسان و نظارت ها به نحو 

احسنت انجام شده است.
 قائد امینــی تصریح کــرد: نگرانی در مــدارس کــم جمعیت وجود

  ندارد زیراکه بــه راحتی می تــوان فاصله گذاری را رعایــت کرد و در 
 مــدارس پرجمعیت کــه امــکان فاصله گــذاری اجتماعی نیســت

 اختیــار تشــکیل کالس ها به مــدارس داده شــده اســت و طرح 
 »مدرســه محوری« اجرا می شود که شــورای مدارس تصمیم گیری 

می  کنند.
وی با بیان اینکه قبل از بازگشــایی مدارس، مدیران از طریق فضای 
مجازی توجیه شده و برنامه ریزی ها انجام شده است، گفت: کالس ها 
با شرایط خاص و فاصله گذاری در ســه کالس 35 دقیقه ای تشکیل 
شــد و با تفکیک زنگ های تفریح از یکدیگر، دانش آموزان با نظارت 
معلم و مدیر استراحت می کنند و کالس بعدی بعد از کالس اول برای 

استراحت خارج خواهند شد تا دانش آموزان کمترین ارتباط با یکدیگر 
را داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه اولیا سعی کنند خودمراقبتی را به دانش آموزان 
یاد دهند، تصریح کرد: کالس ها در طول روز به سه کالس 35 دقیقه ای 
تقسیم خواهند شد که دانش آموزان نکات مهم را در کالس ها دریافت 
می کنند و پیگیری ها و تکالیف در فضای مجازی و شبکه شاد صورت 

خواهد گرفت.
مدیرکل آموزش و پرورش استان ادامه داد: حضور دانش آموزان در 
کالس ها اختیاری است؛ اما این شــیوه تحصیل بهترین شیوه است 
زیرا که پاییز و آنفلوآنزا را پیش رو داریم که احتمال مبتال شدن بیشتر 
خواهد شــد و اکنون بهترین موقعیت اســت که دانش آموزان از آن 
اســتفاده کنند، البته اولیا و فرزندان نگران نیــز با درس نامه ها تحت 

پوشش تحصیلی قرار خواهند گرفت.
قائد امینی در پایان خاطرنشــان کرد: حضــور در کالس برای دانش 
آموزان پایه اول توصیه می شــود، زیــرا که این مقطــع معلم خود را 
نمی شناسند و بهتر است قبل از اینکه دانش آموز در فضای مجازی با 
معلم خود ارتباط بگیرد، به منظور آشنایی بیشتر یک ارتباط تصمیمی 

و حضوری با هم داشته باشند.

رییس سازمان صمت چهارمحال و بختیاری:

99 معدن در چهارمحال و بختیاری فعال است
رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: در حال حاضر ۹۹ معدن در 
چهارمحال و بختیاری فعال است.سجاد رستمی با اشــاره به اینکه توسعه معادن، ظرفیتی بزرگ 
برای ایجاد اشتغال در این استان محسوب می شود، گفت: در حال حاضر 1۷۸ معدن در چهارمحال 
و بختیاری وجود دارد.وی ادامه داد: در حال حاضر ۹۹ معدن در سطح استان فعال است و ۷۹ معدن 
غیر فعال.رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری بیان کرد: فعال کردن معادن 
تعطیل از مهم ترین برنامه های این سازمان در راستای افزایش تولید در سال جاری است.وی گفت: 
مشــکالت معادن غیر فعال در حال بررسی است و در تالش هســتیم که این مشکالت حل شود.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری افزود: معادن چهارمحال و بختیاری 
در زمینه استخراج ماده های معدنی از جمله سنگ گچ، سنگ الشه، سنگ آهک، نمک آبی، خاک 

نسوز و… فعالیت می کنند.

مدیر مرکز معاینه فنی شهرداری شهرکرد:

جایگاه های CNG از ارائه خدمات به خودروهای فاقد مجوز 
سوخت گیری خودداری کنند

مدیر مرکز معاینه فنی شهرداری شهرکرد گفت: پرسنل جایگاه های CNG از سوخت گیری به خودروهای 
فاقد مجوز سوخت گیری بپرهیزند.رضا جهانبخش با اشاره به اینکه بازرسی فنی خودروها، مخازن و 
سایر تجهیزات وابسته به CNG باید براساس استانداردهای ملی کشــور انجام شود، اظهار کرد: باید 
سوخت گیری به خودروهای دوگانه سوز تنها با اعطای برچسب سوخت انجام بگیرد.مدیر مرکز معاینه 
فنی شهرداری شهرکرد با اشاره به اینکه در حال حاضر سه ایستگاه سوخت گیری  CNG  تحت نظارت 
 CNG شهرداری شهرکرد وجود دارد، ادامه داد: متاسفانه بعضا مشاهده می شود که پرسنل ایستگاه های
نسبت به مجوز سوخت  خودروها بی توجهی کرده و این امر بسیار خطرآفرین و نگران کننده است.وی 
با بیان اینکه دو مرکز تست مخزن CNG در مرکز استان وجود دارد، خاطرنشان کرد: شهروندان مجوز 
سوخت گیری برای خودرو را امری مهم و حیاتی بدانند و همچنین پرسنل جایگاه های سوخت از ارائه 

خدمات به خودروهای فاقد مجوز بپرهیزند تا شاهد اتفاقات ناگواری در این زمینه نباشیم.

رییس کمیته امداد امام خمینی)ره(:

700 هزار خانوار تحت حمایت کمیته امداد خودکفا شدند
رییس کمیته امداد امام خمینی)ره( کشور گفت: ۷۰۰ هزار خانوار تحت حمایت کمیته امداد خودکفا 
و از چرخه حمایت خارج شــده اند.ســید مرتضی بختیاری در مراســم افتتاح یک واحد مسکن 
مددجویی در شهر سورشجان چهارمحال بختیاری با بیان اینکه ۷۰۰ هزار خانوار تحت حمایت کمیته 
امداد خودکفا شــدند و از چرخه حمایت خارج شده اند، اظهار داشــت: این خانوار با حمایت های 
کمیته امداد و پرداخت تسهیالت اشتغال زایی از ســال ۷۴ تا ۹۷ خودکفا شده و از چرخه حمایت 
این نهاد خارج شده اند.وی تاکید کرد: با خارج شــده این تعداد خانوار تحت حمایت، در پرداخت 
شش هزار میلیارد تومان مستمری صرفه جویی شد.رییس کمیته امداد امام خمینی )ره( کشور 
تاکید کرد: در حال حاضر دو میلیون و ۶5۰ هزار خانوار زیر پوشش کمیته امداد هستند.وی بیان کرد: 
خودکفایی این مددجویان از مهم ترین اهداف کمیته امداد است که از تمام ظرفیت برای اشتغال و 
افزایش درآمد این مددجویان در استان ها استفاده می شود.رییس کمیته امداد امام خمینی )ره( 
کشور تاکید کرد: تسهیالت حمایتی برای کارفرمایانی که اقدام به استخدام مددجویان کمیته امداد 
بگیرند در نظر گرفته شده است.وی با اشاره به اینکه تامین مسکن از مهم ترین اهداف کمیته امداد 
برای نیازمندان است، عنوان کرد: جذب مشارکت های خیران برای احداث مسکن برای نیازمندان و 

مددجویان از مهم ترین اولویت های کمیته امداد است.

با مسئولان

 کالس ها در طول روز به سه کالس 35 دقیقه ای 
تقسیم خواهند شد که دانش آموزان نکات مهم را در 
کالس ها دریافت می کنند و پیگیری ها و تکالیف در 

فضای مجازی و شبکه شاد صورت خواهد گرفت.

بام ایران

نماینده ولی فقیه در چهارمحال وبختیاری با بیان اینکه دشمن برای جلوگیری 
از برگزاری مراسم های ماه محرم سرمایه گذاری زیادی انجام داد، گفت: در این 
محرم تالش شد که مقابله میان هیئتی ها و افکار عمومی صورت بگیرد، اما به لطف 

خداوند بدنه جامعه توانست این مسئله را به خوبی سروسامان دهد.
حجت االسالم والمسلمین محمدعلی نکونام در خطبه های نماز جمعه این هفته 
شهرکرد، مسئله جمعیت را یکی از مسائل مهم و حکیمانه عنوان و اظهار کرد: به 
فرموده خداوند در قرآن، نباید فرزندان را به خاطر ترس از فقر و تنگی روزی کشت 
و باید توجه جدی به مسئله جمعیت صورت بگیرد.نماینده ولی فقیه در چهارمحال 
و بختیاری مسئله مهم دیگر را نهی از فحشا دانست و افزود: روی آوردن به فحشا 
ضایعات اخالقی فراوانی را برای جامعه به همراه دارد، مســائل جنسی و زنا از 
مسائل بسیار مهم است، زیرا زنا هالک کننده بوده و هرکس بخواهد شهوت خود 
را از این طریق تامین کند، هالک می شود، خداوند راه بهره گیری از شهوت را ازدواج 
دانسته چرا که رفع شهوت مانند بســیاری از احتیاجات، یکی از نیازهای انسان 
است. خطیب نماز جمعه شهرکرد با بیان اینکه آن چیزی که گناه زنا را در جامعه 
افزایش می دهد رها بودن چشم است، اضافه کرد: اگر حرام خوری در جامعه رونق 

یابد، حسین کشی صورت گرفته و کسی که بخواهد زنازاده تحویل جامعه بدهد 
دشمن اهل بیت)ع( است چرا که بسیاری از افرادی که از طریق زنا متولد شده اند 
خطرات بی شماری برای جامعه پدید آورده اند.نماینده ولی فقیه در چهارمحال 
و بختیاری در خطبه دوم نماز جمعه به پشت ســر گذاشتن محرمی ماندگار در 
سال جاری پرداخت و اظهار کرد: محرم همواره ماه شــور، عزا، زنده نگه داشتن 
مکتب عاشورا با انواع ابتکار است و برنامه های محرم امسال متفاوت از هر سال 
و با زیرکی، بصیرت و هوشیاری برگزار شد که شور حسینی، معرفت و عزاداری ها 
گسترش یافت و مسائل بهداشتی با بیشترین درصد رعایت و در واقع جمع بین 
مقوله سالمت و معنویت در محرم امسال محقق شد.خطیب نماز جمعه شهرکرد با 
بیان اینکه دشمن برای جلوگیری از برگزاری مراسم های ماه محرم سرمایه گذاری 
زیادی انجام داد، تصریح کرد: در این محرم تالش شد که مقابله میان هیئتی ها و 
افکار عمومی صورت بگیرد، اما به لطف خداوند بدنه جامعه توانست این مسئله را 
به خوبی سروسامان دهد و از طرفی نگرانی های زیادی از این بابت احساس شد، 
اما همه نشان دادند که با اطاعت از فرمان ولی فقیه می توان توطئه های دشمن را 

خنثی و مسیر انقالب را با عقالنیت دنبال کرد.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی چهارمحال و بختیاری از اختصاص 
۴5۰ میلیارد تومان اعتبار به پروژه راه آهن مبارکه-شهرکرد خبر داد.

علی شهریارپور در جلسه بررسی مســائل و مشکالت شهرستان بروجن در 
حوزه راه و شهرســازی با اشــاره به پروژه راه آهن گفت: این پروژه در قانون 
بودجه امسال 25۰ میلیارد تومان اعتبار به آن تخصیص داده شد، دو شرکت 
پیمانکاری مشــغول به کار بوده و به صورت مســتمر هر هفته از این پروژه 

بازدید می شود.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی اســتان چهارمحال و بختیاری بیان 
کرد: بر اساس پیگیری ها مقدمات 2۰۰ میلیارد تومان دیگر هم فراهم شده 
و تاکنون در مجموع چهار صد و 5۰ میلیارد تومان برای پروژه راه آهن اعتبار 

اختصاص یافته است.
وی ادامه داد: امید اســت تا پایان سال زیرســاخت راه آهن تکمیل شود و 
برای تکمیل زیرســاخت عالوه بر چهار صد و 5۰ میلیارد تومان فعلی، نیاز به 
دویست میلیارد تومان دیگر است.شهریارپور تصریح کرد: در بحث راه آهن، 
ایستگاه سفید دشت از مدت ها قبل انتخاب پیمانکار شده است و بنا شد کار 

عملیاتی شروع شود اما هنوز کار، ســرعت عمل الزم را ندارد و باید پیگیری 
صورت گیرد تا این ایستگاه وارد فاز اجرایی شود.رییس سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به راه شهرکرد-بروجن-

لردگان بیان کرد: در سه قســمت این راه مشکل وجود داشت؛ یکی ورودی 
شهر سفیددشــت و مباحث فنی پیش آمده است و بعد از سفید دشت نیاز 
به آزادسازی اراضی بوده، قسمت دوم شش کیلومتر در فاصله سفید دشت 
و فرادنبه است و سوم سه راهی امام قیس است.وی تصریح کرد: سه مورد 
دیگر در سفر نوبخت مطرح شد، کمربند شمالی بروجن یک قسمت الحاقی 
از پروژه شــهرکرد، بروجن_ لردگان اســت و از اعتبــار 1۰۹ میلیارد تومانی 
همین پروژه برای کمربند شمالی استفاده می شود.شهریارپور با اشاره به راه 
دسترسی به بیمارســتان بروجن گفت: این مورد بر عهده شهرداری بروجن 
گذاشته شد و دســتگاه های اجرایی باید به شــهرداری بپیوندند. بالغ بر 1۰ 
میلیارد تومان تامین اعتبار صورت گرفته و عالوه بــر این یک و نیم میلیارد 
 تومان از اعتبار توازن اســتانی پیش  بینی شد و امید اســت کار را شهرداری

 شروع کند.

فقدان سند مالکیت 
6/51 طبق تقاضای وارده 72231 مورخ 99/5/26 خانم مینا حســن زاده برابر وکالتنامه 
2823 مورخ 95/11/9 دفترخانه 363 کاشان از طرف مهدی علی مهدی آرانی به استناد دو 
بر گ استشهادیه مصدق پیوست که امضای شهود رسما گواهی گردیده نامبرده مدعی است 
که سند مالکیت ششدانگ آپارتمان به مساحت 80/61 متر مربع بشماره 19958 فرعی از 
15 اصلی واقع در بخش دو کاشان بانضمام انباری قطعه شش تفکیکی به مساحت 2 متر 
مربع ذیل ثبت 139658 دفتر 827 صفحه 128 به نام مهدی علی مهدی  آرانی ثبت و سند 
صادر و تسلیم گردیده است که به علت جابجایی مفقود و تاکنون پیدا نگردیده و تقاضای 
صدور سند المثنی را نموده لذا طبق تبصره 1 ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت آگهی 
می شود که هر کس مدعی انجام معامله نســبت به ملک مزبور یا وجود سند مالکیت نزد 
خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند 
به ارائه کننده مســترد گردد و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض 
اصل سند  ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد .برابر 
 سند رهنی 2792 مورخ 95/10/11 دفترخانه 363 کاشان در رهن بانک مسکن می باشد. 

م الف: 967548 مهدی اسماعیلی طاهری رئیس اداره  ثبت اسناد و امالک کاشان 
فقدان سند مالکیت 

6/52 طبق تقاضای وارده 72395-99/05/27 با اســتناد 2 برگ استشــهادیه مصدق 
پیوست که امضای شهود رســمًا گواهی گردید خانم معصومه حسن بیکی مدعی هستند 
که سند مالکیت 28350 سهم مشاع از 46111635 سهم ششدانگ زمین با بنای احداثی 
با پالک ثبتــی 103/3 واقع در بخش 6 حوزه ثبتی کاشــان ذیل ثبــت دفتر الکترونیک 
139620302034012252 به نام معصومه حســن بیکی ثبت و سند مالکیت به شماره 
چاپی 243934 صادر و تسلیم گردید و اینک تقاضای صدور المثنی را نموده است، لذا طبق 
تبصره 1 ماده 120 اصالحی آئین نامه ثبت مراتب آگهی؛ تا هر کس مدعی معامله نسبت 
به ملک مذکور یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی لغایت 10 
روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله 

تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. بدیهی است 
چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضی واصل نگردد یا در صورت اعتراض اصل ســند ارائه 
نشود المثنی سند مالکیت مزبور صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. ضمناً به موجب رأی 
افرازی 3335-95/10/15 پالک افراز گردیده است. م الف: 970915 سرپرست اداره 

ثبت اسناد و امالک کاشان 
ابالغ رای

6/53 پرونده کالسه 9909986892800070 شعبه 8 شــورای حل اختالف شهرستان 
کاشــان تصمیم نهایی شــماره 9909976892800270 ، خواهان : آقای مسعود نزادی 
فرزند احسان به نشانی اســتان اصفهان -شهرســتان کاشان- شهر کاشــان- خ امیر 
کبیر- م اردهال- مجتمع پزشــکان -بلوک 4 -واحد 3 ، خواندگان : 1 - آقای علی اکبر 
رحیمی 2 - آقای یونس حسنی همگی به نشــانی مجهول المکان ، خواسته : تسلیم مبیع 
) تحویل مورد معامله ( مال منقول، بتاریخ 27/5/99 ختم رســیدگی اعالم و با استعانت از 
خداوند متعال بشرح آتی مبادرت  به صدور را ی میگردد . 9900070 ، رای قاضی شورا : در 
خصوص دعوی آقای مسعود نزادی فرزند احسان بطرفیت علی اکبر رحیمی فرزند قاسم 
و یونس حسنی فرزند ابراهیم بخواسته  الزام تحویل مبیع یک دستگه تلفن همراه آیفون 
7 گلد 128 گیگابایت مقوم به 43/000/000 ریال بدین شرح که خواهان بیان داشته تلفن 
همراه موضوع خواسته را بصورت اینترنتی خریداری و وجه آن را به حساب خواندگان واریز 
نموده است خواندگان با وصف ابالغ حســب ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی در جلسه 
دادرسی حضور نیافته و دفاعی ننموده اند علیهذا با توجه به عدم دفاع خواندگان مستندات 
ارائه شده و پاسخ استعالم بانکی که موید واریز وجه به حساب خواندگان  میباشد و شهادت 
شهود دعوی خواهان را وارد دانســته و مســتندا به مواد 219 و 362 و 367 قانون مدنی 
حکم به محکومیــت خواندگان تحویل مبیع موضوع خواســته در حق خواهان صادر می 
نماید . رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین 
شعبه و متعاقبا ظرف بیســت روز دیگر قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه عمومی حقوقی 
 کاشان می باشد . م الف: 968043  لیال آذرخشی ریحانی قاضی شعبه هشتم شورای 

حل اختالف کاشان

ابالغ
6/54 نظر به اینکه وراث حسن افشــان برابر وارده 48546-98/11/23 تقاضای حذف 
ثمن اعیانی پالک 1/1250 بخش دو حوزه ثبتی کاشان را نموده است که پس از بررسی 
پرونده ثبتی مشخص شد شش دانگ پالک مرقوم برابر سند 6417-1352/4/13 دفتر 
26 کاشان نامبرده به میزان دو دانگ مشــاع و طوران خانم نمکی به میزان چهار دانگ 
مشاع خریداری نموده اند و تا کنون نسبت به آن ســند مالکیت صادر نشده است. سپس 
طوران خانم نمکی بموجب دادنامه454/94/د/ش-94/5/21 قاضی ششم شورای حل 
اختالف فوت نموده که احد از ورثه وی حســن افشــان زوج می باشد و حسن افشان نیز 
بموجب 607/094/د/ش-94/6/26 قاضی شــعبه ششم شــورای حل اختالف کاشان 
فوت نموده وراث وی بشرح دادنامه می باشد و باستناد دادنامه مرقوم ثمن اعیانی متعلق 
به رقیه عباسیان هریس می باشــد. لذا پس از ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری 
ثمن اعیانــی مذکور به مبلــغ 118750000 ریال ارزیابی و متقاضی طی فیش شــماره 
9926127182768167 و 9926129085768579 مبلغ مذکور را به حساب سپرده ثبت 
واریز نموده. لذا مبلغ مذکور آگهی چنانچه مالک ثمن اعیانی اعتراضی نسبت به آن دارد 
اعتراض خود را ظرف مدت یک ماه به دادگستری کاشان تسلیم و رسید آن را تحویل این 

اداره نمایند. م الف: 970925 اسماعیلی رئیس ثبت اسناد و امالک کاشان 
حصر وراثت

6/55  آقای اسماعیل میرزا بیکی به شناسنامه شــماره 2 به شرح دادخواست به کالسه  
345/99 ش 2 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان قربانعلی میرزابیکی به شناسنامه شــماره 2 در تاریخ 1399/05/28 در اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- متقاضی: 
اســماعیل میرزابیکی نایینی )پســر( 2- محمد جواد میرزابیکی نایینی)پســر( 3- رضا 
میرزابیکی نایینی )پســر( 4- معصومه میرزابیکی نایینی )دختر( 5- عصمت میرزابیکی 
نایینی )دختر( 6- مریم میرزابیکی نایینی )دختر( 7- فاطمه ســلطان محمدی فیض آباد 
)همسر(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک مرتبه آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 

ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد. م الف: 970966  
محمدرضا سودخانی رئیس شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان نایین

ابالغ
6/56 شــماره پرونده: 139904002129000305/1 شماره بایگانی پرونده: 9900407 
شماره آگهی ابالغیه: 139903802129000011 بدین وسیله به وراث مرحوم ابوالقاسم 
رحیمی، نام پدر: هاشم، تاریخ تولد: 1320/08/10 شــماره ملی: 6209456111 شماره 
شناسنامه 2321 به نشانی: زرین شهر به شــرح زیر: 1- جاصم رحیمی زمان آبادی، نام 
پدر: ابوالقاسم، تاریخ تولد: 1360/02/30 ، شماره ملی: 6209811450 ، شماره شناسنامه: 
223 ، 2- خدیجه شــهیدی چرمهینی، نام پــدر: فتحعلی، تاریخ تولــد: 1325/04/12، 
شماره ملی: 6209730531، شماره شناسنامه: 13، 3- ثریا رحیمی زمان آبادی، نام پدر، 
ابوالقاسم، تاریخ تولد: 1352/01/01، شماره ملی: 6209788149، شماره شناسنامه: 44، 
4- علیرضا رحیمی زمان آبادی، نام پدر: ابوالقاســم، تاریخ تولد: 1358/06/30 ، شماره 
ملی: 6209468403، شماره شناسنامه: 3579، 5- فرشــته رحیمی، نام پدر: ابوالقاسم، 
تاریخ تولد: 1349/02/20، شماره ملی: 1284740137، شماره شناسنامه: 227، 6- زهرا 
رحیمی، نام پدر: ابوالقاسم، تاریخ تولد: 1355/07/01، شماره ملی: 1290941254، شماره 
شناسنامه: 851 ابالغ می شود که خانم مهوش ریاحی سامانی جهت وصول مهریه به مبلغ 
233/185/365 ریال بابت بروزرســانی مبلغ 2/800/000 ریال )بر اساس شاخص سال 
فوت زوج 93( بانضمام مهر السنه به استناد سند ازدواج شماره 10962 مورخ 1369/08/26 
دفترخانه ازدواج شماره 124 شهر باغ بهادران اســتان اصفهان علیه مورث شما اجرائیه 
صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه 9900407 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش 
مورخ 1399/05/22 مامور، محل اقامت شما به شرح آدرس مورثتان مندرج در متن سند 
ازدواج فوق الذکر شناخته نشده، لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 و 19 آئین نامه 
 اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکــی از روزنامه های کثیراالنتشــار محلی آگهی 
می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد، 
 نســبت به پرداخت بدهی مورث خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائی جریان خواهد یافت. 

م الف: 967221 محمدرضا ابراهیمی مسئول واحد اجرای اسناد رسمی لنجان

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی چهارمحال و بختیاری:

4500 میلیارد ریال اعتبار به راه آهن مبارکه-شهرکرد اختصاص یافت
خطیب نماز جمعه شهرکرد:

دشمن برای جلوگیری از برگزاری مراسم های ماه محرم سرمایه گذاری زیادی کرد



یکشنبه 16 شهریور  1399 / 17 محرم  1442/ 6 سپتامبر 2020/ شماره 3061

دادستان در مورد حذف کلمه »شهید« هشدار داد
دادستان اصفهان در نامه ای به مسئوالن استان اصفهان تاکید کرد در صورتی که تحت هردلیلی کلمه 
»شهید« و سایر عناوین اسالمی حذف شــود، با این موضوع برخورد خواهیم کرد.در این نامه علی 

اصفهانی خطاب به مســئوالن اصفهان 
آورده اســت: از آنجایی که متاسفانه در 
مکاتبات یا تدوین طرح ها، همایش ها و 
نصب تابلوها)به خصوص تابلوی میادین 
معابر( به اختصار اکتفا شده و لفظ شهید 
یا عناوین اسالمی و دینی حذف و عمال 
هدف که همانا زنده نگه داشــته شدن 
یاد و مناســبت و ترویج دین اســالمی 
است را تحت الشــعاع قرار می دهد.وی 
ادامه داد: دستور فرمایید مراتب به کلیه 

مجموعه های مربوط ابالغ شود تا ضمن اهتمام جدی در این زمینه نسبت به اصالح موارد به خصوص 
در ارتباط با ضرورت قید »شهید« قبل از اسامی مبارک شهدا در طرح ها و برنامه های آتی نیز موضوع 
مد نظر قرار گیرد.در پایان این نامه آمده است: بدیهی است از این پس با مواردی که سهوا یا به صورت 

عمدی این امر مغفول واقع شود، برخورد قانونی انجام خواهد گرفت.

 اخذ رضایت نامه قبول مسئولیت سالمت دانش آموز
 تخلف است

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: اخذ هرگونه رضایت نامه و تعهدنامه 
مبنی بر قبول مسئولیت سالمت دانش آموز و حضور آن در مدرسه تخلف است.محمدرضا ناظم زاده در 
خصوص انتشار برخی تصاویر از فرم رضایت نامه مدارس مبنی بر قبول مسئولیت سالمتی دانش آموز 
توسط والدین، اظهار کرد: نباید هیچ تعهدنامه و رضایت نامه ای مبنی بر حضور دانش آموزان در مدرسه 
و بحث های سالمتی آن ها گرفته شود و اگر مدرسه ای این کار را انجام داده مرتکب تخلف شده است.

وی با بیان اینکه بنا بر اعالم قبلی، حضور فیزیکی دانش آموزان در مدارس الزامی نیست، افزود: تا 
وقتی دانشگاه علوم پزشکی وضعیت شیوع بیماری در اصفهان را پرخطر اعالم کند، غیر اجبار بودن 

حضوری دانش آموزان استمرار خواهد داشت.

 معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه اصفهان خبر داد:

29 شهریورماه؛ آغاز ترم تحصیلی جدید در دانشگاه اصفهان
معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشــگاه اصفهان گفت: از  پانزدهم شهریور سال تحصیلی 
جدید در دانشگاه اصفهان با ثبت نام دانشجویان آغاز و کالس ها، بیست و نهم شهریور به صورت غیر 
حضوری آغاز می شود.یوسف شاقول اظهار کرد: ثبت نام دانشجویان به صورت اینترنتی و از طریق 
سامانه انجام می شود.وی با بیان اینکه در ترم تحصیلی سال گذشته حدود ۹۰ درصد کالس های 
غیرحضوری به صورت آنالین برگزار شــد، تصریح کرد: برای ترم تحصیلی جدید تالش می شود تا 
همه کالس های درس غیر حضوری و به صورت آنالین باشد.معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی 
دانشــگاه اصفهان در مورد دروس عملی و آزمایشگاهی، خاطرنشــان کرد: با هماهنگی معاونت 
دانشجویی، خوابگاه ها با ظرفیت یک ســوم تا یک چهارم با هدف حفظ سالمتی دانشجویان و با 
هماهنگی گروه های آموزشی در نظر گرفته می شود و آمادگی برگزاری این نوع کالس ها به صورت 
حضوری را داریم.شاقول، در مورد شــیوه برگزاری کالس های درس در دانشــگاه اصفهان گفت: 
آموزش حضوری کارایی متفاوتی نســبت به آموزش مجازی دارد؛ اما آموزش آنالین افق جدیدی 

پیش روی همه گشود که از تجربه آن می توان برای دوران پس از کرونا استفاده کرد.

برخورد نامناسب با کودکان کار این بار در شاهین شهر جنجالی شد؛

تلخ تر از زهر!

دخترک قیافه رنجوری دارد، همانطور که  پریسا سعادت
از پشــت شیشه ماشــین با ایما و اشاره 
تالش می کند تا شــاخه ای گل به من بفروشد به این فکر می کنم که 
واقعا اینقدر که نشــان می دهد، زار و درمانده است یا تنها برای جلب 
توجه و ترحم ادا در می آورد و نقش بازی می کند. دو راهی  که تقریبا 
همه ما در مواجهه با این مدل از کودکان با آن دست به گریبان بوده ایم. 
گاهی دلسوزی بر عقل مان پیروز شده و به آنها کمک کرده ایم و گاهی 
برای نادیده گرفتن شان تالش می کنیم و بی تفاوت رد می شویم؛ اما 
حقیقت این است که هر رفتاری که داشــته باشیم نمی توانیم مسئله 
بغرنج کودکان کار  که این روزها در اصفهان بیشتر از قبل هم شده اند  

را حل کنیم.
 در کنار این مدل از سرگردانی احساسی و رفتاری شهروندان در برابر 
کودکان کار و یا متکدیان، مسئوالن به شدت در تالش هستند تا صورت 
مسئله را با برخوردهای فیزیکی و قهری حل و فصل کنند؛ اقداماتی که 
در سایه خألهای قانونی و به نوعی رها شدگی این افراد موجب شده 
تا هر روز شاهد یک رسوایی و رفتار غیر انسانی با این کودکان در کشور 
باشیم. در جدیدترین مدل از این رفتارها طی روزهای اخیر، برخی در 
فضای مجازی با انتشار فیلمی مدعی شدند که اداره بهزیستی شاهین 

شهر تعدادی از این کودکان را جمع آوری و در زیرزمین این اداره حبس 
کرده است. ماجرا از آنجا شروع شد که پنجشــنبه )۱۳ شهریورماه( 
تعدادی از شهروندان شاهین شهر متوجه فریادها و درخواست کمک 

کودکان از زیر زمین اداره بهزیستی این شهر شدند.
 شــهروندان شاهین شــهر با پلیس و ســازمان آتش نشانی تماس 
گرفتند و زمانی که ماموران توانســتند وارد زیر زمین اداره بهزیســتی 
شوند با صحنه عجیبی مواجه شدند؛ تعدادی از کودکان کار و خیابانی 
که ساعاتی قبل از سطح شهر جمع آوری شده بودند، در زیرزمین این 
اداره محبوس شده و درخواست کمک می کردند! ۱۰ کودک و نوجوان 
محبوس شده در زیرزمین اداره بهزیستی شاهین شهر، کودکان سر 
چهار راه ها بودند که از قرار معلوم توســط ماموران جمع آوری شده و 
تحویل این اداره داده شده بودند؛ اما اداره بهزیستی شاهین شهر آنها 
را بدون مراقبت و کوچک ترین امکاناتی در این زیرزمین محبوس کرده 
بود. مسئوالن بهزیستی بالفاصله اعالم کردند این مسئله را بررسی و 
نتیجه را اعالم خواهنــد کرد. مطابق آنچه انتظار مــی رفت این اقدام 
توسط مدیران بهزیســتی به ظاهر  حل و فصل  شد و به نوعی هوچی 
گری و تبلیغات غیر واقعی جلوه داده شــد. مدیر بهزیستی شاهین 
شهر مدعی شد در زمان حبس این کودکان در زیر زمین در اداره حضور 

داشــته و این کودکان برای تحت نظر قرار گرفتن در آن مکان اسکان 
داده شده بودند و در نهایت این آتش نشانی بوده که بدون هماهنگی 
با بهزیستی موجب تشویش اذهان عمومی شده است. مدیر این اداره 
البته عنوان کرده که به جای کودکان کار بایــد به این افراد »متکدی«  
گفته شود و البته اســتدالالتی از این دســت که هیچ کدام رفتار غیر 
منطقی خشن با این کودکان از هر قشر و نژاد و کاری را توجیه نمی کند. 
اینکه نگهداری و برخورد با این کودکان باید بر چه اســاس و دستوری 
صورت گیرد، عالمت سوالی است که همواره در برخورد با این مدل از 
رفتارها به وجود می آید؛ اما در نهایت با فرافکنی مسئوالن و عدم ورود 
نهادهای ناظر بدون پاسخ باقی می ماند. در روزهایی که کرونا معیشت 
بسیاری از خانواده ها را تحت تاثیر قرار داده، فعاالن اجتماعی نسبت 
به زیادتر شدن کودکان کار در اصفهان هشدار داده اند. هر چند نمی توان 
این موضوع را نادیده گرفت که طی ســال های اخیر در زمینه کاهش 
کودکان کار و ســاماندهی آنها فرهنگ ســازی و اقداماتی از ســوی 
متولیان و سازمان های مردم نهاد صورت گرفته است و اتفاقا اقدامات 
بجایی نیز بوده؛ اما در نهایت هنوز اعمال سلیقه و قانون شکنی در رفع 
این ناهنجاری زیاد مشاهده می شود، اتفاقی تلخ که باید از  تکرار آن 

جلوگیری به عمل آید.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: اگر 
شیوه نامه های بهداشتی به طور جدی رعایت نشود، 
وضعیت بحرانی تر می شود.آرش نجیمی ادامه داد: 
بررسی دقیق دالیل وضعیت قرمز استان اصفهان در 
زمینه شیوع گسترش کرونا نیازمند تحقیقات دقیق 
میدانی است، اما مهم ترین دلیل قرمز بودن وضعیت 
اصفهان، تجمعات غیر ضروری است. پیش از این نیز 
در وضعیت نارنجی و هشدار شیوع کرونا بودیم و به 
همین خاطر به صورت مداوم به مردم اطالع رسانی 

و تاکید به رعایت دستورالعمل های بهداشتی، فاصله 
گذاری اجتماعی و اســتفاده از ماسک می کردیم، 
ولی متاســفانه مردم توجهی نکردند و آمار با شیب 
تندی افزایش یافت، تا اینکــه در حال حاضر دقیقا 
وارد بحران شده ایم.وی با اشــاره به اینکه وضعیت 
اصفهان نه تنها بهتر نشده بلکه بدتر هم شده، ادامه 
داد: متاســفانه حساســیت برخی افراد در جامعه 
نسبت به ابتال به این بیماری پایین آمده  و در هر جمع 
خانوادگی یا اجتماعی وجود تنها یک نفر مبتالی به 
کرونا که از ماسک استفاده نکرده کافی است تا ده ها 
نفر دیگر را مبتال کند و این زنجیره به صورت گسترده 
ادامه می یابد.ســخنگوی دانشــگاه علوم پزشکی 
اصفهان با تاکید بر اینکه در حال حاضر هزار و ۹۱ نفر 

در بیمارستان های اســتان اصفهان بستری و از این 
تعداد نزدیک ۲۰۰ نفر در آی سی یو بستری هستند، 
افزود: متاسفانه در تعطیالت تابستان، استان اصفهان 
میزبان گردشگران استان های دیگر بود و در مناطق 
گردشگری استان از پارک ها گرفته تا پل های تاریخی 
و اماکن دیدنی، شــاهد تجمع گسترده مردم بودیم 
که این امر ماه هاست استان اصفهان را در وضعیت 
قرمز نگه داشته است.نجیمی گفت: به هیچ عنوان 
اینطور نیســت که در طول یک هفته وضعیت قرمز 
استان به زرد یا سفید تبدیل شود و نمودار مبتالیان 
و درگذشتگان یکباره نزولی شود، بلکه این موضوعی 
است که حدود یک الی دوماه زمان می برد تا حالت 

ماندگار برای یک منطقه به وجود بیاید. 

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

وضعیت کرونایی اصفهان بحرانی تر می شود

 ۱۰ کودک و نوجوان محبوس شده در زیرزمین اداره 
بهزیستی شاهین شهر، کودکان سر چهار راه ها بودند که از 
قرار معلوم توسط ماموران جمع آوری شده و تحویل این 

اداره داده شده بودند

تشییع پیکر شهید 
مدافع سالمت 

اصفهان 
پیکــر احمد طالبی کــه بر اثر 
بیماری کرونا دارفانی را وداع 
گفته بود، تشییع و در گلستان 
شــهدای اصفهان بــه خاک 

سپرده شد.

رییس اداره حقوقی حفاظت محیط زیست اصفهان:

 صدور سند مالکیت قلعه قمیشلو
 وجاهت  قانونی ندارد

رییس اداره حقوقی حفاظت محیط زیســت اســتان اصفهان گفت : صدور ســند مالکیت قلعه 
تاریخی پارک ملی و پناهگاه حیات وحش قمیشــلو به نام اداره کل میراث فرهنگی،گردشــگری 
و صنایع دستی استان اصفهان با اســتناد به قوانین و ادله قانونی، وجاهت ندارد. خلیل خسروی 
افزود: صدور ســند مالکیت قلعه تاریخی قمیشلو  مشــتمل بر ۱۸۰ هزار و ۶۰۳  متر مربع  واقع در 
پارک ملی و پناهگاه حیات وحش قمیشــلو به نام اداره کل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع 
دستی اســتان اصفهان وجاهت قانونی ندارد.وی گفت:  اقدام انجام شــده در راستای صدور سند 
برای اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری اســتان اصفهان، مغایر با نص صریح 
قانون اســت زیرا  محیط زیست  دارای ســند مالکیت مقدم در منطقه اســت که یک رشته قنات 
و باغات و قلعه را در بر می گیرد و ســند »موخر الصــدور« به صورت معارض صادر شــده و باطل 
اســت .وی تصریح کرد: این اداره کل از ســال ۱۳۴۳ متصرف قلعه است و ســابقه تصرف نسبت 
به اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دســتی و گردشــگری اســتان اصفهان را نیز داراســت.وی با 
اشــاره به فرازی از اصل پنجاهم قانون اساســی کــه در آن بر ممنوعیــت فعالیت های اقتصادی 
و غیر آن کــه با آلودگی محیط زیســت یا تخریب غیر قابــل جبران آن مالزمه پیــدا کند؛  تصریح 
شــده اســت ، گفت:پاســداری از این اصل عالوه بر اینکه وظیفه عمومی تلقی می شــود برعهده 
سازمان حفاظت محیط زیست نهاده شــده اســت.رییس اداره حقوقی حفاظت محیط زیست 
اســتان اصفهان گفت: ســازمان حفاظت محیط زیســت یک نهاد فرابخشــی و حاکمیتی است 
 و قانونگذار نیز به درســتی در بنــد ط ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشــوری بــر این امر صحه 

گذارده است.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس:

نمی توان آموزش را به تعویق انداخت
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسالمی گفت: اکثریت معلمان بر این اعتقاد هستند 
که اگر آموزش صد درصد مجازی شــود از نظر اخالقی و روحی دانش آموزان آسیب می بینند و 

نمی توان آموزش را به تعویق انداخت.
حجت االســالم محمدتقی نقد علی، در آیین نواخته شــدن زنگ بازگشــایی مدارس در مدرسه 
سرمست خمینی شــهر، اظهار کرد: علم، حیات روح و قلب آدمی اســت. اگر همه امکانات برای 
انســان فراهم باشــد، اما با مطالعه و افزودن معلومات پیش نرود قطعا انســان دچار بن بست 

خواهد شد.
وی با اشاره به شرایط ویژه سال تحصیلی جدید، گفت: امسال کیفیت آموزش رنگ جدیدی پیدا 
کرده و در کشور آزمون جدیدی را در همه عرصه های جامعه از اقتصاد و مسائل اجتماعی گرفته تا 

آموزش داریم و آن زندگی کردن با کروناست.
نماینده مردم خمینی شــهر در مجلس شــورای اســالمی، گفت: اگر بخواهیــم در تمام زوایای 
زندگی احتیاط کنیم به مشــکل بر می خوریم. در بحث مدیریت کرونا ما در سیاســت گذاری ها 
باید مسیری را برویم که جامع و کامل باشــد و در امور به خدا توکل کنیم. وی با تاکید بر ضرورت 
یادگیری مهارت های زندگی با کرونا، گفت: باید جنبه های روانی را در نظر داشت. بیشتر معلمان 
بر این اعتقاد هستند که اگر آموزش صد درصد مجازی شود از نظر اخالقی و روحی دانش آموزان 
آســیب می بینند. کرونا حقیقتی اســت که ما نمی دانیم تا چه زمانی میهمان ماســت، بنابراین 
نمی شود آموزش را به تعویق انداخت. نقد علی افزود: نماز جمعه و دیگر برنامه ها نیز باید با رعایت 
پروتکل ها اجرا شود. چون برخی ها از چراغ قرمز رد می شوند، نمی توان خیابان را تعطیل کرد. اگر 

برخی ها پروتکل ها را رعایت نمی کنند نمی شود که زندگی را تعطیل کرد. 

با مسئولان جامعه

وز عکس ر

عکس: تسنیم

چهره روزاخبار

سخنگوی کمیسیون بهداشت:

 دولت از اتخاذ تصمیم های 
عجوالنه پرهیز کند

سخنگوی کمیســیون بهداشت گفت: دولت 
از اتخاذ تصمیم های عجوالنه تا رســیدن به 
یک شــیوه نامه دقیق پرهیز کند. سخنگوی 
کمیســیون بهداشــت و درمان مجلس در 
خصوص بازگشــایی مدارس گفت: شــرط 
ضروری و حداقلی برای حضور دانش آموزان 
در مدارس رعایت دقیق و کامل پروتکل های 
بهداشتی است که با توجه به امکانات آموزش 
و پرورش بسیار سخت و حتی بعید است.زهرا 
شیخی با اشاره به بازگشــایی مدارس اظهار 
داشت: یقینا هیچ آموزشی جایگزین آموزش 
حضوری نیست ولی باید توجه داشته باشیم 
که ما با ویروســی روبه رو هستیم که تاکنون 
رفتارهای عجیب و متغیری را از خود نشــان 
داده است.وی افزود: همین عدم پیش بینی 
رفتارهای ناشناخته ویروس نگرانی را مضاعف 
می کند که آیا می توان ادعا کرد کودکان را کمتر 
تهدید می کنــد، چراکه بعضا موارد شــدید و 
ابتالهای سختی را در کودکان شاهد بوده ایم.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 
خاطر نشــان کرد: بنابراین باید توجه داشت 
که سالمت آینده سازان ایران عزیز در شرایط 
کنونی از هر چیز مهم تر است و شرط ضروری 
و حداقلی برای حضور این عزیزان در مدارس 
رعایت دقیق و کامل پروتکل های بهداشــتی 
است که با توجه به امکانات آموزش و پرورش 
بسیار سخت و حتی بعید است  بنابراین دولت 
باید از اتخــاذ تصمیم های عجوالنــه تا زمان 

رسیدن به یک شیوه نامه دقیق پرهیز کند.

استاندار اصفهان: 

حافظ سالمت و تحصیل دانش آموزان هستیم
استاندار اصفهان گفت: تحصیل دانش آموزان با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی، دو تاکید ستاد استانی مبارزه با بیماری کرونای استان اصفهان است.عباس 
رضایی در آیین گشایش مدارس استان اصفهان در مدرسه  تازه تاسیس دخترانه باقری باغبادرانی شاهین شهر اظهار کرد: تحصیل دانش آموزان با رعایت کامل 
پروتکل های بهداشتی، دو تاکید ستاد استانی مبارزه با بیماری کرونای استان است.اســتاندار اصفهان افزود: ناگزیر هستیم برای سریع تر شدن روند تحصیل 
دانش آموزان در دوره شیوع بیماری کوبید۱۹، فاصله گذاری و دستورالعمل های بهداشتی را به  طور کامل رعایت کنیم.وی با تاکید بر اهمیت سالمت دانش آموزان 
در شرایط کرونایی این استان خاطرنشان کرد: شرایط کنترلی این بیماری را با تالش کارکنان فداکار دانشگاه علوم پزشکی و سایر دستگاه های عضو ستاد استانی 
کرونا با دقت رصد می کنیم تا سال تحصیلی جدید را در شرایط مطلوبی به پایان برسانیم.اســتاندار اصفهان، کوچک شدن اقتصاد و افزایش شمار بیکاری را در 
بیشتر کشورها براثر شیوع بیماری کرونا یادآور شد و گفت: با این شرایط با تدابیر رهبر معظم انقالب اســالمی، تالش دولت و همراهی قوای مقننه و قضاییه با 

خسارت های کمتر اقتصادی در کشورمان، نسبت به بسیاری از کشورهای دیگر مدیریت  صورت گرفته است.



دبیر کل کنفدراسیون فوتبال آسیا اعالم کرد که مسابقات لیگ قهرمانان آسیا در سال ۲۰۲۰ لغو نخواهد شد و این مسابقات به پایان می رسد.»داتو ویندسور جان« 
با بیان اینکه رقابت های لیگ قهرمانان آسیا در این فصل به پایان خواهد رسید، گفت: برای به اتمام رساندن این مسابقات در سال ۲۰۲۰ متعهد و مطمئن هستیم.

وی درباره وضعیت مسابقات در شرق قاره آسیا تاکید کرد که بعد از جلسه کمیته اجرایی AFC در هفته آینده، تصمیم اعالم خواهد شد.ویندسور جان در ادامه با 
بیان اینکه لیگ قهرمانان آسیا را می توان با خیال راحت راه اندازی کرد، یادآور شد: ما با کارشناسان و متخصصان پزشکی خود بهترین اقدامات پزشکی را انجام 
داده ایم تا خطرات را کاهش دهیم.دبیر کل AFC همچنین در واکنش به گزارش رسانه های ژاپن مبنی بر لغو لیگ قهرمانان آسیا، از پایان این مسابقات در سال 
۲۰۲۰ اطمینان داد.ویندسور جان، درباره مسابقات فصل آینده و برگزاری رقابت ها در سال ۲۰۲۱ اظهار کرد: در حال کار روی تقویم سال بعد هستیم ولی اولویت 
برای ما سالمت و ایمنی بازیکنان و مربیان است.وی در پایان اعالم کرد: فناوری کمک داور ویدئویی از مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا بدون مشکل 

استفاده خواهد شد.پرسپولیس، استقالل، سپاهان و شهرخودرو چهار نماینده ایران در فصل ۲۰۲۰ لیگ قهرمانان آسیا هستند.

لیگقهرمانانآسیالغونمیشود
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لباسجدیدمنچستریونایتدسوژهشد!
طرح پیراهن ســوم جدید منچســتریونایتد کــه کمی عجیب اســت، لو رفته و ســوژه کاربران 
شبکه های اجتماعی شده است. ســایت »فوتی هدالینز« از لباس ســوم منچستریونایتد برای 
فصل ۲۰۲۱-۲۰۲۰ رونمایی کرد که این طرح ســوژه کاربران شــبکه های اجتماعی شــده است. 
طراحی ایــن پیراهن برگرفته از طرح کشــتی های اســتتار در جنگ جهانی اول اســت و داخل 
 یقه آن واژه »OT۱۱۰« به نشــانه یکصدودهمین سالگرد تاسیس ورزشــگاه اولدترافورد تعبیه

 شده است.

ورزشگاههایالمپیکتوکیواجارهدادهمیشوند
مقامات دولت توکیو از اجاره ورزشگاه های المپیک و پارالمپیک خبر دادند. اپراتورهای ورزشگاه های 
المپیک و پارالمپیک توکیو در نظر دارند امکانات خود را تا برگزاری بازی های سال آینده اجاره دهند. 
این تصمیم به دنبال تعویق یک ســاله بازی های المپیک به دلیل شــیوع ویروس کرونا گرفته شده 
اســت.برخی از مکان ها اکنون برای رویدادها و آموزش های مربوط به ورزشکاران در دسترس است. 
اپراتورها امیدوارند که ارائه آنها برای اســتفاده، باعث شــود توجه مردم به بازی های تابستانی حفظ 
شود.در صورتی که شــرایط کرونا اجازه دهد این ورزشــگاه ها در اختیار عمومی قرار می گیرد. از دیگر 
دالیلی که قرار است ورزشگاه ها اجاره داده شوند، مسائل مالی است. با توجه به شرایط کرونا، مسئوالن 
در تالش هســتند راه هایی را پیدا کنند تا کمترین آسیب اقتصادی را داشته باشــند. تعداد زیادی از 
ورزشگاه ها به روی ورزشکاران باز است و آنها تمرینات خود را در این ورزشگاه ها پیگیری می کنند. اجاره 
 انحصاری برای هر ساعت 56۰ دالر اعالم شــده و دولت توکیو اعالم کرده نمی خواهد این مراکز بدون 

استفاده باشد.

»ادینژکو«سکوتکرد
تیم ملی بوسنی به تساوی یک بر یک مقابل تیم ملی ایتالیا رسید. ادین ژکو در این بازی درخشان 
ظاهر شد و تک گل تیمش را به ثمر رساند. مدت هاست که شایعاتی پیرامون انتقال او به یوونتوس 
مطرح است. گفته می شود که او از گزینه های آندره آ پیرلو برای خط حمله  بیانکونری ها به شمار 
می رود؛ اما ژکو به سواالتی که در این باره از او پرسیده می شد، پاسخ نداد.ژکو پس از بازی درباره  
لئوناردو بونوچی و احتمال هم بازی شــدن با او در یوونتوس گفت:»من در دوران حرفه ای خود 
بارها مقابل لئو و همه  این بازیکنان بازی کرده ام ، ما یکدیگر را به خوبی می شناسیم. بازی در برابر 
 ایتالیا همیشه خوشــحال کننده است و حداقل ما بعد از دو شکست ســال گذشته به آن افتخار
  مــی کنیــم. مــن قبــال گفتــه ام ، وقــت آن نیســت کــه در مــورد بــازار نقــل و انتقــاالت

 صحبت کنیم.«

اطمینانبارسلوناازجذببازیکنهلندی
باشگاه بارســلونا مطمئن اســت که می تواند هافبک لیورپول را خریداری کند. باشگاه بارسلونا 
اطمینان دارد که تا قبل از بســته شــدن پنجره نقل وانتقاالتــی می تواند جورجینیــو واینالدوم، 
هافبک هلندی تیــم فوتبال لیورپــول را به خدمــت بگیرد.لیورپولی ها صراحتــا اعالم کرده اند 
که تمایلی به جدایی واینالدوم به صورت آزاد از تیم شــان را ندارنــد و ترجیح می دهند پیش از 
پایان قراردادش این بازیکن ۲۹ ساله را به فروش برسانند تا ســودی از این انتقال ببرند. با این 
حال، بارســلونا هنوز هیچ پیشنهاد رســمی به لیورپول برای واینالدوم ارائه نکرده؛ اما این تاخیر 
 به این دلیل اســت که ابتدا بارســا قصد دارد تعدادی از بازیکنانش را بفروشد و بعد خرید های 

جدید انجام دهد.

سرپرست باشگاه ذوب آهن گفت: رحمان رضایی تعهد 
داده است ذوب آهن را به جایگاه واقعی اش برگرداند 
و باید حداقل سهمیه آســیا بگیرد.احمد جمشیدی، 
درباره انتخاب رحمان رضایی به عنوان سرمربی جدید 
تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان گفت: بعد از بررســی 
تمام جوانب به این نتیجه رسیدیم که رحمان رضایی به 
عنوان سرمربی انتخاب شود. ان شاءا... رضایی بتواند 
به تعهدی که داده عمل کند. ذوب آهن باشگاه بزرگ و 
ریشه داری است. امید داریم که رضایی از عهده کار بر 
بیاید و با قولی که داده است، تیم را به جایگاه خودش 
بازگرداند.  سرپرست باشــگاه ذوب آهن در پاسخ به 
این سوال که آیا رضایی قول کسب سهمیه آسیا داده 
اســت؟ تاکید کرد: بله، رضایی می داند به چه باشگاه 
بزرگی آمده است. ذوب آهن جزو چهار، پنج تیم بزرگ 
ایران است و او باید بتواند از عهده کار بر بیاید و حداقل 

سهمیه آسیا بگیرد!
جمشــیدی همچنین درباره اختالفاتی که گفته می 
شود در انتخاب ســرمربی جدید ذوب آهن و حضور 
رضایی وجود داشته اســت، به گفتن یک جمله کوتاه 
بسنده کرد و گفت: اختالفی وجود نداشت.وی، درباره 
جدایی بازیکنان تاثیرگذار ذوب آهن در نقل و انتقاالت 
و سخت بودن کار ذوبی ها برای فصل بعد، یادآور شد: 
نمی توانســتیم جلوی بازیکنانی که به باشــگاه تعهد 
نداشــتند را بگیریم. متاســفانه بعضی از باشگاه ها 
دست و دلبازی می کنند و مبالغی پیشنهاد می دهند 
که وسوســه کننده است. بودجه باشــگاه ذوب آهن 
مشخص و محدودتر اســت. بازیکنان با پیشنهادات 
جدید، تحریک  به جدایی می شــوند. بــا این حال 
مطمئن باشــید تیم خوبی برای فصل بعد می بندیم.

سرپرست باشــگاه ذوب آهن درباره جدایی احسان 

پهلوان و دانیال اسماعیلی فر و اینکه گفته می شد این 
بازیکنان نیم فصل قرارداد دارند، اظهار کرد: بله، آنها نیم 
فصل قرارداد داشتند ولی توافق مالی انجام نشده بود. 
البته ما به کمیته تعیین وضعیت، باشگاه پرسپولیس 
و باشگاه ســپاهان نامه زدیم تا تکلیف این بازیکنان 
مشخص شود. جمشیدی در واکنش به انتقال محمد 
نژادمهدی از ذوب آهن به سپاهان تصریح کرد: تعهد و 
قرارداد نژادمهدی با ذوب آهن تمام شده بود. مبالغی 
که سایر باشــگاه ها ارائه می دهند، باالست و بازیکن 

هم دنبال همین است. 

سرپرست باشگاه ذوب آهن:

»رضایی«بایدحداقلسهمیهآسیابگیرد

نقل قول  روز

شوکبهاستقاللیها؛
جداییستارهآبیها!

هافبک پست شش اســتقالل از ادامه همکاری با آبی ها کنار خواهد کشــید و به یک تیم خارجی 
می رود. علی کریمــی، هافبک اصفهانــی االصل ملی پوش کــه دو فصل فوق العــاده را در جمع 
آبی ها پشت سر گذاشته است، با اتمام 
قراردادش با اســتقالل این تیم را ترک 
خواهد کرد تا یکی از مهم ترین بازیکنان 
این تیم از جمع نماینده ایران از آسیا جدا 
شود .علی کریمی قصد دارد فوتبالش را 
در کشور دیگری ادامه بدهد. انتقالی که 
باعث می شود او مدتی در آرامش بیشتر 
فوتبال خود را دنبال کند.البته باشگاه باید 
تمدید قرارداد با علی کریمی را در روزهای 
تعطیالت در دستور کار قرار می داد که در 
آن زمان به این موضوع توجهی نشد تا مذاکرات به انتهای فصل بیفتد و در نهایت به جایی هم نرسد.

این تصمیم  در شــرایطی گرفته شده که اگر پنجره نقل و انتقاالت تابســتانی پیش از شروع لیگ 
قهرمانان آسیا باز نمی شد، کریمی در این رقابت ها نیز همراه استقالل حضور می یافت؛ اما تصمیم 

وی برای جدایی از استقالل به قطعیت رسیده است. 

پاسخ»استراماچونی«مثبتاست!
خبرنگار ایتالیایی نزدیک به استراماچونی خبر داد آندره آ استراماچونی مایل به بازگشت به استقالل 
است.دیمارتزیو، خبرنگار ایتالیایی نزدیک به استراماچونی در توئیترش خبر داد آندره آ استراماچونی 
مایل به بازگشت به استقالل است؛ اما منتظر تضمین های باشگاه استقالل از نظر مالی، داشتن یک 
برنامه جدی و حفظ بازیکنان کلیدی است. دیمارتزیو خبر داده طرفین به مذاکرات ادامه خواهند داد.

بازگشت»پاتوسی«بهایران
رییس باشــگاه کیپ تاون آفریقای جنوبی می گوید »آیاندا پاتویس« به ایران بازگشــته و منتظر 
بررسی پیشنهادات این بازیکن است. پاتوسی، بازیکن تیم کیپ تاون کشور آفریقای جنوبی را ترک 
کرده و منتظر تیم های خواهان خود است. »جان کامیتیس« رییس باشگاه کیپ تاون می گوید 
پاتوســی در حال حاضر در ایران بوده و بعد از اتمام فصل با فوالد خوزستان، منتظر است.  باوجود 
اینکه پاتوســی به دنبال یک قرارداد دائمی و قطعی به فوالد است، این بازیکن ۲۷ ساله همچنان 
منتظر سه پیشنهاد دیگر از آن منطقه )خاورمیانه( خواهد بود. کامیتیس در این مورد گفت: پاتوسی 
در فوالد است. آنها اخیرا لیگ خود را به پایان رســانده اند، بنابراین ما منتظر هستیم تا ببینیم قدم 

بعدی چیست.
 

»نه«قطعیترابیبهپرسپولیسبرایقطر!
مهدی ترابی پس از کش و قوس های فراوان تصمیم قطعی خود را مبنی بر خروج از جمع شــاگردان 
یحیی گل محمدی گرفت. هافبک فصل گذشته سرخ پوشان پایتخت به محض اتمام بازی های فصل 
جاری فوتبال باشگاهی کشور اقدام به فســخ قرارداد خود با این باشگاه کرد تا سرخ پوشان را نیز بابت 
ترانسفرش به کشور قطر بی نصیب بگذارد. این در حالیست که ترابی می توانست با دریافت ۴۰ میلیون 
تومان دیگر از قرارداد میلیاردی از پرسپولیس، سهم قابل توجهی از انتقال خود به لیگ ستارگان قطر را به 

باشگاه پرسپولیس بدهد که این روزها مشکالت مالی فراوانی را پشت سر می گذارد.

مستطیل سبز

مدافعجدیدسپاهان:
رقابتدرسپاهانشدید

استولی...
مدافع جدید سپاهان از چگونگی پیوستن به 
تیم جدیدش پس از 5 سال حضور مداوم در 

تیم سبزپوش اصفهانی حرف زده است.
در شــرایطی که اخبار فوتبال ایــران پیرامون 
اتفاقات دیدار فینال جام حذفی قرار داشت، 
باشگاه ســپاهان از دومین خرید خود برای 
حضور قدرتمند در بازی های آسیایی و لیگ 
بیستم رونمایی کرد و محمد نژادمهدی پس 
از دانیال اســماعیلی فــر از ذوب آهن به تیم 
همشهری پیوســت. این مدافع ۲۷ ساله که 
با قراردادی آزاد از جمع سبزپوشان اصفهانی 
جدا شد و به ســپاهان پیوســت، در رابطه با 
چگونگی عقد قرارداد با ســپاهان گفت: چند 
پیشنهاد خوب داشــتم ولی باشگاه سپاهان 
تماس گرفت و گفت برای امســال شرایطت 
چطور اســت. من در این رابطه با خانواده ام 
مشورت کردم و پس از آن به اصفهان آمدیم. 
خوشــبختانه مذاکرات به خوبی پیش رفت 
و توافق کردیم و خیلی خوشــحالم که به تیم 

بزرگی مثل سپاهان اضافه شدم.
نژادمهدی سپس با اشاره به دلیل پیوستنش 
به سپاهان اضافه کرد: » مهم ترین دلیلی که 
پیشنهاد سپاهان را قبول کردم، انگیزه ای است 
در میان مجموعه عوامل تیم برای قهرمانی در 
لیگ و جام حذفی وجود دارد. امیدارم تمام 
ارکان باشــگاه بتوانیم در کنار هم با تالش و 
کوشــش به اهدافی که تعیین شده، دست 
پیدا کنیم و سال خیلی خوبی را رقم بزنیم.« 
مدافع میانی ۲۷ ساله سپاهان که سابقه بازی 
در تیم های نساجی مازندران، شهرخودرو و 
ذوب آهن را دارد، در واکنش به این موضوع که 
رقابت سختی میان او و سایر مدافعان میانی 
تیم نظیر محمد طیبی، شایان مصلح، مهدی 
زاده، گولسیانی و عزت پورقاز به وجود خواهد 
آمد، اینطور پاســخ داد:» بله، رقابت سختی 
داریم ولی این رقابت را دوست دارم  و می تواند 
باعث پیشرفت شود. باید در تمرینات با تمام 
وجودمان بازی کنیم و دیگــر این صالحدید 

مربی است که کدام مان را بازی بدهد.«

فوتبال جهان

وز عکس ر

رحمانرضایی،
سرمربیتیمفوتبال
ذوبآهنشد

مدافع پیشن تیم ملی فوتبال ایران به 
عنوان سرمربی تیم ذوب آهن اصفهان 
انتخاب شد. »رحمان رضایی« بازیکن 
اسبق تیم فوتبال ذوب آهن  است که 
در هفته های پایانی دوره نوزدهم لیگ 
برتر فوتبال ایــران به تیم فوتبال ذوب 

آهن پیوسته بود.

آدم هرچقدر هم عاشق، باالخره یک روزی یک جایی  سمیهپارسادوست
خسته می شود. سکوت می کند و می رود. پشت 
سرش را هم نگاه نمی کند حتی اگر خاطرات، خاطرش را تا ابد ناخوش کند. گاهی 
برای »ماندن« باید بروی. برای »دست نکشیدن« از چیزی یا کسی که یک عمر 
دوستش داشتی، باید »دست بکشی«. اصال باید »رفتن« را بلد باشی تا 

»بمانی«. 
نمی شد از »لئو«ی افسانه ای عصبانی شد. نمی شد او را به خاطر اینکه یک عمر 
عاشقانه و صادقانه و وفادارانه ماند و حاال تصور می کرد وقت رفتن است، شماتت 
کرد حتی اگر تصور بارسای بدون مسی، کابوسی تلخ بود که نمی شد هضمش 
کرد. البته که پولش را گرفت ولی برای خیلی ها، پول همه چیز نیست! حداقل 
عشق را نمی شود با پول یا هر معیار مادی گرایانه دیگری سنجید و »لئو« یکی از 
همان هایی بود که بی شک عاشق بود. پس از سال ها، کابوس بزرگ باالخره به 
سراغ هواداران بارسلونا آمد. در تمام این سال ها، همه می دانستیم بارسا یک روز 
سرانجام بدون »مسی« می شود و باید این واقعیت را قبول کرد؛ اما انگار ترجیح 
می دادیم به آن روز فکر نکنیم و بدتر اینکه این جدایی نه از سر توافقی دوسویه که 
از سر به سرآمدن کاسه صبری بود که ناگهان دنیا را پیش چشمان هواداران آبی و 
اناری تیره و تار کرد و اال که شاید در شرایط عادی چنین تصمیمی خیلی هم عجیب 
نباشد. دوران حضور هر ستاره ای در یک باشگاه بزرگ هم باالخره به پایان می رسد 
و هواداران بارسلونا دیر یا زود با این حقیقت مواجه می شدند، اما خب »عالیجناب 
مسی« بدترین مقطع ممکن را برای جدایی از باشگاه انتخاب کرد.)هرچند هر 
زمان دیگری هم که موعد رفتنش می رسید، همین بار غم بود که روی سر هواداران 
آوار می شد( ولی حاال بدترین زمان بود و اینجا بود که دوگانه »خودخواهی« یا 
»وفاداری« شکل گرفت. ناکامی های مکرر سال های اخیر در لیگ قهرمانان، 
استخدام سرمربی های بی کیفیت، بازیکنان ناکارآمد و صدور مجوز جدایی فوق 
ستاره ای مانند »نیمار« باعث کالفگی و خستگی لیونل مسی شده است. البته 
که او دین خود به باشگاه را ادا کرده بود ؛ اما باز هم حرف همین بود: » االن چرا لئو؟ 

حاال که بلوگرانا بیشتر از همیشه به بودنت نیاز دارد چرا؟«گاهی سخت است فریاد 
بزنی که »بمان« . التماس کنی که »نرو« اما هواداران عاشق بارسلونا این روزهای 
کابوس وار را در شک و تردید و هول و هراس از ماندن یا رفتن ستاره محبوب 
شان سر کردند و تصور می کردند این جدایی آن قدر به واقعیت نزدیک شده 
که اصرارهای شان برای »ماندن« هم راه به جایی نمی برد. به او حق می دادند 
عصبانی باشد. بارسلونا بی شک در بدترین مقطع ۱5 سال اخیرش قرار دارد. بعد 
از مدت ها یک فصل را بدون جام تمام کردند و ۲-8 مقابل بایرن مونیخ باختند تا 
هیمنه این باشگاه در هم بشکند. مسی هم در این بازی هیچ کاری نتوانست بکند  
و خب البته لیونل مسی طی سال های اخیر در بازی های بزرگ کمتر اثربخش 
بوده است و در پیچ های سرنوشت ساز، عملکرد چندان مناسبی نداشته و یکی از 
دالیل افت بارسا ، افت این بازیکن بوده است. اما هرچه باشد او »مسی« است؛ 
ابرستاره دنیای فوتبال. کسی که سال های سال لذت تماشای فوتبال و هنرنمایی 
های یک فوق ستاره را به ما هدیه داد و خیلی ها را عاشق فوتبال کرد. نمی شد از 
دستش عصبانی شد. شاید برای »ماندن« ترجیح داد که برود؛ اما وقتش نبود. 
بند ۷۰۰ میلیون یورویی باالخره سد راهش شد. »لئو مسی« در بارسلونا ماندگار 
شد و گفت که »بارسلونا تمام عشق و زندگی اوست« و »نمی خواسته از باشگاه 

شکایت کند« و » یک فصل دیگر هم می ماند.« 
حاال می شود باز هم از ته دل لبخند زد. اصال مگر می شود مسی را در تیمی به 
جز بارسلونا تصور کرد؟ مسی خسته و عصبانی است. تصور می کرد جاده این 
عشق یکطرفه شده و بارتومئو هم بدجور روی مخ است! آدم هرچقدر هم عاشق، 
باالخره یک روزی یک جایی خسته می شود. سکوت می کند و می رود. پشت 
سرش را هم نگاه نمی کند حتی اگر خاطرات، خاطرش را تا ابد ناخوش کند. 
گاهی برای »ماندن« باید بروی. برای »دست نکشیدن« از چیزی یا کسی که 
یک عمر دوستش داشتی، باید »دست بکشی«. اصال باید »رفتن« را بلد باشی 
تا »بمانی«.اما خب بعضی وقت ها، همین ماندن وقتی که می توانی بروی، نام 

دیگر »عشق« است و مسی بی شک یک عاشق تمام عیار است. 

ت؛
تداشتنیاس

»مسی«ماندوبارسلوناهنوزهمدوس

ق !
ب عش

ی عالیجنا
آها
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شهردار اصفهان:

حمل و نقل شهری اصفهان آماده جابه جایی دانش آموزان و 
معلمان است

شهردار اصفهان گفت: با آغاز سال تحصیلی جدید، حمل و نقل شهری اصفهان آماده جابه جایی دانش 
آموزان و معلمان اســت.قدرت ا...نوروزی در ارتباط رادیویی با برنامه »سالم اصفهان« با اشاره به اینکه 

معلمان و دانش آموزان در شرایط متفاوت 
سال تحصیلی را آغاز می کنند، اظهار کرد: 
امیدوارم آغاز متفاوت ســال تحصیلی به 
همراه رعایت همه پروتکل های بهداشتی 
با خالقیت مدیران شایسته به ویژه توجه 
مدیران و برنامه ریزی در شورای آموزش 
و پرورش، زمینه را بــرای آرامش دانش 
آموزان و خانواده آنها فراهم کند.وی ادامه 
داد: شرایط کنونی به خاطر ویروس کرونا 
شرایط سختی است؛ فعال فعالیت هفته 

اول مدارس در اصفهان مجازی است اما طبق روال هر سال، با حضور مدیرکل آموزش و پروش استان، 
رییس شورای شهر و فرمانده پلیس راهور اســتان در حالی از آمادگی شهر برای شروع سال تحصیلی 
سخن گفتیم که همدل و همراه شدیم، عرصه آموزش و پرورش هم در شهر ما دچار مشکل نشود.شهردار 
اصفهان تصریح کرد: شهر برای بازگشایی مدارس آمادگی کامل دارد و حوزه حمل و نقل شهری با همه 
امکانات به ویژه مترو و اتوبوس ها در سراسر شهر آماده جابه جایی معلمان و دانش آموزان است تا خللی 

به امر آموزش که باید قاعدتا دائمی تلقی شود، وارد نشود.

آغاز کالس های حضوری مدارس در اصفهان به تاخیر افتاد
معاون آموزش متوســطه آموزش و پرورش اســتان اصفهان از تاخیر یک هفته ای در آغاز کالس های 
حضوری در مدارس شهرستان اصفهان و سه شهرستان استان خبر داد.محمدرضا ناظم زاده اظهار کرد: 
بر اساس مصوبه ستاد کرونای اصفهان و وضعیت پرخطر کرونا در برخی شهرستان های اصفهان، آغاز 
کالس های حضوری در مدارس نواحی شش گانه شهر اصفهان، خمینی شهر، فالورجان و نجف آباد با 
یک هفته تاخیر آغاز می شود.وی با بیان اینکه این تعطیلی در تمامی مقاطع مناطق مذکور انجام می شود، 
افزود: کالس های مدارس سایر نقاط استان بنا بر اعالم قبلی به صورت حضوری آغاز می شود.ناظم زاده 
تصریح کرد: مدارس در تمامی مناطق بازگشایی می شود، ولی در مناطق مذکور این بازگشایی به صورت 

مجازی خواهد بود و آموزش در این مدارس به صورت مجازی انجام می شود.

یک عضو سابق کمیسیون آموزش مجلس:
تصمیم استاندار و ستاد کرونا جهت تعطیلی یک هفته ای 

مدارس اصفهان درست بوده است
یک عضو سابق کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: با توجه به اینکه تراکم دانش آموزی در استان 
اصفهان زیاد است معتقدم تصمیم استاندار اصفهان و ستاد کرونا در تعطیلی یک هفته ای مدارس درست 
بوده است.محمدجواد ابطحی در خصوص بازگشایی مدارس و به تعویق افتادن این بازگشایی در اصفهان 
برای یک هفته، اظهار کرد: از نظر اینکه استاندار اصفهان متخصص ایمونولوژی است و بیشتر به تبعات 
و پیامدهای باز بودن برخی مراکز از جمله مدارس آگاه هستند معتقدم استاندار با تعطیلی یک هفته ای 
مدارس قصد دارد عالمتی به هیئت دولت و ستاد ملی کرونا بدهد که در تصمیم گیری هایشان بیشتر دقت 

کنند به خصوص که دبستانی ها درک درستی از رعایت پروتکل های بهداشتی ندارند.

وقتی اصفهان »نماد« فرونشست در کشور می شود؛

پیشرفت معکوس!

اصفهان همیشه »نماد« بوده است؛ روزگاری  سمیه یوسفیان
نماد مبارزه، در مقطعی نماد سازندگی ، سال 
های زیادی هم نماد یاری رسانی و یاوربودن برای تمام استان های کشور 
لقب گرفت. اصفهان این استان همیشه »معین« و سرزنده و سرافراز اما 
حاال چندسالی می شود که حال و روز خوشی ندارد و هرچندوقت یک بار با 
اخبار سیاه و تلخ و نه چندان خوش، تیتر می شود . یک روز اسیدپاشی، روز 
دیگر اعتراضــات و تجمعاتی کــه گاه و بیگاه شــکل می گیــرد، بی آبی، 
خشکسالی، آلودگی شدید هوا، پایداری چندماهه در وضعیت قرمز کرونا و 
البته پدیده ای بــه نان »فرونشســت زمین« که مدیرکل دفتر بررســی 
مخاطرات سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، استان اصفهان 
را نماد کشــور در این زمینه دانســته و گفته: »امروز با مخاطرات طبیعی 
متعددی در کشور مواجه هستیم، اما مهم ترین و بزرگترین چالش استان 

اصفهان، فرونشست زمین است.«
به گفته »رضا شهبازی«؛ فرونشست زمین، سخت ترین موضوع مخاطراتی 
کشور است و پس از فرونشست زمین، مهم ترین مسئله کشور ما انتشار 
گرد و غبار است و جالب است که اصفهان با هردو مخاطره، دست و پنجه 
جدی نرم می کند. خشک شــدن باتالق گاوخونی هم به شدت گرد و غبار 
و افزایش آن در استان دامن زده اســت؛ مخاطره ای که البته استان های 
همسایه را هم تهدید می کند اما گویا حواس مسئوالن به استان مرکزی و 

سوق الجیشی اصفهان نیست!
شهبازی، درباره تخلیه آب های زیرزمینی استان هشدار داده و ابراز تاسف 
می کند که نهادهای نظارتی در این باره سکوت کرده اند: »چاه های غیرمجاز 
توان تخلیه زیاد آب را ندارند، اما چاه های مجوزدار که ۱۲ درصد در ســطح 
استان اصفهان است، با استفاده از تجهیزات و دستگاه های سنگین، حدود 
۵۰ درصد از منابع آب استان را تخلیه می کنند و هیچ نظارتی هم بر آنها وجود 
ندارد.« یکی از این نهادها »مدیریت بحران اســتان« است. مدیرکل این 
نهاد روز گذشته گفته که »اســتمرار جریان آب در رودخانه زاینده رود یکی 
از راهکارهای موثر برای جلوگیری از فرونشســت زمین در استان اصفهان 
است.« منصور شیشــه فروش پس از ارائه آماری درباره تنش شدید آبی 
در کشــورهای دنیا و وضعیت ایران در این زمینه و تعریف وضعیت تنش 
شدید آبی و ... در نهایت به وضعیت »زاینده رود« رسیده و گفته که در حوضه 
زاینده رود میزان سرانه آب تجدیدپذیر کمتر از ۶۰۰ مترمکعب در سال است 
که بر اساس شاخص فالکن مارک در رده کم آب و میزان برداشت از آب های 
تجدیدپذیر، بیش از ۱۰۰ درصد آب های تجدیدپذیر برداشت شده که بیانگر 

کم آبی شدید در این منطقه است.
شیشــه فروش هم درباره »فرونشست« در استان هشــدار داده است: 
»در استان اصفهان پدیده فرونشســت زمین و درز و شکاف های منتج از 
این پدیده در دشت های مهیار شــمالی، مهیارجنوبی، کاشان، گلپایگان، 

برخواراصفهان، اردستان و فالورجان مشاهده و بررسی شده است وبدون 
شک در آینده ای نزدیک به یکی از معضالت ومخمصه های پیش رو تبدیل 

خواهد شد.«
عامل و علت اصلی فرونشست زمین در اصفهان از دید این مقام مسئول؛ 
برداشت خارج از توان آبخوان هاســت:»عامل فرونشست در دشت های 
استان اصفهان، برداشت بی رویه از منابع آب زیرزمینی خارج از توان آبخوان 

طی سه تا چهار دهه گذشته است.«
و خب اینکه راهکار چیست و چه باید کرد تا مشکل اگر حل نمی شود، الاقل 

حادتر نشود؟ سوالی است که یک جواب تکراری دارد: »تشکیل کمیته «! 
این بار قرار است کمیته ای برای »توسعه طرح های احیا و تعادل بخشی« 
تشکیل شود و آن طور که شیشه فروش گفته قرار است با تشکیل این کمیته، 
نظارت دقیقی بر روند آبخوان ها صورت گیــرد. از دیگر وظایف این کمیته 
توسعه طرح های احیا و تعادل بخشی، پر و مسلوب المنفعه کردن چاه های 
غیرمجاز، نصب کنتورهای هوشمند و برخورد با متخلفان خواهد بود.مدیرکل 
مدیریت بحران استان از سازمان زمین شناسی کشور هم خواسته تا پدیده 
فرونشســت زمین در اصفهان را به صورت ملی پیگیری کند، اما تجربه و 
سابقه نشان داده مسئوالن کشور گویا تمایل چندانی برای پیگیری مشکالت 
استان اصفهان در بعد ملی و با نگاه ملی ندارند که اگر غیر از این بود، حال و 

روز »زاینده رود« این نبود!

به گــزارش پایگاه اطالع رســانی اداره کل زندان های 
استان اصفهان، باحضور گروه  جهادی منتظران ظهور 
بیش از پانصد تن از مددجویــان زندان های اصفهان 
خدمات دندانپزشکی دریافت کردند.محمود ضیایی 
فرد، مدیــرکل زندان های اســتان اصفهــان با اعالم 
این خبر گفت: درراســتای دعوت رییس ســازمان 
زندان های کشور از گروه های جهادی جهت حضور در 
زندان ها، گروه های مختلفی از جمله روحانیون جهت 
تبلیغ وهمچنین امروز گروه جهــادی منتظران ظهور 
از اســتان تهران در اصفهان حضور یافتنــد و به انجام 

خدمات دندانپزشکی رایگان و براساس پروتکل های 
بهداشتی پرداختند.وی در ادامه تصریح کرد: این گروه 
با حضور ســه روزه خود در این اســتان در زندان های 
مرکزی، نسوان و کانون اصالح وتربیت حضور یافته و 
در راستای معاینه، کشیدن دندان، عصب کشی، ترمیم 
دندان فعالیت و مددجویانی که در این  زمینه با مشکل 
روبه رو بودند، بــا تالش این گروه به صــورت رایگان 
خدمات مربوطه را دریافت کردند.ضیایی فرد در ادامه 
اظهار کرد:جهت توسعه فعالیت های مذهبی، قرآنی 
فرهنگی، هنری و دیگر خدماتی همچون بهداشــتی 
و درمانی، دندانپزشکی، چشم پزشکی نیازمند حضور 
خیرین و گروه های جهادی هســتیم و امیدواریم در 

آینده ای نزدیک شاهد سیل این حضورباشیم.دکتر 
جالل عادلی، مسئول گروه جهادی منتظران ظهور نیز 
در این راستا گفت: این گروه طی بیست سال عمر خود 
خدمات  دندانپزشکی در مناطق محروم کشور داشته که 
در سال جاری پس از اعالم ریاست قوه قضاییه  مبنی بر 
حضور گروه های مردمی و جهادی در زندان ها و دعوت 
ریاست سازمان زندان های کشور در این خصوص طی  
دو ماه گذشــته در زندان های اســتان تهران خدمات 
ارائه کرده و در اولین سفر استانی نیز اصفهان انتخاب 
شــد.وی گفت: این گروه با حضور ۲۵،نفر از پزشکان 
ومتخصصین دندانپزشکی به مدت سه روز در استان 

اصفهان خدمات دندانپزشکی ارائه می کنند.

مدیرکل زندان های استان خبرداد:

انجام بیش از 500مورد خدمات دندانپزشکی رایگان ویژه 
مددجویان باحضور گروه های جهادی در زندان های اصفهان

و  درز  و  زمین  فرونشست  پدیده  اصفهان  استان  در 
شکاف های منتج از این پدیده در دشت های مهیار شمالی، 
مهیارجنوبی، کاشان، گلپایگان، برخواراصفهان، اردستان 
و فالورجان مشاهده و بررسی شده است وبدون شک در 
آینده ای نزدیک به یکی از معضالت ومخمصه های پیش رو 

تبدیل خواهد شد

با مسئولان

رییس شورای اسالمی شــهر  اصفهان در دومین  حدیث زاهدی
نشست خبری خود که به صورت مجازی برگزار 
شد، در پاســخ به ســوال خبرنگار زاینده رود در خصوص  اجرای حلقه چهارم 
حفاظتی شــهر اصفهان، اظهار کرد: ســالیان زیادی بود که بحث اجرای حلقه 
حفاظتی مطرح بود؛ اما چون پروژه بزرگی محسوب می شد به مرحله اجرا نرسید.

علیرضا نصراصفهانی  تاکید کرد: رینگ سوم حفاظتی دیگر گنجایش بیش از این 
را نداشته و همواره با ترافیک در آن مسیر مواجه هستیم و در برخی مسیرها مانند 
بزرگراه شــهید خرازی حجم ترافیک باالتر نیز می رود، بنابراین باید برای رفاه 
آیندگان به این پروژه ورود می کردیم.وی با بیــان اینکه طول رینگ چهارم ۷۸ 
کیلومتر و عرض آن ۷۶ متر بوده و حلقه ارتباطی میان پنج شهرستان محسوب 
می شود، اضافه کرد: ورود شورای دوره پنجم به اجرای این پروژه اقدامی جسورانه 
بود که از محلی خوب و با نام خوبی نیز آغاز شــد و بخشــی از آن به نام تقاطع 
غیرهمسطح سردار شهید سلیمانی نام گذاری شد.نصراصفهانی ادامه داد: ۳۰ 
کیلومتر از این مسیر آزاد شده یا درحال آزادسازی است و برای توافق با کارخانه 
قند درخصوص آزادسازی موردنیاز اجرای پروژه سردار سلیمانی نیز اقدام شده 
است؛ حدود ۱۳۰ میلیارد تومان هزینه اولیه اجرای این تقاطع غیرهمسطح برآورد 
شده که امکان افزایش مبلغ تمام شده آن نیز با توجه به باال رفتن هزینه ها وجود 
دارد.وی با بیان اینکه حدود ۲۲ پل در ۷۸ کیلومتر مســیر حلقه چهارم احداث 
خواهد شــد، تصریح کرد: نیازمند ورود بخش خصوصی و تعامالت بیشــتر با 
شهرداران و فرمانداران هستیم تا به اجرای پروژه سرعت بخشیم.رییس شورای 
اسالمی اسالمی شهر اصفهان اضافه کرد: همانند پروژه ای که در زیر زمین برای 
اجرای خط دو قطار شهری دنبال می شود، این پروژه نیز در دستورکار قرار گرفته 
تا با اجرای پروژه های شــهری نتایج آن را هرچه زودتر شاهد باشیم و از انجام 

ماموریتی که در قبال آیندگان داریم، موفق بیرون آییم.

حفظ میراث فرهنگی خط قرمز شورای شهر است
نصراصفهانی با اشاره به احداث هتل در حریم چهارباغ عباسی، اظهار کرد: بارها 
موضع خود را درباره ساخت وساز در حریم میراث فرهنگی اصفهان اعالم کرده ایم 
و به دور از تعارفات معمول و مرســوم، هرکجا میراث تاریخی مورد تعرض قرار 
گیرد، خود را موظف به مراقبت از این حریم می دانیم.وی افزود: شورای شهر در 
کنار اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خود را ملزم به رعایت 
قوانین و مقررات می داند و هر ساخت وسازی در حریم آثار تاریخی انجام شود، 
مراحل قانونی خود را طی می کند.رییس شورای اسالمی شهر اصفهان با تاکید 
بر اینکه مداخله در حریم تاریخی اصفهان از خطوط قرمز مدیریت شهری است، 
تصریح کرد: در این خصوص کمیسیون معماری و شهرسازی ورود جدی داشته و 
جلساتی را با منتقدان این طرح و دغدغه مندان میراث فرهنگی برگزار کرده است.

رفع ابهام در خصوص خرید اتوبوس
رییس شــورای اســالمی شــهر اصفهان درباره ابهامات انعقاد قرارداد خرید 

اتوبوس های شهری، با اشاره به حضور خود در شورای دوره چهارم، توضیح داد: 
اوایل شورای چهارم قیمت هر دستگاه اتوبوس ۲۰۰ میلیون تومان بود و یکی از 
اعضای شورا پیشنهادی را مطرح کرد تا با اخذ تســهیالت صد میلیارد تومانی، 
۵۰۰ دستگاه اتوبوس برای اصفهان خریداری شــود.وی با بیان اینکه اقدامات 
شهرداری باید با توجه به اقتضائات زمان اولویت بندی شود، افزود: این امکان 
وجود داشــت تا اتوبوس های جدید برای اصفهان خریداری شود؛ اما زمانی که 
پروژه های شهر را اولویت بندی کردیم، خرید اتوبوس در اولویت اقدامات نبود.

نصراصفهانی تصریح کرد: در اواخر دوره چهارم، شورای شهر تصمیم گرفت از میان 
چهار شــرکت عرضه کننده اتوبوس، یکی را انتخاب و از آن شرکت اتوبوس های 
موردنیاز را خریداری کند و این موضوع در کمیته فنی بررسی و تولیدات هرکدام 
یک از شرکت ها ارزیابی شد و با وجود آنکه قیمت اتوبوس های اسکانیا باالتر بود 
به جهت ماندگاری بیشتر و آسیب دیدگی کمتر اتوبوس ها و حفظ شأن مردم، 
بدون در نظر گرفتن این تفاوت قیمت تصمیم به خرید اتوبوس از اسکانیا گرفته 
شــد.وی با بیان اینکه  قیمت هر اتوبوس ۵۸۰ میلیون تومان بود که اســکانیا 
پذیرفت آن ها را با قیمت ۴۵۰ میلیون تومان به اصفهان بدهد، اضافه کرد: در آن 
زمان برای خرید ۴۷۸ دستگاه مذاکره شد که در دو مرحله، ۴۰ دستگاه برای بی 
آر تی خیابان جی و ۵۰ دستگاه نیز برای خط بی آر تی باهنر خریداری و وارد چرخه 
حمل و نقل عمومی شد. رییس شورای شهر  با بیان اینکه در این مقطع تغییرات 
مدیریتی در شورا و شهرداری به وجود آمد و در این شرایط باید پیش پرداخت 
۳۵۰ دســتگاه اتوبوس نیز با همان قیمت پرداخت می شد، گفت: نه تنها هیچ 
پولی در این خصوص پرداخت نشده بود بلکه قرار بود در ازای خرید ۴۵ دستگاه 
اتوبوس دیگر ملکی که شهرداری اصفهان در تهران دارد به شرکت اسکانیا داده 
شود؛ اما این سند در اختیار شهرداری نبود و امکان تهاتر وجود نداشت؛ در نهایت 
یکی از امالک شهرداری در خیابان فرایبورگ برای ورود این ۴۵ اتوبوس به شهر 
تهاتر شد.نصراصفهانی ادامه داد: در قبال قراردادها، هیچ پیش پرداختی انجام 
نشده بود و مدیریت شهری دوره پنجم نیز نقدینگی کافی برای عمل به تعهدات 
قبلی نداشت و نمی توانست پیش پرداخت اتوبوس ها را پرداخت کند.وی تصریح 
کرد: از طرفی با بحران هایی مواجه بودیم که به طور مثال حدود ۷۰۰ نفر از کارکنان 
سازمان عمران شهرداری از پروژه های شهری فارغ شده و مطالبات پیمانکاران نیز 
باقی مانده بود بنابراین باید به پرداخت مطالبات پیمانکاران و حقوق و دستمزدها 
رسیدگی می کردیم.رییس شورای اســالمی شهر اصفهان اظهار کرد: تسهیالت 
۳۵ میلیارد تومانی بانک شهر نیز به دلیل نبود امکان تامین مالی، در اختیار قرار 
نگرفت و این موضوع که از شرکت های داخل استان اتوبوس خریداری شود نیز 
باعث تاخیر در خرید اتوبوس شد و اخیرا با رفع موانع و مشکالت مالی گذشته، 
مدیریت شهری اولویت را به خرید اتوبوس اختصاص داد که منجر به خرید ۱۰۰ 
اتوبوس جدید برای اصفهان شد. همچنین این ۱۰۰ دستگاه که با قیمت هرکدام 
یک میلیارد و ۸۲۰ میلیون تومان خریداری شده، اقدامی شایسته بود و اگر بازهم 
در خرید آن ها تاخیر می شد، اکنون باید حدود یک میلیارد تومان بیشتر برای هر 
دستگاه پرداخت می کردیم و به عبارتی اگر اتوبوس ها در زمان مناسب خریداری 

نمی شد، حدود یکصد میلیارد تومان شهرداری ضرر مالی می کرد.

مدیرعامل شرکت متروی منطقه اصفهان مطرح کرد:

تمهیدات متروی اصفهان در آغاز سال تحصیلی
مدیرعامل شرکت متروی منطقه اصفهان گفت: همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید تمهیدات جدیدی در فعالیت متروی اصفهان برای سرویس دهی بهتر به دانش آموزان 
و دانشجویان به کار گرفته شده است.احمدرضا طحانیان اظهار کرد: در حال حاضر مترو از ساعت ۶:۱۵ دقیقه صبح تا ۲۲ با سرفاصله زمانی ۱۵ دقیقه در حال سرویس دهی 
به شهروندان است.وی افزود: با آغاز سال تحصیلی سرفاصله زمانی تردد رام های قطار شهری تغییر نداشته؛ اما در زمان های پیک تردد و بر اساس تعداد مسافران، 
قطار بیشتری به خط تزریق می کنیم.مدیرعامل شرکت متروی منطقه اصفهان تاکید کرد: تمام دستورالعمل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی در متروی اصفهان 
رعایت می شود و توصیه های بهداشتی از طریق پوسترها و مانیتورهای داخل قطارها و تابلوهای اعالنات داخل ایستگاه ها نمایش داده می شود.وی با بیان اینکه استفاده 
از ماسک در مترو اجباری است، گفت:با وجود شرایط مالی نامناسب شرکت به منظور بهبود شرایط و تامین رفاه حال شهروندان و استفاده بهینه از تکنولوژی و صنعت، 
چهار دستگاه ضد عفونی کننده فرابنفش UVC خریداری شده و ضدعفونی بخش های مختلف انجام می شود.طحانیان ادامه داد: عرضه نکردن بلیت تک سفره به شکل 
نقدی و حذف دریافت پول از گیشه های فروش بلیت و رعایت فاصله گذاری در مقابل گیشه ها، سکوهای انتظار و داخل واگن ها از جمله اقدامات در حال انجام است.

سفر وزیر خارجه 
سوئیس به 

اصفهان

عکس خبر

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان:

اجرای رینگ چهارم حلقه حفاظتی، اقدامی جسورانه بود



یکشنبه 16 شهریور  1399 / 17 محرم  1442/ 6 سپتامبر 2020/ شماره 3061

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

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

تلفن: 8-36284167-031     فکس: 36284166

   

با حضور معاون وزیر صمت، استاندار اصفهان، مدیرعامل 
فوالد مبارکه، امام جمعه، نماینده مردم کاشان و آران و 
بیدگل در مجلس شورای اسالمی، مدیرعامل شرکت 
فوالد امیرکبیر کاشان و جمعی از مسئولین این شهر، 
کلنگ طرح توسعه شرکت فوالد امیرکبیر کاشان در دو 
فاز و با ظرفیت اشتغال زایی برای 1080 نفر، با سرمایه 
گذاری فوالد مبارکه بــه زمین زده شــد.در این آیین، 
خداداد غریب پور معاون وزیــر صمت و رییس هیئت 
عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی 
ایران طی ســخنانی گفت: ما در ایمیدرو به توســعه و 
سرمایه گذاری های اجتماعی می اندیشیم؛ بنابراین در 
کنار اتخاذ تصمیمات الزم، ابزار الزم را نیز ایجاد می کنیم 
و این ابزار برای توسعه شــرکت فوالد امیرکبیر کاشان 
بیش از 700 میلیارد تومان منابع مالی است که شرکت 
فوالد مبارکه آن را فراهم کرده است.فوالد مبارکه ظرف 
یک ماه آینده 10 هزار میلیارد ریال افزایش سرمایه در 
دســت اقدام دارد و پروژه های که شــاهد آغاز رسمی 
احداث آن بودیم، خروجی یکی از طرح های توسعه ای 
است که تکمیل زنجیره ارزش را شکل خواهد داد و در 
قالب طرح جامع فوالد کشور که به تازگی نیز به روزآوری 
شــده، رقم خواهد خورد.به طورکلی طرح منطقه ویژه 
کاشــان 250 هکتار فنس کشی و جاده ســازی دارد و 
امیدواریم بــرای فازهای بعدی این طــرح نیز تامین 
اعتبار شود.سرمایه گذاران بســیاری در کاشان آماده 
سرمایه گذاری هستند. همچنین با همکاری صندوق 
بیمه فعالیت های معدنی کشــور، تامین مالی معادن 
کوچک و متوســط در این شهرســتان در حال انجام 
است. ظرفیت اکتشــافی ایمیدرو در شهرستان ها نیز 
وجود دارد تا اکتشافات در این شهرستان کامل شود.

به خاطر داشته باشــیم هرگونه سرمایه گذاری مکمل 
زنجیره ارزش، اوال باید در راستای تامین نیاز کارخانه و 
ثانیا در مسیر صادرات بیشتر باشد. در خصوص توسعه 
فوالد کشور هم باید اضافه کرد برای دستیابی به ظرفیت 
55 میلیون تن فوالد، دو پروژه مهم گروه فوالد مبارکه، 
شــامل پروژه های 10 میلیون تنی فوالد هرمزگان و 10 
میلیون تنی چابهار در دســت اقدام است؛ ضمن اینکه 
در همین زمینه دو پروژه 10 میلیون تنی دیگر با رویکرد 
صادراتی و حتی تامین مواد اولیه از خارج از کشور در دو 

منطقه  یادشده در دستور کار قرار گرفته است.

فوالد مبارکه در بین شرکت های سرمایه 
گذار در این پروژه پیشتاز است

رویکرد ایمیــدرو  و شــرکت های بزرگ همــکار این 

سازمان، توسعه و افزایش سهم معدن و صنایع معدنی 
و نقش آفرینی هرچه بیشــتر در  تولید ناخالص ملی 
)GDP( کشور اســت. در این راســتا مجموعه ای از 
فعالیت های بزرگ و زیربنایی ازجمله امضای تفاهم نامه 
راه آهن محور ســنگان به بافق صــورت گرفته که فوالد 
مبارکه در بین شرکت های ســرمایه گذار در این پروژه 
پیشتاز است. جاده تربت به خواف در منطقه شرق کشور 
نیز به جهت آنکه فوالد مبارکه در  آنجا   به تولید 5 میلیون 
گندله و  5 میلیون کنستانتره دســت خواهد یافت، با 
مشارکت شرکت های دیگری ازجمله فوالد خوزستان 
و فوالد خراسان اجرایی خواهد شد.برای افزایش سهم 
معدن و صنایع معدنــی در تولید ناخالص ملی بالغ بر 
24 میلیارد دالر ســرمایه گذاری در نظر گرفته شده که 
تامین نیمی از این مقدار به تنهایی توسط صنعت فوالد 
کشور صورت گرفته اســت؛ بدین ترتیب ظرفیت تولید 
فوالد از 37 میلیون به 40 میلیون تن در ســال جاری 
افزایش خواهد یافت و با دستیابی به این اتفاقات کم 
نظیر شاهد رونق بیشتر و اشتغال بیش از 200 هزار نفر 
در بخش فوالد خواهیم بود.این اتفاق مبارکی است که 
شرکت های بزرگ کشــور مانند فوالد مبارکه، عالوه بر 
تولید وارد عرصه سرمایه گذاری در زیرساخت ها از قبیل 

راه سازی، ریل، بندر     و ... شده اند.

جایگاه کشور از رتبه دهم به نهم ارتقا یافته است
عملکرد کشور در حوزه معدن و صنایع معدنی در سال 
جاری بسیار خوب بوده اســت. در زمینه جهش تولید 
خوشبختانه در پنج ماهه ابتدایی امسال در شمش فوالد 
9 درصد، در آهن اســفنجی 12 درصد و در محصوالت 
فوالدی 5 درصد رشد داشته ایم. میانگین تولید فوالد 
کشور در شش ماهه اول سال 2020 میالدی 10.2 درصد 
رشد داشته که بیشترین رشد در دنیا بوده است.با تولید 
2 میلیون و 400 هزار تن فوالد در ماه قبل، جایگاه جهانی 
کشور از رتبه دهم به نهم ارتقا یافته است. در شش ماهه 
اول ســال 2020 میالدی با تولیــد 15 میلیون تن آهن 
اسفنجی، رتبه اول را در بین دیگر کشــورها از آن خود 
کرده ایم.در تولید کنستانتره تا پایان سال گذشته به 57 
میلیون تن تولید دست یافتیم و در سال جاری پیش 
بینی می کنیم به عدد 67 میلیون تن دست  یابیم. در 
تولید گندله نیز  در ســال 98 به 47 میلیون تن دست 
یافتیم و پیش بینی می شود این مقدار تولید در سال 
جاری به 66 میلیون تن افزایش یابد.استخراج سنگ 
آهن در کشــور در ســال جاری به بیش از 100 میلیون 
تن و در چشــم انداز فوالد این رقم بــه 160 میلیون تن 

خواهد رسید. در سال گذشته نزدیک به 12 میلیون تن 
فوالد صادر شد که از این میزان 7 میلیون تن شمش و 
مابقی محصوالت فوالدی بود. اصرار ما بر این است که 
محصوالت با ارزش افزوده بــاال صادر کنیم. معتقدیم 
تبدیل شمش به انواع ورق و محصوالت فوالدی ارزش 

افزوده زیادی برای کشور به همراه دارد.
  حمیدرضا عظیمیان، مدیرعامل فوالد مبارکه:

 تکنولوژی توسعه فوالد امیرکبیر کاشان برای فوالد 
مبارکه کامال شناخته شده است و جای نگرانی ندارد

در حال حاضر با وجود 10 کارخانه و خط تولید، ظرفیت 
تولید ورق گالوانیزه در کشــور حــدود 2 میلیون تن و 
میزان مصرف یک میلیون تن است؛ بنابراین با ظرفیت 
مازاد گالوانیزه مواجه هستیم.چهار کارخانه تولید ورق 
گالوانیزه در گروه فوالد مبارکه )فوالد امیرکبیر در کاشان، 
تاراز در شــهرکرد، ورق خودرو در سفیددشــت و واحد 
گالوانیزه شرکت فوالد مبارکه( وجود دارد. در خصوص 
توســعه مدنظر در فــوالد امیرکبیر کاشــان باید گفت 
افزایش ظرفیت خط اسیدشویی از طریق نوسازی خط 
و اگر جواب ندهد، ایجاد یک پلنت جدید، و همچنین 
ایجاد یک خط نورد 250 هزار تنی برای افزایش ظرفیت 
تا 500 هزار تن در سال از زیرساخت های این توسعه بوده 
است.اجرای طرح نورد گرم شماره 2 فوالد مبارکه از دیگر 
ملزومات اصلی برای به بار نشستن طرح های توسعه 
فوالد امیرکبیر کاشان است؛ به نحوی که ورق نورد شده 
در نورد گرم شماره 2 فوالد مبارکه باید در خط اسیدشویی 
و نورد این کارخانه نورد و در ادامه به ورق گالوانیزه تبدیل 
شود.فوالد مبارکه با در اختیار داشتن حدود 58 درصد 
سهام شرکت فوالد امیرکبیر کاشان، سهامدار عمده این 
شرکت است. در حال حاضر بهترین ورق گالوانیزه کشور 

در شرکت فوالد امیرکبیر کاشان در حال تولید است. 
 آیت ا...سلیمانی، امام جمعه کاشان:

 اینکه برادران ما در عرصه فــوالد که بحق پرچمدار 
پیشرفت و توســعه اقتصادی اســت، اینگونه تالش 

می کنند، شایسته سپاسگزاری است
دو نکته را یادآور می شویم: نکته اول اینکه درست است 
انقالب اسالمی ما نه انقالب اقتصادی، که یک انقالب 
اعتقادی بود، اما شکافنده علوم، امام باقر)ع( فرموده: 
در تداوم انقالب اساســی ترین موضوع اقتصاد است. 
اگر بناست انقالب باقی بماند و مردم در دل با شادابی از 
انقالب طرفداری کنند، این امر تنها با پرچمداری اقتصاد 
ممکن می شــود. هرجا وضعیت اقتصــادی  مطلوب 
باشد، مردم با تمام وجود به پای انقالب می مانند. فقر، 
طغیان، آلودگی و تخلفات مدنی به بار می آورد. اینکه 
برادران ما   در   عرصه فوالد که بحق پرچمدار پیشرفت 
و توســعه اقتصادی اســت، اینگونه تالش می کنند، 
شایسته سپاسگزاری است. جلسه تخصصی است و 
اهل فن باید صحبت کنند، ولی من وظیفه دارم تشکر 
کنم. بارها در جاهای گوناگون دیده ایم که بســیاری از 
مشکالت، ضایعات اجتماعی، تخلفات مدنی و ابتالی 
فراوان خرد و کالن با ایجاد اشتغال برطرف شده است. 
بی تردید با  اقتصاد مطلوب تهاجم فرهنگی دشمن نیز 
خنثی می شود. نکته دوم اینکه در مبانی دین ما در زمینه 
صنعت آنقدر عبارات زیبا وجود دارد که گویی این عزیزان 
متخصصان صنعت هستند. امام سجاد )ع( فرموده: 
اولین شرط پیشرفت صنعت مهارت است. گاهی بعضی 
امتیازات صنعتی بدون در نظر گرفتن تناســب رشته و 
تخصص به افراد واگذار شــد؛ اشتباه فاحشی که فقط 
برای امتیازفروشــی بود، نه برای احداث صنایع. پول 

از بانک به خانه رفت و صنعت به ســاختمان پزشکان 
و ساختمان مسکونی تقلیل یافت. امروز  بحمدا... در 
منطقه کاشان به قدری آموزش عالی رشد کرده، چه در 
بخش دولتی و چه آزاد، که می تواند نیروهای موردنیاز 
صنایع منطقه را تربیت کند و این کار درستی است. در 
این حالت است که تولیدات دانشگاه متناسب با تقاضا 
خواهد بود. معصوم)ع(  فرمود: امانتدار باشید. نباید 
حاصل صنعت در کارگاه های بیرون انباشــته شــود. 
حاصل صنعت باید در پیشرفت منطقه و توسعه صنعت 
به کار گرفته شود. درآمد این صنعت فاز 1 و 2 را مدیریت 
و تامین و پشتیبانی می کند و باید از مدیران صنعت و 
دیگر ســروران و عزیزان در این خصوص تشکر کنیم. 
امام صادق )ع( فرمود: تولیدات صنعت منجر به رشد 
آن صنعت می شود. اگر درآمدهای صنعت در توسعه آن 
نقش داشته باشد، نتیجه آن کارمند و کارگر و مهندسی 
خواهد بود که می داند حاصل دسترنج او در همان جا به 
رشد همان صنعت منتهی خواهد شد تا فرزندش بتواند 

در آینده تضمین شغلی داشته باشد. 
 ساداتی نژاد، نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل:

 فوالد مبارکه پرچم پرافتخار صنعــت در ایران  را در 
دست دارد

انتظار ما توسعه صنعتی اســتان بود که به همت آقای 
غریب پور و آقای عظیمیان صورت گرفت. عمده اشتغال 
منطقه مربوط به ایجاد 400 تا 500 فرصت شغلی در فاز 
2 است. در فاز   1 برای80 نفر اشتغال ایجاد شده است. 
خواهش ما این است که پس از پیشرفت 50 درصدی 
فاز    1، فاز   2 گالوانیزه آغاز  شود. همچنین انتظار داریم 
فاز   3 که خط تولید ورق های رنگی است، شروع شود. 
کاشان قطب گالوانیزه کشور است و اگر فاز 2 نباشد به 
مرور این جریان از بین خواهد رفت. این شــرکت یک 
شرکت برجسته فنی است و حتما عزیزان سرمایه گذار  
بیش از ما دلسوز آن هستند. از مدیرعامل فوالد مبارکه 
درخواست کرده ایم اوال سود این شرکت که سهم فوالد 
مبارکه است، در سال جاری و سال های آینده در توسعه 
های شرکت هزینه  شود تا منابع این پروژه تامین شود. 
ثانیا پروژه به ســرعت اجرا شود، به کارگیری نیروهای 
بومی و پیمانکاران کاشــانی در اولویت باشد و خرید از 

صنایع مستقر در کاشان انجام گیرد. 
فوالد مبارکه پرچــم پرافتخار صنعت در ایران اســت. 
این شرکت که الحمدا...در استان اصفهان واقع شده، 
خدمات بزرگی به اصفهان ارائه می دهد و میزان زیادی 
از توسعه شهر اصفهان مدیون فوالد مبارکه است. اینکه 
اعالم شــده 100 میلیارد تومان در حوزه زیرســاخت به 

منطقه ویژه اقتصادی کاشان اختصاص خواهد یافت 
به نظر من یک نگاه نو به منطقه ویژه اقتصادی است.
 عالیوند، مدیرعامل شرکت فوالد امیرکبیر کاشان:

 اجرای عملیات توسعه فوالد امیرکبیر کاشان ظرف 
مدت 24 ماه

عملیات اجرایی احداث خط نورد سرد به ظرفیت 250 
هزار تن، توسعه خط اسیدشویی تا ظرفیت 500 هزار تن، 
احداث کارگاه سنگ زنی و آماده سازی غلتک های نورد 
در فاز اول و احداث خط گالوانیزه2  و تولید محصوالت 
ســرد ازجمله برنامه های توســعه ای شــرکت فوالد 
امیرکبیر کاشان است.این طرح در مدت 24 ماه اجرایی 
خواهد شد. صنایع ســاختمان، صنایع خودرو، صنایع 
لوازم خانگــی، صنایع فلزی ســبک، صنایع تکمیلی 
)پوشش دهی(، صنایع نفت و گاز )بشکه های فلزی( و 
صنایع تبدیلی از صنایع مصرف کننده ترکیبات تولیدی 
طرح توســعه فوالد امیرکبیر کاشــان هستند.تامین 
مواد اولیه ورق فول هارد خط گالوانیزه 2 فوالد امیرکبیر 
کاشان، تامین مواد اولیه شرکت های گالوانیزه کشور، 
افزایش ظرفیت تولید ورق سرد در شرکت فوالد امیرکبیر 
کاشان و تولید ورق سرد با ضخامت های کم و همچنین 
ایجاد ارزش افزوده از اهداف مهــم اجرای این پروژه 
است.مجموع سرمایه گذاری ارزی و ریالی این طرح 
توسعه ای به ترتیب 12 میلیون یورو    و    3700 میلیارد  
ریال اســت. اجرای این طرح برای 1080 نفر به صورت 
مستقیم و غیرمســتقیم اشــتغال زایی ایجاد کرده و 
زمینه ساز کمک به اقتصاد منطقه و   رونق کسب وکارهای 

محلی خواهد بود.
 رضایی، استاندار اصفهان:

 از توسعه فوالد امیرکبیر کاشان با تمام وجود دفاع 
کردیم

به عنوان سربازان نظام هرجا مسئولیتی داریم، خصوصا 
در جهت اجرایی کردن دیدگاه های مقام معظم رهبری، 
وظیفه شرعی ما این است که با نهایت تالش کار کنیم. 
کاشان پاره تن استان اصفهان است. با کمال افتخار در 
خدمت مردم عزیز، فهیم و متدین کاشان هستیم و این 
را تکلیف قانونی و وظیفه شرعی خود می دانیم؛ همچنان 
که از توسعه فوالد امیرکبیر با تمام وجود دفاع کردیم. 
مسئله بسیار مهم این اســت که ما در استان تشنه ایم 
و بزرگ ترین نگرانی ما کمبود آب اســت. از دیگر سو، 
سازمان های زمین شناسی و نقشه برداری کشور بزرگ 
ترین مشکل ما را فرونشست زمین اعالم کرده اند. از 
نمایندگان اســتان تقاضای همیاری و چاره اندیشــی 

اساسی داریم چراکه اصفهان در معرض خطر است. 

رییس کنترل کیفی ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم فوالد مبارکه از ثبت 
رکورد باالترین درصد تولید تختال بدون عیب در ناحیه فوالدسازی و ریخته گری 
مداوم در مرداد ماه ســال جهش تولید خبر داد.محمدمهدی مرندی تصریح 
کرد: با تالش کارکنان ســختکوش واحد فوالدســازی و ریختــه گری مداوم، 
کیفیت تختال های بدون عیــب در مردادماه به 93.5 درصــد افزایش یافت.

وی با بیان اینکه در حین ریخته گری بســته به شــرایط ذوب و ماشین ممکن 
اســت روی تختال عیوبی مانند ترک طولی )Longitudinal Crack(، ترک 
عرضی )Transverse Crack(، ترک لبه ای )Border Crack(، ناخالصی 
 Star( ترک ســتارهای ،)Corner Crack( ترک گوشــه ای ،)Inclusion(
   Oscillation( اثر نوسان قالب ،)Casting Lap(پالک ریخته گری ،)Crack
Mark(، ترک مقطع مرکزی)Center Line Crack(، حفره های ســنجاقی 
)Pin Holes(، حفره هــای گازی )Blow Holes( کمربند اتصال در اثر  وقفه 
ریخته گــری )Stop Pouring( و جدایش شــیمیایی )Segregation( به 
وجود آید، گفت: در صورت بروز هریک از   عیوب مذکور  بر  ســطح باال یا پایین 
یا در کناره ها یا ســر   و   ته تختال، تختال معیوب باید  توسط سیکل اسکارف یا 
برش عرضی و یا طولی رفع عیب  شود که این امر مستلزم صرف زمان و هزینه 
برای سازمان اســت.مرندی در تشــریح چگونگی کاهش این عیوب گفت: به 
منظور جلوگیری از به وجود آمدن این عیوب الزم اســت کنترل های دقیقی در 
ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم بر پارامترهای ذوب از طریق تنظیم آنالیز 

شیمیایی و   ارسال ذوب با سوپرهیت مناسب از واحد متالورژی ثانویه صورت 
گیرد و همچنین نظارت و کنترل بهتری بر پارامترهای ریخته گری همچون تنظیم 
سرعت ریخته گری متناسب با دمای ذوب درون تاندیش، تنظیم میزان پاشش 
آب و خنک کنندگی ثانویه  تختال، تنظیم شیب قالب و... انجام شود.در همین 
خــــصوص قاسم خوشـــــدل پور، رییس تولید ریخته گری افزود: در مرداد 
ماه ســال جاری با تالش و پیگیری مجدانه همکاران واحد ریخته گری مداوم 
شاهــد کاهــش عیــوب تخــتال در هر پنــج ماشیــن ریخته گری بودیم.وی 
در تشریح تاثیر هریک از بخش های ناحیه فوالدسازی در کسب این موفقیت 
گفت: همکاران تعمیرات و تعمیرات جنبی با برنامه ریزی و اجرای فعالیت های 
تعمیراتی، وضعیت آماده به هکاری و تنظیمات ماشــین ها را در حد قابل قبول 
حفظ کردند و همکاران واحد تولید نیز با استفاده از فرصت ایجادشده با پایش 

مناسب پارامترهای تولید، این رکورد را محقق ساختند.
خوشـــدل پور، درصد تولید تختال بدون عیب مردادماه در ماشین شماره یک 
را 91 درصد اعالم کرد و در تشریح وضعیت سایر ماشین ها افزود: تولید تختال 
بدون عیب در ماشین شماره دو 96.5 درصد، ماشین شماره سه 92.2 درصد، 
ماشین شماره چهار 93 درصد و ماشین شماره پنج نیز 93.5 درصد بوده است.

وی، رکورد قبلی ماشین شماره 2 را مربوط به شهریور 97 به میزان 95.9 درصد 
اعالم کرد و گفت: این ماشین در ماه جاری 0.6 درصد نسبت به رکورد قبل بهبود 

داشته است و سایر ماشین ها نیز عملکرد خوبی در بهبود کیفیت داشته اند.

سه ایستگاه حفاظت کاتدی خمینی شهر، جهادآباد و سنگبری خطوط  لوله 
و مخابرات نفت منطقه اصفهان با آغاز هوشمندسازی ایستگاه های حفاظت 
کاتدی خطوط انتقال مواد نفتی، به سیستم هوشمند مجهز شدند.رحمت ا... 
مصباح، رییس حفاظت از خوردگی منطقه در این باره گفت: یکی از روش های 
پیشگیری از خوردگی خطوط لوله استفاده از سیستم حفاظت کاتدی به همراه 
اعمال پوشش مناسب است و ارزیابی ظرفیت حفاظت کاتدی دارای موانعی 
است که به این منظور شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت درصدد استفاده از 
سیستم هوشمند جهت پایش برآمد.وی افزود: در این زمینه واحد خوردگی 
منطقه اصفهان پس از بررسی و استعالم با همکاری منطقه 2 عملیات انتقال 
گاز نسبت به تامین 3سه دستگاه پکیج سیستم هوشمندسازی اقدام کرد و 

با همکاری واحد تعمیرات برق منطقه روی ترانس های ایستگاه های در نظر 
گرفته شده نصب شد. از جمله قابلیت های این دستگاه ها پایش، کنترل و 
تنظیم لحظه ای سیستم حفاظت کاتدی از راه دور است و طبق برنامه ریزی انجام 
شده در نظر داریم همه ایستگاه های حوزه استحفاظی را به این سیستم تجهیز 
 کنیم. احسان جوالیی، کارشناس واحد تعمیرات برق منطقه اصفهان شرکت 
 خطوط لوله و مخابرات نفت نیز در تشریح عملکرد این سیستم گفت: 
اعمال جریان به خطوط لوله مواد نفتی به وسیله ترانس حفاظت کاتدی به عواملی 
همچون مقاومت اهمی بستر خاک بستگی دارد که در طول سال با افزایش یا 
کاهش مقاومت زمین مقدار جریان تزریقی نیز تغییر می یابد و صحت عملکرد 

ترانس را تحت تاثیر قرار می دهد.

درسومین دوره ارزیابی جایزه سرآمدی و بهبود مستمرشرکت ملی گاز ایران، 
شرکت گاز استان اصفهان، تندیس بلورین این جایزه، را کسب کرد و بار دیگر 
توانست جایگاه خود را به عنوان برترین شرکت گاز استانی در مسیر تعالی، 

تثبیت کند.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان، این شرکت از سال 89 در ارزیابی 
جایزه ملی کیفیت حضور یافت و توانست در سال 92 تقدیرنامه دو ستاره اشتهار به 
کیفیت، در سال 93 تقدیرنامه چهار ستاره اشتهار به کیفیت، سال گذشته تندیس 
برنزین جایزه ملی کیفیت ایران، سال 96 تندیس بلورین جایزه سرآمدی و بهبود 
مستمر صنعت نفت و امسال نیز توانست این همین تندیس را از آن خود کند. شایان 
ذکر است شرکت گاز استان اصفهان برای حضور در این ارزیابی اقدامات اصالحی 
و پروژه های بهبود متعددی را در دستور کار قرار داد که مجموعه اقدامات شرکت و 
عملکرد آن طی سه روز از ششم تا هشتم بهمن ماه سال 98 توسط شش ارزیاب 
خبره، مورد ارزیابی قرار گرفت.مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، ضمن اظهار 
خرسندی از کسب این موفقیت بزرگ بیان داشت: این شرکت، تاکنون با استقرار 
و توسعه نظام های نوین مدیریتی و توجه به نیازها و انتظارات ذی نفعان خود عالوه 
بر بهبود فرآیندها و نتایج عملکردی، موفقیت های بسیاری را در سطح شرکت ملی 
گاز ایران و کشور کسب کرده است.سید مصطفی علوی گفت: ارزیابی شرکت ها در 
فضای رقابتی با دیگر شرکت ها در سطح ملی کمک می کند شرکت هایی که مورد 
ارزیابی قرار می گیرند، بتوانند تصویر واقع بینانه تری از خود ارائه  دهند و ضمن 
شناسایی نقاط قوت و قابل بهبود، بستر مناسبی برای یادگیری و مدیریت دانش، در 
بین شرکت ها ایجاد کنند.وی، با تاکید بر اهمیت ارتقای کیفیت و بهره وری در تمامی 
فرآیندهای حوزه صنعت نفت، گفت:  برگزاری  ارزیابی جایزه سرآمدی و بهبود 
مستمر شرکت ملی گاز ایران با رویکرد توسعه استاندارد سازی فرآیندها و ارتقای 
کیفیت تجهیزات و تعالی سازمان ها بر اساس مدل های تعالی مورد تاکید قرار 
گرفته است.مهندس علوی افزود: افزایش آگاهی عمومی  نسبت به اهمیت کیفیت 
و ضرورت توجه بیش از پیش به آن در سطح جامعه و حرکت به سوی نظام مدیریت 
کیفیت جامع با در اختیار داشتن یک متدولوژی اجرایی علمی  از جمله اهداف جایزه  
سرآمدی  و بهبود مستمر  است.وی، نتایج استقرار مدل تعالی سازمانی را  منجر به 
 BSC( ایجاد پروژه های بهبود شامل؛ استقرار سامانه هوشمند نشت یابی، رویکرد
 ،)CRM( استقرار نظام جامع ارتباط و مدیریت مشتری ،)balance score card
 TMMS )Total Management( توسعه نظام نگهداری و تعمیرات در  نرم افزار
Maintenance System برای اولین بار در کشور عنوان کرد و گفت: بهره گیری از 
انرژی های تجدید پذیر با راه اندازی سیستم فتوولتائیک، احداث تصفیه پساب 
و استفاده در فضای سبز شرکت، جاری سازی پروژه آبیاری فضای سبز به روش 

قطره ای در ادارات، پیاده سازی نرم افزار AVL، تهیه آرشیو الکترونیک و راه اندازی 
دفاتر پیشخوان برخی از مهم ترین اقدامات کلیدی مستقر در این شرکت  است.

الزم به ذکر است این جایزه  امکان شناسایی دستاوردهای موفق سازمان ها در 
زمینه بهبود کیفیت و معرفی آنها را به دیگر سازمان ها به منظور الگوبرداری فراهم و 
در سازمان ها برای بهبود دائمی  کیفیت، انگیزه ایجاد می  کند. ضمن اینکه بر اساس 
ارزیابی انجام شده از پیاده سازی مدل در تمامی ارکان سازمان اطمینان حاصل 
شده و یکپارچگی رفتار سازمان با ذی نفعان ایجاد می شود.گفتنی است سال 1396 
نیز براساس توافق وزارت نفت، با دبیر خانه جایزه ملی کیفیت ایران، نخستین دوره 
ارزیابی جایزه سرآمدی و بهبود مستمر وزارت نفت، همزمان با سیزدهمین دوره 
ارزیابی جایزه ملی کیفیت، با حضور 16 شرکت از مجموعه  وزارت نفت  برگزار شد 
که پس از انجام فرآیند ارزیابی، تنها 5 شرکت موفق به اخذ گواهینامه و تندیس 
شدند که در این  میان  شرکت گاز استان اصفهان  به عنوان تنها شرکت دولتی است 
که برای نخستین بار در سطح  وزارت نفت و همچنین در سطح کشور موفق به کسب 

تندیس برنزین این جایزه شده بود.

با سرمایه گذاری فوالد مبارکه صورت گرفت؛

کلنگ توسعه شرکت فوالد امیرکبیر کاشان به زمین زده شد

در مرداد ماه محقق شد؛

دستیابی به باالترین درصد تولید تختال بدون عیب در فوالد مبارکه

هوشمندسازی ایستگاه های حفاظت کاتدی خطوط لوله و مخابرات منطقه اصفهان

 کسب مجدد تندیس بلورین جایزه سرآمدی و بهبود مستمر صنعت گاز 
توسط شرکت گاز استان اصفهان

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