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روز اربعین امسال هیچ برنامه ای در بقاع متبرکه استان اصفهان برگزار نمی شود

سرپرست معاونت نظارت و پایش 
اداره کل حفاظت محیط زیست 

استان اصفهان:

آبی به تاالب گاوخونی 
نرسیده است

 هشدار رییس شورای اسالمی شهر
  به متخلفان ساخت و سازهای

 غیر قانونی در اصفهان؛

در انتظار رای تخریب باشید

 به بهانه انتشار فیلم ها و کلیپ
  سوتی های دانش آموزان و معلمان

 در فضای مجازی؛

به همه چیز نخندیم!

سازمان آگهی های روزنامه زاینده رود
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 سوز سرما بر جان ساکنان مناطق محروم 
 وقتی در بام ایران، باران همیشه ترانه ای عاشقانه نیست؛ 
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تور آسیایی »پمپئو« کوتاه  شد
وزیر امور خارجه آمریکا عازم ژاپن خواهد شد؛ اما سفر به مغولستان و کره جنوبی را که در برنامه بود، 
به دنبال ابتالی دونالد ترامپ به کرونا لغو می کند.در ابتدا مایک پمپئو، قصد داشت از چهارم تا هشتم 
اکتبر به سه کشور سفر داشته باشد. او آمریکا را به مقصد توکیو ترک می کند؛ اما در تاریخ ششم اکتبر 
پس از رایزنی با همتایان ژاپنی و شرکت در نشستی با حضور وزیران خارجه هند و استرالیا به واشنگتن 
باز می گردد.وزیر امور خارجــه آمریکا در پیامی ویدئویی گفت حالش خوب اســت؛ اما در »اقدامی 

احتیاطی« برخی از سفرهایش را لغو کرده است. او گفت سفر به آسیا همچنان در برنامه قرار دارد.

ارمنستان به شهر »گنجه« حمله کرد
در ادامه تنش های ارمنستان و جمهوری آذربایجان بر سر منطقه مورد مناقشه »قره باغ«، وزارت دفاع 
باکو مدعی حمله ارتش ایروان به شهر »گنجه« شد.بنا بر گزارش خبرگزاری روسی »اسپوتنیک«، در 
حالی وزارت دفاع جمهوری آذربایجان از حمله ارتش ارمنستان به شهر گنجه خبر داده است که پیش از 
آن وزارت دفاع ارمنستان اعالم کرده بود که باکو مواضع غیرنظامی در »استپاناکرت« قره باغ کوهستانی 
را مورد حمالت خمپاره ای خود قرار داده است.تنش های میان باکو و ایروان از یکشنبه دو هفته گذشته 
)۶ مهرماه( در خصوص منطقه مورد مناقشه قره باغ آغاز شد و دو کشور یکدیگر را به حمالت مداوم 
به قلمروهای خود متهم کردند و این درگیری ها با وجود درخواست های بین المللی از طرفین برای 
خویشتن داری، همچنان ادامه دارد.»نیکل پاشینیان« نخست وزیر ارمنستان در جدیدترین تماس 
تلفنی خود با »آنگال مرکل« صدر اعظم آلمان، ضمن متهم کردن ترکیــه به ورود به تقابل نظامی دو 

کشور ارمنستان و آذربایجان تصریح کرد که نیروهای نظامی ترکیه به منطقه قره باغ اعزام شده اند.

احتمال اعالم نامزدی جدید برای نخست وزیری لبنان
یکی از نمایندگان پارلمان لبنان گفت برای اعالم نام نایب رییس پیشــین بانک مرکزی این کشور 
برای تصدی سمت نخست وزیری و تشکیل کابینه توافق هایی وجود دارد.پس از انصراف »مصطفی 
ادیب« سفیر سابق لبنان در آلمان از نخست وزیری و تشکیل کابینه، یکی از نمایندگان پارلمان این 
کشور از احتمال اعالم نام نامزدی جدید برای تصدی این سمت خبر داد.»پوال یعقوبیان« نماینده 
پارلمان لبنان اعالم کرد: به نظر می رسد نمایندگان به زودی به کاخ ریاست جمهوری »بعبدا« می روند 
تا »محمد بعاصیری« نایب رییس پیشین بانک مرکزی را به عنوان نخست وزیر جدید معرفی کنند.

یعقوبیان از نمایندگان مستقل در پارلمان لبنان است که در پی انفجار بندر بیروت در چهارم آگوست 
به همراه چند نماینده دیگر استعفای خود را اعالم کرد.در همین ارتباط، روزنامه لبنانی »نداء الوطن« 
اعالم کرد که »نبیه بری« رییس پارلمان با محمد بعاصیری دیدار کرده  است.به نوشته این روزنامه، 
بعاصیری نامزدی جدی برای نخست وزیری است زیرا از حمایت غربی-آمریکایی برخوردار است 

و بعید نیست دیدار او با »نبیه بری« برای دستیابی به تفاهم هایی در زمینه تشکیل دولت باشد.

وضعیت »ترامپ« هنوز خطرناک است
جروزالم پست در مطلبی به نقل از پزشک دونالد ترامپ، وضعیت جسمانی رییس جمهور آمریکا را 
خطرناک توصیف کرد.دونالد ترامپ، روز جمعه در پیامی توئیتری از ابتالی خود و همسرش مالنیا 
به ویروس کرونا خبر داد. شنیده ها حاکی از آن است که او از طریق »هوپ هیکس« مشاور ارشد 
خود که چند روز پیش خبر ابتالیش به کرونا رسانه ای شد، به این بیماری دچار شده است.پس از 
ترامپ خبر ابتالی تعداد دیگری از مقامات کاخ ســفید به کووید-۱۹ نیز منتشر شد؛ گفته می شود 
بیشتر این افراد در مراسم معرفی نامزد مورد نظر ترامپ به عنوان قاضی دیوان عالی آمریکا به کرونا 
مبتال شده اند. هیچ یک از شرکت کنندگان در این مراسم توجهی به رعایت اصول بهداشتی از جمله 

حفظ فاصله اجتماعی و استفاده از ماسک نداشته اند.

روابــط ایــران و کویت بر خــالف اغلب  علیرضا کریمیان
کشورهای عربی طی چهار دهه اخیر پس 
از انقالب همواره خوب بوده اســت هر چند این تعامالت در برخی از 
مسائل با حاشیه هایی همراه بوده؛ اما هیچگاه مخاصمه ای بین دو 

کشور صورت نگرفته است. 
 کویت در بســیاری از پرونده ها بر خالف عربستان سعودی وهم سو 
با ایران حرکت کرده از جمله اینکه کویت از حل مسالمت آمیز مسئله 
هســته ای ایران و برجام حمایت می کند و حامی دولت شیعه عراق 
و مخالف دخالت نظامی در سوریه اســت. هرچند در سال ۹۶ تنش 
جدی در روابط دو جانبه میان آنها بر سر اقدامات یک گروه نظامی در 
کویت درگرفت؛ اما در نهایت این مسئله از سوی دو طرف به نوعی حل 
و فصل شد. دولت کویت در پی صدور حکم نهایی دادگاه علیه متهمان 
پرونده گروه العبدلی، تعداد زیادی از دیپلمات ها و کارکنان ســفارت 
خانه ایران در این کشور را اخراج کرد. به ادعای دولت کویت، برخی از 
متهمان این گروه به ایران پناه برده بودند. دولت کویت این متهمان را 
به جمع آوری ســالح و تالش برای آماده سازی حمالت مسلحانه در 
کویت و ارتباط با ایران متهم کرد که البته از سوی ایران رد شد. پس از 
آن در ماجرای سفارت عربســتان و حمله به آن هم کویت در حمایت 

از عربستان ســطح روابط با ایران را کاهش داد، هر چند کشورمان در 
مقابل این اقدام مقابله به مثل نکرد. این کش و قوس البته طی سال 
های اخیر در سایه دشمنی های عربســتان با ایران کم و بیش وجود 
داشت؛ اما هیچگاه احترام متقابل میان دو کشور از بین نرفت. با مرگ 
پادشــاه کویت، گمانه زنی ها در مورد آینده و چشم انداز سیاسی این 
کشــور به خصوص با ایجاد موجی از عادی سازی روابط میان اعراب 
و اسراییل قوت گرفت. گفته می شــود کویت هم به زودی این اقدام 
را صورت خواهد داد؛ اما ایران امیدوار اســت بتواند کویت را دراردوگاه 
مقابله با اسراییل حفظ کند. امیر جدید »شــیخ صباح« که به عنوان 
معمار سیاست خارجی مدرن کشور نفت خیز کویت شناخته می شود 
در حالی به صندلی پادشــاهی این کشــور تکیه زد که از وی به عنوان 
ادامه دهنده راه پادشاه درگذشته کویت یاد می شود. تاکنون نشانه ای 
دیده نشــده که امیر و رهبری جدید کویت تمایلی برای تغییر مواضع 
و سیاست های کویت داشته باشد. کارشناسان بین المللی معتقدند 
رهبری جدید کویت به ثبــات در جبهه داخلی و سیاســت منطقه ای 
اولویت خواهد داد. تمرکز وی بر جبهه داخلــی خواهد بود زیرا موارد 
زیادی برای اداره کشور وجود دارد و از جمله انتظار می رود طی دو ماه 
آینده انتخابات پارلمانی برگزار شــود. با این رویکرد »ظریف« راهی 

کویت شد تا پیام دوســتی ایران را به امیر جدید این کشور ابالغ کند. 
وزیر امور خارجه ایران با سفر به کویت با امیر جدید و وزیر خارجه کویت 
دیدار و مراتب تسلیت و همدردی جمهوری اسالمی ایران را ابالغ کرد.
محمدجواد ظریــف، وزیر امور خارجه جمهوری اســالمی ایران که به 
نمایندگی از حســن روحانی، رییس جمهور اســالمی ایران به منظور 
ابراز همدردی با دولت و مردم کویت به مناسبت درگذشت امیر فقید 
شــیخ صباح االحمد الجابر الصباح به کویت سفر کرده است، با شیخ 
نواف االحمد الجابر الصباح امیر جدید و همچنین احمد ناصر المحمد 
الصباح، وزیر امور خارجه این کشور دیدار و ضمن ابالغ مراتب تسلیت 
و همدردی جمهوری اسالمی ایران، انتخاب امیر جدید کویت را تبریک 
گفته و حمایت جمهوری اسالمی ایران از این کشور را مورد تاکید قرار 
داد. به نظر می رسد در شرایطی که آمریکا، اسراییل و حتی عربستان 
کویت را برای عادی سازی روابط با اسراییل و دورتر شدن از ایران تحت 
فشــار قرار داده اند؛ اما پذیرش وزیر امور خارجه ایران از ســوی امیر 
جدید کویت نشان می دهد این کشــور تمایلی برای ایجاد دشمنی و 
مرزبندی با همسایگانش ندارد و ترجیح می دهد سیاست مسالمت 
آمیز سال های اخیر را در پیش بگیرد؛ اتفاقی که می تواند به منزله یک 

امتیاز مثبت برای ایران تلقی شود.

 معاون اول رییس جمهوری در تماس تلفنی با سه 
مرجع تقلید از رهنمودهای آنها قدردانی کرد.اسحاق 
جهانگیری در تمــاس تلفنی با آیــت ا... العظمی 
جوادی آملی با بیان اینکه علما و مراجع تقلید همواره 
پشتوانه ای برای عبور از مشکالت کشور بوده اند، از 
سخنان و رهنمودهای راهگشــای آیت ا... جوادی 
آملی قدردانی و اظهار کرد: در طول تاریخ مراجع تقلید 
همواره پناهگاهی برای مردم بوده اند و رهنمودهای 
آنها در مسائل و مشکالت مختلف راهگشا بوده است.

آیت ا... العظمــی جوادی آملی نیــز در این تماس 
گفت: وعده خداوند در قرآن این اســت که همواره 

پس از سختی ها و مشکالت، آسانی خواهد بود که 
البته عبور از مشکالت نیازمند برنامه ریزی و مدیریت 
صحیح است.وی با انتقاد از برخی غفلت ها در سال 
های گذشته که منجر به سوء استفاده و اختالس از 
بیت المال شده بود، تصریح کرد: باید نسبت به حقوق 
مردم و بیت المال سخت گیری داشته باشیم.آیت 
ا... علوی گرکانی نیز در این تماس تلفنی با قدردانی 
از اقدامات و تالش های دولت گفت: همواره دعاگوی 
دولت و مسئولین هستم تا بتوانند به وظایف خود در 
مسیر خدمت رســانی به جامعه عمل کنند.اسحاق 
جهانگیری، معــاون اول رییس جمهوری در تماس 

تلفنی با آیت ا...العظمی مظاهری ضمن تسلیت ایام 
اربعین حســینی، افزود: آمریکا فشارهای سنگین 
اقتصادی را بر ملت ایــران اعمال کــرده و به تعبیر 
خودشــان جنگی اقتصادی علیه ما بــه راه انداخته 
اند؛ اما به لطف خدا، ایستادگی مردم و رهنمودهای 
مراجع تقلید امروز کشــور سرپا ایســتاده است و 

دشمنان به اهداف خود نرسیده اند.

آیت ا... جوادی آملی در گفت وگو با جهانگیری:

باید نسبت به حقوق مردم و بیت المال سخت گیری شود

نخست وزیر عراق: 

روابط ما با ایران خوب است
نخست وزیر عراق روابط این کشور با ایران را خوب توصیف کرد و گفت: هیچ مشکل واقعی در مناسبات دو کشور وجود ندارد.مصطفی الکاظمی طی سخنانی اظهار 
کرد: سیاست دولت به صفر رساندن مشکالت است.وی روابط عراق با کشورهای عربی و ایران را خوب توصیف کرد و گفت: روابط ما با ایران خوب است و هیچ 
مشکل واقعی وجود ندارد.الکاظمی تاکید کرد: از روابط مان با ایران و آمریکا و عربستان شرمنده نیستیم و باید مشکالت را به صفر برسانیم.نخست وزیر عراق با 
تاکید بر اینکه »بیشتر نیروهای سیاسی خواهان برگزاری انتخابات زودهنگام نیستند« از پارلمان این کشور خواست تا موضوع حوزه های انتخاباتی و نیز قانون 
دادگاه فدرال را نهایی کند.وی تاکید کرد  که هدف دولت کنونی برگزاری انتخابات زودهنگام شــفاف و عادالنه است.الکاظمی در واکنش به گزارش های منتشر 
شده در خصوص سخنان تهدید آمیز مقامات آمریکایی مبنی بر بسته شدن سفارت این کشور در بغداد در صورت تداوم حمالت راکتی با رد این گزارش ها گفت: 
هیچ تهدیدی را از طرف آمریکا در خصوص بسته شدن سفارت این کشور در عراق دریافت نکرده است.وی با تاکید بر اینکه هیچ تهدیدی را از سوی هیچ کشوری 

نمی پذیرد در عین حال گفت که طرف آمریکایی در خصوص امنیت هیئت های دپیلماتیک خود در عراق ابراز ناخرسندی کرده است.

خبر روز

 شیوه قیام و قعود برای رای گیری نمایندگان حذف می شود
  نمایندگان مجلس طرحی تدوین کردند که در صــورت تصویب نهایی آن، در تمام موارد رای گیری 
مخفی و یا علنی، رای گیری با استفاده از دستگاه الکترونیکی انجام می شود، مگر آنکه با پیشنهاد 
یکی از نمایندگان و رای اکثریت به انتخاب شیوه دیگری رای دهد.به نظر می رسد در صورت تصویب 
نهایی طرح شیوه  هایی همچون قیام و قعود برای رای گیری نمایندگان حذف شده و صرفا به صورت 
سیستمی انجام خواهد شد. در مورد دالیل این طرح آمده است اتالف وقت مجلس در رای گیری ها 
خصوصا در ابتدای دوره ایجاب می کند تا این اتالف وقت ها به حداقل برسد. این طرح جهت افزایش 

کارآمدی مجلس تهیه شده است.

نمایندگان طی سه ماه اول مجلس چند تذکر به وزرا داشته اند؟
عضو هیئت رییسه مجلس گفت:طی ســه ماهه اول مجلس یازدهم نمایندگان ۸۵۰ تذکر به وزرا 
و رییس جمهور داشــتند.روح ا... متفکر آزاد با بیان اینکه یکی از ابزارهای نظارتی  نمایندگان ارائه 
تذکرات به رییس جمهور و وزراست، گفت: طی سه ماهه اول مجلس یازدهم نمایندگان ۸۵۰ تذکر 
به وزرا و رییس جمهور داشتند.وی با بیان اینکه برخی از وزرا به تذکرات نمایندگان پاسخ هایی داده 
اند و برخی نیز نامه نگاری انجام شده تا آنها نیز پاسخ ها را ارائه بدهند،  ادامه داد: بیشترین تذکر را در 
سه ماهه اول مجلس آقای حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده شاهین شهر به وزرا و رییس جمهور 
داشته اســت.نماینده تبریز در مجلس با بیان اینکه نمایندگان مجلس درخواست هایی نیز برای 
استیضاح وزرا داشته اند، افزود: این درخواست ها در هیئت رییسه مجلس در حال بررسی است 
و نتیجه آنها به زودی اعالم خواهد شــد و این درخواست در صورت عدم اقناع درخواست کنندگان، 

اعالم وصول و روال عادی خود را طی خواهد کرد.

ماموریت دریایی اتحادیه اروپا در تنگه هرمز تمدید شد
وزارت خارجه فرانسه از تمدید یک ساله ماموریت دریایی اتحادیه اروپا در خلیج فارس و تنگه هرمز 
خبر داد.وزارت خارجه فرانسه با صدور بیانیه ای با اشاره به اینکه افزایش تنش های منطقه ای روی 
آزادی ناوبری و ایمنی کشتی ها و خدمه های اروپایی و غیر اروپایی در این منطقه تاثیر گذاشته است، 
اعالم کرد که ماموریت دریایی اتحادیه اروپا در خلیج فارس و تنگه هرمز »به منظور نظارت و اطمینان 

حاصل کردن از محیط ایمن ناوبری و کاهش تنش ها در منطقه« تا سال ۲۰۲۱ تمدید شده است.

سردار ساسانی، جانشین سازمان پدافند غیر عامل شد
سردار ساسانی با حکم رییس ستادکل نیروهای مسلح، جانشــین رییس سازمان پدافند غیرعامل 
شد.مراســم تکریم و معارفه جانشین رییس ســازمان پدافند غیرعامل کشــور با حضور سردار علی 
عبداللهی، معاون هماهنگ کننده ستاد کل نیروهای مسلح، ســردار  غالمرضا جاللی رییس سازمان 
پدافند غیرعامل کشور و معاونین و مدیران این سازمان با رعایت پروتکل های بهداشتی و رعایت فاصله 
گذاری اجتماعی برگزار شد.سردار علی عبداللهی، معاون هماهنگ کننده ستادکل نیروهای مسلح با 
بیان اینکه برای مواجهه با تهدیدات نوین نیازمند رویکرد، فکر و اندیشه نو در حوزه دفاع هستیم، اظهار 
داشت:  اهمیت کار پدافندغیرعامل را بیش از همه ما فرماندهی معظم کل قوا دریافتند و این سازمان 
نیز براساس تدبیر ایشان تشکل شده است. سردار عبداللهی با بیان اینکه رییس ستاد کل نیروی های 
مسلح اهمیت بســیاری برای پدافند غیرعامل قائل اســت، تصریح کرد: کار سازمان پدافند غیرعامل 
کشور راهبردی، سنگین و حساس است زیرا مغز متفکر کل کشور در حوزه پدافند غیرعامل است و در 
جلوگیری از غافلگیری ها وظیفه ای بسیار حساس و حیاتی است. وی با تشکر از زحمات رییس، معاون 
و کارکنان سازمان پدافند غیرعامل کشور همچنین تصریح کرد: این سازمان را سازمانی پویا، راهبردی و 
تاثیرگذار می دانیم و اعالم می کنیم ستاد کل تمام قد پشتیبان سازمان پدافند غیرعامل کشور خواهد بود.

کافه سیاست

نماینده مجلس: 

 مجلس یازدهم را به 
توپ بسته اند

با  مجلس  بهداشت  کمیسیون  عضو 
تاکید بر اینکه مجلس یازدهم خدمتگزار 
ملت است، گفت: از مردم می خواهم 
درگیر جو رسانه ای که مجلس یازدهم 
را به توپ بسته، نشوند و اخبار واقعی 
پیگیری  و کمیسیون ها  صحن  از  را 
تفاقات بسیار خوبی در  کنند چرا که ا
کمیسیون ها در حال رخ دادن است و 
طرح ها و برنامه ریزی های خوبی صورت 
گرفته که به زودی عملیاتی خواهند شد. 
نمایندگان مجلس  وی تصریح کرد:  
یازدهم جان بر کف حاضرند برای مقابله 
با مشکالت و رفع دغدغه های مردم و 
تصویب قوانین و نظارت قانونی بر اجرا 
و سیستم های کشور جان شان را برای 
مردم از دست بدهند.عضو هیئت رییسه 
کمیسیون بهداشت مجلس گفت: با آنکه 
تعداد زیادی از نمایندگان به ویروس 
کرونا مبتال شده اند؛ اما حاضر نیستیم 
جلسات مجلس را تعطیل کنیم. هر چند 
که وقت زیادی از نمایندگان در حوزه های 
انتخابیه و برای پیگیری امورات مردم 
تلف می شود.محمدبیگی در پایان گفت: 
 از مردم می خواهم درگیر جو رسانه ای که 
مجلس یازدهم را به توپ بسته، نشوند 
و اخبار واقعی را از صحن و کمیسیون ها 
تفاقات بسیار  ا پیگیری کنند چرا که 
خوبی در کمیسیون ها در حال رخ دادن 
برنامه ریزی های  و  طرح ها  و  است 
زودی  به  که  گرفته  صورت  خوبی 
عملیاتی خواهند شد؛ مردم نباید جنگ 
تبلیغاتی و رسانه ای دشمن را باور کنند 
ولی امیدواریم مجلس در این شرایط 
سخت بتواند بودجه ۱4۰۰ را به نحوی 
تدوین و تصویب کند که شرایط خوبی 
برای مردم رقم خورده و زمینه تشکیل 
مشکالت رفع  نوید  و  انقالبی   دولت 

را بدهیم.

بین الملل

»ظریف« با امیر جدید کویت دیدار و گفت وگو کرد؛

تالش ایران برای حفظ دوستی با کویت

در شرایطی که آمریکا، اسراییل و حتی عربستان کویت 
را برای عادی سازی روابط با اسراییل و دورتر شدن از 
ایران تحت فشار قرار داده اند؛ اما پذیرش وزیر امور 
خارجه ایران از سوی امیر جدید کویت نشان می دهد 
این کشور تمایلی برای ایجاد دشمنی و مرزبندی با 

همسایگانش ندارد 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده سهامداران شرکت کاغذ سبز سپاهان )سهامی خاص( 
ثبت شده به شماره ۵۹۹۲۱ و شناسه ملی ۱4۰۰737۵7۵۰ 

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت کاغذ سبز سپاهان دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده که در ساعت ۰۸:۰۰ مورخ ۲7 مهر ۱3۹۹ در آدرس مرکزی اصلی شرکت به نشانی اصفهان بزرگراه 
شهيد صياد شيرازي-پالك ۲۱۵-ساختمان باتيس-طبقه همكف-- كدپستي ۸۱۵۶۹۱۹۸3۶ تشکیل می 

گردد حضور به هم  رسانید.

دستور جلسه:
      • انتخاب اعضای هیات مدیره

      • انتخاب بازرسین
      • تصویب تراز و حساب سود و زیان ساالنه.

آگهی دعوت مجمع عمومی

هیات مدیره شرکت
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سخنگوی کمیسیون اقتصادی:

نرخ های ارز غیر واقعی است
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت: طی چند هفته اخیر نقدینگی های 
افسار گسیخته از بازار بورس وارد بازار ارز شده است که باید کنترل شود.مهدی طغیانی افزود:برای 
کنترل بازار و منطقی تر شدن قیمت ها، مسئوالن بانک مرکزی در تالش هستند.وی ادامه داد: در 
این جنگ نابرابر اقتصادی و فرصت هایی که به خاطر از دست دادن منابع داشته ایم، هم اکنون 

فشار روی بازار ارز است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: اگر برای تامین ارز مورد نیاز کشور 
گشایشی اتفاق افتد، بازار ارز منطقی خواهد شد.سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اسالمی در پایان گفت: نمایندگان برای آرامش بخشیدن به بازار ارز هرچه در توان داشته باشند 

به کار خواهند گرفت.

مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان خبر داد: 

پلمب1154  واحد صنفی متخلف در اصفهان 
لغ بر هزار و ۱۵۴ واحد صنفی که از  مدیر بازرسی ونظارت اصناف استان اصفهان گفت: با
بتدای شیوع کرونا تا کنون نسبت به رعایت دستورالعمل های بهداشتی کوتاهی کردند،  ا
پلمب شدند.جواد محمدی فشارکی با اشاره به اینکه نظارت در رعایت دستورالعمل های 
لغ بر یک هزار و ۱۵۴ واحد  بهداشتی بر اصناف با دقت انجام می شود، اظهار داشت: با
صنفی که نسبت به رعایت دستورالعمل های بهداشتی کوتاهی کردند، پلمب شدند.وی 
افزود: پلمب شدن واحد صنفی پس از بازدید در سه مرحله انجام می شود؛ در گام نخست، 
آموزش و تذکرات الزم نسبت به رعایت دستورالعمل های بهداشتی به واحد صنفی متخلف 
کان بر عدم رعایت پروتکل های  گوشزد می شود و در نظارت ثانویه چنانچه واحد صنفی کما
بهداشتی اصرار ورزید و حتی نیمه کاره تذکرات را اجرا کرد، در فرم بازرسی ثبت می شود و 
در مرحله سوم، واحد صنفی مذکور پلمب خواهد شد.مدیر بازرسی ونظارت اصناف استان 
کید بر تقدم اقدامات ایجابی بر سلبی تصریح کرد: پلمب واحدهای صنفی  اصفهان با تا
 در این وانفسای اقتصادی نشان از اهمیت سالمت جامعه دارد؛ اما فرهنگ سازی در

 اولویت است.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان اعالم کرد:

رشد 5 درصدی حمل بار در استان اصفهان
معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان اصفهان گفت: میزان تناژ 
کاالی حمل شده ازسوی ناوگان حمل ونقل عمومی کاالی استان اصفهان در ۶ ماهه نخست 
سال جاری ۵ درصد افزایش یافته است.علیرضا جعفری اظهار کرد: در شش ماهه نخست 
سال جاری ۲۶ میلیون و ۳۷۳ هزار ۸۲ میلیون تن کاال توسط ناوگان حمل ونقل کاالی استان 
نندگان اصفهانی در کل کشور جابه جا شده است. وی با مقایسه حجم کاالی  و به همت را
جابه جاشده در شش ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ادامه 
داد: مقایسه آمار حاکی از رشد ۵ درصدی حمل بار در استان اصفهان است.معاون حمل و نقل 
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان ادامه داد: بر اساس بارنامه های صادر 
شده، بیشترین کاالی حمل شده توسط فعالین صنعت حمل ونقل در شهرستان های اصفهان، 
شاهین شهر و مبارکه بوده اند.معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان اصفهان افزایش قیمت قطعات، الستیک و هزینه تعمیرات را از مهم ترین مشکالت 
نندگان به دستگاه های ذی ربط برای پیگیری  این قشر برشمرد و ادامه داد: مشکالت را

 منعکس شده است.

مدیر عامل انجمن تغذیه سالم و غالت کامل مدعی شد دولت گندم های سن زده را به جای  خوراک دام وارد چرخه مصرف می کند؛

وقتی نان مان آجر شد

مرضیه محب رسول برکت از ســفره ها رفته اســت و مردم 
ناراضی از نانوایی ها بازمی گردند. اگر چه 
قیمت ها ثابت است اما آنچه هر روز باال می رود نارضایتی مردم از نانی 
است که می خرند؛ اما نمی توانند بخورند. در سالهای اخیر همواره داد 
نانواها از ثابت ماندن قیمت نان بلند بود. باال رفتن هزینه های تولید، 
کارگر، آب، برق و... نمــی تواند در ازای پرداخــت یارانه آرد کمکی به 
تامین هزینه های نانواها بکند و در این میان آنچه قربانی می شــود 
کیفیت نانی است که نه مردم را ســیر می کند و نه راضی. در روزهای 
اخیر، رییس اتحادیه نانوایان سنتی با اشــاره به اینکه آنالیز نرخ نان 
براســاس هزینه های جدید تولید در سازمان حمایت قرار دارد، گفت: 
قیمت جدید در کارگروه تنظیم بازار مطرح و سازمان حمایت مکلف به 
بررسی شد؛ اما بعد از گذشــت بیش از ۲ ماه این نرخ مصوب نشده 

است.
 نانواها می گویند طی ســال های اخیر دولت برای ثابت نگه داشتن 
قیمت نان راه های مختلفی را امتحان کرده که بخشــی شامل پایین 
آمدن کیفیت نان هم می شــود. در اصفهان برای ثابت ماندن قیمت 

نان به واحدهــای تولیدی، اجازه کم کردن از وزن چانه داده شــد و یا 
ترفندهایی مانند اجبار در پخت نان کنجدی و مزه دار؛ راهی که در کنار 
ثبات قیمت نان بتواند کمکی به تامین هزینه های نانوایی ها باشد و 
چراغ این واحدهای صنفی را روشن نگه دارد. این رویه اما در عمل مزه 

و سالمت نان در اصفهان را با خطر روبه رو کرده است.
 در رونمایی از جدیدترین مدل از افت کیفیت نان محمد رضا خواجه، 
مدیر عامل انجمن تغذیه ســالم و غالت کامل گفته است: نان بربری 
با آرد نان فانتزی و قنادی پخت می شود و نان سنگک در واقع کنسرو 
نشاسته است و ســبوس دار نیست.خواجه با اشــاره به این که نانی 
سبوس دار و کامل است که از آرد ۴ تا ۷ درصد تولید شود، ادامه داد: 
در شهر اصفهان بالغ بر یک هزار و در اســتان اصفهان بالغ بر ۴ هزار و 
۵۰۰ نانوایی وجود دارد که بالغ بر ۳۰ درصد از آرد ۷ درصد، ۵۰درصد از 
آرد ۱۲ درصد و ۲۰درصد از آرد ۱۸درصد استفاده می کنند و تنها ۱۰۰واحد 

نانوایی از آرد کامل )۴تا ۷( درصد استفاده می کنند.
مدیر عامل انجمن تغذیه ســالم و غالت کامل اعالم کرد: از ســال ۸۰ 
اصفهان به سمت تولید نان با آرد کامل رفته است و سه آسیاب دار به 

عنوان پایلوت در سطح کشــور اقدام به تولید آرد ۴ تا ۷ درصد کردند.
وی با اشاره به این که نان کامل و سبوس دار از طعم ، رنگ ، بو و ارزش 
غذایی، لقمه پذیری و برش پذیری قابل شناسایی است، اضافه کرد: 
۹۰ درصد مردم تنها شــعار می دهند که نان سبوس دار دوست دارند 
اما در واقع پیرو نان سفید با آرد سفید و ۱۸ درصد هستند.وی با بیان 
این که ۵۰ درصد گندم ها در اصفهان چــون زمین های آهکی دارند از 
کیفیت پایینــی برخوردارند، گفت: با کیفیت ترین آرد از خوزســتان، 
گلستان و فارس تهیه می شــود و بدترین آرد از همدان و کردستان و 
کرمانشــاه.وی با بیان این که در اصفهان با کیفیــت ترین آرد از میمه 
اســت، ادامه داد: در حال حاضر دولت گندم های سن زده را حتی تا 
۴۰ درصد به جای این که برای خوراک دام اســتفاده کند برای مصرف 
انسانی تدارک می بیند و این در حالی که گندم با ۲ درصد سن زدگی 
قابلیت مصرف انسانی دارد.وی اعالم کرد: در سال های اخیر نگرش 
وزارت بهداشت تغییر کرده اســت و برخی از نهادهای دولتی در حوزه 
ســالمت غذا همکاری خوبی داشــتند؛ در حالی که برخی نهاد های 

متولی سالمت کشور سنگ اندازی می کنند.

رییس اتحادیه پارچه فروشــان اصفهــان با بیان 
اینکه اثرات منفی شــیوع ویروس کرونا بر صنف 
پارچه فروشــان نصف جهان بی تاثیر نبوده است، 
گفت: از اسفند سال گذشته تاکنون رکود و کسادی 
بر بازار پارچه نصف جهان حاکم شده است.احمد 
تقی زاده پیرامون اینکه درصد میزان خرید و فروش 
پارچه بسیار کاهش یافته، اظهار داشت: کارگاه های 
تولیــدی و صنعتی با ظرفیت کمتــر خود فعالیت 

دارنــد، کارفرمایان با کاهش تولیــدات و افزایش 
هزینه های جانبی توانایی پرداخت حقوق کارگران را 
ندارند و بسیاری از نیرو های انسانی بیکار و تعدیل 
شــده اند.وی با اشــاره به وضعیت توزیع کنندگان 
پارچه اصفهان در ایام کرونا افــزود: با رکود حاکم 
بر صنــف پارچه فروشــان بســیاری از واحد های 
صنفی به فروش آنالین و اینترنتی گرایش آوردند.

رییــس اتحادیه پارچه فروشــان اصفهــان ادامه 
داد: طرحی را پیشــنهاد داده ایم که با تشکیل بازار 
بزرگی در شبکه های مجازی و ساماندهی تجارت 
الکترونیک به غیر از صنوف پارچه فروشــان دیگر 
اصناف هم با اختیــار فضا هایی بتوانند محصوالت 

خود را عرضه کنند.
وی اضافه کرد: البته این موضوع هنوز در حد ایده 

و فکر است تا کســبه با مشــارکت در بازار فضای 
مجازی بتوانند فعالیت موثری داشــته و دغدغه 
راه اندازی، کنترل ســایت و فضا را نداشته باشند 
چرا که در مســیر عملیاتی شــدن این پیشــنهاد 
دست اندازی هایی وجود خواهد داشت که امیدوار 
به برطرف کردن آن ها هســتیم.تقی زاده بیان کرد: 
طی چند ماه اخیر به علــت کرونا ویروس، رکود و 
مشکالت به شدت افزایش داشته، اما تالش کردیم 
در اتحادیه و بازار با عارضه یابی، معضالت را کشف و 

دسته بندی کنیم.
وی افزود: در راســتای رونق کســب و کار با دیگر 
اصناف و مشــاوران هم تصمیماتی اتخاذ شده تا 
با اجــرای آن ها و کاهش دغدغه صنوف، شــرایط 

مطلوب تری در بازار فراهم شود.

رنِگ رونق از بازار پارچه پرید

خبر روز

عملیات لوله گذاری روستای تمینان نایین
به گزارش روابط عمومی آبفای نایین، در ادامه اجرای پروژه آبرسانی به مجتمع الی سیاه ، عملیات 
لوله گذاری تمینان به طول تقریبی ۲۱۰۰ متر با لوله های پلی اتیلن با اقطار ۱۱۰،۹۰،۷۵ و ۶۳ میلیمتر با 
مشارکت دهیاری و شورای اسالمی محترم و اهالی روستا انجام شد. با انجام این عملیات و با تکمیل 
پروژه الی سیاه که مقدمات مناقصه آن در دست اقدام است، تعداد۳۵ خانوار روستایی با جمعیتی 

بالغ بر ۱۲۰ نفردر آینده ای نزدیک از آب سالم و پایدار بهره مند می شوند.

اجرای پروژه خط انتقال آب خیابان عباس آباد اصفهان
به گزارش روابط عمومی آبفای منطقه سه، عملیات اجرایی تعویض لوله انتقال آب خیابان عباس آباد 
اصفهان دردست اجراست. الزم به توضیح است که این عملیات به طول ۲۵۰ متر با جنس لوله ۳۰۰چدن 
داکتیل ولوله ۱۵۰پلی اتیلن در حال اجراست. گفتنی است؛ این عملیات به دلیل فرسوده بودن خط 
اصلی وانشعابات و طرح سنگ فرش کردن این خیابان توسط شهرداری اصفهان اجرایی شد و هزینه 

این عملیات بالغ بر ۳۰۰میلیارد ریال برآورد شده است.

ادامه فعالیت مروجین مصرف بهینه آب در آبفای قهجاورستان
به گزارش روابط عمومی آبفای قهجاورستان، ادامه فعالیت مروجین مصرف آب منطقه در قالب حامیان 
آب با رعایت کلیه پروتکل های بهداشتی درشهر قهجاورستان و روستاهای مولنجان و دینان صورت 
پذیرفت.الزم به توضیح است در انجام این امر عالوه بر توزیع بروشورهای مختلف با موضوعات چگونگی 
مدیریت بهینه مصرف آب شرب ؛ نسبت به تشریح و توضیحات کامل در نصب استاندارد پمپ و مخزن 
ذخیره، آبیاری درختان و گلدان ها، نحوه شست وشوی خودرو و حیاط منزل و موارد مرتبط اقدم شد.

نصب اولین شیر آتش نشانی شهر کوشک در منطقه خمینی شهر
به گزارش روابط عمومی آبفای خمینی شهر، عملیات نصب اولین شیر آتش نشانی قطر ۱۰۰ واقع در 
شهر کوشک در منطقه خمینی شهر اجرایی شد. گفتنی است؛ این اقدام با هدف آماده سازی و استفاده 
ضروری در مقابله با حوادث غیر مترقبه در خیابان امام خمینی)ره( مقابل ایستگاه آتش نشانی به در 

خواست شهرداری و شورای شهر کوشک در دستور کار قرار گرفت.

بهره مندی مردم چرمهین از آب طرح اصفهان بزرگ
به گزارش روابط عمومی آبفای لنجان، در اولین روز ازمهرماه ســال جاری وهفته دفاع مقدس ،خط 
انتقال آب شهرچرمهین به خط آبرسانی تصفیه خانه باباشیخعلی متصل شد.الزم به توضیح است که 
با اجرای این طرح نزدیک به ۲۰هزار نفر از اهالی شهرچرمهین ازآب شرب سالم وبهداشتی تصفیه خانه 
برخوردارمی شوند.گفتنی است؛ اجرای خط انتقال وایستگاه های پمپاژ پروژه آبرسانی به شهرهای 
باغبادران وچرمهین با اعتباراولیه ۵۰میلیارد ریال درسال ۸۷آغازو با تالش شبانه روزی کارکنان آبفای 
لنجان وپشتیبانی مالی و لجستیک کارگاه بحران آبفای استان هم اینک آماده بهره برداری شده است.

در شهریور ماه صورت پذیرفت؛ 

شست وشوی 10 کیلومتر شبکه فاضالب در فوالد شهر
به گزارش روابط عمومی آبفای فوالدشهر، در شهریور ماه سال جاری، در منطقه فوالد شهر ۱۰ کیلومتر 
شست وشوی شبکه فاضالب صورت گرفته اســت. همچنین ۷ مورد هم سطح سازی دریچه های 
منهول فاضالب و ۵۰ مورد بازگشایی سیفون و منهول فاضالب و ۱۳ مورد اصالح انشعاب فاضالب در 

سطح منطقه صورت پذیرفته است.

کافه اقتصاد

رییس فراکسیون توسعه اتاق های بازرگانی :آبفا

تحول در بخش کشاورزی و امنیت غذایی کشور در دستور کار است
رییس فراکسیون اتحاد برای توسعه پایدار اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور با اشاره به حلقه های مفقوده تولید در بخش کشاورزی ، 
اعالم کرد که این فراکسیون تحول در بخش کشاورزی و ارتقای امنیت غذایی کشور را در دستور کار قرار داده است.محمد صادقی اظهار داشت: فراکسیون اتحاد 
برای توسعه پایدار به عنوان بازوی قدرتمند اتاق های بازرگانی کشور از سال گذشته پا به عرصه فعالیت گذاشته و با جدیت برای تحول در بخش کشاورزی وتقویت 
این حوزه تالش خواهد کرد.وی بیان داشت : رفع پاره ای عقب ماندگی های اتاق های بازرگانی  کشور در بحث  کشاورزی و حرکت در حد انتظار برای پیمودن مسیر 
جهش تولید، مهم ترین هدف فراکسیون اتحاد جهت توسعه پایدار اتاق های بازرگانی است.صادقی گفت:  این فراکسیون با بهره گیری از مشارکت حداکثری 
کمیسیون های تخصصی صنعت، بازرگانی و کشاورزی و  نیز با همیاری تشکل های اقتصادی مرتبط با حوزه کشاورزی تالش وافری را در جهت تحول در کشاورزی 
کشور در دستور کار قرار داده است.وی  گفت: هرچند در این راه ممکن است افرادی سود جو و فرصت طلب  قصد کارشکنی داشته باشند، اما ما اجازه نمی دهیم 

این گونه افراد که خود را دایه مهربان تر از مادر می دانند، در مسیر فعالیت های سازنده دست انداز ایجاد کنند.

کشاورزان اصفهانی 
در فصل برداشت 

»به«
روســتای ســهروفیروزان از 
روســتا های تاریخی شهرستان 
فالورجان استان اصفهان و یکی 
از تولیدکنندگان نمونه میوه به در 

کشور است.

وز عکس ر

تشکیل ستاد احیای 
زاینده رود بدون وکالی ملت

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای 
اسالمی گفت: ستاد احیای زاینده رود مدت ها 
تشــکیل نشــده بود که حدود چهل روز قبل 
تشکیل شد، اما جای گله  دارد که در این ستاد، 
نمایندگان مردم در مجلس حضور نداشتند، 
به همین دلیل از دولت و معاون اول رییس 
جمهور خواستاریم که در اولین جلسه ای که 
ســتاد احیای زاینده رود دارد، نمایندگان یا 
حداقل تعدادی از آن ها حضور داشته باشند.

محمدتقــی نقدعلی پیرامــون وضعیت آب 
در اســتان اصفهان عنوان کرد: وضعیت آب 
شرب و کشاورزی اســتان اصفهان برخالف 
آنچه که برخی تصور می کنند، به شکلی است 
که در نهایت مضیقه هستیم.نقدعلی با بیان 
اینکه حق استان اصفهان برای آب داده نشده 
است، افزود: امروز در بحث کشاورزی به آبی 
که حق آبه هزاران ساله اســتان و بر اساس 
طومار شــیخ بهایی و اصــول و قواعد فقهی، 
حق استان اصفهان است، دست اندازی شده 
است.نماینده مردم خمینی شهر در مجلس 
شورای اسالمی گفت:  دولت قول هایی برای 
جبران برداشت های ناروایی که از زاینده رود 
شــده، داده؛ اما بعضا پروژه هایــی که برای 
جبران برداشت ها در دســتور کار قرار گرفته 
بود، به دالیل نامعلومی متوقف شــده است 
که ما پیگیر آن ها هستیم.وی تصریح کرد: با 
نمایندگان استان های همجوار نیز جلساتی 
برگزار شده تا با یک تعامل خوب حق استان 
در آب کشاورزی و شرب که هم از نظر قانونی 
و هم از نظر شــرعی و اجتماعی حق استان 
اصفهان اســت را اخــذ کنیم.نقدعلی بیان 
داشــت: ســتاد احیای زاینده رود مدت ها 
تشــکیل نشــده بود که حدود چهل روز قبل 
تشکیل شــد، اما جای گله  وجود دارد که در 
این ستاد، نمایندگان مردم در مجلس حضور 
نداشــتند، به همین دلیل از دولت و معاون 
اول رییس جمهور خواســتاریم که در اولین 
جلسه ای که ســتاد احیای زاینده رود دارد، 
نمایندگان یا حداقل تعدادی از آن ها حضور 

داشته باشند.

در اصفهان برای ثابت ماندن قیمت نان به واحدهای 
تولیدی، اجازه کم کردن از وزن چانه داده شد و یا 
ترفندهایی مانند اجبار در پخت نان کنجدی و مزه دار؛ 
راهی که در کنار ثبات قیمت نان بتواند کمکی به تامین 
هزینه های نانوایی ها باشد و چراغ این واحدهای 

صنفی را روشن نگه دارد
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وقتی در بام ایران، باران همیشه ترانه ای عاشقانه نیست؛

سوز سرما بر جان ساکنان مناطق محروم

فرارســیدن فصل پاییز با آغاز اولین بارش برای بســیاری از افراد بسیار 
خوشایند است، اینکه هنگام  بارش با یک فنجان چای گرم پشت پنجره 
بایستیم و خوردن قطرات باران به پنجره را تماشا کنیم، بسیار لذت بخش و یا 
در فصل زمستان سفیدپوش شدن زمین در موقع بارش برف برای بسیاری 
از انسان ها نویدبخش نعمت و فراوانی در سال آینده است، قطعا بارش برف 
و باران موجب خوشحالی اکثر افراد جامعه می شود.اما امسال نیز همانند 
سال های گذشته مردم مناطق محروم و صعب العبور چهارمحال و بختیاری 
با رسیدن اولین سوز پاییزه و بارش، فصل سرد سال را با هزار نگرانی و دلهره 
آغاز می کنند، فصول سرد سال برای مردم این مناطق همواره یادآور مشقت 
و روزهای سخت برای تامین سوخت، تامین آذوقه، دسترسی به پزشک 
است.در  برخی از شهرستان های چهارمحال و بختیاری از جمله کوهرنگ 
به دلیل شرایط آب و هوایی سرما زودتر از موعد مقرر به منطقه می رسد و با 
بارش اولین باران و برف، راه های روستایی این مناطق بسته و دسترسی 
به این روستاها از طریق راه های ارتباطی عمال غیرممکن می شود، بنابراین 
برای کاهش دغدغه های مردم برای سوخت و آذوقه باید قبل از آغاز فصل 
سرما امکاناتی نظیر نفت، سیلندر گاز و آرد در اختیار این خانوارها قرار بگیرد.

نبود امکانات گرمایشی، راه دسترسی مناسب، خانه های فرسوده و نداشتن 
امکانات درمانی از عمده ترین مشکالت مردم مناطق صعب العبور چهارمحال 
و بختیاری است، مناسب نبودن وضعیت در این مناطق موجب می شود، 
سوز سرما بر جان مردم این مناطق بماند و چشم انتظار راهکار اساسی برای 

کاهش این مسائل و مشکالت باشد.

بسته شدن راه ارتباطی دهستان موگویی با اولین بارش
سرپرست فرمانداری کوهرنگ با بیان اینکه یکی از عمده ترین مشکالت 
شهرستان کوهرنگ در فصول سرد ســال بسته شدن راه های ارتباطی 
روستایی از جمله دهستان موگویی با مرکز شهرستان است، اظهار کرد: 
با اولین بارش راه ارتباطی دهستان موگویی به طور کامل بسته می شود 
و امکان دسترسی به این روستا از طریق راه های ارتباطی استان )گردنه 
عسل کشــان( تقریبا امکان پذیر نیســت و باید  از طریق استان های 
مجاور به این منطقه دسترســی پیــدا کرد.بهنام چراغپور با اشــاره به 
تعداد باالی روســتاها و پراکندگی جمعیت در این شهرستان، افزود: 
کمبود و فرســوده بودن دســتگاه های راهداری یکی از مشکالت این 
شهرستان در بازگشایی راه ها در مواقع بارندگی است، جهت بازگشایی 
به موقع گردنه های سخت گذر از جمله چری، شاه منصوری، تاراز و لبد 
نیازمند امکانات هســتیم.وی با بیان اینکه بارش سنگین برف و باران 
گاهی امدادرســانی به مناطق صعب العبور را با مشکل مواجه می کند، 
گفت: مشکل کمبود ســیلندر گاز در منطقه بازفت شهرستان کوهرنگ 
تا حدودی رفع شده ، همچنین تامین ســوخت و ذخیره آذوقه برای 
روستاهای صعب العبور با هماهنگی صورت گرفته در حال انجام است.

چراغپور در خصوص امدادرســانی هوایی به مردم مناطق محروم در 
فصول ســرد ســال، بیان کرد: بالگرد اورژانس در استان مستقر شده 
است، اما اگر شرایط آب و هوایی مساعد نباشــد امکان امدادرسانی 

هوایی به این مناطق وجود ندارد.

مدیرکل مدیریت چهارمحال و بختیاری هم با بیان اینکه دستورالعمل 
اقدامات دســتگاه های اجرایی برای آغاز فصل سرما به اعضای ستاد 
پیشگیری، هماهنگی، فرماندهی عملیات پاسخ به بحران اعالم شده 
است، اظهار کرد: الیروبی، مسیل ها، اســتقرار اکیپ های راهداری در 
مناطق برف گیر، انجام تمهیدات الزم برای ذخیره سوخت و آذوقه در 
مناطق صعب العبور، شناسایی مناطق پر ریسک براساس سوابق گذشته  
و رصد پل های با ارتفاع نیز انجام شده است.مرتضی زمانپور اضافه کرد: 
آمادگی دستگاه های خدماتی و امدادی، پیش بینی مکان های مناسب 
برای اسکان افراد آسیب دیده در حوادث، تجمیع و استقرار ماشین آالت 
راهداری و برف روبی در مناطق مختلف، انجام مانورهای امدادی برای 
سنجش آمادگی دستگاه های امدادی و خدماتی، هرس شاخه های 

درختان و ... نیز در دستور کار قرار دارد.
زمانپور با بیان اینکه اسکان افراد آسیب دیده در حوادث در ایام شیوع 
کرونا باید متفاوت تر از ســال های گذشته باشــد، گفت: تالش شده 
مکان هایی در نظر گرفته شــود که بتوان پروتکل های بهداشــتی را در 
مکان های اســکان رعایت کرد و این مســئله نیازمند امکانات ویژه تر 
اســت.مدیرکل مدیریت بحران چهارمحال و بختیــاری با بیان اینکه 
آمار ماشــین آالت راهداری و خدماتی در اســتان در حال جمع آوری 
اســت، بیان کرد: بیش از ۲۴۰ ماشــین آالت برف روبــی و... در فصل 
 زمســتان و پاییز آماده خدمات رســانی بــه مردم اســتان در مناطق 

مختلف است.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری:

بارش باران، چهارمحال و بختیاری را فرا می گیرد
مدیر کل هواشناســی چهارمحال و بختیاری گفت: بارش باران طی روز های آینده چهارمحال و 

بختیاری را فرا می گیرد.
مهران چراغپور اظهار کرد: تا اواســط هفته در ســاعات بعد از ظهر افزایش ابر، گاهی وزش باد به 

نسبت شدید و در برخی نقاط رگبار موقتی و پراکنده گاها توأم با رعدو برق پیش بینی می شود.
وی گفت: در این مدت، غبار رقیق صبحگاهی در برخی مناطق به ویژه شــهرکرد و بروجن انتظار 

می رود.
مدیر کل هواشناســی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: از اواسط هفته، پارامتر دما روند کاهشی 

خواهد داشت. وی بیان کرد: دمای هوا در شهرکرد به پنج درجه سانتی گراد رسیده است.

کمبود دارو، مشکل این روزهای زوج های نابارور
رییس مرکز ناباروری حضرت زهرا)س( شــهرکرد با بیان اینکه مرکز درمان ناباروری اســتان از 
جمله مراکز موفق درمان ناباروری در سطح کشور بوده است، گفت: در حال حاضر ورود داروهای 
ناباروری به کشور مشکل پیدا کرده، بسیاری از داروها به دلیل شرایط تحریمی اصال در کشور وجود 
نداشــته و مجبور به تجویز داروهای مشابه برای بیماران هســتیم که طبیعتا کیفیت کار و میزان 

موفقیت را کاهش می دهد.
مریم نعمتی در خصوص دالیل ناباروری زوجین اظهار کرد: این مسئله دالیل متعددی داشته اما 
از جمله مهم ترین آن ها می توان به کاهش کیفیت تخمک، کاهش ذخیره تخمدان و آندومتریوز 
اشاره کرد، باید گفت متاسفانه رتبه ناباروری چهارمحال و بختیاری باال بوده اما خوشبختانه مرکز 

ناباروری این استان جزو برترین مراکز درمان های موفقیت آمیز در سطح کشور است.
وی در خصوص هزینه های درمان ناباروری توضیح داد: مرکز ناباروری در شهرکرد، دولتی است 
و نسبت به دیگر مراکز خصوصی، کم هزینه تر است، تخفیفاتی به بیماران از سوی وزارت بهداشت 
برای انجام عمل تخمک گیری و عمل آی وی اف لحاظ شده ، البته باید در نظر داشت که  هزینه 

درمان بسته به تعداد جنین فریزشده متفاوت است.
این فوق تخصص ناباروری بیان کرد: چند وقت اخیر و پیش از شــیوع ویروس کرونا در کشور با 
شــرکت های دارویی درباره اختصاص سهمیه دارویی برای اســتان مذاکراتی صورت گرفت، اما 
در حال حاضر ورود داروهای ناباروری به کشور مشــکل پیدا کرده و تنها مختص استان نیست و 
خبرهایی مبنی بر احتمال برداشته شدن ارز دولتی از محلول های نگهداری جنین مشکالت مراکز 

ناباروری را بیشتر خواهد کرد.

در حال حاضر مشکل عشایر چیست؟
مدیرکل امور عشایر چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه مشکل عمده عشایر در حال حاضر فروش 

دام زنده است، گفت: برای حل این مشکل باید واردات  و صادرات گوشت مدیریت شود.
یحیی حســین پور با بیان اینکه حدود ۹۰ درصد عشــایر کوچ رو از چهارمحــال و بختیاری خارج 
شده اند، اظهار کرد: پیش بینی می شود تا حدود ۱۵ روز آینده عشایر به طور کامل از استان خارج 
شوند.مدیرکل امور عشــایر چهارمحال و بختیاری افزود: عشــایر درون کوچ استان نیز به علت 

کاهش دمای هوا در حال برگشت به روستاهای محل سکونت خود هستند.
وی با بیان اینکه مشکل عمده عشــایر در حال حاضر فروش دام زنده است، گفت: برای حل این 

مشکل باید واردات  و صادرات گوشت مدیریت شود.
حســین پور تاکید کرد: عشــایر یک ظرفیت بــزرگ برای تولید گوشــت و محصــوالت لبنی در 
 کشور به شمار می روند، اگر این مســئله مدیریت شــود نباید با افزایش قیمت گوشت و کمبود 

مواجه باشیم.

بام ایرانبا مسئولان

وقتی مزه گز بلداجی تلخ می شود
رییس اتحادیه واحدهای تولیدی گز در شهرستان بروجن اظهار کرد: تمام واحدهای تولیدی گز در 
شهر بلداجی در حال حاضر تعطیل هستند.مهرداد ترکیان افزایش بیش از اندازه قیمت مواداولیه 
تولید گز را عامل رکــود در تولید این محصول عنــوان کرد و گفت: تولید گز در شــرایط فعلی صرفه 

اقتصادی ندارد و فعاالن این حوزه ورشکست شده اند.
ترکیان با بیان اینکه گز تولیدی در شهر بلداجی عالوه بر توزیع در استان به سایر نقاط کشور از جمله 
تهران و اصفهان ارســال می شــد، گفت: افزایش قیمت چند برابری مواداولیه موجب شد قیمت 
تمام شده محصول به شدت افزایش پیدا کند، بنابراین فروش این محصول با مشکل مواجه شده 

است.
رییس اتحادیه واحدهای تولیدی گز شهرستان بروجن با اشاره به اینکه در حال حاضر نزدیک  به 
۱۰۰ واحد تولیدی  گز در شهر بلداجی وجود دارد، عنوان کرد: در هر کارگاه بین دو تا ۱۰ کارگر مشغول 

به کار بودند که با تعطیلی کارگاه ها این کارگرها نیز بیکار شده اند.
وی تاکید کرد: این مسئله را از مسئوالن پیگیری نکرده ایم، زیرا امیدی به اصالح و بهبود اوضاع در 

این شرایط نداریم.

پیش بینی برداشت بیش از ۳۰ هزار تن انگور در کیار؛

گهرو، رتبه اول تولید انگور در چهارمحال و بختیاری
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کیار گفت: پیش بینی می شود امســال بیش از ۳۰ هزار تن انگور 
از سطح مزارع شهرستان برداشت شود.ســعید داودی نیا اظهار کرد: حدود یک هزار و ۸۵۰ هکتار 
تاکستان فعال در سطح شهرستان کیار وجود دارد و میانگین تولید انگور در این شهرستان ۱۵ هزار 
تن در سال است.مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کیار با بیان اینکه شهر گهرو رتبه اول تولید انگور در 
استان را دارد، افزود: پیش بینی می شود امسال بیش از ۳۰ هزار تن انگور از باغات این شهرستان 

برداشت شود.
وی از افزایش بیش از ۴۰ درصدی تولیدات امســال نسبت به سال گذشته خبر داد و عنوان کرد: با 
وجود بیش از یک هزار و ۵۰۰ هکتار مزرعه باغی در شهرستان کیار حدود ۶۲۰ هکتار از این باغات در 

شهر گهرو قرار دارد که متعلق به ۵۴۰ خانوار است.
داودی نیا با بیان اینکه در شهرســتان کیار ۶۰ هزار و ۵۰۰ خانوار در تولید انگور سهم دارند، افزود: در 
حوزه صنایع تکمیلی کارخانه بهنوش کوهرنگ در شهر گهرو وجود دارد که حدود ۳ هزار تن از انگور 
بخش را خریداری و آب انگور و کنسانتره تولید می کند.مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کیار اظهار 
داشت: ۷ هزار تن از محصوالت برداشت شــده به غوره، کشمش و شــیره انگور تبدیل می شود و 
 مابقی تولیدات در سطح استان توزیع و یا به استان های اصفهان، خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد

 فرستاده می شود.

برق رسانی به روستاهای سربیشه و چشمه قاسم
۱۵ خانوار روستاهای سربیشه و چشمه قاسم در شهرســتان کوهرنگ برق دار شدند.مدیر عامل 
شرکت برق استان گفت: این روستا ها با هزینه   ۱۱ میلیارد ریال به شبکه سراسری برق متصل شد.

مجیــد فرهزاد افــزود: این روســتاها با احداث ۳۴۰۱ متر شــبکه فشــار متوســط ، ۳۵۱۹ متر 
شبکه فشــار ضعیف و نصب ۳ ســه دســتگاه ترانســفور ماتور kva۲۵ برق دار شــده است.به 
گفته وی، روســتای سربیشــه دارای ۱۰ خانوار و روســتای چشــمه قاســم ۵ خانواردارد.مدیر 
عامل شــرکت برق اســتان افــزود:  در حــال حاضربا برق رســانی به ۷۴۱ روســتا در اســتان 
چهارمحال وبختیــاری ۹۹.۳ درصد روســتای های اســتان از نعمــت برق برخوردار هســتند.
 شهرســتان کوهرنــگ در فاصلــه ۹۸ کیلومتــری شــهرکرد مرکــز اســتان چهارمحــال و ب

ختیاری قرار دارد.

 معــاون درمان وزارت بهداشــت با بیــان اینکه 
ویروس کرونا با قدرت ســرایت پذیری بیشتر، 
ســالمت تمامی گروه های ســنی را به شــدت 
تهدید می کنــد، گفت: روند شــیوع بیماری در 
کشور سینوسی بوده و پس از هر تعطیلی با اوج 
گیری مجدد بیماری مواجه هستیم و نگرانی ها 

از تعطیلی های پیش رو همچنان باقی است.
 قاسم جان بابایی در سفر به استان چهار محال و 
بختیاری از بخش های مختلف بیمارستان های 
تحت پوشش دانشــگاه علوم پزشکی شهرکرد 

بازدید کرد. 
وی در این ســفر بــه همراه  مســئول دبیرخانه 
هیئت امنای این معاونت از بخش های مختلف 
بیمارستان ولیعصر)عج( بروجن، مرکز آموزشی 
و درمانــی هاجر)س( و بیمارســتان کاشــانی 
بازدید کرد و بــه ارزیابی روند ارائــه خدمات به 
بیماران کرونایی و شیوه اجرای پروتکل درمانی 
پرداخت. همچنین بخــش ICU مرکزی مرکز 
آموزشی درمانی آیت ا... کاشانی شهرکرد را نیز 

افتتاح کرد.
جان بابایی در جلســه ستاد اســتانی مقابله با 
کرونا گفت: چهارمحال و بختیاری جزو بهترین 
استان ها در مدیریت بحران شیوع بیماری کرونا 

محسوب می شود.
وی افــزود: شــیوع کرونا برای همــگان درس 
آموخته هایی دارد کــه  بایــد از آن بهره گرفت. 
این ویروس با قدرت ســرایت پذیری بیشــتر، 
ســالمت تمامی گروه های ســنی را به شــدت 

تهدید می کند.
معــاون درمــان وزارت بهداشــت همچنیــن 
اظهار کرد: بررســی روند شــیوع بیماری کرونا 
در کشــورهای مختلف جهان نشــان می دهد، 
هرگونه سهل انگاری، آسیب های شدید و جبران 

ناپذیری به دنبال خواهد داشت.
جان بابایی افزود: روند شیوع بیماری در کشور 
سینوسی بوده و پس از هر تعطیلی با اوج گیری 

مجدد بیمــاری مواجه هســتیم و نگرانی ها از 
تعطیلی های پیش رو همچنان باقی است.

معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی گفت: کرونا طی مدت شیوع آن در کشور 
جان افراد زیادی، حتی در بین گروه های سنی 

جوان را گرفته است.
وی ادامه داد: آنفلوانزا، ســرایت پذیری کمتری 
نسبت به ویروس کرونا دارد و با رعایت پروتکل 
های بهداشــتی میزان شــیوع این بیماری نیز 
کمتر خواهد شد، اما برنامه ریزی ها برای توزیع 
واکســن بین گروه های در معرض خطر انجام 

و این گروه ها واکسن را دریافت خواهند کرد.
جان بابایی گفت: به زودی از پرستاران، پزشکان 
و کادر بهداشــتی و درمانی اســتان به واســطه 

مدیریت خوب بحران کرونا تقدیر می شود.
وی بــا بیــان اینکــه، کادر بهداشــت و درمان 
چهارمحال و بختیاری از ماهر ترین و متعهدترین 
نیروهای سیســتم بهداشــت و درمان کشــور 
هستند، خاطر نشــان کرد: آینده شیوع بیماری 
کوویــد ۱۹ نا مشــخص اســت و عــدم رعایت 
پروتکل ها و افزایش بار مراجعات بیمارستانی، 
 خســتگی و فرســودگی کادر درمانــی را در پی

 خواهد داشت.

معاون درمان وزارت بهداشت مطرح کرد:

چهارمحال و بختیاری؛ جزو بهترین استان ها در مدیریت بحران شیوع کرونا

شهرستان ها خبر  روز

 رییس جهاد دانشگاهی چهارمحال
 و بختیاری خبرداد:

راه اندازی فروشگاه های 
اینترنتی برای فروش 

محصوالت مشاغل خانگی
رییس جهاد دانشگاهی چهارمحال و بختیاری 
از راه اندازی فروشــگاه های اینترنتی در مکان 
بازارهای ملی برای فروش محصوالت مشاغل 
خانگی خبر داد.سیروس رضایی با بیان اینکه 
طرح ملی توســعه مشــاغل خانگی از سوی 
وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی به منظور 
اجرا به جهاد دانشــگاهی محول شده است، 
اظهار کرد: جهاد دانشگاهی به عنوان یک نهاد 
توســعه ای و مداخله ای در راستای حمایت از 
متقاضیان راه اندازی کســب وکارهای خانگی 
اقداماتــی را انجــام داده که محــور اقدامات 
آن شامل معرفی مشــاغل خانگی مزیت دار 
استان، توانمندســازی و آموزش متقاضیان و 
اتصال به بازار فروش محصول اســت.رییس 
جهاد دانشــگاهی چهارمحــال و بختیاری به 
ویژگی های این مشاغل اشاره و تصریح کرد: 
در دســترس بودن مواد اولیه، نیروی انسانی 
متخصــص، بازار فــروش محصــول، وجود 
کارآفرینان موفق در هر شهرســتان، شــرایط 
آب و هوایی و اجتماعی و شرایط اقتصادی آن 
شهرستان از جمله مالک های درنظر گرفته شده 
برای انتخاب شغل  در هر شهرستان است که 
فرآیند شناســایی و معرفی مشاغل از طریق 
کمیته علمی طرح و طبق دســتورالعمل های 
ابالغی انجام پذیرفته است.رضایی به شرایط 
کرونایی کشــور اشــاره و بیان کرد: با توجه به 
مسئله شــیوع کروناویروس در کشور، قطعا 
فضای فیزیکی فروش محصوالت حاصل از 
مشاغل خانگی با مشکالتی مواجه شده است، 
به همین منظور جهاد دانشــگاهی  در ســطح 
ملی و طی قرارداد با چند مکان بازار کشــوری 
مانند پیمیشه، چیگل، کاربن و ... فروشگاهی 
اینترنتی برای هر شخص تولیدکننده به منظور 
فروش محصوالت ایجاد کرده اســت که فرد 
کارآفرین با داشتن یوزر و پسورد می تواند در 
فضای ایجاد شده محصوالت خود را ارائه داده  

و به فروش برساند.

رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری اردل در خصوص ظرفیت های گردشــگری شهرســتان اردل می گوید: اردل جــزو قدیمی ترین 
شهرستان های استان اســت.علیرضا نصیری افزود:اردل از لحاظ طبیعت دارای جاذبه های طبیعی گردشــگری از جمله جنگل ها، چشمه سارها، آبشارها و 
رودخانه هاست.رییس اداره میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری شهرستان اردل در خصوص موانع و چالش های پیش روی صنعت گردشگری بیان 
کرد: اردل ظرفیت های گردشــگری زیادی دارد اما به دلیل زیرساخت های کمی که در این شهرســتان وجود دارد، هنوز نتوانسته آن گونه که شایسته است به 
دیگران معرفی شود.به گفته وی، یکی از مشکالت اردل در بخش گردشگری این است که زمین این مناطق در اختیار گردشگری نیست و این خود مانع بزرگی 
در جهت رشد صنعت گردشگری این شهرستان است.نصیری افزود:برخی ادارات از جمله حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی با توجه به قوانینی که دارند، 
مانع انجام کار می شوند و بخش گردشگری در خصوص تغییر کاربری برای ایجاد اقامتگاه با مشکالتی روبه رو است و نمی توان طرح و زیرساخت ایجاد کرد.

وی عنوان کرد: صنعت گردشگری می تواند منجر به رشد و شکوفایی، جذب سرمایه، ایجاد اشتغال و رشد صنعت شود و انتظار می رود مسئوالن و نمایندگان 
مجلس در این زمینه نگاه ویژه ای داشته باشند.

وی افزود: در واقع اختالف بین دستگاه ها و ادارات مانع پیشرفت می شــود،چرا که مالکیت زمین ها و مناطق بکر در اختیار گردشگری  نیست و باید ملک و 
زمین واگذار شود تا بتوان طرح های را در آن اجرا کرد. به گفته نصیری، برای اجرا و احداث هر زیر ساخت باید ابتدا زمین در اختیار گردشگری قرار گیرد، سپس 

طرح جامع آن تهیه شود تا از طریق چاپ آگهی به مزایده گذاشته شود و سرمایه گذاران جذب شوند.
وی افزود:مشکل عمده دیگری که وجود دارد در بحث جذب ســرمایه گذار است، به عبارتی هیچ گونه فعالیتی برای اطالع رســانی درست و ایجاد انگیزه در 

سرمایه گذار برای سرمایه گذاری در این بخش صورت نمی گیرد.

موانع و چالش های توسعه گردشگری شهرستان اردل

لعبور چهارمحال و  مردم مناطق محروم و صعب ا
بختیاری با رسیدن اولین سوز پاییزه و بارش، فصل 
سرد سال را با هزار نگرانی و دلهره آغاز می کنند، فصول 
سرد سال برای مردم این مناطق همواره یادآور مشقت 
و روزهای سخت برای تامین سوخت، تامین آذوقه، 

دسترسی به پزشک است
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رعایت شیوه نامه های بهداشتی در اصفهان کمتر سایر نقاط کشور 
اسـتاندار اصفهان گفت:رعایت نکردن شـیوه نامه های بهداشتی و باال رفتن آمار بسـتری به اقتصاد 
اسـتان اصفهان نیز ضربـه وارد می کند و بر این اسـاس اصنـاف و ادارات نباید به افرادی که ماسـک 
نمی زنند، خدمات ارائـه دهند.عباس رضایی افـزود: بعضـی از فعالیت ها در هفته جاری در اسـتان 
تعطیل شـد، ولی باز مشـاهده می شـود که برخـی رعایت نمی کننـد و بر این اسـاس از مـردم فهیم 
اسـتان درخواسـت و اسـتدعا می شـود که خودشـان به کمک ما بیایند و اگـر در خیابان بـا مواردی 
برخی کردند بـا رعایت احتـرام و ادب و حفظ شـئونات افـراد و بـه دور از هرگونه برخـورد تندی تذکر 
بدهند.اسـتاندار اصفهان با بیـان اینکه در اعتقـادات و احادیث دینـی نیز همواره پیشـگیری موثرتر 
از درمان عنوان شـده اسـت گفـت: نباید با نـزدن یک ماسـک، جان همشـهری، هموطـن و عزیران 
خود را به خطـر بیندازیم.رضایی یادآور شـد: رعایت نکردن شـیوه نامه ها و باال رفتن آمار بسـتری به 
اقتصاد اسـتان نیز ضربه وارد می کنـد و بر این اسـاس اصنـاف و ادارات نباید به افرادی که ماسـک 
نمی زنند، خدمات ارائه دهند.اسـتاندار اصفهـان تصریح کرد: پنهـان کردن ابتال بـه کرونا یک تخلف 

ضد انسـانی، ضد بشـری و ضد آرمانی اسـت و با اخالقیات همخوانـی ندارد.

مدیرکل اوقاف استان:

روز اربعین امسال هیچ برنامه ای در بقاع متبرکه استان 
اصفهان برگزار نمی شود

مدیرکل اوقـاف و امور خیریه اسـتان اصفهـان گفت: با توجـه به وضعیـت بحرانی اصفهـان در زمینه 
شـیوع کرونـا، هیـچ برنامـه ای بـرای روز اربعیـن در بقـاع متبرکـه اسـتان اصفهـان برگـزار نخواهـد 
شد.حجت االسـالم محمد حسـین بلک در خصوص برنامه های اداره کل اوقاف و امور خیریه استان 
اصفهان برای برگزاری مراسـم های اربعین حسـینی اظهار کرد: در ایـن زمینه اداره اوقـاف با توجه به 
مصوبات سـتاد اسـتانی مقابله کرونا برنامه ریـزی می کند.وی افـزود: تاکنون و بر اسـاس مصوبات 
سـتاد اسـتانی مقابله با کرونا مصوب شـده هیچ گونـه راهپیمایی و جابـه جایـی در هیئت ها صورت 
نگیرد و هیـچ برنامـه ای تاکنون بـرای روز اربعین در بقـاع متبرکه اسـتان اصفهان پیش بینی نشـده 
اسـت.مدیرکل اوقاف و امـور خیریه اسـتان اصفهان بـا بیان اینکـه چنانچه سـتاد اسـتانی مقابله با 
کرونا مصوب کنـد مراسـم روز اربعین را بـدون دسـته روی و پیـاده روی در برخی از اماکـن می توان 
برنامه ریزی کرد، اضافه کـرد: اما تاکنـون در این زمینه نیز هیچ برنامه ای در نظر نگرفته شـده اسـت.

وی با بیان اینکه بقاع متبرکه اسـتان اصفهان در فضـای مجازی نیز برنامه ای نخواهد داشـت، گفت: 
ایـن برنامه ها نیز تولیـد نخواهد شـد و از برنامه هـای صدا و سـیما در این زمینه اسـتفاده می شـود.

مدیرکل فنی و حرفه ای استان اصفهان:

دستور تعطیلی آموزش های حضوری آموزشگاه ها صادر شد
مدیرکل فنی و حرفه ای اسـتان اصفهان گفت: در حال حاضر در اصفهان و خمینی شـهر دستور تعطیلی 
آمـوزش های حضـوری را اعالم کـرده ایم، اما اگر آموزشـگاه هایی در بسـتر مجـازی فعالیـت دارند، در 
این دوران مـی تواند ادامـه فعالیت دهد.آرش اخوان طبسـی در خصوص دسـتور سـتاد اسـتانی کرونا 
مبنی بـر تعطیلی مراکز فنـی حرفـه ای اصفهان، اظهـار کرد: برابر مصوبه سـتاد اسـتانی کرونـا، آموزش 
های حضـوری مراکز فنـی و حرفـه ای دولتی، نیمـه دولتـی و خصوصی به مـدت یک هفتـه و حتی در 
صورت تمدید تـا اطالع ثانوی تعطیل اسـت.مدیرکل فنـی و حرفه ای اسـتان اصفهان درباره آموزشـگاه 
های آزاد، گفت: آموزشـگاه هایی کـه توان انجام فعالیت آموزشـی در بسـتر مجازی را دارنـد، می توانند 
به فعالیت خـود ادامـه دهند، امـا اگـر آموزشـگاهی در این فضـا فعال نیسـت تا یـک هفته و تـا اطالع 
ثانوی آمـوزش هـای حضوری آنهـا تعطیل اسـت.وی گفت: بـا توجه بـه تداوم شـیوع کرونـا و افزایش 
مـوارد ابتال به ایـن بیماری، به تمـام مدیران آموزشـگاه های خـود توصیه کـرده ایم برای ادامـه فعالیت 

به شـیوه های آموزش دوگانـه روی بیاورند و آمـوزش های مجـازی را با آمـوزش دوگانـه تلفیق کنند.

به بهانه انتشار فیلم ها و کلیپ سوتی های دانش آموزان و معلمان در فضای مجازی؛

به همه چیز نخندیم!

پریسا سعادت  طی هفته های اخیر ضبط صداهایی از کالس 
های مجازی و همچنین فیلم های گرفته 
شده در حاشیه تدریس آنالین در فضای مجازی دست به دست می شود 
هر چند اغلب ما ایرانی ها به خندیدن به اشتباهات و سهل انگاری ها و گاه 
تپق زدن دیگران عادت داریم؛ اما سرگرمی جدید برخی از افراد چرخ زدن در 
فضای مجازی و یا گاهی انتشار فایل هایی است از کشمکش میان دانش 
آموزان با والدین و معلمان برای تحصیل در فضایی که محکوم به آن شده اند 
و فعال هیچ گریزی از آن نیست. این فایل ها اغلب نشان دهنده روابط میان 
والدین و کودکان شان است. پدران، مادران و گاه معلمان و مدیرانی که با 
سخیف ترین الفاظ با دانش آموزان و فرزندان شان صحبت می کنند و حتی 
گر چه  به راحتی متوسل به خشونت فیزیکی علیه آنها می شوند. ا
روان شناسان و مشاوران در مورد افزایش تنش های روانی و مشکالت ناشی 
از خانه نشینی و محدودیت های کرونایی طی ماه های اخیر سخن گفته اند؛ 
اما آنچه در ورای این فایل های منتشر شده می توان دید و شنید، نبود 
مهارت های الزم در والدین برای حمایت از دانش آموزان و مشارکت در تعلیم 
و تربیت آنهاست. مدت هاست که والدین به دلیل محدودیت های روش 

آموزشی در کشور ما از چرخه تدریس و علم آموزی دانش آموزان کنار 
گذاشته شده بودند و همین مسئله حاال به عنوان یک چالش اساسی پیش 
روی نظام آموزشی ما قرار دارد. پدرها و مادرهایی که نه حوصله و نه دقت و 
نه دانش الزم برای برخورد با فرزندان و حمایت های الزم از آنها را دارند. 
کودکانی که در سایه ماه ها خانه نشینی می توان به خوبی پرخاشگری 
لجبازی را در آنها مشاهده کرد، اتفاقی که در اغلب موارد موجب فوران خشم 
والدین در برابر رفتارهای آنها می شود. این مسئله حاال سالمت روانی دانش 
آموزان را با تهدیدی جدی روبه رو کرده است. از سوی دیگر باید فقر امکانات 
و نبود زیر ساخت های الزم برای آموزش های مجازی را هم در میان خانواده 
و البته برای معلمان مورد توجه قرار داد. بسیارند معلمانی که به دالیل 
شخصی، در خانه  فضای مناسبی برای تدریس مجازی ندارند. فرزند 
خردسال دارند، از سالخورده یا بیماری باید پرستاری کنند، در محیط خانه ، 
سکوت الزم برقرار نیست، منزل شان کوچک است و اتاق های متعدد ندارد، 
لپ تاپ و گوشی و اینترنت مناسب ندارند و... با این حال، فراتر از حد وظیفه 
شغلی، با عشق و فداکاری، دار و ندارشان را و تمام توان و دانش و تجربه خود 
را به کار می گیرند، تا آموزش و پرورش فرزندان ما متوقف نشود. ضبط کردن 

لحظاتی از خستگی، عصبانیت، خطاهای زبانی و رخدادهای دیگری که برای 
معلمان و شاگردان شان پیش می آید و انتشار آن ها در فضای عمومی، 
نهایت بی ادبی و بی انصافی است و باید همیشه محدودیت های آموزشی را 
در نظر گرفت. کدام یک از ما می تواند ادعا کند که در کارش تا به حال خطا 
نداشته است؟ همه  ما کم و بیش خطاهایی داریم؛ به ویژه زمان هایی که 
ناچاریم کار جدیدی که به آن مسلط هم نیستیم، انجام دهیم. معلم ها هم 
درست مانند تک تک ما، ممکن است در جاهایی خطایی داشته باشند یا 
سوتی بدهند. از سوی دیگر اما عده ای می گویند انتشار این مطالب موجب 
کاهش خشونت های کالمی در میان معلمان و بی اخالقی نسبت به دانش 
آموزان خواهد شد چرا که برخی از معلمانی که رعایت اصول تربیتی در 
آموزش را نمی کنند باید به این طریق تنبیه شوند . در نهایت انتشار این مدل 
از کلیپ ها و فایل ها به هر هدفی که صورت گرفته باشد نمی توان از آن 
برداشتی به جز بی اخالقی و تجاوز به حریم خصوصی افراد برداشت کرد. 
نوعی فرهنگ سازی که اگر چه سال هاست همه در مورد آن هشدار می 
دهند؛ اما در عمل رعایت کردن اصول آن در البه الی سرگرمی و روزمرگی 

های ما ایرانی ها کمتر جدی گرفته می شود.

با مسئولان جامعه

سرپرست معاونت نظارت و پایش اداره کل حفاظت 
محیط زیست استان اصفهان گفت: حجم ۳۰۰ هزار 
مترمکعبی آب رهاسازی شــده از سد رودشتین به 
ســمت تاالب، عدد قابل توجهی نبوده و این آب به 
گاوخونی نرسیده است.حســین اکبری با اشاره به 
آخرین وضعیت تاالب گاوخونی، اظهار کرد: در نیمه 
اول امسال تاکنون از سد رودشتین رهاسازی آب به 
سمت تاالب گاوخونی نداشتیم و تنها در اوایل مهر 
ماه گفته شــد ۳۰۰ هزار مترمکعب از سد رودشتین 
به سمت گاوخونی رهاسازی شده است.وی تاکید 

کرد: متاســفانه طی پایش های صــورت گرفته در 
مســیر، این آب هنوز به تاالب گاوخونی نرسیده و 
حتی در مسیرهای پایین دست نیز تاثیر آن چنانی 
نداشته است.سرپرســت معاونت نظارت و پایش 
اداره کل حفاظت محیط  زیســت استان اصفهان در 
خصوص دالیل نرســیدن آب تــاالب، توضیح داد: 
حجم ۳۰۰ هــزار مترمکعب آب، عــدد قابل توجهی 
نبوده و تا امروز این آب به گاوخونی نرســیده است، 
همچنین به دلیل جریان نداشتن آب در این مسیر 
طی ۶ ماه گذشته، آب رهاسازی شده صرف نفوذ به 
الیه های پایین تر زمین و جذب در مســیر رودخانه 
شده و به پایین دست نرسیده است، از سوی دیگر 
برخی برداشــت های غیرمجاز نیز رصد می شود که 
با آن برخورد خواهد شد.وی با بیان اینکه ۳۰۰ هزار 

مترمکعب آب، حجم باالیی نیســت کــه بتواند در 
مسیر ۸۵ کیلومتری خود را به تاالب برساند، گفت: 
متاسفانه مســیر رودخانه خشک و حجم اولیه آب 
رها شده پایین بوده است تاجایی که از ابتدای سال 
۹۹ تا به امروز آبی به تاالب گاوخونی نرسیده است. 
اکبری با بیان اینکه حقابه تاالب گاوخونی به جز نیمه 
دوم سال آبی ۹۸-۹۷ که ۴۱ میلیون مترمکعب بود، 
داده نشده است، تصریح کرد: طی ۱۴ سال گذشته 
حقابه ای برای گاوخونی رهاسازی نشده است.وی 
تصریح کرد: سال آبی گذشته ۴۱ میلیون مترمکعب 
آب وارد تاالب گاوخونی شده که تاثیر قابل توجهی در 
مرطوب کردن الیه هــای زیرین به خصوص بخش 
های شمالی تاالب داشــته و تاحد زیادی از گرد و 
غبار ناشی از خشکی گاوخونی جلوگیری کرده است.

سرپرست معاونت نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان:

آبی به تاالب گاوخونی نرسیده است

 ملکه ایران، 
سیاه بخت شد

روزگاری رشــته کوه های زاگــرس 
میزبان وسیع ترین رویشگاه بلوط 
در ایران بوده و معیشت حدود یک 
و نیم میلیون نفر از ســاکنانش را 
تامین کرده بود؛ امــا آنچه حاال در 
آستانه سال ۱۴۰۰ برایش مانده تلی 

خاک سوخته است. 

تالش برای مسدود کردن سایت های همسریابی
معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان از ارسال نامه به دادستان کل کشور و پلیس فتا برای 
مسدود کردن تمامی سایت های همسریابی خبر داد و گفت: این سایت ها به بازار مکاره ای برای 
سودجویی و ترویج روابط خارج از شرع 
تبدیل شــده اند.محمدمهدی از ارسال 
نامه به دادســتان کل کشــور و پلیس 
فتا برای مســدود کردن ســایت های 
همســریابی خبــر داد و گفــت: دفتر 
بازرســی رهبر معظم انقــالب هم نظر 
خود را به ما اعالم کرد و تاکید داشــت 
که در کنار بی توجهی این ســایت ها به 
توسعه امور خانواده، شاهد بحث های 
غیراخالقــی و مالی در آنها هســتیم و 
ما در مکاتبه با دادستان کل کشور به این موضوع اشاره و خواســتار برخورد قاطع با این سایت ها 
شــدیم.معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، افزود: تمامی این ســایت ها متخلف بوده، 
به صورت غیرقانونی فعالیــت می کنند و هیچ گونه مجوز رســمی ندارند.وی بــا انتقاد از اینکه 
سایت های همسریابی  بنگاه های اقتصادی بوده که تنها به فکر سودجویی هستند، تصریح کرد: 
 مردم باید در جریان باشــند که هیچ کدام از آنها مجوز فعالیت ندارند و همه به صورت غیرقانونی 

فعالیت می کنند.

با رصد اطالعاتی پلیس صورت گرفت؛

انهدام باند 13 نفره سارقان به عنف در اصفهان
با رصــد اطالعاتی پلیــس ، باند ۱۳ نفره ســارقان به عنف در اصفهان متالشــی شد.جانشــین 
فرمانده انتظامی اســتان گفت: در پی شــکایت های مردمی و رصد اطالعاتــی پلیس ۱۳ نفر از 
اعضای باند سارقان حرفه ای دســتگیر شدند. ســرهنگ محمد رضا هاشــمی فر با بیان اینکه 
ســارقان با ســالح ســرد افراد را تهدید و با ایجاد رعب و وحشــت، تلفن همراه و پول نقد آنان 
را ســرقت می کردند، گفت: این ســارقان بین ۱۷ تا ۳۰ ساله با شــگرد های پلیس شناسایی و 
 دستگیر شدند.وی گفت: در مخفیگاه این سارقان اموال به سرقت رفته کشف و به مال باختگان

 بازگردانده شد.

دستگيري ادمين سايت قمار و شرط بندي
رییس پليس فتای استان از شناسايي و دستگيري ادمين سايت شرط بندي مسابقات فوتبال که 
با اين شگرد از شهروندان کالهبرداري مي کرد، خبر داد. سرهنگ سيد مصطفي مرتضوي گفت : در 
پي رصد و پايش فضاي مجازي توسط کارشناسان پليس فتا مشاهده  شده برخي از سودجويان 
با تبليغ سايت هاي جعلي قمار و شرط بندي به کالهبرداري از شهروندان اقدام مي کنند.اين مقام 
انتظامي عنوان داشت: با توجه به مستندات موجود در خصوص يکي از اين سايت ها و افراد فعال 
و مرتبط در خصوص تبليغ و عضوگيري، بررســي موضوع بالفاصله در دستور کار اين پليس قرار 
گرفت، که پس از انجام تحقيقات تخصصي کارشناسان موفق شــدند فرد موردنظر را شناسايي 
کنند، همچنين با توجه به مســتندات پرونده افــراد ديگري نيز مورد شناســايي قرار گرفتند که 
حساب هاي بانکي خود را در اختيار اين سايت قرار داده و مبالغي را دريافت مي کردند .وي افزود: 
پس از هماهنگی های الزم ، متهم در يک عمليات غافلگيرانه دستگير و مورد بازجويي قرار گرفت 
که ضمن اعتراف به بزه انتسابي با انگيزه کســب درآمد، پس از تشکيل پرونده براي سير مراحل 

قانوني تحويل مراجع قضایی شد.

وز عکس ر

خبر روزناجا

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان اعالم کرد:

احتمال افزایش 2 تا 3 
 برابری مرگ و میر 
در هفته های آینده

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
با بیان اینکه آمارها نشان می دهد شیوع 
کرونا در اســتان اصفهــان در هفته های 
گذشته جهش شدیدی داشــته، گفت: 
باتوجه به افزایش تعــداد بیماران حاد و 
نیازمند دســتگاه کمک تنفس در استان 
ممکن است در هفته های آینده با مرگ 
و میر ۲ تا ۳ برابری بیماران مواجه شویم 
کــه وضعیت اســتان به لحــاظ مرگ و 
میر بیماران را به فاجعــه تبدیل می کند.

آرش نجیمی با اشاره به اینکه متاسفانه 
وضعیت اســتان اصفهان از نظر شــیوع 
ویروس کرونا به شــدت بحرانی شــده، 
اظهار کرد: تقریبا تمام شهرســتان های 
استان در وضعیت قرمز یا نارنجی هستند 
و در حال حاضر هیچ نقطه ای در استان 
وضعیت مناسبی ندارد.وی با ابراز نگرانی 
از رســیدن تعداد نمونه های شناســایی 
شده قطعی کرونا در استان به بیش از یک 
هزار مورد در روز، گفت: باید درنظر داشته 
باشیم تست کرونا درصد منفی کاذب هم 
دارد، یعنی عده ای قطعا بیمار هســتند 
اما در تست ها تشخیص داده نمی شود. 
اگر این افــراد را به عدد یک هــزار مورد 
مبتالی قطعی در روز اضافه کنیم، با تعداد 
مبتالیان بســیار زیادی در استان مواجه 
هستیم.وی افزایش موارد حاد بیماری 
را یکی دیگر از نگرانی های دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان در شرایط کنونی برشمرد 
و افزود: تعداد موارد حاد بیماری افرادی 
هســتند که در بخش مراقبت های ویژه 
نگهداری می شوند و چندین روز است از 
۲۵۰ مورد افزایش پیدا کرده، این درحالی 
اســت که با افزایش تعداد بیماران حاد، 
نیاز به تخت های آی سی یوی بیشتری 

داریم.

سالمندی 11 درصد جمعیت اصفهان
مسئول سالمت خانواده و جمعیت معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به اینکه ۱۱ درصد جمعیت اصفهان را سالمندان تشکیل می دهند، گفت: 
اگر با همین روند پیش برویم در آینده با پدیده ســالمندی جمعیت مواجه می شــویم که به معنای کاهش جمعیت جوان و مولد است و جامعه را از لحاظ سیاسی، 
اقتصادی و اجتماعی آسیب پذیر می کند.فرزانه السادات فرود ، با اشاره به اینکه براساس تعریف سازمان جهانی بهداشت جمعیت باالی ۶۰ سال در کشور ما جمعیت 
سالمندی محسوب می شود، اظهار کرد: در حال حاضر ۴۹۶ هزار و ۸۵۴ سالمند در اصفهان داریم که ۱۱ درصد جمعیت اصفهان را تشکیل می دهد.وی با اشاره به هفته 
جهانی سالمند از ۷ تا ۱۳ مهر امسال، گفت: شعار امسال هفته سالمند »کرونا، فرصتی برای تغییر نگاه به سالمندان« بود.مسئول سالمت خانواده و جمعیت معاونت 
بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به خدماتی که در مراکز خدمات جامع سالمت به سالمندان ارائه می شود، تصریح کرد: آموزش شیوه زندگی سالم یکی 
از این خدمات است، به طوری که ۱۰ تا ۱۷ مبحث آموزشی برحسب نیاز سالمندان و بیماری هایی که بیشتر به آن مبتال می شوند به آنها ارائه می شود تا با شیوه زندگی 
سالم کمتر به بیماری مبتال شوند و یا در صورت ابتال، درد و رنج کمتری داشته باشند.وی همچنین به ارائه خدمات با عنوان مراقبت های ادغام یافته و جامع سالمندان 

اشاره کرد و گفت: این مراقبت ها شامل چند بخش است که مهم ترین آن خطرسنجی بیماری های قلبی و عروقی است که در دل آن دیابت و فشار خون را نیز داریم.

ضبط کردن لحظاتی از خستگی، عصبانیت، خطاهای زبانی 
و رخدادهای دیگری که برای معلمان و شاگردان شان 
پیش می آید و انتشار آن ها در فضای عمومی، نهایت 
بی ادبی و بی انصافی است و باید همیشه محدودیت های 
آموزشی را در نظر گرفت. کدام یک از ما می تواند ادعا کند که 

در کارش تا به حال خطا نداشته است؟ 
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قلعهنویی:

 برنمی گردم؛ اما شما متحد باشید
امیرقلعهنوییطیروزهایگذشــتهنامشپیرامونباشگاهاستقاللشــنیدهمیشدویکیاز
گزینههایهدایتاینتیمازسویرسانههامطرحشد؛اماایناتفاقبارهاهمازسویقلعهنویی
وهمازسویجواهریمدیرعاملگلگهرتکذیبشدوسرمربیجدیدتیمسیرجانیاعالمکردکه
برایفصلجدیدمیخواهدبهماموریتخوددرتیمگلگهرادامهدهدوفکریبرایجداییندارد.
حاالقلعهنوییفارغازانجاممصاحبهوتکذیبدررسانهها،باانتشارمتنیدرصفحهاینستاگرامی
خودبهشرایطبداینروزهایاستقاللواکنشنشــاندادوباردیگربازگشتخودبهاینتیمرا
ردکرد.قلعهنوییدرمتناینستاگرامیخودنوشت:هیچدروغ،کنایهوالبتهدشمنیآشکاریاز
سویمتولیاننمیتواندآندوستارهراازپیراهنآبیبردارد؛امابرایرسیدنبهستارههایبعدی
بایدبهریشههابازگشــت.امروزکهدرجایدیگریمســئولیتدارموپسازگذشتهمهاین
سالهاوتجربهمربیگریدرشهرهاوتیمهایمختلفبهایننتیجهرسیدهامکههیچچیزاندازه

اتحادویکدلیمداومباعثموفقیتنمیشود.

بازیکنی که با هماهنگی به تیم ملی دعوت نشد 
یکیازبازیکنانغایباردویجدیدتیمملیمرتضیپورعلیگنجیاست؛بازیکنیکههموارهدرسال
هایاخیربهاردویتیمملیدعوتمیشدویکیازستونهایدفاعیتیمملیاست.عدمدعوت
ازاینبازیکنبهاردویتیمملیباهماهنگیاووکادرفنیتیمملیاست.اسکوچیچهمانندمارک
ویلموتسوکارلوسکیروشمیخواســتتاازمرتضیپورعلیگنجیبرایحضوردراردویتیم
ملیدعوتکند؛امامصدومیتاینبازیکنمانعازدعوتاوبهاردویتیمملیبرایبازیدوستانه
باازبکستانومالیشد.مرتضیکهبهتازگیبهتیمشنژنچینملحقشدهازناحیههمسترینگ
مصدوماســتودراینبارهباکادرفنیتیمملیصحبتکردهاســت.برایایناردویکیدیگراز
بازیکنانکلیدیتیمملیهممصدومشدهودراردوحضورنخواهدداشت.اوکسینیستجزعلیرضا
بیرانوندکهدرتمریناتتیمآنتورپبااینچالشمواجهشدهاست.مرتضیپورعلیگنجیدرصورت
رهاییازمصدومیتدراردویبعدیتیمملیشانسحضورخواهدداشتوعلیرضابیرانوندهمدر

صورتبازگشتبهروزهایآرمانیبهاینموقعیتدستپیداخواهدکرد.

وضعیت مبهم سه ملی پوش تراکتور
تمریناتتیمفوتبالتراکتوربرایحضوردرفصلجدیدمســابقاتلیگبرتر،ازروزشــنبههفته
گذشتهشروعشده،ولیهمچنانخبریازحضورسهکاپیتانملیپوشاینتیمنیست.احسان
حاجصفی،مسعودشجاعیواشکاندژاگهدرتمریناتغایبهستند.علیرضامنصوریانپیش
ازاینعنوانکردهبودکهاینبازیکنانازاوسهروزمرخصیگرفتهاندواینیعنیبایدهفتهگذشته

بهتمریناتبرمیگشتند،اماهنوزبهتبریزنیامدهاند.
مســعودشــجاعیبهاحتمالفراوانهمکاریاشراباتراکتورادامهخواهــدداد،ولیوضعیت
حاجصفیودژاگههمچنانمبهماست.حاجصفیمدتیقبلبهمسئوالنتراکتورگفتهبودقصد
حضوردرفوتبالاروپــاراداردودژاگههمتمایلداردبهآلمانبرگردد.دژاگــه،اماهنوزباتراکتور

قراردادداردوبرایجداییراهیجزجلبرضایتاینباشگاهندارد.

ستاره استقاللی در یک قدمی لیگ اوکراین
صفحهاینستاگرامباشگاهزوریایاوکراینباانتشارعکسیازاللهیارصیادمنشاعالمکردکهعقد
قراردادبااینمهاجمایرانیطیروزهایآیندهنهاییخواهدشد.ستارهمازندرانیکهسابقهبازی

دراستقاللرادارد،فصلگذشتهبرایفنرباغچهبهمیدانمیرفت.

وقتی ایران سراسر شور و نشاط شد؛

حماسه به رنگ فوتبال

شنبهشبرابایدبهشــبهایطالیی سمیه مصور
فوتبالایراناضافهکرد،شبیکهپسران
ســرخحماســهایارزشــمندرارقمزدندوباصعودبــهفیناللیگ
قهرمانانآسیاخاطرهبهیادماندنیبرایمردمایرانبهجاگذاشتند.
تیمپرســپولیسایراندرحالیموفقبهحضوردردیدارنهاییلیگ
باشگاهیقارهکهنشدکهچندساعتپیشازبازیباشوکعجیبی
روبهروشدوعیسیآلکثیر،بهترینمهاجماینتیمدراینرقابتها
بهخاطرشــادیپسازگلدردیدارسرخپوشــانباتیمپاختاکور
ازبکستانبامحرومیتشــشماههایازسویکنفدراسیونفوتبال
آسیامواجهشــد؛محرومیتیعجیبکهدررســانههایاروپاییهم
بازتابداشت.یکســایتایتالیاییدراینبارهنوشت:»درحالیکه
عیســیآلکثیربهدنبالاینبودکهچهرهبرادرزادهخودراتقلیدکند،
کنفدراسیونفوتبالآسیاحرکتاورانژادپرســتانهدانستوهمین
مسئلهباعثمحرومیتطوالنیمدتاوشد.اینبازیکندر۳دیدار
قبلیتیمشدرلیگقهرمانانآســیا۴گلبهثمررســاندولیبعداز
خوشــحالیمقابلتیمازبکســتانیبااینمحرومیتروبهروشدو

محرومیتاوبالفاصلــهازآنتاریخبهمرحلهاجــرادرآمد.«امااین
محرومیتنهتنهامانعیســرراهشــاگردانگلمحمدیدربرابرتیم
النصرعربستانایجادنکردبلکهانگیزهایبرایآنهابهوجودآوردتابا
تمامتوانبهمصافاینجدالنابرابربروند.پرســپولیستوانستبا
برتریمقابلالنصرعربســتانبرایدومینبارطی۳سالگذشتهبه
فیناللیگقهرمانانآسیاراهیابدتااواخرآذرماهبرابریکتیمازشرق

آسیابهمیدانبرود.
پسرانسرخباشکستتیمعربستانیشادیرابرایمردمکشورشان
بهارمغانآوردند،مردمیکهمدتهاستباغولمشکالتاقتصادی
دستوپنجهنرممیکنندوکمترمیتواننشاطوشادیرادرچهره
هاآنهادیداماباردیگریکشــبطالییدرفوتبالایرانرقمخوردو
مردمبهخیابانهاکشیدهشدندتافریادشــادیسربدهند.معموال
همیشهعادتداشتیمکهبرایصعودتیمملیبهجامجهانیشادی
اینچنینیمردمدرخیابانهاراببینیموهمهاقشــارهمدرآنسهیم
باشند،امابردپرسپولیسبرابرالنصرآنقدربهدلایرانیهانشستکه
بدونهیچقولوقرارقبلیخیابانهایتهرانوسایرشهرهایایران

تاصبحغرقدرشادیبود.شایداگررایناعادالنهکنفدراسیونفوتبال
آسیامبنیبرمحرومیتسنگینعیسیآلکثیر،مهاجمپرسپولیس
وجودنداشت،اینقدرایرانیهارادربحثباشگاهیکنارهممتحدنمی
دیدیم.بااینکههموارهکریخوانیهــایمختلفیدرفضایمجازی
بینهواداراناستقاللوپرســپولیسوجوددارد،شنبهشبرنگها
برایهمهعالقهمندانبهفوتبالبیمعنیشدهبودوهواداراندرکنار

همبهشادیبرایاینبردغرورآفرینمیپرداختند.
برخیدردزفولمقابلخانهعیســیآلکثیرجمعشــدهبودندواورا
تشویقمیکردندودرتهرانوسایرشــهرهایایرانهمشاهدانواع
سبکهایشادیازســویهوادارانفوتبالبودیم.هوادارانفوتبال
حتیشنبهشــبکروناراهمفراموشکردندتابعدازمدتهاباتمام
وجودلبخندبزنندوبرایمدتکوتاهیمشــکالتشــانرافراموش
کنند.مردمایرانچشــمبــهراهقهرمانیتیمپرســپولیسدرلیگ
قهرمانانآسیاهستندتااینتیمبتواندباالخرهپسازسالهاطلسم
ناکامیتیمهایایرانیدراینرقابتهاراشکستهوجامقهرمانیرا

برایاینسرزمینبهارمغانبیاورد.

 خبر  روز

سنگربان بایرن به هامبورگ رفت
باشگاهبایرنمونیختصمیمگرفت»اســوناولرایش«سنگربان۳۲ســالهاشرابههامبورگ
بفروشــد.هامبورگیهااینبازیکنراباپرداخت۲میلیونیــوروازبایرنیهابهخدمتگرفت.
اولرایشکهسال۲۰۱۵بهبایرنپیوستباحضورالکســاندرنوبلتبدیلبهدروازهبانسومشده
بودوبههمیندلیلتیمراترککرد.اودرفصل۲۰۱۸-۲۰۱۷کهمانوئلنویربامصدومیتشدید
دستوپنجهنرممیکرد،سنگرباناصلیمونیخیهاشــدهبود؛امادرفصلگذشتهفقطدریک

بازیبهمیدانرفت.

جزییات درخواست لیون از رئال مادرید
حسامعوار،هافبکفرانسوی۲۲ســالهلیونموردتوجهزیدانورئالمادریدقرارگرفتهاست.
سرمربیفرانســویرئالمادریدعلنادرکنفرانسمطبوعاتیخودگفتکهعواررابازیکنبزرگی
میداندودوســتداردکهروزیاودررئالببیند.اکیپگزارشدادهبودکهزیدانشخصاباعوار
تماسگرفتهاســتتااینبازیکنرابهرئالمادریدبیاورد.درحقیقتفصلگذشــتهعوارکهدر
پستهافبکهجومیبازیمیکند،۴۱بازیدرلیونداشــتکه9گلبهثمررساند.پنجرهنقل
وانتقاالتتابستانیبهزودیبستهخواهدشدورئالمادریدنیزبهخاطربحرانکرونانتوانسته
واردبازارنقلوانتقاالتشــودوترجیحدادهکهخریدینکند.اماحاالآسگزارشدادهاستکه
المپیکلیونمشــکلیبافروشعوارندارد.تیمفرانسویبرایفروشهافبکتکنیکیخود۲۰
میلیونیورونقدبهعالوهماریانودیازراطلبکردهاســت.ماریانوسهسالپیشبهلیونملحق
شدو۲۱گلبهثمررساند؛امابعدازیکســالبهرئالمادریدبرگشت.حااللیونازبازگشتوی
استقبالکردهاست.درحالحاضرقیمتعواردرسایتترانسفرمارکت۴9.۵میلیونیوروستو

مبلغدرخواستیلیونبرایفروشویقابلقبولبهنظرمیرسد.

مقصد جدید بازیکن یوونتوس
دنیلهروگانی،مدافعایتالیاییکهنتوانســتجایگاهخوبیدرتورینبهدستبیاوردوبهترکیب
اصلیبیانکونریهاراهپیداکند،راهیتیمرنفرانســهشد.اینانتقالقرضیبودهوبندخریدی
برایرندرآنوجودندارد.باشگاهفرانســویبرایخریداینبازیکن۱.۵میلیونیوروپرداخته
است.روگانیدرحالحاضر۲6سالهاستوازپنجسالپیشکهازامپولیجداشد،بیشاز۱۰۰
بازیبراییوونتوسانجامدادوامیدواراســتکهبتواندبرایجامملتهایاروپادرتابســتان
آیندهدرلیســتتیمملیایتالیاقراربگیرد.اینمدافعدریووهبازیکنیذخیرهبودودرکلفصل
گذشتهفقطدر۱۱بازیازابتدادرترکیببیانکونریهاقرارگرفت.او۷بازیبرایتیمملیایتالیا
درفصلگذشتهانجامداد.باتوجهبهاینکهاینفصلبهیورومنتهیمیشود،روگانیمیخواست
راهیباشگاهیشودکهبتواندبازیکندورنمقصدمناســبیبهنظرمیرسد.حضورتیمرندر
Eلیگقهرماناناروپابرایاولینبارهمیکیازداللیلاصلیانتخابروگانیاست.رندرگروه

رقابتهایلیگقهرمانانباتیمهایسویا،چلسیوکراسنودارهمگروهاست.

انتقال بهترین گلزن تاریخ PSG نهایی شد
سایتگلمدعیشدادینسونکاوانی،ســتارهاوروگوئهایوباتجربهبهیونایتدملحقمیشود.
اینبازیکندرهفتههایاخیرتالشزیادیبرایانتقالبهتیمهاییچونرئالمادریدوبارسلونا
داشت،اماایندوتیمبزرگاسپانیاییتمایلیبهجذباونشانندادند.ادینسونکاوانی۳۳ساله
درپایانفصلگذشتهPSGراترککردهواخبارحاکیازآناستکهبهسمتبهمنچسترپرواز
میکندتاقراردادخودراباشیاطینســرخنهاییسازد.بهنظرمیرسدقراردادکاوانییکساله

وباگزینهتمدیدبرایسالدومخواهدبود.

 فوتبال جهان

ملوان؛ فعال ترین لیگ 
یکی نقل و انتقاالت

هنوزچندهفتهایازبقایناپلئونیملواندر
لیگدستهاولنگذشتهاســت،روزهایپر
استرسیکهانزلیچیهاپشتسرگذاشتند
تاکشتیملوانبهســاحلامنآرامشبرسد
.قوهایســپیدانزلیزودترازهرتیمیاقدام
بهترمیممشــکالتخودکردند،مازیارزارع
ســتارهدهه۸۰و9۰ملوانتوانســتازسد
مربیاندههشــصتیبگذردوسکانداراین
تیممحبوبشمالیشودوپژماننورینیزبا
حمایتنمایندهشهرانزلیبهعنوانمدیرعامل
بهفعالیتخوددرملــوانادامهمیدهد؛اما
آنچهکهبسیاراهمیتداردعملکردراضیکننده
اینتیمدربازارنقلوانتقاالتلیگدستهاول

فوتبالایراناست.
انزلیچیهاتاکنونموفقبهحفظ6۰درصد
ازاسکلتاصلیتیمخودشدهاندوازطرفی
دیگراقدامبهترمیمنقــاطضعفخودکرده
وبازیکنانتاثیرگــذاریجذبکردهاند.علی
صبوریازنیرویزمینی،ابوطالبقنبریزاده
کاپیتانفصلگذشتهخوشــهطالییساوه،
رسولناصربختهافبکفصلگذشتهخوشه
طالیی،میعادیزدانیهافبکفصلگذشــته
داماش،امیدسلطانیمدافعاسبقشاهین
بوشهر،عیسیپرتومدافعفصلگذشتهمس
رفسنجان،ابوالفضلعباسیدروازهبانفصل
گذشــتهگلگهرســیرجان،فرشیدمهمدی
مهاجمبلنــدقامتجنوبــی،محمدمهری
مهاجمشــمالیوبازیکناسبقنفتمسجد
ســلیمان،هادیامینیپــاکمهاجمفصل
گذشتهاستقالل،مالثانیواحمدمهدیزاده
بازیکنلیگبرتریازشکارهایملواندرفصل
نقلوانتقاالتبودهاست.همهاینبازیکناندر
حالیجذبشــدندکهپنجرهنقلوانتقاالت
ملوانبهدلیلپروندهشکایتسرگئیپاشنکو
دروازهبانمقدونیهایاســبقاینتیمبسته
بود؛اماانزلیچیهاباپرداختبدهیبازیکن
خارجیخوداینپرونــدهرادرفیفامختومه
کردند.بهنظرمیرسدهمهچیزدرانزلیآرام
استومدیرانملوانچراغخاموشدرحال
بستنتیمیقدرتمندبرایحضوریمقتدرانه

درلیگدستهاولهستند.

زش ور

مستطیل سبز

وز عکس ر

برگزاری مراسم رونمایی 
از تندیس پنج مدال آور 
المپیک و پارالمپیک 

مراســمرونماییازتندیسپنجمدال
آورالمپیکوپارالمپیکایرانباحضور
ویژهمحمدباقــرنوبخت،معاونرییس
جمهورورییسسازمانبرنامه،مسعود
ســلطانیفــروزیــرورزشوجوانان،
سیدرضاصالحیامیریرییسکمیته

ملیالمپیکبرگزارشد.

تمامی رویدادهای آسیایی تکواندو به تعویق افتاد
بااعالمرسمیازسوی»کیسوکلی«رییساتحادیهتکواندویآسیاباتوجهبهشیوعگستردهویروسکرونادرسراسرجهانمسابقاتقهرمانیآسیا۲۰۲۰
دربخشهایپاراتکواندو،پومسهوکیوروگی)انفرادیوتیمی(،کسبسهمیهبازیهایالمپیکتوکیو،چهارمیندورهجامریاستفدراسیونجهانیدرآسیا،
دهمیندورهجامباشگاههایآسیاوسومیندورهآزادآسیاییبهتعویقافتادودرسال۲۰۲۱برگزارخواهدشد.درجلسهشورایاجراییاتحادیهتکواندوآسیا
که۳۰تیرماهبرگزارشد،ایرانموفقشدجوازمیزبانیپنجمیندورهمسابقاتجامریاستفدراسیونجهانیدرآسیا،چهارمیندورهرقابتهایآزادآسیاییو
یازدهمیندورهجامباشگاههایآسیادرسال۲۰۲۱رابهدستآورد.ایراندرسال۲۰۱9نیزمیزبانیسهرویدادجامریاستفدراسیونجهانی،جامباشگاههای
آسیاوجامفجررابرعهدهداشتودرسال۲۰۲۰نیزقراربودسومینمسابقاتآزادآسیاییودهمیندورهرقابتهایتکواندوجامباشگاههایآسیارامیزبانی

کندکهباشیوعویروسکرونااینرقابتهابهتعویقافتاد.

سرمربیتیمملیفوتسالایرانبااشارهبهبرگزاری
اردویآمادهســازیودیدارتدارکاتــیتیمملی
فوتسالایراندرراهجامملتهایآسیاگفت:بعد
ازمدتهاتوانستیمیکبازیتدارکاتیخوببرای
تیمملیداشتهباشیم.سیدمحمدناظمالشریعه
ادامهداد:برایاولینبارفدراســیونشــرایطیرا
فراهمکردکهبتوانیمبازیتدارکاتیمهمیرابرای
آمادهکردنتیمملیانجامدهیم.بههمینخاطر
ســعیکردیمازمیانبازیکنانیکهطییکسال
گذشتهبهاردویدعوتمیشــدند،بهترینهارا

انتخابکنیم.
البتهاولویــتمامیداندادنبهجواناناســتتا
بتوانیمبااینبازیکنانتیمملیبعدیقدرتمندی
رابــرایایرانآمــادهکنیم.ناظمالشــریعهادامه
داد:نتیجهگرفتــندردیدارهایتدارکاتیبرایما

اهمیتزیادینداردومهمایناســتکهبتوانیم
اینبازیکنانوجوانانراآمــادهکنیم.ویدرمورد
لیستنفراتدعوتشدهبهاردویتیمملیگفت:
دراینراستانکاتیرادرنظرداشتیمکهیکیازآنها
برهمنخوردننظمتمرینــاتتیمهاییمثلگیتی
پســند،مسســونگونو...بود.اینهاتیمهایی
هستندکهبازیکنانزیادیدارندوبایدکاریکنیم

کهآسیبنبینند.
سرمربیتیمملیفوتسالایرانخاطرنشانکرد:
بازیکنانیکهبهاردودعوتشــدهاندبایددربازی
تدارکاتیخودشانرانشــاندهندتادیدگاهمثبت
مانسبتبهآنهاادامهداشــتهباشد.فکرمیکنم
قبلازجامملتهایآسیااینتنهادیدارتدارکاتی
ماستوبایدبهتریناستفادهراازآنببریم.ویدر
موردتعریفشازجوانگراییدرتیمملیگفت:ما

میتوانیــمازجوانانیدرتیمملیاســتفادهکنیم
کهدرتیمهایلیگبرتریبهبازیگرفتهشــوند.
جوانگراییکهبهسننیست،بهایناستکهیک
بازیکندرتیمباشــگاهیخودشبهبازیگرفته
شــودوبهپختگیبرســدتاتیمملیهمبتوانداز
آناستفادهکند.ناظمالشــریعهخاطرنشانکرد:
بازیکنانباتجربهماجزوبهترینهایدنیاهستند
وقطعاازآنهااســتفادهخواهیمکرد.تالشمااین
اســتکهبتوانیمتلفیقــیازبازیکنــانجوانوبا
تجربهرابرایتیمملیدرنظــربگیریموتیمرابه
بهترینشــکلممکنبرایجامملتهایآســیا

آمادهکنیم.

سرمربیتیمملیفوتسالایران:

می خواهیم یک تیم ملی فوتسال خوب آماده کنیم

گردان گل  این محرومیت نه تنها مانعی سرراه شا
محمدی در برابر تیم النصر عربستان ایجاد نکرد بلکه 
انگیزه ای برای آنها به وجود آورد تا با تمام توان به 

مصاف این جدال نابرابر بروند
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اجرای طرح »ارمغان بازیافت« در اصفهان
معاون اجرایی سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان از برگزاری طرح »ارمغان بازیافت« 
در ایســتگاه های بازیافت خبر داد.محمد بدیعی اظهار کرد: جلب رضایت شهروندی و افزایش 
همکاری مردم به ویژه کودکان و نوجوانان با ایســتگاه های بازیافــت از جمله مهم ترین اهداف 
سازمان اســت و همواره بخش زیادی از برنامه های مدون آن نیز به منظور رسیدن به این اهداف 
تدوین شده است.وی ادامه داد: طرح ارمغان بازیافت، در ۲۲ ایســتگاه بازیافت در سطح شهر 
برگزار می شــود و طی آن دانش آموزان می توانند به ایســتگاه های بازیافــت مراجعه کرده و با 
تحویل پســماندهای خشــک و به خصوص دفتر و کتاب های باطله، لوازم تحریر هدیه بگیرند.

معاون اجرایی سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان ایستگاه های بازیافت را کانون پیوند 
شهروندان با فعالیت های سازمان دانست و افزود: تالش می کنیم برنامه های فرهنگی و آموزشی 
سازمان از طریق ایستگاه های بازیافت منعکس شود تا شهروندان ضمن شناخت آن ها به عنوان 
مراکز همکاری در زمینه تفکیک از مبدأ، بتوانند مدیریت پســماند را به صورت استاندارد و مجاز 
انجام دهند.وی با اشاره به برگزاری عادالنه این طرح ها در مناطق مختلف شهری و بهره مندی همه 
شهروندان از خدمات آموزشی و فرهنگی سازمان، تصریح کرد: ایستگاه های انتخاب شده در این 
طرح شامل ایســتگاه های زاهد، صمدیه، کیان پارس، کمال، همدانیان، سپاهان شهر، کشوری، 
سعادت آباد، اشراق، شــهبازی، میرزا طاهر، آل خجند، قدس، ۱۷ شهریور، حکمت، کوثر، شفق، 
قائمیه، زنبق، گلستان، آل بویه و مســجد علی است که همه مناطق ۱۵ گانه شهر را پوشش داده و 
شهروندان در مناطق مختلف شــهری می توانند با مراجعه به ایستگاه های بازیافت ذکر شده در 
این طرح مشارکت کنند.بدیعی، با دعوت از شهروندان اصفهانی برای همکاری با عوامل سازمان 
مدیریت پســماند، گفت: شــهروندان اصفهانی همواره عملکرد خوبی در زمینه مدیریت پسماند 
داشــته اند، اما با توجه به جایگاه اصفهان در ســطح کشور و پتانســیل های فرهنگی و اجتماعی 
اصفهان، این جایگاه قابل پیشرفت است به شرطی که شهروندان با طرح ها و برنامه های سازمان 
در زمینه کاهش تولید پســماند، بازمصرف و جداسازی پســماندها همراه باشند و از همکاری با 
عوامل غیرمجاز مدیریت پسماند که در بروز ناهنجاری های زیست محیطی و اجتماعی نیز موثر 

هستند، پرهیز کنند.

تمهیدات کرونایی در آرامستان های اصفهان
مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان اظهار کرد: اگر چه بزرگداشت درگذشتگان 
و تسلیت گویی به بازماندگان، بخشی از مراسم آئینی و مذهبی و فرهنگ غنی ایرانیان است، اما 
با توجه به شرایط خاص فعلی و شیوع بیماری کرونا و احتمال انتقال این بیماری در تجمعات و 
با هدف حفظ سالمت شهروندان و پیرو مصوبات ســتاد مدیریت بیماری کرونا، مراسم ترحیم، 
هفتم و چهلمین روز درگذشت متوفیان در آرامســتان باغ رضوان و سایر آرامستان های محلی به 

مدت یک هفته برگزار نمی شود.
احمدرضا مرادی تصریح کرد: با توجه به مصوبات جدید ستاد مدیریت بیماری کرونا، تنها خدمات 
مربوط به خاکســپاری اموات و با حضور حداقلی بستگان انجام می شــود.مدیرعامل سازمان 
آرامستان های شهرداری اصفهان از شهروندان درخواســت کرد: از حضور و ازدحام در آرامستان 
باغ رضوان و سایر آرامستان های شهر جدا پرهیز و زیارت اموات را به بعد از عبور از بحران کرونا و 
زمان مناسب دیگری موکول کنند.وی ادامه داد: اشــخاصی هم که بستگان خود را از دست داده 
و داغدار هستند و به ناچار باید برای انجام مناسک خاکســپاری در آرامستان باغ رضوان حضور 
یابند با رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله اجتماعی و اســتفاده از ماسک مجاز به حضور در 

آرامستان خواهند بود.
مــرادی تاکید کرد: بی شــک مــردم شــهر اصفهــان و خانــواده درگذشــتگان بــا همکاری 
 و مشــارکت خــود ســازمان را در ارائــه خدمــات بــه خانواده هــای مصیبــت دیــده یاری 

خواهند کرد.

هشدار رییس شورای اسالمی شهر به متخلفان ساخت و سازهای غیر قانونی در اصفهان؛

در انتظار رای تخریب باشید

 نرگس طلوعی با وجود هشدارهای متعدد مسئوالن شهری 
همچنان ساخت و ســازهای غیر قانونی در 
کالن شهر اصفهان بیداد می کند، بناهایی که به یکباره همچون قارچ از دل 
زمین سر در می آورند بی آنکه کمترین اصول فنی و معماری در ساخت و 
ساز آنها اعمال شود. مهاجرت بی رویه به شهرها و تراکم جمعیت شهری 
گسترش ناموزون و غیر اصولی این بنا ها را در پی دارد، بناهایی که بیشتر 
در مناطق حاشیه ای اصفهان دیده می شوند. در کنار این ساخت و سازهای 
غیر اصولی، ساختمان ها و بناهای دیگری هم هســتند که با اخذ پروانه 
ساخت شکل گرفته اند؛ اما در ادامه مالکان آنها از حدود و ثغور پروانه پا را 
فراتر نهاده و خارج از ضوابط مربوط مبادرت به احداث بنا مازاد بر پروانه می 
کنند. به طوری که این دست از ساخت و سازها به گفته مدیر کمیسیون ماده 
صد شهرداری اصفهان، بیشترین تخلفات ســاختمانی را در شش ماهه 

نخست امسال به خود اختصاص داده اند.
رشد بی رویه ساخت و سازهای غیر قانونی در اصفهان موجب شد تا رییس 
شورای اسالمی شهر نسبت به این مسئله واکنش نشان داده و از صدور رای 
تخریب برای این ساختمان ها  خبر دهد. علیرضا نصر اصفهانی در یکصد 
و چهل و یکمین جلسه علنی شورای اسالمی شــهر در این باره اظهار کرد: 

تاکنون چندین جلسه با موضوع کمیســیون ماده ۱۰۰ شهرداری اصفهان 
برگزار شــده تا تدابیری برای کاهش وقوع جرائم در این حوزه اندیشیده 
و اقدامات بازدارنده تشدید شــود.وی افزود: قرار است عالوه بر افزایش 
جریمه کسانی که در ساخت و ساز دســت به تخلف می زنند، اعمال قانون 
و نظارت ها نیز بیشتر شــود تا روز به روز تخلفات در این زمینه در اصفهان 
کمتر صورت گیرد.رییس شورای اسالمی شهر اصفهان تصریح کرد: مردم 
باید بدانند که از این پس اگر تخلفی مازاد بر پروانه ساخت داشته باشند 
هم هزینه سنگین تری باید پرداخت کنند هم ممکن است با رای تخریب 

مواجه شوند.
طبق ماده یک قانون »تعاریف محدوده و حریم شــهر، روســتا و شهرک 
و نحوه تعیین آنهــا« اجرای طرح های عمرانی از جمله احداث و توســعه 
معابر، تامین خدمات شهری و تاسیســات زیربنایی و کنترل و نظارت بر 
احداث هرگونه ساختمان و تاسیسات و سایر اقدامات مربوط به توسعه و 
عمران در داخل محدوده شــهر بر عهده شهرداری هاست.کنترل و نظارت 
بر احداث هرگونه ساختمان در محدوده شهر بر عهده شهرداری ها گذاشته 
شــده و وظیفه شــهرداری ها با رعایت مقررات ماده ۵۵ و ماده ۱۰۰ قانون 
شهرداری ها، صدور پروانه ساختمانی است، اما شهرداری ها در جلوگیری 

از ادامه عملیات ساختمانی ساختمان های بدون پروانه در محدوده شهر نیز 
مجوز های قانونی دارند که در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها مقرر شده است.

با استناد به مواد ۱۰۰ و ۱۰۱ قانون شــهرداری ها و ماده ۲ و تبصره ۵ ماده ۳ 
قانون »تعاریف محدوده حریم شهر، روستا، شهرک و نحوه تعیین آن ها« 
صدور پروانه ساختمانی و دیگر مجوز های قانونی مذکور در مواد فوق الذکر 
در حریم شهر ها جزو وظایف شهرداری ها تلقی می شود و شهرداری طبق 
قانون باید بر همه مراحل طراحی، کنترل و در جریان احداث بنا نظارت کند.

طبق بند ۲۴ ماده ۵۵ همین قانون، شــهرداری در شــهر هایی که نقشــه 
جامع شهر تهیه شده، مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه های 
ساختمانی نوع اســتفاده از ســاختمان را قید کند، در صورتی که بر خالف 
مندرجات پروانه ســاختمانی در منطقه غیرتجاری محل کســب و پیشه 
یا تجارت دایر شــود، شهرداری مورد را در کمیســیون مقرر در تبصره یک 
ماده ۱۰۰ این قانون مطرح می کند.در راستای اجرای دقیق ماده ۱۰۰ قانون 
شهرداری ها و همچنین آئین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و 
کنترل ساختمان که توجه ویژه ای در جلوگیری از بروز تخلفات ساختمانی 
دارد، برخورد قاطع و حداکثری با تخلفات ساختمانی و افرادی که در انجام 

وظایف اجرایی و نظارتی خود قصور داشته اند، ضروری است.

اخبار

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار اصفهان اظهار 
کرد: تعداد دانلود اپلیکیشــن پارک حاشــیه ای 
هوشــمند اصفهان از ابتدا تا پایان شــهریورماه به 
شش هزار و ۲۳۰ عدد دانلود رسیده است.مسعود 
بنده خدا افزود: تعداد دانلود در شهریور ماه با رشد 
۱۲ درصدی نســبت به میانگین ماه های گذشــته 

همراه بوده است.
معــاون حمل و نقــل و ترافیک شــهردار اصفهان 
اضافه کرد: خوشــبختانه با حضور مستمر افسران 
پلیس راهور در خودروهای پالک خوان، مخدوش 
یا پنهان سازی پالک توسط شهروندان و همچنین 
توقف های دوبل بــا کاهش محسوســی روبه رو 

بوده است.وی ادامه داد: به محض رؤیت خودرو 
در خیابان هایی کــه این طرح اجرا می شــود، در 
صورتی که راننده خودرو در سامانه پارک حاشیه ای 
هوشــمند اصفهان ثبت نــام نکرده باشــد برای 

شخص پیامکی ارسال خواهد شد.
بنده خدا اظهار کرد: در بازه های زمانی مختلف، متن 
و ســناریو ارســال متفاوت خواهد بود که چنانچه 
راننده خودرو بدهی قبلی از این طرح را داشته باشد 
و یا توقف های بیش از حد مجــاز در خیابان های 
طرح داشــته باشــند، پیامک های مربوطه برای 

شخص ارسال خواهد شد.
وی تصریــح کرد: از زمــان اجرای طــرح تا پایان 
شهریور ماه نزدیک به ۷۸ درصد توقف های طوالنی 
مدت به توقف های زیر ۳۰ دقیقه تبدیل شده است.

معــاون حمل و نقــل و ترافیک شــهردار اصفهان 

تاکید کرد: این طرح در ۱۳ خیابان شمس آبادی، 
طالقانی، شیخ بهایی، کاشانی، شیخ صدوق میانی 
و جنوبی، چهاربــاغ باال، خیابان توحید شــمالی، 
میانی و جنوبی، نظر شــرقی و غربــی و نیکبخت 
از ســاعت ۷ الی ۲۱ به غیر از روزهای تعطیل اجرا 

می شود.
وی گفت: با مقایســه میانگین توقف های روزانه 
مردادماه با اردیبهشت ماه در هر یک از خیابان های 
اجرای طرح، شــاهد کاهش چهار تا ۳۰ درصدی 
میانگین مــدت توقف ها بوده ایــم. خیابان های 
نظر غربــی و نظــر میانی بــا ۳۰ درصــد کاهش 
در رتبه هــای نخســت و پــس از آن خیابان های 
چهارباغ باال و توحید با بیــش از ۲۰ درصد کاهش 
 در رتبه هــای بعــدی کاهــش میانگیــن توقف 

قرار دارند.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار اصفهان خبر داد:

 کاهش مدت زمان پارک حاشیه ای خودروها به
چرا تپه اشرف برای گردشگری اصفهان مهم است؟ زیر 30 دقیقه

 تاریخ اصفهان همواره در اسارت دوران طالیی و پرشکوه صفوی بوده و در این بین برخی برهه ها 
نظیر ســلجوقیان نیز خودنمایی می کند و واقعیت این است که همواره میراث معنوی و فرهنگی 
اصفهان را با هنر ایرانی اســالمی که از ســلجوقیان و صفویه به ارث رســیده، می شناسند. حتی 

همچنان می توان گفت که گردشگری امروزه اصفهان از آبشخور هنر صفوی رونق می گیرد.
این درحالی اســت که مدل ها و گونه های جدیدی از گردشــگری ایجاد شــده اند. فارغ از انواع 
و اقســام مختلف گردشــگری که وجود دارد، همچنان موثرترین مدل برای اصفهان گردشگری 
فرهنگی و تاریخی است. غنای اصفهان به اندازه ای است که تا سال های سال هم جذابیت دارد، 
اما این جذابیت نیاز به بازنمایی و ایجاد جاذبه های جدید دارد ضمن اینکه تمرکززدایی از بخش 

مرکزی شهر نیز برای توسعه پایدار گردشگری اهمیت دارد.
اگرچه قلــب تاریخــی اصفهــان چنــان تپندگــی دارد که اصفهــان را تــا صدها ســال دیگر 
برای ایرانیــان و خارجی هــا جذاب جلــوه دهد، اما کشــش این آثــار هم تا اندازه ای اســت. 
از طرفــی مشــکل بــزرگ گردشــگری ایــران، نبــود بازدیــد دوبــاره گردشــگران از کشــور 
اســت؛ یعنی یک گردشــگر خارجی تنهــا یک بار بــه ایران ســفر می کند. این در حالی اســت 
 که این آمار در کشــورهایی نظیــر ترکیه، ارمنســتان و مالزی هــم وضعیت بهتری نســبت به

 ایران دارد.
در کل گردشــگری و رکن اساســی گردشــگری فرهنگی و تاریخی ایران نیاز به ارزش افزوده و 
جاذبه های جدید دارد. به تازگی در شــرق اصفهان و در منطقه باســتانی » تپه اشرف«کشفیات 
مهمی به دست آمد. علیرضا جعفری زند و همراهانش در فصل هفتم کاوش های نجات بخشی 
تپه به چند اسکلت اشــکانی و اشیایی دیگر رسیدند که پیشــینه تاریخی اصفهان را دو هزار سال 

به عقب بردند.
حاال دیگر تپه اشــرف یک »راز« یا »ســارویه« اصفهان نبود، بلکه یک جاذبه ســحرانگیز و تازه 
بود. جدا از تمام ویژگی های تاریخی و میراثی تپه اشــرف، این ســایت برای رونق گردشــگری 
اصفهان بسیار مهم است. تپه اشــرف در یک موقعیت جغرافیایی عالی برای تعریف یک مسیر 
گردشــگری در شــرق اصفهان اســت. این موقعیت جغرافیایی را با جاذبه ای مانند کوه آتشگاه 
 و منارجنبان در غــرب در کنار هم قرار دهید تا یک محور گردشــگری غرب به شــرق در اصفهان 

حاصل شود.
محوری که از غرب آغاز شده، به جاذبه های نزدیک مرکز شهر می رسد و قرارگاه اصلی آن در میدان 
نقش جهان خواهد بود. این محور تا چهارباغ خواجو، پل خواجو و در نهایت خیابان سلمان فارسی 
و تپه اشــرف ادامه پیدا می کند ضمن اینکه جاذبه هایی نظیر تپه اشرف و مقبره خلیفه عباسی را 

نیز در برخواهد گرفت.
این محور گردشــگری بر مبنای مفهوم توســعه مرکز پیرامون نیز قابل بسط و گسترش به شرق 
استان اصفهان نیز است. شرقی که شامل برسیان، محمدآباد، قارنه، ورزنه، خارا، کویر و گاوخونی 
است و به رونق اقتصاد شرق اصفهان کمک خواهد کرد. توســعه مرکز پیرامون ایده ای است که 
در میانه های قرن ۲۰ میالدی مطرح شــد و در صنعت گردشــگری جدید نیز از اهمیت بسیاری 

برخوردار است.
برنامه ریزی و تبدیل تپه اشــرف به یک سایت باســتان شناســی همچنین تبلیغ و بازارسازی 
برای آن، این جاذبه را به مرکز ثقل توسعه مرکز پیرامون گردشــگری اصفهان تبدیل خواهد کرد. 
در این راه نیازهــای مهمی نیز وجود دارد کــه مهم ترین آن همکاری تمــام متولیان امر در بحث 
ساماندهی تپه اشــرف اســت. متولیانی که باید اهمیت این سایت باســتانی را به خوبی درک 
کرده و برای آن برنامه ریــزی کنند.به طور کلی تپه اشــرف از ابعاد مختلــف تاریخی، فرهنگی، 
گردشــگری و حتی اقتصادی بــرای اصفهان حائــز اهمیت اســت و در این بیــن می تواند به 
 گردشــگری اصفهان جذابیت تازه ببخشــد و انگیزشــی جدید برای ســفر دوباره گردشگران به

 اصفهان بشود.

خبر روزگزارش

متروی اصفهان بدون تغییر 
در ساعت و سرویس دهی 

فعال است
مدیرعامل شــرکت متروی منطقه اصفهان 
گفت: در حال حاضر در ساعت و سرویس دهی 
متــرو هیــچ تغییــری ایجــاد نخواهــد 
شــد.احمدرضا طحانیــان اظهار کــرد: تمام 
دســتورالعمل های بهداشتی و فاصله گذاری 
اجتماعی در متروی اصفهان رعایت می شود و 
تمام مسافران آن از ماسک استفاده می کنند 
و در ایســتگاه های مترو ماســک با قیمت 

مناسب در اختیار مسافران قرار می گیرد.
وی با اشــاره به تمهیــدات الزم برای کاهش 
ابتالی شــهروندان به کرونــا در مترو، گفت: 
حفظ سالمت شهروندان دغدغه مهم مدیران 
شهری اســت به همین جهت از اواخر اسفند 
ماه مترو تعطیل شد و تا اواخر خردادماه سال 
جاری ادامه یافت؛ پس از آن با خرید دستگاه 
ضدعفونی فرابنفش UVC و آموزش استفاده 
از آن به کارکنان نسبت به ضدعفونی واگن های 
مترو اقدام شــد.مدیرعامل شرکت متروی 
منطقه اصفهان با تاکید بر اینکه اســتفاده از 
ماســک در مترو برای شــهروندان اجباری 
است، خاطرنشان کرد: باجه های فروش بلیت 
ایستگاه های مترو، ماسک را با قیمت مناسب 
در اختیار شهروندان قرار می دهند.وی با بیان 
اینکه در ورودی و خروجی های ایستگاه های 
مترو دســتگاه ضدعفونی کننده دست برای 
مســافران قرار داده شده اســت، ادامه داد: 
توصیه های بهداشــتی از طریق پوســترها و 
مانیتورهای داخل قطارها و تابلوهای اعالنات 
داخل ایســتگاه ها نمایش داده می شــود.

طحانیان از کاهش ۷۰ درصدی تعداد مسافران 
مترو در این کالن شهر خبر داد و گفت: در حال 
حاضر روزانه حدود ۳۰ هزار نفر با اســتفاده از 
مترو سفرهای درون شــهری خود را انجام 
می دهند.وی با بیــان اینکه کابیــن، درب و 
دســتگیره کابین، تجهیزات، پنل و گوشــی 
تلفن داخل کابین در هر ســفر کامل و حین 
تعویض راهبر با مواد گندزدای مناســب ضد 

عفونی می شود.

گر تخلفی مازاد بر  مردم باید بدانند که از این پس ا
پروانه ساخت داشته باشند هم هزینه سنگین تری باید 
پرداخت کنند هم ممکن است با رای تخریب مواجه 

شوند

دوشنبه 7 مهر      1399 / 10 صفر 1442/ 28 سپتامبر 2020/ شماره 3080
مدیر منطقه ۱۵ شهرداری اصفهان خبر داد:

پیشرفت 3۵ درصدی پروژه خان در منطقه 1۵
مدیر منطقه ۱۵ شهرداری اصفهان اظهار کرد: امروزه با توجه به مزیت مشارکت بخش خصوصی 
در زمینه های مختلف سرمایه گذاری و اجرایی، رویکرد پروژه های مشارکتی بیش از پیش مورد 
توجه مدیران شــهری قرار گرفته که در این انتخاب بخش خصوصی به عنوان اولین قدم، تصویر 
بسیار زیادی در انجام موفقیت آمیز هر پروژه مشارکتی خواهد داشت.مسعود قاسمی افزود: در 
همین راستا منطقه ۱۵ اقدام به اجرای پروژه بزرگ تجاری اداری خان با کمک بخش خصوصی 
کرده است.مدیر منطقه ۱۵ شــهرداری اصفهان با تاکید بر اینکه طرح های عمرانی و نحوه فرآیند 
جذب مشارکت های سرمایه گذاری توســط بخش خصوصی برای عمران و توسعه پایدار شهری 
بسیار مهم است، گفت: شهرداری ها به عنوان مهم ترین نهاد متولی مدیریت شهری، وظیفه تامین 
زیرساخت ها و بهبود شــرایط زندگی شهروندان را بر عهده دارند که متاســفانه محدودیت منابع 
بودجه ای دولت ها، برای تامین مالی پروژه های بزرگ و همچنیــن تقاضای زیاد مالی موجود، 
دســتیابی به این اهداف را برای شــهرداری ها که همواره با منابع و درآمدهای محدود و ناپایدار 
مواجه هستند با مشکل رو به رو می سازد.وی ادامه داد: یکی از راهکارهای رفع این مسئله توجه 
به مشارکت بخش خصوصی و ایجاد فضای رقابتی مناسب در طرح ها و پروژه های توسعه شهری 
است که اجرای این پروژه عظیم، رشد و تحول بسیار خوبی را برای اهالی این منطقه رقم خواهد 
زد.قاسمی با اشــاره به پیشــرفت ۳۵ درصدی مجموعه تجاری و پارکینگ طبقاتی بزرگ خان 
خاطرنشان کرد: این پروژه در زمینی به مســاحت ۴۰۴۸ مترمربع و با مساحت زیربنایی حدود 
۲۲۳۰۰ مترمربع در شش سقف در حال اجراســت.وی با بیان اینکه طبقه همکف پروژه خان به 
صورت تجاری و با یک مبلمان شــهری بزرگ از خیابان اباذر به مساحت حدود یک هزار مترمربع 
اســت، گفت: کل مجموعه تجاری شامل شش طبقه که ســه طبقه آن تجاری بوده و شامل ۱۸۲ 
واحد تجاری و ۴۰۶ عدد پارکینگ است.مدیر منطقه ۱۵ شــهرداری اصفهان اظهار کرد: مجموعه 
تجارتی و پارکینگ طبقاتی خورشید شهر )خان( نخستین مجموعه ای است که در استان اصفهان 
با سقف وافل و بدون استفاده از تیر اجرا می شــود که به صورت پانچ هایی روی ستون ها طراحی 

شده و از نظر سازمان آتش نشانی، شهرداری و سازمان نظام مهندسی مورد تایید است.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان خبر داد:

کاشت 30 اصله درخت نخل در محوطه سالن اجتماعات 
گلستان شهدا

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان با اشــاره به اجرای فضای سبز پروژه 
سالن اجتماعات گلستان شــهدا، اظهار کرد: در این پروژه با توجه به وسعت نه چندان زیاد فضای 
موجود بیشترین فضا به بخش عمرانی اختصاص یافته و تنها بخشی از آن برای فضای سبز و کاشت 
درخت و درختچه و گونه های گیاهی در نظر گرفته شده اســت.فروغ مرتضایی نژاد با بیان اینکه در 
فضای ۲۰۰ مترمربعی پروژه سالن اجتماعات گلستان شــهدا درختان ویژه ای کاشته شده است، 
افزود: تعداد ۳۰ اصله درخت نخل ۱۰ تا ۱۵ ساله در محوطه پیرامونی سالن اجتماعات گلستان شهدا 
کاشته شده است.مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شــهرداری اصفهان ادامه داد: کاشت 
تعداد ۳۰ اصله درختچه یاس هلندی و پیراکانتا بسیار زیبا، با کیفیت و در اندازه بزرگ و کامل نیز از 
دیگر اقدامات انجام شده در فضای سبز پروژه سالن اجتماعات گلستان شهدا به شمار می آید.وی با 
بیان اینکه کف محوطه پروژه از انواع رزها استفاده شده که می تواند منظره زیبایی را به فضای ورودی 
پروژه سالن اجتماعات گلستان بدهد، خاطرنشــان کرد: تعداد ۳۱ اصله پالم و ۳۰ اصله درختچه 
یاس هلندی و پیراکانتا به صورت درختچه های آراسته و پیرایش شده در محوطه فضای سبز پروژه 
سالن اجتماعات گلستان شهدا کاشته شده است.مرتضایی نژاد گفت: تعداد زیادی گل ساناز یا رز 

مینیاتوری با قیمت باال نیز فراهم شده تا در سطح فضای سبز پروژه استفاده شود.

شهردار اصفهان  در یکصد و چهلمین جلسه علنی شورای اسالمی شهر خبر داد:

بازسازی ۱۸۹ اتوبوس شهر اصفهان

شــهردار اصفهان در یکصد و چهلمین جلســه علنی شورای اسالمی 
شهر که با دستور جلسه »تشــکیل مجمع شرکت واحد اتوبوسرانی« 
برگزار شــد، اظهار کرد: از یکصد اتوبوس خریداری شده، ۸۰ اتوبوس 
همزمان با عید غدیر خم وارد چرخه ناوگان شد و در آینده نزدیک هم 
۲۰ دستگاه دیگر اضافه خواهد شــد.قدرت ا… نوروزی با بیان اینکه 
تعدادی از اتوبوس های شهر در سال ۹۸ بازسازی شد و قراردادهای 
دیگری نیز برای این امر در ســال جاری منعقد شــده است، تصریح 
کرد: توافق نامه بازســازی ۷۰۰ دستگاه اتوبوس شــهری اصفهان به 
ارزش هرکدام ۲۸۰ میلیــون تومان نیز در دســتور کار خواهد بود که 
بخشــی از هزینه های مورد نیاز آن را دولت و بخشــی را شــهرداری 

پرداخت می کند.
شــهردار اصفهان با بیان اینکه با وجود افزایش قیمت ها، اما دولت به 
همان اندازه ای که قول داده بود کمــک خواهد کرد، گفت: در چند روز 
گذشته قرارداد بازسازی ۱۸۹ اتوبوس امضا شد و مابقی اتوبوس ها نیز 
با مشخص شدن اسناد مربوط به آن بازسازی می شود.وی از اعضای 

شورای شهر اصفهان در خواســت کرد: از روند بازســازی اتوبوس ها 
بازدید کنند و از نزدیک در جریان این رونــد قرار بگیرند و به طور حتم 

این اقدام مثمر ثمر خواهد بود.
نوروزی با بیان اینکه تالش مجمع اتوبوسرانی رفع چالش ها بوده و در 
این زمینه تدابیر الزم اندیشیده شده، گفت: تالش می کنیم مشکالت 
کارکنان اتوبوسرانی نیز رفع شــود چراکه رضایت آن ها منجر به جلب 
رضایت شهروندان خواهد شد.وی با اشاره به توجه مدیریت شهری به 
تجهیز و نوسازی ناوگان اتوبوسرانی، ادامه داد: نوسازی ایستگاه ها و 
توسعه بی . آر. تی که اکنون در مسیر هشت بهشت در حال اجراست، 
در ســال های اخیر به خوبی دنبال شــده و امیدواریم ادامه این روند 
حمایتی و تعامالت شورای شــهر، منجر به ارائه خدمات شایسته به 

مردم اصفهان شود.
شهردار اصفهان اظهار کرد: در سال ۹۴ برای خرید ۲۱ اتوبوس از مبلغ 
نهایی آن به اضافه ارزش افزوده، ۱۷.۵ درصد توسط شهرداری و مابقی 
توسط دولت پرداخت شد که در برخی از این اتوبوس ها سهم دولت نیز 

به بخش خصوصی واگذار شــده است.وی ادامه داد: حال این اسناد 
نیاز به اصالح دارد چراکه اتفاقی کــه افتاده خالف قانون بوده و ۸۲.۵ 
درصدی که از هر اتوبوس متعلق به دولت بوده فروخته شــده و مبلغ 
آن به حساب اتوبوسرانی واریز شده است.نوروزی خاطرنشان کرد: با 
تصویب مجمع، سهم دولت به حساب شرکت های خصوصی که این 
۲۱ اتوبوس متعلق به آن است بازگردانده می شود تا صورت های مالی 

در این خصوص اصالح شود.

انبار لوازم یدکی اتوبوسرانی تجهیز شود
 رییس شورای اسالمی شهر نیز در این جلسه تاکید کرد: شورای شهر 
برای انجام هرگونه اقدامی که شهرداری در جهت تقویت اتوبوسرانی 
انتظار دارد آمادگی خواهد داشت. علیرضا نصر اصفهانی افزود: با توجه 
به نامشخص بودن وضعیت آینده باید تامین و تجهیز انبار لوازم یدکی 
اتوبوس ها مورد توجه باشد تا روند خدمت رســانی به مردم در حوزه 

حمل ونقل عمومی متوقف نشود.
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: افزایش قیمت لوازم یدکی 
و هزینه های جاری زندگی، مشکالت رانندگان استیجاری شهرداری را 
افزایش داده و ادامه این وضعیت می تواند مشکل ساز شود بنابراین بر 
رعایت حقوق این قشر به رغم تنگناهای مالی شهرداری تاکید داشته و 
از مدیران شهرداری می خواهیم این مشکالت را حل کنند.وی با اشاره 
به روز آتش نشان، افزود: آتش نشانی قدمت ۱۶۰ ساله دارد و همیشه 
آتش نشــانی اصفهان یکی از بهترین ها در کشــور بوده و امیدواریم 
مشکالت آتش نشــانان اصفهان از طریق معاونت مالی و اقتصادی و 

معاون برنامه ریزی شهرداری رفع شود.

شهر همچنان برای سالمندان مناسب نیست
نصراصفهانی با اشــاره به دهم مهرماه، روز جهانی سالمندان بر توجه 
به خواســته های این قشــر تاکید کرد و افزود: تکریم ســالمندان با 
پرهیــز از اهانت و با برخــورد و گفتــار بزرگوارانه مــورد تاکید تعالیم 
دینی بوده و پیامبر اســالم )ص( احتــرام به پیران امــت را احترام 
به خود می داننــد بنابراین با چنین پشــتوانه ای باید ســالمندان در 
خانواده ها تکریم شده و مناسب سازی و نشــاط اجتماعی این قشر 
در شــهر مورد توجه باشــد.وی گفت: در این زمینــه اقدامات خوبی 
انجام شــده اما آنگونه که شایسته ســالمندان و معلوالن است هنوز 
 شــرایط فراهم نشــده و شــهر هنوز مناســب برای خروج مستقل 

آن ها نیست.

با مسئولان

معــاون شــهردار اصفهــان و رییــس ســازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شــهرداری اصفهان 
با گرامیداشت هفته جهانی ســالمند )سوم تا نهم 
مهرماه( اظهار کرد: یکی از مواردی که در شهرهای 
توسعه یافته با عنوان شهر دوستدار سالمند یا شهر 
دوستدار کودک از آن یاد می شــود، موضوع عبور 
و مرور شــهروندان در محیط های بــاز و فضاهای 
عمومی شهر اســت.محمد عیدی با تاکید بر اینکه 

تمام شــهروندان به راحتی و بدون مشــکل باید 
بتوانند از فضاهای شهری اســتفاده کنند، تصریح 
کرد: برای تردد ایمن و توأم با آســایش در شهرها 
»سامانه معبر« توسط ســازمان بهزیستی کشور 
ایجاد شــده و ادارات بهزیستی شهرها عهده دار آن 
هستند که در این راستا شــهرداری نیز برای تحقق 
اهداف در نظر گرفته شــده آن، همــکاری الزم را با 
بهزیســتی دارد.معاون شــهردار اصفهان و رییس 
ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
اصفهان افــزود: هدف از راه اندازی ســامانه معبر 
برقــراری ارتباط دوســویه افراد معلــول، جانباز، 
سالمند و ســایر افراد کم توان جســمی، حرکتی 
با ســازمان بهزیســتی و برطرف کردن مشکالت و 

معضالت موجود در زمینه دسترسی آن ها به معابر 
و اماکن عمومی برای تسهیل تردد این افراد است.
وی خاطرنشان کرد: از طریق این سامانه شهروندان 
می توانند با مشاهده ناهمواری ها و موانع در مسیر 
ترددها به ویــژه در اماکن عمومی، دســتگاه های 
دولتی، مکان های پر تردد شهری، بانک ها، پاساژها 
و مجتمع های پر تردد تجاری و اداری نشانی محل 
را به ســامانه معبر با شــماره ۳۰۰۰۰۱۲۳۲۲ اعالم 
کنند.عیدی گفت: پس از اعالم گزارش شهروندان، 
محل های مــورد نظر مورد پاالیــش و تجدید نظر 
قرار گیرد تا شاهد شهری زیســت پذیر برای تمام 
شهروندان به ویژه افراد دارای معلولیت و سالمندان 

باشیم.

رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان:

ناهمواری های شهر را به »سامانه معبر« گزارش دهید

یک کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری:

اصفهان، تنها شهری در ایران که برای پیاده روی ساخته شده است
یک کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری اظهار کرد:  فضای پیاده مدار به معنای نداشتن 
یا عدم استفاده از اتومبیل نیست، بلکه طراحی خیابان ها و خانه ها و نحوه استقرار تسهیالت و ارائه 
خدمات به گونه ای است که به طور طبیعی افراد را به تحرک جسمانی و اجتماعی در طول زندگی 
روزمره وارد می کند.فرزانه نصراصفهانی خاطرنشان کرد: حرکت پیاده طبیعی ترین، قدیمی ترین و 
ضروری ترین شکل جا به جایی انسان در محیط است. پیاده روی، مهم ترین امکان برای مشاهده 
مکان ها و فعالیت ها و احساس شور و تحرک زندگی و کشف ارزش ها و جاذبه های نهفته در محیط 
شهری به حســاب می آید.این کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شــهری با بیان اینکه این 
پدیده از نظر ادراک هویت فضایی، احســاس تعلق به محیط و دریافت زیبایی از اهمیت اساسی 
برخوردار است، تصریح کرد: پیاده مداری به مجموعه گستره ای از موضوعات طراحی که با مقوله 
پیاده روی در ارتباط است.نصراصفهانی ادامه داد: یک مکان پیاده مدار، مکانی است که ساکنین 
آن با هر سن و هر درجه ای از توانایی می توانند جذابیت و دلپذیری، آسایش و راحتی و امنیت را 
در هنگام پیاده روی، نه فقط در هنگام فراغت بلکه در استفاده از امکانات و تسهیالت و حین تردد 
احساس کنند.وی تصریح کرد: با آغاز دوران تجدد به واسطه تسلط پدیده ماشین گرایی و ماشینی 
شدن از یک سو و توجه به توده ساختمانی و فراموش کردن فضا، فضای شهری و عابران پیاده که 
مهم ترین عناصر ســازنده این فضاها بودند، مورد بی توجهی قرار گرفتند.نصراصفهانی ادامه داد: 
به دلیل گسترش شــهرها و جدایی مراکز کار، آموزش، تفریح و... استفاده از وسایل نقلیه امری 
اجتناب ناپذیر است، اما باید یادآور شــد که فضای پیاده مدار به معنای نداشتن یا عدم استفاده 
از اتومبیل نیست، بلکه طراحی خیابان ها و خانه ها و نحوه اســتقرار تسهیالت و ارائه خدمات به 
گونه ای اســت که به طور طبیعی افراد را به تحرک جســمانی و اجتماعی در طول زندگی روزمره 
وارد می کند.وی افزود: مفهوم پیاده مداری که امروزه به یکی از اساسی ترین دغدغه ها و مباحث 
شهری تبدیل شــده، در ایران بیش از هر شهر دیگری در فضای شــهری اصفهان دیده می شود.

این کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری بیان کرد: شهر اصفهان با توجه به ویژگی های 
تاریخی، اجتماعی، طبیعی و کالبدی که همواره داشته، بسیاری از ویژگی های شهر شهروندگرا و 
پیاده مدار را در خود داشته است.نصراصفهانی ادامه داد: خیابان چهارباغ که به عنوان استخوان 
بندی باغشهر صفوی محسوب می شد، هم چنان  به عنوان ستون فقرات ساختار شهری اصفهان 
محســوب می شــود؛ این ویژگی پیاده مدارانه در چهارباغ اصفهان باعث شکل گیری بسیاری از 
خاطرات فردی و جمعی شهروندان و تقویت حس تعلق مردم به این مکان شده و به عنوان یکی 
از نشانه ها و عوامل برجسته هویت ساز شهر تاریخی اصفهان، نقش اساسی در احیای هویت های 

جمعی شهروندان داشته است.

تحقق ۵8 درصدی بودجه سال جاری منطقه ۶
مدیر منطقه شش شهرداری اصفهان گفت: تا پایان مردادماه سال جاری حدود ۵۸ درصد بودجه 
این منطقه محقق شده اســت.محمدرضا برکت ، اظهار کرد: بودجه سال ۹۷ منطقه شش ۲۳۳ 
میلیارد تومان بود که در پایان آن ســال با جذب ۱۲۹ درصدی، رقم بودجــه به حدود ۳۰۰ میلیارد 
تومان رسید.وی افزود: بر اساس رقم بودجه سال ۹۷ و با توجه به سیاست های شهردار اصفهان 
در ارتباط با افزایش شهرداری، بودجه سال ۹۸ منطقه شش با افزایش ۸۶ درصدی به رقم ۴۳۴ 
میلیارد تومان افزایش یافت.مدیر منطقه شش شهرداری اصفهان ادامه داد: تا پایان سال گذشته 
با جذب ۱۳۰ درصدی بودجه،  به رغم شرایط ســخت اقتصادی رقم جذب بودجه از ۴۳۴ میلیارد 
تومان به ۵۶۰ میلیارد تومان افزایش یافت.وی خاطرنشان کرد: با افزایش رقم بودجه، پروژه های 
عمرانی بیشتری در منطقه شش تعریف شده زیرا بخش عمرانی سهم زیادی از بودجه منطقه را 

به خود اختصاص داده است.

خبر روزخبر خوان

ساماندهی و تجمیع 
 دکل های مخابراتی

 شهر اصفهان
معاون خدمات شهری شهردار اصفهان از 
فرصت دو ماهه بــه اپراتورهای مخابراتی 
خبرداد و گفــت: ســاماندهی، تجمیع و 
زیباسازی دکل های مخابراتی سطح شهر 
از سال های گذشــته اجرایی شده و این 
روند تا تکمیل آن ادامه خواهد داشــت.

حسین امیری اظهار کرد: اخیرا نشستی با 
مدیران اپراتورهای تلفن همراه، نمایندگان 
اداره تنظیم مقررات رادیویی منطقه مرکز 
و مدیــر کل ارتباطات و فناوری اســتان 
برگزار و اعالم شــد در حــال حاضر حدود 
۱۱۵۰ عدد سایت مخابراتی در سطح شهر 
موجود است که در اختیار سه اپراتور تلفن 
همراه بوده در حالی کــه از این تعداد تنها 
۳۷۰ سایت دارای مجوز از شهرداری است.

وی تاکید کرد: ســه مجموعه ارائه دهنده 
خدماتی بایــد در دو ماه آینده نســبت به 
گرفتن مجوز الزم اقــدام کنند تا خللی در 
ارائه خدمــات صورت نپذیــرد، همچنین 
دســتورات الزم جهت حمایت و همکاری 
حداکثری با اپراتورهای تلفن همراه صادر 
شده است.معاون خدمات شهری شهردار 
اصفهان تصریــح کرد: الزام بــه دریافت 
مجوز برای نصب ســایت از ســال ۸۸ در 
دستور کار قرار گرفته و این موضوع از همان 
موقع به اپراتورها و ســازمان های مربوطه 
مخابراتی اعالم شده است و نهایتا تا دو ماه 
آینده باید وضعیت سایت های بدون مجوز 
مشخص شود.وی افزود: هدف مدیریت 
شهری کمک به اپراتورها در جهت خدمات 
دهی بهتر به شــهروندان بــا حفظ رعایت 
اصول امنیتی و ایمنی و نداشتن مزاحمت 
برای ســاکنان اطــراف سایت هاســت.

امیری با اشاره به مراحل صدور مجوزهای 
مربوطــه، گفت: تمامی درخواســت های 
نصب سایت به شورای فنی ارجاع شده و 
پس از تصویب در این شورا، مجوز احداث 

و یا تمدید صادر می شود.

سخنگوی شورای شهر:

اصفهان جزو استان های صدرنشین دارای کودکان بی هویت است
سخنگوی شورای شهر اصفهان در نطق میان دستور خود در صحن علنی شورای اسالمی شهر اصفهان، با اشاره به موضوع فرزندان بدون شناسنامه، اظهار کرد: 
به رغم تصویب اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی که با عنوان »قانون اصالح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان 
خارجی« به تصویب رسید و نیز تصویب آیین نامه »اعطای تابعیت ایرانی به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی« در نشستی در تاریخ ۳۱ 
اردیبهشت سال جاری در هیئت دولت و قول سخنگوی دولت مبنی بر آغاز فرآیند اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی از تیرماه، هنوز شاهد اجرای کامل 
این قانون در کشور و استان اصفهان نیستیم. فریده روشن با بیان اینکه تعداد این کودکان در سیستان وبلوچستان، کرمان، خراسان و اصفهان زیادتر است، 
افزود: در طرحی که اخیرا سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شــهرداری اصفهان نیز در خصوص حاشیه نشینی انجام داده است، ۶۴ محله از میان ۲۲۸ 
محله اصفهان شناسایی شده که نرخ اتباع دو یا چند برابر میانگین شهری هستند و عمال این افراد به واسطه » گمنامی اجتماعی « درگیر یکی از انواع حاشیه 
نشینی جغرافیایی، فرهنگی و اجتماعی هستند.سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان اینکه آمارها از کودکان بی هویت بسیار سیال بوده و شمار این 

کودکان از ۸۰۰ هزار نفر تا ۱.۵ میلیون نفر تخمین زده می شود، تصریح کرد: این کودکان حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی هستند.

شهرداری شــاپور آباد به اســتناد صورت جلسه شــماره ۹۲ به شــماره ۵/۱۷۱ مورخ 
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ شورای محترم اسالمی شــهر در نظر دارد تعداد ۵ پالک زمین با کاربری 
تجاری واقع در مجموعه پر لنگان را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند بنابراین از 
کلیه متقاضیان دعوت می شود جهت بازدید از محل و دریافت اسناد و مدارک و همچنین 
کسب اطالعات بیشتردر مدت زمان تعیین شده به شهرداری شاپور آباد مراجعه نمایند.

۱- برنده مزایده می بایســت مبلــغ کل زمین را به صورت نقدی به حســاب شــماره 
۰۱۱۰۶۹۱۰۹۲۰۰۴ نزد بانک ملی شعبه دولت آباد واریز و فیش آن را به شهرداری تحویل 

نماید.
۲- متقاضیان می بایست مبلغ ۵ درصد قیمت کل زمین را )قیمت پایه( به صورت وجه 
نقد به حساب شماره ۰۱۰۷۶۷۷۵۵۸۰۰۸ نزد بانک ملی شعبه دولت آباد به عنوان سپرده 

شرکت در مزایده واریز و یا معادل آن ضمانت نامه بانکی ارائه نمایند.
۳- متقاضیان باید قیمتهای پیشنهادی خود را بر اســاس شرایط مزایده تا پایان وقت 
اداری روز پنجشــنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ به دبیرخانه محرمانه شــهرداری شاپور آباد 

تسلیم و رسید اخذ نمایند.
۴- شرکت کنندگان باید منع مداخله کارمندان دولت را رعایت بنمایند.

۵- پیشنهادات رسیده در رأس ساعت ۹ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ با حضور 
کلیه اعضای کمیسیون عالی معامالت شهرداری شاپور آباد که در محل شهرداری تشکیل 
می گردد مورد بررســی قرار خواهد گرفت. ضمنا شرکت متقاضیان در جلسه کمیسیون 

بالمانع می باشد.
۶- کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

۷- سپرده نفر اول، دوم و سوم در صورت حاضر نشــدن به عقد قرارداد به ترتیب به نفع 
شهرداری ضبط خواهد شد.

۸- هزینه آگهی روزنامه در مرحله اول و دوم بر عهده برنده مزایده می باشد.
۹- به پیشنهادات مشــروط و مخدوش یا خارج از زمان تعیین شــده ترتیب اثر داده 

نخواهد شد.
۱۰- فقط افراد بومی ساکن در شاپور آباد حق شرکت در مزایده را دارند.

آگهی مزایده فروش زمین )نوبت اول(
شهرداری شاپور آباد

شهرداری شاپور آبادم الف:۱0022۱5

چاپ دومچاپ اول

7
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2304|  چهارشنبه 22 آذر 1396 | 24 ربیع االول 1439

No. 2304 | December13, 2017 |  12 PagesPolitic,Society,Cultural &  Sport Newspaper ZAYANDE ROUD NEWSPAPER

%

اعالم مفقودی 

 برگ ســبز خــودروی ســواری پرایــد تیــپ )GTXi( مــدل 1387 به رنــگ نقــره ای متالیــک به شــماره پالک
 ایــران 13-634 ل 76 و شــماره موتــور 2404676 و شــماره شاســی S1412287478178 و شناســه ملی خودرو 

IRPC871V1IW478178 به نام آقای علی اکبر ایمانی ترکمانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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معاون فروش و بازاریابی فوالد مبارکه در نشست مشترک با انجمن تولید 
کنندگان لوله های فوالدی و پوشــش خطوط انتقال اظهار کرد: این شرکت 
25 سال است که به بهره برداری رسیده و از 15 سال پیش محصوالت خود 

را در بورس کاال عرضه می کند و به دست مصرف کننده نهایی می رساند.
به گفته طهمورث جوانبخت؛ از ابتدای راه اندازی فوالد مبارکه کارشناسان این 
شرکت از کارخانه های تولیدی متقاضی خرید از فوالد مبارکه بازدید کرده اند 
و این بازدیدها به صورت منظم و دوره ای تکرار شده است. بر همین اساس 

ظرفیت کارشناسی برای هر مشتری تعیین شده است.
جوانبخت ادامه داد: بر اســاس این بازدیدها، مصرف ظاهری فوالد کشور 
تقریبا 16 میلیون تن و ظرفیت براساس پروانه های بهره برداری 33 میلیون 
تن است. اما بر اساس بررســی کارشناســی فوالد مبارکه، ظرفیت واقعی 
واحدهای تولیدی حدود 13 میلیون تن است و بر این اساس، فوالد مبارکه 

حدود 60 درصد از نیاز این واحدها را تامین کرده است.
وی در ادامه ســخنان خود گفت: فوالد مبارکه بر اساس اطالعات حاصل از 
بررسی های کارشناسی خود در مسیر تامین نیاز صنایع پیش می رفت، اما 
از سال ۹7 با ابالغ دســتورالعمل تنظیم بازار و تمرکز بیش از اندازه بر کنترل 
قیمت )قیمت گذاری دستوری( و همچنین ابطال مکرر معامالت در بورس 

کاال، شاهد بروز التهاب بازار محصوالت فوالدی بودیم.
وی افزود: در نیمه دوم سال ۹8، مجددا تمرکز بر کنترل قیمت در محصوالت 
فوالدی افزایش یافت و با وجود تجربه سال ۹7 در خصوص التهاب بازار، باز 
بر عرضه کامل در بورس کاال و کنترل قیمت تاکید شد که در نهایت مشکالتی 

برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان محصوالت فوالدی به وجود آمد.
معاون فروش و بازاریابی فوالد مبارکه ادامه داد: اکنون شــاهد هستیم که 

تفاوت قیمتی محصوالت فوالد مبارکه در بورس کاال در مقایســه با بازار آزاد 
به بیش از 70 درصد رســیده و علت اصلی این رویداد عدم مدیریت تقاضا 
در بازار محصوالت فوالدی اســت؛ بنابراین الزم اســت با مدیریت تقاضا از 
طریق ظرفیت های کارشناســی فوالد مبارکه، بازار مدیریت شود و التهاب 

آن کاهش یابد.
به گفته وی؛ یکــی از راهکارهای مهم برای کنترل بــازار، عرضه محصوالت 
توسط همه تولیدکنندگان در بورس کاالست و الزم است سایر تولیدکنندگان 
محصوالت فوالدی نیز همانند فوالد مبارکه محصوالت شان را در بورس کاال 

عرضه کنند.
جوانبخت ادامه داد: پیشــنهاد فوالد مبارکه برای کنترل بازار و کاســتن از 
التهاب موجود، احیای عرضه مستقیم محصوالت به مشتریان )مچینگ( با 
اعتبار اسنادی است که این مهم باید با عرضه بخشی از محصوالت به صورت 
مستقیم در تاالر بورس و مابقی بر اساس قیمت کشف شده در بورس و در 

چهارچوب مچینگ صورت گیرد.
وی در این جلســه در خصــوص مشــکل تولیدکنندگان لوله هــای قطور، 
یعنی عدم تامین پایدار مواد اولیه، گفت: فــوالد مبارکه می تواند مواد اولیه  
موردنیاز این شرکت ها را به صورت پایدار تامین کند. استراتژی فوالد مبارکه 
همواره داشتن تعاملی سازنده با مشتریان خود در جهت تولید محصوالت 
کیفی و ایجاد ارزش افزوده بیشتر بوده است. بدون شک تولید محصوالت 
کیفی و تامین نیاز صنایع استراتژیک کشور جزو اهداف اصلی فوالد مبارکه 
است و همانگونه که اشاره شــد، تحقق این اهداف تنها از طریق تعامل رودر 
 رو   با مشــتریان و امکان فروش کاال به صورت مستقیم )مچینگ( فراهم 

می شود.

دکتر عبدالناصــر همتی، رییس کل بانک مرکزی جهموری اســالمی ایران 
با اهدای لوح ســپاس به مهندس منصور یزدی زاده مدیرعامل ذوب آهن 
اصفهان ، از نقش این شرکت در صادرات غیر نفتی ، ایجاد درآمدهای ارزی 
جهت تامین نیازهای وارداتی ، حفظ تولید ، اشتغال ، استمرار صادرات غیر 
نفتی و بازگشــت منابع ارزی حاصل از صادرات به چرخه رسمی اقتصادی 

کشور تشکر و قدردانی کرد. متن این لوح سپاس بدین شرح است:
جناب آقــای مهندس یــزدی زاده ، مدیرعامل محترم شــرکت ذوب آهن 

اصفهان 
تولید و صادرات غیرنفتی نقش معناداری در رشد و توسعه اقتصادی کشور 
، حفظ ارزش پول ملی و ثبات بــازار ارز و بخش های واقعی و مالی اقتصاد 
دارد . در این خصوص با توجه به وضعیــت کالن اقتصادی و غیر اقتصادی 
کشــور از یک سو و وضع شــدیدترین و بی ســابقه ترین تحریم های بین 

المللی علیه کشور ایران ، به ویژه در بخش های بانکی و نفت ، از سوی دیگر 
، نقش صادرکنندگان غیر نفتی در خط مقدم جنگ اقتصادی بســیار حائز 

اهمیت است .
از این رو نظر به اینکه در عرصه جنگ تمام عیار اقتصادی ، طی ســال های 
اخیر نســبت به صادرات غیر نفتی و ایجاد درآمدهــای ارزی جهت تامین 
نیازهای وارداتی کشــور اقدام کرده اید ، بدینوسیله از تالش های جنابعالی 
در جهت حفظ تولید ، اشتغال ، استمرار صادارت غیر نفتی و بازگشت منابع 
ارزی حاصل از صادرات به چرخه رسمی اقتصادی کشور تشکر و قدردانی به 
عمل می آید و به این مناسبت لوح ســپاس به حضورتان تقدیم می شود . 
امید است همواره در تولید ، ایجاد و حفظ اشتغال ، سرمایه گذاری و صادرات 

غیر نفتی پیروز و سربلند باشید .
عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان با اشــاره به تصمیمات اتخاذ شده در 
جلسه ویدئو کنفرانس ادارات کل راه و شهرســازی با مقام عالی وزارت در روز 
سه شنبه به تاریخ 8 مهرماه سال جاری اذعان داشــت: در این جلسه پیشبرد 
پروژه های طرح اقدام ملی مسکن موردتاکید قرار گرفت. علیرضا قاری قرآن به 
تشریح دســتورات دهگانه وزیر راه و شهرسازی پرداخت و گفت: مواردی که به 
تسریع آن تاکید شد بهره گیری از نیروهای کارآمد، فعالیت شبانه روزی پرسنل 
مرتبط با این طرح و عدم تعلــل در کار، تعیین تکلیــف متقاضیان بالتکلیف، 
پیگیری وایز وجه و تشکیل پرونده، دریافت پیش پروانه، عمل مطابق شیوه نامه 
و اهتمام ویژه برای انشعابات پروژه ها و... بود.مدیرکل راه و شهرسازی استان 
اصفهان افزود: در همین راستا و به جهت سرعت گیری فرآیند طرح اقدام ملی 
مسکن استان، این اداره کل تیم متخصص ویژه ای را به صورت شبانه روزی برای 
این امر اختصاص داده است.وی با بیان اینکه ثبت نام این طرح عظیم و ملی 
در استان اصفهان طی سه مرحله در 5۹ شهر استان انجام شده، اذعان داشت: 
از میان  68 هزار نفری که ثبت نام کردند تعداد 45 هزار نفر پس از بررسی واجد 

شرایط اولیه شــناخته شــدند.قاری قرآن افزود: این اداره کل به منظور رعایت 
پروتکل های بهداشتی از اردیبهشت ماه سال جاری نسبت به انعقاد تفاهم نامه 
با دفاتر پیشخوان دولت اقدام کرده، لذا تا کنون مدارک بیش از ۹ هزار متقاضی 

در سامانه بارگذاری و تایید شده و 5 هزار نفرنیز افتتاح حساب کردند.
وی خاطرنشان کرد: مبلغ یک هزار میلیارد ریال واریز وجه توسط بیش از 2هزار 
و 500 نفر از متقاضیان انجام پذیرفته که از این تعداد2هزار و 100 نفر به پروژه ها 
اختصاص یافتند.مدیرکل راه و شهرسازی اســتان اصفهان با بیان اینکه زمین 
مورد نیاز در 5۹ شهر استان برای ثبت نام کنندگان مسکن یکم، به ظرفیت احداث 
بیش از 35 هزار واحد و مساحت حدود 500هکتار تامین شده گفت: کل اراضی 
تامین شده جهت انتخاب مشــاور، تهیه طرح و انتخاب پیمانکار به کارگزاران، 
انبوه سازان، بنیاد مسکن انقالب اسالمی، ستاد اجرایی فرمان امام و .. تحویل 
شده است.وی اضافه کرد: برای16 شهر دیگر استان نیز برنامه ریزی جهت تامین 
زمین از طریق تغییر کاربری و الحاق به محدوده انجام شــده که در حال سیر 

مراحل قانونی شهرسازی و تحویل به کارگزاران است.

رییس اداره طرح های توســعه شــهری و معماری راه و شهرســازی اســتان 
اصفهان بــا بیان اینکه »طــرح جامع« و »طــرح تفصیلی« 2 طــرح مهم در 
برنامه ریزی و مدیریت شهری است، اذعان داشت: این دو طرح الزم و ملزوم 
یکدیگرند، اما در عین حال از نظر روش کار، شــیوه تهیه، مقیاس نقشــه ها و 
نتیجه نهایی، تفاوت هایی با هم دارند. علی هنردان،  تشریح کرد: طرح جامع، 
برنامه ای است که به صورت راهنما عمل می کند و خط مشی کلی سیاست های 
توســعه شــهری را تعیین می کند. اما طــرح تفصیلی، چنان کــه از عنوان آن 
پیداســت جزئیاتی را شــامل می شــود که طرح جامع به آن ها به صورت کلی 

پرداخته اســت. رییس اداره طرح های توسعه شهری و معماری اداره کل راه و 
شهرسازی استان اصفهان با بیان اینکه این اداره در حال تهیه 56 طرح تفصیلی 
اســت، عنوان کرد: این حجم از قرارداد و مدیریت پروژه آن ها، بر اســاس آمار 
سرانگشتی اخذشــده از دبیرخانه شورای عالی شهرســازی و معماری ایران 
 بیش از 50 درصد حجم طرح های تفصیلی در دســت تهیه کل کشور را به خود

 اختصاص می دهد.  
وی اضافه کرد: این آمار به غیر از تهیه طرح  جامع برخی از شــهرهای اســتان 

از جمله طرح جامع شهرهای مبارکه، نایین، نطنز و کالن شهر اصفهان است.

به ریاست معاون استاندار  اصفهان و فرماندار نجف آباد و با حضور نماینده 
مردم این شهرستان در مجلس شورای اســالمی، هاشم امینی مدیرعامل 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان ، معاون عمرانی فرماندار، بخشداران 
بخش های مرکزی و مهردشت شهرســتان، حکمتیان، معاون بهره برداری 
و توسعه شبکه فاضالب اســتان اصفهان، کاظمی مدیر اداره آب و فاضالب 
شهرستان، شهرداران محترم و رؤسای محترم شوراهای اسالمی شهرهای 
تابعه شهرستان جلسه بررسی، تصمیم سازی، پیگیری مسائل و مشکالت 
حوزه آب و فاضالب شــهرها و روســتاهای شهرســتان برگزار شد. در این 
جلســه مهندس راعی، ضمن آرزوی قبولی طاعات، توسالت و عزاداری ها 
به مناسبت رثای حضرت اباعبدا... الحسین )ع( و یاران با وفای ایشان در 
اربعین حسینی )ع( و رعایت مجدانه و مصرانه شیوه نامه های ستاد ملی 
مدیریت مقابله و پیشگیری از بیماری پاندمیک کرونا و تبریک و تهنیت به 
مناسبت هفته نکوداشــت نیروی انتظامی به خادمان سبز پوش و خانواده 
های محترم ایشان، در ابتدا به صورت مبســوط به مصوبات جلسه پیشین 
که با حضور مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان در شهرستان شهید پرور 
نجف آباد برگزار شده بود، اشــاره کرد و از مجموعه اقدامات انجام پذیرفته 
مصوب و رویکردهای امیدوار کننده شرکت آبفای استان در راستای تحقق 
هرچه بیشتر ماموریت های مقرر، اعم از نحوه پیگیری، روند اجرا و رویکرد 
مسئوالنه در پیشــرفت امور در همیاری با مردم شهرستان قدردانی کرد.وی   
با اشاره به مباحث مطرح شده از سوی افکار عمومی شهرستان و مطالبات 
مردمی کــه در مالقات های چهره بــه چهره، ارتباطات ســامد و دیدارهای 
میدانی با نخبگان و گروه های مرجع شهرســتان برگزار شده بود، به تبیین 
موضوعات مورد مطالبه پرداخت و خواستار تسریع در روند رفع این دغدغه 

های عمومی و مردمی شد. 
رییس شورای اداری شهرستان با اشاره به تکمیل شبکه گذاری فاضالب شهر 
نجف آباد بر عملیاتی کردن طرح پروژه فاضالب شــهرهای دهق و علویجه 
تصریح و خواهان پیگیری های الزم به منظور تسریع در روند اجرای شبکه 
فاضالب شهر های گلدشت، کهریزسنگ و جوزدان شد. مهندس راعی، ضمن 
توصیف درخواست های مکرر مردمی به خصوص در رابطه با مشکالت ناشی 
از افت فشــار و قطعی های مکرر و پیوســته آب در مناطق مختلف شهری 
شهرستان به ویژه شهر نجف آباد و برخی روستاها و ضعف اقتصادی بخش 
کثیری از مشترکین شریف شهرستان در کاربست پمپ های مجاز و مخزن 

های ذخیره آب، خواستار رویکرد موثر آبفای استان به منظور رفع این دغدغه 
و خواست عمومی شد.

 معاون استاندار و فرماندار شهرستان در ادامه افزود: فرسودگی شبکه انتقال 
آب شهرستان و رفع موانع و مصائب جدی شبکه فاضالب شهری، دفع آب 
های سطحی روستایی و زیر ســطحی از جمله مباحث مربوط به روستای 
گلدره از اهمیت باالیــی برخوردار اســت و در این راســتا پیگیری مصرانه 
مسئولین آبفای اســتان به منظور رفع مشــکالت و عملیاتی کردن فعالیت 

های الزم را مجدانه می طلبد. 
در ادامه هاشــم  امینــی، مدیرعامل آبفای اســتان و دکتــر حکمتیان بر 
ضــرورت همراهی و خودیاری مردمی در راســتای تحقــق مطالبات حوزه 
آبفا بــه بیان مبســوط موضــوع پرداختند و با اشــاره بــه محدویت های 
محــوری موضوع در راســتای رفــع حداکثــری موانع قول مســاعدت و 
همراهی ســازنده در این راســتا را بیان کردند. در ادامــه حاضرین هریک 
به ســهم خود ضمن بیان دغدغه هــای عمومی مردمی و میــزان امکانات 
و مســاعدت های مناطق تحــت تصدی خود خواســتار حمایت بیشــتر 
اداره آب و فاضالب اســتان به منظور رفع مشــکالت در شهرســتان شدند. 
در انتهای جلســه مصوبات توســط معاون اســتاندار و فرماندار شهرستان 
 قرائت و جهت پیگیری و اتخاذ تمهیدات الزم به مســئوالن و متصدیان ذی 

ربط ابالغ شد.

مدیر عامــل ذوب آهن اصفهان در مــورد آخرین وضعیت فروش این شــرکت 
گفت:طی 6 ماهه ابتدای سال ۹۹ نسبت به سال گذشته، طبق گزارشات ارسالی 
در سامانه کدال، این شــرکت موفق به تحقق 75 هزار و 658 میلیارد ریال درآمد 
فروش شده اســت که با این روند مناســب »ذوب« قطعا در سال جاری از زیان 
انباشته خارج و موفق به توزیع سود در سال جاری خواهد شد. منصور یزدی زاده 
گفت: در این صورت شرایط شرکت جهت ارتقا از بازار فرابورس به بازار بورس نیز در 
سال آتی فراهم خواهد شد و به طور قطع با تحقق این موضوع حمایت از سهام این 
شرکت نیز با عنایت به تاثیر سهم بر شاخص کل افزایش خواهد یافت.به گفته وی، 
در حال حاضر  صندوق مشترک توسعه بازار سرمایه نیز با انتشار 40 میلیون اوراق 
تبعی شرکت ذوب آهن اصفهان با قیمت اعمال 7330 ریال در تاریخ 24 اسفندماه 
۹۹ دورنمای مثبت این شرکت را به بازار سرمایه انعکاس داده است ، ولی متاسفانه 
با جو روانی نامطلوبی که بر بازار ســرمایه حاکم شده ، سهامداران در حال فروش 
دارایی خود به زیر ارزش ذاتی سهم هستند که قطعا به زیان آن ها منجر خواهد شد.

به زودی افزایش سرمایه می دهیم
یزدی زاده از افزایش سرمایه قریب الوقوع شرکت خبر داد و گفت: این شرکت در 
حال تدارک افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات سهامداران است که 
در حال حاضر در مرحله بررسی حسابرس و بازرس قانونی شرکت بوده و به زودی 
نهایی و در سامانه کدال افشا می شود و پس از آن نیز دریافت مجوز سازمان بورس 
و برگزاری مجمع اقدام خواهد شد که تحقق این موضوع نیز به بهبود ساختار مالی 
شرکت و همچنین تامین سرمایه در گردش مورد نیاز جهت افزایش تولید در سال 

آتی کمک خواهد کرد.

تاسیس صندوق بازارگردانی ذوب آهن 
مدیر عامل شرکت ذوب آهن اصفهان تاسیس صندوق بازارگردانی اختصاصی را از دیگر 
اقدامات موثر این شرکت   دانست و گفت : موافقت اصولی تاسیس صندوق بازارگردانی 
ذوب آهن اصفهان از ســازمان بورس نیز دریافت شده و برنامه شرکت تقویت منابع 
مالی این صندوق جهت حمایت از سهام شرکت ذوب آهن است .وی افزود: همچنین 

مذاکراتی نیز با سهامداران عمده شرکت شده است تا آن ها نیز با بازارگردانی سهام به 
ایجاد ثبات و تعادل در معامالت سهام شرکت در بازار سرمایه کمک کنند.

سهام خزانه در ذوب آهن استارت خورد
یزدی زاده از احتمال ورود ذوب آهن برای خرید ســهام خزانه خبر داد و افزود: با 
توجه به دستورالعمل اجرایی سهام خزانه که عنوان می دارد ناشر از زمان تصویب 
قطعی افزایش ســرمایه تا پایان مهلت پذیره نویسی نمی تواند هیچ گونه سهام 
خزانه ای نزد خود نگهداری کند ، پس از انجام افزایش سرمایه ، در خصوص ظرفیت 
های ناشی از سهام خزانه نیز تصمیم گیری خواهد شد.وی ادامه داد: تا زمانی که 
سهامداران سهام خود را حفظ کنند و اسیر هیجان های مقطعی نشوند هیچ گونه 
ضرر و زیانی متوجه آن ها نشده است و قطعا شرایط جاری و هیجان های ایجاد 
 شده نیز گذرا خواهد بود و شرکت های بنیادی و در حال رشد مسیر رو به رشد خود را 

ادامه می دهند.

مدیر عامل شرکت گاز استان اصفهان در آیین بهره برداری از پروژه گازرسانی 
به روستای مرغ در شهرســتان گلپایگان با بیان اینکه مصرف گاز شهرستانی 
باالست، اظهار کرد: اکنون 168 میلیون متر مکعب، یعنی روزانه بالغ بر 450 
هزار متر مربع گاز در اســتان مصرف می شود.ســید مصطفی علوی افزود: 
مصرف در شهرستان گلپایگان پلکانی اســت؛ یعنی اگر مصرف بیشتر شود 
قیمت گاز بیشتر حساب می شــود، که در این شهرستان قیمت هر متر مربع 
گاز حدود 115 تومان اســت. البته در اینجا الگوی مصرف رعایت می شود و 
کمی مازاد مصرف است.مدیر عامل شرکت گاز استان اصفهان با بیان اینکه 
پرداخت بهای گاز مصرفی به دولت در پرداخت یارانه ها کمک می کند، تصریح 
کرد: اگر سفیر مصرف گاز خود باشیم به درآمدهای ملی کشور و کاهش بهای 
قیمت گاز خانواده و کاهش آلودگی هوا کمک می کنیم.علوی با بیان اینکه 10۹ 
شهر استان اصفهان از گاز طبیعی بهره مند شدند، گفت: روستاهای باالی 20 
خانوار گازرسانی می شوند؛ اکنون یک هزار و 100 روستای استان اصفهان گاز 
دارند و گازرسانی به حدود 100 روستا از جمله کلوسه در فریدون شهر در دستور 

کار قرار دارد.وی خاطرنشــان کرد: روســتا مولد تولید محصوالت کشاورزی 
است و گازرسانی هدیه به خانواده های ساکن در روستاست. 

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان با بیان اینکه در شرق استان گازرسانی 
به صورت CNG انجام شــده و با تامیــن منابع مالی گازرســانی به صورت 
خط انتقال انجام می شود، تصریح کرد: در شرق اســتان اصفهان به صورت 
ویدئوکنفرانس با حضــور وزیر نیرو، بالغ بر 50 میلیــارد تومان پروژه افتتاح 
می شــود.علوی تاکید کرد: ســال گذشــته با حدود یک میلیون و ۹00 هزار 
مشترک و بیش از دو میلیون و 400 هزار مشترک صنعتی و خانگی و تجاری 
در سطح استان یک مورد قطعی نداشتیم.وی با بیان اینکه مصرف گاز سال 
گذشــته در اســتان اصفهان 10 درصد افزایش داشــت، تصریح کرد: استان 
اصفهان با حــدود 21 میلیارد متــر مکعب مصرف گاز پــس از تهران دومین 
استان مصرف کننده گاز محسوب می شود. پروژه گازرسانی به روستای مرغ 
در گلپایگان با طول سه هزار و 150 متر و با صرف اعتباری بالغ بر سه میلیارد 

و 600 میلیون ریال مورد بهره برداری قرار گرفت.

معاون فروش و بازاریابی فوالد مبارکه:
تفاوت قیمت محصوالت فوالد مبارکه در بورس کاال به بیش از 70 درصد رسیده است

تقدیر بانک مرکزی از نقش ذوب آهن اصفهان در صادرات غیر نفتی و بازگشت 

منابع ارزی

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان خبر داد:
تشکیل تیم ویژه جهت سرعت گیری فرآیند طرح اقدام ملی مسکن

رییس اداره طرح های توسعه شهری و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان خبر داد :
تهیه بیش از ۵0 درصد طرح های تفصیلی کل کشور در استان اصفهان

با حضور مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان صورت گرفت؛
 بررسی مسائل و مشکالت حوزه آب و فاضالب شهرها و روستاهای

 شهرستان نجف آباد

مدیر عامل ذوب آهن اصفهان:
ذوب آهن در سال جاری از زیان انباشته خارج می شود

مدیر عامل شرکت گاز استان اصفهان:
استان اصفهان، دومین استان مصرف کننده گاز کشور است
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