
پس از چندین بار کلنگ زنی و وعده افتتاح، شاید پروژه قطار سریع السیر اصفهان - تهران اصال اجرا نشود؛
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 معاون امور بازرگانی و توسعه 
تجارت صمت استان خبر داد:

 اصفهانی ها، مشتری 
خرید اینترنتی

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

فوالد مبارکه تا سال 1404 به عنوان کارخانه هوشمند در جهان شناخته می شود8

          آگهی مناقصه عمومی يک مرحله ای شماره  990/1009  

                  )شماره 2099001188000021 در سامانه ستاد(
شركت برق منطقه اي اصفهان

شركت مناقصه گزار: شركت برق منطقه ای اصفهان

نوع تضمين شرکت در مناقصه: ضمانتنامه معتبر يا فيش واريز وجه نقد به شماره  شــبا IR 330100004101101430230298 نزد بانک مرکزی با مبلغ 
فوق الذکر در وجه شرکت برق منطقه ای اصفهان

نحوه دريافت و تحويل اسناد مناقصه: كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت و تحويل اسناد تا مبادله قرارداد، با مراجعه به "سامانه تداركات الكترونيكی 
دولت )ســتاد(" به آدرس www.setadiran.ir امكان پذير خواهد بود. )تماس با كارفرما، در صورت لزوم در ســاعات اداري روزهای كاری با شماره 

)031-36270820
مهلت دريافت اسناد: از ساعت 10:00 صبح روز سه شنبه مورخ 1399/07/29 لغايت ساعت 16:00 روز پنجشنبه مورخ 1399/08/08

مهلت و محل تحويل اسناد مناقصه: نسخه الكترونيكی كليه مدارك و مستندات اسناد مناقصه بايستی حداكثـــر تا ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 
1399/08/19 در "سامانه تداركات الكترونيكی دولت)ستاد( بارگذاری و نســخه فيزيکی)پاکت الف( آن در موعد مذکور به آدرس: اصفهان، خيابان 

چهارباغ باال، دبيرخانه شركت برق منطقه ای اصفهان تحويل گردد.
زمان و محل بازگشايی پاكات مناقصه: ساعت 10:00 صبح روز سه شــنبه مورخ 1399/08/20 -  سالن كميسيون معامالت ساختمان معاونت مالی و 

پشتيبانی شركت برق منطقه ای اصفهان
ساير شرايط مناقصه:

• به پيشنهادهایی كه فاقد سپرده يا امضاء، مشروط و مخدوش بوده و يا پس از انقضاء مدت مقرر در آگهی واصل شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.
• ساير اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

ضمنا می توانيد اين آگهي را در سايت های اينترنتی مشاهده کنيد
http://iets.mporg.ir                    www.tavanir.org.ir                www.erec.co.ir       www.setadiran.ir

روابط عمومی شركت برق منطقه ای اصفهان م الف:1026461

شرايط و  الزامات ورود به مناقصهمبلغ تضمين شرکت در مناقصهموضوع مناقصهشماره مناقصه

990/1009
خرید و تأمین تجهیزات شبکه زمین 

پست 63/20 کیلوولت ناجی آباد
  362.500.000 ريال 

1-ارائه گزارش تست های نوعی برای سیستم زمین 
موضوع مناقصه 2-تأمین تجهیزات موضوع مناقصه 

میبایستی از سازندگان داخل کشور ارائه گردد. 

نوبت اول

این شهر زنده است به آب 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

استارت جشنواره سی و سوم در شهر سی و سه پل
شهردار در  افتتاحیه جشنواره بین المللی کودک و نوجوان در اصفهان خبرداد: تقسیم شادی با کودکان در مناطق کم برخوردار
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»جانسون« به زودی استعفا خواهد داد
یک روزنامه انگلیســی به نقل از هم حزبی های نخست وزیر این کشور نوشــت وی قصد دارد طی 
ماه های آینده به خاطر ناراضی بودن از حقوق ســاالنه اش اســتعفا دهد. روزنامه »میرر« به نقل از 
شماری از نمایندگان حزب محافظه کار نوشته است، »بوریس جانسون« نخست وزیر انگلیس تا چند 
ماه دیگر از مقام خود استعفا خواهد داد.به نوشته این روزنامه، هم حزبی های جانسون می گویند او 
بارها به صورت خصوصی گالیه کرده است که نمی تواند با حقوق نخست وزیری ساالنه ۱۵۰ هزار پوند 
اموراتش را بگذراند.به گفته این نمایندگان پارلمان، جانسون به »ترزا می« نخست وزیر قبلی انگلیس 
که از زمان استعفایش بیش از یک میلیون پوند درآمد داشته، رشک می ورزد. اما او قصد دارد تا ۶ 
ماه دیگر به نخست وزیری ادامه دهد تا ماجرای خروج کشورش از اتحادیه اروپا )برگزیت( و شیوع 
ویروس کرونا را مدیریت کند.گفته می شود جانسون پیش از نخست وزیری، تنها برای دو سخنرانی 

۱۶۰ هزار پوند و برای ستون نویسی در روزنامه ای ماهانه ۲۳ هزار پوند دریافت می کرده است.

نامزد نزدیک به »اوو مورالس« رییس جمهور بولیوی شد
نامزد حزب سوسیالیست ها و از افراد نزدیک به »اوو مورالس« رییس جمهور سابق بولیوی، با کسب 
بیش از ۵۲ درصد آرا در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شد.شــبکه »تله سور« در این خصوص 
گزارش کرد، طبق گفته مقام های بولیوی، آرسه موفق به کسب ۵۲.۲ درصد از آرای انتخاباتی شده 
است و »کارلوس مسا« رییس جمهور اسبق این کشور و رهبر حزب جامعه مدنی ۳۱.۵ درصد از آرای 
انتخاباتی را به دست آورده است.»لوئیس فرناندو کاماچو« نامزد حزب »ما به ائتالف اعتقاد داریم« 
نیز تنها ۱4.۱ درصد از انتخاباتی را به دست آورد.آرسه از مردم بولیوی برای حمایت از وی و مشارکت 
صلح آمیز در فرآیند انتخابات قدردانی کرد.وی در ســخنرانی بعد از اعالم پیروزی اش گفت: »ما 
دموکراسی و امید را احیا کردیم. بولیوی بار دیگر به دموکراسی گره خورده است. ما تعهد خود برای 
همکاری با سازمان های اجتماعی را تصدیق کردیم و می خواهیم یک دولت وحدت ملی بسازیم«.

عقب نشینی ترکیه از حماه
منابع از عقب نشینی ارتش ترکیه از بزرگ ترین پست دیده بانی  خود در استان حماه بعد از محاصره 
آن توسط ارتش ســوریه خبر دادند.نیروهای ترکیه در داخل این پست دیده بانی که توسط ارتش 
سوریه محاصره شده اســت، شــروع به از بین بردن تجهیزات لجســتیکی و برداشتن برج های 
مراقبتی کرده اند.منابع امنیتی اعالم کردند، نیروهای ترکیه تصمیم گرفته اند از این پست دیده بانی 
عقب نشینی کنند. آن ها به طرف روســی در این باره اطالع داده اند و با آن هماهنگی صورت گرفته 
است.همچنین دیده بان حقوق بشر سوریه اعالم کرد، نیروهای ترکیه در پست دیده بانی۹ که بزرگ 
ترین پست دیده بانی این کشور در حومه شمالی حماه است، برای عقب نشینی آماده شده اند. این 

نیروها حدود دو سال و چهار ماه است که در پست دیده بانی مستقر هستند.

ده ها هزار پاکستانی خواستار برکناری »عمران خان« شدند
ده ها هزار تن از طرفداران اپوزیسیون پاکستان به عنوان بخشی از کمپینی برای برکناری نخست وزیر 
این کشور در شهر کراچی دست به راهپیمایی زدند؛ نخست وزیری که به »انتصاب توسط ارتش در 
انتخابات تقلبی ۲۰۱۸« متهم شده است. مریم نواز، رهبر اپوزیسیون پاکستان در جریان سخنرانی 
در این راهپیمایی درباره عمران خان، نخست وزیر کشــورش گفت: شما کارها و شغل ها را از مردم 
گرفته اید. شــما دو وعده غذایی را از مردم گرفته اید.مریم نواز دختر و وارث سیاســی نواز شریف، 
نخست وزیر سابق پاکستان است.این اعتراضات در حالی صورت می گیرد که اقتصاد پاکستان در 
بحبوحه پاندمی کرونا با یک تورم دو رقمی و رشد منفی دست و پنجه نرم می کند؛ اوضاع اقتصادی 

که مخالفان عمران خان، دولت وی را مقصر آن می دانند.  

پس لرزه های درخواست اعدام روحانی همچنان ادامه دارد؛

صورت مسئله پاک شده

نوشــته های خارج از عرف یک نماینده و  علیرضا کریمیان
تهدید رییس جمهور در روزهای گذشــته 
بازتاب های زیادی به دنبال داشته اســت. مجتبی ذوالنور که سابقه 
پررنگی در تهدید و مخالفــت با روحانی و وزرایــش دارد، در آخرین 
واکنش خود نسبت به اقدامات دولت این بار صریحا روحانی را تهدید 
به اعدام کرد اتفاقی که برخی آن را هم نوایی با دشمنان و ایجاد یأس 
در داخل و عده ای دیگر بیان واقعیت و جسارت گوینده آن تفسیر کردند 
و البته به ســیاق همه این مدل از اظهارات، طرفداران هر دو نفر هم به 
میان آمدند؛ اما این اتفاق تاثیر دیگری هم به جا گذاشت و آن قوی تر 
شدن جبهه منتقدان و تاختن به دولت در شــرایط فعلی بود. از هر دو 
جناح اصولگرا و اصالح طلب این مدل از تند روی را نوعی بی درایتی و 

سطحی نگری سیاسی دانستند و آن را محکوم کردند. 
از جمله »اکبر ترکان«، عضو کابینه دولت ســازندگی و مشاور پیشین 
رییس جمهور  گفته اســت: »این اهانت ها ادامه رقابت های سال ۹۶ 
است که تبدیل به کینه شده، آن زمان اسمش رقابت بود و االن تبدیل 
به کینه شده است.« »غالمرضا انصاری«، فعال سیاسی اصالح طلب 
نیز درباره اظهارات مجتبی ذوالنوری، رییس کمیسیون امنیت ملی و 

سیاست خارجی مجلس گفت: »آقایانی که باد می کارند یقینا باید به 
دنبال درو کردن طوفان باشند. در مجموع استفاده از تعابیر زشت و غیر 
اخالقی، با توجه به اتفاقاتی که در روزها و مــاه های اخیر رخ داده آن 
هم از سوی کسانی که ادعای مســلمانی دارند، امری زشت و ناپسند 
است«. به صورت کلی مخالفان این مدل از اظهار نظر را به دیدگاه کلی 
مجلس نسبت به دولت تعمیم دادند و آن را به نوعی تقابل با شخص 
دوم مملکت دانستند؛ اتفاقی که در شرایط حاضر تنها دستاورد آن می 
تواند ضعیف تر کردن نظام در برابر تهدیدات خارجی باشــد. سخنان 
ذوالنور البته در میان هم جناحی های او هم مخالفانی داشت؛ سایت 
های خبری اصولگرا این سخنان را چندان آب و تاب ندادند .برخی از 
چهره ها مانند عباس سلیمی نمین هم به انتقاد از آن پرداخت؛ وی در 
یادداشتی در سایت مشرق عنوان کرد:» برهم زدن نظم جامعه سیاست 
آمریکایی  است تا بتوانند از این طریق تحریم های بی سابقه خود را به 
نتیجه برسانند. دشمن در صحنه داخلی عراق، لبنان، لیبی، سوریه و... 
نشان داد اهدافش را در برهم زدن نظم جامعه پیگیری می کند. دشمن 
قانونمندی و جایگاه های قانونــی را نقطه مقابل اهداف زیاده خواهانه 
خود یافته اســت و ملت ایران با فهم این مسئله سختی های ناشی از 

تحریم ها و برخی کم کاری ها در دولت را تحمل می کنند تا فرصت را از 
دشمن بگیرند.از این رو هرگونه آسیب به دولت شرایط مطلوب برای 
مانور بیگانگان را فراهم می کند. پذیرفتنی نیست فردی که مدعی فهم 
سیاسی و نماینده مجلس است در مســیری قرار بگیرد و شرایطی را 
فراهم کند که نتیجه آن تقویت سیاســت بیگانه است«. عالوه بر این 
برخی از جناح اصولگرا معتقدند انتســاب این مــدل از ادبیات به این 
جناح موجب ریزش آرای آن در انتخابات بعدی خواهد شد و در شرایط 
کنونی نباید با درخواســت های کوچه بازاری و تند مردم را نســبت به 

اتفاقات سیاسی ناامید ساخت. 
فشار اقتصادی و تنش های خارجی در حالی ایران را به سمت و سوی 
روزهای سرنوشت ساز می برد که همچنان کشمکش های سیاسی بر 
سر رسیدن به یک نگاه واحد در اجرای سیاسیت داخلی و خارجی کشور 
هر روز شدت بیشتری می گیرد. مردم که از تنش های سیاسی خسته 
و از فشار اقتصادی در مضیقه هستند هم در این آشفته بازار تنها نظاره 
گر نخبگان سیاسی هســتند که وعده داده بودند باری از دوش ملت 
بردارند؛ اما تنها کاری که می کنند آشفته کردن بیشتر فضایی است که 

بیشتر از همیشه به آرامش و وفاق نیاز دارد.

رییس کمیســیون اقتصــادی مجلس بــا تاکید 
بر آمادگی قــوه مقننه برای همکاری بــا دولت به 
منظور ســاماندهی بازار ارز، از تسهیل فرآیند تولید 
کاال خبــر داد.محمدرضــا پورابراهیمــی گفت: در 
نشست مشترک بین مجلس و دولت در خصوص 
موضوعات ارزی یکســری مباحث مختلف مطرح 
شــد. ما به دنبال آن بودیــم که درباره حــوزه ارز 
همکاری مشــترکی بین مجلس و دولت داشــته 
باشــیم.وی ادامه داد:  در این نشست رییس کل 
بانک مرکزی، وزرای اقتصاد، نفت و جهاد کشاورزی 
حضور داشتند ضمن اینکه رؤسای کمیسیون های 
تخصصی مجلس هــم در این نشســت به همراه 
محمدباقر قالیباف حاضر بودند.رییس کمیسیون 
اقتصادی مجلس اضافه کرد: چند تصمیم اساسی 
در این نشست مطرح شــد که می توانم به تشکیل 

ســندیکای صادر کنندگان خوش نام برای کاهش 
محدودیت ها و لغو محدودیت های ناشی از پیمان 
سپاری ارزی که به شدت در حوزه صادرات غیرنفتی 
برای کشــورمان چالش ایجاد کرده ،  اشاره کرد که 
طبیعتا این کار بســیار حائز اهمیت است.نماینده 
کرمان در مجلس عنوان کرد:  امکان تهاتر واردات در 
مقابل صادرات با مسئولیت وزارت صمت هم دیگر 
موضوعی اســت که در نشســت مذکور به تصویب 
رســید که البته بانــک مرکزی هم نظــارت الزم را 
در باره نرخ ارز و نحوه تســویه انجــام خواهد داد.

پورابراهیمی افــزود:  آن چیزی که هــم اکنون در 
موضــوع محدودیــت ورود کاال داریــم مربوط به 
تکالیف بانک مرکزی بر ارائه ارز مذکور در ســامانه 
نیماست که عمال این کار را متوقف کرده است.وی 
اضافه کرد: در نشست اخیر با تیم اقتصادی دولت 

توافق کردیم که از طریق ثبت سفارش کاالهایی که 
اولویت و نیاز کشور است به ویژه کاالهای اساسی 
از طریق تهاتر این کار را پیش ببریــم. البته ارز آن 
جداگانه اســت و برای نظام ارزی کشــور مجددا 
تصمیم گیری خواهد شد.نماینده کرمان در مجلس 
تصریح کــرد: در مورد  امــکان تهاتر نفــت در برابر 
واردات کاال با حضور وزیر نفت به صورت مفصل در 
نشست رؤسای کمیسیون های تخصصی مجلس 
و محمدباقر قالیباف بحث کردیم وان شاءا... ظرف 

چند روز آینده عملیاتی خواهد شد.

بررسی تهاتر نفت در برابر واردات کاال در جلسه مجلس و دولت

ترامپ:

 اولین تماس با من بعد از پیروزی از سوی ایران خواهد بود
رییس جمهور آمریکا در تجمع انتخاباتی ضمن تاختن به مواضع رقیب دموکراتش مدعی شد، اولین کشوری که بعد از پیروزی او در انتخابات با او تماس می گیرد، 
ایران خواهد بود.او با ابراز خرسندی از کنار رفتن تعدادی از قانون گذاران جمهوری خواه مخالفش از کنگره از قبیل سناتور »جف فلیک« و »باب کورکر«، به سخنان 
اخیر »بن ساس« سناتورجمهوری خواه کنونی مجلس سنای آمریکا علیه ترامپ واکنش نشان داد. ترامپ سپس مدعی شد: »اگر من )در انتخابات ریاست 
جمهوری آمریکا( برنده شوم، اولین تماسی که با من گرفته می شود، از ایران خواهد بود. اقتصاد آنها فاجعه است، تولید ناخالص داخلی آنها ۲7 درصد کاهش 
یافته است. من قبال اصال همچنین چیزی را نشنیده بودم، این فاجعه است. آنها )ایرانی ها با من( تماس خواهند گرفت. من نمی خواهم که وضعیت آنها اینطور 
باشد و می خواهم که یک کشور عالی داشته باشند، موضوع خیلی ساده است و آن اینکه آنها سالح هسته ای نمی توانند داشته باشند. اگر آنها خواهان یک توافق 
خوب باشند ما با هم می نشینیم و یک توافق خوب خواهیم کرد .ادعای تازه رییس جمهور آمریکا در شرایطی مطرح شده که او طی هفته های اخیر بارها مدعی 
شده که ایران منتظر انتخابات ریاست جمهوری است و بعد از آن با آمریکا توافق خواهد کرد. او حتی مدعی شده که ایران ظرف سه هفته با او توافق خواهد کرد! 

چهره روز

وز عکس ر

فرود اولین هواپیمای 
تجاری امارات در 
فرودگاه تل آویو

منابع اســرائیلی از ورود اولیــن پرواز 
تجاری خطوط هواپیمایی االتحاد امارات 
به فرودگاه بــن گوریون خبــر دادند.در 
ویدئویی که رسانه های رژیم صهیونیستی 
منتشــر کردند، لحظــه ورود هواپیمای 
امارات به فرودگاه بن گوریون نشان داده 
شده درحالی که حامل پرچم های امارات 

و رژیم صهیونیستی است.

پاسخ سخنگوی وزارت خارجه به یک ادعا 
سخنگوی وزارت خارجه درباره ادعای مطرح شده در مورد خودخواسته بودن تحریم های تسلیحاتی 
ایران گفت: در ابتــدای مذاکرات قرار نبود طــرف غربی در مورد تحریم های تســلیحاتی صحبت 
کند ولی این موضع یکی از شــرط های 
مذاکره قرار گرفت، جمهوری اسالمی در 
۵ ساله گذشــته ذره ای برنامه دفاعی و 
موشکی خود را تغییر نداده است.سعید 
خطیب زاده عنوان کرد: ایران طی ۵ سال 
گذشــته فقط سیاســت دفاعی خود را 
تغییر داد و نه توســعه برنامه موشکی و 
نه اهداف منطقه ای. فشارهای آمریکا 
در جای خودش اســت. آمریــکا نه در 
تسلیحات بلکه در دارو و مواد مورد نیاز 
ملت ایران تالش می کند فشارهای حداکثری خود را دنبال کند.خطیب زاده خاطرنشان کرد: آنچه 
آنها  از آن هراس دارند، بازگشت ایران به بازار گسترده فناوری و صادرات اقالم تسلیحاتی است. ۹۰ 
درصد نیازهای دفاعی ایران در داخل تولید می شود. ایران بیش از بازار خرید پتانسیل صادرات دارد.

برنامه مجلس برای افزایش اعتبار یارانه ها در بودجه 
عضو هیئت رییسه مجلس گفت: در نشست هیئت رییسه با رؤسای کمیسیون های تخصصی برنامه 
بر این شد تا ردیف اعتباری مربوط به یارانه ها در بودجه سال آینده 4۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش 
پیدا کند.حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسالمی اظهار 
کرد: در نشست اعضای هیئت رییسه با رؤسای کمیسیون های تخصصی مجلس موضوع اصالح 
ساختار بودجه مورد بحث و بررســی قرار گرفت.وی با بیان این که اعتبارات مربوط به تبصره ۱4 در 
بودجه سال جاری مبلغی معادل ۲۵۰ هزار میلیارد تومان است، افزود: در این جلسه بنا بر این شد 
تا خط اعتباری تبصره ۱4 که مربوط به یارانه هاست بودجه اش افزایش یابد و 4۰۰هزار میلیارد تومان 
دیگر در این بخش در بودجه ســال آینده اختصاص یابد.عضو هیئت رییسه مجلس اظهار داشت: 
موضوع دیگری که در جلسه روی آن بحث شد موضوع شفافیت در بودجه به ویژه در مورد منابع و 

مصارف شرکت های دولتی بود.

 دور دوم مذاکرات ایران و اوکراین درباره سانحه 
هواپیما برگزار شد

دومین دور از مذاکرات هیئت های ایرانی و اوکراینی با ســه دســتور فنی، حقوقی و قضایی درباره 
سانحه سقوط هواپیمایی اوکراین در وزارت امور خارجه برگزار شد.سرپرستی هیئت ایرانی در این 
دور از مذاکرات را  محســن بهاروند، معاون حقوقی و بین المللی وزیر امور خارجه بر عهده دارد.به 
گفته بهاروند، در این دور از مذاکرات سه جلسه فنی برگزار خواهد شد. یکی از این جلسات در مورد 
بحث های فنی است که ســازمان هواپیمایی انجام خواهد داد. یک جلسه در مورد مسائل قضایی 
است که همکاران قوه قضاییه انجام می دهند و یک جلسه هم در مورد مسائل حقوقی درباره میزان 
غرامت افراد و هواپیماست.بهاروند با بیان اینکه پس از آنکه این سه گروه با یکدیگر مالقات کرده 
و پیشرفت حاصل شد، یک جلســه عمومی خواهیم داشــت، افزود : در آن جلسه، من و همتای 
اوکراینی به عالوه همه گروه هایی که با هم مذاکره کردند، حضور خواهیم داشت و پیشرفت های آنها 
را می بینیم.وی با بیان اینکه سعی مان این است که هر چه سریع تر و در کوتاه ترین زمان مذاکرات 
را به نتیجه برسانیم، ادامه داد: اگر راهنمایی الزم باشد، راهنمایی هایی را انجام می دهیم و قدم های 

بعدی را تعریف می کنیم که دور بعدی مذاکره باشد.  

کافه سیاست

وزیر دفاع:

 برای فروش سالح 
برنامه داریم

وزیر دفاع و پشــتیبانی نیروهای مســلح 
گفــت: جمهوری اســالمی در شــرایطی به 
توانمندی هایی رسید که دشمنان تمام تالش 
شان را برای محرومیت ایران از حق طبیعی 
خود کردند و از سوی دیگر آنها می خواستند 
با گرفتن این حق جمهوری اسالمی ایران را 
تحقیر کنند؛ پس از این جهت برای ما بسیار 
مهم بود که این حق را بگیریم. تالش کردیم 
و عنایت خداوند نیز شــامل حال مان شد و 
این اتفاق بسیار مهم رخ داد و ما حق مان را 
از حلقوم آمریکایی ها بیرون کشیدیم.امیر 
حاتمی در خصوص دکتریــن دفاعی ایران 
در شرایط جدید، گفت: اگر همه فرصت های 
دنیا نیز در اختیــار ما قرار بگیــرد ما از خود 
اتکایی دســت بر نمی داریم و این محبت را 
به طور جدی دنبال می کنیم، اما این شرایط 
فرصت هایی را برای ما به وجود آورده است 
که یک سوی آن استفاده ما از ظرفیت های 
دنیاســت که می توان از فناوری های موجود 
در جهان اســتفاده کنیم و ما نیز می توانیم از 
این فرصت ها استفاده کنیم.وی در خصوص 
اینکه آیا برنامــه ای برای خریــد و فروش 
ســالح دارید یا خیر؟ گفــت: زمینه خرید و 
فروش سالح وجود دارد و ما در این خصوص 
برنامه داریــم. از حدود یک ســال قبل که 
آمریکا تالش کرد ایــن محدودیت ها تمدید 
شــود به نوعی باعث شــدند که بسیاری از 
کشــورها از توانمندی ما آگاه شــوند و به ما 
مراجعه کنند. در این خصــوص مذاکرات و 
صحبت هایی انجام شده و زمینه هایی برای 
فروش و تامین نیازمندی هــا وجود دارد که 
البته فروش ما بسیار گسترده تر خواهد بود.

فشار اقتصادی و تنش های خارجی در حالی ایران 
را به سمت و سوی روزهای سرنوشت ساز می برد که 
همچنان کشمکش های سیاسی بر سر رسیدن به 
یک نگاه واحد در اجرای سیاسیت داخلی و خارجی 

کشور هر روز شدت بیشتری می گیرد

بین الملل
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بالیی که کرونا سر میلیاردرها آورد

۰.۳ درصد جمعیت میلیاردرهای جهان به دلیل کرونا دیگر میلیاردر نیستند.با شیوع کرونا در جهان 
نه تنها ثروتمند شدن به یک امر دست نیافتنی تبدیل شــده بلکه حتی میلیارد باقی ماندن نیز کار 
بسیار دشواری شده است. در مقایسه با دهه های قبل وضعیت ثروتمندان چندان دلچسب نیست 
و مطالعات صورت گرفته توسط موسسه »پیو سی« نشان می دهد دست کم ۷۰ نفر که در سال ۲۰۰۹ 
و بعد آن دارای دو میلیارد دالر ثروت بوده اند، اکنون دیگر بین میلیاردرها نیســتند. از زمان شیوع 
کرونا حدود ۱.۷ درصد جمعیت میلیاردرهای جهان با کاهش شــدید ثروت خود مواجه شده اند و 
۰.۳ درصد آنها نیز دیگر بین میلیاردرها قرار ندارند. از طرف دیگر امســال تنها ۳۴ نفر برای اول وارد 
جمع میلیاردرهای جهان شده اند. به گفته این موسسه، اصلی ترین استراتژی موفقیت آمیز افراد 

تازه ثروتمند شده، تنوع بخشی به سبد دارایی و مالی خود بوده است. 

احتمال سبقت گرفتن اقتصاد هند از ژاپن
بر اساس گزارش نشریه النست، این احتمال وجود دارد که طی ۳۰ سال آینده اقتصاد هند ژاپن را پشت 
سر گذاشته و به سومین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل شود.این تحقیق که طی ماه های نخست سال جاری 
انجام شده است بر اساس تغییر سن نیروی کار انجام شــده و سپس بر همین مبنا پیش بینی هایی 
نسبت به حجم تولید ناخالص داخلی برای دهه های آینده ارائه شده است.بنا به پیش بینی موسسه 
النست، هند در حدود سال ۲۰۳۰ بیشترین نیروی کار درجهان را خواهد داشت و این روند تا سال ۲۰5۰ 
ادامه خواهد یافت.به رغم آنکه ممکن است پس از سال ۲۰5۰ تعداد نیروی کار در هند کاهش یابد؛ اما 
همچنان این کشور تا پایان قرن جاری در صدر کشورهای با بیشترین نیروی کار باقی خواهد ماند.در سال 
۲۰۱۷ هند هفتمین اقتصاد بزرگ جهان بود و حاال در رده پنجم جهان قرار دارد.تغییرات جمعیتی احتماال 
باعث خواهد شد که هند تا سال ۲۰۳۰ پس از آمریکا، چین و ژاپن به چهارمین اقتصاد جهان بدل شود 

افزایش ذخیره غالت توسط دولت ها از ترس کرونا 
بیماری کووید ۱۹ باعث شــده واردکننــدگان غالت از مدیریــت لحظه ای ذخایر بــه یک رویکرد 
محافظه کارانه تر روی آورند. در نتیجه، آن ها از ترس اختالل های آینده در زنجیره عرضه، ذخایر خود 
را افزایش می دهند. به نظر می رسد کشورهای وابســته به واردات مواد غذایی بیش از همه نگران 
کمبود محصوالت کشاورزی باشند چون تعداد موارد ابتال به کرونا همچنان رو به افزایش است. مثال 
در مصر، بزرگ ترین وارد کننده گندم در جهان، خرید این محصول در دو ماه اول تابستان ۴۰ درصد 
نسبت به سال قبل افزایش یافته است. مقامات این کشور اعالم کردند قاهره قصد دارد حداقل تا 
شش ماه مواد غذایی کافی ذخیره کند. بیشــتر گندم مصر از روسیه وارد می شود. روسیه در نیمه 
اول سال جاری میالدی صادرات غالت خود را سهمیه بندی کرد تا از بازار داخلی حمایت کند.  اردن 
هم خرید غالت خود را افزایش داده اســت.  امارات متحده عربی در سال جاری ۴5۰۰ گاو شیرده 

از اروگوئه وارد کرده است. 

اصفهانی ها، مشتری خرید اینترنتی
مردم اصفهان پس از اهالی پایتخت بیشترین خرید اینترنتی را به خود اختصاص داده اند.معاون 
امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با بیان این که مردم اصفهان 
پس از اهالی پایتخت بیشترین خرید اینترنتی را به خود اختصاص داده اند، گفت: خرید اینترنتی 
ضابطه های خاص دارد و اتحادیه کســب و کار های مجازی بر عملکرد ســایت های فروشــگاهی 
اینترنتی نظارت می کند.اســماعیل نادری با بیان این که شــهروندان در صورت هرگونه شکایتی 
می توانند با سامانه ۱۲۴ تماس بگیرند یا به اتحادیه کسب و کار های مجازی مراجعه کنند، افزود: 
قیمت کاال ها باید در سایت فروش درج شود و این حق برای مصرف کنندگان در نظر گرفته شده که 

می توانند تا ۷ روز کاال را مرجوع کنند.

پس از چندین بار کلنگ زنی و وعده افتتاح، شاید پروژه قطار سریع السیر اصفهان -تهران اصال اجرا نشود؛

هیاهو  و هزینه برای هیچ!

پس از دوبار افتتاح رسمی یک طرح در دو  مرضیه محب رسول
دولت، وعده ها و نشســت های خبری 
بابت زمان افتتاح و اعالم برنامه ها برای چگونگی تکمیل پروژه، خبر 
تامین اعتبار و تخصیــص بودجه و عقد قرارداد بــا پیمانکار داخلی و 
خارجی حاال تازه نمایندگان مجلس در کمیسیون عمران گرد هم آمده 
اند تا ببینند آیا اصال اجرای طرح قطار ســریع الســیر اصفهان- قم- 
تهران توجیه اقتصادی دارد یا خیر. خبری که هم تعجب برانگیز است 
و هم تاسف آمیز. بررسی نظرات و برآوردهای اقتصادی این طرح که 
از همان ابتــدا در مورد ملی بودن یا نبودن آن هــم اختالف نظر وجود 
داشت، نشان می دهد بســیاری از فعاالن و کارشناسان حوزه حمل و 
نقل اجرای این پروژه نســبتا بلند پروازانه را خارج از توان اقتصادی و 
اجرایی کشور می دانستند و اصوال راه اندازی این قطار را دارای توجیه 
اقتصادی نمی دانستند، در مقابل البته موافقان اجرایی شدن آن هم 
کم نبودند. حاال اما در اصل پیش بردن این طرح در میان مســئوالن 

کشور شک و تردید وجود دارد.
آنگونه که سخنگوی کمیســیون عمران مجلس شورای اسالمی اعالم 
کرد، پروژه راه آهن تهران-قم-اصفهان در این  کمیســیون  بررســی 

شد.سید البرز حسینی ضمن تشریح جلسه کمیسیون عمران مجلس 
شورای اسالمی، بیان کرد: در این جلســه  روند اجرای پروژه راه آهن 
تهران - قم - اصفهان با حضور مدیرعامل شرکت راه آهن مورد بحث 
و بررسی قرار گرفت. این پروژه در سال ۱۳۹۰ طراحی شد اما در سال 
۹۲ به بعد مورد بازنگری قرار گرفت که رقم هزینه برای اجرای پروژه به 
حدود ۴۴ میلیارد یوآن رسید و در بازنگری دیگر قرارداد، رقم هزینه به 
حدود 55 میلیارد یوآن می رسد.سخنگوی کمیسیون عمران مجلس 
شورای اسالمی در ادامه تصریح کرد: اعضای کمیسیون عمران مجلس 
این موضوع را مطرح کردند که آیا با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، 
اجرای پروژه راه آهن تهران - قم - اصفهان با اعتباری حدود ۱55 هزار 

میلیارد تومان صرفه اقتصادی دارد؟ 
در نهایت مقرر شــد که این قرارداد مورد بازنگری قرار گیرد، از این رو 
قرار است که دســتگاه های مجری تا دو هفته آینده گزارشی را درباره 
نحوه قرارداد مذکور و شرایط اصالح آن ارائه کنند. عالوه بر نمایندگان، 
ســازمان برنامه و بودجه نیز  زیر بار تامین اعتبار ایــن پروژه نرفته و 
وزارت راه خبر از اختالف نظر با این سازمان داده است. سعید رسولی، 
معاون ساخت و توســعه راه آهن، بنادر و فرودگاه ها شرکت ساخت و 

توســعه زیر بناهای حمل ونقل کشــور ابتدای مهر ماه اعالم کرده بود 
پروژه قطار سریع السیر تهران-قم- اصفهان متوقف نشده است اما 
در زمینه مسائل مالی و اعتباری با ســازمان برنامه و بودجه اختالف 
نظرهای داریم که امیدواریم به زودی حل و فصل شــود.وی افزود: 
در این مســیرکارهایی هم در حوزه زیرســاختی انجام شــده، اما در 
زمینه مســائل مالی و اعتباری اختالف نظرهایی با ســازمان برنامه 
و بودجه داریم که امیدواریــم به زودی حل و فصل شــود البته نگاه 
غالب در این زمینه این اســت که  این پروژه انجام شود و پیمانکار آن 
همچنان در پروژه وجود دارد.این مدل از تصمیم گیری خرق الساعه 
در حالی اســت که در هفته های اخیــر خبرهایی مبنی بر نشســت 
شــخص و زیر راه با پیمانکاران این پروژه و برنامه ریزی برای تامین 
اعتبار آن رســانه ای شــده اســت در همین رابطه پیمانکار چینی که 
قرار بود ظرف 5 ســال ساخت راه آهن سریع الســیر تهران- اصفهان 
را برعهده بگیرد، در نشســت بررســی تکمیل راه آهن سریع الســیر 
تهران- قم- اصفهان که به ریاســت وزیر راه و شهرسازی برگزار شد، 
 قول داد که بــا تمام قدرت رونــد اجرای پروژه را ســرعت می دهد تا

 به اتمام برسد.

قائم مقام رییس ســتاد تســهیل و رفــع موانع 
تولیــد کشــور از راه انــدازی مرکــز فوریت هــای 
بررسی مشــکالت واحدهای تولیدی و طرح های 
ســرمایه گذاری، حداکثر تا ده روز دیگر در تهران و 
استان های سراسر کشور خبر داد و گفت: این مرکز 
به صورت شــبانه روزی فعالیت خواهد کرد.بابک 

دین پرست، با اشاره به دستور مقام معظم رهبری 
و تاکید ایشــان بر ضــرورت تشــکیل کارگروهی 
شبانه روزی به منظور برطرف کردن موانع تولید، از 
مکاتبه وزیر کشور با رییس جمهور و اعالم آمادگی 

الزم برای راه اندازی این مرکز خبر داده است.
موضوعی کــه ظاهرا از ســوی رییــس جمهور به 
معاون اول، تمامی اعضای ســتاد و رؤســای قوه 
قضاییــه و مقننه منعکس شــده اســت.به گفته 
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای 
وزیر کشــور با توجه به الزامات قانونــی، فرامین 
و دســتورات صادره و در راســتای اجــرای حکم 

صادره از ســوی وزیر صنعت، معــدن و تجارت و 
رییس ستاد تســهیل و رفع موانع تولید کشور، در 
بخشنامه ای به استانداران سراسر کشور ابالغ شده 
اســت که بر مبنای آن، باید حداکثــر ظرف مدت 
۱۰ روز نســبت به راه اندازی مرکز مذکور در سراسر 
کشــور اقدام الزم به عمل آید.به گفته دین پرست، 
اولویت بررسی و حل و فصل مشکالت واحدهای 
تولیدی، به ترتیب با دســتگاه اجرایــی مرتبط در 
سطوح استانی و ســپس ملی و در گام بعدی، با 
 کارگروه های تســهیل و رفع موانع تولید استان ها

 خواهد بود.

اصفهان در انتظار راه اندازی مرکز بررسی مشکالت 
واحدهای سرمایه گذاری

خبر روز

عالوه بر نمایندگان، سازمان برنامه و بودجه نیز زیر 
 بار تامین اعتبار این پروژه نرفته و وزارت راه خبر از 

اختالف نظر با این سازمان داده است

در شش ماهه نخست سال جاری صورت پذیرفت؛

 شست وشوی بیش از 46 هزار متر شبکه  فاضالب در منطقه 6
به گزارش روابط عمومی آبفای منطقه شــش اصفهان، رییس بهره برداری فاضالب منطقه اظهار 
داشت شست وشوی شــبکه های فاضالب به منظور جلوگیری از تجمع رسوبات به طور مداوم در 
برنامه کاری قرار دارد که در شش ماهه نخست سال جاری بیش از ۴۶ هزار متر شبکه های فاضالب 

منطقه شش شست وشو داده شده است.

در شش ماهه نخست سال جاری صورت پذیرفت؛

 واگذاری 402 انشعاب آب و فاضالب در منطقه 6
به گزارش روابط عمومی آبفای منطقه شــش، رییس اداره خدمات مشترکین و درآمد این منطقه 
اظهار داشت: در شش ماهه نخست سال جاری، ۱۷۸ فقره انشعاب آب برای 5۳۸ واحد، ۲۲۴ فقره 
انشعاب فاضالب برای 5۷۲ واحد واگذار شد.وی خاطر نشــان کرد : مامورین قرائت کنتور در این 
مدت ۸۱۳۸ فقره کنتور قرائت کرده اند و تعداد ۲۱۷ دستگاه کنتور فرسوده آب تعویض شده است.

شروع مرحله دوم عملیات سم پاشی شبکه دفع فاضالب برخوار
 به گزارش روابط عمومی آبفای برخوار، مرحله دوم عملیات ســم پاشــی منهول های شبکه دفع 
فاضالب در آبفای شهرستان برخوار آغاز شــد .رفیعی ، رییس دفتر بهره برداری و توسعه فاضالب 
این اقدام را با هدف ارتقای بهداشت عمومی مردم و پیشگیری ازبروزبیماری ها عنوان کرد و گفت 
: دراین طرح حدود ۱۰هزار منهول فاضالب شهرستان برخوار سم پاشی و هزینه اجرای این عملیات 

از بخش جاری منطقه تامین اعتبار شده است.

سرویس و راه اندازی تابلوی برق ایستگاه پمپاژ »سین«
به گزارش روابط عمومی آبفای برخوار، سرویس و نگهداری تابلوی برق ستاره مثلث ایستگاه پمپاژ 
ســین به همراه گردگیری تجهیزات و تعویض فن تنددور درایو انجام شد .شایان ذکر است هزینه 

های تعویض قطعات و سرویس جمعا به مبلغ ۱۲میلیون ریال از محل منابع جاری پرداخت شد.

تعمیر و بازسازی ساختمان کلر زنی تصفیه خانه فاضالب 
منطقه بویین و میاندشت

 به گزارش روابط عمومی آبفای بویین و میاندشت، ساختمان کلرزنی تصفیه خانه فاضالب این شهرستان 
تعمیر وبازسازی شد. الزم به توضیح است که با توجه به بارندگی های زیاد و تخریب بام ساختمان کلرزنی، 
این شرکت اقدام به شیب بندی و ایزوگام وهمچنین تعمیر این ساختمان کرد تا از تخریب ساختمان 

جلوگیری شود. گفتنی است کلیه هزینه های تعمیرات از اعتبارات جاری منطقه انجام پرداخت شد.

پایان عملیات نصب فلومتر بی سیم روی چاه های قلعه ناظر 
و »ورپشت«

به گزارش روابط عمومی آبفای تیران و کرون، عملیات نصب فلومتر بی سیم روی چاه های آب شرب 
روستاهای ورپشت و قلعه ناظر با موفقیت به پایان رسید .به گفته قنبری، رییس واحد بهره برداری 
و توسعه آب شــرکت آبفای منطقه ، این چاه ها، آب مورد نیاز اهالی روستا را تامین می کنند و این 
اقدام با هدف جلوگیری از سرریز مخازن و جلوگیری از هدر رفت آب صورت پذیرفت. گفتنی است؛ 
طی این اقدام امکان کنترل و خاموش کردن چاه از راه دور برای واحد بهره برداری فراهم شده است .

کافه اقتصاد

آبفا

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی اســتان اصفهان گفت: گاو بومی گلپایگان منقرض شده است و سیاســت تلقیح مصنوعی بز وگوسفند 
بومی را هم در معرض خطر انقراض قرار داده است.محســن دادار، علت منقرض شــدن مهم ترین گاو بومی منطقه مرکزی کشــور را سوءمدیریت دانست و 
اظهار داشــت: گاو بومی گلپایگانی به عنوان مهم ترین گاو بومی منطقه مرکزی کشــور منقرض شــده اســت و دلیل مهم آن را می توان عدم داشتن سیاست 
و برنامه صحیح وزارت جهاد کشــاورزی دانســت.وی افزود: تا دهه ۷۰ سه ایســتگاه پشــتیبانی گاو گلپایگانی در شــهرهای اصفهان، گلپایگان و دلیجان با 
بیش از یک هزار رأس گاو گلپایگانی وجود داشــت که توســط معاونت امور دام و موسســه تحقیقات علــوم دامی حفظ و نگهداری می شــد؛ اما به علت بی 
توجهی و کمبود اعتبار تمام دام ها به کشــتارگاه ارســال و ذبح شــدند.وی تصریح کرد: به علت سیاســت غلط معاونت امور دام، دامداران به تلقیح مصنوعی 
گاو ایرانی با نژاد »هلشــتاین« و »براون« ســوئیس تشــویق شــدند و تمام گاوها با آمیخته گری کنترل نشــده از بین رفتند.وی افزود: این در حالی است 
که در کشــورهای دیگر برای حفظ نژادهای بومی خود، با همکاری دامداران در ارتباط با آمیخته گری کنترل شــده اقدام می شــود تا بــه حفظ دام های بومی 
 کنند؛ اما در کشــور ما نه تنها با دامداران و ایســتگاه های نگهداری کمکی، همکاری نشــده اســت بلکه با تلقیــح مصنوعی کورکورانه تمامــی گاوهای بومی 

از بین رفته اند.

گاو بومی اصفهان، منقرض شد

آخرین چین چای 
در گیالن

برداشت برگ سبز چای در سه 
چین بهاره، تابســتانه و پاییزه 
انجام می شود. چین بهاره از 
اوایل اردیبهشــت ماه، چین 
تابستانه از اواخر خردادماه و 
چین پاییزه نیز از مهرماه انجام 

می شود. 

وز عکس ر

 اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری استان:

70 هزار هکتار طرح 
 آبخیزداری در اصفهان

 اجرا می شود
معاون آبخیــزداری اداره کل منابع طبیعی 
و آبخیزداری اصفهــان گفت: ۷۰ هزار هکتار 
طرح آبخیــزداری و آبخــوان داری تا پایان 
امسال در این استان اجرا می شود.ابوطالب 
امینی افزود: این طرح ها در قالب ۱۳ پروژه 
با اعتباری بالغ بر ۳5 میلیــارد تومان اجرا 
خواهد شــد و قرار اســت تا پایــان تیرماه 
ســال ۱۴۰۰ به بهره برداری برســد که البته 
تخصیص به موقع اعتبــارات در این ارتباط 
ضروری اســت.وی ادامــه داد: طرح های 
مورد اشــاره در ۱۳ شهرســتان استان اجرا 
می شود و استحصال افزون بر ۳۷ میلیون 
متر مکعب آب و سیالب را به دنبال خواهد 
داشــت.معاون آبخیزداری اداره کل منابع 
طبیعی و آبخیزداری اصفهــان اضافه کرد: 
ساخت ســازه های پخش سیالب، احداث 
بند خاکی و بندهای سنگی مالتی بیشترین 
تعداد طرح های مذکور را شــامل می شود و 
در مناطقی که بیشتر با خطر سیالب روبه رو 
هستند، به اجرا در خواهد آمد.امینی با اشاره 
به نقش موثر افزایش سازه های آبخیزداری 
در کنترل فرســایش خاک تصریح کرد: تا 
حد امکان باید از این پدیده که اثرات منفی 
بر جا می گذارد جلوگیری شــود و از بهترین 
راهکارهای آن اجرای طرح هــای نامبرده 
با هدف مهار ســیالب و ســیل است.وی با 
بیان اینکه اصفهان در منطقه خشک و نیمه 
خشــک قرار دارد، گفت: بر همین اســاس 
تغذیه سفره های آب زیر زمینی، چشمه ها 
و قنوات باید با حجم بیشتری از طرح های 
آبخیزداری انجام شــود.معاون آبخیزداری 
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان 
خاطرنشان کرد: سیل بهار سال ۹۸ در کنار 
تمامی خســارات و ضررهایی کــه به دنبال 
داشت اهمیت هرچه بیشــتر احداث سیل 
بندها را نشان داد و این امر به ویژه در مناطق 

کویری باید به طور جدی دنبال شود.
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انگور ، روی دست باغداران چهارمحالی ماند؛

 قیمت پایین و استقبال کم
اســتان چهارمحال و بختیــاری دارای باغات انگور فراوانی اســت که 
اشتغال بخش قابل توجهی از مردم این منطقه وابسته به باغات انگور 
است؛ بیش از چهار هزار و ۸۵۰ هکتار تاکستان در چهارمحال و بختیاری 
وجود دارد که رقم های مختلف انگور در این تاکستان ها تولید می شود. 
گهرو، فرخ شهر، لردگان، فارســان، کیار و... از مهم ترین مناطق تولید 
انگور در این استان هستند.چهار هزار و ۸۵۰ هکتار انگورستان در استان 
وجود دارد که ۱۰۵ هکتار آن نهــال و مابقی بارور اســت.مدیر باغبانی 
سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: چهار 
هزار و ۸۵۰ هکتار انگورستان در استان وجود دارد که ۱۰۵ هکتار آن نهال و 
مابقی بارور است.   حمید رضا شیرانی با بیان اینکه پیش بینی می شود 
امسال از سطح بارور استان، ۶۵ هزار تن انگور برداشت شود، بیان کرد: 
۲۰ درصد از این میزان تولید را محصول غوره تشــکیل می دهد.  وی با 
بیان اینکه برداشــت غوره در چهارمحال و بختیاری در ابتدای تابستان 
انجام می شود، گفت: میزان تولید انگور در استان نسبت به  سال گذشته 
با رشد ۴۰ درصدی همراه بوده است و  بیشــترین سطح باغات انگور 
استان در شهرهای گهرو از توابع شهرستان کیار قرار دارد.مدیر باغبانی 
سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری گفت: ارقام عمده 
انگور این استان شامل عسگری، بیدانه ســفید و قرمز، یاقوتی و مهره 
اســت که عمدتا برای مصرف تازه خوری در بازار استان های اصفهان، 
تهران و خوزستان عرضه می شوند و درصدی از آن هم به تولید فرآورده 
هایی همچون کشمش، شیره، ســرکه و... می رسد.یکی از مهم ترین 
مشکالت در زمینه تولید انگور دیر رس بودن انگور این استان به واسطه 
شرایط آب و هوایی معتدل است. زمانی که انگور با کیفیت چهارمحال و 

بختیاری وارد بازار می شود که قیمت انگور افت بسیاری داشته است.

قیمت بسیار پایین انگور، مشکل باغداران چهارمحالی
انگور منطقه شــیراز  زودتر از همه مناطق وارد بازار می شــود و همین 
امر باعث شــده این انگور با قیمــت باالیی به فروش برســد و درآمد 
بسیار خوبی برای کشاورزان آن منطقه در پی دارد؛ اما باغداران استان 
چهارمحال و بختیاری انگور تولیدی را با قیمت بسیار پایین می فروشند 
و درآمد آنها از تولید انگور بســیار پایین تر است.بسیاری از باغداران به 
علت قیمت خرید بسیار پایین انگور در مهرماه اقدام به تولید شیره انگور 
می کننده و شیره انگور را می فروشــند.یکی از تولید کنندگان انگور می 
گوید: زحمات بسیار زیادی برای یک تاکســتان در این استان توسط 
باغدار در طول سال باید انجام شــود تا یک تاکستان محصول خوبی 
بدهد.انگور چهارمحال و بختیاری زمانی در بازار عرضه می شود که تب 

و تاب خرید این محصول به پایان رســیده است و مردم در انتظار میوه 
های پاییزی و زمســتانی از جمله انار هستند.وی گفت: یک تاکستان 
برای تولید انگور هزینه های زیادی دارد اما متاسفانه در فصل برداشت 
قیمت انگور در این اســتان آنقدر پایین می آید که فروش انگور جبران 
تمام هزینه های باغداری نمی شود.وی بیان کرد: بسیاری از باغداران از 
فروش انگور ها  به علت قیمت پایین امتناع می کنند و به صورت تعارفی 
به همسایگان می دهند و یا به نیازمندان کمک می کنند.وی تاکید کرد: 
انگور چهارمحال و بختیاری زمانی در بازار عرضه می شود که تب و تاب 
خرید این محصول به پایان رسیده اســت و مردم در انتظار میوه های 

پاییزی و زمستانی از جمله انار هستند.

بسیاری از کشاورزان انگور های تولیدی را در کنار 
جاده ها با قیمت بسیار پایین می فروشند

یک بهره بردار انگور در چهارمحال و بختیاری گفت: یک تاکســتان یک 
هکتاری دارم که ســاالنه حدود ۲.۵ تن  انگور از آن برداشــت می کنم.

علیرضا شگفت افزود: شرایط برداشت امسال خوب است و هر سال از 
دهم شهریور ماه تا آخر مهرماه فصل برداشت است.   وی  بیان کرد: این 
برداشت طی پنج روز  و به طور متوســط توسط روزانه سه تا چهار کارگر 

صورت می گیرد.  محصول باغ انگور رقم عسگری و سیاه است که از این 
انگورها شیره نیز درست می شود و خودمان کشمش بندی و کشمش 
آفتابی برای استفاده در غذا از آن تهیه می کنیم.این باغدار گفت: قیمت 
پایین انگور مهم ترین مشــکل فعاالن تولید این محصول کشاورزی 
است و هم اکنون بسیاری از کشاورزان انگور های تولیدی را در کنار جاده 
ها با قیمت بسیار پایین می فروشند.وی بیان کرد: متاسفانه زمانی که 
انگور تولیدی چهارمحال و بختیاری به زمان برداشت می رسد، قیمت 
انگور بسیار پایین می آید، چرا که هوا سرد شده است و استقبال از خرید 
انگور کاهش می یابد.توسعه صنایع فرآوری و تبدیلی محصوالت باغی 
در این اســتان یک ضرورت اســت که این امر موجب افزایش درآمد 
کشاورزان و اشتغال بیشتر می شود.کارشناس ارشد صنایع غذایی در 
چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه توسعه بخش کشاورزی در یک 
منطقه نیازمند توسعه صنایع تبدیلی است، گفت: متاسفانه در استان 
چهارمحال و بختیاری بخش کشاورزی توســعه یافته ؛ اما به توسعه 
صنایع تبدیلی توجه نشده است.هادی خلیلی بیان کرد: هم اکنون در 
این استان باغات انگور، هلو و بادام مهم ترین باغات میوه به شمار می 
رود که همه محصوالت بدون فرآوری به فروش می رســد و از استان 

خارج می شوند.

توزیع روزانه 2۵ تن مرغ منجمد با قیمت مصوب
رییس شرکت پشــتیبانی امور دام چهارمحال و بختیاری گفت: برای تعادل قیمت گوشت سفید، 
مجوز توزیع روزانه ۲۵ تن مرغ منجمد از سوی ستاد تنظیم بازار برای این استان صادر شده است.

بهروز آل مومن، از ذخیره سازی ۲۳۰ تن مرغ منجمد در سردخانه های استان خبر داد و اظهار کرد: 
با مجوز ستاد تنظیم بازار کشــور، توزیع مرغ منجمد در شهرستان های استان با قیمت هرکیلوگرم 
۱۳۵ هزار ریال برای مصرف کننده اخذ شده که توزیع آن در فروشگاه های دارای شناسنامه در حال 
انجام است. رییس شرکت پشتیبانی امور دام چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: روند عرضه مرغ 
منجمد تا زمان به تعادل رسیدن و تثبیت قیمت مرغ زنده در بازار ادامه دارد و هیچ محدودیتی در 
عرضه مرغ منجمد در استان وجود ندارد. ظرفیت تولید ساالنه مرغ گوشتی در ۲۱۳واحد مرغداری 
فعال استان ۳۰ هزار تن بوده که تولید گوشت سفید در این منطقه بیشتر از سرانه مصرف کشور است.

کشت پاییزه جو در 2۵ هزار هکتار از مزارع چهارمحال 
کشت پاییزه جو در ۲۵ هزار هکتار از مزارع استان چهارمحال و بختیاری در حال انجام است. رییس 
سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: کشت پاییزه جو در ۲۵ هزار هکتار از مزارع استان 
در حال انجام است. عطاا... ابراهیمی افزود: در حال حاضر در پنج هزار هکتار از مزارع جو آبی کشت 
شده است و عملیات کشت تا پایان آبان ماه ادامه دارد.ابراهیمی اضافه کرد: انصار، آبیدر و سهند، جلگه 
و بهمن از ارقام جوی دیم و آبی در استان است.وی ادامه داد: در سال زراعی جاری، ۴۶ هزار تن جو 

آبی و دیم از مزارع استان برداشت شد که نسبت به سال زراعی قبل ۱۰ درصد افزایش داشته است.

آماده سازی 30 خانه هالل تا پایان سال در چهارمحال 
سرپرست جمعیت هالل احمر چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه پس از مطرح شدن طرح کشوری 
تاســیس خانه های هالل در نقاط حادثه خیز و دارای دهیاری، مقدمات تاســیس این خانه ها در 
چهارمحال و بختیاری فراهم شده است، اظهار کرد: در کمتر از یک ماه گذشته، هشت خانه هالل در 
استان راه اندازی شده است. ایرج کیانی شهرها و روستاهای جونقان، شوراب صغیر، نقنه، چهراز، 
کاج، منج، میهه و چم چنگ را مشمول این طرح و مجهزشــده به خانه هالل عنوان و تصریح کرد: 
درخواســت اهالی آن منطقه، حادثه خیز بودن و مهیا بودن ابنیه از جملــه دالیل مهم برای احداث 
این خانه های هالل است و پیش بینی می شود که تا پایان سال جاری در مجموع ۳۰ خانه هالل در 
استان ساخته شود.کیانی، هدف از تاسیس این خانه های هالل را تسریع در زمان رسیدن نیروهای 
تخصصی عنوان و بیان کرد: نیروهای آموزش دیده اقدامات اولیه را تا پیش از رسیدن نیروهای خبره 
انجام داده و از بروز آسیب های بعدی جلوگیری می کنند.وی، مجهزشدن خانه های هالل را از دیگر 
اقدامات مهم برشمرد و خاطرنشان کرد: برای این خانه ها ۲۲ قلم جنس باید مهیا و توزیع شود که 

از جمله آن ها می توان به پتو، چراغ، کنسروجات، موکت، پوشاک اشاره کرد.

7۵ زندانی جرائم غیر عمد در چهارمحال و بختیاری آزاد شدند
مدیر ســتاد دیه چهارمحال وبختیاری با اشــاره به آزادی 7۵ نفر از زندانیان در ابتدای سال جاری 
تاکنون، اظهار داشت: در نیمه اول سال جاری 7۵ نفر از زندانیان آزاد شده اند که ۴7 نفر از این تعداد 
به علت بدهی مالی، ۲۵ نفر بابت مهریه و یک نفر نیز به علت دیــه زندانی بودند .این تعداد آزادی 
نسبت به ۶ ماهه اول سال گذشته  ۲۰ درصد رشد داشته که علت آن افزایش مشارکت های مردمی 
و تفاهم نامه ستاد زندان ها و بنیاد مستضعفان بوده اســت.مجید صیادی ادامه داد: دو نفر از این 
تعداد با مشاوره مددکاران قضایی و بدون پرداخت مبالغی آزاد شدند ومجموع بدهی 7۳ نفر دیگر 
۱۳ میلیارد و ۲۶۱ میلیون تومان بود که ۶ میلیــارد و ۴۰۰ میلیون تومان آن از طریق جلب رضایت از 

شکاک بخشیده شد.

بام ایرانخبر خوان

مفاد آراء
7/114 آگهی موضوع مــاده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانــون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رســمی  برابر آراء صادره هیات های اول و دوم و 
ســوم و چهارم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر 
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص 
نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشــته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالک محل تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 

قضایی تقدیم نمایند.
1- رای شماره 9924-1399/05/11 هیات ســوم خانم زهرا حسیني رناني به شناسنامه 
شــماره 377 کدملي 1290439826 صادره خمیني شهر فرزند سید محمد در ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 144.10 مترمربع پالک شــماره 3082 فرعي از 18 اصلي واقع 
در اصفهان بخش14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان بموجب ســند انتقال 2519 مورخ 
91/9/23 دفترخانه 326 و ســند 1541790 مورخ 73/5/26 دفتــر 77 و ص 149 دفتر 

80 تأئید
2-  رای شماره 3821-1399/03/22 هیات دوم  خانم زهرا شهبازي رناني به شناسنامه 
شماره 630 کدملي 1290376670 صادره اصفهان فرزند محمد در  ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 210.07 مترمربع قســمتی از پالک شماره 455 فرعی از 19 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت رضا شهبازی رنانی    

از مورد ثبت صفحه 236 دفتر 468 امالک
3- رای شــماره 6301-1399/04/15 هیات ســوم خانم خاطره رئیســي دهکردي به 
شناسنامه شــماره 95 کدملي 4621731475 صادره فرزند عزیزاهلل ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 97 مترمربع قسمتی از پالک شماره 706 فرعی از 16  اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت متقاضی از مورد ثبت صفحه 

561 و 564  دفتر 370 امالک
4- رای شماره 10489-1399/05/15 هیات اول آقاي محســن تیموري جروکاني به 
شناسنامه شماره 1139 کدملي 1283059312 صادره  اصفهان فرزند حسن در ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 120.10 مترمربع پالک شماره 44 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت رحیم تیموری جروکانی از سند 36750 

مورخ 1347/1/16 دفترخانه 29 اصفهان
5- رای شــماره 12351-1399/05/29 هیــات چهارم آقاي قاســم صالحي رناني به 
شناسنامه شــماره 18 کدملي 1290318018 صادره فرزند قربانعلي سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 199.08مترمربع پالک شماره فرعي 892 از 17 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 از مالکیت متقاضی طبق سامانه و دفترهای الکترونیکی 

25020193-25020195 امالک حوزه ثبت ملک غرب اصفهان
6- رای شماره 12345-1399/05/29 هیات چهارم  خانم مریم یاري رناني به شناسنامه 
شــماره 861 کدملي 1290519943 صادره فرزند مهدي سه دانگ از ششدانگ یکباب 
ساختمانبه مســاحت 199.08 مترمربع پالک شــماره 892 فرعي از 17 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 از مالکیت متقاضی طبق سامانه و دفترهای الکترونیکی 25020193-

25020195 امالک حوزه ثبت ملک غرب اصفهان
7- رای شــماره 9786-1399/05/11 هیات ســوم خانم خدیجه حسیني بهارانچي به 
شناسنامه شــماره 3890 کدملي 0069620458 صادره تهران فرزند محمود ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 100.25 مترمربع قســمتی از پالک شماره 2432 فرعی 
از 18 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از مالکیت حسین 

صالحیان مورد ثبت سامانه امالک   حوزه ثبت غرب اصفهان
8- رای شــماره 15198-1399/06/24 هیات سوم آقاي محســن براتي الیادراني به 
شناســنامه شــماره 1482 کدملي 1284658031 صادره اصفهان  فرزند اسماعیل در 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 142.44 مترمربع پالک شماره 4798 فرعي از 12 

اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  در صفحات 510 الی 525 
و صفحه378 دفتر 252 و صفحه40 دفتر 452 و صفحه 511 و 367 دفتر 434

9- رای شــماره 7691-1399/04/22 هیات ســوم  خانم ثریا ابوطالبیــان الیادراني به 
شناسنامه شماره 1082 کدملي 1284728358 صادره اصفهان  فرزند حسن در ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 138.60 مترمربع پالک شــماره 127 فرعي از 23 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت میرزا علی ماست بند 

زاده طبق اظهار نامه
10- رای شــماره 13095-1399/06/05 هیات ســوم خانم معصومه کبیري رناني به 
شناسنامه شماره 227 کدملي 1289969892 صادره فرزند رحیم در ششدانگ  یکباب خانه 
به مساحت 179 مترمربع پالک شماره 3674و3675فرعي از18 اصلي واقع در اصفهان 
بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان پالک 3674 فرعی از اقای محمود کبیری رنانی 
طبق ص 133 دفتر 596 موضوع سند انتقال 44044 مورخ75/12/12 دفتر 98 اصفهان  و 
پالک 3675 فرعی از محمود کبیری رنانی بموجب ص 425 دفتر 595 موضوع سند انتقال 
44044 مورخ 75/12/12 دفتر 98 و از عباسقلی کبیری رنانی بموجب ص 184 دفتر 77 و 

سند انتقال 44044 مورخ 75/12/12 دفتر 98 تأئید
11-  رای شماره 9787-1399/05/11 هیات سوم خانم زیبا خطیبي به شناسنامه شماره 
677 کدملي 1287696066 صادره فرزند حسن ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
122.40 مترمربع قسمتی از پالک 68 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان از مالکیت احمد زارع بهرام ابادی از ســند شماره 9616 مورخ 1350/6/1 

دفترخانه شماره 95  اصفهان
12- رای شماره 0341-1399/05/13 هیات دوم آقاي محمد نصراصفهاني به شناسنامه 
شــماره 5343 کدملي 1292207213 صادره اصفهان فرزند عباس در  ششــدانگ یک 
باب ســاختمان به مســاحت 187.50  مترمربع قسمتی از پالک شــماره 468 فرعی از 
25 اصلی واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهــان   از مالکیت ورثه 
 خدیجه بیگم ســجادی جاوان  از ســند شــماره 49849 مورخ 1355/11/23 دفترخانه

 شماره 5  اصفهان
13- رای شماره 14595-1399/06/18 هیات سوم آقاي  حسن مستاجران گورتاني به 
شناسنامه شماره 1374 کدملي 1283430606 صادره فرزند عباسبه نسبت دو دانگ مشاع 
از  ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 344.25 مترمربع پالک شماره 90 فرعي از 13 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رســمی عباس 
مستاجران از مورد ثبت 76 دفتر 21 امالک از ســند 59326 مورخ 1332/09/22 دفتر 6 

اصفهان
14- رای شماره 14612-1399/06/18 هیات ســوم آقاي علیرضا نصري به شناسنامه 
شــماره 59 کدملي 1290383952 صادره فرزند احمد از ششدانگ یکباب ساختمان  به 
مساحت 196.35مترمربع پالک شماره 137 فرعي از 5 اصلي واقع در اصفهان بخش14 
حوزه ثبــت ملک غرب اصفهــان مالکیت متقاضی طبق ســند انتقالــی 50513 مورخ 

1397/12/01 دفتر خانه 137 اصفهان
15- رای شماره 18081-1399/07/16 هیات سوم آقاي سید احمد حسیني به شناسنامه 
شماره 17 کدملي 1289913730 صادره اصفهان فرزند سید حسن در ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 283 مترمربع قسمتی از پالک شــماره 66 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت مالکیت احمد ذوالفقاری عاشق آبادی  

از سند شماره 6046 مورخ 1350/6/7 دفترخانه شماره 103 اصفهان
16- رای شماره 15551-1399/06/27 هیات سوم  آقاي سید رسول موسوي بابوکاني 
به شناســنامه شــماره 538 کدملي 1282962957 صادره   اصفهان فرزند سید محمد 
در  ششــدانگ یک باب خانه ویالئی  به مســاحت 1072.72 مترمربع قسمتی از پالک 
شــماره 31 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت 
 حسن ابراهیمی بابوکانی فرزند یداله از سند شــماره 9963 مورخ  1350/7/29 دفترخانه

 شماره  95 اصفهان
17- رای شماره 7067-1399/04/18 هیات دوم آقاي علیرضا ماراني برزاني به شناسنامه 
شماره 434 کدملي 1286001821 صادره اصفهان  فرزند حسین در  ششدانگ یک باب 

ساختمان به مساحت 217.79 مترمربع قسمتی از پالک شــماره 77 فرعی از 27 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان     از سند شماره 102860 مورخ 

1399/3/7 دفترخانه شماره 112 اصفهان  
18- رای شماره 7081-1399/04/18 هیات دوم آقاي فتح اله عباسي ولداني به شناسنامه 
شماره 36 کدملي 1290006253 صادره اصفهان فرزند حســن در ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 97.33 مترمربع قسمتی از پالک شــماره 135 فرعی از 13 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مورد ثبت صفحه 222 دفتر 
568 امالک )پس از اصالح ثبت دفتر امالک برابر مقررات و اعاده مالکیت به وی نسبت 

به کسر اقدام گردد (
19- رای شــماره 7065-1399/04/18 هیــات دوم آقاي جواد نصــري نصرآبادي به 
شناسنامه شماره 934 کدملي 1284889130 صادره اصفهان  فرزند پرویز در  ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 168.70 مترمربع قسمتی از پالک شماره 186 فرعی از 9 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان     از مورد ثبت صفحات 

349 و 452 و 40   دفاتر  312 و 577 و 315  امالک
20- رای شــماره 7102-1399/04/18 هیات دوم  خانم مریم گل کار به شناســنامه 
شماره 51736 کدملي 1280404833 صادره اصفهان  فرزند اکبر در  سه  دانگ مشاع از  
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 91.68 مترمربع قسمتی از پالک شماره 4 فرعی 
از 7 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از مورد ثبت صفحه 

317  دفتر 1072 امالک  و سند الکترونیک 139820302025021273
21- رای شــماره 7068-1399/04/18 هیــات دوم خانم رضوان آقانبــي جورتاني به 
شناسنامه شماره 27 کدملي 1290231222 صادره اصفهان  فرزند محمد باقر در ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 283.70 مترمربع قســمتی از پالک شماره 384 فرعی از 
25 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از مورد ثبت صفحه 

495 دفتر 536 امالک
آرای اصالحی

1- رای اصالحی شــماره 14377-1398/10/03 هیأت ســوم باتوجه به مفاد گزارش 
کارشناس و با عنایت به اینکه راي هیأت تا کنون اجرا نشده لذا مفاد راي صادره بدین شرح 
اصالح مي گردد: نوع ملک گلخانه و کاربري ان مطابق نامه 14517 مورخ 11/3/98 راه 
و شهرسازي ورزشي میباشد که در رای شــماره 6204-1398/05/01 هیات سوم آقاي 
سیداسماعیل میرمعصومی کرمی به شناســنامه شماره 4 کدملي 1290105138 صادره 
اصفهان فرزند سیدمصطفی ششدانگ یکباب گلخانه به مساحت 450.51 مترمربع قسمتی 
از پالک شماره 318 فرعی از 22 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان مع الواسطه از مالک رسمی سیدحسین میراحمدی کرمی از سند شماره 48129 

مورخ 29/5/18 دفترخانه شماره 7 اصفهان.
2- رای اصالحی شــماره 11317-1399/05/23 هیأت ســوم باتوجه به مفاد گزارش 
کارشناس و با عنایت به اینکه راي هیأت تا کنون اجرا نشده لذا مفاد راي صادره بدین شرح 
اصالح مي گردد: مســاحت ملک مورد تقاضا 136.6 مترمربع می باشد که در رای شماره 
5757-1398/04/25 هیأت سوم به نام اقای محمود صالح جزی  مساحت قید نشده است.

3- رای اصالحی شــماره 11957-1399/05/27 هیأت ســوم باتوجه به مفاد گزارش 
کارشــناس و با عنایت به اینکه راي هیأت تا کنون اجرا نشــده لذا مفاد راي صادره بدین 
شــرح اصالح مي گردد: پالک ثبتي 32 بخش 14 صحیح مي باشــدکه در رای شماره 
8872-1398/06/24 هیات سوم به اشتباه پالک ثبتی 31 بخش 14 به نام اقای هوشنگ 

جنگ جو قید شده است.
آراء صادره قبلي با رعایت اصالحات فوق قابل اجرا میباشند.

بدیهی اســت درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادرخواهدشد .

تاریخ انتشار نوبت اول 1399/07/29
تاریخ انتشار نوبت دوم  1399/08/14

م الف: 1025916 ابوالفضل شــهریاری نائینی رئیس منطقه ثبت اســناد وامالک 
غرب اصفهان

تبصره یک ذیل ماده 105
7/115 شــماره نامه: 139985602024007348-1399/07/24 نظر به درخواســت 
آقایان عبداالمیر مانــدگاری و محمد مانــدگاری و خانمها زهرا ماندکاری و شــهربانو 
مانــده گاری و فاطمه مانده گاری مالکین ششــدانگ به اســتثنا بهای ســه بیســتم 
اعیانی پــالک 4999/22742 مجــزی شــده از 41 فرعی در بخش 5 ثبــت اصفهان 
می باشد مبنی بر حذف اســتثنای بهای سه بیســتم اعیانی از اســناد مالکیت خود که 
طبق ســوابق موجود در پرونده بهاء سه بیســتم اعیانی موضوع پالک ثبتی 4999/41 
 متعلق اســت به خانمها نرجــس خاتون مرشــد شــکرچی و عفت احمــد زاده اعالم 
می دارد، در اجرای تبصــره یک ماده 105 اصالحی آئین نامه قانــون ثبت بهای اعیانی 
مذکور توسط کارشناس رسمی دادگستری به میزان 7406250 ریال برآورد و اعالم شده 
و متقاضی مبلغ مذکور را طی فیش شــماره )کد رهگیری( 139907200172883930  
مورخ 1399/7/20 به حساب سازمان ثبت اســناد و امالک واریز نموده اند و اعالم نموده 
اند به مالکین بهای اعیانی دسترسی ندارد لذا مراتب فقط یک بار در روزنامه کثیراالنتشار 
آگهی می شود تا ذینفع جهت دریافت بهاء به منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان 
مراجعه نماید و در صورتی که مدعی تضییع حقی می باشند ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
انتشار آگهی گواهی طرح دعوی را از دادگاه صالحه دریافت و به این اداره تسلیم نماید در 
غیر اینصورت وفق مقررات استثناء بهای ثمنیه اعیانی از اسناد مالکیت حذف خواهد شد. 

م الف: 1025074 اعظم قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
فقدان سند مالکیت

7/116 شــماره نامه: 139985602210005018- 1399/07/10 تمامت ششــدانگ 
آپارتمان پالک 14960 فرعی از 2267 اصلی بانضمام پارکینگ قطعه 2 تفکیکی بانضمام 
انباری قطعه 12 تفکیکی واقع در بخش 6 ثبت اصفهان به نام آقای فرزین کشــاورزیان 
فرزند حسینعلی سابقه ثبت و سند مالکیت کاداستری به شماره 922992 دارد که بموجب 
سند انتقال 19289 مورخ 1391/7/5 دفترخانه 177 اصفهان به وی انتقال قطعی گردیده 
است.  سپس  نامبرده با ارائه درخواســت کتبی به انضمام دو برگ استشهادیه که امضاء 
شهود آن ذیل شماره 16603 - 99/6/22 و شناسه یکتای 139902155355000328 و 
رمز تصدیق مالک مدعی است سند مالکیت آن مفقود شده است و درخواست صدور سند 
مالکیت المثنی ملک فوق را نموده است لذا مراتب  به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 
120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله 
نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف 
مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره 
تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند 
مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل 
سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات 
خواهد شد. م الف: 1025152 ناصر صیادی صومعه مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 

جنوب شرق اصفهان

اعالم مفقودی 
مدرک تحصیلی اینجانب فاطمه شریفی تشنیزی فرزند 
علیرضا به شماره شناسنامه 6330019101 صادره از 
کیار در مقطع کاردانی رشته حســابداری صادره از 
واحد دانشــگاهی فالورجان با شماره 2872701 مفقود 
و فاقد اعتبار می باشد از یابنده تقاضا می شود اصل 
مدرک را به دانشگاه آزاد اســالمی واحد فالورجان به 
نشانی فالورجان بلوار دانشگاه، دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد فالورجان ارسال نماید. 
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معاون اجتماعی بهزیستی استان اصفهان: 

 تامین تجهیزات آموزش مجازی مهم ترین
 دغدغه بهزیستی است

معاون اجتماعی بهزیستی استان اصفهان گفت: تعداد ۳۸ خانه کودک و نوجوان در استان اصفهان 
فعالیت می کنند و مهم ترین مسئله برای این مراکز کودک و نوجوان در حال حاضر تامین وسایل 
آموزش مجازی مانند تبلت، موبایل و وسایل دیجیتالی برای حضور این دانش آموزان در کالس 

درس مجازی است.
مجتبــی ناجی در خصوص تعــداد کودکان حاضــر در مراکز نگهــداری بهزیســتی افزود: ۴۸۰ 
کودک صفــر تا ۱۸ ســال در خانه های کودک و نوجوان بهزیســتی در اســتان اصفهان ســاکن 
هســتند و از نظر قانونــی افراد بــاالی ۱۶ ســال نمی تواننــد تحت عنــوان فرزنــد خوانده به 
سرپرســتی پذیرفته شــوند.گفتنی اســت در نوجوانان بین ۱۲ تا ۱۶ ســال نیز فرزندخواندگی 
منوط به پذیرش شــرایط از ســوی فرد بوده و اجباری در سرپرســتی نیســت.وی در خصوص 
یارانه مراکــز نگهداری کودکان بی سرپرســت گفــت: مراکز نگهــداری کودکان، هیئــت امنایی 
بوده و دولت بــه این مراکــز ســرانه ماهانه ۶۵۰ هــزار تومــان در ازای هر کــودک می پردازد، 
 البته ایــن کفاف هزینه هــای کودکان را نمی دهــد و تنها به منظــور کمک هزینه بــرای کودکان

 پرداخت می شود.

آمبوالنس های اورژانس اصفهان، نیازمند بازسازی
رییس مرکز حــوادث و فوریت های پزشــکی اصفهان گفت: ۱۲۰ دســتگاه آمبوالنــس از مدار 
خدمت رســانی خارج شــده اند که نیاز به بازســازی دارند.غفور راســتین اظهار داشــت: ۲۹۰ 
دســتگاه آمبوالنس در حال خدمت رســانی بودند کــه ۱۲۰ دســتگاه از مدار فعالیــت خارج و 
نیازمنــد تعمیر هســتند.وی افزود: هزینــه خرید یک دســتگاه آمبوالنس ۳.۵ تــا ۴ میلیارد 
تومان اســت که برای دانشــگاه علوم پزشــکی مقرون به صرفه نیســت. به طوری که با همین 
مبلغ می تــوان ۴۰ دســتگاه از آمبوالنس های از مدار خارج شــده را بازســازی کرد. ســازمان 
اورژانس کشــور خبر از بازسازی ۴۰ دســتگاه آمبوالنس داده است؛ اما بازســازی همین تعداد 
نیز زمان بر اســت.رییس مرکز حوادث و فوریت های پزشــکی اصفهان اضافه کرد: از مسئوالن و 
افرادی که در قبال مردم احســاس مســئولیت می کنند تقاضا داریم به هر طریقی که می توانند 
 به بازســازی آمبوالنس هــا کمک کنند تــا در مدار خدمت رســانی بــه مــردم و امدادخواهان

 قرار گیرد.

حرکت نصف جهان به سوی سالمندی
مدیرکل اداره ثبت احوال اســتان اصفهان گفت: جمعیت اســتان در حال پیر شــدن اســت به 
طوری که در ســال ۱۴۳۰ بیــش از ۳۰ درصــد جمعیت اســتان اصفهان ســالمند خواهند بود.

حســین غفرانی اظهارداشــت: جمعیت نصف جهان در حال سقوط و پیرشــدن است به طوری 
که در ســال ۱۴۳۰ نزدیک به ۳۰ درصد جمعیت اســتان اصفهان ســالمند خواهند بود، در حال 
حاضر  بیش از ۸ درصد جمعیت اســتان ســالمند هســتند.وی افــزود:در اســتان اصفهان از 
ابتدای قرن حاضر رشــد جمعیت رو به پایین بوده و از ســال ۱۳۳۵ یعنی اولین سرشــماری 
همواره این عدد باالی ۱/۲ درصد بود و در ســال ۱۳۴۵ باالی ۳ درصد ودر ســال ۱۳۵۵ با توجه 
به برخی سیاســت گذاری های کنترلی جمعیت در ســال ۱۳۴۶ قدری کاهش وبه زیر ۳ درصد 
رســید.مدیر کل اداره ثبت احوال اســتان اصفهان تاکیــد کرد:برای اینکه جامعــه بتواند از نرخ 
رشــد مطلوب جمعیت برخوردار باشد، باید نرخ رشــد جانشــین جمعیت ۱/۲ در صد یعنی در 
 قبال هر پدر ومادر ۲ فرزند به دنیا بیاید که متاســفانه این نرخ رشــد جمعیت در کشور و استان 

رو به تنزل است.

مدارس سمپاد، عدالت در راستای استعداد یا بی عدالتی آموزشی؟

دو راهی استعدادیابی

پس از اعالم نتایج کنکور سراســری، بررســی ها نشــان داد تحصیل 
کردگان مدارس سمپاد یا اســتعداد درخشان سهم بسزایی در کسب 
رتبه های برتر کنکــور دارند که حدود ۷۰ درصد اســت و تنها حدود پنج 
درصد از افراد برتر کنکور در مدارس دولتی تحصیل کرده اند.ســمپاد، 
مخفف ســازمان ملی پرورش اســتعدادهای درخشــان است که از 
سال ۱۳۶۶ به صورت رســمی با راه اندازی دو مرکز پسرانه عالمه حلی 
و دخترانه فرزانگان شــروع به کار کرد، تعداد این مــدارس در مهرماه 
سال ۹۲ به ۶۶۰ مدرســه در ۲۰۴ منطقه کشور رسیده است؛ اما در مورد 
کیفیت آموزشی این مدارس و حواشی آن ها، نظرات متفاوتی از سوی 
کارشناسان و صاحب نظران ارائه می شود. عده ای از آنان این محیط را 
برای پرورش استعدادهای درخشان می دانند و خواهان توجه ویژه به 
این مدارس هستند و عده دیگر از بی عدالتی ها گالیه دارند و معتقدند 
امکانات تعلق گرفته به مدارس سمپاد بیش از حد تصور است و در حق 
مدارس دولتی اجحاف می شود! همچنین در بررسی این موضوعات 
این پرسش مطرح اســت که آیا وزارت آموزش و پرورش روز به روز به 

سمت ایجاد بی عدالتی آموزشی در حرکت است؟
آرمین ثقفیان، دانش آموخته مدرسه سمپاد و رتبه چهار کنکور ریاضی 
فیزیک امســال  اظهار کرد: پس از کالس یازدهم و در تابستان منتهی 
به سال دوازدهم، درس خواندن برای کنکور را شروع کردم. در مدرسه 

ما سخت گیری زیادی برای درس خواندن دانش آموزان وجود نداشت، 
افراد بیشتر خودشان درس می خواندند و در واقع روی پای خودشان 
بودند. مدرسه کالس اضافه یا فوق العاده ای برای دانش آموزان برگزار 
نکرد؛ اما معلمان تــالش زیادی برای فهماندن مطلــب و ارائه کیفیت 
باالی آموزش داشتند.وی افزود: امکانات مدرسه اژه ای در شهر اصفهان 
تفاوت چندانی با مدارس دولتی ندارد، تنها تفاوت در افراد و میل شان 
برای تحصیل و درس خواندن است، احمد حسین فالحی، سخنگوی 
کمیســیون آموزش مجلس شــورای اســالمی اظهار کرد: با اینکه در 
رسانه ها به نقل از برخی اعضای کمیسیون آموزش صحبت هایی عنوان 
شده اســت که نتایج کنکور سراسری و مدارس ســمپاد در کمیسیون 
آموزش مجلس بررســی می شــود؛ اما در حال حاضر این موضوع در 
دستور کار کمیسیون نیســت و همکاران نظر شــخصی خود را در این 
خصوص عنوان کرده اند.وی ادامه داد: به زعم بنده نوع دانش آموزان و 
استعداد آنها متفاوت است و این باعث می شود برنامه های تدریسی 
فرق کند و سیستم آموزشی متفاوتی ارائه شــود، وقتی دانش آموزان 
طالب باشند قطعا محتوای آموزشی بیشتری کسب می کنند و این در 
مدارس سمپاد به عنوان افراد دارای استعداد دیده می شود. وی با اشاره 
به برنامه ویژه کمیســیون آموزش در خصوص مدارس دولتی، افزود: 
رویکرد کمیســیون آموزش مجلس این اســت که به ارتقای مدارس 

دولتی توجه ویژه ای شود، در واقع الزم است امکانات و کیفیت مربیان 
آموزشی دچار تحوالتی شود که البته اعضای کمیسیون با حضور میدانی 
در مدارس موارد را بررسی و اعتبارات الزم را در این خصوص پیش بینی 
خواهند کرد. نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس تصریح کرد: در 
بحث کنکور نیز همکاران ما در کمیته دانشگاهیان در حال بررسی موضوع 
حذف آن هستند و اگر نتیجه های الزم حاصل شود، بسیاری از مشکالت 
حل خواهد شد، قطعا با حذف کنکور شاهد بروز بی عدالتی های احتمالی 
نیســتیم و مالک ســنجش دانش آموزان که روند غلطی را طی کرده 
تغییر می کند و دانش آموز بر اساس نتایج سه سال آخر تحصیلی خود 
سنجش می شود که  می تواند به رعایت عدالت آموزشی نزدیک شده و 

مافیای آموزشی سهم حداقلی در این راستا خواهند داشت.
فریبا هوشیار، دبیر دبیرستان های سمپاد، نمونه دولتی و مدارس دولتی 
اصفهان نیز در این رابطه اظهار کرد: ســطح آموزشــی مدارس سمپاد 
نسبت به دیگر مدارس بسیار متفاوت است، البته بستگی به شعبه هر 
استان دارد؛ اما معموال شعبه های بزرگ در هر استان نسبت به دیگران 
مدارس کامل متمایز است. دانش آموزانی که در مدارس سمپاد تحصیل 
می کنند، اکثرا مستعد هستند و توانایی باالیی در درک مباحث دارند اما 
طیف دیگری هم هستند که  از خانواده های متمول هستند و هزینه هایی 
را برای پیشرفت خود اعم از کالس های جبرانی و فوق العاده پرداخت 
کرده اند و این موارد باعث می شود ســطح آموزش در این نوع مدارس 
باال رود و دبیران نیز به تبع آن تدریس را با وسعت بیشتری ادامه دهند.

هوشیار ادامه داد: نکته ای که حائز اهمیت است و در راستای دور شدن از 
عدالت آموزشی پیش می رود این است که مدارس سمپاد اجازه دارند از 
هر منطقه ای که می خواهند دبیر تامین کنند در حالی که مدارس دولتی 
تنها اجازه دارند از منطقه خود دبیــر جذب کنند و آنها را به مدارس خود 
دعوت کنند، این باعث اجحاف در حق مدارس دیگر مناطق است.این 
معلم مدارس نمونه دولتی افزود: برخی فعالیت هایی که اغلب غیرمجاز 
است نیز در مدارس سمپاد دیده می شود، به طور مثال ساعات دروسی 
نظیر آمادگی دفاعی، سواد رسانه ای کمتر شده و به درس های فیزیک، 
شیمی و ریاضی اختصاص داده می شــود. این حتی باعث شده مدیر 
آموزش و پرورش هر منطقه از این قبیل موارد چشم پوشی کند.وی در 
خصوص امکانات مدارس ادامه داد:  مدارس ســمپاد دارای امکانات 
فیزیکی خوبی از قبیل آزمایشگاه و کتابخانه مجهز هستند که در آن طرف 
قضیه یعنی مدارس دولتی وجود چنین مواردی دیده نمی شود، شاید 
عموم مردم بدانند کــه مدیران مدارس دولتی به دلیــل بودجه پایین 

مدارس در تامین امکانات اولیه تحصیل ناتوان هستند. 

رییس اداره محیط زیست طبیعی اداره کل حفاظت 
محیط زیست اســتان اصفهان گفت: ۶ سال اثرات 
زیســت محیطی معدن طال کوه دم در حال بررسی 
و چکش کاری بود تــا این اطمینان حاصل شــود 
که موارد مورد نظر ســازمان محیط زیست رعایت 
می شود.بهروز ستایش در خصوص احداث معدن 
طالی کوه دم زواره و بی خطر بودن این معدن برای 
محیط زیست این منطقه، اظهار کرد: در حال حاضر 

در استان اصفهان دو معدن طالی موته در شهرستان 
شاهین شــهر و معدن طالی کوه دم در شهرستان 
اردســتان وجود دارد. معدن طالی کوه دم در ضلع 
شمالی شهرستان اردستان قرار دارد و از سال ۱۳۹۲ 
که شرکت تهیه و توزیع مواد معدنی ایران درخواست 
مجوز زیســت محیطی برای بهره برداری از معدن را 
کرد، مشمول گزارش ارزشیابی زیست محیطی قرار 
گرفت و چون اداره کل محیط زیســت حساســیت 
ویژه ای برای صدور مجوز داشــت تا ســال ۱۳۹۸ 
صدور مجوز طول کشــید.وی افزود: حدود ۶ سال 
اثرات زیست محیطی این معدن طال در حال بررسی 
و چکش کاری بود تــا این اطمینان حاصل شــود 

که موارد مورد نظر ســازمان محیط زیست رعایت 
می شود. محل احداث معدن طالی کوه دم در یک 
منطقه بکر طبیعی اســت و به همیــن دلیل صدور 
مجوز زیست محیطی آن، چندین سال طول کشید.

وی ادامه داد: طبق تعهداتی که بهره بردار داده موظف 
است سیستم های تیکنر را نصب کنند تا عایق بندی 
ســطوح زیرین به خوبی انجام شود و تحت نظارت 
متناوب قرار دارد. مسیر دسترسی به معدن هم که 
قبال قرار بود از یک جاده باشــد، با درخواست اداره 
محیط زیست این جاده تغییر کرد تا از مسیری عبور 
کند که کمترین خطر را برای محیط زیست جانوری 

داشته باشد.

رییس اداره محیط زیست طبیعی اصفهان:

صدور مجوز معدن طالی کوه ُدم زواره، ۶ سال طول کشید

هشدار پلیس راهور اصفهان به شوتی ها
رییس پلیــس راهور اســتان اصفهان با تاکیــد بر برخورد جدی با شــوتی ســواران، گفت: این 
افراد عالوه بر نقــض قوانیــن راهنمایی و رانندگــی، تخلفــات امنیتی نیز مرتکب می شــوند.

ســرهنگ محمدرضا محمدی  با تاکید 
بر برخورد جدی پلیــس با خودروهای 
شــوتی در اصفهان، اظهار کرد: مالکان 
ایــن خودروها عالوه بر نقــض قوانین 
راهنمایی و رانندگی، به تخلفات امنیتی 
نیز مرتکب می شــوند، از این رو قانون 
با صراحت بــه برخورد بــا خودروهای 
شوتی دســتور داده اســت.وی افزود: 
عالوه بر قوانین موجــود، پلیس راهور 
اصفهان بــرای برخورد بــا خودروهای 
شــوتی حکم قضایی دارد که وســیله نقلیه متخلف به پارکینگ منتقل و تخلفــات در آنجا باید 
پاک ســازی شــود؛ برای مثال اگر خودرو شیشه دودی اســت مالک باید برچســب ها را جدا 
کند، اگر ارتفاع ماشــین را تغییر داده اســت باید به حالت اســتاندارد بازگردانــد و یا در صورت 
دستکاری و مخدوش کردن پالک موظف است با پرداخت هزینه دوباره خودرو را شماره گذاری 
کند، ضمن اینکــه متخلف به لحــاظ قانونی جریمه شــده و به مراجع قضایــی معرفی خواهد 
شــد.رییس پلیس راهور اســتان اصفهان با تاکید بر اینکه هرگونه تغییر در ارکان اصلی خودرو 
مانند شاســی، موتور، اتاق و … بدون کســب مجــوز از مراکــز معتبر ممنوع اســت، ادامه داد: 
از ابتدای ســال تاکنون شــش هزار و ۵۰۰ خودرو کــه وضعیــت ارکان آن تغییر یافتــه بود، به 
 پارکینگ منتقل شــده و تعداد ۱۰ هزار و ۲۵۰ وســیله نقلیه دارای چراغ های زنون و الوان اعمال

 قانون شده اند.

»مومو« فقط یک مزاحم واتساپی است
رییس پلیس فتای اســتان اصفهان با بیــان اینکه چالش »مومو« فقط نوعــی مزاحمت برای 
شــهروندان اســت، گفت: تقلید از این چالش با هدف مزاحمت برای شــهروندان جرم است.

ســرهنگ مصطفی مرتضوی درباره چالش نگران کننده »مومو« اظهار داشت: این چالش صرفا 
نوعی مزاحمت  برای شهروندان محسوب می شود. مومو کاربری است با تصویر مشخص و نگران 
کننده که در پیام رسان واتساپ با شهروندان تماس صوتی برقرار می کند.وی افزود: این چالش 
یک نوع ارتباط گیری اســت که مردم را دعوت به کارهای خطرناک می کند و در پی آن تهدیداتی 

هم صورت می گیرد. 
به عنوان مثال اگر سقوطی که می گوید را انجام ندهید والدین فرد را تهدید می کند و یا اطالعات 
گوشی هوشــمند را به ســرقت می برد و فرد مجبور به انجام کاری می شــود که گفته است. این 
نوع چالش و تهدیــدات جای نگرانی ندارد و فقــط کاربر برای رهایی از ایــن چالش ها می تواند 
آن را مســدود کند. اگر شــماره تماس داخلی بود نیــز می تواند بــه پلیس اعالم کنــد تا با آن 
برخورد قانونی شــود.رییس پلیس فتای اســتان اصفهان در پاسخ به این ســوال که آیا تا االن 
این چالش در اســتان قربانی داشته اســت؟ گفت: در حال حاضر هیچ گزارشی درباره صدمه و 
آسیب شهروندان در پی این چالش نداشته ایم و شــایعات درباره قربانی گرفتن این چالش را 
تکذیب می کنیم. به شــهروندان تاکید می کنیم که جای هیچ گونه نگرانی نیســت و این چالش 
فقط با هدف مزاحمت برای شهروندان ایجاد شده اســت.وی افزود: این چالش در برنامه غیر 
بومی واتســاپ ایجاد می شــود و فقط در صورتی می توان از آن جلوگیری کرد که کاربران بدون 
 نگرانی با این مزاحم قطــع ارتباط کنند و اگر شــماره تماس کاربر مزاحم داخلــی بود به پلیس

 اطالعات دهند.

با مسئولان جامعه

واکنش روزاخبار

چرا هوای شهر مبارکه 
در وضعیت خطرناک 

قرار گرفت؟
رییس اداره محیط زیست شهرستان مبارکه در 
خصوص علت آلودگی شدید هوای این شهر 

توضیح داد.
 شاخص کیفی هوای شــهر مبارکه در ساعات 
اولیه صبح دیروز بــا میانگین ۳۵۲ وضعیت 

خطرناک را نشان می داد.
در همین پیوند مهران شــنتیایی رییس اداره 
محیط زیست شهرستان مبارکه در گفت وگو با 
خبرنگار ایمنا، علت افزایش شاخص کیفی هوا 
در این شهر را سردی و سکون هوا و فعالیت های 
شب و روز  منتهی به روز دوشنبه دانست و اظهار 
کرد: بــا توجه به اینکه وزش بــاد وجود ندارد، 
شــاخص کیفی هوا افزایش داشــته است از 
ســوی دیگر احتمال می دهیم آلودگی هوای 
دیروز )دوشــنبه( بر اثر دود ناشی از سوزاندن 
کاه و کلشی است که پس از برداشت برنج در 
اراضی کشــاورزی برجا می ماند. وی تصریح 
کرد: با سوزاندن کاه و کلش برنج دود غلیظی در 
منطقه می پیچد و از سوی دیگر این اراضی در 
نزدیکی ایستگاه های سنجش آلودگی هواست 
و همین امر سبب می شــود که نمود شاخص 
کیفی هوای شهر مبارکه افزایش یابد. شنتیایی 
با تاکید بر اینکه در صورت مشاهده سوزاندن کاه 
اراضی کشاورزی با متخلفان برخورد می کنیم، 
گفت: در کارگروه پسماند شهرستان که با حضور 
نماینده دادستان و نیروی انتظامی شهرستان 
برگزار شد یکی از موضوعات اصلی جلوگیری 
از آتــش زدن کاه و کلش بود و مقرر شــد این 

تخلفات را در مراجع قضایی پیگیری کنیم.
وی با بیان اینکه عامل آلودگــی هوای دیروز 
این شهرستان ناشی از فعالیت صنایع بزرگ 
نیســت، اضافه کرد: فعالیــت مجتمع فوالد 
مبارکه و روند تولید آن در طول ســال یکسان 
است، از سوی دیگر در این مجتمع سنسورهای 
پایش آنالین نصب اســت که نتایج فعالیت 
آن به طور لحظــه ای در بخش پایش اداره کل 
محیط زیست استان رصد می شود، از این رو 
در صورت بروز مشکل در وضعیت آالیندگی هوا 
فوری به این مجتمع اعــالم و اخطاریه کتبی 

ابالغ می شود.

کارشناس مسئول برنامه پیشگیری و کنترل بیماری های قلبی و عروقی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در مورد شیوع این بیماری در اصفهان 
گفت: آمار شیوع فشار خون در استان اصفهان در افرادی باالی ۱۸ سال در سال ۹۵، ۲۵ درصد و میانگین جهان ۳۰ درصد است؛ البته فکر می کنیم که اکنون بیشتر 
از آمار ۲۵ درصد شده است. رامش حسینخانی  ادامه داد: حدود ۹۰۰ هزار نفر از اصفهانی ها مبتال به بیماری فشار خون هستند.خیلی از افراد دچار بیماری فشار 
خون هستند و اطالع ندارد و به همین دلیل است که اگر به موقع تحت درمان قرار بگیرند، عوارض بیشتری پیدا نمی کنند. وی افزود: افراد به دالیل مختلف فشار 
خون می گیرند و مانند بیماری کرونا نیست که از یک ویروس خاص منتقل شود؛ علت مبتال شدن به فشار خون یکسری عوامل خطر است که دست به دست 
هم می دهند و یک فرد را مستعد فشار خون می کند. سه دلیل سابقه خانوادگی، سن باال، جنسیت دست ما نیست و نمی توانیم کاری برای آن انجام دهیم؛ اما 
تغذیه و سبک زندگی را می توانیم تغییر دهیم و با یک رژیم غذایی خوب، مناسب و سالم  تا۸۰ درصد از ابتال به فشار خون جلوگیری کنیم. حسینخانی اظهار کرد: 
اولین نکته کاهش مصرف نمک است، مصرف نمک در استان اصفهان به شدت باالست و می توان گفت که دو و نیم تا سه برابر استاندارد تعیین شده است؛ طبق 

استاندارد هر فردی باید روزانه شش گرم نمک مصرف کند که این مصرف دراستان اصفهان حدود ۱۲ گرم است.

ابتالی بیش از 900 هزار اصفهانی به بیماری فشار خون

مراسم صبحگاه 
مشترک نیروی 

انتظامی
بانــوان پلیــس در مراســم 
صبحــگاه مشــترک نیروی 

انتظامی شرکت کردند.

وز عکس ر



سرمربی تیم هندبال ذوب آهن:

بازیکنانبومی،اینتیمراتشکیلدادهاند
سرمربی تیم هندبال ذوب آهن در رابطه با شرایط تیم هندبال بانوان ذوب آهن، اظهار کرد: شرایط امسال خیلی خوب است که باعث شده به من و بازیکنانم انرژی 
بدهد. سال های قبل مبلغ قرارداد بازیکنان تسویه نمی شد، اما پارسال به موقع دادند که باعث شد امسال بازیکنان با یک اطمینان خاطر برای بستن قرارداد بیایند. 
زهرا علوی ادامه داد: مدیرعامل باشگاه، جواد محمدی، از تیم حمایت می کند که آن را هدفمند دیدم زیرا آرامش خاصی داریم و تمام نیازهای بچه ها برطرف شده 
است. بازیکنانم یکشنبه شب بدون هیچ کمبودی به تهران اعزام شدند و در حال حاضر در یک هتل پنج ستاره مستقر هستند.سرمربی تیم هندبال ذوب آهن با بیان 
اینکه با نظر باشگاه ذوب آهن می خواستیم تمامی نفرات تیم بومی باشند، تصریح کرد: تیم را با تمامی بازیکنان اصفهان بستیم که انگیزه بازیکنان را چند برابر کرد. 

یک برنامه ریزی پنج ساله کردیم که جوان گرایی مخصوص امسال نباشد، خوشحالم به چیزی که می خواستیم رسیدیم و از مسئولین باشگاه تشکر ویژه دارم.
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پرداخت200هزاردالرازمطالبالت۶00هزاردالری»شفر«
اسماعیل خلیل زاده در صفحه اینستاگرام خود خبر داد: روز دوشنبه ۲۰۰ هزار دالر از مطالبات شفر 
را به حساب وی در کرواسی حواله کردم.همچنین از طریق معاونت بین الملل باشگاه خواستم 
به وکیل شــفر اطالع بدهد که طی روزهای آینده بقیه مطالبات وی بــه او کامل پرداخت خواهد 
شد.این در حالی است که استقالل باید رقمی حدود ۶۰۰ هزار دالر را به حساب مربی آلمانی واریز 
کند و تا زمانی که این رقم به صورت کامل پرداخت نشــود پنجره این باشگاه همچنان برای نقل 
و انتقاالت بسته خواهد بود.نکته عجیب تر اینجاســت که رییس هیئت مدیره باشگاه استقالل، 
در حالی که این باشگاه سایت رسمی دارد اخبار این باشــگاه را در صفحه اینستاگرامش منتشر 
می کند. خلیل زاده در استوری اینســتاگرام خود اعالم کرد فردا خبر خوشی به هواداران می دهد 
و به نظر می رسد مدیران باشــگاه اســتقالل همچنان به فعالیت در فضای مجازی عالقه دارند 
 زیرا چندی پیش خبر عقد قرارداد با محمود فکری نیز توســط حجت نظری در اینستاگرام وی

 منتشر شد.

دستخالی»یحیی«درایستگاهپایانی
تیم فوتبال پرسپولیس درحالی باید ٢٩  آذر برابر نماینده شرق آسیا، فینال لیگ قهرمانان آسیا را 
برگزار کند که تعدادی از بازیکنانش را در اختیار ندارد. پرسپولیس ایران که با ثبت نتایجی کم نظیر 
در لیگ قهرمانان آسیا به فینال این مسابقات صعود کرد، حاال درشرایطی خود را باید برای بازی 
نهایی آماده کند که به دلیل محرومیت احتماال نمی تواند از ٣ بازیکنش استفاده کند. وحید امیری 
که به عنوان مهاجم در خط حمله پرسپولیس عملکرد قابل تحســینی در لیگ قهرمانان آسیا به 
نمایش گذاشــت، با دریافت کارت زرد در دیدار برابر الســد  تک کارته بود اما در دیدار برابر النصر 
عربســتان هم برای دومین بار کارت زرد داور را مقابل چشمانش دید تا به این ترتیب فینال لیگ 

قهرمانان آسیا را از دست بدهد. 
البته امیری این شــانس را دارد که در صورت موافقت ای اف ســی کارت هــای زرد مراحل قبلی 
بخشــیده شــود که البته هنوز این موضوع مورد بررسی قرار نگرفته اســت. بازیکن دیگری که با 
عملکرد خوبش در خط هافبک پرسپولیس تاثیر زیادی در موقعیت پرسپولیس داشت، احسان 
پهلوان بود. این بازیکن که با پاس های گل خود نقش بی بدیلی در صعود تیمش به فینال داشت، 
به خاطر دریافت کارت قرمز برابر النصر، از حضور در بازی فینال محروم اســت. شاید بتوان گفت 
مهم ترین بازیکنی که دیدار فینال لیگ قهرمانان آســیا را از دســت داده، عیسی آل کثیر است. 
مهاجم خوزســتانی پرســپولیس که با 4 گل عملکرد فوق العاده ای از خود نشــان داد، به خاطر 
خوشــحالی پس از گلش در دیدار برابر پاختاکور ازبکســتان، ۶ ماه از هرگونه فعالیت فوتبالی 

محروم شده است.
 البته باشگاه پرســپولیس از ای اف سی  مشروح رای را درخواســت کرده تا با بررسی دقیق رای، 
نسبت به آن اعتراض شود. پرســپولیس امید زیادی دارد تا با پیگیری پرونده آل کثیر در کمیته 
استیناف، این مهاجم بخشیده شود و بتواند تیمش را همراهی کند. در کنار این 3  بازیکن محروم، 
وضعیت ماندن شجاع خلیل زاده که قراردادش را یک طرفه فسخ کرده، در حال ابهام است. مدافع 
پرسپولیس اصرار دارد باشگاه به مبلغ قراردادش اضافه کند و از این رو با مدیران این باشگاه دچار 
اختالف نظر شده است. البته پرســپولیس اصرار زیادی دارد که این بازیکن را حفظ کند و با توجه 
به صحبت های انجام شده احتمال ماندن خلیل زاده زیاد است. بشار رسن هم بازیکنی است که 
ساز جدایی کوک کرده . هافبک عراقی سرخ ها که 3 فصلی است پرسپولیس را همراهی می کند، 
حاال با یک پیشنهاد چشمگیر از سوی یک باشــگاه قطری روبه رو شده و می خواهد پرسپولیس 
را ترک کند. البته به واسطه قراردادی که با پرسپولیس دارد، مدیران این باشگاه اعالم کرده اند که 
 اجازه جدایی این هافبک را نمی دهند. با این حال باید دید در آینده چه اتفاقی درباره بشــار رسن

 رخ می دهد.

مروری بر گران ترن بازیکنان فوتبال ایران؛

بازیکنان چند ده میلیاردی

تاریخ فوتبال ایران ســتاره گران قیمت کم  سمیهمصور
نداشــته، ســتاره هایی که با قراردادی فوق 
العاده از یک باشــگاه راهی باشگاه دیگری شدند. ســردار آزمون، علیرضا 
بیرانوند و علیرضا جهانبخش این روزها جزو گران ترین بازیکنان فوتبال ایران 
محسوب می شوند، آنها روزی روزگاری در تیم ملی جوانان همبازی بودند، 
کسی باور نمی کرد بعدها هر کدام از بازیکنان این تیم بتوانند پیشرفت کنند. 

در گزارش پیش رو نگاهی خواهیم داشت به قرارداد های این بازیکنان:

سردارآزمون
سردار آزمون در بازار نقل و انتقاالت، 18 میلیون یورو قیمت گذاری شده 
است. البته معموال ارزش گذاری ســایت »ترانسفر مارکت« با آنچه در 
زمان نقل وانتقاالت رخ می دهد متفاوت است و شــرایط بازیکن، نیاز 
باشگاه ها به او و همچنین قدرت چانه زنی باشــگاه ها و مدیربرنامه ها 
تاثیر زیادی در رقم نهایی انتقال دارد. شــیوع کرونا در دنیا روی قیمت 
بازیکنان نیز تاثیر منفی داشت و باعث شد تا تمامی ارقام کاهش یابد، 
اما حاال با شروع زمان نقل وانتقاالت قیمت ها تقریبا دوباره به روال سابق 
برگشته است. ســردار در زمان انتقال به زنیت 9.5 میلیون یورو قیمت 
داشت که درنهایت این باشــگاه برای خرید او 1۲ میلیون یورو پرداخت 
کرد. درخشش او در این باشگاه و در قهرمانی به همراه این تیم و کسب 

عنوان آقای گلی مســابقات حاال قیمت او را به 18میلیون یورو رسانده 
اســت. بااین حال زنیت به مشــتریان او اعالم کرده با رقمی کمتر از 3۰ 
میلیون یورو حاضر به فروش ستاره ایرانی خود نیست. از ناپولی، میالن، 
وستهام و آرسنال به عنوان مشتریان احتمالی او نام برده می شود. آزمون 
تنها ایرانی حاضر در فهرست 1۰ بازیکن گران قیمت آسیاست که پس از 
هیونگ مین سون، وینگر کره ای تاتنهام و تاکه فوسا کوبو پدیده 19 ساله 
ژاپنی که سال گذشته راهی رئال مادرید شد و فصل قبل به صورت قرضی 

در مایورکا بازی می کرد، در رتبه سوم قرار گرفته است.

علیرضابیرانوند
آنچه مشخص است علیرضا بیرانوند یکی از گران قیمت ترین بازیکنان 
لیگ برتر فوتبال ایران در چند ســال اخیر و از زمان حضور در باشــگاه 
پرسپولیس بوده است. حتی گفته شــد که او دو فصل پیش قراردادی 
شــش میلیارد تومانی و فصل پیش قراردادی هفت میلیارد تومانی با 
آپشن با پرسپولیس بســته است. سال گذشته اســنادی درباره مبلغ 
قرارداد بازیکنان پرســپولیس و میزان دریافتی آنها منتشــر شــد که 
حاشــیه های زیادی را به همراه داشت. بر اســاس اسناد منتشر شده 
علیرضا بیرانوند سال گذشته مبلغی در حدود 4.5 میلیارد تومان)بدون 
آپشن( از پرسپولیس دریافتی داشــته که این مبلغ او را تبدیل به گران 

ترین بازیکن ایرانی لیگ کرد. بیرانوند پس از پایان فصل گذشته رقابت 
های لیگ برتر راهی تیم آنتورپ بلژیک شــد . طبــق قراردادبیرانوند با 
باشگاه بلژیکی او در ســال اول ۶۰۰ هزار یورو دریافت خواهد کرد. این 
قرارداد سه ساله در پایان هر ســال با افزایش یکصد هزار دالری همراه 
خواهد بود. با این حساب بیرانوند در سال اول ۶۰۰ هزار یورو، در سال دوم 
۷۰۰ هزار یورو و در سال سوم 8۰۰ هزار یورو دریافت خواهد کرد. همچنین 
باشگاه بلژیکی قرار بود مبلغ فسخ قرارداد بیرانوند با باشگاه پرسپولیس 

را در سه قسط تا آغاز تابستان 99 به این باشگاه پرداخت کند. 

علیرضاجهانبخش
علیرضا جهانبخش یکی دیگر از گران ترین بازیکن فعلی ایران اســت. 
آلکمار از انتقال این بازیکن 19 میلیــون دالر به جیب زد. نکته جالب تر، 
اما دستمزد هفتگی علیرضا در برایتون اســت. او هر هفته 5۰ هزار پوند 
)باالی یک میلیــارد تومان( درآمد دارد. درآمــد ماهانه جهانبخش در 
برایتون ۲۰۰ هزار پوند )حــدود 4 میلیارد و ۲۰۰ میلیون( تومان اســت 
که برای 1۰ ماه فوتبالی حدود 4۲ میلیارد تومان می شود. تازه عالوه بر 
این ها آپشن هایی هم در قرارداد جهانبخش است که رقم را باال و باالتر 
می برد. پربیراه نبود که برایتون در تابســتان تالش زیادی کرد تا او را به 

باشگاه دیگری بفروشد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان در نشست 
خبری به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش با اشاره 
به حضور خود در اداره کل ورزش و جوانان استان از 5 
ماه پیش اظهار داشت: در ابتدای راه شورای راهبردی 
ورزش اصفهان را تشکیل دادیم که دو تن از اصحاب 
رسانه نیز به این نشست دعوت شدند تا نظرات آنها 
را نیز دربــاره برنامه هــای اداره کل ورزش و جوانان 
استان بشنویم . در همین راستا نیز یکی از خبرنگاران 
اصفهانی را به عنوان مشاور رسانه ای منصوب کردم 
تا پــل ارتباطــی میــان اداره کل ورزش و جوانان و 
رســانه های اســتان باشد. ســیدمحمد طباطبایی 
افزود: در روز نخســت کارم اعالم کردم که حتی اگر 
یک روز در این سمت باشم برای همان یک روز برنامه 
دارم و خوشــبختانه برخی برنامه های کوتاه مدت را 
دنبال کردم که شــامل بازدیدهای میدانی، معرفی 
نیروی انســانی مناســب برای هر جایگاه و برخی 

امور فرهنگی بود. مدیرکل ورزش و جوانان اســتان 
اصفهان، مدیریت ورزش را به دوی امدادی تشــبیه 
کرد و ادامــه داد: نقدها و نواقص موجود با ترســیم 
چشم انداز روشن و تدوین برنامه های مدون قابل رفع 
است.وی گفت: در دو جلسه راهبردی ورزش اصفهان 
میزبان اندیشمندان و صاحب نظران این حوزه بودم و 
وضعیت موجود ورزش استان را تشریح کردم. پیش 
از انتخاب به عنوان مدیرکل ورزش و جوانان استان، 
در تدوین سند آمایش سرزمینی ورزش استان نقش 
داشتم و ســند راهبردی خود را نیز به عنوان برنامه 
پیشنهادی به استاندار اصفهان و وزیر ورزش و جوانان 
ارائه دادم که موردقبول واقع شد و امیدوارم بتوانیم 
این برنامه را اجرا کنیم. همچنین مقرر شــد نسبت 
به تدوین برنامه مدیریت شرایط کرونا اقدام کنیم.

وی درباره وضعیت ورزشگاه تختی خاطرنشان کرد: 
مالکیت این ورزشگاه وقفی است و اداره کل ورزش 

و جوانان هر سال اجاره بهای آن را پرداخت می کند. 
ســال گذشــته زمین چمن آن به صورت قانونی به 
مزایده گذاشته و واگذار شده بود. ورزشگاه تختی یکی 
از چالش های هیئت فوتبال بود که با پیگیری هایی 
که انجام شد، شخص برنده متقاعد شد که این زمین 
باید در اختیــار هیئت فوتبال باشــد و انصراف داد و 
هیئت فوتبال این ورزشــگاه را به مدت یک سال در 
اختیار گرفت. مجموعه تختی گنجینه ورزش و فوتبال 
استان است و امســال برای بهسازی و بازسازی آن 
بودجه ای در نظر گرفته شــده که به شرط اختصاص 

آن، این امر محقق می شود. 

مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان:

ورزشگاهتختیبههیئتفوتبالاستانبازگشت

خبر  روز

درخواست»گواردیوال«برایتمدیدقراردادآگوئرو
قرارداد آگوئرو با منچسترسیتی تا پایان فصل جاری است. پپ گواردیوال ، سرمربی آبی های آسمانی 
نیز بابت فوروارد 3۲ ساله دغدغه دارد.مربی اســپانیایی در مصاحبه ای که در اسکای اسپرت منتشر 
شد، خواســتار تالش باشــگاهش برای 
تمدید قرارداد با گلزن با ســابقه شد.پپ 
گفت:آگوئرو که رکــورددار گلزنی تاریخ 
منچسترسیتی است، شایستگی  تمدید 
قرارداد را دارد.شاگرد مربی 49 ساله در 4 
ماه اخیر با مشکل مصدومیت مواجه شد 
و دور از میدان بود؛ اما در بازی با آرسنال 
عاقبت به میدان بازگشت.گواردیوال افزود: 
آگوئرو نیاز به زمان دارد تا به اوج آمادگی 
برســد. وقتی در اوج باشــد، هیچکس 
نسبت به توانمندی هایش دچار تردید نمی شــود، او بازیکنی مهم در تیم ماست. برای هواداران هم 
حائزاهمیت است. با او منچسترســیتی در هر حال با کیفیت بهتری در زمین حاضر می شود.آگوئرو 

از یک دهه قبل عضو سیتیزن هاست و همراه با این تیم به 4 مقام قهرمانی لیگ برتر رسیده است.

کاوانی،چشمانتظارانتقامازPSGدرلیگقهرمانان
ادینسون کاوانی که حاال رســما بازیکن منچستریونایتد اســت قبل از اینکه در پایان پنجره نقل و 
انتقاالت تابستانی از PSG به این تیم منتقل شــود با پاریسی ها رابطه سرد و تلخی پیدا کرده بود.

درگیری کاوانی با باشگاه PSG ابتدا از تنش بین او و نیمار آغاز شــده و سپس به درگیری بر سر 
قراردادش تبدیل شد. همین باعث شــد کاوانی در نهایت با تلخی تیم پاریسی را ترک کرده و راهی 
منچستریونایتد شود. کاوانی که حاال اولین تمرین خود را هم با پیراهن یونایتد انجام داده امیدوار 
است در پاریس به مصاف تیم سابقش رفته و بتواند در مقابل PSG تالفی کند.اما با توجه به اینکه 
کاوانی هفت ماه است در یک مسابقه جدی به میدان نرفته و تنها دو جلسه با یونایتد تمرین کرده 
مشخص نیست آیا او اصال از نظر بدنی آماده حضور در دیدار امروز خواهد بود یا نه.اما کاوانی که در 
پاریس لقب ال ماتادور را یدک می کشــید به دلیل رابطه پر فراز و نشیبش با باشگاه فرانسوی بی 

صبرانه منتظر است تا در مقابل آنها به میدان رفته و خودش را نشان بدهد. 

پاسخسختبهکریخوانیتاتنهامیها
دکلن رایس، هافبک انگلیسی وســتهام بعد از تســاوی 3-3 تیمش مقابل تاتنهام در یک بازی 
دراماتیک با توئیت یک هوادار تاتنهام مواجه شــد که در جریان بــازی در کری خوانی های خود با 
وستهامی ها به مانوئل النزینی طعنه زده و او را با گرت بیل غیر قابل مقایسه دانسته بود.اما در نهایت 
شرایط بازی به گونه ای رقم خورد که کری خوانی های آن هوادار تاتنهام در زمین به نتایجی معکوس 
منجر شد.درحالی که تاتنهام 3-۰ از وستهام جلو افتاده بود دیوید مویس تصمیم گرفت النزینی را 
به میدان بفرستد. دقایقی قبل هم مورینیو گرت بیل را برای تاتنهام به میدان فرستاده بود. هوادار 
مورد اشاره ما این دو تعویض را خنده دار تلقی کرده و در توییتی نوشته بود: »آنها النزینی را به میدان 
می فرستند و ما گرت بیل را!« این تازه شروع دقایق دراماتیک پایان بازی بود. در حضور گرت بیل 
در زمین تاتنهام در مدتی کوتاه سه گل دریافت کرد تا نتیجه در نهایت 3-3 بشود. جالب اینجاست 
که النزینی، همان کسی که با طعنه به مراتب کم اهمیت تر از گرت بیل معرفی شده بود، در دقیقه 94 
و در آخرین ثانیه ها گل تساوی تیمش را وارد دروازه تاتنهام کرد. شاید به همین دلیل بود که دکلن 
رایس، هافبک وســتهام در پایان بازی توئیت این هوادار تاتنهام را برای پاسخ دادن انتخاب کرد تا 

جواب درخوری به تاتنهامی ها داده باشد. 

فوتبال جهان

جدیتوسختکوشی؛
هدیه»فکری«بهاستقالل

یکــی از فاکتورهای مثبــت مربیگری محمود 
فکری که در نساجی هویدا بود و موجب نتیجه 
گیری این تیم با همان بازیکنان گذشــته شده 
بود احترام بــه نظم و انضبــاط تیمی و ترغیب 
به سختکوشــی بود؛ محمود فکری که در دوره 
بازیگری یکی از بازیکنان جــدی و تاثیر گذار و 
کمی هم خشن استقالل به شمار می رفت این 
خصیصه بازیگری خود را به مربیگری آورده و 
همواره تالش می کند آن را به شاگردانش القا 
کند. اینکه موفقیت جدا از تمرین در ســایه دو 
فاکتور مهم به دســت می آید. اینکه بازیکن به 
نظم و انضباط تیمی احترام بگذارد و از ســویی 
برای رســیدن به هدف سختکوش باشد. نکته 
ای که در تیم ملی زمان کارلوس کی روش هم 
ملموس بود و خیلی ها عمــده دلیل موفقیت 
کارلوس کــی روش را زوم کــردن روی همین 
موضوع می دانند. این روزها استقالل در حالی 
زیر نظر محمــود فکری تمرین مــی کند که 5 
بازیکن کرونایی اند؛ شــیخ دیاباتــه و ملیچ به 
همراه ملی پوشــان جز رشید مظاهری حضور 
ندارند و این مــی تواند یک چالش جدی برای 
آبی پوشان در مســیر آماده ســازی باشد اما 
ســرمربی اســتقالل به آن توجهی ندارد واصال 
نمی خواهد به آن اشــاره ای داشــته باشد. او 
حواسش به بازیکنان حاضر در اردوی تیم است 
که بدون شک به اندازه یک تیم هستند و البته 
جزو بازیکنان تیم به شمار می روند و آنها هم باید 
همانند کسانی که اکنون در اردوی تیم نیستند 
برای نتیجه گیری تیم تالش کنند. محمود فکری 
با ایده هــای مربیگری کــه دارد همان طور که 
نساجی را تغییر داد در تالش برای تغییر استقالل 
است؛ البته که این به معنی غافل شدن از برنامه 
های تاکتیکی تیم نیست. پلن های بازی او در 
استقالل به نسبت نســاجی تغییرات گسترده 
ای داشــته که این طبیعی است. خالصه اینکه 
محمود فکری این روزها تالش می کند جدیت 
و سختکوشــی را به تیمش تزریق کند؛ چرا که 
معتقد است این چیزی اســت که استقالل در 
سال های اخیر نداشته و با وجود اینکه در همه 
این سال ها از نظر مهره ای تیم خوبی بوده به آن 

دست پیدا نکرده است.

مستطیل سبز

وز عکس ر

محمدبناوانرژی
باورنکردنیدر۶2سالگی

محمد بنا که چندی قبل شایعاتی پیرامون 
قهر و استعفای او از تیم ملی شنیده می شد، 
با حضور در جریان مسابقات لیگ و نظارت 
کامل بر عملکرد کشــتی گیــران، خودش 
را آماده آغاز اردوهای تیــم ملی کرد. آقای 
خاص کشتی ایران که حاال ۶۲ ساله شده، 
همچنان از کار کردن با جــوان ها لذت می 
برد و رفتار او نشــان می دهد که چقدر برای 

المپیک توکیو انگیزه دارد.
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اجرای سه پروژه طبیعت گرایانه در منطقه 9
مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان اظهار کرد: پتانسیل ها و ظرفیت های ویژه منطقه ۹ در چشم انداز 
فعالیت ها و برنامه های ســال جاری مورد توجه قرار گرفته اســت و در برنامه سال ۱۴۰۰ به طور 
جدی اثر مســتقیم توجه به این چشــم انداز در تمام برنامه های عمرانــی، فرهنگی و اجتماعی 
ملموس خواهد بود.علیرضا رفیعی با بیان اینکه پتانسیل های این منطقه نگاه طبیعت گرایانه به 
شهر است، افزود: در حال حاضر ســه محور اصلی برای پروژه های منطقه بر اساس داشته های 
ذهنی و تاریخی آن تعریف شــده که شــامل گذر تاریخ، لوپ گل و گیاه و گذر ارگانیک است.وی 
ادامه داد: در پروژه گذر تاریخ در ســریع ترین زمان ممکن مســیر پیاده راه گردشگری حدفاصل 
کوه آتشــگاه تا منارجنبان احیا می شــود؛ این مســیر از دل باغــات و کشــتزارها و در مجاورت 
مادی های موجود منطقه توسط گروهی از اســاتید برجسته دانشگاه هنر اصفهان طراحی شده و 
برای آن ایستگاه ها و توقفگاه های مناســب و دلپذیر در نظر گرفته شده است.رفیعی با اشاره به 
پروژه لوپ گل و گیاه، گفــت: با توجه به وجود گلخانه هایی در خیابان های قدس و بهشــت، این 
قابلیت وجود دارد که به مرکز گردشــگری گل و گیاه تبدیل شود، از این رو ایجاد لوپ گردشگری 
در خیابان قدس طراحی شــد تا ضمن وجود امکانــات فروش گل و گیاه بــا برنامه ریزی برای 
برگزاری رویدادهای مختلف حضور شــهروندان در این فضای زیبا افزایش یابد.وی خاطرنشان 
کرد: در فازهای بعدی پروژه لوپ گل و گیاه حدفاصل خیابان های قدس و بهشــت اجرا خواهد 
شد.مدیر منطقه ۹ شــهرداری اصفهان در خصوص پروژه گذر ارگانیک، تصریح کرد: در این پروژه 
با توجه به ویژگی هــای طبیعت گرایانه منطقه، در صدد ایجاد راســته ای بــرای ارائه محصوالت 
ارگانیک در شهر هستیم که اســتارت آن با افتتاح خیابان بهســتان زده خواهد شد.وی با تاکید 
بر لزوم احیای ماربین شــهر اصفهــان با اجرای پروژه های تعریف شــده در ایــن منطقه گفت: 
 منطقه ۹ ماربین شــهر اصفهان اســت و راهبردهای ما برای رسیدن به این چشــم انداز تعریف 

شده است.

 محدودیت کرونایی در پارک های اصفهان همچنان
 برقرار است

مدیر بهینه ســازی تعمیرات و نگهداری تاسیســات شــهری شــهرداری اصفهان گفت: در حال 
حاضر بــا توجه به تصمیم ســتاد مدیریت بحران بیماری کرونا شــهرداری اصفهان، روشــنایی 
پارک ها تنها به میزان ۴۰ درصد برقرار است.ســید مهدی حســینی اظهار کرد: آبنماهای شهر در 
ســاعات بعد از ظهر به جز برخی میادین و چهارراه های خاص خاموش اســت.وی تصریح کرد: 
شهرداری اصفهان متنوع ترین و گســترده ترین شبکه های تاسیسات شــهری را در اختیار دارد 
که شامل تمامی تاسیسات آبرســانی و آبیاری، آب نماها، روشــنایی پارک ها و اماکن عمومی، 
نورپردازی ابنیه تاریخی و معاصر، پل های معابر اصلی شــهر، شبکه توزیع برق محلی شهرداری 
و تجهیزات مربوط به مبلمان شــهری، تجهیزات ورزشــی و بازی کودکان در پارک هاست.مدیر 
بهینه سازی تعمیرات و نگهداری تاسیسات شهری شهرداری اصفهان ادامه داد: در شهر اصفهان 
بیش از یک میلیون تجهیز بــرای نگهداری در اختیار مدیریت بهینه ســازی تعمیرات و نگهداری 
تاسیسات شهری اســت که به موقع و بر اســاس برنامه زمان بندی ســرویس دهی می شوند.

وی با اشــاره به انجام ســرویس های دوره ای برای نگهداری این تجهیزات و تاسیسات شهری، 
گفت: سیســتم های آبیاری، آب نماها و ســامانه های روشــنایی پارک ها هر روز کنترل، رصد و 
پایش می شود.حسینی تمرکز بر مبحث توســعه انرژی های تجدیدپذیر و استفاده از آن و جذب 
ســرمایه ها و اعتبارات ملی و اســتانی را از جمله اهداف این مدیریت در ســال جاری دانست و 
تصریح کرد: ایجاد بازار انرژی های تجدیدپذیر و همچنین برنامه ریزی و انجام اقدامات اجرایی 
 برای تعیین تکلیف تجهیزات و تاسیســات که بالتکلیف اســت، جزو اولویت های این مدیریت 

به شمار می رود.

شهردار در  افتتاحیه جشنواره بین المللی کودک و نوجوان در اصفهان خبرداد: تقسیم شادی با کودکان در مناطق کم برخوردار 

استارت جشنواره سی و سوم در شهر سی و سه پل

سی و سومین جشنواره بین المللی فیلم های کودک و نوجوانان عصر 
یکشنبه با پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اســالمی به این جشنواره افتتاح 
شد. به گزارش ستاد خبری سی و سومین جشنواره بین المللی فیلم 
های کودکان و نوجوانان اصفهان، در پیام » سید عباس صالحی« به این 
جشنواره آمده است: » فیلم های کودکان و نوجوانان، بخش قابل افتخار 
از سینمای ایران است که در پرتو اندیشــه های انسانی، قله  های رفیع 
عزت و افتخار را با تکیه بر درایت و تفکــر هنرمندان فتح کرده و درفش 
فضایل ناب اخالقی را جاودانه ســاخته اســت.به عنوان یک مسلمان 
ایرانی، نمی توان افتخارات بین المللی این گونه آثار نمایشی را که نشأت 
گرفته از ارزش های متعالی است، نادیده انگاشت.در آستانه  برگزاری 
سی و سومین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان، هنر 
دوستان این مرز و بوم، نظاره گر درخت برومند سی و سه  ساله ای است 
که در سایه سار آن، مسیر ســینمای کودک و نوجوان ایران تجربه های 
پرثمــری را پیموده و در پیش خواهد داشــت.با تغییر ســبک زندگی 
نشأت گرفته از گسترش کووید۱۹، دست اندرکاران جشنواره، همدوش 
با هنرآفرینان ایــن عرصه همچون دوران حماسه ســاز دفاع مقدس، 
درصدد هستند تا تهدیدها را به فرصت ها تبدیل کنند.با آرزوی موفقیت 
برای تمامی ســازندگان فیلم های کودکان و نوجوانان که با مساعی و 
تالش های خالصانه خویش، چــراغ پرفروغ این رویــداد فرهنگی را 

روشن نگاه داشته اند، امیدوارم در سایه عنایات خداوند متعال، شاهد 
شور و طراوت نوجویان این گونه از سینما باشیم.«

شهردار اصفهان در ابتدای مراسم افتتاحیه ســی و سومین جشنواره 
بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان با سالم فرستادن بر کودکان 
اصفهان، کشــور و دنیا گفت: بخشــی از هزینه های جشنواره امسال با 
کودکان مناطق کمتربرخوردار تقسیم خواهد شد تا آنها نیز در این شادی 
سهیم باشــند. قدرت ا... نوروزی در مراســم افتتاحیه جشنواره فیلم 
کودک و و نوجوان اصفهان اعالم کرد: بخشــی از هزینه های این دوره 
از جشــنواره به تهیه هدایایی اختصاص داده می  شود، تا میان کودکان 
ســاکن در مناطق کم برخوردار  توزیع شــود چرا که این کودکان امکان 
تماشای فیلم های اکران شــده در این دوره را از طریق فضای مجازی 
نداشتند؛ اما ما آنها را فراموش نمی کنیم.وی افزود: از تمام تالشگران 
این عرصه هنری که توانستند این جشــنواره را با وجود چنین شرایط 
بحرانی به زیبایی برگزار کنند، همچنین از خواهر خوانده های اصفهان 
در سراسر دنیا که پیام مکتوب یا ویدئویی برای این جشنواره فرستادند 
و این نشانگر اهمیت جشــنواره فیلم کودک و نوجوانان اصفهان است، 
سپاسگزارم.نوروزی اظهار داشــت: امیدوارم جشنواره سی و سوم، در 
شهر سی و سه پل بتواند به خوبی شعار هر خانه یک سینما و هر کودک 
یک داور را تحقق ببخشد. اکنون که کرونا این بحران را ایجاد کرده باید 

بتوانیم به عنوان یک فرصت از آن استفاده کرده و خانه را مانند سینما به 
یک مکان فرهنگی تبدیل کنیم تا کودکان و نوجوان ما بتوانند فیلم های 
تولید شده در جشنواره امسال را در فضای مجازی ببینند و آنها را مانند 
یک متخصص داوری کنند.شهردار اصفهان تصریح کرد: در دل جشنواره 
امسال یک شعار زیبا وجود دارد و آن این است که علی رغم بحران کرونا، 

زندگی همواره جاری است و کرونا نمی تواند این زندگی را متوقف کند.
وی افزود: خوشحالیم که امســال بیش از ۱۰۰ فیلم از طریق جشنواره 
فیلم کودکان و نوجوانان اصفهان به خانه های مردم راه پیدا کرده است 
و  نیز خوشحال تریم که بســیاری از این فیلم ها در مناطق دور استان 
و کم برخوردار نیز در اختیار کســانی که به فضای وب دسترسی دارند 
قرار گرفته و تماشا می شود.نوروزی تاکید کرد: به عنوان رییس ستاد 
برگزاری این جشــنواره در اصفهان و به دلیل اینکه ممکن است برخی 
کودکان و نوجوانان مناطق کم برخوردار، امکانات تماشای این فیلم ها را 
نداشته باشند، برنامه ای در نظر گرفتیم تا بخشی از هزینه این جشنواره 
در قالب هدایای شایسته به این کودکان اهدا شــود. وی در انتها بیان 
داشت: اصفهان همواره مرکز این جشنواره و میزبان شایسته آن بوده  و 
هر سال این کار را زیباتر از قبل انجام داده است. امیدوارم امسال پدران 
و مادران شرایطی را فراهم کنند تا کودکان از این فیلم ها بیشترین بهره 

را برده و این آثار را داوری کنند. 

مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی 
شــهرداری اصفهان اظهار کرد: در حال حاضر در شهر 
اصفهان ۲۱ هزار تاکسی به شهروندان سرویس دهی 
می کند که شــامل یک هزار و ۷۹۴ تاکســی خطی، 
پنج هزار و ۹۰ تاکسی گردشی، ۷۵۰ تاکسی بی سیم، 
هشــت هزار و۷۰۰ سرویس مدرســه و ۹ هزار و ۴۵ 
تاکسی پالک زرد است.هادی منوچهری خاطرنشان 
کرد: در شــرایط کرونایی یک هزار بســته معیشتی 
بین رانندگان تاکسی توزیع شده که ارزش هر بسته 
۳۰۰ هزار تومان بوده اســت. وی افــزود: با توجه به 
شــرایط به وجود آمده به دلیل شیوع ویروس کرونا 
هفت هزار و ۵۰۰ کاور جدا کننده، ۳۵ هزار ماســک، 
۲۵ هزار دستکش و ۲۰ هزار بروشــور اطالع رسانی 
کرونا به صورت رایــگان بین رانندگان توزیع شــده 

است.وی گفت: بخشــی از طرح های کالن سازمان 
تاکسیرانی شامل: بهینه ســازی ناوگان تاکسیرانی، 
نوسازی تاکسی های شــهر اصفهان با پرداخت وام 
۵۰ میلیون تومانی، زیباسازی تابلوها و ایستگاه های 
تاکسی شــهر تبلیغات درون و برون تاکسی، نصب 
و راه اندازی سامانه هوشمند نظارت تصویری و ارتقا 
سیستم امنیتی حفاظتی اســت.منوچهری با بیان 
اینکه سامانه درخواســت آنالین مرخصی رانندگان 
راه اندازی شده است، اظهار کرد: در این طرح رانندگان 
در تمام ۲۴ ســاعت و در تمام نقاط کشور می توانند 
مرخصی خود را ثبت کنند.وی خاطرنشان کرد: ارائه 
بسته های معیشتی به رانندگان واجد شرایط پرداخت 
کرایه الکترونیــک از طریق ســامانه QR اصکیف 
انجام شده اســت.مدیر عامل ســازمان مدیریت و 
نظارت بر تاکسیرانی شــهرداری اصفهان ادامه داد: 
برنامه نمایشــی »بانوی شــاد، جامعه شاد« برای 
بیش از ۵۸ هزار نفر از رانندگان بانوی تحت پوشش 
سازمان تاکســیرانی برگزار شده اســت.وی گفت: 

ساماندهی تاکســی های اینترنتی، اصالح هندسی 
ورودی سازمان تاکســیرانی، راه اندازی ۲۱ پروژه در 
حوزه فناوری و اطالعات در راستای ارتقای خدمات و 
باز مهندسی شبکه هوشمند Passiu، ارائه خدمات به 
مسافران نوروزی از دیگر طرح های این سازمان است.

منوچهری از دریافت تقدیرنامه نظام پیشــنهادات 
شهرداری اصفهان توسط سازمان تاکسیرانی خبر داد 
و اظهار کرد: دریافت تندیس تقدیرنامه و رتبه عالی در 
جشنواره روابط عمومی های استان و کسب مقام سوم 
مسابقات فوتسال مناطق و سازمان های شهرداری 
اصفهان برای نخستین بار بخشی از افتخارات کسب 
شده توسط این ســازمان اســت.وی با بیان اینکه 
رنگ آمیزی، نوسازی و بهسازی ایستگاه های تاکسی 
شهر توریستی اصفهان انجام شده است، افزود: در 
تقاطع ها و یا خیابان هایی که خطوط شطرنجی زرد 
و سیاه کشــیده شــده، هنگامی که امکان تخلیه بار 
ترافیک وجود ندارد، حتی بــا وجود مجاز بودن عبور 

رانندگان باید بیش از این خطوط توقف کنند. 

مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان خبر داد:

اجرای 21 پروژه در حوزه فناوری و اطالعات تاکسیرانی اصفهان

در دل جشنواره امسال یک شعار زیبا وجود دارد و آن 
این است که علی رغم بحران کرونا، زندگی همواره جاری 

است و کرونا نمی تواند این زندگی را متوقف کند.

عملکرد اقشار بسیج استان در دوران کرونا
مســئول بســیج جامعه پزشــکی اســتان اصفهان طی نشستی با  حدیث زاهدی
خبرنگاران  با بیان اینکه در این سازمان دو محور فعالیت مهم داریم 
که خدمت رسانی به مردم و روحیه دادن به آن ها اولین محور و آموزش نیروی داوطلب خدماتی 
محور دوم فعالیت ها بوده که ســبب تقویت  بیشتر در این باب می شــود، گفت : تاکید سیستم 
آموزش ، بهداشــت و درمان رســمی ما بر تامین نیروی تخصصی برای مراکز درمانی است تا با 
ویروس کرونا مقابله کنند و همچنین نهادهای دیگری که مشــغول خدمت رســانی بودند جهت 

پوشش شیفت های مورد نیاز در مراکز درمانی همکاری کردند.
 مجتبی کرباسی دیگر اقدام این مدت بســیج را نقاهتگاه شهر ابریشــم برشمرد و خاطر نشان 
کرد:  بیماران پذیرش شــده پس از طی کردن دوران نقاهت خود ترخیص می شــدند و اکنون با 
اوج گرفتن موج جدید ویروس کرونا که مراکز درمانی پاســخگوی سیل عظیم  بیماران نیستند، 

بسیج درحال تامین نیروی درمانی و پیشگیری از سرریز شدن بیماران در مراکز درمانی است.
در ادامه نشست سرهنگ حمیدرضا امانی، مسئول بسیج اصناف اســتان اصفهان با بیان اینکه 
اصناف و کســبه با توجه به برخی از ویژگی هایی که دارند دارای اهمیت هســتند، اظهار داشــت: 
بیش از ۳ میلیون واحد صنفی در کشــور فعالیت می کنند که از این تعداد ۲۰۰ هزار واحد صنفی 
در اســتان اصفهان و ۱۰۰ هزار واحد در شهرســتان اصفهان فعالیت دارند و در برخی از واحدهای 
صنفی اصفهان ۲۰۰ نفر مشغول به کار هستند و در کل یک سوم جمعیت استان را صاحبان صنوف 

تشکیل می دهند.
حمیدرضا امانی با شرح اینکه فعالیت خوبی در زمینه رفع کمبود ماسک و مواد ضدعفونی انجام 
شد که بسیج اصناف با همکاری واحدهای صنفی و اتحادیه ها، ماسک های سه الیه تولید کردند 
و حتی با پارچه های معمولی مورد تایید شبکه بهداشت ۳۰ هزار ماسک از این جنس تولید شده 
است ، اعالم کرد: با تالش بسیج اصناف تولید روزانه ماسک در استان به ۲۰۰ هزار عدد رسید و در 
دو ماه اخیر تالش کردیم یکسری از پارچه های خاص میان کارگاه های تولید ماسک توزیع شود 
همچنین ســهمیه خوبی به کارخانه ها در تولید ماسک داده شده تا ماســک با قیمت مناسب به 

دست مردم برسد و قیمت کنترل شود. 
امانی ادامه داد: در بحث کمک های مومنانه خیران اصناف ورود کردند و با تالش بســیج اصناف 
۵ هزار بسته کمک معیشــتی آماده شــد و در مرحله اول میان نیازمندان توزیع شد و در مجموع 
در استان ۲۰ هزار بسته کمک معیشــتی توزیع کرده ایم. برای کمک با دانش آموزان کم بضاعت 
۱۰ هزار بســته لوازم التحریر میان آنان توزیع شد که در شــرایط اقتصادی امروز با همکاری فنی 
و حرفه ای و اداره کار طرح استاد شــاگردی برای جوانان جویای کار ارائه شد تا جوانان با محیط 

واقعی کار آشنا شوند.
حجت االســالم محمدرضا کیانی، مسئول بســیج طالب و روحانیون اســتان اصفهان در ادامه 
این  نشست به  جلساتی که با دانشــگاه علوم پزشکی درخصوص تســهیل در امر کمک رسانی 
مراکز درمانی با استفاده از نیروی انسانی انجام شده اشاره و تاکید کرد : از ابتدای بحران حضور 
طلبه های خواهر و برادر در بیمارســتان ها انجام گرفت و بیش از ۵۰۰ نفــر طلبه خواهر و برادر در 
بیمارســتان ها و مراکز درمانی حضور پیدا کردند که درجهت روحیه بخشی به بیماران و ترغیب به 
موارد معنوی، فعالیت های خدماتی را در بیمارســتان ها به عهده داشتند همچنین در موج جدید 
کرونا بیش از ۲۳۰نفر طلبه اعالم آمادگی کردند که حدود ۷۰ نفر از آن ها تاکنون آموزش های الزم 
را دیده اند و پس از آزمونی که از آن ها گرفته شد به نفرات برتر به صورت عملی آموزش  داد شد تا 
به خدمت رسانی های پزشکی در بیمارستان ها مشغول شوند که درحال حاضر این امر میسر شده 
است.مسئول بسیج طالب و روحانیون استان اصفهان در پایان ســخنان خود خاطر نشان کرد: 
در مدتی که گذشت راه اندازی کارگاه های کمبود ماســک را در برداشتیم. حدود ۸۰کارگاه ماسک 
خانگی توسط پایگاه های طالب راه اندازی شد و داوطلبان درجهت تامین ماسک و پوشش های 

بهداشتی مشغول تولید و خدمت رسانی شدند .

با مسئولان

خبر ویژهگزارش

کتابخانه مرکزی 
دانشگاه اصفهان در میان 

برترین های کشور
رییس کتابخانه های دانشگاه اصفهان از قرار 
گرفتن کتابخانه مرکزی دانشــگاه اصفهان 
در رتبــه دوم در بخش کتاب هــای چاپی و 
رتبه نخســت در بخش ارائه خدمات در بین 
کتابخانه های دانشــگاه های تحت پوشش 
وزارت عتف خبر داد.سعید شفیعیون با اعالم 
این خبر اظهار کرد: با توجه به اینکه کتابخانه 
ها به عنوان یک نهاد پشــتیبان پژوهش و 
آموزش اهمیت استراتژیک دارند، ایرانداک 
زیر نظــر وزارت عتف با راه اندازی ســامانه 
»آک« هر ســال از طریــق ارزیابی عملکرد 
دانشــگاه ها در بخش هــای مختلف رتبه و 
جایگاه هر کتابخانه را مشخص می کند.وی 
افزود: در رتبه بندی ســال ۹۷-۹۸ از میان 
۲۰۳ کتابخانه  دانشگاه ها و پژوهشگاه های 
زیر پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
که توسط پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات 
ایــران )ایدانداک( انجام گرفــت، کتابخانه 
مرکزی دانشگاه اصفهان رتبه دوم در بخش 
کتاب های چاپی را بــه خود اختصاص داد.

رییس کتابخانه های دانشگاه اصفهان گفت: 
بخش های مــورد ارزیابی شــامل مجموعه 
نیروی انســانی، زیرســاخت، اعتبــارات و 
خدمات اســت که مورد تجزیه و تحیل قرار 
گرفته و در نهایت کتابخانه مرکزی دانشگاه 
اصفهان توانست در بخش ارائه خدمات رتبه 
نخســت را در میان کتابخانه  دانشــگاه ها و 
پژوهشــگاه های تحت پوشش وزارت علوم 
کسب کند.شفیعیون در مورد روش ارزیابی 
کتابخانه های دانشگاه ها، اظهار کرد: تعداد 
عضو امانت گیرنده یا تعــداد امانت روزانه، 
بررســی فضاهای مخزن کتابخانــه ها و یا 
فضای قرائت خانه ها، ارزیابی بخش مربوط 
به تحقیق و توســعه و اینکه چقدر دانشگاه 
برای تحقیق سازمانی هزینه می کنند، تعداد 
پرســنل تخصصی، میزان خریــد منابع به 
خصوص منابع و مجالت و پایگاه ها، از جمله 
مواردی است که دانشــگاه ها بر اساس آنها 

ارزیابی می شوند.

فراخوان جشنواره استانی شعر، زن و دفاع مقدس با هدف بازشناخت توانمندی های ادبی بانوان استان اصفهان منتشر شد.بنابر اعالم دبیرخانه این جشنواره 
عالقه مندان تا اول آبان فرصت دارند تا آثار خود را به شماره ی ۰۹۱۳۱۰۱۸۹۸۳ در واتساپ و ایتا ارســال کنند.زن و حماسه ایثار، زن و آزادگی، زن و مقاومت 
و ایستادگی، زن و گام دوم انقالب از جمله موضوعات این جشنواره است و بانوان شاعر می توانند آثار خود را در دو سبک کالسیک و نو ارسال کنند.اختتامیه 
جشــنواره به صورت مجازی انجام می گیرد و برگزیدگان نیز ۲۵ آبان معرفی می شوند.جشنواره استانی شعر، زن و دفاع مقدس در حوزه انقالب اسالمی به 

مناسبت بزرگداشت چهلمین سالگرد دفاع مقدس و گرامیداشت ۲۵ آبان روز حماسه و ایثار اصفهان برگزار می شود.

فراخوان جشنواره استانی شعر، زن و دفاع مقدس

آقای مجری، چالش 
بازیگری راه انداخت! 
همزمان با آغاز جشــنواره ســی و 
سوم فیلم های کودکان و نوجوانان 
اصفهان، ایرج طهماسب با انتشار 
ویدیویــی از کــودکان و نوجوانان 
دعوت کرد تــا با بازی کــردن یک 
سکانس خاطره انگیز از فیلم های 
کــودکان و نوجــوان، در چالــش 
#من_نقش_اول شرکت کنند و با 
شرکت در این رقابت جایزه بگیرند.

وز عکس ر
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مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با حضور در ذوب آهن اصفهان 
عالوه بر گفت وگو با منصور یزدی زاده، مدیرعامل شرکت ، از تجهیزات ستاد 
بحران و آتش نشانی شرکت بازدید کرد . منصور شیشه فروش ، نقش ذوب 
آهن در تولید و اقتصاد کشــور را بسیار موثر دانســت و گفت: اعضای ستاد 
بحران استان و مدیریت ایمنی، بهداشــت و محیط زیست وظیفه دارند تا 
از خانواده ذوب آهن حراســت کنند تا این شــرکت وظیفه خود را  که همان 
تولید است را انجام دهد. وی تصریح کرد: آتش نشانان باید افرادی شجاع، 
ایثارگر، باهوش و انعطاف پذیر باشــند تا بتواند در موقعیت های حساس 
عالوه بر شجاعت تصمیمات حساس بگیرند .وی به اقدامات ذوب آهن در 
راستای مسئولیت های اجتماعی اشاره کرد و گفت: اعزام نیرو، تجهیزات و 
ماشین آالت و اقالم مورد نیاز حادثه دیدگان در سیل خوزستان و زلزله سر 
پل ذهاب و همچنین اقدامات موثر و زمان بندی شده این شرکت در مقابله 
با ویروس کرونا شایسته تقدیر است . شیشه فروش، خاطر نشان ساخت: 
ذوب آهن اصفهان با سرمایه گذاری در زمینه خرید پساب شهرستان های 

اطراف و اســتحصال و بازچرخانی آب توانســته اقدامات موثری در زمینه 
کاهش مصرف آب داشته باشد.

شیشه فروش  گفت: وظیفه این ســتاد و مدیریت ایمنی بهداشت و محیط 
زیست ذوب آهن این اســت که بحران ها را قبل از وقوع شناسایی کنند و با 
برنامه ریزی دقیق از آن جلوگیری به عمل آورند . وی به کاهش 40 درصدی 
حوادث نسبت به سال قبل در ذوب آهن اشــاره کرد و افزود : ایمنی در کار، 
استفاده از لوازم و تجهیزات ایمنی فردی ، باز آموزی و توانمند سازی افراد 
از مواردی است که به خوبی در ذوب آهن به آن عمل شده بود .وی با تمجید 
از کاهش آالیندگی و کاهش مصارف انــرژی در ذوب آهن اصفهان، گفت: 
اســتفاده از لوازم حفاظت فردی و ارتقای ایمنی کارکنان در شرایط سخت 
کاری ذوب آهن از مواردی است که همیشــه به آن توجه شده است .مجید 
مکاری، مدیر ایمنی بهداشت و محیط زیست شرکت نیز گفت: آتش نشانان 
ذوب آهن اصفهان آمادگی دارند در عملیات های اطفای و نجات در سطح 

استانی و کشور با مدیریت ستاد بحران استان همکاری کنند.

حوادث مربوط به نشت گاز شهری و یا گازگرفتگی با گاز منوکسیدکربن هر ساله 
حوادث مالی و جانی جبران ناپذیــری را به جامعه و خانــواده ها تحمیل می 
کند. ساالنه تعدادی به علت گازگرفتگی با گاز منوکسیدکربن فوت کرده و تعداد 
زیادی نیز به همین علت بستری و مداوا می شــوند. انفجار ناشی از نشت گاز 
شهری هم حوادث مالی و بعضا جانی شدیدی را رقم می زند.گاز بسیار سمی 
و کشنده منوکسیدکربن به علت مشخصات فیزیکی خاص خود که گازی فاقد 
بو، رنگ و مزه است، به قاتل خاموش یا قاتل نامرئی مشهور شده، این گاز اکثر 
قربانیان خود را در خواب گرفتار کرده و حوادث مربوط به آن دلخراش و به صورت 
خانوادگی اتفاق می افتد.لذا خطر نشت گاز مونو اکسید کربن یک تهدید بالقوه 
در کنار استفاده از وسایل احتراقی با سوخت های فسیلی و مولد گاز مونو کسید 
کربن مانند بخاری، پکیج، شومینه و … است. حتی یک اتومبیل روشن در یک 
پارکینگ مسقف می تواند گاز منوکســیدکربن را تا حد خطرآفرینی تولید کند.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان بیان داشت: جهت کنترل و آگاه سازی فرد 
از خطر نشت گازهای خطرناک، حوادث آتش ســوزی و انفجار، اطالع رسانی 
نشت گاز یک ضرورت دائمی به ویژه در فصول سرد سال به شمار می رود .سید 
مصطفی علوی، با تفکیک موضوع نشــت گاز طبیعی و تولید و انتشار گاز مونو 
اکسید کربن، گفت: در صورت نشت گاز طبیعی و استشمام بوی آن، قبل از هر 
کاری باید دقت کرد که در آن محل هیچگونه جرقه ای زده نشود و از روشن کردن 
کبریت، فندک و امثال آن و همچنین از روشن و یا خاموش کردن وسایل برقی، 
خودداری کرد.وی، ادامه داد: پس از مشــاهده نشــت گاز باید فورا شیر اصلی 
گاز بسته شود، افراد خانواده از محل آلوده به گاز خارج شوند، در و پنجره ها باز 
شوند،سپس با تکان دادن حوله پنبه ای مرطوب جریان خروج هوای آلوده به 
گاز تسریع شود و چنانچه محل آلوده به گاز تاریک باشد، بر ای روشنایی محل از 
چراغ قوه که در خارج از فضای آلوده به گاز روشن شده، استفاده شود.مهندس 
علوی،همچنین افزود: در صورت بروز هرگونه حادثه منجر به نشــت گاز، بدون 
فوت وقت و با خونسردی کامل با شماره تلفن شــبانه روزی 194 پست امداد 
شرکت گاز تماس گرفته شود .مدیرعامل شرکت گاز اصفهان در ادامه، در خصوص 
لزوم رعایت نکات ایمنی درنصب و استفاده از وسایل گازسوز اعالم کرد: نکات 
ایمنی در استفاده از وسايل گاز سوز بسيار ساده و بي هزينه است و با صرف زمان 
کوتاهي جهت کنترل آن، می توان آسايش را درخانواده و جامعه خود فراهم کرد. 
مهندس علوی، با اعالم این مطلب گفت: لوله بخاری بایــد فلزی بوده و نباید 
از لوله های فنری ) آکاردئونی( به دلیل عدم اســتحکام الزم اســتفاده کرد و 
لوله های دودکش بایستی به وسیله گازســوز )بخاری، آبگرمکن و...( و محل 
دودکش در دیوار محکم نصب شده باشد.وی، افزود: قبل از استفاده از وسیله 
گازسوز باید از باز بودن مسیر دودکش ها اطمینان حاصل کرد و از درست کارکردن 
وسایل گازسوز نیز مطمئن شد.مهندس علوی، کنترل دقیق اتصال شیلنگ به 
وسایل گاز سوز را نیز مورد تاکید قرار داد و افزود: شیلنگ باید از نوع مخصوص 
گاز )تقویت شــده وچند الیه ای( با طول حداکثر یک متر و20 سانتی متر باشد 
و حتما باید محل دو اتصال به وسیله بســت فلزی مخصوص محکم شود و از 
بستن سیم های مفتولی به جای بست مخصوص اکیدا خود داری شود.علوی، 
در ادامه بیان داشت: بعد از روشن کردن وســیله گازسوز یا بخاری حتما از گرم 
بودن لوله دودکش مطمئن شــوید، اگر لوله دودکش سرد باشد عالمت خطر 
مکش معکوس گاز ســمی co و عدم خروج آن را به ما اعــالم می کنند و این 

ممکن است عواقب خطرناکی را برای ســاکنین منازل در بر داشته باشد.وی، 
تصریح کرد: گاز co)مونو اکسید کربن( گازی خطرناک، بی بو و بی رنگ و بسیار 
سمی است که انسان نمی تواند وجود آن را با حواس پنجگانه خودحس کند و به 
همین دلیل به آن مرگ خاموش ) قاتل نامرئی( می گویند.مدیرعامل شرکت 
گاز استان اصفهان، با اشاره به آغاز اجرای طرح ملی بهینه سازی موتور خانه ها 
در سطح کشور گفت: در این طرح به صورت رایگان به موتور خانه های مجتمع 
های مسکونی خدماتی همچون ؛تنظیم مشعل، نصب رسوب گیر و ترمیم عایق 
کاری ارائه می شود.مهندس علوی، افزود:در خانه هایی که از سیستم حرارت 
مرکزی استفاده می کنند، کنترل موتورخانه نیز ضروری است و بایستی سیستم 
موتورخانه به وســیله متخصصین مورد بازبینی قرار گرفته و در صورت ناقص 
کار کردن عیب های آن رفع شــود.وی، اضافه کرد: در صورت معیوب کار کردن 
موتورخانه، گاز CO تولید شده و از طریق درزهای ساختمان به داخل واحدهای 
مسکونی سرایت کرده و باعث گاز گرفتگی می شود.مدیرعامل شرکت گاز استان 
اصفهان، افزود: برای صرفه جویی در مصرف گاز طبیعی بایستی موتورخانه و لوله 
های رفت و برگشت آب گرم در سیستم های حرارت مرکزی را عایق کاری کرد تا 

از هدر رفت انرژی جلوگیری کنیم.
وی خاطر نشان کرد: در منازلی که برای گرمایش از پکیچ استفاده می کنند، به 
کارگیری پکیچ های استاندارد و فن دار ضروری است و بایستی برای تبادل هوا 
دریچه هایی در داخل اتاق های  واحدهای مســکونی تعبیه شود.)مگر اینکه 

هوای پکیج از خارج تامین شود(
وی با بیان اینکه دودکش باید تا پشــت بام امتداد داشته باشد، عبور دودکش 
از داخل پنجره یا قراردادن در بغل دیوار را  نادرســت دانست و گفت: متاسفانه 
همین عوامل پیش پا افتاده، سال گذشته باعث فوت 17 نفر  از هم استانی های 
عزیز شده است.مهندس علوی، ضمن هشدار در خصوص استفاده از کالهک 
های غیراچ) H (روی دود کش ها، افزود: استفاده از این کالهک ها خطرآفرین 
اســت، لوله بخاری باید به اندازه یک متر از پشــت بام باالتر باشد وکالهک آن 
حتما باید از نوع H باشد.مهندس علوی، همچنین بر صرفه جویی در مصرف گاز 
طبیعی تاکید کرد و گفت: میزان مصرف در فصل ســرما به خصوص از اول مهر 
ماه در بخش خانگی رو به افزایش بوده، با صرفه جویی و مصرف منطقی و بهینه 
در این بخش می توان گازبیشــتری را برای صنایع و واحدهای تولیدی تامین 
کرد.گفتنی است، در حال حاضر در استان اصفهان، تمامی شهرها و 1060 روستا 
از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند و ساالنه حدود 21 میلیارد متر مکعب گاز 

طبیعی در سطح استان مصرف می شود.

مدیر آبفای اردستان گفت: در حال حاضر 5 مجتمع آبرسانی، درشهرستان 
اردستان شامل مجتمع باقرآباد با 5 روستا،  مجتمع جنبه و مکان با 2 روستا، 
مجتمع اونج، ظفرقند و السیب با 7 روستا، مجتمع هندوآباد، کچو مثقال 
و سرابه با 6 روستا و مجتمع ریگستان یک با 11 روستا تحت پوشش طرح  
آبرسانی اصفهان بزرگ قرار دارند.رضا دهقانی عنوان کرد: هم اکنون  از 174 
روستای موجود در اردستان با جمعیت 15 هزار و 700 نفر ، 108 روستا تحت 
پوشش آبفا قرار دارد.وی افزود: منطقه اردستان دارای 7 مجتمع آبرسانی 
روستایی است که 5 مجتمع آن تحت پوشش طرح آبرسانی اصفهان بزرگ 
قرار دارد و 2 مجتمع روستایی دیگر به نام مجتمع روستایی موغار با 8 روستا 
و مجتمع ریگستان 2 با 9 روستا، آب شرب مورد نیاز آنها از طریق سه حلقه 
چاه تامین می شود.مدیر آبفای اردستان با اشاره به احداث مجتمع آبرسانی 
برزاوند و همبرات تصریح کرد: در صدد هستیم با احداث این دو مجتمع، 51 
روستای دیگر در منطقه اردستان تحت پوشش طرح آبرسانی اصفهان بزرگ 
قرار گیرند.دهقانی پیرامون احداث مجتمع برزاوند خاطرنشان ساخت: حدود 
108 کیلومتر طول خط انتقال آب در مجتمع برزاوند است که تا کنون 12 کیلومتر 
آن اجرا شده، این در حالیست که مقرر شده اعتبار این پروژه از محل اعتبارات 
صندوق توسعه ملی تامین شود.  وی اعالم کرد: طول خط انتقال آب در مجتمع 
همبرات 74 کیلومتر است و با خرید حدود 20 کیلومتر لوله برای عملیات 
اجرایی، این پروژه به زودی در دستور کار قرار می گیرد.دهقانی با بیان اینکه 

هم اکنون 70 روستا در اردستان به صورت سیار آبرسانی می شوند، عنوان کرد: 
از این رقم 35 روستا تحت پوشش شرکت آبفا قرار دارند، این در حالیست که 
بیش از 13 هزار انشعاب آب به روستاها در اردستان واگذار شده است.مدیر 
آبفای اردستان با اشاره به منابع آب محلی تصریح کرد: در اردستان 35 حلقه 
چاه با دبی 75 لیتر در ثانیه، 11 قنات با آبدهی 10 لیتر در ثانیه، 3 دهنه چشمه 

با  دبی5 لیتر درثانیه در مدار بهره برداری قرار دارند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان :

 اقدامات ذوب آهن اصفهان در مقابله با ویروس کرونا 
شایسته تقدیر است

مدیر عامل شرکت گاز استان اصفهان مطرح کرد:

رعایت نکات ایمنی در مصرف گاز ، ضامن سالمتی است
مدیر آبفای اردستان خبر داد:

بهره مندی 31  روستا در اردستان از طرح آبرسانی اصفهان بزرگ

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

 3S وبیــنار نخستین رویـداد از سلسـله رویدادهای
 Smart  Steel  manufacturing Startup یــا
event با هدف تامین نیازهای فناورانه شرکت فوالد 
مبارکه در حوزه تحول دیجیتال و بررسی چالش های 
این شرکت در این عرصه در محل پارک علم و فناوری 
دانشــگاه تهران با همکاری شــرکت فوالد مبارکه، 
دانشگاه تهران، صندوق نوآوری و شکوفایی و شرکت 
ایریسا روز چهارشــنبه 23 مهرماه از ساعت 9 تا 13 
برگزار شد.در جریان برگزاری این وبینار، مدیرعامل 
فوالد مبارکه،  مردادماه سال 1399 و رونمایی از طرح 
تحول دیجیتال فوالد مبارکه را  تولد دوباره این شرکت 
دانست  و تصریح کرد: با برنامه ریزی های انجام شده 
به یاری خداوند فوالد مبارکه تا سال 1404 به عنوان 

کارخانه هوشمند در جهان شناخته خواهد شد.
حمیدرضا عظیمیان خاطرنشان کرد: امروز نیازمند آن 
هستیم که در این راه سخت و پرپیچ وخم، با کمک 
شرکت های دانش بنیان و دانشگاه ها و... فوالد مبارکه 
را در کالس هوشمند ارائه دهیم. به همین منظور قصد 
داریم با طی کردن این مسیر در ابتدا نوآورترین شرکت 
در عرصه فوالد و سپس به عنوان الگویی برای سایر 

صنایع مطرح شویم.
وی با اشــاره به نقش شــرکت های دانــش بنیان 
و اســتارت آپ ها اظهار داشــت: از جوانان فعال در 
شرکت های استارت آپی، دانشمندان و متخصصان 
در شــرکت های دانش بنیــان و پارک های علمی و 
فناوری کشــور تقاضا می کنیم در این راه سخت که 
افقی روشن پیش روی  صنعت کشور قرار می دهد، 
مارا  یاری رســانند.وی با تاکید بر اینکه فوالد مبارکه 
توانایی تامین تجهیزات و منابع مالی الزم برای اجرای 
این پروژه بزرگ را دارد، خاطرنشان کرد: در واقع فوالد 
مبارکه منابع ارزی و ریالی طرح را تامین خواهد کرد تا 

در زمان مناسب این طرح به اجرا برسد.
مدیرعامل فوالد مبارکه، ورود به اجرای چنین طرحی 
را جسورانه خواند و ضمن قدردانی از حضور و زحمات 
همه بنیادها و شرکت های حاضر در طرح گفت: طبق 
این برنامه، اگر بتوانیم در ابتدای سال 1404 این طرح 
را به بهره برداری برسانیم، با بخش عمده ای از مجموع 
400 شرکت استارت آپ و دانشبنیان که در این وبینار 
حضور دارند قرارداد خواهیم بست و این موفقیت را با 

ایشان جشن خواهیم گرفت.
    مدیرعامل شرکت ایریسا:

فوالد مبارکه در راســتای انقالب صنعتی نسل 
چهارم گام برداشته است

در همین راستا، رسول ســراییان مدیرعامل شرکت 
ایریســا گفت: چالش های صنعت فوالد در عرصه 
رقابت، هزینه، تنوع محصول و مسیری که مشتریان 
ما داشتند، در نهایت باعث شد فوالد مبارکه به سمت 

هوشمندسازی برود.
به گفته وی، طرح تحول دیجیتال توســط شــرکت 
ایریسا طراحی و 6 مرداد اجرایی شده و  این شرکت 
در مســیر انجام این پروژه  فراز و فرودهای زیادی 

خواهدداشت.
مدیرعامل شــرکت ایریســا ادامه داد: در واقع این 
حرکت در راستای انقالب چهارم صنعتی بوده و فوالد 
مبارکه نیز در این مسیر گام برداشته است. در طرح 
تحول دیجیتال چندین شــعار تعریف شده است. 
نخست »فوالد هوشمند از ســنگ تا رنگ« است؛ 
به این شکل که سنگ آهن از معدن استخراج شده 
و بعد از طــی مراحل مختلف تولیــد، تبدیل به ورق 
گالوانیزه می شــود و در صنعت ســاختمان و لوازم 
خانگی اســتفاده خواهد شــد. در واقع این زنجیره 
ارزش مربوط به بازه زمانی 1399 تا 1404 است و تا 

ســال 1404، فوالد مبارکه به کارخانه فوالد هوشمند 
تبدیل می شود.

ســراییان گفت: چالش هایی مانند روندهای بین 
المللی صنعت و همچنین فرآیندهای نوظهور برای 
فوالد مبارکه تعریف شده و در سال 1404 فوالد مبارکه 

یک کارخانه هوشمند خواهد بود.
به گفته وی، یکی از بهترین مباحث دیده شــده در 
این طرح، نقش آفرینی و بهره گیری از شرکت های 
دانش بنیان و استارت آپ است. همچنین به جهت 
اطمینان از این مهم، مرکز نــوآوری تحول دیجیتال 
فوالد مبارکه که راه اندازی آن شــروع شده، یکی از 
پشتوانه های اصلی ما در طرح تحول دیجیتال این 

شرکت  به شمار می آید.
مدیرعامل شرکت ایریسا گفت: امروز اولین رویداد 
در زمینه تحــول دیجیتال برگزار شــده و ما نیازمند 
همکاری دانشــجویان و شــرکت های استارت آپی 
هستیم.وی افزود: طرح تحول دیجیتال فوالد مبارکه 
اقدامی نیســت که ما به تنهایی بتوانیم از عهده آن 
برآییم، بلکه نیازمند اســتفاده از تمامی ظرفیت ها 

و قابلیتهای موجود کشــور در این زمینه هستیم. ما 
حدود سه ماه وقت گذاشتیم و هفت چالش و مسئله 

را برای این وبینار آماده کردیم.
سراییان گفت: تحلیل بهره وری خطوط تولید فوالد 
مبارکه با استفاده از ابزار هوش مصنوعی، اندازه گیری 
ضخامت نسوز پاتیل در حالت گرم، نمونه طراحی و 
ساخت دوقلوی دیجیتال در فوالد مبارکه، لجستیک 
هوشــمند، امنیت کاربردهای هــوش مصنوعی و 
یادگیری ماشین در حوزه siemو ایجاد پلتفرم شفاف 
به منظور ارتقای امنیت و شــفافیت در فرآیند خرید 
فوالد مبارکه با استفاده از فناوری بالک، چالش های 

اصلی ما در این زمینه هستند.
به گفتــه وی، پــس از ارائه چالش هــا در 23 مهر،  
دریافت پیش پروپوزالها نیز در 16 آبان  صورت خواهد 
پذیرفت.  این پیــش پروپوزالها یکم آذر ماه ارزیابی 
خواهند شــد و پس از آن در هفته آخــر آذر بازدید 
حضوری از فوالد مبارکه برای پیشنهادهای تاییدشده 
صورت خواهد گرفت. بعــد از آن تا پانزدهم دی ماه، 
پروپوزال ها نهایی خواهد شــد و ارزیابی الزم برای 

انتخاب اولویتهای همکاری در یکم بهمن انجام می 
شود و در نهایت مذاکرات و توافق و عقد قرارداد صورت 
می گیرد.بنابر اظهارات مدیرعامل شــرکت ایریسا و 
محور مجری این پروژه، انتقــال فناوری و مالکیت 
فکری و همچنین ســرمایهگذاری و حمایت مالی 
در تولید و توسعه محصول، پیش خرید محصول و 
مشارکت ازجمله مدل های اصلی همکاری با شرکت 
های اســتارت آپی اســت. ضمن اینکه یک رویداد 
دیگر در همین زمینه در بهمن یا اســفندماه امسال 
برگزار خواهد شد و ســال 99 را با دو رویداد به پایان 

خواهیم برد.
   معاون تکنولوژی فوالد مبارکه:

فوالد مبارکه این مسئولیت سنگین را برعهده گرفته 
که هاب تحول دیجیتال در صنعت فوالد باشد

در حاشــیه برگزاری این رویداد، سید مهدی نقوی 
معاون تکنولــوژی فوالد مبارکه نیز گفــت: با نهایی 
شــدن این فرآیند، فوالد مبارکه تا سال 1404 عضو 
باشگاه و کلوپ فانوس دریایی دنیا خواهد شد. باید 
به خاطر داشته باشــیم دنیای آتی دنیای دیجیتال 
است. از این رو ما از سال گذشــــته در مطالعـــــات 
خـــــود و همچنـــــــین دستاوردهای نهادهای 
دانشــی به این نتیجه رســیدیم که زندگی صنعتی 
در آینده متعلق به گروهی خواهــد بود که بتوانند در 
مدیریت دیجیتال حرفی برای گفتن داشته باشند 

و پیشگام باشند.
وی اظهار داشت: فوالد مبارکه به عنوان یک شرکت 
پیشــرو   و   دانشــی که در چشــم انداز خــود الگو 
بودن برای بنگاه های صنعتــی را در نظر گرفته، این 
مسئولیت را پذیرفته و این فرآیند را بررسی و پیش 

نیازهای هوشمندسازی را کسب کرده است.
وی افزود: بعد از این مرحله، پروژه ها و فعالیتهایی 

را در اســتراتژی تدوین کردیم که یکی از آنها طراحی 
مرکز تحول دیجیتال بوده است. همچنین با معاونت 
طــرح و برنامه وزارت صمت هماهنگــی الزم انجام 
شد تا فوالد مبارکه این مسئولیت سنگین را برعهده 
گیرد و هاب تحول دیجیتال در صنعت فوالد باشد و 
این مهم را به عنوان پیشــگام اجرا  کنــد  و در نهایت 
موجب توســعه صنایع ایران شود.معاون تکنولوژی 
فوالد مبارکه گفت: موسسه اقتصاد جهانی و مکنزی 
11 شــاخص مهم را   ارائه کرده اند که براســاس آن 
شــرکت ها می توانند وارد این کلوپ شــوند. تعداد 
محدودی از شــرکت ها هم اکنون عضو این باشگاه 
هســتند و مــا امیدواریم تــا ســال 1404عضو آن 
 شــویم و ثابت خواهیم کرد که در واقع فوالد مبارکه

 هوشمند هستیم.
   رییس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران:

کســب و کارهای جدیــدی ایجاد می شــود 
کــه قابلیــت اســتفاده و انتقــال به ســایر 
 شــرکت هــای داخلــی و حتــی عرضــه بــه 

عرصه های بین المللی را داشته باشد
 عباس زارعی، رییس پارک علم و فناوری دانشگاه 
تهران نیز افــزود: در ایــن فرآیند برآن شــدیم تا 
رویدادهایی چالشــی اجرا کنیم  و  به این وســیله 
چالش هــای صنعت فوالد کشــور و فــوالد مبارکه 
را شناســایی و مورد بررســی و تحلیل قرار دهیم. 
همچنین بخشی از فعالیت های اســتارتآپی پایه 
گذاری شد تا در نهایت با اســتفاده از ظرفیت های 
این اســتارت آپ ها و تکنولوژی های ایجادشــده، 
کســب و کارهای جدیدی ایجاد شــود که قابلیت 
اســتفاده و انتقال به ســایر شــرکت های داخلی 
 و حتــی عرضــه بــه عرصــه هــای بیــن المللی

 را داشته باشد.

مدیرعامل فوالد مبارکه در وبینار نخستین رویداد از سلسله رویدادهای 3S خبر داد:

فوالد مبارکه تا سال 1۴۰۴ به عنوان کارخانه هوشمند در جهان شناخته می شود
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