
تولید نهال موز در اصفهان برای کاشت در سیستان و بلوچستان اجرایی شده است؛
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 کرونا شکل مشکالت زوج ها 
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8 صفحه
قیمت: 1000 تومان

رشد 70 درصدی درآمد 
فوالد مبارکه در هشت ماه؛

 »فوالد« 34 هزار 
میلیارد تومان 

محصول فروخت
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اهدای خون  تداوم رسالت انسانی

خون شما 

زند گی می بخشد
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وزیر دفاع »بایدن« انتخاب شد
رییس جمهور احتمالی ایاالت متحده یک ژنرال بازنشســته سیاه پوست را به عنوان وزیر دفاع این 
کشور انتخاب کرد.به نقل از پولیتیکو، »جو بایدن« که رسانه ها وی را برنده انتخابات جنجالی آمریکا 
می دانند، »لوید آســتین« را برای ریاست پنتاگون برگزید.آســتین ژنرال بازنشسته نیروی زمینی 
آمریکاست که پیش تر فرماندهی ســتاد مرکزی تروریست های آمریکایی در غرب آسیا موسوم به 
»سنتکام« را برعهده داشت.این ژنرال سیاه پوســت پیش از تصدی فرماندهی سنتکام، به عنوان 
معاون ســتاد نیروی زمینی ایاالت متحده فعالیت می کرد.در صورت تایید نهایی، لوید آســتین به 

عنوان وزیر دفاع آمریکا، وی اولین ژنرال سیاه پوستی خواهد بود که این سمت را بر عهده می گیرد.

مخالفت پارلمان افغانستان با آزادی ۷ هزار زندانی طالبان
پس از اظهارات کاردار آمریکا در کابل مبنی بر اینکه طالبان خواســتار آزادی هفت هزار زندانی این 
گروه تا چند روز آینده است، پارلمان افغانســتان با این اقدام اعالم مخالفت کرد.اعضای پارلمان 
افغانستان در نشست عمومی این مجلس از تیم مذاکره کننده دولت خواستند تا زمانی که طالبان 
برقراری آتش بس سراسری را نپذیرفته اســت درباره طرح آزادی هفت هزار زندانی این گروه نیز 
بحثی صورت نگیرد.»راس ویلسون« کاردار سفارت آمریکا در کابل اخیرا به خبرنگاران گفت که گروه 
طالبان براساس توافق نامه قطر انتظار دارد که تا اواسط ماه دسامبر هفت هزار زندانی دیگر این گروه 
آزاد شوند.پارلمان افغانستان در حالی بر عدم مذاکره درباره آزادی زندانیان باقی مانده طالبان تاکید 
دارد که سخنگوی طالبان تصریح می کند که مسئله آزادی زندانیان این گروه و حذف اسامی سران 
آن ها از فهرست سیاه سازمان ملل موضوع مذاکرات با طرف افغان نیست زیرا درباره این مسائل در 

مذاکرات با آمریکا تصمیم گرفته شده است.

درخواست دیده بان حقوق بشر برای توقف فروش سالح به مصر
دیده بان حقوق بشر خواهان توقف فروش سالح به مصر و تحریم مسئوالن مصری شد که به سرکوب 
مخالفان می پردازند.به نقل از روزنامه القدس العربی، کنت روث، مدیر اجرایی دیده بان حقوق بشر در 
واکنش به سفر عبدالفتاح سیسی، رییس جمهور مصر به فرانسه گفت: سیسی با مهارت برای حمایت 
از منافع اروپایی ها نقش بازی کرد و خود را طوری نشان داد که او علیه تروریسم و مهاجرت غیرقانونی 
اقدام کرده و دوست اسراییل و مشتری مهم ســالح است. دولت های اروپایی آن معامله شنیع را به 
ضرر حقوق و آزادی های مردم مصر قبول کردند و همین مسئله سیسی را به ساکت کردن صداهای 
مخالفان باقی مانده در این کشــور تشــویق کرد.امانوئل مکرون، رییس جمهور فرانسه در کنفرانس 
مطبوعاتی با سیسی گفت: فروش سالح به مصر مشروط به بهبود وضعیت حقوق بشر نیست.سیسی 
در این کنفرانس گفت که نهادهای مدنی بسیار مهم هستند. وی تکذیب کرد که جزو رهبران مستبد 
و خشمگین باشد.روث، خواهان تحریم مسئوالن ارشــد مصری شد که به سرکوب می پردازند. وی 

همچنین خواهان افزایش اقدامات بین المللی برای مقابله با نقض حقوق بشر در مصر شد. 

انصارا... از دریافت نامه محرمانه آمریکا خبر داد
رهبر گروه »انصارا...« یمن اعالم کرد که این گروه پیامی مخفیانه را از آمریکا در مورد صلح در یمن 
دریافت کرده است.محمد علی الحوثی، یکی از اعضای شورای عالی سیاسی یمن وابسته به»انصار 
ا...« در توئیتر نوشــت: آمریکایی ها در پیامی از طریق واسطه هایشــان اعالم کردند صلح بدون 
موافقت ما ممکن نیست حتی اگر عربستان به آن راضی باشــد. رهبر گروه»انصارا...« در توئیتی 
دیگر ، ایاالت متحده را به تخریب ارزش پول یمن متهم کرد و گفت: ســفیر آمریکا از میزی که قرار 
بود میز مذاکرات صلح باشد در مقابل هیئت کویتی تهدید به نابودی ارز و سقوط ریال یمن کرد.وی 

خاطر نشان کرد که این دلیل محاصره یمن توسط آمریکاست.

بیانیه تروئیکای اروپایی حاوی همان خواسته هایی است که روزی ترامپ به خاطر آن از برجام خارج شد؛

اروپا راه آمریکا را طی می کند

به نظر می رســد با محتمل شــدن رفتن  علیرضا کریمیان
ترامــپ و نامعلوم بودن آینده سیاســت 
های دولت بایدن در برابر ایران حاال هم اروپایی ها و هم اعراب در حال 
اظهار نظرهای روشن تر و شفاف تری نسبت به سیاست های هسته 
ای و امنیتی و دفاعی ایران هستند؛ اتفاقی که در سال های اخیر اگر 
چه نه به این واضحی اما با طعنه و کنایــه همواره مطرح بوده؛ اما هم 
اکنون با توجه به چشم انداز آینده سیاسی در زمینه تعامالت برجامی 
دولت های دخیل در بحــران ایران و غرب تالش مــی کنند تا واضح 
نسبت به انتظارات خود اظهار نظر کنند. پس از عربستان که صریحا از 
خواسته خود در مورد حضور در مذاکرات غرب با ایران و سهم خواهی 
از این رونــد گفته بود حاال اروپایی ها هم نســبت بــه آینده برجام و 
اقدامات اخیر ایران اظهارات بی پــرده ای را مطرح کرده اند که در این 

ماه ها کمتر  دیده شده است. 
بیانیه مشــترک وزیران امورخارجه آلمان، فرانســه و بریتانیا درباره 
مصوبه اخیــر مجلس ایران، نشــان از خــروج تروئیــکای اروپایی 
از محافظــه کاری در بیان مواضــع خــود در قبــال تهــران دارد. این 
محافظه کاری بیش از هرچیز به مخالفت آنها با سیاست یکجانبه گرای 

دولت »دونالد ترامپ« مربوط بود.با اســتقرار دولت جدید آمریکا در 
ژانویه آینده، تروئیکای اروپایی آهنگ کالم و مواضع خود را با شرایط 
جدید تنظیم کرده است. اعضای اروپایی برجام در بیانیه خود تصمیم 
ایران را برای نصب سانتریفوژهای پیشرفته و نیز مصوبه اخیر مجلس 

برای توسعه برنامه هسته ای نگران کننده خوانده اند. 
آنان هشــدار داده اند؛ چنیــن اقدام هایــی راه را برای بازگشــت به 
دیپلماسی با خطر روبه رو می کند. »جو بایدن«، رییس جمهور منتخب 
ایاالت متحده در گفت وگوی اخیر خود با »توماس فریدمن« مذاکرات 
دوباره با ایران را دشوار خوانده و تاکید کرده که می خواهد در این مسیر 
اروپا را همراه خود کند. دعوت از اروپا برای همراهی با واشــنگتن در 
مذاکرات احتمالی با ایران، قوت قلب تازه ای را به اروپاییان می دهد؛ 
زیرا برخالف چهار سال گذشته، قرار است واشنگتن، متحدان اروپایی 
خود را شریک هرگونه توافقی کند که ممکن اســت در آینده با تهران 

حاصل شود. 
در این حال تروئیکا نیز می تواند از ابزار حمایتی اش که تا پیش از این 
به دلیل نگاه »اعتراضیـ  انتقادی« به سیاست های ترامپ خودداری 
می کرد، اســتفاده کرده و تهــران را وادار به قبول خواســت هایی کند 

که »هایکوماس«، وزیر امور خارجه آلمــان در گفت وگوهای مربوط 
به بازگشــت به برجام بیان کرده اســت. وزیر امورخارجــه آلمان که 
کشورش ریاست دوره ای شــورای اتحادیه اروپا را نیز در اختیار دارد، 
گفته است: »نیازمند توافقی فراتر از توافق هسته ای )برجام( با ایران 
هستیم؛ توافقی که برنامه های موشک های بالستیک ایران را هم در 
بگیرد.« هایکو ماس تصریح کرده اســت: »به ایــران اعتماد نداریم. 
بازگشت به شــکل کنونی توافق هســته ای با ایران، موسوم به برجام 
کافی نیســت.« به این ترتیب اروپاییان فرصت را برای ارائه خواست 
های صریح خود غنیمت شــمرده و به هر ترتیبــی می خواهند  تهران 
 را به قبول خواســت هایی کنند کــه پیش از این به آنها پاســخ منفی

 داده است. 
به نظر می رســد ایران در مواجهه با اروپا به همان سرنوشت تقابل با 
آمریکا دچار خواهد شــد، در واقع اروپایی ها تنها برگ برنده ایران در 
برجام که همان حمایت نیــم بند آنها از این قرار داد بــود را هم زیر پا 
گذاشــته اند و خواســته های ترامپ در برابر ایران را مطرح کرده اند 
خواســته هایی که اگر بر آن پافشاری شــود نتیجه ای به جز نابودی 

کامل قرارداد جامع هسته ای ایران نخواهد داشت.

هانس اودو موتسل ،سفیر آلمان در تهران با مجتبی 
ذوالنور، رییس کمیســیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس شورای اســالمی دیدار و گفت وگو 
کرد.ذوالنور  گفت: نگاه مردم دو کشــور نســبت به 
یکدیگر عمدتا مثبت و براســاس احتــرام متقابل 
بوده؛ هرچند که در مقاطعی متاثر از نقش طرف های 
ثالث، این نگاه دستخوش تغییر شده است.وی با 
انتقاد از بی عملی اروپــا در موضوعاتی مانند اجرای 
تعهدات برجامی اظهار کرد: اروپا در ماجرای حفظ 
عملی برجام انتظارات جمهوری اســالمی ایران را 
برآورده نکرده است بنابراین بر این باور هستم اگر 
اروپا از جمله آلمان، در دفــاع از تعهدات خود ذیل 
برجام بطور موثر اقدام و در برابر زیاده خواهی آمریکا 

مقاومت کرده و در برابر جنایت های در حال انجام در 
غرب آسیا مسئوالنه رفتار کند، جهانی امن با حداقل 
تنش و بحران خواهیم داشــت.ذوالنور همچنین 
تاکید کرد: جمهوری اسالمی ایران به همه تعهدات 
خود مطابق توافق برجام عمل کرده است اما طرف 
مقابل با وجود  گذشت چندسال، از اجرای تکالیف 
خود طفره رفته اســت از این رو تــداوم یک طرفه 
تعهدات پذیرفتنی نیســت.هانس اودو موتســل، 
ســفیر آلمان در تهران نیز در ابتدای ایــن دیدار با 
ابراز خرســندی از گفت وگوهای سازنده نمایندگان 
مجالس ایران و آلمان در سال های گذشته، گفت: 
ما بر اهمیت و نقش موثر مجلس شورای اسالمی 
در تحوالت داخلی و خارجی ایران آگاه هستیم، از 

این رو از توسعه همکاری های فیمابین به ویژه میان 
کمیسیون های روابط خارجی دو پارلمان استقبال 
می کنیم.وی در ادامه با اشاره به مذاکرات برجامی و 
صرف زمانی طوالنی برای رسیدن به توافقی در زمینه 
پرونده هسته ای کشــورمان گفت: آلمان از تداوم 
اجرای برجام حمایت می کند و معتقد است، اجرای 
دقیق این سند از سوی طرفین، موجب تامین منافع 

همه ذی نفعان خواهد شد.

انتقاد »ذوالنور« از آمریکا و اروپا در دیدار  با سفیر آلمان

اقلیم کردستان عراق در پی گشایش گذرگاه مرزی جدید با ایران
هیئتی از استان »حلبچه« در اقلیم کردستان عراق در دیدار با رییس اداره گذرگاه های مرزی این کشور درخواست خود برای گشایش گذرگاه مرزی جدیدی با ایران را 
بررسی کرد.در بیانیه اداره گذرگاه های مرزی عراق آمده است: هیئتی رسمی از استان حلبچه در اقلیم کردستان عراق ذی ربط در امور گذرگاه های مرزی با سرلشکر »عمر 
عدنان الوائلی« رییس اداره گذرگاه های مرزی عراق دیدار کرد.این بیانیه افزود: در این دیدار، درخواست هیئت یاد شده برای گشودن یک گذرگاه مرزی برای مبادله 
تجاری با جمهوری اسالمی ایران در جهت خدمت به مردم »حلبچه« مورد بحث قرار گرفت تا فرصتی واقعی برای کار مردم این استان و بهبود شرایط زندگی آنها برای از 
بین بردن بیکاری و به کارگیری نیروی کار فراهم شود.سرلشکر الوائلی گفت: اداره گذرگاه های فدرال پس از ارائه موضوع به مراجع تصمیم گیر، گام های جدی در مورد 
این پیشنهاد را بر خواهد داشت و همچنین درخواست را ارزیابی و با ارائه آن در جلسه هیئت مدیره اداره گذرگاه های فدرال، مسیرهای رسمی را دنبال خواهد کرد تا تصمیم 
های الزم توسط اعضا گرفته شود.به گفته این مقام، اداره متبوع او گام های بعدی را با ارسال تیم های فنی به گذرگاه پیشنهادی و ارائه مطالعه امکان سنجی اقتصادی 
و اجتماعی آن برداشته و نتایج را به مراجع عالی دولتی برای تصمیم گیری مناسب ارائه خواهد کرد.اقلیم کردستان عراق هم اکنون دارای چهار مرز رسمی با جمهوری 

اسالمی ایران شامل »حاج عمران«، »باشماق«، »گرمیان«، »پرویزخان« و یک گذرگاه با ترکیه با نام »ابراهیم خلیل« است.

دیدگاه

وز عکس ر

حضور نماینده رهبر 
انقالب در دانشگاه ها 
و وزیر علوم در منزل 

شهید فخری زاده
رییس نهاد نمایندگی مقام معظم 
رهبری در دانشــگاه ها بــه همراه 
وزیر علوم با حضور در منزل شهید 
محسن فخری زاده، با خانواده این 

شهید بزرگوار دیدار کردند.

 هشدار »شمخانی« درباره گسترش هسته های
 تروریستی داعش 

فیصل المقداد، وزیر امور خارجه جدید ســوریه  که به تهران ســفر کرده اســت؛ با دریابان علی 
شــمخانی نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شــورای عالی امنیت ملی دیدار و پیرامون مسائل 

دوجانبه  منطقه ای و بین المللی با او گفت وگو کرد.
در این دیدار دریابان شمخانی با اشاره به ســطح عالی روابط راهبردی ایران و سوریه و با تمجید 
از نقش مهم و ممتاز این کشــور در مقاومت منطقه ای علیه اشــغالگری و توســعه طلبی رژیم 
صهیونیستی بر ضرورت اســتمرار و گسترش روابط تهران - دمشــق تاکید کرد.وی با بیان اینکه 
آمریکا با حضور در سوریه به دنبال غارت نفت سوریه، حفظ امنیت رژیم صهیونیستی و تقویت و 
گسترش هسته های تروریستی داعش در منطقه است، تصریح کرد: باید به حضور شرارت آمیز 

آمریکا در منطقه پایان داد.
وی با اشــاره به علت وجودی و رمز بقای رژیم صهیونیســتی که توســعه تجاوز به حقوق انسان 
ها و ترور اســت، افزود: جامعه جهانی و مجامع بین المللی باید بــرای  ایجاد جهانی امن و آرام  
در برابر اقدامات این رژیم خون آشــام و ضد بشــری قاطعانه بایســتد.در این دیدار وزیر امور 
خارجه ســوریه نیز با قدردانی از حمایت های همه جانبه جمهوری اســالمی در برابر تروریســم 
و تهدیدات رژیم صهیونیســتی تاکید کــرد: دولت و ملت ســوریه هیچگاه خاطره جانفشــانی 
 و فداکاری ســرداران و ســربازان ایرانی و در رأس آن ها شــهید قاســم ســلیمانی فراموش

 نخواهند کرد.

»جابری  انصاری« استعفا کرد
ســخنگوی وزارت امور خارجه از پذیرش استعفای حســین جابری  انصاری از معاونت کنسولی 
و مجلس وزارت خارجه توســط ظریف خبــر داد و گفت که ســید کاظم ســجادی به جای وی 
عهده دار ایــن معاونت شد.ســخنگوی وزارت امور خارجــه ضمن قدردانــی از تالش های موثر 
و مثمرثمر جابــری انصــاری در دوره تصدی، برای ســید کاظم ســجادی در آغاز مســئولیت 
جدیــد آرزوی موفقیت کرد.ســید کاظم ســجادی پیــش از این ســفیر ایران در ارمنســتان، 
مدیــرکل امور ایرانیــان ، مدیــرکل اقتصاد مقاومتی و مشــاور وزیــر امور خارجه بوده اســت.

حســین جابری انصاری فروردین ۱۳۹۸ به جای پناهــی آذر عهده دار معاونت کنســولی، امور 
 مجلس و ایرانیان وزارت خارجه شــد. او قبل از آن دســتیار ارشــد وزیر امور خارجه در امور ویژه

 سیاسی بود.

ارسال طرح مدیریت تعارض منافع به هیئت رییسه 
سخنگوی کمیســیون اجتماعی مجلس از بررســی طرح مدیریت تعارض منافع در کمیسیون 
متبوع خود خبر داد و گفت: این طرح بعد از تعطیالت این هفته به هیئت رییسه مجلس شورای 

اسالمی ارائه می شود.
»علی بابایی کارنامی« با بیــان اینکه پیش از این قانونی برای رســیدگی بــه تخلفات مدیران 
دستگاه ها در زمینه سوء اســتفاده از موقعیت شغلی افراد وجود نداشــت، گفت: با تصویب این 
طرح انتظار می رود زمینه سوء استفاده افراد از موقعیت های شــغلی و اداری آنها کاهش یابد.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: کمیســیون اجتماعی تاکنون ۶ ماده از این طرح 
۲۷ ماده ای را بررســی و تصویب کرده و احتماال بعد از تعطیالت به صحن ارائه شود.وی افزود: 
نماینده دولت در جلسه ای با اعضای کمیسیون عنوان کرد که دولت الیحه مدیریت تعارض منافع 
را به مجلس دهم ارائه داد که برای رفع بعضی از ابهامات به دولت برگشــت داده شد. ولی دولت 
 دیگر الیحه اصالح شده را به مجلس یازدهم ارسال نکرد یا اگر ارسال شده به کمیسیون اجتماعی

 نرسیده است.

کافه سیاست

نماینده مجلس:

دولت فاقد راهبرد 
 مستقل برای مواجهه

 با دشمنان است
نماینده مردم تهران در مجلس شــورای 
اسالمی گفت: رییس جمهور خود را اصالح 
کند و در جهت اجرای مصوبه هســته ای 
مجلس، بدون تکبر و لجاجت بکوشــد. 
وی تصریح کــرد: دولت فاقــد هر گونه 
راهبرد مســتقل برای مواجهه با دشمنان 
کشورمان بوده و این تعجب آور نیست اگر 
بگویم با ساده لوحی، برخی از دشمنان را 

دوست می پنداشته است.
 میر سلیم ادامه داد: شــناخت بنیادین 
راهبردهای دشمن در دولت وجود ندارد 
و طبیعتا برنامه راهبردی برای مواجهه با 

آنان نیز اندیشیده نشده است. 
 وی افــزود: تنها نقطه ای که به روشــنی 
در سیاســت دولت به چشــم می خورد، 
اعتقاد به خروج از بن بست خودپنداشته 
با استفاده از سالح مذاکره سیاسی است. 
نماینده مردم تهران در مجلس شــورای 
اســالمی اظهار کرد: این مذاکره سیاسی 
بدون راهبرد مناســب ولــی هنرمندانه 
انجام شد و در مقایسه با بنیه کارشناسی 
رقبا، به دستاوردهایی رســید که طبیعتا 
با زیاده خواهی هــای متداول آمریکایی 
ها هیچ کدام عملیاتی نشد و جز ناکامی 

نتیجه ای برای کشور نداشته است.
میر ســلیم افزود: با ظاهر شدن بایدن، 
نور امیدی در دولت ما درخشیدن گرفت 
به ایــن امید که جنازه برجام زنده شــود 
و آنــان امید بــه وفاداری آمریــکا )!( و 
پایبندی اروپــا به تعهداتــش دارند؛ اما 
ترور شــهید فخــری زاده نشــان داد که 
 امیدوار بــودن به دشــمن نتیجه ای جز 
خسارت ندارد. وی  گفت: اقدامات آتی ما 
باید بر مبنای این راهبرد تنظیم شود و نه 
تنها دست دشمن را بخوانیم، بلکه فعاالنه 
کاری کنیــم تا آنان در بهت فــرو بروند و 
فرصت نکنند به طراحی شرارت بپردازند. 

 
دعوت از اروپا برای همراهی با واشنگتن در مذاکرات 
احتمالی با ایران، قوت قلب تازه ای را به اروپاییان 
می دهد؛ زیرا برخالف چهار سال گذشته، قرار است 
واشنگتن، متحدان اروپایی خود را شریک هرگونه 

توافقی کند

بین الملل
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معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان خبر داد:

 آبگیری تنها 14 درصد از حجم سد زاینده رود 
معاون حفاظت و بهره برداری شــرکت آب منطقه ای اصفهان گفت: با وجود بارش های پاییزه تنها 
۱۴ درصد از حجم سد زاینده رود آبگیری شده است.حسن ساسانی، ذخیره کنونی سد زاینده رود 

را ۱۷۴ میلیــون مترمکعــب بیان کرد و 
گفت: تنها ۱۴ درصد از حجم یک میلیارد 
و ۴۰۰ میلیون مترمکعبی این سد قوسی 
شکل آبگیری شده است.وی افزود: در 
حال حاضر ورودی سد زاینده رود ۲۳ و 
خروجی آن ۱۳ ونیم مترمکعب بر ثانیه 
است.در حال حاضر اولویت تحویل آب 
برای شرب و بهداشت است، همچنین 
شــرکت آب منطقه ای کماکان بر حفظ 
و نگهــداری منابــع آب و صرفه جویی 

در تمام مصارف تاکیــد دارد.معاون حفاظت و بهره برداری شــرکت آب منطقه ای اصفهان، میزان 
بارش ها در ایستگاه شاخص زاینده رود چلگرد از ابتدای ســال آبی تاکنون را ۳۲۱ میلی متر اعالم 
کرد و افزود: این میزان در مدت مشابه پارسال ۲۶۳ میلی متر بوده که اکنون ۲۲ درصد بیشتر شده 
است.حســن ساســانی، میانگین بلندمدت بارندگی ها را در حوضه زاینده رود ۲۹۴ میلیمتر بیان 
 کرد وگفت: میزان بارش ها در ســال آبی جاری درمقایسه با متوســط بلندمدت ۹ درصد افزایش 

یافته است.

اعطای 8 هزار وام قرض الحسنه به کادر درمان اصفهان
رییس اتاق بازرگانــی، صنایع، معادن و کشــاورزی اســتان اصفهــان از اعطای هشــت هزار 
وام قرض الحســنه با بازپرداخت ســه ســاله بــه کادر درمان خبر داد.مســعود گلشــیرازی با 
انتشــار پســتی در صفحه توئیتر خود نوشــت: »بــا همکاری بانک های اســتان هشــت هزار 
وام قرض الحســنه با بازپرداخت ســه ســاله برای اعطــا بــه کادر قهرمان درمان ســالمت که 
 درگیر کرونا هســتند، اختصاص داده شــد تا به این وســیله بخش کوچکی از زحمات ایشــان 

جبران شود.«

رییس اتحادیه صنف میوه و سبزی فروش شهرستان اصفهان:
میوه ای زیر 10 هزار تومان در بازار نداریم

رییس اتحادیه صنف میوه و سبزی فروش شهرستان اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر هیچ 
یک از میوه های موجود در بازار زیر ۱۰ هزار تومان نیســت، گفت: با توجــه به گرانی میوه، درحال 
حاضر برخی افراد پرتقال یا ســیب را دانه ای خرید می کنند.نوروزعلی اســماعیلی در خصوص 
نوســانات شــدید قیمت میوه، اظهار کرد: در خصوص افزایش قیمت مرکبات باید توجه داشت 
که صادرات این محصول به کشــورهای همسایه و همچنین روســیه، گرجستان، ارمنستان و ... 
انجام می شــود، اما اگر جلو صادرات این محصول را بگیریم قیمــت پرتقال تا حدودی کاهش 
می یابد.وی با بیان اینکه ســال گذشــته روزی ۲ هزار تن بار وارد میدان میــوه و تره بار اصفهان 
می شد که امســال به روزی ۷۰۰ تن رسیده اســت، توضیح داد: دلیل این اتفاق شیوع ویروس 
کرونا، شرایط نامناســب اقتصادی کشور و صادرات اســت.رییس اتحادیه صنف میوه و سبزی 
فروش شهرســتان اصفهان گفت: اگرچه کمبود تولید میوه در کشور نداریم، اما به دلیل صادرات 
 بازار داخل دچار مشکل شــده است و با ادامه این شــرایط به طورقطع در ایام نوروز دچار مشکل

 خواهیم شد.

تولید نهال موز در اصفهان برای کاشت در سیستان و بلوچستان اجرایی شده است؛

موزهای اصفهانی

»موز«  از جمله اقالمی اســت که سالیانه  مرضیه محب رسول
میلیون ها دالر برای واردات آن به کشــور 
هزینه می شود این در حالی است که با توجه به اقیلم گرم و مرطوب در 
برخی از مناطق جنوبی ایران از جمله سیســتان و بلوچســتان امکان 
پرورش این میوه پر طرفدار در کشور وجود دارد. طبق آمارهای موجود 
ایران در سال های گذشته بین ۹۰ تا ۱۲۰ هزارتن موز تولید کرده،  هر چند 
موزهای ایرانی چند سالی اســت که به بازار راه یافته؛ اما تعداد و حجم 
تولید و برداشت این میوه آنقدر نیست که کشور را از واردات آن بی نیاز 
کند. موز در پنج اســتان کشــور در حال کشت اســت و ۹۸ درصد این 
محصول در استان سیستان و بلوچستان تولید می شود و بقیه آن در باغ 
های هرمزگان، جنوب استان کرمان، فارس و بوشهر به بار می نشیند. 
مسئله اصلی در تولید این میوه علم پرورش و کاشت آن است که آنچنان 
منطبق با علم روز دنیا در کشــور ایجاد نشــده و هنوز برای رسیدن به 
استانداردهای جهانی کار بســیاری باید روی آن صورت بگیرد.در ادامه 
طرح های به روز آوری کشاورزی تولید موز می تواند یکی از گزینه های 
طالیی برای شکوفایی اقتصاد سیستان باشد، به خصوص آنکه در تولید 

و پرورش نهال این میوه از دانش بنیان ها و روش های به صرفه نوین 
هم اســتفاده شــود. به تازگی با اجــرای طرحی یک واحــد تولیدات 
کشاورزی در اصفهان موفق به تولید و تکثیر نهال موز و ارسال آن برای 
کاشت در سیستان و بلوچستان شده است، بر این اساس ماهیانه این 

واحد ۲۵ هزار نهال تولید می کند.
آنگونه که مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مبارکه گفته است این واحد 
تولیدی شامل آزمایشگاه و گلخانه است و ساالنه بیش از ۳۰۰ هزار نهال 
در این واحد کشاورزی تولید می شود و برای کاشت در اختیار کشاورزان 
سیستان و بلوچستان قرار می گیرد.سید کسری بابایی افزود: کاشت 
یک هکتار از نهال های تولید شــده به این روش، با رعایت کامل اصول 
مدیریت زراعی، تا سه برابر افزایش تولید نسبت به روش های سنتی 
همراه دارد.اصغر هدایت، فرماندار شهرستان مبارکه هم با بیان اینکه این 
مجموعه در نظر دارد عالوه بر تولید دو نوع نهال موز، سه رقم موز جدید با 
توجه به اقلیم و شرایط کشت استان سیستان و بلوچستان به تولیدات 
خود اضافه کند، گفت: در این راه نیازمند همراهی بخش تحقیقات جهاد 
کشاورزی، برای شناســایی نوع گونه  نهال مورد نیاز مناطق گرمسیری 

هستیم.ایرانپور، کارشناس جهاد کشــاورزی شهرستان مبارکه نیز در 
خصوص مزایای استفاده از روش کشت بافت،  گفت: گیاهچه هایی که با 
این روش و در آزمایشگاه تولید می شوند، در مقایسه با کشت پاجوش، 
از نظر ژنتیکی بسیار شبیه پایه مادری هستند و در مدت دو ماه تعداد 
زیادی گیاهچه ازآن ها تولید می شود. هر چند آینده تولید موز در کشور 
روشن است؛ اما ســرمایه گذاری های الزم برای توسعه این بخش از 
کشاورزی هنوز صورت نگرفته ؛ اما امید است با اجرای چنین طرح های 
علمی راه برای ورود سرمایه ها و استفاده از فناوری های کشاورزی در 
جهت توسعه تولید موز در کشور صورت بگیرد تا از این طریق وابستگی به 
واردات کم شده و از سوی دیگر راهی برای رشد اقتصاد مناطق محرومی 
مانند سیستان بلوچستان هموار شود. البته موز تنها میوه ای نیست که 
قابلیت رشد در ایران را دارد، برخی از کمیاب ترین میوه های گرمسیری 
دنیا هم قابلیت کشت و برداشــت در ایران را دارند که ورود تکنولوژی 
 های نوین تولید نهال به این قســمت می تواند شروعی برای تولیدات 
الکچری میوه و ایجاد بازارهای جهانی و منطقه ای برای این محصوالت 

باشد.

رییس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم آرایشی و 
بهداشتی اصفهان گفت: ۸۰ تا ۹۰ درصد از واحدهای 
صنفی فروشنده لوازم آرایشــی در شهر اصفهان به 
موجب تعطیالت دوهفته ای دچار آســیب و ضرر 

اقتصادی شده اند.
جعفر اطیار با اشاره به لزوم رعایت محدودیت های 
ابالغ شده از سوی ستاد ملی مقابله با ویروس کرونا 
از سوی واحدهای صنفی تحت نظارت این اتحادیه، 
اظهار کرد: بر اساس تقسیم بندی گروه های شغلی 

که در ابالغیه وزارت بهداشــت، درمــان و آموزش 
پزشکی به آنها اشاره شده بود تنها واحدهای صنفی 
حوزه لوازم آرایشی در این دو هفته تعطیل بودند و با 
توجه به ضرورت پاسخ به نیاز مشتریان واحدهای 
صنفی لوازم بهداشتی در شهر اصفهان، این واحدها 
تعطیل نبودند و وزارت بهداشــت نیز فعالیت آنها را 
بدون مشکل ارزیابی کرده بود.رییس اتحادیه صنف 
فروشندگان لوازم آرایشــی و بهداشتی اصفهان با 
بیان اینکه آسیب اقتصادی وارد شده به واحدهای 
صنفی فعال در بخش فروش لوازم آرایشی مشهود 
است، تصریح کرد: تاکنون تمهیداتی از سوی دولت، 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا اتاق 
اصناف برای جبران آسیب اقتصادی وارده به صنف 
فروشندگان لوازم آرایشــی و بهداشتی پیش بینی 

نشده است.
اطیار اضافه کرد: ۸۰ تا ۹۰ درصد از واحدهای صنفی 
فروشنده لوازم آرایشــی در شهر اصفهان به موجب 
تعطیالت دوهفته ای که در ابالغیه ستاد ملی مقابله 
با ویروس کرونا بر آن تاکید شده بود، دچار آسیب 
و ضرر اقتصادی شده اند و متاســفانه هیچ فرد یا 
نهادی جوابگو یا جبران کننده آسیب اقتصادی وارده 

به واحدهای صنفی این اتحادیه نیست.

رییس اتحادیه لوازم آرایشی اصفهان خبر داد:

  آسیب اقتصادی تعطیالت دو هفته ای
 به 90 درصد فروشندگان لوازم آرایشی

خبر روز

 به تازگی با اجرای طرحی یک واحد تولیدات کشاورزی 
در اصفهان موفق به تولید و تکثیر نهال موز و ارسال آن 
برای کاشت در سیستان و بلوچستان شده است، بر این 

اساس ماهیانه این واحد ۲۵ هزار نهال تولید می کند

آغاز عملیات بزرگ ترین طرح جنگل کاری شمال استان
عملیات اجرایی بزرگ ترین طرح جنگل کاری شمال استان اصفهان به مساحت هزار و ۴۰۰ هکتار 
در کاشان آغاز شد.مســعود خاندایی، معاون برنامه ریزی فرمانداری کاشــان گفت: برای اجرای 
این طرح افــزون بر ۱۵میلیــارد ریال، 
اختصاص یافتــه و ۳۰ درصد از مجموع 
اعتبار های جنگل کاری استان اصفهان 
)که بیش از ۵۰ میلیارد ریال بود( برای 
این مهم تخصیص داده شــده اســت.

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری 
کاشان نیز گفت: اجرای این طرح که ۴۰ 
متر به سرانه فضای سبز اضافه می کند، 
برابر ۴۰ سال جنگل   کاری در شهرستان 
است.محمدمهدی شریفی افزود: اجرای 
این طرح، افزون بر تقویت آب سفره های زیرزمینی ، پس از تکمیل می تواند از جاری شدن سیل تا 
حجم ۷۰۰ هزار مترمکعب جلوگیری کند.وی با اشاره به تمرکز طرح بر گونه گیاهی سازگار با منطقه، 
گفت: طرح جنگل کاری در ۲ مرحله آغاز شد که در مرحله نخست ۲۸ هزار گود برداری به مدت سه 
ماه انجام و کاشت بذر بادام کوهی آغاز شــد.رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری کاشان افزود: 

در مجموع با حفر۵۰۰ چاله در هر هکتار نزدیک به ۷۰۰ هزار درخت بادام کوهی کاشته می شود.

خمینی شهر؛ دومین تولید کننده گل های فصلی زینتی کشور
ساالنه بیش از ۲۰ میلیون گلدان گل شب بو و فصلی در شهرستان خمینی شهر تولید می شود.رییس 
اتحادیه گلخانه داران شهرستان خمینی شهر با بیان اینکه این شهرستان دومین تولیدکننده بزرگ 
گل های فصلی زینتی کشور به شمار می رود، گفت:خمینی شهر با تولید ساالنه بیش از ۲۰ میلیون 
گلدان گل شب بو و فصلی بزرگ ترین تولید کننده گل در استان اصفهان است.جواد آقاداوودی با 
اشاره به تولید ۴ میلیون گل داوودی در این شهرســتان افزود: این تعداد گل در ۴۰۰ واحد گلخانه 
این شهرستان تولید و روانه بازار در سراسر کشور شده است.وی با اشاره به اقلیم مناسب منطقه در 
پروروش گل و گیاه گفت: عالوه بر این در فصل پاییز گل هایی همچون، اطلسی، جعفری، پریوش، 
استسپرمم در این منطقه پرورش داده می شود.آقاداوودی با اشــاره به نیاز به حمایت بیشتر این 
صنعت در تولید بیشتر گل گفت:در این زمینه بیش از ۳ هزار نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم 

در این شهرستان فعالیت دارند.

توسعه صنعت دامپروری فریدونشهر؛  نیازمند اقدامات علمی 
فرماندار فریدونشهر گفت: توسعه صنعت دامپروری این شهرستان با داشتن ظرفیت فراوان نیازمند 
اصالح نژاد گونه ها و اقدامات علمی است که تحقق آن موجب رشد اقتصادی منطقه خواهد شد.رضا 
صفری افزود:  این شهرســتان اکنون با پرورش نزدیک به ۴۵۰ هزار رأس دام سبک و سنگین که 
نیمی از آن مربوط به عشایر است در تولید گوشــت قرمز و فرآورده های خام دامی استان اصفهان 
اثرگذار است.وی بیان  کرد: پرورش ســنتی دام این منطقه مطابق با اســتانداردهای اقتصادی و 
متناسب با پیشــرفت در عرصه دام و تولید فرآورده های خام دامی نیست و با اصالح نژاد و انجام 
فعالیت های علمی در تربیت دام، امکان افزایش ظرفیت تولید و کیفیت کار میسر خواهد شد.وی 
توجه سازمان جهاد کشاورزی جهت اصالح نژاد دام برای حذف گونه های کم بازده و افزایش راندمان 
را خواستار شد.فرماندار فریدونشهر ادامه  داد: اکنون مردم این شهرستان به وسیله دامپروری ساالنه 
به صورت مستقیم ۲ هزار میلیارد ریال و غیرمستقیم ۲۰۰ میلیارد ریال درآمد کسب می کنند که تحقق 

راهبرد یادشده موجب افزایش سطح درآمد خواهد شد.

کافه اقتصاد

اجرای کاداستر در اصفهان در گرو حذف قولنامه هاستاخبار
مدیرکل ثبت اسناد وامالک اصفهان گفت: استفاده از قولنامه در معامالت چالش جدی در اجرای طرح »حدنگار« و تهیه نقشه های »کاداستر« در اصفهان است و با همراهی 
شورای نگهبان باید آن را حذف کرد.علی بهبهانی، با بیان اینکه در ابتدای سال جاری ۱۱ کارگروه تخصصی جهادی در حوزه تکمیل نظام جامع »حدنگار« در ثبت اسناد استان 
اصفهان تشکیل شده است، اظهار داشت: این امر به دنبال سیاست های رییس سازمان ثبت اسناد اجرایی شد ضمن اینکه برای این امر در سال گذشته اعتبار خوبی در مجلس 
شورای اسالمی تصویب شد.وی ابراز داشت: بر این اساس کارگروه های وقف، اراضی روستایی، کارگروه اراضی و امالک دولتی، اراضی و امالک ملی، اراضی زراعی، حوزه نرم 
افزاری کاداستر، حوزه پشتیبانی کاداستر و روابط عمومی در این زمینه راه اندازی شد.وی ادامه داد: اعضای این کارگروه ها کارشناسانی از اداره کل و ادارات متبوع ثبت اسناد 
و امالک در کل استان بوده است.بهبهانی با بیان اینکه رییس سازمان ثبت اسناد و امالک با ارسال نامه ای به استانداران خواستار همکاری در اجرای این طرح شده است، 
ابراز داشت: همچنین در استان اصفهان نیز اداره کل ثبت اسناد و امالک نامه ای را برای همه ادارات ارسال کرده که نسبت به معرفی امالک خود اقدام کنند.وی با بیان اینکه 
با اجرای این طرح از ابتدای سال جاری جهش خوبی را برای صدور اسناد برای امالک و اراضی در استان اصفهان داشتیم، اضافه کرد: به عنوان نمونه ما در پنج سال گذشته 

یک میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار را تثبیت کردیم و این در حالی است که در شش ماهه اول امسال یک میلیون و ۳۸۰ هزار هکتار از اراضی ملی در استان اصفهان تثبیت شد.

برداشت یاقوت 
سرخ از باغات 
استان اصفهان

انار شــهرضا بــا کیفیت باالی 
خــود به عنــوان یــک کاالی 
صادراتی به حســاب می آید 
و ایــن روزهــا بــاغ داران انار 
مشغول برداشت محصوالت 

خود هستند.

وز عکس ر

عکس: فارس

اشتغال زایی برای 4۶0 نفر 
از بانوان سرپرست خانوار 

استان اصفهان
مجری طرح ملی مشــاغل خانگی استان 
اصفهــان گفــت: در طرح توانمندســازی 
اقتصادی زنان سرپرست خانوار برای ۴۶۰ 
نفر از بانوان سرپرست خانوار استان اصفهان 
اشتغال زایی شــده است.سراج ادامه داد: 
طرح ملــی توســعه مشــاغل خانگی با 
کارفرمایی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی 
از سال ۱۳۹۵ به صورت سراسری در کشور 
با محوریت ۹ اســتان اجرا شده است.وی 
افزود: اجــرای موفقیت آمیــز این طرح 
باعث شد تا در ســال ۱۳۹۸ این طرح در 
کلیه استان های کشور اجرا شود، در استان 
اصفهان نیز این طرح از شــهریور ماه سال 
جاری در سه گام آغاز شــد.وی بیان کرد: 
گام نخست این طرح شامل اجرای طرح 
مطالعاتی و بررسی مزیت ها، پتانسیل ها و 
فرصت های شغلی هر استان است در گام 
دوم پس از استعدادسنجی، رصد و پایش 
اطالعات انجام خواهد شــد و متقاضیان 
بر اساس شغل ها و رشــته های مورد نظر 
تقسیم بندی می شوند.سراج در خصوص 
شــرایط ثبت نــام در طرح ملی توســعه 
مشــاغل خانگی عنوان کرد: مخاطبان این 
طرح شــامل آقایان و خانم ها در رده سنی 
باالتر از ۱۸ سال و افرادی که شاغل نباشند 
،هســتند و افراد می توانند بــا مراجعه به 
سایت ســامانه طرح ملی مشاغل خانگی 
ثبت نام کننــد. وی گفت: پشــتیبان های 
این طرح افراد حقوقی و حقیقی هســتند 
که توانمندی جذب و بــه کارگیری افراد را 
دارنــد و آموزش های رایــگان و تخصصی 
را به متقاضیان ارائــه خواهند کرد.مجری 
طرح ملی مشاغل خانگی استان اصفهان 
خاطرنشان کرد: جهاد دانشگاهی در طرح 
ملی توسعه مشاغل خانگی به عنوان یک 
نهاد تسهیل گر و واســطه ای نقش خود را 
انجام خواهد داد و متقاضیان و پشتیبان ها 
را ضمــن شناســایی و بــه یکدیگر وصل 

می کنند.
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مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی چهارمحال و بختیاری:

۳۲هکتار از اراضی شرکت صنعتی استانحفظ شد

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی چهارمحال و بختیاری گفت: با 
رای دیوان عالی کشور به نفع این شرکت، در پرونده ای به طرفیت این 
نهاد، ۳۲ هکتار از اراضی شــهرک های صنعتی معادل پنج هزار میلیارد 

ریال از حقوق بیت المال حفظ و صیانت شد.
حمیدرضــا فالح افــزود: پرونده ای که از ســال ۱۳۸۴ علیه شــرکت 
شهرک های صنعتی در دادگستری شهرستان لردگان مطرح شده بود، 
پس از سال ها کش و قوس فراوان، با رای دیوان عالی کشور به نفع این 

شرکت مختومه اعالم شد.
وی ادامه داد: با صدور رای به نفع شرکت شهرک های صنعتی۳۲ هکتار 
از اراضی شــهرک صنعتی لردگان و امکانات و زیرســاخت های ایجاد 
شده در این شهرک صنعتی حفظ شــد.فالح تصریح کرد: چنانچه رای 
به محکومیت شرکت شهرک های صنعتی در این پرونده صادر می شد 
نه تنها ۳۲هکتار از اراضی شهرک صنعتی لردگان بازگشت داده می شد، 
بلکه تمامی تاسیســات و زیرســاخت هایی که در این شهرک صنعتی 
ایجاد شــده بود از دسترس این شرکت خارج می شــد و بنابراین باید 
خسارت واحدهایی که در این منطقه ایجاد کارخانه صنعتی کرده بودند 
نیز پرداخت و اجرت المثل ایام تصرف نیز به شاکیان پرونده پرداخت 

می شد.

مدیر امور حقوقی شرکت شــهرک های صنعتی چهارمحال و بختیاری 
نیز با بیان جزییات این پرونده اظهار داشت: در سال های ۱۳۶۹ و ۱۳۷۰  
اراضی ملی به مســاحت ۲۰۰ هکتار بر اساس کمیسیون ماده ۳۲ برای 
ایجاد شهرک صنعتی لردگان به شرکت شــهرک های صنعتی استان 

واگذار شد.
حمید غفاری افزود: این شــرکت از آن زمان بنابــر وظیفه ذاتی خود، 
نسبت به ایجاد زیرســاخت های الزم برای استقرار واحدهای صنعتی 
اقدام کرد و پیرو آن از مجموع ۳۷  قــرارداد، ۲۰ فقره منجر به احداث 

کارخانه در ۳۲ هکتار از اراضی این شهرک صنعتی شد.
وی ادامه داد: پس از آن در سال ۱۳۸۴ تعداد ۵۰ نفر از اهالی روستای 
شیرانی شهرســتان لردگان دادخواســتی به طرفیت منابع طبیعی و 
شرکت شــهرک های صنعتی مبنی بر ابطال سند مالکیت به متراژ ۳۵ 

هکتار به دادگستری این شهرستان ارائه می دهند.
به گفته غفاری، شعبه دوم حقوقی دادگاه لردگان در سال ۱۳۸۶ رای به 
ابطال سند شرکت شهرک های صنعتی می دهد که این رای با اعتراض 
این شــرکت روبه رو می شــود و پس از آن در جلسات مختلف»حفظ 
حقوق بیت المال« مطرح و در نهایت پرونده در سال ۱۳۹۳ به معاونت 

قضایی قوه قضاییه ارجاع داده می شود.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری:
 21 درصد تولیدات بخش کشاورزی
 اختصاص به محصوالت دامی دارد

 معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه ۲۱ درصد 
تولیدات بخش کشاورزی چهارمحال و بختیاری اختصاص به محصوالت دامی دارد، اظهار داشت: 
هم اکنون چهارمحال و بختیاری یکی از استان های برتر در تولید شیر، گوشت قرمز و سفید، ماهی 
و… است.سام مردانی گفت: چهارمحال و بختیاری ســاالنه ۲۵۶ هزار تن شیر تولید می کند.وی 
ادامه داد: ساالنه دو هزار و ۹۰۰ تن محصول عسل در استان چهارمحال و بختیاری می شود.معاون 
بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: ساالنه ۲۶ هزار تن 

گوشت قرمز در چهارمحال و بختیاری تولید و روانه بازار مصرف می شود.

 99درصد روستا های چهار محال و بختیاری
 از نعمت برق بهره مند هستند

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق چهارمحال و بختیاری گفت: در حال حاضر تعداد ۷۴۱ روستا در 
استان برق دار است که بر اساس این آمار ۹۹.۳ درصد خانوار های روستایی استان از نعمت برق بهره مند 
هستند.مجید فرهزاد  اضافه کرد: در راستای طرح برق رسانی به روستا های کشور و محرومیت زدایی، 
دو روستای خلیل آباد خاکی و قله خاکی از توابع بخش الران شهرستان شهرکرد با نصب دو دستگاه 
ترانسفورماتور ۵۰ و ۲۵ کیلووات، احداث ۵هزار و ۲۰۰ متر شبکه فشار متوسط و ۲ هزار و ۵۰۰ متر شبکه 
فشار ضعیف برق دار شد.فرهزاد با اشاره به اینکه برای برق رسانی به این روستا ها بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال 
اعتبار هزینه شده است، گفت: برق رسانی به مناطق روستایی، زمینه ساز توسعه اجتماعی، اقتصادی، 
ارتباطات و فرهنگی در روستا ها خواهد بود و ازجهتی باتوجه به اینکه مناطق روستایی اغلب تولید کننده 

محصوالت کشاورزی و غذایی هستند، ارتقای امنیت غذایی کشور را نیز در پی خواهد داشت.

 انجام ۵۶ هزار و 119 مورد نمونه گیری کرونا 
در چهارمحال و بختیاری

 معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد و ری یس مرکز بهداشت چهارمحال و بختیاری گفت: از 
ابتدای شیوع بیماری کووید ۱۹ تاکنون ۵۶ هزار و ۱۱۹ مورد نمونه گیری کرونا در استان انجام شده است که 
از این تعداد نتیجه آزمایش ۲۰ هزار و ۹۹۳ مورد مثبت اعالم شده است. سید راشد جزایری اضافه کرد: از 
مجموع نمونه های گرفته شده در چهارمحال و بختیاری ۴۷ هزار نمونه از مراجعه کنندگان سرپایی و ۹ هزار 
نمونه گیری نیز از موارد بستری بود، تاکنون ۶۵۹ نفر نیز جان خود را از دست داده اند.جزایری خاطرنشان 
کرد: نرخ مرگ و میر ناشی از کرونا در کشور ۴.۸ درصد بوده که این نرخ در این استان ۳.۱ درصد است و 
۷۵.۳ درصد بیماران بهبود یافته و ترخیص می شوند.وی با اشاره به اینکه بیشتر مرگ و میر های ناشی از 
کرونا مربوط به افراد باالی ۶۰ سال است، اضافه کرد: در اجرای طرح شهید حاج قاسم سلیمانی اولین و 
مهم ترین بحث تشکیالت بود که این سازوکار در قالب قرارگاه استانی و شهرستانی تشکیل شد.جزایری 
تاکید کرد: در مجموع در چهارمحال و بختیاری ۴۰۲ محله شناسایی و سازماندهی شده است، ۴۶۱ تیم 
مراقبتی، ۱۵۶ تیم نظارتی و ۴۸۰ تیم حمایتی ساماندهی شده و در مجموع ۳۲۹۱ نفر در قالب ۱۰۹۷ تیم 
فعالیت می کنند.معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد و رییس مرکز بهداشت چهارمحال و 
بختیاری با تاکید بر اینکه هم اکنون در ۱۵۵ محله تیم های سه گانه فعالیت اجرایی دارند، اظهار داشت: 
۹۲ هزار و ۷۲۷ سفیر سالمت شناسایی شدند.رییس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد نیز گفت: در استان 
برخالف شرایط کشور با ۳ موج بیماری روبرو نبودیم و روند بیماری از ابتدا آهسته و پیوسته همراه با کمی 
نوسان بود.مجید شیرانی افزود: آموزش بسیار وسیع از ابتدای شــیوع بیماری در استان صورت گرفت 

برداشت من این است که وقتی به صورت تهاجمی با بیماری برخورد کنیم، موفق خواهیم شد.

بام ایرانخبر خوان

تهیه 18 استاندارد آموزش فنی 
وحرفه ای درچهارمحال و بختیاری

مدیرکل آمــوزش فنی و حرفه ای چهارمحــال و بختیاری 
گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۱۸ استاندارد آموزشی جدید 
توسط مربیان و کارشناسان فنی و حرفه ای استان تدوین 
و بازنگری شــده است.فرانک کبیری با اشــاره به اینکه با 
استانداردسازی رشــته های جدید و یا بازنگری رشته های 
فنی و حرفه ای به مهارت آموزی توجه بیشــتری می شود، 
افزود: تاکنون شش هزار ۵۰۰ اســتاندارد آموزشی تهیه و 
تدوین شده و همچنین درســایت آموزش فنی و حرفه ای 
بارگذاری شده است.کبیری با تاکید بر تهیه ۱۸ استاندارد 
جدید در استان اضافه کرد: پنج استاندارد جدید تهیه شده 

توسط کارشناسان و مربیان خانم انجام شده است.
وی ادامه داد: جوشکاری ترمیت، بازرسی جوش ترمیت، 
برنامه نویســی بارله برنامه پذیر، طراحی و نقشــه کشــی 
تاسیســات، پرورش دهنده انار، کشت کار سیر، کشت کار 
رازیانه، طراحی و شبیه ســازی مدارات الکتروتنوماتیک، 
کشت کارکدوییان، جوشــکار فوالد زنگ نزن، تولید نشاء 
کلوس، تعمیر موتور خودروی برلیانس، تعمیرکار سیستم 
تعلیق جلوی خودروی چری، تعمیر موتور گریبکس تیبا، 
تعمیرموتورخودروی ریو، طراحــی و تولید کننده آکواریوم 
پلنت، تعمیر کار استارت و دینام خودرو، نصاب و تعمیرکار 
درب بازکن صوتی و تصویری در اســتان تدوین و بازنگری 
شــده اســت.کبیری با تاکید بر اینکه آموزش های فنی و 
حرفه ای بر اساس این اســتاندارد ها ارائه می شود، گفت: 
مدرک ارائه شده پس از گذراندن دوره های فنی و حرفه ای 
در کشــور برای مهارت آموزان صادر می شود که این مدرک 
قابل ترجمه و ارائه در ســطح بین المللی است.وی افزود: 
ارائه این آموزش ها عالوه بر ارتقای مهارت زنان و دختران به 
خصوص در مناطق روستایی زمینه اشتغال پایدار را نیز برای 
این افراد فراهم می کند.کبیری با اشاره به شیوع ویروس 
کرونا و کاهش فعالیت های آموزشی و همچنین تعطیلی 
مراکز دانشــگاهی اضافه کرد: در حوزه آمــوزش به زنان و 
دختران در بخش دانشــگاهی امســال فعالیت به خوبی 
انجام نشده است.وی ادامه داد: در حوزه ارتقای مهارت زنان 
و دختران دانشجو از پارسال تاکنون ۳۴۲ نفر در دوره های 

آموزشی شرکت داشتنده اند.

مفاد آراء
9/70 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3 قانون و ماده  13 آئین نامه قانون تعین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آرای شــماره های ذیل هیــات موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک دولت آباد برخوار بخش  16 ثبت اصفهان باســتاد اسناد رسمی مالکیت 
مشاعی و اســناد عادی تســلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان ذیل محرز گردیده اســت لــذا طبق ماده 3 قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15  روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور اســناد مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از 
 تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم

 و پــس از اخذ رســید ، ظرف مدت یــک مــاه از تاریخ تســلیم اعتراض ، 
 دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت

 انقضای مــدت مذکــور و عدم وصــول اعتــراض طبق مقررات اســناد 
 مالکیت صادر خواهد شــد . صدور ســند مالکیت مانــع از مراجعه متضرر به 

دادگاه نیست . 
برابــر رای شــماره  139960302018001016  کالســه پرونــده  
1397114402018000058 آقــای حســن شــاه علی فرزنــد علی اکبر 
بشــماره شناســنامه  78  صادره از اصفهان  نسبت به ششــدانگ یک باب  
کارگاه به مســاحت  522/85  متــر مربع احداثی بر روی قســمتی از پالک 
 393 اصلی واقع در جاده دولت آباد  بخش 16 ثبت اصفهان در ازای مالکیت

 مشاعی اولیه 
تاریخ انتشار نوبت اول :  1399/09/19
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/10/04

م الف : 1055677 ابراهیم غفاری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک برخوار
فقدان سند مالکيت

9/71 شماره نامه: 139985602024008587-1399/08/27 نظر به اینکه 
سند مالکیت ششدانگ پالک ثبتي 2313 فرعي از 4483 اصلي در صفحه 89 
دفتر 1229 ذیل ثبت 227429 به نام مســعود صمدي دیناني فرزند رمضان 
سند تحت شــماره چاپي 744147 دفترچه اي ثبت و صادر و تسلیم گردیده 
سپس طي ســند انتقال 23646 مورخ 1388/01/26 دفترخانه اسناد رسمي 
133 اصفهان ششدانگ مورد ثبت به محمود صمدي دیناني فرزند نعمت اله 
انتقال گردیده و طي سند رهني شماره 42153 مورخ 1396/04/22 دفترخانه 
اسناد رسمي 106 اصفهان در رهن بانک ملت گذاشــته شده سپس نامبرده 
با ارائه درخواست کتبي به شــماره وارده 139921702024035522 مورخ 
1399/08/19 به انضمام دو برگ استشهادیه محلي که امضا شهود آن ذیل 
شناســه یکتا 13992155137000735- 1399/08/18 و رمز تصدیق به 
شماره 614359 به گواهي دفترخانه اســناد رسمي 26 خمیني شهر اصفهان 
رسیده است مدعي است که سند مالکیت آن به علت جابجایي مفقود گردیده 
است و درخواســت صدور المثني ســند مالکیت ملک فوق را نموده است  لذا 
مراتب  به اســتناد تبصره یک اصالحي ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت 

در یک نوبت آگهي مي شــود چنانچه کســي مدعي انجام معامله نسبت به 
ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود مي باشد از تاریخ انتشار این آگهي 
ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند 
معامله به این اداره تســلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل 
ســند مالکیت به ارائه کننده سند مســترد گردد بدیهي است اگر ظرف مدت 
مقرر اعتراضي نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله 
 ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکیت المثني طبق مقررات خواهد شــد. 
م الف: 1056412 قویدل رئیــس منطقه ثبت اســناد و امالک جنوب 

اصفهان
 تحدید حدود اختصاصی

9/72 شــماره نامــه : 139985602024008847-1399/09/05  نظر به 
اینکه به موجب رای شماره 139960302024001189 مورخ 1399/03/27 
هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند 
رســمی ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 100/05 متر مربع تحت شماره 
فرعی 645 از اصلی 4786 اصلی  واقــع در بخش 5 ثبت اصفهان در مالکیت 
خانم صغری کریمی شــمس آبادی فرزند اســالن مســتقر گردید و پرونده 
ثبتی فاقد ســابقه تحدید حدود می باشد لذا به اســتناد تبصره ذیل ماده 13 
قانون فوق الذکر و  طبــق تقاضای مالک تحدید حــدود ملک مرقوم در روز 
 چهارشــنبه مورخ 1399/10/10 ساعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل 
خواهد آمد و به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اعالم می گردد 
تا در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین و مجاورین 
مطابق ماده 20 قانــون ثبت از تاریخ تنظیم صــورت مجلس تحدید حدود و 
فقط تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد و معترض طبق ماده 86  آئین نامه قانون 
ثبت باید از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره، ظرف یک ماه دادخواســت 
 خود را به مرجع ذیصالح قضائی تســلیم و گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و 
به این واحد ثبتی ارائه نمایــد، درغیر این صورت متقاضی ثبــت یا نماینده 
قانونی وی مــی تواند بــه دادگاه  مربوطــه مراجعه و گواهی عــدم تقدیم 
دادخواســت را دریافــت و بــه اداره ثبت تســلیم نمایــد و اداره ثبت بدون 
 توجه به اعتــراض عملیــات ثبتی را بــا رعایت مقــررات ادامــه میدهد. 
م الف: 1051050 قویدل رئیــس منطقه ثبت اســناد و امالک جنوب 

اصفهان
فقدان سند مالکيت

9/73  شماره نامه: 139985602023003248-1399/06/12سند مالکیت 
بمقدار ششدانگ پالک ثبتی 4362/3 واقع در بخش چهار ثبت اصفهان بنام 
مرحوم احمد مشــتاقیان مورد ثبت در دفتر 300 صفحه 26 ذیل شماره ثبت 
55186  بشماره چاپی سند 88-32- الف- 117258 صادر و تسلیم گردیده 
و اکنون پنج نفر از ورثه وی طبق گواهی حصــر وراثت 90/04/18-1815 
شعبه 10 شورای حل اختالف اصفهان طی درخواست شماره 993008933-
 1399/05/11 و استشهاد شــهود بشــماره 1399021501640000633
 مــورخ 1399/05/09 دفترخانــه 60 اصفهــان درخواســت صدور ســند 
مالکیت المثنی ملک فوق را نموده اســت لذا مراتب به اســتناد تبصره یک 
 اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود 
چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت 
نزد خود می باشــد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مــدت ده روز اعتراض 

خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم 
و رســید اخذ نمائید تا مراتب صــورت مجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه 
کننده سند مسترد گردد بدیهی اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید 
یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به 
 صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1056392  
ابوالفضل ریحاني محمــد زاده رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک مرکزي 

اصفهان
فقدان سند مالکيت

9/74 شــماره نامــه: 139985602025010789- 1399/09/16 نظر به 
اینکه آقای ابوالقاسم صالحی نژاد با تســلیم دو برگ استشهاد شهود شماره 
به رمز تصدیــق 803644 مورخ 1399/09/04 دفترخانه اســناد رســمی 
 شــماره 327 شــهر اصفهان، مدعی  مفقود شدن ســند مالکیت به میزان

 ششــدانگ مربوط به پالک 10766 فرعی از 28 اصلی به شــماره صفحه 
246 دفتر 702 شماره ثبت 133184 بخش چهارده اصفهان به شماره چاپی 
397870  صادر و تسلیم گردیده بود و اظهار داشته که سند مالکیت مرقوم در 
اثر ســهل انگاری مفقود گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی 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 تســلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل 
ســند مالکیت به ارائه کننده سند مســترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت 
مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله 
 ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شــد.
م الف: 1056353 ابوالفضل شهریاری نائینی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان
فقدان سند مالکيت

9/75  شــماره نامــه: 139985602023005626-1399/09/16  ســند 
مالکیت بمقدار ششــدانگ پالک ثبتی 3956  واقع در بخش 2 ثبت اصفهان 
بنام مجید پوســتین دوز مورد ثبت در دفتر 37  صفحه 263 ذیل شماره ثبت 
3817  بشماره چاپی ســند  603951  صادر و تســلیم گردیده که طی سند 
قطعی 18144-46/03/01 دفتــر 36 از طرف جواد مظفریــان بوی انتقال 
شده است و اکنون  طی استشهاد شــهود بشماره 13990215702900968 
مورخ 1399/07/02 دفترخانه 187 اصفهان درخواســت صدور سند مالکیت 
 المثنی ملک فوق را نموده اســت لذا مراتب به اســتناد تبصره یک اصالحی 
ذیل ماده 120 آئین نامــه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه 
 کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود
 می باشــد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتــراض خود را 
 کتبًا ضمــن ارائه اصل ســند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تســلیم و
 رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده 
سند مســترد گردد بدیهی اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در 
صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور 
سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1057051  ابوالفضل 

ریحاني محمد زاده رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک مرکزي اصفهان

ابالغ رای
9/76 شــماره پرونده: 516/98 شــماره دادنامــه: 187-99/2/30 مرجع 
 رســیدگی: شــعبه ســوم حقوقی شــورای حل اختالف لنجــان، خواهان: 
مســلم ســماعی باغبهادران فرزند حاج آقا به نشــانی ســده لنجان خ امام 
 ک ش خزایی ک ظفر پــالک 37، خوانــدگان: 1- عبدالرحیــم احمدیان

 فرزند اســماعیل به نشــانی مجهول المکان، 2- رضا قربانی فرزند محمد 
حسن به نشــانی ســده لنجان خ توحید نبش پارک توحید صافکاری چکش 
طال، خواسته: انتقال سند، گردشکار: شورا با بررسی جمیع اوراق و محتویات 
پرونده و با توجه به نظریه مشــورتی اعضاء ختم رســیدگی را اعالم و بشرح 
ذیل مبادرت بــه صدور رای مــی نمایــد. رای قاضی شــورا: در خصوص 
 دادخواست آقای مسلم ســماعی باغبهادران فرزند حاج آقا به طرفیت آقای
 1- عبدالرحیم احمدیان فرزند اســماعیل 2- رضا قربانی فرزند محمد حسن 
به خواسته الزام خواندگان به انتقال ســند قطعی یک دستگاه اتومبیل سمند 
مدل 1386 به شــماره انتظامــی 58-634 د 26 ارزش 160/000/000 با 
احتساب مطلق خســارات دادرسی قانونی به شــرح دادخواست تقدیمی و با 
عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده و اســتعالم از راهنمایی و رانندگی 
که بیانگر مالکیت ردیــف اول عبدالرحیم احمدیان نســبت به اتومبیل فوق 
الذکر می باشد لذا شــورا دعوی خواهان را وارد تشــخیص و مستندا به ماده 
219 و 220 قانون مدنی حکم به محکومیت خوانــده ردیف اول عبدالرحیم 
احمدیان به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم و انتقال سند رسمی 
خودروی سمند مدل 1386 به شماره انتظامی 58-634 د 26 به نام خواهان 
و پرداخت مبلغ 2/000/000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر 
و اعالم می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظر 
 خواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرســتان لنجان می باشد. در خصوص 
 خوانــده ردیف دوم رضــا قربانــی فرزند محمد حســن با توجه بــه اینکه 
خواهــان دلیل و مدرکــی دال بر مالکیت ایشــان به شــورا ارائــه ننموده 
اســت لذا شــورا دعوی وی را محرز ندانســته و اســتناد به ماده 84 قانون 
آیین دادرســی مدنی حکــم به رد دعــوی خواهــان صــادر و اعالم می 
نمایــد. رای صــادره حضــوری و ظــرف بیســت روز قابــل تجدیدنظر 
 خواهــی در محاکــم عمومــی حقوقــی شهرســتان لنجان می باشــد. 
م الف: 1055863 ابراهیم وحدتی قاضی شعبه سوم حقوقی شورای حل 

اختالف شهرستان لنجان

اعالم مفقودی 

مــدل  رنــو  ســواری  خــودروی  ســبز  بــرگ 
 1380 بــه رنــگ ســفید روغنــی بــه شــماره پالک

 ایران 13-395 ل 17 و شماره موتور 006287 و شماره 
شاســی PSY68E0028704 و شناســه ملی خودرو 
IRJC801V326028704 به نام آقای حســین نیل 
چیان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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واکسن آنفلوآنزا در  اصفهان توزیع می شود
مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان گفت: واکســن آنفلوآنزا به تعداد محدود در 
دو داروخانه کالن شــهر اصفهان با ارائه نســخه پزشــک و فقط برای افراد دارای بیماری زمینه ای 

توزیع می شــود.آرش نجیمــی افزود: 
در زمان حاضــر امکان توزیع واکســن 
آنفلوآنزا و به تعداد محــدود فقط در دو 
داروخانه آموزشــی امام ســجاد )ع( و 
شــهید منتظری اصفهان فراهم شــده 
اســت.وی تاکید کرد: با توجه به تعداد 
موجود، توزیع واکسن آنفلوآنزا فقط برای 
افــراد دارای بیماری زمینــه ای و دارای 
نسخه پزشک صورت می گیرد.نجیمی 
با بیان اینکه واکسن آنفلوآنزا در این دو 

داروخانه با قیمت مصوب ۱۹۲ هزار تومان عرضه می شود، افزود: در صورتی که افراد دارای شرایط 
مذکور نیستند برای دریافت واکسن آنفلوآنزا مراجعه نکنند.

تکیه بر دانش و فناوری داخلی تنها راه برون رفت از وابستگی
رییس دانشگاه اصفهان گفت:در برنامه ریزی دانشگاه اصفهان ســعی شده، برای پاسخ گویی به 
نیاز های صنایع ، سرمایه گذاری و ظرفیت سازی شود تا دانشگاه به قطب علمی برای بعضی صنایع 
کشور دراین حوزه ها تبدیل شــود.طالبی ادامه داد: با توجه به این که روز به روز از صنایع متکی به 
بودجه  عمومی و نفتی کاسته می شــود، به لحاظ اقتصادی نیاز های بیشتری به سوی دانشگاه ها 
متوجه می شود؛ اما الزم است دانشگاه ها به شبکه  بازار، فناوری، پژوهش و آموزش به صورت یک 
زنجیره توجه کنند و بدانند در هر بخش چه نقشی را باید ایفا کنند و برای ورود بازیگران دیگر از جمله 
شــرکت های دانش بنیان که محصول دانشگاه  هســتند، برنامه ریزی کنند.وی افزود: امیدواریم 
بخش های مختلف جامعه که اساسا به آن صنعت اتالق می شود به این باور برسند که تنها راه برون 
رفت از وابستگی تکیه بر دانش و فناوری ساخت داخل است و دستگاه ها این ظرفیت علمی را دارند 
که در مسیر طرح و توسعه به آن ها کمک کنند. در چنین شرایطی دانشگاه ها نیز پژوهش های خود 

را کاربردی کرده و خدمات متقابل دانشگاه و جامعه تقویت می شود.

تلفات تصادفات در اصفهان 13 درصد کاهش یافت
مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان گفت: در ۷ ماهه امسال ۶۰۳ نفر در حوادث رانندگی جان 
خود را از دست دادند، این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که آمار تلفات ۶۹۸ نفر بود، ۱۳.۶ 
درصد کاهش یافته است.علی سلیمانپور با ارائه آماری از حوادث اظهار داشت: ۷ ماهه سال جاری 
۶۰۳ نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دســت دادند، این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال 
قبل که آمار تلفات ۶۹۸ نفر بود ۱۳.۶ درصد کاهش یافته است.وی افزود: در این مدت همچنین 
۱۳ هزار و ۳۳۷ مصدوم حوادث رانندگی به مراکز پزشکی مراجعه کردند که ۱۰ هزار و ۲۰ نفر از آنان 
مرد و ۳ هزار و ۳۱۷ نفر زن بودند. آمار مصدومان مراجعه کرده به مراکز پزشــکی قانونی در هفت 
ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲4.۷ درصد کاهش داشته است.مدیرکل پزشکی 
قانونی اســتان اصفهان با بیان اینکه همواره با پیش رو بودن فصول پاییز و زمستان هموطنان با 
خطرات بالقوه مسمومیت کشنده با گاز مونوکســیدکربن روبه رو می شوند، خاطرنشان کرد: این 
مسمومیت می تواند در کمین هر یک از شهروندان باشــد بسیاری از هموطنان در اثر بی احتیاطی 
و بی توجهی به اصول ایمنی و استفاده نادرست از وسایل مولد گرما، جان خود را هر ساله در فصل 

سرما از دست داده اند.

کرونا شکل مشکالت زوج ها را تغییر داده است؛

خشونت زیر سایه کرونا

ماندگاری کرونا در کشورمان حاال عالوه بر  پریسا سعادت
اثرات اقتصادی و اجتماعی در ابعاد فردی 
زندگی خانواده ها در حال بروز اختالالت رفتاری و خلقی است. اگر چه 
میزان اختالفات خانوادگی از همان هفته های اول شــیوع کرونا و خانه 
نشــینی دانش آموزان و والدین آغاز شــد؛ اما این روزهــا این مدل از 
مشکالت خانوادگی در حال تغییر شکل دادن از اضطراب به سمت و سوی 
پرخاشگری اســت. عالوه بر زیادتر شدن ســاعت های در خانه ماندن 
زوجین ، فقر و نیازمندی از دیگر آسیب های این روزها به واسطه بیماری 
کروناســت که باعث ایجاد اختالفات خانوادگی، افزایش خشونت های 
خانگی و... شده است. هر چند انتظار می رفت با طوالنی تر شدن کرونا 
خانواده ها و افراد به نوعی خودشان را با آن انطباق دهند؛ اما به نظر می 
رســد هر چه زمان می گذرد اوضاع بدتر می شــود .آنگونــه که معاون 
پیشگیری اداره کل بهزیستی اصفهان گفته است، از ابتدای سال جاری 
تاکنون حدود ۳۷ هزار و ۹۳۳ تماس با خط مشــاوره  ۱4۸۰ در استان 
اصفهان برقرار شده اســت.وی اضافه کرد: در ابتدای سال و همزمان با 
شــیوع کرونا بیشــترین موضوع تماس ها درباره اختالالت اضطرابی، 
وسواس یا اضطراب فراگیر، کم شــدن حمایت های اجتماعی به خاطر 

کاهش تعامالت اجتماعی خانواده هــا و فامیل بود.وی اضافه کرد: اوج 
تماس ها در اســفند و فروردین بود اما همچنان کــه کرونا پیش رفت 
مشــکالت را به نوعی دیگری و در ارتباط با تحصیل فرزندان، مشکالت 
ارتباطی با خانواده و نگرانی هایی درباره رعایت پروتکل های بهداشــتی 
تغییر داد.معاون پیشگیری اداره کل بهزیستی اصفهان افزود: پس از این 
مدت و گذشــت یک بازه زمانی موضوع و مشکالت تماس گیرنده ها به 
سمت مشکالت شغلی و مالی و تبعات ناشی از آن مانند ورشکستگی و 
یا اختالفات خانوادگی  بابت چک های برگشــتی و یا مسائلی این گونه 
بسیار بیشتر شد.وی ادامه داد: ولی از همه این موارد بارزتر، مشکالت والد 
فرزندی است که به چشم می خورد به دلیل اینکه بچه ها از منزل خارج 
نمی شوند و نسبت به گذشــته آن تحرک الزم را ندارند برای خانواده ها 
قدری نگران کننده شده است و مشکالت ارتباطی و یادگیری آنها باعث 
افزایش میزان تماس ها با خط صدای مشاور ۱4۸۰ یا مراجعه به مراکز 
مشاوره بهزیستی شد.به گفته کریمی، یکی دیگر از مشکالتی که در کرونا 
و یا بعد از چند ماه و نزدیک به یک ســال از شــیوع این بیماری بیشتر 
خودش را نشان می دهد مشکالت ارتباطی بین همسران است که به دلیل 
تبعات کرونا مانند مشــکالت مالی، شغلی و معیشتی موجب افزایش 

پرخاشگری بین زوجین شده است.وی با بیان اینکه بعضی از خانواده ها 
مجبورند از گوشی تلفن همراه و به ویژه فضای مجازی در دوران قرنطینه 
زیاد اســتفاده کنند این امر موجب افزایش و به نوعی اوج تماس ها با 
صدای مشاور و مراکز مشاوره بهزیستی شده است.وی خاطرنشان کرد: 
علت تماس کمتر از پنج درصد تماس گیرندگان بهزیستی به طور مشخص 
نگرانی و شکایت از وضعیت شیوع کروناست ولی موضوع بیشتر تماس ها 
با صدای مشاوره و یا مراجعه کنندگان به مراکز مشاوره بهزیستی، تبعات 
ناشــی از کروناســت. نگرانی درباره آینده، ترس از ابتــال به ویروس، 
کنش های مربوط به سوگ، ناامیدی، افســردگی، بی قراری و تشدید 
اختالالت روانی در کنار دلواپســی های تامین معاش برای بسیاری از 
خانواده ها موجب ایجاد نوهی بحران خاموش در میان ایرانیان شده است 
اتفاقی که اگر فکری برای آن نشود باید تا چند سال آینده هزینه و انرژی 
بسیار زیادی برای ترمیم آسیب های روحی به خانواده ها پرداخت. هر 
چند این مسئله تنها مختص به ایران نیست و در پیشرفته ترین کشورها 
هم چنین معضالتی در شرایط کنونی دیده می شــود؛ اما به دلیل عدم 
پشتیبانی درست و کافی در مورد بحران های روحی و درمان های روانی 

در ایران باید فکری به حال چالش جدید کرونا برای خانواده ها شود.

گروه مبارزه با بیماری های واگیر معاونت بهداشتی 
دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان اعالم کرد: مبنای 
محدودیت های هوشمند کرونایی در این استان بر 
اساس رنگ بندی ۱۵ آذر امسال تا اطالع ثانوی است 
و تغییری در آن ایجاد نشد.شامگاه دوشنبه جدول 
رنگ بندی جدیدی از شهرستان های استان اصفهان 
در شــبکه های اجتماعی منتشر شــد که وضعیت 
اســتان را از تاریخ ۱۷ آذر نشــان می داد و بر اساس 
آن تعداد شهرستان های قرمز، نارنجی و زرد تغییر 

کرده بود.با این حال گروه مبارزه با بیماری های واگیر 
معاونت بهداشتی دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان 
اعالم کرد که با توجه به اعالم وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی رنگ بندی اعالم شده پس از تاریخ 
۱۵ آذر از درجه اعتبار ساقط اســت و بر این اساس، 
رنگ بندی اعالم شــده روز ۱۵ آذر کمــاکان مبنای 
محدودیت های هوشمند تا اطالع ثانوی خواهد بود.
بر اساس آخرین آمار منتشــر شده توسط دانشگاه 
علوم پزشــکی اصفهان، تعداد موارد جدید بستری 
در هر روز در این اســتان به زیر ۲۰۰ نفر رسید و تعداد 
بیماران دارای عالئم ابتال به کرونا بســتری شده در 
بیمارستان ها حدود یکهزار و ۳۰۰ نفر است.به گفته 
سخنگوی ستاد استانی مقابله با کرونا در اصفهان، 

محدودیت تردد شبانه از ساعت ۲۱ تا چهار بامداد در 
این استان برای مناطق قرمز و نارنجی برقرار و ورود 
خودروها با پالک های غیربومی به شهرهای قرمز و 
نارنجی ممنوع است.حجت ا... غالمی تصریح کرد: در 
شهرستان هایی  که وضعیت قرمز دارند، تنها مشاغل 
گروه یک فعالیت خواهند داشــت و سایر گروه ها 
مجاز به کار نیســتند.وی افزود: در شهرستان های 
نارنجی از جمله کالن شهر اصفهان عالوه بر مشاغل 
گروه یک، پاســاژها، بازارها، آرایشگاه های مردانه، 
مراکز فروش فرش و پوشــاک و مراکز تهیه غذای 
بیرون بــر و قنادی ها و شــیرینی پزی ها و آبمیوه و 
بستنی فروشــی ها فعالیت خواهند داشت و دیگر 

مشاغل اجازه کار ندارند.

 مبنای محدودیت های کرونایی در اصفهان
 بر اساس رنگ بندی 1۵ آذر است

تماس گیرندگان  درصد  پنج  ز  ا تماس کمتر  علت 
بهزیستی به طور مشخص نگرانی و شکایت از وضعیت 
شیوع کروناست ولی موضوع بیشتر تماس ها با صدای 
مشاوره و یا مراجعه کنندگان به مراکز مشاوره بهزیستی، 

تبعات ناشی از کروناست

دستگيری هنجارشکنان در پارک های اصفهان 
فرمانده انتظامی شهرســتان اصفهان از اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در پارک و بوستان 
های کالنشــهر اصفهان خبر داد. ســرهنگ حمید رضا اکبری در بیان جزییــات این خبر گفت: 
در راســتای تامین آســایش و آرامش 
عمومی جامعــه طرح ارتقــای امنیت 
اجتماعی در باغ غدیر، پارک مشتاق و 

باغ گلها به اجرا گذاشته شد .
این مقــام انتظامی، هــدف از اجرای 
این طرح را پاک ســازی این مکان ها 
از وجود افــراد هنجارشــکن، حامالن 
ســالح ســرد، خرده فروشــان مواد 
افیونــی و معتــادان متجاهــر عنوان 
کــرد و افــزود: در اجرای ایــن طرح 
طی مدت یک هفتــه 4۰دســتگاه وســیله نقلیه متخلــف توقیــف و ۱۰ متهم نیز دســتگیر و 
مقادیری مــواد مخدر به همراه تعدادی ســالح ســرد کشــف شد.ســرهنگ اکبــری با بیان 
اینکه در نهایــت متهمان بعد از تشــکیل پرونــده قضایی بــرای انجام مراحــل قانونی تحویل 
مراجع قضایــی شــدند، تصریح کــرد: پلیس بــا افرادی کــه بخواهنــد امنیــت و آرامش و 
 ســالمت افراد جامعه را مختل کنند با قــدرت برخورد می کند و از شــهروندان عزیــز نیز انتظار
  می رود در صورت اطالع از اینگونه مــوارد بالفاصله مراتب را از طریق پــل ارتباطی ۱۱۰ به پلیس

 اطالع دهند.

دستگیری عامل توزیع تراول های تقلبی در خمینی شهر
عامــل توزیع تراول های تقلبی در خمینی شــهر شناســایی و دســتگیر شــد.فرمانده انتظامی 
خمینی شــهر گفت: در پی اخبــار واصلــه مبنی بر اینکــه فردی اقــدام به توزیــع تراول های 
تقلبی در ســطح شــهر می کند ، کارآگاهان اداره مبارزه بــا جعل و کالهبــرداری پلیس آگاهی 
فرماندهی انتظامی شهرســتان خمینی شــهر موفق شــدند جاعل را دســتگیر کنند.سرهنگ 
غالمرضا براتــی افزود: در بازرســی از مخفیگاه این جاعــل 4۱ قطعه تــراول پانصدهزار ریالی، 
 و ۸ قطعــه اســکناس یکصدهزار ریالــی تقلبی کشــف و جمــع آوری و متهم تحویــل مراجع

 قضایی شد.

مامورقرائت کنتور، سارق منزل از آب درآمد 
فرمانده انتظامی شهرستان نجف آباد از دســتگیری یک سارق منزل که با جا زدن خود به عنوان 
مامور قرائت کنتور وارد منزلی شــده بود و ســرقت کرده بود خبر داد. ســرهنگ محمدحســین 
باباكالنی، در تشــریح این خبر گفــت: در پی وقــوع یك فقره ســرقت به عنف منــزل در این 
شهرستان، که سارق با عنوان مامور قرائت کنتور وارد منزل شده بود، موضوع سریعا در دستوركار 
ماموران پلیس آگاهی این شهرســتان قرارگرفت.وی با بیان اینکه مامــوران با انجام اقدامات 
اطالعاتی، موفق شــدند سارق را در ســاعات اولیه ســرقت شناسایی و دســتگیر کنند، افزود: 
در مواجهه حضوری، متهم توســط شاکی شناســایی و به ســرقت از منزل اعتراف کرد.فرمانده 
انتظامی شهرســتان نجف آبــاد در پایان تصریح کرد: متهم پس از تشــکیل پرونــده مقدماتی 
برای ســیر مراحل قانونی، تحویل مراجع قضایی شد.ســرهنگ باباکالنی از شهروندان خواست 
 درصورت مشــاهده افراد مشــکوک مراتب را در ســریع ترین زمان ممکن به مرکز فوریت های

 پلیسی ۱۱۰ اعالم کنند.

با مسئولان جامعه

خبر روزاخبار

اعتبار پژوهانه دانشگاه 
اصفهان 1۵ درصد 

افزایش یافت
مدیر امور پژوهشی دانشــگاه اصفهان از 
افزایش ۱۵ درصدی اعتبــار پژوهانه این 
مرکز خبر داد و گفــت: 4۰ میلیارد تومان 
بــرای حمایــت از طرح های پژوهشــی 
استادان و دانشجویان در یک سال اخیر 
تخصیــص یافتــه اســت.محمد فرزان 
صباحی افزود: این حمایت پژوهشــی با 
وجود برخی از محدودیت هــای مالی از 
۶۵۰ عضو هیئت علمــی و یکهزار و یکصد 
دانشجوی دانشــگاه اصفهان از آذر سال 
گذشته تا کنون صورت گرفت و ۱۷۰ عضو 
هیئت علمــی از پژوهانه اضافه و ترمیمی 
نیــز اســتفاده کردند.وی، ســقف اعتبار 
پژوهانه برای دانشجویان دوره های دکترا 
را ۹۰ میلیون ریال و کارشناسی ارشد را ۶۰ 
میلیون ریال اعالم و اضافــه کرد: امکان 
افزایش میــزان اعتبار پژوهانــه با توجه 
به نــوع و کیفیت پژوهش تــا میزان صد 
درصد وجود دارد.صباحی، به دستاوردها و 
فعالیت های پژوهشی دانشگاه اصفهان از 
هفته پژوهش در آذر سال گذشته تاکنون 
اشاره کرد و گفت: ۵۹ مورد شرکت و ارائه 
مقاله در همایش های بیــن المللی، 4۵ 
فرصت مطالعاتی و ماموریت پژوهشــی 
و انتشــار یکهــزار و ۷۰ مقالــه علمــی 
بین المللــی از جمله این دســتاوردها در 
سطح بین الملل است.صباحی به دوران 
همه گیری بیماری کوویــد ۱۹ و تاثیر آن 
بر طرح های پژوهشی دانشگاهی اشاره 
و اضافــه کرد: شــرکت های دانش بنیان 
و هســته های فناور مســتقر در دانشگاه 
اصفهان چندین طــرح تحقیقاتی در این 
زمینه تعریف و اجرا کردند که از جمله آنها 
می توان به بررســی اثر کرونا بر کسب و 
کار، طراحی و تولید ونتیالتور )دســتگاه 
کمک تنفســی( خانگی، طراحی سامانه 
دورکاری امن، دســتگاه های ضد عفونی 
کننده، کیت هــای تغلیظ ذرات ویروس و 

طراحی نقشه ژنتیکی بیماری اشاره کرد.

معاون امورداوطلبان جمعیت هالل احمر استان:

140 داوطلب هالل احمر اصفهان به یاری بیماران شتافتند
معاون امور داوطلبان جمعیت هالل احمر استان اصفهان گفت: تاکنون نزدیک به ۱4۰ نفر پزشک، متخصص، پرستار و پیراپزشک و نیروهای پشتیبانی، خدمات 
و انتظامات در بیمارستان های مختلف اصفهان و اســتان های دیگر به صورت داوطلبانه و بدون دریافت هیچ هزینه ای به یاری بیماران شتافته اند.محمدنوید 
متقی، به فعالیت های جمعیت هالل احمر استان اصفهان در همه گیری کرونا اشاره و اظهار کرد: جمعیت هالل احمر بیش از ۱4 فعالیت ویژه در مقابله با کرونا 
انجام می دهد که یکی از مهم ترین این فعالیت ها تامین تجهیزات پزشکی مورد نیاز بیماران مبتال به کووید۱۹ است.وی با اشاره به واگذاری امانی اکسیژن ساز، 
پالس اکسیمتر، مانومتر و کپسول اکســیژن به بیماران مبتال به کووید۱۹، گفت: البته جمعیت هالل احمر تجهیزات دیگر پزشکی نیز دارد ولی در مورد بیماری 
کووید این 4 تجهیزه ویژه مورد نیاز است که به صورت امانی در اختیار بیماران قرار می دهیم.معاون امور داوطلبان جمعیت هالل احمر استان اصفهان با اشاره به 
اینکه هم اکنون در شهر اصفهان ۱۶۰ کپسول اکسیژن در اختیار بیماران است، افزود: این تجهیزات پزشکی در شهرستان های استان نیز به نسبت نیاز و جمعیت 

شهرستان به صورت امانی در گردش است.

پایش خانه به 
خانه  سالمت 

مردم 
پایش خانه به خانه سالمت 
با هدف قطع زنجیره شیوع 
بیمــاری کرونــا در قالــب 
قرارگاه حافظان ســالمت 
شهید حاج قاسم سلیمانی 
در سطح استان اصفهان در 

حال انجام است.

وز عکس ر

عکس: صاحب نیوز



واکنش سرپرست تیم ملی به ماجرای دوحه گردی
غیبت مسعود قاسمی، سرپرست تیم ملی بسکتبال در بازی برابر سوریه که به شکست غیرمنتظره ایران انجامید، حاشیه هایی را برای او و رییس فدراسیون به 
وجود آورد. انتشار یک عکس روی صفحه شخصی سرپرست تیم ملی که نشان می داد او با طباطبایی بیرون از هتل حضور داشته، این شائبه را به وجود آورد که 
قاسمی به خاطر شکستن قرنطینه از بازی با سوریه محروم شده و به همین خاطر از جایگاه ویژه تماشاگر بازی شده است.مسعود قاسمی در گفت و گو با رادیو 
ایران به این مسئله واکنش نشان داده و می گوید: آن عکس را جلوی درب جنوبی هتل گرفتیم و من روی صفحه شخصی ام گذاشتم. کسی که عکس را گرفته، 
روی پله های ورودی هتل ایستاده است. متاسفانه برخی شیطنت کردند و گفتند که ما قرنطینه را شکستیم. به هیچ عنوان اینطور نبود.وی درباره غیبتش روی 
نیمکت تیم ملی عنوان کرد: خودم خواستم آن روز روی نیمکت نباشم. شب قبل از بازی احساس تب داشتم و بعد از مشورت با پزشک و برای اینکه خدای نکرده 

ویروس را به دیگر اعضای تیم منتقل نکنم، روی نیمکت نبودم.
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اعتراض »حنیف«؛ چرا از من فیلم می گیرید؟
 اتفاقات رخ داده طی هفته های گذشــته و تصاویری که از مربیان اســتقالل در فضای مجازی 
منتشر شــده، حاال دیگر باعث حساســیت فوق العاده آنها نســبت به دوربین ها و موبایل های 

اطراف زمین شده است. در همین راستا 
هنگامــی که نیمه اول مســابقه خاتمه 
پیدا کرد، حنیف عمــران زاده با یکی از 
عوامل برگزاری مسابقات در کنار زمین 
جروبحث کرد و کار به حضور ناظر بازی 
در معرکه کشــید. مربی استقالل تصور 
کرد شخص مورد نظر با موبایل مشغول 
تصویربرداری از اوست به همین خاطر 
نزدیکش شــد و با عصبانیت گفت: از 
من فیلــم نگیر، برای چــه از من فیلم 

می گیری؟ البته آن شخص قاطعانه تاکید داشت اصال مشغول تصویربرداری نبوده و ناظر بازی 
که متوجه ماجرا شده بود، به صحنه نزدیک شد و پس از بررســی جوانب امر به حنیف اطمینان 

داد اصال خبری از تصویربرداری نبوده و خیالش راحت باشد.

پیکان، سومین مدعی قهرمانی را هم زیر گرفت
تیم فوتبال پیکان که در سال های گذشــته همواره یکی از کاندیداهای سقوط به دسته اول بوده، 
در لیگ بیســتم با مدیریت اکبر محمدی و ســرمربی گری مهدی تارتار شــرایط بسیار متفاوتی 
دارد. محمدی که از مدیران فوتبالی به شــمار می رود و ســوابق زیادی در تیــم های ملی پایه و 
باشــگاه ها دارد، حاال یک زوج خوب را با تارتار که یکی از مربیان موفق فوتبال ایران در سال های 
گذشــته بوده، تشــکیل داده اند و نتیجه همکاری آنها با سایر اعضای باشــگاه و بازیکنان جوان 
نتایج خوبی اســت که در 5 هفته ابتدایی مســابقات به دست آمده اســت.اگرچه مهدی تارتار 
خیلی دیر و فقط چندروز مانده به شــروع لیگ به پیکان اضافه شد اما آنها به جز شکست مقابل 
نفت آبادان نتایج فوق العاده ای کســب کردندو حاال با 8 امتیــاز در رده چهارم جدول رده بندی 
ایستادند.نکته قابل توجه درباره تیم خودروســاز لیگ برتر انجام 3 مسابقه حساس این تیم از 
5 بازی گذشته مقابل تیم های مدعی بوده است. شهرخودروی مشهد، استقالل تهران و گل گهر 
سیرجان 3 تیم قدرتمند ومدعی لیگ بیستم به شــمار می روند که با هزینه زیاد سعی دارند در 
 کورس قهرمانی با هم رقابت کنند. جالب اینکه تارتار و شاگردانش در هیچ کدام از این 3 مسابقه 

بازنده نبودند.
پیــکان در هفتــه دوم لیگ برتر مقابل شــهرخودرو بــه برد ارزشــمند یک بر صفر رســید. این 
تیم در هفته چهــارم مقابل اســتقالل قرار گرفت و موفق شــد آبــی های پایتخت با تســاوی 
بــدون گل متوقف کند. روزدوشــنبه نیــز اعضای تیــم پیکان کار بــزرگ خــود را تکمیل کردند 
و مقابل گل گهر ســیرجان صدرنشــین رقابت ها بــرد دو بر یک را جشــن گرفتند تا ســومین 
مدعی قهرمانی را نیــز متوقف کرده باشــند.فراموش نکنیم کــه پیکان این نتایــج خوب را در 
شــرایطی به دســت آورده که امســال یکی از ارزان ترین تیم های لیگ برتر به شــمار می رود. 
آنها با کاهــش هزینه هــا و جوانگرایــی بیشــتر از محصوالت آکادمــی خود بهــره می برند و 
 اگرچه چنــد بازیکن باتجربــه را نیــز در ترکیب خود دارنــد، اما با ایــن تیم جــوان کار بزرگی

 انجام داده اند. 
بی تردید با شرایطی که تیم پیکان در لیگ بیســتم دارد، حاال همه حریفان روی این تیم حساب 
ویژه ای باز خواهند کرد. تیم های مهدی تارتار همواره خیلی سخت به حریفان امتیاز می دهند و با 

شرایط کنونی می توان انتظار شگفتی سازی های بیشتر را نیز از آنها داشت.

سیر تا پیاز المپیک پاریس؛

 به سود یا ضرر ایران؟
با اعالم جزییات سهمیه های ورزشکاران رشته های مختلف در المپیک 
پاریس، به نظر می رسد تصمیمات جدید چندان به سود ایران نیست.در 
حالی که با تعویق یک ساله المپیک توکیو این مسابقات در تابستان 2021 
برگزار می شــود، اما المپیک پاریس طبق همان برنامه از پیش تعیین 
شده در تابستان 2024 برپا خواهد شد. در همین راستا در جلسه هیئت 
اجرایی کمیته بین المللی المپیک، درباره وضعیت همه رشته های حاضر 
در این رویداد تصمیم گیری شد. برخی رشــته ها حذف و برخی اضافه 
شدند و تغییرات زیادی هم در میزان سهمیه های رشته های مختلف به 
وجود آمد. ثابت ماندن سهمیه های کشتی شاید خوشحال کننده ترین 
خبر برای ورزش ایران بود، اما از ســوی دیگر کاهش سهمیه های وزنه 
 برداری و البته حذف کاراته از المپیک پاریس خبرهای بدی برای ایران به

 حساب می آیند.

حرکات موزون اضافه شد، کاراته حذف!
حضور چهار رشــته جدید بــه نام های اســکیت بورد، ســنگ نوردی، 
موج ســواری و رقص یا همان حرکات موزون بــرای حضور در المپیک 
2024 پاریس توسط کمیته برگزاری این بازی ها مورد تایید قرار گرفت. 
بدین ترتیب رشته کاراته که در المپیک 2020 توکیو حضور خواهد داشت، 
نتوانســت دومین حضــورش در المپیــک را تجربه کند؛ رشــته ای که 
ورزشکاران ایرانی جزو مدعیان کسب مدال در آن هستند و حذف آن به 

ضرر ورزش ایران به حساب می آید. 

کشتی، تکواندو و جودو بدون تغییر
طبق جدول اعالم شــده از ســوی کمیته بین المللی المپیــک، تعداد 
وزن های رشته های کشــتی آزاد و فرنگی، تکواندو و جودو بدون تغییر 
در این رقابت ها برگزار خواهد شد. بر این اساس در کشتی آزاد رقابت ها 
کمــاکان در ۶ وزن 5۷، ۶5، ۷4، 8۶، ۹۷ و 125 کیلوگرم و در کشــتی 
فرنگی نیز شــاهد رقابت کشــتی گیران در وزن های ۶0، ۶۷، ۷۷، 8۷، 
۹۷ و 130 کیلوگرم خواهیم بود. در رشــته تکواندوی مردان نیز رقابت ها 
هم چنــان در وزن هــای 58-، ۶8- ، 80- و 80+ کیلوگــرم و در بخش 
زنان نیز در وزن هــای 4۹-، 5۷-، ۶۷- و ۶۷+ کیلوگــرم برگزار خواهد 
شــد. در رشــته جودو و در بخش مردان رقابت ها همچنــان در ۷ وزن 
۶0-، ۶۶-، ۷3-، 81-، ۹0-، 100- و 100+ کیلوگــرم و در بخــش زنــان 
 نیــز در ۷ وزن 48-، 52-، 5۷-، ۶3-، ۷0-، ۷8- و ۷8+ کیلوگــرم 

برگزار می شود.

کاهش تعداد وزنه برداران المپیکی 
وزنه برداری در جهان در سال های اخیر به خاطر دوپینگ های پرتعداد 
با یک رسوایی مواجه شده و به همین دلیل بارها عنوان شده که در خطر 
حذف از المپیک قرار دارد. با وجود قوانین سختگیرانه فدراسیون جهانی 
و کاهش سهمیه کشورهایی که در یک دهه اخیر سابقه دوپینگ داشتند، 
بازهم IOC تصمیم گرفته که ســهمیه وزنه برداری را کاهش دهد. وزنه 
برداری در المپیک توکیو ۷ وزن در بخش مردان و ۷ وزن در بخش زنان 
داشت که اکنون به 5 وزن در بخش مردان و 5 وزن در بخش زنان کاهش 
پیدا کرد. وزن هــای جدید المپیک بعدا  اعالم می شــود.  همچنین در 
مجموع وزنه برداری 1۹۶ سهمیه در المپیک توکیو داشت که تعداد سهمیه 

های آن به 120 سهمیه در المپیک پاریس رسید.

دوومیدانی و ژیمناستیک کاهش داشتند، سنگ نوردی افزایش
برنامه و مواد رشــته های مختلف المپیک 2024 اعالم شد که مطابق با آن 
تعداد سهمیه های دوومیدانی در دو بخش زنان و مردان نسبت به المپیک 
2020 کاهش پیدا کرده است. به این ترتیب 83 سهمیه مردان و ۷ سهمیه 
زنان کم شده اســت.از سوی دیگر در ژیمناســتیک هم سهمیه ها کاهش 

داشته و  از عدد 324 سهیمه المپیک توکیو به 318 سهمیه در پاریس رسیده 
است. درکل 18 مدال به ورزشکاران توزیع خواهد شد که ۹ مدال در بخش 
مردان و ۹ مدال در بخش زنان خواهد بود.اما رشــته تازه وارد سنگ نوردی 
که در توکیو اولین حضور در المپیک را تجربه می کند، در پاریس با افزایش 
سهمیه مواجه شده است. در المپیک توکیو تعداد ورزشکاران 40 نفر بوده که 
بر این اساس تعداد ورزشکاران در رشته  سنگ نوردی المپیک پاریس 2024  

با افزایش 28 نفری  به عدد ۶8 رسیده است.

رسیدن به برابری جنسیتی در پاریس
مشــارکت 50 درصدی بانوان در این رویداد باالخره عملی می شود؛ اتفاقی 
که چند سالی است در دستور کار کمیته بین المللی المپیک قرار گرفته و در 
پاریس به آن تحقق می بخشــد. این در حالی است که بانوان 48.8 درصد 
از جمعیت ورزشکاران حاضر در المپیک 2020 توکیو را تشکیل می دهند، اما 
برای رویداد چهار سال آینده این حضور با افزایش مواجه شده است. البته در 
مجموع هم تعداد ورزشکاران به 10500 نفر کاهش پیدا می کند. این رقم در 
مقایسه با المپیک توکیو 5۹2 نفر کاهش خواهد داشت. همچنین رشته های 

میکس از 18 به 22 در مقایسه با المپیک توکیو افزایش پیدا می کند.

نزدیک بــه دو مــاه از انتخاب هاشــم صیامی به 
عنوان رییس فدراسیون دوومیدانی می گذرد و در 
این مدت تمرکز فدراســیون بر برگزاری جلسات و 
دیدارهای رییس فدراســیون و برگزاری جلسات 
کمیته هــای فنی بوده ؛ اما ســوال اینجاســت که 
نتیجه آشکار و اجرایی این دو ماه فعالیت چه بوده 
است؟از طرفی تشکیل شورای راهبردی فدراسیون 
با حضور رؤسای هیئت های اســتانی در حالی که 
کمیته های تخصصی فعال هســتند این شائبه را 
ایجاد کرده کــه صیامی اینگونه، بــه دنبال جبران 
رای رؤسای هیئت ها به خودش است. صیامی  به  
لزوم فعالیت کمیته های تخصصی اشــاره و بیان 
کرد: در ســازمان تیم های ملی که قبــال فعال بود 
هر ماده یک نماینده داشت اما االن در کمیته های 
مختلف دوهای سرعت و موانع، پرش ها، پرتاب ها و 

دوهای استقامت و نیمه استقامت چند کارشناس و 
متخصص برای ورزشکاران تصمیم گیری می کنند. 
عالوه بر اینکه تصمیمــات در کمیته ها تخصصی تر 
اســت، پیگیری و نظارت فعالیت ورزشکاران هم 
حرفه ای تر انجام می شود. به نظرم کمیته ها نقش 
پررنگی دارند و در آینده هم موفق می شوند.رییس 
فدراســیون دوومیدانی در پاســخ به این ســوال 
که نتیجه جلســاتی کــه در این مدت داشــته اید 
چه بوده اســت؟ بیان کرد: دوومیدانــی باید بین 
مســئوالن و مردم شناخته شــود و این موضوع با 
نشســتن در اتاقمان محقق نمی شــود، بنابراین 
وقتی تصمیم گیرندگان با این رشــته آشنا بشوند 
بیشــتر به آن توجــه می کنند.صیامی، خواســتار 
توجه بیشتر مســئوالن ورزش کشور به دوومیدانی 
و افزایش بودجه این رشته شد و گفت: دوومیدانی 

14۷ مدال دارد، هر ورزشــکاری امکان شرکت در 
سه ماده را دارد و هر کشــوری می تواند در هر ماده 
دو ورزشکار داشــته باشــد که این موضوع شمار 
مدال های یک کشــور را افزایش می دهد. رشته ما 
به تنهایی می تواند جایگاه یک کشور در المپیک یا 
بازی های آسیایی را از بیستم به اول یا دوم برساند 
اما با اعتبارات فعلــی کاری از پیش نمی  توان برد. 
اگر دنبال پیشرفت هستیم دولت، وزارت ورزش و 
کمیته ملی المپیک باید دوومیدانی را ویژه ببینند 
و از نظر مالی، سخت افزاری، امکانات و پشتیبانی 

به ما کمک کنند.

رییس دوومیدانی: 

بودجه ما کم است و باید دولت کمک کند

خبر روز

 کمتر کسی در دنیا به خوبی »اوزیل« پیدا می شود
فردی لیونگ برگ، بازیکن و مربی سابق آرسنال به حمایت از مسوت اوزیل، ستاره آلمانی مغضوب 
این تیم می گوید، میکل آرتتا باید راهی برای اســتفاده دوباره از اوزیل در ترکیب تیمش پیدا کند. 
لیونگ برگ در صحبت های خود اعالم کرد در دنیای فوتبال امروز کمتر کســی به خوبی مســوت 
اوزیل پیدا می شود.آرتتا که این روزها به دلیل نتایج ضعیف آرسنال به شدت تحت فشار قرار دارد، 
چندی پیش با حذف نام اوزیل از فهرست آرسنال در لیگ برتر و لیگ اروپا دوست داران ستاره ترک 
تبار آلمانی را خشــمگین کرده بود.لیونگ برگ در گفت وگو با شبکه اسکای گفت: »من نمی گویم 
اوزیل باید هر هفته بازی کند ولی وقتی شما بازیکنی مثل او دارید نباید کنارش بگذارید. وقتی تیم 
مالکیت توپ را در دست دارد باید بازیکنی داشته باشــد که مثل اوزیل بتواند از آن پاس های زیبا 
بدهد. کمتر کسی پیدا می شود که بهتر از اوزیل بتواند از پس این کار برآید«.ستاره سابق آرسنال در 
ادامه گفت: »در صورت استفاده از اوزیل شکی نیست که از قدرت دفاعی تیم کمی کاسته می شود. 
تصمیم به حذف اوزیل تصمیمی است که توسط باشگاه و کادر فنی گرفته شده و من دلیلش را نمی 
دانم. ولی به نظرم در دنیا کمتر کسی به خوبی مســوت اوزیل پیدا می شود و چنین کسی نباید از 

فهرست بیست و پنج نفره تیم حذف شود«.

پایان مسیر »پوگبا« و منچستر
پل پوگبا تصمیمش برای جدایی از منچستریونایتد را گرفته و مینو رایوال این تصمیم را اعالم کرد.پل 
پوگبا از سال قبل در پی جدایی از منچستریونایتد و پیوستن به رئال مادرید بوده و حتی یوونتوس 
هم تمایل داشــت او را بازگرداند.مینو رایوال، مدیربرنامه های ســتاره فرانسوی شیاطین سرخ در 
اظهاراتی جنجالی به نشریه »توتو اسپورت« درباره آینده او گفت: »می توانم بگویم که دوران پل پوگبا 
در منچستریونایتد تمام شده است.«رایوال همچنین تایید کرده باشگاه های رئال مادرید و یوونتوس 
همچنان تمایل دارند او را به خدمت بگیرند.پوگبا با باشــگاه منچستریونایتد تا سال 2022 قرارداد 

دارد، اما به نظر می رسد این قرارداد تمدید نمی شود و او در پایان فصل جدا خواهد شد.

»بیلیچ« در لبه پرتگاه اخراج
مصاف بعدی وست برومویچ آلبیون، نقش سرنوشت سازی در آینده »اسلوان بیلیچ« دارد.بیلیچ 
در لبه پرتگاه قرار گرفته و هر آن امکان اخراجش وجود دارد. این نکته ای اســت که در رســانه های 
انگلیس، به چشــم آمده و مربی وســت برومویچ را بیش از پیش تحت فشار قرار داده است.طبق 
نوشته روزنامه دیلی تلگراف، مربی کروات که یک سال قبل مســئولیت وست بروم را پذیرفت، به 
خاطر نتایج ضعیف فصل جاری مورد توجه مدیریت باشگاهش نیست.وی که مربیگری تیم های 
هایدوک اشپیلت، کرواسی، لوکوموتیو مسکو، بشیکتاش، وســتهام یونایتد و االتحاد را در کارنامه 
اش ثبت کرده، چند روز  دیگر در لیگ برتر انگلیس مقابل نیوکاسل یونایتد به میدان خواهد رفت. در 
صورتی که در این مسابقه نتیجه مطلوب نگیرد، به احتمال زیاد حکم اخراجش را دریافت خواهد کرد.
وست بروم، تحت هدایت این مربی 52 ساله اکنون با ۶ امتیاز در رده نوزدهم جدول لیگ برتر است.

واکنش »برانکو« به جدایی از عمان
 برانکو ایوانکوویچ، ســرمربی تیم ملی عمان اعالم کرد که به قراردادش با فدراســیون این کشور تا 
سال 2022 متعهد است. او رسیدن پیشنهاد از سوی باشگاه شــباب االهلی دبی را هم مثل دیگر 
پیشنهادهایی دانســت که روزانه به او از کشــورهای مختلف از جمله چین و کره جنوبی می رسد. 
برانکو در این زمینه گفت: من مربی حرفه ای هستم و پیشــنهاد بهتری از قرارداد با تیم ملی عمان 
به من نرسیده و به قراردادم با فدراسیون عمان تا سال 2022 پایبند هستم. ما پیش از آغاز بازی با 

افغانستان در مسابقات  انتخابی جام جهانی 3 بازی تدارکاتی برگزار می کنیم.

فوتبال جهان

تولد دوباره »مسلمان« پس 
از دو سال حاشیه نشینی 

محسن مســلمان بخش مهمی از پروژه برانکو 
ایوانکوویچ در بازســازی پرســپولیس پس از 
۹ ســال بحران و تغییرات زیاد بــود و خیلی از 
هواداران پرســپولیس هنوز تیمــی که در لیگ 
پانزدهم، عنوان قهرمانــی را به دلیل تفاضل گل 
کمتر به استقالل خوزستان واگذار کرد، حداقل از 
نظر ارائه فوتبال چشم نواز و زیبا به سایر تیم های 
برانکو ترجیح می دهند.برای محسن مسلمان 
اما برخالف بازیکنانی نظیــر نوراللهی، طارمی، 
رامین رضاییان و فرشــاد احمدزاده، شــرایط 
پس از آخریــن قهرمانی این بازیکن با ســرخ 
پو شــان در لیگ هفدهم خوب پیش نرفت؛ او 
ابتدا به ذوب آهن تیم سابق خود بازگشت تا در 
آنجا بار دیگر توانایی هایش را نشــان دهد ولی 
خیلی زود از لیســت امید نمازی خط خورد و با 
پیشنهاد امیرقلعه نویی به سپاهان رفت؛ جایی 
که حضورش یک ســال و نیم طول کشید ولی 
به نیمکت نشــینی محض تبدیل شــده بود و 
مصدومیت های متوالی نیز گریبان او را گرفت.

مسلمان که هنوز سکوت معنادارش در مراسم 
بهترین های فوتبال ایران برای دعوت نشدن به 
تیم ملی را فراموش نکرده و کلمه مهندس او را 
به دوران خوش گذشــته  می برد، چند روز مانده 
به شــروع لیگ بیســتم، با صداقتی که محرم 
نویدکیا نســبت به نقش او در سپاهان داشت و 
این موضوع را به او یادآور شد، تصمیم به جدایی 
از جمع طالیی پوشــان گرفت و بار دیگر فرصت 
بازی کرده را پیدا کرده و در دو بازی مقابل سپاهان 
و مس از ابتدا وارد زمین شــده و نمایش خوبی 
داشته است. مهندس ســابق پرسپولیس، به 
نظر می رسد دوباره از فوتبال لذت می برد و این 
تجربه در جایی برای او در حال رقم خوردن است 
که او یکی از با تجربه های تیم به حساب می آید 
و جوان های پرتعداد ابراهیم صادقی، حســاب 
ویژه ای روی او باز کرده اند. حاال شاید محسن 
مســلمان که در 1۶ ســالگی با آن خوشحالی 
عجیبش پس از گلزنی به فوتبال ایران معرفی 
شد، در 2۹ ســالگی و پس از هدر رفتن دو سال 
ارزشمند زندگی  حرفه ای، دوباره فکر ستاره شدن 
و یدک کشیدن عنوان بهترین هافبک فصل به 

سرش زده باشد.

مستطیل سبز

وز عکس ر

بارگیری اتومبیل ها 
و کامیون ها برای 

شرکت در رالی داکار
با نزدیک شدن به سال 2021، تیم ها و 
رانندگان مختلف جهان برای شــرکت 
در رالی داکار، ســخت ترین مســابقه 
اتومبیل رانی دنیا که در عربستان برگزار 

می شود، آماده می شوند. 
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معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار  خبر داد:

 بهره برداری از چهارمین پارکینگ مجهز به سیستم 
هوشمند در اصفهان

معاون حمل و نقل و ترافیک شــهردار اصفهان گفــت: با هدف تامین رفاه حال شــهروندان جهت 
پارک خودرو به خصوص مراجعه کنندگان به بیمارســتان و همراهان آن ها، پارکینگ عمومی جنب 
بیمارستان عسکریه به بهره برداری رسید.مســعود بنده خدا اظهار کرد: این پارکینگ در سه طبقه با 
مساحت ۹ هزار مترمربع و ظرفیت ۲۳۰ خودرو به صورت مشارکتی بیمارستان عسکریه و شهرداری 
ساخته شده و با حضور مدیران شهری افتتاح شد و در اختیار شهروندان قرار گرفت.وی با بیان اینکه 
این پارکینگ از مجهزترین پارکینگ های شهر اصفهان است، خاطر نشان کرد: در این پارکینگ سعی 
شده حداکثر استاندارد از جمله سیستم اعالم و اطفای حریق، کفپوش کامل اپوکسی، اسکلت فلزی 
ضد زلزله و ضد حریق، سیستم هشدار دهنده و سیستم هوشــمند جای پارک لحاظ شود.معاون 
حمل و نقل و ترافیک شهردار اصفهان افزود: پس از اتمام طرح توسعه و محوطه سازی بیمارستان 
عسکریه، اصالح هندسی خیابان عسگریه به منظور تسهیل در عبور و مرور شهروندان اجرا خواهد شد.

مدیر منطقه پنج شهرداری اصفهان خبر داد:

ساماندهی گذر هوانس در منطقه ۵
مدیر منطقه پنج شهرداری اصفهان از عملیات ساماندهی گذر هوانس در محله خاقانی حدفاصل کوچه 
خواجه عابد )مادی شایج( تا خیابان خاقانی به طول ۳۰۰ متر و عرض متغیر هفت تا ۱۰ متر با اعتبار 
یک میلیارد تومان خبر داد.احمد رضایی اظهار کرد: منطقه پنج ویژگی های توریستی منحصر به فردی 
را در خود جای داده و به دلیل مجاورت با پل های تاریخی سی وسه پل و مارنان، کوه صفه و محله جلفا 
از ویژگی خاصی برخوردار است.وی افزود: حضور پیروان ادیان مختلف از جمله مسلمان، مسیحی، 
زرتشتی، کلیمی و هم زیستی مسالمت آمیز آنها در کنار یکدیگر از ویژگی های خاص این منطقه است و 
همین امر سبب شده در جهت ارتقای سطح کیفی زندگی شهروندان، شهرداری منطقه پروژه های محله 
محور را در دستور کار قرار داده و اجرایی کند.مدیر منطقه پنج شهرداری اصفهان با اشاره به ساماندهی 
پیاده روها و گذرهای تاریخی این منطقه، تصریح کرد: پس از تکمیل ساماندهی گذر چهارسوق، خواجه 
عابد، سنگتراش ها، فرانسوی ها در محدوده جلفا در سال گذشته در ادامه طبق برنامه ریزی ها، محالت   
ارتقای کیفی یافته است و امسال ساماندهی خیابان نظر میانی عملیاتی می شود.وی خاطر نشان 
کرد: در منطقه پنج و محدوده جلفای اصفهان همه پروژه های عمرانی با هماهنگی میراث فرهنگی 
اجرا می شود و با اجرای این پروژه روان ســازی ترافیک و پیرایش منظر شهری در این خیابان احیا 
خواهد شد.رضایی همچنین از عملیات ســاماندهی گذر هوانس در محله خاقانی حدفاصل کوچه 
خواجه عابد )مادی شایج( تا خیابان خاقانی به طول ۳۰۰ متر و عرض متغیر هفت تا ۱۰ متر با اعتبار یک 
میلیارد تومان خبر داد و گفت: این پروژه تا پایان سال به بهره برداری می رسد.وی ادامه داد: عملیات 
پیاده روسازی ضلع جنوبی خیابان شهید قندی به طول ۴۵۰ متر با اعتبار ۳۰۰ میلیون تومان شامل رفیوژ 
فضای سبز، مناسب سازی، جدول گذاری و بلوک فرش در حال اجرا است.مدیر منطقه پنج شهرداری 
اصفهان با بیان اینکه اجرای طرح پیرایش شــهری در ارتقای کیفی سیمای شهری تاثیرگذار است، 
تصریح کرد: اجرای طرح پیرایش شهری شامل بدنه سازی مغازه های تجاری، رفع نازیبایی ها، اصالح 
تابلوها و پیاده روسازی اســت.وی افزود: این پروژه در بدنه ضلع شرقی خیابان حکیم نظامی )حد 
فاصل پل فلزی تا چهارراه حکیم نظامی( به طول ۴۵۰ متر در حال اجراست که در فاز اول بدنه سازی 
مغازه های تجاری ضلع شرقی خیابان حکیم نظامی از سمت پل فلزی به سمت چهارراه حکیم نظامی 
با ۱۰۰ درصد پیشرفت فیزیکی با اعتبار ۳۱۲ میلیون تومان انجام شد.رضایی خاطرنشان کرد: فاز دوم 
بدنه سازی مغازه های تجاری ضلع شرقی خیابان حکیم نظامی در ادامه فاز اول با پیشرفت ۹۰ درصد 
و اعتبار ۲۵۰ میلیون تومان در حال اجراست.وی اظهار کرد: هم اکنون پیاده روسازی این ضلع خیابان 

به طول ۳۵۰ متر با اعتبار ۲۵۰ ملیون تومان و ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجرا  شدن است.

مدیرعامل سازمان پسماند شهرداری اصفهان:

انبارپسماندهایخشکزیرزمینیدراصفهانتعطیلمیشود

مدیرعامل سازمان پسماند شــهرداری اصفهان در نشست خبری که 
به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شــد با بیان اینکه روزانه یک هزار تن 
پسماند در شــهر اصفهان تولید می شود، اظهار داشــت: از این میزان 
۶۵ درصد پســماند آلی و ۳۵ درصد پســماندهای غیرآلی است که 
بخشی دفن و بخشی بازیافت می شود.رحیم محمدی با بیان اینکه 
روزانه ۵۰ تن پســماند خشــک در اصفهــان تولید می شــود، اضافه 
 کرد: این پســماندها هفته ای یک بار توســط خودروهای مخصوص 
جمع آوری می شود ضمن اینکه ۷۰ ایستگاه ثابت در شهر اصفهان در 

زمینه دریافت این پسماندها فعالیت دارند.

تولید روزانه 4۵00 تن نخاله ساختمانی در اصفهان
مدیرعامل سازمان پسماند شــهرداری اصفهان همچنین با اشاره به 
تولید روزانه چهار هزار و ۵۰۰ تن نخاله ســاختمانی در استان اصفهان 
ابراز داشت: این نخاله ها نیز به واســطه کامیون های شهرداری جمع 
آوری و به محل دفن منتقل می شــود.وی با بیان اینکه جلب رضایت 
شهروندان و کاهش آالینده های زیست محیطی را در دستور کار داریم، 
افزود: در این زمینه طی ۶ ماه گذشته نقشه راه جدیدی را در دستور کار 
قرار دادیم.محمدی با بیان اینکه در حال حاضر دفن زباله های عادی 

به روش هوازی است، اضافه کرد: در برخی از نقاط نیز روش بی هوازی 
استفاده می شود، یکی از مهم ترین ویژگی های این روش تولید انرژی 
الکتریسیته است هنوز در این زمینه در استان اصفهان فعالیتی صورت 
نگرفته و ما در اقدامی مبتکرانه بخش پایلوت را بومی سازی کرده ایم و 
در صورت نتایج مناسب فاز صنعتی این طرح را اجرایی خواهیم کرد.

وی گفت: تحریم ها فرصت اســتفاده از فناوری هــای خارجی را از ما 
گرفت و ما فناوری را بومی سازی کرده ایم.

افزایش 18 درصدی تولید پسماند پزشکی در اصفهان
مدیرعامل ســازمان پســماند شــهرداری اصفهان با بیــان اینکه در 
۶ ماه نخســت ســال جاری شــاهد ۱۸ درصد افزایش پسماندهای 
بیمارستانی بوده ایم، اضافه کرد: برای این امر هر چند وظیفه ما نبوده 
اســت اما همکاری خوبی در این زمینه داشــته ایم.وی با بیان اینکه 
برای ســاماندهی پســماندهای بیمارستانی دســتورالعمل هایی در 
بیمارستان ها تعریف شــده که باید رعایت شود، ادامه داد: امیدواریم 
با برنامه ریزی بهتر به ســمتی برویم که کمترین آســیب را در سایت 
سگزی برای دفن پسماندهای بیمارســتانی داشته باشیم.محمدی 
با بیان اینکه برای ادامه همکاری برای دفن پسماندهای بیمارستانی 

در اصفهان نیازمند همکاری بیشتری از سوی دانشگاه علوم پزشکی 
و بیمارستان ها هســتیم، اضافه کرد: البته باید توجه داشت بهترین 
شیوه دفن پسماندهای بیمارستانی را در اصفهان داریم.وی در ادامه 
با بیان اینکه پسماندهای خشــک، بخش درآمدزای پسماند است، 
ابراز داشــت: از این رو به دلیل شرایط نامناســب اقتصادی در کشور 
مدیریت این پسماندها با مشکل رو به رو شده است و برخی به صورت 
زیرزمینی نســبت به جمع آوری این پســماندها اقدام می کنند که با 
همکاری دستگاه قضایی ســاماندهی این امر را پیگیری می کنیم و 
با همکاری پلیس راهور توقیف خودروهــای حامل این زباله ها را نیز 
در دســتور کار داریم.مدیرعامل سازمان پســماند شهرداری اصفهان 
گفت: شهروندان در خصوص ارائه زباله های خشک تنها به نیروهای 
شهرداری و ایستگاه های تفکیک زباله اعتماد کنند تا بتوان زباله گردها 

را مدیریت کرد.

۷4 درصد از انبار پسماندهای خشک اصفهان تعطیل شد
وی با بیان اینکه ۷۴ درصد از انبارهای جمع آوری زباله های زیرزمینی 
در اصفهان تعطیل شــد، اضافه کرد: باید توجه داشــت که این انبارها 
وضعیت محیط زیســتی و بهداشــتی زیادی دارند و در معرفی این 
مراکز شهروندان باید همکاری داشته باشند.محمدی در   مورد  آالینده 
بودن مدیریت پسماند شهرداری اصفهان در زمینه آلودگی هوا و خاک 
اظهار داشــت: در این زمینه باید توجه داشــت که ما آالیندگی زیادی 
نداریم ضمن اینکه کاهش این آالینده ها در دستور کار سازمان است 
و با ســازمان محیط زیســت نیز همکاری های خوبی را در این زمینه 

داشته ایم.

اصراری بر استفاده از فناوری در مدیریت پسماند نداریم
وی در خصوص چرایی اصرار شهرداری برای استفاده از سرمایه گذار 
برای راه اندازی زباله سوز در این زمینه اظهار داشت: هیچ اصراری برای 
استفاده از فناوری در مدیریت پسماند نداریم، ما مجموعه ای خدمت 
رسان هستیم، اعتماد عمومی به شهرداری زیاد است و در این زمینه 
هر تصمیمی که دانشگاه علوم پزشــکی در خصوص روند ساماندهی 
این پسماندها اتخاذ کند، احترام خواهیم گذاشت.مدیرعامل سازمان 
پسماند شــهرداری اصفهان با بیان اینکه روزانه ۱۹ تن زباله عفونی در 
سایت پسماند شهرداری اصفهان ساماندهی می شود، اضافه کرد: از 
این میزان هشت تن از شــهر اصفهان و ۱۱ تن از دیگر شهرهای استان 

است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
اســتان اصفهان گفت: اطالعات ما از دوران اشکانیان 
محدود است و کشــفیات »تپه اشرف« اصفهان می 
تواند شناخت ما را از دوران پیش از اسالم دقیق تر کند.
فریدون اللهیاری با اشاره به اهمیت کشفیات اخیر در 
»تپه تاریخی اشرف« اظهار داشت: »تپه اشرف« یکی 
از سایت های مهم باســتانی اصفهان است. از آنجا که 
ریشــه های تاریخی اصفهان به دوران پیش از اسالم 
بر می گردد اما بیشترین دوران شکوهمندی شهری، 
مربوط به دوران اســالمی به ویــژه دوره های آل بویه، 
سلجوقیان و صفویه است و بخش های مهمی از شهر 
اصفهان بر همین پایه های باستانی است.وی افزود: 
اطالعات و داده های تاریخــی مربوط به اصفهان دوره 

پیش از اســالم محدود اســت و کاوش های باستان 
شناسی اخیر در این مسیر، یاری رسان است.مدیرکل 
میراث فرهنگی اســتان اصفهان با بیان اینکه سایت 
تاریخی »تپه اشــرف« ظرفیت ویژه ای برای شــهر 
اصفهان است، گفت: متاســفانه در سال های گذشته 
بخش های زیــادی از عرصه و حریم »تپه اشــرف« 
در تعرض برنامه های توســعه شــهری قرار گرفت و 
محدودیت هایی جهت کاوش ایجاد شد.وی با اشاره 
به اینکه در یــک دهه اخیــر اداره کل میراث فرهنگی 
اســتان اصفهان ۶ فصــل کاوش را در »تپه تاریخی 
اشرف« توسعه بخشید، تصریح کرد: نتایج کاوش ها 
حاوی اطالعاتی از گذشــته تاریخی شهر بود که از آثار 
و نشــانه های تاریخی ادوار تاریخی نظیر ساسانیان 
وهخامنشــیان به ویژه در فصل ششم کشف شد که 
در شناخت بیشتر اصفهان باستانی بسیار مهم است.

اللهیاری اشاره ای به منبع هزینه طرح های کاوش های 
باستان شناسی توســط مجریان پروژه های عمرانی 

داشــت و گفت: با همکاری شــرکت آب و فاضالب، 
فصل هفتم کاوش در تپه اشــرف آغاز شد و داده های 
ارزشمندی در این محدوده نظیر چاه هایی که به دوران 
پیش از ساسانیان بر می گردد و اسکلت اسبی کشف 
شــد.وی افزود: با توجه به اینکه کشفیات و اطالعات 
مربوط به دوره های پیش از اســالم و بــه ویژه دوره 
اشکانیان در کشور محدود است؛ کشف اسکلت زنی 
که بر اساس آیین مهرپرستی مدفون شده، می تواند به 
شناخت بیشتر اصفهان در دوران پیش از اسالم یاری 
برساند.مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان با بیان 
اینکه آثار کشف شــده توجه به »تپه تاریخی اشرف« 
را بیش از پیش جذب کند، گفت: ســعی می کنیم در 
تعامل با مدیریت شهری بتوانیم این کاوش ها را ادامه 
دهیم تا این گمانه زنی ها صحت سنجی شود و توسعه 
یابد.وی بیان داشت: امیدواریم در آینده نزدیک »تپه 
تاریخی اشرف« به یک ســایت موزه به عنوان یکی از 

جاذبه های مهم گردشگری استان اصفهان بدل شود.

مدیرکل میراث فرهنگی اصفهان:

تپه اشرف اصفهان به سایت موزه مبدل می شود

نقد و بررسی کتاب »ر ه ش« در برنامه رمان و زندگی
برنامه»رمان و زندگی« با نقد و بررسی کتاب »ر ه ش«، ۲۶ آذر در کتابخانه تخصصی نوجوان برگزار 
می شود.خانه نوجوان وابسته به سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان با همکاری 
شهر کتاب اصفهان، برنامه »رمان و زندگی« را چهارشنبه های آخرهرماه، ویژه والدین و نوجوانان 
برگزار می کند.برنامه این ماه با نقد و بررسی کتاب »ر ه ش« نوشته رضا امیرخانی،  ۲۶ آذر  ساعت ۱۷ 
در کتابخانه تخصصی نوجوان برگزار می شود.رضا امیرخانی در رمان ر ه ش، موضوع توسعه شهری را 
دستمایه قرار داده و تاثیرات آن را بر عرصه های زندگی انسان معاصر در قالب داستان زوجی معمار 
در تهران امروز به تصویر می کشد. این کتاب تا ۲۵ آذر در شعبه شهرکتاب شرق با تخفیف ۲۰ درصد 
در اختیار عالقه مندان قرار می گیرد که نوجوانان برای دریافت بن تخفیف می توانند به خانه نوجوان 
مراجعه کرده و یا برای کسب اطالعات بیشتر با شماره ۳۲۳۰۴۰۳۰ تماس حاصل کنند.سلسله برنامه 
های »رمان و زندگی« با محتوایی ویژه والدین و نوجوانان، آنها را به طور غیر مستقیم با هم روبه رو 

کرده و راه های گفت وگو بین شان را هموار می کند.

 »به نوجوان گفتن از نوجوان شنیدن« گفتمانی آنالین
 ویژه نوجوان و والدین

گفتمان هفتگی آنالین»به نوجوان گفتن از نوجوان شنیدن« پنجشنبه های هر هفته ساعت ۱۶  از 
سوی دفتر تخصصی نوجوان و با همکاری مناطق ۱۵ گانه شهرداری اصفهان برگزار می شود.مدیر 
دفتر تخصصی نوجوان با اعالم این خبر گفت: این گفتمان به صورت آنالین از سوی دفتر تخصصی 
نوجوان وابسته به سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان و با همکاری مناطق ۱۵ گانه 
شهرداری اصفهان برنامه ریزی شده که از ششم آذرماه آغاز شده و تا پایان سال به صورت تفکیکی 
ویژه دختران، پسران و والدین برگزار خواهد شد.صفیه سادات موسویان اظهار داشت: این برنامه 
قصد دارد شرایط و خصوصیات نوجوان، اتفاقات هیجانی و نابه هنگام و ناشناسی که در این دوران 
اتفاق می افتد را به او آموزش دهد که بتوانــد در مواجه با آن بهترین تصمیم را بگیرد تا آینده خوبی 
بسازد و با دیگران ارتباط خوبی داشته باشد.وی افزود: والدین نیز باید بدانند برای نوجوانان در این 
سن چه اتفاقی می افتد تا بهترین برخورد را داشته باشند، به خصوصیاتش پر و بال دهند و جلوی 

بعضی رویدادها را بگیرند.

کشت بیش از 200 هکتار زیره در اراضی شهرستان مبارکه 
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مبارکه گفت: یکی از راه های مقابله با کمبود اب در منطقه،  کشت 
گیاه با آبیاری کم یا دیم می باشد که گیاه زیره از جمله این موارد است.زیره گیاهی یکساله از خانواده 
چتریان است که عمده کشت آن با سطح زیرکشــت ۱۸۰ تا ۲۰۰ هکتار در اراضی منطقه طالخونچه 
شهرستان مبارکه صورت می گیرد.سید کسری بابایی اشــاره کرد : زیره سبز ازجمله گیاه دارویی و 
ادویه ای است با طبع گرم و خشک که سرشار از ویتامین ســی که کمک به تقویت سیستم ایمنی 
بدن میکند و همچنین خاصیت ضد نفخ دارد و در درمان پوکی استخوان و همچنین در الغری تاثیر 
بسزایی دارد.بابایی افزود: شروع کشت زیره ســبز از اوایل آذر ماه آغاز و تا پایان آذر ماه ادامه دارد 
میزان بذر مصرفی حدود ۸۰۰ گرم در هکتار که به صورت مستقیم در زمین اصلی کشت می شود.بعد از 
مرحله کاشت در صورتی که نزوالت جوی سنگین باشد نیاز به آبیاری نیست و در شرایط خشکسالی 
بعد از مرحله کاشــت یک مرتبه آبیاری و سپس در اســفندماه ابیاری بعدی صورت می گیرد ولی 
کشت زیره سبز عمدتا به صورت دیم است .در صورتی که ۲۰ تا ۳۰ کیلوگرم کود ازت در هکتار استفاده 
شود عملکرد در واحد سطح افزایش می یابد . زیره نسبت به علف های هرز بسیار حساس است و 
بایستی به صورت وجین دستی با علف های هرز مبارزه شود و خصوصا تجربه ثابت کرده است در 

صورتی که کشت قبلی ارزن باشد ، عملکرد افزایش می یابد .

با مسئولان

 خبر روزخبر خوان

۵30 میلیارد ریال پروژه 
عمرانی در بافت ناکارآمد 

شهر اصفهان
مدیر عامل ســازمان نوســازی و بهســازی 
شــهرداری اصفهان گفت: ۵۳۰ میلیارد ریال 
پروژه عمرانی در بافت ناکارآمد شهر تعریف 
شــده که ۳۱۶ میلیارد ریــال آن در قالب ٢٣ 
پروژه اکنون در حال اجراســت.محمد فیض 
با اشاره به اجرای پروژه ســاماندهی میدان 
امام حســین )ع(، اظهار کرد: مناسب سازی 
و کف سازی میدان امام حسین )ع( در حال 
حاضر ۹۵ درصد پیشــرفت داشته و مراحل 
نهایی آن در حــال انجام اســت.وی با بیان 
اینکه ساماندهی خیابان عباس آباد در دو فاز 
تعریف شــده که در فاز اول ۹۴ درصد بخش 
ابتدایی آن انجام شــده، افــزود: تاکنون ۱۰ 
درصد اقدامــات اولیه ســاماندهی خیابان 
ســید علیخان عملیاتی شــده است.مدیر 
عامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری 
اصفهان تصریح کرد: ۷۰ درصــد از فاز اول در 
ســال جاری در محور گردشــگری میدان تا 
میدان عملیاتی شده است، همچنین عملیات 
کف ســازی گذر میرعماد تاکنون ۷۷ درصد 
پیشرفت داشته اســت.وی با بیان اینکه ۵۰ 
درصد ساماندهی فاز دوم گذر دردشت انجام 
شده است، خاطرنشان کرد: کف سازی گذر 
شهید بحری نیز ۱۵ درصد پیشرفت داشته و 
۷۵ درصد ساماندهی پیاده روسازی خیابان 
شیخ بهایی تکمیل شــده است.فیض ادامه 
داد: از دیگر پروژه های در حال اجرای سازمان 
نوسازی و بهسازی مرمت خانه روغنی بوده که 
در حال حاضر ۹۸ درصد عملیات عمرانی آن 
انجام شده است.وی از پیشرفت ۹۵ درصدی 
مرمت فاز نخســت بخش میانی خانه جوان 
خبر داد و گفت: فاز دوم مرمت خانه جوان در 
مرحله انعقاد قرارداد است.مدیر عامل سازمان 
نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان با بیان 
اینکه پیاده روســازی گذر هوانس ۸۰ درصد 
پیشرفت داشته اســت، تصریح کرد: تاکنون 
۴۵ درصد از عملیات ساماندهی دیواره های 

تخت فوالد انجام شده است.

دیدار »مهابادی« ها با خانواده شهید فخری زاده مهابادی
جمعی از مسئوالن و چهره های شهر مهاباد اصفهان با خانواده شهید فخری زاده مهابادی دیدار کردند. در این دیدار مسئوالن شهرستان، امام جمعه و رییس 
شورای شهر، شهردار مهاباد، مدیرخانه جوانان هالل احمر و بخشدار مهاباد، ابراهیمی مشاور استاندار اصفهان و حسن فایضی مهابادی از مدیران وزارت کشور 
همراه با سید هادی کسایی زادگان مهابادی روزنامه نگار و مدرس خبر حضور داشتند.در ابتدای این دیدار ضمن تبریک و تسلیت به مناسبت شهادت مظلومانه 
شهید راه علم )شهید فخری زاده مهابادی( مسئوالن و چهره های مهاباد اصفهان این شهید را موجب افتخار و سربلندی مهاباد عنوان کردند و از خانواده شهید 
دعوت کردند با سفر به زادگاه پدری و مادری شهید با مردم داغدار مهاباد دیدار داشته باشند.فرزند شهید و همسر شهید فخری زاده مهابادی در این دیدار گفتند: 

شهید فخری زاده مهابادی تاکید زیادی بر کنیه مهابادی در نام و نشان خود داشتند و همیشه از مهاباد به نیکی یاد می کردند. 

برگزاری مراسم 
پنجمین سالگرد 
 شهید مدافع حرم
 » سجاد مرادی«

لگرد شهید  مراسم پنجمین سا
مدافع حرم، ســجاد مــرادی با 
رعایت پروتکل های بهداشــتی 
و به صورت محدود در گلســتان 
شهدای اصفهان باحضور خانواده 

و همکاران وی برگزار شد. 

وز عکس ر

عکس: تسنیم
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پروژه پیاده سازی چرخه مدیریت بهره وری در ســطح شركت پیرو دستور 
مدیر عامل شــركت با هدف افزایش ارزش افــزوده و كاهش هزینه عوامل 
تولید، در راستای پاسخگویی به نیازها و انتظارات سهامداران شركت،  بر پایه 
مطالعات انجام شده توسط مدیریت برنامه ریزی و مهندسی صنایع و بهره 
گیری از نظرات دكتر جعفر عسکری مشاور سازمان مدیریت صنعتی، تعریف 
و در چهار مرحله درحال پیگیری اســت .مرتضی ربانی مدیر برنامه ریزی و 
مهندســی صنایع ضمن بیان این خبر، چهار مرحله مذکور را بدین شرح بیان 
کرد: تعیین و اندازه گیری شاخص های کلیدی، تجزیه و تحلیل شاخص های 
بهره وری، شناسایی برنامه های بهبود و اجرای برنامه های بهبود .وی افزود: 
در جهت پیاده سازی چرخه مدیریت بهره وری ضمن تشكیل كمیته اصلی بهره 
وری شركت به ریاست مدیر عامل، كمیته های تخصصی مربوطه با هدایت 
معاونین ذی ربط بدین شرح تشكیل شد: كمیته بهره وری مواد اولیه، كمیته 
بهره وری انرژی، كمیته بهره وری سرمایه، كمیته بهره وری نیروی كار  و كمیته 

بهره وری توسعه محصول و بازار .

وی اظهار داشت: بر پایه ســومین نشســت كمیته بهره وری شركت، در 26 
آبان ماه به ریاست مدیر عامل ، مقرر شــد كمیته های تخصصی بهره وری با 
مشاركت واحدهای ذی ربط و تسهیل گری مدیریت برنامه ریزی و مهندسی 
صنایع  نســبت به تدوین و ارائه  Action Plan برنامه های بهبود بهره وری 

اقدام کنند.

شرکت فوالد مبارکه اصفهان با فروش پنج میلیون و 160 هزار تن محصول در هشت ماه نخست سال جاری، 
موفق به کسب 416 هزار و 182 میلیارد ریال درآمد شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، حدود 70 درصد 
رشد را نشان می دهد.شرکت فوالد مبارکه از ابتدای سال جاری فروش صادراتی خود را به شدت کاهش داده 
است و در مقابل، میزان بیشتری از محصوالت خود را نسبت به سال های گذشته در بازار داخلی عرضه می کند. 

به طوری که صادرات این شرکت به شدت کاهش و عرضه داخلی آن افزایش یافته است.

تولید محصوالت گرم فوالد مبارکه به بیش از سه میلیون تن رسید
نمودار  یک نشان می دهد که شرکت فوالد مبارکه توانست در هشت ماه نخست سال جاری، سه میلیون و 68 
هزار تن محصوالت گرم تولید کند که نسبت به مدت مشابه سال قبل 3 درصد افت دارد. فوالد مبارکه در هشت 
ماه ابتدایی سال گذشته توانسته بود سه میلیون و 184 هزار تن محصوالت گرم تولید کند.فوالد مبارکه در هشت 
ماه ابتدایی سال جاری، 979 هزار تن محصوالت سرد تولید کرد. این شرکت در هشت ماه نخست سال قبل 
998 هزار تن محصوالت سرد تولید کرده بود.»فوالد« طی هشت ماه اول سال جاری موفق به تولید 195 هزار تن 
محصوالت پوشش دار شد که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل یک درصد افزایش یافته است. این 
شرکت در هشت ماه نخست سال قبل، 192 هزار تن محصوالت پوشش دار تولید کرده بود.در شرکت فوالد مبارکه 
طی هشت ماه اول سال 1399 حدود یک میلیون و 86 هزار تن سایر محصوالت فوالدی تولید شد که نسبت به 
مدت مشابه سال پیش، حدود 11 درصد رشد را نشان می دهد. فوالد مبارکه در هشت ماه نخست سال گذشته 
971 هزار تن سایر محصوالت فوالدی تولید کرده بود.مجموع تولید فوالد مبارکه در هشت ماه نخست امسال به 
پنج میلیون و 328 هزار تن رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 0.3 درصد افت دارد. این شرکت در 

هشت ماه اول سال پیش توانسته بود پنج میلیون و 345 هزار تن محصول تولید کند.

رشد 19 درصدی فروش محصوالت پوشش دار
نمودار 2 حاکی از آن بوده که شرکت فوالد مبارکه توانسته است در هشت ماه ابتدایی سال جاری، سه میلیون 

و 83 هزار تن محصوالت گرم را به فروش برساند که نســبت به مدت مشابه سال قبل 3 درصد افت دارد. این 
شرکت در هشت ماه نخست سال گذشته توانســته بود ســه میلیون و 183 هزار تن محصوالت گرم در بازار 
بفروشد.»فوالد« در هشت ماه اول سال جاری 987 هزار تن محصوالت سرد فروخت که نسبت مدت مشابه 
سال قبل 1.5 درصد رشد دارد. این شرکت در هشت ماه نخست ســال گذشته 972 هزار تن محصوالت سرد 
فروخته بود.فوالد مبارکه طی هشت ماه ابتدایی ســال جاری توانست 219 هزار تن محصوالت پوشش دار به 
فروش برساند که این میزان در مقایسه با مدت مشابه ســال قبل 19 درصد افزایش یافته است. این شرکت 
در هشت ماه نخست ســال پیش، 183 هزار تن محصوالت پوشــش دار فروخته بود.در شرکت فوالد مبارکه 
طی هشت ماه نخست سال جاری، 871 هزار تن ســایر محصوالت فوالدی در بازار فروخته شد که نسبت به 
مدت مشابه سال قبل، حدود 3 درصد رشد دارد. این شرکت در هشت ماه اول سال گذشته 841 هزار تن سایر 
محصوالت فوالدی فروخته بود.مجموع فروش فوالد مبارکه در هشت ماه اول امسال به پنج میلیون و 160 هزار 

تن رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، حاکی از افت حدود 0.3 درصدی است. این شرکت در هشت 
ماه ابتدایی سال گذشته توانسته بود پنج میلیون و 179 هزار تن محصول بفروشد.

درآمد فوالد مبارکه 70 درصد افزایش یافت
همان طور که در نمودار 3 مشاهده می شود، شرکت فوالد مبارکه توانست در هشت ماه ابتدایی سال جاری، از 
محل فروش محصوالت گرم 228 هزار و 340 میلیارد و 534 میلیون ریال درآمد کسب کند که نسبت به مدت 

مشابه سال قبل، 444 درصد رشد دارد. 
این شرکت در هشــت ماه نخســت ســال گذشــته توانســت از فروش محصوالت گرم، 158 هزار و 458 
میلیارد و 333 میلیون ریال درآمد داشــته باشد.»فوالد« در هشــت ماه اول ســال جاری، 96 هزار و 125 
میلیارد و 973 میلیون ریال از فروش محصوالت ســرد درآمد به دســت آورد که نســبت به مدت مشــابه 
سال پیش، 77 درصد رشــد دارد. این شــرکت در هشت ماه نخســت ســال قبل، 54 هزار و 295 میلیارد 
و 780 میلیون ریال محصوالت ســرد فروخته بود.فوالد مبارکه طی هشــت ماه اول ســال جاری توانســت 
از فروش محصوالت پوشــش دار، 28 هــزار و 586 میلیــارد و 827 میلیون ریال درآمد کســب کند که این 
میزان در مقایسه با مدت مشابه ســال قبل از آن، 44 درصد افزایش داشته اســت. این شرکت طی هشت 
ماه نخســت ســال قبل، 19 هزار و 846 میلیارد و 517 میلیون ریال درآمد از محصوالت پوشــش دار کسب 
کرده بود.در شــرکت فوالد مبارکه طی هشــت ماه ابتدایی سال 1399، از فروش ســایر محصوالت فوالدی، 
63 هزار و 128 میلیارد و 779 میلیون ریال درآمد حاصل شــد که نســبت به مدت مشــابه سال قبل، حدود 
84 درصد رشد دارد. این شرکت در هشت ماه اول سال گذشــته 34 هزار و 183 میلیارد و 25 هزار ریال سایر 
محصوالت فوالدی در بازار فروخته بود.مجموع درآمد فوالد مبارکه در هشــت ماه نخست امسال به 416 هزار 
و 182 میلیارد و 113 میلیون ریال رســید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشــته 70 درصد رشد دارد. این 
 شرکت در هشــت ماه ابتدایی ســال قبل توانســته بود 266 هزار و 783 میلیارد و 655 میلیون ریال درآمد 

داشته باشد.

در دیدار مدیرعامل شــرکت گاز اســتان اصفهان و نماینده مردم اصفهان در 
مجلس شورای اســامی، بر ضرورت مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی تاکید 
شد.به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان ، سید مصطفی علوی، 
در این نشست گزارش مبسوطی از وضعیت گازرسانی به بخش های مختلف 
خانگی، عمومی و صنعتی ارائه داد و گفت: مصرف گاز در بخش های مختلف 
نسبت به مدت مشابه سال قبل بســیار باال رفته و این روند مصرف منجر به 

اعمال محدودیت در مصرف صنایع عمده خواهد شد.
علــوی، تصریــح کــرد: بــرای بهــره منــدی تمامــی بخــش هــای 
لگــوی  ا مشــترکین  بایــد  خــدادادی  نعمــت  ایــن  ز  ا اســتان 
 مصــرف را رعایــت کــرده و گاز را در حــد نیــاز و بــه صــورت بهینــه 

مصرف کنند.
وی، با اشاره به میزان مصرف گاز در سطح اســتان که به طور متوسط ساالنه 
حدود 21 میلیارد متر مکعب اســت، افزود: میزان مصرف بخش خانگی در 
زمستان افزایش بیشتری خواهد داشت.علوی، با بیان اینکه در حال حاضر 
تمامی شهرها و 1060 روستا معادل 99.5 درصد جمعیت استان از نعمت گاز 
برخوردار هستند، افزود: 70 درصد مصارف گاز در استان اصفهان در واحدهای 
صنعتی_تولیدی ونیروگاهی، 20 درصد در بخش خانگی، حدود 5 درصد در 
بخش سی ان جی و بقیه در بخش های تجاری مصرف می شود.مدیرعامل 
شرکت گاز استان اصفهان، با اشاره به گازرسانی به روش سی ان جی به چهار 
شهر شرقی استان، گفت: گازرسانی به این روش به دلیل حمل گاز فشرده از 
طریق تانکرهای مخصوص، مشکات و مشقات زیادی را در پی داشته است 
اما شرکت گاز در راستای مســئولیت اجتماعی و برخورداری یکسان مردم از 

نعمت گاز طبیعی عملیات گازرسانی به این مناطق را اجرایی کرد لذا از مردم 
انتظار داریم برای پیشگیری از افت فشار گاز و مشکات مرتبط در مصرف گاز 
دقت و حساسیت الزم را داشته باشــند.علوی، گفت: مسئوالنی که در ارتباط 
مستقیم با مردم هستند، نقش مهمی در فرهنگ سازی مصرف ایمن و بهینه 

گاز طبیعی دارند.
 در ادامه مقتدایی، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسامی نیز در 
این نشست ضمن تشــکر از اقدامات موثر شرکت گاز استان و اعام رضایت 
از فعالیت های انجام شده در سطح استان، گفت: شرکت گاز یکی از دستگاه 
های اجرایی استان است که رضایتمندی مردم از خدمات آن بسیار باالست.

وی بیان داشت: با همدلی و وفاقی که بین نمایندگان استان با هدف تمرکز 
بر حل مشکات مردم و دســتگاه های اجرایی استان وجود دارد با برگزاری 

جلسات مشترک تخصصی، مشکات پیگیری و مرتفع خواهد شد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان با اشاره به اجرای برنامه پیشگیری از 
ویروس کرونا اعام کرد: برای کاهش حداکثری مراجعه حضوری و خدمات 
دهی به اربابان رجوع به صورت غیرحضــوری، عمده فعالیت های این اداره 
کل در حوزه های مختلف کاری با طراحی و پیاده سازی امکانات و اقدامات 
جدیدی در پورتال به صورت کاما الکترونیکی انجام می شود  و برخی دیگر از 
فعالیت ها نیز برون سپاری شده است.علیرضا قاری قرآن اظهار کرد: سهولت 
دسترسی به اطاعات و دریافت خدمات توسط شهروندان بدون محدودیت 
مکانی و زمانی و یا به عبارتی  ارائه خدمات در بســتر فناوری های جدید از 

جمله سامانه های الکترونیکی همواره از اهداف این اداره کل بوده است.
وی افزود: این مهم با بستر سازی امن الکترونیکی و ارائه خدمات به صورت 
غیرحضوری به سرانجام رسیده است و هم اکنون در این برهه زمانی حساس 
شــاهد تحولی در فرآیندهای اداری و خدمت رسانی به اربابان رجوع در این 
اداره کل هستیم. به نحوی که توانســتیم » از تهدید کرونا در بخش اداری، 

یک فرصت ایجاد کنیم«.
مدیرکل راه و شهرســازی اســتان اصفهان با بیــان اینکه اســتقرار دولت 
الکترونیــک از اهداف دولت تدبیر و امید بوده اســت، گفــت: در این اداره 
کل تمامی خدماتی که به شــهروندان، پیمانکاران و مهندســین عضو نظام 
مهندسی ساختمان ارائه می شود در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان 
اصفهان قسمت »میز خدمت الکترونیکی« به عنوان یک درگاه واحد تجمیع 
شده و در جهت افزایش رضایتمندی اربابان رجوع به تمامی درخواست ها در 

کمترین زمان ممکن پاسخ داده می شود.
وی به آن دســته از شــهروندان گرامی که با وجود فعال بودن میز خدمت 
الکترونیک ایــن اداره کل، همچنــان معتقد به مراجعه حضــوری و انجام 
کارها به روال ســنتی و دســتی هســتند ، گفت: در این ســامانه خدماتی 
شامل: پيگيری مكاتبات اداری، درخواســت خدمت، فرم های نظرسنجی 
الكترونيكی، اطاع رسانی فرآيندهای سازمانی، طرح درخواست و شكايات، 
تكريم ارباب رجوع، شناســنامه خدمات، فرآيندهای ســازمانی، خدمات 
شــهروندی به تفكيك، دسترســی آزاد به اطاعات، گزارش شــهروندی، 
طرح های توسعه و عمران شهری، تسهيات بهســازی و نوسازی، سامانه 
شهراه، سامانه اطاعات سوانح و حوادث حمل ونقل كشور و گزارش تخلفات 

ساختمانی و شهرسازی ارائه می شود.
قاری قرآن افزود: در میزخدمت الکترونیک این اداره کل که دسترســی به 
آن از طریق نشــانی http://isfahan.mrud.ir امکان پذیر اســت تمامی 
خدمات، شامل: مراحل گردش کار، مستندات مورد نیاز، قوانین و مقررات، 
ســواالت متداول، مدت زمان انجام خدمت، رویه ارائه شکایت، پیگیری و 

مسئول اصلی ارائه خدمت است.
وی با بیان اینکه هر فرد با کد رهگیری منحصر به درخواســت خود می تواند 
مراحل اجــرای فرآیند را ردگیری کند، گفت: شــهروندان عزیــز با دریافت 

خدمات به صورت غیرحضوری عاوه بر کمک به قطع زنجیره کرونا در وقت 
و هزینه های رفت و آمد خود نیز صرفه جویی می کنند.

مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان اصفهــان در خصوص برون ســپاری 
 خدمات و عــدم نياز مراجعه ارباب رجــوع  به اين اداره كل اذعان داشــت:

 در راســتای بند الف ماده 44 قانون مديريت خدمات كشــوری به منظور 
 تســهيل ارائه خدمات، ایــن اداره کل نســبت بــه انعقاد تفاهــم نامه ای

 شــامل 12 خدمت و 45 زير خدمت بــا انجمن دفاتر پيشــخوان خدمات 
دولت اقدام کرد.

وی ادامه داد: خدمات حوزه نظام مهندسی  شــامل )صدور، ارتقا  و تمديد 
پروانه اشتغال به كار مهندسی( همچنین فرآيند واگذاری واحدهای ساخته 
شده به عموم مردم در حوزه مسكن مهر و طرح اقدام ملی مسكن از طریق 

دفاتر پيشخوان خدمات دولت انجام می شود.
قاری قرآن با بیان اینکه 10 زير خدمت مربــوط به حوزه اماك و حقوقی در 
مراحل پايانی جهت تحويل به دفاتر پيش خوان دولت اســت، گفت: ساير 
خدمات نيز در مراحل آتــی جهت واگذاری به اين دفاتــر برنامه ريزی و به 

زودی اجرا می شود.
وی خاطرنشــان کرد: جهت کاهــش مراجعــات حضوری همــکاران در 
شهرســتان های تابعه و بازنشستگان، تمهیداتی اندیشــیده شده که بدین 
شــیوه درخواســت آنان از طریــق فرم هــا و فرآیندهــای الکترونیکی در 
اتوماسیون اداری و شبکه های اجتماعی پاسخ داده می شود همچنین برای 

جلسات نیز از سرویس ویدئوکنفرانس بهره برداری خواهد شد.

پیاده سازی چرخه مديريت بهره وری در سطح شركت ذوب آهن اصفهان

رشد 70 درصدی درآمد فوالد مبارکه در هشت ماه؛

 »فوالد« 34 هزار میلیارد تومان محصول فروخت

مدیر عامل شرکت گاز استان اصفهان:
 استمرار گازرسانی به تمامی بخش های صنعتی 

در گرو مصرف بهینه گاز طبیعی است

مدیر کل راه و شهرسازی استان مطرح کرد:

تبدیل تهدید کرونا به فرصت با استقرار کامل دولت الکترونیک 
در اداره  کل راه و شهرسازی استان اصفهان

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