
 رییس مرکز بهداشت چهارمحال
 و بختیاری:

۲۱۰۶ سفیر سالمت در 
چهارمحال و بختیاری 

ساماندهی شد

جدال دیوان محاسبات 
و سازمان امور مالیاتی 

در اصفهان

4

3

6

بی نیازی كشور از 
واردات پودرهای 
قالب ریخته گری

اصفهان؛ پیشتاز 
درخدمات 
غیرحضوری

88

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی  

سه شنبه ۲5  آذر   ۱399 
۲9  ربیع الثانی  ۱44۲ 

 ۱5   دسامبر  ۲۰۲۰
 شماره 3۱43     

8 صفحه
قیمت: ۱۰۰۰ تومان

  ضد و نقیض ها در مورد خرید یا ساخت واکسن کرونا ادامه دارد؛

داخلی، خارجی یا هیچ کدام؟
5

3

 رییس هیئت پزشکی ورزشی 
اصفهان خبر داد:

آغاز دوباره فعالیت  
باشگاه های ورزشی 

اصفهان

5

 آلودگی هوا، طرح 
 زوج و فرد را در

 اصفهان اجرایی کرد

7

  در راستای توسعه گردشگری
 در منطقه 15 شهرداری؛

 برج کبوترخانه توحید
 بازسازی می شود

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد: 

مردم به احترام پرستاران، شب 
یلدای متفاوتی برگزار کنند 

وزارت جهاد كشاورزي
شركت شهركهای كشاورزی  )گلخانه ای، دامپروری و شیالتی(

 فراخوان عمومی 9-99 دعوت از متقاضیان سرمایه گذاری در مجتمع ها/شهرکهای کشاورزی

 شرکت شهرکهای کشاورزی
تلفن: 88671116-17 

شرکت شهرکهای کشاورزی در نظر دارد متناسب با موقعیت، مساحت، مستحدثات و وضعیت موجود تعدادی از مجتمع ها و 
شهرکهای کشاورزی )گلخانه ای، دامپروری و شیالتی( را با شرایط زیر به متقاضیان واجدشرایط واگذار نماید.

الف-شرایط عمومی:
1 به هر شخص حقیقی یا حقوقی متقاضی بخشی از شهرک کشاورزی )گلخانه ای، دامپروری و شیالتی( واگذار خواهد شد.

2 واگذاری با ملحوظ داشتن زیرساخت ها و مستحدثات انجام و وضعیت موجود به صورت قرارداد اجاره به شرط تملیک و 
برابر مقررات انجام خواهد شد.

3 حق تفکیک و نحوه تفکیک شهرک کشاورزی )گلخانه ای، دامپروری و شیالتی( و قطعات آن برای شرکت شهرکهای کشاورزی 
محفوظ است.

4 نرخ واگذاری توسط کارشناسان رسمی دادگستری تعیین که سی )30( درصد آن هنگام انعقاد قرارداد و مابقی حداکثر 
طی شش )۶( قسط هر شش ماه یک بار از متقاضی دریافت می شود.

5 متقاضیان بایستی عالوه بر توانایی فنی و مالی برای ایجاد زیرساخت ها، توانایی تأمین حداقل بیست )20( درصد آورده و 
وثایق الزم برای اخذ تسهیالت بانکی به منظور ایجاد سازه ها را داشته باشند.

و  بوده  موجود  وضعیت  با  واگذاری  زیرا  بوده  الزامی  تقاضا  مورد  قطعات  و  کشاورزی  شهرک  محل  از  متقاضیان  بازدید   6
هیچ گونه ادعایی پس از آن قابل پذیرش نمی باشد.

7 متقاضیان موظف هستند برنامه زمان بندی اجرای عملیات تکمیل زیر ساخت ها و سازه ها را در قالب زمان بندی معین ارائه 
و اجرای آن را در مدت تعیین شده تعهد نمایند.

8 متقاضی تعهد می نماید که ادامه کار و تکمیل زیرساخت مربوط به قطعه یا قطعات مورد تقاضا در شهرک را برابر ضوابط، 
طراحی و نقشه مورد تأیید شرکت انجام دهد.

9 عرصه مورد واگذاری و مستحدثات آن منحصرًا جهت احداث شهرک کشاورزی )گلخانه ای، دامپروری و شیالتی( واگذار 
می گردد و متقاضیان حق تغییر کاربری اراضی مورد واگذاری را ندارند. 

10 از متقاضیان در دفترخانه اسناد رسمی، وکالت اجرای تعهدات مندرج در مفاد قرارداد اجاره به شرط تملیک و ضمائم آن 
که به امضای طرفین رسیده اخذ می گردد.

11 صدور سند به نام سرمایه گذار منوط به اتمام و به بهره برداری رساندن طرح در زمان تعیین شده و تحقق سایر شروط 
مندرج در قرارداد می باشد.

12 براساس مفاد ماده )۶( اساسنامه موضوع بندهای )الف، ب، ج، هـ، ز( وظایف هدایت، راهبری، سیاست گذاری، برنامه ریزی 
و نظارت بر توسعه زیرساخت ها و اداره امور مجتمع ها و شهرکهای کشاورزی )گلخانه ای، دامپروری و شیالتی( بر عهده این 

شرکت می باشد.
در  کارمندان  مداخله  منع  قانون  نیز  و  دولتی  معامالت  به  مربوط  آیین نامه های  می بایست  فراخوان  در  شرکت کنندگان   13

معامالت دولتی را مد نظر قرار داده و رعایت نمایند.
14 پس از انعقاد قرارداد، شرکت نسبت به معرفی مستأجرین جهت صدور پروانه تأسیس مجتمع ها یا شهرک کشاورزی به 

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان )گلخانه ای، دامپروری و شیالتی( اقدام خواهد نمود.
15 در شرایط مساوی اولویت با متقاضیان و سرمایه گذاران بومی خواهد بود.

16 شرکت در رد یا قبول تمام یا هر یک از پیشنهادات مختار است.
17 هزینه درج آگهی در روزنامه ها به نسبت بر عهده سرمایه گذاران منتخب خواهد بود.

18 هزینه تعرفه کارشناسان رسمی دادگستری قطعه یا قطعات مورد درخواست به نسبت برعهده سرمایه گذاران منتخب خواهد بود.
19 متقاضیان بعد از انعقاد قرارداد ضمن ارائه برنامه زمان بندی می بایست ظرف مدت یک ماه عملیات اجرایی را آغاز و نسبت به 

اجرای دقیق پروژه مطابق برنامه اقدام نمایند و درصورت استنکاف شرکت حق فسخ قرارداد به طور یک جانبه را خواهد داشت. 
ب- شرایط اختصاصی: 

1 دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی 
2 دوره آموزشی گذرانده شده )گواهی نامه آموزشی مرتبط(

3 عدم بدهی سررسید شده در سیستم بانکی )که متقاضی را از دریافت تسهیالت منع نماید( 
4 احراز توانایی مالی )ارائه صورت حساب و گواهی از مؤسسات مالی و اعتباری و بانک ها(

5 سابقه فعالیت های سرمایه گذاری
6 مهارت فنی و تخصصی و اجرایی تجربی مرتبط با موضوع فعالیت

7 بومی استان بودن)ساکن در استان(
محل و مهلت دریافت پاکت های درخواست متقاضیان:

آدرس  به  شرکت  سایت  به  مراجعه  با  ماه،   )۶( شش  به مدت   1399/09/23 مورخ  یکشنبه  روز  از  می توانند  متقاضیان 
www.apcp.ir فرم ثبت نام را دریافت و پس از تکمیل با همراه داشتن مدارک مورد نیاز به مدیریت شعب شرکت 
شهرکهای کشاورزی در استان مربوطه و یا به شرکت شهرکهای کشاورزی به آدرس تهران، خیابان شهید دکتر عباسپور 
برای  ضمنًا  نمایند.  تحویل  شرکت  دبیرخانه  یا  و  واگذاری  و  تملک  مدیریت  دفتر   ،8 پالک  گیتا،  کوچه  نبش  )توانیر(، 
دریافت فرم ثبت نام به آدرس سایت شرکت شهرکهای کشاورزی مراجعه نمایند.الزم به ذکر است هر 15 روز یک بار 

درخواست های سرمایه گذاران جمع بندی و پس از تصویب هیأت مدیره شرکت به متقاضیان ابالغ می شود.

جدول الف: فهرست مجتمع ها و شهرکهای گلخانه ای فراخوان شماره  99-9

ف
دی

ر

مساحت برای عنوان شهرکشهرستاناستان
فراخوان)مترمربع(

1

اردبیل

20.000 سامیاناردبیل
180.000 اسماعیل خان مالداشیبیله سوار2
200.000 خوجین خلخال3
4

پارس آباد
100.000 مغان )فاز 1(

1.550.000 مغان )فاز 4(5

200.000 دامنهفریدناصفهان۶

30.000 صالح آبادمهرانایالم7
8

آذربایجان 
شرقی

240.000 اهراهر
1۶1.000 بناببناب9
23.000 کلیبرکلیبر10
179.000 هوراندهوراند11
12

آذربایجان 
غربی

1.۶10.000 مرکز آموزشمیاندوآب

3۶0.000 مهلذانخوی13
172.000 درشکسلماس14

1.230.000 تنوبدیلمبوشهر15

1۶.000 حصارگلیورامینتهران1۶

17
جنوب 
کرمان

31.32۶ آب باریککهنوج

18
چهارمحال 
و بختیاری

30.000 بلداجیبروجن

19

خراسان 
جنوبی

بشرویه
۶9.000 بشرویه

200.000 غنی آباد20

21

بیرجند

خنگ )بارگاه زرشک( 
نوده

 30.11۶

1.023.225 دشت بجد22

23
دشت چهکند

 )بارگاه زرشک(
 498.413

24
خوسف

385.80۶ گلوند
172.009 محمدیه25
2۶

درمیان
83.700 درمیان

159.050 نوغاب)بارگاه زرشک(27
28

زیرکوه

904.985 تجنود
230.033 زیرکوه29

30
زیرکوه )بارگاه زرشک( 

افین
 123.394

45.548 همایون)بارگاه زرشک(31
32

سرایان
400.000 آیسک

400.000 سرایان33

34
سربیشه

دشت گلندر
 )بارگاه زرشک(

 40.۶57

1.950.000 سد سیاهو35
72.000 سربیشه3۶

جدول الف: فهرست مجتمع ها و شهرکهای گلخانه ای فراخوان شماره  99-9

ف
دی

ر

مساحت برای عنوان شهرکشهرستاناستان
فراخوان)مترمربع(

37

خراسان 
جنوبی

سربیشه
سیاهو

 )بارگاه زرشک(
 320.000

310.000 مرتع دشت38
11۶.000 فردوسفردوس39
40

قائن

۶0.000 اسفشاد )بارگاه زرشک(
35.492 چاهک)بارگاه زرشک(41

42
خونیک سفلی 

)بارگاه زرشک(
 50.000

125.000 قائن43
49۶.939 کالته قصاب44

45
وندیک )بارگاه زرشک( 

محمدآباد علم 2
 208.581

4۶
نهبندان

300.000 احمدآباد
80.000 نهبندان47

48
خراسان 

رضوی
290.000 ترشیز گلستانکاشمر

49
خراسان 

شمالی

مانه و 
سملقان

200.000 امام رضا)فاز 3(

50
مانه و 

سملقان
40.000 امام رضا)فاز 1 و 2(

20.000 نوترکیایذهخوزستان51

52
سیستان و 
بلوچستان

1.200.000 زیردان )فاز اول(چابهار

53
فارس

130.000 انجیرک ایجاستهبان
400.000 فجرایزدخواستزرین دشت54
1۶5.000 چم گلممسنی55
10.000 شهرک صادق آباددهگالنکردستان5۶
320.000 چیل آبادارزوئیهکرمان57
58

کرمانشاه
50.000 ده باوکهروانسر

1.000.000 گندمبانقصرشیرین59
۶0

کهگیلویه و 
بویراحمد

230.000 فدک سرابیزباشت
310.000   دشت مازه طولیانکهگیلویه ۶1
۶2

گچساران
280.000 ماهور

240.000 ناصر آباد۶3
۶4

لرستان

400.000 چشمه سلطانازنا
100.000 تختاب واشیانالیگودرز۶5
800.000 چغاگرگالیگودرز۶۶
420.000 چغا بهرامدورود۶7
271.000 شب ماهبروجرد۶8
120.000 خندابخندابمرکزی۶9
8.۶۶0.000 بارقبشاگردهرمزگان70
71

همدان
400.000 بهرازاسدآباد

45.000 بوعلی)فاز2(بهار72
2.300 فرسفجتویسرکان73
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ف
دی

ر

مساحت برای عنوان شهرکشهرستاناستان
فراخوان)مترمربع(

74
مالیرهمدان

2.300 حرم آباد
520.000 پیمان دشت75
280.000 گنبد7۶
77

یزد
خاتم

500.000 چاهک
۶4.000 مروست78
750.000 فدکمیبد79

33.441.874 79جمع

جدول ب: فهرست مجتمع ها و شهرکهای دامپروری فراخوان شماره  99-9

ف
دی

ر

مساحت برای عنوان شهرکشهرستاناستان
فراخوان)مترمربع(

1

اردبیل

22۶.000 خوجین طولشخلخال

100.000 آنگوتالرگرمی2

400.000 جغتایمشکین شهر3

4
آذربایجان شرقی

1.580.000 مرندمرند

2.200.000 سرابسراب5

320.000 سریل آبادبوکانآذربایجان غربی۶

7

خراسان جنوبی

210.000 ارسکبشرویه

280.000 مارکوهبیرجند8

9
سربیشه

182.594 سربیشه

۶00.000 سیاهو10

1۶0.000 قروتکگیالن غربکرمانشاه11

12

یزد

50.000 اسدآبادابرکوه

500.000 حاجی آباداشکذر13

500.000 خورمیزاتمهریز14

15
میبد

480.000 بفروئیه

480.000 شهیدیه1۶

8.2۶8.594 1۶جمع

جدول ج: فهرست مجتمع ها و شهرکهای شیالتی فراخوان شماره  99-9

ف
دی

ر

مساحت برای عنوان شهرکشهرستاناستان
فراخوان)مترمربع(

7.000.000 رودشورگناوهبوشهر1

550.000 سیاهوسربیشهخراسان جنوبی2

4.500.000 هندیجانهندیجانخوزستان3

۶0.000.000 گمیشانبندرترکمنگلستان4

5

هرمزگان

80.000.000 مهرگانبندر لنگه

۶
بندرجاسک

13.910.000 سدیج

10.800.000 یکدارغربی7

17۶.7۶0.000 7جمع

ازدحام؛ این بار در جایگاه ها!
 صف های طوالنی در جایگاه های »سی ان جی« اصفهان به دلیل استاندارد سازی؛
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لوایح چهارگانه در حالی هنوز برای بررسی  علیرضا کریمیان
در گلوگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام 
باقی مانده است که ماه های زیادی از در دستور کار قرار داده شدن این 
مصوبه ها در مجمــع می گذرد و به رغم شــنیده شــدن زمزمه های 
مخالفت جدی با این لوایح اما دولت همچنان مصمم است تا به جای 
پذیرش رد شدن این لوایح آن را در مجمع مسکوت و در حال بررسی 

باقی بگذارد.
 دستوالعملی که روحانی و تیم ظریف ترجیح می دهند فعال رد شدن 
رســمی آن را در مجامع بین المللــی مطرح نکنند تا شــاید در آینده 
با گشــایش راه  ارتباطی دیپلماتیک و از ســر گیری مذاکرات اقبال 
بیشتری نبست به تایید آن در میان اعضای مجمع صورت بگیرد. این 
در حالی است که برخی از رســانه ها و کارشناسان سیاسی و حقوقی 
مسکوت ماندن و یا گذشتن زمان بررسی رسمی این الیحه را به معنای 
رد شدن آن و از دستور خارج کردن این مصوبه از مجمع دانستند؛ اما 
آنگونه که لعیا جنیدی، معاون حقوقی رییس جمهوری اعالم کرد، رهبر 
معظم انقالب با درخواست دولت برای تمدید مهلت بررسی لوایح »اف 
ای تی اف« در مجمع تشخیص مصلحت نظام موافقت کرده اند. این 

مسئله به معنای این است که همچنان سیاست سکوت دولت در قبال 
این مصوبه ها به صورت رســمی ادامه خواهد داشت. در همین زمینه 
هفته پیش محســن رضایی، دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
از نامه دولت به رهبر معظم انقالب در همین بــاره خبر داده بود. حاال 
لعیا جنیدی توضیح داده که با موافقت رهبری، مهلت بررســی لوایح 
باقی مانده در مجمع تشــخیص مصلحت نظام تمدید شده است. در 
همین زمینه یک عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام ضمن تایید 
خبر موافقت رهبر انقالب با تمدید بررسی لوایح FATF در این مجمع،  
گفت: لوایح باید در مجمع با شــرایط جدید مجددا رسیدگی شود که 
ممکن اســت با شــرط ها، مالحظات، رزرو ها و تحفظ هایی با نگاه به 

منافع ملی و کشور تصویب شود.
مجید انصاری در خصوص موافقت رهبر انقالب با تمدید بررسی لوایح 
»FATF« در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: نامه مقام معظم 
رهبری پیــرو تمدید بررســی لوایح FATF« «در مجمع تشــخیص 
مصلحت با درخواست دولت صورت گرفت. این عضو مجمع تشخیص 
مصلحت نظام یادآور شد: مهلت رسیدگی به  لوایحFATF در خصوص  
CFT و پالرمو تمام شــده بود و طبق تبصره ۲۵ آیین داخلی مجمع، 

نظر شورای نگهبان حاکم می شــد که دولت درخواست داد این ماده 
تمدید شود و مجمع رســیدگی را ادامه دهد، که خوشــبختانه با این 
درخواســت موافقت شــده و به زودی در مجمع مورد رسیدگی قرار 
می گیرد.وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا این نامه می تواند 
بر نتیجه نهایی رسیدگی مجدد تاثیرگذار باشد، عنوان کرد: لوایح باید در 
مجمع با شرایط جدید مجددا رسیدگی شود که ممکن است با شرط ها، 
مالحظات، رزرو ها و تحفظ هایی با نگاه به منافع ملی و کشور تصویب 
شود.انصاری خاطر نشان کرد: البته من پیش داوری انجام نمی دهم 
اما همین که با تمدید رســیدگی موافقت شده است فرصت مناسبی 
است که مجمع با دقت بیشتر این مسئله را رســیدگی کند که ممکن 
است با شــرایطی بتوانیم تصویب کنیم. این تمدید مهلت بررسی در 
حالی انجام شده که برخیراز رسانه ها به صورت غیر رسمی اعالم کرده 
بودند یکی از شــروط بازگشــت طرف های برجام به مذاکره پذیرش 
ایران برای عضویت در »اف ای تی اف« اســت؛ ادعایی که پیش تر از 
سوی دولت رد شده بود؛ اما بدون شک باقی ماندن ایران در مذاکرات 
بر ســر عضویت در این نهادمالی نمی تواند بی ارتبــاط به امید دولت 

برای احیای برجام باشد.

نشست روابط اقتصادی ایران و اروپا به تعویق افتاد
کمیته برگزارکننده نشست شــورای روابط اقتصادی ایران و اروپا از به تعویق افتادن این نشست 
خبر داد.کمیته برگزارکننده نشســت شــورای روابط اقتصادی ایران و اروپا روز یکشنبه با صدور 
بیانیه ای اعالم کرد که این نشســت که پیش تر قرار بود از تاریخ ۱۴ لغایت ۱۶ دسامبر برگزار شود 

به تعویق افتاده است.
این کمیته دلیل مشخصی برای به تعویق انداختن این نشســت عنوان نکرده است.به گفته این 
کمیته، بیش از ۳۳۰۰ نفر از ۴۰ کشــور برای شــرکت در این فروم ثبت نام کرده انــد. این کمیته 
با تاکید بر ضرورت تقویت روابط ســازنده تجاری ایران با اروپا تاکید کــرده که این کنفرانس در 
آینده نزدیک برگزار خواهد شد.عالوه بر ســفرای آلمان، ایتالیا، فرانسه و اتریش، جوزپ بورل، 
مســئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا، محمدجواد ظریــف، وزیر خارجه ایــران، پامال کاک 
 همیلتــون، مدیر مرکز تجــارت بین الملل و مایکل باک، رییس اینســتکس از ســخنرانان این 

همایش بودند.

   نفتکش های ایرانی حامل نفت برای ونزوئال به
 مقصد رسیدند

با وجود تهدید های آمریکا علیه ایران، خبرگــزاری بلومبرگ اعالم کرد نفتکش های ایرانی حامل 
نفت برای ونزوئال، به سواحل این کشور رسیدند. بلومبرگ با استناد به سندی که توسط رسانه ها 
مشاهده شده است، اعالم کرد: شــرکت ملی نفت ایران (NIOC( یک تانکر نفت خام را به بندر 
خوزه ونزوئال فرستادآمریکا هر دو کشور را در گذشــته مورد تحریم قرار داده است.در سال ۲۰۲۰، 
واشنگتن دو شرکت وابسته به شرکت نفت روسیه را به دلیل کمک به ونزوئال برای صادرات نفت 
خود و بعدا چهار شرکت حمل و نقل خارجی برای حمل و نقل نفت خام این کشور را تحریم کرد. 
ایران از تحریم آمریکا نترسید و ضمن کمک به ونزوئال در صادرات نفت خام خود به سایر کشور ها 

نیز کمک کرد.

به گزارش اوراسیا تایمز؛ 

تحرک جدید در پروژه بندر چابهار با شریکان خارجی
پایگاه خبری اورســیا تایمز گــزارش داد در حالی که ایران ، هند و ازبکســتان اولین نشســت 
کارگروه سه جانبه درباره بهره برداری مشــترک از بندر ایرانی چابهار را برگزار می کنند ، این بندر 
بار دیگر در کشــور هند به خبرها بازگشته اســت.وزارت امور خارجه هند در یک بیانیه مطبوعاتی 
اعالم کرد: این )پروژه( فرصت های اقتصادی برای جامعه تجاری و کســب و کار منطقه خواهد 
 گشــود. عالوه بر ازبکستان ، ســایر کشورهای آســیای میانه هم به اســتفاده از این بندر عالقه 

نشان داده اند.
 هند درصدد همکاری نزدیک با کشــورهای منطقه درباره این موضوع اســت. وزارت خارجه هند 
تاکید کرد که این کشــور از عالقه مندی ازبکستان برای اســتفاده از بندر چابهار استقبال می کند 
چرا که این امر فرصت های اقتصادی برای جامعه تجاری منطقه خواهد گشــود.در همین زمینه 
اکونومیک تایمز گزارش داده که مسیر تجاری بین هند و ازبکستان می تواند برای هند به منظور 

ایجاد جای پایی در افغانستان سومند باشد. 
ازبکســتان یــک اتصال خــط آهن بــه افغانســتان برای اتصــال به شــبکه خط آهــن ایران 
احداث کــرده و به اســتفاده از بنــدر چابهــار بــه عنــوان دروازه ورودی به منطقــه اقیانوس 
هنــد چشــم دارد.نکته شــایان توجــه اینکه بنــدر چابهــار ایــران به بنــدر گوادر پاکســتان 
نزدیک اســت کــه چیــن در حــال توســعه آن در چهارچــوب »کریــدور اقتصــادی چین- 
 پاکســتان« اســت. این بنــدر چیــن را از طریق ابتــکار کمربنــد و جــاده به اقیانــوس هند 

مرتبط می کند.

سیاستکافه سیاست

 بر اساس اعالم معاون حقوقی رییس جمهور، رهبر معظم انقالب با تمدید بررسی FATF در مجمع تشخیص موافقت کردند؛

 بازگشتFATF به میز بررسی

واکنش روسیه به اتهام حمله سایبری 
سفارت مسکو در واشنگتن در واکنش به ادعای رسانه های آمریکایی درباره دست داشتن روسیه در 
حمله سایبری به وزارت خزانه داری آمریکا، چنین اقداماتی را مغایر با اصول سیاست خارجی مسکو 
دانست.سفارت روسیه اعالم کرد، حمالت در فضای اطالعات با اصول سیاست خارجی روسیه مغایرت 
دارد و رسانه های آمریکا بار دیگر اتهاماتی بی اساس را درباره حمالت هکری روسیه به ارگان های دولتی 
آمریکا مطرح کرده اند.به گزارش »تاس«، این سفارتخانه در صفحه فیسبوک خود نوشت: ما با یکی 
دیگر از تالش های بی اساس رسانه های آمریکایی برای مقصر جلوه دادن روسیه در حمالت هکرها به 
نهادهای دولتی آمریکا مواجه شدیم. مسئوالنه اعالم می کنیم فعالیت های مخرب در فضای اطالعاتی 
با اصول سیاست خارجی روسیه، منافع ملی و درک ما از روابط بین کشورها در تضاد است. روسیه، 
عملیات تهاجمی در حوزه سایبری انجام نمی دهد.خبرگزاری رویترز یکشنبه شب خبر داد که وزارت 

خزانه داری آمریکا هدف حمله سایبری قرار گرفته و هک شده است.

تالش امارات برای گسترش نفوذش در یمن
یک منبع یمنی از ادامه فعالیت امارات برای ساخت پایگاه نظامی در جزیره سقطری و انتقال تجهیزات 
و نیروی نظامی به این جزیره پرده برداشــت.الجزیره به نقل از یک منبع یمنی اعالم کرد که امارات 
به ساخت پایگاه های نظامی در سقطری ادامه می دهد و همچنین برای انتقال تجهیزات نظامی با 
رضایت و همدستی نیروهای عربستان سعودی مستقر در جزیره تالش می کند.این منبع همچنین 
گفت که امارات برای تقویت حضورش در سقطری ۲۵ افسر و ۱۵ کارشناس خارجی را به این جزیره 
منتقل کرده است.این منبع همچنین از فشار امارات بر برخی از اعضای پارلمان برای عدم بازخواست 
دولت مستعفی به دلیل ساخت پایگاه های امارات در سقطری پرده برداشت.منبع مذکور در ادامه به 

اقدامات امارات برای خرید منازل و مزارع شهروندان در مناطق راهبردی و مهم سقطری اشاره کرد.

استعفای »پاشینیان« تکذیب شد
سخنگوی نخست وزیر ارمنستان گزارش ها درباره استعفای وی را رد کرد و آنها را اطالعات نادرست 
خواند.سخنگوی پاشینیان گفت: پیام های منتشر شده در کانال های تلگرامی درباره استعفای نخست 
وزیری صحت ندارد و همگی اطالعات نادرست هستند.اوایل روز یکشنبه، مخالفان نخست وزیری، 
خشمگین از نحوه رســیدگی او به درگیری های منطقه مورد مناقشه قره باغ در ماه گذشته میالدی، 
مسیرهای اصلی در ایروان، پایتخت را مسدود کرده و خواستار استعفای وی و دولت شدند.نیروهای 
اپوزیسیون »وازگن مانوکیان« را به عنوان رییس دولت کاندیدا کرده اند.اعتراضات در ارمنستان از ماه 
گذشته میالدی و زمانی در جریان است که پاشینیان با آتش بسی توافق کرد که بسیاری از ارمنستانی ها 
آن را شکستی در نبرد قره باغ می دانند. ده ها حزب اپوزیسیون این کشور با صدایی متحد خواستار کناره 

گیری نخست وزیر شده اند.

سودان از لیست حامیان تروریسم خارج شد
دولت آمریکا به طور رسمی سودان را از لیست کشورهای حامی گروه های ترویستی خارج کرد. آمریکا 
اعالم کرد که به طو رسمی سودان را از لیست کشورهای حامی تروریسم خارج کرده است.عادی سازی 
رابطه سودان با رژیم صهیونیستی شرط آمریکا برای خارج کردن نام سودان از لیست کشورهای حامی 
گروه های تروریســتی بود.در همین رابطه، »عبدالفتاح البرهان« رییس شورای حاکمیتی سودان 
چندی قبل سخنانی را در توجیه عادی سازی روابط کشورش با رژیم صهیونیستی مطرح کرده و »عمر 
قمر الدین« وزیر خارجه سودان نیز اذعان کرده بود که عادی سازی روابط این کشور با رژیم صهیونیستی 
شرط اصلی برای حذف نام »خارطوم« از لیست سیاه ایاالت متحده آمریکا بوده است.این در حالی 

است که آمریکا در سال ۱۹۹۳ سودان را به ارتکاب تروریسم دولتی متهم کرده بود.

سخنگوی شــورای نگهبان گفت: به دلیل اینکه اخذ 
رای یک کار مهم و حیاتی در سالمت انتخابات است، 
اگر بخواهد به صورت پستی یا اخذ رای الکترونیک 
از راه دور و یا شــیوه های مختلف دیگر انجام شود 
باید این اقــدام تبدیل به قانون در مجلس شــود. 
عباسعلی کدخدایی درباره ســازوکار های برگزاری 
انتخابات ریاســت جمهوری  ۱۴۰۰، اظهــار کرد: در 
رابطه با الکترونیکی شدن انتخابات ۱۴۰۰ باید بگویم 
که ایجاد این ســاز و کار بر عهده وزارت کشور است و 
بنده به عنوان عضو شورای نگهبان نمی توانم درباره 
آن صحبت کنم یعنی هنوز مشــخص نیست که آیا 
امکانات وزارت کشــور برای برگــزاری انتخابات با 
امکانات الکترونیکی مهیاست یا نه؟.وی ادامه داد: 
شورای نگهبان سالیان متمادی به دنبال الکترونیکی 
کردن انتخابات ها در کشور بوده و هست و حتی تمام 

سعی و تالشش را انجام داده است تا به وزارت کشور 
کمک کند که انتخابات ها به صورت الکترونیکی برگزار 
شود.سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سوال 
که چرا تاکنون این اتفاق صورت نگرفته و مشکل از 
سخت گیری های شورای نگهبان است یا وزارت کشور 
که دولت های مختلف نتوانستند انتظارات را برآورده 
کنند؟ گفت: وزارت کشور دولت های مختلف تمامی 
سعی و تالش شــان را انجام داده اند تا انتخابات به 
صورت الکترونیکی برگزار شود، اما باید اشاره کرد که 
زیرساخت های اساسی این کار باید در کشور ایجاد 
شود و طبیعتا شورای نگهبان کمک هایی را به وزارت 
کشور خواهد کرد.کدخدایی با اشاره به نحوه برگزاری 
انتخابات و اخذ رای با شــیوه های مختلف، تصریح 
کرد: اگر پیشنهاد هایی برای نحوه برگزاری انتخابات 
و اخذ رای وجود داشته باشــد باید از طریق وزارت 

کشور این پیشنهاد ها به شــورای نگهبان ارائه شود 
و بعد از ارائه از ســوی وزارت کشور شــورای نگهبان 
می تواند اعالم نظر کند که آیا این شیوه امکان پذیر 
اســت یا نه.وی افزود: اما نحوه اخــذ رای نیازمند 
قانون است یعنی اگر قرار باشد اقدامی صورت بگیرد 
باید قانون انتخابات اصالح یا جدیدی وضع شــود 
یعنی اگر وزارت کشــور و دولت پیشنهاد هایی برای 
چگونگی اخذ رای داشته باشند باید این پیشنهادات 
در قالب الیحــه یا طرح در مجلس ارائه شــود تا به 

قانون تبدیل شود.

استقبال مشروط شورای نگهبان از روش های اخذ رای متفاوت

چهره روز

دبیر کل حزب موتلفه اسالمی:

نامزد اختصاصی در 
ریاست جمهوری 1400 

خواهیم داشت
دبیر کل حزب موتلفه اســالمی اظهار کرد: 
حزب موتلفــه آمادگــی دارد در گام دوم 
انقالب ، همکاری داشــته باشد و احتمال 
اینکه از خــود نامزد داشــته باشــیم هم 
هســت و معتقدیم دولت حزبی موفق تر 
از دولت شخصی است. بهتر است به جای 
شخص و یا یک شــخص با یک باند، یک 
دولت حزبی برســرکار بیاید. حزب موتلفه 
در سراســر کشــور فعالیت می کند و مورد 
اعتماد خواص جامعه است و می تواند در 
این زمینه خدمت کند. اسدا... بادامچیان 
هم چنین دربــاره اقدامات این حزب برای 
انتخابات ۱۴۰۰ عنــوان کرد: مــا در بحث 
انتخابــات معتقــد به وحدت هســتیم و 
مشی ما بر این بوده اســت که در امور مهم 
اجتماعی که منافع آن برای مردم است، به 
صورت جمعی کار کنیم و بعد از انقالب هم 
در حزب جمهوری اسالمی با شهید بهشتی 
و سایرین در انتخابات ها با همه کار کردیم 
و تا مجلس یازدهم نیز در شــورای ائتالف 
همکاری داشتیم. وی افزود: در انتخابات 
ریاســت جمهوری ۱۴۰۰ اولین مســئله ما 
حفظ وحدت است و با بخش های متعدد 
روحانیت مبارز، جامعه مدرسین، احزاب و 
افراد صاحب نفوذ و گروه های جامعه ارتباط 
داریم. بادامچیــان همچنین گفت: درباره 
انتخابات ریاســت جمهــوری هم در حال 
بررسی هســتیم و من نامه ای به شورای 
نگهبان نوشــتم و خواستم که شورا تعریف 

کامل رجل سیاسی- مذهبی را ارائه دهد.

بین الملل

وز عکس ر

دیدار و رایزنی 
»عراقچی« با وزیر 

خارجه عمان در مسقط
ســید عبــاس عراقچــی ،معاون 
سیاســی وزیر امور خارجه که برای 
شرکت در هفتمین اجالس کمیته 
مشورت های راهبردی میان ایران 
و عمان در مسقط به سر می برد، با 
سید بدر البوســعیدی وزیر خارجه 

این کشور دیدار و گفت وگو کرد.

اعتراض شدید ایران به بیانیه حمایت اروپا از عنصر شناخته شده تروریستی
سخنگوی وزارت امور خارجه از ابالغ مراتب اعتراض شدید ایران به بیانیه حمایت گرایانه اتحادیه اروپا از عنصر شناخته شده تروریستی در احضار سفرای آلمان و فرانسه 
خبر داد.خطیب زاده در پاسخ به پرسش خبرنگاران مبنی بر اینکه در احضار سفرای آلمان و فرانسه چه گذشت، گفت: همانطور که قبال نیز به اطالع رسید در پی صدور 
بیانیه های مداخله جویانه صورت گرفته، سفرای آلمان در ظرفیت رییس دوره ای اتحادیه و نیز ظرفیت ملی و سفیر فرانسه توسط مدیرکل اروپای وزارت خارجه به 
این وزارتخانه احضار شدند.وی افزود: در دیدارهای برگزار شده، مدیر کل اروپای وزارت خارجه مراتب اعتراض شدید و صریح جمهوری اسالمی ایران به بیانیه های 
اتحادیه اروپا و دو کشور اروپایی در حمایت از عنصر شناخته شده تروریستی و حمایت های مالی و معنوی برخی  کشورهای اروپایی از عناصر و گروه های تروریستی 
که به طور مشخص اقدامات مجرمانه امنیتی را در همکاری با سرویس های جاسوسی غربی و رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران مرتکب شده و خود نیز به صراحت 
به آنها اقرار کرده اند، را ابالغ کرد. وی تصریح کرد: جای بسی شرم است که برخی کشورهای اروپایی ســال هاست مامن تروریست ها از گروهک منافقین گرفته تا 
جنایتکاران االحوازیه شده اند. سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: این یک تراژدی تاریخی است که اروپا تروریسم را بر اساس منافع خود به خوب و بد تقسیم کرده و از 
آن به طور گزینشی در راستای اهداف خود استفاده می کند. این چرخه باطل نفرت پراکنی، خشونت و تروریسم، میراث همین رویکرد ضد بشری و ضد انسانی است.

 CFT  در خصوص FATFمهلت رسیدگی به  لوایح
و پالرمو تمام شده بود و طبق تبصره ۲۵ آیین داخلی 
مجمع، نظر شورای نگهبان حاکم می شد که دولت 
درخواست داد این ماده تمدید شود و مجمع رسیدگی 

را ادامه دهد
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شهرک های صنعتی در شرق اصفهان گسترش می یابد
معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری اصفهان گفت: با وجود مشکالت مطروحه موجود، 
شهرک های صنعتی در شرق اصفهان مانند مناطق ســجزی و کوهپایه گسترش می یابد.حسن 

قاضی عسگر اظهار کرد: مقرر شد پس 
از بازدید بــا حضور اســتاندار و رییس 
مدیریت و برنامه ریزی اســتان برنامه 
گســترش شــهرک ها را در این مناطق 
عملیاتی کنیم.معــاون هماهنگی امور 
اقتصادی اســتانداری اصفهــان اظهار 
داشــت: صنایع فوالدی باید به شــرق 
اصفهان هدایت شــوند زیــرا ظرفیت 
بیشتری در این منطقه حاکم است که 
امیدواریم این برنامه ها عملیاتی شود.

وی گفت: ایجاد گروه کاری نوآوری برای معادن و صنایع معدنی بود که نقاط قوت این گروه کاری 
مطرح و مصوب شد که امیدواریم در آینده نزدیک بتوانیم از خدمات دانشگاهیان در حوزه معادن 

و صنایع معدنی بیشتر استفاده کنیم.

جدال دیوان محاسبات و سازمان امور مالیاتی در اصفهان
نماینده مردم اصفهان در مجلس در رابطه با مشــکالت اداره دارایی اصفهان و سســت شــدن 
پایه های واحدهای تولیدی به دلیل ورود بــه تراکنش های قبل از ســال ۹۵ گفت: این موضوع 
اختالفی بین سازمان امور مالیاتی و دیوان محاسبات است. مهدی طغیانی در جمع خبرنگاران 
در رابطه با مشکالت اداره دارایی اصفهان و سست شدن پایه های واحدهای تولیدی به دلیل ورود 
به تراکنش های قبل از سال ۹۵ اظهار داشــت: این موضوع اختالفی بین سازمان امور مالیاتی و 
دیوان محاسبات است.وی افزود: ســازمان امور مالیاتی معتقد است اگر تخلفی از قبیل کتمان 
مالیاتی یا تخلف مالیاتی صورت گرفته باشــد و احراز شود، اهمیتی ندارد که مربوط به چه زمانی 
است و باید بررسی شــود که یکی از ابزارهای رســیدگی به این موضوع بررسی تراکنش هاست.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اســالمی گفت: دیوان محاسبات چند مکاتبه تا به  حال 
انجام داده و سازمان امور مالیاتی را برای اســتفاده از اطالعات قبل از سال ۹۵ نهی کرده است و 

این رفت و برگشت ها به نتیجه خواهد رسید.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری:

الیروبی رودخانه های اصفهان نیازمند اعتبارات ویژه است
مدیرکل مدیریــت بحران اســتانداری اصفهان گفــت: الیروبــی رودخانه های این اســتان با 
هدف جلوگیری از ســیالب نیازمند اعتبارات ویژه اســت.منصور شیشــه فروش اظهارداشت: 
الیروبی و پاک ســازی آبراه ها، مســیل ها و رودخانه های دائم و فصلی نقــش موثری در عبور 
روان آب و کاهش احتمال وقوع ســیالب و آب گرفتگــی دارد بر همین اســاس اجرای چنین 
اقداماتی در اســتان ضروری اســت.وی با اشــاره به جاری بودن بیش از چهار هــزار کیلومتر 
رودخانه در اســتان و بدون اعالم اعتبار موردنیاز بــرای الیروبی رودخانه ها، خاطرنشــان کرد: 
اعتبارات اســتانی برای الیروبــی آنها کافی نیســت و باید اعتبــارات ویژه ملی بــرای این امر 
اختصاص یابد.مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان اضافه کرد: رفــع موانع در آبراه ها 
)مسیل ها( برای تســهیل در عبور جریان آب هنگام بارندگی های شــدید در راستای جلوگیری 
 از آب گرفتگی و وقوع ســیالب از اهمیت باالیی برخوردار اســت و باید در ۲۴ شهرستان استان

 انجام شود.

 صف های طوالنی در جایگاه های »سی ان جی« اصفهان به دلیل استاندارد سازی؛

ازدحام؛ این بار در جایگاه ها!

انفجارهای پی در پی در جایگاه های »سی ان جی« مسئوالن را واداشت تا 
برخی از جایگاه های توزیع گاز مایع در استان را برای اجرای روند استاندارد 
سازی تعطیل کنند. این مسئله اگر چه الزم و ضروری است؛ اما در شرایطی 
که ترددها به واسطه کرونا با وسایل شــخصی افزایش داشته و هزینه 
باالی مصرف بنزین استفاده از »سی ان جی« را افزایش داده در اصفهان 
تعطیلی برخی از جایگاه ها باعث ایجاد صف های طوالنی شده است. در 
همین زمینه حســین صادقیان، مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های 
نفتی منطقه اصفهان گفت: با سهمیه بندی و افزایش نرخ بنزین در یک 
سال گذشته شاهد افزایش تقاضا برای سوخت »سی ان جی« بوده ایم. 
وی افزود: نگاهی به آمار مصرف انواع فرآورده های نفتی از ابتدای سال تا 
آبان ۹۹ در مقایسه با ۸ ماهه سال ۹۸ نشان می دهد که متوسط مصرف 
بنزین ۲۱/۲۱ درصد کاهش، اما مصرف نفت سفید ۸/۹۴ دهم درصد و 
نفت گازوئیل ۹/۵۴ درصد افزایش یافته است. مدیرعامل شرکت پخش 
فرآورده های نفتی منطقه اصفهان با بیان اینکه هفت درصد ازجایگاه های 
سوخت »سی ان جی« کشور در استان اصفهان دایر است، گفت: در هشت 
ماه سال ۹۹ )تا پایان آبان( مصرف سوخت »سی ان جی« در استان ۲۰ 
درصد نسبت به مشابه پارسال بیشتر بوده است.طبق مصوبه هیئت وزیران 
به منظور تامین سالمت مصرف کنندگان و کارکنان جایگاه های سوخت، 
این جایگاه ها باید مورد بازرســی ادواری قرار بگیرند.حسین پوررحیم، 

رییس اداره امور آزمایشگاه های سوخت اداره کل استاندارد استان اصفهان 
گفت: جایگاه های »سی ان جی«، مشــمول مقررات استاندارد اجباری 
هستند و بر همین اساس در طرح نظارت، ارتقا و ایمن سازی جایگاه ها، با 
همکاری شرکت گاز استان از ابتدای سال ۹۹ تا پایان آبان اجرا و ۹۶ درصد 
از ۱۶۳ جایگاه فعال »سی ان جی« به طور کامل بازرسی شد.وی افزود: 
بر اساس نتایج این طرح حدود ۵۰ درصد از جایگاه های سوخت »سی 
ان جی« در استان استانداردسازی شد و با رفع نواقص تاییدیه ایمنی و 
استاندارد دریافت کرد و حدود ۲۵ درصد نیز در حال بررسی است. رییس 
اداره امور آزمایشگاه های سوخت اداره کل اســتاندارد استان اصفهان با 
تاکید بر اینکه رعایت نکردن اســتاندارد منجر به قطع گاز جایگاه سوخت 
می شــود، افزود: در حال حاضر ۳۱ جایگاه غیر استاندارد سوخت »سی 
ان جی« در استان اصفهان تعطیل است.پوررحیم درخصوص چگونگی 
بازرســی جایگاه ها گفت: اگر بازرسان اســتاندارد، جایگاه گاز را پرخطر 
تشخیص دهند بالفاصله گاز آن قطع می شود، اگر خطر متوسط باشد دو 
ماه به جایگاه دار فرصت داده می شود تا رفع نقص شود و اگر نقص، رفع 
نشد درخواست قطع گاز داده می شــود.وی تصریح کرد: شهرداری نیز 
موظف به نظارت برجایگاه های عرضه »سی ان جی« است. رییس اداره 
امور آزمایشگاه های سوخت اداره کل استاندارد استان اصفهان با اذعان 
به شلوغ شدن جایگاه های »ســی ان جی« فعال گفت: تالش می کنیم 

دوره تعطیلی جایگاه های تایید نشده با طی ســریع مراحل تایید کوتاه 
شود. رعایت شیوه نامه های بهداشتی در همه حال در جایگاه های سوخت 
الزامی است و برای ســوخت گیری در جایگاه های »سی ان جی« هم 
بهتر است شهروندان طوری برنامه ریزی کنند که فاصله گذاری اجتماعی 
رعایت شود.پژمان روحی، رییس کمیته مسئولیت های اجتماعی شرکت 
گاز استان اصفهان نیز گفت: با توجه به فشار باالی »سی ان جی« و حضور 
افراد در جایگاه ها الزم است استاندارد های ایمنی و فنی در نظر گرفته شده 
به دقت اجرا شود. اگر چه خوشبختانه در سال های گذشته گزارشی از آتش 
سوزی یا انفجار از جایگاه های »سی ان جی« نداشتیم و تمام حوادثی که 
اتفاق افتاده مرتبط با کپسول »سی ان جی« خودرو ها بوده، اما نظارت بر 
عملکرد فنی بخش های مختلف جایگاه های سوخت وظیفه خطیر ماست.

رییس کمیته مسئولیت های اجتماعی شرکت گاز استان اصفهان درباره 
مراحل اخذ گواهی استاندارد جایگاه های »سی ان جی« گفت: جایگاه از 
زمان ساخت و بعد تجهیز باید مورد نظارت و تایید قرار بگیرد و چنانچه مجوز 
بهره برداری از آن جایگاه داده شود، یعنی آن جایگاه به صورت استاندارد 
احداث شده اســت.روحی گفت: قطع و وصل گاز جایگاه منوط به اعالم 
کتبی اداره کل اســتاندارد اســت و تا زمانی که اداره کل استاندارد رعایت 
 موازین فنی و ایمنی را در آن جایگاه تایید نکند شرکت گاز برای وصل گاز

 اقدام نمی کند.

خبر روز

عضو هیئت رییسه اتاق اصناف ایران:

وزارت صمت باید صدای اصناف باشد
عضو هیئت رییسه اتاق اصناف ایران گفت: وزارت صمت متولی اصناف است و اصناف زیرمجموعه 
وزارت صمت هستند و الزم است تا وزارت صمت صدای اصناف باشد و برای حمایت از این بخش 
قدم های الزم را بردارد.رسول جهانگیری اظهار داشت: اصناف در همه عرصه ها بدون هیچ چشم 
داشــتی همکاری کرده و همیشــه در صحنه حاضر بوده اند و سیل مشــارکت اصناف در مسائل 
مدنی، اجتماعی و انقالبی و کمک های مومنانه بر کسی پوشیده نیست و اصناف همیشه در خط 
مقدم مشــکالت کشــور قرار گرفته اند و حال انتظار دارند تا وزارت صمت به عنوان متولی بخش 
اصناف صدای حمایت از صنوف باشد.وی تصریح کرد: اصناف شــرایط دولت را درک می کنند، 
اما باید مشکالت و دغدغه های اصناف نیز شنیده شود و وزارت صمت مسئول است تا از بخش 
زیرمجموعه خود که در شرایط کرونا آسیب های زیاد دیده حمایت کند و دغدغه ها و مشکالت این 
بخش را به گوش به مسئوالن برساند و در راستای حل مشکالت اصناف با سازمان امورمالیاتی و 

تامین اجتماعی و ستادملی کرونا صحبت کند.

معاون سازمان مالیاتی:

قانون مالیات بر ارزش افزوده همچنان الزم االجراست
معاون درآمدهای مالیاتی ســازمان مالیاتی اظهار کرد: قانون مالیات بر ارزش افزوده همچنان 
الزم االجراست و مشــمولین این قانون مکلف به رعایت آن هســتند.محمد مسیحی در پاسخ 
به درخواســت اتاق اصناف ایران مبنــی بر تکالیف اصنــاف درخصوص اخذ مالیــات بر ارزش 
افزوده از کاالهای مشــمول قانون مالیات بر ارزش افزوده در بازه زمانی پــس از پایان مهرماه 
۱۳۹۹ تصریح کرد: قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشــی قانون مالیات بر ارزش افزوده مشتمل 
بر یک ماده واحــده مبنی بــر اینکه مدت اجرای آزمایشــی قانــون مالیات بــر ارزش افزوده 
مصوب ۱۳۸7/۲/۱7 بــا اصالحات و الحاقــات بعدی از تاریــخ انقضــای آن )۱۳۹۹/7/۳۰( 
به مدت یک ســال تمدید می شــود.وی افزود: قانون مالیات بر ارزش افزوده همچون ســال 
های گذشته در حال اجراســت و فعالین اقتصادی مشــمول این قانون مکلف به رعایت قانون 
مالیــات بر ارزش افــزوده مصــوب ۱۳۸7/۲/۱7 و اصالحــات و الحاقات بعدی آن هســتند.
معاون درآمدهای مالیاتی ســازمان امورمالیاتی کشــور تاکید کرد: مؤدیان مشمول می بایست 
 کماکان نســبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی فصلی برابر رویه قبلی در مهلت قانونی تعیین شــده

 اقدام کنند.

ثبت نام ۶50۷ نفر در طرح اقدام ملی مسکن کاشان
رییس اداره راه و شهرســازی کاشان گفت: ۶۵۰7 نفر از شهروندان ســاکن در شهرستان کاشان 
برای طرح اقدام ملی مســکن ثبت نام کرده اند کــه تاکنون ۱۳۵۱ نفر واجد شــرایط این طرح 
شناسایی شــده اند.مجتبی آراســته با اعالم این خبر، اظهار کرد: پرونده ۱۹۳۴ نفر از متقاضیان 
در حال بررســی و تکمیل مدارک اســت و انتظار می رود تا پایان ماه جاری این آمار نهایی شود.

وی افزود: تاکنون ۸7۵ نفر از شهروندان صاحب شــرایط دریافت مسکن جهت پرداخت آورده 
و دریافت تســهیالت بانکی در بانک های عامل شهرســتان اقدام به گشــایش حساب کرده اند.

رییس اداره راه و شهرسازی کاشــان، تصریح کرد: با افزایش ســهمیه شهرستان کاشان، طرح 
اقدام ملی مسکن در شهرهای هفت گانه کاشــان، کامو و چوگان، قمصر، نیاسر، مشکات، برزک 
و جوشقان قالی اجرا می شود.آراسته گفت: ساخت باند دوم جاده های کاشان به برزک و کاشان 
به اردهال، کنارگذر کاشان به آران و بیدگل و اتصال آن به ورامین و تهران، مطالعه باند دوم مسیر 
 کاشــان به قم و طرح حرم تا حرم از جمله برنامه های در دســت پیگیری اداره راه و شهرسازی 

کاشان است.

با مسئولان

رییس اتحادیه میوه و سبزی فروشان استان:اخبار

 قیمت ها به شدت افزایش یافته است
رییس اتحادیه میوه و سبزی فروشان استان اصفهان گفت: تغییر قیمت در هر بخشی بر قیمت نهایی میوه تاثیر می گذارد و در ماه های اخیر این تغییرات همواره 
افزایشی بوده اند.نوروز علی اسماعیلی اظهار داشت: قیمت میو ه ها در آستانه شب یلدا به صورت سرسام آوری افزایش یافته به گونه ای که تا حدودی از توان خرید 
مردم فراتر رفته است.وی افزود: به دلیل افزایش شدید قیمت ها و همچنین شیوع کرونا انتظار نداریم شب یلدای پرتحرک و شلوغی را در بازار سپری کنیم. در هر 
صورت میوه به وفور در بازار یافت می شود و مشکلی بابت تامین آن نداریم.رییس اتحادیه میوه و سبزی فروشان استان اصفهان ادامه داد: پارامترهای مختلفی 
بر قیمت میوه تاثیر می گذارد. به دلیل افزایش ارز و کاهش ارزش ریال در کشور انتظار می رود افزایش قیمت در تمام مراحل کاشت، داشت و برداشت محصوالت 
دیده شود. در کنار آن هزینه حمل و نقل محصوالت نیز به شدت افزایش یافته است.وی اضافه کرد: افزایش قیمت در کوچک ترین بخش های فروش میوه هم 
دیده می شود. برای مثال صندوق های میوه در سال گذشته بین ۳ الی ۴ هزار تومان بود؛ اما اکنون باالی ۱۰ هزار تومان فروخته می شود. دستمزد کارگران نیز مانند 
بقیه موارد افزایش یافته که این نیز بر قیمت میوه تاثیر می گذارد. اسماعیلی با بیان اینکه برخی افراد ناچارند میوه را به صورت دانه ای خریداری کنند، گفت: در 
حال حاضر خانواده هایی که بیشتر تحت فشار اقتصادی هستند ناچارند میوه را به صورت دانه ای خریداری کنند و خرید به صورت کیلویی یا صندوقی از توان مالی 

آنها خارج است. وقوع چنین اتفاقی فاجعه است و وقتی میوه به فراوانی در بازار یافت می شود نباید با چنین پدیده ای مواجه شویم.

کاهش 21 درصدی 
پروازهای فرودگاه 

اصفهان در سال جاری
مدیـرکل فرودگاه هـای اسـتان اصفهـان 
با اشـاره به اسـتفاده از ۶۰ درصـد ظرفیت 
هواپیماهـا در پروازهـای اصفهـان گفـت: 
در سـال جـاری بـا کاهـش ۲۱ درصـدی 
پروازهـا در اصفهـان رو بـه رو بوده ایـم. 
به گفته حسـن امجـدی، بیـش از ۹ هزار 
لمللـی شـهید  پـرواز در فـرودگاه بیـن ا
بهشـتی اصفهان در هشـت ماهـه ابتدای 
امسـال و در دوران شـیوع ویـروس 
کرونـا انجـام شـده اسـت کـه از ایـن 
تعـداد هشـت هـزار و 7۸۸ پـرواز داخلی 
و ۳۶7 پـرواز بیـن المللـی بـوده ، ایـن 
میـزان پـرواز نسـبت بـه مـدت مشـابه 
سـال گذشـته با کاهـش ۱۳ درصـدی در 
تعـداد پروازهـای داخلـی و 7۵ درصدی 
در پروازهـای بیـن المللـی رو بـه رو بوده 

اسـت. 
وی تصریـح کـرد: بیـش از 7۰۰ هـزار 
مسـافر در مـدت مذکـور توسـط صنعـت 
حمـل و نقـل هوایـی در اسـتان اصفهـان 
جابه جـا شـده اسـت. محدودیت هـای 
سـفر بـه وجـود آمـده ناشـی از شـیوع 
ویـروس کرونـا از جملـه لغـو سـفرهای 
غیـر ضـروری توسـط مـردم و پذیـرش 
کثـر ۶۰ درصـد  مسـافر بـه میـزان حدا
ظرفیـت هواپیماهـا باعـث شـده در ایـن 
هشـت مـاه ۶۹۵ هـزار و ۱۳7 مسـافر 
در پروازهـای داخلـی و هفـت هـزار و 
۳۶۰ مسـافر در پروازهـای خارجـی از 
ایـن فـرودگاه اعـزام و پذیرش شـوند که 
نسـبت به مدت مشـابه در سـال گذشـته 
و دوران قبـل از کرونـا باعـث کاهش ۴۴ 
درصـدی در تعـداد کل مسـافران شـده 
اسـت.طی ایـن مـدت بیـش از هشـت 
هـزار و ۱۵۰ تن بار و مرسـوالت مسـافری 
از فـرودگاه اصفهـان جـا بـه جـا شـده که 
ایـن مقـدار در مقایسـه بـا هشـت ماهـه 
ابتدای سـال گذشـته حکایـت از کاهش 

۳۱ درصـدی آن دارد. 

تالش می کنیم دوره تعطیلی جایگاه های تایید نشده با 
طی سریع مراحل تایید کوتاه شود. رعایت شیوه نامه های 
بهداشتی در همه حال در جایگاه های سوخت الزامی 
است و برای سوخت گیری در جایگاه های »سی ان جی« 
هم بهتر است شهروندان طوری برنامه ریزی کنند که 

فاصله گذاری اجتماعی رعایت شود

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان از پیشرفت 
قابل توجه ۱۰ پروژه عمرانی اســتان و بهره برداری از 
این پروژه ها در کمتــر از دو ماه دیگر خبر داد.علیرضا 
قاری قرآن با بیان اینکه در کمتر از دو ماه دیگر شاهد 
بهره برداری از ۱۰ پروژه حوزه مهندســی و ساخت این 
اداره کل خواهیم بود، اظهــار کرد: برای بهره برداری از 
این پروژه ها ۵۰۶ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.  
وی با اعالم این خبر گفت: پروژه های قابل افتتاح و 
بهره برداری مربوط به شهرستان های اصفهان، دهاقان، 

بویین و میاندشت، چادگان، لنجان، فالورجان، نایین 
و مبارکه اســت.  مدیرکل راه و شهرســازی اســتان 
اصفهان ضمن تشــریح این پروژه هــا، در خصوص 
پروژه تقاطع غیر همســطح شــهر گلخانه های ایران 
)گلشن(، اذعان داشــت: با توجه به حجم ترافیک، 
شرایط اجتماعی سیاسی، تعدد رفت وآمد، نیاز به راه 
دسترسی در ورودی و خروجی شهر این پروژه مورد 
بررسی قرار گرفت و به مرحله اجرا درآمد.  وی با بیان 
اینکه اعتبارات این طرح از محل منابع ملی اختصاص 
یافته ، افزود: احداث دو دستگاه زیر گذر ۸ متری به 
همراه ۳.۵ کیلومتر راهســازی از شاخصه های این 
پروژه به شــمار می رود.  قاری قرآن با اشاره به اینکه 

احداث باند دوم محور مبارکهـ  بروجن با نگاهی ویژه 
و با سرعت مطلوب در دست اقدام است، گفت:محور 
مبارکه-مجلسی-بروجن به طول تقریبی ۵۰ کیلومتر 
به عنوان یکــی از اصلی ترین راه هــای مواصالتی و 
شریانی استان اصفهان با استان های جنوبی کشور 
است که ۴۱ کیلومتر از این محور در حوزه راه های استان 
اصفهان واقع شده و این اداره کل به منظور ارتقای سطح 
کیفی، حذف نقاط حادثه خیز و تصادفات رخ به رخ، 
چهار خطه کردن مسیر را در دستور کار قرارداده است. 
وی افزود: طی سنوات گذشــته حدود ۱۵ کیلومتر از 
این پروژه با اعتباری بالغ بر 7۹ میلیارد ریال به صورت 
چهار خطه احداث و مورد بهره برداری قرارگرفته است. 

مدیرکل راه و شهرسازی استان:

فصل عمران و توسعه اصفهان در راه است

برخورد جدی با 
مجموعه سازی در 
زمین های کشاورزی

در طرح برخورد با ساخت و ساز های 
غیر مجاز در شهرضا، ۶ ویالی ساخته 
 شــده در زمین هــای کشــاورزی

 تخریب شد.

وز عکس ر
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برای رفع موانع تولید در  چهارمحال و بختیاری صورت گرفت؛

جهادکشاورزی، 900 پرونده را به ستاد تسهیل ارائه کرد

دبیر ســتاد تســهیل و رفع موانع تولید ســازمان جهاد کشــاورزی 
چهارمحــال و بختیاری، با اشــاره به تــاش برای رفــع موانع تولید 
در بخش کشــاورزی گفت: تاکنــون ۹۰۰ پرونــده واحدهای تولیدی 
کشاورزی در ســتاد تسهیل و رفع موانع اســتان تشکیل شده و مورد 

بررسی قرار گرفته است.
دلشاد جهانبخشی افزود: مشــکات ۶۲ درصد پرونده های تشکیل 
شــده مربوط به بخش بانک ها، ۱۵ درصد مربوط به مشــکات آب، 
ســه درصد مربوط به مشــکل بیمه تامین اجتماعی و ۲۰ درصد باقی 
مانده مربوط به صدور مجوز طرح ها بوده اســت.وی اظهار داشــت: 
برای رفع مشــکل این طرح ها، بانک هــا اقدام به تمدید و تقســیط 
تســهیات کرده اند که برای اجــرای آن با ۷.۵ درصد تســهیات در 
قالب پیش پرداخت کل تســهیات تا پنج سال تقسیط موافقت شده 
است.دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ســازمان جهاد کشاورزی 
چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه رفع مشکات طرح های بزرگ 
در حوزه کشاورزی در زمینه تولید و اشــتغال تاثیرگذار است، افزود: 
رفع مشکل مجتمع کشت و صنعت سامان، رفع مشکل فرآیند تکمیل 
مجتمع سه هزار رأسی دامپروری، رفع مشکل تولید جوجه یک روزه 

از مهم ترین طرح هایی است که در ســتاد تسهیل بررسی و مشکات 
آنها رفع شد.جهانبخشــی افزود:هم اکنون مهم ترین مشکل فعاالن 
حوزه کشاورزی در استان با بانک ها برای دریافت سرمایه در گردش 
اســت که همکاری بانک ها در این زمینه برای بخــش تولید رضایت 
بخش نیست.وی به ســامانه »بهین یاب« برای پرداخت سرمایه در 
گردش اشاره کرد و گفت:بانک ها موظف هستند طبق ماده ۴۷ قانون 
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ۱۵ درصد منابع و مصارف خود را برای 
بخش کشاورزی هزینه کنند در حالی که بانک ها این قانون را اجرایی 
نمی کنند و این امر یکی از موانع این حوزه در استان است. وی افزود: 
بانک ها با بیان اینکه بین منابع مصرفی و منابع بانکی تناســب وجود 
ندارد از پرداخت این تسهیات ممانعت می کنند،در حالی که باید ماده 
قانونی برای رفع مشکل سرمایه در گردش فعاالن این بخش اجرایی 
شــود. تقویت حوزه کشاورزی بر تقویت ســایر بخش های اقتصادی 
نیــز تاثیرگذار اســت و باید بــرای اقتصادی کردن حوزه کشــاورزی 
برنامه ریزی جدی انجام شــود. هم اکنون ۶۷ هزار بهره بردار با تولید 
ســاالنه ۱.۵میلیون تن انواع محصوالت در استان در حوزه کشاورزی 

فعال است.

رییس مرکز بهداشت چهارمحال و بختیاری:

210۶ سفیر سالمت در چهارمحال و بختیاری ساماندهی شد
رییس مرکز بهداشت چهارمحال و بختیاری گفت: در قالب طرح »هر خانه یک پایگاه سامت« ۲ 
هزار و ۱۰۶ سفیر سامت در این استان اعام همکاری کردند.سید راشد جزایری افزود: برنامه ریزی 
شده است تا در طرح »هر خانه یک پایگاه ســامت« در هر خانواده یک نفر که دارای شرایط کافی 
باشد به عنوان رابط بین خانواده و نظام سامت برای آموزش نکات بهداشتی و پروتکل های مقابله 
با کرونا داوطلب شود.وی با اشاره به ویژگی های سفیران سامت، تصریح کرد: ترجیح داده می شود 
که فرد داوطلب خانم و شخص با نفوذی در خانواده باشد و باالی ۱۸ سال سن داشته باشد.جزایری 
با بیان اینکه سفیران سامت ۲۲ مورد آموزش برای مقابله با شــیوع ویروس کرونا فرامی گیرند، 
اظهار داشت: این آموزش ها در نهایت به خودمراقبتی که اصلی ترین مبحث آن زندگی با کووید ۱۹ 
است، منتج می شــود.معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشــکی چهارمحال و بختیاری با اشاره به 
تعریف خودمراقبتی، افزود: تمامی اقداماتی که افراد انجام می دهند تا بتوانند از سامت خود برای 
جلوگیری از بروز بیماری مراقبت کنند، در حیطه خودمراقبتی تعریف می شود که شامل علم آگاهی 
نسبت به زمان مراجعه به پزشک، اقدامات اورژانسی پیش از مراجعه به پزشک، مراقبت از خود در 
زمان بیماری های غیرواگیر و اقدامات پیشگیرانه می شود.جزایری با اشاره به شناسایی ۲۶۶ هزار 
خانوار در استان، تصریح کرد: از این تعداد تاکنون ۹۲ هزار خانوار معادل ۴۰ درصد مجموع خانوارهای 
استان زیرپوشش طرح سفیران سامت و هر خانه یک پایگاه سامت قرار گرفته اند.وی خاطرنشان 
کرد: تاش می شــود خانواده های زیرپوشش این طرح تا پایان ســال به ۷۰ درصد افزایش یابد.

ویروس کرونا که منجر به بیماری نوپدید کووید ۱۹ شــده ، بسیاری از کشورهای جهان درگیر کرده 
است و سازمان بهداشت جهانی را برآن داشته تا وضعیت فوق العاده اعام کند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری خبر داد:

نمونه برداری از آب و خاک سرخون برای برآورد خسارات 
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری گفت: با توجه به ترکیدگی لوله نفت و 
نشت حجم قابل توجهی از نفت در منطقه مستقر شده ایم و تیم های کارشناسی در حال نمونه برداری 
از آب و خاک برای برآورد خسارت به محیط زیست هستند.شــهرام احمدی ادامه داد: حادثه در 
رودخانه فصلی گندمکار رخ داد و این حجم از نفت تا ورودی شــهر سرخون رسیده است و  طبیعتا 
این نفت آسیب جدی به منابع خاک و گیاهان حاشیه ای که در آن مناطق قرار گرفته اند، وارد می کند. 
احمدی با اشاره به اینکه تعدادی از درختان به علت آتش گرفتن نفت سوخته اند، افزود: نمونه برداری 
برای بررســی اینکه نفت تا چه عمقی نفوذ کرده و چه میزان خاک را آلوده کرده و اینکه تاثیرش بر 

منابع آبی استان چقدر است کمی زمان بر است؛ اما با جدیت در حال بررسی هستیم .

مدیرکل بنیاد مسکن چهارمحال و بختیاری:

3440 واحد مسکن محرومان در استان احداث می شود 
مدیرکل بنیاد مسکن چهارمحال و بختیاری آمار عملکرد بنیاد مسکن انقاب اسامی استان را در 
اجرای طرح احداث ۳۴۴۰واحد مسکن اقشار محروم موضوع تفاهم نامه سازمان برنامه و بودجه 
و بنیاد مسکن، اعام کرد. ســهراب رییسی گفت: سهمیه اســتان در اجرای طرح احداث مسکن 
محرومان۳۴۴۰ واحد است که ۳۳۸۸نفر به بانک های عامل جهت انعقاد قرارداد معرفی شدند.

رییسی تعداد متقاضیانی که با بانک های عامل عقد قرارداد کردند را ۲۹۱۳نفر عنوان کرد.وی، روند 
احداث واحدهای مســکونی محرومان را بدین شــرح، توضیح داد: پی کنی ۲۷۲۴واحد، اجرای 
فونداسیون  ۲۷۰۱واحد، اجرای اسکلت ۲۵۵۲واحد، اجرای سقف ۲۵۲۶واحد، گچ و خاک و نصب 
پنجره۲۴۸۸ واحد انجام شده است .مدیرکل بنیاد مسکن چهارمحال و بختیاری اعتبار باعوض 
تخصیصی را ۶۱ میلیارد تومان برشمرد و گفت: تاکنون ۴۲ میلیارد تومان باعوض جذب شده است.

بام ایرانبا مسئولان

200 هزار مترمربع فرش دستباف در 
چهارمحال و بختياری توليد شد

ریيس ســازمان صنعت، معدن و تجــارت چهارمحال 
و بختياری، از توليــد و عرضه ۲۰۰ هــزار مترمربع فرش 
دســتباف از ابتدای امسال تاكنون در اســتان خبر داد.

سيد نعيم امامی اظهار داشت: يكصد هزار بافنده فرش 
در چهارمحال و بختياری وجود دارد كه حدود نيمی از آنها 
فعالند.وی افزود: در اســتان ساالنه توان توليد ۴۰۰ هزار 
مترمربع فرش دستباف وجود دارد ولی به طور متوسط 
۲۰۰ هزار مترمربع فرش توليد مي شــود.امامی تصريح 
كرد: توليد فرش در چهارمحال و بختياری نيازمند صنعتی 
شدن است و توليد آن در واحدهای خانگی بايد به سمت 
كارگاه های قالی بافی سوق يابد.ریيس سازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان ادامه داد: از ابتدای امسال تاكنون 
۵۵هزار و ۲۰۰ نفر ساعت آموزش تخصصی فرش بافی در 
استان به بافندگان ارائه شــد.امامی با بيان اينكه مراحل 
تدوين سند توسعه فرش چهارمحال و بختياری در حال 
انجام اســت، گفت: بازاريابی فرش و ارائه طراحی های 
نوين از نيازمندهای توليد فرش استان است.به گفته وی، 
امسال يكهزار و ۱۲۳ بافنده فرش برای دريافت خدمات 
به بيمه تامين اجتماعی اســتان معرفی شــدند.امامی 
گفت: هم اكنون ۱۹ هزار و ۱۰۰ بافنده فرش در چهارمحال 
و بختياری زيرپوشش خدمات تامين اجتماعی هستند.

وی افزود: ۸۰ درصد فرش های دستباف توليد شده در 
استان به كشــورهای اروپايی، آســيانه ميانه، آمريكای 
جنوبی، چين، آلمان و كشورهای حوزه خليج فارس صادر 
می شود.كاربرد رنگ های زيبا با استفاده از عصاره گل ها 
و گياهان و مواد اوليه طبيعی، شادابی و زنده بودن طرح 
ها و نقش های متنوع از عوامل تقاضای باال برای خريد 
فرش چهارمحال و بختياري است.بيشــتر فرش های 
چهارمحال و بختياری را »يلمه« بروجن، »گبه ريزباف« 
اردل، فــرش »بختيــاري« مناطق عشــايری و مناطق 
بختياری نشين و فرش چالشتري شهركرد تشكيل می 
دهد.براساس نظر برخی از محققان، طرح فرش »سرو 
و كاج« چهارمحال و بختياری به عنوان اصيل ترين طرح 
آريايی مطرح است.فرش نقش چالشتری چهارمحال و 
بختياری در استان های مختلف كشور و كشورهای حوزه 
خليج فارس، اروپا، آمريكا و كانادا طرفداران فراوان دارد.

دوشنبه 18  آذر    1399 / 22 ربیع الثانی  1442/ 8  دسامبر 2020/ شماره 3137

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟:

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

با مسئولان

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

؟؟
 ؟

س:
عک

فقدان سند مالکیت
9/91 شــماره نامــه: 139985602024008739- 1399/09/11 نظــر به اینکه 
سه دانگ مشاع از ششدانگ سند مالکیت شــماره پالک 38 فرعی از 1732 اصلی 
واقع در بخش 5 اصفهان به شــماره صفحه 181 دفتر 7 فرعی امالک به شــماره 
ثبت 228/677 و شماره چاپی دفترچه ای 446839 به نام آقای سعید وفائی حسین 
آبادی فرزند یداله )مستند سند انتقال 162053 مورخ 1383/10/27 دفترخانه اسناد 
رسمی 71 اصفهان( سابقه ثبت و صدور سند مالکیت دارد سپس مالک مذکور با ارائه 
درخواست 1399/37507 مورخ 1399/09/01 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی 
که امضا شهود آن ذیل شــماره یکتای 139902157152000338 و رمز تصدیق 
281925 و شــماره ترتیب 60328 مورخ 1399/08/28 به گواهی دفترخانه اسناد 
رســمی 67 اصفهان رسیده است نموده مدعی است که ســند مالکیت به علت نقل 
مکان مفقود و درخواست صدور المثنی ســند مالکیت را نموده لذا مراتب  به استناد 
 تبصره یک اصالحی ذیــل ماده 120 آئیــن نامه قانون ثبت در یــک نوبت آگهی 
می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت 
نزد خود می باشد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا 
مراتب صورتمجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده ســند مسترد گردد بدیهی 
است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
 یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 

م الف: 1060425 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان 
فقدان سند مالکیت

9/92 شــماره نامــه: 139985602025010105- 1399/08/26 نظــر به اینکه 
آقای مجید کبیــری منش فرزند فتح اله احــدی از ورثه خانم صدیقه خاکســاری 
رنانی با تسلیم دو برگ استشهاد شهود شــماره 22448-99/08/24 دفترخانه 313 
اصفهان، مدعی مفقود شدن سند مالکیت دو دانگ مشاع از ششدانگ پالک 4498 
فرعی از 18 اصلــی،  واقع در بخش 14 ثبت اصفهان )که مقــدار 10 حبه از 24 حبه 
پالک مذکور به موجب ســند انتقــال 4822- 92/07/17 دفترخانه 313 اصفهان 
از طرف وراث خانم صدیقه خاکســاری رنانی به نام های فتح الــه کبیری منش و 
وراث رمضان )پدر صدیقه( به نامهای حمیدرضا و زهره و اشــرف و مهدی و طاهره 
شهرت همگی خاکساری رنانی انتقال و منجر به صدور ســند نگردیده( که در ذیل 
ثبت 53634 صفحه 251 دفتر جلد 426 بشــماره چاپی 017597  صادر و تســلیم 
گردیده و اظهار داشته اند که ســند مالکیت مرقوم در اثر جابجایی مفقود گردیده و 
به نامبرده انتقال یافته و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده اند. 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 انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا 
مراتب صورتمجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده ســند مسترد گردد بدیهی 
است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
 یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 1059768 ابوالفضل شهریاری نائینی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان
فقدان سند مالکیت

9/93 شماره نامه: 139985602025009861- 1399/08/20 نظر به اینکه آقای 
محمود پیر نجم الدین کلیچه با تسلیم درخواست شماره 25032254 مورخ 99/8/19 
و دو برگ استشهاد شهود به شماره 25226 مورخ 99/8/17 دفترخانه 229 اصفهان، 
مدعی مفقود شدن ســند مالکیت )به علت جابجایی( 144 سهم مشاع از 792 سهم 
ششــدانگ پالک شــماره 149 فرعی از 23 اصلی بخش 14 ثبت اصفهان است و 
متقاضی صدور سند مالکیت المثنی می باشــد پالک مزبور در صفحه 86 دفتر 860 
امالک ذیل شماره ثبت 157504 تحت شماره چاپی 210853 سابقه ثبت دارد.  لذا 
مراتب  به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت 
آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند 

مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را 
کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید 
تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی 
است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 1060006 ابوالفضل شهریاری نائینی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان
فقدان سند مالکیت

9/94 شماره نامه: 139985602025009859- 1399/08/20 نظر به آقای محمود 
پیر نجم الدین کلیچه با تسلیم درخواست شماره 25032253 مورخ 99/8/19 و دو برگ 
استشهاد شهود به شماره 25227 مورخ 99/8/17 دفترخانه 229 اصفهان، مدعی مفقود 
شدن سند مالکیت )به علت جابجایی( 16 سهم مشاع از 792 سهم ششدانگ پالک 
شــماره 146 فرعی از 23 اصلی بخش 14 ثبت اصفهان است و متقاضی صدور سند 
مالکیت المثنی می باشــد پالک مزبور در صفحه 107 دفتر 860 امالک ذیل شماره 
ثبت 157518 تحت شماره چاپی 210843 سابقه ثبت دارد.  لذا مراتب  به استناد تبصره 
یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه 
کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد 
از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و 
اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر 
اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود 
اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1060012 

ابوالفضل شهریاری نائینی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک غرب اصفهان
فقدان سند مالکیت

9/95 شــماره نامــه: 139985602210006224- 1399/08/27 ســند مالکیت 
ششــدانگ  پالک ثبتــی شــماره 8441 فرعــی از 2267 اصلی واقــع در بخش 
6 ثبت اصفهان بنــام خانم اشــرف رنجبر مبارکه ســابقه ثبت و صدور ســند به 
شــماره چاپی 941426 - ب 97 )تک برگ(، به شــماره دفتر امالک الکترونیکی 
139820302210000219 کــه بموجب ســند انتقال قطعی بشــماره 47339-

1397/12/12 دفترخانــه 140 اصفهان به مالکیت نامبرده در آمده و ســند صادر و 
تسلیم شده است دیده و ســپس  نامبرده با ارائه درخواست کتبی به انضمام دو برگ 
استشهادیه که امضاء شهود آن ذیل شماره یکتا 1399021558096000098 و رمز 
تصدیق 352048  مورخ 1399/8/19  که به گواهی دفترخانه 324 شــاهین شــهر 
اصفهان رسیده  مدعی است که  ســند مالکیت آن بعلت جابجایی مفقود گردیده و 
وی درخواست صدور ســند مالکیت المثنی ملک فوق را نموده لذا مراتب  به استناد 
 تبصره یک اصالحی ذیــل ماده 120 آئیــن نامه قانون ثبت در یــک نوبت آگهی 
می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت 
نزد خود می باشد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا 
مراتب صورت مجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی 
است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 1060474 ناصر صیادی صومعه مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب 

شرق اصفهان
اخطار اجرايي

9/96 محکوم علیه امین خسروی گندمانی فرزند ناصر مجهول المکان و محکوم له 
اسداله نصراله زاده فرزند قربان شاهین شهر گلدیس فاز یک خ شیخ مفید 3 شرقی پ 
105 به موجب رای شماره 176 تاریخ 29 / 5 / 99 حوزه قضای شعبه چهارم حقوقی 
شورای حل اختالف شهرستان شاهین شهر محکوم علیه محکوم است به حضور در 
یکی از دفاتر اسناد رسمی یا دفاتر خدمات ارتباطی یا مخابرات و انتقال سند خط همراه 
اول با مشخصات حذکور در دادنامه به نام محکوم له و همچنین محکوم علیه از باب 
تسبیب محکوم است به پرداخت مبلغ 000 / 181 ریال بابت هزینه دادرسی و الصاق 

تمبر به اوراق پیوست دادخواست در حق محکوم له هزینه نیم عشر دولتی به عهده 
محکوم علیه می باشد .  ماده 34 قانون اجرای احکام همین که اجراییه به محکوم علیه 
ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم 
به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قســمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد 
صریحا اعالم نماید . م الف: 1060198  ســعید مهدی پور  قاضی شعبه چهارم 

حقوقی شورای حل اختالف شاهین شهر 
اخطار اجرايی

9/97 محکوم علیه امیــد دهداریان مجهــول المکان و محکوم لــه غالم عباس 
عطایی کچویی فرزند حجت اله  شاهین شهر خ خاقانی فرعی 3 غربی پالک 26 به 
موجب رای شماره 119 تاریخ 14 / 4 / 99 حوزه قضای شعبه پنجم حقوقی شورای 
 حل اختالف شهرستان شاهین شــهر محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ

 000 / 600 / 34 ریال بابت خســارات و افت قیمت خودرو هزینه حمل به پارکینگ 
و مبلغ 000 / 500 / 2 ریال بابت هزینه مرحله تامین اصل به شعبه سوم شورای حل 
اختالف کارشناسی و هزینه دادرسی ومبلغ 000 / 624 ریال هزینه دادرسی و ابطال 
تمبر و هزینه نشر آگهی برابر با تعرفه و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
 9 / 10 / 98 لغایت اجرای حکم پرداخت نیم عشــر االجرایی به عهده محکوم علیه 
می باشــد محکوم علیه می تواند با مراجعه به یکی از شــعبه و معرفــی اموال خود 
دادخواست اعسار بدهد تا جلب نگردد.  ماده 34 قانون اجرای احکام همین که اجراییه 
به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا 
بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه 
نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالی ندارد صریحا اعالم نماید.  م الف: 1060211 عباس روشن آرا  قاضی شعبه 

پنجم حقوقی شورای حل اختالف شاهین شهر 
تحديد حدود اختصاصی

9/98 نظربا اینکه تحدید حدود ششــدانگ پالک شماره 437/1710 واقع در بخش 
16 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام غالمعلی تقی پور فرزند حسن 
در جریان ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده اینک بنا به 
دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک 
مرقوم در صبح روز یکشنبه 22 / 10 / 1399 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در 
روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 
20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. 
تاریخ انتشار 25 / 9 / 1399 م الف: 1060209  عباسعلی عمرانی رییس اداره ثبت 

اسناد و امالک شاهین شهر 
مزايده اموال غیر منقول ) اسناد رهنی(

139903902004000244 شــماره پرونــده:  9 شــماره آگهــی:  /99
9204002127000143 آگهی مزایده پرونده اجرایی به شماره بایگانی 9300004 
ششدانگ اعیانی یک دستگاه دفتر کار پالک ثبتی شماره 2270 فرعی مجزی شده 
از 275 از پالک 3 اصلی واقع در طبقه سوم واحد شمالی به مساحت 98/10 متر مربع 
که مقدار 8/56 متر مربع پیشروی بر روی فضای کوچه می باشد که جزء مساحت کل 
آپارتمان محاسبه می گردد با قدر الحصه از عرصه مشاعی پالک 275 فرعی و مجزی 
شده از 3 اصلی واقع در بخش 14 اصفهان به آدرس: اصفهان- خیابان آتشگاه، مقابل 
مجتمع شورای حل اختالف نبش کوچه هفت شهید جعفری، مجتمع  اداری تجاری 
بهار طبقه سوم واحد 8 شمالی، که سند مالکیت آن در صفحه 215 دفتر 929 امالک 
ذیل ثبت شماره 210737 با شــماره چاپی 133842 ثبت و صادر شده است با حدود: 
شمااًل در 2 قسمت اول به طول 8/70 متر درب و دیواریست به فضای پشت بام دوم به 
طول یک متر قسمت پیشرفتگی دیواریست به فضای پشت بام شرقاً در 5 قسمت که 
قسمت دوم و چهارم شمالی بوده به طولهای 4/5 متر و 0/25 متر و 2/95 متر و 0/25 
متر و 0/55 متر، قسمت پیشرفتگی دیوار و پنجره ای است به فضای کوچه، جنوباً در 

شش قسمت که قسمت های سوم و پنجم شرقی است به طولهای 1/50 متر قسمت 
پیشرفتگی و 2/35 متر و 2/70 متر و 1/57 متر و 1/54 متر و 4/65 متر قسمتهای اول 
الی پنجم درب و دیواریست به راه پله و آسانسور مشاعی و ششم دیوار اشتراکی است 
 با آپارتمان 2279 فرعی،  غرباً در 5 قسمت که قسمتهای دوم شمالی و چهارم جنوبی 
می باشــد به طولهای 3/55 متــر و 1/60 متر و 6/59 متر قســمتهای اول و پنجم 
دیواریســت به فضای پالک 456 فرعی دوم الی چهارم دیوار پنجره است به نورگیر 
مشــاعی حقوق ارتفاقی له و علیه طبق قانون تملک آپارتمانهاســت که طبق نظر 
کارشناسان رسمی پالک فوق پالک مذکور عبارت اســت از یک واحد دفتر کار: به 
مساحت 98/1 متر مربع و فاقد انباری و پارکینگ بوده و پایان کار از شهرداری منطقه 
9، 19/19240 مورخ 85/12/24 قدمت ساختمان حدود 15 سال می باشد و در حال 
حاضر مستاجر دارد. واحد مذکور دارای یک هال و سه اتاق که یکی از اتاقها در ضلع 
شمال غربی و سقف آن به خاطر عقب نشینی شیب دار می باشد. اسکلت ساختمان بتن 
مسلح و سقف آن تیرچه بلوک است. کل مجموعه دارای دستگاه آسانسور چهار نفره 
و دستگاه پله از سنگ و نرده فلزی می باشد. چهارچوب درهای داخلی فلزی و درها 
چوبی، سرویس بهداشتی کف سرامیک و بدنه کاشی و سقف آن کاذب، هال و ورودی 
ساختمان کف پارکت، پایین دیوارها قرنیز چوبی بدنه ی دیوارها کاغذ دیواری پنجره 
ها آلومینیوم دارای کنتور برق مستقل و آب و گاز مشترک و دارای سیستم سرمایش 
کولر آبی و گرمایش پکیج و رادیاتور و نمای کلی ساختمان از سنگ و آجر می باشد. 
ملکی شرکت طعام زرین اسپادانا که طبق سند رهنی شماره 20560 تنظیمی در دفتر 
اسناد رسمی شماره 5 شهرضا در رهن بانک ملت واقع می باشد و طبق اعالم بانک 
ملت ملک فوق فاقد بیمه می باشد و از ساعت 9 الی 12 روز سه شنبه مورخ 99/10/9 
در اداره اجرای اسناد رســمی اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقی چهار راه 
اول شهید صداقتی ابتدای خیابان الهور سمت چپ طبقه سوم به  مزایده گذارده می 
شود. مزایده از مبلغ پایه 14/224/500/000 ریال ) چهارده میلیارد و دویست و بیست 
و چهار میلیون و پانصد هزار ریال( شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت 
پیشنهادی نقدا فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، 
برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشــتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده 
دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده 
اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن 
آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل 
مازاد به برنده مزایده مسترد می گردد ضمناً این آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده 
رود چاپ اصفهان مورخ 99/09/25 درج و منتشر می گردد و در صورت تعطیلی روز 
مزایده به روز بعد موکول می گردد. توضیحاً شــرکت در مزایده منوط به پرداخت ده 
درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی 
او در جلسه مزایده است. برنده مزایده مکلف است ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف 
مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف 
مهلت مقرر، مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد 
نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار 
ساقط و مزایده تجدید می گردد. م الف:1061085  یعقوبی سرپرست اداره اجرای 

اسناد رسمی اصفهان

اعالم مفقودی 
برگ ســبز و برگ کمپانی و ســند مالکیت خودروی 
ســواری 206 پــژو مــدل 1389 بــه رنــگ ســفید- 
روغنــی بــه شــماره پــاک ایــران 23-694 س 38 
و شــماره موتور 13389011717 و شــماره شاســی 
NAAP41FD1AJ288670 و شناســه ملــی خــودرو 
IRFC891V7D2288670  به نام آقای محمدرضا شــاه 

زمانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.



براساس برنامه ریزی در صورت خرید واکسن و 
حتی تولید داخلی آن، واکسن در مرحله نخست 
روی حدود ۲۰ درصد از جمعیت ایرانی انجام می 
شود که اولویت با گروه های پرخطر و سایر افرادی که 
در معرض خطر باالیی از ابتال به ویروس قرار دارند، 

خواهد بود

سه شنبه 25  آذر    1399 / 29 ربیع الثانی 1442/ 15 دسامبر 2020/ شماره 3143
معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش اصفهان:

 تصمیمی برای برگزاری امتحانات به شکل حضوری 
اتخاذ نشده است 

معـاون آمـوزش ابتدایـی اداره کل آمـوزش و پـرورش اصفهـان گفـت: هنـوز تصمیمـی بـرای 
برگـزاری امتحانـات پایـه اول و دوم ابتدایـی بـه شـکل حضـوری در اصفهـان اتخـاذ نشـده 

کیـد  اسـت.لیال سـادات ابطحـی  تا
کـرد: بـا شـیوع کرونـا، بسـتر آمـوزش 
و یادگیـری در خانواده هـا فراهم شـده 
اسـت کـه بـه ایـن معنی نیسـت کـه از 
کـودکان توقع زیاد داشـته باشـیم.وی 
با اشـاره به اینکـه معلمـان ابتدایی نیز 
فشـار مضاعفـی را در ایـن ایـام تحمل 
تصمیمـات  تمـام  می کننـد، گفـت: 
گرفتـه شـده در اداره کل آمـوزش و 
پـرورش اسـتان اصفهـان از دو کانـال 

سـتاد ملی مقابلـه بـا کرونـا و وزارت آمـوزش و پـرورش عبـور می کنـد؛ برگـزاری امتحانـات به 
صـورت حضـوری و یـا غیرحضـوری بسـتگی بـه وضعیـت شـیوع کرونـا دارد؛ امـا آنچه مسـلم 
اسـت هرگونـه برگـزاری امتحانـات بـا فراهـم شـدن بسـترهای الزم انجـام خواهد شـد و جای 

نگرانـی نـدارد.

رقابت ۸0 هزار دانش آموز اصفهانی در آزمون نهج البالغه
۸۰ هزار دانش آمـوز در مقاطع مختلـف تحصیلی از اسـتان اصفهان در آزمون سراسـری روز نهج 
البالغه شـرکت کردند.آزمـون سراسـری نهج البالغه در روز هـای ۲۴ تـا ۲۷ آذر همزمـان با هفته 
azmoon. قرآن و عترت از سـاعت ۱۰ تا ۲۲ در مقاطـع ابتدایی، متوسـطه اول و دوم در سـامانه

isf.ir لینـک آزمـون سراسـری روز نهج البالغـه برگـزار می شـود.جدول زمان بنـدی شـرکت 
دانش آمـوزان مقاطـع مختلـف تحصیلـی در ایـن آزمـون را اداره قـرآن ، عتـرت و نمـاز اداره کل 
آموزش و پـرورش اسـتان اصفهـان در سـامانه azmoon.isfedu.ir اعالم کرده و آزمـون نیز از 
طریـق همین سـامانه برگـزار می شـود.دانش آموزان عالقه منـد و داوطلب برای کسـب اطالعات 
بیشـتر بایـد در کانال رسـانه قـرآن، عتـرت و نماز آمـوزش و پـرورش اسـتان اصفهان در شـبکه 

»شـاد« به نشـانی @rasanequran عضو شـوند.

آلودگی هوا، طرح زوج و فرد را در اصفهان اجرایی کرد
مدیـرکل مدیریـت بحـران اسـتانداری اصفهـان گفـت: بـا توجـه بـه افزایـش غلظـت آالینده ها 
و بـه منظـور کاهـش ترددهـا، طـرح تـردد نوبتـی زوج و فـرد خودروهـا در شـهر اصفهـان اجـرا 
می شـود.بر اسـاس ایـن اطالعیـه از روز شـنبه تـا اواسـط روز چهارشـنبه ۲۶ آذر مـاه بـرای 
کالن شـهر اصفهـان، مناطـق مرکـزی اسـتان و شـهرک های صنعتـی در نواحـی شـمال، جنوب 
لم بـرای  الینده هـا، افزایـش شـاخص کیفیـت هـوا در محـدوده ناسـا و مرکـز؛ انباشـت آ
گروه هـای حسـاس تـا ناسـالم بـرای تمـام گروه هـا، کاهـش دیـد و کیفیـت هـوا پیش بینـی 
لودگـی هـوای کالن شـهر اصفهـان طـی روزهـای  می شـود.همچنین بـا توجـه بـه تشـدید آ
گذشـته، علـی اصفهانـی، دادسـتان عمومـی و انقـالب اصفهـان طـی دسـتوراتی دسـتگاه های 
متولی مقابلـه بـا آلودگی هـوا را مخاطـب قـرار داد و ضمـن انتقـاد از نحـوه عملکـرد و مدیریت 
 موضـوع، بـر اسـتفاده از نظـر متخصصـان امـر و ظرفیـت دانشـگاه های سـطح اسـتان 

تاکید کرد.

  ضد و نقیض ها در مورد خرید یا ساخت واکسن کرونا ادامه دارد؛

داخلی، خارجی یا هیچ کدام؟

در حالی که تزریق واکسن کرونا در اروپا و  پریسا سعادت
آمریکا آغاز شــده اســت در ایــران اما 
مسئوالن اظهارات ضد و نقیضی در مورد احتمال خرید و یا ساخت این 
واکســن ارائه کرده اند.پیش از این مسئوالن وزارت بهداشت از پیش 
خرید دوز باالیی از واکســن از روســیه و چین خبر داده بودند؛ اما در 
روزهای اخیر زمزمه هایــی از انصراف از خرید این واکســن  یا عدم 
احتمال خرید آن به واسطه تحریم ها شــنیده می شود . روز یکشنبه 
ایرج حریر چی، معاون وزیر بهداشت از شروع واکسیناسیون کرونا در 

دی ماه خبر داد .
به گفته وی، با تالش مضاعف دانشــمندان ایرانی در تولید واکســن 
کرونا، یکی از این واکســن ها مجوز کمیته ملی اخالق و پژوهش را 
برای ورود به فاز تست انسانی دریافت کرده و دو یا سه واکسن دیگر 
هم تا اواخر دی ماه این مجوز را دریافت خواهند کرد.حریرچی با بیان 
اینکه واکسن ایرانی کرونا از اول دی ماه تزریق می شود، اظهار داشت: 
خط تولید این واکســن ها همزمان با آزمایش  روی نمونه انسانی و 
اثبات اثر بخشی کامل در حال راه اندازی اســت و با تایید معیارهای 
بالینی و علمی به تولید انبوه می رسند. اما به تازگی سیما سادات الری 

از شروع واکسیناسیون در تیر ماه خبر داد. سخنگوی وزارت بهداشت 
گفت: در صورتی که نتایــج آزمایش بالینی واکســن ایرانی کرونا در 
دی ماه امسال مثبت باشــد، پیش بینی می شود که تزریق و استفاده 

عمومی واکسن از تیرماه سال آینده آغاز شود.
ســیما ســادات الری در حاشــیه ســتاد اســتانی مقابله با کرونای 
اســتان مازندران افزود: هم اکنون چهار شــرکت داخلی برای تولید 
واکســن ایرانی کرونا فعال هســتند که تولیدات یک شرکت مرحله 
آزمایش بالینی واکســن خود را اوایل دی ماه ســال جاری شــروع 
می کند.وی اضافه کرد: در صورت مثبت بودن نتیجه آزمایش بالینی 
واکســن ایرانی، پیش بینی می شــود که اوایل تیرماه ســال جاری 
 ) تابســتان ( روی افراد مشــمول که گروه های با ریســک باالست،

 استفاده شود.
معاون وزیر بهداشت همچنین گفت: عالوه بر پیگیری دریافت واکسن 
از کواکس )یــک برنامه جهانی واکســن کرونا با هدایت ســازمان 
بهداشت جهانی( که حدود ۱۸۶ کشور جهان از جمله جمهوری اسالمی 
عضو آن هستند، از سه کشــور دیگر نیز رایزنی برای خرید واکسن در 
دست اجراست. ســخنگوی وزارت بهداشت و درمان گفت: به هرحال 

وزارت بهداشت و درمان مصوبه قانونی و منابع ارزی مورد نیاز را برای 
خرید واکســن کرونا در اختیار دارد، ولی به دلیل تحریم تبادل ارزی 
این خرید تاکنون به تاخیر افتاده است. الری افزود: براساس برنامه 
ریزی در صورت خرید واکســن و حتی تولید داخلی آن، واکسن در 
مرحله نخست روی حدود ۲۰ درصد از جمعیت ایرانی انجام می شود 
که اولویت با گروه های پرخطر و سایر افرادی که در معرض خطر باالیی 

از ابتال به ویروس قرار دارند، خواهد بود.
وی همچنین تاکید کرد: در شــرایط فعلی که تاکنون واکسن داخلی 
و یا حتی خرید خارجــی آن به نتیجه نرســیده، رعایت پروتکل های 
بهداشــتی و محدودیت ها در دستور کار ســتاد ملی و استانی مقابله 
با کرونا قرار دارد و اجــرای برخی محدویت ها از جمله طرح شــهید 
ســلیمانی نیز برای کنترل بیماری کووید-۱۹ در حال اجراســت. در 
حالی که مسئوالن اصرار به سرمایه گذاری و ساخت واکسن کرونا در 
داخل کشور را دارند، برخی از پزشکان از احتمال خطرناک بودن این 
کار و آزمایشات ناموفق آن ابراز نگرانی کرده اند.از سوی دیگر به دلیل 
تنگ تر شدن حلقه تحریم ها ، مردم تقریبا با ناامیدی اخبار مربوط به 

کرونا را دنبال می کنند.

با مسئولان 5جامعه

نایــب رییس کمیســیون آمــوزش کانــون وکالی 
دادگســتری اســتان اصفهان گفت: چک هایی که تا 
قبل از تاریخ ۲۰دی ماه امســال در دست مردم است 
تابع قانون قدیم و دسته چک هایی که از این تاریخ به 
بعد توسط بانک ها صادر می شوند، تابع قانون جدید 
هستند.سهراب نشاسته ریز افزود: در این قانون مهلت 
اجرایی شدن آن پیش بینی شــده که مهلت ۲ساله 
برای ماده ۲۱ قانون صدور چک از مهم ترین مفاد آن 
است.وی افزود: در بند۱۷ این بخشنامه تشریح شده 
که عملیات صدور، انتقال و وصول برگه های چک ارائه 

شده به مشــتریان، پیش از تاریخ۲۰دی۹۹ کماکان 
به روال سابق صورت می گیرد و این قانون فقط برای 
دســته چک هایی صدق می کند که بــرای بعد از این 
تاریخ توســط بانک ها در اختیار مردم می گیرد.نایب 
رییس کمیســیون آموزش کانون وکالی دادگستری 
اســتان اصفهان اظهار داشــت: بند ۷ بخشــنامه به 
موضوع ممنوعیت صدور چک در وجه حامل پس از 
تاریخ ۲۰دی۹۹ پرداخته است که بنا براین قانون، اگر 
شخصی اکنون برگه چکی از کسی دارد، مشمول همان 
قانون زمان صدور می شود و این قانون فقط مربوط به 
چک هایی از این تاریخ به بعد اســت.وی ادامه داد: 
ممکن است اجرایی شدن این قانون باتوجه به شرایط 
کرونا دوباره تمدید شــود، ولی همچنان مالک دقیق 
برای اجرایی شدن این قانون تاریخ اعالم شده توسط 
آخرین بخشــنامه بانک مرکزی است.نشاسته ریز 

گفت: در بند ۸ گفته شــده، برگه چک های ارائه شده 
به مشــتریان پس از تاریخ ۲۰دی ۹۹ تا اطالع ثانوی 
همچنان امکان انتقال به افراد خواهند داشت؛ بنابراین 
بحث حذف پشت نویسی چک ها درحال حاضر منتفی 
است.وی گفت: هدف از قانون جدید چک، طبقه بندی 
مشتریان از طریق اعتبارسنجی کردن، پیشگیری از 
وقوع جرائم مالی از قبیل کالهبــرداری، جعل چک، 
اخذ نوشته و سند از طریق تهدید، امکان وصول کردن 
چک هایی که از طریق ســرقت و جعل حاصل شده 
مسدود شوند. نشاسته ریز با بیان پیشنهاداتی برای 
حل این خأل ها در قانون، به دسته بندی کردن چک ها 
بر مبنای قیمت و اهمیت مبادالت، معاف شدن از ثبت 
برخی اطالعات اضافه و زیاد در سامانه صیاد، پیامکی 
شــدن ثبت اطالعات برای تســریع در فعالیت های 

تجاری و روزمره مردم اشاره کرد.

آنچه مردم باید درباره جزییات اجرای قانون جدید چک بدانند

آغاز چهارمین مرحله 
پویش مشق احسان 

در اصفهان
رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت 
امام )ره( در استان اصفهان گفت: 
در چهارمین مرحله پویش مشــق 
احسان، سهم اســتان اصفهان ۴۰ 
هزار سبد اقالم معیشتی به ارزش 
بیش از 3 میلیارد تومان و تعداد 5۰ 

هزار پک بهداشتی بود.

دستگیری فروشنده تبلت مسروقه در سایت دیوار 
رییس پلیس فتای استان اصفهان گفت: با مراجعه شــهروند اصفهانی به پلیس فتا و در دست 
داشتن شکوائیه ای مبنی بر اینکه تبلت اش سرقت شده خود را عینا مطابق مشخصات آن در یکی 
از ســایت های تبلیغاتی مشاهده کرده 
اســت رســیدگی به موضوع در دستور 
کار کارشناسان این پلیس قرار گرفت. 
سرهنگ سید مصطفی مرتضوی افزود: 
چندی پیش فرد یا افرادی ناشــناس 
اقدام به ســرقت تبلت شاکی کرده اند 
و پس از آن با تهیه عکس و درج آگهی 
در معرض فروش قــرار داده اند، نهایتا 
با اقدامات فنی و شــیوه و شگرد های 
خاص پلیســی متهم به هویت معلوم 
شناسایی و دســتگیر و به این پلیس داللت داده شد.وی بیان داشــت: متهم در بازجویی های 
اولیه منکر هرگونه بزه ارتکابی شــد، ولی پس از مواجهه با مدارک و فاکتور کاالی شاکی و تطابق 

مشخصات فنی کاال، به بزه ارتکابی اعتراف کرد.

انهدام باند توزیع تراول های جعلی در فریدن
فرمانده انتظامی شهرســتان فریدن گفت: پس از وصول گزارش هایی مبنی بر توزیع تراول های 
جعلی در بازار شــهر »داران«، بالفاصله ماموران پلیس امنیت عمومی این شهرســتان وارد عمل 

شدند. 
سرهنگ مختار بهارلو افزود: پس از انجام یکســری اقدامات تخصصی سرانجام 3 نفر در ارتباط 
با این پرونده شناســایی و طی عملیاتی غافلگیرانه دســتگیر شدند.ســرهنگ بهارلو با اشاره به 
کشــف ۱۰ میلیون و 5۰۰ هزار ریال تــراول جعلی از این افــراد ادامه داد: همچنیــن از مخفیگاه 
متهمان ۲۹5 گرم تریاک و ۲ پایپ شیشــه ای کشف شــد.فرمانده انتظامی شهرستان فریدن 
در ادامه از تحویــل متهمان به مراجــع قضائی خبر داد و خاطر نشــان کرد: نیــروی انتظامی با 
 مفســدان اقتصادی جامعه برخورد قاطع و قانونی می کند و هرگز اجازه جــوالن به اینگونه افراد

 نخواهد داد.

اعتراف به 22 فقره سرقت در شاهین شهر
فرمانده انتظامی شهرستان شاهین شهر اظهار داشــت: در پی وقوع چندین مورد سرقت منزل، 
اماکن خصوصی و لوازم داخل خودرو در شهرستان شاهین شــهر شناسایی و دستگیری سارق 
یا ســارقان در دســتور کار ماموران پلیس آگاهی این فرماندهی قرار گرفت.وی ادامه داد: پس 
از انجام یکسری اقدامات تخصصی یک ســارق حرفه ای در ارتباط با این سرقت ها شناسایی و 
دستگیر شد.این مقام انتظامی بیان داشت: فرد دستگیر شــده هنگامی که با مستندات پلیس 
روبه رو شد به ۲۲ فقره سرقت منزل، اماکن خصوصی و اموال داخل خودرو در شهرستان شاهین 

شهر اعتراف کرد.
ســرهنگ صادقی گفت: در این خصوص پرونده تشــکیل و ســارق برای اقدامــات قانونی به 
مراجع قضایی تحویل داده شــد.فرمانده انتظامی شهرســتان شــاهین شهر با اشــاره به اینکه 
ارزش اموال کشف شــده از این ســارقان ۶ میلیارد ریال برآورد شده اســت، خاطر نشان کرد: 
شناسایی مالکان اموال مســروقه و بازگرداندن اموال به آن ها در اولویت کاری نیروی انتظامی 
 قرار دارد و اموال کشــف شــده این پرونده نیــز پس از طی مراحــل قانونی بــه صاحبان آن ها

 تحویل می شود.

وز عکس ر

خبر روزاخبار

بر اساس رتبه بندی گرین متریک 
۲۰۲۰ ارزیابی شد؛

دانشگاه های کاشان 
و اصفهان در میان 

دانشگاه های سبز جهان
دانشــگاه های اصفهان و کاشــان در نظام 
رتبه بنــدی گرین متریــک ۲۰۲۰ در میــان 
دانشــگاه های ســبز جهان قــرار گرفتند.

دانشگاه اندونزی با هدف ترویج پایداری در 
آموزش عالی، از سال ۲۰۱۰ اقدام به ارزیابی 
و رتبه بندی دانشــگاه های جهان بر اساس 
معیارها و شــاخص های مرتبط با مسائل 
زیست محیطی در دانشــگاه ها کرده است 
که در این راستا نظام رتبه ندی گرین متریک 
با ارزیابی شــش شــاخص کلیدی مکان و 
زیرساخت، سیاست های انرژی و تغییرات 
اقلیمی، مدیریت پسماند، آب، حمل و نقل و 
آموزش و پژوهش برای رتبه بندی موسسه ها 
اســتفاده می کند.این رتبه بنــدی با هدف 
ارائه چشــم انداز جامع از شرایط و سیاست 
های مرتبط با محیط زیست وتوسعه پایدار 
در دانشــگاه های کشــورهای مختلف راه 
اندازی شــده و ابــزاری بــرای جلب توجه 
مدیــران و سیاســت گذاران در محیط های 
دانشگاهی فراهم آورده و ســاالنه بیش از 
۱۰ هزار موسسه توســط این نظام رتبه بندی 
ارزیابی می شــود که فهرست ۹۲۲ موسسه 
http://greenmetric. برتر روی ســایت

ui.ac.id منتشــر می  شــود.بر اســاس 
آخرین نتایج این نظام رتبه بندی در ســال 
۲۰۲۰، دانشگاه های زنجان، کاشان، محقق 
اردبیلی، علوم پزشکی کاشان، الزهرا، رازی 
کرمانشاه، گیالن، اصفهان، فردوسی مشهد، 
یاسوج، شاهرود، حکیم ســبزواری، اراک، 
یزد، تهران، شــهید رجایــی، صنعتی اراک، 
علوم کشــاورزی گرگان، امیرکبیر و جندی 
شاپور اهواز به ترتیب ۲۰ دانشگاه سبز ایران 
در این رتبه بندی هستند. به نقل از وب سایت 
گرین متریک )greenmetric(، دانشگاه 
 Wageningen University &« هــای
Research« هلنــد، با بیشــترین امتیاز 

سبزترین موسسه جهان است. 

ماجرای تعطیلی دوهفته ای کالس های مجازی در اصفهان چیست؟
معاون متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: شورای مدارس می توانند درخواست تعطیلی دو هفته ای کالس های مجازی را هنگام برگزاری 
امتحانات بدهند و این موضوع ارتباطی با ایام کرونا ندارد. محمدرضا ناظم زاده، با اشاره به نحوه برگزاری امتحانات دی ماه دانش آموزان دوره اول و دوم متوسطه، 
اظهار داشت: براساس تعامالتی که آموزش و پرورش با ستاد استانی مقابله با کرونا داشته تاکنون مجوزی برای برگزاری امتحانات حضوری در دی ماه صادر 
نشده اســت.وی افزود: دانش آموزان پایه های نهم و دوازدهم نیز امتحانات دی را به صورت غیرحضوری و امتحانات خرداد ماه را به صورت حضوری  برگزار 
می کنند.معاون متوســطه اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان با بیان اینکه ستاد اســتانی مقابله با کرونا در اصفهان هنوز مجوز برگزاری حضوری بودن 
امتحانات دی را صادر نکرده، گفت: امکان دارد طی تعامالت وزارت آموزش و پرورش با ستاد ملی مقابله با کرونا مجوزهایی به صورت محدود داده شود ولی تا 
این لحظه چنین اتفاقی نیفتاده است.وی ادامه داد: سال های گذشته قبل از برگزاری امتحانات دی ماه، مدارس این اختیار را داشتند که با مجوزی که از ادارات 
آموزش و پرورش دریافت می کردند طی برگزاری دو هفته امتحانات، کالس ها را تعطیل می کردند و این شرایط امسال هم وجود دارد و شورای مدارس می توانند 

درخواست تعطیلی دو هفته ای کالس های مجازی را هنگام برگزاری امتحانات را بدهند و این موضوع ارتباطی با ایام کرونا ندارد.
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پس از تاخیر چندین ساله؛

واگذاری نقش جهان به فوالد مبارکه نهایی شد

 سمیه مصور    پس از سال ها در نهایت مراحل واگذاری 
ورزشگاه نقش جهان به شرکت فوالد مبارکه 
نهایی شــد تا امیدواری ها برای برطرف شــدن نواقص باقی مانده این 
ورزشگاه و تبدیل آن به یکی از بهترین ورزشگاه های ایران افزایش یابد. 
کلنگ احداث ورزشگاه نقش جهان ،درســال 68 به زمین زده شد، ولی 
عملیات ساخت و اجرای  آن درسال 72 کلید خورد.  این ورزشگاه که با 
ظرفیت 42 هزار نفر پس از 9سال انتظار در سال 81 به بهره برداری رسیده 
بود، در همان فاز نخســت هم برای ســپاهانی ها خوش یمن بود. تیم 
ســپاهان در ســال های 1381 تا 1386 بازی های خانگی خود را در این 
ورزشــگاه برگزار می کرد و در این بازه زمانی چندین عنوان قهرمانی را در 
کارنامه به ثبت رسانید.پس ازچند سال استفاده از نقش جهان، با دستور 
رییس وقت ســازمان تربیت بدنی این مجموعه دو طبقه شد، اما روند 
تکمیل این طرح مدت ها به طول کشید تا این که در مهرماه سال 1395 و 
در دوران مربیگری عبدا... ویسی در فاز دوم و پس از نزدیک به یک دهه 
با ایرادهای پرشمار، مورد بهره برداری قرار گرفت و طی سال های اخیر 
شرکت توســعه و تجهیر و باشــگاه فوالدمبارکه تالش زیادی برای رفع 
نواقص آن و نصب ژنراتور، نصب چادرهای سقف و... انجام داد.با این حال 
هنوز این ورزشگاه که قرار بود یکی از ورزشــگاه های مدرن کشور باشد، 

اشــکاالت زیادی نظیر نامناســب بودن راه های ورودی به ورزشگاه و 
همینطور خرابی و خاکی بــودن محوطه بیرون داشــت، موضوعی  که 
استفاده کامل از ظرفیت این مجموعه را غیر ممکن ساخته بود. از این رو و 
در راستای برطرف کردن این اشکاالت با حضور نمایندگان وزارت ورزش و  
جوانان، شرکت توســعه و نگهداری اماکن ورزشی کشــور، نمایندگان 
حقوقی شرکت فوالد مبارکه اصفهان و اداره کل ورزش و جوانان استان 
اصفهان ، مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی فوالد مبارکه سپاهان، طی 
قرارداد تکمیلی مراحل واگذاری ورزشــگاه نقش جهان به شرکت فوالد 
مبارکه نهایی شد.نماینده وزارت ورزش و جوانان پس از واگذاری مجموعه 
نقش جهان به شرکت فوالد مبارکه عنوان کرد: مقدمات واگذاری پروژه از 
دو سال پیش با موافقت وزیر محترم و مساعدت و پیگیری های معاون 
توسعه منابع و پشتیبانی وزارت متبوع شروع شد و اکنون شاهد مرحله 
نهایی واگذاری این پروژه هستیم.وی افزود: کار بزرگی در شناخت ماهیت 
مشارکت ها در وزارت ورزش و جوانان با واگذاری این پروژه شکل گرفت 
و این مشارکت الگوی بسیار خوبی برای سایر استان های کشور شد که 
بتوان پــروژه های بزرگی را با مشــارکت صنایع و یا ســرمایه گذاران به 
سرانجام رساند.نماینده وزارت ورزش و جوانان ضمن قدردانی از مشارکت 
فوالد مبارکــه اصفهان در تکمیل ورزشــگاه نقش جهــان تصریح کرد: 

امیدواریم تعهدات باقی مانده شرکت فوالد تا اخذ تاییدیه های نهایی هر 
چه سریع تر انجام شود .محمدرضا ســاکت، مدیرعامل باشگاه فوالد 
مبارکه سپاهان  نیز گفت: » مردم اصفهان سال های زیادی انتظار تلخی 
را تجربه کردند تا این ابر پروژه به ســرانجام برسد و شاهد بهره برداری از 
ورزشگاه نقش جهان باشند. ورود مجتمع فوالد مبارکه به این پروژه جهت 
تکمیل و بهره برداری، ظرفیت های زیر ساختی بین المللی ورزشی در 
ایران را افزایش داد. امروز روز مبارکی است که این پروژه مراحل نهایی 
خود را برای واگذاری طی کرده و به سرانجام تشکیالتی خواهد رسید. با 
واگذاری نهایی این ابر پروژه، راهبری و بار مسئولیت از دوش سیستم 

دولتی برداشته می شود«. 
محمدرضا ساکت در ادامه صحبت هایش این امید را به هواداران فوتبال 
داده که به زودی الزامات مورد نیاز AFC نیز در آن لحاظ شود:» با واگذاری 
نهایی این پروژه به منظور انجام الزامات AFC ، تمهیداتی اندیشــیده 
می شود که بتوانیم استانداردهای الزم را که اولویت شرکت فوالد مبارکه 

است در سطح A فراهم و لحاظ کنیم.«
سپاهانی ها امیدوارند با واگذاری نهایی ورزشگاه نقش جهان به شرکت 
فوالد مبارکه، شاهد تغییرات گسترده در این ورزشگاه و آماده شدن آن 

برای حضور پرشمار هواداران باشند.

کومان: 

بارسا همچنان می تواند قهرمان اللیگا شود
بارسلونا یکشنبه شب در خانه خود نوکمپ به مصاف لوانته رفت و با گل لیونل مسی در نیمه دوم 
موفق شد حریفش را 1-0 شکســت دهد. این یازدهمین بازی فصل بارسا در اللیگا بود و بلوگرانا 
با این سه امتیاز در رتبه هشتم جدول لیگ ایســتاد. رونالد کومان، سرمربی بارسا که از پیروزی 
تیمش خوشحال بود در پایان بازی گفت بارسلونا همچنان می تواند قهرمان اللیگا شود.بارسلونا 
در حالی در رتبه هشتم جدول ایستاده که با سوسیداد و اتلتیکو مادرید صدرنشین 9 امتیاز فاصله 
دارد.رونالد کومان در پایان بازی در کنفرانس خبری گفت: ما می توانیم امسال قهرمان بشویم. 
اگر بهتر شویم و اعتماد به نفس بیشتری داشته باشیم ، اگر در مقابل دروازه حریف موثرتر عمل 
بکنیم هنوز برای قهرمانی شانس داریم. بازی های زیادی تا پایان فصل باقی مانده و ما می دانیم 

که االن در چه جایگاهی هستیم ولی مطمئنیم که امکان قهرمانی برای ما همچنان وجود دارد.
 سرمربی بارســا در ادامه گفت: ما بعد از شکست مقابل کادیز می دانســتیم که در این بازی باید 

حتما پیروز شویم. امیدوارم این پیروزی بتواند به باال رفتن اعتماد به نفس بچه ها کمک کند.
 در مــورد مســی بایــد ایــن را بدانیــم کــه بازیکنــان همــه تیــم هــای حریف به مســی 
آســان نمــی گیرنــد و حداکثر تالش شــان را بــرای مهــار او مــی کننــد. بازیکنــان زیادی 
 در این بــازی او را نشــانه گرفته بودند ولی مســی نشــان داد که بــرای تیم تا چه حــد تعیین 

کننده است.

دیباال: 

یوونتوس را دوست دارم و به این تیم وفادارم
پائولو دیباال در پیروزی 3 بر یک یوونتوس مقابل جنوا گل نخست تیمش را به ثمر رساند. مهاجم 
آرژانتینی با این گل فشــارها را از روی خود برداشــت چون در هفته های اخیر شایعه جدایی اش 
شنیده می شــد. بازیکن یوونتوس پس از این بازی گفت: به این گل نیاز داشتم. خیلی وقت بود 
که آرام نبودم؛ اما اکنون این چنین نیســت. امیدوارم این گل به من اعتماد به نفس دهد و مانند 
همیشــه عمل کنم. دیباال درباره آینده اش اظهار کرد: درست است که مدیر برنامه ام زمان زیادی 

در تورین حضور داشت اما کسی با او تماس نگرفت. 
من همیشــه حقیقت را می گویــم و منطقی هســتم. خیلی ناراحت می شــوم کــه درباره پول 
و آمــار صحبت می کنند. این مســائل بــه ما کمــک نخواهد کرد. مهاجــم آرژانتینــی در پایان 
هــواداران بانوی پیــر را مخاطب قــرار داد و گفــت: یوونتوس را دوســت دارم و همیشــه این 
 را گفتــه ام. بــا تمــام هــواداران رابطــه خوبــی دارم و بایــد آرام باشــند و بداننــد کــه من

 وفادار هستم.

گزینه بارسلونا مشتری جدید پیدا کرد
مهاجم مدنظر تیم فوتبال بارســلونا مورد توجه یک باشــگاه دیگر هم قرار گرفته است.به ادعای 
برخی از رسانه های فرانسوی، باشگاه پاری سن ژرمن قصد دارد در نقل وانتقاالت زمستانی یا در 
تابستان آینده برای جذب ممفیس دپای، ســتاره خط حمله تیم لیون اقدام کند. کیلیان امباپه 
و نیمار به شدت مشتاق بازی کنار دپای هســتند.این در حالیست که بارسلونا هم مدتی است به 

فکر خرید او افتاده است. 
با نشســتن رونالد کومــان روی نیمکت آبی اناری پوشــان، این ســرمربی هلندی خواســتار 
جذب دپــای که بــا او نیــز در تیــم ملــی هلنــد کار کرده بــود، شــد اما باشــگاه بارســلونا 
بنابــر هــر دلیلــی موفــق نشــد ایــن بازیکــن را جــذب کند.بــا ایــن شــرایط، دپــای در 
 یک دوراهی قــرار گرفته اســت و بایــد نهایتا تا تابســتان تکلیف خــود و آینــده فوتبالی اش 

را مشخص کند.

زشفوتبال جهان ور

چرا رییس شطرنج ایران انتخاب نمی شود؟
اداره فدراسیون شطرنج با سرپرســت از آخرین روزهای سال 98 آغاز شده که مهرداد پهلوان زاده دوره 4 ساله ریاســتش به پایان رسیده بود و فرهاد نیکوخصال 
جای او را به عنوان سرپرست گرفت تا انتخابات را برگزار کند.نام نویسی از کاندیداها در خرداد انجام شد و به نظر می رسید در تابستان تکلیف این فدراسیون که در 
سال های اخیر قهرمانان خوبی را هم پرورش داده، مشخص شود. تابستان به پایان رسید و تکلیف انتخابات فدراسیون شطرنج مشخص نشد؛ اگرچه طبق اعالم 
وزارت ورزش قرار بود رییس این فدراسیون روز 6 آبان معرفی شود. ممنوعیت تجمعات به خاطر باال رفتن آمار مرگ و میر کرونا در کشور، باعث شد تا چند روز قبل از 
برگزاری انتخابات، مجمع لغو شود.همه منتظر بهبود وضعیت کرونا در کشور بودند تا تکلیف برگزاری انتخابات چند فدراسیون از جمله همین شطرنج را بدانند. حاال 
خبر رسیده که وزارت ورزش تاریخ انتخابات 4 فدراسیون را در دی ماه مشخص کرده؛ اما نامی از شطرنج در میان آن ها نیست. مشخص نیست چطور فدراسیونی 
که قرار بوده انتخاباتش قبل از همه برگزار شود، حاال عزمی برای معرفی شدن رییس جدیدش وجود ندارد. این اتفاقات و اظهارات نیکوخصال به عنوان سرپرست 
فدراسیون این شائبه را ایجاد کرده که وزارت ورزش گزینه جدیدی برای انتخابات فدراسیون شطرنج دارد و نمی خواهد در این دوره تکلیف رییس آن را مشخص کند.

رییس هیئت پزشکی ورزشــی اصفهان  پیرامون 
آخرین شرایط فعالیت باشگاه ها و امکان ورزشی 
اظهار داشت: با توجه به کاهش آمار کرونا در سطح 
اســتان و همچنین با پیگیری فدراسیون پزشکی 
ورزشــی و وزارت ورزش و جوانــان، ورزش های 
باشــگاهی و باشــگاه های ورزشــی از گروه سوم 

مشاغل شغلی به گروه دو منتقل شد.
احمد باقری مقــدم ادامه داد: بــا تغییر وضعیت 
گروه های شغلی باشگاه ها و رشــته های ورزشی 
شاهد تعطیلی کمتری خواهیم بود؛ از ابتدای هفته 
گذشته باشگاه ها مجوز فعالیت گرفتند و همچنین 
محدودیت ســاعت فعالیت آنان نیز برداشته شد 
و از همین رو شــاهد جنب و جوش در باشگاه ها و 
همچنین رشته های ورزشی هستیم.وی، با اشاره 
به نظارت دقیق بر عملکرد باشــگاه ها تشریح کرد: 

از اماکن ورزشی به صورت منظم و دقیق بازدید به 
عمل آورده و این موضوع با جدیت ادامه دار خواهد 
بود، باشگاه های متخلف به مراجع ذی صالح جهت 
برخورد معرفی خواهند شد و از باشگاه هایی که در 
راســتای اجرای پروتکل ها و دستورالعمل ها کوشا 
بودند، تقدیر خواهد شــد.باقری مقدم اضافه کرد: 
طی سه هفته گذشته روی حدود 70 درصد از اماکن 
ورزشی به صورت گشــت زنی نظارت شد که در این 
بین 15 باشگاه متخلف شناســایی شدند، از بین 
این 15 باشگاه، 12 باشــگاه جهت پلمب به مراجع 
ذی صالح معرفی شــدند و همچنین از 3 باشگاه 

دیگر نیز تعهد گرفته شد.
رییس هیئت پزشــکی ورزشی اســتان اصفهان 
تصریح کرد: از زمان تاســیس ستاد مبارزه با کرونا 
در ورزش، فعالیت های خوبی بــا مرکزیت تهران 

و همچنین هیئت های شهرســتان صورت گرفت، 
از زمانی که تصمیم گیری ها جهــت مقابله با کرونا 
به صورت استانی شــد عمال ســتاد ملی مبارزه با 
کرونا در ورزش غیر فعال شد، ستاد مبارزه با کرونا 
اصفهــان نیز هیچ اســتعالمی از هیئت پزشــکی 
ورزشــی و یا اداره کل ورزش و جوانان در خصوص 
شرایط ورزشی و باشگاه ها اخذ نمی کرد؛ سرانجام 
با پیگیری هــای مدیــرکل ورزش و جوانان اخیرا 
در ایــن زمینه، همکاری اســتانداری بــا اداره کل 
 ورزش و جوانان و هیئت پزشکی ورزشی افزایش 

یافته است.

رییس هیئت پزشکی ورزشی اصفهان خبر داد:

آغاز دوباره فعالیت  باشگاه های ورزشی اصفهان

وز عکس ر

هتل مجهز 
 پرسپولیسی ها

 در قطر
هتل تــورج )المشــعل( دوحه 
میزبــان پرســپولیس پیش از 
فینال لیگ قهرمانان آسیاست.

این هتل پنج ستاره و فوق العاده 
مجهز در کنار ورزشگاه بین المللی 

خلیفه و کمپ اسپایر قرار دارد .

تردید »یحیی« برای استفاده از یک بازیکن در فینال
 تیم فوتبال پرسپولیس باید روز شنبه هفته آینده ، در فینال لیگ قهرمانان آسیا به مصاف تیم اولسان 
هیوندای برود. پرسپولیس در شرایطی قرار است پا به این میدان بزرگ بگذارد که عیسی آل کثیر، 
وحید امیری و احسان پهلوان به عنوان سه مهره اصلی این تیم غایبان بزرگ این بازی هستند.با این 
حال، یحیی گل محمدی ترکیب اصلی تیمش را برای فینال مشخص کرده است. در این میان یحیی 
فقط روی یک پست تردید دارد و آن هم پست دفاع راست تیمش است؛ جایی که مهدی شیری و 
سیامک نعمتی معموال برای سرخ پوشان بازی می کنند. با توجه به نبود سه بازیکن اصلی، احتماال 
گل محمدی نعمتی را در خط حمله بازی می دهد.در این صورت گل محمدی چاره ای ندارد جز اینکه 
شیری را در دفاع راست قرار دهد. البته عملکرد شیری در دیدار ها و تمرینات اخیر کمی گل محمدی 
را برای اســتفاده از او در ترکیب اصلی دچار تردید کرده است. با این وضعیت، باید منتظر ماند و دید 
 در این فاصله کوتاه تــا فینال، گل محمدی و کادرفنی اش چه تصمیمی برای پســت دفاع راســت 

خود می گیرند.

سوال از اسماعیلی؛ چه می کنی بزرگوار؟
هواداران استقالل کال به نبودن بعضی بازیکنان این تیم عادت کرده اند. مثال سیاوش یزدانی اگر 4 
تا بازی پشت ســر هم انجام داد، جای تعجب دارد. یکی دیگر از این اساتید هم فرشید اسماعیلی 
است که اساسا معلوم نیست کجاست و چه می کند. مصدومیت که به بخش جدایی ناپذیر زندگی 
اسماعیلی تبدیل شــده و غیبت های چند هفته ای او دیگر کســی را متعجب نمی کند. بعد هم که 
کمی وضعش بهتر می شود، با مدیران باشگاه به مشکل می خورد و او را کنار می گذارند. به هر حال 
این داستان ها چندان هم جدید نیست. اســماعیلی تا به حال بارها سابقه جر و بحث در رختکن و 
محرومیت انضباطی را داشــته؛ اگر هم بوده، پنالتی اش را چیپ زده و چند نفر دیگر را به جان هم 

انداخته است. بزرگوار چه می کنی؟ کی نوبت »فوتبال« می شود؟

توجیه بامزه؛ »یواخیم لو« هم اضافه شد
 می دانید همه ارجاع ها به مربیان بزرگ دنیا در نشست های خبری فوتبال ایران مربوط به چه زمانی 
است؟ مربوط به وقتی که مربیان ایرانی بعد از باخت های پرگل قصد دارند خودشان را با این جماعت 
مقایسه کنند. تا االن در نشست های خبری هزار بار به باخت 7بر یک برزیل جلوی آلمان استناد شده 
و این چند ماه هم زیاد در مورد شکست 8بر 2بارسلونا جلوی بایرن مونیخ شنیده ایم. حاال اما فاضلی، 
سرمربی نساجی یک مثال تازه رو کرده و بعد از باخت 4بر صفر تیمش مقابل سپاهان گفته: »یواخیم 
لو هم با آن عظمت 6گل از اسپانیا خورد. « این، همه سهم ما از دنبال کردن فوتبال روز جهان است؛ 

اینکه ببینیم چه کسی بیشتر گل خورده، اسمش را یاد بگیریم و پشتش پنهان شویم.

تاریخ سازی »دانشگر« در مشهد
در حالی که  انتظار می رفت دوئل استقالل و شهر خودرو با همان تک گل سبحان خاقانی در نیمه اول به 
پایان برسد، پیشتازی محمد دانشگر و یک فرصت ایستگاهی خوب برای آبی پوشان باعث شد تا بار 
دیگر دانشگر در بازگشت به ترکیب استقالل بتواند برای تیمش گلزنی کند و شاگردان محمود فکری 
نیز با آسودگی خیال و برتری دو گله به رختکن بروند؛ او توانست روی سانتر زیبای مهدی مهدی پور 
ضربه سر مواج خود را بزند و فراهانی نیز تماشاگر ضربه سر دانشگر بود تا توپ به گوشه دروازه شهر 
خودرو برود.گلزنی دانشگر به جز آن که توانست خیال استقاللی ها را از کسب پیروزی مقابل حریف 
خود آسوده کند، برای خود نیز یک رکورد ویژه را به ثبت رساند؛ گل او به شهر خودرو، دهمین گل لیگ 
برتری دانشگر بود که به ثبت رسید و مدافع پیش تاخته آبی ها نیز توانست این رکورد ویژه را پس از 

حضور در تیم های نفت تهران، سایپا و استقالل از آن خود کند.

چهره روز

چرا تراکتور باید به ادامه 
فصل امیدوار باشد؟

تراکتور با پیروزی مقابل ماشــین ســازی 9 
امتیازی شــد و خود را به نیمه باالی جدول 
رســاند. آن ها میانگین 1.5 امتیاز به ازای هر 
بازی را دارند و برای رســیدن به اســتاندارد 
قهرمانی، بایــد از پنج بازی آینــده 13 امتیاز 
کسب کنند تا با 22 امتیاز از 11 بازی صدرنشین 
احتمالی لیگ ایران شوند. هرچند که در این 
صورت، فرصت شکست در چهار بازی پایانی 
را هم نخواهند داشت؛اما با این شرایط سخت 
هم جایی بــرای ناامیدی نیســت. تراکتور 
اگرچه ســرمربی اش را از دســت داده و در 
نقل و انتقاالت هم عملکرد »عالی« نداشــته 
اما هوادارانش می توانند دالیل زیادی را برای 
حفظ امید خود تا انتهای فصل داشته باشند.

اول این که تی تی ها همچنــان جزو پرمهره 
ترین تیم های ایران هستند. در ترکیب اصلی 
این تیم دستکم شــش بازیکن از سطح اول 
فوتبال ایران حضور دارند: محمدرضا اخباری، 
مهدی تیکدری، اشــکان دژاگه، اکبر ایمانی، 
میثم تیموری و احســان حــاج صفی. مهره 
هایی چون محمد عباس زاده و هادی محمدی 
نیز در حــال تالش برای رســیدن به روزهای 
اوج هســتند.از طرف دیگر رقبای تراکتور هر 
یک مشکالت خاص خود را دارند. استقالل، 
سپاهان و شــهرخودرو با کادرفنی جدید در 
لیگ برتر حضور یافته اند و شاید هنوز به فرم 
ایده آل نرســیده اند، پرســپولیس نیز درگیر 
مسابقات آسیایی است و اگر در بازی فینال 
برنده شــود، درگیر بازی های جهانی خواهد 
بود.از طــرف دیگر تراکتــور مدیریتی دارد که 
محدودیــت مالی خاصی را وضــع نکرده اند 
و احتماال به زودی با انتخــاب مربی جدید، 
فضای فوتبال ایران را تحت تاثیر قرار می دهند 
و در نیم فصل نیز بازیکنان جدیدی را خواهند 
خرید و در واقع مثل پرسپولیس و استقالل در 
این موارد محدود نیستند.بنابراین اگر تراکتور 
بتواند از هشت تیم نیمه پایین جدول امتیازات 
کامل را بگیرد و از تیم های نیمه باالی جدول 
میانگین یک امتیاز به ازای هر بازی داشــته 

باشد، شانس جدی قهرمانی خواهد بود.

مستطیل سبز

ورود مجتمع فوالد مبارکه به این پروژه جهت تکمیل 
و بهره برداری، ظرفیت های زیر ساختی بین المللی 

ورزشی در ایران را افزایش داد
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تحول در آزادسازی برای اجرای پروژه های عمرانی در منطقه 10
مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان، اهم اقدامات و فعالیت های انجام شده در زمینه تملک و آزادسازی 
پالک های واقع در مسیر طرح های عمرانی شــاخص، از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه را اعالم 
کرد.حمید شهبازی اظهار کرد: تاکنون ۹۹ درصد پالک های واقع در مسیر طرح عمرانی احداث رینگ 
چهارم حفاظتی انجام شده است.وی از پیشــرفت ۴۰ درصدی آزادسازی پالک های واقع در مسیر 
طرح عمرانی تعریض خیابان عسگریه دوم خبر داد و افزود: تملک یک باب منزل مسکونی جهت 
احداث و توسعه پارکینگ مقابل خیریه دارالشفا حضرت ام البنین )ع( به طور کامل انجام شده است.

مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان با بیان اینکه تملک و آزادسازی پالک های واقع در طرح بازگشایی 
گلوگاه یک مورد معادل مبلغ هفت میلیارد و ۶۵۰ میلیون ریال انجام شده ، تصریح کرد: تملک یکی 
از پالک های در مسیر اجرای طرح عمرانی حریم چشــمه مادی راران با صرفه هزینه ای بالغ بر پنج 
میلیارد و ۵۰۷ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال انجام شــد.وی از توافق نامه و واگذاری ملک به پیمانکاران و 
شرکت ها بابت پرداخت مطالبات غیرنقدی آنها خبر داد و گفت: تملک و آزادسازی پالک های واقع 
در مسیر طرح عمرانی خیابان مصلی )چشمه مرغاب( به طول کامل انجام شد.شهبازی با بیان اینکه 
تملک و آزادسازی پالک های در مسیر فاز نخست طرح عمرانی خیابان اطشاران ۷۰ درصد پیشرفت 
دارد، اظهار کرد: ۳۰ درصد تملک و آزادسازی پالک های واقع در مسیر فاز دوم طرح عمرانی خیابان 

اطشاران انجام شده است.

تشکیل کارگروه استانی هماهنگی شرایط اضطراری آلودگی هوا
مدیر بحران و پدافند غیرعامل شهرداری اصفهان اظهار کرد: با توجه به پیش بینی اداره کل هواشناسی 
استان و روند افزایشــی غلظت آالینده های هوا و پایداری جوی، جلسه کارگروه استانی هماهنگی 
شرایط اضطراری آلودگی هوا بر اساس آئین نامه اجرایی تبصره سه ماده ۳ قانون هوای پاک برگزار 
شد و در ارتباط با پیشگیری از تشدید آالینده ها تصمیمات الزم گرفته شد.سیدرضا جعفریان فر ادامه 
داد: بخشی از مصوبات کارگروه استانی هماهنگی شرایط اضطراری آلودگی هوا به شهرداری مرتبط 
شد که در قالب یک دستورالعمل به مناطق و سازمان های وابسته به شهرداری ابالغ شد.مدیر بحران 
و پدافند غیرعامل شهرداری اصفهان با اشاره به موضوعات مذاکرات جلسه، تصریح کرد: از جمله این 
موارد محدود کردن فعالیت خودروهای سبک و سنگین در اختیار شهرداری و پیمانکاران وابسته و 
محدود کردن فعالیت های عمرانی است که منجر به تشدید آلودگی هوا می شود.وی افزود: پیش بینی 
و پیشگیری الزم از آتش زدن ضایعات فضای سبز و پسماند در کلیه مناطق، تفرجگاه ها، پارک ها و 
مکان های دارای فضای سبز از دیگر مواردی است که باید در این راستا توسط شهرداری اقدامات الزم 
صورت گیرد.جعفریان فر گفت: پرهیز از روشن گذاشتن اتوبوس ها اعم از درون شهری و برون شهری 
در پایانه ها، توقفگاه ها و ایســتگاه های مبدأ و مقصد به منظور کاهش آالیندگی هوا به تمام سازمان 
پایانه و شرکت های مسافربری وابسته و شرکت واحد اتوبوسرانی ابالغ شد و در این راستا اقدامات 

الزم مورد توجه قرار می گیرد تا از تشدید آالینده های هوا کاسته شده و هوای شهر را پاک نگه داریم.

ارسال بیش از 550 اثر به دبیرخانه جشنواره عکس پاییزی ناژوان
مدیر طرح ساماندهی ناژوان گفت: با پایان یافتن مهلت ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره عکس پاییزی 
بیش از ۵۵۰ تصویر پاییزی به این مجموعه ارسال شده است.سید رسول هاشمیان اظهار کرد: هدف 
از برگزاری جشنواره پاییزی معرفی جاذبه های طبیعی گردشگری ناژوان به خصوص در فصل برگ 
ریزان پاییز بود.وی با اشاره به شرکت بیش از ۱۲۰ نفر در این جشنواره، ادامه داد: نقطه عطف جشنواره 
این فصل، کشیده شدن جشنواره به دل مردم و شهروندان هنردوست بود که منجر به تنوع باالی آثار 
ارسالی از مناظر مختلف طبیعی پارک جنگلی ناژوان شده است.مدیر طرح ساماندهی ناژوان گفت: 
این جشنواره با مشارکت شهرداری اصفهان، سازمان فرهنگی تفریحی، موسسه آموزش عالی سپهر 

و کانون عکس انجمن سینمای جوانان اصفهان برگزار شد.

 در راستای توسعه گردشگری در منطقه 15 شهرداری؛

برج کبوترخانه توحید بازسازی می شود

ترمیم و بازسازی برج های کبوترخانه به  نرگس طلوعی
عنــوان بناهــای ارزشــمند تاریخــی 
چندسالی است در دســتور کار مدیریت شهری قرار گرفته است.برج 
های کبوترخانه از جالب ترین جاذبه های گردشــگری دیار گنبدهای 
فیروزه ای هستند که در بیشتر مناطق این دیار می توان رد پای آن ها 
را دید. کبوتر خانه ها از گونه های بومی معماری گذشته ایران و نشانی 
از همخوانی زندگی با محیط پیرامون دارند. این بناها پاسخی در مقابل 
شرایط نامســاعد اقلیمی برای تقویت خاک از طریق جمع آوری کود 
کبوتران بودند بــه همین دلیل اکثر کبوتر خانــه ها در مجاورت زمین 

های کشاورزی بنا می شدند. 
بر اســاس متون تاریخی و ســفرنامه های موجود به نظر می رســد 
سابقه تاریخی ساخت برج های کبوتر به ۷۰۰ سال پیش برمی گردد 
به طوری که ابن بطوطه در اوایل قرن ۸ هجری از وجود کبوتر خانه ها 
یاد کرده است. برخی محققان کبوترخانه ها را شاهکار معماری دوره 
صفویه می دانند و معتقدند نخســتین نمونــه کبوترخانه ها در زمان 
شــاه عباس به وجود آمد.تیمور لنگ نیز در زمان حمله به اصفهان با 
مشاهده این سازه ها فکر می کند مردم منطقه کبوتر باز هستند و وقتی 

به فایده آنها پی می برد از آنها الگو برداری کرده و در پایتخت کشــور 
خود یعنی بخارا نمونه هایی از آن را می ســازد. »ژان شاردن« سیاح 
فرانســوی که در زمان صفویه به اصفهان ســفر کرده بود، در سفرنامه 
خود پیرامون شهر اصفهان بیش از ۳ هزار کبوترخانه شمرده و نوشته 
است که برخی از این برج ها گاه تا ۱۴ هزار کبوتر در خود جای داده اند. 
احداث کبوترخانه ها را می توان به نوعی شاهکاری هنری از گذشتگان 
و میراثی کهن از یک تمدن و فرهنگ دانست که نیاکان بر جا نهاده اند 
که با نگاهی گذرا به این بناهای اســتوار و بلند که از خشت و گل و در 
پهنای دشــت های اســتان اصفهان قرار گرفته اند به توانایی دستان 
قدرتمند و هنرمند و اعجاز معماران ایرانی در خلق این بناهای سترگ 

و شکوهمند می توان پی برد.
بیشتر برج های کبوتر در سمت شــرق اصفهان به ویژه اطراف گورت 
که در گذشــته روســتا بوده و در حال حاضر به شــهر اصفهان الحاق 
شده اســت، وجود دارند. مدیر منطقه ۱۵ شــهرداری اصفهان با بیان 
این که در ایــن منطقه تعداد زیادی کبوترخانه وجــود دارد، می گوید: 
تعدد باالی این بنا به ســبب نــگاه عالمانه معمــاران ایرانی به اقلیم 
و علم زیست شناســی در خلق عجایبی حیرت انگیــز و ماندگار مانند 

کبوترخانه هاســت که در فصول گرم و ســرد ســال مکانــی ایمن و 
مفرح، زیبا و منظم، با مدل های یک شــکل که بعضــا محل اجتماع 
بیش از چندین هزار کبوتر اســت و در واقع کارخانه ای جهت ساخت 

مرغوب ترین کود در کار کشاورزان نقشی حیاتی ایفا می کرده است.
به گفته مســعود قاســمی، قدمت باال  و معماری خــاص برج های 
کبوترخانه باعث شــده تا در ســالیان اخیر به این بنا ها با نگاه جاذبه 
گردشگری که می تواند گردشگران بسیاری را به خود جلب کند، نگاه 
شود از این رو بازســازی و ترمیم کبوترخانه ها در دست کار قرار گرفته 
است. مدیر منطقه ۱۵ شهرداری اصفهان در خصوص اقدامات انجام 
شده جهت ترمیم، بازسازی و استحکام بخشی برج کبوترخانه توحید، 
ادامه می دهد: این منطقه در جهت حفظ این بناهای ارزشمند نسبت 
به ترمیم و بازسازی برج کبوترخانه توحید از جمله عملیات آواربرداری 
محوطه اطراف و فضاهای داخلی، عملیات آجر فرش و اصالح راه پله، 
بازسازی بخش های تخریب شــده، اجرای گچ و خاک دستی روی 
بدنه ها برای اجرای کاه گل و غالف گــذاری روی بام جهت نورپردازی 
برای این برج کبوتر اقدام کرده و این پروژه تاکنون به پیشــرفت ۳۰ 

درصدی خود رسیده است.

خبر خوان

هفتم دی ماه، روزی به نام کمال الدین اسماعیل اصفهانی
شورای اسالمی شهر اصفهان با هدف برجســته کردن نام کمال الدین اسماعیل شاعر اصفهانی، 
پیشنهاد تعیین روز هفتم دی ماه هرسال به عنوان روز کمال اســماعیل در تقویم رسمی کشور را 
در یکصد و پنجاه و یکمین جلسه علنی خود بررســی و تصویب کرد تا بدین سبب بتواند جایگاه 
این شاعر را به عنوان یکی از ارکان ادبی اصفهان پررنگ کند.رییس کمیسیون فرهنگی و ورزشی 
شــورای اســالمی شــهر اصفهان در توضیح این الیحه اظهار کرد: کمال الدین اســماعیل فرزند 
عبدالرزاق اصفهانی، شــاعر بزرگ قرن هفتم هجری و آخرین قصیده ســرای بزرگ ایران است 
که در هجوم و غارت مغوالن کشته شد.فریده روشن افزود: پیشــنهادی در شورا و در کمیسیون 
فرهنگی و ورزشی مطرح و مصوب شــد تا یک روز به عنوان پاسداشت این شاعر مشخص شود؛ 
همچنین تاکید شد که آرامگاه کمال الدین اسماعیل به گونه ای که در حد مقام او باشد، بازسازی 
و اعتبار الزم برای بهســازی فضای مجاور مقبره او نیز در بودجه ۱۴۰۰ پیش بینی شود.وی با بیان 
اینکه شهرهای دیگر به ظرفیت های ادبی خود خیلی توجه داشته اند، اضافه کرد: حافظ و سعدی 
برند جهانی شیراز شــده اند اما اصفهان هنوز نتوانســته صائب و کمال را در حد جهانی به شهرت 
برساند بنابراین باید از این ظرفیتی که برای شهر وجود دارد هم در موضوعات ادبی و هم گردشگری 
استفاده کنیم و آنطور که شایسته اســت این دو مقام اصفهان را به هموطنان و جهانیان معرفی 
کنیم.روشن افزود: در بســیاری از شهرهای کشور نخســتین نقطه ای که گردشگر به آن مراجعه 
می کند مقبره شاعران است؛ اما در اصفهان حتی بسیاری از شهروندان نیز مقبره این دو شاعر را 
نمی شناسند بنابراین امیدوارم بازسازی آرامگاه کمال اسماعیل اقدامی باشد که به ظرفیت های 

موجود ادبی اصفهان کمک می کند.
معاون فرهنگی شــهردار اصفهان نیــز در این خصوص گفــت: کمال الدین اســماعیل و پدرش 
جمال الدین عبدالرزاق اصفهانی جز شاخص ترین شاعران سبک عراقی در کنار حافظ و سعدی 
در شعر فارسی شناخته می شوند.محمد عیدی با بیان اینکه کمال اسماعیل یکی از کسانی است 
که حافظ در اشعار خود به نام او اســتناد کرده اســت، ادامه داد: کمال الدین اسماعیل، روایتگر 
بزرگ اصفهان در کشــاکش حمله مغول بوده و بسیاری از اشــعاری که در قالب قصیده سروده 
 اشاره به خاندان حکومتی آل صاعد دارد که به نوعی تاریخ اصفهان را هم می توانیم در دیوان او به 

وضوح ببینیم.
وی تصریح کرد: در گســتره فرهنگ فارســی زبانان و به ویــژه اصفهان کمتر کســی را می توان 
یافت که مقــام ادبی کمال الدین اســماعیل را بشناســد بنابرایــن باید روزی را به نــام او برای 
شناســایی بهتر این شــاعر به مردم، معرفی می کردیم.عیــدی اضافه کــرد: دوم جمادی ثانی 
۶۳۵ که با تطابق تاریخی مقارن با هفتم دی ماه ۶۱۶ و کشته شــدن این شاعر به دست مغوالن 
اســت برای نام گذاری به نام روز کمال اسماعیل پیشنهاد شده اســت.معاون فرهنگی ورزشی 
شــهردار اصفهان گفت: برای شناخت نام و یاد شــاعرانی همچون حافظ تالش بسیاری شده به 
حدی که خــارج از مرزهای جغرافیایی ایران نیز حافظ را می شناســند پس بایــد به عنوان برند 
فرهنگی اصفهان بــرای کمال خوانی و صائب خوانــی اقداماتی موثر انجــام دهیم چون صائب 
نیز بزرگ ترین و شاخص ترین چهره ادبی ســبک هندی یا اصفهانی اســت.امیراحمد زندآور، 
عضو هیئت رییسه شورای اســالمی شــهر اصفهان نیز درخصوص این پیشــنهاد گفت: پس از 
تصویب در شورای اسالمی شــهر اصفهان برای اینکه کمال اســماعیل در تقویم کشور ثبت شود 
باید تاییدیه فرهنگســتان زبان و ادب فارسی و پس از آن تاییدیه شــورای عالی فرهنگی کسب 
شــود بنابراین شــهرداری باید اقدامات الزم در این زمینه را انجام دهد.معاون فرهنگی شهردار 
اصفهان در پاســخ به زندآور درخصوص اقدامات شهرداری برای مجاب شدن نهادهای فرادست 
برای درج این نام در تقویم رســمی کشــور، خاطرنشــان کرد: در بین اهل فن کمال اســماعیل 
چهره شــاخص اصفهان اســت و این را فرهنگســتان زبان و ادب فارســی به خوبی می داند و 
 جایگاه او در میان شــعرای سبک عراقی مشــخص اســت؛ با این حال مقدمات ثبت این نام را

 پیگیری می کنیم.

خبر ویژهگزارش

اضافه شدن 13 میلیارد 
تومان تجهیزات به سازمان 

خدمات موتوری
مدیرعامل سازمان خدمات موتوری شهرداری 
اصفهان اظهار کرد: یک دستگاه بنز برای نصب 
دکل جرثقیل روی آن خریداری شده و قرارداد 
مربوطه امضا شــده که تــا یک مــاه آینده به 
ناوگان اضافه خواهد شد.حســن نظام زاده با 
اشــاره به ویژگی های جرثقیل خریداری شده، 
تصریح کرد: این جرثقیل ۱۵ تن اســت که در 
زمان وقوع حوادث امکان استفاده از آن وجود 
خواهد داشــت، امکانی که تا پیش از این باید 
در صورت نیــاز از طریق بخــش خصوصی و با 
مشکالت بسیار زیاد فراهم می شد.مدیرعامل 
سازمان خدمات موتوری شهرداری اصفهان با 
بیان اینکه امکانات و تجهیزات جدید با صرف 
اعتباری افزون بر ۱۳ میلیارد تومان خریداری 
شده است، گفت: این تجهیزات قبال خریداری 
شــده و در حال حاضر آماده اضافه شــدن به 
امکانات سازمان است، اما اگر قرار بود در شرایط 
فعلی و شرایط نوســانات قیمت ها خریداری 
می شد، چندین برابر این مبلغ باید اعتبار هزینه 
می کردیم.وی با تاکید بر اینکه سازمان خدمات 
موتوری پیگیر تامین اعتبار برای خرید ســایر 
امکانات و تجهیزات جدید است، اظهار کرد: ۶۰ 
درصد رفت و روب شهر نیز توسط ماشین آالت 
سازمان انجام می شود.نظام زاده با بیان اینکه 
ســازمان خدمات موتوری در تمامی ایام سال 
به صورت ۲۴ ســاعته در حال فعالیت اســت، 
گفت: این ســازمان به جز انجام وظایف مقرر 
و روزانه خود در حوزه امــور عمرانی و خدماتی 
شهر در مواقع ضرورت به کمک تکمیل فعالیت 
بخش های دیگر شهرداری می رود و حتی برای 
مدیریت حوادث غیرمترقبه در شهر نیز همواره 
آماده خدمت رسانی اســت.وی، نخاله برداری 
پروژه های عمرانی را از دیگر وظایف ســازمان 
خدمات موتوری عنوان کرد و گفت: نخاله برداری 
از بخش های مهم احداث و تکمیل پروژه های 
عمرانی اســت به ویژه در پروژه هــای بزرگ و 
مهمی همچون احــداث بلوار فرزانــگان و پل 
شهید سلیمانی که در این راستا سازمان کمک 

خواهد کرد.

مدیرعامل ســازمان آرامســتان های شــهرداری 
اصفهان اظهار کرد: شــیوع ویروس کرونا در کشور 
موجب شد تا خانواده های متعددی با مرگ ناگهانی 
عزیزان شان مواجه و داغدار شــوند و در غم عزیز 
از دست رفته شان، به سوگ بنشــینند اما به دلیل 
شــرایط موجود، محدودیت های زیادی در فرآیند 
تشییع، تغسیل، تدفین و مراسم های سوم، هفتم، 

چهلم به وجود آمده است.  
 احمدرضا مرادی ادامه داد: در همین راستا سازمان 
آرامستان های شهرداری اصفهان برای برون رفت از 
شوک از دست دادن فرد متوفی و تجربه سوگ ابراز 

نشده برای داغ دیدگان، برگزاری مراسم سوگواری 
به صورت محدود و با رعایت همه اصول بهداشتی و 
رعایت فاصله فیزیکی برای حل فرآیند سوگ را مورد 

توجه قرار داده بود.
مدیرعامل ســازمان آرامســتان های شــهرداری 
اصفهان افزود: متاسفانه به علت عدم توجه و عدم 
رعایت موارد بهداشــتی توســط تعداد معدودی از 
افراد و به خطر افتادن سالمت شهروندان، بر اساس 
مصوبات ستاد مدیریت بیماری کرونا، آرامستان باغ 
رضوان و آرامستان های محلی تعطیل شد و پذیرش 
زائران برای زیارت اهل قبور و برگزاری مراسم امکان 
پذیر نیســت و فقط خدمات مربوط به خاکسپاری 
با حضور حداقلی افراد انجام می شــود.  وی بیان 
کرد: هرچند کــه این تعطیلی نیز بــا واکنش های 
متفاوتی مواجه و بسیاری از خانواده ها با وجود غم 

و اندوه فراوان و دوری از عزیزان از دست رفته خود، 
همکاری الزم را با آرامستان ها انجام و از مراجعه به 
آرامستان ها خودداری کردند ولی تعداد کمی از افراد 
با پارک خودروهای خود در حاشیه خیابان و ورودی 
های آرامستان با پای پیاده به زیارت اهل قبور رفتند. 
مرادی افزود: قطعا این موضوع مخاطرات زیادی را 
برای آرامستان ها و برای خود آنها به دنبال خواهد 
داشت که با این حال از همه شهروندان درخواست 
می شود، زیارت اهل قبور را به زمان دیگری موکول 
و از مراجعه به آرامستان ها خودداری و با مشارکت 
و همکاری با خادمان خود، نقش مثبت و انســان 
دوســتانه ای در پیشــگیری از شــیوع بیشتر این 
ویروس منحوس داشته باشند.وی تصریح کرد: در 
صورت عادی شدن شرایط، بازگشایی آرامستان به 

اطالع مردم می رسد.

مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان مطرح کرد:

همکاری و مشارکت شهروندان، الزمه بازگشایی مجدد آرامستان ها

بررسی وضعیت آلودگی نوری رصدگاه های ایران در یک آسترومینار نجومی 
 وضعیت آلودگی نوری رصــدگاه های ایران در قالب سلســله برنامه های زنده اینترنتی آســترومینار مرکز نجوم ادیب بررســی می شــود.آلودگي نوری

)Light pollution( نوعی آلودگی اســت كه به روشن شــدن بيش از حد يك محيط بر اثر نورهای مصنوعی گفته می شود.آلودگی نوری باعث كاهش حد 
قدر)كم نورترين ستاره ای كه در آسمان محل رصد قابل مشاهده است( و ديده نشدن ستارگان و اجرام آسمانی در آسمان می شود و مانند انواع ديگر آلودگی 
ها به محيط زيست آسيب می رساند.مرکز نجوم ادیب وابسته به سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان در همین راستا در یکی دیگر از سلسله 
برنامه های زنده اینترنتی به بررسی وضعیت آلودگی نوری رصدگاه های ایران می پردازد.این آسترومینار با حضور سهراب علی دوستی، مدرس نجوم رصدی 
و پژوهشگر حوزه آلودگی نوری روز چهارشنبه ۲۶ آذرماه)فردا( ساعت ۱۸ به صورت آنالین برگزار می شود.عالقه مندان برای کسب اطالعات بیشتر و دریافت 

لینک ورود می توانند به صفحه AdibAstroCenter مراجعه کنند.

تکیه آیت  ا... شیخ 
مرتضی ریزی 

اصفهان
شــیخ مرتضی ریزی ،فرزند 
عبدالوهــاب ریــزی در دهه 
پنجم قــرن ســیزده قمری 
در روســتای ریز زرین شــهر 
اصفهــان و در خانــواده ای 

روحانی چشم به دنیا گشود.

وز عکس ر

عکس: تسنیم

قدمت باال  و معماری خاص برج های کبوترخانه 
باعث شده تا در سالیان اخیر به این بنا ها با نگاه 
جاذبه گردشگری که می تواند گردشگران بسیاری 
را به خود جلب کند، نگاه شود از این رو بازسازی و 

ترمیم کبوترخانه ها در دست کار قرار گرفته است
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اشتباهات نوجوانان از آن دسته مشکالتی است که اگر بدان 
توجه نکنیم امکان دارد سبب ایجاد بحران در خانواده شود. 
در دوران نوجوانی فرد مدام به آزمــون و خطا می پردازد، 
بنابراین طبیعی است که اشتباهات زيادی از وی سر بزند. 
وظیفه والدین در این شــرایط این است که جهت سالمت 
روان و خود اتکایی نوجوان فضا و رابطه مســتحکمی را در 
محیط خانواده ایجاد کنند تــا نوجوان بتواند از خطاهایش 
درس بگیرد. در این دوران شــخص از بچگی فاصله گرفته 
و به طرف بزرگسالی می رود.ولی هنوز تجربه ها و مهارت 
های بزرگسالی را کسب نکرده به همین دلیل است که دچار 
خطاهای زيادی می شود. نقش و شیوه برخورد با فرزندان 
در سن بلوغ تاثير بسیار زیادی در شکل پذیری شخصیت 
و آينده آنها دارد. در ادامه به بعضی از رفتارهای والدین در 

مواجهه با اشتباهات نوجوانان می پردازیم.
برای جلوگیری از اشــتباهات نوجوان ارتباط خود را با وی 
صمیمی کنید: صمیمی بودن والدین با فرزندان شان می 
تواند بسياری از مســائل را حل کند. همچنین هنگامی که 
نوجوانی رابطه صمیمی و دوســتانه ای با والدین خویش 
داشته باشــد بیشتر ممکن اســت  از آن ها الگو برداری و 

پیروی کند. بسياری از اشــتباهات نوجوانان به علت عدم 
وجود رابطــه ای گرم و صمیمی در محیط خانواده اســت. 
هنگامی که نوجوان محبت کافی را در خانواده دریافت نکند 

به طرف دوستان ناباب می رود.
به نوجوان خویش فرصت جبــران بدهید: هر خطایی می 
تواند فرصتــی برای ایجــاد انگيزه در نوجوان هم باشــد. 
خانواده ها باید تالش کنند زمینه های جبران اشتباهات را 
برای فرزند خویش ایجاد کنند. والدین باید این احساس 
را در فرزند ایجاد کنند که می تواند اشــتباهاتش را جبران 
کند و به نوجوان خود فرصت دهند تــا تجربه کند.والدین 
باید روحیه امید و نشاط را در او بهبود ببخشند تا حس گناه 
ناشــی از اشــتباه مانع از کارکرد وی برای جبران خطاها و 
رسیدن به هدفش در زندگی نشود. این باور باید در نوجوان 
شکل بگیرد که چنانچه خطا کرده، وجودش بد نیست بلکه 
آن کار و به ویژه رفتارش؛ خطا و اشتباه بوده و می تواند رفتار 
خود را بهبود ببخشد. هنگامی که والدین این موضوع را به 
نوجوان بیاموزند، مســئولیت پذیری را هم در وی تقویت 

می کنند.
مهربانی، نشــانه احترام و قاطعیت به یک نوجوان در سن 

بلوغ است: به عنوان والدین یک نوجوان سرمشق فرزندتان 
باشــید و به آن ها احترام بگذارید و محبــت کنید. تالش 
کنید در محیط منزل و مدرســه فضای خوشحالی را برای 
نوجوانان خود به ارمغان آورید. محبت و احترام خود را به 
نوجوان تان نشان دهید و مدام به وی بگویید که» تو برای 

من مهم هستی«.
نوجوان را به خاطر خطاهایش ســرزنش نکنید: در مواردی 
تنبیه کالمی و محروم کردن از امتیازهای ویژه یک نوجوان 
برای تغيير رفتار اشتباه وی موثر است. چنانچه رفتارهای 
منفی ماننــد لجبازی و خشــونت در طوالنی مدت در یک 
نوجوان سرکش مشــاهده می شــود باید تشخیص داد 
که این تنبیه در تصحیح رفتار وی موثر اســت یا تشــویق. 
هنگامــی که به عنــوان والدیــن عصبانی می شــوید و با 
نوجوان ســرکش خود دعوا می کنید، مشــکلی حل نمی 
شــود. به فرزندآموزش دهید زمانی را در آرامش بگذراند 
و به اتــاق جداگانه ای برویــد. کاری انجام دهــد تا آرام 
شــود، آنگاه با گفت وگو در یک موقعیت مناســب مشکل 
 خود را حــل کنید و از ســه عامل ارتباط، احتــرام و منطق

 استفاده کنید.

آشپزی

کوکی ساده یلدایی
مواد الزم: آرد500 گرم،تخم مرغ )زرده(2 عدد،پودر قند یک 

دوم پیمانه،کره200 گرم،شیر4 قاشق غذا خوری،عسل4 قاشق 
غذا خوری،روغن مایع8 قاشق غذا خوری،وانیل  یک چهارم قاشق چای 

خوری،شیر خشک قنادی یک قاشق غذا خوری،شکالت تلخ )برای روی کوکی(50 
گرم،دانه انار )برای تزیین(به مقدار الزم،پودر نارگیل )برای تزیین(به مقدار الزم

طرز تهیه : آرد را سه بار الک کنید و همه مواد به دمای محیط باشد.کره وپودر قند را در ظرفی 
ریخته و با همزن برقی به مدت 5 دقیقه هم بزنید تا سفید رنگ شود و زرده تخم مرغ ها ووانیل 
را اضافه کنید و هم بزنید وشیر خشک و عسل و شیر را اضافه کنید و هم بزنید وکم کم آرد را اضافه 

کنید و با لیسک هم بزنید وروغن مایع را اضافه و با نوک انگشتان خمیر را ورز بدهید تا خمیر 
منسجم شود .روی ظرف را با سلفون پوشانده و یک ساعت در یخچال بگذارید تا استراحت 
کند.خمیر را از یخچال در آورده و کمی با سر انگشت ورز دهید و به اندازه یک گردو بردارید و 

در دست گرد کنید و روی سطح کار به صورت لوله به اندازه ده سانت باز کنید و به آن فرم 
دهید و مانند اشک دوسر لوله را به هم وصل کنید وروی سینی فر که کاغذ روغنی 

انداختیم گذاشته و با بقیه خمیرها هم همین کار را انجام دهید تا تمام شود 
فقط با فاصله روی سینی فر بگذارید.سینی فر را در فر که از قبل 

بادمای 180 درجه سانتیگراد گرم کردیم، گذاشته 
تا به مدت 15 دقیقه بپزد .

دیدنی های قائمشهر؛ شهری سرسبز در مازندران

 »هومن برق نورد« همبازی 
»پژمان جمشیدی« شد

 »یدو« فرم حضور در جشنواره فیلم فجر
 را پر می کند

سریال، »زیرخاکی« که در آستانه ساخت فصل دوم قرار دارد، بازیگران 
تازه ای خواهد داشت. هومن برق نورد به عنوان تازه ترین بازیگر به 
فصل دوم این سریال پیوسته و برای نخستین بار با جلیل سامان 
همکاری می کند.فصل اول »زیرخاکی« با پخش در رمضان سال جاری 
توانست عنوان پربیننده ترین سریال رمضانی را از آن خود کند و حاال با 
فراهم شدن شرایط، ساخت ماجراهای فریبرز باغبیشه ادامه پیدا می کند.

محمدرضا مصباح تهیه کننده ســینما، درباره آخرین وضعیت آماده 
سازی »یدو« برای حضور در جشنواره فیلم فجر گفت: مراحل فنی این 
فیلم به پایان رسید و آماده نمایش شده است. به زودی فرم حضور 
در سی و نهمین جشنواره فیلم فجر را پر می کنیم.مهدی جعفری در این 
فیلم که در گونه دفاع مقدس و کودک و نوجوان اســت، اولین ماه های 
جنگ تحمیلی در آبادان در حال محاصره را به تصویر کشیده است.

صنعت فوالد نیازمند ۳ حرکت کلیدی

 به همت متخصصان ایران در فوالد مبارکه محقق شد؛

بی نیازی كشور از واردات پودرهای قالب ریخته گری

کانی های فلزی اهمیت باالیی در اقتصاد و صنعت ایران دارند؛ اما عموم مردم 
این واژه را نشــنیده اند. نامی که عموم مردم به گوش شــان رسیده »صنعت 
فوالد« است. تولید گسترده فوالد توسط شخصی به نام هنری بسمر آغاز شد 
و در ســال 1860 تولید فوالد به 22000 تن رســید. این در حالی است که امروز 
میزان تولید فوالد خام در جهان به گزارش انجمن جهانی فوالد، در 64 کشــور 
تولیدکننده فوالد، از ابتدای ماه ژانویه تا پایان ماه ســپتامبر سال جاری، یک 
میلیارد و 347 میلیون و 444 هزار تن اســت.نمی تــوان نادیده گرفت که در 
دنیای امروز فوالد با زندگی روزمره انسان ها آمیخته شده است. مصرف سرانه 
فوالد در هر کشور نشانگر سطح توسعه یافتگی آن کشور است. براساس آمار در 
کشورهای در حال توسعه مصرف سرانه فوالد روز به روز در حال افزایش است 
و این مهم نشان از ویژگی های منحصر به فوالد در مقایسه با سایر فلزات و مواد 
است. در کشور ایران نیز اهمیت فوالد به یک اصل تبدیل شده است به طوری 
که طی سالیان گذشته تا به امروز رونق بخش های تولیدی، صنعتی، عمرانی، 
حمل و نقل و دیگر صنایع با توســعه جایگاه فوالد در ایــران به طور ناخودآگاه 
مرتبط شده است. سیاستگذاران ایران با هدف روی سرمایه گذاری در بخش 
های فوالدی )معدن و صنایع معدنی( برآن هستند تا با توجه به نیاز مبرم کشور 
و کاستی هایی که در دیگر بخش ها موجود دارد مصرف سرانه فوالد در کشور 
را بیش از پیش کنند.اما باید توجه داشته باشیم که اهمیت به جایگاه صنعت 
فوالد در ایران از چند بخش قابل بررسی است و نیاز است که محققان و فعاالن 
این صنعت بیش از هر زمان به آن بپردازند و گام هایی هدفمند در ایران برای 

حضور قدرتمندانه در بازار جهانی بردارند.

حس ملی گرایانه به صنعت فوالد
برخی افراد در ایران بر این باورند که نباید بــه صنعت فوالد حس ملی گرایانه 
داشــت چراکه این نگاه، غیراقتصادی اســت که توســط دولت ها در صنایع 
غیرخصوصی در کشور ها بیان می شــود. آنان می گویند که راه توسعه، الزاما 
خصوصی ســازی اســت و با این نگاه می توان صنعت فوالد ایران را دگرگون 
کرد. اما نگاه ملی گرایانه در این صنعت یک اصل غیر قابل انکار اســت چراکه 
فوالد بخشی از هویت یک کشور به شمار می آید و می توان با بهره گیری از آن 
نگرش ها را تغییر داد و حرکت به سوی توسعه را با دیدگاه حضور حداکثری در 
صنایع دیگر محقق کرد. صنعت فوالد در گرو سیاست ادغام نیست چراکه این 
کار مستلزم خصوصی سازی با هدف تغییر در نگرش ها و الگوهایی می شود که 
پیش تر در آن چالش هایی را در دیگر بخش ها برای کشور به بار آورده است. 
البته در این میان تغییر نگاه  سنتی مدیریت نیز یک الزام است اما نگرش »نه 
به حس ملی گرایی« بیش از آنکه تولیدگرا باشد ســودگرا برای برخی افراد و 
گروه هاست. امروز نگاه ها در بازارهای مالی به صنعت فوالد تغییر کرده است 
و سهامداران به سرمایه گذاری بلند مدت در فوالد متمایل شده اند اما تنها این 
مهم برای نادیده گرفتن حس ملی گرایانه کافی نیست و به طور حتم راه های 

دیگری نیز برای حل و بهره گرفتن از منابع مالی  در صنعت فوالد وجود دارد.

حمایت جامع از صنعت فوالد
صنعت فوالد سرمایه بر و نیازمند به تکنولوژی اســت. توسعه این صنعت در 
اقتصاد ایران همانند دیگر کشــور های فعال در این صنعت نیازمند پژوهش 

و میزان حمایت دولت است. اگر نگاهی دقیق به حمایت هایی که گفته شده 
است در دولت های گذشته به صنعت فوالد ایران داشته باشیم متوجه خواهیم 
شد که شاخص حمایت بیشتر اسمی بوده است در صورتی که شاخص حمایت 
موثر بیان می دارد که شــرکت های بزرگ همانند ذوب آهــن اصفهان ، فوالد 
مبارکه و ... نیازمند توجه حداکثری در تمامی بخش ها هستند. به گونه ای که 
حمایت موثری از تمام محصوالت فوالد را باید شــاهد باشیم و اگر براین باور 
باشیم که تمامی بخش ها تنها در چهار ســال حمایت حداکثری را از شرکت 
های فوالدی داشته باشند فراتر از مرزها پیش خواهیم رفت و عالوه بر تامین 
نیاز داخل و منطقه، بازار بسیاری از شرکت های فوالدی در جهان را نیز تسخیر 

خواهیم کرد.

صادرات؛ محور اصلی ورود ارز و تکنولوژی
ایران دهمین فوالد ساز جهان محسوب می شود. جداول آماری مورد بررسی 
حاکی از آن است که مجموع صادرات تولیدات فوالدی در سه ماه ابتدایی سال 
1399 به رقم 388 هزار تن رســید که در مقایسه با 758 هزار تن عملکرد دوره 
مشابه در ســال 1398 کاهش 49 درصدی داشت. همچنین براساس آماری 
دیگر فوالد سازان در نیمه نخست ســال جاری با کاهش حدود  33 درصدی 
صادرات نسبت به سال گذشته مواجه بوده اند. همانطور که آمار نشان می دهد 
گویا بیان »نه به حســن ملی گرایانه« و »نبود حمایت جامع از صنعت فوالد« 
منجر به عدم تمرکز در زمینه صادرات شده است. شــاید این نیز مطرح باشد 
که تحریم های ظالمانه غرب، تنظیم بازار داخلــی و ویروس کرونا دلیل این 
کاهش باشــد اما کاهش ورود ارز منجر به عدم ارتقای تکنولوژی خواهد شد 
و این 2 موجب می شود تا در آینده تولید صنعت فوالد با چالش مواجه شود. 
تغییر نگاه و رفع محدودیت های صادرات فوالد کشور به طور حتم منجر به بهبود 
جایگاه صنعت فوالد ایران در جهان خواهد شد. وضعیت صادرات فوالد با نگاه 
کارشناسانه به موضوع راه حلی عملیاتی برای صادرات فوالد می شود تا کشور 

بیش از این از کاهش صادرات فوالد متضرر نشود.

مدیرعامل توزیع برق شهرســتان اصفهان گفت: اصفهان در ســال های اخیر 
پیشتاز خدمات غیرحضوری بوده و با شــیوع ویروس کرونا در سطح اجتماع 
قطعا خدمــات غیرحضوری جایگاه و اهمیت بیشــتری را پیدا کرده اســت. 
حمیدرضا پیرپیران ادامه داد: از همین رو تالش شــد تمام خدمات شــرکت 
توزیع برق اصفهان به صورت کامال غیر حضوری انجام شود تا همه متقاضیان و 
مشترکان ما بتوانند از خدمات غیرحضوری در حوزه برق بهره ببرند.مدیرعامل 
توزیع برق شهرســتان اصفهان بیان کرد: شهروندان می توانند برای نصب این 
نرم افزار با شماره تلفن 1521 تماس بگیرند یا از طریق نرم افزار کاربردی »برق 
من« خدمات غیرحضوری شرکت توزیع برق را دریافت کنند. پیرپیران افزود: 
28 خدمت در حوزه خدمات فروش و پس از فروش انشعاب برق تعریف شده 
است و 12 خدمت در حوزه حوادث برق در این خدمات غیرحضوری قرار دارد، 
بنابراین متقاضیان در حوزه خرید انشعاب، خرید انرژی و کلیه خدمات پس از 
فروش درباره خرید انشعاب و انرژی می توانند به صورت غیر حضوری خدمات 
مورد نظر را دریافت کنند.وی خاطر نشان کرد: در حوزه حوادث نیز اگر مشکلی 
برای شبکه به وجود آمد یا مورد قطع برق داشتن یا در خصوص روشنایی معابر 
با مشــکلی مواجه بودند، می توانند از طریق نرم افزار برق من این خدمات را 
دریافت کنند.مدیرعامل توزیع برق شهرســتان اصفهان بیان کرد: نحوه نصب 

نرم افزار بسیار ساده اســت؛ از طریق پیامک هایی که بابت قبوض برق برای 
شهروندان ارسال می شود یا از طریق کافه بازار می توانند این نرم افزار را نصب 
کنند همچنین از طریق سایت شرکت برق نیز امکان استفاده از خدمات ممکن 
است.پیرپیران در پایان افزود: سعی کرده ایم نرم افزار بسیار کاربردی و ساده 
طراحی شود تا مشترکین و متقاضیان عزیز بتوانند به ساده ترین روش ممکن 

به خدمات مورد نیاز خود دسترسی یابند.

پودر قالب ریخته گری با همکاری شرکت های سازنده داخلی در کشور و شرکت 
فوالد مبارکه اصفهان بومی سازی شد.معاون خرید شرکت فوالد مبارکه با تاکید 
بر اینکه پودر قالب ریخته گری از مواد استراتژیک و ضروری فرآیند ریخته گری 
در تولید فوالد است، گفت: این پودرها پیش از این از خارج کشور وارد می شد، اما 
با همکاری کارشناسان فنی و بازرگانی فوالد مبارکه و تالش دو شرکت ایرانی ، 
فناوری تولید و تجهیز این پودرها پس از سه سال به ثمر نشست و کشور از واردات 
این پودرها بی نیاز شد.رضا یزدخواستی با اشاره به اهمیت کیفیت پودر قالب در 
فرآیند ریخته گری افزود: به دلیل تکنولــوژی پیچیده تولید این نوع پودر ، نیاز 
فوالد از طریق شرکت های اروپایی تامین می شــد که با بومی سازی این مواد 
با قطع وابســتگی از خروج مبالغ زیادی ارز جلوگیری شد.مدیر شرکت تولید 
کننده پوردهای قالب ریخته گری هم گفت: این شــرکت با هدف بومی سازی 
انواع پودرهای قالب ریخته گری در سال 1396 تحت لیسانس ایتالیا تاسیس 
شد و با آماده سازی و نصب تجهیزات ، اولین محموله پودر قالب را در زمستان 
سال گذشــته به صورت آزمایشــی تولید کرد.محمد قنادیان با اشاره به تولید 
انبوه این محصول افــزود: اولین محصوالت جهت تولیــد گریدهای مختلف 
فوالدی با کربن های متفاوت و فوالد گازترش و همچنین برای استفاده در سایر 
کارخانه های بزرگ فوالدسازی در ایران از قبیل فوالد هرمزگان، مجتمع فوالد سبا 
و فوالد آلیاژی یزد تولید شد.وی گفت: پودر قالب ریخته گری تولیدشده در این 
کارخانه با انواع پودرهای وارداتی قابل رقابت و پاسخگوی تولید شمش در مقاطع 

مختلف است. قنادیان افزود: ظرفیت تولید در این کارخانه جوابگوی نیاز تمامی 
کارخانه های فوالد کشور است و در چشم انداز آن تخصیص بخشی از تولیدات به 
بازارهای صادراتی نیز در نظر گرفته شده است.مزایای تولید پودر در ایران عالوه 
بر در دســترس بودن این ماده و تامین به موقع آن بدون هیچ گونه محدودیت 
در سریع ترین زمان ممکن، جلوگیری از خروج ارز به واسطه واردات این مواد از 
خارج از کشور است. گروه فوالد مبارکه به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده ورق تخت 
فوالدی در خاورمیانه و یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان آهن اسفنجی با تولید 
ساالنه بیش از هفت میلیون تن فوالد خام دارای سهم 51 درصدی در تولید کشور 

و اشتغال حدود 351 هزار نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم است.

 مدیرعامل توزیع برق شهرستان اصفهان خبر داد:

اصفهان؛ پیشتاز درخدمات غیرحضوری
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