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بر اساس اعالم مدیرعامل اتحادیه مرغداران تخم گذار استان اصفهان، قاچاق تخم مرغ از علل گرانی این کاالست؛

بازهم پای قاچاق در میان است
3
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    سریال تساوی های سبزپوشان 
ادامه یافت؛

قهر ذوب آهن با برد
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 نگاهی به فعالیت های پاالیشگاه اصفهان
 در زمینه مسئولیت های اجتماعی؛

 از محیط زیست تا 
رهایی از کرونا

5

 پیش بینی یخبندان
 در اصفهان 

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی شماره 990/6005

) شماره 2099001188000039 در سامانه ستاد(

شرکت توزیع برق 
شهرستان اصفهان

روابط عمومی شرکت برق منطقه ای اصفهان

نحوه دریافت استعالم ارزیابی کیفی: کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا تهیه لیست کوتاه، با مراجعه 
به » سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(« به آدرس www.setadiran.ir امکان پذیر خواهد بود.

)اطالعات تماس »سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد(« جهت انجام مراحل عضویت در ســامانه و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی )توکن(: مرکز 
تماس: 41934-021، تماس با کارفرما، در صورت لزوم در ساعات اداری روزهای کاری با شماره 031-36277687( 

مهلت دریافت اسناد: از ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 1399/10/06 تا ساعت 16 روز پنجشنبه مورخ 1399/10/18
مهلت و محل تحویل اســتعالم ارزیابی کیفی: نســخه الکترونیکی کلیه مدارک و مستندات اسناد مناقصه بایستی حداکثر تا ســاعت 14 روز دوشنبه مورخ 

1399/11/06 در »سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( « بارگذاری گردد.
شرایط فراخوان ارزیابی:

1- پس از بررسی اسناد و مدارک واصله فراخوان در چهارچوب ضوابط و مقررات از شرکت های واجد شرایط برای دریافت اسناد و مدارک مناقصه دعوت بعمل 
خواهد آمد.

2- شرکت برق منطقه ای اصفهان می تواند تا 2 سال آینده از نتایج این فراخوان جهت اجرای پروژه های مشابه استفاده نماید.
3- سایر شرایط و اطالعات مربوط به فراخوان در استعالم ارزیابی کیفی، موجود می باشد.

ضمنًا میتوانید این آگهی را در سایت های اینترنتی مشاهده کنید.
http://iets.mporg.ir
www.tavanir.org.ir

www.erec.co.ir
www.setadiran.ir

 جناب آقای سیدعلی درخشان

 مدیریت محترم روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

روزنامه زاینده رود

کسب رتبه برتر جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی ها را به شما و همکاران محترمتان 
 تبریک و تهنیت عرض نموده و از درگاه ایزد منان برای شما آرزوی  توفیق و سر بلندی دارم .

      اصالحه شرایط مزایده عمومی فروش شماره 99/09
قابل توجه کلیه متقاضیان محترم حقیقی و حقوقی

شرکت عمران شهر جدید بهارستان  م الف:1066517 

شرکت توزیع برق 
شهرستان اصفهان

نوبت دوم نوبت اول

بدینوســیله به اطالع عموم متقاضیان شــرکت در مزایده عمومی فروش شــماره 09-99 در خصوص زمینهای مســکونی آپارتمانی )انبوه ســازی( با شــماره شناسایی 

2099001352000002 و کد مزایده  گزار شماره 1352 در سامانه ستاد ایران )www.setadiran.ir( می رساند، شرایط مزایده مذکور بشرح زیر تغییر و اصالح می گردد:

  مفاد بند 6 حذف و متن »کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی بصورت انفرادی یا جمعی می توانند در مزایده فوق الذکر شرکت نموده و بدون محدودیت نسبت به انتخاب یک 

یا تمامی موارد قابل فروش در فهرســت مزایده )مالها( اقدام، و با رعایت سایر شرایط مزایده عمومی فروش شــماره 09-99 که به قوت خود باقیست در این مزایده شرکت 

نمایند« جایگزین مفاد قبلی می شود.

  مهلت دریافت اسناد، ارسال و تحویل پیشنهاد قیمت در سامانه ستاد بمدت یک هفته دیگر تا تاریخ 1399/10/18 ساعت 19 بعد از ظهر تمدید می گردد.

  فرصت اصالح قیمت و انصراف از شرکت در مزایده تا پایان زمان اعالم شده در سامانه ستاد، ساعت 19 روز )1399/10/18( می باشد.

  زمان بازگشایی: 1399/10/20 ساعت 10 صبح ) تحویل ضمانت شرکت در مزایده الزاما تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه 1399/10/18 بصورت پاکت شده تحویل دبیرخانه 

شرکت شده و رسید دریافت نمایند(.

  زمان اعالم به برنده: 1399/10/22

  آخرین مهلت دریافت وجوه نقدی پس از برنده شدن در مزایده از برنده: 1399/10/29 می باشد.

  در صورت عدم برنده شــدن در مزایده پس از اعالم اسامی برندگان، سایر متقاضیان مکلفند برای دریافت اســناد تضمینی خود تا تاریخ 1399/11/05 به شرکت مراجعه 

نمایند )به استثناء نفرات دوم(

  این اصالحیه جز الینفک شرایط مزایده عمومی فروش شماره 09-99 می باشد و سایر مفاد شرایط مزایده به قوت خود باقیست.

  حضور متقاضی در کمیسیون بازگشایی بالمانع است

www.bnt.ir پایگاه  اینترنتی  •
baharestan_new_town :)کانال اجتماعی شرکت )اینستاگرام  •

• تلفن: 96-36861090 داخلی 209 دفتر فروش

شرکت مناقصه گزار: شرکت برق منطقه ای اصفهان
شرایط و الزامات ورودموضوعشماره

990/6005
ارزیابی کیفی پیمانکاران احداث 

قطعه خط زمینی 63 کیلو ولت تغذیه 
پست 63/20 کیلو ولت الله

- دارا بودن حداقل رتبه 5 نیرو از سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی کشور - دارا بون سابقه اجرای کابل زمینی 
در سطح ولتاژ حداقل 63 کیلو ولت شامل احداث نقب 

یا منهول، کابل کشی، نصب مفصل و سرکابل

م الف:1066607 

بهبود ناوگان خدمات شهری اصفهان با ورود ماشین آالت جدید
 شهردار اصفهان خبر داد: 
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طی چند روز گذشته، تنش های توئیتری  علیرضا کریمیان
میان مقامات ایران و آمریکا بر سر عوامل 
پشت پرده حمله به سفارت آمریکا در بغداد باال گرفته است. یکشنبه 
هفته گذشته حمالت راکتی به سفارت آمریکا در بغداد صورت گرفت. 
هر چند این اولین حمله از این دســت نبود؛ اما واکنش و تهمت زنی 
آمریکایی ها به ایران و مرتبط دانستن این حمالت با برنامه کشورمان 
جهت گرفتن انتقام شهادت سردار ســلیمانی در آستان سالگرد ترور 
وی، مشــاجرات میان مقامات با اولین توئیت ترامپ آغاز شــد. او با 
نشــان دادن عکس راکت های عمل نکرده در حمله به سفارت مدعی 
شد ایران پشت این حمالت قرار دارد و در مقابل ظریف هم با توئیتی 
تند جواب وی را داد و او را متهم به شیطنت در برابر ایران کرد. توئیت 
ترامپ اما تهدید به حمله به ایران را به صورت کامال عریان بیان می کرد؛ 
اتفاقی که برخی آن را هشدار و شروعی برای یک حمله نظامی به ایران 
برآورد کرده اند. بهانه ای  که ترامپ طی دو سال اخیر به دنبال آن بود و 
حاال با شکســت در انتخابات برخی می گویند شاید این آخرین بهانه  
برای حمله به ایران را به دولت آمریکا بدهد .در همین زمینه برخی از 

کارشناسان می گویند ترامپ بار ها تکرار کرده است که ایران یک خطر 
واقعی در برابر استراتژی آمریکا در خاورمیانه است و ترامپی که از تمام 
راه های قانونی برای ماندن در کاخ سفید استفاده کرد، تالش می کند 
تا علیه ایران تنــش زایی کنــد، همانطور که اظهارات اخیر او پشــت 

پرده ای هم دارد.
در مقابل، برخــی دیگر معتقدند احتمال شــعله ور شــدن جنگ در 
منطقه در طول دوره باقی مانده از ریاســت ترامپ کم است زیرا ایران 
هوشــمندتر از آن اســت که در دام بیفتد، همچنان که یک ماه از ترور 
شهید فخری زاده گذشت و تهران هیچ پاسخی نداده است. در مقابل 
موضع گیری ایران، ترامپ و اســراییل تالش می کنند تا فرصت های 
بایدن برای گشــایش باب مذاکره دوباره با تهران و بازگشت به توافق 
هسته ای را با اینگونه تنش زایی ها از بین ببرند. همانطور که ترامپ به 
دنبال بیان خبر حمله به ســفارت آمریکا در بغداد، تاکید کرد که ایران 
عامل این حمله بوده و در صورتی که حتی یک آمریکایی کشته شود، 
تهران مسئول آن اســت. ابعاد این تهدید زمانی مشخص می شود که 
بدانیم مسئوالن برجســته در امنیت ملی کاخ سفید، در حال بررسی 

گزینه های بازدارندگی در برابر ایران و متحــدان آن، در صورت حمله 
به نظامیان و دیپلمات های آمریکایی در عراق هســتند.اما مکنزی، 
فرمانده آمریکایی- که در مورد تحرک احتمالی ایران در سالروز ترور 
سردار سلیمانی هشدار داده- از احتمال شعله ور شدن درگیری بین 

ایران و آمریکا فرو کاست.
 در مقابل، وزارت خارجه ایران واشــنگتن را مسئول کامل عواقب هر 
اقدام نابخردانه در مرحله فعلی دانست و تاکید کرد که اتهامات دولت 
آمریکا علیه تهران تکراری، ساختگی و بی اساس است و هدف از آن، 
سرپوش گذاشتن بر شرایط داخلی سخت تری است که ترامپ در آن 
قرار دارد. نتیجه بررسی های دقیق تر، کارشناسان را به دو نکته ظریف 
در این ماجرا خواهد رســاند؛ اول اینکه تناقضات موجود در رفتارهای 
آمریکایی ها و نوع تبلیغات و خبرسازی ها ، نشان می دهد که پشت 
این حمالت خود آمریکایــی ها و متحدان آنهــا در منطقه و نیز عراق 
قرار دارند و دیگر اینکه عراقی ها به جمع بندی نهایی خواهند رسید تا 
زمانی که اشــغالگران خاک عراق را ترک نکنند، این بازی های کثیف 

ادامه خواهد داشت.

رییس کمیته امور خارجی پارلمان صربستان: 

توسعه روابط با ایران اولویت ماست
رییس کمیته امور خارجی پارلمان صربســتان در مالقات با سفیر کشــورمان در بلگراد با اشاره 
به روابط خوب و رو به رشــد دو کشــور گفت :توســعه روابط همه جانبه با ایران برای ما اولویت 
دارد.»ژارکو اوبرادوویچ« در دیدار با »رشید حسن پور« سفیر جمهوری اسالمی ایران در صربستان 
افزود: ایران کشور بزرگی است و اگر چه صربستان کشــور کوچکی به لحاظ مساحت و جمعیت 
است، اما از نظر رفتار بین المللی از جایگاه خوبی برخوردار است و طی سال های اخیر شاهد تبادل 
هیئت های پارلمانی در باالترین سطح بین دو کشور بوده ایم.وی تصریح کرد: دو کشور صربستان 
و ایران از ظرفیت های زیادی برای گسترش همکاری ها به ویژه در حوزه های انرژی، کشاورزی، 

حمل و نقل و گردشگری برخوردار هستند.
 نباید اجازه دهیم مســائل بیــن المللــی روی روابط دوجانبه تاثیــر منفی بگــذارد. از ایران به 
خاطر اتخــاذ مواضــع اصولی مبنی بــر حمایــت از حاکمیت ملــی و تمامیت ارضی کشــورها 
قدردانــی مــی کنیم.ســفیر جمهوری اســالمی ایــران در صربســتان نیــز در این نشســت 
با اشــاره بــه اینکــه وزن و اعتبــار کشــورها را در صحنه هــای بیــن المللی گفــت: جمهوری 
 اســالمی ایران مصمــم به ارتقــای همــکاری ها بــا جمهــوری صربســتان در منطقــه مهم

 بالکان است. 

پیام صهیونیست ها به »جو بایدن« درباره ایران
مقامات رژیم صهیونیستی از طریق ژنرال »مارک میلی« رییس ســتاد مشترک ارتش آمریکا 
به »جو بایدن« رییس جمهوری منتخب آمریکا پیام هایی درباره ایران منتقل کرده اند. ســایت 
»آکسیوس« با انتشار گزارشی در این باره نوشت: اسراییل بســیار نگران برنامه های جو بایدن، 
رییس جمهوری منتخب آمریکا در مورد ایران و توافق هســته ای 2015  )برجام( است، اما هنوز 
تماس مســتقیم با بایدن را آغاز نکرده اســت. ژنرال »مارک میلی« پل رابطی بالقوه در این باره 
است زیرا انتظار می رود او همچنان در سمت خود باقی مانده و در دولت جدید آمریکا هم جایگاه 
داشته باشد. پیام اصلی اسراییلی ها به میلی این بود که بایدن نباید در پیوستن دوباره به برجام 
عجله کند و در عوض باید از این واقعیــت که ایران در موقعیت ضعیفی قرار دارد، اســتعفا دهد.

مقامات اســراییلی  به ژنرال میلی گفتند اگر بایدن از اهرمی که ایاالت متحده از طریق سیاست 
تحریم و » فشار حداکثری« به دســت آورده اســتفاده نکند، بعدها انجام هر گونه توافق بهتر با 

ایران غیرممکن خواهد شد.

 حمایت 150 نماینده دموکرات از بازگشت آمریکا
 به برجام

جمعی از اعضای دموکــرات مجلس نماینــدگان در نامه ای خطاب به رییــس جمهور منتخب 
کشورشان تاکید کردند که از خواســته او برای بازگشت بدون قید و شــرط به توافق هسته ای با 
ایران حمایت می کنند.150 عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریــکا نامه ای را امضا کردند که 
در آن از خواســته جو بایدن، رییس جمهور منتخب آمریکا برای پیوســتن مجدد واشــنگتن به 
توافق هسته ای بدون هر گونه پیش شرط، بازگشــت ایران به اجرای کامل تعهداتش در توافق و 
مذاکرات بعدی حمایت کرده اند.بنابر این گزارش، این تعــداد امضا برای رد کردن هرگونه اقدام 
کنگره برای جلوگیری از بازگشت دولت بایدن به توافق هسته ای کافی است. اقدام این نمایندگان 
در تضاد با خواسته آیپک )بزرگ ترین البی صهیونیســتی در آمریکا(، دیگر انجمن های حامی 
اســراییل و همچنین تالش های بنیامین نتانیاهو، نخســت وزیر اسراییل اســت.این گروه ها 
 دست کم خواهان مذاکره مجدد بر سر مفاد توافق هســته ای پیش از بازگشت جو بایدن به این

 توافق هستند.

سیاستکافه سیاست

 تنش های توئیتری میان مقامات ایران و آمریکا باال گرفته است؛

بهانه جویی های آمریکا 

دلخوری روس ها از آلمان به خاطر کاله سفیدها
سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه گفت، حمایت های مادی که وزارت خارجه آلمان از گروه شبه انسان 
دوستانه »کاله سفیدها«  به عمل می آورد، می تواند نه فقط برای حل مسائل انسانی در سوریه بلکه برای 
تامین تروریست ها مورد استفاده قرار بگیرد. به تازگی وزارت امور خارجه آلمان اعالم کرد میزان پنج میلیون 
یورو کمک به گروه کاله سفیدها اختصاص داده است.ماریا زاخارووا، گفت: این در عین حال برای عموم 
آلمانی ها نا مشخص است که کدام بخش از این اعتبارات صرف حمایت از همکاری میان گروه های شبه 
انسان دوست با تروریست ها در شمال شرق سوریه شده و اینکه آیا این مبلغ جابه جایی رسمی یکی از 
رهبران کاله سفیدها به نام خالد السریح از اردن به آلمان را پوشش می دهد یا خیر.به گفته زاخارووا، وزارت 
خارجه آلمان به دنبال منعکس کردن کاله سفیدها به عنوان »سمبل امید به سوری ها« است.وی ادامه 
داد: تمایز قائل شدن میان بندها قانونی مربوط به حمایت از وظایف انسان دوستانه و حمایت های متعدد 
از تروریست ها که به طرز فاحشی از سوی برلین مورد تحسین قرار گرفته اند، هر چه بیشتر دشوار می شود.

زمان بررسی برگزیت توسط پارلمان اروپا مشخص شد
با اعالم جزییات توافق برگزیت، درحالی که سران پارلمان اروپا به زودی توافق برگزیت را بررسی می کند؛ 
نشست مجلس عوام انگلیس نیز در این باره چهارشنبه هفته بعد برگزار خواهد شد.پارلمان اروپا پس از اعالم 
جزییات توافق برگزیت از سوی »اورزال فون در الین« رییس کمیسیون اروپا و »بوریس جانسون« نخست 
وزیر انگلیس، اعالم کرد که این موضوع را پیش از تصویب مورد بحث و بررسی قرار خواهد داد.بر اساس 
اعالم خبرگزاری رویترز، سران پارلمان اروپا قرار است 2۸ دســامبر )دوشنبه، ۸ دی ماه( برای گفت وگو 
درباره نتیجه توافق انگلیس و اتحادیه اروپا دیدار کنند.از سوی دیگر، وبگاه خبری »مترو« هم اکنون اعالم 
کرد که مجلس عوام انگلیس نیز قرار است برای بحث و بررسی پیرامون جزییات این توافق و نیز استماع 

توضیحات کابینه این کشور ساعت 0۹:۳0 روز ۳0 دسامبر )چهارشنبه، 10 دی ماه( تشکیل جلسه دهد.

هشدار خلیفه حفتر به ترکیه
فرمانده نیروهای موسوم به ارتش ملی لیبی به ترکیه هشدار داد، یا با زور سالح یا مسالمت آمیز این 
کشور را ترک کند.خلیفه حفتر، فرمانده ارتش ملی لیبی گفت: تا زمانی که ارتش ترکیه در خاک ماست 
استقالل، آزادی، امنیت و صلح هیچ ارزشی ندارد. این دشمن اشغالگر یا با صلح یا با زور سالح باید 
لیبی را ترک کند. هیچ صلحی در سایه استعمار وجود ندارد. با وجود ادامه استعمار ما سالح به دست 
می گیریم تا با دستان خودمان صلح را بسازیم. ترکیه همچنان درحال افزایش تجهیزات در مناطق 
جنگی است و بر جنگ برای تحقق طمع ورزی های خود پافشاری می کند.حفتر گفت: نیروهای ما 
جانب صلح را گرفتند و درخواست جامعه جهانی برای آتش بس را پاسخ گفتند به این امید که جامعه 
جهانی صلح را برقرار و متجاوزان را مجازات کند.وی گفت: دوره توهمات استعمارگرانه شما به سر آمده 
و باید یا با صلح خارج شوید یا جنگ را بپذیرید. ترکیه و مزدورانش همچنان به جنگ ادامه می دهند؛ 

جنگی که اگر اولین گلوله در آن شلیک شد، باید برای مرگ حتمی آماده شوند.

افزایش بی سابقه تحرکات ضدروسی ناتو 
رییس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه در دیدار با مستشــاران نظامی خارجی با اشاره به تقویت امکانات 
دفاعی این کشور در شرایط افزایش اقدامات تحریک آمیز ناتو نزدیک مرزهای روسیه،هشدار داد: در صورت 
عدم تمدید پیمان استارت، آمریکا و روسیه محدودیتی نخواهند داشت.روزنامه »ایزوستیا«نوشت: ژنرال 
گراسیموف، معاون اول وزیر دفاع و رییس ستادکل نیروهای مسلح روسیه اعالم کرد که تمرکز ضد روسی 
مانورهای نظامی، فعالیت های آموزشــی و اقدامات تحریک آمیز کشورهای عضو پیمان آتالنتیک شمالی 
)ناتو( در نزدیکی مرزهای فدراسیون روسیه افزایش قابل توجهی یافته است.گراسیموف همچنین تاکید کرد 
که بودجه های نظامی کشورهای ناتو افزایش چشمگیری داشته و توان بالقوه نظامی آنها نیز بیشتر شده است. 

دبیر شورای نگهبان گفت: در تعجبم چرا در این شرایط 
که به دلیل ســوء تدبیری های برخی مسئوالن مردم 
با مشــکالتی همچون گرانی و تورم مواجهه هســتند، 
آقای رییس جمهور اظهارت خالف قانون اساسی علیه 
شورای نگهبان مطرح می کنند که اصال در شأن ایشان 
نبود.آیت ا... احمد جنتی با بیان اینکه در شرایط کنونی 
این گناه کبیره »نیمه رایج شــده« افزود: طبق روایت 
اگر کسی مرتکب این گناه شود اعمال خوبش به فرد 
غیبت شونده می رود و اعمال شر غیبت شونده به فرد 
غیبت کننده منتقل می شــود؛ از ایــن رو همگان باید 
مراقب باشیم که آلوده به گناهان مختلف به ویژه غیبت 
نشویم.آیت ا... جنتی در بخش دیگری از سخنان خود 
با تاکید بر اینکه متاسفانه در سخنان برخی از مسئوالن 
همچنان بحث مذاکره با آمریکا دیده می شود، گفت: 

پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا، 
اختالفات و شکاف های عمیق و قدیمی در این کشور 
روز به روز افزایش پیدا کــرده و موجب آبروریزی آنها 
شده و به رغم کینه توزی های سران رژیم آمریکا علیه 
مردم خوب کشورمان، عجیب است که عده ای همچنان 
بر طبل مذاکره با آمریکا که سراســر درگیر مشــکالت 
خودش اســت، می زنند.وی متذکر شــد: همان طور 
که بارها رهبر معظم انقالب فرمودند، عالج مشــکالت 
کشــور، در توجه و تکیه بر ظرفیت های داخلی اســت 
که امیدواریم مسئوالن به جای نگاه به خارج کشور، به 
خود آمده و ظرفیت های عظیــم داخلی را فعال کنند.

دبیر شــورای نگهبان در بخش سوم ســخنان خود با 
ابراز تاسف از اظهارات نادرســت و حاشیه ساز رییس 
جمهور درباره مجلس شورای اسالمی و شورای نگهبان 

تاکید کرد: من در تعجبم چرا در این شرایط که به دلیل 
سوء تدبیری های برخی مسئوالن مردم با مشکالتی 
همچون گرانی و تورم مواجهه هستند و همه باید جهت 
رفع آنها بکوشــند، آقای رییس جمهور اظهارت خالف 
قانون اساسی علیه شورای نگهبان مطرح می کنند که 
اصال در شأن ایشان نبود.وی تاکید کرد: شورای نگهبان 
بر اساس نص صریح قانون اساسی به وظایفی که بر 

عهده اش قرار گرفته عمل می کند.

واکنش آیت ا... جنتی به اظهارات »روحانی«

چهره روز

نماینده سابق مجلس:

 مجمع تشخیص جای 
رفراندوم را پر کرده است

نماینده سابق مجلس اظهار کرد:  تفسیر 
قانون اساسی دســتخوش برخوردهای 
سلیقه ای شده است مخصوصا در زمینه 
اختیارات ریاســت جمهــوری که مطابق 
اصل 11۳ قانون اساسی ، غیر از اموری که 
در اصل 110 صریحــا در اختیارات رهبری 
قرار گرفته اســت، کلیه امــور اجرایی بر 
عهده رییــس جمهور اســت.صادقی بر 
لزوم مراجعه مســتقیم به آرای عمومی 
مردم در مسائل بسیار مهم تاکید و عنوان 
کرد: »اصل 5۹ قانون اساســی می تواند 
در مقاطعی که اختالف نظر اساسی وجود 
دارد و اتفاق نظری وجود ندارد، مهم باشد. 
البته باید موضوع مهمی باشد تا بحث و 
بررسی شود و در اختیار آرای عمومی و به 
رفراندوم گذاشته شود. البته سازوکار این 
اصل خیلی پیچیده است، ولی بعد از ۴0 
ســال می تواند یک بار اجرا شود.« لزوم 
و نیاز بازنگری قانون اساسی پس از ۳1 
ســال از دیگر مباحث مورد تاکید رییس 
جمهور بود.محمود صادقــی، حقوقدان 
معتقد است برخی از اصول قانون اساسی 
از جمله اصولی که ابهام دارند و اصولی که 
اصل مردم ســاالری را تحت شعاع خود 
قرار داده است، نیاز به یک بازنگری دارند. 
وی می گویــد که شــورای نگهبان برخی 
تفاســیر از قانون اساســی را بدون توجه 
به روح قانــون انجــام می دهد.صادقی 
همچنین معتقد است که موارد متعددی 
بوده است که می شد به رفراندوم گذاشته 

شود؛ اما به دالیلی رفراندوم برگزار نشد.

بین الملل

وز عکس ر

درگیری نظامیان 
صهیونیست با زیتون 

کاران فلسطینی
نظامیان رژیــم صهیوننیســتی به 
گروهی از فلســطینیان که در حال 
کاشت نهال زیتون در سلفیت واقع 
در کرانه باختری بودند، حمله کردند.

واکنش معاون وزیر کشور به هشتگ واکسن بخرید
معاون سیاسی وزیر کشور با انتقاد از ایجاد دوگانه ها در کشور از جمله دوگانه »خرید - تولید واکســن کرونا«، گفت: به موازات تالش برای تولید واکسن ایرانی 
کرونا، همه اقدامات الزم برای تهیه و خرید واکسن کرونا هم در حال انجام است.جمال عرف، رییس ستاد انتخابات کشور در ششمین همایش معاونین سیاسی، 
اجتماعی و امنیتی استانداری های سراسر کشور که به صورت ویدئوکنفرانس در محل وزارت کشور برگزار شد، گفت: هیچ نوع دوگانه ای وجود ندارد؛ اما برخی تالش 
می کنند با دوگانه سازی های کاذب، اهداف دیگری را دنبال کنند؛ اما ما باید حواس مان باشد که درگیر این حواشی نشویم.عرف همچنین با تاکید بر اینکه مصادیق 
این نوع دوگانه سازی ها را در حوزه های مختلف مشــاهده می کنیم، افزود: مثال مدتی درباره کرونا به دوگانه »سالمت - مذهب« دامن زدند؛ بعد که با هوشیاری 
مردم نتیجه ای از این دوگانه نگرفتند، دوگانه »سالمت - معیشت« را درست کردند و االن هم مدتی است که دوگانه های دیگری درباره واکسن کرونا تولید و پخش 
می شود. به عنوان مثال، دوگانه »خرید - تولید واکسن کرونا« از این نمونه دوگانه سازی هاست.وی تاکید کرد: عقل سلیم حکم می کند که در فرآیند مقابله با کرونا 
هر دو هدف همزمان پیگیری شود که طبعا در دولت انجام می شود و به موازات تالش برای تولید واکسن ایرانی کرونا، همه اقدامات الزم برای تهیه و خرید واکسن 
کرونا هم در حال انجام است، بنابراین دوگانه ای در این زمینه وجود ندارد. البته در زمینه ها و حوزه های دیگر هم این نوع دوگانه سازی های کاذب وجود دارد که 

چشم انداز و نقطه غایی آن ها در اصل، هدف قرار دادن یکپارچگی کشور و انسجام ملی است.

ترامپ بار ها تکرار کرده است که ایران یک خطر واقعی در 
برابر استراتژی آمریکا در خاورمیانه است و ترامپی که از 
تمام راه های قانونی برای ماندن در کاخ سفید استفاده 

کرد، تالش می کند تا علیه ایران تنش زایی کند
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مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان:

کمبود بزرگ امروز، کمبود نیروی کار ماهر است
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان گفت: خأل بزرگ امروز در حوزه کار کشور و استان 
کمبود نیروی کار ماهر است که از طریق این پویش قابل حل شدن است.کامران کالنی افزود: در اداره 

کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان، 
یک مدل چهار مرحله ای برای اشــتغال 
طراحی کرده ایم که در آن ابتدا شناسایی، 
سپس ظرفیت سنجی و استعدادیابی و 
در نهایت در حوزه تامین مالی اقدام می 
کنیم.مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
اســتان اصفهان تاکید کــرد: گروه های 
هدف مختلف را بــرای این طرح در نظر 
داریم که یکی از آنها دانشجویان هستند و 
طرح پویش به نوعی منطبق با این طرح 

است و اکنون خرسندیم بخشــی از این مدل که در حال طراحی است، عملیاتی شده است.وی با 
بیان اینکه راه اصلی تحقق جهش تولید، نوآوری است، تصریح کرد: در دنیا پیشران توسعه پایدار بر 
چهار محور باور تصمیم گیران، تبدیل خالقیت به ثروت و همچنین رفع مقررات زاید است، از سوی 
دیگر لزوم بهره گیری از نیروی انسانی کارآمد اســت که در این پویش اتفاق خواهد افتاد.کالنی با 
تاکید بر ضرورت استفاده از فناوری های نوین، گفت: در مجموع، این اتفاقات می تواند سبب ساز 

شرایط خوب کار در کشور شود.

افزایش رشد توسعه منطقه ویژه علم و فناوری اصفهان 
دبیر منطقه ویژه علم و فناوری اصفهان گفت: با حمایت نهادهــای کار، تعاون و رفاه اجتماعی، امور 
مالیاتی و اتاق بازرگانی توسعه منطقه ویژه علم و فناوری این استان سرعت می یابد.کوروش خسروی 
گفت: این منطقه فعالیت خود را  از اول آبان سال گذشته آغاز کرد و ۱۴ ماه از فعالیت آن می گذرد.وی 
ادامه داد: این منطقه بر ۶ فناوری خاص شامل گلخانه های خودپایدار، تولید ایمپلنت، بازی درمانی، 
تولید آب شیرین بدون پساب، فناوریهای مدیریت پســماند و دورپزشکی متمرکز شده است.دبیر 
منطقه ویژه علم و فناوری اصفهان اظهار کرد: موضوع جلسه اخیر، ارتقای خدمات به شرکت های فناور 
و پیشران مستقر در منطقه ویژه علم و فناوری در راستای نیل به سرآمد شدن در بین استان های کشور 
بود.وی ادامه داد: در زمان حاضر تعدادی شرکت پیشران شناسایی شده اند که توانمندی های بسیار 
خوبی دارند و به هر میزان که به این شرکت ها کمک شود از سویی موجب رشد بخش خصوصی و از 

سوی دیگر موجب رشد و توسعه فناوری های مدنظر منطقه ویژه علم و فناوری خواهد بود.

پایان برداشت پنبه در مزارع اصفهان
کارشناس مسئول پنبه و دانه های روغنی سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان از پایان برداشت 
پنبه در استان اصفهان خبر داد.کیوان بنی اسدی با اشاره به پایان برداشت پنبه در استان اصفهان 
اظهار داشت: در ســال زراعی جاری یک هزار و ۲۰۰ هکتار از مزارع شهرستان های استان اصفهان 
تحت پوشش کشت این محصول بوده است.وی با بیان اینکه در استان اصفهان در شهرستان های 
اصفهان، آران بیدگل، کاشان و نایین کشت پنبه انجام می شــود، ابراز داشت: با شروع برداشت از 
اوایل آبان، وش برداشت و به کارخانجات پنبه پاک کنی استان های اصفهان قم تحویل شده است.

کارشناس مسئول پنبه و دانه های روغنی سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان، متوسط عملکرد 
»وش« در هکتار در استان اصفهان حدود ســه هزار کیلو گرم در هکتار اعالم کرد و گفت: حدود سه 

هزار و ۶۰۰ تن »وش«، از سطوح کشت استان به دست آمده است.

بر اساس اعالم مدیرعامل اتحادیه مرغداران تخم گذار استان اصفهان، قاچاق تخم مرغ از علل گرانی این کاالست؛

بازهم پای قاچاق در میان است

مرضیه محب رسول هشــدار نســبت بــه افزایــش قاچاق 
محصوالت پروتئینی به خصوص گوشت 
و تخم مرغ از ابتدای مهرماه از سوی فعاالن و تولید کنندگان داده شده 
بود؛ اتفاقی که حاال عمال بازار را مختل و قیمت اقالمی مانند تخم مرغ 

را به عرش رسانده است.
طی  ماه های اخیــر در حالی که صادرات و یا کاهــش تولید به دلیل 
کمبود نهاده های دامی علت گرانی ها و تورم در بازار مرغ و تخم مرغ 
اعالم شــده بود؛ اما رییس انجمن صنایع خوراک دام و طیور با بیان 
اینکه گرانی محصوالت پروتئینی ربطی به صــادرات ندارد، گفته بود: 
احتمال افزایش قاچاق این محصوالت به دلیــل اختالف قیمت ارز 
وجود دارد. مجید موافق قدیری با بیان اینکه در یک ســال گذشــته 
قیمت گوشــت مرغ ٣٨ درصد و تخم مرغ ١٠٨ درصد افزایش یافته 
اســت، گفت: در حالی که برخی صــادرات را دلیل ایــن گرانی عنوان 
می کنند، صــادرات را نمی توان متهــم اصلی این گرانــی عنوان کرد. 
تنها دو ماه پس از این اظهار نظر ســایر فعاالن بازار هم خبر از قاچاق 
و افزایش آن در بازار مرغ و تخم مرغ بــه دلیل اختالف قیمت ارز و به 
صرفه بودن آن می دهند. در همین زمینه مدیرعامل اتحادیه مرغداران 

تخم گذار اســتان اصفهان هم از غیر واقعی بودن قیمت تخم مرغ در 
استان گالیه کرده و گفته است یک شــانه تخم مرغ حدود ۲ کیلوگرم 
اســت که مصرف کننده می تواند ۳۳ هزار تومــان خریداری کند، اما 
افزایش قیمت تخم مرغ به ۴۰ هزار تومان مربوط به مســیر تولید تا 
مصرف اســت. وی افزود: اگرچه صادرات تخم مرغ ممنوع شده اما 
متاسفانه شاهد صادرات نامحسوس و قاچاق این محصول هستیم.

محسن موحدیان در خصوص افزایش دوباره قیمت تخم مرغ در بازار، 
اظهار کرد: اســتان اصفهان ۱۲ درصد تولید تخم مرغ کشور را دارد که 
۶۰ درصد تولیدات خود را به سایر استان ها صادر می کند، اما در بحث 
افزایش قیمت ها عوامل مختلفی دخالت دارد.وی با بیان اینکه در هم 
ریختگی برنامه تولید ناشی از تامین نشدن نهاده های دولتی موجب 
افزایش قیمت تخم مرغ شده اســت، گفت: متاسفانه تولیدکنندگان 
سویا را چهار تا پنج برابر قیمت واقعی بازار آزاد و همچنین ذرت ۱۵۰۰ 
تومانی دولتی را با قیمت ۴۰۰۰ هزار تومــان از بازار آزاد خریداری می 
کنند.مدیرعامل اتحادیه مرغداران تخم گذار اســتان اصفهان افزود: 
متاســفانه در حالی که دولت مدعی تامین کامل نهاده ها بود، اما تنها 
۳۰ تا ۴۰ درصد نهاده ها به قیمت دولتی تامین می شد. به نظر می رسد 

با ناتوانی مسئوالن تنظیم بازار ، نارضایتی تولید کنندگان و سرگردانی 
مصرف کنندگان از قیمت تخم مرغ در بازار علت های مختلفی برای این 
مسئله عنوان می شود. از عدم عرضه تولید کنندگان به بازار تا کاهش 
تولید و فعالیت دالالن؛ اما به نظر می رسد مسئله فراتر از یک اختالل 
موقت و یا گران فروشی ســاده باشد. آنگونه که شــواهد و اظهارات 
فعاالن و کارشناسان نشــان می دهد این بازار به زودی سرو سامان 
نخواهد گرفت و باید منتظر گرانی های دنباله دار دیگری هم بود. هر 
چند دولت برنامه هایی برای کنترل اختالالت در نظر گرفته اســت که 
باید دید تا چه اندازه در تنظیم قیمت آن موثر خواهد بود. از جمله این 
راهکارها تغییر در نحوه توزیع تخم مرغ برای حذف شــبکه دالالن در 
بازار است. براین اساس، از این پس، کسانی که از درب مرغداری ها، 
تخم مرغ می خریدند، باید در زمان خرید تاییدیه  شــرکت پشتیبانی 
امور دام را داشته باشند. همچنین، بارانداز هایی در استان ها، در اختیار 
تشــکل های تولید تخم مرغ قرار داده شــده، که آنهــا از این مبادی، 
مستقیم و با قیمت مصوب، نیاز بازار را برطرف خواهند کرد.در برنامه ای 
دیگر هرگونه صادرات تخم مرغ ممنوع اعالم شــده و میزان تولید این 

محصول در کشور، بیش از یک میلیون تن است. 

خبر  روز

زیان 150 میلیارد تومانی صنف کیف و کفش در کاشان
رییس اتحادیه صنف بازار کیف و کفش کاشــان گفت: محدودیت های رفت وآمدی در ســاعت 
مشخص باعث شده است که افت مشتری و کاســبی داشته باشیم.سید حسن سید حسن زاده 
، بابیان اینکه، در یک ماه گذشــته ۴۰ در افزایش قیمت در کیف و کفش داشــته ایم، اظهار کرد: 
با وجود اینکه قیمت دالر کاهش محسوســی داشــته؛ اما قیمت کیف و کفــش افزایش قیمت 
داشته است.رییس اتحادیه صنف بازار کیف و کفش کاشــان بابیان اینکه افزایش قیمت ها در 
بازار کیف و کفش باعث شده است تا کاهش مشتری داشته باشیم، گفت: یکی از عوامل کاهش 
مشــتری بیماری کرونا بوده که بسیاری از مراســمات را تعطیل کرده است که همین باعث شده 
همه همکاران از این وضعیت گله مند باشــند.وی با اشاره به اینکه، غالبا مردم برای خرید شب از 
منزل خارج می شــوند، افزود: محدودیت های رفت وآمدی در ساعت مشخص باعث شده است 
که افت مشتری و کاسبی داشته باشیم.سید حسن زاده بابیان اینکه، ۱۰ تولیدی کفش به صورت 
ســنتی داریم، تصریح کرد: به خاطر این بیماری که وارد کشور و کاشان شــد، روی کارشان تاثیر 

زیادی گذاشته است.

استاندار اصفهان:

معدن کاران نطنز در چهارچوب قوانین فعالیت کنند
اســتاندار اصفهان گفت :خواسته اکثریت مردم نطنز اســتفاده بهینه و رعایت دستورالعمل های 
قانونی در برداشــت معادن اســت و ما از معدن داران درخواســت داریم در چهارچوب قوانین و 
دستورالعمل ها معدن داری کنند.عباس رضایی گفت: مسئله معادن در شهرستان نطنز بسیار مهم 
و حیاتی است؛ در این مالقات ها مردم هیچ مخالفتی با معدن داران و برداشت معادن نداشتند، 
اکثریت مردم استفاده بهینه و رعایت دستورالعمل ها در چهارچوب قوانین را خواستار بودند و ما 
از معدن داران می خواهیم که این موضوع را حتما رعایت کنند. رضایی ضمن اشاره به درخواست 
مردم برای دو بانده کردن جاده نطنز به مجتمع غنی سازی شهید احمدی روشن  گفت: مسائلی 
در خصوص تولید، بانک ها و همچنین استخر نطنز مطرح شــد که در همین جلسه با مدیران کل 
استانی تماس تلفنی حاضر و مسائل از طریق مدیران کل پیگیری شد که امیدواریم در سفر بعدی 

تمامی مسائل حل شده باشد.

سخنگوی صنعت برق:

پاداش خوش مصرفی برق در زمستان ادامه دارد
ســخنگوی صنعت برق گفت: طبق مصوبه هیئــت وزیران پرداخت پــاداش خوش مصرفی در 
زمســتان هم تداوم یافته و به افراد صرفه جو در برق تعلق می گیرد.مصطفی رجبی مشــهدی، 
اظهار کرد: امســال با همکاری مــردم و مدیریت مصــرف ۱۸۰ میلیارد تومــان پاداش خوش 
مصرفی در تابســتان پرداخت شــد.وی ادامه داد: پرداخت پاداش به افرادی صورت گرفت که 
نسبت دوره مشــابه ســال قبل مصرف کمتری داشــته اند.معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی 
توانیر خاطرنشــان کرد: بر اســاس مصوبه هیئت وزیران، پرداخت پاداش برای فصل زمستان 
هم تــداوم دارد و مردم در صورت مدیریت مصــرف از این پاداش بهره مند خواهند شــد.رجبی 
مشــهدی با بیان اینکه برنامه های مدیریت مصرف طراحی و اجرا شــده اســت، افزود: برنامه 
مدیریت مصرف را از خود شروع کرده و بر این اساس در تهران روشنایی غیر ضروری معابر یا یک 
درمیان نشده اند و یا خاموش شده اســت.وی ادامه داد: برنامه ریزی شده از توان نیروگاه های 
برق آبی، اتمی و تجدیدپذیر بیشتر استفاده شــود تا بتوان مدیریت بهتری اعمال کرد.سخنگوی 
صنعت برق گفت: مــردم اگر بتواننــد ۱۰ درصد در مصرف انــرژی گاز و برق خــود صرفه جویی 
 کنند، حدود ۷۰ میلیون متر مکعب گاز تولید خواهد کرد که شــرایط پایــداری برای نیروگاه ها به 

همراه دارد.

با مسئولان

ممنوعیت الحاق اراضی به شهرک های صنعتی تا شعاع 50 کیلومتری اصفهاناخبار
رییس کل دادگستری استان اصفهان گفت: به مردم عزیز این اطمینان خاطر را می دهیم که شورای حفظ حقوق بیت المال با هر گونه توسعه شهرک محمودآباد و دیگر 
شهرک های شعاع ۵۰ کیلومتری اصفهان و اقدامات غیرقانونی از این دست که وضعیت آلودگی اصفهان را تشدید کرده و سالمت مردم را به مخاطره می اندازد، مخالفت 
خواهد کرد.محمدرضا حبیبی در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان، اظهار داشت: توسعه شهرک صنعتی محمودآباد یکی از 
موضوعات اصلی این جلسه است و این موضوع پیش از این نیز در شورای بررسی و منع توسعه شهرک در آن اعالم شده بود.رییس کل دادگستری استان اصفهان 
ادامه داد: ولی با مطرح شدن تعدادی پرونده در دیوان عدالت اداری موضوع دوباره بررسی و باز به همان نتیجه قبلی منتهی شد که هر گونه توسعه شهرک و هر گونه 
احداث واحد صنعتی در شعاع ۵۰ کیلومتری کالن شهر اصفهان به موجب قانون ممنوع است که دلیل این امر هم پیشگیری از تشدید آلودگی شهر اصفهان و به خطر 
افتادن بهداشت و سالمت عمومی است.وی در خصوص واحدهای احداثی اطراف شهرک محمودآباد نیز خاطرنشان ساخت: از سوی شورای برنامه ریزی استان 
طرحی تهیه شده که در آن پیش بینی شده این واحدها با مستحدثاتی که دارد پس از بررسی و اعالم نظر سازمان های ذی ربط، بدون الحاق به شهرک ساماندهی 
شود.حبیبی تصریح کرد: به مردم عزیز این اطمینان خاطر را می دهیم که شورای حفظ حقوق بیت المال با هر گونه توسعه شهرک محمودآباد و دیگر شهرک های شعاع 

۵۰ کیلومتری اصفهان و اقدامات غیرقانونی از این دست که وضعیت آلودگی اصفهان را تشدید کرده و سالمت مردم را به مخاطره می اندازد، مخالفت خواهد کرد.

پیشرفت طرح های 
مسکن اصفهان به صورت 
هفتگی پیگیری می شود

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری 
اصفهــان گفــت: پیشــرفت طرح هــای 
مســکن اســتان در قالب طرح مسکن 
محرومــان، مددجویــان، اقــدام ملی و 
مهر، به صورت مستمر روزهای پنجشنبه  
هر هفتــه پیگیری می شــود.حجت ا... 
غالمی ادامــه داد: در زمــان  حاضر چهار 
هزار و ۱۵۰ واحد مسکن ویژه مددجویان 
و محرومان اســتان توســط کمیته امداد 
امام خمینی)ره( و بنیاد مســکن در حال 
پیگیری است.وی با مثبت ارزیابی کردن 
روند اجرای این طرح ها در دهاقان گفت: 
ظرفیت یکصد واحدی مسکن محرومان 
و مددجویان این شهرستان به ۱۵۰ واحد 
افزایش یافته که از ایــن تعداد برای ۱۲۲ 
واحد پرونده تشکیل شده است. معاون 
اســتاندار اصفهان افزود: در شــهرضا نیز 
ظرفیت یکصد واحدی مسکن محرومان 
به ۱۵۰ واحد رسیده که از این تعداد برای 
۱۲۳ واحــد، پرونده تشــکیل و عملیات 
فنداسیون، اجرای اســکلت و در تعدادی 
هم عملیات اجرای ســقف آنها آغاز شده 
اســت.وی با اشــاره به مشــکل تامین 
زمین برای ساخت مســکن مددجویان 
اظهار داشــت: در این خصوص قرار شــد 
بنیاد مســکن طراحی ۵۰ واحد مســکن 
مددجویان را تهیه و بــرای دریافت زمین 
به کمیســیون ماده پنج ارائــه دهد تا به 
زودی درباره آن تصمیم گیری شود.معاون 
استاندار اصفهان با اشاره به ساخت ۱۶۴ 
هزار مسکن مهر در اســتان گفت: از این 
تعداد فقط وضعیت سه بلوک ۲۴ واحدی 
و در مجموعه ۷۲ واحدی در شهرســتان 
شهرضا به دلیل مشکالت خاص پیمانکار 
به اتمام نرســیده که با پیگیری  ویژه اداره 
راه و شهرسازی یک بلوک ۲۴ واحدی از 
تعداد مزبور ۹۸ درصد پیشــرفت داشته  
اســت که هفته آینده تحویــل متقاضیان 

می شود.

رییس اتاق بازرگانی اصفهان گفت: تحریم ها باعث 
رشــد نردبانی اتکا به صنعت داخلی و رونق صنایع به 
دلیل دانش پایه داخلی کشور شــد، چراکه این مهم 
پیش تر به دلیل واردات مــورد توجه قرار نمی گرفت.

مسعود گلشــیرازی افزود: شــاید اعتماد سخت تر 
اهالی این مثلث همچون صنعت، دانشــجویان و ... 
یکی از آسیب های جدی این طرح است، همچنین 
نبود اطالع و فرهنگ سازی در جامعه به عنوان یکی از 
موضوعات مورد بررسی در جامعه مطرح است تا سطح 
دانش جامعه در اجرای چنیــن طرح هایی افزایش 

یابد.وی گفت: اگر بخواهیم مبانی اقتصاد مقاومتی 
به عنوان اقتصاد دانامحور را محقق کنیم، هیچ گریزی 
نداریم که جریان دانشگاه در تمام ساختارهای کشور 
به خصوص صنعت ما برقرار شود.رییس اتاق بازرگانی 
اصفهان با اشــاره به وجود تحریم ها و سخت شدن 
شرایط اقتصادی کشــور، اظهار کرد: این اتفاق باعث 
رشــد نردبانی اتکا به صنعت داخلی و رونق صنایع به 
دلیل دانش پایه داخلی کشور شــد، چراکه این مهم 
پیش تر به دلیل واردات مــورد توجه قرار نمی گرفت، 
بنابراین باید امروز از این اتفاق بهره ببریم.وی با اشاره 
به کاهش فروش نفت در کشــور، اظهار کرد: مطلوب 
است که سهم نفت در صندوق توسعه ملی به جای ۳۰ 
درصد به ۱۰۰ درصد افزایش یابد و پول نفت به توسعه 

زیرساخت ها سوق داده شود.گلشیرازی افزود: آمارها 
حکایت از کاهش نرخ بیکاری همچنین رشد صنعتی و 
کشاورزی دارد و این ظرفیتی است که می توان با قوام 
سازی این ساختارها به سرانجام برسانیم.وی افزود: 
اتاق بازرگانی نسل سوم به واسطه رسالت ذاتی خود 
همانند دانشگاه نسل سوم، بیشتر به حوزه مسئولیت 
های اجتماعی و رفاه جامعــه توجه دارد، در حالی که 
موضوع رونق کسب و کار اعضا در اتاق نسل دو مطرح 
بود.رییس اتاق بازرگانی اصفهان ابرازامیدواری کرد که 
این اتفاق تبدیل به یک مدل موفق در کشور شود و اتاق 
بازرگانی اصفهان جهت تحقق این فکر و اندیشه خود را 
مقید به گام برداشتن در این جهت و تجهیز منابع جهت 

این اتفاق می کند.

رییس اتاق بازرگانی اصفهان:

تحریم ها موجب رشد نردبانی اتکا به صنعت داخلی شد

برداشت گل نرگس 
از مزارع خوسف

خراسان جنوبی رتبه پنجم کشور 
در تولیــد گل نرگــس را دارد و 
۴۲ هکتار از اراضی کشــاورزی 
شهرستان های طبس و خوسف 

زیر کشت گل نرگس است. 

وز عکس ر

استان اصفهان ۱۲ درصد تولید تخم مرغ کشور را دارد که 
۶۰ درصد تولیدات خود را به سایر استان ها صادر می کند، 
اما در بحث افزایش قیمت ها عوامل مختلفی دخالت 

دارد
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استاندار چهارمحال و بختیاری تاکید کرد:

اعتمادآفرینی الزمه موفقیت نظام بانکی در روستاهاست

اســتاندار چهارمحال و بختیاری گفت: بانک های فعال در روستاها از 
جمله پست بانک به شرط اعتمادآفرینی می توانند به یکی از موفق ترین 
بانک های کشــور تبدیل شــوند.اقبال عباسی روز پنجشــنبه در آیین 
معرفی مدیر جدید پســت بانک این استان افزود: ظرفیت های خوبی 
در روســتاها وجود دارد و در صورتی که پســت بانک بتواند با عملکرد 
شفاف و صحیح خود اعتماد روستاییان را جلب کند، می تواند عالوه بر 
 اینکه در خدمت مناطق محروم باشــد آینده درخشــانی را برای خود 

هدفگذاری کند.
وی ادامه داد: پســت بانک هرچه بتواند اعتماد مــردم را جلب کند به 
همان میزان می تواند عملکرد بهتر و خدمات شایســته تری ارائه داد.

عباسی تصریح کرد: اهمیت پست بانک به این دلیل است که به مردم 
مناطق روستایی خدمات رسانی می کند و در حوزه خدمات الکترونیکی 
بانکداری فعال است.استاندار چهارمحال و بختیاری با تاکید بر ارتقای 
زیرساخت ها و تجهیز امکانات این بانک در استان چهارحال و بختیاری، 
تصریح کرد: باید تجهیزات نرم افزاری و سخت افزاری مناسبی در اختیار 
مدیریت اســتان قرارداده شود تا خدمات رســانی در این حوزه به نحو 

مطلوبی پیگیری شود.
عضو هیئت مدیره پســت بانک ایران نیز در این نشست اظهار داشت: 
این بانک تا ســال 97 از بانک های زیان ده کشــور بود ؛اما پس از آن با 

تغییر راهبردها و توسعه فعالیت های خود توانست بخشی از زیان های 
انباشته را جبران کند و به سوددهی برسد.

تهمورث الیاســی بختیاری با بیان اینکه پســت بانــک از بانک های 
تخصصی کشــور در حوزه توسعه روســتایی و فناوری اطالعات است، 
تصریح کرد: این موضوع موجب ارائه خدمات در حوزه فناوری اطالعات 
و ICT به مردم مناطق روستایی کشــور به ویژه در مناطق کمترتوسعه 
یافته شده است.وی با اشاره به سهام 51 درصدی دولت از پست بانک، 
تصریح کرد: عاله بر آن پست بانک از بانک های فعال در بورس است و 
از همین رو از نظر شاخص های بانکی از بانک های شفاف در امور مالی 

به شمار می رود.
عضو هیئت مدیره پســت بانک ایران خاطر نشــان کرد: این بانک 40 
هزار ســهامدار در بورس تهران دارد و ارزش ســهام این بانک طی یک 
سال اخیر  18 برابر رشد داشــته است.الیاسی بختیاری افزود: پست 
بانک های موفق دنیا به ویژه در کشورهای ژاپن، آلمان، فرانسه و چین 
در ارائه خدمات خود از ظرفیت بخش خصوصی به نحو شایســته ای 
بهره گیری کرده اند از همین رو تالش ما بر این اســت تا از ظرفیت های 
موجود بخش خصوصی در ارائه خدمات اســتفاده کنیم.در این آیین 
علیرضا شجاعی به عنوان مدیرشعب پست بانک چهارمحال و بختیاری 

معرفی شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری:

دولت الکترونیک؛ یک ضرورت اجتناب ناپذیر است
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان جهاد کشاورزی اســتان چهارمحال و بختیاری در ششمین 
نشست کمیته توسعه دولت الکترونیک ســازمان جهاد کشاورزی استان با اشــاره  به اینکه دولت 
الکترونیک یک ضرورت اجتناب ناپذیر است اظهار داشت:سازمان جهاد کشاورزی به علت کثرت ارباب 
رجوع به عنوان دستگاهی که ارتباط تنگاتنگی با مردم به ویژه قشر کشاورز دارد ، درجهت ارائه خدمات 
سریع و به موقع به مراجع کنندگان ضرورت دارد تا خدمات دولت الکترونیک در این سازمان توسعه 
یابد.سعید جعفریان برتسهیل امور و اصالح فرآیندها در محیط اداری تصریح کرد: بسیاری از خدمات 
دولتی به مردم از طریق فضای وب و رســانه ای صورت می گیرد و موجب کاهش هزینه ها و ترافیک 
کاری شده که به دنبال آن فرآیندهای انجام کار نیز بهبود می یابد.وی ادامه داد :برای ارائه هر چه بهتر 
خدمات از طریق دولت الکترونیک به مردم نیازمند فرهنگ سازی مناسب در این راستا هستیم و باید 
بسترهای الزم را در این زمینه فراهم کنیم.معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان جهاد کشاورزی استان 
تصریح کرد :دولت الکترونیک آرزوی دیرینه کشور است که گام های خوبی برای آن برداشته شده است، 
اما هنوز برای دستیابی به اهداف توسعه دولت الکترونیک راه در پیش داریم. باید به جایی برسیم که 
مردم با کمترین هزینه و بدون هیچ ترددی خدمات مورد نیاز خود را به صورت الکترونیکی دریافت کنند.

مدیرکل ورزش وجوانان چهارمحال و بختیاری خبر داد:

اختصاص ۷ میلیارد ریال اعتبار برای توسعه مکان های 
ورزشی در کوهرنگ

 مدیرکل ورزش وجوانان چهارمحال و بختیاری در نشست توسعه ورزش شهرستان کوهرنگ اظهار 
داشت: 50 میلیارد تومان اعتبار مصوب سال گذشــته به ورزش استان اختصاص یافته که تاکنون 
۶ میلیارد تومان به صورت اسناد تخصیص پیدا کرده است.حمید کریمی گفت: سالن ورزشی شهر 
چلگرد در صورت تکمیل، بهترین و استاندارد ترین مکان ورزشی استان خواهد بود.وی گفت: برای 
تعمیر اماکن ورزش این شهرستان هفت میلیارد ریال در نظر گرفتیم و منتظر تخصیص این مبلغ 
هستیم.مدیرکل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری بیان کرد: به دنبال تخصیص ردیف اعتباری 

اختصاصی و هر ساله برای پیست اسکی کوهرنگ هستیم.

مدیرکل تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری خبر داد:

برخورد تعزیرات حکومتی با ۷ واحد صنفی متخلف در شهرکرد
مدیرکل تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری گفت: با عنایت به افزایش تقاضای مصرف کنندگان 
برای خرید کاالهایی نظیر میوه، شیرینی، آجیل و خشکبار طرح نظارتی ویژه شب یلدا در بازه زمانی 
۲۲ لغایت ۳0 آذر از سوی سازمان ابالغ و توسط این اداره کل به اجرا درآمد.محمدرضا عمرون افزود: با 
هماهنگی دستگاه های نظارتی و حضور نمایندگان ذی ربط گشت های مشترک تشکیل و از تعداد 98 
واحد صنفی بازرسی مشترک انجام شد که خوشبختانه تعداد ۲8 واحد بدون تخلف بوده که از آنان 
تشکر و قدردانی شد.وی ادامه داد: همچنین به تعداد ۶۳ واحد صنفی تذکرات الزم داده شده است و 
صرفا 7 واحد صنفی متخلف شناسایی شد که البته تخلفات آن ها عدم درج قیمت بود و پرونده این 
واحدها در مرحله رسیدگی قرار دارد.عمرون تصریح کرد: هدف اصلی از اجرای طرح نظارتی فوق در بدو 
امر پیشگیری و صیانت از حقوق مصرف کنندگان و جلوگیری از تخلفات احتمالی نظیر گران فروشی، 
کم فروشی و برخورد با متخلفان است که در همین راستا کلیه فاکتورهای خرید و فروش، کیفیت کاال 
و ... بررسی شد.وی از کلیه شــهروندان تقاضا کرد: صرفا از واحدهای صنفی که قیمت کاالهای خود 
را نصب کرده اند خرید کنند و در زمان خرید فاکتور فروش مطالبه داشــته باشند. مدیرکل تعزیرات 
حکومتی استان افزود: شایان ذکر است مشاهده همه تخلفات نداشتن قیمت کاال و عدم درج قیمت 

بوده و عمده تخلفات توسط واحدهایی انجام می شود که قیمت کاالهای خود را نصب نمی  کنند.

بام ایرانبا مسئولان
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تحدید حدود اختصاصی
10/29 شماره نامه : 139985602024009511-1399/09/27 چون تحدید حدود 
ششــدانگ یک باب خانه پالک 4450/36 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق 
پرونده ثبتی به نام خانم خدیجه رئوفی فرزند مختار در جریان ثبت است و به علت عدم 
حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت 
و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز دوشــنبه مورخ 99/11/6 
ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه 
مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند 
و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت 
مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون 
تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترضین ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواســت به مرجع ذیصالح قضائی گواهی تقدیم 
دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نمایید. م الف: 1062954 قویدل رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

10/30 شــماره نامــه : 139985602024009577-1399/09/30 چون تحدید 
حدود ششدانگ یکبابخانه پالک شماره 4786/646 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام حبیب ا...  حیدری دســتنائی فرزند ولی ا... در 
جریان ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونًا به عمل نیامده  اینک بنا به دستور 
قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم 
در روز دوشنبه مورخ 99/11/6 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، 
لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر 
در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 
 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. 

م الف: 1064621 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
 تحدید حدود اختصاصي

10/31 شــماره نامــه : 139985602025011543-1399/09/30 چون تحدید 
حدود ششــدانگ یکباب ســاختمان پالک شــماره 10281 فرعی مجزی شده از 
پالک 31 اصلی  واقع در بخش 14 ثبــت اصفهان که طبق پرونده ثبتي به نام آقای 
علی رمضانی بابوکانی فرزند عبدالرحیم به شناسنامه 17 و کدملی 1290208654 
صادره از اصفهان و خانم ملیحه ابراهیمی بابوکانی فرزند نوروز علی به شناســنامه 
14 و کدملی 1290208654 هر کدام نســبت به سه دانگ مشــاع در جریان ثبت 
است و رای شــماره های 25004996 و 250049997  مورخ 98/04/17  از طرف 
هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه غرب اصفهان نسبت به ملک 
مرقوم صادر گردیده اســت و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق 
قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 13 قانون تعیین تکلیف و 
 بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 99/10/30 روز 
سه شنبه ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا بموجب این آگهی به 
کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند 
اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق مــاده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه 
قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با 
تقدیم دادخواســت به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به 
 این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این صورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی 
می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواســت را اخذ و به این 
منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت 
مقررات ادامه خواهد داد. م الف: 1064572  ابوالفضل شــهریاری نائینی مدیر 

واحد ثبتی حوزه ثبت ملک غرب اصفهان
فقدان سند مالکیت

10/32 شــماره نامــه: 139985602210006685- 1399/09/16 ســند 
مالکیت ششــدانگ  پالک ثبتی شــماره 31793 فرعــی از 2187 اصلی واقع در 
 بخش 6 ثبت اصفهان بنام ســنا گالبی سابقه ثبت و صدور ســند به شماره چاپی

 253043 - الــف 95 )تــک بــرگ(، بشــماره دفتــر امــالک الکترونیکــی 
139620302024016256 کــه بموجب ســند انتقال قطعی بشــماره 40476-

1396/5/31 دفترخانه 140 اصفهان به مالکیت نامبرده در آمده و سند صادر و تسلیم 
شده است دیده و سپس  نامبرده با ارائه درخواست کتبی به انضمام دو برگ استشهادیه 
که امضاء شــهود آن ذیل شــماره یکتا 139902156527000096 و رمز تصدیق 
651480 مورخ 1399/8/19  که به گواهی دفترخانه 3 دو گنبدان رسیده  مدعی است 
که  سند مالکیت آن بعلت جابجایی مفقود گردیده و درخواست صدور سند مالکیت 
المثنی ملک فوق را نموده لذا مراتب  به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 
آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله 
نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی 
ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله 
به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت 
به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا 
در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند 
مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1066105 ناصر صیادی صومعه 

مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان
فقدان سند مالکیت

10/33 شماره نامه: 139985602024009152 - 1399/09/17 نظر به اینکه سند 
مالکیت ششدانگ پالک ثبتی شــماره 8394 فرعی از 4999 اصلی واقع در بخش 
پنج اصفهان ذیل صفحه  494  دفتر امالک جلد 784 و شــماره ثبت 145002 و به 
شماره چاپی 794754  به نام آقای جمعه حســین پورثبت و صادر و تسلیم گردیده 
است سپس ششــدانگ پالک مذکور طی ســند انتقال 47979 مورخ 78/05/30 
دفترخانه 67 اصفهان اله رحم قریشــوندی انتقال قطعی گردیده است که نامبرده 
بموجب ســند انتقال 2635-1380/01/21 دفترخانه 112 اصفهان مقدار دو دانگ 
را به زهرا لنجانیان انتقال قطعی داده اســت که برایش سند مالکیت جداگانه صادر 
گردید سپس بموجب اسناد رهنی 1854-1390/10/01 و 1392/02/22-3551 
دفترخانــه 352 ایذه در رهن بانک رفــاه مرکزی ایذه قرار گرفت ســپس اله رحم 
قریشوندی با ارائه درخواست کتبی به شــماره وارده 1399217020024036867 
مورخ 1399/08/27 به انضمام دو برگ استشــهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل 
شــماره 139902155358000819 مورخ 99/08/26 و رمز تصدیق 723694  به 
گواهی دفترخانه 290 اصفهان رســیده است مدعی است که ســند مالکیت آن به 
علت اسباب کشــی مفقود گردیده است و درخواســت صدور المثنای سند مالکیت 
ملک فوق را نموده اســت  لذا مراتب  به اســتناد تبصره یــک اصالحی ذیل ماده 
120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه کسی مدعی انجام 
معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار 
این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند 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 
نرســید یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشود اقدام 
 به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شــد. م الف: 1066118 

قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
فقدان سند مالکیت

10/34 شماره نامه: 139985602024009154 - 1399/09/17 نظر به اینکه سند 
مالکیت دو دانگ از ششدانگ پالک ثبتی شماره 8394 فرعی از 4999 اصلی واقع 
در بخش پنج اصفهان ذیل ثبت 194573 درصفحه  513  دفتر امالک جلد 1047 
به شماره چاپی 025020  به نام خانم زهرا لنجانیان ) طبق فراخوان ثبت احوال نام 
خانوادگی نامبرده به بهداد کیا تغییر پیدا کرده است( ثبت و صادر و تسلیم گردیده است 
و به موجب اسناد رهنی 1854-1390/10/01 و 3551-1392/02/22 دفترخانه 352 
ایذه  در رهن بانک رفاه مرکزی ایذه می باشد سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی 
به شماره وارده 139921702024036867 مورخ 1399/08/27 به انضمام دو برگ 
استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شماره 139902155358000821 مورخ 
99/08/26 و رمز تصدیق 253511  به گواهی دفترخانه 290 اصفهان رسیده است 
مدعی است که سند مالکیت آن به علت اسباب کشی مفقود گردیده است و درخواست 
صدور المثنای سند مالکیت ملک فوق را نموده است  لذا مراتب  به استناد تبصره یک 
اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه 
کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می 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: 1066120 

قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
فقدان سند مالکیت

10/35 شماره نامه: 139985602210006244- 1399/08/27 تمامت ششدانگ 
قطعه زمین  پــالک 397  فرعی از 2248 اصلی واقع در بخــش 6 ثبت اصفهان در 
صفحه 283 دفتر 23 ذیل ثبت 2020 به نام جهانگیر فداکار فرزند تقی سابقه ثبت و 
سند مالکیت دفترچه ای به شماره چاپی 806997 دارد که مع الواسطه بموجب سند 
انتقال 75546 مورخ 91/9/9 دفترخانه 85 اصفهان مقدار سیصد و چهل سهم مشاع 
از پانصد و پنجاه سهم سه دانگ به آقای خالد شــایان فرزند محمد ابراهیم انتقال 
قطعی گردیده است. ســپس  نامبرده با ارائه درخواســت کتبی به انضمام دو برگ 
استشهادیه که امضاء شهود آن ذیل شــماره 77957  - 99/8/11 و شناسه یکتای 
139902155893000550 و رمز تصدیق 771709  به گواهی دفترخانه 25 اصفهان 
رسیده  است و مالک مدعی است که  سند مالکیت آن مفقود شده است و درخواست 
صدور سند مالکیت المثنی ملک فوق را نموده است لذا مراتب  به استناد تبصره یک 
اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه 
کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد 
از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس 
و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر 
اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام 
به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1066129 ناصر 

صیادی صومعه مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان
فقدان سند مالکیت

10/36 شماره نامه: 139985602024009627 - 1399/10/01 نظر به اینکه سند 
مالکیت ششدانگ پالک ثبتی شماره 57  فرعی از 1948 اصلی واقع در بخش پنج 
اصفهان ذیل ثبت  146045  در صفحه 384 دفتر امالک جلد 823 به نام قربانعلی 
خوش نظر تحت شماره چاپی 312353 ثبت و صادر و تسلیم گردیده است نامبرده 
فوت نموده و طی گواهی حصر وراثت شماره 5853 مورخ 1390/12/14 شورای حل 
اختالف شــعبه دهم حصر وراثت اصفهان ورثه مرحوم سه دختر و یک پسر و زوجه 
می باشد که ســه نفر از پنج نفر وراث به نامهای حمید خوش نظر و خانمها فاطمه و 
فرشته خوش نظر طی ســند انتقال 8275 مورخ 94/07/30 دفترخانه اسناد رسمی 
390 اصفهان سهم االرث خود را به عذرا صادقی انتقال داده اند و خانم نسرین خوش 
نظر  و همسر مرحوم خانم عذرا صادقی درخواست صدور سند المثنی نسبت به سهم 
االرث و میزان خریداری مالکیت خود را نموده اند و با ارائه درخواست کتبی به شماره 
وارده 139921702002437844 مورخ 1399/09/04  به انضمام دو برگ استشهادیه 
محلی که امضا شهود آن ذیل شماره 139902150480000253 مورخ 99/09/03 
و رمز تصدیق 815676  به گواهی دفترخانه 390 اصفهان رسیده است مدعی است 
که سند مالکیت آن به علت نامعلوم مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنای 
سند مالکیت ملک فوق را نموده است  لذا مراتب  به استناد تبصره یک اصالحی ذیل 
ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه کسی مدعی 
انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می 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 سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور 
سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1066144 قویدل رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
فقدان سند مالکیت

10/37 شــماره نامــه: 139985602210006237- 1399/08/27 تمامــت 
ششــدانگ آپارتمان  پالک 18335  فرعي از 2267 اصلي واقــع در بخش 6 ثبت 
 اصفهان به نام بیتا امیدي فرزند محمد مراد سابقه ثبت و سند مالکیت کاداستري به

 شماره 511035-98 الف دارد که بموجب ســند انتقال شماره 98/6/13-59427 

دفترخانه 110 بهارســتان به وي انتقال قطعي گردیده است. سپس  نامبرده با ارائه 
درخواست کتبي به انضمام دو برگ استشهادیه که امضاء شهود آن ذیل شماره 40723  
- 99/8/20 و شناسه یکتاي 13990215568700973 و رمز تصدیق 494692  به 
گواهي دفترخانه 110 اصفهان رسیده و مالک  مدعي است که  سند مالکیت آن مفقود 
شده است و درخواست صدور سند مالکیت المثني ملک فوق را نموده است لذا مراتب  
به استناد تبصره یک اصالحي ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهي 
مي شود چنانچه کسي مدعي انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت 
نزد خود مي باشد از تاریخ انتشــار این آگهي ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا 
مراتب صورت مجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهي 
است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضي نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
 یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثني طبق مقررات خواهد شد.
 م الف: 1066137 ناصر صیادي صومعه مدیر واحد ثبتي حوزه ثبت ملک جنوب 

شرق اصفهان
مزایده 

10/38 شــماره مزایده : 139904302137000010 تاریخ ثبــت : 30 / 9 / 1399 
به موجب پرونده اجرائی کالســه 990041 تمامت ششــدانگ یــک باب خانه به 
مســاحت 31 / 414 متر مربع عرصه و اعیان واقع در روستای حســن رباط ، بلوار 
دهیاری کوچه خیام پالک 356 و کدپســتی 8355147568 و به پالک ثبتی 841 
فرعی از 67 اصلی که سند آن با شماره چاپی 126509 سری الف سال 97 با شماره 
دفتر الکترونیکی 139720302020001292 به نام متعهد پرونده آقای محســن 
رحیمی به شناســه ملی 6229971291 ثبت و صادر و تســلیم شده است . حدود و 
مشخصات شماال در دو قسمت اول به طول 10 / 15 متر دیوار به دیوار پالک 861 
 فرعی و دوم به طول 67 /11 متر دیواریســت به پالک 861 فرعی شــرقا به طول
  66 / 15 متر دیواریست به پالک 861 فرعی جنوبا در دوقسمت به طولهای 3 متر و
 95 / 23 متر درب و دیواریســت به کوچه و غربا در ســه قسمت که قسمت دوم ان 
شمالی است اول به طول 59 / 5 متر دیوار به دیوار و دوم به طول 39 / 0 متر و سوم 
به طول 88 / 9 متر دیواریست به پالک 862 فرعی که طبق نظر کارشناس رسمی 
به مبلغ 000 / 000 / 500 / 3 ریال ارزیابی شــده و پالک فوق دارای 130 متر مربع 
اعیانی دریک طبقه با دیوار باربر و ســقف تیرچه بلوک شامل دوبخش مسکونی و 
پارکینگ می باشــد و در دو مرحله زمانی متفاوت ساخته شــده اند با قدمت حدودا 
12 سال که بخش مسکونی دارای کف فرش ســیمان و موکت کابینت آشپزخانه 
چوبی ، درب های داخلی چوبی با چهار چوب فلزی پوشــش بدنه دیوار های داخلی 
تا ارتفاع یک متر ســرامیک مابقی گچ ســفید نمای داخلی حیاط به صورت سنگ 
و پالستر ســیمان ، نمای بیرونی پالستر ســیمان ، کف حیاط شن ریزی و سیستم 
گرمایشی بخاری گازی و دارای انشــعابات آب ، برق و گاز و بخش پارکینگ نیز به 
صورت مجزا با سقف پروفیل فلزی با پوشش ورق فلزی و کف فرش سنگ و پوشش 
دیواره پالستر سیمان و بخشی سرامیک و برابر اعالم دهیاری مقداری از پالک در 
طرح هادی قرار گرفته که برابر گزارش مامور مزبور در تصرف همســر و فرزندان 
 مرحوم محسن رحیمی می باشد . پالک فوق از ســاعت 9 الی 12 روز شنبه مورخ

 20 / 10 / 1399 در واحد اجرای اداره ثبت اســناد و امالک میمــه واقع در خیابان 
طالقانی از طریق مزایده به فروش می رسد . مزایده از مبلغ 000 / 000 / 500 / 3 ریال 
) سیصدو پنجاه میلیون تومان شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می 
شود . الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به حق انشعاب و یا حق اشتراک 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 و نیز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های 
فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســتردد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا 
وصول می گردد . ضمنا شرکت در جلسه 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 مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت 5 روز از تاریخ 
مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورت عدم اقدام مبلغ واریزی قابل 
استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد . چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی 
 گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و ماکان مقرر برگزار خواهد شد .  
م الف: 1066143  مهدی ذکاوتمند جزی مسئول واحد اجرای اسناد رسمی میمه 

مدیرگمرک چهارمحال و بختیاری:

زمان تشریفات گمرکی ترخیص 
کاال در استان کاهش یافت

مدیرگمرک چهارمحال و بختیاری گفت: با اســتقرار 
انبار اختصاصی گمرک در صنایع بزرگ استان، زمان 
انجام تشریفات گمرکی برای ترخیص کاالهای وارداتی 
و صادراتی بــه کمترین زمان ممکــن کاهش یافت.

اسماعیل الله دادی روز پنجشنبه در آیین استقرار انبار 
اختصاصی گمرک در شــرکت ورق های پوشــش دار 
اظهار داشــت:با انجام فرآیند تشــریفات گمرکی در 
صنایع عالوه بر کاهش هزینه برای تجار و دولت، زمان 
انجام تشریفات گمرکی کاالهای  وارداتی و صادراتی از 
بنادر مرزی کشور به کمتر از یک ساعت کاهش یافته 
است.وی از ترخیص بیش از ۶0کانتینر ماشین آالت 
اولیه در شــرکت فوالد ورق های پوشــش دار استان 
خبر داد و گفت: به زودی نیز 50 کانتینر ماشــین آالت 
صنعت فوالد از بنادر جنوب کشــور بــرای انجام امور 
گمرکی مستقیم به انبار اختصاصی گمرک در مقصد 
ارسال و ترخیص خواهد شد.مدیر گمرک چهارمحال 
و بختیاری استقرار انبار اختصاصی گمرک در مجتمع 
پتروشیمی لردگان در سال گذشته را نیز  یادآور شد و 
گفت: امسال نیز به منظور تحقق شعار »جهش تولید« 
حذف تشریفات گمرکی اضافه در بنادر مرزی و هدایت 
کاالها برای ترخیص در گمرکات مقصد در دستورکار 
دولت قرار دارد.  به گفته وی، در این طرح متقاضیان و 
صاحبان صنایع می توانند اظهارنامه خود را  به  صورت 
الکترونیکی برای گمرک ارســال کنند و کارشناسان 
گمرک با ارزیابی کاال در محل واحد تولیدی، تشریفات 
گمرکی را در سریع ترین زمان ممکن انجام می دهند.

الله دادی بیان کرد:با اقدام ارزنده گمرک در سال های 
اخیر، اســامی شــرکت و واحدهای تولیدی خوش 
حساب که ســابقه قاچاق کاال ندارند، احصا و مجوز 
خروج کاال بــرای این واحدها بــا ارزیابی اجمالی در 
سریع ترین زمان ممکن صادر می شود.در حال حاضر 
85۶ واحد صنعتی در اســتان فعال اســت که از این 
تعداد ۳۶ مورد جزو واحدهای بزرگ و دارای اشتغال 
باالی 100 نفر و ۳۲ واحد متوسط با اشتغال بین 50 تا 

100 نفر و 78۶ واحد صنعتی کوچک است.
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سازش سه قتل با وساطت شورای حل اختالف اصفهان 
رییس شـورا های حـل اختـاف اسـتان اصفهان از کسـب رضایت و گذشـت سـه اولیـای دم در 
سـه پرونده قتـل با وسـاطت شـعبه ۴۳ شـورای حل اختـاف اصفهـان طـی دو هفته خبـر داد.

سـید محمد موسـویان بـا بیـان اینکه ایـن شـعبه تـاش مضاعـف و ویـژه ای در ایجاد سـازش 
در پرونده هـای مهـم و قتـل دارد ،گفـت: امسـال نیـز همچون سـال های گذشـته برنامـه ریزی 
مناسـب و اهتمـام ویـژه ای بـرای جلـب رضایـت از اولیـای دم پرونده هـای اسـتیذان قصـاص 
در دسـتور کار شـورا های حـل اختاف قـرار گرفتـه است.موسـویان در تشـریح این سـه پرونده 
افزود: پـس از تاییـد رای این سـه پرونـده برای اجـرای حکم به شـعب اجـرای احـکام کیفری 
اسـتان اصفهان ابـاغ و سـپس به منظـور ایجـاد مصالحه به شـورای حـل اختاف ارجاع شـد و 
با تاش اعضا شـعبه ۴۳ شـورای حل اختاف اصفهان، پیگیری و تشـکیل جلسـات مکرر صلح 
و سـازش بین طرفیـن، این سـه پرونده طـی دو هفتـه بـه نتیجـه رسـید و خانـواده مقتولین با 
اعـام رضایت و بخشـش قاتلیـن، به این سـه قاتـل نادم و پشـیمان زندگـی مجدد بخشـیدند.

امتحانات برای چه دوره تحصیلی حضوری برگزار می شود؟
مدیرکل آموزش و پـرورش اسـتان اصفهان گفت: آزمـون حضـوری در دوره ابتدایی و متوسـطه 
اول برگزار نخواهد شـد و تنها برای دانش آموزان دوره متوسـطه دوم که در شـهریور سـال گذشته 
نمـره قبولـی کسـب نکرده انـد، آزمون بـه صـورت حضـوری انجـام می شـود.محمد اعتـدادی با 
بیان اینکه سـتاد ملـی مقابله با شـیوع کرونا بایـد اجازه برگـزاری امتحانات به صـورت حضوری 
را بدهـد، اظهـار کـرد: سـتاد مقابلـه بـا شـیوع کرونـا هنـوز مجـوزی را بـرای برگـزاری حضوری 
امتحانـات به آمـوزش و پـرورش نـداده اسـت.وی ادامـه داد: در دوره ابتدایی آزمـون تراکمی و 
پایانی نداریـم و ارزشـیابی در دوره ابتدایی به صـورت کیفی و توصیفی اسـت و معلم بر اسـاس 
فرآیند یادگیـری و امتحاناتی کـه در طول این مـدت انجام شـده، دانش آموزان را مـورد ارزیابی 
قرار می دهد.مدیرکل آموزش و پرورش اسـتان اصفهان خاطرنشـان کرد: در دوره متوسـطه اول 
نیز آزمـون حضوری برگـزار نمی شـود و تمامی آزمون هـای ایـن دوره غیرحضوری انجـام خواهد 
شـد.وی با بیـان اینکـه در دوره متوسـطه دوم نیز تنهـا آزمـون دانش آموزانـی کـه در آزمون های 
شـهریور سـال گذشـته نمره قبولـی کسـب نکرده اند، حضـوری برگـزار خواهد شـد، اضافـه کرد: 
خانواده ها بایـد بدانند، امتحـان، پایان یادگیری نیسـت، بلکـه ارائه یادگیری اسـت و خانواده ها 

نباید بـه دانش آمـوزان اسـترس و اضطـراب وارد کنند.

پیش بینی یخبندان در اصفهان 
کارشـناس اداره پیش بینـی هواشناسـی از فعالیـت سـامانه بارشـی در سـطح اسـتان اصفهان 
خبر داد و گفـت: بارش بـرف و بـاران و کاهش هشـت تـا ۱۴ درجـه ای دما تـا روز یکشـنبه برای 
بسـیاری از مناطق این اسـتان پیش بینـی می شـود.حجت ا... علی عسـگریان بـه بارندگی های 
روزهای گذشـته در سـطح اسـتان اشـاره کـرد و گفـت: بیشـترین بارش ها بـه ترتیب از سـمیرم 
بـا میانگیـن ۱۸ میلـی متر و ۱۲ سـانتی متـر بـرف، فریدون شـهر بـا میانگیـن ۱۱.۳ میلـی متر و 
۲۲ سـانتی متر بـرف، خوانسـار با میانگیـن ۹.۳ میلـی متر و چهـار سـانتی متر برف، چـادگان با 
میانگین هشـت میلی متـر و پنج سـانتی متر بـرف، بوئین و میاندشـت بـا میانگیـن ۶.۳ میلی 
متر و بـاران با میانگیـن ۵.۸ میلی متر گزارش شـده اسـت.علی عسـگریان با بیـان اینکه دمای 
هوا بیـن ۲ تا پنج درجه سـانتی گـراد کاهـش می یابد، ادامـه داد: بیشـینه و کمینه دمـای هوای 
کان شـهر اصفهـان بیـن ۱۳ درجه سـانتی گراد بـاالی صفـر و ۲ درجه سـانتی گـراد زیـر صفر در 
نوسـان اسـت.وی اضافه کرد: خورو بیابانک با دمـای ۱۷ درجه سـانتی گراد باالی صفـر و بوئین 
و میاندشـت با دمـای ۹ درجه سـانتی گـراد زیـر صفر بـه ترتیـب گرم تریـن و سـردترین مناطق 

اسـتان پیش بینـی می شـود.

 مدیر کل ثبت احوال استان اصفهان  مطرح کرد:

نقش موثر کارت ملی هوشمند در یکپارچه سازی خدمات الکترونیکی دولتی

کارت ملی هوشمند، به عنوان یکی از مقدمات  حديث زاهدی
و زیرساخت های دولت الکترونیک مطرح 
است. با استفاده از کارت ملی هوشمند، امکان ورود امن و قابل اطمینان در 
فضای دیجیتال فراهم می شود. به این ترتیب افراد می توانند به اطاعات و 
خدمات مختلفی از بخش های دولتی، عمومی و خصوصی در هر زمان و 
در هر مکانی که به اینترنت دسترسی داشته باشند، به راحتی، به سرعت و 
باکیفیت مناســب دسترســی پیدا کنند. درواقع افراد قادر خواهند بود 
به صورت ۲۴ ساعته در تمام ایام هفته خدمات را از مراکز ذی ربط دریافت 
کنند. این راهبرد، صرفه جویی در وقت و هزینه را برای شهروندان به همراه 
دارد.در همين راستا حسین غفرانی کجانی، مدیر کل ثبت احوال استان 
اصفهان  به مناسبت فرا رسیدن سوم دی ماه روز ملی ثبت احوال با بيان 
اينكه به رغم مشــکاتی که برای کارت ملی هوشــمند پیش آمده است 
می توان گفت بستر صدور کارت ملی هوشمند و خدمات آتی که برای این 
کارت در نظر گرفته شــده بلوغ و نبوغ فناوری است که ناشی از مطالعات 
دقیق است تا چرخه عیوب اداری رفع شود.غفرانی با بیان اينكه از مجموع 
چهار میلیون و شصت و پنج هزار نفر جمعیت هدف استان که شامل افراد 
۱۵ سال به باالست ، تاکنون سه میلیون و هشتصد و هفتاد و پنج هزار نفر 
کارت ملی هوشمند خود را دریافت کرده اند، گفت: این بدین معناست که 
۹۶ درصد از مردم اســتان اصفهان بــرای دریافت کارت ملی هوشــمند 

درخواســت داده اند.وی با اشاره به ساقط شــدن اعتبار کارت های ملی 
قدیمی اظهار کرد: کسانی که تا کنون کارت های ملی هوشمند خود را دریافت 
نکرده اند برای دریافت خدمات با هیچ گونه اختالی مواجه نیستند، چون 
رسید درخواست کارت ملی هوشمند را سازمان ثبت احوال از طریق بارکد 
فعال کرده که با ارائه این رسید تمامی خدمات مورد نظر را می توانند دریافت 
کنند و در اداره ثبت احوال هر روز به سمت کاربردی و نهایی شدن طرح کارت 
ملی هوشمند قدم بر می دارد.مدیر کل ثبت احوال استان اصفهان در تبيين 
خدمات در ايام كرونايي تصريح کرد:  همسان سازي خدمات  موجب شد 
تا مکاتبات زیادی بین ثبت احوال ، شورای حل اختاف و دادگستری ها 
انجام شود و ارباب رجوع  بتواند از طریق ســامانه پيگيري امور خود را به 
دست گيرد همچنين مراجعات  بین ثبت احوال و دادگستری  حذف شده 

و  ضرورت  سامانه برخط در كشور بر همگان آشكار شد.
وی ادامه داد:  در گذشته مراجعان به بانک ها، ادارات و ۲۰۰ دستگاهی که 
متصل به اداره ثبت احوال هستند در قبال مخدوش بودن، غیرقابل قرائت 
بودن یا نبود شناسنامه متقاضی می بایست به ثبت احوال مراجعه کرده و در 
خواست گواهی یا استعام می کردند، اما با توزیع خدمات جغرافیایی بین 
۷۸ دفتر پیشخوان استان متقاضیان خدمات مورد نظر را در نزدیک ترین 
محل سکونت خود دریافت می کنند.مدیر کل ثبت احوال استان اصفهان 
اظهار کرد: امسال و سال آینده وظیفه جدیدی به اداره ثبت احوال محول 

شده و این وظیفه جدید اعطای شناســنامه به فرزندانی است که مادران 
ایرانی و پدران خارجی دارند در این مورد اولین شناســنامه در هفته های 
گذشته صادر شد و تاکنون ۶۰۰ پرونده در اداره کل اتباع امور خارجه تکمیل 

شده و برای استعام ۴۰۰ پرونده تاکنون به ثبت احوال اعام شده است.
غفرانی در خصوص آمار ها و عملکرد ثبت احوال اصفهان از ابتدای ســال 
۱۳۹۹ تاکنون گفت: با وجود شرایط شیوع ویروس کرونا بعضی از آمار نه 
تنها تغییر نکرده که افزایش نیز داشته است، کل شناسنامه های صادره ثبت 
احوال استان از ســوم دی ماه ۱۳۹۸ تا کنون ۲۵۵ هزار و ۸۳۲ بوده است 
که ۱۹۵ هزار و ۷۹۳ نفر آن شناسنامه بزرگســال، ۶۰ هزار ۳۹ شناسنامه 
نوزاد، ۲۳ هزار و ۸۴۰ شناسنامه المثنی بوده است.وی بیان کرد: اسامی 
پرطرفدار در ۹ ماه گذشته برای پسران امیرعلی، علی، امیرحسین و حسین 
بوده و فاطمه، زهرا، حلما و آوا نیز برای دختران بیشترین نام های پرطرفدار 
از ابتدای سال ۹۹ تاکنون بوده اند، تولد دو قلو ها طی ۹ ماهه گذشته ۷۰۷ 
مورد، سه قلو ها ۳۲ مورد و چهارقلو ها ۲ مورد بوده است.به گفته اين مدير 
مسئول، در استان اصفهان آمار والدت در ۹ ماه گذشته ۴۳ هزار و ۲۲۶ نفر 
بوده است که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته شاهد ۸ درصد کاهش 
بوده ایم، در سال ۱۳۹۸ نیز نسبت به سال ۱۳۹۷، ۱۶/۵ درصد کاهش در 
آمار والدت داشته و نسبت جنســی والدت از ابتدای سال ۹۹ تاکنون ۱۰۵ 
بوده است که به ازای هر ۱۰۵ پسر ۱۰۰ دختر متولد شده اند.غفرانی همچنين 
در خصوص آمار ازدواج از ابتدای سال ۹۹ تاکنون گفت: این آمار ۲۰ هزار و 
۳۱۲ مورد بوده و در این مدت ۷ هزار و ۱۲۰ مورد طاق ثبت شده است. طی 
۹ ماهه گذشته میانگین سن ازدواج مردان ۲۸ سال و زنان ۲۴ سال بوده 
و میانگین سن طاق مردان ۳۸ سال و زنان ۳۳ سال بوده است.وی در 
ادامه خاطرنشان کرد : درصد طاق برحسب طول مدت ازدواج از ابتدای 
سال ۹۹ تاکنون ۴ درصد زیر یک سال، ۲۲ درصد بین ۱ تا ۵ سال، ۲۴ درصد 
بین ۵ تا ۱۰ سال، ۳۳ درصد بین ۱۰ تا ۲۰ سال و ۱۷ درصد بیشتر از ۲۰ سال 

در استان اصفهان است.
مدیرکل ثبت احوال استان در پايان سخنان خود با عنوان اينكه پیش بینی 
می شود در سال ۱۴۰۳ وارد فاز نخست سالمندی با نرخ رشد ۱۲ درصد طی 
۶۰ سال به باال شویم، اما طی دو سال گذشته به صورت زودرس در بخشی از 
شهرستان های استان مانند اردستان و خوانسار این فاز در حال تجربه شدن 
است ، گفت: در سال ۱۴۲۰ تا ۱۴۳۰ موج دهه ۶۰ نیز به این سالمندی افزوده 
می شود و نرخ سالمندی اصفهان به نزدیک  ۳۰ درصد خواهد رسید که از هر 
۳ نفر یک نفر سالمند در جمعیت حضور داشته باشد. این مسئله از اثرات 
خارج شدن از مدار تعادل جمعیت است و در قبال این آمار ورودی جمعیت 

که از صفر تا ۱۵ سال است، به شدت کاهش یافته است.

با مسئولان 5جامعه

معاون مشــارکت های مردمی اداره کل نوســازی 
مدارس اســتان اصفهــان گفــت: در روز ۱۵ بهمن 
ماه )روز مادر( مراســم نمادین پویش ملی»من 
مــادرم، بچه های ایــران فرزند مــن« در اصفهان 
برگزار و با توجه به میزان مشــارکت مردم پروژه ای 
در اســتان اصفهان معرفی می شــود که با یکی از 
نام های حضرت زهــرا )س( نام گــذاری خواهد 
شد.علی اصغر ذاکران اظهار کرد: طرح ملی آجر به 
آجر در راســتای جلب و جذب مشارکت های خرد 

مردمی و استفاده از رویکرد جمع سپاری و با هدف 
اصلی فرهنگ سازی و دغدغه مندسازی نسل های 
مختلف در حوزه مدرسه سازی راه اندازی شده است 
که در آن مردم می توانند با هر مبلغ پرداختی در کنار 
خیران مدرسه ســاز در امر مدرسه سازی مشارکت 
کنند.وی افزود: در راستای اجرای این طرح، پویش 
ملی »من مــادرم، بچه های ایــران فرزند من« در 
ابتدای دی ماه امســال با حضور معــاون رییس 
جمهور در امور زنان و خانواده رونمایی شد. معاون 
مشــارکت های مردمی اداره کل نوسازی مدارس 
اســتان اصفهان گفت: جامعه خیران مدرسه ساز 
کشور با مشارکت سازمان نوسازی توسعه و تجهیز 
مدارس کشور این طرح را عملیاتی می کنند. ذاکران 

افزود: هدف این پویش با توجه به اینکه ۱۷ درصد از 
کل خیران کشور را بانوان تشکیل داده اند، افزایش 
آگاهــی و جلب مشــارکت بانــوان در امر مقدس 
مدرسه سازی اســت و با رویکرد گسترش فرهنگ 
مدرسه سازی و بهره گیری از ظرفیت بانوان و مادران 
نیک اندیش کشــور اجرایی شده اســت.وی ادامه 
داد: بانوان و تمام آحاد مردم، همچنین مشــارکت 
به نیابت از مادران، همســران، دختران، خواهران و 
عزیزان خود برای پیوســتن به این طرح می توانند 
http:// و /https://ajorbajor.ir بــه ســایت

mehremadrese.ir برای ثبــت نام مراجعه و با 
پرداخت هزینه حتی یک آجــر و حداقل یک هزار 

تومان، پوستر مشارکتی خود را دریافت کنند.

 اجرای پویش ملی »من مادرم، بچه های ایران
 فرزند من« در اصفهان

بارش برف 
زمستانی در 

سمیرم
بارش اولین برف زمســتانی 
شهرستان سمیرم اصفهان را 
ســفید پوش کرد. بارش برف 
در سرزمین هزار چشمه حال 
و هوای خاصی به طبیعت این 

شهرستان داده است.

دستگیری 42 متهم تحت تعقیب در نجف آباد
مامــوران انتظامی شهرســتان نجف آبــاد، طرح دســتگیری متهمــان تحت تعقیــب قضایی، 
ســارقان، مخان نظم و امنیت عمومی و معتادان تابلو و خرده فروشــان افیونی را اجرایی و ۴۲ 
نفر را دســتگیر کردند.محمدحســین 
باباکانی بیان داشــت: طرح عملیاتی 
نصر بــا محوریت دســتگیری متهمان 
تحت تعقیب قضایی، متهمان متواری، 
خــرده فروشــان افیونــی، مجرمان، 
ســارقان و برهم زنندگان نظم وامنیت 
عمومی اجرایی شــد.فرمانده انتظامی 
شهرســتان نجف آباد افزود: در نتیجه 
اجرای این طرح یک روزه ۱۵ ســارق، 
۱۵ خرده فروش افیونی، ۱۰ معتاد تابلو 
و دو متهم تحت تعقیب قضایی دستگیر شدند.وی ادامه داد: همچنین در این طرح یک روزه دو 
خودرو و ۳ موتورسیکلت مسروقه و ۲ قبضه ساح غیر مجاز و مقادیر مواد مخدر صنعتی و سنتی 

نیز کشف شد.

سرقت با نوشیدنی های خواب آور در اتوبوس
سارق مسافر نما با ۲۷ فقره سرقت در اصفهان دستگیر شد.فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان 
گفت: پس از شکایت فردی مبنی بر اینکه ســارقی با ایجاد رابطه دوستی با او و تعارف کردن آب 
میوه خواب آور در اتوبوس »تهران_اصفهان«، اموال او را ســرقت کرده، بررسی موضوع در دستور 
کار ماموران کانتری ۱۹ شهر اصفهان قرار گرفت.ســرهنگ حمیدرضا اکبری افزود: ماموران این 
سارق را که هنوز در ترمینال کاوه اصفهان بود و قصد داشت به عنوان مسافر سوار یک اتوبوس دیگر 
شود، شناسایی و دستگیر کردند.وی گفت: سارق دستگیر شــده به ۲۷ فقره سرقت از مسافران 
اتوبوس های بین شهری با شــیوه طرح دوســتی و خوراندن آب میوه های خواب آور به آن ها در 

بسیاری از جاده های کشور اعتراف کرد.

مونوکسیدکربن 20 نفر را در اصفهان مسموم کرد
بیست نفر در استان اصفهان بامداد روز جمعه با گاز مونوکسیدکربن ناشی از استفاده از زغال برای 
گرمایش و خروج لوله بخاری از محل اصلی، مسموم شدند.مدیر حوادث و فوریت های پزشکی 
استان اصفهان گفت: ساعت ۴۵ دقیقه بامداد،  حادثه ویژه مسمومیت ۱۶ نفر از اعضای یک خانواده 
که در دورهمی خانوادگی در جاده اصفهان - نایین روستای سیدآباد به روشن کردن زغال برای گرم 
کردن محیط در بسته اقدام کرده بودند، به اتاق فرمان اورژانس ۱۱۵ اعام شد.غفور راستین افزود: 
۲ واحد امدادی و یک اتوبوس آمبوالنس از اورژانس پیش بیمارستانی و یک واحد امدادی از هال 
احمر به محل اعزام شدند.وی بیان کرد: در این حادثه ۱۶ نفر شامل هفت زن، سه مرد، سه دختر 
بچه و سه پسر بچه مسموم شدند؛ اما هیچ کدام برای اعزام به بیمارستان رضایت ندادند و درمان 
در محل برای همه مسموم شدگان انجام شــد.مدیر حوادث و فوریت های پزشکی استان درباره 
حادثه مسمومیت با co ناشی از خروج لوله بخاری از جای خود در خیابان امام خمینی)ره( خیابان 
بهارستان غربی در ۵۴ دقیقه بامداد جمعه اظهارداشت: در این حادثه چهار نفر شامل سه زن و یک 
پسربچه مسموم و توسط یک واحد امدادی به بیمارستان فیض اصفهان منتقل شدند.براساس 
آمار مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۱۵ مورد 
مسمومیت با گاز CO در استان به سامانه ۱۱۵ اورژانس گزارش و امدادخواهی شد که از این تعداد 

۱۱۴ مورد به اعزام به بیمارستان و ۹۱ مورد به درمان سرپایی در محل انجامید.

وز عکس ر

خبر روزاخبار

ایمنی بیش از 50 درصد 
فضاهای فیزیکی درمان 

در اصفهان 
مســئول گــروه مدیریــت خطــر بایای 
معاونــت بهداشــتی دانشــگاه علــوم 
پزشکی اصفهان با اشــاره به ایمن سازی 
واحدهــای بهداشــتی و درمانــی، گفت: 
طی ۵ ســال گذشــته بیش از ۵۰ درصد 
فضاهــای فیزیکــی بهداشــت و درمان 
اصفهان ایمن شــده و به اهداف ســاالنه 
رســیده ایم.مهدی خســروی با اشاره به 
تشــکیل مدیریت گروه کاهش خطر بایا 
در نظام ســامت، گفت: هــدف از ادغام 
این برنامه آمادگی واحدهای بهداشــتی 
درمانــی در برابر بایا و نیــز آمادگی مردم 
از طریق آموزش بود، بنابراین دو رســالت 
اصلی آمادگی واحدهای بهداشتی درمانی 
و آموزش مردم در دســتور کار قرار گرفت.

مسئول گروه مدیریت خطر بایای معاونت 
بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
با بیان اینکه هــر بحــران ۴ مرحله دارد، 
توضیح داد: مرحله آمادگی و پیشــگیری 
دو مرحله قبــل از بحران اســت و مقابله 
و اقــدام و بازتوانی مراحل بعــد از بحران 
است.خســروی همچنین به ایمن سازی 
واحدهای بهداشــتی و درمانی اشــاره و 
تصریح کرد: با همکاری دفتر فنی دانشگاه 
علوم پزشــکی، ســاختمان های جدید را 
ایمن می سازیم و ساختمان های قدیمی 
را بازســازی و ایمن می کنیــم. حدود ۵ 
سال است بیشــتر واحدهای بهداشت و 
درمان ایمن شده اند و تجهیزات هم طوری 
طراحی و چیدمان شده که کمترین آسیب 
در بحران ها وارد شــود.وی خاطرنشــان 
کرد: وقتی بایی پیش مــی آید و بحران 
اتفاق می افتد فرماندهی حادثه فعال می 
شود، نیروها را فراخوان می کند و نیروهای 
واکنش ســریع آمــاده اعزام بــه مناطق 
باخیز می شــوند، همچنیــن واحدهای 
فنی، پشــتیبانی و مدیریتی، اقداماتی در 
منطقه با هماهنگــی ارگان های مختلف 

انجام می دهند.

برخورد قانونی با بنگاه های اقتصادی که هوای اصفهان را آلوده  می کنند
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: این ستاد بر اساس اعام نظر اداره کل حفاظت محیط زیست، با هر بنگاه اقتصادی که هوا را آلوده کند برخورد قانونی 
می کند.منصور شیشه فروش خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی که نفس های مردم به علت وارونگی هوا به شــماره افتاده است، از همه ۳۵۵جایگاه سوخت در این 
استان خواسته ایم سوخت پاک به مردم عرضه کنند و اداره کل حفاظت محیط زیست این استان نیز پردرستی اجرای این تصمیم نظارت کند.وی، فعالیت صنایع بزرگ و 
متوسط  را در اطراف شهرهای شهرستان شاهین شهر و میمه و اصفهان خاطرنشان کرد که در شرایط وارونگی هوا کوره های گچ و آجرپزی و صنایع آالینده تعطیل می شوند.

شیشه فروش از نیروگاه و پاالیشگاه اصفهان خواست دستورالعمل های محیط زیست را کامل رعایت کنند؛ شهرداری ها نیز در روزهای با آلودگی هوا از فعالیت طرح های 
عمرانی آلوده ساز جلوگیری کند.مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان از نیروهای پلیس راهنمایی و رانندگی در شهرها خواست برخورد قانونی با صاحبان خودروها 
و موتورسیکلت های دودزا را تشدید کنند.وی از مردم نیز این درخواست را کرد که تاحد امکان از منازل خود خارج نشوند و بیشتر کارهای اداری خود را با استفاده از خدمات 
دولت الکترونیک انجام دهند.شیشه فروش به مشکل چندین ساله شبکه فرسوده انتقال پساب شاهین شهر به تصفیه خانه این شهر اشاره کرد و اظهار داشت: درخواستی 
با امضای استاندار اصفهان به رییس سازمان مدیریت و برنامه برای تامین بودجه ۱۲ میلیارد تومانی نوسازی این مسیر ۶ هزار و ۲۰۰متری در محدوده خیابان شهید طالقانی 

شاهین شهر تهیه و رونوشت این نامه هم برای پیگیری به دفتر نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخواردرمجلس شورای اسامی ارسال شود.
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    سریال تساوی های سبزپوشان ادامه یافت؛

قهر ذوب آهن با برد

کسب 5 تســاوی حاصل کار سبزپوشان   سمیه مصور
اصفهانی در فصل جاری رقابت های لیگ 
برتر است، رقابت هایی که هشتمین هفته اش را پشت سر گذاشته است. 
تیم ذوب آهن اصفهانی در شــرایطی در چهارچوب هفته هشــتم این 
مسابقات مقابل تیم گل گهر ســیرجان قرار گرفت که شاگردان رحمان 
رضایی برای بهبود جایگاه خود در جدول رده بندی نیاز مبرمی به کسب 
تمام امتیازات این دیدار داشــتند؛ اما این دیدار نیز با نتیجه تساوی به 

پایان رسید تا سریال تساوی های ادامه دار آنها تداوم یابد.
ذوب آهن اگرچــه باز هم نتوانســت بردی به دســت آورد؛ اما نمایش 
چشم نواز شاگردان رضایی، امیدواری های زیادی را برای دوست داران 
این تیم به وجود آورده اســت. بازی ذوب آهن مقابل گل گهر را می توان 
یکی از بهترین نمایش های رضایی و شاگردانش در فصل جدید فوتبالی 
دانست و شــاید اگر پنالتی دوم جهانی تبدیل به گل  می شد، ذوبی ها 

می توانستند 3 امتیاز شیرین را به حساب خود واریز کنند.
نکته جالب درباره ذوب آهن این است که این تیم به رغم نتایج ضعیف 
خود فوتبال خوبی ارائه کرده و در پارامترهایی مانند تعداد پاس، میزان 

پاس های صحیح، مالکیت توپ و تعداد شوت های در چهارچوب جزو 
تیم های سرآمد لیگ محسوب می شود، با این وجود قادر به نتیجه گیری 
نیست.ذوب آهن اسیر همان معضلی شده است که طی دو فصل گذشته 
نیز با آن سروکار داشت؛ تیم رضایی راه پیروزی را فراموش کرده است. 
ذوب آهن خوب بازی می کند و فوتبال قابل قبولی را به نمایش می گذارد. 
آن ها در بیشتر بازی هایی که تا به این جای لیگ به نمایش گذاشته اند، 
از دوندگی خوبی برخوردار بوده و به خوبی نیز توپ را در زمین به گردش 
درمی آورند و با ارائه فوتبالی هجومی، موقعیت های گلزنی متعددی را 
هم خلق می کنند. با این حال فقدان یک مهاجــم کامل در پیکان خط 
حمله این تیم و همچنین اشتباهات فاحش خط دفاعی ذوب آهن دلیل 

اصلی ناکامی های اخیر این تیم است.
ذوبی ها مقابــل گل گهر بازی منطقــی و هوشــمندانه ای را به نمایش 
گذاشتند. رضایی با توجه به قدرت تهاجمی باالی خط میانی و مهاجمان 
گل گهر، ذوب آهن را بــه گونه ای روانه میدان کرد کــه مالکیت را به تیم 
حریف ســپرده و با کشــاندن شــاگردان قلعه نویی به میانه میدان   و 
پرســینگ شــدید آنها، هافبک های گل گهر را از جریان بازی خارج و با 

استفاده از ضدحمالت برق آسا و پر تعداد مدافعان تیم مقابل را وادار به 
اشتباه کرده و با به دست آمدن گل برتری نتیجه را حفظ کنند. تاکتیکی که 
کامال جواب داده و ذوبی ها خیلی زود به گل دست پیدا کردند؛ اما در ادامه 
با از دست رفتن پنالتی دوم، قوای جسمانی ذوبی ها در نیمه دوم افت 
کرده و در نهایت اشتباهات فردی مدافعان منجر به دریافت گل  تساوی 
شد. ذوبی ها در فاز هجومی به خوبی از ضعف گل گهری ها در عمق خط 
دفاع و همچنین ضعف حقیقی روی ارسال ها و شوت از راه دور آگاه بوده 
و بارها با فرارهای سریع و پرس سنگین خط دفاعی گل گهر، مدافعان و 
دروازه بان این تیم را وادار به اشتباه کرده و تنها به دلیل فقدان یک مهاجم 

شش دانگ نتوانستند به گل برسند.
 دیدار ذوب آهن و گل گهر سیرجان را می توان جذاب ترین و پر هیجان 
ترین دیدار هفته هشــتم رقابت های لیگ برتر فوتبال کشــور دانست، 
دیداری سراسر هجومی که 90 شوت به ســوی دروازه های هر دو تیم 
روانه شد. نمایش فوق العاده دروازه بان های دو تیم مانع شد تا گل های 
بیشتری در این بازی به ثمر برسد و این بازی نهایتا با نتیجه تساوی یک 

بر یک به پایان برسد.

پیام »امباپه« به »توخل«
با وجود آنکه پاری ســن ژرمن توانست در دیدار برابر استراســبورگ با نتیجه ۴ بر صفر به پیروزی 
برسد؛ اما شکست برابر لیون و توقف برابر لیل باعث شد تا مسئوالن تیم فرانسوی تصمیم به برکناری 
توماس توخل از هدایت این تیم بگیرند. 
کیلیان امباپه یکــی از بازیکنانی بود که 
رابطه خوبی با توخل داشــت. امباپه در 
واکنش به اخراج توخل در صفحه خود 
در اینســتاگرام نوشــت: متاسفانه این 
قانون فوتبال اســت. هیچ کس دوران 
شــما را در اینجا فراموش نخواهد کرد. 
شــما قســمت فوق العاده ای از تاریخ 
باشگاه را نوشتید و من به شما می گویم: 
»مربی ، متشــکرم.«توخل جانشــین 
اونای امری در پاری سن ژرمن شد. این مربی اسپانیایی به آرسنال رفت و دوران ناموفقی در این تیم 
داشت و توخل نیز در زمان حضور در پاریس با این تیم نایب قهرمان لیگ قهرمانان اروپا شد. با این 
حال کیلیان امباپه در این مدت بود که قرارداد خود را با تیم پاری سن ژرمن دائمی کرد و در این تیم 
ماندنی شد. پاریس که در گروه خود در مرحله گروهی لیگ قهرمانان سرگروه شد و باید در مرحله 
بعد با بارســلونا دیدار کند، در بازی بعدی خود باید به دیدار برست برود. گفته می شود مائوریسیو 

پوچتینو به عنوان سرمربی تیم پاری سن ژرمن معرفی خواهد شد.

جلسه مخفیانه »اوزیل« با سران فنرباغچه
مسوت اوزیل، فوتبالیست سابق تیم ملی آلمان جلسه ای محرمانه با نمایندگان »فنرباغچه« در 
لندن برگزار کرد و در آنجا درباره جزییات انتقال احتمالی به باشــگاه ترکیه ای گفت وگو کرد.اوزیل 
ممکن است در زمستان یا تابستان سال آینده در فنرباغچه باشد. دلیل اصلی انتقال احتمالی این 
بازیکن، نارضایتی او از موقعیت فعلی خود در آرسنال بود که از مارس برای آن بازی نکرده است.به 
گفته این منبع، هافبک آلمانی از این انتقال از 350 هزار پوند در هفته به دست خواهد آورد.اوزیل از 
نژاد ترک است و رابطه خوبی با رجب طیب اردوغان دارد و احتماال این موضوع سبب شود تا اوزیل 
حاضر به بازی در لیگ ترکیه شود و پیراهن تیم فنرباغچه ترکیه را به تن کند. مایکل آرتتا، سرمربی 

فعلی آرسنال مدت هاست به این بازیکن بازی نداده است.

واکنش »کلوپ« به احتمال رفتن »صالح« به رئال یا بارسلونا
محمد صالح فعال هنوز در لیورپول بازی می کند و قصد رفتن از این تیم را نیز ندارد. به گفته مربی تیم 
یورگن کلوپ ، مهاجم مصری خوشحال اســت و دلیلی برای ترک او نمی بیند.هفته گذشته صالح 
۲۸ ساله در اسپانیا مصاحبه ای انجام داد که در آن مهاجم مصری گفت فکر می کند رئال مادرید و 
بارسلونا دو باشگاه بزرگ هستند. صالح درباره رفتن به یکی از این دو تیم گفت: چه کسی می داند 
در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد.همین صحبت های صالح بود که که منجر به حدس و گمان شد. 
صالح ناراضی خواهد بود زیرا ترنت الکساندر-آرنولد در بازی لیگ قهرمانان برابر میدتیلند از بازوبند 
کاپیتانی استفاده می کند و صالح بازوبند را به بازو نبست. همه این شایعات و گمانه زنی ها باعث 
شد که یورگن کلوپ سرمربی لیورپول به آن واکنش نشان دهد.کلوپ گفت: محمد صالح شرایط 
خوبی دارد. او واقعا در فرم خوبی است و این چیزی است که برای من مهم است.  هیچ عکسی از 
تمرین اخیر گرفته نشده است. اگر چنین بود ، می توانستید لبخند او را ببینید تا از آن لذت ببرید.

لیورپول توانست سال ۲0۲0 میالدی را با صدرنشینی در لیگ برتر به پایان ببرد و نشان دهد در این 
فصل نیز مدعی جدی قهرمانی در لیگ برتر است.

زشفوتبال جهان ور

پایان قرارداد دو تکواندوکار ایرانی با چین تایپه
دو تکواندوکار ایرانی حاضر در چین تایپه با پایان قرارداد خود با فدراسیون این کشور به تهران باز می گردند.امید عمیدی و آرین محمدی، دو تکواندوکار کشورمان 
سال گذشته پس از هماهنگی امید غالمزاده، مربی ایرانی چین تایپه با فدراسیون تکواندو ایران برای تمرین به مدت سه ماه با ملی پوشان تایوانی برای آماده 
سازی حضور در مسابقات کسب سهمیه المپیک به این کشور سفر کردند.شــیوع ویروس کرونا و تعویق مسابقات انتخابی المپیک باعث شد تا قرارداد این دو 
تکواندوکار نیز تمدید شود. محمدی در وزن ۶۸- کیلوگرم و عمیدی در وزن ۸0- کیلوگرم طی یک سال گذشته با در اختیار داشتن امکانات کامل با ملی پوشان 

تکواندو چین تایپه تمرین کردند.قرارداد این دو تکواندوکار به زودی با چین تایپه پایان خواهد یافت و هر دو تکواندوکار به تهران بازمی گردند.

علیرضا دبیر، رییس فدراسیون کشتی روز پنجشنبه 
در اردوی تیم هــای ملــی کشــتی آزاد و فرنگــی 
بزرگســاالن حضور یافت و دقایقــی را برای آن ها 
صحبت کرد.دبیر در این دیدار اظهار داشــت: یکی 
از این موضوعات این اســت که اتحادیه جهانی در 
شرایط شیوع ویروس کرونا مسابقات خود را برگزار 
کرد و این نشــان می دهد که مسابقات گزینشی و 
المپیک حتما برگزار خواهد شــد و ما باید در زمان 
کم باقی مانده، نهایت تالش خــود را انجام دهیم.

رییس فدراسیون کشتی تصریح کرد: خوشبختانه 
توانســتیم پیش از آنکه دیر شــود مجوز برگزاری 
تمرینات تیم های ملــی و همچنین لیــگ برتر را 
بگیریم تا کشــتی گیران ما ضمن حضور در شرایط 
مسابقه از یک آمادگی نسبی نیز برخوردار شوند.دبیر 
اظهار داشت: کســب مدال، آن هم طال در المپیک 
نهایت اهداف یک ورزشــکار است و شما نیز بعد از 
رضای خــدا و اهل بیت)ع( باید هدف تان کســب 

مدال طال در این بازی ها باشد و تمرینات خود را بر 
اساس این هدف دنبال کنید، ضمن اینکه از لحاظ 
روحی نیز خود را باید برای ایــن رویداد مهم آماده 
کنید و به کمک خداوند اعتقاد داشته باشید و بدانید 
که با توکل بر پروردگار به تمامی اهداف خود خواهید 
رســید.وی با قدردانی از زحمات کادر فنی تیم های 
ملی کشــتی فرنگی و آزاد گفت: مربیان شــما از 
بهترین مربیان جهان هســتند و از خانه و خانواده 
خود گذشــته اند و شــبانه روز در اردوهای تیم های 
ملی کار می کنند به نظر من مربیگری عشــق است 
و مربیان ما عاشق کشتی هســتند. فرصت و زمان 
کوتاهی تا رقابت های گزینشی المپیک و بعد از آن 
بازی های المپیک وجــود دارد، باید طوری برنامه 
ریزی کنید که هم از نظر فنی و هــم از نظر آمادگی 
کشتی گیران به اوج خود برسند.رییس فدراسیون 
کشتی گفت: از همین جا اعالم می کنم که هیچ کس 
از پیش برای المپیک انتخاب شــده نیست و این 

رقابت است که کشتی گیر را باال می برد، پس همگی 
تالش خود را انجام دهید و هرکس شایسته تر باشد، 
لیاقت پوشیدن پیراهن تیم ملی را خواهد داشت.

وی در پایان خاطرنشان کرد: برای باال بردن پرچم 
جمهوری اسالمی تمام تالش تان را بکنید. به عنوان 
مثال وقتی حســن یزدانی در سال ۲019 مدال طال 
گرفت با اینکه حریفش در تشــک حاضر نشد اما 
حسن پرچم را باالی ســر خود گرفت و دور تشک 
چرخید، حتما خدا اجر این کارش را می دهد چون 
خیلی ها در دنیــا می خواهند که ایــن پرچم پایین 
باشد. وظیفه شما به عنوان سربازان وطن این است 
که در ورزش این پرچم را باال نگــه دارید و موجب 

سربلندی و افتخار مردم و کشورتان بشوید.

رییس فدراسیون کشتی:

هیچ کس از قبل برای المپیک انتخاب نشده است

وز عکس ر

»مهدی طارمی« در 
جشن قهرمانی پورتو

تیم پورتو با برتری دو بر صفر مقابل 
بنفیکا عنوان قهرمانی ســوپرکاپ 
پرتغال را کسب کرد تا مهدی طارمی 
خیلی زود با تیم جدیدش به مقام 
قهرمانی برســد. این ستاره ایرانی 
پس از بازی تصویر زیر را در صفحه 

اینستاگرام خود منتشر کرد.

درخواست »خداداد عزیزی« از آیت ا...رییسی
بازیکن پیشین تیم ملی ایران از رییس قوه قضاییه درخواست کرد که به مسئله فساد در فوتبال ورود 
کند.خداداد عزیزی در مصاحبه اخیرش گالیه هایی را در خصوص فساد و رانت های موجود در فوتبال 
ایران مطرح کرد.بازیکن پیشین تیم ملی کشــورمان یک عزم راسخ را چاره حل کردن این معضل 
بزرگ می داند و در همین راستا پیشنهادی را ارائه کرد. عزیزی در این خصوص گفت: »به نظر من 
شخص آیت ا... رییسی می تواند فساد فوتبال ما را حسابی کم کند. مسلما قوه قضاییه دغدغه های 
بزرگ تری دارد و می دانیم میلیون ها پرونده در حال بررســی اســت؛ اما باید توجه داشته باشیم 
همین فوتبال چقدر برای مردم کشور اهمیت دارد و می تواند باعث افتخار کشورمان شود. برای حل 
اساسی مشکالت ورزش کشور نیاز است به صورت کامال دقیق عملکرد مدیران باشگاه ها و مدیران 
فدراسیون فوتبال در سال های گذشته و سال جاری بررســی شود و متخلفان بدون در نظر گرفتن 
اینکه پدرشان، عموی شان، برادرشان یا سایر اقوام شان چه پســت و مقامی دارند یا در استخدام 

کدام ارگان هستند، مجازات شوند.«

میزبانی جام ملت ها؛ عجب اعتماد به نفسی!
 ایران بــرای میزبانی از جام ملت های۲0۲7 آســیا ثبت نام کرده و قصد دارد در این مســیر رقبای 
ضعیف و بی امکاناتی مثل قطر و عربستان را شکســت بدهد. حاال اینکه اینجا زنان نمی توانند به 
ورزشگاه بیایند و سایر مسائل به کنار؛ در بحث سخت افزاری دوستان 1۴ورزشگاه معرفی کرده اند که 
بعضی های شان واقعا بامزه است. یکی از این موارد ورزشگاه المپیک کیش است که هنوز ندیده ایم، 
یک بازی رسمی آنجا برگزار شود. همچنین آقایان ورزشــگاه ثامن را هم معرفی کرده اند که خود 
تیم های مشهدی از آن فراری هستند. استادیوم تختی تهران هم همین شرایط را دارد؛ ورزشگاهی 
که تیم ها برای بازی در آن عزا می گیرند و روشن نیست چطور 7 سال دیگر جام ملت ها باید در آن 

سازه فرسوده برگزار شود. بابا عجب اعتماد به نفسی دارید شما!

آنچه »بشار« داشت و بقیه نداشتند
 جدایی بشار رسن از پرســپولیس نه تنها واکنش خشــمگینانه هواداران را به دنبال نداشت، بلکه 
بسیاری از آنها ترجیح دادند وداعی شایسته با بازیکن عراقی داشته باشند. بازیکنان پرسپولیس 
هم خداحافظی گرمی با رسن داشتند؛ ازجمله جالل حسینی که پیغام جالبی خطاب به او منتشر 
کرد. به هر حال، تفاوت هایی بین او و دیگران، ازجمله یکی مثل شــجاع خلیل زاده وجود داشــت 
که باعث رفتار متفاوت هواداران شد. بشار می خواســت بعد از پایان فصل برود، اما با باشگاه مدارا 
کرد و تا فینال باقی ماند. او حاال راهی لیگ قطر شده و این نشان می دهد مهلت نقل  وانتقاالت در 
این کشور پایان نیافته است. پس شجاع هم می توانست بماند و بعد از فینال برود؛ اما نماند و تازه 

لوگوی الریان را هم بوسید. این تفاوت کمی نیست.
پ

خاطرات تلخ ادامه دار »اشکان دژاگه« در آبادان
سرخپوشــان تبریزی در حالی برابر صنعت نفت شکســت خوردند که این بازی هم اشکان دژاگه 
بازوبند را در اختیار داشت. او در غیاب مسعود شجاعی، وظیفه اصلی موقعیت سازی برای مهاجمان 
تراکتور را برعهده داشت و نقش پررنگی را در فرآیند هجومی ایفا کرد.اما باوجود نمایش قابل قبول 
دژاگه، تراکتور بازی را به صنعت نفت واگذار کرد تا خاطرات تلخ دژاگه از آبادان ادامه دار باشــد. دو 
سال پیش او درگیری لفظی شدید با جان توشاک را در جریان بازی جام حذفی تجربه کرد که در 
نهایت منجر به اخراج سرمربی بریتانیایی تراکتور شــد، این بار هم یک مصدومیت نابهنگام و یک 
شکست تلخ، آبادان را در ذهن دژاگه ماندگار کرد.مسعود شجاعی باید امیدوار باشد که دژاگه در هفته 
های آینده بیش از این بدرخشد چرا که بی تردید پرشورها برای موفقیت به درخشش او نیاز دارند.

خبر روز

هافبک سابق پرسپولیس 
در نوبت صعود به لیگ برتر

 شــاید تا همین چند ســال پیش هم خیلی 
ها معتقــد بودند برای موفقیــت درلیگ یک 
باید فوتبال » بزن زیرش« بازی کرد.فوتبالی 
که ازقدیم و ندیم بــه فوتبال »علی اصغری« 
معروف بوده؛ اما طی چند سال اخیرمعادالت 
کمی تا قســمتی به هم خــورده و تیم هایی 
با مربیانــی موفق بوده اند که بــه جای » بزن 
زیرش« پاسکاری های متوالی، بردن با برنامه 
توپ به جناحین و باز کــردن کناره ها از طریق 
پاس های ترکیبی و ســانتر و ریختن توپ به 
محوطه جریمه حریــف و در نهایت گل زدن را 
انتخاب کــرده اند که یــک روش حتی مدرن 
محسوب شــود.به عبارت بهتر، مربیان موفق 
سه، چهارسال اخیر لیگ دسته اول به فوتبال 
مالکانه و روی زمین عالقه نشان داده و توانسته 
اند برفرضیه اشــتباه موفقیت فوتبال »علی 
اصغری« دراین رقابت ها خط بطالن بکشند.

فصل گذشــته محمد ربیعی، رسول خطیبی، 
مجتبی حسینی و محسن عاشوری به ترتیب 
درتیم های مس رفسنجان، آلومینیوم اراک، 
مس کرمان و خوشــه طالیی ســاوه با ارائه 
فوتبالی مبتنی بر بازی ترکیبی و اســتفاده از 
تکنیک بازیکنان خــود ارائه دادند و موفق هم 
ظاهر شدند.جالب آن که ازمیان این مربیان، 
محمد ربیعی و رســول خطیبی همراه با مس 
رفسنجان و آلومینیوم اراک به لیگ برتر صعود 
کرده و مشغول به کارهستند.همچنین مجتبی 
حسینی نیز هم اکنون سرمربی نفت مسجد 
ســلیمان اســت و نتایج خوب و قابل قبولی 
ازجمله متوقف کردن پرسپولیس و شکست 
دادن ســپاهان اصفهان کســب کرده است.

به نظر می رســد این مرتبه نوبتی هم باشــد 
نوبت »محسن عاشوری« اســت. بازیساز و 
مغز متفکرپرســپولیس درنیمه دوم دهه ۶0 
که درلباس مربیگری نیز همچون دوران بازی 
دنبال ارائه فوتبال شناور و تماشاگرپسند است. 
او که درهفته دوم لیگ دسته اول هدایت بادران 
را برعهده گرفته از 5 بازی گذشته خود 10 امتیاز 
را به دست آورده و در فصل پرمدعی لیگ یک 

کامال به صعود امیدوار است.

در حاشیه

فقدان یک مهاجم کامل در پیکان خط حمله این تیم و 
همچنین اشتباهات فاحش خط دفاعی ذوب آهن دلیل 

اصلی ناکامی های اخیر این تیم است
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مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان خبرداد:

پیشرفت 40 درصدی تملک و احداث خیابان اطشاران
مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان از پیشرفت ۴۰ درصدی تملک و احداث خیابان اطشاران )حدفاصل 
بزرگراه شهید آقابابایی تا مجموعه میالد( خبر داد.حمید شهبازی با اشاره به پروژه های در حال اجرا 
در این منطقه اظهار کرد: برای اجرای این پروژه ۶۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای آزادسازی و اجرا در نظر 
گرفته شده است.وی با بیان اینکه پروژه مسیر حلقه حفاظتی )رینگ چهارم( و تقاطع غیر همسطح 
آفتاب )بزرگراه شهید اردستانی( با مبلغ آزادســازی ۲۵۰ میلیارد ریال و هزینه اجرای ۶۰۰ میلیارد 
ریال در حال اجرا است، افزود: درصد پیشرفت این پروژه ۹۳ درصد است.مدیر منطقه ۱۰ شهرداری 
اصفهان خاطرنشان کرد: پروژه احداث ایستگاه قطار شهری میدان الله و ایستگاه خیابان شاهد در 
حال اجراست و برای احداث این ایستگاه ها ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده است.وی از 
پیشرفت ۲۵ درصدی اجرای پروژه تملک و احداث خیابان عسگریه دوم )حدفاصل خیابان پروین 
تا سپیده کاشــانی( خبر داد و تصریح کرد: این پروژه با اعتباری افزون بر ۲۵۰ میلیارد ریال در حال 
احداث است.شهبازی گفت: محوطه سازی و بدنه سازی نهر راران، احداث و اصالح نرده های قدس 
و بزرگراه اردستانی، ساماندهی پیاده روهای پارک ها و پیاده روهای سطح منطقه، اصالح هندسی 
کندروی بزرگراه آقابابایی، ســاماندهی و ایمن سازی خیابان میثم و زیرســازی مسیر بی. آر. تی 
خیابان سروش تکمیل شده و از جمله پروژه های آماده بهره برداری منطقه ۱۰ به شمار می رود.وی با 
اشاره به پروژه های مناسب سازی منطقه، ادامه داد: مناسب سازی ضلع شمالی خیابان سروش، 

مناسب سازی خیابان پروین و مناسب سازی خیابان عسگریه اجرا و تکمیل شده است.

مدیر پژوهش، خالقیت و فناوری های نوین شهرداری خبر داد:

درخشش پروژه های پژوهشی شهرداری اصفهان در دو جشنواره
مدیر پژوهش، خالقیت و فناوری های نوین شهرداری اصفهان با بیان اینکه شهرداری تهران به منظور 
اشتراک دانش و انتقال تجارب در حوزه مدیریت شهری هر ساله اقدام به برگزاری جشنواره پژوهش 
و نوآوری می کند، اظهار کرد: محور ویژه دوازدهمین جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری با 
توجه به شرایط کنونی جامعه و شیوع گسترده ویروس کرونا، تاب آوری شهری انتخاب شد.مرتضی 
نصوحی افزود: شهرداری اصفهان همچون سال های گذشته حضور پررنگی در این جشنواره داشت و 
اقدام به ارسال آثار پژوهشی خود در محورهای مختلف شهرسازی و معماری، دورکاری و توسعه منابع 
انسانی، سالمت شهری، خدمات شهری، محیط زیست و انرژی و… کرد.مدیر پژوهش، خالقیت و 
فناوری های نوین شهرداری اصفهان تصریح کرد: برگزیده شدن پروژه پژوهشی »مطالعات جامع 
ساماندهی صنایع و مشاغل شهر اصفهان« در محور خدمات شهری، محیط زیست و انرژی و پروژه 
پژوهشی »بررسی ارتباط بین عوامل محیط کار با عالئم و نشــانه های بیماری ها در بین کارکنان و 
کارگران مشاغل در مناطق مختلف شهرداری شــهر اصفهان در سال ۹۵« در محور دورکاری و منابع 
انسانی از میان ۴۱۱۵ اثر علمی ارسال شده به جشنواره، نشان از توانمندی شهرداری اصفهان در عرصه 
پژوهش دارد.نصوحی اظهار امیدواری کرد: با برگزاری جشنواره ها در عرصه پژوهش و نوآوری بستر 

مناسب برای تعامل اندیشه ها و توسعه تفکر پژوهش مداری در جامعه میسر شود.

ابتالی یک هزار نفر در شهرداری اصفهان به ویروس کرونا
معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شــهردار اصفهان گفت: از ابتدای شیوع ویروس کرونا 
تا ۳۰ آذرماه سال جاری یک هزار نفر از کارکنان شهرداری به این ویروس مبتال شده و ۹۹۶ نفر از آنها 
بهبود یافته اند.علیرضا صادقیان ، اظهار کرد: از مجموع یک هزار نفر کارکنان شهرداری اصفهان مبتال به 
کرونا، چهار نفر جان خود را از دست دادند.وی با بیان اینکه سعی شده پروتکل های ابالغ شده از سوی 
ستاد کرونا به صورت کامل رعایت شود، گفت: از کارکنان شهرداری غربالگری کرونا شده و نتیجه آن 

ابتالی تعدادی از کارکنان به کرونا را محرز کرد که برای درمان قرنطینه خانگی شدند.

 شهردار اصفهان خبر داد: 

بهبود ناوگان خدمات شهری اصفهان با ورود ماشین آالت جدید

شهردار اصفهان گفت: شرایط ســخت مالی نتوانست هیچ طرحی را 
در شــهر اصفهان متوقف کند.  قدرت ا… نــوروزی در بازدید مدیران 
شهری از شرکت صنعتی مبارز که در حوزه تولید ماشین آالت خدمات 
شهری سبک و سنگین فعالیت دارد، با اشاره به اینکه همه ما وظیفه 
داریم از متخصصان، اندیشــمندان و محققان این شــرکت که شبیه 
یک شرکت دانش بنیان عمل می کند، حمایت کنیم تا گره های کوری 
که باز نشده است به دســت مجموعه های این چنینی باز شود، اظهار 
کرد: اصفهان می تواند در فرآیندهای صنعتی با کشــورهای پیشرفته 
از جمله اتریش رقابت کند، چنان که ســاخت نردبــان ۶۴ متری در 
جهت تجهیز ماشــین آالت آتش نشــانی شــهرداری اصفهان در این 
زمینه یکی از اقدامات موثر و رقابتی اســت.  وی ادامه داد: شهرداری 
اصفهان طی دو ســال گذشــته در زمینه خرید ماشین آالت خدمات 
موتوری و آتش نشانی اقدامات بســیاری انجام داده است.   شهردار 
اصفهان بیان کرد: قول می دهیم ســطح امکانات را در شــهر افزایش 
دهیم و با ســرمایه گذاران توافــق  نامه ای در جهت تجهیز و توســعه 
ماشــین آالت امضا کنیم، همچنان که قراردادی با شرکت مبارز برای 
نوسازی و ساخت چند دستگاه جاروب مکانیزه و ماشین های اطفای 
حریق آتش نشــانی به امضا رسیده اســت. وی با بیان اینکه بودجه 
شهرداری برای ســال ۱۴۰۰ با ۹ هزار میلیارد تومان مصوب می شود، 
تصریح کرد: فعالیت هــای اقتصادی و عمرانی در شــهر اصفهان در 

این شرایط دشــوار هم در جریان اســت. وی بیان کرد: برای توسعه 
و پیشــرفت شــهر انتظار داریم بتوانیم از مجموعه خدمات شــرکت 
مبارز استفاده کنیم؛ در همین راســتا مذاکراتی برای خرید تجهیزات 
 آتش نشــانی و خدمات شهری از سوی شــهرداری با این شرکت در

حال انجام است. 

نوسازی ناوگان خدمات شهری توسعه اشتغال 
بخش خصوصی را به همراه دارد 

همچنین در ادامه این بازدید، علیرضا نصر اصفهانی، رییس شــورای 
اسالمی شهر اصفهان با اشاره به اینکه برای توسعه شهر باید تجهیزات 
حوزه خدمات رسانی به روز شود، گفت: در شــهری مانند اصفهان که 
روزانه ۴۰ میلیون مترمربع نظافت شهری در آن انجام می شود، باید 
از ابزارهای نوین و در عین حال دارای شرایط متناسب که باعث ایجاد 
آلودگی در شهر نشود، اســتفاده کرد.   وی ادامه داد: نوسازی ناوگان 
خدمات شهری و حمل و نقل عمومی یکی از اهداف مدیریت شهری 
است که در این راستا باید با مجموعه هایی قرارداد امضا شود که بتوانند 
این نیاز شهر را به بهترین شکل برآورده کنند. رییس شورای اسالمی 
شهر اصفهان افزود: به صورت متقابل خرید شهرداری از شرکت مبارز 

نیز سبب رونق اشتغال و کسب و کار در این شرکت می شود.

40 دستگاه جدید تا یک ماه دیگر به 25 ایستگاه 
آتش نشانی اصفهان افزوده می شود  

در ادامه بازدید، حسین امیری، معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان 
نیز با اشاره به اینکه نوســازی ناوگان در همه مجموعه های تحت پوشش 
معاونت خدمات شهری شهرداری در دستور کار بوده و بخشی از کار انجام 
شده اســت، اظهار کرد: در همین راستا، در ســازمان خدمات موتوری ۱۰ 
خودروی زباله کش، دو دســتگاه بیل مکانیکی و یک دستگاه ۱۰ چرخ به 
ناوگان اضافه شده است. وی ادامه داد: قرارداد خرید ماشین آالت خدمات 
موتوری قبل از تورم بســته شده اســت و به همین علت هزینه این کار ۱۰ 
میلیارد تومان برای شهرداری بود؛ اما اگر قرار بود با وضعیت کنونی اقدام به 
خرید کنیم، به ۲۵ میلیارد تومان اعتبار نیاز داشتیم. معاون خدمات شهری 
شهرداری اصفهان افزود: همچنین برای سازمان آتش نشانی شهر اصفهان 
نیز ۵۰ میلیارد تومان صرف خرید تجهیزات شــده است که در ۲۵ ایستگاه 
این مجموعه به کار گرفته می شود.   وی با بیان اینکه با توزیع امکانات تا یک 
ماه آینده ۴۰ دستگاه خودروهای سنگین و سبک به به آتش نشانی افزوده 
خواهد شد، اظهار کرد: البته استفاده از تجهیزات در حوزه خدمات شهری 
تا زمانی که دستگاه ها بهره وری و امکان استفاده داشته باشند، ادامه دارد.  
امیری از بهسازی و بازسازی برخی دستگاه های معاونت خدمات شهری 
خبر داد و گفت: بخشی از این کار از سوی شرکت مبارز در حال انجام است.

با مسئولان

فرمانده سپاه صاحب الزمان )عج( استان اصفهان:

به دنبال ایجاد اشتغال در مناطق محروم هستیم
فرمانده سپاه صاحب الزمان )عج( استان اصفهان در دیدار خیرین و نیکوکاران از مرکز خدمات 
اشتغال محلی زینبیه با توضیح اینکه بخش اعظمی از آسیب های اجتماعی این منطقه به دلیل 
عدم اشتغال است، اظهار کرد: ۴۰۰ هزار نفر حاشیه نشــین در کالن شهر اصفهان ساکن هستند؛ 
یک سری از مسئوالن می گویند توسعه حاشیه شهر باعث مهاجرت از شهرها و استانی دیگر به این 
منطقه می شود و نباید به آن پرداخت.سردار مجتبی فدا گفت: محرومیت به همین دلیل در این 
منطقه وجود دارد؛ دیدگاه دیگری هم وجود دارد که از ظرفیت های موجود برای آبادی و توســعه 
این مناطق استفاده کنیم.وی افزود: اقوام مختلف ایرانی، شــهروندانی از سوریه، عراق و ترکیه 
در این منطقه زندگی می کنند و باید بر رفع محرومیت در این منطقه کار و تالش کرد؛ بســته های 
حمایتی متعددی در این منطق توزیع شد اما باید یک برنامه و سرمایه گذاری دائم انجام دهیم 
تا شغل و مهارت آموزش ببینند و تولیدکننده شوند.ســردار فدا با بیان اینکه از ظرفیت مساجد و 
منازل می توان استفاده کرد؛ اما ایجاد کارگاه های تولیدی مناسبت تر برای فعالیت است، تصریح 
کرد: برای راه اندازی این کارگاه ها از تمام ظرفیت شهر و استان اســتفاده می کنیم؛ اگر ظرفیت 
اشتغال و ایجاد درآمد برای خانواده ها فراهم شود درگیر خیلی از آسیب های اجتماعی از جمله 
طالق و اعتیاد نمی شوند.وی بیان کرد: ۶۰۰ کارگاه دوخت ماسک در این مدت شش ماه گذشته 
در سطح شــهر و به خصوص در این محالت راه اندازی کردیم؛ کار خیر حتی خیلی کم تاثیر مثبت 
خود را دارد.فرمانده سپاه صاحب الزمان )عج( با توضیح اینکه اولین معضل برای راه اندازی این 
مراکز مکان است، خاطر نشان کرد: هزینه تامین مواد اولیه و آموزش دومین معضل ماست و به 
دنبال ایجاد اشتغال در این مناطق هستیم.وی در پایان با اشاره به فرمایشی از رهبر انقالب گفت: 
کار بسیج ایجاد چنین مراکزی نیست اما حضرت امام خامنه ای می فرمایند که خدمت به مردم 
بهترین راه مبارزه با آمریکاست؛ هر چقدر به مردم خدمت کنیم سرباز و لشکر برای نظام جمهوری 

اسالمی ایران ایجاد کرده ایم.

روایت رادیواصفهان از جوانی که دلباخته جبهه شد
نمایشــی با عنوان»پالک های آســمانی« بــا موضوع روایــت زندگی یک جوان بســیجی در 
گروه نمایــش معاونت صــدای مرکزاصفهان تولید شــده اســت. این نمایــش روایت زندگی 
جوانی اســت به نام »ســعید« که اعتقادی به جبهه و بســیج ندارد و پس از آشــنایی با جوانی 
به نام »احمد« که دانشــجوی دکتراســت و مــدام در جبهه اســت، تحت تاثیر قــرار می گیرد.

تهیه کنندگی ایــن نمایش رادیویی را زهــرا فدایی بر عهــده دارد و کارگردان و نویســنده آن نیز 
مهدی شهداد اســت.صدابردار نمایش پالک های آســمانی هاجر ایزدی خواه ، افکتور مسعود 
نصیریان و دســتیار تهیه شــهاب الدین باقــری است.محســن کریمی ، زهرا فدائی ، حســن 
 جویــره ، مهدی شــهداد و ویکتوریــا بــراری در نمایش پالک های آســمانی بــه ایفای نقش

 می پردازند.

موج شادی و هیجان در قاب چهارخونه شبکه اصفهان
برنامه ای در قالب مســابقه با عنوان »چهارخونه« با محوریت کودک و خانواده در شبکه اصفهان 
تولید می شــود. مســابقه چهارخونه به تهیه کنندگی زهرا اصطهباناتی و کارگردانــی بهناز رفائیل 
زاده  برای دو مقطع ســنی 7 تا ۹ ســال و ۹تــا ۱۲ در نظر گرفته شــده و با هدف ایجاد نشــاط ، 
ســرگرمی و فعال بودن کودکان در بازی ها و ســرگرمی ها در حال تولید است و به زودی پخش 
می شود.در مسابقه تلویزیونی چهارخونه سعی شده اســت مسابقه کارتینگ ) ماشین سواری( 
 برای کودکان برگزار شــود تا عالوه بر  هیجان و تفریــح کودکان با عالئم  و نشــانه های ترافیکی 

آشنا شوند.

خبر ویژه خبر خوان

دیدار مدیران شهری با 
خانواده شهید مدافع حرم 

محمد جواد قربانی
احمدرضا پری تبار، شــهردار شــاهین شهر با 
گرامیداشــت یاد و خاطره همه شهدای اسالم 
گفت: شــهدای مدافع حرم فرهنــگ ایثار و 
شــهادت را دوباره زنده کردنــد و اگر بصیرت، 
جانفشــانی آنان نبود در حال حاضــر باید در 
شهرهای خودمان با داعش و دیگر تروریست 
ها می جنگیدیم.وی در ادامه افزود: حماســه 
سلحشــوری ها و دالورمردی های شــهدای 
انقالب، دوران دفاع مقدس و شــهدای مدافع 
حرم در صحیفــه پرافتخار و زریــن مقاومت 
ملت ایران اسالمی برای همیشه تاریخ، ثبت و 
ضبط خواهد ماند.پری تبار به فداکاری و صبر 
خانواده های معظم شهدا اشــاره کرد و گفت: 
این عزیزان سند افتخار جامعه هستند که همه 
سرمایه خود را تقدیم اســالم و انقالب کردند.

شهردار شاهین شهر تصریح کرد: فرهنگ ایثار 
و شهادت از ارزش هایی اســت که همیشه از 
جایگاه واالیی برخوردار اســت و ان شــاء ا... 
خداوند به ما توفیق دهد تا بتوانیم ادامه دهنده 
راه شهیدان واالمقام باشیم.علی فتحی، رییس 
شورای اسالمی شاهین شهر نیز در این دیدار 
با بیان مجاهدت ها و نقش بی بدیل شــهدای 
مدافع حرم و خانواده های معزز آنان در حفظ و 
پاسداری از انقالب اسالمی گفت: ما خودمان را 
مدیون خانواده شهدا می دانیم چراکه مجاهدت 
رزمندگان و مدافعان حرم و صبر و دعای خانواده 
شــهدا موجب آســایش و عاقبت بخیری ما 
خواهد شد.وی با تاکید بر اینکه الزم است تالش 
کنیم تا راه شهدا ادامه یابد، خاطرنشان کرد: باید 
آرمان ها و اهداف شــهدا به نسل جوان بیش 
از پیش منتقل شــود.فتحی خاطر نشان کرد: 
همه ما مدیون شهدا، خانواده شهدا و ایثارگران 
هســتیم و امنیت و آرامشــی را که امروز از آن 
برخورداریم به برکت مجاهدت و ایثارگری شهدا 
و ایثارگران و صبر و مشــقت های خانواده های 
آن هاست.شایان ذکر است شهید محمدجواد 
قربانی در سال ۱۳۹۴ در دفاع از حریم حضرت 
زینب)س( به مقام عظمای شهادت نائل شد و 
در گلزار شهدای حاجی آباد به خاک سپرده شد.

در شهری مانند اصفهان که روزانه 40 میلیون مترمربع 
نظافت شهری در آن انجام می شود، باید از ابزارهای 
نوین و در عین حال دارای شرایط متناسب که باعث 

ایجاد آلودگی در شهر نشود، استفاده کرد

مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه  
با اشــاره به محدوده ســرویس دهی اتوبوســرانی 
اصفهان، اظهار کرد: از ســال ۱۳۴۲ که شــرکت های 
واحد اتوبوســرانی به صورت رســمی تاسیس شد، 
ســرویس دهی به حومه شــهر نیز جزو وظایف این 
شرکت محسوب شد، زیرا اکثر محدوده حومه، هنوز به 
شهر تبدیل نشده بود یا شهرهایی با جمعیت و امکانات 
کم بودند.سید عباس روحانی افزود: به عنوان مثال 
سرویس دهی سمت شمال شهر )منطقه برخوار( و 
شهر بهارستان به طور کامل تحت پوشش اتوبوسرانی 
اصفهان بود، اما با افزایش جمعیت و تقاضا برای سفر، 

تعدادی از شــهرها به لحاظ ساختاری دارای سازمان 
حمل و نقل مستقل شدند.مدیر عامل شرکت واحد 
اتوبوســرانی اصفهان و حومه ادامــه داد: حدود پنج 
سال قبل دستورالعمل تشکیل سازمان های حمل و 
نقل عمومی از طرف وزارت کشــور ابالغ شد و در این 
استان عالوه بر ســازمان های موجود، شش سازمان 

دیگر شکل گرفت.
وی با بیان اینکه در حال حاضر منطقه برخوار و شاهین 
شهر از اصفهان جدا شده و سازمان اتوبوسرانی مستقل 
دارد، تصریح کرد: اتوبوسرانی اصفهان در حال حاضر به 
محدوده شهرستان اصفهان، قهجاورستان و درچه )با 
توجه به نیاز فعلی هر چند جزو محدوده جغرافیایی 
نیست( سرویس دهی می کند.روحانی گفت: در حال 
حاضر چهار خط اتوبوسرانی اصفهان در بخش مرکزی 
)شمال و جنوب زاینده رود( و دو خط در شهر فالورجان 

فعال اســت.وی گفت: شــرکت واحد اتوبوســرانی 
اصفهان و حومــه گام های مهمی در راســتای بهبود 
مستمر عملکرد، افزایش رضایت مشتریان و همچنین 
کنترل و کاهش خطــرات، عوامل زیان آور محیط کار 
و جنبه های زیســت محیطی برداشته است که باعث 
سرویس دهی روان، منظم، ایمن و پاک به مسافران 
می شود.مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان 
و حومه ادامه داد: این شرکت در ادامه موفقیت های 
کسب شــده ضمن رعایت قوانین و مقررات موجود، 
اقدام به پیاده سازی سیســتم مدیریت یکپارچه بر 
اســاس اســتانداردهای ISO۹۰۰۱.۲۰۱۵ به عنوان 
 ISO۱۴۰۰۱.۲۰۱۵ ،الگوی سیســتم مدیریت کیفیت
به عنوان الگوی سیســتم مدیریت محیط زیســت 
و OHSAS۱8۰۰۱.۲۰۰7 به عنوان الگوی سیســتم 

مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی کرده است.

مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه خبرداد:

توسعه شهرهای اقماری اصفهان و استقالل ناوگان اتوبوسرانی

خدمت بی منت شهرداری و شورای اسالمی شاهین شهر به شهروندان فهیم در شرایط سخت اقتصادی
شهردار شاهین شهر به همراه رییس و اعضای شورای اسالمی شاهین شهر از پروژه های فعال عمرانی شهرداری در سطح شهر بازدید به عمل آوردند.مسئوالن 
در این بازدید روند پیشرفت پروژه ها را مثبت ارزیابی کرده و از دست اندرکاران پروژه ها خواستند با نهایت دقت و توان احداث پروژه ها را پیش برده تا در موعد 
مقرر تقدیم شهروندان فهیم شهر شود.آنها با بیان اینکه مردم ولی نعمتان جامعه هستند و خدمت بی منت در اولویت برنامه ها قرار دارد، خاطر نشان ساختند: 

به یقین شهرداری و شورای اسالمی شاهین شهر توزیع عادالنه ای در احداث پروژه ها در نقاط مختلف شهر خواهد کرد.
احمدرضا پری تبار، شهردار شاهین شهر در بازدید از پروژه های عمرانی گفت: شهرداری شاهین شهر به رغم شرایط سخت اقتصادی ولی با همیاری کارکنان و 
کارگران تالشگر و حمایت های بی دریغ اعضای شورای اسالمی شهر در حال خدمت بی منت به شهروندان فهیم است. وی ضمن تشکر از همیاری همکاران 

در روند احداث پروژه ها، از حمایت ها و پشتیبانی های شورای اسالمی شاهین شهر برای به ثمر نشستن بیش از پیش پروژه ها قدردانی کرد.

 رونمایی از  سامانه 
»سمجا« و طرح اقدام 
راهبردی جوان گرایی 

اختتامیه چهارمین همایش گفتمان 
جوانــان و توســعه پایدار شــهری با 
رونمایــی از ســامانه »ســمجا« و 
همچنیــن ارائه پیــش نویس طرح 
اقدام راهبردی در راستای جوان گرایی 
برای ارائه به مجلس شورای اسالمی 

برگزار شد.

وز عکس ر
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از سه هزار سال پیش، کشــاورزان ایرانی که در مناطق خشک و 
کویری کشور زندگی می کردند، دســت به ابتکاری نوین زدند تا 
بتوانند در روزهای خشــک و بی آبی، زمین های خود را سیراب 
کنند. در این ابتکار که شاهکار معماری ایرانی محسوب می شود، 
کشاورزان به حفر قنات یا کاریز پرداختند تا آب را از چشمه های 
جوشــان به نقاط خشک و کم آب تحت کشــت خود بکشانند؛ 
راهکاری که به زودی در سراسر جهان گسترش یافت.حاال از میان 
40هزار قناتی که امروز هم در ایران فعال هستند، 11 قنات بی نظیر 
ایرانی در فهرست میراث جهانی یونســکو قرار گرفتند. در ادامه 

برخی از این قنات های منحصربه فرد ایرانی را معرفی می کنیم:
 قنات قصبــه گنابــاد: قنات قصبــه گناباد با عمــق 300متر، 
عمیق ترین مادرچــاه جهان و با 2500 ســال قدمت، به عنوان 
قدیمی ترین و البته پرآب ترین قنات در سراســر دنیا به ثبت 
رســیده اســت. بیش از 470 حلقه چاه در طول مســیر حفر 
شــده تا مانع کور شــدن چاه ها به دالیل مختلف شــود. این 
قنات با مســیری پیچاپیچ و هزارتو، عمیق و تاریک همچنین 
فضایی وهم انگیز، نشان از سبک قنات سازی پیشینیان دارد. 
سفالینه های یافت شده در مسیر قنات، پیشینه آن را به دوره 
هخامنشــیان باز می گرداند. گناباد طی سال های دور صاحب 

هیچ قنات و چاه دیگری نبود و قنات قصبه همان کاریزی است 
که زندگی و آبادانی را به این شهر مهم امروزی هدیه کرده است.

 قنات باغ زارچ یزد: قنات زارچ با 120 کیلومتر طول و 2.115 حلقه 
چاه، طوالنی ترین قنات ایران اســت. این قنات 3 هزار ساله، 
در عمق 23 متری زمین حفر شده و تا 150 سال پیش آبدهی 
خوبی داشت. اما حفر چاه های متعدد در طول مسیر این کاریز، 
سطح آب در آن را به  شدت کاهش داده است که توجهات جهانی 

به این قنات، می تواند بار دیگر آن را احیا کند.
 قنات بلده فــردوس: قنات بلده در فــردوس، متعلق به دوره 
ساسانی اســت. هرچند سفالینه های یافت شــده در اطراف 
قنات، پیشــینه آن را 2000 ســال پیش تخمین می زند. کاریز 
بلده15 رشته قنات و 4 چشــمه را درکنار هم قرار داده و جوی 
پرآبی را تشکیل می دهد. این قنات، مادر روستاهایی همچون 
باغســتان باال و پایین و اســامیه بوده و در طول 35کیلومتر 
مسیر خود،2.382 هکتار زمین کشــاورزی و 1800 قطعه باغ 

را احیا می کند.
 قنات گوهرریز جوپار کرمان: قنات گوهرریز با قدمتی 750ساله، 
متعلق به دوره صفوی است و امروز از فعال ترین قنات های جوپار 
محسوب می شــود. این قنات با 129حلقه چاه، در طول مسیر 

3.750متری خود، حدود 330هکتار از اراضی و باغات را آبیاری 
کرده و آب شرب شهر و روستاهای مسیر را تامین می کند. آب 

این قنات، زیستگاه مناسبی برای ماهی سفید کور است.
 قنات حســن آباد مهریز: این قنات متعلق به قرن هشــتم 
میادی است. قنات حسن آباد در عمق کم حفر شده و ویژگی 
منحصربه فردش این است که در طول مسیر کانال، الیه های 
گچی و نمکی تشکیل نمی شود، به  همین دلیل، آب این قنات 
با بهترین کیفیت به آخرین مقصد خود می رسد. از آب این کاریز 
برای ذخیره در آب انبارها، ســیراب کردن باغات و زمین های 
کشاورزی و به راه انداختن آسیاب های آبی استفاده می شود. 
هرچند امروزه، آب گوارای این قنات، بیشــتر در آبیاری باغات 

استفاده می شود.
 قنات های دوقلوی اکبرآباد و قاسم آباد بروات: یکی از دالیل 
ثبت قنات های بم، دوقلو بودن آنهاســت. قنــات اکبرآباد در 
روســتایی به همین نام و از توابع بخش ریگان بم اســت که 
با 35حلقه چاه، در مســیر 1100 متری خــود، 16هکتار زمین 
کشاورزی و باغ را سیراب می کند. اما قنات قاسم آباد با 50حلقه 
چاه و در طول مســیر 2.300 متری خود، بــه 100هکتار زمین 

کشاورزی آبرسانی می کند.

آشپزی

آبگوشت گندم 
آبگوشت گندم با گوشت گردن یا ماهیچه یکی از لذیذترین و مفیدترین 

انواع آبگوشت است که معموال به روش های مختلفی طبخ می شود و به دلیل 
وجود حبوبات، گوشت و گندم در آن خواص بی نظیری برای سامت دارد. 

مواد الزم : گردن گوسفند دو عدد،پیاز یک عدد بزرگ،دارچین به مقدار الزم،لیمو 
عمانی دو عدد،سیر 2 تا 3 حبه،نخود یک لیوان دسته دار فرانسوی،لوبیا یک 

لیوان دسته دار فرانسوی،گندم نصف لیوان دسته دار فرانسوی،شنبلیله خشک دو 
قاشق غذاخوری،سیب زمینی 3 عدد،نمک، فلفل و زردچوبه به مقدار الزم

طرز تهیه :قبل از درست کردن آبگوشت و دیزی باید نخود و لوبیا را برای 48 ساعت خیس و 
چند بار آب آن ها را عوض کنید. سپس برای طرز تهیه آبگوشت گندم باید نخود، لوبیا، گوشت، 

سیر، پیاز و ادویه ها را در یک قابلمه با هم ترکیب و مقداری آب در قابلمه بریزید. گاز را با 
شعله مایم روشن کنید و درب قابلمه را قرار دهید تا مواد به آرامی پخته شوند.

بعد از حدود 5 ساعت که گوشت و حبوبات به خوبی پخته شدند، لیمو عمانی و نمک به آبگوشت 
اضافه کنید، پوست سیب زمینی ها را جدا و آن ها را به صورت کامل یا از وسط نصف شده 

به غذا بیفزایید. اجازه دهید سیب زمینی ها نیز به خوبی پخته شوند و آبگوشت 
جا بیفتد. سپس حدود 20 دقیقه قبل از آماده شدن آبگوشت دو 

قاشق شنبلیله خشک به آبگوشت خود اضافه کنید. 

قنات های طویل و عجیب ایرانی که در یونسکو ثبت شده اند

»مکس دیوانه« چه زمانی اکران می شود؟ تصویربرداری »رنگ ها آزادند« به پایان رسید
سینمایی »مکس دیوانه: فیوریوسا« به نویسندگی و کارگردانی جورج میلر 
و با حضور آنا تیلورجوی در نقش اصلی  بر اساس اعام کمپانی برادران 
وانر از 23 ژوئن 2023)2تیر 1402( در سینما اکران می شود. »مکس 
دیوانه: فیوریوسا« دنباله ای پیش نگرانه بر فیلم »مکس دیوانه: جاده 
خشم« محصول 2015 میادی است. »مکس دیوانه: جاده خشم« که 
چهارمین قسمت از مجموعه فیلم های »مکس دیوانه« است با بازی »تام 
هاردی« و »شالیز ترون« در نقش های اصلی به سینما آمد.

فیلمبرداری ســینمایی »رنگ ها آزادند« پس از 30 روز فیلمبرداری 
در استان گیان به پایان رسید.   این فیلم برگرفته از زندگی مستند 
مردی است در رویای رسیدن به گذشــته های از دست رفته که با 
پیوند خود در طول قصه با پسری، در پی کشف جادوی رنگ هاست 
و اینک پیرمرد با گذر زمان خود را همچون آینه ای در وجود محیار می 
یابد. » رنگ ها آزادند« با بازی و هنرنمایی منوچهر علیپور، یوســف 
یزدانی و سپیده پهلوان زاده به تصویر کشیده شده است.

مدیر بازاریابی و فروش داخلی کارخانه ذوب آهن خبر داد:

عرضه ۵۰۰ تن میلگرد سایز ۲۳ برای اولین بار در بورس کاال

مدیر بازاریابی و فروش داخلــی کارخانه ذوب آهن گفت: یک محموله 500 
تنی میلگرد ساده سایز 23 برای مصارف پیچ تراورس خطوط ریلی مطابق 
با استاندارد DIN100600 در بورس کاال عرضه شد.محمدرضا کجباف، ارزش 

تقریبی این محموله را بیش از 75 میلیارد ریال برشمرد و افزود: این سایز 
میلگرد برای نخستین بار در کارخانه ذوب آهن اصفهان تولید شده و کشور 

از واردات این محصول فوالدی بی نیاز شده است.

با نگاهی گذرا به مقوله مسئولیت اجتماعی، می توان دریافت که شرکت ها، 
ســازمان ها و نهاد های دولتــی در کنار ســودآوری، تعهــدات اجتماعی و 
زیســت محیطی را هم در برنامه های خود دارند. مسائل زیست محیطی و 
توجه به محیط پیرامون از ارکان اصلی مســئولیت اجتماعی در شرکت های 
نفتی از جمله پاالیشگاه اصفهان به شــمار می رود، به گونه ای که ذی نفعان 
مختلف از آن بهره مند می شوند. از اقدام های جاری زیست محیطی شرکت 
پاالیش نفت اصفهان، می توان به طرح ها و پروژه های زیست محیطی کنترل 
آلودگی هوا، کنتــرل آلودگی خاک و آب های زیرزمینــی، مدیریت انرژی، 
مدیریت پساب، مدیریت پســماند و پروژه، R&D و مقابله با کرونا و آزادی 

محکومان مالی اشاره کرد. 
در ادامه به برخی گام های برداشــته شــده برای ایفای نقش مســئولیت 
اجتماعی شــرکت پاالیش نفت اصفهان پرداخته شــده اســت. شــرکت 
پاالیش نفت اصفهان به عنوان یکی از شرکت های بزرگ پاالیش نفت خام و 
تولیدکننده فرآورده های نفتی کشور، با عنایت به اصل پنجاهم قانون اساسی 
و تعهدات ایران نسبت به کنوانسیون ها و دســتورعمل های بین المللی و با 
هدف توسعه پایدار، توســعه ای که نیاز های زمان حال را بدون آنکه توانایی 
نسل های آینده را در تامین نیازمندی هایشــان به مخاطره اندازد، نسبت به 
حفاظت از محیط زیست و رعایت الزام ها همت گماشته و پیشگیری و کاهش 
آلودگی های زیست محیطی را سرلوحه و خط مشی سیاست کاری خویش 

قرار داده است.
 امکان تولید بنزین مطابق با استاندارد Euro V در آینده ای نزدیک در واحد 
جدید بنزین ســازی، طرح بهبود فرآیند با هدف تولید ســوخت براساس 
اســتاندارد های روز دنیا، احداث واحد های تقطیــر 3 و گاز مایع 3 به منظور 
رفع تنگنا های عملیاتی و تولید محصوالت میانی و نهایی باکیفیت مرغوب تر 
در آینده ای نزدیــک و پروژه احداث مســیر راه آهن و اتصال شــبکه ریلی 
سراسری کشــور برای ارســال محصوالت میانی و کاهش تردد تانکر های 
حمل ونقل از جمله طرح ها و پروژه های زیست محیطی این پاالیشگاه است. 
 zero liquid( از دیگر پروژه های در دســت اجرا می توان به احــداث واحد
discharge( )ZID( برای بازیابی و اســتفاده مجدد از پساب تولید واحد 
RO، نصب مشعل سوم و پیشگیری از احتراق ناقص در دو مشعل موجود 
در مواقع اضطراری، انتقال پساب تصفیه خانه شاهین شهر به منظور مصارف 
صنعتی و کاهش مصرف منابع آب سالم و گرانوله سازی گوگرد جامد تولیدی 

اشاره کرد. 

 هوای سالم با کنترل آلودگی هوا 

هوای سالم، یکی از پنج عنصر حیات بشریت اســت که برای ادامه زندگی 
انســان ضرورت دارد، از ایــن رو برای داشــتن هوایی ســالم و پاک، باید 
آلودگی های محیطی و عواملی را که باعث بروز آن می شــود، شناســایی و 
کنترل کرد. تولید ســوخت براســاس اســتاندارد EURO4 به مقدار 8.5 
میلیون لیتــر بنزین و 2 میلیون لیتــر گازوییل با بهره بــرداری از واحد های 
بنزین سازی و ارائه به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با هدف توزیع در 
استان اصفهان، نصب آناالیزر های آناین روی خروجی دودکش ها براساس 

توافق با اداره کل محیط زیســت استان و ارســال آناین اطاعات و گازسوز 
کردن کوره ها با خرید مشعل های جدید Enviromix و جلوگیری از انتشار 
روزانه حدود 55 تن گوگرد از مواردی است که شرکت پاالیش نفت اصفهان، 
همسو با کنترل آلودگی هوا انجام داده است. این شرکت، گام های دیگری 
در زمینه کنترل آلودگی هوا برداشته است که عبارتند از: جایگزینی گاز های 
دوستدار الیه ازون با هالون ها و فرنون های مخرب الیه ازون در سیستم های 
اطفای حریق و سیستم های سرمایشــی، بهره گیری از ماشین آالت جدید 
به جای ماشین آالت فرسوده با خرید 10 دســتگاه جرثقیل از کشور آلمان، 
بهینه سازی سوخت کوره های شرکت )استفاده از سوخت گاز و تنظیم هوای 
اضافی کوره ها(، امضای قرارداد با شــرکت های معتمد ســازمان حفاظت 
محیط زیســت به منظور پایش آالینده های هوا، دبل ســیل کردن ســقف 
شــناور مخازن با هدف کاهش بخارات نفتی متصاعدشده به هوا، استمرار 
بهره برداری از مبدل حرارتی packinox در واحد های تبدیل کاتالیســتی، 
نصب سلول های خورشیدی به منظور کاهش مصرف سوخت های فسیلی، 

استفاده از خودرو های گازسوز برای تردد های داخل و خارج شرکت و... 

کنترل آلودگی خاک و آب های زیرزمینی

 کنترل آلودگی خــاک و آب های زیرزمینی، اســتفاده از فناوری زیســت 
پاالیی و گیاه پاالیــی با هدف حذف آلودگی نفتی خاک، بررســی نشــت 
فرآورده های نفتی و استقرار شرکت مشــاور ازسوی شرکت ملی پاالیش و 
پخش فرآورده های نفتی ایران در این پروژه، امضای قرارداد با شرکت های 
معتمد سازمان حفاظت محیط زیست برای پایش آالینده های آب را می توان 
از اقدام های انجام شده ازسوی پاالیشــگاه اصفهان برشمرد؛ ضمن آنکه در 
این زمینه پاکسازی سفره های آب زیرزمینی به روش استحصال پلوم های 
آلودگی و اندازه گیری گاز های آلی فرار در خاک به منظور حصول اطمینان از 

نشت نکردن مواد به خاک نیز انجام شده است.

 تصفیه و بازگردانی 400 مترمکعب آب در ساعت

 مدیریت انرژی از دیگر برنامه های زیســت محیطی شرکت پاالیش نفت 
اصفهان همسو با مسئولیت اجتماعی است. در این زمینه گام هایی همچون 
استقرار دستورعمل مدیریت سبز در سطح شرکت برای بهینه سازی مصرف 
انرژی، تصفیه و بازگردانی 320 مترمکعب در ســاعت پســاب ارســالی از 
واحد های عملیاتی در تصفیه خانه صنعتی، تصفیه و بازگردانی 400 مترمکعب 
در ساعت،پســاب بویلر ها و برج های خنک کننده در واحد اسمز معکوس، 
تصفیه سیســتم های الکترونیکی کنترل و کاهش مصــرف آب )بیش از 
100 عدد شــیر دارای سنســور(، حذف و روش آبیاری غرقابی و جایگزین 
کردن آبیاری تحت فشار و آبیاری قطره ای برداشــته شده است. استقرار و 
بهره گیری از سیستم مکانیزه اتوماسیون اداری برای کاهش مصرف کاغذ در 
شرکت، تغییر در همه سیستم های روشنایی با نصب ballast برای کاهش 
مصرف برق، نصب سلول های خورشیدی در منازل سازمانی و درج مطالب و 
پیام های زیست محیطی از دیگر اقدامات مدیریت انرژی است که پاالیش 

نفت اصفهان دنبال می کند.

مشاور پروژه های تحول دیجیتالی گفت: هر صنعتی یک زنجیره ارزشی دارد 
و وقتی صحبت از تحول دیجیتال در صنعــت فوالد می کنیم یعنی تحول در 
هر سه بخش تامین مواد اولیه، تولید و فروش صورت می گیرد.دکتر محمد 
محرابیون محمدی، دکترای مدیریت فناوری اطاعات گفت: مجتمع فوالد 
مبارکه یکی از پیشروان صنعت فوالد کشور اســت، صنعتی که در دهه آینده 
نقش تعیین کننده ای در اقتصاد ایران خواهد داشت. زیرا هم سرمایه گذاری 
کانی روی آن صورت گرفته و هــم با توجه به شــرایط اقلیمی و اقتصادی 
کشور، یکی از صنایعی است که در راستای اقتصاد مقاومتی می تواند نقش 
تعیین کننده ای داشته باشد. همچنین موضوع انتقال آب از خلیج فارس به 
فات مرکزی نشان دهنده روند رو به رشد این صنعت در آینده خواهد بود.

وی در ادامه به موضوع تحول دیجیتال فوالد مبارکه پرداخت و گفت: زمانی 
که ما صحبت از تحول دیجیتال می کنیم نباید کاری را که قبا انجام می داده 
ایم دوباه انجام دهیم. مثال ساده ای می زنم: من 10 سال پیش برای خرید 
تلفن همراه عمدتا به مغازه مراجعه می کردم اما وقتی تحول دیجیتال اتفاق 
بیفتد؛ من این گوشــی را از دیجی کاال می خرم و کار االن به گونه ای شده که 
فروشنده ها هم گوشی را از دیجی کاال می خرند و در مغازه های خودشان می 
فروشند. پس با تحول دیجیتال روندها متحول می شود. یا فرض کنید که در 
صنعت فوالد ما کارگرانی داریم که در خط تولید، کارهای ساده ای انجام می 
دهند، اگر تحول دیجیتال اتفاق بیفتد آن کارگر دیگر کاری از جنس تحلیل و 

نظارت انجام می دهد و کار یک مرتبه ارتقا پیدا می کند.
مشاور پروژه های تحول دیجیتالی به نقش تحول دیجیتال در صنعت فوالد 
پرداخت و افزود: هر صنعتی یک زنجیره ارزشی دارد. این زنجیره در صنعت 
فوالد از مواد اولیه ای شــروع می شــود، بعد این مواد اولیه در خط تولید به 
محصول تبدیل می شوند و در نهایت فروش این محصول به بازارهای داخلی 
و بین المللی را خواهیم داشــت. وقتی صحبت از تحول دیجیتال می کنیم 
یعنی در هر سه بخش این زنجیره و رکن های اصلی شامل تامین مواد اولیه، 

تولید و بازاریابی و فروش تحول صورت می گیرد.
محرابیون محمدی در رابطه بــا تحول دیجیتال در زمینــه تامین مواد اولیه 
گفت: صنایعی مثل فوالد و پتروشــیمی مواد اولیه متنوعی دارند. این مواد 
اولیه متنوع بعدا در زمینه تولید محصوالت مختلف ممکن است به شیوه های 

متنوع و مقادیر مختلف مورد اســتفاده قرار بگیرد. اینکــه ترکیب مواد اولیه 
چگونه باشد تا کمترین میزان هدر رفت مواد اولیه را داشته باشم یا اینکه در 
فرآیند تولید اولویت با چه مواد اولیه ای است این ها موضوعاتی هستند که با 
هوش مصنوعی قابل برنامه ریزی است، هوش مصنوعی با مد نظر قرار دادن 
حالت های مختلف توسط یک تابعی میزان هدر رفت را به حداقل می رساند.

این متخصص مدیریت فناوری اطاعات در خاتمه در مورد تامین مواد اولیه 
هم گفت: شاید در حال حاضر در صنعت فوالد برای تامین مواد اولیه واسطه 
وجود داشته باشــد، تحول دیجیتال باعث می شود واسطه ها حذف شوند، 
یعنی از زمانی که مواد اولیه استخراج می شود تا به دست تولید کننده برسد، 
می تواند با اســتفاده از زنجیره باکچینی اطاعات آن مشخص شود و شما 
مطمئن باشید که این مواد به موقع می رسد. تجهیزات و صنعت حمل و نقلی 
که این مواد اولیه را به کارخانه می رســانند، چه در زمینه مسیر یابی و چه در 
زمینه برنامه ریزی برای دریافت از انبارهــای مختلف و... با تحول دیجیتال 

ارتقاء پیدا می کند و دچار تحول و مدیریت خواهد شد.

مشاور پروژه های تحول دیجیتالی:

تحول دیجیتال فوالد مبارکه، زنجیره مواد اولیه، تولید و فروش را تغییر می دهد

نگاهی به فعالیت های پاالیشگاه اصفهان در زمینه مسئولیت های اجتماعی؛

از محیط زیست تا رهایی از کرونا
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