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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 

وسط نماز از یتیم شهید 
گل و برگ گل گرفتی و 
هرگز به خاطرت رســوخ نکرد که شاید نمازم 
باطل شده باشد تا کیف کنیم از عصر همنفسی 

با شما در زمانه »جانمازآب کش ها«!
  شــاید فکــر کــردی ایــن نمــاز نــزد حق 
محبوب تر  است  و بالفاصله بعد از نماز یتیمی 
را که به تو گل داده بود، غرق بوسه کردی تا یک 
ســال پس از رفتنت، در اولین سال نبودنت، 
بازهم غرق شویم در خیال و خاطره هایت که از 

خاطرمان نمی رود...
سردار این قدر خاکی بودی که بجز در مراسم 
رسمی، درجه هایت را نصب نمی کردی؛ لباس 
ســبزت یا تنت نبود یا اگر بــود خاکی بود و 
گلی . شما که اهل اســتراحت نبودی. گفتی 
استراحت بماند برای آخرت کنار شهدا که تمام 
سالهای پس از جنگ، لحظه های بودنت با غم 
نبودن آنها گذشت؛ دلتنگ بودی و پر از بغضی 
که وا نمی شــد از یاد همان ها که »دعا کردند 

و رفتند« ... 
خواســته بودی بر ســنگ قبرت  بنویســند: 
»سرباز قاسم سلیمانی«؛ بدون نام و عنوان. 

اطاعت امر شد فرمانده...
 حاال جای ما عوض شده؛ شــما رفته ای و به 
خیل یاران شهیدت پیوسته ای و دلتنگی هایت 
تمام شده و برای ما یک دنیا دلتنگی مانده و 
بغض بی امان که در گلو مانده و آوار خاطره که 
بر سرمان می ریزد. هروقت می خواهیم نام 
شــما را به زبان بیاوریم، راستش در زبانمان 

نمی چرخد بگوییم :»شــهید حاج قاسم 
ســلیمانی«. روزهای اول مــی گفتیم »رفته 
سردار نفس تازه کند برگردد« ولی برنگشتی 
هرچه چشــم براه ماندیم. یک سال شد. چه 

زود یک سال گذشت... 
سردارکرار همیشه در ســفر که یک لحظه هم 
ننشستی و دست از جهاد نکشیدی؛  تو سرباز 
ایران بودی نه ســربار ایران؛ ازاهواز تا حلب و 

بغداد و دمشق و اربیل و افغانستان و ...
در یکســالگی آســمانی شــدنت، نبودنت را 
به ســوگ نشســته ایم. گریه می کنیم و چرا 
نکنیم؟ شــما اهل »بکاء« بودی. ما ایرانی ها 
که خیلــی گریــه ات را دیــده بودیــم، البته 
همه شان هم در فراق شــهدا... شهدای دفاع 
هشت ســاله ... شــهید حاج احمد کاظمی 
که بر ســر تابوتــش ناباورانه  و با حســرت 
 گفتــی: احمــد! یعنی دیگــر صــدای تو را

 نخواهیم شنید؟
 و ما یکســال اســت دیگــر صدای شــما را
 نشنیده ایم سردار. هرچه هست خاطره است 
و خیال خوش دوباره دیدنت شاید روزی دیگر 
و در جایی دیگر که خبــری از این همه ظلم و 

جنگ و سیاهی نباشد.
 کرمانِی غیور و صبور و رزمنده همیشه درخط، 
جایت تا همیشــه خالــی ســت و داغت تا 
همیشــه ماندگار و راهت تا همیشه مستدام. 
در یکسالگی پرواز عاشــقانه ات، سرداران از 
»انتقام« حرف می زنند و ما هم از »دلتنگی«. 

این دلتنگی ابدی است و انتقام تو نزدیک. 

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی  
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تحرکات و رویدادها در خلیج فارس و عراق  علیرضا کریمیان
به ســرعت به سمت و ســوی ایجاد یک 
بحران تازه و حتی درگیری نظامی در حرکت اســت. پس از سلســله 
رویدادهای تنش زایی مانند حمله به سفارت عراق و برخی از حمالت به 
کاروان آمریکایی ها در این کشور ایاالت متحده به اعزام ناوشکن های 
جنگ به خلیج فارس به اختالفات و شــایعات مبنی بر ایجاد درگیری 
نظامی با ایران دامن زد. در مقابل ایران نیز با رویکردی تند آمریکا را متهم 
به آتش افــروزی و دامن زدن به ایجاد درگیری هــا در خلیج فارس و 

منطقه کرد. 
در همین رابطه محمدجواد ظریف، وزیر خارجه جمهوری اسالمی ایران 
در واکنش به تحرکات نظامی آمریــکا در منطقه خلیج فارس تصریح 
کرد که ایــران به دنبال جنگ نیســت ولی در دفاع از مــردم، امنیت و 
منافع ملی خود درنگ نخواهد کرد.ظریف در پیامی توئیتری نوشــت: 
به جای مبارزه با کرونا در آمریکا، دونالد ترامپ و همراهانش میلیاردها 
دالر را برای به پــرواز درآوردن )بمب افکن های( بی۵۲ و اعزام ناوگروه 
به منطقه ما به باد می دهند. اطالعات به دســت آمده از عراق حاکی از 
توطئه ای برای ساخته و پرداخته کردن بهانه ای برای جنگ است. وی 

در ادامه تاکید کرد: ایران به دنبال جنگ نیست اما آشکارا و بی درنگ از 
مردم، امنیت و منافع حیاتی خود دفاع خواهد کرد. »علی شمخانی« 
دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران نیز در واکنش به 
افزایش تحرک ارتش آمریکا در منطقه در توئیترش نوشــت: افزایش 
تحرک ارتش آمریکا در منطقه، نمایشــی پدافندی و ناشی از ترس، به 
دلیل شرارت های گذشته اســت. این اقدامات، آنتروپی ناامنی را باال 
برده و موجب سوء تفاهم های زیان بار می  شود. امنیت در منطقه تنها با 

خروج عوامل خارجی ضد ثبات محقق می شود.
آمریکایی ها در مقابل این اعتراضات مقامات کشــورمان اما افزایش 
ایمنی در مقابل هر نوع تحرک نظامی در آستانه ســالگرد ترور سردار 
سلیمانی را مطرح و ایران را به دســت داشتن در عملیات های نظامی 
علیه نیروهای خود متهم می کنند. رســانه های آمریکایی حتی نیمه 
تمام گذاشتن تعطیالت و بازگشت ترامپ به واشنگتن را به دلیل ترس 
از اقدامات نظامی ایران و یــا هر نوع درگیری میان دو کشــور مربوط 
دانسته اند در حالی که مشکالت دیگری مانند اختالفات با کنگره کمک 
مالی مستقیم به مردم به دلیل بحران ناشی از کرونا و همچنین نزدیک 
شدن به شش ژانویه و ادعای ترامپ مبنی بر تقلب در انتخابات از جمله 

جدی ترین چالش های داخلی آمریکاست که ترامپ را به کاخ سفید 
بازگردانده است. در حالی که آمریکا و رسانه ها در این کشور تالش دارند 
تا نشــان دهند اوضاع میان دو کشــور در لحظه در حال وخیم تر شدن 
است؛ ایران اما با استفاده از تریبون های بین المللی و ارتباط با سران 
کشورهای منطقه تالش دارد تا اعالم کند قصدی برای شروع درگیری 
ندارد؛ اما به نظر می رسد ترامپ به دنبال بهانه ای هر چند کوچک برای 
شروع یک درگیری تمام عیار است. در این میان شبکه »سی ان ان« 
هم در گزارشــی خبر از اختالف میان مقامات ارشــد پنتاگون در مورد 
افزایش تجهیزات نظامی آمریکا در خاورمیانه داده است.ســی ان ان 
همچنین به نقل از مقامات دفاعی آمریکا نوشــت: کریســتوفر میلر، 
سرپرســت پنتاگون روز چهارشنبه خواســتار عدم اعزام ناوهواپیمابر 
نیمیتز به خلیج فارس بود و با خروج آن از منطقه پیام آشکاری به ایران 
در مورد کاهش تنش ارسال کرد.خروج ناوهواپیمابر نیمیتز و همزمان 
اعزام بمب افکن های بی ـ۵۲ به منطقه نشان دهنده پیام های متناقض 
و بازتاب  دهنده اختالف نظرها در پنتاگون است. این مجموعه از تحرکات 
موجب شده تا در روزهای آینده تقریبا تمام  چشم ها به منطقه خلیج 

فارس باشد.

فرمانده نیروی قدس سپاه:

مسیر نیروی قدس و مقاومت آمریکا تغییر نمی کند
فرمانده نیروی قدس ســپاه پاســداران انقالب اســالمی گفت: با صراحت اعالم می کنم مسیر 
نیروی قدس ســپاه و مقاومت با شــیطنت های آمریکا تغییر نخواهد کرد.سردار اسماعیل قاآنی 
در نخستین سالگرد شهادت حاج قاسم ســلیمانی و ابومهدی المهندس خطاب به مردم ایران و 
منطقه، گفت: راه شهید ســلیمانی نشان می دهد که او یک رهبر داشــت و بزرگی شهید سلیمانی 
به این بود که در پرتو رهبری عمــل می کرد. از این رو آن رهبر و راه همچنان برقرار اســت؛ حمایت 
از مظلومیــن و محرومین همچنان ادامه دارد.وی با بیان اینکه دشــمن ۳۰ ســال به دنبال ترور 
شهید ســلیمانی بود، اظهار داشــت: کثیف ترین آدم روی زمین، این جنایت را مرتکب شد. بنده 
به ملت هــا می گویم که آمریــکا، آمریکایی ها و ترامپ نمی دانند که شــهادت برای ما چیســت. 
وقتی آنها این جنایت را مرتکب شــدند، عزیزان ما به اوج آرزوی خود رســیدند؛ ضمن آنکه شما 
کاری کردید که همه دنیا این اقدام را محکوم خواهند کرد.فرمانده نیروی قدس ســپاه پاسداران 
انقالب اســالمی تاکید کــرد: کاری کردید که در سرتاســر عالم هــر کجا یک مردی پیدا شــود، 
آمادگی دارد آن نامردها را که این کار را انجام دادند، به ســزای عمل خود برســانند.قاآنی تصریح 
 کرد: بنده با صراحت اعالم می کنم که مســیر نیــروی قدس و مقاومت با شــیطنت های آمریکا 

تغییر نمی کند.

ادعای عجیب یک نماینده مجلس علیه »روحانی«
ابوالفضــل ابوترابــی، نماینــده مــردم نجف آبــاد در مجلس شــورای اســالمی ، با اشــاره به 
صحبت های برخی از مســئولین دربــاره FATF، اظهار کرد: متاســفانه شــخص آقای روحانی 
دقتی در انتخــاب اطرافیان خود در دولت ندارد در نتیجه همیشــه النه بســیار بــزرگ نفوذی ها 
و جاسوســان در اطــراف آقــای روحانــی از ابتدای انقــالب تاکنون جــا خوش کــرده اند.وی 
ادامه داد: در زمان شــورای عالــی امنیت ملی هــم که آقای روحانــی حضور داشــتند اگر نگاه 
شــود متوجه حضور جاسوســان در اطراف ایشــان می شــدیم که تاکنون نیز ادامه دار اســت.

نماینده مردم نجــف آبــاد در مجلس با بیــان اینکه عمــد یا غیر عمــد بودن چنیــن اتفاقاتی 
مشــخص نیســت و دســتگاه های امنیتی باید این موضوع را پیگیری کنند، گفت: متاســفانه 
در کشــور تعداد جاسوســان و نفوذی ها بســیار زیــاد اســت.ابوترابی تصریح کرد: دشــمن در 
 بحث تحریم هــا یک حلقه مفقــوده در داخل دارد کــه می خواهد از طریق FATF به آن دســت 

پیدا کند. 

ادعای شرکت انگلیسی درخصوص ترور سردار سلیمانی
شرکت انگلیسی »جی.فور.اس« که مسئولیت تامین امنیت فرودگاه بغداد را به عهده دارد مدعی 
شده در عملیات آمریکا برای ترور سردار سلیمانی مشارکت نکرده است.شرکت امنیتی انگلیس 
که در مظان اتهام برای کمک به آمریکا جهت ترور سردار قاسم ســلیمانی، فرمانده سابق نیروی 
قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی قرار دارد گفته نقشی در این عملیات نداشته است. به نوشته 
روزنامه دیلی میل، شرکت »جی.فور.اس« که در تامین امنیت در فرودگاه بغداد نقش دارد گفت 
»گمانه زنی های اخیر« درباره مشــارکت در ایــن عملیات ترور را رد می کنــد. »قیس الخزعلی« 
دبیرکل جنبــش عصائب اهل الحق عــراق چند روز پیش طی ســخنانی که در  مســتند»الرحلة 
األخیرة« )آخرین سفر( درباره ترور ســردار »قاسم ســلیمانی« و »ابومهدی المهندس« نایب 
رییس سازمان الحشد الشعبی از شــبکه العهد پخش شد، جزئیاتی را از این عملیات تروریستی 
فاش کرد.وی گفت که شرکت انگلیســی »جی.فور.اس« که مســئولیت تامین امنیت فرودگاه 
 بغداد داشــت در ترور ســردار قاســم ســلیمانی و ابومهدی المهندس در ســال جاری میالدی 

نقش داشت.

سیاستکافه سیاست

 تحرکات و رویدادها در خلیج فارس به کدام سمت خواهد رفت؟

همه در حالت جنگی

همکاری رییس جمهور سابق پاکستان با موساد 
یک رسانه هندی مدعی شد که رییس جمهور سابق پاکستان با ســازمان اطالعاتی رژیم صهیونیستی در 
افغانستان همکاری می کرد.پاکستان یکی از ۲8 کشور عضو ســازمان ملل است که اسراییل را به رسمیت 
نمی شناسد، با گذرنامه های این کشور نمی توان به فلسطین اشغالی سفر کرد و اسالم  آباد با رژیم صهیونیستی 
روابط دیپلماتیک ندارد.با این حال رسانه هندی »ویون« مدعی شد که پاکستان و رژیم صهیونیستی سابقه 
همکاری دیرینه دارند و در دهه 8۰ میالدی »محمد ضیاءالحق« رییس جمهور وقت پاکستان به سازمان 
اطالعات این کشور )آی اس آی( گفت تا با موساد ارتباط برقرار کند.براساس این گزارش، سابقه همکاری 
مخفیانه پاکستان با رژیم صهیونیستی در افغانستان  به زمان حمله شوروی به افغانستان و حمایت های 
مالی و تسلیحاتی نیروهای مخالف شــوروی و »عملیات گردباد« بازمی گردد.»عملیات گردباد« یکی از 
طوالنی ترین و پرخرج ترین عملیات های مخفی سازمان سیا بود که براساس گزارش ها با بودجه ۲۰ تا ۳۰ 
میلیون دالری در سال 1979 یا 198۰ شروع شد و تا سال 1987 بودجه آن به ساالنه 6۳۰ میلیون دالر رسید.

ادعای پاداش  چین برای حمله به آمریکایی ها در افغانستان 
دو تن از مقامات ارشد آمریکا به پایگاه آکسیوس گفتند، دولت رییس جمهوری آمریکا اطالعات تایید 
نشده ای را از طبقه بندی محرمانه خارج می کند که مدعی هستند چین به بازیگران غیردولتی در افغانستان 
برای حمله به نیروهای آمریکایی پیشنهاد پاداش داده اســت.این در حالی است که سفارت چین در 
واشنگتن هنوز در این باره هیچ اظهارنظری نکرده است. همچنین گمان نمی رود که دونالد ترامپ درباره 
این موضوع با شی جینپینگ، رییس جمهوری چین صحبت کرده باشد.هنوز مشخص نیست که این 
اطالعات به اعضای کنگره یا جو بایدن، رییس جمهوری منتخب آمریکا نیز داده شده باشد اگرچه بایدن در 
حال حاضر به گزارش های روزانه رییس جمهوری دسترسی دارد.مقامات مذکور گفتند، اطالعاتی که قرار 
است از طبقه بندی محرمانه خارج شوند در تاریخ 17 دسامبر سال جاری میالدی توسط رابرت اوبراین، 
مشاور امنیت ملی کاخ سفید به ترامپ گزارش شدند.اگر این اطالعات تایید شوند، باعث تغییر استراتژیک 

چشمگیری در قبال چین می شود و به سرعت تنش ها میان پکن و واشنگتن را افزایش خواهد داد. 

تشکیل مرکز نظارت روسی-ترکیه ای در قره باغ 
رییس جمهوری آذربایجان اعالم کرد که ظرف دو هفته آینده یک مرکز مشترک روسی-ترکیه ای برای 
نظارت بر آتش بس در قره باغ تشکیل خواهد شد.الهام علی اف، با اعالم تشکیل یک مرکز مشترک با ترکیه 
برای نظارت بر آتش بس در قره باغ اظهار کرد: جمهوری آذربایجــان در این زمینه به تعهدات خود پایبند 
است. آذربایجان اکنون کار ساخت مرکزی واقع در منطقه آغدام را انجام می دهد و این مرکز کنترل ظرف 
1۰ روز آینده و یا نهایتا دو هفته آتی آماده خواهد بود.رییس جمهوری آذربایجان تاکید کرد که از آمادگی 
کامل ترکیه برای آغاز این فعالیت مطلع است.علی اف افزود: هر چقدر مرکز نظارت فعالیت های خود را 
سریع تر آغاز کند، کارها به شکل بهتری پیش خواهند رفت چرا که با وجود اینکه نزدیک به دو ماه از اتمام 
جنگ می گذرد، تهدیدها هنوز وجود دارند.وی در ادامه گفت: هنوز تشکل های نظامی ارمنستان که نظارت 
بر آنها وجود ندارد و برخی از آنها نمی خواهند تسلیم شوند، در خاک ما فعالیت دارند، بنابراین برای از بین 
بردن این خطر و به طور کلی برای تضمین صلح و ثبات منطقه در آینده، قطعا به یک مرکز کنترل نیاز هست.

تشدید تدابیر امنیتی در منطقه »سبز« بغداد
منابع خبری عراقی از تشدید تدابیر امنیتی در منطقه »سبز« در مرکز بغداد خبر دادند.شماری از نیروهای ویژه 
و دستگاه مبارزه با تروریسم برای مقابله با وقوع هرگونه حمله احتمالی به طور گسترده در ورودی های منطقه 
»سبز« مستقر شده اند.به گفته منابع امنیتی عراقی، استقرار گسترده نیروهای امنیتی در اطراف منطقه سبز 
که شماری از دفاتر سازمان ها و نهادهای بین المللی و سفارت آمریکا و تعدادی از ساختمان های حکومتی 

مهم عراق در آنجا واقع است، برای جلوگیری حمله احتمالی به مراکز دیپلماتیک صورت گرفته است.

دولت آمریکا بامداد جمعه با طرح ادعاهایی علیه 
ایران به طــرح تامین بودجه ســازمان ملل متحد 
برای سال ۲۰۲۰ رای مخالف داد.نماینده آمریکا در 
سازمان ملل مدعی شد که طرح بودجه سازمان ملل 
ضد اسراییلی است و اقدامات کافی برای نظارت بر 
تسلیحات ایران انجام نمی دهد. کلی کرافت گفت: 
»امروز این سازمان قصد دارد بودجه ای را تصویب 
کند کــه منعکس کننده نوعی ســازش برای تداوم 
میراث شــرم آور نفرت، یهودستیزی و جهت گیری 
علیه اسراییل اســت.«کلی کرافت دالیل متعددی 
برای رای مخالــف آمریکا ارائه کــرد. یکی از دالیل 
او ایــن بود که در ایــن طرح بودجه بــرای برگزا ی 
مراســمی در یادبود کنفرانس دوربان در سال ۲۰۰1  
بودجه تخصیص داده شده است. کنفرانس دوربان 

در سال ۲۰۰1 به انتقاد از رژیم صهیونیستی پرداخت.
کرافت گفت: »بعد از گذشــت ۲۰ ســال، اعالمیه 
دوربان چیزی برای جشــن گرفتن یــا تایید کردن 
ندارد.«نماینده آمریکا در ســازمان ملل در بخش 
دیگری از اظهاراتش از عدم همراهی این ســازمان 
برای اجرای تحریم های سازمان ملل علیه ایران هم 
گالیه کرد. دولت آمریکا چند ماه پیش مدعی شد 
روند بازگشت تحریم های سازمان ملل علیه ایران 
را کلید زده اســت. این تصمیم با مخالفت اعضای 
سازمان ملل روبه رو شد اما واشنگتن اصرار داشت 
که تحریم ها را احیا کرده اســت. آمریکا خواستار 
اضافه شــدن بندی به بودجه ســازمان ملل برای 
تشکیل کمیته نظارت بر تحریم ها علیه ایران بود که 
این موضوع محقق نشد. کرافت گفت: »همان طور که 

در ماه سپتامبر گفتم دولت ترامپ احیای تحریم ها 
علیه ایران را اعالم کرد. آمریکا برای اعتباربخشیدن 
به قطب نمای اخالقی خود بــه گروهی که برایش 
سوت و کف بزنند نیاز ندارد.«نماینده سازمان ملل 
گفت: »اینکه چه تعداد کشور همراه ما رای می دهند 
به ما آرامش نمی دهد، به خصوص آنکه اکثر کشورها 
خودشــان را در وضع نابســامانی قــرار داده اند که 
تروریسم، هرج و مرج و درگیری را مجاز می کنند. 

ما نمی خواهیم عضو آن باشگاه باشیم.«

طرح ادعاهای آمریکا علیه ایران به هنگام بررسی بودجه سازمان ملل

چهره روز

نماینده مجلس:

 راه تخلفات بودجه ای
 را می بندیم

عضو هیئت رییســه مجلس گفت: به دلیل 
تخلفات بودجه ای دولت در ســال های 9۳ 
تــا 97، نمایندگان طرح شــکایت از رییس 
جمهور را تهیــه کرده و به دنبال آن هســتند 
که راه تخلفــات بودجه ای را در ســال 1۴۰۰ 
ببندند.حسینعلی حاجی دلیگانی در پاسخ 
به ســوالی مبنی بر اینکه با توجــه به اینکه 
مجلس نمی تواند تغییرات زیادی در بودجه 
اعمال کنــد و در صورت تغییرات اساســی 
شــورای نگهبان به آن ایــراد می گیرد، چه 
برنامه ای برای اصالح بودجه دارید؟، اظهار 
داشت: زمانی که ما با چنین شرایطی مواجه 
هســتیم، بایــد در وهله اول رســالت خود 
را انجام دهیم و از ســوی دیگر از شــورای 
نگهبان بخواهیم که بــه نوعی با ما همراهی 
و به مجلس کمک کند.عضو هیئت رییســه 
مجلس شورای اسالمی با اشاره به گزارش 
تفریغ الیحه بودجه سال 98، اظهار داشت: 
این گزارش بــه موقع به مجلس ارائه شــد 
و نمایندگان باید در جریان بررســی الیحه 
بودجه سال آینده به این گزارش توجه ویژه 
داشته باشند و ما باید بتوانیم راه های تخلف 
دستگاه های اجرایی در بودجه سال 1۴۰۰ را 
ببندیم.حاجی دلیگانی بیــان کرد: گزارش 
دیوان محاسبات درباره تفریغ بودجه سال 
98 بســیار مفصل بود و ما از رییس دیوان 
محاسبات به جهت ارائه مفصل این گزارش 
به مجلس تشــکر می کنیم و البته خالصه 
گزارش هم قرار است به مجلس ارسال شود 
تا در جریان بررسی الیحه بودجه سال آینده 
مورد توجه قرار گیرد.وی تاکید کرد: با توجه 
به حکم اصل یکصد و بیست و ششم )1۲6( 
قانون اساسی، امور مربوط به بودجه کل کشور 
به عهده رییس جمهور است و رییس جمهور 
در خصوص نقض، عدم اجرا یا اســتنکاف و 
انحراف از تکالیف بودجه مطابق اصل مذکور 
مســئول و مطابق ماده ۲۳۴ موارد اعالمی 
نقض و استنکاف از تکالیف و احکام قوانین 
بودجه سنواتی، متوجه رییس جمهور است.

بین الملل

وز عکس ر

انگلیس رسما 
از اتحادیه اروپا 

خارج شد
بوریس جانســون، نخســت 
وزیر بریتانیا پــس از امضای 
توافق نامــه برگزیت )خروج 
بریتانیا از اتحادیــه اروپا( در 

مقر نخست وزیری در لندن.

جزییات طرح »اقدام متقابل علیه ترور سردار سلیمانی«
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی، جزییات طرح »اقدام متقابل علیه آمریکا عامل اصلی ترور شهید سلیمانی« را تشریح کرد.

فداحسین مالکی با اشاره به اعالم وصول طرح اقدام متقابل علیه آمریکا در سالگرد  شهادت سردار سلیمانی، گفت: مجلس یازدهم در راستای مطالبه برزمین مانده 
رهبر انقالب مبنی بر مقابله مجلس با خباثت های آمریکا، در سالگرد سردار سلیمانی و چهلم شهید فخری زاده، از طرح انقالبی در قالب »طرح اقدام متقابل علیه 
آمریکا عامل اصلی ترور شهید سلیمانی« رونمایی کرد.وی با اشاره به مفاد این طرح، اظهار داشــت: ضرورت پاسخ به شرارت های تروریست های آمریکایی در 
کشور میزبان، ممنوعیت مذاکره بر سر توان تسلیحاتی، شکست حصر غزه و یمن، ممنوعیت واردات کاال و خدمات از آمریکا، ممنوعیت مذاکره با آمریکا تا پیش 
از عذرخواهی بابت خروج از برجام و محکوم کردن ترور شهید سلیمانی، از جمله مفاد این طرح است.عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: 
بخش نخست طرح در صدد اجرای انتقام سخت شهید سلیمانی یعنی اخراج تروریست های آمریکا در منطقه، مفاد مهمی را در بر دارد که از جمله آن می توان به 
ضرورت پاسخ به هرگونه اقدام نظامی تروریست های آمریکایی در همان کشور مبدأ و همچنین مجوز پاسخ نظامی جداگانه به کشور میزبان به عنوان شریک جرم 
تروریست های آمریکایی،  ممنوعیت اجرای تحریم های آمریکا از سوی نهادهای کشــور و  ممنوعیت واردات کاال و خدمات از آمریکا، کاهش دادن نقش دالر در 

مبادله های اقتصادی بین المللی و  ممنوعیت مذاکره یا توافق بر سر توان جنگ افزاری کشور اشاره کرد.

در حالی که آمریکا و رسانه ها در این کشور تالش دارند تا 
نشان دهند اوضاع میان دو کشور در لحظه در حال وخیم 
تر شدن است؛ ایران اما با استفاده از تریبون های بین 
المللی و ارتباط با سران کشورهای منطقه تالش دارد تا 

اعالم کند قصدی برای شروع درگیری ندارد
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طی ۹ ماهه نخست امسال؛

وصولی درآمدهای استان 81 هزار میلیارد ریال بوده است
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی اســتان اصفهان گفت: وصولی درآمدهای اســتان در ۹ ماهه سال 
جاری مبلغ ۸۰ هزار و ۸۷۸ میلیارد ریال بوده است.علی صبوحی در نشست ستاد تجهیز درآمد استان 

اصفهان، با اشــاره به گزارش دریافت و 
پرداخت خزانه داری کل و بررسی درصد 
تحقــق درآمدهای عمومــی به تفکیک 
اســتان ها تا پایان آبان ماه سال جاری، 
اظهار کرد: متوســط تحقــق درآمدهای 
کشــور به مصوب ۹ ماهه ۱۰۴،۸ درصد 
نسبت به مدت مشابه ۹ ماهه سال قبل 
۱۱.۲ درصد رشد داشته اســت و در این 
خصوص ۲۴ اســتان بــاالی ۱۰۰ درصد 
تحقق درآمد داشته اند و استان اصفهان 

با ۹۷.۳ درصد تحقق درآمدها در جایگاه ۲۷ کشور قرار دارد. وی گفت: وصولی درآمدهای استان در 
۹ ماهه سال جاری مبلغ ۸۰ هزار و ۸۷۸ میلیارد ریال بوده اســت.مدیر کل امور اقتصادی و دارایی 
استان اصفهان افزود: مبلغ وصولی نســبت به مصوب ۹ ماهه سال جاری با رشد ۳ درصدی همراه 
بوده که مبلغ مازاد درآمد استان حدود ۲،۲۴۷ میلیارد ریال است.وی در خصوص توزیع بخشی از 
درآمدهای تحقق یافته بر مبنای تفاهم نامه سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور مالیاتی، تاکید کرد: 
مقرر شده بر اساس عملکرد درآمدهای  ۹ ماهه استان ها موضوع بررسی و ابالغ اعتبار صورت گیرد.

کوالک سهام سیمان اصفهان طی سه ماه بی رمق بورس
سیمان اصفهان که رشد قابل توجهی را حتی در زمانی که سهم های دیگر بر مدار نزول بودند، داشته 
اســت در محدوده ۳۳ هزار ۸۰۰ مورد معامله قرار گرفت؛ در یک ماه گذشته بازده خرید سهام این 
شرکت بیش از ۷۰ درصد بوده و طی سه ماه اخیر بازده ۲۱۷ درصدی را ثبت کرده است که رشد قابل 
توجه آن را گوشزد می کند.ســیمان اصفهان که رشــد قابل توجهی را حتی در زمانی که سهم های 
دیگر بر مدار نزول بودند، داشته است در محدوده ۳۳ هزار ۸۰۰ مورد معامله قرار گرفت؛ در یک ماه 
گذشته بازده خرید سهام این شرکت بیش از ۷۰ درصد بوده و در سه ماه اخیر بازده ۲۱۷ درصدی را 
ثبت کرده است که رشد قابل توجه آن را گوشزد می کند.ذوب روی اصفهان نیز یکی از شرکت های 
دیگر اصفهانی است که یک سهم جان دار در بازار به حساب می آید و بازار گردانی آن به خوبی انجام 
گرفته است؛ سرمایه گذاری در این  ســهم با بازده ۱۷ درصد در یک ماه و با بازده ۲۲ درصد طی سه 

ماه رو به رو بوده است.

بسته بندی نامناسب، دلیل مظلومیت موز ایرانی
رییس اتحادیه میوه و تره بار اســتان اصفهان گفت: در بعضی مناطق کشور موز ایرانی خوب تولید 
می شود؛ اما به علت بسته بندی نامناسب خریداری نمی شــود.نوروزعلی اسماعیلی در خصوص 
قیمت موز اظهار کرد: قیمت موز کاهش پیدا کــره که از دالیل کاهش قیمت موز می توان به کاهش 
تقاضا در بازار اشاره کرد.رییس اتحادیه میوه و تره بار استان اصفهان علت افزایش قیمت موز را عدم 
ثبت بارهای وارد شده دانست و افزود: بار وارد شده باید ثبت شود، چون ارز موجود برای خریداری 
آن وجود ندارد قیمت موز افزایش پیدا کرده است.وی با بیان اینکه مناطقی در کشور وجود دارد که 
موز را با کیفیت مناسب تولید می کنند، گفت: در بعضی مناطق کشور موز ایرانی خوب تولید می شود؛ 
اما به علت بسته بندی نامناسب خریداری نمی شود، اگر بسته بندی متناسب باشد درخواست برای 

خرید موز ایرانی افزایش پیدا می کند.

اثرات مخرب آلودگی هوا بر اقتصاد اصفهان چقدر است؟

ضرر دودی بازار

مرضیه محب رسول طی روزهای اخیــر آلودگی هوا و تداوم و 
ماندگاری آن در اصفهــان حرف و حدیث 
های زیادی را در پی داشته است. جدای از علل و عوامل ایجاد این پدیده 
خطرناک و اثرات مخرب آن بر سالمت اصفهانی ها، آلودگی و هشدار 
برای خارج نشدن از خانه ضررهای اقتصادی هنگفتی را نیز به اقتصاد 
اســتان وارد می کند. ضرر و زیان ناشــی از آلودگی هوا یکی از اولین 
فاکتورهای اثرگذار و مخرب این پدیده در همه جای دنیاســت. بر این 
اساس آالینده ها ساالنه ۲۲۵ میلیارد دالر از اقتصاد جهان را نیز از بین 
می برند و حجم آن تا ســال ۲۰۶۰ چندین برابر خواهد شد و بیشترین 
آســیب را نیز کشــورهای جنوب آســیا تجربه می کنند. در ایران البته 
مطالعه دقیقی از میزان اثرات اقتصادی آالینده ها صورت نگرفته ؛ اما  
مطالعه ای در سال ۹۶ می گوید اقتصاد ایران هر سال ۲.۳ درصد از تولید 
ناخالص داخلی خود را به دلیل آلودگی هوا از دست می دهد و این حجم 
از ضرر و زیان مطمئنا در شــرایط کرونایی و فشارهای اقتصادی بسیار 
بیشتر هم هست. اصفهان با وجود اســتقرار صنایع بزرگ و وابستگی 
اقتصادی به فعالیت های آنها بیشــتر از کل کشــور دچار آسیب های 
اقتصادی ناشی از آلودگی می شود. کم شدن فعالیت ها و از مدار خارج 

شدن برخی از خط های تولید در زمستان به دلیل کمبود گاز از سویی و 
تشدید آلودگی ها و فشار محیط زیســت برای کاستن از آالینده ها در 
سطح اصفهان هم موجب کاهش فعالیت های تولیدی صنایع می شود. 
از سوی دیگر کسب و کارهای خرد از جمله اصناف هم از این پدیده تاثیر 
زیادی گرفته اند. طی دو هفته اخیر چند روزی ادارات به دلیل آلودگی 
تعطیل شد. حتی مسئله تعطیلی اصناف هم برای کنترل این وضعیت 
مطرح بود؛ اما به نظر می رسد شدت فشارها بر اثر تعطیالت دو هفته ای 
کرونایی و کسادی بازار امکان تعطیلی مجدد در این رسته را تقریبا غیر 
ممکن کرده است. بر اساس اعالم رییس اتاق اصناف اصفهان،امسال 
عمال فعالیت اقتصادی اصناف به صفر رسید و این بخش دچار آسیب 
بسیار شد.رسول جهانگیری درباره تاثیر تعطیلی های ناشی از آلودگی 
هوا بر عملکرد اصناف، اظهار کرد: متاسفانه اصناف به دلیل شیوع کرونا 
همچنان فعالیت صد درصدی خود را ندارند، از ســوی دیگر با تشدید 
آلودگی هوا و تعطیلی اماکن دولتی، شــرایط سخت کرونایی اصناف 
تاحدودی بیشتر می شود.وی تاکید کرد: با تعطیلی ادارات و تاکید بر 
خانه ماندن مردم به دلیل تشدید آلودگی هوا و همچنین استقبال نکردن 
افراد از خرید در چنین روزهایی، بر فعالیت اصناف اثرگذار است.رییس 

اتاق اصناف اصفهان درباره اینکه چرا به دلیل آلودگی هوا اتحادیه های 
صنفی و اتاق اصناف اصفهان تعطیل نیســتند، اظهــار کرد: طی ۱۰ ماه 
گذشته اصناف درگیر آثار منفی شیوع کرونا هستند و به دلیل شدت این 
بیماری در دوره های ۲۰ روزه، یک هفته ای و ... به صورت متناوب تعطیل 
شده اند، بنابراین ما برای خدمت رسانی به آنها، اتحادیه های صنفی و 
اتاق اصناف را تعطیل نکرده ایم تا صنــوف بتوانند پیگیر امورات اداری 
خود شــوند.وی با بیان اینکه نمی توان به دلیل آلودگی هوا، اصناف را 
تعطیل کنیم، تاکید کرد: همواره اصنــاف جزو تعطیلی به دلیل آلودگی 

هوا نیستند و تنها اماکن دولتی در این شرایط تعطیل می شوند.
این وضعیت نشان می دهد که فشارهای همه جانبه ای بر کسب و کارها 
در اصفهان وجود دارد و این مسئله هر روز بر حاشیه هایی مانند افزایش 
نرخ بیکاری کاهش درآمدهای سرانه اصفهانی ها و تقاضا برای دریافت 
کمک افزایش می یابد. در این شرایط تامین گاز و سوخت ارزان قیمت 
هم از دیگر مطالباتی اســت که بخش صنعت به آن نیاز فوری دارد؛ اما 
نیروگاه ها توانی برای تامین آن فعال ندارند. این مسائل موجب شده تا 
آلودگی هوا در کنار بحران اقتصادی فضای فعالیت های درآمدی استان 

را به شدت تیره و تار کند.

خبر  روز

خرید 300 میلیون دالری آمازون
غول اینترنتی آمازون با هدف تقویت محتوای غیرموســیقی در اپلیکیشن آمازون موزیک، برای 
خرید استارت اپ پادکســت واندری به توافق رســید.آمازون در بیانیه ای اعالم کرد اکنون زمان 
مهمی برای توســعه محتوای »آمازون موزیک« به فراتر از حوزه موسیقی است زیرا عادت های 
شنوندگان در حال تغییر اســت. مفاد مالی این توافق فاش نشــد.بلومبرگ نیوز برای نخستین 
بار در سپتامبر گزارش کرده بود که واندری در حال بررســی فروش است. روزنامه وال استریت 
ژورنال اوایل دسامبر اعالم کرد آمازون برای خرید این شــرکت با ارزش حدود ۳۰۰ میلیون دالر 

پیشتاز است.
 شــرکت های اپل و ســونی موزیک اینترتینمنت هــم مذاکراتی برای خرید این اســتارت اپ 
پادکســت داشــتند. منابع آگاه اظهار کردند که واندری قیمــت بین ۳۰۰ تــا ۴۰۰ میلیون دالر را 
برای فروش مد نظر داشــت.آمازون که به عنوان فروشــنده آنالین کتاب ها شــروع به فعالیت 
کرد، از طریق واحــد صوتی خود، در بخــش کتاب های صوتــی جایگاه قوی دارد و پادکســت 
هایی را در سپتامبر عرضه کرد. این شــرکت با ســفارش برنامه هایی از نویسندگان پرفروش و 
 شــخصیت های مشــهور به عنوان یکی از بزرگ ترین حامیان برنامه های صوتی شاخص ظاهر 

شده است.

خداحافظی »هوندا« با روسیه
خودروســازی هوندا با صدور بیانیــه ای از تصمیمــش برای خــروج از بازار روســیه خبر داد.

خودروسازی ژاپنی هوندا با صدور بیانیه ای اعالم کرد در راســتای عمل به استراتژی جدید این 
شرکت در کاهش هزینه ها و بازسازی ساختاری از ابتدای ســال ۲۰۲۲ از بازار خودروی روسیه 
خارج خواهد شــد و فعالیت آن در این کشور تنها محدود به موتورســیکلت و تجهیزات موتوری 

خواهد شد. 
قــرار اســت ارائه خدمــات پــس از فــروش بــه مشــتریان روس این شــرکت که تا ســال 
۲۰۲۱ خودروهای هونــدا می خرنــد، ادامه یابــد. با وجود افزایش نســبی فــروش برخی از 
برندهــای خارجــی در بــازار خودرو روســیه پــس از فروکــش کردن مــوج نخســت کرونا، 
هوندا با اقبــال زیادی مواجه نشــده و فــروش آن در روســیه در ماه نوامبر امســال نســبت 
به نوامبر ســال قبل بیــش از ۵۰ درصد کاهش یافته اســت. این خودروســاز ژاپنــی ماه قبل 
تنها توانســته بود ۷۹ خــودرو در بازار روســیه بفروشــد. در مجموع ۱۱ ماه نخســت امســال 
 هونــدا در روســیه ۱۳۸۳ خــودرو فروختــه کــه نســبت به ســال قبــل ۱۵ درصــد کاهش

 یافته است. 

بنیانگذار علی بابا 11 میلیارد دالر از دست داد
ممنوعیت های اعمال شــده جدید دولت آمریکا بر ضد گروه مالی انت فایننشــیال و به تعویق 
افتادن چندین باره عرضه اولیه ســهام این گــروه در بورس های هنگ کنگ و شــانگهای باعث 
ریزش شــدید ثروت جک ما، بنیان گذار این گروه شده اســت؛ تا جایی که ثروت جک ما اکنون 
به ۵۰.۹ میلیارد دالر رســیده که ۱۱ میلیارد دالر کمتر از رقم ثبت شــده برای ثروت وی در ابتدای 
سال اســت.  او اکنون بیســت و پنجمین فرد ثروتمند در جهان و چهارمین فرد ثروتمند در چین 
اســت. قرار بود طی عرضه اولیه ســهام گروه انت فایننشــیال در مجموع حدود ۳۴.۵ میلیارد 
دالر از ســهام این شــرکت در بورس عرضه شــود. گروه مالی انت فایننشــیال که مالک پلتفرم 
مالی علی پی نیز هســت، یکی از شــناخته شــده ترین شــرکت های میلیارد دالری در جهان 
محسوب می شــود.عالوه بر تحریم های آمریکا، ســازمان نظارت بر بورس چین نیز محدودیت 
 هایی در فعالیت هــای گروه انت فایننشــیال بــه دلیل فعالیــت هــای انحضارگرایانه اعمال 

کرده است. 

با مسئولان

اخبار

مجلس برای افزایش 
 حقوق کارگران
 دست به کار شد

در راســتای بهبــود وضــع معیشــت 
خانوارهای کارگری، طــرح افزایش هر 
شــش ماه یک بار دســتمزد کارگران از 
ســوی تعدادی از نماینــدگان مجلس 
به جریــان افتاد.در همین راســتا حاتم 
شــاکرمی ، معــاون روابــط کار وزارت 
تعــاون،کار و رفاه اجتماعی با اشــاره به 
برگزاری دو جلســه جهت تعیین حداقل 
دستمزد ســال ۱۳۹۹، اعالم کرد: عددی 
که کمیته مزد شــورای عالی کار در مورد 
هزینه های ســبد معیشــت محاسبه و 
تعیین مــی کند به دلیل عــدم توانایی و 
آمادگی واحدهای تولیــدی و صنعتی و 
شرایط اقتصادی کشور هیچ سالی به طور 
کامل در تعیین دســتمزد لحاظ نشده و 
نتوانستیم به این دلیل رقم به دست آمده 
برای سبد معیشــت را به عنوان حداقل 
دســتمزد کارگران در شــورای عالی کار 
مصوب کنیــم، به همین منظــور در کنار 
افزایش حداقــل مزد تــالش کردیم تا 
بخش هایی مثل بن خواربار، حق مسکن 
و پایه ســنواتی را افزایش دهیم و سهم 
مجموع مزد و مزایا از هزینه های ســبد 
معیشــت را باال ببریم.وی تاکید کرد که 
هیچ مرجعی تا به امروز به جز شــورای 
عالــی کار مســئولیت تعیین دســتمزد 
را نداشــته مگر اینکه مجلــس بخواهد 
ســاز و کار تعیین مزد را تغییــر بدهد.به 
گفته شــاکرمی؛ اگرچــه اظهارنظرهای 
نمایندگان مجلس یا نمایندگان کارگری 
و کارفرمایی دلســوزانه اســت ولی این 
اظهارنظرها شــخصی اســت و چنانچه 
مجلس می خواهــد تصمیمــی در این 
باره بگیرد، این از مباحث مطرح شده در 
شورای عالی کار کامال جداست. پیش از 
این برخی از فعاالن حــوزه کار و مقامات 
کارگری تاکید کرده بودند که منعی برای 
بازنگری دســتمزد در نیمه دوم ســال 

وجود ندارد.

متاسفانه اصناف به دلیل شیوع کرونا همچنان فعالیت 
صد درصدی خود را ندارند، از سوی دیگر با تشدید 
کن دولتی، شرایط سخت  لودگی هوا و تعطیلی اما آ

کرونایی اصناف تاحدودی بیشتر می شود

مدیر امور طیور سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان 
گفت: اکنون از مجموع سه زنجیره فعال تولید گوشت 
بوقلمون در کشور،  دو مورد آن در استان اصفهان قرار 
دارد.علی دهقانی اضافه کرد: زنجیره تولید مجموعه 
از فعالیت هایــی را که برای یکپارچه ســازی موثر از 
مرحله تامین و تولید گوشــت تا مصرف در بازار را در 
بر می گیرد، شامل می شود.دهقانی با اشاره به اینکه 
از صفر تا صد یک فرآیند تولیــدی را زنجیره تولیدی 
می گویند، بیان کــرد: کل حلقه های تولید گوشــت 
بوقلمون شامل واحدهای مختلفی از جمله واحدهای 

مادر)مولد(، جوجه کشی، پرورشی، کشتارگاه، کارخانه 
خوراک و صنایع قطعه بندی و بسته بندی حلقه های 
زنجیره تولید گوشــت بوقلمون را تشکیل می دهند.

وی با اشاره به اهمیت تشکیل زنجیره یکپارچه تولید 
گوشت بوقلمون تصریح کرد: گسترش این زنجیره ها 
از سیاست های مهم وزارت جهاد کشاورزی و استان 
اصفهان محسوب می شــود.مدیر امور طیور سازمان 
جهادکشــاورزی اســتان اصفهان خاطرنشان کرد: 
افزایش بهره وری، بهبود شــاخص های اقتصادی، 
کاهش هزینه های واســطه ای، امکان برنامه ریزی 
تولید متناســب با تقاضای بازار و پایــداری در تمام 
حلقه های این زنجیره از مهم ترین اهداف تشــکیل 
زنجیره های تولید گوشت محسوب می شوند. به گفته 
دهقانی؛ هر زنجیره تولید گوشت بوقلمون حدود ۲۰ 
درصد کل ظرفیت واحدهای پرورش بوقلمون استان را 

شامل می شود که در زمان حاضر حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد 
واحدها در این دو زنجیره جمع شدند.مدیر امور طیور 
سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان تاکید کرد: در 
تالش هستیم تا تعداد زنجیره ها را افزایش دهیم و 
بسیاری از این واحدها را در این دو زنجیره قرار دهیم و 
یا زنجیره جدید ایجاد کنیم.وی با بیان اینکه زنجیره ها 
به حذف واسطه ها و بهبود روند تولید کمک می کنند، 
تصریح کرد: توســعه زنجیره ها در اولویت پیگیری  
وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد و  در این راستا تالش 
می کنیم تا برای حمایت از مصرف کنندگان و کمک به 
تولیدکنندگان آنها را به تشکیل زنجیره دعوت و تشویق 
کنیم.دهقانی حذف دالالن، را از اهداف ایجاد زنجیره 
تولید برشمرد و خاطرنشان کرد: ایجاد زنجیره تولید 
به نفع تولید کننده و مصرف کننده است و بسیاری از 

دغدغه های تولیدکنندگان را برطرف می کند.

وجود 2 زنجیره تولید گوشت بوقلمون در اصفهان 

بازشدن پای دالالن به صادرات فرش ماشینی کاشان
رییس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران گفت: فشارهای نامتعارف بانک مرکزی درباره اعمال محدودیت برگشت ارز، باعث باز شدن 
پای دالالن در امر صادرات فرش ماشینی شده است.محمود توالیی با بیان اینکه طبق قانون پنجم و ششم توسعه پایش کسب و کارها بر عهده اتاق های بازرگانی 
است، بیان داشت: عیار کسب و کارها توسط اتاق بازرگانی در سطح ملی و منطقه ای سنجیده می شود.وی با اشــاره به اینکه در حوزه اصناف شهرستان آران و 
بیدگل دارای چهار هزار و ۵۰۰ واحد صنفی و در شهرستان کاشان حدود ۱۷ هزار و ۵۰۰ واحد صنفی وجود دارد، ادامه داد: در اصناف کاشان بیش از ۱۷ هزار و در اصناف 
کاشان بیش از ۷۸ هزار شاغل بیمه شــده وجود دارد.وی ضمن انتقاد از بانک مرکزی برای صادرات فرش ماشینی افزود: متاسفانه فشارهای نامتعارف بانک 
مرکزی در اعمال برخی از محدودیت های برگشت ارز سبب شده است صاحبان صنایع فرش ماشینی مجبور شوند کاالی صادراتی خود را به برخی از واسطه ها 
بفروشند تا آنها فرش ماشینی را صادر کنند این در حالی است که تا پیش از این خود تولیدکنندگان و صاحبان صنایع اقدام به صادرات فرش ماشینی می کردند.

توالیی از کاهش ۱۰ درصدی صادرات فرش ماشینی منطقه کاشان سخن گفت و تاکید کرد: حذف بروکراسی اداری و قوانین دست و پاگیر برای صاحبان صنایع 
یکی از خواسته های بحق آنها به خصوص در بخش بانکی است که امیدواریم این موضوع به زودی محقق شود.

تجمع ویالسازان شرق 
اصفهان مقابل دفتر 
نمایندگان مجلس

تجمع اعتراضی ویالســازان شــرق 
اصفهــان در مقابل دفتــر نمایندگان 
اســتان اصفهان در مجلــس به علت 
دستور تخریب خانه باغ های ساخته 

شده اراضی کشاورزی برگزار شد.

وز عکس ر
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مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری:

۱۰۰میلیارد تومان تسهیالت دوران کرونا در استان پرداخت شد

مدیرکل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی چهارمحــال و بختیاری گفت: 
از زمان آغاز پرداخت تســهیالت دوران شــیوع ویروس کرونا تاکنون 
حدود ۱۰۰ میلیارد تومان تسهیالت به مشاغل آسیب دیده از شیوع این 

ویروس در استان پرداخت شده است.
حفیظ ا... فاضلی افزود: در حالی که سهمیه استان برای برخورداری از 
تسهیالت مشاغل آسیب دیده ناشی از شیوع ویروس کرونا ۲۵ هزار 
نفر در قالب یک هزار صنف بود؛ اما اصناف استان استقبال چندانی از 
این طرح نکردند و تاکنون ۱۳ هزار و ۴۹۷ نفر در ســامانه کارا ثبت نام 

کرده و برای آنها تشکیل پرونده شده است.
وی ادامه داد: در همین راســتا از مجموع ۲۷۰ میلیارد تومان سهمیه 
تسهیالت مشــاغل آسیب دیده ناشــی از شــیوع کرونا برای استان، 
تاکنون۱۰۰میلیارد تومان آن به متقاضیان پرداخت شده و ۲۵ میلیارد 
تومان نیز در سیســتم بانکی قرار دارد که با تکمیل مراحل مربوطه به 

متقاضیان پرداخت می شود.
فاضلی با بیان اینکه۳۰ آذر آخرین فرصت برخورداری از این تسهیالت  
اعالم شد، تصریح کرد: با این وجود این محدودیت زمانی برای فعاالن 
سه حوزه ورزش و جوانان، فرهنگ و ارشاد اسالمی و میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری وجود ندارد و صاحبان کسب و کار در هریک 

از این حوزه ها می توانند همچنان از این تسهیالت استفاده کرده و در 
سامانه کارا ثبت نام کنند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری افزود: این 
تسهیالت برای بنگاه های اقتصادی متقاضی برای هر نیروی کار ۱۲ تا 
۱۶ میلیون تومان و برای مشــاغل خویش فرمایی ۶ میلیون تومان در 

نظر گرفته شده است.
فاضلی خاطر نشان کرد: بازپرداخت این تســهیالت ۲۴ ماهه با نرخ 
۱۲ درصد است که پس از ۲ ماه تنفس آغاز می شود.با شیوع ویروس 
کرونا دولت برای حمایت از بنگاه ها و کســب و کارهای آسیب دیده از 
کرونا، پرداخت تســهیالت به متقاضیان را مصوب کرد.ویروس کرونا 
که منجر به بیماری نوپدید کووید ۱۹ شده است، بسیاری از کشورهای 
جهان را درگیر کرده و ســازمان بهداشــت جهانی را برآن داشــته تا 

وضعیت فوق العاده اعالم کند.
اســتفاده همگانی از ماســک، رعایت فاصلــه ۲ متــری از یکدیگر، 
شست وشــوی دســت ها با آب و صابــون، رعایت بهداشــت فردی، 
خودداری از دست دادن های مکرر و منع سفر و حضور در اجتماعات 
از جمله نکاتی است که پزشــکان متخصص برای پیشگیری از شیوع 

این ویروس توصیه می کنند.

رییس دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال و بختیاری:

دانشکده دندانپزشکی شهرکرد به فضای استاندارد آموزشی 
نیاز دارد

رییس دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال و بختیاری نبود فضای فیزیکی مناسب و فاقد استاندارد های 
آموزشی را از مهم ترین مشکالت دانشکده دندانپزشکی شهرکرد بیان کرد. مجید شیرانی اظهار داشت: 
در جهت رفع مسائل و مشکالت و ارتقای دانشکده دندانپزشکی شهرکرد، حدود ۵ هزار مترمربع فضای 
استاندارد آموزشی نیاز است که مقرر شد جهت ترمیم و گسترش فضای فیزیکی و تجهیزات دانشکده 
این استان، حمایت های الزم از سوی وزارت بهداشت صورت پذیرد.شیرانی افزود: به منظور حل موقت 
این مشکل و در جهت رفع نیاز های آموزشی، سوله ای به مساحت یک هزار متر مربع با ظرفیت ۵۰ یونیت 
در دو بخش در حال احداث است.رییس دانشگاه علوم پزشکی شــهرکرد اضافه کرد: تامین نیروی 
انسانی متخصص به صورت هیئت علمی، از طریق اصالح چارت تشکیالتی دانشکده، از مواردی بود که 
در این نشست مورد بررسی قرار گرفت.وی همچنین استفاده از فرصت های آزمون های استخدامی 
جهت جذب نیروی انسانی غیر از هیئت علمی را از دیگر مصوبات این نشست عنوان کرد.شیرانی در 
پایان گفت: افزایش کمی و کیفی رشته های تحصیلی دانشکده دندانپزشکی شهرکرد در اولویت است.

معاون فرهنگی رسانه ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان چهارمحال:

40 عنوان برنامه فرهنگی هنری به مناسبت دهه بصیرت برگزار می شود
معاون فرهنگی رسانه ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان چهارمحال و بختیاری از برگزاری ۴۰ 
عنوان برنامه فرهنگی هنری در استان  به مناسبت سالروز شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی 
ازسوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی  چهارمحال و بختیاری خبر داد و افزود : برگزاری عصر شعر ها 
و برنامه های ادبی ، مسابقات کتابخوانی ،  رونمایی از کتاب ، خوشنویسی توسط هنرمندان از وصیت 
نامه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و اجرای ویژه برنامه های فرهنگی قرآنی و هنری از سوی ادارات 
فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان ها از دیگر برنامه ها دهه بصیرت در استان است .نژاد حسینی در 
ادامه گفت :به مناسبت گرامیداشت اولین سالگرد شهادت سردار غیور مقاومت سپهبد شهید حاج 
قاسم سلیمانی عصر شعر مجازی »در جوار باران« با حضور شاعران برجسته آیینی کشور استاد علی 
محمد مودب  دکتر علیرضا غروه ، استاد مصطفی محدثی خراسانی ، استاد احمد علوی ، استاد میالد 
عرفان ور و جمعی از شاعران برجسته استانی از طرف اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان چهار 
محال و بختیاری ۱۱ دی ۹۹ ساعت ۲۰ تا ۲۲ برگزار خواهد شــد.این ویژه نامه در صفحه اینستاگرام 

شاعران استان به نشانی salim.gholami_ official اجرا می شود.

مدیرکل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری:

زیرساخت های ورزشی در استان ناچیز است
مدیرکل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری گفت: چهارمحال و بختیاری از فقیرترین استان ها در 
توسعه زیرساخت های ورزشی است.حمید کریمی در نشست با رییس فدراسیون ورزش های همگانی 
و شهردار شهرکرد، اظهار کرد: شهرکرد بین ۲۰ نماینده کشور به عنوان شهری فعال شناخته شده و این 
نشان دهنده سخت کوشی مردم و مسئوالن آن اســت.وی افزود: دنیای صنعتی روز به روز در حال 
پیشرفت است و انسان ها از کارهای سخت فاصله می گیرند، در نتیجه تحرک و پویایی نهفته در این 
کارها از دست می رود.کریمی عنوان کرد: تمام کشورهای صنعتی وقتی از تحرک فاصله گرفتند بالفاصله 
در سطح زندگی مردم خود تغییر ایجاد کردند.وی اضافه کرد: در کشور برای این امر چاره اندیشی نشده 
و ممکن است یک دفعه دچار بحران نشویم، این استان رتبه هفتم را از نظر کم تحرکی در کشور دارد که 
این زنگ خطر بسیار بزرگی برای متولیان ورزش است.کریمی ادامه داد: در توسعه زیرساخت ها این 
استان رتبه ۲۷ کشور را دارد و هنوز هم از فقیرترین استان های کشور است، البته شهرداری و شورای شهر 

اهتمام ویژه ای به ساخت و ساز و توسعه زیرساخت های ورزشی در مبلمان شهری دارند.

بام ایرانبا مسئولان

پنجمین مرحله رزمایش مواسات و کمک 
مومنانه چهارمحال و بختیاری؛

 3 هزار بسته معیشتی توزیع شد
فرمانده سپاه حضرت قمر بنی هاشم )ع( چهارمحال 
و بختیاری در حاشــیه مرحله پنجم رزمایش مواسات 
و کمک مومنانه اظهار داشــت:  به پاس گرامیداشــت 
سالگرد سپهبد پاســدار شهید حاج قاســم سلیمانی 
و دهه بصیرت، پنجمین مرحله رزمایش مواســات و 
کمک مؤمنانه در اســتان چهارمحال و بختیاری برگزار 

شد.
ســردار علی محمد اکبری افزود:  در این مرحله ۳هزار 
بسته معیشتی و ۱۱ ســری جهیزیه به مناطق مختلف 
استان چهارمحال و بختیاری ارسال شد تا ان شاءا... به 
دست نیازمندان و محرومان و آسیب دیدگان از شیوع 

ویروس منحوس کرونا برسد.
وی، بــا تقدیر و تشــکر از اعضای قرارگاه مواســات و 
کمک مومنانه و ســتاد طرح شهید سلیمانی در استان 
چهارمحال و بختیــاری ، ادامه داد: از ابتدای شــروع 
رزمایش تاکنون بالغ بر 8۰میلیــارد تومان کمک های 
نقدی و غیرنقــدی مردم عزیــز اســتان و همچنین 
نهادهای حمایتی همچون هالل احمــر، کمیته امداد 
امام )ره(، بهزیستی، ستاد اجرایی فرمان امام)ره( و 
قرارگاه عملیاتی امام رضا علیه السالم، جمع آوری و به 
دست آسیب دیدگان از کرونا رسیده است.اکبری گفت: 
در راســتای مقابله با ویروس منحوس کرونا نیز طرح 
سپهبد شهید حاج قاسم ســلیمانی همزمان با سطح 
کشور در اســتان چهارمحال و بختیاری اجرایی شده و 
موفقیتی بسیار بیشتر از حد انتظار و برآوردهای اولیه 
بوده و به اذعان مسئولین موفقیت این طرح که مزین 
به نام شهید عزیز سپهبد پاسدار حاج قاسم سلیمانی 
اســت، به ۷۰ تا 8۰ درصد افزایش یافته است.وی در 
پایان خاطرنشــان کرد: این طرح ادامه خواهد داشت 
و به زودی شاهد وضعیت سفید در کل کشور خواهیم 
بود، که جای دارد از اقدامات ارزشمند در قالب مواسات 
و کمک مومنانــه که با مدیریت و بیانــات مقام معظم 
رهبری شروع شــد و حقیقتا مردم استان چهارمحال 
و بختیاری نیز خیلی خوب و جهــادی پای کار آمدند، 

تقدیر و تشکر داشته باشیم.

شنبه 13  دی 1399 / 24 رمضان 1441/ 18 می  2020/ شماره 2977
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 ؟

س:
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تحدید حدود اختصاصی
10/73 شــماره نامــه:139985602024009814-1399/10/04 چــون تحدید حدود 
ششانگ یک باب خانه پالک 4483/4647 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده 
ثبتی به نام آقای علی احســانی فرزند محمود در جریان ثبت اســت و به علت عدم حضور 
متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق 
تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز چهارشــنبه مورخ 99/11/15 ساعت 9 
صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آ گهی 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 ثبــت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز 
پذیرفته خواهد شد 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 دادخواست 
 به مرجع ذیصالح قضائی گواهی تقدیم دادخواســت را اخذ و به این اداره تســلیم نمایید. 

م الف: 1066629 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان

مزایده
10/74 به موجب پرونده اجرائي کالسه 9600066، شش دانگ پالک ثبتی دویست و شصت 
و هفت فرعی از یک اصلی واقع در بخش دو گلپایگان به نام آقای سیدمحمد نایب پور و در 
جریان ثبت می باشد. طبق ســند قرارداد بانکی شماره 6600042353008 مورخ سیزدهم 
خرداد ماه سال هزار و سیصد و هشتاد و هشت در قبال طلب بانک کارآفرین و حقوق دولتی 
در بازداشت قرار گرفته است.  حدود و مشخصات شش دانگ پالک ثبتی دویست و شصت 
و هفت فرعی از یک اصلی واقع در بخش دو گلپایگان: شماال به شارع شرقا اول مرزیست به 
زمین شماره دویست و هفتاد و یک محمدرضا ودادی دوم مرزیست به زمین شماره دویست 
و بیست و چهار جنوبا مرزیست به زمین چهارصد و هشتاد و هفت غربا به دیوار عمارت شماره 
سیصد و پنج. حقوق ارتفاقی: قطعه زمین پالک ثبتی چهارصد و هشتاد و هفت فرعی از یک 
اصلی بخش دو گلپایگان از پالک مورد مزایده حق عبور دارد. مطابق با گزارش ارزیابی مورخ 
بیست و چهارم تیر ماه و ششم آبان ماه سال هزاروسیصد و نود و نه پالک مذکور زمینی است 
به مساحت هزار و صد و هشتاد و سه متر مربع و شصت و دو صدم متر مربع که در حال حاضر 

مسیر دسترسی به زمین مذکور از طریق کوچه سه متری می باشد. در ضلع شرقی زمین یک 
باب ساختمان مسکونی وجود دارد لیکن دیگر حدود آن به اراضی بایر و غیر مسکونی محدود 
می باشد. پالک مذکور فاقد بیمه بوده و مطابق با گزارش مورخ شانزدهم آذر ماه سال هزار 
و سیصد و نود و نه مامور اجرا در اجاره نمی باشد. مطابق با نظریه کارشناسی مورخ بیست و 
چهارم تیر ماه سال هزاروسیصد و نود و نه ششدانگ پالک ثبتی دویست و شصت و هفت 
فرعی از یک اصلی واقع در بخش دو گلپایگان به مبلغ هشت میلیارد و پانصد و بیست و دو 
میلیون و شصت و چهار هزار ریال محاســبه و ارزیابی گردیده است. ششدانگ پالک ثبتی 
دویست و شصت و هفت فرعی از یک اصلی واقع در بخش دو گلپایگان از ساعت 9 الي 12 روز 
چهارشنبه مورخ بیست و چهارم دی ماه سال یک هزار و سیصد و نود و نه ، در اداره ثبت اسناد 
و امالک گلپایگان واقع در گلپایگان، خیابان آیت اله خوانساري، جنب پمپ بنزین از طریق 
مزایده به فروش مي رسد. مزایده ششدانگ پالک ثبتی دویست و شصت و هفت فرعی از 
یک اصلی واقع در بخش دو گلپایگان از مبلغ هشت میلیارد و پانصد و بیست و دو میلیون و 
شصت و چهار هزار ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادي نقداً فروخته مي شود. شرکت 

در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور 
خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده اســت. برنده مزایده مکلف است ما به التفاوت 
مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در 
صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور 
قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شــد. متقاضیان می توانند از پالک مورد 
مزایده واقع در گلپایگان، محله سررباطان، باالتر از قبرستان بازدید نمایند. الزم به ذکر است 
پرداخت بدهي هاي مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف 
در صورتي که مورد مزایده داراي آنها باشــد و نیز بدهي هاي مالیاتي و عوارض شهرداري 
و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعي آن معلوم شــده یا نشده باشد به عهده برنده 
مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختي بابت هزینه هاي فوق از محل مازاد 
به برنده مزایده مسترد خواهد شد. ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل رسمي گردد، مزایده روز 
 اداري بعد از تعطیلي در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. م الف: 1068337 

خانم محمداکبری مسئول واحد اجرای اسنادرسمی گلپایگان

 تاســیس شــرکت ســهامی خاص آسانســور صنعت عمارت 
درتاریخ 1399/10/07 به شماره ثبت 66512 

به شناسه ملی 14009681523
 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهی میگردد. موضوع فعالیت :مشاوره ، طراحی ، اجرا و خدمات انواع آسانسور و پله 
برقی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهــای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از 
تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش 
مرکزی ، شهر اصفهان، محله برزان ، کوچه ارشاد ]4[ ، خیابان شهید رضایی]بابک[، 
پالک 303 ، مجتمع تابش ، طبقه دوم ، واحد شــرقی کدپســتی 8189653399 
سرمایه شــخصیت حقوقی عبارت اســت از مبلغ 1,000,000 ریال نقدی منقسم 
به 100 سهم 10000 ریالی تعداد 100 ســهم آن بی نام عادی مبلغ 500000 ریال 
توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 3174/1 مورخ 1399/09/24 نزد بانک 
بانک صادرات شعبه برزان با کد 1903174 پرداخت گردیده است والباقی در تعهد 
صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره خانم مریم کدخدائی الیادرانی به شماره 
ملی 1284693651 و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای میالد 
حیدری لنبانی به شماره ملی 1292326549 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال 
و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم مهناز بهرامی دشتکی به شماره 
ملی 4680019875 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان 
حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات، 
قراردادها عقود اســالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء میالد 
حیدری لنبانی همراه با مهر شــرکت معتبر می باشــد. اختیارات مدیر عامل : طبق 
اساسنامه بازرســان خانم میترا حیدری لنبانی به شــماره ملی 1270306200 به 
ســمت بازرس علی البدل به مدت 1 ســال خانم مینا حیدری لنبانی به شماره ملی 
1291942531 به سمت بازرس اصلی به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار زاینده 
رود جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله 
اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )1068979(

تحدید حدود اختصاصی
10/73 شــماره نامــه:139985602024009814-1399/10/04 چون تحدید حدود 
ششانگ یک باب خانه پالک 4483/4647 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده 
ثبتی به نام آقای علی احســانی فرزند محمود در جریان ثبت است و به علت عدم حضور 
متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق 
تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 99/11/15 ساعت 9 
صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آ گهی 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 شد 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 دادخواست 
 به مرجع ذیصالح قضائی گواهی تقدیم دادخواســت را اخذ و به این اداره تســلیم نمایید. 

م الف: 1066629 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مزایده

10/74 به موجب پرونده اجرائي کالســه 9600066، شش دانگ پالک ثبتی دویست و 
شصت و هفت فرعی از یک اصلی واقع در بخش دو گلپایگان به نام آقای سیدمحمد نایب 
پور و در جریان ثبت می باشد. طبق سند قرارداد بانکی شماره 6600042353008 مورخ 
سیزدهم خرداد ماه سال هزار و سیصد و هشتاد و هشــت در قبال طلب بانک کارآفرین و 
حقوق دولتی در بازداشت قرار گرفته اســت.  حدود و مشخصات شش دانگ پالک ثبتی 
دویست و شصت و هفت فرعی از یک اصلی واقع در بخش دو گلپایگان: شماال به شارع 
شرقا اول مرزیست به زمین شماره دویست و هفتاد و یک محمدرضا ودادی دوم مرزیست 
به زمین شماره دویست و بیست و چهار جنوبا مرزیست به زمین چهارصد و هشتاد و هفت 
غربا به دیوار عمارت شماره سیصد و پنج. حقوق ارتفاقی: قطعه زمین پالک ثبتی چهارصد 
و هشتاد و هفت فرعی از یک اصلی بخش دو گلپایگان از پالک مورد مزایده حق عبور دارد. 
مطابق با گزارش ارزیابی مورخ بیست و چهارم تیر ماه و ششم آبان ماه سال هزاروسیصد و 
نود و نه پالک مذکور زمینی است به مساحت هزار و صد و هشتاد و سه متر مربع و شصت 
و دو صدم متر مربع که در حال حاضر مسیر دسترسی به زمین مذکور از طریق کوچه سه 
متری می باشد. در ضلع شرقی زمین یک باب ساختمان مسکونی وجود دارد لیکن دیگر 
حدود آن به اراضی بایر و غیر مسکونی محدود می باشــد. پالک مذکور فاقد بیمه بوده و 
مطابق با گزارش مورخ شانزدهم آذر ماه سال هزار و سیصد و نود و نه مامور اجرا در اجاره 
نمی باشد. مطابق با نظریه کارشناسی مورخ بیست و چهارم تیر ماه سال هزاروسیصد و نود 
و نه ششدانگ پالک ثبتی دویست و شصت و هفت فرعی از یک اصلی واقع در بخش دو 
گلپایگان به مبلغ هشت میلیارد و پانصد و بیســت و دو میلیون و شصت و چهار هزار ریال 
محاسبه و ارزیابی گردیده است. ششــدانگ پالک ثبتی دویست و شصت و هفت فرعی 
از یک اصلی واقع در بخش دو گلپایگان از ســاعت 9 الي 12 روز چهارشنبه مورخ بیست 
و چهارم دی ماه سال یک هزار و سیصد و نود و نه ، در اداره ثبت اسناد و امالک گلپایگان 
واقع در گلپایگان، خیابان آیت اله خوانساري، جنب پمپ بنزین از طریق مزایده به فروش 
مي رسد. مزایده ششدانگ پالک ثبتی دویست و شصت و هفت فرعی از یک اصلی واقع 
در بخش دو گلپایگان از مبلغ هشت میلیارد و پانصد و بیست و دو میلیون و شصت و چهار 
هزار ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادي نقداً فروخته مي شود. شرکت در مزایده 

منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا 
نماینده قانونی او در جلسه مزایده است. برنده مزایده مکلف است ما به التفاوت مبلغ فروش 
را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که 
ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد 
نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شــد. متقاضیان می توانند از پالک مورد مزایده واقع 
در گلپایگان، محله سررباطان، باالتر از قبرستان بازدید نمایند. الزم به ذکر است پرداخت 
بدهي هاي مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتي 
که مورد مزایده داراي آنها باشــد و نیز بدهي هاي مالیاتي و عوارض شهرداري و غیره تا 
تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعي آن معلوم شده یا نشــده باشد به عهده برنده مزایده 
اســت و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختي بابت هزینه هاي فوق از محل مازاد به 
برنده مزایده مسترد خواهد شد. ضمنًا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمي گردد، مزایده روز 
 اداري بعد از تعطیلي در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. م الف: 1068337 

خانم محمداکبری مسئول واحد اجرای اسنادرسمی گلپایگان

تحدید حدود اختصاصی
10/73 شــماره نامــه:139985602024009814-1399/10/04 چون تحدید حدود 
ششانگ یک باب خانه پالک 4483/4647 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده 
ثبتی به نام آقای علی احســانی فرزند محمود 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 چهارشنبه مورخ 99/11/15 ساعت 9 
صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آ گهی 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 شد 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 دادخواست 
 به مرجع ذیصالح قضائی گواهی تقدیم دادخواســت را اخذ و به این اداره تسلیم نمایید. 
 م الــف: 1066629 قویــدل رئیــس منطقــه ثبــت اســناد و امــالک

 جنوب اصفهان
مزایده

10/74 به موجب پرونده اجرائي کالســه 9600066، شش دانگ پالک ثبتی دویست و 
شصت و هفت فرعی از یک اصلی واقع در بخش دو گلپایگان به نام آقای سیدمحمد نایب 
پور و در جریان ثبت می باشد. طبق سند قرارداد بانکی شماره 6600042353008 مورخ 
سیزدهم خرداد ماه سال هزار و سیصد و هشــتاد و هشت در قبال طلب بانک کارآفرین و 
حقوق دولتی در بازداشت قرار گرفته اســت.  حدود و مشخصات شش دانگ پالک ثبتی 
دویست و شصت و هفت فرعی از یک اصلی واقع در بخش دو گلپایگان: شماال به شارع 
شرقا اول مرزیست به زمین شماره دویست و هفتاد و یک محمدرضا ودادی دوم مرزیست 
به زمین شماره دویست و بیست و چهار جنوبا مرزیست به زمین چهارصد و هشتاد و هفت 
غربا به دیوار عمارت شماره سیصد و پنج. حقوق ارتفاقی: قطعه زمین پالک ثبتی چهارصد 
و هشتاد و هفت فرعی از یک اصلی بخش دو گلپایگان از پالک مورد مزایده حق عبور دارد. 
مطابق با گزارش ارزیابی مورخ بیست و چهارم تیر ماه و ششم آبان ماه سال هزاروسیصد و 
نود و نه پالک مذکور زمینی است به مساحت هزار و صد و هشتاد و سه متر مربع و شصت 

و دو صدم متر مربع که در حال حاضر مسیر دسترسی به زمین مذکور از طریق کوچه سه 
متری می باشد. در ضلع شرقی زمین یک باب ساختمان مسکونی وجود دارد لیکن دیگر 
حدود آن به اراضی بایر و غیر مســکونی محدود می باشد. پالک مذکور فاقد بیمه بوده و 
مطابق با گزارش مورخ شانزدهم آذر ماه سال هزار و سیصد و نود و نه مامور اجرا در اجاره 
نمی باشد. مطابق با نظریه کارشناسی مورخ بیست و چهارم تیر ماه سال هزاروسیصد و نود 
و نه ششدانگ پالک ثبتی دویست و شصت و هفت فرعی از یک اصلی واقع در بخش دو 
گلپایگان به مبلغ هشت میلیارد و پانصد و بیست و دو میلیون و شصت و چهار هزار ریال 
محاسبه و ارزیابی گردیده است. ششــدانگ پالک ثبتی دویست و شصت و هفت فرعی 
از یک اصلی واقع در بخش دو گلپایگان از ساعت 9 الي 12 روز چهارشنبه مورخ بیست و 
چهارم دی ماه سال یک هزار و ســیصد و نود و نه ، در اداره ثبت اسناد و امالک گلپایگان 
واقع در گلپایگان، خیابان آیت اله خوانساري، جنب پمپ بنزین از طریق مزایده به فروش 
مي رسد. مزایده ششدانگ پالک ثبتی دویست و شصت و هفت فرعی از یک اصلی واقع 
در بخش دو گلپایگان از مبلغ هشت میلیارد و پانصد و بیست و دو میلیون و شصت و چهار 
هزار ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادي نقداً فروخته مي شود. شرکت در مزایده 
منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا 
نماینده قانونی او در جلسه مزایده است. برنده مزایده مکلف است ما به التفاوت مبلغ فروش 
را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که 
ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد 
نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد. متقاضیان می توانند از پالک مورد مزایده واقع 
در گلپایگان، محله سررباطان، باالتر از قبرستان بازدید نمایند. الزم به ذکر است پرداخت 
بدهي هاي مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتي 
که مورد مزایده داراي آنها باشــد و نیز بدهي هاي مالیاتي و عوارض شهرداري و غیره تا 
تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعي آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است 
و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختي بابــت هزینه هاي فوق از محل مازاد به برنده 
مزایده مسترد خواهد شد. ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل رسمي گردد، مزایده روز اداري 
 بعد از تعطیلي در همان ســاعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. م الف: 1068337 

خانم محمداکبری مسئول واحد اجرای اسنادرسمی گلپایگان مدیرعامل شرکت توزیع برق چهارمحال و بختیاری 
گفت: مشترکین کم مصرف در استان از طرح های 
تشویقی این شــرکت بهره مند می شــوند.اولین 
نشست مدیران ارشد صنعت برق و گاز چهارمحال و 
بختیاری با هدف تعیین و بررسی راهکار های جلب 
مشــارکت عمومی در زمینه کاهش مصرف انرژی 
)برق و گاز( و به تناوب آن، کمک به تامین سوخت 

نیروگاه های کشور، برگزار شد.
مجید فرهزاد ، تعدیل روشــنایی معابر در میادین 
و پارک ها، اشــاعه فرهنگ مدیریــت مصرف از 
طریق اطالع رسانی های موثر وبهره وری از ظرفیت 
رســانه های جمعی و ارائه طرح های تشــویقی و 

جلب مشارکت مشترکین برق را از جمله اقدامات 
این شــرکت در زمینه مدیریت مصرف و کمک به 

تامین سوخت نیروگاه ها عنوان کرد.
سیامک حیدری، مدیرعامل شرکت گاز چهارمحال 
و بختیاری هــم ضمن تاکید بر ضــرورت نهادینه 
شدن مدیریت مصرف انرژی در سطح کشور از ارائه 
پاداش های این شرکت به مشترکین صرفه جو در 
مصرف گاز خبر داد و افزود: باتوجه به اینکه تولید 
انرژی در کشور ما بسیار هزینه بر است همه مردم 
باید با یک نگاه ملی نســبت بــه مدیریت مصرف 

انرژی حساسیت الزم را داشته باشند.
سوخت اکثر نیروگاه های تولید برق، سوخت گازی 

است و با افزایش مصرف گاز در فصل سرما، سهمیه 
گاز نیروگاه ها کاهش پیدا می کند و باعث ناپایداری 
برق سراسری می شود، الزم است هم استانی ها با 
مصرف صحیح، صنعت گاز و برق کشور را در تامین 

این دو انرژی، یاری کنند.

مدیرعامل شرکت توزیع برق چهارمحال و بختیاری خبر داد:

ارائه طرح های تشویقی به مشترکین کم مصرف برق

112 مورد حکم قلع و قمع در اراضی کشاورزی شهرستان بروجن اجرا شد
فرمانده یگان حفاظت از اراضی کشاورزی چهارمحال و بختیاری از اجرای ۱۱۲ حکم قلع و قمع بنا و دیوارکشی غیرمجاز در اراضی کشاورزی شهرستان بروجن 
طی یک هفته جاری خبر داد.سرهنگ یوسف باقری افزود: با توجه به اعالم اداره امور اراضی شهرســتان بروجن، افرادی در اراضی کشاورزی اطراف منطقه 
گردشگری سیاسرد بروجن اقدام به تفکیک اراضی کشــاورزی و دیوارکشــی این اراضی کرده بودند که با پیگیری الزم و هماهنگی انجام شده با دادستان 
شهرســتان، اجرای قلع و قمع ۱۱۰ مورد از احکام تبصره ۲ ماده ۱۰ تخلف تغییر کاربری غیرمجاز دیوارکشی با مساحت باال و اجرای ۲ مورد حکم قضایی قلع و 
قمع سازه ساختمان انجام شد.وی گفت: با اجرای این طرح ۲۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان بروجن با همکاری دادستان، فرماندهی نیروی انتظامی 
شهرستان، مدیرامور اراضی و فرماندهی یگان حفاظت امور اراضی استان رفع تصرف شــد.فرمانده یگان حفاظت از اراضی کشاورزی چهارمحال و بختیاری 
از مردم و کسانی که قصد ساخت و ساز در اراضی کشاورزی را دارند، خواست تا قبل از هرگونه اقدام و ســرمایه گذاری، استعالم های الزم را از اداره مربوطه و 

امور اراضی جهادکشاورزی دریافت کنند.

کشف کاالی قاچاق در چهارمحال و بختیاری 100 درصد رشد یافت
  فرمانده انتظامی اســتان چهارمحال و بختیاری گفت: کشــف کاالی قاچاق در چهارمحال و بختیاری در ســال جاری بیش از ۱۰۰ درصد رشد یافت.منوچهر 
امان الهی اظهار داشــت: همکاران پلیس امنیت اقتصادی در چند روز اخیر با اقداماتی که داشتند موفق شــدند یک انبار احتکار الستیک و تیوب شناسایی 
کنند.وی گفت: دو هزار الســتیک و تعداد قابل توجهی تیوب کشف و تحویل دســتگاه مربوطه جهت اعمال قانون شــد.وی ادامه داد: ارزش الستیک های 
کشف شــده حدود ۶۰ میلیارد ریال اســت و با توجه به مشکالتی که در بازار اســت این امر به شکل ویژه در دســتور کار قرار گرفته اســت.فرمانده انتظامی 
اســتان چهارمحال و بختیاری ادامــه داد: در چند روز اخیــر محموله کاالهای لوکس و لــوازم خانگی به طرز ماهرانه ای در خودرو جاســازی شــده بود که 
کشف شــد.وی ادامه داد: بالغ بر ۱۶ میلیارد ریال ارزش کاالهاســت و متهمان دســتگیر و تحویل دســتگاه های قضائی برای اعمال قانون شدند.فرمانده 
 انتظامی اســتان چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: در خصوص قاچاق کاال نســبت به مدت مشــابه ســال گذشــته بالــغ بر ۱۰۰ درصد افزایش کشــفیات

 صورت گرفت.

وز عکس ر

گلباران گلزار 
شهدای چهارمحال 

و بختیاری
 در آســتانه ســالروز شهادت 
ســپهبد شــهید حاج قاسم 
ســلیمانی و دهه بصیرت، با 
حضــور مســئوالن، خانواده 
معظــم شــهدا، ایثارگــران و 
جانبــازان، قبور مطهر شــهدا 
در شــهر های مختلف استان 

عطرافشانی و گلباران شد.
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پزشکان اصفهان وارد میدان مبارزه با آلودگی هوا شدند
جمعـی از پزشـکان اصفهـان در نامـه ای بـه اسـتاندار خواسـتار بررسـی ویـژه موضـوع آلودگـی 
هـوا در ایـن کالن شـهر شـدند.دکتر مازیـار سـتاری، عضـو هیئت مدیـره نظام پزشـکی اسـتان 
اصفهـان ، در خصـوص خواسـته پزشـکان امضـا کننـده ایـن نامـه بـه اسـتاندار اصفهـان، 
اظهـار کـرد: خواسـته همـه ایـن پزشـکان از اسـتاندار اصفهـان ایـن اسـت کـه هرچـه زودتـر 
بـا توجـه بـه سـرطان زا بـودن مـازوت و آزاد شـدن مقـدار زیـادی سـولفور در هـوا و بـا توجـه 
بـه عـوارض شـدید بلنـد مـدت و کوتـاه مـدت ایـن موضـوع شـامل سـرطان، عـوارض حـاد 
ریـوی، سـقط جنیـن، ناهنجاری هـای مـادرزادی و بسـیاری مـوارد دیگـر بـه بررسـی ایـن 
موضـوع بپردازند.سـتاری تصریـح کـرد: نبایـد بـرای ارزان تمـام شـدن خدمـات صنعـت 
از موضـوع گـران تـری بـه نـام سـالمت مـردم کـه غیرقابـل جبـران اسـت هزینـه کنیـد ایـن 
 ارزانـی قطعـا بـه آن گرانـی نمـی ارزد و هرچـه سـریع تر ایـن رونـد کنتـرل و بـه ایـن وضعیـت 

رسیدگی شود.

معاون فرهنگی اوقاف اصفهان خبر داد:

برگزاری سالگرد شهید سلیمانی در 48 بقعه اصفهان 
معـاون فرهنگـی و اجتماعـی اداره کل اوقـاف و امـور خیریـه اسـتان اصفهـان گفـت: مراسـم 
بزرگداشـت سـالگرد شـهید سـلیمانی در ۴۸ امامـزاده شـاخص اسـتان اصفهـان بـا رعایـت 
پروتکل هـای بهداشـتی برگـزار می شود.حجت االسـالم روح ا...روان افـزود: در روز ۱۳ دی 
ماه)امـروز( نیز بـا رعایت شـیوه نامه های بهداشـتی مراسـم بزرگداشـت بـا دعوت از سـخنران 
با حضور هیئـات مذهبـی در ۴۸ بقعه انجـام خواهد شـد.معاون فرهنگـی و اجتماعـی اداره کل 
اوقاف و امـور خیریه اسـتان اصفهـان راه انـدازی کاروان »حماسـه و ایثـار« را نیز داریـم، ادامه 
داد: با حمل تصاویر شـهید سـلیمانی و سـروده های آئینـی و حماسـی ایـن کاروان را راه اندازی 
مـی کنیـم.وی با بیـان اینکـه در مناطـق پرخطـر به صـورت مجازی بـزرگ تریـن محفـل قرآنی 
را داریم، ادامـه داد: ۸۸ شـبکه اجتماعی امامـزادگان اسـتان نیز تولیـد محتوا و مطالـب مرتبط 

را بارگـذاری مـی کنند.

نماینده مجلس:

 اجازه نمی دهیم سالمتی مردم اصفهان قربانی شود
نماینـده اصفهـان در مجلـس بـا اشـاره بـه گزارش هـای مطـرح شـده مبنـی بـر اسـتفاده از 
سـوخت مـازوت در نیروگاه هـای اصفهـان، گفـت: نماینـدگان اسـتان بـه صـورت جـدی پیگیر 
صحـت و سـقم ایـن ادعـا هسـتند و اگـر حقیقـت داشـته باشـد مقابـل آن خواهیـم ایسـتاد و 
اجـازه نمی دهیم سـالمتی مـردم اصفهـان قربانـی منافـع برخـی افـراد شود.حسـین میرزایی 
در مـورد دالیـل آلودگـی شـهر اصفهـان اظهـار کـرد: گزارش هـا و اطالعاتی بـه دسـت نمایندگان 
اسـتان رسـیده مبنـی بـر اینکـه برخـی از نیروگاه هـا و پاالیشـگاه های صنعتـی اسـتان اصفهان 
برای سـوخت خود در شـرایط کمبود گاز، از مازوت اسـتفاده می کنند.وی افـزود: در حال حاضر 
اسـتان اصفهان بیشـترین فعالیـت اقتصادی را برای خدمت رسـانی به کشـور انجـام می دهد و 
در پرداخـت مالیـات در جایگاه دوم کشـور قرار دارد، اما متاسـفانه با مشـکالت زیسـت محیطی 
زیادی روبـه رو اسـت.نماینده اصفهان در مجلس شـورای اسـالمی تاکید کـرد: همه بار کشـور را 
نبایـد روی دوش اصفهان گذاشـت و باید مدیریـت مضرات و منافع در کشـور به صـورت عادالنه 
باشـد.میرزایی خاطرنشـان کـرد: اسـتان اصفهـان بـر اسـاس موقعیـت جغرافیایـی و حضـور 
فعالیت هـای صنعتـی در محـدوده این اسـتان به صـورت عـادی هـوای ناسـالمی دارد و اکنون 
اسـتفاده سـوخت مـازوت برخـی نیروگاه هـای اطـراف اصفهـان آلودگـی مضاعفی را بر اسـتان 

تحمیـل کرده اسـت.

 با وجود وعده های پلیس و میراث فرهنگی فعالیت های تور گنج یابی در اصفهان دوباره آغاز شده است؛

معمای پوآرو!

ماجرای پوارو و فعالیــت های عجیب و 
پریسا سعادت

غریب این فرد مرموز از مرداد ماه امسال 
شروع شد. برگزاری تور گنج یابی و به اصطالح فعالیت های آموزشی 
عملی در این زمینه، اقدامــی بود که این فرد را به ســرعت در فضای 
مجازی معروف کرد و اعتراضات فعاالن و مسئوالن میراث فرهنگی را 

در پی داشت. 
وی در تابستان بیش از ۴50 نفر از عالقه مندان به گنج یابی را به بیابان 
های جرقویه کشــاند و ادعا کرد نخبه باستان شناسی، با بیش از هزار 
کارشناسی است و می تواند راه و رسم یافتن گنج و دفینه های پنهان 
را به جویندگان و عالقه مندان این کار نشــان دهد. در آن زمان نیروی 
انتظامی و یگان میراث فرهنگی خبر از تحت تعقیب قرار دادن و حتی 

دستگیری این فرد را اعالم کرد.
 در روزهای اخیر اما دوباره فعالیت فردی تحت نام »پوارو« در فضای 
مجازی خبر ساز شده است . آنطور که به نظر می رسد اخبار و وعده ها 
برای دستگیری این فرد عملی نشده و دوباره او تحت عنوان برگزاری 

تور گنج یابی فعالیت خود در فضای مجازی را آغاز کرده اســت. این 
در حالی است که سردار سرتیپ دوم امیر رحمت اللهی، فرمانده یگان 
حفاظت میراث فرهنگی کشور خبر از ارائه شکایت از این فرد به دادگاه و 
سیستم قضایی داده اما ظاهرا اقدامی برای دستگیری و یا شناسایی 

انجام نشده است.
 به گفته فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی کشور در دادگاه بخش 
جرقویه از توابع اصفهان، پرونده ای تشکیل و پیگیری های جدی انجام 
شده؛ قرار شد یک الیحه دفاعیه کامل برای دادگاه نوشته شود و رسما 
میراث فرهنگی شــکایت کند، همچنین نامه ای بــرای دادگاه بخش 
جرقویه سفلی شهرستان اصفهان ارسال شــد تا با استناد به مقررات 
موضوعه، اقدام قضایی مناسب در برخورد با فرد خاطی صورت بگیرد.

فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی کشور بیان کرد: این فرد خاطی 
اگر در جلســه رسیدگی حاضر نشــود هم حکم صادر می شود، اگر در 
خارج از کشور باشــد به محض ورود به کشور دســتگیر خواهد شد و 
اگر داخل کشور باشد، تحت تعقیب، شناســایی و دستگیر می شود. 

فعالیت های مجرمانه اما پر طرفدار گنج یابی و خرید و فروش ادوات 
و نقشه های آن تنها مختص به این یک مورد نیست با یک سرچ ساده 
در فضای مجازی به هزاران ترفند و تبلیغ و سایت های خرید و فروش 
تجهیزات گنج یابی می توان دست یافت که راست یا دروغ همه ادعای 
داشتن راهکارهای درست حفاری های باستانی را دارند. ظاهرا پلیس 
فتا و سایر نهادهای متولی دســتورالعملی برای مقابله با این افراد و 
تبلیغات آنها ندارند این در حالی است که بر اساس قانون این مدل از 

فعالیت ها غیر قانونی است.
به نظر می رسد انجام فعالیت های مجرمانه ای از این دست با ترفندها 
و به خصوص راهکارهایی برای رســیدن به پولــی هنگفت به یکی از 
جذابیت های پر رنگ و لعاب در فضای مجازی تبدیل شده است. پس 
از سایت های قما رو شرط بندی اپلیکیشن ها و اتاق های همسریابی 
و صیغه یاب حاال باید منتظر برخورد بــا صفحات گنج یابی و برگزاری 
این مدل از تورهای عجیب و غریب هم باشیم اتفاقی که به نظر هر روز 
فضای مجازی ایرانیان را خطرناک تر و پر چالش تر از دیروز می کند.

با مسئولان 5جامعه

دبيرجشنواره ملی رسانه  حديث زاهدی
ای معلوليــن در  آیین 
اختتامیه اعالم كرد : همه معلوالن سراســر کشــور، 
می توانند در اولین پایگاه خبری معلوالن کشور با نام 
»توان نگار« فعالیت رسانه ای داشته باشند.منصور 
گلناری، دبیر سومین جشنواره ملی رسانه ای معلوالن 
نیز در این آیین با اظهار خرسندی از اينكه  از ٢٣ استان 
۱۶0شرکت کننده و حدود ۷00 اثر برای اين جشنواره  
ارسال شده، گفت: یکی از اهداف برگزاری جشنواره 
ملی رسانه ای معلوالن این است که به جامعه اعم از 
مسئوالن، مردم و خود معلوالن این فرهنگ را القا کنیم 
که معلول هیچ تفاوتی با بقیه افراد ازنظر فکر و اندیشه 

ندارد.گلناری با بيان اينكه دســتاورد ما شــناختن 
تعدادی از نویسندگان و خبرنگاران جامعه معلوالن در 
شــهرهای مختلــف اســت، توضیــح داد: یکی از 
بزرگ تریــن اهدافی که مــا داریم، تغییــر دیدگاه و 
فرهنگ برخورد با معلوالن است. متاسفانه با وجود 
قوانین خوب این حوزه در کشور، اکثرسازمان ها خود 
را ملزم به رعایت این قانون ها نمی دانند چراکه صدای 
معلوالن ضعیف است و اميد است از اين طريق بتوان 
این صدا رارســاتر كرده  و به مطالبه حق اين قشــر 
برآييم. دبیر سومین جشنواره ملی رسانه ای معلوالن 
با ارائه گزارشی از آثار ارسال شده به این جشنواره  اظهار 
کــرد: جشــنواره ۱5 بخــش داشــت واز بیــن 
شرکت کنندگان ۹۳ خانم، ۶۴ آقا، ۶۹ معلول جسمی 
حرکتــی، ۳۱ نابینــا و کم بینــا، ۱۶ ناشــنوا، دو نفر 
عقب مانده ذهنی، 5 معلول اعصاب و روان و همچنین 
۳۴ شرکت کننده فاقد معلولیت داشتیم که درنهایت 

هیئــت داوران، 5۶ اثــر آن هــا را به عنــوان برگزیده 
شــناختند. در ادامه اين آيين ولی ا... نصر، مدیرکل 
بهزیســتی اســتان اصفهان گفت: کار ما در سازمان 
بهزیســتی، مشــقات خــود را دارد ولــی یکــی 
ازلذت بخش ترین مراســم هایی که بــه آن دعوت 
می شویم، جشنواره هایی است که توانمندی معلوالن 
را نمایان می کند.مدیرکل بهزیستی استان اصفهان 
تصريح كرد:  در حوزه توانمندسازی معلوالن مشکالت 
عدیده ای وجود دارد و با وجود قانون جامع حمایت از 
حقوق معلوالن، متاسفانه خیلی از دستگاه ها از وظیفه 
خود در قبال این قشــر اطالع ندارند که جای بســی 
شرمندگی است.نصر خاطرنشــان کرد: معلوالن ما 
امتیاز ویــژه ای نمی خواهند فقط حق خودشــان را 
به عنــوان عضــوی از جامعه می خواهند و دوســت 
دارندفرصت برابری داشته باشند تا بتوانند به راحتی 
از خانه بيرون آمده و وارد عرصه های اجتماعی شوند.

»توان نگار« اولين پايگاه خبری معلوالن سراسر كشور

آغاز رزمایش همدلی 
و احسان ستاد اجرایی 
فرمان حضرت امام 

نماینده ولی فقیه در اســتان و امام جمعه 
اصفهان در حاشــیه بازدیــد از محل توزیع 
کمک های رزمایش همدلی و احسان ستاد 
اجرایی فرمــان حضرت امــام )ره( گفت: 
اهدای یک میلیون بســته ارزاق به آسیب 
دیدگان کرونا توسط ســتاد اجرایی فرمان 
امام   اقدامی خوب برای کاهش مشکالت 

به وجود آمده ناشی از این بیماری است.

رییس پلیس راهور استان خبر داد:

اعمال قانون بیش از 20 هزار خودروی دودزا در اصفهان
رییس پلیس راهور استان اصفهان گفت:بیش از ۲0 هزار خودروی دودزا و فاقد معاینه فنی خودرو 
طی ۱0 روز اخیر در اصفهان اعمال قانون شده اند.سرهنگ محمدرضا محمدی در خصوص آخرین 
وضعیت ترافیکی استان اصفهان با توجه به افزایش حجم آالینده ها و اجرای طرح زوج و فرد، اظهار 
داشت: انتظار ما این بود که با توجه به اعمال تعطیلی به افزایش آالینده های جوی ترافیک در اصفهان 
فروکش کند، اما نه تنها تردد کاهش نیافته بلکه شــاهد افزایش تردد در برخی از ساعات عصر نیز 
بودیم.وی با بیان اینکه این روز ها به دلیل آلودگی هوا نیازمند همراهی بیشــتر مردم در مدیریت 
وضعیت هوا هستیم، ابراز داشت: من نمی توانم بگویم چه میزان خودرو، صنعت و مصارف خانگی 
در افزایش آالینده ها تاثیرگذار است، اما باید توجه داشت که این آالینده ها برای همه افراد جامعه 
خطرناک است و همه باید رعایت کنیم.رییس پلیس راهور استان اصفهان با تاکید بر اینکه پلیس 
در برخورد با خودرو های دودزا خیلی جدی برخورد می کند، اضافه کرد: طی ۱0 روز گذشته بیش از 
۲0 هزار خودروی دودزا و فاقد معاینه فنی خودرو در اصفهان اعمال قانون شده اند.وی با بیان اینکه 
تردد خودرو های حامل خاک و میکســر ها نیز در اصفهان ممنوع است، ادامه داد: در این زمینه نیز 

به شدت برخورد خواهیم کرد.

جاساز 26 کیلو تریاک در کارتن های زغال 
فرمانده انتظامی شهرستان نايين از کشف ۲۶ کيلو ترياک که در کارتن های زغال جاساز شده بودند، 
خبر داد. سرگرد هادی کيان مهر بيان داشت: ماموران انتظامی شهرستان نایین مستقر در ایستگاه 
بازرسی شهید شرافت حین کنترل خودروهای عبوری به یک اتوبوس مسافربری مشکوک و آن را 
متوقف کردند.وی افزود: در بازرسی از این خودرو ۲۶ کیلوو ۱00 گرم تریاک که در کارتن های زغال 
جاسازشده بود، کشف شد.فرمانده انتظامی شهرستان نایین ادامه داد: در این رابطه یک نفر دستگیر 

و برای اقدامات قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

پيامک ثبت نام ثنا و پرداخت هزینه جعلی است
قوه قضاییه اعالم کرد پيامک ارســال شــده مبنی بر ثبت نام ثنا و پرداخــت هزینه ،جعلی بوده و 
کالهبرداری است.مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه قضاییه  هشدار داد پيامک ارسال شده به تلفن 
همراه شهروندان مبنی بر ثبت نام ثنا و پرداخت هزینه ،جعلی بوده و کالهبرداری است.اخیرا پیامکی 
برای برخی افراد ارسال و از آنها خواسته شــده جهت ثبت ثنا به آدرس اینترنتی اعالم شده وارد و 
مبلغی را پرداخت کنند.این پیامک ها هیچ ارتباطی با قوه قضاییه ندارد و مجرمان ســایبری از این 

طریق اطالعات شخصی و بانکی افراد اعم از رمز دوم، شماره کارت و CVV۲ را به سرقت می برند.

6 ماه خدمت در بیمارستان ،جریمه تولید کننده غیر استاندارد
تولیدکننده غیراســتاندارد عالوه بر جریمه نقدی به ۶ ماه خدمت در بیمارســتان الزهرا اصفهان 
محکوم شــد.محمود فرمانی، مدیر کل استاندارد اســتان اصفهان گفت: کارشناســان  اداره کل 
استاندارد استان اصفهان در بازدید از شرکت تولیدی، مقادیر قابل توجهی فیلتر هوای بی کیفیت 
خودرو کشف کردند.محمود فرمانی افزود: بر همین اساس واحد حقوقی عالوه بر پلمب خط تولید 
و توقیف محصوالت غیر استاندارد، پرونده متخلف را به مراجع قضایی ارجاع داد.وی گفت: قاضی 
این پرونده مدیرعامل این واحد متخلف را عالوه بر مجازات نقدی به ۶ ماه خدمت در بیمارستان 
الزهرا محکوم کرد.مدیر کل اســتاندارد اســتان اصفهان افزود: این اداره کل در صیانت از حقوق 
مصرف کننده مصمم اســت و با افرادی که اعتماد عمومی را نسبت به نشان استاندارد خدشه دار 

می کنند، برخورد قانونی خواهد کرد.

وز عکس ر

خبر روزاخبار

 استفاده از مازوت در 
دو نیروگاه اصفهان 

تکذیب می شود
مدیر بهداشت محیط مرکز بهداشت استان 
اصفهان گفــت: هیچ یــک از نیروگاه های 
اصفهــان از ســوخت مــازوت اســتفاده 
نمی کنند.سید مهدی میرجهانیان با اشاره 
به آخرین وضعیت بازرســی ها از اماکن و 
صنایع در زمینه کاهش آالینده های جوی 
اظهار داشت: این بازرســی ها با همکاری 
دیگر دستگاه ها به صورت مستمر در حال 
انجام اســت و مرکز بهداشت در این زمینه 

نظارت جدی دارد.
وی بــا بیــان اینکــه اســتقرار واحدهای 
آمبوالنس در چهارراه های اصلی شــهر از 
جمله اقدامات صورت گرفته اســت، ابراز 
داشت: این امر به دلیل تسهیل در خدمات 
رسانی به افراد آســیب پذیر اجرایی شده 

است.
مدیر بهداشت محیط مرکز بهداشت استان 
اصفهان با بیان اینکــه اجرای طرح زوج و 
فرد تا پایان دی ماه از دیگر اقدامات صورت 
گرفته اســت، اضافه کرد: از ســوی دیگر 
بررسی وضعیت میزان آالیندگی و معاینه 
فنی خودروهای ســنگین بــرای ورود به 
شهر نیز در دستور کار است.وی ادامه داد: 
همچنین به اداره کل ورزش و جوانان ابالغ 
شده است که با هر گونه فعالیت ورزشی در 

فضاهای رو باز برخورد کند.
میرجهانیان در ادامه به بازدید مســتمر از 
نیروگاه های اصفهان و اســالم آباد اشاره 
کرد و گفت: برخالف آنچه در فضای مجازی 
شــایع شــده اســت هیچ یک از این دو 
نیروگاه از مازوت اســتفاده نمی کنند.وی 
گفت: همچنیــن در حال حاضــر فعالیت 
ریخته گری ها و کوره های آجر و گچ ممنوع 
اســت و نظارت مســتمری روی این امر 
داریــم. وی افــزود: این در حالی اســت 
که از روز دوشــنبه تاکنون شاهد افزایش 
تردد خودروها و به ویــژه خودروهای تک 
سرنشین در شــهر اصفهان هستیم که این 

امر بسیار نامناسب است.

اجرای سند راهبردی قوه قضاییه در اصفهان
رییس کل دادگستری اســتان اصفهان از اجرای سند راهبردی ارتقا یافته تحول قوه قضاییه در دادگستری اســتان اصفهان خبر داد.در نشست مشترک دادستان ها و 
قضات دادسرای عمومی و انقالب سراسر استان با مسئوالن قضایی که به صورت مجازی برگزار شد، با اشاره به وصول دستورالعمل جدید ریاست قوه قضاییه با عنوان 
سند راهبردی ارتقا یافته تحول گفت: اجرای دقیق آن در دستور کار دادگستری استان قرار گرفته و مدیران و مسئوالن قضایی و قضات در سراسر استان با مطالعه دقیق 
آن و برنامه ریزی هدفمند و تشکیل کارگروه های الزم مفاد آن را اجرایی خواهند کرد. وی افزود: رعایت قوانین و مقررات آیین دادرسی اعم از مقید بودن به اصول و قواعد 
قانونی در صدور قرار ها به خصوص قرار های بازداشت موقت و حفظ حیثیت و آبروی افراد و تکریم ارباب رجوع، نظارت و سرکشی مستمر قضات به زندان در جهت کاهش 
جمعیت کیفری زندان ها و تعیین تکلیف پرونده های معوق از جمله مهم ترین مواردی بود که در این جلسه مورد تاکید قرار گرفت.این مقام مسئول یادآور شد: تا کنون با 
تالش های جهادگونه قضات و کارکنان در سراسر استان نتایج خوبی حاصل شده و امید است با اجرای مفاد این دستورالعمل شاهد سرعت بخشی بیشتر در مسیر تحول 

در دستگاه قضایی استان در آینده نزدیک باشیم.

به نظر می رسد انجام فعالیت های مجرمانه ای از این 
دست با ترفندها و به خصوص راهکارهایی برای رسیدن 
به پولی هنگفت به یکی از جذابیت های پر رنگ و لعاب 

در فضای مجازی تبدیل شده است
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    تساوی ذوب آهن- پرسپولیس؛

نمایش تحسین برانگیز سبزپوشان در آزادی

 سمیه مصور توقف نایب قهرمان آسیا در آزادی حاصل 
کار سبزپوشــان اصفهانــی در تک بازی 
معوقه هفته ششم رقابت های لیگ برتر فوتبال کشور بود، دیداری که 
ذوبی ها در آن عملکرد خوبی را به نمایش گذاشتند و بازی یک بر صفر 

باخته را در دقایق پایانی با تساوی عوض کردند.
تیم  ذوب آهــن که قبل از بازی برابر پرســپولیس از 7 دیــدار تنها 5 
تســاوی کســب کرده بود و با دو باخت و بدون برد به استقبال نایب 
قهرمان لیگ قهرمانان آســیا رفت، در نیمه اول نتوانســت برابر تیم 
یحیی گل محمدی نمایش دلچسبی داشــته باشد؛ اگرچه در همین 
نیمه هم روی ضربات ایســتگاهی شانس گلزنی داشت.باخت ذوب 
آهن در نیمه اول باعث نشد تا رحمان رضایی و شاگردانش امید خود را 
برای کسب امتیاز از ورزشگاه آزادی تهران از دست بدهند. در نیمه دوم 
چهره تیم اصفهانی تغییر کرد و این تیم توانست به شدت پرسپولیس 
را تحت فشار قرار دهد؛ اتفاقی که برای سرخ پوشان در چند سال اخیر 

برابر کمتر تیمی رخ داده است.
شــاگردان رضایی موقعیت هــای زیادی بــرای گلزنی داشــتند و 

نتوانستند از آن ها برای به تساوی کشیده شدن مسابقه استفاده کنند، 
اما در نهایت در دقیقه 90 میالد جهانی که به نظر بهترین بازیکن ذوب 

آهن در میدان هم بود، دروازه حامد لک را باز کرد.
بعد از گل تساوی با وجود زمان کم باقی مانده، هم پرسپولیس و هم 
ذوب آهن شانس پیروزی داشتند، اما در نهایت بازی با همان تساوی 
به پایان رسید تا ششمین مساوی ذوب آهن در این فصل ثبت شود. 
ذوب آهن در شرایطی لیگ بیستم را آغاز کرد که هر چه ستاره در لیگ 
نوزدهم داشــت را از دست داده بود. جدایی دســته جمعی ستاره ها 
از ذوب آهن، دســت رحمان را به شــدت خالی گذاشت و خریدهای 
جایگزین در حدی نبودند که بتوانند به طــور تمام و کمال جای خالی 
خروجی های تیم را پر کنند.در چنین شرایطی اما تیم رحمان رضایی 
یک ویژگی بسیار قابل توجه داشــته است، جنگیدن تا آخرین دقیقه 
ها. این تیم در طول ســه هفته اخیر و با وجود مواجه شدن با بحران 
کرونا، توانسته ســه تیم مدعی لیگ را متوقف کند. ذوب آهن که روز 
پنجشنبه در تهران موفق شد پرســپولیس را با نتیجه مساوی یک بر 
یک متوقف کند، در دو بازی قبلی خــود نیز موفق به متوقف کردن دو 

تیم قدرتمند اســتقالل تهران و گل گهر سیرجان شده بود اما همچنان 
شاگردان رحمان رضایی در پایین جدول رده بندی جای خوش کرده 
اند و  باید خیلی زود به طلسم نبردن خود در لیگ بیستم پایان بدهند 
تا بتوانند از قعر جدول جدا شده و به میانه های جدول برسند.رحمان 
رضایی بعد از دیدار تیمش مقابل پرسپولیس که با تساوی یک - یک 
همراه بود، گفت: بازی جذاب و خوبی بود. در نیمه اول پرســپولیس 
به بازی مسلط بود و روی اشتباه خودمان گل خوردیم در نیمه دوم با 
تعویض هایی که انجام دادیم تیم ما جان گرفت و به بازی مسلط شد. 
در دقایق آخر فرصت های خوبی داشــتیم و با نفرات بیشتر در حمله 
ظاهر شدیم ولی اســتفاده نکردیم.سرمربی ذوب آهن عنوان کرد: دو 
روز قبل از بازی غافلگیر شــدیم و یکی از بهترین بازیکنان مان، دارکو 
بیدوف مصدوم شد و نتوانســتیم در این بازی از او اســتفاده کنیم. 
کار های تاکتیکی را با او انجام دادیم؛ اما این بازیکن را از دست دادیم. 
با توجه به اینکه هواداران در ورزشگاه حضور ندارند، میزبان و میهمانی 
خیلی فرقی ندارد. در این بازی هم آمدیم تا یک بازی محکم و جاندار 

ارائه دهیم.

فاصله کم »رودیگر« تا درب خروج از چلسی
مدافع ملی پوش و آلمانی تیم فوتبال چلسی تا حضور در بیانکونری فاصله چندانی ندارد.»آنتونیو 
رودیگر« احتمال دارد تا چند روز دیگر یوونتوسی شود. مدافع 27 ساله بعد از آنکه متوجه شد در 
برنامه »فرانک لمپارد« جایگاهی ندارد و باید تا پایان فصــل حداکثر بازیکن ثابت روی نیمکت 
باشــد، به فکر رفتن افتاد.او وضعیتش را مورد بررسی قرارداد و به گزینه هایی که موجود داشت، 
جدی فکر کرد.طبق اعالم تــوداس، ملی پوش ژرمنی چلســی، در فاصله کم تــا حضور در تیم 
ایتالیایی قراردارد و احتماال یکی از بازیکنانی در ماه ژانویه خواهد بود که تیمش را تغییر می دهد.

مطابق اطالعات اعالم شده، باشــگاه ایتالیایی مذاکرات گســترده ای در مورد رودیگر با چلسی 
کرده و به احتمال بسیار وی را به عنوان بازیکن قرضی تا پایان فصل دراختیار خواهد گرفت.البته 
»بانوی پیر« می کوشد تا موافقت سران چلســی را بگیرد که در تابستان از »اولویت حق خرید« 
رودیگر برخوردار باشــد.این بازیکن که متولد شــهر برلین است، در تیم های تاســمانیا برلین، 
بورسیادورتموند، اشــتوتگارت، آ.اس رم بازی کرده است.از ســال 2017 نیز عضو چلسی است و 

برای استفموردبریجی ها در 81 بازی 5 گل زده است.

منچستر به دنبال همکاری با »کاوانی« تا 2022
منابع نزدیک به تیم منچســتریونایتد عنوان می کنند یکی از برنامه هایی کــه اکنون در اولویت 
کاری مدیریت باشگاه قرار گرفته، بررســی وضعیت همکاری با کاوانی است.این گلزن با تجربه 
که تا پایان فصل قبل عضو پاری سن ژرمن بود، اواخر پنجره تابســتانی به عنوان بازیکن آزاد به 
تیم الدترافوردی پیوســت.گلزن اروگوئه ای قراردادی یک ساله منعقد کرد که تا ابتدای تابستان 
آینده معتبر خواهد بود. البته به خاطر درخشش کاوانی در مسابقات، باشگاه مشتاق است که او را 
همچنان حفظ کند.طبق اعالم دیلی استار، یونایتد ها خواهان امضای تفاهم نامه کاری جدیدی 
هستند که بتوانند با گلزن 33 ساله تا تابســتان 2022 همکاری کنند.کاوانی از زمان ورودش به 

اولدترافورد، 9 مسابقه برای شیاطین سرخ بازی کرده که 4 گل زده و 2 پاس گل نیز داده است.

اولین خرید یوونتوس در ژانویه 2021
برایان رینولدز احتماال اولین خرید یوونتوس در ژانویه 2021 خواهد بود.برایان رینولدز، فول بک 
راست 18 ساله و آمریکایی باشگاه اف سی داالس، فاصله زیادی تا انتقال به یوونتوس ندارد.به 
نقل از تیلور تولمن از ESPN؛ یوونتوس با مبلغی در حدود 10 میلیون دالر در آستانه جذب رینولدز 
قرار دارد. این رقم، گران ترین مبلغ برای فروش یک بازیکن در MLS محسوب می شود. نیکولو 
اسکیرا نیز مدعی شد یوونتوس با رینولدز قراردادی 5 ساله امضا می کند و قرار است به مدت 6 

ماه تا پایان فصل به طور قرضی راهی کالیاری شود.

منچسترسیتی به دنبال »هری کین« است
گفته می شــود گزینه اول جانشینی ســرخیو آگوئرو در منچسترســتیی، هری کین ستاره خط 
حمله تاتنهام است.باشــگاه منچسترســیتی منتظر اســت تا در اولین فرصت پیشنهاد بزرگش 
برای هری کین را برای باشــگاه تاتنهام ارسال کند.نشــریه »بیلد« مدعی شــد، با توجه به باال 
رفتن سن سرخیو آگوئرو، باشــگاه منچسترســیتی تصمیم دارد یک مهاجم برای جانشینی او 
جذب کند. گزینه اول ســیتیزن ها هم کسی نیست جز هری کین، ســتاره تاتنهام.گفته می شود 
پیشــنهاد باشــگاه منچسترســیتی برای مهاجم ملی پوش انگلیســی با مبلغ 100 میلیون پوند 
آماده خواهد شد. با این حال احتمال موافقت باشــگاه تاتنهام با چنین انتقالی بعید است، چرا 
 که کین تا ســال 2024 قرارداد دارد و از طرفی تمایلی به فروش ستاره شــان بــه یکی از رقبا در

 لیگ برتر ندارند.

زشفوتبال جهان ور

شرط اعزام دختران وزنه بردار به قهرمانی جهان
مشاوره فنی تیم ملی وزنه برداری بانوان گفت: دخترانی به مسابقات قهرمانی جوانان جهان اعزام می شوند که بتوانند جزو 10 نفر اول جهان باشند. اکبر خورشیدی 
درباره حضور دختران در مسابقات وزنه برداری قهرمانی جوانان جهان بیان کرد: علی مرادی، رییس فدراسیون و خانم منظمی نایب رییس بانوان فدراسیون نظر 
مساعدی برای اعزام بانوان دارند از این رو ثبت نام اولیه نفرات انجام شد؛ اما نتایج مسابقات سال گذشته را آنالیز می کنیم و نفراتی را اعزام می کنیم که جزو 10 
نفر اول جهان باشند.  خورشیدی در پاسخ به این پرسش که دختران ایران با این شرایط کار سختی برای اعزام به قهرمانی جهان دارند، گفت: شرایط بد نیست و 
دختران رو به رشد هستند. مطمئنا  در سال 1400 خبرهای خوشی از وزنه برداری بانوان به  گوش می رسد. مشاور فنی تیم ملی وزنه برداری بانوان در مورد علت 
برگزاری یک اردوی دیگر برای دختران در سیستان و بلوچستان گفت: اردوی تیم ملی بانوان برای قهرمانی آســیا در تهران برگزار می شود؛ اما این اردو را برای 
نفراتی که پشت تیم ملی هستند، گذاشتیم تا افرادی که خوب هستند را برای  بازی های کشورهای اسالمی شناسایی کنیم. اتفاقا دو، سه نفر هم خوب هستند. 

از طرفی باید به فکر پشتوانه سازی تیم هم باشیم. اردوی سیستان و بلوچستان هم بسیار مطلوب در حال برگزاری است.

رییس کمیتــه فنی شــیرجه در خصوص شــرایط 
تمرینــات تیم ملی اظهــار کرد: بعد از شــیوع کرونا 
ملی پوشــان ما دیگر تمرین داخل آب نداشــتند و 
تمرینات شــان در سالن بدنســازی بود. خواستیم 
شــرایطی را فراهم کنیم تا با تعداد محدود و با انجام 
تســت pcr و حفظ پروتکل های بهداشتی تمرینات 
داخل آب داشته باشند.امید حدیقی در ادامه گفت: 
مستعدان این رشته و نفراتی که در مسابقات قهرمانی 
آسیا هند شــرکت داشــتند را به اردو دعوت کردیم 
و تمرینات شروع شــده اســت. البته اردو نیست و 
تنهــا آنها برنامه تمرینــی دارند که روزهــای زوج به 
اســتخر می آیند و بعد می روند.وی گفت: با حمایت 
فدراسیون و مجوزهای الزم توانستیم رده های سنی را 
به تمرینات بیاوریم. در حال حاضر کیومرث اصالنی، 

شایان حسینی، سام واژیر ، محمد مقدسی و محمد 
جمشیدی که در تهران هســتند به اردو دعوت شده 
اند. البته شیرجه روهای دیگری هم از شهرستان ها 
داریم که به دلیل نداشتن اسکان نمی توانیم آن ها را 
در اردو داشته باشیم. نه تنها ما بلکه در هیچ رشته ای 
امکان گرفتن خوابگاه وجود ندارد. افشین عزیززاده 
و مسعود وکیلی هم هســتند که فعال نمی توانیم در 
اردوهای تیم ملی آنها را داشــته باشیم.وی در ادامه 
در خصوص حمید کریمی یکی از شانس های کسب 
سهمیه در این رشــته گفت: او تقریبا دو ماهی است 
که تمریناتش را دنبال می کند. کریمی بورسیه کازان 
روســیه بود و برای ورودی المپیک تالش می کند. 
اکنون تمریناتش را صبح و بعد ازظهر در استخر آزادی 
انجام می دهد.رییس کمیته فنی شــیرجه در ادامه 

در خصوص شــانس کسب ســهمیه المپیک گفت: 
مجتبی ولی پور و حمید کریمی برای شــانس کسب 
ســهمیه المپیک تمرین می کنند و به شدت پیگیر 
کسب سهمیه هستند. آنها تالش می کنند اما شرایط 
سخت است. می گویم ســخت چون زمانی که کرونا 
نبود شرایط خوبی داشتند اما اکنون یک سالی است 
که شــرایط تمرینی ندارند. آماده کردن و رسیدن به 
شرایط ایده آل سخت است. باید ببینیم با این روند 
تمرینی  به کجا خواهند رســید. امیدوارم بتوانیم در 
این دوره سهمیه المپیک را بعد از سال ها کسب کنیم.

رییس کمیته فنی شیرجه:

 امیدوار به کسب سهمیه هستیم

وز عکس ر

 سال عجیب 2020
 به روایت عکس

اتفاقاتــی تاریخی مانند عــدم حضور 
تماشــاگران در ورزشــگاه، درگذشت 
مارادونا، لغو مســابقات مهم ورزشی و 
شکست پرگل بارســلونا مقابل بایرن 
باعث شد سال 2020 یک سال منحصر 
به فرد باشد.بلیچرریپورت با انتشار یک 
طرح گرافیکی تقریبــا تمامی اتفاقات 

مهم سال میالدی را نشان داد .

رکورد ویژه شاگردان ژنرال حفظ شد
با انجام یک بازی بیشتر نسبت به سپاهان، حاال گل گهر تنها تیم این فصل لیگ بیستم است که 
توانسته طی 9 دیدار اخیر خود گلزنی داشته باشد.شاگردان امیر قلعه نویی برای بازگشت به صدر 
جدول نیازمند آن بودند تا در مقابل استقالل محمود فکری در خانه جشن پیروزی به پا کنند؛ اما 
نمایش ضعیف سنگربان گل گهر باعث شد تا خیلی زود برتری آبی ها به عدد 2 برسد و قلعه نویی 
برای جبران نتیجه ترکیب تیمش را انتحاری کند و شــاگردان فکری نیز به الک دفاعی رفتند تا 
نیمه دومی جذاب را هواداران فوتبال دنبال کنند.نیمه ای کــه ماحصل آن یک گل برای گل گهر از 
روی نقطه پنالتی بود و فرصت های پرشمار گلزنی که همگی آن ها توسط رشید مظاهری سنگربان 
استقالل دفع شدند و راهی به دروازه آبی ها پیدا نکردند؛ اما همان تک گل احمدرضا زنده روح از 
روی نقطه پنالتی هر چند ناجی گل گهر نشد اما باعث شد تا رکورد ویژه شاگردان قلعه نویی پس 
از 9 هفته در لیگ بیستم همچنان حفظ شــود و آن ها در تمامی دیدارهای این فصل خود موفق 

به گلزنی شده باشند.

مبارزه در زمین؟ خب این که سخت است
 پیروز قربانی که انصافا در زمره معتدل ترین چهره های فوتبال ایران به شمار می رود، در واکنش 
به هجمه ها علیه پرســپولیس گفته: »بهتر است تیم ها خودشــان را تقویت کنند و تیم خاص را 
شکست بدهند.« قربانی که حتی کاپیتان استقالل هم بوده، قبال نشان داده اهل کری خوانی های 
بی منطق و جلب توجه هواداران کم ســال نیســت. حرف او هم منطقی و قشنگ است، اما یک 
ایراد بزرگ دارد؛ اینکه اینطوری تیم های رقیب اذیت می شــوند و کار ســختی خواهند داشــت. 
زحمت کشیدن، وقت گذاشــتن و پیشرفت کردن ســخت اســت، اما انجام مصاحبه تند کاری 
ندارد و خیلی راحت می توانی بــا 4 تا جمله، هزاران الیک و کامنت بگیــری. اگر قرار به کار کردن 
 بود که فوتبال ایران هم می شــد مثل آلمان و اســپانیا؛ اینجا فقط باید حرف بزنی و تیتر بدهی. 

به همین راحتی!

مدارک ماشین سازی رد شود، »مرادی« تبرئه خواهد شد
سایت فوتبالی نوشت: باشگاه ماشین سازی باید مدارک جدید خود را به کمیته استیناف تحویل 
بدهد.در جلسه کمیته استیناف بابک مرادی، باشگاه استقالل از بازیکن خود دفاعیات جدیدی را 
داشت که بر اساس دفاعیات استقالل، باشگاه ماشین سازی تا روز شنبه)امروز( فرصت دارد که 
مدارک خود را در رد ادعای دفاعیه استقالل به استیناف ارائه دهد.در صورتی که تبریزی ها نتوانند 
مدارک الزم را در این خصوص ارائه دهند، جمع پرداختی آن ها به مــرادی پایین تر از 60 در صد 

خواهد بود تا با این شرایط بازیکن محروم استقالل احتمال تبرئه شدنش زیاد باشد.

تغییرات گسترده مدیریتی در نفت مسجدسلیمان
پایان کار فعالیت اعضای هیئت مدیره باشگاه نفت مسجدسلیمان به اطالع آنها رسیده و قرار است 
مدیران جدیدی به این باشــگاه بیایند.تغییرات در بخش مدیرعامل و هیئت مدیره باشگاه نفت 
مسجدسلیمان در حال انجام بوده و قرار اســت به زودی افراد جدیدی سکان مدیریت نفتی ها 
را بر عهده بگیرند.این تغییرات روز سه شــنبه به اطالع اعضای هیئت مدیره باشگاه نفت رسیده و 
اگر اتفاق خاصی رخ ندهد، محمد نظری به عنوان مدیرعامل جدید نفت مسجدسلیمان معرفی 
می شود. نظری چند سال قبل مدیرعامل نفتی ها بود و دو ماه پیش به هیئت مدیره باشگاه اضافه 
شد.غالمرضا شــاه کرمی، روح ا... بهمنی، بیژن دانش و محتشــم حاجی پور قرار است به عنوان 
اعضای جدید هیئت مدیره نفت مسجدسلیمان منصوب شوند.شاگردان مجتبی حسینی با کسب 

12 امتیاز، در جایگاه هشتم جدول لیگ برتر فوتبال قرار دارند.

خبر روز

برترین آزادکار وزن 79 کیلوگرم 
رقابت های انتخابی تیم ملی:

تمرکزم روی قهرمانی 
آسیاست

علی ســوادکوهی چندی پیش موفق شد به 
عنوان برترین آزادکار وزن 79 کیلوگرم رقابت 
های انتخابی تیم ملی بــه دوبنده این وزن 
دســت یابد. بدین ترتیب او ملی پوش وزن 
79 کیلوگرم کشتی آزاد ایران برای حضور در 
رقابت های جهانی 2020 صربستان معرفی 
شد که البته این اتفاق به دلیل لغو مسابقات 
جهانی، رخ نداد.به هر حال علی سوادکوهی 
در ادامه روند رو به جلوی خود با عقد قرارداد 
با تیم استقالل، وارد پیکارهای لیگ شد که 
حضور او در وزن 74 کیلوگرم این مسابقات، 
ابهاماتــی را در خصــوص تغییــر وزنش به 
وجود آورد. به ویــژه آنکه توانســت در این 
وزن از سد مصطفی حســین خانی قهرمان 
رقابت های انتخابــی وزن 74 کیلو و مدعی 
اصلی این وزن بگذرد.در همین راســتا علی 
ســوادکوهی در خصوص تغییــر احتمالی 
وزنش برای ادامه حضــور در تیم ملی گفت: 
دلیل اصلی حضور من در وزن 74 کیلوگرم، 
تصمیم کادر فنی و َارنج تیم اســتقالل بود، 
چراکه ســرمربی تیم به من در این وزن نیاز 
داشــت. در نتیجه باید صراحتا بگویم هیچ 
فشــار و اجباری نیز برای ایــن کار روی من 
نبود. هر چند کــه اگر وزنم را کمــی کنترل 
کنم، می توانم با وزن طبیعی 76 کیلوگرم به 
راحتی در 74 کیلوگرم هم کشتی بگیرم.وی 
ادامه داد: با این وضعیت هیچ مشکلی برای 
رسیدن ســر وزن ندارم، اما همچنان ترجیح 
می دهم در همان وزن اصلی خودم یعنی 79 
کیلوگرم به حضورم در عرصه کشــتی ادامه 
دهم.سوادکوهی که هم اکنون در اردوی تیم 
ملی کشــتی آزاد حضور دارد، در پایان گفت: 
من برای هر اقدامی تابــع تصمیمات و نظر 
کادر فنی تیم ملی هســتم. از سوی دیگر با 
توجه به اینکه مسابقات قهرمانی آسیا را در 
پیش داریم، باید تالش کنم که بتوانم در این 
مســابقات حضور یابم و یــک مدال خوش 

رنگ در این رقابت ها کسب کنم.

مستطیل سبز

ذوب آهن در شرایطی لیگ بیستم را آغاز کرد که هر چه 
ستاره در لیگ نوزدهم داشت را از دست داده بود. جدایی 
دسته جمعی ستاره ها از ذوب آهن، دست رحمان را به 
شدت خالی گذاشت و خریدهای جایگزین در حدی 
نبودند که بتوانند به طور تمام و کمال جای خالی خروجی 

های تیم را پر کنند
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معاون شهردار اصفهان خبر داد:

تقویت زیرساخت های گردشگری خالق در 3 کالن شهر
رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی شهرداری اصفهان با اشــاره به انعقاد تفاهم نامه 
گردشگری خالق بین شــهرهای رشت، مشــهد و اصفهان، اظهار کرد: توســعه پایدار به معنای 
داشتن رشدی متناسب با شاخص های زیست بومی است و داللت بر روییدن سر ریشه ها دارد، 
بدان معنا که امکانات را دسترس پذیر و توزیع متعادلی از آن را ارائه کنیم تا بتوانیم شهری داشته 
باشیم که در آن رقابت پذیری و زیست پذیری به عنوان دو شاخص جلوه کند.محمد عیدی افزود: 
باید ضمن افزایش سطح مشارکت ها، به درجه ای از خالقیت فرهنگی دست یابیم که مؤلفه های 
حیات را در فضای شــهری بازآفرینی کنیم.معاون شــهردار اصفهان با بیان اینکه با شکل گیری 
جهانی شدن، روابط اجتماعی شــهرها فراســوی مرزهای جغرافیایی در بعد ملی و بین المللی 
گسترش پیدا کرده است، تصریح کرد: در فرآیند جهانی شدن هویت های شهری در بستر جهانی 
قرار گرفتند و بسیاری از شاخص های محدود کننده خود را از دست دادند، به گونه ای که جهانیان 
به این استدالل درست رسیدند که در پروسه جهانی شدن ابتدا باید بومی بود یعنی باید بوم های 
جهانی شده را شکل دهیم.وی ادامه داد: امروزه شهرها در صدد هستند تا تقلید از چشم اندازهای 
جهانی را فروگذاشته و با توانمندسازی و ارتقای توانایی های بومی، استعدادیابی و شبکه سازی، 
حیات شهری را بر مبنای شــاخص های بومی بازآفرینی کنند.عیدی اظهار کرد: یکی از اقدامات 
انجام شده در این راستا شکل گیری شبکه شهرهای خالق است و شهرهای خالق می کوشند تا بر 
مبنای تجربه زیسته خود با جهانیان سخن گفته و بر اساس داشته های خود توسعه پیدا کنند.وی 
گفت: بر این اساس گردشــگری خالق یکی از ابزارهای مهم صورت بندی شهرهای خالق دانسته 
شده و شهرهایی که در سر ایده توسعه پایدار را می پرورانند، نمی توانند به رونق گردشگری خالق 
برای صورت بندی شهر خالق توجه نکنند.معاون شهردار اصفهان تصریح کرد: از این رو شهرداری 
اصفهان در این دوره مدیریت شهری سطح روابط خود را فراسوی مرزهای جغرافیایی و تعریف 
شده حقوقی گسترش داده و تبدیل به کانون میان فرهنگی شده تا بتواند در مرزهای جغرافیایی 
ایران اسالمی، محل تاثیر بوده و در حوزه روابط بین الملل نیز کاالهای هویتی خود را عرضه کرده 

و از این طریق درآمدهای پایدار و گردشگری خاص را جذب کند.

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان خبر داد:

مرمت مجسمه تقدیس )یادمان مادر( تا پایان دی ماه 99
مدیرعامل سازمان زیباسازی شــهرداری اصفهان گفت: مرمت مجسمه تقدیس )یادمان مادر( 
از »مکتب ســقاخانه« تا پایان دی ماه ســال جاری به اتمام می رسد.حســن موذنی اظهار کرد: 
مجسمه تقدیس )یادمان مادر( از مکتب سقاخانه در ســال ۱۳۵۷ توسط پرویز تناولی ساخته 
شد و سال ۸۰ توسط شهرداری خریداری و در تاریخ ۱۸ آذر ماه ۸۹ رونمایی شد.وی افزود: همراه 
با خرید این مجسمه چهار اثر نفیس پرویز تناولی از مجموعه »فرهاد کوه کن« به مردم اصفهان 
هدیه داده شد که ســه اثر آن مرمت شــد و در تاریخ ۲۲ مهرماه ۹۴ رونمایی شــده و در انتهای 
گالری شــماره یک موزه هنرهای معاصر اصفهان به صورت دائم به نمایش گذاشته شده است.

مدیرعامل سازمان زیباسازی شــهرداری اصفهان ادامه داد: در حال حاضر با گذشت ۱۹ سال از 
نصب این مجسمه در فضای شهری و فرسوده شدن پوشش آن، با همکاری سازمان زیباسازی 
شهر اصفهان و نظارت موزه پرویز تناولی و توسط شــاگردان پرویز تناولی مرمت می شود.وی با 
بیان اینکه پروژه های زیباســازی با همکاری مناطق اجرایی می شــود، گفت: امسال اجرای ۲۵ 
میلیارد تومان پروژه عمرانی از جمله نورپردازی، مبلمان، هنر و فضاســازی شــهری با توجه به 
مناسبات ملی و مذهبی در دســتور کار سازمان قرار داشــت که تاکنون تعدادی از آنها اجرا شده 
است.موذنی خاطرنشــان کرد: مراحل طراحی نورپردازی پل ۲۵ آبان به اتمام رسیده و پس از 
 انجام مناقصه اجرایی خواهد شد؛ همچنین نمازخانه های پارک ها جزو پروژه های مبلمان شهری

 ساماندهی می شوند.

شهردار اصفهان مطرح کرد:

افزایش سهم حمل و نقل عمومی؛ راهکار بلندمدت شهرداری برای حل آلودگی هوا

شــهردار اصفهان در برنامه زنده رادیویی »شــهر پرسشــگر، شهردار 
پاســخگو« با تســلیت ایام فاطمیه و سالروز شــهادت سردار شهید 
سلیمانی اظهار کرد: سال نوی میالدی را به همشهریان مسیحی شهر 
اصفهان که سال هاست به صورت مسالمت آمیز در کنار پیروان سایر 
ادیان در این شهر زندگی می کنند، تبریک می گویم. قدرت ا... نوروزی 
با اشــاره به تعطیلی شــهر اصفهان به دلیل آلودگی هــوا، گفت: باید 
مراقب بود در این شرایط اقشار آسیب پذیر و عموم مردم آسیب نبینند 
چراکه این وضعیت فشار سنگینی بر شهر و مردم دارد؛ متاسفانه فقط 
شهر اصفهان اینگونه نیست و برخی شهرهای همجوار هم به تعطیلی 
کشیده شده و این مشکل در مکان هایی که واحدهای صنعتی مستقر 
است، وجود دارد. شهردار اصفهان با تاکید بر اینکه باید همه دستگاه 
ها به میدان بیاینــد تا قانون هوای پاک اجرا شــود، افزود: همه باید 
تکالیف خود را بدانند تا بر مشکل غلبه کنند چراکه این اتفاقات ناشی 

از اقدامات یک یا دو دستگاه نیست.

پیاده محوری و توسعه حمل و نقل عمومی؛ دو 
راهکار بلندمدت برای کاهش آالینده ها

وی با بیان اینکه شــهرداری برای رفع این مشکل، راهکار بلندمدت را 
در نظر گرفته تا سهم ناوگان حمل و نقل عمومی را افزایش دهد، اظهار 

کرد: شهر تا جایی که ظرفیت دارد باید پیاده محور شده و از حمل و نقل 
عمومی و پاک مثل مترو و »بی آر تی« و نیز دوچرخه بیشتر استفاده 
شود. نوروزی ادامه داد: در همین راستا ۷۷۷ کیلومتر ظرفیت ایجاد 
مســیر دوچرخه در شــهر اصفهان وجود دارد که قول دادیم تا پایان 
سال ۱۵۰ کیلومتر از این مسیر راه اندازی شــود و این در حالی است 
که در سال های گذشته مســیرهای دوچرخه در شهر اصفهان حدود 
۴۰ کیلومتر بوده اســت.وی با اشاره به اســتفاده برخی شهروندان از 
مســیرهای دوچرخه با موتور یــا خودرو بیان کــرد: در برخی خیابان 
های شــهر مانند خیابان نیکبخت موتورســوارها و برخی خودروها از 
الین دوچرخه وارد مسیر می شــدند که این کار در شأن شهر اصفهان 
نیست.شهردار اصفهان افزود: همه باید متعهد شویم به خاطر دفاع از 
شهر و کاهش آلودگی به ســمت دوچرخه سواری برویم.وی تصریح 
کرد: دو رام قطار برای متروی شــهر اصفهان نیز خریداری شده که از 
ابهر در زنجان بارگیری و به اصفهان وارد می شــود تا به ناوگان مترو 

افزوده شود.
نوروزی به بازگشــایی مراکز روباز شــهرداری مثل صفه و ناژوان نیز 
اشاره و اظهار کرد: امیدواریم مردم با رعایت دســتورالعمل ها از این 
مکان ها استفاده کنند.وی با اشاره به اجرای طرح شهروند دیپلمات 
در شــهر اصفهان هدف از این طرح را تقویت ارتباطات اصفهان با ۱۳ 

شــهر خواهرخوانده عنوان کرد و گفت: درصدد هستیم با اجرای طرح 
های کاربردی، روابط بین المللی شهر با دیگر شــهرها ارتقا پیدا کند.

شهردار اصفهان افزود: طی چند سال گذشته از فرصت های خوبی در 
این زمینه اســتفاده کردیم به طوری که برخی روابط خارجی اصفهان 
فروکش کرده بود؛ اما مجددا احیا شد و در این راستا به مناسبت روز 
اصفهان همه شــهرداران شــهرهای خواهرخوانده پیام هایی را برای 
اصفهان ارســال کردند همچنین در خالل برگزاری جشنواره کودک و 
مقابله با کرونا ارتباطاتــی را به صورت غیرحضوری با برخی شــهرها 
داشتیم.وی تاکید کرد: به دنبال افزایش مشارکت مردم در امور شهر 
هستیم تا ســطح شــهر اصفهان را با تعمیق روابط افزایش داده و از 

تجربیات دنیا استفاده کنیم.
نوروزی افزود: پروژه های رینگ چهارم و متــرو یعنی راه حلی برای 
کاهش ترافیک و همه تالش شــهرداری این اســت بــا چنین طرح 
هایی شاهد هوای سالم در شهر باشیم.وی در مورد ایجاد مسیر عبور 
دوچرخه در عالمه امینی که باعث بروز برخی مشکالت شده بود و مورد 
سوال یکی از ســاکنان این خیابان بود نیز اظهار کرد: در خیابان عالمه 
امینی غربی چندین مدرسه واقع شده است ضمن اینکه خیابانی کوتاه 
است و سمت شــمال خیابان محل پارک خودرو نیست و در جنوب 
خیابان پارک انجام می شــود که با جمع بندی از این وضعیت، با نظر 
کارشناسان اقدام به راه اندازی مسیر دوچرخه در این خیابان کردیم.

شهردار اصفهان تصریح کرد: چند مورد حادثه که در این الین رخ داده 
مربوط به عملیات ساخت مسیر بوده که هنوز تابلوهای هشدار نصب 
نشده بود اما اکنون مسیر برای شهروندان شناخته شده است، البته 
اگر خیابان دچار مشکل شده باید اصالح شود به همین سبب معاونت 
حمل و نقل و ترافیک خیابان را رصد می کند تا اگر حادثه خیز اســت، 

چاره ای اندیشیده شود.

سیاست شهرداری، تعریض پیاده راه ها و کاهش خیابان هاست
وی در مورد درخواســت یکی از شــهروندان برای ایجاد فضای سبز 
و مســیر پیاده راه بیشــتر در خیابان حمزه گفت: ما از پیشــنهادات 
شهروندان برای ایجاد پیاده راه و سنگ فرش خیابان ها استقبال می 
کنیم همانگونه که میدان امام حسین )ع( و خیابان نظر میانی سنگ 
فرش می شــود.نوروزی با تاکید بر اینکه سیاست ما این است پیاده 
راه ها را عریض و خیابان ها را کمتر کنیم در پاســخ به درخواست این 
شهروند گفت: اگر منظور این شهروند رفیوژ وسط خیابان باشد امکان 
پذیر است؛ اما فضای ســبز این مکان شکل گرفته است و در دو طرف 

خیابان هم مسیر دوچرخه و فضای سبز وجود دارد.

با مسئولان

فرمانده سپاه صاحب الزمان )عج( خبر داد:

آزادی ١١٠ زندانی جرائم غير عمد همزمان با  ایام سالگرد 
شهادت سردار سلیمانی

سردار پاســدار مجتبی فدا، فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج( استان  حديث زاهدی
اصفهان در تبيين برنامه های سپاه پاسداران به مناسبت اولین سالگرد 
شهادت سردار قاسم سليمانی اظهار داشت: كشور  نیاز دارد حوادث تاریخی و درخشان  را مرور کرده 
و نقاط قوت و ضعف و مسائل مختلف  رخ داده ، بازخوانی شود. به همين جهت نهم الی نوزدهم دی 
ماه، مناسب های مختلفی داریم، هشتم دی ماه سالروزحماسه مردم اصفهان، ۱۳ دی ماه شهادت 
حاج قاسم سلیمانی و ۱۸ دی ماه مصادف است با حمله موشکی سپاه پاسداران به پایگاه عین االسد؛ 
پس از جنگ جهانی دوم شــاید حمالتی به مواضع آمریکا صورت گرفته باشد اما هیچ کشوری این 
موضوع را گردن نمی گرفت، جمهوری اســالمی ایران این موضوع را با اقتدار پذیرفت.وی ادامه داد: 
بیشترین حضور و مشارکت مردمی در ســال ۸۸ اتفاق افتاد و حضور، حمایت مردم و رای آن ها در 
صندوق ها نشان دهنده حمایت آنان از مسیر انقالب بود. اما عده ای این را نمی خواستند و کشور را به 
ورطه ای بردند که کشــور 6ماه درگیر مشکالت بود و حادثه ای که در عاشــورای ۸۸ در حمله به قیام 
حسینی و ارزش های انقالب صورت گرفت، صبر مردم را لبریز کرد و مردم در ۹دی حماسه ای آفریدند 
که فتنه را خاموش کرد.سردارفدا با بيان اينكه  یکی از دالیل شکست این فتنه شجاعت و عقالنیت 
رهبر انقالب اسالمي بود، تصريح كرد : ایشان با صحبت های خود چهره دشمن را آشکار و صف مردم 
و اغتشاش گران را مشخص کردند؛ آگاهی، بصیرت و حضور مردم یکی دیگر از دالیل شکست دشمن 
بود.فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج( استان اصفهان ضمن تشريح رشادت های سردار سليمانی از 
جنگ تحميلی تا زمان شــهادتش  درخصوص برنامه های دهه بصيرت گفــت:  بخش عمده این 
برنامه ها به دلیل گسترش بیماری کرونا با فعالیت اقشــار مختلف بسیج به صورت مجازی برگزار 
می شود، قبل از سالگرد شهید سلیمانی اردوی راهیان نور که هرساله به واسطه آن جمعیت زیادی از 
عالقه مندان و مشــتاقان به مناطق عملیاتی رفته و با اقدامات و مجاهدت های رزمندگان اسالم و 
دستاوردها و عملکرد سپاه، ارتش و ارگان های مختلف از استان اصفهان آشنا می شدند، امسال به 
صورت مجازی برگزار شد.وی با اعالم رونمایی از تندیس حاج قاسم در ورزشگاه نقش جهان قبل از 
آغاز بازی پرسپولیس و فوالدمبارکه ادامه داد:آغاز مسابقه وصیت نامه خوانی مکتب حاج قاسم با 
محوریت معاونت فرهنگی، رونمایی از محصوالت تولیدی اقشار مختلف بسیج،   رژه موتورسواران 
وگلباران تمثال شهید سلیمانی و شــهدای مدافع حرم از برنامه های پیش رو است كه  از روز جمعه 
مصادف با سالروز والدت حضرت عیسی)ع( و آغاز سال نوی میالدی آغاز شد. مبنای برنامه های این 
روز بیانیه گام دوم رهبر معظم انقالب اســت. همچنین نذر خون به نیابت از حاج قاسم را نیز شاهد 
خواهیم  بود .دوشنبه هم ۱۱۰ نفر از زندانیان جرائم غیرعمد استان توسط سپاه پاسداران آزاد خواهند 

شد.
سردار فدا با بیان اينكه مراسم بزرگداشــتی نیز از طرف ارتش جمهوری اسالمی ایران برگزار خواهد 
شد، افزود: همزمان با سالگرد تشییع پیکر سردار سلیمانی، مراسمی در حسینیه بنی فاطمه با رعایت 
پروتکل های بهداشتی برگزار می شود. همچنین روز چهارشنبه مصادف با چهلمین روز شهادت، شهید 
محسن فخری زاده مراسمی به همت بسیج دانشجویان و به صورت مجازی برگزار خواهد شد. روز 
پنجشنبه نیز مراسمی همزمان با ســالگرد حمله به پایگاه عین االسد و مراسم یادبود گرامیداشت 
جانباختگان هواپیمای اوکراینی و شهید کاظمی برگزار می شــود. جمعه هم به استقبال سخنرانی 

مقام معظم رهبری خواهیم رفت.
سردار فدا ادامه داد: اقشار مختلف سپاه برنامه های متنوعی برنامه ریزی کرده اند، هدف و منظور از 
این برنامه ها پویش و حرکت خودجوش مردمی در موضوع شهادت سردار قاسم سلیمانی است. 
ایستگاه های نما و نوا، تئاترهای خیابانی، راه اندازی حســینیه سیار، فضاسازی شهری و تبلیغات 
میدانی، اجرای گذر فرهنگی و مذهبی حاج قاسم تحت عنوان »ما ملت شهادتیم« از دیگربرنامه های 

سالروز شهادت سردار سلیمانی خواهد بود.

خبر روزخبر

پیشرفت 84 درصدی 
پروژه سردار شهید سلیمانی

مدیــر پــروژه مجموعــه پل هــا و تقاطــع 
غیرهمسطح سردار شهید سلیمانی گفت: این 
پروژه تاکنون ۸۴ درصد پیشرفت داشته و در 
حال حاضر تابلوی روز شمار افتتاح آن در محل 
نصب شده است.بابک حقیقی اظهار کرد: در 
حال حاضر تکمیل پل شماره یک پروژه سردار 
شهید سلیمانی به عنوان بزرگ ترین، بلندترین 
و طوالنی ترین پل این مجموعه در حال انجام 
اســت.وی با بیان اینکه پل شــماره یک به 
طول ۵۰۰ متر با عرض ۱۴ متر و ارتفاع ۱۴ متر 
اســت، افزود: در این پل ۱۸ هزار متر مکعب 
بتن ریزی و ســه هزار تن آرماتور بندی انجام 
شده است.مدیر پروژه مجموعه پل ها و تقاطع 
غیرهمسطح شهید ســلیمانی خاطرنشان 
کرد: تا یــک ماه آینده عملیــات تکمیلی پل 
شامل قرنیز، نیوجرسی و عایق کاری را کامل 
خواهیم کرد تا بهره برداری شــود.وی با بیان 
اینکه پل های شماره دو، ســه و چهار در حال 
اجراست، گفت: پروژه سردار شهید سلیمانی 
تاکنون در مجموع ۸۴ درصد پیشرفت داشته 
و در حال حاضر تابلوی روز شــمار افتتاح آن 
در محل نصب شده اســت.حقیقی گفت: از 
مجموع یک هــزار و ۱۰۰ متر طول پل ســازی 
۹۲۳ متر بتن ریزی شده و ۱6 درصد از عملیات 
بتن ریزی باقی مانده است.وی با بیان اینکه 
۴۰ درصد پروژه آسفالت قطعی شده و بیش 
از ۸۰ هزار متر مربع آن آماده آســفالت ریزی 
اســت، تصریح کرد: در پل شــماره یک، صد 
در صد تابلیه انجام شــده، پل شماره دوم ۸۰ 
درصد و پل شماره سوم ۷۰ درصد تابلیه انجام 
شده است.مدیر پروژه مجموعه پل ها و تقاطع 
غیرهمسطح شهید ســلیمانی ادامه داد: در 
پل شــماره چهارم 6۰۰ متــر بتن ریزی انجام 
شده و تونل برداری پل شماره پنج نیز در حال 
اجراســت که تاکنون ۷۰ درصد خاک برداری 
آن انجام شده است.وی اظهار کرد: در پروژه 
مجموعه پل ها و تقاطع غیرهمســطح شهید 
ســلیمانی تاکنون ۹۷.۴ درصد دیوار و کوله، 
6۴.۷ درصد عملیات راه سازی و ۹۲.۸ درصد 

عملیات پل سازی انجام شده است.

مدیرعامل ســازمان خدمــات موتوری شــهرداری 
اصفهان گفت: با تامین بودجه مــورد نیاز به مبلغ ۲۵ 
میلیارد تومان و حمایت شــهردار اصفهــان، تعداد ۱۰ 
دستگاه خودرو زباله کش، دو دستگاه بیل بکهو و یک 
دستگاه ۱۰ چرخ برای نصب جرثقیل، خریداری و به 
تجهیزات این سازمان اضافه شده است.حسن نظام 
زاده  اظهار کرد: این ســازمان با ۱۱۰ دستگاه ماشین 
آالت متنوع به پروژه های عمرانی شهر کمک می کند.

وی افزود: سازمان خدمات موتوری مجهز به ماشین 
آالتی همچون کمپرســی، لودر، گریدر، بیل مکانیکی 
و جرثقیل اســت که این تجهیزات به مناطق ۱۵ گانه 

شــهر برای انجام فعالیت های عمرانی و خدماتی بنا 
به درخواست مناطق ۱۵ گانه و سازمان های وابسته به 
شهرداری اعزام می شود.مدیرعامل سازمان خدمات 
موتوری شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: در هشت 
ماه سال جاری ۸۳ هزار بار نخاله توسط ماشین آالت 
این ســازمان از ســطح شــهر حمل و به گردنه زینل 
منتقل شده که بی شک این آمار تا پایان سال افزایش 
خواهد یافت.وی ادامه داد: حمل مصالح، حمل کود 
برای فضای ســبز، جمع آوری نخاله، آبیاری فضای 
سبز با اســتفاده از تانکرهای موجود از دیگر خدماتی 
است که سازمان ارائه می کند.نظام زاده با بیان اینکه 
در شــرایط بحران نیز برخی وظایف بر عهده سازمان 
خدمات موتوری است، گفت: در صورت آب گرفتگی 
معابر، حریق یا تصادف، به نسبت ابعاد حادثه، ماشین 
آالت اعزام می شود؛ به عنوان مثال در صورت واژگونی 

خودروها براثر حادثه یا در مواقع بارندگی، جرثقیل های 
سازمان برای امدادرسانی اعزام می شوند.وی ادامه 
داد: در صورت نیــاز چهار جرثقیل موجود ســازمان 
خدمات موتوری در اختیار پلیس راهور قرار می گیرد تا 
از این امکانات استفاده شود؛ همچنین در صورت وقوع 
حریق گسترده، پشتیبان سازمان آتش نشانی هستیم 
تا با استفاده از ماشین آالت سنگین از جمله لودر و بیل 
مکانیکی معابر را باز کرده و به وسیله تانکرهای آب، به 
ماشین آالت آتش نشانی آبرسانی شود.مدیرعامل 
سازمان خدمات موتوری شــهرداری اصفهان با بیان 
اینکه ۲6۰ دستگاه خودرو سبک و سنگین در اختیار 
این سازمان است، افزود: این ســازمان ۱۱۰ دستگاه 
خودرو برای انجام فعالیت های عمرانی و ۱۵۰ دستگاه 
خودرو برای خدمات رســانی به شــهر در حوزه های 

مختلف در اختیار دارد.

مدیرعامل سازمان خدمات موتوری شهرداری اصفهان خبر داد:

نوسازی 13 ماشین آالت سازمان خدمات موتوری اصفهان

افتتاح تاالر هنر اصفهان در آینده ای نزدیک
مدیر دفتر تخصصی هنرهای نمایشی اصفهان با بیان توضیحاتی درباره برنامه های این دفتر، از افتتاح رســمی تاالر هنر در آینده ای نزدیک خبر داد.سعید 
امامی اظهار کرد: حدود چهار ماه است که ما در ساختمان بهسازی شده تاالر هنر اصفهان مستقر شده ایم و در حال حاضر نیز، بسیاری از گروه های تئاتری برای 
ضبط فیلم آثار خود و ارسال آن به جشنواره ها از امکانات تاالر هنر استفاده می کنند اما به دلیل اینکه بخشی از تجهیزات الزم هنوز خریداری و نصب نشده، به 
صورت رسمی آن را افتتاح نکرده ایم.وی ابراز امیدواری کرد که در صورت تامین این تجهیزات، در آینده ای نزدیک بتوانیم شاهد افتتاح رسمی تاالر هنر باشیم.

مدیر دفتر تخصصی هنرهای نمایشی اصفهان )وابسته به سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان(، در ادامه توضیح داد: این دفتر نیم سال 
اول ۱۳۹۹، چهار فراخوان منتشر کرد که اولی مختص نمایش های صحنه ای بود و هشت اثر برگزیده آن برای اخذ مجوز به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان اصفهان معرفی شدند.وی افزود: گروه هایی که موفق به گرفتن مجوز آثارشان شدند، هم اکنون در پالتوهای تاالر هنر مشغول تمرین هستند تا به محض 

فراهم شدن فرصت مناسبی برای اجرا، روی صحنه بروند.

رژه موتورسواران اصفهانی 
 به مناسب سالروز
 شهادت حاج قاسم

رژه موتورسواران بسیجی گشت های 
عملیاتــی رضویون ناحیــه مقاومت 
بســیج امام صادق )ع( به مناسبت 
سالگرد شهادت ســردار شهید حاج 
قاســم ســلیمانی برگزار و در خاتمه 
با حضور در گلســتان شــهدای شهر 
اصفهان و عطر افشانی مزار شهیدان 

به پایان رسید.

وز عکس ر
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 سخنگوی شرکت مخابرات منطقه اصفهان:

 شاخص های روابط عمومی، مالک ارزیابی مخابرات
 شهرستان ها خواهد بود

نایئب رییس هیئت مدیره شــرکت مخابرات ایران گفت: باید توسعه در استان 
اصفهان مطابق با نیازهای بومی شهروندان این استان باشد تا بتوان با اقدامات 
صورت گرفته، بهره برداری بهتری داشته باشیم.سید اسدا... دهناد در آیین تکریم 
و معارفه سرپرست مخابرات منطقه اصفهان ضمن قدردانی از فعالیت های پنج 
ماهه مشایخی، سرپرست سابق این شرکت با بیان اینکه ایران اسالمی مدیون 
اصفهان است، اظهار داشت: این حقیقت را باید بپذیریم که بخش قابل توجهی 
از امنیت کشور را مدیون شهدای گرانقدر این شــهر هستیم.وی با اشاره به اینکه 
استان اصفهان از جهات مختلف سرآمد استان های کشور است، ابراز داشت: این 
استان در کنار قابلیت های مختلفی که در بخش های اقتصادی، صنعتی دارد از 

نظر اجتماعی نیز دارای منابع ارزشمندی است.

کسب و کار دیجیتال نقش مهمی را در توسعه کشور دارد
نایب رییس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه اصفهان در توسعه 
کشور نقش بسزایی دارد، ادامه داد: این استان قابلیت های استفاده نشده زیادی 
هم دارد که باید مورد اســتفاده قرار گیرد.وی با بیان اینکه کسب و کار دیجیتال 
نقش مهمی را در توســعه کشــور دارد، افزود: مخابرات به عنوان نهاد فرادستی 
در این زمینه می تواند نقش مهمی را ایجــاد کند.دهناد با بیان اینکه اگر به دنبال 
تحول در کشور، رفاه مردم، کاهش هزینه ها شفافیت هستیم باید به مقوله های 
زیرساختی مخابرات بیش از گذشته توجه داشته باشیم، ابراز داشت: امروز در 
کشور زیرساخت های خوبی در حوزه ارتباطات داریم و استان اصفهان از استان های 

خوب و مناسبی است اما جا برای کار زیاد است.

ضریب استفاده از فناوری های نوین در کشور پایین است
وی با بیان اینکه در حال حاضر تنها مشکل موجود پایین بودن ضریب استفاده 
از فرصت های فناوری اطالعات در کشــور است، ادامه داد: هزینه های زیادی در 

کشور در این زمینه داشــته ایم اما آنطور که باید مورد استفاده قرار نگرفته است.
نایب رییس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه در حال حاضر برخی 
از سازمان ها و وزارت خانه های از زیرساخت های ایجاد شده بهره برداری دارند اما 
برخی دیگر همچنان به رغم صدور کارت ملی هوشمند همچنان به دنبال شناسنامه 
و کپی شناسنامه هستند، افزود: این امر زیبنده مردم ایران نیست و باید در این 

زمینه بازنگری جدی داشته باشیم.

لزوم ایجاد نظام جامع فناوری اطالعات در کشور
وی با اشاره به لزوم ایجاد نظام جامع فناوری اطالعات در کشور، گفت: چنانچه 
این نظام ایجاد شود می توان با داشتن نظام جامع همگرا همه خدمات خود را در 
قالب نظام همگرا ارائه داد.دهناد با بیان اینکه امروز فناوری اطالعات باید در اختیار 
مردم باشد، اضافه کرد: مردم انتظار دارند نتایج مثبت فناوری اطالعات را از نزدیک 

ببینند و از تاثیر آن در ارتقای سطح کیفی زندگی شان بهره ببرند.

توسعه در اصفهان مطابق با نیازهای شهروندان باشد
وی با بیان اینکه اســتان اصفهان از نظر زیرســاختی جایگاه خوبــی دارد؛ اما 
هنوز تا رســیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم، ابراز داشــت:فناوری اطالعات و 
زیرساخت های ارتباطی کاری تعطیل ناپذیر است و باید همچنان به صورت مستمر 
در این زمینه فعال شود.نایب رییس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران با بیان 
اینکه  مخابرات منطقه اصفهان باید در خدمت توسعه پایدار استان باشد و همه 
بخش های توسعه در استان را حمایت کند، گفت: توسعه ها در استان اصفهان باید 
متناسب با نیازهای استان باشد و سرمایه گذاری ها مطابق با نیازهای بومی استان 
انجام شود.گفتنی است در این مراسم از زحمات ناصر مشایخی، مدیرعامل سابق 
شرکت مخابرات استان اصفهان تجلیل و اسماعیل قربانی به عنوان سرپرست 

جدید این شرکت معرفی شد.

مدیر مهندسی کارخانه شرکت فوالد مبارکه با اشاره به آغاز انقالب صنعتی نسل 
چهارم طی 15 سال اخیر گفت: فوالد مبارکه قصد دارد در انقالب صنعتی نسل 
چهارم از تکنولوژی نو ظهور در صنعت فوالد اســتفاده کند.محمدرضا شریفی با 
بیان اینکه استفاده از تکنولوژی نو ظهور در جهت افزایش بهروری است، نه یک 
طرح تزئینی،   گفت: تمام صنایع دنیا به سمت انقالب صنعتی نسل چهارم حرکت 
می کنند، تکنولوژی نو ظهور شامل هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، بالک چین، 
ربات، واقعیت مجازی و خدمات ابری و ... می شود. به خدمت گرفتن این ابزار 
در صنعت فوالد مبارکه در جهت افزایش بهره وری و ارتقای راندمان خواهد بود.

شریفی معتقد است؛ استفاده از تکنولوژی نو ظهور باعث تحقق اهداف شرکت 
فوالد مبارکه می شود که این اهداف شامل:  افزایش کارایی، ایمنی )استفاده از 
ربات(، لجستیک و ... است.وی با بیان اینکه افزایش بهره وری تاثیر بسزایی در 
شاخص های سودآوری خواهد داشت،  افزود:   قطعا با افزایش بهره وری، میزان 
زمان صرف شده برای تولید محصول کاهش پیدا خواهد کرد. عالوه بر آن میزان 
مواد اولیه،  زمان توقف، ضایعات نیز کاهش خواهد یافت.وی، یکی دیگر از اهداف 
انقالب صنعتی نسل چهارم را کنترل کیفیت هوشمند عنوان کرد و افزود: از زمانی 
که مواد اولیه وارد خط تولید می شود، اطالعات توسط این سیستم جمع آوری و 
پردازش خواهد شد تا ضایعات به کمترین میزان برسد.مدیر مهندسی کارخانه 
شــرکت فوالد مبارکه یکی از اهداف مهم در اســتفاده از تکنولوژی نو ظهور را در 
بخش تصمیم گیری های روزانه دانست و گفت: با استفاده از تکنولوژی نو ظهور، 

تصمیم گیری های روزانه می تواند مبتنی بر اطالعات هوش مصنوعی و با جمع 
آوری اطالعات در ســطح کارگاه ها صورت بگیرد. این امر باعث افزایش فرصت 

مدیران برای تصمیم گیری در خصوص مسائل مهم  و استراتژیک خواهد شد.
شریفی افزود:  با توجه به اینکه شرایط محیطی ناپایدار و در حال تغییر است، باید 
تصمیم گیری ها در لحظه اخذ شود و این امر تنها با انقالب صنعتی نسل چهارم 
امکان پذیر می شود.وی با بیان اینکه با اجرای این طرح میزان حمل ونقل کاهش 
پیدا خواهد کرد،  افزود: حمل ونقل ارزش افزوده به همراه ندارد، اگر بتوان میزان 
حمل و نقل و جابه جایی ها را کاهش داد، قطعا تاثیر بسزایی در میزان بهره وری 
خواهد گذاشت.وی تاکید کرد: آغاز انقالب صنعتی نسل چهارم در شرکت فوالد 
مبارکه تاثیر در کاهش اشتغال نخواهد گذشت؛ بلکه این طرح باعث تغییر فعالیت 
خواهد شد. به نحوی که درصد فعالیت های انســانی کاهش و درصد فعالیت 
نظارت و کنترل افزایش پیدا خواهد کرد.مدیر مهندســی کارخانه شرکت فوالد 
مبارکه افزود: این طرح باعث می شود در بخش هایی که احتمال خطر وجود دارد 
از رباط استفاده شود. به طورمثال در حال حاضر شماره گذاری محصوالت به طور 
دستی انجام می شود و این امر برای نیروی انسانی خطرناک است. با اجرای این 
طرح، شماره گذاری ها توسط ربات انجام خواهد شد و در عوض نیروهای انسانی 
به جای اینکه به طور مستقیم این فعالیت را انجام دهند در اتاق های کنترل بر 
انجام کار نظارت خواهند داشت. در این راستا شرکت فوالد مبارکه آموزش های 

مخصوص در سطوح ها مختلف انجام می دهد.

طــرح   ۹ افتتــاح  حدیث زاهدی
زیرساختی، انتقال و 
شــبکه توزیع بــرق در اصفهان به دســتور رییس 
جمهوری با وجود تحریم ها علیه کشــورمان، گامی 
ارزشــمند و تاثیرگذار در تامین این انرژی ضروری 
است که با تالش و تدبیر و برنامه ریزی در راستای 
تحقق جهش و رونق تولید گام برداشته شده است.

رییس جمهوری در آیین بهره برداری از این طرح ها  
گفت: روزی که دولت کار خود را آغاز کرد ما 144 سد 
در کشور داشــتیم و روزی که خداحافظی می کنیم 
201 سد به یادگار می گذاریم، 57 سد در این هشت 
ســال به افتتاح می رســد که چهل و هشتمین سد 
افتتاح شد و باید بقیه را تا پایان دولت تکمیل کنیم.

حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی افزود: 
در حوزه شبکه آبیاری، دولت در هشت سال اخیر، 
333 هزار هکتار شبکه آبیاری و زهکشی مرحله یک 
و دو که مربوط به وزارت نیروســت را احداث کرد که 
رقم بسیار بزرگی در تاریخ ایران است. ضمن اینکه 
56 تصفیــه خانــه آب شــهری و 101 تصفیه خانه 
فاضالب تا پایان دولت به بهره برداری می رسد.وی 
با بیان اینکه قدم های بسیار خوبی در مسیر تامین 
آب و بــرق مــردم برداشــته شــد از وزارت نیرو، 
شرکت های خصوصی و مهندسان جوان کشور تقدیر 
کرد و گفت: ما امروز دو عرصه در برابر خودمان داریم 
و هر دو عرصه بــرای ما مهم هســتند؛ یکی عرصه 
مقاومت در برابر جنگ اقتصادی است که از سال ۹7 
به ما تحمیــل کردند.وزیر نیرو  نیز در این مراســم 
گفت: جمعیت بهره مند روستایی دارای دسترسی 
به آب سالم و پایدار با احتساب ۹00 هزار نفر پیش از 
دولت تدبیر و امید تا پایــان دولت دوازدهم به 10.2 

میلیون نفر خواهد رسید.
رضا اردکانیان اظهارداشــت: تا امروز با احتســاب 

روســتاهایی که هم اینک دسترســی به آب سالم 
و پایدار خواهنــد یافت، بــه  11 هزار ۹62 روســتا 
آبرســانی شــده اســت.وی با بیان اینکه بیش از 
هشت میلیون نفر شبکه آب شــرب سالم و پایدار 
روســتایی دسترســی دارند، تصریح کرد: تا پایان 
دولت دوازدهم این رقم به ۹.3 میلیون نفر افزایش 
خواهد یافت.اعتبار این طرح ها حدود ٨٠٠ میلیارد 
تومان اعالم شده و پروژه ها شــامل ایستگاه های 
توزیع، اتصاالت فوق توزیــع، اتصاالت انتقال و یک 
نیروگاه مقیاس کوچــک است.ایســتگاه 400 به 
63 کیلوولت هســنیجه)از توابع مهردشــت شهر 
علویجه در شمال غربی اســتان(، ایستگاه 230 به 
63 کیلوولت شهرســتان لنجان، ایستگاه سیار 63 
کیلوولت شهر گز، ایستگاه سیار 63 کیلوولت شهرک 
صنعتی بزرگ اصفهان از جمله این طرح هاســت.

بخشی از اتصاالت فوق توزیع پست کهندژ، اتصاالت 
انتقال پست هســنیجه، اتصاالت انتقال لنجان و 
بخشــی از اتصاالت فوق توزیع پست لنجان دیگر 

طرح ها را شامل می شود.
این پست با اعتباری معادل 320 میلیارد تومان در 
زمینی به مساحت ١٩ هکتار با 2 قسمت 4٠٠ و 6٣ 
کیلوولت در مجاورت شهرک بزرگ صنعتی اصفهان 
یکی از پروژه های مهم و زیربنایی صنعت برق است.

این پست یکی از پنج پستی است که با اعتبار بانک 
توسعه اســالمی و با هدف افزایش پایداری شبکه 
سراســری، کاهش افت ولتاژ مصــارف صنعتی، 
تامین دیماند)تقاضای برق( مصرفی متقاضیان و 
مشترکان منطقه شمال اصفهان و افزایش قابلیت 
اطمینان برق رسانی به مشــترکان به بهره برداری 
رسید.ظرفیت پست لنجان 320 مگاولت آمپر است 
در این پروژه که در مساحتی بالغ بر 6.25 هکتار در 
غرب اصفهان و در مجاورت شــهرک صنعتی فوالد 

احداث شــده 280 میلیارد تومان هزینه شــد.این 
پســت با هدف افزایش پایداری شــبکه و تامین 
دیمانــد مصرف متقاضیــان و مشــترکان منطقه 
مرکــزی اصفهــان و تغذیه پســت های 63 فوالد 
آلیاژی، نوید منگنز، فوالد ســپهر، شــهرک فوالد، 
خمیر و کاغــذ اترک، آجر نســوز آذر و زرین خودرو 
احداث شد و قابلیت اطمینان برق رسانی و تامین 
برق شــهرک های صنعتی مجاور را دارد.اعتبار بهره 
برداری از پســت سیار  شهر گز در شــمال اصفهان 
10 میلیارد تومان اعالم شــده و قابلیت تامین برق 
مشترکان صنعتی کشــاورزی تجاری و خانگی را 

دارا خواهد بود.
با توجه به نیاز روز افزون اســتفاده از انرژی برق به 
خصوص در بخش صنعت و شهرک های صنعتی، 
تقاضای افزایش خرید بار مصرفی در شهرک بزرگ 
صنعتی اصفهان وجود داشــت و بهره برداری از این 

طرح که برای آن 10 میلیارد تومان هزینه شد، قادر 
خواهد بود نیاز این بخــش را مرتفع کند.همچنین 
پروژه های اتصاالت فوق توزیع با هدف تامین برق 
و قابلیت مانور و پایداری شــبکه برق احداث شده 
است.باید بدانیم که نیروی برق آبی گسترده ترین 
شکل استفاده از انرژی های تجدیدپذیر محسوب 
می شود، این نوع نیروگاه ها در مقیاس بزرگ بیشتر 
از 10 مگاوات در اطراف سدها  و نیروگاه های کوچک 
کمتر از 10 مگاوات در مســیر رودخانــه ها احداث 
می شود.البته نیروگاه های مقیاس کوچک تنها در 
نیروگاه های برق آبی خالصه نمی شــود بلکه دارای 
انواع دیگری مانند نیروگاه های خورشــیدی، بادی 

و گازی است.
در همین راســتا دهمین نیــروگاه مقیاس کوچک 
این خطه بــه صورت ویدئــو کنفرانس با دســتور 
رییس جمهوری همزمان با طرح های مشــابه در 

دیگر اســتان ها در قالب پویــش » #هر_هفته_
الف_ب_ایران « افتتاح شــد.هزینه ساخت این 
نیروگاه 10 مگاواتی بالغ بــر 112 میلیارد تومان و با 
سرمایه گذاری بخش خصوصی اعالم شده است.

عملیات ســاختمانی نیروگاه مذکور از سال ۹0 و در 
حوالی شهرک امیرکبیر آغاز شــد و در سال ۹3 به 
اتمام رسید و  با اتمام ساختمان طرح یاد شده خرید 
ماشین آالت نیروگاه با عقد قرارداد با بانک مربوطه 
جهــت تامین منابع مالــی انجام و اجرای شــبکه 
گازرسانی به طول ســه کیلومتر و احداث ایستگاه 
گاز پنج هزار متر مکعبی آغاز شــد.اجرای شــبکه 
دو مداره هوایی به طول ســه هزار و 200 متر از این 
نیروگاه تا پست 63 به 20 کیلو ولت امیرکبیر در سال 
۹8 صورت گرفت و در نهایــت دیزل ژنراتورها هفته 
گذشته نصب و راه اندازی شد و پلمب کنتور در همان 

زمان انجام گرفت.
ماشــین آالت نیروگاه  شامل پنج دســتگاه دیزل 
ژنراتور گازســوز از شــرکت آلمانی MTU اســت و  
هم اینک 10 نفر به طور مســتقیم و پنج نفر به طور 
مســتقیم در این نیروگاه مشــغول به کار شده اند.

معاون وزیر نیــرو در امور برق و انرژی در حاشــیه 
افتتاح این طرح ها اظهارداشــت: افزایش ظرفیت 
تامین برق، فضا را باز می کند تا صنایع کشور بتوانند 
بیش از پیش رشــد کنند.همایــون حائری افزود: 
٧65 مگاولت آمپر ظرفیت جدید ترانس در استان 
اصفهان وارد مدار شد که بیشــتر آن با هدف تامین 
برق شهرک های صنعتی اســت.وی اضافه کرد: از 
این میزان 4٠٠ مگاولت آمپر در پست 4٠٠ کیلوولت 
هسنیجه به عنوان یکی از پروژه های مهم و زیربنایی 
صنعت بــرق با دســتور رییس جمهــوری افتتاح 
شد.معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی خاطرنشان 
کرد: با خدمــات و تالش های شــرکت توزیع برق 

منطقه ای اصفهان و سایر شــرکت های تابعه، برای 
هر صنعتی در این استان برق تامین است.حائری 
یادآور شد: از لحاظ مصرف برق، ظرفیت باالیی در 
حدود پنج هزار و ٩٠٠ مگاوات مصرف برق در استان 
است که ترانس ها فضا را بیشتر می کند تا برقی که 
باید به شــهرک های صنعتی برسد بدون هیچ گونه 

مشکلی تامین شود.
وی تامین برق مصارف صنعتی را موجب تســهیل 
و تسریع در چرخه رشد و پیشــرفت کشور برشمرد 
و از برنامه هــای آینده به صورت ماهانه و ســاالنه 
برای افزایش ظرفیت برق در استان خبر داد.در این 
ارتباط مدیرعامل شــرکت برق منطقه ای اصفهان 
نیــز تامین برق و قابلیــت مانور و پایداری شــبکه 
را از جملــه مهم ترین مزایا و نتایــج طرح های این 
استان برشمرد.رسول موســی رضایی خاطرنشان 
کرد: ظرفیت تامین برق در مناطق مختلف شهری 
و روســتایی در دولت یازدهم و دوازدهم با سرعت 
باالتری پیــش رفت و طرح های متعــددی در این 

هفت سال به بهره برداری رسید.
وی تصریح کرد: طرح های زیربنابی و زیرســاختی 
برق این منطقه در سال های گذشته با شتاب قابل 
توجهی رو به جلو حرکت کرده است.استان اصفهان 
با 24 شهرستان و بیش از پنج میلیون نفر جمعیت، 
بیــش از ۹ هزار واحــد تولیدی کوچــک و بزرگ با 
سرمایه 221 هزار میلیارد ریال و اشتغال 263 هزار 
نفر، حدود 840 معدن در حال بهره برداری با سرمایه 
گذاری بیش از 10 هزار میلیارد ریال و حدود 180 هزار 
واحد صنفــی دارد.بهره برداری از ایــن طرح ها در 
قالب سی و نهمین برنامه افتتاح جشن تولید و سی 
و چهارمین هفته پویش هر هفته #الف_ب_ایران 
روز )پنجشــنبه( با حضور ویدئوکنفرانسی رییس 

جمهوری انجام شد.

مدیر ارشــد خدمات فنی و پشتیبانی شــرکت فوالد مبارکه اصفهان در خصوص 
محدودیت تحویل گاز به صنایــع از جمله فوالد مبارکه و تاثیــر آن بر فعالیت این 
مجموعه بزرگ فوالدی، اظهار کرد: محدودیت های تامین گاز آســیب تجهیزاتی 
چندانی نمی زنند، اما منجر به کاهش تولیــد و افزایش هزینه های محصول می 
شود.جواد نیلی افزود: با توجه به محدودیت های سنگین تحویل گاز به مجموعه 
فوالد مبارکه طی دو ســال گذشته، تولیدات آن دچار نوســانات شدید می شود و 
بعضا میزان تولید روزانه به کمتر از 50 درصد هم می رسد.مدیر ارشد خدمات فنی و 
پشتیبانی شرکت فوالد مبارکه اصفهان با اشاره به اینکه برخی از واحدهای تولیدی 
همچون نیروگاه ها بعد از محدودیت تحویل گاز، امکان استفاده از سوخت دوم را 
دارند، گفت: در مجموع مدول های احیای مستقیم امکان استفاده از سوخت دوم را 
ندارند و تنها از طریق سوخت گاز می توانند فعالیت کنند، بنابراین با محدودیت تامین 
گاز با توقف گسترده و شدید در مجموعه های تولیدی مواجه می شویم.وی به تجربه 
این محدودیت ها توسط شرکت فوالد مبارکه از سال های گذشته تاکنون، گفت: 
فوالد مبارکه برای به حداقل رساندن خسارت های ناشی از کاهش تولید، با وجود 
فصل سرما بسیاری از تعمیرات خود را در این مقطع زمانی انجام می دهد تا افت 
تولید را به حداقل برساند.نیلی تاکید کرد: شرکت فوالد مبارکه با وجود محدودیت 
های برق در تابستان، محدودیت گاز در زمســتان و محدودیت آب در طول سال، 

با برنامه ریزی های منســجم به اهداف تولیدی خود می رسد.وی درباره کاهش 
تولیدات فوالد مبارکه به دلیل محدودیت تحویل گاز و نگرانی بابت تحویل تعهدات 
خود به بورس کاال و صادرات، اظهار کرد: سعی فوالد مبارکه این است که در تحویل 
عمده تعهدات خود دچار تاخیر نشود و حتی سال گذشته با وجود محدودیت 50 
روزه گاز، با برنامه ریزی منسجم، تمام تعهدات خود را انجام داد.مدیر ارشد خدمات 
فنی و پشتیبانی شرکت فوالد مبارکه اصفهان توضیح داد: فوالد مبارکه سال گذشته 
بخشی از تولیدات خود را قبل از شروع فصل سرما انجام داد که در زمستان با مشکل 
عدم تحویل تعهدات مواجه نشــود.وی پیش بینی کرد: به دلیل محدودیت های 
تحویل گاز، تولید واحدهای احیای مستقیم فوالد مبارکه به صورت روزانه منجر به 
کاهش 60 درصدی تولید آهن اسفنجی می شود، بنابراین خواست ما از مجموعه 
وزارت نفت رفع این مشکل است. نیلی همچنین یادآور شد: شرکت فوالد مبارکه 
روزانه نیازمند ۹ میلیون و 500 هزار مترمکعب گاز است که با وجود محدودیت های 
تامین گاز به دلیل فصل ســرما، میزان تحویل گاز به آن حــدود 50 درصد کاهش 
یافته است.وی تاکید کرد: در حال حاضر عمدتا مدول های احیای مستقیم دچار 
محدودیت هستند، اما بقیه واحدهای فوالد مبارکه که مصارف کمتری دارند، تولید 
خود را حفظ می کنند تا با حفظ بازار، موجب اختالل در بازار نشوند که البته در صورت 

استمرار محدودیت افت تولید به واحدهای پایین دست نیز می رسد.

رییس روابط عمومی شرکت مخابرات منطقه اصفهان  در جلسه رابطین روابط 
عمومی شهرستان ها با بیان اینکه شاخص های روابط عمومی مالک ارزیابی 
مخابرات شهرستان ها خواهد بود،  گفت : در ماه های اخیر شاهد اضافه شدن 
شاخص های روابط عمومی به ارزیابی های شهرستان ها بودیم که گام مهمی 

در انعکاس فعالیت های بخش های مختلف خواهد بود.
شاهین ملک زاده، رییس روابط عمومی شرکت مخابرات منطقه اصفهان در 
این جلســه که با حضور عوامل اجرایی و رابطین روابط عمومی در شهرستان 
ها به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شــد؛ ضمن تشــکر از همراهی و همدلی 
رابطین روابط عمومی شهرستان ها،اظهار کرد : رابطین روابط عمومی وظیفه  

ایجاد وجهه و تصویر مناسب برای ســازمان را بر عهده دارند و هنر آنها  ایجاد 
ذهنیت مثبت از سازمان در بین مردم، آگاه سازی جامعه از فعالیت های درون 
سازمان و ارتقای برند در اذهان عمومی اســت.وی افزود: انعکاس فعالیت 
های فنی و توسعه ای صورت گرفته در ســطح شهرستان ها به همراه مستند 
سازی تصویری توسط رابطین روابط عمومی می تواند عامل موثری در راستای 
آگاهی بخشی جامعه نســبت به زحمات و تالش های کارکنان شهرستان ها 
باشد.گفتنی است؛ در این نشست صمیمی کارشناسان روابط عمومی استان 
و رابطین شهرستان ها به بحث و تبادل نظر در راستای شاخص ها و فعالیتهای 

روابط عمومی پرداختند.

مدیر ارشد شرکت فوالد مبارکه اصفهان اعالم کرد:
کاهش روزانه ۶۰ درصدی تولید آهن اسفنجی به دلیل محدودیت گازرسانی به فوالد مبارکه

نایب رییس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران:

توسعه مخابرات در اصفهان بر اساس نیازهای بومی باشد
مدیر مهندسی کارخانه شرکت فوالد مبارکه تاکید کرد:

انقالب صنعتی نسل چهارم تاثیری در کاهش اشتغال فوالد مبارکه نخواهد داشت

با حضور ویدئو کنفرانسی رییس جمهور صورت گرفت؛

بهره برداری از 9 طرح زیربنایی برق در اصفهان
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