
وقتی به اندک باقی مانده های تاالب هم رحم نمی شود؛

رد پای مرگ در حاشیه گاوخونی
5

ترمز بازار کشیده شد
بر اساس اعالم رییس اتحادیه فروشندگان خودروی اصفهان بازار خودرو در حال نزدیک شدن به شرایط واقعی است؛ 

3

یمنا
س: ا

عک

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
چهارمحال و بختیاری:

  حوزه فرهنگ امروز بیش
  از هر زمان دیگری 

مظلوم است

هزینه ۲۳ میلیارد 
تومانی برای آسفالت 

معابر شهر اصفهان

آزاد راه اصفهان – شیراز 
نیازمند ۴هزار میلیارد 

تومان اعتبار است

4

3

7 4

۱۰۰ هزار بافنده فرش 
درچهارمحال و بختیاری 

فعالیت می کنند

5

اصفهان؛ رتبه اول ثبت 
روزهای ناسالم در میان 

کالن شهرهای کشور

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 

سه شنبه ۳۰ دی ۱۳99 
 5 جمادی الثانی  ۱۴۴۲ 

۱9 ژانویه ۲۰۲۱
 شماره ۳۱7۰

8 صفحه
قیمت: ۱۰۰۰ تومان

8

 ذوب آهن اصفهان
 در تدوین استانداردها 

نقش کلیدی دارد

کمبود برق در اصفهان، برخورد با ماینرهای غیر مجاز را افزایش داده است؛

سود بیت کوین و معمای خاموشی ها
3

دو گانه خطرناک بازگشایی مدارس
 تصمیم برای بازگشایی مدارس در اصفهان با مخالفت علوم پزشکی مواجه شده است؛

5

م
سنی

: ت
س

عک
 مدیرکل راه و شهرسازی 

استان اصفهان:

اجازه دست درازی به 
 اراضی دولتی را

 نمی دهیم

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
چهارمحال و بختیاری :

 ابعاد زندگی بانوی دوعالم 
به مراتب فراتر از زندگی 
شخصی و فردی است

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 
شهرکرد خبر داد:

انجام بیش از ۱۴ هزار 
نمونه گیری در گام 

 چهارم بسیج ملی
 مبارزه با کرونا

3

4
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 ماجرای برداشته 
شدن مجسمه های 

اصفهان چیست؟

7

عضو شورای شهر اصفهان:

 میدان آزادی تا میدان
  امام علی)ع( 

پیاده محور می شود

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 

دوشنبه 29 دی ۱399 
 ۴ جمادی الثانی  ۱۴۴2 

۱8 ژانویه 202۱
 شماره 3۱69

8 صفحه
قیمت: ۱000 تومان

تالش می کنیم 
حافظ نظم و 
هارمونی شهر 

باشیم

انتقام آمریکا از 
فرمانده جبهه 
صنعت فوالد

78

 آگهی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران

 )شماره فراخوان در سامانه ستاد 2099001205000040 (

 شرکت آب 
منطقه ای اصفهان

شــرکت آب منطقه ای اصفهان در نظــر دارد ایمن ســازی و نرده گذاری شــبکه هــای آبیاری 
نکوآباد، آبشــار و رودشــت را از طریق مناقصه عمومی با شــرایط و مشــخصات زیر به پیمانکار 
واجد صالحیت واگذار نماید. لــذا از مناقصه گرانی کــه تمایل به حضور در مناقصــه فوق را دارند 

 دعوت می گردد نســبت به دریافت اســناد ارزیابی کیفی از ســامانه تدارکات الکترونیک دولت

 )WWW.SETADIRAN.IR( اقدام نمایند.

 مبلغ پایه: بــرآورد مناقصه معادل 76/920/660/853 ریال بر اســاس فهــارس بهاء واحد پایه 
رشته های ابنیه و راه و باند سال 1399 می باشد.

شــرایط مناقصه گر: مناقصه گران دارای گواهینامه صالحیت پیمانکاری حداقل پایه 5 از سازمان 

برنامه و بودجه در رشته های ساختمان یا آب و ارائه گواهینامه صالحیت ایمنی

محل اجراء: استان اصفهان
مدت اجراء: 7 ماه

نوع اعتبار: اعتبار این پروژه از محل اعتبارات جاری شرکت می باشد.
نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه، مدت اعتبار پیشنهادها و چگونگی و زمان تحویل پیشنهادها 

متعاقبًا در استعالم ارزیابی و اسناد مناقصه مشخص خواهد شد.

مناقصه گران واجد شرایط مطابق شرایط قید شده در سامانه ستاد )SETADIRAN.IR( مهلت 

دارند از طریق این سامانه نسبت به دریافت اسناد ارزیابی کیفی و بارگذاری مدارک مثبته شرکت 

اقدام نمایند. پس از تعیین فهرست کوتاه مناقصه گران اسناد مناقصه از طریق سامانه فوق در اختیار 

آنها قرار خواهد گرفت.

 نشــانی مناقصه گزار: اصفهان- پل خواجو – بلــوار آئینه خانه- جنب هالل احمر- شــرکت آب
 منطقه ای اصفهان- دفتر امور قراردادها

تلفن تماس: 5-36615360 داخلی 2529 و 2528 فاکس: 36611073 

امور قراردادها

نوبت اول

م الف: 1077261 

نوبت دوم

در پی قطع گسترده برق در چند کالن شهر ایران، طی  حدیث زاهدی
روزهای اخیر  شایعاتی در فضای مجازی و 
گزارش هایی از حضور چینی ها برای استخراج بیت کوین در ایران منتشر شده و 
این گمانه زنی مطرح شده که یکی از دالیل قطعی گسترده برق در سال جاری 

افزایش چشمگیر استخراج رمزارزها به صورت قانونی و غیرقانونی است.
در همین راستا حمیدرضا پیرپیران، مدیرعامل شرکت توزیع برق شهرستان 
اصفهان  در نشست خبری  مشترک مدیران عامل شرکت توزیع برق شهرستان 
اصفهان و شرکت گاز استان اصفهان با بیان اینکه تا کنون مجوز رمز ارزی در 
اصفهان صادر نشده،اظهار داشت: در صورت شناسایی با هر مورد تولید رمز ارز 
غیرمجاز با متخلفین برخورد خواهد شد و برق این مجموعه ها قطع و به مراجع 
قضایی معرفی می شوند و در صورت دادن مجوز نرخ آن ها برابر تعرفه برق 

صادراتی محاسبه  می شود.
حمیدرضا پیرپیران  با اشاره به قطعی برق در استان های دیگر کشور اعالم کرد: 
خوشبختانه تا این لحظه اصفهان  شاهد قطعی برقی نبوده و این روند میسر 
نخواهد شد مگر با استفاده بهینه و به موقع از انرژی الکتریکی و مدیریت درست 
آن که موجب  گامی موثر جهت جلوگیری از هدر رفت و صرفه جویی برق می شود.

پیرپیران،  یکی از راهکارهای مدیریت برق در زمستان سال 99 را محورهای 
کنترلی مدیریت بار در زمستان برشمرد و ابراز داشت : کنترل روشنایی 770 معبر 
و یک درمیان کردن و تنظیم فتوسل های نجومی، کنترل خاموش بودن روشنایی 
فضای سبز سطح شهر ، نورپردازی ها و آبنماهای شهرداری ، بازرسی میدانی از 
ادارات سطح مناطق و اطمینان از مدیریت مصرف انرژی برق دهگانه و کاهش 
مصرف و روشنایی در پست های 63/20 ، کنترل مصرف مربوط به مجتمع های 
مسکونی ، نظامی و خانگی و میزان کاهش، در بازدید میدانی از مصارف تجاری 
پرمصرف ، میوه فروشی ها ، لوسترفروشی ها اخطار و قطع آن ها ، تبدیل چراغ 
های 125 وات به 20 وات LED ، شناسایی و برخورد با رمز ارزها همچنین کنترل 
و کاهش مصرف مشترکین دارای تجاوز از دیماند،  اقداماتی است که انجام 

گرفته است .
وی معتقد است ادارات یکی دیگر از راهکارهای مدیریت مصرف انرژی در 
زمستان هستند که در این خصوص اعمالی از جمله  اینکه در روز از روشنایی 
خورشید استفاده کرده و چراغ های اضافی محل کار خاموش  شود، هنگام ترک 
محل کار کلیه تجهیزات برقی خاموش شود، در صورت استفاده از موتورخانه ، 
اسپلیت یا فن کویل جهت گرمایش محل کار دمای آن 18 تا 21در تنظیم شود، 
روشن کردن سیستم گرمایش یک ساعت قبل از شروع کار و یک ساعت از 
پایان کار، خاموش کردن وسایل گرمایشی  در روزهای تعطیل ، چراغ های 
روشنایی محوطه در شب به صورت یک در میان روشن شود، کلیه آبنماها و 
چراغ های تزیینی محوطه و نمای ساختمان خاموش شود، روشنایی راهرو 
 در طول روز خاموش  شود، روی رادیاتورها شیر ترموستاتیک نصب کنند و 
 موتورخانه های هوشمند  و تاسیسات مربوطه عایق  شود و نیز استفاده 
حداقلی از بخاری برقی و لوازم پر مصرف برای گرمایش می تواند به ذخیره 

انرژی بینجامد.
پیرپیران ضمن قدردانی از شهرداری اصفهان و مناطق دیگر که در زمینه مصرف 
برق همکاری  های خوبی داشته اند، گفت : خاموش کردن کلیه نورپردازی ها 

و آبنماها در سطح شهر ، کاهش روشنایی پارک ها و فضاهای سبز ، خاموش 
کردن روشنایی پارک ها و فضاهای سبزی که دارای نگهبان هستند ، برنامه 
ریزی استفاده بهینه از سیستم پمپاژ آب و عدم اقدام به تولید ارز دیجیتال بدون 
اخذ مجوز از مراجع ذی صالح از جمله  اقداماتی بوده که در این راستا انجام  شد.

مدیر عامل شرکت توزیع برق شهرستان یکی دیگر از مبحث های پر مصرف را 
بخش صنعت خواند و در ادامه گفت : عدم تجاوز از قدرت قراردادی ، عدم استفاده 
از بارهای سنگین و انتقال آن به بازه خارج از زمستان ، بهینه سازی مصرف در 
بویلر، فن ، پمپ ، کوره و ... در صنعت، بهینه سازی مصارف روشنایی و تبدیل 
المپ ها به پر بازده ، مدیریت بار روشنایی وخاموش کردن بارهای روشنایی غیر 
ضروری ، انتقال بازه تعطیالت و تعمیرات ساالنه به زمستان، شرکت در طرح های 
مدیریت بار زمستان شرکت توزیع برق و بهره مندی از پاداش طرح ها با کاهش 
مصرف، عدم استفاده از هیترهای برقی برای تامین گرمایش  و عدم اقدام به 
تولید ارز دیجیتال بدون اخذ مجوز از مراجع ذی صالح راهکارهایی است که 

موجب مصرف بهینه برق خواهد شد.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه  کشاورزان نیز می توانند در کاهش مصرف برق 
نقش موثری داشته باشند، تاکید  کرد : عدم تجاوز از قدرت قراردادی و کاهش 
حداقل 10 درصد مصرف در مدت زمان کاری و بهینه سازی مصرف در موتورهای 
الکتریکی ، استفاده از موتورهای الکتریکی با سایز متناسب ظرفیت چاه آب 
همچنین انتقال بازه تعطیل کردن و تعمیرات ساالنه به زمستان و مدیریت زمان 
آبیاری و جلوگیری از روشن بودن پمپ آب در مواقع غیر ضروری کمک شایانی 
در این زمینه خواهد کرد. مدیر عامل شرکت توزیع برق شهرستان در پایان 
ضمن درخواست از شهروندان جهت کاهش مصرف انرژی برق خاطر نشان 
کرد : استفاده از لباس های گرم مناسب فصل زمستان ، از پرده های ضخیم 
در هنگام شب استفاده شود، اتاق هایی که از آنها استفاده نمی شود را بسته و از 
گرم کردن فضای آنها خودداری  شود ، نصب سیستم های کنترل هوشمند در 
موتورخانه ها به ویژه در مجتمع های مسکونی بزرگ و ساختمان های اداری 
، تنظیم دمای محیط روی 18 تا 21 درجه ، کاهش روشنایی فضاهای عمومی 
مثل پارکینگ و راهروها  همچنین المپ های اضافی و روشنایی اتاق ها پس 
از ترک اتاق خاموش  شود زیرا امروزه این انرژی جزء الینفکی از زندگی بشر 
به شمار می رود و در این میان امنیت و آرامش مردم بیش از گذشته به انرژی 

برق گره خورده است.

در نشست مشترک شرکت برق شهرستان اصفهان و شرکت گاز استان  مطرح شد:

هیچ مجوز  رمز ارزی  در اصفهان صادر نشده است 
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»ناوالنی« بازداشت شد
آلکسی ناوالنی، معترض روس که در کشورش مسموم شــده و برای درمان به آلمان رفته بود، شامگاه 
یکشــنبه در بدو ورود به فرودگاه  بازداشت شــد.به نقل از رویترز، هواپیمای حامل آلکسی ناوالنی، از 
مخالفان سیاسی سرسخت والدیمیر پوتین، رییس جمهوری روسیه، ابتدا قرار بود در فرودگاه ونوکووا 
مسکو فرود بیاید، اما در آخرین لحظات تغییر مسیر داد و حوالی ساعت ۶ عصر در فرودگاه بین المللی 
شرمتیوو در مسکو به زمین نشست.به ناوالنی پیش از بازگشت در مورد دستگیر و زندانی شدن هشدار 
داده شده بود، زیرا او در کشورش پرونده ای گشــوده دارد که بر پایه آن در سال ۲۰۱۴ به حبس تعلیقی 
محکوم شده است. این معترض روسی بر مبنای محکومیت قبلی اش می بایست هر ماه دو بار خود را به 
مقامات قضایی معرفی می کرد و به او گفته شده بود که چون در مدت اقامتش در آلمان نتوانسته خود را 

معرفی کند، به همین دلیل در بازگشت بازداشت می شود.

اعتراض وزیر جنگ اسراییل به دخالت »نتانیاهو«
بنی گانتس نسبت به مداخله دفتر نخست وزیری رژیم صهیونیستی در امور ارتش اعتراض کرد.

رسانه های صهیونیست خبر دادند در پی تماس مستقیم دفتر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی با بخش مدیریت امور غیرنظامی ارتش با هدف پایان دادن به رایزنی ها برای موافقت 
با ساخت و ساز فلسطینیان، بنی گانتس، وزیر جنگ به مداخله ویژه نخست وزیر در امور نظامی و غیر 
نظامی ارتش اعتراض کرد.گانتس به نهاد نظامی و غیرنظامی در ارتش رژیم صهیونیستی دستور داد 
تنها از طریق کانال های رسمی عمل کنند. او گفت هرگز اجازه نمی دهد از طریق دفتر نخست وزیری، 
اختیارات وزیر جنگ را دور بزنند.بنی گانتس، رهبر حزب آبی و ســفید است و پیش تر با بنیامین 
نتانیاهو، رهبر حزب لیکود برای تشــکیل کابینه ائتالف کرده بود. با این حال، به تازگی روابط میان 

این دو حزب دچار تنش شده و قرار است دوباره در سرزمین های اشغالی انتخابات برگزار شود.

دارایی های سران اخوان المسلمین در مصر مصادره شد
دادگاه رسیدگی به امور اضطراری در مصر با پذیرش دادخواست رییس کمیته مصادره اموال جماعت 
»اخوان المسلمین«، دارایی های ۸۹ رهبر و عضو این جماعت را مصادره و به خزانه دولت انتقال داد.

به نوشته پایگاه خبری »الیوم السابع«، دادگاه امور اضطراری در مصر به ریاست »احمد یوسف« و 
دبیری »احمد سالم« با بررسی کیفرخواست رییس کمیته مصادره اموال جماعت اخوان المسلمین 
برای مصادره اموال ۸۹ رهبر و عضو این جماعت و انتقال آن به خزانه دولت موافقت کرد.این کمیته 
کیفرخواســتی فوری را در دادگاه امور اضطراری مصر ارائه کرده بود و طی آن از دســتگاه قضایی 
خواسته بود تا این امکان را به این کمیته بدهد که در اموال ۸۹ تن از رهبران گروه اخوان المسلمین 

دخل و تصرف کرده و آن را به خزانه دولت انتقال دهد.

تغییر مقامات در عمان به فرماندهان ارشد نظامی رسید
هیثم بن طارق، سلطان عمان با صدور فرمان های سلطنتی، شماری از مسئوالن و فرماندهان ارشد نظامی 
این کشور را تغییر داد.براساس فرمان های سلطنتی، دکتر محمد بن ناصر الزعابی به سمت دبیرکل وزارت 
دفاع با رتبه وزیر منصوب شــد. پیش از این محمد بن ناصر الراسبی مسئولیت دبیرکلی وزارت دفاع را 
برعهده داشته که بازنشسته شــد.هیثم بن طارق در فرمانی دیگر ضمن ارتقای درجه برای فرماندهان 
نظامی، سپهبد عبدا... بن خمیس الرییسی را به سمت رییس ستاد مشترک نیروهای مسلح سلطانی، 
سرلشکر خمیس بن حماد الغافری را به سمت فرمانده نیروی هوایی سلطانی، سرلشکر سیف بن ناصر 
الرحبی را به سمت فرمانده نیروی دریایی سلطانی و سرلشکر مهندس صالح بن یحیی المسکری را به 
سمت رییس دانشکده دفاع ملی منصوب کرد.این تغییرات پس از آن انجام شد که سلطان هیثم پس از 

یک سال از قدرت گیری،  زمینه را برای ولی عهدی فرزند ارشد خود ایجاد کرده است.

در سفر وزیر خارجه عربستان به مسکو چه گذشت؟

عرب ها به دنبال متحدی تازه در منطقه

»سرگئی الوروف« وزیرخارجه روسیه درآستانه خروج ترامپ از کاخ 
ســفید و تحلیف بایدن، میزبان همتای عربســتانی خــود بود. حال 
تحلیلگران احتمال می دهند استقبال مسکو از » فیصل بن فرحان« 
حامل برخی پیــام های منطقه ای باشــد.اظهارات وزیــران خارجه 
روسیه و عربســتان زمانی اهمیت مضاعفی پیدا می کند که مسکو از 
سفر قریب الوقوع » محمد جواد ظریف« وزیر امور خارجه جمهوری 

اسالمی ایران به روسیه خبر داد.
ناظران مــی گویند که مســکو بارها تــالش کرده اســت بانی گفت و 
گو میان ایران و کشــورهای عرب حوزه خلیج فارس باشــد برهمین 
اساس امیدوار به یافتن زبان مشــترکی برای صلح میان پادشاهای 
های عرب و جمهوری اسالمی ایران اســت.  در این دیدار هم سرگئی 
الوروف به همتای ســعودی خود گفت که روســیه عالقه مند به گفت 
و گو بین ایران و کشــورهای عربی اســت و آماده کمک به آنها در این 
مســیر اســت.الوروف، میزبان فیصل بن فرحان همتای عربستانی 
خود به عنوان اولین مهمان عالی رتبه خارجی در سال جاری میالدی 
بود. این دیــدار تقریبــا بالفاصله پس از آشــتی صریح عربســتان 
سعودی و سه کشــور عربی دیگر با قطر صورت گرفت.در ماه گذشته 
میالدی  نیز ، الکساندر نوواک معاون نخســت وزیر روسیه و رییس 

مشترک کمیســیون بین دولتی تجارت و همکاری اقتصادی روسیه 
و عربســتان قول دادند که در پایان ماه مارس ۲۰۲۱ ، هر دو طرف 7۴ 
پروژه مشــترک جدید ارائه دهند.به گفته ســرگئی الوروف ، مسکو و 
 ریاض به طور فعال در حال همکاری در زمینه هایی مانند فضا و انرژی

 هسته ای هستند.
 وزیر خارجه روســیه همچنین بــه مذاکرات در حــال انجام در مورد 
برگزاری مرحله ســوم آزمایشات بالینی واکســن  اسپوتنیک وی در 
پادشاهی عربستان و بومی ســازی تولید آن اشاره کرد. در این دیدار 
هر دو وزیر اظهار نظرهای مشترکی  شــامل پشتیبانی از گفت و گوی 
ملی در لیبی و سوریه ، تالش های سازمان ملل برای آشتی در یمن، 
لزوم از ســرگیری مذاکرات فلسطین و اســرائیل را مطرح کردند.اما 
وزیر سعودی در ادامه، ادعاهای ضد ایرانی خود را تکرار و بدون اشاره 
به حمایت های مالی و تســلیحاتی این رژیم از تروریست ها به ویژه 
گروه تروریستی داعش، تهران را متهم کرد که امنیت منطقه را تضعیف 
می کند. وی در ادامه اتهامات بی اســاس علیه ایران، مدعی حمایت 

تهران از »انصارا...«  و  تهیه سالح برای آن شد .
 این گفته وزیر سعودی در حالی است که بر اساس شواهد منبع اصلی 
تامین کننده مالی گروه های تروریستی حکومت آل سعود بوده است 

و این دولت بود که بــه یمن نیز حمله کرد.وزیر خارجه عربســتان در 
پاسخ سوال خبرنگاران مدعی شد تا زمانی که تهران در نقش خود در 
امور منطقه تجدید نظر نکند و از گسترش ایدئولوژی خودداری نکند، 
نمی توان درباره هیــچ گونه تعاملی با آن صحبت کــرد.در مقابل این 
سخنان مسکو معتقد است که پس از عادی سازی روابط بین اعراب ، 
زمان گفت و گو با ایران فرا می رسد البته در صورتی که این امر با  مانع 
ســازی از خارج ، در درجه اول از ســوی دولت جدید ایاالت متحده 
مواجه نشود.روس ها معتقدند این آمریکا بوده که تاکنون مانع اجرای 

اجرای این طرح آشتی شده است.
ســرگئی الوروف قول داد که شــخصا تمام نگرانی های ریاض را به 
محمدجواد ظریف ، وزیر امور خارجه ایران ، که انتظار می رود در پایان 
ماه ژانویه به مسکو سفری داشته باشد، منتقل کند.برخی تحلیلگران 
معتقدند تا آشــتی بین ایران و عربستان سعودی  هنوز فاصله زیادی 
وجود دارد با این حال ســرگئی الوروف قصد تسلیم شدن ندارد چون 
او  بر انجام مذاکرات بین تهران و ریاض و چند کشور عرب دیگر تاکید 
کرد و حداقل قول داد که نگرانــی های ریاض را به محمدجواد ظریف 
وزیر امور خارجه ایران منتقل کند. قرار اســت ظریف هفته آینده ) 7 

بهمن(  به مسکو سفر کند.

یک مسئول عراقی که نخواست نامش فاش شود، 
گفت: »امیدواریــم که تالش های مــا در خصوص 
همکاری با قطر و تکیه بر گاز قطــر به جای گاز ایران، 
موفق باشــد، یا حداقل بتوانیم به این شکل کمبود 
واردات گاز ایــران را جبــران کنیم«.کامل جمیل در 
الخلیج آنالین نوشت: به نظر می رسد عراق به دنبال 
تحکیم روابــط اقتصادی با همســایگان عرب خود 
در زمینه انرژی، علیه ایران اســت، بــه این دلیل که 
عراقی ها از بحران برق رنج می برند.براساس اطالعات 
رســیده به الخلیج آنالیــن، عراق در حال بررســی 
گزینه های متعددی برای تنوع بخشیدن به منابع گاز 
مایع خود و عدم تکیه کلی بر گاز ایرانی است، به این 

دلیل که مشــکالت مالی زیادی برای پرداخت بهای 
این گاز به ایران بر سر راه عراق وجود دارد.از مهم ترین 
این گزینه ها، آن است که عراق از گاز قطر برای تامین 
انرژی مورد نیز ایستگاه های برقی در راستای کاستن 
از دوره های قطعی برق شهروندان عراقی استفاده کند.

این اقدام با حمایت زیاد مردم عراق و رهبران سیاسی 
این کشــور رو به رو شــد، که فشــار زیادی به دولت 
وارد می کردند تا معامالت دیگــری را در این زمینه با 
دولت هایی غیر از ایران نیز داشته باشند، چرا که تصور 
می کنند ایران از این احتیاج عراق برای دست یابی به 

اهداف اقتصادی خود بهره می گیرد.
یکی از مســئوالن عالی رتبه در بخــش برق عراق به 

الخلیج آنالین گفت: »عراق از سال ها پیش به دنبال 
یافتــن جایگزینی برای گاز ایران اســت، اما تا کنون 
موفق نبوده ایم«. وی افــزود: کمیته های عراقی در 
حال بررســی منابع گازی متعددی هستند، که مهم 
ترین آن ها قطر است. ضمن اینکه تالش برای تکیه 
بر گاز قطری امر تازه ای نیست، ولی این تالش هر بار 
از ســوی عناصری در دولت عراق با شکست مواجه 

شده است.

الخلیج آنالین نوشت: 

عراق به دنبال قطع وابستگی به تهران

شرط ایران برای مذاکره برجامی با آمریکا:

 شرایط را به قبل از دولت ترامپ برگردانند
رییس دفتر رییس جمهور موضع ایران در قبال بازگشت احتمالی آمریکا به برجام را بازگشت شرایط تحریمی به دوره قبل از دولت ترامپ اعالم کرد.محمود واعظی، 
در پاسخ به این سوال که آیا دولت پیش شرطی برای مذاکره احتمالی با آمریکا در قالب برجام، به این کشور ارائه کرده است؟ گفت: آن چیزی که ما مطرح می کنیم 
این است که باید هر آنچه در دولت ترامپ اتفاق افتاده به قبل از دولت ترامپ برگردد.وی افزود: بر همین اساس باید تمامی تحریم ها،  انواع و اقسام تحریم های 
شرکت ها و افراد که در این زمینه مورد تحریم قرار گرفتند ، به قبل از دوره ترامپ برگردد.رییس دفتر رییس جمهور با بیان اینکه ما روشن و شفاف اعالم کردیم که 
در دوره جدید،»تعهد در برابر تعهد«،»اجرا در برابر اجرا« و »اعالم در برابر اعالم« خواهد بود، اظهار داشت:  بر همین اساس باید خیلی دقیق آنچه را که قرار است آنها 
انجام دهند ما نسبت به آنها مطمئن شویم تا اقدامات متقابل انجام دهیم.واعظی در پاسخ به این سوال که آیا این موضع به تیم جدید کاخ سفید هم منتقل شده 
است؟ گفت:  ما با تیم کاخ سفید هیچ ارتباطی نداشتیم، هیچ ارتباط دوجانبه ای هم نداشتیم  و تا زمانی که ارتباط برجامی برقرار نشده، مواضعی که رییس جمهور 
و وزیر امور خارجه ما اعالم کردند، مواضع رسمی کشور است.وی با انتقاد از برخی اظهارنظرها در زمینه برجام از سوی نمایندگان تصریح کرد: اینکه هر روز نماینده 

مجلسی راجع به برجام و آینده و فالن صحبت می کند، موضع رسمی نیست.

خبر روز

وز عکس ر

رزمایش زمستانی 
ترکیه و جمهوری 

آذربایجان
وزارت دفاع ترکیه اعالم کرد که 
رزمایش مشترک با جمهوری 
آذربایجــان انجــام خواهــد 

گرفت.

ادعای »آذری جهرمی« رد شد
سخنگوی کمیســیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ گفت:  وزیر ارتباطات عنوان کرده که با مصوبه کمیسیون 
تلقیق بودجه تولید محتــوا برای فضای مجازی تماما به صداوســیما اختصــاص یافته که این 
اظهارنظر درست نیست و طبق مصوبه کمیســیون تلفیق این اعتبارات بین ۲7 دستگاه فرهنگی 
تقسیم شــده اســت.رحیم زارع  اظهار کرد: محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات به تازگی طی اظهارنظری عنوان کرده که با مصوبه کمیســیون تلقیق اعتبارات مربوط به 
تولید محتوا در فضای مجازی به صداوســیما اختصاص یافته که این اظهارنظر درســت نیست.

وی افزود: من به آقای جهرمی توصیه می کنم که متن مصوبه کمیسیون تلفیق را کامل بخواند و 
بعد در این باره اظهارنظر کند.سخنگوی کمیســیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ اظهار داشت: طبق مصوبه 
کمیسیون تلفیق اعتبارات مربوط به تولید محتوای فرهنگی در فضای مجازی به صداوسیما و ۲۶ 
نهاد فرهنگی تخصیص یافته و طبق کمیســیون تلفیق مدیریت محتوای فضای مجازی برعهده 

سازمان صداوسیما گذاشته شده است.

طرح پیمان دفاع امنیتی گروه مقاومت به جریان افتاد 
نماینــده مــردم نجف آباد در مجلــس گفت: طــرح پیمان دفاعــی امنیتی گــروه مقاومت در 
مجلس تدوین شــده و هم اکنــون در حــال جمــع آوری امضاســت.ابوالفضل ابوترابی اظهار 
کرد: طرح پیمــان دفاعی امنیتی گــروه مقاومت در مجلس تهیه شــده و در حــال جمع آوری 
امضاســت.وی افزود: بر اســاس این طرح چنانچه رژیم صهیونیســتی به هر یک از کشورهای 
جبهه مقاومــت حمله کند و یــا اقدامــی علیه آنها داشــته باشــد دیگر کشــورهای عضو این 
 گروه تمــام تالش خــود را از نظر نظامی،  اقتصادی، سیاســی تــا زمان دفع کامــل خطر به کار 

خواهند گرفت.

انتقاد تند »ظریف« از فرانسه
»محمدجواد ظریــف«، در توئیتی به بیانیه اخیر ســه کشــور اروپایی عضو برجــام و همچنین 
ســخنان وزیر خارجه فرانســه واکنش نشــان داد. وزیر خارجــه جمهوری اســالمی ایران در 
این خصوص نوشــت: رهبران ســه کشــور اروپاییـ  که برای انجام تعهدات خــود تحت برجام 
به امضــای مقامات دفتــر کنترل دارایی هــای خارجی )از ســازمان های تحت نظــارت وزارت 
خزانه داری آمریــکا( نیاز دارندـ هیــچ کاری برای حفظ برجــام انجام نداده انــد.وی  در ادامه 
نوشــت: ابتکار از آغاز مرده امانوئل ماکرون یــا خودداری انگلیس از پرداخــت بدهی )به ایران 
در خصوص تانک های چیفتن( مقــرر در حکم دادگاه را به یاد دارید؟ ظریف ســپس با خطاب 
قرار دادن وزیر خارجه فرانســه نوشت: برجام به خاطر ایران زنده اســت و نه سه کشور اروپایی. 
وی در ادامه نوشــت: »همکار محترم! شــما دوران کاری ات در کابینه را با فــروش جنگ افزار 
 به جنایتکاران جنگی ســعودی آغــاز کردی. از بیــان حرف های پــوچ و مهمل در مــورد ایران 

دست بردار.«

کره جنوبی شناور نظامی خود را از تنگه هرمز دور کرد
یک منبع دیپلماتیک کره جنوبی به خبرگزاری یونهاپ گفت که این کشور شناور نظامی خود را که 
در نزدیکی تنگه هرمز حضور یافته بود از این آبراه دور کرده اســت تا روحیه مثبت قبل از مذاکره 
با ایران در مورد نفتکش توقیف شــده و ملوانان را تقویت کند.این مقــام دیپلماتیک که نامش 
ذکر نشده به یونهاپ گفت: عقب نشــینی واحد ضد دزدان دریایی کره جنوبی قبل از سفر هیئت 
دیپلماتیک این کشور به تهران به سرپرســتی »چوی جونگ کان«  معاون اول وزیر خارجه در ۲۰ 

دی صورت گرفته است.

کافه سیاست

رییس سازمان انرژی اتمی: 

برای اجرای قانون مجلس 
هیچ مشکلی نداریم

رییس سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه 
در پیاده  کــردن قانون مجلــس در ابعاد 
فنی هیچ مشــکلی نداریــم، به بدعهدی 
آمریکا در برجام اشــاره کرد و گفت: اگر 
بخواهند برگردند، جمهوری اسالمی باید 
اطمینــان الزم را پیدا بکنــد و دیگر مثل 
گذشته نخواهد بود که ما فقط تعهدات مان 
را انجام دهیم. صالحی تاکید کرد: وقتی 
آن هــا تحریم  کردنــد و تمــام امتیازاتی 
که قرار بود ما از برجام بهره مند بشــویم، 
جلویش را گرفتند، طبــق قاعده  عقلی ما 
هم باید به تعهداتی که داریم دیگر التزامی 
نداشــته باشــیم.طبق بند ۲۶، ۳۶ و ۳7 
ما اعالم کردیم که در پنج گام نســبت به 
تعهداتی که دادیم عقب نشــینی می کنیم 
و مجلس آمد و این را یــک قدم جلو برد 
و درست هم هســت و ما هم خودمان را 
ملزم به اجــرای قانون مجلس می دانیم. 
این یک واقعیت اســت و هم دولت، هم 
ســازمان انرژی اتمــی اعالم کــرد که ما 
در پیاده کــردن قانون مجلــس در ابعاد 
فنی هیچ مشکلی نداریم و در عرض ۲۴ 
ساعت، غنی سازی ۲۰ درصد را راه اندازی 
کردیــم.وی در مورد آینــده برجام گفت: 
صراحتا مسئوالن کشور به خصوص آقای 
رییس جمهور و آقــای دکتر ظریف اعالم 
کردند که ما هیچ شــرط  و شروط دیگری 
را نمی پذیریم. اگــر می خواهند برگردند، 
برجام همان برجام قبلی است. اول باید 
این دیــوار بی اعتمادی کــه از بین رفته، 
دوباره اعتمادســازی اش انجــام بگیرد. 
رییس ســازمان انرژی اتمی ادامه داد: 
نه ما به آن هــا اعتماد داریــم و نه آن ها 
به ما اعتمــاد دارند. البتــه بی اعتمادی 
ما به آن ها بر اســاس واقعیت هاســت و 
حقانیت ما را نشــان می دهد، ولی آن ها 
بی اعتمادی شــان به ما بر اســاس این 
ضرب المثل اســت که می گوید: کافر همه 

را به کیش خود می پندارد.

وزیر خارجه عربستان در پاسخ سوال خبرنگاران 
مدعی شد تا زمانی که تهران در نقش خود در امور 
منطقه تجدید نظر نکند و از گسترش ایدئولوژی 
خودداری نکند، نمی توان درباره هیچ گونه تعاملی با 

آن صحبت کرد

بین الملل
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سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی:

 ورود گردشگران به شهرهای شمالی 
موردانتقاد فعاالن گردشگری اصفهان است

سخنگوی کمیســیون اقتصادی مجلس شورای اســالمی گفت: ورود گردشــگران به شهرهای 
شمالی و اصفهان خالی از گردشــگر مورد انتقاد فعاالن عرصه گردشگری اصفهان است.مهدی 
طغیانی در ادامه به بی تفاوتی دولت نســبت بــه تفاوت نرخ تضمینی محصوالت کشــاورزی و 
نرخ واردات این محصوالت به کشــور اشــاره کرد و گفت: در این زمینه مجلــس ورود کرده و از 
این پس قیمت گذاری محصوالت کشــاورزی به شــورایی مرکب از نمایندگان کشاورزان، وزارت 
کشاورزی و سازمان برنامه وبودجه و نمایندگانی از مجلس ســپرده خواهد شد تا کشاورزان نیز 
در قیمت گذاری محصوالت نقش آفرینی داشــته باشــند و انگیزه الزم برای کشــت محصوالت 
کشــاورزی را پیدا کنند.طغیانی با گالیه از ســتاد ملی مبارزه با کرونا افزود: متاســفانه صنعت 
گردشگری اصفهان همیشــه پایبند به قوانین بوده اما شهرهای شــمالی و جنوبی کشور اکنون 
مملو از مســافر شــده و فعاالن گردشــگری از نمایندگان خود ســوال می کنند مگر آنجا کرونا 
نیســت؟!نماینده مردم اصفهان در مجلس شــورای اســالمی تصریح کرد: همه تــوان خود را 
 به کار خواهیم گرفــت تا با پیگیری از مســئوالن زمینه ســفر ایمن گردشــگران را بــه اصفهان 

فراهم کنیم.

تاکید بر همکاری دانش بنیان های اصفهان با وزارت نفت
در بازدید مشــاور ارشــد وزیر نفت از دستاورد های شــرکت های دانش بنیان شــهرک علمی و 
تحقیقاتی اصفهان بر همکاری با دانش بنیان ها درحوزه صنعت نفت تاکید شــد.آیدین ختالن، 
مشاور ارشد وزیر نفت در این بازدید گفت: از شرکت های حوزه نفت، گاز و پتروشیمی این مجموعه 
علمی دعوت می شــود در زمینه تامین قطعات صنعت نفت همکاری علمی داشته باشند.رییس 
شهرک علمی وتحقیقاتی اصفهان هم در این بازدید با تاکید بر اهمیت حضور شرکت های دانش 
بنیان در اقتصاد کشور افزود: این شرکت ها فناور و دانش بنیان نقش ارزنده ای در توسعه اقتصاد 
دانش بنیان ایفا می کنند.جعفر قیصری همچنین خواســتار حمایت وزارت نفت از شرکت های 
دانش بنیان فعال در حوزه نفت و پتروشیمی شد.همچنین مشاور ارشد وزیر نفت و گروه علمی 
همراه در بازدید از شرکت های سوین پالسما، پیشــرو گاز ماهر، آزمایشگاه فیلتراسیون، آروین 
آفاق پارسیان، فناوران لیزر، فرم نورد و آلتون از نزدیک در جریان فعالیت های این شرکت ها در 

حوزه نفت و پتروشیمی قرار گرفتند.

آغاز پاالیش اطالعات متقاضیان مرحله سوم مسکن ملی
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: همزمان با آغاز پاالیش اطالعات متقاضیان مرحله 
سوم مسکن ملی، این افراد می توانند با مراجعه به سامانه طرح اقدام ملی وضعیت ثبت نام خود 
را پیگیری کنند.علیرضا قاری قرآن اظهار کرد: سومین مرحله از ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن 
به مدت هفت روز برای اســتان اصفهان همزمان با سایر استان های کشور انجام پذیرفت و از روز 
جمعه ۲۶ دی ماه ۹۹ پاالیش اطالعات متقاضیان آغاز شــده است.وی افزود: در استان اصفهان 
ثبت نام متقاضیان در شهرهای فاقد ثبت نام در مراحل قبل و بر اساس ظرفیت های احصا شده 
برای ۱۶ شهر استان شامل آران و بیدگل، نجف آباد، نطنز، طرق رود، چرمهین، باغشاد، زاینده رود، 
دامنه، بوئین و میاندشت، جوشقان قالی، کامو و چوگان، مشــکات، ونک، بی ده، باغ بهادران و 
جوزدان انجام شد.مدیرکل راه و شهرسازی اســتان اصفهان گفت: بررسی عدم دریافت زمین، 
مسکن و تسهیالت یارانه ای ثبت نام کنندگان از طریق ســامانه فرم »ج« وزارت راه و شهرسازی 
انجام می شود و ســابقه مالکیت از طریق سیستم ثبت اسناد و ســامانه تسهیالت شبکه بانکی 

بررسی خواهد شد.

بر اساس اعالم رییس اتحادیه فروشندگان خودروی اصفهان بازار خودرو در حال نزدیک شدن به شرایط واقعی است؛

ترمز بازار کشیده شد

بازار خودرو پس از ماه ها تالطم و حرکت  مرضیه محب رسول
صعودی طی دو ماه گذشته آرام گرفت و 
قیمت ها کاهشی شد. ارزانی خودرو در آذرماه رکورد زد و در هفته های 
اخیر هم این ریزش ادامه داشــته اســت .کارشناســان بازار خودرو 
می گویند ادامه این روند به زودی منجر به خالی شــدن حباب بازار و 
واقعی تــر شــدن قیمت هــا خواهد شــد. آنگونــه که نعمــت ا... 
کاشانی نســب، نایب رییس اتحادیه نمایشــگاه داران خودرو درباره 
آخرین وضعیت بازار خــودرو می گوید: بازار خودرو جذابیتش را برای 
ســرمایه گذاری از دســت داده اســت. فعال خرید و فروشی انجام 
نمی شود. تنها مصرف کننده واقعی در این بازار وجود دارد و واسطه ها 

از این بازار فرار کرده اند. 
فعاالن بازار معتقدند اگر روند نرخ ارز همچنان کاهشی باشد قیمت ها 
باز هم پایین خواهد آمد. جو روانی بازار خودرو و بی میلی خریداران به 
حدی پایین است که حتی بازگشت قیمت ها به آگهی های اینترنتی 
فروش خودرو هم نتوانســت به بازار تکانی بدهد و همچنان خبری از 

خریدار در این بازار نیست .
حمیدرضــا قندی، رییس اتحادیه فروشــندگان خــودروی اصفهان 

 اظهار می کند: حــدود  یک ماه قبــل از کاهــش ۴۰ درصدی قیمت
  خودرو ســخن گفته بودم و اکنون بــا وجود افت بیشــتر نرخ دالر، 
 کاهش قیمت خــودرو به بیــش از ۴۰ درصــد هم رســیده که این
 نشــان دهنده تخلیه حباب ها و نزدیک شــدن به قیمت های واقعی 

است.
وی درباره دالیل کاهش نرخ خودرو تصریح می کند: کاهش نرخ ارز 
و افزایش عرضه خودرو  دو دلیل اصلی برای افت نرخ خودرو است؛ 
از طرفی  دو کارخانه بزرگ خودروســاز کشــور، اقدام به تولید بیشتر 
کرده اند و از ســوی دیگر نیز افرادی که به قصد سرمایه گذاری خودرو 
خریداری کرده بودند، با شروع ریزش ها برای ممانعت از ضرر کردن، 
اقدام به عرضه کاالی خود در بازار کردند.رییس اتحادیه فروشندگان 
خودروی اصفهان ادامه می دهد: واضح اســت کاالی بیشــتر در هر 
بازاری به معنای قیمت کمتر اســت؛ عامل دیگر محدود شــدن دالل 
بازی ها در بازار خودرو اســت زیرا خروج دالالن از بازار خودرو و انجام 
معامالت توســط فعاالن واقعی صنف، باعث عرضه با قیمت واقعی و 

عادالنه می شود.
قندی یادآور می شود: اما با وجود افت نرخ ها شــرایط بازار به قدری 

کساد است که در مقایسه با سال گذشــته معامالت خودرو به کمتر از 
۱۰ درصد رسیده است. 

قندی اظهار می کند: رکود در هر دو بخش خودروی داخلی و خارجی 
اســت؛ با وجود آنکه قیمت خودروهای خارجی به دلیل وابســتگی 
کامل به نرخ دالر، بیش از خودروهای داخلی کاهش داشــته است 
اما همچنان اســتقبالی از خرید خودروهای وارداتی نمی شود و بازار 
در رکود کامل به ســر می برد.رییس اتحادیه فروشــندگان خودروی 
اصفهان خاطرنشــان می کند: ادامه شــرایط کاهشــی بــازار خودرو 
به ۳ عامل نــرخ دالر، رفــع دالل بازی ها و خروج خــودرو از کاالیی 
ســرمایه ای و تبدیل به کاالی مصرفی بســتگی دارد. عــالوه بر دالر 
بخشی از کاهش تب خرید خودرو ناشی از افزایش عرضه ها به بازار 
نیز هســت. برخی از فعاالن این بازار می گویند بــا کاهش قیمت ها 
دالالن نســبت به فروش خودروهای دپو شــده خود اقدام کرده اند 
و عجله برای فروش خودرو در بازار ، قیمت هــا را پایین خواهد آورد، 
در واقع خودروهایی که قبال با نوســان نرخ ارز خریداری و دپو شــده 
 بودند، اکنون در حال عرضه به بازار هســتند امــا خریداری برای این 

خودروها نیست.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی، فناوری و بودجه سازمان 
زمین شناسی و اکتشــافات معدنی کشور از اجرای 
عملیات اکتشاف ســنگ آهن در سه گستره بزرگ 
معدنی در اصفهان برای رفع نیاز واحدهای فوالدی 
این خطه خبــر داد.رضــا جدیدی اظهارداشــت: 
اکتشاف سنگ آهن توسط سازمان زمین شناسی 
برای رفع نیــاز و تامین مواد اولیــه صنایع فوالدی 
اســتان اصفهــان در قالب یــک طرح و قــرارداد 
مشارکتی در حال اجراست.وی با بیان اینکه سازمان 

زمین شناسی کشور به اکتشاف سنگ آهن در سه 
گستره معدنی به وســعت ۱۵۰ هزار کیلومتر مربع 
در اصفهان برای مجتمع های فوالدی این اســتان 
پرداخته است، افزود: به نتایج خوبی در ۶ ماه اخیر 
در این زمینه رسیدیم و امید است دستاوردهای آن 
تا پایان سال ارائه شــود.جدیدی با اشاره به اینکه 
یکی از این گستره ها حدود ۱۱۰ هزار کیلومتر مربع 
وسعت دارد، خاطرنشان کرد: مطالعات اولیه درباره 
این گســتره ها در قرارداد با مجتمــع های فوالدی 
اصفهان انجام شــد.وی با بیان اینکــه این قرارداد 
که در زمان حاضر فقط برای اکتشــاف سنگ آهن 
اســت، روش جدیدی در جهت اجرای طرح های 
مشترک و حفظ منابع بنگاه های اقتصادی است، 
گفت: این ذخایر اکتشــافی تا به مرحله بعد و بهره 

برداری برســد به بازه زمانی ۲ تا پنج سال نیاز دارد.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی، فناوری و بودجه سازمان 
زمین شناسی و اکتشافات معدنی همچنین از تهیه 
نقشه های زمین شناسی نسل دوم در اصفهان برای 
نخستین بار در کشور خبر داد و اظهار داشت: در این 
طرح جدید که سازمان زمین شناسی در دستور کار 
دارد، اکتشاف سیستماتیک و نقشه برداری به روش 
نسل دوم و ســرور پایه انجام می شود.جدیدی با 
تاکید بر اینکه این روش هیچ شباهتی به نقشه های 
قبلی ندارد و بر پایه روش هــای دیجیتال با دقت 
باال و هزینه کمتر انجام می شــود، اضافه کرد: این 
 روش اکنون در چند کشور پیشرو اروپایی استفاده
 می شود و ایران نخستین کشور در منطقه است که 

از آن بهره می گیرد.

اکتشاف سنگ آهن در3 گستره معدنی بزرگ اصفهان انجام شد

خبر روز

 رکود در هر دو بخش خودروی داخلی و خارجی است؛ با 
وجود آنکه قیمت خودروهای خارجی به دلیل وابستگی 
کامل به نرخ دالر، بیش از خودروهای داخلی کاهش 
داشته است اما همچنان استقبالی از خرید خودروهای 

وارداتی نمی شود

پیشرفت 30 درصدی شبکه فاضالب نایین
به گزارش روابط عمومی آبفای نايين، شبكه فاضالب منطقه با پيشرفت فيزيكی ۳۰% در حال اجراست. 
در اين عمليات تعداد ۴۰۰ رشته انشعاب فاضالب و 8 هزار حوضچه برای سمپاشی ۱۳۰ كيلومترشست 

و شوی شبكه فاضالب و تعداد ۱۵۰ حوضچه برای هم سطح سازی از منابع داخلی عملياتی می شود.

توسعه بیش از 3 کیلومتر شبکه آب مبارکه
به گزارش واحد روابط عمومی شهرســتان مبارکه، طی ۹ماهه اول سال جاری، بیش از ۳ کیلومتر 
توسعه شبکه آب در سطح شهرستان صورت پذیرفته است، که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

رشد ۵۰ درصدی داشته و با هزینه ای حدود ۶.۵ میلیارد ریال انجام گرفته است.

کاهش حوادث شبکه و انشعابات آب شهرستان مبارکه
به گزارش روابط عمومی آبفای مبارکه، طی ۹ ماهه اول ســال جاری، حوادث شــبکه توزیع آب با 
۵ درصد کاهش، از 8۳۰ مورد به 7۹۱ مورد در مدت مشــابه رسیده اســت.هم چنین تعداد حوادث 
انشعابات آب ۱7۴۹ مورد بوده  که نسبت به مدت مشابه سال گذشــته با تعداد ۱۹۰۰ مورد، کاهش 
8 درصدی را به همراه داشته است.از مهم ترین دالیل این میزان کاهش، می توان به اصالح شبکه 

های فرسوده، اصالح و استانداردسازی انشعابات و مدیریت فشار در شبکه های توزیع اشاره کرد. 

اصالح حدود 3 کیلومتر شبکه آب مبارکه
به گزارش روابط عمومی آبفای مبارکه، طی ۹ ماهه اول سال جاری، حدود ۳ کیلومتر اصالح شبکه 
آب در سطح شهرستان صورت پذیرفته، که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد ۱۰8 درصدی 
داشته است. این عملیات با هزینه ای حدود ۵.۵ میلیارد ریال صورت گرفته است.همچنین طی۹ 
ماهه اول سال جاری، ۱۱۳7 مورد تعویض کنتور آب در سطح شهرستان صورت پذیرفته  که نسبت به 

7۳۰ مورد صورت گرفته در مدت مشابه سال ۹8 رشد ۵۶ درصدی داشته است.

کشف 45 فقره انشعاب غیرمجاز در فالورجان
به گزارش روابط عمومی آبفای فالورجان، طی سه ماهه سوم سال جاری تعداد ۴۵ مورد انشعاب 
غیر مجاز کشف ،جمع آوری و به مراجع قضایی ارجاع داده شد.الزم به ذکر است مبلغ ۴88 میلیون 

و ۵۵۰ هزار ریال وصول جرائم و آب بها از متخلفین دریافت شد.

شروع طرح عمرانی 100-300 در شهرستان فالورجان
 مدیر امور آبفای منطقه فالورجان از آغاز اصالح ۱8 کیلومتر شــبکه آب روستایی این شهرستان در 
مدت زمان ۱۰۰ روزه درقالب طرح ۱۰۰-۳۰۰ که از آذر ماه تا اسفند ماه ۹۹ به اتمام می رسد، خبر داد. 
محمد مهدی پراندوخ ، هدف از اجرای طرح ۱۰۰-۳۰۰ را تامین آب آشامیدنی سالم و پایدار و افزایش 

کیفیت آن برای مردم شهید پرور شهرستان فالورجان برشمرد .

اصالح 80 فقره انشعاب آب در شهر برف انبار فریدونشهر
به گزارش روابط عمومی آبفای فریدونشهر، این امور اقدام به اصالح 8۰ فقره انشعاب در دو محله 
سنگباران و خمسلو  کرد. این اقدام با توجه به فرسودگی انشعابات موجود در شهر برف انبار و لزوم 
اصالح انشعابات در این شهر ، در راستای کاهش پرت آب ، جلوگیری از ورود آلودگی به شبکه توزیع 

آب و انشعابات صورت پذیرفت.

کافه اقتصاد

بررسی فرصت های گسترش روابط اتاق بازرگانی اصفهان با انجمن دوستی ایران و روسیهآبفا
رییس انجمن دوستی ایران و روسیه به منظور همکاری این انجمن واتاق بازرگانی با مدیربازاریابی و روابط بین الملل اتاق بازرگانی اصفهان دیدار و گفت وگو کرد. 
این دیدار درراستای نحوه همکاری طرفین برای برگزاری دوره های آموزشی زبان روسی، تجارت با روسیه، تولید محتوای استراتژی ورود به بازار این کشور، نحوه 
حضور و مشارکت در نمایشگاه ها ، اعزام و پذیرش هیئت های تجاری واخذ ویزای تجاری و گردشگری انجام شد. مدیربازاریابی وروابط بین الملل اتاق بازرگانی 
اصفهان در این جلسه تشکیل میزهای تخصصی مشاوره تجارت با کشورهایی مانند عمان و ترکیه به منظور پاسخ به سواالت تجار و فعاالن اقتصادی برای برقراری 
تعامالت تجاری با این کشــورها را از جمله اقدامات اتاق اصفهان در دوره نهم بیان کرد.  بهنام ابراهیمی، افزود: از پتانســیل انجمن دوستی ایران و روسیه برای 
برگزاری جلسات B2B مجازی میان فعاالن اقتصادی اصفهان و روسیه می توان استفاده کرد. ابراهیمی همچنین در نظر گرفتن  مکانی برای حضور تجار ایرانی 
به منظور معرفی کاالو رصد بازار کشورهای هدف صادراتی  را بسیار مهم دانست و بر استفاده از ظرفیت این انجمن برای اعزام هیئت های تجاری و نمایشگاهی 
تاکید کرد.امیر محمودزاده، رییس انجمن دوستی ایران و روسیه نیزبا بیان اینکه حوزه روسیه بسیار خوش آتیه بوده و حاکمیت نیز به دنبال توسعه روابط با این 
کشور است، افزود: در این انجمن اقدامات عملیاتی به منظور کمک به توسعه روابط تجاری با این کشور در حال انجام است که اتاق بازرگانی اصفهان می تواند از 

این پتانسیل استفاده کند. وی از وجود شوروم دائمی محصوالت ایرانی و مهمانسرای این انجمن در مسکو خبر داد . 

 جان گرفتن هنری
 100 ساله در گلپایگان

در حال حاضــر بیــش از ۳۰ هنرمند در 
زمینه چرم دوزی یا ســراجی سنتی در 
شهرستان گلپایگان مشغول به فعالیت 
هســتند.رییس اداره میــراث فرهنگی 
صنایع دستی و گردشگری گلپایگان گفت: 
به طور متوســط هر هنرمند در طول سال 
هزار پا چرم مصرف و محصوالتی همچون 
کیف، کفش، کمربند وکوله پشتی تولید 
می کند که عالوه بر شهرستان گلپایگان به 

دیگر استان ها نیز عرضه می شود.

وز عکس ر

مجری کل طرح های زیربنایی استان:
آزاد راه اصفهان – شیراز 
نیازمند 4هزار میلیارد 

تومان اعتبار است
 مجــری کل طرح های زیربنایی اســتان 
اصفهان از نیاز به چهار هزار میلیارد تومان 
اعتبار برای بهره برداری از پــروژه آزاد راه 
اصفهان – شیراز خبر داد.علیرضا صلواتی 
با اشاره به آخرین وضعیت آزادراه اصفهان 
– شیراز اظهار داشــت: کریدور سراسری 
در شمال و جنوب کشور داریم که از حدود 
چهار دهه قبل طراحی آن انجام شده و آزاد 
راه تهران شیراز بخشی از آن کریدور است.

وی با بیــان اینکه ایــن کریــدور از تبریز 
آغاز و تا بوشــهر ادامه دارد، ابراز داشــت: 
بخش هایی از این کریدور طی ســال های 
گذشته انجام شده که بخشی از آن آزادراه 

اصفهان – شیراز است.
مجــری کل طرح های زیربنایی اســتان 
اصفهــان با بیــان اینکــه آزاد راه اصفهان 
– شــیراز در دوبخــش آزاد راه اصفهان –

ایزدخواســت در محدوده استان اصفهان 
و ایزدخواست – شیراز در محدوده استان 
فارس اجرایی می شود، ادامه داد: کل این 
پروژه ۳7۰ کیلومتر اســت که ۱۱۶ کیلومتر 
آن در محدوده اســتان اصفهــان و ۲۲۴ 
کیلومتر در اســتان فارس اســت.وی با 
بیان اینکــه با راه انــدازی آزاد راه اصفهان 
– شــیراز کاهش زمان ۱۰۰ دقیقه را برای 
طی کردن این مســیر خواهیم داشــت، 
اضافه کــرد: کاهش مصرف ســوخت به 
میــزان ۱۳۶ میلیــون لیتر در ســال اول 
بهره بــرداری، کمــک به کاهــش حجم 
آالیندهــای زیســت محیطــی، افزایش 
ایمنــی و ... اســت.مجری کل طرح های 
زیربنایی اســتان اصفهان با بیــان اینکه 
۱۳۵ کیلومتــر از مســیر ۵۰۰ کیلومتــری 
اصفهان – شــیراز را کم می کند، ادامه داد: 
این پروژه در توسعه اقتصادی استان های 
جنوبی کشــور به ویــژه فــارس، کرمان، 
 بوشــهر، سیســتان و بلوچســتان تاثیر 

بسزایی دارد.



مفاد آراء
 10/111 آگهــی مفاد آرا صــادره از هیات قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی 
در مســتقر  رســمی  ســند  فاقــد  ســاختمانهای  و  اراضــی   و 

 ثبت نایین
دراجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد 
سند رسمی و بر حســب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر 
تایید انتقال عادی و یا سهم مفروزی متقاضی صادر گردیده و در دو نوبت به فاصله 
 15 روز آگهی می شود تا شــخص یا اشــخاصی که به آرا مذکور اعتراض دارند از
 تاریخ اولین انتشــار آگهی ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم 
نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم 
 دادخواســت به دادگاه صالحه و ارایــه گواهی مبنی بر طرح دعــوی اقدام نمایند
 در این صــورت اقدامات ثبــت موکول به ارایــه حکم قطعــی دادگاه خواهد بود 
و در صورت انقضا مهلــت و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 
 صادر خواهد شــد و صدور ســند مالکیت مانــع از مراجعــه متضرر بــه دادگاه

 نخواهد بود.
1- رای شماره 139960302031000852-99/9/23 خانم بتول طباطبائی انارکی 
فرزند میرباقر نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی به 
پالک ثبتی 3650 اصلی واقع در کشــتزار محمدیه بخش 2 ثبت نائین به مساحت 
ششــدانگ 1159/80 متر مربع خریداری عادی از میر مســعود طباطبائی انارکی 

مالک رسمی
2- رای شــماره 139960302031000853-99/9/23 آقای ســعید توحیدی 
فرزند حســن ششــدانگ مفروزی یک باب خانه احداثی در پالک ثبتی قسمتی 
از 2638  اصلــی واقــع در محمدیه بخش 2 ثبــت نائین به مســاحت 149/50 
 متر مربع خریــداری عادی مــع الواســطه از زهــرا و محمد نظــری محمدی

 مالکین رسمی
3- رای شــماره 139960302031000873-99/10/2 آقای عباسعلی عباسی 
مزرعه شاهی فرزند محمد جواد ششدانگ مفروزی یک باب خانه مخروبه احداثی در 
پالک ثبتی قسمتی از 5536-5537 اصلی واقع در مزرعه امام بخش 2 ثبت نائین 
به مساحت 251/60 متر مربع خریداری عادی مع الواسطه از وراث عباسعلی مزرعه 

شاهی مالک رسمی
4- رای شماره 139960302031000874-99/10/2 خانم عصمت فردوسی زاده 
نائینی فرزند حسین نسبت به بیست سهم و دویست و بیست و نه چهارصد صدم از 
یک سهم مشاع از هفتاد و دو سهم ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک ثبتی 
2053 اصلی واقع در کشتزار ورزجان بخش 2 ثبت نائین به  مساحت ششدانگ 1413 
متر مربع خریداری عادی از خدیجه و فرحناز و فریده همگی عمو حیدری و صدیقه 

فردوسی زاده نائینی مالکین رسمی
5- رای شــماره 139960302031000886-99/10/7 آقــای حمیــد فالحتی 
نائینی فرزند حسینعلی نسبت به بیســت و سه سهم و یک هفتم از یک سهم مشاع 
از 72 ســهم ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی به پالک ثبتی 19559 اصلی 
واقع در کشــتزار ورزجان بخش 2 ثبت نائین به مساحت ششدانگ 1429 مترمربع 
 خریداری عادی مع الواسطه از حســینعلی و محمد فالحتی و ربابه اعتمادی نائینی 

مالکین رسمی
6- رای شماره 139960302031000887-99/10/7 خانم پروین پیش بین فرزند 
محمد نسبت به ششــدانگ یکدرب باغ به پالک ثبتی 113 فرعی از 4198 اصلی 
 واقع در مزرعه خوید بخش 3 ثبت نائین به مســاحت 677/60 متر مربع خریداری 

مع الواسطه عادی از حسن گنجی نیستانک مالک رسمی
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/10/15
تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/10/30

 م الــف: 1069651 ابــاذر مهیمــن رئیــس اداره ثبــت اســناد و امالک
 شهرستان نائین

مفاد آراء
10/112 آگهی موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آیین نامــه  قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رســمی اداره ثبت اسناد و امالک 

قمصر
برابر آراء صادره هیات تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ســاختمانهای فاقد 
سندرسمی مستقر در اداره ثبت اسناد وامالک قمصر تصرفات مالکانه و بال معارض 
متقاضیان واقع در بخش یک حوزه ثبتی قمصر محرز گردیده است لذا مشخصات 
متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شــرخ ذیل به منظور اطالع عموم در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شود . در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک قمصر تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض درخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید .

1 - رای شماره 607 هیات – آقای ولی اله جامعی بیدگلی فرزند حسینعلی به شماره 
شناســنامه 8455 و کدملی 6199124510 صادره از آران و بیدگل – ششــدانگ 
یکبابخانه به مساحت 742.60 مترمربع به شماره پالک 1820 فرعی از 1317 فرعی 
از 25 اصلی بخش یک حوزه ثبتی قمصر- خریداری برابر قولنامه عادی از خانم زینب 

رضایی قمصری .
2 - رای شماره 611 هیات – آقای ابوالفضل فراش سجادی فرزند جواد به شماره 
شناسنامه 14101 و کدملی 1263453491 صادره ازکاشان– ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 272.75 مترمربع به شــماره پالک 2505 فرعی از 1914 فرعی از 36 
اصلی بخش یک حوزه ثبتی قمصر – خریداری برابــر قولنامه عادی از وراث اناث 

آقاگل خاندایی قمصری . 
3 - رای شماره 612 هیات – آقای عباســعلی جعفرزاده فرزند حبیب اله به شماره 
شناسنامه 6194 و کدملی 1260568350 صادره ازکاشان– ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت2337.50 مترمربع به شماره پالک 2506 فرعی از 478 فرعی از 36 اصلی 

بخش یک حوزه ثبتی قمصر – مالک رسمی .
4 - رای شماره 589 هیات – خانم حکیمه پهلوانیان فرزند عباس آقا خان به شماره 
شناســنامه 3626 و کدملی 1260833321 صادره ازکاشــان– ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 1278 مترمربع به شماره پالک 2507 فرعی از 1137 فرعی از 

36 اصلی بخش یک حوزه ثبتی قمصر – مالک رسمی .
5- رای شماره 588 هیات – آقای حسین رویان فرزند علی به شماره شناسنامه 3304 
و کدملی 1260830098 صادره ازکاشان– ششدانگ یکبابخانه به مساحت 441.95 
مترمربع به شماره پالک 2508 فرعی از 1283 فرعی از 36 اصلی بخش یک حوزه 

ثبتی قمصر – مالک رسمی .
6- رای شــماره 610 هیات – خانم پری نمازی قمصری فرزند مســلم به شماره 
شناســنامه 21 و کدملی 1262661242 صادره ازکاشان– ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 494.20 مترمربع به شماره پالک 2509 فرعی از 975 فرعی از 36 اصلی 

بخش یک حوزه ثبتی قمصر – مالک رسمی .
 7- رای شــماره 608 و 609 هیــات – آقــای سیدموســی مریخــی

 دوم فرزند سید ماشااله به شماره شناسنامه 9 و کدملی 6199671473 صادره ازآران 
و بیدگل و خانم اشرف سادت بیدگلی فرزند سیدمحمود به شماره شناسنامه 8502 و 
کدملی 6199247329 صادره از آران و بیدگل- بالمناصفه - ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 379.65 مترمربع به شماره پالک 2510 فرعی از 1829 فرعی از 36 اصلی 

بخش یک حوزه ثبتی قمصر –مالک رسمی .
8- رای شماره 584 هیات – آقای ســیدمرتضی نوابی قمصری فرزند سیدعلی به 
شماره شناسنامه 44 و کدملی 1262587697 صادره ازکاشان– ششدانگ یکباب 
کارگاه گالبگیری به مساحت 613.30 مترمربع به شماره پالک 3309 فرعی از 1667 
فرعی از 49 اصلی بخش یک حوزه ثبتی قمصر – خریداری برابر قولنامه عادی از 

وراث عباس آقا خان پهلوانی .
9- رای شماره 614 هیات – آقای سیدحسین بن رودی قمصری فرزندسیدمصطفی 

به شماره شناســنامه 3407 و کدملی 1260831124  صادره ازکاشان– ششدانگ 
یکباب باغچه خانه به مساحت 486 مترمربع به شماره پالک 3310 فرعی از 1263 
فرعی از 49 اصلی بخش یک حوزه ثبتی قمصر – مالک رسمی بواسطه سهم االرث. 
10- رای شــماره 613 هیــات – خانم مریم تکیه بند فرزند حســین به شــماره 
شناســنامه 229 و کدملی 1261932625 صادره ازکاشان– ششدانگ یکبابخانه 
به مســاحت 279.75 مترمربع به شــماره پالک 3311 فرعــی از 486 فرعی از 
 49 اصلی بخش یــک حوزه ثبتــی قمصر – خریــداری برابر قولنامــه عادی از

 آقای مهدی مهیاری .
بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/10/30
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/11/16

م الف: 1078792 عباس عباس زادگان  مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت قمصر  
فقدان سند مالکیت 

10/114 طبــق تقاضای وارده به شــماره 2118002484 مــورخ 1399/10/08 
به اســتناد دو بــرگ استشــهادیه مصدق پیوســت که امضای شــهود رســما 
 گواهی شــده اســت خانم ملوک حالج مفرد مدعی اند ســند مالکیت ششدانگ

 یکبابخانه به شماره 1088 فرعی از 36 اصلی واقع در بخش یک حوزه ثبتی قمصر 
 که برابر سند دفترچه ای بشماره سریال 956837 به نام بانو صدیقه ناصری قمصری

)مالک اولیه ســند در صفحه دوم بانو صدیقه ناصری قمصری میباشد که به ملوک 
حالج مفرد منتقل گردیده است (در صفحه 347 دفتر 30 امالک ثبت و سند مالکیت 
آن صادر و تسلیم گردیده که به علت جابجایی مفقود و تا کنون پیدا نشده و تقاضای 
صدور المثنی سند مالکیت را نموده و طبق تبصره یک ماده 120 اصالحی آیین نامه 
قانون ثبت آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مذکور یا 
وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره 
مراجعه و اعتراض خود را را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت 
مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 1078697 عباس عباس 

زادگان مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت قمصر 
مفاد آراء

10/113 آگهــی موضوع مــاده 3 قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتــی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رســمی و ماده 13 آئین نامه قانون مذکور اداره ثبت اسناد و 

امالک خور و بیابانک
برابــر آراء صادره هیات موضــوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتــی اراضی و 
ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در اداره ثبت اســناد و امــالک خور 
و بیابانــک تصرفات مالکانــه و بالمعــارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا 
مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عمومی 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نســبت 
به صدور ســند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشــته باشــند می تواننــد از تاریخ 
 انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالک 
خور و بیابانک تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت 
 انقضای مدت مذکور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر 

خواهد شد.
 1- رای شــماره 139960302029000144 مــورخ 99/10/18 هیــات، 
آقــای علیرضا راجــی فرزنــد نوح الــه بــه شــماره شناســنامه 43 و کدملی 
 5409906421 صادره از خور و بیابانک 48 ســهم مشــاع  از 336 ســهم قنات و

 مزرعه گلشن به مساحت ششدانگ 234000 متر مربع به پالک یک فرعی از 3353 
 اصلی واقع در مزرعه گلشن بخش 6 حوزه ثبت ملک خور و بیابانک خریداری عادی 

مع الواسطه از مالک رسی آقای محمد راجی فرزند مال عبداله
 2- رای شــماره 139960302029000145 مــورخ 99/10/18 هیــات، 
آقــای علیرضا راجــی فرزنــد نوح الــه بــه شــماره شناســنامه 43 و کدملی 
 5409906421 صادره از خور و بیابانک 48 ســهم مشــاع از 336 ســهم قنات و 
مزرعه گلشن به مساحت ششــدانگ 87000 متر مربع به پالک دو فرعی از 3353 
اصلی واقع در مزرعه گلشن بخش 6 حوزه ثبت ملک خور و بیابانک خریداری عادی 

مع الواسطه از مالک رسمی آقای محمد راجی فرزند مال عبداله
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/10/30
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/11/15

م الف: 1077740 محمد علی بیطرف رئیس ثبت خور و بیابانک 
فقدان سند مالکیت

 10/115 نظر بــه اینکه خانــم فاطمه ســتار رســتمی فرزند محمد به اســتناد
 2 برگ استشــهادیه محلی که هویت و امضاء شهود رســما گواهی شده، مدعی 
است که ســند مالکیت ششــدانگ یکباب آپارتمان پالک 4496 فرعی از 741- 
اصلی واقع در فوالدشــهر بخــش 9 ثبت اصفهان کــه به نام وی، ثبت و ســند 
مالکیت به شماره چاپی 327676 صادر و تســلیم گردیده و معامله دیگری انجام 
نشــده و به علت جابجایی مفقود شــده اســت لذا چون نامبرده درخواست صدور 
 ســند مالکیت المثنی نمــوده، طبق مــاده 120 اصالحی آئین نامــه قانون ثبت، 
مراتــب آگهی مــی شــود که هــر کــس مدعــی انجــام معامله نســبت به 
ملک موصــوف یا وجود ســند مالکیــت نزد خــود می باشــد از تاریخ انتشــار 
 این آگهی تــا 10 روز پس از آن بــه ایــن اداره مراجعه و اعتراض خــود را کتبا با 
مدارک مثبت تسلیم نماید و چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت 
اعتراض، اصل سند یا سند معامله ارائه نشود، اداره ثبت، المثنای سند مالکیت را طبق 
مقررات صادر و به متقاضی تســیلم خواهد کرد. م الف: 1077182 اداره ثبت 

اسناد و امالک شهرستان لنجان

اعالم مفقودی 
برگ ســبز و کلیــه مــدارک ) قولنامــه، بیمــه نامه، 
ســند، کارت بنزیــن، وکالت نامــه، کارت ماشــین( 
خــودروی ســواری پــژو 206 آریــان V8SD مــدل 
 1395 بــه رنــگ ســفید روغنــی بــه شــماره پالک

 ایران 53-288 ج 23 و شماره موتور 163B0270018 و 
شماره شاســی NAAP41FE9GJ775180 به نام 
خانم مهشــید مهرعلیان گورتانی مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

اعالم مفقودی 
مــدل   206SD-TU5 خــودروی  ســبز  بــرگ 
 1396 بــه رنــگ ســفید روغنــی بــه شــماره پالک

 167B0027260 ایران 53-887 ص 82 و شماره موتور 
و شماره شاسی NAAP41FE9HJ025506 و شناسه 
ملی خودرو IRFC961V1SD025506 به نام آقای 
عباس شریفی  گرم دره مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.
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مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری:

 حوزه فرهنگ امروز بیش از هر زمان دیگری مظلوم است
نشســت هم اندیشــی مدیران و فعاالن حوزه فرهنگ چهارمحال و 
بختیاری با حضور حجت االســام و المســلمین مرتضی آقاتهرانی 
نماینده مجلس وحجت االسام و المســلمین نکونام، نماینده ولی 
فقیه و مدیران و ســکان داران فرهنگ اســتان  برگزار شــد.مدیرکل 
فرهنــگ و ارشــاد اســامی چهارمحــال و بختیاری  این نشســت 
گفت: امروز حــوزه فرهنگ بیش از هر زمان دیگری مظلوم اســت و 
اســتان هایی مثل چهارمحال  و بختیاری با اینکه از نظر شــور و شعور 
انقابی، سطح فرهنگ و مهمان نوازی و استعدادهای فراوان از نقاط 
خوب کشور هستند؛ اما متاسفانه از نظر اعتبارات مالی هنوز به درجه 
باالیی نرسیده اند و نگاه تبعیض آمیزی به این استان می شود.ابراهیم 
شریفی افزود: استعداد و کارهای فرهنگی در این استان بسیار است 
اما نگاه عدالت محوری وجود ندارد که از اعضای کمیســیون فرهنگی 
مجلس انتظار می رود به فرهنگ با یک اولویت نگاه شــود. متاسفانه 
فرهنگ امروز ازاولویت عقب رفت داشته و اگر بگوییم فرهنگ امروز 
اولویت بیســتم است، گزاف نیســت.وی افزود: متاســفانه به همه  
استان هایی که به عنوان درجه سه معرفی می شوند در پرداخت بودجه 
بی عدالتی می شــود بنابراین درخواســت داریم تا به  فرهنگ و هنر، 

رسانه و مباحث مربوط به مسائل مذهبی و دینی توجه ویژه شود.
حجت االســام والمســلمین ســیدمحمد احمدی، در این جلســه 
با بیان اینکه اهمیت مســئله فرهنگ، فرهنگ ســازی نشــده گفت: 
این امر نشــان دهنده مظلومیت فرهنگ اســت که ســال های اخیر 
در این حیطه بســیار ضعف داشــته ایم،بنابراین اهمیــت، اولویت و 
 ضرورت فرهنــگ  باید با هدف تبدیــل به مطالبــه عمومی همگانی 

تبیین شود.
رییس حوزه های علمیه چهارمحــال و بختیاری با بیان اینکه فرهنگ 
باید به یک مطالبه و فرهنگ عمومی تبدیل شود، افزود: کشور نیازمند 
یک نظارت جدی در مقوله فرهنگ اســت و قوانیــن خوبی در حوزه 
فرهنگ مصوب شده؛  اما تاکنون اجرا نشــدند که باید نظارت باشد تا 
این مصوبات اجرا شــوند و این ظرفیت مجلس است که به فرهنگ 

جایگاه خاصی دهد.
وی افزود: وقتی از فرهنگ صحبــت می کنیم یعنی چارچوب کار باید 
فرهنگ دینی داشته باشــد اگر این فرهنگ تعریف شود و قوانین به 
این سمت حرکت کند همه  مشــکات حل خواهد شد چرا که بیشتر 

شکست ها در حوزه های دیگر هم به علت ضعف در فرهنگ است.
حجت االسام و المسلمین حســن امیری در ادامه  این جلسه گفت: 
مسئله فرهنگ به خاطر کمبود بودجه با مشکاتی روبه رو شده است که 

تنها راه برون رفت آن ایجاد درآمد پایدار  خواهد بود که وقف، نمونه ای 
از این فعالیت ها محســوب می شــود.مدیرکل اوقاف و امور خیریه 
استان با اشــاره به افزایش قیمت  مصالح و از طرفی ثابت ماندن و یا 
کاهش بودجه فرهنگی تصریح کرد: با کل بودجه ای که سال گذشته به 
مسجدسازی به این استان اختصاص داده شد در سال جاری امکان 
ســاخت یک مســجد وجود ندارد؛ لذا متصل کردن کارهای فرهنگی 
به وقف، امری برای حل کردن مشکات اســت.امیری با بیان اینکه 
متاسفانه هنوز بعد از 40 سال نتوانستیم بسیاری از موقوفات وقف را 
بازگردانیم، اظهار کرد: نقش وقف در اقتصاد کشور بسیار مهم و اثرگذار 

است که متاسفانه از آن غفلت شده است.
وی در پایان با اشــاره به اینکه قانون حمایت از خادمین مساجد نیز 
در این دولت ضعیف شده است، گفت: موسســات خیریه فرصت و 
تهدیدی اســت که بی سروســامانی جدی در این موضوع وجود دارد 
و متاســفانه قانون اصلی و محکمی برای موسســات وضع نشده که 
ممکن اســت در آینده خطرناک باشــد.احمد راســتینه هفشجانی 
نیز دراین نشست اظهار داشت: سیاســت ورزی خردمندانه را باید با 
فرهنگ سازی در کشور حاکم کنیم و برای ارتقای دانش سیاسی مردم 
باید کارهای عمیق فرهنگی انجام گیرد.وی ادامه داد: در حوزه اقتصاد 

نیز به شدت نیازمند فرهنگ سازی هســتیم و جبهه فرهنگی انقاب 
رسالت مهمی برعهده دارد تا بتواند مولفه های اقتصاد مقاومتی را به 
خوبی نهادینه کند.نماینده مردم شهرستان های شهرکرد، بن و سامان 
در مجلس شورای اسامی با اشاره به نرخ باالی بیکاری این استان، 
یکی از مهم ترین دالیل آن را نبود فرهنگ کارآفرینی دانست و گفت: 
چهارمحال و بختیاری اســتان غنی از نظر منابع خدادادی است؛ اما 
رتبه نخست بیکاری را در کشور دارد چرا که هنوز فرهنگ کارآفرینی در 

این استان نهادینه نشده است.
راستینه از دیگر چالش های نبود فرهنگ سازی مناسب در کشور را در 
حوزه ورزش و تحرک بدنی دانست و افزود: سال گذشته ۳۸4 هزار 
فوتی در کشور به ثبت رســید که ۳۱۱ هزار نفر آن به دلیل بیماری های 
غیرواگیر جان خود را از دست دادند که بخش مهمی از آن  به تحرک 
بدنی و ورزش برمی گــردد.وی با تاکیــد بر حمایــت از هنرمندان و 
فعاالن فرهنگی کشور و استان، خاطرنشان کرد: فرهنگ و هنر انقاب 
از شــیوع کرونا آســیب شــدیدی دید و باید برای کمک به وضعیت 
این قشــر بیش از پیش توجه شود.در این نشســت برخی از فعاالن 
 فرهنگی اســتان به بیان مطالبات، انتقــادات و نیازمندی های حوزه 

فرهنگ پرداختند.

رییس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری:

تکمیل مجتمع های دامداری، 701 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد
رییس جهادکشــاورزی چهارمحال و بختیاری با اشــاره به اهمیت توســعه صنعت دامپروری به 
خصوص مجتمع های دامداری گفت: برای تکمیل و ایجاد ۶ مجتمع دامداری نیمه تمام در استان 
بیش از ۷0۱ میلیارد ریال اعتبار نیاز است.عطاءا... ابراهیمی افزود: این میزان اعتبار برای ساخت و 
تکمیل این مجتمع ها و همچنین تکمیل زیرساخت های آن از جمله تامین آب، برق ، گاز و احداث 
معابر نیاز است.وی با اشاره به اینکه این مجتمع ها در شهرستان های کوهرنگ، سامان، بروجن و 
خانمیرزا در دست احداث است، گفت: با فعال شدن این مجتمع ها  زمینه اشتغال ۲ هزار  ۹۳ نفر 
فراهم خواهد شــد.به گفته وی، برای ایجاد این مجتمع های دامپروری با ظرفیت اسمی۲0 هزار 
رأس دام سبک و سنگین تاکنون بیش از ۳4 میلیارد و ۸۷۵ میلیون ریال هزینه شده است.رییس 
جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری افزود: در استان بیش از ۱۸۶ هزار دام سنگین و ۲ میلیون و 
۶00 هزار دام سبک سنتی، صنعتی و عشایری وجود دارد و این استان یکی از قطب های دامپروری 
کشور اســت.به گفته وی، ســاالنه بیش از ۲۵۸ هزار و ۷4۶ تن شــیر و مواد لبنی در استان تولید 
می شود که ۲.4 درصد تولید کشور است و این استان رتبه ۱۵ در کشور را دارد.وی اظهار داشت: تولید 

گوشت قرمز در استان ۲0 هزار و ۹۸0 تن در سال است و ۲.۵ درصد تولید کشور را دارد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان:

انحراف تسهیالت اشتغال روستایی چهارمحال و بختیاری 
کمتر از 5 درصد است

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری گفت: نتایج نظارت های انجام شده گویای 
آن است که انحراف در پرداخت تسهیات اشتغال پایدار روستایی و عشایری استان کمتر از پنج درصد 
است.حفیظ ا... فاضلی  افزود: چهارمحال و بختیاری در خصوص کمترین انحراف از تسهیات اشتغال 
پایدار روستایی و عشایری از استانهای پیشتاز کشور به شمار می رود.وی با اشاره به نظارت های مستمر 
بر روند جذب تسهیات اشتغال زایی در استان، تصریح کرد: عاوه بر نظارت هایی که از سوی اداره کل 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام می گیرد، روند جذب تسهیات از سوی سیستم بانکی، کمیته عالی 
استانداری و سازمان بازرسی راستی آزمایی می شود.فاضلی تصریح کرد: افرادی که انحراف آنها در 
راستی آزمایی محرز شود نه تنها باید تسهیات دریافتی را با نرخ منابع بانکی بازگردانند بلکه جریمه 
نیز می شوند.مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری از جذب ۷۷ درصد از تسهیات 
تخصیص یافته به استان در قالب اشتغال پایدار روستایی و عشایری خبر داد و گفت: از 4۸0 میلیارد 
تومان تسهیات تخصیصی به اســتان تاکنون ۳۹0 میلیارد تومان آن جذب شده است و بخشی از 

تسهیات نیز در سیستم بانکی قرار دارد و پس از فرآیند اداری به متقاضیان پرداخت می شود.

ییس سازمان صمت استان:

100 هزار بافنده فرش درچهارمحال و بختیاری فعالیت می کنند
 رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه ۱00 هزار بافنده فرش 
در چهارمحال و بختیاری فعالیت می کنند، اظهار داشــت: در سال جاری بیش از ۱۵0 هزار متر فرش 
دستباف در این استان بافته شده است.سجاد رستمی گفت: ساالنه در این استان بیش از ۲00 هزار 
متر فرش دستباف بافته می شود.وی عنوان کرد: افزایش قیمت ارز موجب افزایش مواد اولیه بافت 
فرش شــد و این مهم بر  تولید در سال جاری تاثیر گذاشته است.رســتمی تاکید کرد: شیوع کرونا و 
کاهش فروش فرش نیز  روی تولید فرش تاثیر گذاشته است.رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
چهارمحال و بختیاری در ادامه عنوان کرد: فرش ها در چهار ســبک گبه، یلمــه، بختیاری و نائینی در 
چهارمحال و بختیاری بافته می شود. توسعه کارگاه های تولید فرش از مهم ترین اهداف در راستای 

ایجاد اشتغال در این استان است.

بام ایرانبا مسئولان
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مدیرکل بهزیستی استان:
 بهترین رویکرد در حوزه مقابله با اعتیاد 

قبول آن به عنوان یک پدیده اجتماعی است
مدیرکل بهزیستی استان اصفهان گفت: تمام دنیا به این سمت حرکت کرده اند  که اعتیاد را به عنوان یک 
پدیده اجتماعی قبول کرده، آن  را بشناسند و آســیب ها و فراگیری اعتیاد را کاهش دهند و این بهترین 
رویکردی است که در دنیا انجام می شــود.ولی نصر در رابطه با اقدامات سازمان بهزیستی کشور اظهار 
داشت: در حوزه پیشگیری آسیب های اجتماعی اقدامات خوبی توسط سازمان بهزیستی کشور در حال 
انجام اســت ولی هنوز جوابگوی نیازهای ما به ویژه در مناطق حاشیه نشین نیست.وی ادامه داد: ما از 
ابتدای انقالب رویکردهای مختلفی برای اعتیاد داشتیم و همه آن ها آزمون و خطا شد تا به برنامه های 
کنونی یعنی بحث پیشگیری بهتر از درمان رسیدیم.مدیرکل بهزیستی استان اصفهان در رابطه با بهترین 
رویکرد مقابله با اعتیاد بیان کرد: تمام دنیا به این سمت رفته اند که اعتیاد را به عنوان یک پدیده اجتماعی 
قبول کرده، آن  را بشناسند و آسیب ها و فراگیری اعتیاد را کاهش دهند و این بهترین رویکردی است که 
در دنیا انجام می شود.وی افزود: هنوز هم سازمان بهزیستی با اجرای این برنامه و رویکرد از مجموعه ها 
و سازمان های مختلف به خصوص از طرف فعاالن اجتماعی مورد انتقاد قرار می گیرد و بعضی پایگاه های 
فعالیت اجتماعی معتقدند که مرکز دی آی سی ما در یک منطقه باعث تقویت گسترش اعتیاد می شود.

افزایش ۶۶ درصدی بستری، طی یک روز در کاشان
رییس دانشگاه علوم پزشکی کاشــان از افزایش ۶۶ درصدی موارد بستری بیماران کرونایی فقط 
طی یک روز در منطقه کاشان خبر داد.سیدعلیرضا مروجی با اشاره به مراجعه ۱۲۱ هزار و ۲۰۵ نفر به 
مراکز بستری و سرپایی تشخیصی و درمانی در دو شهرستان کاشان و آران و بیدگل از ابتدای شیوع 
کرونا تاکنون اظهار داشت: هشت هزار و ۱۸۷ بیمار حاد تنفسی نیز تاکنون از بیمارستان های کاشان 
و آران و بیدگل مرخص شده اند. رییس دانشگاه علوم پزشکی کاشان با اشاره به ابتالی هفت نفر به 
کرونا در منطقه کاشان در دو روز گذشته  گفت: تعداد کل افراد مبتال به این ویروس در منطقه کاشان 

با تست PCR مثبت از ابتدای شیوع تاکنون به ۱۳ هزار و ۲۴۴ مورد افزایش یافت.

 دانشگاه صنعتی اصفهان، سومین دانشگاه برتر ایران
 در رتبه بندی جهانی

دانشگاه صنعتی اصفهان، سومین دانشــگاه برتر ایران در رتبه بندی ISC-۲۰۲۰ معرفی شد.بنا 
 ،ISC-۲۰۲۰ بر اعالم پایگاه خبری دانشــگاه صنعتی اصفهان، براساس نتایج رتبه بندی جهانی
دانشگاه صنعتی اصفهان رتبه نخست در بین دانشگاه های صنعتی و سومین دانشگاه برتر ایران در 
بین ۴۶ دانشگاه برتر کشور را به خود اختصاص داد.در این رتبه بندی که دو هزار و ۱۸۲ دانشگاه از 
۱۰۲ کشور و ۶ قاره جهان حضور دارند، ۴۶ دانشگاه ایرانی رتبه بندی شده اند.مطابق با نتایج این رتبه 
بندی، ۲۴ دانشگاه جامع ایرانی شامل دانشگاه های تهران، تربیت مدرس، فردوسی مشهد، شهید 
بهشتی، شیراز، تبریز، اصفهان، یزد، کاشان، گیالن، بوعلی سینا، رازی، سمنان، شهید باهنر کرمان، 
کردستان، مازندران، شهید چمران اهواز، محقق اردبیلی، ارومیه، یاسوج، الزهرا، بین المللی امام 
خمینی)ره(، شاهد و شهرکرد در رتبه بندی حضور دارند.از دانشگاه های علوم پزشکی هم ۱۳ دانشگاه 
شامل: علوم پزشکی تهران، پزشکی شهید بهشتی، پزشکی ایران، پزشکی اصفهان، پزشکی مشهد، 
پزشکی تبریز، پزشکی شــیراز، پزشکی جندی شاپور اهواز، پزشــکی کرمانشاه، پزشکی بقیه ا...، 
پزشکی کرمان، پزشکی مازندران و پزشکی زاهدان در این رده بندی جای گرفته اند.از دانشگاه های 
صنعتی کشور هم ۹ دانشگاه شامل صنعتی اصفهان، صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر، علم و صنعت 
ایران، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، صنعتی نوشیروانی بابل، صنعتی شاهرود، صنعتی سهند 

و صنعتی شیراز در نظام رتبه بندی ISC-۲۰۲۰ قرار دارند.

وقتی به اندک باقی مانده های تاالب هم رحم نمی شود؛

رد پای مرگ در حاشیه گاوخونی

ســال هاســت برداشــت های بی رویه  پریسا سعادت
مصالح از بســتر رودخانه ها و کناره های 
آبخوان ها به معضلی برای محیط زیســت تبدیل شده است. معموال 
این مدل از برداشت ها از رودخانه های جاری و یا مکان هایی صورت 
می گیرد که به دلیل جاری بودن آب کم و بیش امکان احیا و بازسازی 
آن به صورت طبیعی وجود دارد؛ اما حــاال این تخریب ها به بدنه نیمه 
جان گاوخونی رسیده و هر چند مســئوالن برداشت مصالح از حاشیه 
گاوخونی را ممنوع کرده اند؛ امــا نگرانی ها برای آینده این تاالب مهم 
 در اصفهــان همچنان باقی اســت به خصــوص آنکه ظاهــرا دولت

 و سازمان محیط زیســت هیچ برنامه ریزی برای احیای این دریاچه 
ندارد. 

شواهد نشان می دهد مســئوالن نه تنها برنامه و هدفی برای نجات 
این بخش مهم از محیط زیســت اصفهان ندارند بلکه انواع و اقسام 
رخدادها روند نابودی آن را شــتاب می دهد. در کنار سیاســت های 
نادرســت توزیع آب که بنایی بر تغییر آن وجود ندارد، تخریب ها نیز 
همچنان ادامه دارد . پس از هشدارهای فراوان فعاالن زیست محیطی 
در مورد سرازیر شدن پساب تصفیه آب اصفهان به سمت این تاالب و 
خطرات ناشی از آن عالوه بر اینکه این اتفاق همچنان در حال رخ دادن 

است، حاال کشاورزان منطقه هم به ناچار مشغول استفاده از این آب در 
کشت و زرع خود هستند. با این وضعیت عمال بافت جانوری در اطراف 
این تاالب نیز در حال نابودی اســت. مدیرکل ســتادمدیریت بحران 
استانداری اصفهان گفته است: دو هزار قطعه پرنده از ۱۵۰ هزارقطعه 
پرنده موجود در تاالب گاوخونــی باقی مانده و باید هر چه زودتر برای 
احیای این تاالب اقدامی جدی انجام شــود.منصور شیشه فروش با 
بیان اینکه تاالب گاوخونی ۴۷ هزار هکتار مساحت دارد، اظهار داشت: 
در حال حاضر ایــن تاالب تنها چهــار درصــد آب دارد و این در حالی 
 است که گاوخونی ســال های گذشــته میزبان ۱۵۰ هزار قطعه پرنده

 بوده است.
وی با بیان اینکه پرونده های مهاجر زمســتانی که از قطب به مناطق 
گرمسیر حرکت می کردند در تاالب گاوخونی سکنی می گزیدند، ادامه 
داد: این تاالب پیکره بزرگی اســت که طی ســال های طوالنی تغذیه 
آب های زیر زمینی، مهار سیالب ها، نگهداری عرصه مواد غذایی و … 

را بر عهده داشته است.
وی با بیان اینکه گونه های گیاهــی مختلفی در تاالب گاوخونی وجود 
دارد، ادامه داد: گونه هــای مختلف خزندگان، پرنــدگان آبزی و کنار 
آبزی در این تاالب وجود داشــتند که از آمار هزاران قطعه ای پرندگان 

در آخرین سرشــماری تنها دو هزار قطعه پرونــده در این تاالب باقی 
مانده است.شیشــه فروش ادامه داد: عدم مدیریت جامع حفاظت 
از تاالب، گرمای هوا، کاهش بارندگی و قطع حقابه این تاالب از سال 
۱۳۶۶ به بهانه کم آبی ار عوامل رو به نابودی رفتن این تاالب است.وی 
با بیان اینکه احداث سد در ســال ۱۳۷۷ روی رودخانه ایزدخواست 
نیز از دیگر دالیل خشــک شدن تاالب گاوخونی اســت، تصریح کرد: 
همچنین بوته کنی، تخریب پوشش گیاهی و تردد خودروها نیز دالیل 
دیگری برای خشک شدن این سرمایه بزرگ زیست محیطی است.

وی گفت: در این زمینه باید توجه داشت عالوه بر از بین رفتن منبع آبی 
از زاینده رود برای تاالب گاوخونی آب رودخانه زرچشمه که از کوه های 
جنوبی شهرضا وارد دشــت جرقویه و از اراضی حسن آباد وارد بخش 
غربی تاالب می شده و همچنین رودخانه ایزدخواست که وارد دشت 
اسفنداران و دستجرد و پس از مشــروب کردن چاه ها در رامشه وارد 
تاالب می شده نیز با احداث ســد ایزدخواست از بین رفته و سهمی از 

این آب برای تاالب گاوخونی باقی نمانده است .
آنچه از شواهد پیداست گاوخونی تا مدت های مدیدی همچنان تشنه 
خواهد ماند؛ بخشــی نادیده شده از محیط زیســت که به سرعت به 

سمت نابودی کامل پیش می رود. 

مدیرکل حفاظت محیط زیســت اســتان اصفهان با 
اشاره به توزیع نامتوازن صنایع در استان اصفهان گفت: 
بیش از ۷۰ درصد از صنایع استان در ۸ درصد مساحت 
استان مستقر هستند.ایرج حشمتی عوامل با منشأ 
طبیعی موثر در ایجاد بحران آلودگی زیست محیطی 
در اســتان اصفهان را تغییرات اقلیمی و خشکسالی، 
کانون هــای ریزگرد داخل و خارج اســتان، وضعیت 
توپوگرافی کالن شهر اصفهان و وارونگی دما دانست و 
گفت: توسعه ناپایدار استقرار صنایع، فعالیت صنایع 
آجر، واحدهای سنگبری، شهرک های صنعتی، حمل 
و نقل و ترافیک و تغییر کاربری زمین نیز عوامل انسان 
ساخت موثر در ایجاد آلودگی زیست محیطی در استان 

اصفهان است.وی به توزیع نامتوازن صنایع در سطح 
استان اشــاره و اظهار کرد: بیش از ۷۰ درصد از صنایع 
استان در ۸ درصد مساحت اســتان مستقر هستند.

مدیرکل حفاظت محیط زیســت اســتان اصفهان به 
نقش دما در بروز آلودگی های هوا اشــاره کرد و گفت: 
مقایسه تغییرات دمایی دی ماه ۹۹-۹۸ نشان می دهد 
که برودت هوا بیشتر شده و این موضوع نقش مهمی 
در افزایش شدت آلودگی هوا دارد. برودت هوا یکی از 
مشکالتی است که باعث افزایش آلودگی هوا می شود.

حشمتی به تغییرات مصرف ســوخت گاز طبیعی در 
بخش های مختلف از اول آبان تا ۲۵ دی ماه سال ۹۹ 
نسبت به زمان مشابه در ســال ۹۸ اشاره کرد و افزود: 
در بخش حمل ونقل و مســکونی، تجاری و عمومی 
شاهد افزایش مصرف هستیم و در بخش کشاورزی، 

پاالیشــگاهی و صنایع کاهش مصرف داشته ایم.به 
گفته وی، در بخش تغییرات مصرف ســوخت نفت 
گاز در بخش های مختلف از اول آبان تا ۲۵ دی ماه در 
سال ۹۹ نسبت به زمان مشابه در سال ۹۸، در بخش 
های کشاورزی، حمل و نقل و صنایع افزایش مصرف و 
در بخش نیروگاه ها و تجاری و عمومی شاهد کاهش 
مصرف بوده ایم.مدیرکل حفاظت محیط زیست استان 
اصفهان تاکید کرد: در بخش تغییرات مصرف بنزین و 
مازوت نیز شاهد کاهش مصرف بوده ایم و در شعاع ۵۰ 
کیلومتری استان اصال مازوت در سال ۹۹ نداشته ایم.

حشــمتی ادامه داد: در بررسی تعداد روزهای ناسالم 
و سالم در میان کالن شــهرها در ۹ ماهه اول سال ۹۹، 
اصفهان رتبه اول در تعداد روزهای ناسالم و رتبه آخر در 

تعداد روزهای پاک را داشته است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان  اعالم کرد:

 اصفهان؛ رتبه اول ثبت روزهای ناسالم
 در میان کالن شهرهای کشور

در حال حاضر این تاالب تنها چهار درصد آب دارد و این 
در حالی است که گاوخونی سال های گذشته میزبان ۱۵۰ 

هزار قطعه پرنده بوده است

با مسئولان جامعه

یک عضو سابق کمیسیون آموزش مجلس:

با بسته بودن مدارس مشکل کرونا حل نمی شود
یک عضو سابق کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: با بسته بودن مدارس مشکل کرونا حل نمی شود، مشکل اصلی رعایت نشدن پروتکل های بهداشتی در 
مکان های مختلف و سیاست های متناقض در کشور است.محمد جواد ابطحی در خصوص باز شدن مدارس در دو مقطع اول و دوم ابتدایی از اول بهمن ماه، اظهار 
کرد: وضعیت کرونا در کشور شکننده است و بیم موج بعدی کرونا با شدت بیشتری می رود، اما از طرف دیگر با تعطیلی مدارس به عنوان یکی از کانون های انتقال 
ویروس کار درست نمی شود. معتقدم وقتی مدارس تعطیل هستند، اما بسیاری از ادارات و مکان های دیگر باز هستند و در برخی از مراسم مذهبی و عروسی ها 
پروتکل های بهداشتی رعایت نمی شود، تعطیلی مدارس منطقی نیست.وی افزود:طی چند ماهی که مدارس تعطیل هستند مشاهده می کنیم که بچه ها بدون 
ماسک در کوچه ها بازی می کنند. بنابراین نباید تمام اذهان را به این سمت ببریم که فقط مدارس تعطیل باشند چون ویروس کرونا را انتقال می دهند، پس این یک 
سویه نگری را باید کنار بگذاریم.این نماینده سابق مجلس، گفت: معتقدم اگر مدارس باز شود و پروتکل های بهداشتی در آن به خوبی رعایت شود، ایمنی مدارس 

بسیار بیشتر از مکان هایی است که هم اکنون باز هستند. مرگ را فقط در امور فیزیکی نبینیم چرا که تعطیلی زیاد عواقب روحی و افسردگی را هم به دنبال دارد. 

جانشین فرمانده انتظامی استان:

712 دستگاه ماینر قاچاق دراصفهان کشف شد
جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان از کشف ۷۱۲ دستگاه ماینر قاچاق طی چند روز گذشته در استان اصفهان خبر داد.سرهنگ محمدرضا هاشمی فر با 
اشاره به کشفیات نیروی انتظامی استان اصفهان در زمینه دستگاه های استخراج ارز دیجیتال اظهار داشت: این امر در دستور کار ویژه نیروی انتظامی استان قرار 
داشته و در همه شهرستان ها این موضوع مورد توجه قرار دارد.وی با بیان اینکه طی چند  روز اخیر دو مورد کشفیات در استان در زمینه کشف دستگاه ماینر قاچاق 
داشته ایم، اضافه کرد: یکی از این موارد در شهرستان شهرضا و در کارخانه ریخته گری کشف شده است.جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان با بیان اینکه پس 
از هماهنگی های الزم یک گروه از ماموران از محل مورد نظر بازرسی کردند، اضافه کرد: در این عملیات ۶۴۵ دستگاه ماینر قاچاق حین استخراج ارز دیجیتال کشف 
شد.وی با اشاره به اینکه طبق اظهارات اپراتور دستگاه روزانه حدود یک درصد بیت کوین به ارزش تقریبی ۸۵۰ میلیون ریال استخراج می کرده، اظهار داشت: ارزش 
دستگاه های کشف شده توسط کارشناسان مربوطه ۱۰۰ میلیارد ریال اعالم شده است.وی همچنین به کشف و توقیف ۶۷ دستگاه ماینر در شهرستان شاهین شهر 
اشاره کرد و گفت: این دستگاه ها نیز در شهرک صنعتی مورچه خورت در یکی از واحدهای صنعتی نگهداری می شد که توسط نیروهای انتظامی کشف و ضبط شد.

مفاد آراء
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر آراء صادره هیات های اول و دوم و سوم و چهارم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه 
غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت . لذا 
مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 

قضایی تقدیم نمایند.
1- رای شماره 5640-1399/04/04 هیات ســوم آقاي سعید بابائي سوداني به 
شناسنامه شماره 1363 کدملي 1283295288 صادره خمیني شهر فرزند سیف اله 

در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 157 مترمربع پالک شماره فرعي از34 
اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رســمی 
حلیمه جنیرانی گنیرانی بموجب سند 54513 مورخ 1334/12/5 دفتر 7 اصفهان

آرای اصالحی
1- رای اصالحی شــماره 20239-1398/12/21 هیأت ســوم باتوجه به مفاد 
گزارش کارشناس و با عنایت به اینکه راي هیأت تا کنون اجرا نشده لذا مفاد راي 
صادره بدین شــرح اصالح مي گردد: پالک ثبتی 136/1 )1 فرعی از 136 اصلی 
صحیح می باشــد( که در رای شــماره 6983-1398/05/19 هیات سوم آقای 
محمد تیموری به شناسنامه شماره 718  کدملي 1141682656 صادره خمینی 
شهر  فرزند رحیم  ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت65 مترمربع از پالک 
شــماره 136/1   فرعی از 45 اصلی واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان که طی سند 66025 مورخ 71/4/7 دفترخانه 9 اصفهان شهرداری 

خمینی شهر ،مالک می باشد قید شده است.
آراء صادره قبلي با رعایت اصالحات فوق قابل اجرا میباشند.

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

تاریخ انتشار نوبت اول 1399/10/30
تاریخ انتشار نوبت دوم  1399/11/15

م الف: 1079645  ابوالفضل شــهریاری نائینی رئیس منطقه ثبت اســناد 
وامالک غرب اصفهان

ابالغ رای
10/116 کالسه پرونده : 517/99 ش1ح  شــماره دادنامه :   664  ، مرجع رسیدگی : 
شعبه اول شورای حل اختالف برخوار، خواهان :  علی نریمانی زمان آبادی به  نشانی: 
دولت آباد- امامزاده- میدان حسینیه کوچه حافظ بن بست مسلم پالک 43 ، خوانده 
: 1-فرزاد صفدریان 2-سکینه اسحاقی 3-حسین دهقانی به آدرس :هر سه مجهول 
المکان ، خواسته : گردشــکار : پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه 
فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء ، قاضی شورا ختم رسیدگی 
را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید :  رای قاضی شورا: در خصوص 

دادخواست علی نریمانی به طرفیت1- فرزاد صفدریان 2-سکینه اسحاقی 3-حسین 
دهقانی به خواســته الزام به انتقال سند رسمی ســند مالکیت خودروی سواری پژو 
405GLXI به شماره انتظامی 176 د 43 ایران 93 و شماره موتور12485229207 
و شماره شاسی 13251572با احتساب هزینه دادرسی شورا حسب مفاد دادخواست 
تقدیمی خواهان و اوراق و محتویات پرونده از جمله قولنامه عادی 97/12/1 و مستندا 
به مواد 198- 519 قانون آیین دادرســی مدنی حکم به محکومیت خوانده ردیف 2 
سکینه اسحاقی به الزام به انتقال سند خودروی مذکور و نیز پرداخت هزینه دادرسی 
مبلغ 3/050/000 ریال صادر و اعالم می دارد. در خصوص خواندگان ردیف 1 و 3 با 
توجه به اینکه سند خودرو به نام آنها نمی باشد شورا مستندا به بند 4 ماده 84 قانون آیین 
دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی است 
و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و مهلت 20 روز 
پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان برخوار میباشد. 
م الف :   1079417  سید حسام الدین ارتشش قاضی شورای حل اختالف شعبه 

اول حوزه قضایی برخوار

وز عکس ر

هجوم مسافر 
به سواحل 
بندرعباس

تعطیــالت چنــد روزه کافی 
بود تا ســواحل خلیج فارس 
در بندرعباس، قشــم و کیش 
شــاهد خیل عظیم مسافران 

شود. 

عکس: تسنیم



اصفهان، قهرمان پومسه مجازی
پومسه رو های اصفهانی برای دومین سال متوالی عنوان قهرمانی را در مسابقات قهرمانی کشور پومسه کسب کردند.پانزدهمین دوره مسابقات قهرمانی کشور 
پومسه به صورت غیرحضوری در بخش انفرادی، ابداعی و تیمی برگزار شد.پومسه رو های اصفهانی با ۱۰ مدال طال، ۳ نقره، ۲ برنز و ۱۰۸ امتیاز قهرمان شدند؛ تهران 
با ۴ طال، ۷ نقره و ۷۴ امتیاز عنوان نایب قهرمانی را کسب کرد و البرز با ۵ نقره، ۵ برنز و ۴۲ امتیاز به مقام سومی رسید. مازندران با یک طال، یک نقره، ۶ برنز و ۳۹ 
امتیاز چهارم شد.تیم های همدان، فارس، خوزستان، خراسان رضوی، ســمنان و آذربایجان شرقی به ترتیب در رده پنجم تا دهم قرار گرفتند.رقابت ها در بخش 
انفرادی استاندارد در رده های سنی کمتر از ۱۲ سال، ۱۲ تا ۱۴ سال، ۱۵ تا ۱۷ سال، ۱۸ تا ۳۰ سال، ۳۱ تا ۴۰ سال، ۴۱ تا ۵۰ سال، ۵۱ تا ۶۰، ۶۱ تا ۶۵ سال و باالی ۶۵ 
سال پیگیری شد؛ در بخش انفرادی ابداعی پومسه رو ها در رده های سنی کمتر از ۱۴ سال، ۱۵ تا ۱۷ سال و باالی ۱۸ سال به اجرای فرم پرداختند و در بخش تیمی 

استاندارد نیز رده های سنی کمتر از ۱۴ سال، ۱۵ تا ۱۷ سال، ۱۸ تا ۳۰ سال و باالی ۳۱ سال حضور داشتند.
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»باقری« به جمع استقاللی های گل گهر اضافه می شود؟
 فرشید باقری، هافبک دفاعی ۲۸ ساله تیم استقالل که توسط محمود فکری کنار گذاشته شده 
به دنبال جدایی از این باشگاه در نیم فصل است مگر اینکه تا آن موقع شخص دیگری جایگزین 

محمود فکری شــود. گل گهر سیرجان 
که این فصل با بودجه قابل توجه اقدام 
به جذب بازیکنان زیادی کرده، از حاال 
به فکر تقویت تیم خود برای نیم فصل 
دوم لیگ برتر است چنانچه با مرتضی 
تبریزی و رضا شکاری از مدتی قبل به 
توافق رسیده، اما در مورد فرشید باقری 
نیز جالب است بدانید مذاکراتی با این 
بازیکن انجام شده و با توجه به شرایط 
مالی گل گهر و اینکه این تیم در استان 

تهران اقامت دارد و فقط برای بازی هایش به سیرجان یا شــهرهای دیگر می رود، احتمال اینکه 
هافبک اخراجی استقالل به این تیم بپیوندد زیاد است.

500 بازی لیگ برتری؛ ژنرالی برای تمام فصول 
دیدار گل گهر ســیرجان و آلومینیوم که هفته گذشته در اراک برگزار شــد، با نتیجه تساوی بدون 
گل به پایان رسید ولی این مســابقه از یک منظر ویژه و خاص محســوب می شد و آن، رسیدن 
امیر قلعه نویی ســرمربی گل گهر به رکورد ۵۰۰ مربیگری در تاریخ لیگ برتــر بود.امیر قلعه نویی 
در طول دوران مربیگری اش کارنامه موفقی از خود به جا گذاشــته  اســت. او به عنوان سرمربی 
همراه با تیــم  های مختلف توانســته ۷ عنوان قهرمانی در مســابقات رســمی )۵ لیگ برتر و ۲ 
 جام حذفی ایران( به دســت آورد و لقــب پرافتخارترین ســرمربی ایرانی لیگ برتــر را به خود 

اختصاص دهد.
بعد از حضور کوتاه مدت در تمرینات تیم بایر لورکوزن اولین باشگاهی که امیر قلعه نویی هدایت 
آن را بر عهده گرفت کشاورز بود، اما نتوانســت نتایج مطلوبی در این تیم به دست آورد. در فصل 
۸۰–۸۱ و در لیگ دســته اول آزادگان ســرمربیگری تیم برق تهران را به عهده گرفت. چهره او در 
بازی جام حذفی مقابل پرسپولیس به عنوان ســرمربی بیشتر دیده شد که بازی در وقت قانونی 

۱–۱ شد و نهایتا در پایان وقت اضافه پرسپولیس تیم دسته اولی برق تهران را ۲–۱ شکست داد.
او در آبان ۱۳۸۱، یعنی در اواســط نیم فصل اول، برای اولین بار در لیگ برتر به عنوان ســرمربی 
منصوب شد تا هدایت تیم ته جدولی استقالل اهواز را بر عهده بگیرد. استقالل اهواز این فصل را 
با ســرمربیگری جالل چراغپور آغاز کرده بود، اما پس از اینکه از چهار بازی اول، سه باخت و یک 
مساوی به دست آورد، چراغپور اســتعفا داد و مدتی بعد نام قلعه نویی به عنوان سرمربی جدید 
اعالم شد. بعد از پیوســتن به اســتقالل اهواز، قلعه نویی طی ۲۱ بازی ۲۴ امتیاز کسب کرد و در 

آخرین هفته لیگ توانست با کسب مساوی مقابل ملوان در انزلی تیمش را در لیگ حفظ کند.
امیر قلعه نویی به طور کلی ۵۰۰ بازی را در لیگ برتر به عنوان سرمربی روی نیمکت تیم ها حضور 
داشــته که در این بازی ها، ۲۵۰ بار برنده از زمین خارج شــده و ۵ عنوان قهرمانی لیگ برتر را به 
دست آورده است. ژنرال ۸۲ بازی را نیر به رقیبان واگذار کرده و ۹۱۸ امتیاز را در لیگ برتر کسب 
کرده اســت. او به طور میانگین در این ۵۰۰ بازی، ۱.۸۴ امتیاز برای تیم هایش به دست آورده که 

آمار فوق العاده ای محسوب می شود.
قلعه نویی، بیشترین بازی هایش را در استقالل مربیگری کرده است. او  در ۲۱۴ دیدار لیگ برتری 
هدایت استقالل را برعهده داشته و سپاهان با ۱۲۵ بازی دومین تیم قلعه نویی است که بازی های 

پرتعدادی را روی نیمکت این تیم نشسته است.

سبزپوشان در بحران؛

سکوت مسئوالن باشگاه ذوب آهن کی شکسته می شود؟
سبزپوشــان اصفهانی روزهای خوبی را   سمیه مصور
پشت سر نمی گذارند، تیمی که تا همین 
چند سال پیش تا پای قهرمانی در لیگ قهرمانان آسیا رفته بود، هنوز 
نتوانسته در فصل جاری رقابت های لیگ برتر به بردی دست یابد تا با 
تنها هفت امتیاز در رده پانزدهم جدول رده بندی جای بگیرد، جایگاهی 
که صدای همه از جمله نمایندگان اصفهان در مجلس شورای اسالمی 

را در آورده است.
تیم ذوب آهن که در لیگ نوزدهم نیز تــا روز پایانی برای بقا جنگید در 
بیستمین دوره این مسابقات نیز نتوانسته به نتایج قابل قبولی دست 
یابد تا نگرانی ها برای شــرایط این روزهای سبزپوشان افزایش یابد. 
این نگرانی ها در حالی خاطر فوتبال دوســتان اصفهانی را آزرده کرده 
که در کنار نتایج ضعیف ذوبی ها، جنگ میان مدیران این باشــگاه و 
سرمربی تیم نیز اوضاع ذوب آهن را تاریک کرده است.رسول کربکندی، 
سخنگوی این باشگاه پیش از دیدار برابر سایپا که با شکست ثانیه های 
پایانی سبزپوشــان همراه شد، به صورت مســتقیم به رحمان رضایی 
اولتیماتوم داد و گفت در جلسه هیئت مدیره باشگاه تصویب شده که 
اگر این مربــی از ۵ بازی آینده ۱۱ امتیاز بگیرد، بحــث تغییر او منتفی 
خواهد شد.این حرف های رسول کربکندی در کنفرانس خبری پیش 
از مصاف با ســایپا با واکنش رحمان رضایی همراه شد تا جنگ میان 

مدیران باشگاه ذوب آهن و سرمربی تیم باال بگیرد. 
متشنج بودن اردوگاه سبزپوشان در این روزها موجب شد تا سید ناصر 
موســوی الرگانی، نماینده مردم فالورجان در مجلس شورای اسالمی 
نسبت به این موضوع ورود پیدا کند. وی در خصوص شرایط تیم فوتبال 
ذوب آهن و اینکه اعالم کرده بود در این باشــگاه دخالت های سیاسی 
انجام می شــود، اظهار داشــت: در ابتدا باید بگویم ذوب آهن یک تیم 
استخوان دار و باسابقه است. هواداران به من خیلی اعتراض می کردند. 
من هم طی دو هفته گذشــته با مسئوالن باشــگاه، کارخانه و وزارت 

صحبت کردم که این مشکل و دغدغه به حق هواداران برطرف شود.
الرگانی ادامه داد: پس از آن دیدم که وضعیت بحرانی تر شد و مجبور 
شدم وارد شوم. دلیل اینکه گفتم دســت و فکر سیاسیون در باشگاه 
راه پیدا کرده، این اســت که شــنیده می شــود افرادی که خودشان را 
منتسب به وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی می دانند، برای این باشگاه 

تصمیم گیری می کنند.
عضو هیئت رییســه مجلس  گفت: ذوب آهن باشــگاهی اســت که 
امکانات فراوانــی دارد. چرا باید برای بســتن قــرارداد بازیکنان، در 
تهران و یک کافی شاپ تصمیم گیری شود؟ واقعا شأن این باشگاه و 

بازیکنانش این است  که در یک کافی شاپ قرارداد منعقد شود؟ این 
باعث شد به عنوان نماینده مردم ورود پیدا کنم. البته به من انتقاد شد 
که اگر می گویی سیاسیون در انتخاب سرمربی و بازیکنان نقش دارند، 
خودت هم سیاسی هستی؛ اما من نماینده مردم هستم و وظیفه دارم 

خواسته های آنها و هواداران ذوب آهن را پیگیری کنم.
نماینده مجلــس در گفت و گو بــا  برنامــه تلویزیونی»ضربه آزاد« با 
اشــاره به افتخارات ذوب آهن عنوان کرد: این تیم ۴ بار در جام حذفی 
به قهرمانی رسیده، یک بار نایب قهرمان آسیا شده و بارها در لیگ برتر 
جایگاه نایب قهرمانی داشته. حضور این تیم با عظمت در رده پانزدهم 
نگران کننده است. نگران این هستم که سرنوشت پلی اکریل، داماش 

و ابومسلم را پیدا کند که دیگر اثری از آنها نیست.
الرگانی در مورد مذاکراتش با مدیران ذوب آهن اظهار داشت: دو هفته 
پیاپی با مسئوالن باشگاه و کارخانه ذوب آهن صحبت کردم که دخالت 
های سیاسی و وزارتخانه ای می شود. البته شاید هم این افراد منتسب 
به وزارتخانه نباشند اما از کیسه وزیر خرج می کنند. اگر واقعا دخالت 
وزیر باشــد، قطعا برخورد می کنیم. اصفهــان در ورزش های مختلف 

نقش آفرین بوده و اجازه نمی دهیم دیگران تصمیم بگیرند.
مدیر کل ورزش و جوانان استان اصفهان نیز نســبت به نتیجه گیری 

ذوبی ها در ایــن دوره از رقابت های لیگ برتر و عدم توجه مســئوالن 
این باشگاه واکنش نشان داد. سید محمد طباطبایی گفت: متاسفانه 
امروز شاهد وضعیت نابســامان و عدم ثبات در تصمیم گیری اصولی 
از جانب مدیرعامل کارخانه ذوب آهن در مــورد نتایج ضعیف و دور از 
انتظار این باشــگاه در رقابت های لیگ برتر فوتبال هســتیم.مدیرکل 
ورزش و جوانان اســتان اصفهــان افــزود: یــزدی زاده، مدیرعامل 
 کارخانه ذوب آهن ابتدا اســتراتژی خود را نسبت به باشگاه ذوب آهن 

مشخص کند.
وی تصریح کرد: باشــگاه ریشه دار ذوب آهن ســالیان سال به همت 
مدیران، ورزشکاران و قهرمانان ارزنده خود توانسته بود جایگاه رفیعی 
را در ورزش حرفه ای کشــور رقم بزند، اما امروز با اتخاذ سیاست های 
اشتباه نه تنها شاهد نتایج ضعیف تیم فوتبال بزرگساالن بلکه در اکثر 
رشته های ورزشی شــاهد افت شدید و کســب نتایج ضعیف توسط 

تیم های این باشگاه هستیم.
با وجود واکنش های مختلف صورت گرفته بــه نتیجه گیری ضعیف 
ذوبی ها، هنوز مسئوالن این باشگاه سکوت خود را درباره این عملکرد 
نشکسته اند و  مشخص نیســت تصمیم مدیران باشگاه برای خروج 

تیم از بحران چه خواهد بود. 

فدراســیون کشــتی در حضور معاون وزیر ورزش ، 
میزبان مراســم رونمایی از ســند راهبردی کشتی 
بود. علیرضا دبیر، رییس فدراســیون کشــتی در 
این مراســم به صحبت درباره وضعیت فدراسیون 
پرداخت و گفت: زمانی که آمدم خواســتم برنامه 
کشتی را ببینم، نه برنامه مسابقات بلکه برنامه ای که 
نشان دهد قرار است در آینده به کجا برسیم. چنین 
برنامه ای نبود بنابراین از دانشگاه شریف یک تیم 
دعوت کردیم و در مدت ۷ ماه سند راهبردی را تهیه 
کردیم. کشتی گیران مسابقه ای ما ۳ یا ۴ هزار نفر 
بیشتر نیستند. حدود ۳۰ تا ۳۵ قهرمان و یکسری 
کارشناســان را دعوت کردیم. ابتــدا چالش ها را 
متوجه شدیم. کشتی امروز مثل دوره ما نیست. آیا 

کشتی گیرهای االن را مثل زمان ما می شناسند؟

دبیر ادامه داد: بدون تعارف نگاه ورزش در کشــور 
ما المپیک محور نیســت. اولیــن کاری که کردیم 
این بود که برنامه مان را تا ۲۰۲۸ نوشــتیم و گفتیم 
می خواهیم در ۲۰۲۸ در کشتی آزاد و فرنگی قهرمان 
المپیک شویم. وی افزود: در ۷ یا ۸ حوزه فرهنگی، 
فنی، برنامه ریزی و... کارشناسان را دعوت کردیم 
تا سند را تهیه کنیم. طی  چند سال گدشته نگاه در 
کشتی، جام جهانی محور بوده اما االن بر اساس این 
سند، المپیک محور اســت. ما دیگر در آسیا دنبال 
قهرمانی نیستیم و به مربیان هم گفتم کشتی گیران 
جوان را ببرید و اگر هم باختید مهم نیســت. بازی 
های آســیایی هم بعد از المپیک و قهرمانی جهان 
اولویت سوم ماست. رییس فدراسیون کشتی  اظهار 
کرد: جام جهانی مسابقه درجه چهارم جهان است، 

مدام کشــتی گیران خوب را به جام جهانی بردند و 
کشتی ما خالی شده است.یک نفر از کشتی گیرانی 
که در نوجوانان جهان قهرمان شــده و بعد قهرمان 
المپیک شده نام ببرید، اصال نداریم. پدر بچه های 
مردم را درآوردند! سوریان در نوجوانان دو بار باخت، 
خود من دو بار اوت شــدم، رســول خادم و عباس 
جدیدی اصال در نوجوانان نبودند اما قهرمان المپیک 
شــدند. آیا برای روس ها اصال قهرمانی نوجوانان 
مهم اســت؟ نگاه نتیجه محــور را از رده نوجوانان 

کامال برداشتیم.

 رییس فدراسیون کشتی:

 هدف مان قهرمانی در المپیک 2028 است

خبر روز

استقبال 312 نفری از »اوزیل« در ترکیه
یکشنبه شب ســتاره آلمانی و ســابق تیم های رئال مادرید و آرسنال راهی اســتانبول شد تا با 
فنرباغچه قرارداد ببندد.این احتماال مهم ترین انتقال تمام این ســال ها در فوتبال ترکیه خواهد 
بود؛ حضور مسوت اوزیل ستاره سابق تیم های رئال مادرید و آرسنال که با تیم ملی آلمان قهرمان 

جهان شد و حاال در ۳۲ سالگی تصمیم گرفته که فوتبالش را در استانبول ادامه دهد.
رســانه های ترکیه نوشــته اند که اگرچه هنوز قرارداد امضا نشــده اما این انتقال رسمی به نظر 
می رســد و این را می توان از باال بردن شال فنرباغچه توســط اوزیل در فرودگاه آتاترک دریافت؛ 
جایی که او مقابل لنــز دوربین ها لبخند همیشــگی را نشــان می دهد و در کنــار خانواده اش، 
بازگشــت به ترکیب را اعــالم می کنــد.او ســاعت ۲۲:۱۳ با هواپیمای شــخصی و بــه همراه 
 خانواده اش از لندن به اســتانبول رفت و بامداد روز دوشــنبه هواپیمای حامــل آن ها روی باند 

فرودگاه نشست.
 اره بلزاوغلو، مدیرورزشــی تیم فنرباغچه برای اســتقبال این ســتاره ترک تبار فوتبال آلمان به 
فرودگاه آمده بود و برای دقایقی نیز با او صحبــت کرد.نکته جالب این که ۳۱۲ هزار نفر به صورت 
آنالین پرواز اوزیل از انگلیس به ترکیه را همراهی کردند تا یک رکورد عجیب و غریب ثبت شــود. 
همچنیــن ۱۱۲ هزار نفر از ســایت پروازها، روند حرکــت هواپیمای او را ردیابــی کردند. اوزیل و 
 خانواده اش با یک هواپیمای شــخصی متعلق به رییس باشــگاه فنرباغچه یعنی علی کوچ به

 استانبول رفتند.

آخرین وضعیت »ماتیپ« از زبان »کلوپ«
لیورپول در فصل جاری چالش های زیادی داشته است. شــاید به زعم بسیاری از کارشناسان 
بزرگ ترین معضلی که تیم یورگن کلوپ با آن دســت به گریبان بوده، مصدومان زیاد اســت.از 
ابتدای فصل تیــم آنفیلدی تعداد زیادی از بازیکنانش را به خاطر همین مســئله از دســت داد. 
از این رو دســت کلوپ برای ارنج کردن مقابل حریفان بســته شــد.در شــرایطی که مسابقات 
به خاطر شــرایط خــاص کرونایی، به صورت فشــرده برگــزار شــده، بازیکنان مصــدوم زیاد 
امکان درخشــش کافی را از تیــم قهرمان فصــل قبل گرفته اســت.یکی از آخریــن بازیکنانی 
که در این تیــم دچار صدمه دیدگی شــد، ژوئل ماتیپ اســت. مدافع با تجربــه کامرونی که در 
دســامبر گذشــته از ناحیه عضله صدمه دیــد و از آن زمان تاکنــون برای تیمش بــازی نکرد. 
کلوپ در حاشــیه کنفرانس خبری بعد از تســاوی بدون گل با منچســتریونایتد در مورد ماتیپ 
به اختصار حــرف زد.او گفت:ماتیــپ به تمرینات بازگشــته و در حــال انجــام برنامه هایش 
 است.او در یک جلســه تمرینی ســنگین شــرکت کرد. فکر می کنم خیلی زود  کامال در کنار ما

 خواهد بود.

پیشنهاد جدید رئال مادرید به »راموس«
باشگاه رئال مادرید برای تمدید قرارداد با کاپیتان خود به او پیشنهاد جدیدی داده است.قرارداد 
سرخیو راموس، کاپیتان تیم فوتبال رئال مادرید با این باشــگاه، در انتهای فصل جاری به پایان 
می رســد. این در حالی اســت که هنوز مذاکرات طرفین برای تمدید قرارداد رســما آغاز نشده و 
احتمال جدایی راموس از جمع کهکشــانی ها نیــز وجود دارد.با این حال، به نظر می رســد رئال 
مادرید تنها در یک صورت حاضر به تمدید قرارداد با راموس خواهد شد. رئالی ها برای انجام این 
کار از راموس خواسته اند تا دستمزد خود را کاهش دهد تا آنها بتوانند با او تمدید قرارداد کنند. به 
طور دقیق تر مدیران رئال قصد دارند با راموس قرارداد یک ســاله ای ببندند و طی آن ۱۰ درصد از 
دستمزد این بازیکن را کم کنند.این در شرایطی است که راموس خواهان عقد قرارداد دو ساله با 
 دستمزد فعلی خودش است. با این شرایط باید منتظر ماند و دید سرنوشت کاپیتان رئالی ها چه

 خواهد شد.

فوتبال جهان

 قول مدیران استانی
 به مسئوالن صنعت نفت 

آبادان
صنعت نفت آبادان در این فصل با عملکردی 
قابل توجه توانســته در پایان هفته یازدهم با 
دســتیابی به ۲۱ امتیاز در صدر جدول حاضر 
شــود. این اتفاق در شــرایطی رقم خورده که 
با توجه به مشــکالت مالی این تیم در فصل 
گذشته که باعث جدایی ستاره های این تیم 
شده بود، پیش بینی می شد آنها برای برآورده 
کردن انتظارات هواداران پرشور خود با مشکل 
بزرگی مواجه شوند.با این حال سیدسیروس 
پورموسوی با همراهی شاگردانش توانسته تا 
به اینجای فصل شرایط خوبی را دنبال کرده و 
صدرنشین لیگ لقب گیرد. هفته گذشته اما 
خبر عجیبی از این تیم منتشر شد که نشان از 
تداوم مشکالت مالی طالیی پوشان داشت؛ 
مشکالت مالی نفت آبادان باعث شده بود تا 
آنها حتی برای تهیه بلیت بازیکنان خود برای 
بازگشت به تمرینات با دردسر مواجه شوند و 
چند بازیکن تیم از جیب خود این مشــکل را 
حل کرده بودند.در شرایطی که تداوم مشکالت 
مالی باعث نگرانی بین هواداران این تیم برای 
از دست رفتن جایگاه رشــک برانگیز آنها در 
صدر جدول شده بود، مسئوالن استانی طی 
جلسه ای در این زمینه با مدیران تیم شرکت 
کردند و طی آن وعده دادند تا با تزریق منابع 
مالی این مشــکل را حل کنند. بــا این حال 
بازیکنان این تیم نگران این هســتند که این 
صحبت ها بــار دیگر یک وعده باشــد و برای 
انجام تعهد با مشــکل مواجه شوند. مدیران 
استانی در راستای وعده های خود مدعی شده 
بودند که تیم بدون احساس خطر این مسیر را 
دنبال کرده و نگرانی پشتیبانی و حمایت آنها 
نباشد. این در حالی اســت که نفت آبادان در 
شرایط کنونی نیازمند این است که ابتدا منابع 
مالی بــرای انجام تعهدات صــورت گیرد و با 
پتانسیل الزم در ادامه مسیر خود حاضر شوند. 
باید دید وعده مسئوالن استانی آبادان برای 
حمایت از تیمی که توانســته بعد از مدت ها 
بار دیگر شــور و هیجان بزرگی بین مردم این 
شهر شکل دهد، چه زمانی محقق خواهد شد.

مستطیل سبز

وز عکس ر

 نخستین عکس
 از قله »کی2«

تیم شــرپای نپال موفق شــد برای 
اولین بــار کی۲ را در زمســتان فتح 
کنــد. به اعتقــاد بســیاری، صعود 
زمســتانه کی ۲ یکی از چالش های 
قرن به حساب می آمد چرا که انسان 
توانســته بود پای بر ماه بگذارد؛ اما 
در زمستان موفق نشده بود این قله 

وحشی را صعود کند.
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مدیرعامل سازمان عمران شهرداری خبر داد:

هزینه 23 میلیارد تومانی برای آسفالت معابر شهر اصفهان
مدیر عامل سازمان عمران شهرداری اصفهان اظهار کرد: بودجه سال جاری سازمان عمران شهرداری 
۲۰۳ میلیارد تومان اســت که تا پایان آذرماه ۱۸۱ میلیارد تومان آن معادل ۸۹ درصد جذب شــده 
است.مجید طرفه تابان افزود: جذب این میزان از بودجه در شــرایط سخت اقتصادی کنونی یک 
رکورد محسوب می شود که با کمک مدیریت شهری محقق شده است.مدیر عامل سازمان عمران 
شهرداری اصفهان تصریح کرد: از مجموع ۲۰۳ میلیارد تومان بودجه سال جاری ۱۴۲ میلیارد تومان 
ویژه پروژه های عمرانی بوده که حدود ۱۰۲ درصد بودجه پروژه ها غیر از پروژه های آســفالت معابر 
سطح شهر، محقق شده اســت.وی ادامه داد: برای اجرای پروژه های آســفالت این سازمان ۳۵ 
میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شــده که تاکنون ۲۳ میلیارد تومان معادل ۶۵ درصد اجرا شده 
و مابقی تا پایان سال انجام می شود.طرفه تابان گفت: ســازمان عمران شهرداری نزدیک به ۴۲۸ 
میلیارد تومان پروژه فعال دارد که بخشی از پروژه ها مربوط به حلقه حفاظتی شهر است.وی با بیان 
اینکه بودجه سال آینده سازمان عمران با نظر هیئت مدیره ۳۰۰ میلیارد تومان پیشنهاد شده، مورد 
موافقت شورای سازمان قرار گرفته و در انتظار تصویب شورای شهر است، افزود: در صدد افزایش 
۵۰ درصدی بودجه سازمان در سال آینده نسبت به سال جاری هســتیم که در پیشبرد پروژه های 
عمرانی بسیار تاثیر گذار است.وی تاکید کرد: در سال جاری با وجود  شرایط سخت اقتصادی، نوسان 
قیمت ها و تحریم ها چرخ فعالیت سازمان عمران با حمایت مدیریت شهری از گردش باز نماند و 

توانست با عزم جدی به فعالیت های عمرانی خود ادامه دهد.

معاون شهرسازی و معماری شهردار خبر داد:

بررسی و تحلیل سرانه خدماتی بافت ناکارآمد در شهر اصفهان
معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان اظهار کرد: پروژه بررسی و تحلیل سرانه خدماتی بافت 
ناکارآمد در شهر اصفهان در راستای رسیدن به ســرانه خدماتی مطلوب در بافت ناکارآمد و تحقق 
عدالت فضایی پیش بینی شده است.سید احمد حسینی نیا با اشاره به شرح خدمات قرارداد نظارت 
عالیه پروژه بررسی و تحلیل سرانه خدماتی بافت ناکارآمد در شهر اصفهان، تصریح کرد: نظارت بر 
تمامی فعالیت ها و صورت وضعیت های مشاور در طول مدت پروژه تا زمان تحویل موقت بر اساس 
برنامه زمان بندی آن شامل موارد متعددی اســت؛ از جمله این موارد نظارت بر بازشناسی مفاهیم 
و کلیات موضوعی طرح، نظارت بر شناخت اولیه وضع موجود محدوده مطالعاتی منطبق بر اسناد 
مصوب فرادست و آخرین سرشماری نفوس و مسکن، نظارت بر گردآوری اطالعات و تشکیل پایگاه 
داده، نظارت بر تحلیل وضعیت بافت ناکارآمد شهر اصفهان نسبت به سطوح و سرانه های استاندارد 

در کلیه ابعاد و شاخص های بانک اطالعاتی تشکیل شده است.
وی افزود: برداشــت ۱۰ درصد پالک های محدوده مطالعاتی )که اسناد تحویل کارفرما می شود(، 
تهیه گزارشات موردی از پروژه به درخواست کارفرما و بررسی صورت وضعیت ارائه شده به پیمانکار 
و تایید و عدم تایید آنها از دیگر موارد شــرح خدمات قرارداد نظارت عالیه پروژه بررســی و تحلیل 
سرانه خدماتی بافت ناکارآمد در شهر اصفهان به شمار می آید.حسینی نیا با اشاره به فعالیت دفتر 
مشارکت و بازآفرینی محالت سفلی و علیا )منطقه ۱۵(، اظهار کرد: حساس سازی و اطالع رسانی 
جامعه محلی، شناسایی کانون های گردهمایی و مراکز تجمع از طریق حضور مکرر در سطح محله، 
حضور در پاتوق ها و مکان های گردهمایی، گفت و گو با ساکنان محالت علیا و سفلی و شناسایی افراد 
تاثیرگذار در محالت علیا و سفلی، معتمدان محالت و هیئت امنای مسجد، امامزاده ها و حسینیه ها 
و برگزاری جلساتی در زمینه معرفی دفتر و دعوت آنها به همکاری، حساس سازی جامعه محلی از 
طریق تبلیغات محیطی، طراحی و نصب بنر و طراحی و پخش تراکت، تهیه و انتشار فصلنامه طلوع 
مشارکت و تعامل با مدیریت شهری و سایر دستگاه های دولتی و عمومی و سازمان های مردم نهاد 

ذی ربط از جمله اهداف راه اندازی این دفتر بوده است.

مدیر منطقه پنج شهرداری اصفهان:

طرح تصفيه خانه تکمیلی پساب سپاهان شهر 47 درصد پیشرفت کرده است

مدیر منطقه پنج شهرداری اصفهان گفت: طرح تصفیه خانه تکمیلی 
پساب سپاهان شهر تاکنون ۴7 درصد پیشرفت داشته که این پروژه 
پســاب تصفیه شــده را با ظرفیت ۱۴۰ لیتر بر ثانیه به منظور آبیاری 

درختان غیر مثمر انتقال خواهد داد.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شــهرداری اصفهان، احمد رضایی 
با اشــاره به اینکه فضای ســبز و محیط زیســت از مباحــث مهم در 
پایداری حیات طبیعی و انسانی در شهرنشــینی امروز است، اظهار 
کرد: ایجاد فضاهای زیبا و دلنشــین، همچنین ایجاد آرامش روانی 
از دیگر فواید فضای ســبز به شــمار می رود به همین سبب، آب یک 
منبع حیاتی برای حفظ و توسعه فضای سبز و ایجاد نشاط اجتماعی 
در فضاهای عمومــی، معابر، میادیــن و تفرجگاهی شــهری و ابزار 
 نظافت و شســت وشــوی المان  ها و متعــادل  ســازی اقلیم  های

 شهری است.
 وی ادامه داد: یکی از راهکارهای غلبه بر این مشکل استفاده از پساب 
تصفیه  شده فاضالب مطابق با استاندارد محیط زیست در تامین آب 

مورد نیاز برای آبیاری فضای سبز اســت که طی چند سال اخیر مورد 
توجه مدیریت شــهری در اصفهان قرار گرفته است. مدیر منطقه پنج 
شــهرداری اصفهان ادامه داد: منطقه پنج با وســعت شش هزار و دو 
هکتار و مساحت فضای سبز ۵۸۳ هکتار در جغرافیای متفاوتی از بقیه 
شهر اصفهان قرار دارد به همین خاطر برای آبرسانی به این تاسیسات 

نیاز به برنامه ریزی دقیق است.  

 تصفیه خانه پساب سپاهان شهر 
یكی از پیشرفته ترین نمونه های کشور

وی با بیان اینکه هم اكنون تصفیه پساب در دو مرحله تصفیه اولیه و 
تصفیه تكمیلی انجام می شــود كه مرحله تكمیلی به عهده شهرداری 
است، اظهار کرد: از تصفیه خانه سپاهان شهر به عنوان یکی از پیشرفته 
ترین تصفیه خانه های پساب کشــور یاد می شود و هم اکنون پروژه 
احداث مخزن انعقاد، لخته ســازی و ته نشینی آن در حال اجراست.

رضایی، بودجه این پروژه را ۵ میلیارد تومــان عنوان کرد و ادامه داد: 

این طرح هم اکنون ۴7 درصد پیشرفت فیزیكی دارد و فرآیند فعلی 
تزریق كلــر، ازن و تصفیه فیزیكــی را پس از پایش و انــدازه گیری 
مشخصات خروجی پساب توسط شركت های متخصص مورد تایید 
 با ظرفیت ۱۴۰ لیتر بر ثانیه به منظور آبیــاری درختان غیر مثمر انتقال 

خواهد داد.  
 وی به احداث همزمان خط انتقال پساب سپاهان شهر به طول چهار 
هزار و ۸۰۰ متر برای آبیاری اراضی با برآورد ۱۲میلیارد تومان اشــاره و 
تصریح کرد: در ایــن زمینه تفاهم  نامه ای بین ســپاه صاحب الزمان 
)عج(، دانشگاه امیرالمومنین )ع( و شــهرداری اصفهان امضا شده 
است.  مدیر منطقه پنج شهرداری اصفهان افزود: این پروژه نیز تاکنون 

۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. 
وی گفت: این خط انتقالی، از طریق سه الكتروپمپ شافت و غالفی از 
سپاهان شهر به ارتفاع ۲۰۰ متر به صورت یك مرحله ای پساب را انتقال 
خواهد داد.رضایی بیان کرد: در این پروژه قطر لوله انتقال پســاب از 
۱۰۰ میلی متر به ۳۰۰ میلی متر افزایش پیدا کرده اســت و پیش بینی 

می شود تا تیر ماه سال ۱۴۰۰ آماده بهره برداری شود.

 احیای تصفیه خانه تکمیلی سپاهان شهر
 بعد از 5 سال توقف ناشی از تحریم ها 

همچنین حسین امیری، معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان، 
در این رابطه گفت: طرح تصفیه خانه تکمیلی پســاب ســپاهان شهر 
با ارزش ســرمایه ای بیش از ۲۵۰ میلیارد ریال بــه دالیلی همچون 
تحریم ها بیش از ۵ ســال متوقف بود که در این مدت تصفیه پساب 
خام با بار آلودگی بیش از ۱۱۰ هزار واحد، مجموعه مدیریت شهری را با 

چالش جدی مواجه ساخته بود.
 وی افزود: معاونت خدمات شهری با تکیه بر دانش بومی در ابتدای 
تیر ماه ســال جاری انجام این پروژه را بر عهده گرفت و پس از انجام 
مراحل شبیه سازی نرم افزار اصلی، انجام تعمیرات و ارتقای ضریب 
اطمینان این ســامانه با پایداری کامل به بهره برداری رسید تا جایی 
که بار آلودگی بــه کمتر از ۱۰۰ واحــد کاهش یافت.معــاون خدمات 
شــهری شــهرداری اصفهان اظهار کرد: با اجرای ایــن طرح عالوه بر 
صرفه جویی ریالی، آثار تحریم ها و احیای این ســرمایه رقم خورد.

وی گفت: با فعالیت این تصفیه خانه به صورت شــبانه روزی، پساب 
 تصفیه شده برای آبیاری فضای ســبز مناطق ۴، ۵ و ۶ مورد استفاده 

قرار می گیرد.

یک دکترای برنامه ریزی شهری کرد: شهرداری ها به 
عنوان یکی از بزرگ ترین و اثرگذارترین سازمان های 
کشــور، تالش دارند با بهره برداری موثــر از منابع 
دانش ســازمانی خود در جهت تعالی بیشــتر گام 
بردارند و با تبدیل شدن به سازمانی دانش محور، از 
دانش موجود در ساختار، فرآیندها و ذخیره منابع 
انسانی خود برای دستیابی به چشم انداز مورد نظر 
بهره ببرند.ســمیه احمدی نژاد اظهار افزود: در این 
راستا، توســعه و بهره برداری موثر از منابع دانشی 

ســازمان به یکی از اهداف راهبردی شــهرداری ها 
تبدیل شده است.این دکترای برنامه ریزی شهری 
با بیان اینکه در شــرایط امروزی که تنها اطمینان، 
اطمینان نکردن اســت، مدیریــت دانش ضامن 
موفقیــت و بقای سازمان هاســت، تاکیــد کرد: با 
توجه به بررســی ها و مطالعات انجام گرفته شده 
درباره مدیریت دانــش و عوامل تاثیرگــذار بر آن، 
باید اذعان داشت که هر پژوهشــی باید چارچوب 
مفهومی دقیق داشته باشد تا بتوان اعتبار نقشه راه 
پژوهش و قدم های برداشــته شده برای گردآوری 
داده و دانش تولید شده از پژوهش و مناسب بودن 
آنها برای پرســش و هدف پژوهش ها را به صورت 
علمی قضــاوت کرد.وی ادامــه می دهد: موفقیت 
مدیریت دانش بــا ترکیبی از رضایت از سیســتم 
مدیریت دانش و اثربخشــی فرآیندهای مدیریت 

دانش سنجیده می شود.احمدی نژاد گفت: شاخص 
مدیریت دانش از شش مولفه تکنولوژی، رهبری، 
ساختار ســازمانی، فرهنگ ســازمانی، زیرساخت 
منابع انسانی و مکانیســم و فرآیند تشکیل شده و 
عوامل موثر بر مدیریت دانش در همه شهرداری ها 
مورد مطالعه برابر نبوده بلکه سطح تاثیرگذاری آنها 
متفاوت است.وی خاطرنشان کرد: به عنوان مثال 
وضعیت مدیریت دانش در شهر یزد بر اساس شش 
شــاخص تکنولوژی، رهبری، ســاختار سازمانی، 
فرهنگ ســازمانی، زیرســاخت منابع انســانی و 
مکانیسم و فرآیند، پایین تر از حد متوسط است که 
این امر نیازمند بازنگری بیشتر در زمینه مولفه های 
مدیریت دانش اســت تا بتوانیم شــاهد افزایش 
عملکرد کارکنان شــهرداری های شهر یزد در مناطق 

قدیم و جدید باشیم.

پیشنهاد یک کارشناس جهت ارتقای مدیریت دانش در شهرداری ها

معاون استاندار اصفهان اعالم کرد:

16 تا 22 فرودین ماه سال 1400، زمان ثبت نام داوطلبان 
انتخابات شوراها

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان با بیان اینکه وزارت کشور و استانداری ها دو 
وظیفه عام و خاص دارند، اظهار کرد: از جمله وظایف خاص وزارت کشور برگزاری انتخابات و برقراری 
نظم و امنیت عمومی است و به همین دلیل وزیر کشور جانشین فرماندهی کل قوا در نیروی انتظامی 
است. یکی دیگر از وظایف وزارت کشور ارتقای سطوح تقسیماتی و هدایت شوراهای شهر و روستا و 
دهیاری هاست.حیدر قاسمی،  افزود: یکی دیگر از وظایف این حوزه رسیدگی به امور اتباع خارجی و 
احزاب و تشکل های سیاسی است به طوری که وزارت کشور باید زمینه ساز حضور مطلوب احزاب در 
عرصه های سیاسی باشد، اما وظیفه عام این وزارتخانه اجرای سیاست های عمومی دولت است که 
هماهنگی و اجرای بهتر این سیاست ها بر عهده استانداری ها و فرمانداری هاست.معاون سیاسی 
امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان گفت: بدون شــک انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای 
شهر و روستا که در اواخر خردادماه سال  ۱۴۰۰برگزار می شــود از انتخابات  مهمی است که در حوزه 
جمهوریت نظام رخ می دهد و در این خصوص پیش بینی های الزم برای برگزاری این انتخابات در 
استان اصفهان انجام شده است.قاسمی تصریح کرد: بر این اساس، ثبت نام داوطلبان انتخابات 
شوراهای اسالمی شــهر در استان اصفهان از تاریخ ۲۰ تا ۲۶ اســفند و ثبت نام داوطلبان انتخابات 
شوراهای روستا و تیره های عشایری از تاریخ ۱۶ تا ۲۲ فروردین سال ۱۴۰۰ انجام می شود. همچنین 
ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری از تاریخ ۲۲ فروردین ۱۴۰۰ به مدت ۵ روز خواهد بود.

وی ادامه داد: در زمان ثبت نام، داوطلبان انتخابات باید گواهی عدم سوء پیشینه ارائه دهند. بنابراین 
از هم اکنون باید پیگیر دریافت این گواهی باشــند، اما نکته حائز اهمیت این است که تاریخ صدور 
گواهی عدم سوء پیشینه داوطلبان هنگام ثبت نام، نباید از ۳ ماه، بیشتر گذشته باشد، یعنی باید 

داخل محدوده ۳ ماهه منتهی به زمان ثبت نام باشد.
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان به وضعیت زرد استان از نظر شیوع ویروس 
کرونا اشاره کرد و گفت: درست است که هم اکنون وضعیت زرد است، اما این موضوع نباید موجب 
ساده انگاری مردم شود. اگر پروتکل ها مانند سابق رعایت نشــود با توجه به جهش های ویروس 
کرونا موج چهارم این بیماری را در استان شاهد خواهیم بود. بنابراین دغدغه جدی وجود دارد که 
در این باره، عادی انگاری شده و موج مسافرت ها تشدید شود که الزم است مردم تمام پروتکل ها 
و دستورالعمل ها را به طور جدی رعایت کنند.قاسمی با بیان اینکه از هم اکنون نمی توان پیش بینی 
دقیقی از حضور مــردم در انتخابات ارائه کرد، افزود: مشــارکت مردم در انتخابــات یک مقوله به 
هم پیوسته اســت و معموال مردم ثابت کرده اند که در روزهای آخر تصمیم به حضور حداکثری در 
انتخابات می گیرند، اما بدون شــک کرونا می تواند تاثیر منفی بر حضور مردم در انتخابات داشته 
باشد. از هم اکنون نیز برای تامین اقالم بهداشتی در شعب اخذ رای و همچنین افزایش این شعب 
پیش بینی های الزم شــده اســت.وی گفت: چگونگی تبلیغات انتخاباتی را قانون مشخص کرده 
اســت، اما در زمان انتخابات مجلس، محدودیت تبلیغاتی در فضای مجازی و صدا و سیما وجود 
داشت که این محدودیت برای تبلیغات انتخابات ریاســت جمهوری وجود ندارد. درباره تبلیغات 
شوراهای شهر شیوه های تبلیغاتی تغییر می کند و تغییراتی در نحوه این تبلیغات به وجود خواهد 
آمد.معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان در خصوص نقش رسانه ها در انتخابات 
گفت: رسانه ها وظیفه آگاه بخشی را در جامعه ایفا می کنند. در کل رسانه کارکرد ذاتی خود را دارد و 
ما نمی توانیم در این خصوص دستوری عمل کنیم.قاســمی تصریح کرد: در حوزه شوراهای شهر و 
روستا اگر اصالح قانون را نداشته باشیم احتمال کاهش ثبت نام کنندگان ضعیف است. در روستاها 
الزام استعالم صالحیت را برای ثبت نام کنندگان نداریم مگر اینکه هیئت اجرایی که زیر نظر مجلس 
شورای اسالمی است تشخیص این استعالم را بدهد. اما در انتخابات ریاست جمهوری، که نظارت 
بر این انتخابات بر عهده شورای نگهبان است قانون مواردی را برای ثبت نام داوطلبان اصالح کرده 

است.  

با مسئولان

خبر ویژهخبر

معاون اجرایی سازمان مدیریت 
پسماند شهرداری اصفهان خبرداد:

اجرای مجموعه برنامه های 
فرهنگی و آموزشی به 
مناسبت روز هوای پاک

معــاون اجرایی ســازمان مدیریت پســماند 
شــهرداری اصفهان از اجرای مجموعه برنامه 
های آموزشی و فرهنگی به مناسبت فرا رسیدن 
روز هوای پاک خبر داد.محمد بدیعی با اعالم 
این خبر توضیح داد: با توجه به این که کیفیت 
محیط زیســت متاثر از عوامل مختلفی است 
که مدیریت پســماندها و جلوگیری از آلودگی 
هوا نیز بخشــی از این عوامل است و بر همین 
اساس نیز سازمان مدیریت پسماند با اذعان 
به وظیفه ذاتی خــود در زمینه مدیریت محیط 
زیســت، برای روز هوای پــاک برنامه هایی را 
در سطح شــهر اجرا می کند.وی اضافه کرد: در 
این راســتا به طور همزمــان ۳ برنامه در حوزه 
پسماند طراحی شده که به مناسبت روز هوای 
پاک برگزار می شــود که این برنامه ها شامل 
اجرای کارگاه آموزشی ساخت تراریوم با شیشه 
های بازیافتی، برگزاری نمایشگاه آثار گرافیکی 
دانشجویان دانشگاه پیام نور در سیتی سنتر، 
آموزش و اطالع رســانی در خصوص مباحث 
مدیریت پسماند توســط کارشناسان آموزش 
سازمان مدیریت پسماند، اجرای برنامه توزیع 
جعبه های ایمن و مجموعــه کتب پاکیمن و 
تبدیل شــوندگان و نصب پوسترهای آموزشی 
و ارائه آموزش در حوزه پسماند و نه به استفاده 
از کیسه های پالستیکی توســط کارشناسان 
آموزش سازمان در فروشگاه های کوثر مناطق 
۱۵ گانه شــهر اصفهان اســت.معاون اجرایی 
سازمان مدیریت پسماند شهرداری، هدف از 
اجرای این برنامه ها را، حساسیت زایی نسبت 
به محیط زیست و جلب توجه شهروندان برای 
مشارکت جویی عنوان کرده و افزود: شهروندی 
که نسبت به مقوله پســماند به عنوان یکی از 
ابعاد مدیریت محیط زیست آگاه باشد، بدون 
شک نســبت به مباحث مربوط به آلودگی هوا 
نیز حساس خواهد بود و نکات مربوط به آن را 
هم رعایت خواهد کرد چون به داشتن محیط 

زیستی سالم برای آیندگان می اندیشد.

برگزاری یادواره شهدای 
چمگردان و نکوداشت 

سرهنگ کریمی
در هفتمین روز از دهه ایثار و شــهادت 
لنجان، یــادواره شــهدای چمگردان و 
نکوداشــت مرحوم ســرهنگ بهمن 
کرمی مشهور به تیمسار کرمی با حضور 
مســعود احمدی نیا، مدیــر کل بنیاد 
شهید و امور ایثارگران استان اصفهان، 
امیر سرتیپ آذر افروز فرماندهی ارشد 
نظامی آجا و مرکز توپخانه در استان های 

اصفهان و چهارمحال، برگزار شد.

وز عکس ر

جناب آقای دکتر مالکی
ریاست محترم مرکز علمی کاربردی هرند

درگذشت پدر گرامی تان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض کرده و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و 

غفران الهی و برای بازماندگان، صبر جمیل و شکیبایی مسئلت داریم.

روزنامه زاینده رود
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موزه مردم شناسی اسدآباد: یکی دیگر از مکان های فرهنگی در 
شهرستان اسدآباد، موزه  مردم شناسی این شهرستان است که 
در آن آثاری از دوران حکومت اشکانیان )خمره های قدیمی(، 
صفویه و دوران معاصر نگهداری می شــود. همچنین اشیایی 
از دوران زندگی سید جمال الدین اســدآبادی از اندیشمندان 
و عالمان بزرگ ایران نیز در این موزه به نمایش گذاشته شده 
است که می توان به اشیایی همچون چراغ، قفل، کرسی، وسایل 
آشپزخانه، پوشاک و لباس های قدیمی، ابزارآالت کشاورزی و 

قلیان اشاره کرد.
 روســتای ملهمدره: یکی از جاهای دیدنی استان همدان در 
شهرستان اســدآباد، روستای زیبا و گردشــگری »ملهمدره« 
است که در سه کیلومتری اسدآباد، در دره های شمال غربی کوه 
الوند و در دامنه  المابالغ قرار گرفته است. از زیبایی های طبیعی 
در این روستا، وجود رودخانه ای است دیدنی با چشم اندازی 
زیبا که از چهل چشمه سرچشــمه می گیرد که فضای پیرامون 
آن برای گردش و تفریح، مناسب خواهد بود. وجه تسمیه این 
روستا به ملهمدره، رویش گیاهان دارویی در دره های سرسبز و 
مناطق طبیعی آن است که در ابتدا به »مرهمدره« و پس از آن به 
»ملهمدره« شهرت یافته است. بازدید از این منطقه  زیبا می تواند 

برای عالقه مندان به طبیعت گردی جالب و مطلوب باشد.

 بنای یادبود سید جمال الدین اســدآبادی:در محله  سیدان 
شهرستان اسدآباد، بنای یادبود »سید جمال الدین اسدآبادی« 
)این بنا در منزل قدیمی ســید جمال الدین جای دارد(، قرار  
گرفته اســت. بنای یادبود به صورت ســنگی اســت که روی 
آن با خط زیبای نســتعلیق چنین نوشته شــده است.»سید 
جمال الدین اسدآبادی تولد در کوی ســیدان اسدآباد 1254 
هجری برابر با 1217 خورشیدی= 1838 میالدی. درگذشت در 
استانبول ترکیه 1314 هجری برابر 1274 خورشیدی= 18۹5 
میالدی. از جمله پیش قدمان حریت و آزادی ایران بود. مبارزات 
دلیرانه اش با عمال استبداد ثبت تاریخ و کوشش های پیگیرش 
در راه اتحاد و اتفاق ملل مسلمان مشهور آفاق است« این سنگ 
یادبود از طرف انجمن آثار ملی ایران تهیه و در منزل ایشان، نصب 
شده است. ساختمان منزل ســید جمال الدین در سال های 
گذشــته تخریب و امروزه عمارتی جدید را احداث کرده اند که 
می توان رو به روی آن، سنگ  قبرهایی را مشاهده کرد که به نظر 
می رسد متعلق به اقوام ایشان است. جالب است بدانید که این 
ساختمان امروزه به عنوان موزه  مردم شناسی اسدآباد، مشغول 

به فعالیت است.
 تــاالب امامــزاده پیرســلمان: در 15 کیلومتــری غــرب 
شهرســتان اســدآباد، پدیــده  ای طبیعــی به نــام »تاالب 

امامزاده پیرسلمان« قرار دارد. وجه تســمیه این اثر، به دلیل 
مجاورت آن با آرامگاه امامزاده پیرســلمان است. در نزدیکی 
این تاالب، چشــمه های آب معدنی شــیرین نیز مشــاهده 
می شــود. همچنین این منطقه  تفریحی، زیارتی، کشاورزی و 
دامداری، زیســتگاه پرندگان مهاجری از جمله کشیم کوچک 
و چنگیز نوک ســرخ اســت. آبزیانی همچون ماهی ســیاه، 
کولی ماهــی و مارماهی نیز در آن زندگــی می کنند. دو فصل 
 بهــار و تابســتان، بهترین زمان بازدیــد از ایــن جاذبه  زیبای

 طبیعی است.
 آب انبار شاه عباس اســدآباد: در مرکز محله  درب کاروانسرای 
شهرستان اسدآباد، آب انباری قدیمی و تاریخی به نام »آب انبار 
شاه عباس« وجود دارد که به شکل هندسی مستطیل احداث 
شده است. به نظر می رســد، پیشینه  ساخت این بنا متعلق به 
دوران حکومت صفویان است و با توجه به کتیبه ای که در گذشته 
در این آب انبار قرار داشــته، احتمــاال در اواخر قرن 12 هجری 
قمری مورد تعمیر و بازسازی قرار گرفته است.شهر اسدآباد یکی 
از مناطق زیبای گردشــگری در استان همدان و کشور است که 
می توان پل شکسته خسرو آباد، گردنه اسدآباد، بهمن دره، پارک 
جنگلی، باغ های دربند، دره خنــداب و ... را از دیگر جاذبه های 

گردشگری این ناحیه از کشور، معرفی کرد.

آشپزی

خورشت آلو
مواد الزم:سینه مرغ بدون استخوان دو  تکه، آلو 15-20 عدد،هویج  یک 

عدد،سیب زمینی کوچک  یک عدد،پیاز بزرگ  یک عدد،زعفران دم کرده به مقدار 
الزم،نمک ، فلفل و شکر  به مقدار الزم،رب گوجه فرنگی نصف قاشق غذاخوری

طرز تهیه: ابتدا پیاز را خاللی خرد و با کمی روغن تفت بدهید. سپس مرغ ها را خرد کنید و 
با پیازها تفت دهید. آلوها را بشویید و خیس کنید. بین آلوها شن و سنگ وجود دارد، آن ها 

را بشویید و خیس کنید تا شن ها از بین آن ها خارج شود.زمانی که مرغ ها کمی پخت آلوها را 
اضافه کنید. هویج ها را به شکل خاللی 2-3 سانتی خرد کنید و به آلوها اضافه کنید. سپس زعفران 
آب کرده، نمک و فلفل به آن اضافه کنید. حدود 40 دقیقه قبل از پخت سیب زمینی را نگینی خرد 
کنید و به آن اضافه کنید. اجازه بدهید سیب زمینی بپزد و خورشت لعابدار شود. رب گوجه فرنگی 

را اضافه کنید و بگذارید همه مواد خوب با هم بپزند و جا بیفتد.10 دقیقه پایانی، آن را بچشید 
و اگر ترش بود مقداری شکر بریزید تا مزه ملس بگیرد. می توانید با قاشق روی آلوها قاچ 

بزنید تا طعم آن به خورشت اضافه شود. در این خورشت باید آلوها له باشند.
 میزان اضافه کردن شکر به سلیقه شما و میزان ترشی آلوها بستگی دارد. در این 

خورشت می توانید از آلو بخارا، آلو برقانی زرد و سیاه استفاده کنید. می 
توانید از رب گوجه استفاده نکنید و رنگ آن را با زعفران تنظیم 

کنید. اگر این خورش را ترش دوست دارید 
می توانید شکر اضافه نکنید.

در سفر به اسد آباد از کجا دیدن کنیم؟ )2(

 پدر و دختر بازیگر در فیلم 
»عروس خیابان فرشته«

 زوج کمدی پژمان و سام 
در راه نمایش خانگی

فیلم سینمایی »عروس خیابان فرشته« به کارگردانی »مهدی 
خسروی« و تهیه کنندگی »محمدرضا شریفی نیا« در سی و نهمین 
جشنواره فیلم فجر حضور دارد. محمدرضا شریفی نیا، عاطفه 
رضوی، مهراوه شریفی نیا، علیرضا جعفری، فهیمه رحیمیان، سام 
نوری، پوریا پورسرخ، حسام نواب صفوی، کمندامیرسلیمانی، شقایق 
فراهانی، رامین ناصرنصیر و... در این فیلم ایفای نقش می کنند.

سریال »خوب، بد، جلف: رادیو اکتیو« آماده نمایش از شبکه خانگی 
می شود.تقریبا همه بازیگران اصلی »ارتش سری« در این سریال 
حضور دارند و برگ برنده مهم دیگر سریال، گروه بازیگران آن است. 
زوج کمدی پژمان جمشیدی و سام درخشانی که نقش های اصلی هر 
دو قسمت فیلم و سریال را برعهده دارند، با این مجموعه اولین حضور 
در نمایش خانگی را تجربه خواهند کرد.

 مدیر عامل شرکت گاز استان اصفهان گفت: در مجموع در استان حدود 27 
هزار کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع اجرا شــده که حدود 404 کیلومتر آن  از 
ابتدای سال جاری تا کنون اجراشــده است.سید مصطفی علوی با اشاره به 
اجرای بیش از ۹هزار و 340 انشعاب در اســتان اصفهان طی سال جاری، 
اظهار کرد:  گازرسانی به بیش از 40 هزار مشترک انجام شد  و تا پایان سال 
حدود 20 هزار مشترک جدید به شمار مشترکین گاز طبیعی استان افزوده 

می شود.
مدیــر عامل شــرکت گاز اســتان اصفهان، بیان داشــت: در حــال حاضر 
بیش از یــک میلیــون و 878 هزار مشــترک در این اســتان از نعمت گاز 
بهره مند هســتند به گونــه ای که به 100درصد شــهرها، معادل 112 شــهر و 
 ۹۹.08درصد روســتاهای استان، معادل1060 روســتا هم اکنون گازرسانی 

شده است.

علوی، تصریح کرد: همزمان با توســعه کمیت شــبکه گازرسانی در استان، 
افزایش کیفیت خدمت رسانی و رضایتمندی مشترکین نیز به طور مستمر در 

دستور کار این شرکت  قرار دارد.

صنعت ذوب آهن در ایران و دنیا به عنوان صنعت مادر شناخته می شود. در 
گر به دوره های تحول صنعتی توجه کنیم،در می یابیم صنعتی  کشورمان ا
شدن ایران با آغاز به کار ذوب آهن اصفهان رقم خورده است. رییس سازمان 
ملی استاندارد ایران با اعالم مطلب فوق گفت: ذوب آهن اصفهان، باید صنایع 
پایین دستی و باال دستی بسیاری را برای فعالیت های خود تعریف کند و 
در حقیقت از این مسیر رشد و گسترش صنعت در کشور رقم بخورد.نیره 
پیروز بخت، با بیان این که ذوب آهن اصفهان به دلیل قدمت صنعتی، فراز و 
نشیب های فراوانی را سپری کرد ، گفت :  ابتدا قرار بود این کارخانه در کرج 
ساخته شود، سپس به اصفهان منتقل شد. هم اکنون در کرج منطقه ای به 
نام ذوب آهن وجود دارد ولی در نهایت این کارخانه در اصفهان برنامه ریزی و 
ساخته شد. ذوب آهن اصفهان به اعتقاد من نماد اراده، تعهد، رشد و توسعه 
اقتصادی،تعصب به میهن و همچنین عالقه به پیشرفت و اراده آهنین برای 
هرچه بهتر شدن است.پیروز بخت، توجه ذوب آهن اصفهان به استانداردهای 
ملی و جهانی را مورد تاکید قرار داد و گفت: درسال های دهه 1380 در یکی 
از محصوالت که با استانداردهای ایران و اروپا، ناهمخوان بود باید تغییراتی 
صورت می گرفت که ذوب آهن بدون هیچ گونه مقاومتی خودش را با این 
استاندارد وفق داد. این مهم نشان می دهد در تمام دوران ها اراده پویایی برای 

ارتقای بیش از پیش کیفیت در این مجموعه وجود داشته و دارد.
رییس سازمان ملی استاندارد ایران، تدوین استانداردهای مقاطع ساختمانی 
را مرهون همکاری های ذوب آهن اصفهان دانست و افزود: بین سازمان 
استاندارد و ذوب آهن اصفهان از سه دهه قبل ارتباط دو سویه وجود داشته 
است و تدوین استاندارد از طرف ما بدون همکاری ذوب آهن اصفهان میسر 
نمی شد. استانداردهای مختلف مانند میلگرد، شمش، تیرآهن،نبشی و تمام 

مقاطع فوالدی با همکاری ذوب آهن اصفهان و سایر شرکت ها انجام گرفت که 
این ارتباط همواره دو سویه و توام با هم افزایی بوده است.

وی با بیان این که تولید ریل آرزوی دیرینه ذوب آهن اصفهان بود تا از این 
طریق کشور بتواند وابستگی خود را به خارج قطع کند و به خودکفایی دست 
یابد، تاکید کرد: از سال 13۹4 که تولید ریل شروع شد به عنوان سازمان ملی 
استاندارد برای هرگونه همکاری اعالم آمادگی کردیم تا ریل ایرانی را در صنعت 
حمل و نقل، ریل گذاری کنیم. این رویای حداقل بیست ساله با همت و تالش 
متخصصان ذوب آهن اصفهان به تحقق پیوست و این تالشگران موفق شدند 
گواهینامه استاندارد محصول ریل را نیز دریافت کنند که دستاورد بزرگی به 
شمار می رود و خوشحال هستیم که اکنون این محصول در محورهای مختلف 

راه آهن کشور مورد استفاده قرار می گیرد.

با اتکا بر دانش و همت مدیریت، کارکنان و کارشناسان فوالد مبارکه و با هدف 
تامین حداکثری محصوالت موردنیاز لوله های انتقال نفت و گاز، برای نخستین 
بار در کشور، تختال با ضخامت 300 میلی متر تولید شد.معاون بهره برداری شرکت 
فوالد مبارکه با اشاره به مزیت های این نوع محصول گفت:طی دو سال اخیر با تولید 
تختال های ویژه تولید لوله های محیط نفت و گازترش به این نتیجه رسیدیم که اگر 
بتوانیم ضخامت تختال را در ماشین ریخته گری شماره 5 افزایش دهیم، بخشی 
از نگرانی ها و مشکالت کیفی که بعضا در تختال ها وجود دارد، با افزایش ضخامت 
به صورت طبیعی رفع خواهد شد.مختار بخشیان با تاکید بر اینکه بسیاری از عیوب 
داخلی تختال ها، ازجمله ترک های ریز یا جدایش، در زمان نورد مشخص می شوند، 
افزود: طبیعی است که هرقدر ما ضخامت را بیشتر کنیم بعد از انجام عملیات نورد، 
به دلیل اینکه باید ضخامت بیشتری کم شود، این عیوب برطرف می شوند.وی با 
بیان اینکه دانش و تجربه این کار کامال بومی است، تصریح کرد: این دستاورد خبر 
خوبی به ویژه برای صنایع نفت و گاز کشور و پروژه های آتی خواهد بود. از این پس 
کشور ما به راحتی می تواند این نوع تختال را تولید کند و اگر نگرانی یا تردیدی در 
زمینه پروژه های نفتی و گازی وجود داشته باشد، از این پس به طور کامل برطرف 
خواهد شد.به گفته بخشیان، بخشی از این تختال ها باید برای انجام عملیات نورد 
به شرکت اکسین اهواز  انتقال یابد تا پس از عملیات نورد، به انواع ورق موردنیاز در 
تولید لوله ها و مخازن نفت و گاز تبدیل شود و این دستاورد خبر خوبی برای صنعت 
فوالد و لوله کشور است.وی، هدف اصلی از این اقدام را افزایش کیفیت و اطمینان 
از دست یابی به کیفیت مطلوب در محصوالت مورداستفاده در صنعت نفت و گاز 
عنوان کرد و افزود: در کنار این اقدام، دانش فنی تولید این محصوالت در کشور 
نهادینه و زمینه افزایش کمیت محصول با افزایش دبی متریال فراهم شد.معاون 
بهره برداری فوالد مبارکه گفت: این دستاورد با همکاری بخش های مختلف از جمله 
کارکنان تولید، تعمیرات، تعمیرگاه مرکزی، واحد متالورژی و روش های تولید و 
امور مهندسی با محوریت تیم ریخته گری به سرانجام رسید و شایسته قدردانی 
است.در همین خصوص مدیر ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم شرکت 
فوالد مبارکه گفت: یکی از رسالت های شرکت فوالد مبارکه در سال های گذشته 
تامین حداکثری نیازهای داخلی و تنوع در زمینا محصوالت فوالدی بوده است. در 
همین زمینه، متخصصان شرکت فوالد مبارکه با توجه به اعالم نیاز کشور به تولید 
تختال با ضخامت 300 میلی متر، بر آن شدند که مقدمات الزم را برای تولید این 
محصول فراهم آورند و طی یک پروژه تخصصی شش ماهه، تولید این محصول را 

که تاکنون در کشور صورت نگرفته به سرانجام برسانند.غالمرضا سلیمی افزود: در 
راستای اجرای این پروژه، تیمی از کارشناسان داخلی شرکت تشکیل و هر گروه در 
زمینه های تخصصی خود شروع به فعالیت کرد و نتیجه این تالش تولید تختال با 
ضخامت 300 میلی متر در فوالد مبارکه بود.وی در ادامه گفت: نظر به اینکه ماشین 
5 ریخته گری طبق طراحی اولیه، حداکثر توانایی تولید تختال با ضخامت 250 
میلی متر را داشت، اقدامات اصالحی و تغییرات موردنیاز برای ارتقای ظرفیت این 
ماشین صورت گرفت.سلیمی ضمن قدردانی از زحمات همه همکارانی که در این 
زمینه همکاری کردند، خاطرنشان کرد: در شروع این پروژه، چالش های متعددی 
ازجمله موارد تولیدی، مکانیکی و برق و ابزار دقیق پیش روی ما قرار داشت، اما به 
یاری خداوند و تالش های خالصانه همکاران متخصص واحد ریخته گری، همه این 
موارد رفع و محصول نهایی تولید شد.مدیر ریخته گری مداوم فوالد مبارکه نیز با اشاره 
به اقدامات صورت گرفته در زمینه تولید این محصول گفت: در پروسه ریخته گری 
پیوسته تختال در ماشین های ریخته گری، پارامترهای فراوانی تاثیرگذار است. نکته 
مهم در این زمینه محاسبه جدول های مربوط به خنک سازی اولیه و ثانویه ماشین 
ریخته گری و محاسبه دقیق نقطه انجماد با توجه به تغییر ضخامت تختال است که 
کلیه موارد فوق به صورت کامال تخصصی محاسبه و انجام شد.قاســم خوشـدل پور 
افــزود: گروه مکانیک نیز محاسبــه جدول گپ سگمنــت ها بر مبنای ضخامت 300 
میلی متر را بر عهده داشت و با محاسبات دقیق و تغییر در سیستم های هیدرولیک، 
فشار هیدرولیکی الزم برای تولید این محصول را فراهم ساخت. در ادامه نیز با تهیه 
نقشه و پیگیری ساخت سری شمش بدلی جدید این مورد را رفع کرد.رییس تولید 
و تعمیرات ماشین شماره 5 ریخته گری نیز در ادامه خاطرنشان کرد: با توجه به 
اینکه ماشین ریخته گری شماره 5 برای حداکثر ضخامت 250 میلی متر طراحی 
شده بود چالش اصلی پیش روی تیم برق و ابزار دقیق محاسبه نیروی گشتاور الزم 
جهت حرکت تختال بود.محمد فخری در ادامه گفت: به دلیل عمودی بودن قوس 
ماشین ریخته گری شماره5 و تغییر مداوم شیوه کاری موتورهای سگمنت های 
ماشین از موتوری به ژنراتوری و درگیری بیش ازپیش مقاومت های حالت ترمزی 
در درایوهای الکتریکی و به تبع آن پارامترهای الکتریکی موتورهای سگمنت های 
خط و قابلیت هماهنگی و باالنس نیروی گشتاور اعمال شده به نقاط مختلف را طلب 
می کرد که با انجام فعالیت های مداوم کارشناسی، پیاده سازی شرایط مذکور با 
دانش بومی کارشناسان واحد ریخته گری در نهایت، امکان تولید تختال با ضخامت 

300 میلی متر فراهم شد.

از ابتدای سال تا کنون صورت گرفت؛

اجرای 404 کیلومتر شبکه گاز در استان اصفهان

رییس سازمان ملی استاندارد ایران:

ذوب آهن اصفهان در تدوین استانداردها نقش کلیدی دارد

برای نخستین بار در کشور انجام شد؛

تولید تختال با ضخامت 300 میلی متر در فوالد مبارکه

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