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گزارش »نشنال اینترست« از قدرت موشکی ایران
»دیوید آکس«، سردبیر بخش نظامی پایگاه آمریکایی »نشنال اینترست«، در یاداشتی به بررسی 
قدر موشکی ایران پرداخته است. وی در یادداشت خود با اشــاره به خروج آمریکا در دوران ریاست 
جمهوری »دونالد ترامپ«، از برجام به بهانه اعمال محدودیت بر برنامه موشکی و تسلیحاتی ایران، 
تاکید می کند که ایران از برنامه موشکی خود به عنوان گزینه بازدارندگی نهایی دست نمی کشد و به 
توسعه روزافزون موشک های بالستیک دور برد و میان برد خود ادامه می دهد. از نگاه »آکس«، خروج 
آمریکا از برجام و اعمال تحریم ها علیه ایران در حالی رخ داد که ایران در حال اجرای مفاد برجام بود. به 
نوشته وی، ایران با رد درخواست آمریکا برای متوقف کردن هر نوع توسعه موشکی و فهرست طوالنی 
درخواست های »مایک پمپئو«، وزیر خارجه وقت آمریکا، لحن سرسختانه ای را در واکنش به خروج 
آمریکا و تحریم های جدید آمریکا اتخاذ کرد. این تحلیلگر نظامی در ادامه به گزارش مراکز تخصصی 

در زمینه موشکی اشاره می کند.

تصاویر ماهواره ای از خوش گذرانی رهبر کره شمالی
تصاویر ماهواره ای جدید نشان می دهد که جنب و جوش هایی در قایق تفریحی و لوکس کیم جونگ 
اون، رهبری کره شمالی دیده می شود و این احتمال وجود دارد که وی در حال جشن و خوش گذرانی 
اســت. تصاویر ماهواره ای از کشــتی تفریحی لوکس ۲۶۰ فوتی کیم جونگ اون که به سمت محل 
سکونت اختصاصی وی حرکت می کند، حاکی از آن است که وی یا همکارانش سرگرم جشن و مهمانی 
آن هم در بحبوحه قحطی و کرونا در کشور هستند. به نقل از پایگاه خبری بیزنس اینسایدر، وضعیت 
کرونا در کره شمالی اگرچه مشخص نیست و این کشور از دادن آمار های دقیق درباره این ویروس و 
تعداد مبتالیان امتناع می کند و می گویند اصال کسی به این ویروس مبتال نشده، اما تدابیر شدید و 
محدودیت های وضع شده باعث کمبود مواد غذایی شده است. تصاویر ماهواره ای جدید نشان می دهد 
که جنب و جوش هایی در قایق تفریحی و لوکس کیم جونگ اون، رهبری کره شمالی دیده می شود و 

این احتمال وجود دارد که وی در حال جشن و خوش گذرانی است.

وزیر دفاع ارمنستان برکنار شد
دفتر مطبوعاتی نخست وزیر ارمنستان اعالم کرد نخســت وزیر، واقارشاک هاروطونیان را از سمت 
وزارت دفاع برکنار کرد. در همین ارتباط دفتر مطبوعاتی نخســت وزیر ارمنستان اعالم کرده است که 
نیکول پاشینیان با صدور دستوری »واقارشاک هاروطونیان« را از سمت وزارت دفاع برکنار کرد. آرشاک 
کاراپتیان، معاون اول رییس ستاد کل نیروهای مسلح ارمنستان نیز  به دستور پاشینیان از سمت خود 
برکنار شد. وزیر دفاع فعلی ارمنســتان به تازگی و پس از پایان جنگ ۴۴ روزه قره باغ بین جمهوری 
ارمنستان و جمهوری آذربایجان به این سمت منصوب شده بود. برکناری این مقام دولتی ارمنستان 

پس از درگیری ها و تنش های اخیر در مرز این کشور با جمهوری آذربایجان صورت می گیرد.

هشدار شدید اللحن دمشق به تل آویو
به نقل از ســانا، وزارت امور خارجه ســوریه در بیانیه ای تاکید کرد که ارتش ســوریه بر ریشــه کنی 
تروریست ها با وجود تجاوزات رژیم صهیونیســتی همچنان مصمم است. وزارت خارجه سوریه بعد 
ظهر روز سه شــنبه در واکنش به حمالت هوایی شامگاه سه شــنبه رژیم صهیونیستی اعالم کرد که 
چنین حمالتی نخواهد توانست به مزدوران این رژیم در ســوریه کمکی کند. در بیانیه وزارت خارجه 
سوریه همچنین آمده است: سوریه این حمله را به مثابه اعالم ورشکستی اسراییل و اعالم شکست 
نقشه مخرب غرب و تل آویو می داند و به اسراییل در باره پیامدهای خطرناک تداوم این حمالت به 
بهانه های واهی و دروغین و حمایت این رژیم از گروه های تروریستی مسلح و اشغال اراضی عربی 

از جمله جوالن اشغالی سوریه هشدار می دهد و مسئولیت این اقدامات را متوجه این رژیم می داند.

ند پرایس: آمادگی مذاکره با ایران همیشگی نخواهد بود؛

هشدار آمریکا به ایران
فرارو- سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به گزارش یک رسانه آمریکایی 
درباره احتمال تشدید تحریم ها علیه ایران واکنش نشان داد. ند پرایس 
همچنین به ایران هشدار داد که »پیشنهاد مذاکره برای مدت نامحدود 
روی میز نخواهد بود.« نشریه آمریکایی »وال استریت ژورنال« مدعی 
شــده آمریکا در صدد اجرای ســختگیرانه تحریم هــای نفتی ایران و 
جلوگیری از فروش نفت ایران به چین است. روزنامه آمریکایی هدف 
از این تصمیم را افزایش هزینه های کنار گذاشتن مذاکرات وین برای 
تهران توصیف کرده بود. یک خبرنگار در نشست خبری شامگاه دوشنبه 
از ند پرایس پرسید: »وال اســتریت ژورنال گزارش کرده که آمریکا در 
صدد اجرای ســخت گیرانه اجرای تحریم ها در خصوص خرید نفت از 
سوی چین از ایران است. آیا این چیزی است که شما تایید می کنید؟ 
اگر تایید می کنید، آیا این ]تحریم ها[ همان چیزی نیســت که همین 
االن هم دارید اجرا می کنید؟ یعنی، تحریم های نفتی ایران. سوال دوم 
اینکه گزارش هایی وجود دارد درباره اینکــه گفت وگوهای وین ممکن 
است تا سپتامبر یا اکتبر از سرگرفته نشوند. اگر همین طور است علت 

تاخیر چیست؟«
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پاسخ گفت: »درباره بحث تحریم ها 
و اجرای تحریم ها، حرف شــما صحیح اســت. همه تحریم ها پابرجا 
هســتند مگرآنکه از طریق یک فرآیند دیپلماتیک رفع شوند.« وی در 
ادامه گفت: »البته، این مســئله، بحث را به مذاکرات وین می کشاند. 
ما در این باره خیلی شفاف صحبت کرده ایم. آماده ادامه گفت وگوها در 
خصوص برجام به صورتی سازنده و اتمام این مذاکرات و بازگشت به 
محدودیت های توافق هستیم. علت اینکه برای این کار آمادگی داریم 
این است که ما نیز همانند جامعه بین المللی از مزایای ساز و کاری برای 
ارائه ضمانت های دائمی و قابل راســتی آزمایی از عدم دستیابی ایران 
به ســالح هســته ای آگاهیم.« ند پرایس گفت: »حاال اینکه آیا دولت 
رییسی بخواهد گفت وگوها را ادامه دهد و یا اینکه زمانی بخواهد این کار 
را انجام دهد- این چیزی است که امیدواریم دولت رییسی آن را انجام 
دهد؛ ولی ما در موقعیتی نیستیم که به جای آنها صحبت کنیم. بنابراین، 
الزم است شما را درباره این سوال که موضع آنها در این مورد چیست به 

خودشان ارجاع بدهیم.« 
ند پرایس در ادامه در پاسخ به ســوال مجدد خبرنگار که پرسید پس 
آمریکا اجرای تحریم ها را شــل نکرده اســت، گفت: »درســت است، 
درست است.« سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در ادامه بار دیگر درباره 
موضع واشــنگتن در خصوص مذاکرات وین اظهارنظــر کرد. او گفت: 
»هفته گذشــته گفتیم که ما آماده ادامه مذاکره هستیم ولی ایرانی ها 

خواستار زمان بیشــتری برای انجام مســائل مربوط به دوران انتقال 
ریاست جمهوری خودشان شده اند.«

ند پرایس با بیان اینکه آمریکا عالقه مند به »بازگشت دوجانبه به برجام 
اســت« گفت: »موضع ما از مدت ها پیش همین بوده است. ما تمایل 
مان را برای ادامه این گفت وگوها پنهان نکرده ایم چون بازگشت دوجانبه 

به برجام در راستای منافع ملی ماست.«
مقام آمریکایی در ادامه تصریح کرد که پیشــنهاد مذاکــره به ایران به 
صورت نامحدود ادامه نخواهد داشــت. او گفت: »اما این را هم شفاف 
گفته ایم که این پیشــنهاد، برای مدت نامحدود روی میز نخواهد بود. 
وقتی روال ]انتقال ریاســت جمهوری[ در ایران به پایان رســید آماده 

بازگشت به وین و ادامه آن گفت وگوها هستیم.«
گزارش هایی درباره تعویق مذاکرات وین تا اواسط شهریور ماه منتشر 
شد که البته تاکنون از سوی ایران و دیگر طرف های مذاکره کننده تایید 
نشده است.  میخائیل اولیانف، نماینده روسیه در این مذاکرات در این 
باره گفت: » )این خبر( جالب است اما ضرورتا اطالعات قابل اعتمادی 
نیست. البته دولت جدید ایران نیازمند زمان برای آماده شدن برای از 
سرگیری گفت وگوها وین است. چقدر؟ کسی نمی داند. ما باید منتظر 
اعالم رسمی از سوی تهران باشیم. هر چه زودتر اتفاق بیفتد بهتر است«.

پرایس: سخنان عراقچی، امید کاذب داد
ند پرایس همچنین با رد اظهــارات اخیر عباس عراقچی، معاون وزیر 
خارجه ایــران، مبنی بر اینکه بــرای تبادل زندانیان بــا آمریکا توافق 
صورت گرفته، این ســخنان را »غیرعادی« خواند و گفت که اظهارات 
عراقچی که باعث ایجاد »امید کاذب« در خانواده های زندانیان شــد 

بی رحمانه بود.
در روزهای گذشته دیپلمات های ایران و آمریکا بر سر مذاکرات وین و 

مذاکرات تبادل زندانیان جدال لفطی داشتند. 
عباس عراقچی در توئیتی تاکید کرد که ویــن باید منتظر تغییر دولت 

در تهران بماند. 
او اما گفت که تبــادل زندانیان می توانید همین حــاال اتفاق بیفتد در 
واکنش به این توئیت وزارت خارجه آمریکا تاکید کرد که هیچ توافقی 
برای تبادل زندانیان رخ نداده و ایران اگر می خواهد کار بشر دوستانه 

انجام دهد آنها را آزاد کند. 
در ادامه ســخنگوی وزارت خارجه ادعای آمریکا را رد کرد. »ســعید 
خطیب زاده« در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: »حیرت آور این 
است که ایاالت متحده این حقیقت ساده را انکار می کند که یک توافق 

درخصوص بازداشت شدگان به دست آمده است. «

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با بیان اینکه 
مذاکرات برای تبادل زندانیان به صورت جداگانه و 
موازی در وین انجام شد، تاکید کرد: »آنچه آمریکا 
انجام می دهد، گره زدن یک موضوع انسانی با یک 
هدف سیاســی است.« »ســعید خطیب زاده« در 
نشســت خبری با خبرنگاران که به صورت مجازی 
برگزار شــد، با اشــاره به تحوالت سیاست خارجی 
در هفته های گذشــته در پاسخ به ســوالی درباره 
اظهارات عراقچی و موکول شدن مذاکرات به دولت 
ســیزدهم گفت: »مذاکرات وین در شــش دور با 
قوت و کیفیت جلو رفت.« وی با بیان اینکه احیای 
برجام به دلیل رویکرد آمریکا با تاخیر روبه رو شد و 

انتخابات ریاست جمهوری در ایران برگزار شد، اظهار 
کرد: »حاال باید منتظر باشیم دولت جدید مستقر 
شود. البته سیاســت های کلی نظام تغییر نمی کند 
و دولــت مجری دســتورات نظام اســت. طبیعی 
است این گفت وگوها در مســیر عادی ادامه یابد.« 
رییس مرکز دیپلماســی  عمومی و رسانه ای وزارت 
امور خارجــه ادامه داد: »مهم این اســت که منافع 
مردم و تصمیمات عالیه نظام اجرا شود. لحظه ای 
که دولت آمریکا به تعهــدات خود در ذیل قطعنامه 
۲۲۳۱ و برجام برگردد و ایران راستی آزمایی کند، به 
تعهداتش برمی گردد. باید صبر کنیم دولت جدید 
مستقر شود.« خطیب زاده در پاسخ به سوالی درباره 

جزییات گفت وگوهای ایران بــا آمریکا و انگلیس 
درباره تبادل زندانیان و دلیل انکار این توافق از سوی 
واشنگتن عنوان کرد: »اظهارنظری که از سوی طرف 
آمریکایی درباره این توافق شــنیدیم، جای حیرت 
دارد. در کنار گفت وگوهــای برجام در وین و موازی 
با آن اما جداگانه، گفت وگوهایی با واسطه با آمریکا 
و همچنین انگلیس داشــتیم کــه درخصوص این 

موضوع بشردوستانه و انسانی بود.«

ایران:

 موضع آمریکا درباره تبادل زندانیان حیرت انگیز بود

سخنگوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی اظهارات سخنگوی دولت درباره کمیته تطبیق مذاکرات هسته ای را تکذیب کرد. »کیوان خسروی« سخنگوی دبیرخانه شورای 
عالی امنیت ملی در واکنش به اظهارات »علی ربیعی« سخنگوی دولت در مورد تصمیمات کمیته تطبیق مذاکرات هسته ای گفت: اظهارات منتسب به سخنگوی محترم 
دولت در خصوص جمع بندی های هیئت )کمیته( تطبیق که از سوی رسانه های گروهی منتشر شده است را تکذیب می کنم. خسروی افزود: بر خالف آن چه اظهار شده، 
هیئت )کمیته( مذکور اساسا به موارد عدیده مهمی پرداخته که مذاکرات وین به دلیل مواضع قلدرمآبانه طرف آمریکایی و بعضا طرف های اروپایی در مورد آن ها به نتیجه 
نرسیده و از توافق دور بوده است. وی خاطرنشان کرد: بدیهی است صحبت از انطباق یا عدم انطباق چیزی که واقعیت خارجی ندارد، نمی تواند موضوعیت داشته باشد. گفتنی 
است؛ علی ربیعی سخنگوی دولت روز سه شنبه در نشست خبری خود در پاسخ به سوالی درباره مذاکرات وین اظهار کرد: تا جایی که به محدوده اختیارات دولت دوازدهم 
مربوط بوده، بخش اصلی مذاکرات انجام شده و تفاهم های اولیه در رفع قسمت عمده تحریم ها صورت گرفته است. سخنگوی دولت ادامه داد: با این حال، کمیته شکل 
گرفته در شورای عالی امنیت ملی مسئولیت تطبیق متن تفاهم شده با قانون مجلس شورای اسالمی مصوب در آذر ۱۳۹۹، این تفاهم را ناسازگار با آن تشخیص داده است. 
به این ترتیب، با نظر نهایی نهاد های عالی تصمیم گیر مبنی بر تداوم مذاکرات تا دستیابی به همه خواسته های مطرح شده در این قانون، مذاکرات به بعد از انتقال کامل دولت 

موکول شده است و مسئولیت آن نیز بر عهده تیم جدید مذاکرات خواهد بود. 

تکذیب اظهارات منتسب به سخنگوی دولت توسط دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی
حاشیه جدید نمایندگان در مجلس؛ 

زیارت عتبات با پرواز 
اختصاصی!

خبر روز

ادعای کاخ سفید درباره نقش ایران در لبنان
کاخ سفید در بیانیه ای با اعالم تصمیم رییس جمهور آمریکا برای تمدید وضعیت اضطرار ملی در قبال لبنان، 
ادعاهایی را علیه نقش ایران در این کشور مطرح کرد. جو بایدن، رییس جمهور آمریکا با انتشار بیانیه ای اعالم 
کرد که کنگره را از تصمیمش برای تمدید وضعیت اضطرار ملی در قبال لبنان تا مدتی فراتر از تاریخ پایان آن که 
یکم آگوست است، مطلع کرده است. در این بیانیه با مطرح شدن ادعاهایی علیه نقش ایران در منطقه آمده 
است: برخی فعالیت های ادامه دار، از جمله انتقال تسلیحات توسط ایران به حزب ا... که شامل سامانه های 
تسلیحاتی پیچیده ای نیز هستند، به تضعیف استقالل لبنان و بی ثباتی سیاسی و اقتصادی در منطقه کمک 
کرده و تهدیدی غیر معمول و خارق العاده برای امنیت ملی و سیاست خارجی آمریکا ایجاد می کنند. به همین 
دلیل، به این تصمیم رسیده ام که الزم است وضعیت اضطرار ملی اعالم شده در فرمان اجرایی ۱۳۴۴۱ نسبت 

به لبنان ادامه بیابد.

پمپئو:

مذاکره با ایران برای اسراییل خطرناک است
وزیر امور خارجه پیشین آمریکا در گفت و گویی از سیاست های دولت جو بایدن در قبال ایران انتقاد کرد. مایک 
پمپئو در گفت و گو با رونا مک دنیل، رییس کمیته ملی جمهوری خواهان آمریکا در یک پادکســت، گفت که 
دولت جو بایدن رییس جمهور آمریکا در تالش برای ساختن »شریکی بزرگ« از ایران برای آمریکاست. او 
مذاکرات با ایران را خطرناک برای رژیم صهیونیستی تلقی کرده و گفت دسته ای از حزب دموکرات رفتاری دارند 
که »از اساس یهود ستیزانه اســت.« پمپئو در این گفت و گو درباره اهمیت »ثبات و صلح« در قدس اشغالی 
صحبت کرد و در عین حال دولت بایدن را به جانب داری از ایران در قبال رژیم صهیونیســتی متهم کرد.  وزیر 
خارجه پیشین آمریکا در این راستا گفت: چرا باید در قبال متحدمان اسراییل طرف ایران را گرفت، این دقیقا 
کاری است که آن ها می کنند.  او همچنین هشدار داد، تصمیم هایی که در خاورمیانه اتخاذ می شوند، اینجا در 

خانه روی ما هم اثر خواهند گذاشت.

آقای قالیباف! بوی کباب به مشام تان نرسید؟
محمد مهاجری، فعال رسانه ای اصولگرا در یادداشتی در کانال تلگرامی اش نوشت: داشتم فیلمها و عکس های 
آقای محمدباقر قالیباف، رییس محترم مجلس در سفر به خوزستان در شهریور۹۹ ) و واقعه سیل( را می دیدم. 
آن روزها صداوسیما و رسانه های پرشمار و پرهزینه نزدیک یا متعلق به آقای قالیباف، از »مدیریت جهادی« 
حرف می زدند و تالش می کردند او را همچون شهیدحاج قاسم سلیمانی»مرد میدان« جا بزنند. آنها که باید 
می فهمیدند، فهمیدند که قصه چیست و آن همه تبلیغات و شعار و هزینه پروپاگاندیسم  با چه هدفی صورت 
می گیرد ؛ اما لشکر مشاوران او که سرشان زیر برف است ، چیز دیگری برای آقای قالیباف ترسیم می کردند و 
او خورد گولی را که نباید می خورد. تیر۱۴۰۰ خوزستان باز هم بحران دار شد، این بار نه به خاطر سیل، که به خاطر 
قحطی آب. اما این بار دیگر مرد میدان، اتاق خنک بهارستان را ترک نکرد. چرا؟ چون این بار بوی کباب انتخابات 
ریاست جمهوری نمی آمد و مرد میدان قصه ما دریافت که سقف پروازش همین ساختمان بهارستان است که 

آن را هم با منت به دست آورده است. خسته نباشی»مرد میدان«! خداقوت »مدیرجهادی«!

انتقادات »علم الهدی« به دکتر مصدق رسید 
فارس نوشت: نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با بیان اینکه خوش بینی و اعتماد مصدق به آمریکا اشتباهی 
بود که انقالب مردم را نابود کرد، خاطرنشان کرد: پس از اعتماد به آمریکا کودتای ۲۸ مرداد شکل گرفت و مردم 
باز شهید شدند تا به وسیله امام )ره( دوباره انقالب صورت گرفت. حجت االسالم و المسلمین سید احمد علم 
الهدی افزود: آمریکا به جای محبت به مردم)در قبال اعتمادی که به او شد( کودتاراه انداخت و ریشه دولت ملی 
را کند؛ این تجربه اعتماد به استکبار جهانی است.بنده امروز را در کنار ملت مسلمان، به رزمندگان و مردم غیور 

افغانستان به دلیل سالروز براندازی اشغال ۳۰ ساله آمریکا در کشورشان تبریک می گویم.

کافه سیاست

انتشــار تصویــری از نامه رســمی درخواســت 
تشریفات مجلس شورای اسالمی برای تدارک 
پرواز اختصاصی سفر ســه نماینده مجلس به 
همراه خانواده شان جهت زیارت عتبات عالیات 
در فضای مجازی با واکنش های گســترده ای از 
سوی فعاالن این بخش روبه رو شد که عمدتا بر 
نقد و تقبیح این درخواست و توضیح و پاسخگویی 
از سوی مجلس تکیه داشت. تصویری از نامه ای 
با امضای محمــد یثربی، مدیر کل تشــریفات 
مجلس شورای اسالمی منتشــر شده که در آن، 
وی خواســتار تدارک پــرواز اختصاصی جهت 
زیارت عتبات عالیات در کشــور عراق برای ســه 
نماینده به همراه اعضای خانوداه هایشــان شده 
است؛ این نامه خطاب به کمال دهقانی مدیرکل 
امور مجلس وزارت امور خارجه نوشــته شــده و 
رونوشــت آن خطاب به مســجدی، سفیر ایران 
در بغداد اســت. ســه نماینده مورد اشاره در این 
نامه، محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون 
اقتصادی و نماینده کرمــان، محمدرضا رضایی 
کوچی رییس کمیسیون عمران و نماینده جهرم 
و سید امیر حسین قاضی زاده هاشمی، نماینده 
مشهد و رییس گروه دوســتی پارلمانی ایران و 
عراق هســتند؛ عالوه بر موضوع درخواست برای 
پرواز اختصاصی، نکته دیگری که توجهات را در 
این نامه به خود جلب کرده، درخواست تشریفات 
مجلس از سفارت ایران در عراق برای »استقبال 
و بدرقه« این نمایندگان در بدو ورود به این کشور 
و هنگام بازگشــت به ایران است. البته این سفر 
۵ روزه که از دوشــنبه ) ۲۸ تیر( تا جمعه )یکم 
مرداد( برای این نمایندگان در نظر گرفته  شده بود، 
انجام نشــد. درباره این ماجرا و حاشیه هایش، 
قاضی زاده هاشمی در صفحه توئیتر خود با انتشار 
تصویری از خودش در هواپیمایی مملو از مسافر 
با اشاراتی کنایی به انتشار تصویر این نامه نوشت: 
»دیشب در پرواز اختصاصی! به همراه مردم عزیز 
به مقصد حوزه انتخابیه ام  مشهد مقدس با سه 
ساعت تاخیر و حکایت معروف »حسن و حسین 
هر سه دختران معاویه هســتند! در روز عرفه در 

حرم مطهر رضوی دعاگوی شما خواهم بود.«

بین الملل

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده

آگهی دعوت سهامداران شرکت کاغذ سبز سپاهان سهامی خاص ثبت شده به شــماره 59921 و شناسه ملی 14007375750 جهت 
تشکیل مجمع عمومی فوق العاده.

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده که در ساعت ۰۸:۰۰ مورخ ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ در 

آدرس مرکزی اصلی شرکت به نشانی استان اصفهان، شهرستان شاهين شهر و ميمه، بخش مركزي، شهرک صنعتي مورچه خورت، 

خيابان ابوريحان ششم، پالك ۲۴۹، کارخانه کاغذ سبز سپاهان، كدپستی ۸۳۳۳۱۱۳۴۴۸ تشکیل می گردد حضور به هم رسانند.

 دستور جلسه:
• افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران

هیات مدیره شرکت
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رییس اتحادیه نانوایان استان اصفهان:

ابالغیه ای درباره گرانی نان دریافت نکرده ایم
رییس اتحادیه نانوایان اســتان اصفهان گفــت: قیمت نان در اصفهان تا زمــان صدور ابالغیه به 
اتحادیه نانوایان استان اصفهان ثابت است. محمود پهلوان زاده با اشاره به افزایش قیمت نان در 
چند روز اخیر در کشور اظهار کرد: از ابتدای امسال  با افزایش گام به گام نرخ نان مواجه بوده ایم اما 
با این وجود با گران شدن ناگهانی نرخ نان در ۲۷ تیرماه امسال  در تهران مواجه شدیم. وی با اشاره 
به قیمت نان در استان اصفهان بیان کرد: هنوز اطالعیه ای در مورد گرانی نان برای اتحادیه نانوایان 
اصفهان اعالم نشده و تا زمان اعالم نرخ جدید نان با همان قیمت قبلی به دست مصرف کنندگان 
می رسد. رییس اتحادیه نانوایان استان اصفهان پیرامون دالیل افزایش نرخ نان در طول امسال  
افزود: از اوایل ســال ۱۴۰۰ به علت افزایش قیمــت حامل های انرژی، دســتمزد کارگران، بیمه 
کارکنان، اجاره بهای مغازه ها و مصارفی که در مغازه های نانوایی اســتفاده می شود همچون چند 

برابر شدن قیمت مایع خمیر، با افزایش قیمت آرام آرام نان روبه رو بوده ایم.

فرماندار دهاقان عنوان کرد:

حفر چاه های غیرمجاز توسط گلخانه داران دهاقانی
فرماندار شهرســتان دهاقان گفت: بسیاری از گلخانه  داران درشــرایط کم آبی اقدام به حفر چاه 
غیر مجاز کرده اند که غیر قانونی اســت و این گلخانه هادرصورت شناســایی با حکم دادســتانی 
مسدود می شوند. سید علی سجادی با حضور در جلسه مدیریت بحران آب که با حضور مسئوالن 
شهرستانی برگزار شد، اظهار داشت: کم آبی به عنوان یک معضل و بحران جدی در کشور محسوب 
می شود و شاید نزوالت آسمانی هم در این امر چاره ساز نباشد. وی افزود: با توجه به اینکه مردم 
شهرستان دهاقان برای آبیاری باغات با مشکل مواجه شدند، چاه های بحران برای نجات درختان 
تا شــهریور ماه فعال خواهد بود. فرماندار شهرســتان دهاقان تاکید کرد: باغداران »کوشــک«، 
»محمودآباد«، »موسی آباد« و »قلقله« تقاضای افزایش نوبت آبیاری از چاه بحران را کرده اند که 
فقط در صورت امکان با افزایش ســاعات آبیاری موافقت می کنیم. وی استفاده از چاه بحران را 
امری سنجیده دانست و بیان کرد: گلخانه های شهرستان دهاقان نیز تقاضای استفاده از چاه های 
بحران را دارند که مخالف این عمل هستیم زیرا چاه بحران فقط برای آبیاری درختان و تامین آب 
شرب مورد استفاده قرار می گیرد. سجادی عنوان کرد: متاسفانه بسیاری از گلخانه های دهاقان 
اقدام به حفر چاه غیر مجاز کرده اند که غیر قانونی اســت و در صورت شناسایی با حکم دادستان 

مسدود خواهد شد.

صنوف کاشان در سامانه بهین یاب ثبت نام کنند
معاون برنامه ریزی و توســعه فرمانداری ویژه شهرســتان کاشان اظهار داشــت: در سال ۱399 
شهرستان کاشان رتبه نخست پرداخت تسهیالت کرونایی کشور را از آن خود کرد که این امر با همت 
و همکاری مســتمر مجموعه مدیریت شهرســتان و بانک های عامل برای رفع مشکالت فعاالن 
اقتصادی رقم خورد. مســعود خاندایی با بیان اینکه شیوع ویروس کرونا، خسارت و آسیب های 
بسیاری به صنوف مختلف تولیدی و خدماتی وارد کرد، افزود: ســامانه بهین یاب برای اشتغال 
طرح های تولیدی اســت که تمامی بنگاه های اقتصادی دارای مجوز از سازمان صنعت، معدن و 
تجارت، میراث فرهنگی و گردشگری، جهاد کشــاورزی، صنوف دارای مجوز که دارای طرح های 
نیمه تمام با بیش از 6۰ درصد پیشــرفت فیزیکی هستند می توانند با ثبت نام خود در این سامانه 
نسبت به دریافت تسهیالت اقدام کنند. معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری ویژه شهرستان 
کاشان از فعالیت این سامانه خبر داد و ابراز داشت: کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان 
کاشان هر دو هفته یکبار و با هدف رفع مشــکالت تولید کنندگان و با حضور مدیران دستگاه های 

مربوطه تشکیل می شود که بیش از 9۰ درصد مصوبات این کارگروه به نتیجه رسیده است.

اشکالتراشیبیمهدرجهتساماندهینانوایاناصفهانییاحذفیارانهها؟

غـم نــان

اداره کل تامین اجتماعی اصفهان قصد دارد به منظور ساماندهی وضعیت 
نانوایی ها، پرونده  بیمه نانوایان این دیار را که سال ها در شعبه یک این 
شهر مستقر بوده است بین شعبه های مختلف توزیع کند تا تحت عنوان 
»نظارت« بیشــتر روی فعالیت این صنف، از آمــار نانوایان یارانه بگیر 

دولت بکاهد. 
هفت  هزار کارگر هم اکنون در نانوایی های سطح شهر اصفهان مشغول 
فعالیت هستند که دولت ۲۰ درصد از حق بیمه آنها را می پردازد. به گفته 
نانوایان، به دنبال حذف یارانه آنها، ســنگ ِ بنــای اختالف بین اعضای 
این صنف و اداره کل تامین اجتماعی در اصفهان گذاشــته شده است. 
غیرمتمرکز شــدن پرونده  بیمه کارگران نانوایی در شعبه های مختلف، 
علت اختالف یک ساله دو نهاد اعالم و رسیدگی به این موضوع حتی به 

استانداری، فرمانداری و رسانه ها نیز کشیده شده است. 
سرپرست اداره کل بیمه تامین اجتماعی اســتان اصفهان در باره این 
اختالف که هر روز هم سنگین تر می شود و نیز چرایی دوری از پذیرش 
فهرست بیمه کارگران نانوایی ها گفت: دولت از اواخر سال گذشته یارانه 
36 صنف را قطع کرد که نانواها هم شامل آن می شود. محسن ریاضی 
بیان داشت: دولت در سال های گذشــته برای حق بیمه نانوایان، یارانه 
می پرداخت و بابت هزینه هنگفت یک سال گذشــته خود نیز به بیمه 
بدهکار اســت. وی گفت: توزیع پرونده  بیمه نانوایی ها بین شعبه های 
مختلف بــرای اعمال نظــارت بیشــتر و جلوگیــری از منفعت طلبی 
نانوایی هاست . این اظهارنظر وی در حالی است که متولیان این صنف 

نظر دیگری دارند.

اشتباه سهوی بیمه تامین اجتماعی در حق نانواها
رییس انجمن صنفی کارگران نانوایی اصفهان درباره دلیل مخالفتش با 
غیرمتمرکز ساختن پرونده نانوایان در شعب مختلف بیمه گفت: تا قبل 
از سال ۷۸، بیمه کارگران نانوایی به صورت دستی ثبت و ضبط می شد 
اما از آن بعد به صورت الکترونیکی درآمد و این در حالی است که مقدار 
قابل مالحظه ای از سوابق بیمه و تعداد زیادی از آنها تا قبل از این تاریخ 
حذف شده اســت. غالمرضا کارگران افزود: اما از آنجایی که بیمه این 
کارگران در یک شعبه متمرکز بود با پیگیری و رایزنی توانستیم بسیاری 
از این مشکالت را حل کنیم با این حال اگر پرونده  بیمه نانوایان در شعب 
مختلف پخش شود و از حالت متمرکز به غیرمتمرکز تغییر یابد، دیگر 
امکان پیگیری و دستیابی به ســوابق بیمه این قشر زحمتکش وجود 
ندارد. وی اعالم کرد: سه رسته شغلی کارگران نانوایی ها شامل سختی 
کار می شود که از آن جمله می توان به »شاطر« )کسی که نان را به تنور 
می چسباند(، »وابر« )کسی که نان را پهن می کند( و »نان گیر« )کسی 
که نان را در می آورد( اشاره کرد که در فهرست بیمه آنها بیش از ۲۰ سال 
عبارت »عنوان نامشخص« در حالی درج شده است که در مقام پاسخ 
به چرایی موضوع، تنها آن را یک خطای ســاده قابل اصالح و ســهوی 

اعالم می کنند.

اعتراض کارگران نانوایی اصفهان به اشکال تراشی بیمه
هرچند سرپرســت اداره کل بیمه تامین اجتماعی اصفهان معتقد اســت 
که نانوایی ها بابت ســاماندهی بیمه خود نگرانی نداشته باشند و ما وعده 

حل این مشکالت را داده ایم؛ اما انجمن صنفی و اتحادیه نانوایان اصفهان 
می گویند:»امروزه کارگران نانوایی بر سر کار نمی آیند و ابراز می کنند که مگر 
اختالفات ما با بیمه رفع یا تکلیف بیمه ما مشخص شده است که باید بر سر 
کار حاضر شویم.« این نهاد صنفی تاکید کرد: این در حالی است که هم اکنون 
در اصفهان با کمبود شدید شاطر، وابر و نان گیر مواجهیم زیرا که یک شغل 
فنی اســت و هر کس از عهده این کار برنمی آید. غالمرضا کارگران، رییس 
انجمن صنفی نانوایان شهر اصفهان ادامه داد: به دنبال توزیع پرونده بیمه 
نانوایی ها در شعبه های مختلف، روند نظارت ها از سر گرفته می شود و در 
جریان این کار احتمال اینکه نام بسیاری از نانوایی ها از فهرست اخذ یارانه 
دولتی حذف شود، وجود دارد. وی برای اثبات استدالل از نانوایانی نام برد که 
پروانه کسب به اسم پدر خانواده بوده و بعد از فوت او، خانواده اش مسئولیت 
نانوایی را برعهده گرفته و سال ها با همان پروانه، یارانه آرد دولتی دریافت و 
به رونق اقتصادی اصفهان کمک کرده اند و همواره نیز تحت پوشش بیمه 
دولتی بوده اند. اما سرپرست اداره کل تامین اجتماعی استان اصفهان نظر 
دیگری دارد و درباره علت مخالفت نانوایان با ساماندهی نظام بیمه مدعی 
شــد که دلیل مخالفت اعضای این صنف با اجرای طرح یاد شده به خطر 
افتادن منافع و سوءاستفاده های احتمالی از سوی آنهاست. محسن ریاضی 
گفت: نانواها تمام تالش خود را کردند که تامین اجتماعی این طرح را اجرا 
نکند و به استانداری، وزارت اطالعات، فرمانداری و رسانه ها مراجعه کردند 
که ما هر باری پاسخ پرسش هایی آنها را دادیم. این گفته، در حالی است 
که نایب رییس اول اتحادیه صنف نانوایان اصفهــان به خبرنگاران گفت: 
تاکنون سه جلسه با حضور مدیران فرمانداری و استانداری برگزار کرده ایم 
که جلسه نخست با حضور معاونان بیمه تامین اجتماعی استان و دو جلسه 
بعد با سرپرســت اداره کل بیمه تامین اجتماعی به همراه معاونانش برپا 
شد که در تمام این جلسات وعده دادند که هیچ اقدامی را بدون هماهنگی 
با اتحادیه نانوایان انجام ندهند با این حال پس از برگزاری آخرین جلسه 
در ۲۸ اردیبهشت، از اول خرداد از پذیرش فهرست بیمه خودداری کردند به 
گونه ای که با مراجعه کارگران نانوایی به شعبه یک، از دریافت حق بیمه آنها 
پرهیز می کنند. محمدحسینی گفت: نانوایان وقتی به شعب دیگر بیمه هم 
مراجعه کردند چون هنوز پرونده آنها تکمیل نشده بود از پذیرش پرونده آنها 
سرباز زدند. وی تاکید کرد: بدهی سنگین دولت به تامین اجتماعی برای 
پرداخت یارانه نانواها، باعث شده اســت که تامین اجتماعی زیر بار بیمه 
کارگران نانوایی نرود. حسینی ادعا کرد: »تامین اجتماعی اصفهان در عمل 
به ما رکب می زند و ما را فریب می دهد و با وجودی که در جلسات وعده حل 
مشکل بیمه کارگران را می دهد؛ اما پس از خروج از جلسه، شعبه های آنها از 

دریافت لیست بیمه کارگران نانوایی پرهیز می کنند.«

رییس اتاق اصناف اســتان اصفهان گفت: تعطیلی 
کامل مشاغل فقط ۱۰ درصد از بار کرونا را کم می کند 
که راهکار خوبی بــرای مقابله با کرونا نیســت باید 
جامعه را ایمن کنیم تا دیگر تعطیلی نداشته باشیم. 
رسول جهانگیری اظهار کرد: بعد از گذراندن ۵ پیک 
کرونا دیگر فکــر نمی کنم راه عالج این باشــد که ما 
دستور بدهیم اصناف تعطیل شــوند، زیرا اعتقادی 
به تعطیلی مشــاغل نداریم. وی افــزود: نزدیک به 
۱۰ درصد مســئوالن وزارت بهداشــت می گویند که 

گردش ویروس در اصناف اســت، فکر می کنم بعد 
از گذرانــدن ۵ پیک از کرونا دیگر تعطیلی منســوخ 
شده باشــد بنابراین باید به ســمت رعایت کامل تر 
شیوه نامه های بهداشتی برویم و به واکسیناسیون 
سرعت بخشیده شود تا جامعه ایمن شود. رییس 
اتاق اصناف اصفهان بیان کرد: بخش پژوهش وزارت 
بهداشــت باید راهکار های بهتری را بعد از گذشــت 
۱۷ ماه از کرونا ارائه دهند. باالخره اگر قرار اســت ما 
در کنار زندگی خود این ویروس را داشته باشیم که 
بعید نیست )باشدت و قدرت کمتر( باید فکر دیگری 
کنیم. تعطیلی مشاغل در شرایط ضروری و اولیه کار 
بود که ما شــناخت کافی از این ویروس نداشتیم و 
تصور می کردیم که شاید تاثیرگذار باشد. جهانگیری 

راجع به شیوه نامه های بهداشتی گفت: تعطیلی کامل 
اصناف فقط ۱۰ درصد در کم شدن کرونا اثرگذار است، 
توصیه های خود را به اصناف ابالغ کرده ایم و تذکر های 
الزم را داده ایــم همچنین ما رصد کامــل بر رعایت 
شــیوه نامه ها داریم، اولویت اول ما رعایت بهداشت 
و حفظ فاصله اجتماعی در فضای کســب اســت. 
وی درباره حمایت مالی از کسبه گفت: اتاق اصناف 
بودجه کشــوری ندارد، ما طرح را به دولت می دهیم 
تا اجرا کند، ولی به علت کمبــود بودجه اجرا نکردند. 
طرح هایی نظیر بخشودگی جرائم مالیات، مدت زمان 
تسویه و بخشودگی بدهی های قبلی از جمله آن ها 
بود. رییس اتاق اصناف اصفهان تصریح کرد: شرایط 

کشور و دولت را باید درک کنیم. 

رییس اتاق اصناف استان اصفهان:

تعطیلی مشاغل تاثیر گذار نیست، جامعه را ایمن کنید

رییس اتاق بازرگانی اصفهان مطرح کرد:

امنیت خوب سرمایه گذاری 
در اصفهان نسبت به میانگین 

کشوری

خبر روز

بی سابقه ترین خشکسالی نیم قرن اخیر اصفهان، تاکیدی بر 
احیای زاینده رود

خشکسالی بی سابقه در اســتان اصفهان و چالش در تامین آب حتی در بخش آشامیدنی و بهداشت، 
تاکیدی دوباره بر اجرای طرح های انتقال آب به حوضه آبریز زاینــده رود و احیای این رودخانه به عنوان 
اصلی ترین منبع آب مرکز کشور است. بر اساس آمار و ارقام منتشر شده، میانگین بارندگی سال آبی ۱۴۰۰ 
تا کنون رقمی حدود ۱3۴ میلیمتر بوده که از حد نرمال بارندگی کشــور بسیار پایین تر است، این مسئله 
زمانی که با افزایش دمای هوا، افزایش جمعیت و نیاز بیشتر به آب و همچنین نیاز روزافزون بسیاری از 
تولیدکنندگان به آب، چالش بزرگ تری را ایجاد کرده است. کاهش شدید منابع آبی نه تنها فعالیت هایی 
مانند کشاورزی را تحت تاثیر قرار داده است بلکه تامین آب آشامیدنی در بسیار از نقاط کشور را با تنگنا روبه 
رو کرده و از طرفی خطر نابودی محیط زیست را به ما گوشزد می کند. در استان اصفهان شرایط وخیم تر است 
زیرا نه تنها امسال بلکه دهه ها کمبود منابع آب در آن تاکید شد ؛اما راهکار عملیاتی برای آن در نظر گرفته 
نشد. زاینده رود به طول افزون بر ۴۰۰ کیلومتر بزرگترین رودخانه منطقه مرکزی ایران است که از کوه های 
زاگرس مرکزی بویژه زردکوه سرچشمه می گیرد و در کویر مرکزی ایران به سمت شرق پیش می رود و در 
نهایت به تاالب گاوخونی در شرق اصفهان می ریزد، این رودخانه که نقشی اصلی و مؤثر در پایداری محیط 
زیست، تامین آب آشامیدنی، حیات محیط زیست، رونق کشاورزی، اقتصاد و گردشگری منطقه مرکزی و 
هستی تاالب گاوخونی دارد، در دهه های اخیر به دلیل برداشت  غیرقانونی در باالدست، انتقال آب به حوضه 
دیگر، تراکم جمعیت و تا حدودی کاهش نسبی بارندگی ها، به یک رودخانه با جریان دوره ای تبدیل و در 
پایین دست اغلب در فصول گرم با خشکی مواجه شده است. در همین پیوند استادیار گروه مهندسی آب و 
عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان اعتقاد دارد که پدیده خشکسالی امسال جای جای کشورمان 
را در بر گرفته و به ویژه در فالت مرکزی ایران به عنوان وســیع ترین منطقه با شرایط به نسبت شدیدتری 
همراه بوده است.  علیرضا گوهری افزود: مقایسه آمارها با یکدیگر نشــان می دهد که پس از چند سال 
مجدد خشکسالی ها به طور گسترده ای سراغ کشورمان آمده و منطقه مرکزی ایران و استان اصفهان نیز از 
تبعات آن در امان نمانده است. وی تصریح کرد: ثبت بارش حدود ۸۴ میلی متری در فالت مرکزی ایران و 
در نظر گرفتن اینکه در دراز مدت این میزان ۱۴۰ میلیمتر بوده است نشان می دهد که ۴۰ درصد در این بخش 
کاهش بارندگی داشــتیم که در رقم قابل توجهی برای این منطقه به شمار می رود.  این پژوهشگر منابع 
آب تصریح کرد: تحلیل و بررسی بارش ها در سال جاری نشان از کاهش ۵۷ درصدی نسبت به سال قبل 

دارد که همین امر حساسیت سامانه های آبی در کل کشور و فالت مرکزی ایران را به دنبال داشته است.

نبود نگاه جامع به موضوع آب
استادیار گروه مهندسی آب و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان خاطرنشان کرد: یکی از معضالتی 
که در دهه ها گریبانگیر منابع آبی کشور را گرفته، نبود یک نگاه جامع و کامل به مدیریت منابع آب و نگریستن 
به آن بطور راهبردی نظام مند بوده است که همین امر بهره وری پایین در مصارف را به دنبال داشته و سوء 
مدیریت ها در دراز مدت، افزایش بارگذاری ها و پیدا نکردن منابع آب جدید را به همراه داشته است. گوهری 
افزود: نبود مدیریت علمی و نظام مند سبب شده که خشکسالی ها ما را بسیار آب آسیب پذیر کند و از سوی 
دیگر منابع آب زیرزمینی که می توانستیم آن را به عنوان یک حســاب پس انداز و یا کمک فنری در نظر 

بگیریم آنقدر با ضعف روبه رو شده اند که  دیگر جوابگوی نیازهای ما نیستند.

معضل بی آبی فقط مختص کشاورزان نیست
وی اضافه کرد:  سال های قبل مشکل آب فقط مختص کشــاورزان شرق اصفهان بود؛ اما در سال جاری 
مشاهده می کنیم که معضالت آب نه تنها برای کشاورزان بلکه برای دیگر شهروندان از جمله در بخش آب 
آشامیدنی نیز رخ داده است. استادیار گروه مهندسی آب و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان 
خاطرنشان کرد:  بازگشایی زاینده رود و جاری سازی آن تا شرق اصفهان را شاهد هستیم اما باید به این 
نکته توجه شود که اگر بارندگی ها در زمان مناســب پاییز  رخ ندهد در آن روزها ممکن است با مشکالت 

دیگری نظیر کاهش منابع آب آشامیدنی روبه رو شویم.

کافه اقتصاد

مشکل تامین آب پاالیشگاه اصفهان اساسی استذره بین
معاون اقتصادی و بازرگانی شرکت پاالیش نفت اصفهان با بیان اینکه مشکل تامین آب پاالیشگاه اصفهان اساسی است، گفت: با توجه به سرمایه گذاری این شرکت در 
اجرای پروژه انتقال آب از خلیج فارس به اصفهان، معتقدم این طرح در زمان کمتر از چهار سال باید به بهره برداری برسد. مهدی صرامی در حاشیه مجمع عمومی عادی 
سالیانه شرکت پاالیش نفت اصفهان درباره مشکالت این شرکت در شرایط کم آبی و بی آبی استان ، توضیح داد: باید توجه داشت که پاالیشگاه نیاز اساسی به آب دارد و 
به نوعی حیات و ممات آن وابسته به آب است. وی با تاکید بر اینکه فعالیت و تولید مستمر پاالیشگاه در گرو تامین آب است، اظهار کرد: با مصوبه اخیر مجمع و مشارکت 
سهامداران قرار است این شرکت در اجرای پروژه انتقال آب از خلیج فارس به اصفهان مشارکت و سرمایه گذاری کند و این کار باید با هماهنگی استان انجام شود. عضو هیئت 
مدیره شرکت پاالیش نفت اصفهان با اشاره به اینکه پروژه انتقال آب از خلیج فارس به اصفهان باید در حداقل زمان ممکن به بهره برداری برسد، گفت: اگرچه مدت چهار سال 
برای اجرای این پروژه مشخص شده، اما باید زمان بهینه تری برای اجرای آن در نظر گرفته شود و با حمایت بخش های مختلف این طرح در زمان کمتری به بهره برداری 
برسد. وی تاکید کرد: مشکل تامین آب پاالیشگاه اصفهان اساسی است، اما تا به امروز با حمایت مسئوالن استان و اجرای پروژه های بهینه سازی مصرف آب همچون 

تامین آب از فاضالب شاهین شهر و تصفیه آن پیش رفته ایم و از سوی دیگر مطالعات پروژه های دیگری در خصوص صرفه جویی مصرف آب در دست بررسی است.

خرید برنج قسطی شد
بازنشــر تصویری از فروش قســطی 
برنج در یکی از فروشگاه های زنجیره 
ای بزرگ کشور، واکنش های زیادی 
را به همراه داشــت.  همان طور که در 
تصویر می بینید هر کیســه ۱۰ کیلویی 
برنج ایرانی به قیمت 36۰ هزار تومان 
در فروشــگاه اتکا فروخته می شــود 
اما برای این که مشــتریان فروشگاه 
بتوانند این برنــج را بخرنــد آن را به 
صورت اقساط سه ماهه به مشتریان 

می فروشند.

وز عکس ر

رییس اتــاق بازرگانی اســتان اصفهان گفت: 
در مقایسه امنیت سرمایه گذاری وضعیت در 
اصفهان نسبت به میانگین کشوری ارجحیت 
دارد. مسعود گلشیرازی اظهار کرد: بسیج، جهاد 
و اخالص در عمل همیشــه بوده ، اخالص در 
عمل همان بسیج است و جایی که عالم به عمل 
شده است. رییس اتاق بازرگانی اصفهان بیان 
داشت: در اتاق بازرگانی اصفهان در دوره نهم با 
توجه به شرایط سخت اقتصادی که داشتیم، 
زمانی که شروع به فعالیت کردیم می دانستیم 
اگر رتبه کسب و کار اقتصاد استان اصفهان ۲6 
است و در بین 3۰ استان کشور بین آخرین ها 
هستیم راهی نداریم جز این که خودمان کمک 
کنیم تا در همین شرایط اتفاق مهمی رقم بزنیم. 
وی ادامه داد: به همین جهت نسل سوم را رقم 
زدیم، کار اتاق ها مذاکره با قوای سه گانه است 
تا یک اتفاق مطلوب در حوزه قوانین و مقررات 
بیفتد، اما این کفایت نمی کند؛ قطعا اگر در این 
جنگ اقتصادی بخواهیم از این بحران رهایی 
یابیم راهی نداریم جز این که شبکه سازی کنیم 
به همین جهت .این شد که مدل اتاق نسل دو 
را راه اندازی کردیم به این معنا که کنار هم قرار 
می دهیم تا بتوانیم بر بحران هــا فائق آمده و 
برنامه ها را اجرا کنیــم؛ ولی باز این هم کفایت 
نمی کند. گلشــیرازی در همین راستا افزود: 
به صرف این که فعــاالن اقتصادی به موضوع 
کســب و کار بپردازند قطعا ظهور و بروز آن ها را 
تکمیل نمی کند و با گام سوم تکمیل می شود 
که باید مردم و حوزه اجتماعی را در دستور کار 
قرار دهیم، امروز در اتاقی قرار داریم که هدف 
آن خدمت به اجتماع است و در این مسیر هم 
دستاورد هایی حاصل شده است. رییس اتاق 
بازرگانی اصفهان در خصوص به کارگیری نیروی 
انســانی عنوان داشــت: هر توفیقی معطوف 
به سلسله عواملی اســت که از جمله آن منابع 
انســانی اســت و اگر نیروی دانش آموخته، 
ورزیده و جهادگر داشته باشیم می توان امیدوار 

بود که آن اتفاق مطلوب بیفتد.

رنا
 ای

س:
عک



4پنجشنبه 31 تیــــر 1400 / 11 ذی الحجه 1442 / 22 جوالی 2021 / شماره 3307

ضربان زندگی در بام ایران به شماره افتاده است

میانگین وزنی بارش در چهارمحال و بختیاری در ســال ۱۳۹۹-۱۴۰۰ 
تاکنون ۳۷۶ میلی متر بوده و با توجه به میانگین وزنی بارش بلندمدت 
که ۵۳۳ میلی متر اســت، تا پایــان فروردین ۶۵ درصــد از میانگین 
ساالنه بارندگی رخ داده است. بیشــترین کاهش بارندگی در سطح 
استان در شهرســتان بروجن با منفی ۴۶درصد، در شهرستان سامان 
با منفی ۴۲درصد، در شــهرکرد بــا منفی ۳۹درصــد و در کوهرنگ با 
منفی ۳۵درصد اتفاق افتاد. معاون برنامه ریزی شرکت آب منطقه ای 
چهارمحال و بختیاری گفت: امسال با حدود ۴۰ درصد کاهش در منابع 
آب تجدید شونده در اســتان مواجه هستیم. مهدی سالمی افزود: از 
۱۲۰ میلیارد متر مکعب آب تجدید شونده در سال های گذشته به حدود 
۸۰ میلیون متر مکعب رســیده ایم و این یعنــی کاهش ۳۰ درصدی 
منابع آب در دسترس  استان. تاثیرات خشکســالی بیشتر در تامین 
آب شرب و همچنین در بخش کشاورزی و باغداری خواهد بود و نیمه 
شرقی استان آسیب بیشتری می بیند. رییس اداره مهندسی سازمان 
جهادکشــاورزی چهارمحال و بختیاری نیز گفت: امســال با کاهش 
۳۳ درصدی بارندگی مواجه هســتیم و این موضوع نشــان می دهد 
که خشکسالی شدیدی در اســتان رخ داده است. غالمرضا شماعی 
افزود: باید تــالش کنیم تا میــزان تبخیر کاهش یابد و کشــت های 
بســته و گلخانه ای را افزایش دهیم. چرا که میزان بهره وری این نوع 
کشت حتی به ۹ برابر بهره وری در کشت های روباز می انجامد. بیش 

از ۹۲ درصد از کل مســاحت اســتان در معرض خشکسالی خفیف و 
شــدید قرار دارد و حدود هفت درصد این مساحت در محدوده نرمال 
است. این در حالی است که در چند روز اخیر مصرف آب شرب به طور 
متوسط ۱۵ درصد و در برخی مناطق اســتان ۲۵ درصد افزایش یافته 
اســت و این موضوع می تواند کمبــود آب را در چهارمحال و بختیاری 
بیشتر کند و به بحران جدی برساند. در ســال زراعی جاری ۸۶ هزار 
و ۳۵۳ هکتار از مساحت استان زیر کشت گندم، جو و کلزا در بخش 
دیم و آبی قرار گرفت که از این میزان سطح ۲۴ هزار و ۱۹۱ هکتار بر اثر 
تبعات خشکسالی دچار خسارت شــد، همچنین با کاهش ۴۹ هزار و 
۹۷۹ تنی محصول در این بخش مواجه شــدیم. همچنین در بخش 
باغی از سطح ۴۵ هزار و ۴۹۱ هکتاری حدود ۱۵ هزار و ۹۰۰ هکتار دچار 
خسارت سرمازدگی و خشکسالی شــد و تولید محصول در باغات در 
ســال زراعی جاری طبق برآورد های اولیه با کاهش ۴۷۹ هزار و ۴۲۹ 
تنی مواجه خواهد شد. بر اثر خشکســالی میزان تولید در حوزه های 
دام، زنبورداری، مزارع ســردآبی و ماکیان با کاهش ۴۳۴ هزار و ۲۰۰ 
تنی مواجه اســت. محمد جواد باقری، رییس اداره مدیریت بحران 
و مخاطرات بخش کشاورزی ســازمان جهادکشاورزی چهارمحال و 
بختیاری گفت: بیــش از ۲۷ هزار میلیارد ریال به بخش کشــاورزی 
خسارت وارد شــده که این آمار پس از جمع آوری به مراجع مربوطه 
انتقال داده شده است تا شــاهد جبران این خسارت از سوی هیئت 

دولت باشیم. در حال حاضر ۳۰۲ شهر و روستا با جمعیتی بالغ بر ۷۱۸ 
هزار نفر در استان چهارمحال و بختیاری با تنش آبی روبه رو خواهند 
شد. ۱۲ دشت در اســتان وجود دارد که از این دشت ها چهار دشت در 
وضعیت ممنوعه بحرانی و هفت دشت در وضعیت ممنوعه قرار دارد، 
همچنین یک دشت نیز در حال تبدیل شدن به حالت ممنوعه است. 
آورد رودخانه هــا به علت خشکســالی، کاهش بــارش و تغییر اقلیم 
کاهش داشته اســت، آب های زیرزمینی اســتان نیز در حال حرکت 
به سمت شــوری اســت، در حال حاضر شــاخص بهره مندی آب در 
جمعیت شهری ۱۰۰ درصد و در جمعیت روستایی ۷۸.۷ است. برای 
گذر از بحران آب در حدود ۱۰۲ روستا و شهر در چهارمحال و بختیاری، 
می توان با اقداماتی نظیر اجرای پروژه های عمرانی برنامه ریزی کرد، 
اجرای این پروژه ها حدود ۲۸۵ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. حدود 
۲۰۰ شهر و روســتا با جمعیتی بالغ بر ۱۳۸ هزار نفر در استان نیازمند 
آبرســانی با تانکر خواهند بود، حفر چاه در برخی از مناطق اســتان از 
جمله سفیددشت پاسخگوی نیاز نیســت و عمر برخی از این چاه ها 
به کمتر از یک سال رسیده است. اســماعیل صالحی، مدیرکل منابع 
طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری گفت: از یک میلیون و ۶۴۳ 
هزار هکتار مساحت استان در حدود ۲۲۳ هزار هکتار آن عملیات آبخیز 
داری و آبخوان داری اجرایی شده که از محل اعتبارات صندوق توسعه 

ملی به اذن مقام معظم رهبری تامین اعتبار شده است.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در آیین رونمایی از ســومین بازارچه مجازی تولیدات دانشجویی کشور، گفت: این گونه فعالیت ها در 
متقاعد کردن دانشجویان برای ارائه مهارت های فردی که در دوره تحصیل و یا فراتر از برنامه های درسی کسب کرده اند اثرگذار است و کنشگری آن ها را در مقام عمل 
محقق می کنند. غالمرضا غفاری اظهار داشت: تنوع تولیدات و محصوالت ارائه شــده در بازارچه های چرتکه، امیدبخش و چشمگیر است و امیدآفرینی حاصل از 
آن تنها محدود به صاحبان اثر نمی شود و دیگر فضا های دانشگاهی را نیز به حضور فعاالنه در عرصه های مختلف ترغیب خواهد کرد. سعید کریمی، رییس دانشگاه 
شهرکرد با بیان اینکه نقاشی، خوشنویسی، گرافیک، محصوالت چاپی و آموزشی و گل و گیاه از جمله محور های تولیدات سومین بازارچه دانشجویی کشور به شمار 
می رود، گفت: نسخه اندروید این بازارچه هم تهیه شده است و تمامی دانشجویان کشور می توانند به صورت رایگان در این بازارچه نام نویسی کرده و در فضایی امن 
و در رقابتی سالم به ارائه محصوالت و تولیدات خود بپردازند. وی افزود: ۲۰۰ نفر از دانشجویان کشور در این بازارچه ثبت نام کرده اند و تاکنون کارگاه های آموزشی با 
محوریت دانشجو و هویت شغلی و ثروت آفرینی نیز برای توانمندسازی دانشجویان عضو بازارچه برپا شده و با همکاری تعدادی از دانشجویان نخبه و متخصص نیز 

دوره های مهارت افزایی برای اعضا در نظر گرفته شده است. 

مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: همزمان با اجرای فاز پنجم احیای تاالب گندمان، الیروبی مسیل ها و نهر های منابع آبی تاالب، 
استحکام بخشی بند خاکی این تاالب نیز آغاز شده است. شهرام احمدی اضافه کرد: پروژه احداث سایت پرنده نگری تاالب گندمان نیز شروع شده است. وی در 
خصوص احیای تاالب گندمان، توضیح داد: به علت خشکسالی، این تاالب به یکی از کانون های گرد و غبار تبدیل شده بود که خوشبختانه اقدامات صورت گرفته در 
خصوص احیای این تاالب موجب بهبود وضعیت آن شد. احمدی با اشاره به توافق های صورت گرفته با بهره برداران از تاالب گندمان گفت: با تالش حفاظت محیط 
زیست، همراهی جوامع محلی و سایر دستگاه ها درپی اتمام فصل زراعی، آب های مازاد بخش کشاورزی و هرزآب های سطحی جهت آبگیری به تاالب گندمان 
هدایت می شوند. وی افزود: تاالب ها، منبع تامین آب و غذا و سایر استفاده ها برای مردم، به ویژه حاشیه نشین های تاالب هستند. این مقام مسئول تاالب گندمان 
را نمونه  خوبی از همراهی مردم و مسئولین برای حفظ و احیا برشمرد و ارتقای دانش و فرهنگ زیســت محیطی مردمی که در ارتباط با این تاالب هستند را عامل 
اصلی پایداری اقدامات حفاظت محیط زیست و سایر دستگاه ها دانست. احمدی به افزایش چشمگیر حضور پرندگان مهاجر در تاالب گندمان اشاره و اضافه کرد: 
این پرندگان شامل انواع اردک، غاز، کشیم، چنگر، بوتیمار، لک لک، خروس کولی، عقاب دریایی، کاکایی و پرستوی دریایی و دیگر گونه های در خطر انقراض است.

آغاز فاز پنجم برنامه احیای تاالب گندمان در چهارمحال و بختیاریرونمایی از سومین بازارچه دانشجویی کشور در بام ایران

لزوم تامین زمین مورد نیاز برای توسعه ساخت و ساز در 
شهر های کوچک و روستا ها

اســتاندار چهارمحال و بختیاری در کارگروه امور زیربنایی، توسعه روســتایی، عشایری، شهری و 
آمایش سرزمین و محیط زیست استان اظهار داشت: تامین زمین مورد نیاز برای توسعه ساخت و 

ساز در شهر های کوچک و روستا ها در دستور کار قرار گیرد.
اقبال عباسی افزود: این اقدام از مهاجرت روستاییان و شــهروندان شهر های کوچک به مناطق و 

شهر های بزرگ تر جلوگیری می کند.
عباسی اضافه کرد: تامین زمین مورد نیاز برای توسعه ساخت و ساز در شهر های کوچک و روستا های 

چهارمحال و بختیاری همچنین باعث بازگشت مهاجران به زادگاه خود خواهد شد.
وی ادامه داد: رعایت ضوابط قانونی مانند حریم و بســتر رودخانه ها، توجه به اصول شهرسازی و 
جلوگیری از ساخت و ساز خارج از ضوابط قانونی مورد توجه تمامی مسئوالن مرتبط با توسعه شهری 
و روستایی قرار گیرد. عباســی گفت: شهرداری ها نســبت به اعمال قانون جدیت داشته باشند تا 
تخلفی در ساخت و ساز ها صورت نگیرد و برخورد با متصرفان در اولویت های کاری شهرداران باشد. 
گفتنی است؛اعضای کارگروه امور زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین 
و محیط زیست چهارمحال و بختیاری کلیات اجرایی طرح هادی پنج شهر این استان شامل هارونی 
در شهرستان شهرکرد، هوره در شهرستان سامان، وردنجان و یانچشمه در شهرستان بن و چلیچه در 

شهرستان فارسان را تصویب کردند.

قیمت نان در چهارمحال و بختیاری افزایش نیافته است 
معاون نظارت، بازرســی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان ســازمان صنعــت، معدن و تجارت 
چهارمحال و بختیاری با اشاره به قیمت های جدید نان منتشر شده در فضای مجازی اظهار داشت: 
ما هیچ گونه افزایش قیمت نان در استان نداشته ایم. غالمرضا قائدامینی افزود: البته ممکن است 
برخی واحد های خبازی اقدام به افزایش خودسرانه قیمت نان کرده باشند که در اسرع وقت با این 
واحد ها برخورد می شــود. قائدامینی اضافه کرد: در حال حاضر تصمیمی برای افزایش قیمت نان 
اتخاذ نشــده و هرگونه افزایش قیمت نان باید به تصویب شورای آرد و نان استان برسد. وی ادامه 
داد: مردم استان در صورت مشاهده هر گونه افزایش قیمت نان مراتب را از طریق شماره ۱۲۴ با ما 

درمیان بگذارند تا در اسرع وقت به موضوع رسیدگی شود.

شناسایی و جمع آوری 113 دستگاه غیرمجاز استخراج رمز ارز 
در چهارمحال و بختیاری

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه استخراج غیر مجاز رمز 
ارز ها از دالیل اصلی کمبود برق و بروز خاموشــی های اضطراری است، گفت: طی چند روز گذشته 
تعداد ۱۱۳ دستگاه غیر مجاز رمز ارز از ۲۲ مرکز در شهرستان های شهرکرد، لردگان، بروجن، سامان 

و فارسان شناسایی، جمع آوری و مورد پیگرد قانونی قرار گرفت.
مجید فرهزاد با اشاره به اینکه روش های کشف وشناسایی این مراکز تقویت شده و ابتکار عمل های 
جدیدی افزوده شده است، افزود: کشف و جمع آوری ماینر های غیر مجاز، افزایش پیدا کرده است 
و مردم ســطح اســتان می توانند مراکز غیر مجاز رمز ارز ها را از طریق پلیس ۱۱۰، تلفن پاسخگوی 
اتفاقات برق ۱۲۱ گزارش دهند و یا اطالعات این مراکز را به سامانه پیامکی ۱۰۰۰۳۸۱۱۲۱ ارسال کنند 

و از پاداش های مربوطه بهره مند شوند.
فرهزاد اضافه کرد: از آغاز طرح مقابله با مراکز غیرمجاز رمز ارز ها در سطح استان تاکنون تعداد هزار 
و ۴۲۶ دســتگاه با توان مصرفی ۳.۵ مگاوات معادل با مصرف برق شهر فرخ شهر، کشف و جمع 

آوری شده است.

اخبار

حدود ۲۰۰ شهر و روستا با جمعیتی بالغ بر ۱۳۸ 
هزار نفر در استان نیازمند آبرسانی با تانکر خواهند 
بود، حفر چاه در برخی از مناطق استان از جمله 
سفیددشت پاسخگوی نیاز نیست و عمر برخی از این 

چاه ها به کمتر از یک سال رسیده است

بام ایران
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مفاد آراء
4/143 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابــر آرا صــادره هيات هــاي موضوع قانــون تعييــن تکليف وضعيــت ثبتي 
اراضي و ســاختمان هاي فاقد ســند رســمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب 
اصفهــان تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضيــان محرز گرديده اســت 
 لذا مشــخصات متقاضيــان و امالک مورد تقاضا به شــرح زير بــه منظور اطالع
 عمومي در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود . در صورتي که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ 
رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي 

تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 3834 مورخ 1400/03/29 هيات ســوم آقای داود سليمی 
افجانی به شناسنامه شماره 3807 کدملي 1817828185 صادره آبادان فرزند حسن 
در ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 40/55 متر مربع پالک 4010 فرعي از 18 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت صفحات 

169 و 1 دفاتر 401 و 370 امالک 
رديف 2- راي شــماره 3822 مورخ 1400/03/29 هيات ســوم آقای داود سليمی 
افجانی به شناسنامه شماره 3807 کدملي 1817828185 صادره آبادان فرزند حسن 
در ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 236/04 متر مربع پالک 4010 فرعي از 18 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت صفحات 

169 و 1 دفاتر 401 و 370 امالک 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/04/16
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/31

م الف: 1159815  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

4/144 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابــر آرا صــادره هيات هــاي موضوع قانــون تعييــن تکليف وضعيــت ثبتي 
اراضي و ســاختمان هاي فاقد ســند رســمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب 
 اصفهان تصرفــات مالکانه و بالمعــارض متقاضيــان محرز گرديده اســت لذا 
مشخصات متقاضيان و امالک مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع عمومي در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف 
مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 

رديف 1- راي شماره 2451 مورخ 1400/03/03 هيات آقای حسن جان نثاری به 
شناسنامه شماره 26 کدملي 1290121788 صادره فرزند اکبر در ششدانگ يکباب 
ساختمان به اســتثنای بهای ثمنيه اعيانی به مساحت 268/66 متر مربع پالک 66 
فرعي از 13 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان طبق 
سند انتقالی 144818 مورخ 1395/04/28 دفترخانه 31 اصفهان که در جريان ثبت 

می باشد و سند الکترونيکی 139520302025017753 امالک
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/04/16
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/31

م الف: 1160312  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
فقدان سند مالکیت

4/145 شماره نامه: 140085602024004493-1400/04/16  نظر به اينکه شش 
حبه مشاع از ششدانگ پالک ثبتی 4484/32 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان در دفتر 
407  صفحه 418 ثبت و سند مالکيت دفترچه ای به شــماره چاپی 806382 بنام 
مهری طالع دستجردی صادر شده سپس طی سند انتقال 84962 مورخ 57/1/31 
دفتر 7 اصفهان به فيض اله واحد دستجردی انتقال شــده اعالم ميدارد به موجب 
درخواست 1400/011357 مورخ 1400/4/9 به انضمام دو برگ استشهاديه محلی 
که امضاء شهود آن ذيل شماره يکتای 140002155909000319 و رمز تصديق 
792014 مورخ 1400/4/8   مورد گواهی دفترخانه اسناد رسمی 133 اصفهان رسيده 
است نموده مدعی است که سند مالکيت به علت جابجايی مفقود و درخواست صدور 
المثنی سند مالکيت را نموده لذا مراتب  به استناد تبصره يک اصالحی ذيل ماده 120 
آئين نامه قانون ثبت در يک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله 
نسبت به ملک مرقوم يا وجود سند مالکيت مذکور نزد خود می باشد از تاريخ انتشار 
اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکيت يا 
سند معامله به اين اداره تسليم و رسيد اخذ نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند 
مالکيت به ارائه کننده سند مسترد گردد بديهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی 
نرسيد يا در صورت اعتراض اصل سند مالکيت يا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور 
سند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1166467 قويدل رئيس 

منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
فقدان سند مالکیت

4/146 شــماره نامه: 140085602025004536- 1400/04/15 نظر به اينکه 
آقای سعيد نصرآزادانی با تسليم  درخواست شماره 25048001 مورخ 99/12/9 و 
دو برگ استشهاد شهود به شماره 39369-39370 مورخ 99/12/5 دفترخانه 137 
اصفهان، مدعی مفقود شدن ســند مالکيت )به علت جابجايی( 390 سهم مشاع از 
3200 سهم ششدانگ پالک شماره 33 فرعی از 7 اصلی بخش 14 ثبت اصفهان 
است و متقاضی صدور ســند مالکيت المثنی می باشد پالک مزبور در صفحه 553 
دفتر 13 امالک ذيل شماره ثبت 1565 تحت شــماره چاپی 407420 سابقه ثبت 

دارد. لذا مراتب  به استناد تبصره يک اصالحی ذيل ماده 120 آئين نامه قانون ثبت 
در يک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم 
يا وجود سند مالکيت نزد خود می باشد از تاريخ انتشار اين آگهی ظرف مدت ده روز 
اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکيت يا سند معامله به اين اداره تسليم 
و رسيد اخذ نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند مالکيت به ارائه کننده سند 
مسترد گردد بديهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسيد يا در صورت اعتراض 
اصل سند مالکيت يا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکيت المثنی طبق 
مقررات خواهد شد. م الف: 1166481 ابوالفضل شهرياری نائينی مدير واحد 

ثبتی حوزه ثبت ملک غرب اصفهان
فقدان سند مالکیت

4/147  شــماره نامه: 140085602023002971-1400/04/26 سند مالکيت 
ششدانگ مغازه  بشــماره پالک 6884 واقع در بخش سه ثبت اصفهان ذيل ثبت 
 1193 صفحه 460 دفتر 9 با شــماره چاپی 114614 بنام عيدی محمد عباســی 
دره بيدی ثبت و سند مالکيت آن صادر و تسليم شــد. با توجه به اعالم فقدان سند 
مالکيت ياد شده از طرف مالک و درخواست صدور المثنی بشماره 14003007811-

1400/04/16 و ارائه دو برگ استشهاد شهود با رمز تصديق 74758 و شماره يکتا 
140002155823000126 دفترخانه 255 اصفهان سند مالکيت المثنی در اجرای 
ماده 120 آئين نامه قانون ثبت و تبصره های ذيل آن در شــرف صدور است.  لذا 
مراتب به اســتناد تبصره يک اصالحی ذيل ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يک 
نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم يا وجود 
سند مالکيت نزد خود می باشد از تاريخ انتشار اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض 
خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکيت يا سند معامله به اين اداره تسليم و رسيد اخذ 
نمائيد تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکيت به ارائه کننده سند مسترد گردد 
بديهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسيد يا در صورت اعتراض اصل سند 
مالکيت يا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکيت المثنی طبق مقررات 
خواهد شد. م الف: 1166559  ابوالفضل ريحاني محمد زاده رئيس منطقه ثبت 

اسناد و امالک مرکزي اصفهان
ابالغ تعیین وقت افراز

4/148 شــماره نامه: 140085602033001662-1400/04/29 نظر به اينکه 
آقای حسن فخری عليائی فرزند محمد احدی از مالکين مشاعی پالک ثبتی 1238 
فرعی از 9- اصلی واقع در کوی علياء جزء 9 حوزه ثبتی شهرســتان نطنز تقاضای 
افراز سهم مشاعی خود از ساير مالکين مشاعی در پالک مرقوم به اسامی 1- وجيهه 
صدارتی فرزند محمد 2- احمد صدراتی فرزند محمد 3- عباس حاج حسينی فرزند 
رضا 4- شفق صدراتی فرزند حسين 5- حسين صدراتی فرزند محمد 6- کبری حاج 
حسينی فرزند رضا 7- طلعت صدراتی فرزند محمد 8- مهتا صدراتی فرزند حسين 
را نموده است و حسب گواهی مامور پســت اخطاريه های تعيين وقت افراز پالک 

مرقوم به آدرس اعالمی از طرف خواهان الصاق و يا به علت نقص  آدرس صحيحا 
ابالغ نگرديده است و حســب اظهار خواهان که اعالم نموده که  آدرس ديگری از 
نامبردگان ندارد لذا به اســتناد آئين نامه قانون افراز فروش امالک مشاع مصوب 
آذرماه ســال 1357 ساعت 10 صبح روز چهارشــنبه مورخ 1400/06/03 ساعت 
10 جهت عمليات افراز تعيين گرديده اســت که بدينوسيله از کليه مالکين مشاعی 
دعوت می گردد در موعد مقرر در محل وقوع ملک حضور بهم رسانند . بديهی است 
 عدم حضور مانع از رسيدگی و اقدامات قانونی نخواهد بود. م الف: 1168239 

علی جوانی مدير واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نطنز 

آگهی تغییرات شرکت کوشا صنعت پیربکران شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 1312 و شناسه ملی 14004256667 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/03/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
اکبر قاســمی کد ملی1111673047 بعنوان رئیس هیات مدیره و مریم قاســمی 
کد ملی 1112092374 بعنوان نائب رئیــس هیات مدیره و فرهاد صمدی کد ملی 
1111815801 بعنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند.کلیه اوراق و 
اسناد مالی و تعهدات شــرکت با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با 
 مهر شرکت معتبر است. اداره کل ثبت اســناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت

 شرکت ها و موسسات غیرتجاری فالورجان )1166958(

 آگهــی تغییــرات شــرکت تعاونی منحلــه مســکن کارکنان 
 بهــره بــرداری بــرق اصفهان بــه شــماره ثبــت 37506 

و شناسه ملی 10260550744 
به اســتناد درخواســت مدیر تصفیه مورخ 1400/03/31 و نامــه 10972 مورخ 
1400/4/2 اداره تعاون اصفهان و در اجرای ماده 225 الیحه اصالحی قانون تجارت 
ختم تصفیه شرکت اعالم گردید اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )1166957(

 آگهی تغییرات موسسه مشــاوره حقوقی و وکالت محمود پریسوز 
به شماره ثبت 3318 و شناسه ملی 10260658505 

به اســتناد نامه شــماره 004/103/1182 مورخ 1400/04/13 مرکز وکالی قوه 
قضائیه اســتان اصفهان و درخواست مدیر موسســه: پایه وکالت از پایه دو به پایه 
یک ارتقا و مدت فعالیت موسســه و مدت تصدی سمت مدیر موسسه از دو سال به 
نامحدود تغییر یافت. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )1167808(
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معاون آموزشی جهاددانشگاهی واحد اصفهان:

آزمون استخدامی آموزشیاران نهضت سوادآموزی در اصفهان 
برگزار می شود

معاون آموزشــی جهاددانشــگاهی واحد اصفهان از برگزاری آزمون اســتخدامی آموزشــیاران و 
آموزش دهندگان مستمر نهضت سوادآموزی، مدرسین طرح امین و معلمان قرآنی استان همزمان 
با سراسر کشور در اصفهان خبر داد.افســون نیازبخش با اعالم این خبر، اظهار کرد: آزمون داخلی 
آموزشیاران و آموزش دهندگان مستمر نهضت سوادآموزی، مدرسین طرح امین و معلمان قرآنی 
در اصفهان همزمان با سراسر کشور روز جمعه، اول مرداد ۱۴۰۰ برگزار می شود.وی با بیان اینکه ۲۷۲ 
نفر در این آزمون شرکت می کنند، افزود: براساس هماهنگی به عمل آمده با وزارت آموزش و پرورش 
و مجوز ســتاد ملی کرونا، این آزمون با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی برگزار می شود.معاون 
آموزشی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان، تصریح کرد: داوطلبان می توانند جهت دریافت کارت ورود 
www.hrtc.« به جلسه به پروفایل کاربری خود در سامانه مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به نشانی

ir« مراجعه و نسبت به چاپ آن اقدام کنند.نیازبخش گفت: نتایج آزمون از طریق پروفایل شخصی 
داوطلبان اطالع رسانی می شود.

مسئول ثبت و غربالگری سرطان های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خبر داد:

اصفهان؛ پیشتاز سرطان در کشور
مسئول ثبت و غربالگری سرطانهای دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان اظهار کرد: در استان اصفهان 
ساالنه بالغ بر ده هزار مورد جدید ســرطان ثبت می شود و این اســتان رتبه باالی ابتال به سرطان 
درکشور را دارد.زهرا روانخواه با اشاره به اینکه شایع ترین ســرطان ها در استان اصفهان عبارتند از 
سرطان پستان، پوست، پروستات و روده بزرگ ، گفت: در مورد ســه سرطان پستان، روده بزرگ 
و دهانه رحــم روش های غربالگری و تشــخیص زودرس وجود دارد.مســئول ثبت و غربالگری 
سرطان های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تصریح کرد: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تنها دانشگاه 
در کشور اســت که غربالگری ســرطان روده بزرگ در کل جمعیت ۵۰ تا ٧٠ سال زنان و مردان را با 
دستورالعمل های کشوری به صورت کامل اجرا می کند.وی اضافه کرد: در غربالگری سرطان روده 
بزرگ، عالئم هشداردهنده این سرطان، عوامل ایجادکننده و عوامل پیشگیری کننده این سرطان 
به مراجعه کنندگان آموزش داده می شود؛ سپس سابقه فامیلی و سابقه قبلی بیمار سوال شده و در 
انتها آزمایش مدفوع جهت تشخیص خون مخفی مدفوع به نام تست FIT از بیمار گرفته می شود. 
در انتهای بررسی های انجام گرفته در صورتی که فرد پرخطر باشد جهت انجام بررسی های بیشتر و 

کولونوسکوپی به سطح تخصصی ارجاع می شود.
روانخواه توضیح داد: هدف از انجام این غربالگری یافتن سرطان های روده در مراحل اولیه و حتی 
فراتر از آن یافتن پولیپ های روده که در سال های بعدی عمر احتمال بدخیمی پیدا می کنند. دست 
اندرکاران این برنامه امیدوارند با انجام این برنامه در سال های بعدی، سرطان روده بزرگ در استان 
کاهش یابد. وی افزود: طی اجرای این غربالگری تا کنون ۱۳۲ مورد ســرطان روده و بیش از یک 

هزار و ۵۰۰ مورد پولیپ روده بزرگ کشف شده است
مسئول ثبت و غربالگری سرطان های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: در حالی که میزان بروز 
سرطان ها در شهر اصفهان از سایر شهرســتان ها باالتر است،  استقبال جمعیت شهرستانها به ویژه 
جمعیت روستایی از برنامه های غربالگری سرطان ها به مراتب بهتر از جمعیت شهری به خصوص 
شهر اصفهان بوده است،  نتیجه این امر تشخیص سرطان در مراحل ابتدایی  تر و قابل درمان تر در 
خصوص سه سرطان ذکر شده  است. به طور علمی  در تحقیقات به عمل آمده نشان داده شده که 
سایز توده سرطانی در زنان روستایی  کمتر از زنان شهری بوده است.این گونه مطالعات لزوم اطالع 
رســانی در خصوص خدمات ارائه شده در مراکز جامع سالمت شــهری تحت پوشش دانشگاه  را 

بیش از پیش نشان می دهد.

گام های کاغذی برای رهایی اصفهان از آلودگی در فصل سرد سال؛

روزهایسالمبهنصفجهانبرمیگردد؟

یکی از مهم ترین مشکالتی که کالن شهر ها با  نرجس برهانی
آن روبه رو هستند آلودگی هواست که اصفهان 
هم از این امر مستثنی نیست. سال هاســت که کالن شهر اصفهان به دلیل 
شرایط اقلیمی و توپوگرافی خاص خود با معضل آلودگی هوا روبروست؛ با 
اینکه اقداماتی برای کاهش آلودگی هوا صورت گرفته است، این اقدامات 
تاثیر آنچنانی نداشته و با افزایش آلودگی هوا نیز مواجه بوده ایم به طوری که 
امسال نسبت به سال گذشته کاهش شــاخص کیفیت هوا به ثبت رسیده 
است.به گفته برخی از مسئوالن و کارشناسان خشــکی زاینده رود و تاالب 
گاوخونی، ترافیک زیاد، استفاده از سامانه های گرمایشی گازسوز، مصرف 
مازوت در شعاع ۵۰ کیلومتری اصفهان، همجواری با مناطق کویری، عملکرد 
نامناسب طی ۵۰ سال اخیر و بارگذاری واحد های صنعتی و معدنی بیش از 
حد توان و ظرفیت اقلیمی منطقه مرکزی اصفهان از جمله عواملی هستند که 
نصف جهان را سالیان سال در کابوس آلودگی هوا فرو برده است؛ اما این را 
هم باید گفت که عامل وقفه در اجرای بسیاری از برنامه های کاهش آلودگی 
هوا، نبود زیرساخت ها یا بودجه است که برای حل این معضل باید فکری 
اساسی کرد.بنابر آمار ها در ۶ ماهه دوم سال میزان آلودگی هوا نسبت به ۶ 
ماهه اول سال بیشتر و نوع آن متفاوت است؛ به این ترتیب که عامل آلودگی 
هوا در ۶ ماهه اول سال ذرات معلق ناشی از فعال شدن کانون های گرد و غبار 

است؛ ولی در نیمه دوم سال منابع انسان ســاز همانند منابع ثابت و سیار 
بیش تر نمود پیدا می کنند و به ســبب پایداری هوا، وارونگی و کاهش دما 

معضل آلودگی هوا در فصل پاییز و نیمه دوم سال تشدید می شود.

زاینده رود خشک، کانون جدید ایجاد گرد و غبار
مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان با اشــاره به اینکه در مناطق 
مختلف اســتان اصفهان کانون های گرد و غبار وجود دارد، گفت: از حدود ۱۰ 
میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار وسعت استان اصفهان، ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار 
آن بیابانی است که ۱۶ کانون بحران فرســایش بادی در مناطق مختلف با 
وسعت یک میلیون و ۹۰ هزار هکتار شناســایی شده است. منصور شیشه 
فروش ادامه داد: عواملی همانند خشــکی زاینده رود، جاری نبودن آب در 
رودخانه و زیر کشــت نرفتن ۱۰۰ هزار هکتار از اراضی زراعی ســبب شده تا 
کانون های گرد و غبار داخلی و نقطه ای فعال شــود به این شکل که از اول 
امسال تاکنون به علت فعال شــدن کانون های گرد و غبار، هوای ناسالم را 
در ۲۷ روز شاهد بودیم.مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان افزود: 
بنابر این عالوه بر اینکه منشأ گرد و غبار داخلی است؛ به دلیل هم مرز بودن 
برخی از کانون های گرد و غبار با استان های مجاور همانند کویر مرنجاب با 
قم و سمنان، کویر انارک و جندق با یزد و زمین های کویری خراسان جنوبی، 

گرد و غبار تشدید می شود.شیشه فروش در خصوص راهکار های کاهش 
کانون های گرد و غبار در اســتان، بیان کرد: وزارت نیرو و سازمان حفاظت 
محیط زیست کشور باید برای احیای رودخانه زاینده رود و تاالب گاوخونی 
همچنین تامین حقابه های آن ها اقدام کنند تا کانون های گرد و غبار کاهش 
یابد.وی درباره اقدامات کنترل کانون های گرد و غبار، یادآور شد: تاکنون در 
۳۰۷ هزار هکتار از مناطق بیابانی استان پوشــش های گیاهی متناسب با 
مناطق خشــک ایجاد و در این قالب، نهال هایی همانند تاغ، اسکنبیل، قره 
داغ، شورگرد و اشتیان کاشته شده است.مدیرکل مدیریت بحران استانداری 
اصفهان درباره برنامه های جدید کنترل ریزگرد ها هم اظهار کرد: قرار است 
امســال، نهال کاری و کنترل حدود ۲ هزار هکتار بیابان، احداث بادشــکن 
در اطراف جاده ها برای مهــار کردن گرد و غبار، آبیاری ســنواتی، مدیریت 
جنگل های دســت کاشــت و اجرای طرح های آبخیزداری بــرای تقویت 

سفره های آب زیرزمینی انجام گیرد.

از هم اکنون باید برای رفع آالینده های پاییزی اقدام کرد
شیشه فروش، آلودگی هوا در فصل پاییز و زمستان را ناشی از منابع ثابت 
و سیار دانست و گفت: منابع ثابت شــامل نیروگاه ها، واحد های صنعتی و 
تجاری و مصرف گاز خانگی، اما منابع سیار شامل فعالیت خودرو های سبک 
و سنگین و ناوگان حمل و نقل عمومی است.وی با اشاره به اینکه در استان 
اصفهان حدود ۱۰ هــزار واحد بزرگ و کوچک صنعتی وجود دارد، تشــریح 
کرد: وجود ۷۶ شــهرک صنعتی، ۶۵۰ معدن، ۲ هزار واحد سنگ بری، ۶۰۰ 
واحد سنتی تولید آجر، ۱۳ نیروگاه، ۷۰۰ کوره آجرپزی و تولید آهن و فوالد، 
صنایع شیمیایی و پتروشیمی و پاالیشگاه، تولید فرآورده های نفتی و تمرکز 
جمعیت در محدوده بزرگ اصفهان عواملی است که تردد خودرو های سبک 
و سنگین را افزایش داده و به افزایش آلودگی هوا منجر شده است. مدیرکل 
مدیریت بحران اســتانداری اصفهان با بیان اینکه دانشــگاه های صنعتی 
اصفهان و ســازمان حفاظت محیط زیست کشــور در زمینه آلودگی هوای 
استان اصفهان مطالعاتی انجام داده اند، بیان کرد: این مطالعات با عنوان 
منشأیابی و ســهم بندی ذرات معلق، مطالعات سیاهه انتشار آالینده های 
گازی و مطالعات برنامه جامع آلودگی هوای شهر اصفهان در اختیار محیط 
زیست قرار گرفت تا به سناریوی عملیاتی تبدیل شده و با هدف پیشگیری 
از آلودگی هوا از هم اکنون همراه با قانون هوای پاک به دستگاه ها ابالغ کند. 
شیشه فروش ادامه داد: محیط زیست عالوه بر اینکه باید یک بار دیگر وظایف 
دستگاه ها را درباره مواد مندرج در قانون هوای پاک به دستگاه های مرتبط 
ابالغ کند، قرار است که تمام صنایع را از نظر وضع و منابع آالینده ها بررسی و 

اخطار های الزم را به آن ها بدهد.

با مسئولان جامعه

مدیر روابــط عمومی انتقال خون اســتان اصفهان  
اظهار کرد: در حال حاضر وضعیت خون در اســتان 
اصفهان مطلــوب و ذخیره خون اســتان شــش 
روز اســت.لطفعلی جعفری عنوان کرد: مشــکل 
خاصی برای کمبود خون نداریم و وضعیت بحرانی 
نیســت.جعفری بیان کرد: با توجه بــه اینکه خون 
و فرآورده های خونــی یک بافت زنده هســتند و 
تاریخ انقضای محدودی دارند ما به صورت مستمر 
احتیاج به خون و فرآورده هــای خونی داریم.وی 
افزود: از اهداکنندگان خــون می خواهیم روزانه به 

مراجع اهدای خون مراجعه و خون خود را اهدا کنند.
لطفعلی جعفری ادامه داد: مطلوب اســت ذخیره 
خون مرکز هفت روز باشد و خواسته ما این است که 
مردم اصفهان اهدای خون را فراموش نکنند.مدیر 
روابط عمومی انتقال خون استان اصفهان با اشاره 
به اینکه بــه تمام گروه های خونــی احتیاج داریم، 
توضیح داد: گروه های خونی که روزانه از مردم گرفته 
می شــود روزانه به مراکز درمان می رسد. جعفری 
اذعان کرد: فرآورده های خونی کــه از مرکز اهدای 
خون به مراکز درمان ارســال می شود به اشخاصی 
که نیاز به خــون و فرآورده های خونی دارند، تزریق 
می شود.وی افزود: هفته گذشته با کمبود گروه های 
خونی منفی مواجه شــدیم که با حضور شهروندان 
خوب اصفهانی این نیاز رفع شــد.لطفعلی جعفری 

اذعان کرد: با توجه به اینکه در پیک پنجم کرونا قرار 
داریم، ســفارش مدیریت بحران کرونا این اســت 
که در خانه بمانیم. گفتنی اســت مرکز انتقال خون 
با رعایت دقیق پروتکل های بهداشــتی و استفاده 
از ماســک و دســتکش و همچنین رعایت فاصله 
اجتماعی از مراجعه کننــدگان خون می گیرد. مدیر 
روابط عمومی انتقال خون استان اصفهان توضیح 
داد: مراکز انتقال خون مرتب ضدعفونی می شود، از 
مراجعه کنندگان می خواهیم با ماســک وارد شوند 
و در صورتی که ماســک نداشــته باشند ماسک در 
اختیارشان گذاشته می شــود.لطفعلی جعفری در 
پایان خاطرنشــان کرد: این اطمینان را به مراجعه 
کنندگان می دهیم که در مرکز انتقال خون هیچ گونه 

نگرانی بابت کرونا نداشته باشند.

مدیر روابط عمومی انتقال خون استان اصفهان:

شهروندان به صورت روزانه به مراکز انتقال خون مراجعه کنند

مراسم دعای عرفه 
در گلستان شهدای 

اصفهان
طبق سنت هر ســاله، دعای 
عرفه با حضور پر شــور مردم 
اصفهــان و خانــواده محترم 
شــهدا در گلســتان شهدای 

اصفهان، برگزار شد.

همراهی صدا و سیما با خیریه های استان اصفهان
بهرام عبدالحسینی، مدیر کل صدا و ســیمای مرکز اصفهان در نشست همایون ناجی اصفهانی، 
مدیر عامل مرکز نیکوکاری کنترل سرطان ایرانیان )مکســا(  گفت: خیریه های بسیار زیادی در 
استان اصفهان وجود دارند و اصفهان در کشور از این لحاظ بسیار موفق و پیش رو بوده است و با 
توجه به شــرایط موجود جامعه این خیریه های باید کمک های بیشتری به اقشار مختلف داشته 
باشند و صدا و سیمای مرکز اصفهان در حد توان با این خیریه ها همراهی و همکاری می کند.وی 
افزود: خیریه ها باید راهبردی و عملیاتی فعالیت کنند  و اقدامات برای مردم ملموس باشــد تا 

انگیزه های بیشتری برای کمک، یاری و فعالیت در امر خیر داشته باشند.
مدیر کل صدا و ســیمای مرکز اصفهان در ادامه تاکید کرد: امکان ایجاد مستند هایی از اقدامات 
موثر مرکز مکســا را به زودی فراهم خواهیم کرد و این اقدام هم در جهت فرهنگ سازی، مطالبه 
و توســعه مراقبت های حمایتی و تسکینی بیماران و هم در توســعه امر خیر و نیکوکاری صورت 

می گیرد.
بهرام عبدالحسینی با اشــاره به برنامه »یک شــهر ضیافت« گفت: در برنامه ماه مبارک رمضان 
زندانی های بســیاری با کمک مردم عزیــز و خیرین نیک اندیش آزاد شــدند و مردم به صورت 
ملموس نتیجه کمک های خویش را مشــاهده می کردند و بالفاصله کمک های ســیار در جهت 
آزادی زندانیان انجام می دادند،بنابراین رسانه و صدا و ســیما نقش پر رنگ و با ارزشی در حوزه 
ترویج کار خیر دارد.مدیر کل صدا و سیمای مرکز اصفهان گفت: خیریه ها باید راهبردی و عملیاتی 

فعالیت کنند و صدا و سیمای مرکز اصفهان در حد توان با خیریه ها همراهی و همکاری می کند.

امدادرسانی اصفهانی ها به مردم سیستان و بلوچستان
معاون امور داوطلبان جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان با اشــاره به اعزام کاروان ســالمت و 
معیشت جعمیت هالل احمر استان اصفهان به روســتا های محروم دچار خشکسالی سیستان 
و بلوچستان، گفت: به مدت پنج سال است که هر ساله در ایام تابستان به علت گرمی هوا، مردم 
سیستان و بلوچســتان با مشکل کم آبی مواجه می شــوند از همین رو هالل احمر اصفهان به آن 

مناطق امدادرسانی  و در دو محور و به اندازه بضاعت خود کمک می کند. 
محمد نوید متقی افزود: محور اول بحث دارو و درمان است، نزدیک به ۲۰ نفر  از کادر درمان شامل  
پزشک، متخصص و پرستار به سیستان و بلوچســتان اعزام خواهند شد که در ایستگاه هایی که 
برای آنها در نظر گرفته ایم مستقر می شــوند و بیماران را ویزیت  و سپس دارو های مورد نیاز را به 

صورت رایگان توزیع می کنند.
معاون امور داوطلبان جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان ابراز داشت: محور اول، مبحث مهمی 
است چرا که ممکن است بیماران نوبت های ماهانه داشته باشــند و دارو های گران قیمت باعث 
شود افراد از درمان دوری کنند به همین دلیل سعی می کنیم  دارو ها را  رایگان بین مردم سیستان 
توزیع کنیم، حتی بیمارانی که مشکالت توانبخشی و حرکتی دارند کفش های طبی در همان مکان 

برای آن ها ساخته و تحویل داده می شود.
متقی خاطر نشان کرد: محور دوم مباحث اجتماعی است که در مباحث آب و موضوعات معیشتی 
ورود پیدا می کنیم، چند سالی اســت که بحث آب در این مناطق مطرح شده که  فقط  هماهنگی 
تامین آب را انجام می دهیم،  چراکه هالل احمر متولی تامین آب شــرب نیســت، تنها پیگیری 
مشکالت مردم را انجام می دهد، بنابراین چون از مشکالت آن منطقه خبر داریم  با خیرانی که در 
حوزه تامین آب عالقه مند و توانمند هســتند هماهنگ می کنیم تا مقداری از آب مصرف مردم را 

در اختیار آن ها قرا دهیم.
وی بیان کرد: این خدمات شــامل ارائه تانک، لوله کشــی ها و اتصال یک روستا به شبکه اصلی 
آب و  توزیع تعدادی بسته های معیشتی است که بســتگی به خیران دارد که به چه میزان کمک 
کنند همچنین یک ســری از خدمات در رابطه با مباحث فرهنگی و اجتماعی کودکان اســت  که 

اجرایی خواهند شد.

وز عکس ر

خبر خوان

 ثبت نام دانش آموزان اتباع
در مدارس استان اصفهان

خبر روز

مســئول رســبدگی بــه امــور تحصیلــی 
دانش آموزان اتباع خارجی اداره کل آموزش 
و پرورش استان اصفهان گفت: دانش آموزان 
اتبــاع خارجی مطابــق با شــیوه نامه ای که 
هرسال توسط ســتاد ســاماندهی اتباع و 
آموزش و پرورش تکمیل می شود می توانند 
در مــدارس ثبت نام کــرده و ادامه تحصیل 
دهند.احمــد رضا انصاری اظهــار کرد: اتباع 
دو دسته هســتند، گروه اول اتباع مجاز که 
دارای یکی از مدارک معتبر مانند گذرنامه یا 
روادید جدید، دفترچه پناهندگی و اقامتی، 
کارت های هویــت و یا کارت هــای آمایش 
هســتند. ثبت نام این دانش آموزان همانند 
همه دانش آموزان مقیم به ســهولت انجام 
می شــود، اما گروه دوم اتبــاع غیرمجاز که 
دارای مدرک معتبر نبوده و تنها طبق فرمایش 
مقام معظم رهبری به منظور باز نماندن این 
افراد از تحصیل مســتلزم بــه اخذ حمایت 
تحصیلــی و مراجعه به دفاتــر وکالت اتباع 
هســتند.وی افزود: دانش آموزان اتباع که 
۱۰ درصد از جمعیت دانش آموزی اســتان را 
به خود اختصاص داده انــد و قبل از ثبت نام 
تعیین سطح شــده اند اگر در سطح دبستان 
باشــند در یکی از مــدارس نزدیک به محل 
ســکونت و اگر مدرک آن ها پایه متوســطه 
کشور خودشان اســت با مراجعه به اداره کل 
آموزش و پرورش پس از تعیین سطح تطبیق 
نهایی صورت گرفته، مقطع آن ها مشــخص 
شــده و ثبت نام می شوند.مسئول رسیدگی 
به امور تحصیلی دانش آموزان اتباع خارجی 
اداره کل آموزش و پرورش اســتان اصفهان 
گفت: بیشــتر تراکم ایــن دانش آموزان در 
نواحی ۴، ۵ و ۶ و منطقه کاشان است که امید 
داریم با افزایش کالس درس در این نواحی 
از مشــکالت مدارس کاسته شــود.انصاری 
اشاره کرد: ثبت نام این دانش آموزان در همه 
مدارس دولتی، غیرانتفاعــی، نمونه دولتی 
و شاهد بالمانع اســت و فقط در صورتی که 
مهاجرتی به بقیه شــهر های اســتان داشته 
باشــند باید از اداره کل امور اتبــاع خارجی 

استانداری مجوز اخذ کنند.

مدیرکل ثبت احوال اصفهان گفت : تعدادی از کارت های هوشمند ملی صادرشده و یا در آستانه تحویل است و تعدادی از درخواست ها نیز در صف رسیدگی قرار 
دارد و برخی از درخواست دهندگان نیز باوجود ارسال پیامک تحویل، هنوز برای دریافت اقدام نکردند. حسین غفرانی کجانی با اشاره به اینکه هیچ مشکلی در 
ارائه خدمات صدور کارت ملی برای باقی مانده جامعه هدف در استان وجود ندارد، از افرادی که تاکنون برای دریافت کارت ملی اقدام نکرده اند خواست تا هرچه 
سریع تر برای ثبت درخواست خود به ادارات ثبت احوال و دفاتر پیشخوان دولت مراجعه کنند.مدیرکل ثبت احوال اصفهان بیان کرد: کسانی که برای دریافت کارت 
هوشمند ملی ثبت نام کرده، اما هنوز کارت خود را دریافت نکرده اند می توانند با استفاده از رسید ثبت نام کارت و همچنین یک مدرک معتبر دیگر در دفاتر دولتی و 
غیردولتی خدمات موردنیاز را دریافت کنند.جمعیت استان اصفهان بالغ بر پنج میلیون نفر است که در زمان حاضر حدود چهار میلیون و یک صد هزار نفر از افزادی 
که به سن ۱۵ سالگی رسیده اند مشمول دریافت کارت ملی هوشمند هستند.کارت هوشــمند ملی که صدور آن از سال ۹۳ در کشور آغاز شد با سه کاربرد اصلی 

شناسایی، تصدیق هویت و امضای دیجیتال، این امکان را فراهم می کند تا از آن به عنوان یک ابزار چندمنظوره استفاده شود.

تنها 2 درصد از جامعه هدف در اصفهان برای کارت هوشمند ملی اقدام نکرده اند

عکس: تسنیم



تکمیل طرح های ورزشی اصفهان، ۲۷۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد
رییس اداره فنی مهندسی اداره کل ورزش و جوانان اصفهان گفت: تکمیل طرح ها و اماکن نیمه کاره ورزشی این استان به حدود ۲۷۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

حسین محمودیه افزود: این استان حدود ۱۱۰ پروژه نیمه تمام ورزشــی دارد و تخصیص نیافتن اعتبارات به طور کامل سبب بر زمین ماندن آنها شده است.وی 
خاطرنشان کرد: از طرفی افزایش قیمت مصالح، لوازم و تجهیزات نسبت به سال های قبل، باعث گرانی بیش از حد در امور احداث و عمرانی شده و بنابراین روند 
تکمیل را کند کرده است. رییس اداره فنی مهندسی اداره کل ورزش و جوانان اصفهان ادامه داد: برای مثال اعتبار امسال بخش عمرانی ورزش استان ۹۵ میلیارد 
تومان بود؛ اما حدود ۳۰ میلیارد تومان آن یعنی کمتر از یک ســوم تخصیص یافت.محمودیه اضافه کرد: پروژه های نیمه تمام ورزشی در تمامی شهرستان های 
استان وجود دارد و برای ارتقای سرانه ورزشی در این منطقه باید زمینه تکمیل آنها فراهم شود.وی با بیان اینکه پنج زمین چمن مصنوعی در استان تا پایان تابستان 

تکمیل می شود و به بهره برداری خواهد رسید، گفت: مساحت این زمین های ورزشی در کل ۶ هزار مترمربع است.
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VAR به عراق برای نصب تجهیزات AFC کمک
در حالی که نزدیک به ۵۰ روز تا آغاز مرحله پایانی مقدماتی جــام جهانی ۲۰۲۲ قطر باقی مانده 
است، وب سایت عراقی win win در خبری مدعی شد که کنفدراسیون فوتبال آسیا برای تجهیز 
استادیوم بصره به فناوری کمک داور ویدئویی، به کمک عراقی ها می آید. این وب سایت نوشت 
کنفدراسیون فوتبال آسیا اعالم کرده است تامین سیستم کمک داور ویدئویی برای کشورهایی که 
در مرحله سوم مقدماتی جام جهانی حاضر بوده و فاقد این سیستم هستند را تضمین کرده است. 
حاال پس از این خبر، کمیته عادی سازی اتحادیه فوتبال عراق از AFC برای تجهیز استادیوم خود 

به VAR سیگنال مثبتی دریافت کرده است.
این منابع افزودند که کمیته عادی سازی پس از دریافت این نامه، به کمیته داوران در فدراسیون 
فوتبال ماموریت داد تا ســریعا برای تجهیز اســتادیوم بین المللی بصره به این فناوری، با فیفا 
مکاتبه کنند تا عراقی ها بتوانند پیش از آغاز مرحله پایانی مقدماتی جام جهانی، ورزشگاه خانگی 
خود را به این فناوری مجهز کنند. پیش از این اخباری منتشر شــد که کنفدراسیون فوتبال آسیا 
به کشورهای سوریه و لبنان اعالم کرده است که برای تجهیز ورزشگاه های خانگی آنها به سیستم 

کمک داور ویدئویی، کمک خواهد کرد.

فیگو:

 »فلورنتینو پرز« از من عذرخواهی کرد
 لوییس فیگو، اسطوره پرتغالی فوتبال که سابقه بازی در هر دو تیم بارسلونا و رئال مادرید را دارد، 
فاش کرده است که فلورنتینو پرز پس از رسوایی انتشــار فایل های صوتی، از او عذرخواهی کرده 
است.در این کلیپ ها که توسط ال کونفیدنســیال منتشر شده، رییس رئال مادرید با زشت ترین 
الفاظ از تعداد زیادی از افسانه های سابق باشــگاه از جمله فیگو انتقاد می کند. هافبک پرتغالی 
در مورد این وضعیت در پایان بازی »ال کالســیکوی اســطوره ها« که در روز سه شنبه برگزار شد، 

اظهار نظر کرده است.
فیگو گفت: »من معتقدم که در یک مکالمه خصوصی می تواند عباراتی وجود داشته باشد که خارج 
از عرف و غیرقابل توضیح باشد«.فیگو همچنین فاش کرد که پرز از او به خاطر حرف هایی که زده 
اســت، عذرخواهی کرده: »همانطور که گفتم آن یک مکالمه خصوصی بود و پرز هم عذرخواهی 
کرد. بنابراین برای من این موضوع تمام شده است«. پرز در فایل صوتی منتشر شده درباره فیگو 
گفته بود: فیگو کسی است که رختکن تیم را به فنا می دهد. بهترین بازیکن ما بدون شک زیدان 

است. فیگو هم مثل رائول یک عوضی لعنتی است. بدترین بازیکنان ما رائول و فیگو هستند.

اردوی پیش فصل آرسنال در آمریکا به دلیل کرونا
آرسنال یک روز قبل از پرواز به آمریکا، اردوی پیش فصل خود در این کشور را لغو کرد. شاگردان 
میکل آرتتا قرار بود این هفته برای برگزاری تمرینات آماده ســازی در آستانه شروع فصل جدید 

رقابت های لیگ برتر به آمریکا سفر کنند.
اتلتیک گزارش کرده اســت که بروز تعدادی از موارد مثبت کرونا در اردوی آرسنال آنها را مجبور به 
لغو تور کرده است.همه موارد مبتال بدون عالمت بوده اند و این باشگاه در حال برنامه ریزی برای 
سرعت بخشیدن به آماده سازی پیش از شروع فصل جدید است. آرسنال در تاریخ ۱۳ آگوست 
در اولین بازی خود در فصل ۲۲-۲۰۲۱ لیگ برتر باید بــه مصاف برنتفورد برود.توپچی ها قرار بود 

در جام فلوریدا به همراه اینتر میالن، اورتون و میلوناریوس شرکت کنند و دو بازی انجام دهند.
آنها قرار بود روز یکشــنبه ۲۵ جوالی با اینتر بازی کنند و سپس در بازی دوم در تاریخ ۲8 جوالی 
برابر برنده اورتون و میلوناریوس به میدان بروند.توپچی ها تاکنون در تمرینات آماده سازی خود 
در سفر به اســکاتلند برابر هایبرنین و رنجرز بازی کرده اند.میکل آرتتا، سرمربی آرسنال، پس از 
تساوی ۲-۲ برابر رنجرز طی روزهای گذشته درباره اهدافش در سفر به فلوریدا صحبت کرده بود.

مروری بر نکات آماری دیدار سپاهان- پدیده؛

ثبت رکورد تاریخی برای »پیام نیازمند«

تیم فوتبال ســپاهان موفق شد با یک گل   سمیه مصور
تیم پدیده مشهد را از میان بردارد تا ضمن 
انتقام شکست دیدار رفت مقابل این تیم همچنان در کورس قهرمانی 
باقی بماند. بیست و هشتمین هفته فصل جاری رقابت های لیگ برتر 
فوتبال کشور سه شنبه با برگزاری هشت دیدار همزمان انجام شد که در 
یکی از حساس ترین دیدارهای این هفته طالیی پوشان نصف جهان در 
مشهد به مصاف تیم پدیده رفتند که این دیدار با برتری شاگردان محرم 
نوید کیا به پایان رسید. سپاهانی ها با کسب ســه امتیاز این دیدار ۵۹ 
امتیازی شدند تا همچنان با دو امتیاز فاصله نسبت به تیم پرسپولیس 
در رده دوم جدول رده بندی باقی بماننــد. در گزارش پیش رو نگاهی 

خواهیم داشت به نکات آماری این دیدار:
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پیام نیازمند، دروازه بان جوان تیم سپاهان توانست با بسته نگه داشتن 
دروازه اش در این دیدار تعداد کلین شیت های خود درلباس سپاهان 
را به عدد 4۵ برساند تا یک رکورد ویژه را به نام خود در این تیم ثبت کند.

گلر طالیی پوشــان با ثبت چهل و پنجمین کلین شیت خود در لباس 

سپاهان از رحمان احمدی )44 کلیت شیت( رد شده و رکورد بیشترین 
کلین شــیت در این تیم در تاریخ لیگ برتر را به خود اختصاص داد تا 
در روزهای پایانی حضورش در ســپاهان، رکورد بزند. بعد از نیازمند و 
احمدی، آرمناک پتروسیان با 4۲ کلین شیت، در این رتبه بندی سوم 
است.دروازه بان ۲۶ ساله تیم سپاهان پس از سه فصل درخشش در 
این تیم و حضور در اردوهای تیم ملی مورد توجه چند تیم خارجی قرار 
گرفت و در اولین تجربه لژیونر شــدنش با عقد قراردادی تا پایان سال 
۲۰۲4 و بند آزادسازی ۱۰ میلیون یورویی به پورتیموننزه پرتغال پیوست.
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با توجه به چهار اخطاره شدن سروش رفیعی، پر کردن جای خالی او در 
ترکیب سپاهان، چالش کادرفنی این تیم بود که در نهایت محرم نویدکیا 
تصمیم گرفت تا از هافبک نفوذی جوان خود که در لیگ بیستم بارها به 
عنوان بازیکن تعویضی به میدان آمده و درخشــیده، این بار در ترکیب 
اولیه در جدال سرنوشت ساز مقابل پدیده استفاده کند و او را از ابتدا به 

میدان بفرستد.
یاسین ســلمانی با انگیزه ای مضاعف برای اثبات بیشتر توانایی هایی 

خود به کادرفنی، وارد زمین مسابقه شــد و از همان ابتدا تقالی زیادی 
داشت تا بتواند به دروازه پدیده نزدیک شود و با خلق موقعیت و گلزنی، 
به خوبی نشان بدهد که گزینه مناسبی برای جانشینی سروش رفیعی 
در خط هافبک سپاهان می تواند باشد و محرم نویدکیا اعتماد درستی 
به این هافبک ۲۰ ســاله اهل گرگان کرده است.سرانجام چند حرکات 
نافرجام سلمانی، یک حرکت فوق العاده از میان پنج مدافع پدیده روی 
پاس احسان حاج صفی بود و یاسین سلمانی با قدرت حمل توپ باالی 
خود توانســت توپ را از میان پنج بازیکن پدیده به شکلی جالب توجه 
و تماشــایی عبور دهد و خود را در موقعیت تک به تک با میالد فراهانی 
قرار داده و توپ را به دروازه پدیده برساند و تک گل سپاهان در مصاف 

حساس با پدیده را به ثمر برساند.
او پس از این گل، به ســبک شــادی های زالتان ابراهیموویچ ایستاد 
و آغوش خــود را باز کرد تــا دیگر بازیکنــان ســپاهان او را در آغوش 
بگیرند؛ محمدرضا خلعتبری مهره ریزنقش و باتجربه سپاهان اولین 
بازیکنی بود که به سوی ســلمانی رفت و روی دوش او پرید و سپس 
دیگر بازیکنان سلمانی را در آغوش کشــیدند تا  این گونه حلقه شادی 

سپاهانی ها در ورزشگاه امام رضا)ع( مشهد شکل بگیرد.

خبر روز

پنالتی »سیف اللهی« علیه امیدهای تیم نارنجی
روح ا...سیف اللهی یکی از بازیکنان سرعتی فوتبال ایران به شمار می آید که در فصول گذشته در 
تیم های پرشماری به میدان رفته است که در آخرین بار او از پدیده تصمیم به جدایی گرفت و سایپا 
را برای ادامه مسیر فوتبالی خود برگزید.او پس از هفته ها ناکامی در گلزنی برای سایپا، در مسابقه 
تیمش مقابل گل گهر سیرجان که برای بقای نارنجی پوشان کسب سه امتیاز در این مسابقه بسیار 

اهمیت داشت، فرصت ایده آلی برای گلزنی به دست آورد. 
اعالم پنالتی به سود سایپا، همه چیز را برای طلسم شــکنی او فراهم کرده بود؛ چرا که آخرین بار 
سیف اللهی در هفته بیست و سوم فصل گذشــته با پیراهن پدیده موفق به گلزنی مقابل گل گهر 
سیرجان شده بود و پس از این گل، دیگر در پدیده و سپس ســایپا پایش به گلزنی باز نشده بود 
و فرصت داشــت تا دوباره مقابل گل گهر به روند گلزنی هایش بازگردد و گلی سرنوشت ساز برای 

سایپا بزند.
اما سیف اللهی در شرایطی پشــت ضربه پنالتی ایســتاد و ضربه خود را به سوی دروازه گل گهر 
نواخت، که مهرداد بشاگردی دروازه بان باتجربه سیرجانی ها به خوبی مسیر توپ او را تشخیص 
داد و مانع از طلسم شکنی سیف اللهی شد؛ این وینگر سرعتی و باتجربه سایپایی ها پس از آن که 
در لحظات پایانی تیمش بازنده بازی شــد، با چهره ای مغموم و درهم ورزشگاه شهید سلیمانی 
سیرجان را ترک کرد و نتوانست این بار مقابل گل گهر گلزنی کند و طلسم یک ساله خود در گلزنی 

را پایان بخشد.

هافبک نساجی به استقالل می رسد
 محمود قائدرحمتی که ازجمله بازیکنان تاثیرگذار نساجی به حساب می آید و توانسته دو گل در 
دور برگشت به ثمر رساند و یک پاس گل بدهد، در سه هفته اخیر با تصمیم ساکت الهامی کمی از 
خط جلو فاصله گرفته و بیشتر در وسط زمین بازی می کند تا قدرت خط میانی تیمش را باالتر ببرد 
که این اتفاق در دیدار با ذوب آهن هم افتاد. این هافبک بلندقامت که از قدرت پا به توپ و سرعت 
باالیی برخوردار است، در بازی مقابل ذوب آهن بارها قصد داشــت با فرار از بین بازیکنان حریف 
موقعیت سازی کند که چهار بار خطای جدی روی او صورت گرفت و در یک صحنه منجر به انتقال 

این بازیکن با برانکارد به بیرون از زمین شد.
با وجود برخوردهایــی که روی قائدرحمتی صــورت گرفت، این بازیکن تا پایان مســابقه مقابل 
ذوب آهن در زمین بود و پس از ســوت پایان روی زمین دراز کشــید و با همراهی کادر پزشــکی 
نساجی راهی رختکن شد، اما آسیب دیدگی او چندان جدی نیست و می تواند در دیدار حساس 

بعدی برابر استقالل به میدان برود.

آخرین دیدار یک چهارم نهایی؛ ملوان یا خیبر؟ 
ســه تیم اســتقالل – گل گهر و فوالد به مرحله نیمه نهایی بازی ها صعود کــرده اند وآخرین تیم 
صعود کننده به این مرحله قطعا یک تیم دســته اولی خواهد بود. ملوان که یکی از پر افتخارترین 
تیم های جام حذفی فوتبال کشور به حســاب می آید یا خیبر خرم آباد که بازگشت دوباره ای به 

فوتبال داشته است؟ 
حکایت دو تیم در هفته پایانی رقابت های فوتبال قهرمانی دسته اول باشگاه های کشور متفاوت 
بوده اســت. ملوان در خانه و در برابر تیم بادران با یک گل شکســت خورد و با 4۶ امتیاز و مقام 
یازدهمی به کار پایان داد؛ اما خیبر خرم آباد که به دنبال میزبانی از تیم نود ارومیه در اســتادیوم 

کارگران تهران بود با عدم حضور حریف در میدان مواجه شد و به سه امتیاز بازی دست یافت. 
با این سه امتیاز شمار امتیازات تیم خیبر به عدد 4۹ رسید و بر سکوی هفتمی تکیه زد. این عناوین 
بدین معنی است که تیم های خیبر و ملوان با وجود اشتیاقی که برای صعود به لیگ برتر داشتند 

در راه رسیدن به این هدف ناکام ماندند و حاال حتما به دنبال موفقیت در جام حذفی هستند. 

مستطیل سبز

مسابقات بین المللی تنیس 
»آی تی اف جونیورز« در 

اصفهان برگزار می شود
مســابقات بین المللــی تنیــس آی تــی 
اف جونیــورز ITF juniors ۲۰۲۱ بــا حضور 
تنیسورهای دختر و پسر ایرانی و خارجی اوایل 
مردادماه در اصفهان اســتارت خواهد خورد.

مدیر مســابقات بین المللی جونیور اصفهان 
در نشست خبری دهمین دوره مسابقات بین 
المللی تنیس جونیــور اصفهان در خصوص 
این مســابقات گفت: این مســابقات در رده 
سنی ۱۳تا ۱8 ســال برگزار شده و هر سال در 
بیشتر کشورها برگزار می شود که سهم ایران 
۵ مسابقه در ســال و برای ۵ شــهر تعریف 
شــده که تا کنون اصفهان در ۱۰ دوره میزبان 
بوده است.فرشــید زیدی با بیــان اینکه در 
رده پســران باالترین رنکینگ مربوط به علی 
یزدانی با امتیاز 4۱۹ از اصفهان که ســید یک 
مســابقات اســت و در بخش دختران پرنیا 
رکن آبادی با رنکینگ ۹۳۵ ســید 4 جدول 
است، بیان داشت: مســابقات پس از ثبت 
نامی که از روز اول مرداد انجام می شــود، از 
روز شــنبه در جدول مقدماتی شروع شده و 
از روز دوشنبه مســابقات جدول اصلی ادامه 
پیدا می کنــد و ۹ مردادماه نیز شــاهد فینال 
خواهیم بود.وی تاکید کرد: با توجه به شرایط 
شیوع ویروس کرونا فدراسیون جهانی تنیس 
جداول ۶4 تایی را تبدیل بــه ۳۲ تایی کرده 
اســت.مدیر مســابقات تنیس بین المللی 
اصفهان با اشاره به اینکه در بخش پسران ۶۰ 
تنیسور و در بخش دختران 4۰ شرکت کننده 
داریم، بیان داشت:  در بخش پسران ۵۰ نفر 
رزرو داریم، حســن الچیانی از داوران نشان 
سفید کشورمان به عنوان سرداور به همراه ۱۰ 
داور زن و مرد قضاوت خواهند کرد.وی ادامه 
داد: مســابقات در دو بخش انفرادی و دوبل 
و بدون حضور تماشاگران خواهد بود.نرگس 
قدوسی، معاون ورزش بانوان اداره کل ورزش 
و جوانان استان اصفهان در این نشست گفت: 
برگزاری رویدادهای ورزشی به ویژه در سطح 
بین المللی می تواند در اشاعه فرهنگ میزبان 

به ورزشکاران دیگر ملل تاثیرگذار باشد.

پیام نیازمند، دروازه بان جوان تیم سپاهان توانست با 
بسته نگه داشتن دروازه اش در این دیدار تعداد کلین 
شیت های خود درلباس سپاهان را به عدد 45 برساند 

تا یک رکورد ویژه را به نام خود در این تیم ثبت کند

فوتبال جهان

وز عکس ر

اهدای پرچم متبرک 
آستان قدس رضوی 

به باشگاه فوالد مبارکه 
سپاهان 

از سوی مدیرعامل موسســه تربیت بدنی 
آســتان قدس رضوی و رییــس مجموعه 
ورزشــی امــام رضــا)ع(، پرچــم متبرک 
آستان قدس رضوی به محمد رضا ساکت، 
مدیرعامل باشگاه سپاهان جهت نگهداری 
در موزه افتخارات باشگاه سپاهان اهدا شد.

نایب رییس هیئت بسکتبال استان اصفهان درباره 
فعالیت های هیئت بســکتبال با توجه به شــرایط 
کرونایــی، اظهارکــرد: تالش کردیــم در این مدت 
همچون گذشته برنامه های هیئت را اجرایی کنیم، 
بیشــتر برنامه ها و طرح های آموزشــی به صورت 
آنالین و غیرحضوری برگزار شد و مسابقات خاصی 
نداشتیم، اما توانستیم در نیمه اول تیرماه مسابقات 
سه به سه اســتانی را در فضای آزاد برگزار کنیم که 
اولین گام مثبت برگزاری مســابقات در سال ۱4۰۰ 
بود. در نظر داریم با بهبود شــرایط شیوع ویروس 
کرونا، مســابقات مقاطع پایه را نیز شروع کرده و با 
برگزاری مســابقات پنج به پنج و سه به سه، توجه 
ویژه به بسکتبال خواهیم کرد.سپیده جعفری افزود: 
اولین دوره مســابقات سه به ســه به صورت لیگ 

دستجات آزاد برای بزرگساالن با حضور ۱۵ تیم در 
باغ جوان اصفهان برگزار شد که بازخورد بسیار خوبی 
داشت و بر اساس آن در برنامه ریزی که در خصوص 
رشد و توسعه بسکتبال ســه به سه در نظر گرفتیم، 
این مسابقات به صورت ماهیانه و در تمام رده های 
سنی برگزار خواهد شد. نایب رییس هیئت بسکتبال 
اســتان اصفهان در ارتباط با فعالیت آکادمی های 
بســکتبال اســتان و اجرای طرح اســتعدادیابی، 
خاطرنشان کرد: طرح اســتعدادیابی یک گزینش 

بسیار سخت و پرهزینه است. 
تاکنون بــا امکانات کمــی که در اختیار داشــتیم، 
توانســتیم این کار را تــا حــدودی در آکادمی ها و 
مدارس بســکتبال انجام داده و جــذب نیروهای 
مستعد را داشته باشیم. نکته ای که باید به آن اشاره 

کنم این است که پرورش اســتعداد بسیار مهم تر 
از کشف آن است که متاســفانه امکانات الزم برای 
این امر فراهم نبوده و یکی از معضالت ما در مسیر 
اســتعدادیابی و پرورش بازیکنان است.جعفری 
ادامه داد: طی چهارســال اول تغییــر مدیریت در 
هیئت توانستیم شرایط نسبتا مطلوبی را برقرار کنیم 
که با شــیوع کرونا همه چیز تعطیل شد و اکنون در 
چهار سال دوم همچنان در تالش هستیم تا شرایط 
مطلوب را حفــظ کرده و بتوانیــم گام های بعدی را 

اجرایی کنیم.

نایب رییس هیئت بسکتبال استان اصفهان:

پرورش استعدادها مهم تر از کشف آنهاست
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تذکر شهردار اصفهان بر رعایت حریم فضایی پل خواجو
قدرت ا... نوروزی ، شهردار اصفهان در صفحه اینستاگرام خود نوشت:» پل خواجو شاهکار 

بی نظیر معماری صفوی و میراث تاریخی و فرهنگی اصفهان، ایران و جهان است. 
این اثر به عنوان یک دســتاورد بزرگ هنری و معماری و به مثابه یک حق بشری به شمار 
می رود و هرگونه خدشــه بر پل و حریم آن، تضییع حقوق عمومی آحاد بشر در همه عصرها 
و نسل هاست که باید با این خدشــه و تضییع، مقابله و با تمام وجود تا همیشه تاریخ از این 

میراث ارزشمند بشری و حریم آن پاسداری کرد.
بنابراین ضروری است با ایفای تعهد مدیریت شــهری کنونی مبنی بر صیانت و حمایت از 
میراث پرافتخار گذشتگان، الگوی مثبتی نیز برای آیندگان باشیم تا دیگر مانند برخی ادوار 
تاسف برانگیز گذشته، شاهد تخریب و تباهی ســرمایه های هنری و تاریخی در هیچ جای 
شهر پرافتخار اصفهان نباشیم. بدیهی است در صورت غفلت از این امر مهم، آیندگان هرگز ما 

را نخواهند بخشید و بدنامی آن در کارنامه مدیریت شهری ثبت خواهد شد.
بنابراین همانگونه که قبال اعالم کرده و به طور مکرر نیز از اقدامات مشــابه در ادوار گذشــته 
ابراز نگرانی کرده ام و همه مدیران مناطق و مســئوالن شــهری را به پاسداری جدی از این 
دستاوردهای بشری که متعلق به همه جهانیان اســت توصیه کرده ام، به مدیر منطقه اعالم 
کردم الزم اســت در اولین فرصت و با قید فوریت برای رفع نگرانی های موجود، تمهیداتی 
اندیشیده شود تا هرگز وقایعی اینچنین در ارتباط با آثار تاریخی و میراث فرهنگی شهر تکرار 
نشــود.در این زمینه الزم اســت مدیر منطقه، بنده و افکار عمومی را از اقدامات انجام شده 

مطلع کند.«

رییس اداره خالقیت و نوآوری شهرداری اصفهان خبر داد:

 شرکت 2۹4 گروه حرفه ای معماری در مسابقه
»از باغشهر تا باغ شهر«

رییس اداره خالقیت و نوآوری شهرداری اصفهان گفت: برگزاری مسابقات به منظور جذب 
حداکثری مشارکت متخصصان در امور شهر، اقدامی است که دبیرخانه شهر خالق اصفهان 
در چهارچوب آیین نامه های مصوب و استانداردهای ملی و بین المللی از سال گذشته آغاز 

کرده و در چهارمین مسابقه ملی ۲۹۴ گروه حرفه ای شرکت کرده اند.
وحید مهدویان اظهار کرد: از باغشهر تا باغ شهر، چهارمین مسابقه ای است که اداره خالقیت و 
نوآوری شهرداری اصفهان در جایگاه دبیرخانه شهر خالق در شبکه شهرهای جهانی یونسکو 

برگزار می کند.
وی افزود: این مسابقه یک مسابقه ملی به منظور دریافت طرح های معماری برای محوطه 
ورودی باغ گل های اصفهان است که ساختار اجرایی آن مطابق با ساختارهای استاندارد ملی 
تنظیم شده است در این راستا احکام برای مدیر اجرایی، داوران ملی و سایر عوامل اجرایی 

صادر شد و متعاقب تهیه بیانیه، فراخوان آن در خرداد ماه صورت گرفت.
رییس اداره خالقیت و نوآوری شهرداری اصفهان ادامه داد: در پایان مهلت مقرر فراخوان و 
با توجه به بررسی دبیرخانه برگزاری، از بین ثبت نام کنندگان که دفاتر و گروه های حرفه ای 
هستند ۲۹۴ دفتر و گروه واجد شرایط شناسایی و مقرر شد در مدت تعیین شده و بر اساس 

اسناد مسابقه، نسبت به ارسال طرح های خود اقدام کنند.
وی ایجاد بستری مناســب برای جلب مشــارکت مردم و متخصصان در حل چالش های 
شهری را از استراتژی های این اداره به عنوان دبیرخانه شهر خالق اصفهان در شبکه جهانی 
یونسکو دانست و همه شهروندان را به شرکت در رویدادهای برگزار شده و ارسال پیشنهادات 
سازنده خود در سامانه غیر حضوری نظام پیشنهادات به آدرس idea.isfahan.ir دعوت 

کرد.

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان خبر داد:

نورپردازی پل ها و اماکن تاریخی با هماهنگی میراث فرهنگی

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان گفت: طرح نورپردازی 
در مکان های تاریخی و غیرتاریخی اصفهان از جمله در دهانه های فوقانی 
پل خواجو، مجموعه پل های دفاع مقدس، پل آذر و ... با استفاده از نظر 

متخصصان این حوزه اجرا شد. 
حسن موذنی با اشاره به اجرای 15 طرح نورپردازی در مکان های تاریخی 
و غیرتاریخی شهر اصفهان با اعتبار ۲۲0 میلیارد ریال اظهار کرد: با توجه 
به اینکه یکی از برنامه های سازمان زیباسازی نورپردازی ساختمان ها با 
مشارکت حوزه های دیگر است، نورپردازی کتابخانه مرکزی شهرداری 
اصفهان با این روند و با همکاری طراح آن اجرایی شد و به پایان رسید. 
وی ادامه داد: نورپردازی کتابخانه مرکزی با اســتفاده از ۹۳۲ چراغ در 

پنج رنگ انجام شد.
مدیرعامل سازمان زیباسازی شــهرداری اصفهان بیان کرد: نورپردازی 
مجموعه پل های دفاع مقدس ســال ۸۳ برای اولین بار در کشــور به 
روش LED انجام شد و طی 1۶ ســال گذشته همواره روشن بود، اما به 
دلیل به روز شدن روش های نورپردازی و چراغ های LED و این که دیگر 
تعمیرات و نگهداری این نورپردازی مقرون بــه صرفه نبود،با همکاری 
 LED شــهرداری منطقه ۶ مجموعه پل های دفاع مقدس با چراغ های

جدید نورپردازی شد.

نورپردازی دهانه های فوقانی پل خواجو  
وی تاکید کرد: ایــن طرح ها با برگزاری کمیته های کارشناســی و فنی، 
طراحی شــده و به مرحله اجرا درآمده اســت.موذنی با اشاره به اینکه 
نورپردازی دهانه های فوقانی پل خواجــو با هماهنگی میراث فرهنگی 
انجام شده است، اظهار کرد: همچنین، پروژه نورپردازی درختان خیابان 
فردوســی با اســتفاده از ۳00 چراغ حدفاصل پل فردوســی تا خیابان 
منوچهری با رعایت اصول فنی و زیست محیطی، طراحی، اجرا و نصب 
شده اســت. وی افزود: نورپردازی بقاع و تکایای تخت فوالد با اجرای 
طرح های نورپــردازی در چهار مکان تاریخــی و مذهبی خانه حکمت، 
آرامگاه دهش، تکیه های بروجردی و تویســرکانی با همکاری منطقه 
شش شهرداری اصفهان و با مجموع اعتبار چهار میلیارد ریال اجرا شده 
است.مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان تصریح کرد: پل 
آذر نیز توسط ســازمان زیباسازی و با همکاری شــهرداری منطقه یک 

نورپردازی شده است.  

نورپردازی گذر سعدی و پشت مطبخ با هماهنگی میراث فرهنگی  
وی تاکید کرد: نورپردازی گذر سعدی و گذر پشت مطبخ در جوار میدان 
نقش جهان به روش دفنی و با هماهنگــی میراث فرهنگی و همکاری 

شهرداری منطقه سه صورت گرفت.موذنی بیان کرد: نورپردازی عرشه ها 
و ستون های پل شهید سلیمانی و روشنایی زیرگذر آن با صرف هزینه ای 
بالغ بر ۶5 میلیارد ریال اجرا و از حدود دو هزار و ۳50 چراغ وال واشــر، 
دفنی و پروژکتور استفاده شده است.وی افزود: پل تاریخی سی و سه 
پل با هماهنگی میراث فرهنگی در دو بخش دهانه های پایینی و فوقانی 
 LED و بدون هیچ آسیبی به این بنای تاریخی با استفاده از چراغ های
با ولتاژ پایین برای حفظ ســالمت و امنیت شهروندان نورپردازی شده 

است.

کارکرد دو منظوره نورپردازی ایستگاه متروی 2۵ آبان
مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان تصریح کرد: نورپردازی 
مسجد شیخ لطف  ا... نیز با استفاده از 5۶ پروژکتور و با صرف هزینه ۸ 
میلیارد ریالی در دست انجام است که برای این اقدام هماهنگی کامل با 
مراجع میراثی وجود دارد. وی افزود: یکی دیگر از پروژه های نورپردازی 
  LED شهر، در ایستگاه متروی ۲5 آبان با بهره گیری از ۴0 هزار پیکسل
است که با سازه ای ســبک و کم حجم با پوشش کامل دو نمای غربی و 
جنوبی ساختمان اجرا شده است. این نورپردازی قابلیت نمایش افکت، 
انیمیشن، کارهای گرافیکی و تبلیغ مناسبت های ملی و مذهبی را دارد.

سخنگوی ششــمین دوره شورای اســالمی شهر 
اصفهــان گفت: اعضای هیئت رییســه و رؤســای 
کمیسیون های ششمین دوره شورای اسالمی شهر 
اصفهان معرفی شــدند.علی صالحی با بیان اینکه 
مقدمات برای شــروع به کار پرقــدرت و هم افزای 
ششمین دوره شورای اسالمی شهر اصفهان به سرعت 
در حال آماده سازی اســت، اظهار داشت: فراخوان 
پیشنهاد مصادیق شهردار توســط نخبگان به پایان 
رســید و فراخوان مردمی بیان ویژگــی نیز روز های 

پایانی خود را ســپری می کنــد، همچنین به زودی 
منتخبان ششمین دوره شورای اسالمی شهر اصفهان 
وارد مصادیق انتخاب شهردار می شوند. وی افزود: در 
روزسه شنبه به منظور سرعت بخشیدن به روند انتقال 
مسئولیت در زمان مقرر، بخشی از مقدمات ساختار 
ششمین دوره شورای اســالمی شهر اصفهان انجام 
گرفت. سخنگوی ششــمین دوره شورای اسالمی 
شهر اصفهان با بیان آنکه ترکیب کمیسیون ها و هیئت 
رییسه منتخبان ششمین دوره شورای اسالمی شهر 
اصفهان مشخص شــده اســت، بیان کرد: به دلیل 
اهمیت مســئله آب و مناطق کم برخوردار کمسیون 
ویژه ای به ریاســت مجید نادراالصلی در ششمین 
دوره شورای اســالمی شــهر اصفهان شکل خواهد 
گرفت. وی ادامه داد: تصمیم منتخبان ششــمین 

دوره شورای اسالمی شهر اصفهان بر آن بود که پس از 
استقرار قانونی، با حضور محمد نورصالحی )رییس(، 
ابوالفضل قربانی )نایب رییس( در کنار ســیدامیر 
سامع )خزانه دار(، فرزانه کالهدوزان )منشی( و علی 
صالحی )سخنگو(، هیئت رییسه آتی شورا ترکیبی از 
تجربه و جوانی باشد. صالحی، پیرامون ترکیب اعالم 
شده ۷ کمیسیون تخصصی ششمین دوره شورای 
اسالمی شهر اصفهان، گفت: حضور منوچهر مهروی پور 
در جایگاه ریاست آتی کمیسیون فرهنگی، اجتماعی 
و ورزشی، رسول میرباقری در کمیسیون شهرسازی، 
غالمحسین صادقیان در خدمات شهری، محمدرضا 
فالح در حمل و نقل و مصطفــی نباتی نژاد در مرکز 
پژوهش ها هم نویدی برای روز های پرانرژی و رو به 

جلو خواهد بود.

معرفی اعضای هیئت رییسه شورای ششم شهر اصفهان

نورپردازی عرشه ها و ستون های پل شهید سلیمانی و 
روشنایی زیرگذر آن با صرف هزینه ای بالغ بر ۶۵ میلیارد 
ریال اجرا و از حدود دو هزار و ۳۵۰ چراغ وال واشر، 

دفنی و پروژکتور استفاده شده است

برگزاری شب شعر غدیر در اصفهان
همزمان با دهمین سالگرد محفل والیی انگور، شب شعر غدیر در اصفهان برگزار می شود.محفل شعر 
آیینی انگور یکی از انجمن های تخصصی در حوزه شعر آیینی کشور است که در خطه یگانه اسطوره 
شعر اهل بیت)ع( صغیر اصفهانی در شهر اصفهان به صورت هفته ای برگزار می شود،)الزم به ذکر 
است که نام این محفل والیی برگرفته از انگورهای حکاکی شده روی ضریح موال علی)ع( است( 
یکی از نکات برجسته این نشست های صمیمی و باخلوص حضور شــاعران و اساتید نام آشنای 
کشوری استان در کنار شــاعران جوان و نوقلم است که هر ساله شــاهد ارادت سرایی چهره های 

جدیدی بر خواسته از این انجمن نورانی هستیم.
محفل انگور طی ده سال گذشته عالوه بر برپایی جلسات منظم هفتگی که به همت بانیان خیر و به 

صورت سیار برگزار می شود، اقدام به برگزاری کنگره های ملی و کشوری متعددی نیز کرده است. 
هم اکنون در آستانه دهمین سالگرد تاسیس این محفل نورانی و تاثیرگذار ادبی به همین مناسبت 
و هم زمان با دهه والیت دو روز گردهمایی و شــب شعر آیینی با محوریت غدیر  و با حضور شاعران 
کشوری برگزار می شــود.این گردهمایی ادبی با رعایت پروتکل های بهداشــتی به صورت دو روز 
متوالی در تاریخ های سی و یکم تیرماه و یکم مرداد ماه )امروز و فردا( از ساعت 1۷:۳0 در مجتمع 
فرهنگی مذهبی قائمیه و مسجد جامع اصفهان برگزار می شود که شرکت برای همه شعر دوستان و 

ارادتمندان آستان علوی با رعایت موازین بهداشتی بالمانع است.

ثبت نام از هنرجویان کالس های حوزه هنری در گذر چهارباغ
هنرجویان می توانند برای شرکت در کالس های حوزه هنری اصفهان در گذر چهار باغ، ثبت نام کنند.

مدیر آموزش حوزه هنری استان اصفهان گفت: برای بهره مندی عموم مردم از کالس های آموزش 
هنری واحد آموزش حوزه هنری اصفهان در گذر فرهنگی چهارباغ اصفهان، روبه روی خیابان آمادگاه، 
کنار نهرفرشادی در شش گروه آموزشــی هنر های تجسمی )نقاشی، طراحی و خوشنویسی و...(، 
هنر های تصویری )عکاســی و تصویربرداری، کارگردانی و...( هنر های نمایشی )بازیگری و...(، 
ادبیات )شعر و داســتان و...(، فرهنگ و ارتباطات )فن بیان، مجری گری و...( موسیقی سنتی 

ثبت نام می کند.
مهدی جبارزارع افزود: برای افرادی که نخســتین بار در کالس های آموزشــی حوزه هنری استان 
اصفهان ثبت نام می کنند، تخفیف ده درصدی در نظر گرفته شــده اســت.وی گفت: در پایان این 
کالس ها از آثار هنرجویان و تولیدات هنری آنان نمایشگاه، کتاب و محصوالت نمایشی و تصویری 

... ارائه می شود.

آغاز ثبت نام کتاب فروشی ها در طرح تابستانه کتاب 1400
همزمان با سراسر کشور ثبت نام کتاب فروشــی ها در طرح »تابستانه کتاب 1۴00« از روز سه شنبه، 
بیست ونهم تیرماه در اصفهان آغاز شد.کتاب فروشی های مشارکت کننده در طرح های پیشین توزیع 
یارانه کتاب از طریق کتاب فروشی ها )طرح های فصلی فروش کتاب(، برای شرکت در »تابستانه 
کتاب 1۴00« نیاز به ثبت نام مجدد ندارند و کافی است با مراجعه به پنل کاربری خود، شرایط شرکت 

در طرح را تایید و اطالعات خود را ویرایش و کنترل کنند.
هجدهمین دوره طرح توزیع یارانه کتاب از طریق کتاب فروشی ها )طرح های فصلی فروش کتاب( 
با عنوان »تابستانه کتاب 1۴00« از نهم تا پانزدهم مردادماه در کتاب فروشی های عضو طرح سراسر 

کشور برگزار می شود.
مطالبات کتاب فروشی های عضو طرح »بهارانه کتاب 1۴00« نیز تا پیش از آغاز طرح تابستانه کتاب 
پرداخت خواهد شد.هجدهمین دوره طرح توزیع یارانه کتاب از طریق کتاب فروشی ها با افزایش 50 
درصدی اعتبار همراه است و سقف مجاز خرید برای هر خریدار که در طرح پیشین ۲00 هزار تومان 

بود، در »تابستانه کتاب 1۴00« به مبلغ ۳00 هزار تومان افزایش یافته است.

با مسئولان

خبر خوان

توزیع بسته فرهنگی تفریحی 
رایگان بین تاکسیرانان 

اصفهانی

خبر روز

مدیر عامل ســازمان مدیریــت و نظارت بر 
تاکسیرانی شهرداری اصفهان از توزیع مرحله 
نخســت پنج هزار بســته فرهنگی تفریحی 
رایگان با هزینه بالغ بر ۳0 میلیارد ریال بین 
رانندگان تاکســی این کالن شــهر خبر داد و 
گفت: بســته های فرهنگــی تفریحی بین 
رانندگان تاکسی شهر اصفهان از ۲۷ تیرماه و 
به صورت رایگان توزیع شد.هادی منوچهری 
اظهار کرد: این بســته ها شــامل کارت های 
مخصــوص با بارکــد اختصاصی اســت که 
رانندگان می توانند به صــورت خانوادگی از 
مجموعه های تفریحی شــهرداری اصفهان 
مانند شهر رویاها، تله کابین، تله سیژ و سایر 
موارد به صورت رایگان و تا ســقف چهار نفر 
اســتفاده کنند. وی در خصوص این بســته 
فرهنگی تفریحــی گفت: به دلیــل این که 
رانندگان را جزو خانواده شهرداری می دانیم 
همچنین قصد داشتیم رانندگان با امکانات 
تفریحی و گردشگری شهر اصفهان آشنایی 
بهتری داشــته باشــند و در جهت افزایش 
نشاط اجتماعی بین این عزیزان و با پیگیری 
و پیشنهاد ســازمان تاکســیرانی و مصوبه 
شورای شهر و مساعدت شهردار اصفهان این 
بسته تهیه شد. مدیر عامل سازمان مدیریت 
و نظارت بر تاکسیرانی شــهرداری اصفهان 
درباره نحوه اســتفاده از این بســته تصریح 
کرد: رانندگان می توانند با ارائه این کارت ها از 
مجموعه های تحت پوشش شرکت توسعه 
مجتمع های ســیاحتی فرهنگی ورزشــی 
ســپاهان وابســته به شــهرداری اصفهان 
اســتفاده کنند و  اعتبار آن به گونه ای اســت 
که در صــورت اعمال محدودیــت کرونایی 
پا بر جا بمانــد. وی افزود: کارت ها توســط 
بازرسان ســازمان تاکسیرانی در سطح شهر 
بین رانندگان فعال در حال توزیع بوده و تاریخ 
اعتبار آن تا اسفندماه سال 1۴01 است. اطالع 
رسانی استفاده از مجموعه های تفریحی از 
طریق فضای مجازی به آدرس تاکسی خبر 

به نشانی Taxikhabar@ اعالم می شود.

مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان از توزیع مرحله نخست پنج هزار بسته فرهنگی تفریحی رایگان با هزینه بالغ بر ۳0 میلیارد ریال بین 
رانندگان تاکسی این کالن شهر خبر داد و گفت: بسته های فرهنگی تفریحی بین رانندگان تاکسی شهر اصفهان از ۲۷ تیرماه و به صورت رایگان توزیع شد.هادی منوچهری 
اظهار کرد: این بسته ها شامل کارت های مخصوص با بارکد اختصاصی است که رانندگان می توانند به صورت خانوادگی از مجموعه های تفریحی شهرداری اصفهان مانند 
شهر رویاها، تله کابین، تله سیژ و سایر موارد به صورت رایگان و تا سقف چهار نفر استفاده کنند. وی در خصوص این بسته فرهنگی تفریحی گفت: به دلیل این که رانندگان 
را جزو خانواده شهرداری می دانیم همچنین قصد داشتیم رانندگان با امکانات تفریحی و گردشگری شهر اصفهان آشنایی بهتری داشته باشند و در جهت افزایش نشاط 
اجتماعی بین این عزیزان و با پیگیری و پیشنهاد سازمان تاکسیرانی و مصوبه شورای شهر و مساعدت شهردار اصفهان این بسته تهیه شد. مدیر عامل سازمان مدیریت و 
نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان درباره نحوه استفاده از این بسته تصریح کرد: رانندگان می توانند با ارائه این کارت ها از مجموعه های تحت پوشش شرکت توسعه 
مجتمع های سیاحتی فرهنگی ورزشی سپاهان وابسته به شهرداری اصفهان استفاده کنند و  اعتبار آن به گونه ای است که در صورت اعمال محدودیت کرونایی پا بر جا 
بماند. وی افزود: کارت ها توسط بازرسان سازمان تاکسیرانی در سطح شهر بین رانندگان فعال در حال توزیع بوده و تاریخ اعتبار آن تا اسفندماه سال 1۴01 است. اطالع 

رسانی استفاده از مجموعه های تفریحی از طریق فضای مجازی به آدرس تاکسی خبر به نشانی @Taxikhabar اعالم می شود.

توزیع بسته فرهنگی تفریحی رایگان بین تاکسیرانان اصفهانی

مراسم تکریم و 
معارفه رییس دفتر 
تبلیغات اسالمی 

اصفهان
مراسم تکریم و معارفه رییس 
دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان 
صبح دوشــنبه با حضور آیت 
ا... یوسف طباطبایی، نماینده 
ولی فقیه در اســتان اصفهان 

برگزار شد.
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جلسه مجمع عمومی عادی ســالیانه شرکت فوالد مبارکه اصفهان)سهامی 
عام( برای ســال مالی منتهی به 30/12/99 با حضور 60درصد ســهامداران 
صبح سه شــنبه در ســالن همایش مرکز تحقیقات شــرکت فوالد مبارکه 
اصفهان برگزار شد. در ابتدای این جلســه براساس ماده 101 قانون تجارت، 
محمدیاســر طیب نیا، نماینده ســازمان توســعه و نوســازی)ایمیدرو( و 
رییس مجمع، مصطفی زهتابیان به نمایندگی از شــرکت توســعه سرمایه 
رفاه، فرزاد مختاری به نمایندگی از شــرکت بهســازان انرژی تدبیر زنگان 
به عنــوان ناظر و حمیدرضا عظیمیان، مدیرعامل شــرکت فــوالد مبارکه به 
عنوان اعضای هیئت رییسه مجمع انتخاب شــده و جلسه با حضور نماینده 
سازمان بورس به صورت آنالین رسمیت یافت. محمدیاسر طیب نیا، نماینده 
سازمان توسعه و نوسازی)ایمیدرو( در این جلســه گفت: استماع گزارش 
هیئت مدیره و بــازرس قانونی شــرکت در خصوص عملکرد ســال مالی، 
بررسی و تصویب صورت های مالی و عملکرد ســال مالی، انتخاب اعضای 
هیئت مدیره، انتخاب بازرس قانونی و حســابرس شرکت برای سال مالی، 
اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم ســود، تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت 
درج آگهی های شرکت در سال مالی منتهی به 1400/12/29، تعیین پاداش 
اعضای هیئت مدیره، تعیین حق حضور اعضــای غیر موظف هیئت مدیره و 

ســایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی باشد، جزو دستور این 
جلسه بود اما به دلیل آماده نبودن گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت 
سازمان حسابرسی صرفا یکی از موارد دستور جلسه یعنی انتخاب روزنامه 
کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت تصمیم گیری شد و براساس ماده 
104 اعالم تنفس دوهفته ای مصوب شد تا در تاریخ 1400/5/11 برای تصویب 
سایر موارد دستور جلسه تصمیم گیری شود. وی، چالش های شرکت فوالد 
مبارکه را کاهش دسترســی به مواد معدنی، برق، گاز و آب دانست و افزود: 
سال 99 برای شرکت فوالد مبارکه ســال رکوردها تلقی شد به طوری که در 
نواحی مختلف حدود 74 رکورد در تولید کســب و به لحــاظ تولید عملکرد 
خوبی را شــاهد بودیم.رییس مجمع عمومی عادی ســالیانه شرکت فوالد 
مبارکه خاطرنشان کرد: میزان تولید شــرکت فوالد مبارکه در سال 1399 از 
7 میلیون تن عبور کرد، در حالی که اگر با مشکل کمبود منابع انرژی مواجه 
نبودیم، این شــرکت می توانســت میزان تولید خود را به 7.5 میلیون تن 
برساند. بنا بر این گزارش، اعالم تنفس و تشکیل مجمع در تاریخ 1400/5/11، 
با کسب اکثریت آرا به تصویب رســید و روزنامه های دنیای اقتصاد، صمت، 
اطالعات، ایــران و تعادل به عنــوان روزنامه های کثیراالنتشــار جهت درج 

آگهی های شرکت در سال مالی منتهی به 1400/12/29 تعیین شدند.

دایره جریه )دپو تعمیرات لکوموتیوها( مدیریــت راه آهن و ترابری تعمیر 
و نگهداری وســایل نقلیه ریــل رو را برعهده دارد و در این راســتا تعداد 28 
دستگاه لکوموتیو در ســه تیپ مختلف آلمانی، روسی و چینی و در مجموع 
320 وسیله نقلیه ریل رو را اعم از لکوموتیو، واگن های لبه کوتاه، واگن های 
لبه بند، جرثقیل های ریلی، کالســکه های چدن و سرباره و شمش کش و 
دامکار را در برنامه های تعمیر و نگهداری سالیانه ، ماهیانه و روزانه در دستور 

کار قرار دارد.
مدیر راه آهن و ترابری شــرکت ذوب آهن با بیان مطلــب فوق، گفت: این 
تعمیرات عموما در دو دســته تعمیرات مکانیکی و بــرق و الکترونیک قرار 
می گیرند کــه با توجه به تحریم هــای ظالمانــه و محدودیت های مختلف 
بین المللی به دســت پرتوان پرســنل ســختکوش دایره جریه و همکاری 
مدیریت های سفارشات، خرید داخلی و خرید خارجی تاکنون محقق شده 
و فرآیند حمل و نقل ریلی مواد اولیه، چدن و ســرباره و محصوالت نوردی 

همچنان ادامه دارد و خواهد داشت.

احمد الدریان با بیــان این که در حال حاضــر لکوموتیوهای تیپ TGM4و 
TGM6 روسی با بیش از 40 سال قدمت، سیســتم های الکتریکی اعم از 
سیم کشی و سیســتم های کنترل و فرمان الکتریکی فرسوده شده است، 
گفت: مدیریت راه آهن و ترابری به پشتوانه تخصص و سختکوشی پرسنل 
تعمیرات این مدیریت تصمیم گرفت تا برای اولین بار طی 50 سال گذشته 
نسبت به نوسازی کامل سیســتم های الکتریکی این لکوموتیوهای روسی 
اقدام کند و در شروع کار سه دستگاه لکوموتیو روسی به شماره های 005 و009 
و0010 را که مشکالت الکتریکی بیشتری داشتند، انتخاب شد و در این راستا 
ابتدا لکوموتیو 005 و ســپس لکوموتیو 009 در سال 1399 به طور کامل مورد 

تعمیرات اساسی سیستم الکتریکی قرار گرفتند.
الدریان، عمده فعالیت های این تعمیرات را به این شرح عنوان کرد:دمونتاژ 
کامــل کلیه قطعات و ســیم های الکتریکــی لکوموتیو)2000 متر ســیم(، 
اصالح مســیرهای کابل ها و ســیم ها در لکوموتیو و تابلوهــای الکتریکی 
وکنســول اپراتوری، سیم کشــی کامل 2000 متر سیم نسوز ســیلیکونی با 
روکش فایبرگالس جهت مقاومت بیشتر در مقابل حرارت وگازوییل و انواع 
روغن ها، کالیبره کردن قطعات ابزار دقیق، دماســنج ها، فشار سنج ها و ...، 
طراحی و کالیبره کردن مــدارات کنترل امنیت فرمان درقســمت تعویض 
دنده )مارش(، اجرای مــدارات پمپ روغن کاری موتــور دیزل، طراحی و 
نوآوری مدار کنترل حــرارت آب لکوموتیوها که در صــورت باال رفتن دما از 
مقدار مجاز باعث خاموشــی موتور دیزل لکوموتیو می شود تا آسیب نبیند، 
تعمیر برد الکتریکی کنترل اتوماتیک سیســتم گیربکس هیدرولیک و باز 
طراحی مدارات روشــنایی چراغ ها و تغییر المپ های قدیمی و پروژکتورها 

. LED به نوع
الزم به ذکر است لکوموتیو 0010 که از سال 1394 از بهره برداری خارج شده 

بود در دست تعمیر و اورهال الکتریکی و مکانیکی است.

محصوالت شهرداری اصفهان در حوزه گردشگری در مراسمی با حضور 
شهردار اصفهان رونمایی شد. این محصوالت شــامل فیلم های بین المللی و 
10 زبانه، پنج فیلم درباره شــهرهای خواهرخوانده و کتاب های تخصصی حوزه 
گردشگری است که توسط اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان 
و معاونت اجتماعی و مشارکت های مردمی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی 
شهرداری تولید شده است.  این فیلم ها به زبان های انگلیسی، آلمانی، فرانسوی، 
روسی، چینی، اســپانیولی، کاتاالنی، ارمنی، ایتالیایی و ماالیی به معرفی شهر 
اصفهان می پردازد. همچنین یکصد و یک نکته در گردشگری اصفهان، مجموعه 
اشعار اصفهان با عنوان »از سرمه سپاهان«، مجموعه عکس مادی های اصفهان 
با عنوان »نیاصرم« و بررسی نقش فضاهای شهری در توسعه گردشگری با تاکید 
بر خلق فضای شهری گردشگرپذیر، چهار کتاب  تخصصی حوزه گردشگری است 
که در این آیین از آنها رونمایی شد. شهردار اصفهان در این مراسم بازاریابی شهری 
را الزمه توسعه و معرفی برند شهر اصفهان دانست و اظهار داشت: خوشحالم که 
در چهار سال گذشته اقداماتی در شهر اصفهان انجام شد که روزی جزو رویاها و 
آرزوهای ما بود و جا دارد از تک تک دست اندرکاران تولید این محصوالت تشکر 
کنم.  قدرت ا... نوروزی افزود: زمانی که از گردشگری سخن می گوییم شاید تنها 
به یاد حوزه زیرســاختی و سخت افزاری قابل مشــاهده بیفتیم؛ اما تالش های 
خوبی نیز در سایر حوزه ها داشــته ایم. تاکنون بیش از هزار میلیارد تومان برای 
تکمیل مرکــز همایش های بین المللی اصفهان هزینه کرده ایــم تا بتوانیم از آن 
برای برگزاری اجالس های مهم بین المللی اســتفاده کنیم که حرکتی به سوی 
توسعه گردشگری است. وی با بیان اینکه در اقدامات عمرانی خود نگاه توسعه 

گردشگری داشتیم  و از این بابت خرسندیم، تصریح کرد: قرار است سرای خیار 
به موزه تبدیل شود، در حال مذاکره برای تبدیل حمام شاهزاده ها به موزه فرش 
هستیم و خانه های تاریخی متعددی را بازســازی کردیم و از همان ابتدا محور 
نخست برنامه های شهرداری را توسعه گردشگری قرار دادیم. معتقدم اگر کرونا 
نبود و رفت و آمدهــای جهانی رونق پیدا می کرد، امروز اقتصاد گردشــگری در 
اصفهان حرف اول را می زد. نوروزی، تولیدات حوزه گردشگری را بسیار اثربخش 
خواند و این اقــدام را پازل نرم افزاری در کنار بخش ســخت افزاری و توســعه 
زیرساخت های فیزیکی گردشگری در شــهر اصفهان دانست. شهردار اصفهان 
از تالش دســت اندرکاران تولید محصوالت حوزه گردشــگری برای تحقق نگاه 
شهرداری به دیپلماسی شهری تشکر کرده و بیان کرد: افرادی که به این اقدامات 
خرده می گیرند از دیپلماسی درک درســتی ندارند و نمی دانند در دنیای کنونی 
نمی شود بدون داشــتن ارتباطات کار کرد. توســعه دیپلماسی شهری و اجرای 
طرحی مانند شهروند دیپلمات می تواند دستاوردهای بزرگی داشته باشد.  وی 
اضافه کرد: طی 18 ماه گذشته به دلیل شیوع کرونا ارتباط فیزیکی ما با جهان قطع 
است؛ اما با ابتکاراتی که صورت گرفت و با توسعه گفت وگوها، استفاده درست از 
فضای مجازی و مکاتبات به موقع و حضور در صحنه و ابراز هم دردی با جهانیان، 
موفق شدیم کاری کنیم که خواهرشهرهای ما به فکر اصفهان هستند. این اقدامات 
باید با قدرت ادامه یابد و بخش خصوصی نیز باید در این عرصه نقش آفرینی کند 
و شاهد روزی باشیم که محور اقتصاد اصفهان حول گردشگری بچرخد. در ادامه 
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان ابراز امیدواری کرد تولیدات حوزه گردشگری 
شهرداری به کاری ماندگار برای اصفهان تبدیل شود.  علیرضا نصر اصفهانی گفت: 

گاهی افرادی به برخی اقدامات شــهرداری برچســب اقدام نمایشی و فانتزی 
زده و آنها را تخریب می کنند، در حالی که نباید مدیریت شهری را برای اقدامات 
انجام شده مواخذه کرد بلکه باید برای کارهای نکرده سرزنش کرد. خرسندم که 
حیات در اصفهان جریان دارد و پروژه های عمرانی و اقدامات فرهنگی به خوبی 
در حال انجام اســت و خدا را شــاکریم که در کنار اقدامات زیربنایی، به رسالت 
خود در حوزه فرهنگی نیز عمل کردیم.  وی ادامــه داد: با جود تمام تالش ها، به 
نظر من هنوز نتوانسته ایم آن طور که شایســته و بایسته است شهر اصفهان را به 
دنیا معرفی کنیم. این امر رســالت ما را چند برابر می کند و امیدوارم تالش کنیم 
این مروارید گرانبها بیشتر به دنیا معرفی شود. معاون اجتماعی و مشارکت های 
مردمی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان نیز در این مراسم 
اظهار داشت: در چهار سال گذشته ارتباط تنگاتنگی میان حوزه اجتماعی سازمان 
فرهنگی اجتماعی ورزشــی شــهرداری و اداره کل ارتباطات و امــور بین الملل 
شــهرداری به خصوص در حوزه روابط بین الملل وجود داشت که تمرکز دو طرف 
بر بازاریابی اصفهان در حوزه بین الملل بود که امروز شــاهد بخشی از ثمرات آن 
هســتیم.  مرتضی رشــیدی بیان کرد: تصمیم گرفتیم فیلم هایی تولید کنیم که 
به صورت مختصــر و مفید به بیننده علت خواهرخواندگی اصفهان با شــهرهای 
خواهرخوانده خود را بیان کند که منجر به تولید ویدئوهای شهرهای خواهرخوانده 
شد. وی حضور در یکی از بزرگ ترین نمایشگاه های چندمنظوره چین )نمایشگاه 
CIIE( با اســتفاده از ظرفیت نهادهای مدنی و فعاالن فرهنگی خارج از کشور و 
پخش مستند اصفهان از شبکه KBS کره جنوبی را از جمله اقدامات شهرداری 
اصفهان در حوزه گردشگری دانست. همچنین مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل 

شــهرداری اصفهان در این آیین گفــت: همکاری با ســازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان برای تولید این محصوالت در واقع تالشی 
در جهت توسعه بازاریابی شهری اصفهان بود. شهرها به بازاریابی نیاز دارند و زمانی 
که قرار است اقتصاد خالقی داشته باشــیم، گردشگری را توسعه داده و اقتصاد 
صنایع دستی را رونق دهیم، نیاز شهر اصفهان به بازاریابی نمود پیدا می کند. ایمان 
حجتی، توسعه ارتباط با شهرهای خواهرخوانده ، افزایش تعداد خواهرخوانده های 
شهر اصفهان، انتشار مجموعه کتاب های پل برای آشنایی شهروندان و نخبگان 
با شهرهای خواهرخوانده اصفهان، انتشــار کتاب قلب ایران به زبان انگلیسی و 
تولید 10 فیلم درباره اصفهان به 10 زبان زنده دنیا را مجموعه تالش های شهرداری 
برای بازاریابی شهر اصفهان دانست. وی ،اجرای طرح شهروند دیپلمات را از جمله 
اقدامات این اداره کل دانســت که پروژه های دیگری نیــز با همکاری نمایندگی 
وزارت امور خارجه در اصفهان در کنار آن به ثمر نشســت که تاکنون نتایج بسیار 
خوبی داشته است. در ادامه مجید عرفانیان، جهانگرد و فیلم ساز بیان کرد: 7 ساله 
بودم که به همراه پدرم به اصفهان سفر کردم و گردش در کنار مادی های اصفهان 
تصویری است که برای همیشه در ذهن من حک شده است.  وی افزود: پس از 
سفر به کشورهای مختلف و فیلم سازی در آن کشورها، به این فکر افتادم که چرا 
از اصفهان و شهرهای کشورم فیلمی نسازم و با دعوت شهرداری اصفهان این امر 
محقق شد. 10 فیلم به 10 زبان زنده دنیا تولید شده که هرکدام متناسب با فرهنگ 
هر کشور ساخته شده اســت. حدود 7 ماه برای تولید این فیلم ها و فیلم هایی 
درباره شهرهای خواهرخوانده زمان صرف شده و کار پژوهشی بزرگی توسط افراد 

توانمند انجام شده است.

مدیر مخابرات منطقه اصفهان اظهار داشــت: احیــای فرهنگ غدیر وظیفه 
ذاتی همه مســلمانان به ویژه شیعیان است. اســماعیل قربانی در جلسه 
شــورای فرهنگی مخابرات اصفهان ضمن تبریک عیــد قربان  گفت: طبق 
فرموده پیامبر مکرم اسالم حضرت محمد مصطفی )ص(  وظیفه ابالغ پیام 
غدیر به نسل های آینده، به عهده تک تک مســلمانانی است که قلب شان 
برای احیای اسالم ناب محمدی می تپد و در این باب باید هر کسی به نوبه 
خود انجام وظیفه کند.وی با اشــاره به هدف اصلی واقعه غدیر، اظهار کرد: 
قطعا هدف از واقعه غدیر در نگاه خداوند، چیزی فراتر از سفارش به محبت 
حضرت امیر بوده و آن هدف واال مســئله ای به غیر از بیان مسئله والیت و 
خالفت امیرالمومنین علی )علیه السالم( و اوالد معصومین ایشان پس از 

پیامبر و تشکیل حکومت عدل الهی نیست.
این مقام مســئول افزود: عباراتی که در آیات قرآنی بــرای ابالغ پیام غدیر 
توسط پیامبر آمده، نشان دهنده آن است که اســالم و رسالت پیامبر بدون 
مســئله والیت ناقص اســت و نگاهی گذرا به موضوع غدیر در آینه آیات و 
روایات،می تواند اهمیــت پرداختن به فرهنگ واالی غدیر و اشــاعه آن را 
برای ما روشن کند. مدیر مخابرات منطقه اصفهان، دوری از فرهنگ والیت 
را  یکی از عوامل انحطاط جوامع اسالمی دانست و بیان کرد: در هر زمان ، به 
هر اندازه ای که  از والیت و تعلیمات آن فاصله گرفته ایم؛ زمینه را برای ترویج 
افراط و تفریط فراهم آورده ایم که نمود این مسئله را در فرق دست ساخته 

صهیونیست ها و استکبار جهانی نظیر داعش می توان دید.

رییس دفتر پروژه تحول دیجیتال شــرکت فوالد مبارکــه گفت: آنچه فوالد 
مبارکه به عنوان یک شــرکت ســرآمد دنبال می کند، خلــق ارزش پایدار و 
مشــترک با همه ذی نفعان اســت و نمی توانیم در صنایــع مختلف مانند 
صنعت فوالد که صنعتی مادر محسوب می شــود به سمت تحول دیجیتال 
حرکت کنیم در حالی که زیرســاخت های الزم در محیط های دانشگاهی و 
دانشجویی و رشــته های تحصیلی مرتبط آماده نباشــد. علی کیانی درباره 
آزمایشــگاه صنعت 4 اظهار کرد: چنین آزمایشــگاه هایی تحــت عناوینی 
چون »دیجیتال لــب«، »آزمایشــگاه دیجیتال« یا »آزمایشــگاه صنعت 
4.0« شناخته می شــوند و تاکنون چندین دانشــگاه معتبر جهانی از جمله 
دانشگاه لیون فرانسه و دانشــگاه پلی تکنیک  میالن اقدام به راه اندازی آن 
کرده اند. وی افزود: چنین آزمایشــگاه هایی باید ســه مولفه اصلی داشته 
باشد؛ هوشمندی، کارآمدی و ایمنی. این سه مولفه همواره باید مورد توجه 
همگان قرار گیرد. رییس دفتر پروژه تحول دیجیتال شــرکت فوالد مبارکه 
تصریح کرد: آزمایشگاهی هوشمند است که در آن از فناوری های مولد مانند 
اینترنت اشیا، واقعیت افزوده، پهپادها، هوش مصنوعی و رباتیک به منظور 
شبیه سازی و فعالیت های آزمایشی و تحقیقاتی استفاده شود. کیانی ادامه 
داد: رمز موفقیت در پروژه های هوشمند ســازی این است که سازمان ها و 
بنگاه های کسب و کار  بلند پروازانه و آینده نگرانه فکر کرده و ایده های خود را 
در قالب برنامه ریزی های کوتاه مدت اجرا کنند و بعد از بررسی نتایج کسب 

شده توسعه پروژه ها را در ســایر حوزه های مرتبط گسترش دهند. از آنجا که 
بسیاری از پروژه های تحولی ممکن است منجر به شکست شود، باید مکانی 
وجود داشته باشــد که ایده ها و محصوالت قبل از اجرای نهایی در صنعت، 
تست و شبیه سازی شود و پس از ایجاد اطمینان خاطر و رفع محدودیت ها 
و مشکالت احتمالی با بیشترین احتمال موفقیت نسبت به اجرا در محیط 
عملیاتی صنعت اقدام شود تا بیشترین بهره وری و کمترین حادثه تجهیزاتی 
و انسانی را به دنبال داشته باشد. وی اظهار کرد: آنچه فوالد مبارکه به عنوان 
یک شرکت ســرآمد دنبال می کند، خلق ارزش پایدار و مشترک با همه ذی 
نفعان اســت که دانشــگاه یکی از این ذی نفعان در حوزه جامعه محسوب 
می شود. در این مسیر اگر بخواهیم صنعت به سمت هوشمندی حرکت کند 
در حالی که دانشگاه همراه ما نباشد چندان موفق نخواهیم بود. رییس دفتر 
پروژه تحول دیجیتال شرکت فوالد مبارکه گفت: باید در دانشگاه ها افرادی را 
تربیت کنیم که نه تنها باعث پیشرفت و توسعه علم در محیط دانشگاه شوند 
بلکه محرک رشد و توسعه در صنعت نیز باشــند و صنعت به پشتوانه علمی 
ایجاد شده و  ایجاد شبکه های دانش محور بتواند مسیر هوشمند سازی را با 
موفقیت  و سرعت بیشتری دنبال کند. کیانی خاطرنشان کرد: نمی توانیم در 
صنایع مختلف مانند صنعت فوالد که صنعتی مادر محسوب می شود به سمت 
تحول دیجیتال حرکت کنیم در حالی که زیرساخت های الزم در محیط های 

دانشگاهی و دانشجویی و رشته های تحصیلی مرتبط آماده نباشد.

تولید شرکت فوالد مبارکه در سال گذشته از ۷ میلیون تن عبور کرد

برای اولین بار در ذوب آهن اصفهان انجام شد؛
بازسازی کامل سیستم الکتریکی لکوموتیوهای روسی شرکت

تولیدات حوزه گردشگری شهرداری اصفهان رونمایی شد؛

اصفهان در 10 اپیزود

مدیر مخابرات منطقه اصفهان:
احیای فرهنگ غدیر، وظیفه ذاتی همه مسلمانان است

رییس دفتر پروژه تحول دیجیتال شرکت فوالد مبارکه مطرح کرد:
راه اندازی آزمایشگاه دیجیتال با حمایت فوالد مبارکه؛ اقدامی هم تراز 

روندهای برتر جهانی
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