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در حالیکـه انتقادهـا نسـبت بـه گرانـی  مرضیه محب رسول
مجـوزدار بسـیاری از کاالهای اساسـی و 
مصرفـی در هفته هـای اخیر باال گرفته اسـت حـاال اسـتانداری اعالم 
کرده بـرای جلوگیـری از گران فروشـی های بـی ضابطه اقـدام به راه 

اندازی سامانه رصد کرده است.
 مـوج گرانـی بـه راه افتـاده در فـروش برخـی از اقـالم در هفتـه های 
اخیرگاهـی از میانگیـن کشـوری هـم فراتـر رفتـه و همیـن مسـاله 
لزوم نظـارت های بیشـتر بـر این امـر را جدی تر کـرده اسـت. بر این 
اسـاس معاون اقتصـادی اسـتانداری اصفهـان از راه اندازی سـامانه 
»رصد« برای مهـار کرونا و کنترل قیمـت ها در بازار اصفهـان خبر داد.

سـید حسـن قاضی عسـگر با اشـاره به موثر بودن اعمـال محدودیت 
های کرونایـی آذرماه اظهار داشـت: همکاری اصناف و شـهروندان در 

هفته نخسـت اعمـال محدودیـت هـا قابل توجه اسـت.
وی افـزود: طبـق اعـالم سـتاد اسـتانی مقابلـه بـا کرونـا مشـاغل 
خدماتـی و تعمیراتـی، تاسیسـات و سـاختمان، خشکشـویی، 
طبـی،  عینک هـای  تعمیرکننـدگان  و  فروشـندگان  چاپخانـه، 
آهـن آالت،  و  سـاختمانی  لـح  مصا تراشـکاری،  جوشـکاری، 
فروشـگاه های قطعـات و لـوازم یدکـی، تعمیرگاه های خـودرو، لوازم 
الکتریکـی و الکترونیکـی، لـوازم خانگی، کافـی نت ها، مراکـز تهیه و 
توزیـع مـواد غذایی بیـرون بر، عطـاری هـا و داروهای سـنتی، مراکز 
تولیـد و عرضـه فراورده هـای لبنـی و مـواد غذایـی، سـوپرمارکت ها، 
میـوه فروشـی ها و میادیـن میـوه و تـره بـار، جایگاه هـای عرضـه 
سـوخت و پیک هـای موتـوری و تاکسـی تلفنـی می توانند تا سـاعت 

۱۸ بـاز باشـند. 
معـاون اقتصـادی اسـتانداری اصفهـان گفـت: در اسـتان اصفهـان 
برای نخسـتین بار اپلیکیشـن »رصـد« طراحی شـده که شـهروندان 
می تواننـد کیـوآر کـد درج شـده در شیشـه مغازه هـا را از طریـق 
ایـن اپلیکیشـن بـه اطـالع بازرسـان قـرار دهنـد تـا مـواردی کـه 
دسـتورالعمل های بهداشـتی و سـتاد مقابلـه بـا کرونـا را رعایـت 

نمی کننـد پلمـب شـوند.
وی اضافـه کـرد: فاز اول اپلیکیشـن رصـد در اسـتان اصفهان بـه بهره 
برداری رسـیده اسـت کـه امیدواریـم در فازهـای بعدی بـرای کنترل 

قیمـت ها مـورد اسـتفاده قـرار گیرد.
 ایـن سـامانه در حالـی راه اندازی شـده اسـت کـه مسـئوالن اصناف 
معتقدنـد گرانـی ها ناشـی از کـم کاری و یـا گـران فروشـی اصناف و 
کسـبه نیسـت و این بازار اسـت کـه با توجـه به توزیـع و قیمـت های 

اولیـه نـرخ هـا را تعیین  مـی کند.
 در همیـن زمینـه رسـول جهانگیـری رییـس اتـاق اصنـاف اصفهـان 
گفتـه اسـت زمانیکـه موضـوع گرانـی مطـرح می شـود نـوک پیـکان 
گرانفروشـی به سـمت کسـبه و واحدهـای صنفی مـی رود امـا بواقع 
اینچنیـن نیسـت و واحدهـای صنفـی در قیمـت کاالهـا هیـچ دخـل 
و تصرفـی ندارنـد. آنهـا کاالهـا را می گیرنـد و بـر اسـاس آنچـه کـه 
قانونگـذار مشـخص کـرده سـود می گیرند. به جـرأت می تـوان گفت 

کـه ایـن روزهـا گرانـی بـر گرانفروشـی غالب شـده اسـت.
الهـا   علـت اصلـی ایـن گرانی هـا هـم عـدم توزیـع بـه موقـع کا
اسـت. او ادامـه داد: »زمانـی کـه خـوراک دام و طیـور بـا تأخیـر 
 بـه دسـت تولیدکننـدگان برسـد، طبیعـی اسـت کـه رشـد قیمـت 
اتفـاق بیفتـد. مرغـداران و دامـداران بایـد در زمـان مشـخص نهـاده 
داشـته باشـند تـا بتواننـد خـوراک دام و طیـور را تأمیـن کننـد وقتی 
دولـت بـا تأخیر نسـبت بـه تخصیـص این مـوارد اقـدام کنـد طبیعی 
اسـت کـه مشـکالت مختلـف از جملـه کمبـود و حتـی گرانـی در بازار 

ظاهـر شـود.« 
نایـب رییـس اتـاق اصنـاف ایـران بـا بیـان اینکـه از دسـتگاه ها و 
وزارتخانه هـا می خواهیـم کـه نسـبت بـه گذشـته هماهنگ تـر عمـل 
کننـد و اجـازه ندهنـد کـه بـازار به دلیـل ناهماهنگـی مختـل شـود، 
گفـت: »هر گونه گرانی به ضرر کسـبه اسـت و هیچ کسـبه ای از رشـد 
قیمت هـا اسـتقبال نمی کنـد چـرا کـه فروشـش مختـل می شـود. 
بدین جهت توصیـه می کنم کـه سیاسـتگذاران تأمیـن مواداولیه را با 
سـرعت در دسـتور کار خود قـرار دهند و اجـازه ندهند کـه ناهماهنگی 
بین برخی از دسـتگاه ها باعـث تأخیـر در تزریق مواد اولیـه و خوراک 

دام و طیـور شـود.
 بـا توجه بـه ایـن سـخنان بایـد متذکر شـد دولـت و مسـوالن تنطیم 
بـازار همچنـان بـر راه حـل هـای تکـراری و بـدون فایـده نظـارت بـر 
اصناف به جـای قبول کـم کاری در زمینـه توزیـع و تنظیم بـازار تاکید 
مـی کننـد و در ایـن میـان قیمت هـا همیشـه در سـیکلی معیـوب از 

نظـارت هـای نیم بنـد و بـازار نابسـامان دسـت بـه گریبان اسـت.

  مدیرکل راه آهن اصفهان:

قطارها همچنان با نصف ظرفیت فعالیت می کنند
مدیرکل راه آهن اصفهان با اشاره به اهتمام ویژه راه آهن به رعایت پروتکل های بهداشتی مقابله با 
شیوع ویروس کرونا، اظهار کرد: تنها یک سوم از پرسنل اداره کل راه آهن اصفهان در محل کارشان 
حضور پیدا می کنند و بقیه کارکنان این 
نهاد فعالیت خود را به صورت دورکاری 
سادات  سیدرضا  می دهند.  انجام 
حسینی افزود: قطارها همچنان با یک 
دوم ظرفیت در مسیرهای تردد حرکت 
می کنند و حضور افراد در کوپه های 
چهارنفره به دو نفر کاهش پیدا کرده 
است.مدیرکل راه آهن اصفهان با اشاره 
به قواعد خاص استفاده از کوپه ها به 
صورت چهارنفره، تصریح کرد: در صورتی 
که مدارک شناسایی حکایت از خانواده بودن چهار نفر داشته باشد، کوپه به صورت چهارنفره 
در اختیار یک خانواده قرار خواهد گرفت.سادات حسینی اضافه کرد: پایش سالمت مسافران 
در هنگام ورود به سالن مسافران و قطار با استفاده از دستگاه های تب سنج انجام می شود و 
قطارها قبل و بعد از مسافرگیری در محل ایستگاه به صورت کامل ضدعفونی می شوند.وی ادامه 
داد: قطارهایی که در مسیرهای پرتردد فعالیت می کنند در هنگام حرکت در مسیر به صورت 
نیم ساعت یک بار ضدعفونی می شوند و پذیرایی داخل قطار انجام نمی شود و به جای آن در 
 ابتدای سفر، بسته بهداشتی مناسب برای مقابله با شیوع ویروس کرونا در میان مسافران

 توزیع می شود.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان:

نباید انتظار ثبات قیمت لبنیات را داشت
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با بیان اینکه نباید یارانه 
مصرف کننده را تولیدکننده پرداخت کند، گفت: امسال به دلیل شرایط کشور، دولت قیمت ذرت، 
سویا و جو را دو بار افزایش داد، بنابراین نمی توان انتظار داشت که شیر و لبنیات گران نشود.

حسین ایراندوست، درباره افزایش قیمت دوباره لبنیات، اظهارکرد: در یکصد و سیزدهمین 
جلسه ستاد تنظیم بازار مورخ 99/۸/6 مصوب شد شیرخام ۳.۲ درصد چربی درب گاوداری ها 
۴۵۰۰ تومان عرضه شود و متناسب با افزایش هر یک دهم چربی، 6۰ تومان بر قیمت شیر اضافه 
می شود.وی افزود: براساس این نرخ شیر، قیمت لبنیات مشخص شد و برای مصرف کننده 

عرضه می شود.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان درباره اینکه در افزایش قیمت 
لبنیات به مصرف کننده نهایی گویا توجهی نمی شود، اظهار کرد: باید توجه داشت که تولیدکننده 
خود مصرف کننده  نهاده ها، مواد شیمیایی، دارو و متولی پرداخت کرایه، هزینه های کارگری و 
... است، بنابراین زمانی که نهاده ها مرتبا افزایش می یابد، نمی توان انتظار داشت که تولیدکننده 

نیز محصول خود را با همان قیمت سابق عرضه کند.
وی افزود: امسال به دلیل شرایط کشور، دولت قیمت ذرت، سویا و جو را دو بار افزایش 
داد، بنابراین نمی توان انتظار داشت که شیر و لبنیات گران نشود.ایراندوست در خصوص 
ینکه آیا افزایش قیمت ها تنها شامل محصوالت دامی و کشاورزی می شود یا خیر،  ا
الها و خدمات در  اظهار کرد: نباید انتظار داشت در شرایطی که قیمت تمام محصوالت، کا
الهای اساسی  کشور افزایش می یابد، محصوالت خوراکی و کشاورزی و در مجموع کا

 افزایش نیابد.

قتصاداخبار ا

معاون اقتصادی استانداری اصفهان از راه اندازی سامانه »رصد« برای کنترل گران فروشی در اصفهان خبر داد

تکرار یک گزینه تکراری

اوضاع به کام شرکت های چینی!
ارزش شرکت های بزرگ چینی با افزایش محسوســی مواجه شده است. حتی شیوع گسترده 
ویروس کرونا در جهان نیز نتوانســته اســت روند رو به رشــد شــرکت های چینــی را متوقف 
کند. در ســال جاری متوســط ارزش ۵۰۰ شــرکت بزرگ چینی بــه ۱6.۵ میلیارد دالر رســیده 
که در مقایســه با ســال گذشــته ۵۵ درصد افزایش یافته اســت. پنج شــرکت بزرگ فناوری 
چینی یعنی تن ســنت، علی بابا، میتون دیانگ پینگ، پینداودو و جی دی بیشــترین نفع را از 
وضعیت کنونی بــرده اند و ارزش آن ها به باالی ۱۰۰ میلیارد دالر رســیده اســت. با توجه به روند 
صعودی تقاضا برای انجام امور به صورت اینترنتی احتمال افزایش بیشــتر ارزش این شــرکت 
ها تا پایان ســال بسیار باال است.  از زمان شــیوع کرونا در جهان ســرمایه گذاران جهت سرمایه 
های خود را به ســمت شــرکت های فناوری و دارویی تغییــر داده اند و میــزان حمایت بانک 
های مرکزی نیز از آن ها قابل توجه بوده اســت. ارزش تنســنت که بخش بزرگی از بازار شــبکه 
های اجتماعی و بازی هــای اینترنتــی را در اختیار دارد اکنــون به ۷۱۳ میلیــارد دالر افزایش 
پیدا کرده اســت و باارزش ترین شــرکت چینی محســوب می شــود. ارزش بازار شرکت علی 
 بابا نیز که بزرگ ترین فروشــگاه اینترنتی چین و آســیا اســت به ۷۱۳ میلیــارد دالر افزایش

 پیدا کرده است.  

اوپک احتمااًل قرارداد کاهش تولید نفت را تمدید می کند
ائتالف اوپک پالس تصمیم داشت از ابتدای سال آینده میالدی ۲ میلیون بشکه معادل ۲ درصد از 
مصرف جهانی نفت به تولید خود اضافه کند ولی سقوط دوباره تقاضا احتماال باعث تمدید کاهش 
تولید ۷.۷ میلیون بشکه در روز این ائتالف می شود. به نظر میرسد این ائتالف تمایل دارد کاهش 
تولید فعلی را که برابر با ۷.۷ میلیون بشــکه در روز است، دو تا ســه ماه دیگر تمدید کند. انتظار 
می رود این گروه قبل از تصمیم گیری نهایی در مورد محدودیت های تولید در اجالس وزارتی هفته 
آینده، مذاکرات غیر رسمی خود را برگزار کند. این اجالس مجازی به درخواست عربستان و یکی از 
اعضای اصلی غیر اوپک یعنی روسیه برگزار می شود. ائتالف اوپک پالس تصمیم داشت از ابتدای 
ســال آینده میالدی ۲ میلیون بشــکه معادل ۲ درصد از مصرف جهانی نفت به تولید خود اضافه 
کند. برخی از بزرگترین عرضه کنندگان نفت جهان از جمله روســیه قبال اعالم کرده بودند قرارداد 
کاهش تولید در صورت لزوم تمدید می شود. اجالس غیررسمی اوپک  پالس در شرایطی برگزار 
می شــود که قیمت نفت برای چهارمین هفته پیاپی افزایش یافته است. قیمت نفت خام وست 
تگزاس اینترمدیت آمریکا ۸ درصد طی هفته گذشته افزایش یافته و نفت برنت یک افزایش ۷ 

درصدی را تجربه کرده است.

کرونا حریف ثروتمندان نشد!
با وجود شیوع ویروس کرونا و آثار مخرب آن که در هر بخشــی به چشم می خورد، میلیاردرهای 
آمریکایی از زمان آغاز این بحران در مجموع یک تریلیون دالر به دارایی خود افزودند که بیشترین 
سود از آن ایالن ماسک، مدیرعامل تسال و اســپیس ایکس شد.بر اساس تجزیه و تحلیل انجام 
شده توســط جان کالینز در موسســه مطالعات سیاست گذاری مشاهده شــد که میلیاردرهای 
آمریکایی از مارس سال جاری ثروت خود را یک تریلیون دالر، یعنی بیش از ۳۴درصد افزایش 
داده اند.در حال حاضر 6۵۰نفر در این لیست حضور دارند که ۴۷نفر تازه به آن اضافه شده و ۱۱نفر 
به دلیل مرگ یا ضرر مالی از آن خارج شده اند.گفتنی اســت که جف بزوس ثروت خود را از ۱۷ 
مارس تا ۲۴ نوامبر 69.۴میلیارد دالر افزایش داد و در میان میلیاردرهایی که ســود قابل توجهی 
کســب کرده اند قرار گرفت. در حال حاضر دارایی رئیس آمازون و ثروتمندترین فرد روی زمین 
۱۸۲.۴میلیارد دالر است.بیشترین سود در این لیســت از آن مدیرعامل تسال و اسپیس ایکس، 

ایالن ماسک بوده است. 

رئیس اتحادیه صنف فروشــندگان الســتیک و 
آپاراتی های اصفهان گفت: قیمت هر عدد الستیک 
ماشــین های ســواری ۵۰ تا ۷۵ درصد افزایش 
قیمت را تجربه کرده است.محمد شفیعی با تأیید 
روند افزایشی قیمت الستیک ماشین های سواری 
در روند خرید و فروش در بــازار، اظهار کرد: قیمت 
هر عدد الستیک ماشین های ســواری ۵۰ تا ۷۵ 
درصد افزایش قیمت را تجربــه کرده و این تعیین 
قیمت از سوی تولیدکنندگان الســتیک در کشور 
بوده اســت و ارتباطی با بــازار و واحدهای صنفی 
ندارد.وی افزود: کارخانجات تولید الستیک و تایر، 
عامل اصلی تعیین  کننــده قیمت این محصول در 
بازار هســتند و تولیدکنندگان الستیک همزمان با 
پیش فروش محصوالت خود قیمت ها را افزایش 
داده اند.رئیس اتحادیه صنف فروشندگان الستیک 

و آپاراتی های اصفهان با بیان اینکه الســتیک های 
پیش فروش شــده از ســوی کارخانجــات تولید 
این محصول تــا ۱۰ روز آینده وارد بازار می شــود، 
خاطرنشــان کرد: قیمت تمام شــده الستیک در 
بازار برای مصرف  کننده به طور متوســط 6۵ درصد 
افزایــش را تجربه کــرده است.شــفیعی اضافه 
کرد: قیمت الستیک ماشــین های غیر سواری و 
کامیونی هنوز مشخص نشده است و تولیدکنندگان 
الستیک هنوز تصمیمی در این مورد اتخاذ نکرده اند 
اما بی شــک قیمت این محصوالت نیــز در آینده 
افزایش خواهد یافت.وی ادامه داد: قیمت قبلی 
که تولیدکنندگان برای عرضــه محصوالت خود در 
بازار در نظر گرفته بودند، برای آنها صرفه اقتصادی 
نداشــت و هزینه هایی از قبیل نرخ بیمه کارگران، 
افزایش قیمت دالر، بهــای برق و مواد اولیه باعث 

شــده تا تولیدکنندگان دســت به افزایش قیمت 
محصوالت خود بزنند. دالر مــورد نیاز کارخانجات 
تولید الســتیک تا پیش از تصمیم تولیدکنندگان 
برای افزایــش قیمت از نوع دالر چهــار هزار و ۲۰۰ 
تومانی تأمین می شد اما اکنون این دالر مورد نیاز 
آنها از نــوع نیمایی و با نرخ ۲۴ تــا ۲6 هزار تومان 
تأمین می شود.شــفیعی افــزود: نبایــد قیمت 
محصول مورد نیاز مصرف کننده در بازار چند نرخی 
باشد و با متعادل شــدن قیمت ها، میزان عرضه و 

تقاضا برهم منطبق می شود.

رئیس اتحادیه فروشندگان الستیک خبر داد:

 افزایش ۵0 تا ۷۵ درصدی قیمت الستیک در بازار
چهره روز

رئیس سازمان تعاون روستایی 
اصفهان:

توجه به تجاری سازی و 
فرآوری تولیدات روستایی 

ضروری است
رئیس سازمان تعاون روستایی اصفهان گفت: 
تجاری ســازی و فرآوری تولیدات روستایی 
نسبت به ســرمایه گذاری در حوزه تولیدکمتر 
توجه شده است.محسن حاج عابدی افزود: 
تمام تالش و اقدامات در حوزه تولید کشاورزی 
دامداری و دامپروری اســت و موضوع پس 
از تولید مثل تجاری ســازی و فرآوری و برند 
ســازی کمترین میزان توجه دارد.وی اضافه 
کرد: تمرکز برنامه ریزی و ســرمایه گذاری بر 
حوزه تولید بوده ولی تجاری سازی و فرآوری 
محصوالت مغفول مانده است.وی بیان کرد: 
بازرگانی تولیدات کشاورزی و دامداری بسیار 
مهم و اساسی است و شــرکت های تعاونی 
روستایی باید به توسعه بازار بپردازند تا منافع 
آن به فعاالن اقتصادی این بخش برسد.رئیس 
سازمان تعاون روستایی اصفهان بی توجهی و 
فراموشی تجاری  سازی را موجب از بین رفت 
سرمایه ها برشــمرد و ادامه داد: برندسازی و 
تجاری سازی کســب منفعت را افزایش می 
دهد.وی یادآور شــد: منفعــت فعالیت های 
کشــاورزی به دلیل ســرمایه گذاری بخش 
تجاری و بازاریابی به واسطه گرها می رسد و باید 
تولیدکنندگان بخش های مختلف کشاورزی، و 
پرورش دهندگان مرغ به این موضوع بپردازند 
و اتحادیه ها در این عرصه فعال شــوند.وی به 
حمایــت از اعضای تعاونی ها اشــاره و اضافه 
 کرد: عضویت تولیدکنندگان و سرمایه گذاران 
در تعاونی تخصصــی موجــب بهره مندی از 
خدمات، بازاریابی و توسعه تجاری و افزایش 
منفعت برای آنان می شود. وی به خرید ۱۱۳ 
هزار تن گندم و ۱۴ هزار تن گوجه اشــاره  کرد و 
گفت: امسال این اقدام با مشارکت شرکت های 
تعاونی روســتایی صورت گرفت و با این کار از 
کشاورزان حمایت شــد. وی یادآور شد: ۴6۰ 
اتحادیه و تشکل صنفی زیر نظر سازمان تعاون 
روستایی استان همکاری دارند که ۳۵۰ هزار 

خانوار از خدمات آن بهره مند می شوند.

بین الملل
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تحدید حدود اختصاصی
9/44 شــماره نامه: 139985602025010474-1399/09/04 چون تحدید حدود 
ششدانگ یکباب ساختمان به استثناء بهای ثمنیه اعیانی پالک شماره 2853 فرعی از 
27/63 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام مهین رستم پور فرزند 
حسین در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به 
دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک 
مرقوم در روز سه شنبه مورخ 99/10/2 ساعت 9 در محل شروع و به عمل خواهد آمد. 
لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت 
مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 
2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی 
گواهی تقدیم دادخواســت را اخذ و به این اداره تســلیم نماید. م الف: 1051052 

ابوالفضل شهریاری نائینی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک غرب اصفهان
تحدید حدود اختصاصی 

9/45 شــماره نامه: 139985602025010507-1399/09/05 چون تحدید حدود 
ششدانگ یکباب ســاختمان پالک 32/1514 مجزی شده از 32 اصلی واقع در بخش 
14 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام میرزا عبدا... زینلی حســین آبای شماره 

شناســنامه 932 کد ملی 1284637611 فرزند یدا... در جریان ثبت است و رای شماره 
139960302025009823 مورخ 99/05/11 از طرف هیــات حل اختالف موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
ثبت اسناد و امالک منطقه غرب اصفهان نســبت به ملک مرقوم صادر گردیده است 
و با توجه به اینکه تحدید حــدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده اســت اینک بنا 
به دســتور قســمت اخیر از ماده 13 قانون ت.ت مصوب 1390 و بــر طبق تقاضای 
نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم درتاریخ 99/10/02 روزســه شــنبه ساعت 9 صبح 
در محل شــروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین 
اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابنــد اعتراضات مجاورین 
و صاحبان امالک مطابق مــاده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیــم صورتمجلس تحدید 
حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع 
ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به ایــن منطقه ثبتی ارائه نماید در 
غیر این صــورت متقاضی ثبت و یا نماینــده قانونی وی می تواند بــه دادگاه مربوطه 
مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواســت را اخذ و به این منطقه تســلیم نماید سپس 
 اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایــت مقررات ادامه خواهد داد. 
م الف: 1052602 ابوالفضل شــهریاری نائینی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان

برچسب قیمت روز برای روغن های انبارشده استفاده نمی شود
مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فراورده های کشاورزی شهرداری اصفهان گفت: عرضه روغن وگوشت مرغ در فروشگاه های تحت نظارت 
شهرداری اصفهان با نظارت دقیق در حال انجام است. محمد مجیری به توزیع روغن در فروشگاه های اصفهان هم اشاره ای کرد و گفت: این شائبه که روغن های 
از قبل خریداری شده و موجود در انبار با قیمت به روز در حال عرضه است را مردود می دانم چرا که عرضه محصوالت در فروشگاه های کوثر با نظارت دقیق در حال 
انجام است. مجیری با اشاره به التهاب روانی کمبود روغن و خرید مازاد بر مصرف توسط شهروندان تصریح کرد: روغن در فروشگاه ها به وفور یافت می شود و 

برخی از اقالم روغن هم از طریق ستاد تنظیم بازار استان و سامانه رهتاب در اختیار شهروندان قرار می گیرد.
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معاون فناوری اطالعات ثبت احوال استان اصفهان خبر داد:

کاهش ۵ درصدی نرخ والدت در مقایسه با مدت مشابه 
سال گذشته

معاون فناوری اطالعـات و آمار جمعیتـی اداره کل ثبت احوال اسـتان اصفهان گفت: در سـه ماهه 
تابسـتان امسـال در مجموع حدود ۱۵ هزار و ۵۴۰ نوزاد متولد شده و در تابسـتان ۹۸ نیز حدود ۱۶ 
هزار و ۳۵۲ نوزاد متولد شـده  اسـت، در تابسـتان امسـال پنج درصد کاهش در آمار والدت نسبت 
به تابسـتان سـال گذشـته دیده می شـود.مجتبی یکتامنـش ، اظهار کرد: بیشـترین نـرخ والدت 
)نرخ نسـبت به جمعیت( در اسـتان اصفهـان مربوط بـه شهرسـتان فریدون شـهر و کمترین نرخ 
والدت مربـوط به شهرسـتان خوانسـار اسـت.وی بـا اشـاره بـه آمـار والدت در اسـتان اصفهان در 
تابسـتان ۹۹، تصریح کرد: در تابسـتان امسـال در مجموع حدود ۱۵ هـزار و ۵۴۰ نوزاد متولد شـده 
اسـت و از این تعداد حـدود هفت هـزار و ۵۷۷ نـوزاد دختـر و حدود هفت هـزار و ۹۶۳ نوزاد پسـر 
اسـت.معاون فناوری اطالعات و آمار جمعیتـی اداره کل ثبت احوال اسـتان اصفهان خاطرنشـان 
کـرد: همچنیـن در تابسـتان ۹۸ در مجموع حـدود ۱۶ هـزار و ۳۵۲ نـوزاد متولد شـده اسـت که از 
این تعداد هفـت هـزار و ۹۱۰ نـوزاد دختر و حدود هشـت هـزار و ۴۴۲ نوزاد پسـر اسـت.وی گفت: 
در تابسـتان امسـال نـرخ والدت نسـبت به مدت مشـابه سـال قبـل کاهش داشـته اسـت و پنج 

درصـد کاهش در والدت نسـبت به تابسـتان گذشـته دیده می شـود.

برنامه راهیان نور مجازی شد
مسـئول سـازمان بسـیج دانش آمـوزی اسـتان اصفهـان گفـت: امسـال بـا توجـه بـه شـیوع 
بیماری کرونـا و اهمیـت برنامه راهیـان  نور، ایـن  رویداد را بـا حدود ۴۰هـزار دانش آمـوز به صورت 
مجـازی برگـزار می کنیم.حسـین رجبی پـور اظهار  داشـت:    رویکـرد مـا از اجـرای برنامـه راهیـان 
 نور مجـازی، این  بـود که بـا وجـود محدودیت هـای کرونایـی، چنیـن رویـدادی تعطیل نشـود.او 
افـزود: افتتاحیـه این برنامـه، با نـاِم »بـه یـاد قاسـم« ۲۵  آبان ماه و بـا حضور سـردار سـلیمانی، 
رئیس بسـیج مسـتضعفان برگزار شـد و شـروع آن، روز یکشـنبه، ۲  آذر ماه بود.مسـئول سـازمان 
بسـیج دانش آمـوزی اسـتان اصفهـان دربـاره ارائـه این طـرح گفـت: ایـده برنامـه راهیـان  نـور 
مجازی از طـرف بسـیج دانش آمـوزی ارائـه و این رویداد بـا حمایت سـپاه صاحـب الزمان )عج( 
اصفهـان انجام شـد.رجبی پور ادامـه داد: با حضور ۴هـزار دانش آموز، شـاهد اسـتقبال حداکثری 

شـرکت کنندگان هسـتیم و پیش بینـی مـا، ادامـه برگـزاری راهیان نـور تـا پایان سـال اسـت.

مدیرکل دفتر توانمندسازی بهزیستی:

بازنشستگی پیش از موعد معلوالن تنها در بخش دولتی اجرا شد
مدیـرکل دفتـر توانمندسـازی سـازمان بهزیسـتی کشـور گفـت: قانـون بازنشسـتگی پیـش از 
موعـد معلـوالن و جانبـازان، مشـمول همـه حوزه هـای دولتـی و خصوصـی اسـت امـا فقـط در 
دسـتگاه های دولتـی برقـرار اسـت و در بخش خصوصـی اجرا نشـد. محمدرضـا شـهبازی، اظهار 
کـرد: بازنشسـتگی پیـش از موعـد در بخش خصوصـی به علـت تأمیـن نشـدن اعتبار مـورد نیاز 
صنـدوق تأمیـن اجتماعـی تاکنـون برقـرار نشـده اسـت.وی ادامـه داد: معلـوالن و جانبـازان بـر 
اسـاس شـدت معلولیت از دو تا ۶ سـال از ارفاق سـنوات خدماتـی بـرای بازنشسـتگی برخوردار 
می شـوند. مدیـرکل دفتـر توانمندسـازی سـازمان بهزیسـتی کشـور، تصریح کـرد: بازنشسـتگی 
پیـش از موعـد معلـوالن و جانبـازان در بخش هـای خصوصـی را از طریـق سـازمان مدیریـت و 
برنامه ریـزی پیگیـری کردیـم چـون آنهـا بایـد اعتبـار مـورد نیـاز بـرای بخشـیدن سـنوات را بـه 
صندوق تأمیـن اجتماعی پرداخت کنند.شـهبازی افـزود: فقط معلـوالن دارای معلولیت متوسـط 
 بـه بـاال و دارای معلولیـت ۳۰ تـا ۴۰ درصـد بـه بـاال می تواننـد از بازنشسـتگی پیـش از موعـد 

استفاده کنند.

  کاهش ۱۵ درصدی بستری کرونایی ها در اصفهان 

مهار مرگ با اعمال محدودیت ها

پریسا سعادت سرکشــی کرونا در آمار مــرگ و میرها 
باالخره مهار شــد و در سراشیبی سقوط 
قرار گرفت. بر اســاس آمارهای رســمی این نرخ کاهشی ۱۵ درصد 
است.بررسی آمار موارد ابتال، بستری، ترخیص و فوتی بیماری کووید 
۱۹ استان اصفهان از اول تا هفتم آذر نشان می دهد که تعداد کل موارد 
مثبت و قطعی ابتال به کرونا با وجود فراز و نشــیب هایی که داشــته، 
کاهش یافته و میزان بستری بیماران دارای عالئم ابتال به کرونا نیز به 
زیر ۲ هزار نفر در این خطه رسیده است.به گفته رییس دانشگاه علوم 
پزشــکی اصفهان، تعداد بیماران دارای عالئم کرونا که در بیمارستان 
های استان بستری هستند در روزهای اخیر شیب مالیم کاهشی پیدا 

کرده و به زیر ۲ هزار نفر رسیده است.
 این مساله بخشی به دلیل محدود شــدن ترددهای شهری به دلیل 
تعطیلی مشاغل و بخشی دیگر به دلیل رعایت پروتکل های بهداشتی 
از سوی تعداد بیشــتری از اصفهانی ها بوده است. هر چند حاال برای 
نتیجه گیری در مورد اعمال محدودیت ها زود اســت و پزشکان می 
گویند تا یک ماه دیگــر نتیجه قطعی اعمال شــرایط کرونایی خود را 
در میان آمار نشــان می دهد. اما در هر صــورت همچنان آمار فوتی و 

بستری ناشی از این بیماری در کشور و استان اصفهان باال برآورد شده 
است و نمی توان مدعی شد این بیماری مهار شده است.گزارش های 
دریافتی و اظهارنظر مســئوالن نشــان می دهد که صاحبان اصناف 
استان اصفهان با تعطیلی مغازه هایشان طرح جدید محدویت های 
کرونایی را بــه خوبی اجرا کردنــد؛ حدود ۲۵۰ هزار واحــد صنفی در 

اصفهان فعالیت دارد.
به گفته ســخنگوی ستاد اســتانی مقابله با کرونا در اصفهان، کاهش 
ترددها در روزهای اخیر بســیار خوب بوده و تردد ورودی به اســتان 
۴۷ درصد و ترددهای داخل شــهری حدود ۳۰ درصد کاهش داشته 
است.حجت ا... غالمی با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد هم استانی ها 
محدودیت تردد شــبانه از ســاعت ۲۱ تا چهار صبــح را رعایت کردند، 
اضافه کرد: محدودیت فعالیت مشاغل هم در وضعیت مناسبی قرار 
دارد و باالی ۸۵ درصد و در برخی از شهرســتان ها تا ۹۵ درصد رعایت 

شده است.
درحالیکه آمار ابتال به کرونا با اعمال محدودیت های جدید و افزایش 
رعایت شیوه نامه های بهداشتی روند کاهشــی به خود گرفته است، 
کارشناسان و استادان دانشگاه تاکید دارند که تداوم این روند مستلزم 

جلب هرچه بیشتر مشارکت مردم و افزایش نظارت و هماهنگی است. 
با رعایت بیشــتر مردم در زمینه اجرای پروتکل های بهداشــتی حاال 
دانشگاه علوم پزشکی محدودیت های بیشــتری را در مورد بیماران 

کرونایی به اجرا درآورده است. 
بر اساس اعالم علوم پزشکی اصفهان بیماران مبتال به کرونا در صورت 
رعایت نکردن زمان قرنطینــه و تردد در مکان هــای عمومی جریمه 
می شوند. رییس دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان گفت: طبق آمار 
ســتاد ملی کرونا، در یک هفته گذشــته هزار و ۷۰۰ بیمار مثبت کرونا 
در فرودگاه ها و پایانه های مســافربری و ریلی از طریق رصد ســتاد 
ملی کرونا شناســایی شــدند و از تردد آن ها جلوگیری شــد.طاهره 
چنگیز، ارائه خدمات بــه مشــتریان را در ادارات تنها بــا کارت ملی 
افراد امکان پذیر دانســت و افزود: افراد هنــگام ورود به ادارات ابتدا 
الزامی اســت کارت ملی خود را ارائه دهند و درصــورت ابتال به کرونا 
از ارائه خدمــات به این افراد خودداری می شــود. این محدودیت ها 
می تواند بخش زیادی از عوامل انتشــار این بیماری که ناشی از عدم 
 رعایت مبتالیان به کرونا و انتقال در ســطح جامعه  می شــود را مهار

 خواهدکرد.

با مسئولان 3جامعه

کاهش ترددها در روزهای اخیر بسیار خوب بوده و تردد 
ورودی به استان ۴۷ درصد و ترددهای داخل شهری 

حدود ۳۰ درصد کاهش داشته است

مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان گفت: اگرچه هنوز 
اصفهان درگیــر آنفلوآنزا فوق حاد پرندگان نشــده اما 
کوچکترین غفلتی می تواند فاجعه ای نظیر کرونا را رقم 
زند.شهرام موحدی با تاکید بر محافظت از واحدهای 
پرورش طیور در اســتان اصفهان گفــت: چنانچه این 
واحدهای تولیدی درگیر بیماری ویروسی نظیر آنچه 
در سال ۹۵و ۹۶ اتفاق افتاد، شــوند با توجه به شیوع 
کرونا کار بســیار پیچیده خواهد شــد. وی به تشکیل 
ســتاد مبارزه با آنفلوآنزای اســتان اصفهان به دبیری 
اداره کل دامپزشکی استان اصفهان اشاره کرد و افزود: 
بیش از ۱۵ دستگاه در استان اصفهان مکلف شده اند 

تا در کنترل و پیشگیری از آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان 
اقدام کنند. موحدی با اشاره به اینکه در سه سال گذشته 
کانون آنفلوآنزا فوق حاد پرندگان در اســتان اصفهان 
گزارش نشــده اســت، تصریح کرد: عالوه بر اقدامات 
پیشگیرانه اداره کل دامپزشکی استان اصفهان بالغ بر 
۲۲ میلیون قطعه پرنده در استان اصفهان نسبت به این 
ویروس واکسینه شدند.وی افزود: در نیمه دوم سال 
با مهاجرت پرندگان از ســیبری به سمت استوا برخی 
از مســیرهای مهاجرتی از ایران می گــذرد و تاالب ها، 
آبگیرها، رودخانه ها، استخرهای ذخیره آب کشاورزی 
می تواند به عنوان استراحتگاه آنها تلقی شود. مدیرکل 
دامپزشکی استان اصفهان با اشــاره به اینکه پرندگان 
مهاجر می تواند شدت انتقال ویروس را افزایش دهند، 
اظهار داشت: با افزایش میزان سرایت ویروس آنفلوآنزا 
فوق حاد پرندگان، پرنده های آزاد پــرواز مانند کالغ، 

گنجشک، کبوتر آلوده خواهند شد و در تماس با طیور 
بومی این بیماری به شدت مســری و مرگ بار سطح 
وسیعی از طیور و انسان را درگیر می کند.وی افزود: در 
حال حاضر سه کانون وقوع آنفلوآنزا فوق حاد پرندگان در 
حیات وحش مازندران، اردبیل و مرکزی شناسایی شده 
است اما تاکنون هیچ کانونی در اصفهان گزارش نشده 
است و کوچک ترین خطایی می تواند به فاجعه ای بزرگ 
نظیر کرونا تبدیل شود. موحدی با اشاره به اینکه تهدید 
درگیری با ویروس آنفلوآنزا فوق حاد پرندگان تا پایان 
زمســتان وجود دارد، گفت: اقدامات پیشگیرانه اداره 
کل دامپزشکی استان اصفهان به همراه محصور کردن 
پرندگان بومی در روستاها که در تماس با پرندگان آزاد 
پرواز نباشد و اطالع رسانی سریع به محض مشاهده 
تلفات ناشی از این ویروس می تواند در کنترل و مهار 

ویروس آنفلوآنزا فوق حاد پرندگان مؤثر باشد.

مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان:اصفهان هنوز درگیر آنفلوآنزای فوق حادپرندگان نشده است

خطر در کمین

اجرای طرح پایش 
خانه به خانه در 

خمینی شهر
طرح پایش خانه به خانه توسط 
قرارگاه هــای ۳۷ گانه حافظان 
سالمت محالت در خمینی شهر 

و درچه اجرا می شود.

راکبان مرگ، موتورسوارانی که قانون را جدی نمی گیرند
متاســفانه همواره شــاهد صحنه هایی هســتیم که در آن ها هم وطنان موتورســوارمان به دلیل 
بی احتیاطــی، حوادثی را رقم می زنند که منجــر به تلفات جانی و یا نقص عضو  می شــود. طبق 
آمار های منتشرشــده ســاالنه ۵ هزار 
نفر موتورســوار در ایران جان خود را از 
دست می دهند که یک ســوم آن ها در 
رده سنی ۱۸ سال تا ۲۴ سال قرار دارند. 
علت اصلی مرگ ۵۰ تا ۷۰ درصد از این 
افراد ضربه به سر است و این یعنی آمار 
مرگ  ومیر موتورســواران می توانست 
با اســتفاده از  کاله کاســکت، کاهشی 
چشمگیر داشته باشد.استان اصفهان 
یکی از ۳ استانی اســت که بیشترین 
موتورسوار را در کشــور دارد و حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار دســتگاه موتورسیکلت بنزین سوز در 
اصفهان وجود دارد که بیش از نیمی از آن در کالنشــهر اصفهان تردد می کنند قابل توجه است که 
بدانید با وجود اقدامات فرهنگی متنوع پلیس و شــهرداری ها همچنان شــمار تصادف و مرگ 
موتورسواران در این استان باالست.محمد رضا محمدی رئیس اداره پلیس راهور استان اصفهان 
اظهارداشــت: رفع بحران تصادفات موتورســواران در سطح شــهر اصفهان نیازمند فرهنگسازی 
صحیح اجتماعی در درون خانواده ها از مســئله اســتفاده صحیح افراد از وسیله ای به نام موتور 
اســت.او افزود: بی توجهی های والدین نسبت به اســتفاده نا صحیح فرزندشان از موتور باعث 
شــده تا پارکینگ های توقیف موتور اداره پلیس راهور اصفهان اشباع شــود.رئیس اداره پلیس 
راهور استان اصفهان تاکید کرد: متخلفان موتورسوار در سطح شهر خود را مقید به قانون نمی داند 
و از طرف دیگر برخورد قانونی پلیس با این افراد به دلیل نبود ســاز و کار الزم کمی دشــوار است. 
محمدی ادامه داد: پلیس راهور تاکنون برای جلوگیری از تخلفات موتور ســواران در سطح شهر 
محدودیت هایی را وضع کرده که متاســفانه همکاری نکردن مردم با این طرح ها و از سوی دیگر 
گالیشــان از نحوه برخورد با متخلفین و در نهایت درگیری متخلفان با مامورین پلیس باعث شد 
تا این طرح ها هیچ اثری در کاهش تصادفات موتور ســواران ایفا نکند.رئیس اداره پلیس راهور 
استان اصفهان گفت: ۷۰ درصد از تخلفات موجود در سطح شــهر اصفهان به موتور سواران  برمی 
گردد.در همین باره احمد رضایی رئیس اداره توسعه فرهنگ شــهروندی استان اصفهان گفت: 
باید در نظر داشت که استفاده از کاله ایمنی می تواند ۹۰ درصد در تصادفات موتورسواران در سطح 
شهر جلوگیری کند.او افزود: آمار ها نشان می دهند مناطق شــمال و کالنشهر اصفهان بیشترین 
 موتورســوار را دارد که باید مراحل ســاماندهی و جلوگیــری از افزایش حــوادث در این مناطق

 اجرا شود.

۵4 دستگاه ماینر قاچاق دراصفهان کشف شد
سرپرست پلیس امنیت اقتصادی استان اصفهان از کشف ۵۴ دستگاه ماینر قاچاق و دستگیری 
یک نفــر در این رابطه خبر داد.ســرهنگ کامران ریاحی اظهار داشــت: مأمــوران پلیس امنیت 
اقتصادی اصفهان با اقدامات اطالعاتی انجام شــده مطلع شــدند در یک کارخانه تعداد زیادی 
دستگاه ماینر نصب و در حال اســتخراج بیت کوئین هستند که بررسی موضوع در دستور کار قرار 
گرفت.وی افزود: پس از اطمینان از صحــت موضوع و انجام هماهنگی هــای الزم یک گروه از 
مأموران به کارخانه مورد نظر اعزام و در بازرسی از آنجا ۵۴ دستگاه ماینر قاچاق را حین استخراج 
ارز دیجیتال کشف کردند.سرهنگ ریاحی با اشــاره به دستگیری یک نفر در ارتباط با این پرونده 
اظهار داشت: ارزش دستگاه های کشف شده توســط کارشناسان مربوطه پنج میلیارد ریال اعالم 

شده است.

وز عکس ر

خبر روزاخبار

جشنواره هفته پژوهش 
اصفهان مجازی برگزار 

می شود
معاون توســعه، مدیریت و منابع استانداری 
اصفهان گفت: با توجه به شیوع ویروس کرونا 
و برای جلوگیری از تجمع افراد، جشــنواره و 
نمایشگاه هفته پژوهش امســال در استان 
اصفهان به صــورت مجــازی و غیرحضوری 
برگزار می شود.ایوب درویشی معاون توسعه، 
مدیریت و منابع استانداری اصفهان در کارگروه 
پژوهشــی اســتان اصفهان افزود: برگزاری 
برنامه های هفته پژوهش باید به عنوان یک 
دستور کار و موضوع مهم مورد توجه جدی قرار 
بگیرد.او با بیان اینکه شیوع کرونا برنامه های 
هفته پژوهش را تحت تاثیر قرار داده اســت 
ادامه داد: اصل مراســم این هفتــه را باید به 
صورت مجازی و غیرحضوری مانند بسیاری 
از کار های دیگر انجام دهیم.معاون توســعه، 
مدیریت و منابع اســتانداری اصفهان اظهار 
داشت: شــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان 
با توجه بــه تجارب و ســاختار موجود خود از 
آمادگی و توان باالیی برای برگزاری برنامه های 
هفته پژوهش برخوردار اســت.او اضافه کرد: 
برنامه های این هفته توســط شهرک علمی 
و تحقیقاتی با همکاری دانشــگاه های اصلی 
استان انجام و نتایج آن نیز در مراسمی اعالم 
خواهد شــد. درویشــی با بیان اینکه فرصت 
چندانی تا هفته پژوهش باقی نمانده است، 
گفت: در همیــن زمینه بایــد هماهنگی الزم 
بین دانشــگاه های اصفهان، علوم پزشــکی، 
صنعتی، آزاد و کاشان، انجام و کمیته داوری و 
دیگر کمیته ها تشکیل و موضوع های جشنواره 
جمع آوری شود.وی خاطرنشان کرد: امسال 
با توجه به شــیوع کرونا، برگزاری نمایشــگاه 
هفته پژوهش با محدودیت مواجه اســت و 
تنها برای مخاطبان خاص و بطور معدود برگزار 
می شــود.معاون توســعه، مدیریت و منابع 
انسانی استانداری اصفهان با بیان اینکه برخی 
مواردی که قابلیت اجرای مجازی دارد توسط 
شــهرک علمی، تحقیقاتی انجام خواهد شد، 
ابراز امیدواری کرد که در هفته پژوهش بتوانیم 

نتایج را اعالم کنیم.

اصفهان به قطب لیزر کشور تبدیل شده است
دانش تولید لیزرهای پیشرفته در دستان محققان اصفهانی و در قطب تولید لیزر کشور محقق شده است.نیکنامی یکی از تولیدکنندگان صنعتی است که از رفع یک 
نگرانی صنعتی با استفاده از لیزر ایرانی گفت: این سنسورها در زمینه نفت، گاز و پتروشیمی کاربرد دارد و به خاطر تحریم ها صنعت ما دچار بحران شده بود و به همین 
دلیل و به کمک لیرز ایرانی این سنسور ها بومی سازی شده است.فردوسی هم از درمان ۲ هزار بیمار به کمک این لیرز ایرانی گفت: با توجه به هزینه باالی نگهداری و 
تعمیر آنها ترجیح دادیم دستگاه های خارجی را کنار بگذاریم و از دستگاه لیزر ایرانی استفاده کنیم که قابلیت درمان و رقابت با دستگاه های جهانی را دارد. سجادی 
۳۰ سالی است که در ساخت و تعمیر دستگاه های جراحی فعالیت دارد و به دستگاه های ایرانی اعتماد کرده است و معتقد است که دستگاه های ایرانی دقت باالیی 
دارند.ریشه این موفقیت ها را باید در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان جست و جو کرد. سال گذشته نیز این شرکت موفق به طراحی و ساخت دستگاه لیرزی شد 
که قابلیت حک و برش کمتر از ۱۰ میکرومتر را داشته است.مدیرعامل شرکت دانش بنیان در این رابطه گفت: با کمک شرکت های دانش بنیان و حمایت ستاد لیزر ، 

اولین خوشه لیزر را راه اندازی و اصفهان را به قطب لیزر کشور تبدیل کرده ایم.
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نشست مشترک منصور یزدی زاده، مدیرعامل ذوب آهن اصفهان با رضا آريان 
پور، نماينده شهرستان هاي مينودشت، كالله و مراوه تپه و غالمعلی كهساري، 
نماينده شهرستان هاي آزاد شهر، راميان و فندرســک با حضور منصور شريف، 
مدير عامل معادن زغال سنگ البرز شرقي 28 آبان ماه در محل مجلس شورای 
اسالمی برگزار شد.یزدی زاده در این نشست با تشریح روش توليد فوالد در ذوب 
آهن، نوع ارتباط این شــرکت با معادن و محدوديت ها و موانع تولید در صنعت 
فوالد ، گفت: به منظور دريافت نقطه نظرات و بررسي موانع توليد و اشتغال شركت 
معادن زغال سنگ البرز شرقي و با هدف تقويت اقتصاد مناطق معدني فعال اين 
شركت در استان گلستان این نشســت برگزارشد.آريان پور و كهساري از مجمع 
نمایندگان مردم گلستان  نیز با قدردانی از اقدامات شرکت معادن البرز شرقی به 

تشریح انتظارات مردم و مسئولین استان گلستان از شركت هاي معدني از جمله 
البرز شرقي پرداختند و  در مورد جاده هاي تردد، بررسي ايجاد كارخانه زغالشویي، 
ايجاد دفتر منطقه اي، فعاليت هاي اجتماعي و... با مهندس یزدی زاده تبادل 
نظر کردند.منصور شريف، مدير عامل معادن زغال سنگ البرز شرقي نیز فعاليت 
هاي انجام شده درخصوص توليد و اشتغال و بهبود فضاي كاري در شركت البرز 
شرقي را برشمرده و تقاضاي رسيدگي به موانع توليدي در منطقه استان گلستان 
شــدند.گفتنی است؛ در این جلســه مقرر شــد ضمن اقدام درخصوص موارد 
قابل انجام، نسبت به ارسال درخواســت هاي مرتبط با حفظ و افزايش توليد و 
 اشتغال در منطقه با همراهي مسئولين استان گلستان در جلسات آتي، پيگيري 

و اقدام شود.

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان با اشــاره به آغاز پیش گرم کوره بلند شماره یک 
این شرکت، گفت: این مجتمع عظیم صنعتی در تالش است تا 23 دی ماه که 
سالروز تاسیس ذوب آهن اصفهان و طلیعه صنعت فوالد کشور است، کوره بلند 

شماره یک شرکت با حضور مسئوالن کشور راه اندازی شود.
منصور یزدی زاده با اعالم این خبر، اظهار کرد: با راه اندازی کوره شماره یک 800 
هزار تن به تولید این شرکت افزوده می شــود و ذوب آهن اصفهان می تواند 

اهداف تولیدی خود را محقق کند.
وی با بیان اینکه این شرکت به ســمت تولید محصوالت صنعتی رفته است، 
افزود: این مجتمع عظیم صنعتی به دنبال این است که در سال جاری با وجود 
محدودیت ها، صادرات خود را حفظ کند، چرا که در شــرایط کنونی، کشور نیاز 

بسیار به ارز دارد.  
مدیرعامل شــرکت ذوب آهن اصفهان همچنین در خصوص اثرات شیوه نامه 
ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فوالد بر این شرکت، گفت: با توجه به اینکه 
محصوالت این شرکت به صورت سلف تا سه ماهه در بورس کاالی ایران تا پایان 

بهمن ماه سال جاری عرضه شده است، کاهش قیمت پایه عرضه شمش در 
بورس کاالی ایران از ۹5 درصد قیمت فوب صادراتی ایران به 80 درصد قیمت 
فوب منطقه CIS )در صورت سرکوب قیمت ها و پیشگیری از رقابت در تابلوی 

بورس کاال(، منجر به کاهش درآمد حاصل از فروش اسفندماه خواهد شد.
وی افزود: عالوه بر آن مشخص نبودن نحوه قیمت گذاری سنگ آهن و اثرات 
آن بر قیمت مواد اولیه و نحوه تخصیص سهمیه به شرکت های تولیدی، شرایط 
عرضه در بورس کاال و تغییرات احتمالی آن در مقادیر و نرخ نسبت به توافق های 
فعلی امکان پیش بینی اثرات شیوه نامه باال بر عملکرد مالی شرکت به طور قابل 

اتکاء در حال حاضر قابل اندازه گیری نیست.
یزدی زاده اظهار کرد: بدیهی است در صورت اجرایی شدن شیوه نامه یادشده، با 
توجه به اینکه این شرکت ملزم به رعایت دستورالعمل اجرایی افشای اطالعات 
شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس اســت هر گونه اطالعات با اهمیت 
و قابل اتکاء بالفاصله برای آگاهی سهامداران و ســایر ذینفعان اطالع رسانی 

خواهد شد.

بعد از چند روز تنش در بازار مــرغ، توزیع مرغ منجمد و گرم در بازارهای اصلی 
منجر به کاهش نرخ مرغ شده است.چند روز قبل بود بازار مرغ دچار آشفتگی 
شــده و قیمت این محصول رکورد جدیدی را ثبت کرد بــه طوری که در برخی 
بازارها قیمت هر کیلو مــرغ گرم به حدود 40 هزار تومان رســید.این افزایش 
قیمت ناگهانی شوک بزرگی در بازار ایجاد کرد و بنا بر اطالعات به دست آمده از 
برخی فروشندگان بازار میزان خرید مردم بیش از 50 درصد کاهش پیدا کرد.

بعد از سکوت چند روزه مسئوالن وزارت جهاد کشــاورزی و ستاد تنظیم بازار 
بالخره مسئوالن وارد عمل شــدند. راهکار این بار مسئوالن دولتی عرضه مرغ 
تنظیم بازاری با نرخ 18 هزار و 500 تومان بــود. عرضه مرغ تنظیم بازاری ابتدا 
از میادین آغاز شد و در نهایت به فروشگاه های زنجیره ای گسترش پیدا کرد.

وزیر جهاد کشاورزی بر موثر بودن این محصول تاکید داشت و در نهایت امروز 
خاوازی مدعی خارج کردن بازار از دســت دالالن شــد و گفت: با دستوری که 
رییس جمهور به وزارت جهاد کشاورزی داد از دوشنبه وزارت جهاد کشاورزی 
با همکاری همه به ویژه وزارت صمت به بازار ورود کرد و مرغ گرم و مرغ منجمد 
با کیفیت را وارد بــازار کردیم.خاوازی گفت: تقریبًا می تــوان گفت که بازار را از 

دست دالالن و واسطه ها در بخش عمده فروشی درآوردیم و قیمت را که در بازار 
بهمن حدود 35 هزار تومان بود امروز و پنج شنبه به قیمت 18 هزار و 500 تومان 
رساندیم.30 مهرماه امسال بود که سیدحسن قاضی عسکر، معاون هماهنگی 
امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: درآخرین جلسه کمیته »مرغ و تخم 
مرغ« در استان اصفهان مقرر شد که مرغ با قیمت 22 هزار تومان به ازای هر 

کیلو به دست مصرف کننده برسد.
معــاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری اصفهان با بیان اینکه اســتان 
اصفهان جایگاه بیست و سوم از نظر قیمت مرغ در کشور را دارد، تصریح کرد: 
وضعیت قیمت مرغ دراســتان اصفهان به مراتب نسبت به استان های دیگر 
بهتر است چراکه اســتان اصفهان یکی از تولیدکننده های مهم مرغ در کشور 
است.همزمان قیمت مرغ های منجمد هم 14 هزار تومان به ازای هر کیلو در 
بازار مصرف اعالم شــد. این روزها در حالی مرغ گرم بین 30 تا 35 هزارتومان 
در بازار به فروش می رسد که مرغ منجمد توزیع شده در فروشگاه ها با قیمت 
15 هزارتومان به ازای هرکیلو فروخته می شود و البته صف های طوالنی برای 

خرید مرغ یخ زده تشکیل می شود!

رییس شــورای اســالمی شــهر اصفهان گفت: معاونــت برنامه ریزی 
شهرداری نتایج پژوهش های سنجش آالینده های جوی را بدون هیچ 

مالحظه ای منتشر کند تا مردم از شرایط واقعی آگاه باشند.
علیرضا نصراصفهانی صبح یکشــنبه در یکصد و چهل و نهمین جلســه 
علنی شورای اسالمی شــهر اصفهان ضمن تسلیت شــهادت دانشمند 
هسته ای محســن فخری زاده اظهار داشــت: ما تا قبل از این شناخت 
کافی از خدمات این شهید بزرگوار نداشتیم اما باید از این پس بیش از 

گذشته نسبت به شناخت داشته هایمان توجه داشته باشیم.
وی ضمــن قدردانــی از مــردم اســتان اصفهــان بــرای همراهــی 
در زمینــه رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی در دوران اعمــال 
محدویت هــای کرونایــی ابراز داشــت: انشــاا... تــا زمانــی که این 
 محدودیت ها اســتمرار داشــته باشــد، مــردم نیز همــکاری خوبی

 داشته باشند.
رییس شورای اســالمی شــهر اصفهان در ادامه با بیان اینکه در جلسه 
گذشته شورای شهر مطلبی را در خصوص نتایج مطالعات پژوهش های 
حوزه آالینده های جوی اصفهان مطرح و درخواست تسریع در ارائه این 
گزارش را داشــتم، اضافه کرد: این درخواســت منجر به برداشت های 
مختلفی شد و برخی از رسانه ها آنچه را عنوان شده بود درست برداشت 

نکردند و منجر به ایجاد حاشیه هایی شد.
وی ضمن قدردانی از رییس دانشگاه صنعتی اصفهان با بیان اینکه اعتبار 

علمی یک دانشگاه نه با یک سخنرانی فرو می ریزد و نه با یک سخنرانی 
ارتقا پیدا می کند، اضافه کرد: در این زمینه بهتر از با حوصله بیشــتری با 

موضوعات برخورد شود.
لعــات  ینکــه هــر دو دانشــگاه مطا نصراصفهانــی بــا بیــان ا
الینده هــای جــوی را انجــام داده و نتایــج را بــه  ســنجش آ
شــهرداری ارائــه دادنــد، افــزود: دانشــگاه صنعتــی حــدود چند 
 مــاه گذشــته و دانشــگاه اصفهــان هفتــه گذشــته نتایــج را ارائــه

 داده است.
وی ادامه داد: بر اساس بررســی های صورت گرفته دانشگاه ها نتایج را 
بر اساس قرارداد با یک سال تأخیر تحویل داده اند که البته موانعی هم 

وجود داشته اما باز هم طبق قرارداد عمل نشده است.
رییس شورای اســالمی شــهر اصفهان با بیان اینکه چنانچه شهرداری 
بدهی در این زمینه بــه دانشــگاه ها دارد باید هر چــه زودتر پرداخت 
شود، ابراز داشــت: معاونت برنامه ریزی شهرداری نتایج پژوهش های 
سنجش آالینده های جوی را بدون هیچ مالحظه ای منتشر کند تا مردم 

از شرایط واقعی آگاه باشند.
وی با بیان اینکــه معاونت برنامه ریزی باید نســبت بــه زمان اجرای 
پژوهش هایی که به تصویب شــورا می رسد توجه داشــته باشد، ادامه 
داد: چنانچه به این امر توجه نداشــته باشد مشکالت این چنینی ایجاد 

می شود.

معاون بهره وری اقتصادی ســازمان اوقاف گفت: مشارکت در طرح اقدام مسکن 
ملی در ســازمان اوقاف و در این زمینه بهره برداری از 750 واحــد در نجف آباد در 

دستورکار است.
مهدی پندار معاون بهره وری اقتصادی سازمان اوقاف و امور خیریه در حاشیه سفر 
یک روزه به اصفهان و بررسی ظرفیت های اقتصادی موقوفات این استان در جمع 
خبرنگاران با بیان اینکه انجام هماهنگی های مورد نیاز برای همکاری ســازمالن 
اوقاف در اجرای طرح ملی اقدام مسکن از اهداف این سفر است، اظهار داشت: باید 
توجه داشت که ســازمان اوقاف در این زمینه 450 هزار واحد مسکونی را در دستور 

کار قرار داده است.
او با تاکید بر اینکه هنوز سهمیه ای برای استان های کشور در زمینه مشارکت در این 
پروژه تعیین نشده است، ابراز داشت: در نخســتین گام و با اعالم همکاری اوقاف 
شهرستان نجف آباد و هماهنگی نماینده مجلس این شهرستان ودیگر نهاد ها بهره 
برداری از 750 واحد در این شهرســتان در قالب این طرح در دستور کار قرار گرفته 

است.معاون بهره وری اقتصادی سازمان اوقاف و امور خیریه با تاکید بر اینکه اداره 
اوقاف مدیر اجرای این طرح خواهد بود و با نظارت وزارت راه و شهرسازی اجرایی 
می شود، تصریح کرد: البته باید توجه داشت در این زمینه سند عرصه برای متقاضیان 

خرید این واحد ها صادر نمی شود و تنها اعیان واگذار خواهد شد.
او در خصوص نحوه مشــارکت اوقاف و واگذاری زمین برای اجرای طرح اقدامی 
مسکن ابراز داشت: در این زمینه باید توجه داشت که زمین هایی که در اختیار منابع 
طبیعی و راه و شهرسازی وجود دارد در اولویت استفاده برای طرح اقدام ملی مسکن 
است و چنانچه دولت زمین مناسب نداشته باشــد اوقاف در این زمینه همکاری 

خواهد کرد.
پندار بازدید از پروژه های میراثی و گردشگری اوقاف را نیز از دیگر اهداف سفر خود 
به اصفهان اعالم کرد و افزود: در این زمینه از موقوفاتی مانند کاروانسرا های بال آباد، 
کوهپایه و ظفرقند بازدید داشــتیم و مجوز همکاری بخش خصوصی با این پروژه 

را نیز صادر کردیم.

مدیرکل راه و شهرسازی اســتان اصفهان با بیان اینکه اداره کل اوقاف و امور 
خیریه استان اصفهان ظرفیت های باالیی برای توسعه فضاهای مورد نیاز در 
انبوه سازی مسکن دارد، اضافه کرد: از این رو پروژه هایی که با حمایت اوقاف 
باشد می تواند کیفیت باالیی داشته باشــد.به گزارش روابط عمومی اداره کل 
اوقاف وامور خیریه اســتان اصفهان، علیرضا قاری قرآن در جلسه هماهنگی 
اجرای طرح اقدام ملی مســکن که با حضور مهدی پندار معــاون  بهره وری 
اقتصادی سازمان اوقاف و حجت االسالم محمدحسین بلک مدیرکل اوقاف 
و امور خیریه اســتان اصفهان برگزار شــد، با بیان اینکه در استان اصفهان در 
بحث اقدام ملی مسکن هر مشــارکت کننده می تواند بهره برداری خوبی را در 
اجرای پروژه باشد، اظهار داشت: البته باید توجه داشت که این مشارکت هم 
می تواند به صورت ساخت کل واحدها توسط نهاد دارای زمین باشد و یا اینکه 
آن نهاد این پروژه را واگذار و تنها تعدادی از واحدهای این ســاختمان ها برای 
تملک خود درخواست کند.وی افزود: در خصوص اجرای 750 واحد مسکونی 

در قالب اجرای طرح اقدام ملی مسکن نیازمند امضای تفاهم نامه هستیم و 
همه همکاریهای الزم از سوی اداره کل وزارت و شهرسازی با اداره اوقاف انجام 
خواهد شد.مدیرکل راه و شهرسازی اســتان اصفهان با بیان اینکه در شاهین 
شــهر با الحاق زمین های وزارت دفاع بهره برداری از 10 هزار واحد مسکونی را 
در قالب اجرای طرح اقدام ملی مسکن در دستور کار داریم، ابراز داشت: باید 
توجه داشت که مشــکل فعلی انبوه سازیها در اســتان اصفهان نبود امکانات 
آموزشی، فضای سبز، ورزشی و ... است.وی با بیان اینکه اداره کل اوقاف و امور 
خیریه استان اصفهان ظرفیت های باالیی برای توسعه فضاهای مورد نیاز در 
انبوه سازی مسکن دارد، اضافه کرد: از این رو پروژه هایی که با حمایت اوقاف 
باشد می تواند کیفیت باالیی داشته باشــد.قاری قرآن با بیان اینکه در حوزه 
ورنامخواست نیز چنانچه ظرفیتی مد نظر اوقاف است باید معرفی شود تا برای 
تبدیل به احسن موقوفه برنامه ریزی کنیم، اضافه کرد: در این زمینه ما آمادگی 

کامل را داریم که با اوقاف همکاری کنیم.

دکتر رسول کوهستانی پزوه مدیرکل گمرکات استان اصفهان در خصوص تصمیمات 
اخیر ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت بیان داشت:  واحدهای تولیدی می توانند 
بیش از 4000 ردیف  تعرفه که شامل مواد اولیه مورد نیاز آنها است را بدون دریافت 
کد رهگیری بانک تا ۹0 درصد کاالی خود را ترخیص نمایند و همچنین امکان واردات 
در مقابل صادرات فراهم گردیده است وی در ادامه تصریح کرد: می توانند به صورت 

بدون انتقال ارز و با ارز متقاضی نیز کاالی خود را ترخیص نمایند .
مدیرکل گمرکات استان در خصوص آمار واردات کاال بیان داشت: در آبان ماه سال 
جاری 7 هــزار و 3۹2  تن کاال به ارزش 21 میلیون و ۹61 هــزار دالر از طریق گمرک 
اصفهان ترخیص گردیده، که از لحاظ وزنی بیشترین مقدار در مقایسه با ماه های 

قبل از ابتدای سال ۹8 تاکنون بوده است .
دکتر رسول کوهستانی پزوه اظهار داشت: میزان واردات گمرک اصفهان از لحاظ وزنی 
در مقایسه با ماه قبل )مهرماه۹۹( بیش از 50 درصد رشد و در مقایسه با آبان سال 

گذشته 10۹ درصد افزایش داشته است . 
دکتر رسول کوهستانی پزوه در زمینه تسهیالت گمرک  اذعان داشت : با شناسایی 
فعاالن مجاز اقتصادی )AEO( و افزایش آنها طی سال جاری  از 4 شرکت)سال 
۹8(  به 21 شرکت توانسته ایم تسهیالت متنوعی به آنها ارائه می نماییم و تصریح 
کرد: در واحدهای تولیدی  اســتان پهنــاور اصفهان، با  ایجاد  34 بــاب  انبارهای 
اختصاصی زیر کلید گمرک  )در سال ۹8 ، هشت انبار اختصاصی داشتیم ( هزینه 
های تخلیه، بارگیری، انبارداری و همچنین زمان ترخیــص مواد اولیه واحدهای 

تولیدی به نحو چشمگیری کاهش یافته است . 
وی عمده کاالهای وارداتی گمرکات اســتان اصفهان را ماشین آالت خطوط تولید، 
اجزا و قطعات و مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی  برشمرد و بیان  داشت: در 8 
ماهه 13۹۹ چین ،  آلمان، ترکیه ایتالیا و هند مهمترین کشورهای صادر کننده کاال به 

مقصد گمرک اصفهان بوده اند .

قدردانی نمایندگان گلستان از اقدامات شرکت معادن شرقی

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان اعالم کرد؛

ذوب آهن اصفهان در مسیر افزایش تولید و صادرات

قیمت مرغ از دیوار گرانی پایین پرید

گرمی بازار با توزیع مرغ یخ زده!

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان:

 شهرداری اصفهان نتایج پژوهش های آلودگی هوا رابدون 
مالحظه منتشر کند

معاون بهره وری اقتصادی سازمان اوقاف خبرداد
بهره برداری ۷۵۰ واحدمسکونی درقالب طرح اقدام ملی مسکن درنجف آباد

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان:
ظرفیت های اداره اوقاف اصفهان در انبوه سازی در زمینهای موقوفه بسیار باالست

مدیرکل گمرک اصفهان خبر داد:
34 باب انباراختصاصی در استان اصفهان
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