
جمع آوری پسماند در 
شهرکرد نیازمند ۲۲۰ 

میلیارد ریال اعتبار است

مدیرکل پست اصفهان :

۴۴ درصد اماکن 
شناسنامه دار اصفهان 
کدپستی ۱۰ رقمی دارند
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خودکشی 
در اصفهان 
شایع نیست

تحقق ۷۰ درصدی 
بودجه ۹۹ 

شهرداری اصفهان
57

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی  

پنجشنبه ۴  دی   ۱3۹۹ 
۹ جمادی االول  ۱۴۴۲ 

 ۲۴   دسامبر  ۲۰۲۰
 شماره 3۱5۰     

8 صفحه
قیمت: ۱۰۰۰ تومان

بر اساس اعالم اتاق بازرگانی اصفهان تنها 30 درصد قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار با گذشت بیش از 9 سال از 
تصویب، اجرایی شده است؛

یک قانون اجرا نشده
3

5

     میزبانی سبزپوشان از تیم
 گل گهر سیرجان؛

 ذوب آهن از انتهای 
جدول جدا می شود؟

7

 سرنوشت مجسمه 
 »پرویز تناولی« در

 دروازه دولت اصفهان

5

ارزشیابی دانش آموزان 
 ابتدایی غیر حضوری

 است

سازمان آگهی های روزنامه زاینده رود

031_36284167_8

 انتظار؛ پشت میله های زندان 
 اصفهان همچنان بیشترین زندانی جرائم غیرعمد را در کشور دارد؛

شرکت توزیع برق        آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی )فشرده(
شهرستان اصفهان

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد: خدمات و کاالی مورد نیاز خود را به شرح ذیل و باستناد قانون برگزاری مناقصات 
و آئین نامه معامالت شرکت، از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی )فشرده( به پیمانکاران واجدین 

شرایط واگذار نماید. 

روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

شماره 
مناقصه 
شرکت

شماره مناقصه در سامانه 
تدارکات الکترونیکی 

دولت )ستاد(
تاریخ توزیع موضوع مناقصه

دفترچه
مهلت تهیه 

دفترچه
آخرین مهلت 
تحویل پاکات

تاریخ 
برگزاری 
مناقصه

مبلغ تضمین

99140942099093883000004

نیرورسانی، جابجایی و 
رفع حریم تاسیسات، 

روشنایی، نصب ترانس، 
اصالح و بهینه سازی شبکه 
)شهرداری منطقه 8( در 

محدوده امور برق شمالغرب

1399/10/041399/10/101399/10/201399/10/22445/000/000

پیشــنهاد دهندگان می توانند اسناد مناقصه به شــرح فوق را از طریق ســایت www.setadiran.ir دریافت و حداکثر تا روز شنبه مورخ 

1399/10/20 در سامانه فوق بارگذاری نمایند و همچنین اسناد فیزیکی )پاکت الف- ضمانت نامه( خود را به نشانی: اصفهان خیابان امام 

خمینی- امور برق منطقه دو – دبیرخانه، تحویل نمایند. به پیشنهادهایی که بعد از مهلت مقرر بارگذاری گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

http://tender.tavanir.org.ir :سایت اینترنتی معامالت توانیر به نشانی
http://iets.mporg.ir :سایت اینترنتی پایگاه ملی مناقصات ایران به نشانی

http://eepdc.ir :سایت اینترنتی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانی
جهت کسب اطالعات بازرگانی با شماره تلفن 34122555 واحد مناقصات خانم صباغی و جهت آگاهی بیشتر در مورد الزامات، اطالعات، 

شرح خدمات این مناقصه با شماره تلفن: 34122543 دفتر امور مهندسی تماس حاصل فرمائید.

 جهت انجام مراحل عضویت در ســامانه: مرکز تمــاس 41934-021 ، دفتر ثبــت نــام: 88969737-021 و 85193768-021 تماس

 حاصل فرمائید.

نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد درج شده است.

  مناقصه گران جهت به روز رسانی مدارک و فعالیت های خود، در سامانه برون سپاری شــرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانی  

https://www.eepdc.ir مراجعه نمایند.)در صورت هر گونه سوال با شماره تلفن 32241153 آقای امیرانی تماس حاصل فرمایید(

 شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان تغییر و اصالح در اسناد مناقصه را تا 72 ساعت قبل از بازگشایی پاکتها برای خود محفوظ می دارد.

  شرکت کنندگان در مناقصه می بایست دو روز قبل از آخرین تاریخ تحویل پاکتها با مراجعه به سایت شرکت و یا تماس با واحد مناقصه 

و مزایده، از آخرین اصالحات احتمالی اسناد مطلع گردند، در غیر اینصورت مسئولیت عدم رعایت این بند به عهده مناقصه گران می باشد.

  پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد.

  حضور پیشنهاد دهندگان )هر شرکت کننده یک نفر با ارائه معرفی نامه( در جلسه بازگشایی پاکات آزاد می باشد.

 به مدارک، پیشنهادات و نامه های فاقد امضاء، مخدوش یا بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شود مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

  شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

 سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

میالد حضرت عیسی مسیح )ع(، پیام آور صلح مبارک باد
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طرح بررســی مجدد قانــون انتخابات  علیرضا کریمیان
ریاست جمهوری در حالی در صحن علنی 
مجلس بررســی شــد که بار دیگر یکی از جنجالی ترین بندهای این 
قانون یعنی تعریف رجل سیاســی بدون تغییر باقی ماند تا همچنان 
حرف و حدیث ها در مورد امــکان حضور زنان در انتخابات ریاســت 

جمهوری باقی بماند و توپ در زمین شورای نگهبان باشد. 
در واقع نماینــدگان معتقدند همچنان بر اســاس قانــون، تعریف و 
مصادیق رجل سیاســی را باید شــورای نگهبان تشخیص و اعالم کند 
حتی برخی از نمایندگان بررسی مواردی از این بند از قانون را هم خارج 
از اختیارات مجلس می دانستند از جمله محسن زنگنه به عنوان ارائه 
کننده پیشــنهاد حذف کل ماده 2 طرح مذکور گفــت: در ماده 2 قصد 
داریم معیارهای رجال سیاسی و مذهبی را تعریف کنیم، در حالی که 
براساس قانون اساسی این وظیفه برعهده شورای نگهبان است. این 
ماده اختیارات و فهم شورای نگهبان را محدود می کند و شاخص های 

آن دارای ابهامات زیادی است.
سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی به عنوان مخالف پیشنهاد مطرح 
شــده گفت: زمانی که جریان انتخابات و دولت ها را آسیب شناسی 
می کنیم، برخی بعضا انحرافات آنها از نداشــتن خصوصیات مطرح 
شده در ماده 2 طرح اصالح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری 
ایران اســت. باید معیارهای رجال سیاسی و مذهبی به صورت دقیق 
مشخص شــود و این موضوع منجر به دقیق شــدن رد کاندیداهای 

ریاست جمهوری می شود. 
موافقان اما می گویند تنها مسئولیت اجرای این قانون برعهده شورای 
نگهبان و وزارت کشــور اســت، شــاکله تعیین کاندیداهای ریاست 
جمهوری در ماده یک آورده شده و به نوعی وظیفه مجلس ساماندهی 
به این قانون اســت. پس از طرح نظرات موافقان و مخالفان باالخره 

این طرح در دستور کار قرار گرفت. 
بر اســاس مصوبه مجلس معیارهای رجل مذهبی، سیاسی و ایرانی 
االصل بودن داوطلبان مشخص شــد. در ماده 2 طرح به  عنوان ماده 
)۳۵( مکرر یک که به قانــون الحاق می شــود در معیارهای »رجال 
مذهبی« آمده اســت: اعتقاد و التزام عملی به والیــت مطلقه فقیه،  
ثبات و اســتواری در اعتقاد و التزام به عقاید، احکام و اخالق اسالمی 
از جمله  انجــام واجبات و تقید به تــرک محرمات و اشــتهار به آن و 
بهره مندی از اطالعات الزم در حوزه اعتقــادات و اصول دین و مذهب 
در حد اثبات حقانیت دین اسالم و مذهب تشــیع از شرایط داوطلب 
است.در ادامه آمده است: احساس مســئولیت نسبت به امور دینی 

مردم و ترویج ارزش های دینی و انقالبــی در جامعه، از جمله اعتقاد 

عملی به انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر و بزرگداشت شعائر 
دینی و صداقت در گفتار و عدالت در رفتار با بررسی سوابق از جمله در 
گزارش های مرتبط با سمت ها و مســئولیت ها و ارائه آمارهای مرتبط 

نیز از دیگر معیارهای رجال مذهبی است.
در بخش معیارهای »رجال سیاســی« نیز آمده است: بهره مندی از 
اطالعات الزم و قدرت تحلیل در خصوص مبانی شــکل گیری نهضت 
امام خمینی )ره( و نظام اسالمی و اســتمرار آن،  تعهد و التزام عملی 
به نظام جمهوری اســالمی ایران، انقالب اســالمی و قانون  اساسی 
و همچنین درک و آشــنایی نســبت به اصــول این قانــون و حدود 
صالحیت ها و جایگاه قوای ســه گانه و ســایر نهادهای اساسی نظیر 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبری، شوراها و 

نیروهای مسلح نیز  از معیارهای مورد تاکید است.
همچنین داشتن مواضع روشن و عملکرد شفاف راجع به جریان های 
غرب گرا و واگــرا و طرفــداران نظام ســلطه در کشــور و تهدیدات و 
فتنه های بعد از انقالب اسالمی،  شــناخت و آگاهی عمیق نسبت به 
امور داخلی، منطقه ای و بین المللی و نیز قدرت تحلیل مسائل جاری 

و آتی مبتنی بر مبانــی و معیارهای انقالبی از قبیل حفظ اســتقالل 
همه جانبه و تمامیت ارضی کشور، عدم تعهد و گرایش به قدرت های 
سلطه گر، حمایت از مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین 
 و دفــاع از حقوق همــه مســلمانان نیز بــرای این معیارهــا در نظر

 گرفته شده است.
ســابقه تــالش همه جانبــه در تامین و حفــظ حقوق شــهروندی و 
آزادی های قانونی و مشروع، وحدت ملی و تقویت آن، مصالح نظام 
اسالمی، منافع ملی و ترجیح آن بر منافع شــخصی، گروهی، قومی 
و حزبی نیز از دیگر معیارهای گفته شــده در معیارهای رجل مذهبی 
اســت.مقصود از »ایرانی االصل« مذکور در جزء )2( بند )الف( ماده 
)۳۵( این قانون، شــخصی اســت که از پدر و مادر ایرانی که تابعیت 
اصلی ایرانی دارند، متولد شده باشــد و منظور از »تابع ایران« مذکور 
در بند فوق، شخصی است که تابعیت اصلی ایرانی داشته باشد.اتباع 
ایرانی که تابعیت کشور دیگری را از گذشــته و حال دارند و اشخاص 
 غیر ایرانی که تابعیت ایران را کســب کرده اند، نمی توانند در انتخابات

 ثبت نام کنند.

قدردانی رییس جمهور آذربایجان از مواضع ایران
معاون دفتر رییس جمهور نوشــت: شاهین مصطفی اف، به عنوان فرســتاده  ویژه  الهام علی اف 
با محمود واعظی دیدار و ســپاس ویژه رییس جمهور آذربایجان از مواضــع دولت ایران را ابالغ 
کرد.علیرضا معزی، معاون ارتباطات و اطالع رســانی دفتر رییس جمهوری در توئیتی نوشــت: 
شــاهین مصطفی اف، به عنوان فرســتاده  ویژه  الهام علی اف با واعظی دیدار کرد و سپاس ویژه 
رییس جمهور آذربایجان از مواضع دولت ایران را ابالغ کرد.معاون ارتباطات و اطالع رسانی دفتر 
 رییس جمهوری بیان داشت: پیش از این وزیر خارجه آذربایجان نیز پس از جنگ قره باغ به تهران

 سفر کرده بود.

نگرانی وزیر کشور از تبلیغات انتخاباتی
وزیر کشور با بیان اینکه نگرانی ما برای روز رای گیری نیست، گفت: نگرانی برای آن 2۰ روزی است 
که باید تبلیغات صورت گیرد و تجمع می شود.عبدالرضا رحمانی در پاسخ به سوالی در مورد نحوه 
برگزاری انتخابات ریاســت جمهوری و شــوراها با توجه به وضعیت کرونایی کشور اظهار داشت: 
بررسی می کنیم و از همه کمک خواســتیم که به ما نظر بدهند و نمونه های کشورهای خارجی را 

بررسی می کنیم که در این شرایط انتخابات برگزار کردند.
رحمانی فضلی اظهار داشــت: نگرانی ما برای روز رای گیری نیســت و می توانیم یکی دو ساعت 
اول صبح را افزایش دهیم چون از ۱2 به بعد شــب محدود هســتیم و همینطور می توانیم تعداد 
شعب را افزایش دهیم.وی گفت: نگرانی برای آن 2۰ روزی اســت که باید تبلیغات صورت گیرد 
تجمع می شــود و اگر این تجمعات شــکل  گیرد ممکن است روی مشــارکت اثر منفی بگذارد. 
رحمانی فضلی همچنین در پاســخ به پرسشــی در خصــوص قانون انتخابات کــه در مجلس 
در حال بررســی اســت،  تصریح کرد: اگر قانون باشــد اجرا می کنیم.وزیر کشــور همچنین در 
 مورد برگزاری انتخابــات طــی دو روز، تصریح کرد: دو روز که نمی شــود چــون قانون یک روز

 را می گوید.

اتحادیه اروپا: 

لغو تحریم، هسته اصلی برجام است
نماینده اتحادیه اروپا در سازمان ملل متحد، لغو تحریم را هسته اصلی برجام دانست و تاکید کرد 
جمهوری اســالمی ایران باید از منافع اقتصادی این توافق بهره مند شود.اولوف اسکوک، با بیان 
اینکه به نمایندگی از جوزســپ بورل به عنوان هماهنگ کننده کمیسیون مشترک برجام صحبت 
می کند، افزود: در ماه های گذشته دیپلماسی چندجانبه دچار مشکالت جدی شده است.نماینده 
اتحادیه اروپا در سازمان ملل متحد ادامه داد: برنامه جامع اقدام مشترک اکنون پنج ساله شده 

است و در برابر فشارهای سال های گذشته مقاومت کرد.
اســکوک با یادآوری اینکه در نشســت ۱۶ دســامبر کمیســیون مشــترک و نشســت وزیران 
خارجــه اعضای برجام بــر اجرای کامــل این توافق تاکید شــد، اضافــه کرد: این عــزم و اراده 
گویــای اهمیت حفظ این توافــق برای تــداوم دیپلماســی چندجانبه و پایداری و پشــتیبانی 
از توافــق چندجانبه اســت.وی تاکید کرد: برجام جــزء کلیدی معماری جهانی منع گســترش 
ســالح اتمی اســت که خطر امنیتی منطقــه ای و جهانی را کاهــش می دهد.نماینــده اتحادیه 
اروپا در ســازمان ملل متحد با اشــاره به بازرسی کم ســابقه بر فعالیت های هســته ای ایران، 
اظهار کرد: اینها در ســایه همــکاری ایران بــرای اجرای پروتــکل الحاقــی و پادمان ها محقق 
می شود.اســکوک یادآور شــد: اجرای پروتــکل الحاقی بخشــی از تعهد ایــران تحت برجام 
اســت. از دســت دادن برجام همچنین به معنای از دســت رفتن پروتکل الحاقــی و تضمین 
 دسترســی آژانس بین المللی انرژی اتمی و از دســت رفتن شفافیتی اســت که برجام ایجاد 

کرده است.

سیاستکافه سیاست

 مجلس تشخیص نهایی رجل سیاسی برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری را بر عهده شورای نگهبان گذاشت؛

مصادیق رجل سیاسی همچنان در ابهام 

پارلمان رژیم صهیونیستی منحل شد
»یاریو لوین« رییس پارلمان رژیم صهیونیستی بامداد روز چهارشنبه از انحالل بیست و سومین 
پارلمان این رژیم و برگزاری انتخابات زودهنگام در ســرزمین های اشغالی خبر داد.طبق قانون 
رژیم صهیونیســتی، انتخابات ســه ماه پس از انحالل کنست باید برگزار شــود و بر این اساس 
انتخابات زودهنگام در سرزمین های اشــغالی روز 2۳ مارس )۳ فروردین ۱4۰۰( برگزار خواهد 
شد و این چهارمین انتخابات کنست در کمتر از 2 سال گذشته به شمار می آید.دلیل اصلی انحالل 
کابینه رژیم صهیونیســتی عدم حصول توافق میان حزب لیکود به رهبــری »بنیامین نتانیاهو« 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی و حزب آبی و سفید به رهبری »بنی گانتز« وزیر جنگ این رژیم 

درباره بودجه بوده است.
گانتــز در پیامــی در توئیتر نوشــت: »نتانیاهو فقط بــرای آنکه بــه دادگاه نرود ما را به ســوی 
 انتخابات می کشاند و هر چیزی غیر از آن یک حقه اســت. ما وارد کابینه شدیم تا از دموکراسی

دفاع کنیم.«

عفو گسترده مظنونان پرونده روسیه توسط »ترامپ«
رییس جمهوری آمریکا به جورج پاپادوپولوس، دستیار سابق کارزار انتخاباتی اش که در بخشی 
از تحقیقات درباره مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری 2۰۱۶ به جرم خود اعتراف کرده 
بود، عفو کامل اعطا کرد.دونالد ترامپ، رییس جمهــوری آمریکا همچنین »الکس ون در زوان« 
۳۶ ساله، داماد هلندی »گرمان خان« میلیاردر روســی را عفو کرد. او به جرم دروغ گویی درباره 
تماس هایش با یک مقام کمپین 2۰۱۶ ترامپ به ۳۰ روز حبس در زندان و جریمه 2۰ هزار دالری 
محکوم شده بود.اسامی آنها در فهرست عفو پیش از کریسمس که کاخ سفید منتشر کرد، دیده 
می شــود. ترامپ به ۱۵ فرد عفو کامل داده و با کاهش بخشــی یا تمام مجــازات پنج فرد دیگر 

موافقت کرده است.
در لیست بخشش ها و تخفیف ها نام سه قانونگذار جمهوری خواه سابق هم وجود دارد. همچنین 
نظامیان سابق ایاالت متحده شامل نیکوالس اسالتن، پل اســلوف، اوان لیبرتی و داستین هرد 
که به جرم قتل غیرنظامیان عراقی هنگام کار به عنوان پیمانکار در سال 2۰۰۷ محکوم شده بودند، 

مورد بخشش قرار گرفتند.

تالش »بن زاید« برای رشوه دادن به دیده بان 
حقوق بشر

مسئول سابق سازمان دیده بان حقوق بشر فاش کرد که ولیعهد ابوظبی تالش داشته به این سازمان 
رشوه ای به مبلغ دو میلیون دالر بدهد.ساره ویتسون، مدیر ســابق خاورمیانه در سازمان دیده بان 
حقوق بشر در رشته توئیت هایی اعالم کرد که این رشوه از طریق گراهام روبسون، رییس سابق بانک 
هاویلند مطرح شد و این اقدام، تالشی از جانب محمد بن زاید، ولیعهد ابوظبی برای جلب نظر دیده 
بان حقوق بشر بود تا از نقض های حقوقی صورت گرفته توسط مسئوالن اماراتی چشم پوشی شود.

وی افزود: بن زاید تــالش کرد تا افراد وابســته به وی بتواننــد در دیده بان حقوق بشــر به دلیل 
گزارش های بی امــان ما درمورد نقض های حقوق بشــر در امــارات نفوذ کنند.ویتســون تصریح 
کرد: ما از مبلغ دو میلیون دالر در کاری خوب برای شناســایی نقض ها در کشــورهای عربی حوزه 
خلیج )فارس( اســتفاده کردیم و نمی دانســتیم که این مبلغ به صورت محرمانه از جانب ولیعهد 
ابوظبی آمده است.اما ویتسون این مسئله را روشــن نکرد که این سازمان چگونه و در چه تاریخی 
مطلع شــد که میان رییس این بانک و بن زاید ارتباط وجود دارد.وی این ســوال را مطرح کرد که 
 چه تعداد سازمان هایی هســتند که بن زاید تالش کرده اســت از طریق افراد وابســته به خود به

 آنها نفوذ کند.

عضو حقوقدان شــورای نگهبان گفت: ۳ مصوبه مهم 
مجلس شورای اسالمی پس از اصالح به نفع مردم با 
نظر شورای نگهبان، تایید شد.طحان نظیف در گزارش 
۶۰ از سلســله گزارش های خود به مردم از جلســات 
شــورای نگهبان نوشــت:چند طرح و الیحه در دستور 
کار شــورای نگهان بودند که در مراحــل قبل به خاطر 
اشکاالتی به مجلس اعاده شده بودند و پس از انجام 
اصالحات مجددا برای اظهارنظر به شورا ارسال شدند.

در »طرح استفساریه بند »ج« ماده )۱۱2( قانون برنامه 
پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
جمهوری اســالمی ایران«، مجلس منظور از شاغالن 
مناطق عملیاتی دفاع مقدس را مستخدمانی دانست 
که از زمان شــروع دفاع مقدس تاکنــون فعال بودند 
که مورد پذیرش اکثریت اعضا قــرار گرفت.در »طرح 

تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت 
آموزش و پرورش«، تنها اشکال باقی مانده در خصوص 
بار مالی مصوبه مربوط به اعمال مدرک دوم افرادی که 
فعالیت آموزشــی در مدارس انجام می دهند، بود که 
مقرر شــد با عنایت به میزان اعتبار و محل پیش بینی 
شــده در قانون بودجه ســال ۱۳۹۹، این امر از تاریخ 
۱۳۹۹/۱۱/۱ قابل اجرا باشــد و در مورد سنوات بعد نیز 
موضوع منوط به پیش بینی در بودجه های سنواتی است 
که این اصالحات نیز مورد پذیرش شورای نگهبان قرار 
گرفت.در »طرح اصالح ماده )۵4( قانون مالیات های 
مستقیم« موسوم به اخذ مالیات از خانه های خالی نیز 
چند ایراد باقی مانده بود که شاید مهم ترین اشکال در 
خصوص وضع مالیات نسبت به کسانی بود که به دالیل 
موجه، امکان فروش یا اجاره ملک خود را ندارند که با 

پیش بینی سامانه ای در این خصوص، به این نحو که 
کسانی چنین ادعایی دارند، واحد مسکونی خود را در آن 
ثبت کنند و با شرایطی از مالیات مذکور معاف شوند. این 
اصالح و سایر اصالحات نیز مورد موافقت اعضای شورا 
قرار گرفت.نکته جالب در هر سه مصوبه اینکه، پس از 
اعالم نظر شورای نگهبان، نگرانی هایی در میان اقشار 
مختلف مردم ایجاد می شــد که بــا اصالحات صورت 

گرفته این مسئله رفع خواهد شد.

اصالح 3 مصوبه مهم به نفع مردم با نظر شورای نگهبان

چهره روز

معاون اول رییس جمهور:

 دنبال تعامل با
 مجلس هستیم

معــاون اول رئیس جمهور گفت: دولت 
عالقه مند اســت همــواره روابط خوب 
و صمیمانــه ای با نماینــدگان مجلس 
داشته باشــد و با هم افزایی نسبت به 
حل مشکالت کشور اقدام کنند.اسحاق 
جهانگیری با بیان اینکه بــرای غلبه بر 
مشــکالت و فشــارها، راهی جز از خود 
گذشــتگی و ایثار وجود نــدارد، اظهار 
داشت: تصور آمریکایی ها این بود که با 
اعمال فشارهای سنگین، اقتصاد ایران 
دچار فروپاشی می شود اما آنچه باعث 
شــد که اقتصاد کشــور همچنان سرپا 
باشــد، روحیه ایثارگری مــردم بود که 
تمام سختی ها و مشکالت را با بزرگواری 
متحول کردند و اذعــان غربی ها مبنی 
بر به بن بست رســیدن سیاست فشار 
حداکثری آمریکا علیــه ملت ایران نیز 
به دلیل روحیه ایثارگــری مردم بود که 
باعث شد مدیران کشور با جدیت بیشتر 

تالش کنند.
جهانگیری راهیابی ۱۶ فرزند شــهید به 
مجلس شــورای اســالمی و حضور در 
فراکســیون شــاهد را افتخاری بزرگ 
توصیف کــرد و افزود: اینکــه مردم در 
یک رقابــت انتخاباتی ترجیح می دهند 
یادگاران شــهدا را بــه عنــوان نماینده 
خــود بــه مجلس شــورای اســالمی 
بفرســتند از یک سو نشــان از پایبندی 
آنها به آرمان های شهداســت بنابراین 
فرزندان آنها نیــز روحیه ایثارگری را در 
راه خدمت بــه مردم و حل مشــکالت 
کشــور به کار خواهند گرفت.معاون اول 
رییس جمهور با اشــاره به مصوبه کمک 
معیشــتی مجلس شــورای اسالمی و 
نیز مصوبه ســتاد ملی مقابلــه با کرونا 
خاطرنشان کرد: با تلفیق این دو مصوبه 
تالش خواهیم کرد کمک های معیشتی 
به جامعه را افزایش دهیم تا مشکالت 

مردم کاهش پیدا کند.

بین الملل

وز عکس ر

اپوزیسیون ارمنستان 
برای برکناری 

»پاشینیان« خیمه زد
صدها تــن از حامیان اپوزیســیون 
ارمنســتان در مقابل مقر دولت این 
کشــور در ایــروان چادر برپــا کرده 
و فشــارها بر نخســت وزیر را برای 

برکناری افزایش داده اند.

نماینده جنبش »حماس« در ایران:

»شهید سلیمانی« تجربیات فنی خود را به مقاومت فلسطین منتقل کرد
نماینده جنبش »حماس« در ایران با اشاره به نقش شهید سلیمانی در حمایت از فلسطین در جنگ های رژیم صهیونیستی علیه غزه، گفت: شهید سلیمانی تجربیات فنی 
خود را به گروه های مقاومت در غزه منتقل کرد.»خالد القدومی« افزود: رابطه حاج قاسم سلیمانی و جنبش مقاومت اسالمی حماس مبتنی بر اصل برادری بود. در این 
رابطه، یک قبله واحد و یک هدف واحد وجود داشت و آن هدف، نابودی نهایی رژیم صهیونیستی بود.القدومی در ادامه یادآور شد: ترور شهید سلیمانی خسارت بزرگی برای 
امت اسالمی محسوب می شود؛ اما آمریکایی ها از رهگذر این جنایت نتوانستند موجبات تضعیف مقاومت در منطقه و فلسطین را فراهم کنند. وی افزود: در خصوص نقش 
آفرینی شهید سلیمانی در حمایت از مقاومت فلسطین باید این نکته را بگویم که دشمنان خیلی بیشتر از دوستان نسبت به این نقش آفرینی برجسته آگاهی دارند. شما 
زمانی که می بینید دشمن چگونه پس از شهادت این فرمانده بزرگ به شادی و پایکوبی پرداخت، متوجه این مسئله می شوید.نقش آفرینی این شهید قهرمان در حمایت 
از گروه های مقاومت فلسطین تنها در انتقال تجربیات فنی و یا حمایت نظامی محدود و محصور نمی شد، بلکه ابعاد و زوایای دیگری نیز داشت که ازجمله آنها حمایت های 
روانی و معنوی بود.همین رویکرد و ماهیت اندیشه ای حاج قاسم سلیمانی بود که منجر به شهادت او شد. اندیشه او مبتنی بر این موضوع بود که مسئله فلسطین، عامل 

وحدت بخش جهان اسالم است. او قویا به این واقعیت اعتقاد داشت که همگان باید در پشت مسئله فلسطین با یکدیگر متحد شوند. 
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ممنوعیت راه اندازی ذوب فلزات در غرب اصفهان
معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری اصفهان گفت: صنایع ذوب فلزات در غرب اصفهان 
مجوز راه اندازی ندارنــد و از فعالیت آن ها جلوگیری می شــود.معاون هماهنگی امور اقتصادی 
و توســعه منابع اســتانداری اصفهــان در بازدید از چند شــرکت ذوب فلزات شــهرک صنعتی 
اشترجان گفت: این گونه مشــاغل تنها در شهرک های صنعتی شــرق اصفهان و با رعایت کامل 
موارد زیســت محیطی، مجوز فعالیت دریافت خواهند کرد.سید حســن قاضی عسگر با اشاره 
به اینکه شهرک صنعتی اشترجان در آینده نزدیک به یک شــهرک سبز تبدیل خواهد شد، گفت: 
در این شــهرک مجوز برای راه اندازی صنایع غذایی بدون آالیندگی صــادر و این منطقه صنعتی 
بسیار مســاعد برای راه اندازی صنایع غذایی و بدون آالینده زیســت محیطی است.وی افزود: 
به منظور تردد آسان و ورود به این شهرک، ساخت پل زیرگذر شــهرک در دهه فجر با اعتبار اولیه 
۴۰ میلیارد ریال آغاز و مرحله نخســت آن تا شــش ماه آینده به بهره برداری خواهد رسید. علی 
ســاعدی ، فرماندار فالورجان هم با اشــاره به اینکه این شــهرک ۲۴۰ واحد صنعتی دارد، گفت: 
 متاســفانه به دالیل مختلف و مشکالت زیرســاختی، در حال حاضر ۳۰ درصد این واحد ها نیمه

 تعطیل شده اند.

عضو کمیسیون عمران مجلس:

قرارداد 2۷5 میلیاردی وزارت راه، توجیه اقتصادی ندارد
عضو کمیســیون عمران مجلس شــورای اســالمی گفت: هم اکنون عملیات اجرای پروژه قطار 
برقی تهران -اصفهان تا زمان تعیین تکلیف متوقف شــده چون در شــرایط فعلی کشور، اجرای 
این پروژه با قرارداد ۲۷۵ هزار میلیارد تومانی توجیه اقتصادی ندارد.کمال حســین پور با اشــاره 
به پــروژه قطار برقــی تهران-اصفهان اظهار داشــت: در این راســتا کمیســیون عمران مجلس 
شورای اســالمی در رابطه با این پروژه به وزیر راه و شهرسازی هشــدار داد.وی با اشاره به اینکه 
هم اکنــون عملیات اجرای پروژه قطــار برقی تهران -اصفهــان تا زمان تعییــن تکلیف متوقف 
شده اســت، تصریح کرد: چون در شــرایط فعلی کشــور، اجرای این پروژه با قرارداد ۲۷۵ هزار 
میلیــارد تومانــی توجیه اقتصــادی ندارد.عضو کمیســیون عمران مجلس شــورای اســالمی 
گفت: بنابراین در شــرایطی که بودجه عمرانی کشــور ۵۰ هــزار میلیارد تومان بــوده که تاکنون 
کمتر از ۳۰ هــزار میلیارد تومان آن محقق شــده نبایــد چنین پروژه هایــی را اجرایی کرد.وی با 
اشــاره به اینکه هم اکنون قطار برقی در این مســیر وجود دارد، افزود: با اجــرای این پروژه و با 
صرف هزینه های کالن، تنها یک ســاعت از مســافت مســیر تهران-اصفهان کاسته می شود در 
 حالی که با هزینه های بســیار کمتری می توان با اســتفاده از متخصصان داخلی این مســافت

 را کاهش داد.

کمبود نهاده ها، قیمت ماهی را افزایش داد
مدیر شــیالت و امور آبزیان جهاد کشــاورزی اصفهان گفت: با ســرمایه گذاری صورت گرفته از 
ســال ۹۸ تاکنون ۳۰ کیلوگرم ماهی خاویار در اســتان تولید شده اســت.محمدرضا عباسی با 
بیان اینکه در حــال حاضر تولید ماهی و آبزیان در همه شهرســتان های اســتان اصفهان انجام 
می شود، اظهار داشت: گونه های تولیدی در هر شهرستان بســته به وضعیت منابع آب و شرایط 
جوی متفاوت اســت.وی ادامه داد: عمده ترین دلیــل افزایش قیمت ماهــی افزایش قیمت 
نهاده هاســت که با کمبود جدی و افزایش قیمت آن در بــازار رو به رو بودیم.وی بــا بیان اینکه 
تولید ماهیان خاویاری نیز در اســتان اصفهان در ســه مزرعه انجام می شــود، اضافه کرد: تولید 
این نوع ماهی زمان بر اســت و حدود هشــت ســال برای بهره برداری خاویار و چهار سال برای 
 عرضه ماهی در بازار زمان نیاز اســت و اعتبار اولیه برای این امر حدود ۲۰۰ میلیون تومان برآورد

 شده است.

بر اساس اعالم اتاق بازرگانی اصفهان تنها 30 درصد قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار با گذشت بیش از 9 سال از تصویب، اجرایی شده است؛

یک قانون اجرا نشده

مرضیه محب رسول کارآفرینی، تولید، رونق و رشد اقتصادی 
در بسترهایی شــکل می گیرد که یکی از 
مهم ترین آن محیط کسب و کار اســت. از سال 1۳۹۰ با تصویب قانون 
بهبود محیط کسب و کار فرصتی فراهم شد تا موانع و دست اندازها برای 
ایجاد شغل و فعالیت اقتصادی تسهیل شود. این قانون اما اگر چه در 
طول ۹ سال گذشته توانست بخشــی از موانع دست و پاگیر را از میان 
بردارد؛ اما فعاالن بخش خصوصی می گویند تنها ۳۰ درصد از این قانون 
به صورت کامل اجرایی شده و به نوعی یک قانون پایه و مهم در بخش 
های اقتصادی نادیده گرفته شده و با وجود نیازهای کشور به رونق تولید 
و تسهیل موانع کسب و کار اما استفاده از ظرفیت های قانونی آن صورت 
نگرفته است. این چالشی است که در نشست مشترک اتاق های ایران 
و اصفهان به آن پرداخته شد. در این جلسه رییس کمیسیون توسعه و 
بهبود محیط کســب و کار اتاق بازرگانــی اصفهان با تاکیــد بر اینکه با 
گذشت بیش از ۹ ســال از تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب و 
کار، تنها ۳۰ درصد آن اجرایی شده است، گفت: در صورت اجرای این 
قانون و مشورت خواهی از اتاق های بازرگانی و فعاالن اقتصادی بخش 
خصوصی، در حوزه کسب و کار با چالش های کمتری مواجه خواهیم 

بود.حمیدرضا فوالدگر در نشســت  مشترک  کمیسیون توسعه و بهبود 
محیط کسب و کار اتاق اصفهان با اتاق ایران با بیان اینکه طرح مذکور به 
عنوان اصالح ماده ۷ قانون اصل ۴۴ با موضوع بهبود محیط کسب و کار 
مطرح شده است، اظهارکرد: چند سالی است هیئت مقررات زدایی و 
تسهیل مجوزهای کسب و کار با ریاست وزیر اقتصاد ، با هدف بررسی 
مجوزهای کســب و کار، حذف مجوزهای زائد و تسریع مراحل صدور 
مجوزها شــکل گرفته اســت. وی، ایجاد ســامانه G۴B درگاه ملی 
مجوزهای کســب و کار را نتیجه اصالح ماده ۷ دانست و افزود: طبق 
مذاکرات صورت گرفته  مقرر شده اســت طرح های جدید نمایندگان 
مجلس پس از نهایی شدن ماده ۷ قانون اصل ۴۴ و لحاظ موارد ذکر 
شده در این قانون، به مجلس ارائه شــود. رییس کمیسیون توسعه و 
بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی اصفهان هم در این جلسه با تاکید 
بر اینکه با گذشت بیش از ۹ سال از تصویب این قانون، تنها ۳۰ درصد آن 
اجرایی شده است، گفت: در صورت اجرای این قانون و مشورت خواهی 
از اتاق هــای بازرگانی و فعاالن اقتصادی بخــش خصوصی، در حوزه 
کسب و کار با چالش های کمتری مواجه خواهیم بود.غالمرضا اخوان 
فرید، ایجاد محدودیت های زمانی در مــاده ۲ و ۳ این قانون را دهن 

کجی به کل قانون دانست و خواســتار رعایت محدودیت های زمانی 
مطرح شده در طرح نمایندگان و بسط نظرخواهی از تشکل های دیگر 
اقتصادی عالوه بر اتاق های بازرگانی، تعــاون و اصناف پیش از ارائه 
طرح ها و قوانین به مجلس شد. عضو هیئت نمایندگان اتاق اصفهان 
همچنین بر ضــرورت الزام ارگان های اجرایی بــه رعایت کامل قانون 

بهبود مستمر محیط کسب و کار تاکید کرد.
فضای کسب و کار یکی از شاخص های تعیین کننده وضعیت اقتصادی 
کشورهاست که بر اســاس آن می توان به بررســی و تجزیه و تحلیل 
شــرایط اقتصادی هر کشــور پرداخت به طوری که این محیط هرچه 
شفاف تر و رقابتی تر باشد ، افزایش سالمت اقتصادی کشورها و اتخاذ 
سیاست های مطلوب شده و روند بهبودی شاخص های اقتصادی را 
در پی خواهد داشت.تاثیر فضای کســب و کار بر جذب سرمایه گذاری 
داخلی و خارجی، ایجاد اشتغال و رشــد تولید ناخالص داخلی امری 
اثبات شــده اســت و برای اقتصاد با توجه به چالش های پیش رو، 
بهبود فضای کســب و کار به ضرورتی انکار ناپذیر تبدیل شده است . به 
همین دالیل است که باید اجرا شدن این قانون به درستی و با جدیت 

پیگیری شود.

خبر روز

راه اندازی خط تولید منسوج »ملت بلون« در شرکتی 
دانش بنیان

یک شرکت دانش بنیان مستقر در شــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان موفق به طراحی، ساخت 
و راه اندازی خط تولید منســوج ملت بلون شده است.مشاور رییس شــهرک علمی و تحقیقاتی 
گفت: یکی از شــرکت های دانش بنیان مســتقر در شــهرک موفق به طراحی و راه اندازی خط 
تولید منسوج ملت بلون شــد که به عنوان الیه اصلی و فیلتراســیون ماسک های پزشکی کاربرد 
دارد.حســن خاکباز با بیان اینکه کار طراحی خط تولید منســوج ملت بلون از اردیبهشت امسال 
آغاز شــد و تا مهر امســال ادامه یافت، گفت: طی ماه های اولیه شــیوع ویروس کرونا، کشور با 
کمبود ماده ملت بلون برای تولید ماســک روبــه رو بود و تصمیم به طراحی و ســاخت این خط 
تولید برای رفع نیاز داخلی کشــور گرفتیم.هم اکنون روزانه بین ۲ تا سه میلیون ماسک سه الیه 
 پزشــکی در اســتان اصفهان تولید می شــود و قیمت آن هر عدد هزار و ۳۰۰ تومان برای مصرف 

کننده است.

مرمت و احیای 30 رشته قنات در نایین
۳۰ رشــته قنات در نایین مرمت و احیا شــد.مدیرجهاد کشاورزی شهرســتان نایین با اشاره به 
اینکه پارسال 1۳ میلیارد ریال برای مرمت و احیا قنوات شهرستان در نظر گرفته شده بود، گفت: 
۳۰ رشته قنات کوچک و بزرگ شهرستان بازســازی و جریان آب ادامه یافت.احمدرضا باقریان 
افزود: قنات معاضدیه که از قنات های شــاخص شهرســتان اســت با دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون 
ریال هزینه به وســعت ۴۵۰ متر مرمت و باز سازی شده اســت.وی گفت: این قنات با متوسط 
 آبدهی ۴۰ لیتر بر ثانیه 1۰۰ هکتار اززمین های کشــاورزی دشــت معاضدیه بــا ۲۵۰ بهره بردار را 

سیراب می کند.

مدیرکل امور مالیاتی استان:

۶0 درصد پزشکان اصفهان دستگاه کارتخوان دارند
مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان گفت: بین ۵۰ تا ۶۰ درصد پزشکان اصفهانی سال گذشته با 
نصب دستگاه های کارتخوان به سامانه ســازمان امور مالیاتی وصل شدند.بهروز مهدلو با اشاره 
به اینکه طرح نصب کارتخوان تحت نظارت ســازمان امور مالیاتی شــامل ۵۰ شــغل و 1۵ صنف 
اســت، اظهار کرد: در این طرح که سال گذشته شروع شد درصدی از مشــاغل شرکت کردند؛ اما 
هم اکنون ســازمان امور مالیاتی طرح صندوق های مکانیزه فروشــگاهی را در دستور کار دارد و 
در همه ادارات کارگروهی برای آن تشــکیل شده و در حال برنامه ریزی اســت که از این سامانه 
اســتفاده کنند.وی، جلوگیری از فرار مالیاتی، شــفاف ســازی و پذیرش اظهارنامه مؤدیان را از 
اهداف راه اندازی ســامانه صندوق فروشــگاهی برشــمرد و افزود: با اجرای طرح همه مشاغل 
کشور در این سامانه قرار می گیرند.مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان همکاری پزشکان استان 
برای نصب دســتگاه های کارتخوان را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: درصد قابل توجهی از پزشکان 
اصفهانی سال گذشته به سامانه سازمان امور مالیاتی وصل شدند که طبق آخرین آمار حدود ۵۰ 
تا ۶۰ درصد پزشکان را شــامل می شد؛ البته شماری از پزشــکان نیز به دلیل اینکه در بیمارستان 
کار می کردند نیاز به دســتگاه کارتخوان نداشــتند که اگر آنها را نیز در نظر بگیریم شــاید میزان 
همکاری پزشــکان برای نصب کارتخوان به ۹۰ درصد می رســید.مهدلو بر اهمیت فرهنگ سازی 
و اعتماد به مردم تاکید کرد و گفت: از تمام مؤدیان به ویژه آنها که تاکنون فرار مالیاتی داشــتند، 
درخواست می شود خودشان اعالم کنند، ما نیز تا جایی که ممکن باشد به آنها کمک خواهیم کرد 
 که حق و حقوق مردم و دولت وصول و به خزانه واریز شود و به شهرداری ها و دهیاری و دوباره به

 مردم بازگردد.

با مسئولان

تولید محصوالت زراعی اصفهان 40 درصد افزایش یافتاخبار
رییس سازمان جهاد کشاورزی اصفهان گفت: تولید محصوالت زراعی این استان نسبت به هفت ســال قبل و آغاز فعالیت دولت ۴۰.1۵ درصد افزایش داشته است.

مهرداد مرادمند افزود: در سال ۹۲ و آغاز فعالیت دولت یازدهم میزان تولید محصوالت زراعی سه میلیون و ۲۰۹ هزار و ۳۲۸ تن بود که این رقم در پایان سال گذشته به 
چهار میلیون و ۴۹۷ هزار و ۸۶۴ تن رسیده است.وی، افزون بر یک میلیون و ۲۸۸ هزار تن افزایش تولید محصوالت زراعی را حاصل برنامه ریزی، هماهنگی، اقدامات 
مناسب و تالش کشاورزان استان ذکر و اضافه کرد: این افزایش در حالی به ثبت رسید که کاهش بارش ها و جریان غیردائم رودخانه زاینده رود به عنوان منبع اصلی آبیاری 
را در این سال ها شاهد بودیم.رییس سازمان جهاد کشاورزی اصفهان خاطرنشان کرد: گندم، جو، ذرت علوفه ای و صیفی جات از جمله انواع محصوالت زراعی به شمار 
می روند که در این خطه کشت می شوند و در طول هفت سال اخیر با افزایش تولید روبه رو بوده اند.مرادمند تصریح کرد: برای مثال میزان تولید گندم در استان در مقایسه 
با ابتدای فعالیت دولت بیش از ۲۲ درصد بیشتر شد به این صورت که در سال ۹۲ حدود ۲۲۸ هزار تن گندم در استان برداشت شد و این میزان سال قبل به بیش از ۲۷۹ 
هزار تن افزایش پیدا کرد.وی با بیان اینکه بهره گیری از روش های نوین و علمی به بیشتر شدن حجم تولید و برداشت محصوالت کمک شایانی می کند، گفت: بر همین 

مبنا سعی شده در دوره های آموزشی و ترویجی کشاورزان بیشتری را برای راندمان در فعالیت و تولید تشویق کنیم.

همراه با متعادل شدن بازار؛

 محتکران خودرو
 ضرر کردند

رییــس اتحادیــه فروشــندگان خودروی 
اصفهان گفــت: قیمت خــودرو در اصفهان 
کاهــش ۴۰ درصــدی را تجربه کــرد و در 
خودروهای پــر فروش اصفهــان هم این 
شرایط را شاهد هســتیم.حمیدرضا قندی 
با بیــان اینکــه در حــال حاضــر در رکود 
کامــل خرید و فــروش خودرو هســتیم، 
اظهار داشــت: در حال حاضر تنها 1۰ درصد 
معامالت نسبت به ســال گذشته را در بازار 
خــودروی اصفهان داریــم.وی در ادامه به 
کاهش حدود ۴۰ درصــدی قیمت خودرو 
در اصفهــان نســبت به ســه ماه گذشــته 
اشــاره کرد و ابراز داشــت: در حال حاضر 
خودروهای شــاخص بازار اصفهان کاهش 
قیمت چشمگیری داشته اند.وی با تاکید بر 
اینکه قیمت خودرو در بازار در حال نزدیک 
شــدن به قیمت های عادالنه است، ادامه 
داد: پیش بینی می شــود در آینــده ۵ تا 1۰ 
درصد ریزش قیمت خودرو را داشته باشیم 
و به قیمت هــای حداقلی در بــازار نزدیک 
می شــویم.رییس اتحادیه فروشــندگان 
خودروی اصفهان با اشاره به دالیل کاهش 
قیمت خــودرو گفــت: کاهش نــرخ ارز، 
افزایش تولید در دو کارخانه خودروسازی 
کشــور، ورود احتکارهای خانگی خودرو به 
بازار که متضرر هم شــدند و همچنین عدم 
ورود خودروهــای نو از دیگر اســتان ها به 
اصفهان با توجه به محدودیت های کرونایی 
از دیگر دالیل این کاهش قیمت بوده است.

وی با اشــاره به لزوم خروج و کوتاه شدن 
دســت دالالن از بازار خــودرو اضافه کرد: 
چنانچه دالالن از بازار خودرو خارج شــوند 
و معامالت خودرو تنها به واســطه فعاالن 
صنف خودرو انجام شود، قیمت ها ثابت و 
عادالنه خواهــد بود.قندی اضافه کرد: یکی 
دیگر از راهکارهــای ثبات قیمــت، خرید 
خودرو فقط توسط خریداران واقعی خودرو 
است و کسانی که به عنوان سرمایه خودرو 

را می خرند نباید به بازار ورود کنند.

مدیرکل پســت اصفهان گفــت: ۴۴ درصد از یک 
میلیون و ۳۰۰ هزار اماکن شناسنامه دار کالن شهر 
اصفهان شامل واحدهای مسکونی، تجاری و اداری 
 )GNAF(»در راستای اجرای پروژه ملی»جی نف
دارای کدپستی 1۰ رقمی شده اند.طرح »جی نف « 
در راستای محقق شــدن اقتصاد مقاومتی و زمینه 
ســازی برای دولت الکترونیک و به منظور یکسان 
سازی نشانی منزل مسکونی شــهروندان در حال 
اجراست که سبب می شود نوشتن آدرس بر اساس 
کد پستی 1۰ رقمی صورت بگیرد و شهروندان بتوانند 
از کد پســتی 1۰ رقمی که تنها مشخص کننده محل 

سکونت فرد است، بهره مند شــوند.حمید باقری 
اظهار داشــت: شــهرداری ها و دهیاری ها مکلفند 
نسبت به ساماندهی و تعیین اسامی معبر بدون نام 
و همچنین ســاماندهی پالک آبی ساختمان های 
شهرها و روستاها با رعایت ضوابط و چهارچوب های 
تعیین شده در دستورالعمل های اجرایی اقدام کنند.

مدیرکل پست اســتان اصفهان گفت:برای اجرای 
طرح جی نف در اصفهان با مشکل مواجه هستیم و 
این موارد تاکنون در چندین جلسه با حضور استاندار 
اصفهان به مسئوالن شهرداری اصفهان مطرح شد؛ 
اما توجهی به آن ندارند.وی با اشاره به اینکه نتیجه 
اجرای طرح جی نف، برخورداری از نشانی استاندارد 
مکان محــور خواهد بــود، افــزود: اطالعات همه 
مکان های شهر اصفهان در سال ۹۵ به هنگام و تهیه 

شده و به سازمان زیباسازی شهرداری تحویل شد؛ 
اما میزان نصب پالک در شــهر اصفهان ۴۴ درصد 
بوده و این میزان مربوط به قبل از ســال ۹۵ است.

باقری خاطرنشان کرد: آدرس استاندارد به عنوان 
پایه و اســاس طرح جی نف محسوب می شود که 
نصب پالک آن به عنوان یکی از وظایف شــهرداری 
باید درب منازل شــهروندان نصب شود.وی تاکید 
کرد: همه اطالعات اجرای این طرح بهنگام سازی 
و تحویل شــهرداری اصفهان شــده ؛ اما به دالیل 
نامعلومی هنوز پالک آبی درب منازل شــهروندان 
نصب نشده است.وی بیان کرد: امروز ادعای شهر 
الکترونیک و هوشــمند داریم؛ امــا اراده ای برای 
اجرای این برنامه به عنوان یکی از نیازهای شهر، در 

اصفهان وجود ندارد.

مدیرکل پست اصفهان :

44 درصد اماکن شناسنامه دار اصفهان کدپستی 10 رقمی دارند

کاشت بذر بادام کوهی 
در کاشان

بذر بــادام کوهی )گونه اســگوپاریا( 
برای حفظ تنوع زیستی کوهستان در 
مناطق دره، خم و کامو کاشان کاشته 
شد.رییس اداره منابع طبیعی کاشان 
گفت:بذر بادام کوهی در ۵۰۰ هکتار از 
این مناطق در مدت دو هفته به همت 

۶۰ طبیعت دوست کاشته شد.

وز عکس ر

در صورت اجرای این قانون و مشورت خواهی از اتاق 
های بازرگانی و فعاالن اقتصادی بخش خصوصی، در 
حوزه کسب و کار با چالش های کمتری مواجه خواهیم 

بود
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سرانجامجادههایمرگدرچهارمحالوبختیاریبهکجامیرسد؟
وضعیت نامناسب محورهای مواصالتی موجب افزایش آمار تلفات جانی 
و مالی شده است، بنابراین برای حل این مشــکل چند پروژه راه سازی 
در استان تعریف شد، اما بنا به دالیل متعدد از جمله مشکالت اعتباری، 
مشکالت اجتماعی، تعلل پیمانکار و ... این پروژه ها تاکنون به سرانجام 
نرسیده اســت.حضور ســرمایه گذاران بخش خصوصی در چهارمحال و 
بختیاری مستلزم فراهم شدن زیرساخت هایی از جمله راه، راه آهن، آب، 
برق و ... اســت، اما نبود این زیرساخت ها موجب شــده سرمایه گذاران 
تمایــل چندانی برای ســرمایه گذاری در مناطق محرومــی از جمله این 
استان نداشته باشند.قطعا ایجاد زیرساخت  در حوزه راه عالوه بر کاهش 
تصادفات منجر به فوت، موجب خروج چهارمحال و بختیاری از بن بست 
می شود، شاهدیم تصافات در محور شهرکرد به شلمزار این محور را به جاده 
مرگ تبدیل کرده است، اما متاسفانه برای اجرای این پروژه و چند پروژه 
دیگر عالوه بر مشــکالت موجود، ممانعت های اجتماعی از سوی مالکان 
محلی برای تملک اراضی وجــود دارد، قطعا اگر همراهــی مردم وجود 
نداشته باشد این پروژه به سرانجام نمی رسد و روزانه باید شاهد تصادفات 
متعدد و خسارات جانی و مالی باشیم.پروژه شهرکرد- بروجن به لردگان، 
پروژه شهرکرد به شلمزار و کمربندی شمالی شهرکرد از پروژه های تاثیرگذار 
در حوزه های راه سازی چهارمحال و بختیاری است که خوشبختانه در سفر 
رییس سازمان برنامه و بودجه اعتبارات خوبی به این پروژه ها اختصاص 
یافت و مقرر شــد این پروژه ها در کوتاه ترین زمان ممکن به بهره برداری 

برسد، اما هم چنان این فرآیند به پایان نرسیده است.

پروژه های عمرانی عمدتا به علت محدودیت های 
مالی مشمول زمان شده است

علی شهریارپور، رییس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی چهارمحال و 
بختیاری پیش از این در خصوص وضعیت هــای پروژه های نیمه تمام 
در اســتان گفته بود: این اســتان ظرفیت های بســیار خوبــی دارد، اما 
زیرســاخت های الزم برای بهره گیری از این زیرساخت ها در سال های 
قبل ایجاد نشده بود، به همین دلیل پروژه های عمرانی متعددی در طول 
یک دهه اخیر در سطح استان کلنگ زنی و عمدتا به علت محدودیت های 
مالی مشمول زمان شده و در روند بهره برداری از آن ها  مشکالتی ایجاد 
شــده اســت.وی گفت: در حال حاضر مجموع اعتبارات عمرانی استان 
ساالنه حدود ۱۰۰۰ میلیاردتومان است که جوابگوی نیاز اعتباری پروژه های 
نیمه تمام استان نیست، اگر بخواهیم تمام پروژه های عمرانی نیمه تمام 
استان را به بهره برداری برسانیم، حداقل نیازمند پنج برابر اعتبارات ساالنه 
استان هستیم تا نیاز اعتباری آن ها را تامین کنیم.شهریارپور در پایان با 
اشاره به روند تکمیل پروژه محور مواصالتی شهرکرد- بروجن - لردگان، 
بیان کرد: مجموع اعتبار اختصاص یافته به این پروژه تا قبل از سال ۹۷ 
حدود ۱۴۱ میلیارد تومان بود، در ســال ۹۸ اعتبــاری بالغ بر ۹۴ میلیارد 

تومان و در سال ۹۹ نیز معادل ۱۱۰ میلیارد تومان برای این پروژه مصوب 
شده، با این وجود تکمیل پروژه نیازمند ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار دیگر بوده 

که پیگیری های الزم برای تامین آن صورت گرفته است.

وضعیت پروژه های راه سازی در چهارمحال و بختیاری
حمیــد ربیعی، معاون مهندســی و ســاخت اداره کل راه و شهرســازی 
چهارمحال و بختیاری در خصوص روند اجرایی محور شهرکرد- بروجن به 
لردگان، اظهار کرد: در قطعه سفیددشت به سمت فرادنبه پس از آزادسازی 
اراضی در اواسط تیرماه سال جاری عملیات اجرایی باتوجه به اینکه قرارداد 
این پروژه مربوط به سال ۹۳ بود با جدیت آغاز شد و هم اکنون پنج کیلومتر 
از این پروژه باقی مانده است.وی افزود: حدود چهار کیلومتر از زیرسازی 
اصلی محور مذکور انجام و برای آسفالت آماده شد، همچنین ۸۵ درصد 
آبروهای این مسیر نیز اجرا شده است.ربیعی ادامه داد: همچنین در  قطعه 
سه راهی امام قیس تا گردنه کره بس نیز به جز محل گذر لوله گاز در کیلومتر 
۳۸ که نیازمند همکاری بیشتر شرکت گاز است، باند دوم مابقی مسیر اجرا 
شده و در حال حاضر پیمانکار با هدایت ترافیک در حال اجرای زیرگذرهای 
مسیر و اتصالی های محور با باند قدیمی است.معاون مهندسی و ساخت 
اداره کل راه و شهرســازی چهارمحال و بختیاری با اشاره به روند اجرایی 
پروژه محور شهرکرد به شلمزار، یادآور شــد: عملیات اجرایی قطعه اول 
این پروژه از سه راهی خوزستان تا سه راهی شــمس آباد که در مردادماه 
سال جاری آغاز شد با پیشــرفت خوبی در حال انجام است و  حدود سه 

کیلومتر آن در مرحله اجرای زیرسازی است.وی با بیان اینکه اراضی قطعه 
دوم در محدوده سه  راهی شمس آباد تا سه راهی امیرآباد و قسمت هایی 
از اراضی خراجی آزادسازی نشده بود، خاطرنشان کرد: باتوجه به دستور 
استاندار چهارمحال و بختیاری در جلسه ستاد اقتصادمقاومتی موضوع 
به صورت جدی در دســت پیگیری توســط فرمانداران و دادستان های 
شهرستان  های شهرکرد و کیار است، همچنین در این خصوص جلسات 
متعددی با نماینده ها و ســردنگ های مالکین برای حل مشکل تملک 
این اراضی برگزارشــد.ربیعی عنوان کرد: در قطعه ای از پروژه شهرکرد به 
شلمزار در حوالی شــهر کیان مشــکالت اجتماعی در نزدیکی قبرستان 
وجود دارد، که با حضور امام جمعه شــهر کیان و شــورای اسالمی ایران 
شهر، صورت جلسه ای تنظیم و در حال رفع این مشکل هستیم، همچنین 
باتوجه به اینکه برای آسفالت ریزی نیازمند شرایط آب وهوایی مساعدتری 
هستیم در حال حاضر امکان آسفالت ریزی در برخی از مناطق زیرسازی 
شده در این محور وجود ندارد.معاون مهندســی و ساخت اداره کل راه و 
شهرســازی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه قــرارداد پیمانکار قطعه 
پیچ حادثه خیر امیرآباد در محور شهرکرد به شلمزار به علت برخی مسائل 
خاتمه پیدا کرد، بیــان کرد: با جذب پیمانکار جدیــد عملیات اجرایی در 
این قطعه را در روزهای آینده آغاز می کند.وی در خصوص پروژه کمربند 
شمالی شهرکرد و بحث بدهی پیمانکار این پروژه، توضیح داد: این پروژه 
در حال طی کردن مراحل پایانی است و تنها یک کیلومتر از اجرای عملیات 

آسفالت ریزی باقی مانده است.

رییس جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری:

30 هکتار از اراضی کشاورزی استان زیر کشت گلخانه ای است
رییس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه ۳۰ هکتار از اراضی کشاورزی چهارمحال و 
بختیاری زیر کشت گلخانه ای است، اظهار کرد: در حال حاضر بیش از ۵۰ گلخانه در استان فعال است.عطا 
ا...ابراهیمی با تاکید بر اینکه استقبال کشاورزان برای توسعه گلخانه ها در این استان افزایش یافته است، 
تصریح کرد: ساالنه در این استان ۱۰ هکتار گلخانه احداث می شود.رییس جهاد کشاورزی چهارمحال و 
بختیاری با اشاره به اینکه گل شاخه بریده، توت فرنگی و صیفی جات مهم ترین محصوالت بخش گلخانه 
ای در این استان هستند، تاکید کرد: بهره گیری از ظرفیت های بخش کشاورزی برای توسعه گلخانه ها در 
این استان ضروری است.ابراهیمی ادامه داد: راه اندازی شهرک گلخانه ای درشهرستان خانمیرزا از مهم 

ترین اهداف جهاد کشاورزی برای افزایش فضای گلخانه ای در این استان است.

معاون امور اجتماعی بهزیستی چهارمحال و بختیاری:

کرونا 150 میلیارد ریال به مهدهای کودک استان خسارت زد
معاون امور اجتماعی بهزیستی چهارمحال و بختیاری با اشــاره به شیوع ویروس کرونا و تعطیلی 
مهدهای کودک گفت: در این ایام مهدهای کودک اســتان ۱۵۰ میلیارد ریال خسارت دیدند.اشرف 
عسگری با اشاره به اینکه در استان ۳۶۰ مهدکودک شهری و روستایی وجود دارد، افزود: از این تعداد 
۱۱۰ مهدکودک در مناطق روستایی و مابقی در مناطق شهری فعال است.وی اظهار داشت:۹۰ درصد 
مهدهای کودک زیر نظر بهزیستی استان استیجاری است و به دلیل شیوع ویروس کرونا و تعطیل 
شدن مهدهای کودک، منبع درآمد این مهدهای کودک به صفر رســید و پرداخت اجاره بهاء برای 
مدیران به سختی انجام می شود.به گفته وی،در ماه های نخست شیوع ویروس کرونا بخشش تمام 
یا قسمتی از اجاره مهدهای کودک از سوی مالکان و همچنین سازمان بهزیستی به عنوان صاحب 

ملک در دستورکار قرار گرفت؛ اما این بخشش فقط برای چندماه از سوی مالکان بود .

 فرمانده انتظامی استان خبر داد:

کشف بیش از 29 کیلوگرم حشیش در چهارمحال و بختیاری
فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری گفت: در پی تعامل سازنده با پلیس مبارزه با موادمخدر استان 
فارس و کسب خبری مبنی بر اینکه سوداگران مرگ قصد انتقال مقادیر قابل توجهی موادمخدر از استان 
فارس به مقصد استان های مرکزی کشور را دارند، مراتب در دســتور کار ماموران مبارزه با مواد مخدر 
قرار گرفت.منوچهر امان اللهی افزود: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان طی همکاری عوامل 
پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان های بروجن و شهرکرد، پس از هماهنگی قضایی و انجام اقدامات 
اطالعاتی، یک دستگاه خودرو وانت نیسان آبی حامل مواد مخدر را در محور لردگان-بروجن شناسایی 
و پس از هماهنگی قضایی و با رعایت نکات ایمنی متوقف کردند.فرمانده انتظامی استان ادامه داد: در 

بازرسی از این خودرو 2۹ کیلو و ۳۰۰ گرم حشیش کشف، دو قاچاقچی دستگیر و خودرو توقیف شد.

رییس شورای اسالمی شهرکرد:

جمع آوری پسماند در شهرکرد نیازمند 220 میلیارد ریال 
اعتبار است

 رییس شــورای اســالمی شــهرکرد با اشــاره به ضرورت تفکیک زباله از مبدأ گفت: جمع آوری، 
ساماندهی و دفن پســماند در مرکز چهارمحال و بختیاری ســاالنه به 22۰ میلیارد ریال نیاز دارد.

فرهاد رییسی شامگاه سه شنبه در نشست علنی شورای اسالمی شهرکرد تاکید کرد: از این مبلغ ۸۵ 
میلیارد ریال برابر ۳۸.۶ درصد از سوی شهروندان و بقیه از منابع اعتباری شهرداری مرکز چهارمحال 

و بختیاری تامین و هزینه می شود.

بام ایرانبا مسئولان
 پنجشنبه 4  دی    1399 / 9 جمادی االول  1442/ 24  دسامبر 2020/ شماره 3150
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مفاد آراء
10/22 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3 قانون و ماده  13 آئین نامه قانون تعین تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آرای شــماره های ذیل هیات موضــوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی 
 اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک
 دولت آباد برخوار بخش  16 ثبت اصفهان باســتاد اســناد رسمی مالکیت مشاعی 
و اســناد عادی تســلیمی تصرفات مفــروزی و مالکانه و بالمعــارض متقاضیان 
ذیل محرز گردیده اســت لــذا طبق ماده 3 قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی 
اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی و به منظــور اطالع عمــوم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15  روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نســبت 
به صــدور اســناد مالکیت متقاضیــان اعتراضی داشــته باشــند مــی توانند از 
 تاریخ انتشــار اولین آگهی به مــدت دو ماه اعتــراض خود را به این اداره تســلیم
 و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات اسناد مالکیت صادر خواهد شد . صدور سند مالکیت 

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست . 
پرونــده   کالســه    139960302018001016 شــماره   رای  برابــر 
1397114402018000058 آقای حسن شاه علی فرزند علی اکبر بشماره شناسنامه  
78  صادره از اصفهان  نسبت به ششدانگ یک باب  کارگاه به مساحت  522/85  متر 
مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 393 اصلی واقع در جاده دولت آباد  بخش 16 

ثبت اصفهان در ازای مالکیت مشاعی اولیه 
تاریخ انتشار نوبت اول :  1399/09/19
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/10/04

م الف : 1055673 ابراهیم غفاری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک برخوار
فقدان سند مالکيت

10/23 شــماره نامــه: 139985602025011474– 1399/09/29 نظر به اینکه آقاي 
یاســر نصر اصفهاني احد از ورثه محمد علي نصر اصفهاني طبــق گواهي حصر وراثت 
 5959 مورخ 1391/12/22 شعبه دهم شــوراي حل اختالف اصفهان با تسلیم دو برگ
 استشــهاد شــهود شــماره رمز تصدیق 844247 و مورخ 1399/5/19 دفترخانه اسناد 
رسمي شماره 335 شــهر اصفهان،  مدعي مفقود شدن ســند مالکیت به میزان یکهزار 
و دویست و چهل و شش ســهم و شــصت و یک – هفتاد دو سهم مشــاع از سه هزار 
و ششــصد و هفتاد و شش سهم و شــصت و یک- هفتاد و دوم ســهم 59 حبه مشاع از 
هفتاد  و دو حبه ششــدانگ پالک 113 فرعــي از 2 اصلي مورد ثبــت 38317 صفحه 
376  دفتر 349 بخش چهارده اصفهان تحت شــماره چاپي 024056 ســري الف سال 
89 صادر و تسلیم گردیده  ســند مالکیت مرقوم در اثر ســهل انگاري مفقود گردیده لذا 
مراتب  به اســتناد تبصره یک اصالحي ذیل مــاده 120 آئین نامه قانــون ثبت در یک 

نوبت آگهي مي شود چنانچه کسي مدعي انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود 
سند مالکیت نزد خود مي باشــد از تاریخ انتشــار این آگهي ظرف مدت ده روز اعتراض 
خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تســلیم و رسید 
 اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده ســند مسترد گردد 
بدیهي است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضي نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
 یا سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکیت المثني طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 1065176 ابوالفضل شهریاري نائیني مدیر واحد ثبتي حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان
فقدان سندمالکيت

10/24 نظر به اینکه آقای زین العابدین بوســتان با تســلیم یک برگ استشــهاد شهود 
مدعی مفقودشــدن سند مالکیت تمامت ششــدانگ پالک شــماره ثبتی 2731 فرعی 
از 11 اصلی واقع در بخش میمه ثبــت  اصفهان که در ذیل ثبــت 14985 صفحه 307 
 دفتر جلد 30 امالک صادر و تســلیم گردیده و به موجب ســند انتقال شماره 31724 –
 30 / 10 / 1387 به نامبرده انتقال یافته و اظهار داشته که سند مالکیت مرقوم در اثر جابجائی 
اثاثیه منزل مفقود اعالم شده ، و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است . لذا دفترچه 
سند مالکیت مذکور از درجه اعتبار ســاقط و مقتضی است چنانچه سند مالکیت مفقودی 
جهت انجام هرگونه معامله به آن دفترخانه ارائــه گردید از انجام معامله خودداری و آن را 
جهت اعمال مقررات به این اداره ارسال نمائید .انجام هرنوع معامله با سند مالکیت المثنی 
موکول به استعالم از این اداره می باشــد . م الف: 1065204 مهدی ذکاوتمندجزی 

مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک میمه 
ابالغ اجرائيه

10/25 شماره پرونده: 139904002129000087/1 شماره بایگانی پرونده: 9900125 
شــماره آگهی ابالغیه: 139905102129000044 بدین وســیله به شرکت سراسازان 
 زاینده رود شناسه ملی: 102601537750 به نشانی: فوالدشهر محله C 3 پ 258، ابالغ 
می شود که بانک کشــاورزی زرین شهر به اســتناد قرارداد بانکی شماره 835004336 
جهت وصول مبلغ 1/682/741/079 ریال ) یک میلیارد و ششصد و هشتاد و دو میلیون 
و هفتصــد و چهل و یک هــزار و هفتاد و نه ریال( بابت اصل طلب و ســود و خســارت 
تاخیر تادیه تا تاریــخ 1399/02/21 و از این تاریخ به بعد روزانه مبلــغ 650/958 ریال 
بابت خســارت تاخیر روزانه و حق الوکاله طبق مقررات علیه شــما اجرائیه صادر نموده 
و پرونده اجرائی به کالســه 9900125 در این اداره تشکیل شــده و طبق گزارش مورخ 
1399/03/20 مامور، نشــانی شــما شناســائی نگردید، لذا بنا به تقاضای بســتانکار و 
طبق ماده 18 )اصالحی( آیین نامه اجراء مصوب ریاســت محترم قوه قضائیه در ســال 
1398، مفاد اجرائیــه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های الکترونیکی کثیراالنتشــار 
 آگهی می شــود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محســوب 
می گردد، نسبت به پرداخت بدهی  خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائی جریان خواهد یافت. 
ضمناً چنانچه تاکنون در سامانه ابالغ الکترونیک قوه قضائیه )ثنا( ثبت نام ننموده اید الزم 
است به قید فوریت ثبت نام نمایید.  م الف: 1063971 محمدرضا ابراهیمی مسئول 

واحد اجرای اسناد رسمی لنجان

اخطاریه
139704002129000607 شــماره بایگانــی  10 شــماره پرونــده: 1/ /26
پرونــده: 9700802 شــماره ابالغیــه: 139905102129001654 بدین وســیله به 
فاطمــه رحیمی، نام پــدر: عبدالرســول، تاریــخ تولــد: 1349/05/17 شــماره ملی: 
 1170996698 شــماره شناسنامه: 24 به نشــانی اصفهان- شــهرک ولیعصر )عج(-
 خ بخشی- خ راغب- فرعی 4- کدپســتی 8491655531 اخطار می گردد، مازاد چهارم 
پالک ثبتی شــماره 741/5676 و مازاد چهارم پالک ثبتی شــماره 741/5677 هر دو 
بخش 9 ثبت اصفهان متعلق به شــما در قبال بدهی تان به بانک کشاورزی شعبه زرین 
شهر موضوع پرونده اجرائی کالســه 9700802 این واحد بازداشت گردیده لذا طبق ماده 
87 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجراء مراتب بشما اخطار می شود ضمنًا هر 
 گونه نقل انتقالی از طرف شما نســبت به موارد بازداشت ممنوع اســت و ترتیب اثر داده
  نمی شود ضمنا به قید فوریت در سامانه ابالغ الکترونیکی قوه قضائیه )ثنا( ثبت نام نمایید. 

م الف: 1063970 محمدرضا ابراهیمی مسئول واحد اجرای اسناد رسمی لنجان
فقدان سند مالکيت

10/27 شــماره نامــه: 139985602025011600- 1399/10/01 نظر به اینکه آقای 
سید مرتضی مدنیان فرزند آقا مجتبی با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 25032215 
مورخه 99/08/19 به انضمام دو برگ استشــهادیه شــهود به شــماره 11164 مورخه 
99/08/18 دفترخانه 297 اصفهان مدعی مفقود شدن ســند مالکیت یکدانگ مشاع از 
ششدانگ پالک ثبتی 25/404 واقع در بخش 14 اصفهان که تحت شماره چاپی 504258 
در دفتر 525 صفحه 276 صادر و تســلیم گردیده و نامبرده اظهار داشته که سند مالکیت 
به علت جابجایی مفقود گردیده است و درخواست صدور سند مالکیت المثنی ملک فوق 
را نموده اند. لذا مراتب  به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت 
در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کســی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا 
وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض 
خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی 
اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
 یا سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 1065391 ابوالفضل شهریاری نائینی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان
فقدان سند مالکيت

10/28 شــماره نامه: 139985602210006920- 1399/09/23 تمامت شصت سهم 
مشاع از 13636 سهم ششدانگ )15 سهم از 3409 ســهم ششدانگ( پالک 89 اصلی 
واقع در بخش 20 ثبت اصفهان به شماره دفتر الکترونیک 1398020302210012686 
و سند کاداستری به شماره چاپی 98 الف 511589 به نام آقای عبدالمجید میر حاج محمد 
آبادی سابقه ثبت دارد که بموجب سند انتقال شماره 31872-98/7/3 دفترخانه 142 نیک 
آباد به نامبرده انتقال قطعی گردیده است. سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی بانضمام 
دو برگ استشهادیه که امضاء شهود آن ذیل شــماره 38071-99/9/3 و شناسه یکتای 

139902155869001122 و رمز تصدیــق 352180 به گواهی دفترخانه 142 اصفهان 
رسیده است و مالک  مدعی است سند مالکیت آن مفقود شده است و درخواست صدور سند 
مالکیت المثنی ملک فوق را نموده است. لذا مراتب  به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 
120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله 
نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف 
مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره 
تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند 
مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل 
سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات 
خواهد شد. م الف: 1065387 ناصر صیادی صومعه مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 

جنوب شرق اصفهان

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود ویرا گستر عقیق 
درتاریخ 1399/09/30 به شماره ثبت 3556 

به شناسه ملی 14009661178 
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهی میگردد. موضوع فعالیت :تاسیس، راه اندازی و بهره برداری از دفتر پیشخوان 
خدمات دولت و بخش عمومی غیــر دولتی یا دفتر خدمــات ارتباطات و فناوری 
اطالعات )ict( روســتایی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهــای الزم از مراجع 
ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان اصفهان ، 
شهرستان لنجان ، بخش مرکزی ، شهر چمگردان، محله اباذر ، کوچه باران ، خیابان 
امام خمینی ، پالک 358 ، طبقه همکف کدپستی 8478155819 سرمایه شخصیت 
حقوقی عبارت است از مبلغ 10,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از 
شرکا خانم افسانه امینی سده به شماره ملی 1171073224 دارنده 100000 ریال 
سهم الشرکه خانم شیدا محمودیان درویشانی به شماره ملی 4610301326 دارنده 
9800000 ریال ســهم الشرکه خانم زینب محمودیان درویشــانی به شماره ملی 
4689650845 دارنده 100000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم افسانه 
امینی سده به شماره ملی 1171073224 و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و 
به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم شیدا محمودیان درویشانی 
به شماره ملی 4610301326 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم 
زینب محمودیان درویشانی به شماره ملی 4689650845 و به سمت نایب رئیس 
 هیئت مدیره به مدت نامحــدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اســناد بهادار و

 تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمی و همچنین 
کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضاء رئیس 
هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت معتبر می باشــد اختیارات مدیر عامل : طبق 
اساسنامه روزنامه کثیر االنتشــار زاینده رود جهت درج آگهی های شرکت تعیین 
گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری لنجان )1065544(

در دولت تدبير و اميد؛

2 هزار ميليارد لاير صرف گازرسانی چهارمحال وبختياری شد
مديرعامل شركت گاز چهارمحال و بختياری گفت: افزون بر 2 هزار ميليارد ريال در دولت تدبير و اميد در بخش گازرسانی اين استان هزينه شده است.سيامك حيدری 
اظهار داشت: طی همين مدت گازرسانی به ۸ شهر و ۱۰۷ روستای جديد انجام شده است.وی تعداد شهرهای برخوردار از گاز طبيعی را ۳۹ شهر و تعداد روستاهای بهره 
مند از خدمات گازرسانی را ۴۶۴ روستا اعالم كرد و افزود: در حال حاضر عمليات اجرايی گازرسانی به شهر »بازفت« از توابع كوهرنگ و ۵۷ روستای دارای اولويت در 
حال اجراست.به گفته وی، گازرسانی در دولت تدبير واميد 22 درصد نسبت به دولت دهم رشد داشته و به ۵ هزار و۵2۰ كيلومتر ارتقا يافته است.حيدری ادامه داد: در 
ابتدای دولت يازدهم 2۳۵ هزار و ۷2۱ مشترك در استان از گاز طبيعی بهره مند بودند كه طی ۵ سال گذشته با ۳۱ درصد رشد به ۳۰۷ هزار و ۷۹۹ مشترك افزايش يافته 
است.مديرعامل شركت گاز چهارمحال و بختياری تعداد مشتركان صنعتی و كشاورزی گاز طبيعی استان را در ابتدای دولت يازدهم ۸۷۴ مشترك عنوان و تصريح 

كرد: اين رقم هم اينك با ۳۵ درصد رشد به يكهزار و۱۷۶ مشترك صنعتی و كشاورزی ارتقا يافته است.

رییس دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال و بختیاری:

جامعه پرستاری استان نیازمند حضور فعال تشکل های  صنفی است
رییس دانشگاه علوم پزشــکی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه جامعه پرستاری اســتان نیازمند حضور فعال و قدرتمند تشکل های صنفی است،گفت: 
با تقویت تشــکل های فعال در حوزه پرســتاری اســتان، زمینه الزم برای پیگیری مطالبات و فراهم کردن امکانات رفاهی و خدماتی ایجاد می شود.مجید 
شیرانی در نشست جمعی از اعضای نظام پرستاری و خانه پرســتار با استاندار چهارمحال و بختیاری با اشــاره به فعالیت چندین ساله این 2 نهاد در استان 
افزود: تشکل های پرســتاری در اســتان باید برای اجرای برنامه های حمایتی از پرســتاران، تقویت شــوند.وی با بیان اینکه اجرای عملیات عمرانی خانه 
پرستار اســتان به دلیل کمبودهای مالی متوقف شده اســت، افزود: زمین مورد نیاز برای ســاخت این مکان با همکاری دانشــگاه علوم پزشکی در اختیار 
 تشکل های پرستاری قرار گرفته اســت که در صورت بهره برداری از ساختمان در حال ســاخت، فضاهای اداری و همچنین خدماتی و رفاهی برای پرستاران 

ایجاد می شود.
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استاندار:

 توانمندی های پژوهش و فناوری اصفهان به خوبی 
شناخته نشد

اسـتاندار اصفهـان گفت: هنـوز توانمندی هـای پژوهـش و فنـاوری اسـتان را نشـناختیم، ابزار و 
وسـایل خوبی در اختیار داریـم که بایـد پژوهشـگران در بخش هـای مختلف آن ها را شناسـایی 
کنند.عبـاس رضایی افـزود: برگـزاری هفتـه پژوهش و فنـاوری فرصت مناسـبی بـرای توجه و 
تمرکز بـر ابعـاد مختلف امر پژوهـش و فناوری اسـت کـه در این راسـتا باید نقاط قـوت و ضعف 
پژوهـش و فناوری را آسـیب شناسـی کنیـم.وی ادامـه داد: بایـد اقداماتـی صورت گیـرد تا ذی 
نفعـان پژوهش و فنـاوری بـرای آینـده برنامـه ریزی بهتـر و اقدامـات مهم تـری در دسـتور کار 

قـرار دهند.
اسـتاندار اصفهان بیـان کرد: آسـان گیـری پژوهـش و فرهنـگ پژوهـش از قبـل از دوره دانش 
آمـوزی بایـد در فرزنـدان بـه وجـود بیاید.رضایـی تصریـح کـرد: الزم اسـت کمیتـه دائمـی بـه 
همـراه نمایشـگاه دائمـی بـه پژوهـش و فنـاوری اسـتان اصفهـان اختصـاص پیـدا کند.بـه 
گفتـه وی، شناسـایی قابلیت هـا مسـتلزم اقدامـات گروهـی اسـت کـه از ایـن طریـق می تـوان 
مسـائل و مشـکالت را مرتفـع سـاخت.رضایی گفـت: تجـاری سـازی یافته هـای پژوهشـی 
 می توانـد اقـدام مهمی باشـد کـه ورود بـه ایـن قسـمت اسـتان را در زمینـه پژوهـش و فناوری 

شاخص می کند.

دانشجویان هالل احمری وارد گود شدند
اعضـای کانـون دانشـجویی هـالل احمـر دانشـگاه آزاد اسـالمی واحـد نجـف آبـاد، بـا شـرکت 
در طـرح آمـران سـالمت، ناظـران سـالمت و توزیـع اقـالم بهداشـتی، وارد گـود مقابلـه بـا 
کرونـا شـدند.دبیر کانـون دانشـجویی هـالل احمـر دانشـگاه آزاد اسـالمی نجـف آبـاد اظهـار 
کـرد: اعضـای ایـن کانـون بیـش از یـک صـد بسـته ماسـک، الـکل و سـایر اقـالم بهداشـتی 
را تهیـه و در قالـب طـرح توزیـع بـه سـبک همدلـی و مهربانـی در شـب یلـدا توزیـع کردنـد.

عطیـه سـالدورگر خاطرنشـان کـرد: کانـون دانشـجویی هـالل احمـر دانشـگاه آزاد اسـالمی 
نجـف آبـاد از آغـاز شـیوع کرونـا در کشـور در کنـار سـایر دسـتگاه های اجرایـی و نظارتـی در 
شهرسـتان نجـف آبـاد، فعالیـت خـود را آغـاز کـرده و تـا پایـان همـه گیـری ایـن بیمـاری در 
صحنـه باقـی می مانـد. دبیـر کانـون دانشـجویی هـالل احمـر دانشـگاه آزاد اسـالمی واحـد 
نجـف آبـاد تصریـح کـرد: بیـش از ۳۰ نفـر از اعضـای ایـن کانـون در طـرح آمـران سـالمت بـا 
حضـور روزانـه در معابـر پرتـردد شـهر، در مـواردی همچـون نخـوردن و نیاشـامیدن در فضـای 
 بـاز، رعایت فاصلـه اجتماعـی و اسـتفاده از ماسـک اسـتاندارد، به بیـش از چهـار هزار نفـر تذکر

 شفاهی دادند.

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان:

ارزشیابی دانش آموزان ابتدایی غیر حضوری است
معـاون آموزش ابتدایـی اداره کل آمـوزش و پرورش اسـتان اصفهـان گفت: با توجه بـه وضعیت 
نارنجـی اصفهـان در شـیوع بیمـاری کرونـا، ارزیابـی دانش آمـوزان پایـه اول و دوم ابتدایـی 
در اسـتان به صـورت غیرحضـوری برگـزار می شـود.لیال سـادات ابطحـی از اصفهـان، دربـاره 
برگـزاری غیرحضـوری ارزشـیابی دانش آمـوزان پایـه اول و دوم ابتدایـی اظهار داشـت: با توجه 
به اینکـه اکثـر نواحـی و مناطـق اسـتان اصفهـان در وضعیـت نارنجـی قـرار دارد، ارزشـیابی در 
دوره ابتدایـی بـه صـورت غیرحضـوری برگـزار می شـود.وی ادامـه داد: فقـط در مناطـق زرد و 
 پـس از اخـذ مجـوز کتبـی از سـتاد مقابلـه بـا کرونـای اسـتان می تـوان ارزشـیابی را بـه صورت

 حضوری برگزار کرد.

 اصفهان همچنان بیشترین زندانی جرائم غیرعمد را در کشور دارد؛

انتظار؛ پشت میله های زندان

با شیوع کرونا و همزمانی آن با تغییر روش  پریسا سعادت
های اعطای مجازات حبس و روش های 
جایگزین آن قرار بود میزان تعداد افراد در بند کاهش یابد؛ اما همچنان 
حکایت ها از باال بودن میزان زندانیان غیر عمد در زندان های استان 
اصفهان دارد. هر چند از ابتدای سال تعداد زیادی از زندانیان به دلیل 
ازدحام در زندان ها و رعایت مســائل بهداشتی آزاد شــدند؛ اما این 
مسئله کمتر شامل حال افراد دارای پرونده با شاکی خصوصی شد. بر 
اساس اعالم مدیرعامل ســتاد دیه کشــور، از ابتدای سال جاری تا 
ابتدای آذر تعداد ۵ هــزار و ۶۸ زندانی جرائم غیرعمــد از بند حبس 

رهایی یافته اند.
سید اسدا... جوالیی با بیان عملکرد ســتاد مردمی رسیدگی به امور 
دیه و کمک به زندانیان نیازمند در زمینه آزادی محکوان غیرعمد گفت: 
طی هشت ماهه سال جاری به همت خیرین تعداد ۱۷۳ زندانی زن و 
۴۸۹۵ محبوس مرد با رقم بدهی بالغ بر ۲۲ هزار و ۲۵۰ میلیارد ریال از 
زندان های سراسر کشور آزاد شدند و به آغوش گرم خانواده بازگشتند 
. اولیــای دم و طلبکاران تا ۵۱ درصد اصل بدهــی را نادیده گرفته و از 

دریافت حقوق حقه شــان چشم پوشــی کردند تا بدین وسیله مسیر 
بازگشــت پدر یا سرپرست خانه ای مستمند توســیع و فرآیند آزادی 
او تســریع شــود. از میزان ۱۲۸۷۴ زندانی جرائم غیرعمد در سطح 
زندان های کشــور، اصفهان با ۱۲۲۹ زندانی بیشترین زندانی غیرعمد 
را به خود اختصاص داده و در مقابل اســتان سیستان و بلوچستان با 
وجود وســعت جغرافیایی تنها با ۴۴ محبــوس، کمترین جمعیت را 
به جهت میزبانــی از محکومان مالی جرائــم غیرکالهبرداری به خود 
اختصاص داده است.این در حالی است که بر اساس اعالم گرجی زاده، 
آمار آزادی زندانیان جرائم غیر عمد و دیه در استان امسال با  افزایش 
۱۰ درصدی همراه بوده؛ اما همچنان تعداد زندانیان به نسبت کشوری 
باالست. بررســی اعداد و ارقام و آمار ارائه شده در ماه های گذشته از 
ســال ۹۹ حکایت از افزایش تعداد زندانیان دارد این در حالی است 
که نه زندان های کشــور و نه سیســتم قضایی توانایی و عزمی برای 
رسیدگی به این مســئله را ندارد. کارشناســان قضایی معتقدند یکی 
از راهکار های کاهش جمعیت کیفری در اســتان، استفاده از ظرفیت 
شــورا های حل اختالف در پرونده های محکومین مالی و محکومان 

جرائم غیر عمد با مشارکت ســتاد دیه، خیرین و ســایر راهکار های 
قانونی است که البته مسئله عدم تضییع حقوق طلبکار نیز مدنظر قرار 
گیرد؛ اما سخت تر شدن شرایط اقتصادی به دلیل شیوع کرونا و تورم 
موجب شــده تا اغلب پرونده های بدهی مالی به گره کور بازنشدنی 
تبدیل شــود که تنها چاره آن حبس های طوالنی برای متشاکیان این 

مدل از پرونده هاست. 
مشکل دیگر تورم شدید نرخ دیه در سال جاری است که آزادی برخی 
از زندانیان را سخت تر کرده است بر اساس اعالم سازمان دیه کشور 
علت اصلی کاهش آمار ســتاد دیه در آزادی زندانیان جرائم غیرعمد 
نسبت به سال گذشته این اســت که با افزایش بی ســابقه نرخ دیه 
مواجه شده و نرخ دیه هم در ماه های حرام و هم در غیر آن افزایش بی 
سابقه ای داشته است. همچنین با توجه به وضعیت معیشتی اغلب 
افراد جامعه و موضوعات اقتصادی که نوسانات آن دامنگیر بسیاری از 
افراد و طبقات اجتماعی شده است، در حال حاضر کسی با رقم های 
پایین در جرائم اقتصادی غیرعمد وارد زندان نمی شود و رقم های این 

افراد بسیار سنگین است. 

با مسئولان 5جامعه

علت اصلی کاهش آمار ستاد دیه در آزادی زندانیان 
جرائم غیرعمد نسبت به سال گذشته این است که با 
افزایش بی سابقه نرخ دیه مواجه شده و نرخ دیه هم 
در ماه های حرام و هم در غیر آن افزایش بی سابقه ای 

داشته است

چندی پیش یکی از رســانه های رسمی آماری از 
خودکشــی به عنوان پنجمین دلیــل مرگ و میر 
نوجوانان و جوانان در کشور منتشر کرد که در میان 
این آمارها، نام اصفهان به عنوان دومین اســتان 
با بیشــترین خودکشــی این گروه سنی به چشم 
می خورد.بر اســاس پژوهش انجام شده توسط 
یک سازمان مردم نهاد از خودکشــی های رسانه 
ای شده طی این ۱۰ ســال، ۴۵ درصد از خودکشی 
ها مربوط به بازه ســنی ۹ تا ۱۴ سال و ۵۵ درصد 
دیگر مربوط به بازه سنی ۱۵ تا ۱۸ سال بوده است. 

همچنین براساس نتایج این پژوهش، شهرهای 
تهران، اصفهان و همدان بیشترین آمار خودکشی را 
داشته اند. معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی 
اســتان اصفهان، اظهار کرد: نتایــج این پژوهش 
از طریق جمع آوری گزارش از رســانه ها به دست 
آمده و از نظر علمی جای تامل دارد، چون اگر قرار 
است پژوهشــی انجام شــود باید ضرورت انجام 
پژوهش و روش های پژوهش مشــخص شود، 
درحالی که در گزارش یاد شــده اصــل پژوهش 
منتشر نشــده، بلکه نتایج آن در یک رسانه منتشر 
شده است. مجتبی ناجی، با تاکید براینکه اصفهان 
در مقایسه با برخی استان های کشور جزو استان 
های با رتبه پایین خودکشــی است، گفت: به طور 
کلی ایران نسبت به کشورهای دیگر دنیا رتبه پایین 

خودکشــی را دارد و اصفهان هم نسبت به استان 
های دیگر رتبــه پایینی دارد. این رتبه براســاس 
آمارها و اطالعات پزشکی قانونی و نتایج پژوهش 
های علمی و مستند مشخص شده است.معاون 
امور اجتماعی ســازمان بهزیستی استان اصفهان 
با تصریح براینکه وضعیت اصفهــان نگران کننده 
نیست و ما رتبه سوم خودکشــی را نداریم، گفت: 
خودکشــی جزو آســیب های اجتماعی اولویت 
دار و خیلی شایع در اســتان اصفهان نیست.وی، 
نسبت به عواقب انتشار چنین اخباری هشدار داد و 
گفت: در درجه اول باید نیت و انگیزه انتشار چنین 
اخباری مشخص باشــد؛ اگر انگیزه هشدار دادن 
به خانواده هاســت باید راهکارهای پیشــگیرانه و 

آموزشی نیز ارائه شود.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی استان:

خودکشی در اصفهان شایع نیست

اجرای مرحله 
پنجم غربالگری 

 منزل به منزل
 در اردستان

مدیر شبکه بهداشت و درمان 
اردســتان از اجــرای مرحله 
پنجــم غربالگری منــزل به 
منزل در شهرســتان اردستان 

خبر داد.

انهدام باند قاچاق پارچه و لباس به کشور در اصفهان 
جانشین فرمانده انتظامی اســتان، گفت: اعضای یک باند ۴ نفره که به صورت گسترده در زمینه 
قاچاق پارچه و لباس به کشــور فعالیت می کردند در عملیات ماموران پلیس امنیت عمومی این 
فرماندهی دســتگیر و ۱۰ میلیارد ریال کاالی قاچاق از انبار آنها کشــف شــد. سرهنگ محمدرضا 
هاشمی فر ادامه داد: ماموران پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان اصفهان با اشرافیت 
اطالعاتی و انجام یک سری اقدامات هوشمندانه از فعالیت باندی در زمینه قاچاق پارچه و لباس 
به کشور مطلع و پیگیری موضوع را در دســتور کار خود قرار دادند.وی افزود: ماموران با انجام یک 
سری اقدامات ویژه پلیسی انبار نگهداری پارچه و لباس های قاچاق را شناسایی و طی عملیاتی 
ضربتی با هماهنگی مقام قضایی وارد محل شده و ۴ نفر  که به صورت باندی در زمینه قاچاق پارچه 
و لباس فعالیت می کردند را دستگیر کردند.جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان با بیان اینکه 
سر شبکه اصلی این باند یک تبعه بیگانه است که با روادید جعلی و به صورت غیر مجاز وارد کشور 
شده، عنوان کرد: در بازرســی از محل ۷۱۵ طاقه پارچه، ۴۴۲ دست لباس، ۶۶۴ رول نخ،۴ هزار و 
۳۹۲ عدد یقه لباس و ۲۳ عدد زیپ تعدادی ســاعت و بدلیجات به همراه ۲۴۰ میلیون ریال وجه 
حاصله از فروش کاالهای قاچاق کشف شــد.این مقام انتظامی، ارزش تقریبی کاالهای قاچاق 
مشکوفه در این عملیات را برابر اعالم نظر کارشناســان مربوطه بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال اعالم کرد و 
اظهار کرد: بررسی ها حاکی از این است که متهمان پیش ازحضور ماموران تعداد زیادی از کاالهای 
قاچاق را از انبارمذکور خارج کرده بودند که تحقیقات در خصوص کشف و جمع آوری این کاالها از 

سطح بازار در دستورکار قرار گرفت.

اعتراف سارقان اینترنتی به 40 فقره سرقت در نجف آباد 
فرمانده انتظامي شهرستان نجف آباد از دستگيري اعضای باند ۳ نفره سارقان اینترنتی در عملیات 
کارشناســان پلیس فتای این فرماندهی و اعتراف آنان به ۴۰ فقره ســرقت خبر داد.  ســرهنگ 
محمدحسين باباكالني در تشريح اين خبر گفت: در پی شــکایت تعدادی از شهروندان مبني بر 
برداشت غيرمجاز از حساب بانکی آنها رسيدگي به موضوع در دستور كار كارشناسان پليس فتای 
فرماندهی انتظامی شهرستان نجف آباد قرار گرفت.وي افزود: کارشناسان پس از انجام یک سری 
اقدامات علمی و تخصصی دریافتند مال باختگان برای انجام خرید اینترنتی اقدام به وارد کردن 
اطالعات کارت بانکی خود در یــک درگاه پرداخت الکترونیکی جعلی کــرده و این اطالعات برای 
دائر کنندگان این درگاه ارسال شــده و آنها نیز از این طریق توانستند از حساب بانکی آنها برداشت 
کنند.فرمانده انتظامی شهرستان نجف آباد اعالم کرد: ســرانجام با تالش کارشناسان پليس فتا 
و انجام اعضای یک باند ۳ نفره که اقدام به راه اندازی این درگاه جعلی و سرقت از حساب بانکی 
شهروندان کرده بودند را شناســايي و پس از هماهنگي با مقام قضایی طی یک عملیات ضربتي 

آنها را دستگير كردند.

کشف سيگار قاچاق در خميني شهر
فرمانده انتظامي شهرستان خميني شهر از کشف ۳۰ هزار و ۳۰۰ نخ سيگار خارجي قاچاق به ارزش 
۳۳۵ ميليون ريال در بازرسی ماموران این فرماندهی از یک مغازه خبر داد. سرهنگ غالمرضا براتي 
گفت:  ماموران پليس امنيت عمومي با اشرافیت اطالعاتی و هوشــمندی خود از توزیع گسترده 
سیگار خارجی قاچاق توسط  فردي در واحد صنفی خود مطلع و  موضوع را به صورت ويژه در دستور 
کار خود  قرار دادند.وي ادامه داد:  ماموران پس از هماهنگی بــا مقام قضایی از این واحد صنفی 
بازدید کردند که در نتیجه این عملیات ۳۰ هزار و ۳۰۰ نخ انواع سيگار خارجي که فاقد هرگونه مدارک 
معتبر و مجوز قانونی بوده و به صورت قاچاق تهیه شــده بودند  را کشــف کردند.فرمانده انتظامي 
شهرستان خميني شهر با اشاره به دستگيري يک نفر و تحویل وی به مراجع قضایی تصريح کرد: 

کارشناسان ارزش تقريبي سيگارهاي قاچاق کشف شده را ۳۳۵ميليون ريال برآورد کرده اند.

وز عکس ر

چهره روزاخبار

 مدیرکل اوقاف و امور خیریه
 استان مطرح کرد:

استفاده از ظرفیت 
بهزیستی برای اولویت 

بندی نیات واقفان
مدیرکل اوقــاف و امور خیریه اســتان 
اصفهان گفــت: اوقاف اصفهــان در نظر 
دارد برای اولویــت بندی نیات واقفان از 
نظریات کارشناســان سازمان بهزیستی 
استفاده کند.محمد حسین بلک  با بیان 
اینکه شرایط فعلی کشور به گونه ای است 
که همه نهادها دچار فراز و نشیب و تنگنا 
هســتند، ادامه داد: اما می تــوان با هم 
افزایــی و تعامل مشــکالت را به خوبی 
برطرف کرد.مدیرکل اوقاف و امور خیریه 
اســتان اصفهان بــا بیــان اینکه بخش 
عمده ای از فعالیت هــای اداره اوقاف به 
افرادی که تحت پوشش بهزیستی قرار 
دارند، برمی گردد، افزود: در این راســتا 
زمینه های همکاری زیادی وجود دارد که 
از آن جمله می توان به آشنایی با نیازهای 
روز برای اولویت بندی نیات واقفان اشاره 
کرد و برای این امر می تــوان از نظریات 
کارشناسان بهزیستی نیز استفاده کرد.

وی گفت: واقفان نیات خوبی دارند؛ اما 
چنانچه با نیازهای در اولویت آشنا شوند، 
می توانند با وقف مــال خود تاثیرگذاری 
بهتری را داشته باشــند. حجت االسالم 
بلک با بیــان اینکــه محیط هایی برای 
کارهای مرتبط با بهزیســتی در اســتان 
اصفهان وقف شــده است، ادامه داد: در 
این زمینه می توان پروژه های عمرانی را 
به صورت مشارکتی با بهزیستی در دستور 
کار قرار داد.وی با بیــان اینکه راه اندازی 
مراکــز برای درمــان بیمــاران خاص با 
همکاری بهزیستی و اوقاف امکان پذیر 
اســت، ابراز داشــت: در این زمینه برای 
بیماران پروانه ای نامه ای را از دادســتان 
اصفهــان دریافت کردم که درخواســت 
کمک برای بیماران پروانه ای داشتند؛ اما 
طی سه ماه اخیر هنوز موفق به دریافت 
بانک اطالعاتی از این بیماران نشده ایم.

تعیین تکلیف حضور دانش آموزان تا 15 روز آینده
سخنگوی ستاد پیشگیری و مقابله با کرونا در استان اصفهان با بیان اینکه گزارش ها نشان می دهد که ۳۴ درصد از شهرستان های استان اصفهان به وضعیت رنگ بندی 
زرد رسیده اند، اظهار کرد: شهرستان های بوئین و میاندشت، فریدون شهر، مبارکه، دهاقان، خور، نجف آباد، برخوار و چادگان به وضعیت زرد تغییر پیدا کرده اند. حجت ا... 
غالمی وی ادامه داد: محدودیت های پنجگانه مطابق با رنگ بندی های اعالم شده تداوم خواهد داشت؛ محدودیت های تردد در شهرهای زرد رنگ منتفی است، البته 
طرح جامع هوشمند که از ابتدای آذرماه در استان اصفهان اعمال شد ، طرح موثر و کارآمدی بود. طرح جامع محدودیت ها نیز از ابتدای آذرماه تاکنون سبب کاهش ۵۰ 
درصدی مراجعات به مراکز بهداشتی شده و موارد بستری و تست مثبت نسبت به موج سوم کرونا تا یک پنجم کاهش یافته است.وی با بیان اینکه در شهرستان های 
زرد رنگ حضور کارکنان به دوسوم افزایش می یابد و همچنان فعالیت آموزش و پرورش به صورت غیرحضوری خواهد بود، اضافه کرد: صنف تولیدکنندگان گز و شیرینی 
به مشاغل گروه یک وارد شده اند و با رعایت دستورالعمل های بهداشتی، فاصله گذاری اجتماعی و الزامی شدن استفاده از اپلیکیشن »ماسک« این مشاغل می توانند 
خدمت رسانی کنند.سخنگوی ستاد پیشگیری و مقابله با کرونا در استان اصفهان با بیان اینکه حضور دانش آموزان ابتدایی پایه اول و دوم در مدارس به تصمیم گیری 

در ۱۵ روز آینده و با توجه به رنگ بندی استان موکول شد، افزود: شهرستان های سفید در اولویت برای حضور دانش آموزان در مدارس هستند.
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    میزبانی سبزپوشان از تیم گل گهر سیرجان؛

ذوب آهن از انتهای جدول جدا می شود؟

ذوبی ها در شــرایطی در حساس ترین   سمیه مصور
دیدار هفته هشتم رقابت های لیگ برتر 
مقابل تیم گل گهر سیرجان قرار می گیرند که پیروزی سبزپوشان می 

تواند با تغییراتی در  صدر جدول رده بندی همراه باشد.
تیم ذوب آهن که هفته گذشــته مقابل تیم اســتقالل تهران به نتیجه 
تســاوی رضایــت داد در حالــی مقابل شــاگردان امیــر قلعه نویی 
صف آرایی می کنــد که عملکــرد این تیــم در جدال با آبی پوشــان 
پایتخت امیدواری ها را برای برد سبزپوشــان باال برده است. دو تیم 
جایگاه متفاوتی در جدول رده بندی دارند؛ تیــم گل گهر که با حضور 
قلعه نویی فراتر از انتظار ظاهر شــده در صدر جــدول قرار دارد اما تیم 
ذوب آهن جایــگاه خوبی در جدول ندارد. شــاگردان رحمان رضایی 
که در این دوره از رقابت هــای لیگ برتر با انواع بدشانســی ها روبه 
رو شده اند، هنوز نتوانسته اند به بردی دســت یابند و با دو تساوی و 
 کســب تنها دو امتیاز در رده یکی مانده به آخر جدول رده بندی جای 

خوش کرده اند.
ذوب آهن برای خاتمــه دادن به روند ناکامی هــای اخیرش محتاج 

پیروزی است و برای رســیدن به این منظور کار سختی مقابل گل گهر 
در پیش دارد. ذوب آهن طی 3 هفته اخیر با مشکالت زیادی مواجه 
شــده و نتایج ضعف این تیم در کنار درگیر شــدن تعــداد زیادی از 
بازیکنان اصلی به ویروس کرونا، رحمان رضایی و شاگردانش را تحت 
فشار زیادی قرار داده است. سبزپوشــان اصفهانی در این دیدار باید 
مقابل تیمی به میدان بروند که بهترین خط حملــه لیگ را در اختیار 
دارد. گل گهر همراه با قلعه نویی فوتبالــی هجومی و زیبا را به نمایش 

می گذارد که هم خوب گل می زند و هم خوب گل می خورد.
نمایش هفته  گذشــته ذوب آهن مقابل استقالل نشــان داد که تیم 
رحمان رضایی با وجود کمبود بازیکن موثر و مشکالت زیادی که با آن 
درگیر است، از نظر تاکتیکی به ثبات نسبی رسیده و همین امر شرایط 
آنها را تا حدودی بهبود بخشــیده اســت، اما معضل اصلی رضایی در 
دیدار تیمش مقابل گل گهر، شــرایط بد روحی و روانی شــاگردانش 
است. ناکامی های اخیر ذوب آهن و درگیری تعداد زیادی از بازیکنان 
به ویروس کرونا، آنها را در بعد روانی به شــدت تضعیف کرده و تمرکز 

روانی الزم برای اجرای کارهای تاکتیکی را از آنها گرفته است.

کســب پیروزی و 3 امتیاز آن بــرای هر دو تیم ذوب آهــن و گل گهر 
از اهمیت ویژه ای برخوردار اســت.برتری سبزپوشــان در این دیدار 
حســاس می تواند ذوبی ها را از انتهای جدول جــدا کند .همچنین 
نتیجه این دیدار برای ســایر مدعیان قهرمانی نیز حائز اهمیت است 
و اگر سبزپوشان اصفهانی موفق به کســب برتری در این بازی شوند 
صدر جدول با تغییراتی همراه می شود و تیم گل گهر ممکن است صدر 
جدول را به دیگر تیم های مدعی واگــذار کند. با توجه به نیاز مبرم هر 
دو تیم به کســب تمام امتیازات این دیدار، به نظر می رسد که یکی از 
جذاب ترین دیدارهای هفته هشتم رقابت های لیگ برتر فوتبال کشور 

در ورزشگاه فوالد شهر شکل بگیرد.
بازی ذوب آهن اصفهان، گل گهر ســیرجان امروز در ورزشــگاه فوالد 
شهر  برگزار می شود. قضاوت این بازی به عهده مهدی سیدعلی است 
و  هادی طوســی، علیرضا مرادی و حســین زباری وی را در قضاوت 
این بازی یاری خواهند کرد و ناظر این بازی  یدا... جهانبازی اســت. 
برای این دیدار گل گهر بازیکن محرومی ندارد؛ اما وضعیت بازیکنان 

کرونایی ذوب آهن هنوز مشخص نشده است.

»گریلیش« در رادار لیورپول نیست
لیورپول تمایلی ندارد تا بازیکن ارزشمند تیم فوتبال آستون ویال را به جمع نفراتش اضافه کند.طی ماه های 
اخیر آنقدر خبر در مورد »جک گریلیش« منتشرشد که همه متوجه شدند منچستریونایتد چه عالقه ای 
به هافبــک تکنیکی و ارزنده آســتون ویال 
دارد. با این حال  هافبک 25 ساله و کلیدی 
ویالیی ها در تیمش ماندنی شد.در روزهای 
اخیر این شــایعه در ارتباط با او شنیده شد 
که در کانون توجه لیورپول قرار گرفته است.

برخی منابع گفتند بعد از منچستریونایتد، 
تیم منچسترســیتی و حاال لیورپول تمایل 
به همکاری با شاگرد نمونه »دین اسمیت« 
دارند؛ اما  روز چهارشــنبه روزنامه لیورپول 
اکو گزارش کرد چنین عالقه ای وجود ندارد.

پس از آن بود که سایت بیرمنگام الیو در گزارشی تکمیلی افزود گریلیش که قراردادش را با آستون ویال تمدید 
کرد، همچنان بازیکن تیم باقی خواهد ماند.البته اکنون این نکته مطرح است که تیم های شهر منچستر در 
ماه ژانویه پا پیش بگذارند و با ارائه پیشنهاد موضع مدیریت آستون ویال در مورد گریلیش را محک بزنند.این 

بازیکن در فصل جاری که 14 هفته از آن سپری شده، 5 گل زده و 7 پاس گل نیز داده است.

دو تیم لیگ برتری به دنبال ستاره 19 ساله
به ادعای رسانه های انگلیسی دو باشگاه لیورپول و لیدزیونایتد به شدت درصدد به خدمت گرفتن 
هافبک بازی ساز تیم ردینگ هستند. به ادعای رسانه های انگلیسی دو باشگاه لیورپول و لیدزیونایتد 
که در فصل جاری لیگ برتر جزیره عملکرد بسیار درخشــانی در خط حمله داشته اند، برای تقویت 
خط میانی خود در رقابت برای خرید مایکل اولیس، ستاره با استعداد و 1۹ ساله تیم ردینگ هستند.

با اعالم سایت معتبر »football insider« مدیران باشگاه لیورپول و همچنین لیدزیونایتد بر سر 
جذب مایکل اولیس 1۹ ســاله رقابت دارند و باید دید این بازیکن آینده دار کدام تیم را برای ادامه 
دوران حرفه ای خود انتخاب خواهد کرد.اولیس 1۹ ساله در فصل جاری شدن چمپیونشیپ انگلیس 
و در ترکیب تیم ردینگ موفق به ثبت چهار گل و 7 پاس گل شده است و به احتمال زیاد این بازیکن 

با مبلغی در حدود 11 میلیون دالر از ردینگ جدا خواهد شد.

ستاره مغضوب »زیدان« راهی لیگ برتر می شود؟
 آرســنال که تحت هدایت میکل آرتتا در لیگ برتر شــرایط چندان خوبی را سپری نمی کند، تالش 
خود را معطوف به جذب ایسکو، هافبک 28 ساله رئال مادرید کرده و می خواهد این بازیکن را در 
پنجره نقل و انتقاالت ماه ژانویه جذب کند. پس از انجام 14 بازی در لیگ برتر، آرسنال ، تنها چهار 
برد، دو تساوی و هشت باخت داشته و این کارنامه برای یکی از بزرگ ترین باشگاه های انگلیس 
بسیار ضعیف محسوب می شود. خود میکل آرتتا نیز می داند که باید به زودی شرایط تغییر کند و 
ایسکو می تواند در ادامه فصل عصای دست این سرمربی جوان لقب گیرد.شرایط برای ایسکو نیز 
در رئال مادرید مناســب نبوده و او اغلب بازی های تیمش در فصل جاری را از روی نیمکت تماشا 
کرده است. قرارداد این هافبک 28 ساله دو ســال دیگر با رئال مادرید تمام می شود و با توجه به 
عدم تمایل باشگاه به تمدید، زمستان را می توان زمان مناسبی برای جدایی ایسکو بعد از هفت سال 
قلمداد کرد. میکل آرتتا به دنبال یک هافبک خالق متناسب با سبک بازی تیمش است. ایسکو در 
این فصل از روزهای اوج دور بوده و در روزهای آینده مشخص می شود عالقه آرسنال به جذب این 
بازیکن چقدر جدی است. هافبک اسپانیایی برای ترک رئال مادرید آماده شده و باشگاه نیز مایل 

به مذاکره در مورد جدایی این بازیکن است.

زشفوتبال جهان ور

تساوی مقابل گیتی پسند برای ما در حکم برد بود
تیم فوتسال فردوس قم روز سه شنبه و در چهارچوب هفته دوم لیگ برتر فوتسال مقابل گیتی پسند اصفهان به نتیجه تساوی 3 - 3 رسید. سرمربی تیم فردوس 
درباره این مسابقه گفت: پیش بینی می کردیم بازی سختی با گیتی پسند داشته باشیم. آنالیز خوبی از تیم حریف انجام داده بودیم. همچنین بازیکنان ما دوندگی 
و تالش داشتند. آنها نکاتی که خواسته بودیم را به خوبی در زمین پیاده کردند. این تساوی برای ما در حکم پیروزی بود. بازیکنان جوانی داریم و میانگین سنی ما 
23-24 سال است.صبوری درباره غیبت چند بازیکن گیتی پسند تصریح کرد: ما هم چند بازیکن خودمان را نداشتیم. گیتی پسند آنقدر بازیکن با کیفیت دارد 
که غیبت چند نفر برای این تیم محسوس نباشد.سرمربی تیم فوتسال فردوس یادآور شد: دو بازی اول ما در لیگ خیلی سنگین بود. با تیم های پرمهره کراپ 
و گیتی پسند بازی کردیم که زمان زیادی برای آماده سازی داشــتند. ادامه لیگ هم برای تیم فردوس ساده نیست. اهورا با دو برد صدرنشین است و تیم قابل 

احترامی است. منصوری دو باخت داشته ولی خوب می شود، سایر تیم ها هم وضعیت خوبی دارند.

کاپیتان تیم ملی تنیس روی میز بانوان در خصوص 
پیوســتن به تیم لیگ برتری پادما یدک اصفهان، 
اظهارکرد: من سال ها با تیم های اصفهانی در لیگ 
برتر بازی کردم و به واسطه عضویت در تیم نامی نو 
آشنایی خوبی با مدیرعامل و مسئول قهرمانی بانوان 

باشگاه پادمایدک دارم.
 این موضوع موجب شد خیلی راحت به پیشنهاد آنها 
پاســخ مثبت بدهم. با بازیکنان و مربی تیم راحت 
هستم و تیم شــرایط خوبی دارد و مسابقات نیز از 
ســوم دی ماه در تهران آغاز شــد.ندا شهسواری با 
اشاره به سرمایه گذاری خوب تیم پادمایدک روی 
بازیکنان نوجوان و جوان بومی گفت: این بازیکنان 
باید مسیر کسب تجربه و حرفه ای شدن خود را از 
جایی شروع کنند، البته چند نفر آنها سال گذشته نیز 

در لیگ حضور داشتند و تجربه کمی دارند و حضور 
در لیگ فرصت خوبی است که در تقابل با بازیکنان 
و تیم های دیگر محک جدی زده شود.شهسواری 
خاطرنشــان کرد: لیگ برتر، پله ترقی خوبی برای 
کسب تجربه و مســابقه دادن با بازیکنان باکیفیت 
خواهد بود و همچنین به بهتر شدن تکنیک و بازی 
آن ها کمک می کند، چرا که تنها تمرین کردن برای 
رســیدن به اهداف بزرگی که در ورزش دارند، کافی 

نیست.
کاپیتان ملی پوش تیم پادمایدک، تصریح کرد: با 
توجه به اینکه تیم های خوب و قوی در لیگ حضور 
دارنــد برای آنها تجربــه خوبی خواهــد بود، فصل 
گذشته چند نفر از بازیکنان اصفهان توانستند ملی 
پوشان را شکست دهند که بســیار اهمیت داشت.

شهسواری ادامه داد: این مسئله عالوه بر نکات فنی 
از نظر روحی و روانی نیز تاثیرات مثبت نیز دارد و می 
تواند اعتماد به نفس و خودباوری آن ها را باال ببرد.

وی با اشاره به شروع مســابقات اظهار کرد: امسال 
۶ تیم بســیار خوب در لیگ حضور دارند و برخالف 
سال های قبل بازیکنان خوب و ملی پوش در بیشتر 
تیم ها پخش شدند و این کار تمام تیم ها را سخت 
تر کرده است، شهرداری شــهر بابک، دانشگاه آزاد، 
گلستان تجارت، کردستان و آکادمی وفایی از تیم 

های حاضر در لیگ امسال هستند.

کاپیتان تیم ملی تنیس روی میز بانوان:

بازیکنان جوان در لیگ پخته و باتجربه می شوند

وز عکس ر

حضور ستاره مسلمان 
کشتی روسیه در 
جشن حمایت از 
کودکان معلول

»عبدالرشید سعداله یف« قهرمان 
کشــتی جهان و المپیک در اقدامی 
جالب توجه، با حضور در جمع کودکان 
معلــول و خانواده های آنها، حمایت 

خود را از این افراد اعالم کرد.

این »شهباززاده« بدون توقف  و حمله به بهترین رکوردها
سجاد شهباززاده، مهاجم باتجربه طالیی پوشان اصفهان توانســت به روند درخشان خود در لیگ 
بیستم ادامه دهد و برای ســومین هفته متوالی نیز در ترکیب تیمش موفق به گلزنی شد تا تعداد 

گل های خود در فصل جدید را به عدد ۶ 
برســاند. حاال او جدی ترین رقیب برای 
رسیدن به گادوین منشا، آقای گل لیگ 
بیستم نیز به شــمار می رود. شهباززاده 
که بهترین رکــورد دوران فوتبالی اش را 
توانســت در پیراهن استقالل با ثبت 1۹ 
گل در 5۶ مســابقه به ثمر برساند، حاال 
در لیگ بیســتم با پیراهن سپاهان به 
دنبال رکوردشکنی است.او در رفسنجان 
توانســت 14مین گل خــود در پیراهن 

سپاهان را در 5۹مین بازی به ثمر برســاند و حاال با تداوم درخشش خود در لیگ بیستم می تواند 
این رکورد ویژه خود را در پیراهن ســپاهان ارتقا بدهد و روزهای خوبش در اســتقالل را نیز این بار 
در اصفهان زیرنظر محرم نویدکیا تکرار کند و بهترین رکورد فوتبالی خود را در میان طالیی پوشــان 

اصفهانی به ثبت رساند.

ضربه میلیاردی »فرشید« به استقالل
اسماعیلی که قطعا کادرفنی خیلی روی او حساب کرده بود، تنها در دو بازی ابتدایی فصل به میدان 
رفت و حاال تعداد غیبت هایش در ترکیب استقالل به 5 بازی رسیده است. او ابتدای فصل و هنگام 
تمدید قرارداد با استقالل دوونیم میلیارد تومان پول گرفته و مدعی است این رقم »هدیه« بوده)!( 
باشــگاه اســتقالل هم اعالم کرده پرداختی مزبور باید به منزله 50 درصد از رقم قرارداد اسماعیلی 
محاسبه شود. در این صورت به نظر می رسد رقم قرارداد فرشید با استقالل برای لیگ بیستم حداقل 
5 میلیارد تومان بوده اســت. با این اوصاف اگر مجموع مسابقات استقالل در لیگ، جام حذفی و 
لیگ قهرمانان آسیا را 40بازی درنظر بگیریم، اسماعیلی به طور میانگین بابت هر مسابقه 125میلیون 
تومان از باشگاه دستمزد می گیرد. حاال کاری به آپشن ها ، پاداش ها و پرداختی های فرعی نداریم. 
حتی به این هم کاری نداریم که هیچ کجای دنیا نصف قرارداد بازیکن را روز اول تقدیمش نمی کنند، 
اما همین هم رقم کمی نیســت و االن که او 5 بازی را از دســت داده، یعنی ۶25میلیون تومان به 
استقالل آسیب مالی رســانده اســت. یعنی بیش از نیم میلیارد تومان پول گرفته و بابتش هیچ 
کاری نکرده است. آیا این غم انگیز نیســت؟ چرا یک بازیکن که تازه جوان و کم تجربه هم نیست 
باید چنین خسارتی به باشــگاه بزند و بدتر از آن تیم را به حاشیه ببرد و با غیبت هایش باعث لطمه 

خوردن کادرفنی و ایجاد بحران شود؟ به واقع مرزهای بازیکن ساالری در فوتبال ایران کجاست؟

واکنش »برانکو« به ماجرای بازگشتش به ایران
برانکو از جملــه مربیان موفق تاریــخ فوتبال ایران اســت. او هم در تیم ملی موفــق بود و هم در 
پرسپولیس. خیلی ها دوست دارند برانکو روزی دوباره به ایران بازگردد. وقتی خودش با این سوال 
مواجه می شود جواب می دهد: »من با تیم ملی عمان قرارداد دارم و نسبت به آن پایبند خواهم بود. 
در این مدت پیشنهاداتی بود ولی دوست دارم به کارم در این کشور ادامه دهم. فعال در تعطیالت سال 
نو میالدی هســتیم و بعد از آن دوباره کار خود را آغاز می کنیم. درباره بازگشت به ایران هم همیشه 
یک حرف دارم؛ چیزی در فوتبال غیرممکن نیست. همیشه از کار در ایران لذت برده ام. نمی توانم از 
االن بگویم در آینده چه اتفاقی رخ می دهد ولی همانطور که سال ها بعد از جام جهانی 200۶ به ایران 

برگشتم، دوست دارم در آینده دوباره درآنجا کار کنم.«

خبر روز

کارشناس فوتبال: 

 سپاهان روز به روز با
 تجربه تر می شود

کارشناس فوتبال ایران در خصوص روند کیفی 
تیم سپاهان پس از انجام هفت بازی در لیگ 
برتر اظهار داشــت: از روز اول هر کسی در مورد 
محرم نویدکیا نظری داد؛ اما من معتقد بودم 
باید نیمی از نیم فصل بگذرد تا بتوانیم در مورد 
او و تیمش صحبــت کنیم. محرم،ویژگی های 
خوب زیادی دارد که آرامش کنار زمین یکی از 
آن هاست.حسین چرخابی ادامه داد: در بازی  
مقابل مس رفســنجان هم دیدیم؛ حتی اگر 
شــرایطی به وجود بیاید که نیمکت هردو تیم 
به هم بریزد محرم باز هــم آرامش خودش را 
حفظ می کند و به فکر اداره بازی و اندیشه برای 
ادامه مسابقه است. این امتیاز مثبت برای یک 
سرمربی و تیم است. البته فلسفه هر مربی برای 
هدایت تیم متفاوت اســت. یک مربی ممکن 
اســت کنار خط جنب و جوش زیادی داشــته 
باشد، یک مربی ممکن است بسیار آرام باشد و 
یک مربی هم ممکن است تلفیق این دو رفتار را 
داشته باشد ولی در کل نویدکیا در فاز اندیشیدن 

کنار زمین نمره قبولی گرفته است.
چرخابی با اشــاره به روند رو به رشد سپاهان 
گفت: از نظر نقشه ها، برنامه ها و تعویض آن ها در 
مسابقات، تیم سپاهان روز به روز بهتر می شود. 
در بازی های آسیایی دیدیم که این تیم اصرار به 
بازی روی زمین داشت و تعویض منطقه بازی یا 
استفاده از سانتر از این تیم دیده نمی شد اما االن 
هم تعویض منطقه بازی از جناحین را می بینیم 
و هم اینکه از ســانترهای خطرناک موقعیت 
سازی می شود و با ضربه سر هم گلزنی می کنند. 
این نشــان می دهد که ســپاهان روز به روز با 
تجربه تر می شود.کارشناس فوتبال ایران اضافه 
کرد: پیش بینی در فوتبال همیشه کار سختی 
است ؛اما امسال اصال نمی توان هیچ پیش بینی 
داشت. هیچ تیمی رقیب خودش را قبول ندارد. 
در گذشته تیم های پایین جدول سعی می کردند 
مقابل تیم های مدعی گل کمتری بخورند؛ اما در 
لیگ امسال اینطور نیست و حتی تیم های قعر 
جدول هم ســعی می کنند مقابل مدعیان سه 

امتیاز کامل مسابقه را بگیرند. 

مستطیل سبز

شاگردان رحمان رضایی که در این دوره از رقابت های لیگ 
برتر با انواع بدشانسی ها روبه رو شده اند، هنوز نتوانسته 
اند به بردی دست یابند و با دو تساوی و کسب تنها دو 
امتیاز در رده یکی مانده به آخر جدول رده بندی جای 

خوش کرده اند
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اتمام 15 پروژه سازمان فاوا شهرداری اصفهان تا پایان سال
مدیرعامل ســازمان فاوا شــهرداری اصفهان اظهار کرد: یکی از مهمتریــن حوزه های مربوط به 
شهر و شهرداری هوشــمند، تولید ســامانه های نرم افزاری و تامین زیرســاخت های مورد نیاز 
جهت تحقق این امر اســت که در این رابطه ســازمان فاوا توانســته بر اســاس برنامه سالیانه، 
نیازهای شــهرداری را در راســتای اولویت بندی ارائه شده تامین کند.ســید حمیدرضا ابطحی   
ادامه داد: در این راستا در ســال جاری ۱۵ پروژه این ســازمان به اتمام رسیده و حدود ۱۵ پروژه 
دیگر نیز با پیشــرفت بیش از ۷۵ درصد در دست اجراست. مدیرعامل ســازمان فاوا شهرداری 
اصفهان با اشــاره به پروژه های اجرا شــده در حوزه های مختلف شــهرداری، تصریح کرد: این 
پروژه ها در حوزه خدمات شــهری، شهرســازی، امور مالی و درآمد، عمران شــهری، شــبکه و 
مرکز داده، برنامه ریــزی و اطالعات مکانی بوده اســت که بــا اجرای هر کــدام، گام مهمی در 
 جهت پیشــبرد اهداف و برنامه های فناوری اطالعات و ارتباطات شــهرداری اصفهان برداشــته

 خواهد شد.
وی با اشــاره به تفاوت پروژه های فناوری اطالعات و عمرانی ادامه داد: تفاوت عمده پروژه های 
فناوری اطالعات و ســایر پروژه های عمرانی و شــهری در این اســت که پروژه و خدمات حوزه 
ICT معموال فیزیکی و ملموس نیســت و کاربران صرفا از خدمات آن بهره می برند، در حالی که 
پروژه های عمرانی همچون پل ها، خیابان ها، ساختمان ها و غیره ملموس بوده و به محض اجرا، 
شــهروندان آن را می بینند.ابطحی با بیان اینکه بحران کرونا، نقش فناوری اطالعات و ارتباطات 
در ارائه خدمات غیرحضوری و الکترونیکی به مردم را پررنگ تر کرد، گفت: در این راستا سازمان 
فاوا تمام توان خود را به کار می گیرد تا با ارائه خدمات با کیفیت و مطمئن، نقش فاوا در مدیریت 
شــهری را ملموس کرده و در ارائه خدمات مطلوب و سریع به شهروندان، گام های جدی و عملی 
بردارد.وی اظهار امیدواری کرد: در صورت مهیا بودن شــرایط بتوان از تعدادی از پروژه های پایان 
یافته در سال جاری رونمایی کرده و خدمات آن را به اطالع کاربران این پروژه ها و عموم شهروندان 

برساند.

تحقق ۷0 درصدی بودجه 99 شهرداری اصفهان
رییس کمیسیون اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: تاکنون ۷۰ 
درصد بودجه شهرداری اصفهان محقق شــده و تنها پنج درصد از تحقق آن عقب هستیم که قطعا 
تا پایان سال قابل جبران است. پورمحمد شریعتی نیا با اشاره به تفریغ بودجه سال ۹۸ شهرداری 
اصفهان، اظهار کرد: بودجه برنامه مدون مالی در شــهرداری که به صورت تدوین شده به شورای 
شهر ارائه شده و شــورا پس از بررسی و تصویب، آن را برای اجرا به شــهرداری ابالغ می کند.وی 
افزود: پس از ابالغ بودجه از طرف شورای شهر، شهرداری باید برای تحقق بودجه وارد عمل شود 
و در نهایت ممکن اســت در میانه کار در آن برنامه ای که تدوین کرده اند تغییراتی انجام دهند که 

تغییرات نیز توسط شورا بررسی و تعیین می شود.
شــریعتی نیا با بیان اینکه تفریغ بودجه ۹۸ در کمیســیون های تخصصی هفت گانه و کمیسیون 
تلفیق شورا بررسی و تصویب شــد، تصریح کرد: بعد از سال مالی الیحه ای با عنوان تفریغ بودجه 

به شورای شهر ارائه می شود تا میزان فراغت از بودجه مشخص شود.
رییس کمیســیون اقتصادی، حقوقی و گردشــگری شــورای اســالمی شــهر اصفهــان گفت: 
ســال های قبل بررســی تفریغ بودجه دو ســال به تاخیر می افتــاد اما شــفافیت کار و نظارت 
کافی و دغدغه مندی شــورای کنونی باعث شــد تا در زمان خود این کار انجام شود.وی با اشاره 
به برنامه ریــزی و تدوین بودجه ســال ۱۴۰۰ در روزهای پیشــرو، اضافه کرد: بودجه ســال ۹۹، 
شــش هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان بود که پنج هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بودجه شــهرداری و حدود 
۸۰۰ میلیارد تومان بودجه ســازمان ها تعیین شــد. طی سه سال گذشــته، میزان بودجه بیش 
 از دو برابر شده و امســال نیز تخمین زده می شــود که حدود هشــت هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان

 بسته شود.

 مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان مطرح کرد:

شهروند دیپلمات؛ ابتکاری برای توسعه دیپلماسی شهری اصفهان

مدیــرکل ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری اصفهــان گفت: ابتکار 
»شــهروند دیپلمات« از ابتدای ســال جاری در اداره امــور بین الملل 
شــهرداری اصفهان مطرح و اهدافی از جمله ارتباطات موثر با شرکای 
خارجی )خواهرخوانده ها(، شناســایی تسهیلگران شهروندی، توسعه 
همکاری های اقتصادی و علمی به ترتیب با محوریت بخش خصوصی 
و دانشــگاه های اصفهان، افزایش تعامالت با دســتگاه دیپلماســی 
کشور و همچنین شــکل گیری دانش، مهارت و نگرش بین المللی در 
تمامی مجموعه های شهر برای آن تعریف شــد. ایمان حجتی با بیان 
اینکه شهرداری اصفهان درصدد اســت تا با یاری گرفتن از دیپلماسی 
شهروندی، بستری برای توســعه دیپلماسی شــهری بنا کند، افزود: 
ابتکار »شهروند دیپلمات« به دنبال آن است تا آن دسته از تسهیلگران 
شهروندی از جمله بازرگانان، اساتید، ورزشکاران، دانشجویان، فعاالن 
فرهنگی و رســانه ای، ایرانیان خارج از کشــور و غیره که دارای بسترها 
و کانال های مناســب و مجاز برای معرفــی و تقویت جایــگاه، برند و 
ظرفیت های اصفهان در شهرهای خواهرخوانده و کشورهایشان هستند، 
بتوانند در قوت بخشیدن به ارتباطات فرهنگی، هنری، اقتصادی و علمی 
طرفین به کنشگری بپردازند.وی اظهار کرد: در راستای برنامه ریزی های 
صورت گرفته، این ابتکار اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری 

اصفهــان که با همــکاری نمایندگــی وزارت امور خارجه، کنسرســیوم 
همکاری های علمی بین المللی دانشگاه ها و شهرک علمی تحقیقاتی و 
اتاق بازرگانی اصفهان به عنوان بازوهای اصلی فکری و اجرایی در دستور 
کار قرار دارد، ۱۳ سلسله نشست با عنوان »هم نشست خواهرشهرها« 
را برگزار خواهد کرد و در هریک، پرونده یکی از ۱۳ شــهر خواهرخوانده 
اصفهان را با حضور شهروندان تسهیلگر برای شناسایی عملیاتی ظرفیت 
های همکاری در دســتور کار خود قرار می دهد.مدیــرکل ارتباطات و 
امور بین الملل شــهرداری اصفهان تصریح کــرد: وزارت امور خارجه و 
معاونت دیپلماســی عمومی این وزارتخانه ضمن استقبال ویژه و تایید 
این طرح، به صورت رسمی به شــهرداری اصفهان اعالم کرده است که 
این ابتــکار می تواند به صورت الگو به ســایر کالن شــهرهای ایران نیز 
معرفی شود.به گفته وی، شهروندان تســهیلگر می توانند با ثبت نام از 
طریق http://intaffairs.isfahan.ir، مشخصات خود را اعالم کنند 
تا پس از بررسی شــرایط ثبت نام کنندگان در کمیته  مربوطه، در صورتی 
که شرایط، بسترها و کانال های ارتباطی آنها کاربردی و مفید تشخیص 
داده شــود، به نشســت آن خواهرخوانده که نمایندگانی از وزارت امور 
خارجه جمهوری اســالمی ایران، اداره مرتبط در آن وزارتخانه، سفارت 
آن کشور در ایران، انجمن های دوستی، سازمان های مردم نهاد و ... نیز 

حضور دارند، دعوت شوند تا با کنشگری موثر و مشخص، هرکدام به یک 
»شهروند دیپلمات« برای اصفهان بدل شوند.حجتی تاکید کرد: پس از 
هر هم نشست )یا مجموعه ای از نشست ها(، برنامه اقدام همکاری با هر 
شهر خواهرخوانده تدوین می شود و همه فعاالن بین المللی اصفهان اعم 
از دولتی، غیردولتی و شهروندی، مسیر روشن ارتباطات اصفهان محور 
با این ۱۳ شــهر را خواهند شــناخت. این امر موجب خواهد شــد تا از 
کلیشه پردازی  و موازی کاری در سیاست خارجی اصفهان جلوگیری به 
عمل آمده و مجموعه کنشگران به صورت منسجم و با برنامه های اقدام  
تدوین شده رو به جلو و افزایش مناسبات حرکت کنند.وی با بیان اینکه 
شهرداری اصفهان در طول یک سال گذشته تالش کرد ارتباطات با همه 
خواهرخوانده ها به ویژه آنهایی که چراغ تعامل با آنها کم سو شده بود را 
به شــکل موثری فعال کند، افزود: طرح »شهروند دیپلمات« می تواند 
پاســخی به مطالبه همیشــگی شــهروندان و نهادهای مختلف برای 
استفاده از ظرفیت ۱۳ شهر خواهر خوانده باشــد؛ در واقع از این طریق 
شهروندان خود می توانند وارد میدان دیپلماسی شهری شوند. گفتنی 
است؛ فراخوان اولیه این ابتکار به مدت یک ماه باز خواهد بود و پس از 
آن، فراخوان مرتبط با هریک از ۱۳ شهر خواهرخوانده پیش از هر نشست 

اطالع رسانی خواهد شد.

با مسئولان

 سرنوشت مجسمه »پرویز تناولی« در
 دروازه دولت اصفهان

نزدیک به دو دهه است که شهروندان اصفهانی در گوشه میدان اصلی شهرشان یعنی میدان امام 
حسین )ع( یا همان دروازه دولت چشمان شان را با »تقدیس« استاد تناولی نوازش می دهند. 
مجسمه با چهارچوب بزرگ و قســمت میانی خود که نقوشی از ســرو در آن به چشم می خورد، 
می درخشد. با این حال این اثر هم آن چنان از گزند زمانه در امان نبود و سال گذشته حاشیه هایی 

داشت.
شهروندان و مسئوالن شهرداری صبح روز ۱۴ بهمن ماه پیش از ورود به محل کار و یا گذر از گوشه 
دروازه دولت مکثی کردند، دیگر خبری از بخش میانی این مجســمه نبود و ســارقان به جانش 
افتاده بودند. اما نگرانی شــهروندان اصفهانی و هنردوســتان ایران چندان بــا دوام نبود، چراکه 
بعدازظهر همان روز شــهرداری با همکاری نیــروی انتظامی بخش میانه مجســمه را در یکی از 
خانه های اصفهان کشف کردند!از آن زمان تاکنون خبری از نصب بخش میانی این تندیس نیست 
و در این مدت عملیات مرمت روی انجام شده است. ضمن اینکه پروژه کف سازی دروازه دولت 
نیز در دستور کار بوده و به همین دلیل ترجیح داده شد تا پایان این عملیات عمرانی بخش میانی 

مجسمه نصب نشود. به نظر می رسد که در هفته های آتی این مجسمه به جای خود بازگردد.
در همین رابطه مسیح احمدی، نماینده پرویز تناولی در اصفهان و یکی از مرمتگران این مجسمه 
می گوید: این مجسمه را استاد پرویز تناولی به یاد مادر خود ســاخت و از مجموعه سقاخانه ای 
ایشان است. در سال ۱۳۸۰ شــهرداری اصفهان قصد خرید چند مجســمه از آثار پرویز تناولی را 
داشت و به رغم اینکه ایشان چند اثر دیگر را پیشنهاد داده بودند، شهرداری اصرار به خرید این اثر 
داشت. در نهایت این مجسمه خریداری شده و با نظر مساعد پرویز تناولی در دروازه دولت و کنار 
مسیر ورودی ساختمان مرکزی شهرداری اصفهان نصب شد.او ادامه می دهد: استاد تناولی عالقه  
بسیاری به اصفهان دارند و چهار اثر از مجموعه »فرهاد« را نیز به مردم اصفهان هدیه کرده اند. در 
سال ۱۳۹۴ از یکی از این آثار در موزه هنرهای معاصر رونمایی شــد و پیگیری ها برای دیگر آثار 

نیز ادامه دارد.
احمدی دربــاره پروژه مرمــت این اثر، توضیــح می دهد: در ســال ۱۳۹۶ پیشــنهاد مرمت اثر 
نصب شــده در دروازه دولت را ارائه کردیم، زیرا مجسمه های شــهری در معرض اثرات آلودگی 
و بارش هســتند و باید هرازچندگاه مرمت شــوند. این مجسمه برنزی اســت و تاثیر بیشتری 
از شــرایط جوی می گیرد. مرمت این مجســمه در گیــر و دارهای اداری و جابه جایی شــهردار 
اصفهان افتاد تا اینکه ســال گذشته این مجســمه به ســرقت رفت.او اضافه می کند: در کمتر از 
چهار ســاعت این مجســمه پیدا شــد و پس از طی مراحل اداری برای مرمت تحویل داده شد. 
این مجســمه با همکاری ســازمان زیباســازی شــهرداری اصفهان مرمت خواهد شد و مرحله 
به مرحله آن با نظارت اســتاد تناولی اســت. چهار نفر از شاگردان اســتاد تناولی در مرمت این 
 مجسمه همکاری خواهند کرد که ســه تن از آنان از تهران و از موزه استاد پرویز تناولی به اصفهان 

خواهند آمد.
احمدی اظهار می کند: پس از سرقت بخش کوچکی از مجسمه آسیب دیده و آسیب آن باید رفع 
شود. از طرفی در هفته های گذشته عملیات کف سازی در میدان امام حسین )دروازه دولت( در 
دســت اجرا بود و به همین دلیل مشــغول کارهای اداری بودیم ضمن اینکه دورتادور چهارچوب 

مجسمه نیز محصور شده است.
وی با اشــاره به زمان پایــان مرمت و نصب مجســمه، می گوید: مرمت قســمت ســرو میانی 
مجســمه و مراحلی همچــون قالب گیری و ریخته گــری آن نیــز در محیط کارگاهــی خواهد 
بود، امــا در اجرای کار کــه در محیط باز و در محل مجســمه انجام خواهد شــد، شــرایط جوی 
بســیار اهمیت دارد. فلز برنز به ســرما حساس اســت و کار کردن با آن در شــرایط سرد دشوار 
 اســت. زمان دقیقی نمی شــود اعالم کرد، اما امیدواریم تا دو هفته آتی این مجســمه سرجای

 خود نصب شود.

خبر ویژهگزارش

 کمبود سرانه فضای سبز 
در منطقه ۸

مدیر منطقه هشت شــهرداری اصفهان با بیان 
اینکه ســرانه فضای ســبز به ازای هر نفر ۸.۵ 
مترمربع اســت، اظهار کرد: ســرانه اکولوژیک 
اســتان اصفهــان ۶.۲۷ مترمربع اســت که با 
توجه به جمعیت حدود ۳۰۰ هزار نفری منطقه 
هشت در حال حاضر ســرانه فضای سبز بسیار 
پایینــی دارد.محمد کیهانی افزود: بر اســاس 
پیش بینی ها، در ســال های آینده با آزادسازی 
صحرای پرتمان و محــدوده باغ گلــه واقع در 
محله شمس آباد، سرانه فضای سبز این منطقه 
چشــمگیر افزایش خواهد یافت.مدیر منطقه 
هشت شــهرداری اصفهان با بیان اینکه پایین 
بودن سرانه فضای ســبز در منطقه باعث فشار 
بیش از حد بر فضای ســبز موجــود و تخریب 
ســه تا چهار برابری آن می شــود، تصریح کرد: 
پراکندگی فضای سبز و کوچک بودن آن ها باعث 
غیرقابل استفاده بودن بسیاری از قطعات شده 
که همین مسئله موجب استفاده زیاد مردم از 
پارک های منطقه شده و مشکالت فراوانی را در 
فصول بهار و تابســتان ایجاد می کند؛ همچنین 
باال بودن متراژ چمن در ســطح منطقه و کمبود 
آب، یکی دیگر از معضالت فضای ســبز بوده که 
این منطقه با دارا بودن ۵۴۶ هزار مترمربع چمن، 
جزو مناطق صدرنشین در متراژ چمن است.وی 
گفت: نداشتن کمربند ســبز، منطقه جنگلی و 
محوطه های درختکاری بزرگ در سطح منطقه 
هشت، یکی دیگر از دالیل کمبود سرانه فضای 
سبز و پرکاربرد بودن فضای سبز موجود است.

کیهانی، تاثیر پذیری چاه های سطح منطقه از 
آب های سطحی به دلیل عمق کم چاه های این 
منطقه را از دیگر معضالت پیش رو در فضای سبز 
دانست و اظهار کرد: در سال های اخیر با توسعه 
سیستم آبیاری تحت فشــار در اکثر مادی ها و 
خیابان های سطح منطقه، به نوعی با این معضل 
مقابله شده است.وی ادامه داد: قرار گرفتن ۲۶۰ 
هــزار مترمربع از مادی های اصفهــان در داخل 
منطقه هشت و اجرای سیستم آبیاری قطره ای 
برای فضای سبز حاشیه اکثر آن ها طی سه سال 
اخیر، یکی از اقدامات مفید در کاهش مصرف 

آب و حفظ فضای سبز حاشیه مادی هاست.

طرح »شهروند دیپلمات« می تواند پاسخی به مطالبه 
همیشگی شهروندان و نهادهای مختلف برای استفاده 
از ظرفیت ۱۳ شهر خواهر خوانده باشد؛ در واقع از این 
طریق شهروندان خود می توانند وارد میدان دیپلماسی 

شهری شوند. 

عضو شــورای اســالمی شــهر اصفهان در خصوص 
مهم تریــن پروژه هــای عمرانی شــهر گفــت: طبق 
تقسیم بندی که در بودجه ســال ۹۹ نسبت به بودجه 
عمرانی در شــهر  انجام شــد، پروژه ها در سه سطح 
شــاخص، مهم منطقه ای و منطقه ای تقسیم بندی 
شدند، پروژه های شــاخص مانند رینگ حفاظتی و 
مجموعه پل های شهید ســردار سلیمانی و مجموعه 
سالن های اجالس در ســطح کالن تاثیر گذار است. 
شیرین طغیانی با اشاره به پروژه های مهم منطقه ای 
که حد و حــوزه نفوذ آن در هریک از مناطق شــهری 

اســت، تصریح کرد: از جمله این پروژه ها می توان به 
ساماندهی بزرگراه ها، احداث خیابان و فرهنگسراها 
اشاره کرد، در کنار این موارد پروژه های خرد با مقیاس 
کوچک نیز پیش بینی شده است که به آن پروژه های 
منطقه ای گفته می شــود و معموال جزو دستور کار و 
پروژه های روزانه، ماهانه و ســاالنه مدیریت شهری 
است. تقسیم بندی پروژه ها به شــناخت بهتر آن ها 
کمک موثری کرده است.رییس کمیسیون معماری 
و شهرسازی شورای اسالمی شهر اصفهان با توضیح 
اینکه پروژه رینگ چهارم حدود ۸۰ درصد پیشــرفت 
داشته اســت، ادامه داد: رینگ چهارم پروژه مهمی 
اســت که به آن پرداخته شــد، زیرا عالوه بر مدیریت 
ترافیک داخل شهر، توسعه افقی اصفهان را نیز متوقف 
می کند، همچنین نقطه صفر این پروژه در منطقه ۱۵ 

بوده و از مجموعه پل های شهید سردار سلیمانی شروع 
می شود و فعال به مجموعه پل شــهید اردستانی در 
منطقه ۱۴ می رسد، امیدواریم مجموعه پل ها تا پایان 
سال بهره برداری شود.وی توضیح داد: باید برای کنترل 
ترافیک شهری فرهنگ سازی کنیم تا خود شهروندان 
نیز از موضوع اســتقبال کنند، عالوه بــر آن در تالش 
هستیم تا با کمک مدیریت شهری پل شهرستان را به 
منظر طبیعی و تاریخی خود بازگردانیم.طغیانی گفت: 
ابر پروژه ســالن اجالس تا پایان ســال بهره برداری 
می شود، پروژه قطار شهری خط دو نیز از پروژه های 
شاخص است که عملیات عمرانی ۱۱ ایستگاه آن آغاز 
شده و بودجه این پروژه حدود یک هزار و ۲۰۰ میلیارد 
تومان است و نشان دهنده توجه مدیریت شهری به 
توسعه حمل و نقل عمومی و کاهش آلودگی هواست.

عضو شورای اسالمی شهر مطرح کرد:

اولویت های مهم اصفهان در حوزه پروژه های عمرانی

تجلیل سپاه صاحب الزمان)عج( استان اصفهان از همسران جانبازان
مسئول نمایندگی، ولی فقیه در ســپاه صاحب الزمان )عج( اســتان اصفهان با اشــاره به حدیثی از پیامبر اکرم )ص( مبنی بر اینکه »هر کس در برآوردن 
نیاز بیماری بکوشد، مانند آن روزی است که از مادر، زاده شده است« اظهار داشت: همزمان با روز پرســتار و با همکاری نیرو های جهادی از جمله طلبه ها و 
دانشجویان، از ۵ هزار پرستار در شهر اصفهان تقدیر کردیم.حجت االسالم رحمت ا... صادقی با بیان اینکه همسران جانبازان پرستار های ویژه هستند، گفت: 
در شب یلدا به منازل این افراد رفتیم و از همسران شان قدردانی کردیم.حجت االسالم صادقی ضمن ابراز همدردی با خانواده شهید مردانی از شهدای مدافع 
سالمت افزود: با برگزاری مراسمی، از خانواده های ۹ شهید سالمت در استان اصفهان تقدیر و یاد این شهدا گرامی داشته شد.مسئول نمایندگی، ولی فقیه 
در سپاه صاحب الزمان )عج( استان اصفهان با بیان اینکه فعالیت های فرهنگی در جامعه ضروری است، گفت: در همین زمینه ۱۰ هزار بسته فرهنگی شامل 
احادیث پیامبر اکرم )ص( در وصف خدمت به بیمار و توصیه های آیت ا... بهجت )ره(، آیت ال... مهدوی و آیت ا... ناصری به بیماران و پرســتاران اهدا شد. 

وی در پایان بیان کرد: با کمک جمعی از خیران یک هزار و ۳۰۰ تبلت برای دانش آموزان نیازمند تهیه و به آن ها اهدا شد.

جلسه ساختار اجرایی 
قطارهای شهری استان

جلسه ســرمایه گذاری، برنامه ریزی 
و تبیین ســاختار اجرایــی قطارهای 
شــهری اســتان با حضور شــهردار 
اصفهان، معاون امور شــهرداری های 
سازمان شــهرداری ها و دهیاری های 
کشور، عضو هیئت مدیره شرکت مادر 
تخصصی عمران شهرهای جدید کشور 
و جمعی از مدیران استانی و شهری در 

استانداری اصفهان برگزار شد.

وز عکس ر

عکس: ایمنا
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از مهم تریــن آفاتی که باید نســبت به آن احتیــاط کنیم، 
سستی و تنبلی در کارهاست. انسانی که بخواهد در زندگی 
و برنامه های خود نظم داشته باشد باید از تنبلی و بی حالی 
دست بردارد تا نتیجه کافی بگیرد. اگر بدن ما عادت کند به 
اینکه همیشه برنامه ای داشته باشد، نشاط در زندگی مان 
وجود خواهد داشــت. انســان های تنبل و بی حال از نظر 
روحی نیز افســرده هســتند. از این جهت امیــر مومنان، 
ْجِح اْلَکَســل: آفت  حضرت علی )ع( می فرمایند: »آَفُة النُّ
موفقیت، تنبلی است«. کسانی که به موفقیت های بزرگ 
دست پیدا کردند، مهم ترین دلیل موفقیت شان این است 
که از زیاد خوابیدن دوری کرده اند. مثال ادیسون روزانه کمتر 
از پنج ساعت می خوابید و بیشتر در آزمایشگاه خودش بود. 
یا نیوتن روزانه سه الی چهار ساعت بیشتر نمی خوابید. او 
بارها شده بود که چند روز نمی خوابید تا از بی خوابی بیمار 
شــده و به اجبار تن به تختخواب می داد. هرچند هدف ما 
در زندگی مشخص است اما دانشمندان بزرگ دین نیز در 
تنظیم خواب خود بسیار دقیق بوده اند و خواب را به عنوان 
عبادت و کمکی برای پبشــبرد اهداف و کارهای مهم خود 

می دانستند.

1- مدیریت خواب و دوری از بی نظمی
از آفات نظم در زندگی، مدیریت نکردن خواب اســت. در 
مدیریت خواب باید به نکاتــی توجه کرد. از جمله اینکه در 
طول روز باید خود را مشــغول کنیم با برنامه های متفاوت 
و اگر بین روز خواســتیم بخوابیم بســیار کوتاه باشد تا به 
خواب شب ضربه نزند. از جمله نکاتی که باید دقت شود، 
این است که خواب مفید، خواب اول شب به تعبیر دین و 
کارشناســان طب و افراد متخصــص و صاحب نظر در این 
زمینه اســت. خواب منظم باعث نظم دهی به برنامه های 
دیگر نیز می شــود. برای تنظیم خواب باید مدتی هر چند 
به ســختی با برنامه جلو رفت و از ادامه کار ناامید نشویم 
تا این برنامه برایمــان یک عادت شــود. در روایات آمده 
خداوند دشمن کسی است که زیاد می خوابد؛ یعنی کسی 
که کارهای مهم خود را فدای خواب و جســم خود می کند 
و از کارهای مهم خود می زند. در واقع خواب زیاد انسان را 
از رســیدن به کارهای بزرگ غافل می کند. از علمای بزرگ 
اســالم درباره جدیت مرحوم ســیدجواد عاملی، صاحب 
مفتاح الکرامه نوشته اند: دختر صاحب مفتاح الکرامه که 
بانویی جلیل القدر و مشهور به تقوی و عبادت بوده است و تا 

بیش از ۹5 سالگی با صحت حواس و قدرت ادارک زندگی 
کرد، گفت: پدرم جز اندکی از شــب را نمی خوابید و من به 
یاد ندارم شــبی از خواب برخاسته باشــم و او را در خواب 
دیده باشم. نوه او شیخ رضا بن زین العابدین عاملی مدتی 
در خانه او بود و شــب  ها وقتی مطالعاتش تمام می شــد 
می خوابید و جدش همچنان بیدار و مشغول کار خود بود. 
به نوه  اش رو کرده و گفته بود: این عشق به خواب چیست؟ 

مرا از خواب همین اندازه بس است. 
2- تنبالن دنیا، بی حاالن آخرت!

یک قاعده کلــی داریم و آن اینکه هر کســی در کار دنیای 
خود تنبل باشــد حتما در کار آخرت خود نیز سســتی به 
خرج می دهد. البته برعکس این صادق نیســت. اینطور 
نیست که هر کسی در دنیا تنبل نبود در کار آخرت خود نیز 
تنبل نیست. مهم این است که در دین مبین اسالم، جایی 
برای تن پروری و تنبلی نیست و اگر کسی تنبل و بی برنامه 
باشد بی شک نسبت به آخرت خود نیز بی برنامه است. از 
همین رو امام محمد باقر )ع( می فرمایند: من مردی را که 
در کار دنیایش تنبل باشــد مبغوض می دارم و کسی که در 

کار دنیا تنبل باشد، در کار آخرتش تنبل تر است.

آشپزی

مرمکه حلوای گردو
مرمکه یکی از حلوا های خوشمزه خطه شمال کشورمان است 

که بسیار مقوی است و بیشتر در ماه رمضان پخته می شود.
مواد الزم برای تهیه حلوای گردو:برنج نیم دانه 500 گرم،مغز گردو 300 گرم،شکر 

یک پنجم لیوان،شیره انگور یک لیوان،روغن مایع یک چهارم لیوان
طرز تهیه حلوای گردو:برای تهیه مرمکه ابتدا برنج را حداقل به مدت 3 ساعت در آب خیس و آبکش 

کنید. مقداری از مغز گردو ها را درش تر خرد کرده و بقیه  آن ها را چرخ کنید.سپس برنج را آبکش 
و داخل تابه با مقداری روغن تفت بدهید .مغز گردو های چرخ شده را اضافه کرده و مخلوط کنید و با 
هم کمی تفت بدهید. اگر برنج زیاد تفت بخورد سفت و خشک می شود. سپس مقداری آب اضافه 
کنید. پس از جوش آمدن آب و لعاب دار شدن برنج، شیره انگور و شکر را اضافه کنید و هم بزنید. 
آنقدر آب اضافه کنید که در این مرحله برنج کامل بپزد و زیر انگشت له شود.بعد از کشیده شدن 
آب آن، مغز گردو های درشت تر را اضافه کنید و هم بزنید و این هم زدن را آنقدر ادامه بدهید تا 
حلوا وسط ظرف جمع شود و به روغن بیفتد. سپس آن را خوب له کنید.بعد از آماده شدن 

آن را روی سینی چرب صاف و پهن کنید و به روش مورد عالقه تان برش بزنید.
در صورت نداشتن برنج نیم دانه، می توانید برنج درسته را آسیاب کنید. هر 

چقدر میزان گردوی این حلوا بیشتر باشد خوشمزه تر می شود. برای 
روغن افتادن حلوا باید شعله را کم کنید و حدود 2 تا 

3 ساعت حلوا را هم بزنید. 

بزرگ  ترین آفت موفقیت

 اولین بازیگر سریال »سالم بمبئی«
 مشخص شد

»سیاه باز« با گریم متفاوت بازیگرانش، 
راهی جشنواره فجر می شود

گلشن گروور بدمن معروف بالیوود، اولین بازیگری است که به سریال 
نمایش خانگی »سالم بمبئی« پیوست.در پرونده کاری گلشن گروور 
بیش از 450 فیلم به چشم می خورد. گلشن گروور با تمام ستاره های 
سینمای هند همبازی بوده است.او پیش از این همبازی محمدرضا گلزار 
در فیلم سینمایی »سالم بمبئی« بود و در زمان افتتاحیه این اثر به ایران 
آمد.»سالم بمبئی« به کارگردانی قربان محمدپور است .

فیلم سینمایی »سیاه باز« به کارگردانی حمید همتی و تهیه کنندگی 
علی قائم مقامی از جمله آثاری اســت که برای حضور در ســی و 
نهمین جشنواره فیلم فجر آماده می شــود. از جمله نکات جالب 
توجه این فیلم گریم متفاوت اکثریت بازیگران این اثر است، سیاه 
باز از جمله آثاری است که بازیگران در آن با چهره های متفاوتی ظاهر 
شده اند. 

تندیس واحد نمونه استاندارد به ذوب آهن اصفهان رسید

ذوب آهن اصفهان  که طی سال های گذشته همواره به عنوان واحد نمونه استانی 
و کشوری در استاندارد معرفی شده است ، امسال هم تندیس و لوح واحد نمونه 
استاندارد در سطح استانی را کسب کرد . محمود فرمانی، مدیر کل اداره استاندارد 
استان اصفهان با حضور در ذوب آهن ، تندیس و لوح واحد نمونه استاندارد را به 

منصور یزدی زاده، مدیرعامل این شرکت اهدا کرد .
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان با اشاره به پیشینه این شرکت در رعایت الزامات 
استاندارد و تدوین استاندارد های ملی گفت : محصوالت ذوب آهن به گونه ای 
تولید می شود که تمام الزامات استاندارد رعایت شود و این امر در مشخصات 
محصول به طور کامل ذکر می شــود .وی افزود : ریل از جمله محصوالت ذوب 
آهن است که استاندارد های سخت گیرانه ای دارد و توسط دو موسسه معتبر بین 
المللی مورد تایید قرار می گیرد .یزدی زاده ، تدوین استاندارد ملی برای تولید ریل 
در زمان مناسب و منطقی را حاصل همکاری خوب سازمان استاندارد دانست 
و گفت : تولید ریل که هم اکنون گواهینامه ملی استاندارد را نیز دارد ، با همت و  
غیرت تالشگران ذوب آهن انجام شد و به دلیل تحریم ها ، کارشناسان خارجی 

همراهی نکردند و شاید اگر می ماندند ، این محصول به تولید نمی رسید .
مدیرعامل ذوب آهن اظهار داشــت: پیشــتازی ذوب آهن اصفهان در رعایت 
الزامات استاندارد و حرکت به سمت تولید محصوالت صنعتی از اولویت های 

اصلی این شرکت است .مدیر کل اداره استاندارد استان اصفهان با اشاره به عدم 
برگزاری مراسم تجلیل از واحد های نمونه اســتاندارد به دلیل شیوع بیماری 
کرونا ، گفت : ذوب آهن اصفهان بارها به عنوان واحد نمونه اســتاندارد انتخاب 
شده و این نشان دهنده سطح باالی این شرکت در رعایت الزامات استاندارد و 
تدوین استانداردهای ملی در صنعت فوالد است .فرمانی ، به دریافت گواهینامه 
ملی استاندارد برای تولید ریل توســط ذوب آهن اصفهان اشاره کرد و افزود : 
این موفقیت ، نشــان دهنده کیفیت باالی ریل و توان این شرکت برای تامین 
نیاز کشور به این محصول استراتژیک است .دیباجی، مدیر کیفیت ذوب آهن 
اصفهان نیز در این خصوص با اشاره به تدوین استاندارد ملی تولید ریل و دریافت 
گواهینامه آن و همچنین تدوین استاندارد تولید شمش توسط این شرکت گفت 
: استمرار سیستم های مدیریتی ، رعایت دقیق استانداردهای ملی ایران در تولید 
محصوالت فوالدی، صادرات براساس استانداردهای ملی کشور های هدف یا 
استانداردهای منطقه ای و بین المللی محصوالت، آموزش، پژوهش و توسعه 
محصوالت و ایجاد تنوع محصول، ذوب آهن اصفهان را در رده برترین های کیفیت 
و رعایت کننده استانداردها در سطح کشور قرار داده است.شایان ذکر است؛ مدیر 
کل اداره استاندارد استان اصفهان ومعاونین این اداره ، از خط تولید ذوب آهن 

اصفهان و به ویژه تولید ریل در این شرکت بازدید کردند.

مدیر ناحیه آهن ســازی فوالد مبارکه از بومی ســازی تیوب هــای ریفورمر 
واحدهای احیای مســتقیم فوالد مبارکه خبر داد.داریوش رشــیدی در این 
باره گفت: با اتکا به دانش فنی و تجربه نهادینه شــده در فوالد مبارکه و همت 
شــرکت های ســازنده داخلی ، تیوب های این ریفورمرها بومی سازی و با 
موفقیت مورد بهره برداری قــرار گرفت.وی با تاکید بــر اهمیت کیفیت این 
تجهیزات تصریح کرد: بســیاری از لوله های وارداتی از رده خارج شده است 
و با کســب این موفقیت، در حال حاضر حدود یک چهارم ریفورمرهای احیا 
با لوله های ساخت داخل عملیات تولید را انجام می دهند و تاکنون عملکرد 

مناسبی داشته اند.
رشیدی با اشاره به مزایای بومی ســازی تیوب های ریفورمر احیای مستقیم 
اظهار داشــت: با توجه به قیمت زیاد این قطعات و همچنین پرمصرف بودن 
آن ها در شرکت، خرید این تیوب ها ارزبری بســیار زیادی به دنبال دارد، اما 
با بومی سازی این قطعات، عالوه بر اینکه ساالنه به میزان 7.6 میلیون یورو 
صرفه جویی ارزی برای کشــور حاصل شده اســت، با همکاری شرکت های 
سازنده  داخلی در فرآیند  تولید آن ها، موفق به کسب دانش فنی و تکنولوژی 
ریخته گری ســوپرآلیاژها به روش گریز   از   مرکز   و  در مقیاس صنعتی در 

کشور شده ایم.
در ادامه محمدرضا فتحی، رییس واحد احیای مستقیم نیز افزود: لوله ها و 
تیوب های ریفورمر یکی از قطعات مهم و استراتژیک و دارای بیشترین هزینه 
مالی در واحدهای احیا مستقیم است که فرآیند  شکست گاز متان و تبدیل 
آن به گازهای احیای موردنیاز در دمای بیش از  1100 درجه جهت احیای گندله 
اکســایدی در آن ها انجام می گیرد. خوشــبختانه با رویکرد مدیریت فوالد 
مبارکه در زمینه بومی ســازی و حمایت همه جانبه این شرکت از سازندگان 
داخلی، در این خصوص کارگروهی با حضور کارکنــان متخصص و باتجربه 
شرکت تشکیل شد و با همکاری شرکت های ســازنده داخلی، بومی سازی 
این قطعات فوق حساس مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت و نهایتا عملیات 
بومی سازی طی مراحل مختلف انجام شــد.باید در نظر داشته باشیم که در 
برخی پارامترها، در نمونه  وارداتی امــکان بهره برداری در بعضی دماها وجود 
نداشت که در نمونه بومی سازی شده این محدودیت برطرف شده است. بدون 
شک این مهم که هم رهایی از وابستگی و هم جلوگیری از خروج ارز    را در پی 
داشته میسر نشــده، مگر به لطف خداوند و با تالش و اعتماد به توان داخلی 

که مایه مباهات است.
از حوزه تعمیــرات واحدهای احیا نیز مجتبی کریمی، کارشــناس تعمیرات 
اظهار داشت: در سال های گذشــته، تیوب های ریفورمر    احیا به صورت کامل 
توسط ســازنده خارجی تامین می شــد که ضمن ارزبری زیاد، عدم امکان 
تامین با توجه به شــرایط تحریم نیز یک تهدید بالقوه برای واحدهای احیا 
مستقیم محسوب می  شد.خوشــبختانه با سرمایه گذاری بخش خصوصی 
جهت ساخت قطعه و همکاری مستمر بین سازنده، تعمیرات احیا   و    واحد 
بومی سازی شرکت، مشکالت فرآیند  ساخت و تامین در داخل کشور رفع شد 
و در حال حاضر قطعات ساخته شده به صورت 100 درصد بومی در ریفورمرهای 
واحد احیا مستقیم نصب شــده و در مقایســه با قطعات خارجی، عملکرد 

مطلوبی از لحاظ پارامترهای فنی مانند خزش و عمر مفید دارد.

در همین خصوص یوسف یلمه، تکنسین قطعات یدکی احیای مستقیم گفت: 
در ریفورمرهای واحدهای احیای  مستقیم جمعا تعداد 4068 عدد تیوب 10 و 
8 اینچ در حال کار است. این تیوب ها به صورت عمودی در کوره نصب و درون 
آن ها از کاتالیست هایی با مشخصات موردنظر پر می شود. گاز طبیعی با عبور 
از بین الیه های کاتالیست به گازهای احیا شکســته می شود و آماده فرآیند 
احیای گندله ها و تبدیل آن ها به آهن اسفنجی می  شود. قبال این تیوب ها با 
صرف زمان و ارز بسیار زیاد از شرکت های آلمانی، ژاپنی و اسپانیایی تامین 
می شد ولی االن قطعات بومی سازی شده در زمان بســیار کوتاه و با قیمت 

غیرقابل مقایسه با انواع وارداتی تحویل می شوند.
در خصوص فرآیند بومی سازی این تجهیزات، مسیب فروغی رییس واحد 
بومی سازی فوالد مبارکه نیز خاطرنشان کرد:  فرآیند بومی سازی این قطعات 
از سال 8۹ شروع شد. با رفع مشکالتی که بر سر راه بومی سازی این قطعات 
وجود داشت، خوشبختانه تولید این تیوب ها در داخل کشور به بار نشست و 
پس از طی مراحل تســت عملکردی گرم، تاکنون 1022 عدد از این تیوب ها 
توسط شرکت های داخلی، ریخته گری، ماشین کاری و تحویل شرکت فوالد 

مبارکه شده است.
با توجه به فقدان تکنولوژی ریخته گری گریز   از   مرکز   سوپرآلیاژها  در داخل 
کشور و همچنین اطالعات مربوط به متریال و فرآیند ریخته گری آن ها، ابتدا 
با تخریب یک نمونه از این تیوب ها و انجام فرآیند مهندسی معکوس، حیطه 
آنالیز شیمیایی، خواص مکانیکی و ریزســاختار مناسب برای این قطعات 
مشخص شد. پس از آن با همکاری قسمت های مرتبط اطالعات مناسب تری 
در زمینه استانداردهای تحویل گیری مناسب برای این تیوب ها جمع آوری و 
تدوین شد.حسین ایزدی، کارشناس واحد بومی سازی نیز در این باره گفت: 
به طورکلی این تیوب ها از ســه قســمت پایینی، باالیی و فلنچ تشکیل شده 
که متریال هریک از این قســمت ها با توجه به دمای اطــراف آن ها در کوره، 
طراحی و ساخته می شود. هریک از این قسمت ها با استفاده از دستگاه های 
اتوماتیک جوشکاری پالسما و یا فرآیند  جوشکاری GTAW و با استفاده از 

جوشکاران بسیار متبحر به یکدیگر اتصال می یابند.
در حین فرآیند تولید و پس از آن نیز تست های مختلف اعم از آنالیز شیمیایی، 
کشش، خزش، ماکروگرافی، متالوگرافی، پنوماتیک و هیدرواستاتیک، مایع 
نافذ )PT(، رادیوگرافی )RT( زبری سنجی و بروسکوپی روی قسمت های 

مختلف این تیوب ها و با توجه به الزامات مدرک فنی، صورت می پذیرد.
این تیوب ها در معرض درجه حرارت بســیار زیاد )1100 درجه ســانتی گراد( 
خزش، خوردگی و رســوب کربن قرار دارند و توجه به عمر زیادی که از آن ها 
انتظار می رود، باید از سوپر آلیاژهای با مقادیر باالی نیکل، کروم و دیگر عناصر 
آلیاژی ازجمله تنگســتن، نیوبیوم و تیتانیوم ساخته شــوند تا ریزساختار و 
خواص مکانیکی مناســب را داشته باشــند و در دمای کاری خود حداقل به 
مدت 10 سال استفاده شوند.در پی کســب این موفقیت داریوش رشیدی، 
مدیر ناحیه آهن ســازی از تمامی همکاران تولید، تعمیرات، دفاتر فنی واحد 
احیای مستقیم، خرید قطعات یدکی و ماشین آالت، کنترل کیفیت قطعات 
یدکی، مهندســی قطعات و تجهیزات و دیگــر همکارانی کــه در این پروژه 

همکاری داشته اند، تشکر و  قدردانی کرد.

 تعاونی مصــرف کارکنان ذوب آهن اصفهــان برای اولین بار موفــق به دریافت  
 ISO 14001 گواهینامه های بین المللی و سیســتم یکپارچه مدیریت شامل
)سیستم مدیریت زیست محیطی(، ISO 45001 )سیستم مدیریت شغلی و 
ایمنی( و ISO 9001  )مدیریت کیفیت(  شد.امین قنبری، مدیرعامل این تعاونی 
ضمن بیان خبر فوق گفت: از جمله مزیت های دریافت گواهینامه های ایزو توسط 
تعاونی مصرف کارکنان ذوب آهن اصفهان این بوده که خود را با اســتاندارد های 
جهانی منطبق کند ودر نهایت باعث ایجاد کیفیت و اعتماد و اطمینان در کاالها و 
خدمات ارائه شده به سهامداران باشد.وی افزود: با توجه به استاندارد های مربوطه 
و گواهینامه های بین الملی ، یک مجموعه برنامه با هدف کاهش هزینه ها و رفع 
اشتباهات و افزایش میزان بهره وری تدوین می شود.مدیرعامل تعاونی مصرف 
درخصوص گواهینامه زیست محیطی گفت: این شرکت کلیه الزامات مربوط به 
ایمنی و بهداشت شغلی کارکنان خود و همچنین الزامات مربوط به محیط زیست 
را کامال رعایت می کند.وی اظهار داشــت: وجود اشــتراک اساسی بین این سه 
استاندارد باعث کاهش هزینه های موازی و دوباره کاری شده و بهره وری را افزایش 
داده است.قنبری از دیگر مزایای این گواهینامه ها  به کاهش حوادث در محیط کار 
و افزایش ارائه خدمات بهتر و ایجاد انگیزه بیشتر در کارکنان و محیط  امن، ایده 
آل، شناسایی و ارزیابی گلوگاه ها و کاهش ضایعات و مدیریت صحیح پسماند ها 
اشاره کرد و گفت: این گواهینامه های بین المللی کمک شایانی در دسترسی به بازار 

های جدید همانند فروشگاه اینترنتی و کسب اعتماد مشتری و خریداران کرده 
است.وی افزود: در واقع هدف از صدور و اجرای این گواهینامه این است که شرکت 
تعاونی مصرف با ارائه یک شیوه هدفمند بر پایه اســتاندارد های الزم،  اطمینان 
کافی در کارکنان  و سهامداران خود به وجود آورد.مدیرعامل تعاونی مصرف اظهار 
داشت: از آنجایی که این تعاونی در پروژه های مختلف کارخانه حضور فعال دارد  
بنابراین مسئول بهداشت حرفه ای و ایمنی کارگران و سایر افراد تحت فعالیت خود 
بوده و برای ارتقا و محافظت از سالمت جسمی و روحی آن ها می کوشد. در واقع 
این استاندارد ها یک سیســتم مدیریت را فراهم می کند که با ایجاد مکان های 
مناسب کار ایمن و سالم به حذف خطرات و به حداقل رساندن آنها کمک می کند.

برای اولین بار صورت گرفت؛

 اخذ گواهینامه های بین المللی و سیستم یکپارچه مدیریت توسط تعاونی

 مصرف کارکنان ذوب آهن

مدیر ناحیه آهن سازی فوالد مبارکه خبر داد:

بومی سازی تیوب های ریفورمر واحدهای احیای مستقیم فوالد مبارکه
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