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در همه نقاط استان قابل مشاهده است؛

جیب پر پول دالالن تغییر کاربری
2

ساماندهی دستفروشان شهر در 29 بازارچه 
 مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان خبرداد:
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مدیرکل بنیاد مسکن اصفهان مطرح کرد:

معرفی  بیش از دو هزار 
متقاضی وام مسکن 

 محرومان اصفهان
 به بانک ها

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی:
وضعیت کرونایی 

اصفهان زرد شد

بازگشایی ورودی های باغ 
رضوان و آرامستان های 

محلی اصفهان
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 مسئول کمیسیون آموزش اتحادیه
 نانوایان اصفهان:

نان در اصفهان گران 
نمی شود
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  مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های
 نفتی منطقه اصفهان خبرداد:
 کاهش 2۱ درصدی

 مصرف بنزین در اصفهان

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 
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8 صفحه
قیمت: ۱000 تومان
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۱0هزار 
موتورسیکلت 

برقی وارد چرخه 
حمل ونقل اصفهان 

3می شود

 ۱9 هزار و 
 300 اصفهانی
 بیمه بیکاری 

می گیرند

هـوای پـاکم 

وست... هـوای پـاکم آرز

وست... آرز

#   هوای پــاک     #   اصفهان پاک

یم   # هوا_ را_ پــاک_ نگهدار

*سید محمدعلی موســوی جمال زاده  متولد 
اصفهان، نویسنده و مترجم معاصر ایرانی بود. او 
را پدر داستان کوتاه زبان فارسی و آغازگر سبک 
واقع گرایی در ادبیات فارسی می دانند. جمالزاده 
در سال ۱۹۶۵ نامزد جایزه نوبل ادبیات گردید. *

آگهی مناقصه عمومی  دو مرحله ای
شـركت تـوزيـع بـرق 
شهـرستـان اصفهـان

شـركت تـوزيـع بـرق شهـرستـان اصفهـــان در نظـــر دارد: کاال و خدمات مورد نياز خود به شرح ذیل را باستـناد قانون برگـزاري 
مناقـــصات وآئـــين نامه معـــامالت ، از طريق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به صورت مناقصه عمومي دو مرحله ای از بین 

تولیدکنندگان و فروشندگان واجد شرایط خریداری نماید.

الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت 

شرکت در مناقصه محقق سازند.

روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 

پيشنهاد دهندگان مي توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را از طریق ســایت  www.setadiran.irدریافت و حداکثر  تا پایان وقت 

اداری روز  دوشنبه مورخ 1399/10/29 در سامانه فوق بارگذاری نماید و همچنین اسناد فیزیکی)پاکت الف- ضمانت نامه( خود را 

به نشانی: اصفهان چهارباغ عباسی- خیابان عباس آباد - ساختمان ستاد شــماره یک شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان طبقه 

همکف - دبیرخانه ، تحویل نمایند. به پيشنهادهايي كه بعد از مهلت مقرر بارگذاری گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد.

جهت كسب اطالعات بازرگانی با شماره تلفن 34121486-031 واحد  مناقصات و خرید – آقای کاظمی و جهت آگاهی بیشتر درمورد 

الزامات، اطالعات، شرح خدماِت این مناقصه با شماره تلفن : 34121448 -031 معاونت مهندسی و نظارت  تماس حاصل فرمائید.

جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:    مرکز  تماس 41934-021 ،دفتر ثبت نام: 88969737-021 و 85193768 -021 تماس 

حاصل فرمائید.

مبلغ ونوع تضمين شركت در مناقصه: در اسناد درج شده است0

 شرکت کنندگان در مناقصه می بایست دو روز قبل از آخرین مهلت اتمام زمان مناقصه با مراجعه به سامانه دولت و یا تماس با واحد 

مناقصه و مزایده ، ازآخرین اصالحات احتمالی اسناد مطلع گردند، در غیر اینصورت مسئولیت عدم رعایت این بند به عهده مناقصه 

گران می باشد.

 پيشنهادات رسيده با حضور اعضاء كميسيون معامالت باز و قرائت خواهد شد. 

 پیشنهاد دهنده می بایست صرفا در سامانه تدارکات الکترونیک دولت ثبت نام واز طریق همان سامانه ، اسناد را دریافت نماید 

 به مدارک ، پیشنهادات و نامه های فاقد امضاء، مخدوش ، مشروط یا بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شود مطلقًا ترتيب اثر داده 

نخواهد شد.

 شركت توزيع برق شهرستان اصفهان در رد يا قبول كليه پيشنهادات مختار مي باشد.   

 ساير اطالعات وجزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

موضوع مناقصه : خرید لوله UPVC فشار قوی سایز 110

شماره مناقصه در سامانه 
تدارکات الکترونیکی 

دولت )ستاد(

تاريخ توزيع 
دفترچه

مهلت  تهیه 
دفترچه

آخرین مهلت  بارگذاری 
و تحویل پاکات

بازگشائی  اسناد 
ارزیابی کیفی

بازگشایی 
پاکات مناقصه

مبلغ تضمین 
)ریال(

20990012110000361399/10/131399/10/181399/10/291399/10/30
متعاقبا اعالم 

میگردد
507/000/000

شـركت تـوزيـع بـرق 
شهـرستـان اصفهـان
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طی  ۹ ماهه امسال اتفاق افتاد؛

تشکیل بیش از 4000 پرونده تخلف خودرویی
معاون نظارت و بازرسی اداره کل صنعت، معدن و تجارت )صمت( استان تهران از تشکیل ٤٠٦٣ 
پرونده تخلف به ارزش بیش از ۳۶۱ میلیارد تومان در ۹ ماهه امسال خبر داد.سعید محمدی پور 
، اظهار کرد: طی ۹ ماهه امسال ۵٩٣٧ بازرسی در حوزه خودرو انجام شده است.به گفته وی، در 
نتیجه بازرسی ها ٤٠٦٣ پرونده تخلف به ارزش بیش از ۳۶۱ میلیارد تومان تشکیل و به سازمان 
تعزیرات حکومتی ارسال شده است.این مقام مسئول در پاسخ به این سوال که بیشترین تخلفات 
در چه حوزه ای بود؟ تصریح کرد که تا پایان آبان ماه ســال جاری بیشتر تخلفات در حوزه خودرو 

مربوط به گران فروشی و تقلب بوده است.

کرونا، مصرف گوشت قرمز را 40 درصد کاهش داد
رییس مجمع ملی صادرکنندگان دام کشــور گفت: شــیوع کرونا مصرف گوشــت قرمز را حدود 
۴۰ درصد کاهش داده و در سال جاری تمام نیاز کشور به گوشــت از محل تولیدات داخل تامین 
شــد.منصور پوریان با اشــاره به اینکه در حال حاضر میانگین کشــوری قیمت دام سبک زنده 
)گوسفند( ۴۵ هزار تومان است، گفت: بنابراین قیمت الشه باید بین ۹۰ تا ۹۵ هزار تومان و قیمت 
نهایی برای مصرف کننده با احتساب ۱۰ درصد ســود و هزینه قصابی یا بسته بندی در حدود ۱۱۰ تا 
۱۱۵ هزار تومان باشد.پوریان افزود: شیوع کرونا در کشور مصرف گوشت قرمز را حدود ۴۰ درصد 
کاهش داده اســت؛ قدرت خرید مردم نیز کاهش پیدا کرده و اگر قبال کسی ۱۰ کیلوگرم گوشت 
می خرید، االن به یک کیلوگرم خرید اکتفا می کند، ضمن اینکه در سال جاری هیچ وارداتی انجام 
نشده و نیاز کشور از محل تولید داخل تامین شد و با مازاد دام در کشور مواجه هستیم.این فعال 
بخش خصوصی با اشــاره به لزوم خرید حمایتی دام توســط دولت گفت: دولت از ابتدای سال 
بخشــی از دام را به صورت حمایتی خریداری کرد، البته اجرای این طرح نیز چالش های زیادی 
برای تولیدکنندگان به همراه داشت، چرا که باید تولیدکننده، دام را کشتار شده به صورت تفکیکی و 
بسته بندی شده، تحویل دولت می داد و در این راستا حدود ۴۰۰۰ تن گوشت از سوی تولیدکنندگان 

تحویل شرکت پشتیبانی امور دام شد.

معاون وزیر راه:

جواب پیامک ندهید؛ مشمول مالیات خانه خالی می شوید
معاون وزیر راه و شهرســازی گفت: حدود ۱.۵ میلیــون پیامک به مالــکان واحدهای خالی از 
سکنه ارسال شده که پاســخ ندادند و اصالح وضعیت ســکونتی آنها، به منزله خالی بودن واحد 
مدنظر تلقی می شود.محمود محمودزاده افزود: ســامانه امالک و اسکان، قابلیت های الزم را از 
نظر زیرســاختی دارد، اما قانون تکلیفی بر عهده دستگاه ها گذاشــته که مکلف هستند اطالعات 
برخط را به ســامانه ارائه کنند که امیدواریم دســتگاه ها اهتمام الزم را در این زمینه صورت دهند 
ضمن اینکه خانوارها نیز موظفند اطالعات سکونتی شــان را در سامانه ثبت کنند.وی اضافه کرد: 
مســئولیت وزارت راه و شهرسازی هم این اســت که اطالعات دریافتی را پاالیش و برنامه ریزی 
الزم را در سطوح مختلف بخش مسکن انجام دهد.معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه 
سامانه مشکل خاصی از نظر فنی ندارد،  گفت: بر اســاس اطالعاتی که از دستگاه های مرتبط به 
دست آوردیم و واکاوی )آنالیز( ســامانه ۱.۵ میلیون واحد مســکونی خالی از سکنه شناسایی 
شــد که به مالکان آن ها پیامک ارســال شــد، مالکان باید این اطالعات را اصــالح یا در صورت 
صحت، تایید می کردند که عــدم تایید به منزله خالــی بودن واحد تلقی می شــود.محمودزاده 
افزود: ما برای بررسی مرحله آخر به مالکان پیامک ارســال کردیم که پاسخ بدهند اگر اعتراضی 
 به نحوه شناســایی وضعیت خانه از ســوی ســامانه امالک و اســکان دارند بایــد در اختیار ما 

قرار می دادند. 
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خریدهــای زیــر پوســتی زمیــن های  مرضیه محب رسول
کشاورزی در اطراف اصفهان طی یک سال 
اخیر موجب افزایش قیمــت چندین برابری زمین و باغ در حاشــیه 
اصفهان شده است. این مسئله وقتی افزایش یافته  که با اشباع بازار 
مسکن و رکود تورمی دالالن ترجیح دادند به جای سرمایه گذاری در بازار 
مسکن اصفهان، سرمایه ها را به سمت خرید و فروش باغ ها و زمین 
های کشاورزی ببرند و در ســایه اهمال و یا دور زدن قانون توسط این 
افراد، یک شبه ارزش زمین شان چندین برابر شود. اگر چه مسئوالن 
بارها اخطاریه هایی برای سلب مالکیت و تخریب این اراضی صادر کرده 
اند؛ اما شواهد نشامی دهد زور دالالن به قانون و مقابله با زمین خواری 
می چربد.مهدی مجیری، معاون حفظ کاربــری و یکپارچگی اراضی 
جهاد کشاورزی استان اصفهان از جمله دغدغه مندان آسیب های ناشی 
از تغییر کاربری اراضی در استان است.  مجیری که اوج تغییر کاربری 
اراضی در استان اصفهان را از سال ۹۶ تاکنون می داند، می گوید: از سال 
۹۶ که قانون انشعابات غیر دائم در مجلس مصوب و در سال ۹۷ اجرایی 
شد، شاهد حجم باالیی از تغییر کاربری ها در استان اصفهان هستیم.

معاون حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی جهاد کشاورزی استان اصفهان 
اضافه می کند: در این زمینه باید توجه داشت که تالطم بازار و فشار به 

دولت نیز موجب شد که اعتبارات الزم برای برخورد با تغییر کاربری به 
بخش دولتی تزریق نشود و از سوی دیگر قیمت زمین به اندازه ای باال 
رفت که ریســک فعالیت دالالن در این بازار را باال برد و همه دالل های 
بخش های مختلف وارد بحث زمین زراعی  شــدند و سرمایه ای که از 
بــورس، طال و دالر نا امید شــده بود وارد زمین کشــاورزی شــد.وی  
می افزاید: دالالن یک هزار متر زمین کشاورزی در اصفهان را به میزان 
۱۰۰ میلیون تومــان خریداری می کنند و بعد از تغییــر کاربری با دیوار 
کشی، ساختن اتاقک و کاشت چند نهال آن را به قیمت ۱۰ الی ۱۵ برابر 

قیمتی که زمین را خریداری کردند، به فروش می رسانند.
مجیری ادامه می دهد: در استان اصفهان مجموعه ای داشتیم که طی 
۲۰ روز ۳۰۰ مورد تغییر کاربری داشته، این مجموعه که در شهر اصفهان 
فعالیت می کرده با استفاده از کارگران خارجی و فعالیت شبانه روزی 
تغییر کاربری ها را به ســرعت انجام داده اســت.وی با بیان اینکه در 
گذشته شهرستان های اصفهان، خمینی شهر، نجف آباد، حاشیه های 
شهرضا و کاشان دارای بیشترین تغییر کاربری بودند، می گوید: امروز در 
همه نقاط استان شاهد این پدیده هستیم و این روند رو به رشد در غرب 
استان نیز شدت گرفته است، حتی در نایین نیز چنین تغییراتی را شاهد 
هستیم و می توان گفت جایی نمانده که از دست دالالن در امان باشد و 

زمین های زراعی که زمانی در کشور کشت می شد باغ ویالهای تفریحی 
شده اســت.هر چه میزان اعتبارات دولتی برای اجرای احکام قضایی 
تغییرکاربری ها کاهش یابد  قدرت دالالن بیشتر خواهد شد و در حال 
حاضر سه هزار حکم قضایی اجرا نشده در زمینه تغییر کاربری ها داریم.

ســرانه اراضی کشــاورزی کشور طی ۵۰ ســال گذشــته از پنج هزار و 
۳۰۰ متر به یک هزار و ۸۷۰ متــر کاهش یافته و به باور کارشناســان 
امر تامیــن امنیت غذایــی، یکی از بــزرگ ترین وظایــف مجموعه 
 وزارت جهادکشــاورزی اســت که با حفظ اراضی کشــاورزی ممکن

 می شــود.به نظر متولیان امر، جلوگیــری از تغییرکاربری غیر مجاز و 
خرد شدن اراضی دو راهکار حفظ اراضی است و وزارت جهادکشاورزی 
باید در راستای یکپارچه ســازی اراضی، قانون جلوگیری از خرد شدن 
اراضی مشوق هایی داشته باشــد. هر چند طی سه دهه اخیر اصفهان 
همواره جزو اســتان های خشک در کشور قرار داشــته؛ اما کم شدن 
بارندگی ها در سال های اخیر این مسئله را تشــدید کرده و به همین 
دلیل حفظ بافت کشــاورزی و جنگلی در اســتان ضروری است. این 
موضوع در سایه به روز آوری قوانین و به خصوص بومی سازی آنها می 
تواند نقشــی موثر تر در جلوگیری از این مسئله به خصوص در استان 

اصفهان داشته باشد.

مدیر صندوق کارآفرینی امید استان اصفهان گفت: 
در یک سال و نیم گذشــته با پرداخت ۸۵۰ میلیارد 
ریال تســهیالت، ۱۷۰۰ فرصت شــغلی مستقیم در 
استان ایجاد شده است.حسین باقریاظهار کرد: طرح 
حمایت از توسعه اشتغال پایدار در مناطق روستایی 
و عشایری از سال ۱۳۹۶ در ۴ مرحله شروع شد تا با 
ایجاد فرصت های شغلی شاهد کاهش مهاجرت به 

شهر ها باشیم.
وی ادامه داد: صندوق کارآفرینی امید، پست بانک، 
بانک توســعه و تعاون و بانک کشــاورزی پرداخت 
کنندگان تســهیالت هســتند.معاون اشــتغال و 
کارآفرینی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 
اصفهان بیان کرد: در این فرآیند، متقاضیان در سامانه 
کارا ثبت نام می کردند، اداره تعاون در یک کمیته فنی 

متشکل از نمایندگان سازمان مدیریت، استانداری، 
دستگاه اجرایی، بانک های پرداخت کننده تسهیالت و 
چند کارشناس مدارک متقاضیان را بررسی می کردند.

باقری افزود: پس از موافقت کمیته فنی، متقاضی به 
بانک معرفی می شد تا تسهیالت مورد نظر را دریافت 
کند و شرط الزم دریافت تسهیالت، اشتغال زایی در 
مناطق روستایی و عشایری بود.وی اظهار کرد: میزان 
تســهیالت در طرح قانون حمایت از توسعه اشتغال 
پایدار در مناطق روستایی و عشایری سقف ندارد، اما 

متقاضیان باید در یک شاخه کلی قرار بگیرند.
معاون اشــتغال و کارآفرینــی اداره کل تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی اســتان اصفهان گفت: ۵ شــاخه که 
متقاضیان می توانستند در آن ها تقاضای تسهیالت 
کنند کشاورزی، گردشگری، صنایع دستی، پوشاک 

و صنایــع فرآوری معدنی اســت که هر کــدام زیر 
مجموعه های فراوان دارند به طور مثال کشــاورزی 
شامل زراعت، دام و طیور، باغداری، شیالت، پرورش 
گیاهان دارویی، جنگل کاری، پرورش نهال و .. است.

باقری در پایان اضافه کرد: مرحله چهارم این طرح در 
سال ۱۳۹۸ ابالغ شده بود و برای امسال تاکنون ابالغ 
جدید نداشتیم و منتظر هســتیم با توجه به میزان 
اشــتغال زایی این طرح در مناطق روستایی مرحله 

پنجم نیز ابالغ شود.

رونق تولید با حمایت از کسب و کار های کوچک

مسئول کمیسیون آموزش اتحادیه نانوایان اصفهان:

نان در اصفهان گران نمی شود
مسئول کمیسیون آموزش اتحادیه نانوایان اصفهان با تاکید بر اینکه در سال جاری نان دیگر در اصفهان گران نخواهد شد، گفت: زمزمه های افزایش ۷۰ درصدی قیمت 
نان هیچ ارتباطی به اصفهان ندارد.محمدرضا خواجه در خصوص زمزمه های دوباره افزایش قیمت نان در شرایطی که روزانه قیمت نان در اصفهان باال می رود، اظهار کرد: 
امسال برای نخستین بار در کشور نرخ نان در یک شهرستان )اصفهان( زودتر از پایتخت اعالم شد و در حال حاضر اتحادیه نانوایان تهران افزایش ۷۰ درصدی نرخ نان 
را پیشنهاد داده که با موافقت استانداری، با افزایش ۴۰ درصدی قیمت نان در پایتخت موافقت شد.وی با تاکید بر اینکه زمزمه های افزایش قیمت نان هیچ ارتباطی 
به اصفهان ندارد، تصریح کرد: ابتدای آبان امسال نرخ نان در اصفهان ۳۰ درصد افزایش یافت و در سال جاری نان دیگر در اصفهان گران نخواهد شد.مسئول کمیسیون 
آموزش اتحادیه نانوایان اصفهان با اشاره به اینکه در حال حاضر نان بر اساس سه نرخ آرد در کشور تعیین می شود، اظهار کرد: در حال حاضر هر کیسه آرد یارانه ای ۳۳ 
هزار تومان، آرد نیمه دولتی ۵۰ هزار تومان و آرد آزاد ۲۳۰ هزار تومان است.وی با بیان اینکه در استان اصفهان تنها حدود ۵۰ واحد نانوایی آزادپز داریم، افزود: از این تعداد 
۳۰ نانوایی آزادپز در شهر اصفهان فعال هستند و بیشتر نانوایان آزادپز، نان سنگک پخت می کنند.خواجه گفت: نرخ نان در نانوایان آزادپز براساس قیمت تمام شده 

محصول تعیین می شود، اما قیمت نان در نانوایان دولتی پز براساس برخی مالحظه کاری ها مشخص خواهد شد. 

خبر روز

عکس خبر

شفاف سازی در 
نیروگاه اصفهان

در بازدید دادســتان، مدیرکل 
محیــط زیســت و مدیرکل 
مدیریــت بحــران اســتان 
اصفهــان از عــدم مصــرف 
ســوخت مــازوت در نیروگاه 

اصفهان اطمینان حاصل شد.

مدیرکل بنیاد مسکن اصفهان مطرح کرد:
معرفی  بیش از دو هزار متقاضی وام مسکن محرومان 

اصفهان به بانک ها 
مدیرکل بنیاد مسکن اصفهان با اشاره به ساخت ســه هزار واحد مسکونی محرومین در استان گفت: 
تاکنون ۲ هزارو ۶۴۲ متقاضی مســکن محرومان برای دریافت تسهیالت به بانک های عامل معرفی 
شده اند.غالمحســین خانی افزود: برای ســاخت هر واحد مســکونی ۵۰ میلیون تومان تسهیالت 
قرض الحســنه با کارمزد پنج  درصد و ۳۰ میلیون تومان تســهیالت بالعوض از ســوی بنیاد مسکن 
استان و همکاری بانک های عامل در نظر گرفته شده است.وی ادامه داد:  برای احداث سه هزار واحد 
مسکونی محرومین در استان، ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال تسهیالت اختصاص یافته که ۹۰۰ میلیارد ریال 
آن بالعوض است.مدیرکل بنیاد مسکن اصفهان با اشــاره به پرداخت ۱۰ میلیارد و ۵٢٣ میلیون ریال 
از کمک های بالعوض به واجدان شــرایط این واحدها، اضافه کرد: از مجموع ۹۰۰ میلیارد ریال کمک 
بالعوض، تا کنون بیش از ۱۰ درصد با توجه به پیشــرفت فیزیکی واحدهای مســکونی پرداخت شده 
است.خانی اظهار داشت: سهمیه استان در ساخت مسکن محرومان سه هزار واحد است که تاکنون 
برای سه هزار و هفت واحد تشکیل پرونده شده و بانک با یک هزار و ۵۰۶ واحد قرارداد امضا  کرده است.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان خبر داد:
کاهش 21 درصدی مصرف بنزین در اصفهان

 مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان از کاهش بیش از ۲۱ درصدی مصرف سوخت 
بنزین در این استان خبر داد.حسین صادقیان با اشاره به آخرین برآورد صورت گرفته از مصرف سوخت 
در اصفهان اظهار داشــت: روزانه بین یک هزار و ۵۰۰ تا دو هزار خودروی نفت کش در اصفهان نسبت به 
جابجایی سوخت مورد نیاز بخش های مختلف اقدام می کنند.وی افزود: سوخت تولید شده در استان 
اصفهان به دیگر استان ها از جمله چهار محال و بختیاری، فارس، خراسان رضوی و ... توزیع می شود.مدیر 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان با بیان اینکه طی۹ ماه سال جاری نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته در زمینه مصرف سوخت با کاهش رو به رو بوده ایم، ابراز داشت: بر این اساس مصرف 
بنزین در استان اصفهان در سال جاری بیش از ۲۱ درصد کاهش یافته است.وی در ادامه با اشاره به لزوم 
توجه دارندگان خودروی بنزینی در استان اصفهان برای استفاده از طرح دوگانه سوز کردن خودروها با 
همت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی اظهار داشت: قرار است در این طرح یک میلیون و  هزار خودرو 

دوگانه سوز شوند که سهم استان اصفهان نیز در این زمینه قابل توجه است.

با هدف ترویج فرهنگ تولید و مصرف محصول سالم صورت گرفت؛
انتخاب 10 سایت الگویِی تولیدی در کاشان

با هــدف ترویج فرهنگ تولید و مصرف محصول ســالم و ایجاد اشــتغال در بین روســتاییان، 
۱۰ سایت الگویِی تولیدی در ســطح ۱۲ هکتار از مزارع کاشان انتخاب شــدند.مدیر ترویج جهاد 
کشاورزی شهرستان کاشان اظهار کرد: امســال، محصول زعفران در کاشــان موفق به دریافت 
نشــان حد مجاز آالینده های میکروبی شد و شش ســایت الگویی دیگر شــامل گل محمدی، 
گیاهان دارویــی، پرورش ماهیان ســردابی و گرمایی، گردو و گیالس در حــال دریافت انتخاب 
کسب نشان استاندارد حد مجاز آالینده های میکروبی هســتند.نادر مزینی افزود: در شهرستان 
کاشــان، حدود ۶۰۳ هزار هکتــار گل محمدی، گیاهــان دارویی و زعفران وجــود دارد که از این 
میزان، ۱۲ هکتار عنوان ســایت الگوی انتخاب شــده و ســاالنه، حدود ۳۰ هزار تن محصول گل 
محمدی و گیاهان دارویی و ۵۰۰ کیلو زعفران برداشــت می شــود.هم اکنون، بیــش از ۱۰ هزار 
 بهره بردار زن و مرد روســتایی، آموزش های الزم را در زمینه تولید محصوالت ســالم و ارگانیک

 فرا گرفته اند.

کافه اقتصاد

سرپرست تامین اجتماعی استان:

 19 هزار و 300 اصفهانی
 بیمه بیکاری می گیرند

سرپرســت تامیــن اجتماعــی اســتان 
اصفهان گفت: طی مهر و آبان سال جاری 
۱۹ هــزار و ۳۰۰ نفر نفر از مقــرری بگیران 
تامیــن اجتماعی بیمه بیــکاری دریافت 

کردند.
محسن ریاضی با بیان اینکه شیوع کرونا 
خیلی از مشــاغل تحت پوشش سازمان 
تامین اجتماعی را به دلیل ایجاد وقفه در 
فعالیت آنها با مشــکل مواجه کرد، اظهار 
داشــت: ســازمان تامین اجتماعی این 
مشاغل را در دو بعد بیمه بیکاری و امهال 
حق بیمه کارفرمایان مــورد حمایت قرار 
داد.وی با بیان اینکه همه بیمه شــدگان 
مشمول قانون تامین اجتماعی مشمول 
بیمه بیکاری هســتند، اضافه کرد: بر این 
اســاس طی مهر و آبان ماه ســال جاری 
۱۹ هزار و ۳۰۰ نفر از مقرری بگیران تامین 
اجتماعی بیمه بیــکاری دریافت کردند.

سرپرســت تامیــن اجتماعــی اســتان 
اصفهان با بیان اینکه در اســتان اصفهان 
حوزه گردشگری و ۱۲ رسته از مشاغل به 
شدت آسیب دیده از کرونا مشمول امهال 
حق بیمه کارفرمایان شــدند، ابراز داشت: 
در قالب ایــن طرح ۲۰ درصــد حق بیمه 
سهم کارفرمایی آذر و دی ماه سال ۱۳۹۹ 
بخشیده می شــود.ریاضی اضافه کرد: با 
توجه به امهال حق بیمه ســهم کارفرمایی 
این کارگاه هــا، کارفرمایان ذی ربط مکلف 
شدند حداکثر تا پایان اســفند ماه برای 
کارگاه های با مهلت ارسال لیست دوماهه 
حداکثــر تا پایــان فروردین مــاه ۱۴۰۰، 
نســبت به پرداخت و یــا ترتیب پرداخت 
سررسید اقساط تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۰ 
اقدام کنند.وی در ادامه بــا بیان اینکه در 
زمینه پرداخت بدهی تامین اجتماعی به 
مراکز درمانی نیز همــه پرداخت ها به روز 
شده اســت، اضافه کرد: در این زمینه در 
برخی موارد حتی از مهلت ســه ماهه نیز 

استفاده نکردیم.

 باید توجه داشت که تالطم بازار و فشار به دولت نیز 
موجب شد که اعتبارات الزم برای برخورد با تغییر 
کاربری به بخش دولتی تزریق نشود و از سوی دیگر 
قیمت زمین به اندازه ای باال رفت که ریسک فعالیت 

دالالن در این بازار را باال برد

قتصاد ا

اخبار
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معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان خبر داد:

 تربیت نیروی متخصص دفاتر تسهیلگری
 در بافت ناکارآمد شهر اصفهان

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان از برگزاری دوره آموزشی »تربیت نیروی متخصص 
دفاتر تسهیل گری در بافت ناکارآمد شهر اصفهان« خبر داد.سید احمد حسینی نیا اظهار کرد: در 
راستای افزایش مهارت ها، دانش و تخصص کارشناسان مستقر در دفاتر تسهیلگری بافت فرسوده 
و به منظور دستیابی به اهداف بازآفرینی و نتایج مطلوب، باید افراد شاغل در این دفاتر با ادبیات 
موضوع بازآفرینی، شیوه ها و روش های ارتباط با شهروندان، ضرورت تعریف و اجرای پروژه های 
نیازمند در بافت ها به صورت ویژه آشنا شوند.وی با اشاره به برگزاری دوره آموزشی تربیت نیروی 
متخصص دفاتر تســهیلگری در بافت ناکارآمد شــهر اصفهان، افزود: هدف از برگزاری این دوره 
عالوه بر ارتقای ســطح دانش فارغ التحصیالن و دانش آموختگان رشته های مرتبط، بهره گیری 
از پتانســیل و توان و مهارت افراد برتر شرکت کننده در این دوره آموزشــی در دفاتر تسهیلگری و 
نهادهای توسعه محالت هدف بازآفرینی شهر اصفهان نیز بوده است.معاون شهرسازی و معماری 
شهردار اصفهان در خصوص ســرفصل دروس ارائه شــده، تصریح کرد: از جمله این سرفصل ها 
آشنایی با مفاهیم مشارکت، بازآفرینی شهری بافت های ناکارآمد، آشنایی با مباحث بسترسازی 
اجتماعی و نهادسازی، بافت فرسوده، چالش ها و راهکارها، رویکرد مداخله و اقدام در نوسازی 
و بهسازی بافت ناکارآمد شهر تهران، تهیه ســند بازآفرینی شهری پایدار، پروژه محرک توسعه و 
بهسازی محیطی بوده است.وی ادامه داد: نوسازی مسکن، طرح تفصیلی شهر اصفهان، فرآیند 
صدور پروانه ســاختمانی، تولید ثروت در بافت ناکارآمد شــهری و بیان یک تجربه، شهرسازی 
مشارکتی از دیگر ســرفصل دروس ارائه شده در دوره آموزشــی تربیت نیروی متخصص دفاتر 
تسهیلگری بوده است.حســینی نیا گفت: این دوره آموزشــی در قالب دو جلسه حضوری و ۱۳ 
جلسه وبینار آموزشی معادل چهار هزار و ۵۶۰ نفر ساعت آموزشی با حضور اساتید و متخصصان 

بنام کشور در حوزه بازآفرینی شهری برگزار شد.

اجرای 1۸22 مورد رفع سد معبر در منطقه 13
مدیر منطقه ۱۳ شــهرداری اصفهان با ارائه آمار از برخورد با تخلف سدمعبر صنوف در این منطقه، 
گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون تعداد دو هزار و ۵۹۸ تذکر و پیشگیری سد معبر به واحدهای 
صنفی منطقه ابالغ و ۴۴۶ اخطاریه صادر شد که رفع تخلف یک هزار و ۸۲۲ واحد صنفی را به دنبال 
داشت.محمد شرفا اظهار کرد: بر اساس تبصره یک بند دو ماده ۵۵ قانون شهرداری ها سد معابر 
عمومی و اشغال پیاده روها و استفاده غیرمجاز از فضای میدان ها، پارک ها و باغ های عمومی برای 
کسب، سکنی یا هر عنوان دیگری ممنوع بوده و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری کرده و در 
رفع موانع موجود و آزاد کردن معابر و اماکن، توسط ماموران خود اقدام کند.وی افزود: نیروهای 
پیشگیری و رفع تخلفات شهری منطقه ۱۳ در صورت مشــاهده موانع در حاشیه خیابان، اعمال 
قانون کرده و نسبت به جمع آوری و انتقال اقالم به انبار اقدام می کنند تا پس از مراجعه متصدی 
با دادن تعهد خودداری از تکرار تخلف، لوازم ضبط شده را تحویل بگیرد.مدیر منطقه ۱۳ شهرداری 
اصفهان تاکید کرد: چنانچه شــهروندان این منطقه با موارد ســد معبر رو به رو شدند، می توانند 
مراتب را به سامانه اعالم شکایت های مردمی ۱۳۷ گزارش کنند تا در اسرع وقت نسبت به جمع 
آوری موانع اقدام شود.وی با بیان اینکه طبق تبصره شــش ماده ۹۶ قانون شهرداری ها فضای 
تمام معابر شهری در اختیار شهرداری هاست و اشــخاص نمی توانند هیچ معبری را تصرف کنند، 
تصریح کرد: اگر این اقدام در قالب نصب هرگونه مانع انجام شود، شهرداری نسبت به آزادسازی 
معبر اقدام کرده و موانع را جمع آوری می کند.شرفا گفت: قراردادن موانع در حاشیه خیابان توسط 
کسبه تضییع آشکار حقوق شــهروندان است که در این راســتا نیروهای رفع تخلفات شهری در 

صورت مشاهده برخورد قانونی می کنند.

مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان خبرداد:

ساماندهی دستفروشان شهر در 29 بازارچه

مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان گفت: پیش 
از کرونا اکثر دستفروشــان اصفهان را در ۲۹ بازارچه سطح شهر مستقر و 
ساماندهی کردیم؛ اما به واسطه شرایط کرونایی ممنوعیت ایجاد بازارچه 
های دستفروشی برقرار اســت که مصمم به ساماندهی هستیم.  حسن 
محمدحسینی در هفتادمین نشست خبری از سلسله نشست های »سه 
شنبه ها با رسانه« در گفت و گوی آنالین با رسانه ها با اشاره به اینکه برای 
جلوگیری از تخلفات شهری در مجموعه شهرداری اگر حمایت و مشارکت 
شهروندان نباشد به مشکل برمی خوریم، اظهار کرد: در این راستا اداره کل 
پیشگیری و رفع تخلفات شهری به صورت شبانه روزی فعالیت دارد و ۳۳ 
وظیفه به صورت مستقیم و برخی وظایف به صورت غیرمستقیم به عهده 
ما گذاشته شده به طوری که برخی مردم ما را به عنوان پلیس شهرداری 

می شناسند.  

 از کنترل ساخت و ساز و تخلفات سد معبر
 تا جمع آوری خودروهای فرسوده رها شده

وی با اشاره به اینکه برخورد با تخلفات گروه های ساختمانی، طبق قانون 
در سطح شهرها بر اســاس طرح تفصیلی صورت می گیرد، افزود: برای 
واحدهایی که پروانه ســاختمانی آن ها صادر و مبادرت به ساخت و ساز 
می شود، وظیفه کنترل ساخت و ساز بر عهده این اداره کل است. همچنین 

برخورد با تبدیل کاربری ساختمان ها از دیگر تکالیف ماموران رفع تخلفات 
شهری است. مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان 
با اشاره به اینکه در حوزه تخلفات سد معبر نیز در سطح شهر اصفهان برخی 
صنوف باعث ایجاد مشکالتی می شوند که وظیفه نیروهای ما بازدید مستمر 
و برخورد طبق فرآیند است، گفت: یکی از وظایف ما حفظ زیبایی شهر است 
که در این راستا خودروهای فرسوده رها شده در شهر جمع آوری می شود. 
وی، جلوگیری از تکدی گری و دست فروشی، برخورد با نصب تابلوهای 
خارج از عرف و مجوز و جلوگیری از نصب داربست های خطرآفرین را از 
دیگر وظایف این اداره کل عنوان کرد.محمدحسینی ادامه داد: همچنین در 
راستای احقاق حقوق شهروندی، وظیفه اخطار و برخورد با مشاغلی که در 
رده مزاحم تعریف می شوند، بر عهده این اداره کل است.وی، تعیین تکلیف 
ساختمان های نا ایمن، زمین های رها شده یا مکان های بی دفاع شهری 
را از دیگر حوزه های عملکردی ماموران پیشگیری و رفع تخلفات دانست.

آموزش به 29 اتحادیه برای پیشگیری از تخلفات شهری 
مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شــهرداری اصفهان با اشاره به تدوین 
برنامه ۵ ساله از ســوی این اداره کل اظهار کرد: امسال در سال سوم این 
برنامه هستیم و ۴ هدف در این طرح تعریف شده است.  وی با اشاره به 
اینکه بر اساس این برنامه پیشگیری از تخلف مهم تر از رفع تخلف است، 

گفت: ارتقای علمی و کیفی واحدهای رفع تخلفات، ارتقای سطح آگاهی 
و اعتماد شهروندان به مجموعه عملکرد شهرداری و آموزش های متعدد 
برای سه گروه پرسنل، شهروندان و صنوف از جمله اقدامات در چارچوب 

این برنامه است. 

آموزش رفتار با کودکان کار و مدیریت خشم 
برای کارکنان رفع تخلفات شهرداری 

محمدحسینی، آموزش نحوه رفتار با کودکان کار، کنترل مدیریت خشم، 
ضوابط شهرســازی، قوانین حقوقی، آموزش ضابطین قضایی و آیین 
های دادرسی را از آموزش های ارائه شــده به پرسنل عنوان و اظهار کرد: 
اداره کل پیشگیری و رفع تخلفات شهری ارتباط خوبی با ۲۹ اتحادیه در 
شهر اصفهان با محوریت جلوگیری از تخلف دارد و آموزش هایی در این 
زمینه برگزار می کند. وی با بیان اینکه در حوزه رفع تخلفات در سطح شهر، 
نظارت ها به روز شده و یکی از اقدامات استفاده از ابزارهای نوین است، 
ادامه داد: تعامل با حوزه های دیگر از جمله دستگاه قضایی و انتظامی 
بخشی از تعامالت مطلوب ما با دیگر نهادها بوده و این دو دستگاه در همه 
ماموریت ها همواره کنار ما هســتند. وی بیان کرد: همچنین استفاده از 
دوربین های سطح شهر برای رفع تخلف، ارتقای علمی و کیفی واحدهای 
پیشــگیری و ارتباط با مراکز دانشــگاهی برای افزایش بهره وری به ما 
کمک کرده است. محمدحسینی با اشاره به ارتباط این اداره کل با سامانه 
۱۳۷، روابط عمومی و شورای مشورتی در محالت برای دریافت مشکالت 
شهروندان، گفت: بر اساس ماده ۹۹ قانون شهرداری ها، تبلیغات در شهر 
باید با اخذ مجوز از شهرداری باشد؛ ممکن است بعضا به مناسبت های 
مختلف نیاز به تبلیغات در سطح شهر باشــد که با اخذ مجوز از مجموعه 
شهرداری، شهروندان می توانند نسبت به نصب داربست اقدام کنند. وی 
افزود: اگر تبلیغات خارج از ضوابط و مقررات صورت گیرد وظیفه ما اخطار 
و اعمال قانون اســت و برخی تبلیغات که حقوق شهروندی را از بین می 
برد به مراجع قضایی ارجاع می شود.  مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات 
شهری شهرداری اصفهان با اشــاره به توزیع تخلفات در مناطق مختلف 
شهر اصفهان اظهار کرد: نمی توان برای یک نقطه از شهر تخلف خاص یا 
بیشتری را عنوان کرد به طور مثال در مرکز شهر که تجمع صنوف و پاساژها 
وجود دارد، قاعدتا تخلفات صنوف در این مناطق بارزتر است.وی با اشاره 
به اینکه مناطقی که از مرکز شهر دورتر هســتند تخلفات ساخت و ساز 
دارند، گفت: ۲۱ شاخص در تخلفات شهری مورد سنجش قرار می گیرد 
و هر منطقه نسبت به خود منطقه ارزیابی می شود چراکه فضای کاری و 

فیزیکی هر منطقه متفاوت است. 

سخنگوی دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان اظهار 
داشــت: در جدیدترین جدول رنگ بندی استان 
اصفهان در همه گیری کووید ۱۹ همه شهرستان ها 
با توجه به بهبــود آمار کرونــا در وضعیت زرد قرار 
گرفتند و هیچ منطقه ای در وضعیت قرمز یا نارنجی 

نیست.
در رنگ بندی قبلی استان اصفهان، ۶ شهرستان در 
وضعیت نارنجی و ۱۸ شهرســتان در وضعیت زرد 
قرار داشت؛ بر اســاس اطالعات سامانه ماسک، 
رنگ زرد به معنی خطر متوسط، نارنجی به معنی 
پر خطر و قرمز به معنی خیلی پر خطر است.آرش 

نجیمی  با بیان اینکه این برای نخستین بار است که 
همه شهرستان های استان به یک رنگ و وضعیت 
زرد در می آینــد، افــزود: با توجه بــه اعالم وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی، رنگ بندی 
اعالم شده مبنای اعمال محدودیت های هوشمند 
مقابله با کرونــا از  امروز  تا اطــالع ثانوی خواهد 
بود.وی با بیان اینکه در زمــان حاضر حدود ۴۸۰ 
نفر دارای عالئم کرونا در بیمارســتان های استان 
بستری هستند، تصریح کرد: تعداد بیماران بدحال 
و بستری در بخش مراقبت های ویژه نیز به حدود 
۱۳۰ نفر رســید در حالی که در آبان امسال نزدیک 
۴۰۰ نفر بود.نجیمی با اشــاره به اینکه نتایج مثبت 
تست های کرونا در استان اصفهان نیز به کمتر از ۲۰ 
درصد رسیده است، اضافه کرد: تعداد بیماران جدید 
بستری شده در روز نیز به کمتر از یکصد نفر رسید و 

از تعداد بیماران مرخص شده از بیمارستان، کمتر 
شــد.وی به کاهش آمار مرگ و میر ناشی از کرونا 
اشاره و خاطرنشان کرد: این آمار نیز از حدود ۴۰ تا 
۵۰ نفر در آبان امســال به کمتر از ۲۰ نفر در روزهای 
اخیر رسید.ســخنگوی دانشــگاه علوم پزشــکی 
اصفهــان تاکید کرد: بهبود هرچه بیشــتر وضعیت 
اســتان در همه گیری بیماری کوویــد ۱۹ به رفتار 
مردم بستگی دارد و اگر رعایت شیوه نامه بهداشتی 
و محدودیت هوشــمند تداوم داشته باشند شیوع 
این بیماری باز هم کاهش خواهــد یافت.طاهره 
چنگیز، رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نیز 
از کاهش ۸۰ درصدی موارد بستری و ۶۰ درصدی 
میزان مرگ و میر ناشــی از بیماری کووید ۱۹ خبر 
داد و گفت: تست های مثبت کرونا در این استان از 

۶۰ به کمتر از ۲۰ درصد رسیده است.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی:

وضعیت کرونایی اصفهان زرد شد

 ایجاد گذر فرهنگی و ادبی در مجاورت
 آرامگاه کمال الدین اصفهانی

رییس کمیسیون فرهنگی و ورزشی شورای اســالمی شهر اصفهان با اشاره به نام گذاری روز هفتم 
دی ماه به نام کمال الدین اسماعیل اصفهانی اظهار کرد: او یکی از شاعران بزرگ قرن هفتم بوده و 
تنها شاعری است که حافظ از او در ابیات خود یاد کرده که این امر نشان دهنده جایگاه ادبی این شاعر 
است.به گفته فریده روشن، وجود آرامگاه کمال اسماعیل در اصفهان یکی از ظرفیت های ارزشمند 
شهر است که می توان در زمینه فرهنگی و گردشــگری از آن بهره گرفت.رییس کمیسیون فرهنگی 
ورزشی شورای اسالمی شــهر اصفهان با بیان اینکه کمال الدین اســماعیل در سال ۶۳۵ هجری 
قمری به دست مغوالن به قتل می رسد، تصریح کرد: دیوان این شــاعر بزرگ بارها در ایران و هند 
تجدید چاپ شده و آخرین دیوان کمال به تصحیح محمدرضا ضیا، پژوهشگر اصفهانی توسط بنیاد 
موقوفات دکتر محمود افشار به چاپ رسیده است.وی ادامه داد: توجه به وجود شاعرانی همچون 
کمال و صائب تبریزی، از جمله ظرفیت هایی اســت که می توان در راســتای نمایان کردن هویت 
فرهنگی و توسعه گردشگری شهر از آن بهره گرفت.روشن با بیان اینکه شورای شهر از یک سال و نیم 
گذشته پیگیر ارج نهادن به مقام کمال الدین اصفهانی بوده است، تصریح کرد: هر گردشگری به شیراز 
سفر می کند از حافظیه و سعدیه بازدید می کند؛ اما جای تعجب است که چرا اصفهانی ها از ظرفیت 
وجود شاعران در شهر خود استفاده نکرده اند، از این رو جلساتی با اساتید ادبیات دانشگاه اصفهان و 
مسئوالن اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی استان داشتیم و به این پی بردیم که این مهم مغفول مانده 
و باید فکری برای آن کرد.وی ادامه داد: یکی از سیاست های کمیسیون فرهنگی و ورزشی شورای 
اسالمی شهر، آشنایی با مشاهیر و بزرگان شهر اصفهان است و باید از این ظرفیت استفاده کنیم که 

در گام نخست باید بستر شناخت برای شهروندان اصفهان و حتی جهانیان فراهم شود.
روشن افزود: با تصویب شورا مقرر شد هفتم دی ماه که مصادف با کشته شدن این شاعر بزرگ به 
دست مغوالن است، به نام کمال الدین اصفهانی نام گذاری شود.وی با بیان اینکه ساماندهی و مرمت 
آرامگاه کمال الدین، نگینی بر انگشتر فیروزه ای اصفهان خواهد بود افزود: با توجه به اینکه مقبره ای 
برای این شاعر ساخته نشده، با تاکید شهردار اصفهان و پیگیری سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی، 
ساخت مقبره ای در شأن این شاعر بزرگوار در دستور کار قرار گرفت و مقرر شده پارکی که این آرامگاه 

در آن قرار دارد، به عنوان گذر فرهنگی و ادبی معرفی شود.

درخشش مرکز اصفهان در نخستین یادواره تولیدات رسانه ای 
مکتب شهید سلیمانی

صدا و سیمای مرکز اصفهان در نخســتین یادواره تولیدات رسانه ای مکتب شهید سلیمانی در بین 
مراکز صداوسیمای استان ها خوش درخشید.یک نشان )تندیس(، چهار لوح افتخار، جایزه ویژه 
و عنوان اثر برتر در نخســتین یادواره تولیدات رسانه ای مکتب شهید ســلیمانی به صداوسیمای 
مرکزاصفهان تعلق گرفت.بنابر اعالم روابط عمومی صداوســیمای مرکزاصفهان، در مراسم تجلیل 
از آثار فاخر برتر راه یافته مراکز اســتان ها به نخســتین یادواره تولیدات رســانه ای مکتب شــهید 
سلیمانی که در اهواز برگزار شد، اثر »ماجرای یک انگشــتر« از آقای مهران عمرانی موفق به کسب 
نشان )تندیس( سردار سلیمانی و لوح افتخار کمیسیون فضای مجازی این یادواره و اثر» وقتی 
حاج قاســم در گزینش رد صالحیت شــد« از آقای محمد براتی در فضای مجازی موفق به کسب 
لوح افتخار از این یادواره شدند.اثر» آرزوی باور نکردنی همسایه حاج قاسم«و اثر » وقتی ابر ها با 
نام حاج قاســم باریدند« هر دو اثر از خانم آزاده رجبی نیز در بخش فضای مجازی به ترتیب موفق 
به کســب لوح افتخار و عنوان اثر برتر در این یادواره شــدند.همچنین اثر رادیویی »ناشنیده ها« از 
خانم لیال عسکری موفق به کسب جایزه ویژه داوران و اثر »رزمنده ایرانی« از آقای علیرضا زکی در 
بخش سرود کمیسیون موسیقی نخستین یادواره تولیدات رسانه ای مکتب شهید سلیمانی موفق 

به دریافت لوح افتخار شدند.

با مسئولان 3

خبر ویژهخبر خوان

رییس شورای اسالمی شهر:
10هزار موتورسیکلت برقی 

وارد چرخه حمل ونقل 
اصفهان می شود

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: 
باید با مردم صادق باشیم و بسیار دقیق به 
حل معضل آلودگی هوا بپردازیم، همچنین 
هر یک از عوامل ایجاد آلودگی باید به سهم 
خود در کاهش و کنترل آلودگی هوا به طور 
موثر کمک کننــد تا با یک همــکاری همه 

جانبه بتوانیم مشکل را حل کنیم.
علیرضا نصراصفهانی با توضیح در خصوص 
وضعیت هوای کالن شــهر اصفهان و میزان 
آالینده هــای موجــود، تاکید کــرد: هوای 
کالن شــهر اصفهان در شــرایط نامطلوب و 
وضعیت هشدار قرار دارد و برای گروه های 
پرخطر بسیار حساس است و افراد به ویژه 
بیماران قلبی، ریوی، سالمندان، زنان باردار 
و کودکان باید از تــردد غیرضروری در این 
شــرایط پرهیز کرده و تا حد امکان در خانه 
بماننــد.وی ادامه داد: اقداماتــی از جمله 
معاینه فنی تمام خودروها، موتورسیکلت ها 
و اتوبوس هایی که به عنوان سرویس افراد 
را جابه جا می کنند، کنتــرل تردد خودروها 
با طرح زوج و فرد، انجــام حداقل ها برای 
کاهش آلودگی هوا توســط شــهروندان و 
مسئوالن امر و کنترل و مدیریت آالینده های 
ایجاد شــده توســط حمل و نقل عمومی 
می تواند به کاهش آلودگی هوا در اصفهان 
کمک کند.نصراصفهانی در خصوص احتمال 
اســتفاده از ســوخت مازوت در نیروگاه ها 
و صنایع، اظهــار کرد: متولی بررســی این 
موضوع اداره کل محیط زیســت اســتان 
اصفهان اســت، بنا به دســتور اســتاندار 
تحقیقــات میدانی برای بررســی مصرف 
احتمالی سوخت مازوت انجام و مشخص 
شــد که مصرف مــازوت در اصفهان وجود 
ندارد.وی ادامه داد:در تالش هســتیم که 
تا پایان ســال حدود ۱۰ هزار موتورسیکلت 
برقــی را وارد چرخــه حمل و نقــل کنیم و 
 برای ایــن کار یــک همکاری همــه جانبه

 نیاز است.

بازگشایی ورودی های باغ رضوان و آرامستان های محلی اصفهان
مدیرعامل ســازمان آرامســتان های شــهرداری اصفهان اظهار کرد: با توجه به مصوبات ســتاد مقابله با کرونا مبنی بر تعطیلی آرامســتان باغ رضوان و 
آرامســتان های محلی و در راســتای رعایت دســتور العمل های بهداشــتی به منظور کنترل شــیوع کرونا از تاریخ ۸ آذر ماه زیارت اهل قبور و برگزاری 
مجالس ترحیم در آرامســتان هــای اصفهان امکان پذیــر نبود.احمدرضا مــرادی با قدردانــی از همراهی شــهروندان اصفهان در ایام مســدود بودن 
ورودی های آرامســتان باغ رضوان، اعالم کــرد: فرصت زیارت اهل قبور برای بازماندگان و بســتگان مهیا شــده و ورودی های آرامســتان باغ رضوان و 
آرامستان های محلی بازگشــایی می شــود.مدیرعامل ســازمان آرامســتان های شــهرداری اصفهان با بیان اینکه برگزاری مجالس ترحیم همچنان 
ممنوع است، گفت: از شــهروندان درخواست می شــود در جهت پیشگیری از شــیوع کرونا، با رعایت اصول و دســتورالعمل های بهداشتی برای زیارت 
اهل قبور و انجام مناســک خاکســپاری اموات به آرامستان باغ رضوان و ســایر آرامســتان ها مراجعه کنند.وی خاطرنشــان کرد: عدم توجه به توصیه 
های بهداشتی باعث بازگشــت مجدد محدودیت ها به آرامستان ها خواهد شــد.مرادی با اشــاره به اینکه برگزاری هرگونه مراسم و مجالس ترحیم در 
 آرامستان ممنوع اســت، از شــهروندان خواســت که از هرگونه تجمع و ازدحام به ویژه در محیط های سربســته جدًا خودداری کرده و فاصله اجتماعی

 را رعایت کنند.
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مفاد آراء
10/72  آگهی موضوع ماده 3  و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر آراء صــادره هیــات/ هیــات های موضــوع قانــون تعییــن تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد 
ثبتی منطقــه مرکزی اصفهــان تصرفات مالکانــه و بالمعــارض متقاضیان 
محرز گردیده اســت. لذا مشــخصات متقاضیــان و امالک مــورد تقاضا به 
 شــرح زیر به منظور اطــالع عمــوم در دو نوبت بــه فاصلــه 15 روز آگهی 
می شــود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی داشته باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالک محل تســلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی 

تقدیم نمایند.
1- برابر رای شــماره 139960302023000471 مورخ 99/06/27 آقای اکبر 
علی جانیان به شماره شناسنامه 2315 کدملی 1286876311 صادره از اصفهان 
فرزند تقی نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 45/60 متر مربع مفروزی 
از پالک شماره 2485- اصلی واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که مع الواسطه از 

طریق محمد رحمتی به نامبرده واگذار گردیده است.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/09/26
تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/10/11

م الف: 1061300 ابوالفضل ریحانی رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک 
مرکزی اصفهان
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صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود   
جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین مدیرمسئول: محمدرضا شواخی زواره
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تلفن: 8-36284167-031     فکس: 36284166

   

گور دخمه فخریکا : از دیگر آثار باقی مانده از دوران حکومت 
مادها در مهاباد، اثری اســت صخره ای که در بخش شمال 
شرقی این شهرستان و در مســیر جاده  مهاباد به میاندوآب 
مشــاهده می شــود. »گوردخمه فخریکا«، نام این جاذبه  
گردشــگری اســت که می توان معماری دوران مادها را در 
ظاهر آن مشاهده کرد.گوردخمه، مدخل ورودی ندارد و دیوار 
بخش انتهایی ایوان آن نیز دیده نمی شود و کارشناسان این 
مسئله را از ویژگی های این نوع گوردخمه ها عنوان کرده اند. دو 
ستون آزاد در اتاق مقبره مشاهده می شود که پاستون های آن 
به صورت مکعب، تراشیده  شده است. همچنین در ایوان این 
مقبره دو ستون سنگی وجود دارد که پاستون های آن ها نیز 
به صورت یک گلدان برعکس، حجاری شده است. قبرهایی 
با عمق نیم متر در دل گوردخمه ایجاد شده که یک قبر بزرگ 
به صورت افقــی و دو قبر کوچک به صورت عمــود و در ایوان 

تراشیده شده است.
تاالب کانی برازان : در فاصله  30 کیلومتری از شــمال شرقی 
مهاباد، یکی از زیباترین جاهای دیدنــی مهاباد قرار دارد که 
به عنوان پناهگاهی برای حیات وحش این منطقه از کشور، 
شناخته می شود. »تاالب کانی برازان«، نام این منطقه  طبیعی 
است که لقب اولین ســایت پرنده نگری در کشور را به خود 

اختصاص داده است. تاالب با مساحتی بالغ بر ۹07 هکتار، 
میانگین عمق 60 سانتی متر در باالی مسیر مهاباد به میاندوآب 
قرار گرفته و »کامبریــن«، »پرمین«، »الیگومیوســن« و 
»کوارتز«، از لحاظ زمین شناسی ساختار آن را تشکیل داده 
است. محققان بالغ بر 75 گونه از پرندگان آبزی و کنار آبزی 
را در این تاالب شناســایی کرده اند که با توجــه به گونه های 
خشــک زی، تعداد آن ها از 180 گونه نیز فراتر خواهد رفت. از 
این پرندگان می توان به فالمینگو، چنگر، اردک بلوطی، اردک 
سرسفید، خروس کولی دم سفید، اردک مرمری، پرستوی 
دریایی، باکالن کوچک، پلیکان سفید، کشم بزرگ و عروس 

غاز اشاره کرد.
مسجد جامع سرخ مهاباد: »مسجد جامع سرخ« یا در گویش 
کردی »مزگه وتی سوور«، یکی دیگر از جاذبه ها و دیدنی های 
تاریخی در شهرستان مهاباد است که پیشــینه  آن به دوران 
حکومت صفویان بازمی گردد. این بنای کهن درون شهر مهاباد 
و در بافت قدیمی آن قرار دارد. آجر سرخ، اصلی ترین مصالح 
استفاده شده در ساخت این مسجد است و به همین دلیل 
به مسجد سرخ، لقب گرفته اســت. می توان بنای مسجد را 
به لحاظ پی و معماری همانند مسجد »طسوج« در آذربایجان 
شــرقی عنوان کرد. کتیبه  واقع بر سردر شــمالی، منقوش 

به متنی است که »ســهراب المکری« نام نویسنده ، 108۹ 
 هجری قمری سال ساخت، »شاه سلطان سلیمان حسین 
 موســوی صفوی بهادرخان« نام حاکم وقت و مدرســه که 
 نوع کاربری بنا است، در آن ذکر شــده است. مسجد جامع 
سرخ مهاباد از کهن ترین و ارزشــمندترین عمارات تاریخی 
 در دوران اســالمی اســت کــه در غرب کشــور قــرار دارد و 
به دلیل توازن در شکل طاق، گنبد و شبستان، همچنان سالم 

باقی  مانده است.
مقبره بداق ســلطان مهاباد: »مقبره بداق سلطان«، یکی از 
عمارات دیدنی و ارزشمند تاریخی در مهاباد است که در جنوب 
شهر و روی تپه ساخته شده است. قدمت بنا به دوران حکومت 
صفویان بازمی گردد و امروزه یکی از جاذبه های گردشگری 
در استان آذربایجان غربی به شمار می رود. »بداق سلطان«، 
نام یکی از فرزندان نیک سرشت »شــیرخان« و از نوادگان 
»صارم بیگ مکری« است که در دوران حکومت خود در بین 
مردم از احترام قابل توجهی برخوردار بوده است. »گومبه زان« 
یا »گنبدان«، نام قبرستانی است قدیمی که در مجاورت این 
بقعه قرار دارد و به دلیل قرارگیری آرامگاه، به قبرستان بداق 
سلطان شهرت یافته است. گنبد عمارت با آجر قرمز و ارتفاع 

تقریبی 6 متر ساخته شده است. 

آشپزی

ساالد کتوژنیک تابه ای
مواد الزم : سوسیس370 تا 500 گرم،کلم برگ سبز یک 

دوم،کره یا روغن حیوانی دو قاشق غذا خوری،زیره یک چهارم قاشق 
چای خوری،پرک فلفل قرمز نوک قاشق چای خوری،خردل سبوس دار 

یک قاشق غذاخوری،سرکه سیب یک قاشق غذاخوری،نمک یک چهارم 
قاشق چای خوری،پودر فلفل سیاه تازه یک چهارم قاشق چای خوری

طرز تهیه: برای تهیه ساالد تابه ای کتوژنیک، ابتدا سوسیس را به قطعات یک و نیم سانتی متری 
برش بزنید و کنار بگذارید. قسمت وسط کلم برگ )که خیلی کلفت است( را جدا کنید و بقیه کلم برگ 
را به قطعات دو و نیم سانتی متری خرد کنید.یک ماهیتابه معمولی را روی حرارت متوسط بگذارید و 
کره یا روغن حیوانی را داخل آن بریزید تا آب شود. زیره و پرک فلفل قرمز را اضافه کنید و اجازه دهید 

تقریبا 30 ثانیه و تا زمانی که بوی آن دربیاید، روی حرارت بماند. سوسیس را اضافه کنید و تقریبا 
شش تا هشت دقیقه و تا زمانی که قهوه ای رنگ شود، آن ها را بپزید.کلم برگ، نمک و پودر 
فلفل سیاه را اضافه کنید و هم بزنید. مواد را هر از گاهی هم بزنید تا موادی که ته ماهیتابه 

هستند از ماهیتابه جدا شوند و نسوزند. اجازه دهید مواد به مدت هشت تا 10 دقیقه 
روی حرارت بمانند. سپس خردل سبوس دار را به همراه سرکه سیب اضافه 

کنید و خوب هم بزنید تا با مواد مخلوط شوند. زیر حرارت را خاموش 
کنید و ساالد را به ظرف سرو منتقل کنید. ساالد تابه ای 

کتوژنیک شما آماده است. 

در سفر به مهاباد، به تماشای چه مکان هایی برویم؟)2(

پایان تصویر برداری » تک تیرانداز« تماشای آثار جشنواره عمار امسال رایگان است
ابراهیم اصغری، تهیه کننده فیلم سینمایی »تک تیرانداز« به کارگردانی علی 
غفاری درباره آخرین وضعیت این اثر گفت: فیلمبرداری فیلم سینمایی 
»تک تیرانداز« با ضبط سکانس هایی از مقر عراقی ها و مواجهه 
شخصیت اصلی فیلم به نام عبدالرسول زرین با تک تیراندازهای 
خارجی رژیم بعث عراق که بازیگرانی از کشورهای مصر، نیجریه، سنگال 
و ساحل عاج نقش آفرینی می کنند ، با وجود شرایط نامساعد جوی در 
شهرک سینمای انقالب و دفاع مقدس به پایان رسید.

مسئول اکران های مردمی جشــنواره عمار گفت: در جشنواره امسال 
حدود 40 اثر نمایش داده خواهد شد. تماشای این آثار بدون هزینه 
اشــتراک اســت و اینترنت مصرفی هم نیم بها حســاب می شود.

سیدرسول منفرد، مســئول اکران های مردمی جشــنواره عمار  در 
برنامه صبحگاهی شبکه پنج ســیما گفت: همه مردم به صورت برابر 
امکان تماشای فیلم ها را خواهند داشت. از 11 تا 1۹ دی ماه  آثار امسال 
جشنواره در وب سایت عماریار نمایش داده خواهد شد.

کیفیت زنجیره محصوالت همیشه از مواد ورودی شروع می شود. در صنعت 
فوالدسازی، یکی از مواد ورودی اصلی و تاثیرگذار آهن قراضه است. امروزه 
بسیاری از کشورهایی که از تکنولوژی کوره قوس الکتریکی در کارخانه های 
فوالدسازی خود استفاده می کنند به راحتی حاضر به فروش آهن قراضه خود 
نیستند.در همین خصوص گفت و گویی با  محمد حسامی، فورمن بازرسی 
آهن قراضه فوالدســازی و ریخته گری مداوم فوالد مبارکه صورت گرفته  که 

در ادامه می خوانید:
در خصوص اهمیت بازرسی و فرآوری آهن قراضه در تولید انواع محصوالت 

فوالدی توضیح دهید.
از پارامترهای کیفی مهم قراضه می توان به ترکیب شیمیایی، ابعاد، دانسیته 
حجمی، مرغوبیت و نداشتن مواد غیرقابل قبول به همراه آن اشاره کرد. واحد 
کنترل کیفیت فرآوری آهن قراضه، زیرمجموعه کنترل کیفی فوالدسازی و 
مدیریت کنترل کیفی مجتمع فوالد مبارکه اســت و از یک فورمن و پنج نفر 
بازرس سیار تشکیل شده اســت. کنترل کیفی آهن قراضه در مجتمع فوالد 
سبا نیز شامل یک فورمن و ســه بازرس سیار اســت که وظیفه اصلی این 
قســمت بازرســی کیفی و ایمنی محموله های آهن قراضه است. همچنین 
آهن قراضه مورداستفاده در کوره های قوس الکتریکی براساس مشخصات 
فنی، طی فرکانس 100 درصد بازرسی از تامین کنندگان به صورت طبقه بندی 

تحویل گرفته می شود.
محموله های آهن قراضه خریداری شده باید دارای چه ویژگی هایی باشد؟

این محموله ها باید از نظــر کیفی و با توجه به گردش کار قســمت به تایید 
کنترل کیفــی فرآوری آهن قراضه برســــد و پـرداخــــت هزیـــنه بار بر 
اسـاس درجـه ای اسـت که کنـترل کیـفی به هـر محـموله از آهـن قراضـه 
خریداری شــده، می دهد. همچنین میزان ناخالصی فلزی و غیرفلزی هر 
محموله توسط این واحد محاسبه شــده و در صورت وضعیت شرکت لحاظ 
می  شود. همچنین بازرسان سیار فرآوری آهن قراضه کل زمان بارگیری را در 
شرکت های تامین کننده حاضرند و بر عملیات فرآوری، جداسازی و بارگیری 

نظارت مستقیم دارند. عالوه بر این، واحد کنترل کیفی فرآوری آهن قراضه 
بر حوضچه های فوالدســازی هم نظارت دارد و در صورت مشاهده هرگونه 

تخلف، برابر قانون برخورد خواهد شد.
چه محدودیت هایی برای خرید قراضه در فوالد مبارکه لحاظ می شود؟

مواد غیرآهنی و غیرفلزی، مواد منفجره و قابل اشــتعال، مخازن و ظروف 
سربســته از هر نوع، مواد نظامی )TNT دار و بدون TNT(، مواد غیرآهنی 
که به عنوان پوشــش محافظ مواد آهنی به کار می رود، مانند پوشش های 
پالســتیکی، کادمیم، مس، روی و... و همچنین مواد آلوده به رادیواکتیو، 
آلفا، بتا و گاما موادی هســتند که برای مصرف ما مناسب نیستند و از خرید 

آن ها خودداری می شود.
نحوه بازرسی ایمنی محموله های قراضه توسط فوالد مبارکه را توضیح دهید.

بازرسی ایمنی محموله های آهن قراضه شــامل موارد دربسته، موارد ناریه 
و جنگی و همچنین موارد ممنوعه زیســت محیطی است. در واقع قسمت 
کنترل کیفی فرآوری آهن قراضه مسئول امنیت کوره های قوس الکتریکی 
است و با توجه به حساسیت باالی کوره های قوس در زمینه ایمنی، فرکانس 
بازرســی در این واحد 100 درصد است و بازرسان شــاغل در این قسمت با 
تقســیم محموله موجود در هر شــرکت به دپوهای کوچک تــر، کلیت آن را 
بازرسی و آن را در قالب تریلر و کامیون به حوضچه های مجتمع فوالد سبا و 

فوالد مبارکه ارسال می کنند.
صحبت پایانی؟

مجموعه کنترل کیفی بازرسی آهن قراضه با کنترل آنالیز قطعات آهن قراضه، 
تضمین کننده آنالیز ابتدایی ذوب است و با کنترل مرغوبیت و ابعاد قطعات 
باعث می شود تا در زمان شــارژ ، آســیبی به کوره ها وارد نشود و در مصرف 
انرژی صرفه جویی شــود. همچنین گفتنی اســت چالش های زیادی در 
فرآیند کنترل محموله ها و ارســال بار ســالم به حوضچه های فوالدسازی 
وجود دارد و تابه امروز این مجموعه با عملکرد مثبت خود توانسته نیازهای 

شرکت را رفع کند.

از ابتدای ســال۹۹ تا کنون، به علت محدودیت های برگزاری دوره های آموزشی به 
دلیل شیوع ویروس کرونا؛ بیش از22 هزار نفر ساعت دوره آموزشی به صورت آنالین 
در این شرکت برگزار شده است.به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان، 
مدیرعامل این شركت با تا کید بر اینکه یكی از مهم ترین اهداف و برنامه های اجرایی 
این شرکت توجه به قابلیت های دانشی و مهارتی كاركنان و افزایش رشد علمی آن ها 
به عنوان سرمایه های اصلی شركت اســت، گفت: امسال حدود 12 هزار و 317 نفر 
ساعت آموزش آنالین ویژه کارکنان رسمی، 4هزار و 603 نفرساعت مربوط به کارکنان 
قرارداد مستقیم و 5 هزار و 626 نفرساعت برای کارکنان پیمانکاری برگزار شده است.

سید مصطفی علوی، تصریح کرد: برنامه های آموزشی مذکور از طریق مشارکت در 

دوره های آموزشــی مجازی آنالین، آفالین )سامانه آموزش مجازی شرکت ملی 
گاز ایران(، خود خوان وکتاب محور صورت گرفته است.وی، با بیان اینکه بهسازی 
و آموزش نیروی انسانی و ارتقای دانش و آگاهی کارکنان در زمینه های تخصصی، 
کاربردی و مدیریتی با هدف افزایش بهره وری شرکت مد نظر قرار می گیرد، افزود: 
این شرکت با تهیه تقویم آموزشی سالیانه برای تمامی پرسنل و برگزاری دوره های 
شغلی، بهبود مدیریت، عمومی، فرهنگی وHSE  با استفاده از اساتید مجرب، به این 
مهم دست یافته است.علوی، اظهار داشت: با توجه به ضرورت دوره های آموزشی 
یاد شده و محدودیت های موجود، اولویت بندی برای اجرای این دوره ها و شیوه 

اجرای آنها با توجه به اولویت و ماهیت دوره ها تعیین شده است.

عضو هیئت مدیره شــرکت گســترش صنایع ریلی ایران در بازدید از ذوب 
آهن اصفهان ، تولید ریل زبانه ســوزن توسط این شــرکت را گام مهمی در 
جهت توســعه حمل و نقل ریلی کشــور دانســت و گفت : تولید ریل زبانه 
 سوزن یکی از خواســت های اصلی راه آهن جمهوری اسالمی بود که توسط 
 ذوب آهن اصفهان انجام شــد و حتــی امکان صادارت ایــن محصول نیز

 وجود دارد .
مصطفی بهرامی با اشاره به اینکه تولید ریل زبانه سوزن در انحصار دو شرکت 
خارجی بود ، افزود :  تا کنون این محصول استراتژیک از کشورهای اروپایی 
وارد می شد که تحریم ها ، واردات این محصول را با مشکالت زیادی مواجه 
کرد و عمال ایــن محصول به ایران عرضه نمی شــد.بهرامی افزود : بســیار 

خوشحالیم که این مشــکل با توان ودانش متخصصین ذوب آهن اصفهان 
حل شد و سالیانه دو تا سه میلیون یورو صرفه جویی ارزی به دنبال خواهد 
داشت  و با صادرات این محصول ارز آوری نیز خواهیم داشت .عضو هیئت 
مدیره شرکت گسترش صنایع ریلی ایران با اشاره به اینکه  ریل زبانه سوزن 
مهم ترین بخش سوزن ریل است ، گفت : بومی سازی کامل سوزن ریل به 
عنوان یک اولویت و هدف مهم مد نظر بود و خوشحالیم که یک سال تالش 
شبانه روز ی ذوب آهن و شرکت گســترش صنایع ریلی ایران این هدف را 
محقق کرد .  وی افزود : این موفقیت  نتیجه اعتماد به متخصصین داخلی و 
جوانان کشور است و االن به خود می بالیم که توانستیم عالوه بر خودکفایی 

به صادرات نیز فکر کنیم  .

با تشکیل کارگروه فنی متشکل از کارشناســان ایمنی، مکانیک، سیویل، جوش 
و نقشــه برداری فوالد مبارکه، عملیــات تعویض و ترمیم ریل هــای تقاطع واحد 
باکس آنیلینگ و تاندم میل ناحیه نورد ســرد با موفقیت اجرا شــد.رییس مرکز 
تجهیزات حمل مواد و تعمیرات ویژه فوالد مبارکه ضمن اعالم این خبر گفت: درگیری 
چرخ های لوکوموتیو با ریل در تقاطع ها و مسیرهای منحنی و نیز عدم تعویض ریل ها 
در سال های گذشته منجر به آسیب دیدن ریل ها در واحد باکس آنیلینگ شده بود. 
بر همین اساس نیاز بود این خط ارتباطی به مدت دو هفته به طور کامل متوقف شود، 
اما با توجه به فعالیت مداوم خط تولید، انجام این توقف مقدور نبود.بهنام مهدی پور 
افزود: این عملیات توسط واحد نظارت تعمیرات مرکزی و مجری عملیات، بدون 
هیچ گونه توقف و کاهش تولید در ناحیه، مطابق با مدت زمان برنامه ریزی شده و 
بدون کوچک ترین مغایرت ایمنی اقدام شــد.وی، همکاری مدیریت نورد سرد و 
مسئولین و کارکنان واحد باکس آنیلینگ، مدیریت و کارکنان تعمیرات مرکزی و 
مجموعه مدیریتی و کارکنان اجرایی شــرکت فنی و مهندسی برق آرا را در راستای 
انجام این پروژه بســیار مفید و ارزنده توصیف کرد.در ایــن زمینه، رییس خطوط 
آنیلینگ و شست وشوی الکترونیکی فوالد مبارکه نیز گفت: ریل های مذکور از زمان 

بهره برداری شرکت فوالد مبارکه در چندین نوبت مرمت و بازسازی شده بودند، ولی 
طی سال های اخیر، با توجه به حجم گسترده انتقال کالف، شاهد خرابی ریل ها و 
مستهلک شدن تجهیزات بودیم و این امر عمال امکان ترمیم و تعمیر را از بین برده 
بود و نیاز به تعویض ریل های فرسوده بیش ازپیش احساس می شد. اکبر نادری 
درباغشاهی افزود: مهم ترین موضوع در این خصوص عدم امکان توقف تولید در 
ناحیه نورد سرد بود که با بررســی های کارشناسی و راه حل های پیشنهادی، انجام 
این فعالیت توسط پیمانکار تعمیرات مرکزی )شرکت مهندسی برق آرا( با همراهی 
تیم متخصص از واحد آنیلینگ و تعمیرات مرکزی در دســتور کار قرار گرفت.وی 
خاطرنشــان کرد: با تدوین برنامه دقیق و قرار دادن این محل در اختیار پیمانکار 
به صورت قسمت به قســمت، به گونه ای که امکان انتقال کالف از دست نرود، این 
فعالیت در یک بازه زمانــی یک ماهه برنامه ریزی و اجرا شــد.نادری در خاتمه از 
حمایت های مدیریت های نورد ســرد، تعمیرات مرکزی، شرکت مهندسی برق آرا 
و تالش و پیگیری تمامی همکاران در واحد آنیلینگ، دفتر فنی تعمیرات ناحیه و 
تعمیرات مرکزی قدردانی و انجام بدون حادثه این پروژه را برگ زرین دیگری در 

دفتر افتخارات شرکت فوالد مبارکه عنوان کرد.

سرپرست مخابرات منطقه اصفهان از کسب عنوان برتر شهرستان های تیران 
و خمینی شــهر در ارزیابی آبان ماه مخابرات خبر داد. ناصر مشایخی با اشاره 
به ســاز و کار و نحوه ارزیابی ها اظهار کرد: ارزیابی ها مالک و معیار سنجش 
اثر بخشــی فعالیت های مراکز مخابراتی اســت که در این رابطه، شهرستان 
های  تیران و خمینی شــهر توانسته اند عنوان شهرســتان های برتر را به خود 

اختصاص دهند.وی اظهار امیدواری کرد: در ســایه تالش مضاعف و جهادی، 
در آینده نزدیک شاهد ارتقای چشــمگیر رتبه سایر شهرستان های استان نیز 
باشیم.گفتنی است؛ در این جلسه از ناصر ســلطانی و رامین خمسه رؤسای 
ادارات مخابرات شهرستان های تیران و خمینی شهر به عنوان ادارات مخابرات 

شهرستان های برتر در ارزیابی مخابراتی عملکرد آبان ماه ۹۹ تقدیر شد.

جایگاه بازرسی و فرآوری آهن قراضه در تولید انواع فوالدهای کیفی از ابتدای سال99 تا کنون صورت گرفت؛

 برگزاری بیش از 22 هزار نفر ساعت دوره های آموزشی مجازی
 در شرکت گاز استان اصفهان

عضو هیئت مدیره شرکت گسترش صنایع ریلی ایران :

با تولید ریل زبانه توسط ذوب آهن اصفهان ، اثر تحریم بر این محصول خنثی شد

با تدوین برنامه دقیق و بدون توقف در فرآیند تولید انجام شد؛

تعویض و ترمیم ریل های تقاطع واحد باکس آنیلینگ و تاندم میل ناحیه نورد سرد

سرپرست مخابرات منطقه اصفهان اعالم کرد:

کسب عنوان برتر شهرستان های تیران و خمینی شهر در ارزیابی مخابرات

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