
قطع برق این بار با شکل جدید و غیر قابل پیش بینی به اصفهان بازگشته است؛

تاریکی تصمیمات
3

 مرگ در تاریکی 
 قطعی برق در بیمارستان های اصفهان تلفاتی نداشته؛ اما با روند افزایش خاموشی ها معلوم نیست چه اتفاقی خواهد افتاد؛

5

یمنا
س: ا

عک

نماینده مردم اصفهان در مجلس:
 رویکرد دولت

 رفع مشکل بی آبی نیست

تساوی بی حاصل در دیدار پرحاشیه؛

وقتی سوت داور علیه 
ذوب آهن  به صدا 

درمی آید

۴۰۰ میلیارد ریال برای 
توسعه ایستگاه های 
 هواشناسی اصفهان

نیاز است

3

5

6 4

دست و پنجه نرم کردن اقشار کم درآمد 
شهرکرد با گرانی ها؛

 میوه هایی که فقط 
تماشا می شوند

3

 معاون بهبود تولیدات دامی سازمان
جهاد کشاورزی استان مطرح کرد:
 سوداگری و فرار مرغ

از بازار اصفهان

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 

چهارشنبه 16 تیــــر  1۴۰۰ 
 26 ذی القعده   1۴۴2 

۰7  جوالی  2۰21
 شماره 3295

8 صفحه
8قیمت: 1۰۰۰ تومان 7

بزرگ ترین 
جشنواره 

استعدادیابی 
و نخبه پروری 

ذوب آهن

ظرفیت 
سینمای 
اصفهان را 

فراملی ببینید

در حالی که پلیس فتا و معاونت غذا و داروی اصفهان می گویند مخالف خرید و فروش 
اینترنتی دارو هستند، »اسنپ دارو« مدعی است که برای کسب و کار خود مجوز دارد؛

استثمار  یا  استنکاف؟!
5

پز عالی، جیب خالی!
حکایت و روایت اصفهان در مجمع مطالبه گران استان ؛

3

۹۸ درصد استان 
اصفهان درگیر 
خشکسالی است

درخشش مهاجم کهنه کار درصدمین 
بازی اش برای سپاهان؛

»خلعتبری« به کمک 
رفیق قدیمی آمد

معاون اشتغال کمیته امداد استان 
اصفهان خبر داد:

ایجاد ۸۰۹ شغل صنعتی 
 برای مددجویان امداد

 در سال ۹۹

3

5

6 5

تکمیل مرکز توانمندسازی 
 معتادان باغ فدک اصفهان؛

تا ۲ ماه آینده

7

افتتاح بیش از ۳۳ میلیارد 
تومان پروژه در میدان 

مرکزی میوه و تره بار اصفهان

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی   

شنبه 1۲  تیــر 14۰۰
۲۲  ذی القعده 144۲

۰۳ جوالی  ۲۰۲1
 شماره ۳۲۹1 

۸ صفحه
قیمت: 1۰۰۰ تومان

چرا اصفهان سرمایه گذارگریز است؟

استاِن پرپتانسیل بی سرمایه !
3

 پیک به پیک با کرونا! 
 سخنگوی ستاد استانی مقابله با کرونا در اصفهان: زنگ خطر قرمز شدن اصفهان به صدا درآمده است؛ 

5

منا
 ای

س:
عک

معاون توسعه پیش بینی و تحقیقات اداره 
کل هواشناسی اصفهان:

بارندگی در استان ۳۵ درصد 
کمتر از سال قبل است

پایان تلخ زندگی آقا معلمی 
که مقابل دادگستری اصفهان 

خودسوزی کرد؛
شمع شدی، شعله شدی، 

سوختی!

مهر خاموشی بر لب مسئوالن اصفهان 
درباره بازگشایی زاینده رود؛

رنج آبی

3

1

5 3

رییس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی 
انتظامی استان خبرداد:

احتکار روغن خودروهای 
سنگین در اصفهان

5

نظارت، راهکار حل آشفتگی بازار سیمان 
چهارمحال و بختیاری؛

 نوشدارو بعد از مرگ سهراب؟

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 

پنجشنبه 1۰ تیـــر  14۰۰ 
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 ۰1 جوالی ۲۰۲1
 شماره ۳۲۹۰

۸ صفحه
قیمت: 1۰۰۰ تومان

دولت جدید و 
وزارت صمت نگاه 
جامع و كامل به 
كل زنجیره فوالد 

داشته باشند
8

سکوت مســئوالن درباره بازگشــایی زاینده رود برای توزیع آب کشاورزی طی 
روزهای اخیر به شــایعات زیادی در رســانه ها و فضای مجــازی دامن زده و 

شهروندان اصفهانی را سر در گم کرده است.
موضوع رهاسازی آب در زاینده رود برای کشت بهاره کشاورزان اصفهان پس از 
حدود ۱۱ ماه در هفته های اخیر جدی تر شده و این در حالی است که مسئوالن 
اســتان از ابتدای بهار امسال با اشاره به کم آبی شدید ســد زاینده رود در سال 
جاری و خشکی کامل چاه های فلمن درباره مشکالت تامین شرب ۵۷ شهر و 

۳۱۰ روستای اصفهان در ماه های پیش رو هشدار می دهند.
کشاورزان اصفهان از پاییز سال گذشته و در شرایطی که ذخیره سد زاینده رود 
کمتر از ۲۰۰ میلیون مترمکعب بود برای دریافت حقابه کشــت پاییزه هر هفته 
دست به تجمع می زدند به امید آنکه اگر بارندگی شد حقابه را در زمستان یا در 

بهار دریافت کنند.
کشاورزان که به وعده رهاسازی آب برای کشــت بهاره دل خوش کرده بودند و 
عده ای از آنان که چاه آب داشتند کشت و کار خود را انجام دادند، اکنون خواهان 

دریافت بخشی از حقابه خود شده اند.
اسفندیار امینی، دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزان اصفهان در گفت وگو اخیر 
خود گفت که طبق قانون ۷۴ درصد آب ســد زاینده رود متعلق به کشاورزان و 
محیط زیست رودخانه است؛ اما از حقابه کشــاورزان به زور برداشت می کنند 
و براســاس نتیجه جلسات با مســئوالن شــرکت آب منطقه ای قرار بود ۲۵۰ 
میلیون متر مکعب در شــرایط خشکســالی امسال برای کشــاورزان غرب و 
شرق رهاسازی شود ولی مسئوالن برخالف این مصوبه در جلسه ای مجدد به 
نمایندگان کشاورزان اعالم کردند که حدود ۳۰ میلیون مترمکعب در یک نوبت 
برای باغات رهاسازی شود که با مخالفت نمایندگان صنف در این جلسه مقرر 
شد با اصالحاتی در رودخانه بین سد چم آسمان تا نکوآباد و حذف موانع و آب 
بندها، مسیر رودخانه برای جریان آب هموار شده و از پرت آب جلوگیری شود.

همچنین هوشنگ مالیی، رییس حوضه آبریز زاینده رود در مصاحبه ای با یکی 
از رسانه ها اعالم کرد که با توجه به کاهش بارندگی ها حتی برای تامین آب شرب 
اصفهان مشکل داریم و نیاز اســت که مردم در مصرف آب صرفه جویی کنند. 
وی افزود: فقط قرار است تامین آب برای باغات غرب استان اصفهان در مدت 
کوتاهی انجام شود تا از خشک شدن این باغات جلوگیری شود که البته تاریخ 

انجام آن هم مشخص نیست.
صحبت های رییس حوضــه آبریز زاینده رود با واکنش شــدید شــماری از 
کشاورزان مواجه شد و روز دوشنبه هفتم تیر برخی از آنان که تعدادشان به حدود 
۲۰۰ نفر می رسید در مقابل شرکت آب منطقه ای اصفهان تجمع کرده و بخشی از 
دیوار حیاط این مجموعه را تخریب کردند. روز دوشنبه در نهایت طی جلسه بین 
مسئوالن آب منطقه ای و نمایندگان صنف کشاورزان به معترضان اعالم می شود 

که دریچه های سد تا شامگاه امشب )دوشنبه( بازگشایی خواهد شد.
اما این تصمیم گیری نیز با مخالفت کشاورزان شهرستان اصفهان و شرق این 
استان از جمله برآن، رودشتین و ورزنه رو به رو شد. کشاورزان شرق می گویند 
آبی که به مقدار کم و مدت ۱۰ روز قرار اســت رهاسازی شــود به پایین دست 
رودخانه نمی رسد و نمی توان با آن هیچ کشت و کاری انجام داد. از این رو اکنون 

به رهاسازی آب نیاز ندارند و خواهان تامین آب برای کشت پاییز هستند.
هرچند اسفندیار امینی، دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزان اصفهان نیز با اذعان 
به این موضوع که با مقدار و مدت آبی که در نظر گرفته شــده کشاورز نمی تواند 
کشت جدیدی داشته باشد گفت که این آب برای آبیاری باغات و جلوگیری از 
خشکی درختان و کشاورزانی که چاه آب یا استخر دارند، اثر بخش خواهد بود.

در حالی که روز سه شنبه خبر بازگشــایی آب زاینده رود در شبکه های مجازی 
دست به دست می شــد و حتی اطالعیه ای منسوب به یگان حفاظت رودخانه 
زاینده رود مبنی بر آب انــدازی رودخانه، افزایش خروجی از ســد و ضرورت 
خودداری از تردد و توقف در حاشــیه زاینده رود منتشر شــد؛ اما هیچ یک از 

مسئوالن استان حاضر به پاسخگویی یا تایید و تکذیب این موضوع نشدند.
اگر چه طبق وعده های کاغذی قرار است با ۲۵۰ میلیون مترمکعب آب احتمالی 
نیاز درختان و باغات غرب تامین شــود و بنا به گفته عضو هیئت مدیره صنف 
کشــاورزان حدود ۵۰ میلیون مترمکعب این آب برای محیط زیست رودخانه 
در نظر گرفته شده؛ اما سکوت مسئوالن اســتان سبب سردرگمی شهروندانی 
شده که ۱۱ ماه است به امید جریان دوباره آب در شاهرگ حیاتی اصفهان انتظار 
می کشند؛ جریان آبی که به نظر می رسد نه کشــاورز را راضی کند نه زاینده رود 
فصلِی رنجور را آن هم در شرایطی که اصفهان از دو ماه قبل برای آب آشامیدنی 
با مشکل مواجه شده و حتی در مقطعی با تانکر به شهروندان اصفهانی آبرسانی 

شده است.

مهر خاموشی بر لب مسئوالن اصفهان درباره بازگشایی زاینده رود؛
مودیان محترم مالیاتیرنج آبی

15 تیرماه 
آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات عملکرد 1۳۹۹ صاحبان محترم مشاغل 

آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره بهار سالجاری
www.intamedia.ir

پاسخگویی سریع و به موقع از طریق مرکز ارتباط مردمی 1۵۲6 

روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان م الف:1154891 

آگهی برگزاری مناقصه عمومی 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

شركت آب و فاضالب 
استان اصفهان نوبت اول

شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عمليات اجرايی به شرح زير را از طريق مناقصه عمومی به پيمانكاران واجد 
شرايط واگذار نمايد.

مبلغ تضمين مبلغ برآورد )ريال(محل تامين اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه
)ريال(

۴۰۰-۲-89/۲

بهره برداری و نگهداری 
از چاه ها،ایستگاه پمپاژ و 

خطوط انتقال منطقه شهرضا
۱۴.8۷۷.8۳۰.۷6۰۵۷6.۳۳۴.۰۰۰جاری

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه معامالت شرکت اتاق۲۹۲: تاساعت: ۱۵:۰۰ روز شنبه به تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۲6
تاريخ گشايش اسناد مناقصه: از ساعت ۰8:۰۰ صبح روز یکشنبه به تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷

دريافت اسناد: سایت اينترنتی
WWW.abfaesfahan.ir شركت آب و فاضالب استان اصفهان

WWW.iets.mporg.ir پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن گويا:  ۳668۰۰۳۰-8- ۰۳۱
)داخلی ۳۳۴(

نام روزنامه: زاینده رود
تاريخ انتشار: 14۰۰/۰4/1۰

نوبت دوم

1۲

کشف هزار تن چوپ قاچاق از سودجویان؛

تیشه بر ریشه جنگل های اصفهان
5

چرا اعتراض اصفهانی ها 
وارد نیست؟

 نمایندگان استان، فعاالن محیط زیستی و مردم اصفهان 
نسبت به ادامه پروژه انتقال آب ونک-سولگان نگران هستند؛

3

 تاکید آبفای استان اصفهان بر سالمت
 آب شرب؛

چاه های فلمن کامال 
خشک شده است

تجلیل جمعی از رؤسای 
 دانشگاه های استان 
از سردار مجتبی فدا

فصل نوین همکاری بانک 
اقتصادنوین و ذوب آهن 

اصفهان

8

8

7 6

 خداحافظی یا شرکت در 
رقابت های جهانی؛

دوراهی سرنوشت ساز

5

 رییس سازمان زندان ها در مراسم
 تکریم و معارفه مدیرکل زندان های 

استان اصفهان خبرداد:
 اشتغال ۵4 درصدی

 زندانیان کشور

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 

شنبه ۰۵ تیــر 14۰۰
1۵ ذی القعده 144۲

۲6 ژوئن ۲۰۲1
 شماره ۳۲۸۵

۸ صفحه
قیمت: 1۰۰۰ تومان

رهبر انقالب پس از دریافت 
واکسن »کوو ایران برکت«: 

منتظر واکسن ایرانی 
ماندم برای پاسداشت 

2افتخار ملی

شرکت توزیع برق آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
شهرستان اصفهان

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد: خدمات 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 به پیمانکاران واجدین شرایط واگذار نماید.

روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

شهرداری کوهپایه به استناد مجوز شــماره ۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ شورای محترم اسالمی شــهر کوهپایه در نظر دارد نسبت به فروش تعداد ۴ 
قطعه از پالکهای مجموعه کارگاهی به متراژهای مختلف متعلق به شــهرداری واقع در بلوار امام رضا)ع(- کیلومتر یک جاده کوهپایه به طرف 

جبل، جنب مزرعه شمس آباد با قیمت کارشناسی و از طریق انتشار آگهی مزایده اقدام نماید. پیشنهاد دهندگان باید پیشنهادات خود را تا آخر 

وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ به شهرداری ارائه دهند. ضمنًا کلیه هزینه های کارشناسی و آگهی به عهده برنده آگهی می باشد. 

آگهی مزایده عمومی مرحله پنجم نوبت دوم

محسن علیخانی کوپانی- شهردار کوهپایه  م الف:1150615

شهرداری قهجاورستان به استناد مصوبه شماره ۱۴۰۰/69/ق/ش مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ شورای اسالمی شهر قهجاورستان نسبت به واگذاری پالک ۲/۷۰ با شرایط زیر اقدام نماید.

آگهی مزایده

مصطفی حسینی- شهردار قهجاورستان  م الف:1155096

شماره مناقصه 
شرکت

شماره مناقصه در سامانه 
تدارکات الکترونیکی 

دولت )ستاد(
تاریخ توزیع موضوع مناقصه

دفترچه
مهلت تهیه 

دفترچه

آخرین مهلت 
بارگذاری و 

تحویل پاکات

بازگشائی اسناد 
مبلغ تضمین ارزیابی کیفی

۴۰۰۱۴۰۴۰۲۰۰۰۰9۳9۰۵۰۰۰۰۰۴

انتقال نیرو و 
برقرسانی ) تجهیز 

پست زمینی و 
نیرورسانی و بهینه 
سازی شبکه های 

فرسوده( در محدوده 
امور برق منطقه ۴ 
)شرق(- بسته سه

۱۴۰۰/۰۴/۰۵۱۴۰۰/۰۴/۱۰۱۴۰۰/۰۴/۲۱۱۴۰۰/۰۴/۲۲6۰۰/۰۰۰/۰۰۰

 
پیشنهاد دهندگان می توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را از طریق سایت www.setadiran.ir  دریافت و حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 

۱۴۰۰/۰۴/۲۱ در سامانه فوق بارگذاری نماید و همچنین اسناد فیزیکی )پاکت الف- ضمانت نامه( خود را به نشانی: اصفهان- سروش- حد فاصل 

خ آل خجند و حکیم شفایی- کوچه شهداد- شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان طبقه ۲ – 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 ۳۲۲99۰8۷  اداره مالی و اداری امور برق منطقه ۴  و جهت آگاهی بیشتر در مورد الزامات، اطالعات، 

شرح خدمات این مناقصه با شماره تلفن: ۳۲۲99۰۰۱ اداره مهندسی و نظارت  تماس حاصل فرمائید.

جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس ۴۱9۳۴-۰۲۱، دفتر ثبت نام: 88969۷۳۷-۰۲۱ و 8۵۱9۳۷68-۰۲۱ تماس حاصل فرمائید.

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

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

www.eepdc.ir  مراجعه نمایند. )در صورت هر گونه سوال با شماره تلفن ۳۲۲۴۱۱۵۳ آقای امیرانی تماس حاصل فرمایید(

  شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان تغییر و اصالح در اسناد مناقصه را تا ۷۲ 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 طبق قانون عمل خواهد کرد. 

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

      آگهی فراخوان شرکت فوالد مبارکه اصفهان

روابط عمومی شرکت فوالدمبارکه کد آگهی: 1400-20 

مدیریت مرتبطمهلت ارسال مدارکموضوعشمارهنوع فراخوانرديف

۱
مناقصه 
عمومی

۴8۵۳۰۳۴9
خرید و تأمین سیستم های سرمایشی تبریدی 

به همراه راه اندازی و گارانتی معتبر
۱۴۰۰/۰۴/۱۰

قراردادهای 
خرید

۲
مناقصه 
عمومی

۴8۴۷۴۴۱9
ساخت ساختمان تجهیزات اندازه گیری 

واحد نورد گرم  شرکت فوالد مبارکه
۱۴۰۰/۰۴/۱8

قراردادهای 
خرید

۳
مناقصه 
عمومی

۴8۵۳۲۰۱8
خرید تجهیزات، طراحی، حمل، اجرا و بسته بندی و تضمین 

عملکرد پروژه واحد بازیابی اسید شماره ۱ نورد سرد
۱۴۰۰/۰۴/۲9

قراردادهای 
خرید

۴
مناقصه 
عمومی

۴8۵۳۲۰۲۰
خرید تجهیزات، طراحی، حمل، اجرا و بسته بندی و تضمین 

عملکرد پروژه واحد بازیابی اسید شماره ۱ نورد سرد
۱۴۰۰/۰۴/۲9

قراردادهای 
خرید

مناقصات و مزایدات: جهت دریافت اسناد و کسب اطالعات بیشتر به نشانی   www.msc.irلینک مناقصات و مزایدات بخش خرید و تامین کنندگان مراجعه 
و طبق راهنماي موجود، نسبت به انتخاب مناقصه مورد نظر از طريق سيســتم ارتباط با تأمين كنندگان )SRM( اقدام نمائيد. سایر فراخوان ها: جهت کسب 

اطالعات بیشتر به نشانی   www.msc.ir بخش اطالعیه ها، فراخوان مربوطه مراجعه بفرمایید.

 

سپرده شرکت در مزایده )ریال(تاریخ چاپ موضوع آگهی قیمت پایه کارشناسی )ریال(شماره مزایدهردیف

۱۴۰۰/۰۴/۰۵۴۴۰/۰۰۰/۰۰۰مزایده پالک ۲/۷۰ به متراژ ۲۰۰ متر مربع۱۱9۱۱8/8۰۰/۰۰۰/۰۰۰

پیشنهاد دهندگان می توانند جهت اطالع از موقعیت زمین و دریافت فرم پیشنهاد 
قیمت همه روزه بجز ایام تعطیل از تاریخ درج آگهی تــا پایان وقت اداری مورخ 

۴۰۰/۰۴/۱۴ به شهرداری مراجعه و اسناد را دریافت نمایند.
تلفن تماس شهرداری: ۳۵۷۷66۱۱

زمان تحویل پیشنهادات: ۱۴۰۰/۰۴/۱۴
زمان بازگشائی پیشنهادات: ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ 

ضمنا هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد و  کمیسیون در رد یا قبول 
پیشنهادات مختار است. 

 آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

شهرداری نایین باستناد بودجه مصوب و مصوبه های شورای محترم اسالمی 
شــهر نایین به شــماره ۷8/۵/8۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ در نظــر دارد عملیات 
اجرای آســفالت معابر شــهر نایین را از طریــق مناقصه با اعتبــاری بالغ بر 
۴۷/۲89/۱۳8/۵۵۰ )چهل و هفت میلیارد و دویست و هشتاد و نه میلیون 
و یکصد و ســی و هشــت هزار و پانصد و پنجاه( ریال از محل بودجه عمرانی 
شهرداری و طبق مفاد شرایط عمومی پیمان، نقشه و مشخصات فنی موجود در 
شهرداری و بر اساس فهرست بهاء راه و باند سال ۱۴۰۰ و تحت نظارت شهرداری 
و نظارت عالیه دفتر فنی استانداری و بدون تعدیل و ما به التفاوت به پیمانکار 

واجد شرایط به شرح زیر واگذار نماید:

  شرایط شرکت کنندگان:
۱- دارای گواهینامه صالحیت پیمانکاری پایه ۵ رشــته راه و ابنیه از سازمان 

مدیریت و برنامه ریزی
۲- رعایت منــع مداخلــه وزراء و نماینــدگان مجلس و کارمنــدان دولت و 

شهرداریها در معامالت دولتی و شهرداریها مصوب دی ماه ۱۳۳۷ 
۳- پیشنهاد دهندگان باید جهت کســب اطالعات بیشتر و بازدید از محدوده 
خدماتی مورد قرارداد و دریافت اســناد مناقصه )نقشــه و مشخصات فنی( 
پروژه تا آخر وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱6 به شهرداری نایین 
مراجعه و پس از واریز مبلغ ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال به حساب شماره ۰۱۰۵8۵۰6۷۷۰۰۱ 
شهرداری نزد بانک ملی شعبه نایین، نســبت به خرید اسناد مناقصه اقدام 

نمایند.
۴- پیشنهاد دهندگان باید ۵ درصد از کل اعتبار )معادل ۲/۳6۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال( 
را به عنوان ســپرده شــرکت در مناقصه به صورت ضمانت نامه بانکی )مدت 
اعتبار از تاریخ صدور کمتر از ســه ماه نباشــد( و یا وجه نقد به حساب شماره 
۰۱۰۵8۵۰6۷۵۰۰۵ شهرداری نزد بانک ملی نایین واریز و مدارک مربوطه را به 
همراه اسناد مناقصه )کلیه اوراق مهر و امضا شود(، حداکثر تا آخر وقت اداری 
روز یک شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ در ســه پاکت به صورت الک و مهر شده در 

قبال اخذ رسید به واحد حراست شهرداری تسلیم و رسید دریافت دارند.
۵- پیشنهادات رسیده در ساعت ۱۵ روز یک شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ با حضور 

کلیه اعضاء کمیسیون عالی معامالت که در محل شهرداری تشکیل می گردد 
باز و قرائت خواهد شد. 

6- حضور پیشنهاد دهندگان یا نماینده آنان با معرفی نامه و هماهنگی قبلی 
در کمیسیون مناقصه بالمانع است.

۷- کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و پیشنهاداتی 
که بعد از موعد مقرر در آگهی مناقصه رســیده مبهم و یا مخدوش یا مشروط 
باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد و کمیســیون ظرف یک هفته پیشنهادات را 

بررسی و نتیجه را اعالم خواهد کرد.
8- سپرده نفر اول و دوم و سوم تا انعقاد قرارداد با نفر اول در شهرداری باقی 
خواهد ماند و چنانچه نفر اول از تاریخ ابالغ کتبی ظرف مدت یک هفته نسبت 
به عقد قرارداد اقدام ننماید در اینصورت سپرده نفر اول به نفع شهرداری ضبط 
و با نفر دوم منعقد خواهد شد چنانچه نیز نفر دوم حاضر به انجام قرارداد نشود 

سپرده او به نفع شهرداری ضبط و قرارداد با نفر سوم منعقد خواهد شد.
9- برنده مناقصه در هنگام عقد قرارداد باید معــادل ۱۰ درصد کل پیمان را به 
عنوان ضمانت نامه بانکی و یا سپرده نقدی به حساب شماره ۰۱۰۵8۵۰6۷۵۰۰۵ 
شهرداری نزد بانک ملی شــعبه نایین واریز و رسید آن را به شهرداری تسلیم 

نماید. 
۱۰- هزینه آگهی و کســورات قانونی نظیر بیمه، مالیات و عوارض مربوطه به 

عهده برنده مناقصه می باشد و از صورت وضعیتها کسر خواهد شد. 
۱۱- کافرما می تواند حداکثر ۲۵ درصد کل پیمان را با نظر دســتگاه نظارت به 

مبلغ پیمان اضافه و یا کسر نماید. 
۱۲- هزینه کارهای انجام شــده پس از تنظیم صورتجلسه اندازه گیری و ارایه 
صورت وضعیت )کارکرد( توسط پیمانکار و رسیدگی آن توسط مهندس ناظر و 
تائید نهایی دستگاه نظارت و کارفرما طبق مقررات از طریق شهرداری پرداخت 

خواهد شد.
۱۳- انجام مناقصه بر اســاس آئین نامه مالی شــهرداریها مصوب دوازدهم 

تیرماه ۱۳۴6 و اصالحیه های بعدی انجام می گیرد. 
شرایط و ضوابط ذکر شده در قرارداد که بین طرفین منعقد خواهد شد مالک 

عمل طرفین خواهد بود.

اردشیر عسگری- شهردار نایین م الف:1158696

م الف:1158595

نوبت اول

معاون صنایع دستی اداره میراث فرهنگی استان می گوید گسترش فروش صنایع دستی 
اصفهان در فضای مجازی ضروری است؛ اما در عمل سهم فروش ناچیز است

راه نجات مجازی
3

تابستان داغ
 دمای هوای تابستان اصفهان امسال

1/۵ درجه گرم تر از  سال گذشته خواهد بود؛

5
هر

: م
س

عک

 معاون هماهنگی امور عمرانی
 استاندار اصفهان:

زمان اتمام پروژه قطار 
سریع السیر اصفهان- 
تهران مشخص نیست

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان 
مطرح کرد:

زاینده رود، قصه 
پرغصه

ابرپروژه 1۳۰هزار میلیارد 
تومانی قطار برقی اصفهان 

– اهواز روی ریل اجرا

3

3

7

برای کدام درد بنویسیم؟
ســرباز نیروی انتظامی پیرمردی که در صف واکسیناســیون کرونا 

پریا پارسادوست
ایستاده را هل می دهد و به پایین پرتاب می کند و ما متحیر می شویم 
که این سرباز بر ســر کدام سفره بزرگ شــده و تربیت شــده و حرمت پیر و جوان یاد نگرفته که 

پیرمردی که جای پدرش است را پرتاب می کند؟ 
باور کردنی نیست؛ کاری با حقوق شهروندی و کرامت انســانی و… نداریم اما به قول همکارمان: 

»اگر پای یکی از آنها می شکست، تا آخر عمر جوش می خورد؟«
جای شکرش باقی است که حداقل رییس پلیس پایتخت، در واکنش به این بی احترامی مامور 
ناجا، عذرخواهی کرد و گفت که »با مامور خاطی برخورد شده است و من هم از مردم عذرخواهی 
می کنم.« رییس سازمان محیط زیست اما این قدر برای مردم و جامعه عزادار رسانه ای احترام 
و ارزش قائل نبود که حداقل عذرخواهی کند؛ نه بابت اتفاق تلخ رخ داده در جاده ارومیه که منجر 
به پرپرشدن دو خبرنگار جوان کشورمان شد و نه به خاطر طرز نشستن مقابل خانم خبرنگاری که 

داشت از »درد« حرف می زد؛ درد ما خبرنگارها. 
»عیســی کالنتری« در گفت و گو با رســانه ها؛ ریلکس و بدون ذره ای پشــیمانی یا احســاس 
شرمندگی؛ گفت: »برای چه عذرخواهی کنم. طرز نشســتن من همیشه همین شکلی است!« . 
درباره حادثه تلخ سقوط اتوبوس خبرنگاران و فوت مهشاد کریمی و ریحانه یاسینی هم مدعی شد 
اتوبوس هیچ مشکلی نداشته، مســئوالن هیچ قصوری نداشتند و در نهایت گفت:» اتفاقی است 
که افتاده!« بله، اتفاقی است که افتاده؛ مثل کشته شدن سربازان مظلومی که خبر تلخ جان دادن 
شان در جاده یزد-دهشیر آن هم در سالگرد حادثه تلخ و غم بار سقوط اتوبوس سربازان به دره نی 
ریز، خیلی ســر و صدا نکرد چون انگار اینجا عادت کرده ایم غم را با غم بشوییم و دیگر نمی دانیم 
برای کدام مصیبت زانوی غم بغل بگیریم و بنویسیم و فریاد بزنیم و منتظر واکنش و عذرخواهی 

و استعفای یک مقام مسئول باشیم!
و البته چه توقع بیهوده ای است؛ وقتی اینجا مقام مسئولی داریم که برای »خودشیرینی« و »بر سر 
زبان ها افتادن«، معترضین را »پفیوز« می خواند و درست وقتی مردم خواهان و خواستار برخورد 
با این مسئول و کنارگذاشتن او از مجموعه وزارتخانه می شــوند، مسئول مافوق که وزیر بهداشت 
اســت، ضمن تایید توئیت توهین آمیز کارمند خود، می گوید: به »جهانپور« گفتم چرا خودت را 

توی دردسر می اندازی؟!
و دردسر اصلی ما برعکس شدن ارزش هاســت؛ اینجا هیچ کس یادش نیست که قرار بود مردم 
»ولی نعمت« باشند و مسئوالن »خدمتگزار«. قرار نبود مردم الیق پرتاب شدن و »پفیوز« نامیده 
شدن و قربانی شدن در جاده ها باشند و مسئوالن از پشت شیشه های دودی ماشین های خارجی 
خود، از درد مردم حرف بزنند و چیزی از این همه غم ندانند بس که دور شده اند از مردمی که درد را 

از هر طرف برای شان بخوانی، درد است. 

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 
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آگهی فراخوان عمومی فروش امالک و مستغالت

شرکت عمران شهر جدید مجلســی وابسته به وزارت راه و شهرســازی در نظر دارد تعداد 
محدودی از واحدهای تجاری ســاخته شــده واقع در شهر جدید مجلســی را ازطریق 

 برگزاری فراخوان عمومــی )مزایده( و از طریق ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت

 )Setadiran.ir( به فروش برساند.

- تاریخ انتشار و دریافت اسناد: از تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۰8 لغایت ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ 
- مهلت ارسال پیشنهادات: حداکثر تا ساعت ۱۴/۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ 

- تاریخ بازگشایی پاکات: ساعت ۱۰/۰۰ صبح مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ 
به منظور دریافت اسناد و کسب اطالعات بیشتر به امور امالک و واگذاری شرکت عمران 

شهر جدید مجلسی مراجعه یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن های : ۲۲8۴ و 

۵۲۴۷۲۲۲8-۰۳۱ تماس حاصل فرمایید.

- نشانی: اصفهان- کیلومتر ۲۰ جاده مبارکه بروجن – شــهر جدید مجلسی- بلوار ارم- 
شرکت عمران مجلسی 

کدپستی: 86۳۱6-۴۵۷۷۵  دورنگار: ۰۳۱-۵۲۴۷۲۲۱۴    
www.majlesi.ntdc.ir :سایت اینترنتی شرکت عمران شهر جدید مجلسی

شرکت عمران شهر جدید مجلسی م الف:1156242
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طالبان در حالی که به پشت دروازه های کابل  علیرضا کریمیان
رســیده اند؛ اما می گویند بــه زودی طرح 
صلحی را به دولت افغانستان ارائه خواهند داد این در حالی است که رسانه 
ها و فعاالن مدنی در کابل می گویند دولت عمال آماده دســت به دست 
شدن قدرت به طالبان است و بسیاری از سیاستمداران  از مقابله و دفاع 

از دولت ناامید هستند. 
با این وجود گروه طالبان چندان عجله ای برای فتح کابل به عنوان آخرین 
سنگر مقاومت دولت رسمی افغانستان نشان نداده و حتی اعالم کرد به 
زودی تکلیف صلح را یکسره می کند.ذبیح ا... مجاهد، سخنگوی طالبان 
به خبرگزاری رویترز گفت: مذاکرات و فرآیند صلح در روزهای آتی سرعت 
خواهد گرفت و انتظار مــی رود که وارد فاز مهمی شــود و طبیعتا درباره 
برنامه های صلح خواهد بود.وی با بیان اینکــه تازه ترین دور مذاکرات 
به مرحله حساسی رسیده است، گفت: احتماال یک ماه به طول خواهد 
انجامید تا به مرحله ای برسیم که طرفین برنامه صلح مکتوب خودشان 
را به اشتراک بگذارند. گرچه ما )طالبان( دست باال را در میدان نبرد داریم 
و درباره مذاکرات و گفت وگو بســیار جدی هستیم.ســخنگوی وزارت 
خارجه آمریکا در واکنش به اظهــارات نماینده طالبان گفت، یک راه حل 
مذاکره شده تنها راه پایان دادن به ۴۰ ســال جنگ در افغانستان است.

این مقام آمریکایی گفت: ما از طرفین می خواهیم وارد مذاکرات جدی 
برای تعیین یک نقشه راه سیاسی برای آینده افغانستان شوند که به یک 
راهکار عادالنه و پایدار برسد. جهان تحمیل با زور یک دولت در افغانستان 

را نخواهد پذیرفت.
 مشروعیت و کمک برای هر دولتی در افغانستان تنها در صورتی ممکن 
می شــود که این دولت احترام اساســی به حقوق بشــر را رعایت کند.

مقام های امنیتی غربی می گویند که نیروهای شــبه نظامی بیش از ۱۰۰ 
بخش را به کنترل خود در آورده اند؛ اما طالبان می گوید کنترل بیش از ۲۰۰ 
منطقه در ۳۴ والیت افغانستان را در دست دارد. روز یکشنبه بیش از ۱۰۰۰ 
نظامی افغان بعد از پیشروی طالبان به تاجیکستان گریختند و ده ها تن 
دیگر به اسارت نیروهای طالبان درآمدند.ناجیه انوری، سخنگوی وزارت 
امور صلح افغانســتان تایید کرد که مذاکرات بین افغان ها از سر گرفته 
شده است. وی گفت: خیلی سخت است که پیش بینی کنیم طالبان سند 
مکتوب خودشان برای یک برنامه صلح را ظرف یک ماه تحویل ما دهد؛ 
اما بیایید خوش بین باشیم. ما امیدواریم که آنها سند خودشان را ارائه کنند 

تا بفهمیم چه می خواهند.
به نظر می رسد طالبان این بار با هوشیاری در حال رصد اوضاع سیاسی و 
اجتماعی در افغانستان است. بر خالف گذشته این بار جنگجویان طالب 

تالش دارند تا به نوعی با پرستیژ و وجهه محبوب بیشتری در افغانستان 
قدرت را در دست بگیرند به خصوص آنکه حاال با سقوط شهرستان های 
بیشتری در چهارگوشه افغانستان و دست به دست شدن کنترل بسیاری 
دیگر از شهرها ، غیر نظامیان و حتی زنان را که این روزها زیر سایه وحشت 
از حاکمیت ایدئولوژی طالبانی قرار دارند، واداشته است دست به اسلحه 
ببرند، به طوری که طی یک هفته گذشته گزارش های رسیده حاکی است 
مردان و زنان زیادی در قالب نیروهای مردمی متشکل و مسلح شده اند 
تا در صورتی که حکومت افغانســتان از مقابله با طالبان عاجز ماند، خود 
دست به کار شوند. این بســیج عمومی در شرایطی در حال شکل گیری 
اســت که اظهارات مکرر  رهبران و فرماندهان طالبــان در ارتباط با اینکه 
طالبان با شیعیان دشــمنی ندارد و یا قصد انتقام جویی از مردم ندارد، 
تاثیری بر نگاه و برداشت عمومی نسبت به این گروه نداشته است. با این 
وجود طالبان تالش خود را در جهت ترمیم وجهه سیاسی خود افزایش 
داده است . برخی ها کاهش خشونت رفتاری و نظامی این گروه با مردم 
عادی را هم یکی از دالیل این مسئله می دانند. عدم درگیری گسترده در 
هفته های اخیر هم اتفاقا بیشتر سیاستمداران افغان را وحشت زده کرده 
و همین عاملی اســت که طالبان ایجاد صلح با دولت و گرفتن امتیازات 
بیشتر در صحنه سیاسی افغانستان به وسیله صلح را در دسترس ببینند.
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سخنگوی وزارت امور خارجه:

مواضع ایران درباره برجام تغییر نمی کند
سخنگوی وزارت امور خارجه با تاکید بر اینکه مواضع ایران در خصوص برجام و رفع تحریم ها، جزو 
مواضع اصولی نظام است، گفت: با تغییر دولت نیز تغییری در مواضع ایران درباره برجام ایجاد نخواهد 
شد و در صورت دســتیابی به توافق، دولت جناب آقای رییســی نیز به آن وفادار خواهد بود.سعید 
خطیب زاده در خصوص موضع برخی از مقامات غربی مبنی بر لزوم انتظار برای روی کار آمدن دولت 
جدید جمهوری اسالمی ایران جهت دستیابی به توافق، اظهار داشت: مواضع ایران در خصوص برجام 
و رفع تحریم ها، جزو مواضع اصولی نظام است و  با تغییر دولت نیز تغییری در آن ایجاد نخواهد شد. 
وی افزود: بنابراین در صورت دستیابی به توافق، دولت جناب آقای رییسی نیز به آن وفادار خواهد 
بود زیرا بر خالف رویکرد برخی طرف های دیگر، پای بندی به تعهدات و قول های داده شده، همواره 
برای جمهوری اســالمی ایران یک اصل به شمار می آید.ســخنگوی وزارت امور خارجه درخصوص 
پیشرفت مذاکرات نیز گفت: پیشــرفت های صورت گرفته در مذاکرات وین یک واقعیت است که 
همه طرف های مذاکرات به آن اذعان دارند، گرچه هنوز موضوعات مهمی باقی مانده است که عمدتا 
نیازمند تصمیم گیری از سوی سایر طرف ها به ویژه آمریکاســت. در واقع نهایی شدن توافق جهت 
احیای برجام  منوط به اراده سیاسی طرف های دیگر برای اتخاذ تصمیمات سخت از سوی آنهاست.

 دستور فرمانده ارتش برای تسریع در امدادرسانی
 به  سیستان و بلوچستان

فرمانده کل ارتش با صدور دستور به امیر سرتیپ حیدری، فرمانده نیروی زمینی و فرمانده میدانی 
مبارزه با کرونا در ارتش، ضرورت حضور گسترده تر و تسریع در امداد رسانی به مردم سیستان و 
بلوچستان را ابالغ کرد.در پی خشکسالی اخیر و شروع موج پنجم کرونا در کشور به ویژه مشکل کم 
آبی استان های جنوب شرقی، امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش به امیر 
سرتیپ حیدری فرمانده میدانی مبارزه با کرونا در ارتش، دستور داد در امداد رسانی به خواهران 
و برادران عزیز سیستان و بلوچســتان به ویژه در تامین نیاز آب، شــتاب کنند.پیش از این یگان 
های ارتش در حوادث و مشــکالت پیش آمده برای این منطقه با احداث بیمارستان های سیار 
صحرایی، کمک رسانی در سیل و دیگر حوادث، در خدمت مردم شریف استان بوده اند که با این 
دستور، اقدامات تکمیلی و ویژه ای برای کمک به مردم غیور و خون گرم استان شکل خواهد گرفت.

وزیر خارجه آلمان: 

طی هفته های آتی بر سر برجام به توافق می رسیم
وزیر خارجه آلمان روز دوشــنبه گفته فکر می کند توافق بر سر برجام طی هفته های آینده حاصل 
خواهد شــد. هایکو ماس درباره مذاکرات جاری در وین برای مشــخص کردن وضعیت اجرای 
برجام گفت: »ما فکر می کنیــم که این گفت وگوها می توانند به هدف برســند. فکر می کنم ظرف 
هفته های آینده به آن نقطه خواهیم رسید.« »میخائیل اولیانوف« نماینده روسیه در سازمان های 
بین المللی مســتقر نیز در وین گفته بود انتظارات در خصوص به نتیجه رسیدن مذاکرات احیای 
برجام تا ششمین سالگرد حصول توافق برجام در ۱۵ ژوئیه )۲۴ تیر( محقق نشد. این دیپلمات 
روس در این خصوص در توئیتی نوشت: »وقفه در مذاکرات وین برای احیای برجام طوالنی تر از 
انتظار شده است. به نظر می رسد با توجه به انتخابات ریاست جمهوری اخیر در ایران، این کشور به 
زمان بیشتری برای آماده شدن نیاز دارد. انتظارات درباره به نتیجه رسیدن این روند )گفت وگوهای 
احیای برجام( تا ششمین سالگرد توافق هسته ای برآورده نشد.«وی در توئیتی دیگر با اشاره به 
برخی تالش ها برای گنجاندن موضوعات دیگر در گفت وگوهای ویــن، این اقدام را غیرواقعی و 
غیرسازنده خواند و گفت هدف توافق شده این مذاکرات تنها احیای برجام به شکل اولیه آن است.

سیاستکافه سیاست

طالبان در آستانه فتح کابل، تالش ها برای رسیدن به صلح با دولت را آغاز کرده است؛

صلح؛ سالح آخر طالبان

رییس دومای روسیه خواستار ابقای »پوتین« شد
رییس دومای روسیه خواستار باقی ماندن پوتین در مقام خود پس از پایان دوره ریاست جمهوری 
وی در سال ۲۰۲۴ شد. ویچســالو والودین گفت: باید تمام تالش ها را به کار برد تا والدیمیر پوتین 
رییس جمهوری روسیه همچنان بر ســر قدرت بماند.وی افزود: در دوره زمامداری پوتین روسیه 
قدرتمندتر می شود و مردم بهتر و بدون هر گونه تنش و جنگ و خونریزی زندگی می کنند.رییس 
دومای روسیه گفت: حتی اگر مسائلی هم همانند آنچه که در مورد تحریم های غرب در مورد روسیه 
شاهد هستیم بروز کند، با کمترین خسارت برای کشور در مقایسه با دوره های قبلی تاریخ روسیه 

)دوره پیش از حکومت پوتین( آن را پشت سر خواهیم گذاشت. 

عمران خان: 

هند بزرگ ترین بازنده در افغانستان خواهد شد
نخست وزیر پاکستان اعالم کرد که پس از خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان، وضعیت منطقه 
تغییر می کند و هند بزرگ ترین بازنده در این کشور خواهد شد.»عمران خان« نخست وزیر پاکستان 
اظهار داشت که پس از تکمیل روند خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان وضعیت در منطقه دچار 
تغییرات جدی می شود و هند »بزرگ ترین بازنده« در افغانستان و این تغییرات خواهد شد.وی افزود: 
در آن زمان هند با بزرگ ترین مشکل در افغانستان روبه رو خواهد شد؛ هند میلیاردها دالر در افغانستان 
سرمایه گذاری کرده، کشوری که وضعیت آن بسیار پیچیده است.به گزارش »جئو نیوز«، عمران خان 
تاکید کرد که پاکستان موضع بسیار روشنی درباره افغانستان دارد، هیچ راه حل نظامی برای مشکل 
افغانستان وجود ندارد و طرف های افغان درباره آینده کشورشان تصمیم خواهند گرفت.گفتنی است 
که هند از سال ۲۰۰۲ میالدی تاکنون بیش از ۳ میلیارد دالر در افغانستان سرمایه گذاری کرده است و 

بزرگ ترین حامی مالی افغانستان در منطقه محسوب می شود.

نارضایتی اکثر شهروندان آلمانی از دولت »مرکل«
در حالی که دولت ائتالفی آلمان به رهبری مرکل آخرین روزهای دوران حکومت خود را سپری می کند، 
نتایج جدیدترین نظرسنجی از نارضایتی اکثر شهروندان آلمانی از آن خبر می دهد.به نقل از هفته نامه 
»اشپیگل«، نتایج جدیدترین نظرسنجی نشان می دهد در حالی که دولت ائتالفی آلمان متشکل از 
احزاب متحد مسیحی و حزب سوسیال دموکرات به آخرین روزهای حکومت خود به ریاست آنگال 
مرکل نزدیک می شود، اکثر شهروندان از کار آن ناراضی هستند.این نظرسنجی که از طرف موسسه 
سیوی و به سفارش هفته نامه اشپیگل انجام شده است نشــان می دهد که از هر سه نفر یک نفر از 
شهروندان از کار این ائتالف دولتی راضی است. ۵۴ درصد شهروندان هم نظری خالف این را داشته و 
از کار ائتالف بزرگ ناراضی هستند.این مسئله در بین طرفداران احزاب مختلف هم متفاوت است. در 
بین طرفداران حزب سوسیال دموکرات، ۵۳ درصد از کار ائتالف بزرگ راضی هستند و در بین طرفداران 

اتحادیه احزاب متحد مسیحی ۵۵ درصد چنین نظری دارند.

شرط قطر برای از سرگیری کمک های مالی به نوار غزه
منابع خبری عبری از عصبانیت قطر از رژیم صهیونیستی و مشروط کردن از سرگیری کمک های مالی 
خود به نوار غزه خبر دادند.به نقل از خبرگزاری فلســطینی سما، »گال برگر«، سردبیر امور فلسطین 
در شبکه عبری زبان »کان« اعالم کرد که قطر ازسرگیری کمک های مالی خود به قطر را مشروط به 
برگزاری نشست چهارجانبه با حضور نمایندگان خود، آمریکا، رژیم صهیونیستی و سازمان ملل و ایجاد 
یک ساز و کار جدید در این باره کرده است.وی افزود: هدف قطر از این درخواست تداوم روند کمک ها 
و به رسمیت شناختن آن در سطح بین الملل و همچنین تثبیت آن است.برگر ادامه داد: تا بدین لحظه 

موعد مشخصی برای برگزاری نشست چهارجانبه مورد درخواست قطر تعیین نشده است.

خبر روز

 »قاضی زاده هاشمی« 
از »سلیمی نمین« 

شکایت کرد
مشــاور حقوقی امیرحســین قاضی زاده 
بــا تاکید بر اینکــه ادعاهای مطرح شــده 
درباره نقش یک پیشــگو در کاندیداتوری 
قاضــی زاده کذب محض اســت، تصریح 
کرد: ســلیمی نمیــن باید بابــت ادعایی 
که کرده اســت، عذرخواهی کند.محســن 
حبیبی تنهــا، حقوقــدان و مشــاور دکتر 
سید امیرحســین قاضی زاده هاشمی در 
واکنش به صحبت های اخیر سلیمی نمین 
پیرامون پیش بینی های صــورت گرفته در 
مورد پیروزی سیدامیرحســین قاضی زاده 
هاشــمی در انتخابات ریاســت جمهوری 
گفت: ادعاهــای مطــرح شــده در مورد 
پیش بینی های یک پیش گو جهت پیروزی 
سیدامیرحســین قاضی زاده هاشــمی در 
انتخابات ریاســت جمهوری، کذب محض 
اســت و اطالع نداریــم که فــرد مدعی به 
چه دلیلی، بــا چه عنوانی و براســاس چه 
اطالعاتی این موارد را مطرح کرده اســت. 
بنابراین صحبت های او کذب محض است 
و قاضی زاده هاشمی نه درگذشته و نه اکنون 
در این فضاها قرار نگرفته و نخواهد گرفت. 
مشــاورحقوقی قاضی زاده هاشمی افزود: 
در حقیقت دکتر قاضی زاده هاشمی با این 
قبیل موارد کاری ندارد. وکالی حاضر در تیم 
حقوقی دکتر قاضی زاده هاشمی به وکالت از 
او، شکایتی از آقای سلیمی نمین را تقدیم 
مراجع قضایی کرده اند و تا انتهای رسیدگی 
به شکایت مطروحه ، این قضیه را پیگیری 
می کنیم. سلیمی نمین باید دالیل، مدارک 
و مســتندات خود در مورد ادعایی که کرده 
اســت را به دادگاه ارائه بدهد، البته مطمئن 
هستیم که ایشان هیچ سند و مدرکی برای 
اثبات ادعایی که کرده انــد ، ندارد. حبیبی 
تنها، با تاکید بر اینکه ادعاهای مطرح شده 
درباره پیروزی دکتر قاضی زاده هاشمی در 
انتخابات ریاســت جمهوری کذب محض 
است، تصریح کرد: سلیمی نمین باید بابت 

ادعایی که کرده است عذرخواهی کند. 

اخبار

روز یکشنبه بیش از ۱۰۰۰ نظامی افغان بعد از پیشروی 
لبان به تاجیکستان گریختند و ده ها تن دیگر  طا
به اسارت نیروهای طالبان درآمدند.ناجیه انوری، 
سخنگوی وزارت امور صلح افغانستان تایید کرد که 

مذاکرات بین افغان ها از سر گرفته شده است

وز عکس ر

آشوب در برزیل
تظاهــرات علیه ســوء مدیریت 
رییس جمهوری برزیل در بحران 
کرونا در شــهر »ســائوپائولو« 

برزیل ادامه دارد.

رییس جمهور در جلسه ســتاد هماهنگی اقتصادی 
دولت به برخی عوامل ناخواسته و غیر ارادی در ایجاد 
مشکل برق در کشور اشــاره کرد و با بیان اینکه وزارت 
نیرو با همکاری همه دستگاه ها، می بایست با جدیت 
در اسرع وقت نسبت به حل معضل تامین برق اقدام 
کند، بر لزوم پاســخگویی به افکار عمومی، توضیح و 
روشنگری مردم تاکید کرد و گفت: خاموشی و قطعی 
برق امر موقتی است و در گذشته هم سابقه داشته و 
قابل مدیریت است ولی آنچه بیش از خاموشی ها می 
تواند آزار دهنده باشد قطع ناگهانی و بدون برنامه برق 
است.روحانی با اشاره به برخی عوامل ناخواسته و غیر 

ارادی در ایجاد مشکل برق در کشور اظهار کرد: اگر چه 
برخی عوامل اصلی در تنش برقی کشور در اثر تغییرات 
فصلی و عوامل طبیعی اســت؛ اما باید عوارض این 
پدیده ها مدیریت شود و به حداقل برسد و با برنامه 
ریزی دقیق ، پیش بینی پذیــری پدیده ها افزایش 
یابد.وی افزود: وزارت نیرو با همکاری همه دستگاه 
ها، می بایست با جدیت در اسرع وقت نسبت به حل 
معضل تامین برق اقدام کند.روحانی با تاکید بر لزوم 
پاســخگویی به افکار عمومی، توضیح و روشنگری 
مردم، گفت: خاموشی و قطعی برق امر موقتی است 
و در گذشته هم ســابقه داشته و قابل مدیریت است 

ولی آنچه بیش از خاموشــی ها می تواند آزار دهنده 
باشــد قطع ناگهانی و بدون برنامه برق است.رییس 
جمهور افزود: اگر در این زمینه مردم با توضیحات دقیق 
مسئوالن، پاسخ ابهامات خود را دریافت کنند تا اندازه 
ای مشــکل قابل تحمل تر خواهد شد و درصورتی که  
قطع برق به شکل ناگهانی انجام نشود و از پیش اطالع 
رسانی الزم صورت گیرد، خسارت و نارضایتی کمتری 

خواهیم داشت.

 واکنش رییس جمهور به قطعی های ناگهانی
و بدون برنامه برق

رویکرد تازه دولت »بایدن« در قبال تحریم ها علیه ایران
روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال گزارش داده که دولت بایدن تقریبا تا اواخر تابستان امسال تجدید نظر در سیاست به کارگیری تحریم در قبال کشورهای دیگر 
از جمله ایران را به سرانجام خواهد رساند.روزنامه وال استریت ژورنال در گزارش خود مطرح کرد: طبق گفته افراد مطلع، دولت جو بایدن رییس جمهور آمریکا در حال 
اصالح روش به کارگیری تحریم های تنبیهی مورد استفاده این کشور است که هدف آن افزایش هماهنگی نظام تحریم ها با متحدان واشنگتن و جلوگیری از آسیب های 
اقتصادی ناخواسته است.این گزارش می افزاید: اگر چه هنوز برخی جزییات مشخص نیست و معاون وزیر خزانه داری هنوز گزارش نهایی را تایید نکرده، مقام های 
دولت نمونه هایی از این تغییرات را در قبال تحریم های علیه ایران اجرایی کرده اند.در گزارش این روزنامه عالوه بر این آمده است: برایان نلسون و الیزابت روزنبرگ 
دو مقام آمریکایی هستند که در صورت تایید کنگره از نزدیک بر اجرای تحریم ها از جمله علیه ایران نظارت خواهند داشت. روزنبرگ از زمان روی کار آمدن جو بایدن 
به عنوان مشاور وزارت خزانه داری دولت فعال بوده و حاال به عنوان نامزد رسمی جو بایدن برای پست مدیرکل مقابله با حمایت مالی تروریسم در وزارت خزانه داری به 
کنگره معرفی شده است.طبق این گزارش، هر دو نفر دو هفته پیش در جلسه ای با کمیته بانکداری مجلس سنا، برای توضیح مواضع شان شرکت داشتند. روزنبرگ 
در این جلسه به سناتورهای آمریکایی گفت »ماهیت در هم تنیده قدرت اقتصادی و امنیت ملی آمریکا ایجاب می کند که در استفاده از ابزارهای اقتصادی برای رسیدن 

به منافع کشور، رویکردی خالقانه، هدفمند و دقیق داشته باشد.«



چهار شنبه 16 تیــــر 1400 / 26 ذی القعده 1442 / 07 جوالی 2021 / شماره 3295
بررسی 6 هزار پرونده مرتبط با مشکالت تولیدکنندگان اصفهان

معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری اصفهان گفت: افزون بر ۶ هزار پرونده مرتبط با مشکالت 
تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی از زمان تشکیل ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اصفهان در این استان 
بررسی و ترتیب اثر داده شده است.سید حسن قاضی عسگر در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با محوریت 
بانک های اصفهان در محل سالن اجتماعات استانداری گفت: تمام پرونده های مرتبط با بانک ها به اتمام 
رسید .وی با اشاره به تشکیل ۱۱۶ جلسه ستاد تســهیل و رفع موانع تولید اصفهان خاطرنشان کرد: در 
جلسه اخیر نمایندگان ۱۰ بانک حضور داشتند و موضوعات مرتبط با برخی تولیدکنندگان بررسی و برطرف 
شد.معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان با اشاره به اهمیت رفع موانع تولید و پیشتیبانی 
الزم تصریح کرد: بانک ها باید نگاه حل مسئله به فعاالن اقتصادی داشته باشند تا شاهد رفع معضالت 
تولید و ارتقای کسب و کار در سطح استان باشیم.قاضی عسگر اظهارکرد: وقتی موضوعی بانکی از سوی 
تولیدکنندگان و فعاالن بخش خصوصی در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع بانکی بیان می شود، امتیازی 
منفی برای بانک خواهد بود، زیرا بانک ها باید رافع و پشتیبان فعاالن اقتصادی باشند.وی  ادامه داد: البته 
ناگفته نماند بسیاری از فعاالن اقتصادی از ظرفیت ها و امکانات و کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید اطالع 

ندارند بنابراین از قابلیت های آن برای زدودن مشکالت خود استفاده نمی کنند.

معاون حمل و نقل  اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان اصفهان: 

امکان صدور بارنامه از مبدأ بندر امام)ره( فراهم شد
معاون حمل و نقل  اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان اظهار کرد: این امکان برای کلیه شرکت 
های حمل ونقل به استثنای شرکت های حمل و نقل فعال در بخش سیمان، نفتی، ترافیکی و فوق سنگین 
از مبدأ بندر امام خمینی )ره( به تمام نقاط کشور برای کاالهای کنجاله، سویا، ذرت و جو فراهم شده است. 
محمدعلی صلواتی از تمامی شرکت های حمل و نقل کاالی فعال در سطح استان دعوت کرد که با درنظر 
گرفتن شرایط مناسب موجود ، نسبت به جابه جایی کاالهای مورد اشاره اقدام کنند.صلواتی خاطرنشان 
کرد: در صورتی که مالکان ناوگان ملکی شرکت های حمل ونقل از جابه جایی کاالهای اساسی و نهاده های 
دامی از مبدأ بندر امام به استان اصفهان خودداری کنند، باید مراتب به اداره کل اعالم شده  تا نسبت به قفل 
شماره هوشمند ناوگان در سامانه اقدام شود.معاون حمل ونقل اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای 
استان اصفهان تصریح کرد: در جابه جایی کاالهای اساسی و نهاده های دامی از مبدأ بندر امام خمینی)ره(، 

اولویت جابه جایی با کاالهای به مقصد استان است.

 برگزاری آزمون ورود به حرفه مهندسان در پنج شهر 
استان اصفهان 

مدیرکل راه و شهرسازی اصفهان خبر داد: در راستای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و کاهش سفرهای 
ناشی از برگزاری آزمون های نظام مهندسی، شهرهای محل برگزاری این آزمون در استان از دو شهر به پنج 
شهرشامل )اصفهان، شاهین شهر و میمه، کاشان، لنجان و نجف آباد( افزایش یافت. علیرضا قاری قرآن 
اظهار کرد: پیش تر قرار بود آزمون های نظام مهندسی ساختمان در اردیبهشت ماه سال جاری برگزار شود 
که به جهت ورود موج چهارم بیماری کرونا لغو شدند بنابراین این آزمون ها در روزهای  ۱۳  تا ۱۵ مردادماه 
۱۴۰۰ به طور همزمان در سرار کشور برگزار خواهد شد.وی گفت: در این دوره از آزمون ها عالوه بر آزمون های 
ورود به حرفه و چهار صالحیت تخصصی جدید شامل اجرای تاسیسات برقی، اجرای تاسیسات مکانیکی، 
ارزیابی و اجرای بهسازی لرزه ای و طرح و اجرای گود، پی و سازه نگهبان، آزمون های کارشناسی رسمی 
ماده ۲۷ نیز برگزار می شود. مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان با بیان اینکه در این دوره از آزمون های 
نظام مهندسی با محدودیت های بیشتری مواجه هستیم، عنوان کرد: از یک طرف افزایش تعداد داوطلبان 
آزمون ورود به حرفه و از طرف دیگر برگزاری آزمون کارشناسی ماده ۲۷ و چهار صالحیت تخصصی جدید 
که برای اولین بار در کشور برگزار می شود، موجب شده است تا تعداد مجموع داوطلبان این دوره نسبت به 

دوره های پیشین به میزان قابل توجهی افزایش یابد.

خبر روز

مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی:

 مشکلی برای تامین فرآورده های نفتی و بنزین در کشور 
وجود ندارد

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران گفت: هیچ مشکلی برای تامین فرآورده های نفتی 
و بنزین در کشور وجود ندارد.کرامت ویس کرمی اظهار کرد: با توجه به برنامه ریزی و اقدام های در حال 
انجام، بی وقفه و شبانه روزی مجموعه عوامل در زنجیره تولید، انتقال، ذخیره سازی و توزیع فرآورده های 
نفتی در شرکت های پاالیشــی، خطوط لوله و مخابرات، به ویژه ستاد شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی و مناطق عملیاتی ۳۷ گانه، خوشبختانه مشکلی در زمینه تامین فرآورده های نفتی و بنزین در کشور 
وجود ندارد.وی افزود: همکاری و همراهی همه عوامل در بخش های انتقال جاده ای و توزیع سوخت 
همچون پیمانکاران و رانندگان سخت کوش ناوگان حمل ونقل جاده ای سوخت و مالکان، بهره برداران 
و عوامل جایگاه های عرضه سوخت در سراسر کشور و امعان نظر به میزان ذخایر راهبردی و تراز مثبت 
تولید فرآورده های نفتی نســبت به مصارف آن و وجود ظرفیت های مناســب در زمینه انتقال سوخت 
به وسیله خطوط لوله، تاکید می شود که هیچ مشکلی برای تامین سوخت در سراسر کشور وجود ندارد.

نانوایی ها در صدر شکایات مردمی
معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت )صمت( استان تهران بیشترین شکایات 
صنفی ثبت شده در ســامانه ۱۲۴ طی سه ماهه نخست امســال را درحوزه نانوایی، میوه و کاالهای 
اساسی عنوان کرد. سعید محمدی پور اظهار کرد: طی سه ماهه نخست امسال بیش از ۱۲ هزار شکایت 
صنفی در سامانه ۱۲۴ به صورت تلفنی و حضوری از واحدهای عمده و خرده فروشی ثبت شده است. 
وی از افزایش ۱۶ درصدی ثبت شکایات مردمی درسامانه نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و 
گفت: در فصل اول امسال، ۷۷۶۳ شکایت تلفنی و ۴۲۸۰ فقره شکایت حضوری انجام شده است.

همچنین به گفته این مقام مسئول، از این تعداد شــکایت ثبتی، ۳۲۴۰ فقره متخلف و مابقی غیر 
متخلف بوده اند که پرونده ها به مراجع قضایی ارجاع شــده است. معاون بازرسی و نظارت سازمان 
صمت درپایان بیشترین شکایات واصله  را درحوزه نانوایی، میوه  و کاالهای اساسی عنوان کرد. گزارش 
میدانی از نانوایی ها حاکی از آن است که در حال حاضر برخی  از نانوایی ها با آرد یارانه ای قیمت های 
خود را باال برده اند. این در حالی است که بر اساس سامانه ۱۲۴ هنوز قیمت مصوب نان بربری ساده 
یارانه ای ۱۰۰۰ تومان، سنگگ ساده یارانه ای ۱۲۰۰ تومان، تافتون ساده یارانه ای ۵۵۰ تومان و لواش 
ساده یارانه ای ۳۰۰ تومان است. قیمت مصوب واحدهای نانوایی آزادپز نیز در سامانه ۱۲۴ به ترتیب 

۱۵۰۰، ۱۸۰۰، ۸۵۰ و ۴۵۰ تومان برای نان های بربری، سنگگ، تافتون و لواش ثبت شده است.

فعالیت مجدد سامانه کارا 
معاون برنامه ریزی کاشان گفت: ســامانه کارا برای ثبت نام مشاغل آسیب دیده از کرونا و پرداخت 
تسهیالت در نظر گرفته شده و صاحبان مشاغل متضرر شده از کرونا می توانند تا پایان شهریورماه 
در سامانه کارا ثبت نام کنند.مسعود خاندایی در سومین جلســه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید 
شهرستان کاشان اظهار داشت: در سال ۱۳۹۹ شهرستان کاشــان رتبه نخست پرداخت تسهیالت 
کرونایی کشور را از آن خود کرد که این امر با همکاری مجموعه مدیریت شهرستان و بانک های عامل 
برای رفع مشــکالت فعاالن اقتصادی رقم خورد.معاون برنامه ریزی و توســعه فرمانداری کاشان 
بابیان اینکه، نرخ سود تسهیالت کرونایی ۱۲ درصد است که به صورت هفتگی اطالعات این سامانه 
بررسی و به درخواست های متقاضیان رسیدگی و اطالع رسانی می شود، گفت: شیوع ویروس کرونا، 
خسارت و آسیب های بسیاری به صنوف مختلف تولیدی و خدماتی وارد کرد که امیدواریم با کمک 
مردم و رعایت پروتکل های بهداشــتی از این دوران سخت عبور کنیم و مردم و صاحبان مشاغل به 

شرایط عادی زندگی خود بازگردند. 

با مسئولان

اخبار

نماینده مردم اصفهان در مجلس:

رویکرد دولت رفع مشکل 
بی آبی نیست

نماینده مردم اصفهــان در مجلس گفت: 
وزیر نیرو در جلسات متعددی برای ارائه 
پاســخ به نمایندگان احضار و دعوت شده 
است ؛اما متاســفانه رویکرد دولت آقای 
روحانی به ســمت حل مشــکل نیست.

عباس مقتدایی با اشاره به اعتراض متعدد 
کشــاورزان اصفهان به مشکالت بی آبی و 
رفع آن اظهار داشــت: تا زمانی که مدیران 
کالن کشور از جمله شخص رییس جمهور 
که آخرین روزهای عمر کاری خود را طی 
می کند، موضوعات مربوط به عموم مردم 
را جدی نگیرد همین وضعیت تداوم پیدا 
می کنــد.وی افزود: امروزه شــاهد از هم 
گسیختگی مدیریتی در تصمیم گیری های 
منطقی در اجرای عدالت هســتیم و وزیر 
نیرو در جلسات متعددی برای ارائه پاسخ 
به نمایندگان احضار و دعوت شــده است؛ 
اما متاسفانه رویکرد دولت آقای روحانی 
به سمت حل مشکل نیست.نماینده مردم 
اصفهان در مجلس خاطر نشان کرد: چند 
روز پیــش جمعی از نماینــدگان اصفهان 
و خوزســتان نامه ای خطاب بــه رییس 
جمهور نوشتیم و گالیه و اعتراض شدید را 
مبنی بر تصمیم انتقال آب منطقه سولگان 
ونک به رفسنجان اعالم کردیم.وی ادامه 
داد: اگر چه اجــازه نخواهیــم داد آبی از 
اســتان اصفهان به ســایر مناطق توزیع و 
لوله گذاری شود، اما واقعیت آن است که 
دولت توان پاســخ گویی به ملت را ندارد.

مقتدایی معتقد اســت کــه دولت جدید 
وارث بی کفایتی های دولت فعلی است که 

باید به سرعت آن را جبران کند.

قطع برق این بار با شکل جدید و غیر قابل پیش بینی به اصفهان بازگشته است؛

تاریکی تصمیمات

بازگشت خاموشی ها به اصفهان بار دیگر 
مرضیه محب رسول

با بی نظمی و عدم اعــالم زمان از پیش 
تعیین شده همراه شده است. طی روزهای اخیر در حالی شهروندان 
اصفهانی مانند اغلب کالن شهرهای کشور با خاموشی های پیاپی روبه 
رو بودند که مســئوالن توزیع برق می گویند این خاموشــی ها توسط 
مسئوالن توزیع برق اصفهان اعمال نشده و قطعی از تهران و به صورت 
سراسری اســت و به همین دلیل نمی توان زمان مشخصی برای آن 
تعیین کرد. در شــرایط کنونی ظاهرا نه زمان خاموشــی ها و نه موعد 
پایان آن مشخص نیست. مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان 
گفته است: خاموشی های چند روز اخیر به صورت نامرتب بوده و توزیع 
برنامه  ریزی شده از سوی شرکت های منطقه ای نداشته  است بلکه این 
خاموشی ها به صورت متمرکز از سوی شرکت مدیریت شبکه در تهران 
اعمال می شود.حمیدرضا عالقه مندان اظهار داشت: تالش ما در حال 
حاضر این اســت که از تکرار قطع برق در یک محــل جلوگیری کنیم. 
عالقه مندان تصریح کرد: اکنون جداول جدیدی را تهیه کردیم که میزان 
خاموشی ها در آن ها بیشتر اســت تا بتوانیم با خاموشی های مرکزی 

تطابق دهیم؛ اما به دلیل نامنظم و ســریع القطع بودن هنوز موفق به 
تطبیق با مرکز نشــدیم؛ در صورتی که این خاموشی ها نظم پیدا کنند، 
این جداول منتشــر خواهد شد.مســئوالن اداره برق در حالی مدعی 
غافل گیری و عدم قابل پیش بینی این وضعیت هستند که طی هفته 
های اخیر بارها همین مسئوالن در مورد بازگشت خاموشی ها هشدار 
داده بودند پس چطور بار دیگر این حد از خاموشی ها را نمی توانستند 
پیش بینی کنند؟ ظاهرا غیر قابل پیش بینی بودن رخدادهای صنعت 
برق به همین جا ختم نمی شود چرا که مسئوالن می گویند پایان این 
خاموشی های بدون برنامه را هم نمی توانند پیش بینی کنند و ظاهرا 
تا زمان نامعلومی این وضعیت ادامه خواهد داشــت.  آنگونه که مدیر 
دیسپاچینگ شرکت توزیع برق استان اصفهان گفته است زمان دقیقی 
را نمی تــوان برای پایان خاموشــی ها در اصفهان اعالم کرد.حســین 
شکرالهی گفت: مدیریت شــبکه برق توانیر به منظور ثبات و پایداری 
شبکه برق کشــور مجبور به اعمال مدیریت اضطراری بار در زمان افت 
فرکانس ودر زمــان افزایش بی رویه مصرف انــرژی برق، در مناطق 
مختلف کشور می شــود.وی ادامه داد: خشکسالی بی سابقه موجب 

کاهــش قابل توجــه ذخایــر آب ســد ها و در نتیجه کاهــش تولید 
نیروگاه هــای برق آبی کشــور شــده اســت.مدیر دیســپاچینگ و 
فوریت های برق شــرکت توزیــع برق اســتان اصفهان اظهــار کرد: 
هماهنگی با امور برق شهرســتان ها نســبت به توافق با صنایع برای 
استفاده از طرح های کاهش بار ۹۰ درصدی در یک روز از ساعت ۱۲ تا 
۱۷، کاهش بار ۵۰ درصدی در ۲ روز از ســاعت ۱۲ تا ۱۷، کاهش بار ۲۰ 
درصدی در پنج روز از ساعت ۱۲ تا ۱۷ و اعمال مدیریت اضطراری بار 
مطابق جدول از ساعت ۱۲ تا ۱۷ از جمله فعالیت های دیسپاچینگ در 
مدیریت اضطراری بار است.وی اضافه کرد: برنامه ریزی دقیق در گروه 
بندی مشترکان عمومی به گروه های گرمســیری و غیر گرمسیری و 
اعمال نکــردن مدیریت اضطراری بار در ســاعت های بعــداز ظهر به 
مشترکان گرمسیری، همچنین هماهنگی برنامه قطع کنتور های فهام 
کشــاورزی، بلــوک ۸۰ و فیدر های کشــاورزی برای اعمــال نکردن 
خاموشی متعدد به مشــترکان کشــاورزی و هماهنگی با مشترکان 
اداری غیر ســاختمانی بــرای کاهش بــار مواقع مورد نیــاز از دیگر 
فعالیت های دیسپاچینگ و فوریت های برق شرکت توزیع برق است.

مسئوالن توزیع برق می گویند این خاموشی ها توسط 
مسئوالن توزیع برق اصفهان اعمال نشده و قطعی از تهران 
و به صورت سراسری است و به همین دلیل نمی توان زمان 

مشخصی برای آن تعیین کرد

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی 
استان اصفهان با تاکید بر اینکه فروش مرغ با شماره 
ملی، اقدامی برای حمایت از مصرف کننده و جلوگیری 
از ســوداگری در بازار مرغ است، گفت: چه بخواهیم، 
چه نخواهیم، شــاهد جابــه جایی و فــرار مرغ بین 
استان ها هستیم، بنابراین هر چه تالش کنیم گوشت 
مرغ به اندازه نیاز بازار باشــد، امــا نمی توان تضمین 
کرد که افراد ســودجو مرغ را به سایر استان ها نبرند.

حسین ایراندوســت در خصوص کمبود مرغ در بازار 
اصفهان، اظهار کرد: همواره به دلیل تفاوت قیمت بین 

گوشت مرغ با سایر فرآورده های پروتئینی همچون 
ماهی و گوشــت قرمز، اقبال مردم برای مصرف این 
محصول بیشتر شــده و این اختالف قیمت به نوعی 
کار را برای تنظیم بازار دشــوار کرده است.وی با بیان 
اینکه خوشبختانه استان اصفهان تا به امروز توانسته 
متناسب با نیاز خود مرغ تولید کند، افزود: زمانی که 
گوشت مرغ استانی ارزان تر از دیگر شهرها باشد، چه 
بخواهیم، چه نخواهیم، شاهد جابه جایی مرغ بین 
استان ها هستیم و به نوعی ممکن است فرار گوشت 
مرغ داشته باشیم، بنابراین هر چه تالش کنیم گوشت 
مرغ به اندازه نیاز بازار باشد، اما نمی توان تضمین کرد 
که افراد سودجو مرغ را به سایر استان ها نبرند.معاون 

بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان 
اصفهان با اشاره به سوداگری در بازار مرغ، گفت: اگر 
قرار باشد گوشت مرغ بین شهرستان ها و استان ها 
جابه جا شود، باید با مجوز دامپزشکی باشد و اکنون نیز 
مجوز رسمی برای خروج مرغ نداده ایم، اما با توجه به 
تفاوت قیمت مرغ بین برخی استان ها ممکن است از 
مبادی غیررسمی جابه جایی گوشت مرغ انجام شود.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی 
استان اصفهان با تاکید بر اینکه ممنوعیت و محدودیتی 
برای خرید مرغ در بازار ایجاد نشده است، گفت: هدف 
ما ساماندهی و نظم بخشــی به بازار است که گوشت 

مرغ به دست تمام مصرف کنندگان در بازار برسد.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان مطرح کرد:

سوداگری و فرار مرغ از بازار اصفهان

دفتر نمایندگی اتاق بازرگانی اصفهان در شهرستان نایین ایجاد می شود
رییس اتاق بازرگانی اصفهان در نشستی صمیمانه با انجمن کارآفرینان نایین و مقامات محلی ضمن شنیدن نظرات و دغدغه های آنها از ایجاد دفتر نمایندگی اتاق 
بازرگانی اصفهان در این شهرستان خبر داد.رییس اتاق بازرگانی اصفهان، درنشست عصرانه کاری اتاق بازرگانی اصفهان با انجمن کارآفرینان نایین این گردهمایی 
را فرصت مغتنمی برای پارلمان بخش خصوصی اصفهان دانست و اظهار داشت: نخستین سفر شهرستانی مسئوالن اتاق بازرگانی اصفهان پس از شیوع بیماری 
کرونا به شهرستان نایین بود و تصمیم گرفتیم دفتر نمایندگی اتاق بازرگانی اصفهان را در این شهرستان دایر کنیم.وی افزود: در این سفر از نزدیک شاهد بودیم جایی 
که سیاست های باالدستی درست باشد بخش خصوصی چگونه از ظرفیت های موجود به خوبی بهره مند خواهدشد و همین امرموجب اتخاذ تصمیم ایجاد شبکه 
سازی میان اعضای اتاق بازرگانی به خصوص شهرستان هایی که از مرکز استان فاصله دارند،شد.رییس اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به افتتاح دفاتر نمایندگی اتاق 
بازرگانی اصفهان در خوانسار و گلپایگان ابراز امیدواری کرد که با ایجاد دفتر نمایندگی اتاق در نایین و ۴ شهرستان دیگر استان، ضمن ارتباط موثر با فعاالن اقتصادی، 
بتوان خدمات مشترک بومی  سازی شده به هر منطقه ارائه داد. گلشیرازی در ادامه با بیان اینکه در گذشته جامعه از وجود بازاریان متدینی بهره می برد که جامعه از 
تمکن مالی و اجتماعی آنها به نحو احسن منتفع می شد، افزود: این ظهور وبروز اجتماعی کمرنگ ترشد و به منظور بازگشت فعاالن اقتصادی به جایگاه اصلی خود 

و انتفاع جامعه از وجود آنها، براساس دکترین اتاق نسل ۳،اقداماتی در حال اجراست .

برپایی نمایشگاه 
خودرو های قدیمی 
و کالسیک در شهرضا

نمایشــگاه خودرو هــای قدیمی 
و کالســیک در شــهرضا برپا شد. 
۵۰ دســتگاه اتومبیل کالســیک 
ایرانی و خارجی پس از طی مسیر 
امامزاده شاهرضا )ع( تا دانشگاه 
آزاد اسالمی شــهرضا در محوطه 

دانشگاه به تماشا گذاشته شد.

وز عکس ر
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مفاد آراء
4/51 آگهي موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف 

وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر آرا صــادره هيات هاي موضوع قانــون تعيين تکليــف وضعيت ثبتي 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب 
اصفهان تصرفــات مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا 
 مشــخصات متقاضيان و امالک مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع

 عمومي در دو نوبت بــه فاصلــه 15 روز آگهي مي شــود . در صورتي که 
 اشخاص نســبت به صدور ســند مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته باشند

 مي تواننــد از تاريخ انتشــار اولين آگهي بــه مدت دو مــاه اعتراض خود 
را به اداره ثبت اســناد و امالک تســليم و پــس از اخذ رســيد ظرف مدت 
 يکمــاه از تاريخ تســليم اعتراض دادخواســت خــود را به مرجــع قضايي

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

ملک غرب اصفهان مورد ثبت صفحات 169 و 1 دفاتر 401 و 370 امالک 

رديــف 2- راي شــماره 3822 مــورخ 1400/03/29 هيات ســوم آقای 
داود ســليمی افجانی به شناسنامه شــماره 3807 کدملي 1817828185 
صادره آبادان فرزند حســن در ششــدانگ يکباب ســاختمان به مســاحت 
236/04 متر مربع پالک 4010 فرعــي از 18 اصلي واقع در اصفهان بخش 
 14 حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان مــورد ثبت صفحــات 169 و 1 دفاتر

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

م الف: 1159814  شــهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب 
اصفهان 

مفاد آراء
4/52 آگهي موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف 

وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر آرا صــادره هيات هاي موضوع قانــون تعيين تکليــف وضعيت ثبتي 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب 
 اصفهان تصرفــات مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا 
مشــخصات متقاضيان و امالک مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع 
عمومــي در دو نوبت بــه فاصله 15 روز آگهــي مي شــود . در صورتي که 

 اشخاص نســبت به صدور ســند مالکيت متقاضيان اعتراضي داشته باشند 
مي تواننــد از تاريخ انتشــار اولين آگهي بــه مدت دو مــاه اعتراض خود 
را بــه اداره ثبت اســناد و امالک تســليم و پس از اخذ رســيد ظرف مدت 
 يکماه از تاريخ تســليم اعتراض دادخواســت خــود را به مرجــع قضايي 

تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 2451 مورخ 1400/03/03 هيات آقای حسن جان 
نثاری به شناســنامه شــماره 26 کدملي 1290121788 صادره فرزند اکبر 
در ششدانگ يکباب ساختمان به اســتثنای بهای ثمنيه اعيانی به مساحت 
268/66 متر مربع پــالک 66 فرعي از 13 اصلي واقــع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان طبق ســند انتقالــی 144818 مورخ 
1395/04/28 دفترخانه 31 اصفهان که در جريان ثبت می باشــد و ســند 

الکترونيکی 139520302025017753 امالک
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/04/16
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/31

م الف: 1160310  شــهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب 
اصفهان 

تحدید حدود اختصاصی
4/53 چــون تحديد حــدود ششــدانگ يک قطعــه زمين پــالک ثبتی 

1124 فرعــی 26 اصلی واقــع در بخش 4 ثبت خوانســار به نــام محمد 
درويشــی فرزند غالم رضا در جريان ثبت اســت و عمليــات تحديد حدود 
قانونــی آن به عمل نيامده اســت. اينک بنا به دســتور قســمت اخير ماده 
15 قانون ثبت و طبــق تقاضای نامبــرده تحديد حدود پــالک مرقوم در 
روز ســه شــنبه مورخ 1400/05/12 ســاعت 9 صبح در محل شــروع و 
به عمــل خواهد آمد، لذا بــه موجب اين آگهــی به کليــه مجاورين اخطار 
می گــردد کــه در روز و ســاعت مقــرر در ايــن آگهی در محــل حضور 
يابنــد و اعتراضات مالکين يــا مجاوريــن مطابق ماده 20 قانــون ثبت از 
 تاريــخ تنظيم صورت مجلــس تحديدی تــا 30 روز پذيرفته خواهد شــد. 
 م الــف: 1151227 اميــر حســين مومنــی رئيــس ثبــت اســناد 

و امالک خوانسار

آگهی تغییرات شرکت فنی مهندسی 
نفیس طرح اسپادان شرکت سهامی خاص 

به شماره ثبت 44206 و شناسه ملی 10260620922 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1400/03/19 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : اعضــای هیات مدیره 
عبارتند از عبدالعلی نادری شــورابی به شماره ملی 4622973561 
و سلیمان نادری لردجانی به شــماره ملی 4669537660 و فاطمه 
نادری لردجانی به شماره ملی 4660135357 که برای مدت دو سال 
انتخاب شدند. ابراهیم جمالی ارمندی به شماره ملی 4669719750به 
ســمت بازرس اصلی و اســماعیل جمالی ارمندی به شــماره ملی 
4669850083 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی 
انتخاب شدند. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )1159926(

آگهی تغییرات شرکت چکاو الکترونیک صنعت پارسیان سهامی 
خاص به شماره ثبت 2126 و شناسه ملی 14008893639 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1400/03/29 علیرضا 
زینلی بشماره ملی 0019028784 بعنوان بازرس اصلی - علی بیرانوند بشماره 
ملی 4060856223 بعنوان بــازرس علی البدل برای مدت یک ســال مالی 
انتخاب شدند اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری خمینی شهر )1160406(

آگهی تغییرات شرکت طلوع فجر دیار نون شرکت با مسئولیت 
محدود به شماره ثبت 2616 و شناسه ملی 10861082354 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/09/30 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مدت فعالیت شــرکت مدت فعالیت شرکت از 
تاریخ 1396/9/30 به مــدت نامحدود تغییر یافت . اداره کل ثبت اســناد 
 و امالک اســتان اصفهان مرجع ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجاری

 نجف آباد )1160424(

اعالم مفقودی 
کارتکس و برگ گمرک خودروی بنز مدل 2002 به رنگ 
ســفید  به شــماره موتور 11291231330385 و شماره 
 شاســی WOB2030611F318183 بــه نــام آقای 
مجید شریفی  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.

تاسیس شرکت سهامی خاص فلنج سازان پارتاک سپاهان درتاریخ 1400/03/08 
به شماره ثبت 67945 به شناسه ملی 14010059225 

ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :تولید فلنج، برشکاری انواع فلزات رنگی و غیر 
رنگی، تولید تجهیزات و خدمات وابسته به حمل و نقل ریلی، تولید تجهیزات و خدمات وابسته به صنعت نفت گاز و پتروشیمی ، صادرات و واردات انواع فلزات و قطعات 
تولید شــده فلزی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان اصفهان ، شهرستان 
اصفهان ، بخش مرکزی ، دهستان محمودآباد ، روستا ناحیه صنعتی بختیاردش، محله پتروشــیمی ، بزرگراه آزادگان ، خیابان )آهن و فوالد ( ، پالک 171 ، طبقه 
همکف کدپستی 8161159463 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 10000 ریالی تعداد 100 سهم آن با 
نام عادی مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 9125 مورخ 1400/02/18 نزد بانک ملت شعبه ممتاز خمینی شهر با کد 91215 پرداخت 
گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای سعید مسعودی به شماره ملی 0059200669 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم ملیحه پریشانی فروشانی به 
شماره ملی 1130248941 و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای میثم حاجی باقری فروشانی به شماره ملی 1130298930 و به سمت مدیرعامل 
به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 2 سال 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 باامضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : 
طبق اساسنامه بازرسان آقای محمدحسن حاجی باقری فروشانی به شماره ملی 1130522164 به سمت بازرس اصلی به مدت 1 سال آقای سیدمحمد هاشمی شیخ 
شبانی به شماره ملی 1754861725 به سمت بازرس علی البدل به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار 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 اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

)1160320( 

آگهی تغییرات شرکت نساجی نگین نقش چهلستون  
با مسئولیت محدود به شماره ثبت 29891

 و شناسه ملی 10103184446
 به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/03/10 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : نوع شرکت از مسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردد . دو 
نسخه اساسنامه جدید شرکت مشــتمل بر 63 ماده و 11 به تصویب رسید سرمایه 
شرکت مبلغ 84800000000 ریال ریال منقسم به 848000 سهم 100000 ریالی 
بانام که تمامًا پرداخت شده می باشد. مرکز اصلی در اصفهان به نشانی اصفهان به 
سپهساالر-کوچه شهید مرتضی رضوانی-کوچه حضرت قائم )4(-پالک 38-طبقه 
همکف-کدپستی 8166737593 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح 
فوق اصالح شــد. موضوع فعالیت :ثبت مووضع ذیل به منزله اخذ و صدور پروانه 
فعالیت نمی باشد : تولید در زمینه نساجی اعم از ریسندگی بافندگی رنگرزی و تکمیل 
و تولید انواع پوشاک خرید و فروش و صادارت و واردات اخذ و اعطا نمایندگی ایجاد 
شــعب و نمایندگی فعالیت های تجاری بین المللی مجاز اخذ وام و اعتبارات ارزی 
و ریالی از بانک ها شرکت در نمایشــگاههای بین المللی داخلی و خارجی شرکت 
د پیمانها قراردادها و ناقصات داخالی و بین المللی. اداره کل ثبت اســناد و امالک 

استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )1160426(

آگهی تغییرات شرکت عرش رایان صفاهان
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 33944 

و شناسه ملی 10861089614 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 
1399/03/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مهدی حسینی به شماره 
ملی 1282901826 و نوید خزدوز به شماره ملی 1292695129 
و امید خزدوز به شماره ملی 1292588993 بعنوان اعضای هیات 
مدیره برای مدت دو ســال انتخاب گردیدند حامد قدمی اشنی به 
شماره ملی 1293302368 به ســمت بازرس اصلی و جهانگیر 
حیدری به شماره ملی 1286022223 به سمت بازرس علی البدل 
برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و 
زیان شرکت مربوط به سال مالی 1398 مورد تصویب قرار گرفت. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری اصفهان )1160425(

کشف 5 تن آرد قاچاق در شهر فرادنبه
فرمانده انتظامی بروجن گفت: مامــوران پلیس امنیت عمومی در بازرســی از یک انبار غیرمجاز 
نگهداری آرد دولتی در شهر فرادنبه، موفق به کشف ۱۲۵ کیسه ۴۰ کیلویی آرد احتکاری فاقد مجوز 
به وزن ۵ تن شدند. سرهنگ مسلم احمدی افزود: ارزش آرد کشف شده ۱۷۵ میلیون ریال برآورد 
شده است. سرهنگ احمدی اضافه کرد: در همین راستا یک متهم دستگیر و پرونده مربوطه به اداره 

تعزیرات حکومتی ارسال شد.

 معدوم سازی 2۸5 کیلوگرم فرآورده های خام دامی فاسد 
در بروجن

رییس شبکه دامپزشکی بروجن گفت:طی  سه ماه نخست امسال بیش از ۳۸۴ بازدید انجام شد 
که در این بازدید ها ۲۸۵ کیلوگرم انواع فرآورده های تاریخ مصرف گذشــته، فاسد و غیر بهداشتی 
جمع آوری و معدوم شد.داود ربیعی افزود: در این بازدید ها بهداشت و سالمت فرآورده های خام 
دامی در مراکز عرضه مانند قصابی ها، مرغ فروشی ها، تخم مرغ فروشی ها، رستوران ها، طباخی 
ها، غذای های بیرون بر، فروشگاه های زنجیره ای و ســایر مراکز عرضه، مورد بررسی و پایش قرار 
می گیرد.ربیعی اضافه کرد: رعایت دستورالعمل های بهداشتی در خصوص کرونا توسط متصدیان 
فروشگاه ها از قبیل استفاده از ماسک، ضدعفونی محل عرضه، رعایت فاصله اجتماعی و ... تحت 

نظارت بهداشتی است.

تخریب 5 کوره غیر مجاز در چهارمحال و بختیاری
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری گفت: امســال ۷۷۰ پرونده تخلف برای 
متخلفان منابع طبیعی استان تشکیل و به مراجع قضایی تحویل داده شد.سید اسماعیل صالحی 
افزود: این میزان پرونده تخلف نسبت به مدت مشابه پارســال ۲۰ درصد افزایش داشته و در این 
مدت پنج کوره غیر مجاز کشف و تخریب شــد و ۶۷ فقره پرونده کشفیات چوب و زغال در استان 
تشکیل شــده اســت.صالحی از تشــکیل ۵۱۶ فقره پرونده چرای دام غیرمجاز در استان در این 
مدت خبر داد و اضافه کرد: در این مدت در حوزه تخریب و تصرف جنگل ۲۶ پرونده، در حوزه مرتع 
۱۲۸پرونده و در حوزه جلوگیری و رفع تصرف نیز ۲ فقره پرونده در حوزه جنگل و یک فقره پرونده 

در حوزه مراتع تشکیل شد.

 خانه های بافت تاریخی روستای یاسه چای، تعمیر و 
مرمت می شود

رییس گروه حفظ و احیای بنا هــا و محوطه های تاریخی اداره کل میراث  فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دســتی چهارمحال و بختیاری گفت: خانه های بافت تاریخی روســتای هدف گردشگری 
یاسه چای شهرستان سامان به عنوان تنها روستای داالنی ایران به صورت مشارکتی با مالکان تعمیر 
و مرمت می شــود.واحد جوالیی افزود: اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برای 
اجرای این طرح ۲۴ میلیارد ریال اعتبار از محل ردیف های ملی اختصاص داده اســت.جوالیی با 
اشاره به وجود ۲۴ خانه در بافت تاریخی روستای یاسه چای اضافه کرد: از این تعداد قرارداد مشارکت 
با مالکان ۱۰ واحد مسکونی امضا شده است که در این طرح تا ۵۰ درصد هزینه های تعمیر و مرمت 
خانه های بافت تاریخی یاسه چای از سوی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان 
پرداخت و بقیه از سوی مالکان تامین می شود.وی ادامه داد: تعمیر و مرمت خانه های بافت تاریخی 

روستای یاسه چاری شهرستان سامان حداکثر تا چهار ماه دیگر به پایان می رسد.

آیا قیمت میوه به تحریم ربط دارد؟ آیا قیمت کاالهای 
داخلی به مذاکره بستگی دارد؟ گرانی اندازه دارد! فشار بر 
مردم زیاد است و مردم نباید برای امکانات اولیه زندگی 

خود نگران و مضطرب باشند

دست و پنجه نرم کردن اقشار کم درآمد شهرکرد با گرانی ها ؛

میوههاییکهفقطتماشامیشوند

با شروع فصل بهار و تابستان، میوه های این فصول هم به بازار آمدند اما 
باز شاهد گرانی میوه هایی هستیم که اگر مدیریتی درست بر تولید میوه 

انجام شود، گرانی ها به اوج نمی رسند.
میوه های نوبرانه با رنگ و لعاب خود در سینی های مغازه های سنتی تر 
شهرکرد به چشم می خورند، قدیم ترها مردم این شهر سبد سبد میوه 
برای خانواده می خریدند و در هر میهمانی میوه فراوان دیده می شــد؛ 
اما قبل از اینکه کرونا بیاید گرانی ها به کشور آمد و دیگر میهمانی ها هم 
رنگ و لعاب گذشته را نداشت، از شام و دورهمی که هیچ خبری نبود و 

کم کم میوه هم دارد از سبد خانوار حذف می شود.
امروز اکثر مردم شــهر فقط می توانند رنگ و روی میوه ها را ببینند اگر 
چند روز دیگر نیایند و دیدن میوه ها را هم پولی نکنند! البته قصه گرانی 
میوه حکایت تازه ای نیست چرا که هر از گاهی با آمدن میوه های نوبرانه، 

قیمت ها به اوج خود می رسد.
راهی بازار شدم تا از اوضاع و احوال مردم در خصوص گرانی میوه با خبر 
شوم، قیمت میوه را از میوه فروشان متعدد می پرسم و متوجه تفاوت 
قیمت هم می شوم! به یکی از فروشندگان می گویم چرا قیمت ها اینقدر 
باالست؟ نگاهی با تاسف می اندازد و می گوید اگر کاالیی می شناسید 
که قیمت آن ثابت مانده به من هم بگویید، کسی موافق گرانی نیست 

چرا که این به ضرر همه ماست.

 اقشار کم درآمد با گرانی میوه دست و پنجه نرم می کنند 
همینطور که در هیاهوی بازار و ال به الی میوه ها می گشــتم آقای مسن 
ســالی را دیدم که چند عدد زردآلو خریده بود. آقــای صالحی با گالیه 
از وضع گرانی و تورم افسار گسیخته، اظهار داشــت: از تک تک آقایان 
مســئول گالیه دارم، خانواده ای می شناســم که در ماه نتوانسته جز 
هندوانه میوه دیگری بخرد، در جریان هســتم که دو سال است لب به 
میوه های نوبرانه نزده اند.وی که از حقوق بازنشستگی کم و هزینه های 
سرسام آور گالیه فراوان داشت، در ادامه گفت: حق مردم آن هم مردمی 
که این چنین همیشــه در صحنه هســتند، بی محبتــی و بی تدبیری 
مسئولین راحت طلب نیست، قیمت ها در گذشته افزایش پیدا می کرد 
اما نه اینگونه که از خواب بیدار شــویم و چند تومان یکباره  روی کاالها 
بیاید.صالحی بیان داشــت: آیا قیمت میوه به تحریــم ربط دارد؟ آیا 
قیمت کاالهای داخلی به مذاکره بستگی دارد؟ گرانی اندازه دارد! فشار 
بر مردم زیاد است و مردم نباید برای امکانات اولیه زندگی خود نگران 

و مضطرب باشند.

 اگر کرونا نبود، با تقاضای باالی میوه، قیمت ها سر به فلک می کشید 
رییس اتحادیه میوه و تره بار شهرستان شهرکرد، اظهار داشت: گرانی در 
همه چیز مشهود است و تاثیر خود را روی زندگی مردم گذاشته و خواه 

ناخواه توان خرید مردم در هر زمینه ای را کاهش داده است.
جمشید آل مومن،  ادامه داد: برخی مســئوالن می گویند فالن چیز را 
نخورید و مصرف نکنید این تنها راهکاری است که به ذهن شان خطور 

می کند! می گویند هر آنچه را گران می کنیم شما دیگر مصرف نکنید.
رییس اتحادیه میوه و تره بار شهرستان شهرکرد با اشاره به اینکه میوه 
از سبد کاالی مردم حذف شده است، تصریح کرد: در استان چهارمحال 
و بختیاری امسال درختان دچار ســرمازدگی شدند و محصول زیادی 
نداشــتند.آل مومن ادامه داد: کمبود آب در کشــور و صادرات میوه به 
کشور همسایه موجب این تورم افسار گسیخته شده است و اگر کرونا 
نبود و مهمانی و عروسی ها تشکیل می شد و تقاضا باال می رفت، قیمت 

میوه های نوبر سر به فلک می کشید.
وی در پایان خاطرنشان کرد: عالوه بر اینکه قدرت خرید مردم کاهش 
یافته اســت، فروشــندگان هم متضرر شــدند و در حال جمع کردن 
مغازه های خود هســتند چرا که اگر حتی کمی از میوه ها باقی بمانند از 

بین می روند و دیگر نمی شود آنها را فروخت.
سرمازدگی، کاهش تولید، کمبود آب، صادرات و .. دالیل گرانی میوه و تره 
بار هستند؛ اما باید گفت اگر برنامه درستی باشد و نظارت ها به صورت 
جدی انجام شود، قیمت ها تعدیل می شوند و حداقل، قیمت ها در تمام 

مغازه ها یکسان است.
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 مرکز آموزش علمی کاربردی هرند در میان 
برترین های کشوری

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان اصفهان  با حضور دکتر محمد حسین 
امید، رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی و جمعی از معاونین دانشگاه و رؤسای واحد های استانی 
از مراکز و رؤسای  برگزیده در طرح سطح بندی مراکز علمی کاربردی کشور تقدیر شد.در این زمینه مرکز 
آموزش علمی کاربردی هرند موفق شد در دو بخش مرکز برتر و  رییس مرکز برتر حائز رتبه شود. دکتر 
بهزاد رضایی، رییس واحد استان اصفهان در این مراســم لوح سپاس و هدیه ریاست دانشگاه را به 
غالمرضا مالکی، رییس مرکز اهدا کرد. پیش از این و در ارزیابی سال ۹۹ نیز مرکز هرند موفق به کسب 
عنوان مرکز برتر کشوری شده بود. گفتنی است،در فرآیند ارزیابی و سطح بندی سال 1400 مراکز علمی 
کاربردی بالغ بر 550 مرکز علمی کاربردی مورد ارزیابی قرار گرفتند که ده مرکز آموزش علمی کاربردی 

برتر و 20 مرکز شایسته تقدیر و پنج نفر از رؤسای مراکز کشور هم نمونه شناخته شدند.

رییس اداره استعدادهای درخشان استان اصفهان خبر داد:

 ارسال ۸۸ طرح دانش آموزان اصفهانی به 
جشنواره جوان خوارزمی

رییس اداره استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان آموزش  و پرورش اصفهان، گفت: امسال 
ثبت نام جشنواره جوان خوارزمی از تاریخ 15 خردادماه در ســامانه جشنواره شروع شده و مهلت 
ثبت نام ها تا 21 تیرماه تمدید شده و تاکنون ۸۸ طرح دانش آموزان در سامانه بارگذاری شده است.

کلیم ا... بابایی در خصوص برگزاری جشنواره جوان خوارزمی در سال تحصیلی 1400-1۳۹۹، اظهار 
کرد: جشــنواره جوان خوارزمی هر ســال با همکاری اداره آموزش و پرورش و سازمان پژوهش و 
برنامه ریزی درسی زیر مجموعه وزارت علوم برگزار می شود و امسال دوره بیست و سوم این جشنواره 
برای دانش آموزان اجرا می شود.وی اضافه کرد: امسال ثبت نام جشنواره جوان خوارزمی از تاریخ 
15 خردادماه در سامانه erg.sampad.gov.ir شروع شده و مهلت ثبت نام ها تا 21 تیرماه تمدید 
شده است، در حال حاضر دانش آموزان طرح های خود را برای شرکت در این جشنواره در سامانه 

بارگذاری می کنند.

 اهدای یک تن علوفه خشک به حیات وحش 
قمیشلوی اصفهان

مدیرعامل انجمن دوستداران میراث فرهنگی تیران و کرون گفت: یک تن و ۳10 کیلو علوفه خشک با 
هزینه ۶ میلیون و 550 هزار تومان به حیات وحش قمیشلوی شهرستان تیران وکرون اهدا شد. سید 
عبدا...جلیلیان ادامه داد: امسال این نخستین مرحله تامین علوفه حیوانات مناطق حفاظت شده 
تیران و کرون بود، در مرحله دوم نیز نزدیک به ۷00 کیلو علوفه از باغ های سطح شهرستان جمع آوری 
و به طور رایگان در اختیار زیستگاه ها قرار گرفت که با توجه به پیامد های خشکسالی مراحل بعدی 
نیز با جدیت دنبال می شود.وی با بیان اینکه انجمن ما در حوزه میراث فرهنگی فعال است، افزود: 
با این حال تصمیم گرفتیم در کنار فعالیت های اصلی به میراث طبیعی هم توجه کنیم، چرا که حیات 
وحش به عنوان گنجینه طبیعی ارزشمند نیازمند نگهداری، معرفی و انتقال به نسل های آینده است.

جلیلیان افزود: وضعیت به گونه ای است که حیوانات از گرسنگی به حاشیه جاده ها و برخی مناطق 
مسکونی نزدیک شــدند، بنابراین احســاس خطر کردیم و با کمک مردم و شماری از دوستداران 
محیط زیست، تامین علوفه برای حیات وحش منطقه را آغاز کردیم.مدیرعامل انجمن دوستداران 
میراث فرهنگی تیران و کرون افزود: با توجه به اینکه در ابتدا بــه دلیل آنکه محور فعالیت های ما 
میراث فرهنگی است، با موانعی روبه رو شدیم سرانجام با حمایت و همراهی دادستان، امام جمعه 

و شهردار از این موضوع، علوفه را خریداری و به قمیشلو اهدا کردیم.

قطعی برق در بیمارستان های اصفهان تلفاتی نداشته؛ اما با روند افزایش خاموشی ها معلوم نیست چه اتفاقی خواهد افتاد؛

 مرگ در تاریکی

پریسا سعادت در حالی که به استناد آمار علوم پزشکی 
اصفهان، تعداد بیماران کرونایی بستری 
در استان به عدد باورنکردنی هزار نفر رسیده، قطعی برق نگرانی های 
جدی در مورد سالمتی و احتمال افزایش تلفات در بیمارستان ها را به 
دنبال داشته اســت.طی روزهای اخیر فیلم دلخراش قطعی برق در 
یکی از بیمارستان های تهران دست به دست می شود؛ اتفاقی که هر 
آن ممکن است در جایی در شــهر ما هم اتفاق بیفتد به خصوص آنکه 
حاال با افزایش موارد بســتری کرونا تخت هــای مراقبت های ویژه 
وابسته به دستگاه های الکترونیکی شلوغ تر از همیشه است؛ اما آنچه 
مشخص است تقریبا هیچ بیمارستانی در اصفهان در برابر قطعی برق 
محافظت نخواهد شد. در حالتی که حتی مســئوالن توزیع برق نمی 
توانند ساعتی حدودی برای قطع برق به مردم اعالم کنند، بیمارستان 
ها به عنوان مراکز حساس سالمتی به شدت زیر تیغ بحران برق قرار 
دارند. پزشــکان می گویند در بخــش کرونایی بیمارســتان ها، جان 
بیماران متصل به ونتیالتورها مستقیما به برق و دستگاه اکسیژن ساز 
وابسته است. افت اکسیژن بیماران کرونایی که زیر اکسیژن هستند 
بسیار خطرناک اســت و اگر هنگام قطع برق و اتصال دوباره به برق 

اضطراری دچار افت اکســیژن حیاتی شــوند، جان خود را از دست 
خواهند داد و باید این موضوع مدنظر قرار بگیرد.به گفته پزشکان، زمان 
قطعی برق در بیمارستان ها، بعضی از ونتیالتورها که توربینی هستند 
کامال از کار می افتند و رفت و آمد اکسیژن اثر بدی روی بیمار خواهد 
گذاشت. زمان بروز چنین پیشامدی تا کادر درمان بتوانند اکسیژن را 
تکمیل کنند ممکن اســت بیماران مبتال به کرونا جان خود را از دست 
بدهند چرا که قطعی برق در بیمارستان ها فاجعه بزرگی است که هنگام 
قطع برق و اتصال دوباره دســتگاه ونتیالتور به برق اضطراری، زندگی 
بیماران کرونایی را به خطر می اندازد و حتی ممکن است منجر به فوت 
آنها شود. هر چند علوم پزشــکی اعالم کرده تاکنون مورد فوتی بر اثر 
قطع برق وجود نداشــته؛ اما با توجه به قطعی هــای پیش رو که بر 
اساس اعالم مسئوالن بیشتر هم خواهد شد، وجود چنین فاجعه ای 
دور از انتظار نیست. در همین زمینه سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان با اشاره به موضوع قطعی برق و مشکلی که برای بیماران اتفاق 
می افتد، اظهار داشت: خوشبختانه در استان اصفهان هیچ مورد فوتی 
ناشی از قطعی برق در بیماران بستری در بیمارستان ها مشاهده نشده 
اســت.آرش نجیمی افزود: بیمارســتان های ما بعد از انجام پدافند 

غیرعامل که در بیمارســتان ها انجام گرفت  و نکاتی که بر اســاس آن 
پدافند باید انجام می شــد، تغییراتی انجام دادند.سخنگوی دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه تامین برق بیشتر بیمارستان های 
استان از دو فیدر اســت، گفت: به این صورت که اگر برق در ناحیه ای 
قطع شــود از فیدر بعدی برق قابل دریافت خواهد بود و با قطعی برق 
مواجه نخواهیم نشد.وی ادامه داد: تمامی بیمارستان ها به تجهیزات 
»یو پی اس« برای جلوگیری از قطعــی و همچنین برق اضطرار برای 
تامین مــورد نیاز از زمانی که هیچ برقی در دســترس نباشــد، مجهز 
هستند و بنابراین جان بیماران در اثر قطعی برق به خطر نخواهد افتاد.

نجیمی تصریح کرد:  این اطمینان در بیمارستان های استان اصفهان 
وجود دارد که هیچ بیماری در اثر قطعی برق فوت نشده و خوشبختانه 
تاکنون  هیچ فوتی ناشــی از قطعی برق در بیمارســتان های استان 

اصفهان گزارش نشده است.
هر چند فعــال تلفات در زمینه قطع برق مخابره نشــده؛ اما با شــدت 
گرفتن کرونا مطمئنا تعداد بیشتری از بیمارستان ها وارد فاز پذیرش 
بیماران خواهند شــد که این موضوع نیاز به تامین برق آنها را جدی تر 

خواهد کرد.

با مسئولان جامعه

رییس شــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان گفت: 
شــرکت های دانش بنیان و فنــاور صنعت نفت و 
گاز در اصفهان با ایجاد پردیس مشــترک نفت در 
این شــهرک، چهار برابر خواهد شد.جعفر قیصری 
افزود: با ایجاد پردیس مشــترک صنعت نفت در 
شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، در صدد هستیم 
تا تعداد شــرکت های فناور و دانــش بنیان فعال 
در این بخش طی  پنج ســال آینده افزایش یابد و 
به جایگاه نخســت و ممتاز در این زمینه در کشور 

برسیم.وی اظهار داشت: توافق نامه ایجاد نخستین 
پردیس مشترک صنعت نفت بین شهرک علمی و 
تحقیقاتی اصفهان و پارک نــوآوری و فناوری نفت 
و گاز وزارت نفت در خرداد ســال جــاری با هدف 
ساماندهی و تمرکز فعالیت های کارآفرینی و نوآوری 
و توسعه تجاری سازی فناوری بین طرفین منعقد 
شــد.قیصری با بیان اینکه وزارت نفت، فناوری و 
نوآوری را یکی از اولویت های خود قرار داده است، 
اظهار داشت: راه اندازی پردیس های مشترک یکی 
از قالب های همــکاری وزارت نفت با مجموعه های 
دانش بنیــان در این پیوند اســت که نخســتین 
پردیس در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان ایجاد 
می شود.وی با اشاره به ســابقه طوالنی و ظرفیت 

باالی شرکت های فناور مســتقر در شهرک علمی و 
تحقیقاتی اصفهان در صنعت نفت و گاز، خاطرنشان 
کرد: در زمان حاضر ۸0 شرکت دانش بنیان و فناور 
مرتبط با صنعت نفت و گاز در این شهرک فعال است 
که 21 شرکت در زمره سازندگان صنعت نفت و مورد 
تایید وزارت نفت و ۳5 شــرکت به طور مستقیم در 
زمینه نفت، گاز و پتروشــیمی فعالیت دارند.وی با 
بیان اینکه یکی از اهداف ایجاد پردیس مشــترک 
شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و پارک نوآوری 
و فناوری نفت و گاز، افزایش شرکت های فناور در 
فهرست ســازندگان صنعت نفت تا پنج سال آینده 
است، تصریح کرد: مقرر است تعداد این شرکت ها 

حدود چهار برابر شود و به ۸0 شرکت برسد.

رییس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان اعالم کرد:

توسعه شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان در فاز نفتی

ارسال اقالم 
پزشکی از اصفهان 

به زاهدان
کانــون خادمیــاران رضوی 
خیریــه نــذر ســالمت امام 
زمان)عــج( اصفهــان، اقالم 
پزشکی به ارزش 250 میلیون 
تومان بــه مناطــق کرونایی 

زاهدان ارسال کرد.

زورگیران چادگانی به آخر خط رسیدند
رییس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: باند 4 نفره  زورگیری از زنان کهنسال با 
سالح سرد در چادگان دستگیر شدند.حسین ترکیان اظهار کرد: در پی وقوع 2 فقره زورگیری مسلحانه 
از زنان کهنسال در شهرســتان چادگان، 
کارآگاهان پلیس آگاهی بررســی این 
موضوع را با حساســیت ویژه در دستور 
کار قــرار دادند.وی افزود: ســرانجام رد 
پای 2 تن از سارقان در یکی از روستا های 
اطراف شهرستان چادگان به دست آمد 
و کارآگاهــان در یک عملیات منســجم 
و هماهنگ آنــان را در مخفیــگاه خود 
دســتگیر کردند.رییس پلیس آگاهی 
فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان با 
اشاره به دستگیری 2 همدست دیگر این سارقان پس از اعتراف گفت: هر 4 نفر با اعتراف به جرم خود 

به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

بیش از 50 مورد محبوسی در آسانسور به دلیل قطعی برق
سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان از ترافیک حوادث ناشی از محبوس 
شدن شهروندان اصفهانی در آسانسورها خبر داد .آتشیار فرهاد کاوه آهنگران در این خصوص گفت 
: همکارانم در واحد عملیات روز پر کاری را پشــت سر گذاشــتند چرا که عالوه بر امداد رسانی جهت 
حریق و حوادث روزانه ، به بیش از 50 مورد اعالم حادثه محبوس شدن شهروندان در آسانسورهای 
سطح شهر امداد رسانی کردند .کاوه آهنگران ادامه داد : قطع برق در سیستم عملیاتی آتش نشانی 
اصفهان هم تاثیر گذاشته و آتش نشانان را با ترافیک ســنگین امداد رسانی روبه رو کرده است .وی 
افزود: خوشبختانه با تدابیر ویژه سازمان و مدیریت صحیح ستاد فرماندهی آتش نشانی اصفهان، 
هیچ گونه تاخیر و کوتاهی در امداد رسانی به شهروندان صورت نگرفت و در کوتاه ترین زمان ممکن به 
تمامی درخواست های شهروندان امداد خواه رسیدگی شد و مشکلی در این زمینه با تالش ویژه آتش 
نشانان به وجود نیامد .آتشیار کاوه آهنگران از مدیران محترم ساختمان های مسکونی و مجتمع های 
تجاری و اداری درخواست کرد با تهیه کلید مخصوص درب آسانسور و آموزش های الزم ، ما را در ارائه 

خدمات مطلوب تر یاری دهند.

اجرای طرح مبارزه با خرده فروشان مواد مخدر در اصفهان 
رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی استان از اجرای طرح مبارزه با خرده فروشان 
مواد مخدر و کشف 244 کیلو و ۸۶4 گرم تریاک در این طرح خبر داد. سرهنگ غالمحسین صفری 
بیان داشت: طرح مبارزه با خرده فروشان مواد مخدر با به کارگیری تمام ظرفیت و استفاده از امکانات 
و توان باالی یگان های انتظامی در سطح استان طی ۷2 ســاعت به اجرا گذاشته شد.وی افزود: در 
این طرح ۳۸۹ نفر از توزیع کنندگان خرد مواد مخدر دستگیر و تحویل مرجع قضایی شده و 12۸ معتاد 
متجاهر نیز جمع آوری و به کمپ های ترک اعتیاد منتقل شدند.رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر 
فرماندهی انتظامی استان اصفهان ادامه داد: همچنین در طرح مذکور 244 کیلو و ۸۶4 گرم تریاک به 
همراه 11۳ قلم انواع لوازم مصرف مواد مخدر، ۸ دستگاه ترازی توزین مواد، ۳ قبضه اسلحه جنگی، 
110 قرص و 51 هزار سی سی شربت متادون نیز کشف شد.سرهنگ صفری، مبارزه جدی و قاطعانه 
با توزیع کنندگان خرد مواد مخدر در محالت را از اولویت های اصلی برنامه های پلیس مبارزه با مواد 
مخدر استان اصفهان عنوان کرد و از شهروندان خواست در صورت اطالع از توزیع و مصرف مواد در محله 

خود موضوع را از طریق تماس با شماره تلفن 110 به پلیس اطالع دهند.

وز عکس ر

خبر روزاخبار

معاون  آموزش متوسطه اداره کل 
آموزش  و پرورش استان:

تعویق  آزمون  مدارس 
 نمونه  دولتی  بیش از یک 

ماه  نیست
معاون  آمــوزش متوســطه اداره کل آموزش 
 و پرورش اســتان اصفهان  گفت: با توجه به 
اینکه ثبت  نام دانش آمــوزان در مدارس در 
حال انجام و  ثبت نام بسیاری از مدارس درگیر 
آزمون  نمونــه دولتی اســت، بنابراین  تعویق 
آزمون این مدارس نمی تواند بیش از یک ماه 
باشد.محمدرضا ناظم زاده در خصوص تعویق 
آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی، اظهار کرد: 
تاریخ برگزاری این آزمون جمعه 1۸ تیرماه به 
صورت سراســری بود؛ اما به دلیل وضعیت 
کنونی بیمــاری کوویــد 1۹ و مطابق تصمیم 
ستاد ملی کرونا در کشــور و عدم ارائه مجوز 
برگزاری این برنامه به تعویق افتاده اســت.

وی افزود: خوشبختانه کارت ورود به جلسه 
آزمون مدارس نمونه دولتی در استان اصفهان 
توزیع نشده ، در حال حاضر زمان برگزاری این 
آزمون مشخص نیســت و این اتفاق وابسته 
به تصمیم نهایی ســتاد ملی کرونا در کشور و 
ارائه مجوز اســت.معاون آموزش متوســطه 
اداره کل آموزش و پرورش اســتان اصفهان، 
تصریح کرد: تعویق این آزمون نمی تواند بیش 
از یک ماه باشــد، با توجه به اینکه روند ثبت 
نام دانش آموزان در مدارس شــروع شــده 
و ثبت نام بســیاری از مــدارس درگیر آزمون 
نمونه دولتی است، دانش آموزان می خواهند 
بدانند در این آزمون پذیرفته می شــوند یا نه 
تا بتوانند نوع مدرســه را برای سال تحصیلی 
جدید انتخاب کنند.ناظم زاده ادامه داد: این 
مشــکالت با به تعویق افتادن آزمون مدارس 
نمونه دولتی برای ثبت نام دانش آموزان وجود 
دارد، تالش می کنیم این آزمون سریع تر برگزار 
شود تا با برگزاری آزمون مدارس نمونه دولتی 
خانواده ها هم از بالتکلیفی خارج شوند. اکنون 
در حال رایزنی برای همکاران در وزارت آموزش 
و پرورش هستیم تا مطابق برنامه هایی که با 
ستاد ملی کرونا در کشور دارند، سریع تر این 

مجوز برای برگزاری آزمون گرفته شود.

 مدیرکل هواشناسی اصفهان:

400 میلیارد ریال برای توسعه ایستگاه های هواشناسی اصفهان نیاز است
 مدیرکل هواشناسی اصفهان گفت: مهم ترین اولویت این اداره افزایش بودجه، متناسب با افزایش قیمت ارز است و در شرایط کنونی 400 میلیارد ریال برای تکمیل و توسعه 
ایستگاه های هواشناسی استان مورد نیاز است.حمیدرضا خورشیدی افزود: تجهیزات مورد نیاز هواشناسی بر اساس قیمت ارز محاسبه می شود و ارز بر است؛ اما بودجه 
این سازمان متناسب با افزایش قیمت ارز باال نرفته تا بتوانیم توسعه این ایستگاه ها را به طور مداوم انجام دهیم.مدیرکل هواشناسی استان اصفهان با بیان اینکه مشکلی 
برای تهیه تجهیزات هواشناسی وجود ندارد، اظهار داشت: همه تجهیزات ایستگاه های هواشناسی ارز بر و در سال های اخیر قیمت ارز  افزایش پیدا کرده است و با توجه 
به کمبود بودجه و افزایش قیمت ارز، قدرت خرید ما کاهش پیدا کرده  و اجرای کارها با کندی مواجه شده است.وی اضافه کرد: بودجه سال گذشته هواشناسی اصفهان 
حدود سه میلیارد تومان بود که 2 میلیارد تومان آن تخصیص پیدا کرد.به گفته وی، بیشتر بودجه این سازمان صرف نگهداری ایستگاه های هواشناسی و بخشی از آن هم 
برای توسعه هزینه شد.خورشیدی خاطرنشان کرد: هواشناسی از شبکه عظیمی در استان اصفهان برخوردار است که این شبکه برای نگهداری به هزینه های باالیی نیاز 
دارد.وی بیان کرد: یک سنسور دما و رطوبت که بر اثر رعد و برق و قطعی و نوسانات برق در ایستگاه هواشناسی از کار می افتد، حدود 50 تا ۶0 میلیون تومان  هزینه دارد در 
حالی که مجموع بودجه هواشناسی یک شهرستان ۳0 میلیون تومان است و با این بودجه برای نگهداری تجهیزات ایستگاه های هواشناسی هم با مشکل مواجه هستیم.

اگر نگاهی به جدول رنگ بندی همه گیری بیماری کووید 
۱۹ در اصفهان بیندازیم متوجه می شویم پس از هجدهم 
اردیبهشت امسال که ۲ شهر با وضعیت قرمز در استان 
داشتیم، نزدیک به ۲ ماه هیچ شهری با وضعیت قرمز و 
بسیار پر خطر نداشتیم اما  با بدتر شدن اوضاع از هفته های 

قبل، نخستین شهر ما یعنی اردستان نیز  قرمز شد



ارشد نظامی ارتش در استان های اصفهان، یزد و چهارمحال و بختياری در نشست مسئولین هیئت ورزش های همگانی و کمیته های ورزشی استان اصفهان گفت: 
گسترش ورزش های همگانی، ضامن سالمت جامعه است.امیر ســرتيپ دوم  محسن آذرافروز  اظهار کرد: گســترش ورزش همگانی و بسط آن در خانواده ها و 
فرزندان، ضامن سالمت جامعه و پویایی آن است.وی افزود: با وجود مجموعه های ورزشی مجهز در یگان های ارتش تعامل خوبی با هیئت های ورزش های همگانی 
و کمیته های ورزشی استان اصفهان در برگزاری مسابقات ورزشی مشترک وجود دارد.امیر سرتيپ دوم  آذرافروز خاطر نشان کرد: نگاه ما به ورزش، ورزش همگانی 

در همه سطوح و رشد و شکوفایی استعدادهای ورزشی در نسل های آینده  است.

با حضور ارشد نظامی ارتش در استان های اصفهان، یزد و چهارمحال و بختياری؛

نشست مسئولین هیئت   ورزش های همگانی و کمیته های ورزشی استان اصفهان برگزار شد

چهار شنبه 16 تیــــر 1400 / 26 ذی القعده 1442 / 07 جوالی 2021 / شماره 3295

»مارتینس« در نیمکت بلژیک ابقا شد
تیم ملی فوتبال بلژیک یکی از شانس های اصلی کسب عنوان قهرمانی در یورو 2020 بود.بلژیک 
در یک چهارم نهایی با شکســت دو بر یک برابر ایتالیا از صعود به نیمه نهایی بازماند و حذف زود 
هنگامی از این رقابت ها داشت.فدراســیون فوتبال بلژیک با وجود حذف از یورو 2020 به حمایت 
از مارتینس پرداخت و اعالم کرد که این مربی اســپانیایی به کار خود در تیــم ادامه خواهد داد.

طبق اعالم فدراسیون فوتبال بلژیک مارتینس تا پایان جام جهانی 2022 به کار خود ادامه خواهد 
داد.بلژیک درحالی از یورو 2020 حذف شد که مدت هاســت در صدر رده بندی فیفا برای بهترین 

تیم های ملی در جهان قرار دارد.

نخستین واکنش PSG به جذب راموس و اشرف حکیمی
پاری سن ژرمن فعالیت خوبی در فصل نقل و انتقاالت تابستانی داشته است.این باشگاه پاریسی 
در گام نخست واینالدوم را جذب کرد و با سرخیو راموس و اشــرف حکیمی هم به توافق رسیده 
است و قرار است که این دو بازیکن در تست پزشکی باشگاه شرکت  کنند.لئوناردو، مدیر ورزشی 
باشگاه پاری سن ژرمن در واکنش به جذب این دو بازیکن گفت: مذاکرات به خوبی پیش می رود 
و در مرحله پایانی اســت.گزارش ها حاکی از این است که باشگاه پاریســی برای جذب اشرف 
حکیمی با قرارداد 5 ساله 70 میلیون یورو پرداخت خواهد کرد این درحالی است که این بازیکن 
تنها با 40 میلیون یورو راهی اینتر شد.او فصل خوبی را با نرآتزوری تجربه کرد و توانست قهرمانی 

در سری A را به دست آورد.

تصمیم نهایی »فرانک ریبری« مشخص شد
بعد از 12 سال حضور شــگفت انگیز در بایرن مونیخ و کســب تمام عناوین ممکن با این باشگاه 
آلمانی، فرانک ریبری نهایتا در تابســتان 2019 تصمیم به جدایی از جمــع باواریایی ها گرفت و 
راهی فیورنتینا شــد تا چالش جدید خود را در این باشــگاه ایتالیایی تجربه کند.با پایان یافتن 
ماه ژوئن قرارداد این ستاره فرانسوی نیز با باشگاه فیورنتینا به پایان رسید. از طرفی در حالی که 
برخی گزارش ها حکایت از آن داشــت که ریبری قرارداد خود را با فیورنتینا تمدید خواهد کرد؛ اما 
این اتفاق رخ نداد و طی روزهای گذشته مشخص شد که این بازیکن به طور قطع در فصل آینده 
با پیراهن این باشگاه به میدان نخواهد رفت.با قطعی شــدن جدایی فرانک ریبری از فیورنتینا 
شایعات جدیدی در رابطه با این بازیکن به گوش رســید. برخی منابع ادعا کردند که ممکن است 
او تصمیم به خداحافظــی از دنیای فوتبال بگیرد؛ اما حاال بیلد ادعــای جدیدی را در رابطه با این 
بازیکن 38 ساله مطرح کرده است. این منبع آلمانی مدعی شده که فرانک ریبری هیچ قصدی 

برای خداحافظی از دنیای فوتبال ندارد و به دنبال یک چالش جدید است. 

انتقال عجیبی که ممکن است بارسلونا را به دردسر  بیندازد
بارســلونا در آخرین روز از ماه ژوئن خبر از فســخ قرارداد با بازیکن برزیلی خود یعنی ماتئوس 
فرناندز داد؛ این اتفاق در حالی برای این بازیکن رخ داد که او نتوانســت دوران قابل توجهی را در 
بارسلونا ســپری کند. ماتئوس فرناندز در زمان مدیریت اریک آبیدال با قراردادی به ارزش هفت 
میلیون یورو به بارسلونا پیوست. او فوتبالیستی به شمار می آمد که حتی هرگز در باشگاه بارسلونا 
معارفه نشــد و در مدت زمان حضور قرضی خود در رئال نیز نتوانست عملکرد قانع کننده ای ارائه 
دهد.کارشناسان فوتبال در برزیل اعتقاد داشتند که این بازیکن هرگز در سطح بازی برای تیمی 
مثل بارسلونا نیســت. اما حاال اخبار حکایت از آن دارد که بارسلونا در فسخ قرارداد با این بازیکن 
عجله کرده است. گفته می شود که او به خاطر این فسخ قرارداد از باشگاه کاتاالنی شکایت کرده و 

ممکن است بلوگرانا با جریمه مالی در این رابطه روبه رو شود.

تساوی بی حاصل در دیدار پر حاشیه؛

وقتی سوت داور علیه ذوب آهن به صدا در می آید

تساوی در آخرین لحظات، حاصل کار   سمیه مصور
و  بیست  ر  د نی  صفها ا ن  شا پو سبز
ششمین دیدار آنها در فصل جاری رقابت های لیگ برتر فوتبال 
کشور، جام خلیج فارس بود؛ نتیجه ای که موجب شد تا ذوبی ها 
خطر سقوط به دسته پایین تر را با توان بیشتری احساس کنند. در 
روز اول از هفته بیست و ششم لیگ برتر و در ورزشگاه فوالدشهر 
اصفهان ، دو تیم ذوب آهن و سایپا به مصاف هم رفتند که این دیدار 
با نتیجه یک بر یک به پایان رسید. ذوب آهن با این تساوی خانگی 
23 امتیازی شد و در رده چهاردهم جدول باقی ماند. سایپا نیز با 
کسب تک امتیاز بیرون از خانه 23 امتیازی شد؛ اما به علت تفاضل 

گل کمتر در رده پانزدهم ایستاد.
این بازی با حواشی زیادی همراه شد که به دلیل تصمیم دو گانه داور 
در مورد شهاب گردان بود.در حالی که داور ابتدا به او کارت زرد نشان داد 
در ادامه با مشورت یکی از کمک هایش تصمیم خود را تغییر و دروازه 
بان ذوب آهن را اخراج کرد که همین تصمیم موجب اعتراض شــدید  
شهاب گردان و در نهایت باشگاه ذوب آهن شود. در ادامه این دیدار  و 

در دقیقه 35 بازیکنان ذوب آهن اعتقاد به پنالتی در محوطه جریمه 
تیم سایپا داشــتند که داور از کنار آن به راحتی عبور کرد. باشگاه ذوب 
آهن به همین بهانه بیانیه ای صادر کرد که در بخشی از این بیانیه آمده 
است:» گویی فشــارهایی برای رقم خوردن تصمیماتی خارج از زمین 
در حال اعمال اســت. اگر کمیته انضباطی به همین سرعتی که برای 
شــهاب گردان رای صادر کرد برای ناداوری های خودشان رای صادر 
کرده بود  شاید بسیاری از مشــکالت موجود پیش نمی آمد و شاهد 
ناداوری هایی هستیم که جای تعجب بسیار دارد. به راستی اگر در لیگ 
برتر کشور بعد از بیست و شــش هفته هنوز بحث داوری سر و سامان 
نگرفته،جای شــگفتی و تعجب دارد. آیا ناکارآمدی مسئولین کمیته 
داوران این وضع را رقم زده یا مســائلی دیگر بانی این اتفاقات است 
؟ خدا داند.داور در مسابقه با تیم  تراکتورسازی هم، سر ذوب آهن را 
برید. اشــتباهی فاحش یا عمدی که آن هم خدا داند، تا این شائبه را 
ایجاد کند که گویی فشــارهایی برای رقم خوردن تصمیماتی خارج از 

زمین در حال اعمال است.
گفتیم با تغییرات در فدراســیون فوتبال شــاید اوضــاع داوری کمی 

سروسامان بگیرد؛ اماسالی که نکوســت از بهارش پیداست. اگر این 
بهار فدراسیون نشــینان اســت خدا بخیر کند. احتماال طی چندسال 
آینده بسیاری از تیم هایی که فقط به بازی جوانمردانه اعتقاد دارند از 
لیگ پاپس خواهند کشید تا حداقل سرمایه های انسانی و مالی خود 

را حفظ کنند و در زمستان نادآوری ها اسیر نشوند. «
درهرلیگ معتبر ورزشی کم و بیش شاهد اشتباهات داوری هستیم 
که به نــدرت تاثیــر دوچندانی دارد؛ امــا اشــتباهات داوری درلیگ 
خلیج فارس به حدی رســیده که اگر آن را عادت تلقــی کنیم، نابجا 
نیست؛اشــتباهاتی که تاثیر گذاری شان از تاکتیک های مربی بیشتر 

است.
ازآغاز لیگ بیســتم تا هفته های پایانی لیگ، اشــتباهات فاحشی را 
شاهد بوده ایم؛ اما تمام ماجرا به این اشتباهات اصطالحا سهوی ختم 
نمی شود.چشم پوشــی یا حمایت بی دلیل و گاه عامدانه کارشناسان 
و حتی کمیته های مربوطه وضعیت قضــاوت درلیگ ایران را متزلزل 
تر ازقبل کرده، امری که کمبود امکانات بــه ویژه var رابیش از پیش 

گوشزدمی کند.

رییس هیئت شنای استان اصفهان اظهارکرد: با شیوع 
ویروس کرونا و تعطیلی اماکن ورزشی، استخرها نیز 
به طور کامل تعطیل شــد، اما از دی ماه سال گذشته 
اعالم شد استخرها تحت شــرایط خاص )20 درصد 
ظرفیت( می توانند فعالیت خــود را آغاز کنند.پیمان 
گرامی افزود: برخی از اســتخرداران مهر سال گذشته 
وام دریافت کردند که در حال حاضر زمان بازپرداخت  
آن آغاز شده، در حالی که اســتخرداران باید درآمدی 
داشته باشند تا بتوانند اقســاط را پرداخت کنند، این 
گونه تسهیالت وام دهی که همراه با باز پرداخت سریع 
و با بهره است، کمکی به استخرداران نمی کند.رییس 
هیئت شنای استان اصفهان ادامه داد: به طور کلی در 
شرایط عادی، فصل زمستان میزان تقاضا کمتر است، 
اما در شرایط شیوع ویروس کرونا تبلیغات منفی باعث 
شد اعتماد مردم نسبت به این حوزه کم شود و استقبال 
خوبی از بازگشایی استخرها نشود.گرامی تصریح کرد: 

از 17 فروردین با شروع موج جدید شیوع ویروس کرونا 
تعداد کمی از اســتخرهای باز نیز بسته شدند و اکنون 
همچنان منتظر زرد شــدن وضعیت و بازگشایی های 
مخصوص فصل تابستان هستیم. براساس پروتکل ها 
اســتخرها در گروه 3 مشــاغل قرار دارند و زمانی که 
شرایط کرونایی رنگ زرد شود، اجازه فعالیت داریم و در 
زمان نارنجی شدن شهرها باید استخرها تعطیل شوند. 
این مسئله آسیب زیادی به ما زد. با پیگیری های زیاد 
توانســتیم مجوز فعالیت پایگاه های ملی شنا را برای 
تمرینات ملی پوشــان بگیریم و نتایج آن را در کسب 
سهمیه Bالمپیک توسط مهرشاد افقری و جا به جایی 
رکوردهایی علیرضــا یاوری و متین ســهران دیدیم.

وی خاطرنشــان کرد: از زمان شــروع دوباره فعالیت 
استخرها حتی یک گزارش سرماخوردگی از پایگاه ها 
اعالم نشد که این نشان دهنده رعایت دقیق پروتکل ها 
در استخرهاســت. از مســئوالن درخواست می کنیم 

استخرها را از گروه 3 مشــاغل به گروه 2 منتقل کنند 
تا بتوانند در شرایط نارنجی هم فعالیت داشته باشند. 
رییس هیئت شــنای اســتان اصفهان در خصوص 
ضررهای مالی این دوران گفت: باید از شبکه بهداشت 
اصفهان بــرای صدور مجوز پایگاه هــای ملی و تیمی 
تشکر کنم، برای سایر تمرینات نیز مشکلی نیست؛ این 
تمرینات هزینه به دنبال دارد، متاسفانه با این شرایط 
ورودی، درآمدی برای هزینه کردن وجود ندارد. گرامی 
اظهارکرد: در حال رایزنی با شبکه بهداشت هستیم تا 
مجوز فعالیت بخش استعدادیابی و آموزش نیز صادر 

شود که هنوز به نتیجه نرسیده ایم.

رییس هیئت شنای استان اصفهان:

مسئوالن استخرها را به گروه 2 مشاغل منتقل کنند

خبر روز

کاندیداهای اصلی قضاوت در دربی حذفی مشخص شدند
ســه داور کشــورمان شــانس قضاوت در دربی مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی را دارند.تیم های 
پرسپولیس و استقالل در روز 24 تیرماه سال جاری در مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی به مصاف 
هم می روند. با توجه به حساسیت های این موضوع، بحث انتخاب داور این دیدار بار دیگر مطرح شده 
است.با بررسی اجمالی می توان گفت نفراتی، چون اشکان خورشیدی و سیدمهدی سیدعلی به دلیل 
اشتباهات شان در دیدارهای این هفته شانس شان برای قضاوت در دربی کم شد.در این میان، نفراتی، 
چون رضا کرمانشاهی، بیژن حیدری و موعود بنیادی فر سه داوری هستند که شانس قضاوت در دربی 
دارند، با این تفاوت که حیدری و بنیادی فر قرار است در بازی های آسیایی قضاوت کنند و دو روز قبل از 
دربی به تهران می رسند، به این ترتیب باز هم شانس کرمانشاهی برای قضاوت دربی بیشتر است.البته از 
علیرضا فغانی نیز به عنوان یکی دیگر از گزینه های اصلی قضاوت در این دیدار حساس نام برده می شود و 
حتی وی در گفت وگویی اعالم کرد که با توجه به اتمام لیگ استرالیا آمادگی خود را به مسئوالن فدراسیون 
فوتبال برای قضاوت در ایران اعالم کرده است، اما دیگر خبری از سوی فدراسیون ایران نشده و او هم به 

استرالیا بازگشته است.

موافقت الدحیل با ادامه حضور »رضاییان« در السیلیه
17 بازیکن تیم الدحیل در فصل گذشته به صورت قرضی در تیم های دیگری بازی کردند که السیلیه با 
در اختیار داشتن 5 بازیکن از جمله رامین رضاییان بیشترین سهمیه را داشت. بر اساس این گزارش؛ 
الدحیل با ادامه حضور قرضی بیشتر بازیکنانش در دیگر تیم ها موافقت کرده است. رامین رضاییان یکی از 
بازیکنانی بود که السیلیه به صورت رسمی برای تمدید دوران بازی قرضی اش با الدحیل مذاکره کرده بود.

 یک شرط برای با تماشاگر شدن بازی های استقالل، 
پرسپولیس و تراکتور

 کنفدراسیون فوتبال آسیا تکلیف حضور تماشــاگران در مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا را 
مشخص کرد.استقالل و تراکتور به ترتیب در مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا در زمین بی طرف 
به مصاف تیم های الهالل و النصر عربستان می روند.استقالل پیش از این ورزشگاه زعبیل باشگاه الوصل 
دبی را برای میزبانی انتخاب کرده بود. النصر هنوز میزبان خود برای دیدار با تراکتور  را انتخاب نکرده است.

پرسپولیس دیگر نماینده کشورمان نیز باید در تاجیکستان به مصاف تیم استقالل دوشنبه برود.حضور 
تماشاگران در این مرحله تا کنون مشخص نبود. در همین رابطه نضال بحران سخنگوی کنفدراسیون فوتبال 
آسیا درباره حضور تماشاگران در مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا، گفت: حضور تماشاگران 
در این مسابقات در صورت قبول کشور میزبان بازی ممانعتی ندارد و تماشاگران می توانند در ورزشگاه 
حضور پیدا  کنند.بدین ترتیب بازی استقالل با الهالل در صورت موافقت دولت امارات با حضور تماشاگران 

برگزار خواهد شد. 

نظر جالب »پورعلی گنجی« درباره گروه تیم ملی در انتخابی جام جهانی
مرتضی پورعلی گنجی درباره گروه ایران در انتخابی جام جهانی اظهارنظر کرد.تیم ملی ایران در انتخابی 
جام جهانی با کره جنوبی، عراق، سوریه، لبنان و امارات هم گروه شد. مرتضی پورعلی گنجی مدافع تیم 
ملی درباره حریفان ایران گفت:»به نظرم فرقی نمی کند در کدام گــروه بودیم. گروه اول یا دوم. وقتی 
می خواهیم به جام جهانی برویم باید همه تیم ها را ببریم. تیمی که می خواهد به جام جهانی برود و بین 
تاپ های دنیا باشد، باید مثل تاپ ها عمل کند. ان شاءا... ما هم بتوانیم تمام بازی های خودمان را ببریم. 
باید از اولین بازی تمام تمرکز و تمام وجودمان را بگذاریم. اینکه فکر کنیم گروه راحت است، اصال. بردن 
هیچ یک از تیم هایی که در گروه مان قرار دارند راحت نیست. خدا را شکر تیم کیفیت خوبی دارد. با این 

کیفیت و شرایطی که داریم،می خواهیم دل مردم را شاد کنیم.«

مستطیل سبز

عروسی در کوچه فجر؛ 
تیمی که ناامید نشد 

فجر سپاســی با شکســت هوادار در تهران 
به صدر جدول رقابت هــای فوتبال قهرمانی 
دسته اول باشــگاه های کشــور آمد و حاال 
بیشترین شــانس را برای قهرمانی دراین 

فصل از بازی ها دارد. 
اگر چه فجر سپاســی درامتیار 54 با هوادار 
و بادران شــریک اســت؛ اما تفاضل گلش 
نســبت به این دو تیم بهتر است و به نوعی 
می توان گفت سرنوشــت صعود به دســت 
خودش اســت و اگر در دو بازی باقی مانده 
برنده شــود هیچ مانعی برای قهرمانی این 
تیم وجود نخواهد داشت؛ همچنین صعود 
مستقیم به لیگ برتر. جالب اینکه اگر این 
اتفاق رخ دهد فجر سپاســی برای دومین 
بار با مربیگری کالنتری به لیگ برتر صعود 

خواهد کرد. 
گویی ماموریت این مربی بعد از سقوط فجر 
سپاســی به دســته اول باز گرداندن آن به 

لیگ برتر است. 
نکته جالب در مورد فجر سپاســی که حتی 
به زعــم دیگر تیم های مدعــی در لیگ یک 
از ابتدای فصــل فوتبال خوبــی را ارائه می  
داده و هیچ گاه  بــرای صعود به دنبال جار و 
جنجال و وقت کشی نبوده این است که در 
فصل جاری برای اولین بــار به صدر جدول 
آمد؛ این تیم حتی در برهه ای طی سه هفته 
متوالی شکســت را در برابــر حریفان پذیرا 
شــد؛ اما هیچ گاه ناامید نشد و برای صعود 
جنگید تا اینکه به صدر جــدول آمد و در دو 
هفته باقی مانده سرنوشت صعود به دست 

خودش است. 
عروســی به کوچه فجر آمــد آن هم در چه 
هفته ای؛ تیمــی که صعود به لیــگ برتر را 
در بوق و کرنا نکرد و ســعی اش بر این بود 
در میدان رقابت برنده بازی باشــد و انصافا 
اگر بخواهیم این تیــم را قضاوت کنیم باید 
بگوییم از نظر هزینه یکی از تیم های متوسط 
لیگ یک و حتی رو به پایین به شمارمی رود 
و بیشتر بازیکنان این تیم را بازیکنان جوان 

و سرباز تشکیل می دهند.

درهرلیگ معتبر ورزشی کم و بیش شاهد اشتباهات 
داوری هستیم که به ندرت تاثیر دوچندانی دارد؛ اما 
اشتباهات داوری درلیگ خلیج فارس به حدی رسیده 

که اگر آن را عادت تلقی کنیم، نابجا نیست

فوتبال جهان

وز عکس ر

ست 
گران قیمت» هالند« 

در تعطیالت
اریک هالنــد، ســتاره دورتموند در 
تعطیالت به ســرمی برد و ایرانی ها 
حواس شــان به این بازیکن است. 
او بعد از انتشــار تصویری در فضای 
مجازی هرگز تصورنمی کرد ایرانی ها 
بروند و قیمت ســتی که تنش کرده 

در بیاورند!
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معاون مالی شهردار اصفهان مطرح کرد:

مهاجرت سرمایه گذاران به شهر اصفهان
معاون مالی و اقتصادی شهردار اصفهان گفت: با توجه به ایجاد رونق در پروژه های مشارکتی، سرمایه گذارانی از سایر استان ها به اصفهان مهاجرت کرده و سرمایه خود را 
به این کالن شهر انتقال داده اند تا در اجرای پروژه ها با شهرداری مشارکت کنند.مرتضی طهرانی اظهار کرد: در این دوره مدیریت شهری در تمام زمینه ها مشارکت در اجرای 
پروژه ها را توسعه دادیم بدان معنا که در حال حاضر در معاونت فرهنگی شهرداری، بازسازی مجموعه های ورزشی که در طول دوره های زیاد فرسوده و از رده خارج شده 
بود، اعالم عمومی شده و سرمایه گذار می تواند به صورت BOT یا قراردادهای ساخت، بهره برداری و واگذاری، شریک شهرداری شود.وی با اشاره به اجرای سیستم های 
AVL و AFC اتوبوسرانی با مشارکت صا ایران در اتوبوسرانی اصفهان، افزود: با بهره برداری از سامانه های جدید، امکان شارژ کارت بلیت و حساب شهروندی به صورت 
آنالین فراهم می شود همچنین اطالع مسافر از زمان رسیدن اتوبوس بعدی با استفاده از نمایشــگرهای نصب شده در ایستگاه های اتوبوس به صورت آنالین، امکان 
خرید بلیت تک سفره با QR code در شبکه اتوبوسرانی شهری، استاندارد شدن زمان سرفاصله اتوبوس ها با پایش اتوبوس ها در همه خطوط، امکان مشاهده لیست 
خطوط عبوری از یک ایستگاه خاص در اپلیکیشن »نصف جهان« از دیگر مزایای به کارگیری این سامانه هاست.معاون مالی و اقتصادی شهردار اصفهان ادامه داد: برای 
احیای برخی اماکن تاریخی همچون حمام تاریخی رهنان با سرمایه گذار بخش خصوصی مشارکت شده تا این اقدام زیر نظر میراث فرهنگی انجام شده و تا مدت زمان 
مشخصی بهره برداری توسط سرمایه گذار انجام شود.وی با بیان این که ساخت فروشگاه زنجیره ای رفاه در محل زیرگذر میدان امام علی)ع( پروژه مشارکتی شهرداری 

بوده است، افزود: فروشگاه بزرگ مشارکتی دیگری در ایستگاه قطار شهری خانه اصفهان به زودی مورد بهره برداری قرار می گیرد. 

مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان:

اجرای 100 میلیارد ریال پروژه پیاده روسازی معابر  در منطقه 10
مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان از اجرای ۱۱ پروژه پیاده روسازی در ســطح این منطقه با صرف اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال خبر داد.حمید شهبازی ضمن 
تشریح پروژه های پیاده روسازی منطقه ۱۰ شهرداری اظهار کرد: از جمله این پروژه ها می توان به پیاده روسازی خیابان آذر بهرام با هزینه ای بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال 
با مساحت ۵۰۰۰ مترمربع اشاره کرد.وی افزود: پیاده روسازی خیابان صباحی به مساحت هفت هزار مترمربع با هزینه ای بالغ بر ۱۵ میلیارد ریال، پیاده روسازی 
خیابان کاخ به مساحت دو هزار مترمربع با هزینه ای بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال و پیاده روسازی خیابان شهروند به مساحت چهار هزار و ۵۰۰ مترمربع با هزینه ای بالغ بر 
۱۰ میلیارد ریال از دیگر پروژه های پیاده روسازی معابر در این منطقه بوده است.مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان با اشاره به پیاده روسازی خیابان پروین، تصریح 
کرد: پیاده روسازی این خیابان به مســاحت هفت هزار و ۵۰۰ مترمربع با هزینه ای بالغ بر هشــت و نیم میلیارد ریال انجام شد.وی با بیان این که پیاده روسازی 
خیابان ناهید به مســاحت دو هزار مترمربع با هزینه ای بالغ بر هشت و نیم میلیارد ریال انجام شده اســت، گفت: از دیگر پروژه های پیاده روسازی، می توان به 
پیاده روسازی خیابان مهر با هزینه ای بالغ بر هفت میلیارد ریال به مساحت دو هزار مترمربع، پیاده روسازی خیابان شهید بهشتی نژاد به مساحت یک هزار و ۱۰۰ 
مترمربع با هزینه ای بالغ بر پنج میلیارد ریال و پیاده روسازی خیابان معلم به مساحت یک هزار مترمربع با هزینه ای بالغ بر سه میلیارد ریال اشاره کرد.شهبازی 
خاطرنشان کرد: پیاده روسازی خیابان فجر با هزینه ای بالغ بر سه میلیارد ریال به مساحت ۹ هزار مترمربع و پیاده روسازی ضلع شمالی میدان قدس به مساحت 

یک هزار مترمربع با هزینه ای بالغ بر دو نیم میلیارد ریال از دیگر پروژه های اجرا شده در منطقه ۱۰ شهرداری است.

با حمایت ویژه فوالد مبارکه؛

تفاهم نامه راه اندازی و تجهیز نخستین آزمایشگاه صنعت 4.0 میان فوالد مباركه و دانشگاه صنعتی اصفهان به امضا رسید
در آیین امضای تفاهم نامه راه اندازی و تجهیز نخســتین آزمایشگاه صنعت 4.۰ در 
کشور، سید مهدی نقوی، معاون تکنولوژی شرکت فوالدمبارکه، سید مهدی ابطحی، 
رییس دانشگاه صنعتی اصفهان، رسول سرائیان، مدیرعامل شرکت ایریسا، احمدرضا 
تابش، رییس دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی و جمعی از اساتید و مدیران 
شرکت ایریسا و شرکت فوالد مبارکه حضور داشتند.  ســید مهدی ابطحی، رییس 
دانشگاه صنعتی اصفهان، در این مراسم اظهار کرد: امروز ورود به نسل چهارم دوراهی 
بودن و نبودن اســت و اساســا رقابت پذیری، تغییر فضای کار و ماموریت ها نشان 

می دهد که در مسیر پیش رو خواهیم بود و یا حذف شدنی هستیم.

پیشگامی فوالد مبارکه در زمینه هوشمندسازی صنعتی
وی افزود: امروزه اهداف دانشــگاه صنعتی اصفهان بازتعریف شده است و محیط 
دانشگاه باید به انتظارات جامعه هدف پاســخ دهد و از سوی دیگر با ورود تحریم ها 
ونوسانات ،بازار صنعت ناگزیر به هدف گذاری هوشمندسازی است که شرکت فوالد 
مبارکه در این مهم پیشگام صنایع کشور شده است. رییس دانشگاه صنعتی اصفهان 
تصریح کرد: شــرکت فوالد مبارکه با پیش گرفتن هوشمندسازی، ماندن را انتخاب 
کرده است و دانشگاه صنعتی اصفهان هم با توسعه مراکز تحقیقات و ایفای مسئولیت 
اجتماعی و جذب نیروی انسانی و هیئت علمی پرکار سعی دارد، ماندن را در دوراهی 
بودن و نبودن انتخاب کند. وی اضافه کرد: فصل مشترک دانشگاه صنعتی اصفهان با 
شرکت فوالد مبارکه »هوش مصنوعی« است و توجه به نوآوری، تجاری سازی و تبادل 
فناوری و اشتراک گذاری ساختارهای پژوهشی به همکاری با شرکت فوالد مبارکه و 
فوالدهرمزگان برآمده است. ابطحی، راه اندازی و تجهیز نخستین آزمایشگاه صنعت 
4.۰ در کشور را به فال نیک گرفت و گفت: امروز شاهد آغاز همکاری با صنعت هستیم تا 
به دستاوردهای بزرگی دست یابیم و مایه افتخار است که شرکت فوالد مبارکه دانشگاه 
صنعتی اصفهان را برای نخستین آزمایشگاه صنعت 4.۰ انتخاب کرده است. شایان 
ذکر است موضوع صنعت 4.۰ یا نسل چهارم اتوماسیون صنعتی، به ایجاد یک تحول 

دیجیتال در صنعت می پردازد.
 به عبارت دیگر این مفهوم، بیانگر درهم تنیدگی و ارتباط همه جانبه اجزای ســخت 
افزاری و نرم افزاری هوشمند از طریق بســتر اینترنت اشیا در محیط صنعتی است. 
برقراری ارتباط اجزا از طریق شــبکه اینترنت نسبت به اتوماسیون های نسل قبل که 
تنها از طریق شبکه های داخلی به هم مرتبط بودند، بستری برای به کارگیری هوش 
مصنوعی در مدیریت سیستم شده و همچنین امکان اســتفاده از زیر ساخت های 
پردازش ابری و محاسبات لبه را در کل زنجیره صنعت فراهم می سازد. به طور خاص در 
صنعت فوالد از مرحله استخراج گرفته تا بخش تولید و تحویل محصول نهایی، هوش 
مصنوعی می تواند در حوزه های مختلفی از جمله هوشمندسازی فرآیند تولید، ارتباط 
با مشتریان، تحلیل و مدیریت بازار، هوشمندسازی فرآیند تعمیر و نگهداری، نظارت 
بهینه بر محیط کار و بهبود ایمنی محیط کار مورد اســتفاده قرار گیرد. همه این موارد 
موجب بهبود بازده و ایمنی محیط کار در کنار کاهش هزینه های تولیدمی شود. سید 
مهدی نقوی، معاون تکنولوژی شرکت فوالد مبارکه گفت: مطابقت با اکوسیستم های 
جدید دنیا در دستور کار شرکت فوالد مبارکه است چرا که برای حضور در دنیای امروز 

چاره ای جز به روزرسانی با این تغییرات نیست و تحول دیجیتال یک»باید« است.

مطابقت با اکوسیستم های جدید دنیا
وی با اشاره به آینده شرکت فوالد مبارکه اظهار کرد: از مدتی پیش، موضوع مطالعه و 
مطابقت با اکوسیستم های جدید دنیا در دستور کار شرکت فوالد مبارکه قرار گرفت 
و در راســتای ایجاد تصویر آینده فوالد مبارکه و حضور در کلیه عرصه ها تعریف و این 

ماموریت به مجموعه تکنولوژی این شرکت واگذار شد.
نقوی با بیان اینکه تغییرات شگرفی در تمامی حوزه های صنعتی و علمی دنیا در حال 
اتفاق است، گفت: برای حضور در دنیای امروز چاره ای جز به روزرسانی با این تغییرات 

نیست چراکه تنها راه بقا در جهان کنونی همانا شناخت و درک این تغییرات است.

آینده پژوهی، روی میز مدیریت کالن شرکت فوالد مبارکه
معاون تکنولوژی شرکت فوالد مبارکه تصریح کرد: با مرور تاریخی در عالم صنعت به 
شــرکت های بزرگ برمی خوریم که امروز اثری از آنها باقی نیست و بر اهمیت آینده 
پژوهی تاکید دارد و اینکه باید چه مسیری را درپیش گرفت مهم ترین مسئله ای است 
که  روی میز رهبران یک سازمان قرار دارد. وی با اشاره به مطالعه بر اکوسیستم های 
تعریف شده بر مبنای دانش گفت: یافته های مطالعاتی ما را به 4 رهیافت رساند که 
آینده شرکت فوالدمبارکه بر مبنای این 4 محور تنظیم شده است. اولین محور توسعه 
فرآیندها بود؛ فرآیندهایی که به تولید محصولی به نام فوالد منجرمی شود و بر اساس 
تکنولوژی های موجود در عرصه فوالد ایجاد و به کار گرفته می شود. نقوی، محور دوم 
آینده پژوهی در شرکت فوالد مبارکه را اینگونه توضیح داد: محور دوم توسعه محصوالت 
یک شرکت است. از آنجایی که چرخه معرفی محصوالت به بازار در صنعت فوالد طوالنی 
تر از سایر صنایع است و فرآیند اجرا و دستیابی به محصول دشوار و هزینه بر است؛ 
بایستی این محور هم به درستی در بررسی ها مد نظر قرارمی گرفت. وی از »طرح تحول 
دیجیتال« به عنوان سومین موضوع الزام آور و مهم یاد کرد و گفت: محور سوم حرکت 
به سوی دیجیتالی شدن است که در این مطالعه به آن رسیدیم. اما چهارمین حوزه که 
در ایران به آن توجه نشده و به نظرمی رسد شرکت فوالد مبارکه به عنوان نخستین واحد 
 secular( »صنعتی آن را سیاست گذاری کرده اســت، موضوع »اقتصاد چرخشی
economy( است که می تواند تضمین کننده بقای سازمان در درازمدت باشد.  معاون 
تکنولوژی شرکت فوالد مبارکه با اشاره به اینکه از تمام ظرفیت های گروه فوالدمبارکه 
در راستای تحقق 4 هدف سیاست گذاری شده بهره مند شده ایم، تصریح کرد: پیش 

بینی آینده باعث می شود تا در بازار جهانی با تثبیت جایگاه، از رقبا پیش بیفتیم. 

همکاری با پژوهشکده فوالد به منظور  توسعه محصوالت شرکت فوالد مبارکه 
نقوی با اشــاره به ماموریت های »پژوهشــکده فوالد دانشــگاه صنعتی« در جهت 
توســعه محصوالت برای گروه فوالد مبارکه و صنعت فوالد ایران، گفت: مفتخریم در 
سال گذشته دو اقدام مهم و استراتژیک در این پژوهشکده عملیاتی شد؛ یکی تولید 
»پروتزهای انسانی« بود که در صنعت پزشکی کشــور مورد استفاده قرارمی گیرد و 
کشــور را در این زمینه از واردات بی نیاز کرد. دومین اقدام این پژوهشکده، تاسیس 
»شرکت پشتیبانی و توسعه فناوری و نوآوری های شرکت فوالدمبارکه« با هدف ایجاد 
یک مرکز )COE( بود تا بتوان با سرمایه گذاری، شــرکت فوالدمبارکه را در دو حوزه 
»توسعه فرآیند« و »اقتصاد چرخشی« توسعه دهیم و با بهره گیری از ظرفیت ملی 

این موضوعات را به عنوان ماموریت پیش ببریم. 

طرح تحول دیجیتال شرکت فوالد مبارکه الزام آور و یک »باید« است
معاون تکنولوژی شرکت فوالد مبارکه با بیان اینکه استفاده از »طرح تحول دیجیتال« 
توسط تصمیم گیران مملکت نشان می دهد که سیاست گذاری شرکت فوالد مبارکه در 
این مسیر موفق خواهد بود، گفت: طرح تحول دیجیتال شرکت فوالد مبارکه الزام آور 
و یک »باید« است و این »باید« با شرط بقا توجیه شده است؛ چراکه در آینده نزدیک 

شرکت هایی که اسب تراوا را برعکس هل دهند؛ محکوم به فنا و شکست هستند.
وی افزود: طرح تحول دیجیتال در شرکت فوالد مبارکه با شعار »شرکت فوالد مبارکه 
هوشمند از سنگ تا رنگ« تعریف شد؛ چراکه از سنگ آهن وارد شده به این شرکت تا 

محصول رنگی در این مسیر گام برمی دارد.

بال دوم تحقق طرح تحول دیجیتال، تعامل سازنده با دانشگاه هاست
نقوی با اشاره به اینکه گروه فوالد مبارکه یک بال تحقق طرح تحول دیجیتال است، 
گفت: بالشــک بال دوم این طرح، دانشــگاه ها هســتند و با تعریف ماموریت ها و 
برنامه هایی در تعامل ســازنده با دانشــگاه ها برآمدیم که می توان به »مرکز تحول 
دیجیتال صنعت فوالد« با بهره گیری از دانش استارت اپ ها و همراهی دانشگاه تهران 
و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اشاره کرد که در پردیس دانشگاه تهران 
کلنگ زنی شد. وی، کلنگ زنی »مرکز تحول دیجیتال صنعت فوالد« را سرآغاز طرح 
تحول دیجیتال برشمرد و افزود: در موضوعات مربوط به آینده صنعت، با نگاه ملی به 
توان استان اصفهان اقدام می کنیم که راه اندازی نخستین آزمایشگاه صنعت 4 در 

دانشگاه صنعتی اصفهان با همین هدف دنبال شده است. 
معاون تکنولوژی شرکت فوالد مبارکه به دوره پرورش رهبران طرح تحول دیجیتال 
شرکت فوالد مبارکه با همراهی دانشگاه اصفهان هم گریزی زد و گفت: این طرح به 
عنوان موردی عملیاتی برای دوره های جدید کاربردی آغاز شــد و خوشــبختانه ترم 
دوم این دوره در حال برگزاری اســت و اگر امروز تمام مدیران شرکت فوالد مبارکه با 
ترمینولوژی »طرح تحول دیجیتال« آشنا هستند و به کارمی برند، نتیجه تالش شرکت 
ایریسا و مدیریت شرکت فوالد مبارکه است. وی به سومین برنامه در راستای تحقق 
طرح تحول دیجیتال اشاره کرد و افزود: بهترین فضایی که به لحاظ فنی می تواند در 
خدمت احداث نخستین آزمایشگاه صنعت 4.۰ در کشور قرار بگیرد، دانشگاه صنعتی 
اصفهان اســت چراکه همواره همکاری این دانشــگاه با مجموعه گروه فوالد مبارکه 
می تواند به تربیت متخصصان در فضای آینده منجر شــود و این محققان می توانند 
در آینده نزدیک طرح تحول دیجیتال در کشــور را جاری ســازند. نقوی با اشــاره به 
مطالعات موردی از دانشگاه های آلمان، فرانسه و پلی تکنیک میالن، انتخاب دانشگاه 
صنعتی را شایسته دانســت و توضیح داد: ایجاد آزمایشــگاه صنعت 4.۰ به عنوان 
یکی از بایدهای دیگر اســت و برای طرح تحول دیجیتال اجتناب ناپذیر خواهد بود 
چراکه معتقدیم موضوع پژوهش و ایجاد خبرگی در نسل جدید بایستی دردانشگاه 
 اتفاق بیفتد و شرکت فوالد مبارکه هم حامی این بخش باشد تا از نتایج آن در کشور

 بهره مند شویم.رسول سرائیان ، مدیرعامل شرکت ایریسا نیز در این مراسم با اشاره به 
اینکه در اواخر فروردین ماه گذشته مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه ماموریت جدیدی 
به شرکت ایریســا واگذار کرد، اظهار داشت: سرمایه انســانی پاشنه آشیل هر بنگاه 
اقتصادی و صنعتی است و انتظارمی رود استفاده ازتجارب بین المللی و همکاری با 
دانشگاه های بین المللی در پیشبرد اهداف طرح دیجیتال فوالد مبارکه سازنده باشد 
تا این مسیر با کمترین خطا پیش برود. وی با معرفی و گذر از تاریخچه شرکت ایریسا 

اظهار کرد: این شــرکت با هدف انتقال فناوری اتوماســیون صنعتی و سیستم های 
 simens، ILVA، GTI اطالعات از شرکت های اروپایی کارگزار در ساخت فوالد نظیر
و ...در سال ۱۳۷۱ تاسیس شد. وی افزود: این شرکت تاکنون هزار و ۱۸۰ پروژه را با 
۵44 پرسنل به سرانجام رسانده است و ۵ رکن اصلی کسب و کار اعم از سیستم های 
اطالعاتی، اتوماسیون صنعتی، شبکه و زیرساخت، تحول دیجیتال و کسب و کارهای 
کوچک و متوسط را دنبال می کند. مدیرعامل شــرکت ایریسا به برخی از افتخارات 
شرکت ایریسا اشاره ای کرد و توضیح داد: اخذ مجوز دانش بنیان از معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری در ۸ محصول، ارتقای رتبه شرکت در بین ۵۰۰ شرکت برتر )از 
4۱۶ به ۳۵۷(، اولین شرکت ایرانی دارای تمام سطوح اتوماسیون بخشی از افتخارات 

این شرکت است.

 کسب رتبه یک شورای عالی انفورماتیک
 و انجام بیش از هزار و 100 پروژه توسط ایریسا

وی به فعالیت بیش از ربع قرن این شرکت در صنعت کشــور اشاره ای کرد و گفت: 
بیش از ۵۵۰ نفر نیروی انسانی متخصص در این شرکت به فعالیت مشغولند که کسب 
رتبه یک شــورای عالی انفورماتیک و انجام بیش از هزار و ۱۰۰ پروژه در حوزه فعالیت 
شرکت به همراه کسب جایزه دو ستاره تعالی سازمانی از سازمان مدیریت صنعتی 
ایران و قرارگرفتن در میان ۵۰۰ شــرکت برتر اقتصادی کشور از اهم افتخارات شرکت 
ایریسا محسوب می شود. سرائیان ،ترکیب سهامداران شرکت ایریسا را به دو بخش 
تقسیم کرد و گفت: تا قبل از تیرماه سال گذشته سهامدار ۷۵ درصد این شرکت، فوالد 
مبارکه بود و ۲۵درصد دیگر را کارکنان وسایر افراد تشکیل می دادند که امروزه سهامدار 
4۹صدم درصد شرکت ایریسا، شــرکت فوالد هرمزگان است. وی با بیان اینکه ۵.۹ 
درصد از ۵44 پرسنل فعال در این شــرکت فارغ التحصیل رشته فن آوری اطالعات 
هستند، گفت: ۸۹.۲ درصد از نیروهای انسانی این شرکت در بخش عملیاتی و ۱۰.۸ 
درصد هم در بخش پشتیبانی و ستاد به فعالیت مشغولند. مدیرعامل شرکت ایریسا، 
با اعالم اینکه 4۰ نفر از کارکنان فعلی این شــرکت از دانشگاه صنعتی اصفهان فارغ 
 التحصیل شده اند، تصریح کرد: ۳۶4 نفر از نیروی انسانی این شرکت مدرک تحصیلی

 کارشناسی و ۱۲۰ نفر هم کارشناسی ارشد دارند و بیشترین بازه سنی بین ۳4 تا 4۰ 
سال هستند.

عملکرد شرکت ایریسا در سال جهش تولید
وی ۵ مشتری کلیدی شرکت ایریسا را شــرکت فوالدمبارکه، فوالدهرمزگان، فوالد 
خوزستان، فوالدامیرکبیر کاشان و فوالد سنگان معرفی کرد و توضیح داد: بر اساس 
نقشه مشتریان این شرکت تمام کشــور را تحت پوشش خدمات خود قرارمی دهد. 
سرائیان در ادامه به عملکرد شرکت ایریسا در سال جهش تولید پرداخت و گفت: در 
سال گذشته، مرکز نوآوری تحول دیجیتال فوالد کلنگ زنی  و سامانه آموزش مجازی 
ایریسا، LMS، راه اندازی شد و از طرح تحول دیجیتال شرکت فوالد مبارکه رونمایی 
به عمل آمد. وی گفت: همچنین طرح نهضت مهارت افزایی ایریسا )نما( سال گذشته 
 smart steel manufacturing آغاز به کار کرد و اولین رویداد از سلسله رویدادهای
startup event معروف به ۳s برگزار شــد. مدیرعامل شــرکت ایریسا با اشاره به 
افتتاحیه طرح پرورش رهبران تحول دیجیتال فوالد مبارکه اظهار کرد: طرح جامع منابع 
انسانی شرکت در اول آبان ماه آغاز شــد و در اولین رویداد ریورس پیج، شرکت های 
منتخب بازدید میدانی داشتند. وی به برگزاری دومین رویداد از رویدادهای ۳s هم 
اشاره ای کرد و افزود: کسب تقدیرنامه دو ستاره تعالی سازمانی از سازمان مدیریت 
صنعتی و ارتقای رتبه شرکت در بین ۵۰۰ شرکت برتر بخشی از افتخارات این شرکت در 
سال جهش تولید بوده است. سرائیان به برگزاری کارگاه تدوین پروژه های طرح تحول 
دیجیتال ایریسا هم گریزی زد وگفت: رونمایی از ۲۲ پروژه تحول دیجیتال فوالدمبارکه، 
اولین گردهمایی مدیران پروژه شرکت ایریسا، اولین گردهمایی گروه های تخصصی 
این شرکت و نخستین رویداد ارائه برنامه و بودجه سال ۱4۰۰ بخشی از اقدامات سال 

گذشته شرکت ایریساست.

ره نگاشت تحول دیجیتال شرکت فوالد مبارکه
وی از رونمایی طرح تحول دیجیتال ایریســا موســوم به ایریســا پالس هم خبر 

 داد و تصریح کرد: ره نگاشــت تحول دیجیتال شــرکت فوالد مبارکه در چند بخش 
 فــوالد مبارکه هوشــمند ۲، فوالد مبارکه هوشــمند ۳، فــوالد مبارکه هوشــمند 4 
 و چشــم انداز ۱4۰4 و فوالد مبارکه هوشمند در ســطح کالس جهانی قابل ارزیابی

 است. 
مدیرعامل شرکت ایریسا فوالد مبارکه دیجتیال و هوشمند ۲ را با اولویت نگهداری و 
تعمیرات هوشمند، مدیریت انرژی هوشمند، کنترل کیفیت هوشمند، بهره برداری و 
زنجیره ارزش هوشمند معرفی کرد و افزود: برای رسیدن به این اهداف بهینه سازی 
برنامه های تعمیر و نگهداری با هوش مصنوعی، ساخت قطعات یدکی با استفاده از 
چاپ سه بعدی، تحلیل توان مصرف دستگاه ها با هدف کاهش مصرف انرژی برق 
و گاز، دستیابی به انرژی های سبز و افزایش دقت برنامه ریزی تولید صورت خواهد 
گرفت. وی اضافه کرد: در مسیر هوشمندسازی و نوآوری فرآیندها، اولویت های هدف 
گذاری شده نظیر بهینه سازی فرآیندهای زنجیره تامین، لجستیک هوشمند، محیط 
هوشمند و هوشمندسازی سرمایه های انسانی و راهکارهای مالی هوشمند در نظر 
گرفته شده است. سرائیان، اولویت های مدیریت، پایش و تحلیل کالن داده ها را در 
مرکز عملیات یکپارچه و واسط های هوشمند یکپارچه، تشکیل دوقلوهای دیجیتال و 
توسعه سیستم های اطالعاتی و نرم افزاری نسل چهارم برشمرد و گفت: برای رسیدن 
به این اهداف ایجاد اتاق های کنترل مرکزی توزیع شده، پایش و کنترل مجازی کل 
کارخانه با استفاده از VR و شناســایی و تبیین منابع داده داخل و خارج سازمان و 
انطباق آن ها با موازین و استانداردهای دو قلوی دیجیتال در نظر گرفته شده است. 
وی، اولویت های فوالد مبارکه متصل را اینگونه تبیین کرد که ارزیابی و هدف گذاری، 
فرهنگ سازی، نوآوری و آموزش نیروی انســانی، پلتفرم کارخانه هوشمند، توسعه 
 زیرســاخت ارتباطات، توسعه زیرساخت رایانش و ذخیره ســازی و امنیت فناوری

 اطالعات و ارتباطات لحاظ شده است و اضافه کرد: در این مسیر بهینه کاوی، انتخاب 
ناحیه هدف، تدوین و توســعه مدل بلوغ بومی و راه اندازی پلتفرم کارخانه هوشمند 
 به صورت توزیع شــده در کل گروه فوالد مبارکه بخشــی از چگونگی رسیدن به این

 اهداف است.

ایریسا، سال 1404 به مرجع زیست بوم تحول دیجیتال صنعت فوالد تبدیل می شود
وی با تاکید بر نگاه راهبردی و هوشمندانه مدیریت ارشد فوالد مبارکه و حمایت های 
مجموعه مدیریت این شرکت و راهبری توسط شرکت ایریسا در تحقق طرح تحول 
دیجیتال گفت: ایریسا با شعار نماد نوآوری و تحول در صنعت قصد دارد در ۱4۰4 به 
مرجع زیست بوم تحول دیجیتال و هوشمندســازی با اولویت صنعت فوالد تبدیل 
شود. سرائیان، ارزش های سازمانی شرکت ایریسا درافق ۱4۰4 را برشمرد و توضیح 
داد: مشتری مداری، تکریم کارکنان وذی نفعان، خالقیت، نوآوری و بهبود مستمر، 
صداقت، رازداری و حفظ دارایی های اطالعاتی مشتریان و توجه به کیفیت خوشنامی 
حرفه ای و پای بندی به تعهدات از ارزش های سازمانی این شرکت است تا به ماموریت 
توانمندســازی صنعت با اولویت صنعت فوالد در جهت تولید، بهره وری و مدیریت 

کارآمد دست یابد. 
وی، چارچوب تحول دیجیتال ایریسا را در توسعه توانمندی و مهارتی جاری کارکنان 
و ایجاد مخازن استعداد دیجیتال این شرکت برشمرد و گفت: توسعه محصوالت و 
خدمات دیجیتال و نوآورانه با قابلیت رقابتی، بهره منــدی از فناوری های نوظهور در 
محصوالت و خدمات در چارچوب تحول دیجیتال ایریســا هدف گذاری شده است. 
مدیرعامل شرکت ایریسا، مهم ترین چالش امروز را سرمایه انسانی دانست و گفت: 
در مسیر تحقق و پیاده سازی تحول دیجیتال سرمایه گذاری برای حفظ ونگهداشت 
نیروی موجود، جذب نیروهای جدید و ایجاد انگیزه و مشــوق های مادی و معنوی 

می تواند در عبور از این چالش مهم تلقی شود.
وی با تاکید بر اینکه ســرمایه گذاری روی سرمایه انسانی زیربنای موفقیت در طرح 
تحول دیجیتال و پیاده ســازی موفق انقالب صنعت نســل 4 درکشور است، اظهار 
کرد: برنامه توسعه اســتعداد دیجیتال شرکت ایریســا در ابعاد کوتاه مدت با هدف 
تربیت رهبران دیجیتال، تشکیل مخازن استعدادها، میان مدت، با برنامه راه اندازی 
البراتورهای صنعت نســل 4 و بلند مدت با هدف راه اندازی باشــگاه دانش آموزی 

رباتیک برنامه ریزی شده است.

هدف آزمایشگاه های صنعت 4.0 افزایش نوآوری 
مبتنی بر تکنولوژی های نوظهور است

ســرائیان کاربردهای آزمایشــگاه انقالب چهــارم صنعتی را هم برشــمرد و گفت: 
آزمایشــگاه های صنعت 4.۰ در نظر دارد به افزایش نوآوری مبتنی بر تکنولوژی های 
نوظهور بیانجامــد و از دانش افزایــی در تکنولوژی های روز و آینــده حمایت کرده و 
پروژه هایی در محیط آزمایشــگاهی شــبیه ســازی کند و با تامین نیروی انسانی 
متخصص در تکنولوژی های نوظهوربه ارائه راهکارهای تکنولوژی محور برای صنعت 

دست یابد.

حمایت فوالد مبارکه  از قلب قطب انقالب چهارم صنعتی
وی در پایان با درخواســت از حمایت مادی و معنوی از اســاتید و دانشجویان نخبه 
جهت شکل گیری و توسعه آزمایشگاه گفت: دانشــگاه صنعتی اصفهان با حمایت 
فوالد مبارکه به قلب قطــب انقالب چهارم صنعتی تبدیل خواهد شــد. فراهم کردن 
زمینه حضور اساتید و پژوهشگران در آزمایشگاه، هدایت پایان نامه های کارشناسی 
 ارشد و دکترا در حوزه مهندس برق و الکترونیک، کامپیوتر، صنایع، متالوژی و تعریف 
دروس تخصص انقالب صنعتی نسل 4 در مقاطع مختلف تحصیلی ضروری است 
 و از حمایت مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکــه و رییس دانشــگاه صنعتی اصفهان

 تشکر و قدردانی کرد.
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اولین دفتر توسعه پایدار، مدیریت مصرف و مطالعات اجتماعی صنعت آب و 
فاضالب کشور در آبفای استان اصفهان تشکیل شد. مدیرعامل آب و فاضالب 
اســتان اصفهان در مراســم معرفی مدیر این دفتر گفت: اهمیت مسئولیت 
اجتماعی و رویکرد تخصصی در حوزه مطالعات اجتماعی از اهداف مهم تشکیل 
دفتر توسعه پایدار، مدیریت مصرف و مطالعات اجتماعی است. هاشم امینی، 
پیش بینی و ارزیابی تاثیرات اجتماعی طرح هــا و برنامه ها را  یکی از اهداف 
راه اندازی این دفتر برشمرد و اظهار داشت: مطالعه مسائل اجتماعی مرتبط با  
اجرای پروژه های آبفا در سطح استان یکی از رویکرد های مهم این بخش است. 
وی  با بیان این که چشم انداز اجتماعی طرح ها و برنامه آبفا باید در این دفتر 
ترسیم شود، افزود: با مطالعات اجتماعی که در این دفتر انجام خواهد شد، باید 
راهبردهایی برای به حداقل رساندن پیامدهای اجتماعی فعالیت های عمرانی 
و توسعه ای درون و برون شهری آبفا تدوین شــود.  مدیرعامل آبفای استان 

اصفهان خاطر نشان ساخت: پژوهشگران و کارشناسان مسائل اجتماعی در 
حوزه های مختلف در شهرها و روســتاها، طرح ها و برنامه های صنعت آبفا را  
مورد تحقیق و بررســی قرار دهند .  امینی به  ارتقای فرهنگ مدیریت مصرف 
آب و افزایش سطح آگاهی مردم پیرامون منابع آبی اشاره کرد و بیان داشت: از 
طریق گفت وگوهای اجتماعی و فرهنگی با نهادهای مدنی، انجمن های علمی 
و رسانه هامی توان مصرف آب را توسط بهره برداران مدیریت کرد. وی، شناسایی 
چالش های زیست محیطی قبل از اجرای طرح های آبفا را ضروری برشمرد و 
اعالم کرد: تا قبل از تشکیل این دفتر هم مسائل زیست محیطی طرح ها مورد 
مطالعه و بررســی قرارمی گرفت؛ اما از این به بعد این کار با انسجام بیشتری 
دنبال شود. در پایان این مراسم سعیده ســعیدی به عنوان مدیر دفتر توسعه 
پایدار، مدیریت مصرف و مطالعات اجتماعی شــرکت آب و فاضالب استان 

اصفهان معرفی شد.

 سال هاست که مردم نگاه شان به شــهرداری صرفا انجام یکسری وظایف 
خدماتی و عمرانی نیســت، امروزه در شــهری که شــهردارانی دانا، آگاه و 
متخصص زمام امور را به دســت می گیرند  در کنار تخصــص و تدینی  که 
دارند می توانند مشکالت متعدد شهر را در حوزه های مختلف، رصد و جهت 
رفع آنها بــا برنامه ریزی کارشناســان و مدیریت زمان و بودجه بکوشــند. 
یکــی از مهم ترین ویژگی های یک شــهردار خوب ،فرهنگی بودن اســت.

یک شــهردار با توجه به اهمیت فعالیت های فرهنگی، در ایجاد شــهری با 
نشــاط، ایجاد فرهنگســرا برای بانوان و آقایان،ایجاد تاسیسات و ساخت 
مکان هایی برای تجمع مردم و مشــارکت های آنها جهت اقدامات فرهنگی 
را در اولویت برنامه های خود قرار می دهد.شــهردارانی که مدیریت شان بر 
پایه علوم و دانش روز دنیاست می توانند عوامل مختلف را برای مشارکت 
در توسعه و آبادانی یک شهر دور هم جمع و به نفع شهر و شهروندان 

از آن اســتفاده و بهره برداری کنند. تالش شان در ساخت و سازها، افزایش 
ســرانه فضای ســبز اســت و برای برنامه های کوتاه مدت و بلندمدت خود 
استراتژی های  مدونی دارند.مهندس مجید قربانی رنانی یکی از شهرداران 
تازه نفس و جوان  شــهر کوشک در استان اصفهان اســت. قربانی، اصالتا 
اصفهانی اســت وتجربه فعالیت  10 ســاله ای را با شــهرداری  در کارنامه 
کاری خود دارد. مجید قربانی، دانشــجوی دکترای مدیریت دولتی است، 
 در ســال ۹4 و  با انتخاب اعضای شورای اسالمی شــهر کوشک  به سمت 
شهردار ، جهت خدمت به مردم مهربان و متدین این شهر انتخاب شد  و هم 
اکنون تا سال 1400 به مدت 4 سال به مردم کوشک خدمت رسانی می کند،  
الزم به ذکر است وی در دوره  قبل )شورای اسالمی شهر اصفهان دوره چهارم(  

شهرداری شهر اژیه را  در کارنامه  خود به ثبت رسانده است .
شــهرداران موفق شــهردارانی هســتند که در خدمت خود به شــهروندان 
روش های کارآمــد و نوین مدیریتی را به کار بگیرند و برای اعتال و پیشــبرد 
برنامه ها با دانشــگاه ها و منابع و ماخذ این سامانه ارتباط برقرار کنند. قطعا 
یک شهردار موفق باید دارای نگاه فرهنگی اجتماعی باشد چرا که مستقیما 
با فرهنگ و آداب و رسوم مردم سر و کار دارد . شــهردار هر شهر می بایست 
نحوه تعامل اجتماعی با مردم را بشناسد و بداند بسیاری از معضالت شهری 
با نگاه درست فرهنگی اصالح خواهد شد، با توجه به فعالیت های قابل توجه 
جناب مهندس مجید قربانی شهردار شهر کوشک بر آن شدیم تا فعالیت های 
وی را به طور خالصه به رشته تحریر در آوریم باشد تا مبنایی برای شهرداران 

آینده باشد.
شهر کوشک دارای یک بافت قدیمی است،در مرکز شهر  سه خیابان اصلی 
با کوچه های در هم تنیده، رفت و آمد شــهروندان را با  مشکل  تردد مواجه 
کرده است . کوشک راه های عبوری و مواصالتی با شــهرهای اطراف مانند 
کهریزسنگ، اصغرآباد و خمینی شهر دارد و در مسیر اصلی شهر نجف آباد به 
اصفهان قرار گرفته است.افرادی که از  زازران و گلدشت تردد دارند بهترین راه 
دسترسی و عبورشان شهر کوشک است؛ اما متاسفانه زیرساخت های شهر 
دچار اشکال بود.آسفالت جاده ها کیفیت نداشــت، خیابان ها فاقد جدول 
بندی اســتاندارد بودند و پارک و تفرجگاه عمومی یا بوستانی در شهر برای 
استفاده شهروندان و جوانان موجود نبود.بانوان نیز  مکانی برای ورزش های 

صبحگاهی خود نداشتند.
  برای همین در ابتدای کار  ما برای  4 سال خدمت، برنامه های کوتاه مدت 
،میان مدت و  بلندمدت با اســتراتژی های خاص تعریــف کردیم و در رفع 
این موانع کوشــیدیم. به یاری خدا تا امروز ۹5 درصد  برنامه هایمان تحقق 
پیدا کرده اســت، برای مثــال تقریبا 80 درصد خیابان های اصلی کوشــک 
و  خیابان های فرعی آســفالت شده  و آنهایی که نشــده اند نیازی نداشته 
اند.  برای دفع آب های ســطحی ،خیابان های اصلی و خیابان های  فرعی 
کانیو گذاری شد. آسفالت خیابان هایی مانند خیابان جنت خروجی اصلی 
به خمینی شهر، سلمان فارســی شهدا ،کارگرشــمالی، خروجی به سمت 
اصغرآباد که  از عرض   6 متری تبدیل بــه 12 متری با طول تقریبی 700 متر 
و 11 متر عرض، خیابان اصلی کوشک و  مواصالتی کهریزسنگ، ضلع غربی 
شهر کوشک با اجرای» پلی« که عرض آن 16 متر  است ،خیابان امید شرقی 
امید غربی ،خیابان آزادگان غربی و شرقی، بلوار امام خیابان ابوذر، خیابان 
ولیعصر و 80 درصد فرعی آن، خیابان شهید بهشتی، خیابان گلزار  آماده  و  در 
خدمت مردم قرار گرفتند .از آنجایی که مکان اختصاصی  برای   بانوان وجود 

نداشت اقدام به ساخت باغ بانوان و ورزشگاهی به وسعت 500 متر  کردیم.
توجه ویژه به  فرهنگ و نشاط شهروندی در رأس برنامه هایمان بود .برگزاری 
برنامه های فرهنگی تا قبل از بیماری کرونا مانند برنامه »حیات طیبه و حیات  
فاطمیه« با حضور  بیش از 1700 نفر با مشــارکت خانواده ها  مورد استقبال 
خوبی قرار گرفت که در این برنامه ها گروهای سنی مختلف  را درگیر کردیم؛ 
نوجوانان زیر 15 سال، دختر خانم ها ، خانم ها، زوجین و برگزاری کارگاه های 

3 روزه که خروجی خوبی را به همراه داشت.
  با راه اندازی کمیته شهروندی خواسته و نیاز شهروندان را رصد و در اولویت 
قرار دادیم. راه اندازی معاینه فنی،نصب نمادهای زیبا،دیوار نویسی و نقاشی 
روی دیوارها با توجه به بافت تاریخی شهر کوشک،اجرای تونل های نوری در 
میدان ولیعصر، نماد و گوی نورانی شهید سردار سلیمانی ،ساخت بوستان و 
ساخت پارک گل محمدی با 1000  متر مربع در راستای رفاه حال شهروندان 
کوشــک آماده و در دســترس این عزیزان قرار گرفت.در کلیه برنامه های 
عمرانی خود سعی کردیم از نگاه علمی  اســاتید دانشگاه ها و مدیریت های 
نوین دانشگاهی  اســتفاده و با آنها به صورت پیوسته در ارتباط باشیم. برای 

مثال جهت مطالعات دفع آب های ســطحی، چشم انداز شهرمان  
و بســیاری از مســائل مربوط به فضای ســبز و....را  با دانشگاه های 

کشاورزی و دانشکده های عمران بازنگری و اجرایی کردیم. در بحث حوزه ؛ 
اساتید  خوبی را دعوت کرده و برای دوره های حیات طیبه و حیات فاطمیه از 
حضورشان بهره مند شدیم .همکاری با اساتید  دانشگاهی حاشیه کمتری 
دارد و ضریب اطمینان باالتری .آنها افراد علمی هستند که می توان  راحت تر 
با آنها به تعامل رسید و نگاه شان باعث ارتقای علمی است. در شهر کوشک 
بیش از 500 باغ وجود دارد ،کوشک به معنای قصر است که قدمت آن را 700 

ساله می دانند. 
از آنجایی که فضای سبز شهر کوشک عمدتا درخت است به نوعی این شهر 
ریه تنفسی شهر  اصفهان  نیز محسوب می شود و سعی ما نیز بر این بوده که 
اجازه تغییر کاربری به باغ ها ندهیم ،گرچه متاسفانه کاهش بارندگی و کم 
آبی شرایط را برای کشــاورزان  زحمت کش این منطقه سخت کرده و  طبق 
شنیده ها  محصوالت این عزیزان با کاهش 40 درصدی روبه رو شده است.
خوشبختانه فعالیت های عمرانی و فرهنگی انجام شده در شهر کوشک باعث 
شده که مهاجرتی به شهرهای همجوار نداشته باشیم ، شاید اگر هموطنانی 
در سال های گذشته به شهر کوشک سفر کرده باشند و امروز  باز به این شهر 

سفر کنند، تفاوت ها را بیشتر متوجه شوند .
 در شهر کوشک روشــنایی شــهر به تیرهای چراغ برق محدود نمی شود، 
نمادهای نوری در خیابان های اصلی و فرعی،نماد دو رأس اســب چمنی 
که فوق العاده مورد استقبال عموم مردم قرار گرفت ، نقاشی های دیواری، 
بوستان و پارک شهر کوشک چهره این شهر را دگرگون کرده و ما خوشحالیم 
که توانستیم نقشــی را در افزایش نشاط شــهروندی این شهر زیبا داشته 
باشــیم. قربانی در پاسخ به این ســوال که  خصوصیات یک شهردار موفق 
چیست، گفت: در ابتدا مردمی و اخالق مدار باشد، باید با توجه به  اختیاراتش 
و نیاز شهروندان و فرهنگ منطقه،  برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت، قابل 
اجرا داشته و مبتکر و در عین حال صاحب استراتژی های خاص و استقالل 
فکر باشد، در اجرای چشم  اندازهای خود قاطع بوده و نحوه تعامل با مردم 
منطقه خود را بشناسد، مطالبه گری شهروندان را در اولویت برنامه هایش 

قرار دهد تا بتواند در برابر پیشگاه الهی وقضاوت سربلند باشد.

پس از برگزاری مجمع عمومی عادی ســالیانه شرکت های معدنی و صنعتی 
گل گهر و چادرملو سهامی عام برای سال منتهی به 30 اسفند 13۹۹، سود قابل 
توجهی در میان سهامداران این دو شرکت تقسیم شد و فوالد مبارکه نیز به حفظ 
کرسی خود در بورس کاالی ایران نائل آمد. در هفته جاری مجمع عمومی عادی 
سالیانه شرکت بورس کاالی ایران، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو و شرکت 

معدنی و صنعتی گل گهر برگزار شد.
روز شنبه و از ساعت ۹ صبح مجمع عمومی عادی ســالیانه شرکت معدنی و 
صنعتی گل گهر در سالن وزارت کشور برگزار شد. این مجمع برای سال منتهی 
به 30 اسفند 13۹۹ با حضور 80.88 درصدی سهامداران برگزار شد.امیرحسین 
نادری ریاست مجمع، آقایان مرتضی شبانی، محمدحسن صبوری به عنوان 
ناظران مجمع و دکتر زیدآبادی دبیر مجمــع  بودند. ایمان عتیقی، مدیرعامل 
شــرکت معدنی و صنعتی گل گهر در این مجمع اظهار کرد: در سال ۹۹ حدود 

15.3 میلیون تن کنســانتره و 12.2 میلیون گندله و 4 میلیون آهن آسفنجی 
تولید کرده است.در واقع  سال ۹۹ این شرکت سهم تولید 42درصدی کنسانتره 
و 27 درصدی گندله را به خود اختصــاص داد. وی ادامه داد:طی 3 ماهه اول 
امسال نیز، شرکت گل گهر 14 درصد رشد تولید و 220 درصد رشد فروش داشته؛ 
همچنین گل گهر در سال ۹۹ بیش از 2۹ هزار میلیارد تومان درآمد اصلی و دارایی 
شرکت 63 درصد و سود ناخالص تلفیقی نیز رشد 1۹2 درصدی داشته است. 
وی افزود: شرکت گل گهر در بحث مزیت منطقه ای جزو محدود شرکت هایی 
اســت که در زنجیره فوالد انجام می دهد. وی تصریح کرد: در شرکت های زیر 
مجموعه هم 4 درصد شمش را در دســتور کار داریم. گل گهر در سال ۹۹ جزو 
شرکت هایی بود که بیشترین تولید کنسانتره و گندله را به خود اختصاص داد.  
به گفته وی، شــرکت های زیادی طی چند سال اخیردر مجموعه گل گهر ایجاد 

شدند که در 3 بخش تولید زیرساخت و پشتیبانی تولید هستند. 

واحد احیای مستقیم فوالد سفیددشــت با ثبت ســومین رکورد متوالی تولید 
ماهیانه، بهار 1400 را پشت سر گذاشــت. مدیر عملیات این شرکت با اعالم این 
خبر افزود: با تولید 82145 تن آهن اسفنجی در ســومین ماه سال، رکورد تولید 
این محصول در واحد احیای مستقیم فوالد سفیددشت ارتقا یافت که این میزان 
نسبت به رکورد اردیبهشــت ماه، 1045 تن افزایش تولید را نشان می دهد. ایمان 
ســلیمانی تصریح کرد: با تولید این میزان محصــول در خردادماه، عالوه بر ثبت 
ســومین رکورد متوالی در تولید ماهیانه، تولید تجمعی ســه ماهه نخست سال 

1400 نیز به میزان 12 درصد مازاد بر برنامه محقق شــد. وی همچنین با اشاره به 
عملکرد موفقیت آمیز بزرگ ترین واحد صنعتی استان در ارزیابی سالیانه مجمع 
امور شرکت های گروه فوالد مبارکه، کســب این گونه موفقیت ها را مرهون تالش 
شبانه روزی کارکنان، پیمانکاران، تامین کنندگان و سایر شرکای کسب وکار شرکت 
دانست.سلیمانی در پایان با تقدیر از حمایت های سهام داران شرکت )فوالد مبارکه 
و ایمیدرو( در جهت دست یابی به توفیقات پی درپی این شرکت، ابراز امیدواری 
کرد تا پایان سال جاری تولید تختال در واحد فوالدسازی و ریخته گری میسر شود.

ساخت سازه حفاظتی ذوب آهن اصفهان که برای امنیت منطقه و با هماهنگی 
سازمان های ذی ربط در حال انجام است به دلیل عبور از منطقه ای که دارای 
پوشش گیاهی بادام کوهی است منجر به نشر اخبار و اطالعات نادرستی شد 

که جهت تنویر افکار عمومی توضیحات زیر ارائهمی شود :
این سازه حفاظتی در جنگل دســت کاشت ذوب آهن اصفهان که توسط این 
شرکت ایجاد شده در حال ساخت است و مسیری که برای ساخت این دیوار 
انتخاب شده از تراکم گیاهی بسیار کمی برخوردار است . به دلیل تراکم بسیار 
کم پوشش گیاهی در این بخش ، حداکثر 600 تا 700 بادام کوهی قطع خواهد 
شــد که به ازای هر درختچه یک درختچه و یک نهال شــامل بادام کوهی و 
نهال جونی پروس که متناســب با اقلیم منطقه است در حال کاشت خواهد 
بود . این بازکاشت تا کنون مشــتمل بر 700 بذر بادام کوهی و 450 درختچه 
اســت ، ضمن این که بادام کوهی های موجود نیز از ریشه کندهنمی شوند و 
به دلیل عمق بسیار زیاد ریشــه ، در فصل آینده با بارش باران رویش مجدد 

خواهند داشت .
این سازه حفاظتی به طول 13 کیلومتر است که 2 کیلومتر آن در منطقه بدون 
پوشــش گیاهی اســت و به منظور حفظ ایمنی منطقه و ســاماندهی دپوی 

ضایعات و سرباره های ذوب آهن اصفهان ساختهمی شود .
ذوب آهن اصفهان از بدو تاســیس به دلیل اقلیم منطقــه ، گونه های گیاهی 
متناسب با این اقلیم را برای کاشت انتخاب کرده است که عمده آن ها درختچه 
هستند و در زمان اجرای پروژه های توسعه با پذیرش هزینه و زمان بر بودن 
، نســبت به انتقال این درخــت و درختچه ها حتی در داخــل فنس کارخانه 
اقداممی کند . در واقع این شرکت که خود بانی این فضای سبز گسترده است 
و بسیار فراتر از وظایف و اســتانداردها نسبت به توسعه پوشش گیاهی عمل 
کرده ، جهت حفظ آن نیز حساسیت بسیار باالیی دارد و در موضوع اخیر هیاهو 

و حواشی ایجاد شده ، تناسبی با اصل موضوع ندارد . 
از طرفی ایــن مجتمع عظیم صنعتی ســاالنه ، پوشــش گیاهــی منطقه را 
توسعهمی دهد و سال گذشته به میزان 100 هکتار بذر بادام کوهی کاشته شده 

و این توسعه فضای سبز تداوم خواهد داشت . 

شرکت ذوب آهن اصفهان بر اساس خط مشی زیست محیطی و در راستای 
مسئولیت های اجتماعی ، حفظ و صیانت از محیط زیست را همواره به عنوان 
یکی از اولویت های اساسی خود در تدوین استراتژی کالن سازمان لحاظ کرده 
و این مهم را طریق اجرای برنامه های بهبود زیست محیطی در حوزه های هوا، 
آب، پساب ، پســماند و مدیریت منابع و انرژی با هزینه های بسیار هنگفت 
جاری سازی کرده اســت. از جمله برنامه های بهبود زیست محیطی انجام 
گرفته توسط این شرکت که در نوع خود بی نظیر است، ایجاد و نگهداری بزرگ 
ترین جنگل دست کاشت خاورمیانه با وسعت 16500 هکتار و هزینه نگهداری 

ساالنه 150 میلیارد ریال است.
مطابق استانداردهای زیست محیطی، میزان سطح فضای سبز یک مجتمع 
صنعتی بایســتی معادل 25 درصد کل سایت آن مرکز باشــد. این درحالی 
است که کل مساحت صنعتی این شــرکت )داخل فنس( 782 هکتار بوده 
و مساحت فضای ســبز احداث شده توســط این شــرکت حدود 84 برابر 
استانداردهای زیســت محیطی موجود است. این شــرکت با ایجاد 16500 
هکتار فضای ســبز و با صرف هزینه ســاالنه بالغ بر 150 میلیارد ریال جهت 
نگهداری از فضای سبز عالوه بر ایجاد یک فضای شاد و مفرح، موجب شده 
ســاالنه مقادیر قابل توجهی ازآالینده های زیســت محیطی شرکت و سایر 
شرکت های صنعتی همجوار کارخانه توسط فضای ســبز ایجاد شده جذب 
شود. این فضای ســبز عالوه بر جذب ذرات گرد وغبار، ســاالنه مقادیر قابل 
توجهی ازگازهای آالینده محیط از جمله CO2 را طی فرآیندهای فتوسنتز و 
ترسیب کربن جذبمی کند،که تاثیر شــگرف در جذب گازهای گلخانه ای و به 
تبع آن کاهش عوامل آالینده زیست محیطی در بخش هوا در گستره ای فراتر 

از جغرافیای شرکت دارد. 
بر پایه مطالعه انجام گرفته ارزش ترســیب کربن 5 گونه گیاهی این فضای 
سبز به اضافه ترسیب کربن انجام شده توســط خاک مربوط به فضای سبز 
شرکت، 517 میلیون دالر برآورد شده اســت. الزم به ذکر است سرانه فضای 
سبز ایجاد شده در شرکت ذوب آهن اصفهان بیش از یک هکتار) 10000 متر 

مربع( به ازای هر یک از پرسنل شاغل شرکت است.

تشکیل  اولین دفتر توسعه پایدار، مدیریت مصرف و مطالعات اجتماعی 
کشور در آبفای اصفهان

شهردار کوشک اصفهان:

شهرداری یک نهاد بسیار مهم و تاثیرگذار در اداره شهرهای یک کشور است

سود قابل توجه مجامع عمومی عادی سالیانه شركت های چادرملو و گل گهر؛

 كرسی فوالد مباركه در بورس كاالی ایران حفظ شد

ثبت سومین ركورد متوالی تولید ماهیانه در فوالد سفیددشت

 ساخت سازه حفاظتی ذوب آهن اصفهان جهت امنیت
و نرسیدن آسیب به فضای سبز
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