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رییس اداره محیط زیست دریایی حفاظت محیط 
زیست بوشهر:

صید کوسه ماهیان در آب های 
خلیج فارس قاچاق است

استاندار اصفهان:
شهـرستـان های استـان در وضعیت زرد 

یا سفید قرار دارند

استاندار چهارمحال وبختیاری:
عملیات اجرایی آبگیر پروژه بن- بروجن 

به سرعت آغاز شود

نمره مردودی جهش تولید کاالهای بهداشتی
دبیر هم اندیشی بررسی راهکارهای حمایت از زنجیره تولید و عرضه اقالم بهداشتی ، از نحوه 

حمایت از تولیدات کاالهای بهداشتی در پیشگیری از کرونا، انتقاد کرد. 
حسین میرزایی، گفت: در سال جهش تولید و در حالی که دنیا به اقالم بهداشتی در پیشگیری 
از کرونا نیاز دارد، شاهد ایجاد بازار بزرگ در حوزه تولید این قبیل کاالها با ماهیت پیشگیری 

از کرونا هستیم. 
وی با اشاره به ظرفیت ایران در منطقه برای تولید اقالم بهداشــتی، افزود: در شرایط کنونی 

موقعیت خوبی برای صادرات این قبیل کاالها در منطقه فراهم شده است. 
میرزایی ادامه داد: حداقل برای یک تا یک و نیم سال آینده که دنیا درگیر کرونا است، می توان 

به صادرات این قبیل کاالها به کشورهای منطقه امیدوار بود. ...

تقاطعی از انواع ستم های اجتماعی در 
پرونده قتل دختر تالشی

ماجرای رومینا

اندر مصائب فروش خودرو به شیوه 
قرعه کشی

اشتباه است!

سلطنت زیرپوستی پراید بر بازار خودروی ایران
صفحه 3

رییس جامعه هتلداران استان مازندران می گوید 
وضعیت سفر به این استان در روزهای اخیر لجام 

گسیخته بوده؛

وقتی همه خواب بودیم!
صفحه 2

نگاه ، »مالکیتی« است دیگر. کاری نمی توان کرد! در بهترین حالت  زینب ذاکر
می گویند » ُکشتیم که کشتیم ، دختر خودمان بود«. به همین راحتی. 
شاید می دانست اگر بخواهد پســر را بکشد، قصاص می شــود اما دختر خودش را بکشد، نهایتا 
مشمول »دیه« و »تعزیر« می شود. این شاید یک پاسخ به سوال همه آن هایی باشد که این روزها 

می پرسند اگر خون غیرت پدر به جوش آمده بود، چرا سراغ پسر )بهمن( نرفت و او را نکشت؟
ماده 220 قانون مجازات اسالمی ســابق و ماده 301 قانون فعلی مجازات اسالمی می گوید پدر در 
جایگاه »ولی دم« در قتل فرزند قصاص نمی شود وبه جای آن مشمول »دیه« و » تعزیر« می شود.

»اما« و »اگر«ها و سوال های بی جواب البته زیاد است. چرا دختر را به خانواده اش تحویل دادند 
و تحویل بهزیستی ندادند در حالی که حتی مادرش می دانســت جان او در خطر است ؟ چرا اگر 

 ادامه  درصفحه   5 ...پسر ، دخترک جوان را اغفال کرده بود، خیلی زود آزاد شد )و البته خبر رسیده 

به بهانه خاموشی همیشگی »رومینا«

 پایان تلخ،
 تلخی بی پایان

 تکذیب شایعات برکناری 
اسکوچیچ از سوی سئول نشینان؛

 بهتر از او سراغ نداریم!

ایجاد 
پاتوق های 
شهری در 

مناطق 1۵ گانه 
7شهر

18 هزار زن 
سرپرست خانوار 
در چهارمحال و 

 بختیاری 
7وجود دارد

 دردسرهای خشکسالی 
 سقوط درختان فرسوده و آماری که کاهش نمی یابد؛ 
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»ماهاتیر محمد« از حزب خود اخراج شد
ماهاتیر محمد، نخست وزیر سابق مالزی روز پنجشنبه از حزب خود که یکی از موسسان آن بوده اخراج 
شــد.حزب بومی های متحد در بیانیه ای از پایان یافتن عضویت ماهاتیر محمــد در این حزب خبر داد.

گزارش ها حاکی از آن است که ماهاتیر با رهبری »محی الدین یاسین« نخست وزیر کنونی مالزی بر این 
حزب مخالفت کرده است.اخراج وی از حزب پس از آن صورت گرفت که ماهاتیر محمد روز ۱۹ ماه مه )۳۰ 
اردیبهشت( در یکی از نشست های پارلمان در میان احزاب مخالف حضور پیدا کرد و آشکارا مخالفت خود 
با رهبری کنونی کشور را ابراز داشت.ماهاتیر محمد ۹۴ ساله که تا ماه فوریه همچنان نخست وزیر مالزی 
بود، پیرترین رهبر جهان به شمار می آمد.بحران رهبری در مالزی پس از آنکه محی الدین به نخست وزیری 
رسید، پایان یافت. وی پس از حمایت حزب »سازمان ملی ماالیی های متحد« توانست به نخست وزیری 
برسد. این حزب زمانی توسط »نجیب رزاق« که هم اکنون به دلیل اتهام های فساد تحت محاکمه است، 

رهبری می شد.

ترامپ: 

قانون اجازه دهد، توئیتر را می بندم
رییس جمهور آمریــکا در اظهاراتی مطبوعاتی اعالم کرد در صورتی که قانون این اجازه را بدهد شــبکه 
اجتماعی توئیتر را می بندد.رییس جمهور آمریکا تاکید کرد: آن طور که می دانم امکان بســتن توئیتر 
را دارم؛ اما باید این را از لحاظ قانونی پیش برد و نمی دانم می توانم این کار را انجام دهم یا خیر. باید 
با وکالیم مشورت کنم.ترامپ ادامه داد: اگر این مســئله قانونی باشد و از لحاظ قانونی بتوان توئیتر را 
بست حتما این کار را خواهم کرد.وی اشــاره کرد که پایگاه های اینترنتی زیادی هستند که می توانند 
جانشین توئیتر شوند.این اظهارات بعد از آن ایراد شد که وی فرمانی اجرایی را در جهت محدود کردن 
حفاظت های حقوقی که شرکت های شــبکه اجتماعی از آنها بهره می برند، امضا کرد.دونالد ترامپ، 
رییس جمهور آمریکا پیش تر تهدید کرده بود آن دسته از شــبکه های اجتماعی که آنها را به خاموش 

کردن صدای محافظه کاران متهم کرده، خواهد بست.

قطر از شورای همکاری خلیج فارس نمی رود
لولوه الخاطر، سخنگوی وزارت خارجه قطر در مصاحبه خبرگزاری فرانسه با تکذیب این خبر در انتقادی 
ضمنی از شورای همکاری خلیج فارس گفت: تعجبی نیست که مردم منطقه در عملکرد شورای همکاری 
خلیج فارس تردید کرده و درحالی که به سومین سال محاصره غیر قانونی قطر از سوی عربستان، امارات و 
بحرین نزدیک می شویم، درباره نقش این شورا به عنوان یک موسسه سوال کنند .المخاطر ادامه داد: این 
شایعات به خاطر ناامیدی مردم از شورای همکاری خلیج فارس که دچار تشتت و تفرقه شده و زمانی منبع 
امید و آرزوی مردم شش کشور عضو بود، منتشر شده است. این مقام قطری تاکید کرد کشورش امیدوار 
است شورای همکاری خلیج فارس بار دیگر به جایگاه همکاری و هماهنگی بازگردد و گفت: در حال حاضر 

نیاز شدید به شورای همکاری داریم .

چین خواستار اتحاد مسالمت آمیز با تایوان شد
پکن بار دیگر بر اتحاد مسالمت آمیز با تایوان و مقابله با اقدامات جدایی طلبانه خارجی ها تاکید کرد.لیو 
جی یی، رییس دفتر امور تایوان در چین جمعه اعالم کرد: »یک کشور، دو نظام و اتحاد مجدد صلح آمیز، 
بهترین راه برای گردهم آوردن چین و تایوان اســت.«وی همزمان با پانزدهمین سال امضای قانون ضد 
تجزیه طلبی چین گفت: تالش های خارجی و مداخالت برای جلوگیری از باقی ماندن اتحاد تایوان و چین 
شکست خورده است.پیش تر اعالم شد پکن هیچ گونه ظرفیتی برای پذیرش استقالل تایوان یا جدایی 
از سوی این کشور ندارد.پکن در سال ۲۰۰۵ قانونی تصویب کرد که در صورت تالش برای جدایی تایوان از 

چین، به زور و اقدامات نظامی متوسل شود.

تقابل ایران و آمریکا به فعالیت های هسته ای هم کشیده شد؛ 

آمریکا باز هم »تحریم« را انتخاب کرد
وزارت خارجـه آمریـکا، در اقدامـی کـه  علیرضا کریمیان
ممکـن اسـت شـرکت های خارجـی را از 
همـکاری بـا برنامـه هسـته ای ایـران محـروم کنـد، معافیت هـای 
هسـته ای چند رآکتور ایـران را لغو کـرد. این اقـدام آمریکا مـی تواند 
آخرین تیـر خالص این کشـور بـه همکاری هـای هسـته ای ایران در 
قالـب برجـام بـدل شـود بـه خصـوص آنکـه مقامـات کشـورمان در 
واکنـش بـه ایـن اقـدام آمریکایـی هـا اعـالم کـرده انـد بـه زودی از 
دسـتاوردهای جدیـد هسـته ای کشـور رونمایـی خواهنـد کـرد. 
همچنیـن اتحادیـه اروپایـی و روسـیه نیـز ایـن اقـدام آمریـکا علیـه 

ایران را محکوم کرده اند.
 در هفتـه ای کـه گذشـت تقابـل ایـران آمریـکا تـا آسـتانه رویارویـی 
نظامی بـر سـر انتقـال فـرآورده هـای نفتی ایـران بـه ونزوئـال در آب 
هـای کارائیـب هـم پیـش رفـت؛ امـا آمریکایـی هـا بـاز هـم ترجیح 
دادنـد بـه جـای رویارویـی نظامی بـا کشـورمان گزینـه تحریـم های 
بیشـتر را اعمـال کننـد. بـر همیـن اسـاس آمریـکا ضمـن تحریـم 
دو شـخص مرتبـط بـا برنامـه هسـته ای ایـران، از عـدم تمدیـد 
معافیت هـای هسـته ای ایـن کشـور خبـر داد. بـه موجـب ایـن 
معافیت هـا شـرکت های روسـی، چینـی و اروپایـی می توانسـتند در 
برخـی پروژ ه هـای حسـاس هسـته ای در ایـران مشـارکت کننـد؛ اما 
حاال بـا لغو ایـن معافیت هـا، شـرکت های مزبـور قـادر نخواهنـد بود 
در پروژه هایـی نظیر تغییـر کاربری برخی رآکتور ها مشـارکت داشـته 
باشـند، مگر اینکه تصمیـم بگیرند تحریم هـای آمریـکا را نقض کنند. 
معافیت هـای لغـو شـده بـه دو رآکتـور آب سـنگین اراک و رآکتـور 
تحقیقاتـی تهـران مربـوط می شـوند. در همیـن زمینـه مسـئول 
سیاسـت خارجـی اتحادیه اروپـا از تصمیم آمریـکا برای عـدم تمدید 
معافیت هـای برخی کشـورهای عضو برجـام در زمینـه همکاری های 
هسـته ای با ایران ابراز تاسـف کـرده و دربـاره عواقب آن هشـدار داد.

به گزارش بیزینـس ریکوردر، جوزپ بورل مسـئول سیاسـت خارجی 
اتحادیـه اروپـا، اقـدام آمریـکا در زمینـه پایـان بخشـیدن بـه برخـی 
معافیت هـای تحریمـی ایـران بـرای کشـورهایی کـه عضـو توافـق 
هسـته ای هسـتند را محکوم کرده و هشـدار داد که این اقدام موجب 
خواهـد شـد بازرسـی کـردن از اقدامـات ایـران سـخت شـود.بورل 
همچنیـن »اهمیت مانـدگار« توافق هسـته ای را مورد تاکیـد قرار داد 
چراکه اطمینـان حاصل کـردن از آشـکار و قانونی بـودن فعالیت های 
هسـته ای ایـران حیاتـی اسـت. مسـئول سیاسـت خارجـی اتحادیه 
اروپـا در نشسـت شـورای امنیـت سـازمان ملـل در ایـن بـاره اظهـار 

کـرد: ایـن توافـق تنهاتریـن و بهتریـن راه بـرای تضمیـن کـردن 
ماهیـت صلح آمیز برنامـه هسـته ای ایران اسـت.بورل ادامـه داد: به 
همیـن دلیل اسـت کـه از تصمیم آمریـکا برای عـدم تمدیـد معافیت  
پروژه های هسـته ای مربوط به برجـام متاسـفم.وی همچنین گفت: 
این ]اقـدام[ اطمینـان حاصـل کـردن از ماهیـت منحصـرا صلح آمیز 
برنامه هسـته ای ایـران را بـرای جامعـه جهانی سـخت خواهـد کرد. 
در داخـل امـا  طبـق روال همـه اعمـال تحریـم هـا از سـوی آمریـکا، 
مقامات کشـورمان از جملـه  سـخنگوی سـازمان انرژی اتمـی اعالم 
کرد لغـو معافیت هـا برای همـکاری هسـته ای طبـق برجـام در عمل 
هیچ تاثیری بـر رونـد کار ایران نـدارد. بهـروز کمالوندی افـزود: البته 
آمریـکا تمایـل دارد کـه اقداماتـش در راسـتای فشـار بـر ایـران تاثیر 
بگـذارد؛ امـا در عمـل اتفاقـی نمی افتـد، ایـن اقدامـات فقـط سـر و 
صدای رسـانه ای اسـت نه چیزی بیشـتر، آنها به خوبی ایـن واقعیت 

را می داننـد.
کمالونـدی دربـاره همکاری های هسـته ای ایـران با کشـورهای باقی 

مانـده در برجام گفت: سـوخت ما در روسـیه بدون هیچ مشـکلی هر 
وقت نیاز داشـته باشـیم به ایران می آید و اگر سـوخت موجـود تمام 
شـود هم قادریم در آینده خودمان بـدون نیاز به کمک هیچ کشـوری 
آن را تولیـد کنیـم.وی ادامـه داد: در رابطه بـا بازطراحی رآکتـور اراک 
خیا ل مـان راحت اسـت؛ چون ما هـر دو شـکل رآکتور قدیـم و جدید 
را خودمان بـه تنهایی هـم می توانیم بسـازیم. همیـن االن طراحی ها 
چـه در حـوزه رآکتـور و چـه سـوخت آن توسـط نیروهـای متخصص 
ایرانـی در حـال انجام اسـت. چین و سـایر کشـورهای اروپایـی با ما 
در این کار همراهـی می کنند، امـا کار اصلی طراحی رآکتور و سـوخت 
آن بـا خودمـان اسـت. در سـاخت تجهیـزات هم ایـن توانمنـدی در 
نیروهـای ایرانی وجـود دارد کـه در صورت عـدم همراهی دیگـران به 
تنهایـی آن را انجـام دهـد. سـخنگوی سـازمان انـرژی اتمـی گفـت: 
البتـه رونـد کار در بازطراحـی رآکتـور اراک به دلیـل مشـکالتی که در 
اجـرای برجـام و اعمـال تحریم ها وجـود دارد، آهسـته اسـت اما کار 

در مسـیر خود و رو بـه جلو جریـان دارد.

منابــع خبــری گــزارش داده انــد دولــت آمریکا 
نفتکش هــای حامل ســوخت ایران را بــه اعمال 
تحریم های اقتصادی تهدید کرده اســت. مقام های 
آمریکایی بــرای جلوگیری از شــکل گیری ائتالف 
اقتصادی میان ایران و ونزوئال، نفتکش های حامل 
ســوخت ایران را به تحریم تهدید کرده اند.روزنامه 
وال اســتریت ژورنال مدعی شــده دو کشتی تحت 
مالکیت یونان که با پرچم لیبریا حرکت می کردند و 
حامل محصوالت نفتی ایران به مقصد ونزوئال بودند، 
برنامه خود بــرای تحویل محموله های خودشــان 
را متوقف کردنــد.  دو نفتکش مذکور در شــرایطی 
اعزام شــده بودند که ایران ناوگانی متشکل از پنج 
نفتکش را بــرای تحویل بنزین روانــه ونزوئال کرده 
است. ســه نفتکش ایران به مقصد رسیده اند و دو 
نفتکش ایران در حال حرکت در مســیر هســتند. 

مقام های آمریکایی گفته اند دو کشتی تحت مالکیت 
یونان در صورت ادامه مســیر به ســمت ونزوئال از 
دریافت خدمات بیمه و دسترســی بــه نظام بانکی 
بین المللی محروم می شــدند. یک مقام آمریکایی 
گفت: »ما با مالکان کشــتی در تمــاس بوده ایم و 
آنها با خطــر بزرگی برای مواجه شــدن با تحریم ها 
مواجه هســتند.«یک منبع دیپلماتیک و یک مقام 
آمریکایی به وال استریت ژونال گفته اند دولت آمریکا 
در حال بررســی راهکارهایی برای مقابله با حرکت 
نفتکش های حامل محصوالت نفتی ایران اســت. 
واشنگتن در تالش است کشــورهای متحد خود که 
این نفتکش ها از آب های آنها عبور می کنند را مجاب 
کند با این کشــتی ها به عنوان ناقضــان تحریم ها 
برخورد کنند. با وجــود این، مقام هــای آمریکایی 
گفته اند که راهبرد آمریکا بازداری است و این کشور 

قصد درگیری مســلحانه ندارد. وال استریت ژورنال 
نوشــت: »آمریکا می خواهد در بحبوحه همه گیری 
کووید-۱۹ از تشدید تنش های نظامی در بیخ گوش 
خودش جلوگیری کند، اما از طرف دیگر خواســتار 
مقابله بــا بلندپروازی هــای ایــران در کارائیب هم 
هســت.«مقام های آمریکایی گفته اند واشــنگتن 
منتظر هیچ دستاورد سیاسی در جلوگیری از مبادله 
موقت میان دو کشور برای رسیدن سوخت به مردم 
ونزوئال نیســت؛ اما می خواهد اطمینان حاصل کند 
که این مبادالت به رویه ای دائمی تبدیل نمی شود. 

آمریکا، نفتکش های حامل محصوالت نفتی ایران را به تحریم تهدید کرد

معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی سپاه:

نیروی زمینی سپاه 2 مرکز جدید »پی سی آر« راه اندازی کرد
معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی سپاه گفت: تا قبل از شیوع ویروس کرونا در کشور ۳ مرکز آزمایش سلولی مولکولی و پی سی آر آزمایشگاهی داشتیم که 
با شیوع این ویروس در کشور تعداد مراکز آزمایش ســلولی مولکولی به پنج عدد افزایش یافت.سردار سرتیپ پاسدار علی اکبر پورجمشیدیان درباره اقدامات 
تجهیزاتی لجستیکی-پزشکی نیروی زمینی سپاه برای مقابله با ویروس کرونا اظهار داشت: در خصوص اختصاص تجهیزات به بیمارستان های نیرو های مسلح 
وزارت بهداشت و درمان، وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح و بیمارستان های نظامی دست به دست هم دادند تا تجهیزات و ادوات الزم برای مقابله با ویروس 
کرونا تامین شود.وی افزود: نیروی زمینی سپاه نیز هم پای سایر نیرو های مسلح بیمارستان های نظامی خود را از طریق معاونت بهداری رزمی و بخش مدیریت 
دارو و تجهیزات پزشکی این معاونت تجهیز کرد.معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی سپاه با بیان ساز و کار تهیه تجهیزات بیمارستانی نیروی زمینی سپاه تاکید 
کرد: البته در این پروسه سردار سرتیپ دوم پاسدار احمد اخوان که در وزارت بهداشت مامور بودند، خیلی موثر واقع شدند و به کمک معاونت های وزارت بهداشت 

توانستیم دستگاه های تنفسی و ونتیالتور را برای بیمارستان های نیروی زمینی سپاه تهیه کنیم.

خبر  روز

وز عکس ر

بازدید وزیر دفاع از 
ساخت ناوشکن دنا 

امیــر حاتمی بــا حضــور در صنایع 
دریایی وزارت دفــاع در بندرعباس 
از مراحــل پایانی ســاخت و تجهیز 
ناوشکن دنا و شناور مین شکار صبا 

بازدید کرد.

چهارمین نفتکش ایران وارد آب های ونزوئال شد
چهارمین نفتکش از مجموعه ناوگان اعزامی ایران برای انتقال سوخت به ونزوئال وارد آب های این 
کشور شد. خبرگزاری رویترز با گزارش این خبر افزود: ســه نفتکش دیگر ایران که از قبل در بنادر 

ونزوئال پهلو گرفته اند آماده تخلیه بار و تحویل محموله بنزین خود به این کشور هستند.

استعفای آملی الریجانی تکذیب شد
یک منبع آگاه از تکذیب ارسال نامه  آملی الریجانی به رهبر انقالب مبنی بر درخواست استعفای خود 
از سمت ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد.یک منبع آگاه با تکذیب شایعه ارسال نامه  
آیت ا... آملی الریجانی به رهبر انقالب مبنی بر درخواســت استعفای خود از سمت ریاست مجمع 
تشخیص مصلحت نظام گفت: در روز افتتاحیه مجلس یازدهم وی در جلسه دیگری حضور داشته و 
امکان حضور در مراسم افتتاحیه مجلس یازدهم را نداشته است. در فضای مجازی و برخی رسانه ها 
شایعه ای منتشر شــده بود مبنی بر اینکه آیت ا...آملی الریجانی با ارسال نامه ای به رهبر انقالب از 
سمت ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام استعفا کرده است و به این بهانه در افتتاحیه مجلس 

یازدهم حضور نداشت.

 کره جنوبی نیم میلیون دالر دارو برای ایران
 ارسال می کند

دولت کره جنوبی اولین محموله از صادرات بشردوستانه طی یک ماه اخیر، شامل نیم میلیون دالر 
دارو را به ایران ارسال می کند.وزارت خارجه کره جنوبی اعالم کرد که محموله ای از دارو و تجهیزات 
پزشکی را به عنوان اولین بخش از صادرات بشردوســتانه به ایران ارسال می کند.به نوشته وبگاه 
شبکه »کی بی اس« طبق اعالم این وزارتخانه، این محموله به ارزش ۵۰۰ هزار دالر، شامل داروی 
الزم برای مداوای بیماری ژنتیکی »گوشه« است.بر این اساس، وزارت خارجه کره جنوبی انتظار 
دارد که ماه آینده نیز محموله دیگری از دارو و تجهیزات پزشکی به ارزش ۲ میلیون دالر، به ایران 
ارسال شود.در بیانیه این وزارتخانه آمده است: »دولت کره جنوبی به مباحثات با آمریکا و ایران 
بر سر روش های گسترش تجارت، که در حال حاضر روی تجهیزات پزشکی و دارو متمرکز است، 
تا غذا و محصوالت کشــاورزی، ادامه می دهد«.به گزارش کی بی اس، از زمان تنگ تر شدن حلقه 
محاصره و تحریم های اقتصادی آمریکا بر ایران از ســال گذشته، صادرات و تجارت کره جنوبی با 

ایران متوقف شده بود.

در دیدار سفیر ایران در بالروس:

معاون دادستان کل بالروس برای انتقال زندانیان ایرانی 
اعالم آمادگی کرد

معاون دادستان کل بالروس با تاکید بر روابط دوستانه با ایران، آمادگی طرف بالروسی برای فراهم  
کردن شرایط انتقال زندانیان ایرانی و همکاری برای انجام روند قضایی مربوطه را اعالم  کرد.سعید 
یاری، سفیر ایران در بالروس با آلکسی استوک، معاون دادستان کل بالروس دیدار و موضوع انتقال 
زندانیان ایرانی مورد بررسی قرار گرفت.در این دیدار نامه وزارت دادگستری به عنوان دادستان کل 
بالروس در خصوص انتقال زندانیان ایرانی تحویل طرف بالروسی شد.معاون دادستان کل بالروس 
با تاکید بر روابط دوستانه بین دو کشور، آمادگی طرف بالروســی برای فراهم  کردن شرایط انتقال 
زندانیان ایرانی و همکاری در جهت انجام روند قضایی مربوطه را اعالم  کرد.دو شــهروند ایرانی در 
زندان های بالروس در حال ســپری کردن دوره محکومیت خود هستند که وضعیت سالمتی این 
زندانیان و تسریع در انتقال آنها به ایران در گفت وگوی تلفنی سفیر کشورمان با دادستان کل بالروس 

در ۲۹ فروردین نیز پیگیری شد.

کافه سیاست

منتخب مردم مشکین شهر:

امتیازدهی برای 
کمیسیون ها، واقع بینانه 

نیست 
مجلس  در  مشکین شهر  مردم  منتخب 
یازدهم گفت: متاسفانه برای حضور منتخبین 
جدید در مجلس محدودیت ایجاد شده؛ 
چرا که مصوبه کمیسیون آیین نامه مجلس 
دهم رانت بسیار زیادی را برای عده ای از 
منتخبین که دارای سوابق نمایندگی مجلس 
هستند، ایجاد کرده است.محمود عباس زاده 
مشکینی با اشاره به بی توجهی مجلس دهم 
به تخصص گرایی در کمیسیون ها و انتقاد 
منتخبین جدید به این موضوع اظهار داشت: 
متاسفانه با این اقدامی که مجلس دهم انجام 
داده است عمال حضور منتخبین جدید در 
کمیسیون ها محدود خواهد شد.وی افزود: 
تقریبا همه ۱7۰-۱8۰ نماینده جدیدالورود به 
مجلس معترض به این اقدام تبعیض آمیز 
آنها  عمال  چرا که  هستند  دهم  مجلس 
نمی توانند به کمیسیون مورد نظرشان که 
براساس تخصص و تحصیالت شان است، راه 
یابند.منتخب مردم مشکین شهر در مجلس 
یازدهم گفت: منتخبین جدید از هیئت رییسه 
کمیسیون  تشکیل  ضمن  تا  خواسته اند 
آیین نامه داخلی مجلس اصالحات الزم را 
در این باره انجام دهند. وی افزود: باید قبل 
از اینکه امتیازات منتخبین جدید برای حضور 
در کمیسیون های تخصصی ارزیابی شود 
و عمال آنها را به سمت کمیسیون ها هدایت 
کند اصالحیه الزم در این باره توسط هیئت 
رییسه و کمیسیون  آیین نامه داخلی مجلس 
صورت گیرد و امتیازات واقع بینانه محاسبه 
شود.عباس زاده مشکینی با بیان اینکه ایجاد 
محدودیت برای منتخبین جدید جهت حضور 
در کمیسیون ها کار غیرعاقالنه، غیر علمی، 
غیر عادالنه و غیر تخصصی است، گفت: 
من این کار را سازمان دهی شده و از پیش  
طراحی شده نمی دانم ولی الزمه استفاده از 
تجارب نمایندگان قدیمی در کمیسیون های 
تخصصی مجلس و ارائه امتیاز خاص به آنان 

رانت محسوب نمی شود.

بین الملل



شنبه 10 خرداد  1399 / 7 شوال 1441/ 30 می 2020/ شماره 2984
مدیرکل گمرک استان:

در اصفهان خام فروشی نداریم
مدیرکل گمرک استان اصفهان گفت: با مدیریت و سیاست گذاری های هوشمند می توان از قاچاق کاال 
پیشگیری کرد که متاسفانه شامل بی توجهی مسئوالن و از بین بردن تولید و اقتصاد ملی می شود.رسول 
کوهستانی افزود: در یک دهه گذشته مقام معظم رهبری بارها بر موضوع تولید ملی و اقتصاد ملی اشاره 
کردند و همواره بر لزوم اجرای سیاست های آن تاکید داشــتند. در همین راستا شاهد صدور بنزین به 
ونزوئال بوده ایم که اتفاقی بسیار مهم درباره صادرات کشور است چرا که گامی بلند برای رهایی از صادرات 
نفت خام بود. درآمدزایی بنزین حداقل 1.5 تا 2 برابر بیشــتر از نفت خام است.مدیرکل گمرک استان 
اصفهان با بیان اینکه تولید کننده، رزمنده خط مقدم جنگ اقتصادی است، گفت: در این جنگ اقتصادی، 
گمرک در رأس امور قرار دارد و به همین دلیل اســت که تولیدکنندگانی که نمی توانند محصوالت خود 
را صادر کنند از گمرک ایراد می گیرند در صورتی که گمــرک در حلقه تجارت جایگاه آخر را دارد. مدیرکل 
گمرک استان اصفهان خاطرنشان کرد: در سال گذشته استان اصفهان موفق به صدور بیش از 2 میلیارد 
و 600 میلیون دالر از تولیدات خود شد که حدود 70 درصد از این صادرات متعلق به دو صنعت فوالد مبارکه 
و فرآورده های نفتی است و مابقی آنها هم مربوط به محصوالت تولیدی استان است که این آمار نشان 

می دهد خوشبختانه شاهد خام فروشی در استان نیستیم. 

فقط 3 صنف اصفهان در تعطیالت به سر می برند
 رییس اتاق اصناف اصفهان گفت: همه اصناف با رعایت پروتکل های بهداشتی شروع به فعالیت کرده اند 
و فقط خانه های بازی، تاالرها و چایخانه ها تعطیل هســتند که درحال پیگیری برای باز شــدن تاالرها 
هستیم.رسول جهانگیری اظهار داشت: همه صنوفی که شروع به فعالیت کرده اند کد مجوز فعالیت را باید 
از سامانه دریافت، پروتکل های بهداشتی را رعایت و از 50 درصد ظرفیت پذیرش خود و تراکم جمعیت 
استفاده کنند چراکه رعایت این نکات در زمان تعهد دریافت کد فعالیت ذکر شده است و بازرسی میدانی 
این موارد توسط خود اتحادیه و اداره بهداشت انجام می گیرد.رییس اتاق اصناف اصفهان تصریح کرد: 
آستانه تحمل مردم پایین آمده است بنابراین حتی اگر اصنافی مانند تاالرها بازگشایی نشوند مردم به 
صورت خصوصی در اماکن شخصی مراسم خود را برگزار می کنند و با این کار عالوه بر اینکه به سالمت 
جامعه کمک نمی کنند بلکه بــه آن ضربه نیز می زنند منتها اگر تاالرها باز شــوند دو نکته در پی دارد که 
استفاده از 50 درصد ظرفیت یکی از نکات آن اســت.وی افزود: یکی دیگر از نکاتی که بعد از بازگشایی 
تاالرها انجام می شــود رعایت پروتکل های اولیه بهداشتی است بنابراین تعلل در بازگشایی این صنف 
توفیقی درپیش ندارد پس در تالش هستیم تا این صنف را نیز از حصار تعطیلی در بیاوریم که به زودی 

این اماکن نیز فعالیت خود را آغاز کنند.

استان اصفهان مقام نخست کشت گیاه گلرنگ را در کشور دارد
کارشناس پنبه و دانه های روغنی استان اصفهان گفت: استان اصفهان مقام نخست کشت گیاه گلرنگ را در 
کشور دارد و در برخی از سال ها برداشت این گیاه به بیش از ده هزار تن دانه رسیده است.کیوان بنی اسدی 
با اشاره به اینکه گلرنگ در تمام فصول سال کاشت می شود، اظهار داشت: گیاه گلرنگ در فصل پاییز، اواخر 
زمستان و اواخر بهار در اراضی کشاورزی استان اصفهان کاشته می شود.وی افزود: استان اصفهان مقام 
نخست کشت گیاه گلرنگ را در کشور دارد و در برخی از سال ها برداشت این گیاه به بیش از ده هزار تن دانه 
رسیده است.کارشناس پنبه و دانه های روغنی استان اصفهان تصریح کرد: گلرنگ از جمله گیاهان مقاوم 
به کم آبی است که در شرایط کم آبی موجود می توان در پنج نوبت آبیاری عملکرد مقبولی داشت.وی بیان 
داشت: در سال زراعی جاری، بالغ بر دو هزار و 500 هکتار از اراضی کشاورزی استان اصفهان زیر کشت گیاه 
گلرنگ است.بنی اسدی بیشترین سطح کشت را مربوط به شهرستان اصفهان، اردستان، مبارکه و برخوار 
دانست و افزود: خرید تضمینی محصول گلرنگ با نرخ ۴ هزار و ۸50 تومان در مراکز خرید پیش بینی شده 

و به محض برداشت توسط کشاورزان، تحویل و در اسرع وقت پرداخت می شود.

چند صد نفتکش اصفهانی بیش از 4 ماه است که در مرز میرجاوه زمینگیر شده اند؛

توقف پشت مرز کرونا

مرزهای ایــران که طی ماه هــای اخیر به 
دلیل شیوع کرونا همسایه بسته شده بود، 
اندک اندک در حال بازگشایی است؛ اما کامیون داران اصفهانی همچنان 
در مرز میرجاوه پس از گذشته نزدیک به ۴ ماه منتظر اجازه تردد هستند. 
این در حالی اســت که همچنان وضعیت کرایه و معطل شــدن آنها در 
پشت مرز تعیین تکلیف نشده است. کرونا و بسته شدن مرزها در ماه 
های اخیر موجب شــد تا تعداد کامیون های گرفتار پشت مرز میرجاوه 
از اسفندماه ســال گذشــته به 100۳ دستگاه خودور برســد. مسئوالن 
راهداری تالش کردند تا بخشــی از این معضل را با رایزنی حل و فصل 
کنند؛ اما همچنان 7۴0 دستگاه کامیون و نفتکش تا ابتدای خردادماه 
در این مرز زمینگیر شده است. بخش قابل توجهی از این ماشین های 
سنگین متعلق به استان اصفهان اســت این در حالی است که در این 
شرایط مبهم همچنان در اســتان برای مرز میرجاوه اعالم بار شده و بار 
گیری به این مقصد در جریان اســت. هر چند به تازگی رسما اعالم شد 
که این مرز بازگشایی شده؛ اما تردد همچنان در مرز پاکستان به کندی و 
با محدودیت همراه است. با وجود اینکه مدیر کل ترانزیت و حمل ونقل 
بین المللی کشور اعالم کرده است تعداد کامیون های در صف مانده در 
مرز میر جاوه پاکستان به 500 دســتگاه کاهش یافته، اما از این تعداد 

سهم باالیی یعنی چیزی در حدود 200 کامیون اصفهانی که بیشتر حامل 
مواد نفتی و سوخت هستند در مرز میرجاوه همچنان زمینگیر هستند . 
نماینده کامیون داران اصفهان در همین رابطه گفت است: کامیون های 
اعزامی از استان اصفهان چهار ماه اســت که در گمرک میرجاوه استان 
سیستان و بلوچستان متوقف شده اســت. در تاریخ 7 اردیبهشت ماه 
امسال مدیرکل دفتر ترانزیت و حمل ونقل بین المللی سازمان راهداری 
و حمل ونقل جاده ای با بیان اینکه تخلیه محموالت گاز مایع در مخازن 
استان سیستان وبلوچســتان همچنان ادامه دارد، گفته بود حق توقف 
رانندگان براساس قرارداد فیمابین با شرکت های حمل ونقل و درصورت 
فقدان قرارداد براساس سند حمل )بارنامه و CMR( قابل پرداخت از 
طرف شرکت های حمل ونقل خواهد بود؛ اما به نظر می رسد این وعده 
هنوز عملیاتی نشده است. مهدی مکارمی، نماینده کامیون داران اصفهان 
گفته است این قول هنوز عملیاتی نشده و خســارت خواب کامیون ها 
بیش از کرایه پرداختی به آنها وارد شــده است.وی با اشــاره به اینکه 
شرکت ها هیچ تضمینی برای تخلیه بار نمی دهند افزود: با این شرایط 
شرکت ها اعالم بار هم می کنند.دبیر کانون انجمن های صنفی کامیون 
داران کشور تخلیه بار و پرداخت حق خواب کامیون را مهم ترین خواسته 
رانندگان دانست و گفت: در حال حاضر از 600 کامیون معطل در مرز، 215 

دستگاه آن نفتکش سوخت است و چهار ماه در گمرگ میرجاوه استان 
سیستان و بلوچســتان در بالتکلیفی برای تخلیه بار به سر می برند.وی 
تصریح کرد: بیش از ۹50 کامیون سوخت شرکت های نفت، پتروشیمی 
و خصوصی استان از دو تا سه ماه گذشته تاکنون، در گمرک شهر میرجاوه 
استان سیستان و بلوچستان در بالتکلیفی برای تخلیه بار خود هستند. 
در این شرایط کامیون داران و انجمن های صنفی ناهماهنگی در روابط 
بین شرکت های حمل و نقل، صاحبان کاال و حمل کنندگان را دلیل این 
معضل عنوان می کنند . دبیر کانون انجمن های صنفی کامیون داران کشور 
اعالم کرده است بارها از سازمان راهداری خواسته شده که شرح وظایف 
هر یک از ســازمان های مربوطه دراین امر را مشخص و به آن ها تفهیم 
کند.وی تاکید کرد: اگر در دستورالعمل ها قید می شد که دیرکرد به توقف 
کامیون ها در مرز تعلق نمی گیرد، مسئولیت این توقف در مرزها بر عهده 
کامیون داران قرار می گرفت و گفته می  شد که کامیون داران ریسک این 
شرایط را پذیرفته اند؛ اما امروز سازمان راهداری نمی تواند به شرکت ها 
پرداخت خسارت توقف به کامیون داران را تکلیف کند در این شرایط که 
سیستم حمل و نقل کشور با رکود شدید دست به گریبان است این مدل 
از ناهماهنگی ها عمال ضربه سختی به بدنه سیستم حمل و نقل استان 

وارد می کند.

 مدیرکل راه و شهرســازی اســتان اصفهان اظهار 
کرد: ثبت نام کننــدگان طرح اقدام ملی مســکن 
که در مرحلــه اول تایید و پیامک برای آنها ارســال 
شده اســت، جهت تکمیل پرونده به دفاتر منتخب 
پیشخوان دولت در شهرهای جدید استان مراجعه 
کنند.علیرضا قاری قرآن با بیان اینکه از آذر تا بهمن 
ماه  سال گذشته 2۴ هزار و 7۹2 نفر برای طرح اقدام 
ملی مســکن ثبت نام کردند که هفت هزار نفر این 
افراد از بهارســتان، ۹ هزار و 500 نفر از فوالد شــهر، 
هزار و 500 نفر از شهر جدید مجلسی و هفت هزار نفر 

از سایر نقاط استان بوده اند، تاکید کرد: متقاضیان 
مورد تایید مرحله دوم طرح اقدام ملی مسکن نیز تا 
پایان خرداد ماه معرفی می شوند.وی افزود: پس 
از پاالیش متقاضیان 1۳ هــزار و 27۴ نفر انتخاب 
شدند که این افراد هرگز از خانه های دولتی استفاده 
نکرده اند. متقاضیان تایید شده مرحله اول ثبت نام 
طرح اقدام ملی مسکن که به هر دلیلی مدارک مورد 
نیاز  را تحویل نداده و یا در سامانه طرح اقدام ملی 
مسکن بارگذاری نکرده اند، تا اطالع ثانوی و بعد از 
دریافت پیامک از طریق ســامانه طرح اقدام ملی 
مســکن، می توانند با مراجعه به بخش » پیگیری 
درخواست« در این سامانه نسبت به این امر اقدام 
کنند. وی تاکیــد کرد: زمان مراجعــه هر متقاضی 

جهت بارگذاری مدارک از طریق پیامک به ایشــان 
اعالم می شود و الزم است متقاضیان صرفا مطابق 
با زمان اعالم شده به سامانه مراجعه کرده و اقدام 
به بارگذاری مدارک کنند.مدیرکل راه و شهرســازی 
استان در خصوص تکمیل فرآیند ثبت نام در طرح 
اقدام ملی اذعان داشت:  متقاضیان واجد شرایط 
مرحله اول در ابتدا افتتاح حســاب کرده و پس از 
دریافت پیامک به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه و 
اطالعات خود را تکمیل کنند. این افراد پس از تایید 
و معرفی به بانک برای شروع ساخت مساکن می 
بایست حدود ۳0 تا ۴0 میلیون تومان واریز کنند و 
مابقی هزینه به مرور و متناسب با پیشرفت طرح، 

از آنان اخذ می شود. 

مدیر کل راه و شهرسازی استان اصفهان:

فرآیند تکمیل اطالعات متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن شروع شد

خبر روز

عدم همخوانی نرخ مسکن با قدرت اقتصادی مردم
نماینده مردم فالورجان در مجلس شورای اسالمی پیرامون افزایش افسار گسیخته قیمت مسکن 
طی سال های اخیر، گفت: مسکن یکی از نیازهای اساسی و مهم جامعه به شمار می رود اما افزایش 
قیمت آن باعث شده تا بسیاری از مردم به ویژه اقشار ضعیف و آسیب پذیر، توان خریداری و حتی 
اجاره مسکن را نداشــته باشند.ســید ناصر موســوی الرگانی پیرامون اینکه نرخ مسکن با قدرت 
اقتصادی مردم همخوانی ندارد، اظهار داشت: مسکن جزو نیازهای اولیه مردم به ویژه جوانانی است 
که قصد تشکیل زندگی را دارند؛ اما جوانان بیکار با نبود درآمد بدون شک نمی توانند منزلی اجاره و یا 
حتی رهن کنند.وی افزود: دولت باید فکری برای مسکن قشر جوان و افرادی که قصد تشکیل زندگی 
دارند داشته باشد در این صورت با وضعیت فعلی کسی نمی تواند صاحب منزل شود.عضو کمیسیون 
اقتصادی مجلس شورای اســالمی با انتقاد از اینکه قیمت مسکن چرا جهش گونه باید باال برود به 
نحوی که مردم سال به سال توان اجاره کردن را از دست بدهند، بیان کرد: افزایش قیمت مسکن در 
سال های اخیر قابل کتمان نیست از این رو برای برطرف کردن این مشکل باید ریشه ای اقدام کرد.

موسوی الرگانی به نقش دالالن و واسطه گران در افزایش قیمت مسکن اشاره کرد و افزود: در حال 
حاضر بازار مسکن گرفتار برخی دالل بازی ها قرار گرفته که این موضوع یکی از دالیل اصلی افزایش 

قیمت مسکن و اجاره بها در کشور است.

شرط الزم برای دریافت 20 ساعت برق رایگان توسط 
کشاورزان اصفهانی

مدیر روابط عمومی شرکت توزیع برق استان اصفهان با اشــاره به طرح های این سازمان به منظور 
مدیریت مصرف برق در فصل تابستان، شــرایط الزم برای دریافت 20 ســاعت برق رایگان توسط 
کشاورزان اصفهانی را  اعالم کرد.امیر رمضانی درباره برنامه شرکت توزیع برق استان اصفهان به منظور 
کاهش مصرف برق در تابستان اظهار کرد: در این راستا شرکت توزیع برق استان اصفهان، تفاهم نامه 
همکاری کاهش بار را با مشــترکان بخش های مختلف منعقد کرده که این روند تا پایان خرداد ماه 
ادامه خواهد داشــت.وی افزود: بر اســاس این تفاهم نامه تمام مشــترکان صنعتی، کشاورزی، 
ایستگاه های CNG در ساعات 12 تا 16، مشترکان اداری در ساعات 11 تا 15 و مشترکان تجاری در 
ساعات 12 تا 1۸ با کاهش مصرف برق خود در برنامه های کاهش پیک مشارکت می کنند.رمضانی 
خاطرنشان کرد: به مشــترکانی که در این طرح ها همکاری کنند، متناسب با مقدار کاهش دیماند و 
روزهای همکاری پاداش تعلق می گیرد.وی درباره مشترکان بخش کشاورزی نیز گفت: افراد فعال 
در این بخش که دارای چاه آب )تعرفه سه الف( هستند، می توانند با خاموش کردن موتور چاه آب 
خود در بازه زمانی ســاعات 12 تا 16 از 15 خرداد تا 15 شــهریور برای مصرف نکردن برق در این بازه 
پاداش دریافت کنند و عالوه بر پاداش، مصرف برق آنها در بقیه ساعات )20 ساعت( رایگان می شود.

تولید و مصرف استاندارد مرغ در دستورکار قرار گرفت
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشــور گفت: تولید و مصرف استاندارد مرغ با وزن های بین 
1200 تا 1600 گرم در دستور کار قرار گرفته است.حسن عباســی معروفان با بیان اینکه اکنون مرغ 
صادراتی دارای وزن 1۸00 گرم است، افزود: تولیدکنندگان و مصرف کنندگان باید فرهنگ مصرف 
گوشت مرغ را به سمت وزن های استاندارد سوق دهند زیرا تولید و مصرف مرغ با وزن های دو تا 
سه کیلوگرم غیراستاندارد است.وی با بیان اینکه در حال خرید گوشت مرغ مازاد از تولیدکنندگان با 
وزن های استاندارد هستیم، تصریح کرد: برای استانداردسازی مرغ با وزن های بین 1200 تا 1600 
گرم هر کیلوگرم گوشــت مرغ با خط دو تولید را با قیمت 1۴ هزارو 500 تومان خریداری می شود.

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور اظهارداشــت: در واقع شرکت هر کیلوگرم مرغ با وزن 
اســتاندارد را 1600 تومان گران تر از تولیدکنندگان خریداری می کند تا ایــن امر در بخش تولید و 

ذائقه مردم جابیفتد.

کافه اقتصاد

اخبار

مرضیه محب رسول

 نایب رییس اتحادیه نمایشگاه داران اتومبیل اصفهان گفت: با توجه به افزایش چشمگیر قیمت خودرو در روزهای اخیر و کاهش تقاضا برای خرید و فروش اتومبیل، میزان 
معامالت نمایشگاه داران اصفهان ۸0 درصد کاهش داشته است.حمیدرضا قندی با بیان اینکه روند افزایش چشمگیر قیمت خودرو در بازار همچنان متوقف نشده، اظهار 
کرد: قیمت انواع اتومبیل در بازار کاهشی نداشته و نه تنها قیمت خودرو بلکه قیمت همه اقالم در بازار پس از بازگشایی اصناف در 2۳ فروردین ماه افزایشی بوده است.نایب 
رییس اتحادیه نمایشگاه داران اتومبیل اصفهان تصریح کرد: یکی دیگر از عوامل افزایش قیمت خودرو در بازار، تزریق نشدن اتومبیل به بازار از سوی خودروسازان داخلی 
بوده است.قندی اضافه کرد: احتکار خانگی خودرو توسط خریداران شرکتی اتومبیل نیز نقش مهمی در افزایش قیمت خودرو در بازار داشته زیرا بسیاری از خریداران 
پس از اینکه خودروی ثبت نامی خود را از شرکت ها تحویل می گیرند، اگر قصد فروش داشته باشند با مشــاهده قیمت های حباب دار در سایت ها و فضای مجازی، 
شرایط را برای فروش اتومبیل مناسب ارزیابی نکرده و قصد دارند خودروی خود را گران تر از ارزش واقعی اش به فروش برسانند.نایب رییس اتحادیه نمایشگاه داران 
اتومبیل اصفهان با بیان اینکه افزایش قیمت ها موجب شده بسیاری از فروشندگان خودرو، از فروش اتومبیل خود منصرف شوند، خاطر نشان کرد: متاسفانه دولت و 
اتاق اصناف، صنف نمایشگاه داران اتومبیل را به عنوان رسته آسیب پذیر از بحران اقتصادی کرونا در نظر نگرفته اند و تسهیالتی به این واحدهای صنفی ارائه نشده است.

کاهش 80 درصدی معامالت خودروی نمایشگاه داران در اصفهان

هجوم ملخ های 
ناشناخته به 

اردستان اصفهان
چند روزی است هجوم ملخ ها به 
مناطق شــهری اردستان موجب 
نگرانی مردم شــده اســت. این 
حشرات به گفته مسئوالن جهاد 
کشــاورزی بی خطر هســتند و 
تاکنون موردی از آســیب رسانی 

گزارش نشده است.

وز عکس ر

معاون استاندار:

واحدهای تولیدی توسعه 
محور اصفهان حمایت 

می شوند
معاون توســعه مدیریت و منابع انســانی 
استانداری اصفهان گفت: تالش می کنیم 
واحدهایی که دارای طرح توسعه هستند، 
مورد حمایت قــرار گیرند تــا این طرح ها 
منجــر بــه فراهم کــردن زمینه اشــتغال 
شوند.ایوب درویشــی بیان کرد: اصفهان 
و کاشــان در برخــی صنایــع و تولیدات 
صاحب نام و نشــان هســتند و مسئوالن 
استان می کوشند با برطرف کردن موانع و 
مشکالت، خدشه ای بر تولید این واحدهای 
صنعتی وارد نشــود.وی، حفظ اشــتغال 
موجود را از اولویت های کاری استانداری 
برشــمرد و افزود: دغدغه اصلی مسئوالن 
این اســتان در اصفهان و کاشان، برطرف 
کردن موانع تولید اســت. درویشی اضافه 
کرد: واحدهای تولیدی بنــا به مقتضیاتی 
که دارند، هر کدام دارای مشکالت خاص 
خودشان هستند؛ بخشی با کمبود سرمایه 
در گــردش روبــه رو بودند کــه بانک های 
استان آمادگی کامل برای تامین مالی آنها 
را دارند.درویشی ادامه داد: برخی واحدها 
نیز سال های گذشته از سوی بانک ها تامین 
منابع مالی شــده اند؛ اما با توجه به وجود 
مشکالت اقتصادی و به ویژه تحریم های 
ناجوانمردانه، دچار مشکل در بازار و تامین 
مواد اولیه شدند.به گفته وی، از برنامه های 
اصلی ســتاد تســهیل و مدیریت استان 
این اســت که به صورت کلینیک کســب و 
کار مانند ســال های گذشــته مسائل هر 
یک از واحدها بررســی و با کمک مدیران 
و دســتگاه های متولی مورد ارزیابی قرار 
گیرد تا مشکالت آنها برطرف شود.معاون 
توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری 
اصفهان همچنین گفــت: برخی کارخانه ها 
نیز در زمینه مالیات و بیمه دارای مشکالتی 
هستند که مسائل و مشکالت این واحدها 
 نیز بر اساس شــرایط خاص مورد ارزیابی 

قرار می گیرد.

در حال حاضر از ۶۰۰ کامیون معطل در مرز، ۲۱۵ دستگاه 
آن نفتکش سوخت است و چهار ماه در گمرگ میرجاوه 
استان سیستان و بلوچستان در بالتکلیفی برای تخلیه 

بار به سر می برند
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آگهی

مفاد آراء
3/42 آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های 

فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه اجرائی آن
برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شــهرضا تصرفات مالکانه و بال معارض متقاضیان 
محرز گردیده است ، لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15روز در روزنامه های نســل فردا و زاینده رود چاپ 
اصفهان آگهی می شود و در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی دارند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی نسبت به بند ) الف ( به مدت دو ماه 
و نسبت به بند ) ب ( به مدت یک ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 
مرجع قضایی تقدیم نمایند و گواهی طرح دعوا را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا ارائه 
نمایند ، بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد .
بند الف(

بخش یک ثبتی شهرضا
یکم : شماره های فرعی از 1- اصلی ابنیه

1- رای شماره 139960302008001232 - 99/03/08 – سهراب آقا ربیع فرزند علی 
نسبت به یک حبه و یک - یازدهم حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ یک باب خانه 
پالک 1513 فرعی در ازاء تمامت یک حبه و یک - یازدهم حبه مشاع از هفتاد و دو حبه 

ششدانگ انتقال عادی از طرف ورثه عزیراله آقاربیع
دوم : شماره های فرعی از 2- اصلی مزرعه فضل آباد

2- رای شماره 139960302008001171 - 99/03/01 – اکرم السادات داستار فرزند 
سید کمال ششدانگ یک باب مغازه به استثناء بهاء ثمنیه اعیانی مجزی شده از پالک 167 

فرعی به مساحت یکصد و بیست و دو متر و پنجاه و شش صدم متر مربع
3- رای شــماره 139960302008001178 - 99/03/01 – فضل اله سبزواری فرزند 
علی ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 258 فرعی به مساحت یکصد و چهل 

و نه متر و دوازده صدم متر مربع
4- رای شماره 139960302008001152 - 99/02/31 – زهرا موالپور فرزند اسداله 
ششدانگ یک باب خانه مجزی شــده از پالک 738 فرعی به مساحت یکصد و هفتاد و 

چهار متر مربع
5- رای شماره 139960302008001172 - 99/03/01 – ناهید ممیز فرزند رحمت اله 
ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 738 فرعی به مساحت یکصد و سی و سه 

متر و شصت صدم متر مربع
6- رای شــماره 13996030200800427 - 99/02/10 – زهرا شبانی شهرضا فرزند 
عباسعلی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 753.5 

فرعی به مساحت یکصد و ده متر و هشتاد و سه صدم متر مربع
7- رای شــماره 13996030200800429 - 99/02/10 – محمد جعفر رحمتی فرزند 
محمد جواد نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 

753.5 فرعی به مساحت یکصد و ده متر و هشتاد و سه صدم متر مربع
8- رای شماره 139860302008009778 - 98/12/21 – محمد علی باقری فرزند علی 
نسبت به چهارده حبه و سیصد و بیست و شش - چهارصد و نوزدهم حبه مشاع از هفتاد و دو 
حبه ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 788 فرعی که به شماره 14229 فرعی 

تبدیل شده به مساحت یکصد و چهل و هشت متر و چهل صدم متر مربع 
9- رای شماره 139860302008009779 - 98/12/21 – حمیده قبادی فرزند جمشید 
نسبت به پنجاه و هفت حبه و نود و سه - چهارصد و نوزدهم حبه مشاع از هفتاد و دو حبه 
ششدانگ یک باب خانه مجزی شــده از پالک 788 فرعی که به شماره 14229 فرعی 

تبدیل شده به مساحت یکصد و چهل و هشت متر و چهل صدم متر مربع 
10- رای شماره 139960302008001175 - 99/03/01 – ذبیح اله آقائی فرزند ابراهیم 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 864 فرعی به 

مساحت یکصد و سی و یک متر و هشتاد و چهار صدم متر مربع
11- رای شــماره 139960302008001176 - 99/03/01 – سعیده السادات قریشی 
شهرضا فرزند سید محسن نسبت به ســه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی 
شده از پالک 864 فرعی به مساحت یکصد و سی و یک متر و هشتاد و چهار صدم مترمربع

12- رای شماره 13996030200800692 - 99/02/17 – سعید استاد پور فرزند علی 
رضا ششدانگ یک باب فروشگاه سنگ به اســتثناء بهاء ثمنیه اعیانی پنجاه و سه حبه و 
نهصد و نود و هفت – یک هزار و یکم حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ مجزی شده 

از پالک 1019 فرعی به مساحت یکصد و سی متر و شصت و پنج صدم متر مربع
13- رای شماره 139960302008001133 - 99/02/30 - حمید رضا پناهنده فرزند 
حسن ششدانگ یک باب مغازه مجزی شده از پالک 1119 فرعی که به شماره 13645 

فرعی تبدیل شده به مساحت سی و چهار متر و پنج صدم متر مربع 
14- رای شماره 139960302008001135 - 99/02/30 - اسماعیل کاویانی شهرضا 
فرزند قدرت اله ششدانگ یک باب مغازه مجزی شده از پالک 1119 فرعی که به شماره 

13645 فرعی تبدیل شده به مساحت بیست و پنج متر مربع 
15- رای شماره 139960302008000750 - 99/02/20 - محمد جواد پورشریف فرزند 
محمد علی ششدانگ یک باب مغازه با تحتانی و فوقانی آن مجزی شده از پالک 1215 

فرعی به مساحت پنجاه و سه متر مربع
16- رای شماره 139960302008001181 - 99/03/01 - سجاد صانعی فرزند فضل 
اله ششدانگ یک باب مغازه نیمه تمام مجزی شــده از پالک 2465 فرعی به مساحت 

شصت متر و سی و هشت صدم متر مربع
17- رای شماره 139960302008001182 - 99/03/01 - محمد صادق شیرانی زاده 
فرزند محمد رضا نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه نیمه تمام مجزی 

شده از پالک 2465 فرعی به مساحت شصت متر و سی و هشت صدم متر مربع
18- رای شــماره 139960302008001183 - 99/03/01 - محمد رضا شیرانی زاده 
فرزند محمد نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه نیمه تمام مجزی شده 

از پالک 2465 فرعی به مساحت شصت متر و سی و هشت صدم متر مربع
19- رای شــماره 139960302008001126 - 99/02/30 - اصغر آقائی فرزند قاسم 
ششدانگ یک باب خانه مجزی شــده از پالک های 3517 فرعی که به شماره 13594 
فرعی تبدیل شده و 10131 الی 10134 فرعی به مساحت دویست و چهل و هشت متر 

و سی و دو صدم متر مربع
20- رای شــماره 139960302008001127 - 99/02/30 - اصغر آقائی فرزند قاسم 
ششدانگ یک باب مغازه مجزی شــده از پالک های 3517 فرعی که به شماره 13594 
فرعی تبدیل شده و 10131 الی 10134 فرعی به مساحت ســی و هشت متر و هفتاد و 

دو صدم متر مربع
سوم : شماره های فرعی از 3- اصلی مزرعه موغان

21- رای شــماره 139960302008000745 - 99/02/20 - اسماعیل رحمتی فرزند 
غالمحسین ششدانگ یک باب مغازه مجزی شده از پالک 507 فرعی به مساحت پنجاه 

و نه متر و پنجاه صدم متر مربع
22- رای شماره 139960302008001043 - 99/02/29 - محمود رضا بکیانی فرزند 
امراله نسبت به پنج دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب گاراژ مجزی شده از پالک 972 
فرعی به مساحت پانصد و چهارده متر و هشتاد و پنج صدم متر مربع در ازاء 0.892020499 
سهم مشاع از پنج سهم ششدانگ موروثی و انتقال عادی از طرف سایر وراث امراله بکیانی 
فرزند عبدالعظیم  به اسامی محمود رضا و محمد حسن و شهرزاد و شهال و توران و مریم 

همگی بکیانی و ملک خانم نعیم
23- رای شماره 139960302008001045 - 99/02/29 - فروزان سبزواری فرزند اکبر 
نسبت به یک دانگ مشاع از ششدانگ یک باب گاراژ مجزی شده از پالک 972 فرعی به 

مساحت پانصد و چهارده متر و هشتاد و پنج صدم متر مربع
24- رای شــماره 139960302008001173 - 99/03/01 - حجت اله شــاه چراغی 
فرزند رحمت اله نســبت به سه دانگ مشــاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزی شده 

از پالک 1246 فرعی به مســاحت یکصد و یک متــر و پانزده صدم متــر مربع در ازاء 
 تمامت پنجاه ســهم مشــاع انتقال عادی مع الواســطه  بالســویه از طرف سراج الدین

 و نبی اله مرتضوی
25- رای شــماره 139960302008001174 - 99/03/01 - مریــم شــاه چراغی 
فرزند محمد باقر نســبت به سه دانگ مشــاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزی شده 
از پالک 1246 فرعی به مســاحت یکصد و یک متــر و پانزده صدم متــر مربع در ازاء 
 تمامت پنجاه ســهم مشــاع انتقال عادی مع الواســطه  بالســویه از طرف سراج الدین

 و نبی اله مرتضوی
26- رای شماره 139960302008001138 - 99/02/31 - سعید استاد پور فرزند علی 
رضا ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 3538 فرعی به مساحت دویست و سی 

و پنج متر و سی و یک صدم متر مربع
چهارم : شماره فرعی از 5- اصلی مزرعه اسفه ساالر

27- رای شــماره 139960302008001154 - 99/02/31 - داود قبادپور فرزند حیدر 
ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 1 فرعی به مساحت یکصد و شصت و چهار 

متر و بیست و شش صدم متر مربع
پنجم : شماره های فرعی از 21- اصلی مزرعه رشکنه

28- رای شماره 139860302008009788 - 98/12/21 - مرتضی الصاق فرزند مظاهر 
ششدانگ یک باب خانه مجزی شــده از پالک 36 فرعی به مساحت یکصد و چهل و دو 

متر و شصت صدم متر مربع
29- رای شماره 139960302008001139 - 99/02/31 - مرتضی پورکرمان فرزند 
یوسف علی نسبت به پنج دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 
462.1 فرعی به مساحت هشتاد و سه متر و چهل و سه صدم متر مربع در ازاء تمامت پنج 
حبه و هفده - چهلم حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششــدانگ که میزان سه حبه و سی و 
هفت - شصتم حبه مشاع آن انتقال عادی از طرف پروانه ربیعی  و میزان یک حبه و نود و 

هفت - یکصد و بیستم حبه مشاع آن انتقال عادی از طرف ناصر بهبودی  
30- رای شــماره 139960302008001140 - 99/02/31 - سمانه خوشخوئی فرزند 
شکراله نسبت به یک دانگ مشــاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 
462.1 فرعی به مساحت هشــتاد و سه متر و چهل و ســه صدم متر مربع در ازاء تمامت 
یک حبه و هفده - دویستم حبه مشــاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ که میزان دویست و 
هفده - ســیصدم حبه مشــاع آن انتقال عادی از طرف پروانه ربیعی  و میزان دویست و 

هفده - ششصدم حبه مشاع آن انتقال عادی از طرف ناصر بهبودی  
31- رای شماره 139960302008000213 - 99/01/30 - نصرت حیدرپور شهرضا 
فرزند غالمرضا ششــدانگ یک باب خانه دو طبقه نیمه ساز مجزی شده از پالک 1519 

فرعی به مساحت هفتاد و پنج متر و سی و پنج صدم متر مربع
ششم : شماره های فرعی از 23- اصلی مزرعه سودآباد

32- رای شماره 139960302008001128 - 99/02/30 - حمید رضا پناهنده فرزند 
حسن ششدانگ یک باب مغازه مجزی شده از پالک 10 فرعی که به شماره 2398 فرعی 
تبدیل شده به مساحت بیست و هشت متر و چهار صدم متر مربع در ازاء بیست و پنج سهم 
مشاع از یک هزار و چهارصد و هفتاد و چهار ســهم و بیست و پنج صدم سهم ششدانگ 

انتقال عادی از طرف آیت اله تاکی
33- رای شماره 139960302008001129 - 99/02/30 - حمید رضا پناهنده فرزند 
حسن ششدانگ یک باب مغازه مجزی شده از پالک 10 فرعی که به شماره 2398 فرعی 
تبدیل شده به مساحت بیست و پنج متر و نود و سه صدم متر مربع در ازاء بیست و یک سهم 
مشاع از یک هزار و چهارصد و هفتاد و چهار ســهم و بیست و پنج صدم سهم ششدانگ 

انتقال عادی از طرف آیت اله تاکی
34- رای شماره 139960302008001130 - 99/02/30 - حمید رضا پناهنده فرزند 
حسن ششدانگ یک باب مغازه مجزی شده از پالک 10 فرعی که به شماره 2398 فرعی 
تبدیل شده به مساحت بیست و چهار متر و نود و نه صدم متر مربع در ازاء بیست و دو سهم 
مشاع از یک هزار و چهارصد و هفتاد و چهار ســهم و بیست و پنج صدم سهم ششدانگ 

انتقال عادی از طرف آیت اله تاکی
35- رای شماره 139960302008001131 - 99/02/30 - حمید رضا پناهنده فرزند 
حسن ششدانگ یک باب مغازه مجزی شده از پالک 10 فرعی که به شماره 2398 فرعی 
تبدیل شده به مساحت یازده متر و سی و سه صدم متر مربع در ازاء ده سهم مشاع از یک 
هزار و چهارصد و هفتاد و چهار سهم و بیســت و پنج صدم سهم ششدانگ انتقال عادی 

از طرف آیت اله تاکی
36- رای شــماره 139960302008000216 - 99/01/30 - یداله پیروی فرزند ناصر 
ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 173 فرعی به مساحت دویست متر و هشت 
صدم متر مربع در ازاء دویســت و هجده سهم و ده صدم سهم مشــاع از پانصد و چهل و 
پنج سهم و بیســت و پنج صدم سهم سه دانگ از ششــدانگ انتقال عادی از طرف سید 

سعید میراجاق
37- رای شــماره 139860302008009767 - 98/12/21 - زهرا اسالمی فرزند رضا 
نسبت به پنج دانگ مشاع از ششدانگ قسمتی از یک باب خانه مجزی شده از پالک 1347 
فرعی به مساحت دویست و پنج متر مربع که به انضمام قسمتی از پالک 904 فرعی جمعًا 

تشکیل یک باب خانه را داده است
38- رای شماره 139860302008009768 - 98/12/21 - سید محمد رضا میرپوریان 
فرزند سید اکبر نسبت به یک دانگ مشــاع از ششدانگ قسمتی از یک باب خانه مجزی 
شده از پالک 1347 فرعی به مساحت دویســت و پنج متر مربع که به انضمام قسمتی از 

پالک 904 فرعی جمعًا تشکیل یک باب خانه را داده است
هفتم : شماره های فرعی از 32- اصلی مزرعه دست قمشه

39- رای شماره 139860302008006287 - 98/09/09 - صغری هدائی خفری فرزند 
هدایت اله ششدانگ یک باب خانه مجزی شــده از پالک 37 فرعی به مساحت یکصد و 

بیست و نه متر و سی و پنج صدم متر مربع
40- رای شــماره 139860302008009955 - 98/12/28 - سیده آسیه بیگم داودی 
فرزند سید جمشید نسبت به یک دانگ و نیم مشاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزی 
شده از پالک 110 فرعی به مساحت یکصد و پنجاه و یک متر و سی و پنج صدم متر مربع
41- رای شــماره 139860302008009956 - 98/12/28 - صفرعلــی کاظــم پور 
فرزند نعمت اله نســبت به چهار دانگ و نیم مشاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزی 
 شــده از پالک 110 فرعی به مســاحت یکصد و پنجــاه و یک متر و ســی و پنج صدم 

متر مربع
42- رای شماره 139960302008001230 - 99/03/07 - کیومرث کاظمپور فرزند 
ولی اله ششدانگ یک باب خانه مجزی شــده از پالک 145 فرعی به مساحت یکصد و 

بیست و سه متر و چهل صدم متر مربع
43- رای شماره 139860302008008647 - 98/11/16 - فرشته اطرشی فرزند محمد 
ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 172 فرعی به مساحت یکصد و پنجاه و هفت 

متر و هفتاد صدم متر مربع
44- رای شــماره 139960302008000092 - 99/01/19 - علیرضــا غالمی فرزند 
عباس ششدانگ یک باب مغازه مجزی شده از پالک 761 فرعی به مساحت شانزده متر 

و بیست صدم متر مربع
هشتم : شماره های فرعی از 33- اصلی مزرعه مهرقویه

45- رای شماره 139960302008000271 - 99/02/01 - عبدالرحمان پارسائی فرزند 
خالق ششدانگ یک باب انبار مجزی شده از پالک 252 فرعی به مساحت یکصد و بیست 

متر و بیست صدم متر مربع
46- رای شماره 139960302008000765 - 99/02/20 - موسی طاهری فرزند علی 
ششدانگ یک باب مغازه با طبقه تحتانی مجزی شــده از پالک 317 فرعی به مساحت 

پنجاه و یک متر و پانزده صدم متر مربع
نهم : شماره های فرعی از 50- اصلی مزرعه اله آباد

47- رای شماره 139960302008000729 - 99/02/20 - فاطمه اسحاقی شهرضائی 
فرزند امراله ششدانگ یک باب خانه دو طبقه مجزی شده از پالک 187 فرعی به مساحت 

یکصد متر و سی و هفت صدم متر مربع

48- رای شــماره 139860302008009781 - 98/12/21 - الهه برزوکی فرزند علی 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 617 فرعی 
که به شماره 2728 فرعی تبدیل شــده به مساحت دویست و نه متر و چهل و شش صدم 

متر مربع 
49- رای شماره 139860302008009782 - 98/12/21 - علی اصغر یوسفیان فرزند 
رضا قلی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 617 
فرعی که به شماره 2728 فرعی تبدیل شده به مساحت دویست و نه متر و چهل و شش 

صدم متر مربع 
50- رای شــماره 139960302008000541 - 99/02/14 - علی سپهر آقاسی فرزند 
حسین علی ششدانگ یک باب مغازه نیمه تمام مجزی شــده از پالک 1096 فرعی به 

مساحت چهل متر و پنج صدم متر مربع
دهم : شماره های فرعی از 68- اصلی مزرعه سید آباد

51- رای شماره 139960302008000441 - 99/02/10 - زهرا حاج گدا علی فرزند 
عوضعلی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت یکصد و هشتاد 
و نه متر و شصت و شش صدم متر مربع در ازاء یک - دوم از 0.077 حبه مشاع از هشتاد و 
چهار حبه هفت دانگ انتقال عادی مع الواسطه از طرف فروغ السادات مدنی احدی از ورثه 

محمد علی مدنی احدی از ورثه سید اسماعیل مدنی
52- رای شماره 139960302008000442 - 99/02/10 - حسین ممیز فرزند نعمت 
اله نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت یکصد و هشتاد و نه متر 
و شصت و شش صدم متر مربع در ازاء یک - دوم از 0.077 حبه مشاع از هشتاد و چهار حبه 
هفت دانگ انتقال عادی مع الواســطه از طرف فروغ السادات مدنی احدی از ورثه محمد 

علی مدنی احدی از ورثه سید اسماعیل مدنی
یازدهم : شماره های فرعی از 100- اصلی مزرعه فیض آباد

53- رای شــماره 139960302008000939 - 99/02/24 - حیدر قلی سلمان فرزند 
دریاقلی ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 1 فرعی به مساحت دویست و سه 
متر و بیســت و یک صدم متر مربع در ازاء تمامت دویســت و نود سهم مشاع از هشتاد و 
چهار هزار سهم ششدانگ انتقال عادی مع الواسطه سهم االرث سید مسعود رضا مدنی 

احد از ورثه حسام مدنی
54- رای شماره 13996030200800748 - 99/02/20 - محمد جواد پورشریف فرزند 
محمد علی ششدانگ یک باب گاراژ مجزی شــده از پالک 508 فرعی به مساحت یک 

هزار و بیست و هشت متر و پنجاه و چهار صدم متر مربع
55- رای شماره 139960302008000732 - 99/02/20 - امین اله مقصودی فرزند 
علیرضا ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام مجزی شده از پالک 513 فرعی به مساحت 

یکصد متر و نود و یک صدم متر مربع
56- رای شماره 139960302008001229 - 99/03/07 - امید قاسمی فرزند سپهدار 
ششــدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 556 فرعی به مســاحت یکصد و پانزده 
متر و پانزده صدم متر مربع در ازاء تمامت  دو هزار و نهصد و شــصت و یک - سه هزار و 
سیصد و پنجم حبه مشــاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ انتقال عادی مع الواسطه از طرف 

احمدرضا مدنی
دوازدهم : شماره فرعی از 171- اصلی مزرعه مهدیه

57- رای شماره 139960302008000812 - 99/02/21 - حسن ویس فرزند غریب 
ششدانگ یک باب خانه مجزی شده از پالک 13 فرعی به مساحت دویست و چهل و هفت 

متر و چهل و پنج صدم متر مربع
سیزدهم : شماره فرعی از 172- اصلی مزرعه کامرانیه که به شماره 231- اصلی تبدیل 

شده
58- رای شماره 139960302008000437 - 99/02/10 - علی صفری دندلو فرزند 
پنجعلی ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت یکصد و نود و هفت متر و نود صدم متر 
مربع در ازاء یکصد و نود و هفت ســهم و نود صدم سهم مشــاع از 141300سهم مشاع 
از 318701.28 سهم ششــدانگ انتقال عادی مع الواسطه از طرف غالمرضا نادری دره 

شوری
تاریخ انتشار نوبت یکم : 1399/03/10
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/03/25

م الف: 855042 سید اسداله موسوی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا
تحدید حدود اختصاصی

3/43 شــماره صادره: 1399/31/605488- 1399/3/3 نظر بــه اینکه تحدید حدود 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک شــماره 1208 فرعی مجزی شده از پالک – 
فرعی واقع در خلف دزجا دهاقان 127 اصلی طبق پرونده ثبتی بنام آقای علیرضا کریمی 
پور فرزند محمد علی در جریان ثبت میباشــد و تحدید حدود آن بعمل نیامده است اینک 
بنا بدستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق درخواست متقاضی تحدید حدود 
ملک مرقوم در روز شنبه مورخه 1399/04/01 از ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل 
خواهد آمد. لذا و به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز 
و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق مقررات 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی به مدت 30 روز پذیرفته خواهد 
شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض 
ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این واحد می بایســتی با تقدیم دادخواست به 
 مرجع ذیصــالح قضائی گواهی تقدیم دادخواســت را اخذ و به این واحد تســلیم نماید.  

م الف: 859179  اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دهاقان
حصر وراثت

3/44  آقای ماشااله شکاری فرزند عباسعلی باستناد شهادت نامه و گواهی فوت و رونوشت 
شناسنامه ورثه طی درخواستی به شماره کالسه 123/99 به این شورا چنین اشعار داشته 
است که شادروان عباسعلی شکاری بادی در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه حین 
الفوت آن مرحوم عبارتند از: 1- حسین شــکاری بادی، فرزند، کدملی 1239812310، 
2- حسن شکاری بادی، فرزند، کدملی 0491178875، 3- علیرضا شکاری بادی، فرزند، 
کدملی 0492956529، 4- فاطمه شکاری بادی، فرزند، کدملی 1239858108، 5- رضا 
شکاری بادی، فرزند، کدملی 1239202393، 6- معصومه شکاری بادی، فرزند، کدملی 
1239891040، 7- کبری شــکاری بادی، فرزند، کدملی 1239211716، 8- ماشاا... 
شــکاری، فرزند، کدملــی 1239211724، 9- جمیله عالفیان بادی، همســر، کدملی 
1239194226 و به جز افراد فوق الذکر وارث دیگری ندارد. لذا مراتب جهت نشر در یکی 
از روزنامه های کثیراالنتشار ارســال می گردد تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 

گواهی صادر خواهد شد. م الف: 859256 شعبه اول شورای حل اختالف بادرود
تحدید حدود اختصاصی

3/46 شماره:139985602006001283 - 1399/02/23 ، چون تحدید حدود ششدانگ 
331 فرعی از 101 اصلی واقع در خمینی شــهر بخش14 اصفهان که طبق پرونده ثبتی 
بنام محمد حسین رضائی آدریانی در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضی ثبت 
به عمل نیامده اینک بنا به دســتور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای 
نامبرده تحدید حدود مالک مرقوم در روز 1399/04/10 ســاعت 11:00 صبح در محل 
شــروع و به عمل خواهد آمد و در صورت مصادف با تعطیلی عملیــات تحدید روز بعد از 
تعطیلی انجام میپذیرد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد 
که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 
 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد . 

م الف: 851597 نبی اهلل یزدانی رئیس ثبت اسناد و امالک خمینی شهر 
ابالغ اجرائیه 

پرونــده:  شــماره    139804902146001571 نامــه:  شــماره   3 /56
139804002146000041/1 شــماره بایگانی 9800058 بدینوسیله به آقای  محسن 
کریمشاهی فرزند غالمحســین و آقای غالمحسین کریمشــاهی فرزند ماشاله ابالغ 
می گردد نظریه اینکه به موجب پرونده اجرایی کالســه 97000021 اداره ثبت اســناد 
و امالک آران و بیدگل مبلــغ 29883392 ریال تــا مــورخ 98/11/20 و روزانه مبلغ 
6966 ریال به عنــوان دیرکرد روزانــه و همچنین حقوق دولتی پرونــده مربوطه بابت 

ضمانت وام آقای علی جامعی فرزند حســن نســبت به قرارداد شــماره 936100091 
مورخ 93/11/25 به بانــک تجارت بیدگل بدهکار می باشــید و برابــر گزارش مامور 
ابالغ در آدرس آران و بیدگل خیابان ســلیمان صباحی و بلوار امام کوچه سیدالساجدین 
شناســایی نگردیده اید، لذا از تاریخ انتشــار ایــن آگهی ظرف مدت ده روز نســبت به 
پرداخت بدهی خود اقــدام نمائید در غیر اینصورت عملیــات اجرائی طبق مقررات علیه 
 شــما ادامه خواهد یافت. ضمنا به جز آگهی مزایده آگهی دیگری منتشــر نخواهد شد. 

م الف: 773494 عباس زادگان رئیس اداره ثبت اسناد و امالک آران و بیدگل
مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(

پرونــده:  شــماره   139903902004000034 آگهــی:  شــماره   3 /47
139804002121000512 آگهی مزایده پرونده اجرایی به شــماره بایگانی 9804865  
تمامی ششدانگ  عرصه و اعیان پالک ثبتی شماره 4482/184 بخش 5 ثبت اصفهان، 
ملک به آدرس: اصفهان کوی )شهرک( امیریه خ آزادی پشت آپا رتمان های سپهر پالک 
6 بمساحت 333/36 که سند مالکیت آن با شماره چاپی 423318 و شماره دفتر الکترونیک 
139620302024023855 به نام سکینه کیانی فالورجانی فرزند حسن ثبت و صادر شده 
است با حدود و مشخصات: شــمااًل: دیوار به دیوار بطول 15/80 متر به شماره دو فرعی 
شرقًا دیوار به دیوار بطول 19/55 متر به شماره یکصد و هشتاد و پنج فرعی جنوبًا درب و 
دیوار بطول 16/80 متر به گل انداز جوی صحرایی غربًا دیوار به دیوار بطول 21/30 متر 
به شماره بیست و یک متر و سی سانتیمتر به شماره یکصد و هشتاد و سه فرعی که طبق 
نظر کارشناس رسمی متراژ عرصه 333/36 متر مربع می باشدکه مطابق طرح تفصیلی 
از سمت جنوب دارای عقب نشینی در گذر می باشــد متراژ باقیمانده پس از عقب نشینی 
حدود 288 متر مربع می باشد و اعیانی احداث شــده به متراژ کل 255 متر مربع بصورت 
یک خانه یک و نیم طبقی قدیمی ســاز با قدمت حدود 29 سال است که طبقه زیرزمین 
با کاربری انباری است و طبقه همکف در تراز مثبت چهل شــامل یک سالن و سه اتاق 
خواب و آشپزخانه است که کف سالن و اتاق ها پارکت است و دیوارها کاغذ دیواری است و 
دیوار آشپزخانه و سرویس ها سرامیک و کابینت آشپزخانه ام دی اف می باشد. درب های 
 داخلی چوبی و پنجره های خارجی آلومینیومی است و نمای ساختمان آجر زرد سه سانتی 
می باشد. اسکلت ساختمان دیوار باربر با ستون فلزی و سقف تیرآهن و طاق ضربی است و 
کیفیت خانه برای سکونت مطلوب می باشد. این خانه درب به حیاط است و قابلیت ساختن 
4 طبقه روی پیلوت بدون عقب نشینی می باشــد دارای اشتراکات آب و فاضالب و برق 
و گاز می باشد که طبق سند رهنی شــماره 78312 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره 
38 خمینی شهر در رهن بانک انصار واقع می باشــد و طبق اعالم بانک مورد وثیقه فاقد 
بیمه نامه می باشد و از ساعت 9 الی 12 روز دوشنبه مورخ 1399/03/26 در اداره اجرای 
اسناد رسمی اصفهان واقع در خیابان هشت بهشــت شرقی چهار راه اول شهید صداقتی 
ابتدای خیابان الهور سمت چپ طبقه سوم به مزایده گذارده می شود. مزایده از مبلغ پایه 
30/030/000/000 ریال شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی 
نقداً فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم 
از حق انشــعاب و یا حق اشــتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد 
و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شــهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم 
قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده 
در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده 
مسترد می گردد ضمنًا این آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 
1399/03/10 درج و منتشر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول 
می گردد. توضیحًا جهت شرکت در جلسه مزایده باید ده درصد مبلغ پایه مزایده پس از اخذ 
شناسه واریز از این اداره و طی فیش سپرده در وجه اداره اجرای اسناد رسمی بابت پرونده 
کالســه فوق پرداخت گردد و ارائه اصل فیش واریزی به همراه  تقاضای کتبی و کارت 
شناسایی معتبر الزامی است ضمنًا برنده مزایده باید ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف پنج 
روز طی فیش مخصوص پرداخت نماید و اال مبلغ علی الحســاب دریافتی به نفع دولت 

ضبط خواهد شد.  م الف:859554  اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان
فقدان سند مالکیت

3/48 شــماره نامه: 139985602025002050- 1399/03/07 نظــر به اینکه آقای 
امیر حســین فرزام فر احدی از ورثه محمدرضا فرزام فر با تســلیم یک برگ استشهاد 
شهود شــماره 806889 مورخ 1398/11/13 دفترخانه اســناد رسمی شماره 316 شهر 
اصفهان،  مدعی مفقود شدن ســند مالکیت به میزان ششــدانگ پالک 342 فرعی از 
35 اصلی شــماره دفتر الکترونیک 139820302025019198 بخش چهارده اصفهان 
مورد ثبت به شماره 104879 صفحه 332 دفتر 581 تحت شماره چاپی 451043 صادر 
و تســلیم گردیده و اظهار داشته که ســند مالکیت مرقوم در اثر جابجایی مفقود گردیده 
و درخواست صدور ســند مالکیت المثنی نموده اســت. لذا مراتب  به استناد تبصره یک 
اصالحی ذیل مــاده 120 آئین نامه قانــون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه 
کســی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود می 
باشد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس 
و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مســترد گردد بدیهی اســت اگر ظرف مدت 
مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا ســند معامله ارائه 
 نشــود طبق مقررات اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شــد. 

م الف: 859571 اداره ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
فقدان سند مالکیت

3/49 شماره نامه: 139985602210000902- 1399/02/16 سند مالکیت ششدانگ  
پالک ثبتی شماره 5576 فرعی از 2248 اصلی واقع در بخش 6 ثبت اصفهان بنام آقای 
شهاب فروزنده سابقه ثبت و صدور سند به شــماره چاپی 939054  ب 97 )تک برگ(، 
بشــماره دفتر امالک الکترونیکی 139720302210019107 که بموجب رای شماره 
139560302024012954-1395/11/10 هیات قانون تعیین تکلیف اراضی و امالک 
فاقد سند رســمی به مالکیت نامبرده در آمده و سند صادر و تســلیم شده است و سپس  
نامبرده با ارائه درخواســت کتبی به انضمام دو برگ استشهادیه که امضاء شهود آن ذیل 
شماره 86371 و شناسه یکتای 139802155862001560 مورخ 1398/12/26  که به 
گواهی دفترخانه 6 اصفهان رسیده  مدعی است که  سند مالکیت آن بعلت سهل انگاری 
مفقود گردیده و درخواست صدور ســند مالکیت المثنی ملک فوق را نموده لذا مراتب  به 
 اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبــت در یک نوبت آگهی 
می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت 
نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رســید اخذ نمائید تا مراتب 
صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف 
مدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه 
 نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 859656 

اداره ثبت اسناد و امالک جنوب شرق اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

3/45 نظر به اینکه تحدید ششــدانگ راه رو اشــتراکی به شــماره پالک407 فرعی از 
203اصلی واقع در جهق بخش یک حوزه ثبتی قمصر که طبــق پرونده ثبتی بنام آقای 
علیرضا جعفری )احدی از ورثه ماشااله جعفری جهقی (و غیره در جریان ثبت است بعلت 
عدم حضور متقاضی ثبت بعمل نیامده بنا به دستور اخیر ماده15قاون ثبت و طبق تقاضای 
نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز شــنبه مورخ99/05/04ساعت9صبح در محل 
شروع و بعمل خواهد آمد و در صورت مصادف با روز تعطیلی عملیات تحدید حدود به روز 
بعد موکول خواهد شد.لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار میگردد که در روز 
و ســاعت مقرر در این آگهی در این محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین 
مطابق ماده 20قانون ثبت از تاریخ تنطیم صورتمجلس تحدیدی تا 30روز پذیرفته خواهد 
شــد .طبق تبصره2ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض 
ظرف مدت یکماه ازتاریخ تســلیم اعتراض به این اداره بایســتی با تقدیم دادخواست به 
 مراجع ذیصــالح قضایی گواهی تقدیم دادخواســت را اخذ وبه این اداره تســلیم نماید. 
تاریخ انتشــار:99/03/10 م الف:857052 رضا طویلی رییس اداره ثبت اســناد و 

امالک قمصر
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رییس پلیس راهور استان: 

با رانندگان جنون سرعت، برخورد می کنیم
رییس پلیس راهور استان اصفهان با بیان اینکه دور دور شبانه رانندگان جنون سرعت در سطح شهر 
اصفهان با دوربین های هوشــمند رصد می شــود، گفت: طبق قانون با افراد خاطی بدون اغماض 
برخورد خواهیم کرد.سرهنگ محمدرضا محمدی با اشاره به آغاز طرح ضربتی پلیس برای برخورد 
با خودروهای هنجارشکن در همه محورهای درون شهری و برون شهری در سطح استان اصفهان، 
اظهار کرد: دوربین های پلیس هوشمندانه رانندگان جنون سرعت شبانه را رصد می کنند.وی با اشاره 
به احضار رانندگان خاطی و برخورد قانونی با آنها، گفت: وســیله نقلیه این افراد توقیف و به مراجع 
قضایی معرفی می شــوند.رییس پلیس راهور اســتان اصفهان تصریح کرد: حضور نیافتن راننده 

متخلف به توقیف سیستمی خودرو و عدم ارائه خدمات خودرویی به وی منجر خواهد شد.

آزادی 1427 زندانی در استان اصفهان
رییس کل دادگستری استان اصفهان گفت: با آزادی ۱۴۲۷ نفر موافقت شده و پس از طی مراحل 
قانونی این تعداد زندانی از زندان های سراسر استان آزاد و به آغوش خانواده و اجتماع باز گشتند.

محمدرضا حبیبی اظهار داشت: در اجرای فوری و به موقع دستورالعمل ریاست قوه قضاییه مبنی 
بر تعیین تکلیف زندانیانی که به دلیل شــیوع ویروس کرونا به مرخصی اعزام شده بودند، دستور 
تشکیل کمیســیون عفو در تمامی حوزه های قضایی صادر و با جمع آوری کلیه گزارشات مربوطه و 
طرح آن در کمیسیون عفو و بخشودگی مرکز استان، پیشنهاد عفو ۱۸۳۴ نفر زندانی واجد شرایط 
و مشمول بخشنامه یاد شده به قوه قضاییه منعکس شــد.رییس کل دادگستری استان اصفهان 
افزود: از این تعداد با آزادی ۱۴۲۷ نفر موافقت شده و پس از طی مراحل قانونی این تعداد زندانی از 
زندان های سراسر استان آزاد و به آغوش خانواده و اجتماع باز گشتند.وی خاطرنشان ساخت: این 
افراد مشمول استفاده شــرایطی همچون آزادی مشروط، تعلیق و تبدیل و تعویق اجرای مجازات، 
واجدان شرایط عفو در کمیســیون عفو، مرخصی پایان دوره، زندانیان آزاد شده از محکومیت های 
مالی، جزای نقدی و رد مال با بهره گیری از تقســیط و دیگر راهکارهــای قانونی و تخفیف و تبدیل 

قرارهای منتهی به آزادی شده و از زندان های سطح استان آزاد شدند.

فعالیت بقاع متبرکه اصفهان در فضای مجازی
۴0مرکز افق بقاع متبرکه استان اصفهان در فضای مجازی فعال هستند .معاون فرهنگی اجتماعی 
اداره کل اوقاف و امور خیریه اســتان گفت: ۴0 مرکز افق بقاع متبرکه اســتان با هدف شــرکت در 
فعالیت های جزءخوانی قرآن  کریم، تفســیر، ســخنرانی، ادعیه و بیان احکام در فضای مجازی 
فعالیت دارند.حجت االســام ولی ا... روان با بیان اینکه این مراکز در پیام رســان های ایتا، بله و 
واتساپ فعال هستند، افزود: همزمان با تعطیلی بقاع متبرکه استان به منظور جلوگیری از شیوع 
کرونا، این مراکز با هدف پوشش ســخنرانی مبلغان مذهبی فعال و هم اکنون نیز برای مخاطبان 
خود برنامه سازی می کنند.از پنجم خرداد، درهای صحن بقاع متبرکه استان با رعایت دستور العمل 
های بهداشتی از یک ساعت بعد از طلوع آفتاب تا یک ساعت قبل از غروب آفتاب به روی زائران باز 

شد .در استان اصفهان ۷۱۸ باب امامزاده و ۱۵ هزار و ۲00 موقوفه وجود دارد.

دوستداران محیط زیست اصفهان خواهان لغو مجوزهای 
برداشت آب زاینده رود شدند

جمعی از فعاالن محیط زیست استان اصفهان عضو »جمعیت پیام سبز« لغو مجوز زیست محیطی 

طرح  برداشت آب در باالدســت رودخانه زاینده رود به منظور احیا و محافظت از تاالب بین المللی 

گاوخونی را خواســتار شــدند.اعضای جمعیت حمایت از منابع طبیعی و محیط زیست پیام سبز 

در نامه ای خطاب به عیســی کانتری، معاون رییس جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط 

زیست با اشــاره به آخرین وضعیت تاالب بین المللی گاوخونی واقع در شرق اصفهان خواهان لغو 

مجوز زیست محیطی طرح برداشت آب در باالدســت رودخانه زاینده رود شدند.در این نامه آمده 

است: »تاالب بین المللی گاوخونی با کارکردهای متعدد در مرکز ایران با وجود بارش های مناسب 

طی ۲ سال آبی گذشته نتوانست آبگیری شود و شرایط نامناسبی دارد. استمرار این وضعیت باعث 

بحران های زیادی در مرکز کشــور خواهد شد و بنا به اظهارات و گزارشــات متعدد صاحب نظران و 

کارشناســان از جمله کارشناســان همان ســازمان، بارگذاری و افزودن بر مصارف حوضه )آبریز 

زاینده رود( از عوامل اصلی این وضعیت است« .در ادامه این نامه آمده است: »در این شرایط و در 

کمال تعجب، معاون محیط زیست انسانی آن سازمان در بهمن ۹۸ طی نامه ای مغایر با کلیه اصول و 

مستندات علمی و قانونی و برخاف موضع مکتوب آن سازمان، اجرای طرح انتقال آب بن - بروجن 

از حوضه بحرانی زاینده رود به حوضه پرآب و سیل خیز کارون را در شروطی و بدون ارزیابی زیست 

محیطی بامانع اعام کرده است« .

مدير عامل سازمان تامين اجتماعی كشور :

همه مطالبات مراکز درمانی از سوی تامین اجتماعی پرداخت شد

مصطفـی سـاالری، مديـر عامل سـازمان  حديث زاهدي
تاميـن اجتماعـي كشـورروز پنجشـنبه در 
اصفهان پـس از دیدار بـا نماینـدگان تشـکل های کارگـری وکارفرمایی، 
شـرکت در جلسـه شـورای معاونین سـازمان تامین اجتماعی استان ، 
بازدید از بیمارستان شـریعتی اصفهان، حضور در جلسات ستاد اقتصاد 
مقاومتی و سـتاد تسـهیل و رفع موانع تولید و همچنین دیدار با مدیران 
بیمارسـتان ها و هیئـت مدیـره چنـد شـرکت بـزرگ تولیدی بـا حضور 
اسـتاندار اصفهـان، در جمع خبرنـگاران حاضر و به سـواالت آنها پاسـخ  

داد.
سـاالری در پاسـخ به سـوال خبرنگار زاينـده رود در خصـوص پرداخت 
بدهی هـای دولـت بـه تامیـن اجتماعـی اظهار داشـت: سـال گذشـته 
حدودهشـت هزار میلیارد تومـان از مطالبـات دولت پرداخت شـد و در 
سـال جاری همسـان سـازی را برای پرداخت ۵0 هزار میلیـارد تومان از 
سـوی دولت به صورت سـهام در دسـتور کار قرار دادیم. قابل ذكر است؛ 

دولـت در ایـن زمینه مجـاز اسـت اما مکلف نیسـت.
مدیرعامل سـازمان تامیـن اجتماعی تاکید کـرد: همه مطالبـات مراکز 

درمانـی از سـوی تامین اجتماعی پرداخت شـده اسـت.

 سـاالری در خصوص تصمیم گیری نهایی درباره راه اندازی بیمارسـتان 
میاد اصفهـان تصريح کرد: هشـت پروژه از این دسـت در کشـوروجود 
دارد که قـرار بود سـرمایه گـذار خارجـی آنهـا را به بهـره برداری برسـاند؛ 
امـا به دالیلی سـرمایه گـذار حضـور نیافـت و منتظر سـرمایه گـذار برای 
اجرای ایـن پروژه هسـتیم.وی در خصـوص بیمه بیکاری بحـران کرونا 
نیز گفت: فهرسـت مشـموالن را وزارت کار بـه تامین اجتماعی ارسـال و 
تامین اجتماعی پس ازبررسـی لیسـت متقاضیـان را به همراه شـماره 
حسـاب به سـازمان برنامه و بودجه ارسـال كرده که برای اسـفند در این 
زمینه ۲۴0 هزار نفر در دسـتور کار پرداخت هسـتند.مدیر عامل سـازمان 
تامیـن اجتماعـی در ادامه در خصـوص وضعیـت مراکز درمانی اسـتان 
اصفهان در صـورت وقوع مـوج دوم کرونـا اظهارکـرد: چنانچه اسـتاندار 
کمبـودی را اعـام کند برطـرف خواهد شـد؛ اما به نظر می رسـد بیشـتر 

از سـهم خود در مـوج اول خدمات ارائه شـده اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه بـر اسـاس مصوبـه سـتاد ملـی بیمـاران مبتـا بـه 
کرونا در کشـور بـرای درمـان هزینـه ای پرداخت نکـرده اند، گفـت: این 
هزینه هاتوسط سـازمان تامین شـده است.سـاالری با بیان اینکه اجازه 
اسـتخدام نیـرو در سـازمان اخذ شـده اسـت، گفـت: اولویت بـا جذب 

نخبگان اسـت و با اسـتفاده از آزمـون و مصاحبـه و سـابقه کاری جذب 
نیـرو خواهیم داشـت.

وی در خصـوص سرنوشـت هتل هـای همـا در اصفهـان متذكـر شـد: 
اولویـت اول مـا در صـرف منابع پرداخـت مسـتمری ها، مراکـز درمانی 
وبخشـی برای عمـران اسـت.مدیر عامل سـازمان تامیـن اجتماعی در 
خصـوص روند تخصیص تسـهیات بـه بازنشسـتگان اسـتان اصفهان 
اعام داشـت: برای ایـن امـر۲,000 میلیارد تومـان اعتبار در سـال جاری 

اختصـاص گرفتـه کـه پرداخـت آن بـه زودی انجام می شـود.
وی در مـورد همسـان سـازی حقـوق بازنشسـتگان خاطـر نشـان كرد: 
همه دولـت عزم خـود را بـرای تحقق این امـر جزم کـرده اند، بـرای این 
امرواگذاری درصدی از سـهام تعدادی از شـرکت ها در دسـتور کار است 

و وزارت اقتصـاد در ایـن زمینه همکاری خوبی را داشـته اسـت. 
سـاالری در پايـان سـخنان خـود بـا تاکیـد بـر اینکـه سـازمان تامیـن 
اجتماعـی آمادگـی دارد سـرمایه گذاری قطـار سریع السـیر اصفهـان 
- تهـران راعهـده دار شـود، اذعـان داشـت: ایـن موضـوع را از سـه مـاه 
 گذشـته از طـرف ايـن سـازمان بـه وزیـر راه و شهرسـازی پیشـنهاد

 شده است.

تخصیص تسهیالت به بازنشستگان استان اصفهان 
اعالم داشت: برای این امر۲,۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار در 
سال جاری اختصاص گرفته که پرداخت آن به زودی 

انجام می شود

با مسئولان جامعه
شنبه 10 خرداد 1399 / 7 شوال 1441/ 30 می 2020/ شماره 2984

رییس هیات مدیره ذوب آهن دلیل اجرایی نشدن کامل قرارداد ساخت و تحویل ریل به رشکت راه آهن

ریل ملی در چالش نوسانات تولیدی
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عک

ابالغ اجرائیه
3/50 شماره پرونده: 139804002003001465/1 شماره بایگانی پرونده: 9802057/1 
شــماره آگهی ابالغیه: 139903802003000074 بدینوسیله به آقای غالمرضا خیری 
فرزند جواد و خانم ها: فاطمه خیری فرزند جواد- ثریا خیری فرزند رمضان- اختر خیری 
فرزند رمضان و سهیال خیری فرزند رمضان ورثه  آقای جواد خیری فرزند رمضان که برابر 
گزارش مامور مربوطه امکان ابالغ واقعی به آدرس متن سند )اصفهان- بزرگمهر- خیابان 
امام زاده زید کوچه 22 بهمن پالک 42( و  آدرس اعالمی به شــما مقدور نگردیده ابالغ 
می گردد که خانم سکینه رحمانی فرزند علی اکبر به شماره ملی 5409837861 باستناد 
سند ازدواج شماره 10362 مورخ 1376/07/22 دفترخانه ازدواج شماره 178 شهر اصفهان 
استان اصفهان جهت وصول مهریه خود به شرح )هدیه کالم اله مجید بیست هزار ریال مهر 
السنه دویست و شصت و دو ریال بانضمام بهای نیم دانگ منزل مسکونی ده میلیون ریال و 
تعداد پنجاه عدد سکه بهار آزادی مقوم به مبلغ بیست میلیون ریال( مبادرت به صدور اجرائیه 
نموده، پس از صدور اجرائیه، پرونده اجرائی به شماره فوق در این اداره مطرح می باشد. لذا 
طبق ماده 19 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی به شما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این  
آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است و فقط یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ 
اصفهان چاپ و منتشر می گردد، ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و 
در غیر اینصورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب 

خواهد شد. م الف: 859677  زهرا یعقوبی رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان
حصر وراثت

3/51 آقا/خانم احســان صدوقی به شناســنامه شماره39115 به شــرح دادخواست به 
کالسه217/99 ازاین شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان ایران سهیلی کاشانی به شماره شناسنامه1325درتاریخ1398/11/15 اقامتگاه 
دائمی خود  بدرود زندگی گفتــه ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به1-احمد 
صدوقی فرزند جوادبه ش ش 7740  2- ناصر صدوقی فرزند جواد به شماره شناسنامه 101 
3-زهره صدوقی فرزند جواد به شماره شناسنامه  41188  4-فاطمه صدوقی فرزند جواد 
شماره شناسنامه 39114    5-احسان صدوقی فرزند جواد به شماره شناسنامه 39115   6 
زهرا صدوقی فرزند جواد به شماره شناسنامه 168 فرزندان متوفی وال غیر، اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت و یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی / متوفیه  نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت 
یکماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:859243 مجتبی زراعتی 

قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف کاشان
حصر وراثت

3/52 آقا/خانم فاطمه صابری رهقی به شناســنامه شــماره 39به شــرح دادخواست به 
کالسه394/99 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادرون محمد صابری رهقی به شماره شناسنامه 39در تاریخ1399/01/02اقامتگاه  
دائمی خود بدردود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1-طاهره 
صابری رهقــی به ش ش 8خواهــر متوفی2-مرتضی صابری رهقــی ش ش 20برادر 

متوفی3-غالمرضا صابری رهقی ش ش 29 برادر متوفی 4-قاسم صابری رهقی ش ش 
49 برادر متوفی5-فاطمه صابری رهقی ش ش 56همسر متوفی، اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مذکور را در یک نوبت و یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد و یا وصیت نامه از متوفی / متوفیه  نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه به 
شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:859253 مجتبی زراعتی  قاضی 

شعبه ششم شورای حل اختالف کاشان
حصر وراثت

3/54 آقا/خانم عباس جعفری فرد بیدگلی به شــماره شناسنامه 228 به شرح دادخواست 
به کالسه 311/99از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان حسن جعفری فرد بیدگلی به شــماره شناسنامه 5038 در تاریخ 99/01/16 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 
1- منیرهجری بیدگلی فرزند اسماعیل به شماره شناسنامه 164 همسر متوفی 2-زهره 
جعفری فرد بیدگلی فرزند حســن به شماره شناســنامه 307 3- فخری جعفری بیدگلی 
به شماره شناسنامه 223 4- یاســر جعفری فرد بیدگلی فرزند حسن به شماره شناسنامه 
466   5-مطهره جعفری بیدگلی فرزند حسن به شــماره شناسنامه 47   6 -زهرا جعفری 
فرد بیدگلی فرزند حسن به شماره شناســنامه 189   7 -عباس جعفری فرد بیدگلی فرزند 
حسن به شماره شناسنامه 228 8- علی محمد جعفری فردبیدگلی فرزند حسن به شماره 
شناسنامه 351 9-محمدرضا شهیدی فرد بیدگلی فرزند حسن به شماره شناسنامه 252   
10-حسن جعفری فرد بیدگلی فرزند حسن به شمار شناسایی 8291    11-مریم جعفری 
فرد بیدگلی فرزند حسن به شماره شناسنامه 9886 فرزندان متوفی والغیر،  اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت و یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و وصیت نامه از متوفی/ متوفیه نزد اوباشــد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک 
ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 859245 مجتبی زراعتی 

قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف کاشان
حصر وراثت

3/55  آقای علی ســلطانی کیا به شــماره شناســنامه 1500 به شــرح دادخواست به 
کالسه274/99 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان حسن سلطانی کیا به شماره شناسنامه 82 در تاریخ 28/ 99/11 اقامتگاه دائمی 
خود بدرودزندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به شمسی سلطانی فرزند 
حسین شماره شناسنامه 611 همسرمتوفی2-علی سلطانی فرزندحسن به  شماره شناسنامه 
1500   3-امیر سلطانی کیا فرزند حسن شــماره شناسنامه 1042  4-عباس سلطانی کیا 
فرزند حسن به شماره شناسنامه140 5-محمد سلطانی کیا فرزند حسن به شماره شناسنامه 
12170 6-مریم اشنویی فرزند حسن به شماره شناسنامه 529 فرزندان متوفی و الغیر، 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت و یک مرتبه آگهی می 
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد ازتاریخ نشر آگهی 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:859244 مجتبی 

زراعتی قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف کاشان

آگهی تغییرات شــرکت رایمون ســرام پارس شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت 50558 

و شناسه ملی 10260690808
 به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1399/02/15 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : آقای محمد علی گودرزی با شماره ملی 4171949238 
به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم طاهره یزدان نظری با شماره ملی 
1285530241 به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محســن 
گودرزی با شماره ملی 1280393734 به ســمت مدیر عامل و عضو 
هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار 
و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی 
با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر 
عامل: مدیر عامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشــد. اداره کل 
ثبت اسناد و امالک اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری اصفهان )858097(

آگهی تغییرات شرکت رایمون ســرام پارس شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت 50558 

و شناسه ملی 10260690808
 به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1399/02/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : اعضــای هیئت مدیره 
عبارتند از آقای محســن گودرزی به شــماره ملی 1280393734 
و آقای محمد علی گــودرزی با شــماره ملــی 4171949238 و 
خانم طاهره یزدان نظری با شــماره ملی 1285530241 که برای 
مدت دو ســال انتخاب شدند. آقای علیرضا کاشــانی با شماره ملی 
1292385898 به سمت بازرس اصلی و خانم ندا زهره با شماره ملی 
1270550624 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 )858101(

آگهی تغییرات شرکت سطح پوشش نصف جهان با مسئولیت 
محدود به شماره ثبت 53292  و شناسه ملی 14004617836 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/10/22 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: - حســن ترکان به شــماره ملی 1291026010 با پرداخت 
500000 ریال و احمدرضا قربانی به شــماره ملی 5110204616 با پرداخت 
500000 ریال به صندوق شــرکت در زمره شرکا قرار گرفتند. سرمایه شرکت 
از 1000000 ریال به 2000000 ریال افزایش یافت و ماده 4 اساســنامه بدین 
شرح اصالح گردید: سرمایه شرکت مبلغ 2000000 ریال نقدی است که تماما 
پرداخت و در اختیار مدیرعامل شــرکت قرار گرفته اســت. - شرکای شرکت 
و میزان سهم الشــرکه هر یک بدین شرح می باشد: حســن ترکان به شماره 
ملی 1291026010 دارنده 500000 ریال، احمدرضا قربانی به شــماره ملی 
5110204616 دارنــده 500000 ریال، اکبر ترکان دســتجردی به شــماره 
ملــی 1292307846 دارنده 500000 ریــال و فرزاد قربانی به شــماره ملی 
1270670581 دارنده 500000 ریال ســهم الشــرکه. اداره کل ثبت اسناد و 
امالک استان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان 

)858508(

آگهی تغییرات شــرکت سطح پوشــش نصف جهان با مسئولیت 
محدود به شماره ثبت 53292 و شناسه ملی 14004617836 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1398/10/22 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسن ترکان به شماره ملی 1291026010 و احمدرضا 
قربانی به شماره ملی 5110204616 به ســمت اعضای هیئت مدیره برای مدت 
نامحدود انتخاب شــدند. اداره کل ثبت اسناد و امالک اســتان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )858502(

آگهی تغییرات شرکت سطح پوشش نصف جهان با مسئولیت محدود به 
شماره ثبت 53292 و شناسه ملی 14004617836 

به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1398/10/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - 
احمدرضا قربانی به شــماره ملی 5110204616 به سمت رئیس هیئت مدیره و حسن 
ترکان به شماره ملی 1291026010 به سمت مدیرعامل برای مدت نامحدود انتخاب 
شدند. - کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت 
مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )858504(

که دوباره بازداشت شده است( ، چرا پدری که همسرش می گوید راضی نبود دختر حتی چای 
بریزد و می گفت دستش را می ســوزاند، به جایی می رســد که مرگ موش بخرد و از دختر 
بخواهد خودش را بکشــد قبل از این پدر، قاتل فرزند شود یا حتی به همســرش می گوید به دخترشان، طریقه 

دارزدن را بیاموزد؟! 
کبرا خزعلی دختر آیت ا... خزعلی و از قانون گذاران فرهنگی در شوراهای عالی گفته: اگر به ازدواج در سن نوجوانی 
انگ »کودک همسری« نمی زدند این اتفاق پیش نمی  آمد.حاال موضوع »کودک همسری« هم دوباره به چالش 
کشیده شده است. آن ها که منتقد سرسخت این موضوع بودند، حاال از زاویه دیگری به ماجرا نگاه می کنند و حرفی 
از ۱۳ ساله بودن مقتول نمی زنند و پدر را به چالش کشیده اند چون می گفت االن وقت ازدواج دخترش نیست و 
مخالف ازدواج »رومینا«ی نوجوان با مردی بود که حداقل دوبرابر او سن داشت. و البته برخی ها جدا از سن و سال 

، موضوع تفاوت مذهب و حتی مسائل شخصی دیگری را هم مطرح کرده اند. کسی این روزها درباره نحوه برخورد 
پدر با دختربه قتل رسیده حرف چندانی نمی زند. »بهمن خاوری« مدعی شده که »رومینا« مدام از او می خواست 
او را از خانه پدرش نجات دهد چون پدرش بداخاق است و او را کتک می زند.  و البته که این دلیل موجهی برای فرار 
از »خانه پدری« نیست اما راستش حاال که رومینا به قتل رسیده، تازه می فهمیم چقدر نیاز بود تا فیلمی مانند »خانه 
پدری« در شرایط مناسب اکران شود. چقدر نیاز هست تا در مدارس آموزش های درست به فرزندان مان بدهند و 
البته به پدرها بفهمانند فرزند، »ملک طلق« پدر نیست که او را بکشد و بگوید »مال خودم بود«!»رضا اشرفی« هنوز 
حرفی نزده است اما خب حرف هم بزند و هر بهانه و دلیلی هم بیاورد، باز نمی توانیم هضم کنیم چطور یک پدر به 
سراغ دختر زیبای ۱۳ ساله اش می رود و در خواب او را با ضربات داس به قتل می رساند. کاش فیلم بود و تمام می 

شد. پایان تلخ ، این بار تلخی بی پایانی را در قصه به پایان رسیده زندگی »رومینا« رقم زد. 

به بهانه خاموشی همیشگی »رومینا«

پایان تلخ، تلخی بی پایان
... ادامه صفحه   1



شنبه 10 خرداد  1399 / 7 شوال 1441/ 30 می 2020/ شماره 2984

اولین معمای یحیی؛ بیرو یا رادو؟
تعطیلی غیرمنتظره و طوالنی مدت لیگ برتر بر اثر شــیوع کرونا، چنان فضایــی بر فوتبال ایران 
حاکم کرده که تقریبــا همه جزییات مربوط به پیش از این واقعه، فراموش شــده اســت. حاال 
اگر لیگ دوباره از سر گرفته شود، هواداران هم کم کم یادشــان خواهد آمد تیم های محبوب آنها 
۳ ماه پیش با چه مسائلی دســت به گریبان بودند. یکی از این داســتان های جالب، مربوط به 
دروازه بان اصلی پرســپولیس اســت؛ یحیی گل محمدی در ۲ هفته پایانی برگزاری مسابقات، 
خیلی ساکت و بی سروصدا علیرضا بیرانوند را نیمکت نشین کرد و بوژیدار رادوشوویچ را در ترکیب 
اصلی به میدان فرســتاد. یکی از این دو بازی دیدار معروف با ســپاهان در اصفهان بود که نهایتا 
برگزار نشد، اما اسم رادو در ترکیب ابتدایی قرار داشــت. بازی دوم هم نبرد با شهرخودرو. در آن 
بازی رادو مجددا فیکس شد و اگرچه باالخره نخســتین گل فصلش را دریافت کرد، اما باز چند 
واکنش خوب داشت و توجه و تحسین کارشناســان را متوجه خود کرد.حاال سوال اینجاست که 
بعد از یک وقفه طوالنی، در بــازی دوم تیر برابر پیکان، البته اگر برگزار شــود، یحیی گل محمدی 
کدام یک از دروازه بان هایش را در ترکیــب اصلی به میدان خواهد فرســتاد؛ علیرضا بیرانوند که 
آخرین روزهای حضورش در پرســپولیس را پشت ســر می گذارد یا بوژیدار رادوشوویچ که قبل 
از کرونا فیکــس بود و خوب هم کار کرد؟تردیدی نیســت که بیرانوند از نیمکت نشــینی ناراحت 
می شود و حتی ممکن است مثل گذشــته به این موضوع واکنش نشان بدهد، اما سرمربی باید 
مصالح تیم را درنظر بگیرد و به همین دلیل به نظر می رسد شانس رادو برای فیکس شدن بیشتر 
باشد. دروازه بان کروات پرسپولیس در این مدت موهای ســرش را تراشید و در قرنطینه هم به 
تمرینات انفرادی ادامــه داد. او که به تازگی قراردادش را با پرســپولیس تمدید کرده، کوه انگیزه 
اســت؛ مخصوصا که می داند به احتمال فراوان فصل آینده دروازه بان شــماره یک پرسپولیس 
خواهد بود. بنابراین منطق حکم می کند یحیی بدون توجه به ناراحتی احتمالی بیرانوند، بار دیگر 
 رادوشــوویچ را فیکس کند. به هر حال برای روشن شدن جواب این ســوال باید تا روز دوم تیر 

منتظر بمانیم.

نفت با آبادانی ها در اندیشه آسیا
 بعد از جدایی دراگان اسکوچیچ حاال صنعت نفت با بهنام سراج، بازیکن سابق این تیم آبادانی تر از 
همیشه به نظر می رسد. دستیار او امید شریفی نسب نیز بازیکن سابق صنعت است.روز پنجشنبه 
نفتی ها تمرین پرنشــاطی را در هوای گرم این روزهای آبادان برگزار کردند. آن ها یکی از باشگاه 
هایی بودند که با وجود مشکالت بزرگ اقتصادی که در این فصل داشته اند دوست داشتند بازی 
ها ادامه پیدا کند چرا که در صورتی که بتوانند در 9 بازی باقی مانده خوب نتیجه بگیرند شــانس 
کسب ســهمیه دارند. آن ها تا همین جا هم بهترین نتایج این تیم در لیگ برتر را به دست آورده 
اند.نفت امسال تیمی پرستاره است که توانســته فوتبالی جذاب و مورد پسند تماشاگران سخت 

گیر آبادانی بازی کند.

خبر خوب برای ملوان؛ شورا زیرساخت می سازد
در جلسه هم اندیشــی که مابین اعضای شورای اسالمی شــهر و سرپرست شهرداری شهرستان 
و مدیران باشگاه ملوان برگزار شــد، تصمیمات  بســیار خوب و قابل توجهی در راستای کمک به 
باشگاه ملوان گرفته شد.اعضای شــورای شــهر با همفکری مدیران ملوان  پیشنهادات مثبت و 
عملیاتی مانند تحویل ساختمان مجهز برای دفتر باشــگاه و کمپ تمرینی تیم های پایه در چراغ 
پشتان و هتل اختصاصی و... را بررســی و به تصویب اولیه رســاندند که در این راستا عزم جدی 
خود را برای کمک به باشــگاه بزرگ ملوان نشــان دادند.الزم به ذکر اســت تمامی پیشنهادات 
 و مصوبات مثبــت  این جلســه باید در صحن علنی شــورا روز یکشــنبه تصویــب و پس از آن

 اجرایی شود.

 تکذیب شایعات برکناری اسکوچیچ از سوی سئول نشینان؛

 بهتر از او سراغ نداریم!

روزگار برای دراگان اســکوچیچ انگار قرار 
 سمیه مصور

نیست شیرین شود. سرمربی کروات تیم 
ملی کشــورمان که هنــوز تجربه نشســتن روی نیمکت تیــم ملی را 
نچشیده است باید هر روز با شایعات زیادی مبنی بر برکناری اش از 

این سمت دست و پنجه نرم کند.
ســرمربی ســابق تیم نفت آبادان، ناباورانه در روزهای انتهایی سال 
گذشته بعد از ملغی شــدن حضور امیر قلعه نویی در تیم ملی فوتبال 
ایران به عنوان سرمربی جدید سفیدپوشان ایران معرفی شد، اتفاقی 
که خیلی از کارشناسان فوتبال در کشــور آن را بر نتابیدند و موفقیت 
اســکوچیچ در تیم صنعت نفت آبادان را دلیلی برای حضور او در تیم 
ملی ندانستند، موضوعی که باعث شد از روزی که او به عنوان سرمربی 
تیم ملی انتخاب شده دو بار شایعه جدی درباره برکناری اش سرزبان 
ها بیفتد.اولین بار خبرنگار ایتالیایی نزدیک به آندره آ اســتراماچونی 
فاش کرد از ایران با این مربی، مذاکراتی برای هدایت تیم ملی صورت 
گرفته اســت. با توجه به عملکرد موفق اســتراماچونی در استقالل و 
البته مشکالتی که در قرارداد اســکوچیچ و فدراسیون به وجود آمده، 
به نظر می رسید شــایعه واقعی اســت. در ادامه، اما فدراسیون این 

خبر را تکذیب کرد و حتی امیرمهدی علوی، سخنگوی روابط عمومی 
فدراســیون در توئیتر برای خبرنگار ایتالیایی نوشت: »خبر را تکذیب 

کن!«.
این بحث، اما خیلی زود جمع شــد و حاال، اما نام تازه ای سر زبان ها 
افتاده؛ ویلی ســانیول. او برای ایرانی ها نام آشناست. سال ها در تیم 
ملی فرانسه و باشگاه بایرن مونیخ بازی کرد. حتی در سفر این باشگاه 
به تهران برای دیدار با پرســپولیس در آزادی به میدان رفت. سانیول 
اخیرا هم با برنامه فوتبال ۱۲۰ گفت وگویی داشت و در آن حرف هایی 
دربــاره هاشــمیان و کریمی زد.  روز پنجشــنبه یکی از ســایت های 
فرانسوی مدعی شد شاید او ســرمربی ایران شود؛ شایعه ای که انگار 
ایجنتش آن را ســر زبان ها انداخته بود.البته این خبر هم با واکنش 

فدراسیون همراه و از سوی علوی تکذیب شد.
در این مدت اســکوچیچ هم نگران آینده کاری خود بوده و به همین 
خاطر با مسئوالن صحبت هایی داشت. شنیده می شود فدراسیون به 
این مربی پیام داده کارش را بکند، چون شایعات دروغ است و به آن ها 
توجهی نداشته باشد. روز پنجشــنبه هم یکی از مسئوالن فدراسیون  
دراین باره گفت حتی اگر ســرمربی نداشــتند، از بین ویلی سانیول و 

اسکوچیچ، دومی را انتخاب می کردند، چون هم باتجربه تر است و هم 
اینکه در فوتبال ایران فعالیت کرده و بازیکنان را به خوبی می شناسد. 
او همچنین اضافه کرد: »اسکوچیچ مشغول کارش است. برنامه ریزی 
هم کرده و به محض شــروع لیگ به تهران می آیــد. فعال برنامه این 
است قبل از ۲9 خرداد در تهران باشد مگر اینکه برنامه بازی ها دوباره 
تغییر کند. بنابراین در فدراســیون هیچ بحثی در مورد پایان همکاری 
نیست. اسکوچیچ همه جوره برای ما به صرفه و بهتر است. حتی با او 
قرارداد ریالی بسته ایم و االن هم که پولش را نداده ایم، کوچک ترین 
بحثی ندارد ولی تصور کنید یک خارجی دیگر بیاوریم. به نظرتان قصه 
ویلموتس تکرار نمی شــود؟«با وجود مطرح شــدن شایعات متعدد 
درباره برکناری اسکوچیچ، سئول نشینان همچنان او را بهترین گزینه 
برای تیم ملی می دانند. مسئوالن فدراسیون فوتبال امیدوارند با این 
مربی ارزان قیمت و سختکوش، اتفاقات تازه ای را در سطح ملی رقم 
بزند. مسئله ای که نشان می دهد نباید به شایعات  برکناری سرمربی 
کروات توجه کرد اگرچه در فوتبال ایران باید هر لحظه منتظر خبر غیر 
باوری باشیم و این که ممکن است سرمربی ســابق تیم نفت آبادان 

تجربه حضور روی نیمکت تیم ملی را هیچ گاه پیدا نکند.

خبر روز

کمک نقدی ستاره آرژانتینی یوونتوس برای مبارزه با کرونا
ستاره آرژانتینی تیم فوتبال یوونتوس ایتالیا مبلغ ۱۶۰ هزار یورو به بیمارستان های کشورش اهدا کرد.
پائولو دیباال، بازیکن یوونتوس، ۱۶۰ هزار یورو به بیمارستان استان زادگاهش، کوردوبا، کمک کرد تا 
این مبلغ صرف تهیه تجهیزات برای مقابله با ویروس کرونا شود.پائولو به منظور خرید تجهیزات الزم 
برای چندین بیمارستان در کوردوبا ۱۲ میلیون پزو )حدود ۱۶۰ هزار یورو( کمک مالی کرده است. همه 

چیز قبال خریداری شده و تجهیزات به زودی در اختیار بیمارستان ها قرار خواهد گرفت.

»نیمار« پیشنهاد کاهش دستمزد را نپذیرفت
ناصرالخلیفی، مالک باشگاه پاری سن ژرمن فرانسه با توجه به ضرر مالی ناشی از شیوع ویروس 
کرونا به بازیکنان این تیم فشار آورده است تا رقم قرارداد خود را کاهش دهند.بعضی از ستارگان این 
تیم از جمله نیمار مخالفت خود را با کاهش دستمزد اعالم کرده اند. فوق ستاره برزیلی که ۳ میلیون 
یورو در ماه درآمد دارد می تواند با اتفاق به وجود آمده باشگاه فرانسوی را مجبور کند تا با انتقالش به 
بارسلونا موافقت کند.کیلیان امباپه یکی از ستارگانی است که در رختکن تیم پاریسی موافق کاهش 
دستمزد ۷۰ درصدی قرارداد خود است. در طرف مقابل نیمار، کاوانی، تیاگو سیلوا، برنات و آندر هررا 

بازیکنان مخالف کاهش دستمزد در این تیم هستند.

اینتر و احتمال جذب جانشین احتمالی »الئوتارو« از آرسنال
اگر چه روز پنجشنبه گفته شد که باشگاه اینتر تنها در صورتی راضی به فروش الئوتارو مارتینز خواهد 
شد که مبلغ آزادسازی این بازیکن یعنی ۱۱۱ میلیون یورو را دریافت کند ؛اما با این حال به نظر می 
رسد که احتمال انجام این انتقال و جدایی ستاره آرژانتینی از نراتزوری بسیار قریب الوقوع باشد.

طی هفته های گذشته اما صحبت های زیادی در رابطه با گزینه های اینتر در صورت جدایی الئوتارو 
مارتینز مطرح شده است. در این بین گفته شد که نام هایی نظیر پیر امریک اوبامیانگ و تیمو ورنر در 
لیست خرید نراتزوری حضور دارند البته هیچگاه این موضوع توسط باشگاه ایتالیایی تایید نشد.در 
همین رابطه اما اکیپ مدعی شده مهاجم فرانسوی آرسنال یعنی الکساندر الکازت به گزینه جدید 
سران نراتزوی برای تقویت خط حمله تبدیل شده است. همچنین اینتر پیشنهاد خود را برای جذب 
این بازیکن ارسال کرده؛ اما گفته می شود که خود الکازت عالقه چندانی به حضور در فوتبال ایتالیا 
ندارد.الکساندر الکازت دو فصل دیگر با توپچی ها قرارداد دارد، ولی روی کار آمدن میکل آرتتا باعث 

نیمکت نشینی او و در نهایت ایجاد شایعاتی پیرامون جدایی اش از این تیم لندنی شده است.

بازگشت »انگولو کانته« به تمرینات چلسی
انگولو کانته، ستاره فرانسوی چلسی که اخیرا به دلیل سر باز زدن از حضور در تمرینات چلسی به دلیل 
ترس از ابتال به کرونا خبرساز شده بود، با اینکه باشگاه به او اجازه داده بود تا زمانی که احساس امنیت 
نمی کند در تمرین ها حضور نداشــته باشد ولی بعد از اعالم تاریخ شــروع مجدد لیگ برتر، انگیزه 
مضاعف پیدا کرده و به تمرین چلســی بازمی گردد. البته کانته فعال به صورت انفرادی در مجموعه 
تمرینی آبی های لندن تمرین خواهد کرد.انگولو کانته به فرانک لمپارد و مدیران چلسی اعالم کرده 
که ترجیح می دهد فورا به تمرین های گروهی بازنگردد و لمپارد و باشــگاه هم با این درخواست او 
موافقت کرده اند.درحالی که چلسی روز سه شنبه هفته گذشته اولین جلسه تمرین خود را پشت سر 
گذاشت، کانته که تست کرونایش منفی شده بود در اولین جلسه تمرینی حضور داشت، ولی سپس 
نگرانی خود را اعالم کرده و در تمرین روز چهارشنبه چلسی غیبت کرد.در تمرین  روز پنجشنبه چلسی 
هم انگولو کانته بار دیگر در مجموعه تمرینی باشگاه حضور داشت ولی به صورت انفرادی به تمرین 
پرداخت. لمپارد امیدوار است کانته بتواند در 9 بازی باقی مانده تیمش در لیگ برتر و همچنین در 

جام حذفی عصای دست او باشد.

 فوتبال جهان

محدودیت پروازها؛ مانع 
بازگشت سرمربی ذوب آهن

تمرینات تیــم فوتبال ذوب آهــن از یک هفته 
قبل، هم زمان با ســایر تیم هــای لیگ برتری 
آغاز شــده؛ اما هنوز خبری از بازگشت سرمربی 
مونته نگرویــی ایــن تیم نیســت و همین امر 
شــائبه هایی را درباره جدایی و عدم همکاری او 
با سبزپوشــان اصفهانی به وجود آورده است.
رادولوویچ در حالی هنوز به ایران بازنگشته است 
که مدیران ذوب آهن از چنــد هفته قبل مدعی 
بودند مقدمات بازگشت وی را فراهم کرده و حتی 
اگر لیگ تعطیل شــود نیز رادولوویچ باز خواهد 
گشت، اتفاقی که تا کنون رخ نداده است. هرچند 
تاخیر طوالنی مدت رادولوویچ، چندان مدیران 
ذوب آهــن را نگران نکرده و مدعی هســتند که 
رادولوویچ به دلیــل محدودیت پروازها به دلیل 
شیوع کرونا هنوز قادر نیســت به ایران بازگردد.
احمد جمشیدی، سخنگوی باشگاه ذوب  آهن 
دلیل تاخیــر رادولوویــچ را محدودیت پروازها 
اعالم کرد و اظهار داشت: هنوز مشخص نیست 
رادولوویچ چه زمانی بــاز می گردد و محدودیت 
پروازها دلیل تاخیر اوســت.وی افزود: هرچند 
بسیاری در این مورد شایعه پردازی می کنند ؛اما 
ما برنامه خودمان را دنبال می کنیم. از طرف دیگر 
چون فعال از بلگراد به طرف تهران پروازی انجام 
نمی شــود، نمی توانیم بگوییم رادولوویچ قصد 
بازگشت ندارد و واقعا برای بازگشت، از نظر پرواز 
به مشکل برخورده است. از طرف دیگر رادولوویچ 
تا کنون حرفی از عدم همــکاری با ذوب آهن به 
میان نیاورده است.سخنگوی باشگاه ذوب آهن 
تصریح کرد: رادولوویچ در این مدت با سرپرست 
تیم و دستیارانش در ارتباط بوده و تمرینات زیر 
نظر او اداره می شــود.وی درباره وضعیت سایر 
خارجی های تیم فوتبال ذوب آهن گفت: مهدی 
خلیل طی این مــدت در ایران مانــد و از هفته 
گذشته همراه با سایر بازیکنان تمرینات را آغاز 
کرده است اما دارکو بیدووف در صربستان حضور 
دارد و او نیز مانند رادولوویچ به دلیل محدودیت 
پروازها نتوانسته بازگردد. مقدمات بازگشت او 
را هم فراهم کرده ایم ؛اما به دلیل مشــکالتی که 
شــیوع کرونا به وجود آورده، موفق به بازگشت 
نشــده اســت و امیدواریم این مشکل هرچه 

سریع تر رفع شود.

زش ور

 مستطیل سبز

اسکوچیچ مشغول کارش است. برنامه ریزی هم کرده 
و به محض شروع لیگ به تهران می آید. فعال برنامه 
این است قبل از ۲۹ خرداد در تهران باشد مگر اینکه 

برنامه بازی ها دوباره تغییر کند

با وجود اینکه در ورزش ایران مشکالت عدیده اقتصادی وجود دارد؛ اما برخی تیم های لیگ برتر والیبال به شکل حیرت آوری برای جذب بازیکن هزینه های میلیاردی 
انجام می دهند. این تیم ها که خصوصی هم نیستند در باال بردن قیمت بازیکنان با یکدیگر مسابقه گذاشته اند و این قیمت ها به شکلی است که برخی بازیکنان لژیونر 
هم ترجیح دادند به ایران بازگردند تا در لیگ آسان و بدون چالش ایران هم پول خوبی دریافت کنند و هم اینکه درگیر مسابقات سخت نشوند.در آخرین اتفاقی که در 
نقل و انتقاالت بازیکن رخ داده، یکی از تیم های لیگ برتری قصد دارد با قراردادی دو میلیاردی و سیصد میلیون تومانی، یکی از ملی پوشان والیبال ایران را به خدمت 
بگیرد. ضمن اینکه برای تمدید قرارداد دیگر بازیکن ملی پوش خود مجبور به هزینه یک میلیارد و هفتصد میلیون تومانی شده است.از طرف دیگر دو تیم شهرستانی 
هم پابه پای این تیم در حال هزینه کردن هستند. یکی از این تیم ها با بازیکن جدید خود که مبلغ قراردادش در سال گذشته چهارصد میلیون تومان بوده قرارداد یک 
میلیارد تومانی بسته است، ضمن اینکه مربی این تیم گران قیمت ترین مربی ایران هم محسوب می شود. قرارداد این مربی یک میلیارد و سیصد میلیون تومان است.

رونمایی از بازیکن 2 میلیارد و 300 میلیونی و مربی یک میلیارد و ۵00 میلیونی در والیبال!

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی درباره ارزیابی خود 
از قانون چرخه انتخابی تیم ملی که به تازگی از سوی 
فدراسیون کشــتی برای انتخاب ملی پوشان ایران 
در رقابت های المپیک طراحی شــده است، اظهار 
کرد: اینکه من با چرخــه انتخابی موافق یا مخالفم 
و یا نقص دارد یا نه، همگــی در جای خودش قابل 
بحث و بررسی است؛ اما در شــرایطی که با شیوع 
کرونا هیچ چیز در جهان قابل پیشی بینی نیست و 
اصال مشخص نیست که مسابقه ای برگزار می شود 
یا نه، بحث، حاشــیه و یا درگیری بر ســر چگونگی 
اجرای انتخابی تیم ملی نتیجــه ای ندارد. محمد 
بنا خاطرنشان کرد: مثال االن مســابقات قهرمانی 
کشوری بخشــی از قانون چرخه انتخابی تیم ملی 
اســت و بعد از آن نفر اول قهرمانی کشوری با دیگر 

نفر مدال دار وزن خــودش به تورنمنت بین المللی 
می روند. آیا در این شــرایط اتحادیه جهانی کشتی 
اصال تاریخی برای برگزاری مســابقات بین المللی 
تعیین کرده که ما بخواهیم بر ســر چگونگی اجرای 
چرخه به نظر نهایی برسیم؟ هنوز هیچ چیز مشخص 
نیست و هیچ کس نمی داند شرایط عادی چه زمانی 
حکم فرما می شود.وی افزود: اسمش این است که 
۱۴ ماه تا المپیک زمان داریــم؛ اما با این وضعیت 
که ۶ میلیــون نفر در جهان درگیر کرونا شــده اند و 
تمام اروپا و آمریکا با این ویروس دست به گریبان 
هستند، چطور می خواهیم برای حضور در تورنمنت 
بین المللــی و حتی خود المپیک کــه برگزاری آن 
مشخص نیســت برنامه ریزی کنیم؟ با این بحث 
ها انگار که می خواهیم بازاری را در رکود گرم کنیم. 

بنا در ادامه ، با تاکید بر اینکه همه به دنبال رسیدن 
به موفقیت هســتند و برای آن از دیدگاه خودشان 
برنامه ریزی می کنند، گفت: چه کسی از قانون فرار 
می کند؟ هر کســی قانون انتخابی که در نظر دارد را 
پیاده می کند، من به یک شکل، غالمرضا محمدی 
به یک شکل و فدراسیون در دوره های مختلف نیز 
به یک شــکل اما آیا ما شــرایطی را داریم که اصال 
اردو و مســابقه برگزار کنیم؟ کسی می تواند بگوید 
مســابقات بین المللی چه زمانی از سر گرفته می 

شود که ما بر اساس آن برنامه ریزی کنیم؟

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی:

چه کسی از قانون فرار می کند؟

وز عکس ر

 زمین فوتبالی 
زیبا در کرمانشاه

 صفحــه فارســی AFC در 
اینســتاگرام با انتشــار این 
عکــس زیبــا از کرمانشــاه 
نوشت: چه کسی دوست دارد 

در این زمین زیبا بازی کند؟



شنبه 10 خرداد  1399 / 7 شوال 1441/ 30 می 2020/ شماره 2984
شهردار اصفهان خبرداد:

ایجاد پاتوق های شهری در مناطق 1۵ گانه شهر
شــهردار اصفهان در برنامه رادیویی »شــهر پرسشگر، شــهردار پاســخگو«، در ارتباط با شرایط 
منازل واقع شده در بن بســت ها برای بازگشایی، تصریح کرد: ســال ۹۰ دفترچه ای در خصوص 
ضوابط و مقررات شهرســازی وجود داشــت که بر اســاس بند ۱۰ آن اگر در بن بست تاسیسات 
قرار گرفته باشد، بن بســت اختصاصی نیســت و جنبه عمومی پیدا می کند، اما سال گذشته در 
دیوان عدالت اداری این قانون ابطال شــد و اکنون اگر در سند قید شــده باشد که حد منتهی به 
بن بست پی و دیوار باشد، نمی توانند از منزل به سمت بن بســت در باز کنند، اما اگر در سند قید 
شــده باشــد »در و دیوار« امکان بازگشــایی منافذ از جمله در و پنجره وجود دارد؛ این موضوع 
بســتگی به ســند ملک و شــرایط محل دارد.قدرت ا... نــوروزی در ارتباط بــا وضعیت نظافت 
خیابان ها و کوچه هــا در منطقه ۱۴، گفت: همه بایــد برای حفظ نظافت و پاکیزگی شــهر تالش 
کنیم و یاری رسان پاکبانان شهر باشــیم.وی ادامه داد: در منطقه ۱۴ بخش هایی همچون دارک 
و ارزنان محدود به زمین های بایر است که امکان دارد در شرایط وزش باد، زباله ها در این مناطق 
پراکنده شود.شــهردار اصفهان با بیان اینکه در این دوره مدیریت شــهری بیشترین اقدامات و 
خدمات در مناطق کمتر برخوردار از جمله منطقه ۱۴ انجام شــده اســت، تصریح کرد: نمونه بارز 
این خدمات اجرای خط دو مترو و احداث پایانه مســافربری است که رضایت مندی شهروندان 
را به همراه داشته است.وی تاکید کرد: میزان مساحت و ســطحی که هر پاکبان باید نظافت کند 
در تمام نقاط شــهر یکســان اســت، اما به دلیل موقعیت جغرافیایی امکان دارد زمان بیشتری 
برای انجام این خدمات صرف کند.شــهردار اصفهــان از ایجاد پاتوق های شــهری در مناطق ۱۵ 
 گانه شــهر خبرداد و افزود: این پاتوق ها محل مناســبی برای اســتراحت و آرامش شهروندان 

خواهد بود.

مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی 
شهرداری اصفهان:

میدان مرکزی میوه و تره بار به شبکه فیبرنوری مجهز می شود
مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری اصفهان گفت: 
بر اساس قرارداد منعقد شده با سازمان فاوا امسال کل میدان مرکزی میوه و تره بار دارای شبکه 
فیبرنوری شده تا به شبکه فیبرنوری شهرداری وصل شود.محمد مجیری اظهار کرد: امسال میدان 
مرکزی میوه و تره بار به سمت دستیابی به ســاختاری مکانیزه، الکترونیک و دیجیتال از هر نظر 
حرکت می کند.وی تصریح کرد: سال گذشــته دوربین های پالک خوان در مبادی ورودی میدان 
مرکزی میوه و تره بار نصب شد تا پالک خودروهایی که از استان های مختلف و شهرستان ها وارد 
میدان می شوند، توسط این دوربین ها محرز و ثبت شود.مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل 
شهری و فرآورده های کشاورزی شــهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: با اداره کل راه و شهرسازی 
مذاکراتی شده تا اطالعات دیتای بارنامه خودروهایی که پالک آنها خوانش شده با گردآوری در 
یک بانک اطالعاتی مشخص باشد خودروها با چه ظرفیتی و با چه نوع کاالیی وارد میدان مرکزی 
میوه و تره بار شده است.وی گفت: احداث نیروگاه ۵۰۰ کیلو واتی خورشیدی روی سقف تاالر ۲۶ 
میدان مرکزی میوه و تره بار از دیگر پروژه های مشارکتی سازمان ساماندهی مشاغل شهری است 

که پیگیری ها جهت جذب سرمایه گذار از سال گذشته آغاز شد و امسال به بهره برداری می رسد.
مجیــری بــا بیــان اینکــه از فضــای ســقف تــاالر ۲۶ میــدان مرکــزی اســتفاده و روی 
نــرژی خورشــیدی تولیــدی بــه شــبکه  آن پنل هــای خورشــیدی نصــب شــده و ا
بــرق شــهر اصفهــان منتقــل می شــود، اظهــار کــرد: ایــن پــروژه بــا مشــارکت بخــش 
خصوصــی اجــرا می شــود کــه آورده شــهرداری فضــای ســقف تــاالر بــه همــراه نیمــی 
 از هزینــه احداث اســت و آورده ســرمایه گذار نیمــی از هزینه احــداث و تعمیــرات نگهداری 

نیروگاه است.

 سقوط درختان فرسوده و آماری که کاهش نمی یابد؛

دردسرهای خشکسالی

»سقوط درختان روی خودروها«، خبری  نرگس طلوعی
است که هرســاله در این موقع از سال، 
زیاد به گوش می رسد، درختان فرســوده ای که دیگر تاب و  تحملی 
برای ریشه هایشــان باقی نمانده است و با وزیدن باد روی زمین می 
افتند. دالیل مختلفی برای ســقوط درختان از سوی کارشناسان بیان 
می شود، اما خشکسالی و کمبود آب را از مهم ترین دلیل این مسئله 
می توان برشمرد؛ موضوعی که در شهر اصفهان به خوبی نمایان است. 
اولین مورد سقوط درخت در نصف جهان به سال ۱37۹ بر می گردد، 
همان سالی که خشکســالی به تدریج در حال رخ نمودن بود و بزرگ 
ترین رودخانه فالت مرکزی ایــران را خطر کم آبــی تهدید می کرد، 
خطری که زاینده رود را خشکانید تا درختانی که از این رود سرچشمه 

می گیرند در مسیر نابودی قرار بگیرند.
 به گفته مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان، 
این درختان  به مرور دچار تنش شــدند چرا که ریشــه های درختان 
عمدتا پارک های حاشیه زاینده رود اســت که همه به رودخانه وصل 

هستند.
فروغ مرتضایی نژاد می گوید: چنانچه زاینده رود از میانه شــهر عبور 
نمی کرد این درختان کمتر کاشته می شد، زیرا هم نیاز آبی باالیی دارند 

و هم نسبت به آفات و بیماری ها حساس هستند و در این چند سال 
این نوع درختان کمتر کاشته شده است.

به گفته مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان، 
حتی درختانی که حاشــیه ای نیســتند هم در مناطــق مختلف برای 
دریافت آب وابســته به چاه های حریمی هستند که باز هم وابسته به 

رودخانه زاینده رود است.
مرتضایی نژاد می گوید:  ریشــه های این درختان مرتبا آسیب دیده و 
استرس های آبی موجب شــده تا آفاتی مثل پوست خواران و چوب 
خواران بیشــتر به این درختان حمله کنند و پوسیدگی طوقه درختان 

بیشتر شود.
وی تاکید می کند: درســت است که ســازمان پارک ها و فضای سبز 
شــهرداری اصفهان سم پاشــی را به طور مرتب انجــام می دهد، اما 

سم پاشی ها شاید جوابگوی این میزان تنش نباشد.
به گفته مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان، 
آمارهایی که از ســال های گذشــته تا به امروز یعنی از سال ۹۰ تا ۹۹ 
آماده شده است، نشــان می دهد که تعداد سقوط درختان، نسبت به 
سال های گذشته تفاوتی نداشته است، اما شیب افزایشی دارد، زیرا 
اثرات تنش هایی که به درختان وارد شده است خود را نشان می دهد، 

به عالوه آبیاری قطره ای که در ســال های اخیر در شهر متداول شده 
است، موجب شــده تا ریشــه های درختان به خصوص آنهایی که کم 
سن تر و در حدود ۱۰ تا ۲۰ ساله هستند، سطحی شده و با کوچک ترین 

بادی جابه جا شوند.
وی می افزاید: فعالیت های عمرانی شــهروندان در سطح شهر که با 
هماهنگی یا بدون هماهنگی شــهرداری انجام شده است نیز موجب 

شده تا در برخی موارد تاج درختان به طور کامل قطع شود.
مرتضایی نژاد با بیان اینکه این اقدام در سال های گذشته انجام شده 
اســت، ادامه می دهد: چنانچه یک طرف پیکره درخت و شاخه های 
جانبی قطع شود، سمت دیگر درخت توان تحمل باد را ندارد و سنگینی 
شاخه ها در یک طرف منجر به از دســت رفتن تعادل و سقوط درخت 
می شــود، اما با وجود همه این دالیل ما چک لیســت ارزیابی خطر 
درختان را در ســازمان پارک ها و در واحدی به نام واحد درختان خطر 

آفرین بررسی می کنیم.
به گفته مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان، 
مدت زمان عمــر درختان با یکدیگــر متفاوت اســت؛ درختانی مثل 
کبود، سپیدار و بید عمر کمتری دارند و به طور متوسط ۴۰ تا ۵۰ ساله 

هستند.

استاندار چهارمحال و بختیاری:

 18 هزار زن سرپرست خانوار در چهارمحال و بختیاری 
وجود دارد

اســتاندار چهارمحال و بختیاری بعد از ظهر پنجشــنبه در شــورای برنامه ریــزی چهارمحال و 
بختیاری با اشاره به کاهش اعتبارات در سال ۹۹، بیان کرد: دســتگاه های اجرایی باید مدیریت 
الزم را در زمینه هزینه اعتبارات داشــته باشند. اقبال عباســی بیان کرد: امکان فروش اموال در 
بسیاری از دستگاه های اجرایی برای جبران کســری بودجه وجود ندارد و باید مدیریت اعتبارات 
در این زمینه مورد توجه بیشتر قرار گیرد.اســتاندار چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: این مسئله 
در آینده با اقداماتی از ســوی دولت حل می شــود.وی در ادامه عنوان کرد: اجــرای پروژه های 
اقتصاد مقاومتی باید در اســتان مورد توجه بیشتر قرار گیرد و تالش شــود این پروژه ها تکمیل 
شــوند.وی گفت: این اســتان زنان توانمند بســیاری در تمامی حوزه ها دارد و جزو سه استان 
برتر در انتصاب بانوان در پســت های مدیریتی است.اســتاندار چهارمحــال و بختیاری با بیان 
اینکه ۱۸ هزار و ۱۸۲ نفر از بانوان اســتان ما زن سرپرســت خانواده یا بد سرپرســت هســتند، 
 بیان کــرد: باید به این موضوع بــا توجه به پراکندگی جمعیتی و وجود عشــایر در اســتان توجه

 ویژه ای کرد.

رییس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری:

برداشت گل محمدی در استان آغاز شد
رییس جهاد کشــاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: برداشــت گل محمدی در شهرستان های 
چهارمحال و بختیاری آغاز شــد.ذبیح ا... غریب با اشــاره بــه اینکه برداشــت گل محمدی در 
شهرستان های چهارمحال و بختیاری آغاز شد، اظهار کرد: ۶۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی چهارمحال 
و بختیاری زیر کشت گل محمدی اســت.وی گفت: 3۵۰ هکتار از اراضی زیر کشت گل محمدی 
بارور است و برداشت گل محمدی از این مزارع آغاز شده است.رییس جهاد کشاورزی چهارمحال 
و بختیاری ادامه داد: بیش از یک هزار تن گل محمدی در این اســتان برداشــت می شــود.وی 
تاکید کرد: برداشت گل محمدی تا اواخر خرداد در این استان ادامه دارد.رییس جهاد کشاورزی 
چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: بیشترین مزارع گل محمدی در شهرستان های شهرکرد، بروجن 

و کیار قرار دارد

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری خبر داد:

 اجرای 100 درصدی مصوبات رفع موانع تولید
در استان

رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری با اشــاره به اجــرای ۱۰۰ درصدی 
مصوبات رفــع موانع تولید در چهارمحــال و بختیاری، اظهار کرد: در ســال جــاری ۲7 مصوبه در 
راســتای رفع موانع تولید در این اســتان تصویب شــده که تمام مصوبات اجرا شده است.سجاد 
رســتمی گفت: بیش از دو هزار میلیــارد ریال اعتبار برای توســعه بخش صنعت در این اســتان 
تصویب شده است.رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه 
اختصاص این میزان تسهیالت نقش مهمی در تثبیت اشتغال بخش صنعت دارد، گفت: پرداخت 
این میزان تســهیالت زمینه ایجاد و تثبیت بیش از ۶۰۰ شــغل را در بخش صنعت فراهم می کند.

وی تاکیدکرد: هم اکنون شــهرک هــای صنعتی یک ظرفیت بســیار مهم برای ســرمایه گذاری 
در بخش صنعت در این اســتان هســتند.رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و 
 بختیاری تاکید کرد: تمام زیر ســاخت ها در شــهرک های صنعتی اســتان برای سرمایه گذاری

 فراهم است.

اخبار

 خبر روزبام ایران

ارزیابی شایستگی 
عمومی مدیران به 

همت جهاددانشگاهی 
چهارمحال و بختیاری

مدیـران  ارزیابـی  دوره  نخسـتین 
بـرای  اسـتان  اجرایـی  دسـتگاه های 
مدیـران ارشـد و میانـی اداره کل میـراث 
گردشـگری  و  صنایع دسـتی  فرهنگـی، 
چهارمحـال و بختیـاری  توسـط دفتـر 
توسـعه  و  ارزیابـی  کانـون  اجـرای 
شایسـتگی جهاددانشـگاهی اسـتان برگزار 
جهـاد  رییـس  رضایـی،  شد.سـیروس 
دانشـگاهی چهارمحـال و بختیـاری اظهـار 
کرد: دانش، مهـارت و تجربـه کاری از جمله 
ویژگی هـای مدیـران شایسـته در دسـتگاه 
اسـت که باعـث پیشـبرد اهـداف سـازمانی 
می شـود. وی عملکـرد کانـون ارزیابـی و 
توسـعه شایسـتگی مدیـران دولتـی کـه 
در جهـاد دانشـگاهی ایجـاد شـد را  در 
راسـتای اجـرای مفـاد بخشـنامه رییـس 
سـازمان امور اداری و اسـتخدامی کشـور با 
موضـوع ابـالغ دسـتورالعمل نحـوه ارزیابی 
شایسـتگی های عمومـی مدیـران حرفه ای 
دسـتگاه های اجرایـی عنوان کـرده و افزود: 
شایسته سـاالری یکی از ارکان توسعه پایدار 
در کشـورهای مختلـف اسـت که بـه همین 
منظـور مکانیزم های مختلفی در کشـورهای 
توسـعه یافتـه مـورد بهره بـرداری قـرار 
می گیرد.رییـس جهـاد دانشـگاهی اسـتان 
خاطرنشـان کـرد: کانـون ارزیابی و توسـعه 
شایسـتگی مدیـران یکـی از کارآمدتریـن 
روش هـا  بـرای احـراز شایسـتگی مدیـران 
اسـت که در سـال های اخیر برای سـنجش 
شایسـتگی مدیـران دولتـی مورد اسـتفاده 

قـرار می گیـرد.

چهارمحــال و بختیاری با تجربه ســال ها کشــت 
چغندرقنــد و برخــورداری از یکــی از قدیمی ترین 
کارخانه های قند کشــور امســال نیز بــا  افزایش 
حدود 7۰ درصدی ســطح زیرکشــت این محصول 
اساســی، عملکرد مطلوبی از خود نشان داده است.

مدیر زراعت سازمان جهادکشــاورزی چهارمحال و 
بختیاری گفــت: بهبود قیمت تضمینــی چغندرقند 
از ســوی دولت در ســال جاری موجــب افزایش 
حدود 7۰ درصدی سطح زیر کشــت این محصول 
اساسی در این استان شد.   محسن مهدوی افزود: 
در ســال زراعی جاری حدود  ۲ هزار هکتار از اراضی 

این استان به کشــت چغندرقند اختصاص یافته که 
این رقم در سال گذشته کمتر از یک هزار و ۲۰۰ هکتار 
گزارش شده اســت.به گفته وی، بیشتر کشت بهاره 
این محصول به صورت نشایی است که مصرف آب 
در این نوع کشــت پایین اســت و با وجود کم آبی 
استان این نوع کشت مناسب اســت.مدیر زراعت 
سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری، عیار 
چغندرقند کشت شده در ســال های گذشته استان 
را ۱۶ درصد عنوان کرد و گفت: عیار بیشــتر محصول 
چغندرقند کشت شده در این استان به ۱7.۵ درصد 
نیز می رســد.مهدوی از افزایش 7۰ درصدی قیمت 
خرید تضمینی محصول چغندرقند کشاورزان استان 
در سال زراعی جاری خبر داد و گفت: دولت امسال 
قیمت تضمینــی هرکیلوگــرم محصــول  مرغوب 
چغندر قند را   ۶ هزار و ۲۴۰ ریال تعیین کرده اســت 
.مدیر زراعت ســازمان جهادکشاورزی چهارمحال و 

بختیاری، امــکان مبارزه راحت بــا علف های هرز و 
پایداری تولید را از ویژگی ها کشت چغندرقند دانست 
و افزود: با توجه به حمایت های کارخانه قند استان 
از چغندرکاران، کشــت این محصول در ســالجاری 
مقرون به صرفه خواهد بــود.وی تاکید کرد: تامین 
بذر، کود و سموم مورد نیاز چغندرقند بر عهده کارخانه 
قند است و کشاورزان می توانند با مراجعه به دفاتر 

نمایندگی کارخانه قند استان، قرارداد منعقد کنند.
میر کشــاورزی شــرکت فرآورده های غذایی و قند 
چهارمحال و بختیاری نیز در این راستا در گفت وگو با 
ایرنا اظهار داشت: با تمهیدات اندیشیده شده امسال 
به منظور بهبود وضعیت مکانیزه  کاشــت، داشت و 
برداشت محصول چغندرقند تولیدی استان افزون 
بر ۱۵ میلیارد تسهیالت از سوی این شرکت تولیدی 
در نظر گرفته شده  که امسال تا کنون ۶ میلیارد ریال 

به بهره برداران دارای شرایط پرداخت شده است.

عملکرد مطلوب چهارمحال و بختیاری در کشت چغندرقند

ارسال کمک های مومنانه 
به مناطق عشایری 

چهارمحال و بختیاری
فرمانــده بســیج عشــایری اســتان 
چهارمحــال و بختیــاری گفــت: در 
چهارمیــن مرحله رزمایش مواســات 
و کمک های مومنانه، یــک هزار و ۵۰۰ 
بسته غذایی و بهداشتی برای توزیع بین 

عشایر جمع آوری شد.

وز عکس ر

فعالیت های عمرانی شهروندان در سطح شهر که با 
هماهنگی یا بدون هماهنگی شهرداری انجام شده است 
نیز موجب شده تا در برخی موارد تاج درختان به طور 

کامل قطع شود

شــهرداری قهجاورســتان در نظــر دارد بــه اســتناد مصوبــه شــماره 
۹۹/3۶/ق/ش مورخ ۱3۹۹/3/۶ شــورای اسالمی شــهر قهجاورستان 
 عملیات آسفالت معابر شــهر قهجاورســتان را به پیمانکار واجد شرایط

 واگذار نماید:
پیشنهاد دهندگان می توانند برای دریافت اسناد مناقصه همه روزه بجز 
ایام تعطیل از تاریخ درج آگهی تا پایــان وقت اداری مورخ ۹۹/3/۲7 به 

شهرداری مراجعه و اسناد را دریافت نمایند.
تلفن تماس شهرداری قهجاورستان: 3۵77۶۶۱۱

زمان تحویل پیشنهادات تا پایان وقت اداری ۱3۹۹/3/۲۹
زمان بازگشایی پیشنهادات: ۱3۹۹/3/۱

ضمنًا هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد و کمیسیون در رد 
یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

مزایده
شهرداری 

قهجاورستان

مصطفی حسینی- شهردار قهجاورستانم الف:860505

نوبت اول
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اشتباهات باید سریع به شما یادآوری کنند که چیزی اشتباه 
است در نتیجه الزم است برای کنار آمدن با این شرایط آماده 
و مهیا باشید. اگرچه مهم تر از همه ،شما باید از این شرایط 
درس بگیرید تا انتخاب ها، تصمیم ها و عملکردهای خود در 
آینده را بهبود بخشــید. در این بخش یک فرآیند 4 مرحله 
ای برای شما آورده شده است  که کمک می کند تا عمیقا از 

اشتباهاتی که مرتکب می شوید، نکاتی را بیاموزید.
 برای درس گرفتن از اشتباهات، دیدگاه خود را تغییر دهید:  
زمانی که اشــتباهی رخ می دهد، خیلی مهم است که شما 
سریعا آن را به عنوان یک شــانس برای قوی تر کردن عزم 
خود در نظر بگیرید.قطعا اشــتباهی رخ داده است و نه تنها 
باید متوجه شوید که چه اتفاقی رخ داده ، بلکه باید قدر آن را 
بدانید و موقعیتی که در آن هستید را قبول کنید.برای ارزیابی 
اشــتباه تان زمان بگذارید و از خودتان بپرسید:چه کار می 
خواستم انجام دهم؟،چه چیزی اشتباه پیش رفت؟ خیلی 
مهم است که موقعیت را با مبالغه کردن در مورد اشتباه تان، 
بزرگ نشان ندهید. خیلی ســاده آن را همانگونه که هست 
ببینید و از دیدگاه حل مشــکل به آن نزدیک شــوید در این 
زمان ، خیلی خوب اســت که تغییر دیگاه تان از مشکلی که 

ساخته اید را شــروع کنید، تا از فرصت های به وجود آمده 
بر اثر ایــن حوادث غیرمنتظره اســتفاده کنیــد.از خودتان 
بپرسید:این اشــتباه چگونه مفید اســت؟من ممنون چه 

چیزی هستم؟چه فرصتی در اینجا وجود دارد؟
 مشــکل کار را پیدا کنید تا از اشــتباهات تان درس بگیرید: 
تنها راه کنار آمدن با اشتباهات این است که به فهم کامل از 
اشتباهی که رخ داده است و اینکه چگونه این اشتباه همه 
چیز را تغییر داده است، برسید. از خود بپرسید:کجا اشتباه 
رفتم؟چه چیزی می توانم از این اشــتباه یــاد بگیرم؟چه 
اتفاقاتی منجر به این اشتباه شدند؟چگونه می توان از وقوع 
این اشتباهات جلوگیری کرد؟این اشتباه به چه نحوی من 
را تغییر داده است؟چگونه این اشتباه طرز فکر من را شکل 

داده است؟
 برای درس گرفتن از اشتباهات یک برنامه عملی بنویسید 
:حاال که فهم کاملی از اتفاقی که افتاده است دارید،زمان آن 
رسیده که یک نقشه عملی طراحی کنید، تا مشخص کند که 
بعد از این اشــتباه ، در آینده چگونه کارها را به طور متفاوت 
انجام می دهید. از خود بپرسید:چه کارهایی را باید به صورت 
دیگری انجام دهم؟دیگران چگونه به این مهم دســت می 

یابند؟چطور باید شــروع کنم؟چگونه باید از این اشتباه در 
آینده اجتناب کنم؟زمان گذاشتن برای تفکر روی پاسخ این 
سوال ها کمک خواهد کرد، به دانش ارزشمندی برسید که 
در طول پیشرفت های شما در مسیر رسیدن به اهداف تان 

حتما مورد نیاز است.
 مهارت ها و ابتکارها را بشناسید: مرحله آخر این است که هر 
مهارت و ابتکاری که برای حرکت به جلو به آن نیاز خواهید 
داشت و می تواند به شــما از ارتکاب اشتباه مشابه در آینده 
کمک کند را ، در نظر بگیرید. از خود بپرسید:چه مهارتی نیاز 
اســت که در صورتی که دوباره در حال انجام اشتباه مشابه 
بودم، متوجه شوم؟چه ابتکاری به من کمک خواهد کرد تا 
اشتباهات مشابه در آینده را مدیریت کنم؟برای اشتباهات 
آینده آماده باشید ، حاال که فهمیده اید اشتباهات ناگزیر و 
اجتناب ناپذیر هستند، فرصت خوبی است که در مورد آینده 
از قبل فکر کنید و برای اشتباهات، آماده باشید. شما نمی 
توانید از همه اشــتباهات اجتناب کنید، اگرچه زمانی که در 
نهایت مرتکب آن می شوید، می توانید اثرات آنها را کاهش 
دهید و با روش موثرتری با آنها برخــورد کنید. آماده بودن 

کلید کار است.

آشپزی

آش میوه آذربایجانی
مواد الزم: گوشت چرخ کرده 500 گرم، تره فرنگی 200 گرم، جعفری 

ساطوری شده 200 گرم،نعناع 200 گرم، گشنیز 200 گرم،برگ چغندر 200 گرم،برنج 
200 گرم،پیاز داغ 3 قاشق سوپ خوری، نخود 125 گرم،لوبیا قرمز 125 گرم،آلبالو 

500 گرم،گوجه سبز 500 گرم،زرد آلو 500 گرم،گندم 100 گرم،نمک و فلفل به مقدار الزم.
طرز تهیه آش میوه :پیاز را خرد کرده و با کمی روغن تفت می دهیم تا طالیی رنگ شود. سپس 

آن را با نخود و لوبیا و گندم داخل یک قابلمه به همراه 5 تا 6 لیوان آب می گذاریم تا خوب بپزد. در 
این مرحله می توانید کمی زرد چوبه هم اضافه کنید.برنج را اضافه کرده و بعد از اینکه برنج پخت، 

سبزی ها را که از قبل تمیز و خرد کرده ایم به قابلمه اضافه می کنیم. گوشت ها را هم به شکل کوفته 
های کوچک درست می کنیم و به مواد اضافه می کنیم.آش را چند دقیقه یک بار باید هم بزنید تا 
جا بیفتد و ته نگیرد.در مرحله آخر نوبت به میوه ها می رسد. در دقایق آخر پخت میوه ها را که از 

قبل هسته هایشان را جدا کرده ایم، اضافه می کنیم. میوه ها نباید خیلی بپزند و له شوند.
نکته: اگر به میوه تازه دسترسی نداشتید و از میوه خشک استفاده کردید، بهتر 

است میوه خشک ها را قبل از اضافه کردن به آش میوه چند دقیقه ای در 
آب خیس کنید. به مقدار کافی نمک و فلفل بزنید و اگر می خواهید 

آش تان طعم ترش و شیرین بگیرد، در دقایق آخر می 
توانید 4 تا 5 قاشق شکر اضافه کنید. 

چگونه از اشتباهات مان درس بگیریم؟

 معرفی کتاب

خبر

»پاییز پنجاه سالگی« 

 قطب جنوب، سبز شد

»پاییز پنجاه سالگی« مروری بر زندگی سردار شهید محمد جمالی است.این کتاب که توسط انتشارات خط مقدم به چاپ 
رســیده، به قلم فاطمه بهبودی و روایتگری مریم جمالی )همسر شهید( زوایایی از زندگی شهید مدافع حرمی 
را روایت می کند که حاج قاسم در مراسم تشییع اش به مادر وی گفته بود: »محمد 25 سال پیش شهید شده 

بود و روح او کنار همرزمان شــهیدش در دوران دفاع مقدس بود.« پاییز 13۹2 »حاج محمد جمالی« خزان 
پنجاهمین سال عمرش را در سوریه سپری می کرد. رفته بود تا مدافع حریم اهل بیت)ع( شود و در همین 

مسیر نیز دوازدهمین روز از آبان 13۹2 در دمشق به شهادت رسید. »پاییز پنجاه سالگی« برگ هایی 
از زندگی شخصی و جهادی این شهید از زبان همسرش است. از حضور در جبهه های دفاع مقدس تا 

مبارزه با اشرار در سیرجان و نهایتا شرکت در جبهه دفاع از حرم؛ زندگی حاج محمد چکیده ای از تاریخ 
معاصر کشورمان است که امثال شهید جمالی ها نقش فعال و پر رنگی در آن دارند.کتاب با خاطره 

خوابی که همسر شهید در نوجوانی دیده آغاز می شود. تعبیر این خواب کمی بعد با خواستگاری 
و وصلت حاج محمد با مریم جمالی دختردایی اش، تعبیر می شود. سبک روایتی کتاب در 

کنار قلم ساده و بی تکلف نویسنده باعث شده تا خواننده از همان ابتدا جذب داشته های 
کتاب شود و زندگی سردار جمالی را از زبان همسرش دنبال کند.

پژوهش های جدید نشــان می دهد رنگ قاره قطب جنوب به دلیل تغییرات آب و هوایی و رویش جلبک روی سطح یخ ها در حال سبز شدن است.گیاه شناسان 
دانشگاه کمبریج، اولین نقشه بزرگ مقیاس جلبک های میکروسکوپی را که در امتداد سواحل قطب جنوب شکوفا می شود طراحی کردند. این محققان داده های 
ماهواره ای را با مشاهدات زمین که توسط محققان در طول دو سال حضور در قطب جنوب به دست آمده برای شناسایی و اندازه گیری جلبک های سبز جمع آوری 
کردند.دانشمندان دریافتند، هرچند همه جلبک ها از نظر اندازه فردی و میکروسکوپی هســتند، در کنار هم می توانند یخ سبز روشن را دگرگون کنند و هنگام رشد 
جمعی از فضا دیده شوند. به نظر می رسد مدفوع پرندگان و پستانداران رشد جلبک ها را تسریع می کند به طوری که - 60 درصد جلبک ها در محدوده 3.1 مایل )پنج 
کیلومتری( مستعمره پنگوئن ها پیدا شده اند. کارشناسان معتقدند که این برف سبز با افزایش دمای جهانی در افزایش تغییرات آب و هوا، بیشتر و سریع تر گسترش 
خواهد یافت.مت دیوی، یک گیاه شناس از دانشگاه کمبریج گفت: این یک پیشرفت بزرگ در درک ما از حیات وحش قطب جنوب است و اینکه چگونه می تواند در 

سال های آینده با گرم شدن آب و هوا تغییر کند. جلبک های برفی یکی از عناصر اصلی توانایی قاره در جذب دی اکسید کربن از جو از طریق فتوسنتز است. 

وز عکس ر

قدردانی خادمین 
مسجد جمکران از 
مدافعان سالمت

جمعــی از خادمین مســجد 
مقدس جمکران با حضور در 
بیمارستان امام خمینی )ره( 
آبــاده، بیمارســتان ولیعصر 
اقلیــد و بیمارســتان خاتــم 
االنبیای ابرکوه   از کادر درمان، 
پزشکان و پرستاران این مرکز 

قدردانی کردند.

»آزردگان« در 6 اپیزود ساخته می شود پلنگ صورتی، صوتی شد
مهدی فرد قادری، نویسنده و کارگردان سینما درباره آخرین وضعیت تولید 
»آزردگان« گفت: در صورت مساعد شدن شرایط تولید، حدود یک ماه 
آینده پیش تولید این فیلم را آغاز خواهیم کرد. تالش می کنیم که این 
اثر سینمایی را تابستان بسازیم.این کارگردان درباره جزییات جدیدترین 
فیلمش عنوان کرد: این فیلم اثری درام است و در شش اپیزود ساخته 
خواهد شد و لوکیشن های آن در تهران است.

رادیو سوینا در راستای صوتی کردن آثار سینمایی و سریال های تلویزیونی با 
راه اندازی برنامه »روی موج کودک« به سراغ صوتی کردن انیمیشن پلنگ 
صورتی برای کودکان نابینا رفت.»روی موج کودک« عنوان ویژه برنامه این 
گروه برای رده سنی کودکان است که مبینا موسوی از نوجوانان نابینا آن را 
اجرا می کند.در این برنامه، هومن خیاط بازیگر تئاتر و دوبلور، برای کودکان 
ماجراهای پلنگ صورتی را تعریف می کند.

رییس اداره راه و شهرسـازی شهرسـتان سـمیرم، بـا اعالم گزارشـی ضمن 
تشـریح اقدامـات انجام شـده در حـوزه هـای مختلـف کاری ایـن اداره، از 
میزان پیشـرفت طرح هـا و پروژه های راه سـازی شهرسـتان سـمیرم خبر 
داد.بـه گـزارش اداره ارتباطـات و اطـالع رسـانی راه و شهرسـازی اسـتان 
اصفهـان، علیرضـا طایی در خصـوص موقعیـت جغرافیایی این شهرسـتان 
گفت:شهرسـتان سـمیرم در کریـدور شـمال بـه جنـوب واقـع شـده و 
شهرسـتانی توریسـتی اسـت کـه دارای بـار ترافیکـی بسـیار زیادی بـوده و 
بـه همین جهـت تکمیل پـروژه های راه سـازی آن مـورد توجه اسـت.   وی 
با بیـان اینکـه پروژه هـای راه سـازی این شهرسـتان بـه دو بخـش »جاده 
های در دسـت احداث« و »پروژه های در حال مطالعه« تقسـیم  می شـود 
تشـریح کرد: احداث محورهـای آغداش به طـول 4 کیلومتـر و دولت قرین 
به طـول سـه ونیم کیلومتـر در مجمـوع بـا اعتبـار 23 میلیـارد ریـال تکمیل 
و بـه بهره بـرداری رسـیده اسـت. همچنیـن محـور »شـهید- دژکـرد« بـه 
طـول 15 کیلومتـر، محـور »زمـان کهریـز- خسروشـیرین« به طـول 5.5 
کیلومتـر و بانـد دوم سمیرم-یاسـوج بـه طـول 35 کیلومتـر بـا 15 درصـد 
پیشـرفت فیزیکـی در حـال اجـرا هسـتند.   رییـس اداره راه و شهرسـازی 
شهرسـتان سـمیرم در خصوص دیگر پروژه های راه سـازی این شهرسـتان 
گفـت: کار مطالعاتـی پـروژه های محـور حنـا– گاوتپـه -تنگ جلو بـه طول 
28 کیلومتـر، محـور ونک–سـولگان بـه طـول 35 کیلومتـر  و بخشـی از 
مطالعـات عملیـات خاکـی خفـر – دشـتبال بـه طـول 5 کیلومتر بـه اتمام 

رسـیده اسـت.   وی با اشـاره بـه بخشـی از اقدامـات انجـام شـده در حوزه 
شهرسـازی و مسـکن ایـن اداره اذعـان داشـت: پیگیری هـای الزم جهـت 
تهیـه طـرح جامـع شـهری شـهرهای سـمیرم، حنـا و کمـه انجـام پذیرفته 
اسـت. همچنیـن بررسـی و پیشـنهاد پروژه هـای بازآفرینی شـهری در 
محـالت هـدف بافـت فرسوده شـهری توسـط ایـن اداره انجـام شـده کـه 
برخـی از آن مورد قبـول واقع شـده  اسـت از جمله ایـن پروژه ها مـی توان 
به »پـروژه دسترسـی محله کوشـک به قلعـه به طـول 700 متـر« و »پروژه 
سـرای فرهنگی – محله کوشـک« اشـاره کرد.   طایی با بیان اینکه 3 قطعه 
زمیـن در شـهرهای سـمیرم، حنـا و کمـه جهت طـرح اقـدام ملی مسـکن 
اختصاص داده شـده اسـت، تشـریح کـرد: زمین هـای واقع در شـهر های 
حنا و کمه هرکـدام به 20 قطعه تقکیک شـده و 2 قطعه زمین در شهرسـتان 
سـمیرم به مسـاحت 7 هـزار و 188 متر مربـع در مرحلـه تفکیک و ارسـال 
به هیئـت نمایندگـی جهـت تصمیم گیری اسـت.    وی در خصـوص بعضی 
از واگذاری هـای اراضی در سـطح شهرسـتان عنوان کـرد: 10 هـزار متر مربع 
جهـت احـداث بازداشـتگاه بـه سـازمان امـور زنـدان هـا و 380 مترمربـع 
جهـت احـداث سـاختمان پزشـکی قانونی بـه آن اداره اختصـاص یافته که 
هـر دو طـرح، دارای مصوبـه هیئـت نمایندگـی اسـت. همچنیـن پرونـده 
واگذاری زمیـن جهت احـداث سـاختمان ادارات محیط زیسـت، تعزیرات 
 حکومتـی، رفـاه، بازسـازی عتبات عالیـات، دفتـر شـورای نگهبـان تکمیل 

شده است.

مصطفی ساالری، رییس سازمان تامین اجتماعی و عباس رضایی، استاندار 
اصفهان طی نشســتی با هیئت مدیره ذوب آهن اصفهان به بررسی شرایط 
کنونی و راهکارهای تقویت وحمایت از این مجتمع عظیم صنعتی پرداختند 
. رییس ســازمان تامین اجتماعی در این نشســت، ذوب آهن اصفهان را 
یک صنعت مهم و اثر گذار کشور دانســت که مسائل آن می تواند ابعاد ملی 

داشته باشد . 
وی گفت : ســازمان تامین اجتماعی در چهارچوب وظایف قانونی خود و با 
توجه به اینکه ســهامدار عمده این شرکت است ، حمایت های الزم را انجام 
می دهد . استاندار اصفهان نیز در این نشست، تقویت ذوب آهن اصفهان و 
رفع مشکالت این شرکت را برای استان و کشور بسیار مهم دانست و گفت : 
این شرکت به مسئولیت های اجتماعی خود عمل می کند بنابراین باید برای 
رفع مشکالت آن از جمله تامین مواد اولیه حمایت الزم صورت گیرد.  منصور 
یزدی زاده، مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در ابتدای این جلســه ، گزارشی 
از شــرایط کنونی ذوب آهن اصفهان ارائه داد و گفت : این شــرکت در سال 
گذشته رکورد تولید با دو کوره بلند و همچنین رکورد صادرات محصوالت خود 

را تجربه کرده اســت؛ اما همچنان با مشــکالتی همچونی کمبود مواد اولیه 
مواجه است . وی افزود : ذوب آهن اصفهان به دلیل شــیوه تولید از یارانه 
انرژی برخوردار نیســت و در مقایسه با سایر شــرکت های فوالدی ، هزینه 
انرژی بیشتری دارد . برای رفع این مشــکل فعالیت هایی همچون پروژه 
pci انجام شده اســت تا هزینه کک مورد نیاز تولید این شرکت کاهش یابد 
. البته از طریق تامین مواد اولیه الزم و استفاده کامل از ظرفیت این شرکت 
که منجر به افزایش تولید می شــود ،  هم می توان هزینه انرژی را کاهش 
داد . یزدی زاده اظهار داشت : سهام این شــرکت از شرایط خوبی برخوردار 
است . این در حالی است که هنوز زیان انباشته داریم و البته قابلیت هایی 
نیز موجود است که با حمایت ســازمان تامین اجتماعی و دولت می توانیم 
این زیان انباشــته را به صفر رســانده و ســود توزیع کنیم . علی احمدیان، 
رییس هیئت مدیره ذوب آهن اصفهان نیز در این جلســه ، پتانسیل های 
این شرکت برای توســعه بیشــتر و همچنین حضور قوی تر در بازار سرمایه 
 را یادآور شــد و حمایت ســهامدار عمده و دولــت را در این زمینه بســیار 

مهم دانست .

رییس اداره راه و شهرسازی شهرستان سمیرم تشریح کرد:

اقدامات راه و شهرسازی شهرستان سمیرم

در نشست استاندار اصفهان با هیئت مدیره ذوب آهن صورت گرفت؛

بررسی راهکارهای حمایت از ذوب آهن اصفهان
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