
بر اساس اعالم گمرک اصفهان امسال میزان صادرات از استان 50 درصد کاهش داشته است؛ 

»کرونا«  کمر صادرات را شکست
3

 گاوخونی همچنان تشنه است! 
 جریان آب روان شده به سمت گاوخونی با اعتراضات کشاورزان قطع شد؛  
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معاون هماهنگی امور اقتصادی 
استانداری اصفهان:

 ماسک های تقلبی 
 از بازار جمع آوری 

می شود

 مدیر عامل شرکت گاز استان
چهارمحال و بختیاری:

 90 درصد از استان 
گاز رسانی شده است

 سپاهان به دنبال
  خسارت گرفتن

 از مربی پرتغالی
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مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان:
 بر افزایش سطح ایمنی 

 در شرکت به شدت
 حساس  هستیم
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 به مناسبت هفته صرفه جویی
 و  مدیریت مصرف آب و برق اعالم شد:

با استفاده درست، خاموشی ها 
را به صفر برسانیم

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 
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8 صفحه
قیمت: 1000 تومان

آگهی مناقصه نوبت اول

ابراهیم گوگونانی - شهردار دارانم الف:886993

شهرداری داران با استناد بودجه ســال 99 در نظر دارد پروژه ذیل را به صورت 
پیمانی به واجدین شرایط )به شرکت های معتبر( از ردیف اعتبارات عمرانی 
شــهرداری واگذار نماید. شــرکت کنندگان باید قیمت های پیشنهادی خود را 

براساس مترمربع ارائه نمایند.
1- خرید و اجرای کف فرش بتونی پرسی به اشکال و در محل های مورد تایید 

شهرداری در سطح شهر با اعتبار 2/000/000/000 ریال
مشخصات اجرای کار :

متقاضیــان می توانند بــا مراجعه به واحد امور عمرانی شــهرداری نقشــه و 
مشخصات اجرایی را دریافت نمایند.

شرایط شرکت کنندگان :
1- پیشــنهاد دهندگان بايد داراي صالحيت فني و رتبه بندی ســازمان برنامه 
و بودجه بوده و ایــن صالحیت و رتبه بندی به تایید دفتر فنی اســتانداری و یا 

سازمان برنامه و بودجه استان رسیده و اساسنامه شرکت ثبتی باشد.
2- کلیه شرکت های متقاضی پیشنهاد دهنده باید دارای اساسنامه ثبتی باشند.

3- پیشنهاددهندگان باید رعایت منع مداخله کارکنان دولت را بنمایند.
4- پیشنهاد دهندگان باید معادل 5 درصد کل اعتبار را به صورت نقد به حساب 
141443118465121 شهرداری نزد بانک انصار شعبه داران واریز و یا معادل 

آن ضمانتنامه بانکی ضمیمه پیشنهاد خود بنمایند.
5- پیشنهاددهندگان باید پیشنهادات خود را در سه پاکت الک و مهر شده به 
شرح ذیل از تاریخ 99/03/27 حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 
1399/04/08 به واحد حراست شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند. پاکت 
الف( سپرده یا ضمانت نامه   پاکت ب( رزومه کاری، مدارک و اسناد مناقصه، 
گواهی ارزش افزوده و مشــخصات کامل و آدرس و امضای پیشنهاد دهنده   
پاکت ج( پیشنهاد قیمت و برگه آگهی شــرکت در مناقصه که توسط پیمانکار 

مهر و امضاء شده باشد.
6- پیشــنهادات رســیده در روز دوشــنبه مورخ 99/04/09 با حضور اعضاء 

کمیسیون باز و قرائت خواهد شد.
7- کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار بوده و حق انتخاب دارد.

8- به پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر در آگهی رسیده و یا مبهم و مخدوش 
باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

9- سپرده نفر دوم و سوم تا انعقاد قرارداد با نفر اول نزد شهرداری باقی مانده 
و چنانچه نفر اول از عقد قرارداد پس از یک هفته خودداری نمود سپرده او به 
نفع شــهرداری ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد خواهد شد و نفر سوم هم به 

همین منوال خواهد بود.
10- شرکت کنندگان با مراجعه به واحد امور عمرانی شرایط مناقصه را دریافت 

نمایند.
11- کارفرما می تواند حداکثر تا 25 درصد کل پیمان را با نظر دستگاه نظارت به 

مبلغ پیمان اضافه یا کسر نماید.
12- کلیه هزینه کارهای انجام شــده پس از تنظیم صورتجلسه اندازه گیری و 
بررسی صورت وضعیت های ارسالی توسط کارفرما و تایید آن توسط مهندس 
ناظر شــهرداری طبق مقررات به مرور زمان از طریق شهرداری قابل پرداخت 

خواهد بود.
13- شرکت کنندگان باید ذیل این برگه را به منزله قبول کلیه شرایط آن مهر و 

امضاء و سپس ضمیمه پیشنهاد نمایند.
14- هر گونه اختالف و اشکال براساس شرایط مندرج در آگهی قابل بررسی 

می باشد.
15- ارائه گواهی ثبت نام در نظام ارزش افزوده دارای اعتبار الزامی می باشد.
16- کلیه هزینه های چاپ آگهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.

17- کلیه کارهای اضافه براساس صورتجلسه و قیمت توافقی پرداخت خواهد 
شد.

18- کلیه پیشنهادات با در نظر گرفتن کســورات قانونی به عهده پیمانکار می 
باشد که باید در برگه پیشنهاد قیمت نیز قید گردد.

نکاتی برای جلوگیری از گرما زدگی

دوش آب سرد بگیرید

از کاله نقابدار استفاده کنید

میوه و سبزیجات بخورید

لباس آزادتر ،سبک و رنگی بپوشید

در ساعات اوج گرما در خانه بمانید

عالئم گرما زدگی را به خاطر بسپارید

سردرد

حالت تهوع غش کردن

جه
سرگی

ب
قل

ع 
ری

س
ن 

با
ضر

زاینده رود
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بازگشایی و آغاز 
به کار توسعه، 
تجهیز و ترمیم 
20 ورزشگاه 
شهرداری 

اصفهان

سالروز میالد حضرت فاطمه معصومه )س( و روز دختر مبارک
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ترامپ از موضع خود درباره ونزوئال عقب  نشینی کرد!
رییس جمهور آمریکا در مصاحبه با پایگاه خبری آکســیوس گفت که درباره به رسمیت شناختن 
»خوان گوایدو« به عنوان رییس جمهور ونزوئال فکر دومی هم داشته است و آماده است با »نیکالس 
مادورو« دیدار کند.»دونالد ترامپ« در پاسخ به ســوالی درباره احتمال دیدارش با مادورو گفت: 
»من درباره آن فکر می کنم... مادورو هم دوست دارد دیدار کنیم. هرگز با دیدارها مخالفتی ندارم، و 
به ندرت مخالفت می کنم.«رییس جمهور آمریکا اضافه کرد، »همیشه گفته ام که با دیدار و مالقات 
شما چیزی از دست نمی دهید«.آکسیوس در ادامه نوشت، ترامپ همچنین گفت که اعتماد زیادی 
به گوایدو ندارم، کسی که در به دست گرفتن حکومت ونزوئال در بهترین شرایط حمایتی آمریکا و ده 
ها کشور دیگر شکست خورد.وی در پاسخ به این سوال که آیا از گوش کردن به توصیه جان بولتون 
مشاور امنیت ملی سابق خود در حمایت از گوایدو پیشمان است گفت:نه به طور خاص. سپس ادامه 

داد: من به طور اساسی با آنچه در ونزوئال در حال رخ دادن است مخالف هستم.

دوئل »گانتس« و »نتانیاهو« بر سر طرح الحاق کرانه باختری
یک رسانه عبری زبان فاش کرد که وزیر جنگ رژیم صهیونیستی اجرای طرح الحاق بخش هایی از کرانه 
باختری را مشروط به تصویب بودجه دو ساله آتی کرده اســت. در مقابل نتانیاهو هم تهدید به انحالل 
دولت ائتالفی در صورت عدم موافقت گانتس با طرح الحاق کرده است.روزنامه عبری زبان »یسراییل 
هیوم« )اسراییل الیوم( نوشت که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسراییل به بنی گانتس، وزیر جنگ این 
رژیم اعالم کرده است که اگر حزب او )آبیـ  سفید( با اجرای طرح الحاق بخش هایی از کرانه باختری به 
اراضی اشغالی مخالفت کند، این مسئله باعث انحالل دولت ائتالفی و رفتن به سوی برگزاری انتخابات 
برای چهارمین بار می شود.طبق این گزارش، نتانیاهو در دیدارهای اخیرش با گانتس بر این موضع تأکید 
کرده است.نتانیاهو در این باره گفته است، هیچ راهکار میانه ای وجود ندارد و اگر گانتس بر مواضعش 

در این زمینه پافشاری کند، باید به سمت برگزاری انتخابات برای چهارمین بار رفت.

 هند برای مقابله با چین خواستار تحویل سریع تر 
سامانه اس 400 می شود

وزیر دفاع هند عازم روسیه شد.گفته می شود مهم ترین محوز مذاکرات وی در مسکو تحویل سریع تر 
سامانه اس ۴۰۰ به دهلی نو است. همزمان با اوج گیری تنش های مرزی بین هند و چین و بروز درگیری 
میان دو کشور، »راجنات سینگ« وزیر دفاع هند عازم روسیه شد.هدف اصلی از انجام این سفر انجام 
مذاکرات نظامی و همچنین درخواست از مسکو برای تحویل فوری سامانه موشکی اس ۴۰۰ با توجه به 
درگیری های نظامی با چین اعالم شده است.این در حالی است که گفته می شود روسیه قصد دارد تحویل 
سامانه اس ۴۰۰ به هند را تا دسامبر ۲۰۲۱ به تعویق بیندازد. دلیل این امر تعطیلی صنایع در روسیه به دلیلی 
شیوع ویروس کروناست.ارزش قرارداد امضا شده بین هند و روسیه برای تحویل سامانه اس ۴۰۰، پنج 
میلیارد و ۴۰۰ میلیون دالر است که بخش زیاد این مبلغ در سال گذشته به مسکو تحویل داده شده است.

اخراج میلیون ها کارگر آسیایی از کشورهای عربی به دلیل کرونا 
گزارش منابع خبری حاکی است، کشورهای عربی با استدالل شیوع کرونا و کاهش بهای نفت اقدام به 
اخراج میلیون ها کارگر آسیایی کرده اند که این موضوع به یک چالش انسانی در منطقه تبدیل شده است 
به گونه ای که هند و سایر کشورهای جنوب آسیا مجبور شــده اند برای بازگرداندن کارگران مهاجر خود، 
هرچه سریع تر اقدام کنند.همه کشورهای عضو شــورای همکاری خلیج فارس از جمله بحرین، عمان، 
قطر، امارات، عربستان سعودی و کویت برای کاهش هزینه های خود اقدام کرده اند. این اقدام با توجه 
به شوک اقتصادی ناشــی از بحران ویروس کرونا و آغاز جنگ قیمت نفت از سوی عربستان سعودی 

انجام شده است.  

سپاهاعالمکردهاستکهتاپایانسالدراقیانوسهندپایگاهدائمیایجادمیکند؛

رقابت ایران و آمریکا در اقیانوس هند

اقیانوس هند یکی از اســتراتژیک ترین  علیرضا کریمیان
مناطق نزدیک به آب های ایران است. با 
توجه به درگیری های زیاد و چالش های نیروی دریایی کشورمان در 
این منطقه، حاال ســپاه تصمیم دارد تا در اقیانوس هند پایگاه دائمی 
تاســیس کند؛ اقدامی که مــی تواند تاثیر زیــادی در افزایش قدرت 
اسراتژیک ایران در منطقه داشــته باشــد. این خبر را اخیرا فرمانده 
نیروی دریایی ســپاه مطرح و تصریح کرد که این نهاد به دنبال ایجاد 
پایــگاه دائمی در اقیانوس هند اســت و این مهم را تا پایان امســال 

عملیاتی خواهد کرد.
سردار علی رضا تنگســیری در بندرعباس اظهار کرد: به نیروی دریایی 
سپاه پاســداران انقالب اسالمی ابالغ ماموریت شــده تا در آب های 
دوردســت حضور یافته و این حضور دائمی باشــد.وی افزود: اعزام 
ناوگروه از سوی نیروی دریایی سپاه به آب های دور دست در گذشته 
انجام شده است و ناوگروه دوم ما نیز به آب های اقیانوس هند اعزام 
شد.فرمانده نیروی دریایی سپاه با بیان این که این اقدام حسب تدبیر 
فرماندهی معظم کل قوا صورت می گیرد، خاطرنشان کرد: برادران ما 
در نیروی دریایی ارتش این اقدام را بارها انجام داده اند و سپاه نیز در 
راستای مســئولیت های خود این موضوع را در دستور کار دارد.سردار 

تنگســیری عنوان داشــت: به دنبال ایجاد پایگاه دائمی در اقیانوس 
هند هستیم و این مهم را تا پایان امسال عملیاتی خواهیم کرد.وی در 
همین زمینه با اشــاره به تکرار چندین نوبت مزاحمت از سوی دزدان 
دریایی و بعضی از شــناورهای بیگانه برای ماهی گیــران و لنج داران 
ایرانی در آب های دریای عمــان و در دهانه اقیانــوس هند، تصریح 
کرد: ســپاه دیگر اجازه چنین تعدی هایی را با حضور قدرتمندانه خود 
در اقیانوس هند و دریای عمان نخواهد داد. این مســئله البته عالوه 
بر امنیت کشتیرانی در داشتن دســت برتر ایران در منازعات سیاسی 
به خصوص در برابر آمریکا نیز می تواند اهمیت زیادی داشــته باشد. 
آمریکا سال هاســت که در اقیانوس هند دارای پایگاه نظامی با بیش 
از هزار نیروســت، این پایگاه یکی از حدود ۸۰۰ پایــگاه نظامی ریز و 
درشت آمریکا در نقاط مختلف جهان است.به نوشته پایگاه اینترنتی 
شــبکه »ســی ان ان«، پایگاه نظامی جزیــره »دیگو گارســیا« که از 
قاره های اطراف خود حدود ۱۰۰۰ مایل فاصله دارد و در مجاورت جزیره 
»موریس« قرار دارد، از دوران جنگ ســرد محل فعالیت ســربازان 

آمریکایی است. 
این جزیره جزو مســتعمرات بریتانیا بود؛ اما طی قراردادی محرمانه 
در ســال ۱۹۵۶ به آمریــکا واگذار شــد. دو حمله حیاتــی و مهم در 

جریان اشغال عراق توســط آمریکا از این جزیره انجام شد. موقعیت 
استراتژیک این جزیره به نیروی هوایی آمریکا این امکان را می دهد 
که بتواند به هر نقطه ای از آسیا، از جمله دریای جنوبی چین، دسترسی 
داشته باشد. حاال به نظر می رسد این تسلط بالمنازع با تصمیم اخیر 
ایران مبنی بر احداث پایگاه در اقیانوس هند به چالش کشیده خواهد 
شد. این وضعیت در حالی است که آمریکا طی سال های اخیر ناچار 
شده تا از برخی از پایگاه های مهم خود در نزدیکی ایران از جمله عراق 
و افغانستان خارج شود  در نتیجه به تقویت برخی دیگر از پایگاه های 
خود در منطقــه از جملــه در اقیانوس هند مبادرت کرده اســت. این 
در حالی اســت که اگر ایران موفق به ایجاد پایگاه نظامی شــود عمال 
دسترســی آســان تری به مواضع آمریکا در منطقه خواهد داشت و 
قدرت هوایی و نظامی ایاالت متحده با تهدیدی جدی روبه رو خواهد 
شــد. نکته دیگر اینکه در ســال های اخیر   فعالیت نظامی آمریکا به 
درخواست های کشور های پاسیفیک کاهش پیدا کرده است؛ در صورت 
بروز یک درگیری نیروی دریایی آمریکا نیازمند ارســال ناو کشتی به 
منطقه به منظور اجرای عملیات در جنگ با ایران است؛ اما با توجه به 
باال رفتن ضریب عملیاتی ایران این اقدامات می تواند با هزینه های 

بیشتری برای آمریکایی ها همراه باشد.

بولتون در بخشی از کتابش، داستان سفر ترامپ به 
ژاپن و تالش وی برای متقاعد کردن آبه برای سفر 
به ایران را تعریف می  کند.»جان بولتون« مشــاور 
پیشین امنیت ملی کاخ سفید گفته دونالد ترامپ، 
رییس جمهور آمریکا از شینزو آبه نخست وزیر ژاپن 
خواسته بود میان ایران و آمریکا میانجی گری کند.

در بخشــی از کتاب آمده اســت: »گرچه ترامپ به 
من در آن زمان نگفته بود، اما از آبه خواسته بود که 
بین ایران و آمریکا میانجی گری کند و آبه هم این 
درخواســت را جدی گرفته بود.با توجه به تهدیدات 
فزاینده نسبت به آمریکا و منافع مشترک در خلیج 
فارس، این بدترین زمان بــرای انجام چنین کاری 
بود؛ به ویژه اینکه بر من روشــن بود که ترامپ دارد 
آبه را وارد نقشــی می کند که تنها به شکست منجر 

می شود )که در نهایت چنین هم شد(.زمانی که من 
در تدارک سفر ترامپ و دیدارش با امپراتور ژاپن، در 
سفر به توکیو، با آبه دیدار کردم، او گفت اگر ترامپ 
بخواهد به ایران سفر می کند و به نظر می رسد این 
سفر مفید خواهد بود.من قطعا نمی توانستم بگویم 
که فکر می کنم کل این ابتکار، یک ایده وحشتناک 
است، اما به آبه پیشــنهاد دادم در طول سفر ترامپ 
به صورت خصوصی با او در این رابطه گفت و گو کند.

در ســفر ترامپ و در دیدار آبه با او در کاخ ریاســت 
جمهوری در روز ۲7 مه فقط من و همتای ژاپنی ام و 
مترجم ها حضور داشتیم. آبه سفرش به ایران را در 
تاریخ ۱۲ و ۱3 ژوئن تایید کرد. در اینجا ترامپ جدا به 
خواب رفت. او هرگز از روی صندلی اش نیفتاد و به 
نظر نمی رسید هیچ چیز مهمی را از دست داده باشد.

آبه مدعی شــد که ظریف هفته قبل در توکیو بوده و 
گفته که ایران به شکلی در بحران است. او گفت که 
از نظرش تصمیم ترامپ برای ارسال ناو هواپیمابر 
آبراهام لینکلن تصمیم موثری بوده. او گفت آماده 
تصمیم گیری در مورد سفر به ایران است؛ اما اخیرا 
با برخی از دوســتان عربمان صحبت کرده اســت.

ترامپ گفت کــه آبه نباید نگران باشــد زیرا آمریکا 
 از آنها محافظــت می کند و اینکه هیــچ کس به ما 

نمی گوید چه باید بکنیم«.

داستان بولتون در مورد درخواست ترامپ از »آبه« درباره ایران

فرمانده کل سپاه با تاکید بر اینکه دشمنان دیگر هوس راه انداختن جنگ نظامی با ما را نمی کنند، گفت: آمادگی ها، رشد قدرت دفاعی و اعتبار این قدرت دالیلی است که 
جنگ نظامی، امروز دیگر نسخه دشمن برای به دست آوردن موقعیت سیاسی نیست.حسین سالمی با تاکید بر اینکه دشمنان دیگر هوس راه انداختن جنگ نظامی با 
ما را نمی کنند، اظهار کرد: دلیل این مهم توسعه روز به روز این بعد از قدرت متناسب با رشد تهدیدات است و تجربه ،تاریخ ،قدرت و قضاوت های جهان از اعتبار این قدرت، 
دشمنان را از انتخاب این راهبرد بازداشته است، هرچند این اتفاق دلیل غفلت ما نخواهد شد.سرلشکر سالمی تصریح کرد: دلیل اینکه امروز جنگ نظامی نسخه دشمن 
برای به دست آوردن موقعیت سیاسی نیست، آمادگی ها، رشد قدرت دفاعی و اعتبار این قدرت است.وی با بیان این که دشمنان ما دست از توطئه و خباثت برنمی دارند، 
گفت: آنان ایران اسالمی را چشمه الهام  و کانون تولید آگاهی های حیات بخش و بسیج کننده می دانند.سرلشکر سالمی با بیان اینکه دشمنان در پی معکوس کردن مسیر 
روند ها با استفاده از تمامی فضاها هستند، گفت: جنگ فرهنگی یکی از پدیده های متصل به این استراتژی تهاجم همه جانبه است.وی با تاکید بر اینکه جغرافیای جنگ 
دیگر سرزمین نیست، بلکه ذهن و قلب انسان هاست، گفت: امروز امنیت ملی تنها امنیت سرزمینی را شامل نمی شود، بلکه امنیت خاطر انسان ها و تاثیرگذاری بر آرامش 

درونی آنهاست و دشمنان با در نظر گرفتن این مهم ، معیشت و اقتصاد را رکن مسلم راهبرد خصمانه خود علیه ملت ایران قرار داده اند.

نقل قول روزاظهار نظر فرمانده کل سپاه در خصوص احتمال جنگ نظامی

وز عکس ر

بازداشت 400 نفر 
در تظاهرات ضد 

قرنطینه ای
نیروهــای امنیتــی و پلیس 
هلند با حمله به معترضانی که 
ضد قوانین و محدودیت های 
مرتبط با شیوع ویروس کرونا 
تظاهرات کــرده بودند، تعداد 

زیادی را بازداشت کردند.

نماینده مجلس: 

به دنبال فیلتر اینستاگرام هستیم
نماینده مردم رباط کریم در مجلس در خصوص احتمال فیلتر اینستاگرام توسط مجلس یازدهم 
گفت: به جد دنبال فیلتر اینستاگرام خواهیم بود.»حســن نوروزی«،  در رابطه با »علت بی رغبتی 
نمایندگان برای عضویت در کمیســیون 
حقوقی« گفت: نمایندگان تمایلی برای 
عضویت در کمیســیون حقوقی ندارند 
چون کمیســیون حقوقی جای کاردارد! 
کمیســیون حقوقی جای سفر خارجی، 
امتیاز و مادیــات نیســت. طبق اعالم 
مجلس ۴۰ درصــد از کارهای مجلس 
دهم را کمیســیون قضایی انجام داده 
اســت در مجلس یازدهم نیز همین کار 
را انجــام خواهیــم داد.وی ادامه داد: 
نمایندگان اقبالی به کمیسیون حقوقی نشان ندادند چون این کمیسیون جای امتیاز گیری از دولت 
نیست. کمیسیون حقوقی جایی نیســت که کســی از اقوام خودت را مدیرکل کنی، در کمیسیون 
حقوقی باید کار کرد. نمایندگان مجلس یازدهم از کار می ترســند.نماینده رباط کریم در مجلس با 
اشاره به احتمال فیلتر اینستاگرام توسط مجلس یازدهم گفت: خدا کند این اتفاق افتد. فضای باز 
اینستاگرام و تلگرام تهدید برای جوانان است و این برای نظام شکنندگی دارد. کمیسیون حقوقی 

شکل گیرد به جد دنبال فیلتر اینستاگرام خواهیم بود.

جزییات جدید از مرگ قاضی منصوری در رومانی
منابع محلی رومانی جزییات جدیدی از مرگ قاضی منصوری در بخارست فاش کردند.به گزارش 
العربیه، روز به روز جزییات بیشتری از زوایای پنهان قتل قاضی غالمرضا منصوری در رومانی فاش 
می شود. جسد وی در حالی چند روز پیش در هتل »دوک« بخارست کشف شد که به نظر می آید 
قرار بود قبل از سقوط، هتل را به مقصد نامشخصی ترک کند.طبق گزارش نشریه محلی »لیبرتاته«، 
پیش از آنکه روز جمعه قاضی منصوری بخواهد محــل اقامتش را ترک کند، همه هزینه های هتل 
پرداخت شد و قرار بود تبادل انجام شود. پس از انجام تشریفات نهایی، قاضی منصوری به طبقه 
محل سکونتش رفت، ولی داخل اتاقش نشد و بعد از لحظاتی، از طبقات باال به پایین پرتاب شد و 
جسدش در چند متری پذیرش هتل افتاد. سقوط وی باعث شکستگی، از هم گسستگی مفاصل 
و خونریزی داخلی شد.العربیه به نقل از این نشــریه محلی نوشت: قاضی منصوری در روز حادثه 
همانند هفته های گذشته با افســر پلیس پرونده مالقات کرد. افسر پلیس گفت که در این مالقات 

هیچ نشانه ای دال بر احتمال یا توانایی اقدام جدی و خطرناک از سوی وی مشاهده نکرده بود.

 توئیت »میرویس ناب« درباره قانونی کردن وضعیت
 افغان ها در ایران

معاون وزیر امور خارجه افغانستان با انتشار پیامی در توئیتر از مالقات خود با »سید عباس عراقچی« 
و رایزنی درباره گسترش روابط دوجانبه خبر داد.میرویس ناب، روز یکشنبه در صفحه توئیتر خود 
نوشت: گفت وگوی سازنده با عراقچی درباره توافق نامه همکاری جامع که امور اقتصادی ، ترانزیت ، 
سیاسی و مرزی را شامل می شود، داشتم. قانونی کردن وضعیت افغان ها در ایران اولویت اصلی 
ماست. همچنین از ایران به خاطر حمایت از جمهوری اســالمی افغانستان در جریان تالش های 

صلح سپاس گزاریم.

کافه سیاست

رییس پیشین کمیسیون امنیت ملی:

مذاکره با آمریکا از همان 
دوران احمدی نژاد آغاز شد

رییس پیشــین کمیســیون امنیــت ملی 
مجلس گفت: مذاکــره با آمریــکا از همان 
دوران احمدی نژاد آغاز شد چراکه در همین 
دوران ایران با وســاطت یکی از همسایگان 
در چهارچوب هســته ای عمال مذاکره کردیم 
اما آمریکا کشــوری نیســت که به تعهدات 
خود عمــل کند.»عالءالدیــن بروجردی«، 
در واکنش به صحبت هــای اخیر »محمود 
احمدی نژاد« در خصــوص مذاکره با آمریکا 
گفت: آمریکا را با غــرب یکپارچه نمی دانیم، 
حساب آمریکا کامال جداست، این کشور به 
عنوان کشــوری که با سوءاستفاده از حضور 
خود در شورای امنیت سازمان ملل و امکانات 
نظامی و نفوذی که دارد حتی به غربی ها هم 
رحم نمی کند، بنابراین آمریکای دوران ترامپ 
آمریکایی اســت که هیچ رابطــه، مقررات 
و قوانیــن بین المللی را نه تنهــا قبول ندارد 
بلکه نقض می کند و بارهــا این را ثابت کرده 
است.رییس پیشین کمیسیون امنیت ملی 
مجلس با اشاره به مواضع سیاست خارجی 
دولت های نهــم و دهم تصریح کــرد: اتفاقا 
مذاکره با آمریکا از همان دوران احمدی نژاد 
آغاز شــد چراکــه در همیــن دوران ایران با 
وســاطت یکی از همســایگان در چارچوب 
هســته ای عمال مذاکره کردیــم؛ اما آمریکا 
کشــوری نیســت که به تعهدات خود عمل 
کند. لذا مذاکــره از همین دوران آغاز شــد 
که بعد تبدیل به توافق هســته ای شد. البته 
هیچ وقت مذاکره بــاز و همه جانبه با آمریکا 
نداشــتیم و در سیاســت هایمان هم نبوده 
است.بروجردی ضمن تاکید بر رعایت خطوط 
قرمز منافع ملــی اظهار کــرد: خطوط قرمز 
منافع ملی تعیین شده است به عنوان مثال 
مسئله ای که بارها غربی ها در رابطه با مذاکره 
در خصوص سیاســت های موشکی مطرح 
کرده بودنــد، قطعا این مســئله یکی از خط 
قرمز های پررنگ جمهوری اســالمی است 
چراکه ایران هیچ گاه و با هیچ کشوری چنین 

مذاکره ای نخواهد کرد.

بهنیرویدریاییسپاهپاسدارانانقالباسالمیابالغ
ماموریتشدهتادرآبهایدوردستحضوریافتهو

اینحضوردائمیباشد

بین الملل
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مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان خبر داد:

 حضور 120 شرکت از 10 استان کشور در نمایشگاه 
دام و طیور اصفهان

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان از حضور ۱۲۰ شرکت از ۱۰ استان کشور 
در هجدهمین نمایشــگاه بین المللی دام، طیور، آبزیان و دامپزشــکی این اســتان خبر داد.علی 
یارمحمدیان با اشاره به اینکه این نمایشگاه از سوم تا ششم تیرماه در محل برپایی نمایشگاه های 
بین المللی اســتان واقع در پل شهرستان برپا خواهد شد، گفت: شــرکت های فعال در حوزه های 
ژنتیک، خوراک دام و طیور و آبزیان، مکمل های غذایی دام و طیور، تولید روغن و اسید چرب، لوازم 
مرغداری و جوجه کشــی، تولید باســکول و تجهیزات دام و طیور و آبزیان در این نمایشگاه حضور 
خواهند داشت.وی با بیان اینکه هجدهمین نمایشگاه بین المللی دام، طیور، آبزیان و دامپزشکی 
در ۸ هزار مترمربع فضای نمایشگاهی برپا می شود، افزود: شــرکت هایی از استان های اصفهان، 
قزوین، تهران، خراســان رضوی، چهارمحال و بختیاری، فارس، یزد، مازنــدران، البرز و قم در این 
نمایشگاه حضور خواهند داشت و به ارائه توانمندی ها و پتانسیل های تولیدی، خدماتی و صادراتی 

خود می پردازند.

مدیرکل امور مالیاتی استان خبر داد:
اجرای طرح ابالغ الکترونیکی اوراق مالیاتی  در اصفهان

مدیرکل امور مالیاتی اســتان اصفهان در خصوص اجرای طرح ابالغ الکترونیکی اوراق مالیاتی از 
روز یکشنبه ۲5 خردادماه در اداره کل امور مالیاتی استان، اظهار داشت: با اجرایی شدن طرح ابالغ 
الکترونیکی اوراق مالیاتی برای تمامی مؤدیان، حساب کاربری ایجاد و برای متقاضیان استفاده از 
خدمات » ابالغ الکترونیکی اوراق مالیاتی« اوراق تشخیص و قطعی مالیات عملکرد و ارزش افزوده 

آنان به محض صدور در این حساب کاربری بارگذاری می شود.
 مهدلو با بیان اینکه هدف از اجرای این طرح توسعه دولت الکترونیک و پیشبرد اهداف و برنامه های 
سازمان در حوزه مکانیزاسیون فرآیندهاست، گفت:یکی از پیش نیازهای بهره مندی از خدمات ابالغ 
الکترونیکی اوراق مالیاتی برای تمام مؤدیان ثبت نام تکمیل شده تا مرحله 44 در سامانه پیش ثبت 
نام وثبت نام الکترونیکی کداقتصادی است  همچنین کلیه مؤدیان برای بهره مندی از خدمات ابالغ 
الکترونیکی اوراق مالیاتی می بایست فرم الکترونیکی »درخواست استفاده از خدمات الکترونیکی 

ابالغ و مدیریت درخواست ها« را تایید و ارسال کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان:
ماسک های تقلبی، از بازار جمع آوری می شود

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: با شیوع بیماری کرونا شش کارخانه در استان 
اصفهان نســبت به تولید ماسک های جراحی فعالیت دارند و ماســک های تقلبی هم با نظارت بسیار 
دقیق از بازار جمع آوری می شود.حسن قاضی عسگر ، با اشاره به تولید روزانه 5۰۰ هزار ماسک در استان 
اصفهان اظهار داشت: دو کارخانه اصلی تولید مواد اولیه ماســک های جراحی، در استان های همدان و 
یزد قراردارد که به علت راه اندازی کارخانه های تولید ماســک در این دو استان، قادر به ارسال مواد اولیه 
این نوع ماسک به استان اصفهان را ندارند.وی افزود: با توجه به اینکه این دو کارخانه قادر نیستند مواد 
اولیه ماسک های جراحی را به استان های دیگر، از جمله استان اصفهان ارسال کنند با کمبود مواد اولیه 
مخصوص ماسک های سه الیه در استان اصفهان مواجه شدیم.وی با بیان اینکه استان اصفهان در تولید 
ماسک پارچه ای پیشتاز است، گفت: ماسک پارچه ای همان قابلیت محافظتی ماسک های جراحی را 
 دارد و با توجه به تاثیر استفاده از ماسک برای پیشگیری از بیماری کرونا الزم است شهروندان از ماسک 

استفاده کنند.

بر اساس اعالم گمرک اصفهان امسال میزان صادرات از استان 50 درصد کاهش داشته است؛ 

»کرونا«  کمر صادرات را شکست

صنایــع دســتی، گردشــگری، صنعت،  مرضیه محب رسول
ســرگرمی و ورزش در اصفهــان از جمله 
زیان ده ترین صنوف در استان بوده اند. هر چند کمتر کسب و کاری را 
می تواند یافت که از کرونا ضربه نخورده باشــد؛ اما برخی از رسته ها 
عمال در دوران شیوع این بیماری زمین گیر شــده اند. یکی از این زیر 
شاخه ها صادرات است که اتفاقا در شرایط اقتصادی ماه های اخیر به 
دالیلی چون تحریم و گرانی دالر ، یکی از حیاتی ترین شــریان های 
اقتصادی استان و کشور بود که البته به سختی حفط و نگهداری شد؛ 
اما با موج گســترده کرونا و بسته شــدن مرزها عمال صادرات پشت 

دروازه های بسته کشور ناکام ماند. 
آخرین آمار ارائه شــده توســط گمرک اصفهان نشــان از کاهش 5۰ 
درصدی صادرات به نسبت مدت مشابه ســال گذشته دارد که اصلی 
ترین دلیل آن شیوع کرونا ذکر شده است. بر اساس آمار در سه ماهه 
نخســت امســال ۹۲۱ هزار تن کاال در مجموع با ارزش تقریبی ۲۹4 
میلیون دالر از اســتان اصفهان به خارج از کشــور صادر شده است در 
حالی که سال گذشــته بالغ بر 47۸ میلیون دالر صادرات از گمرکات 
استان انجام شــده که افزایش ۲5 درصد وزنی و ۲۰۸ درصد ارزشی 
نسبت به مقدار مشابه در سال ۹7 داشته اســت. عالوه بر این میزان 

صادرات اســتان اصفهان در فروردین نســبت به مدت مشــابه سال 
گذشــته حدود ۸۰ درصد کاهش داشــته و این عدد در کل کشور 4۱ 
درصد بوده اســت. این وضعیت در حالی می رود تــا به یک معضل 
ســخت اقتصادی بدل شــود که طی ســال های اخیر در رسته های 
صنایع دستی و تولید مواد غذایی و کشــاورزی، سرمایه گذاری های 
گسترده ای در استان به منظور افزایش صادرات انجام شده و با توجه 
 به روند فعلی ضــرر و زیان هنگفتی متوجه تولید کنندگان در اســتان

 شده است. 
با وجود اینکه سال گذشــته اولین شتاب دهنده صادراتی در کشور در 
اتاق بازرگانی اصفهان راه اندازی شد تا زمینه تسهیل بیشتر صادرات 
از استان را فراهم کند؛ اما امسال شــرایط برای صادرکنندگان چندان 
مســاعد نخواهد بود. عالوه بر این در حالی که شــرایط برای برخی از 
صادرکنندگان از جمله فوالدی ها در اســتان به شدت تسهیل و هموار 
شده است برخی دیگر از تولید کنندگان از شرایط کنونی رضایت ندارند 
به عنوان مثال در مــواردی کاالهای تولید شــده در اصفهان با اندکی 
تغییرات از مبدأ استان های دیگر صادر می شود و یا به دلیل برخی از 
ناکارآمدی ها، زیر ساخت ها و قوانین صادرکنندگان، ترجیح می دهند 
مبدأهایی غیر از اصفهان را برای صادرات انتخاب کنند. شرایط پیچیده 

ای که مسئوالن استانی از جمله استاندار بارها قول تغییر و تسهیل در 
آن را داده اند؛ اما ظاهرا هنوز این مشکل پا برجا مانده است در همین 
زمینه برخی از صادرکنندگان اجرای سیاست های سختگیرانه در حوزه 
صادرات در داخل استان اصفهان را موجب صادرات محصوالت تولیدی 
اصفهان از دیگر اســتان ها مــی دانند. هر چند مســئوالن و متولیان 
اقتصاد استان بر لزوم اعمال سیاست های تشویقی برای اظهار محل 
واقعی تولید محصول صادراتی تاکید دارند؛ اما صدور بخشنامه های 
ناگهانی و مشکل کیل مصرف همچنان آسیب جدی به صادرکنندگان 

در اصفهان وارد می سازد. 
نکته آخــر اینکــه اگر چه در ســال هــای اخیر همــواره بــر میزان 
رشــد وزنی و گاها ارزشــی صادرات اصفهــان مانور داده شــده؛ اما 
نمی تــوان از این واقعیت چشــم پوشــید که بخش زیــادی از این 
صادرات مدیون تولید فــوالد و آهن و بازارهای صادراتی آن اســت. 
در حالی که باید از ســایر پتانســیل های اســتان به ویــژه در بخش 
های دامداری و کشــاورزی و صنایع دســتی و حتی ســنگ هم در 
جهت رشــد صادرات و زیــر مجموعه های اثــر گــذار آن در اقتصاد 
 حمایت کــرد کاری که تا کنون در اســتان بیشــتر در حد شــعار بوده

 تا عمل.

رییــس اتحادیه صنایع دســتی اســتان اصفهان 
دربــاره چندوچــون ســاخت دو شــهرک ویــژه 
کارگاه های صنایع دســتی در این شهر توضیحاتی 
را بیان کرد و گفت:اصفهان در جهان به عنوان شهر 
خالق صنایع دســتی شناخته شــده اما هنرمندان 
صنایع دســتی آن در نقاط مختلف شهر به صورت 
پراکنــده مشــغول فعالیت اند و بــه همین دلیل 
دانشــجویان داخلــی و خارجی کــه می خواهند 
روی یک  رشته مشخص تحقیق و پژوهش کنند، 
همیشه با مشــکل روبه رو هستند.عباس شیردل 

اظهار کرد: نظر به مشــکالتی از این دســت، چند 
ماه پیش درخواســت ایجاد شهرکی ویژه فعالیت 
کارگاه های صنایع دستی را مطرح کردیم و محمد 
مجیری، مدیرعامل ســازمان ساماندهی مشاغل 
شــهری شــهرداری اصفهان پذیرفت که فضایی 
را در ارغوانیــه به این کار اختصــاص بدهد.رییس 
اتحادیه صنایع دســتی اســتان اصفهــان گفت: 
خوشــبختانه مسعود قاســمی، مدیر هنر دوست 
منطقه ۱5 شــهرداری اصفهان نیز قصد دارد برای 
تجمیع هنرمندان خاتم این منطقه، شــهرکی ویژه 
خاتم ســازان در محدوده شــش راه ایجاد کند و  
امیدواریم که به زودی کلنگ ساخت این دو شهرک 

به زمین خورده شود.
شیردل با اشاره به اینکه مکان ایجاد این دو شهرک 
با مشــورت اتحادیه صنایع دســتی انتخاب شده، 

خاطرنشــان کرد: گردشــگری و صنایع دســتی 
از هم جدا نیســتند و این شــهر مقصد اســت که 
تعییــن می کند گردشــگر کجا برود یــا برای چه 
چیزی پول خرج کند؛ وقتی کارگاه های تخصصی 
صنایع دســتی یک جا جمع باشــد، آن مکان هر 
جا که باشــد به راحتی می توان گردشــگر را به آن 
ســمت هدایت کرد.وی، زمان شروع ساخت این 
دو شــهرک را منوط به تاســیس یــک تعاونی با 
حضور فعاالن صنایع دســتی برای سرمایه گذاری 
دانست و تاکید کرد: شــهرداری اصفهان نیز قطعا 
در این مســیر چه بــرای تهیه زمیــن و مجوزها و 
چه بــرای تغییر کاربری و ســاخت بــه ما کمک 
می کنــد و ان شــاءا... یک حرکت بســیار خوب 
 در جهــت ارتقای صنایع دســتی اســتان شــکل

 خواهد گرفت.

ساخت دو شهرک ویژه صنایع دستی در اصفهان

خبر روز

 
در حالی که شرایط برای برخی از صادرکنندگان از جمله 
فوالدی ها در استان به شدت تسهیل و هموار شده است 
برخی دیگر از تولید کنندگان از شرایط کنونی رضایت 

ندارند

معاون برنامه ریزی شرکت آب منطقه ای اصفهان:

 سدهای استان اصفهان در مسیر توسعه صنعت
 گردشگری قرار می گیرد

معاون برنامه ریزی شرکت آب منطقه ای اصفهان از قرار گرفتن سد زاینده رود و تعدادی از سدها و 
تاسیسات آبی استان در مسیر توسعه صنعت گردشگری خبر داد.بابک ابراهیمی با اشاره به اهمیت 
سدها و تاسیسات آبی در جهت توسعه 
صنعت گردشــگری، اظهار کرد: استان 
اصفهان با سدها و تاسیسات آبی فراوان 
می تواند کانون گردشگری جذابی را در 

منطقه پدید آورد.
وی افــزود: طــی تفاهم نامــه وزارت 
نیــرو و وزارت میــراث فرهنگــی، 
گردشــگری و صنایع دســتی در جهت 
تســهیل و توســعه ســرمایه گــذاری 
در بخــش گردشــگری در منابــع و 
تاسیســات آبی، ســال گذشــته تفاهم نامه ای بین ایــن دو وزارتخانه منعقــد و در جهت تحقق 
این مهم فراخوان عمومی شناســایی ســرمایه گذار توسط شــرکت آب منطقه ای اصفهان اعالم 
شــد.  دبیر کمیته هماهنگی گردشــگری اســتان اصفهان برخی از اهداف اجــرای فعالیت های 
گردشــگری و تفریحــی در منابع و تاسیســات آبــی را برشــمرد و تصریح کرد: تثبیــت جایگاه 
آب در توســعه گردشــگری و بهره برداری بهینه و پایــدار از منابع آب و افزایش اشــتغال زایی به 
ویــژه در جوامع محلی و شناســایی و معرفــی ظرفیت های گردشــگری و تفریحــی در منابع و 
 تاسیســات آبی برخی از اهداف تفاهم نامه وزارت نیــرو و وزارت میراث فرهنگی، گردشــگری و

 صنایع دستی است.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان:

 سرانه مصرف آبزیان در استان اصفهان
 یک دوم میزان جهانی است

رییس ســازمان جهاد کشاورزی اســتان اصفهان گفت: میزان مصرف ســرانه آبزیان در استان 
اصفهان به حدود ۱۰.۹ کیلوگرم رسیده که این میزان، حدود یک دوم میزان جهانی است.مهرداد 
مرادمند با اشاره به ارتقا سرانه مصرف آبزیان در جهت افزایش ســالمت جامعه اظهار داشت: با 
اقدامات فرهنگی نظیر برگزاری نمایشــگاه ها، جشنواره ها و همایش ها و کارگاه های آموزشی در 
استان، میزان مصرف سرانه آبزیان در استان اصفهان از حدود ســه کیلوگرم به بیش از سه برابر 

افزایش یافته است.
وی افزود: بر اســاس برآوردهای انجام شــده میزان مصرف ســرانه آبزیان در استان اصفهان 
به حــدود ۱۰.۹ کیلوگرم رســیده که این میــزان، حدود یــک دوم میزان جهانی اســت.رییس 
ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان اصفهان با اشــاره به ۱۸ واحد فرآوری و کنســرو آبزیان در 
ســطح اســتان اصفهان گفت: اســتان اصفهان در فرآوری انــواع ماهیان دریایی و پرورشــی 
نقش اساســی دارد.وی با بیان اینکه بیش از ۸ واحــد عرضه تخصصی در قالــب بازارچه های 
آبزیان و ۲ کارخانــه خوراک آبزیــان در اســتان اصفهان به فعالیت مشــغول هســتند، اظهار 
داشت: در ســال گذشــته حدود ۸۱۰ تن انواع آبزیان دریایی و پرورشــی اعم از ماهیان زینتی، 
 قزل آال، کپور و میگو با ارزش دالری حــدود ۲.5۸ میلیون دالر از طریق گمرک اســتان اصفهان

 صادر شده است.

کافه اقتصاد

نرخ گوشت سفید سر به فلک کشید؛اخبار

تعطیلی 200 واحد صنفی بازار گوشت سفید
رییس اتحادیه گوشت سفید استان اصفهان از افزایش ۳۰ درصدی قیمت گوشت سفید در بازار اســتان اصفهان به نسبت دو هفته گذشته خبرداد.محمد علی 
فروغی اظهارداشت: با توجه به کاهش ۶۰ درصدی قدرت خرید  مردم همچنان شاهد روند افزایش قیمت گوشت سفید در بازار استان اصفهان هستیم. در حال 
حاضر این افزایش قیمت ۳۰ درصد به نسبت دوهفته گذشته بیشتر شده است. وی ادامه داد: در حال حاضر نرخ گوشت سفید از ۱۰ هزارتومان به ۱4 هزار تومان 
افزایش یافته و پیش بینی می شود این رشد قیمت وارد کانال ۱5 الی ۱۶ هزار تومان هم طی روز های آینده بشود.رییس اتحادیه گوشت سفید استان اصفهان 
اضافه کرد: متاسفانه نبود نظارت های کافی بر روند واردات گوشت سفید به استان اصفهان باعث شده تا افت ۲5 درصدی سطح کیفیت اقالم گوشت سفید همچون 
مرغ و ماهی در بازار استان اصفهان رقم بخورد.فروغی یاد آور شد: در استان اصفهان بیش از هزار و ۹۰۰ واحد صنف بازار گوشت سفید وجود دارد که تاکنون بیش 

از ۲۰۰ واحد صنفی به خاطر کاهش درآمد زایی تعطیل شده است.

 پرورش ماهی
 در آران و بیدگل

آران و بیدگل در فاصله نزدیک 
بــه ۲۱5 کیلومتری شــمال 
اصفهــان با اینکــه منطقه ای 
کویری به شــمار می رود، اما 
مشاغل مرتبط با کشاورزی و 
دام پــروری از جمله پرورش 
ماهی بــا وجود دشــواری ها 
همچنان در این شهرســتان 

فعال است. 

وز عکس ر

عکس: ایرنا

معاون عمران روستایی بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی اصفهان خبر داد: 

اجرای طرح هادی در 919 
روستای استان اصفهان

معـاون عمـران روسـتایی بنیـاد مسـکن 
انقالب اسـالمی اصفهـان گفت:در اسـتان 
اصفهـان ۹۳5 روسـتای بـاالی ۲۰ خانـوار 
وجـود دارد کـه از ایـن تعـداد بـرای ۹۱۹ 
روسـتا طـرح هـادی تهیـه شـده اسـت.

علـی کریمـی بـا اشـاره بـه اجـرای طـرح 
هـادی در روسـتا های اسـتان، اظهـار 
داشـت: در اسـتان اصفهان ۹۳5 روستای 
بـاالی ۲۰ خانـوار وجـود دارد کـه از ایـن 
 تعداد بـرای ۹۱۹ روسـتا طرح هـادی تهیه

 شده است.
وی افـزود: پـس از سـپری شـدن مـدت 
۱۰ سـاله طـرح هـادی، بـرای 47۱ روسـتا 
طـرح بازنگـری تهیـه شـده اسـت.معاون 
عمـران روسـتایی بنیـاد مسـکن انقـالب 
اسـالمی اصفهان بـا بیان اینکه تعـدادی از 
طرح هـا، ۱۰ سـال دوم اجرای شـان نیـز به 
اتمـام رسـیده اسـت، گفـت: طـرح هادی 
 بازنگـری مجـدد بـرای 7۱ روسـتا تهیـه

 شده است.
وی تصریـح کـرد: در سـال گذشـته بـرای 
۶۰ روسـتای اسـتان اصفهان طـرح هادی 
بازنگـری در دسـتور کار قـرار داشـت کـه 
نقشـه برداری آن هـا انجـام، مشـاوران 
انتخـاب و ۶۰ درصـد پیشـرفت کار داشـته 
اسـت.کریمی ادامـه داد: تـا پایـان سـال 
درصـد   4۰  )۹۹ شـهریور   ۳۱ ( لـی  ما
باقی مانـده کار و مراحـل کمیتـه تصویب و 

ابـالغ آن انجـام می شـود.
وی با اشـاره به وظیفـه دیگر بنیاد مسـکن 
انقالب اسـالمی اظهـار داشـت: تهیه طرح 
بافـت بـا ارزش و طـرح روسـتا های هدف 
گردشـگری از دیگر وظایف این نهاد اسـت 
که برای سـال جـاری طرح بافـت با ارزش 
روسـتا های قورتـان و بـالن در شهرسـتان 
اصفهـان و تهیـه طـرح بافـت بـا ارزش 
روسـتای خشـوئیه شهرسـتان لنجـان در 

دسـتور کار قـرار دارد.
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آگهی

مفاد آراء
4/19 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی  
برابر آراء صادره هیات های اول و دوم و سوم و چهارم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و 
امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 

دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
1- رای شماره 10501-1398/07/29 هیات دوم آقاي محمد علیجاني رناني به شناسنامه 
شماره 52341 کدملي 1280413557 صادره  اصفهان   فرزند مرتضي در   دو  و یکصد و 
پانزده ، یکصد و هفتاد و هفتم  دانگ مشاع از  ششدانگ قسمتی از  یک باب ساختمان به 
مساحت 63.07 مترمربع قسمتی از پالک شماره 3674 فرعی از 18 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان     از مورد ثبت صفحــه 59 دفتر 997 امالک 
و صفحه 130 دفتر 596 امالک  و  ششدانگ قســمتی از یک باب ساختمان به مساحت 
136.40 متر مربع قســمتی از پالک 3673  فرعی از 18 اصلــی واقع در بخش 14 ثبت 

اصفهان از مورد ثبت صفحه 440 دفتر 595 امالک
2-  رای شــماره 10502-1398/07/29 هیات دوم خانم زهرا علي جاني به شناسنامه 
شــماره 86 کدملي 1290660166 صادره اصفهان فرزند صادق در  سه و شصت و دو  ، 
یکصد و هفتاد و هفتم  دانگ مشاع از  ششدانگ قسمتی از  یک باب ساختمان به مساحت 
63.07 مترمربع قسمتی از پالک شماره 3674 فرعی از 18 اصلی واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان     از مورد ثبــت صفحه 59 دفتر 997 امالک و صفحه 

130 دفتر 596 امالک
3- رای شماره 11466-1398/08/25 هیات اول آقاي اصغر عابدي به شناسنامه شماره 
68 کدملي 1290286086 صادره اصفهان  فرزند محمدعلي در  ســه دانگ مشــاع  از 
ششدانگ یک باب  خانه و مغازه  به مساحت 200.01 مترمربع قسمتی از پالک شماره 452 
فرعی از 18 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت 

اصغر عابدی    از مورد ثبت صفحه 141 دفتر 971 امالک
4- رای شماره 11467-1398/08/25 هیات اول خانم شیرین الري به شناسنامه شماره 
776 کدملي 1285086066 صادره  اصفهان  فرزند ایرج در  سه دانگ مشاع  از ششدانگ 
یک باب  خانه و مغازه  به مساحت 200.01 مترمربع قسمتی از پالک شماره 452 فرعی 
از 18 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت اصغر 

عابدی    از مورد ثبت صفحه 141 دفتر 971 امالک
5- رای شماره 18138- 1398/11/23 هیات سوم آقاي اکبر شریفي ولداني به شناسنامه 
شماره 13 کدملي 1290207909 صادره خمیني شهر فرزند رمضان در ششدانگ یکباب 
خانه. به مساحت 114.21 مترمربع پالک شماره538 فرعي از40 اصلي واقع در اصفهان 
بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رســمي قربانعلي بموجب ص63 دفتر 

171 امالک
6- رای شماره 10301- 1398/07/25 هیات چهارم خانم شهربانو مشهدي حسیني به 
شناسنامه شــماره 268 کدملي 1219311243 صادره گلپایگان فرزند داود در ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 59.10 مترمربع پالک شماره 2704فرعي از18 اصلي واقع 
در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک غرب اصفهان قولنامه مع الواسطه از فاطمه خراسانی 

صفحه 493 دفتر 64 امالک
7- رای شــماره 12259- 1398/09/07 هیــات دوم خانم مرضیــه احقاقي کاکلي به 
شناسنامه شماره 16 کدملي 1290450390 صادره اصفهان فرزند ابراهیم در  ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 135.55 مترمربع قسمتی از پالک شماره 250  فرعی از 13 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از سهم االرث متقاضی 
از ابراهیم احقاقی کاکلی الدانی از سند شــماره 49590  مورخ 1350/06/28 دفترخانه 

شماره  29  اصفهان
8-  رای شــماره 13356- 1398/09/24 هیات دوم خانم اشــرف هاشمي چهل خانه 
به شناسنامه شــماره 42 کدملي 1290325952 صادره اصفهان فرزند محمدحسین در  
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 125.50 مترمربع قسمتی از پالک شماره 493 
فرعی از 14 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان    از مورد ثبت 

صفحه 24 دفتر 585 امالک 
9- رای شماره 13051-1398/09/17 هیات اول  آقاي کاظم نظري به شناسنامه شماره 
613 کدملي 1159301670 صادره   فریدن  فرزند عزیزاله در  ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 108 مترمربع قسمتی از پالک شماره 45 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت حســن  کریمی اندانی  از سند شماره 23956 مورخ 

1341/12/12 دفترخانه شماره 29  اصفهان
10- رای شــماره 12865- 1398/09/14 هیات اول آقاي  رسول طاهري به شناسنامه 
شماره 6 کدملي 1290313261 صادره اصفهان  فرزند حسن در ششدانگ یک باب   خانه 
به استثنای بهای ثمنیه اعیانی به مساحت 74 مترمربع قســمتی از پالک شماره 1909 
فرعی  )قبال پالک 81  و 82 فرعی بوده اســت (    از 27 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت جعفر رضائی برزانی  از سند شماره 31145 مورخ 

1322/4/22 دفترخانه شماره 1 اصفهان  
11- رای شماره  13464- 1398/09/25 هیات ســوم خانم توران موسوي دهاقاني به 
شناسنامه شماره 1281 کدملي 1819038270 صادره فرزند لطف اله در سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 250.87 مترمربع پالک شماره 248فرعي از27 
اصلي واقع در اصفهــان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهــان بموجب ص 55 دفتر 

661 امالک
12- رای شــماره 13465- 1398/09/25 هیات ســوم آقاي سید مســعود احمدي به 
شناسنامه شماره 687 کدملي 1754170064 صادره فرزند عنایت در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 250.87 مترمربع پالک شماره 248فرعي از27 
اصلي واقع در اصفهــان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهــان بموجب ص 55 دفتر 

661 امالک
13- رای شــماره 16189-1398/11/02 هیــات دوم خانم کبري ســلطاني رناني به 
شناسنامه شــماره 18 کدملي 1285515684 صادره اصفهان فرزند عباس در ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 324.31 مترمربع قســمتی از پالک شماره 815 فرعی از 
19 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند 16894 مورخ 

1398/10/02دفترخانه 416 اصفهان دارای سابقه ثبت در دفتر امالک 
14- رای شــماره 15710- 1398/10/25 هیات دوم آقاي خلیل خلیلي ششــجواني به 
شناسنامه شــماره 24 کدملي 6219664469 صادره فریدن  فرزند ابوالفتح در ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 115 مترمربع قســمتی از پالک شماره 285 فرعی از 27 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت یداله مارانی 

برزانی از مورد ثبت صفحه 568 دفتر 464 امالک
15- رای شماره 14989- 1398/10/11 هیات دوم آقاي سید هادي قرشي به شناسنامه 
شماره 21584 کدملي 1198495715 صادره شــهرضا فرزند سید مهدي در    ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 184.84 متر مربع پالک شماره 214 فرعی از 40 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت خدیجه هراتیان مورد ثبت 

صفحه 202 دفتر 390 امالک
16- رای شــماره 15442- 1398/10/21 هیات اول  آقاي حسین آقا محمدي رناني به 
شناسنامه شماره 8811 کدملي 1283197421 صادره اصفهان فرزند رضا در  ششدانگ 
یک باب ساختمان تجاری  به مساحت 114 مترمربع قسمتی از پالک شماره 482 فرعی 

از 18 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت محمد 
اسماعیل آقامحمدی رنانی  طبق اظهارنامه

17- رای شماره 14650 -1398/10/08 هیات اول آقاي حمیدرضا سلطاني به شناسنامه 
شــماره 523 کدملي 1290516561 صادره  اصفهان فرزند فتح اله در   سه دانگ مشاع 
از  ششدانگ یک باب خانه به مساحت 138.30 متر مربع پالک شماره 625 فرعی از 18 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت جعفر صادقی 

مورد ثبت صفحه 169 دفتر 46 امالک
18- رای شماره 14649-1398/10/08 هیات اول خانم زینب بلوچي به شناسنامه شماره 
744 کدملي 1290666741 صادره اصفهان فرزند حسین در   سه دانگ مشاع از  ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 138.30 متر مربع پالک شــماره 625 فرعی از 18 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت جعفر صادقی مورد ثبت 

صفحه 169 دفتر 46 امالک
19- رای شــماره 18768- 1398/11/30 آقاي احمد خوش کام بروجني به شناسنامه 
شــماره 52 کدملي 6299836466 صادره  بروجن  فرزند مراد در  ششــدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 97.30 مترمربع قسمتی از پالک شماره 68 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از ســند شــماره 12239 مورخ 1393/12/21 

دفترخانه شماره 237 اصفهان
20- رای شــماره 19684- 1398/12/10 هیات دوم آقای ســید حبیــب اله صدیقي 
رناني به شناســنامه شــماره 208 کدملي 1290202168 صادره خمیني شــهر فرزند 
ســید مصطفي در  پنج دانگ مشــاع از  ششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 279 
مترمربع قسمتی از پالک شــماره 3114 فرعی از 18  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 
 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان     از مورد ثبت صفحــات 528 و 525 و 425 دفاتر 1008

 و 494  امالک
21- رای شــماره 19356-1398/12/07 هیات دوم آقاي جمال سلیماني به شناسنامه 
شــماره 21 کدملي 1290276791 صادره اصفهان فرزند حسین در  ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 186.67 مترمربع قسمتی از پالک شماره 28 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از سهم االرث اکبر و عبداله و احترام و طاهره و 
طیبه زارع ورثه حسن زارع از سند شماره 36417 مورخ 1347/8/20 دفترخانه شماره 86 

اصفهان از مورد ثبت صفحات 268 الی 271 دفتر 54 امالک
22- رای شماره 19201-1398/12/25 هیات دوم آقاي سجاد جان نثاري به شناسنامه 
شماره 164 کدملي 1293213985 صادره اصفهان فرزند محمد در  ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 198.10 مترمربع قسمتی از پالک شــماره 71 فرعی از 13 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملــک غرب اصفهان  از مورد ثبت شناســه یکتا 

  139820302025019342
23- رای شــماره 15696-1398/10/24 هیــات چهارم خانم زهرا حســیني رناني به 
شناسنامه شماره 584 کدملي 1290341699 صادره اصفهان فرزند سید علي در ششدانگ 
.یکباب ساختمان. به مساحت 145.94 مترمربع پالک شــماره2911 فرعي از18 اصلي 
واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی اکبر هفت برادران 

بموجب اظهارنامه ثبتی
24- رای شــماره 17160-1398/11/13 هیات چهارم آقاي اصغر شــریفي ولداني به 
شناسنامه شماره 1129 کدملي 1290832153 صادره فرزند رحیم در ششدانگ یکباب 
ساختمان. به مســاحت 144.20 مترمربع پالک شــماره486 فرعي از36 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از رجبعلي شریفي ولداني بموجب سند 

18426 مورخ 34/6/4 دفترخانه 34 اصفهان 
25- رای شــماره 19219- 1398/12/06 هیات دوم خانم لیــال کدخدائي الیادراني به 
شناسنامه شــماره 49494 کدملي 1280383879 صادره اصفهان فرزند عبدالرسول در  
7.2حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک باب  مغازه  به مساحت 54.21  مترمربع قسمتی 
از پالک شــماره 768 فرعی از 3 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان  از مورد ثبت صفحات 326 الی 335 دفتر 870 امالک و صفحه 505 دفتر 215  

امالک
26- رای شماره 19220-1398/12/06 خانم ســمیه کدخدائي الیادراني به شناسنامه 
شــماره 4539 کدملي 1292198206 صادره اصفهان فرزند عبدالرســول در  7.2 حبه 
مشــاع از 72 حبه ششــدانگ یک باب  مغازه  به مســاحت 54.21  مترمربع قســمتی 
از پالک شــماره 768 فرعی از 3 اصلی واقــع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک 
 غرب اصفهان  از مورد ثبت صفحــات 326 الی 335 دفتر 870 امــالک و صفحه 505 

دفتر 215  امالک
27- رای شــماره 19221-1398/12/06 هیات دوم خانم مهین کد خدائي الیادراني به 
شناسنامه شــماره 48641 کدملي 1280375310 صادره اصفهان فرزند عبدالرسول در  
7.2حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک باب  مغازه  به مساحت 54.21  مترمربع قسمتی 
از پالک شــماره 768 فرعی از 3 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان  از مورد ثبت صفحات 326 الی 335 دفتر 870 امالک و صفحه 505 دفتر 215  

امالک
28- رای شماره 16059- 1398/10/29 هیات سوم آقاي رســول ابراهیمی ولدانی به 
شناسنامه شــماره 1055 کدملي 1283507528 صادره اصفهان فرزند کریم ششدانگ 
یکباب کارگاه به مســاحت 179.66 مترمربع در قســمتی از پالک شــماره 707 فرعی 
از 36 اصلی واقع در اصفهــان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواســطه از 
 مالک رســمی ربابه فخارزاده از سندقطعی شــماره 36203 مورخ 32/05/26 دفترخانه

 شماره 19 اصفهان
29- رای شماره 17537-1398/11/16 هیات چهارم آقاي علیرضا مرادي به شناسنامه 
شماره 455 کدملي 1290306389 صادره فرزند رضا در یکباب خانه درچهار دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 238.9 مترمربع پالک شماره 3585فرعي از18 اصلي 
واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمي علیرضا مرادي 

بموجب ص 585 دفتر 613 امالک
30- رای شــماره 17538-1398/11/16 هیــات چهارم خانم  مریم مــرادي رناني به 
شناسنامه شماره 25 کدملي 1290465630 صادره فرزند محمدعلي دردو دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 238.9 مترمربع پالک شماره 3585فرعي از18 اصلي 
واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمي علیرضا مرادي 

بموجب ص 585 دفتر 613 امالک
31- رای شــماره 20492- 1398/12/28 هیات دوم خانم مهین دهقان به شناســنامه 
شماره 821 کدملي 1288624506 صادره اصفهان فرزند محمدعلي در  ششدانگ یک 
باب ساختمان به مساحت 118.48 مترمربع قسمتی از پالک شــماره 456 فرعی از 40 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت علی کیقبادی  

طبق سامانه  امالک
32- رای شــماره 20462-1398/12/25 هیات اول آقاي محمود مزروعي ســبداني 
به شناســنامه شــماره 402 کدملي 1283021005 صــادره اصفهان فرزند حســن در  
ششــدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 191.80 مترمربع قســمتی از پالک شماره 
245 فرعی از 40 اصلــی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان   از 
 مالکیت عفت کیقبادی لمجیری  از سند شــماره 32311 مورخ 1354/11/26 دفترخانه 

شماره  11 اصفهان
33- رای شــماره 20497-1398/12/28 هیات دوم آقاي  اســماعیل اکبري رناني به 
شناسنامه شــماره 209 کدملي 1290162263 صادره اصفهان فرزند علي در  ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 183 مترمربع قسمتی از پالک شماره 3239 فرعی از 18 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت غالمرضا علی 

عسگری رنانی    از مورد ثبت صفحه 331 دفتر 68 امالک
34- رای شماره 0204-1399/01/25 هیات اول خانم حرمت السادات بهشتیان خباز به 

شناسنامه شماره 758 کدملي 1284551407 صادره اصفهان فرزند حسین در      سه چهارم 
دانگ از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 145.14  مترمربع قسمتی از پالک شماره 
884 و 4022  فرعی از 12 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 
نسبت به پالک 884  فرعی   از مالکیت محمد علی  دخت دولت آبادی    از سند شماره 9208 
مورخ 2535/8/1  دفترخانه شماره 83 اصفهان و نسبت به پالک 4022 از مالکیت محمد 

نیک سیر از مورد ثبت صفحه 440 دفتر 264  امالک
35- رای شــماره 0205-1399/01/25 هیات اول آقاي ســید محمدرضا بهشــتیان 
خباز به شناســنامه شــماره 409 کدملي 1284491064 صادره اصفهان فرزند حسین 
در   یک و نیم  دانگ از ششــدانگ یک باب ســاختمان به مســاحت 145.14  مترمربع 
قســمتی از پالک شــماره 884 و 4022  فرعــی از 12 اصلی واقــع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان نســبت به پــالک 884  فرعــی   از مالکیت محمد 
علی  دخت دولت آبادی    از ســند شــماره 9208 مورخ 2535/8/1  دفترخانه شماره 83 
 اصفهان و نسبت به پالک 4022 از مالکیت محمد نیک ســیر از مورد ثبت صفحه 440 

دفتر 264  امالک
36- رای شــماره 0206 -1399/01/25 هیات اول آقاي سید محسن بهشتیان خباز به 
شناسنامه شماره 395 کدملي 1284587606 صادره اصفهان فرزند حسین در   یک و نیم 
دانگ از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 145.14  مترمربع قسمتی از پالک شماره 
884 و 4022  فرعی از 12 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 
نسبت به پالک 884  فرعی   از مالکیت محمد علی  دخت دولت آبادی    از سند شماره 9208 
مورخ 2535/8/1  دفترخانه شماره 83 اصفهان و نسبت به پالک 4022 از مالکیت محمد 

نیک سیر از مورد ثبت صفحه 440 دفتر 264  امالک
37- رای شــماره 0207-1399/01/25 هیات اول خانم فخرالسادات بهشتیان خباز به 
شناسنامه شماره 537 کدملي 1284665739 صادره اصفهان فرزند حسین در   سه چهارم 
دانگ از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 145.14  مترمربع قسمتی از پالک شماره 
884 و 4022  فرعی از 12 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 
نسبت به پالک 884  فرعی   از مالکیت محمد علی  دخت دولت آبادی    از سند شماره 9208 
مورخ 2535/8/1  دفترخانه شماره 83 اصفهان و نسبت به پالک 4022 از مالکیت محمد 

نیک سیر از مورد ثبت صفحه 440 دفتر 264  امالک
38- رای شــماره 0208-1399/01/25 هیات اول آقاي سیدرســول بهشتیان خباز به 
شناسنامه شماره 332 کدملي 1284523012 صادره اصفهان فرزند حسین در  یک و نیم  
دانگ از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 145.14  مترمربع قسمتی از پالک شماره 
884 و 4022  فرعی از 12 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 
نسبت به پالک 884  فرعی   از مالکیت محمد علی  دخت دولت آبادی    از سند شماره 9208 
مورخ 2535/8/1 دفترخانه شماره 83 اصفهان و نسبت به پالک 4022 از مالکیت محمد 

نیک سیر از مورد ثبت صفحه 440 دفتر 264  امالک
39- رای شــماره 0209-1399/01/25 هیات اول  آقاي مجید نادري دریاغشــاهي به 
شناسنامه شــماره 24822 کدملي 1292401631 صادره فرزند محمد در ششدانگ یک 
باب ساختمان به مساحت 236 مترمربع قسمتی از پالک شماره 3172 فرعی از 25 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از سند شماره 165530 مورخ 

1397/10/18 دفترخانه شماره 64 اصفهان
40- رای شــماره 0210-1399/01/25 هیات اول آقاي حســن ســنمار به شناسنامه 
شــماره 1425 کدملــي 1287667848 صادره اصفهان فرزند حســین در ششــدانگ 
یک باب ساختمان به مســاحت 146.30 مترمربع قســمتی از پالک شماره 371 فرعی 
از 40 اصلی واقــع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهــان   از مالکیت 
 محمد علی ترکــی لمجیری  از ســند شــماره 54540 مــورخ 1351/3/23دفترخانه

 شماره 29 اصفهان
41- رای شماره 0217-1399/01/25 هیات اول خانم بتول غالمي عرب به شناسنامه 
شماره 894 کدملي 1283578441 صادره اصفهان فرزند کاکاجان در ششدانگ  قسمتی 
از یک باب خانه به مساحت 20.75 مترمربع قســمتی از پالک شماره 66 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت سید رحیم  حسینی از مورد 

ثبت صفحه 69 دفتر 150 امالک
42- رای شماره 0211-1399/01/25 هیات اول خانم زهرا محمدي رناني به شناسنامه 
شــماره 4863 کدملي 1293175021 صادره  خمینی شهر فرزند فضل اله در  ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 96.89 مترمربع قسمتی از پالک شماره 3622 فرعی از 18 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت احمد میثمی  

از سند شماره 1767 مورخ 1311/7/13 دفترخانه شماره 4 اصفهان
43- رای شماره 0001-1399/01/06 هیات دوم خانم فاطمه بیگم اعتصامي به شناسنامه 
شماره 8412 کدملي 1283193396 صادره اصفهان فرزند عبداله در  چهار دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 167 مترمربع قسمتی از پالک شماره 3858 
فرعی از 18 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب از مورد ثبت صفحه 

78دفتر 218 امالک
44- رای شماره 19335-1398/12/07 هیات دوم آقاي اصغر صادقي برزاني به شناسنامه 
شــماره 37 کدملي 1290070725 صادره  اصفهان فرزند عباس در  سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 211.20  مترمربع قسمتی از پالک شماره 730 
فرعی از 16 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت 
محمدعلی جمشیدی آفارانی  از سند شماره 15241 مورخ 1345/11/16 دفترخانه شماره 

26 اصفهان از مورد ثبت صفحات 121 و 123 دفتر 65 امالک
45- رای شماره 19336-1398/12/07 هیات دوم خانم فاطمه ماراني به شناسنامه شماره 
2947 کدملي 1282987909 صادره اصفهان فرزند حسین در  سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 211.20  مترمربع قسمتی از پالک شماره 730 فرعی از 16 
اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملــک غرب اصفهان   از مالکیت محمدعلی 
جمشیدی آفارانی  از سند شماره 15241 مورخ 1345/11/16دفترخانه شماره 26 اصفهان 

از مورد ثبت صفحات 121 و 123 دفتر 65 امالک
46- رای شماره 0012-1399/01/06 خانم فاطمه الماسي زفره به شناسنامه شماره 117 
کدملي 5659365876 صادره  اصفهان فرزند غالمرضا در  سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 159 مترمربع قسمتی از پالک شماره 66 فرعی از 27 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت ســکینه جعفریان 

صادق  از مورد ثبت صفحه 366 دفتر 628 امالک
47- رای شماره 0011-1399/01/06 هیات دوم آقاي ولي اله الماسي به شناسنامه شماره 
36 کدملي 5659577921 صادره کوهپایه فرزند حسین در  سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 159 مترمربع قسمتی از پالک شماره 66 فرعی از 27 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت ســکینه جعفریان 

صادق  از مورد ثبت صفحه 366 دفتر 628 امالک
48- رای شــماره 0015-1399/01/06 هیــات دوم آقــاي مرتضي جــان نثاري به 
شناسنامه شماره 1504 کدملي 1283454033 صادره اصفهان فرزند اکبر در  ششدانگ 
یک بــاب کارگاه  به مســاحت 519 مترمربع قســمتی از پالک شــماره 423 فرعی از 
13 اصلی واقــع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملــک غرب اصفهــان   از مالکیت 
 مجتبی تائیدیان لنبانــی و عباس معصــوم زاده  از مورد ثبت صفحــات 61 و 64 و 67 

دفتر 432 امالک
49- رای شماره 20477-1398/12/25 هیات دوم خانم زهره جعفري سه پله به شناسنامه 
شماره 41146 کدملي 1280299762 صادره اصفهان فرزند اکبر در ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 141.65 مترمربع قسمتی از پالک شماره 439  فرعی از 25  اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت و سهم االرث محمود 
و فاطمه و زهرا  جوانی فرزندان احمد جوانی  از ســند شماره 23706 مورخ 1320/01/9  

دفترخانه شماره 11 اصفهان

50- رای شماره 20493-1398/12/28 هیات دوم خانم الهه نصر اصفهاني به شناسنامه 
شــماره 64579 کدملي 1281072362 صادره اصفهان فرزند قربانعلي در ششــدانگ 
یک باب ساختمان به مســاحت 168.64 مترمربع قسمتی از پالک شــماره  55 فرعی 
از 37 اصلی واقــع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهــان   از مالکیت 
 عبدالرسول امین الرعایا کارالدانی  از سند شــماره 87418 مورخ 1358/3/06 دفترخانه

 شماره 7 اصفهان
51- رای شــماره 0095-1398/12/17 هیات ســوم خانم الهام هنرمند به شناسنامه 
شــماره 1239 کدملي 1141918889 صادره فرزند فتح اهلل در ششــدانگ یکباب خانه 
به مساحت 292.82مترمربع پالک شــماره فرعي از66 اصلي واقع در اصفهان بخش14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی حســن زرمان بموجب سند 6038 مورخ 

50/6/7دفترخانه 103 اصفهان
52- رای شــماره 0017-1399/01/06 هیــات دوم خانم زینت کلیني به شناســنامه 
شــماره 390 کدملي 1285748042 صادره  اصفهان  فرزند علي در دو دانگ مشــاع از 
ششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 117 مترمربع قســمتی از پالک شماره 557 
فرعی از 40 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت  
 اســماعیل کیقبادی لمجیری  از ســند شــماره 56375 مورخ  1351/6/18 دفترخانه

 شماره 29  اصفهان
53- رای شــماره 27190-1395/10/12 هیات دوم خانم زهرا احمدي هاشم آبادي به 
شناسنامه شــماره 3970 کدملي 5658877210 صادره بن رود  فرزند علي در ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت  66.55 مترمربع پالک شماره  67 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت امیرهوشنگ مختاری تهرانی به موجب 

شماره سند 92097 مورخ 52/9/10 دفترخانه 2 اصفهان
54- رای شماره 17096-1398/11/12 هیات سوم  خانم طیبه ماراني به شناسنامه شماره 
9 کدملي 1290364982 صادره فرزند علي در ششــدانگ یکباب ساختمان. به مساحت 
87.16 مترمربع پالک شــماره1122 فرعي از16 اصلي واقع در اصفهان بخش 14حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمي بمانعلي رجبي و همدم صادقي بموجب صفحات 

127و129 دفتر 83
55- رای شــماره 0016-1399/01/06 هیات دوم آقاي علي کیوانداریان به شناسنامه 
شماره 1444 کدملي 1286633737 صادره اصفهان فرزند حسینقلي در چهار دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 117 مترمربع قسمتی از پالک شماره 557 
فرعی از 40 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکیت  
اسماعیل کیقبادی لمجیری  از سند شماره 56375 مورخ  1351/6/18 دفترخانه شماره 

29  اصفهان
56- رای شــماره 17746-1398/11/19 هیات سوم آقاي حسن ســلطاني افاراني به 
شناســنامه شــماره 4 کدملي 1289950237 صادره فرزند تقي در ســه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 193.5مترمربع پالک شماره 688رعي از5 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  بموجب سامانه وصفحه298و443 

دفتر 767 امالک
57- رای شــماره 17754-1398/11/19 هیات ســوم خانم عفت امینــي افاراني به 
شناسنامه شــماره 249 کدملي 1285502345 صادره فرزند نادعلي در سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 193.5مترمربع پالک شماره 688رعي از5 اصلي 
 واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  بموجب ســامانه وصفحه298 

دفتر 767 امالک
58- رای شــماره 0313-1399/01/26 هیات ســوم خانم گیتي قدیریان به شناسنامه 
شــماره 878 کدملــي 1283257955 صادره اصفهــان فرزند غالمرضا درســه دانگ 
مشاع از  ششــدانگ قســمتی از یکباب خانه مســکونی به مســاحت  71.54مترمربع 
پالک شــماره 672فرعي از3 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حــوزه ثبت ملک غرب 
 اصفهان از مالک رســمی عباســعلی و فاطمه و بی بــی جان )باغیــان الیادرانی(  طبق 

ص 30و31 دفتر سوم 
59- رای شــماره 0242-1399/01/26 هیات ســوم خانم اعظم قدیریان به شناسنامه 
شــماره 977 کدملــي 1283258978 صادره اصفهــان فرزند غالمرضا درســه دانگ 
مشاع از  ششــدانگ قســمتی از یکباب خانه مســکونی به مســاحت  71.54مترمربع 
پالک شــماره 672فرعي از3 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حــوزه ثبت ملک غرب 
 اصفهان از مالک رســمی عباســعلی و فاطمه و بی بــی جان )باغیــان الیادرانی(  طبق 

ص 30و31 دفتر سوم
60- رای شماره 0023-1399/01/11 هیات سوم آقاي محمد حیدري رناني به شناسنامه 
شماره 1271769948 کدملي 1271769948 صادره فرزند عباس در/ششدانگ یکباب 
ساختمان به مســاحت 65.58 مترمربع پالک شــماره7981 فرعي از18 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از مالک رســمی سید رضا اعتصامی 

بموجب سند 2160 مورخ45/9/26 دفتر 91
61- رای شماره 0096-1398/12/27 هیات ســوم آقاي سیدرسول عسگري ارجنکي 
به شناسنامه شماره 674 کدملي 1290970114 صادره فرزند سیدمنوچهر در قششدانگ  
یکباب خانه به مساحت 146.19 مترمربع پالک شماره فرعي از34 اصلي واقع در اصفهان 
بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهاناز مالک رســمی قدمعلی مانیان سودانی بموجب 

سند 57231 مورخ 51/10/4 دفترخانه 29 اصفهان
62- رای شماره 0087-1398/12/17 هیات سوم آقاي محمد حسین رضائي به شناسنامه 
شماره 2107 کدملي 1282985825 صادره فرزند محمود در ششدانگ یکباب مغازه به 
مساحت 143.04 مترمربع پالک شماره386 فرعي از40 اصلي واقع در اصفهان بخش14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از محمود حســین زاده بموجب سند انتقال 56017 مورخ 

18/6/51 دفتر 29 اصفهان 
63- رای شماره 0041-1398/12/14 هیات ســوم خانم  فرخ تاج بشخور باباحیدري به 
شناسنامه شماره 43 کدملي 4679568658 صادره باباحیدر فرزند علي باقر در ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 137.70 مترمربع پالک شماره فرعي از28 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14حوزه ثبت ملــک غرب اصفهان از کریم اخوندی بموجب ســند 36347 مورخ 

20/8/47 دفترخانه 86 اصفه
64- رای شماره 0033-1398/12/14 هیات ســوم آقاي مهدي مظاهري به شناسنامه 
شــماره 452 کدملي 5499176566 صادره نجف آباد فرزند یداهلل در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 208.30 مترمربع پالک شماره 472فرعي از13 
اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رســمی فرزانه 

فروزانفر بموجب ص 492 دفتر 700
65- رای شماره 0034-1398/12/14 هیات سوم آقاي رضا مظاهري به شناسنامه شماره 
29 کدملي 5499830721 صادره اصفهان فرزند یداله در ســه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 208.30 مترمربع پالک شماره 472فرعي از13 اصلي واقع در 
اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی فرزانه فروزانفر بموجب 

ص 492 دفتر 700  
66- رای شــماره 20233-1398/12/21 هیات چهارم آقاي ســعید قانعیان سبداني به 
شناسنامه شماره 1446 کدملي 1285841761 صادره اصفهان فرزند رمضان در ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 164.7 مترمربع پالک شماره فرعي از32 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رســمی بی بی خانم رحیمی ســبدانی 

بموجب سند 6240 مورخ 12/9/20 دفتر 3 اصفهان
67- رای شماره 19790-1398/12/121 هیات چهارم خانم زهره علي نقیان به شناسنامه 
شــماره 597 کدملي 1284575233 صادره اصفهان فرزند کاظم در ششــدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 243.25مترمربع پالک شماره68 فرعي از40 اصلي واقع در اصفهان 

بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان بموجب ص 92 دفتر 455
ادامه در صفحه 5
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تفاهم نامه همکاری آتش نشانی و آموزش  و پرورش 
اصفهان منعقد شد

تفاهم نامه همکاری سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری و اداره کل آموزش  و پرورش 
اســتان اصفهان با هدف عملیاتی کردن مدیریت سوانح مدارس منعقد شــد. معاون پشتیبانی 
و توســعه مدیریت آموزش و پرورش اســتان اصفهان گفت: ایــن تفاهم نامه در بــاره عملیاتی 
کردن مدیریت سوانح مدرســه با ایجاد کارگروه اســتانی و کمیته های مربوطه در مدارس منعقد 
شد.سیدمحمد میرپور افزود: ۱۲ گام و هشــت فصل از ضابطه ۴۰۶)آماده سازی مدارس در برابر 

حوادث( تعیین شده در این تفاهم نامه به مدت یک سال اجرایی خواهد شد.

نماینده ولی فقیه در استان:
طرح های زیرساختی برای بهبود وضعیت راکبان 

موتورسیکلت عملیاتی شود
نماینده ولی فقیه در استان اصفهان با اشاره به نواقص موجود در ساماندهی وضعیت موتورسواران گفت: 
الزم است تا طرح های زیرساختی برای بهبود وضعیت رانندگی راکبان موتورسیکلت در اصفهان عملیاتی 
شود. آیت ا...سید یوسف طباطبایی نژاد در دیدار با رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان با 
بیان اینکه بر کسی پوشیده نیســت که طرح های پلیس راهور برای کاهش تعداد فوتی ها و مصدومان 
حوادث راهنمایی و رانندگی است، اظهار داشت: علت اینکه پس از گذشت سال ها مسئوالن نتوانسته اند 
مسائل مربوط به موتورسواران را به صورت کامل بهبود بخشند این است که برخی از کارهای زیرساختی 
انجام نشده، مثال تا زمانی که موتور بدون پالک تردد دارد بدون شک جریمه کردن آن برای نداشتن کاله 
ایمنی کاری بیهوده است، بنابراین پلیس راهور در ابتدا باید تالش کند موتورسیکلت بدون پالک تردد نکند، 
سپس به مسائلی همچون سند مالکیت، گواهینامه و کاله ایمنی بپردازد.محمدرضا محمدی نیز در این 
دیدار با اشاره به تالش های پلیس راهور در شرایط مبارزه با کرونا اظهار داشت: چند تن از کارکنان راهنمایی 
و رانندگی به ویروس کرونا مبتال شــدند که همه این عزیزان بهبود یافتند، پس از اتمام محدودیت های 
کاری در ابتدای سال، خدمات شماره گذاری تا ساعات ۱۷ و ۱۸ ادامه داشت و هم اکنون بیش از ۲ هزار نفر 
به مراکز شماره گذاری ما مراجعه می کنند.رییس پلیس راهور استان اصفهان گفت: یکی از نارضایتی های 
مردم، دور دورهای شبانه بود، آنان از صدای ناهنجار و آزاردهنده سیستم  صوتی برخی از خودروها گالیه 

داشتند که پلیس با اجرای طرح هایی این موضوعات را کنترل کرده است.

رییس کانون سردفتران ازدواج و طالق استان اصفهان:
کرونا، آمار ازدواج در فروردین را به نصف رساند

رییس کانون سردفتران ازدواج و طالق استان اصفهان با اشاره به ثبت ۲ هزار و ۱۴۵ ازدواج در دفاتر استان 
در فروردین سال گذشــته، گفت: در فروردین امســال این تعداد به یک هزار و ۱۲۱ ازدواج، یعنی حدود 
نصف مدت مشابه سال قبل رسید.علی اکبر صافی اصفهانی  اظهار کرد: متاسفانه شیوع ویروس کرونا و 
ناکارآمدی برخی مدیران در خنثی کردن تاثیرات فرهنگی و اقتصادی این ویروس، اوضاع خانواده ها را 
بیش از پیش دچار آسیب کرده، به طوری که طی چهار ماه گذشته با کاهش معنادار آمار ازدواج و رشد آمار 
طالق مواجه شده ایم.وی با اشاره به اینکه در فروردین سال ۹۸ تعداد ۲ هزار و ۱۴۵ ازدواج در دفاتر استان 
به ثبت رسید، گفت: این در حالی است که در زمان مشابه یعنی فروردین ۹۹ این تعداد به یک هزار و ۱۲۱ 
ازدواج، یعنی حدود نصف مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است.رییس کانون سردفتران ازدواج و 
طالق استان با ابراز تاسف از اینکه در فروردین ۹۸ تعداد ۸۱۵ طالق در دفاتر استان به ثبت رسید، افزود: 
در شرایط کرونایی فروردین ۹۹ و تعطیلی دو سه هفته ای دادگاه ها انتظار می رفت آمار طالق نسبت به 
ماه مشابه سال قبل کاهش بسیار زیادی داشته باشد، ولی با کمال تعجب، آمارها از وقوع ۷۴۶ طالق 

در فروردین ۹۹ در دفاتر طالق استان یعنی تنها اندکی کمتر از آمار فروردین سال قبل حکایت دارد.

جریان آب روان شده به سمت گاوخونی با اعتراضات کشاورزان قطع شد؛

گاوخونی همچنان تشنه است!

اگر چه بر اساس اعالم سازمان محیط 
زیســت به دلیل بارش هــای خوب دو 
ســال اخیر بیش از ۸۰ درصد تاالب های کشــور آبگیری شده و در 
وضعیت خوبی قــرار دارد؛ اما اوضاع بــرای گاوخونی چندان خوب 
نیســت و همچنان یکی از مهم ترین تاالب های کشور در قلب ایران 

در حال خشک شدن است.
این در حالی اســت که در استان هایی با شــرایط مشابه اصفهان 
مانند خوزســتان طرح هایی با اعتبارات باال برای احیای تاالب ها 
در نظر گرفته و در حال اجرا شدن اســت؛ اما در اصفهان اندک آب 
رها شده به ســوی گاوخونی با اعتراض کشاورزان در روزهای اخیر 
قطع شــد، تا این تاالب مهم در روزهای آینده به سمت خشک تر 

شدن حرکت کند. 
اگر چه از ابتدای امسال تا کنون در چندین نوبت اعالم شد که آب به 
سوی گاوخونی در جریان اســت؛ اما هفته گذشته معاون نظارت و 
پایش اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان اعالم کرد با 
در نظر گرفتن حجم آب وارده به تاالب بین المللی گاوخونی در نیمه 
دوم سال ۹۸ و رهاســازی آب در خرداد ماه ۹۹ و با استناد پایش 

های میدانی و تحلیل تصاویر ماهواره ای، برآورد می شــود معادل 
۲۴ درصد سطح تاالب بین المللی گاوخونی مرطوب شده باشد؛ اما 

بدین معنا نیست که این حجم تاالب، آبگیری شده باشد. 
حســین اکبری اظهار کرد: از ابتدای فروردین سال ۹۹ تا ۱۶ خرداد 
ماه متاســفانه رهاســازی آب برای تاالب گاوخونی را نداشتیم و 
براساس داده های ایستگاه هیدومتری شاخ کنار به طور میانگین 
در فروردین ماه حــدود ۲ مترمکعب برثانیه پســاب تصفیه خانه 
و زهاب های کشــاورزی از بند شــاخ کنار وارد تــاالب بین المللی 

گاوخونی شد.
وی با بیان اینکه حداقــل و حداکثر دبــی آب ورودی به گاوخونی 
در فروردین ماه در ایســتگاه شــاخ کنار بین ۶۰۰ لیتر در ثانیه تا ۵ 
مترمکعب متغیر بود، گفت: در مجموع طی فروردین امســال ۵.۲ 
میلیون مترمکعب پساب و زهاب های کشــاورزی روانه گاوخونی 
شد. در حالی که گاوخونی به شــدت نیاز به آبگیری و احیا دارد  از 
۱۵ خرداد ماه اعالم شد آب به ســمت این تاالب روان شده است؛ 
اما ظاهرا بخت با گاوخونی یار نبود و این جریان اندک هم در سایه 
اعتراضات و نارضایتی های کشــاورزان قطع شــد. بر اساس اخبار 

خروجی سد رودشتین در پی تجمع و اعتراض شماری از کشاورزان 
بخش جلگه در شــرق اصفهان روز - شــنبه ۳۱ خرداد- بسته شد 
تا در آغاز فصل گرما اندک جریان پســاب از محیط زیست و تاالب 

گاوخونی دریغ شود.
رضا خلیلی ورزنــه، مدیرعامل انجمن دوســتداران میراث طبیعی 
و محیط زیســت ورزنه اظهار کرد: بــا پایان زمــان توزیع آب برای 
کشــاورزان قرار بود در مدت زمان بین دو کشت، از ۱۵ خرداد تا ۱۵ 
تیرماه، اندکی پساب تصفیه شده شرق اصفهان برای مرطوب شدن 
گاوخونی رهاسازی شــود که پس از تجمعات چند روزه و اعتراض 
بیش از ۶۰ نفر از کشــاورزان در حاشــیه زاینده رود منطقه شاتور و 
گیشی و محل سد رودشتین به حقابه زیست محیطی، جریان آب 

به سمت گاوخونی قطع شده است.
وی افزود: هم اکنون اندکی زهاب کشاورزی و آب شور کانال سگزی 
پایین دست سد رودشتین تا گاوخونی جریان دارد.این فعال محیط 
زیســت با بیان اینکه طبق قانون پس از آب شــرب، تامین حقابه 
زیست محیطی در اولویت دوم اســت، ادامه داد: کشاورزان منطقه 
جلگه به جریان حداقل آب به ســمت تاالب که براســاس آخرین 
پایش ها ۵.۲ متر مکعب در ثانیه بود، اعتراض داشــتند و خواستار 
تامین آب برای آبیاری محصول گلرنگ بودنــد در حالی که آبیاری 

محصول با پساب نیز از نظر بهداشتی صحیح نیست.
مدیرعامل انجمن دوستداران میراث طبیعی و محیط زیست ورزنه 
با بیان اینکه رهاســازی اخیر آب، آلودگی مســیر سد رودشتین تا 
تاالب گاوخونی را شست وشو و الیروبی کرد، گفت: در آستانه فصل 
گرما با توجه به اینکه جریان رودخانه از سه شهر زیار، اژیه، ورزنه و 
۱۲ روستا می گذرد، کند شدن جریان و کاهش کیفیت آب به ویژه در 
شهر ورزنه مشکالت بهداشتی و بوی نامطبوع ایجاد می کند از این 
رو از مسئوالن محیط زیست و بهداشــت، اجرای قانون و احترام به 

طبیعت را خواستاریم. 
کارشناسان همواره هشدار داده اند که احیای گاوخونی بدون احیای 
کشاورزی در استان با شکســت روبه رو خواهد شد، از سوی دیگر 
خشــک شــدن زاینده رود خطر جدی افزایش ریزگردها را در پی 
خواهد داشــت و حاال این مدل از آبرســانی به گاوخونی به خوبی 
نشــان داد که تا چه حد کشــاورزی و آبرســانی به گاوخونی به هم 
وابسته است. مسئوالن در نهایت راهی به جز تدوین یک طرح جامع 
 برای سامان دادن به کشــاورزی و احیای گاوخونی به طور همزمان

 ندارند.

با مسئولان جامعه

پریسا سعادت

68- رای شــماره 19787-1398/12/12 هيات چهارم آقاي سيدحســن عالء الديني 
به شناسنامه شــماره 1489 كدملي 1285891090 صادره اصفهان فرزند سيدجالل در 
ششدانگ .يکباب ساختمان به مساحت 159.66 مترمربع پالك شماره 820فرعي از27 
اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رســمی حسين 

فردوان خراسانی بموجب ص 421 دفتر 469 امالك
69- رای شــماره 20136-1398/12/19 هيــات چهارم آقاي رضا امينــي آفاراني به 
شناسنامه شماره 2106 كدملي 1282954717 صادره اصفهان فرزند رجبعلي در ششدانگ 
يکباب ساختمان به مساحت 148.7 مترمربع پالك شــماره 162فرعي از16 اصلي واقع 
 در اصفهان بخش14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهــان  از مالک رســمی عزت امينی

 طبق سامانه امالك
70- رای شــماره 20138-1398/12/19 هيات چهارم خانم مونس ناصري اصفهاني 
به شناسنامه شــماره 1803 كدملي 1286229006 صادره اصفهان فرزند سيدرضا در 
ششدانگ يکباب مغازه  به مســاحت 48.72 مترمربع پالك شماره1107 فرعي از40 
اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی عبدل 

ابراهيميان دهکردی بموجب ص 231 دفتر 498 امالك
71- رای شــماره 20139-1398/12/19 هيــات چهارم  آقاي جعفــر نيک روش به 
شناسنامه شماره 905 كدملي 1818905515 صادره فرزند صفدر در ششدانگ يکباب 
ساختمان. به مساحت 135.49 مترمربع پالك شماره فرعي از66 اصلي واقع در اصفهان 
بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از مالک رسمی احمد ذوالفقاری بموجب سند 

6046 مورخ 50/6/7 دفتر 103
72- رای شماره 20120-1398/12/19 هيات چهارم آقاي منيره احمدي خونساركي 
به شناسنامه شــماره 393 كدملي 1110546440 صادره فرزند اكبر فلي در ششدانگ 
يکباب ســاختمان. به مســاحت 96مترمربع پالك شــماره فرعي از66 اصلي واقع در 
اصفهان بخش14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رســمي عباس خليلي عاشق 

ابادي بموجب سند 5603 مورخ 50/2/1 دفتر 92 اصفهان  
73- رای شــماره 20216-1398/12/21 هيات چهارم آقاي اصغــر محمدي فر به 
شناسنامه شــماره 961 كدملي 1283291967 صادره فرزند غالمحسين در ششدانگ 
يکباب ساختمان به مساحت123.09مترمربع پالك شماره463 فرعي از25 اصلي واقع 
در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رســمي كريم ولد حسن 

بموجب اظهارنامه ثبتي
74- رای شماره 0024-1399/01/11 هيات چهارم آقاي محمد قريشي به شناسنامه 
شماره 7 كدملي 4689967369 صادره اردل فرزند بهمن در ششدانگ يکباب ساختمان 
به مساحت 154.20 مترمربع پالك شماره فرعي از32 اصلي واقع در اصفهان بخش14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رســمی ابراهيم جوادی بموجب سند 49606 

مورخ 50/6/3 دفتر 29 اصفهان  
75- رای شــماره 0026-1399/01/11 هيات چهارم آقاي رحيم عبدي به شناسنامه 
شماره 1434 كدملي 1283483629 صادره اصفهان فرزند حسينعلي در 5.5 دانگ مشا 
ع از ششدانگ يکباب ساختمان به مســاحت 214.8 مترمربع پالك شماره 120 فرعي 
از 5 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  بموجب صفحات 

168و111و327 دفاتر 263و232و264 امالك
76- رای شماره 0022-1399/01/11 هيات چهارم خانم زهرا صباغ رناني به شناسنامه 
شماره 1272201546 كدملي 1272201546 صادره فرزند محمد در چهاردانگ مشاع 
از ششدانگ يکباب ساختمان به مســاحت 71.44 مترمربع پالك شماره1214 فرعي 
از18 اصلي واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی سيد 

باقر ميرحسينی بموجب اظهارنامه جمعی
77- رای شــماره 0021-1399/01/11 هيات چهارم آقاي محسن سلطاني رناني به 
شناسنامه شماره 2762 كدملي 1293154016 صادره فرزند رحيم در دو دانگ مشاع از 
ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 71.44 مترمربع پالك شماره1214 فرعي از18 
اصلي واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رســمی سيد باقر 

ميرحسينی بموجب اظهارنامه جمعی  تأئيد
78- رای شماره 00009- 1399/01/06 هيات دوم خانم مهين رستم پور به شناسنامه 
شماره 19210 كدملي 1198472006 صادره شهرضا فرزند حسين در  ششدانگ يک 
باب ساختمان به استثنای بهای ثمنيه اعيانی آن به مساحت 172.65 مترمربع قسمتی 
از پالك شــماره 63 فرعی از 27 اصلی واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان   از مالکيت و سهم االرث حســين رضائی  از سند شماره 31145 مورخ 

1332/4/22 دفترخانه شماره يک اصفهان  
79- رای شماره 0025-1399/01/11 هيات چهارم خانم مرجان نصري به شناسنامه 
شــماره 8 كدملي 1290349975 صادره اصفهان فرزند قاسمعلي در 0.5 دانگ مشا ع 
از ششدانگ يکباب ساختمان به مســاحت 214.8 مترمربع پالك شماره 120 فرعي از 
5 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان  بموجب صفحات 

168و111و327 دفاتر 263و232و264 امالك
80- رای شــماره 20502-1398/12/28 هيات دوم  آقاي محمد رضا ســلطاني به 
شناســنامه شــماره 1433 كدملي 1288870477 صادره اصفهان فرزند اســفنديار 
در  سه دانگ مشــاع از ششــدانگ يک باب ساختمان به مســاحت 170.28 مترمربع 
قسمتی از پالك شــماره 385 فرعی از 25 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
 ملک غرب اصفهان   از مالکيــت محمدعلی ولد حاجی محمدباقــر   پرورش قزوينی

 طبق اظهارنامه
81- رای شــماره 20501-1398/12/28 هيات دوم خانم مريم رئوفي به شناسنامه 
شــماره 1278 كدملي 1290958890 صادره اصفهان فرزند صفرعلي در  ســه دانگ 
مشاع از ششدانگ يک باب ساختمان به مســاحت 170.28 مترمربع قسمتی از پالك 
شماره 385 فرعی از 25 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

از مالکيت محمدعلی ولد حاجی محمدباقر پرورش قزوينی طبق اظهارنامه  
82- رای شــماره 11153-1398/08/19 هيات دوم خانم زينــب كاظمي زهراني به 
شناسنامه شماره 907 كدملي 1283258242 صادره اصفهان فرزند مهدي در  سه دانگ 
مشاع از  ششدانگ يک باب ساختمان به مســاحت 130.80 مترمربع قسمتی از پالك 
شماره 241 فرعی از 6 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان     

از مورد ثبت صفحات 274 و 264 دفاتر 189 و 778 امالك
83- رای شماره 11154-1398/08/19 هيات دوم آقاي عباس بقولي زاده به شناسنامه 
شــماره 144 كدملي 1285468090 صادره اصفهان فرزند جعفر در سه دانگ مشاع از  
ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 130.80 مترمربع قسمتی از پالك شماره 241 
فرعی از 6 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مورد ثبت 

صفحات 274 و 264 دفاتر 189 و 778 امالك
84- رای شماره 20117-1398/12/19 هيات ســوم آقاي مرتضي نصراصفهاني به 
شناسنامه شماره 96 كدملي 1290022364 صادره اصفهان فرزند عباس در ششدانگ 
يکباب خانه به مساحت 148.13 مترمربع پالك شــماره 226فرعي از5 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهــان  بموجب صفحات 558و561و559 

دفاتر 5و385  امالك
85- رای شماره 4637-1397/03/17 هيات دوم خانم زهرا بيگم موسوي به شناسنامه 
شــماره 9143 كدملي 1283200759 صادره اصفهان فرزند سيد عباس در   ششدانگ 
يک باب   ســاختمان   به مساحت   165.35   مترمربع پالك شــماره  3796    فرعي از 
18   اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت صفحه   

14  دفتر  1093   امالك
86- رای شــماره 4638-1397/03/17 هيات دوم خانم زهرا بيگم موسوي رناني به 
شناسنامه شــماره 9143 كدملي 1283200759 صادره اصفهان فرزند سيد عباس در   
ششدانگ يک باب   ســاختمان   به مســاحت   148.75   مترمربع پالك شماره    614  
فرعي از 17   اصلي واقع در اصفهان بخش  14  حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مورد ثبت 
صفحات 290 و 73 و 316 و 322   دفاتر  987 و 361 و 386   امالك  )مقدار 20.66 متر 

در سهم متقاضی باقی می ماند (

87- رای شماره 0621-1399/01/30 هيات اول  آقاي مرتضي صادقي به شناسنامه 
شماره 3255 كدملي 1282994921 صادره اصفهان فرزند رضا در   ششدانگ يک باب  
مغازه به مساحت 54.35 مترمربع قسمتی از پالك شــماره 68 اصلی واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکيت رحيم زارع بهرام  آبادی  از ســند 

شماره 9598 مورخ 1350/5/30 دفترخانه شماره 95 اصفهان  
88- رای شماره 20121-1398/12/19 هيات چهارم آقاي عليرضا حبيبي جاواني به 
شناسنامه شماره 48 كدملي 1290315752 صادره اصفهان فرزند عبداله در ششدانگ 
يکباب ساختمان به مساحت 144.07 مترمربع پالك شماره797 فرعي از16 اصلي واقع 
در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  بموجب ســامانه و ص 110 دفتر 

575 امالك
89- رای شماره 19437-1398/12/07 هيات اول خانم زهره نصر آزاداني به شناسنامه 
شــماره 1647 كدملي 1282927442 صادره اصفهان فرزند رجبعلي در  ســه دانگ 
مشاع از ششدانگ يک باب ســاختمان به مســاحت 70.72 مترمربع قسمتی از پالك 
شماره 32 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از مالکيت  
 غالمرضا و محمدعلی مزروعی  از سند شــماره 49406 مورخ 1350/6/30دفترخانه 

شماره 29 اصفهان
90- رای شماره20060-1398/12/15 هيات ســوم آقاي غالمحسين ابوطالبيان به 
شناسنامه شــماره 6399 كدملي 1292216778 صادره اصفهان فرزند مرتضي در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ باســتثناي بهاي ثمنيه اعياني يکباب خانه به مساحت 233.4 
مترمربع پالك شماره1051و64 فرعي از4 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان بموجب ص 214 دفتر 348 و منافع مادام الحيات متعلق به صديقه 

بيگم كدخدايي)64/4(و سامانه الکترونيک )1051/4( مي باشد
91- رای شــماره 20211-1398/12/21 هيات ســوم خانم صديقه بيگم كدخدائي 
اليادراني به شناسنامه شماره 14 كدملي 1284455904 صادره اصفهان فرزند محمد در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ باستثناي بهاي ثمنيه اعياني يکباب خانه به مساحت 233.4 
مترمربع پالك شماره1051و64 فرعي از4 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان بموجب ص 214 دفتر 348 و منافع مادام الحيات متعلق به صديقه 

بيگم كدخدايي)64/4(و سامانه الکترونيک )1051/4( مي باشد
92- رای شماره 0539-1399/01/30 هيات دوم آقاي محمدعلي صادقي به شناسنامه 
شماره 13 كدملي 5499332169 صادره تيران فرزند نعمت اله در  ششدانگ يک باب 
ساختمان به مســاحت 133.64 مترمربع قسمتی از پالك شماره 79 فرعی از 40 اصلی 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از سند شماره 33768 مورخ 

2535/9/20  دفترخانه شماره 11 اصفهان  
آرای اصالحی.

1- رای اصالحی شماره 20238-1398/12/21 هيأت ســوم باتوجه به مفاد گزارش 
كارشــناس و با عنايت به اينکه راي هيأت تا كنون اجرا نشده لذا مفاد راي صادره بدين 
شرح اصالح مي گردد: شماره پالك ثبتی 68 اصلی رديف 11 ميباشد كه در رای شماره 
8814-1398/06/24 هيأت ســوم  آقاي مجتبي سالمي به شناســنامه شماره 2743 
كدملي 1285903439 صادره فرزند مهدي درششدانگ  يکباب ساختمان به مساحت 
197.78 مترمربع پالك شــماره 11فرعي از68 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی حسين زارع بهرام ابادی بموجب سند 36379 

مورخ 50/3/24 دفتر 65 قيد شده است.
آراء صادره قبلي با رعايت اصالحات فوق قابل اجرا ميباشند.

بديهی اســت درصورت انقضای مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکيت صادرخواهدشد .

تاريخ انتشار نوبت اول 1399/04/03
تاريخ انتشار نوبت دوم  1399/04/18

م الف: 887001   ابوالفضل شــهرياری نائينی رئيس منطقه ثبت اســناد وامالك 
غرب اصفهان

مفاد آراء
4/20 آگهی موضوع ماده 3 قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای 
 فاقد ســند رســمی و ماده 13 آئين نامــه قانون مذكــور اداره ثبت اســناد و امالك 

خور و بيابانک
 برابر آراء صــادره هيــات موضــوع قانون تعييــن تکليــف وضعيت ثبتــی اراضی

 و ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در اداره ثبت اســناد و امالك خور و بيابانک 
 تصرفــات مالکانه و بالمعــارض متقاضيــان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات
  متقاضيــان و امالك مورد تقاضا به شــرح زير بــه منظور اطالع عمــوم در دو نوبت

 به فاصله 15 روز  آگهی می شــود در صورتی كه اشــخاص نســبت به صدور ســند 
 مالکيت متقاضيان اعتراضی داشــته باشــند ميتوانند از تاريخ انتشــار اولين آگهی به

 مدت دو ماه اعتراض خــود را به اداره ثبت اســناد و امالك خور و بيابانک تســليم و 
 پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواســت خود
  را بــه مرجع قضايــی تقديــم نماينــد بديهی اســت در صــورت انقضــای مدت
  مذكــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکيــت صــادر

خواهد شد. 
99 هيــات،  /02  1- رای شــماره 139960302029000031 مــورخ 29/
آقای زال عظيمی فرزند ميرزا آقا به شــماره شناسنامه 8636 و كدملی 5409665546 
صادره از خور و بيابانک ششــدانگ يکباب خانه مشتمل بر باغ به مساحت 16992/19 
متر مربع مفروز و مجزی شده از قســمتی از پالك 3438 اصلی واقع در روستای قادر 
آباد بخش 6 ثبت خور و بيابانک خريداری عادی مع الواسطه از مالکين رسمی مشاعی 
آقايان علی غالمرضائی فرزند حسن و عباسقلی گرجی فرزند غالمرضا و محمد عطايی 

فرزند عباس
99 هيــات،  /03  2- رای شــماره 139960302029000035 مــورخ 08/
آقای زال عظيمی فرزند ميرزا آقا به شــماره شناسنامه 8636 و كدملی 5409665546 
صادره از خور و بيابانک ششــدانگ يکباب خانه به مساحت 654/79 متر مربع مفروز و 
مجزی شده از قسمتی از پالك 3438 اصلی واقع در روستای قادرآباد بخش 6 ثبت خور 
و بيابانک خريداری عادی مع الواسطه از مالک رسمی مشاعی آقای علی غالمرضائی 

فرزند حسن
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/03/20
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/04/03

م الف: 862521 محمد علی بيطرف رئيس ثبت خور و بيابانک
فقدان سند مالکيت

1398 باســتناد دو بــرگ /11 /5  - 40553 رده  4 طبــق تقاضــاي وا /21 
  استشــهاديه مصدق پيوست كه امضاء شــهود رسما گواهي شــده آقاي علي معيري
 مدعي اســت كه ســند مالکيت ششــدانگ قطعه زمين محصور به مساحت 270 متر 
مربع باقــي مانده 220 فرعــي مفروز و مجزي از ششــدانگ قطعه زميــن دو جريبي 
 شماره مذكور از پالك 53 اصلي واقع در بخش دو كاشان ذيل ثبت 36599 دفتر 262 
 صفحه 25 به نــام نامبرده ثبت و ســند مالکيت شــماره 640205   صادر و تســليم

 گرديده  كه به علت جابجايي مفقود گرديده اينک درخواســت  ســند مالکيت المثني  
 نموده است لذا طبق تبصره يک ماده 120 اصالحي آيين نامه قانون ثبت آگهي مي شود

 كه هر كس مدعي انجام معامله نســبت به ملــک مذكور يا وجود ســند مالکيت نزد 
خود ميباشــد از تاريخ انتشــار اين آگهي تا ده روز بــه اين اداره مراجعــه و اعتراض 
 خود را كتبــا ضمن ارائه اصل ســند مالکيت وســند معامله تســليم نمايــد تا مراتب

 صورتمجلس واصل سند به ارائه كننده مســترد گردد اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي 
نرسد يا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشــود المثني سند مالکيت مزبور صادرو به 
 متقاضي تسليم خواهد شد. م الف: 882636  اسماعيلي طاهري رئيس ثبت اسناد

 و امالك كاشان 



والیبالیست اصفهانی تیم ملی:

هنوز با هیچ تیمی قرارداد نبسته ام
پشــت خط زن تیم ملی والیبال هنوز برای انتخاب باشگاه جدید خود تصمیمی نگرفته؛ با اینکه پیشــنهاداتی از داخل و خارج از کشور دارد.امیر غفور که بعد از 
درخشش در ترکیب تیم مونزای ایتالیا، یکی از بهترین تیم های حال حاضر اروپا قرارداد امضا کرد، به دلیل مصدومیت طوالنی مدتی که داشت، نتوانست زیاد 
برای این تیم به میدان برود.پشت خط زن تیم ملی والیبال ایران که قراردادش با تیم لوبه ایتالیا به پایان رسیده، بعد از بازگشت به ایران با باشگاه سایپا و شخص 
مصطفی کارخانه مذاکراتی داشــت. با اینکه مذاکرات غفور و موسوی با سایپا به صورت همزمان انجام شد، اما بعد از گذشــت چند هفته در حالی که موسوی 
قراردادش را با نارنجی پوشان نهایی کرد، هنوز غفور تصمیمی برای آینده خود نگرفته اســت. بنا بر گزارشات رسیده ، امیر غفور تمایلی به مصاحبه نشان نداده و 
گفته: فقط می توانم بگویم تا االن با هیچ تیمی قرارداد نبسته ام.بازیکن شماره 10 تیم ملی ایران از پاسخ دادن به سواالت دیگر طفره رفت تا همچنان وضعیت 

تیم باشگاهی او در ابهام باقی بماند.

سه شنبه 3 تیر  1399 / 1 ذی القعده 1441/ 23 ژوئن 2020/ شماره 3001

سپاهان به دنبال خسارت گرفتن از مربی پرتغالی
باشگاه سپاهان قصد دارد از روی تاوارس به دلیل عدم بازگشــت به ایران شکایت کند.با توجه به 
عدم مراجعت »روی تاوارس« مربی دروازه بان های سپاهان به ایران و به رغم آماده کردن مقدمات 
سفر ایشان به اصفهان توسط باشگاه سپاهان و همچنین تذکرات چندباره این باشگاه به وی ، نهایتا 
باشگاه فوالد مبارکه ســپاهان با یک اعالمیه رســمی به همکاری خود با نامبرده پایان داد .بدیهی 
است باتوجه به نقض تعهدات قراردادی از جانب »روی تاوارس « ، باشگاه سپاهان خسـارات وارده 
به باشگاه را در مراجع ذی صالح پیگیری خواهد کرد.گفتنی است»روی تاوارس« به دلیل شیـوع 
ویروس کرونا مدتی پیش راهی پرتغال شد و چند روز بعد نیز با انتشـار پستی در صفحه شخصی 

خود از عدم بازگشتش به تیم سپاهان خبر داد . 

لطف بزرگ و ناخواسته زنوزی به »دژاگه«
از قرار معلوم اشکان دژاگه رسما اعالم کرده دیگر برای بازی به ایران برنمی گردد. او که روزهای 
اول شیوع ویروس کرونا هم علیه برگزاری مســابقات موضع گرفت، حاال کامال از کنترل خارج 
شده است. در این میان به نظر می رسد باشگاه تراکتور با پافشاری عجیبش روی لغو مسابقات و 
عدم پیگیری بازگشت دژاگه، دست او را باز گذاشت تا به زندگی در آلمان ادامه بدهد و به راحتی 

از انجام وظیفه اش سر باز بزند. 
 قطعا اگر تراکتور موضعی معتدل و شــبیه ســایر باشــگاه ها داشــت، از همان روز اعالم آغاز

  تمرینات پیگیر بازگشــت اشکان می شــد، اما رویه تیم زنوزی کامال به ســود دژاگه تمام شد. 
 او که قبال حتی از رییس جمهور هم خواســته بود جلوی برگزاری لیــگ را بگیرد، در فاصله یک
  هفتــه به آغــاز مســابقات رســما آب پاکــی را روی دســت تیــم تبریــزی ریختــه و گفته

 به ایران برنمی گردد. حاال تراکتور از نظر عرفی هم قادر نیست حقوقش را در این زمینه پیگیری 
کند؛ وقتی باشگاهی با این شــدت مخالف ادامه یافتن مســابقات لیگ است، چرا باید دنبال 

بازگرداندن بازیکنش باشد؟

30 میلیارد تومان برای 16 باشگاه لیگ برتری
فصل آینده تلویزیون 30 درصد از درآمدهای خود به هنگام پخش برنامه های ورزشی را به وزارت 
ورزش و جوانان اختصاص خواهد داد.وزارت ورزش و جوانان هم این در آمد را بین فدراسیون های 
ورزشی تقسیم خواهد کرد. صادق درودگر ، رییس سازمان اقتصادی فدراسیون فوتبال در پاسخ به 
این سوال که پیش بینی می کند چه میزان از این درآمد به فدراسیون فوتبال اختصاص یابد، گفت: 
»به نظر می رسد حداکثر پولی که بابت حق پخش از ســوی وزارت ورزش و جوانان به فدراسیون 
فوتبال داده شود، 20 تا 30 میلیارد تومان اســت. «این در حالی است که 16 تیم در بازی های لیگ 

برتر حضور دارند.
 پیش بینی می شود در بهترین شــرایط یک تا 1.5 میلیارد تومان سهم باشــگاه ها از در آمد حق 
پخش در فصل آینده باشــد کــه در برابر هزینه های جاری باشــگاه قابل مالحظه نیســت. البته 
باید به این نکته اشاره کرد که درآمد فدراســیون فوتبال از تبلیغات محیطی هم عدد دندان گردی 
برای باشــگاه ها نیســت به طوری که زنوزی – مالک باشــگاه تراکتور در مصاحبــه ای گفته بود 
این فصل 350 میلیون تومان از ســوی فدراســیون فوتبال به حساب باشــگاه تراکتور واریز شده 
اســت.در فوتبال حرفه ای 40 تا 50 درصد از هزینه باشــگاه ها را حق پخش تامین می کند. البته 
در کشــورهای توســعه یافته تماشــاگر برای دیدن بازی های فوتبال از تلویزیون پول می پردازد. 
به دلیل عدم توافق فدراســیون فوتبال و ســازمان صدا و ســیما در ســال های اخیر قرارداد حق 
پخش ملغی شــده بود؛ اما با تصویب قانونی از ســوی مجلس مقرر شــد از این پس 30 درصد 
 از درآمدهــای تلویزیون به هنگام پخــش زنده برنامه های ورزشــی بــه وزارت ورزش و جوانان

 اختصاص یابد.

وقتی زنگ خطر جدی برای کشتی فرنگی به صدا در آمد؛

حذف از المپیک 2024 در انتظار ورزش اول ایران

وقتی رشته کشتی امید اصلی مدال آوری   سمیه مصور
ایران در رقابت های المپیک باشــد، باید 
خبر حذف رشته کشــتی فرنگی از المپیک جوانان و جایگزین شدن 
کشتی ســاحلی هم موجی از نگرانی را در میان اهالی ورزش به وجود 
آورد؛ رشته ای که بیشترین مدال طالی کشورمان در مهم ترین فسیتوال 
های  ورزشی دنیا را به دســت آورده و حاال با خطر حذف از رقابت های 
المپیک روبه رو شده است. روز شنبه خبری مبنی بر حذف رشته کشتی 
فرنگی از المپیک جوانان و جایگزین شدن کشتی ساحلی منتشر شد 
که برخی آن را زنگ خطر جدی برای کشــتی فرنگی در سال های آتی 

خواندند. 
پس از انتشــار این خبر » نامیک علی ریف«، سرپرســت فدراسیون 
کشتی آذربایجان و عضو کمیته اجرایی اتحادیه جهانی کشتی نیز تیر 
خالص را شلیک کرد و بر حجم نگرانی اهالی کشتی فرنگی افزود. این 
مقام آذربایجانی از حذف احتمالی کشتی فرنگی از بازی های المپیک 
2024 پاریس خبر داد و گفت: هیچ بعید نیست این رشته در آینده ای 
نزدیک جای خود را به رشــته های دیگری از جمله کشتی ساحلی در 

المپیک دهد.
به دنبال انتشار این خبر موجی از نگرانی در میان اهالی کشتی فرنگی 

کشورمان به وجود آمد که محمد بنا یکی از چهره های اصلی آن بود.
سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی درباره انتشــار این خبر گفت: بیشتر 
کشورهای صاحب کشــتی در دنیا به غیر از کشوری مثل آمریکا هم در 
 کشتی آزاد و هم فرنگی خوب هستند و حتی کشورهای خواهان کشتی 
فرنگی بیشتر اســت. بحث بر این بوده که زمانی کشتی به طور کلی از 

المپیک حذف شود که نشد.
بنا افزود: المپیک 2024 در فرانسه برگزار می شود که در کشتی فرنگی 
فعال اســت و حرف برای گفتن دارد. کشوری مثل ســنگال به عنوان 
میزبان المپیک جوانان ورزش خاصی ندارد و می تواند درخواست حذف 
یکی دو رشــته را بدهد و به جای آن رشته های دیگری که در آن قوی تر 

هستند را جایگزین کنند.
وی تصریح کرد: در المپیک جوانان هر کشــور فقط می تواند در 2 وزن 
حضور داشته باشد. خب آمدند به میزبان گفتند کشتی را به طور کامل 
نمی توانی حذف کنی و در نهایت به این نتیجه رســیدند بین کشــتی 
فرنگی، آزاد و زنان، کشتی فرنگی نباشد و به جای آن کشتی ساحلی 
باشد. این موضوع چه ربطی به المپیک بزرگساالن دارد؟ اصال این بحث 
ارتباطی با یکدیگر ندارد و دلیل نمی شــود آن را به المپیک بزرگساالن 
ربط بدهیم.بنا ادامه داد: حال یک نفر از فدراســیون آذربایجان آمده 

گفته کشتی فرنگی از المپیک حذف می شود. ســریع هم خبر آن در 
داخل کشور منتشر می شود. خب یک مقداری مطالعه کنید یا از روابط 
بین الملل فدراسیون کشتی بپرسید تا از اتحادیه جهانی پرس و جو کند. 
آنوقت اگر مطمئن شدید، خبر حذف کشتی فرنگی از المپیک را بدهید.

دیگر فرنگی کاران و پیشکسوتان این رشته در واکنش به این مسئله با 
صراحت گفتند اتخاذ چنین تصمیمی از سوی اتحادیه جهانی کشتی و 
کمیته بین المللی المپیک محال است و پرداختن به این شایعه، چیزی 
جز ضربه زدن به این رشته در پی ندارد.به عقیده اهالی کشتی، پرداختن 
به شــایعه حذف کشــتی فرنگی از بازی های المپیک 2024 پاریس، 
می تواند تبعات منفی از جمله ناامیدی و عدم جذب نیروهای جوان و 
آینده ساز به این رشته را در بر داشــته باشد. نیروهایی که می توانند در 
المپیک های پیش رو، جزو مدال آوران و افتخارآفرینان باشــند، اما 
ممکن است با ذهنیت اشتباه حذف کشتی فرنگی از المپیک، از همین 
امروز این رشته را رها  کنند.با وجود اظهار امیدواری اهالی کشتی فرنگی 
نســبت به غیرممکن خواندن چنین احتمالی، کشتی فرنگی پیش از 
این نیز سابقه حذف از بازی های المپیک را دارد، به طوری که این رشته 
با وجود حضور همیشگی از ســال 1۸۹6 در ادوار مختلف المپیک، در 

بازی های المپیک 1۹00 پاریس غایب بود!

علی کفاشیان، نایب رییس پیشین فدراسیون فوتبال 
و رییس کمیته فوتسال به دلیل قانون منع به کارگیری 
بازنشســتگان از ســمت های خود در این فدراسیون 
اســتعفا کرد؛ اما 2 سال از اســتعفایش نگذشته بود 
که بار دیگر و همزمــان با بحث اصالح اســاس نامه 
فدراســیون و برگزاری انتخابات به فوتبال بازگشت. 
کفاشیان بعد از استعفا از فدراسیون، حدود یک سال 
درگیر پرونده محرومیت 5 ســاله اش از سوی کمیته 
اخالق بود. این پرونده به حق پخــش دیدارهای تیم 
ملی فوتبال ایــران در مرحله مقدماتــی جام جهانی 
برزیل اختصاص داشــت و باعث شد رییس پیشین 
فدراسیون فوتبال برای دادخواهی به کمیته استیناف 
شکایت کند. کمیته استیناف هم در روزهایی که بحث 
بازگشت کفاشیان به فدراسیون قوت گرفت اقدام به 
کاهش 4 ساله محرومیت کرد و نکته عجیب تر این که 
رییس کمیته استیناف هرگز حاضر نشده درباره دالیل 

و استدالل های این کمیته در خصوص کاهش 4 ساله 
این محرومیت توضیح دهد تا شائبه فرمایشی بودن 
این حکم مطرح شود؛ اما نکته عجیب تر این که حکم 
محرومیت 5 ساله کفاشــیان در تاریخ پنجم تیرماه 
سال گذشته صادر شد و کفاشــیان برای بازگشت به 
فدراســیون فوتبال حتی حاضر نشــد تا محرومیت 
یک ساله اش به طور کامل سپری شود و 6 روز زودتر 
از پایــان دوران محرومیــت با حضور در فدراســیون 
فوتبال، بازگشت رسمی و البته غیرقانونی خود را اعالم 
کرد. حتی اگر بحث رای فرمایشــی کمیته استیناف 
را هم منتفــی بدانیم حضور کفاشــیان 6 روز زودتر از 
پایان محرومیت یک ســاله اش پوزخندی به قانون 
بوده تا مشــخص شود مسئوالن فدراســیون فوتبال 
و مدیران فوتبالــی نه تنها به قانون منــع به کارگیری 
بازنشســتگان بلکه به خیلی دیگر از قوانین و احکام 
رسمی اعتقادی ندارند و دوست دارند خودشان قانون 

را بنویسند! به هر حال بدون هیچ توضیحی محرومیت 
کفاشیان به یک باره از 5 سال به یک سال کاهش یافته 
تا بزرگ ترین مشــکل رییس و نایب رییس پیشین 
فدراسیون برای بازگشت برطرف شود .کفاشیان اعالم 
کرد که فعال به عنوان نایب رییس فعالیتش را پیش 
می برد و احتمــاال بخش عمــده ای از این فعالیت ها 
مربوط به انتخابات خواهد بود. با توجه به این مسئله 
حاال یک احتمال جدی مطرح شــده و آن هم حضور 
کفاشیان در فدراسیون به عنوان سرپرست برای فراهم 
کردن حضــور نماینــده وزارت ورزش در انتخابات و 

حمایت از او برای رسیدن به صندلی ریاست است. 

پشت پرده بازگشت »کفاشیان« به فدراسیون

گلایه روز

یوونتوس به دنبال مهاجم گلزن لیگ جزیره
به نقل از آ اس، با گلزنی در دیدار روز شنبه، رائول خیمنز موفق شد به اولین بازیکن مکزیکی تبدیل شود 
که در طول یک فصل در لیگ برتر انگلیس موفق به ثبت 14 گل شده است؛ این در حالی است که تا پایان 
رقابت های این فصل لیگ انگلستان هنوز هشت دیدار باقی مانده است.آمار باالی گلزنی رائول خیمنز 
در تیم ولورهمپتون باعث شده تا وی مدنظر جذب باشگاه های متعددی قرار بگیرد. به طور کلی عملکرد 
خیره کننده زرد پوشــان ولوز در این فصل رقابت های لیگ برتر انگلستان باعث شگفتی بسیاری شد و 
تقریبا تمامی بازیکنان این تیم در رصد باشگاه های متمول قرار گرفته اند.باشگاه ایتالیایی یوونتوس 
با توجه به شرایط نه چندان مناسبش در خط حمله، در اندیشه جذب رائول خیمنز است. گفته می شود 
که یوونتوس در نظر دارد تا با ارائه یک پیشنهاد معاوضه، خیمنز را در ازای خروج برناردسکی و روگانی 
به عالوه 3۷ میلیون یورو به تورین ببرد.رائول خیمنــز در 45 بازی خود در این فصل برای ولوز موفق به 
ثبت 23 گل شده است. این عملکرد درخشان از مهاجم مکزیکی ولورهمپتون منجر شده تا باشگاه های 
متعددی از جمله منچستریونایتد، لیورپول، بارسلونا و رئال مادرید برای جذب این بازیکن تالش کنند.

اگرچه چندین باشگاه مطرح اروپایی برای جذب خیمنز دست به کار شــده اند؛ اما به نظر می رسد که 
یوونتوسی ها بیشتر از سایرین به فکر جذب این بازیکن باشند. 

یک رکورد تاریخی برای »راموس«
مدافع رئال مادرید با گلزنی برابر رئال سوسیداد توانست یک رکورد تاریخی به نام خود ثبت کند.به 
نقل از آس، سرخیو راموس به رکوردشکنی خود ادامه می دهد. مدافع رئال مادرید در پیروزی 2 بر 
یک تیمش مقابل رئال سوسیداد توانست از روی نقطه پنالتی گلزنی کند و به برترین مدافع گلزن 
تاریخ اللیگا تبدیل شود. بازیکن اسپانیایی در این رقابت ها تاکنون 6۸ بار گلزنی کرده است. پیش 
از این رکورد متعلق به رونالد کومان بود. بازیکن بازنشسته هلندی با پیراهن بارسلونا 6۷ گل به ثمر 
رسانده بود.46 گل از 6۸ گل کومان از روی نقطه پنالتی به ثمر رسید. این در حالی است که تنها 12 

گل راموس از فاصله یازده متری به ثمر رسیده است.

آیندهوون با گلری 16 ساله، قرارداد حرفه ای بست
آیندهوونی ها که یکی از تیم های سازنده در فوتبال هلند و حتی اروپا به حساب می آیند، با دروازه بانی 
با استعداد از بلژیک قراردادی حرفه ای امضا کردند.طبق اعالم این باشگاه تفاهم نامه کاری جدیدی 
با »کیجل پیرسمان«  16 ســاله امضا شد.این دروازه بان از ســال 2014 که 10 سال بیشتر نداشت، 
وارد آکادمی باشگاه هلندی شــد و در تیم های رده پایه حضور یافت.پیرسمان فرزند »تریستیان 
پیرسمان« گلر سال های 2000 تا 2006 تیم اندرلخت بلژیک است. این گلر جویای نام قرار است به 

کادر تیم حرفه ای ها برای فصل بعد اضافه شود.

اریکسن: 

رفتنم به اینتر تصمیم درستی بود
با سپری شدن هر یک از بازی های تیم فوتبال اینتر به نظر می رسد که وضعیت ستاره دانمارکی جدید این 
تیم، کریستین اریکسن هم بهتر می شود و او بیشتر با سبک بازی و فلسفه آنتونیو کونته خو می گیرد. 
مصداق آن هم عملکرد تاثیرگذار او در دو بازی اخیر نراتزوری به ترتیب مقابل ناپولی و سامپدوریا بوده 
است.اریکسن درباره تصمیمش برای ترک تاتنهام و پیوستن به اینتر گفت: وضعیت من هر روز دارد بهتر 
از دیروز می شود. فکر می کنم که تصمیم برای آمدن به اینتر تصمیم درستی بود. من اینجا هم از سوی 
هواداران هم از طرف هم تیمی هایم مورد حمایت واقع می شوم. عضویت در اینتر و اینکه این باشگاه مرا 
می  خواست باعث افتخار من است. متاسفم که به خاطر شرایط به وجود آمده ،نمی توانیم جو همیشگی را 
در استادیوم های مان داشته باشیم اما جدا از آن، همه چیز دارد برای اعضای تیم ما خوب پیش می رود.

فوتبال جهان

 ملی پوش تیم ملی شنا:

اگر شنا را نمی  خواهند 
فدراسیون را تعطیل کنند!

ملی پوش تیــم ملی شــنا با گالیــه از عدم 
بازگشایی اســتخر آزادی گفت: پس از شیوع 
ویروس کرونا حدود 4 ماه است که تمرینات 
متوقف شده است. به شدت افت کرده ایم و 
به استخر نیاز داریم. شرایط ما از سالن های 
بدنسازی بدتر نیســت. مهدی انصاری  ادامه 
داد: از کلر برای بهداشت عمومی استفاده می 
کنند. متوقف کردن تمرینات در استخر بسیار 
به ضرر ما تمام شد. نمی دانم چرا همچنان به 
این تعطیلی ادامه می دهند و امروز و فردا می 
کنند. اگر تمایلی به آغاز تمرینات تیم ملی شنا 
ندارند صریح اعالم کنند تا تکلیف خود را بدانیم 
چرا که هر زمان که با مســئوالن صحبت می 
کنیم می گویند شنا کجای کار است. اگر واقعا 
شنا جایی نیست این را در رسانه اعالم کنند تا 
همه بدانند. وی تاکید کرد: شــنا درگیری تن 
به تن ندارد. قرار است مسابقات لیگ فوتبال 
شروع به کار کند. در فوتبال شرایط بسیار بدتر 
از شناست. درگیری وجود دارد، ما قرار است 
حدود 5 شناگر در استخر آزادی تمرین کنیم 
که خطری وجــود ندارد.انصــاری اظهار کرد: 
مســئوالن بارها خارج از مصاحبه اعالم کرده 
اند شنا هیچ جای کار نیســت. اگر واقعا این 
گونه است پس چرا ما را عالف خود کرده اند. 
یک بار مستقیم اعالم کنند ورزش شنا و این 
فدراسیون را نمی خواهند. رشته هایی مانند 
رزمی، دو و میدانی، کشتی و … می توانند به 
صورت انفرادی در خانه و پارک ها تمرین کنند؛ 
اما ما بدون اســتخر نمی توانیم. اگر شرایط 
مهیا بود در جوی آب شنا می کردیم اما حیف 
که جوی آب باریک است! وی در پایان تاکید 
کرد: با آغاز به کار مسابقات، اگر تیم ملی شنا 
در مسابقات کسب سهمیه نتیجه نگرفت ابراز 
نارضایتی نکنند. اول این را بدانند که چه چیزی 
را در اختیار شنا قرار داده اند. همیشه مربیان و 
ورزشکاران ایرانی بد هستند اما مربیان خارجی 
خوب! حقوق مربیان خارجی بسیار باالست 
ولی به مربی ایرانی در حدی می دهند که پول 

بنزین آنها هم نمی شود .

پرداختن به شایعه حذف کشتی فرنگی از بازی های 
المپیک ۲۰۲۴ پاریس، می تواند تبعات منفی از جمله 
ناامیدی و عدم جذب نیروهای جوان و آینده ساز به 

این رشته را در بر داشته باشد

مستطیل سبز

وز عکس ر

 تبریک متفاوت روز  پدر 
توسط دیوید بکهام

چهره محبوب در کشور انگلیس که فعالیت های 
بشردوســتانه هم دارد، به مناســبت فرا رسیدن 
روز جهانی پدر متن متفاوتی را در صفحه رسمی 
اینستاگرامش منتشــر کرد.بکهام در این رابطه 
نوشــت:»روز جهانی بر تمــام پــدران مبارک. 
همکاری با یونیســف به من این فرصت را داده 
اســت تا با پدران و فرزندان شان از سراسر جهان 
دیدار کنم. این زمان برای همه دشوار بوده است 
و همه ما باید ایمنی و قدرت زیادی از خود نشان 
دهیم تا فرزندان مان ایمن و خوشحال باشند...«
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مدیر کل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان خبر داد:

 جلوگیری از خسارات بر پیکره شهری با قطع تلفن
 دیوار نویسان

مدیر کل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان گفت: با قطع تلفن افراد دیوار نویس 
طبق ماده ۹۲ قانون شهرداری، ضمن رفع نازیبایی و جلوگیری از خسارات بر پیکره شهری از ورود 
افراد فاقد هویت به کاربری های مسکونی و تجاری جلوگیری شده است.حسن محمدحسینی  
اظهار کرد: در راستای ماموریت های مشترک از جمله نظم بخشی به اماکن عمومی که از وظایف 
مشترک عوامل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری و ماموران انتظامی است به شایستگی 
در قالب قراردادهای دوجانبه می توان از وقوع جرم پیشگیری کرد.وی با اشاره به اقدامات عوامل 
پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری و ماموران انتظامی، تصریح کرد: با اجرای بند ۱۴ ماده 
۵۵ قانون شهرداری ها و ماده ۱۱۰ قانون مذکور بخش قابل مالحظه ای از مخروبه ها، ساختمان های 
متروکه و نیمه ساز بالتکلیف که در زمره مکان های بی دفاع شهری است، ساماندهی شده که عوائد 
آن پیشگیری و رفع مشــکالت بهداشــتی و بیتوته افراد ولگرد و نازیبایی ها بوده است.مدیر کل 
پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان افزود: با استناد به قوانین مدیریت پسماند 
و تبصره ذیل بند یک ماده ۵۵ قانون شــهرداری ها و همچنین در راســتای مقابله با شیوع کرونا 
)بند ۱۵ ماده ۵۵( در برخورد با خودروهای غیرمجاز بازیافتی مشاهده می شود به طور نسبی در 
کاهش سهم این پدیده در سرقت نقش داشته و از سایر مسائل تخلفی جلوگیری شده است.وی 
ادامه داد: با اجرای ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها و جلوگیری از تخریب باغات و اراضی کشاورزی 
از معضالت جانبی همچون شکل گیری محله های حاشیه نشین، رشد بی قاعده شهر و در نهایت 
ایجاد بستر مناسب برای بزه و شکل گیری ســایر جرم ها )اعتیاد و قاچاق، سرقت، کالهبرداری، 
آدم ربایی، اختفای مجرمان و دیگر مســائل از قبیل نزاع و درگیری، شــرارت و ایجاد اخالل در 
روابط اجتماعی و تبعات سوء امنیتی( به خصوص در مواقع بروز بحران های سیاسی، اجتماعی 

و اقتصادی پیشگیری شده است.

مدیر برنامه ریزی و بودجه شهرداری اصفهان خبر داد:

 رویکرد »نتیجه محوری، تمرکز و انتخاب« محور 
برنامه 140۵

مدیر برنامه ریزی و بودجه شــهرداری اصفهان ضمن اشــاره به اهداف برنامه ۱۴۰۵ گفت: برنامه 
اصفهان ۱۴۰۵ به دنبال برنامه ریزی برای پیشرفت شهر بوده و اکنون پس از مشخص شدن اهداف، 
استراتژی ها و نقاط تمرکز در حوزه برنامه پیشرفت شهر، در سطح عملیاتی سبد پروژه ها، طرح ها 
و اقدامات در حال تعریف و طراحی است.ســعید فردانی تصریح کرد: برنامه راهبردی ۱۴۰۵ پس 
از مشخص شدن اهداف و استراتژی ها در راستای پیشرفت شــهر به دنبال انتخاب مناسب ترین 
سبد پروژه ها و اقدامات در راســتای تحقق اهداف و استراتژی هاست.مدیر برنامه ریزی و بودجه 
شهرداری اصفهان با بیان اینکه رویکرد برنامه، نتیجه محوری و سنجش پذیری است، اظهار کرد: 
یکی از ضعف های برنامه های قبل این بود که تعدادی از وظایف، محور قرار می گرفت و در راستای 
آن تعدادی کلید واژه مانند ارتقا، توســعه، افزایش یا کاهش به آن موضوع اضافه می شد، البته در 
برنامه اصفهان ۱۴۰۰ اقدامات مناسبی شد؛ اما در برنامه اصفهان ۱۴۰۵ در صدد هستیم که با رویکرد 
»نتیجه محوری و تمرکز« مهم ترین و مناسب ترین انتخاب ها را در راستای پیشرفت شهر و تحول 
شهرداری داشته باشــیم.مدیر برنامه ریزی و بودجه شهرداری اصفهان تصریح کرد: در کنار تدوین 
درست برنامه ها، برآورد مالی برنامه و تصمیم گیری بر اســاس برنامه به اجرای موثر برنامه های 
پنج ساله بسیار کمک می کند.وی گفت: در جلسات هم اندیشــی برنامه ۱۴۰۵ در موضوع تحول 
شهرداری به موضوع کیفیت و کمیت درآمد و مدیریت هزینه در شهر در بازه پنج سال آینده بسیار 

توجه شده است.

با حضور شهردار اصفهان صورت گرفت؛

بازگشایی و آغاز به کار توسعه، تجهیز و ترمیم ۲۰ ورزشگاه شهرداری اصفهان

حدیث زاهدی  شهردار اصفهان در آیین»بازگشایی و آغاز به 
کار توســعه، تجهیز و ترمیم ۲۰ ورزشــگاه 
شــهرداری« اظهار کرد: اگر امروز شــهرداری اصفهان در کشــور به عنوان 
شهرداری موفق معرفی شده است، به دلیل برنامه هایی بوده که یک به یک 
با برنامه ریزی دقیق پیگیری و اجرا شده که این برنامه ها به همت اعضای 
شورای اسالمی شهر در تصویب مصوبات مناسب، تالش مدیران شهری و 
از همه مهم تر توجه به پیشنهادات و نظرات شهروندان به عنوان عنصر اصلی 
موفقیت، عامل مهم سرآمدی شــهرداری اصفهان بوده است. قدرت ا... 
نوروزی با قدردانی از شهروندانی که صادقانه انتقاد می کنند، گفت: امروز 
اعتماد به مدیریت شهری مبتنی بر اخالق حیات محور است نه انسان محور، 
اخالق انسان محور یک حرکت تک بعدی اســت؛اما اخالق حیات محور 
انسان و محیط زیست را می بیند، حق بشری را محترم می شمارد و حقوق 
همه را به عنوان حق مسلم بشری مورد توجه قرار می دهد.آب به عنوان مایه 
حیات درختان و سایر موجودات زنده برای آن مهم است؛ از این رو تاکید بر 

اخالق حیات محور داریم.
وی با اشاره به مثلثی با اضالع »سالمت و بهداشت«، »تربیت و تزکیه« و 
»سالمت جســمی« افزود: حوزه ورزش یک رسالت عظیم است و قانون 
اساسی در بند ســه اصل ســوم، ورزش همگانی را ماموریت مهمی برای 
حکومت تعریف کرده و اگر ما بر این اصل تاکید، اصرار و درست عمل کنیم، 
ضلع سالمت این مثلث را به دست آورده ایم و در ضلع دیگر که سالمت در 

حوزه بهداشت است، امروز می بینیم تمام کادر درمانی و پزشکان تا چه میزان 
برای صیانت از سالمت مردم تالش می کنند.نوروزی افزود: ضلع سوم مثلث 
»آموزش و پرورش و دانشگاه ها« است که اگر هر حکومتی به این سه ضلع 
توجه کند، بی شک اخالق حیات محوری تحقق خواهد یافت؛ از این رو از 
فعاالن حوزه فرهنگی، کمسیون فرهنگی و تک تک اعضا شورای اسالمی 
شهر سپاس گزارم زیرا با حمایت آنها شعار »هر یکشنبه، یک افتتاح« در حال 
تحقق است. شهردار اصفهان در پایان ضمن تاکید بر اینکه شعار »هر هفته، 
یک افتتاح« در عمل به »هر یکشنبه، چند افتتاح« تبدیل شده خاطر نشان 
کرد: این افتخار بزرگی است که مجموعه ای در راستای خدمت به شهروندان 
هر هفته چند افتتاح داشته باشد و چند خدمت را به مردم عرضه کند و در 
شهر زمینه ای فراهم سازد تا دیگر جوانان اوقات فراغت خود را بیهوده هدر 
ندهند و وجود امکاناتی همچون ورزشــگاه ها، فضای ســبز و سالن های 
ورزشی برای گذران اوقات فراغت جسم و روح ســالم را به جوانان هدیه 
کند.همچنین محمد عیدی در آیین بازگشایی و آغاز به کار توسعه، تجهیز و 
ترمیم ۲۰ ورزشگاه شهرداری اصفهان اظهار کرد: تمام شهرها سودای آن را 
دارند که به توسعه پایدار دست یابند و این در حالی است که توسعه پایدار 
مدیریت پایدار را می طلبد تا بهره گیری بهینــه از امکانات و فرصت ها امر 
توسعه را بر اساس شاخص های زیست بوم تحقق ببخشد.معاون شهردار 
و رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شــهرداری اصفهان ادامه 
داد: یکی از موارد مهم و مورد توجه توسعه پایدار، تاکید بر اقتصاد فرهنگ 

اســت؛ فرهنگ را باید به معنای کلی در نظر گرفت و البته زیرمجموعه آن 
ورزش، هنر و … اســت.وی گفت: امروزه بسیاری از شهرهای پیشرفته و 
توسعه یافته دنیا بر مبنای درآمدهای پایدار ناشی از اقتصاد فرهنگ، اداره 
می شوند؛ به عنوان مثال کل درآمد خودروســازی آلمان ۵۵ میلیارد یورو 
بوده و ۴۵ هزار اشتغال توسط این صنعت ایجاد شــده و در حوزه اقتصاد 
فرهنگ نیز ۶۶ میلیارد یورو درآمد حاصل کرده و میزان اشتغال آن حدود 
۹۸۰ هزار شــغل اســت.عیدی ادامه داد: در آمد حاصل از تفریح گاه های 
آمریکا ۷۶۰ میلیارد دالر اســت با این تفاوت که اقتصاد فرهنگ دو پدیده 
پایدار شامل درآمد پایدار و رفتارهای پایدار را ایجاد می کند.وی با بیان اینکه 
اقتصاد فرهنگ باعث افزایش میزان نشاط اجتماعی، بهزیستی فرهنگی، 
کاهش معنادار آسیب ها می شود و همه در بستر مدنی به صورت خودجوش 
شکل می گیرد، اظهار کرد: اقتصاد فرهنگ در هیچ کشور و شهری رشد پیدا 
نمی کند مگر اینکه به ظرفیت نهادهای مدنی و بخش خصوصی تکیه کنیم 
که این موضوع باعث ایجاد انگیزه در انجام فعالیت های فرهنگی و ورزشی 
همچنین توسعه طبیعی شهرها می شود.معاون شهردار و رییس سازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی شــهرداری اصفهان گفت: کارگروه اقتصاد 
فرهنگی در معاونت فرهنگی شهرداری تشکیل جلسه داده و ظرفیت هایی 
که می توان با آن از ســرمایه اجتماعی بخش خصوصی و نهادهای مدنی 
استفاده کرد، مورد بررسی قرار گرفته اســت.وی با بیان اینکه در طرح هم 
پیوندی، شهر »بنت« بلوچستان هم پیوند شهر اصفهان شد و در یک بستر 
کامال مدنی افتخارات زیــادی را به همراه آورد، خاطرنشــان کرد: احداث 
بیمارستان ۳۵ تخت خوابه و احداث ۴۰ درصد جاده مواصالتی »زرآباد« به 
شهر »بنت« استان سیستان و بلوچستان با تکیه بر خیران و تسهیل گری 
شهرداری اصفهان در حال انجام است.عیدی با بیان اینکه در شهر بنت مرکز 
نیکوکاری در حال احداث است، گفت: در بخش واگذاری نهادهای مدنی 
در حوزه فرهنگی، بیش از ۶۵ فرهنگسرا به بخش نهادهای مدنی واگذار 
شده و ضرایب تاثیرگذاری آن بر مخاطبان افزایش یافته و هزینه کاهش 
پیدا کرده است.به گفته وی،  در تمام برنامه های معاونت فرهنگی شهرداری 
از جمله در حیطه ورزش، مشارکت ها افزایش یافته است و یکی از اقدامات 
ارزنده ای که توســط معاونت مالی و اداری سازمان فرهنگی شهرداری در 
همراهی معاونت ورزشی این سازمان انجام شد، توسعه، ترمیم و تجهیز 
مجموعه های ورزشی است که در نخستین روز از تابستان همزمان با آغاز 
اوقات فراغت تقدیم شهروندان شد.عیدی با بیان اینکه شهرداری مکلف به 
امر توسعه تفریح فعال برای شهروندان است، تاکید کرد: این امکان میسر 
نمی شود مگر با تقویت نقش تسهیلگری و کاهش تولی گری؛ با استفاده از 

این دو ظرفیت می توان به اهداف مورد نظر دست یافت.

معاون حمل و نقل و ترافیک شــهرداری اصفهان 
اظهار کــرد: نمایشــگاه و مانور شــهری »زندگی 
با / بــدون کاله ایمنی« با هدف توســعه فرهنگ 
اســتفاده از کاله ایمنی میان موتورسواران برگزار 
می شــود.داریوش امانی افزود: ایــن رویداد به 
همت معاونــت اجتماعی و اداره توســعه فرهنگ 
شــهروندی ســازمان فرهنگی، اجتماعی ورزشی 
و اداره آمــوزش معاونت حمل و نقــل و ترافیک 
شــهرداری در دو فاز طراحی و برنامه ریزی شــده 
است.معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار اصفهان 
برگزاری نمایشگاه مانور شهری با عنوان »زندگی با 

/ بدون کاله ایمنی« را اقدامی فرهنگ ساز در زمینه 
جلب توجه موتورسیکلت ســواران به اثرات مثبت 
استفاده از کاله ایمنی دانست و گفت: این رویداد 
در قالب یک مانور شــهری در هشت چهارراه شهر 
اجرا می شود و نمایشــگاه این رویداد نیز امروز  از 
ساعت ۱۸ در ایستگاه مترو امام حسین )ع( برپا 
خواهد شد که در این نمایشگاه آثار کاریکاتور »رویا 
جم« در ارتباط با استفاده های غیر از استفاده های 
معمولی که باید از کاله ایمنی انجام شــود، با زبان 
طنز به تصویر کشیده شده و به مدت یک هفته در 
معرض دید عموم قرار می گیــرد.وی افزود: آمار 
باالی مرگ و میر ناشی از اســتفاده نکردن از کاله 
ایمنی در بیــن راکبان موتورســیکلت از مهم ترین 
دغدغه های حوزه ترافیک است و باید با آموزش و 
فرهنگ سازی نسبت به کاهش این آمار اقدام کرد 

تا ایمنی راکبان موتورسیکلت تامین شود.امانی با 
اشاره به روز، ساعت و مکان اجرای مانورهای کاله 
ایمنی در شــهر گفت: روزهای دوشنبه و سه شنبه 
)دوم و ســوم تیرماه ۹۹( در میدان امام حسین 
)ع( رو به روی شــهرداری مرکزی جنب ایستگاه 
مترو و ارگ جهان نما از ساعت ۱۷ تا ۱۹:۴۰ دقیقه، 
روز چهارشنبه چهارم تیرماه سال جاری در چهارراه 
تختی صبح از ساعت ۱۰ تا ۱۲ و بعد از ظهر از ساعت 
۱۷ تا ۱۹:۴۰ دقیقــه، روز پنجم تیرمــاه در خیابان 
۲۲ بهمن چهارراه عالمه امینی پنجشــنبه صبح از 
ســاعت ۱۰ تا ۱۲ و بعد از ظهر از ساعت ۱۷ تا ۱۹:۴۰ 
دقیقــه و روز جمعه ششــم تیرمــاه ۹۹ در میدان 
آزادی ابتدای خیابان ســعادت آباد از ساعت ۱۷ 
 تــا ۱۹:۴۰ دقیقه مانور »کاله ایمنی، ســرزندگی« 

اجرا خواهد شد.

معاون شهردار اصفهان خبر داد:

 برگزاری نمایشگاه و مانور شهری 
با عنوان »زندگی با/بدون کاله ایمنی« استاندار چهارمحال و بختیاری:

بازارچه عرضه میوه و سبزی در شهرکرد راه اندازی شود
استاندار چهارمحال و بختیاری عصر یکشنبه در نشست با نمایندگان اصناف و بازاریان چهارمحال و 
بختیاری گفت: مشکالت بازاریان خســارت دیده از کرونا بررسی می شود و تمهیدات الزم برای حل 
مشکالت این قشر اندیشیده خواهد شد.اقبال عباسی ادامه داد: برگزاری یک نشست با حضور بازاریان 
و کارشناسان برای حل مشکالت واحد های صنفی خسارت دیده از شیوع کرونا ضروری است.استاندار 
چهارمحال و بختیاری ادامه داد: شیوع کرونا در چهارمحال و بختیاری از ابتدای اسفندماه آغاز شد و 
این امر تعطیلی بازار و کاهش فروش واحدهای صنفی در شب عید  را به دنبال داشت.وی عنوان کرد: 
همکاری بازاریان با مسئوالن در اجرای مصوبات ستاد کرونا قابل تقدیر است و این امر سبب شد که 
شیوع کرونا در استان چهارمحال و بختیاری کاهش یابد.استاندار چهارمحال و بختیاری در ادامه تاکید 
کرد: راه اندازی بازارچه عرضه میوه و تره بار روز در چند نقطه شهرکرد ضروری است و شهرداری در این 
مسیر اقدام  می کند. عباسی عنوان کرد: واحد صنفی به عنوان یکی از مهم ترین ظرفیت های اشتغالزا 
در سطح استان مطرح هستند که حل مشکالت و دغدغه های این قشر از مهم ترین اهداف مسئوالن 

به شمار می رود.بیش از ۳۵ هزار واحد صنفی در چهارمحال و بختیاری فعالیت می کند.

مدیر ستاد هماهنگی کانون های مساجد چهارمحال و بختیاری خبر داد:

مشارکت 2۷ دستگاه اجرایی در برگزاری ویژه برنامه های 
دهه کرامت

مدیر ستاد هماهنگی کانون های مساجد چهارمحال و بختیاری از مشارکت ۲۷ دستگاه اجرایی استان 
چهارمحال و بختیاری در برگزاری ویژه برنامه های دهه کرامت خبر داد و گفت: برنامه های دهه کرامت 
امسال با شعار »خدمت کريمانه، همدلي به رسم اهل بيت )ع(« برگزار می شود.»محمدرضا مظاهری« 
اظهار داشت: ویژه برنامه های دهه کرامت امسال به دلیل پیشگیری و مقابله با کرونا در بستر فضای 
مجازی برگزار خواهد شــد.مدیر ســتاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد چهارمحال و 
بختیاری ادامه داد: ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد چهارمحال و بختیاری به عنوان 
دبیر شورای مرکزی دهه کرامت با همکاری سایر دستگاه ها، ۳۰۰ ویژه برنامه را در سطح استان برگزار 
می کند.مظاهری تصریح کرد: حضور خادمین حرم مطهر رضوی در قالب کاروان »زیر سایه خورشید«، 
تجلیل از مدافعان سالمت و خانواده های آسیب دیده از کرونا و برگزاری جشنواره »آن گنبد طالیی« در 
قالب مسابقه شعرخوانی و قصه گویی ویژه کودک و نوجوان با موضوع امام رضا )ع( و حضرت معصومه 
)س( با محوریت کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان را از دیگر برنامه های دهه کرامت استان 

چهارمحال و بختیاری عنوان کرد.

رییس پارک علم و فناوری چهارمحال و بختیاری:

چهارمحال و بختیاری به گلخانه های هوشمند مجهز می شود
رییس پارک علم و فناوری چهارمحال و بختیاری از طراحی اپلیکیشــن فروش محصوالت کشاورزی 
چهارمحال و بختیاری به صورت آنالین خبر داد و گفت: راه اندازی این سامانه می تواند در رونق تولید در 
بخش کشاورزی و شیالت استان موثر باشد.اسماعیل پیرعلی با اشاره به احداث گلخانه های هوشمند 
توسط شرکت های دانش بنیان استان، ادامه داد: این گلخانه ها در ابعاد بین ۲۰۰ مترمربع تا یک هکتار 
است و در همه شهرستان ها راه اندازی می شوند.وی با بیان اینکه تا پایان سال جاری ۵۰ گلخانه هوشمند 
در چهارمحال و بختیاری راه اندازی می شــود، اظهار کرد: این گلخانه ها می توانند زمینه اشــتغال زایی 
دانشجویان کشاورزی را فراهم کنند.پیرعلی، کشــت گیاهان دارویی و صیفی جات در طبقات جداگانه 
 را از مهم ترین کاربردهای گلخانه های هوشمند خواند و تصریح کرد: حدود ۶۰ میلیارد ریال اعتبار برای

 راه اندازی این گلخانه ها در سراسر استان نیاز است.

با مسئولان
س: ایمنا

عک

خبر ویژهبام ایران

 مدیر عامل شرکت گاز استان
چهارمحال و بختیاری:

 90 درصد از استان 
گاز رسانی شده است

مدیرعامل شــرکت گاز چهارمحال و بختیاری 
در روزهای پایانی اســفندماه ۹۸ از گازرسانی 
به روســتای چمن گلی تا ســه ماه آینده خبر 
داده بودکه بر اســاس اخبار واصلــه این پروژه 
انجام نشد بنابراین خبرنگار فارس علت توقف 
گازرسانی به این روستا را پیگیری کرد.سیامک 
حیــدری در خصوص اعالم خبر گاز رســانی به 
روستای چمن گلی و ســایر روستاهای بازفت 
در سال گذشته، گفت: پیمانکار پروژه گازرسانی 
انتخاب و گام اول و بزرگ در این راستا برداشته 
شــده بود تا جایی که گاز به مورز نیز رسیده بود؛ 
اما پروژه با مشــکالتی مواجه شد.مدیرعامل 
شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری افزود: 
متاسفانه با توجه به شــیوع ویروس کرونا در 
سطح استان و کشور و بحث قرنطینه و مشکالت 
ناشی از این بیماری و انصراف پیمانکار از ادامه  
این پروژه بــا توجه به گرانی اقــالم و لوله های 
گاز رسانی عمال کار تعطیل شد و هم اکنون درصدد 
انتخاب پیمانکار هستیم که تا این لحظه محقق 
نشــده اســت.وی ادامه داد: باتوجه به اینکه 
بخشی از این کار توســط پیمانکار قبلی انجام 
شده و پیمانکار جدید هم در دست انتخاب است 
و یک هزار و ۲۰۰ متر مانده تا شــهر چمن گلی 
گازرسانی شود، این پروژه تا هفته  دولت تکمیل 
خواهد شد و گازرسانی این بخش از استان هم 
به اتمام خواهد رســید.حیدری اظهار داشت: 
سه پیمانکار اصلی انتخاب شــده اند که درون 
روســتاها را گازرســانی می کنند و روستاهای 
اطراف چمن گلی همچون دره مولی، باغ خیار، 
تبرک اولی و ســفلی در حال گازکشی هستند.

وی تشریح کرد: در منطقه  بازفت کارگاه بزرگی 
از گازرسانی فعالیت چشم گیر دارد و با انتخاب 
پیمانکار و اجرای یک هزار و ۲۰۰ متر خط لوله، گاز 
به آخرین روستاها و شهر ها خواهد رسید و ما 
بستر اصلی را آماده کرده ایم که به محض آماده 
شدن اعالم کنیم که جزو مناطق سبز هستیم که 

بالغ بر ۹۰ درصد از استان گازرسانی شده است.

میثم محمدی- شهردار زرین شهرم الف:881۲97

آگهی مزایده
شهرداری زرین شهر به استناد مجوز شماره ۸۷ مورخ ۹۹/۲/۲۹  شورای اسالمی شــهر در نظر دارد نسبت به واگذاری پارکینگ وسائط نقلیه سبک 
واقع در میدان انقالب به صورت اجاره برای مدت دو سال از طریق مزایده عمومی اقدام نماید، لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت بعمل می آید جهت 

دریافت اسناد مزایده و کسب اطالعات بیشتر از تاریخ انتشار تا پایان وقت اداری مورخ ۹۹/۴/۱۱ به شهرداری زرین شهر مراجعه نمایند.

نوبت دوم

شــهرداری شــهرضا در نظر دارد به اســتناد مصوبــه اول  جلســه ۲۱۹ مورخ 
۹۸/۰۹/۱۱ شــورای اســالمی شــهر اجاره بهداشــتی نمودن کانال زباله را از 
 طریق مزایده عمومی به افراد یا شــرکتهای واجد شــرایط برای مدت یکسال 

واگذار نماید.
لذا متقاضیان میتوانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت ۱۰ روز جهت دریافت اسناد 
مزایده به شهرداری مراجعه و یا با تلفن ۵۳۲۴۱۰۱۰ داخلی ۲۴۱ مسئول امور 

قراردادهای شهرداری تماس حاصل نمایند.
  آخرین مهلت دریافت و تحویل اســناد و محل آن: ساعت ۱۳/۳۰ روز پنج 
شــنبه مورخ ۹۹/۰۴/۱۲ دبیرخانه محرمانه شــهرداری واقع در واحد حراست 

شهرداری مرکزی

  تاریخ گشایش اسناد: ساعت ۱۵:۰۰ روز شــنبه مورخ ۹۹/۰۴/۱۴ در محل 
شهرداری شهرضا

  به پیشــنهادات مخدوش، مشــروط یا خارج از تاریخ فوق ترتیب اثر داده 
نخواهد شد.

  پیشــنهاد دهندگان باید مبلغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال )یکصــد میلیون ریال( را 
ضمانت نامه بانکی و یا وجه نقد به حساب سپرده ۳۱۰۰۰۰۰۰۵۲۰۰۲ بانک ملی 

در پاکت الف الک و مهر شده تحویل نمایند.
  سپرده نفر اول، دوم و ســوم در صورت برنده شــدن در مزایده و عدم عقد 

قرارداد به ترتیب به نفع شهرداری ضبط می گردد.
   شهرداری در رد و یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

آگهی مزایده - )مرحله اول- نوبت دوم(
اجاره بهداشتی نمودن کانال زباله شهرداری

حبیب قاسمی- شهردار شهرضام الف:887۰16
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معاون خرید شرکت ذوب آهن تاکید کرد:
ضربان قلب ذوب آهن در گرو تامین مواد اولیه

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان:
بر افزایش سطح ایمنی در شرکت به شدت حساس  هستیم

معـاون خریـد شـرکت ذوب آهـن در خصـوص ضـرورت تامیـن مـواد 
اولیـه شـرکت در راسـتای توسـعه صـادرات، گفـت: موضـوع تامیـن 
مـواد اولیه یکـی از معضـات اصلی این شـرکت بـزرگ فوالدی اسـت. 
محمدجعفـر صالحـی، تاکید کـرد: با توجـه به ایـن که ذوب آهـن بابت 
دریافت زغـال سـنگ یارانه پرداخت مـی کنـد، در این فضا بایـد نگاهی 
متفـاوت بـه آن صـورت گیـرد بنابرایـن ضـرورت دارد مدیـران وزارت 
صمـت در تفکری جامـع نگر به موضـوع زغال سـنگ و ذوب آهـن نگاه 
کننـد. معـاون خریـد شـرکت ذوب آهـن اصفهـان بـا اشـاره به ایـن که 
قیمـت مـواد اولیـه در دنیا بـه دلیـل شـرایط کرونایـی در حـال تغییر و 
نرخ سـنگ آهـن در چیـن افزایـش یافته اسـت، تاکیـد کـرد: گفته می 
شـود الزامـا ذوب آهـن بایـد با ایـن قیمـت هـا رقابت کنـد، امـا قیمت 
نهاده هـا روز بـه روز متورم مـی شـود، در نتیجه هـر روز به منطقـه زیان 
نزدیـک می شـویم و عایـدی بـه جـز توقـف تولیـد نخواهیم داشـت، از 
سـوی دیگر امکان توقـف تولیـد ذوب آهـن اصفهـان هم وجـود ندارد. 
صالحـی، گفـت: وقتـی یکنواختـی در ورود مـواد اولیـه بـه ایـن واحـد 
وجود نداشـته باشـد تولید کوره دچار شـوک شـده و به جـای محصول، 
سـرباره تولید مـی کنـد و ایـن موجـب هدررفت انـرژی می شـود. وی 
یادآور شـد: در حال حاضر بخشـی از کک، زغـال و 100 درصـد فرومنگنز 
مـورد نیـاز ذوب آهـن وارداتـی اسـت و از محـل ارز حاصـل از صـادرات 
این شـرکت وارد می شـود و اگر صـادرات نداشـته باشـیم در عمل نمی 
توانیـم واردات مـواد اولیه خـود را انجـام دهیـم. معاون خرید شـرکت 
دربـاره دالیـل واردات زغال سـنگ با وجـود تولیـد داخل، توضیـح داد: 
از نظر کمیـت زغال داخـل جوابگوی نیـاز داخل نیسـت، از نظـر کیفیت 
نیـز زغـال وارداتـی باید بـا زغـال داخلـی ترکیـب شـود، از سـوی دیگر 
کیفیـت کک هـای تولیـد داخـل در حـد کک تولیـد ذوب آهـن نیسـت 

بنابرایـن ناچار بـه واردات باکیفیت این محصول هسـتیم. وی با اشـاره 
به ایـن که حـدود 30 درصـد زغـال و 20 درصـد کک  مـورد نیـاز وارد می 
شـود و بقیه تولیـد داخـل اسـت، تاکید کـرد: اگـر ذوب آهـن محصول 
بـا ارزش افـزوده باالتـر تولیـد نکنـد، در تامیـن مـواد اولیه خـود دچار 
مشـکل خواهیم شـد. صالحـی دربـاره تاثیـر تحریم هـا بر تامیـن مواد 
اولیـه ذوب آهـن، تاکید کرد: ایران سـال هاسـت که درگیـر تحریم های 
خارجـی اسـت، خوشـبختانه ذوب آهـن بـا سیاسـت هـای مختلـف 
زمین گیر نشـده، اما مشـکل امـروز این مجموعـه تحریم هـای داخلی 
و بخشـنامه هـای متناقـض اسـت و اگـر ایـن موضـوع مرتفع شـود به 

راحتی مـی توانیـم مـواد اولیه مـورد نیـاز خـود را تامیـن کنیم. 
وی با درخواسـت از دولـت و وزارت صمت، گفت: طی دو سـال گذشـته 
مصوبـه ای تصویـب شـد کـه به مـدت پنـج سـال یـک میلیـون و 750 
هـزار تـن سـنگ از معـادن دولتـی بـرای ذوب آهـن تامیـن شـود، اما 
از اوایل اسـفند سـال گذشـته تاکنـون، با وجـود مکاتبـات بسـیار هنوز 
ایـن مصوبـه تمدیـد نشـده اسـت و هیـچ سـنگی از معـادن دولتـی 
دریافـت نکـرده ایـم و متاسـفانه بسـیاری بـا خـود تحریمی بـه دنبال 
این هسـتند که این مصوبـه دوباره رونـد اولیه خـود را طی کنـد. معاون 
خریـد شـرکت از تصمیم گیرنـدگان سـتاد تنظیـم بـازار و وزارت صمت، 
درخواسـت کرد که قیمت محصـوالت ذوب آهـن را آزاد بگذارند، چراکه 
قیمت نهـاده هـا در حال متـورم شـدن اسـت، امـا متاسـفانه همچنان 
قیمـت خروجی محصـول نهایـی ایـن مجموعـه تولیدی توسـط دولت 
کنتـرل می شـود تـا خریـداران افزایـش قیمـت نداشـته باشـند که در 
ایـن شـرایط ذوب آهـن اصفهـان بـه نقطه سـر بـه سـر و زیـان نزدیک 
می شـود، از سـوی دیگر مجموعـه وزارت صمت بـا رقیق تر کـردن خود 

تحریمـی هـا، مشـکات را تا حـدودی حـل کند.

مدیرعامـل شـرکت گاز اسـتان بـا تاکیـد بـر حساسـیت نقـش ایمنی، 
بهداشـت و محیط زیسـت)HSE(، گفـت: شـرکت گاز اسـتان اصفهان 
بـر افزایـش سـطح ایمنـی و حفاظـت از جـان یکایـک مشـترکین، 
پیمانـکاران، تامیـن کننـدگان و نیروهـای اجرایـی خـود بـه شـدت 
حسـاس اسـت.به گـزارش روابـط عمومـی، سـید مصطفـی علـوی 
مدیرعامـل شـرکت گاز اسـتان اصفهـان، بـا اشـاره بـه اینکه بیـش از 2 
برابـر قطر کـره زمین در سـطح اسـتان اصفهان شـبکه گازرسـانی وجود 
دارد،  گفت: با گاز دار شـدن نیـروگاه های اسـتان میزان آلودگی ناشـی 
از فعالیـت آنهـا به شـدت کاهـش یافتـه اسـت.مدیرعامل شـرکت گاز 
اسـتان افزود: امـور HSE و پدافنـد غیرعامل این شـرکت بـا چهار رکن 
اساسی بهداشـت، ایمنی، محیط زیسـت و پدافند غیرعامل و همچنین 
مسـئولیت های فرعی از جملـه؛ مدیریت انـرژی و کربـن، برنامه ریزی 
آمـوزش های مرتبـط و مدیریـت کمیتـه مسـئولیت هـای اجتماعی در 

ایـن شـرکت فعالیـت مـی کند.
وی، با تاکید بـر اینکه HSE تمامـی فعالیت های اجتماعی و سـازمانی 
کارکنـان را در بـر می گیـرد و برنامه ریـزی و هماهنگـی دقیـق اجـرای 
متـوازن آن از اهمیـت باالیی برخـوردار اسـت، افـزود: خوشـبختانه در 
سـال گذشـته موفقیت هـای چشـمگیر در حـوزه HSE شـاهد بودیـم.

 HSE علوی،افـزود: سـال گذشـته در مجمـوع 84 مـورد تاییدیـه
پیمانـکاران صـادر شـده،180 مـورد ارزیابـی HSE پیمانـکار و10 مـورد 
ارزیابـی HSE مناقصه گران انجام شـده اسـت.مدیرعامل شـرکت گاز 
استان اصفهان، بررسـی میدانی از20 ایسـتگاه تقلیل فشـار برای نصب 
تجهیـزات کاهنده صـدا، انتخـاب 11 ایسـتگاه بـرای تجهیز بـا همکاری 
واحد مهندسـی، انـدازه گیـری صدای زیسـت محیطـی ایسـتگاه های 

تقلیل فشـار واندازه گیـری گازهای خروجی هیتر ایسـتگاه هـای تقلیل 
فشـار را از دیگر اقدامـات شـاخص در حـوزه HSE  عنوان کـرد.وی، در 
خصوص حوادث سـال های اخیر که در اثر سـهل انگاری و عـدم رعایت 
مسـائل ایمنی حـادث شـد، اظهـار داشـت: خطـرات عملیـات حفاری 
نظیـر؛ ریـزش دیـواره هـا، سـقوط از ارتفـاع، سـقوط ماشـین آالت و 
مسـمومیت ناشـی از استنشـاق بخارات و گازهای سمی از شـایع ترین 

عواملـی بوده کـه منجـر به بـروز حادثه شـده اسـت.
علـوی، بر نظـارت جهـت ایمـن سـازی کارگاه ها و محـل اجـرای پروژه 
های گازرسـانی بـا اسـتفاده از تابلوها و عائم هشـدار دهنـده، اطمینان 
از وجـود جعبـه کمـک هـای اولیـه، کپسـول اطفـای حریـق در محـل 
تمامـی کارگاه هـا توسـط تامیـن کننـدگان و پیمانـکاران تاکیـد کـرد و 
گفت: بـا هماهنگـی و تعامل شـرکت های خدماتـی و دقـت در حفاری 
هـا و اسـتفاده از نیروهای خبـره و آمـوزش دیـده، بسـیاری از حوادث 
کنترل می شـوند.مدیرعامل شـرکت گاز اسـتان اصفهان، انـدازه گیری 
عوامـل زیـان آور محیـط کار )روشـنایی، دوزیمتـری صـدا، ارزیابـی 
پوسـچر محیط کار( برای 17 گروه دارای مواجهه شـغلی یکسان، توزیع 
قـرص ویتامیـنD  بـرای همـکاران و خانـواده آنهـا در هفتـه سـامت، 
انعقادتفاهـم نامـه آمـوزش و پـرورش و ارتقـای سـامت کارکنـان بـا 
دانشـگاه علـوم پزشـکی اصفهـان برای مـدت دو سـال و برنامـه ریزی 
جهـت مبـارزه و مدیریـت ویـروس کرونـارا از دیگـر برنامـه شـرکت در 
حـوزهHSE برشـمرد و خاطـر نشـان کـرد: سـال گذشـته در راسـتای 
فرهنگ سـازی و آموزش کارکنـان نیزحدود 21هزار نفر سـاعت آموزش 
در حوزه بهداشـت، ایمنـی، محیط زیسـت، انـرژی و مدیریـت بحران و 

پدافنـد غیرعامـل برگزار شـد.

طی ســالیان گذشــته  حدیث زاهدی
اهمیــت آب و بــرق در 
زندگی افراد بســیار مورد توجه بوده و بر این اساس یک 
هفته از ســال بــا عنوان مدیریــت مصــرف آب و برق 
نام گذاری شده است تا شــاید از این طریق و آگاه کردن 

افراد بتوان جلوی بی آبی و خاموشی را گرفت.
نزدیک به سه دهه اســت که اول تا هفتم تیرماه، هفته 
صرفه جویی در مصرف آب نام گذاری شده و فصل گرما 
تداعی کننده مباحثی چون تبخیر، کم آبی، صرفه جویی 
و... بوده است؛ اما امســال با توجه به لزوم صرفه جویی 
در مصرف برق ،بــا نام هفته صرفه جویــی در آب و برق 
نام گذاری شــده اســت.این هفته به عنوان یک رویداد 
فرهنگی در افکار عمومی و رسانه ها جای خود را بازکرده و 
هر ساله به این مناسبت، فعالیت های فرهنگی-آموزشی 
بسیاری برای ارتقای آگاهی های عمومی در مورد آب و برق 
و جلب توجه افکار عمومی به این مقوله حساس انجام 
می شود.امسال با توجه به همه گیری بیماری کرونا و لزوم 
اهتمام بیشتر مردم به بهداشت فردی، میزان مصرف آب 
به شدت افزایش یافته است بنابراین توجه جدی همگان 
به مدیریت مصرف آب و برق بیش از گذشته رخ نمایی 
می کند.هدر دادن منابع کنونــی، به معنی محروم کردن 
نســل های بعدی از این مواهب الهی اســت. از این رو، 
شرکت  توزیع برق استان اصفهان  در این هفته با انجام 
اقدامات فرهنگی به فرهنگ سازی در زمینه اصاح الگوی 
مصــرف آب و برق پرداخته و برنامه هایی  در دست اجرا 
دارد.در همین راستا حمید عاقمندان، مدیرعامل شرکت 
توزیع برق اســتان اصفهان به مناسبت هفته مدیریت و 
صرفه جویی مصرف آب و برق در جمــع خبرنگاران، به 
آغاز فصل گرما و به دنبال آن افزایش مصرف آب و برق 
در کشور اشــاره کرد و با بیان اینکه از ابتدای سال جاری 
تاکنون برای شرکت توزیع برق استان اصفهان حداکثر 
مجاز برق مصرفی 1865 مگاوات در نظر گرفته شده است، 

اظهارداشت: طی دو هفته گذشته نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته میزان مصرف برق در اســتان اصفهان 13 
درصد افزایش یافته است.عاقمندان، با بیان اینکه همان 
گونه که در کشور ســقف مصرف برق تعیین شده، این 
شرکت نیز برای 23 شهرستان استان سقف  مجاز مصرف 
تعیین کرده است و طی دو هفته گذشته دمای هوا بین 
2 تا 3 درجه نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش 
یافته که در حال حاضر برخی شهرستان ها از جمله کاشان 
و آران و بیدگل 23 درصد، تیران و کرون 20 درصد ، خمینی  
شهر 27 و نجف آباد 17  درصد افزایش یافته است که تا 
این لحظه از سوی وزارتخانه هنوز برنامه خاموشی ناشی از 
تولید به ما اعام نشده و در صورتی که میزان تولید نیروگاه 
ها جوابگوی مصرف مردم نباشد به طور قطع استان هایی 
که در محدوده قرمز از لحاظ مصرف قرار دارند، برق آنها در 
اولویت قطع شدن قرار می گیرد و در این شرایط قطع برق 
قطعی خواهد بود.مدیرعامل شرکت توزیع برق استان با 
اشاره به یک میلیون و 500 هزار مشترک برق  با تاکید بر 
ضرورت مدیریت مصرف برق در پیک مصرف 12 ظهر تا 
16 بعدازظهر، می گوید: با وجود اعمال مشوق ها، از ابتدای 
اردیبهشــت ماه مشــترکین خانگی در صورت افزایش 
مصرف برق )بیش از 300 کیلووات در ماه( در قبوض خود 
با 16 درصد جریمه روبه رو خواهند شد.وی،اعمال مشوق 
های بیشتر را برای مشــترکینی می داند که کنتور فهام 
نصب کرده و ادامه می دهد: مشترکان بخش کشاورزی 
و اداراتی که مجهز به این کنتور هستند، میزان مصرف آنها 
به صورت لحظه ای رصد خواهد شد.عاقمندان، یکی از 
دالیل افزایش مصرف و قرمز شدن در مصرف برق را برخی 
مصرف کنندگان و صنایعی می داند که میزان مصرف آنها 
از دیماند خریداری تجاوز کرده و در این شرایط احتمال 
آسیب به شبکه و قطعی برق وجود دارد  و ابراز می کند : در 
این شرایط شبکه توزیع برق استان دچار آسیب و قطعی 
برق خواهد شد و استفاده از ماینرها به صورت غیر مجاز 

یکی دیگر از دالیل افزایش بیش از حد برق خواهد بود. 
با هر مورد شناسایی دســتگاه ماینر و همچنین تجاوز از 
دیماند، طبق قانون برخورد می شود.مدیرعامل شرکت 
توزیع برق استان به برخی طرح های کاهش مصرف برق 
اشاره کرده و تاکید می کند: ادارات نباید بیشتر از مصارف 
معمول برق اســتفاده کنند در غیر این صورت مشمول 
اخطار و حتی قطعی برق خواهند شد که طی سال گذشته 
13 مورد اخطار از ســوی این شرکت به ادارات پر مصرف 
داده شدکه برق آنها قطع نشد ولی در سال جاری اسامی 
اداراتی که مصرف برق باالیی دارند و به اخطارها توجهی 
نمی کنند،معرفــی خواهند شــد.عاقمندان در پایان با 
اشاره به  پروژه های  طرح  الف و ب ایران که سال گذشته 
در استان اصفهان با هزینه ای بالغ بر 180 میلیارد تومان 
افتتاح شده اظهار داشت: امسال نیز همانند سال گذشته 
پروژه هایی برای خدمت به مشترکین آماده بهره برداری 
اســت و طرح های این پویش در سال گذشته مربوط به 
ساخت و ساز بود و امسال پروژه ها در قالب سازوکار است 
که یکی از این طرح ها افتتاح سامانه »هما«ست.در ادامه  
امید بهمن زیاری، مدیر دفتر حراســت و امور محرمانه 
شرکت توزیع برق استان اصفهان با بیان اینکه از 15 خرداد 
ماه تاکنون 35۹۹ دستگاه ماینر با توان مصرفی 13 هزار و 

5۹1کیلووات )13.5 مگاوات( از 7۹ محل در استان جمع 
آوری شده است ، می گوید : اســتفاده از دستگاه ماینر 
بدون مجوز مصداق تغییر کاربری و مجوز است و منجر 
به قطع برق آن بخش می شود که این امر از طریق رصد 
مصرف لحظه ای برق و داده کاوی اقدام به شناســایی 
دستگاه های ماینر بدون مجوز  می کند که مصداق تغییر 
کاربری است  و ۹0 درصد دستگاه های ماینر در استان از 
این طریق شناسایی شده اند.بهمن زیاری  با برآورد اینکه 
حدود 120 تا 150 مگاوات ماینر در سطح استان شناسایی  
شده اند، اذعان می دارد: عمده دستگاه های ماینر جمع 
آوری شده از شهرستان های فاورجان، نجف آباد، خمینی 
شهر و شاهین شهر بوده است که عمده آنها در کارگاه های 
صنعتی بوده که تغییر کاربری داده اند و با تعرفه صنعتی 
اقدام به تولید ارز دیجیتال مــی کردند. وی با بیان اینکه 
هر دستگاه ماینر حدود 1.5 تا 2 کیلووات برق مصرف می 
کند و تعرفه برق ماینر ســال گذشته از سوی وزارت نیرو 
در زمان پیک مصرف 180تومان و در ایام غیر پیک 450 
تومان اعام شد، درخواست می کند :مصرف کنندگان غیر 
مجاز ارز دیجیتال در این چند ماه اقدام به قطع دستگاه 
های ماینر خود کرده در غیر این صورت با هماهنگی اداره 
صمت و نیروی انتظامی دستگاه های تولید ارز دیجیتال 

جمع آوری می شــود و همچنین به غیر از جرائم برق از 
سوی اداره صمت، مشمول جریمه قاچاق خواهند شد. به 
گفته مدیر دفتر حراست و امور محرمانه شرکت توزیع برق 
استان اصفهان، هزینه جریمه 2 برابر میزان ارزش دستگاه 
ماینر است بنابراین مالکینی که ملک خود را اجاره داده 
اند و در آنجا دستگاه ماینر مستقر است، مشمول جریمه 
خواهند شد که در سال 13۹8 مطابق برآورد صورت گرفته 
مصرف کنندگان غیرمجاز ارز دیجیتال  مشمول 2 میلیارد 
و 24 میلیون تومان جریمه شدند و برآورد می شود این 
میزان در سال جاری بین 7 تا 8 میلیارد تومان جریمه برق 
باشد. مهدی ثقفی، مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت 
توزیع برق استان اصفهان نیز به مناسبت هفته مدیریت 
مصرف آب و برق در اســتان اصفهان به 10 هزار مشترک 
بخش کشاورزی دارای چاه آب اشاره کرده و می گوید: این 
مشترکان در صورت برقراری توافق نامه موظف هستند 
موتور چاه خود را در ساعات 12 تا 16 عصر که ساعت پیک 
مصرف وسایل سرمایشی است خاموش کنند که به ازای 
این اقدام می توانند عاوه بر رایگان شــدن برق مصرفی 
معادل انرژی صرفه جویی شــده به اضافــه 15 درصد 
پاداش دریافت می نمایند که در قبض برقشان اعمال می 
شود .ثقفی با اشــاره به همکاری 100 مگاواتی کشاورزان 
در کاهش مصرف برق در سال گذشته، تصریح می کند: 
برخی از استان ها با تمام کشاورزان خود این توافق نامه را 
برقرار کردند که نمونه بارز آن استان فارس است که در پنج 
سال گذشته این همکاری در تابستان برقرار بوده است و 
امیدواریم در استان اصفهان هم این اتفاق بیفتد.وی با 
بیان اینکه در بخش صنعتی طرح های تشویقی متنوعی 
برای کاهش مصرف در نظر گرفته شده است، ادامه می 
دهد: یکی از طرح ها در بخش صنعتی تعطیلی یک روز در 
هفته و جایگزینی آن با روز جمعه است که ملزم هستند 70 
درصد مصرف خود را کاهش دهند تا از طرح های تشویقی 
استفاده کنند. مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع 

برق اســتان اصفهان، در خصوص طــرح دیگری برای 
ایستگاه های »ســی ان جی« که در تیر و مردادماه بین 
ساعات پیک مصرف استان در ساعات 12 تا 5 عصر این 
ایستگاه ها 2 ساعت تعطیل باشند، می گوید:استفاده از 
این طرح موجب می شود مصرف خود را به صفر برسانند 
که این طرح در برخی شهرستان ها که ایستگاه های سی 
ان جی نزدیک به هم دارند، قابل اجراست که سال گذشته 
از بین 110 ایستگاه سی ان جی در استان 60 ایستگاه این 
طرح را اجرا کردند.وی با تاکید بر اینکه ســال گذشــته 
شهرستان کاشان بیشترین همکاری در کاهش مصرف 
برق را داشته است، می گوید: برای کاهش مصرف ادارات 
استان طرح اینترنت اشیا را تدوین کردیم که در این طرح 
یک قطعه کوچک سخت افزاری روی وسایل سرمایشی 
ادارات ماننــد کولرهای گازی نصب شــده که این قطعه 
از راه دور توسط شــرکت برق هدایت می شود به نحوی 
که دستگاه پس از هر یک ساعت کار یک ربع خاموش 

می شود و در واقع این دستگاه از دور قابل کنترل است. 
حسین شکرالهی، مدیر امور دیسپاچینگ و فوریت های 
برق نیز در خصــوص رصد آناین شــبکه هــای برق، 
توضیحاتی ارائه کرد که با رصد آناین شبکه امکان مدیریت 
مصرف لحظه ای وجود داشته و در این صورت احتمال 
خاموشی برق به علت کمبود نیرو به حداقل خواهد رسید. 
شکرالهی همچنین از واحد سامانه هما )هوشمند سازی 
مدیریت اتفاقات( که برای اولین بار در کشــور مستقر 

شده، رونمایی کرد. 
سامانه هما حضور مشترکین در شرکت را برای مدیریت 
اطاع رســانی اتفاقــات و انجام کارهای فنــی به صفر 
می رساند و خاموشی های ایجاد شده در استان را با ارائه 
نقشه یابی جغرافیایی و آناین شبکه برق و نشان دادن 
موقعیت اکیپ های حوادث و همچنین محل مشترک 
روی نقشه نمایش داده و باعث می شود در حداقل زمان 

برق مشترکین برقرار شود.  

به مناسبت هفته صرفه جویی و  مدیریت مصرف آب و برق اعالم شد:
با استفاده درست، خاموشی ها را به صفر برسانیم
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