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 اجرای طرح های کالن، همراهی نمایندگان مجلس را می طلبد
 نوروزی در نشست مشترک شهردار  و رییس شورای شهر  با نمایندگان مجلس مطرح کرد: 
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 رییس سازمان جهاد کشاورزی
 چهارمحال و بختیاری مطرح کرد:

اقتصادی کردن کشاورزی 
دریچه ای برای جذب 

سرمایه گذاران
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8 صفحه
قیمت: 1000 تومان

 با هزینه ای بالغ بر 634 میلیارد 
ریال صورت می گیرد؛

  افتتاح 36 پروژه
 در منطقه 6 شهرداری 

7اصفهان

 مروری بر نکات آماری دیدار 
ذوب آهن- شاهین بوشهر؛

 بازگشت آرامش 
به اردوگاه سبزپوشان

 مهار افزایش قیمت مسکن 
چگونه محقق می شود؟

 سایه سنگین مالیات
 بر خانه های خالی

 معاون عمران شهری
 شهردار اصفهان خبر داد:

اجرای یک میلیون 
و 440 هزار مترمربع 
آسفالت معابر شهری 

رییس اتحادیه میوه و تره بار اصفهان:

قیمت پیاز و سیب زمینی 
توجیه اقتصادی برای 

کشاورز ندارد
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شورای امنیت در تمدید مکانیسم کمک رسانی به سوریه 
شکست خورد

شورای امنیت سازمان ملل برای چهارمین بار طی چند روز اخیر در تصویب قطعنامه ای برای تمدید 
مکانیسم کمک رسانی به سوریه از طریق مرزها شکست خورد.این دومین قطعنامه پیشنهادی روسیه 
درباره انتقال کمک های بشردوستانه به سوریه از طریق گذرگاه باب الهوی در مرز با ترکیه بود.دوجلسه 
دیگر نیز روزهای سه شنبه و چهارشنبه گذشته برگزار شده بود که طی آن قطعنامه پیشنهادی آلمان و 
بلژیک و همچنین قطعنامه نخست روسیه رد شدند.رییس دوره ای شورای امنیت و نماینده آلمان 
در سازمان ملل در این جلسه گفت که ۴ کشور به نفع سند پیشــنهادی روسیه رای دادند و ۷ کشور 
رای مخالف و در مقابل ۴ کشور رای ممتنع دادند.وی گفت: این قطعنامه به خاطر عدم کسب آرای 
کافی تصویب نشد.روسیه و چین هم علیه قطعنامه پیشنهادی آلمان و بلژیک که بر تمدید انتقال 

کمک های انسانی از طریق دو گذرگاه»باب الهوی« و »باب السالم« تاکید داشت وتو کردند.

»نتانیاهو« از تعیین مسئوالن پلیس و دستگاه قضایی منع شد
دادستان رژیم صهیونیستی به نخست وزیر این رژیم ابالغ کرد که به دلیل محاکمه اش در پرونده 
فساد، نمی تواند مسئوالن ارشد پلیس و دســتگاه قضایی را تعیین کند.روزنامه تایمز اسرائیل در 
گزارشــی به نقل از آویخای مندلبلیت، دادستان کل رژیم صهیونیســتی نوشت بنیامین نتانیاهو، 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی نباید در نامزدی قضات یا مسئوالن ارشد پلیس و یا دادستانی کل یا 
دفتر دادستان یا تحقیقات پلیس دخالت کند.در ماه ژوئیه، نتانیاهو به شدت از مندلبلیت انتقاد و 
وی را به توطئه برای سرنگونی اش با اهداف سیاسی متهم کرد.نتانیاهو، اولین نخست وزیری است 
که زمانی که در منصبش مشغول به کار است، محاکمه می شود. او اتهامات مربوط به رشوه و خیانت 
در امانت را رد می کند. ماه مه گذشته، دادگاه مرکزی رژیم صهیونیستی در قدس محاکمه نتانیاهو 

را در پرونده های رشوه و فساد آغاز کرد.

»ترامپ« حمله سایبری علیه روسیه را تایید کرد
رییس جمهوری آمریکا تایید کرد که در سال ۲۰۱۸ میالدی اجازه حمله سایبری به آژانس تحقیقات 
اینترنتی روسیه را صادر کرده بود. دونالد ترامپ، به تازگی به روزنامه واشنگتن پست اعالم کرد که 
مجوز حمله سایبری ۲۰۱۸ به آژانس تحقیقات اینترنتی روسیه را وی صادر کرده بود؛ آژانسی که از 
سوی واشنگتن به رهبری مداخله در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال ۲۰۱۶ میالدی متهم 
شده است.ترامپ در پاسخ به سوال روزنامه واشنگتن پست مبنی بر اینکه آیا وی دستور این حمله 
سایبری را داده بود یا خیر، گفت: صحیح است. دونالد ترامپ تاکید کرد که هیچ کس در برابر روسیه 

جدی تر از وی نبوده است.

هشدار  بروز  فاجعه در یمن
مدیر اجرایی شرکت نفت یمن نسبت به وقوع یک فاجعه بزرگ در این کشور در سایه اتمام ذخایر 
سوختی هشدار داد.»عمار االضرعی« مدیر اجرایی شرکت نفت یمن اعالم کرد که ذخایر سوختی 
این کشور در حال اتمام است و طی روزهای آتی یک فاجعه بزرگ رقم می خورد.االضرعی هم چنین 
بیان کرد: جهانیان بیشتر نگران تهدید شدن زندگی موجودات دریایی در سایه نشت نفت از نفتکش 
صافر هستند در حالی که هیچ نگرانی در خصوص زندگی ۲۶ میلیون یمنی که از محاصره رنج می برند 
وجود ندارد.وی افزود: ما از ســازمان می خواهیم جلوی دزدی دریایی علیه نفتکش های یمنی را 
بگیرد چرا که اوضاع در بیمارستان های کشور فاجعه بار شده است.االضرعی به این نکته اشاره کرد: 
متجاوزان ۲۰ کشتی که ۱۵ عدد از آنها حامل بنزین و دیزل است توقیف کرده اند. طی روزهای آتی 

ذخایر نفتی ما به پایان می رسد و با یک تهدید واقعی رو به رو خواهیم شد.

اندیشکده »کارنگی« روابط میان عربستان و روسیه را در سایه رهبران شان بررسی کرد؛

باال و پایین روابط تزار و شاهزاده
ســعودی ها  کامال روی رقیب منطقه ای خود یعنی ایران متمرکز شده اند، 
کشوری که با روسیه در سوریه همکاری می کند. روابط روسیه و ایران ظاهرا 
دوستانه، اما در واقع رقابتی و مبتنی بر منافع است. سعودی ها اخیرا تالش 
کرده اند که مسکو را از تهران دور کنند؛ اما روس ها به رویکرد اصلی خود در 
خاورمیانه یعنی برقراری ارتباط دوســتانه با همه طرف ها پایبند هستند، 
مسکو به توسعه روابط با تهران و ریاض به شــکل همزمان تمایل دارد.در 
وبسایت اندیشکده »کارنگی« آمده است: شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان، 
وزیر انرژی عربستان سعودی، در مورد روابط کشورش با روسیه در اواسط 
آوریل ســال ۲۰۲۰ یعنی روزی که کشــورهای برتر تولیدکننده نفت جهان 
ســرانجام به توافقی در مورد کاهش تولید برای تثبیت قیمت ها رسیدند، 
گفت: ما نیز مثل هر خانواده ای، دچار اختالف شدیم، اما حاال این اختالفات 
را پشت سر گذاشته و نیازی هم به وکیل و وصی برای جدایی از هم نداریم! 
این اظهارات وزیر نشــان می دهد که ریاض چگونه جنگ قیمت ها علیه 
روســیه را پس از آنكه در اوایل ماه مارس از کاهــش تولید امتناع ورزید، 
مدیریت کرده است. امتناع مســكو از همکاری با اوپک باعث شده بود که 
كاهش های قبلی تولید فقط به تامین منافع تولیدكنندگان نفت شیل آمریکا 
کمک کند.در حالی که نگرانی هر دو کشــور قابل توجیه بود، روش و زمانی 
که روسیه برای اعمال فشار بر سعودی ها انتخاب کرد، منطقی نبود چرا که 
این اقدام درست همزمان با وقتی بود که اقتصاد جهانی به واسطه شیوع 
ویروس کرونا رو به کوچک شدن می رفت. اگرچه این عربستان سعودی 
بود که بالفاصله شروع به عرضه بیشتر نفت خود در بازار کرد، اما روسیه نیز 
به سهم خود در جنگ قیمت و آسیب رساندن به سایر تولیدکنندگان از جمله 
آمریکا نقش داشــت. باور روس ها مبنی بر اینکه آنها در شرایط اقتصادی 
قوی تری برای نسبت به ریاض هســتند درست بود، اما این برتری کمک 
چندانی به آن ها نکرد.روابط مطلوب و خوش و بش گرم پوتین با محمد بن 
سلمان ولیعهد سعودی در اجالس سران جی ۲۰ در ۲۰۱۸ در آرژانتین، آن 
هم در زمانی که ولیعهد سعودی به خاطر قتل جمال خاشقچی تحت فشار 
بین المللی قرار داشت، حکایت از این می کرد که این دو کشور روابط مطلوبی 
دارند. مسکو از ماجرای قتل روزنامه نگار مذکور برای تالش برای تحت فشار 
قرار دادن بن سلمان استفاده نکرد و ژست دوستانه پوتین در واقع با هدف 
ایجاد یک رابطه پایدار بین دو کشــور بود. به طور کلی پوتین تجربه زیادی 
در زمینه مدیریت روابط خود با کشورهای مختلف از جمله ترکیه، سوریه و 
ایران دارد. اکنون نیز عربستان سعودی همچنان یکی از بازیگران اصلی در 
منطقه ای است که مسکو، خود را ملزم به حضور در آن می داند. در حالی که به 
نظر نمی رسید رهبران روسیه و عربستان سعودی اختالفات خود را حل کنند، 
دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا شخصا برای کمک به آنها در دستیابی 

به یک توافق وارد میدان شد. ممکن است مداخله ترامپ، پوتین را تحریک 
کرده باشد تا وی با دستیابی به یک توافق نامه سه جانبه در کنار عربستان 
و آمریکا در کنار دو تولید کننده بزرگ نفت قرار بگیرد. بنابراین، واشــنگتن 
برای اولین بار نه تنها به عنوان یک مصرف کننده انرژی بلکه به عنوان یک 
تولید کننده برتر به یک تفاهم بین المللی وارد شده است. در جریان توافق 
مسکو و ریاض حتی اگر ترامپ هیچ تعهد رسمی را هم بر عهده نگرفته باشد، 
باز این شخص او بود که آمریکا را به یک قدرت تاثیرگذار نفتی بدل کرد. در 
اصل، این مثلث تازه شکل گرفته می تواند سرمایه ای برای سیاست خارجی 
مسکو در آینده باشد.اگرچه نقش ترامپ در این توافق بسیار مشهود بود، 
اما باید پشت صحنه توافق و گفت وگوهای روسیه و عربستان را هم در نظر 
داشت. تالش برای رسیدن به توافق بالفاصله پس از شروع جنگ قیمت 
آغاز شد. در جریان گفت وگوها چهره های برجسته فراوانی مثل الكساندر 
نوواك، وزیر انرژی روسیه و مسئول مذاکره کننده رسمی مسكو در مذاكرات 
نفتی را همراهی می کردند. یکی از این اشــخاص كریل دمیتریف رئیس 
صندوق سرمایه گذاری مستقیم روســیه بود، شخصی كه مدت ها وظیفه 
جذب سرمایه گذاران از منطقه خلیج فارس را نیز بر عهده داشت. دسترسی  
به کرملین و تماس با آمریکایی ها در ســطوح باال بــه وی اجازه می داد تا 
نقش محوری در گفت وگوها داشته باشد.البته هرچه جلوتر برویم، روسیه 
لزوما با سعودی ها در برابر آمریکا همســو نخواهد بود. در حالی که ارتباط 
شخصی بین پوتین و محمد بن سلمان به تقویت روابط اقتصادی بین دو 
کشور کمک کرد؛ اما نباید فراموش کرد که گردش مالی تجارت دوجانبه در 

سال ۲۰۱9 کمی بیش از ۱.۶ میلیارد دالر بوده است. به ویژه آنکه، پادشاهی 
سعودی ۱۲۰ هزار تن گندم از روسیه خریداری کرد که یک موفقیت بزرگ 
برای آن محسوب می شود. با گذشت سال ها، سعودی ها بار دیگر عالقه 
خود را به انعقاد قراردادهای بزرگ با روسیه، از جمله خرید سیستم پدافند 
هوایی اس -3۰۰ نشان دادند، هر چند که تا امروز این خواسته تحقق نیافته 
است.روابط روسیه و عربستان در خاورمیانه شفاف و روشن است. مسکو 
و ریاض در ســال های پس از آغاز مداخله نظامی روسیه در سوریه علیه 
هم فعالیت می کردند؛ اما بعدها، دو کشور موفق به یافتن زمینه مشترک 
برای همکاری های دو جانبه حتی به صورت محدود شدند. در ژئوپلیتیك 
خاورمیانه،ریاض و مسکو در زمینه لیبی با یکدیگر نقاط اشتراک دارند،  با 
این حال همزمان در مورد سایر مســائل منطقه ای، کمتر نقطه مشترکی 
می توان بین آن ها یافت.سعودی ها کامال روی رقیب منطقه ای خود یعنی 
ایران متمرکز شده اند، کشوری که با روسیه در سوریه همکاری می کند. روابط 
روسیه و ایران ظاهرا دوستانه، اما در واقع رقابتی و مبتنی بر منافع است. 
سعودی ها اخیرا تالش کرده اند که مسکو را از تهران دور کنند، اما روس ها 
به رویکرد اصلی خود در خاورمیانه یعنی برقراری ارتباط دوســتانه با همه 
طرف ها پایبند هستند، مسکو به توســعه روابط با تهران و ریاض به شکل 
همزمان تمایل دارد. روسیه حتی در سال ۲۰۱9، از یک معماری امنیتی برای 
منطقه پرده برداشــت و به طور جدی در تالش برای تبلیغ آن بود. در مورد 
موضوع منطقه ای دیگر یعنی جنگ در یمن با مشارکت مستقیم عربستان 

سعودی، روسیه به دنبال میانجی گری بود. 

یک عضو حقوقدان شــورای نگهبان با اشاره به رد 
اعتبارنامه غالمرضا تاجگردون در مجلس شورای 
اسالمی گفت: پرونده اعتبارنامه منتخب گچساران 
بسته شــد.هادی طحان نظیف در توئیتر نوشت: 
بررســی صالحیت و بررســی اعتبارنامه، دو نهاد 
برآمده از قانون است و نتیجه هر دو اعتبار حقوقی 
دارد. اول مســتند به اصل 99 و دومی مســتند به 
اصل 93 قانون اساســی اســت. انجام دقیق آنها 
وظیفه شــورای نگهبان و مجلس شورای اسالمی 
و تصویب/عــدم تصویب اعتبارنامــه حق قانونی 

نمایندگان است.
وی ادامه داد: شــورای نگهبان همانطور که رسما 
اعــالم کــرد، تصمیم گیری راجــع بــه اعتبارنامه 
نمایندگان را حق و مســئولیت قانونی نمایندگان 
می دانــد و هیچ نظری بــر رد یا تاییــد اعتبارنامه 
منتخبــان نداشــته اســت. رد اعتبارنامــه هیچ 

نماینده ای تضعیف کننده شــورای نگهبان نیست.
طحان نظیف ادامــه داد: طی هفته هــای اخیر از 
ســوی برخی افراد، مطالبی به شــورای نگهبان و 
برخی اعضای آن منتســب شــد که درست نبود؛ 
از روند تاییــد صالحیت آقای تاجگــردون تا خبر 
کذب عضویــت فرزند یکــی از اعضای شــورا در 
هیئــت مدیره یک شــرکت! مبــارزه با فســاد با 
 اتهام پراکنی و تمسک به مطالب غیرمستند سازگار 
نیست.وی افزود: قضاوت نادرست و اتهام زنی به 
شورای نگهبان و نهادهای امنیتی و مراجع قانونی، 
شعبه و کمیته تحقیق اعتبارنامه و بیش از ۱۲۰ نفر 
از نمایندگانی که رای موافق ندادند، درست نیست 
کما اینکه نمایندگانــی هم کــه رای موافق دادند 
حتما حجت داشــته اند.این عضو شورای نگهبان 
افزود: در انتخابات اخیر صالحیت برخی از بزرگان 
سیاســت یا منســوبان مقامات عالیرتبــه تایید 

نشــد؛ ۷۵ نماینده و معاون رییس جمهور و برخی 
استانداران سابق و خویشــان مقامات. اصرارهای 
مکرر و فشــارهای آشــکار و پنهان نیز نتوانســت 
کمر شورا را خم کند.وی ادامه داد: شورای نگهبان 
نهادی نیست که برای انجام وظایف قانونی اش از 
کسی هراس داشته باشــد یا برای تصمیم گیری 
احساساتی دچار هیجان زدگی شود و با فشارهای 
سیاسی و رسانه ای عقب بنشــیند و حق الناس را 

نادیده انگارد. 

 زیر و بم بررسی صالحیت »تاجگردون «
در شورای نگهبان

 معاون فرماندهی عملیات مشــترک عراق در بیانیه ای اعالم کرد که عملیات پاکسازی عناصر سازمان تروریســتی داعش در خط مرزی با ایران آغاز شده است. 
»عبد االمیر کامل الشمری« در این خصوص گفت: »مرحله چهارم عملیات »ابطال العراق« )قهرمانان عراق( با هدف تعقیب و گریز بقایای تروریست ها، برقراری 
امنیت و ثبات در استان  دیالی به اضافه پاکسازی و بازرسی نوار مرزی با جمهوری اســالمی ایران و ورود به عملیات ویژه در مناطقی که عناصر داعش از آن برای 

اجرای عملیات تروریستی و پناه گرفتن استفاده می کنند )مناطق حائل میان نیروهای فدرال و نیروهای پیشمرگه( آغاز شد«.
الشمری در ادامه گفت که این عملیات به دســتور »مصطفی الکاظمی« رییس هیئت وزرا و فرمانده کل نیروهای مسلح و با نظارت فرماندهی عملیات مشترک 
آغاز شده اســت.معاون فرمانده عملیات مشــترک عراق توضیح داد که در این عملیات هدف پاکسازی مســاحتی بالغ بر ۱۷۶۸۵ کیلومتر مربع است که در این 
عملیات گروه هایی از نیروی زمینی، فرماندهی عملیات دیالی، فرماندعی عملیات صالح الدین، فرماندهی عملیات ســامراء، فرماندهی پلیس فدرال، نیروهای 
واکنش سریع، نیروهای الحشد الشــعبی، دو تیپ از نیروهای ویژه، تیپ هشتم نیروهای مرزی، سرویس مبارزه با تروریســم/ فرماندهی عملیات ویژه دوم، 
 هنگ مبارزه با تروریســم ســلیمانیه، فرماندهی پلیس اســتان دیالی با پشــتیبانی هوایی ارتش، نیروهای هوایی و نیروهای هوایــی ائتالف بین المللی

 مشارکت دارند.

نقل قول روزعملیات پاکسازی عناصر داعش در خط مرزی با ایران

 آخرین وضعیت طرح توقف اجرای داوطلبانه
 پروتکل الحاقی

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره آخرین وضعیت طرح توقف اجرای داوطلبانه پروتکل 
الحاقی گفت: این طرح امضاهای زیادی دارد و به زودی از سوی هیئت رییسه اعالم وصول خواهد 
شــد.عباس مقتدایی درباره آخرین وضعیت مصوبه این کمیســیون در خصــوص توقف اجرای 
داوطلبانه پروتکل الحاقی اظهار داشت: این طرح به صورت فوریت دار تنظیم شده که براساس آن 
اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی متوقف خواهد شد ضمن اینکه دولت هم ملزم به توقف اجرای 
داوطلبانه آن است.وی افزود: این طرح در پاســخ به زیاده طلبی های اروپا و آمریکا تهیه شده که 
نمایندگان زیادی آن را امضا کرده اند.مقتدایی خاطرنشان کرد: هم اکنون طرح مذکور در حال طی 
کردن مراحل اداری در هیئت رییسه مجلس است که به زودی از سوی آنان اعالم وصول خواهد شد.

   ایرادات شورای نگهبان به قانون اصالح انتخابات
 همچنان باقی است

سخنگوی شورا ی نگهبان  گفت: ایرادات به قانون اصالح انتخابات همچنان به قوت خود باقی است.
عباسعلی کدخدایی با تشریح مصوبات اخیر این شــورا اظهار داشت: طرح اصالح قانون انتخابات 
ریاست جمهوری، مجلس شورای اسالمی و شوراهای شهر در نشست اخیر این شورا بررسی شده و 
همچنان ابهامات قبلی شورای نگهبان در این مصوبه برقرار بود.وی افزود: همچنین به طرح اصالح 

قانون آیین نامه داخلی مجلس در چند بند ایراد گرفته شد.

اظهارنظر مشاور »اسد« درباره توافق ایرانی - سوری
مشاور سیاسی و رسانه ای رییس جمهور ســوریه با تاکید بر اینکه ســوریه نیز می تواند همانند ایران با 
تحریم ها قوی تر شود، تاکید کرد: توافق امضا شــده میان ایران و سوریه اولین گام در راستای شکست 
قانون سزار است.بثینه شعبان، مشاور سیاسی و رســانه ای رییس جمهور سوریه در گفت وگو با شبکه 
المسیره تاکید کرد: قانون موسوم به سزار امتداد جنگ علیه سوریه است و این قانون از سوی آمریکا که 
جنگ علیه ملت سوریه را رهبری می کند، صادر شد. قانون سزار، تعرض به تمام محور مقاومت است و 
وقایع این مسئله را ثابت کرده است.وی خاطرنشان کرد: تداوم محدودیت و جنگ علیه محور مقاومت، 
همبستگی میان کشورهای این محور را قوی تر می کند.مشاور بشار اسد تاکید کرد: گزینه های زیادی برای 
شکست قانون سزار داریم و امضای توافق ایرانی اولین گام در این راستاست. ما همکاری خود با کشورهای 

محور مقاومت را گسترش خواهیم داد و به سوی شرق مانند چین و روسیه نیز روی خواهیم آورد.

وزارت کشور در اطالعیه ای اعالم کرد:

 کوچک ترین درگیری و یا ناامنی در گچساران 
صورت نگرفته است

وزارت کشور با صدور اطالعیه ای با تکذیب هر گونه درگیری و یا ناامنی در گچساران و مناطق اطراف آن 
اعالم کرد: محتوای کلیپ های جعلی پخش شده مطلقا کذب و فاقد هرگونه ارتباط زمانی و حتی مکانی با 
حوزه انتخابیه یادشده است.در اطالعیه روابط عمومی این وزارتخانه آمده است: نظر به اینکه در پی تصمیم 
اخیر مجلس شورای اسالمی درباره منتخب یکی از حوزه های انتخابیه در استان کهگیلویه و بویراحمد، 
برخی کانال ها در فضای مجازی، با انتشار کلیپ های آرشیوی مربوط به حوادث سال های گذشته سایر 
مناطق، در صدد القای درگیری مسلحانه در گچساران هستند، ضمن تکذیب هرگونه ارتباط و انتصاب 
تصاویر پخش شده به استان کهگیلویه و بویراحمد، به استحضار عموم مخاطبان می رساند، آرامش 

کامل در این منطقه برقرار است.

کافه سیاست

نماینده مجلس:

  بعضی از برخوردها
  در مجلس مورد

 تایید نیست
نماینده مردم الرســتان، مســائل پیش 
آمده میــان مجلس و دولــت را دعوای 
خانوادگی توصیف کرد که هدفش رشــد 
و ارتقای کشور اســت و گفت: انتظارات از 
مجلس زیاد شده و مردم پیگیر مطالبات 
خود هستند، هر چند بعضی از برخوردها 
در مجلس مورد تایید نیست.»حســین 
حســین زاده« با تاکید بر همکاری میان 
دولــت و مجلس بــرای بهبود شــرایط 
مردم، هــدف نمایندگان از ســوال از وزرا 
را انتظارات روزافــزون از آنها عنوان کرد و 
گفت: با توجه به مشکالتی که وجود دارد، 
انتظارات از مجلس زیاد شده و مردم هم 
مطالبات خود را پیگیری می کنند هر چند 
 بعضی از برخوردها در مجلس مورد تایید

 نیست.
وی دربــاره اینکه چــرا نماینــدگان همه 
مشــکالت را گــردن دولــت می اندازند، 
اظهارداشــت:  برای پاســخ به این سوال 
دو بحث وجود دارد؛ نخســت اینکه اوایل 
مجلس بــوده و تجربــه کاری نماینده ها 
پایین اســت و بعضــی از نماینده ها هم 
تالش می کنند برای بیشــتر دیده شدن 
داد بزنند. دیگر اینکــه اتفاقا نماینده ها از 
ریزترین مســائل تحریم اطالع دارند؛ اما 
سختی و چالشــی که در زندگی مردم به 
دلیل همین تحریم ها وجود دارد، ســبب 
فشــار مضاعف به نماینده ها وارد شــود.

حسین زاده در عین حال گفت: تحریم ها 
برای امروز و دیروز نیست و پیش از این 
وجود داشــته هر چند امروز تشدید شده 
اســت؛ اما در کنار تحریم مسائلی چون 
نابسامانی، خودتحریمی و فساد در بعضی 
بخش های کشــور وجود دارد و همه این 
مسائل دست به دست هم داده تا با فشار 
افکارعمومی نمایندگان در نطق های خود 

این مسائل را رعایت نکنند.

بین الملل

شهرداری خمینی شهر در نظر دارد نسبت به انجام مناقصه با مشخصات زیر از طریق 
آگهی اقدام نماید:

موضوع مناقصه ها:
۱- آسفالت معابر سطح  شهر ۲

- مبلغ اولیه اعتبار: 3۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: ۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

- محل تأمین اعتبارات: اعتبارات شهرداری
- مهلت ارائه پیشنهادهای مناقصه: پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 99/۴/3۱ 

 - محــل دریافت اســناد: امــور قراردادهــای شــهرداری مرکزی
 خمینی شهر

- محل ارائه پیشنهادات: دبیرخانه شهرداری مرکزی خمینی شهر
- تاریخ بازگشایی پیشنهادات: ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخ 99/۵/۱ 

- مدت اعتبار پیشنهادها: روز شنبه 99/۵/۱۱ 
- اصالح، جایگزینی و پس گرفتن پیشــنهادها نیز در زمان مقرر و محل تســلیم 

پیشنهادها انجام نمی شود.

آگهی تجدید مناقصه )چاپ دوم(
 شهرداری 
خمینی شهر

علی اصغر حاج حیدری- شهردار خمینی شهرم الف:902772 

نوبت دوم
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جمع آوری امضا برای تشکیل فراکسیون حمایت از فعاالن 
بخش حمل و نقل کشور

نماینده مردم اصفهان در مجلس شــورای اســامی گفت: فراکســیون حمایت از فعاالن بخش 
حمل و نقل کشور به زودی تشــکیل می شود .عباس مقتدای خوراســگانی با اعام خبر تشکیل 

فراکســیون حمایت از فعــاالن بخش 
حمل و نقل کشــور گفت: با توجه به این 
کــه امضاهای الزم برای تاســیس این 
فراکسیون جمع آوری شــده است،  به 
زودی راه انــدازی می شــود.وی ادامه 
داد:نمایندگانی از مناطق مختلف کشور 
با تخصص های مورد نیاز از کمیســیون 
تخصصی مجلس در فراکسیون حمایت 
از فعاالن بخش حمل و نقل کشور حضور 
دارند. نماینده مردم اصفهان در مجلس 

شورای اسامی بیان کرد:با راه اندازی این فراکسیون امیدواریم بتوانیم بخشی از مطالبات حمل و 
نقل در قالب این فراکسیون را با همکاری کمیسیون های مربوطه پاسخگو باشیم.وی افزود:مراحل 
اداری تاسیس فراکسیون به زودی انجام می شود؛ اما امضاهای مورد نیاز جمع آوری شده و ترکیب 

فراکسیون و اساسنامه آن در اولین جلسات شکل گیری مشخص خواهد شد.

تخلیه قبض تلفن های ثابت در اصفهان
سرپرست اداره فروش خانگی )تلفن ثابت( مخابرات منطقه اصفهان گفت: مشترکین تلفن ثابت 
قادر هستند نسبت به دریافت و آگاهی از صورتحساب تلفن های ثابت از طریق سامانه تلفنی ۲۰۰۰ 
اقدام کنند.مسیح محمدی در پاسخ به سوال مشترکین ســامانه ۳۶۳۶ در خصوص تخلیه تلفن 
های ثابت، اظهار کرد: تخلیه تلفن ثابت یعنی پرداخت صورتحساب تلفن ها  که مشترکین نسبت 
به دریافت صورتحساب و آگاهی از مبلغ قبض از طریق سامانه تلفنی اقدام کنند.وی توضیح داد: 
اگر مشترکین نســبت به پرداخت قبض تلفن های ثابت در دوره های متوالی اقدام نکنند شرکت 
 مخابرات بخش امور مشــترکین با اعام اخطار کتبی و ارســال پیامک به تلفن همراه نســبت به

 اطاع رسانی به مشترکین در خصوص تخلیه خط ثابت اقدام می کند.

قاچاق و رکود ۵0 درصدی صنعت کفش اصفهان
رییس اتحادیه صنعت کفش اســتان اصفهان از کاهش ۵۰ درصدی تولیدات این صنعت در سال 
جاری خبر داد.اکبر زاهدی اظهارداشــت: به دلیــل افزایش قیمت و کمبود مــواد اولیه مورد نیاز 
واحد های تولید کفش اســتان اصفهان میزان تولیدات این صنعت در ســال جاری ۵۰ درصد در 
مقایسه با پارسال کاهش پیدا کرده است.وی افزود: بیش از ۶۰ درصد از مواد اولیه واحد های تولید 
کفش استان اصفهان به صورت وارداتی تامین می شود که به خاطر اوج گرفتن دوباره شیوع ویروس 
کرونا و در نتیجه کاهش تبادالت تجاری با کشور های خارجی در نهایت میزان تولیدات این صنعت 
به طور ساالنه از ۱۵ میلیون به ۵ میلیون کفش در سال جدید رسیده است.رییس اتحادیه صنعت 
کفش اســتان اصفهان گفت:اصلی ترین راه ایجاد شغل و اشــتغال زایی در صنعت کفش استان 
اصفهان جلوگیری از واردات غیر قانونی و قاچاق کفش به داخل بازار کشور است که لطمه بزرگی به 
واحد های تولیدی این صنعت بزرگ وارد می کند.زاهدی اضافه کرد: استان اصفهان هم اکنون در 
بین ۲ استان مطرح، در زمینه تولیدات انواع کفش با کیفیت در کشور است، اما به دلیل وابستگی 
بسیار زیاد این حوزه به بازار ارز در حال حاضر نوســانات بسیار زیادی در ثبات و یا رکود این صنعت 

مهم به چشم می خورد.

مهارافزایشقیمتمسکنچگونهمحققمیشود؟

سایه سنگین مالیات بر خانه های خالی

با وجود رونمایی از سامانه ملی اماک و اسکان، ۵ سال پس از وعده های 
مکرر، همچنان اجرای قانون دریافت مالیات از خانه های خالی با موانع 
روبه رو است.اخذ مالیات از خانه های خالی یکی از شیوه های متداول در 
دنیا برای تحریک عرضه، کاهش تقاضا و متعادل شــدن قیمت مسکن 
محسوب می شود که در کشور ما نیز از سال ها قبل این موضوع در قوانین 
بودجه ساالنه لحاظ شده است.قانون مالیات بر خانه های خالی ذیل ماده 
۵4 مکرر اصاح مالیات های مستقیم، دولت را موظف کرده بود تا از سال 
94 به بعد واحد های مسکونی خالی را شناسایی و از احتکار آنها جلوگیری 
کند؛ با این وجود پس از گذشــت ۵ ســال از تصویب این قانون کارآمد 
عاوه بر عدم اجرای قانون، عملیاتی شــدن این قانون معطل راه اندازی 
سامانه اماک و اسکان کشور بود.بر اساس تبصره 7 ماده ۱۶9 مکرر قانون 
مالیات های مســتقیم مصوب ۳۱ تیر ۱۳94 مجلس شــورای اسامی، 
وزارت راه و شهرســازی موظف بود حداکثر ظرف ۶ مــاه پس از تصویب 
این قانون تا پایان دی ماه همان سال سامانه ملی اماک و اسکان کشور 
را ایجاد کند و امکان دسترســی برخط آن را برای سازمان امور مالیاتی به 
وجود آورد تا بر اساس اطاعات این سامانه از مالکان خانه های خالی طبق 
مقررات  مالیات اخذ شود.اما راه اندازی سامانه مذکور عما در سال 94 با 
روند کند بروکراســی اداری معطل ماند و در سال 9۵ نیز باوجود اظهارات 
مدیران وقت وزارت راه و شهرســازی مبنی بر پیشرفت کار و آماده سازی 
سامانه برای بارگذاری اطاعات، اتفاقی رخ نداد.بررسی های کارشناسی 

نشان می دهد افزایش عرضه در بازار اجاره مسکن، می تواند به عنوان یک 
سیاســت راهبردی در کنار کاهش تقاضا در بازار اجاره قرار گیرد. افزایش 
عرضه واحدهای مسکونی در بازار اجاره نیازمند کنترل سوداگری و مبارزه با 
احتکار واحدهای مسکونی خالی از سکنه با استفاده از ابزار مالیاتی است.

مطابق با داده های سرشماری سال 9۵،  تعداد واحدهای مسکونی خالی 
کشور به ۲.۵8 میلیون رسیده است که نزدیک به نیم میلیون آن فقط در 
تهران وجود دارد! این در حالی است که تعداد این واحدها در سال ۱۳9۰، 
۱.۶ میلیون بوده، یعنی تعداد خانه های خالی کشور تنها در یک بازه زمانی 
۵ ساله بالغ بر ۶۰ درصد افزایش یافته است.موضوع وقتی قابل تامل تر 
است که بدانیم بیش از ۵7 درصد از واحدهای مسکونی خالی از سکنه در 
7 استان تهران، اصفهان، خراسان رضوی، فارس، آذربایجان شرقی و البرز 
و خوزستان توزیع شده اند که مراکز این استان ها به لحاظ شرایط قیمتی 
در سطح باالتری نسبت به شهرهای دیگر قرار دارند. این نحوه توزیع نشان 
می دهد تعداد زیادی از این واحدها به لحاظ قیمتی در شرایطی قرار دارند 
که انگیزه کافی برای احتکار آنها وجود دارد.گزیده نتایج سرشماری عمومی 
نفوس و مسکن سال ۱۳9۵ نشان می دهد، تعداد خانه های بدون سکنه یا 
به اصطاح خالی استان اصفهان با یک جهش ۱۰۰ هزار واحدی از ۱4۰ هزار 
و 94۲ به ۲4۲ هزار 9۰ واحد رسیده است.این آمار همچنین نشان می دهد، 
اصفهانی ها بعد از پایتخت نشین ها بیشــترین تعداد خانه های خالی را 
دارند. بر اساس این آمار، استان اصفهان با 9.4 درصد از کل این خانه ها در 

کشور بعد از تهران بیشترین تعداد خانه بدون سکنه را دارد. در سال ۱۳9۰ 
نیز اصفهان بعد از پایتخت باالترین تعداد خانه های بدون سکنه را به خود 
اختصاص داده بود.نماینده سابق مردم سمیرم در مجلس شورای اسامی 
گفت: قیمت مسکن بسیار افزایش یافته و مجلس یازدهم باید برای این 
مسئله عزم جدی داشــته و آن را اولویت خود قرار دهد.اصغر سلیمی در 
ارتباط با رویکرد یازدهمین دوره مجلس شورای اسامی اظهار داشت: این 
مجلس  باید خارج از شــعارهای تبلیغاتی باشد تا فضاهای انتخاباتی به 
داخل مجلس راه پیدا نکند و نیز سیاست گذاری ها با واقعیت های جامعه 
در تعامل باشد و راهکارهای عملیاتی برای گذر از این وضعیت موجود ارائه 
کند؛ چراکه متاسفانه اکنون وضعیت اقتصادی مناسب نیست.وی افزود: 
معتقدیم جوانان باید ازدواج کرده و تشــکیل خانواده بدهند؛ اما اکنون با 
هزینه های زندگی از قبیل مسکن و مشکاتی مانند شغل، جوانان از فرصت 
تشکیل خانواده دور می شوند. همچنین موضوع کاالهای اساسی که باید در 
اختیار مردم قرار بگیرد و اشتغال شهروندان از دیگر مسائلی است که باید 
به آن توجه شود.نماینده سابق مردم سمیرم در مجلس شورای اسامی 
ادامه داد: به ویژه در بحث مسکن که باید در مجلس یازدهم مورد توجه قرار 
بگیرد و یک اقدام فوری برای آن انجام شود چراکه اکنون خرید مسکن 
برای بسیاری از مردم خارج از دسترس شده و رهن و اجاره هم برای آنها 
مشکل است.نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسامی گفت: 
یکی از علل اساسی باال رفتن قیمت مسکن، احتکار آن است که مالیات 
بر خانه های خالی می تواند بــرای مهار این افزایش قیمت موثر باشــد.

حجت االسام محمدتقی نقدعلی با اشاره به طرح های مسکن و قیمت های 
نجومی اظهار داشــت: در این مورد با نخبگان صحبت شده که طرح های 
کارآمد و نتیجه بخشی راش پیشنهاد دادند تا از هجوم نقدینگی مردم به 
این سمت جلوگیری شود. نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای 
اسامی بیان کرد: این طرح نه تنها در عرصه مســکن بلکه در عرصه های 
غیرمولد کاذب اقتصادی با اعمال مالیــات نقدینگی مجبور به هدایت به 
سمت عرصه های مولد می شود.موضوع مالیات بر عایدی سرمایه به ویژه 
در بازار مسکن امری ضروری است که باید در صحن علنی مجلس بررسی و 
تعیین تکلیف شود، مبحث دریافت مالیات از خانه های خالی از قبل تعیین 
تکلیف شده ؛ اما از آن مالیات اخذ نشــده که تکلیف این مسئله نیازمند 
رسیدگی است چرا که موضوع مسکن برای تعدادی از جوانان مشکل ایجاد 
کرده است، زیرا نمی توانند مسکن خریداری یا حتی اجاره کنند که این امر 
سبب اخال در بازار مسکن شده و قیمت آن طی سال های اخیر بیش از 4 
برابر شده که نظارت جدی دولتمردان و اجرای قانونی مصوبه ها را برای مهار 

گرانی های کاذب می طلبد.

نیمــه شــب ۲4 آبــان ۱۳98، شــرکت پخــش 
فرآورده های نفتی در اقدامــی ناگهانی اعام کرد که 
بنزین دوباره سهمیه بندی شــده و قیمت آن از هزار 
تومان با استفاده از کارت ســوخت به ۱۵۰۰ تومان و 
به صورت آزاد به ۳ هزار تومان افزایش یافته است.

اکنون زمزمه هایی از افزایش قیمت گازوییل به گوش 
می رســد؛ زمزمه هایی که در زمان بررسی و تصویب 
بودجه سال ۱۳99 در مجلس نیز مطرح بود. با توجه 

به اینکه سوخت اغلب خودروهای سنگین گازوییل 
است، افزایش قیمت آن، باعث افزایش کرایه حمل 
بار و به طبع، افزایش قیمت کاالهای مختلف در سطح 
کشــور می شــود.عاوه بر اینکه این اقدام می تواند 
موجب اعتراض کامیوندارانی شود که از قیمت باالی 
الستیک و قطعات یدکی خودروهایشان در سال 97 
به ستوه آمده و دســت به اعتراض و اعتصاب زدند.

با گسترده شدن شــایعه افزایش قیمت گازوییل و 
نگرانی افــکار عمومی از بابــت آن، مهدی طغیانی، 
نماینده مردم اصفهان در مجلس شــورای اسامی 
در توئیتی، قاطعانه افزایش قیمت گازوییل را رد کرد 
و گفت: افزایش قیمت گازوییل شایعه ای هدفمند 
است که متاسفانه اذهان را خیلی مشوش کرده است؛ 

با صداقت و صراحت اعام می کنم چنین طرحی به 
هیچ وجه در دســتور کار مجلس یازدهم نیست.در 
پیگیری ها از مسئوالن مختلف دولتی نیز این شایعه 
تایید نشده است، همچنان که بهمن علیپور، رییس 
روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
اصفهان، در گفت وگو با خبرنگار فارس اظهار داشت: 
ما خبر افزایش قیمت گازوییل را نه تکذیب و نه تایید 
می کنیم اما توجه به شایعات را هم توصیه نمی کنیم؛ 
با این حال افزایش قیمت گازوییل به این ســادگی 
نیست و نیاز به مصوبه مجلس و هیئت دولت دارد.با 
توجه به این اظهارات،  افزایش قیمت گازوییل بعید 
به نظر رسیده و ارزشــی بیش از شایعه ای برای یک 

تابستان داغ ندارد.

افزایش قیمت گازوییل، شایعه تابستان داغ

خبر روز

کارشناسزراعتگندمسازمانجهادکشاورزیاصفهان:
تاکنون 1۶۸ هزار تن گندم در اصفهان برداشت شده است

کارشناس زراعت گندم سازمان جهاد کشــاورزی اصفهان گفت: تاکنون ۱۶8 هزار تن گندم از ۳4 
هزار هکتار مزارع مناطق معتدل و گرم استان برداشت شد.مهران توکلی افزود: این مزارع بیشتر در 
شهرستان های اصفهان، برخوار، شاهین شهر و میمه و شهرضا قرار دارند و روند برداشت در مناطق 
سردسیر استان در غرب استان تا اوایل شــهریور ادامه خواهد داشت.وی، میزان برداشت امسال 
گندم را با سال قبل یکسان برشمرد و ادامه داد: البته با توجه به اینکه دوره های آبیاری کشت امسال 
در مقایسه با کشت سال گذشــته به صورت منظم تری بود، سبب شد گندم فعلی از کیفیت بهتری 
برخوردار باشد.کارشــناس زراعت گندم سازمان جهاد کشــاورزی اصفهان با بیان اینکه حدود ۶۰ 
هزار هکتار کشت آبی و ۱8 هزار هکتار دیم این محصول در اســتان وجود دارد، اضافه کرد: امسال 
پیش بینی می شــود در مجموع ۲9۰ هزار تن گندم از مزارع استان برداشت شــود.مدیرکل غله و 
خدمات بازرگانی اصفهان در ادامــه  گفت: این اداره کل تاکنون موفق بــه خرید ۳7 هزار تن گندم 

تضمینی از کشاورزان استان به ارزش 9۳.9 میلیارد تومان شده است.

افزایش ۵ برابری واگذاری زمین به واحدهای صنعتی
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با همه محدودیت های بین المللی و فشارهای اقتصادی 
ناشی از تحریم و بیماری کرونا، طی چهار ماه ابتدای امسال انعقاد قرارداد برای واگذاری زمین به 
واحدهای صنعتی در شهرک ها و نواحی صنعتی نسبت به مدت مشــابه سال قبل پنج برابر شده 
است.محسن صالحی نیا اظهار کرد: این آمار نشــان می دهد هنوز اقبال سرمایه گذاری در صنایع 
در کشور زیاد است و این مســئولیت مدیران صنعتی برای تامین زیرساخت های الزم را سنگین تر 
می کند.وی با بیان این مطلب در نشست معرفی سرپرست شــرکت شهرک های صنعتی استان 
خراسان رضوی افزود: این آمار نشان می دهد هنوز اقبال ســرمایه گذاری در صنایع در کشور زیاد 
اســت و این مســئولیت مدیران صنعتی برای تامین زیرساخت های الزم را ســنگین تر می کند.

صالحی نیا، یکی از اهداف ســازمان صنایع کوچک و شــهرک های صنعتی ایران در سال جاری را 
ساخت شهرک های صنعتی یکپارچه در کشور عنوان و اضافه کرد: هدف اصلی ایجاد شهرکی است 
که همه حلقه های زنجیره یک صنعت از مواد اولیه تا بسته بندی و صادرات محصول نهایی در یک 

شهرک مستقر شوند.

رییس اتحادیه میوه و تره بار اصفهان:

 قیمت پیاز و سیب زمینی توجیه اقتصادی برای
 کشاورز ندارد

رییس اتحادیه میوه و تره بار اصفهان گفت: قیمت فروش پیاز در حالی که هزینه های تولید آن بسیار 
باالست، کم است و برای کشاورز توجیه اقتصادی ندارد، سیب زمینی و برخی دیگر از اقام نیز اینگونه 

است؛ این روند بستگی به وضعیت روز بازار دارد و مثا صادرات می تواند تاثیر گذار باشد.
ناصر اطرج اظهار کرد: قیمت برخی اقام از میوه های فصل با کاهش رو به رو بوده است، که البته این 
کاهش تا حدی ادامه پیدا می کند و وقتی که برای تولید کننده این قیمت فروش ضرر داشــته باشد، 
منجر به عدم برداشت وی خواهد شد؛ بنابراین با توجه به هزینه های باال کاهش قیمت از حدی پایین تر 
نخواهد رفت. رییس اتحادیه میوه و تره بار اصفهان تصریح کرد: قیمت فروش پیاز در حالی که هزینه 
های تولید آن بسیار باالست، کم است و برای کشاورز توجیه اقتصادی ندارد، سیب زمینی و برخی دیگر 
از اقام نیز اینگونه است؛ این روند بستگی به وضعیت روز بازار دارد و مثا صادرات می تواند تاثیر گذار 
باشد. وی افزود: در استان اصفهان تولیدات و بارهایی که وجود دارد به غیر از سیب درختی که در اواخر 
شهریور ذخیره سازی می شود و مقداری هم پیاز و سیب زمینی، امکان نگهداری طوالنی دیگر محصوالت 

تولید شده  وجود ندارد.

کافه اقتصاد
م

س: تسنی
عک

عضو هیئت رییسه اتاق اصناف ایران:اخبار

گرانی و کمبود اجناس تقصیر اصناف نیست
عضو هیئت رییسه اتاق اصناف ایران با اشاره به نقش راهبردی واحدهای صنفی در وضعیت اقتصادی کشور، اظهار کرد: اصناف در این وضعیت اقتصادی، سرمایه های 
خود را صرف خدمت رسانی به مردم می کنند و در حال حاضر تنها هدف واحدهای صنفی کسب سود و منفعت نیست.رسول جهانگیری افزود: اصناف نقش پررنگی در 
عرصه های اقتصادی دارند و این در حالی است که همواره نوک پیکان انتقاد در مســئله گرانی به سمت و سوی اصناف و اتحادیه های صنفی گرفته می شود و متاسفانه 
وضعیت اقتصادی کشور در حال حاضر به گونه ای است که اگر گرانی یا کمبودی در برخی از اقام مورد نیاز جامعه رخ دهد، مردم آن را از چشم اصناف می بینند.رییس اتاق 
اصناف اصفهان تصریح کرد: حق و حقوق اصناف نادیده گرفته و البته در این میان ممکن است تخلفاتی نیز از سوی برخی از صنوف صورت بگیرد، اما این بدان معنی نیست 
که همه مشکات اقتصادی را به این بخش گره بزنیم.جهانگیری تاکید کرد: مشکل اصلی از حلقه های باالدستی نشأت می گیرد و اصناف براساس نرخ سود عمده فروشی 
و خرده فروشی که قانون گذار تعیین کرده، اقدام به فعالیت می کنند.وی اضافه کرد: میزان مشارکت سرمایه دولت در بخش خصوصی اصناف نزدیک به صفر است، این 

در حالی است که چتر حمایتی دولت از سایر بخش های اقتصادی، خیلی گسترده تر از چترحمایتی موجود در واحدهای صنفی و اصناف است.

برداشت گل 
خشت در کرمان

گلرنــگ )کاجیــره، کاغاله، 
از  بعضــی  در  کافشــه( 
اســتان های جنوبــی مانند 
کرمان گل خشــت نیز نامیده 
می شود. از گل گیاه گل خشت 
برای رنگ کــردن پارچه و به 
جای زعفران برای رنگ کردن 

غذا استفاده می شود.

وز عکس ر

عکس: میزان

مدیردفتربازاربرقشرکتتوزیعبرق
شهرستاناصفهان:

سرمایه گذاری در تولید 
انرژی خورشیدی، درآمد 

پایدار ایجاد می کند
مدیــر دفتر بــازار برق شــرکت توزیــع برق 
شهرستان اصفهان با بیان ظرفیت ۱۲ مگاواتی 
اصفهان در تولید انرژی برق خورشیدی گفت: 
ســرمایه گذاری در این حوزه می تواند درآمد 
پایدار و طوالنی مدتی برای سرمایه گذاران به 
همراه داشته باشد.سارا صالحی، درباره جایگاه 
انرژی های تجدید پذیر در اصفهان، اظهار کرد: 
در حال حاضر بالغ بــر ۲۱۳۳ کیلووات از برق 
شهرستان اصفهان توسط ســامانه های برق 
خورشــیدی با ظرفیت های متغیر یک تا ۱۵۰ 
کیلوواتی تامین می شود که در قالب طرح ها 
و شرایط مختلف نصب و در حال بهره برداری 
است. عاوه بر این، نیروگاه خورشیدی غدیر 
با ظرفیت تولیــدی ۱۰ مــگاوات در مجاورت 
شهرک صنعتی جرقویه تاســیس و در حال 
بهره برداری است.وی افزود: از ۲۱۳۳ کیلووات 
برق تولیــدی از طریق منابع انــرژی تجدید 
پذیر، ۶۲7 کیلووات از طریق سامانه های برق 
خورشیدی طرح تسهیاتی ســال 9۲، ۲۲۳ 
کیلووات از ظرفیت سامانه های طرح ۲۰ درصد 
ادارات و سازمان ها و ۱۱۳۳ کیلووات از ظرفیت 
ســامانه های قرارداد خرید تضمینی، تامین 
می شود.صالحی، درباره مشوق های موجود 
برای ترویج استفاده از انرژی های پاک گفت: 
در حال حاضر تنها مشوق وزارت نیرو به منظور 
توسعه ســامانه های برق خورشیدی، انعقاد 
قراردادهای خرید تضمینی ۲۰ ســاله با نرخ 
باالی برق است که وجود ضرایب تعدیل نرخ 
دوره ای تا حد قابل قبولی جذابیت الزم برای 
ســرمایه گذاران را فراهم می آورد.وی اضافه 
کرد: نرخ پایه خرید تضمینی ســامانه هایی 
تولید برق خورشــیدی تا ۲۰ کیلووات برابر با 
۱۰ هزار و4۰۰ ریال و سامانه هایی با ظرفیت ۲۱ 
تا ۱۰۰ کیلووات معــادل 9,۱۰۰ ریال به ازای هر 
کیلووات ساعت انرژی تولیدی است که این 
مقدار در هر دوره پرداخت مشــمول ضریب 

تعدیل می شود.
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رییس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری مطرح کرد:

اقتصادی کردن کشاورزی، دریچه ای برای جذب سرمایه گذاران 
رییس ســازمان جهاد کشــاورزی چهارمحال و بختیاری با اشــاره به 
ضرورت توجه به کشــاورزی پایدار  جهت ایجــاد امنیت غذایی، اظهار 
داشت: آب، خاک و ســرمایه گذاری از مولفه های کشــاورزی پایدار 
اســت و هر اقدامی که این مولفه ها را از بین ببرد منجــر به ناپایداری 
تولید می شود.ذبیح ا... غریب با بیان اینکه نخستین بحث وزارت جهاد 
کشاورزی در مورد پایداری کشاورزی، توجه به عرصه های ملی است، 
افزود: توجه به زراعت و باغ در تامین امنیت غذایی بســیار مهم است 
اما رأس این هــرم در عرصه های ملی قرار می گیرد.رییس ســازمان 
جهادکشــاورزی چهارمحال و بختیاری، با اشاره به ضرورت تامین آب 
و حفاظت آب و خــاک در عرصه های ملی، بیان کــرد: در دولت تدبیر 
و امید برای نخســتین بار با اذن مقام معظم رهبری، اجازه اســتفاده 
از ظرفیت صندوق توســعه ملی برای احیای عرصه هــای منابع ملی و 
منابع طبیعی شکل گرفت.غریب ادامه داد: اگرچه دولت در این زمینه 
اقداماتی را شروع کرده است؛ اما شاخص اثرگذاری و موفقیت حفاظت 
از عرصه های ملی و منابع طبیعی به مشــارکت مــردم برمی گردد و تا 
زمانی که حفاظت از این عرصه ها به عنوان میراث استانی و کشوری به 
فرهنگ عمومی تبدیل نشود، هر اندازه کار و سرمایه گذاری شود موفق 
نمی شویم.وی، دومین موضوع در کشــاورزی پایدار را بحث بهره وری 
دانســت و خاطر نشــان کرد: بهره وری یا در آب و یا در تولید محصول 
است، ما وقتی بهره وری را افزایش دهیم آب کمتر و محصولی بیشتر با 
هزینه کمتر تولید کرده ایم.رییس سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و 
بختیاری، با بیان اینکه بهره وری اقتصادی به معنای تولید محصوالتی با 
ارزش اقتصادی بیشتر است، تصریح کرد: حرکت وزارت جهاد کشاورزی 
و وزارت نیرو برای مصرف آب به ســمت اقتصاد آب است، یعنی آب را 
جایی هزینه کنیم که اقتصادی تر باشد، البته کشت محصوالت راهبردی 
مانند گندم که به استقالل کشور مربوط هستند، الزامی است اما در سایر 

محصوالت باید به بهره وری اقتصادی توجه کرد.

۵۶ درصد اراضی آبی استان مجهز به سامانه های نوین آبیاری است
غریب با اشاره به کارهای خوبی که به منظور صرفه جویی و بهره وری از آب 
در استان انجام شده است، بیان کرد: ۵۶ درصد اراضی آبی استان مجهز 
به سامانه های نوین آبیاری است در حالی که این رقم در کشور حدود ۲۰ 
درصد است.وی، با تاکید بر اینکه باید به نقطه ای رسید که همه اراضی 
استان به سیستم های نوین آبیاری مجهز باشند، تصریح کرد: کشاورزی 
هوشــمند، زمانی عملی می شــود که اراضی ما به سیستم های نوین 
آبیاری مجهز باشند در این شــرایط تغذیه، زمان و مدت آبیاری و همه 

فعالیت هایی که باید در یک مزرعه انجام شود، تحت کنترل خواهد بود.
به گفته وی، بهره وری آب در استان ۱.۳ است یعنی به ازای هر مترمکعب 
آب یک کیلو و ۳۰۰ گرم محصول تولید می شود در حالی که در کشور به 

ازای مصرف یک مترمکعب آب، یک کیلوگرم محصول تولید می شود.

متکی بودن بخش کشاورزی به دولت یک ایراد است
رییس ســازمان جهادکشاورزی اســتان به ســرمایه گذاری به عنوان 
یکی دیگر از مولفه های کشاورزی پایدار اشــاره کرد و گفت: متاسفانه 
سرمایه در بخش کشــاورزی فقط متکی به دولت است و هر فعالیت 
اقتصادی که در بخش کشاورزی اتفاق افتاده با استفاده از کمک های 
دولت و تسهیالت بانکی بوده و این یک ایراد است.غریب خاطر نشان 
کرد: بدون شــک وقتی بازارهای پر ســود دیگری وجود داشته باشد 
کمتر در بخش کشــاورزی سرمایه گذاری می شــود از همین رو باید با 
اقتصادی کردن کشاورزی سعی در جذب سرمایه ها داشت.وی ادامه 
داد: اگر در کشــاورزی و به خصوص بخش پرهزینه صنایع تبدیلی و 
تکمیلی، سرمایه گذاری نشود نمی توان به اهداف مورد نظر دست یافت 

از همین رو باید برای جذب سرمایه گذاری تالش کرد.

یکپارچه سازی اراضی، عملکرد محصول را افزایش می دهد
رییس سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری، یکپارچه کردن 
اراضی اســتان را یکی از راه هــای اقتصادی شــدن و افزایش درآمد 
کشــاورزان برشــمرد و بیان کرد: یکپارچگی اراضی عــالوه بر کاهش 
هزینه ها باعث افزایش عملکــرد محصول نیز می شــود به طور مثال 
میزان برداشت گندم در خرده کشاورزی و اراضی آبی ۳.۵ تا چهار هکتار 
اســت؛ اما در اراضی یکپارچه و مکانیزه این رقم به بیش از هشت تن 
می رسد، یعنی عالوه بر صرفه جویی در مصرف آب محصول نیز افزایش 
پیدا می کند.غریب، الگوی کشت و مکانیزه کردن را از دیگر عوامل موثر 
در اقتصادی شدن کشــاورزی عنوان و خاطر نشان کرد:به طور تقریبی 
در بیش از ۵۵ درصد اراضی اســتان، کشــت به صورت مکانیزه انجام 
می شود.وی به ضرورت کشــت محصوالت اقتصادی با بازار صادراتی 
بهتر اشــاره کرد و گفت: حدود ۶۰ درصد سطح اراضی استان زیر کشت 
گندم است و اگر چه امسال نسبت به سال قبل سطح زیر کشت گندم 
سه درصد کاهش یافته اســت ولی از نظر عملکرد پیش بینی می شود 
امسال ۱۱۲ هزار تن گندم برداشت شود در حالی که این رقم سال گذشته 

۹۵ هزار تن بود.

۶۵ درصد جمعیت چهارمحال و بختیاری از شبکه فاضالب 
بهره مند هستند

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شهری چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه جمعیت تحت پوشش 
شبکه فاضالب در چهارمحال و بختیاری حدود ۶۵ درصد است، گفت: پیش بینی می شود تا پایان 
سال ۱۴۰۰ ، جمعیت تحت پوشش شبکه فاضالب به ۷۵ درصد برسد.قدرت ا... بیگلری با بیان اینکه 
از ۴۰ شهر چهارمحال و بختیاری در ۱۴ شهر شبکه فاضالب به بهره برداری رسیده است، اظهار کرد: 
اما در برخی از شهرها شــبکه فاضالب به بهره برداری ۱۰۰ درصدی نرسیده است.مدیرعامل شرکت 
آب و فاضالب شهری چهارمحال و بختیاری افزود: شبکه فاضالب در ۱۹ شهر استان در حال اجرا یا 
تکمیل است، اما به بهره برداری نرسیده اســت، امسال درصدد هستیم اجرای شبکه فاضالب را به 
۲۵ شهر برسانیم.وی با بیان اینکه جمعیت تحت پوشش شبکه فاضالب در چهارمحال و بختیاری 
حدود ۶۵ درصد است، گفت: پیش بینی می شود تا پایان سال ۱۴۰۰ جمعیت تحت پوشش شبکه 
فاضالب به ۷۵ درصد برسد.بیگلری در خصوص شبکه فاضالب شهر بن، توضیح داد: شبکه فاضالب 

در این شهرستان حدود ۷۰ درصد اجرا شده است و تصفیه خانه آن به زودی وارد مدار می شود.

 بهره مندی صنوف بدون بیمه و آسیب دیده کرونا 
از تسهیالت حمایتی

رییس سازمان صمت چهارمحال و بختیاری گفت: صنوف بدون بیمه و مشاغل آسیب دیده کرونا از 
تسهیالت حمایتی بهره مند شدند.سجاد رستمی اظهار داشت: براساس مصوبه کارگروه بررسی و مقابله 
با پیامد های اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا، امکان ثبت نام متقاضیان بدون بیمه در سامانه کارا 
فراهم شد.وی افزود: متقاضیان مشمول دریافت تسهیالت در ۱۴ رسته صنفی می توانند تا پایان تیرماه 
با مراجعه به سامانه کارا ثبت نام کنند.رستمی اضافه کرد: کسب و کار های مشمول مصوبه اعم از صنفی 
و غیر صنفی نظیر مراکز تولید و توزیع صنایع دستی، مراکز تولید و فروش پوشاک، کیف و کفش، مراکز 
باشگاه ها و مجتمع های ورزشی و تفریحی، مراکز و موسسات فرهنگی، هنری، رسانه ای و آموزشی، 
مراکز توزیع آجیل و خشکبار، بســتنی و آبمیوه و قنادی ها، رانندگان مسافر برون شهری جاده ای، 
هوایی، ریلی و دریایی، آموزشگاه های رانندگی، گرمابه ها، آرایشگاه ها و سالن های زیبایی، مراکز تولید 
و فروش غذا های آماده اعم از رستوران ها و بوفه ها، طباخی ها، تاالر های پذیرایی، قهوه خانه ها و اغذیه 
فروشی ها، مراکز مربوط به گردشــگری، هتل ها، هتل آپارتمان ها، مهمان پذیرها، مسافرخانه ها، 

زائرسراها، موزه ها و مراکز اقامتی و گردشگری و بوم گردی، مجاز به ثبت نام در سامانه کارا هستند.

 اختصاص 3/۶  میلیارد ریال تسهیالت برای کشت
 گیاهان دارویی به عشایر 

 مدیرکل امور عشایر چهارمحال و بختیاری با اشاره به حمایت دولت تدبیر و امید از قشر مولد عشایر 
این استان در ســال زراعی جاری گفت: با هدف افزایش درآمد و  تولید گیاهان دارویی در مناطق 
ییالقی عشایر، افزون بر سه میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال تسهیالت ارزان قیمت بر ای عشایر در نظر 
گرفته شده است. یحیی حسین پور،  به زیر کشت رفتن ۲۷ هکتار از اراضی مستعد کشاورزی مناطق 
عشایری این استان در سال زراعی گذشته اشاره کرد و گفت: امســال بخشی از این اراضی کشت 
شده به بار نشسته است.به گفته وی، در راستای ایجاد اشتغال پایدار در سال جهش تولید ، در بین 
عشایر استان، برای نخستین بار طرح مطالعاتی، آموزشی و ترویجی کشت گیاهان دارویی در اراضی 
مستعد پنج شهرستان عشایری استان در دستور کار قرار دارد.وی ادامه داد: در این طرح، گیاهان 
دارویی از جمله آویشن کوهی، زعفران، موســیر و گل محمدی به صورت پایلوت کشت شد که با به 
ثمر رسیدن آن، اشتغال پایدار و افزایش درآمد خانوار عشایری به صورت مستقیم برای خانوارهای 

مشارکت کننده ایجاد می شود.

بام ایراناخبار

مفاد آراء
4/131 آگهی مفاد آراء صادره توســط هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 

شهرستان مبارکه
نظر به اینکه طبق آراء صادره توســط هیأت فوق الذکر تصرفات مفروزی یا مشــاعی 
افراد مشروحه ذیل به استناد اسناد مالکیت رسمی مشــاعی یا قباله انتقال عادی مورد 
تأیید قرار گرفته اســت لذا طبق مــاده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی ، مفاد آراء صادره در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه 
های اخبار اصفهان و زاینده رود چاپ و منتشر می گردد تا چنانچه شخص یا اشخاصی 
نســبت به آراء مذکور معترض باشــند از تاریخ انتشــار نوبت اول آگهی روزنامه ظرف 
 مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم و رسید اخذ نمایند. 
معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواســت به 
دادگاه عمومی محل نمایدو گواهی تقدیم دادخواســت را بــه اداره ثبت محل تحویل 
دهد. در اینصورت اقدامــات ثبت موکول بــه ارائه حکم قطعــی دادگاه خواهد بود .و 
چنانچه اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ، گواهی تقدیم دادخواســت 
به دادگاه عمومی محــل را ارائه نکند، اداره ثبت محل مبادرت به صدور ســند مالکیت 
 بنام متصرف می نماید. لیکن صدور ســند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه 

نخواهد بود .
»امالک وابنیه واقع در بخش 8  و 9  ثبت اصفهان «

1- رأی شماره 139960302009000279  مورخ  1399/02/31 خانم سهیال محمدی 
مبارکه فرزند محمد حسین ســه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 
146/22 متر مربع مجزی شــده از  پالک یک  اصلی  واقــع در بخش 9 ثبت اصفهان 
انتقالی بموجب قباله عادی با واسطه از مالک رسمی به موجب سند رسمی 52291 مورخ 

1350/11/16 دفتر 29- اصفهان  از مالک رسمی عبداهلل رئیسی 
 2- رأی شماره 139960302009000278  مورخ  1399/02/31 آقای بختیار آقاجانی 
فرزند باقر سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 146/22 متر مربع 
مجزی شــده از  پالک یک  اصلی  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی بموجب قباله 
عادی با واسطه از مالک رسمی به موجب سند رسمی 52291 مورخ 1350/11/16 دفتر 

29- اصفهان  از مالک رسمی عبداهلل رئیسی
3- رأی شماره 139860302009004271 مورخ  1398/11/28 خانم نرگس صفایی 
فرزند عالمعلی ششدانگ قطعه زمین محصور با بنای احداثی به مساحت 1051/13 متر 
مربع مجزی شده از  پالک ی8-  اصلی  واقع در بخش8 ثبت اصفهان انتقالی بموجب 
قباله عادی با واسطه از مالک رسمی به موجب سند 40549 مورخ 1374/12/12 دفتر 

39 اصفهان  از مالک رسمی بهزاد قربانی سینی
4-رأی شماره 139860302009004231 مورخ  1398/11/30 آقای چنگیز یلمه ها 
فرزند نوروز علی  ششدانگ یک باب خانه به مساحت 350/33متر مربع مجزی شده از  
پالک 41-  اصلی  واقع در بخش 8ثبت اصفهان انتقالی بموجب قباله عادی با واسطه 
از مالک رسمی به موجب سند رســمی 6968 مورخ 1328/03/28 دفتر 40- اصفهان  

از مالک رسمی محمد نیازی 
5- رأی شماره 139960302009000268  مورخ  1399/02/31 خانم اشرف فرشید 
طالخونچه فرزند ولی اهلل ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 93/44 متر مربع مجزی 
شده از  پالک 300 فرعی از 40-  اصلی  واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی بموجب 

قباله عادی با واسطه   از مالک رسمی قاسم صداقت طالخونچه  
6- رأی شماره 139960302009000269  مورخ  1399/02/31 خانم اشرف فرشید 
طالخونچه فرزند ولی اهلل ششدانگ یک باب خانه به مساحت 254/58 متر مربع مجزی 
شده از  پالک 300 فرعی از 40-  اصلی  واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی بموجب 

قباله عادی با واسطه   از مالک رسمی قاسم صداقت طالخونچه  
7- رأی شــماره 139960302009000271  مــورخ  1399/02/31 آقــای پنجعلی 
شاهمرادی ورنامخواستی فرزند حسن ششدانگ یک باب خانه و زمین محصور متصله  

به مساحت 493/27 متر مربع مجزی شده از  پالک 16-  اصلی  واقع در بخش 8 ثبت 
اصفهان انتقالی بموجب قباله عادی با واســطه به موجب سند شــماره 25975 مورخ 

1351/03/17 دفتر سه شهرضا  از مالک رسمی یداهلل گودرزی سرارودی 
8- رأی شماره 139960302009000276  مورخ  1399/02/31 آقای اسفندیار قربانی 
اسماعیل ترخانی فرزند حشمت اهلل  ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 242/40 متر 
مربع مجزی شــده از  17-  اصلی  واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی بموجب قباله 
عادی با واسطه به موجب سند رســمی 25612 مورخ 1351/03/1 دفتر سه شهرضا  از 

مالک رسمی رحمت اهلل قربانی 
9- رأی شــماره 139960302009000277  مورخ  1399/02/31 آقای حشمت اهلل 
قربانی اسماعیل ترخانی فرزند نعمت اهلل  ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 321/76 
متر مربع مجزی شده از  پالک 16-اصلی  واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی بموجب 
قباله عادی با واسطه  به موجب ســند 15760 مورخ 1337/12/12 دفتر 4 شهرضا  از 

مالک رسمی عبدالخالق باروتی شاهکوچکی 
10- رأی شــماره 139960302009000 284  مورخ  1399/02/31 آقای هیبت اهلل 
مومنی نهچیری فرزند عزیز ششدانگ یک باب گلخانه  به مساحت 315/40 متر مربع 
مجزی شــده از پالک 9-  اصلی  واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی بموجب قباله 

عادی با واسطه   از مالک رسمی بهادر خان نهچیری 
11- رأی شــماره 139960302009000029  مورخ  1399/01/18 آقای حمیدر ضا 
عقیلی فرزند ابراهیم  ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 192 متر مربع مجزی شده از  
پالک 165 فرعی از یک-  اصلی  واقع در بخش 8 ثبــت اصفهان انتقالی بموجب قباله 
عادی با واسطه   به موجب ســند 519 مورخ 1316/05/20 دفتر 4- شهرضا از مالک 

رسمی اسماعیل نصوحی دهنوی   
12- رأی شماره 139860302009004220 مورخ  1398/11/28 آقای جعفر رحیمی 
لنجی فرزند هاشم  ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت   230/70 متر مربع مجزی 
شده از  پالک 19- اصلی   واقع در بخش 9ثبت اصفهان انتقالی بموجب قباله عادی با 
واسطه  به موجب سند 33629 مورخ 1348/03/27 دفتر 86 - اصفهان از مالک رسمی 

حسینقلی مهدوی لنجی
13- رأی شــماره 139960302009000280  مورخ  1399/02/31 آقای اسماعیل 
صادقی سرارودی فرزند مصطفی ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 234/84  متر 
مربع مجزی شده از  پالک 16-  اصلی  واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی بموجب 
قباله عادی با واسطه  به موجب سند 25968 مورخ 1351/03/17 دفتر سه شهرضا  از 

مالک رسمی کریم باقریان سرارودی
14- رأی شماره 139960302009000270  مورخ  1399/02/31 آقای حسن احمدپور 
مبارکه فرزند محمود ششدانگ یک باب خانه  به مســاحت 217/66 متر مربع مجزی 
شده از  پالک 3485 فرعی از 2-  اصلی  واقع در بخش 9ثبت اصفهان انتقالی بموجب 

قباله عادی با واسطه   از مالک رسمی حاج عبدل احمدپور
15- رأی شماره 139960302009000267  مورخ  1399/02/31 آقای مسیب فروغی 
قهنویه فرزند علی یار  ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 296/36 متر مربع مجزی 
شده از  پالک 1262 فرعی از 19-  اصلی  واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی بموجب 
قباله عادی با واسطه به موجب سند رسمی 36284 مورخ 1354/02/28 دفتر سه شهرضا   

از مالک رسمی سرفراز رضایی 
16- رأی شــماره 139960302009000286  مورخ  1399/02/31 آقای حجت اهلل 
گودرزی سرارودی فرزند رمضان  ششــدانگ یک باب خانه به مساحت  220متر مربع 
مجزی شــده از  پالک 12فرعی از 6-  اصلی  واقع در بخش 9 ثبــت اصفهان انتقالی 
بموجب قباله عادی با واسطه  به موجب سند شماره 844 مورخ 1322/03/16 دفتر 62 

اصفهان از مالک رسمی خلیل راستی
17- رأی شماره 13996030200900037  مورخ  1399/01/18 خانم فرشته وفایی 
بروجنی فرزند اصغر ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 180 متر مربع مجزی شده از  
پالک 41-  اصلی  واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی بموجب قباله عادی با واسطه   

از مالک رسمی محمد حسین خان یاوری
18- رأی شــماره 139960302009000285  مــورخ  1399/02/31 آقــای علی 
غضنفرپور خولنجانی فرزند حسن  ششدانگ یک درب باغ  به مساحت  1996/25 متر 
مربع مجزی شده از پالک 507-  اصلی  واقع در بخش 9ثبت اصفهان انتقالی بموجب 
قباله عادی با واسطه به موجب سند رسمی شماره 28593 مورخ 1351/12/6   از مالک 

رسمی مرتضی غضنفر پور خولنجانی
19- رأی شــماره 139960302009000 254  مورخ  1399/02/31 خانم نوریجان 
امیدی دومکانی فرزند عبدالرضا سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 
153/68 متر مربع مجزی شــده از پالک 11-  اصلی  واقــع در بخش 8 ثبت اصفهان 
انتقالی بموجب قباله عادی با واسطه  به موجب سند 16241 مورخ 1337/11/11 دفتر 

62 اصفهان  از مالک رسمی بهادر خان نهچیری
20 - رای شماره 139960302009000 255  مورخ  1399/02/31 آقای علی  امیری 
دومکانی فرزند یار علی سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 153/68 
متر مربع مجزی شده از پالک 11-  اصلی  واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی بموجب 
قباله عادی با واسطه  به موجب سند 16241 مورخ 1337/11/11 دفتر 62 اصفهان  از 

مالک رسمی بهادر خان نهچیری
21-رأی شماره 139960302009000 266  مورخ  1399/02/31 آقای علی ملک پور 
قهنویه فرزند خداداد ششــدانگ یک باب خانه  به مساحت  289/30  متر مربع مجزی 
شــده از پالک 111262 فرعی از 19-  اصلی  واقع در بخش 8 ثبــت اصفهان انتقالی 
بموجب قباله عادی با واســطه  به موجب ســند 36284مورخ 1354/02/28 دفتر سه 

شهرضا  از مالک رسمی سرفراز رضایی
22  -رأی شــماره 13980302009002104  مورخ  1398/09/13 آقای عبدارسول 
صفایی قهنویه فرزند محمد  ششــدانگ یک باب خانه  به مساحت 138/25 متر مربع 
مجزی شــده از پالک 11-  اصلی  واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی بموجب قباله 
عادی با واسطه  به موجب سند 16241 مورخ 1337/11/11 دفتر 62 اصفهان  از مالک 

رسمی بهادر خان نهچیری
23-رأی شماره 139960302009000 256  مورخ  1399/02/31 آقای محمد رحیمی 
لنجی فرزند مصطفی از ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 196/17 متر مربع مجزی 
شده از پالک 12-  اصلی  واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی بموجب قباله عادی با 

واسطه  از مالک رسمی عبدالخالق باروتی 
24-رأی شــماره 139860302009004222   مورخ 1398/11/30 خانم لیال صفایی 
فرزند محمدرضا از ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 194/84  متر مربع مجزی شده 
از پالک 114 فرعی از 19  اصلی  واقع در بخش 8 ثبــت اصفهان انتقالی بموجب قباله 

عادی با واسطه   از مالک رسمی علیرضا ضیایی قهنویه 
25-رأی شــماره 139960302009000 273  مورخ  1399/02/31 آقای سید جالل 
هاشمی فرزند اسماعیل از ششــدانگ یک باب ساختمان  به مساحت317/28متر مربع 
مجزی شــده از پالک یک  اصلی  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی بموجب قباله 
عادی با واسطه  به موجب سند 52429 مورخ 1351/11/04 دفتر 29 اصفهان  از مالک 

رسمی احمد ایرانپور مبارکه
26-رأی شماره 139960302009000 275  مورخ  1399/02/31 آقای حامد ایرانپور 
مبارکه فرزند ابراهیم چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 174/43 
متر مربع مجزی شده از پالک یک  اصلی  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی بموجب 
قباله عادی با واسطه  به موجب سند 52360 مورخ 1350/11/04 دفتر 29 اصفهان  از 

مالک رسمی رجبعلی ایرانپور مبارکه
27- رأی شماره 139960302009000 274  مورخ  1399/02/31 خانم مریم فروغی 
فرزند صفرعلی دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 174/43 متر مربع 
مجزی شــده از پالک یک  اصلی  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی بموجب قباله 
عادی با واسطه  به موجب سند 52360 مورخ 1350/11/04 دفتر 29 اصفهان  از مالک 

رسمی رجبعلی ایرانپور مبارکه

28- رأی شماره 139960302009000 288  مورخ  1399/02/31 خانم اعظم اسدی 
مبارکه فرزند عوضعلی سه دانگ مشاع  از ششــدانگ یک باب خانه  به مساحت 210 
متر مربع مجزی شــده از پالک  12- فرعی از 6  اصلی  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان 
انتقالی بموجب قباله عادی با واسطه  به موجب ســند 844 مورخ 1322/03/16 دفتر 

62- اصفهان  از مالک رسمی نجمه بیگم راستی 
29-  رأی شــماره 139960302009000 287  مورخ  1399/02/31 آقای اسماعیل 
رفیعی پور فرزند غریبعلی سه دانگ مشاع  از ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 210 
متر مربع مجزی شــده از پالک  12- فرعی از 6  اصلی  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان 
انتقالی بموجب قباله عادی با واسطه  به موجب ســند 844 مورخ 1322/03/16 دفتر 

62- اصفهان  از مالک رسمی نجمه بیگم راستی 
30-رأی شــماره 139860302009004223  مورخ 1398/11/30 آقای حامد امینی 
فرزند حسین سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 140/50 متر مربع 
مجزی شــده از پالک یک  اصلی  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی بموجب قباله 
عادی با واسطه  به موجب سند 52106 مورخ 1350/11/04 دفتر 29 اصفهان  از مالک 

رسمی غالمحسین ایرانپور مبارکه
31- رأی شماره 139860302009004224  مورخ 1398/11/30 خانم اختر احمدپور 
مبارکه  فرزند اسفندیار  سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 140/50 
متر مربع مجزی شده از پالک یک  اصلی  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی بموجب 
قباله عادی با واسطه  به موجب سند 52106 مورخ 1350/11/04 دفتر 29 اصفهان  از 

مالک رسمی غالمحسین ایرانپور مبارکه
32- رأی شــماره 139960302009000283مورخ 1399/2/31 اداره اوقاف و امور 
خیریه شهرســتان مبارکه - موقوفه گورستان امامزاده شاه ســلیمان رقبه دو  عرصه 
ششدانگ یک باب ملک موقوفه   به مســاحت  29/19 متر مربع مجزی شده از پالک 

377/1 اصلی  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان  وقف معاطاتی
33-رأی شــماره 139960302009000282مورخ 1399/2/31 اداره اوقاف و امور 
خیریه شهرســتان مبارکه – موقوفه گورستان امامزاده شاه ســلیمان رقبه یک عرصه 
ششدانگ یک باب ساختمان موقوفه   به مساحت  86/37 متر مربع مجزی شده از پالک 

377/1 اصلی  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان  وقف معاطاتی
34- رأی شماره 139960302009000265  مورخ  1399/02/31 آقای مهدی قدیری 
بارچانی فرزند محمود ششــدانگ یک باب خانه  به مساحت 268/08 متر مربع مجزی 
شــده از  پالک 890 فرعی از 2-  اصلی  واقع در بخش 9ثبت اصفهان انتقالی بموجب 

قباله عادی با واسطه   از مالک رسمی جعفر قلی طاهری
تاریح انتشار نوبت اول   : 99/04/07

تاریح انتشار نوبت دوم   : 22 /99/04     
م الف: 887461  مظاهر نصرالهی رییس اداره ثبت اسناد وامالک مبارکه

حصر وراثت
4/132 آقای محمدرضا اســدی  به شــماره شناســنامه 1130493237 با اســتناد 
شــهادتنامه و گواهی فوت و رونوشت  شناســنامه ورثه ، درخواستی بشماره 99 / 371  
تقدیم این شورا نموده چنین اشــعار داشته است که شــادروان هوشنگ اسدی فرزند 
ولی اســدی بشناســنامه شــماره 4171426421 در تاریخ 5 / 10 / 1382 درگذشته 
و ورثه وی در هنگام درگذشــت عبارتند از 1 - محمدرضا اســدی   نام پدر هوشــنگ 
شماره شناســنامه 1130493237 نســبت با متوفی فرزند2- زهرا هزاروسی  نام پدر 
اسماعیل  شــماره شناســنامه 4171361011 نســبت با متوفی مادر 3- ولی اسدی  
نام پدر محمد علی شــماره شناســنامه 4171422401 نســبت با متوفــی پدر اینک 
با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبــور را در یک نوبت آگهی مــی نماید تا 
هرکســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر نخستین 
 آگهی ظرف مدت یک ماه به شــورا تقدیــم دارد و اال گواهی صــادر خواهد گردید .

م الف: 908656  شاه نظری. شعبه ویژه حصر وراثت شاهین شهر 
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رییس پلیس راهور استان اصفهان:

۸ درصد تولید ناخالص کشور صرف جبران خسارت 
تصادفات می شود

رییس پلیس راهور استان اصفهان اظهار داشت: در کشوری که به دنبال رشد اقتصادی ۵ درصدی 
هستیم، ۸ درصد تولید ناخالص کشور صرف جبران خسارت تصادفات رانندگی می شود؛ همچنین 
۳۰ تا ۳۵ درصد تخت های بیمارســتانی، به صورت ثابت، در اختیار مجروحان تصادفات رانندگی 
است و این همه، هزینه هایی اســت که خودمان با عدم رعایت قوانین بر جامعه تحمیل می کنیم.

سرهنگ محمدرضا محمدی اضافه کرد: بیشترین گروه سنی که در سوانح رانندگی جان خود را از 
دست می دهند، رده سنی ۲۰ تا ۴۰ سال، یعنی قشر جوان و آینده ساز کشور هستند.رییس پلیس 
راهور استان اصفهان درباره علت عمده تصادفات رانندگی تصریح کرد: ۸۰ تا ۹۰ درصد علت تصادفات 
رانندگی خطاهای انســانی اســت و به همین دلیل رفتار ترافیکی یا رفتار رانندگی در هر کشــوری 
از شاخص های توســعه عمومی آن کشور اســت.وی ادامه داد: خطاهای انسانی قابل پیشگیری 
اســت و با رعایت قوانین توسط خود رانندگان و نیز نظارت خانواده و سرنشــینان بر رفتار راننده، تا 
حد زیادی می توان از خطاهای منجر به تصادفات رانندگــی جلوگیری کرد.محمدی به خانواده ها 
توصیه کرد: به فرزندان زیر ۱۸ ســال یا فاقــد گواهینامه خود اجازه رانندگی خودروهای ســبک و 
 سنگین را نداده و از تهیه موتورسیکلت برای آنان تا زمانی که گواهینامه مربوطه را دریافت نکرده اند،

 بپرهیزید.

واژگونی تیبا، 10 تبعه افغان را راهی  بیمارستان کرد
در حادثه واژگونی خــودروی تیبا که در شهرســتان مبارکه اتفــاق افتاد، ۱۰ تبعــه افغان مصدوم 
و به بیمارســتان منتقل شدند.ســخنگوی مرکــز اورژانس اســتان اصفهان، اظهار کرد: ســاعت 
۵ و ۵۶ دقیقه صبح روز گذشــته خــودروی تیبا حامل اتبــاع افغانی دچار واژگونی شــد.عباس 
عابدی با اشــاره به اینکه این حادثه در شهرســتان مبارکه و بعد از شــهرک صنعتــی اتفاق افتاد، 
افــزود: بالفاصله بعد از وقــوع این حادثــه، ۳ دســتگاه آمبوالنس ۱۱۵ و یــک آمبوالنس هالل 
احمر به محل حادثــه اعزام شــدند.وی، از مصدومیت ۱۰ نفــر در این حادثه خبــر داد و گفت: ۵ 
پســر بچه، ۳ دختر بچه و یک مرد و یک زن در ایــن حادثه دچار مصدومیت شدند.ســخنگوی 
مرکز اورژانــس اصفهــان توضیــح داد: ۶ مصدوم ایــن حادثه توســط اورژانــس و ۴ مصدوم 
توســط هالل احمر به بیمارســتان محمد رســول ا... مبارکه منتقــل شــدند.انتقال غیرقانونی 
 اتباع افغانی هــر ماه در اســتان اصفهــان منجر به وقــوع حوادث، فــوت و مصدومیــت اتباع 

افغانی می شود.

اخطار پلیس به گردانندگان شرکت های هرمی
معاون مبارزه با جعل و کالهبرداری پلیس آگاهی نیروی انتظامــی در خصوص فعالیت و فریب 
جوانان به گردانندگان شــرکت های هرمی هشــدار داد.ســرهنگ محمدرضا اکبری با اشــاره به 
کالهبرداری های صورت گرفته توســط شــرکت های هرمی، افزود: پلیس آگاهــی ناجا فعالیت 
این گونه شــرکت ها را در ســطح شــهرها و فضای مجازی به دقت زیر نظــر دارد.وی ادامه داد: 
پلیس هرگز اجازه نخواهد داد عده ای شــیاد و فرصت طلب، جوانان و افراد نیازمند کار و فعالیت 
اقتصادی را فریــب داده و دارایی آنان را چپــاول کنند.این مقام انتظامی با بیان اینکه با اشــراف 
اطالعاتی و همکاری مناســب مردمی ســرنخ های خوبی از فعالیت مخفی و زیر زمینی مجرمان 
دریافت شــده اســت، گفت: کارآگاهان پلیس آگاهی در حال بررســی گزارش های مردمی بوده 
 و نسبت به شناســایی و دســتگیری به موقع اعضا و سرشــاخه های شــرکت های هرمی اقدام 

خواهند کرد.

اصفهان با حدود ۱۰.۶ درصد جمعیت سالمندی شرایط مناسبی از نظر وضعیت باروری، فرزندآوری و سالمندی ندارد؛

رنگ پیری در نصف جهان

جمعیت، سرمایه اصلی هر کشور است و توســعه و رونق اقتصادی در 
همه جوامع متاثر از جمعیت جوان و مولد آن خواهد بود. نرخ باروری و 
عوامل کاهنده و فزاینــده آن در جوامع برای حفظ جمعیت جوان و مولد 
بسیار حائز اهمیت است و توجه به این نکته کلیدی جمعیت را جوان نگه 
می دارد؛ اکنون که موضوع  کرونا نیز کل جمعیت دنیا را تحت الشــعاع 
قرار داده، حفظ باروری و حفظ جمعیت جوان در جوامع ســخت تر نیز 
شده است، چرا که عوامل بســیاری از جمله اقتصاد، فرهنگ، اجتماع، 
جنگ و بسیاری عوامل دیگر تهدید کننده جمعیت بود و اکنون پاندمی 
کرونا به یکباره این بحث را با مشــکالتی فراوانی روبه رو کرده است. در 
ارتباط با جمعیت، نرخ باروری و سایر مســائل مربوط فرزانه السادات 
فرود، رییس گروه سالمت خانواده و جمعیت معاونت بهداشتی استان 
اصفهان معتقد است جمعیت و دگرگونی های باروری در گذشته، حال 
و آینده از متغیرهای اساســی سیاســت گذاری و طراحی برنامه های 
توســعه اقتصادی و اجتماعی کشورهاست، جمعیت سرمایه اصلی هر 
کشور است و توســعه و رونق اقتصادی در همه جوامع متاثر از جمعیت 
جوان و مولد آن خواهد بود و یکی از شاخص های کلیدی جمعیت، میزان 
باروری کلی )TFR( یعنی تعداد متوسط کودکان متولد شده از یک زن 
تا پایان دوره فرزندآوری است. وی تصریح کرد: یکی از علل مهم کاهش 
باروری در کشور تغییر سبک زندگی زوج ها و جوانان است، از عوامل دیگر 

می توان به کاهش آمار ازدواج و افزایش متوســط سن ازدواج در زنان و 
مردان، افزایش فاصله بین ازدواج و تولد فرزند اول و افزایش فاصله بین 
بارداری ها اشاره کرد. بر اساس اطالعات موجود فاصله بین ازدواج و تولد 
فرزند اول حدود ۳.۵ ســال و میانگین فاصله زمانــی بین فرزند اول و 
دوم و نیز دوم و سوم حدود ۵.۵ سال برآورد شده است و با توجه به روند 
صعودی متوسط سن ازدواج در کشــور در سال های اخیر تاخیر طوالنی 
در تولد فرزند اول و فرزندان بعدی ســبب خواهد شــد که فرصت های 
مناسب برای بارداری از دست برود که این امر به نوبه خود محدود شدن 
فرزندآوری را به دنبال دارد و همچنین اگــر زوج ها در آغاز زندگی دارای 
مشکالت ناباروری باشند، ایجاد فاصله طوالنی بین ازدواج و تولد اولین 
فرزند موجب خواهد شد که مشکل ناباروری برای مدت طوالنی تری از نظر 
پوشیده بماند و درمان های بعدی را نیز با مشکالت بیشتری روبه رو کند.

فرزانه فرود، در مورد اثرات تک فرزندی هم معتقد است رواج پدیده تک 
فرزندی یکی دیگر از عوامل کاهش باروری است و بر اساس آمارها حدود 
۱۹ درصد خانواده ها تک فرزند هستند و پدیده تک فرزندی در آینده ای نه 
چندان دور می تواند صدمات سنگین و جبران ناپذیری را بر پیکره جامعه 
ایرانی وارد کند. موانع اقتصادی نیز عامل دیگری است که بر کاهش آمار 
ازدواج و فرزندآوری جوانان موثر اســت و یکی از علت های تک فرزند 
شدن خانواده ها نیز مشــکالت اقتصادی است، چرا که بیشتر زوج های 

جوان از ترس عدم توانایی اقتصادی بچه دار شدن را به تاخیر می اندازند و 
یا تک فرزندی را ترجیح می دهند. رییس گروه مدیریت سالمت خانواده 
و جمعیت مرکز بهداشت استان اصفهان نیز در مورد آمار استان اصفهان 
در زمینه جمعیت و باروری گفت، اصفهان با حدود ۱۰.۶ درصد جمعیت 
سالمندی و TFR یا شــاخص فرزندآوری حدود ۱.۷ بر اساس آخرین 
آماری که رسما در سال ۹۶ توســط اداره آمار استان اعالم شده ، شرایط 
مناســبی از نظر وضعیت باروری، فرزندآوری و ســالمندی ندارد.راحله 
صادق ادامه داد: با شاخص فرزندآوری زیر حد جایگزینی )که ۲.۱ فرزند 
به ازای هر زن ایرانی تعریف شــده( و جمعیت میانسال باالی استان، 
حرکت به سمت پیری جمعیت طی سال های آینده شتابی تند خواهد 
داشت و عالوه بر اهمیت برنامه ریزی جدی مبتنی بر سیاست های علمی 
در افزایش تمایل جامعه به ویژه فرهیختگان و خانواده هایی با توان مالی 
کافی در فرزندآوری، برنامه ریزی برای برخورد با شرایط ناشی از سالمندی 
جامعه نیز باید مد نظر سیاســتگذاران کشوری و استانی قرار گیرد.طبق 
دستورالعمل های جدیدی که اکنون برای مشــاوره های باروری سالم 
برای گروه سنی که واجد شرایط مشاوره باروری سالم است و اواخر سال 
۹۸ از طرف دفتر سالمت خانواده و جمعیت وزارت بهداشت ابالغ شده، 
سن زنان واجد شــرایط فرزندآوری از ۱۰ تا ۴۹ سال به ۱۰ سال ۵۴ سال 

افزایش پیدا کرده است.

موانع اقتصادی عامل دیگری است که بر کاهش آمار 
ازدواج و فرزندآوری جوانان موثر است و یکی از علت های 
تک فرزند شدن خانواده ها نیز مشکالت اقتصادی 
است، چرا که بیشتر زوج های جوان از ترس عدم توانایی 

اقتصادی بچه دار شدن را به تاخیر می اندازند 

با مسئولان جامعه

حصر وراثت
4/133 آقا/خانم  محمد علی صلواتی مشــکانی   به شناســنامه شــماره 41   به شرح 
دادخواست به کالســه  835/99   از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شــادروان  کبری احمدی شــورابی فرد  به شــماره شناسنامه  
2   در تاریــخ  1399/1/6   اقامتگاه دائمی خــود بدرود زندگی گفتــه ورثه حین الفوت 
 آن مرحوم منحصر است به: 1- معصومه صلواتی مشــکانی فرزند علی به ش ش 20 ، 
2- فاطمه صلواتی مشــکانی فرزند علی به ش ش 8 ، 3- رضا صلواتی مشکانی فرزند 
علی به ش ش 73 ، 4- ابوالفضل صلواتی مشــکانی فرزند علی به ش ش 11 ، 5- زهرا 
صلواتی مشــکانی فرزند علی به ش ش 22 ، 6- حسن صلواتی مشــکانی فرزند علی 
 به ش ش 32 ، 7- محمــد علی صلواتی مشــکانی فرزند علی بــه ش ش 41 همگی

 فرزندان متوفی والغیر. اینــک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در 
 یک نوبت و یک مرتبــه آگهی می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد و یــا وصیتنامه از

متوفی/متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی 
صادرخواهد شد. م الف: 907361 قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف کاشان 

ابالغ رای
4/134 شــماره: 1204-98/12/21 مرجع رســیدگی: شــعبه ششــم حقوقی شورای 
 حل اختالف لنجان، خواهان: ســعید ســلیمیان فرزند حســین به نشــانی زرین شهر

 بلــوار ش بهشــتی نمایشــگاه اتومبیل ســلیمیان، خوانــدگان: 1- امیــن اکبر زاده 
فرزند محمد حســین به نشــانی فوالدشهر ســی 3 ســاختمان زرین خودرو واحد 9، 
 2- آقای محمد حســین ابراهیمی فرزند فریبرز به نشــانی اصفهان ســه راه ســیمین 
خ جانبازان بن بست شــقایق پ 331، خواسته: انتقال سند، گردشــکار: شورا با بررسی 
جمیع اوراق و محتویات پرونده و با توجه به نظریه مشــورتی اعضاء ختم رســیدگی را 
اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شــورا: درخصوص 
 دادخواست آقای سعید سلیمیان فرزند حســین به طرفیت آقای 1- امین اکبر زاده فرزند 
 محمــد حســین 2- آقــای محمــد حســین ابراهیمــی فرزنــد فریبــرز بــه

 خواسته صدور الزام به انتقال سند یک دستگاه پراید به شماره انتظامی 53-436/س62 
 در دفتر اسناد رســمی مقوم به مبلغ 136/000/000 ریال به شرح تقدیمی شورا با توجه 
 بــه رابطــه قــراردادی فیمابین خواهــان و خوانــده ردیــف اول طبق مبایعــه نامه 
شماره 1136 مورخ 93/5/19 و با توجه به استعالم مورخ 99/2/6 از پلیس راهور شهرستان 
لنجان مربوط به یک دستگاه پراید سواری مدل 1389 به شماره انتظامی 53-436 س 
63 که به نام خوانده ردیف دوم می باشد و توجهًا به اظهارات خواهان و خوانده ردیف اول 
و اینکه خوانده ردیف دوم با وصف ابالغ و اطالع از وقت دادرســی در جلسه شورا حضور 
نیافته ودفاع و ایرادی نسبت به دعوی خواهان و مســتندات ابرازی وی به عمل نیاورده 
 است. لذا با مالحظه و احراز معامله بین خواهان و خوانده ردیف اول و اینکه صاحب سند 
مــی بایســت در یکــی از دفاتــر ثبــت اســناد رســمی حضــور بــه هم رســاند 
لــذا بــا اســتناد  مــواد 10  و 205 و 237 و 219 و 220 و 221 قانــون مدنــی 
حکم بــه الــزام خوانــده ردیــف دوم به حضــور در یکــی از دفاتر اســناد رســمی 
 و تنظیــم و انتقــال ســند ثبتــی و رســمی بــه نــام خواهــان را صــادر و اعالم 
می نماید. در مورد خوانده ردیف اول نظر به اینکه ســند به نام ایشــان نمی باشــد به 
اســتناد بند 4 ذیل ماده 84 و ماده 89 ناظر بــر این ماده حکم به بــی حقی و رد دعوی 
 خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره نســبت به خوانــده ردیف اول حضوری و

 ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابــل تجدیدنظر در محاکــم حقوقی لنجان می 
 باشــد و نســبت به خوانده ردیف دوم غیابی و ظرف مدت بیســت روز قابل واخواهی
  در این شــورا و ســپس به مدت بیســت روز قابل تجدیدنظر در محاکم حقوقی لنجان
 می باشد. م الف: 906812 شعبه ششم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان لنجان

مزایده مورد وثیقه
پرونــده:  شــماره   139903902004000087 آگهــی:  شــماره   4 /135
139704002004000306 آگهی مزایده پرونده اجرایی شــماره بایگانی: 9702362 
ششدانگ پالک ثبتی 47 فرعی از 13682 اصلی مفروز و مجزا از فرعی از اصلی مذکور 

قطعه واقع در بخش 05 ناحیه اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان به مساحت 277 متر 
مربع به آدرس: اصفهان، خیابان مدرس، خیابان مولوی، کوچه شهید آقا بزرگی )شماره 6(، 
پالک 9 کدپستی 8149637911 که اسناد مالکیت آن مالکیت زهره / احمدی شیخ شبانی 
فرزند صفر علی شماره شناسنامه 57825 تاریخ تولد دارای شماره ملی 1281676438 
با جز سهم 3 از کل سهم 6 بعنوان مالک ســه دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان 
با شماره مستند مالکیت 71294- دفترخانه موضوع سند مالکیت اصلی به شماره چاپی 
712407 سری سال که در صفحه 156 دفتر امالک جلد 31 ذیل شماره 104208 ثبت 
گردیده اســت. - مالکیت رضا / کالهدوزان فرزند رحیم شماره شناسنامه 38721 تاریخ 
تولد دارای شماره ملی 1280812818 با جز سهم 3 از کل سهم 6 بعنوان مالک سه دانگ 
مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان با شماره مستند مالکیت 71294 دفترخانه موضوع سند 
مالکیت اصلی بشماره چاپی 712406 سری سال که در صفحه 159 دفتر امالک جلد 31 
ذیل شماره 103345 ثبت و صادر گردیده است، با حدود و مشخصات ملک ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 277 متر مربع ) با این توضیح که پالک فرعی 15 باقیمانده بوده که 
در اجرای استاندارد سازی به پالک 47 فرعی استاندارد شده ( حدود و مشخصات آن شمااًل 
بطول 8/65 متر دیواریست به پالک 24/13682 شــرقًا بطول 33/15 متر خط مستقیم 
مفروض با پالک 13682/35 جنوبا بطول 8/15 متر خط مستقیم مفروض است به قسمتی 
که در مســیر کوچه قرار خواهد گرفت. غربًا 1- بطول 19/85 متر دیواریست اشتراکی با 
پالک 13682/33-2- بطول 40 سانتیمتر دیواریست به پالک مزبور سوم بطول 2/10 
متر دیواریست به پالک مرقوم چهارم دیواریست به پالک 13682/25 بطول 11/30 متر 
و حقوق ارتفاقی ندارد. که طبق نظر کارشناسان رسمی دادگستری بنای فوق عبارت است 
از یک ساختمان مسکونی یک طبقه با کاربری مسکونی دارای عرصه به مساحت 277 
متر مربع که مقداری در مسیر عقب نشینی واقع می گردد و اعیانی به مساحت حدود 191 
متر مربع می باشد. نوع اسکلت دیوار باربر و ســقف تیر چوبی، کف موزاییک و سیمان، 
بدنه گچ پرداختی و رنگ کاغذ دیواری، درب و پنجــره ها خارجی چوبی و پروفیل آهن، 
درب های داخلی چوبی و پروفیل آهنی، دارای 3 اتاق خواب، حمام و سرویس بهداشتی و 
آشپزخانه، آشپزخانه با کابینت فلزی، نمای سیمان سفید، کف حیاط موزاییک، گرمایش 
 بخاری و سرمایش کولرآبی، انشعابات برق، گاز، آب و فاضالب، قدمت بنا بیش از 50 سال 
می باشد که طبق سند رهنی شــماره 77793-77795-56343 تنظیمی در دفتر اسناد 
رسمی شماره 129 اصفهان در رهن بانک تجارت واقع می باشد طبق اعالم بانک بستانکار 
ملک دارای بیمه تا تاریخ 99/07/23 می باشــد. نظر به موقعیت ملک، قدمت ساخت، 
نوع ســازه و معماری، کیفیت بنا و مصالح بکار رفته شــده، ارزش منطقه، نوع کاربری، 
انشعابات و کلیه عوامل تاثیر گذار ارزش تمامت شش دانگ به مبلغ 9/800/000/000 
ریال به حروف مبلغ نه میلیارد و هشــتصد میلیون ریال برآورد و اعالم می گردد. محل 
برگزاری مزایده: از ساعت 9 الی 12 روز یکشنبه مورخ 99/05/05 در اداره اجرای اسناد 
رســمی اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شــرقی چهار راه اول »شهید صداقتی« 
ابتدای خیابان الهور سمت چپ طبقه سوم به مزایده گذارده می شود. مزایده از مبلغ پایه 
)مبلغ 9/800/000/000 ریال به حروف مبلغ نه میلیارد و هشــتصد میلیون ریال( شروع 
و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشــنهادی فروخته می شود. الزم به ذکر 
است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و 
مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشــد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض 
شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به 
عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی 
بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد می گردد ضمنًا این آگهی 
 در یک نوبت در روزنامه زاینــده رود چاپ اصفهان مورخ 1399/04/22 درج و منتشــر 
می گردد و در صــورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول مــی گردد. توضیحًا جهت 
شرکت در جلســه مزایده باید مبلغ ده درصد  مبلغ پایه مزایده پس از اخذ شناسه واریز از 
این اداره و طی فیش سپرده در وجه اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان بابت پرونده کالسه 
فوق پرداخت گردد وارائه اصل فیش واریزی به همراه تقاضای کتبی و کارت شناســایی 
معتبر الزامی است. ضمنًا برنده مزایده مکلف است ما به التفاوت مبلغ فروش را طی فیش 

مربوطه حداکثر ظرف مدت 5 روز به حســاب صندوق ثبت تودیــع نماید در صورتی که 
ظرف مدت مقرر مانده فروش را به حساب ســپرده ثبت واریز ننماید، مبلغ مذکور قابل 
استرداد نبوده و بحســاب خزانه واریز خواهد شــد. در غیر این صورت عملیات فروش از 
 درجه اعتبار ســاقط و مزایده تجدید می گردد. م الف:909048  اداره اجرای اســناد 

رسمی اصفهان
مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(

پرونــده:  شــماره   139903902004000089 آگهــی:  شــماره   4 /137
139804002004000101 آگهی مزایده پرونده اجرایی کالسه: 9801197 ششدانگ 
پالک ثبتی )خانه مسکونی( به شماره ثبتی 15190/9909 مفروز و مجزی شده از 180 
فرعی بخش پنج ثبت اصفهان به مســاحت 329/8 متر مربع آدرس: اصفهان خ صغیر 
اصفهانی کوچه شماره 9 )الله( پالک 52 کدپســتی 8155943511 ملکی مریم میرزا 
جانی و علی میرزا خانی و محمد میرزا خانی )هر کدام دو دانگ ( که مشخصات مالکیت 
نامبردگان تحت سند مالکیت المثنی بشماره چاپی 055340 در صفحه 495 دفتر امالک 
جلد 279 ذیل شماره 53665 و ســند مالکیت شماره 055009 صفحه 361 دفتر امالک 
جلد 265 ذیل شماره 50775 و سند مالکیت اصلی شماره چاپی 467627 با شماره دفتر 
الکترونیک 139920302027007271 ثبت گردیده اســت با حدود: شمااًل: بدیوار باغ 
102 فرعی بطول 4/10 متر شرقًا: به پی زمین 9910 فرعی بطول 25/30 متر جنوبًا: پی 
است به کوچه شــش متری بطول 13/5 متر غربًا: پی است به زمین 9908 فرعی بطول 
22/65  متر که حسب نظریه کارشناس پالک مزبور یک باب خانه مسکونی می باشد به 
مساحت عرصه 252 متر مربع )پس از کسر عقب نشینی گذر( اعیانی با قدمت باالی 30 
سال و مساحت حدود 180 متر مربع که با دیواره های آجری باربر و سقف تیر آهن و تاق 
ضربی و نمای ســنگ بصورت یک طبقه به اضافه یک اتاق در طبقه بام احداث گردیده 
است. انشعابات شامل آب، برق و گاز می باشد. طبق سند رهنی شماره 89750 تنظیمی 
در دفترخانه اسناد رسمی شــماره 129 اصفهان در رهن بانک مهر اقتصاد واقع می باشد 
و طبق اعالم بســتانکار ملک فاقد بیمه می باشد از ســاعت 9 الی 12 روز دوشنبه مورخ 
1399/05/06 در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقی 
چهار راه اول ابتدای خیابان الهور سمت چپ به مزایده گذارده می شود. مزایده از مبلغ پایه 
13/860/000/000 ریال شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی 
فروخته می شود. الزم به ذکر اســت پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از 
 حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز
 بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی 
آن معلوم شده یا نشده باشــد به عهده برنده مزایده اســت ضمن آنکه پس از مزایده در 
صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فــوق از محل مازاد به برنده مزایده 
مسترد می گردد ضمنًا این آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 
1399/04/22 درج و منتشر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول 
می گردد. توضیحاً جهت شرکت در جلسه مزایده باید ده درصد  مبلغ پایه مزایده پس از اخذ 
شناسه واریز از این اداره و طی فیش سپرده در وجه اداره اجرای اسناد رسمی بابت پرونده 
کالسه فوق پرداخت گردد وارائه اصل فیش واریزی به همراه تقاضای کتبی و ارائه کارت 
شناسایی معتبر الزامی اســت. ضمنًا برنده مزایده باید ما به التفاوت تا میزان مبلغ نهایی 
 فروش را ظرف پنج روز پرداخت نماید در غیر این صورت مبلغ علی الحســاب دریافتی
 )ده درصد( به نفع دولت ضبط می گردد. م الف:909091 اداره اجرای اســناد رسمی 

اصفهان
تحدید حدود اختصاصي

4/138 شــماره نامه : 139985602025004028-1399/04/18 چون تحدید حدود 
ششدانگ یکباب ساختمان پالک شــماره 25/3843 مجزی شده از 3126 فرعی )قبال 
پالک 25/224/1 بوده که به پــالک 25/3126 تبدیل گردیده اســت(  واقع در بخش 
14 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتي به نام رضا مســتاجران فرزند قربانعلی به ش.ش 
4 نسبت به چهار دانگ مشاع از ششــدانگ باســتثناء بهاء ربیعه اعیانی و صدیقه جان 
نثاری فرزند حســین به ش.ش 58221 نسبت به دو دانگ مشــاع از ششدانگ باستثناء 

بهاء ربیعه اعیانی در جریان ثبت اســت و آرای شــماره 139860302027009567 و 
139860302027009568 مورخ 98/07/08 از طرف هیات حل اختالف موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و 
امالک منطقه غرب اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه 
تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است.  اینک بنا به دستور قسمت اخیراز 
ماده 13 قانون ت.ت مصوب 1390 و بر طبق تقاضاي نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم 
در تاریخ  99/05/14 روز سه شنبه ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا 
به موجب این آگهي به کلیه مالکین و مجاورین اخطار مي گردد که در روز و ساعت مقرر 
در محل حضور یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت 
از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد  و طبق ماده 86 
آیین نامه قانون ثبت، معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره 
با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایي اقدام و گواهي طرح دعوی خود را به این 
منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی می تواند به 
دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید 
سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 

اداره ثبت اسناد و امالک منطقه غرب اصفهان
تحدید حدود اختصاصي

4/139 شــماره نامه : 139985602025004031-1399/04/18 چون تحدید حدود 
ششدانگ یکباب ساختمان پالک شــماره 32/1481 مجزی شده از 32  اصلی  واقع در 
بخش 14 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتي به نام فتح اله ســلطانی رنانی فرزند حیدر 
علی به ش.ش 21 در جریان ثبت است و رای شماره 139860302027028826 مورخ 
97/12/25 از طرف هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه غرب اصفهان نسبت 
به ملک مرقوم صادر گردیده اســت و با توجه به اینکه تحدید حــدود اولیه پالک اصلی 
فوق قانونی نبوده است.  اینک بنا به دســتور قسمت اخیراز ماده 13 قانون ت.ت مصوب 
1390 و بر طبق تقاضاي نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ  99/05/14 روز سه 
شنبه ســاعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهي به 
کلیه مالکین و مجاورین اخطار مي گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند. 
اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت 
مجلس تحدید حدود تا 30 روز پذیرفته خواهد شد  و طبق ماده 86 آیین نامه قانون ثبت، 
معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست 
به مراجع ذیصالح قضایي اقدام و گواهي طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید 
در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه 
و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون 
توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. اداره ثبت اســناد و 

امالک منطقه غرب اصفهان

اعالم مفقودی 
برگ ســبز خودروی ســواری پراید مدل 1392 به رنگ 
ســفید روغنی به شــماره پالک ایــران 43-795 ه 88 
و شــماره موتور 139B0037300 و شــماره شاســی 
NAAM31FCXEK870524 و شناســه ملی خودرو 
IRFC921V1S0870524 به نام آقای کورش یوسفی  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.



سیدمحمد موسوی که بعد از گذراندن یک فصل موفق در ترکیب تیم اولشتین لهستان و کسب عنوان برترین مدافع پالس لیگا تصمیم به بازگشت به لیگ ایران 
گرفت، این روزها در تمرینات تیم ســایپا حضور دارد و زیر نظر مصطفی کارخانه خودش را آماده حضور در فصل جدید لیگ برتر می کند.این مدافع باتجربه تیم 
ملی والیبال که فصل گذشته هم بعد از عقد قرارداد با تیم شهرداری ارومیه، رضایت این باشگاه را گرفت و راهی لهستان شد، بار دیگر با پیشنهادی جدی از لهستان 
مواجه شده است.آنطور که در فضای مجازی مطرح شده، باشگاه چارنی رادوم لهستان موسوی را در صدر لیست خود برای جذب یک مدافع وسط قرار داده است. 
این موضوع باعث شد تا شایعه جدایی موسوی از سایپا و حضورش در لیگ لهستان مطرح شود.قربانی، سرپرست تیم والیبال سایپا در واکنش به انتشار شایعه 
جدایی موسوی به »ورزش سه«  گفت: این موضوع را تکذیب می کنم. بحث جدایی موســوی حتی مطرح هم نشده و او با سایپا قرارداد رسمی دارد. سید این 

روزها در تمرینات هم حاضر است و با قدرت برای حضور در لیگ آماده می شود.

بازگشت »موسوی« به پالس لیگا چقدر جدی است؟
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کنایه سنگین علی دایی به محمد حسین میثاقی
سرمربی سابق قرمزها می گوید میثاقی تا دیروز به به و چه چه عادل فردوسی پور را می کرد.علی 
دایی در تازه ترین گفت و گوی خود به محمدحســین میثاقی مجری برنامه فوتبال برتر، کنایه 

زده است. او در پاســخ به این سوال که 
آیا عادل سپر رســانه ای تاج بود، گفت: 
»چنین چیزی وجود ندارد و عادل سپر 
رســانه ای کســی نبود. تا دیروز به به و 
چه چه عــادل را می کردند ولی امروز به 
او اتهام می زنند. بعد از تعطیلی برنامه 
نود دیگــر برنامه های ورزشــی را نگاه 
نمی کنــم، چون صحبت هــای از پیش 
تعییــن شــده را انجام می دهنــد. نود 
بهترین برنامه ورزشی بعد از انقالب بود. 

االن که عادل نمی تواند صحبت کند وظیفه ماست که از او حمایت کنیم.«

لیگ بیستم؛ تا نیم فصل بدون تماشاگر
هنوز هیئت رییسه سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال تصمیم نهایی را پیرامون شرایط برگزاری لیگ در 
فصل آینده اتخاذ نکرده اند ولی کامال مشخص است که با توجه به شرایط کنونی، مقامات فوتبال به تنهایی 
نمی توانند در مورد چنین موضوع مهمی تصمیم بگیرند، چون باز کردن درب ورزشگاه ها می تواند زمینه 
برای شیوع مجدد کرونا را فراهم کند و بدون شک مقامات کشوری مخالف این قضیه خواهند بود. در 
همین خصوص شنیدیم برخی از مدیران فدراسیون طی روز های گذشته در گفت وگو با مسئوالن باشگاه 
اســتقالل، به صورت خصوصی حتی به آن ها اعالم کرده اند با توجه به اوج گیری مجدد این بیماری در 
فصل پاییز، به احتمال بسیار زیاد لیگ آینده حداقل تا نیم فصل بدون حضور تماشاگران برگزار خواهد 
شد و شکل آن دقیقا به همین صورت است که هم اکنون انجام می شود. البته به احتمال زیاد در بسیاری 
از کشور های اروپایی هم همین قاعده رعایت خواهد شــد. برای مثال، فدراسیون فوتبال ایتالیا رسما 
اعالم کرده تمام مسابقات رسمی فوتبال در این کشور حداقل تا اواسط مهرماه بدون حضور تماشاگران 

انجام می شود.

 چگونه تست  کرونای بازیکنان استقالل که مثبت
 اعالم شده بود، منفی شد؟

با اعالم پزشک تیم فوتبال استقالل تست کرونای برخی از بازیکنان این تیم که پیش از این مثبت بود، 
منفی شده اما تست کرونای یک بازیکن دیگر مثبت شد.دکتر هاشمیان، فوق تخصص بیمارستان 
مسیح دانشوری درباره منفی شدن تســت بازیکنان استقالل که پیش تر تســت آنها مثبت اعالم 
شده بود، گفت:»درخصوص تست های PCR، چهل تا 60 درصد می توان درباره مبتال شدن به کرونا 
تشخیص قطعی داد. تقریبا این تست را باید شبیه شیر یا خط درنظر گرفت، بنابراین وقتی که تست 
PCR گرفته شد و در این زمینه تشکیک به وجود آمد حتما با توصیه پزشک باید بیمار سی تی اسکن 
انجام دهد چون در سی تی اسکن تشخیص بهتری درخصوص درگیری ریه ها داده خواهد شد. وقتی 
تست پی سی آر مثبت می شود ما انتظار نداریم که به سرعت این تست پاسخش منفی شود و برای 
ما هم این امر عجیب اســت مگر اینکه دوره بیماری و اطالع به کرونا را دیر متوجه شده و به همین 
نسبت دیرتر از موعد به آزمایشگاه مراجعه شــود و نتیجه تست گیری مطابق با روزهای پایانی ابتال 
باشد که در ادامه و طی چند روز بعد پاسخ تست های بعدی منفی شود که این موضوع نیز می تواند 

طبیعی باشد.«

مروری بر نکات آماری دیدار ذوب آهن- شاهین بوشهر؛

بازگشت آرامش به اردوگاه سبزپوشان

تیــم ذوب آهــن در دومین حضــور لوکا   سمیه مصور
بوناچیچ روی نیمکت این تیم موفق شد به 
یک پیروزی شیرین دست یابد. سبزپوشان اصفهانی که هفته گذشته 
متحمل باخت سنگینی مقابل تیم پیکان در ورزشگاه فوالد شهر شدند 
در ادامه رقابت های لیگ برتر و در  چهارچوب هفته بیست و چهارم در 
بوشهر به مصاف تیم شاهین رفت که این دیدار با برد پرگل پنج بر یک به 
پایان رســید.  شــاگردان لوکا بوناچیچ در این بازی برای فرار از انتهای 
جدول سه امتیاز الزم داشتند و شــاهین بوشهر آخرین امیدهای خود 
برای ماندن در لیگ را در پیروزی در این دیدار جست وجو می کرد. این 
بازی در حالی که عملکرد خط دفاعی شــاهین چنگی به دل نمی زد با 
جشنواره گل ذوب آهن روبه رو شد تا سبزپوشان اصفهانی باالخره پس 
از مدت ها رنگ آرامش را به چشم ببینند و از آنجایی که بازی های نسبتا 
راحت تری هم نســبت به هفته های گذشــته در پیش دارند، اردوی 
سبزپوشــان آماده شــرایط متفاوتی خواهد بود. در گزارش پیش رو 

نگاهی خواهیم داشت به نکات آماری این دیدار:

25  سبزپوشــان اصفهانی با این برد، 25 امتیازی شدند و 

شرایط آن ها در جدول بهتر شد و در فاصله 6 دیدار تا پایان لیگ نوزدهم، 
در رده دهم جدول قرار گرفتند تا فاصله آن ها تا منطقه قرمز جدول با این 
برتری به 7 امتیاز برســد و دیگر بعید به نظر می رسد خطری شاگردان 
بوناچیچ را تهدید کند؛ البته که روند سینوسی آن ها در کنار ترافیک شدید 
فانوس به دستان لیگ باعث شده اســت تا همچنان خطر بیخ گوش 
آن ها باشد و ادامه این روند در دیدارهای باقی مانده می تواند آنها را به 

رده های انتهایی جدول بفرستد.

6  ذوب آهن اصفهان در حالی جمعه شب موفق به کسب برتری 
مقابل تیم شاهین بوشهر شد که این پیروزی ششمین برد سبزپوشان 
در فصل جــاری رقابت های لیگ برتر بود. ذوبی ها در پایان بیســت و 
چهارمین هفته این دوره از مســابقات شش پیروزی، هفت مساوی و 
یازده باخت در کارنامه به ثبت رسانده اند ، عملکردی ضعیف که به هیچ 
وجه شایسته این تیم با توجه به هزینه های میلیاردی شان در فوتبال 

نیست و آنها نتوانستند در رده های باالیی جدول جایی داشته باشند.

13   یکی از نکات  قابل توجه دیدار ذوب آهن با تیم شــاهین 

بوشهر در بازی های برگشت فصل جاری رقابت های لیگ برتر فوتبال،  
حضور معراج اســماعیلی به جای مهدی خلیل درون دروازه ذوب آهن 
بود، به نظر می رسد کلید پیروزی سبزپوشان این تغییر لوکا بود چرا که 
مهر پنالتی این دروازه بان جریان بازی را به سود سبزپوشان تغییر داد 
و در ادامه هم این دروازه بان جوان عملکرد خوبی داشت. دروازه ذوبی 

ها پیش از این دیدار سی بار گشوده شده بود.

11         دانیال اسماعیلی فر یکی از بهترین بازیکنان ذوب آهن 
در دیدار مقابل تیم شاهین بوشــهر که گل پنجم این تیم در این دیدار 
را به ثمر رساند.اگر پافشاری مســئوالن باشگاه ذوب آهن برای حفظ 
اسماعیلی فر نبود، او به جای اینکه روز جمعه در مقابل شاهین بوشهر 
بازی کند و گل پنجم تیمش را با نفوذ بــه محوطه جریمه و یک ضربه 
محکم با پای راست بزند، در سپاهان بازی می کرد و تیمش شنبه شب 
مقابل پارس جنوبی جم بازی داشت.با پایان رقابت های این فصل و 
انجام شش بازی دیگر، قرارداد اســماعیلی فر با ذوب آهن تمام می 
شــود و این بازیکن می تواند بدون هیچ محدودیتــی برای آینده اش 

تصمیم بگیرد.

ســایت پارالمپیک توکیو 2020 در گزارشــی نام و یاد 
سیامند رحمان را زنده نگه داشت.در این گزارش آمده 
است: جهان همیشه شاهد حضور ورزشکارانی مانند 
سیامند رحمان نیســت. مرحوم رحمان، نخستین 
وزنه برداری بود کــه رکورد 300 کیلو را شکســت و در 
بازی های پارالمپیــک ریو با مهار وزنــه 310 کیلویی 
موفق به کسب مدال طال شــد.وی در سال 2017 در 
مصاحبه ای ابراز امیدواری کــرده بود رکورد دیگری را 
در بازی های پارالمپیک به ثبت برساند. این ورزشکار 
جمهوری اسالمی ایران به دنبال ادامه سلطه خود در 
بازی های توکیو 2020 با رکورد ســومین عنوان پیاپی 
قهرمانی پارالمپیک بود.متاسفانه این ورزشکار اسفند 
سال 98 در سن 31 سالگی در زادگاهش درگذشت.

اندرو پیرسون، رییس کمیته بین المللی پارالمپیک 
درباره ســیامند رحمان گفت: ســیامند پیشگام این 
رشته، همچنین الهام بخش بسیاری از مردم در کشور 

خود ایران و سراســر جهان و یک سفیر خارق العاده 
برای جنبش پارالمپیک بود.وی افزود: سیامند رحمان 
همچنین یک فرد شگفت انگیز، غول آرام و یک از افراد 
دوست داشتنی بود که می توانستید با او مالقات کنید.

در ادامه این گزارش آمده است: در حالی که بسیاری 
از مردم با نام سیامند رحمان در بازی های پارالمپیک 
لندن به عنوان قوی ترین مرد تاریخ آشــنا می شدند، 
سفر این ورزشکار در این بازی ها از 4 سال قبل شروع 
شده بود.وی در نوجوانی از ســال 2008 کارش را آغاز 
کرد اما تا سال 2010 نتوانست در کواالالمپور به عنوان 
قهرمانی برسد و در دســته 100+ کیلو با مدال نقره به 
خانه برگشت.5 ماه بعد وی در بازی های پاراآسیایی 
رکورد 278.5 کیلو را به ثبت رساند و مدال طال گرفت. 
رحمان در المپیک 2012 لندن در صدر رکوردزنان قرار 
گرفت. وی در این بازی ها با باال بردن وزنه 280 کیلویی 
رکوردی را شکست که قبال متعلق به کاظم رجبی بود.

از ســیامند رحمان به عنوان بخشــی از فعالیت های 
توکیو 2020 با برجســته کردن ورزشکاران پارالمپیک 
در کنار نمادهای توکیو نام برده شــده است. تصویر او 
مقابل تئاتر کابوکیزا در گینزا وجود دارد که تاریخ 400 
ساله تئاتر سنتی ژاپن است.ســیامند رحمان پیش 
از این گفته بود: بودن به عنوان بخشــی از این کمپین 
عالیست. ما یک سال تا پارالمپیک زمان داریم و من از 
اینکه به بازی ها نزدیک می شویم ،هیجان زده هستم.

بی صبرانه منتظر بازی های پارالمپیک هستم. در توکیو 
همه چیز بین من و میله هاست و من دوباره رکوردها را 

ترسیم خواهم کرد.

گزارش سایت پارالمپیک توکیو از سیامند رحمان؛ 

غول آرام و دوست داشتنی

چهره روز

ادعای جالب مورینیو: 

تاتنهام با من جام می گیرد
تیم تاتنهام 12 سال است که موفق به کسب جامی نشــده، اما ژوزه مورینیو ،سرمربی فعلی این 
تیم به هواداران وعده داد قبل از اینکه از سفیدپوشــان لندن جدا شــود بــرای آن ها یک جام به 
ارمغان خواهد آورد.آقای خاص که در 
ماه نوامبر سال گذشته با عقد قراردادی 
سه ساله جانشین مائوریسیو پوچتینو 
شد، با اشــاره به لیورپول به عنوان یک 
الگو، گفت: برای یورگن کلوپ و لیورپول 
چقدر طول کشــید تا قهرمــان )لیگ( 
شوند؟ 4 سال، 4 فصل و این اتفاق هم 
با خرید یکی از بهترین دروازه بان های 
دنیا، یکی از بهترین مدافعان میانی دنیا 
و ... رخ داد. روی قرارداد ســه ساله ام 
تمرکز و باور دارم که ما در این سه سال می توانیم جام ببریم. اگر حتی ما این کار را نکنیم و باشگاه 

در سه سال حضور من هم وارد عصر جدیدی شود، من راضی خواهم بود.
مورینیو افزود: من بــرای باشــگاه کار می کنم و به فکر خودم نیســتم. همچنــان می گویم که 
انگیزه هایم مانند سابق اســت، هویتم همان قبلی است، اما شــاید وارد مقطعی شده ام که باید 
کمتر به خودم و رکوردهایم نگاه کنم و بیشــتر حواســم به باشــگاه باشــد. خوش بینم، چون از 
همان روز اول شــروع به کار کردم. چون باور دارم کــه در تیم مان تغییراتی اعمــال خواهیم کرد 
و برای آن ها هم مانند تابســتان سال گذشــته الزم نیست ســرمایه گذاری های هنگفتی انجام 
دهیــم. نمی توانم باور کنم که ایــن فصل اینقــدر از اپیزود های منفی شــبیه آن چیز هایی که از 
 روز نخست داشتیم، ساخته شــده باشــد. کلی دلیل هســت که من باور دارم وضعیت تاتنهام

 اینگونه نمی ماند.

اقدام انقالبی؛
 انجام تست کرونا برای همه هواداران

باشگاه یونیون برلین در یک اقدام انقالبی قصد دارد برای فصل بعد، با انجام تست کرونا، مسابقات 
خانگی خود را با حضور تماشاگران برگزار کند.این باشگاه آلمانی به واسطه  هواداران فوق العاده و 
پرشورش در بین سایر تیم های بوندس لیگا متمایز شده است و حاال آنها راه حلی اندیشیده اند به 
این صورت که پیش از هر مسابقه  فوتبال، از 22 هزار هوادارش تست کرونا بگیرد و در صورت منفی 
بودن، مجوز حضور آنها در ورزشگاه را صادر کند.این خبر روز جمعه در نشست مطبوعاتی مدیران این 
تیم اعالم شد و این تصمیم مدیران یونیون برلین با خبرنگاران در میان گذاشته شد. مدیر این تیم 
می گوید هویت تیم ما با حضور تماشاگران در ورزشگاه گره خورده و اگر آنها در استادیوم نباشند و 

آواز نخوانند و شعار سر ندهند، این دیگر تیم یونیون برلین نیست. 
وی با تاکید بــر اینکه ســالمت و امنیت هــواداران و کارکنان باشــگاه در اولویــت یونیون برلین 
قرار دارد، گفــت: برنامــه آنها این اســت کــه از 22 هزار تماشــاگر پیــش از هر دیــدار خانگی 
تســت کرونا بگیرنــد. نکته جالــب این اســت که هزینــه انجــام ایــن کار برای هر مســابقه 
 870 هــزار یورو خواهد شــد و این باشــگاه آلمانــی آن را متقبل مــی کند.مدیر یونیــون برلین

 می گوید، هدف ما بازگرداندن مردم و عشــق بزرگ آنها به فوتبال اســت و ما مــی خواهیم این 
ماه های سخت را پشــت ســر بگذاریم.کشــور آلمان در کنترل بیماری کرونا یکی از موفق ترین 
 کشــور های جهان به شــمار می آیــد و بایــد دید واکنش مســئوالن بــه این تصمیم باشــگاه

 برلینی چیست.

فوتبال جهان

 بشار؛ چقدر زود 
آماده شدی!

بعد از حضور یک نیمه ای در دیدار با شاهین، 
بشار رســن در مقابل ماشین سازی فیکس 
شد و در پست هافبک هجومی به میدان رفت. 
او که دو هفته در بازگشــت به پایتخت تاخیر 
داشت و به خاطر بســته بودن خطوط هوایی 
از مرز زمینی خود را به ایران رســاند، در دیدار 
با پیکان و شــاهین نیز عملکرد قابل قبولی 
داشت و به خصوص در برابر حریف بوشهری 
تا آستانه گلزنی هم پیش رفت؛ اما بدشانس 
بود که ضربه اش با واکنشی کم نظیر از سوی 
درویش وند مواجه شد.بشــار  در هر دو بازی 
وظایف خود به عنــوان یک هافبــک را ایفا 
کرد؛ اما نمایش اخیر  ایــن بازیکن یک پله 
باالتر از انتظار طرفداران پرســپولیس بود که 
تصور نمی کردند ســتاره عراقی به این زودی 
ها آماده شود. رسن در 90 دقیقه فیکس بود، 
حتی در نیمه دوم نیز از نظر آمادگی جسمانی 
سطح باالیی داشــت و در کورس ها عملکرد 
خوبی را از خود به جای می گذاشت. او در یک 
صحنه نیمه اول در حالی که چند متر از کاپیتان 
ماشین سازی عزیز معبودی دور بود، خود را به 
وی رساند و با تصاحب توپ در موقعیت تک 
به تک قرار گرفت؛ اما ضربه نهایی اش دقت 
کافی را نداشت.ستاره عراقی که با 5 شوت )3 
شوت در چهارچوب( رکورددار این مسابقه بود، 
با ضربات خود نشان داد که عالوه بر تکنیک 
دریبل زنی و موقعیت سازی، شوت زنی را هم 
به خوبی بلد است. بشــار یک پاس کلیدی و 
سه سانتر هم داشت و دو خطا هم گرفت و اگر 
بدشانس نبود، در دقایق آخر نیز می توانست 
با شــوت از راه دور دروازه حامد لک را باز کند.

حاال نکته مهم درباره رسن، قرارداد رو به پایان 
و مطالبات دریافت نشده این بازیکن است که 
باشگاه پرسپولیس را در موقعیت سختی قرار 
می دهد. او در این مدت هیچ بی انضباطی یا 
مصاحبه علیه پرسپولیس نداشته و همیشه 
با تمجید از هواداران ایــن تیم، صحبت های 
خود را به پایان رســانده اما حاال شاید با این 
حجم از بدقولی، متقاعد کردن او برای تمدید 

کار آسانی نباشد .

این بازی در حالی که عملکرد خط دفاعی شاهین 
 چنگی به دل نمی زد، با جشنواره گل ذوب آهن 
روبه رو شد تا سبزپوشان اصفهانی باالخره پس از 

مدت ها رنگ آرامش را به چشم ببینند

در حاشیه

وز عکس ر

 »ماهینی« با گارد
 ویژه در آبادان

حســین ماهینــی، مدافع راســت 
نساجی که به منظور بازی با صنعت 
نفت به آبادان ســفر کرده است در 
این سفر عالوه بر ماسک از گارد ویژه 
محافظــت در برابر ویــروس کرونا 

)شیلد( هم استفاده کرده است.
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معاون عمران شهری شهردار اصفهان خبر داد:

اجرای یک میلیون و 440 هزار مترمربع آسفالت معابر شهری 
معاون عمران شــهری شــهردار اصفهان اظهار کرد: یکی از اقدامات مهم شهرداری ایجاد زیرساخت 
مناسب برای حمل و نقل شهری است که در این راستا ســال گذشته با صرف ۲۰۵ هزار تن آسفالت، 
مساحتی معادل یک میلیون و ۴۴۰ هزار مترمربع از معابر اصلی و فرعی شهر آسفالت شده است.ایرج 
مظفر افزود: این عملیات شامل روکش آسفالت خیابان های جدید نظیر معابر پروژه های فرزانگان و 
آفتاب و همچنین اصالح روکش های معابر قدیمی شهر است.معاون عمران شهری شهردار اصفهان 
این سطح عملیات را بیش از دو برابر سال ۹۷ عنوان کرد و گفت: در ســال ۹۷، ۶۰۰ هزار مترمربع در 
اصفهان عملیات روکش آسفالت انجام شــده بود.وی تاکید کرد: همت مدیریت شهری خدمت به 
شهروندان و ایجاد فضای امید و نشاط برای ساکنان اصفهان است.وی با اشاره به فعالیت های عمرانی 
شهر، گفت: در سال ۹۷ مبلغ قراردادهای منعقد شــده برای اجرای پروژه های عمرانی ۳۶۸ قرارداد 
به مبلغ ۲۱۳ میلیارد تومان بوده که در سال گذشــته این تعداد به ۵۵۸ قرارداد به مبلغ ۵۵۷ میلیارد 
تومان رسیده است.مظفر ادامه داد: مبلغ قراردادهای منعقد شــده برای اجرای پروژه های عمرانی 

در سال گذشته نسبت به سال ۹۷ تا ۱۶۰ درصد و از نظر تعداد حدود ۲۰ درصد افزایش داشته است.

مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری اصفهان خبر داد:

راه اندازی مرکز »کنترل آسیب های اجتماعی« در پایانه کاوه
مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری اصفهان در آیین راه اندازی مرکز کنترل آسیب های 
اجتماعی )اورژانس اجتماعی( در پایانه مسافربری کاوه، اظهار کرد: این سازمان سال گذشته اورژانس 
اجتماعی را در پایانه های کاوه و صفه فعال کرد و در اختیار بهزیستی قرار داد؛ اما بنا به دالیلی فعالیت 
آن متوقف شد.عباس محبوبی افزود: با پیگیری های انجام شده و همکاری سازمان بهزیستی بار 
دیگر این مرکز  فعالیت خود را در پایانه کاوه آغاز می کند تا به افراد فراری و آسیب دیده اجتماعی که 
به پایانه ها مراجعه می کنند، مشاوره های الزم را ارائه دهد.مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری 
شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: در آینده نزدیک مرکز کنترل آســیب های اجتماعی )اورژانس 
اجتماعی( در پایانه صفه نیز راه اندازی خواهد شــد.وی با بیان اینکه در پایانه های مسافربری شهر 
افراد کارتن خواب، دختران فراری و زنان بی سرپرست قابل شناسایی و هدایت به اورژانس اجتماعی 
هســتند، افزود: انتظار می رود کارشناس و مشاور ســازمان بهزیستی صبح ها از ســاعت ۹ تا ۱۲ و 
بعدازظهرها از ساعت ۱۶ تا ۱۹ که پیک زمان تردد مســافران است، در این محل حضور داشته باشند.

محبوبی از همکاری نیروی انتظامی با مدیریت پایانه های مسافربری شهرداری برای کاهش مسائل 
و مشکالت اجتماعی، گفت: بهزیستی باید بســترهای الزم برای آموزش کارکنان انتظامات و دیگر 
کارکنان را برای آموزش موارد مربوط به اورژانس اجتماعی فراهم کند و مدیریت پایانه های مسافربری 

شهرداری نیز آمادگی هر گونه همکاری در این راستا را دارد.

پیگیری بیش از 900 تماس فوری شهروندان در اداره 137
بر اساس اعالم اداره ارتباطات مردمی ۱۳۷ شــهرداری اصفهان، شهروندان اصفهانی در هفته ای که 
گذشت، هفت هزار و ۴۴۲ مرتبه با مرکز ۱۳۷ تماس برقرار کردند تا درخواست ها و پیشنهادات خود 
را با کارشناســان این اداره در میان بگذارند.از مجموع تماس های واصل شده سه هزار و ۹۵۶ مورد 
مربوط به معاونت خدمات شهری معادل ۵۳.۱ درصد، ۴۰۴ تماس معاونت عمران معادل ۵.۴ درصد 
و ۱۱۲ مورد نیز ترافیکی شامل ۱.۵ درصد از مجموع کل پیام هاست؛ سایر پیام ها نیز به سازمان ها و 
شرکت های وابسته به شهرداری ارجاع شد.این گزارش حاکی است ۹۳۱ مورد از تماس های فوری 
شهروندان مربوط به مواردی همچون موارد مرتبط با ساخت و ساز غیرمجاز، ترکیدگی و باز ماندن والو 
فضای سبز و موارد مرتبط با رفع خطر توسط کارشناسان این اداره به مسئوالن اجرایی مناطق، ارجاع 

و نتیجه عملکرد آنها از طریق تماس با شهروندان پیگیری شد. 

با هزینه ای بالغ بر 634 میلیارد ریال صورت می گیرد؛

افتتاح 36 پروژه در منطقه 6 شهرداری اصفهان

پروژه »بوستان ســایه« و  تعدادی از پروژه های 
عمرانــی خدماتی منطقــه ۶ شــهرداری اصفهان 
یکشــنبه هفته جاری)امروز( افتتاح می شــود و 
اجرای عملیات احداث تقاطع های غیر همسطح 
بزرگراه شهید کشوری و تصفیه خانه پساب جنوب 

اصفهان آغاز خواهد شد.
مدیــر منطقه ۶ شــهرداری اصفهان بــا اعالم این 
که هر یکشــنبه یک افتتاح این هفتــه به منطقه 
۶ اختصــاص دارد،  گفت: با دســتور دکتر نوروزی 
شــهردار اصفهان پروژه های آماده بهــره برداری 
منطقــه ۶ به همراه آییــن آغاز احــداث دو پروژه 
عمرانی خدماتی در دســتور کار هر یکشــنبه یک 
افتتاح این هفته قرار گرفته اســت و به یاری خدا 
شاهد بهره برداری بوستان سایه در حاشیه بزرگراه 
شــهید روح االمیــن و دیگر پروژه هــای عمرانی 
خدماتی منطقه و همچنین آغــاز عملیات احداث 
تقاطع های غیر همســطح بزرگراه شهید کشوری 

و تصفیه خانه پساب جنوب اصفهان خواهیم بود.
محمدرضا برکت، از صرف بودجه ای بالغ بر ۶۳۴ 
میلیارد ریال برای این پروژه هــا خبر داد و گفت: 
برای اجــرای عملیات احــداث پــروژه مجموعه 
تقاطع های غیر همســطح بزرگراه شهید کشوری 
۲۵۰ میلیارد ریال بودجه در نظر گرفته شده است 
که طبق جــدول زمان بندی این پــروژه طی مدت 
۱۰ ماه اجرا و به بهره برداری خواهد رســید و برای 
احداث ایستگاه تصفیه خانه پساب جنوب اصفهان 
با حجم ۲۴۰ لیتــر بر ثانیه در زمینی به مســاحت 
۱۰۰۰ متر مربع در محدوده میدان شــهید قوچانی 
مبلغ ۱۷۰ میلیــارد ریال بودجــه اختصاص داده 
شده است و همچنین برای احداث بوستان سایه 
که عملیات ســاخت و تجهیز آن به پایان رسیده و 
آماده بهره برداری است، در زمینی به مساحت ۷۰ 
هزار متر مربع مبلغ ۱۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال 

هزینه شده است.

برکــت، از نصب تابلــوی روز شــمار معکوس در 
پروژه احداث تقاطع های غیر همســطح بزرگراه 
شــهید کشــوری هنگام  آییــن کلنگ زنــی این 
پروژه خبر داد و گفــت: برای اولین بــار در پروژه 
های عمرانــی اصفهان به دســتور دکتــر نوروزی 
شــهردار محتــرم اصفهــان، تابلــوی روزشــمار 
معکوس برای مجموعه تقاطع های غیر همسطح 
بزرگراه شــهید کشــوری نصب خواهد شد و آغاز 
آن از عــدد ۳۰۴ روز خواهد بود که هنــگام آیین 
کلنگ زنی تابلوی روزشمار معکوس فعال خواهد 
شــد و این نشــان از برنامه ریــزی دقیق و همت 
 واالی مدیریت شــهری  برای خدمت به شــهر و

 شهروندان دارد.
محمدرضا برکت از اتمام دیگر پروژه های عمرانی 
خدماتی منطقه ۶ بــا بودجه ای بالــغ بر ۱۹/۸۵ 
میلیارد ریال خبــر داد و گفت: تعــداد ۳۵ پروژه 
شــهری دیگر از قبیل احداث مجموعه ورزشــی 

روباز شهید کشوری، ســاماندهی و خیابان سازی 
در محله دنارت، بهســازی و نوسازی حصار اتوبان 
شــهید الوی، چندین پروژه ســاخت و مناســب 
سازی پیاده راه های سطح منطقه، اصالح و مرمت 
مسیر اتوبوس های تندروی سطح منطقه، اصالح 
درزهای انبساطی مجموعه پل های دفاع مقدس، 
نصب اســباب بازی و مبلمان شــهری در بوستان 
های منطقه، اصــالح و تعویض نورپــردازی تونل 
شــهید همت، بهینه ســازی و نورپردازی آبنمای 
میدان فیض، تعمیر و تجهیز کتابخانه حضرت قائم 
)عجل ا... تعالی فرجه الشریف(، اجرای روکش و 
لکه گیری آسفالت معابر منطقه، احداث سرویس 
بهداشتی بوستان شهید روح االمین و ... هم اکنون 
آماده بهره برداری است که امیدوارم انجام وظیفه 
بنــده و همکارانم در منطقه ۶ شــهرداری اصفهان 
مــورد رضایت خداونــد و همشــهریان عزیز واقع 

شده باشد.

 خبر خوان

نوروزی در نشست مشترک شهردار و رییس شورای شهر با نمایندگان مجلس مطرح کرد:

اجرای طرح های کالن، همراهی نمایندگان مجلس را می طلبد
مجمع نمایندگان شهرســتان اصفهان با حضور شهردار، رییس شورای اسالمی 
شهر اصفهان و جمعی از معاونین شهردار به منظور بررسی راه های تعامل هر چه 
بیشتر مدیران شهری با نمایندگان اصفهان تشکیل جلسه داد. به گزارش اداره 
ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، شهردار اصفهان در این نشست  اظهار کرد: 
در دور قبلی مجلس نیز نمایندگان مردم اصفهان تعامل خوبی با مدیران شهری 
داشتند و نتایج و پیگیری های خوبی در حوزه مسائل شهر میان ما و آنها صورت 
گرفت که از آن جمله می توان به جذب اوراق مشارکت برای شهرداری اصفهان 
و پیشبرد امور شهر اشاره کرد. قدرت اله نوروزی تصریح کرد: مدیرانی که در این 
دوره مشغول به کار هستند از یک سو به ارزش های اسالمی پایبند و ازسوی دیگر 
از تخصص و مهارت الزم برخوردار هستند. برخی از آنها به اقتضای سن شان در 
پیروزی انقالب، هشت سال دفاع مقدس و صحنه های مختلف انقالب حاضر 
بوده اند و برخی از مدیران جوان نیز غالبا فرزندان شــهید و یا جانباز هستند که 
البته تحصیالت عالی دانشگاهی و تخصصی حوزه خود را نیز دارا هستند و تجارب 
ارزشــمندی در حوزه های مختلف دارند. طبیعتا انتظارها از چنین مجموعه ای 
باالست و به همین دلیل نیز امروز هیچ پروژه ای در شهر معطل نمانده است.  وی 
پیرامون روند اجرای پروژه های شــهری و مشکالتی که بر سر اجرای بخشی از 
این پروژه ها وجود داشت، افزود: سالن اجالس از پروژه هایی است که در زمان 
آمدن ما راکد و بی رونق بود و طلبکاران زیادی داشت ولی ما این سرمایه شهر 
را بیدار کردیم و سال گذشــته با ۴۰۰ میلیارد تومان که شامل ۲۰۰ میلیارد هزینه 
آزادسازی و ۲۰۰ میلیارد هزینه اجرا و ساخت بود آن را به پیش بردیم.  شهردار 
اصفهان با بیان اینکه امسال هم ۲۵۰ میلیارد تومان در این پروژه هزینه می شود، 
گفت: مدیریت شهری برای تامین این هزینه توانســت بودجه ۲۷۵۰ میلیارد 
تومانی را ظرف سه سال به ۶ هزار میلیارد تومان برساند و همین امر نیز باعث شد 
طی دو سال، هر سال در تحقق بودجه در کشور نمونه شویم.وی اقدامات انجام 
شده در شهرداری را فارغ از هر نگاه سیاسی عنوان کرد و افزود: تک تک ذی نفعان 
شهرداری مردم هستند بنابراین نباید نگاه سیاسی داشت. وی از جمله اقدامات 
برای ارتباط با شــهروندان را مالقات های مردمی در مناطق، پاسخگویی تلفنی 
مستقیم به مردم، ارتباط موثر و اثربخش با علما، ارتش، سپاه و... انجام ۶۰ گفت 
وگوی مستقیم با اقشار و اصناف مختلف در قالب جلسات هم اندیشی ذکر کرد.      
نوروزی بیان داشت: شــهرداری طرح های کالن در دست اجرا دارد و به همین 
دلیل در حوزه ارتباط با سازمان مدیریت، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی 
 و ... به کمک نمایندگان مجلس نیازمند اســت. همچنین حضور نمایندگان در

 برنامه های عمرانی و افتتاحیه ها باعث دلگرمی مردم خواهد بود. 

گزارش امیدبخش
امیرحســین بانکی  پور، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی در 
این نشست با بیان اینکه گزارش شهردار اصفهان گزارش جامع، امیدبخش و 
مبسوطی بود، اظهار کرد: شــرایط اقتصادی فعلی، مردم را تا حد زیادی دچار 
اســتیصال کرده اســت، بنابراین ضرورت دارد تا برای ترمیــم فضای جامعه 
اقداماتی صــورت گیرد. به عنــوان نمایندگان مردم، یک دبیرخانه مشــترک 
میان خودمان ایجاد کرده ایم و تصمیم داریم که از این طریق مسیر همدلی و 

هماهنگی با یکدیگر را در پیش گرفته و در حوزه وظایف نمایندگی  پیگیر امور 
مردم شــویم.  وی با بیان اینکه تعامل با مدیران استان، شهرستان و شهر در 
راستای این همدلی از رویکردهای اصلی این دبیرخانه مشترک است، تصریح 
کرد: درحال حاضر شرایط مردم به قدری سخت است که مسائل حاشیه ای و 
اختالفات در تحمل آنها نیست و عقل سلیم حکم می کند به مسائل غیراساسی 
پرداخته نشود.  نماینده مردم اصفهان در مجلس شــورای اسالمی هدف از 
تشکیل جلسه نمایندگان مجلس با اعضای شورای اسالمی شهر و شهرداری 
اصفهان را هم افزایی بیشــتر میان این بخش ها ذکرکــرد و افزود:  قصد ما 
این است که از طریق این تعامل از موانع و مشکالتی که بر سر راه شما در حل 
مشکالت مردم وجود دارد مطلع شده و از طریق ارتباطی که با وزرا داریم، در حل 
و رفع آنها تالش کنیم. چراکه این هماهنگی ها به نفع ایران، انقالب، مسئوالن 
و مردم است.وی با اشاره به مشکالت اقتصادی کشــور و مردم تصریح کرد: 
متاسفانه عالوه بر این، سرمایه اجتماعی نیز در ایران بسیار کاهش یافته و بر 
اساس تحقیقی که وزارت کشور چندسال قبل انجام داد سرمایه اجتماعی در 
اصفهان از تهران هم کمتر است، بنابراین باید مشارکت و همدلی را افزایش داد.  

ارتباط شهرداری و دولت برای اعتبارات مشخص شود 
حســین میرزایی، دیگر نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی نیز 
در ادامه این نشست درخصوص اعتبارات دولتی گفت: باید گفت شهرداری ها 
چون یک نهاد عمومی غیردولتی محسوب می شوند، هم به نوعی مستقل و هم 
مرتبط با دولت هستند. این حالت در جایی به نفع و در جایی به ضرر شهرداری 
است. اگر مستقل هستند باید درآمد مستقل از دولت داشته باشند و اگر دولتی 
هستند اعتبارات راحت تر به آنها داده می شود. در آینده باید تکلیف این مسئله 
توسط عقال مشخص شود که آیا در ادامه مسیر غیردولتی بودن برای شهرداری 
بهتر اســت یا دولتی بودن. درباره جذب اوراق مشارکت هم باید گفت، درواقع 

از اعتبارات دولتی و عمومی محسوب می شــود و دولت هم در کمک کردن به 
شهرداری ها کوتاهی نکرده اســت. نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای 
اسالمی با اشــاره به برخی طرح ها افزود: به عنوان مثال مردمی که در شهرک 
شهید کشوری دارای ملک هستند دچار سردرگمی شده اند. شرکت عمران آن 
منطقه یک جور به مردم پاسخ می دهد و شهرداری یک جور دیگر. تکلیف این 
مسئله را هم شهرداری باید مشخص کند. شهردار اصفهان در این قسمت پاسخ 
داد: مجموعه شهید کشوری دو قطعه ۱۳۰ هکتاری و ۱۷۰ هکتاری دارد که تا قبل 
از این در دست تعاونی ارتش بوده و اشکاالتی در ساخت آن وجود دارد. دوسال 

قبل این مجموعه به شهرداری محول شده که اشکاالت آن رفع می شود.   

پروژه های مهمی در شهر اصفهان در حال اجراست 
عباس مقتدایی، دیگر نماینده اصفهان نیز در ادامه این جلســه، شواری شهر و 
شهرداری اصفهان را صاحب جایگاه مهمی در کشــور ذکرکرد و گفت: این شهر 
پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسالمی اســت که خدمت به آن خدمت به همه 
کشور است. وی تصریح کرد: هم اکنون اصفهان صاحب جایگاه بسیار خوبی در 
هیئت رییسه مجلس است، از این ظرفیت می توان برای شهر اصفهان استفاده 
کرد. نمایندگان اصفهان در این دوره مجلس بنای خود را بر همکاری مســتمر و 
رسیدن به حد باالتری از میزان رضایتمندی مردم گذاشته اند.  نماینده اصفهان در 
مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه پروژه های مهمی در شهر اصفهان در حال 
اجراست، اضافه کرد: همه باید کمک کنند تا این پروژه ها هر چه سریع تر تکمیل 
شده و در اختیار مردم قرار بگیرد. نمایندگان اصفهان در این دوره هر کجا که الزم 
باشد از ابزار کمیســیون های مختلف مجلس برای پیشبرد پروژه های شهری 
استفاده می کنند.  مقتدایی با بیان اینکه پروژه های شهری به طور مستقیم بر 
روند زندگی مردم اثر گذار است به همین دلیل حمایت از این اقدامات را در دستور 
کار داریم، تاکید کرد: پیشرفت های بســیار خوبی در پروژه تقاطع غیرهمسطح 

شهید سلیمانی مشاهده می شود و هر هفته که می گذرد شاهد قد کشیدن این 
پل هستیم. وی افزود: ممکن اســت در برخی موارد نقدهایی نیز وجود داشته 
باشد؛ اما تمام این نقدها دلسوزانه است. ارتباط نمایندگان با شهردار و مدیران 
شهری از هم اکنون رقم خورده و یکی از بهترین ارتباطاتی است که تاکنون ایجاد 

شده بنابراین باید تالش کنیم این ارتباطات حفظ شود.

خوش فکری مدیران شهری برای رونق اقتصاد شهر
مهدی طغیانی دیگر نماینده اصفهان در مجلس شورای اسالمی در ادامه این جلسه 
مجموعه شهرداری را مجموعه ای خوش فکر ذکر کرد و افزود: یکی از موضوعات 
مهم در حوزه شهری  موضوع اقتصاد شهری است. هر چند ممکن است شهرداری 
در این زمینه وظیفه قانونی نداشته باشد؛ اما عالقه داریم با ورود شهرداری به این 
موضوع اقتصاد شهر رونق گرفته و رو به جلو حرکت کند.وی تصریح کرد: برآورد ما 
این است اصفهان به سالی ۱۰ هزارمیلیاردتومان سرمایه گذاری جدید اقتصادی 
نیاز دارد و ما هم اکنون به دنبال برنامه ریزی برای تحقق این موضوع هســتیم و 
امیدواریم مدیران شــهرداری در این زمینه همکاری الزم را با نمایندگان داشــته 
باشند.این نماینده اصفهان گفت: در حال پیگیری ویژه برای ۴۰۰ هکتار زمین های 
اطراف ورزشگاه نقش جهان برای بهره برداری مختلف از جمله گردشگری ورزشی 

هستیم و مصمم هستیم این کار در این دوره چهارساله به سرانجام برسد. 

تالش مدیران شهری برای ایجاد امید و سرزندگی در شهر 
رییس شورای اسالمی شــهر اصفهان نیز در این نشست اظهار کرد: با وجود اینکه 
زمان زیادی از آغاز به کار نمایندگان اصفهان در این دوره مجلس نگذشــته است 
شاهد تالش شبانه روزی این عزیزان برای روان ســازی امور شهر، مردم و کشور 
هستیم.  علیرضا نصر با بیان اینکه مدیران شهری تالش می کنند امید و سرزندگی 
در شهر ایجاد شــود، تصریح کرد: مردم همه مسئولین و نمایندگان را در یک صف 
می بینند و آنها را کارگزار نظام مــی دانند. بنابراین هر موفقیت یا عدم موفقیتی به 
پای همه مسئولین نوشته می شود.وی ادامه داد: امروز هم و غم همه مسئوالن 
باید سرعت بخشیدن به کار و خدمات رسانی بیشتر به مردم باشد و این در سایه 
هم افزایی، همدلی و تعامل میان همه مسئوالن اعم از نمایندگان و مدیران شهری 
رقم می خورد. رییس شورای اسالمی شــهر اصفهان با بیان اینکه الزم است این 
شهر با ارزش افزوده تحویل آیندگان شود، گفت: در همه دوره ها نمایندگان مردم در 
مجلس باید در سطح ملی تالش کنند و خاکریز اول را به مدیریت شهری بسپارند. 
هم اکنون شورا به عمر ۱۲ سالگی خود رسیده و از بلوغ الزم برای پیشبرد امور شهر و 
مردم برخوردار است. نصر تاکید کرد: الزم است نمایندگان در جهت تفویض اختیار 
به شوراها عمل کنند زیرا این کار باعث خروج از مدیریت متمرکز شده و بسیاری از 
مشکالت را حل می کند. حسین امیری، معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان 
نیز در ادامه این نشســت با بیان اینکه بیش از ۶۰ ســال از تاسیس شهرداری ها 
می گذرد، اما همچنان به قانون تفویض اختیار، توجهی نشــده است، اظهار کرد: 
شهرداری ها در حاکمیت مدافع ندارند. این در حالی است که بیش از هزار و ۳۰۰ 
شهرداری در کشور وجود دارد و بیش از ۵۰ درصد بار اقتصادی، عمرانی و اجتماعی 

کشور به عهده شهرداری هاست. 
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لرســتان را بهشــت طبیعت ایران می داننــد. آب و هوای 
معتــدل و متنوع، گونه هــای گیاهی و جانــوری مختلف، 
طبیعت بکر و دســت نخــورده و هــزاران منظــره زیبای 
طبیعی که ممکن اســت در هیچ جای ایــران نمونه آن را 
نبینید. در سرزمین اشترانکوه زیبا، جایی در نزدیکی شهر 
کوهدشــت و در نقطه تالقی سه اســتان کرمانشاه، ایالم 
و لرســتان، دره شــیرز با تمام زیبایی هایش در کنار رود 
سیمره خودنمایی می کند. دره ای که از نظر ساختار طبیعی 
شــباهت زیادی با گرند کنیــون دره ای در ایالت آریزونای 
 آمریکا دارد، اما به مراتب زیباتر، بلندتر و البته ارزشمندتر از

 لحاظ تاریخی.
محصور در میان صخره هایی شــگفت آور: این دره عجیب 
و مرموز در دل زاگرس در منطقه ای به نام اوالدقباد پنهان 
شــده اســت؛ از جایی که روســتای گدارگه آغاز می شود 
و تا جایی که کنــاره رود ســیمره به پایان می رســد.دره، 
رودخانه ای را در خود نگاه داشــته اســت که بعد از سپری 
کرده طــول 5 کیلومتری دره شــیرز به رودخانه ســیمره 
می ریزد. این دره در آغاز راه خود از روستای گدارگه، میان 
دیواره ای با ارتفاع نزدیک به ده متر قرار دارد و هر چه جلوتر 
می رود به ارتفاع آن افزوده می شود تا جایی که در منطقه 

پرتگاه رک و مســیر های انتهایی دره، ارتفاع دیواره  ای که 
شیرز را در خود محصور کرده به 150 تا 200 متر می رسد.دره 
شــیرز را صخره های تند و تیز، زمخت و عجیب که حاصل 
فرسایش سنگ و کوه هستند، شــکل داده اند. مسیر دره 
را چشمه ســارهای متعد کوچک و بزرگ پرآب کرده اند. از 
این رو، از پوشــش گیاهی و جنگلی بکر و طبیعت بســیار 
زیبا و دل انگیز برخوردار اســت. سراسر مســیر درختان و 
بوته های متعدد از جمله میوه های وحشــی در آن رشــد 
کرده اند. آبشــاری نیز در میانه راه دیده می شود که آبشار 

شیرز نام دارد.
جایی خنک در چله تابستان: شیرز در دل کوه های بلند قرار 
دارد و عمق زیاد دره نیز مزید بر علت می شــود تا هوای آن 
منطقه را در فصل پاییز و زمستان سرد و کوهستانی کند. در 
فصل بهار و تابستان اما هوا بسیار معتدل و دلچسب است 
و حتما با کم شدن نور آفتاب، هوای خنکی را لمس خواهید 
کرد که شما را مجبور به پوشیدن یک لباس گرم تر می کند.

از غارنشینان تا مناره ســنگی: زیبایی های طبیعی بخشی 
از ارزش این دره زیبا را شــکل می دهد. این جاذبه عجیب 
طبیعی به عنوان یک اثر ملی به ثبت رســیده است چرا که 
در این تنگه، محوطه هایی باســتانی وجود دارد که آثاری 

از دوران غارنشــینی انســان را در خود جای داده اســت. 
همچنین در میان دره شــیرز ســتونی طبیعی قرار دارد که  
طی میلیون ها سال به دست باد و زلزله پدید آمده و ارتفاع 
این ســتون از کف صخره تا باالترین نقطــه آن به 80 متر 
و قطر آن به 10 متر می رســد. این ســتون به مناره سنگی 
شهرت دارد. از دیگر عناصر ارزشــمند این دره می توان به 
محوطه های غنی از دوره های ســنگ موجود در آن اشاره 
کرد. همه این جاذبه ها دســت در دســت هــم داده اند تا 
ســازمان میراث فرهنگــی را مجاب کند در طــرح جامع 
گردشگری استان لرستان توجه ویژه ای به این منطقه در 

شهرستان کوهدشت داشته باشد.
جایی برای نابودی نیســت:زیبایی های وصف ناپذیر این 
دره باعث شــده است گردشــگران بســیاری برای دیدن 
آن به منطقه ســفر کنند. در میان این گردشــگران ممکن 
اســت افرادی باشــند که با رعایت نکردن اصول طبیعت 
گــردی و حفاظــت از آثار طبیعــی و باســتانی، موجبات 
تخریب و زیــان به دره را فراهــم کرده باشــند. از این رو، 
فعاالن حوزه محیط زیســت و روزنامه نگاران نســبت به 
آسیب هایی که گردشگری ممکن است به این منطقه وارد 

کند، هشدارهایی داده اند.

آشپزی

ژله چرخشی آلوئه ورا و بلوبری
ژله آلوئه ورا و بلوبری یک دسر زیبا و متنوع 

برای مهمانی های خانوادگی است .
مواد الزم: سه بسته ژله رنگی وسه عدد بستنی لیوانی،سه عدد ژله 
آلوئه ورا، دو لیوان شیرونصف بسته ژله بلوبری،رنگ خوراکی آبی

طرز تهیه:برای درست کردن ژله چرخشی آلوئه ورا و بلوبری هربسته ژله را با یک لیوان آب جوش 
حل کرده و بگذارید از حرارت بیفتد. بعد هر کدام را  جدا با یک عدد بستنی لیوانی حل کرده و داخل 
سینی بیست در سی بریزید.بعد از بیست دقیقه ژله هارا  دالبری برش زده ورول کنید وکنار بگذارید. 

دوبسته آلوئه ورا را با دو لیوان آب جوش حل کرده و اجازه دهید تا سرد شود ودو لیوان شیر به آن اضافه 
کنید و داخل قالب بریزید.ژله که بسته شد، دو قسمت از ژله را داخل خود قالب خالی کنید.بعد از تمیز 

کردن قست های خالی یک بسته ژله آلوئه ورا را طبق دستور روی ژله درست کرده و بگذارید کامل 
سرد شود. کمی از آلوئه ورا ی شفاف را داخل جا های خالی بریزید و بعد از نیم بند شدن یک 
ردیف ژله رولی بچینید ودوباره آلوئه ورا بریزید. این کار را تا پر شدن قالب انجام دهید ودر 

نهایت تکه های ژله شیری را که خارج کرده بودید آب کنید و دوباره روی ژله که نیم بند 
شده بریزید. در نهایت یک بسته بلوبری را با یک لیوان آب جوش حل کرده 

و بعد از سرد شدن یک لیوان شیر به آن اضافه کنید.حاال چند قطره 
رنگ روی کار بریزید.ژله را چهار ساعت داخل یخچال 

گذاشته و سپس از قالب جدا کنید.

دره ای عجیب و مرموز در دل زاگرس

 ساخت سریال 2۵0 قسمتی
 »برف بی صدا می بارد«

فیلم سینمایی محصول ایران و ژاپن آماده 
نمایش شد

طوالنی ترین سریال تلویزیون با نام »برف بی صدا می بارد« در شهرک 
غزالی ادامه دارد .با ادامه تصویربرداری سریال »برف بی صدا می 
بارد« به نویسندگی مسعود بهبهانی نیا، زهرا پارسافر و طیبه شجری، 
کارگردانی پوریا آذربایجانی و تهیه کنندگی محمدرضا شفیعی که مدتی 
پیش و در سکوت خبری در شهرک غزالی کلید خورده بود، از لوگوی این 
سریال رونمایی شد. این سریال قرار است در 250 قسمت ساخته شود.

»روی خط صفر«، آخرین ساخته بلند ســینمایی مهرداد غفارزاده 
آماده نمایش شــد. این فیلم محصول مشــترک ایــران و ژاپن و 
لوکیشــن های آن در ایران، ترکیه، ســنگاپور، ژاپن و کنیا اســت.

فیلمبرداری این اثر به گونه ای بوده که مهرداد غفارزاده از ایران به ترکیه 
و از آنجا به خط استوای کنیا می رود و کارگردان ژاپنی هم از کشورش به 
سمت سنگاپور و بعد به خط استوای کنیا می رسد.

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با اشاره به اجرای اولین طرح 
فاضالب روستایی در استان اصفهان گفت: اجرای سیستم فاضالب روستای 
تیرانچی شهرســتان خمینی شــهر تا دو ماه آینده عملیاتی می شود.هاشم 
امینی اظهار کرد: افت فشار آب  ناشی از شروع فصل تابستان و افزایش اوج 
مصرف آب در گرما و همچنین رعایت پروتکل های بهداشتی و بهداشت فردی 
در مبارزه با کروناست.وی با اشاره به تالش فرمانداری در جذب سرمایه برای 
اصالح ساختار آبرســانی افزود: با همکاری فرمانداری و شهرداری خمینی  
شهر، منابع و سرمایه الزم برای پروژه  اصالح شبکه آبرسانی جهت حل مشکل 
کم آبی و افت فشار آب جذب شده اســت. مدیر عامل شرکت آب و فاضالب 
اصفهان، اجرای طرح فاضالب روستای تیرانچی را اولین طرح حوزه روستایی 
در استان دانست و اضافه کرد: مطالعات اولیه و نقشه  های اجرایی سیستم 
فاضالب روستای تیرانچی تهیه و با تخصیص منابع جذب شده طرح فاضالب 
این روستا تا دو ماه آینده اجرایی می شود.امینی با تاکید بر معضل کمبود آب 
در کشــور و ضرورت صرفه جویی و همراهی مردم، افزود: از مصرف  کنندگان 
انتظار داریم با توجه به مصرف باالی آب در تابستان و کمبود منابع آبی کشور و 

با در نظرگرفتن موازین بهداشتی با حداکثر صرفه جویی در مصرف آب به گذر 
از این بحران کمک کنند.  مجمــع عمومی عادی ســالیانه ذوب آهن اصفهان با حضور ســهامداران، 

نمایندگان صاحبان سهام، اعضای هیئت مدیره و نماینده سازمان بورس و 
اوراق بهادار تهران، در تاالر تشریفات و تاالر آهن ذوب آهن اصفهان با رعایت 
پروتکل های بهداشتی پنجشنبه 19 تیرماه برگزار شد.نمایندگان سهامداران 
عمده ذوب آهن  در جایگاه هیئت رییسه قرار گرفتند و سعید عبودی، رییس 
هیئت مدیره شرکت صدر تامین ریاست مجمع را عهده دار شد.منصور یزدی 
زاده، مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در ارائه گــزارش هیئت مدیره مربوط به 
عملکرد سال 98 و برنامه های آتی این شرکت گفت:  رکورد تولید با دو کوره 
بلند و ثبت رکورد روزانه، ماهانه و ســاالنه تولید کک ازجمله دســتاوردهای 
سال قبل است.وی با اشاره به دستیابی به رکورد کمترین مصرف کک، اظهار 
کرد: کک، مهم ترین بخش قیمت تمام شده شرکت در بحث انرژی است و 
در حالی که دیگر فوالدسازان از گاز استفاده می کنند، اما ذوب آهن به دلیل 
روش تولید کوره بلند ناچار به استفاده از کک است.مدیرعامل شرکت ذوب 
آهن با تاکید بر اینکه به دلیل کمبود کمی و کیفی در زغال ســنگ در کشور 
و همچنین کمبود کک در کشــور ناچار به واردات هستیم که مجموع آنها 50 
درصد قیمت تمام شــده شــرکت ذوب آهن را در برمی گیرد، افزود: در این 
حوزه عدد 512 کیلو به ازای هر تن چدن را در سال 98 به 510 کیلو رساندیم و 

امیدواریم در سال 99 این روند کاهشی ادامه یابد.
وی با اشــاره به روند آزمایشــی پروژه PCI به عنوان یکــی از پروژه های 
اقتصادی ذوب آهــن، اظهار کرد: قرار بود بهره برداری رســمی از این پروژه 
در فروردین امسال با حضور رییس جمهور انجام شــود که به دلیل شرایط 
موجود این اتفاق رخ نداد، اما امروز شرکت از این پروژه استفاده آزمایشی 

می کند.
وی با بیان اینکه یکــی از فاکتورهای مهم صنعت فوالد تولید ســرانه فوالد 
است، اظهار کرد: میزان تولید ذوب آهن در سال 97به ازای هر نفر، 161 تن 
بود که این عدد در سال 98 به 174 تن رسید و پیش بینی می شود در سال 
جاری با جهش تولید و با راه اندازی کوره شماره یک به عدد 199 تن به ازای 
هر نفر برســیم که این حاصل دو اقــدام از جمله افزایــش تولید و دیگری 
خروجی شرکت است و در عمل جهش تولید در این شرکت محقق می شود.

مدیرعامل شرکت ذوب آهن با اشــاره به ثبت رکورد صادرات شرکت ذوب 
آهن در سال گذشته با یک میلیون و 155 هزار تن محصول، گفت: این میزان 

صادرات معادل 50 درصد محصوالت اصلی شرکت است.
وی افزود: تثبیت سودآوری شرکت را در سال گذشته شاهد بودیم و امسال 
880 میلیارد تومان را هدف گذاری کردیم. بدین ترتیب زیان انباشته شرکت 
را به صفر خواهیم رساند و سال آینده به طور قطع سود تقسیم خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه در ســال 98 نسبت به ســال 97، شاهد رشد 57 درصدی 
هزینه های مواد اولیه بودیم، ادامه داد: رشد هزینه ها در حالی بود که رشد 
فروش شــرکت 28 درصد رقم خورد و این یکی از دالیل نرســیدن به سود 
عملیاتی مناسب ذوب آهن همانند ســال 97 بود.مدیرعامل ذوب آهن با 
اشــاره به دالیل رشــد هزینه های ذوب آهن، اظهار کرد: رشد 57 درصدی 

قیمت زغال و همچنین نرخ افزایشــی تورم و ... موجب رشــد هزینه های 
تولید در ذوب آهن شده است.وی با بیان اینکه ذوب آهن در بحث فروش 
با محدودیت هایــی در فروش محصوالت خود در بورس کاال مواجه شــد، 
تاکید کرد: در این شرایط به سود قابل پیش بینی دست نیافتیم، برآورد ما 
از سود از دســت رفته 800 میلیارد تومان بوده اســت.یزدی زاده در ادامه به 
چالش های پیش روی شرکت اشــاره کرد و گفت: بزرگترین مشکل ذوب 
آهن کمبود مواد آهن دار در کشور اســت، اما با رویکرد جدید وزارت صمت 
روند خام فروشــی رو به کاهش اســت و با تدابیر صورت گرفته قرار است 
پیش از صادرات ابتدا نظر تولیدکنندگان داخلی جلب شــود.وی با اشاره به 
ترجیح معادن به تبدیل سنگ آهن به کنسانتره و گندله که یک چالش برای 
ذوب آهن محسوب می شــود، گفت: ما امروز با کمبود سنگ آهن درشت 
دانه در کشور مواجه هستیم، از سوی دیگر برخی صنایع باال دستی همچون 
گل گهر و چادرملو به تولید فوالد روی آورده اند و در این شــرایط آنها تامین 
مواد اولیه خــود را در اولویت قرار داده اند.وی با اشــاره به اینکه ذوب آهن 
همانند دیگر فوالدســازان از یارانه انرژی برخودار نیست، اظهار کرد: مطابق 
آخرین برآورد ذوب آهن به ازای هر کیلو تولید محصول 1050 تومان از یارانه 
انرژی بی بهره اســت.وی با اشــاره به برنامه های مقابلــه با چالش های 
موجود، اظهار کرد: شــرکت ذوب آهن به دنبال خرید معادن زغال سنگ و 
سنگ آهن است و اقداماتی نیز صورت گرفته است، همچنین تمدید مجوز 
هیئت وزیران در عرضه یک میلیون و 750 هزار تن سنگ آهن، ارائه برنامه 
تامین کامل مواد اولیه ذوب آهن و پیشنهاد آن به وزارت صمت از مهم ترین 
برنامه های این شرکت اســت.وی با اشــاره به راه اندازی کوره بلند شماره 
یک ذوب آهن، تصریح کرد: با وجود کمبودهای بسیار در آستانه راه اندازی 
کوره بلند شماره یک هستیم اما مهم ترین بحث آن تامین پایدار مواد اولیه 
 آن اســت که با برنامه ریــزی وزارت صمت به زودی شــاهد راه اندازی آن

 خواهیم بود.
در پایان این مجمع، شــرکت ســرمایه گذاری صدر تامین، شرکت پویش 
بازرگان، شــرکت فرآورده های نسوز ایران، شرکت توســعه معادن پارس 
تامین و شــرکت صبا تامین به عنوان اعضای هیئت مدیره در دوره جدید به 
مدت دو ســال انتخاب شدند.همچنین موسســه حسابرسی هشیار ممیز 
به عنوان حســابرس مســتقل و بازرس قانونی اصلی شــرکت و موسسه 
حسابرسی تدوین و همکاران به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی 
علی البدل برای مدت یک ســال انتخاب شــدند.با موافقت ســهامدارن 
با اســتمرار خدمات درمان بازنشســتگان و ارائه صورت هــای مالی آن به 
صندوق فوالد موافقت شد و از ســوی دیگر دو روزنامه کثیراالنتشار دنیای 
اقتصــاد و صمت به مدت یک ســال جهت درج آگهی های شــرکت ذوب 
آهن تعیین شــدند.همچنین جهت فعالیت باشــگاه ذوب آهن برای سال 
جاری با تخصیص 45 میلیارد تومان منابع مالی و جهت مســئولیت های 
 اجتماعی ذوب آهن با تخصیص 25 میلیارد تومان از ســوی ســهامداران

 موافقت شد.

مدیر آبفای منطقه سمیرم اعالم کرد: در حال حاضر آب شرب 90 روستای 
تحت پوشش آبفای سمیرم از طریق 16 دهنه چشمه و 38 فقره چاه به صورت 
پایدارتامین می شود و آبرسانی به  روستاهای تحت پوشش آبفای سمیرم به 
صورت سیار انجام نمی گیرد.مجید صابری بیان کرد: هم اکنون از 38 حلقه 
چاه، 28 حلقه آن در مدار بهره برداری قرار دارد و دبی  چاه ها 15 لیتر در ثانیه 
است.وی، اختالف ارتفاع در مناطق مختلف سمیرم را تا بیش از 2 هزار متر  
اعالم کرد و اظهار داشت: برای اینکه آبرسانی پایدار به تمام روستاهای تحت 
پوشش آبفای سمیرم در ارتفاعات مختلف انجام گیرد، 48 ایستگاه پمپاژ 
احداث و راه اندازی شده است تا بدین ترتیب آب  شرب روستاییان بدون 
کوچک ترین وقفه ای تامین شود.مدیر آبفای منطقه سمیرم هدر رفت آب 
در روستاهای سمیرم را 45 درصد دانست و بیان داشت: میزان هدر رفت آب 
در روستاهای سمیرم باالست و مقرر شده است که با اصالح شبکه فرسوده،  
این رقم کاهش یابد.صابری گفت: از ابتدای سال تاکنون بیش از 12 کیلومتر 
اصالح شبکه فرسوده در دستور کار قرار گرفت و پیش بینی می شود در ماه 
های آینده با تامین اعتبارات الزم این رقم افزایش یابد. این در حالیست که 
طی دو سال گذشته بیش از 70 کیلومتر شبکه فرسوده آب در روستاها  اصالح 
و بازسازی شده اند.وی، شناسایی انشعابات غیر مجاز را نیز یکی از اولویت 
ها در روستاها دانست و تصریح کرد: به منظور کاهش هدر رفت آب و نیز 
کاهش سرانه مصرف در روستاها،  شناسایی انشعابات غیر مجاز در اولویت 

قرار گرفته است.مدیر آبفای منطقه سمیرم کیفیت آب شرب روستاها در 
سمیرم را نیز مطلوب ارزیابی کرد و خاطرنشان ساخت: آب شرب سمیرم از 
کیفیت بسیار مطلوبی برخوردار است، با این وجود آب شرب روستاها  به طور 
مستمر مورد پایش میکروبی و شیمیایی  قرار می گیرد و سالمت آن مورد 

تایید دستگاه های ذی صالح است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان خبرداد:

اجراینخستینطرحفاضالبحوزهروستاییاستاناصفهاندرخمینیشهر
در مجمع عمومی عادی سالیانه ذوب آهن اصفهان عنوان شد:

ذوبآهناصفهانباراهاندازیکورهبلندشمارهیک
جهشتولیدرامحققمیسازد

مدیر آبفای منطقه سمیرم خبر داد:

تامینپایدارآبشرب۹۰روستایشهرستانسمیرم

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