
بر اساس آمار ارزش خانه های خالی در استان اصفهان معادل107 هزار میلیارد تومان برآورد خواهد شد؛

چراغ خانه های خالی روشن می شود
3

 بار  زندان ها سبک می شود!
 با دستور رییس دستگاه قضا، زندانیان بیشتری در اصفهان به مرخصی کرونا خواهند رفت؛ 
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ادعاها درباره نامناسب 
 بودن الگوهای

  کشت در اصفهان 
صحیح نیست

وقتی تغییرات کادر فنی تیم های 
لیگ برتری رکورد می زند؛

لیِگ عجایب!

 گام  بلند دولت برای 
 تحقق جهش تولید در
 چهارمحال و بختیاری
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 تماس مستقیم تلفنی شهردار اصفهان
 با برخی از شهروندان؛

سالم خانم یا آقای 
شهروند!
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 فعالیت دوربین های
  ثبت تخلف خودروها

  در هسته مرکزی
 شهر اصفهان

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

دیپلماسی کرونا، 
چراغ خاموش 

دوخواهر خوانده 
 اصفهان را
7 روشن کرد

 آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره  9225 
  مورخ  99/4/23     نوبت چاپ اول

اداره كل نوسازي 
مدارس استان 

اصفهان

1.دستگاه مناقصه گزار: اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان            
2.موضوع مناقصه: مندرج در جدول فوق

3.تاریخ و مهلت دریافت و گشایش اسناد مناقصه:
الف( مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ انتشــار آگهی 99/4/25   لغایت مورخ  

  99/4/28
ب( مهلت تحویل اسناد مناقصه تا پایان وقت اداری مورخ  99/5/8

ج( زمان گشــایش پاکات اسناد مناقصه روز  پنجشــنبه    مورخ  99/5/9  در محل 
سالن جلسات  

د( قیمت پیشنهادی پیمانکار الزامًا بایستی با سقف رتبه پیمانکار در رشته ساختمان 
و ابنیه مطابقت داشته باشد.

ه( نحوه عقد قرارداد به صورت زیربنایی بر اســاس بخشــنامه ســرجمع )شماره 
96/1299188 مورخ 96/5/4 و تبیین مواردی از بخشــنامه ســرجمع به شــماره 

97/446861 مورخ 97/8/22( می باشد 
نشانی تحویل اســناد مناقصه: اصفهان – خیابان باغ گلدسته – مقابل درب شرقی 

بازار هنر – اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان     )تلفن تماس: 32222889(
4.نوع تضمین قابل قبول شــرکت در مناقصه:  الف( سپرده )واریز به شبای شماره 

780100004061030607670085 تمرکز وجوه سپرده بانک مرکزی (
  ب( ضمانتنامه معتبر بانکی

5.مدت اعتبار پیشنهادها: سه ماه پس از گشایش پیشنهادهای مالی و این مدت 
برای یک بار و برابر سه ماه قابل تمدید می باشد.

 متــن ايــن مناقصــه در پايــگاه اينترنتــیwww.nosazimadaresisf.ir و  
  iets.mporg.ir قابل رويت مي باشد و کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد 
مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد.

اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهانم الف:915875

مدت شماره مناقصهعنوان پروژهردیف
قرارداد

مبلغ تضمین شرکت 
در مناقصه ) ریال(

مبلغ برآورد اولیه به ریال )بر 
اساس فهرست بها سال 99(

نوبت 
مناقصه

1
تکمیل مدرسه بنیاد برکت 

حبیب آباد )معلم           حبیب 
آبادی( برخوار

اول1/209/000/00024/161/394/792 10 ماه 2099004038000035

2
تکمیل پروژه خسروی حسینی 

)سالن( آران و بیدگل
اول2267/000/0005/327/108/778 ماه2099004038000034 

3
تکمیل مدرسه حاج سید 

علی جناب ناحیه 4
اول5646/000/00012/900/502/309 ماه 2099004038000033

4
تکمیل مدرسه شهید جالل 

هاشمی دامنه فریدن
اول5238/000/0004/750/204/608 ماه2099004038000036 

5
تکمیل توسعه مدرسه هنرستان 

امام رضا خور و بیابانک
اول4402/000/0008/034/107/500 ماه2099004038000037

6
تکمیل مدرسه بنیاد برکت 
حسین آباد تیران و کرون

اول11930/000/00018/584/047/785 ماه2099004038000032

7
تکمیل مدرسه ابوریحان 

)ظهوریان( ناحیه 6
اول8638/000/00012/751/997/601 ماه2099004038000039

8
توسعه و تجهیز مدارس ابتدایی 

)مدرسه زینت سلیمانی( 
شهرستان چادگان

اول4279/000/0005/576/454/689 ماه2099004038000039

دوم3267/000/0005/321/964/835 ماه 2099004038000031تکمیل مدرسه غیاثی بن رود9

نوبت اول

سازمان آگهی های روزنامه زاینده رود

031_36284167_8
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انتقاد »گوترش« از قطعنامه شورای امنیت درباره سوریه
دبیرکل سازمان ملل از قطعنامه شورای امنیت درباره ارسال کمک های بشردوستانه به سوریه از طریق 
تنها یک گذرگاه انتقاد کرد.استفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل در کنفرانس مطبوعاتی 
گفت: قطعنامه شورای امنیت درباره ارســال کمک ها به ســوریه تنها از طریق یک گذرگاه، موجب 
پیچیدگی شرایط کمک رسانی شده و هزینه بیشتری دارد و کارآمدی کمتر.از شنبه گذرگاه های باب 
الهوی و باب السالم در مرزهای ترکیه بسته شد؛ اما بعد از تصویب قطعنامه شورای امنیت گذرگاه باب 
الهوی باز شد.اظهارات دوجاریک با بیانیه گوترش که بعد از تصویب قطعنامه شورای امنیت صادر شد، 
مغایرت دارد. گوترش در آن بیانیه گفته بود براساس این قطعنامه به ۲.۸ میلیون سوری کمک رسانی 
می شود.دوجاریک درباره این بیانیه گفت: ما موضع خود را اعالم کردیم و معتقدیم که واضح بودیم.

 درخواست وزرای خارجه اتحادیه اروپا برای  بازداشتن
 تل آویو از طرح اشغال

وزرای خارجه یازده کشور اروپایی در نامه ای به مسئول سیاست خارجی این اتحادیه، ابراز نگرانی 
کردند که زمان برای تدوین گزینه های واکنش به تل آویو در صورت اجرا کردن طرح اشــغال کرانه 
باختری رو به اتمام اســت.روزنامه »هاآرتص« در خبری نوشــت، این نامه توسط وزرای خارجه 
فرانسه، ایتالیا، هلند، ایرلند، بلژیک، لوکزامبورگ، سوئد، دانمارک، فنالند، پرتغال و مالت نوشته و 
برای »جوزپ بورل« مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ارسال شده است.بر این اساس، وزرای 
مذکور در این نامه - که روز جمعه برای بورل ارسال شده - خواستار تهیه سریع لیستی از واکنش های 
احتمالی اتحادیه اروپا به رژیم صهیونیستی در صورت اجرایی کردن طرح اشغال کرانه باختری شده 
و تصریح کردند که زمان برای بازداشتن تل آویو به سرعت در حال از دست رفتن است.در این نامه 
با تاکید بر نگرانی اتحادیه و کشورهای اروپایی از طرح اشغال اراضی فلسطینیان در کرانه باختری، 

با استناد به صحبت های شخص بورل، این اقدام نقض قوانین بین المللی توصیف شده است.

تشدید فشارهای آمریکا برای تغییر وظایف »یونیفل«
آمریکا یک ماه مانده به موعد تمدید ماموریت »یونیفل« در لبنان، فشــارهای خود برای تغییر وظایف 
این نیروها را تشدید کرده اما بیروت بر مواضع فرانســه، ایتالیا و آلمان حساب باز کرده است.روزنامه 
»االخبار« در گزارشی در همین باره نوشــت: با اینکه آمریکایی ها و دشمن اسرائیلی می دانند تحمیل 
تحوالت ریشه ای در وظایف یونیفل از طریق شورای امنیت به دلیل وجود وتوی روسیه - که حامی موضع 
لبنان در تمدید ماموریت یونیفل بدون تغییر است - ممکن نیست اما به نظر می رسد فشار آمریکا تغییر 
اصالحات در واقعیت را دنبال می کند تا فرصتی برای کار  یونیفل بدون موانع ارتش لبنان فراهم شــود.

در ادامه این گزارش آمده، آمریکا از نحوه رفتار لبنان به ویژه ارتش این کشور در خصوص یونیفل انتقاد 
کرده است.اصالحاتی که آمریکایی ها خواستار آن هستند شامل کاهش بودجه یونیفل، کم کردن تعداد 
نیروهای آن و تجدیدنظر در وظایف محوله است به نحوی که اجازه ورود به ملک های خصوصی را می دهد.

درخواست پارلمان لیبی از مصر برای مداخله نظامی در این کشور
به دنبال اعالم ترکیه مبنی بر تدارکات برای آغاز عملیات نظامی در شهر استراتژیک »سرت« که عبدالفتاح 
سیسی آن را »خط قرمز «  کشورش خوانده بود، پارلمان شــرق لیبی خواستار مداخله نظامی مصر در 
این کشور شد. در همین حال معاون رییس هیئت ســازمان ملل در لیبی نیز خواستار ازسرگیری روند 
سیاسی در این کشور جنگ زده شد. پارلمان طبرق وابسته به نیروهای موسوم به »ارتش ملی لیبی« به 
رهبری خلیفه حفتر خواستار مداخله نظامی نیروهای مسلح مصر در لیبی شد.این پارلمان در بیانیه ای 
به نیروهای مسلح مصر اجازه داد که در صورت مشاهده خطری علیه امنیت کشورشان، برای حفاظت از 

امنیت ملی مصر در لیبی مداخله نظامی کنند.

نامزدهایی که برای تصاحب صندلی ریاست دیوان محاسبات صف کشیده اند؛

ریاست دیوان به چه کسی می رسد؟

دیوان محاســبات به عنــوان یک مرکز  علیرضا کریمیان
حساس وابسته به مجلس این روزها در 
انتظار تعیین ریاست آن از ســوی مجلس تازه رسیده است، هر چند 
نایب رییس کمیســیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای 
اسالمی گفته است گزینه های ریاست و دادســتان دیوان محاسبات 
کشور هنوز مشخص نشده و کمیسیون دو هفته مهلت دارد که در این 
باره رای گیری کند؛ اما کارشناسان گمانه زنی ها و لیستی از نامزدهای 
احتمالی تصدی این پست را منتشر کرده اند. دیوان محاسبات از جمله 
نهادهایی اســت که همواره پیــش از تصمیم های رســمی زمزمه ها و 
گمانه زنی ها درباره آنها مطرح است.اهمیت این نهاد از آن روست که با 
قدمتی چندصد ســاله وظیفــه دارد به کلیه حســاب های وزارتخانه، 
موسسات، شــرکت های دولتی و سایر دســتگاه هایی که به نحوی از 
بودجه کل کشــور اســتفاده می کنند به ترتیبی که قانــون مقرر کرده، 
رســیدگی کند تا هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر 
وجهی در محل خود به مصرف رســیده باشــد. طبق آیین نامه داخلی 
مجلس با شــروع کار هر دوره پارلمان کمیســیون برنامــه، بودجه و 
محاسبات در جلسه ای به بررســی برنامه های کاندیدا های ریاست و 
دادستانی دیوان محاسبات کشور می پردازد و در نهایت افرادی را برای 

انتخاب نمایندگان به صحن علنی معرفی می کند.کاندیدا های ریاست 
و دادستانی دیوان محاسبات باید از مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد 
و باالتر و سابقه خدمت در مقام های مدیریتی موضوع ماده ۷۱ قانون 
مدیریت خدمات کشوری و حداقل بیست سال ســابقه کار برخوردار 
باشند. حال مدتی اســت پچ پچ ها بر ســر گزینه های احتمالی برای 
ریاســت دیوان محاســبات شــدت گرفته اســت ؛  گاهی صحبت از 
متصدیان سال های قبل به میان می آید و گاهی هم از نمایندگان دوره 
قبل مجلس ســخن ها رانده می شود.همیشــه یکــی از احتماالت و 
گمانه زنی ها درباره تصدی یک کرسی، سکاندار فعلی آن است که این 
قاعده برای دیوان محاسبات هم در نظر گرفته می شود و از همین منظر 
این روزها »عادل آذر« به عنوان یکــی از گزینه های روی میز مجلس 
یازدهم برای ماندن در این نهاد نظارتی مطرح می شود. البته از آنجا که 
مجلس یازدهم شمشیر را برای اقدام مجلس دهم از رو بسته اند بعید 
اســت بار دیگر منتخب مجلس دهم برای دیوان محاسبات را در این 
ســمت ابقا کنند.البته عادل آذر تنها گزینه  مطرح شده نیست و دراین 
میان اســم های دیگری هم به گوش می رســد. بعــد از آنکه موضوع 
انصراف زاکانی از گزینه مرکز پژوهش ها در فضای مجازی مطرح شد، 
معادالت درباره انتصابات و انتخابات  اهالی مجلس یازدهم پیچیده تر 

شــد و این احتمال قوت گرفت که شــاید زاکانی برای رفتن به دیوان 
محاسبات عزم خود را جزم  کرده است و برای همین تالش می کند تا 
راهی پیدا کند که به یکــی از این دو نهاد ختم شــود.مهرداد بذرپاش 
نماینده تهران در مجلس نهم، معاون رییس جمهور و رییس سازمان 
ملی جوانان در دولت احمدی نژاد هــم یکی دیگر از گزینه هایی بود که 
اســمش در میان زمزمه ها به گوش می رســد البته بعد از حواشی که 
درباره زمــان مدیریتش بر ســایپا و ایران خودرو مطرح شــد و البته 
نداشتن سابقه کافی، بعید است دستش به این کرسی برسد.»لطف ا... 
فروزنده« دستیار امور استان های تولیت آستان قدس رضوی و معاون 
محمود احمدی نژاد نیز از دیگر کاندیداهای مطرح برای ریاست دیوان 
محاسبات هســتند.در میان گزینه ها یک اسم نام  آشنای دیگری هم 
وجود دارد و آن »محمد عباسی« مشاور احمدی نژاد در آمریکای التین، 
وزیر تعاون در دولت نهم و اولین وزیر ورزش و جوانان ایران است. کسی 
که سابقه نمایندگی در مجلس هفتم را دارد و نایب رییس کمیسیون 
برنامه بودجه در آن مقطع بوده است.باید دید در نهایت رای مجلس بر 
انداختن نام کدام گزینه و کاندیدا در گلدان قرار می گیرد. هرچند بعید 
به نظر نمی رسد که رییس بعدی دیوان محاسبات نه از بین گزینه های 

مطرح شده بلکه چهره ای جدید باشد.

روزنامــه اعتمــاد نوشــت: رییــس دادگاه انقالب 
اســتان کرمان خبر از دســتگیری یک بانــد معاند 
داده است.»در این طراحی قرار بود تیم تروریستی 
وابسته و اجیر شده با ورود به کشور در ایام فاطمیه، 
محلی در جوار حسینیه مرحوم پدر سردار سلیمانی را 
خریداری کرده و با استقرار در آن ۳۵۰ تا ۵۰۰ کیلو مواد 
منفجره را تهیه و از طریق ایجاد کانال در زیر حسینیه 
قرار دهند تا زمانی که این ســردار عزیز به رسم همه  
ساله در ایام تاسوعا و عاشــورا در این حسینیه و در 
جمع عزاداران حسینی حضور می یابد، آن را منفجر 
کنند«، این بخشی از اظهارات حسین طائب، رییس 
سازمان اطالعات سپاه پاســداران است که مهر ماه 
سال گذشته و در جریان بیست وسومین مجمع عالی 

فرماندهان سپاه مطرح شــد؛ اظهاراتی که به خوبی 
خبر از تهیه طرح ترور فرمانده حاال دیگر سابق سپاه 
قدس ایران داشت. طرحی که نه تنها ناکام ماند، بلکه 
به نظر می رسد روند رســیدگی به اتهامات عامالنش 
نیز در حال اتمام باشد.احمد قربانی، رییس دادگاه 
انقالب اســتان کرمان به تازگی در اظهاراتی که ایسنا 
آن را منتشر کرد خبر از بازداشــت باندی در ارتباط با 
سرویس های اطالعاتی بیگانه داد.این مقام قضایی 
در اظهاراتش اشــاره ای به ارتباط این افراد با پرونده 
ترور قاسم سلیمانی نکرد ولی به نظر می رسد مقصود 
قربانی همان پرونده اشــاره شــده ازســوی طائب 
باشــد. هرچند برای اظهارنظر نهایــی همچنان باید 
منتظر اظهارات رســمی مقامات قضایی باقی ماند. 

رییس دادگاه انقالب کرمان اشــاره ای به جزییات 
حکم صادره برای این افراد نکرد ولی اگر این پرونده 
همان پرونده طرح ترور فرمانده سابق سپاه قدس 
جمهوری اسالمی باشد، باتوجه به اظهارات دادستان 
کرمان که تقریبا همزمان با گفته های طائب رسانه ای 
شد، به نظر می رسد حکم »اعدام« برای افراد صادر 
شده باشد، چراکه دادستان کرمان جرم این افراد را 
»محاربه« اعالم کرده بود. هر چند که اظهارنظر قطعی 

ازسوی رسانه ها امری است غیرممکن.

دستگیری چند عنصر سرویس های اطالعاتی
بیگانه در کرمان ارتباطی با پرونده ترور سردار سلیمانی دارد؟

وزیر امور خارجه گفت: زمانی که سند همکاری ۲۵ ســاله ایران و چین نهایی شــود و مورد توافق دو طرف قرار بگیرد، در مراجع قانونی به تصویب خواهد رسید.
محمدجواد ظریف اظهار کرد: در اسفندماه چینی ها پیش نویس خود را بر مبنای پیش نویسی که ما تهیه کرده بودیم ارائه کردند و ما در حال حاضر در حال بررسی 
و نهایی کردن این دو پیش نویس هستیم تا به یک توافق برسیم.وی ادامه داد: حدود ۱۰ روز پیش در گفت وگوی ویدئو کنفرانسی که با وزیر خارجه چین داشتم به 
آنها اطالع دادم که ما به منظور نهایی کردن پیش نویس آماده برای انجام مذاکره نهایی هستیم.ظریف افزود: زمانی که این متن نهایی شود و مورد توافق دوطرف 
قرار بگیرد در مراجع قانونی نیز به تصویب خواهد رسید.وزیر امور خارجه کشورمان همچنین با اشاره به اقدامات وزارت امور خارجه در پیگیری پرونده ترور شهید 
سپهبد قاسم سلیمانی اظهار کرد: یکی از این اقدامات اطالع رسانی به گزارشگر ویژه اقدام های فراقانونی بود که خوشبختانه نتیجه این گزارش منتشر شد و در آن 
بر اقدامات غیرقانونی ایاالت متحده در انجام این ترور تاکید شد.وی ادامه داد: برخورد تند آمریکا با این گزارش نشان می دهد که چقدر آنها از این حرکت نگران 
هستند. ظریف همچنین به جلسه روز یکشنبه خود با اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی اشاره کرد و گفت: در این جلسه 

بحث های خوبی صورت گرفت.امیدواریم این تعامل و همکاری بین مجلس شورای اسالمی و وزارت امور خارجه ادامه پیدا کند.

خبر روزتوضیحات »ظریف« درباره سند همکاری 25 ساله ایران و چین

وز عکس ر

گذرگاهی مرزی 
در عراق که تحت 
کنترل آمریکاست

تمام گذرگاه هــای مرزی در 
بصره در اختیار دولت است به 
استثنای گذرگاه»جریشان« 
با کشــور کویت که آمریکایی 
هــا از طریــق آن کاالهایــی 
 بدون نظارت دولــت به عراق

 وارد می کنند.

کمیسیون امنیت ملی از »ظریف« دلجویی کرد
عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس گفت: قطعا بعد از بیانات رهبری رفتار 
نمایندگان با دولت تغییر می کند و طبق گفته رهبری عمل خواهیم کرد.»فداحسین مالکی«، نماینده 
مردم زاهدان در خصوص بیانات رهبری 
مبنی بر توهین و هتک حرمت نکردن به 
وزرا گفت: نباید بــه وزرا توهینی صورت 
گیرد. قطعا بعد از بیانــات رهبری رفتار 
نمایندگان با دولت تغییر می کند و طبق 
گفته رهبری عمل خواهیم کرد. در اوایل 
هفته که ظریف در جلســه کمیســیون 
امنیت ملی حضور یافت با او صحبت و 
دلجویی شد و جلسه خوبی بود. توهین 
و حرکت های احساسی زیبنده مجلس 
نیست و مجلس نباید به چنین موضوعاتی ورود کند.وی در خصوص استیضاح رییس جمهور گفت: 
موضوع سوال از رییس جمهور با استیضاح متفاوت است، سوال از رییس جمهور انجام می شود اما 
استیضاح رییس جمهور را به مصلحت نظام نمی دانم. در فرمایشات آقا تعامل با دولت مطرح شد. 

امیدوارم بعد از صحبت های رهبری شاهد چنین رفتارهایی از نمایندگان نباشیم.

 طرح الزام دولت به فعال سازی دیپلماسی اقتصادی 
مطرح خواهد شد

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس پس از حضور وزیر خارجه در این کمیسیون گفت: طرح 
الزام دولت به فعال سازی دیپلماسی اقتصادی در آینده ای نزدیک در صحن علنی مطرح خواهد شد 
که درباره رفع موانع صادرات است.عزت ا... اکبری تاالرپشتی اظهار داشت: وزارت خارجه باید پیگیر 
موانع قانونی در این حوزه باشد و ما هم تالش می کنیم آن را رفع کنیم. رییس کمیسیون صنایع و 
معادن مجلس گفت: وزیر خارجه با حوصله زیاد مباحث نمایندگان را گوش داده و اعضای کمیسیون 
صنایع هم مباحث تخصصی مناســبی را مطرح کردند.اکبری تاالرپشتی افزود: طرح الزام دولت 
به فعال سازی دیپلماسی اقتصادی در آینده ای نزدیک در صحن علنی مطرح خواهد شد که با این 

طرح به دنبال رفع موانع صادرات هستیم.

 گفت وگوی دیپلماتیک »واعظی« درباره درگیری ها
 در مرز آذربایجان و ارمنستان

رییس دفتر رییس جمهور با اشــاره به ضرورت تالش در راســتای گســترش روابط دو کشــور در 
بخش های مختلف خاطرنشان کرد: توسعه روابط با همسایگان از اصول اساسی سیاست خارجی 
ایران به شمار می رود.محمود واعظی در گفت وگوی تلفنی با »شاهین مصطفی یف« معاون نخست 
وزیر جمهوری آذربایجان ضمن ابراز تاسف از کشته شدن چند تن از سربازان این کشور در درگیری 
پیش آمده در مرز جمهوری آذربایجان و ارمنستان و ابراز همدردی با دولت و ملت این کشور گفت: 
حفظ تمامیت ارضی کشورها از جمله جمهوری آذربایجان راهبرد منطقه ای جمهوری اسالمی ایران 
بوده و خواهد بود.رییس دفتر رییس جمهور افزود: ایران همواره بر حل و فصل مسائل و اختالفات 
از طریق راه حل های سیاسی و مذاکره تاکید دارد و امیدواریم مشکل پیش آمده بدون توسل به زور 
حل و فصل شود.شاهین مصطفی یف نیز در این گفت وگوی تلفنی ضمن قدردانی از ابراز همدردی 
دولت و ملت ایران در حادثه پیش آمده گفت: مواضع ایران نسبت به حفظ تمامیت ارضی کشورها 

از جمله آذربایجان همواره قابل احترام بوده است.

کافه سیاست

فعال سیاسی اصالح طلب:

 رییس جمهور 
استیضاح نمی شود

مشاور پیشین رییس جمهور و فعال سیاسی 
اصالح طلــب، درباره تندروی هــای مجلس 
علیه دولت گفت: نمایندگان کنونی مخالفین 
رقابت های انتخاباتی هســتند و جبهه مقابل 
رییس جمهور در انتخابات های گذشته بودند. 
رییس جمهور استیضاح نمی شود و نمایندگان 
تنها حرف می زنند. اکبر ترکان  درباره مجلس 
یازدهم اظهار کرد: این مجلس حاصل رقابت 
اصولگرا بــا اصولگرا بوده چــون کاندیداهای 
اصالح طلبــان تاییــد صالحیت نشــدند لذا 
اصولگرایانی کــه در انتخابات های گذشــته 
 رقیب رییس جمهور بودنــد، حاال در مجلس 

هستند.
ترکان افــزود: در ایــران رقبا یــک نفس با 
رییس جمهور پیروز مقابله می کنند تا او را از پا 
بیندازند. اقدامات این مجلس که می خواهد 
همه نارســایی هارا متوجه رییس جمهور کند 
نادیده گرفتن دشــمنی های ایــاالت متحده 
اســت. آیا مشــکالت کشــور برمی گردد به 
تصمیمات رییس جمهور و هیئت وزیران یا به 
تحریم های ظالمانه  آمریکا و ترامپ؟ اثرات 
تحریم و دشمنی های اســرائیل، عربستان و 
آمریکا را نمی توان نادیــده گرفت.این فعال 
سیاسی اصالح طلب با اشاره به نامه ۱۲ رییس 
کمیســیون مجلس به رییس جمهور عنوان 
کرد: در نامــه ای که ۱۲ رییس کمیســیون به 
رییس جمهور نوشــتند در واقع این مسائل را 
نادیده گرفتند و همه مسائل را به رییس جمهور 
برگردانده اند. مشاور پیشین رییس جمهور در 
پایان گفت: به دلیل اینکه نمایندگان مشکل 
اصلــی را نشــناخته اند قادر به حل مســائل 
کشــور نخواهند بود. اشــکال اصلی ناشی از 
دشــمنی های آمریکا و متحدانش اســت. 
اگر این را نشناســند موفق نمی شوند به حل 
مشکالت کشــور کمک کنند. امروز کمک به 
حل مشکالت در گرو این است که راه حل هایی 
پیدا کنیم تا فشار تحریم ها از کشور کم شود و 
بتوانیم، تولیدات کشور را صادر و نیازهای کشور 

را وارد و از مسیرهای عادی معامله کنیم.

همیشه یکی از احتماالت و گمانه زنی ها درباره تصدی 
یک کرسی، سکاندار فعلی آن است که این قاعده 

برای دیوان محاسبات هم در نظر گرفته می شود

بین الملل
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توقیف 40۶ دستگاه حفاری غیرمجاز  آب در استان اصفهان
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای استان اصفهان از توقیف ۴۰۶ دســتگاه حفاری غیرمجاز آب در 
استان خبر داد.مسعود میر محمد صادقی در حاشــیه بازدید از یگان حفاظت و سامانه ۳۸۴۸ با 
اعالم این خبر، گفت: از ســال ۹۸ تا کنون نیز ۲۱۰ مورد جلوگیری از تخلفات حفاری در استان ثبت 
شده است.وی، میزان برآورد ارزش ریالی توقیفات صورت گرفته را ۱۰ میلیارد و ۶۱۰ میلیون تومان 
اعالم و تصریح کرد: اجرای احکام اعم از تخلیه منصوبات غیرمجاز، پر، مسدود و مسلوب المنفعه 
چاه های غیرمجاز به صورت جدی در استان اصفهان پیگیری می شود و تا کنون تعداد ۱۵۰ شماره 
تلفن حفاران غیرمجاز در ۱۳۰۰ نقطه شهر اصفهان با دســتور مقام قضایی مسدود شده است.وی 
با تاکید بر رصد سایت های تبلیغاتی و فروش کاال و خدماتی نظیر شیپور، دیوار و دیگر درگاه های 
مرتبط گفت: تعداد ۳۰ شماره تلفن حفاران غیرمجاز با دستور مقام قضایی در فضای مجازی مسدود 
شد.میرمحمد صادقی با اشاره به هدف دریافت گزارش های مردمی به صورت شبانه روزی از طریق 
سامانه ۳۸۴۸، افزود: از زمان راه اندازی این سامانه در اسفند ماه ۹۸، ۱۰۰۷ مورد تماس مردمی از 

سراسر استان اصفهان دریافت و ثبت شده است.

 ساالنه 150 تا 200  کیلومتر بزرگراه در اصفهان
 به بهره برداری می رسد

مدیرکل راه و شهرسازی اصفهان گفت: دولت دوازدهم اقدامات خوبی برای توسعه بزرگراه ها در نظر 
گرفته و ساالنه ۱۵۰ تا ۲۰۰ کیلومتر بزرگراه در استان احداث و بهره برداری شود.علیرضا قاری قرآن 
اظهارداشت: توسعه بزرگراه های این اســتان به بیش از ۱۱ هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد.وی با 
اشاره به اهمیت بزرگراه در حمل و نقل زمینی و تسهیل در تردد خودروها، ادامه داد:  برای احداث هر 
کیلومتر بزرگراه در استان اصفهان ۳۰ تا ۳۵ میلیارد ریال اعتبار نیاز است.مدیرکل راه و شهرسازی 
اســتان اصفهان افزود: همه راه های اســتان به صورت بزرگراه و آزاد راه و از ایمنی نسبی برخوردار 
هستند و بعضی نقاط پرحادثه شناسایی شده هم با مشارکت این اداره کل و سازمان راهداری و حمل 
و نقل در حال اصالح هستند.وی اضافه کرد: ساالنه هشت تا ۱۰ دستگاه تقاطع غیر همسطح در نقاط 
پر حادثه استان احداث و بهره برداری قرار می گیرد.قاری  قرآن با اشاره به اعتبارات توسعه راه های 
استان تصریح کرد: اعتبار ابالغی سال ۹۸ برای توسعه راه های استان یک هزار و ۴۵۴ میلیارد ریال 

و  اعتبار استانی نیز  ۱۸۸ میلیارد ریال بود.

 قیمت نجومی نرخ چادر مشکی در بازار
 با عدم واردات و کمبود

رییس اتحادیه پارچه فروشــان اصفهان گفت: ســاالنه نزدیک به ۱۰۰ میلیون متر چادر مشکی در 
کشور مصرف می شــود و تنها یک کارخانه تولید این پارچه در کشور وجود دارد که ظرفیت تولید آن 
پاســخگوی تمام نیاز جامعه نیســت.احمد تقی زاده با بیان اینکه چادرهای ساده تولیدی در تنها 
کارخانه شــهرکرد به دلیل تولید یک نوع جنس از کیفیت تقریبا مطلوبی برخوردارند، اظهار داشت: 
چادرهای طرح دار این کارخانه به علت وزن سنگین، مصرف کننده خیلی کمتر از آنها استقبال می کند 
و نتوانسته ایم مطلوبیت مورد نیاز  را در ذهن مشــتری ایجاد کنیم.رییس اتحادیه پارچه فروشان 
اصفهان با تاکید بر اینکه در حال حاضر واردات چادر مشکی به داخل کشورمان نزدیک به صفر است، 
بیان کرد: امسال عدم واردات سبب کمبود و گرانی چادر مشکی در بازار شده و افزایش قیمت ها به 
واسطه سیر صعودی دالر بوده زیرا آخرین محموله های چادر با دالرهای باالتر وارد شده است.وی در 
پاسخ به اینکه آیا فروش چادر مشکی یک قواره با نرخ ۲ میلیون تومان برای مصرف کننده در بازار 
صحت دارد، گفت: به دلیل عدم واردات چادر مشکی فقط چادر مشکی ژاپنی که از ۹۰۰ تا یک میلیون 

و ۳۰۰ تومان بوده در حال حاضر با افزایش نرخ ارز تا ۲ میلیون تومان هم رسیده است.

بر اساس آمار، ارزش خانه های خالی در استان اصفهان معادل107 هزار میلیارد تومان برآورد خواهد شد؛

چراغ خانه های خالی روشن می شود

مسکن حاال به یکی از دغدغه های جدی  مرضیه محب رسول
مردم و مســئوالن تبدیل شــده اســت. 
چالش در این حوزه تا حدی پیش رفته که نمایندگان تازه وارد یکی از 
اولین لوایح تصویبی خود را در زمینه گرفتن مالیات از خانه های خالی 
کلید زدند تا شاید بخشــی از معضل العالج مسکن در این حیطه حل 
شود. تعداد باالی مسکن ساخته شده اما بدون سکونت در ایران و به 
خصوص در کالن شــهرهای اصفهان و تهران چند ســالی هست که 
مطرح شده آن هم در شرایطی که نرخ تورم در شهری مانند اصفهان تا 
دویست درصد هم افزایش داشته ولی همچنان خبری از تدبیرها برای 
متعادل کردن عرضه و تقاضا در این بازار به چشم نمی خورد. رقم ها در 
مورد خانه های خالی نجومی است براساس گزارش مرکز آمار ایران، 
تعداد خانه های خالی از ســکنه در آخرین سرشــماری رسمی یعنی 
سرشماری سال ۱۳۹۵ حدود دو میلیون و ۵۸۷ هزار و ۶۰۷ واحد بوده 

است.
 طبق داده های آماری مرکز آمار ایران، استان تهران با ۴۸۹ هزار و ۹۸۶ 
واحد مسکونی خالی در رتبه اول کشــور قرار دارد. پس از این استان، 

اصفهان با ۲۴۲ هزار واحد، خراســان رضوی با ۱۹۴ هزار و ۴۸۰ واحد، 
فارس با حدود ۱۶۱ هزار واحد، آذربایجان شــرقی با ۱۴۳ هزار و ۶۲۷ 
واحد و البرز با ۱۳۲ هزار و ۴۰۹ واحد، پس از استان تهران به ترتیب در 
رتبه های دوم تا ششم قرار دارند. ارزش این تعداد از خانه های خالی 
که مســاحتی در حدود ۲۶۳ میلیون و ۱۷۰ هزار و ۵۲۰ متر مربع بوده 
در نوع خود رقمی بسیار قابل تامل است؛ به طوری که تا پایان زمستان 
سال گذشته که قیمت مسکن در شهرهای مختلف حداقل ۲۶ درصد 
کمتر از شرایط فعلی بوده، ارزش خانه های خالی به بیش از ۱۱۸۸ هزار 

و ۹۲۶ میلیارد تومان می رسد. 
برای تصور درشــتی این رقم کافی اســت تصور کنیم این رقم معادل 
بیش از دو برابر رقم بودجه امسال کل کشــور و با درنظر گرفتن یارانه 
بنزینی)یارانه معیشــتی( ســاالنه ۳۱ هزار میلیــارد تومانی که به ۶۰ 
میلیون نفر از جمعیت کشــور داده می شــود، رقــم ارزش خانه های 
خالی معادل ۳۸ سال توزیع یارانه بنزینی است.اما درخصوص توزیع 
استانی نیز، طبق محاسبات با درنظر گرفتن میانگین قیمت واحدهای 
مســکونی در همه مناطق هر اســتان، ارزش خانه های خالی استان 

تهران با بیش از ۵۹۶ هزار میلیارد تومان در رتبه اول کشــور قرار دارد. 
پس از این استان، خانه های خالی استان اصفهان با ۱۰۷ هزار میلیارد 
تومان در رتبه دوم، قرار دارد همچنین نســبت خانه های خالی به کل 
موجودی واحدهای مسکونی در کشور حدود ۱۱.۳ درصد است.اما این 
میزان در اصفهان به ۱۴.۵ درصد می رسد که نشان از میزان باالی تعداد 
واحدهای خالی با توجه به وسعت بزرگ اصفهان دارد. بخشی از این 
چاله سیاه در بازار مسکن حاال قرار است با طرح مالیات ستانی از خانه 
های خالی با ورود تعداد زیادی از این خانه ها به شبکه اجاره و فروش 
پر شود. بررسی ها حاکی است در کشــورهای پیشرفته دنیا که در آنها 
مکانیزم دریافت مالیات از خانه های خالی فعال بوده و کشــورهایی 
موفق در کنترل تعداد خانه های بدون اســتفاده محسوب می شوند، 
گام اول دولت ها قبــل از اقدام برای دریافت مالیــات از این امالک 
و تنظیم بازار مسکن به واسطه آن، »محاســبه نرخ طبیعی، نرمال یا 
مجاز خانه های خالی« و مقایســه این نرخ با »نرخ واقعی خانه های 
 خالی« است. اتفاقی که اگر در کشور ما هم به درستی به جریان بیفتد

 می تواند بخشی از تقاضای واقعی در این بازار را مدیریت کند.

رییس اتاق بازرگانی اصفهان گفت: استان اصفهان 
به لحاظ برگشــت ارز حاصل از صــادرات دومین 
استان کشــور بوده که این امر گویای تعهد فعاالن 
اقتصادی اســتان به تولیــد و تجــارت واقعی و 
ضرورت حمایت ویژه از این افراد است.مســعود 
گلشــیرازی تحوالت ارزی چند ماه گذشته و عدم 
تخصیص ارز به واحدهای تولیدی را موجب ایجاد 
نگرانی و بروز مشــکالتی برای فعــاالن اقتصادی 
عنوان کرد و ادامه این رونــد و عدم تخصیص ارز 

به واحدهــای تولیدی را موجب بــروز پیامدهای 
ثانویه زیادی دانست و خواســتار رسیدگی فوری 
به این موضوع شد.دبیر شورای گفت وگوی استان 
اصفهــان در ادامه گفت: اســتان اصفهان به لحاظ 
برگشت ارز حاصل از صادرات دومین استان کشور 
بوده که این امــر گویای تعهد فعــاالن اقتصادی 
استان به تولید و تجارت واقعی و ضرورت حمایت 
ویژه از این افراد است.گلشــیرازی در ادامه تامین 
نشــدن ارز مورد نیاز بــرای واردات مــواد اولیه و 
ماشــین آالت صادرکننــدگان به ویــژه در دوران 
بحران کنونی را یکــی از مهم تریــن نگرانی های 
صادرکننــدگان خوش نــام بیان کرد و خواســتار 
رسیدگی فوری به این موضوع شد.وی، استفاده از 

ذخایر استراتژیک تولیدکنندگان برای تامین مواد 
اولیه مورد نیاز را موجب بروز مشــکالتی در زمینه 
تهیه، تامین، تولید و عرضــه محصوالت در بازار در 
آینده دانست و خواستار پیگیری موضوع از سوی 
استانداری شد.گلشیرازی همچنین اطالع فعاالن 
اقتصادی از ظرفیت های حمایتــی موجود مانند 
ســتاد تســهیل، کمیته حل اختالف بانکی، کمیته 
حمایت قضایی و… را در کمک به رفع مشــکالت 
موثر دانست و گفت: متاســفانه درصد بسیار کمی 
از فعــاالن اقتصــادی از این ظرفیت هــای مطلع 
 هستند و پخش برنامه های تلویزیونی رهیافت و 
گفت وگوی ویــژه خبری از صدا و ســیمای مرکز 

اصفهان با همین هدف صورت گرفته است.

رییس اتاق بازرگانی اصفهان خبرداد:

اصفهان، دومین استان کشور به لحاظ برگشت ارز حاصل از صادرات

خبر روز

 بخشی از این چاله سیاه در بازار مسکن حاال قرار است 
با طرح مالیات ستانی از خانه های خالی با ورود تعداد 

زیادی از این خانه ها به شبکه اجاره و فروش پر شود

رکوردشکنی های تسال ادامه دارد
خودروسازی تسال به دهمین شرکت باارزش آمریکا تبدیل شــد.ارزش سهام گروه خودروسازی 
تسال در معامالت در هفته اخیر صعود کرد تا با ثبت رکوردی جدید در تاریخ این شرکت نسبتا نوپا، 
ارزش بازار تســالموتورز به ۳۳۰ میلیارد 
دالر برسد. قرار است با توجه به محبوبیت 
باالی این شــرکت، ســهام آن در قالب 
شاخص اس اند پی ۵۰۰ بورس نیویورک 
نیز عرضه شود. در حال حاضر شاخص 
نزدک کامپوزیت در بردارنده سهام این 
شرکت است. تا پایان معامالت هفتگی 
قبل، ارزش این برنــد ۳۲۱ میلیارد بود 
اما تنهــا طی یک روز مجــددا ۱۲ درصد 
افزایش یافــت. اکنون تســال دهمین 
شرکت با ارزش در آمریکاست و تحلیل گران زیادی معتقدند رتبه تسال در بین غول های آمریکایی 
باز هم بهبود خواهد یافت. تسال موفق شده اســت با وجود کرونا و پیامدهای غیرقابل انکار آن بر 
تقاضای جهانی، برای چهارمین فصل متوالی سودآوری مثبت خود را حفظ کند در حالی که بسیاری 

از شرکت های بزرگ دیگر با زیان های هنگفتی مواجه  شده اند. 

میلیونرها:

از ما بیشتر مالیات بگیرید!
جمعی از میلیونرهای جهان در نامه ای مشــترک از دولت ها خواســتند مالیات بیشتری از آن ها 
دریافت کنند.به گزارش اســپوتنیک، در حالی که ویروس کرونا کماکان روی تمامی فعالیت های 
جهانی تاثیر می گذارد، بسیاری از دولت ها مجبور به افزایش محسوس مخارج خود برای حمایت 
از بخش های مختلف اقتصادی شده اند و همین مسئله نیز کسری بودجه آن ها را افزایش داده 
اســت. اکنون جمعی از میلیونرها در کشورهای مختلف در نامه ای مشــترک به دولت ها از آن ها 
خواسته اند به منظور تامین هزینه الزم برای اداره بیمارستان ها، خرید ملزومات بهداشتی و خرید 
آمبوالنس ها، از میلیونرها مالیات بیشتری اخذ کنند. این نامه توسط ۸۰ میلیونر معروف از جمله 

ابیگل دیزنی، مدیر عامل کمپانی والت دیزنی امضا شده است.

چین نمی تواند به اندازه کافی نفت و گاز از آمریکا وارد کند
در حالی که در قالب فاز نخست توافق تجاری بین چین و آمریکا، طرف چینی متعهد شده امسال 
۲۶ میلیــارد دالر از آمریکا حامل های انــرژی وارد کند؛ اما بعید به نظر می رســد بتواند به این رقم 
دست پیدا کند.به گزارش راشاتودی، حتی پیش از آنکه شــیوع ویروس کرونا تمام پیش بینی ها 
درباره تقاضا و مبادالت حامل های انرژی در جهان را بی اعتبار کند بســیاری از کارشناسان بر این 
باور بودند که طرف چینی نخواهد توانســت به تعهد خود برای واردات ۲۶ میلیارد دالری عمل کند.

شــیوع کرونا و متعاقبا کاهش قابل توجه برای واردات نفت و گاز از یک سو و کاهش شدید قیمت 
از سوی دیگر دست یافتن چینی ها به تعهد انجام شــده برای واردات انرژی از آمریکا را سخت تر 
و یا حتی غیرممکن کرده است.کارشناســان معتقدند که احتماال چین نتواند تا پایان سال جاری 
۲۶ میلیارد دالر از آمریکا حامل  های انرژی وارد کند.این در حالی است که نمایندگان جمهوری خواه 
مجلس آمریکا و گروه  تجاری این کشور در حال فشــار به دولت ترامپ برای در اولویت قرار دادن 
فروش حامل های انرژی به چین در مذاکرات تجاری هســتند و از چین می خواهند تا با افزایش 
 واردات کاالهای آمریکایی به خصوص حامل های انرژی به تعهد خود در فاز نخست توافق تجاری

 عمل کند.

کافه اقتصاد
س: ایلنا

عک

اخبار

استان اصفهان با تولید ساالنه یک  میلیون و ۳۷۰ تن شیر خام رتبه اول را در کشور دارد.معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: 
تولید شیر اگرچه رمزو راز های خاص خود رادارد، اما از سود تضمین شده ای نیز برخوردار است و تقاضا برای مصرف شیر در سال های اخیر زمینه را برای کسب و کار 
جدید آماده کرده است.ایراندوست افزود: فعالیت ۱۶۲۳ واحد گاوداری صنعتی در استان اصفهان این استان را در رتبه اول کشور در تولید شیر خام قرار داده است که 
در مقایسه با سایر استان ها به تنهایی به اندازه ۱۴ الی ۱۵ استان شیر تولید می کند. وی ادامه داد: شیر خام تولیدی کشور در سال گذشته حدود ۱۱ میلیون تن بوده 
که بیش از یک میلیون و ۳۷۰ هزار تن آن در استان اصفهان تولید شده است.ایراندوست گفت: در استان اصفهان تاکنون ۶۲ کارخانه فعال در حوزه صنایع لبنی دارای 
پروانه بهره برداری هستند که از این ۳۱ کارخانه از سازمان جهاد کشاورزی و مابقی از ســازمان صمت پروانه بهره برداری اخذ کرده اند.ایراندوست به تولید روزانه ۳ 
هزار و ۵۰۰ و ۱۸۰۰ تن شیر خام در استان اشاره کرد و گفت: میانگین ساالنه مصرف شیر با سرانه تولید بیش از ۲۲۸ لیتر بوده وسرانه مصرف ۷۰ لیتر به ازای هر نفر در 
استان است. وی ادامه داد: در سه ماهه اول سال بیش از ۳۶۵ هزار  تن شیر خام در گاو داری های سنتی و صنعتی استان تولید شده است که پیش بینی می شود 

امسال این میزان حدود ۱۰۰ هزار تن بیشتر شود افزایشی که اگر با گسترش واحد های فرآوری و یافتن بازار های هدف همراه شود، نوید جهش تولید را می دهد.

استان اصفهان تامین کننده اصلی شیر خام در داخل و خارج از کشور

فرش بافان گرگابی 
مشغول کارند

بیش از ۱۰۰ بانوی قالی باف گرگابی 
مشــغول بافت دو تختــه فرش ۹ 
متری بــه ارزش ۳۰۰ میلیون ریال 
برای صحن مطهر حضرت علی علیه 
الســالم در نجف اشرف هستند که 
قرار است طی سه ماه دیگر تکمیل 
و تحویل ســتاد بازســازی عتبات 

عالیات شود.

وز عکس ر

ادعاها درباره نامناسب 
بودن الگوهای کشت در 

اصفهان صحیح نیست
عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشــاورزی 
اصفهان با بیان اینکه ادعاهای مطرح شده 
درباره نامناســب بــودن الگوهای کشــت 
کشــاورزان اصفهانی صحیح نیست، اظهار 
داشت: کشاورزان اصفهانی وقتی با شرایط 
کم آبی چند سال اخیر مواجه شدند الگوی 
کشــت و تکنیک های آبیاری خود را تغییر 
دادند تا بتوانند با کمترین میزان آب بیشتر 
ســطح آبیاری را در دست داشــته باشند.

حسین محمدرضایی با بیان اینکه کشاورزان 
اصفهان در اصالح الگوهای کشــت نسبت 
به استان های دیگر پیشــتاز هستند، تاکید 
کرد: با وجود کم شــدن میزان آب برداشت 
محصول کشاورزان اصفهان تغییری نیافته 
اســت چراکه بــا انجام اصالحــات الزم در 
الگوی کشــت، میزان برداشــت نسبت به 
سطح افزایش پیدا کرده است.وی با اشاره 
به اینکه بــا تمام این اقدامــات هنوز حقابه 
قانونی کشاورزان در نظر گرفته نمی شود، ابراز 
داشت: در این سال ها کشاورزان گاهی یک 
نوبت کشت و در برخی دیگر بدون کشت سال 
را گذراندند و این در حالی است که کشاورزی 
که دو یا سه کشت پشــت سرهم را ازدست 
بدهد، وارد بحران شده است.محمدرضایی 
ادامه داد: بایــد توجه کنیم که معیشــت و 
اقتصــاد مردم شــرق اصفهان وابســته به 
کشــاورزی اســت و با توجه به اینکه اکثر 
کشاورزان ما کشاورزی از قدیم االیام شغل 
اصلی و تنها حرفه آنها بوده است اگر حقابه 
کشاورزان حقابه دار زاینده رود داده نشود با 
توجه به شرایط موجود مشکالت معیشتی 
آنها شــدید می شــود.وی با توجه به مقرر 
شدن تشکیل کارگروهی برای رفع مشکالت 
زاینده رود و تامین حقابه کشاورزان اصفهان 
در سفر رییس قوه قضاییه به اصفهان گفت: 
کشــاورزان انتظار دارند که هرچه زودتر این 
کارگروه شکل بگیرد و این در حالی است که 
هنوز اقدامی از سوی مسئوالن استان در این 

ارتباط شاهد نبوده ایم.
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سفر رییس سازمان برنامه و بودجه به شهرکرد؛

گام  بلند دولت برای تحقق جهش تولید در چهارمحال و بختیاری

۴۶ طـرح مصوب جهـش تولید اسـتان چهارمحال و بختیاری با سـفر 
رییـس سـازمان برنامه و بودجـه به ایـن اسـتان و انعقـاد تفاهم نامه، 
تامیـن اعتبـار و عملیات اجرایـی آن تسـریع می شـود.طرح های مهم 
و اولویـت دار چهارمحـال و بختیـاری در بخش هـای مختلـف صنعت، 
معدن و تجارت، کشـاورزی، راهداری، گردشـگری، آبرسانی روستایی 
و سـایر بخش هـای توسـعه ای ایـن اسـتان شناسـایی و بـه تاییـد 
سـازمان برنامـه و بودجه رسـیده اسـت.با اختصاص اعتبار مناسـب و 
عـزم دسـتگاه های اجرایـی در تکمیـل و بهره بـرداری از ایـن طرح هـا، 
تحـول چشـمگیری در بخش هـای توسـعه ای و عمرانـی این اسـتان 

شـکل می گیـرد.
سـال گذشـته نیز با سـفر رییـس سـازمان برنامـه و بودجـه و رییس 
سـتاد فرماندهـی اقتصـاد مقاومتـی کشـور در ایـن اسـتان ، ۱۴ طرح 
اقتصـاد مقاومتـی بـا اختصـاص اعتباری افـزون بـر هفت هـزار و ۹۶ 
میلیارد ریـال به تصویب رسـید که بـه گفته رییـس سـازمان مدیریت 
و برنامه ریـزی اسـتان، تاکنون چهـار هـزار و ۱۲۴ میلیارد ریـال معادل 
۵۸ درصـد این اعتبارات تخصیـص یافته اسـت.طرح راه آهن مبارکه- 
سفیددشـت– شـهرکرد، تکمیـل طـرح خـط انتقـال آب محـور بن به 

بروجـن و احـداث ۲ هـزار و ۴۴۰ واحـد مسـکونی بـرای روسـتاییان 
نیازمنـد اسـتان، از جملـه ایـن طرح ها به شـمار مـی رود.

تکمیل جـاده شـهرکرد– بروجـن– لـردگان، تکمیـل جاده شـهرکرد– 
ناغان– بازفت، تکمیل ایلراه های عشـایری، تکمیـل و تجهیز فضاهای 
آموزشی اسـتان و توسـعه باغات در اراضی شـیب دار از دیگر طرح های 
اقتصاد مقاومتی اسـتان به شـمار مـی رود که تاکنـون از رونـد اجرایی 
خوبـی برخـوردار شـده اسـت.محمدباقر نوبخت،اکنـون بـار دیگـر بـه 
عنوان رییس سـتاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشـور در سفر به این 
اسـتان پیگیـر طرح هـای اقتصـاد مقاومتی شـده اسـت تا با تسـریع 
در اجـرای این طرح هـا اقدامـات دولـت در خدمات رسـانی بـه مردم 
ایـن منطقـه تکمیـل شـود.رییس سـازمان مدیریـت وبرنامه ریـزی 
چهارمحـال و بختیاری با اشـاره بـه اهداف سـفر روز سه شـنبه رییس 
سـازمان برنامـه و بودجـه به این اسـتان، گفـت: بازدیـد و پیگیـری از 
رونـد اجرایـی طرح هـای اقتصـاد مقاومتـی که در سـفر قبلـی معاون 
رییـس جمهـوری  وارد عملیـات اجرایـی شـده اسـت، از جملـه ایـن 
برنامه هـا به شـمار می رود.علی شـهریارپور افـزود: انعقـاد تفاهم نامه 
جهش تولیـد ۴۶ طرح اسـتان با اعتبـار مصـوب ۲ هـزار و ۲۰۰ میلیارد 

تومـان از دیگـر برنامه هـای سـفر رییـس سـازمان برنامـه و بودجه به 
اسـتان اسـت.به گفته وی، افتتاح یک هـزار واحد مسـکونی مربوط به 
طرح احداث ۲ هزار و ۴۴۰ واحدی مسـکن محرومیـن و آغاز عملیات 
اجرایی یک هـزار واحـد جدید، بازدیـد از تونـل زره و محور شـهرکرد به 
بازفـت، افتتـاح بیمارسـتان ۲۳۹ تختخوابـی بروجـن و آغـاز عملیات 
اجرایی جاده دسترسـی به این بیمارستان  و شـرکت در جلسه شورای 
برنامه ریـزی و سـتاد اقتصـاد مقاومتـی اسـتان از دیگـر برنامه هـا به 
شـمار می رود.رییـس سـازمان مدیریـت وبرنامه ریـزی چهارمحال و 
بختیـاری بازدید از طـرح راه آهن مبارکه- سفیددشـت- شـهرکرد را از 
دیگـر برنامه های مهـم سـفر محمدباقر نوبخت به اسـتان اعـام کرد و 
گفت: با قول مسـاعد رییـس سـازمان برنامـه و بودجـه، ۶۵۰ میلیارد 

تومـان اعتبـار به این طـرح اختصـاص داده می شـود.
گفتنی اسـت؛ ۲ هزار و ۸۸۴ طرح بـا اعتباری افزون بـر ۴ هزار و ۳۸۶ 
میلیارد تومـان در دولت تدبیـر و امید در چهارمحـال و بختیاری افتتاح 
و به بهره برداری رسـیده اسـت.این اسـتان همچنین یک هـزار و ۵۱۳ 
طـرح نیمه تمـام دارد که بـرای تکمیل ایـن طرح ها بـه ۵ هـزار میلیارد 

تومـان اعتبار نیاز اسـت.

راه اندازی سامانه پلیس پاسخگو در چهارمحال و بختیاری
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامــی چهارمحال و بختیاری با حضــور در دفتر خبرگزاری فارس 
چهارمحال و بختیاری از راه اندازی سامانه پلیس پاسخگو در استان خبر داد و گفت: نیروی انتظامی 
با در نظر گرفتن شرایط اجتماعی و در راستای ارائه خدمات ســریع و در دسترس عموم، اقدام به 
راه اندازی ســامانه پلیس پاسخگو کرد.خســرو نجفی ادامه داد: از اهداف و اصول مهم و اساسی 
مشاوره و سایر حرفه های یاورانه پلیس، ارائه خدمات به صورت حرفه ای و کمک به همه گروه های 
مردمی اســت.وی خاطرنشــان کرد: عموم مردم به منظور اصاح و رفع مشکات رفتاری، روانی، 
اجتماعی، خانوادگی، تربیتی، ازدواج و ...می توانند با این سامانه تماس گرفته و خدمات مشاوره 
تلفنی را دریافت کنند.نجفی اضافه کرد: آســیب های روانی و اجتماعی پدیده ای پیچیده و عمیق 
بوده که افزایش آن در جامعه حکایت از وجود مشکات و اختاالت روحی و روانی افراد دارد که الزم 
است برای جلوگیری از روند صعودی این معضل، پایگاه های مشاوره ای حرفه ای ایجاد شده تا این 

مشکات کاهش چشمگیری یابد.

 بیمه سالمت 90 درصد هزینه های بیماران کرونایی
 را پرداخت می کند

مدیرکل بیمه سامت چهارمحال  و بختیاری گفت:۹۰ درصد هزینه های بیماران بستری و ۷۰ درصد 
هزینه بیماران سرپایی مبتا به کووید ۱۹ در بیمارســتان های دولتی از سوی بیمه سامت استان 
پرداخت می شــود.قیصر حافظی اظهار داشت: هزینه بســتری هر بیمار مبتا به کرونا ویروس به 
طور میانگین ۶ میلیون تومان اســت.وی افزود: ۹۰ درصد هزینه های بیماران بستری و ۷۰ درصد 
هزینه بیماران سرپایی مبتا به کووید ۱۹ در بیمارســتان های دولتی از سوی بیمه سامت استان 
پرداخت می شود.مدیرکل بیمه سامت چهارمحال و  بختیاری بیان کرد: مبتایان به کرونا که دارای 
دفترچه بیمه سامت هستند، مشــکلی برای دریافت خدمات و بستری شدن ندارند، اما بیماران 
فاقد پوشش بیمه  بســتری می توانند با ارائه معرفی نامه از بیمارستان یا کارشناس ناظر مقیم این 
اداره کل در بیمارستان و مراجعه به دفاتر پیشخوان جهت درخواست حمایت دولت ثبت نام کنند.وی 
ادامه داد: برای این بیماران در سامانه بیمه سامت کشور امکاناتی ایجاد شده که با عامت گذاری 
به عنوان بیمار مبتا به کووید ۱۹ جواب درخواست حمایت دولت پس از ۲۴ تا ۷۲ ساعت از وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی دریافت می شود.حافظی ادامه داد: دفترچه بیمه با توجه به شرط خانوار 
و بر اساس آزمون وسع جهت اخذ میزان حق بیمه صادر و بیمه شده از تاریخ صدور دفترچه می تواند 
از خدمات بیمه استفاده کند.وی با اشاره به هزینه های فرانشیز و غیر فرانشیز بیمه مبتایان به کرونا 
خاطرنشان کرد: برای رفاه حال بیماران کم بضاعت تخفیفات ویژه با تایید مددکاری بیمارستان ها 

به آن ها تعلق می گیرد.

پردیس سینمایی بهمن شهرکرد به بهره برداری می رسد
رییس حوزه هنری چهارمحال و بختیاری از تکمیل پروژه پردیس سینمایی بهمن شهرکرد تا حدود 
یک ماه آینده خبر داد و گفت: هزینه تکمیل پروژه پردیس ســینمایی بهمن شــهرکرد بیش از ۵۰ 
میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی حمایتی سازمان سینمایی حوزه هنری و موسسه بهمن سبز حوزه 
برآورد شده است.حجت ا... شیروانی با اشاره به اینکه یکی از اقدامات حوزه هنری در ایام قرنطینه 
و بحران کرونا تکمیل پردیس سینمایی بهمن شــهرکرد است، اظهار کرد: همکاران سینمایی حوزه 
هنری در حال تاش هستند تا این پروژه تا یک ماه آینده تکمیل و به بهره برداری برسد.رییس حوزه 
هنری چهارمحال و بختیاری افزود: این پردیس با ۴ سالن مسقف و یک سالن روباز از شکل قبلی 
خود به صورت ۱۰۰درصدی تغییر کرده و ضمن بازسازی اساسی و با ساختمانی جدید و به روزتر، با 

مجهزترین و جدیدترین امکانات تصویری و صوتی موجود کشور آغاز به کار خواهد کرد. 

خبر خوان

۲ هزار و ۸۸۴ طرح با اعتباری افزون بر ۴ هزار و ۳۸۶ 
میلیارد تومان در دولت تدبیر و امید در چهارمحال و 

بختیاری افتتاح و به بهره برداری رسیده است

بام ایران
رنا

 ای
س:

عک

فقدان سند مالکيت
4/174 شــماره نامه: 139985602024003242- 1399/04/17 نظر به اينکه ســند 
مالکيت دو دانگ پالک ثبتي شماره 112 فرعي از 4802 اصلي واقع در بخش 5 اصفهان 
ذيل ثبت 227529 در صفحــه 389 دفتر امالک جلد 1229 به نام مهســا نادر طهراني 
تحت شــماره چاپي 810698  ثبت و صادر و تســليم گرديده است و ســپس نامبرده با 
ارائه درخواست کتبي به شماره وارده 139921702024012428 مورخ 1399/04/04 
به انضمام دو برگ استشــهاديه محلي که امضا شــهود آن ذيل شــماره 8774 مورخ 
1399/04/04 به گواهي دفترخانه 296 اصفهان رسيده است مدعي است که سند مالکيت 
آن به علت نامعلوم مفقود گرديده است و درخواســت صدور المثناي سند مالکيت ملک 
فوق را نموده است  لذا مراتب  به اســتناد تبصره يک اصالحي ذيل ماده 120 آئين نامه 
قانون ثبت در يک نوبت آگهي مي شود چنانچه کسي مدعي انجام معامله نسبت به ملک 
مرقوم يا وجود سند مالکيت نزد خود مي باشد از تاريخ انتشار اين آگهي ظرف مدت ده روز 
اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکيت يا سند معامله به اين اداره تسليم و رسيد 
اخذ نمايد تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند مالکيت به ارائه کننده سند مسترد گردد 
بديهي است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضي نرسيد يا در صورت اعتراض اصل سند مالکيت 
 يا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکيت المثني طبق مقررات خواهد شد.

م الف: 910014 قويدل رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
اخطار اجرايي

4/175 شماره: 628/98 به موجب راي شــماره 19 تاريخ 99/1/27 حوزه 2 شوراي حل 
اختالف شهرستان لنجان که قطعيت يافته است محکوم عليه قاسم لطيفي فرزند جمشيد  
به نشاني مجهول المکان محکوم است به انتقال سند مالکيت خودرو سواري پژو 405 جي 
ال ايکس به شماره انتظامي 14-892 ب 67 را به نام خواهان و پرداخت مبلغ 1/062/500 
ريال هزينه دادرسي و پرداخت نيم عشر اجرائيه در حق صندوق دولت. مشخصات محکوم 
له: وجيهه شريفي ســده فرزند حسين علي شغل خانه دار به نشــاني سده لنجان خيابان 
امام خ اســتقالل. ماده 34 قانون اجراي احکام: همين که اجرائيه به محکوم عليه ابالغ 
شد، محکوم عليه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبي براي 
پرداخت محکوم به بدهد يا مالي معرفي کند که اجراي حکم و اســتيفاء محکوم به از آن 
ميسر باشد و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارايي خود را به قسمت اجرا تسليم کند و اگر مالي ندارد، صريحاً اعالم نمايد. 

م الف:908192 شعبه دوم شوراي حل اختالف  شهرستان لنجان  
فقدان سند مالکيت

4/176 شماره نامه: 139985602025003040-1399/03/31 نظر به اينکه آقای جعفر 
باقری وکالتًا از طرف ورثه حسن حاجی زرگرباشی به نام های خانم پروين و آقايان علی 
و محمد حاجی زرگر باشی و خانم اشرف خليقی پور فرزند مصطفی عيال متوفی  با تسليم 
يک برگ استشهاد شهود شماره: 50400- 1396/10/17 دفترخانه 112 اصفهان، مدعی 
مفقود شدن سند مالکيت سه دانگ مشاع از ششــدانگ پالک 407 فرعی از 28 اصلی، 
واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که در صفحه 572 دفتر جلد 237 به شماره چاپی 115328 
صادر و تسليم گرديده و اظهار داشــته اند که سند مالکيت مرقوم در اثر جابه جايی مفقود 
گرديده و تقاضای صدور ســند مالکيت المثنی نموده اند. لذا مراتب به استناد تبصره يک 
اصالحی ذيل ماده 120 آيين نامه قانون ثبت در يک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی 
مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم يا وجود سند مالکيت نزد خود می باشد از تاريخ 
انتشار اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکيت يا 
سند معامله به اين اداره تسليم و رسيد اخذ نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکيت 
به ارائه کننده سند مسترد گردد بديهی اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسيد يا در 
صورت اعتراض اصل سند مالکيت يا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکيت 
المثنی طبق مقررات خواهد شــد. م الف: 910008 ابوالفضل شهرياری نائينی مدير 

واحد ثبتی حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 
فقدان سند مالکيت

4/177 شماره نامه: 139985602025003849-1399/04/16 نظر به اينکه خانم روح 
انگيز بختياری  با تسليم درخواست شماره 25012590 مورخ 99/4/15 و دو برگ استشهاد 

شهود به شماره 77543 مورخ 99/4/12 دفترخانه 25 اصفهان، مدعی مفقود شدن سند 
مالکيت )به علت جابجايی( يک و نيم دانگ مشاع از ششــدانگ پالک شماره 11374 
فرعی از 12 اصلی بخش 14 ثبت اصفهان اســت )قبال باقيمانده پالک 284 فرعی بوده 
که دراجرای استاندارد سازی به شماره 11374 فرعی تبديل شد( و متقاضی صدور سند 
مالکيت المثنی می باشد که در صفحه 544 دفتر 720 امالک ذيل شماره ثبت 134870 
تحت شماره چاپی 541284 ســابقه ثبت دارد. لذا مراتب به استناد تبصره يک اصالحی 
ذيل ماده 120 آيين نامه قانون ثبت در يک نوبت آگهی می شــود چنانچه کسی مدعی 
انجام معامله نسبت به ملک مرقوم يا وجود سند مالکيت نزد خود می باشد از تاريخ انتشار 
اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکيت يا سند 
معامله به اين اداره تسليم و رســيد اخذ نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکيت 
به ارائه کننده سند مسترد گردد بديهی اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسيد يا در 
صورت اعتراض اصل سند مالکيت يا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکيت 
المثنی طبق مقررات خواهد شــد. م الف: 910954 ابوالفضل شهرياری نائينی مدير 

واحد ثبتی حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 
فقدان سند مالکيت

4/178 شــماره نامــه: 139985602025004140-1399/04/22 نظر به اينکه آقای 
منصور و خانم فردوس شهشــهانی از ورثه غالمرضا شهشهانی به موجب گواهی حصر 
وراثت 3450 مورخ 1397/11/17 از شعبه 52 شورای حل اختالف حصر وراثت اصفهان  
با تسليم يک برگ درخواســت کتبی 2500422 مورخ 1399/04/11 بانضمام دو برگ 
استشهاد شهود شماره 139902157161000233 مورخ 1399/04/11 دفترخانه 245 
اصفهان، مدعی مفقود شدن ســند مالکيت هفده حبه و نوزده – بيست و يکم حبه مشاع 
از هفتاد و دو حبه ششدانگ پالک شــماره 25 فرعی از 26 اصلی واقع در بخش 14 ثبت 
اصفهان ذيل ثبت شماره 233083 صفحه 338 دفتر امالک شماره 1044 تحت شماره 
چاپی 675253 د / 91  صادر و تســليم گرديده و اظهار داشته که سند مالکيت مرقوم در 
اثر جابه جايی مفقود گرديده و تقاضای صدور سند مالکيت المثنی نموده است. لذا مراتب 
 به اســتناد تبصره يک اصالحی ذيل ماده 120 آيين نامه قانون ثبت در يک نوبت آگهی 
می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم يا وجود سند مالکيت 
نزد خود می باشــد از تاريخ انتشــار اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتــراض خود را کتبًا 
ضمن ارائه اصل ســند مالکيت يا ســند معامله به اين اداره تســليم و رســيد اخذ نمايد 
تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند مالکيت به ارائه کننده ســند مســترد گردد بديهی 
اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســيد يا در صورت اعتراض اصل سند مالکيت 
 يا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 911666 ابوالفضل شهرياری نائينی مدير واحد ثبتی حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان 
فقدان سند مالکيت

4/179 شــماره نامه: 139985602025004104-1399/04/21 نظــر به اينکه خانم 
مريم فتحی فرزند مصطفی با تســليم يک برگ استشهاد شــهود شماره 31780 مورخ 
1399/3/21 دفترخانه 3 اصفهان، مدعی مفقود شدن سند مالکيت به ميزان 110 سهم 
مشاع از 2500 سهم ششدانگ پالک شماره 18/1332 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان 
که در ذيل ثبت 110984 صفحه 308 دفتر جلد 611 امالک تحت شماره چاپی 252790 
صادر و تســليم گرديده و اظهار داشته که ســند مالکيت مرقوم در اثر جابه جايی مفقود 
گرديده و تقاضای صدور سند مالکيت المثنی نموده است. لذا مراتب به استناد تبصره يک 
اصالحی ذيل ماده 120 آيين نامه قانون ثبت در يک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی 
مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم يا وجود سند مالکيت نزد خود می باشد از تاريخ 
انتشار اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکيت يا 
سند معامله به اين اداره تسليم و رسيد اخذ نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکيت 
به ارائه کننده سند مسترد گردد بديهی اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسيد يا در 
صورت اعتراض اصل سند مالکيت يا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکيت 
المثنی طبق مقررات خواهد شــد. م الف: 911648 ابوالفضل شهرياری نائينی مدير 

واحد ثبتی حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

تحديد حدود اختصاصی
4/180 شــماره نامه: 139985602210002715-1399/04/18 نظر به اينکه تحديد 
حدود ششدانگ يک قطعه ملک مشــجر و معنب با چاه و تلمبه و موتور و استخر پالک 
شماره 2271/1 که مساحت تقريبی ششدانگ 153 جريب می باشد واقع در اراضی مزرعه 
گچی بخش 6 حوزه ثبتی جنوب شرق اصفهان که طبق پرونده ثبتی و با توجه به اظهار 
نامه بنام تقی رأفت و غيره پذيرش گرديده اســت ســپس آقای پدرام رأفت فرزند فريد 
بوکالت از طرف عليرضا و فريد و الهام و سپهر شهرت همگی رأفت فرزندان تقی و خانم 
فاطمه شــريف قزوينی فرزند محمد کاظم )عيال متوفی( وراث مرحوم تقی رأفت برابر 
گواهی حصر وراثت شماره 147-1375/02/09 شعبه سوم دادگاه عمومی اصفهان برابر 
وکالتنامه شماره 27633-1398/08/26 دفترخانه اســناد رسمی شماره 148 اصفهان 
طی درخواست وارده به شــماره 99/0010498-1399/04/18 تقاضای تحديد حدود 
اختصاصی نموده، بلحاظ اينکه پرونده ثبتی فاقد ســابقه تحديد حدود می باشــد  لذا به 
اســتناد تبصره ذيل ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای مالک تحديد حدود ملک مرقوم 
در روز شنبه مورخه 1399/05/25 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد و 
به موجب اين آگهی به کليه مالکين و مجاورين اعالم می گردد تا در روز و ســاعت مقرر 
در محل حضور يابند و اعتراضات مالکين و مجاورين مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ 
تنظيم صورت مجلس تحديد حدود و فقط تا )30( روز پذيرفته خواهد شد و معترض طبق 
ماده 86 آئين نامه قانون ثبت بايد از تاريخ تســليم اعتراض به اين اداره، ظرف يک ماه 
دادخواســت خود را به مرجع ذيصالح قضائی تســليم و گواهی تقديم دادخواست را اخذ 
 و به اين واحد ثبتی ارائه نمايد، در غير اين صورت متقاضی ثبــت يا نماينده قانونی وی 
می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقديم دادخواســت را دريافت و به اداره 
ثبت تســليم نمايد و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عمليات ثبتی را با رعايت مقررات 
ادامه می دهد. م الف: 910018 ناصر صيادی صومعه مديــر واحد ثبتی حوزه ثبت 

ملک جنوب شرق اصفهان
تحديد حدود اختصاصی

4/181 شــماره نامــه : 139985602024003286-1399/04/18 نظــر به اينکه به 
موجــب آراء شــماره 139860302024000065 و 139860302024000066 مورخ 
1399/01/19 هيات قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 195/50 متر مربع تحت شماره فرعی 2898 
ازا صلی 4348 مفروز و مجزی شده از شــماره 26 فرعی از اصلی مزبور واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان  در مالکيت آقايان احمد رضا و مرتضی فرزندان يداله شهرت هر دو نفر توکل 
دستجردی مستقر گرديد و پرونده ثبتی فاقد ســابقه تحديد حدود می باشد لذا به استناد 
تبصره ذيل ماده 13 قانون فوق الذکر و طبق تقاضــای مالک تحديد حدود ملک مرقوم 
در روز چهارشنبه مورخ 1399/05/22 ســاعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد و به موجب اين آگهی به کليه مالکين و مجاورين اعالم می گردد تا در روز و ساعت 
مقرر در محل حضور يابند و اعتراضات مالکين  و مجاورين مطابق ماده 20 قانون ثبت از 
تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديد حدود و فقط تا 30 روز پذيرفته خواهد شد و معترض 
طبق ماده 86 آئين نامه قانون ثبت بايد از تاريخ تسليم اعتراض به اين اداره، ظرف  يک 
ماه دادخواست خود را به مرجع ذيصالح قضائی تسليم و گواهی تقديم دادخواست را اخذ 
و به اين واحد ثبتی ارائه نمايد، در غير اين صورت متقاضی ثبت يا نماينده قانونی وی می 
تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقديم دادخواست را دريافت و به اداره ثبت 
تســليم نمايد و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عمليات ثبتی را با رعايت مقررات ادامه 
می دهد. م الف: 910011  قويدل رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان

تحديد حدود اختصاصی
4/182 شماره نامه : 139985602024003287- 1399/04/18 نظر به اينکه به موجب 
رای شماره 139860302024000031 مورخ 1399/01/17 هيات قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ششــدانگ يکبابخانه به مساحت 
96/21 متر مربع تحت شــماره فرعــی 4583 ازا صلی 4483 مفروز و مجزی شــده از 
 شــماره 28 فرعی از اصلی مزبور واقع در بخش 5 ثبت اصفهان  در مالکيت خانم نسرين 
شاه حسينی فرزند کريم مســتقر گرديد و پرونده ثبتی فاقد سابقه تحديد حدود می باشد 

لذا به اســتناد تبصره ذيل ماده 13 قانون فوق الذکر و طبق تقاضای مالک تحديد حدود 
ملک مرقوم در روز دوشنبه مورخ 1399/05/20 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد و به موجب اين آگهی به کليــه مالکين و مجاورين اعالم می گردد تا در روز و 
ساعت مقرر در محل حضور يابند و اعتراضات مالکين  و مجاورين مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديد حدود و فقط تا 30 روز پذيرفته خواهد شــد و 
معترض طبق ماده 86 آئين نامه قانون ثبت بايد از تاريخ تسليم اعتراض به اين اداره، ظرف 
يک ماه دادخواست خود را به مرجع ذيصالح قضائی تسليم و گواهی تقديم دادخواست را 
 اخذ و به اين واحد ثبتی ارائه نمايد، در غير اين صورت متقاضی ثبت يا نماينده قانونی وی 
می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقديم دادخواســت را دريافت و به اداره 
ثبت تســليم نمايد و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عمليات ثبتی را با رعايت مقررات 
ادامه می دهد. م الف: 908534  قويدل رئيس منطقه ثبت اســناد و امالک جنوب 

اصفهان
تحديد حدود اختصاصی

4/183 شــماره نامــه : 139985602024003292- 1399/04/18 نظــر به اينکه به 
موجــب آراء شــماره 139860302024004192 و 139860302024004193 و 
139860302024004194 مورخ 1398/12/22 هيات قانــون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی ششدانگ يکباب ســاختمان به مساحت 
213/35 متر مربع تحت شماره فرعی 1748 ازا صلی 4485 مفروز و مجزی شده از شماره 
90 فرعی از اصلی مزبور واقع در بخش 5 ثبت اصفهان  در مالکيت خانم ها زهرا محمدی 
حسن آبادی فرزند لطفعلی و منصوره محمدی حسن آبادی فرزند قهرمان و آقای مسعود 
محمدی حسن آبادی فرزند قهرمان ) هر يک نسبت به دو دانگ مشاع(  مستقر گرديد و 
پرونده ثبتی فاقد سابقه تحديد حدود می باشد لذا به استناد تبصره ذيل ماده 13 قانون فوق 
الذکر و طبق تقاضای مالک تحديد حدود ملک مرقوم در روز شنبه مورخ 1399/05/25 
ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد و به موجب اين آگهی به کليه مالکين 
و مجاورين اعالم می گردد تا در روز و ســاعت مقرر در محل حضــور يابند و اعتراضات 
مالکين  و مجاورين مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريــخ تنظيم صورت مجلس تحديد 
حدود و فقط تا 30 روز پذيرفته خواهد شد و معترض طبق ماده 86 آئين نامه قانون ثبت بايد 
از تاريخ تسليم اعتراض به اين اداره، ظرف  يک ماه دادخواست خود را به مرجع ذيصالح 
قضائی تسليم و گواهی تقديم دادخواست را اخذ و به اين واحد ثبتی ارائه نمايد، در غير اين 
صورت متقاضی ثبت يا نماينده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی 
عدم تقديم دادخواست را دريافت و به اداره ثبت تســليم نمايد و اداره ثبت بدون توجه به 
اعتراض عمليات ثبتی را با رعايت مقررات ادامه می دهد. م الف: 908916  قويدل 

رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
فقدان سند مالکيت

4/184 شــماره نامه: 139985602024003236- 1399/04/17 نظر به اينکه ســند 
مالکيت چهار دانگ پالک ثبتی شــماره 112 فرعی از 4802 اصلــی واقع در بخش 5 
اصفهان ذيل ثبــت 163737 در صفحه 113 دفتر امالک جلــد 895 به نام عليرضا نادر 
طهرانی تحت شماره چاپی 810697  ثبت و صادر و تسليم گرديده است سپس نامبرده با 
ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 139921702024012428 مورخ 1399/04/04 
به انضمام دو برگ استشــهاديه محلی که امضا شــهود آن ذيل شــماره 8774 مورخ 
1399/04/04 به گواهی دفترخانه 296 اصفهان رسيده است مدعی است که سند مالکيت 
آن به علت نامعلوم مفقود گرديده است و درخواســت صدور المثنای سند مالکيت ملک 
فوق را نموده است  لذا مراتب  به اســتناد تبصره يک اصالحی ذيل ماده 120 آئين نامه 
قانون ثبت در يک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک 
مرقوم يا وجود سند مالکيت نزد خود می باشد از تاريخ انتشار اين آگهی ظرف مدت ده روز 
اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکيت يا سند معامله به اين اداره تسليم و رسيد 
اخذ نمايد تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند مالکيت به ارائه کننده سند مسترد گردد 
بديهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسيد يا در صورت اعتراض اصل سند مالکيت 
 يا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 

م الف: 910013 قويدل رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
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بهره مندی مددجویان اصفهانی از تخفیف ویژه خرید زمین
در توافق با بنیاد مسکن، مددجویان تحت حمایت کمیته امداد استان اصفهان در روستا ها و شهر های با 
جمعیت کمتر از ۲۵ هزار نفر از تخفیف ویژه خرید زمین بهره مند خواهند شد.کریم زارع گفت: براساس 
تفاهم نامه این نهاد با بنیاد مسکن با محوریت ساخت هزار و ۱۵۰ واحد مسکونی ویژه مددجویان این نهاد، 
متقاضیان از ۲۰ درصد تخفیف بنیاد مسکن برای خرید زمین در مناطق متعلق به بنیاد بهره مند خواهند 
شد.کریم زارع، با تاکید بر تفاوت قیمت زمین ارائه شــده از بنیاد با قیمت بازار آزاد افزود: این قیمت در 
اصل هزینه آماده سازی زمین است که با ارائه تخفیف ۲۰ درصدی بر  آن اختالف بسیار باالیی با قیمت 
همان زمین در بازار خواهد داشت و تخفیف واقعی ارائه شده به مددجویان کمیته امداد بسیار بیشتر از 

۲۰ درصد خواهد بود.

  اتباع خارجی دارای کارت آمایش، تحت پوشش
 بیمه سالمت قرار می گیرند

مدیر بیمه سالمت شمال استان اصفهان گفت: در سه ماه نخست سال جاری دو هزار و ۶۰۰ نفر از اتباع 
خارجی ساکن در شهرستان های کاشــان و آران و بیدگل تحت پوشش خدمات این بیمه قرار گرفتند.

مسلم آشوری اظهار کرد: طی سه ماه نخست ســال جاری دو هزار و ۶۰۰  نفر از اتباع خارجی ساکن در 
شهرستان های کاشان و آران و بیدگل تحت پوشش خدمات این بیمه قرار گرفتند که دو هزار و ۵۰۷ نفر 
آن ها از گروه های آسیب پذیر بودند.وی افزود: افراد آسیب پذیر و خانواده آن ها و همچنین بیماران خاص 
به صورت رایگان تحت پوشش قرار می گیرند که ســرانه این افراد توسط کمیساریای عالی پناهندگان 
سازمان ملل متحد پرداخت می شود.وی افزود: بر اساس قرارداد بین اداره کل اتباع وزارت کشور، سازمان 
ملل متحد در امور پناهندگان در تهران، سازمان بیمه ســالمت ایران و وزارت درمان بهداشت و آموزش 

پزشکی تمام اتباع خارجی دارای کارت آمایش تحت پوشش بیمه سالمت قرار می گیرند.

گسترش پهنه های خشکسالی اصفهان
معاون توســعه و پیش بینی اداره کل هواشناسی اســتان اصفهان با بیان اینکه کانون های گردوغبار به 
دلیل استمرار خشکسالی و سیالب های بهاره در این استان افزایش یافته، گفت: شهرستان های نائین، 
اردستان، ورزنه و فرودگاه اصفهان بیشــترین مناطق درگیر گرد و خاک در فصل تابستان هستند.نوید 
حاجی بابایی علت افزایش روزهای غبارآلود کالن شهر اصفهان در فصل تابستان را افزایش سرعت وزش 
باد و فعال شدن کانون های گرد و غبار در مناطق کویری استان در نواحی شمال و شرق استان دانست و 
اظهار کرد: کاهش بارش کمتر از نرمال، افزایش دما و تبخیر در استان سبب تشدید شدت خشکسالی 
شده است و افزایش گسترش پهنه های خشکسالی در نواحی شمال و شرق اصفهان و مناطق همجوار 

با کویرهای در استان سمنان، قم و یزد را شاهد هستیم.

 فعالیت دوربین های ثبت تخلف خودروها
 در هسته مرکزی شهر اصفهان

با اجرای طرح زوج و فرد، دوربین های ثبت تخلف خودرو ها در هسته مرکزی کالن شهر اصفهان فعال 
است.رییس پلیس راهور استان اصفهان، اجرای این طرح را باقوت در هسته مرکزی شهر در جریان 
دانست و گفت: از روز های ابتدایی اجرای این طرح ترافیک سنگین در هسته مرکزی شهر برقرار  بود در 
حالی که با ارسال پیامک های جریمه به متخلفان از حجم ترافیک در مرکز شهر کاسته شد.سرهنگ 
محمدرضا محمدی ساعت اجرای طرح زوج و فرد را از ساعت هشت تا ۱۳ و از ۱۷ تا ۲۲ اعالم و تاکید 
کرد: با رانندگانی که غیرمجاز وارد محدوده زوج و فرد می شوند برخورد و میزان جریمه از طریق پیامک 
به راننده متخلف ارسال می شود.در کالن شهر اصفهان با حدود دو میلیون نفر جمعیت، به طور میانگین 

روزانه ۹۰۰ هزار دستگاه خودرو تردد می شود.

با دستور رییس دستگاه قضا، زندانیان بیشتری در اصفهان به مرخصی کرونا خواهند رفت؛

بار  زندان ها سبک می شود!

شیوع کرونا بار مضاعفی بر  دوش سیستم  پریسا سعادت
فرسوده و بیش از حد شلوغ زندان های 
کشور و به خصوص استان اصفهان گذاشت. هر چند از ابتدای شیوع 
این بیماری تا کنون نزدیک به هفت هزار نفــر از زندانیان به مرخصی 
کرونایی رفته اند؛ اما ظاهر تراکم در زندان های استان موجب شده تا 
رییس قوه قضاییه اجازه مرخصی های بیشتر به زندانیان اصفهان را 

صادر کند. 
در هفته های اخیر بارها رسانه های معاند خبر از شیوع کرونا در بندهای 
مختلف  زنــدان اصفهان را منتشــر کردند؛ ادعایی که البته از ســوی 
سازمان زندان ها تایید نشــد، اما با توجه به شیوع باالی این بیماری 
در اصفهان لزوم خلوت سازی بیشتر زندان ها احساس می شود. سه 
سال پیش مدیر کل زندان های استان در مصاحبه ای اعالم کرد بیش 
از 4 برابر ظرفیت زنــدان اصفهان، زندانی در آن نگهداری می شــود؛ 
اتفاقی که به دلیل کمبود جا، سیســتم ناقص دادرسی های قضایی و 
نگاه زندان محور قضات طی ده سال اخیر رخ داده بود. هر چند در دیدار 
آذر ماه سال گذشته رییس قوه قضاییه از زندان اصفهان، از جمعیت 

کیفری باالی زندان و حضــور برخی زندانیان مهریــه و زندانیانی که 
مدعی بودند به دلیل عدم تمکن مالی در زندان هستند گالیه و دستور 
رسیدگی سریع را به مقامات قضایی استان صادر شده بود؛ اما ظاهرا 
این امر با شیوع موج دوم کرونا ســرعت بیشتری گرفت. اسماعیلی، 
سخنگوی قوه قضاییه  اعالم کرد بر اساس دستور رییس قوه قضاییه 
دور دوم مرخصی به زندانیان به زندان های کشــور ابالغ شده است تا 
هم بتوان به خوبی پروتکل های بهداشــتی را رعایت کرد و هم کاهش 

جمعیت را در زندان ها داشته باشیم.
ســخنگوی قوه قضاییه اجرای قانون کاهش مجازات حبس را نیز از 
دیگر اقدامات صورت گرفته در قوه قضاییه دانست و گفت: این قانون 
در هفته گذشته الزم االجرا شده؛ اما برنامه ریزی به این صورت است 
که اسامی این زندانیان از سامانه اخراج شود و فعال به مرخصی اعزام 
شوند تا پرونده آنها رسیدگی شــود چرا که ممکن است روند رسیدگی 
به پرونده طوالنی و زمان بر باشد.وی، توسعه فعالیت های بهداشتی و 
مراقبتی در زندان ها برای زندانیان با به کارگیری تمام توان و ظرفیت 
بهداشت و درمان زندان ها و مساعدت های ویژه وزارت بهداشت درمان 

و آموزش پزشکی کشور را از دیگر اقدامات صورت گرفته دانست و ادامه 
داد: به کارگیری گروه های جهادی در جهت ارتقای سالمت زندانیان از 

سیاست های قوه قضاییه است.
 آنچه در زندان های اصفهان باالتر از میانگین کشوری و موجب کندی 
کاهش جمعیت زندان ها شده است باال بودن تعداد زندانیان جرائم 
غیر عمد و دارای شاکیان خصوصی است که روند آزادسازی زندانیان 
را سخت می کند با این حال قوه قضاییه بنا دارد تا به هر طریق ممکن 
فعال زندان ها را خلوت نگه دارد اما مســئله مهم در مورد زندان های 
اســتان و به خصوص اصفهان فرســوده بودن و کمبود امکانات و زیر 
ساخت های بهداشتی و مکانی است که موجب شده کنترل و رعایت 
نکات بهداشــتی برای جلوگیری از کرونا ســخت تر باشد؛ نیازی که 
در ســال های قبل بارها از سوی مسئوالن ســازمان زندان ها گوشزد 
شده بود ولی همواره از سوی مســئوالن شهری و استانی مورد غفلت 
قرار گرفت  و حاال همین کم کاری در توســعه و اســتاندارد ســازی 
 زندان ها عمال سیســتم قضایی اســتان را با چالش جــدی روبه رو 

ساخته است.

قوه قضاییه بنا دارد تا به هر طریق ممکن فعال زندان ها را 
خلوت نگه دارد اما مسئله مهم در مورد زندان های استان 
و به خصوص اصفهان فرسوده بودن و کمبود امکانات و 

زیر ساخت های بهداشتی و مکانی است

با مسئولان جامعه

تحدید حدود اختصاصی
4/185 شــماره نامه : 139985602024003284-1399/04/18 چون تحدید حدود 
ششدانگ یک باب خانه پالک شماره 623 فرعی از 4786 اصلی واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام خانم پروین نقدی فرزند براتعلی و غیره 
در جریان ثبت اســت و  طبق رای 5047 و 5048-98/12/27  در اجرای قانون تعیین 
تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مفروز گردیده است عملیات تحدید حدود 
قانونًا  به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای 
نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز دوشــنبه مورخ 1399/5/20 ساعت 9 صبح 
 در محل شــروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار 
می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین 
یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبــت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 
روز پذیرفته خواهد شد م الف: 908486  قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک 

جنوب اصفهان
فقدان سند مالکیت

4/186 شــماره نامــه: 139985602024002940- 1399/04/11 نظــر به اینکه 
ششدانگ پالک ثبتی شــماره 19276 فرعی از 4999 اصلی واقع در بخش 5 اصفهان 
در صفحه 326 دفتر امالک جلد 1318 به نام آقای محمدرضا امیدی فرزند قاسم ثبت 
و سند مالکیت دفترچه ای به شماره چاپی 011927 الف/ 32 صادر گردیده است. حال 
نامبرده با ارائه درخواست کتبی شماره 13206 مورخ 1399/04/09 به انضمام دو برگ 
استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شماره 7473 و رمز تصدیق 836813 و شماره 
شناسه یکتا 139902155921000062 مورخ 1399/04/09 به گواهی دفترخانه 271 
اصفهان رسیده است مدعی است که ســند مالکیت آن به علت جابجایی مفقود گردیده 
و درخواست صدور المثنای سند مالکیت ملک فوق را نموده است  لذا مراتب  به استناد 
تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود 
چنانچه کسی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود 
می باشد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورت 
مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت 
مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود 
اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شــد. م الف: 910019 

قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
فقدان سند مالکیت

4/187 شماره نامه: 139985602023001881- 1399/04/18 سند مالکیت بمقدار 
ســه دانگ  مشــاع از ششــدانگ پالک ثبتی 1605/0 واقع در بخش 4 ثبت اصفهان 
بنام فاطمه یزدی نیا مــورد ثبت در دفتر 154 صفحه 490 ذیل ثبت 33771 بشــماره 
ســند چاپی 197590 صادر و تســلیم گردیده و اکنون طی استشهاد شــهود بشماره 
139902155624000107 مورخ 1399/04/11 دفترخانه 44 اصفهان برخی از وراث 
وی درخواست صدور ســند مالکیت المثنی ملک فوق را نموده اند  لذا مراتب  به استناد 
تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود 
چنانچه کسی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود 
می باشد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت 
مجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مســترد گردد بدیهی است اگر ظرف 
مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه 
 نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 910573 

اداره ثبت اسناد و امالک مرکزی اصفهان
فقدان سند مالکیت

4/188 شماره نامه: 139985602023001879- 1399/04/18 سند مالکیت بمقدار 
ســه دانگ  مشــاع از ششــدانگ پالک ثبتی 1605/0 واقع در بخش 4 ثبت اصفهان 

بنام فاطمه یزدی نیا مــورد ثبت در دفتر 145 صفحه 295 ذیل ثبت 32878 بشــماره 
ســند چاپی 070561 صادر و تســلیم گردیده و اکنون طی استشهاد شــهود بشماره 
139902155624000107 مورخ 1399/04/11 دفترخانه 44 اصفهان برخی از وراث 
وی درخواست صدور ســند مالکیت المثنی ملک فوق را نموده اند  لذا مراتب  به استناد 
تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود 
چنانچه کسی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود 
می باشد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت 
مجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مســترد گردد بدیهی است اگر ظرف 
مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه 
 نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 910574 

اداره ثبت اسناد و امالک منطقه مرکزی اصفهان
فقدان سند مالکیت

4/189 شماره: 23003183-99/3/7 سند مالکیت بمقدار سه دانگ  مشاع از ششدانگ 
پالک ثبتی 2376/1 واقع در بخش یک ثبت اصفهان بنام اکرم امینی والشــانی مورد 
ثبت در دفتر 270 صفحه 266 ذیل شماره ثبت 100849  و سند بشماره چاپی 080355-

94- الف صادر و تسلیم گردیده و اکنون درخواست صدور ســند مالکیت المثنی ملک 
فوق را نموده است  لذا مراتب  به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه 
قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک 
مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده 
روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و 
رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد 
گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند 
مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد 

شد. م الف: 911716 اداره ثبت اسناد و امالک منطقه مرکزی اصفهان
ابالغ اخطاریه بازداشت اموال منقول نزد شخص ثالث

4/190 شــماره پرونــده: 139804014463000090/2 شــماره بایگانــی پرونده: 
9806771/1 شــماره آگهی ابالغیه: 139903802003000139 بدینوسیله به ناهید 
صابری فرزند بختیار متولد 1347/1/10 شماره ملی 1829028472 شماره شناسنامه 
96 و ابراهیــم صابری فرزند بختیــار متولد 1353/1/4 شــماره ملی 1289438005 
شــماره شناســنامه 72 و فاطمه صابری فرزند بختیــار متولد 1362/5/31 شــماره 
ملی 1289699781 شــماره شناســنامه 1539 و یاســین صابری فرزند بختیار متولد 
1345/7/20 شــماره ملی 1829012754 شــماره شناســنامه 433 بــه آدرس متن 
ســند ازدواج اصفهان قائمیه حاجی آباد کوچه شــهید رهروی و آدرس اعالمی که به  
گزارش مامور مربوطه شناســایی نگردیده اســت ابالغ می گرد: اخطار می گردد نظر 
به مقررات ماده 74 آئین نامه اجرای مفاد اســناد رســمی چون مطابــق ورقه اجرائیه 
139804183464000071 کالسه 9806771 صادره از طرف زینب امانی باید آقای 
بختیار صابری، نام پدر: محمد علی، شماره شناسنامه 37 و شماره ملی 6339580785 
متولد 1316/6/9 مبلغ ) یک جلد کالم اله مجید ربانی به هدیه ده هزار ریال و مهر السنه 
حضرت زهرا سالم اله علیها 262/5 ریال بانضمام تعداد دو عدد سکه کامل طالی بهار 
آزادی و مضافا مبلغ بیســت و پنج میلیون ریال وجه رایج کشــوری ( به انضمام حقوق 
دولتی تادیه نماید و امتناع از اداء دین نموده بر طبق نامه وارده شماره 3057919 مورخ 
98/11/6 معادل مبلغ فوق از مال مدیون نزد شما اســت لذا اخطار می شود که معادل 
مبلغ تعیین شده را از اموال مدیون که بدین شرح اســت. سپرده بانکی موسسه توسعه: 
بموجب این برگ در نزد شما توقیف می شــود که مطابق ماده 76 آئین نامه به صاحب 
آن ندهید و اال مسئول خسارت وارده بر متعهد له خواهید بود هر گاه بدهکار وجه نقد یا 
مالی نزد شما ندارد یا کمتر از میزان بازداشت شده دارد مطابق ماده 79 آئین نامه باید در 
ظرف 5 روز به اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان اطالع دهید و اال مسئول پرداخت وجه 
یا تسلیم مال خواهید بودو اداره ثبت آن وجه را وصول و آن مال را از شما خواهد گرفت. 

لذا طبق ماده 18 و 19 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مراتب از طریق نشر آگهی به 
شما ابالغ می گردد و این آگهی فقط یک نوبت روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج و 
منتشر می گردد و عملیات اجرائی علیه شما جریان خواهد یافت. م الف: 910012  

زهرا یعقوبی رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان
ابالغ اجرائیه

4/191 شــماره پرونــده: 139804002133000473/2 شــماره بایگانــی پرونده: 
9804498/1 شــماره آگهی ابالغیه: 139903802003000126 بدینوسیله به آقای 
احمدرضا طاهری اصل فرزنــد یداله به آدرس: اصفهان خیابــان جی خیابان تاالر 36 
فرعی دشتستان پالک 23 )آدرس متن سند( و اصفهان خیابان جابر انصاری کوچه 21 
)عباسی( بن بست ابطحی پالک 60 طبقه 2 کدپستی 8196814454 )آدرس اعالمی 
بستانکار( که برابر گواهی مامور مربوطه آدرس متن سند شناسایی نگردیده و همچنین 
ابالغ واقعی اجرائیه در آدرس اعالمی امکان پذیر نگردیــده، ابالغ می گردد که برابر 
سند ازدواج شماره 2084-1379/09/21 تنظیمی در دفتر ازدواج شماره 156 گلدشت 
تعداد ششصد عدد سکه تمام بهار آزادی و مقدار یکصد مثقال طالی ساخته و پرداخته 
18 عیار و مبلغ 10 میلیون ریال رایج بابت یک ســفر حج تمتع بــه خانم پروانه نادری 
فسارانی فرزند حسنعلی بدهکار می باشــید که بر اثر عدم پرداخت بستانکار درخواست 
صدور اجرائیه علیه شما را نموده است. پس از تشــریفات قانونی اجرائیه صادر و پرونده 
اجرائیه به شماره فوق )به شماره بایگانی 9800654 در واحد ا جرای اسناد رسمی نجف 
آباد و شماره 9804498 در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان مطرح است( لذا طبق ماده 
18 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی به شما ابالغ می گردد ازتاریخ انتشار این آگهی که 
تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است، ظرف مدت بیست روز نسبت به پرداخت بدهی خود 
اقدام و در غیر این صورت بدون انتشــار آگهی دیگری عملیات اجرائی مطابق مقررات 
 علیه شما تعقیب خواهد شد. م الف: 910000 زهرا یعقوبی رئیس اداره اجرای اسناد

 رسمی اصفهان
ابالغ اجرائیه

4/192 شــماره پرونــده: 139904002003000404/1 شــماره بایگانــی پرونده: 
9900566/1 شــماره آگهــی ابالغیــه: 139903802003000096 بدینوســیله به 
عاطفه ابراهیمــی فرزند ذبیح اله به شــماره ملی 1270209256 به نشــانی اصفهان 
پــل چمــران کوچــه آرام پ 7 کدپســتی 8196656376 بدهکار پرونده کالســه 
139904002003000404/1 که برابر گزارش اداره پســت نشــاط اصفهان شناخته 
نگردیده اید ابــالغ می گردد که برابر قــرارداد بانکی شــماره 6201393170002-

96/09/14 بین شما و بانک ملی شعبه سروســتان جی اصفهان مبلغ 184/590/868 
ریال بابت اصل، 15/147/759 ریال خسارت تاخیر تا تاریخ 99/02/16 و از آن به بعد 
روزانه مبلغ 123061 ریال بدهکار می باشــید که بر اثر عدم پرداخت وجه بســتانکار 
درخواست صدور اجرائیه نموده پس ازتشــریفات قانونی اجرائیه صادر و به کالسه فوق 
در این اجرا مطرح می باشــد لذا بنا به تقاضای بســتانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا 
مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در روزنامه زاینده رود آگهی می شــود و طبق تبصره دوم 
ماده 113 قانون برنامه پنج سال ششم توسعه اقتصادی فرهنگی و اجتماعی جمهوری 
اســالمی ایران ظرف مدت بیســت روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می 
 گردد نســبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید عملیات اجرائی جریان خواهد یافت.

 م الف: 911649 زهرا یعقوبی سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان
ابالغ اجرائیه قرارداد بانکی

4/193 شــماره پرونــده: 139904002003000392/1 شــماره بایگانــی پرونده: 
9900554/1 شماره آگهی ابالغیه: 139903802003000102 بدین وسیله به آقای  
احمدرضا کیانی ابری فرزند بمانعلی به شناســنامه شــماره 1752 صادره از اصفهان و 
 کدملی 1283644551 متولد 1352/01/01 ســاکن اصفهان خوراســگان خ سلمان 
ک ش دیداری پ 22 کدپستی 815961111 ابالغ می شود که بانک ملی ایران شعبه 
سروستان جی اصفهان به اســتناد قرارداد بانکی شــماره 6304410655003 مورخ 
1397/12/20 جهت وصول مبلغ 698/297/324 ریال بابت اصل و مبلغ 8/623/249 

ریال بابت خســارت تاخیر تادیه تا تاریخ 1399/02/14 بانضمام خسارت تاخیر روزانه 
به ازای هر سه هزار ریال 2 ریال )مبلغ 465/532 ریال( از تاریخ 1399/02/14 تا روز 
وصول علیه شــما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالســه 9900554 در این 
اداره تشــکیل شــده و طبق گزارش مورخ 1399/02/23 مامور، محل اقامت شما به 
شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضای بســتانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا 
مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در روزنامه زاینده رود آگهی  می شــود و طبق تبصره دوم 
ماده 113 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی فرهنگی و اجتماعی جمهوری 
اســالمی ایران ظرف مدت بیســت روز از تاریخ  این آگهی که روز ابالغ محسوب می 
 گردد، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائی جریان خواهد یافت. 

م الف: 911654 زهرا یعقوبی سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان
ابالغ اجراییه سند رهنی

4/194 شــماره پرونــده: 139804002120000382/2 شــماره بایگانــی پرونده: 
9805701/2 شماره آگهی ابالغیه: 139903802004000004 بدین وسیله به آقای 
حیدر مصلحی بهارانچی فرزند مهدی شناسنامه شماره 1638 صادره از اصفهان ساکن 
اصفهان خیابان نظر شــرقی کوچه جوهــری دفتر بازرگانی ابالغ می شــود که بانک 
کشاورزی شعبه خیابان منوچهری اصفهان به استناد ســند رهنی شماره 3923 مورخ 
1395/04/06 دفتر 267 فالورجان جهت وصــول مبلغ 5/400/000/000 ریال بابت 
اصل  و مبلغ 546/628/248 ریال بابت سود و مبلغ 388/160/986 ریال جریمه تاخیر 
تادیه تا تاریخ 1398/02/19 که روزانه مبلغ 532/893 ریال به آن اضافه خواهد شد به 
انضمام کلیه هزینه و خسارتهای قانونی و اجرایی و حق الوکاله وکیل تا روز تسویه کامل 
بدهی طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه 9805701 
در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 1398/11/21 مامور، محل اقامت شما 
به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا 
مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود 
و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد، نسبت 
به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید. مورد وثیقه مندرج )پالک 32192 فرعی از 2250 
اصلی مفروز و مجزی شده از 3857 فرعی واقع در بخش 6 اصفهان( در سند رهنی فوق 
با تقاضای بستانکار پس از ارزیابی از طریق مزایده فروخته و از حاصل فروش آن طلب 
بستانکار و حقوق دولتی استیفا خواهد شد. م الف: 911138 زهرا یعقوبی سرپرست 

اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان
ابالغ اجرائیه

4/195 شــماره پرونــده: 139804002120000383/2 شــماره بایگانــی پرونده: 
9805702/2 شــماره ابالغیه: 139905102004000648 بدین وسیله به آقای حمید 
مصلحی بهارانچی ساکن: اصفهان خیابان نظر شــرقی کوچه جوهری دفتر بازرگانی 
کدپستی 8186795581 ابالغ می شود که بانک کشــاورزی شعبه خیابان منوچهری 
اصفهان به استناد سند رهنی شماره 3925-95/4/6 دفترخانه اسناد رسمی شماره 267 
شهر ابریشم جهت وصول مبلغ 4/462/500/000 ریال اصل طلب و مبلغ 1/288/856 
ریال و مبلغ 323/466/000 ریال خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ 1398/2/19 به انضمام 
خسارت تاخیر روزانه به مبلغ 446/200 ریال از تاریخ مذکور تا روز تسویه کامل بدهی 
طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه 9805702 در این 
اداره و پرونده اجرائی به کالسه 9800689 در اجرای ثبت فالورجان تشکیل شده و طبق 
گزارش مورخ 98/11/21 مامور، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا 
بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه ا جرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی 
از روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ 
این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، 
مورد وثیقه مندرج در سند رهنی فوق )شش دانگ پالک شماره 2248/2159 واقع در 
بخش 6 ثبت اصفهان( با تقاضای بستانکار پس از ارزیابی از طریق مزایده فروخته و از 
حاصل فروش آن طلب بستانکار و حقوق دولتی استیفا خواهد شد. م الف: 911136 

زهرا یعقوبی سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان



واکنش مدیرعامل ذوب آهن به شایعه عدم حضور این تیم در لیگ برتر؛

اطالعات دوستان از من بیشتر است!
مدیرعامل باشگاه ذوب آهن نسبت به شایعه عدم حضور این تیم در لیگ برتر بسکتبال واکنش نشان داد.این روزها بحث ها در مورد عدم تیمداری باشگاه ذوب آهن در 
لیگ برتر بسکتبال به گوش می رسد و حتی شنیده شده که آنها از تصمیم فصل قبل فدراسیون در مورد بازنده شدن این تیم مقابل شهرداری گرگان ناراحت هستند.برهمین 
اساس جواد محمدی، مدیرعامل ذوب آهن در این خصوص اظهار داشت: بسکتبال یکی از رشته های سابقه دار و پر افتخار باشگاه ذوب آهن است. البته ما فصل گذشته 
بر سر یک موضوعی با فدراسیون اختالف داشتیم و این اختالف هم از بازی با شهرداری گرگان و رفتارهای دوگانه آغاز شد.وی گفت: با این شرایط اگر قرار بر عدم حضور 
در لیگ بسکتبال باشد، خیلی شفاف و محترمانه با فدراسیون مکاتبه انجام می دهیم و نظر خودمان را می گوییم که تاکنون این اتفاق نیفتاده است.وی که با رادیو ایران 

گفت وگو می کرد، عنوان کرد: شاید دوستانی که این مسائل را مطرح می کنند، اطالعات شان از من که مدیرعامل و عضو هیئت مدیره هستم، بیشتر است.
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اظهارات جنجالی فتح ا... زاده درباره توافق اسکوچیچ و تیم ملی
پس از مدتی ســکوت، دوباره علی فتح ا... زاده مدیرعامل ســابق باشگاه اســتقالل با حضور در 
برنامه سالم صبح بخیر شبکه سه ســیما در مصاحبه ای جنجالی، ادعا های جدیدی را از توافق با 
اسکوچیچ تا دخالت اطرافیان وزیر در استقالل سخن گفت.وی با اشاره به جدایی زودهنگامش 
از مدیریت استقالل پیش از حضور احمد سعادتمند  اظهار داشت: من هر زمانی احساس کرده ام 

نمی توانم کاری را به درستی انجام بدهم 
هیچگاه صندلی را اشغال نخواهم کرد، 
مخصوصا در استقالل که زندگی خود را 
در آن گذاشته ام و این را هم باید بگویم 
که متاسفانه به دلیل جلسات ممتد در 
سری های اول مبتال شدم.فتح ا... زاده 
با بیان اینکه  کرونا تنها دلیل جدایی اش 
از استقالل نبوده، افزود: مریضی کرونا 
شکستگی دست یا پا نبود که بتوانم با آن 

کار کنم؛ اگر می دانســتم که فوتبال آن زمان تعطیل خواهد شد می ماندم؛ اما ۱۰ یا ۱۵ تا شکایت 
خارجی داشــتم که ظرف یک هفته باید حل می شدند و شــرایط بدی هم بود، من هر زمانی به 
استقالل آمدم شــرایط خوب نبوده است. االن شرایط بیان یکســری صحبت ها نیست و تیم به 
حاشیه می رود.مدیرعامل سابق اســتقالل درباره انتخاب جانشین استراماچونی گفت: گفتم که 
همه مشکالت ما وزیر نیســت، اما تیتر زدند که گفته ام مشکل استقالل وزیر نیست، ما بازیکنان 
بزرگی همچون وریا داریم؛ وقتی فرهاد مجیدی گفت که من ســرمربی نمی شــوم ســه گزینه 
اســکوچیچ، تقوی و نکونام مدنظر من بود، ما با اســکوچیچ تمام کرده بودیم! اسکوچیچ مربی 
کمی نبود و االن مربی تیم ملی است، اما یک فعل و انفعاالتی شد و نگذاشتند این اتفاق بیفتد، 
آقای موسوی این کار را نکرد،افراد  دیگری تصمیم گیرنده بودند که روابط نزدیکی با وزیر داشتند.

 دو ستاره سرشناس در لیست خرید قطعی 
سرمربی پرسپولیس

تیم فوتبال پرسپولیس که با ۵6 امتیاز در صدر جدول لیگ برتر ایستاده، فاصله چندانی با کسب 
چهارمین قهرمانی متوالی خود ندارد و این مهم به زودی می تواند رخ بدهد.با توجه به این موضوع 
که ســرخ ها می خواهند برای فصل آینده هم تیم قدرتمندی را در اختیار داشــته باشند، به نظر 
می رسد اعضای کادر فنی به دنبال نفرات دلخواه خود هستند.در این زمینه شنیده می شود در قلب 
خط دفاع با توجه به حضور سیدجالل حسینی، شــجاع خلیل زاده و محمدحسین کنعانی زادگان 
و وجود چند بازیکن جــوان و آینده دار، کادر فنی این تیم اعتقادی به جذب مدافع وســط جدید 
ندارد؛ اما یحیی و دســتیارانش اعتقاد دارند که بزرگ ترین نقطه ضعف سرخ پوشــان در سمت 
چپ و راست خط دفاعی بوده و به همین منظور به دنبال حضور بازیکنان مدنظر خود هستند.در 
سمت راست خط دفاعی به ترتیب اولویت دانیال اسماعیلی فر ،ستاره ذوب آهن و فرزاد جعفری، 
دفاع راست فوالد که این روزها به کرونا مبتال شــده، نظر گل محمدی را به خود جلب کرده اند. در 
سمت چپ خط دفاعی علی نعمتی، مدافع شهرخودرو که سابقه شاگردی یحیی در مشهد را دارد 
گزینه اصلی تقویت این جناح اســت، ضمن اینکه پرســپولیس نیم نگاهی به جذب یک مدافع 
جوان لیگ یکی نیز دارد.در رابطه با اســماعیلی فر الزم به ذکر است که بین او و مدیران ذوب آهن 
اختالف جدی وجود دارد تا جایی که دانیــال ادعا دارد 6 ماه از قرارداد او باقــی مانده و مدیران 
ذوب، اعتقاد به قرارداد یک ســاله او و سبزپوشــان دارند. با همه این تفاســیر دانیال به یحیی 
 قول داده که شــخصا  رضایت نامه اش را دریافت خواهد کرد که امری بسیار سخت و مشکل به 

نظر می رسد.

وقتی تغییرات کادر فنی تیم های لیگ برتری رکورد می زند؛

لیِگ عجایب!

هر روز کــه از لیگ نوزدهم مــی گذرد بر   سمیه مصور
عجایب این دوره از مسابقات نیز افزوده 
می شــود، عجایبی که در نوع خود بی نظیر است. لیگ نوزدهم را باید 
یکی از عجیب ترین فصول تاریخ فوتبال ایران دانست، فصلی که دو 
ماه دیر شروع شد و حاال در خوشبیانه ترین حالت ممکن، طول دوران 
برگزاری اش به ۱2 ماه کامل خواهد رسید. تعطیلی چندماهه به دلیل 
شیوع ویروس کرونا در کشور و برگزاری دیدارها در گرم ترین روزهای 
سال از عجایبی محسوب می شود که این دوره از رقابت های لیگ برتر 
را خاص کرده و حاال باید تغییرات عجیب در کادر فنی تیم های لیگ 
برتری را  نیز به آن اضافه کرد. تا این لحظه بین ۱6 تیم لیگ برتری در 

۱2 تیم شاهد تغییر سرمربی بوده ایم. 
در حقیقت فوالد، سپاهان، نفت مسجد سلیمان و سایپا تنها تیم های 
امسال بوده اند که به سرمربی ابتدای فصل شان وفادار مانده اند ولی  
بقیه حداقل یک تغییر را داشــته اند. رکورد بیشترین تغییر با تعویض 
سه ســرمربی در اختیار تیم های تراکتور، ماشین سازی، شهرخودرو، 
ذوب آهن و شاهین بوشهر بوده است. جالب این که از بین این تیم ها، 
مالکیت دو باشگاه تبریزی تراکتور و ماشین سازی را به طور همزمان 

محمدرضا زنوزی در اختیار دارد و این فعال اقتصادی به تنهایی ظرف 
2۴ هفته 6 ســرمربی در تیم هایش عوض کرده است.در پایان هفته 
بیست و چهارم فصل جاری رقابت های لیگ برتر فوتبال کشور، رکورد 
دیگری نیز در تغییرات کادرفنی تیم ها به ثبت رسید، استعفا و برکناری 
چهار مربی در سه روز.در مدت سه روز یعنی از شنبه تا دوشنبه، چهار 
سرمربی لیگ برتری از سمت خود استعفا کردند و یا با توافق باشگاه، 
از سمت خود کنار رفتند.اولین تغییر مربوط به تیم شاهین و یک روز 
بعد از شکست سنگین این تیم مقابل ذوب آهن بود. مهرداد کریمیان 
که به جای »کریســتوویچ« هدایت تیم شــاهین را بر عهده داشت، 
بعد از این باخت از سمت خود اســتعفا کرد تا به گفته خودش، دست 
باشگاه را برای انتخاب ســرمربی بعدی باز بگذارد که مهدی پاشازاده 
به عنوان سرمربی این تیم انتخاب شد. قرعه دوم تغییر مربیان به نام 
مجید جاللی افتاد. جاللی با تیم گل گهر نتایج مطلوبی کسب نکرده و 
بعد از شروع مجدد لیگ سه باخت متوالی برابر سپاهان، شهرخودرو 
و پیکان کســب کرد تا این تیم با ۱۷ امتیاز در رده پانزدهم جدول قرار 
بگیرد و بعد از شاهین، دومین تیم محتمل برای سقوط به لیگ دسته 
اول لقب بگیرد. البته به گفته مدیر تیم گل گهر، مسئوالن باشگاه تا روز 

گذشته با اســتعفای جاللی موافقت نکرده بودند؛ اما به نظر می رسد 
جدایی این مربی قطعی است.

هومن افاضلی، ســرمربی تیم پــارس جنوبی جم و رضــا مهاجری 
سرمربی جدید تیم ماشین سازی هم دو مربی دیگری بودند که روند 
استعفاهای لیگ برتر فوتبال را ادامه دادند.افاضلی با انتشار بیانیه ای، 
از مشکالت باشــگاه پارس و رای کمیته انضباطی )برای انجام بازی 
استقالل و پارس( به عنوان دالیل استعفای خود یاد کرده است.در خبر 
استعفای رضا مهاجری هم که باشگاه ماشــین سازی منتشر کرده، 
آمده است: » با توجه به درخواست رضا مهاجری برای جدایی از جمع 
سبزپوشــان فوتبال تبریز، هیئت مدیره باشــگاه ماشین سازی بعد 
 از بررســی شــرایط با این موضوع موافقت کرد.«به جمع این مربیان

 می توان مجتبی سرآسیابی سرمربی تیم شهرخودرو را هم اضافه کرد 
که هفته گذشته به دالیل نامشخص از سمتش استعفا کرد و باشگاه 

شهرخودرو »استفان کوزین« را جایگزین وی کرد.
به این ترتیب در فاصله 6 هفته مانده به پایان لیگ، چهار سرمربی در 
فاصله سه روز از هدایت تیم هایشان کنار رفتند تا روند تغییر سرمربی 

در لیگ برتر ایران شدت بیشتری به خود بگیرد.

متاسفانه این روزها در فدراسیون والیبال هیچ فرد 
والیبالی و آشنا به این مسائل حضور ندارد و عجیب 
است که آقایان نمی دانند مسابقات نوجوانان پسر 
آسیا زیر ۱8 سال است و درخواســت میزبانی زیر 
۱۷ ســال را می دهند؛ این یعنی فدراسیون نشین 
ها تمرکز الزم برای کار را ندارند.شــاید اگر خمسه را 
از تیم بانوان برکنار نمی کردید به مسئوالن می گفت 
که مســابقات دختران نوجوان زیر ۱۷ ســال است 
نه پســران. همه نفرات قبلی که برای والیبال ایران 
آبرو و مدال جمع کرده اند و حتی قرعه کشــی جام 
جهانی نوجوانان را به دلیل تخلفات، تجدید کردند، 
حاال فقط شرمنده هستند. متاســفانه همه دنیا در 
فیسبوک و توئیتر فدراســیون ایران دیدند که حال 
والیبال ایران خوب نیســت.این اتفاق در شرایطی 
رخ داد که در هفته های گذشــته سایت فدراسیون 
والیبال خبری را روی خروجــی خود قرار داد مبنی 

بر اینکه محمدرضا داورزنی به عنــوان عضو هیئت 
رییســه فدراســیون جهانی و رییس کنفدراسیون 
آسیای مرکزی، با مدیرکل فدراسیون جهانی نشست 
آنالین داشت.رییس فدراســیون والیبال ایران در 
ادامه مباحث این نشســت، درخواســت میزبانی 
برای مســابقات قهرمانی نوجوانان و جوانان پسر 
جهان در سال 2۰2۱ را به فابیو آزودو داد. اگرچه این 
خبر از اهمیت باالیی برخوردار اســت، اما بازتابی در 
صفحه انگلیسی یا در صفحات مربوط به فدراسیون 
والیبال در فضای مجازی نداشت. مسئوالن کمیته 
اطالع رسانی فدراسیون تنها به انتشار یک توئیت با 
متن »محمدرضا داورزنی، رییس فدراسیون والیبال 
ایران روز چهارشنبه با مدیرکل فدراسیون بین المللی 
والیبال )FIVB( فابیــو آیزدو گفت وگــوی تلفنی 
داشت« بسنده کرده اند.این در حالی است که اکثر 
رســانه های معتبر خارجی و مسئوالن کنفدراسیون 

آســیا و FIVB برای پیگیری اخبــار والیبال ایران 
بخش انگلیسی سایت فدراسیون یا صفحات مربوط 
به آن را در فضــای مجازی دنبــال می کنند. وقتی 
خبر درخواســت میزبانی تنها روی خروجی فارسی 
سایت فدراسیون قرار داده می شود، شائبه به وجود 
می آورد. برخی  مدعی هستند این گفت وگو تنها در 
حد احوال پرسی و برخی هماهنگی ها بوده و سایت 
فدراســیون مدعی اســت که در این مکالمه ایران 
درخواست میزبانی مســابقات نوجوانان و جوانان 

جهان را مطرح کرده است.

همه فهمیدند حال والیبال ایران خوب نیست!

خبر روز

لروی سانه:

 در بایرن مونیخ خوشحالم
لروی ســانه  روز ســه شــنبه اولین تمرین خود را با تیم جدیدش بایرن مونیخ انجام داد. وینگر 
ملی پوش آلمانی بعد از این تمرین گفت از اینکه به بایرن پیوســته بســیار خوشحال است.بایرن 
مونیخ به تازگی در حســاب های خود در 
شبکه های اجتماعی فیلمی منتشر کرد 
که لروی ســانه، خرید جدیــد این تیم 
را در حــال انجام اولین تمریــن خود با 
پیراهن این تیم نشــان می داد. او اخیرا 
با قراردادی بــه ارزش 6۰ میلیون یورو از 
منچسترســیتی به بایرن پیوســته بود. 
قرارداد او بــا بایرن به مدت پنج ســال 
اعتبار دارد.سانه در این ویدئوی کوتاه در 
مقابل دوربین باشگاه بایرن مونیخ گفت: 
تمرین خیلی خوبی بود. یک تمرین گروهی کوتاه در کنار نیکالس سوله داشتم ولی از اینکه دوباره 
به زمین چمن برگشته ام خیلی خوشــحالم. در مجموعه تمرینی بایرن اولین جلسه تمرینی ام را 
انجام دادم.وینگر ملی پوش آلمانی در ادامه گفت:» از اینکه در باشگاه بایرن مونیخ هستم خیلی 
خوشحالم«.سانه قرار بود سال گذشته به بایرن مونیخ منتقل شــود ولی در آخرین بازی خود در 
کامیونیتی شیلد که مقابل لیورپول برگزار شد دچار مصدومیت جدی از ناحیه زانو شد و همین عاملی 

بود که حضور او در آلیانز آرنا را یک سال به تعویق بیندازد.

پیشنهاد جدید منچسترسیتی به » گواردیوال«
در نهایت دادگاه عالی ورزش رای خود درباره پرونده نقض مالی از سوی باشگاه منچسترسیتی را 
اعالم کرد و بر این اساس محرومیت باشگاه انگلیسی از حضور در لیگ قهرمانان اروپا لغو شد.باشگاه 
منچسترسیتی بعد از این اتفاق خیلی زود دست به کار شد و پیشــنهاد جدید و چند ساله ای را به 
پپ گواردیوال ارائه داد تا به شایعات حضور این مربی در یوونتوس پایان دهد.در چند ماه اخیر اخبار 
زیادی از احتمال پیوستن پپ گواردیوال به یوونتوس منتشر شده است، این در حالی است که این 
مربی برای فصل بعد نیز با منچسترسیتی قرارداد دارد و سران سیتی که دوست ندارند مربی موفق 
خود را از دست بدهند، پیشنهاد جدید ۵ ساله ای را به پپ گواردیوال ارائه دادند و وکیل گواردیوال در 
حال بررسی آن است.آنچه مشخص است پپ گواردیوال فصل بعد نیز قطعا در منچسترسیتی خواهد 
بود و باید دید برای آینده خود چه تصمیمی می گیرد و حاضر می شــود پیشنهاد چند ساله سران 

سیتی را قبول کند یا خیر.

هواداران در فرانسه به سکوها بازگشتند
در دیدار دوستانه پاری سن ژرمن برابر لوهاور برای نخستین بار بعد از شیوع ویروس کرونا هواداران 
البته با حفظ فاصله گذاری اجتماعی به سکوها بازگشتند.بعد از شیوع ویروس کرونا در فرانسه لیگ 
این کشور لغو شد و پاری ســن ژرمن به عنوان تیم قهرمان انتخاب شد. فرانسوی ها خود را آماده 
برگزاری ادامه رقابت های فصل آینده می کنند و قصد دارند که زمینه را برای بازگشت حضور هواداران 
به ورزشگاه ها مهیا کنند.در دیدار دوستانه ای که بین پاری سن ژرمن و لوهاور تیم دسته دومی برگزار 
شد، برای نخستین بار بعد از شیوع کرونا هواداران در ورزشگاه حاضر شدند.۵ هزار نفر این بازی را از 
نزدیک تماشا کردند که این خبر خوبی برای فوتبال دوستان در اروپا و به ویژه فرانسه است.پاری سن 
ژرمن در این دیدار دوستانه توانست با 9 گل به پیروزی برسد. نیمار و سارابیا و ایکاردی هر کدام دبل 

کردند و امباپه، ادریس گایا و کالیموندو دیگر گل های تیم پاریسی را به ثمر رساندند.

فوتبال جهان

سپاهانی ها علیه قربانی، 
شهباززاده و مسلمان

بدون شــک ســپاهان یکی از تیم هایی است 
که همیشــه در فصل نقل و انتقاالت فعالیت 
زیادی انجام می دهد و به دلیل بودجه مناسب 
و امکانات خوبی که در اختیار دارد، اکثرا در نقل و 
انتقاالت دست باال را دارد و می تواند ستاره های 
تیم های دیگر را جذب کند. در تابستان قبلی و 
پیش از شروع لیگ نوزدهم سپاهان متمول با 
خیال راحت و در حالی که دو تیم مطرح پایتخت 
در حال انتخاب ســرمربی برای خــود بودند، 
دســت به جیب شــد و به راحتی ستاره هایی 
مثل محمدرضا حسینی، امید نورافکن، شایان 
مصلح، محمد محبی، مرتضی منصوری و جورج 
ولژیانی را به خدمت گرفت تا در کنار ستاره هایی 
مثل کی روش استنلی، نیازمند، کیانی، آقایی، 
کومان و... مدعی اصلی قهرمانی به حســاب 
بیاید. ســپاهانی ها کــه چند ســال از آخرین 
قهرمانی شان در لیگ برتر می گذرد، امید داشتند 
با هزینه های انجام شده همراه قلعه نویی جام 
قهرمانی را به اصفهان ببرنــد. اوضاع برای این 
تیم خوب پیش رفت، ولی چند نتیجه ضعیف 
در نیم فصل نخست باعث شــد صدر جدول را 
از دست بدهند. با وجود داشتن کلی ستاره در 
هر پســت، قلعه نویی حضور پررنگی در نقل و 
انتقاالت نیم فصل داشت و نفراتی مثل طیبی، 
سروش رفیعی و محسن الغسانی عمانی را به 
خدمت گرفت. با این حال نتایج ســپاهان در 
نیم فصل دوم اصال مورد قبول هواداران این تیم 
قرار نگرفت. سپاهانی ها در ۳ بازی که پس از 
کرونا انجام دادند، یک برد و دو تساوی به دست 
آوردند و با توجه به نتایج پرسپولیس امید اندک 
این تیم برای قهرمانی هــم تبدیل به ناامیدی 
شد.بعد از تســاوی ناامیدکننده خانگی مقابل 
تیم ته جدولی پارس جنوبی جم، هواداران این 
تیم علیه کادر فنی و چند تن از بازیکنان سپاهان 
موضع گرفتنــد و به انتقاد از آن هــا پرداختند. 
هواداران سپاهان با انتقاد از کادر فنی به خاطر 
جذب نفراتی مثل شهباززاده، قربانی و محسن 
مســلمان اعتقاد داشــتند این نفرات در حد 
سپاهان نیستند و به نوعی فوتبال شان به پایان 

رسیده است.

در پایان هفته بیست و چهارم، رکورد دیگری نیز در تغییرات 
کادرفنی تیم ها به ثبت رسید، استعفا و برکناری چهار مربی 
در سه روز.در مدت سه روز یعنی از شنبه تا دوشنبه، چهار 
سرمربی لیگ برتری از سمت خود استعفا کردند و یا با 

توافق باشگاه، از سمت خود کنار رفتند

مستطیل سبز

وز عکس ر

پاشازاده ،سرمربی 
شاهین شد

ســه روز پس از کناره گیری مهرداد 
کریمیان از ســمت ســرمربی گری 
تیم شاهین بوشهر، مهدی پاشازاده 
به صورت رســمی هدایــت این تیم 
جنوبی را برعهده گرفت. تیم شاهین 
بوشهر با ۱۷امتیاز در قعر جدول لیگ 
برتر ایران قرار دارد و برای بقا باید در 
شش هفته آینده عملکردی بهتری 

داشته باشد. 
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تماس مستقیم تلفنی شهردار اصفهان با برخی از شهروندان؛

سالم خانم یا آقای شهروند!
شهردار اصفهان که پیش از این از طریق اداره ارتباطات مردمی137 شهرداری، به صورت مستقیم 
پاسخگوی تلفنی جمعی از شهروندان اصفهانی بود، روز گذشــته از محل دفتر خود مستقیما با 

آن دســته از شــهروندانی که در برنامه 
قبلی موفق به گفت وگو با شهردار نشده 
بودند، تماس گرفت و دغدغه های آنان 
را شنید. به گزارش اداره ارتباطات رسانه 
ای شــهرداری اصفهان، اوایــل تیرماه 
شهردار اصفهان با اعالم قبلی و عمومی 
به شــهروندان، به مدت 4 ساعت خود 
شــخصا به صورت مستقیم پاسخگوی 
تماس های تلفنی شــهروندانی بود که 
در سامانه 137 ثبت نام کرده و سواالت 

یا درخواست هایی از شهردار اصفهان داشتند. در مدت زمان 4 ساعت، شهردار اصفهان موفق شد 
تماس 60 نفر از 160 نفر شهروند ثبت نام کننده را پاسخ دهد. شهردار اصفهان در آن زمان اعالم کرد 
در اولین فرصت، به صورت تلفنی پاسخگوی دیگر شــهروندان باقی مانده خواهد بود. به همین 
دلیل شهردار اصفهان، از طریق تماس تلفنی با این افراد، درخواست ها و مشکالت آنان را شنید و 

در لحظه، به مدیران مربوط ارجاع داد و یا با آن ها تماس گرفت. 
 قدرت ا... نوروزی، شــهردار اصفهان پــس از پایان این تمــاس ها پیرامون این پاســخگویی
  تلفنی، اظهار کرد: پیرو اعالم عمومی و به دلیل اینکه امکان پاســخگویی حضوری به شهروندان
  در پی شــیوع کرونــا وجــود نداشــت از طریــق اداره ارتباطات مردمــی 137 شــهرداری به

  درخواســت های شــهروندان پاســخ دادیــم کــه در آن روز بیــش از 160 نفر از شــهروندان 
درخواست گفت و گو داشتند؛ اما تنها موفق به پاســخگویی 60 نفر از این عزیزان ظرف 4 ساعت 
متوالی شــدیم.   وی تصریح کرد: قول داده بودیم که با افراد جامانــده تماس بگیریم. این قول 
عملی شد و نیز زمان خوبی به این افراد اختصاص پیدا کرد، شــخصا با این افراد تماس گرفته و 
گفت و گو کردم. وی با بیان اینکه بیش از همه نفس عمل بــرای این افراد جالب بود، اظهار کرد: 
مردم در این گفت و گوها مشکالت خود را مطرح می کردند و از مشــکالتی می گفتند که تاکنون 
حل نشده است، بنابراین دســتورات الزم را برای پیگیری این مشــکالت به مدیران مربوطه در 
شهرداری صادر کردیم تا مسائل این شــهروندان پیگیری شده و نتیجه کار را در قالب گزارش در 

اختیار من بگذارند.

 تشکر شهردار از احساس مسئولیت اجتماعی ویژه 
برخی شهروندان

شهردار اصفهان ادامه داد: برخی از مســائل مطرح شده توسط مردم مســائل شخصی نیست و 
احساس مسئولیت اجتماعی ویژه این شهروندان را می رســاند که باعث شده آنها پیگیر رفع این 
مشکالت باشند که از این دسته از شهروندان بسیار سپاسگزارم. نوروزی افزود: نحوه و نوع ارتباط 
با مردم و اینکه آیا به صورت مســتقیم و در قالب مالقات های مردمی دیدار خواهیم داشت یا به 
همین شکل تلفنی مشکالت آن ها را می شنویم، موضوعی است که بستگی به شرایط ناشی از کرونا 
دارد و هنوز مشخص نیست.   وی تاکید کرد: بسیاری از شــهروندان با وجود داشتن مشکالت، از 
خدمات ارائه شده توسط شهرداری رضایت داشتند و این رضایت را به من اعالم می کردند که این 
موضوع باعث تشویق برای مجموعه مدیران شهرداری است. شهردار اصفهان گفت: اگر اقدامی در 
شهر صورت گرفته و ما شاهد نشاط و سرزندگی در شهر هستیم بدون شک ناشی از یک کار جمعی 

در شهرداری بوده است.  

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان:

دیپلماسی کرونا، چراغ خاموش دوخواهر خوانده اصفهان را روشن کرد

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان در گفت و گوی زنده 
اینستاگرامی با موضوع دیپلماسی شهری اصفهان با اشاره به شرایط ایجاد 
شده در شهرهای جهان به دلیل شیوع کرونا، اظهار کرد: برای مقابله با این 
ویروس مشترک موفق شده ایم از تجربیات شهرهای خواهرخوانده و عضو 
سازمان های مختلف جهانی اســتفاده کنیم.ایمان حجتی افزود: پس از 
شیوع کرونا ابتدا مکاتباتی با تمام شــهرهای خواهر خوانده انجام دادیم 
تا شرایط به وجود آمده در آن شهرها تحلیل شود.مدیرکل ارتباطات و امور 
بین الملل شــهرداری اصفهان با بیان اینکه شهر »شیان« چین نخستین 
شــهر خواهرخوانده اصفهان بود که گرفتار کرونا شد، تصریح کرد: شهردار 
اصفهان نامه ای به شهردار شیان ارسال و ضمن تبریک سال نو چینی و ابراز 
همدردی برای ارسال کمک اعالم آمادگی کرد.وی ادامه داد: در ماه های اخیر 
از ظرفیت امور بین الملل شهرداری برای تقویت ارتباطاتی که در سال های 
اخیر کمرنگ شده بود، بهره گرفتیم و با شــهرهای خواهرخوانده اصفهان 

مکاتباتی را انجام دادیم.

تبادل تجربه ها در وب سایت شبکه شهرهای مترو پلیس
حجتی گفت: شبکه شهرهای مترو پلیس وب سایتی برای تبادل تجربه 
شهرها در خصوص مقابله با ویروس کرونا ایجاد کرده که کالن شهر اصفهان 
نیز به عضویت آن در آمد و تجربیات خود را ارائه کرد و البته با خالقیت ها و 
ابتکارات دیگر شهرها در زمینه مقابله با این ویروس آشنا شد.وی با بیان 

اینکه اصفهان در ۹ شبکه شهرهای جهانی عضویت دارد که در مکاتباتی با 
آنها تجربیات و ابتکارات اصفهان در زمینه مقابله با کرونا اطالع رسانی شده 
است، گفت: ارتباطات بین الملل در بحران کرونا بســیار اثرگذار و مهم بود 
و تاکنون در این حوزه بســیار فعال عمل کرده ایم.مدیرکل ارتباطات و امور 
بین الملل شــهرداری اصفهان ادامه داد: برای مقابله با بحران کرونا تالش 
کردیم در حوزه های مختلف خالقیت و ایده داشــته باشیم و در عین حال 
از تجربیات سایر شهرهای جهان استفاده کنیم، از این رو اقداماتی را برای 
دیپلماســی بحران انجام دادیم.وی با بیان اینکه اصفهان با 13 شهر دنیا 
خواهر خوانده است و روابط آنها با فراز و نشیب زیادی همراه بوده، تصریح 
کرد: در دیپلماسی کرونا چراغ خاموش روابط بعضی از خواهر خوانده های 
اصفهان از جمله »بارسلونا« و »فلورانس« را روشن کردیم.حجتی با اشاره به 
ارسال اقالم بهداشتی اهدایی شهر شیان به اصفهان اظهار کرد: فارغ از ارزش 
ریالی و کاالیی، ارسال این اقالم دوستی بین مردم این دو شهر را نشان داد 

که بسیار ستودنی و ارزشمند بود.

ادامه گفت وگوهای آنالین با شهرهای خواهرخوانده
وی گفت: کرونا جلوی اجرای بسیاری از برنامه های حضوری در شهرداری، 
توسعه گردشــگری و برگزاری رویدادهای بزرگ را گرفت، اما فرصت های 
دیگری را نیز در عین حال ایجاد کرد.مدیــرکل ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری اصفهان با تاکید بر اینکه امروز جهان با درد مشترکی همراه است 

که به تنهایی درمان نخواهد شد، تصریح کرد: ارتباطات بین المللی در چنین 
بحرانی نقش بسیار مهم و ویژه ای داشت و شهرداری اصفهان در این راستا 
بسیار فعال عمل کرد.وی ادامه داد: شهرداری اصفهان در دیپلماسی بحران 
کرونا، برای نخستین بار در کشور نشست تخصصی آنالین دو گروه تخصصی 
در حوزه بهداشت و خدمات شهری از شهرداری، دانشگاه علوم پزشکی و 
دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در شهر اصفهان با همتایان خود در شهر 
سن پترزبورگ )کمیته ارتباطات بین الملل، کمیته بهداشت و اتاق بازرگانی و 
مقامات وزارت خارجه( را برگزار کرد و طی  گفت و گویی بیش از دو ساعته در 
بستر تخصصی، تجربیات دو شهر به اشتراک گذاشته شد که در صدد هستیم 
با دیگر همتایان در شهرهای خواهر خوانده نیز این گفت و گوها را ادامه دهیم.

حجتی خاطرنشان کرد: به زودی گفت و گوی آنالین بین شهرداران شیان و 
اصفهان در زمینه بحران کرونا و راهکارهای دو شهر برای غلبه بر این بحران 

برگزار خواهد شد.

میزبانی آنالین اصفهان از نشست شهرداران کشورهای عضو سازمان اکو
مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان اظهار کرد: در شهریور 
ماه سال جاری شهرداری میزبان آنالین نشست شهرداران کشورهای عضو 
ســازمان اکو با موضوع کرونا خواهد بود که با همکاری وزارت امور خارجه 
انجام می شود.وی ادامه داد: اصفهان یک شــهر جهانی است که به گفته 
سخنگوی وزارت امور خارجه، ظرفیت بین المللی ویژه ای برای ایران دارد و 
13 خواهرخوانده آن به معنای دوستی با مردم 13 شهر و 13 پل ارتباطی با 
دنیاست.حجتی تاکید کرد: مهم ترین ارزش خواهر خواندگی مبتنی بر روابط 
انسانی و فرهنگی بین مردم دو شهر است و در کنار آن باید به سمت فعال 
کردن سایر ظرفیت ها پیش برویم.وی با بیان اینکه به خواهرخوانده ها نباید 
تنها نگاه اقتصادی داشت، اظهار کرد: در آستانه نهایی کردن سند همکاری 
چهار ســاله بین اصفهان و ســن پترزبورگ در حوزه های زیرساختی و… 

هستیم تا به امضا برسد.
مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری اصفهان با اشاره به توسعه 
خواهر خواندگی های اصفهان، گفت: با تصویب شــورای اســالمی شهر، 
»حیدرآباد« هندوستان که در زمینه های مختلف تشابه زیادی با اصفهان 
دارد، چهاردهمین خواهرخوانده شهر اصفهان خواهد شد.حجتی ادامه داد: 
اقدامات قانونی الزم برای خواهرخواندگی اصفهان و حیدرآباد در حال انجام 
است تا در اولین فرصت که فضای بین الملل و دستورالعمل های بهداشتی 
اجازه دهد، شاهد عقد رسمی قرارداد خواهرخواندگی دو شهر باشیم.وی با 
اشاره به ابراز تمایل اصفهان و لهستان برای خواهرخواندگی خاطرنشان کرد: 

این موضوع بین مقامات دو شهر در حال پیشرفت است.

 مجموعــه مســتند میــراث کهن 3 به ســفارش 
ســازمان میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و 
گردشــگری اســتان با هدف معرفی جاذبه های 
طبیعــی و بوم گــردی، میراث فرهنگــی و صنایع 
دســتی بعضی از شهرســتان های شــرق استان 
اصفهان در حال تهیه و تولید اســت.در این مستند 
سعی شده است تا حد امکان به مردم بومی نزدیک 
شده و به آداب و رســوم، آواهای محلی و زبان و 

گویش آنها نیز پرداخته شــود.نکته قابل توجه در 
این مستند، طبیعت زیبای بکر هر شهرستانی است 
که نظر هر انسانی را به خود جلب می کند همچنین 
وجود تنوع قومی و مذهبی با اقوام مختلف)فارس، 
ترک، لر، گــرج ، ارمنی و عــرب( و ادیان مختلف 
)مسیحی و مسلمان ( که در کنار همدیگر به صورت 
مســالمت آمیز زندگی می کنند و در عین اختالف 
های فرهنگی، وجوه تشابه فراوان دارند.همچنین  
فعالیت هایی در زمینه بــوم گردی با هدف جذب 
گردشگر در این مناطق توسط بخش خصوصی آغاز 
شده که در مســتند میراث کهن به آنها نیز پرداخته 
شده است.این مستند به تهیه کنندگی و کارگردانی 
مجید عکاف زاده و سید حسن حسینی، مدیرتولید 
و برنامه ریز محمدرضا شاه زمانی ، دستیار کارگردان 

و تدوین محســن هاشــمی ، نویســنده و محقق 
مجید عکاف زاده ، نور و تصویر حفیظ ا... قاسمی ، 
صدابردار پشوتن طهماسبی، تصاویر هوایی محمد 
علی قمیان و گرافیک و صداگذاری سیدحســن 
حسینی تولید می شود.مستند»میراث کهن« در 
ایستگاه سوم شهرستان اردستان،قسمتی از این 
مستند همچنین در مورد صنایع دستی شهرستان 
اردســتان از جمله میناکاری روس مس درکارگاه 
تولیدی نگین آبی کویراردســتان با مدیریت خانم 
فریبا باقری تصویر برداری شــد.مجموعه مستند 
میراث کهن 3 شامل 16قسمت است که در اواخر 
شــهریور تا مهر ماه روی آنتن می رود و در شبکه 
اســتانی اصفهان،مســتند و شبکه شــما پخش 

خواهد شد.

 ساخت مجموعه مستند میراث کهن 3 
در شبکه اصفهان

آغاز مرحله دوم رزمایش کمک مومنانه در اصفهان
رییس ستاد اجرایی فرمان امام خمینی )ره( در اصفهان با اشاره به برگزاری مرحله دوم رزمایش 
همدلی و احســان اظهار داشــت: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بــر کمک مومنانه، 
مرحله دوم رزمایش با همکاری بنیاد احســان و با هدف توزیع 200 تن مــواد پروتئینی )مرغ( 
آغاز شــد.مصطفی خروطی افزود: مانند رزمایش گذشــته از 200 گروه جهــادی، هیئات، ائمه 
جمعه شهرستان ها و سمن ها در راستای شناسایی و توزیع بسته های پروتئینی برای جلوگیری 
از موازی کاری کمک گرفتیم و این بســته ها بین 100 هزار خانوار نیازمند در ســطح استان توزیع 
می شود.رییس ستاد اجرایی فرمان امام خمینی )ره( در اصفهان با بیان اینکه ارزش این تعداد 
بسته حمایتی بیش از 4 میلیارد تومان اســت، خاطرنشان کرد: به منظور گردش مالی در استان 
و در راستای تحقق اهداف سال جهش تولید و کمک به تولیدکنندگان، ستاد اجرایی فرمان امام 
خمینی)ره( در اصفهان، تمامی مرغ ها را از داخل استان تهیه و خریداری کرده است.وی تصریح 
کرد: مر غ های تهیه شده وارداتی نیست و در واقع در داخل استان تولید، کشتار و خریداری شده 
که در مجموع منفعت خریداری مرغ ها نیز به مرغ داران رســیده اســت و این رزمایش همچنان 

ادامه پیدا خواهد کرد.

فعالیت کتابخانه های عمومی اصفهان با رعایت 
دستورالعمل های بهداشتی ادامه دارد

سرپرســت اداره کل کتابخانه های عمومی اســتان اصفهان در رابطه با برنامه های اجرا شــده در 
کتابخانه ها همزمان با شیوع کرونا اظهار داشت: به محض شیوع کرونا در اسفندماه هماهنگی های 
صورت گرفته بین نهاد کتابخانه های کل کشور و ســتاد ملی مبارزه با کرونا به تعطیلی کتابخانه ها و 
ادامه فعالیت آن ها به صورت مجازی منجر شد و این تعطیلی تا اوایل اردیبهشت سال جاری ادامه 
یافته و بخشنامه ای تحت عنوان آماده سازی کتابخانه ها ابالغ شد.امیر هالکویی ادامه داد: اجرای فاز 
اول این بخشنامه از 2۹ اردیبهشت شروع شده و مقرر شد کتابخانه ها کامال ضدعفونی شود، فضای 
مخزن کتابخانه ها از مخزن باز به بسته تغییر یابد و فضا برای حضور مردم در کتابخانه ها کامال مهیا 
شود.سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی استان اصفهان در ارتباط با اقدامات انجام شده در فاز 
دوم و بخشنامه آماده سازی کتابخانه ها عنوان کرد: فاز دوم این اقدامات از تاریخ 10 خرداد شروع 
شده و طی آن مقرر شد کتابخانه ها با رعایت دســتورالعمل های ابالغی نهاد و ستاد ملی مبارزه با 
کرونا در ساعات کاری 8 صبح تا 18 بازگشایی شوند.وی افزود: سیستم از مخزن باز به مخزن بسته 
تغییر کرده و قفسه قرنطینه ویژه برای منابع بازگشتی ایجاد شد به صورتی که منابع بازگشتی حدود 
سه هفته در این قفسه نگهداری شده سپس به قفســه اصلی وارد می شوند.هالکویی در توضیح 
فاز سوم بخشنامه بیان کرد: در فاز ســوم که از تاریخ یک تیر آغاز شده  است، فعالیت  بخش های 
مختلف کتابخانه ها مشخص شد، به صورتی که بخش های نابینایان و ناشنوایان به صورت دورکاری 
فعالیت می کنند، فعالیت بخش کودک ممنوع شده و والدین نسبت به امانت بخش کودک اقدام 
می کنند و بخش روزنامه ها و نشریات و فعالیت های فرهنگی که به حضور جمعی مردم نیاز است 
تعطیل شد.وی ادامه داد: چیدمان میز و صندلی های سالن های مطالعه برای رعایت فاصله گذاری 
اجتماعی تغییــر یافته و عضویت تمامی افراد تــا چهار ماه تمدید شده اســت و اکثر فعالیت های 
کتابخانه ها با رعایت دســتورالعمل ها و در فضای مجازی اتفاق می افتد که برای نمونه می توان به 
جشنواره کتابخوانی رضوی اشــاره کرد.سرپرســت اداره کل کتابخانه های عمومی استان اصفهان 
خاطرنشان کرد: اســتقبال مردم از فعالیت مجازی کتابخانه ها بسیار بیشــتر از ایام قبل از کرونا 
شده است به گونه ای که در جشنواره رضوی ســال قبل 40 هزار شرکت کننده در بخش الکترونیکی 
داشتیم ولی امسال با افزایش حدود 150درصدی حضور مردم، بیشتر از 100 هزار نفر شرکت کننده 
داریم؛ جشــنواره رضوی تا پایان تیرماه ادامه دارد و مردم می توانند در هفته باقی مانده از امکانات 

این جشنواره و بخش مسابقات استفاده کنند.

با مسئولان

خبر ویژهاخبار

ایجاد مسیر 
دوچرخه سواری در بوستان 

۷0 هزار مترمربعی
مدیرعامل سازمان عمران شهرداری اصفهان 
گفت: در بوســتان 70 هزار مترمربعی سایه، 
مسیر دوچرخه سواری و جاده سالمت احداث 
شده اســت.مجید طرفه تابان  ضمن اشاره 
به اجرای فاز دوم بوســتان ســایه در موعد 
مقرر، اظهار کرد: برای اجرای عملیات عمرانی 
فاز دوم بوســتان ســایه، شــش هزار و 300 
مترمربع زیرسازی، دو هزار و 200 مترمکعب 
خاک برداری و چهار هزار و 300 متر طول اجرای 
جدول انجام شــده اســت.وی خاطرنشان 
کرد: در فاز دوم بوســتان ســایه که هشــت 
هکتار وســعت دارد، پیاده راه ســازی، مسیر 
دوچرخه سواری و جاده سالمت احداث شده 
است.مدیرعامل ســازمان عمران شهرداری 
اصفهان با تاکید بر حفظ و نگهداری از درختان 
و فضای ســبز به عنوان یک سرمایه طبیعی، 
خاطرنشــان کرد: در احداث فاز دوم بوستان 
سایه تالش شد ذره ای به ریشه درختان آسیب 
نرســد، از این رو بتن ریزی جایگزین شفته 
آهک زیر جداول شــده اســت.وی با اشاره 
به آغاز عملیات احداث بانــد دوم بلوار نظارم 
سپاهان شــهر، گفت: برای احداث پروژه باند 
شــمالی بلوار نظام سپاهان شهر، 50 میلیارد 
ریال اعتبار در نظر گرفته شــده است.مجید 
طرفه تابان افــزود: عملیات اجرایی باند دوم 
بلوار نظام سپاهان شــهر طی توافق با ســپاه 
حضرت صاحب الزمان )عج( استان اصفهان 
با هدف رفع مشــکالت ترافیکی آغاز شــده 
اســت.وی تصریح کرد: اجرای این پروژه به 
هفت هــزار و 100 متر مکعــب خاک برداری، 
جدول گذاری به طول هفت هزار متر، 18 هزار 
متر مربــع آســفالت، 700 مترمکعب اجرای 
بتن، بنایی با ســنگ الشــه 700 مترمکعب، 
زیر اساس دو هزار و 700 مترمکعب و اساس 
دو هزار و700 مترمکعب، دو هــزار و 600 متر 
مکعــب موزائیک فرش و برچیــدن و نصب 
مجدد دیوارهای بتنی موجــود به طول 650 

متر نیاز دارد.

رونمایی از 
تابلوهای 

هنرمندان معلول 
در اصفهان

مدیرعامل سازمان زیباسازی 
شــهرداری اصفهــان گفت: 
تعداد 20 تابلوی ارزشمند از آثار 
خلق شده هنرمندان معلول با 
مضمون »زندگی زیباســت« 
در خیابان فردوســی اصفهان 

رونمایی شد.

وز عکس ر

شهرداری زرین شهر به استناد مجوز شماره 65۹ مورخ ۹7/10/2 شورای اسالمی شهر در نظر دارد نسبت به واگذاری یک قطعه زمین واقع در شهرک حمل 
و نقل زرین شهر جهت نصب کانکس و ایجاد سالن غذاخوری به صورت اجاره برای مدت دو سال از طریق مزایده عمومی اقدام نماید. لذا از متقاضیان دعوت 

بعمل می آید جهت دریافت اسناد مزایده و کسب اطالعات بیشتر از تاریخ انتشار تا پایان وقت اداری مورخ ۹۹/5/1 به شهرداری زرین شهر مراجعه نمایند.

آگهی مزایده

م الف:906807

نوبت دوم

میثم محمدی- شهردار زرین شهر 
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دره شــیروان یکی از جاهای دیدنی مشــگین شهر است 
که در 30 کیلومتری جنوب شــرق مشگین شهر و در دامنه 
کوه سبالن قرار دارد و از جنوب به دامنه شمالی ساواالن یا 
هرم، از شرق به جاده الهرود-شابیل، از غرب به هوشنگ 
میدانی و از شمال به زمین های روســتای قلچقلو منتهی 
می شــود. این دره در نزدیکی آب گرم شابیل، کوه سبالن، 
هوشــنگ میدانی و مناطق بکر طبیعی دامنه سبالن قرار 
گرفته است.مشگین شــهر که در گذشته خیاو نام داشته، 
یکی از شهرستان های استان اردبیل است که دیدنی های 
متعددی مانند محوطه باستانی شهریئری، جهنم دره سی، 
پل معلق، چشمه های آب گرم شــابیل و قوتورسویی را در 
خود جای داده است. یکی از جاهای دیدنی و فوق العاده 

این شهر، دره ای اسرارآمیز به نام دره شیروان است.
چرا این مکان، شیروان دره ســی نام دارد؟ شیروان دره 
که محلی ها به آن شــیروان درســی نیز می گویند، دره ای 
اســرارآمیز اســت که در مورد آن روایت ها و افسانه های 
متعددی نقل شــده اســت که برخی از آن هــا را برای تان 
بازگو می کنیم.اگر پای صحبت مردمان محلی این منطقه 
بنشینید، داستان هایی زیبا خواهید شنید. به گفته  آن ها، 
در گذشته دختری به نام شیروان به دلیل ناکامی در رسیدن 

به عشق از باالی دره خود را به پایین پرتاپ کرد و از آن زمان 
این مکان به شــیروان دره معروف شده است.گفته شده 
است شــیروان دره محل نبرد و کشته شــدن شیخ حیدر 
صفوی در جنگ با شیروان شاه بوده است. به همین جهت 
این دره اسرارآمیز به نام شــیروان دره سی معروف شده 
است.برخی می گویند که شــیروان دره محل گذر نادرشاه 
بوده که پیش از تاج گذاری در دشت مغان از این دره نیز رد 
شده است. صخره و مکانی که وی بر بلندای آن ایستاده و 
وضعیت عبور خود را بررسی کرده، امروزه به »نادر باخان« 
یا »ندیرباخان« معروف اســت که هنگام عبور از مســیر، 

کوه های سنگی قابل مشاهده است.
آبگیر آت گولی: در غرب شــیروان دره و در میان صخره ها 
دریاچه ســبز رنگ و زیبایی وجــود دارد کــه در مورد آن 
افسانه های شنیدنی و جذابی نیز وجود دارد. گفته می شود 
بعد از مرگ بابک خرمدین؛ سردار ایرانی، اسب وی پس از 
مرگش سرکش شده  و به این محل می آید و در آن مخفی 
می شود. بر اساس باور شاهسون های منطقه نیز گاهی این 
اسب بزرگ و باشکوه از دریاچه خارج شده و در زیر نور ماه 
شیهه های بلندی کشیده و به دنبال سوار خود می گردد.در 
دریاچه که در حال حاضر از آن برای پرورش ماهی استفاده 

می کنند، در گذشته مکانی برای شســت شوی احشام و 
اســب ها بوده که به همین جهت آت گولی یعنی »استخر 
اسب« نام گرفته است. از آنجایی که آت گولی عمق چندانی 
ندارد محلی ها آن را »دیب سبز« به معنای »دریاچه ای که 
عمق ندارد« می نامند. ابعاد این دریاچه نیز حدودا 120 در 

30 متر است.
جیران گولی: یکی دیگر از دیدنی های شیروان، دره آبگیر 
یا تاالب جیران گولی است. در این تاالب، پرندگانی چون 
چنگر، کشیم، حواصیل خاکستری، اردک ارده ای و اردک 
سر ســبز زندگی می کنند. در فصل زمســتان هم میزبان 
برخی از پرندگان مهاجر است و هر ساله در ماه های سرد، 
پرندگانی از آسیای میانه، قفقاز و ســیبری به این منطقه 

مهاجرت می کنند.
آبشــارهای دو قلــو: آبشــارهای دوقلــو یکــی دیگر از 
جلوه های زیبای دره شــیروان اســت. البتــه در این دره 
آبشــارهای متعددی وجــود دارد که زیبایی هــای خود را 
دارند. در بهار و تابســتان این آبشــارها بســیار تماشایی 
هســتند و در فصــل زمســتان نیــز از ســردی هــوا یخ 
 می زننــد و قندیل هــای خیره کننــده و چشــم نوازی را

 ایجاد می کنند.

آشپزی

پای هلو
یک هلوی کوچک این توانایی را دارد که 15 درصد 

از ویتامین ث موردنیاز را برای بدن تامین کند. هلو برای 
مراقبت از پوست و استحکام استخوان ها نیز موثر است.

مواد الزم: آرد 2 و نیم پیمانه، تخم مرغ 3 عدد،شکر  یک پیمانه،ماست 
یک  پیمانه،روغن مایع یک سوم پیمانه،کره 100 گرم،بکینگ پودر  یک قاشق 

غذاخوری،وانیل یک چهارم قاشق چای خوری،هلو  یک  تا دو عدد
طرز تهیه: قبل از شروع، موادی که داخل یخچال هستند را بیرون بیاورید تا با محیط هم دما شوند. فر را 
روشن کنید و درجه آن را روی 180 درجه سانتی گراد قرار دهید. قالب ها را آماده کنید. آرد و بکینگ پودر 
را با یکدیگر ترکیب و چند بار الک کنید. شکر و کره نرم شده و روغن مایع را حدود 5 دقیقه با یکدیگر هم 
بزنید تا رنگ روشن پیدا کند و کشدار شود. تخم مرغ ها را تک تک به مواد اضافه و  هر کدام شان را 30 
ثانیه هم بزنید. همراه با آخرین تخم مرغ، وانیل  و ماست را اضافه کرده و همزن را خاموش کنید. 

مخلوط بکینگ پودر و آرد را ذره ذره به مواد اضافه کنید و با استفاده از لیسک آن ها را آرام هم 
بزنید. این خمیر را در قالب ها بریزید.  هلو را با پوست اسالیس نازک کنید و روی خمیر 

یک تا دو اسالیس بگذارید. سینی که قالب ها را در آن گذاشته اید، در فر قرار 
دهید و بگذارید 30 دقیقه در آن بماند. بعد از طی این مدت سینی را 

از فر خارج کنید و پس از این که خنک شد روی آن پودر 
قند بپاشید و در ظرف بچینید.

دره شیروان کجاست؟

 هجوم »موریانه« به جشنواره 
ایتالیا

 آغاز مجدد تولید »سلمان فارسی«
 از مردادماه

فیلم سینمایی »موریانه« به کارگردانی مسعود حاتمی و تهیه کنندگی 
غالمرضا موسوی در تازه ترین حضور جهانی خود در شانزدهین دوره 
جشنواره بین المللی فیلم Biogra در بخش »زندگی معاصر« به 
نمایش درآمد.جشنواره Biogra در این دوره به دلیل محدودیت های 
ناشی از همه گیری ویروس کرونا، آثار منتخب خود را به صورت آنالین به 
نمایش گذاشت.

با توجه به شــیوع ویروس کرونا، تصویربرداری فصل بیزانس سریال 
»سلمان فارســی« که پیش تر قرار بود در ترکیه انجام شود، در سمنان 
از سر گرفته خواهد شــد.در این زمینه از آخرین تکنولوژی روز در حوزه 
جلوه های ویژه کامپیوتری استفاده می شود.داستان این بخش از سریال 
در ادامه سفر سلمان جوان در مسیر دمشق و فراز و فرودهای سفر و درگیر 
شدن با قبایل تحت سلطه روم و ایران باستان روایت می شود.

طرح اقدام ملی مســکن به عنوان بزرگ ترین طرح مسکن کشور محسوب 
می شــود که متقاضیان این طرح جهت ثبت نام می بایست شرایط اولیه را 
دارا باشند.به گزارش اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی 
استان اصفهان، طرح اقدام ملی مســکن با هدف افزایش تولید مسکن و 
پاسخگویی به نیاز جامعه صورت گرفته است تا بتواند در بلندمدت تغییراتی 
را دربازار مسکن ایجاد کند. این اقدام با اولویت شــهرهای جدید پیرامون 

کالنشهرها انجام می شود.
ثبت نام این طرح استان به اســتان انجام شده و هر اســتانی که از لحاظ 
تامین زمین آماده تر بود ســریع تر به این طرح پیوســته است.بر اساس 
شــرایط احراز متقاضیان طرح ملی مســکن؛ فرد متقاضــی و افراد تحت 
تکفل وی می بایســت، از فروردیــن 1384به بعد فاقد زمین مســکونی یا 
واحد مســکونی باشــند.همچنین از تاریخ 22 بهمن 1357 تا کنون از هیچ 
یــک از امکانات نهادهــای عمومی غیــر دولتی مربوط به تامین مســکن 
شــامل زمین، واحد مسکونی یا تســهیالت یارانه ای خرید یا ساخت واحد 
مسکونی استفاده نکرده باشــند. به عبارتی فرم)ج( در استعالم از سامانه 
مربوطه )موضوع ماده یــک آیین نامه اجرایی قانون ســاماندهی عرضه و 

تامین مسکن( باید سبز باشد. به نقل از اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره 
کل راه و شهرســازی اســتان اصفهان، متقاضیانی که پیامک واجد شرایط 
بودن را دریافت کردند الزم اســت جهت تکمیل پرونــده خود مدارک مورد 
نیاز شامل: اصل و فایل اســکن از تمامی صفحات شناســنامه متقاضی و 
افراد تحت تکفل، اصل و فایل اســکن از اصل مدارک ملی متقاضی و افراد 
تحت تکفل، اصل و فایل اسکن از اصل گواهی کفالت )سرپرستی( در صورت 
ضرورت، اصل و فایل اسکن از اصل گواهی سابقه سکونت در پنج سال اخیر 
)گواهی اشتغال به کار، گواهی تحصیلی فرزندان، سابقه بیمه( و تعهدنامه 
 محضری که مبنی بر دارابودن شــرایط اســت را به همراه داشــته باشند و 

اقدام کنند.
از دیگر شرایط ثبت نام در طرح اقدام ملی مســکن این است که متقاضی 
متاهل یا سرپرست خانوار باشد، زنان خودسرپرست حداقل دارای 35 سال 
سن باشند و متقاضیان حداقل پنج سال سابقه سکونت در شهر مورد تقاضا 
داشته باشند.همچنین براســاس توافقات انجام شده، در شهرهای جدید 
نیز سابقه سکونت حداقل پنج سال در شــهر جدید مورد تقاضا یا شهر مادر 

مالک عمل خواهد بود.

مدیرعامـل شـرکت آبفـای اسـتان اصفهان گفـت: طی 10 سـال گذشـته 7 
تصفیه خانه فاضالب در شـهرهای خوانسـار، نجف آباد، هرنـد، اژیه، داران، 
بویین، سـده و ورنامخواسـت با اعتباری بالغ بر 105 میلیـارد تومان در مدار 
بهره برداری قـرار گرفـت.  همچنیـن دو پکیج فاضالب مسـکن مهـر نیز در 
شـهرهای نطنـز و فریدونشـهر بـا اعتبـاری بالغ بـر 4 میلیـارد تومـان مورد 

بهره بـرداری قـرار گرفت.
هاشـم امینـی بـا بیـان اینکـه در سـال هـای اخیـر احـداث تصفیـه خانـه 
فاضالب در شـهرهای تیـران و چـادگان عملیاتی شـده اسـت، عنـوان کرد: 
در سـال گذشـته فـاز توسـعه ای تصفیـه خانـه فوالدشـهر اجرایی شـد این 
درحالیسـت کـه هـم اکنـون  احـداث تصفیـه خانـه فاضـالب در شـهرهای 
چـادگان و نطنز و فاز توسـعه تصفیـه خانه فاضالب فوالدشـهر به پیشـرفت 

فیزیکـی 40 درصد رسـیده اسـت.
مدیرعامـل شـرکت آبفـای اسـتان اصفهـان بـه احـداث دیگـر تاسیسـات 
فاضـالب در اسـتان پرداخت و تصریـح کرد: در دهـه اخیر احداث ایسـتگاه 
پمپـاژ در منطقـه حصـه، دارک، جنـوب شـرق اصفهـان، شـهر اژیـه، محلـه 
صفاییـه مبارکه،کرکونـد، محلـه دهنـو مبارکـه و محله سـورچه و سـیاهبوم 
مبارکه احـداث و در مـدار بهره بـرداری قـرار گرفت و 4 ایسـتگاه پمپـاژ نیز 
در شـهرهای زیباشـهر و دیزیچـه و تصفیه خانه فاضـالب مبارکـه و صفاییه 
بـا بیـش از 80  درصـد پیشـرفت فیزیکی در دسـت اجراسـت.وی بـا بیان 
اینکـه اسـتان اصفهـان در کشـور بیشـترین تصفیه خانـه هـای فاضالب را 
در مـدار بهـره بـرداری دارد،  اظهـار داشـت: اسـتان اصفهـان با داشـتن 26 
تصفیـه خانـه فاضـالب شـهری و دو روسـتایی، بیشـترین تعـداد تصفیـه 

خانه را در کشـور به خـود اختصـاص داده اسـت.مدیرعامل شـرکت آبفای 
اسـتان اصفهان گفـت: ظرفیت بهـره بـرداری از تصفیه خانه هـای فاضالب 
در سـطح اسـتان 778 هـزار متـر مکعـب در شـبانه روز اسـت  کـه در حال 
حاضر روزانه 482 هـزار و 893 مترمکعب فاضالب جمـع آوری و به تصفیه 

خانه هـای فاضـالب منتقـل می شـود.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، با اشاره به روند مثبت گازرسانی در 
سطح این استان گفت: هدف ما، حفظ گازرسانی پایدار و ایمن است.به 
گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان، در مراسم تودیع و معارفه 
معاون مهندسی و اجرای طرح ها و رییس خدمات فنی مهندسی شرکت گاز 
استان اصفهان، مدیرعامل این شرکت با تاکید بر همدلی و داشتن تعهد در 
کار بیان داشت: خوشبختانه کارکنان معاونت مهندسی این شرکت از دانش 
فنی و تخصص خوبی برخوردار هستند.مهندس علوی، خاطر نشان ساخت: 
شرکت گاز استان اصفهان یکی از بزرگ ترین توزیع کنندگان گاز طبیعی 
در سطح کشور به شمار می رود و در حال حاضر 110 شهر و 1060 روستای 
استان، در مجموع بیش از یک میلیون و 870 مشترک از نعمت گاز برخوردار 
هستند .وی، گفت: ارائه خدمات مبتنی برکیفیت در این شرکت از اهمیت 
باالیی برخوردار است و برای مجموعه ای که صاحب جایزه سرآمدی و بهبود 
مستمر وزارت نفت در سطح تندیس است و در مسیر تعالی حرکت می کند، 
توجه به کیفیت خدمات در همه بخش ها اعم از؛ بازاریابی، طراحی و نقشه 
کشی، اجرای پروژه های فنی، نظارت ها، بازرسی ها، ترمیم ترانشه ها، 
امور پیمان ها، کاال و ... اجتناب ناپذیر است.مدیرعامل شرکت گاز استان 
اصفهان، با تاکید بر کار تیمی، مدیریت دانش و انتقال تجربیات به یکدیگر 
افزود: رمز اصلی و مقدم موفقیت یک تیم، داشتن صداقت، گذشت و 
یکرنگی است، دانش و تخصص کارکنان زمانی نتیجه مطلوب دارد که بر 
پایه اصول اخالقی باشد.مهندس علوی، با بیان اینکه معاونت مهندسی و 

اجرای طرح ها جایگاه استراتژیک و راهبردی در این مجموعه دارد، افزود: 
کارکنان این بخش باید از نظر چابکی و مسئولیت پذیری در صدر باشند 
و دانش فنی خود را مطابق با تکنولوژی و دانش های نوین همواره به روز 
رسانی کنند. در این نشست از زحمات غالمرضا اسماعیلیان به عنوان معاون 
سابق مهندسی و اجرای طرح های این شرکت که پس از 35 سال خدمت 
به افتخار بازنشستگی نائل آمده تقدیر و تشکر شد و حکم معاون جدید 
و رییس خدمات فنی مهندسی قرائت شد. الزم به ذکر است، محمدرضا 
حسن پور به عنوان سرپرست معاونت مهندسی و اجرای طرح ها و محمد 
عسگرزاده به عنوان سرپرست خدمات فنی و مهندسی شرکت گاز استان 

اصفهان منصوب و معرفی شدند.

شرایط اولیه متقاضیان جهت ثبت نام درطرح ملی مسکن چیست؟  طی 10 سال گذشته از سوی شرکت آبفای استان اصفهان صورت گرفت؛

احداث و بهره برداری از 7 تصفیه خانه فاضالب در استان

 مدیر عامل شرکت گاز استان مطرح کرد:

تحقق گازرسانی ایمن و پایدار در استان اصفهان

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

                      آگهی مناقصه: فراخوان مزایده عمومی یک مرحله ای

اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان م الف:912350

اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان در نظر دارد مزایده پروژه تعدادی از 
اماکن ورزشی سطح استان را از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
برگزار نمایــد. کلیه مراحل برگــزاری مزایده از دریافت اســناد مزایده تا ارائه 
پیشــنهاد مزایده گران و بازگشــائی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ســتاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد 
شد و الزم است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در 
سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده 
محقق سازند. تاریخ انتشار مزایده در سامانه 99/04/25 چهارشنبه می باشد. 
شایان ذکر است هر گونه اطالع رسانی یا اصالح از طریق سامانه انجام می گیرد 
و متقاضیان شرکت در مناقصه موظف می باشند تا آخرین روز مهلت به سامانه 
مراجعه و از آخرین اطالعات و اصالحات آگاه گردند. بدیهی است عواقب عدم 

اطالع از آخرین تغییرات به عهده ایشان می باشد.

  مهلــت زمانــی دریافــت اســناد مزایــده از ســایت: ســاعت 14/00 
پنجشنبه 99/05/02 

  مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 14/00 ظهر روز یکشنبه 99/05/12 
  زمان بازگشائی پاکت ها: ساعت 9 صبح روز دوشنبه تاریخ 99/05/13 

اطالعات تماس دســتگاه مناقصه گــزار جهت دریافت اطالعات بیشــتر در 
خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف:

آدرس: اصفهان – خیابان آبشار – بعد از پل غدیر- اداره کل  ورزش و جوانان 
اصفهان- تلفن 03136308212 

اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس: 27313131 دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768 

 اطالعــات تمــاس دفاتــر ثبــت نــام ســایر اســتانها، در ســایت
 )www.setadiran.ir( بخش ثبت نام / پروفایل تامین کننده / مناقصه گزار

نوبت  دوم
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