
گران فروشی بلیت آژانس های اصفهان زیر ذره بین بازرسان؛

نوبت بلیت در صف گران فروشی
3

 یکه تازی دالالن و سرخوردگی بافندگان
بی رونقی صادرات فرش در چهارمحال و بختیاری؛
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سخنگوی پاالیشگاه اصفهان:
پاالیشگاه اصفهان در 
توزیع سوخت مازوت 
دخل و تصرفی ندارد

 تقابل حساس و تماشایی
 در نقش جهان؛

همبازی های سابق 
به هم رسیدند

سخنگوی ستاد مقابله با کرونای سپاه 
صاحب الزمان)عج(:

۲۱۶ هزار و ۵۰۰ فرد در 
معرض خطر کرونا در 
اصفهان شناسایی شد

3
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مدیرکل انتقال خون استان:
وضعیت ذخایر خونی 

اصفهان فعال مطلوب است

4

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 
خواستار شد:

 تداوم رعایت اصول 
اولیه بهداشتی

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 
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8 صفحه
قیمت: ۱۰۰۰ تومان

8

۱4۵ میلیارد 
ریال پروژه در 
مجموعه تخت 

فوالد، آغاز و بهره 
برداری می شود
7

تقدیر از 
مدیرعامل 

و مدیر 
روابط عمومی 
فوالد مبارکه 

هـوای پـاکم 

وست... هـوای پـاکم آرز

وست... آرز

#   هوای پــاک     #   اصفهان پاک

یم   # هوا_ را_ پــاک_ نگهدار

*سید محمدعلی موســوی جمال زاده  متولد 
اصفهان، نویسنده و مترجم معاصر ایرانی بود. او 
را پدر داستان کوتاه زبان فارسی و آغازگر سبک 
واقع گرایی در ادبیات فارسی می دانند. جمالزاده 
در سال ۱۹۶۵ نامزد جایزه نوبل ادبیات گردید. *
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آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
شركت توزيع برق 
شهرستان اصفهان

شركت توزيع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد: خدمات مورد نياز خود را به شرح ذیل و باستـناد قانون برگزاری مناقصات و آئين نامه 
معامالت شرکت ، ازطريق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکاران واجدین شرایط واگذار نماید.

روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 

شماره 
مناقصه 
شرکت

شماره مناقصه در سامانه 
تدارکات الکترونیکی 

دولت )ستاد(
تاريخ توزيع موضوع مناقصه

دفترچه
مهلت تهیه 

دفترچه

آخرین مهلت  
بارگذاری و 

تحویل پاکات

بازگشائی  
اسناد ارزیابی 

کیفی

بازگشایی 
پاکات 
مناقصه

مبلغ 
تضمین

9914096۲09909۳۸۷4000004

اصالح ساختار 
شبکه های 

فرسوده روستایی 
در محدوده امور 

برق منطقه 9

1۳99/10/۲11۳99/10/۲۷1۳99/11/۷1۳99/11/1۲1۳99/11/1۳600،000،000

پيشنهاد دهندگان می توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را از طریق سایت  www.setadiran.irدریافت و حداکثر  تا پایان وقت اداری 
روز سه شنبه مورخ 1۳99/11/0۷ در سامانه فوق بارگذاری نماید و همچنین اسناد فیزیکی )پاکت الف- ضمانت نامه( خود را به نشانی: 
جاده اصفهان _ زیار- روستای دشــتی – امور برق منطقه 9 اصفهان – دبیرخانه امور ، تحویل نمایند. به پيشنهادهايی كه بعد از مهلت 

مقرر بارگذاری گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد.
         http://tender.tavanir.org.ir             : سايت  اينترنتی معامالت توانير به نشانی

http://iets.mporg.ir           : سايت  اينترنتی پايگاه ملی مناقصات ايران به نشانی
http://eepdc.ir     :سايت  اينترنتی شركت توزيع برق شهرستان اصفهان به نشانی

جهت كسب اطالعات بازرگانی با شماره تلفن ۳41۲1611-0۳1 اداره مالی و اداری – آقای جواد کرباسی و جهت آگاهی بیشتر درمورد 
الزامات، اطالعات، شرح خدمات این مناقصه با شماره تلفن : ۳41۲16۳۳ – 0۳1 اداره مهندسی و طرح ها  تماس حاصل فرمائید.

جهت انجام مراحل عضویت در ســامانه:    مرکز  تماس 419۳4-0۲1 ،دفتر ثبت نام: ۸۸969۷۳۷-0۲1 و ۸519۳۷6۸ -0۲1 تماس 
حاصل فرمائید.

نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه: در اسناد درج شده است.
 مناقصه گران جهت به روز رسانی مدارک و فعالیت های خود، در سامانه برون سپاری شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانی 
https://www.eepdc.ir مراجعه نمایند. )در صورت هر گونه سوال با شماره تلفن ۳۲۲4115۳ آقای امیرانی تماس حاصل فرمايید(
 شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان تغییر و اصالح در اسناد مناقصه را تا ۷۲ ساعت قبل از بازگشایی پاکتها برای خود محفوظ می دارد.

  شرکت کنندگان در مناقصه می بایســت دو روز قبل از آخرین تاریخ تحویل پاکتها با مراجعه به ســایت شرکت و یا تماس با واحد 
مناقصه و مزایده ، ازآخرین اصالحات احتمالی اسناد مطلع گردند، در غیر اینصورت مســئولیت عدم رعایت این بند به عهده مناقصه 

گران می باشد.
  پيشنهادات رسيده با حضور اعضاء كميسيون معامالت باز و قرائت خواهد شد. 

  حضور پيشنهاد دهندگان )هر شرکت کننده یک نفر با ارائه معرفی نامه( در جلسه بازگشايی پاكات آزاد می باشد.
  به مدارک ، پیشنهادات و نامه های فاقد امضاء، مخدوش یا بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شود مطلقًا ترتيب اثر داده نخواهد شد.

  شركت توزيع برق شهرستان اصفهان در رد يا قبول كليه پيشنهادات مختار می باشد.   
  ساير اطالعات وجزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد.
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رهبر حزب اسالمی در افغانستان: 

آمریکا و پاکستان پیشنهاد ابقای اشرف غنی را مطرح کرده بودند
رهبر حزب اسالمی در افغانســتان با تاکید بر تغییر دولت کنونی این کشور مدعی شد که آمریکا و 
پاکستان پیشنهاد ماندن اشرف غنی در قدرت برای یک سال را مطرح کرده بودند. گلبدین حکمتیار 
با اشاره به تاکید طالبان مبنی بر عدم مذاکره با دولت نیز افزود: طالبان نیز نمی خواهد که با رهبری 
این دولت گفت وگو کند بنابراین دولت کنونی باید به طور کامل تغییر کند.حکمتیار ادامه داد که تاکید 
رییس جمهور افغانســتان بر حفظ نظام جمهوری دفاع از این نظام نیست بلکه به این دلیل است 
که اشرف غنی کرســی و موقعیت خویش را در خطر می بیند.به گزارش »خامه پرس«، رهبر حزب 
اسالمی همچنین مدعی شد که آمریکا و پاکستان پیشنهاد ماندن اشرف غنی در قدرت برای یک 
ســال را مطرح کرده بودند؛ اما طالبان این درخواست را رد کرده اســت.حکمتیار در حالی بر ایجاد 
دولت دولت موقت تاکید دارد که دولت افغانستان تاکید دارد که این طرح به معنی فروپاشی قانون 

اساسی و کنار گذاشتن نظام و قوای دولت و آغاز روند دولت سازی از ابتداست.

چین با محدودیت های تجارت خارجی مقابله می کند
وزارت بازرگانی چین در اوج جنگ تجاری با آمریکا، قوانین جدیدی را برای مقابله با محدودیت های 
غیرقابل توجیه کشــورهای بیگانه ارائه کرد.طبــق قوانین جدید، هر فرد یا نهاد چینی که از ســوی 
یک کشور خارجی، درگیر محدودیت تبادل تجاری با کشــور ثالث شود؛ باید ظرف ۳۰ روز مراتب را 
به وزارت بازرگانی چین اطالع دهد.بعد از طرح شــکایت، این وزارتخانه درباره موارد نقض قوانین 
بین الملل، امنیت و حق حاکمیت چین و تاثیر آن بر شهروندان چینی تحقیق خواهد کرد.همچنین 
همه نهادهای مربوطه، موظف به حمایت از بازرگانان یا شرکت های چینی هستند که مورد بی لطفی 
کشورهای خارجی قرار گرفته اند.هفته گذشته، در جدیدترین اقدام خصمانه تجاری علیه چین، قرار 

شد سه شرکت مخابراتی این کشور از بازار سهام نیویورک اخراج شوند.

انتقال »نتانیاهو« و همسرش به مکان امن 
یک رسانه رژیم صهیونیستی در شماره اخیر خود فاش کرده که در جریان اعتراضات هفته گذشته 
در سرزمین های اشغالی، نخست وزیر رژیم صهیونیســتی از ترس معترضین به یک مکان امن 
منتقل شده است.بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیســتی و همسرش و افراد دیگری 
که در منزلش در قدس بودند برای ۳۰ الی ۴۰ دقیقه به یک اتاق امن تحت نظارت دقیق دســتگاه 
شــاباک منتقل شــدند.این اقدام بعد از آن صورت گرفت که تعدادی از معترضان توانستند از یک 
واحد ایست امنیتی که نظامیان اسراییلی ایجاد کرده بودند، عبور کنند.بعد از اینکه هشت معترض 
بازداشت شدند و اطمینان حاصل شد که منطقه امن است نتانیاهو و همسرش و بقیه افراد از محل 
مذکور خارج شدند.چندین ماه است که سرزمین های اشغالی شنبه هر هفته صحنه اعتراضات علیه 

نتانیاهو است. معترضین خواستار کنار رفتن نتانیاهو از قدرت هستند.

»اردوغان« به »حریری« وعده داد
رییس جمهور ترکیه و نخست وزیر لبنان ضمن دیدار با یکدیگر در شــهر استانبول، درباره مسائل 
مربوط به منطقه و تقویت روابط همکاری دو طرف در زمینه های مختلف با یکدیگر بحث و گفت وگو 
کردند.»رجب طیب اردوغان« رئیس جمهور ترکیه و »سعد الحریری« نخست وزیر لبنان در کاخ 
»وحید الدین« شهر استانبول به بررسی تقویت همکاری سیاسی، اقتصادی، تجاری، اجتماعی و 
فرهنگی و همچنین مسایل مربوط به منطقه پرداختند.اردوغان در این دیدار بر عزم ترکیه و لبنان 
برای تعمیق و تقویت روابط دوجانبه در زمینه های مختلف تاکید مدعی شد: تالش های ترکیه برای 

حفظ وحدت مردم لبنان ادامه خواهد داشت.    

وقتی ترامپ خود را از سیاست آمریکا خط زد؛

یک پایان تلخ و یک تلخی بی پایان!

اتفاقات نادر چند روز گذشته در آمریکا و  علیرضا کریمیان
حمله معترضــان به کنگره چــراغ حذف 
زودهنگام ترامپ از صحنه سیاسی آمریکا را روشن کرده است. پس از 
انتقادات صریح و واکنش های گســترده به این رویــداد که به نوعی 
می توان آن را یک رسوایی سیاســی در تاریخ آمریکا دانست، حوادث 
روزهای اخیر در آمریکا به حدی غافلگیرکننده بوده که حتی نزدیک ترین 
هم پیمانان آمریکا نیز لــب به انتقاد از وضعیت موجود در این کشــور 

گشوده اند. 
حاال نمایندگان کنگره در حال تدوین طرحی برای مجازات بانی این اتفاق 
یعنی ترامپ هستند . استیضاح برنامه ای اســت که مخالفان ترامپ 
می خواهند آن را به جریان بیندازند. نانسی پلوسی، رییس دموکرات 
مجلس نمایندگان آمریکا از مطرح شدن الیحه استیضاح دونالد ترامپ 
در روز دوشنبه خبر داد.سه نماینده دموکرات کنگره در تدوین متن الیحه 

استیضاح ترامپ نقش دارند. 
تد لیو، دیوید سیسیلین و جیم راسکین سه نماینده دموکرات مجلس 
هستند که متن الیحه استیضاح ترامپ را تهیه کرده اند.رسانه های آمریکا 
از پشتیبانی ۱۶۰ نماینده دیگر از این الیحه خبر داده اند. از جمله اتهاماتی 
که ترامپ به موجب آنها ســزاوار استیضاح شــناخته شده، »تشویق 

آگاهانه به شورش علیه حکومت« اســت. او همچنین به »خیانت به 
سوگند ریاست جمهوری« متهم شده است.این دومین باری است که 

کنگره آمریکا الیحه استیضاح دونالد ترامپ را تهیه می کند.
  بار نخســت نماینــدگان او را به علت »تحت فشــار گذاشــتن دولت

 اوکراین با مقاصد سیاســی« استیضاح کردند؛ اما ســنا  که در کنترل 
جمهوری خواهان اســت این اســتیضاح را رد کرده و به آن رســیدگی 

نکرده بود.
 حاال امــا جمهوری خواهان هم در حال پیوســتن به این درخواســت 
دموکرات ها هســتند. لیزا مارکوفســکی به عنوان نخســتین سناتور 
جمهوری خواه کنگره آمریکا در ادامه واکنش ها به اقدام دونالد ترامپ 
برای تحریک هوادارانش جهت یورش به ســاختمان کنگره خواستار 
برکناری او شد.مارکوفسکی میانه رو که تاکنون چهار دوره نماینده ایالت 
آالسکا در سنا بوده، به روزنامه انشوریج دیلی نیوز گفت: من خواستار 
کناره گیری و برکناری او هستم، چون به اندازه کافی به کشور آسیب و 

زیان وارد کرده است.
درخواست های جمهوری خواهان کنگره برای استیضاح فوری ترامپ در 
چند روز آینده، به صورت فزاینده ای ادامه دارد. آدام کینزینگر،  نماینده 
جمهوری خواه از مایک پنس ، معاون رییس حمهوری و هیئت دولت 

درخواست کرده که با استفاده از متمم ۲۵ قانون اساسی ترامپ را برکنار 
کنند.یک  سناتور جمهوریخواه دیگر نیز گفته است در صورت موافقت 
مجلس نمایندگان با اســتیضاح ترامپ، رای گیری در باره برکناری او 
را بررسی خواهد کرد.با اینکه بر اســاس ترکیب تازه سنا میزان حضور 
۲ حزب به نسبت ۵۰-۵۰ اســت، اما با احتســاب رای کاماال هریس 
معاون رییس جمهوری منتخب که براســاس قانون اساســی ییس 
سنا نیز به شمار می رود، ریاســت این نهاد در دست دموکرات ها قرار 
می گیرد. اتفاقات اخیر حتی بســیاری از رهبران حامی ترامپ در اروپا 
را نیز به واکنش واداشــت؛ از جمله رییس جمهوری چک. این رییس 
جمهور اقدامات هواداران دونالد ترامپ در ســاختمان کنگره را محکوم 
کرد و تاکید کرد که انتقال قدرت در جوامــع دموکراتیک باید با احترام 
به نهادهای قانونی انجام گیرد.اتفاق مهم ایــن بود که پس از اتفاقات 
اخیر،  رهبر راســت گرای افراطی جمهوری چک ناگزیر عکس خود در 
صفحه توئیتر را که با کاله کاســکت قرمز، به سبک هواداران ترامپ بود 
را تغییر داد. به نظر می رسد این اولین بار است که همه سیاستمداران 
در داخل و خارج آمریکا بر ســر موضوعی با هم توافق دارند و آن لزوم 
 پایان ســریع حیات سیاســی ترامپ و حذف همیشــگی او از صحنه 

سیاسی دنیاست.

رییس کمیســیون »شــورا ها و امور داخلی کشور« 
گفت: تمام تالش مجلس این است که طرح اصالح 
قانون انتخابات به ســرعت در مجلس بررسی شده و 
به انتخابات آتی برســد.محمدصالح جوکار ، با اشاره 
به طرح اصالح قانون انتخابات و ریاست جمهوری در 
مجلس اظهار داشت: آخرین اصالحات طرح »اصالح 
قانون انتخابات ریاســت جمهوری« در کمیســیون 
»شورا ها و امور داخلی کشــور« مجلس مدنظر قرار 
گرفت و این اصالحات انجام شد.این نماینده مجلس 
اظهار داشــت: گزارش اصالحات طرح اصالح قانون 
انتخابات ریاست جمهوری در نخستین جلسه  مجلس 
مورد بررسی قرار خواهد گرفت.جوکار تصریح کرد: تمام 
تالش ما این است که طرح اصالح قانون انتخابات به 
ســرعت در مجلس بررسی شــده و به انتخابات آتی 

برسد.محمدحســین فرهنگی در نشســت خبری ۶ 
دی ماه  با اشاره به برخی از شبهات و ادعا های مطرح 
شده در خصوص اقدامات مجلس برای اصالح قانون 
انتخابات ریاست جمهوری توسط برخی از رسانه ها، 
تاکید کرد: فلسفه و انگیزه اصلی مجلس در پیگیری 
این موضوع این است که شاهد ثبت نام های بی رویه 
نامناسب گذشــته نباشــیم که گا ها برخی از آن ها به 

آبروی نظام آسیب می زد.
وی ادامه داد: شــورای نگهبان در گذشــته برای ورود 
مجلس به این موضوع گاهی مخالفت هایی داشت، 
زیرا این امــر را جزو اختیارات خــود در ذیل اصل ۱۱۰ 
قانون اساسی می دانســت؛ این مهم در حالی است 
که خودشــان به این جمع بندی رســیدند می تواند 
این قانون مثل بخش های دیگر قانون اساسی نحوه 

اجرایش تبیین شود لذا مجلس برای تبیین این امر 
وارد موضوع شد.نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر 
در مجلس شورای اسالمی افزود: این مصوبات الزاما 
نهایی نیست، شاید در شورای نگهبان ایراداتی نسبت 
به آن گرفته شــود که این موضوع حق قانونی شورا به 
شمار می رود.وی اظهار کرد: مجلس به حاشیه ها توجه 
نخواهد داشت و هرآنچه مبنای قانون اساسی است 
پیگیری خواهد کرد لذا نتیجه این نیست که تحت تاثیر 

این بحث ها منصرف شویم.

تالش مجلس برای برگزاری انتخابات 1400 با قانون جدید

واکنش معاون روحانی به تغییرات در الیحه بودجه: 

دولت نمی خواهد مردم با مشکالت بیشتر مواجه شوند
معاون پارلمانی رییس جمهوری گفت: برخی از مصوبات کمیسیون تلفیق مانند افزایش قیمت ارز، مالیات و عوارض گمرکی موضوعاتی است که دولت هم می  توانست در 
الیحه بودجه بیاورد منتهی این ها منجر به فشار بر مردم می شود و دولت نمی خواهد مردم با مشکالت بیشتر مواجه شوند.»حسینعلی امیری« ، درباره برخی تغییرات در 
الیحه بودجه از سوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ اظهار کرد: در مورد برخی از احکام و تبصره های الیحه بودجه با مجلس اختالف نظر کارشناسی داریم که یکی از آنها بحث 
ارز ۴۲۰۰ تومانی است.وی ادامه داد: اگر دولت در این بخش می خواست خود را راحت کند، قیمت را باال می برد اما معتقدیم افزایش قیمت ارز، منجر به ایجاد مشکالت در 
تامین کاالهای اساسی و دارو برای مردم می شود و دولت نمی خواهد مردم با مشکل مواجه شوند.معاون پارلمانی رییس جمهوری با اشاره به افزایش درآمدهای مالیاتی 
در الیحه از سوی کمیسیون هم گفت: دولت می توانست درآمد مالیاتی را باال ببرد اما در این شرایط افزایش مالیات هم بر مردمی که به خاطر کرونا و شرایط جنگ اقتصادی 
تحمیلی با مشکالت جدی مواجه هستند،  فشار مضاعف وارد می کرد.امیری ، افزایش عوارض گمرکی را از دیگر تغییرات در الیحه عنوان کرد و افزود: افزایش عوارض گمرکی 
هم باعث باال رفتن قیمت ها می شود.وی با بیان اینکه درحال گفت و گو با مجلس هستیم تا به یک تفاهم و نتیجه مشترک برسیم، گفت: البته این مواردی که در رسانه ها 

منتشر می شود نظر نهایی مجلس نیست بلکه نظر کمیسیون تلفیق است. ممکن است در صحن مجلس پیشنهاداتی مطرح شود و نمایندگان این نظرات را نپذیرند. 

چهره روز

وز عکس ر

پادشاه سعودی 
واکسن کرونا زد

خبرگزاری عربستان ویدئویی 
را منتشر کرد که نشان می دهد 
سلمان در شــهر نئوم ، اولین 
دوز واکســن کرونا را دریافت 

کرده است.

درخواست اوکراین از ایران 
اوکراین به همراه چهار کشور دیگر خواستار توضیحات کامل ایران درباره سقوط هواپیمای اوکراینی 
و پرداخت غرامت به قربانیان این حادثه شد.این پنج کشــور در بیانیه خود آورده اند: ما ایران را 
مسئول می دانیم که عدالت را درخصوص این حادثه اجرا و به خانواده های قربانیان و کشورهای 
آسیب دیده غرامت کامل پرداخت کند.این کشــورها همچنین در بیانیه خود از جمهوری اسالمی 
ایران خواستند تا به طور کامل و دقیق درباره این حادثه توضیح دهد و اقدامات مشخصی اتخاذ 
کند که اطمینان دهد چنین حادثه ای هرگز تکرار نخواهد شــد.رییس جمهور اوکراین نیز در این 
بیانیه آورده است: هیچ تردیدی وجود ندارد که تمام ۱7۶ سرنشین این پرواز در نتیجه اصابت دو 

موشک جان خود را از دست داده اند.

تشکیل یک وزارتخانه جدید؛

 3 سازمان ادغام می شوند
طرح تشکیل وزارت مدیریت بحران و ادغام سازمان های اورژانس، مدیریت بحران، هالل احمر 
و پدافند غیرعامل توســط جمعی از نمایندگان مجلس تدوین شــده است.طرح تشکیل وزارت 
مدیریت بحران با ادغام سازمان های اورژانس، مدیریت بحران و هالل احمر و پدافند غیر عامل 
توســط تعدادی از نمایندگان مجلس تهیه و تدوین شده و اخیرا از ســوی هیئت رییسه پارلمان 

اعالم وصول شد . 
در متن این طرح آمده است: متاسفانه کشور عزیزمان ایران جزو ده کشور اول با بالهای طبیعی 
و انســان ســاز دنیاســت  و ایجاد یک وزارتخانه هماهنگ که بتواند هم درخصوص پیشگیری 
و پیش بینی اقدامات موثــر انجام دهد و هم پــس از بحران بتواند با مدیریت واحد نســبت به 
امدادرسانی حین و پس از حادثه درســت و صحیح اقدام کندد، یک ضرورت است. بسیاری از 
کشورهای دنیا وزارتخانه ای قوی درخصوص پیشــگیری و امدادرسانی در امر حوادث دارند ولی 
امروزه در کشور ما مدیریت بحران، خود تبدیل به یک بحران مهم شده است. این مسئله با ایجاد 

مدیریت واحد در قالب وزارتخانه واحد، همانند بسیاری از کشورهای دنیا، قابل حل است. 

ادعایی درباره قطعی شدن کاندیداتوری »رضایی «
یک سایت خبری مدعی شد که پس از رایزنی های متعدد دبیرمجمع تشخیص مصلحت، وی 
به این نتیجه رسیده که در انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم به عنوان کاندیدا حضور پیدا کند.

افرادی که اخیرا با محسن رضایی دیدار کرده اند می گویند در اظهارات او عزم جدی برای حضور در 
۱۴۰۰ را کامال احساس کرده اند.رضایی در سال ۱۳۸۴ نیز وارد عرصه انتخابات شد و با اینکه قول 
داد تا آخر خواهد ماند، چندروز قبل از برگزاری انتخابات انصراف داد. او در سال ۱۳۸۸ نیز رقیب 

احمدی نژاد،کروبی و موسوی بود و رتبه آخر را در میزان کسب رای به دست آورد.

رییس جمهور آذربایجان: 

مرز آذربایجان-ایران حقیقتا مرز دوستی است
رییس جمهور آذربایجان در سخنرانی ســاالنه ۲۰۲۰ و پس از وقوع درگیری های منطقه قره باغ 
گفت: جمهوری آذربایجان مرزهای خود با ایران را بازیافته اســت. الهام علی اف، رییس جمهور 
آذربایجان در سخنرانی جمع بندی سال ۲۰۲۰ اظهار کرد:  جمهوری آذربایجان کامال مرزهای خود 
را با جمهوری اسالمی ایران بازیافته و ۱۳۲ کیلومتر مرز مشــترک با ایران ایجاد شده است.وی 
تصریح کرد: وقتی من به منطقه خدا آفرین رفتم گفتم که این مرز، مرز دوستی است؛ حقیقتا هم 
اینگونه است.رییس جمهور آذربایجان همچنین جنگ قره باغ و آزادسازی مناطق اشغالی خاک 

کشور خود پس از ۲7 سال را مهم ترین رویداد جمهوری آذربایجان عنوان کرد.

کافه سیاست

نماینده مجلس:

بازرسان آژانس از کشور 
اخراج می شوند

عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسالمی 
گفت: اگر تحریم ها رفع نشــود، بازرســان 
آژانس بین المللی انرژی اتمی را سوم اسفند 
اخراج می کنیم.احمــد امیرآبادی فراهانی 
اعالم کرد که اگر تا سوم اسفندماه تحریم ها 
علیه جمهوری اســالمی ایران بــه ویژه در 
زمینه های مالــی، بانکی و نفت برداشــته 
نشــود، قطعا بازرســان آژانس بین المللی 
انرژی اتمی را از کشــور اخراج خواهیم کرد.

وی گفت: در صورت برداشته نشدن تحریم ها 
تا تاریخ ذکر شده )سوم اسفند(، جمهوری 
اسالمی ایران حتما  اجرای داوطلبانه پروتکل 
الحاقی را متوقــف خواهد کرد، این موضوع 
قانون مجلس شورای اسالمی بوده و دولت 
موظف به اجرای آن است.عضو هیئت رییسه 
مجلس افزود: ما یک فرصت یک ماهه به 
آمریکایی ها داده ایم و دوم بهمن ماه دولت 
جدید آمریکا مستقر می شود، آن ها تا سوم 
اســفند فرصت دارند اقدامات خود را برای 
رفع تحریم ها انجام دهند در غیر این صورت 
جمهوری اســالمی ایران پــای منافع ملت 
خود خواهد ایســتاد.امیرآبادی با اشاره به 
اینکه هدف اصلــی برجام رفع تحریم ها بود 
که این امر اتفاق نیفتاد، تاکید کرد: تا زمانی 
که تحریم ها رفع نشــود هیــچ دلیلی برای 
اجرای تعهدات خــود نمی بینیم.وی گفت: 
اجرای تعهدات، بدون رفع تحریم ها به ضرر 
ملت ایران اســت و تاکنــون از این موضوع 
ملت ایران خســارات دیده و آمریکایی ها و 

اروپایی ها نیز هیچ ضرری نکرده اند.

 نانسی پلوسی، رییس دموکرات مجلس نمایندگان 
آمریکا از مطرح شدن الیحه استیضاح دونالد ترامپ 
در روز دوشنبه خبر داد.سه نماینده دموکرات کنگره در 

تدوین متن الیحه استیضاح ترامپ نقش دارند

بین الملل
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سخنگوی پاالیشگاه اصفهان:

پاالیشگاه اصفهان در توزیع سوخت مازوت دخل و تصرفی ندارد
سخنگوی پاالیشگاه اصفهان با بیان اینکه این مجموعه تنها مازوت را تولید می کند، گفت: پاالیشگاه 
اصفهان مازوت تولیدی خود را به شرکت توزیع پخش فرآورده های نفتی تحویل می دهد و هیچ 
دخل و تصرفی در توزیع ندارد.محمدصادق حاجیان در خصوص میزان تولید مازوت پاالیشــگاه 
اصفهان، اظهار کرد: پاالیشگاه اصفهان مازوت تولیدی خود را به شرکت توزیع پخش فرآورده های 
نفتی تحویل می دهد و هیچ دخل و تصرفی در توزیع ندارد.وی با بیان اینکه حدود ۲۰ تا ۲۲ درصد 
نفت خام دریافتی بعد از تصفیه تبدیل به مازوت می شــود، تاکید کرد: پاالیشگاه تنها، تولیدکننده 
مازوت است و این محصول جزو پنج فرآورده اصلی اســت که باید به طور کامل در اختیار شرکت 
پخش فرآورده های نفتی قرار گیرد و تکلیف این فرآورده مازوت را شرکت پخش روشن می کند.

سخنگوی پاالیشگاه اصفهان با بی اطالعی از وضعیت پخش یا صادرات سوخت مازوت در اصفهان، 
گفت: به صورت غیررسمی شنیده می شود که فرآورده مازوت صادر می شود، اما اطالع دقیقی از 
کم و کیف آن ندارم.وی همچنین درباره محدودیت تحویل گاز به صنایع، گفت: پاالیشگاه اصفهان 
کماکان از سوخت گاز استفاده می کند و گاز این مجموعه به طور کامل تامین می شود و از سوخت 

مازوت استفاده نمی کند.

معاون اداره کل راهداری اصفهان:

فعاالن حوزه حمل و نقل تسهیالت کرونایی دریافت کردند
معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اصفهان گفت :  ۴۷۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون 
ریال تسهیالت سال جاری به رانندگان سواری، اتوبوسی و مینی بوس برون شهری و شرکت های حمل 
و نقل عمومی جاده ای آسیب دیده از کرونا این اســتان پرداخت شده است.علیرضا جعفری افزود: با 
توجه به ضرر رانندگان و شرکت های حمل و نقل عمومی جاده ای اصفهان از کرونا، وزارت تعاون کار و رفاه 
اجتماعی تسهیالت بانکی به مبلغ ۱۲۰ میلیون ریال برای بنگاه های آسیب دیده)به ازای هر نفر شاغل( و 
۶۰ میلیون ریال برای رانندگان بیمه شده در نظر گرفته است.وی ادامه داد: تسهیالت ۱۲۰ میلیون ریالی به 
۱۵۸ نفر از متولیان شرکت بخش حمل و نقل عمومی و تسهیالت ۶۰ میلیون ریالی به هفت هزار و ۵۹۴ 
نفر از رانندگان  فعال در این بخش پرداخت شده است.معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل ونقل 
جاده ای اصفهان اظهار داشت: اعمال محدودیت سفر ناشی از شیوع کرونا موجب کاهش ۵۳ درصدی 

جابه جایی مسافر در ۹ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته در استان اصفهان شده  است.  

رییس اتاق بازرگانی کاشان:
کمرگ کاشان جدی گرفته نمی شود

رییس اتاق بازرگانی کاشان گفت: مسئوالن مرکز اســتان برای راه اندازی ساختمان گمرک کاشان 
همکاری خوبی ندارند و اجرای این پروژه تاکنون جدی گرفته نشده است.محمد توالیی با اشاره به 
اینکه گمرک کاشان در رده چهاردهم کشور قرار دارد، اظهار داشت: این در حالی است که بهره برداری 
از ساختمان و محل رسمی این گمرک در استان اصفهان جدی گرفته نمی شود.توالیی،  با بیان اینکه 
با پیگیری های اتاق کاشان سال گذشته زمینی به مســاحت ۲۰ هکتار برای ساخت گمرک کاشان 
در نظر گرفته شده است، ابراز داشت: این در حالی است که هنوز اعتباری برای اجرای این پروژه در 
نظر گرفته نشده است.رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کاشان با بیان اینکه توقع 
وزارت اقتصاد این است که اســتان منابع اولیه را برای اجرای گمرک کاشان اختصاص دهد، ادامه 
داد: این در حالی است که در استان نیز اعتبار در نظر گرفته شده برای این طرح از منابع ناپایدار است.
 وی با با بیان اینکه در حال حاضر قدرت خرید مردم کاهش یافته و  از سویی با مشکل واردات نیز

 رو به رو هستیم، اضافه کرد: واحدهای تولیدی نیز در شــرایطی که تورم اقتصادی آزار دهنده ای را 
داریم به زور  روی پای خود ایستاده اند.

گران فروشی بلیت آژانس های اصفهان زیر ذره بین بازرسان؛

نوبت بلیت در صف گران فروشی

هفته گذشته سازمان هواپیمایی کشوری  مرضیه محب رسول
اعالم کرد یک آژانس مسافرتی در اصفهان 
به دلیل گران فروشی بلیت هواپیما، سه ماه از انجام فعالیت های صنفی 
تعلیق شده است عالوه بر این دو سایت فروش بلیت نیز به اتهام گران 
فروشــی به مراجع قضایی معرفی شــده اند. این اقــدام را می تواند 
هشداری برای سایر آژانس ها و سایت های فروش بلیت هواپیما تلقی 
کرد. در سایه محدودیت تردد و سرمای هوا این روزها بازار فروش بلیت 
هواپیما به خصوص به مقصد شهرهای جنوبی و گردشگری بسیار داغ 
شده است. آژانس ها که ماه هاست از بیکاری و کاهش درآمد های خود 
گالیه دارند. آمارها نشان می دهد که قبل از شــیوع کرونا بیش از ۱.۵ 
میلیون نفر در صنعت گردشگری ایران فعالیت داشتند که متاسفانه عده  
زیادی از این شاغلین هم اکنون به خاطر شیوع کرونا کار خود را از دست 
داده اند و بخش زیادی از دفاتر خدمات مسافرتی که وظیفه مهمی در 
این زمینه داشتند، تعطیل شــده اند؛ اما با رجوع مشتریان و افزایش 
تقاضا روبه رو هستند و به نظر می رسد بارقه های امیدی برای این صنف 
روشن شده است. مطابق رویه های سال های قبل با افزایش تقاضا بازار 
گران فروشــی و انحصار بلیت هواپیما در آژانس ها داغ شده است. از 
سوی دیگر گفته می شود ایرالین ها با حربه هایی مشغول گران فروشی 
بلیت هستند .در همین زمینه یک عضو کمیســیون عمران مجلس با 

اشــاره به حربه ایرالین ها برای افزایش قیمت بلیت هواپیما،گفت: در 
صورت لغو محدودیت ۶۰ درصدی صندلی پــروازی باید قیمت بلیت 
کاهش یابد.مجتبی یوســفی با اشــاره به حذف قانــون ۶۰ درصد در 
هواپیما های مســافربری و ضرورت بازگشــت نرخ بلیت ها به قبل از 
اجرایی شــدن طرح فاصله گذاری فیزیکی در پروازها، اظهار کرد: طی 
ماه های اخیر به رغم مخالف مجلس با افزایش قیمت بلیت هواپیما، در 
برخی از مسیرها بیش از ۲۰۰ درصد افزایش قیمت داشتیم؛ مسیرهایی 
مانند اصفهان- اهواز از حدود ۳۰۰ هزار تومان به ۷۰۰ هزار تومان در ایام 
معمولی و کم سفر سال رســیده که یقینا در نیمه پر سفر سال افزایش 
بیشتری هم شاهد خواهیم بود. با وجود  اینکه آژانس ها ادعا می کنند 
که تعیین قیمت ها از ســوی ایرالیــن ها صورت می گیــرد و آنها تنها 
فروشنده هستند؛ اما هفته گذشته تورج دهقان زنگنه  رییس سازمان 
هواپیمایی کشوری ضمن تایید موضوع گران فروشی بلیت هواپیما اظهار 
کرد: گران فروشی بلیت هواپیما گزارش شده و وجود دارد اما این اتفاق 
ربطی به شرکت های هواپیمایی ندارد و آن ها این کار را انجام ندادند، بلکه 
این تخلف از سوی برخی از سایت ها و آژانس های هواپیمایی رخ داده 
و بر این اساس دستورات الزم برای شناسایی و معرفی آنها به دستگاه 
قضایی صادر شده اســت. با این وجود فعاالن و صاحبان آژانس های 
گردشــگری و فروش بلیت می گوینــد ایرالین ها از آژانس ها ســوء 

استفاده می کنند از جمله میر پویان رفیعی شاد، رییس انجمن صنفی 
دفاتر سفر هوایی و گردشگری اســتان تهران با اشاره به اینکه انداختن 
توپ گرانی بلیت هواپیما به زمین آژانس ها و دفاتر به هیچ عنوان محلی 
از اعراب ندارد، گفت: در حال حاضر با توجه به ممنوعیت سفر با وسیله 
نقلیه شخصی، تقاضا برای سفر افزایش یافته، این در حالیست که در 
ایامی که بلیت گران شده بود، ایرالین های کالس های پرواز گران خود را 
باز کردند، با توجه به محدودیت ظرفیتی که وجود داشت به خاطر کرونا 
و همین موضوع قیمت ها را باال برد، بنابراین ما مقصر نبودیم، بلکه خود 
شــرکت های هوایی در این باره قیمت ها را افزایش دادند.وی افزود: 
درست است نرخ بلیت هواپیمایی آزادسازی شده، اما در چارتر ها دفاتر 
طی۱۰ ماه از ایام سال که زمان های غیر پیک است، بلیت را ارزان تر از نرخ 
مصوب می فروشــند و تنها طی دوماه که ایام پیک اســت، تقاضا باال 
می رود و ممکن است به دلیل افزایش تقاضا قیمت ها جابه جا شود، اما 
نکته مهم این است که ایرالین ها در قرارداد های چارتری که با ما منعقد 
می کنند، شرایطی را می گذارند که عمال آژانس ها را با مشکالت زیادی 
روبه رو می کند. به نظر می رسد گرانی در این مورد هم قرار نیست متولی 
خاصی داشته باشد و مطابق با رویه های چندین ماه اخیر باز هم مردم 
باید به امید وعده نظارت ها و تالش برای جلوگیری از فروش های غیر 

قانونی بمانند.

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان با بیان 
اینکه کمبود زمین و فاصله بین ساخت و عرضه، از جمله 
دالیل قیمت باالی مسکن در کالن شهرهاست، از شروع 
دوره رکود مســکن شهری در کشــور خبر داد.شهرام 
معینی  اظهار کرد: به طور کلی روند قیمت مســکن به 
گونه ای است که چند سال ممکن است قیمت ها ثابت 
بماند در حالی که در آن سال ها تورم نیز کاهش یافته 
است بنابراین قیمت اسمی ثبات یافته و قیمت حقیقی 
آن کاهش می یابد، پس از این دوره خریدها در مسکن 

شروع می شود و در نتیجه قیمت به صورت پرش پله ای 
افزایش یافته و به میزان ماکزیممی می رسد که پس از 
آن دوباره چند سالی در حالت رکود می رود.وی افزود: 
در سال هایی که قیمت اسمی مســکن ثابت شده و 
قیمت حقیقی مسکن کاهش می یابد به تدریج تولید 
مسکن کاهش می یابد و این موضوع باعث می شود 
پرش قیمت شدید باشد. در دوره ای که قیمت مسکن 
در حال افزایش است ساخت و ســازها نیز افزایش 
می یابد و با افزایش آن عرضه مسکن بیشتر شده که 
این موضوع نیز به رکود بــازار آن کمک می کند.عضو 
هیئت علمی گــروه اقتصاد دانشــگاه اصفهان گفت: 
پرش اخیری در قیمت مسکن که از اواخر سال ۹۶ در 
تهران و در اصفهان از اوایل سال ۹۷ شروع شد، عامل 
دیگری است که به تشدید پرش قیمت مسکن کمک 

کرد و این که به دلیل تحریم ها با کاهش درآمد ارزی 
و افزایش نرخ ارز مواجه بودیم و به دلیل وابســتگی 
بسیاری از کاالها به قیمت ارز، قیمت کاالها با افزایش 
نرخ ارز افزایش یافت و تورم زیادی داشتیم.وی ادامه 
داد: به طور کلی در کالن شهرهای ایران قیمت مسکن 
باالست زیرا دایره شهر در آن ها محدود شده است. در 
چند دهه پیش اغلب خانه ها در همین شهر اصفهان در 
نهایت دو طبقه بود. اما با افزایش جمعیت اندازه شهر 
افزایش داده نشده است بنابراین افرادی که صاحب 
زمین بوده اند با مزیت رو به رو شدند و ساخت و سازها 
به سمت آپارتمان سازی رفته و قیمت زمین مسکن 
نیز افزایش یافت، تا زمانی که گســترش شهر با این 
محدودیت ها رو به رو اســت وضعیت مسکن همین 

گونه خواهد بود.

علت اصلی قیمت باالی مسکن در کالن شهرها چیست؟

خبر روز

طی ماه های اخیر به رغم مخالف مجلس با افزایش قیمت 
بلیت هواپیما، در برخی از مسیرها بیش از 200 درصد افزایش 
قیمت داشتیم؛ مسیرهایی مانند اصفهان- اهواز از حدود 
300 هزار تومان به 700 هزار تومان در ایام معمولی و کم سفر 
سال رسیده که یقینا در نیمه پر سفر سال افزایش بیشتری 

هم شاهد خواهیم بود

طی ۸ ماهه نخست سال صورت پذیرفت؛ 

شست وشو و رفع گرفتگی بیش از 623 کیلومتر شبکه فاضالب
به گزارش روابط عمومی آبفای منطقه چهار، واحد بهره برداری و توسعه فاضالب منطقه با هدف حفظ 
و نگهداری بهینه شبکه جمع آوری فاضالب شهری و با توجه به موقعیت خاص منطقه در ۸ ماهه سال 
جاری نسبت به شست وشو و رفع گرفتگی بیش از ۶۲۳کیلومتر، از شبکه فاضالب اقدام کرده و این 

عملیات مشکالت ناشی از پس زدگی و بوی نامطبوع و ریزش شبکه را به حداقل ممکن می رساند .

عملیات اصالح شبکه فاضالب خیابان بی سیم
به گزارش روابط عمومی آبفای منطقه یک، عملیات اصالح شبکه فاضالب خیابان بی سیم به طول ۴۰ 
متر انجام شد.این عملیات به منظور جلوگیری از پس زدگی و احیای شبکه فرسوده فاضالب خیابان 
بی سیم توسط پیمانکار و با نظارت اداره توسعه و بهره برداری شبکه فاضالب آبفای منطقه یک در مدت 

۷ روز انجام شد.

توسعه 330 متر شبکه فاضالب جدید در آبفای منطقه 5
به گزارش روابط عمومی آبفای منطقه پنج ، ۳۳۰متر شبكه فاضالب در این منطقه توسعه یافته است. 
اين اقدام در خيابان های گلستان غربی، خيابان رزمندگان ، خيابان پنج آذر و خانه اصفهان  انجام شد.

100 متر اصالح شبکه مهاباد اردستان
به گزارش روابط عمومی آبفای  اردســتان، ۱۰۰ متر لوله به قطر ۳۲ میلیمتر طی عملیاتی با لوله هایی 
از جنس پلی اتیلن و قطر ۱۱۰ میلی متر تعویض شــد. این طرح با هزینه ای بالغ بر ۳۰۰ میلیون ریال 
و با هدف خدمات رسانی بهتر به مشــترکین صورت گرفت، در این راستا تعداد ۱۵ انشعاب استاندارد 

سازی شد.

اتمام عملیات شست وشوی مخازن آب خمینی شهر
به گزارش روابط عمومی آبفای خمینی شهر، عملیات شست وشوی مخازن آب منطقه به ظرفیت ۲۲ 
هزار متر مکعب به اتمام رسید. این اقدام با هدف ارتقای سطح کیفی آب و رضایتمندی مشترکین در 
منبع شماره ۱ و ۲ منظریه به ظرفیت ۲۰ هزار متر مکعب و مخزن مکش هزار متر مکعبی میدان قدس 
خمینی شهر و هزار متر مکعبی شهر اصغرآباد انجام شد . فعالیت فوق با تخلیه آب منبع ، رسوب زدایی، 

شست وشو ، گندزدایی با آب سوپرکلرینه وآبگیری مجدد مخازن به مرحله اجرا درآمد.

 شست و شوی بیش از 24 هزار متر از شبکه فاضالب منطقه یک
به گزارش روابط عمومی آبفای منطقه یک، طی یک ماه اخیر بیش از ۲۴ هزار متر از شبکه فاضالب سطح 
آبفای منطقه یک شست و شو شد. این عملیات توسط پیمانکاران و با نظارت اداره توسعه و بهره برداری 

شبکه فاضالب آبفا در راستای جلوگیری از پس زدگی و انسداد شبکه فاضالب انجام شده است.

عملیات توسعه شبکه آب شهرک زاینده رود
 به گزارش روابط عمومی آبفای منطقه یک، عملیات توسعه شبکه آب شهرک زاینده رود به طول ۱۳۰ 
متر انجام شد.این عملیات توسط پیمانکار و با نظارت اداره توسعه و بهره برداری شبکه آب آبفا منطقه 
یک در مدت ۶ روز صورت پذیرفت. به گفته رییس اداره بهره برداری و توسعه شبکه آب آبفای منطقه 

یک، این عملیات در راستای توسعه شبکه آب شهرک های واقع در شرق اصفهان انجام گرفته است.

کافه اقتصاد

کمبود 6 ماه نهاده در بازار، دلیل افزایش قیمت تخم مرغآبفا
مدیر زنجیره تولید تخم مرغ در استان اصفهان گفت: واقعیت این اســت که ۶ ماه کمبود نهاده ها در بازار منجر به کاهش تولید و ضربه به گله های در حال تولید و 
آسیب اقتصادی به مرغداران شد.شهاب الدین افضل ادامه داد: این شرایط افت تولید گله های در حال تولید را رقم زد و از سوی دیگر به »تولک بری« نیز آسیب زد 
و از این رو در این وضعیت توجیهی برای مرغداران برای ادامه تولید نبود.وی با بیان اینکه حذف گله ها نیز زودتر از موعد اتفاق افتاد، اضافه  کرد: برخی از گله هایی 
که از نیمه راه تولید رد شده بودند به دلیل افزایش قیمت افسار گسیخته در بحث نهاده حذف شدند که در این شرایط جوجه ریزی کم شد و گله های نو به خط تولید 
وارد نشدند.مدیر زنجیره تولید تخم مرغ در استان اصفهان ادامه داد: در این بازه زمانی برخی از ظرفیت های تولید تخم مرغ به صورت دائم و برخی نیز به صورت 
موقت از چرخه تولید خارج شدند که این امر وضعیت نابسامانی را در فصل پرمصرف تخم مرغ به وجود آورد.وی افزود:  طی دو ماه آینده با توجه به تامین نهاده ها 
از آذر ماه تولید تخم مرغ به میزان مازاد مصرف خواهد رســید، در حال حاضر مازاد تولیدی در بازار نداریم و بازار این شرایط را نشان می دهد.افضل با بیان اینکه 
نمی توان در خصوص صادر شدن و یا صادر نشدن تخم مرغ به خارج از کشور صحبت کرد، اضافه کرد: اصفهان همواره به عنوان یکی از بزرگ ترین صادر کنندگان 
تخم مرغ مطرح بوده و باید توجه داشته باشیم که در حال حاضر پایانه صادراتی اصفهان که بنده مسئولیت آن را دارم از آبان ماه هیچ گونه صادراتی را نداشته است.

ماهیگیری 
 فلسطینی ها 

در نوار غزه
هزاران نفر از طریق ماهیگیری 
در نوار غزه غــذای روزانه خود 
را تهیه می کننــد و بدون صید 
ماهی قادر بــه گذراندن امور 

روزمره خود نیستند. 

وز عکس ر

 رییس یگان حفاظت اداره کل 
منابع طبیعی:

مقابله با زمین خواری در 
عرصه های طبیعی اصفهان 

شدت یافت
رییس یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی 
و آبخیــزداری اصفهان گفــت: جدیت این 
نهاد برای مقابله بــا زمین خواری و اقدامات 
ســودجویانه در عرصه های طبیعی بیشتر 
شده است.سرهنگ علیرضا طاهری  افزود: 
طی ســه ســال اخیر در قالب ۱۳۸ پرونده 
از تصرف ۶۵۶ هکتــار از عرصه های طبیعی 
اســتان جلوگیری و یک هزار و ۲۱۲ پرونده 
تخریــب و تصــرف در این خطه تشــکیل 
شد.وی خاطرنشــان کرد : ۷۲۳ فقره حکم 
قضایی برای ۲ هزار و ۷۲ هکتار از اراضی ملی 
طی سه ســال اخیر در این استان اجرا شده 
است. به گفته وی، ۲ سال قبل ۲۷۰، پارسال 
۳۶۸ و امســال ۸۵ فقره بــه ترتیب ۶۱۸، 
۹۴۲ و ۵۱۲ هکتار از اراضی طبیعی اســتان 
اجرا شد.وی با اشاره به اینکه اجرای احکام 
ســبب رفع تصرف و زمین خواری می شود، 
خاطرنشان کرد:رییس یگان حفاظت اداره 
کل منابع طبیعــی و آبخیــزداری اصفهان 
با بیان اینکــه این تعداد پرونــده مربوط به 
پنج هــزار ۲۲۳ هکتار از اراضــی بود، گفت: 
مجموع طرح هــای یگان حفاظــت در این 
مدت افزون بــر ۷.۵ میلیــارد تومان بوده 
اســت.طاهری تاکید کرد: قانون شــکنانی 
که برای زمین خــواری و تصرف عرصه های 
طبیعی اقدام می کنند مطلع باشند که یگان 
حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
اصفهان تمامی این موارد با رصد کرده و اجازه 
ادامه فعالیــت آنــان را نمی دهد.نگاهی به 
وضعیت استان اصفهان از حیث عرصه های 
طبیعی حاکی است که این خطه به مرکزیت 
شهرســتان اصفهــان بــا ۲۴ شهرســتان، 
مساحتی معادل ۱۰.۷ میلیون هکتار دارد که 
بیش از ۹۰ درصد از این مســاحت را معادل 
۹.۸ میلیون هکتار عرصه های منابع طبیعی 

در بر گرفته است.
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بی رونقی صادرات فرش در چهارمحال و بختیاری؛

 یکه تازی دالالن و سرخوردگی بافندگان

بی رونقی صادرات فرش و افزایش هزینه های مواد اولیه در چهارمحال 
و بختیاری موجب شــده تــا دالالن با قیمت هــای پایین فرش های 
دستباف را خریداری کنند و بافندگان سودی کسب نکنند.بافت فرش 
یکی از مهم ترین شغل ها در بخش مشاغل خانگی در استان چهارمحال 
و بختیاری به شمار می رود که نقش مهمی در اشتغال زنان روستایی 
دارد.از دیر باز بافندگی فرش یکی از مهم ترین منابع درآمدی خانوار در 
جوامع روستایی چهارمحال و بختیاری به شمار می رود که هم اکنون 
مشکالت بسیار زیادی سد راه  توسعه این شغل خانگی شده است.هم 
اکنون افزایش مواد اولیه تولید فرش با توجه به افزایش نرخ ارز موجب 
شده که هزینه های تولید فرش افزایش یابد و از طرفی صادرات فرش 
به علت شیوع کرونا و کاهش مســافرت ها کاهش یابد.این دو مسئله 
موجب شده است که این بخش رونق گذشته را نداشته باشد و درآمد 
بافندگان فرش کاهش قابل توجهی پیدا کند.مصالح بافت فرش طی 
ســال جاری افزایش قابل توجهی داشته و مشتری خرید فرش نیز با 

توجه به افزایش قیمت ها بسیار کم شده است.
 اختر حسینی، که بافنده فرش دســتباف در شهر فرخ شهر چهارمحال 
و بختیاری است ، گفت: مصالح بافت فرش طی سال جاری افزایش 
قابل توجهی داشته و مشتری خرید فرش نیز با توجه به افزایش قیمت 

ها بسیار کم شده است.وی ادامه داد: هر ساله بسیاری از فرش های 
دستباف توسط مسافران و گردشگران در استان خریداری می شود که 
به علت کاهش مسافرت ها خرید و فروش فرش نسبت به سال های 

گذشته کاهش شدیدی داشته است.
 وی بیان کــرد: بافنــدگان مجبور هســتند فرش هــای تولیدی خود 
 را بــا قیمت های بســیار پایین به واســطه هــا و دالالن بفروشــند و 
 از این رو ســود بســیار کمی عاید آنها می شــود و دالالن هســتند که 
بدون هیچ زحمتی ســودهای قابل توجهی کسب می کنند.این بافنده 
فرش دســتباف ادامه داد: قیمت گــذاری فرش توســط دالالن تنها 
جوابگوی هزینه مواد اولیه است و سودی با توجه به شرایط ایجاد شده 
عاید بافنده نمی شــود.وی تاکید کرد: فراهم آوردن زمینه برای حذف 
دالالن در حوزه خرید و فــروش فرش نیازمند رونــق در این بخش و 

افزایش صادرات است.

افزایش قیمت ارز موجب افزایش قیمت 
مواد اولیه بافت فرش شده است

رییس اداره فرش ســازمان صنعــت، معدن و تجــارت چهارمحال و 
بختیاری با بیان اینکه صنعت فرش بافی یکی از مهم ترین مشــاغل 

خانگی در اســتان چهارمحال و بختیاری به شــمار می رود، ادامه داد: 
فرش تولیدی در چهارمحال و بختیاری به علت کیفیت باال بازار پسندی 
باالیی در سطح کشــور و جهان دارد.علیرضا جیالن با اشــاره به اینکه 
افزایش قیمت ارز موجب افزایش قیمت مواد اولیه بافت فرش شده 
است، ادامه داد: افزایش مواد اولیه بافت فرش موجب شده تا هزینه 

های تولید یک فرش افزایش یابد.
رییس اداره فرش ســازمان صنعــت، معدن و تجــارت چهارمحال و 
بختیاری ادامه داد: افزایش مــواد اولیه موجب افزایش قیمت فرش 
شده است اما افزایش قیمت ها موجب شده است که خریداران فرش 
در این اســتان کاهش یابند.وی اظهار کرد: مواد اولیــه مورد نیاز برای 
تولید فرش از سایر استان های کشور وارد استان چهارمحال و بختیاری 
می شود و قیمت گذاری مواد اولیه نیز در این استان ها صورت می گیرد.

وی ادامه داد: طی ماه های گذشــته تامین مواد اولیه به علت شــیوع 
کرونا با مشکل مواجه شده بود؛ اما هم اکنون به میزان نیاز مواد اولیه 
بافت فرش وارد استان شده است و کمبودی در این زمینه وجود ندارد.
مشکالت بسیار زیادی سد راه توســعه این صنعت است که در تالش 
هستیم این مشکالت حل شود و صنعت فرش بافی در این استان رشد 

قابل توجهی داشته باشد.

 استفاده 9۷ درصدی از تجهیزات آبرسانی داخلی 
در سال جهش تولید

 مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور گفت: شرکت  های آب و فاضالب در سراسر کشور 
از تجهیزات داخلی استفاده می کنند. حمیدرضا جانباز در بازدید از طرح های در دست اجرای آب و 
فاضالب چهارمحال و بختیاری اعالم کرد: در سال جهش تولید  ۹۷ درصد تجهیزات استفاده شده 
استحصال ، ذخیره  سازی ، انتقال و توزیع آب در کشور از تولیدات داخلی استفاده می شود.وی  در 
بازدید از تصفیه خانه آب  آشامیدنی سامان که به اتفاق تعدادی از اعضای کمیسیون عمران مجلس 
شورای اسالمی و جمعی از مدیران استانی انجام شد از قسمت های مختلف از جمله متعادل سازی 
_ پیش گندزدایی _ اختالط سریع _ انعقاد وته نشینی – فیلتراسیون و گند زدایی نهایی این تصفیه 
خانه آب آشامیدنی که در ضلع شمالی این شهر قرار دارد بازدید کرد.  جانباز در حاشیه بازدید از این 
تصفیه  خانه ضمن بیان راهنمایی های الزم تاکید کرد که تجهیز و راه اندازی این تصفیه خانه در جهت 
استفاده مردم از آب شرب سالم و بهداشتی در اولویت فرآیند تکمیل این طرح باشد. رییس هیئت 
مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان چهارمحال و بختیاری هم در این بازدید ضمن تشکر 
از حضور مهمانان و عرض خیر مقدم به حاضرین از پیشــرفت فیزیکی ۸۵ درصدی طرح تصفیه  

خانه آب سامان خبر داد. 

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد خواستار شد:

تداوم رعایت اصول اولیه بهداشتی
رییس دانشــگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: هم اکنون ثبات نســبی در بخش های ویژه بیماران 
کرونایی و همچنین مراجعین بخش های سرپایی در چهارمحال و بختیاری به وجود آمده است.

مجید شیرانی افزود: طی سه هفته گذشته، آمار مبتالیان به بیماری نوپدید کووید ۱۹ در استان، به 
صورت چشمگیر با روند کاهشی همراه بود که خوشبختانه به مرحله ثبات نسبی رسیده است.شیرانی 
اضافه کرد: تداوم ثبات روبه کاهشی شــیوع این بیماری، مستلزم رعایت دقیق دستورالعمل های 
بهداشتی در جامعه است.وی جلوگیری از عادی انگاری و سهل انگاری در رعایت دستورالعمل های 
بهداشتی به ویژه در برقراری روابط اجتماعی و خانوادگی را ضروری دانست و گفت: باید همچنان 
از هرگونه تجمع، ازدحام و تراکم جمعیت خودداری شود و توجه به اصول اولیه بهداشتی همچون 

بهداشت تنفس و دست ها تا ریشه کنی کامل این بیماری منحوس در سطح جامعه ادامه یابد.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان:

690بانوی چهارمحال و بختیاری در طرح ملی مدرسه سازی 
مشارکت کردند

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس چهارمحال و بختیاری با اشاره به آغاز اجرای پویش ملی»من 
مادرم، بچه های ایران فرزند من«  که از اول دی ماه آغاز شــده است، گفت: در این پویش ملی ۶۹۰ نفر 
از مادران و زنان استان برای ساخت مدرسه شرکت کرده اند.کامران رهی افزود: در این طرح ملی که در 
راستای اجرای طرح تحول مشــارکت های مردمی و طرح»آجر به آجر« در حال اجراست، تاکنون ۷۰ 
میلیون ریال از سوی زنان استان در این پویش جمع آوری شده است.وی با اشاره به اینکه تعهد نوسازی 
مدارس در این پویش احداث یک مدرســه ۲ کالسه در روستای سردبیشــه، بخش بازفت شهرستان 
کوهرنگ اســت، گفت: این تعهد، جمع آوری کمک یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال است که در صورت 
جمع آوری این میزان تعهد، به همین میزان نیز از اعتبارات ملی سازمان نوسازی توسعه و تجهیز مدارس 
برای ساخت این مدرســه اختصاص می یابد.به گفته وی،این پویش ۲ ماهه است و تمامی مردم برای 
پیوستن به این پویش و همچنین مشارکت به نیابت از مادران و همسران می توانند با مراجعه به سایت 

ajorBajor.ir و همچنین سایت MehreMadrese.ir  در این پویش حضور داشته باشند.

با مسئولان

قیمت گذاری فرش توسط دالالن تنها جوابگوی هزینه 
مواد اولیه است و سودی با توجه به شرایط ایجاد شده 

عاید بافنده نمی شود

بام ایران

مفاد آراء
10/92 آگهی مفاد آراء صادره توســط هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت 

اسناد و امالک شهرستان مبارکه
نظر به اینکــه طبق آراء صادره توســط هیأت فوق الذکر تصرفــات مفروزی یا 
مشاعی افراد مشــروحه ذیل به استناد اســناد مالکیت رسمی مشــاعی یا قباله 
انتقال عادی مورد تأیید قرار گرفته اســت لذا طبق مــاده 3 قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رســمی ، مفاد آراء صادره در دو 
نوبت به فاصله 15 روز در دو روزنامه زاینده رود و اخبار اصفهان چاپ و منتشــر 
می گردد تا چنانچه شــخص یا اشخاصی نســبت به آراء مذکور معترض باشند 
از تاریخ انتشــار نوبت اول آگهــی روزنامه ظرف مدت دو مــاه اعتراض خود را 
به اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم و رســید اخذ نمایند. معترض باید ظرف 
یکماه از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
 محل نمایدو گواهی تقدیم دادخواســت را بــه اداره ثبت محــل تحویل دهد. 
در اینصــورت اقدامات ثبــت موکول بــه ارائه حکــم قطعــی دادگاه خواهد 
بــود .و چنانچــه اعتــراض در مهلــت قانونــی واصل نگــردد یــا معترض، 
گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل را ارائــه نکنــد، 
اداره ثبت محل مبــادرت به صدور ســند مالکیــت بنام متصرف مــی نماید. 
 لیکن صــدور ســند مالکیــت جدیــد مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه 

نخواهد بود .
1- رأی شماره 139960302009002719مورخ  1399/09/09 آقای علیرضا 
یزدانی دهنوی فرزند احمد در ششدانگ یک باب خانه به مساحت  308/94متر 
مربع مجزی شــده از پالک  1512 فرعی از یک - اصلی  واقع در بخش 8 ثبت 
اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی محمدحســین فروغی به موجب سند 

رسمی 5811مورخ 1328/05/27 دفتر 39- اصفهان 
 2- رأی شــماره 139960302009002738مورخ  1399/09/09 خانم الهام 
آقاجانیان  فرزند غالمعلی در ششــدانگ یــک باب خانه قدیمی به مســاحت 
421/15متر مربع مجزی شــده از پــالک یک- اصلی  واقــع در بخش 9 ثبت 
اصفهان انتقالی بموجب قباله عادی  از مالک رســمی حیدرعلــی آقاجانیان به 

موجب سند رسمی 52432 مورخ 1350/12/27 دفتر 29 – اصفهان
3- رأی شماره 139960302009002723مورخ  1399/09/09 آقای علی زمانی 
فرزند علی داد در ششدانگ یک باب خانه قدیمی به مساحت  409/95متر مربع 
مجزی شده از پالک  11- اصلی  واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه 

از مالک رسمی سیف اله خان نهچیری 
4- رأی شــماره 139960302009002909مورخ  1399/09/30 آقای سجاد 
شیخان فرزند رجبعلی در ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت  346/28متر 
مربع مجزی شــده از پالک 16 - اصلی  واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با 
واسطه از مالک رسمی حبیب اله شــریفیان به موجب سند رسمی 19006مورخ 

1349/11/20 دفتر سه - شهرضا
5- رأی شماره 139960302009002908مورخ 1399/9/30  خانم زهرا نوغان 
چهارمحال فرزند  نیازعلی در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت  376/45متر 
مربع مجزی شده از پالک  208- اصلی  واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با 
واسطه از مالک رسمی چراغعلی ابوالحسنی به موجب سند رسمی 26037مورخ 

1351/03/18 دفتر 3– شهرضا
6- رأی شــماره 139960302009002919مورخ 1399/09/30 اداره اوقاف 
و امور خیریه شهرســتان مبارکه – مسجد جامع اســماعیل ترخان درششدانگ 
یک باب مسجد نیمه ساز  به مســاحت  1527/53متر مربع مجزی شده از پالک  
16- اصلی  واقع در بخش 8ثبت اصفهان انتقالی باواسطه از مالک رسمی کریم 
باقریان ســرارودی به موجب ســند رســمی 25968مورخ 1351/03/17 دفتر 

سه– شهرضا

7- رأی شماره 139960302009002920مورخ 1399/09/30 اداره اوقاف و 
امور خیریه شهرستان مبارکه – حسینیه امام حسن عسگری درچه درششدانگ 
یک باب حسینیه)حســینیه امام حســن عســگری درچه کلماران (  به مساحت  
1886/22متر مربع مجزی شــده از پالک  550- اصلــی  واقع در بخش 9 ثبت 
اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رســمی رجبعلی ریاحی به موجب سند رسمی 

40494مورخ 1346/06/25 دفتر 29– اصفهان
8- رأی شــماره 139960302009002922مــورخ 1399/09/30 نمایندگی 
اوقاف و امور خیریه شهرستان مبارکه – مسجد امام صادق محمدیه در ششدانگ 
یک باب مسجد )مسجد امام صادق محمدیه (  به مســاحت  647/03متر مربع 
مجزی شده از پالک 12 - اصلی  واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه 
از مالک رسمی عبدالعلی باروتی شاه کوچکی به موجب سند رسمی 4032مورخ 

1348/04/01 دفتر سه– شهرضا
9- رأی شماره 139960302009002912مورخ1399/9/30آقای مهدی نجاتی 
دهنوی فرزند علی درششدانگ یک باب خانه نیمه ساز به مساحت  109/44متر 
مربع مجزی شــده از پالک یک - اصلی  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی 
با واسطه از مالک رســمی رمضان قنبری به موجب ســند رسمی 55734مورخ 

1351/06/08 دفتر 29– اصفهان
10- رأی شــماره 139960302009002918مورخ 1399/09/30خانم زهرا 
قربانی فرزند اسداله در ششــدانگ یک باب خانه   به مســاحت  139 متر مربع 
مجزی شــده از پالک  91 فرعی از 14 - اصلی  واقع در بخش 8 ثبت اصفهان 

انتقالی با واسطه از مالک رسمی ابراهیم قربانی 
11- رأی شــماره 139960302009002960مــورخ 1399/10/02 آقــای 
محمــد قربانی شــاه کوچکــی فرزنــد خیراله درششــدانگ یک بــاب خانه 
به مســاحت  179/31متــر مربع مجزی شــده از پالک  15- اصلــی  واقع در 
 بخش 8 ثبــت اصفهــان انتقالی با واســطه از مالک رســمی خیرالــه قربانی

 شاه کوچکی 
12- رأی شــماره 139960302009002921مورخ 1399/9/30اداره اوقاف و 
امور خیریه شهرستان مبارکه  - مسجد سیدالشهداء درچه کلماران در ششدانگ 
یک باب مسجد )مسجد سیدالشهداء درچه کلماران ( به مساحت  1609/01متر 
مربع مجزی شــده از پالک 550- اصلی  واقع در بخش  9 ثبت اصفهان  انتقالی 
با واســطه از مالک رسمی رجبعلی ریاحی  به موجب ســند رسمی 40494مورخ 

1346/06/25 دفتر 29 - اصفهان
13- رأی شماره 139960302009002914مورخ 1399/9/30 آقای رضا ترابی 
فرزند حبیب اله در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب ساختمان به مساحت  
49/35متر مربع مجزی شده از پالک  یک - اصلی  واقع در بخش 9ثبت اصفهان 
انتقالی با واسطه از مالک رسمی شعبانعلی فخاری مبارکه  به موجب سند رسمی 

5845مورخ 1342/06/13 دفتر 86- اصفهان
14- رأی شــماره 139960302009002915مورخ 1399/9/30 خانم فرحناز 
احمدی فرزند علی در یک ونیم دانگ مشــاع از ششدانگ یک باب ساختمان به 
مساحت  49/35متر مربع مجزی شده از پالک  یک - اصلی  واقع در بخش 9ثبت 
اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی شعبانعلی فخاری مبارکه  به موجب سند 

رسمی 5845مورخ 1342/06/13 دفتر 86- اصفهان
15- رأی شــماره 139960302009002913مورخ 1399/9/30 خانم عاطفه 
ترابی فرزند حبیب اله در یک ونیم دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به 
مساحت  49/35متر مربع مجزی شده از پالک  یک - اصلی  واقع در بخش 9ثبت 
اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی شعبانعلی فخاری مبارکه  به موجب سند 

رسمی 5845مورخ 1342/06/13 دفتر 86- اصفهان
16- رأی شــماره 139960302009002917مــورخ1399/09/30 آقــای 
امراله فتاحی فرزند شــکراله درســه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه 
قدیمــی بــه مســاحت  251/25متــر مربع مجــزی شــده از پــالک یازده 

 - اصلی  واقــع در بخش 8ثبــت اصفهان انتقالی با واســطه از مالک رســمی
 سیف اله خان نهچیری 

 17- رأی شــماره 139960302009002916مــورخ1399/09/30 خانــم
 زینب حقانی فرزند بهرام در ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یــک باب خانه 
قدیمــی بــه مســاحت  251/25متــر مربع مجــزی شــده از پــالک یازده 
 - اصلی  واقــع در بخش 8ثبــت اصفهان انتقالی با واســطه از مالک رســمی

 سیف اله خان نهچیری 
18- رأی شــماره 139960302009002744مورخ1399/09/09آقای حامد 
خالوزاده مبارکه  فرزند حفیظ اله در ششدانگ یک باب ساختمان سه طبقه نیمه 
ساز به مساحت  70 متر مربع مجزی شــده از پالک یک - اصلی  واقع در بخش 
9ثبت اصفهان انتقالی با واســطه از مالک رســمی  عباس اسدی به موجب سند 

رسمی 52283مورخ 1350/11/04 دفتر 29– اصفهان
19- رأی شــماره 139960302009002729مورخ1399/9/9 آقای شکراله 
گودرزی فرزند مرتضی در پنج دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت  
362/32متر مربع مجزی شده از پالک 16- اصلی  واقع در بخش 8ثبت اصفهان 
انتقالی با واسطه از مالک رسمی  سید رحمن امیری به موجب سند رسمی 26919 

مورخ 1351/3/17 دفتر سه - شهرضا
20- رأی شــماره 139960302009002728مــورخ1399/9/9 خانم صغرا 
گودرزی فرزند محمود در یکدانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت  
362/32متر مربع مجزی شده از پالک 16- اصلی  واقع در بخش 8ثبت اصفهان 
انتقالی با واسطه از مالک رسمی  سید رحمن امیری به موجب سند رسمی 26919 

مورخ 1351/3/17 دفتر سه – شهرضا 
21- رأی شــماره 139960302009002731مورخ1399/9/9 آقای ابراهیم 
دانش ســرارودی فرزنــد امامقلی در ششــدانگ یــک باب خانه به مســاحت  
158/73متر مربع مجزی شده از پالک 16- اصلی  واقع در بخش 8ثبت اصفهان 
انتقالی با واسطه از مالک رســمی  کریم باقریان سرارودی به موجب سند رسمی 

25968 مورخ 1351/3/17 دفتر سه – شهرضا
22- رأی شــماره 139960302009002955مورخ 1399/10/2 آقای ابراهیم 
اکبری بیشه فرزند علی در ششــدانگ یک باب کارگاه با مستحدثات به مساحت  
711/53متر مربع مجزی شده از پالک 17- اصلی  واقع در بخش 8ثبت اصفهان 
انتقالی بموجب قباله عادی از مالک رســمی  عبدالخالق باروتی به موجب ســند 

رسمی 1765مورخ 1338/12/02 دفتر چهار – شهرضا
23- رأی شماره 139960302009002711مورخ1399/9/9 آقای رضا صفائی 
فرزند هرمز در نیم دانگ مشــاع از ششــدانگ یک باب ســاختمان به مساحت  
51/57متر مربع مجزی شده از پالک یک- اصلی  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان 
انتقالی با واسطه از مالک رسمی  امیرقلی محمدی به موجب سند رسمی 52167 

مورخ 1350/11/04 دفتر 29 – اصفهان
24- رأی شــماره 139960302009002712مــورخ1399/9/9 خانم فاطمه 
صفائــی قهنویه فرزند مرتضــی در پنج و نیم دانگ مشــاع از ششــدانگ یک 
باب ســاختمان به مســاحت  51/57متر مربــع مجزی شــده از پالک یک- 
اصلــی  واقع در بخــش 9 ثبت اصفهــان انتقالی با واســطه از مالک رســمی  
 امیرقلــی محمدی بــه موجب ســند رســمی 52167 مــورخ 1350/11/04 

دفتر 29 – اصفهان
تاریخ انتشار اول  : 21 /99/10
تاریخ انتشار دوم  : 99/11/06

م الف: 1074796 مظاهر نصرالهی رییس اداره ثبت اسناد وامالک مبارکه
ابالغ رای

 10/93 شماره پرونده : 98 / 128 ش 4 ح  شــماره دادنامه 486 تاریخ رسیدگی :
  30 / 8 /98 درخصوص دعوی خواهان ســید شــریعت رضوی فرزند نعمت اله 
خ عطار بین 1 و 2 شرقی امالک خانه مهر بطرفیت خوانده راجی آزادی مجهول 

المکان گردشــکار خواهان دادخواستی بخواســته فوق بطرفیت خوانده تقدیم 
داشــته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالســه فوق و اجرای تشریفات 
قانونی در وقت مقررحوزه به تصدی امضاء کنندگان ذیر تشــکیل است و با توجه 
به محتویات پرونده پس از شــور و تبادل نظر ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر 
مبادرت به صدور رای می نماید به خواســته مطالبه مبلغ 000 / 000 / 30 ریال 
بابت سه فقره سفته به شماره 396810 مورخ 8 / 9 / 97 به مبلغ 000 / 000 / 10 
 ریال و 396811 مورخ 25 / 7 / 97 به مبلغ 000 / 000 / 10 ریال و 396812مورخ

 25 / 8 / 97 به مبلــغ 000 / 000 / 10 ریال به انضمام خســارت تاخیر تادیه و 
هزینه دادرسی با بررسی محتویات پرونده و شرح دادخواست و مستندات تقدیمی 
شامل تصویر مصدق سه فقره سفته به شــماره های فوق الذکر و واخواست نامه 
های آنها و با توجه به اظهارات خواهان در جلســه مورخ 18 / 8 / 98 شورا مبنی 
بر اینکه ســفته های فوق الذکر را بابت پرداخت قرض به خوانده دریافت نموده 
اســت و نظر به اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی از طریق نشرآگهی در جلسه 
مزبور حاضر نشده و الیحه ای ارسال ننموده و نســبت به خواسته خواهان ایراد 
و دفاعی را به عمل نیاورده و دلیلی بر برائت ذمه خود ارائه نکرده اســت و وجود 
اصل سفته ها در ید خواهان حکایت از اشتغال ذمه خوانده به عنوان صادر کننده 
آنها نسبت به خواهان دارد لذا دعوی خواهان را محمول بر صحت تلقی و مستندا 
به مواد 198 – 519 -522 قانون آئین دادرســی مدنی و مواد 307 و 309 قانون 
تجارت حکم بهمحکومیت خوانده بــه پرداخت مبلغ 000 / 000 / 30 ریال بابت 
اصل خواســته و مبلغ 1485000 ریــال بابت هزینه دادرســی و الصاق تمبر به 
اوراق پیوست دادخواست به انضمام هزینه نشــرآگهی و پرداخت خسارت تاخیر 
تادیه وفق شاخص اعالمی بانک مرکزی با محاســبه دایره اجرا از تاریخ تقدیم 
 دادخواســت 26 / 12 / 97 لغایت زمان پرداخت در حــق خواهان صادر و اعالم 
می گردد که رای صادره غیابی است .که این قرار ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل 
تجدید نظر در محاکم حقوقی شاهین شهر خواهد بود .  م الف: 1074526 

سعید مهدی پور قاضی شعبه 4 شورای حل اختالف  شاهین شهر 
ابالغ رای

10/94 شــماره پرونده : 99  / 123ش7 ح   شــماره دادنامه 194– 10 / 6/ 99 
درخصوص دعوی خواهان اقای محمد عارفیان جزی ف تقی بنشانی : گز برخوار 
کارخانه زمرد پ 2 بطرفیــت خوانده عباس نوری مجهول المکان به خواســته 
مطالبه مبلغ شــصت وسه میلیون و دویســت و پنج هزار ریال باســتناد 8 فقره 
فاکتور از تاریخ 14 / 12 / 93 لغایت 18 / 4 / 99 بانضمام هزینه دادرســی تاخیر 
تا دیه گردشکار خواهان دادخواستی بخواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته 
که پس از ارجاع به این شــورا و ثبت به کالســه فوق و اجرای تشریفات قانونی 
در وقت مقررر حوزه به تصدی امضاء کنندگان ذیر تشــکیل اســت و با توجه به 
محتویات پرونده پس از شــور و تبادل نظر ختم رســیدگی را اعالم و بشرح زیر 
مبادرت به صدور رای می نماید . نظربه دادخواست خواهان و مستندات تقدیمی 
خواهان و اظهارات وی در جلسه شورا که همگی مســتندات حکایت از اشتغال 
ذمه خوانده نســبت به خواهان می نماید دعوی خواهان را ثابت تشخیص داده 
و به استناد ماده 98ق . آ. د.م و مســتندا به مواد 198 – 519 – 522 قانون ائین 
دادرســی مدنی وماده 265 ق . م حکم به محکومیت خوانده بــه پرداخت مبلغ 
شصت و ســه میلیون و دویست و بیســت و پنج هزار ریال بابت اصل خواسته و 
مبلغ دومیلیون و شصت و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت 
 تاخیر تادیه وفق شــاخص اعالمی بانک مرکزی با محاســبه دایره اجرا از تاریخ
 25 / 4 / 99 لغایت زمان پرداخت در حق خواهــان را صادر و اعالم میدارد .رای 
صادره غیابی و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابــل واخواهی در همین 
مرجع و ســپس ظرف همین مدت قابل تجدید نظر خواهــی در دادگاه محترم 
 تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی دادگستری شاهین شهر می باشد. 
م الف: 1074571 غالمرضا شکوهی قاضی شعبه هفتم شورای حل اختالف 

شاهین شهر 
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تخلیه صندوق های صدقه اصفهانی ها به روش جدید
معاون توســعه مشــارکت های مردمی کمیته امداد اصفهــان از به کارگیــری جدیدترین و به 
روزتریــن روش های جمــع آوری صدقه خبــر داد و گفت: تخلیــه گران صنــدوق های صدقه 

به دســتگاه های کارتخوان پیشــرفته 
با سیســتم عامل اندروید مجهز شــده 
اند.حمیدرضــا طاهــری، بــا تاکید بر 
اهمیــت صدقــه در منابــع حمایتــی 
این نهــاد از به کارگیــری جدیدترین و 
به روزتریــن روش های جمــع آوری 
صدقــه در کمیته امــداد اصفهان خبر 
داد و گفت: تخلیه گــران صندوق های 
صدقه بــه دســتگاه هــای کارتخوان 
پیشــرفته با سیســتم عامــل اندروید 

مجهز شــده انــد و از ابتــدای آذرماه فرآینــد تخلیه صدقــه را به صــورت الکترونیکــی انجام 
می دهند.وی ادامه داد: با اســتفاده از این تجهیزات جدید به جای ارائه رســید ســنتی امکان 
 ارســال پیامک به مشــترکین صندوق های صدقه و در صورت تمایل ارائه رســید چاپی فراهم

 شده است. 

پیشتازی اصفهان در تنوع طرح های بنیاد برکت در کشور
اســتان اصفهان در اجرای تنوع طرح های اشــتغال زایی بنیاد برکت در کشــور پیشــتاز است.

معاون اشــتغال زایی بنیاد برکت ســتاد اجرایی فرمان امــام )ره( گفت: این بنیاد امســال در 
اجرای طرح های اشتغال زایی سحاب در کشور ۵۰ هزار طرح اشــتغال زایی با محوریت مشاغل 
خانوادگی با ۵۰۰ میلیارد ریال تســهیالت این بنیاد اجرا کرده اســت. مرتضی نیازی ، شغل های 
ایجاد شــده در این اســتان را در حوزه های فنی و حرفه ای و خدماتی بیان کــرد و افزود: از این 
تعداد طرح اشتغال زایی کشــور، دو هزارو ۳۰۰ طرح آن در ۱۱ شهرستان اســتان اصفهان اجرا و 
برنامه ریزی شده تا سال آینده ۱۵ شهرستان استان نقطه هدف اجرای این طرح ها باشند.وی، 
رویکرد اصلی بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام )ره( را توانمندسازی جامعه در رونق اقتصاد 
دانست و گفت: این بنیاد عالوه بر تسهیالت با اســتقرار مجریانی در مناطق هدف تا سه سال بر 
 اجرای طرح ها و توسعه آن ها در مناطق هدف نظارت می کند تا مشــاغل خانوادگی در روستا ها 

شکل گیرد.

مدیرکل انتقال خون استان:
وضعیت ذخایر خونی اصفهان فعال مطلوب است

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان گفت: در حال حاضر با کمبود خون مواجه نیستیم؛ اما مردم 
همچنان اهدای خون را در برنامه خود قرار دهند.مجید زینلی با اشــاره بــه اینکه حدود یک ماه 
قبل با کمبود خون در اصفهان مواجه بودیم، اظهار داشت: در حال حاضر وضعیت مطلوبی داریم، 
اما با توجه به اینکه در فصل زمستان هستیم و در این فصل اهداکنندگان خون کاهش می یابند، 
بنابراین مردم همــواره انتقال خون را در برنامه خود قرار دهند.وی  در پاســخ به این ســوال که 
بیشترین تعداد اهداکنندگان خون زنان یا مردان هستند؟ گفت: حدود ۹۶درصد این افراد، مردان 
و ۴درصد، زنان هستند.مدیرکل انتقال خون استان اصفهان با اشاره به اینکه یکی از روش های 
کمک درمانی برای بیماران کرونایی استفاده از پالسمای خون بهبود یافتگان این بیماری است، 
بیان کرد: در حال حاضر حدود ۱۲۰۰ واحد پالسمای خون از این بیماران گرفته ایم، اما در روز های 

آینده انتظار مطلوب تری داریم.

صدور یک شناسنامه ایرانی برای فرزند تبعه خارجی و مادر ایرانی در اصفهان؛

اولین چراغ روشن شد

پس از تصویب قانون اعطای شناسنامه  پریسا سعادت
ایرانی به فرزندان دارای پدر تبعه خارجی، 
هر چند روند آن به کندی آغاز شــد و مطابق همه رویه های اداری در 
ایران بروکراسی پیچیده رسیدن به هدف را زمان بر کرد؛ اما کم کم راه 
بر طرف کردن این چالش اجتماعی در حال انجام است. بر این اساس 
پس از تهران حاال در اصفهان هم اولین شناســنامه برای یک فرزند 
ناشی از ازدواج مادر ایرانی و پدر تبعه خارجی صادر شد. مدیر کل امور 
اتباع و مهاجرین خارجی استانداری اصفهان از ثبت نام حدود ۳ هزار 
فرزند حاصل از ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی برای دریافت تابعیت 
و شناسنامه ایرانی در ســایت اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی 
اســتانداری اصفهان خبر داد و گفت: تاکنون یکی از فرزندان مادران 
ایرانی که همه مراحل قانونی را طی کرد توانســته شناســنامه ایرانی 

دریافت کند.
مهدی سلیمانی ، با اشاره به اینکه تاکنون حدود ۳ هزار فرزند حاصل 
از ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی برای دریافت تابعیت و شناسنامه 
ایرانی در ســایت اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی اســتانداری 
اصفهان ثبت نام کرده انــد، اظهار کرد: از این تعــداد بیش از ۶۰۰ نفر 
پرونده تشکیل داده و مدارک الزم را ارائه داده اند و فرآیندهای بعدی 

شامل استعالم از دستگاه های ذی ربط انجام شده است.وی از صدور 
شناسنامه برای یکی از فرزندان مادران ایرانی که همه مراحل قانونی 
تابعیت ایرانی را طی کرده است خبر داد و گفت: تاکنون یک دختر ۱۳ 

ساله در استان توانسته شناسنامه ایرانی دریافت کند.
مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری اصفهان با اشاره به 
اینکه زمان صدور شناسنامه ایرانی به طی فرآیندهای قانونی و تشکیل 
پرونده بر می گردد، افزود: از لحاظ قانونی باید ۳ ماه منتظر باشیم تا 
دستگاه های ذی ربط پاسخ استعالم را بدهند و بعد از تعیین تکلیف 
اســتعالم و تایید مدارک، متقاضی برای صدور شناسنامه به اداره کل 

ثبت احوال استان معرفی می شود.
وی با اشــاره به اینکه متقاضیــان دریافت شناســنامه ایرانی که پدر 
خارجی و مــادر ایرانی دارند درحــال انجام مراحل قانونی هســتند، 
تصریح کرد: در قانون فرآیندی تعریف شده که متقاضی باید مدارک 
مادر ایرانی، پدر خارجــی، مدارک ازدواج مرد خارجــی با زن ایرانی، 
مدارک تولد و هویت فرزند را ارائه کرده تا راســتی آزمایی شــود و از 
دســتگاه های ذی ربط اســتعالم به عمل آید. بعــد از اینکه مدارک 
کامل بود و اســتعالم ها صورت گرفت، مدارک برای صدور شناسنامه 
بــه اداره کل ثبت احوال ارائه شــود و همکاران ما در ثبــت احوال کار 

صدور شناسنامه را انجام می دهند.ســلیمانی خاطرنشان کرد: ثبت 
درخواست متقاضیان در سایت اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی 
در کل کشور محدودیت زمانی ندارد، چون تولد موکول به زمان نیست 
و همین االن هم ممکن اســت فرزنــدان مادران ایرانی کــه با اتباع 
خارجی ازدواج کرده اند متولد شوند، بنابراین صدور شناسنامه ایرانی 
به صورت مستمر ادامه دارد.وی با یادآوری اینکه ثبت نام متقاضیان 
دریافت شناسنامه و تابعیت ایرانی از طریق سایت اداره کل امور اتباع 
و مهاجرین خارجی اســتانداری اصفهان از چند ماه پیش آغاز شده و 
تا زمانی که قانون اعتبار دارد، کماکان انجام خواهد شــد، گفت: هیچ 
مانع قانونی از لحاظ زمان تولد فرزند وجود ندارد و از بدو تولد تا زمانی 
که فرد زنده است بدون هیچ شرط سنی، امکان ثبت نام و تقاضا برای 
دریافت شناســنامه ایرانی وجود دارد، به طوری که هم اکنون در بین 
متقاضیان کسانی هستند که با بیش از ۵۰ ســال سن برای دریافت 

شناسنامه ایرانی اقدام کرده اند. 
اصفهان،جزو استان هایی اســت که باالترین آمارهای جمعیت تبعه 
های خارجی در کشور را دارد. تســریع روند اعطای شناسنامه به این 
افراد می تواند بخش زیادی از مشکالت فرزندان این خانواده ها را به 

خصوص در زمینه ادامه تحصیل بر طرف کند.

سخنگوی کمیســیون اقتصادی در مجلس شورای 
اســالمی گفــت: صاحبان حقابه، ســال هاســت با 
مشکالت جدی دست و پنجه نرم می کنند و باوجود 
بیان شعارهای زیبایی چون مشارکت واقعی   در تصمیم 
گیری ها توسط دولتمردان، جایگاه شایسته و موثری 
در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها ندارند.مهدی 
طغیانی، در نامه  ای به رضا اردکانیان، وزیر نیرو گفت: 
کالن شــهر اصفهان با جمعیت حــدود ٣ میلیون نفر 
در سال های اخیر با مشــکالت و معضالت مختلفی 
در زمینه تامین آب آشــامیدنی، تامیــن حقابه های 

کشاورزی و حقابه های زیست محیطی مواجه بوده 
و این امر موجب بروز مشــکالت متعــدد اقتصادی 
ومعیشــتی، اجتماعی و امنیتی برای مردم اصفهان 
 شــده اســت.وی ادامه داد: منابع و مصارف حوضه

 زاینده رود طی سالیان اخیر بسیار بیش از منابع موجود 
تعهداتی در تامین آب ایجاد کرده  و همواره نتوانسته 
تعهدات خود را ایفا کند.این نماینده مردم شهر اصفهان 
حقابه داران و مالکان آب در شرق اصفهان را با مشکالت 
زیادی روبه رو دانســت و تصریح کرد: این افراد سال 
هاست با مشکالت جدی دست و پنجه نرم می کنند و 
باوجود بیان شعارهای زیبایی چون مشارکت واقعی   در 
تصمیم گیری ها توسط دولتمردان، جایگاه شایسته و 
موثری در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها ندارند.

طغیانی از مشــکالت تاالب گاوخونی که دچار بحران 

های شدید زیست محیطی است خبرداد و تشریح کرد: 
آسیب های جدی برای فالت مرکزی ایران، افت شدید 
تراز آب های زیرزمینی از بحران های زیست محیطی 
در گاوخونی است و اثرات جبران ناپذیر آن مانند پدیده 
فرو نشست در اصفهان، آینده سکونت در این  استان را 
با تهدید مواجه ساخته است.وی اضافه کرد: تامین آب 
شرب کافی و با کیفیت شهرها و روستاها در سال های 
اخیر با چالش مواجه بوده و هدر رفت آب در شبکه ها 
جدی است و سواالتی را ایجاد کرده که برنامه شخص 
شما به عنوان سکاندار وزارت نیرو برای احیای زاینده 
رود چیست و از طرفی برای به تعادل رساندن منابع و 
مصارف و پاسخ به تعهدات ایجاد شده جدید و حقابه 
ها و سهم آبه ها، برنامه کوتاه مدت، میان مدت و پایان 

مدت وزارت نیرو چیست؟

سخنگوی کمیسیون اقتصادی در مجلس:

بحران های گاوخونی، آینده اصفهان را به خطر انداخته است

هیچ مانع قانونی از لحاظ زمان تولد فرزند وجود ندارد 
و از بدو تولد تا زمانی که فرد زنده است بدون هیچ شرط 
سنی، امکان ثبت نام و تقاضا برای دریافت شناسنامه 

ایرانی وجود دارد

کشف 93 کیلو 
حشیش زیر 

بارخشکبار
جانشــین فرمانده انتظامی 
اســتان اصفهان از کشف ۹۳ 
کیلو و ۴۸۰ گرم حشــیش که 
زیر بار قانونی خشکبار در یک 
کامیونت ایسوزو جاساز شده 

بود، خبر داد.

رییس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان خبر داد:
اعتراف به 58 فقره سرقت در اصفهان

رییس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی اســتان از دستگیری ســارق منازل نیمه ساز و کارگاه 
های خصوصی شهروندان دراصفهان و 
اعتراف وی به ۵۸ فقره سرقت خبر داد.

سرهنگ حســین ترکیان بیان داشت: 
در پی وقــوع چندین فقره ســرقت از 
منازل نیمه ساز و کارگاه های خصوصی 
شــهروندان در منطقه شرق شهرستان 
اصفهان موضــوع در دســتور کار ویژه 
کارآگاهان پایگاه شرق پلیس آگاهی 

استان قرار گرفت.
وی افزود: کارآگاهان پس از بررســی 
های علمی و کارشناسی صحنه های وقوع سرقت و جمع آوری مدارک و مستندات به جا مانده از 
سارقان و همچنین استفاده از تجهیزات هوشمند پلیسی سرانجام هویت فردی که در این سرقت 
ها دست داشــت را به دســت آوردند.رییس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان اصفهان، 
گفت: کارآگاهان پــس از هماهنگی با مقام قضایــی متهم را در مخفیگاهش دســتگیر کرده و 
تحقیقات از وی را در مورد اقدامات مجرمانه اش آغاز کردند.این مقام انتظامی عنوان کرد: متهم 
پس از مواجهه با مدارک و مســتندات پلیس به ۵۸ فقره سرقت از منازل نیمه ساز و کارگاه های 

خصوصی اعتراف کرد.
رییس پلیس آگاهی اســتان همچنین  از دستگیری ۳ ســارق که اقدام به سرقت محموله ای 
چای به ارزش ۲ میلیارد ریال کرده بودند، خبر داد. ســرهنگ حســین ترکیان بیان داشــت: در 
پی تماس راننده ای با ســامانه ۱۱۰ و اعالم ســرقت محموله وی در محور ترانزیتی »اردستان-

نایین«، بالفاصلــه گروهی ازماموران پلیس آگاهی و انتظامی شهرســتان اردســتان وارد عمل 
شــدند.وی افزود: ماموران موفق شــدند یک کامیون بنــز را در این رابطه شناســایی و توقیف 
کنند.رییس پلیس آگاهی اصفهان ادامه داد: در بازرســی از این کامیون ۳۲ گونی چای کشــف 
شــد.این مقام انتظامی با اشاره به اینکه یک ســواری رنو نیز که راه پاک کن و همدست کامیون 
 بود توقیف شــد، اظهار داشــت: محموله چای کشــف شــده با مدارک محموله ســرقت شده 

مطابقت داشت.

فرمانده انتظامی شهرستان تيران وكرون اعالم کرد:
کشف منزلی پر از سیگار و تنباکوی قاچاق در  تیران و کرون 
 فرمانده انتظامی شهرســتان »تيران وكرون« از کشــف بيش از ۹۰ هزار نخ سيگارو۹۶۰بســته

  تنباكوی قاچاق دربازرســی  ازيك منزل خبر داد. ســرهنگ یوســف بهرام پور  بیان داشــت: 
 در پی کســب خبری مبنی بر فعاليت فــردی در امر تهيــه و توزيع ســيگارهای قاچاق موضوع
  به صورت ويژه در دســتور کار پليبس امنیت عمومی و موادمخدر شهرســتان »تیران و کرون«

 قرار گرفت.
 وی با بيــان اينكه ماموران بــا هماهنگی مقام قضایی بــه محل مورد نظر اعزام شــدند، افزود: 
در بازرســی از منــزل متهم ۹۰ هــزار و ۹۰۸ نخ ســيگار خارجی و ۹۶۰ بســته تنباكــوی قاچاق 
و۴ دســتگاه ماينر كشــف شــد.فرمانده انتظامی شهرســتان تیــران و کرون ادامــه داد: در 
این خصوص یک نفر دســتگیر و پــس از تشــکیل پرونده بــرای اقدامات قانونــی به مراجع 
قضایــی تحویل داده شد.ســرهنگ بهرام پور خاطر نشــان کــرد: كارشناســان مربوطه، ارزش 
 سيگارهای قاچاق کشــف شــده را ۳۵۰ ميليون ريال وماينرهای كشف شــده را۲ميليارد ريال 

برآورد كرده اند.

با مسئولان جامعه

وز عکس ر

چهره روزاخبار

رییس دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان:

مراعات نکنیم به روزهای 
اوج ویروس برمی گردیم

رییس دانشــگاه پزشــکی اصفهــان در 
خصوص کمبود قلم انسولین گفت: مشکل 
کمبود این دارو کشــوری اســت و سهمیه 
استانی انسولین به دلیل همین محدودیت 
ها، کم شده است.طاهره چنگیز ، اظهار کرد: 
در چند هفته گذشــته از نظر تعــداد موارد 
جدید ویروس کرونا شاهد شیب نزولی در 
استان اصفهان هستیم.وی با بیان اینکه یه 
تازگی تعداد کل بیماران کرونایی بستری در 
مراکز استان کمتر از ۴۱۰ نفر رسید، افزود: 
تعداد فوتی های ویــروس کرونا کمتر از ۱۰ 
نفر شده که آمار خوشحال کننده ای است و 
امیدواریم این شرایط را حفظ کنیم.رییس 
دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان با بیان 
اینکه براساس پروتکل و دستورالعملی که 
مصوب ستاد کرونای کشور است، همچنان 
برگزاری نمازجمعــه و تجمعات فرهنگی، 
مذهبی، اجتماعی و ... در شهرستان های 
زرد مجاز نیست، گفت: باید آمادگی داشته 
باشیم که پیک بعدی بیماری اتفاق نیفتد، 
همچنین آمادگی ذهنی دستورالعمل های 
بلندمدت برای مردم ایجاد کنیم و تمهیدات 
 الزم برای ادامه بلندمــدت این فعالیت ها

 انجام شود.
چنگیــز با بیــان اینکــه از ابتدای شــیوع 
ویروس کرونا در کشور تعداد ۱۲ نفر از کادر 
درمان استان اصفهان جان خود را از دست 
دادند و شهید سالمت نام گرفتند، تصریح 
کرد: اگر دســتورالعمل ها رعایت نشــود 
مطمئنا شرایط شکننده است و به روزهای 

اوج ویروس برخواهیم گشت.

سخنگوی ستاد مقابله با کرونای سپاه صاحب الزمان )عج(:

216 هزار و 500 فرد در معرض خطر کرونا در اصفهان شناسایی شد
سخنگوی ستاد مقابله با کرونای سپاه صاحب الزمان )عج( گفت: ۲۱۶ هزار و ۵۹۱ فرد در معرض کرونا در اســتان اصفهان در قالب طرح »حافظان سالمت در 
محالت« شناسایی شده است.سرهنگ علی قمیان با اشاره به اجرای طرح غربالگری »حافظان سالمت در محالت« در استان اصفهان از ابتدای آذر ماه تاکنون 
اظهار داشت: این طرح با همکاری یک هزار و ۱۰۰ پایگاه در استان اصفهان در حال انجام است.وی با بیان اینکه تاکنون ۶۴ درصد از جمعیت استان اصفهان در طرح 
»حافظان سالمت در محالت« غربالگری شده اند، ابراز داشت: این میزان شامل ۹۴۸ هزار و ۳۹۹ خانوار و سه میلیون و ۲۸۳ هزار و ۲۴۹ نفر از جمعیت استان 
اصفهان می شود.سخنگوی ستاد مقابله با کرونای سپاه صاحب الزمان )عج( با بیان اینکه در روند اجرای طرح »حافظان سالمت در محالت« ۲۱۶ هزار و ۵۹۱ فرد 
در معرض خطر ابتالء به کرونا در استان اصفهان شناسایی شده است، ادامه داد: عالوه بر آموزش این افراد اسامی آنها به صورت آنالین در اختیار مراکز بهداشت 
استان قرار گرفته است.وی، شناسایی خانواده های نیازمند و اهدای بسته های معیشتی و بهداشتی به این خانواده ها را از دیگر اهداف اجرای طرح »حافظان 

سالمت در محالت« اعالم کرد و گفت: در این زمینه نیز تاکنون ۱۵۳ هزار و ۹۹۰ بسته بهداشتی تحویل خانواده های نیازمند شده است.



آغاز دور بعدی لیگ برتر هندبال از ۱۰ بهمن
 مسابقات دور برگشت لیگ برتر هندبال مردان  جمعه شب به پایان رســید و قرار است دور بعدی از ۱۰ بهمن و احتماال به میزبانی تهران آغاز شود.مسابقات دور 
مقدماتی در دو گروه و به صورت رفت و برگشت انجام شد و ســه تیم اول هر گروه قرار است در دور بعدی به صورت رفت و برگشــت با یکدیگر مسابقه بدهند. 
هم چنین سه تیم پایین جدول نیز برای کسب عناوین هفتم تا دوازدهم رقابت خواهند کرد.سه تیم شاملی، ذوب آهن و پرسپولیس از گروه اول و از گروه دوم هم 
مس کرمان به دور بعدی صعود کردند؛ اما هنوز تکلیف دو تیم  دیگر در گروه دوم به دلیل اعتراض کتبی یک تیم هنوز مشخص نیست.مراد کرمی، رییس کمیته 
مسابقات هندبال در این خصوص گفت: در بازی فوالد سپاهان با فرازبام گویی شائبه هایی وجود دارد، اعتراضی نوشته شده و ما باید فیلم را با حضور کارشناسان 
بررسی کنیم و در نهایت نتیجه را به کمیته انضباطی بدهیم تا در نهایت تصمیم نهایی را اعالم کند.وی گفت: هنوز تکلیف دو تیم صعود کننده از گروه دوم مشخص 
نیست. به احتمال زیاد ممکن است جایگاه تیم ها تغییر کند و باید منتظر تصمیم کمیته انضباطی باشیم.کرمی درباره مرحله بعدی لیگ مردان گفت: حدودا از ۱۰ 
بهمن مسابقات شان انجام خواهد شد. احتماال میزبان تهران است اما هنوز میزبان قطعی نشده است. مسابقات دور بعدی هم به صورت رفت و برگشت انجام 

خواهد شد.وی درباره مسابقات لیگ برتر بانوان نیز گفت: دور دوم مسابقات بانوان به زودی آغاز خواهد شد و  تست pcr انجام شده و فعال مشکلی نیست.
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 تغییر تاکتیکی سرخ ها در دربی
پرسپولیسی ها پس از دیدار فینال آســیا موفق به پیروزی در لیگ داخلی هم نشدند و جمعا سه 
امتیاز از سه بازی گذشته کسب کرده اند و در این سه دیدار یحیی گل محمدی تاکتیک های مختلفی 

را پیاده کرد که هیچ کدام ثمربخش نبود 
و در کمال تعجب، سرمربی سرخ پوشان 
در دیدار با ســپاهان از مهاجم تخصصی 
در ترکیب خود استفاده نکرد. دلیل این 
اقدام گل محمدی عملکرد ضعیف آرمان 
رمضانی و مهدی عبــدی در هفته های 
ابتدایی لیگ برتر بود که سبب شد تا کادر 
فنی پرسپولیس تصمیم به استفاده پر 
تعداد از هافبک های خود بگیرد. یحیی 
گل محمدی در دیدار با ســپاهان وحید 

امیری را نیز در خط حمله قرار داد تا این بازیکن بتواند پرســپولیس را به گل برساند اما امیری هم 
نتوانست مقابل ســپاهان کاری از پیش ببرد تا پرسپولیس قبل از دربی پایتخت به تساوی برسد.

یحیی گل محمدی، سرمربی پرسپولیس که به خاطر عدم پیروزی تیمش در سه بازی اخیر تحت 
فشار اســت قصد دارد تاکتیک فنی تیمش را با بازیکنان مد نظر راهی دیدار با استقالل تهران کند. 
پرسپولیس مقابل استقالل تهران با مهاجم تخصصی بازی می کند تا بتوانند دفاع استقالل را عقب 
نگه دارند و از عمق آنها به دروازه رشید مظاهری در استقالل تهران نزدیک شوند. گل محمدی قصد 
دارد تمرینات ویژه ای را برای مهدی عبدی، آرمان رمضانی و آریا برزگر برگزار کند تا آنها را برای بازی با 
استقالل تهران آماده کند. سرخ پوشان در حالی به چینش قبلی خود باز می گردند که در هفت بازی 

ابتدایی لیگ برتر، تنها ۶ گل به ثمر رسانده اند  که سهم مهاجمان این تیم صفر است.

مهاجم استقالل شاگرد »قلعه نویی« شد
مرتضی تبریزی، مهاجم سابق استقالل به صورت رسمی به گل گهر ســیرجان پیوست.تبریزی که 
شرایط خوبی در استقالل نداشت با درخواست قلعه نویی به سیرجان رفت و با قراردادی به تیم گل 
گهر اضافه شد.مدت قرارداد این بازیکن یک فصل و نیم است و تا پایان لیگ بیست و یکم اعتبار دارد.

رویای ماشین با مس به یاد اردیبهشت 95 
ماشین سازی به عنوان قدیمی ترین باشگاه شمال غرب کشور، در تاریخ 2۱ اردیبهشت ماه سال 95 
و بعد از 2۰ سال انتظار به سطح اول فوتبال ایران بازگشت. این تیم با هدایت رسول خطیبی، پس از 
کسب پیروزی سه بر صفر مقابل مس رفسنجان در ورزشــگاه یادگار امام تبریز، یک هفته پیش از 
پایان مسابقات، صعود خود به لیگ برتر را مسجل کرده و جشن صعود گرفت.بعد از آن ماشین سازی 
تنها یک فصل در لیگ برتر حضور داشت و دوباره سقوط کرد. ماشین سازی که از آن صحبت می کنیم 
در حال حاضر وجود خارجی ندارد و امتیاز دســته یکی اش به نود ارومیه واگذار شده است. ماشین 
سازی فعلی به عنوان پرچم دار تیم قدیمی فوتبال آذربایجان، در واقع گسترش فوالدی است که تغییر 
رنگ و نام داده اما همچنان حمایت هواداران قدیمی ماشین سازی را به همراه دارد.ماشین سازی 
در چارچوب هفته یازدهم لیگ برتر به مصاف مس رفســنجان خواهد رفت و این در حالی است که 
سبزهای فوتبال آذربایجان شرایط خوبی ندارند و در رتبه شانزدهم جدول جا خوش کرده اند. تقابل 
با مس رفسنجان به یاد خاطره شیرین پنج سال پیش می تواند  یک انگیزه خوب برای سبزپوشان 
باشد. سبزهایی که در ترکیب خود از آن دوره تنها اکبر آفاقی را دارند؛ دوره ای که پس از آن ستاره های 

جدیدی چون حامد پاکدل و امین قاسمی نژاد را به سطح اول فوتبال ایران معرفی کرد.

تقابل حساس و تماشایی در نقش جهان؛

همبازی های سابق به هم رسیدند

در حســاس تریــن دیــدار هفتــه نهم   سمیه مصور
رقابت های لیگ برتر فوتبال کشــور، تیم 
سپاهان اصفهان در ورزشگاه نقش جهان مقابل تیم فوالد خوزستان 
صف آرایی می کند، دیداری که می تواند شاگردان محرم نویدکیا را به 

صدر جدول برساند.
طالیی پوشــان نصف جهان در شــرایطی مهیای دیدار بــا تیم فوالد 
خوزســتان می شــوند که هفته گذشــته در یک بازی برتر مقابل تیم 
پرســپولیس تهران تن به تســاوی بدون گل داده اند تا  فاصله آنها با 
صدر جدول افزایش یابد. تیم ســپاهان با کسب تک امتیاز این دیدار 
مهیج که در وزشگاه بدون تماشاگر آزادی انجام شد ۱5 امتیازی شدند 
تا با توجه به نتایج سایر مدعیان به رده پنجم جدول سقوط کنند. تیم 
ســپاهان را می توان باثبات ترین تیم حال حاضــر رقابت های لیگ 
برتر دانست، تیمی که فوتبال هجومی و روانی را به نمایش می گذارد. 
شاگردان نوید کیا در دیدارهای برگزار شده این دوره از مسابقات لیگ 
در زمان حمله خوب موقعیت ســاخته و خوب گل مــی زنند، اما اغنا 
شدن مهاجمان این تیم پس از گلزنی موجب شده تا در نتیجه گیری 
چندان خوب عمل نکرده باشند. در آن سوی میدان تیم فوالد خوزستان 

قرار دارد، تیمی به سرمربیگری جواد نکونام که یکی از تیم های ایرانی 
حاضر در فصل جدید رقابت های لیگ قهرمانان آسیاست. تیم فوالد 
از قدرتمندترین تیم های لیگ محسوب می شود که به راحتی امتیاز 
نمی دهد. شــاگردان جواد نکونام هفته گذشــته مقابــل تیم مس 
رفسنجان به تساوی یک بر یک رســیدند تا با ۱4 امتیاز در رده هفتم 

جدول رده بندی قرار بگیرند.
فوالد خوزســتان در ارائه بازی تخریبی و بســته تبحــر باالیی دارد. 
شــاگردان نکونام در فاز هجومی شرایط خوبی داشته و در خط میانی 
و حمله خود بازیکنان باکیفیــت زیادی از جمله فرشــاد احمدزاده، 
محمد آبشک، ساسان انصاری، عباسی و پاتوسی را در اختیار دارد که 
می توانند برای ذوبی ها دردسرساز شوند. فوالدی ها در فاز دفاعی نیز 
شرایط خوبی داشــته و ثبات خط دفاعی این تیم، می تواند گلزنی را 

برای رقبا سخت کند.
تقابل محرم نوید کیا و جواد نکونام، دو مربی جوان فوتبال کشــور بر 
جذابیت های این دیدار می افزاید. رویارویی این دو مربی با آتیه می 
تواند یک روز فوتبالی خوب را برای عالقه مندان به مســتطیل ســبز 

رقم بزند.

جواد نکونام و محرم نویدکیا در جام جهانی 2۰۰۶ در تیم ملی مقطعی 
هم تیمی بودند  و اگرچه مصدومیت هــای متوالی به محرم نویدکیا 
اجازه درخشش با پیراهن تیم ملی را نداد ولی به نظر می رسد همان 
دورانی که این دو هافبــک مطرح فوتبال ایران در کنــار هم بوده اند، 

رفاقت نزدیکی میان آنها شکل گرفته است.
شاید به همین دلیل هم بود که فصل گذشته  در بازی برگشت دو تیم 
سپاهان و فوالد خوزستان که با حاشــیه های فراوانی نیز همراه بود، 
نکونام از محرم نویدکیا به عنوان دوست صمیمی خود و فردی باهوش 
نام برد و او را یکی از مربیان بزرگ آینده ایران خواند؛ این حرف در واقع 
زمانی زده شد که نویدکیا پیشــنهاد حضور در کنار امیرقلعه نویی را رد 
کرده بود و به نوعی این صحبت های نکونام کنایه مستقیم به سرمربی 
سابقش در استقالل بود که در مصاحبه خبری قبل از بازی، سیستم او 

را مانند کی روش دفاعی توصیف کرد.
 فاصله نزدیک امتیازات تیم های سپاهان اصفهان و فوالد خوزستان 
نوید بخش یک مســابقه جذاب و تماشــایی در نقش جهان است، 
دیداری که هــر دو تیم به دنبال کســب تمام امتیازات آن هســتند و 

دوست ندارند پا پس بکشند.

قهرمان بازی های آســیایی اندونــزی در خصوص 
برتری ۱۰ بر 3 مقابل ســجاد مردانی در رقابت های 
لیگ برتر تکواندو اظهار داشــت: مقابــل مردانی با 
امیدی که به خود داشتم، توانستم برنامه ریزی های 
مدنظرم را پیاده کنم و خدا را شــکر به یک پیروزی 
خوب دست پیدا کنم. در این مسابقه هیچ امتیاز فنی 
ندادم و هر سه امتیازی که از دست دادم نیز با اخطار 
در ثانیه های آخر بود کــه تصمیم گرفتم دیگر پا نزنم 
و بازی را حساس نکنم.ســعید رجبی تصریح کرد: 
سجاد مردانی یکی از بهترین تکواندوکاران ایران است 
اما با اینکه تمرین زیادی نداشتم خدا را شکر رو سفید 
شدم. در این مدت به تنهایی زیر نظر استاد فالحی راد 
تمرین می کردم و آمادگی صد درصدی برای حضور 
در مسابقات نداشتم. با این وجود در مسابقات روز 

جمعه مقابل ســیاوش فخرایی و سجاد مردانی به 
برتری دســت یافتم. تعطیلی مسابقات باعث شده 
بود به غیر از ملی پوشان، اکثر بازیکنان شرایط بدنی 
خوبی نداشــته باشــند.وی تصریح کرد: دیگر هیچ 
بازی را از دست نخواهم داد و قصد دارم از حاال برای 
حضور درمســابقات جهانی آینده و  المپیک 2۰24 
بجنگم. قول می دهم با تالشی که انجام خواهم داد 
نه تنها سهمیه المپیک دوره آینده را کسب کنم، بلکه 
با رنکینگ یک در مسابقات حضور خواهم داشت تا 
برای کســب مدال طالی المپیک تالش کنم.رجبی 
در خصوص صحبت های سرمربی تیم ملی تکواندو 
مبنی بر اینکه لیگ معیار دعوت بازیکن به مسابقات 
انتخابی ورود به اردوی تیــم ملی خواهد بود، گفت: 
صد درصد این موضوع نه تنها باعث انگیزه من بلکه 

باعث انگیزه سایر بازیکنان شده بود. همین موضوع 
باعث شده بود که به این مسابقات به عنوان مسابقات 
لیگ نگاه کنــم و این رقابت هــا را انتخابی تیم ملی 
بدانم و برای حضور دوباره در تیم ملی تالش کنم.وی 
در خصوص اضافه وزن خود گفت: اضافه وزن دارم و 
خودم نیز این موضوع را می دانم اما یک سال است 
که تمرین ندارم و قطعا اگر تمرین داشته باشم به 95 
کیلوگرم خواهم رسید. مطمئن باشید با انجام منظم 

تمرینات وزن خود را کاهش خواهم داد. 

قهرمان بازی های آسیایی اندونزی: 

مسابقات لیگ را به چشم انتخابی تیم ملی می بینم

خبر روز

رکوردی جدید برای »لواندوفسکی«
بایرن مونیخ در دیدار آغازین هفته پانزدهم بوندسلیگا به مصاف مونشن گالدباخ رفت که با نتیجه 
3 بر 2 تن به شکست داد.روبرت لواندوفسکی، گل نخســت تیمش را از روی نقطه پنالتی به ثمر 
رساند.این مهاجم لهستانی با گلی که به ثمر رساند تعداد گل های خود را در فصل جاری بوندسلیگا 
به عدد 2۰ رساند تا با اقتدار در صدر جدول بهترین گلزنان قرار گیرد.شبکه خبری اسکواکا اعالم کرد 
که لواندوفسکی 32 ساله تنها بازیکن در 5 لیگ معتبر اروپایی است که توانسته در فصل جاری 2۰ 
گل به ثمر رساند.این مهاجم سرشناس همچنین برای ششمین فصل پیاپی توانست در بوندسلیگا 

2۰ گل یا بیشتر به ثمر برساند.

واکنش سرمربی الیپزیگ به حضور در دورتموند
سرمربی تیم فوتبال الیپزیگ به احتمال حضورش در دورتموند واکنش نشان داد. شنیده می شود 
یولیان ناگلسمن، سرمربی جوان و موفق تیم فوتبال الیپزیگ ممکن است جانشین لوسین فاوره 
در تیم دورتموند شود و هدایت زنبور ها را در ادامه فصل برعهده بگیرد.ناگلسمن در این خصوص در 
جمع خبرنگاران گفت: هیچ دلیلی برای حضور من در دورتموند وجود ندارد. شرایط فعلی مثل زمانی 
است که سرمربی هافنهایم بودم. هیچ پیشنهادی برای من از این تیم وجود ندارد.وی افزود: من 
در الیپزیگ راحت هستم و اهداف بزرگی برای این تیم دارم. همانطور هم که اشاره کردم اصال قرار 

نیست اتفاقی رخ دهد و من در الیپزیگ می مانم.

گزینه جدید یوونتوس
مهاجم تیم ملی جوانان ایتالیا در رادار یوونتوس قرار گرفته است.پس از فرناندو یورنته، گراتزیانو 
پله، فابیو کوالیارال، اولیویه ژیرو و الدار شاه مرادف، این بار یک نام دیگر به عنوان گزینه تقویت خط 
حمله یوونتوس مطرح شده است.به گزارش جانلوکا دی مارتزیو، پس از مذاکرات مثبت یوونتوس 
برای مبادله نیکولو رووال و مانولو پورتانووا، یوونتوس بازهم مذاکراتی با جنوا خواهد داشت. جانلوکا 
اسکاماکا مهاجم 22 ساله ایتالیایی که در حال حاضر در جنوا توپ می زند، جدیدترین نامی است 
که به یوونتوس لینک شده است. البته اسکاماکا در مالکیت ساسولو است و به طور قرضی در جنوا 
به میدان می رود. مدیران یوونتوس تاکنون با ساســولو مذاکره ای مستقیم نداشته اند اما بازی 
این دو تیم، فرصت خوبی برای مذاکره مدیران دو تیم در راســتای این انتقال است. البته جنوا نیز 
در این معامله نقش خواهد داشت و برای آزادسازی اسکاماکا، یک مهاجم دیگر از دو تیم یا مبلغ 
 غرامت درخواست خواهد کرد. اخیرا نام الدار شاه مرادف هم پیرامون یوونتوس مطرح شد؛ اما جنوا 

می خواهد این مهاجم ازبک را تا پایان فصل حفظ کند و انتقال او به تیمی دیگر منتفی است.

دل پیرو:

 میالن برای قهرمانی بسته نشده است
جوزپه برگومی و الساندرو دل پیرو، دو اســطوره پرافتخار دو باشگاه اینتر و یوونتوس در شبکه اسکای 
اسپورت با یکدیگر گفت و گو کرده و بیشــتر در خصوص شرایط اینتر رای کسب عنوان قهرمانی صحبت 
کردند.جوزپه برگومی گفت: ما یوونتوس را در نظر نمی گیریم و این انصاف نیست، زیرا فشار زیادی بر 
اینتر وجود دارد. من نمی گویم که آنها تیم قدرتمندی در اختیار ندارند، اما معتقدم اختالف زیادی بین اینتر 
با یووه، میالن و ناپولی وجود ندارد. مردم می گویند اگر اینتر موفق به کسب عنوان قهرمانی نشود ناکام 
محسوب می شود، اما تیم های قدرتمند دیگری نیز در کوس حضور دارند و در مورد سایر باشگاه ها چنین 

حرفی زده نمی شود. اگر ناپولی، میالن و رم قهرمان نشوند هیچ اتفاقی نمی افتد.
الساندرو دل پیرو در پاسخ گفت: »چنین فشاری طبیعی بوده و در مورد تیم هایی که موفق نمی شوند 

وجود دارد. اینتر می تواند به این تیم قهرمان شود، اما میالن برای کسب عنوان بسته نشده است. «

فوتبال جهان

دروازه بان اصفهانی فوتسال بانوان:
همچنان باید از »توسلی« 

یاد بگیرم
دروازه بان اصفهانی و آینده دار تیم فوتسال 
بانوان مــس رفســنجان در خصوص قرار 
گرفتــن نامش در بیــن ۱۰ دروازه بان برتر 
دنیا در ســال 2۰2۰ اظهار کــرد: بابت این 
اتفاق خیلی خوشحال هستم و خدا را شکر 
می کنم. فکر می کردم چنین اتفاقی برای 
من رخ دهد اما در ســن 2۰ سالگی انتظار 
نداشــتم که در بین ۱۰ نفر دنیا قرار بگیرم.
زینب کرمــی در ارتباط با قــرار گرفتن تیم 
مس رفســنجان در بین ۱۰ تیــم برتر دنیا 
افزود: از زمانی که فاطمه اعتدادی وارد تیم 
شد به همراه خانم رضایی، تیم ما را به این 
جایگاه رساندند و تالش های بسیار زیادی 

صورت دادند.
کرمی همچنین ادامه داد: کار خیلی سختی 
پیش رو دارم و اکنون نســبت به دو هفته 
پیش انتظارات از زینب کرمی بیشتر است 
و از خداونــد کمک می خواهم کــه لیاقت 
چنین جایگاهی را داشته باشــم و بتوانم 
هر روز پیشــرفت کنم تا باعث سربلندی و 

خوشحالی بشوم.
دروازه بــان جــوان تیــم فوتســال مس 
رفسنجان با اشــاره به الگوگیری از فرزانه 
توسلی گفت: از زمانی که فوتسال را شروع 
کردم فرزانه توسلی الگوی من بود و زمانی 
که شــهناز یاری من را بــه اردوی تیم ملی 
جوانان دعوت کرد همیشــه به من فرزانه 
توسلی دوم می گفتند. همین موضوع باعث 
شد بیشتر به ســمت الگوبرداری عملکرد 
فرزانه توســلی بروم و چیزهــای زیادی 
هست که باید از او یاد بگیرم.وی در ارتباط 
با شــروع تمرینات تیم مس رفســنجان 
افزود: حدود دو هفته اســت تمرینات تیم 
آغاز شــده و تالش می کنیم به لطف خدا 
قهرمانی را تکرار کنیم. ســه بازیکن نیز به 
تیم ما اضافه شده است و با شرایط خوبی 
 که داریم با قــدرت بیشــتری وارد رقابت

 مسابقات می شویم.

جواد نکونام و محرم نویدکیا در جام جهانی ۲۰۰۶ در تیم ملی 
مقطعی هم تیمی بودند  و اگرچه مصدومیت های متوالی به 
محرم نویدکیا اجازه درخشش با پیراهن تیم ملی را نداد ولی 
به نظر می رسد همان دورانی که این دو هافبک مطرح فوتبال 
ایران در کنار هم بوده اند، رفاقت نزدیکی میان آنها شکل گرفته 

است

مستطیل سبز

وز عکس ر

گیر کردن هواپیمای 
رئال مادرید در برف 

سنگین
رئــال مادرید بــرای بازی خــود مقابل 
اوساسونا می خواست راهی پامپلونا شود 
اما با توجه به برف سنگین و شدیدی که در 
مادرید باریده بود، فرودگاه بسته شده و 
این امکان وجود نداشت که هواپیما پرواز 
کند و باعث شــد تا در مادرید و فرودگاه 

این شهر متوقف شود.
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رییس اداره امور کتابخانه ها و سالن های مطالعه سازمان فرهنگی اجتماعی 

ورزشی شهرداری اصفهان خبر داد:

تحویل کتاب درب منازل با اجرای طرح »کتاب در خانه«
طرح کتاب در خانه با شــعار »دیروز شــما در کتابخانه ما؛ امروز ما در خانه شما« از سوی اداره امور 
کتابخانه ها و ســالن های مطالعه سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شــهرداری اصفهان در حال 
برگزاری اســت.طیبه فاطمی اظهار کرد: طرح »کتاب در خانه« به مدت شــش ماه الی یک سال 
کتاب های درخواستی امانت گیرنده را به صورت رایگان درب منزل تحویل می دهد.رییس اداره امور 
کتابخانه ها و سالن های مطالعه سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان افزود: قصد 
داریم در آینده نزدیک عضویت در طرح »کتاب در خانه« را به صورت الکترونیکی کرده و درخواست 
شرکت کنندگان را از طریق کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان ثبت کنیم. کتاب ها در این طرح توسط 
پیک درب منزل تحویل داده می شود و درخواست های بعدی مشــترکان ثبت می شود تا در نوبت 
بعدی کتاب های مورد نیاز در اختیار مشترک قرار داده شود.وی با اشــاره به اینکه مشارکت در این 
طرح می تواند کتابخانه های دیگر شــهرداری را وارد مدار طرح »کتــاب در خانه« کند، گفت: عالقه 
مندان در حال حاضر می توانند با مراجعه حضوری به کتابخانه های میرداماد و هنر درخواست خود 
را برای شرکت در طرح ارائه کرده و سه کتاب دریافت کنند.فاطمی خاطرنشان کرد: تاکنون استقبال 
شهروندان از طرح »کتاب در خانه« رضایت بخش بوده که امیدواریم با اطالع رسانی مناسب مردم 
از این فرصت فرهنگی نهایت بهره را ببرند.عالقه مندان برای آشــنایی و کســب اطالعات بیشتر در 
 خصوص طرح »کتاب در خانــه« می توانند با شــماره ۳۲۲۳۹۹۳۳ تماس گرفته و یا به ســایت 

cle.ir مراجعه کنند.

مدیرکل امور بانوان استانداری اصفهان:

ارزش های حضرت زهرا )س( به جامعه شناسانده شود
مدیرکل امور بانوان و خانواده اســتانداری اصفهان گفت: ایام شهادت حضرت زهرا)س( فرصت 
مناسبی برای شناختن و شناساندن آن شــخصیت بزرگ، درک نگاه جدید و ارزش های نوین به 
شخصیت واالی انســان به ویژه زنان و دختران است.شــادی فضلی در حاشیه برگزاری نشست 
تخصصی با موضوع الگو گیری از نقش حضرت زهــرا)س( در مدیریت خانواده و تربیت فرزندان 
افزود: ایام شهادت آن حضرت بهترین فرصت برای تامل در اندیشه های آن بانوی بزرگ اسالم است 
تا رفتارهای ایشان را به معنای واقعی الگو قرار دهیم.وی همچنین بر ضرورت شناساندن ویژگی ها 
و ابعاد شخصیتی آن حضرت به نسل نوجوانان و جوان جامعه تاکید کرد.فضلی در بخش دیگری 
با اشاره به نخستین سالگرد شهادت سردار دل ها یادآور شد: امنیت کنونی ما مرهون رشادت ها و 
مجاهدت های شهدای سرافراز و مردان بزرگی همچون سردار شهید سلیمانی است ، این رسالت 
همه ماست که جنبه های مختلف زندگی سردار دل ها را برای نسل جوان تبیین کنیم.استاد حوزه و 
دانشگاه دیگر مدعو مجازی این نشست در خصوص اهمیت انتخاب الگو برای زندگی گفت: همه 
ما نیازمند الگو هستیم، الگویی که جامع و کامل باشد و بتوانیم اصول اساسی و ثابت زندگی را که 
هیچ گاه کهنه نمی شــوند از آن ها الگوبرداری کنیم.حجت االسالم مهدی گرجی بیان کرد: حضرت 
فاطمه)س( و حضرت علی)ع( ۲ نمونه از بهترین الگوهایی هستند که نه تنها برای خودمان که برای 
فرزندان مان باید الگو قرارشان دهیم.وی گفت: بانوان در فرآیند تربیت ابتدا باید از تربیت و مادری 
حضرت فاطمه)س( الگوبرداری کنند که چگونه چنین فرزندانی را تربیت و تقدیم اسالم کرده است.

استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: اگر حضرت زهرا را به عنوان الگوی مادری قرار دهیم باید به سه بعد 
جسم، تفکر و روح در تربیت توجه ویژه ای صورت گیرد تا بتوان فرزندانی شاداب و قوی، عالقه مند 
به مطالعه و دوراندیشی و اخالق گرا تحویل جامعه دهیم.وی توصیه کرد: در مرحله بعد باید اصول 
آن حضرت را به فرزندان بیاموزیم تا آن ها از زندگی معصومین الگوبرداری کرده و سعادت و عاقبت 

به خیری نصیب شان شود.

شهردار اصفهان:  

145 میلیارد ریال پروژه در مجموعه تخت فوالد، آغاز و بهره برداری می شود

شــهردار اصفهان در ارتباط زنده رادیویی با برنامه »سالم اصفهان« با 
اشاره به اینکه هفته گذشــته یک رام از دو رام قطاری که قرار است به 
خط اول مترو اضافه شود، وارد اصفهان شد و این هفته رام دوم وارد 
شهر می شود، اظهار کرد: این دو رام قطار به ارزش ۳00 میلیارد تومان 

با 10 واگن به ظرفیت خدمات دهی مسافران اضافه خواهد شد. 
به گزارش اداره ارتباطات رســانه ای شــهرداری اصفهــان، قدرت ا... 
نوروزی ادامه داد: مزیت مستقیم این دو رام قطار کاهش سرفاصله 
از 1۲ به هشــت دقیقه اســت و پس از طی مراحل فنی و مراحل الزم 
دیگر به خط اول اضافه خواهد شد.شهردار اصفهان تصریح کرد: با این 
اقدام ظرفیت خط به ۳0 هزار نفر در روز افزایش پیدا می کند؛ همچنین 
تالش ويژه مدیریت شهری در ســال ۹6 تکمیل خط یک مترو بود که 

برای خدمت رسانی به مردم در کمترین زمان انجام شد. 
وی افزود: تا قبل از شیوع کرونا با 10 رام قطار موجود تعداد مسافران 
خط یک تا 1۲0 هزار مسافر در روز هم رســید که شیوع کرونا و کاهش 
ناوگان حمل و نقل عمومی در اتوبوســرانی و متــرو ظرفیت قبلی را 

تغییر داد.

نوروزی گفــت: با اقدامات اصالحی و توســعه ای در خــط اول مترو 
با پایان کرونا این خط بــا ظرفیت باالتر و ســرفاصله کمتر در اختیار 
شهروندان قرار می گیرد.وی افزود: شهرداری اصفهان دو پروژه بزرگ 
برای کاهش آلودگی هوا و ترافیک شــهر را در دست اجرا دارد که یکی 
حلقه چهارم حفاظتی و دیگری خط دوم مترو است.شهردار اصفهان 
ادامه داد: البته در اهداف کالن برنامه 1405 اصفهان به کاهش آلودگی 
و ترافیک به عنوان اهداف شاخص و مهم برنامه اشاره شده که ما هم 

در این راستا حرکت می کنیم.
 وی با بیان اینکه در ادامه برنامه های »هر یکشنبه، یک افتتاح« پروژه 
های عمرانی و خدماتی مجموعه تاریخــی، فرهنگی و مذهبی تخت 
فوالد در منطقه شش افتتاح خواهد شد، گفت: ارزش این طرح ها بالغ 
بر 145 میلیارد ریال است که این هزینه صرف مرمت و ساماندهی و 
نورپردازی تکایا و مسیر گردشگری بابارکن الدین شده است؛ البته در 
هفته های آینده پروژه های بزرگ دیگر در منطقه شش بهره برداری 

خواهد شد.
طرح جامع عملیاتی مجموعه تخت فوالد با هدف مرمت و ساماندهی 

برنامه ها و طرح های فرهنگی، مذهبی بر اساس چشم اندازی صحیح 
و مشخص در مدت زمان دو سال تدوین شد.

بهشــت یک گذر گردشگری اســت که از تکیه بابا رکن الدین آغاز و به 
ترتیب در مسیر این گذر گردشگری تکیه های کازرونی، سیدالعراقین 
و خاتون آبادی به یکدیگر متصل و به تکیه میرفندرسکی ختم می شود.

همچنین بر اساس این طرح، مقرر شــده که چهار گذر گردشگری در 
تخت فوالد اصفهان ایجاد شــود که هر یک از ایــن گذرها تعدادی از 
تکایای تخت فوالد بــا ظرفیت ها و ویژگی ها و موزه را در مســیر گذر 

گردشگری»بهشت« قرار می دهد.
تاکنون سه محور از این چهار محور گردشگری اجرا شده و از سال ۹۸ 
طرح گذر بابا رکن الدین براساس طرح جامع مجموعه تخت فوالد در 
دستور کار قرار گرفت .مجموعه  فرهنگی مذهبی تخت فوالد اصفهان 
با مساحت ۷5 هکتار با نام وادی السالم ثانی ، دومین قبرستان جهان 
تشــیع آرامگاه بیش از ۲ هزار عالم، فقیه و مجتهد، شاعر، فیلسوف 
 و حکیم بزرگ ایرانی در ســال 1۳۷5 در فهرســت آثــار ملی به ثبت

 رسیده است.

تا قبل از شیوع کرونا با 10 رام قطار موجود تعداد مسافران 
خط یک تا 120 هزار مسافر در روز هم رسید که شیوع 
کرونا و کاهش ناوگان حمل و نقل عمومی در اتوبوسرانی 

و مترو ظرفیت قبلی را تغییر داد

با مسئولان

مفاد آراء
10/95 آگهی موضوع ماده ســه قانون وماده 13آیین نامــه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی    
نظر به صدور آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر درمنطقه ثبت جنوب اصفهان ولذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شــود در صورتي كه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند 
از تاریخ انتشــار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را 
به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذكور وعدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
1- رای شماره 3417  مورخ 99/08/15 هیات اول خانم مریم عسگری خشوئی 
به شناسنامه شماره 1322 كدملي 1288995921 صادره اصفهان فرزند مظاهر 
بر سه دانگ مشاع  از ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 114/08 مترمربع 
مفروزی از پالك شماره 8 فرعي از 3615  اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف خانم مهری 
نوروزی اصفهانی و) وكیل مع الواسطه آقای عباس خیاركار نیز فوت نموده است( 

خریداری شده است.
2 - رای شــماره 3422 مورخ 99/08/15 هیات اول خانــم مهتاب خانمحمدی 
خشوئی به شناسنامه شماره 544 كدملي 6209512070 صادره زرین شهر فرزند 
مرتضي بر سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 114/08 
مترمربع مفروزی از پالك شماره 8 فرعي از 3615 اصلي واقع در اصفهان بخش 
5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف خانم 
مهری نوروزی اصفهانی و) وكیل مع الواسطه آقای عباس خیاركار نیز فوت نموده 

است( خریداری شده است.
3- رای شماره 3381 مورخ 99/8/12 هیات اول خانم مرضیه ایزدي به شناسنامه 
شــماره 1279 كدملي 1288940221 صادره اصفهان فرزند باقر بر ششــدانگ 
یکبابخانه به مســاحت 105/40 مترمربع مفروزی از پالك شماره 131 فرعي از 
4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبــت ملك جنوب اصفهان در ازای 

مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است
4- رای شــماره 3385 مورخ 99/8/12 هیات اول آقای عیدي محمد مرتضائي 
به شناسنامه شــماره 21 كدملي 6219771850 صادره فریدن فرزند عباس بر 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 124/14 مترمربع مفروزی از پالك شماره 4786 
اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنــوب اصفهان به موجب بیع 

نامه عادی و مع الواسطه از طرف آقای عبدالرحیم هادیان خریداری شده است.
5- رای شــماره 4945 مورخ 98/12/13 هیات اول  خانم ســمیه صفري نژاد 
دستجردي به شناســنامه شــماره 26347 كدملي 1282730908 صادره فرزند 
محمد بر ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 146/50 مترمربع مفروزی از پالك 
شماره 4196 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در 

ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
6- رای شــماره 3323 مورخ 99/8/6هیات اول آقای ابراهیــم ابراهیم زاده به 
شناسنامه شــماره 229 كدملي 1289261415 صادره اصفهان فرزند حسن بر 
قسمتی از یکبابخانه به مساحت 95/32 مترمربع مفروزی از پالك شماره 4940 
اصلي )مورد تقاضا با پالك 4936 اصلی مجموعّا تشکیل یکبابخانه را داده است( 
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی 

مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
7- رای شماره 3363 مورخ 99/8/10هیات اول آقاي فرود محمدي قلعه تکي به 
شناسنامه شماره 11 كدملي 6339621066 صادره كیار فرزند كمر بر ششدانگ 
یکبابخانه به مســاحت 232/08 مترمربع مفروزی از پالك شماره 131 فرعي از 
4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب 

بیع نامه عادی و مع الواسطه ازطرف آقای علی مقدس خریداری شده است.

8- رای شماره 3498 مورخ 99/8/19هیات اول آقای بهرام نجف آبادي ساماني 
به شناسنامه شماره 130 كدملي 4622896168 صادره سامان فرزند محمدحسن 
بر ششدانگ یکبابخانه به مساحت 129/28 مترمربع مفروزی از پالك شماره 200 
فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در 

ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
9- رای شماره 3252 مورخ 99/7/28هیات اول آقاي رسول پاك روان لنباني به 
شناسنامه شــماره 1718 كدملي 1284696243 صادره اصفهان فرزند محمد بر 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 130/50 مترمربع مفروزی از پالك شماره  4445 
اصلي واقع در اصفهان بخش 5حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
10- رای شــماره 2847 مورخ 99/6/24 هیات اول آقاي رسول پاكروان لنباني 
به شناسنامه شــماره 1718 كدملي 1284696243 صادره اصفهان فرزند محمد 
بر ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 20/35 مترمربع مفروزی از پالك شماره 2 
فرعي از 4368 اصلي واقع در اصفهــان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 
به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از طرف آقای  فیض اله برزویان خریداری 

شده است.
11- رای شــماره 3160 مورخ 99/7/22 هیات اول آقای نعمــت اله ملك پور 
شهركي به شناسنامه شماره 114 كدملي 4622348276 صادره شهركرد فرزند 
فتح اله بر ششدانگ یکباب ســاختمان تجاری به مســاحت 108/50 مترمربع 
مفروزی از پالك شــماره 20 فرعي از 2967 اصلي واقــع در اصفهان بخش 5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه مفروز 

ثبتی گردیده است. 
12- رای شــماره 3608 مورخ 99/8/27 هیات اول آقاي اردشــیر نورافشان به 
شناسنامه شــماره 514 كدملي 4650314445 صادره بروجن فرزند محمدكریم 
بر ششدانگ یکبابخانه به مساحت 65/97 مترمربع مفروزی از پالك شماره 131 
فرعي از 4483 اصلي واقع در اصفهــان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 
به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از طرف آقای علی مقدس خریداری شده 

است . 
13- رای شــماره 3607 مورخ 99/8/27 هیات اول خانم لیــال ملکیان جبلي به 
شناسنامه شماره 1957 كدملي 1288922930 صادره فرزند غالمرضا بر 481/60 
سهم مشاع از 7556 سهم ششــدانگ یك قطعه ملك ساده پالك شماره 4570 
اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان  به موجب بیع نامه 

عادی و مع الواسطه از طرف آقای اسداله مجیدی خریداری شده است . 
14- رای شــماره 3645 مورخ 99/8/28 هیات اول آقــاي محمدعلي هادیان 
قهدریجاني به شناسنامه شماره 161 كدملي 1111042500 صادره قهدریجان 
فرزند حیدر بر ششدانگ یکبابخانه به مساحت 157/80 مترمربع مفروزی از پالك 
شــماره 5 فرعي از 1680 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است. 
15- رای شماره 3962 مورخ 99/9/29 هیات اول  آقاي نگهدار بازدار تشنیزي به 
شناسنامه شماره 31 كدملي 6339667392 صادره فرزند سیف اهلل بر ششدانگ 
یکباب خانه به مســاحت113/90 مترمربع مفروزی از  پالك شماره131 فرعي 
از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب 
بیع نامه عادی و مع الواســطه از طرف آقای محمدعلی فریدنی خریداری شــده 

است . 
16- رای شــماره 3969 مــورخ 99/9/29 هیات اول آقاي عبــاس قیصري به 
شناســنامه شــماره 6 كدملي 1091893624 صادره نجف آباد فرزند حسین بر 
چهار دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه به مساحت115/22 مترمربع مفروزی 
از  پالك شــماره349 فرعي از4348 اصلــي واقع در اصفهــان بخش5 حوزه 
 ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه مفروز ثبتی

 گردیده است . 
17- رای شــماره 3970 مورخ 99/9/29 هیات اول خانم مهین كالنتري دهقي 

به شناسنامه شماره 139 كدملي 1091898774 صادره نجف آباد فرزند شکراله 
بر دو دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه به مساحت115/22 مترمربع مفروزی 
از  پالك شــماره349 فرعي از4348 اصلــي واقع در اصفهــان بخش5 حوزه 
 ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیه مفروز ثبتی 

گردیده است. 
18- رای شــماره 3609 مــورخ 99/8/27 هیــات اول خانم مهیــن بهرامي 
مقصودبیکي به شناسنامه شــماره 321 كدملي 1198632585 صادره شهرضا 
فرزند اله داد بر ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 164/43 مترمربع مفروزی از 
پالك شماره 131 فرعي از 4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از طرف آقای علی مقدس 

خریداری شده است . 
19- رای شــماره 3968 مــورخ 99/9/29 هیات اول آقاي بازعلي عباســي به 
شناسنامه شماره 36 كدملي 6339633048 صادره شلمزار فرزند خداداد تشنیزي 
بر ششدانگ یکبابخانه به مساحت175/64 مترمربع مفروزی از پالك شماره100 
فرعي از 4483 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به 
موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه از طرف  آقای عباس دادخواه و خانم  بیگم 

دادخواه دستجردی خریداری شده است . 
20- رای شــماره 3745 مورخ 99/9/2 هیات اول خانم بتول ثابتي به شناسنامه 
شــماره 1 كدملي 5409916883 صادره خور فرزند جمال بر ششدانگ یکباب 
ساختمان به مســاحت 153/72 مترمربع مفروزی از پالك شماره 131 فرعي از 
4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب 
بیع نامه عادی و مع الواسطه از طرف آقایان حسین صابری دستجردی و ابوالقاسم 

صالحیان دستجردی خریداری شده است . 
21- رای شماره 3961 مورخ 99/9/29 هیات اول خانم شفیقه عالئي ششجواني 
به شناسنامه شماره 1191 كدملي 6219455932 صادره بوئین و میاندشت فرزند 
عزیزاله بر سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 177/56 مترمربع 
مفروزی از پالك شماره131 فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه ازطرف آقای 

علی مقدس خریداری شده است . 
22-  رای شــماره 3960 مورخ 99/9/29 هیات اول آقــاي مصطفي خلیلي به 
شناسنامه شــماره 933 كدملي 6921945345 صادره بوئین و میاندشت فرزند 
حیدر بر ســه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 177/56 مترمربع 
مفروزی از پالك شماره131 فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه 
ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه از طرف آقای 

علی مقدس خریداری شده است . 
23- رای شــماره 3959 مورخ 99/9/29 هیات اول خانم طاهره هادي حسین 
ابادي به شناسنامه شــماره 903 كدملي 1288845839 صادره اصفهان فرزند 
مرتضي بر ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 122/83 مترمربع مفروزی 
از  پالك شــماره 3083 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است . 
24- رای شــماره 3963 مورخ 99/9/29 هیات اول آقــاي علیرضا رحیمي به 
شناسنامه شماره 6986 كدملي 1110065604 صادره فالورجان فرزند عزیزاله 
بر ششدانگ یکبابخانه به مساحت 101/80 مترمربع مفروزی از  پالك شماره131 
فرعي از4483 اصلي واقع در اصفهان بخــش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان 
به موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه از طرف آقای ابوطالب وحید دستجردی 

خریداری شده است . 
25- رای شــماره 3871 مــورخ 99/9/25 هیات اول خانم مهدیــه جهانیان به 
شناسنامه شماره 18348 كدملي 1292893125 صادره اصفهان فرزند حبیب اله 
بر دو دانگ مشاع از ششدانگ به مســاحت 69 مترمربع مفروزی از  پالك شماره 
3095 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبــت ملك جنوب اصفهان در ازای 

مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است . 

26- رای شــماره 3873 مــورخ 99/9/25 هیات اول خانم مهــري جهانیان به 
شناسنامه شماره 743 كدملي 1198858877 صادره شــهرضا فرزند جعفرقلي 
بر دو دانگ مشاع از ششدانگ به مســاحت 69 مترمربع مفروزی از  پالك شماره 
3095 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبــت ملك جنوب اصفهان در ازای 

مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است . 
27- رای شماره 3872 مورخ 99/9/25 هیات اول خانم مینا جهانیان به شناسنامه 
شماره 383 كدملي 1199145629 صادره اصفهان فرزند حبیب اله بر دو دانگ 
مشاع از ششدانگ به مساحت 69 مترمربع مفروزی از  پالك شماره 3095 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی 

مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است . 
28- رای شــماره 3965 مورخ 99/9/29 هیات اول خانم ملیحه حیدري بني به 
شناســنامه شــماره 486 كدملي 1288908210 صادره اصفهان فرزند قاسم بر 
ششدانگ یکبابخانه به مســاحت93/55 مترمربع مفروزی از پالك شماره468 
فرعي از4348 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به 
موجب بیع نامه عادی و مع الواســطه از طرف آقای عباس جعفری دستجردی و 

خانم صدیقه جعفری خریداری شده است .
29- رای شــماره 3971 مورخ 99/9/29 هیــات اول طیبه رحیمــي انداني به 
شناسنامه شــماره 149 كدملي 1141123800 صادره خمیني شهر فرزند كریم 
بر دو دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 149/74 مترمربع مفروزی 
از  پالك شــماره 4344 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است . 
30- رای شماره 3972 مورخ 99/9/29 هیات اول آقاي محمد احمدي خونساركي 
به شناسنامه شماره 25 كدملي 1111681627 صادره فالورجان فرزند حسین بر 
چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 149/74 مترمربع مفروزی 
از  پالك شــماره 4344 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است . 
31- رای شماره 3322 مورخ 99/8/6 هیات اول آقاي حسن صادقي دستجردي 
به شناسنامه شماره 27320 كدملي 1282741861 صادره اصفهان فرزند حسین 
بر ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 124 مترمربع مفروزی از پالك شماره 
4345 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبــت ملك جنوب اصفهان در ازای 

مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است . 
32- رای شــماره 3445 مورخ 99/8/17 هیات اول خانم مریم صیرفیان پور به 
شناسنامه شــماره 409 كدملي 1283598493 صادره فرزند احمد بر ششدانگ 
یکباب ساختمان به مســاحت 171/18  مترمربع مفروزی از پالك شماره 2811 
فرعي از 5000 اصلي واقع در اصفهــان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان  

در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است . 
33- رای شــماره 3646 مورخ 99/8/28 هیــات اول خانم احتــرام رضائي به 
شناسنامه شماره 15 كدملي 1111378649 صادره فالورجان فرزند محمدعلي 
بر سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 94/70 مترمربع مفروزی از 
پالك شماره 197 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك 

جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است . 
34- رای شــماره 3647 مــورخ 99/8/28 هیــات اول آقاي اكبــر ابراهیمي 
سهرفروزاني به شناسنامه شماره 1881 كدملي 1110363516 صادره فالورجان 
فرزند كریم بر سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 94/70 مترمربع 
مفروزی از پالك شــماره 197 فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 
حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی 

گردیده است . 
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کارشناسان می گویند ما همیشه دوست داریم روی چیزهایی 
تمرکز کنیم که توانایی کنترل شــان را داریــم و در عین حال، 
قدرتمندترین چیزهایی که امکان کنترل آن ها را داریم تالش 
و مهارت هایمان هستند.در ادامه درباره راهکارهایی صحبت 
خواهیم کرد که به شما کمک می کنند تمرکز خود را بازسازی 
کنید، تاب آوری روانی خود را افزایش دهید و در دنیای توفان 

زده امروز به آرامش دست یابید.
 نسبت به چیزهایی که قدرت تغییرشــان را ندارید بی تفاوت 
باشید: عالوه بر وقایع عظیم بیرونی، ســوگیری های ذهنی 
هم به اضطراب روزهای کاری ما می افزایند، چیزهایی مانند 
اضطراب زمان و احساس شرم نسبت به میزان بازدهی خود.

شــما نه کنترلی روی زمانی دارید که در طول روز در اختیارتان 
هســت و نه انتظارات دیگران. برخورداری از حس اعتماد به 
نفس و آرامش نیازمند زندگی با همین مسائلی است که خارج 
از کنترل شما هستند.راه حل این مسئله مفهومی است به نام 
بی تفاوتی. البته بی تفاوتی نســبت به نگرانی های بزرگ کار 
ساده ای نیست و کسی هم نمی گوید شما می توانید نسبت 
به بحران های زندگی بی تفاوت باشید؛ اما می توانید با تمرکز  
 روی چیزهایی که توان کنترل آن ها را دارید، این مشکل را به

 حداقل برسانید.

 اموری که جز اضطراب آورد دیگری برای تان ندارند را از اولویت 
خارج کنید: اولویت بندی کارها کلید دستیابی به بازدهی است؛ 
اما این اولویت بندی باید گهگاه مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد، 
چون ممکن اســت آنچه که یک ماه قبل برای شما در اولویت 
بود امروز دیگر اینگونه نباشد، به ویژه حاال که در دوره بی ثباتی و 
عدم قطعیت به سر می بریم، توانایی بازبینی سریع چیزهایی 
که برای ما مهم محســوب می شــوند مهارتی است که توجه 
بیشتری را می طلبد.بنابراین باید اموری که دیگر شایستگی 
توجه تان را ندارند از اولویت خارج کنید. کار کردن روی چیزهایی 
که شایســتگی تمرکز و توجه ما را دارند هــم به ما قدرت می 
 بخشد و هم کمک می کند در سخت ترین شرایط انگیزه خود را 

حفظ کنیم.
 وقتی فرسوده می شــوید عالقه و کنجکاوی خود را بازسازی 
کنید:وقتی دچار فرسودگی می شویم همه انگیزه خود را برای 
کار کردن از دست می دهیم و داشتن تمرکز و خالقیت دشوارتر 
می شود.برای بازسازی تمرکز خود، توجه تان را به جای چند 
کار، به یک کار مشخص معطوف کنید تا بتوانید انگیزه  خود را 
بازسازی کنید.برای بازسازی عالقه خود تمرکزتان را روی کمک 
به دیگران بگذارید.برای بازسازی خالقیت خود کارهایی انجام 

دهید که برای تان لذت بخش باشد.

 با تطابق دادن ســاعت بدن خود بــا روز کاری تان از انعطاف 
پذیری دورکاری بهره ببرید :اگر کارتــان اجازه می دهد یکی 
از بهترین کارهایی کــه می توانید انجام دهید این اســت که 
به عنوان یک کارمنــد دورکار نــگاه خود بــه روز کاری تان را 
تغییر دهیــد. از اســتقالل و انعطاف پذیری ای کــه در زمان 
دورکاری وجــود دارد اســتفاده کنید و برنامــه ای برای خود 
ترتیب دهید که مناسب شــما باشــد.برای این کار باید این 
موضوع را درک کنید که بازدهی بیشــتر امری اســت مربوط 
به انرژی تا زمان. به خاطر داشــته باشــید که اگــر بازدهی 
مناسبی ندارید این نه به دلیل کمبود وقت بلکه به دلیل کمبود 
 انرژی رخ می دهد. این نکته را هنــگام برنامه ریزی در نظر

 داشته باشید. 
برای پیدا کردن عادت های کاری ایده آل خود به شیوه علمی 
عمل کنید: برای آنکه متوجه شوید چه نوع عادت کاری مناسب 
است به جای آنکه مثل همیشه سراغ یک عادت جدید بروید و 
پس از چند روز آن را رها کنید، مانند دانشمندان از شیوه  علمی 
استفاده کنید یعنی همان روشی که آن ها برای انجام آزمایشات 
 خود به کار می برنــد و  در نهایــت، اگر جواب نــداد، فرضیه 
جدیدی مطرح کنیــد، آزمایش خود را تغییــر دهید و دوباره 

سعی کنید.

آشپزی

 راحت الحلقوم یا لوکوم
 انار ترکیه ای

مواد الزم: آب انار2 لیوان فرانسوی دسته دار،نشاسته ذرت4 قاشق 
غذاخوری،شکر5 قاشق غذاخوری،پودر نارگیل به میزان الزم،آب لیمو30 

میلی لیتر،کرم تارتار 15 گرم،پسته 50 گرم،گل محمدی 25 گرم
طرز تهیه: برای تهیه لوکوم یا راحت الحلقوم انار ترکیه ای ابتدا آب انار را با استفاده از آبمیوه 
گیری دستی بگیرید. برای تعیین میزان شکر به طعم انار  توجه کنید. اگر طعم ملسی انار را 

دوست دارید، از میزان کمی شکر استفاده کنید.یک قابلمه مناسب را انتخاب کنید و داخل آن 
2 لیوان آب انار خالص را به همراه نشاسته، ذرت و شکر ترکیب کرده و هم بزنید. قابلمه را روی 
شعله ای با حرارت متوسط و مالیم قرار دهید. در حین پخت، مواد را خوب هم بزنید تا گلوله 

گلوله نشوند. پس از اینکه مواد به قوام کافی رسید، پخت لوکوم به پایان می رسد.
شعله گاز را خاموش کرده و قابلمه را از روی گاز بر می دارید. مواد ترکیب شده را در ظرفی 

گود که کف آن را با نشاسته ذرت پوشانده ایم، بریزید. مواد باقی مانده را به ظرف 
اضافه  کرده و در حین اضافه کردن مواد، با لیسک ترکیب را  مخلوط کنید.
روی مواد دوباره کمی از نشاسته را بریزید و به صورت یکنواخت آن را 

روی دسر پخش کنید. برای 4 ساعت ظرف را داخل یخچال 
قرار دهید. حاال دسر لوکوم میوه انار آماده 

سرو است.

راهکارهایی برای برخورداری از آرامش و تمرکز 

»هزارپا« پربازدیدترین فیلم ایرانی در یوتیوب پایان سریال کمدی »باخانمان« در زندان!
فیلم سینمایی »هزارپا« به تهیه کنندگی رضا رخشان که در زمان اکران 
خود موفق شد رکورد فروش تاریخ سینمای ایران را جابه جا کند و 
پرفروش ترین فیلم سال شود، حاال در رکوردزنی تازه خود توانسته 
پربازدیدترین فیلم ایرانی در شبکه اجتماعی یوتیوب باشد.البته 
الزم به ذکر است که فیلم در دو بخش در یوتیوب منتشر شده و این 
رکورد شکنی مربوط به قسمت اول این فیلم است.»هزارپا« در زمان 
اکران خود به آمار فروش بیش از 38 میلیارد تومان دست یافت.

تصویربرداری سریال کمدی »باخانمان« به کارگردانی برزو نیک نژاد که این 
روزها از شبکه سه سیما پخش می شود، به پایان رسید.آخرین سکانس 
باقی مانده این سریال به نویسندگی امیر برادران و تهیه کنندگی زینب 
تقوایی، در لوکیشن زندان جلو دوربین رفت.حسن پورشیرازی، شهره 
لرســتانی، حســام محمودی، الهام اخوان، مارال فرجاد، امیرحسین 
طاهری، امیر کاظمی، فرزانه ســهیلی، امیر آتشانی، مریم سلطانی و...از 
بازیگران  این سریال هستند.

در نشستی با حضور حمیدرضا عظیمیان، مدیرعامل فوالد مبارکه و ایرج ترابی، 
مدیر روابط عمومی این شــرکت و همچنین اعضای شــورای سیاست گذاری 
هفته روابط عمومی از اقدامات فوالد مبارکه در حوزه مسئولیت های اجتماعی و 
فعالیت های روابط عمومی این شرکت در جهت ایجاد سامانه ارزیابی رسانه ها، 

تقدیر شد.

مدیریت بدون ارتباطات بی معناست
در این مراســم غالمرضا کاظمی دینان، رییس شــورای سیاست گذاری هفته 
روابط عمومی با بیان اینکه در شــرایط تحریمی و مشکالت اقتصادی کار کردن 
بسیار سخت است، به اقدامات شرکت فوالد مبارکه اصفهان اشاره کرد و گفت: 
هر مدیری در یک ســازمان باید به بحث ارتباطات توجه ویژه ای داشته باشد، 
مدیری که به ارتباطات اعتقاد نداشــته باشــد اگر توانمند ترین آدم هم باشد 
نمی تواند موفقیتی کسب کند.وی در ادامه افزود: مشخص است که این شرکت 
با مدیریت عظیمیان به عنــوان مدیرعامل و ترابی به عنوان مدیر روابط عمومی 
به این شکل فعالیت کرده که موفق بوده است، چرا که روابط عمومی مانند یک 
پل ارتباطی است و در فوالد مبارکه این وظیفه به بهترین شکل خود انجام شده 
است.کاظمی دینان با تاکید بر اینکه »پرداختن به مسئولیت های اجتماعی در 
شرایط بحرانی یک اقدام تحسین برانگیز است« به اقدامات انجام شده از طرف 

شرکت فوالد مبارکه در ایام کرونا به بیمارستان  ها و مردم نیازمند اشاره کرد.

کار رسانه ای منسجم در بخش صنایع فوالدی انجام بگیرد
امیرعباس تقی پور ،عضو شورای سیاســت گذاری هفته روابط عمومی  با اشاره 
به ایجاد سامانه ارزیابی رسانه توســط حوزه روابط عمومی فوالد مبارکه و لزوم 
پرداختن به حوزه معادن و فوالد، گفت: باید کار رسانه ای منسجم و گسترده  ای 
در بخش صنایع معدنی و فوالدی انجام بگیرد تا به شناخت بیشتری از آن بین 
مردم منجر شــود و امیدواریم این مهم با توجه به ایجاد سامانه ارزیابی رسانه 
محقق شود.بهروز راعی، عضو شــورای سیاســت گذاری هفته روابط عمومی 
ایران نیز در این دیدار به اهمیت ارتباطات در صنعت به عنوان یک ضرورت انکار 
ناپذیر تاکید کرد و از اقدامات و  فعالیت های ارزش آفرین شرکت فوالد مبارکه 

اصفهان تقدیر کرد.
در ادامه این نشســت مهندس حمیدرضا عظیمیــان، مدیرعامل فوالد مبارکه 
اصفهان ، ضمن خیرمقدم گویی به میهمانان، طی سخنانی  به اهمیت ارتباطات 
در جامعه به ویژه برای بنگاه های اقتصادی اشاره کرد و گفت: ارتباطات و تعامل 
با شرکای اجتماعی  پایه اساســی هر صنعت و اقتصادی است که به شکوفایی 

می اندیشد.
وی با بیان این مهم که شرکت فوالد مبارکه اصفهان هم اکنون از جایگاه ویژه ای 
به لحاظ قدرت مالی، توان تخصصی و فنی در کشــور برخوردار است لیکن این 

همه توانایی برابر قدرت رسانه و ارتباطات، هیچ است.
عظیمیان به رویکرد شرکت در ایفای مسئولیت های اجتماعی که در آموزه های 
دینی، برآن تاکید شده است افزود: فوالد مبارکه طی سه دهه پس از راه اندازی 
به جایگاهی رسیده است که باید خدمتگزار جامعه بدون هیچ منتی باشد چرا 
که این جایگاه را مرهون حمایت هایی است که مردم در زمان جنگ ، همزمان به 

فکر توسعه بودند و به آبادانی میهن خود نگاهی عمیق انداخته بودند.

عظیمیــان از صرف 110 میلیــارد تومان جهت 
خرید تجهیــزات پزشــکی و درمانــی برای 
بیمارســتان های دولتی، خیریه و خصوصی 
اشــاره کرد و گفت تا 150 میلیاردتومان هیئت 
مدیره شــرکت برای مقابله بــا کرونا موافقت 
داده و درصورت لزوم بیشــتر تــا 200 میلیارد 
تومان هم پرداخت می کنیــم.وی به اهدای 
اکسیژن بیمارســتان های اصفهان و استان 
های همجوار اشــاره کرد و گفــت: هم اکنون 
روزانه بیــش از 70 تن اکســیژن تحویل می 
دهیم که نیاز جدی بیماران کرونایی اســت. 
وی به موضوع آموزش آنالین مدارس اشــاره 
کرد و با توجه به تامیــن تبلت برای مناطق کم 

برخوردار و بی بضاعت گفت: بیش از 1600 تبلت بــه دانش آموزان بی بضاعت 
تحویل شده و در صورت نیاز تامین خواهد شد.وی، رشد منحنی تولید در فوالد 
مبارکه را توام به رشد ارائه خدمات و همکاری و هماهنگی با سایر دستگاه های 
اداری و اجرایی و خدماتی و بویــژه نهادهای حمایتی  بوده که توانســته برند 

مبارکه را در جایگاه ویژه ای با اقبال و نگرش خوب نگه دارد.
مهنــدس عظیمیان در ادامه  یکــی دیگر  از اهداف کالن شــرکت فوالد مبارکه 
اصفهان  که همزمان با توســعه کمــی در ظرفیت ها و افزایــش تنوع و کیفیت 
محصوالت،  برآن تاکید شده است را بهبود مســتمر وضعیت زیست محیطی 

شــرکت دانســت و گفت: پاالیش آنالین توسط 
ســازمان محیط زیســت و اقدامات متعدد در 
راستای حفاظت از زیست محیط، از محور فعالیت 
های شــرکت در این راستاســت.وی به موضوع 
مدیریت منابع آب و بهبــود فرآیند منابع انرژی 
در شرکت اشاره کرد وگفت:  یک اشتباه اساسی 
که ممکن اســت برای بســیاری از افــراد اتفاق 
بیفتــد، میزان مصــرف آب در ایران اســت. کل 
مصرف آب در کشــور نزدیک به ۹6٫37 میلیارد 
متر مکعب در سال است. در این میان، کشاورزی 
بــا 88/83 درصد ســهم در رتبــه اول، مصرف 
شــرب عمومی با 8/33 درصد دوم و در نهایت 
صنعت با 2/74 درصد در جایگاه سوم قرار دارد. 
فوالد مبارکه اصفهان سهم زیادی از صنعت کشــور را در اختیار دارد. همچنین 
به عنوان بزرگ ترین تولید کننده فوالد در غرب آســیا و شمال آفریقا شناخته 
می شــود. این کارخانه از ابتدای تاســیس، کاهش مصرف آب را در دســتور 
کار خود قرار داده اســت.وی ادامه داد: روند افزایش محصــوالت خط تولید 
 متناســب با میزان آب مصرفی این کارخانــه به تنهایی گویــای این تالش و 

برنامه ریزی است.
فوالد مبارکه در ابتــدای فعالیت خود فقط برای تولیــد 2٫4 میلیون تن مجوز 
اســتخراج 40 میلیون متر مکعب آب را داشت. ده ســال بعد، در سال 1380، 

میزان آب مصرفی به 17٫1 میلیــون مترمکعب و میزان تولیــد به 3 تن فوالد 
رسید.برنامه هایی برای افزایش تولید و کاهش همزمان مصرف آب آغاز شد. 
ســرانجام، در ســال ۹6 و ۹7، آخرین پروژه های تصفیه و بازاچرخانی پساب 
های صنعتی افتتاح شــد. بنابراین انجام این اقدامات، به  رغم اینکه تولید به 

2/6 میلیون تن رسیده بود، 61٪ از مصرف آب کاسته شد.
وی افزود: با این اقدامات، فوالد مبارکه اصفهان به کمترین مصرف ســرانه آب 

در بین کشورهای تولید کننده فوالد در جهان رسید.

فعال سازی ۵0 هزار میلیاردتومان پروژه در فوالد مبارکه 
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان به فرآیند استحصال فاضالب شهرهای 
اقماری و ایجاد تصفیه خانه اشــاره کرد و گفت: با گسترش این تصفیه خانه ها 
و جمع آوری پساب از شــهرهای همســایه، میزان مصرف آب فوالد مبارکه به 
حداقل ممکن کاهش می یابد، به طوری که ایــن یک گام بزرگ برای مبارزه با 

خشکسالی است.
عظیمیان در ادامه با اشــاره به ایجاد چهارمین هلدینــگ اقتصادی با موضوع 
تامین مالی و بازار سرمایه گفت: هم اکنون بالغ  بر  50 هزار میلیاردتومان پروژه 
در این شرکت تعریف شــده  که در اقصی نقاط میهن در حال اجراست که این 
گستردگی خود نماد و نمونه بارز عدالت است که موجب اشتغال زایی در سراسر 

میهن عزیز می شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خواســتار توجه رسانه ها و نخبگان کشور 
به ظرفیت های ایجاد شــده و حفاظت و حراست از ســرمایه های ملی شد و 
گفت: فوالد مبارکه برای بقا و حضور در بازارهای جهانی نیاز به توســعه و تحول 
داشته و راه انداری طرح نورد 2 این شرکت که سال ها پیش به تصویب دولت 
رسیده اســت ،  می تواند محرک بســیار قدرتمندی برای توســعه و آبادانی و 
شکوفایی کشور باشد چراکه در نورد 2، محصول نهایی با کیفیت تولید می شود.
وی افزود: امیدواریــم با اجرای نورد2 فوالدمبارکه اصفهان ، که این شــرکت را 
به سرحد سود دهی می رســاند بتوانیم سرمنشــأ خدمات ماندگار و تحرکات 
اساســی در اقتصاد و مقوله های اجتماعی باشــیم .در ادامه نشست مهندس 
ایرج ترابی گزارشــی از اقدامات و فعالیت های این مدیریت و دســتاوردهای 
 ملی و متطقه ای روابط عمومی شــرکت فــوالد مبارکه اصفهــان به حاضرین 

ارائه کرد.
در این نشست، حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل فوالد مبارکه اصفهان ، ایرج ترابی 
مدیر روابط  عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان محسن فخریان، رییس واحد 
اطالعات و اخبار شــرکت فوالد مبارکه اصفهان،  غالمرضا کاظمی دینان رییس 
شورای سیاســت گذاری هفته روابط عمومی، امیرعباس تقی پور ، برگزارکننده 
نهمین کنفرانس روابط عمومی و صنعــت و پانزدهمین همایش روابط عمومی 
الکترونیک ، بهنام تقی پور ،  دبیر ســتاد برگزاری هفتــه روابط عمومی، بهروز 
تقی پور، عضو شــورای سیاســت گذاری هفته روابط عمومی، بهروز راعی، عضو 
شورای سیاست گذاری هفته روابط عمومی، ناهید مونسان مدیر روابط عمومی 
بانک سرمایه ، محمدرضا پارســیان مدیر روابط عمومی شهرداری منطقه یک 
تهران ، منصور ســاعی عضو هیئت علمی پژوهشــکده مطالعــات فرهنگی و 
ارتباطات و یگانه قاســمی روابط عمومی کنفرانس هفته روابط عمومی حضور 

داشتند.

تقدیر از مدیرعامل و مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه 

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

مهندس عظیمیان در ادامه  یکی دیگر  از اهداف 
کالن شرکت فوالد مبارکه اصفهان  که همزمان 
با توسعه کمی در ظرفیت ها و افزایش تنوع و 
کیفیت محصوالت،  برآن تاکید شده است را 
بهبود مستمر وضعیت زیست محیطی شرکت 
دانست و گفت: پاالیش آنالین توسط سازمان 
محیط زیست و اقدامات متعدد در راستای 
حفاظت از زیست محیط، از محور فعالیت های 

شرکت در این راستاست
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