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قاچاق افغان ها در شهرهای جنوبی و حاال استان های ترانزیتی مانند اصفهان به یک معضل جدی 
تبدیل شده؛ اقدامی که بیشتر آنها را به کام مرگ می کشاند؛

تلخ تر از تلخ!
5

 دغدغه های گوجه و خیار! 
 ظاهرا قرار نیست قیمت خیار در بازار اصفهان کاهش یابد؛ 

3

 مجری کل طرح های زیربنایی
 استان اصفهان:

 بزرگراه اصفهان شیراز 
سال آینده به بهره برداری 

می رسد

نیم فصل اول رقابت های لیگ برتر 
در ایستگاه پایانی؛

 جنگ صدرنشینی
 در نقش جهان

کارشناس پیش بینی آب و هوا اداره کل 
هواشناسی استان:

خبری از بارندگی برای 
اصفهان نیست
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 11 سکانس از جشنواره یازدهم
 فیلم فجر در اصفهان؛

اشک ها و لبخندها

7

شهردار اصفهان خبر داد:

 اجرای طرح توسعه
 میدان امام علی )ع(

2تکرار یک ناهنجاری سیاسی

آگهی مناقصه عمومی 
شرکت آب و فاضالب 

استان اصفهان

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی خرید  را مطابق 
جدول زیر از فروشندگان  ذیصالح انجام دهد.

مبلغ تضمین )ریال(نوع بودجهموضوع مناقصهشماره مناقصه

99-4-270
خرید لوله فوالدی اسپیرال ، 
قطراسمی 300 و 400 میلیمتر 

492.000.000جاری

99-4-271
خرید لوله چدن داکتیل تایتون 
پوشش دار قطر  200 میلیمتر 
جهت شهرک گلستان میمه

474.000.000جاری

 مهلت تحويل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292: تاساعت 15:00
روزشنبه به تاریخ 99/12/9

تاريخ گشايش اسناد مناقصه: ازساعت 8:00 روزیکشنبه به تاریخ 99/12/10
  محل دريافت اسناد: سايت اينترنتی شركت آب و فاضالب استان اصفهان

WWW.abfaesfahan .ir
WWW.iets.mporg.ir پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن گويا:  8-6680030 3 -  031 )  قراردادها داخلی 388  بازرگانی 360 (

حلول ماه رجب و سالروز والدت با سعادت امام محمد باقر )ع( را  تبریک می گوییم

هـوای پـاکم 

وست... هـوای پـاکم آرز

وست... آرز
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منتشر شدن تصاویری از شعار دادن عده  علیرضا کریمیان
ای در جریــان راهپیمایــی 22 بهمن در 
اصفهان علیه روحانــی اتفاق تازه ای نیســت، پیــش از این هم در 
راهپیمایی هایی از این دست شعارها و اقداماتی علیه مقامات کشور 
از جمله رییس مجلس و وزرا انجام شــده بود؛ اقداماتی که همواره با 
واکنش منفی و جدی از ســوی رهبر انقالب مواجه و این دســت از 
اقدامات محکوم شده است. با وجود موضع گیری صریح رهبر معظم 
انقالب اما این اتفاق بار دیگر در جریان راهپیمایی امسال و این بار در 
خالل شعار مرگ بر اســراییل و آمریکا و علیه روحانی رخ داد. انتشار 
این تصاویر اما با واکنش های بســیار گســترده ای از سوی دولت و 
مقامات روبه رو شده است که شــاید نقطه تمایز این اتفاقات با سال 
های پیش از این باشــد. هر چند اســتاندار و نماینده والیت فقیه در 
اســتان اصفهان با صدور بیانیه ای مشــترک این اقدام را محکوم و 
خواهان برخورد با عوامل آن شده اند؛ اما دولتی ها مدعی هستند این 
مراســم عمدا و با هماهنگی با برخی از دســتگاه ها در جهت تخریب 
دولت و شــخص رییــس جمهور پایه گذاری شــده اســت.از جمله  
سخنگوی حزب کارگزاران ســازندگی در واکنش به شعارهای توهین 
آمیز برخی راهپیمایان 22 بهمن در یکی از شهرهای کشور گفت: وقتی 

یک ســازمان مرتبط با نهادهــای حاکمیتی راهپیمایــی را هماهنگ 
می کند، نمی توان رفتار نیروی میدانی آن سازمان را »حرکت و اقدام 
خودسرانه« نامید. حسین مرعشی با بیان آنکه از ناحیه خودم و حزب 
کارگزاران سازندگی از رفتارهای زشــت، غیر متعارف و توهین آمیز به 
رییس جمهوری قانونی کشور توســط برخی از شعار دهندگان مراسم 
گرامیداشت ســالگرد پیروزی انقالب، متاسفم، گفت: حرمت شکنی 
در روز 22 بهمن که روز وحدت ملی است، تنها مربوط به شخص رییس 
جمهوری ایــران نبود، بلکه بــی حرمتی به قاطبه ملت ایــران بود، به 
افرادی که به ظاهر خود را متعهد به انقالب معرفی می کنند هشــدار 
می دهم که این اهانت ها تنها به حســن روحانی نبــود بلکه اهانت به 
ملت ایران بود، از طرفی وقتی شخصی که ۵۷ درصد پشتوانه رای ملت 
را دارد، مورد ایــن توهین قرار رســمی قرار می گیــرد، بقیه نهادهای 
حاکمیتی هم از ایــن رفتار مصــون نخواهند مانــد. در همین زمینه 
جهانگیری هم از رییس دســتگاه قضــا تقاضای برخــورد جدی با 
متخلفان در این مورد را داشته است. همچنین در همین زمینه معاون 
حقوقی رییس جمهور گفت: در مورد ابعاد حقوقی، باید توجه داشت 
که رفتارهای مورد ارتکاب براســاس مواد متعددی از قانون مجازات 
اسالمی از جمله مواد 608 ، 609 و 618 جرم و در خور مجازات هستند.

لعیا جنیدی در تشــریح ابعاد حقوقی توهین به رییس جمهور اظهار 
کرد: این رفتار ها عالوه بر ابعاد حقوقی، ابعاد فرهنگی به ویژه فرهنگ 
سیاسی نیز دارند که به مراتب مهم تر است. این حقوقدان تصریح کرد: 
از منظر فرهنگ سیاســی، توهین به رییس جمهــور به عنوان یکی از 
بارزترین نماد های جمهوریت که از عوارض تنزل اخالق و فقدان بلوغ 
سیاسی و در عین حال از موجبات تضعیف جمهوریت هم هست، در 
همه حال مذموم اســت ولی توهین به این نمــاد در روزی که به طور 
نمادین به عنوان روز حاکمیت اراده جمهور پاس داشته می  شود عالوه 
بر این که به طور مضاعف نکوهیده و مذموم است هشدار آمیز و تامل 
برانگیز هم هســت. به نظر می رســد این بار روحانی در حال تجربه 
مشابهی اســت که پیش از این سایر رؤســای جمهور کشور از جمله 
رییس دولت اصالحات و هاشمی رفسنجانی و حتی احمدی نژاد هم 
آن را به نوعی تجربه کردند. واکنش هــای علنی و مخالفت های غیر 
قاعده ای که در ماه های پایانی دولت تقریبا برای همه رؤسای جمهور 
تکرار شــده و اگر این بار هم به نوعی با تساهل و تسامح با آن برخورد 
شود بی شک طی سال های آینده به یک رویه زشت سیاسی در کشور 
تبدیل خواهد شــد که نتیجه آن چیزی به جز ایجاد شکاف در وحدت 

ملی نخواهد بود.

طرح »شفافیت آرای نمایندگان« به مجلس برمی گردد
عضو هیئت رییسه مجلس شورای اســالمی درخصوص زمان بازگشت مجدد طرح »شفافیت آرای 
نمایندگان« به صحن و قرار گرفتن در دستورکار به ذکر »ان شاءا...« اکتفا کرد.احمد امیرآبادی فراهانی، 
عضو هیئت رییسه مجلس درخصوص سرنوشت طرح اصالح موادی از آیین نامه داخلی مجلس که 
به طرح »شفافیت آراینمایندگان« معروف شده است، گفت: بعد از عدم تصویب این طرح تعداد ۵0 
نفر از نمایندگان درخواست بازگشــت مجدد به صحن را طبق ماده 1۳0 داشتند و نسبت به این الیحه 
اعمال ماده 1۳0 صورت گرفته و مجدد به صحن باز خواهد گشت.نماینده قم در مجلس درباره نگرانی 
نمایندگان نسبت به بازتاب های شفافیت آرای نمایندگان، بیان کرد: من فکر می کنم شفافیت به قدری 

اهمیت دارد که هرگونه هزینه را برای آن بپردازیم باز هم به نفع ما خواهد بود و ضرر نمی کنیم.

تولید شناورهای بزرگ در دستور کار نیروی دریایی سپاه
فرمانده نیروی دریایی سپاه گفت: تولید شناورهای بزرگی را در دستور کار داریم و این شناورها در حال 
تولید هستند.سردار علیرضا تنگسیری ادامه داد: ما در نیروی دریایی سپاه در بحث ساخت تجهیزات 
و شناورهایی که در مجموعه خودمان تولید و استفاده می کنیم و همچنین آن پروژه هایی را که با وزارت 
دفاع در حال همکاری هستیم، در سال جاری با جدیت بیشتری دنبال کرده و می کنیم که خوشبختانه 
به پیشرفت های بسیار خوبی رســیده ایم.فرمانده نیروی دریایی سپاه تصریح کرد: تولید شناورهای 
بزرگی را در دستور کار داریم و این شناورها از لحاظ تعداد و بزرگی در حال تولید هستند. همچنین ساخت 
تجهیزات دیگری را در دستور کار داریم که بخشی از آنها به دلیل مسائل امنیتی قابل بیان نیست و خبر 

بخش دیگر آنها که قابل گفتن هست را هم در آینده خواهید شنید.

واکنش وزارت خارجه به ادعای بازداشت کارمند کنسولگری ایران
سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به مطلب منتشر شده در یکی از رسانه های ترکیه و طرح برخی 
ادعاها اظهار کرد : مطلب مطرح شده کامال بی اساس و مبتنی بر اتهامات بی پایه است. خطیب زاده 
افزود: هیچ یک از کارکنان سرکنسولگری کشــورمان  در استانبول از دور و نزدیک درگیر فعالیت های 
مورد ادعای این رسانه نبوده و نیستند،  همچنین احدی از کارمندان سرکنسولگری کشورمان  بازداشت 
نشده است.وی تاکید کرد: فرد نام برده شده در این رسانه کارمند سر کنسولگری نبوده و برای  پیگیری 
موضوع  پیش آمده و روشن شدن ابعاد آن از مجاری رسمی با مقامات ترکیه در تماس هستیم.روزنامه 
دیلی صباح ترکیه در مطلبی مدعی شده اســت که   یک کارمند کنسولگری ایران در استانبول به اتهام 
دست داشتن در قتل مسعود مولوی بازداشت شده است.این روزنامه در ادامه ادعاهای خود مدعی 

شده است نام این فرد» محمدرضا ناصرزاده « است.

عمان برای وساطت بین ایران و آمریکا اعالم آمادگی کرد
وزیر امور خارجه عمان گفت که کشورش آماده وســاطت بین ایران و آمریکا برای ازسرگیری اجرای 
توافق هسته ای است.»بدر بن حمد البوسعیدی« گفت: »ما آماده  برقرای ارتباط مستقیم بین ایران 
و ایاالت متحده آمریکا جهت تسهیل در بازگشت به توافق هسته ای هستیم«.شبکه قطری الجزیره 
به نقل از وی گزارش داد: »ما تشویق به گفت وگو با ایران در ارتباط با پرونده هسته ای بر اساس اعتماد 
و جدیت می کنیم«.وزیر امور خارجه عمان گفت که کشورش معتقد است که گفت وگو با همه،  نزدیک 
کردن دیدگاه ها و سیاست حسن همجواری با کشورهای منطقه اصل مهمی در سیاست خارجی عمان 
است.بن حمد با بیان اینکه سیاست خارجه عمان همواره بر تشویق به گفت وگو بدون به حاشیه راندن 
تاکید داشته، از ایجاد روابط با کشورها بر اساس تفاهم ها حمایت کرد.این مقام عمانی همچنین گفت 
که کشورش سیاست عدم پیوستن به هیچ بلوکی را سرلوحه خود قرار داده و بر تحقق وحدت و اجماع 

و نه دودستگی تاکید دارد.

سیاستکافه سیاست

 پس لرزه های توهین به رییس جمهور در جریان راهپیمایی 22 بهمن در اصفهان همچنان ادامه دارد؛

تکرار یک ناهنجاری سیاسی

عفو هزاران زندانی در میانمار 
همزمان با ادامه تظاهرات گسترده هواداران آنگ سان ســوچی، سیاستمدار بلندپایه میانمار علیه 
نظامیان حاکم، به رغم درخواست توقف گردهمایی ها، سران این کشور جنوب آسیا، هزاران زندانی 
را عفو کردند.به گزارش خبرگزاری رویترز؛ نیروهای امنیتی میانمار شمار دیگری از تظاهرکنندگانی که 
مقررات منع تجمع را نادیده گرفته بودند، دستگیر کرده اند.این 2۳ هزار زندانی به مناسبت عید ملی 
بودایی و تعطیالت سراسری در این کشور آزاد می شوند.در پی اعمال تحریم واشنگتن بر نظامیان 
حاکم، نمایندگان پارلمان اروپا نیز خواستار اقدام کشورهای اروپایی شدند و لندن نیز اعالم کرد که 

اقداماتی را برای مجازات سران کودتای میانمار بررسی می کند.

پرونده یمن در رأس اولویت های »بایدن« قرار دارد
سخنگوی منطقه ای وزارت خارجه آمریکا طی سخنانی گفت که پرونده یمن و پایان دادن به بحران انسانی 
ملت این کشــور در رأس اولویت های دولت جدید آمریکا قرار دارد.ساموئل وربرگ، سخنگوی منطقه ای 
وزارت خارجه آمریکا در گفت وگو با شبکه اسکای نیوز عربی اظهار کرد که پرونده یمن و حل و فصل سیاسی 
بحران انسانی ملت این کشور از طریق مذاکره در رأس اولویت های دولت جو بایدن، رییس جمهوری آمریکا 
قرار دارد.وی افزود: آمریکا بر صلح و ثبات در منطقه تمرکز خواهد کرد. چالش های بزرگی در منطقه وجود 
دارد و آمریکا نیز منافع بزرگی در منطقه از جمله لیبی، سوریه، ایران و خلیج )فارس( دارد، اما تمرکز بر یمن 
از این منظر صورت گرفته است که بایدن به عنوان یک سناتور سابق در مجلس سنا و معاون باراک اوباما، 
رییس جمهوری پیشین آمریکا، به خوبی می داند که مهم ترین مسئله در منطقه پایان دادن به جنگ هاست.

وضعیت امنیتی در مرز پاکستان و افغانستان متشنج شد
حادثه شلیک راکت از افغانستان به داخل خاک پاکستان و درگیری مسلحانه نیروهای امنیتی این کشور با 
تروریست ها عالوه بر برجای گذاشتن چند کشته، وضعیت امنیتی در منطقه مرزی این دو کشور را متشنج 
کرد.به گزارش منابع رسمی پاکستان، مواضع این کشور در نزدیکی مرز با افغانستان هدف حمالت راکتی 
قرار گرفت و همزمان نیروهای ارتش نیز با گروهی از تروریست ها در منطقه مرزی »وزیرستان« درگیر 
شدند.ارتش پاکستان اعالم کرد: شلیک ۵ راکت از منطقه مرزی افغانستان به سمت خاک پاکستان در 

منطقه مرزی »باجور« یک کشته و ۷ زخمی که بیشتر آن را کودکان تشکیل می دهند، برجای گذاشت.

امتناع »پوتین« از سخنرانی در کنفرانس امنیتی مونیخ
سخنگوی کرملین از خودداری رییس جمهور روسیه برای ســخنرانی در کنفرانس امنیتی مونیخ خبر داد.

دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین اعالم کرد والدیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه قرار نیست در کنفرانس 
امنیتی مونیخ 2021 سخنرانی کند.هنوز علت اینکه چرا پوتین به عنوان یکی از مهره های اصلی این کنفرانس 
سخنرانی نمی کند مشخص نیست، اما برخی گمانه زنی ها حاکی از آن است که مداخالت کشور های اروپایی 
در امور داخلی روسیه و بازداشت الکسی ناوالنی، مخالف غرب گرای کرملین علت اصلی این موضوع باشد.
در پی بازداشت ناوالنی، اتحادیه اروپا ضمن دخالت در امور داخلی روسیه، این کشور را تهدید به تحریم کرد.

گفت و گوی دولت ونزوئال با مخالفان برای تامین بودجه واکسن 
مقام های دولت ونزوئال و سران گروه های مخالف برای تامین بودجه خرید واکسن ویروس کرونا 
از طریق برنامه »کواکس« با استفاده از مبالغ توقیف شده در ایاالت متحده، دیدار کرده اند.خوان 
گوایدو سیاستمدار مخالف دولت ونزوئال که مورد حمایت واشنگتن است، چند روز پیش به امکان 
استفاده از پول های ونزوئال که به دلیل تحریم های آمریکا در توقیف وزارت خزانه داری این کشور 

قرار دارد، برای پرداخت هزینه خرید این واکسن ها اشاره کرده بود.

چهره روز

نماینده مردم بناب در مجلس:

60 درصد کارهای مجلس 
پوپولیستی است

نماینده مردم بناب در مجلس با اشاره به 
طرح شــفافیت آرا گفت: موافق شفافیت 
هستم؛ اما اگر این طرح مجلس تصویب 
شــود نمایندگان هر روز زیر فشــار افکار 
پوپولیســتی عده ای قرار می گیرند و کار 
کارشناســی در کشــور تعطیل می شود و 
مجلســی که اکنون 60 درصــد کارهایش 
عوام پرســتی و پوپولیســتی اســت در 
صــورت تصویب ایــن طــرح، 90 درصد 
کارهایش پوپولیســتی می شود.»محمد 
باقری بنابی«،  ادامه داد: طرح شفافیت 
مجلس فقط بــرای رفع تکلیف اســت تا 
 نماینــدگان بگویند به قــول  و وعده مان 

عمل کردیم. 
من در طرح مجلس شــفافیتی نمی بینم 
فقط اسم شفافیت را دارد، موافقان طرح 
می گویند پیگیرند تــا رای اعتماد به وزرا و 
استیضاح به صورت پنهان باقی بماند؛ اما 
به نظر من اگر بناست شــفافیتی صورت 
بگیرد باید همه نهادها بدون رودربایستی 

شفاف شوند.
باقری بنابــی گفــت: موافق شــفافیت 
هستم؛ اما اگر این طرح مجلس تصویب 
شــود نمایندگان هر روز زیر فشــار افکار 
پوپولیســتی عده ای قرار می گیرند و کار 
کارشناســی در کشــور تعطیل می شود و 
مجلســی که اکنون 60 درصــد کارهایش 
عوام پرستی و پوپولیستی است در صورت  
تصویب ایــن طرح، 90 درصــد کارهایش 
پوپولیســتی می شــود و شــفافیت در 
مجلس به معنای پوپولیستی حاصل می 
شود و شفافیتی که اصل بر صداقت باشد 

را شاهد نیستیم. 
همچنین نفاق و منافق پروری زیادتر می 
شــود و خود سانســوری و نادیده گرفتن 
منافع ملی را شــاهد خواهیم بود؛ اما اگر 
همه دســتگاه ها  شفاف شــوند و هزینه 
این شــفافیت را  بدهنــد، اتفاقات خوبی 

می افتد. 

بین الملل گزارش رییس دستگاه قضا از دستاوردهای سفر به عراق
رییس دستگاه قضا پس از بازگشت به تهران دستاوردهای سفر به عراق را تشریح کرد.آیت ا... رییسی رییس قوه قضاییه پس از بازگشت به تهران در جمع خبرنگاران به 
دستاوردهای این سفر اشاره و اظهار کرد: اولین گام در این سفر مسئله همکاری های دوجانبه ما و دستگاه قضایی عراق در بررسی مسائل حوزه قضایی بود.رییس قوه 
قضاییه افزود: در مورد پرونده شهید حاج قاسم سلیمانی و ابومهندس تصمیم گرفته شد کارگروهی که توسط دستگاه قضایی عراق در این میدان فعالند و کارگروهی 
که ما در ایران تشکیل دادیم همکاری نزدیک تری داشته باشند و این موضوع پیگیری جدی شود.آیت ا... رییسی تصریح کرد: به هیچ عنوان نباید پرونده شهادت 
حاج قاسم سلیمانی مشمول مرور زمان شود، باید همواره در دستور کار باشد و پیگیری جدی از طرف دستگاه قضایی عراق و همکاری مجموعه تحقیقاتی و قضایی و 
مسئولین وزارت خارجه کار را دنبال کنند.رییس قوه قضاییه بیان داشت: مبارزه جدی با فساد و مواد مخدر و فعال شدن قانون استراد مجرمین از مسائلی بود که مورد 
بحث قرار گرفت.آیت ا... رییسی اضافه کرد: همکاری دو کشور در مبارزه با پولشویی مورد بحث قرار گرفت و قرار شد پیگیری شود. اجرایی شدن قانون اخراج آمریکایی ها 
از عراق باید دنبال و زمان بندی شود.رییس قوه قضاییه در ادامه گفت: با یک بررسی، تجارت و بازرگانی با عراق می تواند دو برابر شود. در جلسات ما با مسئولین قضایی 
مطرح شد که حوزه داوری و دادگاه های تخصصی تجاری را در عراق باید فعال کنیم و مسئولین قضایی این وعده را دادند که برای تسهیل امر بازرگانی و تجاری تجار و 
بازرگانان دادگاه های تخصصی تجاری را فعال کنند.آیت ا... رییسی با بیان اینکه دیدارهایی با علمای شیعه و سنی، نمایندگان گروه های فعال و سران عشایر در عراق 
داشتیم، افزود: از نکات برجسته این سفر آن بود که همگان بر این امر واقف بودند که حضور ایران اسالمی، شخص حاج قاسم سلیمانی و نیروهای ایرانی نقش بسیار 

تعیین کننده ای در نجات عراق از دست داعش و گروه های تکفیری داشتند.

وز عکس ر

مراسم آغاز رزمایش 
 پیامبر اعظم)ص(

 16 نیروی زمینی سپاه
رزمایــش پیامبر اعظــم )ص( 16 
نیروی زمینی ســپاه بــا محوریت 
قــرارگاه منطقه ای کربــال با حضور 

سردار حسین سالمی انجام شد.

به نظر می رسد این بار روحانی در حال تجربه مشابهی 
است که پیش از این سایر رؤسای جمهور کشور از 
جمله رییس دولت اصالحات و هاشمی رفسنجانی و 

حتی احمدی نژاد هم آن را به نوعی تجربه کردند

شهرداری طالخونچه در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره ۷264 مورخ 99/10/21 شورای اسالمی شهر کیوسک و استخر قایقرانی واقع در بوستان الله شهر 
طالخونچه را از طریق مزایده به صورت اجاره ماهیانه به مدت یکسال واگذار نماید:

آگهی تجدید مزایده

سید محمد اطیابی- شهردار طالخونچهم الف:1093594

نوبت اول

توضیحات:
1( نشــانی محل دریافت اســناد: طالخونچه ابتــدای بلوار امام )ره( ســاختمان 

شهرداری- امور مالی
2( مبلغ اجاره ماهیانه: 2/000/000 ریال

۳( مبلغ سپرده شرکت در مزایده: 1/200/000 ریال
4( مهلت دریافت اسناد مزایده: تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1۳99/12/12

۵( متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشــتر می توانند با شماره 0۳1-۵2۵۳۳۳11 
تماس برقرار کنند.

متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مناقصه می بایستی در ساعات 
اداری به واحد عمران شهرداری مراجعه و پیشنهادهای خود را حداکثر تا پایان وقت 
اداری روز شنبه مورخ 99/09/22 به دبیرخانه حراست تحویل نمایند. شهرداری در رد 

یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.
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مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان:

روند اجرایی مسکن ملی در حال پیشرفت است
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان با بیان اینکه سهم استان اصفهان در طرح اقدام ملی مسکن 
شامل ساخت ۷۰ هزار و ۷۸۰ واحد تعیین شده است، اذعان داشــت: پس از طی سه مرحله ثبت 
نام تعداد ۹۳ هزارنفر متقاضی بهره مندی از امتیازات این طرح شــدند که پس از پاالیش و تعیین 
متقاضیان حائز شرایط حدود ۲۰ هزار نفر به پروژه ها معرفی شدند که به همین میزان برای این افراد 
تامین زمین شده است. وی با اشــاره به اینکه اصلی ترین محور در این طرح، تامین زمین از سوی 
دولت است، گفت: خوشبختانه بحث تامین زمین و مقدمات اولیه پروژه ها شکل گرفته است در نقاط 
مختلف استان به تناسب هر شهرستان براســاس ثبت نام انجام شده پروژه ها توسط متولیان امر 
شروع شده و ان شاءا... در ســال های آینده این پروژه به طور مستمر بتواند پاسخگوی نیاز مسکن 
باشد. قاری قرآن به مشــکالت و چالش های موجود در روند اجرایی این طرح اشاره کرد و گفت: از 
جمله این مسائل شامل مشکالت الحاق به محدوده، عدم پذیرش قیمت ساخت توسط انبوه سازان 
و مشکالت صدور پروانه و عدم همکاری موثر شهرداری جهت اعمال ۵۰ درصد تخفیف عوارض صدور 

پروانه و تقسیط دو ساله آن است.  

مجری کل طرح های زیربنایی استان اصفهان:

بزرگراه اصفهان شیراز سال آینده به بهره برداری می رسد
مجری کل طرح های زیربنایی استان اصفهان با اشاره به پروژه های سطح استان خاطرنشان کرد: 
در سطح استان در شبکه های آزادراهی موضوع اتصال استان اصفهان، به استان های همجوار فارس، 
چهارمحال و بختیاری و یزد را در قالب پروژه های مختلفی از جمله آزادراه اصفهان- شــیراز، آزادراه 
اصفهان- یزد- انار، آزادراه اصفهان- شهرکرد- اهواز و ... در حال کار و در برنامه داریم و تالش مان 
این است که با مشارکت بخش خصوصی شبکه آزادراهی استان تقویت شده و به جز آزادراه اصفهان- 
کاشان- تهران، اتصاالت استان اصفهان به دیگر استان های همجوار نیز انجام شود. صلواتی در ارتباط 
با آزادراه اصفهان- شیراز یادآور شــد: یکی از پروژه های آزادراهی ما، پروژه آزادراه اصفهان- شیراز 
است که یکی از بزرگ ترین آزادراه های کشــور خواهد بود و چیزی در حدود 1۳۰ کیلومتر در مسیر 
اصفهان- شیراز صرفه جویی خواهد شد و تالش می کنیم و امیدواریم که تا شهریورماه سال آینده 

این پروژه مهم به بهره برداری برسد.

استاندار اصفهان:

بنیاد مسکن 4150 واحد مسکونی می سازد
استاندار اصفهان گفت: تا پایان تیرماه ۴1۵۰ واحد مسکونی توسط بنیاد مسکن برای محرومان استان 
اصفهان ساخته و تحویل آنها خواهد شد.عباس رضایی اظهار کرد: بعد از حضور معاون رییس جمهور 
و رییس سازمان برنامه  و بودجه در استان اصفهان مقرر شد که توسط بنیاد مسکن ۴1۵۰ واحد برای 
نیازمندان ساخته شــود و از این ۴1۵۰ واحد تعداد 11۵۰ واحد برای محرومان تحت پوشش کمیته 
امداد و بهزیستی ســاخته می شود و ســه هزار واحد دیگر هم برای افرادی که در این طرح ثبت نام 
کرده اند، ساخته خواهد شــد.وی بیان کرد: در ساختمان هایی که توســط کمیته امداد و بهزیستی 
ساخته می شود ۴۰ میلیون وام آن را دولت پرداخت می کند ۵۰ میلیون تومان وام کم بهره و مابقی آن 
از طریق برنامه  و بودجه به کمیته امداد و بهزیستی پرداخت خواهد شد و تاکنون ۲۵۰۰ واحد آن احداث 
و در حال احداث است که امیدواریم تا پایان تیرماه این ۴1۵۰ واحد ساخته و تحویل نیازمندان شود.

رضایی در خصوص جایگاه شاخص های استان اصفهان در کل کشور تصریح کرد: استان اصفهان در 
شاخص های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دارای موفقیت های ارزشمندی بود اما مهم ترین شاخص 
استان اصفهان در کشور همراهی مردم با نظام که نشان آن هم تقدیم ۲۳۵۰۰ شهید به  نظام بوده است 

که این می تواند به  عنوان مهم ترین شاخص استان اصفهان محسوب شود.

ظاهرا قرار نیست قیمت خیار در بازار اصفهان کاهش یابد؛

دغدغه های گوجه و خیار!

امسال بازار میوه روزهای عجیب و غریبی  مرضیه محب رسول
را به خود دید. میوه ها و صیفی جاتی که 
روزگاری پایین ترین قیمت ها را در میوه فروشی ها داشتند و در هر 
مغازه به وفور یافت می شدند، حاال پشت ویترین ها دانه به دانه چیده 
شده و کمتر مشــتری دارد. پس از پایان بحران هویج و گوجه و فلفل 
دلمــه ای و البته موز حاال نوبت خیار اســت که در میــان میوه ها باال 
نشینی کند. شاید تنها قلمی که در میوه فروشی ها، رقم های چند ده 
هزار تومانی را تا حــاال تجربه نکرده بــود همین خیار تولید اســتان 
خودمان و تقریبا همه جای کشور باشد که اگر چه دو هفته ای هست 
مسئوالن وعده ارزانی آن را داده اند؛ اما ظاهرا قیمت ها همچنان رو به 

گرانی است. 
هفته گذشته رییس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان در خصوص 
نوسانات قیمت خیار در بازار، گفته بود: چند هفته پیش در پی طوفان 
جیرفت برخی صیفی جات از جمله خیار، بادمجان و … از بین رفت و 
به طور معمول بعد از این شرایط و یا سرمازدگی، رشد بوته های صیفی 
جات زمان بر است. اطرج،  افزود: همچنین پیش از این مقدار زیادی 
واردات خیار از جیرفت و بندرعباس داشتیم که به دلیل شرایط آب و 

هوا ورود خیار در بازار قطع شد و امروز شاهد کاهش عرضه آن هستیم.
وی همچنین افزود: ســال گذشته برخی کشــاورزان به دلیل قیمت 
پایین خیار و ضرر وارد شده، کشت این محصول را کمتر کردند، از سوی 
دیگر با سرد شدن هوا کشــت خیار در گلخانه ها کمتر شد، اما با گرم 
شدن هوا شرایط تولید این محصول به روال عادی خود برمی گردد.وی 
با بیان اینکه صادرات نیز مزید بر علت شده و موجب افزایش قیمت 
خیار شده است، گفت: در حال حاضر خیار یزد و ورامین صادر می شود 
که تمام این شــرایط موجب افزایش قیمت خیار شده است.رییس 
اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان افــزود: در حال حاضر قیمت 
خیار اصالحی بین 1۵ تا 1۷ هزار تومان، خیار گلخانه ای یا آبی بین 1۲ 
تا 1۵ هزار تومان، خیار آلفای صحرایی بین 1۲ تا 1۰ هزار تومان اســت 
که در ســطح عرضه، قیمت خیار ۲1 هزار تومان اعالم شد.وی با بیان 
اینکه امسال سطح زیر کشت گلخانه ها در کشور کاهش یافته است، 
توضیح داد: متاسفانه امسال هزینه تجهیزات گلخانه ها و گاز افزایش 
داشته که موجب کاهش سطح زیرکشت گلخانه ای شده است. این 
سخنان در حالی بیان شده که ســیدرضا نورانی، رییس اتحادیه ملی 
محصوالت کشــاورزی طی مصاحبه ای در 1۹ بهمن ماه ســال جاری 

در پاسخ به این پرســش که برخی صادرات را علت افزایش قیمت ها 
عنوان می کنند و آیا صــادرات در افزایش قیمت خیار تاثیر گذاشــته 
اســت یا خیر، گفت: تنها یک نوع خیار خاص که مصرف داخلی ندارد 
صادر می شود پس قاعدتا گزینه صادرات نمی تواند چندان در قیمت 
این میوه موثر باشد. آنچه می ماند کمبود تولید در بازار و شاید برخی 
از بازی های عرضه و تقاضای دالالن و سودجویی آنها باشد. شاید به 
زودی شاهد رو نمایی از سلطان خیار در بازار هم باشیم؛ اما مسئله این 
است که کاهش عرضه این محصول در  حالی است که مسئوالن جهاد 
کشاورزی استان همواره مدعی افزایش آمار سطح زیر کشت گلخانه 
ای در استان هستند ،مشخص نیســت چرا برای تامین خیار استان 

همچنان محدودیت های زیادی وجود دارد. 
از سوی دیگر نزدیک تر شــدن به روزهای پایانی سال و شب عید هم 
بی شــک قیمت ها را در بازار میوه افزایش خواهد داد هر چند معاون 
استاندار اصفهان اعالم کرده است تامین میوه شب عید با مشکلی روبه 
رو نخواهد بود و بازار در آرامش به استقبال روزهای آینده خواهد رفت 
اما با توجه به شرایط و قیمت ها به نظر نمی رسد این وعده ها چندان 

محلی از اعراب داشته باشد.

خبر  روز

آغازی بر پایان حیات جاده مرگ
با حضور معاون وزیر راه و شهرســازی، کلنگ زنی بخش پایانی بزرگراه بادرود- کاشان به طول 
۹.۵ کیلومتر آغاز شد.عبدالهاشم حســن نیا در مراسم کلنگ زنی  ســاخت ۹.۵ کیلومتر بزرگراه 
بادرود- کاشان اظهار کرد: این جاده در کریدور های شمال-جنوب از مرز بازرگان تا خلیج فارس را 
متصل می کند و با احداث 1۰ کیلومتر باقی مانده، کاهش تصادفات و تردد ایمن و روان را در منطقه 
شاهد خواهیم بود. وی با بیان این که  ۹.۵ کیلومتر بزرگراه بادرود- کاشان با اعتباری بالغ بر ۳۳۰ 
میلیارد ریال احداث خواهد شد، گفت: امیدوارم تا هفته دولت این پروژه به بهره برداری رسیده و 
بخش پایانی بزرگراه بادرود به کاشــان زیر بار ترافیک برود و مشکالت مردم این منطقه در حوزه 
راه،  حل شــود.رحمت ا...فیروزی پور، نماینده نطنز بادرود و قمصر در مجلس شورای اسالمی در 
این مراسم کلنگ زنی اظهار کرد: شاهد کلنگ زنی بخش پایانی بزرگراه بادرود به کاشان بودیم، این 
حلقه مفقوده ای است که سال های سال مورد رنجش و غم مردم منطقه بود و مردم منطقه بادرود 
جوان های زیادی را در این راه از دســت دادند.نماینده نطنز و قمصر در مجلس شــورای اسالمی 
افزود: از ابتدای کار نمایندگی این مطالبه عمومی همه مردم بود که باید تکلیف این جاده مشخص 
شود تا هر روز شاهد مرگ و میر جوانان و داغ خانواده ها در این راه نباشیم؛ با پیگیری های ویژه ای 
که از سوی وزارت راه و شهرسازی و مجلس شورای اسالمی انجام گرفته در ماه گذشته ۲۶ کیلومتر 

آن توسط وزیر راه افتتاح و کلنگ شروع به کار بخش پایانی بر زمین زده شد.

اعطای 370 میلیارد تسهیالت به روستاییان سمیرم
بخشدار مرکزی سمیرم گفت: تاکنون ۴۷۹ طرح روستایی عشــایر در شهرستان تصویب شده و 
بالغ بر ۳۷۰ میلیارد ریال به این طرح ها تسهیالت پرداخت شده است.مهین پناهی اظهار داشت: 
تاکنون ۴۷۹ طرح روستایی عشایر در شهرســتان تصویب شده و بالغ بر ۳۷۰ میلیارد ریال به این 
طرح ها تسهیالت پرداخت شده است که وجود ناحیه صنعتی ، ظرفیت خوبی برای سرمایه گذاری 
دهیاران در این ناحیه صنعتی و ایجاد اشتغال پایدار برای روستاییان خواهد بود.بخشدار مرکزی 
سمیرم افزود: برای روستاهای شهرستان 1۵۰ طرح از بنیاد برکت سهمیه گرفته شده که در سال 
آینده به طرح هایی که بتوانند مصوبه بگیرند از سوی بنیاد برکت تسهیالت پرداخت می شود.وی 
خاطرنشان کرد: وجود نقاط گردشــگری و تاریخی ازجمله تپه های باستانی در حاشیه روستاها 
و اماکن گردشگری بخش مرکزی برای روســتاها می تواند پتانسیل خوبی برای جذب گردشگر 
باشد.پناهی با اشاره به اینکه تسهیالت طرح های روستایی و عشایری به طرح هایی پرداخت شده 
که بتوانند اشتغال پایدار ایجاد کنند، تصریح کرد: تولید محصوالت دامی ازجمله لبنیات ظرفیت 
خوبی برای روستاها در بخش مرکزی است که در ناحیه صنعتی هست، کارگاه تولید فرآورده های 

لبنی دام را احداث و ایجاد اشتغال می شود.

»تحریم« پا روی »فرش« نگذاشت
با وجود تحریم ها، تولیدکنندگان قطب بین المللی فرش ماشینی کشور در آران و بیدگل همچنان 
به تولید مشغول هستند.رییس اداره صمت شهرستان آران وبیدگل با بیان اینکه این شهرستان 
بعد از شــهرک قاضی عنتب ترکیه، بزرگ ترین تولیدکننده فرش ماشینی در جهان است، گفت: 
ساالنه، ۵۵ میلیون متر مربع فرش ماشینی تولید و عالوه برمصرف داخلی، به کشور های همسایه، 
حاشــیه خلیج فارس، آفریقا و اروپا صادر می شود.امیرعباس شاکری با اشــاره به اینکه تعداد 
صادرکنندگان نمونه ملی و استانی در مقایسه با سایر صادرکنندگان شهرستان های استان اصفهان 
بیشتر است، افزود: امسال، با وجود محدودیت ها و تحریم ها، صادرات فرش ماشینی به میزان 
۳۰ درصد و میزان تولید ۲۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش پیدا کرده است.وی با اشاره به نرخ 
بیکاری کمتر از چهار و نیم درصد این شهرستان، گفت: با وجود ۸1۰ واحد صنعتی فعال در آران و 

بیدگل، کمترین نرخ بیکاری را در کشور داریم.

با مسئولان

اخبار

معاون قضایی دادستان کل کشور:

 رونق تولید با حذف 
 موانع اداری و بانکی

 امکان پذیر است
معــاون قضایی دادســتان کل کشــور 
با اشــاره به موانــع اداری و بانکی که بر 
سر راه تولیدکنندگان اســت و مانع تولید 
می شــود، گفت: با حذف این موانع امر 
تولید امکان پذیر خواهد بود، امروز بانک 
یک حرف می زند یا مالیات یک کار دیگر 
انجام می دهد که ضروری اســت با این 
مســائل برخورد شود.ســعید عمرانی با 
بیان اینکــه جمهوری اســالمی مقدمه 
ظهور امام عصر)عج( اســت، اظهار کرد: 
یأس و ناامیــدی از رحمت خدا به مفهوم 
کوچک شمردن نعمات الهی است.معاون 
قضایی دادستان کل کشــور با بیان اینکه 
بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر جنگ 
اقتصــادی به معنــای اهمیــت دادن به 
اقتصاد مقاومتی اســت، تصریح کرد: در 
زمان جنگ تحمیلی تمام مردم هم سنگر 
بودند و در انجــام کارها اتحاد داشــتند.

وی با اشاره به موانع اداری و بانکی که بر 
سر راه تولیدکنندگان اســت و مانع تولید 
می شــود، گفت: با حذف این موانع امر 
تولید امکان پذیر خواهد بود، امروز بانک 
یک حرف می زند یا مالیات یک کار دیگر 
انجام می دهد که ضروری اســت با این 
مســائل برخورد شــود.عمرانی با تاکید 
بر اینکه کمک به واحدهــای تولیدی در 
شرایط کنونی کار ارزشمندی است، گفت: 
در کشورهای دنیا وقتی کار به تولید رسید 
دســتگاه ها بــرای دریافــت بدهی خود 
به تولیدکننده مراجعــه می کنند.معاون 
قضایی دادستان کل کشــور خاطرنشان 
کرد: سردار ســلیمانی، نمونه بارز خدمت 
به مردم بود. ۴۰ سال با تمام وجود برای 
امنیت مردم تالش کــرد و امروز مکتب 
ســردار ســلیمانی باید بین تمــام آحاد 
جامعه تبیین شود تا به جایی برسیم که با 

تمام وجود در خدمت خلق باشیم.

بازار ســرمایه در هفته گذشــته روزهای قرمزی را 
پشت سر گذاشت و شــاخص از یک میلیون و ۲۰۰ 
هزار واحد نیز پایین تر رفت و حتی در مرز این قرار 
گرفت که کانال یک میلیون هزار و 1۰۰ واحدی را نیز 
از دست دهد، اما در 1۳۸ و نزدیکی این حوالی بود 
که در حالی که نمی شد دیگر امیدوار بود ، نتایج یک 
جلسه شوکی به بازار وارد کرد.در میان شرکت های 
حاضر اصفهانی در بازار ســرمایه سهام فوالد مبارکه 

اصفهان که از لیدر هــای بازار به حســاب می آید، 
هفته گذشته رشد داشــت و روند صعودی را پشت 
سرگذاشــت و در بســیاری از مواقع با صف خرید 
همراه بود و با صف خرید نیز آخرین روز معامالتی 
را به پایان برد، قیمت هر ســهم این شرکت در حال 
حاضر در محدود 11 هزار ۹۰۰ ریال مورد معامله قرار 
خواهد گرفت.بعد از مدت ها بازده یک ماهه و سه 
ماهه این سهم نیز مثبت شد و در یک ماه ۵ و در سه 
ماه ۲ درصد بازده مثبت را به همراه داشــت، البته 
شایان ذکر است کســانی که با دید بلند مدت این 
سهم را خریدارای کردند با بازده خوبی همراه هستند.
ذوب آهن نیز یکی دیگر از شــرکت های حاضر در 

بازار سرمایه است که در آخرین روز معامالتی ۴۳۷ 
تومان قیمت هر ســهم آن فروخته شد. ذوب روی 
اصفهان نیز با بازار همراهی داشت و روند صعودی را 
پشت سر گذاشت و در محدوده ۶ هزار و ۸۰۰ تومان 
مورد معامله قرار گرفت.سهام قند اصفهان درهفته 
گذشــته روزهای متفاوتی را پشــت سرگذاشت و 
نوســانی مورد معامله قرار گرفــت و در آخرین روز 
معامالتی 1۷ هــزار و ۲۰ تومان مــورد معامله قرار 
گرفت؛ بازده یک ساله سهام این شرکت ۲11 درصد 
بوده است؛ پاالیش نفت اصفهان نیز که یکی دیگر 
از شرکت های اصفهانی در بازار سرمایه است، روند 

صعودی را پشت سرگذاشت.

نگاهی به بازار بورس؛

»سصفها« سهم طالیی بازار طی سه ماه گذشته

رییس اداره برنامه ریزی و بودجه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان:

بودجه طرح های منابع طبیعی اصفهان افزایش داشته است
رییس اداره برنامه ریزی و بودجه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان گفت: اعتبارات،  بودجه ها و مبالغ تخصیصی در سال های اخیر به مراتب رشد فزاینده ای 
داشته و سبب افزایش چشمگیر طرح ها و پروژه های مرتبط در بخش های مختلف نظیر آبخیزداری، جنگل، مرتع، بیابان و کشت محصوالت فرعی مرتعی شده 
است. تورج گفتاری با بیان اینکه در سال گذشته 1۲۶ میلیارد تومان در ابعاد مختلف برای اجرای طرح های منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان اختصاص 
یافت، تصریح کرد: این در حالی است که اعتبارات این نهاد در سال ۹۲ کمتر از یک میلیارد تومان بود. وی با اشاره به اهمیت تخصیص اعتبارات کافی برای اجرای 
به موقع پروژه ها ادامه داد: رشد اعتبارات به ویژه طی سه سال اخیر،  منجر به بیشتر شدن پروژه های مرتبط با آبخیزداری، بیابان زدایی  و جنگل و مرتع نسبت به 
گذشته شد. وی  اضافه کرد: برای مثال در مقوله آبخیزداری، در سال گذشته شاهد اجرای طرح های مرتبط با آن در وسعتی بالغ بر 1۲۴ هزار هکتار بودیم، در حالی 
که در سال ۹۲ برای ۲1 هزار و ۵۰۰ هکتار از عرصه های طبیعی استان طرح های آبخیزداری انجام گرفت. سرپرســت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان 
نیز از بهره برداری 1۸ طرح این اســتان با صرف حدود ۲۸.۹ میلیارد تومان اعتبار همزمان با چهارمین روز از دهه مبارک فجر امسال خبر داد. محمدعلی کاظمی 
اظهارداشت: طرح های دهه فجر امسال در شهرستان های اصفهان، آران و بیدگل، نایین، مبارکه،  ســمیرم، خوانسار، فریدونشهر برخوار اجرا شد  که اشتغالزایی 

دست کم ۳۵۰ نفر را در پی دارد. 

افتتاح خط تولید 
در کارخانه انتخاب 

اصفهان
خــط تولید جدید ماشــین لباس 
شــویی گروه صنعتــی انتخاب با 
ظرفیــت تولید ۴هزار دســتگاه با 
سرمایه گذاری ۲۰۰ میلیارد ریال و 
اشتغال ۴۰۰ نفر به طور مستقیم و 
۳ هزار نفر به صورت غیر مستقیم، 

پنجشنبه ۲۳ بهمن افتتاح شد.

وز عکس ر

سال گذشته برخی کشاورزان به دلیل قیمت پایین خیار 
و ضرر وارد شده، کشت این محصول را کمتر کردند، از 
سوی دیگر با سرد شدن هوا کشت خیار در گلخانه ها 
کمتر شد، اما با گرم شدن هوا شرایط تولید این محصول 

به روال عادی خود برمی گردد
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11 سکانس از جشنواره یازدهم فیلم فجر در اصفهان؛

اشک ها و لبخندها
1

تجربه تازه ای بود؛ فستیوالی که در شرایط ویژه کرونایی برگزار  سمیه پارسادوست
شد و با وجود محدودیت ها، بازهم نفس تماشاگران بود که به 
ســینما جان تازه ای داد. امســال درحالی که از ماه های قبل تر صحبت از برگزاری آنالین 
جشنواره فجر بود، اما درنهایت توافق شد تا این فستیوال مهم فیلم در کشورمان به صورت 
حضوری برگزار شود. مسئوالن وزارت بهداشت اما تاکید کردند که متولیان برگزاری جشنواره 
قول داده اند پروتکل ها را رعایت کنند. وقتی اولین تصاویر از اولین روز جشنواره سی و نهم 
با عدم رعایت پروتکل ها و حتی دیده بوسی ستاره ها همراه شد و سر و صدای زیادی به پا 
کرد، سخنگوی وزارت بهداشت هم هشدار داد در صورت عدم رعایت پروتکل ها، جشنواره در 
هر مقطع و شرایطی باشد آن را تعطیل می کنند. هشدارها کارگر افتاد و وضعیت روز به روز 
بهتر شد البته اگر از سخنان عجیب و غریب »بهروز افخمی« در تقبیح ماسک زدن بگذریم 
و به یاد بیاوریم که در همین شرایط، الناز شاکردوست را داشــتیم که در پاسخ به تقاضای 

مجری برای برداشتن ماسک از صورتش در حین مصاحبه، حاضر نشد این کار را بکند. 

2
جشنواره همزمان با روزهای سخت و سیاهی آغاز شد؛ ایران داغدار درگذشــت تلخ »علی انصاریان« بود که در این جشنواره هم فیلم داشــت و قرار بود در نشست خبری فیلمش 
»رمانتیسم عماد و طوبا« حاضر باشد، اما به جای خودش، یاد و خاطره اش بود که در سالن سینما جاری و ساری شد. تماشاگران به یاد »علی« ایستادند، دست زدند و اشک ریختند. 
این اتفاق در روز آخر جشنواره و در اختتامیه هم تکرار شد و کلیپی به یاد »علی انصاریان« پخش شد. هوتن شکیبا از خوبی ها و مهربانی و لبخند »علی« گفت و پژمان جمشیدی از 

مردم خواست به یاد او یک دقیقه بایستند و »علی انصاریان« را تشویق کنند.
در اصفهان و در طول برگزاری جشنواره و در روز اکران »رمانتیسم عماد و طوبا« در سیتی سنتر اصفهان هم یاد و خاطره »انصاریان« گرامی داشته شد. برای علی شمع روشن کردند و 

گل های آبی کنار تصویرش گذاشتند. تصویر مرد خوش خنده ای که دیدن دوباره لبخندهای از ته دلش به حسرتی همیشگی تبدیل شد...

3
جشــنواره فیلم فجر در سیتی ســنتر اصفهان در حالی به 
پایان رسید که پناهی نژاد، مدیر پردیس سینمایی سیتی 
سنتر اصفهان گفت: مجموع بازدیدها در دو سالن عمومی 
و ویژه هنرمندان و اصحاب رسانه ســیتی سنتر، پردیس 
سینمایی ساحل و سینما فلسطین ۷ هزار و ۲۹۲ مخاطب 
بوده که هزار و ۳۰۷ مخاطب تنها در روز آخر به سالن های 

سینما آمده اند.
به گفته »محمــد پناهی نژاد« ؛ این جشــنواره بدون هیچ 
حاشــیه و تاخیری در اکران ها برگــزار و همچنین رعایت 

پروتکل های بهداشتی به نحو احسن دنبال شد.
مدیر پردیس سینمایی سیتی سنتر اصفهان عنوان کرد که 
از این تعداد 45۰5 نفر در دو ســالن سینمای سیتی سنتر 
به تماشــای 16 فیلم اکران شــده در این دوره از جشنواره 
نشســتند. تعداد تماشــاچی ها در روز آخر جشنواره هم 

حدود 1۰۰۰ نفر بوده است. 
در همیــن رابطــه »دهقانی« مدیــر اجرایــی یازدهمین 
جشــنواره فیلم فجر در اصفهــان هم تصریح کــرد: با ۳۰ 
درصد ظرفیت ســینماها، نشــاط اجتماعی و تنــوع را تا 
اندازه ای به جامعه بازگرداندیم و همچنین شــاهد حضور 
هنرمندانــی در این جشــنواره بوده ایم کــه مدت ها بود از 
خانه خارج نشــده بودند.دهقانی گفت: همدلی بیشتری، 
نســبت به جشــنواره های گذشته داشــتیم و همه دست 
اندرکاران از جمله موسسه فرهنگی و هنری قلب شهر زنده 
رود، موسسه بهمن ســبز و دیگر همکاران، تالش کردند تا 

جشنواره ای در خور شأن نام اصفهان برگزار کنند.

4
هرچند در این دوره از جشنواره جای خالی فیلمســازان صاحب نام و مولف همانند دوره 
های قبل به چشم می آمد و به نظر می رسد با آثار جانداری روبه رو نیستیم؛ اما یکی دو 
فیلم بودند که پیش از شروع جشنواره هم درباره شان بحث بود و حدس زده می شد در 
جشنواره مورد استقبال قرار بگیرند: »ابلقِ« نرگس آبیار و »شیشلیک« مهدویان. با این 
حال »بی همه چیز« محســن قرایی و »تی تی« آیدا پناهنده در طول برگزاری جشنواره 
توانستند نظر مثبت منتقدان و مردم را به خود جلب کنند و مورد استقبال ویژه قرار بگیرند. 
در اصفهان هم به گفته مدیرپردیس سینمایی سیتی سنتر؛ سالن ها با ۳۰ درصد ظرفیت، 
بلیت فروشی شدند که سه فیلم »ابلق«، »شیشلیک« و »بی همه چیز« در الزام ۳۰ درصد، 
تکمیل ظرفیت شدند و به خاطر استقبال باالی تماشــاچیان، دو فیلم »بی همه چیز« و 
»شیشلیک« در سالن سینمای سیتی ســنتر به سانس فوق العاده هم رسیدند و در روز 

چهارشنبه در دو سانس 11 و 1۳ به نمایش درآمدند. 

5
»ابلق« در »اصفهان«

هرچند حرف و حدیث ها درباره دستکاری در آرای مردمی در جشنواره فیلم فجر امســال زیاد بود و درنهایت این جایزه مهم به فیلم »ابلق« آبیار رسید ؛اما حداقل در اصفهان به نظر 
نمی رسید ابلق بیش از دو فیلم مهم دیگر یعنی شیشلیک و بی همه چیز مورد توجه قرار گرفته باشد و این را از تشویق های فراوان اصحاب رسانه پس از پایان نمایش فیلم »محسن 
قرایی« و حتی »تی تی« آیدا پناهنده و سکوت حاکم بر سالن پس از پایان نمایش »ابلق« می شد فهمید. به هرحال استقبال از »ابلق« هم خوب بود کمااینکه در سینماهای نمایش 
دهنده فیلم های جشنواره از جمله فلسطین و پردیس ساحل نیز به گفته »حسینی« مدیرعامل موسسه بهمن سبز حوزه هنری؛ استقبال مخاطبان از فیلم های »ابلق«، »شیشلیک« 
و »مصلحت« بیشتر بوده، اما سالن اکران سایر فیلم ها نیز با توجه به همان ۳۰ درصد ظرفیت، پر بوده اســت.البته پیش از اکران »بی همه چیز« و تا روز چهارم جشنواره؛ طبق آمار 
فروش بلیت های فیلم های سینمایی پردیس سیتی سنتر و سینما ساحل و فلسطین، پرفروش ترین فیلم سینمایی این چهار روز فیلم سینمایی  »ابلق« به کارگردانی نرگس آبیار 

با فروش۷5۰ بلیت بود و  فیلم» مامان« به کارگردانی آرش انیسی کم استقبال ترین فیلم این چهار روز شناخته شد.

6
در مجموع استقبال از جشنواره در اصفهان با توجه به شرایط کرونایی، »خوب« و »مثبت« ارزیابی شده است. در سیتی سنتر، تالش شد تا پروتکل های بهداشتی در حین برگزاری 
جشنواره به بهترین شکل رعایت شود که البته تالش ها نتیجه بخش هم بود. تماشــاگران با فاصله از یکدیگر می نشستند و سینماها در شلوغ ترین روز هم قانون یک یا دو صندلی 
درمیان را رعایت کردند. ورودی هر سالن افراد تب سنجی می شدند، از ورود افرادی که ماسک نزده اند جلوگیری می شد و بین هر اکران نیز نیم ساعت فاصله بود که ضدعفونی سالن ها 

هم در این فرصت انجام می شد.

7
درباره قیمت بلیت ها هم »پناهی نژاد« 
مدیر پردیس ســینمایی سیتی سنتر 
در پاسخ به این سوال که »آیا افزایش 
قیمت بلیت فیلم های جشنواره توانسته 
بخشی از خسارت های واردشده به این 
سینمای بخش خصوصی را جبران کند 

یا خیر؟« 
گفت: قیمت بلیت جشــنواره توســط 
ســتاد تهــران تغییر کــرد و بنا شــد 
که تعدادی از اســتان ها بــا قیمت ۳۰ 
هزار تومان بلیت ها را بفروشــند، اما با 
توجه به اینکه تنهــا ۳۰ درصد ظرفیت 
ســالن ها باید پر شــود، این افزایش 
قیمت حدودا 1۰ هــزار تومانی، با تعداد 
 مخاطبانــی کــه داریم، تغییــر بزرگی 

ایجاد نمی کند.
همچــون روال ســال های گذشــته 
جشنواره فیلم فجر در اصفهان، سانس 
ویژه ای نیز بــرای هنرمندان و اصحاب 
رســانه با همان ۳۰ درصــد ظرفیت در 
نظر گرفته که استقبال خوبی هم از آن 

صورت گرفت. 

8
بیشترین استقبال از جشنواره فیلم فجر39 در مشهد، شیراز و اصفهان

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان سینمایی گفت: شهرهای مشهد، شیراز، اصفهان و کرج به لحاظ تعداد سالن سینما و بلیت فروش رفته نسبت به دیگر مناطق با استقبال بیشتری از سوی مخاطب روبه رو شدند.
حیدری خلیلی ادامه داد: هزار و 86۲ قطعه بلیت تا ساعت 14 روز هشتم جشنواره در شهرستان ها به فروش رفت و این دو سوم  ظرفیت موجود است. بین تعداد بلیت خریداری شده و افرادی که به سینما مراجعه می کنند، افت 
وجود دارد که طبیعی است. عمال سینماها کمتر از ۳۰ درصد مراجعه کننده دارند. بعد از تهران، مشهد، شیراز، اصفهان و کرج به لحاظ تعداد سالن سینما و بلیت فروش رفته نسبت به دیگر مناطق که سالن کمتری دارند، استقبال 

بیشتری هم داشتند.

 9
درباره فیلم ها

»ابلق«: یک پسرفت برای »نرگس آبیار« در کارگردانی و فیلمنامه اما یک فرصت بی نظیر برای 
درخشش دوباره و تحسین برانگیز»بهرام رادان« و البته فرصتی دوباره برای همبازی شدن زوج 
موفق سینمای ایران »الناز شاکردوست« و »هوتن شکیبا« که عالی بودند در این فیلم. شاکردوست کاندیدا 

شد؛ اما هوتن شکیبا که هم در »ابلق« و هم »تی تی« فوق العاده بازی کرد، کاندیدا نشد! 
»ابلق« درنهایت فیلم محبوب مردمی شناخته شد ولی با اما و اگرهای فراوان و شایعات درباره البی آبیار 

با هیئت داوران. 

»بی همه چیز«: نظرات مثبت فراوانی را به دنبال داشت. یک فیلم شسته رفته تمیز و جذاب به عالوه یک 
»هدیه تهرانی« بی نظیر. بازی ها همه عالی بود؛ از پرستویی و تهرانی بگیرید تا باران کوثری و پدرام شریفی 

و هادی حجازی فر.کاندیدانشدن »هدیه تهرانی« برای این فیلم همه را شوکه کرد!

»تی تی«: دوست داشتنی و شریف . ساده و سحرانگیز، درست مثل حال و هوای شمالی فیلم 
وقتی »تی تی« کنار دریا زیر ابرهای گرفته قدم می زد و بازهم بازی های قدرتمندانه و تحســین 
برانگیز بازیگران به عالوه کارگردانی و متن خوب آیدا پناهنده . »تی تی« یکی از بهترین فیلم هایی بود که به 
 شخصه در سال های اخیر دیدم و تصویری زیبا و دلنشین از یک زن در سینمای ایران نمایش داد که قطعا 

ماندگار است. 

ضمن اشاره به بازی بسیار خوب و روان زوج شاکردوست-شکیبا،  باید یاد و تقدیر ویژه از »پارسا 
پیروزفر« جذاب و دوست داشتنی داشته باشیم که نقش »ابراهیم« فیلم تی تی را به بهترین 
شکل ممکن ایفا کرد. دیدن پارسای دوست داشتنی سینمای ایران بر پرده نقره ای سینما با آن نگاه های 

نافذ و گیرا و بازی درخشان، لذت هنر جادویی را دوباره به یادمان آورد .

10
جشــنواره فیلم فجر در اصفهان یادواره 
ها و بزرگداشت هایی هم داشت؛ یاد و 
خاطره »علی انصاریان« در حاشیه اکران 
»رمانتیسم عماد و طوبا« گرامی داشته 
شد و پیش از اکران فیلم »تک تیرانداز« 
که درباره شــهید زرین، یکی از بهترین 
تک تیرانــدازان دفــاع مقــدس بــود، 
طی مراســمی با حضور مدیــرکل بنیاد 
شــهید اصفهــان، مدیــرکل فرهنــگ 
و ارشاد اســالمی استان، مشــاور امور 
ایثارگران در اســتانداری و جهانبخش 
 سلطانی، از خانواده این شهید تجلیل به

 عمل آمد. 
در این مراسم فرزند شهید زرین دقایقی 
درباره پــدر بزرگوار خــود صحبت کرد و 
ســپس، تابلویی که هنر دســت استاد 
بدرالسماء بود توسط دختر این هنرمند 

به همسر شهید زرین اهدا شد.
پیــش از اکران هــر فیلم هــم کلیپی 
از رشــادت های شــهید ســلیمانی 
 بــه نمایــش در می آمــد کــه جالب

 و تاثیرگذار بود. 

و جشــنواره یازدهم فیلم 
فجر در اصفهان هم به پایان 
رسید. تجربه تازه ای بود؛ 
لی که در شرایط  فســتیوا
ویژه کرونایی برگزار شد و با 
وجود محدودیت ها، بازهم 
نفس تماشاگران بود که به 

سینما جان تازه داد.
 قاب فســتیوال ۳۹ پر بود 
از ماســک و ضدعفونــی 
کننده ها. پر از اشــک ها و 

لبخندها. 
ناداوری هــا و اعتراض ها 
و تحســین و تمجیدها و 
البته پر از بازی های خوب 
که حال مــان را خوب کرد 
در این روزهای بد. امید که 
سال بعد این موقع بازهم 
از جشــنواره فیلــم فجر 
بنویســیم؛ این بــار بدون 
کرونا و ماســک و اشک و 

آه!
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معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان:

 مراکز نیکوکاری موجب یکپارچه شدن کمک های
 مردمی می شود

همزمان با ایام ا... دهه فجر، مرکز نیکوکاری دانش آموزان اســتثنایی در اســتان اصفهان افتتاح 
شد.مهدی اسماعیلی،معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان ضمن 
تشکر از زحمات مسئولین کمیته امداد و آموزش و پرورش استثنایی استان اصفهان گفت: یکی از 
موارد مهم در ارزیابی عدالت آموزشی در یک کشور ، میزان توجه به دانش آموزان استثنایی است و 
برطرف شدن نیازهای مادی و معیشتی دانش آموزان اهمیت زیادی دارد.وی افزود: یکی از موارد 
مهم در ارزیابی عدالت آموزشی در یک کشور ، میزان توجه به دانش آموزان استثنایی است. با فعالیت 
مرکز نیکوکاری دانش آموزان استثنایی، خدمات بهتر و منســجم تری به دانش آموزان استثنایی 

استان اصفهان ارائه می شود.

اثربخشی داروی محققان اصفهانی در مبتالیان به کووید
گروهی از محققانی اصفهانی موفق به تهیه دارویی برای درمان مراحــل ابتدایی بیماری کووید ۱۹ 
شدند.مرتضی پوراحمد، کیانا شاه زمانی، رسول ســلطانی، محسن صنیعی، فاطمه نیکوکار و متین 
صنیعی در پژوهشی به »بررسی اثر اســتریپ آفتوژل بر آزمایش مولکولی PCR ترشحات حلق و 
بینی در افراد با تست PCR مثبت کووید ۱۹« پرداختند.محسن صنیعی، پزشک داروساز و یکی از 
محققان این طرح با بیان اینکه اثر بخشی این دارو در مراحل اولیه بیماری کووید طی یک کارآزمایی 
بالینی به اثبات رسیده است، اظهار کرد: این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی روی بیماران سرپایی 
دارای تست PCR مثبت برای کووید ۱۹ انجام شــده است. پس از انتخاب بیماران به طور تصادفی 
در دو گروه دارو و دارونما قرار داده شدند و پس از ۵ روز نتایج کارآزمایی مورد تحلیل قرار گرفت.وی 
افزود: در این مطالعه ۵۸ بیمار در دو گروه قرار داده شدند و پس از ۵ روز مصرف از ۲۷ بیمار مصرف 
کننده دارو، ۱۹ نفر )۷۰.۴ درصد( تست منفی پیدا کردند و این درحالی است که در گروه دارونما از ۳۱ 
بیمار تنها ۵ نفر )۱۶.۱ درصد( پس از ۵ روز مصرف تست منفی شدند. از ۵۸ بیمار انتخاب شده، ۲۱ نفر 

زن و ۳۷ نفر مرد بودند، بین گروه ها از نظر جنس و سن اختالف معنی داری نبود.

از ابتدای سال تاکنون صورت گرفت؛

بیش از 200 هزار ماموریت اورژانس پیش بیمارستانی 
بیش از ۲۰۰ هزار ماموریت اورژانس پیش بیمارستانی از ابتدای سال تاکنون در اورژانس ۱۱۵ استان 
اصفهان ثبت شده است.رییس اورژانس ۱۱۵ اســتان اصفهان در میمه گفت: از ۲۰۰ هزار ماموریت 
اورژانس ۱۱۵ استان ۱۷ هزار و ۵۰۰ ماموریت برای جا به جایی بیماران کرونایی در استان بوده است.
غفور راســتین با اشــاره به نقش مهم اورژانس هوایی برای نجات جان ۹۹ درصد بیماران افزود: از 
ابتدای ســال تاکنون ۳۸ ماموریت اورژانس هوایی و انتقال ۵۰ مصدوم در سامانه ماموریت های 

اورژانس هوایی استان ثبت شده است.

کارشناس پیش بینی آب و هوا اداره کل هواشناسی استان:

خبری از بارندگی برای اصفهان نیست
کارشناس پیش بینی آب و هوا اداره کل هواشناسی اســتان اصفهان گفت: نقشه های هواشناسی 
بیانگر جوی نســبتا پایدار در چند روز آینده در سطح استان اســت.مژگان امیرامجدی عنوان کرد: 
وضعیت جوی در اکثر مناطق به صورت آسمان قسمتی تا نیمه ابری، گاهی وزش باد و از بعدازظهر 
کاهش ابر پیش بینی می  شــود.امیرامجدی بیان کرد: در کالن شــهر اصفهان و مناطق صنعتی و 

پرجمعیت استان غبار محلی خواهیم داشت.

با مسئولان 5جامعه

 قاچاق افغان ها در شهرهای جنوبی و حاال استان های ترانزیتی مانند اصفهان به یک معضل جدی تبدیل شده؛
 اقدامی که بیشتر آنها را به کام مرگ می کشاند؛

تلخ تر از تلخ!

رانندگی در جاده های ایران به اندازه کافی  پریسا سعادت
خطرناک و مرگ آور هســت و حاال اگر 
چاشنی سرعت و قانون شکنی هم به خود بگیرد، ریسک زنده ماندن 
در آن پایین تر هم می آید. شاید برای کمتر کسی قابل تصور باشد که 
بیش از ده نفر در یک خودروی سواری قرار بگیرند و برای فرار از شرایط 
بد اقتصادی و امنیتی خــود را به رانندگان و جاده هایی بســپارند که 

سفیر مرگ هستند.
  افغــان هایــی کــه هــر روز در جــاده هــای کشــور قربانــی

 می شوند و ظاهرا این روزها آمارشان افزایش هم داشته است. این را 
می توان از خبرهایی که در میان آمار تصادفات و مرگ و میرهای جاده 
های اصفهان مخابره می شود هم دید. ستم دیدگانی که از نبود امنیت 
و دستان تهی از درآمد، راهی ایران می شوند و هنوز به مقصد نرسیده 

پرونده زندگی شان بسته می شود.
 در میان تردد غیر قانونی افغان ها اتفاقات تراژیک زیادی هم رخ می 
دهد که گاهی واکنش های زیادی به همراه دارد؛ اما اغلب این مرگ 
های خاموش در حاشــیه جاده ها رخ می دهد. چند ماهی است که 

تقریبا هر هفته شــاهد درج خبری از تصادف و واژگونی خودروهای 
حامل افغان هایی که غیر قانونی به ایران وارد شــده اند در جاده های 
اصفهان مخابره می شود؛ تصادفاتی که اگر چه حول محور دو خودروی 

سواری است اما تلفاتی معادل  یک مینی بوس دارد!
 تعداد باالی افغان های ســوار شــده بر یک خودرو شــاید غیر قابل 
تصور باشــد؛ نزدیک به ۱۵ نفر فرد بالغ در یک خــودرو احتمال زنده 
ماندن در تصادف را تقریبــا صفر می کند. در تصــادف  اخیر در جاده 
اردستان ۱۳ نفر مصدوم شدند. قاچاق افغان ها در شهرهای جنوبی و 
 حاال اســتان های ترانزیتی مانند اصفهان به یک معضل جدی تبدیل

 شده است.
 داستان افغان کشی، دو بازیگر نمایان دارد، »راننده« و »مسافر«، اما 
در کنار این دو بازیگر، شبکه ای گسترده از افراد دیگر در هم تنیده شده 
اند، حوزه و حیطه خود را دارند و قوانین و راه و رســم هایی برای این 

تجارت شکل گرفته است.
 هر چــه قوانیــن ســخت گیرانه تر مــی شــود و راه هــای کمتری 
بــرای ورود افغان هــا به ایــران باز می ماند ریســک زنــده ماندن 

برای ایــن افراد هم کمتر می شــود. بســیاری از این افغــان ها هم 
قصدی بــرای ماندن در ایــران ندارند و بیشــتر آنهــا در وضعیت بد 
اقتصادی ایران و کاهــش ارزش پــول ترجیح می دهنــد به ترکیه 
بروند تا شــاید از آنجا راهی بــرای رفتن به اروپا پیــدا کنند به همین 
 دلیل بایــد در هزینــه ها صرفــه جویی کنند و ریســک بیشــتری 

را به جان بخرند. 
تا کنون تالش هایی برای برقراری مجازات های ســنگین برای ورود 
غیر قانونی به کشور از سوی دســتگاه قضا و نمایندگان مجلس انجام 
شده تا شاید از موج ورود این افراد به کشور و صدمات پس از آن کاسته 
شود؛ اما ظاهرا شرایط بد امنیتی و اقتصادی در افغانستان اصلی ترین 
عامل برای این مسئله اســت و با توجه به شرایط و چشم انداز آتی در 
این کشور فعال نمی توان به کم شدن آمار ورود غیر قانونی افغان ها به 

ایران چندان خوش بین بود.
 در این میان سخت گیری ها در جاده های استان اصفهان هر روز جان 
تعداد بیشــتری از رانندگان و افراد بی گناه را می گیرد و تقریبا مردم 

و پلیس تنها نظاره گر تکرار این تراژدی هر روزه در جاده ها هستند.

بسیاری از این افغان ها هم قصدی برای ماندن در 
ایران ندارند و بیشتر آنها در وضعیت بد اقتصادی ایران 
و کاهش ارزش پول ترجیح می دهند به ترکیه بروند 
تا شاید از آنجا راهی برای رفتن به اروپا پیدا کنند به 
همین دلیل باید در هزینه ها صرفه جویی کنند و ریسک 

بیشتری را به جان بخرند
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مفاد آراء
11/85 آگهی مفاد آراء)قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای 

فاقد سند رسمی (هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد وامالک جوشقان
آگهی مفاد آراءقانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 
رســمی که در اجرای ماده یک قانون مذکور توسط هیئت حل اختالف مستقر در 
ثبت جوشقان صادر گردیده ودر اجرای ماده 3قانون مذکور در دو نوبت به فاصله 
15روز از طریق روزنامه های کثیر االنتشــار و محلی آگهی میشود تا شخص یا 
اشخاصی که به آراءمذکور اعتراض دارند از تاریخ انتشار اولین آگهی ظرف مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک جوشقان تسلیم ورسید اخذ نمایند 
واز تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نموده و گواهی تقدیم دادخواســت را اخذ وبه اداره ثبت 
جوشقان تســلیم نمایند در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی 
دادگاه اســت در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصــل نگردد یا معترض 
گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت جوشقان 
مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر 

به دادگاه نمی باشد  .                                                                      
 1- رای شــماره 139960302119000186مــورخ 1399/08/12- کالســه
 14 /98 اقای فتاح طالب زاده  فرزند  غالمعلی  به شماره ملی 1262601509 در  
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی بمســاحت 1425.62 مترمربع  پالک شماره 
1188 فرعی  از یک  اصلی  واقع دربخش ثبتی جوشقان خریداری عادی از وراث 

محمد حسین قالیباف 
2- رای شماره 139960302119000214مورخ 1399/09/18- کالسه 98/2 
اقای عباســعلی خلقی جوشــقانی فرزند محمد به شــماره ملی 1260749452 
ششدانگ یکباب خانه بمســاحت 63.82   مترمربع  پالک شماره 2267 فرعی  از 
یک اصلی  واقع دربخش ثبتی جوشقان خریداری عادی از وراث اسفندیار خلقی 

و هاجیه خانم خلقی
3- رای شماره 139960302119000232مورخ 1399/10/09- کالسه 99/12 
اقای مجید عارضی فرزند علی عباس به شماره ملی 1260863263 در 16 سهم 
مشاع  از 21 ســهم  ازششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی  بمساحت 1416.2 
مترمربع  پالک شــماره 1906 فرعی  از 21 اصلی  واقع دربخش ثبتی جوشقان 

خریداری عادی از وراث علی عباس عارضی
4- رای شماره 139960302119000187مورخ 1399/08/12- کالسه 98/35 
اقای محمد یعقوب زاده فرزند عباس به شماره ملی 0045641897 در ششدانگ  
یکباب خانه مفروزی بمساحت 61.90  مترمربع  پالک شماره 2346 فرعی  از یک 

اصلی  واقع دربخش ثبتی جوشقان خریداری رسمی و مشاعی
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/11/25

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/12/10 
م الف: 1093598 محمدرضا بیکیان کفیل اداره ثبت اسناد جوشقان

فقدان سند مالکیت
11/86 شــماره نامه: 139985602024011614- 1399/11/16 نظر به اینکه 
ششدانگ یکدســتگاه آپارتمان پالک ثبتی شماره 26221 فرعی از 5000 اصلی 
واقع در بخش 5 اصفهان دفتر امــالک الکترونیکی139920302024004260 
به  شــماره چاپی ســند کاداســتری 794510 ج 98 به نام آقای عبدالحســین 
محمدیان ســابقه ثبت و صدور ســند مالکیت دارد نامبرده طی درخواست کتبی 
به شــماره وارده  13992170202446571 مــورخ 1399/11/4 به انضمام دو 
برگ استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شماره 9210 مورخ 1399/11/2 
و شــماره یکتــا 139902157153000404 و رمز تصدیــق 849500 گواهی 
دفترخانه 241 اصفهان  رســیده است مدعی است ســند مالکیت مزبور به علت 
جابجایی مفقود گردیده و درخواســت صدور ســند  المثنی ســند مالکیت ملک 
فوق را نموده اســت  لذا مراتب  به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 

آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه کســی مدعی انجام 
معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ 
انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت یا ســند معامله به این اداره تســلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب صورت 
مجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مســترد گردد بدیهی است اگر 
ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند 
 معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 1093288 اعظم قویدل رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک جنوب 

اصفهان
فقدان سند مالکیت

11/87 شــماره نامه: 139985602024011701- 1399/11/18 نظر به اینکه 
ششــدانگ قطعه زمین پالک ثبتی شــماره 25731 فرعی از 5000 اصلی واقع 
در بخش 5 اصفهــان دفتر امالک الکترونیکــی 139820302024000704 به  
شماره چاپی سند کاداســتری 967779 ج 97 به نام آقای عبدالحسین محمدیان 
سابقه ثبت و صدور سند مالکیت دارد نامبرده طی درخواست کتبی به شماره وارده  
13992170202446567 مورخ 1399/11/4 به انضمام دو برگ استشــهادیه 
محلی که امضا شــهود آن ذیل شــماره 9208 مورخ 1399/11/2 و شماره یکتا 
139902157153000402 و رمــز تصدیق 889865 گواهــی دفترخانه 241 
اصفهان  رسیده اســت مدعی است ســند مالکیت مزبور به علت جابجایی مفقود 
گردیده و درخواست صدور سند المثنی سند مالکیت ملک فوق را نموده است  لذا 
مراتب  به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک 
نوبت آگهی می شود چنانچه کســی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا 
وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز 
اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم 
و رســید اخذ نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده 
سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت 
المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1093287 اعظم قویدل رئیس منطقه 

ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
فقدان سند مالکیت

11/88 شــماره نامه: 139985602024011713- 1399/11/18 نظر به اینکه 
ششدانگ یکدســتگاه آپارتمان پالک ثبتی شماره 25741 فرعی از 5000 اصلی 
واقع در بخش 5 اصفهان دفتر امــالک الکترونیکی 139720302024025241 
به  شــماره چاپی ســند کاداســتری 026898 ج 97 به نام آقای عبدالحســین 
محمدیان ســابقه ثبت و صدور ســند مالکیت دارد نامبرده طی درخواست کتبی 
به شــماره وارده  13992170202446569 مــورخ 1399/11/4 به انضمام دو 
برگ استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شماره 9211 مورخ 1399/11/2 
و شــماره یکتــا 139902157153000405 و رمز تصدیــق 379318 گواهی 
دفترخانه 241 اصفهان  رســیده است مدعی است ســند مالکیت مزبور به علت 
جابجایی مفقود گردیده و درخواســت صدور ســند المثنی ســند مالکیت ملک 
فوق را نموده اســت  لذا مراتب  به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 
آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه کســی مدعی انجام 
معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ 
انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت یا ســند معامله به این اداره تســلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب صورت 
مجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مســترد گردد بدیهی است اگر 
ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند 
 معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 1093282 اعظم قویدل رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک جنوب 

اصفهان

فقدان سند مالکیت
11/89 شــماره نامه: 139985602024011692- 1399/11/18 نظر به اینکه 
ششدانگ یکدســتگاه آپارتمان پالک ثبتی شماره 26220 فرعی از 5000 اصلی 
واقع در بخش 5 اصفهان دفتر امــالک الکترونیکی 139920302024004259 
به  شــماره چاپی ســند کاداســتری 794509 ج 98 به نام آقای عبدالحســین 
محمدیان ســابقه ثبت و صدور ســند مالکیت دارد  اعالم می دارد نامبرده طی 
درخواست کتبی به شماره وارده  13992170202446570 مورخ 1399/11/4 
به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شماره 9209 مورخ 
1399/11/2 و شماره یکتا 139902157153000403 و رمز تصدیق 419683 
گواهی دفترخانه 241 اصفهان  رســیده است مدعی است ســند مالکیت مزبور 
به علت جابجایی مفقود گردیده و درخواســت صدور ســند المثنی سند مالکیت 
ملک فوق را نموده اســت  لذا مراتب  به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 
120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه کســی مدعی 
انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشد از 
تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورت 
مجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مســترد گردد بدیهی است اگر 
ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند 
 معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 1093280 اعظم قویدل رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک جنوب 

اصفهان
مزایده 

11/90 شماره مزایده: 139904302004000338 آگهی مزایده پرونده اجرایی 
شماره بایگانی 9905308 و 9301370 ششــدانگ یکباب خانه و مغازه متصله 
پالک 15201/3067 به مساحت دویســت و دو متر و ده صدم متر مربع واقع در 
بخش 5ثبت اصفهان به آدرس: اصفهان خیابان بزرگمهر خیابان هشــت بهشت 
شــرقی پالک 120 کدپســتی های 8157957636 و 8157957638 که سند 
مالکیت آن در صفحات 296 و 299 دفتر 102 امالک به شــماره ثبتی 16987 و 
16988 و با شماره چاپی 040856 الف/77، 040857 الف/77 ثبت و صادر شده 
است با حدود: شمااًل: به طول هفت متر و نود و سه سانتی متر درب و دیواری است 
به خیابان شاه زید، شرقًا: به طول بیســت و پنج متر و دو سانتی متر دیوار به دیوار 
زمین احمد حیدرپور از پــالک باقیمانده، جنوبًا: به طول هفت متر و نود ســانتی 
متر دیوار به دیوار خانه از پالک باقیمانده، غربًا: به طول بیســت و شش متر و پنج 
سانتی متر دیوار به دیوار خانه و مغازه از پالک دویســت و هشتاد فرعی از اصلی 
مذکور، حقوق ارتفاقی ندارد که طبق نظر کارشناس رسمی ملک مورد بازدید یک 
ساختمان دو طبقه مســکونی جنوبی بانضمام یک باب مغازه متصله به مساحت 
عرصه 202/10 متر مربع و دارای مساحت اعیانی از قرار همکف مسکونی حدود 
142 متر مربع، طبقه اول مســکونی حدود 136 متر مربــع و زیرزمین به صورت 
انباری حدود 26 متر مربع و مغازه تجاری حدود 22/5 متر مربع می باشد. قدمت 
بنای موجود باالی 25 سال و دارای کلیه انشعابات شــهری می باشد. ساختمان 
به صورت دیوار باربر و دارای یک پارکینگ مســقف اســت. قســمت مسکونی 
دارای یک درب ورودی فلزی )درب پارکینگ و نفررو( و با نمای آجر ســه سانتی 
می باشد. طبقه همکف در تراز مثبت 70 ســانت و دارای یک اتاق خواب و سالن 
پذیرایی با کفپوش موزاییک و پوشش دیوارها از گچ و رنگ است. آشپزخانه غیر 
اپن با کابینت فلزی و سرویس بهداشــتی و حمام با پوشش کف و بدنه از کاشی 
می باشــد. درب ورودی همکف و دربهای داخلی چوبی و پنجره ها آلومینیومی و 
سیستم گرمایش بخاری و سیستم سرمایش کولر آبی می باشد. طبقه اول دارای 
دو اتاق خواب و ســالن پذیرایی با کف پوش موزاییک و پوشش دیوارها از گچ و 
رنگ می باشد و آشپزخانه غیر اپن با کابینت فلزی، ســرویس بهداشتی و حمام 
 با پوشش کف و بدنه از کاشــی می باشــد. دربهای داخلی چوبی، درب تراس و 

 پنجره ها آلومینیومی و سیســتم گرمایش بخاری و سیســتم سرمایش کولر آبی 
می باشد. زیرزمین به صورت انباری واقع در زیر آشپزخانه و مغازه با پوشش دیوارها 
رنگ و گچ می باشد. دسترســی به زیرزمین و طبقات با دستگاه پله با کف پوش 
سنگ و نرده چوبی می باشد. یک باب مغازه به صورت دایر در ضلع شمال شرقی 
ملک مذکور در تراز مثبت 70 ســانتی متر و با دهانه حدود 5 متر به صورت شیشه 
سکوریت و حفاظ نرده فلزی آکاردئونی می باشد و پوشش سقف مغازه رنگ و گچ، 
کف و دیوارها سرامیک، سیستم گرمایش و ســرمایش اسپیلت می باشد و مغازه 
دارای کنتور برق جداگانه و آب مشترک با منزل می باشد. طبق مستندات پرونده 
سرقفلی آن متعلق به غیر می باشد ملکی شرکت خدماتی مینا رضای سپاهان که 
طبق سند رهنی شماره 103649 و متمم 103650 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی 
شــماره 94 اصفهان در رهن بانک ملی واقع می باشــد و طبق اعالم بانک ملک 
فوق فاقد بیمه نامه می باشد و از ســاعت 9 الی 12 روز شنبه مورخ 99/12/09 در 
اداره اجرای اسناد رســمی اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقی چهار راه 
اول شهید صداقتی ابتدای خیابان الهور سمت چپ طبقه سوم به مزایده گذارده 
می شــود. مزایده از مبلغ پایه 44/700/000/000 ریال ) چهل و چهار میلیارد و 
هفتصد میلیون ریال( جهت پالک فوق به غیر از سرقفلی آن شروع و به هر کس 
خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود. الزم به ذکر است 
پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک 
و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشــد و نیز بدهی های مالیاتی و 
عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا 
نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود 
مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد 
می گردد ضمنًا این آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 
99/11/25 درج و منتشــر می گردد و در صورت تعطیلــی روز مزایده به روز بعد 
موکول می گردد. توضیحًا  شــرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ 
پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه 
مزایده است. برنده مزایده مکلف اســت ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت 
پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید  و در صورتی که ظرف 
مهلت مقرر، مانده فروش را به حساب ســپرده ثبت وایز نکند، مبلغ مذکور قابل 
استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شــد در این صورت عملیات فروش 
ازدرجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد. م الف:1093437 زهرا یعقوبی 

سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان
ابالغ اجرائیه قرارداد بانکی

11/91 شــماره پرونده: 139804002003004836/1 شــماره بایگانی پرونده: 
9806850/1 شــماره آگهی ابالغیه: 139903802003000026 بدین وسیله 
به آقای محسن نصر، نام پدر: محمد علی، شماره شناسنامه: 1155، شماره ملی: 
1290832412، متولد: 1362/05/24 به نشــانی: اصفهان خیابان آتشگاه کوچه 
شهید مردانی ابالغ می شود که بانک ملی شــعبه جلفا اصفهان به استناد قرارداد 
بانکی شــماره 9305918099 مورخ 93/9/1 جهت وصول مبلغ 54/470/122 
ریال بابت اصل طلب و مبلــغ 37/762/295 ریال بابت خســارت تاخیر تادیه تا 
تاریخ 98/8/2 به انضمام خســارت تاخیر روزانه به میزان 63/548 ریال از تاریخ 
مذکور تا روز تسویه کامل بدهی طبق مقررات علیه شــما اجرائیه صادر نموده و 
پرونده اجرائی به کالســه 9806850/1 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش 
مامور، محل اقامت شــما به شرح متن سند شــناخته نشــده، لذا بنا به تقاضای 
بســتانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یــک مرتبه در روزنامه 
زاینده رود آگهی می شــود و طبق تبصره دوم ماده 113 قانون برنامه پنجســاله 
ششــم توســعه اقتصادی فرهنگی و اجتماعی جمهوری اســالمی ایران ظرف 
مدت بیســت روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محســوب می گردد، نســبت 
 به پرداخت بدهی خود اقــدام ننمایید، عملیــات اجرائی جریــان خواهد یافت. 

م الف: 1093439 زهرا یعقوبی رئیس اداره  اجرای اسناد رسمی اصفهان



شنبه 25 بهمن 1399 / 1  رجب   1442 / 13 فوریه  2021 / شماره 3190

نیم فصل اول رقابت های لیگ برتر در ایستگاه پایانی؛

جنگ صدرنشینی در نقش جهان

پانزدهمین هفته فصل جاری رقابت های  سمیه مصور
لیگ برتر در شرایطی امروز با برگزاری پنج 
دیدار آغاز می شود که در حساس ترین دیدار این هفته، تیم سپاهان در 
ورزشگاه نقش جهان از تیم استقالل تهران پذیرایی می کند، دیداری که 
فینال نیم فصل اول رقابت های لیگ برتر نامیده شده است. حساسیت 
این دیــدار به گونه ای اســت که جدال ســپاهان و اســتقالل را حتی 
سرنوشت سازترین بازی های نیم فصل اول نیز نامیده اند؛ چرا که لیگ 
بیستم شرایط ویژه ای پیدا کرده و فاصله نزدیک امتیاز تیم ها در آخرین 
هفته از رقابت های نیم فصل نخست موجب رقابت تنگاتنگ مدعیان 

قهرمانی شده است. 
 اســتقالل و ســپاهان در حالی به مصاف هم می روند که آبی پوشان 
پایتخت با 26 امتیاز صدرنشــین فعلی لیگ به شمار رفته و شاگردان 
نویدکیا با 25 امتیاز در رده دوم جدول قرار دارند و پرســپولیس با یک 
بازی کمتر 24 امتیازی بوده و در رده سوم جدول ایستاده است و هر 3 
تیم از شانس باالیی برای رسیدن به قهرمانی نیم فصل برخوردار هستند.

ســپاهان با محرم نویدکیا در این فصل از رقابت هــا در قواره یک تیم 
مدعی ظاهر شده است، شاگردان نویدکیا عالوه بر اینکه در امتیازگیری 
عملکرد مناسبی داشته اند از لحاظ سبک بازی و فوتبالی که به نمایش 

می گذارند نیز توجهات بسیاری از اهالی فوتبال را به خود جلب کرده اند و 
کامال با شایستگی در جمع مدعیان قهرمانی قرار گرفته اند.

طالیی پوشان در هفته های گذشته همانند کل نیم فصل روزهای پر فراز 
و نشیبی را داشته اند، آنها هفته گذشــته در دربی اصفهان موفق شدند 
تیم همشــهری را با 3 گل شکســت دهند؛ اما دو هفته قبل در نقش 
جهان شکست غافلگیر کننده ای را برابر شــهرخودرو متحمل شدند تا 
در آن هفته شانس صدرنشینی را از دســت بدهند و از رقبای مستقیم 
خود برای قهرمانی عقب بیفتند. این در حالی بود که سپاهان 5 روز قبل 
صنعت نفت را در آبادان شکست داده و گام بلندی برای صدرنشینی در 

پایان نیم فصل برداشته بود.
در سوی دیگر اما اوضاع کمی متفاوت است، محمود فکری در استقالل 
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان هرچند از نظر امتیازگیری خوب عمل 
کرده است و در صدر جدول قرار دارد اما شکل فوتبالی که استقالل ارائه 
می دهد بعضا به مذاق خود هواداران استقالل نیز خوش نیامده و این 
موضوع انتقادات فراوانی را با وجود صدرنشینی به استقالل تحمیل کرده 
است.اگرچه تقابل سپاهان با استقالل تهران به حساسیت بازی مقابل 
دیگر همتای آنها یعنی پرسپولیس نیست، اما بدون شک از جذاب ترین 
دیدارهای برگزار شده در ادوار مختلف لیگ است و زمانی که پای کورس 

قهرمانی و تالش برای رسیدن به سهمیه به میان آید، تبدیل به دوئلی 
تمام عیار و دیدنی خواهد شد. بازی های ســپاهان در برابر آبی پوشان 
پایتخت بیشــتر اوقات پر گل از آب درآمده و حضور بازیکنان و مربیان 

مشترک به جذابیت آن افزوده است.
دیدار ســپاهان و اســتقالل ســی و نهمین جدال لیگ برتری  این دو 
تیم اســت. تا به حال ۱5 برد برای تیم پایتخت نشین، ۱۱ پیروزی برای 
طالیی پوشان زاینده رود و ۱2 تساوی به ثبت رسیده است. ۹2 گل در این 
تعداد بازی رد و بدل شده که نیجه آن 5۰ گل برای آبی پوشان و 42 گل 

برای تیم اصفهانی بوده است.
اما این نزدیکی آمار و ارقام درســت نقطه مقابل نتایجی است که طی 
چند ســال اخیر در دیدارهای این 2 تیم به بار نشســته اســت. افت 
طالیی پوشان باعث شــده تا آنها در ۱2 دوئل اخیرشان مقابل استقالل 
تنها یک برد را به دست بیاورند و در هشــت مسابقه شکست بخورند. 
محرم نویدکیا تیمی را به میدان می فرستد که در چهار بازی پیشین خود 
برابر استقالل بردی نداشته و ســه بار شکست خورده است. از آخرین 
برد سپاهان برابر استقالل ۸4۱ روز می گذرد. بردی که در فصل ۹۷-۹۸ 
و در ورزشگاه آزادی به دست آمد. کی روش استنلی زننده تک گل این 

دیدار بود.

کاکا:

 بازگشت هواداران یک دستاورد بزرگ است
 »کاکا« یکی از مهمان های ویژه کشــور قطر هنــگام برگزاری جام جهانی باشــگاه ها بود. او از 
بازگشت هواداران به ورزشگاه ها در دیدارهای جام جهانی باشگاه ها به عنوان یک دستاورد بزرگ 
یاد کرد و گفت: بسیار خوشحالم که بار دیگر شاهد حضور هواداران در ورزشگاه ها بودم. این یک 
دستاورد بزرگ و امیدوار کننده است. سکوهای خالی شــرایط روحی بدی را برای همه به وجود 
آورد.او ادامه داد: بازگشت هواداران در جام جهانی باشگاه ها هر چند که محدود بود؛ اما امیدوار 
کننده است. این نشان داد که فوتبال می تواند به روال عادی خود برگردد. زمان برگزاری این رقابت 
هم بسیار خوب بود چرا که کشورها در اواسط رقابت های باشگاهی هستند و بازیکنان از آمادگی 
باالیی برخوردارند.کاکا در پایان گفت: در قطر به خاطر مســافت کم بین ورزشگاه ها و شهرها به 
راحتی می توان همه بازی ها را در ورزشگاه مشاهده کرد که این امتیازی بزرگ و بی سابقه برای 

جام جهانی قطر است.

لواندوفسکی: 

این قهرمانی ما را جاودانه کرد
بایرن با قهرمانی در جام جهانی باشــگاه ها دومین تیمی در تاریخ لقب گرفت که توانسته در یک 
سال 6 جام به دست آورد. روبرت لواندوفسکی سهم بســزایی در این قهرمانی بایرن داشت و به 
عنوان بهترین بازیکن جام هم انتخاب شــد.او گفت: از این قهرمانی و تاریخ ســازی خوشحال 
هستیم. قهرمانی در جام جهانی باشگاه ها خوشحال کننده است. این ششمین جام در یک سال 
است. این قهرمانی تنها به بایرن متعلق نیســت بلکه به کل فوتبال تعلق دارد. خوشحالم که جزو 
این نسل طالیی بایرن هستم.لوا ادامه داد: خوشحالم که عنوان بهترین بازیکن جام را به دست 
آوردم و این به لطف تالش هم تیمی هایم بود. در هر دو بازی خوب ظاهر شــدیم. بازی آسانی 
پیش رو نداشتیم. حریف بازی خوبی را به نمایش گذاشت و با شایستگی به فینال راه پیدا کرد. 
کنترل بازی را در اختیار داشتیم و در زمان مناســبی گل زدیم.لواندوفسکی درباره مولر هم گفت: 
باوجود آنکه مولر بازیکن بســیار کلیدی اســت؛ اما غیبت او را احســاس نکردیم. خوشبختانه 
اکنون وضعیت  او خوب اســت و امیدوار هستیم که هر چه سریع تر به شــرایط بازی برگردد و با 

تیم تمرین کند.

ستاره همیشه غایب مرحله حذفی لیگ قهرمانان اروپا
باشگاه پاری سن ژرمن پنجشنبه شب اعالم کرد نیمار در دیدار برابر بارسلونا در یک هشتم نهایی 
لیگ قهرمانان اروپا حضور نخواهد داشــت. تاکنون ستاره برزیلی با پیراهن پاری سن ژرمن سه 
دوره از این مرحله را به خاطر آســیب دیدگی از دست داده است. مهاجم پاری سن ژرمن از فصل 
۱۸-2۰۱۷ با این مشــکل روبه رو شــد و دیدار برابر رئال مادرید را از دســت داد. او تنها توانست 
در بازی رفت به هم تیمی هایش کمــک کند. این اتفاق در ســانتیاگو برنابئو رخ داد که تیم زین 
الدین زیدان 3 بر یک پیروز شــد. رئال مادرید در بازی برگشــت هم 2 بر یک PSG را شکست 
داد. پاریســی ها در فصل ۱۹-2۰۱۸ با منچستریونایتد روبه رو شــدند که با شکست همراه شد. 
این بار نیمار در هیچ یک از بازی ها حضور نداشــت. تیم فرانســوی در بازی نخست در انگلیس 
با 2 گل پیروز شــد؛ اما در دیدار رفت در خانه 3 بر یک شکســت خوردند و از صعود به یک چهارم 
نهایی بازماندند. حریف پاری سن ژرمن در فصل 2۰-2۰۱۹ دورتموند بود. نیمار توانست نمایش 
درخشانی داشته باشــد و تیمش را تا فینال هدایت کند. PSG در مجموع  دیدار رفت و برگشت 
مقابل دورتموند 3 بر 2 پیروز شــد. نیمار در فصل 2۱-2۰2۰ نمی تواند برابر تیم سابقش، بارسلونا 
در نوکمپ بازی کند و مشخص نیست مائوریسیو پوچتینو می تواند از او در دیدار برگشت استفاده 

کند یا نه. 

زشفوتبال جهان ور

وز عکس ر

 برف بازی »رضا گوچی«
 و پسرش در هلند

رضــا قوچان نــژاد تصویــری جالب با 
پسرش در روزهای برفی هلند منتشر 
کرد.رضا قوچان نــژاد لژیونر ایرانی تیم 
زووله هلند در چند هفته اخیر با عملکرد 
درخشانش حســابی مورد توجه قرار 
گرفته اســت و نیمکت نشینی او باعث 
شــده بود ســرمربی زووله انتقادات 

زیادی را تحمل کند. 

مهاجم نساجی کل فصل را از دست داد
مهدی نظری به دلیل مصدومیت در دیدار با ذوب آهن تا آخر فصل نمی تواند تیمش را همراهی 
کند.مهدی نظری در مورد مصدومیتش که بعد از دیدار با ذوب آهــن اتفاق افتاد گفت: به خاطر 
وضعیت نامناســب چمن مصنوعی انگشتم در زمین گیر کرد و تمام ســنگینی وزنم روی پاهایم 
افتاد. یک هفته بعد عمل کردم و در ابتدای کار پزشکان گفتند 6 هفته از میادین دور هستی ولی 
بعد گفتند که دوره درمان شش ماه است.باید  دو هفته آتل  ببندی و 4 هفته گچ و  بعد از یک هفته 
می توانی راه رفتن را شروع کنی و بعد از یک ماه باید فیزیوتراپی کنی، بنابراین کل فصل را از دست 
دادم.مهاجم نساجی در مورد چمن مصنوعی و اینکه ممکن است تلفات دیگری هم بدهند، گفت: 
بعد از بازی  در چمن مصنوعی باید ســه روز ریکاوری کنیم تا به حالــت عادی برگردیم. بازی در 
چمن مصنوعی تاوان   می دهد و کیفیت فوتبال خوب  نیست و اصال نمی توان کارهای تاکتیکی 
انجام داد.این بازیکن در خصوص شرایط بحرانی نســاجی ادامه داد: متاسفانه روزهای خوبی 
را سپری نمی کنیم. به راحتی  گل می خوریم و به ســختی گل می زنیم و  باید تیم را در نیم فصل 
نساجی تقویت کنیم اشتباهات داوری هم به ضرر ما شــد و همه چیز دست به دست هم داد تا 

نساجی نتیجه نگیرد.

جاللی راد، دومین خروجی شهر خودرو در نیم فصل
ســعید جاللی راد، ســنگربان جوان و بومی شــهر خودرو که در ابتدای لیگ بیســتم و با پایان 
یافتن خدمت سربازی اش به جمع شــاگردان مهدی رحمتی اضافه شد، در اقدامی غیرمنتظره 
تصمیم به جدایی از شــهر خــودرو گرفت و بــه صورت قرضی بــا مدیران نســاجی مازندران تا 
پایان فصل به توافق رســید. جاللی راد با حضــور در تمرین این تیم و خداحافظــی با کادرفنی و 
بازیکنان از شهر خودرو جدا شــد.این دروازه بان 26 ســاله در نیم فصل نخست لیگ بیستم در 
4 بازی برای تیمــش به میدان رفت و 5 گل دریافت کرد و دو کلین شــیت هم داشــت؛ جدایی 
جاللی راد پیش از برگزاری دیــدار هفته پایانی نیم فصــل اتفاقی عجیب بود کــه رخ داد و حاال 
او در نیم فصــل دوم نیز کار خــود را نیز نظر مجید جاللی در تیم نســاجی دنبــال می کند.پیش 
 از ســعید جاللی راد، روح ا... ســیف اللهی روز پنجشــنبه خبر جدایی اش را از شهر خودرو اعالم

 کرده بود.

الگوبرداری لیگ سه از جام باشگاه های جهان 
شیوع کرونا از ســال گذشته باعث شــده تا در ورزشــگاه های فوتبال جهان به روی تماشاگران 
بســته شــود. برای بازگشــت تماشــاگران به ورزشــگاه ها، طی ماه های اخیر تصمیم گیری 
های بســیاری شــده اما هنوز نتیجه گیری خاصی در این مورد شــاهد نبوده ایــم و جز معدود 
بازی هایی که درصد کمی از ورزشــگاه با رعایت شــدید پروتکل های بهداشــتی بــه هواداران 
 اختصــاص داده شــده، هنوز بازی هــای فوتبــال در لیگ های سراســر دنیا بدون تماشــاگر

برگزار می شود.
لیگ برتر فوتبال ایران هم از این قاعده مستثنی نیست و هنوز تصمیمی برای بازگشت تماشاگران 
به ورزشگاه اتخاذ نشده اســت. البته در جام باشــگاه های جهان که در قطر به پایان می رسد، با 
تایید وزارت بهداشت قطر و موافقت فیفا و کمیته محلی برگزاری جام جهانی باشگاه ها قطر 2۰2۰، 
بلیت برای بیست درصد ظرفیت دو استادیوم احمد بن علی و اجوکیشن سیتی به معرض فروش 
گذاشته شد و شاهد حضور محدود تماشاگران در نیمه نهایی، فینال و رده بندی مسابقات بودیم.

در چنین شرایطی اما شاهد برگزاری یک دیدار از لیگ دسته ســوم فوتبال ایران با حضور بدون 
محدودیت تماشاگران بودیم. این دیدار در چارچوب هفته ششم لیگ دسته سه در مهاباد برگزار 
شد. تیم کاویان نقده با توجه به نداشتن ورزشگاه مناسب در این شهر، در ورزشگاه آزادی مهاباد از 

حریف خود آژند تبریز میزبانی کرد که این دیدار با برتری یک بر صفر میزبان همراه بود.

خبر  روز

عباس زاده – سایپا؛ به 
یاد دلنوشته احساسی 

محمد عباس زاده بــا زدن ۷ گل، بهترین 
گلزن تراکتور در لیگ بیســتم است. او با 
اضافه شدن به جمع سرخ پوشان در فصل 
جاری، بعد از مدت ها آنها را صاحب یک 
مهاجم ششــدانگ و گلزن کرد و در حال 
حاضر خود را برای بازی هفته پایانی نیم 
فصل آماده می کنــد. عباس زاده که روند 
گلزنی ســریالی اش، خیــال تراکتوری 
ها را از بابــت گلزنی راحت کــرده بود، در 
 دو بازی اخیــر تیمش موفق بــه گلزنی 

نشده است.
 او در تالش است تا با گلزنی مقابل سایپا 
در هفته پانزدهم، نیم فصل اول را با گل به 
پایان برساند. تقابل با سایپا اما یک تقابل 
 بســیار ویژه برای مهاجــم تراکتوری ها 

خواهد بود.
عباس زاده که در فصل ۹۷-۹6 با پیراهن 
سایپا وارد مسابقات شد، عملکرد خوبی 
در این تیم داشت و در حالی که با زدن 6 
گل بهترین گلزن تیم دایــی بود، با توجه 
به شرایط ویژه تیم نســاجی، به یک باره 
تصمیم به جدایی از ســایپا و به بازگشت 
به تیم شــهرش گرفت تا ایــن تیم را بعد 
از 24 ســال برای بازگشــت به لیگ برتر 

همراهی کند.
این تصمیم عباس زاده امــا با مخالفت 
علی دایی مواجه شد. سرمربی سایپا که 
دوست نداشت، تیمش به این راحتی ها 
چنین مهاجمی را از دســت بدهد، شرط 
جدایــی او را خرید یــک مهاجم در حد و 

اندازه های عباس زاده اعالم کرد.
در این بحبوبه بود که مهاجم قائمشــهری 
سایپا، پستی را در اینستاگرام خود منتشر 
کرده و با یــک متن احساســی خطاب 
به علی دایــی، از او خواســت تــا اجازه 
بازگشتش به نساجی را بدهد؛ اجازه ای که 
در نهایت داده شد و عباس زاده با حضور 
در نساجی و درخشش قابل توجه در این 
تیم، در پایان فصل، جشن صعود به لیگ 

برتر را با همشهریانش گرفت.

مستطیل سبز مسابقات دوو میدانی جام یادواره شهید سردار قاسم سلیمانی در شاهین شهر برگزار می شود
رییس هیئت ورزشی کارگری شهرستان شاهین شهر و میمه گفت: به مناسبت ایام ا... دهه فجر مسابقات دو میدانی جام یادواره شهید سردار قاسم سلیمانی 
در شاهین شهر برگزار می شود.به گزارش روابط عمومی هیئت ورزش کارگری اســتان اصفهان، مهدی حکمیان اظهار داشت: هیئت ورزشی کارگری شهرستان 
شاهین شهر و میمه با همکاری هیئت دو میدانی شهرستان شاهین شهر و میمه به مناسبت ایام ا... دهه فجر مسابقات دو میدانی جام یادواره شهید سردار قاسم 
سلیمانی را در شهر شاهین شهر برگزار می کند.وی ادامه داد: این مسابقات در رشــته های دو ۱۰۰ متر، 4۰۰ متر و ۱5۰۰ متر در رده های سنی؛ نوجوانان، جوانان و 

بزرگساالن ویژه آقایان در پیست مجموعه ورزشی ملت شاهین شهر روز جمعه مورخ ۱ اسفند ماه از ساعت ۹ و 3۰ دقیقه صبح برگزار می شود.

حدود یک ماه قبل، هادی ســاعی، دارنده 2 مدال 
طال و یک مدال برنز المپیک، 2 مدال طال، یک نقره و 
یک برنز قهرمانی جهان، یک مدال طالی بازی های 
آسیایی، یک مدال طالی قهرمانی آسیا و یک مدال 
طالی بازی های غرب آسیا به عنوان سرپرست تیم 
فرمانیه در لیگ برتر تکواندو به صورت دبیر سازمان 

لیگ، سیلی زد.
ساعی در جلسه کمیته انضباطی فدراسیون تکواندو 
به صورت کتبی و شــفاهی از دبیر ســازمان لیگ 
عذرخواهی کرد و حاللیت طلبید. با این حال مجید 
ناظمی،  دبیــر کمیتــه انضباطی در مــورد جریمه 
هادی ساعی گفت: با توجه به رفتار هادی ساعی و 
مصاحبه های او مبنی بر تکذیب برخورد فیزیکی با 
بابایی، حکم را صادر کردیم. طی این حکم، هادی 
ساعی حق ورود و شرکت در سالن مسابقات را در 
قالب رقابت های لیگ و قهرمانی کشور به مدت یک 

سال نخواهد داشــت. نکته دوم اینکه ایشان یک 
ســال از فعالیت در لیگ تحت هر عنوانی محروم 
هستند. همچنین ساعی به جزای نقدی ۱۰ میلیون 
تومــان محکوم شــد. در آن ســوتیم های والیبال 
شــهرداری ورامین و شــهرداری ارومیه روز جمعه 
۱۷ بهمن در هفته بیست و هفتم لیگ برتر والیبال 
به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه 3 بر 2 به 
سود ورامینی ها تمام شــد. پس از پایان این بازی 
پرحاشیه و  جنجالی، پوریا یلی، بازیکن ملی پوش 
والیبال ایران به سراغ یکی از فیلمبرداران حاضر در 
سالن فدراسیون رفت و مثل هادی ساعی، ضربه ای 

به صورت او زد.
کمیته انضباطی فدراســیون والیبــال اما بر خالف 
فدراســیون تکواندو، خیلی مهربان و مالیم با این 
قضیه برخورد کرد و پوریا یلی به دو جلسه محرومیت 
قطعی از حضور در سالن مسابقه و 3۰ میلیون تومان 

جریمه نقدی محکوم شــد. با توجه به فشــردگی 
دیدارهای لیگ، دو جلســه محرومیت از حضور در 
سالن، تنها دو روز طول می کشد و 3۰ میلیون جریمه 
نقدی هم در مقابل قرارداد های باالی ملی پوشــان 
والیبال، رقمی به حساب نمی آید. بنابراین مشاهده 
می شود که جریمه در نظر گرفته شده برای بازیکن 
متخلف به هیچ وجه بازدارنده نیست. پوریا یلی هم 
قطعا به اندازه هادی ساعی برای ایران افتخار آفرینی 
نکرده و مدال نیاورده که فدراسیون والیبال بر فرض 
بخواهد، مالحظه او را در ســال المپیک کرده باشد. 
شاید هم ارزش کسی که کتک خورده به عنوان یک 

انسان از دبیر سازمان لیگ تکواندو کمتر است؟!

جریمه سیلی زدن در فدراسیون تکواندو، یک سال و در 
فدراسیون والیبال، 2 روز!

اگرچه تقابل سپاهان با استقالل تهران به حساسیت 
بازی مقابل دیگر همتای آنها یعنی پرسپولیس نیست، 
اما بدون شک از جذاب ترین دیدارهای برگزار شده 
در ادوار مختلف لیگ است و زمانی که پای کورس 
قهرمانی و تالش برای رسیدن به سهمیه به میان آید، 

تبدیل به دوئلی تمام عیار و دیدنی خواهد شد



شنبه 25 بهمن 1399 / 1 رجب   1442 / 13 فوریه  2021 / شماره 3190
مدیر منطقه ۱۵ شهرداری اصفهان خبر داد:

پیشرفت ۸۸ درصدی پروژه اجرای ساماندهی گذر حمام نقاشی
مدیر منطقه ۱۵ شهرداری اصفهان اظهار کرد: خوراسگان به سبب وجود آثار تاریخی متعدد و ارزشمند 
از دوره های مختلف که آمیزه ای از میراث فرهنگی باشکوه است، پیشینه ای به قدمت تاریخ تمدن 
فرهنگ ایران دارد.مسعود قاســمی افزود: یادگارهای با ارزش این منطقه که از دوره های مختلف 
تاریخی به جای مانده، حاصل موجودیت تاریخی این خطه اســت کــه قدمت طوالنی و معماری 
ارزشمند بناهای تاریخی آن گواه این مطلب است و از آن جمله می توان به حمام نقاشی خوراسگان 
اشاره کرد که به جرأت می توان گفت نظیر آن در سطح استان کمتر یافت می شود.مدیر منطقه ۱۵ 
شهرداری اصفهان با بیان اینکه به لحاظ اهمیت و نگهداشت اثر ارزشمند حمام نقاشی، این منطقه 
اقدام به ساماندهی گذر حمام کرده اســت، تصریح کرد: در حال حاضر پروژه اجرای سنگ فرش 
محوطه بیرونی حمام نقاشی واقع در محله سفلی پیشرفت ۸۸ درصدی دارد.وی ادامه داد: همواره 
تالش مدیریت شهری بر این است که با اجرای طرح های زیرساختی، زیبایی بصری مطلوب تری 
در سطح شهر ایجاد کرده و تجربه نشان داده است که شهروندان از سنگفرش و بهبود منظر شهری 
و پیاده محور شدن معابر استقبال می کنند.قاسمی گفت: از مزایای انجام سنگ فرش خیابان های 
اطراف آثار تاریخی و فرهنگی این اســت که خودروها کندتر حرکت کننــد و خودروهایی که نیاز به 
تردد از آن مسیر دارند، در صورت لزوم از مسیر جایگزین استفاده کنند که در مجموع این وضعیت 
موجب می شود تردد در محدوده آثار تاریخی و فرهنگی کمتر شود و فقط افرادی که ناگزیر به تردد 
در محدوده این مکان ها هستند از مســیرهای منتهی به این گونه اماکن عبور کنند.وی افزود: باید 
زیرساخت های گردشگری را در این منطقه که از آثار تاریخی قابل توجهی همچون حمام نقاشی با 
قدمت ۶۰۰ ساله نیز برخوردار اســت، فراهم کنیم و نوع مبلمان شهری را نیز در محدوده این آثار در 
سطح کف و جداره ها تغییر داده و فضای شهری سرزنده، پویا و مطلوبی را برای تعامالت اجتماعی 

و فرهنگی شهروندان و عاملی برای جذب گردشگران ایجاد کنیم.
 

جزییات مراحل ثبت نام فاز نخست طرح محدوده ترافیک 
شهر اصفهان

رییس اداره هوشمندســازی ترافیک معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان اظهار کرد: 
بر اساس برنامه ریزی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان، جایگزین کردن محدوده 
طرح ترافیک با زوج و فرد طی چند فاز صورت می گیرد که فاز نخســت شناسایی و احراز ساکنان 
محدوده طرح ترافیک است. تمامی متقاضیان )دارندگان خودرو( که قصد ورود یا تردد در محدوده 
طرح ترافیک شهر اصفهان را دارند در مرحله نخست باید با مراجعه به سایت الکترونیکی به آدرس 
اینترنتیtrafficzone.isfahan.ir نسبت به طی مراحل ثبت نام اقدام کنند.مینا پورحیدر با بیان 
اینکه ساکنان داخل محدوده طرح ترافیک )محدوده زوج و فرد فعلی( می توانند پس از ثبت نام 
اولیه و ورود به سامانه، نسبت به بارگذاری مدارک مشخص شده اقدام کنند، ادامه داد: بهره مندی 
از تسهیالت برای ساکنان، منوط به تأیید مدارک بارگذاری شــده توسط شهرداری اصفهان است؛ 
البته مراحل بعدی اجرای طرح مذکور متعاقبًا اطالع رسانی خواهد شد.رییس اداره هوشمند سازی 
ترافیک معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان در خصوص فرآیند ثبت نام اولیه و ثبت 
اطالعات ساکنان، گفت: متقاضی با انتخاب گزینه »ثبت نام در سامانه« در صفحه اول وب سایت 
و سپس انتخاب گزینه»اشــخاص حقیقی«، کد ملی و عبارت امنیتی مشاهده شده را وارد کرده و 
با تایید قوانین سایت به مرحله بعد می رود که در این مرحله اشخاص باید نسبت به ورود اطالعات 
خود و انتخاب رمز عبور اقدام کنند.وی افزود: پس از تکمیل اطالعات در این قسمت، سامانه یک 
کد تایید به شماره تلفن همراهی که در مرحله ورود اطالعات توســط متقاضی اعالم شده پیامک 
می کند و برای ادامه روند ثبت نام باید کد پیامک شده را در قسمت کد تایید وارد کرده و ثبت نام در 

این قسمت تکمیل می شود.

شهردار اصفهان خبر داد:

اجرای طرح توسعه میدان امام علی )ع(

شهردار اصفهان اظهار کرد: در این روزها دســتاوردها در مناطق خود 
را نشــان می دهد و به مردم عرضه می شــود. قدرت ا... نوروزی در 
برنامه زنده رادیویی»شهر پرسشگر، شهردار پاسخگو«  با بیان اینکه 
در برنامه »هر یکشنبه یک افتتاح« با حضور در منطقه هفت افتتاح، 
کلنگ زنی و مالقات مردمی صورت گرفت، گفت: در این منطقه بیش 
از 3۰ پروژه در حال اجراست و دســتور اجرای چند پروژه دیگر ابالغ 
شده است. شهردار اصفهان افزود: همچنین در این هفته به منطقه ۵ 
رفتیم و کلنگ زنی مرکز توانبخشــی بیماران نوروپاتی را داشتیم.وی 
با بیان اینکــه در هفته آینده اتفاق مهمی در شــهر رخ می دهد، اظهار 
کرد: حفاری خط دوم مترو از خیابان کهندژ آغاز و ســرعت کار خط دو 
مترو دو برابر می شــود؛ عملیات حفاری خط دوم در جبهه شرقی از 
دارک یک و نیم سال پیش آغاز شد و با انجام حفاری از سمت کهندژ، 
مترو به بزرگراه شهید خرازی، خیابان آیت اله کاشانی، خلجا، میدان 
امام حسین )ع(، خیابان فلسطین و میدان امام علی )ع( می رسد. 
نوروزی از پیشرفت تا 9۰ درصدی ۱2 ایستگاه خط دوم مترو خبر داد 
و گفت: همزمان ۱2 ایستگاه خط دو در حال ساخت است که ساخت 
برخی از این ایستگاه ها تا 9۰ درصد پیشــرفت داشته است. متروی 

اصفهان بعد از کهندژ به طرف خمینی شــهر مــی رود و طول این خط 
به 24.۵ کیلومتر می رســد و مردم خمینی شــهر می توانند در دارک 

پیاده شوند.  
وی با بیان اینکه خــط دوم مترو از زیر خط یک عبــور می کند چراکه 
نقطه ابتدایی مترو در کهندژ دارای عمق 2۰ متر و شیب ایستگاه میدان 
امام حسین )ع( 3۰ متر اســت، گفت: از همین رو از جبهه غربی باید 
مترو با شیب مالیم از میدان امام حســین )ع( عبور کند؛ این بخش 
مرکز تالقی دو خط اســت و فرصت طالیی برای مردم خمینی شــهر 
خواهد بود.شــهردار اصفهان به بازدید خود از پایگاه شــهید بابایی به 
مناسبت روز نیروی هوایی اشاره و تصریح کرد: خلبانان این پایگاه در 

جنگ، نقش آفرینی بسیاری داشتند.   
وی در ادامه در پاسخ به تماس یک شــهروند، با اشاره به ساماندهی 
خیابان ارباب و پارکی که باید در خیابان نیکبخت ســاخته شــود اما 
بالتکلیف مانده اســت، اظهار کرد: خیابان ارباب به طور نامنظم شکل 
گرفته و برخی عقب نشینی ها در این خیابان عریض تر از سایر نقاط 
اســت و برای زمین خیابان نیکبخت هم باید بازدید از منطقه صورت 
گیرد تا تعیین تکلیف شود. نوروزی در پاسخ به پرسش یکی از کسبه 

خیابان ســپه در مورد مســیر جایگزین تا خیابان حکیم، گفت: پیاده 
روسازی خیابان سپه مصوبه شورای ترافیک را دارد و مسیر جایگزینی 
در نظر گرفتیم تا مغازه داران و ساکنان دغدغه ای نداشته باشند.وی 
ادامه داد: این مسیر نیاز به آزادسازی دارد که با موانعی روبه رو است.

امتداد خیابان هاتف پیاده راه می شود 
شــهردار اصفهان در مورد تعیین تکلیف انتهــای خیابان هاتف بعد از 
ســاخت زیرگذر و پل امام علی )ع( که مورد پرســش یکی از اهالی 
منطقه ســه بود، گفت: از ابتدا پروژه میدان امام علی )ع( نارضایتی 
هایی برای کسبه داشته و تالش کردیم با تشکیل کمیته مردمی رضایت 
مردم را حاصل کنیم چراکه برای توسعه نیاز است مردم راضی باشند. 
وی بیان کرد: برای انتهای خیابان هاتف طرح پیاده راه از ابتدا تعریف 
شده بود و قرار نیست در قالب خیابان ادامه یابد. البته در این محدوده 
ایستگاه متروی میدان امام علی )ع( احداث می شود که زمینه تردد 
مردم را ایجاد مــی کند.نوروزی در مورد تعیین تکلیف پاســاژ ایفل و 
تخت جمشــید در خیابان چهارباغ عباسی، اظهار کرد: این مجتمع ها 
روی بدنه شرقی چهارباغ قرار دارد و نیاز به آزادسازی دارد که این اقدام 
زمان بر اســت.   وی افزود: مالکیت این پاساژها متعلق به شهرداری 
است اما سرقفلی در اختیار مســتاجران است و بین ۱۸۰ تا 2۰۰ مغازه 

هست که باید تعیین تکلیف شود.   

انتقال کشتارگاه و پرنده فروشی های عطار به پل تمدن 
شهردار اصفهان در پاسخ به شهروند دیگری در مورد جابه جایی پرنده 
فروشی های خیابان عطار نیشابوری در منطقه ۱۰ نیز اظهار کرد: ما در 
این دوره مدیریت شــهری، نکاتی را گفتیم که عملی شد. یکی از این 
موارد، نگرانی مردم بابت پرنده فروشی های خیابان عطار نیشابوری 

است.
وی با اشــاره به اینکه این مغازه ها از لحاظ بهداشــتی دارای مشکل 
است و به سبب کشتار و ذبح، مشکالت روحی و روانی برای شهروندان 
به ویژه کــودکان ایجاد می شــود، گفــت: اخیرا بازدیدی از پشــت 
بیمارستان فارابی که برای ســاخت مجتمع گل و گیاه و کشتارگاه در 
نظر گرفته شــده است، داشــتیم. نوروزی افزود: باید مکان مناسبی 
برای این کار در نظر گرفت از همین رو زمینــی در اطراف پل تمدن در 
حاشــیه اتوبان آقابابایی در نظر گرفتیم که شــامل غرفه هایی برای 
پرنده فروشان و کشتارگاه پرندگان اســت.وی اظهار کرد: زمین این 
مورد، تامین و ســاخت تعدادی از غرفه ها هم تا مرحله سفت کاری 

انجام شده است.

با مسئولان

با رونمایی از محتوای الکترونیکی طرح »کالس 
شهر«، تالش سه ساله معاونت اجتماعی و اداره 
توســعه فرهنگ شــهروندی ســازمان فرهنگی 
اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان برای اجرای 

این طرح ادامه یافت.
معاون اجتماعی و مشارکت های مردمی سازمان 
فرهنگی اجتماعی ورزشی شــهرداری اصفهان با 
اعالم این خبر اظهار داشت: محتوای طرح کالس 
شهر در قالب سه جلد کتاب ویژه دانش آموز، مربی 
و والدین آماده شد اما با توجه به شیوع ویروس 
کرونــا، باید فضایــی را برای تداوم رونــد انتقال 
مفاهیــم و آموزه های شــهروندی و اجتماعی به 
دانش آموزان، مربیــان و والدین آماده می کردیم 
که بر این اســاس، به تولید محتوای الکترونیکی 
و اجــرای ویژه برنامه های کالس شــهر به صورت 
مجازی پرداختیم.مرتضی رشــیدی با اشــاره به 
رونمایی از محتوای الکترونیکی طرح کالس شهر 
با حضور محســن حاجی میرزایی وزیر آموزش و 
پرورش در اصفهان افزود: خوشبختانه این طرح 
مورد اســتقبال و تقدیر وزیر آمــوزش و پرورش 
قرار گرفت.وی با بیــان اینکه اجرای طرح کالس 
شــهر از حدود سه ســال پیش آغاز شــد، ادامه 
داد: اجرای این طرح در ســال نخست به صورت 
مقدماتی و آزمایشــی انجام شــد، در سال دوم 
شاهد اجرای آن در چند کالس به صورت پایلوت 

بودیم و در ســال جاری نیز با تایید طرح کالس 
شهر، کتاب های آن و برنامه های خالق و متفاوت 
معاونت فرهنگی شهرداری اصفهان در مدارس به 
صورت گسترده اجرا شد.وی تصریح کرد: با اجرای 
این طرح تالش کرده ایم تا یادگیری لذت بخش 
و خالق را در کودکان نهادینه کنیم تا آنها با مفاهیم 
اجتماعی و شهروندی آشنا شده و دغدغه  ای برای 

زیست پذیرتر کردن شهر اصفهان داشته باشند.
معاون اجتماعی و مشارکت های مردمی سازمان 
فرهنگی اجتماعی ورزشــی شــهرداری اصفهان 
این دغدغه و توجه را بسترســاز شــهری عاری 
از هر گونه آســیب، معضل و تعــارض با مفاهیم 
شهری در آینده دانست و بیان کرد: تالش کرده  ایم 
مفاهیم ارائه شــده در طرح کالس شهر برگرفته 
از کتاب های آموزشــی اول دبســتان و مفاهیم 
ارزشمند دینی و همچنین مفاهیم و دغدغه های 
میهنی و شــهروندی باشــد تا محتوایی کامل و 

جامع در اختیار دانش آموزان کالس اول دبستان 
قرار دهیم.

رشــیدی ضمن تشــکر از همراهی و عنایت ویژه 
مدیــرکل آمــوزش و پــرورش اســتان و همت 
همــکاران ایشــان در معاونت آمــوزش ابتدایی 
اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان، افزود: 
کالس شهر نتیجه تالش سه ســاله متخصصان 
اداره کل آمــوزش و پرورش اســتان و همکاران 
ما در اداره توســعه فرهنگ شــهروندی سازمان 
فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان بوده 
تا محتوایی کارشناسی شــده و علمی را در اختیار 
دانش آموزان مقطع اول دبســتان قرار دهند.وی 
خاطرنشان کرد: بر این باور هستیم که آموزه های 
شهروندی باید از کودکی در دانش  آموزان نهادنیه 
شود تا در بزرگســالی از این آموزه ها بهره ببرند که 
این امر قطعا به خیر و مصلحت شــهر اصفهان و 
کشورمان خواهد بود.گفتنی است؛ سه کتاب کار 
طرح »کالس شــهر« در حوزه مباحث اجتماعی، 
محیط زیست و اخالق شهروندی با دریافت مجوز 
از سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت 
آموزش و پرورش برای نخســتین بار منتشر و در 
سرفصل درسی کالس اول دبستان قرار می گیرد که 
هم اکنون در سامانه کنترل کیفیت منابع آموزشی 
و تربیتــی مکتوب وزارت آمــوزش و پرورش نیز 

بارگذاری شده است.

مدیر عامل شــرکت واحد اتوبوســرانی اصفهان و 
حومه اظهار کرد: یکی از مســائل مهم کالن شهرها، 
افزایش سفرهای روزانه ای اســت که از شهرهای 
اطراف بــه مرکز اســتان انجام می شــود از این رو 
یکی از برنامه هــای مدیریت شــهری کاهش بار 
ترافیک با تامین پایانه ها در اطراف شــهر اســت.

ســید عباس روحانی با بیان اینکه در اطراف شهر 
اصفهــان ترمینال هــای خوبی احداث شــده و در 
حال بهره بــرداری اســت، افزود: به عنــوان مثال 

پارک ســوار صفه برای اتوبوس های سپاهان شهر، 
بهارستان و شــهر مجلسی احداث شــده تا شاهد 
تراکم اتوبوس ها در میدان آزادی یا هتل پل نباشیم.

مدیر عامل شــرکت واحد اتوبوســرانی اصفهان و 
حومه ادامه داد: پایانه اندیشــه در سمت غرب )رو 
به روی زندان مرکزی اصفهان به ســمت اصفهان( 
برای اتوبوس هــای فالورجان، پیربکران و شــهر 
ابریشم ایجاد شده تا پس از توقف آن ها در پایانه، 
 مســافران ادامه مســیر را با اســتفاده از خطوط

 BRT طی کنند.
وی با بیــان اینکــه اتوبوس هــا، مینی بوس ها و 
تاکســی های خمینی شهر، ویالشــهر و نجف آباد 
در پایانه صمدیه نســبت به جا به جایی مسافران 

اقدام می کنند، تصریح کرد: در ســمت شمال شهر 
مقابل ایســتگاه دارک به عنوان نخستین ایستگاه 
خط دوم متــرو، با احداث یک پایانه مســافربری 
در صدد اجرای طرح TOD) توســعه حمل و نقل 
محور( هستیم تا مسافران شهرهای حومه از جمله 
اردستان و حبیب آباد، ادامه مسیر سفرهای درون 
شهری خود را با اســتفاده از خط دوم مترو یا سایر 
وســایل حمل و نقل همگانی طی کنند.روحانی با 
تاکید بر اینکه مهندسی خطوط اتوبوسرانی اصفهان 
در حال انجام اســت، ادامه داد: در سمت خیابان 
کاوه مطالعات بــرای احداث پایانه شــکوه جهت 
توقف اتوبوس های برخوار و شــاهین شهر در حال 

انجام است.

نمایش رادیویی »زمزمه های طوفانی« با موضوع روایت زندگی سید محمد صمصام در رادیو اصفهان تولید شده است. سید محمد صمصام در سال ۱29۰ شمسی در 
اصفهان متولد شد و به دلیل بیان طنز آمیز خود و همچنین شکستن آداب ورسوم جامعه به بهلول زمان شهرت یافت.وی با شرکت در مجالس و بیان کلمات طنزآمیز 
و بهلول گونه حقایق و انتقادات زمان خود را بیان می کرد و سبک و شیوه  ویژه ای در زندگی داشت. هیچ وقت ســوار ماشین نمی شد، سوار قاطر یا االغی که داشت 
می شد و در تمام محافل و جلسات مذهبی اصفهان و مکان هایی که روضه و منبر بود، می رفت.سرانجام صمصام در بیست و چهارم آبان سال ۱3۵9 خورشیدی در 
حالی که طبق معمول با اسب خود به مراسم سوگواری ابا عبدا... الحسین می رفت در اثر تصادف با اتومبیل وفات یافت و در سمت جنوب شرقی تکیه بروجردی ها 
دفن شــد.زهرا فدایی، تهیه کنندگی و کارگردانی نمایش رادیویی زمزمه های طوفانی را بر عهده دارد و بیژن رافعی ، محسن دلیران ، محسن کریمی ، سارا آصفی ، 

حسن جویره ، مسعود نصیریان ، مسعود زنجانی و مسعود طاهری نصب در این نمایش ابفای نقش می کنند.

مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه خبر داد:

مهندسی خطوط اتوبوسرانی در اصفهان

رادیو اصفهان زمزمه های طوفانی بهلول زمان را روایت می کند
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عک

فقدان سند مالکیت
11/92 شماره نامه: 139985602024011668-1399/11/18 نظر به اینکه سند 
مالکیت شــش دانگ آپارتمان پالک ثبتی شماره 15465 فرعی از 5000 اصلی و 
انباریهــای 15430 و 15444 و 15440 تفکیکی واقع در بخش پنج اصفهان ذیل 
ثبت 196010 در صفحه 272 دفتر امالک جلد 1052 به نام خانم شــهناز قاضی 
عسگری نائینی تحت شماره چاپی مسلسل 474014 ثبت و سپس طبق سند انتقال 
168879 مورخ 1386/05/27 دفترخانه اسناد رسمی 11 اصفهان به خانم بهجت 
اسماعیلی و آقای محمد علی فتوت بالســویه انتقال گردیده است که نامبردگان با 
ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 48594 مورخ 98/11/18 به انضمام دو برگ 
استشــهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شــماره 139902155862001135 
مورخ 99/11/02 به گواهی دفترخانه 6 اصفهان رسیده است مدعی است که سند 
مالکیت آن به علت جابجایی مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنای سند 
مالکیت ملک فوق را نموده اســت  لذا مراتب  به استناد تبصره یک اصالحی ذیل 
ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی 
انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ 
انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند 
مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و 

اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر 
اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود 
 اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1093259 

اعظم قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
تبصره یک ماده 105 اصالحی

11/93 شماره نامه: 139985602024011672-1399/11/19 نظر به اینکه بر 
اساس تقاضای آقای احمد امینی تهرانی مبنی بر تعیین بهاء ثمنیه اعیانی ششدانگ 
پالک 4999/210 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق سوابق متعلق است به 
خانم ربابه سلطان میری اندانی فرزند ابوالقاسم که در اجرای تبصره یک ماده 105 
اصالحی آئین نامه قانون ثبت، کارشــناس رسمی دادگســتری میزان بهاء ثمنیه 
اعیانی پالک فوق الذکر را به مبلغ 190/000/000 ریال برآورد و اعالم نموده است 
و متقاضی آن را به حساب سپرده طبق فیش شماره 139911090171003394 
مورخ 1399/11/9 به مبلغ 190/000/000 ریال واریز نموده و چون ذی نفع فاقد 
نشانی است نشانی تعیین شده ذی نفع موافق با واقع نمی باشد لذا با توجه به مفاد 
تبصره یک آئین نامه فوق الذکر مراتب فقط یک مرتبه در روزنامه کثیراالنتشــار 
آگهی می شود تا ذینفع جهت دریافت بهاء تعیین شده به منطقه ثبت اسناد و امالک 
جنوب اصفهان مراجعه و در صورتیکه تضییع حقی شده باشد می تواند از تاریخ انتشار 

این آگهی به مدت یک ماه به مراجع صالحه قضائی مراجعه و گواهی طرح دعوی 
را به این اداره تسلیم نماید بدیهی اســت در صورت عدم مراجعه ذینفع به مراجع 
قضائی در مدت تعیین شده و عدم ارائه گواهی طرح دعوی سند مالکیت متقاضی 
 بدون استثناء بهاء ثمنیه اعیانی صادر و تسلیم خواهد شد. م الف: 1093292 

اعظم قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

11/94 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ یکدرب باغ تقریبًا چهار جریبی معروف 
باغچه خانه به شــماره پالک 2736 فرعی از 159 اصلی واقع در بادرود جز بخش 
9 حوزه ثبتی بادرود که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام آقای ابراهیم فردوسی 
فرزند محمد در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده 
است اینک بنا به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده 
تحدید حدود پالک مرقوم در روز دوشنبه مورخ 1399/12/18 ساعت 9 صبح در 
 محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار 
می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات 
مالکین یا مجاوریــن مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریــخ تنظیم صورت مجلس 
تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 1093441 رضا طویلی مدیر 

واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بادرود

آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور سایه نگار خشت 
سهامی خاص به شماره ثبت 63857 

و شناسه ملی 14008895738 
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/09/26 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : مرکز اصلی شــرکت در واحد اصفهان به 
نشانی به استان اصفهان ، شهرســتان اصفهان ، بخش مرکزی ، شهر 
اصفهان، محله کوی گلزار ، کوچه شهید مجتبی کیا ارثی]49[ ، خیابان 
گلزار ، پالک -445 ، پالک قدیمی 56 ، طبقه دوم ، واحد 3 کدپســتی 
8154955662انتقال یافت و ماده مربوطه در اساســنامه به شرح فوق 
اصالح شد شعبه شرکت در اصفهان به نشانی استان اصفهان ، شهرستان 
برخوار ، بخش مرکزی ، شهر دولت آباد، محله اباذر ، خیابان اباذر غربی 
، بلوار جانبازان ، پالک 208 ، طبقه همکف کدپستی 8341713178 به 
مدیریت مریم رفیعی به کدملی6609913072 افتتاح گردید . اداره کل 
ثبت اسناد و امالک اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری اصفهان )1093689(

با رونمایی از محتوای الکترونیکی؛

»کالس شهر« هم آنالین شد
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چهل ودو ســال از عمر انقاب اســامی ايران گذشت، 
انقابی که مانند  خورشيد  درخشيد  و نور اميد و حيات 
را در دل مستضعفان و محرومان  ایجاد کرد.  بهمن ماه  
پيــروزی انقاب اســامی بــرای ملت ايــران يادآور 
خاطره های بزرگ ترین پيروزی حق و جنود خداوند بر  

باطل و تیره دالن زمان است.

توليدات شركت )30 نوع فرآورده نفتی(
بنزين/ نفت سفيد/ نفت گاز/ نفت كوره/ گاز مايع/ روغن 
خام/ حال های ويژه/ گوگرد/ انواع سوخت هواپيما/ و 

ساير فرآورده های نفتی 
عرضه فرآورده های ويژه در بورس كاالی ايران

هم اکنــون فرآورده های آيزوريســايكل، وكيوم باتوم،  
لوبكات سنگين، گوگرد، انواع حال ها به صورت مستمر 

در تاالر بورس كاالی ايران عرضه می شوند.

رشد كمی و كيفی توليدات
از ابتدای  يك ارديبهشــت سال 97، كل  بنزين توليدی 
پااليشــگاه اصفهان كه حدود 12 ميليون ليتر بود، يورو 
5 است و از 20 ميليون ليتر گازوئيل توليدی پااليشگاه 
حدود 4 ميليون ليتر  يورو 5 اســت كه از سال آينده با 
راه اندازی واحد تصفيه گازوئيــل، توليد اين محصول 

به طور كامل،  يورو 5 خواهد شد.

فضای سبز پااليشگاه اصفهان بيش از استاندارد  است
پاالیشگاه اصفهان 114/5 هکتار از 340 هکتار وسعت 
خود را به فضای سبز اختصاص داده، اين در حالی است 
كه استاندارد فضای ســبز برای پاالیشگاه ها 20 درصد 
مساحت كل آن ها تعیین شده، 36 درصد این شرکت به 

فضای سبز اختصاص داده شده است.

بخش خودكفايی: 80% تجهيزات 
پااليشگاه اصفهان بومی شده است

در راســتای مقابله بــا انحصارطلبی و تحريــم زدايی 
دشمنان ايران اسامی،  در 20سال گذشته اين شركت به 
دست توانمند كارشناسان خود توانسته است تجهيزات 
مهم و ارزشمندی را به صورت بومی درآورد و اميد است در 
سال های آتی تمام تجهيزات پااليشگاه اصفهان در داخل 
توليد شود تا ضمن كاهش مصارف ارزی ،  وابستگی به 

خارج از كشور را به صفر برساند.

افزايش سرمايه شركت پااليش نفت اصفهان از 
51هزار ميليارد ريال به 76 هزار  ميليارد ريال

در  جلســه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام 
شركت پااليش نفت اصفهان )سهامی عام( در ساعت 
10:00 صبح روز  سه شنبه 1399/07/15 افزايش سرمايه 
شــركت از مبلغ 51/000ميليارد ريال بــه مبلغ 76/000 
ميليارد ريال )معادل 49درصد( از محل سود انباشته و 
اندوخته طرح و توسعه و از طريق صدور سهام جديد مورد 

تصويب قرار گرفت.

پروژه تصفيه گازوئيل شركت پااليش نفت اصفهان در 
حال انجام است و  سال 1400 به بهره برداری می رسد

با پايان يافتن پروژه تصفيــه گازوئيل، تمام 20 ميليون 
ليتــر گازوئيل توليــدی شــپنا، مطابق با اســتاندارد 
بین المللی يورو 5 خواهد شد. اين طرح در حال نهایی 
شــدن مراحل نصب و پيش راه اندازی است، هدف از 
اجرای آن  بهبود فرآيندهای عملياتی و افزايش كيفيت 
سوخت های توليدی و حذف تركيبات سولفور از ديزل 
توليدی و تصفيه گازوئيل است. با بهره برداری رسمی از 
 ،10PPM طرح، تركيبات گوگردی محصول، از 10 هزار به
كاهش می یابد. اين  طرح با هزینــه ای معادل 495 

ميليون يورو و 3191 ميليارد تومان احداث می شود. 

پروژه گوگردزدايی از ته مانده برج های 
تقطير در حال اجراست

 پروژه گوگردزدایی از ته مانده برج های تقطير )RHU( از 
ديگر طرح هایی است كه باهدف گوگردزدایی از ته مانده 
برج های تقطير شــركت پااليش نفت اصفهان در حال 
انجام است و در سال 1403 به پايان می رسد. پیش بینی 

هزينه انجام اين پروژه حدود 600 میلیون يورو است.

واحدهای تقطیر و گاز مايع شماره 
3 راه اندازی شده است

 در سال گذشــته باهدف كاهش تنگناهای عملياتی و 
کاهش بــار ترافیکی خوراک نفت خــام در واحدهای 
تقطير راه اندازی شد. هزينه اين پروژه  40 ميليون يورو 

و 415 ميليارد تومان است.

  فعاليت شركت در شرايط مطلوب  
آنچه برای شــرکت پاالیش نفت اصفهان اهمیت دارد 
نداشتن حادثه در شرکت است که خوشبختانه در سال 
98 و 99 هیچ گونه حادثه ناتوان کننده ای نداشته ایم و 
این یکی از مزیت های بزرگ شرکت در اين سال هاست.

توليد حال پنتان با خلوص باالی 99% و عاری از هرگونه 
آالينده زیست محیطی 

برای نخستين بار شركت پااليش نفت اصفهان موفق 
به توليد حال پنتان با خلــوص باالی 99% و با ظرفيت 
1000 بشكه در روز شده اســت. با توليد اين محصول كه 
به عنوان محصولی سبز شناخته می شود، عاوه بر رفع 
نيازهای كشور، امكان صادرات آن به خارج از كشور نيز 

وجود دارد.
 پنتان توليدی پااليشــگاه اصفهان  عــاری از تركيبات 
آروماتيكــي، الفينی و گوگــردی و  محصولی ســبز و 
دوســتدار محیط زیست اســت. خلوص پنتان در اين 
محصول بيش از 99% خواهد بود و نسبت نرمال پنتان به 
ايزو پنتان در اين محصول مطابق با استانداردهای روز 
دنياست و با توجه به قابليت هایی كه در فرآيند توليد اين 
محصول وجود دارد، نسبت تركيبات ايزو پنتان به نرمال 

پنتان متناسب با نياز همه صنايع، قابل تنظيم است.

توليد موفقيت آميز دو محصول جديد زیست  
محیطی ديگر  در  شركت پااليش نفت اصفهان

)حال AW-406++  و حــال نرمال هگزان(دو طرح 
جديد توليد نرمال هگــزان و  AW-406++  با ظرفيت 
توليد 1000 بشكه در روز در پااليشــگاه اصفهان به بهره 
برداری رسيد. نرمال هگزان تولیدشــده در پااليشگاه 
اصفهان عاری از هرگونه تركيبات گوگردی و آروماتيكی 
است و به همين دليل نيازی به فراورش و تصفیه های 
ثانويه نــدارد. اين محصــول كه يك محصول ســبز و 
دوستدار محیط زیست محسوب می شود، تاثيرات بسيار 
مثبتی در راستای حفظ و نگاهداشت محیط زیست دارد. 

اجرای پروژه خط انتقال 230 كيلوولت و پست 
فشار قوی  230/33 کيلوولت اختصاصی 

شــركت پااليش نفت اصفهان به منظــور تامين برق 
واحدهای عملياتی پااليشگاه به صورت پيوسته و پايدار 
باقابلیت اطمينان باال و ايمن از شبکه برق سراسر، اقدام 
به خريدMW60 ديماند از شركت برق منطقه ای اصفهان 

کرده است.

پروژه ملی تصفیه پساب و استفاده 
صنعتی از فاضالب شهری 

نخستین پروژه ملی زیست محیطی تصفیه و استفاده 
صنعتی از فاضاب شــهری در شــرکت پاالیش نفت 
اصفهان با رویکرد کاهش مصرف منابع آب شــرب با 

ظرفیت 750 مترمکعب در ساعت راه اندازی شد.

در این پروژه بر اساس برنامه ریزی ها، انتقال و تصفیه 
پســاب شاهین شــهر با همکاری دو شــرکت داخلی 
در سه مرحله ساخت ایســتگاه پمپاژ پساب در محل 
تصفیه خانه، احداث خط انتقال پساب به پاالیشگاه و 
ســاخت تصفیه خانه در محل این شرکت انجام گرفته 
اســت، این پروژه در مدت 24 ماه و با هزینه بالغ بر 100 
میلیارد تومان در محل شــرکت پاالیش نفت اصفهان 

احداث شد.

احداث  سکوهای بارگیری فرآورده های سبک 
شــرکت پاالیش نفــت اصفهــان به منظــور بارگیری 
فرآورده هــای ویژه خود، 18 ســکوی بارگیری باهدف 
بارگیری محصوالتی همچون لوب کات، آیزوریسایکل، 
انواع حال ها و وکیوم باتوم )ته مانده برج خأل( طراحی 
و در مســاحت 1.5 هکتار با هزینه ای بالغ بر 60 میلیارد 

تومان احداث کرده است.

احداث ایستگاه تقلیل فشار گاز طبیعی طرح 
بهبود فرآیند و بهینه سازی  پااليشگاه اصفهان

باهدف تامين گاز طبيعی طرح بهبود فرآيند و بهینه سازی 
پااليشــگاه اصفهان ، پروژه ايســتگاه تقليل فشار گاز 
طبيعــي)Gas Reducing Station( بــه صــورت 
 Gas( احداث شد. طرح ایستگاه تقلیل فشار گاز EPC
Reducing Station( با ظرفیت 300,000 اســتاندارد 
مترمکعب بر ســاعت به همراه یــک RUN)خط( با 
ظرفیت 150,000 اســتاندارد مترمکعب به صورت یدکی 

است.

صادرات حالل 402 شركت پااليش 
نفت اصفهان  به خارج از كشور

محموله صادراتی »حال 402 « از طريق  بورس انرژی،  
به خارج از كشور صادر شد.  شركت پااليش نفت اصفهان 
به عنوان اولين شركت پااليشی محسوب می شود كه با 
واگذاری به بخش خصوصي، در دی ماه ســال 1389 
اقدام به عرضه محصوالت خود در بورس كاال کرد. در حال 
حاضر شــركت پااليش نفت اصفهان محصوالت خود 
همچون وكيوم باتوم،گوگرد و لوب كات را در بورس كاال 
و آيزوريســايكل و انواع حال های توليدی را در بورس 

انرژی به فروش می رساند.

نصب تجهيز اكونومايزر در كانال دو خروجی ديگ 
بخار شماره 2 شركت پااليش نفت اصفهان

تجهيز اكونامايزر )Economizer( به منظور استفاده 
بهينه از انرژی و افزايش راندمان ديگ بخارها در مسير 
گازهای داغ خروجی آن ها و قبل از دودکش نصب  شد. 
درنتیجه انجام اين كار بخشی از انرژی تلف شده حاصل 
از احتراق ديگ بخارها كــه از طريق دودكش به محيط 
اطراف وارد می شود، در تجهيز اكونومايزر با آب ورودی 

ديگ بخار تبادل حرارت می کند. با اين عمل دمای گاز 
خروجی از ديگ بخار کاهش يافته و هم زمان دمای آب 

ورودی به ديگ بخار افزايش می یابد.

عمليات اجرايی خط انتقال آبرسانی 
درچه به پااليشگاه اصفهان آغاز شد

از ابتدای دی ماه سال جاری، عملیات اجرای خط انتقال 
آب از آب رسانی درچه به شركت پااليش نفت اصفهان 
شروع شد.   هدف از پروژه آب رسانی ايجاد 11 کیلومتر 
خط انتقال به منظور ايجاد پتانسيل ظرفیت انتقال آب به 
میزان 550 لیتر در ثانیه است.  هزينه پیش بینی پروژه  

1000 ميليارد ريال اعام شده است.

تعويض كامل تيوب های قسمت تشعشع كوره واحد 
كاهش گرانروی شركت پااليش نفت اصفهان

 برای نخستين بار در صنعت پااليش نفت، كارشناسان 
شركت پااليش نفت اصفهان موفق شدند تیوب های 
كوره واحد كاهش گرانروی شماره 2 را كه برخاف ساير 
کوره ها داراي 100% اتصاالت خاص )Expand( است، 
با صرف 52 هزار نفر ساعت و در کوتاه ترین زمان ممكن 

به طور كامل تعويض کنند.

اجرای مسئولیت های اجتماعی در شركت 
 مسئولیت های اجتماعی شركت پااليش نفت اصفهان 
با ماموريت ســازمان گره خورده و درهم آمیخته است. 
پااليشــگاه اصفهان به عنــوان يكــی از بزرگ ترین و 
استراتژيك ترين صنايع كشور، وظيفه دارد به عنوان يك 
مسئوليت اجتماعی، سوخت مورد نياز جامعه و مردم را 

باکیفیت های استاندارد تهيه کند.

 استخدام بيش از 400 نفر در شركت 
پااليش نفت اصفهان 

اين  شركت در ســال جاری  از طريق چاپ  اطاعيه در 
روزنامه ها و درج در سايت طی گذراندن مرحله آزمون 
كتبی و مصاحبه  مبادرت به استخدام بيش از 400 نفر 
کرده است. اين افراد در  بخش مهندسی، تعميرات  و 

آتش نشانی جذب شده اند.
به غیراز اين شركت پااليش نفت اصفهان، همواره خود 
را در مقابل مصائب و مشكات اجتماعي مردم مسئول 
می داند و در راســتاي همين مســئولیت های خطير 
اجتماعی و مدني اقدامات زيادی انجام داده است كه از 

آن جمله می توان به موارد زير اشاره كرد: 
پیوســتن به کاروان همدلــی و  مواســات و  اهدای  
1500 دســتگاه تبلت به دانش آمــوزان نیازمند تحت 
حمایت کمیته امداد امام خمينی)ره( استان اصفهان، 
کمک های  مالی به بهسازی ميدان استقال اصفهان، 
به اداره بهزيستی استان، كمك 300 ميليوني به آزادی 
زندانيان جرائم غير عمــد آزادی زندانيان )اصفهان(، 

كمك  ميلياردی به ســیل زدگان ايام نوروز ســال های 
گذشــته، كمك ميلياردی  به زلزله زدگان كرمانشــاه و 
بازسازی دو باب مدرسه در مناطق زلزله زده كرمانشاه، 
كمك بــه تكميل پــروژه كلينيك فرهنگيــان )پايگاه 
ســامت( شاهین شــهر، كمك به پروژه های عمرانی 
اســتان اصفهان )خمینی شــهر( و...، مشــاركت در 
پروژه های شاهین شهر اصفهان )تكميل ورزشگاه( و...  
از سال گذشته نيز با توجه به شيوع ويروس كرونا اين 
شركت فعالیت های زير را انجام داده و می دهد: كمك 
مالي 9 ميليارد تومانی به  شــهرداري و دانشگاه علوم 
پزشــكی اصفهان ، توليد و توزيع بيش از 300 هزار ليتر 
ماده ضدعفونی کننده برای سازمان ها وادارات متقاضی 

اصفهان و...

 پروژه های زیست محیطی شركت 
پااليش نفت اصفهان 

مديريت پسماند:
1- مديريت ضايعات و  پســماندهای عادی ، صنعتی 

و ويژه
2- انتقال، نگهداري و مديريــت لجن ها و خاک های 

آلوده به مواد نفتی در سايت مخصوص
3- استفاده از لجن ها و خاک های آلوده به مواد نفتی 

در كارخانه سيمان اردستان
4- اليروبی مخازن نفت خام به روش N.E.S به منظور 

كاهش لجن حاصل از اليروبی بروش سنتی
5- نصب سيســتم سرمايشــی )ســردخانه( جهت 

نگهداری موقت و پيشگيری از فساد زباله و پسماند تر
6- پروژه تفكيك عایق های حرارتی مستعمل بر اساس 

آناليز دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكی تهران
7- استقرار و بهره گیری از سيستم مكانيزه اتوماسيون 

اداری جهت كاهش مصرف كاغذ در شركت
مديريت پساب:

8- تصفيه و بازگردانی 320 مترمکعب در ساعت پساب 
ارسالی از واحدهای عملياتی در تصفیه خانه صنعتی

9- تصفيه و بازگردانی 400 مترمکعب در ساعت پساب 
تصفیه خانه صنعتی،  بويلرها و برج های خنک کننده در 

)RO( واحد اسمز معكوس
10- تصفيه 40 مترمکعب در ساعت فاضاب بهداشتی و 

استفاده جهت آبياری فضای سبز
11- بهینه سازی واحد بازيافت آب توسط نصب سیستم 

UF و RO ، کاریفایر
12- استفاده از دستگاه UV جهت گندزدايی فاضاب 

بهداشتی
13- بهره برداری از  واحد جديد RO5 جهت استفاده از 

 RO پساب واحد
14- بهره برداری از پروژه تصفیه خانه پساب شاهین شهر 
)استفاده از آب خاكســتری( با ظرفيت تقريبی 750 
مترمکعب در ساعت جهت استفاده در مصارف صنعتی

15- عقد قرارداد با شرکت های معتمد سازمان حفاظت 
محیط زیست جهت پايش آالینده های آب

16- نصب سیستم های الكترونيكی كنترل و كاهش 
مصرف آب )بیش از یک صد عدد شیر دارای سنسور( 

17- حــذف روش آبياری غرقابــی و جايگزين کردن 
آبياری تحت فشار و آبياری قطره ای

18- پروژه خريد دســتگاه پايش آناين پارامترهای 
فاضاب بهداشتی )آنااليزر پساب( جهت اندازه گیری 
و ارســال آنايــن اطاعــات بــه ســازمان حفاظت 

محیط زیست.
كنترل آلودگی هوا:

19- توليد ســوخت مطابق با اســتاندارد Euro 4  )به 
ميزان تقريبي روزانه 12 ميليون ليتــر بنزين يور 5 و 4 
ميليون ليتر گازوئيل يورو 5( و ارائه به شــركت پخش 

فرآورده های نفتی جهت توزيع در سطح كشور

20- احــداث و بهره بــرداری از واحدهــاي تقطير 3 و 
گاز مايع 3 به منظــور رفع تنگناهــای عملياتی و توليد 

محصوالت ميانی و نهايی باکیفیت مرغوب تر 
21- پروژه نصب آنااليزرهــای آناين بر روی خروجی 
دودكش ها بر اســاس توافق با اداره كل محیط زیست 

استان و ارسال آناين اطاعات تحت سامانه وب.
22- گازســوز کردن کوره ها با خريد مشعل های جديد 
Enviromix  و جلوگيری از انتشــار روزانه حدود 55 

تن گوگرد
23- جايگزينی گازهای دوستدار اليه ازن با هالون ها 
و فرئون های مخرب اليه ازن در سیســتم های اطفای 

حريق و سیستم های سرمايشی
 VOC (24- پروژه خريد 5 دســتگاه پايــش آناين
BTEX( جهت اندازه گیری و ارسال آناين اطاعات به 

سازمان حفاظت محیط زیست
25- جايگزينی ماشین آالت جديد به جای ماشین آالت 

فرسوده با خريد ده دستگاه جرثقيل از كشور آلمان
26- بهینه سازی سوخت کوره های شركت )استفاده از 

سوخت گاز و تنظيم هوای اضافی کوره ها(
27- عقد قرارداد با شرکت های معتمد سازمان حفاظت 

محیط زیست جهت پايش آالینده های هوا
28- نصب فلر سوم و چهارم جهت پيشگيری از احتراق 

ناقص در دو فلر موجود در مواقع اضطراری
29- دبل سيل کردن ســقف شــناور مخازن باهدف 

كاهش بخارات نفتی متصاعد شده به هوا
30- استمرار بهره برداری از مبدل حرارتی Packinox در 

واحدهای تبديل كاتاليستي
31- نصب سل های خورشيدی به منظور كاهش مصرف 

سوخت های فسيلی
32- استفاده از دوچرخه جهت جابه جایی كاركنان در 

سطح شركت
33- نگهداشت فضای ســبز به وسعت 114/5 هكتار 

جهت پااليش آالینده های هوا
34- نصب سل های خورشيدی در منازل سازمانی

35. بهره بــرداری از پروژه گرانوله ســازی گوگرد جامد 
)SSU( توليدی

پروژه های زيست محيطی كان:
36- توليــد بنزين مطابــق با اســتاندارد Euro V در 

مجتمع  بنزين سازی
37- طرح بهبود فرآيند باهدف توليد سوخت مطابق با 
)Euro IV , Euro V , Euro VI( استانداردهای روز دنيا
38- پروژه احداث مسير راه آهن و اتصال به شبكه ريلی 
سراسری كشور جهت ارسال محصوالت و كاهش تردد 

تانكرهای حمل ونقل
 HERO High Efficient( 39- پروژه احداث واحــد
Reverse Osmosis( جهــت افزايــش بازدهی و 

راندمان واحد بازيافت
 ZLD )Zero Liquid 40- پــروژه احــداث واحــد
Discharge( جهت بازيابی و استفاده كامل از پساب 

RO توليدی واحد
كنترل آلودگی خاك و آب های زيرزمينی:

41- استفاده از فناوری زيست پااليی و گیاه پاالیی جهت 
حذف آلودگي نفتی خاك

42- بررســی نشــت فرآورده های نفتی با همكاری 
شرکت های مشــاور  JCCP  و طوبی تاك و مشاركت 
شرکت های پخش فرآورده های نفتی و خطوط لوله و 

مخابرات منطقه اصفهان
43- عقد قرارداد با شرکت های معتمد سازمان حفاظت 

محیط زیست جهت پايش آالینده های آب
44- پاک ســازی ســفره های آب زیرزمینی بروش 

استحصال پلوم های آلودگی
45- اندازه گیری گازهای آلی فــرار در خاك به منظور 

حصول اطمينان از عدم نشت مواد به خاك

با حضور آيت ا... طباطبايی نژاد، نماينده ولی فقیه در استان و امام جمعه شهر اصفهان و 
تعدادی از مسئولين استانی مراسم نمادين استخدام 400 نفر از كاركنان شركت پااليش 
نفت اصفهان كه در ســال جاری وارد اين شركت شــده اند، برگزار شد.در اين مراسم، 
كاركنان جديدالورود شــركت، تعهدنامه خدمت به كار خود در اين شركت را به صورت 
جمعي قرائت كردند.نماینده ولی فقیه در اســتان و امام جمعه اصفهان در اين مراسم 
طی يك سخنرانی ضمن گراميداشت دهه فجر، دستاوردهای انقاب اسامی را بسيار 
مطلوب توصيف كرد و گفت: امروز ایران اسامی عزت دارد و تحریم های دشمن بهترین 
فرصت ها را برای ما به ارمغان آورده است، به طوری که پاالیشگاه های پیشرفته ای در 
كشور داريم.آیت ا... ســید یوسف طباطبایی نژاد، با اشــاره به اينكه هر دستاوردی با 
سختی به دست می آید، افزود: خصومت های دشــمن، ایران را قوی تر کرده و سبب 
شده امورات خود را بهتر پیش ببریم؛ بنابراین باید روزبه روز قوی تر شویم. طباطبایی 
نژاد خاطرنشــان کرد: امام راحل فرمودند انقاب ما نوری است که تشعشع آن جهان 
را می گیرد. امروز با تمام مشکاتی که از اول انقاب داشتیم یک قدم هم در پیشرفت 
کشور عقب نرفته ایم. جنگ و تحریم دشمنان نتوانست ایران را از پا دربیاورد.امام جمعه 
اصفهان خطاب به نيروهاي تازه نفس شــركت پااليش نفت اصفهان نيز گفت: شما 

جوانان تازه استخدام شده باید تاش کنید تا ایران کاما در فرآورده های نفتی بی نیاز 
شود و از کارشکنی های دشمن ترسی در دل خود راه ندهید. همان گونه که امام راحل 
از دشمن ترسی به خود راه نمی داد.مديرعامل شركت پااليش نفت اصفهان نيز ضمن 
خوشامدگويی به ميهمانان به شمه ای از فعالیت های اين شركت پرداخت و گفت: اين 
شركت نخستين شركت پااليشی است كه پس از پیروزی انقاب اسامی و در دهه 
فجر 1358 به دست متخصصان داخلی راه اندازی شــد. ظرفيت اسمی آن 200/000 
بشكه نفت خام در روز بود. اين شركت در همان زمان به خاطر به روز بودن تجهيزاتش 
به پااليشگاه طايی ملقب شد. در حال حاضر حدود 375 هزار بشكه نفت خام در اين 
شركت فراورش می شود و تبديل به محصوالت موردنیاز كشور همچون بنزين، گازوئيل 
و... می  شود. اين شركت دومين شركت پااليشی ازنظر دريافت خوراك و اولين شركت 
ازنظر تنوع توليد است.مرتضی ابراهيمی  همچنين اظهار داشت: در راستای مقابله با 
انحصارطلبی و تحريم زدايی دشمنان ايران اسامی و حركت در جهت خودكفايی، %80 
تجهيزات پااليشگاه اصفهان بومی شده است. مدیرعامل شركت پااليش نفت اصفهان 
افزود: اين شــركت در جهت اجراي مســئولیت های اجتماعی 100 ها ميليارد هزينه 
كرده: كمک  به اجرای پروژه های عمرانی استان اصفهان اعم از اصفهان، شاهین شهر، 

خمینی شهر، اداره های بهزيستی استان، كمك به آزادی زندانيان جرائم غير عمد 
آزادی زندانيان )اصفهان(، كمك به هم وطنان سیل زده سال های گذشته، بازسازی 

مدرسه در مناطق زلزله زده، كمك به فرهنگيان و دانش آموزان مستمند و...
 وی همچنين از سال گذشته با توجه به شيوع ويروس کرونا در كنار توزيع ماسك و 
مواد ضدعفونی کننده در بیمارستان ها و مراكز درمانی 9 ميليارد تومان به شهرداری 
و دانشگاه علوم پزشكی اصفهان كمك مالی كرده است. همچنين بيش از 300 هزار 
ليتر ماده ضدعفونی کننده توليد كرده و به سازمان ها وادارات متقاضي اصفهان و...

ارسال كرده است. ابراهيمی به اشتغال زایی در شركت پااليش نفت اصفهان هم 
پرداخت و اظهار داشت: در راستای انجام مســئولیت های اجتماعی و استخدام 
نيروی كار اولويت اين شركت همواره جذب نيروهای بومی استان اصفهان بوده و 
هست. ازآنجایی که مهم ترین سرمايه یک شرکت، منابع انسانی آن است و توجه 
ویژه به آن نوعی سرمایه گذاری بلندمدت برای آینده شرکت محسوب می شود، اين 
شرکت فرآيند جذب نيروی خود را به صورت علمی، نظام مند و بر پايه شایستگی و 
باهدف تناسب بیشتر شغل و شاغل طراحی کرده است. در سال جاری 400 نفر در 

بخش های مختلف عملياتی و بهره برداری و... مشغول به كار می شوند.

در راستای مقابله با تحریم ها انجام شد؛

خودکفایی 80 درصدی تجهیزات شرکت پاالیشگاه نفت اصفهان

                                                                                                                                                                                           با حضور نماینده ولی فقیه در استان اصفهان؛

                                       مراسم نمادين استخدام 400 نفر از كاركنان جديداالستخدام شركت پااليش نفت اصفهان برگزار شد
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