
دریافت وجه از والدین برای گرفتن کارنامه ممنوع است؛ دستوری که نه کسی آن را اجرا می کند و نه پیگیری می شود

تکرار یک دستورالعمل خاک خورده
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»فوالد« گزینه بعدی تامین آب
 آیا حمایت فوالدی ها از طرح انتقال آب خلیج فارس می تواند تنش های آبی استان اصفهان را کم کند؟ 
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نصف جهان، میزبان 
فعاالن و هنرمندان 

گره ها و نقش ها می شود

 با وجود متضررشدن بسیاری
 از تیم های لیگ برتری از اشتباهات داوری؛

رییس دپارتمان داوری 
فوتبال ایران: خدا را 
شکر! راضی هستیم

 سخنگوی ستاد پیشگیری و مقابله
 با کرونا در استان اصفهان:

وضعیت استان اصفهان 
خوب است؛ 

اما همسایه ها نه
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 آغاز رابطه ایران
 با اسپانیا 

از دریچه اصفهان
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واحدهای مسکونی 
زلزله زده جنوب سمیرم 

بازسازی می شوند

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 
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قیمت: 1000 تومان
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ذوب آهن 
اصفهان 

برای کشور 
افتخارآفرین 

8است

 زرد شدن 
 شهر ها 

 در یک قدمی
  بی توجهی 

هم استانی ها

در سال جهش تولید، جهادگران عرصه تولید موفق به ثبت رکورد 
تولید روزانه ١٣٥ ذوب در ناحیه فوالد سازی و ریخته گری مداوم 
شــدند.رکورد قبلی با ١٣٣ ذوب در سی ام شــهریور ٩٩ به ثبت 

رسیده بود.
این موفقیــت را به مدیــران و کارکنــان گروه فــوالد مبارکه، 
 خانواده بزرگ صنعت و مردم شــریف ایران تبریک می گوییم.

  تجلی دوباره جهش تولید در فوالدمبارکه 

 روابط عمومی فوالد مبارکه 

سازمان آگهی های روزنامه زاینده رود

031_36284167_8

روزنامه زاینده رود در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی 
خود  و در حمایت از کودکان مبتالبه سرطان، این موقعیت 
تبلیغاتی را به صورت رایگان در اختیار محک قرار داده است.
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فروش سامانه های پدافند هوایی روسیه به کشورهای خاورمیانه
رییس شرکت تسلیحاتی دولتی روس آبارون اکسپورت روسیه به تصمیم این کشور برای فروش 
تسلیحات پدافند هوایی به تعدادی از کشــورهای خاورمیانه اشاره و خاطرنشان کرد که مذاکرات 
در این مورد جریان دارد.الکساندر میخییف در آســتانه گشایش نمایشگاه بین المللی تسلیحاتی 
آیدکس IDEX در ابوظبی، اظهار داشت: تسلیحات پدافند هوایی روسیه ازجمله به خاطر به کارگیری 
موفق در صحنه های نبرد در کشــورهای خاورمیانه و منطقه شمال آفریقا شناخته شده است. وی 
افزود: ما در زمان حاضر با تعدادی از کشــورهای خاورمیانه به صورت جداگانه یا در چارچوب یک 
سیستم واحد پدافند هوایی چند کشور برای فروش تسلیحات پدافند هوایی گفت و گو می کنیم. 
رییس شرکت روس آبارون اکسپورت گفت که روســیه امیدوار است توجه کشورهای منطقه را به 

سیستم های پدافند هوایی روسیه در مبارزه با پهبادها جلب کند. 

اعتراض لبنانی ها به برکناری قاضی پرونده انفجار 
همزمان با تعیین قاضی جدید رسیدگی به پرونده انفجار بندر بیروت، ده ها نفر از خانواده ها و نزدیکان 
قربانیان انفجار برای دومین روز متوالی به برکناری قاضی تحقیق پرونده اعتراض کردند.خانواده و 
بستگان قربانیان انفجار بندر بیروت، برای دومین روز متوالی در مقابل وزارت دادگستری تجمع کرده 
و به تصمیم دادگاه در برکناری »فادی صوان« قاضی تحقیق پرونده انفجار اعتراض کردند.بنا بر این 
گزارش، معترضان در حالی که تصاویر نزدیکان متوفی خود را در دست داشتند، اقدام به آتش زدن 
الستیک ها مقابل ساختمان دادگستری کردند.قاضی صوان، دسامبر گذشته سه وزیر پیشین و حسان 
دیاب، نخست وزیر ســابق را به اهمال در رابطه با انفجار بندر بیروت متهم کرده بود، اما چهار مسئول 

لبنانی این اتهامات را رد و حکم قاضی پرونده را خارج از چارچوب اختیاراتش برشمردند.

ورود سازمان ملل به پرونده دختر حاکم دبی
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل از امارات خواست تا اطالعات بیشتری را درباره وضعیت 
شــاهزاده »لطیفه« دختر حاکم دبی و مدارک زنده بودن او ارائه دهد.»لیز تروســل« سخنگوی 
کمیساریای عالی حقوق بشــر ســازمان ملل گفت که با نماینده دائم امارات در ژنو صحبت کرده و 
درخواست سازمان ملل درباره تعیین وضعیت و اثبات زنده بودن شاهزاده »لطیفه« را مطرح کرده 
است.تروسل افزود: مسئوالن سازمان ملل بر اساس آنچه که در ویدئوهای منتشر شده آمده است، 
نگران وضعیت سالمتی او هستند. دختر حاکم دبی روز سه شنبه با انتشار ویدئویی از خودش اعالم 
کرد که ربوده شده و نگران جانش است. وی اعالم کرده که مانند یک گروگان در یک ویالی ناشناس 

نگهداری می شود و گویی که تحت بازداشت است.

رژیم صهیونیستی در حال گسترش تاسیسات هسته ای 
رژیم صهیونیستی در حال اجرای برنامه توســعه مهمی در تاسیسات هسته ای دیمونا در صحرای 
نقب است، جایی که برای ساخت مواد شکاف پذیر برای زرادخانه هسته ای خود ساخته است.کار 
ساخت و ساز در تصاویر ماهواره ای جدیدی که پنجشنبه یک گروه از کارشناسان مستقل تحت عنوان 
»پنل بین المللی مواد شکاف پذیر« منتشر کرد، کامال مشهود است. منطقه ای که در آن کار می شود، 
چند صد متری جنــوب و غرب راکتور گنبدی و محل پردازش مجدد در مرکز تحقیقات هســته ای 
نقب شیمون پرز در نزدیکی شهر کویری دیموناست.پاول پودویگ، از محققان این برنامه در حوزه 
علوم و امنیت جهانی دانشگاه پرینستون می گوید: به نظر می رسد این ساخت و ساز در اوایل ۲۰۱۹ 
یا اواخر ۲۰۱۸ بی سر و صدا آغاز شده باشد،  سفارت رژیم صهیونیستی در واشنگتن در رابطه با این 
تصاویر اظهارنظری نکرده است. فدراسیون دانشمندان آمریکایی برآورد می کنند که اسرائیل حدود 

۹۰ کالهک داشته باشد که در رآکتور آب سنگین دیمونا از پلوتونیوم ساخته شده است.

برنامه خروج از برجام از طرف ایران همچنان رو به جلو ادامه دارد؛

برجام بر لبه پرتگاه

»جــو بایــدن« در اولیــن ســخنرانی  علیرضا کریمیان
بین المللی خود در کنفرانس مونیخ وعده 
بازگشت به برجام و احتمال باالی گفت وگو با ایران را مطرح کرد. این 
صحبت ها اگر چه موجی از هیجان در بازارهای مالی و رسانه ای ایجاد 
کرد؛ اما وقتی موشکافانه به صحبت های رییس جمهور آمریکا و سایر 
مقامات آمریکایی طی چند روز اخیر توجه کنیم به خوبی می فهمیم 
که همچنان قرار نیست آمریکا به برجام بازگردد و یا حتی قدمی موثر 
در نزدیکی به آن بردارد. آمریکایی ها در هفته های اخیر تنها تاکید به 
بازگشت به میز مذاکره و یا نهایتا نشستی در غالب ۱+5 را مطرح کرده 
اند و نه چیزی بیشتر. این در شرایطی اســت که ایران تنها چند روز با 
برداشــتن گام های بعدی خروج از برجام و حتی خــروج از آژانس 
فاصله دارد.  مشــاور امنیت ملی کاخ سفید اعالم کرد جو بایدن از آنها 
خواسته تا به دعوت اتحادیه اروپا برای شــروع بحث ها درباره ایران 
موافقت کنند.»جیک ســالیوان« مشــاور امنیت ملی کاخ سفید در 
مصاحبه با »کریســتین امانپور« مجری شــبکه ســی ان ان گفت، 
دیپلماسی باید بخشــی از تالش ها برای حل مشکالت با ایران باشد. 

براساس گزارش شبکه سی ان ان، وی در ادامه با اشاره به این موضوع 
که »جو بایــدن« رییس جمهور آمریــکا از آنها خواســته تا با دعوت 
اتحادیه اروپا برای آغاز مباحث پیرامون ایران موافقت کنند،  گفت: فکر 
می کنم دستیابی به یک راه حل دیپلماتیک امکان پذیر باشد؛ مسئله 
این است که پشت یک میز بنشینیم، اما این فقط شروع یک مرحله 
است. باید با کشورهای عضو دائم شورای امنیت به اضافه آلمان بحث 
کنیم که چگونه می توانیم ایران را به تعهداتش ذیل برجام بازگردانیم.

وی در ادامه افزود: در نهایــت این به تصمیم ایران بســتگی دارد که 
چگونه بخواهد به دنیا نشان دهد که برنامه هسته ای این کشور صلح 
آمیز است. سالیوان در ادامه اضافه کرد: آنچه که ما بارها گفته ایم این 
اســت که هر زمان ایــران به تعهداتــش در چارچوب توافــق برگردد 
واشنگتن آماده اســت همان کار را انجام دهد. مرور صحبت ها نشان 
می دهد آمریکا تالشــی برای احیای برجام نخواهــد کرد، حتی یک 
سخنگوی کاخ سفید گفته آمریکا پیشنهاد اروپا برای میانجی گری در 
گفت وگوها با ایران بر ســر برجام را پذیرفته اســت ولی تصریح کرد 
آمریکا حاضر به برداشــتن گام های بیشــتر قبــل از گفت وگوهای 

دیپلماتیک نیست. »جن ساکی«، سخنگوی کاخ سفید  هنگام سفر 
با »جو بایدن« در هواپیمای شــماره یک ایــاالت متحده )هواپیمای 
اختصاصی رییس جمهور آمریکا( به سمت »میشیگان« به خبرنگاران 
گفت واشنگتن قصد ندارد به منظور پیوســتن به گفت وگوها با ایران، 
تحریم ها علیه این کشــور را رفع کند.طبق نوشته رویترز، جن ساکی 
گفته آمریکا »برنامه ای برای برداشتن گام های بیشتر« در خصوص 

ایران، قبل از »گفت وگوهای دیپلماتیک« ندارد.
 هر چند رســانه های غربی و دولت ها تالش دارند تا این قدم نصفه 
و نیمه آمریــکا را مهم و راهبردی جلو دهنــد و از حربه های تبلیغاتی 
آن سوءاســتفاده کنند؛  اما در این میان، ایران بدون توجه به شــروع 
»بازی قدیمی وقت کشی« که مجددا با فعال شدن تروئیکای اروپایی 
و آمریکا آغاز شده است،  مســیر کاهش تعهدات برجامی خود را که 
تکلیف قانونی تعیین شده از سوی مجلس شورای اسالمی نیز  هست 
در زمان مقرر اجرا خواهد کرد و تا زمانی که طرف های اروپایی و آمریکا 
به تعهدات خود در زمینه لغو کامل تحریم ها عمــل نکنند تحت هیچ 

شرایطی از تصمیم خود منصرف نمی شود.

رزمایش مرکب امنیت دریایی شــمال اقیانوس هند 
دارای ویژگی های متعددی است که از آن جمله می توان 
به همکاری و تعامل نیروی دریای سپاه و نیروی دریای 
راهبردی ارتش اشاره کرد، همکاری و تعاملی که منجر 
به برگزاری موفق ســناریوهای از پیش طراحی شده 
در این رزمایش با همراهی ناوگروه روســی شد.امیر 
دریادار غالمرضا طحانی درباره ویژگی ها و دستاوردهای 
این رزمایش، گفــت: از جمله دســتاوردهایی که در 
این رزمایش داشــتیم می توان به اجرای دستورات 
کتاب های تاکتیک دریایی تدوین شده از سوی ایران 
در خصوص امداد و نجات دریایی و شــناورهای مورد 
تعرض قرار گرفته اشــاره کرد که امتحان خود را پس 
داد و نشان داد جمهوری اسالمی ایران به حدی از بلوغ 

علمی رسیده که در تدوین کتاب های علوم دریایی نیز 
می تواند سرآمد باشــد و قطعا این کتابی که از سوی 
جمهوری اسالمی ایران تدوین شده در سال های آینده 
در عرصه علوم دریایــی حرف های خاصی برای گفتن 
دارد.سخنگوی رزمایش مرکب امنیت دریایی شمال 
اقیانوس هنــد، درباره تفاوت هــای رزمایش مرکب 
امسال با ســال گذشــته نیز، گفت: امسال تمرینات 
متنوعی را نسبت به سال گذشته به ویژه تیراندازی در 
شب داشتیم. با توجه به اینکه سمت و سوی تهدیدات 
در حوزه دزدی دریایی به سمت استفاده از شب رفته 
و همچنین تجهیزات ریز پرنده ای کــه دزدان دریایی 
به آنها دســت یافته اند، این تمرین برای اولین بار در 
رزمایش امسال اجرا شد که توانستیم در چندین مرحله 

تیراندازی علیه اهداف هوایی توسط یگان های شناور در 
دریا به خوبی این عملیات را اجرایی کنیم.امیر طحانی 
استفاده از ظرفیت پهپادها در رزمایش امسال را یکی 
دیگــر از ویژگی های رزمایش مرکــب امنیت دریایی 
شمال اقیانوس هند دانست و گفت: ما از پهپادها در 
این رزمایش برای شناســایی اســتفاده کردیم که به 
خوبی توانستند این ماموریت را انجام دهند و امیدواریم 
در ســال های آینده بتوانیم از ظرفیت پهپادی در این 

عملیات ها استفاده بیشتری کنیم.

ویژگی ها و دستاوردهای رزمایش مرکب امنیت دریایی 
شمال اقیانوس هند

نماینده ایران در سازمان ملل گفت: سابقه  کار ما روشن است. ما وقتی موردی را قبول می کنیم، به تعهدات مان هم عمل می کنیم؛ اما در ارتباط با لغو تحریم هایی 
که باید آمریکایی ها انجام بدهند، ما باید به عنوان کشور ذی نفع راستی آزمایی کنیم. نمی توانیم فقط به امضای یک نامه یا اعالم موضع رضایت بدهیم. اگر امضا 
همراه با فرآیندی برای راستی آزمایی اقدامات نباشد، معنی ندارد. تخت روانچی در گفت وگو با سایت پایگاه اطالع رسانی KHAMENEI.IR گفته است ما وقتی 
تعهدات مان را در چهارچوب برجام اجرا می کنیم، نماینده  آژانس نظارت دارد. این کاری است که نمایندگان آژانس بین المللی انرژی اتمی انجام می دهند و آنها 
مشخص می کنند که تعهد ایران انجام شده یا انجام نشده اســت.  در ارتباط با لغو تحریم هایی که باید آمریکایی ها انجام بدهند، ما باید به عنوان کشور ذی نفع 
راستی آزمایی کنیم؛ یعنی اگر آمریکایی ها می گویند ما تحریم نفت یا پتروشیمی ایران را برداشتیم، ما نمی توانیم فقط به امضای یک نامه یا اعالم موضع رضایت 
بدهیم.به طور مثال، نفت فروختن ما یک سری لوازمی دارد. شــرکتی که می خواهد از ایران نفت بخرد، نباید از تحریم شدن توسط آمریکا هراس داشته باشد. 
درحقیقت مجموعه ای از تحریم ها باید لغو شود تا فروش نفت به صورت دقیق و کامل انجام شود. یعنی اگر اعالم شود که تحریم نفت ایران لغو شد، نمی تواند 

کفایت کند. باید در کنارش تضمین هایی هم وجود داشته باشد که مشکلی برای فروش نفت هم پیش نیاید.

نقل قول روزاولتیاتوم »تخت روانچی« در مورد برجام

وز عکس ر

سامانه راداری 
بهمن و اتاق 

عمل سیار ارتش 
رونمایی شد

مراســم رونمایی از ســامانه 
راداری بهمن و اتاق عمل سیار 
و خودکششی نجات با حضور 
فرمانده نیروی پدافند هوایی 

ارتش برگزار شد.

شکایت جدید نمایندگان مجلس از رییس جمهور
37 نفر از نمایندگان مجلس در قالب ماده ۲34 آیین نامه داخلی مجلس شــکایتی را در مورد 
رییس جمهور به خاطر بــه کار بردن عبارات توهین آمیز در باره منتقــدان و همچنین عدم رعایت 

شئونات و ... در مجلس طرح کردند.
تعداد 37 نفــر از نمایندگان در قالب مــاده ۲34 آیین نامه داخلی مجلس شــکایتی را در مورد 
رییس جمهور به خاطر بــه کار بردن عبارات توهین آمیز درباره منتقــدان و همچنین عدم رعایت 
شئونات و ... در مجلس طرح کردند.در این شــکایت به 53 مورد اهانت رییس جمهور از مهر ماه 
ســال ۱3۹۲ تا فروردین ماه ۱3۹6 به منتقدان اشاره شده و از نظر شــکایت کنندگان نقض اصل 
۱۲۱ قانون اساسی و عدم رعایت شئونات از سوی شــخص رییس جمهور تلقی می شود.مواردی 
همچون اقلیت کارشکن، دروغ پراکن، اقلیت افراطی، تفرقه افکن، بی عقل ، دالل تحریم، دروغگو 
فحاش، هتاک، دشمن انســانیت، منقلی و ساده لوح از مواردی اســت که حسن روحانی برای 
منتقدان خود به کار برده و در این طرح شکایت به آنها اشــاره شده است. در همین زمینه رییس 
دفتر رییس جمهور گفت: کشــور در حال حاضر بیش از هر زمان دیگری به انسجام و وحدت نیاز 
دارد و این گونه اقدامات باعث تفرقه می شود؛ فارغ از هر کاری که انجام می دهیم، باید بدانیم که 
این عالمتی که ما به خارج از کشور می دهیم خوب نیست. واعظی در واکنش به راه اندازی سایتی 
از سوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسالمی به منظور دریافت شکایت های مردمی علیه 

رییس جمهور گفت: ما در این مجلس بدعت های جدید و مختلفی را شاهد هستیم.

درگیری 2 میلیون نفر در ایران با انتخابات 1400
جمال عرف، رییس ســتاد انتخابات کل کشــور با بیان اینکه در مجموع بیش از یک میلیون نفر از 
عوامل اجرایی ستاد انتخابات هستند، گفت: اگر ناظران و ماموران نیروی انتظامی و کسانی را هم 
که مسئولیت تامین امنیت انتخابات را برعهده دارند در این فهرست بگنجانیم، حدود ۲ میلیون نفر 

وظیفه ایجاد شرایط مناسب اعم از اجرایی، نظارتی و امنیتی برای انتخابات ۱4۰۰ را بر عهده دارند.

»حداد عادل« تکلیف احمدی نژاد را روشن کرد
رییس شورای ائتالف نیرو های انقالب در همایش سیاســی اتحادیه جامعه اسالمی دانشجویان 
گفته آمدن احمدی نژاد را اصال به عنوان شوک انتخابات در نظر نگیرید؛ یعنی تکلیف روشن است.

زیاد تحت تاثیر موضع گیری و فضای مجازی و حرف زدن ها نباشید. چنین اتفاقی نخواهد افتاد، 
دفعه  قبل هم نیفتاد، حاال که 4 سال هم گذشــته و بدتر هم شده است. این دفعه دالیلش بیشتر 

است؛ بنابراین به این فکر نکنید. 
حداد عادل، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در همایش سیاســی اتحادیه جامعه اسالمی 
دانشجویان، با بیان اینکه امروز جریان اصالح طلب تمام توان خود را به کار گرفته تا قوه مجریه را از 
دست ندهد، تصریح کرد: با وجود این مجلس و قوه قضاییه، احتمال اینکه جریان حاکم بر دولت 
قوه مجریه را هم از دست بدهد زیاد اســت. اگر چنین اتفاقی بیفتد جریان اصالحات دچار فضای 
مبهمی در فضای سیاسی کشور خواهد شــد. از این رو می توان گفت انتخابات ۱4۰۰ برای جریان 

اصالحات انتخابات سرنوشت سازی است.

بیانیه مضطربانه دفتر »نتانیاهو« درباره ایران
دفتر نخست وزیری رژیم صهیونیســتی اعالم کرد که مواضع تل آویو درباره توافق هسته ای ایران 
تغییر نکرده است.بنابر ادعای دفتر نتانیاهو، »اسرائیل معتقد است بازگشت به این توافق قدیمی 
مسیر ایران را به ســمت زرادخانه هسته ای هموار می کند. اســرائیل در این مورد با ایاالت متحده 

تماس نزدیک دارد.«

کافه سیاست

نماینده مجلس:

 مجلس باید هم صدا باشد
نایب رییس مجلس شــورای اســالمی، 
گفت: اگرچه دولت در الیحه اصالحی خود 
گام هایی بــرای اصالح بودجه برداشــته 
اســت؛ اما این الیحه هنوز تــا قابل قبول 
بودن فاصله زیادی دارد.سید امیرحسین 
قاضی زاده هاشــمی اظهار کــرد: جمعه 
آخرین روز بررســی بودجه در کمیسیون 
تلفیق بود و اکنون بار مسئولیت بودجه بر 
عهده صحن مجلس است؛ اما مجلس در 
اصالح اساســی بودجه محدودیت هایی 
کله بودجــه را نــد شــا  دارد و نمی توا

 تغییر دهد. با این وجــود انتظار می رود 
نماینــدگان محترم مجلس تــا جایی که 
می توانند در جهت اصــالح واقعی بودجه 

هم صدا شوند.
نماینده مردم مشهد و کالت در یازدهمین 
دوره مجلس شورای اسالمی افزود: اگر 
مجلس در مفاد اصــالح بودجه هم صدا 
نباشد، روند اصالح بودجه ممکن است به 
سمت بدتر شدن منحرف شود.قاضی زاده 
در پاسخ به این ســوال که اصالح مطلوب 
در بودجه حول چه موضوعاتی باید شکل 
بگیرد، ادامه داد: خوب اســت نمایندگان 
محترم حول یک مانیفســت مشــترک 
هم صدا شــوند؛ مانیفســتی که حداقل 
شــامل این چهار رویکرد کلی باشد: اول 
رویکرد کاهش کســری تــراز عملیاتی؛ 
دوم خودداری از هرگونه هزینه تراشــی؛ 
ســوم رویکرد ارتقای شــفافیت در نحوه 
هزینه کرد بودجه و چهارم کنترل و حذف 
رانت ها.قاضی زاده افزود: عــالوه بر این 
چهار رویکرد، بــه نظر می رســد در آینده 
نیز باید به دنبال اصــالح بودجه به نحوی 
باشــیم که اوال تکیه هزینه های جاری بر 
درآمدهــای ناپایدار به صفر برســد؛ ثانیا 
بودجه در جهت کاهش شــکاف طبقاتی 
لثا  و شــکاف منطقه ای تنظیم شــود؛ ثا
درآمدهای پایدار بــدون افزایش ضریب 
مالیاتی و تنها از طریق عادالنه و شــفاف 

کردن مالیات ستانی افزایش یابد.

مریکا  آ کی گفته  سا جن  رویترز،  نوشته  طبق 
در  بیشتر«  ی  برداشتن گام ها برای  ی  »برنامه ا
خصوص ایران، قبل از »گفت وگوهای دیپلماتیک« 

ندارد

بین الملل
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مانور دو روزه مقابله با دستگاه های رمز ارز غیرمجاز در استان
چهارمین اقدام فراگیر شــرکت توزیع برق اســتان با هدف تعدیل و تنظیم روشنایی معابر و مقابله با 
دستگاه های رمز ارز غیرمجاز اجرا شد.مدیرعامل شرکت توزیع برق اســتان گفت: این مانور دو روزه 

۳۰ بهمن و اول اســفند در ۲۳ شهرستان 
استان با شرکت ۷۲ گروه عملیاتی و ۱۸۰ 
نیرو اجرا شــد.حمید عالقه مندان، هدف 
از اجرای این طرح را اســتاندارد سازی و 
تنظیم روشنایی معابر و اقدام گروه های 
عملیاتی برای پیگیری، رصد و پاک سازی 
مراکز استخراج رمز ارزغیرمجاز دانست.به 
گفته وی، همزمان با این مانور اپلیکشن 
برق من بــرای برخی واحد هــا به کمک 
ماموران قرائت شرکت توزیع برق استان 

نصب شد.مدیرعامل شرکت توزیع برق استان با تاکید بر دریافت مجوز و نصب انشعاب برای استخراج 
رمز ارز ها گفت: امسال تاکنون ۲۰۰ مرکزغیرمجاز که بیشتر در مکان های متروکه یا در کنار کارگاه های 
صنعتی فعالیت داشتند به وسیله سامانه شرکت توزیع برق و گزارشات مردمی و با همراهی قوه قضاییه 

شناسایی و برخورد شده که در مجموع ۲۱ مگاوات مصرف غیرمجاز برق داشته اند.

افزایش هزینه خانوارها چقدر است؟
خانوارهای ایرانی در بهمن ماه امسال به طور میانگین بیش از ۴۸ درصد نسبت به پارسال بابت تامین 
کاال و خدمات هزینه کرده اند.این در حالی اســت که  تورم نقطه به نقطه )تغییر شاخص نسبت به ماه 
مشابه سال قبل( به ۴۸.۲ درصد رسیده که در مقایسه با دی ماه دو درصد افزایش دارد، بر این اساس 
خانوارهای ایرانی به طور میانگین ٤٨.٢ درصد بیشتر از بهمن ١٣٩٨ برای خرید  کاالها و خدمات  هزینه 
کرده  اند.بررسی تغییرات تورم از ابتدای سال ۱۳۹۶ تا کنون نشان می دهد که باالترین حد تورم نقطه ای 
مربوط به اردیبهشت ۱۳۹۸ با ۵۲.۱ درصد بوده که در ادامه تا ۱۹.۸ درصد در فروردین امسال نیز کاهش 
داشته ولی دوباره در دور افزایشی قرار گرفته و تا ۴۸.۲ درصد در بهمن امسال رسیده است. کمترین میزان 
تورم نقطه ای در این دوره به شهریور ۱۳۹۶ با هفت درصد اختصاص دارد؛ اما تورم ساالنه به ۳۴.۲ درصد 
رسیده که این شاخص نیز نسبت به دی ماه دو درصد رشد داشته است. تغییرات تورم ساالنه در چهار سال 
اخیر از این حکایت دارد که کمترین میزان در فروردین ۱۳۹۶ با هفت درصد ثبت شده که در ادامه تا ۴۲.۷ 
درصد در شهریور پارسال افزایش یافته، این شاخص در نوسان بوده و اکنون به ۳۴.۲ درصد رسیده است.

نظارت بازرسان اصناف بر بازار شب عید استان اصفهان
بازرسان طرح ویژه نوروزی نظارت و بازرسی از اصناف در استان اصفهان بر بازار شب عید نظارت دارند.

مدیر بازرسی ونظارت اصناف استان اصفهان گفت: در روز های پایانی سال و شروع سال جدید، همچنین 
افزایش عرضه و تقاضا در بازار کاال و خدمات و لزوم پایش بــازار مصرف و نظارت بر عملکرد واحد های 
صنفی در عرضه، طرح تشدید بازرسی و نظارت بر اصناف در این استان با نظارت ۳۲۹ بازرس اصناف این 
استان اجرا می شود.جواد محمدی فشــارکی افزود: به منظور جلوگیری از افزایش غیر منطقی قیمت 
کاال های اساسی از سوی برخی از واحد های صنفی، طرح ویژه  نظارت با حضور ۸۷ نفر بازرس متخصص 
و ۲۴۲ نفر بازرس افتخاری اجرا می شود.وی گفت: بازرسان در صورت مشاهده تخلف با متخلفان بازار 
برخورد خواهند کرد و پرونده متخلفان به اداره کل تعزیرات حکومتی استان ارسال و بدون نوبت رسیدگی 
خواهد شد.مدیر بازرســی ونظارت بر اصناف استان اصفهان گفت: از شــهروندان تقاضا می شود ناظر 
افتخاری ما شوند و هرگونه تخلف را به ستاد خبری مدیریت بازرسی و نظارت اصناف استان با شماره 

تلفن های ۱۳- ۳۲۳۵۲۰۱۲ به صورت تلفنی، گزارش دهند.

آیا حمایت فوالدی ها از طرح انتقال آب خلیج فارس می تواند تنش های آبی استان اصفهان را کم کند؟

»فوالد« گزینه بعدی تامین آب

در حالی که خشکسالی در استان اصفهان  مرضیه محب رسول
هر روز ابعاد بدتر و بیشــتری به خود می 
گیرد و کشــاورزان و صنعتگران استان بیشــتر از قبل نسبت به وعده 
مسئوالن و مدیران در مورد حل مشکل آب بی اعتمادتر می شوند به نظر 
می رسد گزینه انتقال آب فعال تنها راه خروج از بن بست آبی موجود در 
استان محسوب می شود. هر چند طرح های انتقال آب از چهار محال و 
بختیاری و کارون به دلیل مخالفت های موجود از سوی قرارگاه خاتم به 
عنوان متولی اصلی ساخت آن فعال راکد مانده؛ اما همچنان گزینه انتقال 
آب خلیج فارس به استان های مرکزی از جمله اصفهان و یزد و کرمان 
روی میز دولت و مسئوالن است. طرحی که اگر چه مخالفت ها و نگرانی 
های محیط زیستی پیرامون آن وجود دارد ولی اختالفات بر سر آن فعال 
کمتر از سایر راه حل های انتقال آب از استان های دیگر است. عالوه بر 
این مجتمع های بزرگ فوالدی کشور نیز تالش دارند تا به نوعی در روند 
اجرای این طرح سرعت بدهند.پیش از این در سال ۹۷ رییس مجمع 
نمایندگان استان اصفهان گفته بود: مجتمع فوالد اصفهان با هزار و ۵۰۰ 

میلیارد تومان و دو سرمایه گذار چینی و اصفهانی دیگر برای انتقال آب 
از خلیج فارس به اصفهان کمک خواهنــد کرد.به تازگی هم مدیرعامل 
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، ضمن شجاعانه توصیف کردن تصمیم 
رییس جمهــور و وزیر صمت در تامین نیاز آب شــیرین اســتان های 
خراسان جنوبی و رضوی و اصفهان از مســیر خط موجود آب شیرین 
خلیج فارس گفت: چادرملو به عنوان یکی از سهامداران عمده این پروژه 
عظیم ملی، از اختصاص ۲ خط موجود پیش بینی شده در مسیر انتقال 
آب خلیج فارس، به استان های شمال شرق کشور و اصفهان استقبال ، 
حمایت و مشارکت می کند.ناصر تقی زاده یاد آوری کرد: خط اول این 
پروژه در سه فاز اجرایی شــد که فاز اول آن از بندرعباس به سیرجان و 
مجتمع معدنی و صنعتی گل گهر ، فاز دوم از گل گهر به مس سرچشمه 
و فاز سوم از سرچشمه به مجتمع صنعتی چادرملو اجرا شده است و به 
زودی آب شیرین به استان یزد می رسد.وی افزود: خوشبختانه اکنون 
دولت و وزیر محترم صمت در خصوص انتقــال آب از خطوط ۲ و ۳ به 
استان های مختلف متفق القول هستند و ما نیز از آن حمایت می کنیم. 

هر چند به نظر می رســد دولت خط عملیاتی این طرح ها را فعال برای 
اســتان های یزد و کرمان در نظر دارد؛ اما همیــن تامین آب برای این 
استان ها شاید سهم بیشــتری از آب زاینده رود را برای اصفهان باقی 
بگذارد. آنچه فوالدی ها را وادار به سرمایه گذاری در چنین طرح هایی 
کرده است زیادتر شــدن چالش آب با توجه به چشم انداز بارش ها و 
خشکسالی های گسترده در استان های مرکزی کشور است که در واقع 
به نوعی قطب فوالد کشور هم محسوب می شــوند. هر چقدر کم آبی 
وسعت پیدا می کند صنایع آب بر فلزی بیشتر زیر تیغ انتقادات قرار می 
گیرند؛ هر چند اغلب این مجتمع های تولیدی مدعی عدم استفاده از 
آب شرب و به روز رسانی سیســتم ها برای کم مصرف شدن دارند، اما 
نمی توان منکر بهره برداری حجم باالی آب از سوی این صنایع شد. به 
همین دلیل این مدل از ســرمایه گذاری ها که تقریبا در همه جای دنیا 
هم صورت می گیرد شاید بتواند در سایه بی عملی دولت در مورد کم آبی 
اســتان راهی برای نجات و بــرون رفتن از بحران زیســت محیطی و 

اقتصادی آب در استان باشد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان 
گفت: دولت ســاالنه بیش از ۲۲ هزار میلیارد تومان 
یارانه آرد و نان تخصیص می دهد که بیش از سه هزار 
میلیارد تومان آن در استان اصفهان است.سید حسن 
قاضی عسگر با اشاره به ۹۷۰ طرح نیمه تمام اقتصادی 
در استان اصفهان اظهار داشت: طرح های نیمه تمام 
اقتصادی دراستان اصفهان به این معناست که عده ای 
ســرمایه گذاری کردند؛ اما با موانع بوروکراسی اداری 

که کمر ســرمایه گذار را خم کرده است مواجه شدند.
وی افزود: امیدواریم تا چهارماه آینده طرح های راکد 
اقتصادی در اســتان اصفهان فعال شود و طرح های 
نیمه تمام هم به نتیجه برسند چراکه با تحقق این امر 
ســرمایه گذاران در بخش اقتصادی استان ترغیب به 
مشارکت می شوند.معاون هماهنگی امور اقتصادی 
استانداری اصفهان با بیان اینکه در حوزه صادرات و رفع 
موانع تولید پیگیری بخش نهاده های دامی و بخش 
آرد و نان نتایج موفقیت آمیزی به همراه داشت، گفت: 
سامانه »رهتاب« که سرنام »راهکار هوشمندانه تنظیم 
الکترونیکی بازار« در راستای توزیع آرد استفاده شد و 
به رانت زایی فائق شدیم و محصول را به دست مصرف 
کننده نهایی رســاندیم.وی اضافه کرد: دولت ساالنه 

بیش از ۲۲ هزار میلیارد تومان یارانه آرد و نان تخصیص 
می دهد که بیش از ۳ هزار میلیارد تومان آن در استان 
اصفهان است و از طریق ســامانه »رهتاب« عالوه بر 
توزیع آرد، کاالی اساسی شکر هم مدیریت شد.قاضی 
عسگر افزود: شهرک صنعتی طالو جواهر تعیین تکلیف 
شد و هیئت موسس شهرک پوشاک هم انتخاب شده 
وقرار است شــهرک دارویی و تجهیزات پزشکی هم 
در استان اصفهان دایر شــود.معاون هماهنگی امور 
اقتصادی استانداری اصفهان با اشاره به اینکه ۲۰ پروژه 
بزرگ اقتصادی به نتیجه می رســد، گفت: تسهیالت 
پرداختی در حوزه تولید و رونق تولید و مشاغل خانگی 
در استان اصفهان زیاد است و  در برخی مواقع بانک ها 

از پرداخت تسهیالت ناتوان هستند.

تخصیص 3 هزار میلیارد تومان برای یارانه آرد و نان در اصفهان

خبر روز

آنچه فوالدی ها را وادار به سرمایه گذاری در چنین 
طرح هایی کرده است زیادتر شدن چالش آب با توجه 
به چشم انداز بارش ها و خشکسالی های گسترده در 
استان های مرکزی کشور است که در واقع به نوعی قطب 

فوالد کشور هم محسوب می شوند

روح تازه تولید در قدیمی ترین معدن زیرزمینی ایران
عملیات اجرایی تعدادی طرح عمرانــی و خدماتی در مجتمع معدنی ســرب نخلک انارک آغاز 
شــد.معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت معدن و تجارت و ریاســت هیئت عامل 
ایمیدرو در آیین افتتاح چند طرح عمرانی و خدماتی در مجتمع معدنی سرب نخلک انارک گفت: 
این معدن در سال ۹۵ با سیاست واگذاری به بخش خصوصی و با حمایت های سازمان ایمیدرو 
توانســت رونق خوبی را در منطقه کویری ایجاد کند.وجیه ا... جعفری با اشــاره به اینکه عملیات 
اجرایی پنج طرح با هزینه حدود هزار میلیارد ریال در این مجتمع آغاز شــده است ، افزود: این 
 نشان از زنده بودن این معدن قدیمی اســت و می تواند در آینده بیش از ۵۰ درصد از نیاز کشور را 
تولید کند.وی گفت: بخش خصوصی در سال ۹۵ با سرمایه گذاری توانست ۱۶۰ نفر نیروی کار این 
مجتمع را به بیش از ۴۵۰ نفر برساند و به دنبال فراهم کردن طرح های توسعه میزان اشتغال این 

معدن کویری ۷۰ درصد افزایش خواهد داشت. 
گفتنی است؛ با حضور معاون وزیر صنعت معدن و تجارت و رییس هیئت عامل ایمیدرو ،معاون 
استاندار اصفهان، فرماندار و جمعی از مسئوالن استانی و شهرستان نایین کارخانه هزار و هشتصد 
تنی تولید کنسانتره ســرب با عیار ۵۵ درصد و با ســرمایه گذاری ۷۰ میلیارد ریال به بهره برداری 

رسید.

آیا قیمت خیار در استان کاهش می یابد؟
با آغاز برداشت خیار از گلخانه های شهرســتان فالورجان، همچنان کاهش قیمت این محصول 
در هاله ای از ابهام است.کارشــناس جهاد کشــاورزی فالورجان گفت: در این شهرستان ساالنه 
حدود ۱۰۵ هزار تن انواع محصوالت گلخانه  ای برداشــت می شود که بیش از ۶۰ هزار تن آن خیار 
گلخانه ای بهاره و پاییزه است.علی اکبر شهبازی با اشاره به اینکه حباب ایجاد شده قیمت خیار به 
دلیل سرمازدگی در مناطق گرمسیری است، گفت: برداشت عمده محصول تولیدی خیار بهاره در 
این شهرستان از اوایل اسفند ماه آغاز و تا اواخر شهریور ماه ادامه می یابد که باعث جبران کمبود 
خیار در بازار خواهد شد.اصغر رســتمی، معاون بهبود تولیدات گیاهی ســازمان جهاد کشاورزی 
اســتان اصفهان نیز  با اشــاره به اینکه با عرضه خیار گلخانه ای  تا یک ماه دیگر قیمت محصول 
کاهش می یابد، افزود: کاهش قیمت به گونه ای خواهد بود که عالوه بر حمایت از مصرف کننده،  

تولیدکننده هم متضرر نشود.

ارزآوری 30 میلیون دالری صادرات گلخانه ای تیران و کرون 
مدیر جهاد کشــاورزی تیران و کرون گفت: تولیدات گلخانه ای این شهرستان ساالنه ۳۰ میلیون 
دالر برای فعاالن این عرصه درآمد دارد که باید برای صادرات همــه آن تدابیر ویژه ای اتخاذ کرد.

محمدحســین احمدی افزود: در زمان حاضر ۲۰۱ هکتار از اراضی کشــاورزی تیران و کرون زیر 
کشت گلخانه ای قرار دارد که ساالنه بیش از ۴۵ هزار تن محصول تولید و ۹۰ درصد آن به بازارهای 

خارجی صادر می شود.
وی بیان  کرد: ۲۵۰۰ نفر به صورت مستقیم و غیرمســتقیم در ۵۴۰ گلخانه ای شهرستان فعالیت 
دارند و توسعه  این مراکز در روستاها زمینه رشد اقتصادی منطقه را فراهم کرده است.مدیر جهاد 
کشاورزی تیران و کرون با بیان اینکه توسعه ســطح زیرکشت گلخانه ای این خطه در هفت سال 
گذشته بیش از ۱۳۰ هکتار افزایش یافت، خاطرنشان  کرد: ارائه تسهیالت بانکی و حمایت از تولید 
در این خصوص نقش داشــته که البته ورود به صنایع تبدیلی، برندســازی و تجاری سازی این 

محصوالت در دستور کار قرار گرفته است.
وی ادامه داد: باید چرخه تولید با سرمایه گذاری در بخش بسته بندی، برندسازی و تجاری سازی 
آن در بازارهای داخلی و خارجی تکمیل شود تا اینکه از مشکالت احتمالی آن در آینده جلوگیری 

و منفعت اقتصادی افزایش یابد.

کافه اقتصاد

اخبار

محل دائمی برپایی نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان از سوم تا هشتم اسفندماه و طی شش روز میزبان بیست و سومین نمایشگاه فرش دستباف اصفهان 
به عنوان زیباترین نمایشگاه تخصصی سال خواهد بود.این نمایشگاه که مجموعه ای بی نظیر از هنر دست هنرمندان فعال در حوزه فرش دستباف را گرد هم جمع 
خواهد کرد، در ۱۲ هزار مترمربع فضای نمایشگاهی و با حضور ۱۵۱ شرکت، موسسه و فعال حوزه فرش از استان های مختلف کشور برپا خواهد شد.تولیدکنندگان، 
فروشندگان، طراحان و نقاشان فرش دستباف در کنار فعاالن حوزه رنگرزی و ریسندگی و تولید کرک و پشم در این نمایشگاه حضور خواهند داشت. بهترین و 
شناخته شده ترین برندهای تولید فرش اصفهان مانند صفدرزاده حقیقی، صیرفیان، عصاچی و دردشتی نیز در این نمایشگاه حضور دارند و همراه با فعاالن این 
بخش از استان های اصفهان، تهران، یزد، قم، آذربایجان شرقی، چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، کرمان، فارس و گلستان به ارائه زیباترین 
آثار خلق شده توسط هنرمندان فرش دستباف می پردازند.این دوره از نمایشگاه فرش دستباف اصفهان نسبت به دوره های گذشته ویژگی های منحصر به فردی 
دارد که از آن جمله می توان به افزایش قابل توجه فضا، برگزاری رویدادهای جانبی و نشست های تخصصی همزمان با برگزاری نمایشگاه، رونمایی از چند تخته 
فرش منحصر به فرد که با هدف هدیه به ضریح ائمه اطهار)ع( تولید شده و حضور زنجیره تولید فرش دســتباف در نمایشگاه از تولید کرک و پشم، ریسندگی، 

طراحی و نقاشی و نقطه زنی، بافت، تولید، فروش و صادرات اشاره کرد.

نصف جهان، میزبان فعاالن و هنرمندان گره ها و نقش ها می شود

ساخت نخستین 
دستگاه استخراج کننده 

الیاف ساقه موز
نخستین دستگاه استخراج کننده الیاف 
ساقه موز در کشور به دست پژوهشگران 
نجف آبادی طراحی وساخته شد.الیاف 
ســاقه های درختان که پیــش از این 
به عنوان ضایعات ســوزانده می شــد 
اســتخراج و از آن در صنایع گونی بافی، 
طناب بافی، پوشاک و تولید ابریشم و 

اتصاالت استفاده می شود.

وز عکس ر

وزیر راه و شهرسازی در سمیرم:

واحدهای مسکونی 
زلزله زده جنوب سمیرم 

بازسازی می شوند
وزیــر راه اظهــار کــرد: واحدهای آســیب 
دیده از زلزله در جنوب شهرســتان سمیرم 
بازسازی می شــوند.محمد اسالمی، وزیر 
راه وشهرســازی با حضور در اداره راهداری 
سمیرم  گفت: بعد از اعالم نتیجه بازدید های 
کارشناســان بنیــاد مســکن از مناطــق و 
ســاختمان هایی که نیاز بــه تعمیر و مرمت 
دارند، نســبت به تامین اعتبار تســهیالت و 
تعمیر و بازسازی آن ها اقدام خواهیم کرد.وی  
تصریح کرد: دولــت برای تخصیص بودجه، 
کمک بالعوض و تسهیالت ارزان قیمت برای 
بازسازی خرابی های بخش پادنای سمیرم 
همچون کانون اصلی زلزله در ســی سخت 
اســتان همجوار برنامه ریزی می کند. وزیر 
راه وشهرسازی به سرمای هوا و بارش برف 
در سمیرم اشاره کرد و گفت: ستاد مدیریت 
بحران در کنار ارگان های خدماتی و امدادی 
تا رســیدن منطقه به ثبات و آرامش در کنار 
مردم خواهد بود.اســالمی تاکید کرد: مردم 
و ناظران در ساخت و ساز ها برای استحکام 
واحد ها دقت کنند تــا در چنین بحران هایی 
گرفتار نشــوند و کمتر آسیب ببینند.وی  کار 
و تالش برای کمک به زلزله زدگان در منطقه 
سرد و برفی دنا، پادنا و سی سخت را وسیع و 
سخت عنوان کرد و گفت: نباید فراموش کرد 
شرایط امروز کرونایی است و رعایت این مهم 
نیز در امدادرسانی ها و ارائه خدمات به مردم 

از جمله توزیع ماسک یک ضرورت است.
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رییس دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال و بختیاری مطرح کرد:

زرد شدن شهر ها در یک قدمی بی توجهی هم استانی ها
رییس دانشگاه علوم پزشکی، خدمات درمانی و بهداشتی چهارمحال 
و بختیاری  از افزایش روند شیوع کرونا در استان خبر داد و افزود: اگر 
روند افزایشی ادامه یابد، شــاهد تغییر رنگ بسیاری از شهرستان ها 
به رنگ زرد و نارنجی خواهیم بود از این رو همچنان توصیه می شــود 
مردم نسبت به رعایت پروتکل های بهداشتی به ویژه پرهیز از برگزاری 

دورهمی اهتمام جدی به کار گیرند. 
مجید شــیرانی گفت: برپایی نمایشــگاه های تخصصی در شــرایط 
وضعیت زرد شــیوع کرونا مانعی ندارد؛ اما بازدید عموم مردم از این 
نمایشــگاه ها ممنوع است و بر اساس مصوبات ســتاد ملی مقابله با 
کرونا، برپایی نمایشگاه های تخصصی در مناطق زرد رنگ شیوع کرونا 
بالمانع است و این نمایشگاه ها مشــروط به رعایت شرایطی مجاز به 
برگزاری هســتند. رییس دانشگاه علوم پزشــکی، خدمات درمانی 
و بهداشــتی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: به تازگی درخواســت 
برگزاری نمایشــگاه تخصصی مبلمان در اســتان مطرح شد که این 
درخواست در ستاد استانی مقابله با کرونا بررسی و با طرح چند شرط 

نسبت به برگزاری آن موافقت شد.
 وی تصریح کرد: بر اساس این تصمیم مقرر شــد تا عوامل برگزاری 
نمایشگاه ساعات بازدید را محدود و تا ساعت ۱۸ اعالم کنند و عالوه بر 
آن مراقبت شــود تا از حضور عموم مردم در نمایشــگاه خودداری و 
نمایشگاه با ۳۰ درصد ظرفیت فعال شود و  چنانچه هریک از این موارد 
از سوی عوامل برگزارکننده نقض شــود دانشگاه علوم پزشکی نسبت 

به آن اعالم شکایت می کند.
در حال حاضر شهرســتان های شــهرکرد، کیار، کوهرنــگ، بروجن، 
لردگان، اردل و فارســان در وضعیت زرد و شهرستان های بن، سامان 
و خانمیرزا در وضعیت آبی قرار دارند.گفتنی است نگرانی اصلی کادر 
درمانی در چهارمحال و بختیاری افزایش تعداد بیماران ســرپایی و 
احتمال انتقال ویروس کرونا از دو اســتان همجوار یعنی خوزســتان 

قرمز و اصفهان نارنجی است.

اساس رنگ بندی شهرستان ها بر چه مبنایی است؟
 الزم به ذکر است اســاس رنگ بندی وضعیت شهرستان ها بر مبنای 
تعداد بستری بیماران حاد تنفسی است که در صورت وجود هر 6 بیمار 
بستری در میان یکصد هزار نفر در هر شهرستان وضعیت قرمز برقرار 
اســت، در صورت وجود 4 بیمار در یکصد هزار نفر وضعیت نارنجی و 
در صورت وجود یک بیمار بســتری در یکصد هزار نفر محدودیت های 

منطقــه دارای وضعیت زرد اعمال می شــود همچنین وضعیت آبی و 

ســبز نیز برای مناطقی برای بیماران کمتر از وضعیت زرد برقرار است.
از ابتدای شــیوع ویروس کرونا در کشور تا حوالی مهرماه سال جاری 
استان چهارمحال و بختیاری از جمله برترین استان ها در زمینه کنترل 
اپیدمی ویروس کرونا بوده و میــزان مبتالیان و فوتی های کمتری به 
تناسب جمعیت در میان سایر استان های کشور داشته است.از اواسط 
مهرماه این ویروس در سطح استان گسترش بیشتری پیدا کرد که از 
مهم ترین دالیل آن خستگی مردم از قرنطینه و افزایش میهمانی های  
خانوادگی به خصوص مراسمات ترحیم و عروسی بود.با قرار گرفتن 
همه شهرستان های استان در وضعیت قرمز و افزایش تعداد مبتالیان 
و فوتی های ناشــی از ویروس کرونا در آبان ماه موج نگرانی در مردم 
ایجاد شــد که با قبول خســارات بســیاری حاضر به بستن صنوف و 

قرنطینه مجدد شدند.

تاثیرات اجرای طرح شهید سلیمانی در چهارمحال و بختیاری
الزم به ذکر اســت از ابتدای آذرماه سال جاری با شروع فعالیت طرح 
محله محور سردار شهید قاســم سلیمانی میزان گســترش و تلفات 

کرونا به شدت در استان کاهش یافت به طوری که طبق گفته مسئوالن 
علوم پزشکی شاهد کاهش۸۱ درصدی موارد مثبت بستری، کاهش 
7۱ درصدی بیماران ســرپایی و کاهش 76 درصدی آمار مرگ و میر 

ناشی از کرونا در استان بوده ایم.
در ماه گذشــته شــاهد خروج تمامی شهرســتان های چهارمحال و 
بختیاری از وضعیت قرمز و نارنجی بودیم و بســیاری از شهرستان ها 
آبی شدند که متاســفانه مجددا با ســهل انگاری مردم و مسئوالن در 
این دو ماه پایانی ســال با افزایش آمار مبتالیان به کرونا و زرد شدن 

وضعیت شهرستان های آبی مواجهیم.
گفتنی اســت در حال حاضر 4 هزار نفر تحت عنــوان کادر درمان در 
استان مشغول به فعالیت هستند که 2 هزار و 66 نفر آن ها را پرستاران 
مشغول در بیمارستان ها تشــکیل می دهند و از این تعداد 5۳7 نفر 
در بخش کرونا مشــغول به خدمت رســانی هســتند و متاسفانه 4 
نفر از کادر درمان از ابتدای شــیوع ویروس کرونا تا بــه امروز که در 
 جهت حفظ ســالمتی مردم به ویروس کرونا مبتال شــدند به درجه 

شهادت رسیدند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق چهارمحال و بختیاری خبر داد:

جمع آوری 259 دستگاه استخراج ارز دیجیتال غیرمجاز 
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق چهارمحال و بختیاری گفت: طی برگزاری ســه نوبت مانور 
جهادی با همکاری نیروی انتظامی چهارمحال و بختیاری 259 دســتگاه اســتخراج ارز دیجیتال 
غیرمجاز شناسایی شــد که با جمع آوری آن میزان 2.5 میلیون کیلووات ساعت در مصرف انرژی 

معادل ۳۰ میلیارد ریال صرفه جویی شد.
مجید فرهزاد با اشــاره به برگزاری چهارمین اقدام فراگیر صنعت برق کشور با محوریت جمع آوری 
انشعابات غیرمجاز استخراج ارز دیجیتال و تعدیل روشــنایی معابر، افزود: تعداد ۱۸ هزار و 666 
دستگاه چراغ روشنایی شهری در سطح استان با توان کاهشی 4.۳ مگاوات و تعداد پنج هزار و ۱۳ 
دستگاه چراغ روشنایی بین شهری با توان کاهشــی ۱.2 مگاوات ، تعدیل و استانداردسازی شده 
است.وی اضافه کرد: در چهارمین اقدام فراگیر صنعت برق در سطح استان ، مهندسی مجدد شبکه 
روشنایی معابر با نصب ۸9۰ دستگاه چراغ LED، و تبدیل یک هزار و 4۳۰ دستگاه چراغ روشنایی 

بخار سدیم به بخار جیوه انجام شد.

مدیر امور باغبانی سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری:

۸00 هزار اصله نهال مثمر در چهارمحال توزیع می شود
مدیر امور باغبانی سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: در آستانه فرا رسیدن فصل 
بهار، توزیع بیش از ۸۰۰ هزار اصله نهال مثمر هسته دار و دانه دار در استان آغاز شد.ابراهیم شیرانی 
با اشاره به گرم شدن هوا در اسفندماه و آغاز زود هنگام کاشــت نهال در استان افزود: از این تعداد 
اصله نهال، بیش از ۳5۰ اصله در منطقه سودجان تولید شده و برای کشت در باغات همان منطقه 
اختصاص یافته است.شیرانی اضافه کرد: 25۰ هزار اصله نهال نیز در هشت واحد مجوزدار نهالستان 
در استان تولید شده است که قابل کشت در شهرستان های چهارمحال و بختیاری را دارد.وی ادامه 
داد: درختان قابل کشت و فروش در استان از نوع هسته دار شامل بادام، گردو، زردآلو، هلو و گیالس 
و دانه دار شامل سیب، گالبی و به است، که تا اواسط فروردین ماه در استان کشت می شود.شیرانی 
با تاکید بر اینکه چهارمحال و بختیاری استان قرنطینه برای آفات و بیماری است، گفت: ورود نهال 
درختان دانه دار از خارج استان ممنوع اســت و باغداران باید از تولیدات داخل استان برای کشت 
اســتفاده کنند.وی افزود: هم اکنون ۱5 جایگاه برای فرش نهال با مجوز ســازمان نظام مهندسی 
کشاورزی در استان مشخص شده اســت که باغداران موظفند، نهال های خود را از این جایگاه ها 

تهیه کنند.

سرپرست معاونت بازرسی سازمان صمت چهارمحال و بختیاری:

۸0 اکیپ بازرسی بر  بازار شب عید چهارمحال نظارت دارند
سرپرســت معاونت بازرســی، نظارت و مبارزه با کاالی قاچاق ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه ۸۰ اکیپ بازرســی بر بازار شب عید چهارمحال و بختیاری 
نظارت دارند، اظهار داشت: این اکیپ های بازرسی شــامل 4۰ بازرس صمت و ۱2۰ بسیجی است.

قائد امینی بیان کرد: طرح بازرسی ویژه از بازار استان آغاز شــده است و تا ۳۱ فروردین ماه در این 
استان ادامه دارد.سرپرست معاونت بازرسی، نظارت و مبارزه با کاالی قاچاق سازمان صنعت، معدن 
و تجارت چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: طرح نظارت ویژه بازرسی در راستای جلوگیری از تخلف 
اصناف در زمینه گران فروشی، کم فروشی، رعایت پروتکل های بهداشتی و… برگزار می شود.وی 
ادامه داد: بیشترین واحدهای صنفی در شهرســتان های شهرکرد و بروجن قرار دارد و نظارت های 
بیشتری در این دو شهرستان انجام می شود.سرپرست معاونت بازرسی، نظارت و مبارزه با کاالی 
قاچاق سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: نظارت ها و بازرسی ها به 

صورت مستمر در این استان انجام می شود.

بام ایراناخبار

مفاد آراء
12/9 آگهی موضــوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آیین نامه اجرایی قانون تعیـــین 

تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیئــت موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان لنجان تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد 
تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه 
های زاینده رود و کیمیای وطن آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند ، می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از 
اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع 
صالح قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض ، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
1 - رای شــماره 139460302015002943  مــورخ 1394/07/30  رضــا قلی 
سبکتکین ریزی فرزند حسین نسبت به ششدانگ یک بابخانه به مساحت 247.98 
مترمربع مفروز از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
2 - رای شــماره 139960302015000485  مورخ 1399/05/19  عباس فدایی 
اشیانی فرزند هرمز نسبت به ششدانگ یک درب باغ به مساحت 238.93 مترمربع 
پالک 165.353 واقع در مجــاورت مورکان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه 

خریداری شده از مالک رسمی کربالئی رضا شمس .
3 - رای شماره 139960302015000985  مورخ 1399/09/20  رسول رضائی 
چرمهینی فرزند تقی نسبت به ششدانگ یک بابخانه به مساحت 177.08 مترمربع 
مفروز از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
4 - رای شماره 139960302015001005  مورخ 1399/09/20  حسن صفری 
فرزند نورعلی نسبت به ششدانگ یک بابخانه به مساحت 203.62 مترمربع مفروز از 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
5 - رای شــماره 139960302015001051  مــورخ 1399/10/05  محمد رضا 
جعفریان فرزند علی نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان نیمه کاره به مساحت 
217.18 مترمربع مفروز از پالک 107- اصلی واقع در زرین شــهر بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
6 - رای شــماره 139960302015001052  مورخ 1399/10/05  امراله کرمی 
ورنامخواستی فرزند نادعلی نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت 172.74 
 مترمربع مفــروز از پالک 107- اصلی واقع در زرین شــهر بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
7 - رای شماره 139960302015001053  مورخ 1399/10/05  صدیقه سهرابی 
ریزی فرزند محمد نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت 154.43 مترمربع 
مفروز از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
8 - رای شماره 139960302015001054  مورخ 1399/10/05  دولت جمهوری 
اسالمی ایران به نمایندگی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان به شناسه ملی 
14000259687 نســبت به ششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 627.30 
مترمربع مفروز از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
9 - رای شــماره 139960302015001055  مــورخ 1399/10/05  ابراهیــم 
سبکتکین فرزند حسین نسبت به ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 113.85 
مترمربع مفروز از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
10 - رای شماره 139960302015001056  مورخ 1399/10/05  کبری صالحی 
ریزی فرزند لطیف نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت 171.44 مترمربع 
مفروز از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
11 - رای شماره 139960302015001057  مورخ 1399/10/05  مریم توحیدی 

فرزند عباسعلی نسبت به 2 دانگ مشاع ششدانگ یک باب خانه به مساحت 155.82 
مترمربع مفروز از پالک 106- اصلی واقع در کمال آباد لنجان بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی حیدر عطائی ریزی .
12 - رای شــماره 139960302015001058  مــورخ 1399/10/05  غالمرضا 
توحیدی فرزند عباسعلی نسبت به 2 دانگ مشاع ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
155.82 مترمربع مفروز از پالک 106- اصلی واقع در کمال آباد لنجان بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی حیدر عطائی ریزی .
13 - رای شــماره 139960302015001059  مــورخ 1399/10/05  احمدرضا 
توحیدی فرزند عباسعلی نسبت به 2 دانگ مشاع ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
155.82 مترمربع مفروز از پالک 106- اصلی واقع در کمال آباد لنجان بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی حیدر عطائی ریزی .
14 - رای شماره 139960302015001060  مورخ 1399/10/05  کبری توحیدی 
فرزند عباسعلی نسبت به 3 دانگ مشاع ششدانگ یک باب خانه به مساحت 151.92 
مترمربع مفروز از پالک 106- اصلی واقع در کمال آباد لنجان بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی حیدر عطائی ریزی .
15 - رای شــماره 139960302015001061  مــورخ 1399/10/05  علیرضا 
توحیدی فرزند عباسعلی نسبت به 3 دانگ مشاع ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
151.92 مترمربع مفروز از پالک 106- اصلی واقع در کمال آباد لنجان بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی حیدر عطائی ریزی .
16 - رای شماره 139960302015001062  مورخ 1399/10/06  نبی اله سلطانی 
فرزند علی نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت 287.34 مترمربع مفروز از 
پالک 348- اصلی واقع در کله مسلمان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی غالمرضا سلطانی .
  1399 /10 17 - رای شــماره 139960302015001063  مــورخ 06/
امیرعلــی ســلطانی فرزنــد نبــی الــه نســبت بــه 3 دانــگ مشــاع از 
ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 311.71 مترمربــع مفــروز از 
 پــالک 348- اصلــی واقــع در کلــه مســلمان بخــش 9 ثبــت اصفهــان 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی غالمرضا سلطانی .
18 - رای شماره 139960302015001064  مورخ 1399/10/06  محمد حسین 
سلطانی فرزند نبی اله نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
311.71 مترمربع مفروز از پالک 348- اصلی واقع در کله مسلمان بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی غالمرضا سلطانی .
19 - رای شماره 139960302015001065  مورخ 1399/10/06  مجتبی امید 
رحمت فرزند ابراهیم نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت 491.77 مترمربع 
مفروز از پالک 296- اصلی واقع در چم یوسفعلی بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی محمد علی محمدی .
20 - رای شــماره 139960302015001066  مورخ 1399/10/06  مینا یزدانی 
نوگورانی فرزند محمود نســبت به ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 97.64 
 مترمربع مفروز از پالک 329- اصلــی واقع در نوگوران بخــش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی حجی بابائیان نوگورانی .
21 - رای شماره 139960302015001067  مورخ 1399/10/06  راضیه کرباسی 
زاده اصفهانی فرزند مرتضی نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت 518.37 
مترمربع مفــروز از پالک 292- اصلی واقع در چم نور بخــش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی عباس شمسی .
22 - رای شــماره 139960302015001068  مــورخ 1399/10/06  عســگر 
محمدی کاجی فرزند عیدی نســبت به ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 
99.64 مترمربــع مفروز از پــالک 105- اصلی واقــع در جعفرآباد زرین شــهر 
 بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریداری شــده از مالک رســمی محمود و

 احمد عمرانی ریزی .
23 - رای شماره 139960302015001069  مورخ 1399/10/06  مریم مهدی 
خشوئی فرزند امراله نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت 164.13 مترمربع 
مفروز از پالک 262- اصلی واقع در قریه خشوئیه بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی فرهاد کرمی خشوئی .
24 - رای شماره 139960302015001071  مورخ 1399/10/06  مریم رحیمی 
خشوئی فرزند خان بابا نســبت به ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 171.06 

مترمربع مفروز از پالک 262- اصلی واقع در قریه خشوئیه بخش 9 ثبت اصفهان 
مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی برات شریفی .

25 - رای شــماره 139960302015001092  مــورخ 1399/10/14  جــواد 
قدیمی چرمهینی فرزند محمد رضا نســبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
327.15  مترمربــع مفروز از پــالک 371- اصلی واقع در خشــک آباد چرمهین 
 بخش 10 ثبت اصفهان مع الواســطه خریداری شــده از مالک رســمیخدامراد و

 اله مراد صادقی .
26 - رای شماره 139960302015001108  مورخ 1399/10/14  علیرضا چکاک 
چرمهینی فرزند ابوالفتح نسبت به ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 251.92  
مترمربع مفروز از پالک 7 فرعی از370- اصلی واقع در مریم بیگم چرمهین بخش 
10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شــده از مالک رسمی محمد علی و محمد 

تقی محمدی چرمهینی .
27 - رای شماره 139960302015001109  مورخ 1399/10/15  زهرا ابن علی 
چرمهینی فرزند خانباز نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
343.12  مترمربع مفروز از پالک 379- اصلی واقع در نصیرآباد چرمهین بخش 10 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی حسن امینی چرمهینی .
28 - رای شــماره 139960302015001110  مورخ 1399/10/15  محمد علی 
پور چرمهینی فرزند امیرقلی نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 343.12  مترمربع مفروز از پالک 379- اصلی واقع در نصیرآباد چرمهین 
بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شــده از مالک رسمی حسن امینی 

چرمهینی .
  1399 /10 29 - رای شــماره 139960302015001111  مــورخ 15/
مرضیــه مختــاری ملــک آبــادی فرزنــد ســیف اله نســبت به ششــدانگ 
دو بــاب مغــازه متصلــه بــه مســاحت 46.54  مترمربــع مفــروز از 
 پــالک 320- اصلــی واقــع در ملــک آبــاد بخــش 9 ثبــت اصفهــان

 مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالقاسم کریمی ملک آبادی .
30 - رای شماره 139960302015001112  مورخ 1399/10/15  محمد زمانی 
فرزند احمد نسبت به ششدانگ یک باب انبار به مساحت 1062.36 مترمربع مفروز 
از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
31 - رای شماره 139960302015001113  مورخ 1399/10/15  محمد زمانی 
فرزند احمد نسبت به ششدانگ یک باب انبار به مساحت 5861.56 مترمربع مفروز 
از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
  1399 /10 32 - رای شــماره 139960302015001114  مــورخ 15/
محمد بهرامی ریزی فرزند قاســم نســبت به 2 دانگ مشــاع از ششدانگ یک 
باب خانه به مســاحت 155.41 مترمربــع مفروز از پــالک 107- اصلی واقع در 
 زرین شــهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریداری شــده از مالک رسمی

 ابوالفتح قهرمان .
33 - رای شماره 139960302015001115  مورخ 1399/10/15  بهرام موذنی 
فرزند لطف اله نســبت به 2 دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 
155.41 مترمربع مفروز از پالک 107- اصلی واقع در زرین شــهر بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
34 - رای شماره 139960302015001116  مورخ 1399/10/15  مسیب سلیمیان 
ریزی فرزند مرتضی نسبت به 2 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
155.41 مترمربع مفروز از پالک 107- اصلی واقع در زرین شــهر بخش 9 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
35 - رای شــماره 139960302015001117  مورخ 1399/10/15  محمد رضا 
جعفریان فرزند علی نسبت به 3 دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب ساختمان به 
مساحت 186.59 مترمربع مفروز از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
36 - رای شماره 139960302015001118  مورخ 1399/10/15  حسن معینی 
ریزی فرزند علی محمد نسبت به 3 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به 
مساحت 186.59 مترمربع مفروز از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .

37 - رای شــماره 139960302015001158  مــورخ 1399/11/08  دولــت 
جمهوری اســالمی ایران بــه نمایندگــی وزارت آمــوزش و پرورش اســتان 
اصفهان نســبت به ششــدانگ یــک باب مدرســه بــه مســاحت 2158.74 
مترمربــع مفــروز از پــالک 41 و 42 و 44 و 46 و 50 فرعــی از 122- اصلــی 
واقــع در تلــه شــوره زار قلعه قاســم بخــش 9 ثبت اصفهــان مع الواســطه 
 خریداری شــده از مالک رســمی محمد شــفائی زاده ریزی و یداله شــریفی و

 فتح اله خسرویان .
38 - رای شــماره 139960302015001159  مورخ 1399/11/08  محمد رضا 
ادریس فرزند رحیم نسبت به 1.20 دانگ مشــاع از ششدانگ یک درب باغ و خانه 
متصله به مســاحت 1051.66  مترمربع مفروز از پالک 325- اصلی واقع در چم 
آســمان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شــده از مالک رسمی ناصر 

کشاورز .
39 - رای شــماره 139960302015001160  مــورخ 1399/11/08  حســین 
ادریس فرزند رحیم نســبت به 1.20 دانگ مشــاع از ششــدانگ یک درب باغ و 
خانه متصله به مســاحت 1051.66  مترمربع مفروز از پــالک 325- اصلی واقع 
 در چم آسمان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریداری شده از مالک رسمی

 ناصر کشاورز .
40 - رای شماره 139960302015001161  مورخ 1399/11/08  علی اکبر عالم 
رجبی فرزند میرزا مهدی نسبت به 1.20 دانگ مشاع از ششدانگ یک درب باغ و 
خانه متصله به مســاحت 1051.66  مترمربع مفروز از پالک 325- اصلی واقع در 
چم آسمان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ناصر 

کشاورز.
41 - رای شــماره 139960302015001162  مورخ 1399/11/08  محمد علی 
ادریس فرزند رحیم نسبت به 1.20 دانگ مشــاع از ششدانگ یک درب باغ و خانه 
متصله به مســاحت 1051.66  مترمربع مفروز از پالک 325- اصلی واقع در چم 
آســمان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شــده از مالک رسمی ناصر 

کشاورز .
42 - رای شــماره 139960302015001163  مــورخ 1399/11/08  مهــدی 
ادریســی فرزند رحیم نســبت به 1.20 دانگ مشاع از ششــدانگ یک درب باغ و 
خانه متصله به مســاحت 1051.66  مترمربع مفروز از پــالک 325- اصلی واقع 
 در چم آسمان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواســطه خریداری شده از مالک رسمی

 ناصر کشاورز .
43 - رای شماره 139960302015001164  مورخ 1399/11/09  سهراب نوروزی 
فرزند دریاقلی نسبت به4 دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 318.65  
مترمربع مفروز از پالک 296- اصلی واقع در چم یوسفعلی بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی نصراله لطفی .
44 - رای شماره 139960302015001165  مورخ 1399/11/09  ملیحه لطفی 
چم یوســفعلی فرزند جهانشاه نسبت به 2 دانگ مشــاع از ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 318.65  مترمربع مفروز از پالک 296- اصلی واقع در چم یوسفعلی بخش 

9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی نصراله لطفی .
تاریخ انتشار نوبت اول :  1399/11/18
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/12/03

م الف: 1088410 مصطفی شمسی   سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک لنجان 

اعالم مفقودی 
پروانه بهره برداری به شــماره 104/29682/1311006- 
85/6/28 صادره از اداره صنایــع و معادن اصفهان، 
مربوط بــه اینجانب احســان اله مکاری بــه کدملی 
2030063411  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد.
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سخنگوی ستاد پیشگیری و مقابله با کرونا در استان اصفهان:

وضعیت استان اصفهان خوب است؛ اما همسایه ها نه
سخنگوی ستاد پیشــگیری و مقابله با کرونا در استان اصفهان گفت: تعداد افراد بستری شده در 
بیمارستان ها کاهش پیداکرده و خوشــبختانه فوتی ها هم کاهش داشته؛ اما در استان فارس و 
استان های شمالی تعدادی از شهرها وضعیت قرمز دارند.حجت ا... غالمی اظهار کرد: خوشبختانه 
استان اصفهان وضعیت خوبی دارد و تعداد قابل توجهی از شــهرهای ما وضعیت آبی و تعدادی 
هم وضعیت زرد دارند.ســخنگوی ستاد پیشــگیری و مقابله با کرونا در اســتان اصفهان گفت: 
 تعداد افراد بستری شــده در بیمارستان ها کاهش پیداکرده و خوشــبختانه فوتی ها هم کاهش

 داشته است.وی تصریح کرد: شیب منحنی با توجه به حجم سفرها که انجام می شود و فعالیت 
بسیاری از مشاغل افزایش پیدا می کند و متاسفانه تعدادی از استان های مجاور ما وضعیت شیب 
منحنی آن ها روبه صعودی است.غالمی گفت: در استان فارس و استان های شمالی تعدادی از 
شهرها وضعیت قرمز دارند، عدم رعایت دستورالعمل ها قطعا ما را در شرایط بحرانی قرار می دهد 
و اگر دســتورالعمل ها و رعایت فاصله گذاری ها را انجام ندهیم، باید شــاهد تغییر وضعیت رنگ 

استان باشیم.

مدیرکل انتقال خون استان:

ذخیره خون اصفهان 3 روز است
مدیرکل انتقال خون استان اصفهان از نیاز به همه گروه های خونی در استان خبر داد و گفت: در 
حال حاضر ذخیره خونی اصفهان کمتر از ۳ روز اســت.مجید زینلی اظهار کرد: باتوجه به اینکه در 
ماه پایانی سال قرار گرفته ایم و بیشتر شهروندان در تدارک برنامه های پایان سال خود هستند 
معموال با کاهش مراجعه اهدا کنندگان خون و افت ذخیره خونی در اســتان مواجه هستیم.وی 
با اعالم اینکه هم اکنون ذخیره خون اصفهان کمتر از ۳ روز اســت، از شــهروندان و اهداکنندگان 
خون خواست سازمان انتقال خون را در تامین نیاز خونی استان یاری کرده و به صورت مستمر و 

تدریجی به مراکز انتقال خون استان برای اهدای خون مراجعه کنند.
مدیرکل انتقال خون اســتان با بیان اینکه در حال حاضــر به تمام گروه های خــون نیاز داریم، 
خاطرنشان کرد: روزهای پایان هفته معموال مراکز اهدای خون شلوغ تر از روزهای دیگر است؛ اما 

همچنان نیاز استان برآورد نشده است.

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس:
دولت سهم بیشتری به تامین اجتماعی می پردازد

عضو کمیســیون تلفیق بودجه 1400 مجلس شورای اســالمی گفت: در الیحه بودجه سال آینده 
کشور، دولت سهم بیشــتری از دیون خود را به ســازمان تامین اجتماعی می پردازد.حسینعلی 
حاجی دلیگانی اظهار کرد: در الیحه بودجه سال آینده کشور، دولت سهم بیشتری از دیون خود را 
به سازمان تامین اجتماعی می پردازد.عضو کمیسیون تلفیق بودجه 1400 مجلس شورای اسالمی 
خاطرنشــان کرد: در دو مرحله اصالحیه الیحه بودجه 1400 دربند واو تبصــره بودجه درمجموع، 
اختصاص 1۵0هزار میلیارد تومان برای صندوق پیشنهاد کردیم که بین ۷0 هزار تا ۹0 هزار میلیارد 
تومان به رد دیون دولت به این ســازمان مربوط می شود.به زودی مشــخص خواهد شد که رقم 

قطعی دیون دولت به صندوق تامین اجتماعی که 4۵ میلیون بیمه گذار دارد، چقدرخواهدبود. 
وی اظهار داشــت: به موجب مصوبه کمیســیون تلفیق، منابع حاصل از مازاد فروش بیش از 1.۵ 
میلیون بشکه نفت در روز برای طرح های تملک دارایی سرمایه و توسعه زیرساخت های آموزشی 
و دانشگاهی، حمل ونقل عمومی، تولید، دولت الکترونیک، ســالمت، حفظ محیط  زیست، آب 
و فاضالب، بافت فرســوده، بازآفرینی شــهری و تحقیقــات بخش کشــاورزی به ویژه در حوزه 

دانش بنیان هزینه خواهد شد.

دریافت وجه از والدین برای گرفتن کارنامه ممنوع است؛ دستوری که نه کسی آن را اجرا می کند و نه پیگیری می شود

تکرار یک دستورالعمل خاک خورده

»باز هــم برخورد می شــود آن هم از نوع  پریسا سعادت
جدی. مردم شکایت کنند حتما رسیدگی 
می شود آن هم خیلی سریع و فوری. خانواده ها خیال شان راحت باشد 
آموزش و پرورش دولتی اصال پولی نیست آن هم در  این شرایط سخت 
و گرانی و کرونا و... «. چند ســالی اســت که والدین ایــن وعده ها را 
 می شــنوند و  هر ســاله در ابتدای فصل ثبت نام دانــش آموزان این 
 شــعارها تکرار و تکرار می شــود. مســئوالن انگار  از گفتن آن خسته

 نمی شوند مردم اما از انجام نشدن وعده ها و دستورات کاغذی واقعا 
خسته اند. 

حکایت بر ســر همان دســتورالعمل قدیمی و خاک خورده عدم اخذ 
وجه در برابر ثبت نام یا همان کمک به مدرســه و یا هر  اسمی است که 
در این سال ها بر آن گذاشته شده اســت. وعده ای که دیگر مردم می 
دانند تقریبا یک شعار است و باید برای ثبت نام وجهی را پرداخت کنند 
 حاال اگر کرم مدیر و رحم ناظم در میان باشــد، شاید به چند صد تومان

 ختم شود. 
اینکه مدرسه ها بودجه ندارند و باید به هر نحو هزینه های آب و برق و 
... را تامین کنند؛ اما توجیه گرفتن وجه به نام کمک به مدرســه آن هم 
در شــرایطی که تقریبا مدارس بیش از یک سال اســت تعطیل بوده، 

چیست؟ هر چند مسئوالن باز هم می گویند با گرفتن وجه برخورد می 
شود ولی مردم چقدر از این وعده های برخورد را دیده اند؟ رییس اداره 
ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شــکایات اداره کل آموزش و پرورش 
استان اصفهان گفته است: با مدارس دولتی که در قبال تحویل کارنامه، 
وجه اجباری از والدین دریافت کنند برخورد جدی خواهیم کرد.علیرضا 
محمودی اظهار کرد: با توجه به اطالع رســانی که در اوایل سال  انجام 
دادیم  که اگر مدرســه دولتی وجه اجباری از والدیــن دریافت کند با 
آن ها برخورد جدی می شود درحال حاضر پیگیر این موضوع هستیم.

وی افزود: اگر مدرســه دولتی در قبال تحویل کارنامه وجه اجباری از 
والدین دریافت کند و بــه آن ها کارنامه تحویل ندهد بــا آن ها برخورد 

جدی خواهد شد.
رییس اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات اداره کل آموزش 
و پرورش اســتان اصفهان اظهار کرد: بر اساس دستورالعملی مبنی بر 
اینکه دریافت هر وجــه اجباری در مدارس دولتی ممنوع اســت باید 
درتمام مدارس دولتی اســتان رعایت شود.وی ادامه داد: اگر والدینی 
با تحویل ندادن کارنامه برای اخذ وجه با مدارس دولتی مواجه شــدند 
می توانند به واحد رسیدگی به شکایات آموزش و پرورش اطالع رسانی 
کنند.محمودی افزود: این دســتورالعمل برای زمان معین نیســت و 

هیچ مدرســه دولتی حق دریافت اجباری وجه از والدیــن را ندارد و با 
آن ها در اسرع وقت برخورد قانونی خواهد شد.وی اظهار کرد: طی چند 
روز گذشــته با پیگیری والدین دانش آموزان روبه رو بودیم که تماس 
گرفتند و اعالم کردند برای تحویل دادن کارنامه باید شهریه دانش آموز 
پرداخت شود، ولی والدین هنوز حضور در مدرسه نداشتند و فقط این 
پیغامی برای مشارکت والدین بوده است.رییس اداره ارزیابی عملکرد 
و پاسخگویی به شــکایات اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان 
ادامه داد: خوشبختانه در حال حاضر هیچ شکایتی در این باره در استان 

نداشته ایم.
 عدم رسیدن شکایت به این نهاد در حالی موجب خوشحالی و خرسندی 
این مقام مسئول شده  که تقریبا آنقدر در سال های قبل کسی به شکایت 
ها اعتنا نکرده که والدین به خود زحمت شکایت بدون ثمر را نمی دهند 
و ترجیح می دهند بار این فشار مالی را تحمل کنند و به دنبال یک وعده 
توخالی نباشند. اما ما که می توانیم بنویسیم از رنج و درد مردمی که هم 
در فشار مضیقه های اقتصادی هستند و هم از وعده های بی سرانجام 
این چنینی به ستوه آمده اند. شاید فرجی شود و حداقل برای یک بار 
هم که شده آموزش پرورش مجبور شود  بر ســر این همه وعده ای که 

می دهد، بماند.

اگر والدینی با تحویل ندادن کارنامه برای اخذ وجه با 
مدارس دولتی مواجه شدند می توانند به واحد رسیدگی 

به شکایات آموزش و پرورش اطالع رسانی کنند

با مسئولان جامعه
م

س: تسنی
عک

مفاد آراء
12/10 آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رســمی و ماده 13 آئین نامه قانون مذکور اداره ثبت اسناد و امالک خور و 

بیابانک
برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک خور و بیابانک تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد 
تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت اسناد و امالک خور و بیابانک تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 

صادر خواهد شد.
1- رای شماره 139960302029000147 مورخ 99/10/29 هیات، آقای محمد باقر 
یغمایی فرزند مهدی به شماره شناسنامه 30 و کدملی 5409797582 صادره از خور 
و بیابانک ششدانگ چاه و آغل و منزل موسوم به چاه پشته آب شیرین ابراهیم زهرا 
به مساحت 5400 متر مربع به پالک 3448 اصلی واقع در ابراهیم زهرا بخش 6 حوزه 
ثبت ملک خور و بیابانک خریداری عادی مع الواسطه از مالک رسمی آقای ابراهیم 

یغمایی فرزند احمد
 2- رای شــماره 139960302029000148 مــورخ 99/10/29 هیــات،
 آقــای محمد شــیبانی فرزنــد مهدی بــه شــماره شناســنامه 17 و کــد ملی 
5409736796 صــادره از خور و بیابانک ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 
412/08 متــر مربع بــه پالک 32 فرعــی از 498 اصلــی واقع در خــور بخش 5 
 حوزه ثبت ملک خــور و بیابانک خریداری عادی مع الواســطه از مالک رســمی از 

علی اکبر افسر یغمایی
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/11/18
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/12/03

م الف: 1088630 محمد علی بیطرف رئیس ثبت خور و بیابانک 
مفاد آراء

12/11 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی

آگهی موضوع ماده  3 قانون و ماده  13 آئین نامه قانون تعین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار 
بخش  16 ثبت اصفهان باستناد اسناد رسمی مالکیت مشاعی و اسناد عادی تسلیمی 
تصرفات مفروزی و مالکانه و بالمعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است لذا طبق 
ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15  روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور اسناد مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات اسناد مالکیت صادر خواهد شــد . صدور سند مالکیت مانع از 

مراجعه متضرر به دادگاه نیست . 
پرونــده  139960302018001670 کالســه  رای شــماره  1-برابــر 
1398114402018000060 آقای مرتضی ایلیا فرزند حســین بشماره شناسنامه 
42885 صادره از اصفهان نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب کارگاه  به 
مساحت 251  متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 313  اصلی واقع در منطقه 

صنعتی دولت آباد  بخش 16 ثبت اصفهان در ازای مالکیت مشاعی اولیه 
پرونــده  139960302018001671 کالســه  رای شــماره  2-برابــر 
1398114402018000059 آقای منصور ایلیا فرزند حســین بشــماره شناسنامه 
45061 صادره از اصفهان نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب کارگاه  به 

مساحت 251  متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 313  اصلی واقع در منطقه 
صنعتی دولت آباد  بخش 16 ثبت اصفهان در ازای مالکیت مشاعی اولیه 

تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/12/3 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/12/18

م الف : 1096935 ابراهیم غفاری  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک برخوار
مفاد آراء

12/12 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی

آگهی موضوع ماده  3 قانون و ماده  13 آئین نامه قانون تعین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار 
بخش  16 ثبت اصفهان باستناد اسناد رسمی مالکیت مشاعی و اسناد عادی تسلیمی 
تصرفات مفروزی و مالکانه و بالمعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است لذا طبق 
ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور اسناد مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات اسناد مالکیت صادر خواهد شــد . صدور سند مالکیت مانع از 

مراجعه متضرر به دادگاه نیست . 
1- برابــر رای شــماره 139960302018001663 کالســه پرونــده 
1398114402018000016 آقای مجید آشــتی جو فرزند محمد حســن بشماره 
شناسنامه 1161 صادره از اصفهان نســبت به 152/659 سهم مشاع از 1285/498 
سهم ششدانگ یک باب کارگاه به مساحت 1024/81 متر مربع احداثی بر روی قسمتی 
 از پالک 393 اصلی واقع در جاده نهر هاشم بخش 16 ثبت اصفهان خریداری بطور 

مع الواسطه از آقای اصغر زارعان
2- برابــر رای شــماره 139960302018001664 کالســه پرونــده 
1398114402018000015 آقای احمد آشــتی جو فرزند محمد حســن بشماره 
شناسنامه 846 صادره از اصفهان نسبت به 152/659 سهم مشاع از 1285/498 سهم 
ششدانگ یک باب کارگاه به مســاحت 1024/81 متر مربع احداثی بر روی قسمتی 
 از پالک 393 اصلی واقع در جاده نهر هاشم بخش 16 ثبت اصفهان خریداری بطور 

مع الواسطه از آقای اصغر زارعان
3- برابــر رای شــماره 139960302018001666 کالســه پرونــده 
1398114402018000023 خانم زینت آشــتی جو فرزند محمد حســن بشماره 
شناسنامه 1488 صادره از اصفهان نســبت به 230/117 سهم مشاع از 1285/498 
سهم ششدانگ یک باب کارگاه به مساحت 1024/81 متر مربع احداثی بر روی قسمتی 
 از پالک 393 اصلی واقع در جاده نهر هاشم بخش 16 ثبت اصفهان خریداری بطور 

مع الواسطه از آقای اصغر زارعان
4- برابــر رای شــماره 139960302018001665 کالســه پرونــده 
1397114402018000068 آقای محمدرضا آشتی جو فرزند محمد حسن بشماره 
شناسنامه 2439 صادره از اصفهان نسبت به 750/063 سهم مشاع از 1285/498 سهم 
ششدانگ یک باب کارگاه به مســاحت 1024/81 متر مربع احداثی بر روی قسمتی 
 از پالک 393 اصلی واقع در جاده نهر هاشــم در بخش 16 ثبت اصفهان خریداری 

مع الواسطه و بی واسطه  از آقای اصغر زارعان
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/12/03
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/12/18

م الف: 1098008 ابراهیم غفاری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک برخوار
مزایده

12/13 شــماره آگهــی: 139903902003000195 شــماره پرونــده: 
139704002003000308 آگهی مزایده پرونده اجرایی به شماره بایگانی: 9700434  
یک دستگاه سواری سیستم پژو تیپ pars xu7 مدل 1391 رنگ سفید به شماره 
موتور 1240019984 و شماره شاســی NaaN01Ca6CH605533 به شماره 

انتظامی 53-781 ق 32 به آدرس: )پارکینگ فجر( می باشد که طبق نظر کارشناس 
رسمی دادگستری خودروی مذکور فاقد پالک انتظامی به مشخصات فوق بیمه نامه 
تا تاریخ 99/11/01 و فعال فاقد بیمه نامه معتبر استهالک الستیک 50 درصد وضعیت 
ظاهری ایده آل می باشد. متعلق به محمد ابراهیمی مدیسه شماره ملی: 1285126246 
که بموجب سند نکاحیه شماره سند: 968-1385/10/28 دفترخانه ازدواج 60 و طالق 
106 شهر اصفهان در قبال طلب خانم سمیه شجاعی و حقوق دولتی )5 درصد( متعلقه 
به موجب کد امنیتی 84312/63890544 مــورخ 98/11/28 پلیس راهور اصفهان 
توقیف گردیده از ساعت 9 الی 12 روز سه شــنبه مورخ 99/12/19 اداره اول اجرای 
اسناد رسمی اصفهان واقع در اصفهان، خیابان جی تاالر میدان هفت تیر شعبه مهریه 
اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ 
پایه 1/200/000/000 ریال )یک میلیارد و دویست میلیون ریال( شروع و به هر کس 
خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود. این آگهی یک مرتبه 
در روزنامه زاینده رود در تاریخ 99/12/03 چاپ و منتشر می گردد و در صورت تعطیلی 
روز مزایده به روز بعد موکول می گردد. توضیحًا جهت شــرکت در جلسه مزایده ده 
درصد از مبلغ پایه مزایده را به حساب تمرکز وجوه سپرده اداره کل ثبت اسناد و امالک 
اصفهان و شناسه واریز )دریافت از حسابداری اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان( بابت 
پرونده کالسه فوق واریز و به همراه تقاضای کتبی و ارائه کارت شناسایی معتبر الزامی 
است. برنده مزایده مکلف است مابه 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 سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب 
خزانه واریز خواهد شد. ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری 
 بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. م الف: 1097050 

زهرا یعقوبی رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان
مزایده اتومبیل

12/14 شــماره آگهــی: 139903902003000194 شــماره پرونــده: 
139804002003002139 آگهــی مزایده پرونــده اجرایی به شــماره بایگانی: 
9802985یک دستگاه ســواری پراید سیستم پراید تیپ جی تی ایکس مدل 1376 
رنگ سفید به شماره موتور 00051695 و شــماره شاسی s1412276541495 به 
شــماره انتظامی 13-138 ط 64 به آدرس: )پارکینگ ایثار( می باشد که طبق نظر 
کارشناس رسمی دادگستری خودروی مذکور با توجه به وضعیت ظاهری اتاق و بدنه 
سالم و جلویش تصادفی الستیک 40 درصد شیشه سالم صندلی و جلو داشبورد و آیینه 
ها و زاپاس و برف پاکن دارد. متعلق به رضا شریفی به شماره ملی: 1287049621 که 
بموجب سند نکاحیه شماره سند: 5918-1382/02/25 دفترخانه ازدواج 21 و طالق 
51 شهر اصفهان در قبال طلب خانم مهناز  آزاده قهفرخی و حقوق دولتی )5 درصد( 
متعلقه به موجب کد امنیتی 84312/58737529 مــورخ 98/06/13 پلیس راهور 
اصفهان توقیف گردیده از ساعت 9 الی 12 روز چهارشنبه مورخ 99/12/20 اداره اول 
اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در اصفهان، خیابان جی تاالر میدان هفت تیر شعبه 
مهریه اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از 
مبلغ پایه 200/000/000 ریال )دویست میلیون ریال( شروع و به هر کس خریدار باشد 
به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود. این آگهی یک مرتبه در روزنامه 
زاینده رود در تاریخ 99/12/03 چاپ و منتشر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده 
به روز بعد موکول می گردد. توضیحاً جهت شرکت در جلسه مزایده ده درصد از مبلغ 
پایه مزایده را به حساب تمرکز وجوه سپرده اداره کل ثبت اسناد و امالک اصفهان و 
شناسه واریز )دریافت از حســابداری اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان( بابت پرونده 
کالسه فوق واریز و به همراه تقاضای کتبی و ارائه کارت شناسایی معتبر الزامی است. 
برنده مزایده مکلف است مابه 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 سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه 
واریز خواهد شد. ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد 
 از تعطیلی در همان ســاعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. م الف: 1097178 

زهرا یعقوبی رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

12/15 شــماره: 99/008983-99/11/29  چون تحدید حدود ششــدانگ یکباب 
ساختمان شماره پالک 2248/5885 واقع در بخش 6  ثبت اصفهان که طبق پرونده 

ثبتی بنام آقای علیرضا کالنتری فرزند بهمن در جریان ثبت اســت و رای شــماره 
139960302210002518 مورخ 99/08/10 هیــات حل اختالف موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد 
و امالک منطقه جنوب شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با 
توجه به اینکه سابقه ای از تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق مشاهده نگردید لذا به 
استناد ماده 13 آیین نامه قانون مزبور تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 99/12/26 
ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین 
و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات 
مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس 
تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض 
باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به 
مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید 
در غیر این صورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه 
مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواســت را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس 
 اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 
م الف: 1097029 ناصر صیادی صومعه رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه جنوب 

شرق اصفهان
فقدان سند مالکیت به دفاتر اسناد رسمی

12/16  شــماره نامه: 139985602023007297-1399/11/25 ســند مالکیت 
ششــدانگ زمین بشــماره پالک 5358  واقع در بخش دو ثبت اصفهان ذیل ثبت 
1053 صفحه 376 دفتر 8 با شــماره چاپی 279944 بنام مهدی تلگینی ثبت و سند 
مالکیت آن صادر و تسلیم شد که برابر سند 5968 مورخ 42/01/11 دفترخانه 31 از 
طرف شکراله نکوئی بوی انتقال شده است با توجه به اعالم فقدان سند مالکیت یاد 
شده از طرف محمدرضا تلگینی طی وکالت نامه 89832-99/10/23 دفترخانه 85 
و درخواست صدور المثنی سند مالکیت المثنی  در اجرای ماده 120 آئین نامه قانون 
ثبت و تبصره های ذیل آن در شــرف صدور اســت لذا مراتب به استناد تبصره یک 
اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه 
کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد 
از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس 
و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر 
اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود 
 اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1097025

  ابوالفضل ریحاني محمد زاده رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک مرکزي اصفهان
فقدان سند مالکیت

12/17 شماره نامه: 139985602210008169- 1399/11/06 تمامت شش دانگ 
آپارتمان پالک 6486 فرعی بانضمام انباری شــماره 6206  فرعی از 2250 اصلی 
واقع در بخش 6 ثبت اصفهان در صفحه 584 دفتر 259 ذیل ثبت شماره 56127 با 
شماره چاپی 91 ه 103661 به نام سپیده رضوان سابقه ثبت و سند دارد که به موجب 
سند انتقال شماره 36102-93/6/22 دفترخانه 106 اصفهان به نامبرده انتقال قطعی 
گرفته است و به موجب سند رهنی شماره 36103-93/6/22 دفترخانه 106 اصفهان 
نزد بانک ملت در رهن است سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی به انضمام دو برگ 
استشهادیه که امضاء شــهود آن ذیل شــماره 8874-99/10/16 و شناسه یکتای 
139902150176000324 و رمز تصدیق 825958 به گواهی دفترخانه 148 اصفهان 
رسیده است و مالک  مدعی است که  سند مالکیت آن مفقود شده است و درخواست 
صدور سند مالکیت المثنی ملک فوق را نموده است لذا مراتب  به استناد تبصره یک 
اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه 
کسی مدعی انجام معامله 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 رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس و 
اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر 
اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود 
 اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1097009

 ناصر صیادی صومعه مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان



رییس هیئت ورزش کارگری استان اصفهان اظهار داشــت: با برنامه ریزی های انجام شده انجمن بدنســازی و پرورش اندام کارگری استان به ریاست آرش 
اسکندری که قهرمانان این رشته در جهان نیز محسوب می شــود نخستین دوره مسابقات بدنسازی و پرورش اندام کارگری اســتان اصفهان با عنوان یادواره 
سردار دل ها شهید حاج قاسم سلیمانی برگزار می کند.قاسم ستاری ادامه داد: این مسابقات روز جمعه 8 اسفند ماه و همزمان با سالروز میالد امیر المومنین 
 علی)ع( و به مناسبت بزرگداشت مقام مرد و پدر در رشته های فیزیک، فیزیک کالسیک، بادی کالسیک، بادی بیلدینگ، بادی بیلدینگ جوانان ویژه آقایان و
  در دو رده ســنی جوانان و بزرگســاالن در مجموعه آزادی واقع در منطقه خوراســگان اصفهان برگزار می شــود.رییس هیئت ورزش کارگری اســتان اصفهان
  ادامه داد: پروتکل های بهداشــتی در این دوره از مســابقات اجرا می شــود و کلیه شــرکت کنندگان باید دارای تست pcr باشند و این مســابقات نیز بدون

 حضور تماشاگر برگزار می شود . 

نخستین دوره مسابقات بدنسازی و پرورش اندام کارگری استان اصفهان برگزار می شود

یکشنبه 3 اسفند  1399 / 9 رجب 1442/ 21 فوریه 2021/ شماره 3197

چرا »شجاعی« مربیگری تراکتور را رها کرد؟
علیرضا رحیمی، معاون ورزشی باشــگاه تراکتوردر گفت و گویی به اظهارنظر درباره شرایط باشگاه 
تراکتور در فصل نقل و انتقاالت و انتخاب سرمربی جدید این تیم پرداخت که واکنش های زیادی 

را به همراه داشت.
ظاهرا صحبت های رحیمی درباره لیست مازاد باشگاه، انتخاب سرمربی و برخی از مسائل دیگر با 
انتقاد شدید مسعود شجاعی مواجه شده است و این بازیکن که در 10 هفته گذشته مسئولیت فنی 
تراکتوری ها را بر عهده داشت، پس از اظهارات رحیمی دیگر حاضر به قبول مسئولیت سرخپ وشان 
تبریزی نشده و طی چند روز گذشــته این تیم را تمرین نداده است.شجاعی حتی پس از تغییر 
برنامه هفته شــانزدهم لیگ برتر، در واکنش به درخواست باشــگاه برای اعالم برنامه تمرینی 
جدید به مسئوالن تراکتور اعالم کرده است دیگر در مســائل فنی اظهارنظر نخواهد کرد و مدیران 
 باشگاه خودشــان برای برنامه تمرینی تصمیم گیری کنند.عالوه بر شــجاعی، میالد فخرالدینی 
و وفا هخامنش هم که نام شان از سوی معاون ورزشی باشگاه در لیست مازاد اعالم شده است، 
طی چند روز گذشــته در تمرینات تیم شان شــرکت نکردند و به شــدت از صحبت های رحیمی 

ناراحت هستند.

قهرمانی نیم فصل به روایت آمار و ارقام
با برتری پنج گله پرسپولیس در مقابل گل گهر، سرخ پوشان توانستند با پیشی گرفتن از سپاهان 
در نیم فصل اول لیگ بیســتم عنوان قهرمانی را از آن خود کنند؛ قهرمانی با 30 امتیاز و چند رکورد 
ویژه از جمله بهترین خط دفاعی و بهترین تفاضل گل.البته شاگردان یحیی نتوانستند با پنج گل 
هم به رکورد خط حمله قدرتمند سپاهان برسند و دومین خط آتش برتر نیم فصل اول لیگ بیستم 
شدند؛ ایجاد بیشترین شــانس گل و زدن بیشترین شــوت در چارچوب هم از دیگر رکوردهای 

سرخ پوشان در نیم فصل اول بود.
احمد نوراللهی، هافبک پرســپولیس هم کــه در نیم فصل اول با نظر گل محمدی در چند پســت 
مختلف به کار گرفته شــد، با 6 گل بهترین گلــزن تیمش بود و با 2 پاس گل هم بهترین پاســور 
پرسپولیس بود؛ او در جمع سرخ پوشان بیشترین شــوت را هم زد و باالترین دقت را هم داشت 

که باعث شد تا بر اساس آمار سایت »یازده« بهترین بازیکن نیم فصل اول پرسپولیس باشد.
 نیم فصل اول بیســتمین دوره رقابت های لیگ برتر فوتبال کشــور عصر جمعه با برگزاری دیدار 
معوقه تیم های پرســپولیس تهران و گل گهر ســیرجان به پایان رســید. تیم های پرسپولیس، 

سپاهان و استقالل رده های اول تا سوم جدول رده بندی را به خود اختصاص دادند

خرید زمستانی شهر خودرو از پرسپولیس
با وجود مشــکالت مالی و مدیریتی که باشگاه شهر خودرو با آن دســت و پنجه نرم می کند؛ اما 
کادرفنی این تیم حاضر نیســت بازیکنان شــاخص تیمش را به هیچ قیمتی از دســت بدهد و 
رحمتی تنها به چند بازیکن از جمله ســعید جاللی راد، روح ا... ســیف اللهی و اکبر صادقی اجازه 

خروج داده است.
با این حال مهــدی رحمتی در تالش اســت تا بتواند تغییرات جدیدی در لیســت شــهر خودرو 
ایجاد کند؛ به نظر می رســد اولین خرید از باشــگاه پرســپولیس خواهد بــود و هافبک دفاعی 
جوان سرخ پوشان در نیم فصل دوم برای شــهر خودرو به میدان می رود.سعید حسین پور که به 
دنبال جدایی از پرسپولیس است، گویا توانســته مجوز خروج خود را به صورت قرضی از مدیران 
پرسپولیس بگیرد و حاال شــنیده می شود با باشگاه شــهر خودرو برای مدت 1.5 فصل به توافق 
رسیده است.این انتقال در حالی رقم می خورد که رابطه میان دو باشگاه شهر خودرو و پرسپولیس 
به واسطه هزینه رضایت نامه یحیی گل محمدی شکرآب اســت و مشهدی ها به AFC بابت این 

ماجرا شکایت خود را برده اند.

با وجود متضررشدن بسیاری از تیم های لیگ برتری از اشتباهات داوری؛

رییس دپارتمان داوری فوتبال ایران: خدا را شکر! راضی هستیم

بیان اظهارات عجیــب و غریب به یکی از   سمیه مصور
شاخصه های فوتبال ایران تبدیل شده و 
روزی نیســت که با یکی از این اظهارات مواجه نشــویم؛ اظهاراتی که 
گاهی بر زبان بازیکنان جاری می شــود و گاهی برزبان مربیان، البته 
داوران هم در بیان جمالت متحیر العقول نقش قابل توجهی دارند به 
خصوص مسئوالن دپارتمان داوری فوتبال ایران که به جای پذیرش 
اشتباهات داوری عمدتا تالش می کنند فضا را به گونه ای دیگر ترسیم 
کنند تا خود ما هم یادمان برود که اصال مگر اشتباهی رخ داده است. 
در شرایطی که بسیاری از باشگاه های لیگ برتری از شرایط داوری در 
فصل جاری رقابت های لیگ برتر ناراضی بودند و انتقادات گسترده ای 
از اشــتباهات داوری در نیم فصل اول این مســابقات صورت گرفت، 
رییس دپارتمــان داوری فوتبال ایــران در جدیدترین اظهــار نظر از 

داوری ها اظهار رضایت کرد. 
ســهرابی، رییس کمیته دپارتمان داوری  در این رابطه گفته اســت: 
»خدا را شکر از نظر آماری از درصد خطاهایی که در نیم فصل اول رخ 
داد راضی هستیم، با توجه به شــرایط کرونایی آزمون بدنی داوران را 
در اســتان ها برگزار کردیم. تمام هیئت ها و رؤسای کمیته داوران آنها 
و خود داوران با شــرایط کرونا و تمام ســختی هایی که امسال وجود 

داشت کمک کردند. داوران از جان مایه گذاشــتند. فشارهای زیادی 
روی فدراسیون که درگیر اساســنامه و انتخابات بود، از نظر امکانات 
وجود داشت. داوران هم خیلی زحمت کشــیدند و  در کل نمراتی که 

آمد قابل قبول بود. «
 وی اضافه  کرده اســت »نمی گویم ما بهتریــن کار را انجام دادیم و 
ایرادی نداشتیم. بخشی از  انتقادات را می پذیریم اما ما هم معذوراتی 
داریم. ایده هایی داریم. من تنها نیســتم و با همکاران در حال پیاده 

کردن برنامه هایی هستیم.
 در فرصتی که به ما داده شده موظف هستیم بهترین شرایط را ایجاد 

و کار کنیم. به نظرم راضی کننده بود.«
این اظهارات در حالی از ســوی رییس دپارتمان داوری فوتبال ایران 
مطرح شد که اکثر کارشناسان داوری اذعان کردند اشتباهات داوری در 
نیم فصل اول لیگ برتر زیاد بود و تیم های زیادی قربانی شدند. ذوب 
آهن اصفهان یکی از این تیم ها بود که به دنبال اشتباهات مکرر داوری 
در پایان نیم فصل اول مســابقات لیگ، جایی بهتــر از رده چهاردهم 

جدول رده بندی نیافت.
تحلیل دیدارهای برگزار شــده دور رفت رقابت های فصل جاری لیگ 
برتر فوتبال کشور نشان می دهند که هیچ تیمی به اندازه ذوب آهن از 

اشتباهات داوری متضرر نشــده  و ذوبی ها  در صدر اشتباهات تاثیر 
گذار داوران قرار گرفتند. شوری اشــتباهات داوری برای سبزپوشان 
اصفهانی تا حدی بود که باشــگاه ذوب آهن چندین بار اقدام به اعالم 

بیانیه ای علیه کمیته داوران کرد.
 در بخشــی از آخرین بیانیه این باشگاه که آمده اســت: »به راستی 
آقایان مسئول، وقت آن نشده که فرصت را به جوان ترها بدهید و کمی 
خود در منزل بنشــینید و آشــی را که برای تیم ها از جمله ذوب آهن 

پخته اید را تماشا کنید؟! 
جواب این همه هوادار عاشق و زجر کشیده، از تصمیمات و اشتباهات 
فاحش داوری، را چگونه می دهید؟!اگر می خواهید بیکار نباشــید ما 
هم پیشنهاد می دهیم شما را به عنوان مدرس داوری در دیگر کشورها 
به کار بگیرند تا حداقــل در لیگ ایران هم نباشید.مســئولین کمیته 
داوران! اگر به ذوب آهن کمک نمی کنید حداقل دست از سر این تیم 
بردارید، ما هیچ گناهی نکرده ایم جز اینکه خواسته ایم به ورزش کشور 

و جوانان این مرز و بوم کمک کنیم.«
حال چگونــه با وجــود این بیانیــه ها آقایــان دپارتمــان داوری از 
عملکردشان در نیم فصل اول رقابت های  لیگ اظهار رضایت می کنند، 

موضوعی است که در تحلیل آن مانده ایم!

رقابت های مقدماتــی جام جهانــی 2022 و جام 
ملت های 2023 به دلیل شــیوع ویروس کرونا در 
شرایطی به حالت معلق درآمد که ملی پوشان ایران 
از 4 مسابقه 6 امتیاز کسب کرده اند و با دو شکستی 
که برابر بحرین و سپس عراق تجربه کردند، شرایط 
خوبی در جدول رده بندی گروه ســوم مســابقات 
ندارند. تیم ملی ایران البته با یک بازی کمتر نسبت 
به عراق و بحرین که 11 و 9 امتیازی هســتند، رتبه 
سوم را به خود اختصاص داده و ماموریت دشواری 
پیش روی اســکوچیچ برای رســیدن به دور دوم 
مقدماتی جام جهانی وجود دارد.حاال و در شــرایط 
فعلی که برگزاری بــازی ها به صــورت متمرکز به 
تصویب رسیده است، مسئوالن فدراسیون فوتبال به 
دنبال گرفتن میزبانی هستند تا شرایط بهتری برای 

ملی پوشان در 4 بازی سرنوشت ساز فراهم شود.
امیرمهدی علوی درباره این موضوع گفت:» جلسه 

ای روز سه شنبه هفته گذشته میان آقای اسکوچیچ، 
آقای خرازی مسئول بین الملل فدراسیون فوتبال 
برگزار شــد، که به صــورت ویدئــو کنفرانس انجام 
پذیرفت و عالوه بر مســئوالن کنفدراسیون فوتبال 
آســیا، نمایندگان 4 تیم دیگری کــه در گروه ایران 

هستند، نیز در این جلسه حضور داشتند.«
علوی با اشاره به محتوای جلســه اضافه کرد:» در 
این جلسه درخواست دو کشور کامبوج و هنگ کنگ 
مطرح شد؛ آنها اعالم کردند که برگزاری مسابقات به 
صورت رفت و برگشت برایش مشکل است. در گروه 
های دیگر هم این جلســه برگزار شــده و درنهایت 
تصمیم بر این شد که مســابقات به صورت متمرکز 
برگزار شود.«سخنگوی فدراســیون که پیش تر نیز 
از درخواســت ایران برای میزبانی حــرف زده بود، 
این بار به جزئیات بیشــتری اشــاره کرد و با اعالم 
اینکه 25 اســفندماه میزبانی گروه های مختلف از 

سوی کنفدراســیون فوتبال آسیا اعالم خواهد شد، 
عنوان کرد:» بالفاصله در همان جلسه آقای خراطی 
رییــس دپارتمان تیم هــای ملی ایــران، آمادگی 
رسمی کشــورمان را برای میزبانی به صورت رسمی 
و شــفاهی اعالم کردند و به صــورت کتبی هم این 
موضوع اعالم خواهد شد. 15 اسفندماه آخرین زمان 
برای اعالم آمادگی میزبانی مســابقات مقدماتی 
جام جهانی اســت و روز 25 اسفندماه سال جاری 
کنفدراسیون فوتبال آسیا، به صورت رسمی میزبانی 

گروه های مختلف را اعالم خواهد کرد.«

25 اسفندماه؛ روز سرنوشت ساز برای تیم ملی و »اسکوچیچ«

خبر روز

فروش »سانچو« در تابستان آینده
 دورتموند قصد دارد در تابســتان آینده ســانچو را با رقم قابل توجهی واگذارکند.مدیریت باشگاه 
دورتموندی به نظر می رسد در مورد آینده جیدون سانچو و ارلینگ هالند برنامه ریزی کرده است.

طبق اعالم بیلد، سران باشــگاه قصد دارند در ازای حداقل 100 میلیون یورو ســانچو را به تیمی که 
خواهانش باشد، واگذار کند.البته در مورد هالند، ســیاه و زردپوشان می خواهند مهاجم نروژی را 
حفظ کنند.سانچو با بورسیا تا تابســتان 2023 قرارداد دارد. در حالی که مدت قرارداد هالند تا سال 
2024 است.در فصل جاری مهاجم انگلیسی 9 گل زده و 14 پاس گل در 29 بازی برای تیمش داشته 

است؛ اما هلند در 24 بازی توانسته 25 گل بزند و 7 پاس گل دهد.

مدیر ورزشی آینده دورتموند کیست؟
باشگاه فوتبال بورســیادورتموند برای آینده گزینه ای به عنوان مدیر ورزشــی درنظرگرفته است.

میشاییل سورک تا ســال 2022 با دورتموندی ها به عنوان مدیر ورزشــی قرارداد دارد. پس از آن 
قراردادش به اتمام می رسد و زنبورها را ترک می کند. طبق اعالم رورناخریشتن »اسون میسلین 
تات« که مدیر ورزشی کنونی اشتوتگارت اســت، به عنوان گزینه جانشینی سیاه و زردپوشان برای 
این منظور است.این مقام 48 ساله با تیم اشتوتگارت تا سال 2023 قرارداد دارد.گزینه دیگر بورسیا 

برای این پست »سباستیان کئل« مدیر کنونی بخش بازیکنان دورتموند است.

مقایسه »زالتان« با »لوکاکو« از زبان اسطوره میالن
اسطوره باشگاه میالن دو مهاجم روسونری و نراتزوری را مقایسه کرد.الساندرو کاستاکورتا، مدافع 
سابق تیم ملی ایتالیا و میالن مقایسه توانایی زالتان با روملو لوکاکو را سخت دانست.کاستاکورتا 
در مصاحبه با شبکه »اسکای اسپورت« ایتالیا، گفت: وقتی فردی با قد 1.90 مقابل شما با سرعت 
لوکاکو قرار می گیرد واقعا نمی توانید او را متوقف کنید. ایبرا در گرفتن توپ از بقیه بهتر اســت؛ اما 
با توجه به سبک بازی فعلی اینتر لوکاکو بیشتر از ایبرا مدافعان را آزار می دهد.وی افزود: به نظرم 
مقایسه این دو بازیکن بسیار سخت است. هر دو بازیکن ویژگی های منحصر به فرد خود را دارند. 

ولی لوکاکو 27 ساله به دلیل سن پایینش می تواند آماده تر باشد.

راز شادی گل »بیل« و »سون« با بیمار سرطانی
گفته می شود جشن گل ســون هیونگ مین و گرت بیل در لیگ اروپا به یک بیمار مبتال به سرطان 
کودکان اختصاص یافته است.دور رفت مرحله یک شانزدهم نهایی رقابت های لیگ اروپا، پنجشنبه 
شب با برگزاری چند بازی به انجام رسید که در یکی از این مسابقات تاتنهام در استادیوم پوشکاش 
آرنا مجارستان با نتیجه 4 بر یک از سد تیم ولفســبرگر اتریش گذشت.در این مسابقه گرت بیل و 

سون هیونگ مین ستاره های تیم مورینیو بودند. 
گل نخست تاتنهام توسط بازیکن کره ای این تیم روی پاس بیل به ثمر رسید و گل دوم نیز با حرکت 
انفرادی ستاره ولزی تیم مورینیو وارد دروازه تیم اتریشی شد.پس از گلزنی این دو زوج خط حمله 

تاتنهام، آنها یک شادی بعد از گل مشترک انجام دادند.
 بیل و سون هر کدام با انگشــتان دو دســت کلمه W را ایجاد کردند و اکنون گزارش شده است که 
این جشن ادای احترام به یک بیمار جوان سرطانی اســت که چندی پیش سون هیونگ مین در 
بیمارستان از او عیادت کرده اســت.این دو نفر به افتخار بنیاد Make-A-Wish، خیریه ای که به 
تحقق خواســته های کودکان مبتال به بیماری های مهم و حیاتی کمک مــی کند، حرف W را رو به 
دوربین های عکاسان نشان دادند. این بیناد خیریه اغلب به خواسته کودکان مبتال به بیماران حاد 
جامه عمل می پوشاند و مالقات های حضوری قهرمانان ورزشی با این کودکان مبتال به بیماری را 

صورت می دهد.

فوتبال جهان

رییس هیئت مدیره استقالل:

  از آذری جهرمی
 اجازه نگرفتم!

آذری جهرمــی روز جمعه و پــس از پیروزی 
پنج بر صفر پرســپولیس در برابــر گل گهر، با 
انتشــار یک اســتوری در صفحه اینستاگرام 
خود نوشت: گل گهر یک گل دیگه خورده بود، 
به رکورد استقالل می رســید. ولی خب رکورد 
استقالل دســت نیافتنی اســت.پس از این 
اتفاق بود که استقاللی ها واکنش های زیادی 
نسبت به صحبت های آذری جهرمی مطرح 
کردند که اسماعیل خلیل زاده، رییس هیئت 
مدیره استقالل با انتشار متن طوالنی در صفحه 
اینستاگرام خود در پاسخ به صحبت های وزیر 
ارتباطات، نوشته بود که رویای شما خاطرات 
ماست.صبح دیروز نیز آذری جهرمی در گفت 
و گو با برنامه »آفساید« شبکه رادیویی جوان 
درباره اینکه آیا از هواداران استقالل عذرخواهی 
می کند، گفته بود: چــرا باید عذر خواهی کنم؟ 
مگر توهین کردم؟ مگر تاریخ را من رقم زدم؟ 
مگر  آقای خلیل زاده ننوشــت آرزوی شــما 
خاطرات ماست؟ او جمعه شــب هم به من 
زنگ زد و گفت می خواهم مطلبی را منتشــر 
کنم و من هم گفتم ایــرادی ندارد.این بخش 
از صحبــت هــای آذری جهرمــی در رابطه با 
اینکه خلیل زاده پیش از انتشــار آن پست در 
اینستاگرامش به نوعی از او اجازه گرفته است، 
با واکنش شدید هواداران استقالل و کانال های 
تلگرامی مواجه شد. استقاللی ها از اینکه چرا 
خلیل زاده بابت انتشــار یک پست در صفحه 
اینســتاگرامش از وزیر اجازه گرفته اســت، 
به شــدت عصبانی بودند.پس از آن، باشگاه 
استقالل با صدور بیانیه ای، کسب اجازه خلیل 
زاده از وزیر ارتباطات بابت انتشــار آن پست را 
تکذیب کرد. خلیل زاده در گفت وگو با رســانه 
رسمی باشگاه گفت: من از صحبت های آقای 
وزیر تعجب کــردم. روز جمعه به هیچ وجه با 
ایشان تماس نداشتم و از او هم اجازه ای جهت 
انتشار آن استوری نگرفته ام. فکر می کنم آقای 
آذری جهرمی به واسطه ناراحت کردن هواداران 
استقالل باید از هواداران عذرخواهی کند و بابت 

انتشار این نظرم هم از کسی اجازه نمی گیرم.

 اکثر کارشناسان داوری اذعان کردند اشتباهات داوری 
در نیم فصل اول لیگ برتر زیاد بود و تیم های زیادی 
قربانی شدند. ذوب آهن اصفهان یکی از این تیم ها بود 
که به دنبال اشتباهات مکرر داوری در پایان نیم فصل 
اول مسابقات لیگ، جایی بهتر از رده چهاردهم جدول 

رده بندی نیافت

مستطیل سبز

وز عکس ر

تقابل جذاب و دیدنی 
یاران رسانه و پیشکسوتان 

سپاهان در نقش جهان
تیم های فوتبال یاران رسانه و پیشکسوتان 
باشگاه ســپاهان در تجلیل از پیشکسوتان 
این باشــگاه و امید خاتون آبادی خبرنگار 
ورزشــی با ســابقه اصفهانی که با بیماری 
مبارزه می کند، عصر جمعه و در ورزشــگاه 

نقش جهان اصفهان به مصاف هم رفتند.



یکشنبه 3 اسفند  1399 / 9 رجب 1442/ 21 فوریه 2021/ شماره 3197
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان:

 خیابان های »آسمان و تابان« 
در روزهای آینده افتتاح می شوند

رییس شــورای اســالمی شــهر اصفهان در خصوص همراهی مردم در اجرای پروژه های شهری، 
خاطرنشان کرد: مردم در آزادسازی مســیر مربوط به ایستگاه های خط دو مترو همراهی خوبی با 
مدیریت شهری داشــتند و دارند؛ محدوده ای که قطار خط دو مترو حرکت می کند، اغلب امالک 
تجاری است که ریزدانه بوده، قیمت باالیی دارد و اجرای آن کسب وکار مردم را تحت تاثیر قرار می دهد 
بنابراین انجام آزادسازی سخت و دشوار است.علیرضا نصراصفهانی تاکید کرد: مردم اصفهان ذهنی 
توسعه طلب داشته و در خصوص لزوم اجرای پروژه های آینده شــهری فهم باالیی دارند بنابراین 
مطمئن هستیم در انجام پروژه های شهر همچون گذشته که یکی از نمونه های آن آزادسازی خط دو 

مترو است مشارکت جدی دارند.
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان همراهی مردم در آزادسازی مســیر مربوط به پروژه خیابان 
آسمان را نیز قابل تقدیر دانســت و افزود: شورای پنجم شــهر اصفهان ابتدای فعالیت خود چند 
ماموریت بزرگ داشــت که یکی از آنها آغاز اجرای پروژه جدید و مورد نیاز اصفهان در ابعاد مختلف 
عمرانی، فرهنگی، ورزشــی و اجتماعی بود.وی گفت: پروژه های ناتمام نیــز باید با تدبیر مدیریت 
شهری تکمیل می شد بنابراین در هر دو جبهه تاکید شده بود که اقدامات به نحو مطلوب تا سرانجام 
پیش برود که برخی از آنها افتتاح شده یا تا پایان سال افتتاح می شود.نصراصفهانی با اشاره به پایان 
عملیات اجرای پروژه خیابان های آســمان و تابان، تاکید کرد: احداث این پروژه ها در همین دوره 
مدیریت شهری آغاز و با سرعت تمام شد؛ یکی از مزیت های اجرای پروژه این بود که معطل انجام 
کارهای رسمی نشد و ترجیح داده شد تا مردم از آن استفاده کنند بدین سبب از مدتی قبل زیر بار 
ترافیک رفت.وی ادامه داد: هزینه باالیی برای اجرای این پروژه ها صرف شــد و حجم کاری که در 
مسیر ترافیک شرقی شهر شده بود وسعت زیادی داشت اما به دلیل محدودیت های ناشی از کرونا، 

فرصتی فراهم نبود تا افتتاح رسمی و درخوری از آن را شاهد باشیم.
رییس شورای اسالمی شــهر اصفهان گفت: از آنجایی که جایز ندانستیم که به خاطر تعویق مراسم 
افتتاح به دلیل محدودیت ها، بیش از این منتظر بهره برداری بمانیم، در روزهای آتی با حضور یکی 
از مسئوالن کشــوری خیابان های آســمان و تابان که هم اکنون در اختیار شهروندان است، افتتاح 
می شود.وی خاطرنشان کرد: تردد خودروها در شرق اصفهان آلودگی زیادی را متوجه شهر می کرد 
و خطرات جانی بسیاری داشــت که با افتتاح پروژه های مذکور هم این موارد کاهش یافته هم از 

اتالف وقت مردم جلوگیری می شود.

 ارائه راهکاری برای تامین آب مورد نیاز
 آبیاری فضای سبز منطقه 9

مدیر منطقه ٩ شهرداری اصفهان اظهار کرد: هدف از احداث فاز دوم خط کلکتور شرقی غربی اتصال 
چاه های آب به کلکتور به منظور تامین آبرسانی گســترده فضای سبز در منطقه ٩ شهرداری است.

وی تصریح کرد: فاز دوم کلکتور شرقی غربی فضای سبز خیابان آتشگاه حد فاصل کوچه ٥٥ خیابان 
وحدت تا کنار گذر بزرگراه شهید خرازی به طول دو هزار مترمربع است که برای اجرای آن ٥١ میلیارد 

ریال اعتبار در نظر گرفته شده است.
علیرضا رفیعی با بیان اینکه عملیات عمرانی پروژه فاز دوم کلکتور شرقی غربی فضای سبز خیابان 
آتشگاه نهم آذرماه سال جاری بوده اســت، ادامه داد: حفاری این پروژه در روز ۱۶ دی ماه امسال 
انجام شده و اجرای آن تاکنون بیش از ٦٠ درصد پیشرفت داشته است.وی با تاکید بر اینکه مخازن 
ذخیره آب برای فضای سبز باید ایجاد شود، تصریح کرد: برای حفظ فضای سبز منطقه ٩ و اکسیژن 
شهر برنامه کوتاه مدت و میان مدت را در نظر گرفتیم که در قالب این برنامه احداث کلکتور فضای 

سبز آتشگاه آغاز شده و تا ابتدای سال آینده پایان می یابد.

در گفت وگوی آنالین شهردار اصفهان با سفیر ایران در اسپانیا مطرح شد: 

آغاز رابطه ایران با اسپانیا از دریچه اصفهان

شــهردار اصفهان در گفت وگوی آنالین با ســفیر ایران در اسپانیا گفت: 
ارتباطات اصفهان با خواهرخوانده خود در اسپانیا یعنی بارسلون کم فروغ 

شده بود که خوشبختانه این ارتباطات طی چندسال اخیر فعال شد. 
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، قدرت ا...نوروزی 
افزود: در این دوره ارتباط بهتر با شهرهای خواهرخوانده مورد توجه قرار 
گرفت و حتی در شرایط کرونایی از فرصت و ظرفیت فضای مجازی برای 
تعامل و برقراری ارتباطات استفاده کردیم. در شرایط کرونا با بسیاری از 
شهرداران شهرهای جهان به صورت ویدئو کنفرانس جلساتی برگزار شد 
و خوشــبختانه در حال حاضر رابطه اصفهان با شهرهای خواهرخوانده 

پررنگ شده و اکنون در سطح قابل قبولی قرار دارد.
وی ادامه داد: نخســتین محور برنامه سنجش پذیر که به شورای شهر 
ارائه دادم، محور گردشــگری بود. از این رو ارتباط با شــهرهای جهان 
را تنظیم و رویدادهایی برگزار کردیم، اما شــیوع ویــروس کرونا تمام 
معادالت را برهم زد؛ با این حال با فراخوان طرح هایی همچون »شهروند 
دیپلمات« به ایرانی ها و اصفهانی های مقیم در شهرهای خواهرخوانده 
تالش کردیم دیپلماسی شهری را توســعه دهیم و از کمک شهروندان 

برای بهبود روابط با خواهرخوانده ها استفاده کنیم.

برای میزبانی از اصفهانی های مقیم اروپا آماده ایم
شهردار اصفهان با تاکید بر اینکه برای طرح شهروند دیپلمات می توان با 

اصفهانی های مقیم اروپا جلساتی برگزار کرد، گفت: به دنبال آن هستیم 
که اصفهانی ها هرکجا هستند با فرصت هایی که می بینند و می شناسند 
برای ارتقا و توســعه اصفهان تالش کنند و تعامالت را افزایش دهند تا 

با خرد جمعی و هم افزایی بیشتر اقدامات خوبی در شهر رقم بخورد.
شهردار اصفهان افزود: برای میزبانی از اصفهانی های مقیم اروپا آمادگی 
داریم و با توجه به شــرایط کرونایی تا بهبود وضعیت می توان میزگرد یا 

وبینار تشکیل داد و به گفت و گوهای آنالین پرداخت.
وی با اشاره به پروژه مرکز همایش های بین المللی اصفهان اظهار کرد: در 
ابتدای فعالیت این دوره مدیریت شهری پیرامون این پروژه نگاه های 
متفاوتی وجود داشت از جمله اینکه برخی مرکز همایش های بین المللی 
را بدون توجیه اقتصادی می دانستند؛ اما بر این باور بودیم که این سرمایه 
نباید هدر برود. از این رو تاکنون برای مرکــز همایش های بین المللی 
اصفهان ۷۰۰ میلیارد تومان هزینه شده اما موضوع مهم تعیین بهره بردار 
توانمند برای این پروژه اســت و انتظار می رود ایرانیان و سرمایه گذاران 
کمک کنند تا این پروژه بــزرگ به خوبی مورد بهره بــرداری قرار گیرد. 
نوروزی با بیان اینکه فقدان زاینده رود غصه بزرگ اصفهان است، افزود: 
تاکنون تالش های زیادی برای رفع مشــکالت زاینده رود انجام شده و 
حتی طرح بازچرخانی آب مطرح شــده است اما محقق نشد زیرا همه 
بر این باور هستند که آب در زاینده رود باید از مبدأ تا تاالب جاری باشد.

شهردار اصفهان با تاکید بر اهمیت موضوع اقتصادی فرهنگی، ورزشی و 

گردشگری اظهار کرد: درصدد تحقق اقتصاد فرهنگ، ورزش و گردشگری 
هستیم چرا که اصفهان قلب ایران اســت و به لحاظ تاریخی، موقعیت 
جغرافیایی و ظرفیت های موجود همچنیــن نقش آفرینی اصفهان در 
عرصه های مختلف از پتانسیل های باالیی برخوردار است.نوروزی با بیان 
اینکه شهرداری اصفهان اخیرا نشان کاندیداتوری شهر دوستدار کودک را 
پس از دو سال تالش و پیگیری از یونیسف دریافت کرد، گفت: اصفهان 
در حال حاضر به عضویت بسیاری از سازمان های بین المللی درآمده و در 
زمینه دیپلماسی شهری بسیار قوی و فعال عمل کرده است.وی با اشاره 
به اقدامات شهرداری اصفهان در راســتای کاهش آلودگی هوا تصریح 
کرد: در این دوره مدیریت شهری عالوه بر خط یک مترو، عملیات اجرایی 
خط دو را آغاز کردیم و در حال حاضر احداث این خط از پیشــرفت قابل 
قبولی برخوردار است که این ظرفیت در کنار دیگر پروژه، سهم بزرگی از 
اقدام شهرداری در زمینه مقابله با این مشکل است. همچنین بازسازی 
و نوسازی اتوبوس های شهری و پیش بینی ایجاد ۷۷۷ کیلومتر برای 
مسیرهای دوچرخه سواری از دیگر اقدامات در راستای کاهش آلودگی 

هوا و ترافیک بوده است. 

رابطه ایران با اسپانیا از دریچه اصفهان آغاز شد
سفیر جمهوری اسالمی ایران در اســپانیا نیز در این گفت وگوی آنالین 
گفت: اصفهانی های مقیم بارسلونا می توانند برای زادگاه خود اقدامات 
مثمر ثمر زیــادی انجام دهند، بنابراین پیشــنهاد می شــود همایش 
اصفهانی های خارج از کشور برگزار شــود تا از این طریق وزارت خارجه، 
اصفهانی هایی که در زمینه های مختلف خوش درخشــیدند را معرفی 
کرده تا گرد هم آینــد و برای رفــع چالش ها در بخش هــای مختلف 
همفکری کرده و به پیشرفت اصفهان کمک کنند.حسن قشقاوی  اظهار 
کرد: رابطه ایران با اســپانیا از دریچه اصفهان آغاز شد؛ ۴۰۰ سال قبل، 
پادشاه اسپانیا اولین سفیر این کشور در ایران را برای آغاز ماموریت به 
دربار شاه عباس در اصفهان اعزام کرد و این نقطه آغاز شناخت دوجانبه 
از اصفهان بود، همچنین اصفهان آغازگر ارتباط ایران با دولت ونیز وقت 
در ایتالیا نیز بود.وی افزود: نگاه نخست اسپانیایی ها به ایران در واقع 
به اصفهان و فرهنگ و مردم این شــهر است و در ســال های گذشته 
وقتی به اصفهان آمدم حس کردم شبیه رم ایتالیاست که تاریخی ترین 
شهر اروپا به شمار می آید.وی با بیان اینکه شهرداری بارسلونا می تواند 
راهکارهایی به اصفهان برای مرمت آثار تاریخی ارائه دهد، خاطرنشان 
کرد: همچنین می توان از تجربیات اسپانیا در خصوص سیستم آبیاری 

و آبخیزداری بهره برد.

قائم مقام مدیرعامل موسســه خیریه امام حســین 
علیه السالم تخصصی حوزه مسکن از برگزاری بیست 
و هشتمین همایش ســاالنه این موسسه خیریه به 
صورت غیر حضوری و با پخش زنده خبر داد.به گزارش 
روابط عمومی موسسه خیریه امام حسین علیه السالم 
تخصصی حوزه مسکن، مهدی رقایی با بیان اینکه این 
موسسه خیریه از ابتدای سال جاری با توجه به شیوع 
کرونا اجرای برنامه های خود را در قالب غیر حضوری 
و در بســتری فضای مجازی دنبال کرد، اظهار داشت: 
برگزاری جلسات هفتگی خیریه، برگزاری همایش ها 
و جلســات هیئت مدیره، اجرای پویش های مختلف 

در مناســبت های خاص و ... از جمله اقداماتی است 
که امسال توسط این موسســه انجام شده است.وی 
با بیان اینکه توسعه راه های ارتباطی با موسسه خیریه 
امام حسین علیه الســالم در فضای غیر حقیقی نیز 
در سال جاری با سرعت بیشــتری دنبال شده است، 
ادامه داد: راه اندازی پایگاه اطالع رسانی و شبکه های 
اجتماعی خیریه نیز از اقدامات صــورت گرفته در این 
فضا بوده است.قائم مقام مدیرعامل موسسه خیریه 
امام حسین علیه الســالم تخصصی حوزه مسکن با 
بیان اینکه در ســال جاری با توجه به شیوع بیماری و 
همچنین افزایش فشار اقتصادی به خانواده های کم 
بضاعت به دنبال باال رفتــن قیمت ارائه خدمات منجر 
به افزایش سه برابری مراجعه کنندگان به این موسسه 
خیریه شده است، ابراز داشت: در این زمینه از ابتدای 
سال جاری تاکنون دو هزار مددجو به خیریه مراجعه 

کرده اند که تنها با توجه به بضاعت موجود به یک چهارم 
از این افراد خدمات الزم ارائه شــد.وی بــا بیان اینکه 
با توجه به شــرایط موجود و همچنین اینکه هر ساله 
همایش ســاالنه موسســه خیریه امام حسین علیه 
السالم تخصصی حوزه مسکن با حضور حداکثر خیران 
و حامیان این خیریه برگزار می شد، اضافه کرد: در سال 
جاری امکان برگزاری این همایش به صورت حضوری 
وجود ندارد و در نظر داریم ایــن همایش را به صورت 
غیرحضوری برگــزار کنیم.رقایی با بیــان اینکه بر این 
اساس با همکاری صدا و سیمای مرکز اصفهان بیست و 
هشتمین همایش ساالنه موسسه خیریه امام حسین 
علیه السالم به صورت غیر حضوری و در برنامه»هشت 
بهشــت«برگزار خواهد شد، ابراز داشــت: این برنامه 
 ســه شــنبه پنج اســفند ماه به صورت زنده ساعت 

2۱ پخش می شود.

با پخش برنامه تلویزیونی صورت می گیرد؛

برگزاری اولین همایش غیرحضوری موسسه خیریه امام حسین)ع( 
شما هم »سفیر امید« شوید

طرح فراخوان و شناسایی»سفیران امید« از سوی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری 
اصفهان برگزار می شود.

»سفیران امید، شهروندانی هستند که در شرایط سخت زندگی توانسته اند به جایگاهی برسند که 
الگوی دیگر شهروندان قرار بگیرند و بتوانند روحیه امید را در آنها بیدار کنند.«؛ این جمله ای است 
که در پوستر طرح فراخوان و شناسایی »سفیران امید« به چشــم می خورد؛ طرحی که از سوی 
سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان برگزار می شود و دست اندرکاران آن به دنبال 
بسط و گسترش روحیه نشاط، امیدواری و اعتماد اجتماعی هســتند و شادی و نشاط را یکی از 

مسائل مهم و تاثیرگذار در زندگی و پویایی آن می دانند. 
رییس اداره فرهنگی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان با اشاره به اجرای این 
طرح و با بیان اینکه برای شــاد بودن باید مولفه امید به زندگی را افزایش داد، اظهار داشت: امید 
به زندگی و شاد بودن باعث کاهش آسیب های اجتماعی می شود و برای افزایش امید به زندگی 

باید به دوران جوانی و نوجوانی و دغدغه های این نسل ارزش داد.
سید صالح خشــوعی، مدیریت و اصالح چرخه سبک زندگی و پیام رســانی و الگوسازی برای 
مخاطبان در تمام زمینه ها را از جمله دغدغه های فرهنگی دانســت و افزود: بهره گرفتن از تجربه 
زنان و مردان موفق و توانمند، نخبگان موفق و با انگیزه و قهرمانان ملی و استانی و فعاالن باتجربه 
مدنی برای ارتقای روحیه اعتماد به نفس در جوامع از اهداف طرح فراخوان و شناسایی سفیران 
امید است، چون الگوســازی برای خانواده ها در زمینه های مختلف توســط این سفیران امری 

ضروری است.
طرح فراخوان و شناسایی »سفیران امید« بر اساس سند شهروندی فرهنگی شهرداری اصفهان 
با هدف افزایش نشاط اجتماعی و شادی شهروندان، تقویت مسئولیت پذیری و مشارکت آنها و 

تقویت هویت و افزایش تعلق اقشار حاشیه نشین به جامعه شهری برگزار می شود.
ضرورت ایجاد بستری مناسب جهت الگوســازی از نخبگان و قهرمانان در عرصه های مختلف و 
معرفی به جامعه و تکریم آنان بر اساس کرامت انسانی، درک کاربرد الگویابی و توانایی به کارگیری 
آن در زندگی، افزایش روحیه اعتماد به نفس و روحیه خودباوری در اقشار مختلف جامعه، تقویت 
و توسعه رفتارهای مثبت و سازگارانه، بسترسازی برای ســاختن یک شهروند مسئول و موثر در 
جامعه، به کارگیری خیــران در عرصه های علم، دانش، فرهنگ و ورزش، اشــاعه فرهنگ انفاق 
علمی، فرهنگی و اجتماعی، لزوم عملی شــدن ایده ها و نقش آن در توسعه، لزوم تغییر انگاره ها 
و بسترسازی برای شناسایی و شناساندن سرمایه نمادین جامعه نیز از دیگر اهداف تعیین شده 
برای این طرح اســت.عالقه مندان برای شــرکت در این طرح می توانند تا هشــتم اســفندماه 
با مراجعه بــه آدرس www.vcci.ir/safiranomid ضمن بررســی شــاخص های عمومی و 
شاخص های اختصاصی سفیران امید در این طرح ثبت نام کرده و برای کسب اطالعات بیشتر با 

شماره ۰3۱32۶8۱5۷9 )داخلی ۴33( تماس حاصل کنند.
پس از پایان مرحله ثبت نام، شــرایط افراد در سه مرحله توســط دبیرخانه باشگاه سفیران امید، 
شــورای سیاســت گذاری و شــورای داوری مورد ارزیابی و داوری قرار گرفته و در نهایت پس از 
معرفی ســفیران امید، بخش های مختلف شهرداری در راســتای وظایف خود موظف به اجرای 
برنامه های فرهنگی و هنری در سطح شــهر ویژه مخاطبان خود هســتند که این امر در راستای 

معرفی سرمایه های نمادین در شهر صورت می گیرد. 
این سفیران بر اســاس محل زندگی )مناطق ۱5گانه( توســط دبیرخانه طرح به مناطق معرفی 
می شــوند و مناطق موظف اند در برنامه های خود از این افراد اســتفاده کنند و هر فصل گزارش 
اقدام خود را به دبیرخانه تحویل دهند. همچنین اداره مشارکت های فرهنگی و اجتماعی سازمان 
فرهنگی اجتماعی ورزشی شــهرداری اصفهان می تواند با دعوت از گروه های مختلف، خیریه ها 
و نهادهای مردمی در راستای جذب حمایت های مادی و معنوی نسبت به سفیران امید معرفی 

شده اقدام کند.

با مسئولان
س: ایمنا

عک

خبر ویژهخبر

اتمام رنگ آمیزی جداول 
شهر تا 2۵ اسفندماه

رییس اداره خدمات شهری شهرداری اصفهان 
اظهار کرد: هر ساله قبل از ایام نوروز برای تمام 
واحدهــا و معاونت های عمــران و ترافیک و 
ســازمان های مرتبــط در امور اجرایی شــهر 
دستورالعملی ابالغ می شــود که رنگ آمیزی 
و زیباسازی شهر بخشــی از این دستورالعمل 
است.غالمرضا ساکتی با بیان اینکه رنگ آمیزی 
بیش از یک هزار و 25۰ کیلومتر جدول، 2۰ هزار 
پایه تابلــو، 8۴ هزار متر طول نــرده خیابانی و 
گاردریل در دســتور کار شــهرداری قرار گرفته 
اســت، افزود: 3۱ هزار متر طول نرده پارکی در 
تمام مناطق پانزده گانه شــهرداری اصفهان با 
اســتفاده بیش از 3۰۰ تن رنگ، رنگ آمیزی 
خواهــد شــد.رییس اداره خدمات شــهری 
شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: رنگ آمیزی 
جداول شهر اصفهان همه ساله از اواخر بهمن 
ماه آغاز و تا 25 اسفندماه سال جاری به اتمام 
می رسد.وی با بیان اینکه اجرای این عملیات 
که در زیباسازی شهر بســیار تاثیرگذار است با 
به کارگیری بین 3۰ تــا 35 نفر کارگر در مناطق 
پانزده گانه انجام می شــود، گفت: در مجموع 
حدود 5۰۰ نفر از کارگران ســازمان حمایت از 
زندانیان در سطح شهر برای رنگ آمیزی جداول 
مشغول هستند.ســاکتی اظهار کرد: سازمان 
حمایت از زندانیان با مناطق شهرداری اصفهان 
قراردادی منعقد کرده اســت که به واسطه آن 
افراد مورد نیاز برای اجرای رنگ آمیزی جداول 
اعزام می شــوند.وی با بیان اینکه رنگ آمیزی 
جداول خیابان های شــهر اصفهــان با لحاظ 
اولویت بندی و مدیریت هزینه انجام می شود، 
خاطرنشــان کرد: تا پایان ســال جاری حدود 
یک میلیون و25۰ هــزار متر طول رنگ آمیزی 
می شود که جدا از نرده ها، المان ها و پایه های 
موانع داخــل پیاده روها اســت.رییس اداره 
خدمات شهری شــهرداری اصفهان ادامه داد: 
این افراد در دو شــیفت کاری 8 صبح تا چهار 
بعدازظهر و هشت شب تا پنج صبح کار می کنند، 
البته تمام زندانیان که در سطح شهر مشغول کار 
هستند ملبس به لباس »حمایت« بوده و همه 
آنها به طور اجبار باید از لباس فرم استفاده کنند.

 اقامه نماز باران
 در شهر نجف آباد

در پی کاهش بــارش نزوالت 
آسمانی جمعی از مردم نجف 
آبــاد صبــح جمعه بــا دعا و 
مناجات به درگاه الهی و اقامه 
نماز از خداوند، نــزول باران را 

طلب کردند.

وز عکس ر

عکس: ایمنا

شهرداری خمینی شهر در نظر دارد تعداد 3  پالک زمین مسکونی را از طریق مزایده بفروش برساند.

آگهی مزایده )چاپ اول(

علی اصغر حاج حیدری- شهردار خمینی شهرم الف:1098180

   مهلت ارائــه پیشــنهادهای مزایده: پایان وقت اداری روز ســه شــنبه 
مورخ 99/۱2/۱9

   محل دریافت اسناد: امور قراردادهای شهرداری مرکزی  خمینی شهر
   محل ارائه پیشنهادات: دبیرخانه شهرداری مرکزی خمینی شهر

  تاریخ بازگشایی پیشنهادات: ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخ 99/۱2/2۰
  مدت اعتبار پیشنهادها: روز شنبه 99/۱2/3۰

  اصالح، جایگزینی و پس گرفتن پیشــنهادها نیز در زمــان مقرر و محل 
تسلیم پیشنهادها انجام نمی شود.

نوبت اول
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بسیاری از مکان ها در سراســر جهان وجود دارند که هرگز 
از بازدیدکنندگان اســتقبال نمی کنند که معموال علت های 
مختلفی مثل مشکالت امنیتی، حفاظتی، جنگ و ... دارد. 
در ادامه مکان هایی در دنیا که بازدید از آن ها ممنوع است را 

به شما معرفی خواهیم کرد.
 واله دو جاواری، در برزیل:  این منطقه در برزیل قرار گرفته 
و یکی از بزرگ ترین مناطق تروریســتی در جهان اســت. 
قبیله های بزرگی در این ناحیه قرار دارند و زندگی می کنند. 
ورودی این جنگل های بزرگ توســط دولت مسدود شده 
که علت آن هم تامین امنیت افراد است. افرادی که در این 
ناحیه هستند، هیچ ارتباطی با محیط بیرون ندارند و ممکن 
اســت برای افرادی که از آن جا بازدید می کنند، خطرناک 

باشند یا حتی بیماری انتقال دهند.
 منطقه غیر نظامی یا دی ام زد، در کره: این مکان بر عکس 
نامی که دارد، شــاید بزرگ ترین منطقــه نظامی در جهان 
محسوب شــود که حد فاصل بین کره جنوبی و کره شمالی 
است و یک منطقه کامال ممنوعه است. حتی مقامات رسمی 

هم اجازه بازدید از این مکان را ندارند.
 سرزمین مار ها، در برزیل : این منطقه یکی از خطرناک ترین 
و ممنــوع ترین نواحــی روی کره زمین اســت. این زمین 

با مار ها پر شــده اســت. این مارها در ایــن منطقه به دام 
افتاده اند و روز به روز تعداد آن ها افزایش پیدا می کند. به 
 همین دلیل برای امنیت جان افــراد، بازدید از آن را ممنوع

 کرده اند.
 مژگوریــه، در روســیه:  این منطقــه به طور کامــل برای 
بازدیدکنندگان ممنوع است و معموال تجهیرات و سالح های 
نظامی روسیه در این ناحیه نگهداری می شود و هیچ کس 

هم حق ندارد از آن بازدید کند.
 جزیره سنتینل شمالی: اگــر خبر های اخیر را مطالعه کرده 
باشــید ، احتماال نام این جزیره را شــنیده ایــد. یک مرد 
آمریکایی در ســال 2018 توســط بعضی از قبیله های این 
ناحیه به قتل رســید. به همین دلیل از آن به بعد کسی حق 
ندارد وارد این ناحیه شود. مردم این جزیره معموال با نواحی 

دیگر هیچ ارتباطی ندارند.
  منطقــه zone Rogue، در فرانســه: ایــن منطقــه هم

  یکــی از محــدود تریــن مناطق دنیاســت که در شــمال 
 شرق فرانســه قرار گرفته اســت. ممنوعیت ها برای ورود 
به این ناحیه بعد از جنگ جهانی اول ایجاد شد . این منطقه 
از جنگ جهانی اول آســیب بســیار زیادی دیده بود. هنوز 
بقایای اجساد انسانی و حیوانی در آن باقی مانده و بسیاری 

از سالح های منفجر نشــده ، هنوز در آب و زمین این ناحیه 
موجود هستند.

 غار آلتامیرا، در اسپانیا:این غار در نزدیکی ناحیه ای مشهور 
در اسپانیا قرار گرفته است. بعضی از نقاشی های معروف از 
گذشته باعث شهرت این ناحیه شده است. ورودی این غار 
از سال 1977 بسته شــد . علت آن هم آسیب هایی بود که 

توسط بازدیدکنندگان به آن وارد شده بود.
 خزانه جهانی بذر سوالبارد، در نروژ:این ناحیه برای محافظت 
از ســالمت گیاهانی که در داخل کشــور وجــود دارد ، برای 
بازدیدکنندگان ممنوع اســت و هیچ کس حــق ورود به آن 

جا را ندارد.
 پاین گپ ، در اســترالیا: این ناحیه در استرالیا یکی دیگر از 
مناطق ممنوعه جهان به شمار می رود . علت آن هم نظامی 
بودن آن اســت که توســط آژانس های معتبــر آمریکایی 

محافظت می شود.
 جزیره مردگان، در آمریکا:ایــن جزیره یکی دیگر از مناطق 
ممنوعه در کارولیناست که هزاران نوع میمون در آن زندگی 
می کنند. میمون های این منطقه مبتال به ویروس هرپس 
B هستند. به همین دلیل این ناحیه حفاظت شده است تا 

هیچ کس را آلوده نکند.

آشپزی

کاناپ تن ماهی
مواد الزم: نان تست 16 عدد،کنسرو تن ماهی 200 گرم،جعفری 

ساطوری شده 3 قاشق غذاخوری،گشنیز ساطوری شده 3 قاشق 
غذاخوری،پیازچه حلقه ای خرد شده 10 ساقه،خیارشور 5 عدد،آب لیمو 

ترش تازه3 قاشق غذاخوری،فلفل و سس مایونز به میزان الزم
طرز تهیه : دور نان تست را با چاقو برش بزنید. دقت کنید برش ها تمیز و یک اندازه باشد. سپس 
هر نان را از وسط به دو قسمت تقسیم کنید تا دو مستطیل هم اندازه به دست بیاید. همچنین 

می توانید نان را به صورت مثلثی برش بزنید. تن ماهی،جعفری ساطوری شده،  گشنیز ساطوری 
شده، پیازچه حلقه ای خرد شده ، خیارشور نگینی خرد شده ، آب لیمو ترش تازه، فلفل و سس مایونز 
را با هم مخلوط کنید. از مخلوط آماده شده روی نان ها بمالید. سپس الیه دیگر نان را روی آن قرار 
دهید. برای تزیین می توانید پنیر گودا را قالب بزنید و روی هر کاناپ یک برش کوچک از پنیر قرار 

بدهید و روی آن با کمک خالل دندان یک گوجه گیالسی یا زیتون فیکس کنید. می توانید در 
قیف قنادی سر ماسوره قرار دهید و با سس روی آن شکوفه بزنید و چند دانه کنجد روی 

آن بریزید. نکته مهم در تهیه کاناپ این است که میزان سس باید کمتر از حد معمول 
باشد. اگر سس زیاد باشد، مواد شل می شود و از داخل نان بیرون می ریزد. 

همچنین سس زیاد باعث می شود نان حالت خمیری پیدا کند.
در تهیه کاناپ بهتر است ماست را جایگزین 

سس نکنید.

جاهایی از کره زمین که اجازه رفتن به آنجا را ندارید

فیلم »بی همه چیز« با بازی هدیه تهرانی؛ 
امید گیشه در سال 1400

   همکاری آری آستر و خواکین فینیکس
 در »بلوار ناامیدی« 

فیلم سینمایی »بی همه چیز« در سی و نهمین جشنواره فیلم فجر 
اکران شد و توانست یکی از موفق ترین آثار این دوره از جشنواره 
فیلم فجر لقب گیرد، فیلمی که در میان منتقدان از آرای مثبت 
باالیی برخوردار شد و از جمله امیدهای اکران سال آینده محسوب 
می شود. بازی متفاوت پرویز پرستویی و هدیه تهرانی در این فیلم از 
نقاط قوت » بی همه چیز « محسوب می شود.

اســتودیو A24 به عنوان تهیه کننده فیلم جدید آرس آستر قدم جلو 
گذاشــت تا فیلمی با بازی خواکین فینکیس را بسازد. در حالی که 
شایعه همکاری آری آستر و خواکین فینیکس چند ماهی مطرح بود، 
این پروژه به صورت رسمی تایید شد.عنوان این فیلم »بلوار ناامیدی« 
است و گفته شده، قرار اســت تصویری صمیمانه از یکی از موفق ترین 
کارآفرینان تاریخ را در طول چند دهه ارائه کند.

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

معاون امور معادن فــوالد مبارکــه اظهار کرد: این شــرکت آمادگــی الزم برای 
ســرمایه گذاری در بخش های مختلف معدنی را دارد؛ اما نیازمند ایجاد بستری 
مناسب از سوی نهادهای حاکمیتی است.یاســر طیب نیا در حاشیه هفدهمین 
نمایشگاه بین المللی ایران متافو با اشــاره به دوره فعالیت تقریبا یک ساله این 
معاونت اظهار کرد: با توجه به استراتژی های شرکت فوالدمبارکه در ورود به صنایع 
باالدستی، معاونت امور معادن این شرکت تاسیس شــد. از زمان تاسیس این 
معاونت تا کنون فعالیت شرکت فوالد مبارکه در حوزه اکتشاف، استخراج و فرآوری 
مواد معدنی شامل سنگ آهن آغاز شده و با جدیت در حال ادامه است، اما نتیجه 
گیری در این حوزه نیازمند زمان قابل توجهی بوده و در کوتاه مدت نمی توان انتظار 

دستاوردهای ملموس را داشت. 
وی افزود: آنچه بیش از همه شرکت فوالدمبارکه را در رسیدن به اهداف خود یاری 
می کند، اســتراتژی های وزارت صمت، ایمیدرو و به طور کل نهادهای حاکمیتی 
است. باید توجه داشــت که فوالدمبارکه با در دست داشــتن 45 درصد از فوالد 
کشور یکی از پیشران های اصلی توسعه کشور محسوب می شود. معاون معدنی 
فوالدمبارکه خاطرنشــان کرد: این شــرکت ظرفیت تحول آفرینی، فراهم کردن 
فناوری های روز دنیا و مواردی از این قبیل را برای هر حوزه ای که وارد شود را دارد. در 
حوزه معدن نیز ورود فوالدمبارکه می تواند تحول جدی را در این بخش رقم زند ؛ اما 
این مسئله مستلزم فراهم شدن بستر الزم از سوی نهادهای حاکمیتی است. طیب 
نیا تاکید کرد: ما آماده ریل گذاری برای سرمایه گذاری در حوزه های مختلف معدنی 
هستیم؛ اما بستر آن باید توسط نهادهای حاکمیتی آماده شود. شرکت فوالدمبارکه 
برای سرمایه گذاری در حوزه های اکتشاف و استخراج سنگ آهن اعالم آمادگی کرده 
اما برای اجرای آن الزم است تا محدوده های دارای پتانسیل در اختیار فوالدمبارکه 
گذاشته شود. وی ادامه داد: به عالوه این شرکت آمادگی دارد تا در حوزه اکتشافات 

هوایی ســرمایه گذاری کند؛ حوزه ای که نیازمند سرمایه گذاری قابل توجه است. 
وی افزود: ســازمان ها و نهادهای حاکمیتی مانند سازمان زمین شناسی ممکن 
است با محدودیت های بودجه ای مواجه باشــند بر همین اساس شرکت فوالد 
مبارکه می تواند معین این سازمان ها باشد و کارهای اکتشاف را در قالب مشارکت 
پیش ببرد. معاون امور معادن فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: هم اکنون قراردادهای 
تحقیقاتی و اکتشافی کوچک مقیاس و محدود با سازمان زمین شناسی شروع 
شده اما ظرفیت گسترش این فعالیت ها وجود دارد. طیب نیا افزود: بستری که ما 
انتظار داریم این است که محدودیت های قانونی برای ما برداشته و امکان فعالیت 
در حوزه اکتشاف داده شود. کشورهای پیشرو در حوزه صنایع معدنی، اکتشاف و 
استخراج، زمینه را برای سرمایه گذاران دارای اهلیت فراهم می کنند؛ شرکت فوالد 
مبارکه این اهلیت را دارد بنابراین بستر الزم باید برای آن فراهم شود تا بتواند ورود 

جدی به این حوزه داشته باشد.

تولید تختال با ضخامت 300 میلیمتر در فوالد مبارکه در سال »جهش تولید« یک 
دستاورد مهم با تکیه بر دانش بومی است.مدیر ناحیه فوالد سازی و ریخته گری 
مذاب شرکت فوالد مبارکه با اشاره به تولید ضخیم ترین تختال )اسلب( کشور با 
ضخامت 300 میلیمتر برای اولین بار در ایران به روش ریخته گری مداوم گفت: 
از چهار سال گذشته با طراحی ماشین ریخته گری شماره 5، عمده تولید تختال 
در فوالد مبارکه با ضخامت 200 میلی متر اجرا شده است.غالمرضا سلیمی افزود: 
در دنیا تعداد محدودی از کشور ها توان تولید تختال با ضخامت 300 میلیمتر را 
دارند و این محصول با تکیه بر دانش و تخصص نیرو های فوالد مبارکه به نتیجه 
رسید.سلیمی با تاکید بر اهمیت تولید تختال با ضخامت 300 میلی متر به عنوان 
دستاورد بسیار مهم گفت: این موفقیت در حالی محقق شده است که پیش از 
این، قابلیت و امکان تولید تختال با ضخامت حداکثر 250 میلیمتر وجود داشت 

و با طراحی صددرصد بومی و با تکیه بر دانش داخلی و تغییراتی که در ماشین 
شماره 5، قالب، خنک کننده و دیگر قســمت ها در فوالد مبارکه به وجود آمده 
موفق به تولید تختال با این ابعاد در فوالد مبارکه شدیم.وی افزود: اهمیت تولید 
تختال باضخامت 300 میلی متر هم از لحاظ کمی و کیفی در خور توجه است و 
عالوه بر مشتریان در بازار های جهانی مورد استفاده صنایع گاز و نفت قرار خواهد 
گرفت.مدیر ناحیه فوالد سازی و ریخته گری مذاب شرکت فوالد مبارکه با اشاره 
به اینکه تختال با ضخامت 300 میلی متر در فوالد اکسین نورد و به ورق تبدیل 
می شود، گفت: تولید این محصول در سال »جهش تولید« نشان داد که می توان 
بدون دخالت کارشناسان خارجی و با بومی ســازی کامل این طرح را به همت 
کارشناسان فوالد مبارکه تولید کرد و این دســتاورد در واقع یک »جهش تولید 

کیفی« محسوب می شود.

استاندار سیستان و بلوچستان در بازدید از غرفه ذوب آهن در نمایشگاه ماینینگ 
گفت: ذوب آهن اصفهان به عنوان مادر صنعت فوالد کشــور از صنعت ساختمان 
تا صنایع تولیدی نقش بی بدیلی داشته اســت که همگان به آن واقف هستند. 
احمدعلی موهبتی افزود: تنوع و تولید محصوالت اســتراتژیک در این شرکت 
فرصت های بســیاری را در صنایع باال  دست و پایین دســت ایجاد کرده است. 
استاندار سیستان و بلوچستان تصریح کرد : فعالیت و مشارکت این شرکت در 
طرح های بزرگی مانند راه آهن چابهار و زیرساخت های ریلی استان سیستان و 
بلوچستان ستودنی است و امیدواریم پیوند مجموعه بزرگ ذوب آهن اصفهان و 
استان سیستان و بلوچستان تداوم یابد.وی به لزوم تامین مواد اولیه مورد نیاز 
ذوب آهن اشــاره کرد و گفت : با تامین پایدار مواد اولیه، این شرکت می تواند با 
ظرفیت کامل تولید داشته باشد و امیدواریم مسئولین مبنا را بر تامین مواد اولیه 

کارخانه های داخلی قرار دهند تا ارزش آفرینی بیشتری را شاهد باشیم.
فریبا برنایی بجد،فرماندار شهرستان تفنان نیز  در بازدید از غرفه ذوب آهن گفت : 
تولید محصول ریل در ذوب آهن اصفهان توسعه و پیشرفت استان های مختلف 
کشور و همچنین سیستان و بلوچستان را در پی دارد و این اقدام شاخص ، قابل 
تقدیر اســت.وی افزود: استان سیستان و بلوچســتان در واقع رنگین کمانی از 
معادن است؛ اما متاسفانه از نظر درصد اکتشــافات پایین ترین رتبه را در سطح 
کشور داراست  بنابراین ســرمایه گذاری ذوب آهن در این استان پیشرفت آن و 
همچنین تامین مواد اولیه مورد نیاز کارخانه را در پی دارد.فرماندار شهرستان تفنان 
خاطر نشان کرد : ذوب آهن اصفهان نقطه عطف صنعت ایران است و همواره در 
کنار تولید انواع محصوالت فوالدی در زمینه مسئولیت اجتماعی نیز دستاوردهای 

شاخصی داشته است .

بهره برداری ازپروژه های گازرســانی به منطقه صنعتی پــرزان و آغاز عملیات 
اجرایی گازرسانی به شهرک شیخ بهایی شهرستان شهرضا افتتاح شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز اســتان اصفهان، طی مراسمی که باحضور 
معاون استاندار و مدیر عامل شرکت گاز، فرماندار شهرضا و نماینده مردم شهرضا 
در مجلس شورای اســالمی و دیگر مسئوالن برگزار شــد، امکان گازرسانی به 
بیش از 14 صنعت  در منطقه صنعتی پرزان  فراهم و کلنگ گازرسانی به شهرک 
شیخ بهایی نیز به زمین خورد.مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، با اشاره به 
اینکه بهره مندی تمامی صنایع استان از نعمت گاز طبیعی از اهداف اصلی این 
شرکت است،گفت: برای گازرسانی به منطقه صنعتی پرزان بیش از 20 کیلومتر 
شبکه گذاری انجام و امکان اســتفاده متقاضیان صنعتی منطقه از نعمت گاز 

فراهم شد.مهندس علوی، با اشــاره به میزان مصرف گاز در سطح استان که به 
طور متوسط ساالنه حدود 21میلیارد متر مکعب اســت، افزود: در حال حاضر 
تمامی شهرها و 1060 روســتا معادل 99٫5 درصد جمعیت استان از نعمت گاز 

برخوردار هستند.
وی افزود: 70 درصد مصارف گاز در استان اصفهان در واحدهای صنعتی_تولیدی 
ونیروگاهی، 20 درصد در بخش خانگی، حدود 5 درصد در بخش سی ان جی و 

بقیه در بخش های تجاری مصرف می شود.
همچنین در ادامه، معاون اســتاندار در مراسم کلنگ زنی شبکه گذاری شهرک 
صنعتی شیخ بهایی با تقدیر از تالش های شرکت گاز، بررعایت الگوی مصرف 

گاز از سوی مشترکین خانگی و صنعتی تاکید کرد .

نماینده مردم تبریز ، آذرشهر و اســکو  و نایب رییس کمیسیون برنامه ، بودجه 
و محاســبات مجلس شــورای اســالمی در بازدید از غرفه ذوب  آهن اصفهان 
)نمایشگاه متافو( با اشاره به دستاوردهای این شرکت در عرصه های مختلف 
گفت: خوشبختانه این مجموعه بزرگ صنعتی از ابتدای تاسیس و عمر با برکت 
خود تا کنون برای کشور و ملت بزرگ ایران افتخار آفرین بوده و عالوه بر تربیت 
نیروی انسانی متخصص و رشد و توسعه زیر ساخت های صنعتی کشور، نگاه 
به پیشــرفت و بروز کردن واحدهای صنعتی را دنبال می کند و در بازدیدی که 
مدتی پیش از این واحد بزرگ صنعتی داشــتم شــاهد اینگونه فعالیت ها و 

اقدامات بودم.
حجت االسالم میرتاج الدینی ضمن قدردانی از مدیریت و همه کارکنان سخت 
کوش این شرکت، تولید انواع ریل قطار را از افتخارات مهم ذوب آهن اصفهان به 
عنوان یک صنعت پیشگام دانست و تصریح کرد: امیدواریم با توانمندی هایی که 
این شرکت در این زمینه پیدا کرده است، به زودی شاهد به کارگیری ریل ملی در 
همه شبکه های ریلی کشور به ویژه قطارهای پرسرعت باشیم و بسیار خرسندیم 

که در شرایط تحریم های ظالمانه علیه کشورمان، با تولید ریل ملی از واردات این 
محصول استراتژیک بی نیاز شده ایم.

شایان ذکر است که در بازدید مذکور مرادیان، معاون روابط عمومی و حنایی نژاد 
، سرپرســت بازاریابی و صادرات منطقه یک در خصوص دستاوردهای شرکت 

توضیحاتی را ارائه دادند.

در سال جهش تولید محقق شد؛

تولید تختال با ضخامت ۳۰۰ میلیمتر در فوالد مبارکه اصفهان

استاندار سیستان و بلوچستان در نمایشگاه ماینینگ2021  عنوان کرد :

مشارکت ذوب آهن در ساخت راه آهن چابهار   ستودنی است

بهره برداری ازپروژه های گازرسانی درشهرضا

معاون امور معادن فوالد مبارکه:

ورود فوالد مباركه به حوزه معدن، تحولی جدی را رقم خواهد زد

نماینده مردم تبریز ، آذرشهر  و اسکو:

ذوب آهن اصفهان برای کشور افتخارآفرین است
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