
افزایش افسارگسیخته اجاره بها و کمیابی مسکن در اصفهان؛ 

مصوبه ای که روی زمین ماند
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 صدای ناکوک سنگ! 
 واحدهای سنگبری در بافت شهری اصفهان، منبع آلودگی محیط زیستی، بصری و صوتی شده اند؛ 
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سرپرست معاونت حفاظت و بهره برداری 
شرکت آب منطقه ای:

هیچ تصمیمی برای 
بازگشایی مجدد زاینده رود 

گرفته نشده است

  در مجمع عمومی عادی ساالنه 
ذوب آهن اصفهان عنوان شد:

 ذوب آهن اصفهان با  
سود آوری بر مدار توسعه

 مهر اصالت یونسکو 
 بر  پیشانی پرچین نمد 

شهرکرد
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سرپرست اداره مطالعات و برنامه ریزی 
معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری:

مشکالت پیمانکاری، علت 
BRT تاخیر در پروژه خط
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 رییس روابط عمومی شرکت آب و
 فاضالب استان اصفهان تشریح کرد:

علت تغییر طعم آب شرب 
اصفهان

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 
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8 صفحه
قیمت: 2000 تومان
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در اصفهان 
کشتار سگ های 
بدون صاحب  

 صورت
7 نمی گیرد

روزانه 12 هزار 
نفر در اصفهان 
واکسن کرونا 

دریافت 
می کنند

شهادت حضرت امام محمدباقر)ع(    را تسلیت می گومیی
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طرح داعش در بغداد افشا شد
یک سند افشا شده توسط ســتاد کنترل زندان مرکزی »الکرخ« عراق، از نقشه گروه تروریستی 
داعش برای حمله مســلحانه به این زندان جهت آزادی ســرکرده های داعشی محبوس در آن 

پرده برداشت.
به نقل از سومریه نیوز، براساس این سند، داعش در این حمله از خودروهای بمب گذاری شده که 

از شهرستان »ابوغریب« منتقل می شود و همچنین دو عامل انتحاری استفاده می کند.
طبق سند مذکور، آزادی سرکرده های ارشــد گروه تروریســتی داعش از طریق چند تن در اداره 
اصالحات که با داعش همدستی می کنند، انجام خواهد شد.سند مذکور بیانگر طرح تروریستی 
برای فراری دادن سرکرده های داعشی از زندان است.عراق دسامبر ۲۰۱۷ پس از حدود چهار سال 
درگیری، خاک خود را از کنترل داعش آزاد کرد؛ اما همچنان این گروه تروریستی در مناطقی که 

کنترل آنها را از دست داده، دست به عملیات نظامی می زند.

رییس جمهور افغانستان: 

پاکستان با ویرانی افغانستان جشن گرفته است
رییس جمهور افغانســتان گفت: برخالف تضمین های مکرر عمران خان، شبکه ها و سازمان های 
حامی طالبان در پاکســتان ویرانی دارایی ها و توانایی های مردم و حکومت افغانســتان را علنی 

جشن می گیرند.
»اشــرف غنی« رییس جمهور افغانســتان گفت که ســازمان ها و شــبکه های حامی طالبان در 
پاکستان به  صورت علنی ویرانی افغانستان را جشن می گیرند. غنی این اظهارات را در کنفرانس 
بین المللی زیر عنوان »آسیای مرکزی و جنوبی؛ اتصال منطقه، فرصت ها و چالش ها« در تاشکند، 
پایتخت ازبکستان مطرح کرد. وی افزود که برخالف تضمین های مکرر عمران خان، نخست وزیر 
پاکستان و ژنرال های ارتش آن کشور، شبکه ها و سازمان های حامی طالبان در پاکستان ویرانی 

دارایی ها و توانایی های مردم و حکومت افغانستان را علنی جشن می گیرند.

بایدن، میزبان »الکاظمی« می شود
ســخنگوی کاخ ســفید اعالم کرد جو بایدن، رییس جمهوری آمریکا روز ۲۶ جوالی )۴ مرداد( 

میزبان مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق خواهد بود.
به گفته سخنگوی کاخ سفید، سفر نخست وزیر عراق در راستای  مشارکت راهبردی میان آمریکا و 
عراق و پیشبرد همکاری های دو جانبه تحت عنوان توافقنامه راهبردی است. جن ساکی تصریح 
کرد: بایدن در پی تقویت همکاری هــای دو جانبه با عراق در زمینه های سیاســی ، اقتصادی و 

امنیتی از جمله  تالش مشترک برای اطمینان از شکست پایدار داعش است.

وزیر امور خارجه سابق آمریکا: 

چین یک کشور بی خداست
مایک پمپئو، وزیر امور خارجه ســابق آمریکا در مصاحبه ای با فاکس نیوز در پاسخ به سوالی در 
خصوص نامزدی بالقوه خود برای کاخ ســفید گفت: به نظر می رسد من به اندازه ای که بقیه دنیا 

به این چیزها فکر کرده به این مسائل فکر نکرده ام.
 پمپئو  همچنین به دولت بایدن از بابت »عدم تمایل به تامین امنیت مرز جنوبی کشــور« حمله 

کرده و چین را »یک کشور بی خدا که مردم خداترس را به چالش می کشد«، خواند.
وی در عین حال به انتقاد از رییس جمهور آمریکا از بابت پاسخ دولتش به اعتراضات ضددولتی 
در کوبا پرداخته و به فاکس نیوز گفت: »من متاسف هســتم که دولت بایدن به خودش زحمت 

نداد« تا به تظاهر کننده ها کمک کند. 

تحلیل »تی آر تی وورلد« از مذاکره ایران و عربستان؛

ارمغان تغییر
خبرگزاری»تی آر تی وورلد« در گزارشی، به مسئله گفت وگو های ایران و 
عربستان سعودی پرداخته و به طور خاص به این موضوع اشاره کرده که 
فارغ از نتیجه »مذاکرات هسته ای وین«، تعامالت میان تهران و ریاض 
باید ادامه یابد. امری که در نوع خود می تواند صلح و ثبات بیشــتری را 
برای منطقه خاورمیانه )که در یکی از بی ثبات ترین دوران خود به ســر 

می برد( به ارمغان آورد.
تی آر تی وورلد در این رابطه می نویسد: »در شرایطی که ایاالت متحده 
آمریکا قویا سعی دارد تا قدرت و نفوذ منطقه ای جمهوری اسالمی ایران 
و جریان های وابسته به آن در منطقه خاورمیانه را تضعیف کند، دولت 
بایدن به طور همزمان مذاکرات هسته ای وین با هدف احیای برجام را 
نیز مدیریت می کند و سعی دارد تا در این زمینه نیز با تهران به توافقی 
دســت یابد.با این همه، تالش ها تا این لحظه جهت دستیابی به یک 
توافق برای احیای برجام، شکســت خورده اند. امری که عمال آینده و 
سرنوشت توافق هســته ای برجام را در وضعیت نامشخصی قرار داده 
است. مسئله ای که بسیاری از ناظران و تحلیلگران را در مورد مرگ توافق 

برجام، تا حدی نگران کرده است.
به گزارش فرارو، کشــور های عرب حاشــیه خلیج فــارس در جریان 
مذاکرات هســته ای ایران، از قدرت تاثیرگذاری قابل توجهی برخوردار 
هستند. با این همه، این دسته از کشورها، هیچ موضع هماهنگی در مورد 
مسئله هسته ای ایران ندارند و هنوز اتحادی میان آن ها در مورد اینکه آیا 

باید از احیای برجام حمایت کنند یا خیر، وجود ندارد.
در وهله نخست به دالیل اقتصادی و امنیتی، رهبران کویت، عمان، قطر، 
و همچنین شیخ نشینی دوبی، از همان زمان انعقاد توافق اولیه برجام 
در دوران ریاســت جمهوری»باراک اوباما«، از آن حمایت کردند و آن را 
موجب ایجاد صلح و ثباِت بیشتر ارزیابی می کردند. آن ها همواره بر این 
مسئله تاکید داشته اند که توافق هســته ای ایران، واقع بینانه ترین راه 
حل جهت تنش زدایی با ایران و نظارت بر برنامه هسته ای ایران را ارائه 

می کند و باید از آن قویا حمایت کرد.
با این حال، شیخ نشــین ابوظبی، بحرین و عربســتان، نگرانی های 
زیادی در مورد احیای توافق برجام دارند و مدعی هستند که تحقق این 
مسئله موجب خواهد شد تا قدرت و نفوذ منطقه ای و بین المللی ایران، 
افزایش قابل توجهی یابد و این کشور به زعم آن ها، رفتار های تهاجمی 

بیشتری را از خود نشان خواهد داد.
این دسته از کشور ها که البی های گســترده ای را با دولت ترامپ جهت 
اعمال فشــار حداکثری به تهران انجام دادند، از این وحشت دارند که 
ادغام مجدد ایران در اقتصاد جهانی می تواند تهران را در پیگیری برنامه 

موشــکی خود و همچنین توســعه نفوذ منطقه ای و بین المللی اش 
قدرتمند تر کند و عمال دایره قدرت و نفوذ آن ها را بیش از پیش محدود 

سازد.
فارغ از این گزاره و اختالفات و همچنین آینــده نامعلوم احیای توافق 
برجام، کشور های عرب حاشیه خلیج فارس، گرایش و تمایلی عمومی 
جهت انجام گفت وگو با ایران دارند. کویت، عمان و قطر، مدت هاست 
که گفت وگو های جدی و مهمی را با تهران در موضوعات مختلف دارند. 
مقام های ایرانی نیز هر زمان که به دنبال بهبود روابط خود با کشور های 

عرب حاشیه خلیج فارس هستند، به این کشور ها سفر می کنند.
حتی در میان ضدایرانی ترین کشور های عرب حاشیه خلیج فارس نیز، 
شاهد این نکته هستیم که آن ها تا حدی، از رویکرد تعامل و گفت وگو با 
ایران استقبال می کنند. در ماه جوالی سال ۲۰۱۹، دو هیئت اماراتی در 
اوج تنش های کشــور های منطقه با ایران، به تهران سفر کردند و سعی 
داشتند  تا در جریان سفر خود، مسائل مهم و پردغدغه برای دو طرف را 
مورد بحث و رایزنی قرار دهند و در عین حال، تا حدی از شدت تنش های 

کشور های عرب حاشیه خلیج فارس با ایران نیز بکاهند.
در ماه آپریل سال ۲۰۲۱ نیز، مقام های عربستان سعودی در بغداد، گفت 
وگو ها با طرف ایرانی را آغاز کردند. این مذاکرات در همان ماهی انجام 

شدند که »محمد بن سلمان« ولیعهد عربستان سعودی در مصاحبه ای 
تاکید کرده بود که کشورش خواهان روابط خوب و مثبت با ایران است.

در نهایت باید گفت، تمایلی رو به رشــد و فزاینده جهت یافتن راه هایی 
برای مدیریت و مهار تنش هــای میان ایران و پادشــاهی های عرب 
حاشــیه خلیج فارس، در مقایسه با تشــدید تنش ها میان دو طرف 

وجود دارد.
بدون تردیــد پیروزی »جو بایــدن« رییس جمهور جدیــد آمریکا در 
انتخابات نوامبر سال ۲۰۲۰ این کشور نیز بر شدت فشار ها به کشور های 
عرب حاشــیه خلیج فارس جهت عادی سازی روابطشــان با ایران و 

ازسرگیری گفت وگو های دیپلماتیک با آن، افزود. 
در شــرایط کنونی، صرف نظر از توجه به آینده مبهــم توافق برجام، اگر 
سعودی ها و دیگران در منطقه به تعامل و گفت وگو با ایران بپردازند، این 
موضوع برای صلح و ثبات منطقه خاورمیانه، بسیار مثبت و مفید خواهد 
بود. در این راســتا، انتخابات ریاســت جمهوری اخیر ایران و پیروزی 
ابراهیم رییســی در آن، اگرچه به زعم برخی کارشناسان و تحلیلگران 
می تواند به پیچیده تر شدن مذاکرات هسته ای وین منجر شود، با این 
حال، اینطور به نظر می رسد که این مسئله می تواند روند گفت وگو های 

ایران و عربستان را با پیشرفت های بیشتری همراه سازد.

روزنامه جمهوری اســالمی نوشت: از رییس سازمان 
تبلیغات اســالمی نقل شده که گفته اســت »اجازه 
تعطیلی هیچ هیئتی را نمی دهیم. مقابل ممانعت از 
روضه های خانگی می ایستیم. هیئت، روضه خانگی 
و ایســتگاه های صلواتی که سال گذشته تعطیل شد، 
امسال با شکوه بیشتری باید برگزار شوند.« براساس 
همین خبر، وی این موارد را به شعائر دینی و الهی پیوند 
زده و از دغدغه های رهبری دانسته و گفته: »ما بچه های 
هیئت، تکلیف گریز نیستیم و با مسئولیت پذیری که 
داریم اجــازه نخواهیم داد دغدغه هــای مقام معظم 
رهبری درخصوص شــعائر دینی بر زمیــن بماند. ما 
اهالی هیئت، چون قانونمدار هستیم اجازه نخواهیم 
داد با تعطیلی آیین های دینی در مــاه محرم و صفر 
شعائر الهی تضعیف شود.«اینکه عزاداری های محرم 
و صفر نباید تعطیل شــوند، حرف درستی است، ولی 

نکته مهمی که در سخنان رییس ســازمان تبلیغات 
اسالمی مغفول مانده شیوه برگزاری عزاداری هاست. 
چــه هیئت های خانگــی و چه هیئت هــای عمومی 
همه می تواننــد از امکانات ارتباط جمعــی جدید که 
در اختیار همگان اســت و گستره بیشــتری نیز دارد 
اســتفاده کنند و تمام عزاداری ها را پرشــکوه و بدون 
کوچک ترین عارضه منفی برگزار کنند. اگر منظور رییس 
سازمان تبلیغات اسالمی برگزاری عزاداری ها در قالب 
هیئت های تجمعی است، چنین چیزی قطعا برخالف 
شیوه نامه های کرونایی است و موجب انتقال ویروس 
و مرگ افراد زیادی می شــود. بنابراین، خودداری از 
برگزاری چنین هیئت هایی وظیفه دینی است و انجام 
وظیفه اصلی کسانی که دغدغه دین و حفاظت از شعائر 
الهی را دارند از این طریق رعایت می شــود. به همین 
دلیل اســت که رهبری نیز تمام عزاداری های ســال 

گذشته را بدون حضورمردم و با اســتفاده از ابزار های 
تصویری و صوتی برگزار کردند. اگر می خواهید دغدغه 
ایشان را رعایت کنید، طبعا باید از برگزاری عزاداری های 
تجمعی خودداری کرده و با تغییر شــیوه حضوری به 
تصویری برای حفاظت از شعائر الهی تالش کنید.  یکی 
از نکات عجیب در ســخنان رییس سازمان تبلیغات 
اسالمی، برگزاری ایستگاه های صلواتی است. بسیار 
بعید بود کسی که قرار است سکان دار تبلیغات اسالمی 
سراسر کشور باشد، ایســتگاه های صلواتی را با تمام 

عوارض منفی که دارند به شعائر الهی گره بزند.

اعتراض شدید روزنامه جمهوری اسالمی به رییس سازمان تبلیغات

وکیل مدافع بابک زنجانی:

»بابک زنجانی« مشمول عفو خواهد شد
وکیل مدافع بابک زنجانی گفت: موکلم اقدامات مناسب و همکاری موثر و قابل توجهی در جهت انتقال اموال و وجوه خارج از کشور خود انجام داده است که مسئوالن 
ذی ربط از کم و کیف آن مطلع هستند.رسول کوهپایه زاده در خصوص اظهارات ریاست دیوان عالی کشور درباره پرونده بابک زنجانی، اظهار کرد: براساس دادنامه قطعی 
صادره از سوی دیوان عالی کشور چنانچه موکل وجوه مربوطه را مسترد کند و مطالبات شــرکت نفت را پرداخت کند، از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسالمی که 
به عفو و بخشودگی اشعار دارد، بهره مند خواهد شد؛ بنابراین همان رای قطعی و مرجعی که مجازات اعدام را برای موکل تعیین کرده، بالفاصله پس از تعیین مجازات به 
صراحت در رای خود به عفو و بخشودگی که از تاسیسات مهم قانون مجازات اسالمی مصرح در ماده ۱۱۴ قانون مربوطه است، تصریح کرده است.وی افزود: بر همین اساس 
موکل اقدامات قابل توجهی انجام داشته، اوال طی وکالت رسمی بالعزل، تفویضی، کلیه اموال و دارایی خود در ایران را به شرکت ملی نفت منتقل کرده همچنین اقدامات 
مناسب و همکاری موثر و قابل توجهی در جهت انتقال اموال و وجوه خارج از کشور خود انجام داده است که مسئوالن ذی ربط از کم و کیف آن مطلع هستند؛ بنابراین از آنجا 
که دادنامه صادره بر این موضوع صراحت دارد، با توجه به اقداماتی که انجام گرفته چنانچه وجوه مربوطه مسترد شود، موکل مشمول عفو و بخشودگی خواهد شد.

 مطالبه برجامی »مرکل«
 از »بایدن«

خبر روز

وز عکس ر

لبنان بار دیگر صحنه 
اعتراضات شد

همزمان با عمیق تر شــدن بحران 
لبنــان به دنبــال انصراف ســعد 
الحریــری از ماموریت تشــکیل 
کابینــه، شــهر های مختلف این 
کشــور صحنه اعتراضات مردمی 

شده است.

نماینده ای که برجام را آتش زد: 

حتما دولت بعدی، آن را اجرا می کند
 نماینده اصولگرای قم در مجلس با بیان اینکه برجام توافق خوبی نبوده و ترمز ما بوده است، درباره 
رویکرد دولت آینده به توافق هسته ای گفته اســت قطعا دولت آینده نمی گوید، چون برجام ناموفق 
بوده من برجام را رها خواهم کرد. قطعا نه سیاست نظام جمهوری اسالمی این است و نه دولت جدید 
این سیاست را خواهد داشت، بلکه دولت جدید اتفاقا مدعی ادامه برجام است.مجتبی ذوالنوری، که 
پیش از این در مجلس دهم به همراه چند نفر دیگر از نمایندگان متن برجام را در صحن علنی آتش 
زده، گفته: پیش بینی بنده این نیست که دولت سیزدهم مطلقا زیر میز برجام بزند، دولت سیزدهم 
بسیار قوی تر از دولت گذشته در استیفای حق ملت عمل خواهد کرد. از سوی دیگر هم اگر طرف مقابل 

به دنبال حفظ برجام است باید هزینه آن را پرداخت کند تا مشکالت اقتصادی مردم ما برطرف شود.

مقام نظامی آمریکا:

چالش و تهدید اصلی پنتاگون، ایران است
یک مقام پنتاگون ایران را بزرگ ترین چالش و تهدید در برابر منافع منطقه ای آمریکا توصیف کرد.

 دانا سترول، دستیار معاون وزیر دفاع آمریکا در امور خاورمیانه چالش اصلی مقابل اهداف و منافع 
آمریکا در کشــورهای مختلف خاورمیانه را  ایران و آن چه حمایت این کشور از تروریسم می خواند، 
دانست. این مقام آمریکایی تاکید کرد که کشورش خواهان هماهنگی با شبکه بزرگ از ائتالف ها و 
شرکا برای تحقق اهداف  و منافع مشترک است. وی در ادامه همچنین مدعی ایجاد شبکه ای از شبه 
نظامیان توسط ایران شد و گفت که این شبه نظامیان نه تنها به نیروهای آمریکایی بلکه به هم پیمانان 
ما نیز هجوم می آورند و ثبات وحاکمیت آن ها را تهدید می کنند.  این ادعاها درحالی مطرح می شود که 
جمهوری اسالمی ایران همواره به دنبال ریشه کن کردن تروریسم در جهان بوده و آمریکا بزرگ ترین 

حامی تروریسم به شمار می رود.

وال استریت ژورنال، طرح اروپا برای برنامه هسته ای ایران فاش کرد:

مهر و موم سانتریفیوژهای در انبار
ایرنا نوشت: روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داد که مقام های اروپایی یک طرح سه مرحله ای 
به منظور طوالنی کردن آنچه بازه زمانی گریز هسته ای ایران توصیف شــده، ارائه کردند.این روزنامه 
آمریکایی گزارش داد که مطابق طرح اروپایی ها، از ایران خواسته می شود که سانتریفیوژهای پیشرفته 
خود را انبار و آنها را مهر و موم کنند و همچنین زیرســاخت های الکترونیکی مورد استفاده برای این 
دستگاه ها از میان برداشته شوند. درحالی که وال استریت ژورنال به نقل از منابع آگاه نوشت: ایران 

تاکید کرده که اجازه تخریب هیچ یک از سانتریفیوژهای پیشرفته خود را نخواهد داد.

تالش »مارک میلی« برای جلوگیری از یک جنگ تمام عیار
ایسنا نوشت: نشریه نیویورکر در گزارشی فاش کرد که نخست وزیر پیشین رژیم صهیونیستی پس از 
شکست دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تالش کرده او را برای حمله به ایران تحت 
فشار قرار دهد اما رییس ستاد مشترک ارتش آمریکا مانع از آن شده است.نشریه نیویورکر در گزارشی 
نوشت: آخرین باری که مارک میلی، رییس ستاد مشترک ارتش آمریکا با دونالد ترامپ رییس جمهور 
پیشین این کشور صحبت کرد، سوم ژانویه ٢٠٢١ بود که موضوع صحبت نیز برنامه هسته ای ایران بوده 
است. در حقیقت میلی در ماه های آخر دوران فعالیت ترامپ به شدت در تالش بوده است که اطمینان 
یابد رییس جمهور کشورش برای باقی ماندن در قدرت و تغییر نتیجه انتخابات، به ایران حمله نخواهد 
کرد.  به نوشته نیویرکر، مارک میلی بسیار نگران این بوده است که ترامپ با پافشاری روی اقدام نظامی 

علیه ایران موجب به وجود آمدن یک جنگ تمام عیار در خاورمیانه شود.

کافه سیاست

آنگال مرکل، صدراعظم آلمــان گفت که احیای 
برجام با چالش های زیادی روبه رو است، اما 
در عین حال تاکید کرد که »باید همه تالش ها 
را به کار بســت تا مذاکرات هســته ای با ایران 
به نتیجــه ای موفقیت آمیــز بینجامد.« آنگال 
مرکل، پس از دیدار و گفت وگــو با جو بایدن، 
رییس جمهور آمریکا ضمــن تاکید بر ضرورت 
تالش مشــترک برای دســتیابی به نتیجه ای 
موفقیت آمیــز در مذاکــرات احیــای توافق 
هسته ای با ایران گفت: »مذاکرات احیای برجام 
با چالش های بسیاری روبه رو است.« مرکل در 
دیدار با رییس جمهور آمریکا طی یک کنفرانس 
خبری گفت: »مذاکرات احیای توافق هسته ای 
با ایران با چالش های بسیاری روبه رو ابوده و 
اکنون توپ در زمین ایران است.« تاکنون ۶ دور 
گفت وگو با هدف احیای برجــام میان ایران و 
قدرت های بین المللی صورت گرفته، اما هنوز به 
نتیجه ای قطعی نینجامیده که دلیل آن برخی 
چالش هایی است که در این مسیر وجود دارد. 
پس از پایان دور ششم این رایزنی ها در ٢٠ ژوئن 
وقفه ای در این گفت وگو ها ایجاد شد و به همین 
دلیل هنوز زمان برگــزاری دور هفتم مذاکرات 
مشــخص نیســت. در آخرین اظهارنظر ها بر 
سر این موضوع، ســخنگوی اتحادیه اروپا روز 
پنجشــنبه در گفت وگو با یورونیوز ادعا کرد که 
ایران تا زمان آغاز به کار دولت ابراهیم رییسی 
به مذاکرات وین برای احیای برجام باز نخواهد 

گشت.
لیز کاســتیو نیه تو، یکی از سخنگویان اتحادیه 
اروپا روز پنجشنبه در پاسخ به خبرنگار یورونیوز 
در بروکسل ادعا کرد: »روز چهارشنبه، مقامات 
ایرانی به اتحادیه اروپا اطــالع دادند که مایلند 
دور بعدی گفت وگو ها دربــاره برجام را در وین 
هنگامی که دولت جدید روی کار است، یعنی 
از ۵ آگوست از سر بگیرند. در این میان، پرهیز 
از هرگونه تشــدید و اقداماتی کــه منجر به 
تضعیف تالش های گسترده دیپلماتیک ما 
برای اطمینان از اجرای کامل برجام می شود، 
مهم است. اتحادیه اروپا نیز این مسئله را به 

وضوح به طرف ایرانی اعالم کرد.«

بین الملل
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رییس روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان تشریح کرد:

علت تغییر طعم آب شرب اصفهان
رییس روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: تغییر طعم آب به دلیل تفاوت در 
میزان سختی و هدایت الکتریکی آب چاه ها نسبت به آب تصفیه شده است و آلودگی محسوب 

نمی شود. مهرداد خورسندی اظهار کرد: 
آلودگی آب به معنــای بیماری زا بودن 
آب اســت و هر نوع عدم شــفافیت در 
ظاهر آب، آلودگی محسوب نمی شود. 
چهار میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از شبکه ما 
اســتفاده می کنند که کل این شبکه به 
هم متصل اســت.وی افزود: اینکه آب 
شرب برخی از مناطق آلوده است، یک 
ادعای کذب است؛ زیرا کل شبکه به هم 
متصل اســت و نمی شــود فقط در آب 

شرب برخی از محالت عدم شفافیت و بوی نامطبوع احساس کرد.
رییس روابط عمومی شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در خصوص مزه متفاوت آب برخی 
از خانوارها تصریح کرد: تغییر مزه و طعم آب شــرب به دلیل تغییر ذائقه اســت؛ در روزهایی که 
مصرف باالست، بعضی از چاه های محلی تحت نظر بهداشــت محیط و با تاییدیه و بررسی های 

آزمایشگاهی وارد مدار می شود.
خورسندی ادامه داد: آب چاه ها معموال سختی دارد که موجب تغییر ذائقه می شود و خانه هایی که 
به این چاه ها نزدیک است ممکن است این مزه متفاوت را بیشتر احساس کنند.وی تاکید کرد: 
تغییر طعم آب به دلیل تفاوت میزان سختی و هدایت الکتریکی آب چاه ها نسبت به آب تصفیه 

شده است و آلودگی محسوب نمی شود.

با تالش هفت ساله دانش بنیان ها راه اندازی شد؛

بزرگ ترین باغ مادری گیاهان گواهی شده کشور در شهرضا
با تالش پژوهشگران شــرکتی دانش بنیان، بزرگ ترین باغ مادری گیاهان گواهی شده کشور با 
۸ هزار و ۵۰۰ اصله نهال در دشت مهیار شهرستان شهرضا راه اندازی شد.مدیر این شرکت دانش 
بنیان گفت: در سال ۹۳ با وارد کردن ۷۶ رقم مختلف نهال های گواهی شده از کشور ایتالیا دانش 

تولید نهال گواهی شده در کشور بومی سازی شد.
نادری افزود: پس از چند سال این نهال ها که شامل ارقام مختلف گالبی، هلو، شلیل، آلو و آلبالو 
و انواع دیگر درختان میوه دانه دار و هسته دار اســت در این باغ مادر تکثیر و به عنوان نهال سالم 

و اصیل رشد کرد.
 وی با اشــاره به اینکه ســاالنه از این باغ مادری ســه میلیون چشــمه پیوندک که جوانه درخت 
 و ماده تکثیری این رقم خاص اســت تولید می شــود، گفت: برای تکثیر پایه هــای موجود این
  نهال هــا در منطقه چهــار میل اردســتان بزرگ تریــن فرآیند تولید نهال گواهی شــده کشــور

  با ۳۰۰ هزار نهال گواهی شــده راه اندازی شــد.نادری افزود: ساالنه در کشــور ۶۰ میلیون اصله 
 نهال تولید می شــود کــه اصالت این نهال هــا تنها خود اظهاری اســت یعنی تولیــد کننده آن را 
تایید می کند در حالی که اصالت نهال های گواهی شــده به تایید کارشناســان جهاد کشــاورزی 
رســیده اســت.وی، کاهش مصرف آب تا یک دهم، کاهش زمان باردهی درختان از سه به یک 
سال، کاهش آفات و بیماری ها، افزایش چهاربرابری تراکم کشت و افزایش ۵۰ درصدی رادمان 
تولید را از مهم ترین مزایای این نهال ها برشــمرد.برای راه اندازی این مجموعه بخش خصوصی 
 بیش ازصد میلیارد ریال هزینه شــده و برای صد و ده نفر به صورت مســتقیم و غیر مســتقیم

 اشتغال زایی شده است.

افزایش افسارگسیخته اجاره بها و کمیابی مسکن در اصفهان؛

مصوبه ای که روی زمین ماند

این روزهــای گرم تابســتان که بیشــتر  مرضیه نادری
مستاجران در فصل جابه جایی هستند با 
قیمت هایی ســر به فلک گذاشــته و اجاره نامه هایی که بیشتر از سقف 
قانونی نوشــته می شــوند، مواجه اند. از وضعیت اجاره های واحد های 
مسکونی در گوشه و کنار شهر، خبر می رسد آشفتگی در این بازار به اوج 
خود رسیده و قیمت های اعالمی برای اجاره بها هر روز در مقایسه با روز 
قبل افزایش می یابد و از طرفی دیگر اصفهان با کمبود مسکن برای اجاره 
هم روبه رو شده است.  در فصل نقل و انتقاالت مستأجران خود را به آب 
و آتش می زنند تا هر چه زودتر ســرپناهی مناســب برای خود پیدا یا 
قراردادشان را تمدید کنند از طرفی دیگر، میهمان ناخوانده ای هم به نام 
کرونا سبب شــده طی دو سال اخیر اجاره بها به شــکل سرسام آوری 
افزایش چند برابری داشــته باشد و داد مســتأجران به آسمان برسد.

ابتدای تیر پارســال بود که در ســتاد ملی مبارزه با بیماری کرونا، برای 
کاهش التهاب در بازار مســکن و نیز به علت شــرایط کرونایی، سقف 
مصوب افزایش اجاره بهای مسکن در شهر ها ۱۵، در کالن شهر ها ۲۰ و در 
تهران ۲۵ درصد اعالم شد؛ با اعالم این مصوبه، رسول جهانگیری رییس 
اتاق اصناف اصفهان، پیش بینی کرده بود اجرای این طرح بازار آشفته 
مسکن در اصفهان را آرام خواهد کرد، پیش بینی که متاسفانه نه تنها سال 

گذشته که امسال هم تا کنون تحقق نیافته است.بررسی های میدانی در 
سطح کالن شهر اصفهان حکایت از این دارد که این مصوبه نه تنها رعایت 
نمی شود بلکه میزان افزایش اجاره بها در مقایسه با پارسال به ۲ برابر و 
حتی بیشتر رسیده است و بسیاری از موجران و مشاوران امالک به سقف 
تعیین شــده دولت پای بنــد نبوده اند. اما قســمت بد ماجــرا برای 
مســتأجران، اصرار مالکان برای دریافت اجاره ماهانــه و خودداری از 
گرفتن ودیعه است. آقای صادقی جوان ۳۵ ساله که حقوق ماهانه اش 
کمتر از سه میلیون تومان است ،می گوید: برای پیدا کردن خانه ای با اجاره 
کمتر از یک ونیم میلیون تمام شهر را زیر و رو کرده ام، اما در مناطق پایین 
شــهر هم با این مبلغ نتوانســته ام خانه ای برای اجاره پیدا کنم. خانم 
کریمی هم که سرپرست خانواده دو نفره اش است، می گوید: با فرزند 
کوچک و حقوق بســیار پایین در کارگاه مینــاکاری و هزینه های باالی 
زندگی، صاحب خانه به ناگهان بیــش از ۴۰ درصد به اجاره بهایم اضافه 
کرده اســت شــما بگویید چگونه بتوانم اجاره بهای ماهانه را پرداخت 
کنم؟اما کارشناسان مســکن نبود توازن میان عرضه و تقاضای رهن و 
اجاره مسکن را یکی از علل اصلی نرخ سرســام آور اجاره بها در استان 
اصفهان و حتی در کشور برای مستاجران می دانند. آقای فتاحی معتقد 
است: مســتاجران با وجود صرف زمان برای یافتن خانه ای مناسب در 

نهایت به بن بست خورده و در مقابل اجاره های سنگینی که مالکان مطرح 
می کنند چاره ای جز پذیرش ندارند این در حالی است که مالکان نیز در 
این اوضاع نابســامان اقتصادی ملک خود را به عنوان یک منبع درآمد 
ماهیانه در نظر گرفته اند و کمبود ها و ناهماهنگی دخل و خرج خود را از 
این طریق جبران می کنند. در این شرایط، قانون »مالیات بر خانه های 
خالی« هم در حالی به مرحله اجرا رســیده که به اوضاع نا بسامان بازار 
اجاره بها کمکی نشده در حالی که استان اصفهان آن طور که کارشناسان 
آمار داده اند، ۱۰۰ هزار خانه خالی دارد. مهدی طغیانی، عضو کمیسیون 
اقتصادی مجلس از موافقان اجرای این طرح گفته هدف اصلی تصویب 
قانون مالیات بر خانه های خالی، درآمد زایــی برای دولت نبود بلکه به 
منظور عرضه واحد های خالی به بازار اجاره و فروش در دستور کار مجلس 
قرار گرفته و تصویب شد. نماینده مردم اصفهان در مجلس ابراز امیدواری 
کرده با شناسایی دقیق خانه های خالی و عرضه آن ها به بازاری که تقاضا 
در آن هر لحظه افزایش پیدا می کند شاهد تاثیر مثبت و کاهش قیمت 
مسکن باشــیم. یکی از صاحبان بنگاه معامالتی در اصفهان با انتقاد از 
اجرای قانون »مالیات بر خانه های خالی« می گوید: بعضی از مردم خانه 
دو طبقه و یک واحد خالی دارند، اما یک طبقه آن را برای مهمانداری و 
پذیرایی خالی گذاشتند که واحد خالی محسوب می شود، اما در ظاهر 
دارای ساکن است وبه لحاظ قانونی نیز آبونمان برای آن صادر و پرداخت 
می شود.  قاســم زمانی اضافه می کند: معلوم نیست که آیا مالیات بر 
مسکن چنین مواردی را هم در بر می گیرد یانه؟ و یا برخی که واحد های 
همکف و منهای ۶۰ مسکونی خالی دارند و جایی ثبت نشده، ولی قابل 
سکونت است، چطور در این قانون مشمول عدالت واقع می شوند؟ چنین 
وصف حالی نه تنها در استان اصفهان که در بســیاری از کالن شهر ها و 
شهرستان ها برقرار اســت که نه آمار دقیقی از خانه های خالی در دست 
است و نه می توان برخی خانه های خالی را ثابت و مالیات صادر کرد.به 
هر حال در این شرایط روند افزایشی قیمت مسکن، رویای خانه دار شدن 
مستاجران را بی تعبیر گذاشته و گروه های آسیب پذیر جامعه از جمله 
کارگران و کارمندان با حقوق ثابت این روز ها مطمئنند اگر همه درآمدشان 
را پس انداز کنند امکان صاحب خانه شدن شان صفر است.اما سوالی 
که مسئوالن از پاسخ روشن و صریح به آن طفره می روند این است که 
چرا مصوبه ستاد ملی کرونا اجرا نشده؟ چرا بر روند افزایش قیمت های 
اجاره نظارتی نمی شود؟ و مهم تر اجاره نرفتن واحد های مسکونی در کالن 
شهر ها به ویژه اصفهان می توانست طبق قانون مالیات بر خانه های خالی 
برای موجران پیامد هایی داشته باشد، اما آیا این قانون هم به درستی 

اجرا شده است؟

مدیر دفتر بازار برق شــرکت توزیع برق اصفهان از 
ارائه وام ۵۰ میلیون تومانی بــرای احداث نیروگاه 
خورشــیدی ویژه اقشــار کم درآمد و بــا کارمزد ۴ 
درصدی خبر داد.ســارا صالحی در زمینه توســعه 
نیروگاه هــای خورشــیدی اظهار کرد: بــا توجه به 
ابالغیه اخیر وزیر نیرو ۲ اتفاق مثبت در حوزه توسعه 
ســامانه های برق خورشــیدی رقم خورده است؛ 
اول افزایــش ۴۰ درصدی نرخ پایه قــرارداد خرید 

تضمینی و بحث دوم افزایش سقف ظرفیت قابل 
نصب محدود به ظرفیت انشــعاب تا ۲۰۰ کیلووات 
است. بدین ترتیب نرخ پایه قرارداد خرید تضمینی 
ســامانه های برق خورشــیدی تا ۲۰ کیلووات طبق 
مصوبه اخیر وزیر نیرو معــادل ۱۴ هزار و ۵۶۰ ریال 
به ازای هر کیلووات ساعت برق است.وی افزود: در 
حوزه طرح های ویژه توسعه سامانه برق خورشیدی، 
در حال حاضر طرح ویژه توســعه سامانه های برق 
خورشیدی خانگی ویژه اقشــار کم درآمد در قالب 
طرح بسیج روشنایی در دســت اجراست. در این 
طرح تسهیالت ۵۰ میلیون تومانی ۵ ساله با کارمزد 
حداقلی ۴ درصد به هر خانوار تعلق می گیرد. برای 
برخورداری از این تســهیالت کافی است متقاضی 

در ســامانه ebs وام بسیج ســازندگی ثبت نام و 
درخواســت خود مبنی برتقاضای برخــورداری از 
تسهیالت را ثبت کند و در صورت واجد شرایط بودن، 
تســهیالت تخصیص یافته و متقاضــی می تواند 
نســبت به نصب ســامانه های برق خورشیدی ۳ 
کیلوواتــی فقط با اســتفاده از این تســهیالت و یا 
سامانه برق خورشیدی ۵ کیلوواتی در صورت امکان 
تامین مابه التفــاوت هزینه به صورت شــخصی، 
اقدام کند.مدیر دفتر بازار برق شــرکت توزیع برق 
اصفهان تاکید کرد: مراحل بعدی و اجرایی احداث 
سامانه متعاقب انجام فرآیند استفاده از تسهیالت 
وتخصیص  نهایــی مبلغ وام از طریــق پیمانکاران 

شرکت توزیع انجام خواهد شد.

وام ۵0 میلیون تومانی برای احداث نیروگاه خورشیدی ویژه اقشار کم درآمد

 فروش گوشت مرغ با
دو نرخ، تخلف است

خبر روز

رییس سازمان صمت اصفهان:

  سرمایه گذاری در صنعت اصفهان
 از سابقه دیرینه ای برخوردار است

 رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان گفت: ۵۵۸ پروانه بهره برداری طی یک سال 
گذشــته در بخش صنعت این استان صادر شده اســت.ایرج موفق افزود: بیش از ۱۸۴ هزار 
میلیون ریال برای بهره برداری از این طرح ها سرمایه گذاری شده و  ۱۲ هزار و ۸۶۰ فرصت شغلی 

با بهره برداری از این طرح ها به وجود آمده است.
وی  با بیان اینکه این استان رتبه اول کشــور را در صدور پروانه های صنعتی به خود اختصاص 
داده ، ادامه داد: یک هزار و ۵۸۳ فقره جواز تاســیس با پیش بینی سرمایه گذاری ۳۸۹ هزار 
میلیون ریال و اشتغال ۴۳ هزار و ۷۹۵ نفر نیز در این مدت در استان صادر شده است.رییس 
سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان اظهار داشت:طی یک ســال گذشته ۱۱۷ جواز طرح 
توســعه با ۳۳ هزار و ۴۱۲ میلیون ریال سرمایه گذاری و اشــتغال زایی برای چهار هزار و ۲۱۳ 
نفر در این اســتان صادر شده است.وی گفت: در یک سال گذشــته با صدور ۳۵۳ فقره مجوز 
برای ورود ماشین آالت صنعتی خارجی به اســتان، کارآفرینان از معافیت ۱۰۴ میلیون دالری 

برخوردار شدند.
موفق افزود: صاحبان صنایع استان اصفهان یک سال گذشته از ۸۴۴ هزار و ۹۰۸ دالر معافیت 
حقوق واردات مواد اولیه برخوردار شــدند.وی با بیان اینکه ســایر صنوف و واحدها هم دارای 
اهمیت هستند، خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقالب از سال های گذشته تاکنون توجه ویژه ای 
به مقوله تولید دارند و امسال توسط ایشان با عنوان سال  »تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها« 
نام گذاری شده است.موفق بیان کرد: توجه به امر تولید موجب ایجاد اشتغال، ارزش افزوده 

و ثروت می شود و مزایای بسیار دیگری را نیز به دنبال دارد.
مشاور رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان نیز به جایگاه صنعت این منطقه 
در کشور اشاره کرد و گفت: صنعت اصفهان از جایگاه خاصی برخوردار بوده و سرمایه گذاری در 
آن از سابقه دیرینه برخوردار است و بســیاری از صنایع مادر از جمله فوالد و ذوب آهن در این 

استان استقرار دارند.  
قباد نوری وجود دانشگاه های صنعتی معتبر را عامل ارتقای توان فنی باالی اصفهان در بخش 
صنعت دانست و افزود: این مسائل دست به دست هم داده تا اصفهان به عنوان استان پیشرو 
در زمینه صنعت و تولید مطرح باشــد و با پیشــنهادهایی که از این استان برای حل مشکالت 
صنعت و تولید به تصمیم گیران ارائه می شود،بهره برده شود.وی با بیان اینکه تالش این سازمان 
حل مشــکالت فراروی واحدهای تولیدی استان اصفهان اســت، بیان کرد: مشکالت بخش 

صنعت و تولید استان اصفهان قابل حل است.  
نوری افزود: نهایت تالش خود را انجام می دهیم تا مشکالت واحدهای تولیدی در داخل استان 
حل شود و اکنون واحدهای تولیدی و صنعتی برای حل مشکالت خود کمتر با مرکز ارتباط دارند 
و شرح وظایفی که به استان واگذار شده موجب شده است تا مشکالت آنها در استان حل شود.

مشاور رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان اظهارداشت: رشد سرمایه گذاری 
استان در ســال های گذشــته در بخش تولید این موضوع را اثبات می کند و نشان می دهد که 

سرمایه گذاری استان اصفهان در بخش تولید همچنان از رشد خوبی برخوردار است.  
نوری با اشاره به اینکه ســازمان ها و نهادها برای فعالیت واحدهای تولیدی باید حداکثر ظرف 
یک ماه جواب استعالم سازمان صمت را بدهند، تصریح کرد: در صورت نیامدن پاسخ استعالم، 

جواب مثبت تلقی و مجوز فعالیت آن واحد تولیدی صادر خواهد شد.
مشاور رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان با اشاره به اقدام های انجام شده برای 
کاهش زمان صدور مجــوز فعالیت واحدهای تولیدی در این اســتان، بیان کرد: پیش از این، 
تعداد استعالم ها زیاد بود و سرمایه گذار باید اســتعالم های زیادی را انجام می داد که تعدیل 

شده است.  

کافه اقتصاد

هیچ تصمیمی برای بازگشایی مجدد زاینده رود گرفته نشده استبا مسئولان
سرپرست معاونت حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اظهار کرد: هنوز هیچ تصمیمی در رابطه با بازگشایی مجدد زاینده رود گرفته نشده و صحبت هایی 
که در این مورد می شود، صحت ندارد.محمود چیتیان افزود: بازگشایی مجدد زاینده رود عالوه بر مجوز شورای سازگاری با کم آبی به مجوز شورای تامین هم نیاز 
دارد و تصمیم گیری برای آن بر مبنای برنامه منابع و مصارف حوضه زاینده رود انجام می شود.سرپرســت معاونت حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای 
اصفهان گفت: نمی توان به سادگی اعالم کرد زاینده رود در ماه آینده مجدد بازگشایی می شود، الزم است حجم سد و دیگر مسائل موجود بررسی و تصمیم گیری 

شود؛ این طور نیست که هر کسی بتواند اعالم کند زاینده رود مجدد بازگشایی خواهد شد. معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی 
اســتان اصفهان با اشــاره  به مطرح بودن 
مســئله واردات مرغ های منجمد ترکیه ای 
اظهار کرد: واردات مــرغ منجمد موضوعی 
بود که ســتاد تنظیم بازار کشور آن را در قبل 
از عید تصویب کرد و وقتی مرغ منجمد قرار 
است وارد شــود، هیچ فرقی نمی کند که از 
کجا و از هر کشــوری می تواند باشد، ترکیه 
کشور همســایه و صنعت طیور آن همانند 
ایران پیشرفته است و اگر قرار باشد مرغی 
از خارج وارد شــود، مرغ های ترکیه راحت 
تر و ارزان تر و سریع تر می توانند وارد کشور 
شــوند، ولی عددش قابل توجه نیســت و 
ما نباید نگران این موضوع باشــیم، بیشتر 
برای مسائل اســتراتژیک و قرار نیست در 
بازار توزیع شود. حسین ایراندوست افزود: 
مرغ های منجمد بحثی اســت که از قبل از 
عید مطرح بوده و یک بخشی وارد شده ولی 
فعال برنامه ای برای آنها موجود نیست. وی 
با اشاره به دو نرخی بودن  قیمت مرغ ها ابراز 
کرد:  دو نرخی بودن مرغ ها یک بحث غیر 
قابل قبول اســت و دلیلی ندارد در اصفهان 
مرغ دونرخی وجود داشــته باشد، چراکه 
تمام مرغی که در اســتان تولید می شــود 
در ســامانه رهتاب با قیمــت ۱۷ هزار و ۱۰۰ 
تومان تحویل کشتارگاه ها می شود، بعد از 
کشتارگاه با قیمت های مصوب تحویل مرغ 
فروشان داده شده و بر اساس گزارشی که 
ما از سازمان سمت دریافت کرده ایم بالغ بر 
۸۰ درصد مرغ توزیع شده در استان با همان 
قیمت های مصوب اســت و ممکن است 
برخی از مرغ فروشان تخلف کنند و مرغی 
که با قیمت های مصــوب را تحویل گرفته 
اند با نرخ های آزاد بــه بهانه های مرغ های 
غیره رهتابــی تحویل  خریــداران دهند و 
گران فروشی کنند. ایراندوست مطرح کرد: 
از دستگاه های نظارتی خواستاریم با چنین 
افراد متخلف برخورد کنند، اگر مرغ دونرخی 
باشــد باید از مبدأ تولید دو نرخی باشــد و 

تمام مرغ ها قیمت ثابت دارند.

8 5

حدود ۳۰۰ 
هزار لیتر آب 
 آشامیدنی 
در اصفهان 
توزیع شد

اصفهانی ها از 
مراجعه بدون 
نوبت به  مراکز 
واکسیناسیون 
خودداری کنند

در پی تخریب خط لوله انتقال آب، یزدی ها شاکی شدند و نامه نگاری ها آغاز شد؛

خِط بی تقصیر!
3

 روزی روزگاری اصفهان
وقتی شهر خاموش و خشک می شود؛

5

مدیر امور باغبانی سازمان 
جهادکشاورزی استان:

۴۰ هزار هکتار باغات 
 اصفهان درگیر

 تنش آبی هستند

واکنش »آلکنو« به جنجال های 
والیبال؛

پاسخگوی سواالت 
خبرنگاران هستم

مدیرکل انتقال خون استان:

اصفهان نیازمند افزایش 
 پایگاه های انتقال خون
 با حمایت خیران است

3

5

6 3

سرپرست معاونت حفاظت و بهره برداری 
آب منطقه ای اصفهان خبر داد:

 رهاسازی آب از سد نکوآباد
 به سمت شرق اصفهان

3

شرکت آبفای استان اصفهان اعالم کرد:

از تانکرهای بی نام و نشان 
آب دریافت نکنید

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی   

یکشنبه 2۰  تیــر 1۴۰۰
۳۰  ذی القعده 1۴۴2

11 جوالی  2۰21
 شماره ۳298 

8 صفحه
قیمت: 1۰۰۰ تومان

آگهی مزایده

جواد نصری - شهردار فالورجان م الف:1162697

شهرداری فالورجان در نظر دارد براساس مصوبه شــماره 5/217 مورخ 1400/03/26 شورای اسالمی شهر فالورجان 
مرکز خرید و فروش محصوالت کشاورزی و امتیاز جایگاه باسکول 60 تنی واقع در فالورجان، خیابان مالصدرا را طبق 
شرایط و مشخصات ذیل بر اســاس قیمت کارشناسی به متقاضیان واجد شــرایط به صورت اجاره بهاء برای مدت 

دوسال شمسی واگذار نماید.
قیمت پایه اجاره براساس قیمت کارشناسی ســال اول ماهیانه مبلغ 87/500/000 ريال می باشد. شرکت کنندگان 

می بایست هر دو مورد الف و ب  را با هم اجاره نمایند:
الف- قیمت پایه اجاره ماهیانه تعداد 20 باب مغازه به مبلغ 71/500/000 ريال می باشد.

ب- قیمت پایه اجاره ماهیانه امتیاز جایگاه باسکول 60 تنی مبلغ 16/000/000 ريال می باشد.
تبصره: اجاره بهاء سال دوم به میزان 11 درصد به مبالغ فوق اضافه می گردد.

  شرکت کنندگان باید آخرین قیمت پیشنهادی خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1400/05/03 
به دبیرخانه حراست شهرداری تحویل نمایند.

  کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
  جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتی www.falavarjan.ir مراجعه فرمائید.

نوبت اول

در آستانه تعطیالت احتمالی اصناف به دلیل شرایط کرونایی، سازمان مالیاتی اصفهان اعالم کرد 
تسهیالت جدید مالیاتی به منظور حمایت از مشاغل آسیب دیده از کرونا در نظر گرفته است؛

دستگیری مالیاتی از اصناف
3

بازگشت تلخ محدودیت ها
 اوج گیری کرونا بار دیگر مشاغل و مراکز تفریحی را به تعطیلی کشاند؛ 

5

م
سنی

: ت
س

عک

افزایش 2۵ تا ۳۵ 
درصدی قیمت پوشاک 

در بازار اصفهان

 وقتی کم توجهی باعث از دست 
 رفتن یکی از سهمیه های ورزش 

نصف جهان در المپیک توکیو می شود؛

تراژدی تلخ شناگر 
اصفهانی

 کارشناس پیش بینی اداره کل
 هواشناسی استان:

 از روز جمعه کاهش
 دما در استان را شاهد 

خواهیم بود

3

5

6 4

برق دزدی؛ کیسه دوزی 
برای مال مردم

3

 حال وخیم صادرات طال
 در نصف جهان

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی   

پنجشنبه 17  تیــر 1۴۰۰
27  ذی القعده 1۴۴2

۰8 جوالی  2۰21
 شماره ۳296 

8 صفحه
قیمت: 1۰۰۰ تومان

در بازدید نماینده مردم فالورجان و مدیرعامل شستا عنوان شد:
عملکرد مطلوب ذوب آهن اصفهان در شفافیت مالی ، توسعه و ارتباط با منطقه
8

 روی دست مانده!
 رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان: اصفهان دارای 7۰۰ طرح عمرانی نیمه تمام است 

3

در دومین جلسه کمیسیون 
 سرمایه گذاری و توسعه زیر ساخت

اتاق بازرگانی اصفهان صورت پذیرفت:

بررسی روند پیشرفت 
پروژه های توسعه ای استان 

صنایع بزرگ؛ نیاز 
چهارمحال و بختیاری 

برای توسعه صنعتی

 رییس ستاد برگزاری آزمون های 
دانشگاه اصفهان اعالم کرد:

کاهش تعداد غایبان کنکور 
سراسری 1۴۰۰ در اصفهان

3

5

4 8

امضای تفاهم نامه همکاری 
شرکت آب و فاضالب اصفهان 
و صداوسیمای مرکز اصفهان

7

با امضای تفاهم نامه توسط شهردار 
اصفهان و شهردار سمرقند به صورت برخط؛ 

اصفهان و سمرقند 
خواهرخوانده شدند

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 

یکشنبه 1۳ تیـــر  1۴۰۰ 
 2۳  ذی القعده  1۴۴2 

 ۰۴ جوالی 2۰21
 شماره ۳292

8 صفحه
قیمت: 1۰۰۰ تومان

مدیران صنعت و 
معدن، فرماندهان 

جبهه اقتصادی 
مبارزه با تحریم ها 

هستند
8

نگرانی ها از 
شیوع ویروس 
جهش یافته 
از نوع دلتا در 

کشور وجود دارد

شهادتحضرتامامرضا)ع(راتسلیتمیگومیی

4

سازمان آگهی های روزنامه زاینده رود

031_36284167_8

آگهی مزایده

علی اصغر خادمی- شهردار خور م الف:1161753

شهرداری خور به اســتناد مصوبه 379 مورخ 1400/2/8 شورای اسالمی شــهر خور در نظر دارد 
نسبت به فروش 5 پالک زمین مسکونی واقع در مجموعه مسکونی مهدیه و 1 پالک زمین تجاری 

واقع در جنب پارک فاز یک مجموعه مســکونی امام علی )ع( و 3 پالک زمین کارگاهی در شرق 

 و 2 پالک زمین کارگاهی در غرب شــهر خور از طریق آگهی مزایده و دریافت بهای آن بصورت نقد

 اقدام نماید. 

)پرداخت هر نوع مالیات، عوارض و هزینه آگهی به عهده خریدار می باشد( متقاضیان می توانند 

جهت دریافت فرم پیشنهاد قیمت، سایر مدارک و شــرکت در مزایده مذکور تا پایان وقت اداری 

ساعت 13/30 روز پنجشنبه مورخ 1400/4/31 به شهرداری خور مراجعه نمایند. 

نوبت اول

شهادت امام محمد تقی علیه السالم  را تسلیت می گوییم 

نوبت دوم
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مهر اصالت یونسکو  بر  پیشانی پرچین نمد شهرکرد

»نمدمالی «یکی از مشاغل مردم شهرکرد از دیرباز تاکنون بوده است، 
در حال حاضر تعدادی از هنرمندان فعال در این عرصه در کوی نمدماالن 
این شهر در کارگاه های کوچک مشغول به کار هستند.شهرکرد در سال 
۱۳۹۷ پس از پیگیری های فراوان به عنوان شــهر ملی نمد در کشــور 
معرفی شد، همچنین نمد این استان دارای نشان یونسکو نیز هست، 
اما هنرمندان این حوزه باتوجه به مشکالت موجود حال و روز مناسبی 
ندارند. نمدمالی یکی از مشاغل پرزحمت محسوب می شود و هر کسی 
توانایی انجام این حرفه را ندارد، بنابراین بسیاری از افراد جامعه حاضر 
نیستند وارد این شغل شوند، بســیاری از کارگاه های نمدمالی قدیمی 
در شــهرکرد با فوت صاحب کارگاه به تعطیلی کشــانده می شود، زیرا 
هیچ کدام از افراد خانواده آن ها تمایل چندانی بــرای ادامه این حرفه 

ندارند. 
نمدمالی این روزها با تغییر و تحوالت زیادی مواجه شده است، در برخی 
از کارگاه ها نمدمالی به شــیوه های مرسوم انجام نمی شود، در گذشته 
محصوالت نمدی در زیرانداز، کپنک چوپانی، زیرمنقلی، جلیقه خالصه 
می شــد، اما امروز هنرمندان این عرصه با خالقیت و با استفاده از نمد 
محصوالت متنوع بســیاری از جمله کیف، کفش، عروســک، روکش 
صندلی خودرو، کفی کفش و ... تولید می کنند و عموما این محصوالت 

نیز طرفداران خاص خود را در سراسر کشور پیدا کرده است.
شیوع ویروس کرونا تقریبا تمامی مشاغل حوزه صنایع دستی را تحت 

تاثیر تبعات خود قــرار داد، هنرمندان فعال در عرصــه نمدمالی نیز از 
تبعات این ویروس در امان نبودند، تعطیلی صنعت گردشگری، برگزار 
نشدن نمایشگاه های صنایع دستی، تعطیلی بازار و ... ضربه سنگینی به 

هنرمندان صنایع دستی وارد کرد.

در حال حاضر 2۵0 نفر به صورت مستقیم در حرفه 
نمدمالی در چهارمحال و بختیاری فعال هستند

در این مورد معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشــگری چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: نمد یکی از رشته های 
صنایع دستی در استان اســت که در عرصه تولید و اشتغال حرفی برای 

گفتن دارد.
مهرداد رییسی با بیان اینکه شهرکرد در سال ۹۷ به عنوان شهر ملی نمد 
در کشور معرفی شــد، افزود: در حال حاضر ۲۵۰ نفر به طور مستقیم و 
۲۵۰ نفر نیز به صورت غیرمستقیم در این حرفه مشغول فعالیت هستند، 
معرفی شهرکرد به عنوان شهر ملی نمد یک ظرفیت برای رونق در بخش 

اقتصادی و گردشگری محسوب می شود. 
رییسی با اشاره به مشــکالت کنونی نمدکاران شــهرکردی، بیان کرد: 
گرانی مواداولیه یکی از مشکالت فعاالن این حوزه است، معموال پشم 
تولیدی در چهارمحال و بختیاری به صورت خام از استان خارج می شود، 
این مســئله موجب کمبود و افزایش قیمت پشم شــده است و تاثیر 

مستقیمی روی روند تولید دارد.
معــاون صنایع دســتی اداره کل میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری چهارمحال و بختیاری ادامه داد: در شرایط فعلی صادرات 
مقدور نیســت و فروش نمد در داخل کشــور از طریق نمایشگاه های 
ملی به صورت محدود انجام می شــود و این مسئله مشکالتی را برای 

نمدکاران به وجود آورده است.
وی خاطرنشــان کرد: دولــت در راســتای حمایت از فعــاالن حوزه 
صنایع دستی که در ایام کرونا دچار آسیب شــدند، تسهیالتی را در نظر 
گرفته است، همچنین اقساط تســهیالتی که در گذشته دریافت کرده 
بودند امحال شد و برای پرداخت مالیات به این افراد زمان اختصاص 
داده شد. تالش شده است اجاره بهای کارگاه های تولید نمد در استان که 
تحت مالکیت شهرداری است بخشوده یا با مبلغ کمتری دریافت شود.
رییســی تاکید کرد: ایجاد ظرفیت جدید بــرای تولید و فروش نمد در 
شرایط فعلی کرونا امکان پذیر نیست، اما به دنبال تشکیل دبیرخانه شهر 
ملی نمد با همکاری شهرداری هســتیم تا فضاسازی محیطی و ایجاد 

المان هایی با موضوع نمد در سطح شهر شهرکرد انجام شود.
معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
چهارمحال و بختیاری در پایان گفت: پیگیری برای نام گذاری شهرکرد 
به عنوان شهر بین المللی نمد نیز در دســتور کار است، اما این موضوع 

نیازمند همکاری تمامی دستگاه های مرتبط است.

برق به چادر عشایر دالونک و کویردان شهرستان اردل رسید
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان چهارمحال و بختیاری از توزیع ۸۸ دستگاه پنل خورشیدی 
قابل حمل در بین عشایر بخش دیناران؛ مناطق عشــایری دالونک و کویردان شهرستان اردل خبر داد. 
مجید فرهزاد ، هدف از اجرای این طرح را رفاه و تامین برق جامعه عشایری استان عنوان کرد و افزود: 
توزیع پنل های خورشــیدی در بین عشایر، باعث رفاه تامین روشــنایی مناسب و جلوگیری از تخریب 
جنگل ها را به همراه خواهد داشت. فرهزاد افزود: هزینه هر پنل ۱۰۰ میلیون ریال برآورد شده که از اعتبارات 
صنعت برق تامین می شود. وی  گفت: ســرمایه گذاری در زمینه بهره وری از انرژی های تجدیدپذیر، با 
جلوگیری از کاهش منابع سوختی، حفاظت از محیط زیست و کاهش آلودگی های مربوطه را، به همراه 

خواهد داشت.

 اختصاص ۶1۵ میلیارد ریال اعتبار 
برای اجرای طرح های کشاورزی

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: اعتباری بالغ بر 
۶۱۵ میلیارد ریال برای اجرای پروژه های جهش تولید در بخش کشاورزی اختصاص یافته است.حسین 
بهرامی اظهار داشت: توسعه فعالیت های بخش کشاورزی در زمینه دام و طیور، آبزیان، زراعت و باغبانی 
نقش اساسی در جهش تولید استان دارد. بهرامی خاطرنشان کرد: ســال گذشته از مجموع ۴۶ پروژه 
جهش تولید در استان، ۱۵ پروژه در زمینه توسعه باغات در اراضی شیب دار، توسعه کشت گیاهان دارویی، 
تامین و انتقال آب به اراضی کشاورزی، اصالح نژاد دام و توسعه کشت های گلخانه ای برای سازمان جهاد 

کشاورزی استان تعریف شد.

 کسب رتبه عالی شاخص برنامه های عملیاتی تحول اداری
 توسط سازمان صمت چهارمحال و بختیاری

معاون توســعه مدیریت و منابع ســازمان صمت چهارمحال و بختیاری گفت: بر اســاس جدیدترین 
ارزیابی مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت صمت در راستای ارزیابی سالیانه، سازمان صنعت معدن و 
تجارت چهارمحال و بختیاری موفق به کسب رتبه عالی کشور شده است.محمدرضا نجفی  افزود: این 
ارزشیابی بر اساس سنجش شاخص های تحول سازمانی، آموزش، بهسازی و سرمایه نیروی انسانی، 
بهبود سیستم ها و ارتقای بهره وری انجام گرفته اســت. نجفی تصریح کرد: با توجه به نقش و جایگاه 
تحول اداری در پیشبرد اهداف سازمانی، فناوری اطالعات، ارتقای سطح علمی و دانش کارکنان، اصالح 
فرآیند ها و ارتقای بهره وری، تکریم و جلب رضایت ارباب رجوع، این سازمان با تالش مستمر همکاران 
برای چندمین سال پیاپی موفق به کسب رتبه عالی در ارزیابی عملکرد برنامه های عملیاتی تحول اداری 

در بین ۳۱ استان کشو شده است.

کاهش ۶0 درصدی فروش میوه در شهرکرد
رییس اتحادیه میوه و تره بار در شهرکرد گفت: فروش میوه در سال جاری حدود ۶۰ درصد نسبت به پارسال 
کاهش داشته است. جمشید آل مومن  با اشاره به قیمت میوه های درجه یک در فصل تابستان، اظهار 
داشت: در حال حاضر هر کیلوگرم آلبالو مجاری و بومی ۲۵ هزار و ۸۰۰ تومان، انجیر سفید و سیاه ۴۹ هزار 
تومان، انگور عسگری ۲۳ هزار تومان، انگور یاقوتی ۲۵ هزار تومان، توت فرنگی گلخانه ای ۴۹ هزار تومان و 
خیار اصفهان و یزد و گلخانه با قیمت ۹۰۰۰ تومان در شهرکرد به فروش می رسد. آل مومن افزود: همچنین 
هر کیلو زردآلو آصفی و شاهرودی ۵۰ هزار تومان، انواع زردآلو معمولی ۲۴ هزار تومان، انواع خربزه ۱۳ هزار 
و ۵۰۰ تومان، سیب درختی کهنز ۲۲ هزار تومان، شلیل ۳۵ هزار تومان، طالبی ساوه، جانا و شاه آبادی ۱۱ 
هزار و ۵۰۰ تومان، گیالس معمولی ۳۰ هزار تومان، گیالس تکدانه ۵۹ هزار تومان، گالبی بیروتی و اسپادانا 

۵۵ هزار تومان در بازار چهارمحال و بختیاری به خریداران عرضه می شود.

اخبار

شیوع ویروس کرونا تقریبا تمامی مشاغل حوزه صنایع 
دستی را تحت تاثیر تبعات خود قرار داد، هنرمندان 
فعال در عرصه نمدمالی نیز از تبعات این ویروس در 
امان نبودند، تعطیلی صنعت گردشگری، برگزار نشدن 
نمایشگاه های صنایع دستی، تعطیلی بازار و ... ضربه 

سنگینی به هنرمندان صنایع دستی وارد کرد

بام ایران

مفاد آراء
4/114 آگهی مفاد  آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت نایین
در اجرای ماده یک قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای 
فاقد سند رسمی و بر حســب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات 
مبنی بر تاییــد انتقال عادی و یا ســهم مفروزی متقاضی صــادر گردیده در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود تا شخص یا اشــخاصی که به آرا مذکور 
اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشــار آگهی ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند 
نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح دعوی 
اقدام نمایند در این صــورت اقدامات ثبت موکول به ارایــه حکم قطعی دادگاه 
خواهد بود ودر صــورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 
 مالکیت صادر خواهد شد و صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه

 نخواهد بود.
1- رای شماره 140060302031000211-1400/4/1 آقای علی وزیری نائین 
نژاد فرزند رضا در 8 سهم مشاع از 72 سهم ششــدانگ قطعه زمین مزروعی به 
پالک ثبتی 2221 اصلی واقع در کشتزار ورزجان بخش 2 ثبت نائین به مساحت 
ششــدانگ 1622/40 متر مربع خریداری عادی و مع الواسطه از محمد حسین 

قاسم زاده نائینی مالک رسمی 
2- رای شماره 140060302031000212-1400/4/1 خانم اشرف حیدریان 
نائینی فرزند فرج اله در 16 سهم مشاع از 72 سهم ششدانگ قطعه زمین مزروعی 
به پالک ثبتــی 2221 اصلی واقع در کشــتزار ورزجان بخش 2 ثبــت نائین به 
مساحت ششــدانگ 1622/40 متر مربع خریداری عادی و مع الواسطه از محمد 

حسین قاسم زاده نائینی مالک رسمی 
3- رای شــماره 140060302031000213-1400/4/1 آقای محمد خلیلیان 
فرزند قاسم در 16 سهم مشــاع از 72 سهم ششــدانگ قطعه زمین مزروعی به 
پالک ثبتی 2221 اصلی واقع در کشتزار ورزجان بخش 2 ثبت نائین به مساحت 
ششــدانگ 1622/40 متر مربع خریداری عادی و مع الواسطه از محمد حسین 

قاسم زاده نائینی مالک رسمی 
4- رای شماره 140060302031000214-1400/4/1 آقای امید افضل زاده 
نائینی فرزند محمد در 8 سهم مشاع از 72 سهم ششدانگ قطعه زمین مزروعی به 
پالک ثبتی 2221 اصلی واقع در کشتزار ورزجان بخش 2 ثبت نائین به مساحت 
ششــدانگ 1622/40 متر مربع خریداری عادی و مع الواسطه از محمد حسین 

قاسم زاده نائینی مالک رسمی 
5- رای شــماره 140060302031000215-1400/4/1 آقای حسین غالمی 
نائینی فرزند حسن در 16 سهم مشاع از 72 سهم ششدانگ قطعه زمین مزروعی 
به پالک ثبتــی 2221 اصلی واقع در کشــتزار ورزجان بخش 2 ثبــت نائین به 
مساحت ششــدانگ 1622/40 متر مربع خریداری عادی و مع الواسطه از محمد 

حسین قاسم زاده نائینی مالک رسمی 
6- رای شماره 140060302031000216-1400/4/1 آقای مصطفی سوخته 
زاری فرزند علی رحم در 8 سهم مشاع از 72 سهم ششدانگ قطعه زمین مزروعی 
به پالک ثبتــی 2221 اصلی واقع در کشــتزار ورزجان بخش 2 ثبــت نائین به 
مساحت ششــدانگ 1622/40 متر مربع خریداری عادی و مع الواسطه از محمد 

حسین قاسم زاده نائینی مالک رسمی 
7- رای شماره 140060302031000217-1400/4/1 آقای احمدرضا هیئتیان 
نائینی فرزند محمد حسن در دو دانگ مشاع از ششــدانگ یکدرب باغ به پالک 
ثبتی 96 اصلی واقع در نائین بخش 1 ثبت نائین به مساحت ششدانگ 1116/50 
متر مربع خریداری عادی و مع الواســطه از غالمحســین هیئتیان نائینی مالک 

رسمی 
1400 خانــم رقیــه  /4 8- رای شــماره 1-140060302031000218/

جوزدانی فرزند رضا ششــدانگ مفروزی یک باب خانــه احداثی در پالک ثبتی 
قســمتی از  4127 اصلی واقع در روســتای جوزدان علیا بخش 3 ثبت نائین به 
 مســاحت 199/40 متر مربع خریداری عادی و مع الواســطه از حسن جوزدانی

 مالک رسمی 
9- رای شــماره 140060302031000219-1400/4/1 خانم بتول پیش بین 
فرزند محمد در 56 سهم و چهار  هفتم از یکسهم مشــاع از 72 سهم ششدانگ 
یک باب خانه  پالک ثبتی 395 فرعی از 4197  اصلی واقع در روستای نیستانک  
 بخش 3 ثبت نائین به مساحت ششــدانگ 118/90 متر مربع خریداری عادی و 
مع الواســطه از رقیه لطیفی زارع نیستانک و لطفعلی و ســلطانعلی و خیر النساء 

همگی لطفی زارع مالکین رسمی 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/12
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/27

م الف: 1156795 اباذر مهیمن رئیس اداره ثبت اســناد و امالک شهرستان 
نائین

مفاد آراء
4/115 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامــه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی  
برابر آراء صادره هیات های اول و دوم و ســوم و چهارم موضوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی منطقه 
غرب اصفهان تصرفــات مالکانه و بالمعــارض متقاضیان محرز گردیده اســت . لذا 
مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود درصورتی که اشخاص نســبت به صدورسند 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالک محل تســلیم و پس از اخذ 
 رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی 

تقدیم نمایند.
1- رای شــماره 2007-1400/02/22 هیات ســوم خانم آرزو محمدي حاجي وند به 
شناسنامه شماره 5550139162 کدملي 5550139162 صادره کوهرنگ فرزند آغاجان 
در ششدانگ یکباب ساختمان  به مســاحت 337.19 مترمربع پالک 675  فرعي از18 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان مورد ثبت در صفحه 

275 دفتر 56 امالک را تأئید
2- رای شــماره1615-1400/02/18 هیات سوم خانم ســهیال نصري نصرآبادي به 
شناسنامه شــماره 129 کدملي 1290220239 صادره اصفهان فرزند اسداله در نسبت 
به 19.70حبه مشاع از هفتاد و دو حبه  ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 210.10 
مترمربع پالک170 فرعي از5 اصلي واقــع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان مورد ثبت صفحه96 دفتر دوم  امالک  
3- رای شــماره 3020-1400/03/12 هیات اول خانم مهري الســادات حکایان به 
شناسنامه شــماره 864 کدملي 1283943018 صادره  اصفهان فرزند سید محمود در  
ششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 168.70 مترمربع قســمتی از پالک شماره 
341 فرعی از 15 اصلی واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان   از 
مالکیت  شهرداری اصفهان  از مورد ثبت صفحه 438 دفتر 543 امالک و صفحه 529 

دفتر 542 امالک
4- رای شــماره 29025-1399/12/25 هیات ســوم آقاي محمد صابــري رناني به 
شناسنامه شماره 5612 کدملي 1293182516 صادره خمیني شهر فرزند نعمت اله در 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 335.25 مترمربع پالک 3268 فرعي از 18 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان بموجب سند انتقالی 104415 

مورخ 1399/06/26دفتر 112 اصفهان
5- رای شــماره2231-1400/02/27 هیــات چهــارم خانم مهــري محمودي به 
شناســنامه شــماره 1389 کدملي 4689174008 صــادره اردل فرزنــد رحیم علي 
نسبت به سه دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 98.95مترمربع 

 پالک63 فرعي از 27 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 
مع الواســطه از مالکین رســمی حاج جعفر و حسین رضایی طبق ســند انتقالی شماره 
 های 31145 مــورخ 1332/04/22 دفتر یک اصفهــان و 5376 مورخ 1343/1/16 

دفتر 8 اصفهان 
6- رای شــماره 2225-1400/02/270 هیــات چهــارم  خانم فاطمــه نامداري به 
شناسنامه شماره 1275525148 کدملي 1275525148 صادره اصفهان فرزند رحمن 
نسبت به سه دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 98.95مترمربع 
پالک63 فرعــي از 27 اصلي واقــع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبــت ملک غرب 
 اصفهان مع الواســطه از مالکین رسمی حاج جعفر و حســین رضایی طبق سند انتقالی 
 شماره های 31145 مورخ 1332/04/22 دفتر یک اصفهان و 5376 مورخ 1343/1/16 

دفتر 8 اصفهان
7- رای شــماره1614-1400/02/18 هیات ســوم  آقاي بهرام نصري نصرآبادي به 
شناسنامه شــماره 68 کدملي 1290206996 صادره اصفهان فرزند بمانعلي در نسبت 
به 52.30 حبه مشاع از هفتاد و دو حبه  ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 210.10 
مترمربع پالک170 فرعي از5 اصلي واقــع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان مورد ثبت صفحه 96 دفتر دوم  امالک 
8-  رای شــماره2258-1400/02/27 هیات دوم آقاي قاســم نصــري نصرآبادي 
به شناســنامه شــماره 25 کدملي 1289843465 صادره اصفهان  فرزند شــکراله در 
چهار و بیســت و چهار ، هشتادوسوم دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب ساختمان به 
مساحت 204 مترمربع قسمتی از پالک شــماره 90 فرعی از 5 اصلی واقع در اصفهان 
 بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از مورد ثبت ســامانه امالک و صفحه 418 

دفتر 289 امالک 
9- رای شــماره2257-1400/02/27 هیات دوم خانم عصمــت کاظمي زهراني به 
شناســنامه شــماره 1920 کدملي 1284716783 صادره اصفهان فرزند رضا در  یک 
و پنجاه و نه  ، هشتادوســوم دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 
204 مترمربع قســمتی از پالک شــماره 90 فرعی از 5 اصلی واقع در اصفهان بخش 
 14 حوزه ثبت ملک غــرب اصفهــان  از مورد ثبت ســامانه امــالک و صفحه 418 

دفتر 289 امالک 
10- رای شــماره 2183-1400/02/26 هیات اول آقاي مصطفي مصلحي بهارانچي 
به شناسنامه شماره 1404 کدملي 1283014017 صادره فرزند قدیرعلي در ششدانگ 
یک باب قسمتی از ســاختمان به مساحت 218.49 مترمربع قســمتی از پالک شماره 
50 و 51 فرعی از 9 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان 
 از مــورد ثبت صفحــه 201 دفتر 220 امــالک و صفحــات 225 و 172 و 414 و 22 

دفاتر 38 و 414 و 408
11-  رای شماره 27967-1399/12/04 هیات چهارم آقاي روح اله خلیلیان گورتاني 
به شناســنامه شــماره 12775 کدملي 1283238926 صادره اصفهان  فرزند احمد در 
ششدانگ یکباب ساختمان  به مســاحت 495.77 مترمربع پالک شماره فرعي 87 از 9 
اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان طبق سند الکترونیکی 

  139620302025008230
12- رای شــماره29009-1399/12/25 هیات ســوم آقاي جالل احمدي رناني به 
شناسنامه شــماره 74 کدملي 1290927790 صادره اصفهان فرزند باقر در  نسبت به 
یک ونیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب کارگاه صنعتی  به مساحت 281.61 مترمربع 
پالک شماره 401  فرعي از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان مع الواسطه از مالک رسمی آقای محمد حسن شریفی رنانی  مورد ثبت صفحه 

321 دفتر 344 امالک  
13- رای شــماره 29013-1399/12/25 هیات ســوم آقاي کمال احمدي رناني به 
شناسنامه شماره 4748 کدملي 1293173878 صادره اصفهان فرزند باقر در نسبت به 
یک ونیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب کارگاه صنعتی  به مساحت 281.61 مترمربع 
پالک شماره 401  فرعي از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان مع الواسطه از مالک رسمی آقای محمد حسن شریفی رنانی  مورد ثبت صفحه 

321 دفتر 344 امالک
14- رای شماره 29008-1399/12/25 هیات ســوم آقاي مرتضي احمدي رناني به 
شناسنامه شــماره 136 کدملي 1290739285 صادره اصفهان فرزند باقر در نسبت به  
یک ونیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب کارگاه صنعتی  به مساحت 281.61 مترمربع 
پالک شماره 401  فرعي از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان مع الواسطه از مالک رسمی آقای محمد حسن شریفی رنانی  مورد ثبت صفحه 

321 دفتر 344 امالک
15- رای شماره 29012-1399/12/25 هیات ســوم  آقاي منصور احمدي رناني به 
شناســنامه شــماره 11250 کدملي 1283219352 صادره اصفهان فرزند عباس در 
نسبت به یک ونیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب کارگاه صنعتی  به مساحت 281.61 
مترمربع پالک شــماره 401  فرعي از 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان مع الواسطه از مالک رسمی آقای محمد حسن شریفی رنانی  مورد 

ثبت صفحه 321 دفتر 344 امالک
آراء صادره قبلي با رعایت اصالحات فوق قابل اجرا میباشــند. 

بدیهی اســت درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادرخواهدشد .

تاریخ انتشار نوبت اول 1400/04/12
تاریخ انتشار نوبت دوم  1400/04/27

م الف: 1158655 ابوالفضل شــهریاری نائینی منطقه ثبت اســناد وامالک غرب 
اصفهان

مفاد آراء
4/116 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامــه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
 برابر آرا صــادره هیات های موضــوع قانون تعییــن تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشخصات متقاضیان و امالک 
 مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عمومی در دو نوبــت به فاصله 15 روز آگهی
 می شود . در صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضیان اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض 

دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید. 
ردیف 1- رای شماره 3692 مورخ 1400/03/26 آقای نصیر شیر اصغری به شناسنامه 
شماره 53 کدملی 1290280851 صادره اصفهان فرزند عباس در چهار دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 247/87 متر مربع قسمتی از پالک شماره 95 
فرعی از 16 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان از مورد 

ثبت صفحه 523 دفتر 197 امالک
ردیف 2- رای شماره 32 مورخ 1400/03/26 خانم اعظم صادقی برزانی به شناسنامه 
شــماره 1795 کدملی 1290529256 صادره اصفهان فرزند محمد در دو دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 247/87 متر مربع قسمتی از پالک شماره 
95 فرعی از 16 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مورد 

ثبت صفحه 523 دفتر 197 امالک
ردیف 3- رای شــماره 3882 مورخ 1400/03/30 آقای مصطفی عســکری برزانی 
 به شناســنامه شــماره 2783 کدملــی 1282989553 صادره اصفهــان فرزند غفور 
در ششــدانگ یک بــاب ســاختمان بــه مســاحت 253/87 متــر مربع قســمتی 
از پــالک شــماره 430 فرعــی از 24 اصلی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حوزه 
 ثبت ملک غرب اصفهــان از ســند شــماره 27155 مــورخ 1399/2/09 دفترخانه 

شماره 160 اصفهان
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/12
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/27

م الف: 1158188 شهریاری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
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سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خبر داد:
ممنوعیت پذیرش غیر اورژانسی در بیمارستان های اصفهان

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به آخرین وضعیت بیمارستان های تحت پوشش 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در زمینه خدمات رســانی به بیماران مبتال به کرونا اظهار داشت: از 
روز پنجشنبه بیمارستان های ریفرال کرونا در اصفهان تغییر کرده است.آرش نجیمی با بیان اینکه 
این تغییر ناشی از تعداد بســیار زیاد بیماران بستری کروناســت، ادامه داد: این تغییر در راستای 
افزایش ظرفیت برای پذیرش بیماران اعمال شده است.وی با اشاره به اینکه همه خدمات الکتیو 
در بیمارستان های شهرهای با وضعیت قرمز کرونا در اصفهان ممنوع اعالم شده است، ابراز داشت: 
در بیمارستان ها تنها خدمات اورژانسی داده می شــود و در زمینه اعمال جراحی نیز اعمال جراحی 
اورژانسی و جراحی های سرطان صورت می گیرد.وی با بیان اینکه در حال حاضر بیمارستان های 
امین، خورشید، ۵۷۷ ارتش و بیمارستان ســیار آیت ا...صدوقی به عنوان بیمارستان های مرجع 
در شــهر اصفهان هســتند، ادامه داد: با توجه به افزایش بیماران و ممنوعیت پذیرش بیماران غیر 
اورژانسی ۵۰ درصد از بیمارســتان الزهرا نیز در اختیار بیماران مبتال به کرونا قرار گرفت.نجیمی با 
بیان اینکه ۲۰۰ بیمار مبتال به کرونا نیز در دو بیمارستان شریعتی و غرضی که تحت پوشش تامین 
اجتماعی هستند، نگهداری می شود، اضافه کرد: بیمارستان های خصوصی و خیریه ای نیز ملزم به 
پذیرش بیماران مبتال به کرونا در دو سوم ظرفیت خود شدند.وی اضافه کرد: دیگر بیمارستان های 
اصفهان نیز در حالت آماده باش برای بستری بیماران در مواقع لزوم قرار دارند.سخنگوی دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان با تاکید بر اینکه در حال حاضر مشــکل اصلی در استان شهر اصفهان است، 

افزود: در دیگر شهرستان های استان با چالش جدی در زمینه بستری بیماران مواجه نیستیم.
وی با بیان اینکه ۴۰ درصد از مبتالیان به کرونا از نوع دلتاست، ابراز داشت: این آمار بسیار خطرناک 
است و همچنان روند افزایشی مبتالیان به کرونا در اصفهان را شاهد هستیم.نجیمی با بیان اینکه 
عالئم مبتالیان به کرونای دلتا با دیگر انواع آن تفاوتی ندارد، اضافه کرد: در زمینه سن و جنسیت ابتال 

به این نوع ویروس نیز تفاوت قابل توجهی با دیگر انواع آن مشاهده نشده است.

 دریافت اینترنتی نذورات عید قربان
 شگرد کالهبرداران سایبری

رییس پلیس فتای اســتان گفت: در روزهای اخیر افراد فرصت طلب و کالهبردار با سوء استفاده 
از نام عید قربان با ارسال پیامک جعلی به شــهروندان، به دنبال جمع آوری کمک های مردمی و  
کالهبرداری از آنان می کنند.سرهنگ سید مصطفی مرتضوی اظهار کرد : افراد سودجو برای جلب 
اعتماد قربانیان، به ارسال لینک جعلی از طریق پیامک یا شبکه های اجتماعی اقدام کرده و آنها را 
به درگاه فیشینگ هدایت و با ســرقت اطالعات کارت بانکی نیات مجرمانه خود را عملی می کنند.

وی افزود: شهروندان  هنگام پرداخت وجه حتما  به شماره حساب های رسمی و اعالم شده نذورات 
و کمک های خود را واریز و به سایر شماره حساب هایی که مورد تایید هیچ سازمانی نیستند توجه 
نکرده و موضوع را ســریعا به پلیس اعالم کنند.رییس پلیس فتا عنوان داشت: با تشکیل پرونده 
قضایی تاکنون حساب های بانکی افرادی که از این طریق از شهروندان کالهبرداری کرده مسدود و 

شناسایی سایر متهمان مرتبط با این پرونده در دستور کار پلیس فتا قرار دارد.
سرهنگ مرتضوی به شهروندان هشدار داد: مجرمان سایبری به راحتی با بهره گیری از احساسات 
و اعتقادات مذهبی افراد دســت به کالهبرداری می زنند به طوری که کاربران را برای ورود به درگاه 
های جعلی تشــویق می کنند، یکی از راه های تشخیص سایت های فیشــینگ بررسی قسمت 
URL ســایت اســت كه کاربران باید حتما به آدرس ســایت و درگاه مورد اســتفاده توجه کنند.
وی خاطر نشــان کرد: شــهروندان می توانند آخرین و به روزترین آموزش هــای الزم درخصوص 
 اســتفاده صحیح از ظرفیت های فضای مجازی را از طریق ســایت پلیس فتا به نشانی اینترنتی

 www.cyberpolice.ir دریافت کنند.

صفر تا صد ثبت نام کالس اولی ها؛

دغدغه خانواده های نوآموزان چیست؟!

حدود دو ماه تا شروع ســال تحصیلی جدید باقی مانده است و آنطور که 
شرایط نشان می دهد همچنان مالحظات مربوط به رعایت شیوه نامه های 
بهداشــتی حتی در صورت بازگشــایی مدارس و آموزش حضوری برقرار 
خواهد بود.البته آنچه در این شرایط موجب بالتکلیفی شده،  ساز ناکوک  
شرایط آموزشــی  با اوضاع و احوال  خاص این روزها یعنی قرار گرفتن در 
سومین ســال تحصیلی کرونایی است،  شــرایطی که همچنان دو راهی 
و بالتکلیفی هایی  را بــرای خانواده های دانش آمــوزان  مقاطع مختلف 
تحصیلی به ویژه نوآموزان  کالس اولی  رقم زده است.کالس اولی هایی که 
اولیای آنها در کنار دغدغه حفظ سالمتی در مقابله  با کرونا، به دلیل شرایط 
سنی این طیف از دانش آموزان، نگران وضعیت آموزشی فرزندان شان هم 
هستند چراکه  آنها نه دوره پیش دبســتانی قابل توجهی طی کرده اند و نه 
تصویر روشنی از مدرسه  برای شان ایجاد شده است.براساس اعالم معاون 
آموزش ابتدایی امسال یک میلیون و ۵۴۶ هزار نوآموز ۶ سال تمام داریم 
که باید در کالس اول  دبستان ثبت نام شوند.در ادامه به مهم ترین شرایط 
و ضوابطی که نوآموزان کالس اولی برای برداشتن نخستین گام های علمی 

خود در دوران تحصیل نیاز دارند،  اشاره  شده است.

کدام کودکان مشمول نام نویسی در دوره اول ابتدایی می شوند؟
براساس ضوابط موجود برای نام نویسی نوآموزان  کالس اول، حداقل سن 

ثبت نام ۶ سال تمام است؛ یعنی متولدین قبل از اول مهر١٣٩۴می توانند 
برای پایه اول ابتدایی ثبت نام کنند، البته برای آن دسته از دانش آموزانی  
هم که به هر دلیل بازمانده  از تحصیل درمقطع اول ابتدایی هستند،  حداکثر 
سن ورود به پایه اول، در مدارس شهری، ٩ سال تمام و در مناطق روستایی 
١١ سال تمام است،  براین اساس یعنی متولدین بعد  از اول مهر ١٣٨٩در 
مناطق روستایی امکان تحصیل در کالس  اول را دارند.نام نویسی کالس 
اولی ها از اوایل خرداد آغاز و تا حدود شــهریور ادامه پیدا می کند البته که 
قریب به اتفاق اولیا برای نام نویسی درمدارس در این برهه زمانی دست به 
کار شده اند؛ اما آن گروه از خانواده هایی که قصد ثبت نام فرزندان شان  در 
مدارس خاص همچون  مدارس شاهد را دارند، هنوز در تکمیل فرآیند  ثبت 
نام میان پذیرش یا رد نام نویسی فرزندشان بالتکلیف مانده اند، مشکل 
محدوده بندی مناطق برای ثبت نام مدرسه هم که تا حدی با مجازی شدن 
آموزش ها تعدیل شده بود، امسال  جایش را به پیش ثبت نام اینترنتی داد 
که گویا مانند دیگر سامانه های راه اندازی شده در ایام کرونا تا رسیدن به یک 

مجموعه کامل و کارا هنوز راه بسیاری در پیش دارد.

انجام سنجش سالمت؛ مجوز ورود برای ورود به کالس اول
طرح سنجش سالمت نوآموزان نزدیک به ســه دهه ای می شود که برای 
نوآموزان ورود به مدرســه، مجوز ورودشــان خواهد بود و بدون انجام این 

مرحله، نام نویسی میسر نمی شــود. البته که ۴ -۵ سالی است سنجش 
ســالمت نوآموزان پیش دبســتانی هم امکان پذیر شده اســت تا زمان 
مداخالت بهنگام  در مواجهه با مشکالت سالمت کودک کاهش یابد.الزامات  
ثبت نام کالس اولی ها به این ترتیب خواهد بود که نزدیک ترین مدرســه 
محل ســکونت انتخاب و ثبت  نام موقت و دریافت نوبت برای ســنجش 
سالمت انجام می شود سپس بنا بر نوبت گیری انجام شده،  نوآموز برای 
انجام  تست سنجش به مراکز معرفی شده مراجعه کرده و تحت آزمایش 
های شنوایی،  بینایی،  آمادگی تحصیلی،  سالمت جسمانی  و غربالگری 
تحصیلی  قرار می گیرد و امسال ســنجش حرکات اصالحی و شناسایی  
بیماری های خاص  هم در این معاینات  سنجیده می شود.چنانچه  نوآموز 
در تست سنجش سالمت که بنا بر تعرفه رسمی آموزش و پرورش امسال 
با هزینه ای معادل ۵٠ هزار تومان انجام می شود،  با مشکالتی مواجه باشد 
به انجام آزمایش های تخصصی ارجاع  داده خواهد شد و اگر در این مرحله 
هم مشکالت سالمت او تایید شود، به مدارس دانش آموزان با نیازهای ویژه 

ارجاع داده می شود.

ثبت سفارش کتاب درسی به شرط نام نویسی در مدرسه
براساس برنامه ریزی که سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی به عنوان 
متولی توزیع کتاب و برنامه درســی دارد،  ثبت سفارش کتاب های درسی 
کالس اولی ها، هفتمی ها و دهمی ها از ششــم تیرماه آغاز شده است و تا 
شهریور ادامه دارد.ثبت نام کتاب درسی می تواند از طریق مدرسه در قالب 
ثبت سفازش گروهی یا به طور انفرادی از ســوی خانواده نوآموز  از طریق 
سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی به نشانی irtextbook.ir انجام شود.

برای ورود به این ســامانه کد ملی دانش آموز، نام کاربری و ۶ رقم سمت 
راست شماره سریال شناسنامه دانش آموز، رمز عبور ورود به سامانه در نظر 
گرفته و قیمت مصوب یک مجموعه کامل کتاب درسی ٢٩ هزار و ۵٠٠ تومان 
اعالم شده است و مدارس هم درصورت ثبت سفارش گروهی  نباید مبلغی 

بیش از این قیمت را دریافت کنند.

جبران کمبودهای یادگیری و تهیه بسته آموزشی
شرایط خاص دو ســال اخیر موجب شــد تا دانش آموزان با کالس های 
مجازی و با فراز و نشیب بسیار دوران تحصیل را سپری کنند. حکیم زاده، 
معاون آموزش ابتدایی اعالم کرد که بخشــنامه ای برای آمادگی تحصیلی 
نوآموزان کالس اولی از خرداد به ادارات کل استان ها از سوی وزیر آموزش و 
پرورش ابالغ شد و بر اساس این بخشنامه دوره های آموزشی در خرداد و 

تیر برای نوآموزان بنا بر وضعیت شیوع کرونا برگزار می شود.

با مسئولان جامعه

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان با اشاره به 
انتشار فیلم قمه کشــی دختران اصفهان و شناسایی 
عوامل این درگیری، اظهار کرد: در حال حاضر اقدامات 
اولیه در مورد این درگیری و شناسایی عوامل آن توسط 
دادگستری و نیروی انتظامی انجام شده است.محمد 
اعتدادی افزود: آموزش و پرورش اســتان مشاوران 
قوی و حرفه ای دارد و انجام مشــاوره با این دختران 
در دســتور کار اســت که پس از اقدامات دادگستری 
و پلیس در ایــن پرونده، مراحل مشــاوره آموزش و 

پرورش با خانواده این دانش آموزان صورت می گیرد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان تصریح کرد: 
هنوز اطالعات چندانی در اختیار آموزش و پرورش قرار 
نگرفته و قطعا در روزهای آینده جزئیات این موضوع 
بیشتر مطرح می شود.وی در خصوص اثرات آموزش 
مجازی و دوری دانش آموزان از مدرســه، اظهار کرد: 
هیچ مکانی برای دانش آموز جای مدرسه را نمی گیرد 
و معلمان نقش مهمی در پرورش دانش آموزان دارند 
که در این دو سال گذشته به دلیل شیوع بیماری کرونا 
آسیب های بسیاری گریبانگیر فرزندان و دانش آموزان 
بوده است.اعتدادی تصریح کرد: این درگیری دختران 
تنها یک نمونه از آسیب های اجتماعی در کمین دختران 
و پسران است که تنها این نمونه رسانه ای و در فضای 

مجازی پخش شد؛ اما آسیب های بسیاری در کمین 
دانش آموزان است که رســانه ای نمی شود.وی ادامه 
داد: آمــوزش و پــرورش تاثیر بســیاری در پرورش 
دانش آموزان دارد و طی دو ســالی که دانش آموزان 
از فضای مدرسه دور بودند اتفاقات بدی برای پرورش 
فرزندان افتاد و بخش بســیاری از این آســیب ها به 
دلیل دوری دانش آموزان از فضای مدرسه و نزدیکی 
بیش از حد آنها به فضای مجازی بوده چرا که فضای 
مجازی، فضایی رها شــده و دارای مشــکالت بسیار 
است.مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان اظهار 
کرد: دانش آموزان در این دو سال آموزش غیرحضوری 
مشکالت بسیاری داشته اند در حالی که مدرسه رفتن 

باعث تخلیه هیجانات دانش آموزان می شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان:

قمه کشی، تنها یکی از آسیب های گریبانگیر دانش آموزان است
جشن عروسی دختران 
انقالب اصفهانی در  روز 

عفاف و حجاب
مراســم جشــن عروســی دختران 
انقالب اصفهانی همزمان با روز عفاف 
و حجــاب و ســالروز ازدواج حضرت 
علــی)ع( و حضــرت زهــرا)س( 
روز پنجشــنبه ۲۱ تیرمــاه بــا رعایت 
پروتکل های بهداشتی در میدان امام 

حسین)ع( اصفهان برگزار شد.

وز عکس ر

عکس: فارس

در وبینار هماهنگی برگزاری آزمون سراسری سال ۱۴۰۰ که توسط سازمان سنجش آموزش کشور و با حضور نمایندگان تام االختیار سازمان در برگزاری این آزمون 
برگزار شد، حوزه های برتر برگزاری آزمون ها در سال ۱۳۹۹ معرفی و از نمایندگان تام االختیار این حوزه های امتحانی تقدیر و تشکر به عمل آمد. براساس اعالم 
معاون امور آزمون های سازمان سنجش، حوزه های امتحانی برگزیده با در نظر گرفتن بیش از ۱۵ فاکتور اجرایی، عملیاتی و بهداشتی اجرا شده در آزمون های 
سال ۱۳۹۹ و ارائه گزارش ناظران سازمان و نظرسنجی داوطلبان از میان بیش از ۶۰۰ حوزه اصلی برگزاری آزمون انتخاب شده اند.در بخش دانشگاه های دولتی 
۷ دانشگاه برگزیده شده اند که دانشگاه شیراز و دانشگاه اصفهان رتبه ممتاز بین این دانشگاه ها را داشته اند.براساس اعالم نظر داوطلبان آزمون سراسری سال 

جاری، دانشگاه اصفهان از لحاظ رعایت دستورالعمل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی حائز رتبه اول بین ۱۰۰۹ جوزه امتحانی کشور شده است.

مدیر مرکز بیماری های واگیر مرکز بهداشت استان اصفهان با اشــاره به آخرین وضعیت واکسیناسیون کرونا در شهرستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان اظهار داشت: در حال حاضر ثبت نام برای واکسیناسیون افراد باالی ۶۰ سال در دستور کار قرار گرفته است.رضا فدایی با بیان اینکه افراد در این بازه سنی باید 
ابتدا  در سامانه salamat.gov.ir برای دریافت واکسن ثبت نام کنند، ادامه داد: در حال حاضر روند تخصیص واکسن به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بهبود یافته و 
طی هفته گذشته چندین محموله به استان اصفهان ارسال شده است.وی با بیان اینکه طی روزهای اخیر روزانه ۱۲ هزار نفر در استان اصفهان واکسن کرونا را دریافت 
کرده اند، ابراز داشت: با افزایش مراکز تجمیعی تعداد افراد واکسینه شده در یک روز نیز افزایش خواهد یافت.فدایی با بیان اینکه در حال حاضر ۱۸ مرکز تجمیعی تزریق 

واکسن در اصفهان فعال است، افزود: به زودی مرکز واکسیناسیون تجمیعی در خیابان عاشق آباد اصفهان راه اندازی خواهد شد.

انتخاب دانشگاه اصفهان به عنوان حوزه برتر آزمون های سازمان سنجش روزانه 12 هزار نفر در اصفهان واکسن کرونا دریافت می کنند

مفاد آراء
4/117 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر آرا صادره هیــات های موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشــخصات متقاضیان و 
امالک مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عمومی در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی می شود. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از 

تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید. 
ردیف 1- رای شماره 23175 مورخ 1399/9/16 هیات اول خانم  اشرف مستاجران 
گورتانی به شناسنامه شماره 74 کدملی 1290310793 صادره اصفهان فرزند محمد 
تقی در ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 94/40 متر مربع قسمتی ازپالک 
شــماره 272  فرعی از 22 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان از سند شماره 19383 مورخ 1398/12/8 و سند اصالحی 20142 مورخ 

1399/4/12 دفترخانه شماره 233 اصفهان 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/12
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/27

م الف: 1158266 شهریاری رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 

مفاد آراء
4/118 آگهی موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانــون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر آرا صادره هیات هــای موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذا مشــخصات 
متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عمومی در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شــود . در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالک تسلیم و پس از اخذ 
رســید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع 

قضایی تقدیم نماید. 
ردیف 1- رای شماره 3683 مورخ 1400/03/25 هیات اول آقای محمد بختیاری 
به شناسنامه شماره 59152 کدملی 1281017426 صادره اصفهان فرزند حسین 
در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 205/08 متر مربع قسمتی از پالک 
شماره 424 فرعی از 26 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان از مالکیت محمد علی ســلطان محمدی کوهانستانی از مورد ثبت دفتر 

امالک الکترونیک
ردیف 2- رای شماره 3684 مورخ 1400/03/25 هیات اول آقای محمد بختیاری 
به شناسنامه شماره 59152 کدملی 1281017426 صادره اصفهان فرزند حسین 

در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 195/51 متر مربع قسمتی از پالک 
شماره 424 فرعی از 26 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان از مالکیت محمد علی ســلطان محمدی کوهانستانی از مورد ثبت دفتر 

امالک الکترونیک 139620302025008195
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/12
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/27

م الف: 1158378  شــهریاری رئیــس منطقه ثبت اســناد و امالک غرب 
اصفهان 

مفاد آراء
4/119 تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

آگهــی موضوع مــاده 3 قانــون ومــاده 13 آئین نامــه قانون تعییــن تکلیف 
وضعیت ثبتی واراضی وســاختمانهای فاقد ســند رســمی برابر رای شــماره 
140060302007000827 مــورخ  05 / 03 / 1400  هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی محســن 
اسماعیل زاده فرزند رضاقلی ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 162 مترمربع 
پــالک 385 – اصلی واقع درقهدریجــان خریداری ازمالک رســمی غالمعلی 
جوانمردی فرزند علی آقا محرزگردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دونوبت به فاصله 15 روز آگهی میشــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 

به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تســلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند 
. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. 
 تاریخ انتشار نوبت اول  12 / 04 /1400 

تاریخ انتشار نوبت دوم :  27 / 04/ 1400  
م  الف: 1158144  حســین زمانــی علویجه رئیس ثبت اســناد وامالک 

فالورجان

اعالم مفقودی 
دفترچه قرارداد تخصیص حق بهره بــرداری از قرارداد 
شــماره 2558-33- و- ج مورخ 1376/01/28 متعلق به 
شرکت تولیدی فرآورده های گوشتی همبرگر یاس طعم 
واقع در شهرک صنعتی امیرکبیر کاشــان )جعفرآباد(  

مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.



دونده المپیکی ایران از اصفهان در جایزه بزرگ دوی ۱۰۰ متر زنان قهرمان شد.با توجه به حضور فرزانه فصیحی، دونده سرعتی ایران در بازی های المپیک توکیو، 
فدراسیون دوومیدانی رقابتی جایزه بزرگ در ماده ۱۰۰ متر بخش زنان عصر  جمعه در ورزشگاه آفتاب انقالب تهران برگزار کرد.در این رقابت فصیحی رکورد ۱۱.۹۷ 
ثانیه را ثبت کرد و در جایگاه نخست قرار گرفت.همچنین ساناز امیری پور از یزد با ثبت زمان ۱۲.۴۵ ثانیه و محدثه ابراهیم پور از قم با زمان ۱۲.۶۸ ثانیه دوم و سوم 
این رقابت شدند.قرار بود مرحله نخست مسابقات قهرمانی باشگاه های کشور در بخش زنان ۲۹ و ۳۰ تیر برگزار شود، اما این رقابت ها به علت شیوع موج پنجم 
کرونا به دوم و سوم مرداد موکول شد.با توجه به این که تیم دوومیدانی ایران دوم مرداد به المپیک اعزام می شود، امکان حضور فصیحی در مرحله اول لیگ وجود 

ندارد، از این رو جایزه بزرگی در ماده ۱۰۰ متر زنان برگزار شد تا فصیحی قبل از بازی های توکیو خود را محک بزند.

بانوی دونده اصفهانی قهرمان جایزه بزرگ دوی ۱۰۰ متر
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از »مانچینی« متنفرم!
وین بریج، حــدود یک دهــه قبــل و در دوران حضــور روبرتو مانچینــی به عنوان ســرمربی 
منچسترسیتی، شرایط خوبی را در این باشگاه تجربه نکرده و مورد توجه این سرمربی ایتالیایی 
قرار نداشت. حاال مانچینی موفق به فتح اروپا روی نیمکت آتزوری شده و وین بریج از رخ دادن 

این اتفاق اصال خوشحال نیست.
وین بریج گفت: »شکست در فینال واقعا من را آزار داد، زیرا از مانچینی متنفرم. همه می دانند 
که من هیچ عالقه ای به او ندارم. نمی گویم او بدترین مربی من بود،اما به عقیده من مانچینی 
از نظر تاکتیکی خیلی در سطح باالیی نیســت و اعتراف به عملکرد درخشان این سرمربی برایم 
دردناک است.حتی خانواده من به رغم تشویق تیم ملی انگلیس، از روبرتو مانچینی نیز تعریف 
می کردند و این موضوع بیش از قبل من را آزار می داد. من واقعا هرگز او را به عنوان یک سرمربی 
قبول نداشــتم. تمام اعتبار دوران مربیگری مانچینی قهرمانی در لیگ برتر با منچسترســیتی 
است، بنابراین هواداران سیتی او را دوست خواهند داشــت. اما اگر به بازیکنان ترکیب آن تیم 
نگاه کنید متوجه می شوید آن موفقیت دستاورد بازیکنان بود، نه مانچینی. ما در مقابل آدمک ها 
در تمرینات بازی می کردیــم و مانچینی به ما توصیه های داشــت، اما از نظر مــن این فوتبال 
نیست.کریگ بلیمی از مانچینی پرســید اگر چنین اتفاقی در زمین فوتبال رخ داد چه کار کنیم، 
اما مانچو به او گفت ساکت شــو و دیگر اجازه حضور بلیمی را در تمرینات نداد. در مدت کوتاهی 
 که زیر نظر مانچینی در تمرینات ســیتی حضور داشتم شــرایط اصال خوب نبود و من از شرایط

 لذت نمی بردم.«

مدافع تیم ملی انگلیس راهی لندن شد
 جمعه شــب توافقی بین باشگاه آرســنال و برایتون بر ســر »بن وایت« صورت گرفت و به نظر 
می رسد این مدافع انگلیسی قرار اســت با ارزش ۵۰ میلیون پوند راهی لندن و ورزشگاه امارات 
شود. وایت که فصل گذشته در پســت دفاع مرکزی نمایش خوبی در جزیره به ثبت رساند مورد 
توجه سران آرسنال برای تقویت خط دفاعی قرار گرفت و حاال قرار است به بمب نقل و انتقاالت 

توپچی ها لقب گیرد. 
با مصدوم شدن ترند الکساندر آرنولد پیش از مســابقات یورو، وایت توسط ساوت گیت به تیم 
ملی دعوت شد ولی هیچگاه نتوانست در ترکیب سه شیرها قرار گیرد. مدافع ۲۳ ساله انگلیسی 
هم می تواند در پست دفاع راست بازی کند و هم در دفاع مرکزی به درخشش خود ادامه دهد. 
به نظر می رسد آرتتا او را برای پســت دفاع مرکزی در نظر گرفته و می خواهد او جانشین دیوید 
لوئیس در قلب خط دفاعی شود و به یکی از مدافعان آرســنال در کنار پابلو ماری، گابریل، راب 

هولدینگ و کلوم چمبرز لقب گیرد. 

سرمربی لبنان لرزه بر تن اماراتی ها انداخت
فدراسیون فوتبال لبنان چند روز پیش اعالم کرد ایوان هاسیک، اهل جمهوری چک را به عنوان 
ســرمربی جدید تیم ملی این کشــور انتخاب کرد.این انتخاب نگرانی رســانه های اماراتی را به 
همراه داشت. هاسیک سابقه مربیگری برای مدت ۱۵ سال در لیگ فوتبال امارات را دارد و این 
شناخت خوب این مربی چکی از اماراتی ها باعث شده تا آنها نگران شوند.هاسیک در سال ۲۰۰۵ 
برای اولین بار به لیگ امارات آمد و هدایت الوصل را برعهده گرفت. بعد از آن مربی االهلی شــد 

و قهرمانی لیگ را تجربه کرد. 
او در سال ۲۰۱۱ برای بار دوم هدایت االهلی را برعهده گرفت ولی مثل دوره اول موفق ظاهر نشد.
سرمربی ۵۸ ساله در دوره)۲۰۱۴-۲۰۱۶( و)۲۰۱۸-۲۰۲۰( مربی الفجیره بود. این سابقه طوالنی 
سرمربی جدید تیم ملی لبنان در لیگ امارات باعث شده تا رسانه های این کشور احساس نگرانی 

کنند چون تیم ملی امارات باید مقابل لبنان تحت هدایت هاسیک باتجربه بازی کند.

سه هفته باقی مانده از رقابت های لیگ برتر و حساسیت های پیش رو؛

جنگ تمام عیار در باال و پایین جدول

در شرایطی کمتر از دو هفته دیگر به پایان   سمیه مصور
بیســتمین دوره رقابت هــای لیگ برتر 
فوتبال کشور، جام خلیج فارس باقی مانده که رقابت تنگاتنگ در باالی 
جدول میان مدعیان کسب عنوان قهرمانی و کسب سهمیه آسیایی و 
تالش برای بقا در لیگ همچنان ادامه دارد و تنها تکلیف یک تیم سقوط 
کننده به دسته پایین تر مشخص شده است. در باالی جدول دو تیم 
پرسپولیس تهران و سپاهان اصفهان جدال سختی برای کسب عنوان 
قهرمانی در سه دیدار باقی مانده از فصل جاری  رقابت های لیگ برتر 
فوتبال کشور خواهند داشت، تیم هایی که پنجشنبه شب با شکست در 
مرحله یک چهارم نهایی رقابت های جام حذفی دست شان از یک جام 
قهرمانی کوتاه مانده و ســخت به دنبال به دست آوردن جام قهرمانی 
رقابت های لیگ هســتند و به هیچ عنوان نمی خواهنــد کوتاه بیایند.  
سرخ پوشان پایتخت هم اکنون با کسب ۵۸ امتیاز در صدر جدول رده 
بندی مسابقات قرار گرفته و از شانس بیشتری برای کسب قهرمانی 
در این دوره از رقابت های لیگ برتر نســبت به تیم سپاهان برخوردار 
است و اگر بتواند در هر سه دیدار پیش رو به برتری دست یابد می تواند 

پنجمین قهرمانــی متوالی خود در تاریــخ ادوار رقابت های لیگ برتر 
فوتبال کشور را جشن بگیرد. شاگردان گل محمدی در اولین دیدار از 
این سه بازی روز سه شنبه تیم ماشین سازی تبریز را پیش رو دارند، 
تیمی که سقوطش به دسته پایین تر مشخص شده اما برای حفظ آبرو 
با انگیزه باال مقابل سرخ پوشان پایتخت قرار می گیرند.  این دیدار در 
ورزشگاه آزادی برگزار می شود و تیم پرســپولیس روی کاغذ شانس 
زیادی برای کســب تمام امتیازات این دیدار دارد. ســرخ پوشان در 
دومین دیدار به مصاف تیم تراکتورسازی تبریز می روند و در سومین 
دیدار از تیم پیکان پذیرایی می کنند تا دیدارهای راحت تری را به نسبت 
تیم سپاهان در پیش داشته باشند.  طالیی پوشان نصف جهان در سه 
دیدار باقی مانده باید مقابل تیم های پدیده مشهد، ذوب آهن اصفهان 
و  استقالل تهران قرار بگیرند و برای رسیدن به صدر جدول و در نهایت 
باالبردن جام قهرمانی نه تنها باید این سه تیم را از میان بردارند که باید 
در انتظار لغزش تیم پرسپولیس تهران هم باشند. تیم استقالل تهران 
نیز  اگرچه روی کاغذ  همچنان شــانس برای قهرمانی در این دوره از 
رقابت های لیگ برتر دارد ولی بیشتر می توان از کسب سهمیه آسیایی 

این تیم سخن به میان آورد. 
اگر آبی پوشــان پایتخت بتوانند در رقابت های جــام حذفی به مقام 
قهرمانی دســت یابند یکی از تیم های فوالد، تراکتور، گل گهر  و پدیده 
می تواند نماینده ایران در فصل جدید رقابت های باشگاهی قاره کهن 
باشد، از این رو  ســه هفته باقی مانده رقابت های لیگ برتر برای این 
تیم ها نیز از اهمیت فوق العاده ای برخوردار اســت. در پایین جدول 
نیز رقابــت تنگاتنگی برای حفظ بقــا در لیگ میان تیم های ســایپا، 
ذوب آهن، نفت مسجد ســلیمان و نســاجی مازندران وجود دارد و 
دیدارهای باقی مانده این تیم ها نیز از حساســیت فوق العاده زیادی 
برخوردار اســت. هم اکنون تیم های نســاجی مازندران با ۲۹ امتیاز، 
نفت مسجدسلیمان با ۲۸ امتیاز، ذوب آهن با ۲۶ امتیاز و سایپا با ۲۳ 
امتیاز دررده های دوازدهم تا پانزدهم جدول رده بندی جای گرفته اند 
و خطر سقوط به دســته پایین تر از بیخ گوش شان می گذرد. بررسی 
دیدارهای باقی مانده نشــان می دهد که تمامی دیدارها در سه هفته  
پایانی از حساســیت زیادی برخوردار بوده و همه آنها به طور همزمان 

برگزار می شود.

مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان در مراسم 
بدرقه و تجلیل از اصفهانی های کاروان ورزشی ایران 
در بازی های المپیک که جمعه شب در سالن حافظ 
هتل المپیک برگزار شد ، کسب سهمیه های فرزانه 
فصیحی در رشــته دو ومیدانی ، ارســالن کاظمی 
در رشــته بســکتبال همچنین عادل غالمی و امیر 
غفور تیم ملــی والیبال برای کاروان ورزشــی ایران 
در بازی های المپیک را ســتود و از همت ، تالش و 
غیرت آنها در فرآیند کســب سهمیه به نیکی نام برد 
و اظهار داشــت : دوران پاندمی کرونا شرایط ورزش 
دنیا را تحت تتثیر قرارداد اما با حمایت های منطقی 
و موثر وزیر ورزش و جوانــان و رییس کمیته ملی 
المپیک و زحمات فدراسیون ها ، هیئت های ورزشی 
در استان ها و شهرســتان ها، کاروان ورزشی ایران 
به خوبی آماده شده اســت و اکنون آماده حضور در 

بزرگ ترین آوردگاه ورزش قهرمانی دنیا هســتند. 
ســید محمدطباطبایــی افــزود : ورزش اصفهان 
ظرفیت باالتری برای کسب سهمیه داشت از جمله 
مهرشاد افقری که بعد از ١٤ ســال در شنا موفق به 
کسب ســهمیه در رده B قرار گرفت که افتخار بسیار 
خوبی را با توجه بــه رکوردی که به جا گذاســت، به 
ارمغان آورد اما متاســفانه در لیســت فدراســیون 
جهانی قرار نگرفت ولی هم اداره کل اصفهان از این 
ورزشکار افتخار آفرین تجلیل می کند و هم رییس 
فدراسیون شنا با همراهی و موافقت هیئت اجرایی 
کمیته ملی المپیک ، پاداش این شناگر اصفهانی را 
محقق خواهدکرد .سید محمد طباطبایی از علیرضا 
استکی، ســرمربی تیم ملی بوکس، رسول جزینی 
مربی تیم ملی کشتی فرنگی ، فرزادکوهیان مربی 
تیم ملی. بسکتبال، بهروز مهدوی مربی بدنساز تیم 

ملی بســکتبال ، علی جباری مربــی تیم ملی وزنه 
برداری ،مهدی خباز مربی بدنساز تیم ملی والیبال و 
افشین بدیعی عضو هیئت ژوری تنیس روی میز در 
بازی های المپیک به عنوان مربیان و داوران اصفهانی 
عضوکاروان ورزشــی ایران نام برد و اظهار داشت : 
آنچه مسلم است نقش ســازنده مربیان اصفهانی 
در ورزش کشور همیشه روشن و مثبت بوده و باعث 
خوشــحالی اســت که اکنون در قالب کاروان ایران 
در بازی های المپیک نیز نمــادی از اعتبار و ظرفیت 

مربیان و داوران اصفهانی به منصه ظهور می رسد .

مدیرکل ورزش و جوانان استان ا:

حضور ورزشکاران اصفهانی در المپیک، نمادی از اعتبار  ورزش استان است

خبر روز

دفاع جانانه یک پرسپولیسی از »فرهاد مجیدی«
سرمربی آبی ها همچنان با مدیریت این باشــگاه و وزارت ورزش مشکل دارد.فرهاد مجیدی با 

استقالل دربی را برد تا بین هواداران به محبوبیت بیشتری برسد.
  محمدرضا مهدوی، پیشکســوت اســتقالل و پرســپولیس دربــاره اتفاقات اخیر در باشــگاه 
 آبی هــا می گویــد: »مگر می شــود اینقدر بــی ثباتی؟ مــن هر جــا بحث می کنــم می گویند

  شما پرسپولیسی هستی. من در اســتقالل هم بازی کرده ام و ســه قهرمانی همراه با این تیم 
 دارم. از اســتقالل ترانســفر شــدم و پول خوبی به این باشــگاه رســید. خودم را پرسپولیسی 
 می دانم ولی مگر می شــود به اســتقالل هم تعصب نداشــته باشــم؟ از اتفاقات این باشگاه

 ناراحت می شوم.« 
وی به نام مجیدی اشاره می کند و می گوید: »وقتی فرهاد و رفقایش به استقالل کمک می کنند 
به من برمی خورد. مگر استقالل یک باشگاه محلی اســت؟ مگر از زمین خاکی آمده؟ یک روز 
مدیرعامل مشــکل دارد یک روز رییس هیئت مدیره. اگر فرهاد مجیدی و دوســتانش نبودند 
اســتقالل آب خوردن هم نداشــت. آنها از جیب پول می دهند. به نظر من باید مجسمه فرهاد 
مجیدی را درست کنند و بگذارند وســط زمین. تیم را تمرین می دهد. مشکالت را حل می کنم. 
فکر کنم چند روز دیگر درصد بچه ها را هم او بدهد. این وضعیت گریه آور و شــرم آور است برای 

استقالل بزرگ.«

دوستی »وریا« و »یحیی« فراتر از دربی ها
دیدار یحیی گل محمدی با کاپیتان استقالل از صحنه های قابل توجه دربی پایتخت بود.در دربی 
حذفی پنجشــنبه شــب، وریا غفوری در ترکیب ثابت استقالل حضور داشــت و پیش از شروع 
مسابقه با یحیی گل محمدی، سرمربی پرســپولیس دیدار صمیمانه ای داشت و لحظاتی با هم 

خوش و بش کردند و عکس یادگاری گرفتند.
وریا غفوری در زمانی که هنوز نفت تهران وجود داشت و اتفاقا نتایج خوبی می گرفت و در باالی 
جدول بود، شاگرد یحیی گل محمدی بود. تیمی که حتی موفق شد یقه پرسپولیس را در آزادی 
بگیرد و از دست دادن امتیاز باعث از دست رفتن جام در لیگ پانزدهم برای پرسپولیس برانکو 

شد.
عکس های جالب استاد و شاگرد سابق نشان از رابطه خوب این دو دارد. در جریان مسابقه نیز 
هنگامی که وریا مشغول آب خوردن بود یحیی برخورد جالبی با او داشت و با لبخند و به شوخی 
دستش را باالی سر غفوری مشــت کرده بود تا بار دیگر لحظاتی با او خوش و بش کرده باشد. 
کاپیتان استقالل ۱۲۰دقیقه بازی کرد و پنالتی حســاس اول را گل کرد تا از  عوامل اصلی حذف 

سرمربی سابقش باشد.

توافق پیکان و تراکتور در پرونده »سعید واسعی«
مدیران عامل دو باشگاه تراکتور و پیکان بر سر موضوع قرارداد سعید واسعی به توافق رسیدند.در 
پی شکایت باشگاه پیکان از سعید واسعی و باشگاه تراکتور مبنی بر غیرقانونی بودن عقد قرارداد 
این بازیکن در لیگ بیستم با باشــگاه تبریزی، ارکان قضایی فدراســیون فوتبال هافبک سابق 

پیکان و باشگاه تراکتور را محکوم کردند.
از این رو به تازگی مدیرعامل تراکتور با حضور در باشگاه پیکان جلسه ای را با اکبر محمدی همتای 
خود در باشگاه تهرانی برگزار کرد و طی این جلسه توافق کامل بر سر موضوع واسعی حاصل شد.

با توافق اکبر محمدی و مدیرعامل تراکتور مشــکل ســعید واســعی برای همراهی تراکتور در 
دیدارهای آینده لیگ برتر برطرف شده است.

گفتنی است؛ ســعید واسعی بازیکن فصل گذشــته پیکان با وجود داشــتن قرارداد به تراکتور 
پیوست که این مسئله شکایت باشگاه تهرانی را در پی داشت.

مستطیل سبز

بازیکن تیم ملی بسکتبال ایران: 

می خواهیم در المپیک 
یک تیم را شوکه کنیم

کاروان ایران کم کم خود را برای حضور در 
المپیک توکیو آماده می کند.المپیکی که به 
خاطر شرایط کرونایی با تمام المپیک های 
دیگر متفاوت خواهد بود و ورزشــکاران با 
شــرایط خاصی در این مســابقات حاضر 
می شوند. پیش از سفر تیم بسکتبال ایران 
به توکیو ارسالن کاظمی، بازیکن تیم ملی با 

خبرنگاران به گفت و گو پرداخت.
وی در ابتدا گفت: تشــکر می کنم به خاطر 
چند بــازی تدارکاتــی که در این شــرایط 
اقتصــادی ســخت فراهم شــد و زحمت 
کشــیدند  و ما را فرســتادند برای انجام 

بازی.
کاظمی ادامــه داد: المپیــک خفن ترین 
رویداد ورزشی دنیاســت و بهترین تیم ها 
می آیند بازی می کننــد و االن هم دوازده 
تیم که بهترین ها هســتند در این رقابت ها 
حضور دارند. ما با آمریکا که رنکینگ یک را 
دارد و فرانسه که جزو چهار تیم برتر هست 
و جمهوری چک که توانسته یونان و کانادا 
را شکســت دهد و به این تورنمنت برسد 
بازی خواهیم کرد و قطعا کار سختی داریم.

وی درباره جــو اردو و برنامــه ایران برای 
موفقیت در مقابل بهترین های دنیا گفت: 
خیلی دوست داریم که در المپیک یک تیم 
را شوکه کنیم ولی خب کار سختی است و 
امیــدوارم بتوانیم بازی هــای قابل قبولی 
ارائه دهیم. خدا را شــکر جــو اردو خوب 
است و یک ماه و نیم اســت با هم تمرین 

می کنیم. 
کاظمی دربــاره بازی در شــرایط کرونایی 
گفــت: ما خــارج ازکشــور کــه می رویم 
نمی توانیــم از اتاق ها و هتل مــان خارج 
شویم و این کار را برای ورزشکارها سخت 
می کند چرا کــه عالوه بر احتیــاج به تایم 
تمرین، زمانی برای استراحت و تفریح هم 
نیاز داریم. این چند وقت برای ما ســخت 
بوده به خصوص سفرمان به ژاپن از هرجای 

دیگر سختی بیشتری داشت.

طالیی پوشان نصف جهان در سه دیدار باقی مانده 
باید مقابل تیم های پدیده مشهد، ذوب آهن اصفهان 
و  استقالل تهران قرار بگیرند و برای رسیدن به صدر 
جدول و در نهایت باالبردن جام قهرمانی نه تنها باید 

این سه تیم را از میان بردارند

فوتبال جهان

وز عکس ر

رونمایی از پیراهن 
تیم ملی بسکتبال

مراســم رونمایــی از پیراهــن تیم 
ملی بســکتبال و تقدیر از بازیکنان 
و کادرفنی اعزامــی به المپیک ۲۰۲۰ 
توکیو  دیروز برگزار شد.در این مراسم 
که هیچ یک از مســئوالن ورزش در 
آن حضور نداشتند، بازیکنان پیراهن 
تیم  ملی را امضا و هدایــای خود را 

دریافت کردند.
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مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان خبر داد:

 به روز رسانی تبلیغات محیطی ایستگاه های بازیافت
با موضوع کاهش مصرف پالستیک

مدیرعامل ســازمان مدیریت پسماند شــهرداری اصفهان از طرح تعویض تبلیغات محیطی 
ایســتگاه های بازیافت و خودروهای جمع آوری پسماند خشــک با محوریت آموزش های 

مربوط به کاهش مصرف پالستیک خبر داد.
رحیم محمدی با اعالم این خبر توضیح داد: به مناسبت فرا رسیدن روز بدون  پالستیک، طرح 
به روز رســانی تبلیغات محیطی در ایســتگاه های بازیافت و بر روی خودروهای جمع آوری 
پسماند خشک در دســتور کار قرار گرفته است تا بر این اساس مســئله پالستیک و نایلون، 
پیامدهای آن و روش های مدیریتی در میان شــهروندان برجســته و حساســیت عمومی 

برانگیخته شود.
محمدی در ادامه توضیح داد: با توجه به شکل گیری ستاد اجرایی پیشگیری و پایش بهینه 
مصرف پالستیک در شــهر اصفهان و نقش کلیدی سازمان مدیریت پســماند در حوزه های 
مختلف این ستاد از جمله بخش های اطالع رسانی، آموزشی، اجرایی و ... هم راستا با سایر 
برنامه هایی که برای تحقق این منظور در نظر گرفته شد، در پویشی تحت عنوان»وقتشه« به 

صورت گرافیکی و تصویری به موضوع مهم کاهش مدیریت پالستیک پرداخته شده است.
وی با اشاره به این که این پویش در کلیه فضاهای بصری در اختیار سازمان مدیریت پسماند 
به نمایش درآمده، بیان کرد:  سعی بر این بوده تا در تهیه این نوع از تبلیغات محیطی، سادگی 
و گویایی محتوا مورد توجه قرار بگیرد تا بتوانیم در کوتاه ترین زمان ممکن پیام آموزشی خود 
 را به شــهروندان منتقل کنیم و شــاهد تاثیرگذاری این تولیدات آموزشی در رفتار شهروندان

 باشیم.
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شــهرداری اصفهان با بیان این که شــهروندان نیز باید 
حساســیت های موجود در زمینه محیط زیســت را جدی بگیرند، اضافه کرد: روزانه در شهر 
اصفهان حدود 70 تن نایلون راهی لندفیل ها می شــود که این مقدار با حذف تنها یک نایلون 
از سبد خرید توسط هر شهروند به 35 تن کاهش پیدا می کند و این اتفاق زمانی می افتد که 
همه شهروندان نســبت به دریافت و انتقال پیام های آموزشی و به کارگیری آن در رفتارهای 

زیست محیطی و خانواده شان، فعال و مشارکت جو باشند.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان:

 شهروندان از توقف و پارک خودرو در زیر درختان
خودداری کنند

مدیرعامل ســازمان پارک ها و فضای سبز شــهرداری اصفهان خطاب به تمام شهروندان در 
خصوص احتمال سقوط درختان هنگام وزش باد، اظهار کرد: با قطع شدن جریان آب رودخانه 

زاینده رود، درختان شهر نیز به مرور آسیب دیدند.
فروغ مرتضایی نژاد افزود: با توجه به اینکه ســه میلیون و 700 هزار اصله درخت شهر آسیب 
دیده هستند، واحد پایش سازمان پارک ها به طور مرتب وضعیت درختان را بررسی می کند، 
اما متاســفانه وزش باد حوادثی را ایجاد می کند.مدیرعامل ســازمان پارک ها و فضای سبز 
شهرداری اصفهان به شــهروندان توصیه کرد که هنگام وزش باد از توقف و پارک خودرو زیر 
درختان کهنسال شهر به ویژه در حاشــیه زاینده رود به دلیل خطر آفرین بودن برخی از آن ها 
پرهیز کنند. وی ادامه داد: درختان تا سن ۲0 سال قابلیت انعطاف دارند بدان معنا که با وزش 
باد احتمال خم شدن آن وجود دارد، اما شکسته نخواهد شد هرچه سن درخت باال رود میزان 
چوب درخت بر میزان بافت سلولز آن غلبه کرده و انعطاف پذیری خود را از دست می دهد که 

باعث سقوط شاخه، دستک یا تنه درخت می شود.

معاون پیشگیری اداره کل بهزیستی استان اصفهان مطرح کرد:

موظف به پذیرش معتادان هستیم نه مجرمین و سارقین

معاون پیشگیری اداره کل بهزیستی استان  حدیث زاهدی
اصفهان در نشســتی که با خبرنگاران به 
مناسبت هفته بهزیســتی برگزار شد، با اشــاره به اینکه جامعه هدف 
بهزیستی ۲ تا 3 درصد جامعه اما تحت عنوان خانواده است و باید حامی 
آنها باشیم، گفت: بهزیستی فقط با یک جامعه ناتوان سر و کار ندارد، بلکه 
با همه گروه های جامعه در ارتباط اســت و هدف ما سالمت کل جامعه 
است. علی اکبر ابراهیمی با تاکید براینکه ما موظف به پذیرش معتادان 
در مراکز ماده ۱5 و ماده ۱۶ هستیم نه مجرم و سارق، گفت: بهزیستی 
باید همه افراد معتاد و کارتن خوابی که در طرح هایی مثل ایام نوروز جمع 
آوری می شوند را پذیرش کند و نمی توانیم بگوییم ظرفیت نداریم، اما 
باید اعتبارات الزم نیز تامین شود. وی افزود: از نظر قانون دو دسته معتاد 
داریم، یکی داوطلبانی کــه به مراکز درمان مراجعــه می کنند و مجرم 
نیســتند که در مراکز ماده ۱5 درمان می شــوند و دســته دوم مصرف 
کنندگانی که معتاد متجاهرند و باید در مراکز ماده ۱۶ نگهداری شوند. از 
سال ۹۲ یک مرکز ماده ۱۶ با ظرفیت ۱00 نفر افتتاح و چند سال قبل به 
بهزیستی واگذار شد که ظرفیت آن به ۲00 نفر رسید. سال گذشته نیز یک 
اردوگاه هم در مبارکه افتتاح شد و 350 نفر در آنجا اقامت دارند، اما هر 
دو مرکز مردان هستند و امیدواریم امســال با همکاری دستگاه های 

متولی مرکز ماده ۱۶ بانوان را نیز راه اندازی کنیم. معاون پیشگیری اداره 
کل بهزیستی استان اصفهان افزود: براســاس تبصره ۲ ماده ۱۶، اگر 
مراکز ماده ۱۶ ظرفیت نداشــت می توانیم معتادان متجاهر را به مراکز 
ماده ۱5 ارجاع دهیم و در همه مراکز ماده ۱5 معتادان را با سه شرط حکم 
دادستان، منفی بودن تست کووید و باردار نبودن پذیرش می کنیم. وی 
با تاکید براینکه ما موظف به پذیرش معتادان هســتیم نه مجرمین و 
سارقین، گفت: متاسفانه بهزیستی در این زمینه مظلوم واقع می شود و 
مخصوصا ایام عید که طرح های جمع آوری معتادان و کارتن خواب ها 
اجرا می شــود نمی توانیم بگوییم ظرفیت نداریــم و در مراکز پذیرش 
نمی کنیم، اما باید اعتبار آن تامین شود. ابراهیمی در مورد پیشگیری از 
اعتیاد در جامعه نیز گفت: برای کاهش اعتیاد در جامعه باید فرزندان با 
والد معتاد، زندانی، کار و خیابانی را تحــت حمایت قرار دهیم و در این 
صورت اعتیاد نصف می شود، به همین دلیل آموزش های پیشگیری از 

اعتیاد را به خانواده های بی سرپرست و بد سرپرست سوق داده ایم.

370 مرکز متادون درمانی در استان فعال است
ابراهیمی در خصــوص وضعیت متادون درمانی معتــادان  اظهار کرد: 
تعداد 370 مرکز متادون درمانی در اســتان فعال اســت که 57 مرکز 

تحت نظارت سازمان بهزیستی اصفهان اداره می شود. متادون درمانی 
ماهیانه ۲50 هزار تومان هزینه برای بیمار دارد، عرضه دارو برای معتادان 
به صورت دولتی اســت و فرد باید تا تکمیل درمــان، داروی متادون را 
مصرف کند تا بتواند تغییر رفتار را داشته باشد. معاون امور توانبخشی 
اداره کل بهزیستی اســتان اصفهان نیز در این نشســت اظهار کرد: از 
مجموع افراد واجد شرایط واکسن در گروه سنی باالی ۱۸ سال مرحله 
اول واکسیناسیون به طور کامل انجام شده و ۸0 درصد مرحله دوم نیز 
انجام شده تا خاطر خانواده ها جمع باشــد. همچنین واکسیناسیون 
پرســنل مراکز روزانه و مراقبت در منزل و مراکــز و اورژانس اجتماعی 
را در مراحل بعدی براســاس جدول معاونت بهداشــتی در دستور کار 
داریم. پژمان پورشبانان با بیان اینکه روی برنامه های غربالگری تاکید 
زیادی داریم، گفت: کودکان زیر 7 سال با مشکالت جسمی و حرکتی را 
سریع شناسایی کرده و خدمات مورد نیاز آنها را به موقع ارائه می کنیم 
تا زمان طالیی را از دست ندهیم. وی با بیان اینکه در برنامه های جدید 
بهزیستی حتی المقدور مجوزی برای مرکز بزرگ صادر نخواهیم کرد، 
گفت: برنامه ما ایجاد خانه های اقامتی با ظرفیت حداکثر ۱0 نفر است 
و در هفته بهزیستی نیز ۲ خانه اقامتی برای کودکان با اختالل اعصاب 
و روان افتتاح می شــود. در ادامه  معاون اجتماعی اداره کل بهزیستی 
استان اصفهان ، در خصوص افزایش انواع خشونت و تماس با اورژانس 
اجتماعی، اظهار کرد: با شــروع همه گیری ویروس کرونا و لزوم قرار 
گرفتن مردم در قرنطینه و اعالم وزارت بهداشت در خصوص مداخالت 
موثر خط ۱۲3 اورژانس اجتماعی عالوه بر باال رفتن تعداد تماس ها با 
این خط آمارهای مربوط به انواع خشــونت ها روند افزایشــی داشت. 
عبدالرضا اســماعیلی در مــورد دالیل افزایش خشــونت، اضافه کرد: 
مهم ترین دلیل باال رفتن خشونت ها اعم از خشــونت خانگی و دیگر 
خشــونت های ســطح جامعه، پایین بودن آموزش و آگاهی عمومی 
نسبت به روابط بین فردی و نداشــتن فرهنگ گفت وگو است. محدود 
بودن مردم در قرنطینه و نداشــتن برنامه ریزی مناسب برای پر کردن 
اوقات فراغت، آمار اتفاقاتی نظیر خودکشــی، خشونت های خانگی از 
جمله همســر آزاری، کودک آزاری و والد آزاری را افزایش داده است.  
معاون اجتماعی اداره کل بهزیســتی اســتان اصفهــان، تاکید کرد: از 
جمله راهکارهایی که می تواند بــه خانواده و جامعه کمک کند تا بتوانند 
شرایط کرونایی را پشت ســر بگذارند، باال بردن سطح دانش و آگاهی 
خود در مورد مهارت هــای ارتباط موثر و باال بــردن همدلی بین خود و 
تمرین مهارت های خودکنترلی و در نهایت استفاده از آموزش های موثر 

سازمان های مربوطه است. 

رییــس اداره خدمات شــهری شــهرداری اصفهان 
گفت: در اصفهان کشــتار ســگ های بدون صاحب 
نداریم چرا که مرکز نگهداری از سگ های ولگرد در این 
شهر ایجاد شده است.غالمرضا ســاکتی اظهار کرد: 
معاونت خدمات شهری شهرداری اصفهان بر اساس 
دستورالعمل ابالغ شده در راستای تحقق بند ۱5 ماده 
55 قانون شــهرداری ها مبنی بر وظیفه شهرداری در 
جلوگیری از شیوع امراض ســاریه انسانی و حیوانی 
و ساماندهی حیواناتی که در شــهرها بدون صاحب 
هستند و به منظور ارتقای سالمت، بهداشت و امنیت 
شهروندان همچنین رعایت اصول حقوقی در برخورد 
با حیوانات بدون صاحب و بر اســاس دستورالعمل 
کنترل جمعیت سگ های بدون صاحب وزارت کشور 
و بخشنامه ابالغی شماره ۴۴7۴ مورخ ۱۶ اردیبهشت 

۹۹ سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور اقدامات 
گسترده ای در این راستا انجام داده است.وی افزود: در 
شهر اصفهان از اوایل دهه ۹0 با ایجاد مرکز ساماندهی، 
زنده گیری، عقیم ســازی، واکسیناسیون و نگهداری 
و رهاســازی نســبت به کنترل جمعیت سگ های 
ولگرد اقدام شده است.رییس اداره خدمات شهری 
شــهرداری اصفهان تاکید کرد: آمارها نشان می دهد 
روش زنده گیری، عقیم ســازی، نگهداری، واکسینه 
کردن، رهاســازی یا نگهداری و واگذاری سگ های 
ولگرد کاربردی اســت و تعداد سگ های ولگرد شهر 
اصفهان در ســال های اخیر کاهش یافته است. وی 
با بیان اینکه با افزایش آگاهی بســیاری از مردم در 
خصــوص مزایای طــرح زنده گیری و ســاماندهی 
ســگ ها، رضایت از نحوه اقدام نیز به باالترین سطح 
خود رسیده اســت، تصریح کرد: اگر چه هنوز برخی 
شهروندان به دلیل نداشتن آگاهی و تصورات غلط با 
زنده گیری و انتقال سگ ها مخالفت می کنند.ساکتی 
ادامه داد: در طرح کنترل و ساماندهی سگ های ولگرد 

شهر اصفهان، ارزشمندترین نقطه قوت تغییر روش 
از کشــتار ســگ ها به زنده گیری و عقیم سازی بوده 
است.وی گفت: نقاط قوت طرح مبارزه با سگ های 
ولگرد در شهر اصفهان شــامل تلف نشدن هیچ کدام 
از سگ ها توسط اسلحه گرم یا با درد و رنج، دارا بودن 
یک روند، سیســتم و مکانیزم مشــخص و پیوسته 
بودن اقدامات انجام شده، عقیم سازی هر دو جنس، 
واگذاری سگ ها به شــهروندان در صورت تمایل و بر 
اساس دستورالعمل های ابالغ شــده است.رییس 
اداره خدمات شــهری شــهرداری اصفهان افزود: در 
شهر اصفهان در مناطق ۱5 گانه در هر منطقه یک نفر 
کارشــناس آگاه و آموزش دیده اقدام به شناسایی 
محــل زندگی ســگ ها می کند، پس از شناســایی 
کانون های حضور سگ ها، غذارسانی به آنها و از بین 
بردن ترس از انســان آغاز می شود ســپس به مرکز 
ساماندهی جهت ثبت، بررسی، درمان، واکسیناسیون، 
عقیم سازی، نگهداری و رهاسازی به پناهگاه منتقل 

می شوند.

رییس اداره خدمات شهری شهرداری:

در اصفهان کشتار سگ های بدون صاحب  صورت نمی گیرد

 کسب رتبه اول اپلیکیشن تخت فوالد
 در چهارمین جشنواره شهرپژوهی

اپلیکیشن تخت فوالد اصفهان، رتبه اول چهارمین جشــنواره ملی شهرپژوهشی و اولین جشنواره 
فن پژوهی را کســب کرد.مدیر مجموعه تاریخی، فرهنگی و مذهبی تخت فوالد اصفهان با اعالم این 
خبر گفت: اپلیکیشــن جامع معرفی تخت فوالد در محورهای رسانه، ارتباطات و دیپلماسی شهری 
و بین الملل موفق به کســب رتبه نخست چهارمین جشــنواره ملی شهرپژوهشی و اولین جشنواره 
فن پژوهی شهری در تیرماه ۱۴00 شد. بیش از ۹00 اثر در جشنواره شهرپژوهی شرکت کرده بودند که 
حدود ۴5 اثر در حوزه رسانه بود.سیدعلی معرک نژاد افزود: مجموعه تخت فوالد به منظور دستیابی به 
هدف خود مبنی بر معرفی شخصیت  ها و مشاهیر آرمیده در تخت فوالد و ظرفیت های این مجموعه، 
اپلیکیشن تخت فوالد را بر اساس سالیق مخاطبان خود تولید و تالش کرد اطالعات موردنیاز مخاطبان 
را در قالبی متفاوت به آنها ارائه دهد. این اپلیکیشن شامل اطالعات بیش از ۱500 نفر از مشاهیر و مفاخر 
برجسته آرمیده در تخت فوالد در قالب زندگینامه، حکایات جذاب، گالری عکس، صدها ساعت صوت، 
فیلم و ... است. وی، قابلیت های موجود در اپلیکیشن تخت فوالد و قابلیت هایی که قرار است در آینده 
به آن اضافه شود را از جمله مزیت های این اپلیکیشن دانســت که آن را تبدیل به مرجع و دانشنامه 
دیجیتال کرده و محققان و پژوهشگران می توانند از محتوای آن بهره ببرند. مدیر مجموعه تخت فوالد 
اصفهان قابلیت جست وجو و مسیریابی مزارها و تکایا را دیگر مزیت اپلیکیشن تخت فوالد دانست و 
ادامه داد: با انتخاب نام هر شخصیت یا تکیه اپلیکیشن تخت فوالد مسیر رسیدن به آن مزار یا تکیه 
را روی نقشه گوگل نشان می دهد که این قابلیت موجب سهولت حضور مخاطبان و مراجعان در تخت 
فوالد شده است.معرک نژاد تصریح کرد: بر اساس پروژه ساماندهی تابلوهای معرفی مشاهیر عالوه 
بر درج زندگینامه شخصیت های آرمیده در تخت فوالد روی تابلوهای کنار مزار آنها به زبان های فارسی 
و انگلیسی، می توان با اسکن بارکد روی این تابلوها توسط اپلیکیشن تخت فوالد به اطالعات مشاهیر 
دست یافت. از طرف دیگر هر اطالعاتی روی درگاه اینترنتی تخت فوالد قرار گیرد در این اپلیکیشن نیز 
به نمایش درمی آید و آخرین تغییرات اپلیکیشن نیز در وب سایت تخت فوالد اعمال می شود.وی با 
اشاره به قابلیت رصد آخرین اخبار مجموعه تخت فوالد اصفهان در این اپلیکیشن گفت: عالقه مندان 
می توانند با استفاده از اپلیکیشن تخت فوالد و تکمیل فرم مربوطه نسبت به ثبت نام در تورهای مجازی 
این مجموعه اقدام کنند. همچنین افراد می توانند نقشه گردشگری و بروشورهای مجموعه تخت فوالد 
را در این اپلیکیشن دانلود کنند.مدیر مجموعه تخت فوالد اصفهان خاطرنشان کرد: قابلیت توسعه این 
اپلیکیشن در آینده وجود دارد و قرار است قابلیت هایی چون مسابقات هفتگی به آن اضافه شود تا به 
اپلیکیشنی کاربردی تر برای عموم مردم تبدیل شود.گفتنی است؛ عالقه مندان می توانند اپلیکیشن 

تخت فوالد اصفهان را از کافه بازار دریافت و نصب کنند.

تاریخ گمشده اصفهان میان خیابان مشتاق
سرپرســت اداره کل میراث میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشــگری اصفهان گفت: تپه اشرف 
می تواند راز های گمشده تاریخ اصفهان را آشکار کند.علی کامیابی اظهار کرد: تپه اشرف از زمان گذشته 
شناخته شده بود، اما از سال ۱3۹۶ این تپه به مساحت 7 هکتار تملک شد و واکنش ها از همان زمان 
شروع شد.وی  گفت: تملک، محوطه سازی، ساماندهی وضعیت پیرامون، از جمله پاکسازی برخی 
خانه های فرسوده در محوطه آن، دیوارکشی و نصب نرده در اطراف خیابان مشتاق انجام شد.سرپرست 
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اصفهان ادامه داد: متاسفانه طی دهه های گذشته 
خیابان مشتاق از ضلع شمال تپه رد شده است و به نظر می رسد بخشی از تاریخ گمشده اصفهان در 
زیر خیابان است.کامیابی افزود: تاکنون هفت فصل کاوش در این تپه انجام شده، اهمیت آن به این 
علت است که اگرچه اصفهان یکی از مشهور ترین شــهر های جهان است، اما تاریخش بسیار مبهم و 
ناشناخته است، بنابراین کاوش های این تپه تاریخ اصفهان را تاحدود 3 هزار سال قبل به طور علمی 

به عقب برده و اثبات کرده است.

با مسئولان

خبرخوان

مشکالت پیمانکاری، علت 
BRT تاخیر در پروژه خط

خبر روز

سرپرســت اداره مطالعــات و برنامه ریزی 
معاونت حمــل و نقل و ترافیک شــهرداری 
اصفهان گفت: مشکالت و مسائل پیمانکاری، 
باعث تاخیر در پروژه خط BRT هشت بهشت 
است.جمشــید لقایی اظهار کرد: قبول دارم 
که پروژه خط BRT هشت بهشت کمی کند 
پیش می رود، اما مسیر و زیر سازی مسیر، 
تقریبا کامل شده و ایستگاه ها درحال ساخت 
اســت و زمان زیادی صرف نمی شود که این 
پروژه تا مرکز شــهر تکمیل و راه اندازی شود.

وی همچنین اضافه کرد: مســائلی همچون 
تغییرات قیمتی، تامین مالی و تامین مصالح 
باعث تاخیر در پروژه های پیمانکاری می شود.

سرپرســت اداره مطالعــات و برنامه ریزی 
معاونت حمــل و نقل و ترافیک شــهرداری 
اصفهان در خصوص ترافیک هنگام مناسب 
سازی خطوط BRT بیان کرد: معموال هنگامی 
که زیرســازی مســیر BRT انجام می شود 
عرض بیشتری، برای ایمنی کارگاهی اشغال 
و ترافیــک ناهنجاری به وجــود می آید، ولی 
هنگامی که ســاخت ایستگاه ها تکمیل شود 
طبیعتا ترافیک به شدت زمان زیرسازی مسیر 
نیست.لقایی در خصوص افزایش کرایه های 
خطوط BRT گفت: قیمت گذاری مسیر های 
اتوبوس، تابعی از طول خط است و طبق الیحه 
افزایش قیمت که به شــورا ارسال می شود، 
بسته به موقعیت و منطقه خطوط درصدی به 
کرایه هر خط اضافه خواهد شد.وی همچنین 
اضافه کرد: افزایش کرایه های اتوبوس، مربوط 
به BRT کردن خطوط نیست و طبق مصوبه ای 
که ســاالنه اجرا می شــود کرایه ها افزایش 
خواهد داشت.سرپرســت اداره مطالعات و 
برنامه ریزی معاونــت حمل و نقل و ترافیک 
شهرداری اصفهان همچنین از ادغام خط ۲۶ و 
۶۸ اتوبوس در آینده خبر داد و گفت: در آینده 
قرار اســت خط ۶۸، که مسیر درچه به میدان 
امام حسین)ع( اســت با خط ۲۶، که مسیر 
خوراسگان به میدان امام حسین)ع( است، با 
هم ادغام شوند و پس از راه اندازی این پروژه، 
از مرز درچه، غرب اصفهان تا خوراسگان، شرق 

اصفهان با یک خط، قابل طی شدن است.

فعالیت واحد های سنگبری مستقر در بافت مسکونی منطقه ۱۴ شهرداری اصفهان برای ســاکنان این منطقه درد سرساز شده است.رییس اداره خدمات 
شهری شهرداری منطقه ۱۴ اصفهان، این واحد ها را منبع آلودگی محیط زیستی، بصری و صوتی دانســت و گفت: شهرداری اصفهان، ۱3 هکتار زمین برای 
جابه جایی این واحد ها اختصاص داده است.حسین شاهمرادی، پایان سال آینده را زمان نهایی شــدن انتقال این واحد ها به شهرک کارگاهی جدید بیان 

کرد و افزود: برای ساماندهی واحد های سنگبری در خیابان بعثت به تعامل با تمام دستگاه های مسئول نیاز است تا مشکالت اهالی این منطقه حل شود.

واحدهای سنگبری در بافت شهری اصفهان، منبع آلودگی محیط زیستی، بصری و صوتی شده اند؛ 

صدای ناکوک سنگ

»آتشگاه« معبدی 
بر فراز کوه - اصفهان

یــا  »آتشــگاه« اصفهــان 
کــوه »آتشــگاه« از بنا های 
تاریخی شــهر اصفهان و سده 
و از یادگار های ایران باســتان 
اســت. این مجموعــه دارای 
پیشینه تاریخی کهنی است و 
در زمان های گونــا گونی از آن 

بهره برده اند.

وز عکس ر

عکس: باشاگه خبرناگران جوان
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 ســاحل کاال گولوریتزه، بائونی، ایتالیــا: کاال گولوریتزه یک 
ساحل کوچک با آب هایی رنگارنگ است که پرتویی از نور سبز 
و آبی سطح امواج را پوشانده است. این ساحل در ته یک دره 
عمیق قرار دارد که به طور طبیعی در اثر رانش زمین در ســال 
1۹62 ایجاد شده و چیزی شبیه به بهشت ساردین را به وجود 
آورده است.در این منطقه منحصر به فرد می توان یک غواصی 

خاطره انگیز را نیز در میان امواج رنگارنگ دریا تجربه کرد.
 مارگیــت بیچ، کنــت، انگلیس: اگــر مجبور شــدید یک 
استراحتگاه کالسیک ســاحلی در انگلیس انتخاب کنید، 
پیشنهاد می کنیم به ساحل مارگیت بروید. این ساحل تقریبا 
بی انتها و دارای جزر و مدی دیدنی و تفریحات سرگرم کننده 
بسیاری است؛ به ویژه تفریحات سنتی ساحلی انگلیس.

بازدیدکنندگان پیــر و جوان می توانند روزها را کنار ســاحل 
بگذرانند و از غذاها و نوشیدنی های دکه های نزدیک ساحل 

همچنین رستوران ها نیز بهره ببرند.
 کاال سائونا، فورمنترا، اسپانیا: بودن در این ساحل، درست 
مانند بودن در یک صحنه کارت پســتال اســت. منطقه ای 
رویایی که بــه بازدیدکنندگان فرصت  می دهــد تمام روز را 
صرف آفتاب گرفتن، شنا و استراحت کنند و شب هنگام نیز 
از غروب صورتی رنگ آفتاب لذت ببرند.شب ها این مکان، 

جایی ایده آل برای نوشیدن موهیتو و دیگر نوشیدنی های 
مفرح محسوب می شود.

 ساحل بلو پوینت، آنگاسان، بالی: این ساحل مرجانی زیبا 
فقط از طریق یک شــکاف مخفی قابل دسترســی است؛ 
شــکافی که در میان صخره هایی که ساحل را محصور کرده 
قــرار دارد. طی کردن یک راه دشــوار برای رســیدن به این 
ســاحل، لذت از آن را چند برابــر و به گنجــی پنهان در دل 
طبیعت تبدیل کرده است.می توانید در استخرهای طبیعی 
آن شنا کنید یا روی شن های نرم آن حمام آفتاب بگیرید. 
می توانید به یکی از رستوران های غذاهای دریایی که در کنار 
ساحل قرار دارند نیز بروید و هنگام غذا خوردن، موج سواران 

را تماشا کنید.
 ساحل بولدرز، کیپ تاون، آفریقای جنوبی: در ساحل بولدرز 
این فرصت را خواهید داشت که توسط مشهورترین ساکنان 
آن یعنی یــک کلنــی از پنگوئن های آفریقایــی، محاصره 
شوید. در واقع این تنها مکان در جهان است که می توانید به 
این موجودات خاص نزدیک شوید و به همین دلیل است 

که ساالنه بیش از 60 هزار نفر از این ساحل دیدن می کنند.
 ســاحل پراییا دو کامیلو، الگوس، پرتغــال: احتماال یکی 
از دیدنی ترین ســواحل پرتغال، ســاحل پراییا دو کامیلو با 

شن های طالیی و آب های شفاف و نیلگون آن است. البته 
برای رسیدن به ماسه ها باید از صخره های نارنجی عبور کنید 

و از 200 پله چوبی پایین بروید.
 ساحل تنبی نورث، پمبروکشــایر ، ولز: تالش های جدی 
فعاالن محیط زیســت و مقامات محلــی و آموزش های 
گسترده ای که با هدف حفظ طبیعت در این منطقه توریستی 
داده شــده، باعث  شــده که این ســاحل بتواند گواهینامه 
معتبر »ســاحل پرچم آبی« را دریافت کنــد و همزمان به 
یک منطقه بهشتی در ولز تبدیل شود.این ساحل که توسط 
خانه هــای رنگارنگ شــهری و صخره ها محصور شــده، 
منظره ای تماشایی را مقابل چشــمان گردشگران به وجود 
آورده و باعث شــده که آنها بتوانند در تمام روز از زیبایی هاو 

هوای دلپذیرش لذت ببرند.
 خلیج هانائومــا، هاوایی، ایاالت متحــده آمریکا: یکی از 
محبوب تریــن مقاصد گردشــگری در هاوایی قــرار دارد. 
منطقه ای زیبا که انیمیشــن »موآنا« ســاخته شده توسط 
کمپانی دیزنی را نیز تداعــی می کند.خلیج هانائوما یکی از 
اولین مناطقی است که در آن مقررات مربوط به حفاظت از 
زندگی دریایی در این ایالت به اجرا گذاشته و باعث شد که 

اکوسیستم دریایی بکر آن احیا شود.

آشپزی
دمپخت  

ماهی  بوشهری
دمی لخالخ یا دمپخت ماهی بوشهری، یکی از انواع پلوهای خوشمزه 

و محبوب بوشهر  است. در زبان محلی به این غذا، ماهی می یدم می گویند که با 
مواد اصلی برنج، فیله ماهی، سیر، شوید و گرد لیمو عمانی طبخ می شود. از دیگر انواع 

غذاهای خوشمزه و پرطرفدار جنوبی می توان به گمنه، میگو پلو، یتیمک، دوقوس ماهی، 
قلیه میگو، کتلت ماهی، قلیه ماهی، دمپخت میگو، پلو میگو با سیب زمینی و… اشاره کرد.

 مواد الزم: برنج 3 پیمانه، فیله ماهی 800 گرم،کره نصف پیمانه،سیر 4 حبه،آب 4 پیمانه،پیازداغ3 
قاشق غذاخوری،شوید خرد شده 200 گرم،گرد لیمو عمانی نصف قاشق غذاخوری،زعفران 
ساییده شده یک قاشق چای خوری،روغن مایع،نمک، زردچوبه و فلفل سیاه به مقدار الزم

مراحل: ابتدا برنج را شسته و با 4 پیمانه آب و کمی نمک خیس کنید. فیله ماهی خرد شده را با 
ترکیب نصف زعفران و ادویه ها مزه دار کنید. در یک ماهی تابه کمی روغن ریخته و روی حرارت 

مالیم بگذارید. ماهی مزه دار شده را در ماهی تابه سرخ کنید. سیرها را بکوبید و در روغن 
کمی تفت دهید. سپس پیاز داغ و گرد لیمو را اضافه کرده و مواد را مخلوط کنید و بعد 
حرارت را خاموش کنید. برنج را روی حرارت مالیم بگذارید و کره را به آن اضافه کنید. 

وقتی آب برنج کشیده شد، نصف مخلوط ماهی و شوید خرد شده را به برنج 
اضافه کنید. سپس نصف زعفران را به برنج اضافه و برنج را کته دم 

بگذارید. بعد از آماده شدن برنج، آن را در دیس بکشید 
و بقیه ماهی را نیز کنار برنج بریزید.

آشنایی با زیباترین سواحل زیبا در سراسر جهان

پایان فیلم برداری فیلم کوتاه »مریم« شروع خیره کننده بیوه سیاه در دیزنی پالس
فیلم برداری فیلم کوتاه »مریم« به کارگردانی و تهیه کنندگی سید 
مصطفی آزاد به پایان رسید و وارد مرحله پس تولید شد.این فیلم 
به زودی آماده حضور در جشنواره های داخلی و بین المللی می 
شود. سایرعوامل فیلم کوتاه »مریم« عبارتند از: نویسنده: مصطفی 
لعلیان،دستیار کارگردان و برنامه ریز: علیرضا سنایی، منشی صحنه: 
نفیسه فرامرزی،بازیگران: محبوبه سلطانی، مهشید شریفی، سپیده 
مذهب، محمود کمالی، یوسف شریفی.

 »بیوه سیاه« با رقم فروش 80 میلیون دالر در سینما و 60 میلیون دالر 
در شبکه دیزنی پالس شروعی خیره کننده داشت. اگر بخواهیم این 
اثر سینمایی را به شکل ساده توصیف کنیم باید بگوییم که »بیوه 
سیاه« یک اسپین آف معمولی از جهان سینمایی مارول است که به 
شدت وام دار ژانر اکشن جاسوسی و آثار شناخته شده هالیوودی در این 
شاخه بوده است. استاریک پیرسون فیلم نامه »بیوه سیاه« را نوشته ، او 
فیلم نامه نویس باتجربه ای در دنیای سینمایی مارول است .

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

 مجمع عمومی عادی ساالنه ذوب آهن اصفهان با حضور سهامداران، نمایندگان 
صاحبان سهام، اعضای هیئت مدیره و نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار 
تهران، در تاالر تشریفات و تاالر آهن ذوب آهن اصفهان با رعایت پروتکل های 
بهداشتی پنجشنبه 24 تیرماه برگزار شــد . نمایندگان سهامداران عمده ذوب 
آهن  در جایگاه هیئت رییسه قرار گرفتند و سعید عبودی، رییس هیئت مدیره 

شرکت صدر تامین ریاست مجمع را عهده دار شد .
 منصور یزدی زاده، مدیرعامل ذوب آهــن اصفهان در ارائه گزارش هیئت مدیره 
مربوط به عملکرد سال ۹۹ و برنامه های آتی این شرکت گفت : سال ۹۹ سالی 
خاص و ویژه به لحاظ شــیوع ویروس کرونا و محدودیــت صادرات و واردات 
مواد اولیه برای تمام کشــورها بود؛ اما با این وجود طی ســال های ۹8 و ۹۹ 
رشد 4 و 5 درصدی و در مجموع دو سال، رشد ۹ درصدی را در تولید داشتیم.
یزدی زاده با اشاره به دستاوردهای مهم شرکت ذوب آهن اصفهان، تاکید کرد: 
دریافت گواهینامه استاندارد ملی ایران برای تولید ریل ملی ، رکورد تولید ریل 
به میزان 58 هزار تن با افزایش 282 درصدی نسبت به سال 13۹8 ، طراحی 
و تولید ســوزن ریل ۶0E1A1      ،  طراحی و تولید ریل معدن R18 در نورد 650 
، پذیرش ریل ملی در بورس کاال ، انعقاد نخســتین قرارداد صادرات ریل و به 
کارگیری ریل در 6 محور راه آهن کشــور از جمله دستاوردهای ریلی ذب آهن 

در سال ۹۹ بوده است.

تولید ریل ، آغاز تولید محصوالت با ارزش افزوده باال در ذوب آهن بود
یزدی زاده با بیان اینکه ذوب آهن 10 درصد تولید فوالد کشور را دارد که تولید آن 
مشابه 75 درصد سایر فوالدسازان دنیاست، افزود: روش سایر تولیدکنندگان 
فوالد کشــور مشــابه معادل 5 درصد تولیدکنندگان فوالدی دنیا با گاز اســت، 
بنابرایــن ذوب آهن برای ماندن در گوی رقابت، اســتراتژی تنوع بخشــی به 
تولیدات خود را در پیش گرفته است که تولید ریل آغاز تولید محصوالت با ارزش 
افزوده باال بود و به دنبــال آن محصوالت دیگر همچــون کالف های صنعتی، 
تکمیل سبد ورق سازه های فوالدی، طراحی و تولید تیرآهن نیمه سبک و .... 

در دستور تولید قرار گرفت.
وی به تنوع بخشی محصوالت در نورد650 اشاره کرد و گفت: همواره ذوب آهن 
در نورد650 با ظرفیــت مازاد مواجه بود که با ورود ریل بــه این کارگاه، ظرفیت 
خالی را پر کردیم و این موجــب تکمیل ظرفیت ، تنوع بخشــی محصوالت و 

کاهش ضایعات تولیدات شده است.
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان با تاکید بر اینکــه کمبود مواد اولیه و لزوم تولید 
محصوالت با ارزش افزوده باال یکی از چالش های ذوب آهن اســت، تصریح 
کرد: امروز توسعه تیرآهن بال پهن در ذوب آهن ضرورت دارد، البته باید توجه 
داشت که بیشترین حاشیه سود برای این شرکت به ترتیب مربوط به تولید ریل، 

سپس کالف، آرک، تیرآهن و میلگرد ساده است.
وی در ادامه با اشاره به بازسازی کوره بلند شــماره یک بعد از پنج سال توقف 
با اتکا به توان داخلی شــرکت و بومی سازی، گفت: این اتفاق موجب افزایش 

ظرفیت تولید شرکت به میزان 800 هزار تن در سال و کاهش ریسک تولید ذوب 
آهن شده است.مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان با اشاره به بهبود وضعیت 
نقدینگی شرکت نسبت به 10 سال گذشــته، اظهار کرد: طی سال گذشته سود 
شــرکت به میزان 15 هزار و 81۹ میلیارد ریال رســید که دالیل افزایش میزان 
درآمد و سود شــرکت ناشــی از تمرکز بر تولید ، فروش محصوالت صنعتی و 
محصوالت با ارزش افزوده باالتر، تمرکز شــرکت بر صــادرات به دلیل ارزش 

افزوده باالتر، افزایش تورم و افزایش سطح عمومی قیمت هاست.

رشد 24۵ درصدی سودآوری شرکت های تابعه ذوب آهن در سال ۹۹
وی یادآور شد: ذوب آهن، شاهد رشــد 245 درصدی سودآوری شرکت های 
تابعه خود نســبت به ســال ۹8 بوده اســت.یزدی زاده با بیان اینکه با همت 
تالشگران ذوب آهن برای نخستین بار خروج از زیان انباشته پس از یک دهه 
در این شرکت اتفاق افتاده است، گفت: ذوب آهن طی یک دهه برای نخستین 
بار در ســال ۹۹ به این نقطه رسید تا بتواند سود را بین ســهامداران توزیع کند 
و سال گذشــته میزان ســود 500 میلیارد تومان را پیش بینی کرده بودیم، اما 
به ۹74 میلیارد تومان سود قابل توزیع دســت یافتیم.مدیرعامل ذوب آهن 
اصفهان با اشاره به برخی دستاوردهای مهم این شرکت، گفت: تملک معادن 

زغال سنگ ســوادکوه، تکمیل فاز نخســت پروژه انتقال پســاب فوالدشهر، 
طراحی، ساخت و نصب درهای فلکسیبل باتری 3 کک سازی در مسیر صنعت 
سبز، دستیابی به دانش فنی طراحی نسوز بدنه کوره بلند برای نخستین بار در 
کشور، افزایش 40 هزار میلیارد ریالی حد اعتباری شرکت در بانک ها، دریافت 

لوح تقدیر از بانک مرکزی و ... از جمله این دستاوردها بوده است.
وی ادامه داد: یکی از عوامــل تاثیرگذار بر تولید ذوب آهــن، عدم تامین یک 
میلیون و 750 هزار تن ســنگ آهن بوده که تغییرات پیاپی در وزارت صمت در 
ســال قبل یکی از عوامل اصلی آن بوده اســت.یزدی زاده درباره پروژه تزریق 
پودر زغال در کاهش مصرف کک، گفت: کاهش هزینه های ارز ناشی از واردات 
 کک، کاهش وابســتگی به کک با توجه به محدود بودن ذخایر زغال، افزایش

 بهره وری کوره بلند از جمله دالیل تاکید بر اجرای این پروژه است.
وی درباره دالیل تاخیر در اجرای این پروژه، گفت: عدم استفاده از کارشناسان 
و شــرکت های خارجی به دلیل تحریم، عدم امکان بازدیــد و طی دوره های 
آموزشی پرســنل در کشــورهای دارای این تجهیزات، عدم وجود تجربه بهره 
برداری از این پروژه در کشــور، عدم امکان تثبیت شرایط کاری در کوره بلندها 
به دلیل برخی مشکالت در تامین مواد اولیه باکیفیت و کم آبی از جمله دالیل 

تاخیر است.

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در ادامه به برخی چالش های ذوب آهن اشاره 
کرد و افزود: خشکســالی، کمبود آب، عدم پایداری تامین مواد آهن دار، قرار 
گرفتن ذوب آهن در لیســت تحریم، پایین بودن ســرمایه در گردش، شیوع 
کرونا، ظرفیت پایین تولید زغال کشور، تغییرات مداوم قیمت نهاده های تولید، 
عدم بهره مندی نیروگاه های شرکت از گاز از جمله اصلی ترین چالش های این 

شرکت است.
به گفته یزدی زاده، تغییر رژیم کوره بلند به سمت سایر مواد آهن دار، خرید برق 
از بورس انرژی، افزایش تولید، کاهش مصرف کک، تملک معادن سنگ آهن، 
تکمیل پروژه های تامیــن آب، تولید محصول با ارزش افــزوده باالتر، اصالح 
قراردادهای خرید، افزایش موجودی مواد اولیه، تداوم صادرات محصوالت به 
22 کشور با وجود قرار گرفتن در لیســت تحریم، انتقال نماد ذوب از فرابورس 
به بورس، مدیریت هزینه های شــرکت با اصالح نرم های مصرف و ... از جمله 

برنامه های ذوب آهن در سال 1400 است.
وی ادامــه داد: تــداوم پروژه هــای تصفیه پســاب، تعییــن تکلیف قطعی 
مطالبات ســازمان تامین اجتماعی، تسکیل کنسرســیویم و کلنگ زنی واحد 
تولید ورق های الکتریکی بــه ارزش 415 میلیون یورو از دیگــر برنامه های 
این شــرکت در ســال جاری اســت.مدیرعامل شــرکت ذوب آهن اصفهان 
همچنین اظهار کرد: طی ســه ماهه نخســت امســال تولید محصوالت ذوب 
آهن به میزان 12 درصد در چدن ، 3 درصد در شمش و یک درصد در محصول 
اصلی رشــد داشــته اســت.وی گفت: به طور قطــع اگر امســال ذوب آهن 
 محدویت های آبی را نداشــت، دســت کــم 50 هزار تن تولیــد محصوالتش

 بیشتر بود.

مصوبات مجمع
مصوبات این مجمع بدین شــرح اســت : صورت های مالــی تلفیقی گروه و 
شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان )سهامی عام( شامل صورت وضعیت های 
مالی به تاریخ 30 اســفند ماه 13۹۹ و صورت های ســود و زیان ، تغییرات در 
حقوق مالکانه و جریان های نقدی برای سال مالی منتهی به 13۹۹/12/30 ، 

با اکثریت آرا مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
  با توجه به خروج ذوب آهــن اصفهان از زیان انباشــته ، بــرای اولین بار به 
سهامداران سود تعلق گرفت ومقرر شد از محل ســود قابل تخصیص ۹ هزار و 
 738 میلیارد ریال به میزان 35.4 درصــد معادل 3 هزار و 444 میلیارد ریال 
) به ازای هر ســهم 56 ریال( به  عنوان سود ســهام ، با رعایت مفاد اصالحیه 
قانون تجارت ، به ســهامداران پرداخت شــود. همچنین موسسه حسابرسی 
هوشــیار ممیز به عنوان حسابرس مســتقل و بازرس قانونی اصلی شرکت و 
موسسه حسابرســی تدوین و همکاران به عنوان حسابرس مستقل و بازرس 
قانونی علی البدل، برای مدت یک سال انتخاب شدند. همچنین روزنامه های 
دنیای اقتصاد و صمــت جهت درج اطالعیه و آگهی های شــرکت برای مدت 

یک سال، تعیین شد .

در مجمع عمومی عادی ساالنه ذوب آهن اصفهان عنوان شد:

ذوب آهن اصفهان با سود آوری بر مدار توسعه
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