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8 صفحه

سال سیزدهم
قیمت: 3000 تومان

پشت پرده مقاومت بانک ها برای عدم اعطای وام بدون ضامن؛

کی داده، کی گرفته! 

فروردین سال آینده؛

 هفدهمین نمایشگاه قرآن
  و عترت اصفهان برگزار

 می شود

غیرحضوری بودن آموزش 
 دانش آموزان ابتدایی 

در شهرهای قرمز استان 
اصفهان

سند دار شدن 93 درصد 
واحدهای مسکونی 

روستایی اصفهان

یمنا
س: ا

عک

وزیر بهداشت در اصفهان:

 استان اصفهان
  نگین درخشان
 کشور ماست

بهای قبوض مهمان پذیران 
اصفهان ۵ برابر بیشتر شد

7

3

5

7

3

5

7

جذب 400 کارشناس رسمی دادگستری 
در استان اصفهان

توزیع دوهزار بسته لوازم نقاشی بین 
کودکان اصفهانی

  وقتی توزیع ناعادالنه امکانات شهری چالش آفرین می شود؛

5

مدیرعامل فوالد مبارکه با توجه به چالش 
انرژی اعالم کرد: 

ضرورت سرمایه گذاری فوالد 
مبارکه در میادین گازی

8

عدالت فضایی؛ گمشده اصلی کالن شهر اصفهان

پایان مردی که نه عزیز بود 
و نه خادم!

3
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8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

تصمیمات برای عیدی امسال کارکنان؛ ۱.۵ میلیون به باال

سنـاریوهـای سردرگـم!
»شناسنامه« به زودی در 
اصفهان رونمایی می شود

مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی 
استانداری:

مجوز سازمان های مردم 
نهاد در اصفهان، نیاز مند 

بازنگری است

رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی 
شهرستان شهرکرد: 

بازار لوازم خانگی از تنوع 
کاالیی خالی است

5

 گره های اقتصادی در کار 
نساجی کاران اصفهان 

3

3

3

3

7

5

در حال حاضر دو سناریو برای پرداخت عیدی سال 1400 کارکنان مطرح است که یکی عدد ثابت و یکسان در حد دو میلیون تومان برای همه و دیگری عددی متغیر 
از 1.۵ میلیون تومان به باالتر. این در حالی است که طی سال های قبل عیدی کارکنان همواره مبلغی ثابت بود.

4

میزبانی سپاهان از نفت مسجد سلیمان 
در هفته هفدهم؛

 در انتظار تکرار نتیجه
دور  رفت

7

 رییس اتحادیه تولیدکنندگان محصوالت نساجی اصفهان مطرح کرد: 

6

آگهی مزایده

شهرداری کوهپایه در نظر دارد نســبت به فروش مقدار تقریبی 20 تن ضایعات فلزی و غیر فلزی خود شامل آهن 
آالت و ضایعات غیر فلزی پالستیکی، پلی اتیلن، فایبرگالس و ... از طریق مزایده اقدام نماید. متقاضیان می توانند 

جهت بازدید و دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 1400/11/20 لغایت 1400/12/04 به شهرداری کوهپایه مراجعه نمایند.  

غالمحسین رضایی- شهردار کوهپایه

توصیه رییس قوه قضاییه به 
قضات اصفهانی:

مجازات جایگزین 
حبس، مورد توجه 

مسئوالن قضایی باشد

7

باغ گل ها؛ میزبان گونه 
کمیاب »سکویا«

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 
اصفهان اظهار کرد: مجموعه گردشــگری باغ گل ها 
در قلب شــهر اصفهان در درون خود درختان زینتی، 
درختان موجود در کشــور و گونه های نــادر را جای 

داده است.

معاون وزیر صمت:

حدود چهار هزار طرح نیمه کاره در  استان 
اصفهان وجود دارد

بهره برداری از هشت طرح تعاونی روستایی 
در استان اصفهان 

والدتحضرتاماممحمدتقی)ع(»جواداالئمه«راتبریکمیگوییم

پنجشنبه 21 بهمن 1400 / 08 رجب 1443 / 10 فوریه 2022 / شماره 3468

صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود   
جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین

رتبه:4    ضریب کیفی روزنامه: 45
نشانی: اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، واحد 3

تلفن: 8-36284167-031     فکس: 36284166

   

دختر ها و پسر های زیادی به جلسه خواستگاری به عنوان 
موقعیتی برای آشنایی بیشتر نگاه می کنند و در جست و جو 
برای نحوه رســیدن به شــناخت دقیق تر، توجــه افراد به 
سوال هایی که باید مطرح شــود، جلب شده است. روز به 
روز افراد دم بخت بیشــتری به دنبال سوال های مناسب 
و ســوال هایی که حداکثر شــناخت را برای فرد به دنبال 
داشته باشــد، می گردند. اما نکته ای که این جا وجود دارد 
این اســت که نه تنها فرد پرسشگر با ســواالتش به دنبال 
کسب اطالعات است بلکه فردی که مورد پرسش هم قرار 
می گیرد، می تواند با توجه به نوع پرسش های طرف مقابل 
به شناخت از او دســت پیدا کند. در ادامه نکاتی در همین 

باره مطرح خواهد شد.
 چند مثال کاربردی برای شــناخت خواســتگار براساس 

سوال هایش
به طور مثال، زمانی که خانواده طرف مقابل با منزل شــما 
تماس می گیرد و قبل از هر چیزی شــروع به پرســیدن 
مشخصات ظاهری از قبیل قد، وزن و رنگ پوست می کند و 
مدام بر مشخصات ظاهری مد نظرش تاکید می کند، شما 
می توانید به راحتی به این درک برســید کــه با خانواده ای 
طرف هستید که ظاهر برای شــان مهم است و در صورت 

وصلت بایــد تالش زیادی برای آراســتگی ظاهری صرف 
کنید. یا اگر طــرف مقابل در جلســه خواســتگاری ادعا 
داشــت که تحصیالت شما برایش مهم اســت، اما وقتی 
شــما از دســتاورد های تحصیلی تــان صحبــت می کنید 
تمایل به شــنیدن نداشــت یا حاضر نبود بــرای تحصیل 
شــما محدودیت های موقتی را پذیرا باشــد، احتماال این 
فرد در بیان مالک های ازدواجش صادق نیســت.بدیهی 
است که کند و کاو در بعضی مســائل مانند جزییات شغل 
)ســاعات کاری، مرخصی ها و نه فقط درآمد( یا مســائل 
اعتقادی نه تنها نادرســت نیســت بلکه دانستن جزییات 
به شــناخت بیشــتر و ایجاد تصویر روشــن تری از آینده 
 مشترک که منجر به تصمیم گیری بهتر می شود، پسندیده 

هم هست.
واکاوی مطرح کردن سواالت جنجالی در خواستگاری

تا به این جا دربــاره موضوعات عادی که بــه طور معمول 
در جلســه خواســتگاری مطرح می شــود، بحث شد، اما 
همیشــه موضوعاتی وجــود دارد که پرســیدن و صحبت 
از آن ها موجب تعجــب و بروز حس ســردرگمی در افراد 
می شــود.برای مثال موضوعاتی مانند چند همســری یا 
بچه دار شدن یا نشدن یا فرزند خواندگی و ... برای بررسی 

این موضوعات مهم اســت که در ابتدا بدانیم نیت و هدف 
فرد مقابل از مطرح کردن این ســواالت چیست؟ آیا فقط 
تالش می کند با پرســیدن موضوعات جنجالی سر حرف 
را باز کند که اگر چنین باشــد ایرادی نــدارد و هر دو طرف 
با گفتن نظر خــود می توانند بــه بنیان و ســاختار فکری 
هم پی ببرند، ولی اگر فرد هدف خاصی از پرســیدن این 
موضوعات دارد، واکنش مناســب این است که مستقیم 
ســوال کنید که آیا شــما قصد و برنامه ای برای انجام این 
موضوع دارید؟ آیا این موضوع را بــه طور کلی قبول دارید 
و با آن موافق هســتید؟ آیا چنان چه اکنــون قصد انجام 
آن را ندارید، ممکن اســت در آینده به انجــام آن متمایل 
شوید؟ در صورتی که نظرات شما در این موارد خاص با هم 
همخوانی ندارد بهتر اســت که آن را در همین ابتدا بدانید 
و بر اســاس آن تصمیم گیری بهتری داشته باشید. درباره 
موضوعاتی مانند خیانت و پرســیدن واکنش طرف مقابل 
در برابر آن، خوب اســت که این واژه را برای هم تعریف و 
خط قرمز های خود را روشــن کنید تا در آینده به مشــکل 
نخورید. مثال در روابط کاری یــا فامیلی یا فضای مجازی 
 چه خــط قرمز هایی دارید و آیا خط قرمز های شــما با هم

 منطبق است؟

آشپزی

 سیب زمینی تنوری با
 سس قارچ و مارچوبه

مواد الزم : سیب زمینی بزرگ 2 عدد، نمک به میزان الزم، ریحان تازه خرد شده 
یک مشت، نمک یک دوم قاشق چای خوری، روغن زیتون یک قاشق غذاخوری

مواد الزم برای سس قارچ:  قارچ ورقه ورقه شده 200 گرم، روغن زیتون یک 
قاشق غذاخوری، مارچوبه 6عدد، عصاره سبزیجات100 میلی لیتر، نمک و فلفل به 

میزان الزم، شیر سویا 4 قاشق غذاخوری، رزماری تازه یک قاشق چای خوری
طرز تهیه: سیب زمینی ها را بشویید ولی پوست آن را نکنید و وقتی هنوز خیس است کمی نمک بر 

روی آن بپاشید. به مدت یک ساعت در فر گذاشته تا ترد و پخته شوند. برای درست کردن سس قارچ، 
مارچوبه ها را خرد کرده، با یک قاشق روغن زیتون و قارچ و کمی نمک در ماهیتابه ریخته و به مدت 

5-6 دقیقه بپزید تا قارچ و مارچوبه نرم شده و آب آن خشک شود. عصاره سبزیجات را اضافه 
کرده و به پختن ادامه دهید ، سپس شیر سویا و رزماری را اضافه کنید. وقتی سیب زمینی 
ها آماده شدند آن ها را با دقت نصف کرده و بیشتر سیب زمینی پخته درون آن را بیرون 

آورید. اما مراقب باشید که پوست سیب زمینی تنوری تان نشکند. سیب زمینی 
پخته را به همراه نمک و ریحان در ظرفی ریخته و له کنید. این مواد را در 

پوست سیب زمینی ها که مانند کاسه است بریزید، کمی روغن 
زیتون روی آن بپاشید و به مدت 5 دقیقه در فر 

بگذارید تا طالیی شود. 

چگونه خواستگار را بر اساس سواالتش بشناسیم؟

وقتی ترسیم »قهرمان ملی« پدیده 
»جشنواره چهلم« می شود

 طلوع عشق در شهرک
 روبات ها !

در مجموع می توان فیلم سینمایی »موقعیت مهدی« را پدیده 
»جشنواره چهلم« قلمداد کرد. اثری در »ژانردفاع مقدس« به دور 
از فضای تلخ و سیاه فیلم هایی با موضوع اجتماعی به روایت زندگی 
یکی از »قهرمانان ملی« نشسته است.فیلم سینمایی »موقعیت مهدی« 
با پرداختن به موضوع زندگی نظامی شهید »مهدی باکری« خالصه ای از 
یک مینی سریال شش قسمتی به کارگردانی »هادی حجازی فر« است.

شهرام خرازی ها، منتقد سینما و تلویزیون در یادداشتی به نقد فیلم 
»شهرک« پرداخت. در این یادادشت آمده است:»شهرک« اثری 
است چند الیه که به تفاسیر مختلف راه می دهد.»شهرک«ظاهرا درباره 
سینماست اما داستان، لوکیشن و کاراکترهایش به گونه ای به تصویر کشیده 
شده اند که می توان آن را یک فیلم مستقل سیاسی درباره فرآیند جذب و 
آماده سازی نیروی انسانی توسط سازمان ها و گروه های مبارز دانست. 

با اصــالح 1000 متر از خــط انتقال فاضــالب بلوار میرزا کوچــک خان، این 
عملیات به مراحل نهایی خود نزدیک می شــود.مدیر آبفای منطقه 2 شهر 
اصفهان گفت: عملیــات اصالح خط انتقــال فاضالب بلــوار میرزا کوچک 
خان به طول 1150 متــر و قطر 600 میلیمتــر از مهر ماه ســال جاری از حد 
فاصل ســه راه نظر تا کنارگذر پارک ناژوان آغاز شــده کــه تاکنون در حدود 
 90 درصد پیشــرفت فیزیکی داشــته و انتظار می رود تا پایان بهمن ماه به 

پایان برسد.  
امیر حسین رحیمی با اشاره به فرســودگی خط انتقال فاضالب بلوار میرزا 
کوچک خان که منجر به پس زدگی فاضالب در فضای سبز انتهای خیابان باغ 
فردوس و مناطقی از خیابان  قائمیه می شد، افزود: پس از اخذ مجوزهای 
الزم از مسئوالن شهری و پلیس راهور، عملیات اصالح و بازسازی از زیرپل 
وحید به ســمت کنارگذر پارک ناژوان آغاز و با صرف هزینــه ای بالغ بر 60 

میلیارد ریال در مدت پنج ماه به انجام رسید.
وی، به برخی از مشــکالت در اجرای  این عملیات اشاره کرد و اظهار داشت: 
ریزشــی بودن شــدید بافت زمین در محل کنار گذر پارک ناژوان، عبور خط 

انتقال فاضالب از زیر پل وحید، وجود کابل های فشار قوی برق و بار ترافیکی 
شدید از عمده مشکالت اجرای این طرح است.

در سومین نشست شــورای راهبری و توسعه مدیریت اســتان اصفهان، 
دستاوردهای شرکت آب و فاضالب در افزایش بهره وری و خدمت رسانی 

پایدار به مردم تشریح شد. 
در این جلسه که با حضور استاندار و رییس ســازمان ملی بهره وری کشور 
برگزار شد، معاون منابع انســانی و تحقیقات شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان با بیان این که از سال 1389 کمیته بهره وری در این شرکت تشکیل 
شد، افزود: با اســتقرار چرخه مدیریت بهره وری، تجزیه وتحلیل وضعیت 
موجود، تدوین برنامه های عملیاتی در زمینه رشد، ارتقا و اقدامات اصالحی 

در تمام بخش های آبفای اصفهان اجرایی شد.
مجتبی قبادیان به بهبود کارایی فرآیندها در بخش آب اشــاره کرد و اظهار 
داشت: افزایش سرانه آب تولیدی، کاهش هدر رفت آب با هدف دسترسی 
پایدار مردم به آب شرب ســالم و بهداشتی، مدیریت فشــار و زون بندی 
شــبکه آب، تله متری تاسیســات آب، هوشمندســازی خطوط انتقال و 
شــبکه توزیع آب از جمله اقداماتی بــود که آبفای اســتان اصفهان برای 
 آبرسانی عادالنه و پایدار و همچنین غلبه بر تبعات ناشی از بحران کم آبی به

 اجرا در آورد.
وی افرود: در بخــش فاضالب نیز بهبود کارایی فرآیندها شــامل افزایش 

ظرفیت تاسیسات فاضالب، توسعه طول شــبکه و خطوط انتقال، اصالح 
و بازسازی شبکه و خطوط فرسوده فاضالب نیز در دســتور کار قرار گرفت 
و عالوه بر توانمند سازی نیروی انسانی، میزان بهره وری از تاسیسات نیز 

افزایش یافت.

مدیر آبفای منطقه 2 شهر اصفهان:
 عملیات اصالح و بازسازی خط انتقال فاضالب بلوار میرزا کوچک خان

 در مرحله پایانی است

 تشریح دستاوردهای آبفای استان اصفهان در سومین نشست شورای
 راهبری و توسعه مدیریت استان

چاپخانه: نشر فرهنگ     آدرس: اهواز. شهرک صنعتی شماره 4. چاپخانه نشر فرهنگ

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی 

    شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر

شرکت عمران شهر 
جدید فوالدشهر

م الف:1276041 

در اجرای قانون جهش تولید مسکن و به منظور تولید و عرضه مسکن، شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر در نظر دارد؛ فراخوان زیر را از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد ارزیابی کیفی تا تهیه لیست پیشنهاد دهندگان دارای 
صالحیت از طریق درگاه سامانه الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است پیشنهاد دهندگان در صورت عدم 
عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در فراخوان محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه 

تاریخ 1400/11/21 می باشد. 

نوبت اول

گواهینامه صالحیتموضوع مناقصهشماره و تاریخ مناقصهردیف

1

فراخوان شماره 
1400/13582/ص مورخ 

1400/11/20 شماره مناقصه در  
سامانه ستاد 2000001335000061

برگزاری فراخوان عمومی برای انتخاب انبوه سازان 
یا پیمانکاران ذیصالح برای طرح نهضت ملی 

مسکن به منظور تولید و عرضه مسکن به تعداد 
5000 واحد مسکونی واقع در شهر جدید فوالدشهر

پیمانکاران دارای گواهینامه صالحیت از سوی 
سازمان برنامه و بودجه با حداقل رتبه چهار 

در رشته ساختمان و ابنیه و انبوه سازان دارای 
پروانه از وزارت راه و شهرسازی با حداقل رتبه 2 

• داشتن ظرفیت کاری و ریالی آزاد در رشته مربوطه و نیز معتبر بودن اسم شرکت در پایگاه https://sajar.mporg.ir برای پیمانکاران متقاضی الزامی است.
نام و نشانی دستگاه : شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر به نشانی فوالدشهر، بلوار ولی عصر، میدان ولی عصر، كد پستی 8491751740، صندوق پستی 

167-84915 تلفن 5-03152630161 دور نویس: 03152624181
برنامه زمانی و مکانی دریافت، تحویل اسناد ارزیابی کیفی : 

- مهلت زمانی دریافت اسناد ارزیابی : از روز پنجشنبه مورخ 1400/11/21 تا روز پنجشنبه مورخ 1400/11/28 .
- مهلت زمانی ارسال پاسخ اسناد ارزیابی : ساعت 14:30 روز شنبه مورخ 1400/12/14 .

-اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934-021 دفتر ثبت نام 88969737و 85193768
  https://fooladshahr.ntdc.ir : مراجعه به وب سایت شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر به آدرس -

آگهی مناقصه عمومی 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

نوبت اول

مبلغ تضمین )ریال(نوع بودجهموضوع مناقصهشماره مناقصه

خرید تجهیزات و نصب سامانه حذف بو جهت 2 / 2۵9 – 4 - 400
ایستگاه پمپاژ فاضالب زیبا شهر مبارکه 

308.000.000جاری اعتبارات فوالد 

خرید و اجرای مخازن زمینی  پیش ساخته جهت ذخیره آب آشامیدنی 289 – 4 - 400
به ظرفیت  500 مترمکعب  روستای چاهملک )منطقه خور و بیابانک(

430.000.000جاری اعتبارات فوالد 

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292: تاساعت 13:00روز شنبه به تاریخ 1400/12/7
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: ازساعت 8:00 روزیکشنبه به تاریخ 1400/12/8

WWW.abfaesfahan.ir  محل دریافت اسناد: سایت اینترنتی شركت آب و فاضالب استان اصفهان 
WWW.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گویا:  8-6680030 3 -  031 )  داخلی 388  (

نوبت دوم

م الف: 1276003

نوبت اول

سرکار خانم مهرابی 

با نهایت تاثر و تاســف درگذشت مادرگرامی تان را تســلیت عرض نموده و از درگاه 
پروردگار مهربان علو درجات برای روح آن مرحومه بزرگوار  و صبر و شکیبایی را برای 

حضرتعالی و خانواده  گرامی خواستاریم.
ما را در غم خود شریک بدانید.

روزنامه زاينده رود

زاینده رود را دنبال کنید

zayanderoudonline.ir

zayanderoudonline.ir

جشن ملی 1400 با حضور مردم 
نصف جهان برگزار شد؛

 جریان شور انقالبی در 
خیابان های اصفهان

نوبت دوم

نوبت دوم

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی        

پنجشنبه 28 بهمن  1400 
15 رجب   1443
17  فوریه  2022
 شماره 3473   

8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

تحصیل ۲۹۰۰ دانش آموز به صورت تلفیقی فراگیر در اصفهان؛

مصائب تحصیالت خاص

دور برگشت رقابت های لیگ برتر؛

 کار دشوار اصفهانی ها 
در هفته هجدهم

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی
 اصفهان اعالم کرد:

امیکرون در کودکان 
همراه با عالئم گوارشی

خارج شدن کردآباد از 
بن بست با اجرای 
خیابان 35 متری

کاهش 30 درصدی 
 توان زراعی اصفهان

با بسته بودن زاینده  رود

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی 
اصفهان و حومه خبرداد:

بازسازی سطح 100 
دستگاه اتوبوس در 

اصفهان

رییس اتاق اصناف اصفهان:
محدودیت های هوشمند، 

جایگزین تعطیلی بازار 
اصفهان شود
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آگهی برگزاری مناقصه عمومی 

شركت آب و فاضالب استان اصفهان
نام روزنامه: زاینده رود

تاريخ انتشار: 1400/11/28

نوبت اول

شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عمليات اجرايی به شــرح زير را از طريق مناقصه عمومی به پيمانكاران واجد شرايط 
واگذار نمايد.

مبلغ تضمين )ريال(مبلغ برآورد )ريال(محل تامين اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه

400-4-312

عملیــات مدیریــت بهــره 
برداری آب و نصب انشعاب 
و تعویض کنتــور و خدمات 

مشترکین منطقه خوانسار

20.631.443.827748.943.000جاری

400-4-313

عملیات مدیریت بهره برداری 
و تعمیرات شبکه آب منطقه 

بهارستان
9.290.113.308408.703.000جاری

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه معامالت شرکت اتاق292: تاساعت: 13:00 روز شنبه به تاریخ 1400/12/14
تاريخ گشايش اسناد مناقصه: از ساعت 08:00 صبح روز یکشنبه به تاریخ 1400/12/15

دريافت اسناد: سايت اينترنتی
WWW.abfaesfahan.ir  شركت آب و فاضالب استان اصفهان

WWW.iets.mporg.ir پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گويا: 36680030-8- 031

)داخلی 334(

رییس اتحادیه برنج و خوار بار اصفهان:
قیمت برنج کاهش نمی یابد

معاون بهبود تولیدات دامی جهادکشاورزی اصفهان:
گوشت قرمز ارزان می شود

حیف که نمیشه از تو گفت!
بازار پارچه قلمکار اصفهان این روزها کم رونق و بی مشتری است؛

سارلوزرحلتحضرتزینب)س(راتسلیتمیگوییم

آگهی مزایده عمومی داخلی 
شـركت تـوزیـع بـرق 
شهـرستـان اصفهـان

شـركت تـوزیـع بـرق شهـرستـان اصفهـان در نظـر دارد: انواع پایه های بتونی اسقاط مازاد بر نیاز خود را به شرح ذیل و باستناد قانون 
برگزاری مناقصات و آئین نامه معامالت، از طریق سامانه الکترونیکی دولت به صورت مزایده عمومی به فروش برساند. 

الزم است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت 
شرکت در مزایده محقق سازند.

 

مبلغ تضمین )ریال(ساعت برگزاریموضوع مزایدهشماره سامانهشماره داخلی

09:001/345/000/000انواع پایه های بتونی اسقاط400910101000001211000009

تاریخ برگزاری مزایدهآخرین مهلت ارسال پاکاتمهلت دریافت اسنادتاریخ توزیع دفترچه

1400/11/281400/12/041400/12/141400/12/15

پیشنهاد دهندگان می توانند اسناد مزایده را از طریق سایت https://www.setadiran.ir/setad/cms دریافت و حداکثر تا پایان 
وقت اداری روز شــنبه مورخ 1400/12/14 در ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت بارگذاری نمایند و همچنین اسناد فیزیکی )پاکت 
الف- ضمانت نامه( خود را به نشانی: اصفهان چهارباغ عباســی- خیابان عباس آباد- ساختمان ستاد شماره یک شرکت توزیع برق 
شهرستان اصفهان طبقه همکف- دبیرخانه، تحویل نمایند. عدم ارســال پاکت الف )ضمانت نامه بانکی( تا موعد اعالم شده موجب 

ابطال مدارک مزایده گر می گردد.
جهت کسب اطالعات بازرگانی با شــماره تلفن 34121482- 031 واحد مناقصات و مزایده ها- آقای کریمی و جهت آگاهی بیشتر در 
مورد اطالعات اقالم مزایده، طریقه حمل و بارگیری و ... این مزایده با شــماره تلفن: 34122880- 031 انباردار تیرهای بتونی تماس 

حاصل فرمائید.
جهت انجام مراحل عضویت در ســامانه: مرکز تماس 41934-021 ، دفتر ثبت نام: 88969737- 021 و 85193768- 021 تماس 

حاصل فرمائید. 
مبلغ و نوع تضمین شرکت در مزایده: دراسناد درج شده است

حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه مزایده با رعایت کلیه پروتکل های بهداشتی آزاد می باشد.
شرکت کنندگان در مزایده می بایست حداکثر 72 ساعت قبل از آخرین مهلت اتمام زمان مزایده با مراجعه به سامانه دولت و یا تماس 
با واحد مناقصه و مزایده، از آخرین اصالحات احتمالی اســناد مطلع گردند، در غیر اینصورت مســئولیت عدم رعایت این بند به عهده 

مناقصه گران می باشد.
پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد.

پیشنهاد دهنده می بایست صرفا در سامانه الکترونیک دولت ثبت نام کرده باشد. 
به مدارک، پیشــنهادات و نامه های فاقد امضاء، مخدوش، مشــروط یا بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده 

نخواهد شد.
شركت تـوزیـع بـرق شهـرستـان اصفهـان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد و پیشنهاد دهنده حق هیچگونه اعتراضی 

را به این شرکت نخواهد داشت.
سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسنادمناقصه مندرج می باشد.

کلیه هزینه های متعلقه شــامل: حمل، تخلیه و هرگونه امکانات از قبیل جرثقیل، لیفتراک کارگر، مالیات بر ارزش افزوده و غیره به 
عهده برنده مزایده خواهد بود و فروشنده در این مورد هیچگونه تعهد و مسئولیتی ندارد.

روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 

 عروسی هایی که به
عزا تبدیل می شود؛

تیرهای به خطا 
رفته!

6

شهرداری دولت آباد برخوار در نظر دارد نسبت به عملیات اجرایی پیاده روسازی معابر سطح شهر و منطقه صنعتی شهر دولت آباد برخوار 
از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید. 

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه حراست شهرداری: روز شنبه مورخ 1400/12/14
گشایش پاکات: روز یکشنبه مورخ 1400/12/15 

 www.dolatabadcity.ir محل دریافت اسناد: دولت آباد- بلوار طالقانی- پایگاه اینترنتی

تلفن: 45822010- 031 

 www.iets.mporg.ir :پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

آگهی مناقصه عمومی

محمد حسن یاری- شهردار دولت آبادم الف: 1279387

نوبت اول

فراخوان آگهـی مناقصه عمومی :  شركت گازاستان اصفهان، درنظر دارد جهت موضوع زیر  : 

انجام خدمات کنتورخوانی و توزیع صورتحسـاب مشـترکین ، وصـول مطالبات ،

 اشـتراک پذیری و خدمات عمومی در سـطح شهرستان خمینی شهر و توابع

به شماره فراخوان ) 2000091138000222 ( مورخ )1400/11/25( را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه 

مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شــد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت 

قبلی، مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی جهت شرکت در مناقصه را محقق سازند  الزم به ذکر 

است کد فراخوان در پایگاه ملی مناقصات 53109682 می باشد.

 تاریخ انتشار مناقصه درسامانه :  از ساعت 12:00 دوشنبه تاریخ 1400/11/25 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : تا ساعت 08:00 روز چهارشنبه تاریخ 1400/12/04 می باشد.

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت 08:00 روز شنبه تاریخ 1400/12/14 می باشد.
 زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت : 9:00 روز یکشنبه تاریخ 1400/12/1۵ می باشد. 

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 2,769,000,000 ریال می باشد. 
  به منظور شرکت در این مناقصه، داشتن کد 4  از سازمان تعاون، کار و رفاه اجتماعی الزامی می باشد.

   ارایه صورتهای مالی حسابرسی شده، اشخاص مشــمول آیین نامه راهکار های افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی 

موضوع تصویب نامه شماره26510/ت39039ک مورخ 1388/2/9

   اطالعات تماس دســتگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس 

شرکت گاز استان اصفهان واقع در خیابان چهارباغ باال- روبروی مجتمع پارک- امور قراردادها و تلفن )داخلی 3763 و یا 3767( 

031-38132

  اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : - مرکز تماس : 021 41934
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روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی        

شنبه 23 بهمن  1400 
10 رجب   1443
12 فوریه  2022
 شماره 3469   

8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

تصمیمات برای عیدی امسال کارکنان؛ ۱.۵ میلیون به باال

سنـاریوهـای سردرگـم!
»شناسنامه« به زودی در 
اصفهان رونمایی می شود

مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی 
استانداری:

مجوز سازمان های مردم 
نهاد در اصفهان، نیاز مند 

بازنگری است

رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی 
شهرستان شهرکرد: 

بازار لوازم خانگی از تنوع 
کاالیی خالی است

5

 گره های اقتصادی در کار 
نساجی کاران اصفهان 

3

3

3

3

7

5

در حال حاضر دو سناریو برای پرداخت عیدی سال 1400 کارکنان مطرح است که یکی عدد ثابت و یکسان در حد دو میلیون تومان برای همه و دیگری عددی متغیر 
از 1.۵ میلیون تومان به باالتر. این در حالی است که طی سال های قبل عیدی کارکنان همواره مبلغی ثابت بود.

4

میزبانی سپاهان از نفت مسجد سلیمان 
در هفته هفدهم؛

 در انتظار تکرار نتیجه
دور  رفت

7

 رییس اتحادیه تولیدکنندگان محصوالت نساجی اصفهان مطرح کرد: 

6

آگهی مزایده

شهرداری کوهپایه در نظر دارد نســبت به فروش مقدار تقریبی 20 تن ضایعات فلزی و غیر فلزی خود شامل آهن 
آالت و ضایعات غیر فلزی پالستیکی، پلی اتیلن، فایبرگالس و ... از طریق مزایده اقدام نماید. متقاضیان می توانند 

جهت بازدید و دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 1400/11/20 لغایت 1400/12/04 به شهرداری کوهپایه مراجعه نمایند.  

غالمحسین رضایی- شهردار کوهپایه

توصیه رییس قوه قضاییه به 
قضات اصفهانی:

مجازات جایگزین 
حبس، مورد توجه 

مسئوالن قضایی باشد

7

باغ گل ها؛ میزبان گونه 
کمیاب »سکویا«

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 
اصفهان اظهار کرد: مجموعه گردشــگری باغ گل ها 
در قلب شــهر اصفهان در درون خود درختان زینتی، 
درختان موجود در کشــور و گونه های نــادر را جای 

داده است.

معاون وزیر صمت:

حدود چهار هزار طرح نیمه کاره در  استان 
اصفهان وجود دارد

بهره برداری از هشت طرح تعاونی روستایی 
در استان اصفهان 

والدتحضرتاماممحمدتقی)ع(»جواداالئمه«راتبریکمیگوییم

پنجشنبه 21 بهمن 1400 / 08 رجب 1443 / 10 فوریه 2022 / شماره 3468

صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود   
جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین

رتبه:4    ضریب کیفی روزنامه: 45
نشانی: اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، واحد 3

تلفن: 8-36284167-031     فکس: 36284166

   

دختر ها و پسر های زیادی به جلسه خواستگاری به عنوان 
موقعیتی برای آشنایی بیشتر نگاه می کنند و در جست و جو 
برای نحوه رســیدن به شــناخت دقیق تر، توجــه افراد به 
سوال هایی که باید مطرح شــود، جلب شده است. روز به 
روز افراد دم بخت بیشــتری به دنبال سوال های مناسب 
و ســوال هایی که حداکثر شــناخت را برای فرد به دنبال 
داشته باشــد، می گردند. اما نکته ای که این جا وجود دارد 
این اســت که نه تنها فرد پرسشگر با ســواالتش به دنبال 
کسب اطالعات است بلکه فردی که مورد پرسش هم قرار 
می گیرد، می تواند با توجه به نوع پرسش های طرف مقابل 
به شناخت از او دســت پیدا کند. در ادامه نکاتی در همین 

باره مطرح خواهد شد.
 چند مثال کاربردی برای شــناخت خواســتگار براساس 

سوال هایش
به طور مثال، زمانی که خانواده طرف مقابل با منزل شــما 
تماس می گیرد و قبل از هر چیزی شــروع به پرســیدن 
مشخصات ظاهری از قبیل قد، وزن و رنگ پوست می کند و 
مدام بر مشخصات ظاهری مد نظرش تاکید می کند، شما 
می توانید به راحتی به این درک برســید کــه با خانواده ای 
طرف هستید که ظاهر برای شــان مهم است و در صورت 

وصلت بایــد تالش زیادی برای آراســتگی ظاهری صرف 
کنید. یا اگر طــرف مقابل در جلســه خواســتگاری ادعا 
داشــت که تحصیالت شما برایش مهم اســت، اما وقتی 
شــما از دســتاورد های تحصیلی تــان صحبــت می کنید 
تمایل به شــنیدن نداشــت یا حاضر نبود بــرای تحصیل 
شــما محدودیت های موقتی را پذیرا باشــد، احتماال این 
فرد در بیان مالک های ازدواجش صادق نیســت.بدیهی 
است که کند و کاو در بعضی مســائل مانند جزییات شغل 
)ســاعات کاری، مرخصی ها و نه فقط درآمد( یا مســائل 
اعتقادی نه تنها نادرســت نیســت بلکه دانستن جزییات 
به شــناخت بیشــتر و ایجاد تصویر روشــن تری از آینده 
 مشترک که منجر به تصمیم گیری بهتر می شود، پسندیده 

هم هست.
واکاوی مطرح کردن سواالت جنجالی در خواستگاری

تا به این جا دربــاره موضوعات عادی که بــه طور معمول 
در جلســه خواســتگاری مطرح می شــود، بحث شد، اما 
همیشــه موضوعاتی وجــود دارد که پرســیدن و صحبت 
از آن ها موجب تعجــب و بروز حس ســردرگمی در افراد 
می شــود.برای مثال موضوعاتی مانند چند همســری یا 
بچه دار شدن یا نشدن یا فرزند خواندگی و ... برای بررسی 

این موضوعات مهم اســت که در ابتدا بدانیم نیت و هدف 
فرد مقابل از مطرح کردن این ســواالت چیست؟ آیا فقط 
تالش می کند با پرســیدن موضوعات جنجالی سر حرف 
را باز کند که اگر چنین باشــد ایرادی نــدارد و هر دو طرف 
با گفتن نظر خــود می توانند بــه بنیان و ســاختار فکری 
هم پی ببرند، ولی اگر فرد هدف خاصی از پرســیدن این 
موضوعات دارد، واکنش مناســب این است که مستقیم 
ســوال کنید که آیا شــما قصد و برنامه ای برای انجام این 
موضوع دارید؟ آیا این موضوع را بــه طور کلی قبول دارید 
و با آن موافق هســتید؟ آیا چنان چه اکنــون قصد انجام 
آن را ندارید، ممکن اســت در آینده به انجــام آن متمایل 
شوید؟ در صورتی که نظرات شما در این موارد خاص با هم 
همخوانی ندارد بهتر اســت که آن را در همین ابتدا بدانید 
و بر اســاس آن تصمیم گیری بهتری داشته باشید. درباره 
موضوعاتی مانند خیانت و پرســیدن واکنش طرف مقابل 
در برابر آن، خوب اســت که این واژه را برای هم تعریف و 
خط قرمز های خود را روشــن کنید تا در آینده به مشــکل 
نخورید. مثال در روابط کاری یــا فامیلی یا فضای مجازی 
 چه خــط قرمز هایی دارید و آیا خط قرمز های شــما با هم

 منطبق است؟

آشپزی

 سیب زمینی تنوری با
 سس قارچ و مارچوبه

مواد الزم : سیب زمینی بزرگ 2 عدد، نمک به میزان الزم، ریحان تازه خرد شده 
یک مشت، نمک یک دوم قاشق چای خوری، روغن زیتون یک قاشق غذاخوری

مواد الزم برای سس قارچ:  قارچ ورقه ورقه شده 200 گرم، روغن زیتون یک 
قاشق غذاخوری، مارچوبه 6عدد، عصاره سبزیجات100 میلی لیتر، نمک و فلفل به 

میزان الزم، شیر سویا 4 قاشق غذاخوری، رزماری تازه یک قاشق چای خوری
طرز تهیه: سیب زمینی ها را بشویید ولی پوست آن را نکنید و وقتی هنوز خیس است کمی نمک بر 

روی آن بپاشید. به مدت یک ساعت در فر گذاشته تا ترد و پخته شوند. برای درست کردن سس قارچ، 
مارچوبه ها را خرد کرده، با یک قاشق روغن زیتون و قارچ و کمی نمک در ماهیتابه ریخته و به مدت 

5-6 دقیقه بپزید تا قارچ و مارچوبه نرم شده و آب آن خشک شود. عصاره سبزیجات را اضافه 
کرده و به پختن ادامه دهید ، سپس شیر سویا و رزماری را اضافه کنید. وقتی سیب زمینی 
ها آماده شدند آن ها را با دقت نصف کرده و بیشتر سیب زمینی پخته درون آن را بیرون 

آورید. اما مراقب باشید که پوست سیب زمینی تنوری تان نشکند. سیب زمینی 
پخته را به همراه نمک و ریحان در ظرفی ریخته و له کنید. این مواد را در 

پوست سیب زمینی ها که مانند کاسه است بریزید، کمی روغن 
زیتون روی آن بپاشید و به مدت 5 دقیقه در فر 

بگذارید تا طالیی شود. 

چگونه خواستگار را بر اساس سواالتش بشناسیم؟

وقتی ترسیم »قهرمان ملی« پدیده 
»جشنواره چهلم« می شود

 طلوع عشق در شهرک
 روبات ها !

در مجموع می توان فیلم سینمایی »موقعیت مهدی« را پدیده 
»جشنواره چهلم« قلمداد کرد. اثری در »ژانردفاع مقدس« به دور 
از فضای تلخ و سیاه فیلم هایی با موضوع اجتماعی به روایت زندگی 
یکی از »قهرمانان ملی« نشسته است.فیلم سینمایی »موقعیت مهدی« 
با پرداختن به موضوع زندگی نظامی شهید »مهدی باکری« خالصه ای از 
یک مینی سریال شش قسمتی به کارگردانی »هادی حجازی فر« است.

شهرام خرازی ها، منتقد سینما و تلویزیون در یادداشتی به نقد فیلم 
»شهرک« پرداخت. در این یادادشت آمده است:»شهرک« اثری 
است چند الیه که به تفاسیر مختلف راه می دهد.»شهرک«ظاهرا درباره 
سینماست اما داستان، لوکیشن و کاراکترهایش به گونه ای به تصویر کشیده 
شده اند که می توان آن را یک فیلم مستقل سیاسی درباره فرآیند جذب و 
آماده سازی نیروی انسانی توسط سازمان ها و گروه های مبارز دانست. 

با اصــالح 1000 متر از خــط انتقال فاضــالب بلوار میرزا کوچــک خان، این 
عملیات به مراحل نهایی خود نزدیک می شــود.مدیر آبفای منطقه 2 شهر 
اصفهان گفت: عملیــات اصالح خط انتقــال فاضالب بلــوار میرزا کوچک 
خان به طول 1150 متــر و قطر 600 میلیمتــر از مهر ماه ســال جاری از حد 
فاصل ســه راه نظر تا کنارگذر پارک ناژوان آغاز شــده کــه تاکنون در حدود 
 90 درصد پیشــرفت فیزیکی داشــته و انتظار می رود تا پایان بهمن ماه به 

پایان برسد.  
امیر حسین رحیمی با اشاره به فرســودگی خط انتقال فاضالب بلوار میرزا 
کوچک خان که منجر به پس زدگی فاضالب در فضای سبز انتهای خیابان باغ 
فردوس و مناطقی از خیابان  قائمیه می شد، افزود: پس از اخذ مجوزهای 
الزم از مسئوالن شهری و پلیس راهور، عملیات اصالح و بازسازی از زیرپل 
وحید به ســمت کنارگذر پارک ناژوان آغاز و با صرف هزینــه ای بالغ بر 60 

میلیارد ریال در مدت پنج ماه به انجام رسید.
وی، به برخی از مشــکالت در اجرای  این عملیات اشاره کرد و اظهار داشت: 
ریزشــی بودن شــدید بافت زمین در محل کنار گذر پارک ناژوان، عبور خط 

انتقال فاضالب از زیر پل وحید، وجود کابل های فشار قوی برق و بار ترافیکی 
شدید از عمده مشکالت اجرای این طرح است.

در سومین نشست شــورای راهبری و توسعه مدیریت اســتان اصفهان، 
دستاوردهای شرکت آب و فاضالب در افزایش بهره وری و خدمت رسانی 

پایدار به مردم تشریح شد. 
در این جلسه که با حضور استاندار و رییس ســازمان ملی بهره وری کشور 
برگزار شد، معاون منابع انســانی و تحقیقات شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان با بیان این که از سال 1389 کمیته بهره وری در این شرکت تشکیل 
شد، افزود: با اســتقرار چرخه مدیریت بهره وری، تجزیه وتحلیل وضعیت 
موجود، تدوین برنامه های عملیاتی در زمینه رشد، ارتقا و اقدامات اصالحی 

در تمام بخش های آبفای اصفهان اجرایی شد.
مجتبی قبادیان به بهبود کارایی فرآیندها در بخش آب اشــاره کرد و اظهار 
داشت: افزایش سرانه آب تولیدی، کاهش هدر رفت آب با هدف دسترسی 
پایدار مردم به آب شرب ســالم و بهداشتی، مدیریت فشــار و زون بندی 
شــبکه آب، تله متری تاسیســات آب، هوشمندســازی خطوط انتقال و 
شــبکه توزیع آب از جمله اقداماتی بــود که آبفای اســتان اصفهان برای 
 آبرسانی عادالنه و پایدار و همچنین غلبه بر تبعات ناشی از بحران کم آبی به

 اجرا در آورد.
وی افرود: در بخــش فاضالب نیز بهبود کارایی فرآیندها شــامل افزایش 

ظرفیت تاسیسات فاضالب، توسعه طول شــبکه و خطوط انتقال، اصالح 
و بازسازی شبکه و خطوط فرسوده فاضالب نیز در دســتور کار قرار گرفت 
و عالوه بر توانمند سازی نیروی انسانی، میزان بهره وری از تاسیسات نیز 

افزایش یافت.

مدیر آبفای منطقه 2 شهر اصفهان:
 عملیات اصالح و بازسازی خط انتقال فاضالب بلوار میرزا کوچک خان

 در مرحله پایانی است

 تشریح دستاوردهای آبفای استان اصفهان در سومین نشست شورای
 راهبری و توسعه مدیریت استان

چاپخانه: نشر فرهنگ     آدرس: اهواز. شهرک صنعتی شماره 4. چاپخانه نشر فرهنگ

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی 

    شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر

شرکت عمران شهر 
جدید فوالدشهر

م الف:1276041 

در اجرای قانون جهش تولید مسکن و به منظور تولید و عرضه مسکن، شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر در نظر دارد؛ فراخوان زیر را از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد ارزیابی کیفی تا تهیه لیست پیشنهاد دهندگان دارای 
صالحیت از طریق درگاه سامانه الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است پیشنهاد دهندگان در صورت عدم 
عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در فراخوان محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه 

تاریخ 1400/11/21 می باشد. 

نوبت اول

گواهینامه صالحیتموضوع مناقصهشماره و تاریخ مناقصهردیف

1

فراخوان شماره 
1400/13582/ص مورخ 

1400/11/20 شماره مناقصه در  
سامانه ستاد 2000001335000061

برگزاری فراخوان عمومی برای انتخاب انبوه سازان 
یا پیمانکاران ذیصالح برای طرح نهضت ملی 

مسکن به منظور تولید و عرضه مسکن به تعداد 
5000 واحد مسکونی واقع در شهر جدید فوالدشهر

پیمانکاران دارای گواهینامه صالحیت از سوی 
سازمان برنامه و بودجه با حداقل رتبه چهار 

در رشته ساختمان و ابنیه و انبوه سازان دارای 
پروانه از وزارت راه و شهرسازی با حداقل رتبه 2 

• داشتن ظرفیت کاری و ریالی آزاد در رشته مربوطه و نیز معتبر بودن اسم شرکت در پایگاه https://sajar.mporg.ir برای پیمانکاران متقاضی الزامی است.
نام و نشانی دستگاه : شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر به نشانی فوالدشهر، بلوار ولی عصر، میدان ولی عصر، كد پستی 8491751740، صندوق پستی 

167-84915 تلفن 5-03152630161 دور نویس: 03152624181
برنامه زمانی و مکانی دریافت، تحویل اسناد ارزیابی کیفی : 

- مهلت زمانی دریافت اسناد ارزیابی : از روز پنجشنبه مورخ 1400/11/21 تا روز پنجشنبه مورخ 1400/11/28 .
- مهلت زمانی ارسال پاسخ اسناد ارزیابی : ساعت 14:30 روز شنبه مورخ 1400/12/14 .

-اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934-021 دفتر ثبت نام 88969737و 85193768
  https://fooladshahr.ntdc.ir : مراجعه به وب سایت شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر به آدرس -

آگهی مناقصه عمومی 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

نوبت اول

مبلغ تضمین )ریال(نوع بودجهموضوع مناقصهشماره مناقصه

خرید تجهیزات و نصب سامانه حذف بو جهت 2 / 2۵9 – 4 - 400
ایستگاه پمپاژ فاضالب زیبا شهر مبارکه 

308.000.000جاری اعتبارات فوالد 

خرید و اجرای مخازن زمینی  پیش ساخته جهت ذخیره آب آشامیدنی 289 – 4 - 400
به ظرفیت  500 مترمکعب  روستای چاهملک )منطقه خور و بیابانک(

430.000.000جاری اعتبارات فوالد 

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292: تاساعت 13:00روز شنبه به تاریخ 1400/12/7
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: ازساعت 8:00 روزیکشنبه به تاریخ 1400/12/8

WWW.abfaesfahan.ir  محل دریافت اسناد: سایت اینترنتی شركت آب و فاضالب استان اصفهان 
WWW.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گویا:  8-6680030 3 -  031 )  داخلی 388  (

نوبت دوم

م الف: 1276003

نوبت اول

سرکار خانم مهرابی 

با نهایت تاثر و تاســف درگذشت مادرگرامی تان را تســلیت عرض نموده و از درگاه 
پروردگار مهربان علو درجات برای روح آن مرحومه بزرگوار  و صبر و شکیبایی را برای 

حضرتعالی و خانواده  گرامی خواستاریم.
ما را در غم خود شریک بدانید.

روزنامه زاينده رود

زاینده رود را دنبال کنید

zayanderoudonline.ir
zayanderoudonline.ir

جشن ملی 1400 با حضور مردم 
نصف جهان برگزار شد؛

 جریان شور انقالبی در 
خیابان های اصفهان
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الوروف: 

پایان بحران اوکراین به روسیه بستگی ندارد
وزیر امور خارجه روسیه اعالم کرد که پایان تنش ها پیرامون وضعیت اوکراین به روسیه بستگی ندارد 
و آمریکا و برخی متحدانش و ناتو تنش آفرینی می کنند. سرگئی الوروف در کنفرانس مطبوعاتی 
مشترک با »لوئیجی دی مایو« وزیر امور خارجه ایتالیا در مسکو خاطر نشان کرد که پایان تنش ها 
در بحران اوکراین به اقدامات روسیه بستگی ندارد. وی در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد امکان 
تهاجم روسیه به اوکراین در تاریخ ۲۰ ماه فوریه که برخی رسانه ها آن را اعالم کرده اند، گفت: نمی دانم 
که تنش های شــدید پیرامون وضعیت اوکراین روز ۲۰ فوریه  به پایان می رسد یا نه، این مسئله به 

روسیه بستگی ندارد.

وعده فرانسه به چین برای تقویت روابط تجاری
رؤسای جمهور فرانسه و چین در گفت وگوی تلفنی بر سر تقویت روابط تجاری پکن و اتحادیه اروپا 
توافق کردند.  به گزارش اسپوتنیک، »امانوئل مکرون« در جریان یک تماس تلفنی با »شیء جی 
پینگ«، رییس جمهور چین، گفت که امیدوار است توافق سرمایه گذاری متوقف شده اتحادیه اروپا 
با چین در میان سایر تعهدات برای گسترش همکاری های دو طرف در حوزه های اقتصادی و سایر 
حوزه ها به طور کامل تصویب شود. بر اساس گزارش وزارت خارجه چین، شیء در طول این تماس 
خاطرنشان کرد از زمانی که فرانسه ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را به دست گرفته است، تالش هایی 
برای تقویت همبستگی در داخل این اتحادیه و تقویت استقالل استراتژیک اروپا انجام داده است. 
وی افزود: پکن آماده همکاری با فرانسه برای موفقیت اجالس آتی چین و اتحادیه اروپا و تعمیق 

همکاری آنها در سطوح مختلف است.

انگشت اتهام نخست وزیر انگلیس به سمت روسیه
بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس مدعی شــد که مسکو با حمله به یک مهدکودک در منطقه 
دونباس به دنبال بهانه تراشی برای حمله به اوکراین است. به گزارش روز پنجشنبه ایرنا از »سی ان 
ان« بر اساس تصاویر منتشر شده، یک مهدکودک در منطقه تحت کنترل اوکراین مورد اصابت گلوله 
خمپاره قرار گرفته است.  نخســت وزیر انگلیس گفت: ما می دانیم که ]این[ یک عملیات دروغین 
برای بی اعتبار کردن اوکراینی ها و بهانه تراشی و یک تحریک ساختگی برای آغاز اقدام روسیه است. 
نگرانیم که طی چند روز آینده شاهد تحوالت بیشتر از این دست خواهیم بود. جانسون اضافه کرد: 
هنوز زمان برای جلوگیری از یک فاجعه برای روسیه، اوکراین و برای جهان وجود دارد. اگر روسیه 
حمله کند، مردم نباید تصور کنند این یک واقعه کوتاه مدت خواهد بود. این یک درگیری با تلفات 

زیاد از جمله در طرف روسیه خواهد بود و امیدوارم مردم روسیه این واقعیت را درک کنند.

مرگ سرکرده برجسته داعش در عراق
نیروی هوایی عراق، سرکرده داعش موسوم به »والی االنبار« به همراه یکی از معاونانش را در استان 
االنبار واقع در غرب این کشــور از پای درآورد. مرکز اطالع رســانی امنیتی عراق موسوم به »االعالم 
االمنی« خبر داد که یکی از سرکرده های گروه تروریســتی داعش موسوم به »والی االنبار« کشته 
شده است. خبرگزاری شــفق نیوز به نقل از این مرکز خبر داد، پس از رصد اطالعاتی دقیق توسط 
نیروهای اطالعاتی وزارت دفاع عراق و نیروهای ســتاد مشترک عملیات ارتش، جنگنده های این 
کشور در یک حمله هوایی موفق شدند »مثنى خضر کامل شتران« ملقب به »ابو ملوکه« را از پای 
درآورند. در بیانیه این مرکز آمده است، کامل شتران به همراه یکی از معاونان خود که در یک خودرو 
حضور داشــتند، در صحرای »الرطبه« واقع در غرب عراق، با حمالت هوایی نیروهای این کشــور، 

کشته شدند.

رهبر انقالب در دیدار تصویری با مردم تبریز:

مراسم 22 بهمن امسال اعجاب برانگیز و تحسین برانگیز بود

در آســتانه ســالروز قیام تاریخی مردم تبریز در ۲۹ بهمن سال ۱۳۵۶، 
رهبر انقالب در ارتباط تصویری با جمعی از مردم آذربایجان، حرکت ۲۹ 
بهمن را زمینه ساز استمرار حرکت عظیم میدانی مردم و در نهایت پیروزی 
انقالب خواندند و با برشمردن عوامل موثر در استمرار انقالب اسالمی در 
چهار دهه گذشــته و همچنین نیازهای امروز و فردای کشور، با اشاره به 
اقدام خودجوش و عظیم مردم در ۲۲ بهمن امسال گفتند: امسال مراسم 
۲۲ بهمن واقعا اعجاب برانگیز و تحسین برانگیز بود زیرا به رغم ویروس 
کرونا و مشکالت معیشــتی و انبوه دروغ پراکنی رســانه ای بیگانگان، 
حضور مردم در اکثر شهرها و مناطق کشور نسبت به سال قبل افزایشی 
چشمگیر داشت. در ادامه گزیده ای از سخنان رهبرانقالب در این دیدار 

تصویری را می خوانید:
* در قضیه کرونا جوانان دانشــمند بالفاصله نیاز روز را تشخیص دادند 
و مشغول به کار شدند که نتیجه آن تولید انواع واکسن و بی نیاز شدن از 
دست دراز کردن مقابل دیگران شد و اگر این تولید ملی نبود، واکسن را 

نیز به ایران نمی دادند.
*حضور خودجوش و تحســین برانگیز مــردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن 
امســال نمونه اخیر از کارهای بزرگ ملت بود. مردم بــا وجود اینکه در 
محاصره انواع مشکالت مانند کرونا، مشکالت معیشتی، لجن پراکنی های 
بیگانگان و متاســفانه کمک بعضی عناصر داخلی به آن لجن پراکنی ها 

قرار داشتند، این راهپیمایی عظیم را به گونه ای انجام دادند که بر اساس 
گزارش های معتبر جمعیت در اغلب استان ها بیش از سال گذشته بود.

* اگر امروز به فکر نیازهای اساســی آینده مانند »تربیت دانشــمند و 
محقق و تقویت نهضت علمی« و »فرزندآوری، تکثیر نسل و تامین عنصر 
الزم برای پیشرفت کشــور یعنی جوانان« نباشــیم، ۲۰ سال دیگر دچار 

مشکل خواهیم شد.
*علت تکیه جبهه دشــمن بر روی مســئله هســته ای ایران و اعمال 
تحریم های ظالمانه با وجود اطالع آنها از اســتفاده صلح آمیز ما و بیان 
حرف های مهمل مانند فاصله نزدیک ایران تا ســالح اتمی، جلوگیری از 

پیشرفت علمی کشور برای رفع نیاز آینده ایران است.
*در قضایای برجام طی سال های ۹۴ و ۹۵ ایراد و اعتراض بنده این بود 
که نکاتی باید در برجام رعایت می شد تا مشکالت بعدی پیش نیاید و در 
تذکرات هم مکرر آنها را گفتم اما بعضی از آن نکات مورد توجه قرار نگرفت 
و مشکالت بعدی که همه مشاهده می کنند پیش آمد. بنابراین نگاه به 

آینده مهم است.
*) با اشــاره به پیشــرفت حیرت آور علمی در بخش هــای مختلف و 
اذعان مراکز جهانی به سرعت رشــد علمی ایران چندین برابر میانگین 
جهانی(:انقــالب همچنیــن موجــب پیشــرفت های شــگفتی آور در 
زیرساخت های اساسی مانند راه سازی، سدسازی، آب رسانی، برق رسانی 

و خدمات سالمت و پزشکی نیز شد که اگر انقالب و حرکت جهادی نبود، 
قطعا این پیشرفت ها به دست نمی آمد.

*با وجود آنکه بنده در زمینه مسائل اقتصادی مانند عدالت اجتماعی، 
توزیع عادالنه ثروت و نابرخورداری طبقات ضعیــف همواره انتقاد دارم 
اما حتی در مســئله اقتصاد نیز به گزارش مراکز اقتصادی معروف دنیا، 
پیشرفت های بزرگی ایجاد شده است، ضمن اینکه در خودکفایی بسیاری 
از اقالم و افزایش اعتماد بــه نفس تولیدکننده داخلی پیشــرفت های 

مهمی داشته ایم.
*همه فعاالن در بخش های مختلف به تداوم انقالب در این ۴۳ ســال 
کمک کردند البته بعضی از غفلت ها، کم کاری ها و سوءنیت ها نیز وجود 

داشته است که اگر نبود، وضع کشور بهتر بود.
*کسانی که زندگی و مشی اشرافی دارند یا دم از تسلیم در مقابل استکبار 
و آمریکا می زنند، نمی توانند مدعی پای بندی و دلبستگی به انقالب باشند 
چرا که شعار انقالب حمایت از پابرهنگان و محرومان و مقابله با استکبار 

است و بیان این حرف ها از آن افراد قابل قبول نیست.
* تهمت زنی به مجلس، شورای نگهبان، ســپاه و شهید بزرگوار سردار 
سلیمانی نمونه هایی از لجن پراکنی های اتاق فکر دشمن است. آنها اگر 
از خشم مردم نمی ترســیدند، به امام)ره( هم تهمت می زدند اما جرأت 

این کار را ندارند.

وزیر امور خارجه کشورمان پنجشنبه با دمیترو کولبا، 
وزیر امور خارجه اوکراین در خصوص مسائل دوجانبه 
و تحوالت بیــن المللی تلفنی گفتگــو و تبادل نظر 
کرد. حسین امیرعبداللهیان با تشکر از پیام تبریک 
همتای اوکراینی خود به مناسبت روز ملی جمهوری 
اسالمی ایران و همچنین سی امین سالگرد برقراری 
روابط دیپلماتیک میان دو کشــور، اظهار داشت: دو 
کشــور در حوزه های فرهنگی، اقتصــادی و تجاری 
ظرفیت های بسیاری برای همکاری دو جانبه دارند و 
حضور تعداد زیادی از دانشجویان ایرانی در اوکراین 
نشان از ظرفیت های خوب دو کشــور برای توسعه 
همکاری هاســت. امیرعبداللهیان همچنین بر عزم 
دولت جدید ایران برای گســترش و توسعه روابط 

دوجانبه میان ایران و اوکراین در زمینه های مختلف 
تاکید کرد. وزیر امور خارجه کشــورمان با اشــاره به 
بحران ایجاد شده در روابط اوکراین و روسیه ضمن 
ابراز خرســندی از کاهش تنش ها ابــراز امیدواری 
کرد که وضعیت جاری از طریق گفت وگو و مجاری 
دیپلماتیک و بدون دخالت کشــورهای ثالث حل و 
فصل شــود. امیرعبداللهیان تاکید کرد: ما خواهان 
حفظ صلح و ثبات در منطقه هستیم. رییس دستگاه 
دیپلماسی کشــورمان تاکید کرد: جمهوری اسالمی 
ایران آمادگــی دارد تا برای حل و فصل مســالمت 
آمیز بحران هر گونه کمک و اقدام الزم را انجام دهد. 
دمیترو کولبا، وزیر امور خارجــه اوکراین نیز در این 
گفت وگوی تلفنی ضمن تبریک مجدد به مناسبت 

چهل و ســومین ســالگرد پیروزی انقالب اسالمی 
و سی امین ســالگرد برقراری روابط دیپلماتیک دو 
کشور، اظهار داشت: ایران و اوکراین همواره از روابط 
خوب و با ثبات بر خــوردار بوده اند و تا به امروز هیچ 
طرفی  نتوانسته است بر روابط خوب دو کشور تاثیر 
بگذارد. وزیر امور خارجه اوکراین اظهار داشت: ما به 
دنبال جنگ نبوده و خواهــان حل فصل موضوع به 

صورت دیپلماتیک و مسالمت آمیز هستیم.

اعالم آمادگی ایران برای کمک به حل بحران اوکراین

سخنگوی کاخ سفید گفت که آمریکا برای به نتیجه رسیدن مذاکرات بر سر برنامه هسته ای ایران، خواستار گفت وگوی مستقیم با این کشور است. وی ادامه داد: 
»قطعا از هرگونه تالش  یا فرصتی برای تعامل مستقیم با ایرانی ها حمایت خواهیم کرد«. ساکی همچنین با تکرار برخی ادعاها گفت که برای دستیابی به توافقی 
که شامل منافع برجام باشد تنها چند هفته فرصت باقی مانده است. در همین حال، »ژان ایو لودریان« وزیر خارجه فرانسه برخی مواضع بی اساس در خصوص به 
پایان رسیدن ضرب االجل برای توافق در مذاکرات وین را تکرار کرده و مدعی شد که تهران تنها چند روز دیگر فرصت دارد. لودریان مدعی شد که »لحظه حقیقت« 
شتاب گرفته است و دیگر مسئله »هفته ها« مطرح نیست، بلکه »چند روز« بیشــتر فرصت باقی نمانده است. وی در ادامه ادعاهای خود افزود که چنانچه این 
فرصت چند روزه از دست برود، »بحرانی جدی« آغاز خواهد شد. این مقام فرانسوی افزود: »نیازمند تصمیم های سیاسی از سوی ایرانی ها هستیم. آن ها یک 
انتخاب بسیار روشن دارند«. وی ادامه داد که مذاکره کنندگان ایرانی »یا در روزهای آینده بحران جدی ایجاد می کنند« یا »توافقی را خواهند پذیرفت که به منافع 
همه طرف ها به ویژه منافع ایران احترام بگذارد«. وزیر خارجه فرانسه در عین حال گفت که توافق »در دسترس« است و کشورهای غربی به همراه چین و روسیه 

در باره طرح کلی توافق اتفاق نظر دارند.

از تعامل مستقیم با ایران حمایت می کنیم
ادعای رویترز درمورد جزییات توافق 

احیای برجام: 

 ایران غنی سازی باالی
۵ درصد را تعلیق و زندانیان 

آمریکایی را آزاد می کند

خبر روز

وز عکس ر

سالگرد تولد پدر 
»اون« در کره

لگرد تولد  هشــتادمین ســا
کیم جونگ ایل با حضور کیم 

جونگ اون برگزار شد.

تازه ترین توئیت »اولیانوف« درباره مذاکرات هسته ای
نماینده روسیه در سازمان های بین المللی واقع در وین در توئیتی نسبت به تالش مخالفان برجام جهت 
جلوگیری از احیای توافق هســته ای هشــدار داد. میخائیل اولیانوف، نماینده روســیه در سازمان های 
بین المللی واقع در وین روز پنجشنبه در توئیتی نوشت: »با نزدیک تر شدن به توافق بر سر احیای برجام، 
مخالفان توافق هسته ای در فضای عمومی بیش از پیش فعال می شوند تا جو ناسالمی پیرامون مرحله 
نهایی مذاکرات وین ایجاد کنند.« با توجه به پیشــرفت هایی که در مذاکرات انجام شده، اخیرا طرفین 

مذاکرات مطرح کرده اند که این دور ممکن است دور آخر مذاکرات وین باشد.

تازه ترین اظهارات مقامات آمریکایی درباره وضعیت 
مذاکرات وین

یک سخنگوی  وزارت امور خارجه آمریکا درباره پیشرفت حاصل شده در مذاکرات به خبرگزاری فرانسه 
گفت: »پیشرفت قابل توجهی« در مذاکرات وین انجام شده است که باعث می شود در صورتی که ایران 
»جدیت نشان دهد« توافق ظرف چند روز امکان پذیر به نظر برسد. به گفته وی، »اگر ایران جدیت نشان 
بدهد، ما می توانیم و باید ظرف چند روز به تفاهمی در زمینه بازگشت دوجانبه به اجرای کامل برجام دست 
یابیم.« این سخنگوی  وزارت امور خارجه آمریکا افزود: اما هر چیزی فراتر از آن، احتمال رسیدن به یک 
توافق را به خطر می اندازد. معاون سخنگوی کاخ ســفید نیز عصر پنجشنبه به وقت محلی در نشستی با 
خبرنگاران افزود: مذاکرات با ایران در مورد بازگشت متقابل به اجرای کامل برجام به نقطه اضطراری رسیده 
است. کارین ژان پیر، معاون سخنگوی کاخ سفید گفت: یک توافق که به نگرانی های همه طرف ها رسیدگی 

کند در دسترس است.

روسیه، ادعای رویترز را تایید نکرد
رییس هیئت روسیه گزارش مخدوش و ادعایی رویترز را درباره مفاد پیش نویس توافق را رد کرد. میخائیل 
اولیانوف گفت: من در یکی از توئیت هایم به این مسئله اشاره کردم که مذاکرات وین در مراحل آخر است. 
رییس هیئت مذاکره کننده ایرانی آقای باقری کنی در توئیترش نوشت که زمان تصمیم گیری نهایی رسیده 
است. وی افزود که از دیدگاه او کامال حمایت می کند. دیپلمات ارشد روسیه در پاسخ به این سوال که در این 
مرحله چه کسی باید تصمیم گیری کند عنوان کرد که این مذاکرات یک روند چندجانبه است و تمام طرف ها 
درگیر هستند. وی همچنین فرازهایی از گزارش مخدوش و ادعایی رویترز را درباره مفاد پیش نویس توافق 
رد کرد و گفت که تبادل زندانیان ارتباطی به توافق هسته ای ندارد و در توافق احتمالی گنجانده نخواهد شد.

نیکی هیلی:

هر توافقی با ایران فاجعه بار خواهد بود
نماینده سابق آمریکا در سازمان ملل متحد ضمن اعالم حمایت از قانون گذاران مخالف برجام گفته که هر 
توافقی با ایران در خصوص این موضوع فاجعه بار خواهد بود. »نیکی هیلی«، نماینده آمریکا در سازمان 
ملل متحد در دوران ریاســت جمهوری »دونالد ترامپ«، در توئیتر نوشت: »توافق ایران، اشتباه بود و هر 
توافق جدیدی که بایدن انجام دهد هم فاجعه خواهد بود. بسیار به گاالگر و ۱۵۰ نماینده مجلس نمایندگان 
که در برابر توافقی از بایدن که ایران را قدرتمند می سازد و باعث به خطر افتادن بیشتر دنیا می افتد، افتخار 
می کنم.« اشــاره نیکی هیلی به گروهی از قانون گذاران کنگره است که روز چهارشنبه با ارسال نامه ای به 
»جو بایدن« رییس جمهور ایاالت متحده به او هشــدار داده اند که هر توافق با ایران بدون تایید کنگره به 
سرنوشت توافق دولت باراک اوباما در سال ۲۰۱۵ دچار خواهد شد. شبکه آمریکایی »فاکس نیوز« در این 
خصوص گزارش کرد، در نامه جمهوری خواهان خطاب به بایدن آمده است: »اگر بدون تایید رسمی کنگره، 
توافقی را با رهبر عالی ایران امضا کنید، این توافق موقت و غیرالزام آور خواهد بود و به همان سرنوشــت 

برجام دچار خواهد شد«. 

کافه سیاست

دیپلمات ها می گویند، ایــران و آمریکا در حال 
دستیابی به توافقی برای احیای برجام هستند 
که براســاس آن، مراحلی از گام های متقابل را 
برای بازگشــت به برجام مشخص شده است. 
به گفته دیپلمات هــا، اولین گام شــامل ارائه 
معافیت از تحریم های نفتی نمی شود. رویترز 
نوشــت: دیپلمات ها می گویند، ایران و آمریکا 
در حال دستیابی به توافقی برای احیای برجام 
هســتند که براســاس آن، مراحلی از گام های 
متقابل را برای بازگشت به برجام مشخص شده 
اســت. به گفته دیپلمات ها، اولین گام شامل 
ارائه معافیت از تحریم های نفتی نمی شود. به 
گزارش »انتخاب«؛ در ادامــه این مطلب آمده 
است: نمایندگان ایران، روسیه، چین، بریتانیا، 
فرانســه، آلمان، اتحادیه اروپا و ایاالت متحده 
همچنان در حال مذاکره درباره جزئیات پیش 
نویس توافق هستند. مذاکره کنندگان می گویند 
که بسیاری از مسائل موجود در متن حل شده، 
اما برخی از مسائل دشوار باقی مانده است. متن 
پیش نویس این توافق که بیــش از ۲۰ صفحه 
است، مراحل توالی گام های دو طرف را مشخص 
می کند که باید پس از تایید آن توسط طرف های 
باقی مانده در توافق، اجرا شــود. به گفته ســه 
دیپلمات، نخستین فاز اجرا با مرحله ای از جمله 
تعلیق غنی سازی باالی ۵ درص توسط ایران، 
شروع می شود. این متن همچنین به اقدامات 
دیگری اشاره می کند که دیپلمات ها می گویند 
شامل آزادسازی حدود 7 میلیارد دالر از پول های 
ایران در بانک های کره جنوبی و همچنین آزادی 
زندانیان غربی در ایران است. تنها زمانی که فاز 
اولیه اقدامات صورت گرفته و تایید شود، مرحله 
اصلی لغو تحریم ها آغاز می شود، و به آنچه که 
بســیاری از دیپلمات ها آن را روز اجرای مجدد 
می نامند، منتهی می شود. دیپلمات ها می گویند 
که مدت این مراحل هنوز مورد توافق قرار نگرفته 
است. مقامات مختلف، زمان توافق تا روز اجرای 

مجدد را بین یک تا سه ماه تخمین زده اند.

همه فعاالن در بخش های مختلف به تداوم انقالب 
در این ۴۳ سال کمک کردند البته بعضی از غفلت ها، 
کم کاری ها و سوءنیت ها نیز وجود داشته است که اگر 

نبود، وضع کشور بهتر بود

بین الملل
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افتتاح پروژه های عمرانی در شهرک شهید کشوری

فرماندار اصفهان، افتتاح پروژه های عمرانی در شــهرک شــهید کشــوری را رســیدگی به نیازها و 
ضرورت های ساکنان این شهرک بیان کرد و گفت :ســاکنان این شهرک نیازمند آرامش هستند و 

افتتاح این مرکز نیز در جهت ایجاد آرامش و خدمت رسانی به آنان است.
محمدعلی احمدی در مراسم افتتاح و بهره برداری ساختمان پست امداد شرکت گاز منطقه ۶ واقع در 
شهرک شهید کشوری و همچنین تکمیل پروژه گازرسانی به این شهرک علت افتتاح این ساختمان 
و دیگر پروژه های عمرانی در شهرک شهید کشوری را رسیدگی به نیازها و ضرورت های ساکنان این 
شهرک بیان کرد و گفت: ساکنان این شهرک نیازمند آرامش هستند و افتتاح این مرکز نیز در جهت 

ایجاد آرامش و خدمت رسانی به آنان است.
وی با اشــاره به برگزاری جلســات و پیگیری های مکرر در خصوص رفع مشکالت شهرک شهید 
کشوری و لزوم ارائه خدمات بهداشتی، درمانی، آموزشی و … به اهالی این شهرک گفت: تاکنون 
جلسات و پیگیری های زیادی با همکاری مسئوالن دستگاه های اجرایی و شرکت عمران شهرک 
در خصوص ارائه امکانات و خدمات به این منطقه صورت گرفته و در تالش هســتیم با هم افزایی و 

همکاری بتوانیم خدماتی مطلوب و در شأن مردم و مد نظر دولت سیزدهم ارائه کنیم .

بهای قبوض مهمان پذیران اصفهان ۵ برابر بیشتر شد
رییس اتحادیه صنف مهمان پذیران اصفهان گفت: بزرگ ترین چالشی که برای مهمان پذیران وجود 

دارد، پرداخت قبوض است، چون بهای قبوض ۵ برابر بیشتر شد.
اســدا... عدالت پناه اظهار کرد:در حال حاضر، یکی از مهم ترین مشکالت و چالش های صنف ما، 
پرداخت قبض های آب و برقی است که برای واحد های اقامتی و گردشگری می آید، چون بهای این 
قبوض، نسبت به گذشته پنج برابر بیشتر شده است. وی گفت: بعضی از اتاق های واحد اقامتی را گرم 
نگه می داریم تا در این روز های سرد زمستانی اگر مسافری به ما رجوع کرد، واحد گرم داشته باشد، 
اما بعدا قبض گاز با قیمت خیلی زیاد برای ما می آید. رییس اتحادیه صنف مهمان پذیران اصفهان 
گفت: هنوز از طرف وزارتخانه، ابالغیه دستور کار در نوروز را دریافت نکرده ایم و پیش بینی می شود 

امسال هم مانند سال های کرونایی گذشته همان شیوه نامه ها را رعایت کنیم.

بهمن امسال؛

 حدود 2۵ هزار هکتار از اراضی کشاورزی شرق اصفهان
زیر کشت رفت

عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشــاورزی اصفهان گفت: حدود ۲۵ هزار هکتار از اراضی کشاورزی 
نواحی حقابه داران شرق این استان در پی افزایش خروجی سد زاینده رود و تخصیص بخشی از 

حقابه کشاورزان در بهمن امسال زیر کشت رفته است.
حســین محمدرضایی اضافه کرد: این میزان حدود ٢۵ درصد از زمین های کشاورزی حقابه داران 
شرق استان اصفهان را شامل می شود. وی با بیان اینکه مقدار کشت محصوالت در مناطق گوناگون 
شرق متفاوت است، ادامه داد: به صورت تقریبی می توان گفت از مساحت مورد اشاره، ۶٠ درصد به 
کشت گندم و ٢۵ درصد به کشت گلرنگ اختصاص پیدا کرد که بیشترین کشت گلرنگ در منطقه 

رودشتین و حدود ١۵ درصد باغ ها و کشت های ریشه ای مانند  یونجه بوده است. 
عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی اصفهان درباره پیش بینی حجم محصول برداشت شده 
در ماه های آینده خاطرنشان کرد: این رقم تابعی از بارندگی ها و مقدار آب تخصیصی به کشاورزان 
در نوبت های بعدی بازگشایی زاینده رود است اما به طور میانگین ۶ تا هفت تن گندم و ۲ تا چهار تن 

دانه گلرنگ از هر هکتار برداشت می شود.
محمدرضایی تصریح کرد: اکنــون درباره میزان حجــم آب مورد نیاز برای آبیــاری بعدی اراضی 

کشاورزی نمی توان برآورد درستی داشت و این به مقدار بارش های آینده بستگی دارد.

پشت پرده مقاومت بانک ها برای عدم اعطای وام بدون ضامن؛

کی داده، کی گرفته!

درحالی که با دســتور ابراهیم رییسی قرار شــد همه بانک های دولتی 
و نیمه دولتی در مرحله اول به افراد خوش حســابی که حقوق بگیر و 
مستمری بگیر هستند با اعتبارسنجی و بدون ضامن تسهیالت ۵۰ و ۱۰۰ 
میلیون تومانی پرداخت کنند، در این زمینه بانک ها مقاومت های زیادی 

را برای عدم پرداخت وام از خود نشان می دهند.
به گزارش فرارو؛ علــی صالح آبادی، رییس کل بانــک مرکزی در این 
باره گفت: بانک ها موظف هســتند در چارچوب مقررات موجود کشور، 
وام های خرد را طبق روال گذشــته پرداخت کنند و به هیچ عنوان نباید 
به بهانه اینکه مقررات جدیدی ممکن است ابالغ شود، پرداخت وام ها 
با روش های گذشــته و کنونی را متوقف کنند، بنابراین روند کنونی باید 

ادامه پیدا کند.
این در حالی است که بر اساس اعالم خاندوزی وزیر اقتصاد، براساس 
گزارش بانک های دولتی طی سه هفته اخیر بیش از ۶۵ هزار نفر بدون 
ضامن از وام های خرد اســتفاده کرده اند. به گفته وزیر اقتصاد، در کنار 
دستورالعمل تشویقی و با همکاری مدیران عامل بانک ها با متخلفان 
نیز برخورد شد و تسهیل شرایط وام خرد برمبنای اعتبارسنجی با جدیت 

ادامه خواهد داشت.
کامران ندری، کارشناس مسائل بانکی با اشاره به پیچ وخم های دریافت 

وام در ایران اظهار داشــت: هرچند که دولت به دنبال آن است که برای 
وام های خرد و زیر صد میلیون تومان اخــذ تضامین و ضامن را حذف 
کند، اما با توجه به شرایطی که وجود دارد، این کار با موانع بسیار جدی 

روبه رو است.
وی افــزود: در حالی کــه روش هــای اعتبارســنجی مختلفی برای 
اعتبارسنجی متقاضیان وام وجود دارد، اما در این زمینه بانک مرکزی 
باید مشخص کند که آیا در این رابطه باید وحدت رویه ای وجود داشته 
باشــد یا اینکه هر بانکی مکانیــزم خاص خــودش را دارد، همچنین 
جزییات این موضوع دارای ابهام است و نمی توان در مورد آن با قطعیت 

حرف زد.
نــدری با تاکید بــر اینکه تغییر وام دهی از شــیوه ســنتی به ســمت 
اعتبار سنجی با موانعی روبه رو است، گفت: هر چند شیوه اعتبارسنجی 
در دنیا امری مرسوم و متداول است، اما در کشور ما به دالیل مختلف 
این شیوه اجرا نشــده در مقابل عملی کردن آن به نوعی مقاومت هایی 
وجود داشته، این در حالی است که به اعتقاد بنده مشکل اصلی نحوه 
اعتبارسنجی افراد در نظام بانکی برای اعطای وام نیست، بلکه مشکل 
این اســت که بانک ها برای اینکه به متقاضیان وام بدهند، فرآیند های 
اخذ تسهیالت را طی این ســالیان با بروکراسی خسته کننده ای همراه 

کرده اند تا میزان وام دهی خود را کاهش دهند.
وی اضافه کرد: در حال حاضر بــه دلیل اینکه تقاضای زیادی برای اخذ 
وام وجود دارد، بانک ها مقاومت زیادی می کنند تا به این تقاضا ها پاسخ 
ندهد، بنابراین اخذ تضامین ســنگین برای وام هــا و همچنین فرآیند 
بروکراتیک، برای گرفتن وام را باید در همین زمینه ارزیابی کرد، در حال 
حاضر عرضه و تقاضا برای اخذ تســهیالت به هیچ عنوان تعادل ندارد و 
مردم تقاضای زیادی برای گرفتن وام دارند در حالی که منابع بانک ها 

برای تسهیالت دهی بسیار کم است.
این استاد دانشــگاه ادامه داد: در چنین شــرایطی نیز بانک ها طبیعتا 
دنبال این هستند که سطح تســهیالت دهی خود را مدیریت کرده و در 
این زمینه سخت گیری کنند، در حال حاضر نیز افرادی وجود دارند که از 
میزان اعتبار باالیی برخوردارند، اما بانک ها از دادن تسهیالت شانه خالی 
می کنند، که یکی از مهم ترین دالیل این وضعیت اوضاع بغرنج بانک ها 

از نظر تراز بد مالی است.
پیش از این برخی نمایندگان مجلس درخصوص خودداری بانک ها از 
پرداخت وام بدون ضامن گفته بودند که عدم پرداخت وام بدون ضامن 
به مردم تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان که دستورالعمل آن صادر شده، ترک 

فعل محسوب می شود و باید مدعی العموم به این موضوع ورود کند.

مدیر مخابرات منطقه اصفهان از افتتاح ۲۰۹۱ طرح 
مخابراتی در سطح استان خبر داد. اسماعیل قربانی 
گفت: امســال با تالش همکاران مخابراتی استان 
شاهد افتتاح ۲۰۹۱ طرح مخابراتی در سطح استان 
بودیم که شامل ۱۵۶۵ طرح در زمینه ارتباطات ثابت 
و ۵۲۶ طرح در زمینه ارتباطات سیار بوده که اجرایی 

شده است. 
وی این موضــوع را در دیدار با آیــت ا...طباطبایی، 
نماینده ولی فقیه و امام جمعه شهر اصفهان مطرح 

کرد و گفت: با همت همکاران ما در ســطح استان، 
وضعیت شاخص های مخابراتی وضعیت مطلوبی 
اســت و دو میلیون و ۴٨٠ هزار مشــترک مشغول 
به کار تلفن ثابت، بیش از ۶۰۰ هزار مشــترک فعال 
سرویس باند پهن و هفت میلیون و ۴۰۰ هزار تلفن 
همراه مشغول به کار در استان وجود دارد که با توجه 
به جمعیت پنــج میلیون و ۳۰۰ هزار نفری اســتان، 
مخابرات به طور متوســط به ازای هر نفر دو خدمت 
مخابراتی ارائه می کند. در حال حاضر ۱۳۸۴ روستای 
استان تحت پوشش اینترنت نســل سوم و چهارم 
همراه اول و ۱۷۰۰ روستا نیز تحت پوشش شبکه نسل 
دوم هستند و همچنین ۳۶۸۰ کیلومتر جاده اصلی و 
 ۴G/۳G ۱۱۹۰ کیلومتر جاده  فرعی به ترتیب پوشش

و ۲G دارند.

در اســتان اصفهان حدود شــش هزار و ۱۸۰ پورت 
پرســرعت دیتا )VDSL( دایر داریم که پنج هزار و 
۹۲۵ پورت از آن فعال و در حال اســتفاده است و در 
حال حاضر تعداد ۱۷۱ هزار و ۱۰۰ پورت ظرفیت سازی 
بالقوه و ۶۹ هزار پورت ظرفیت بالفعل در زمینه فیبر 
خانگی )FTTH( در ســطح اســتان وجود دارد که 

تعداد ۳۰ هزار پورت آن فعال و مشغول به کار است.
در ادامــه  آیــت ا... طباطبایی نژاد ضمن اشــاره به 
خدمات مخابرات طی ســال های پس از انقالب در 
جهت توسعه ارتباطات در کشور و استان از خدمات در 
همه جای استان به خصوص در روستا ها و گسترش 
امکانات ارتباطی در جاده ها قدردانــی کرده و برای 
مجموعه مخابرات از خداونــد متعال آرزوی توفیق 

بیشتر در خدمت رسانی به مردم طلب کرد.

افتتاح طرح های مخابراتی در اصفهان

معاون بازرسی و نظارت صمت اصفهان 
خبرداد:

۵2۵ قلم کاالی تولیدی 
اصفهان در طرح شفاف سازی 

قیمت ها

خبر روز

بانک ها برای اینکه به متقاضیان وام بدهند، فرآیند های 
بروکراسی  با  لیان  سا ین  ا طی  را  تسهیالت  اخذ 
خسته کننده ای همراه کرده اند تا میزان وام دهی خود را 

کاهش دهند

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس:

بازار برنج، دست دالل هاست
یک عضو کمسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی گفت: محتکران نبض 
بازار را در دســت گرفته اند، آنها با روش ها و ترفندهای انبارداری و مدیریت روانی بازار، کار را جلو 
می برند و اقالم به خصوص داخلی را در احتکار خود گرفته اند.حجت االسالم محمدتقی نقدعلی، 
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس اظهار کرد: تا زمانی که قانون تعزیرات ضعیف است، اشباع 
بازار برنج توسط وزارت جهاد کشاورزی با هدف تنظیم بازار این محصول، سر از انبارهای محتکران 
و دالل ها در می آورد. وی افزود: این مسئله را به صراحت و شــفافیت به ساداتی نژاد، وزیر جهاد 
کشاورزی گفتم و ایشان هم هیچ پاسخی در مقابل این شبهه و این اعتراض نداشت، اما قول داد 
پیشنهاد اعطای اختیارات ویژه از سوی سران اقتصادی قوا برای برخورد جدی سازمان تعزیرات با 
محتکران را در هیئت دولت دنبال کند. این عضو کمسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با 
اعتقاد بر اینکه کشور از حیث کمیت برنج چه در بخش واردات و حتی تولید این محصول با مشکل 
مواجه نیســت، گفت: اگر نگوییم مازاد بر مصرف به اندازه میزان مصرف داخلی برنج تولیدی و 
وارداتی وجود دارد، اما عمده مشــکل ما به دســت گرفتن نبض بازار برنج توسط دالل ها و برخی 
محتکران بی انصاف است و می بینیم که تا تولید برنج به دلیل خشک سالی کمی کاهش می یابد 
فرصت طلبان شرایط را به شکل کامل در دست می گیرند و برنجی که مثال ۳۰ هزار تومان از کشاورز 

خریده اند را در بازار با قیمت هر کیلو ۸۰ یا ۹۰ هزار تومان به فروش می رسانند. 
وی با تاکید بر اینکه مشــکل عمده در بخش برنج مبارزه با دالل جماعت و احتکار کننده است و 
در بیان نقش نظارتی مجلس در حل اصولی مســئله، تصریح کرد: موضوع شدیدا و اکیدا از وزیر 
جهاد کشــاورزی مطالبه شده، اما به نظر می رســد سیاستی که توســط وزیر پیش گرفته شده، 
سیاست موفقی نباشد. وزارتخانه می خواهد تناژی بالغ بر ۱۶۰ یا ۷۰ تن برنج تنظیم بازار را به شکل 
تدریجی به بازار مناطق مختلف کشــور تزریق کند، همان طور که به عنوان نمونه حدود ۳۰ هزار تن 
برنج را در شمال کشور به بازار تزریق کرده است، غافل از اینکه این تزریق اقالم خارجی به بازار یک 
بخش کار  و بخش دیگر مربوط به محتکران و دالالن اســت. نقدعلی اضافه کرد: محتکران نبض 
بازار را در دســت گرفته اند، آنها با روش ها و ترفندهای انبارداری و مدیریت روانی بازار کار را جلو 
می برند و اقالم به خصوص داخلی را در احتکار خود گرفته اند و راه حل مشکل هم جدیت سازمان 
تعزیرات کشور است، اما مشکل عمده این سازمان اختیارات محدود آن در حد یک جریمه و آن 
هم مختصر است، به طوری که غالبا سر یک سال ســوابق سوء و تخلفات تجار و کسانی که بازار را 
در دســت می گیرند و با اعصاب و روان مردم بازی می کنند یک مرتبه صفر می شود و سوابق آنها 

دیگر مدنظر قرار نمی گیرد.

یک استاد اقتصاد:

اجرای سیاست های اقتصادمقاومتی در میانه راه است
عضو هیئت علمی دانشــگاه اصفهان با بیان اینکــه اقتصاد مقاومتی مجموعــه ای از راهبردها و 
سیاست های  محوری کشــور اســت، گفت: به صورت مختصر در اجرای سیاســت های اقتصاد 
مقاومتی در میانه راه هســتیم. دانشــیار گــروه اقتصاد دانشــگاه اصفهان بــا ارزیابی اجرای 
سیاست های اقتصاد مقاومتی در کشــور، اظهار کرد: اقتصاد مقاومتی مجموعه ای از راهبردها و 
سیاست های  محوری کشور اســت و نه می توان گفت آنچه در ماه ها و سال های اخیر در اقتصاد 
ایران انجام شده، بی اعتنایی کامل نسبت به آن بوده و نه می توان گفت که به طور جامع و سازگار 
مورد توجه قرار گرفته است. محمد واعظ گفت: برای مثال در الیحه بودجه ۱۴۰۱ دولت به مجلس، 
ابعادی از اهداف اقتصاد مقاومتی وارد شــده اســت، اما این موارد هنوز از جامعیت کامل و الزم 
برخوردار نیست. وی توضیح داد: برای مثال در حالی که سعی شده حجم کسری بودجه عملیاتی 
دولت در سال ۱۴۰۱ کمتر شود، اما همچنان نرخ رشد اجزایی از مخارج دولت باالست و در نتیجه 

از آن حیث اقتصاد مقاومتی مورد توجه الزم و کافی قرار نگرفته است.

اخبار

دیدگاه

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی اصفهان گفت: برای ۹۳ درصد واحدهای مسکونی روستایی استان بر اساس آمار سال ۹۵، تعداد۲۴۰ هزار جلد سند مالکیت 
صادر شده است. غالمحسین خانی اظهار کرد: از مجموع ۲۵۰ هزار خانه روستایی شناسایی شده بر اساس آمار سال ۹۵، تاکنون ۲۴۰ هزار جلد سند مالکیت با 
همکاری اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان صادرشده است. صدور سند مسکن شــهر های زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت و روستا ها بر عهده بنیاد مسکن و 
سازمان ثبت اسناد و امالک است. به گفته وی، صدور سند مالکیت واحد های مسکونی در شهر های زیر ۲۵ هزار نفر از ۸ سال گذشته به بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
واگذارشده که صدور سند مالکیت برای ۸ هزار و ۳۰۰ واحد مسکونی شهری و روستایی در برنامه امسال این نهاد قرارگرفته است. سال گذشته با همکاری اداره 
کل ثبت اسناد و امالک اصفهان و همکاری مالکان بیش از ۷ هزار و ۵۸۰ فقره ســند صادر و به صاحبان آن ها تحویل شد. متقاضیان این طرح می توانند مدارک 
خود را به دهیاری ها تحویل دهند و از مراجعه به شهر ها برای پیگیری سنددار کردن منازل مسکونی شان خودداری کنند. خانی افزود: سرعت بخشیدن به اجرای 
طرح سنددار کردن اماکن روستایی باالی ۲۰ خانوار و شــهر های زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت نیازمند همکاری بیش ازپیش مردم است. کاهش پرونده در محاکم 
قضایی و ثبتی با تثبیت مالکیت افراد، استفاده از اســناد مالکیت در مراودات اقتصادی مانند دریافت تسهیالت و وثیقه از مزیت های سنددار شدن واحد های 
مسکونی روستایی است. استان اصفهان افزون بر پنج میلیون نفر جمعیت و دارای ۱۰۸شهر و یکهزار و ۹۳۴ روستا و آبادی با جمعیت نزدیک به ۶۰۰ هزار نفر است.

سند دار شدن 93 درصد واحدهای مسکونی روستایی اصفهان

گلخانه هوشمند تولید 
گل رز شاخه بریده

در شــرایط فعلی و خشکســالی های 
پیاپی کشــور و همچنین گرم شــدن 
آب و هوا ،استفاده از روش های نوین 
بــرای تولید و پــروش گل یه شــرط 
اجتناب ناپذیر به حســاب می آید. در 
گلخانه های هوشــمند کنترل میزان 
رطوب، میــزان برودت و روشــنایی 
همگی کنترل شده است که به میزان 
قابل توجهی، از اتالف انرژی جلوگیری 

می کند.

وز عکس ر

معاون بازرســی و نظارت ســازمان صنعت، 
معدن و تجارت اصفهان گفت:۵۲۵ قلم کاالی 
تولیدی در واحد های تولیدی اســتان تاکنون 
مشمول درج قیمت تولیدکننده بر روی کاال ها 
شده اســت. اکبر عادل مرام اظهار کرد:خرید 
شــفاف به عنوان مهم ترین نتیجه طرح درج 
قیمت تولید کننده بر روی کاال ها محســوب 
می شود. به طور قطع با اجرای کامل طرح درج 
قیمت تولیدکننده و شفاف ســازی قیمت ها، 
جلوی سوء اســتفاده های برخی واحد های 
صنعتی گرفته شده و با مشخص شدن دامنه 
نوسان قیمت ها، از تخلفات جلوگیری خواهد 
شد. وی به اجرای مرحله چهارم طرح شفاف 
سازی قیمت بر مبنای قیمت تولید کننده اشاره 
کرد و گفت:خشکبار بسته بندی شده شامل 
حبوبات و آجیل از جمله کاال هایی اســت که 
در مرحله چهارم مشمول طرح شفافیت شده 
اســت. درمرحله چهارم طرح شفاف سازی 
قیمت تمــام تولید کننــدگان و وارد کنندگان 
انواع حبوبــات، ادویه جات، غــالت، چای، 
دمنوش، قهــوه، آجیل و خشــکبار به صورت 
بسته بندی شده، فرآورده های پروتئینی، انواع 
غذا های آماده و نیمه آماده، انواع کیک، کلوچه، 
بیســکوئیت، چیپس، پفک و موارد مشابه، 
لوازم خانگــی، صوتی و تصویــری به صورت 
کامل، لوازم یدکی خودرو )۵۱ قلم اعالمی دفتر 
صنایع خودرو( از ۲۳ بهمن ملــزم به رعایت 
موارد قانونی از طریق درج قیمت تولیدکننده- 
وارد کننده روی کاال ها شــدند. به گفته عادل 
مرام، قیمت مصــرف کننده بــرای کاال های 
مصرفی و ســرمایه ای باید حداکثر ۳۰ درصد 
در نظر گرفته شــود، اما برخی مواقع به دلیل 
اینکه کاال در نقطه نزدیک واحد تولیدی عرضه 
می شــود، به طور قطع هزینه حمل کمتری به 
دنبال خواهد داشت و بعضی مواقع در اقصی 
نقاط دیگر کشــور عرضه خواهد شد که هزینه 

حمل بیشتری را به دنبال خواهد داشت. 

عکس: ایرنا
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 نماینده مردم شهرستان بروجن در مجلس:

احداث نیروگاه های خورشیدی از ضروریات استان است 

چهارمحال و بختیاری به دلیل قرار گرفتن در ارتفاع باال از ســطح دریا 
و قرار گرفتن در دل زاگرس مرکزی، یکی از استان های مستعد کشور 
برای تولید انرژی پاک خورشیدی اســت و با توجه به روزهای آفتابی 
در طول ســال، این تابش مستقیم می تواند برای اســتان یک درآمد 
و منبع خوب انرژی ســاز باشد. براســاس اعالم کارشناسان، مناطقی 
که تابش نور خورشــید در طول ســال در آنها باالتر از میانگین کشوری 
است، برای سرمایه گذاری در حوزه تولید برق از منبع خورشید ظرفیت 
مطلوبی دارند. بر اســاس نظر وزارت نیرو، تابش خورشید بزرگ ترین 
منبع تجدیدپذیر انرژی روی کره زمین اســت و اگر فقط یک درصد از 
صحراهای جهان با نیروگاه های حرارتی خورشیدی به کار گرفته شوند، 
همین مقدار برای تولید برق ســاالنه مورد تقاضای جهان کافی خواهد 
بود. برای سود جستن از انرژی خورشیدی دو راه وجود دارد که استفاده 
مستقیم از نور خورشید و تبدیل آن به الکتریسیته از طریق سلول های 
فتوولتائیک و استفاده مستقیم از انرژی خورشیدی و تبدیل آن به انواع 
انرژی های دیگر و یا استفاده مستقیم از آن )کاربردهای نیروگاهی و 
غیر نیروگاهی خورشیدی( است. کاربردهای انرژی خورشیدی شامل 
دو گروه نیروگاهی و غیر نیروگاهی اســت که گروه نیروگاهی شــامل 
نیروگاه هایی که گیرنده آنها آینه های سهموی ناودانی هستند )شلجمی 

باز( و گروه دوم نیروگاه هایــی که گیرنده آنها در یک بــرج قرار دارد و 
نور خورشید توســط آینه های بزرگی به نام هیلوستات به آن منعکس 
می شود)دریافت کننده مرکزی( و نیروگاه هایی که گیرنده آنها بشقابی 
سهموی )دیش( است )شــلجمی بشــقابی( و نیروگاه های حرارتی 
خورشید از نوع سهموی خطی است. بر این اساس ، در این نیروگاه ها 
یک سیستم ردیاب خورشــید نیز وجود دارد که به وسیله آن آینه های 
شلجمی دائما خورشید را دنبال و پرتوهای آن را روی لوله دریافت کننده 
متمرکز می کنند و تغییرات تابش خورشید در این نیروگاه ها توسط منبع 
ذخیره و گرم کن سوخت فسیلی جبران می شوند. با این اوصاف اکنون 
چهارمحال و بختیاری در حوزه صنعت برق از منبع تابش نور خورشــید 
چند سالی اســت ورود کرده و یکی از نیروگاهای خورشیدی در استان 
در حال احداث است. میزان تابش نور خورشید در شمال استان اکنون 
۲ هزار و ۵۰۰ تا ۳ هزار ســاعت در سال اســت و برای پتانسیل سنجی 
چهارمحال و بختیاری در حوزه انرژی باد باید به شاخص های سرعت، 
چگالی توان و چگالی انرژی توجه کرد. براساس اعالم نظر کارشناسان، 
جنوب شرق و جنوب استان ساالنه بیش از ۳ هزار و ۳۰۰ ساعت تابش 
خورشید دارد و این یک ظرفیت برای سرمایه گذاری بخش خصوصی 
است. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق چهارمحال و بختیاری گفت: 

نیروگاه خورشــیدی کوثر با ظرفیت پنج مگاوات بزرگ ترین نیروگاه 
خورشیدی استان اســت که توســط بخش خصوصی با پیشرفت ۸۰ 
درصدی در حال احداث و راه اندازی است. مجید فرهزاد اظهار داشت: 
کاهش آالیندگی هــا، مدیریت مصرف برق و حفظ منابع ســوختی از 
جمله مزایای بهره وری از انرژی های نو و تجدیدپذیر اســت. وی ادامه 
داد: با توجه به ظرفیت مناســب اســتان به میزان ۲۰۰ مگاوات تولید 
انرژی برق از طریق احداث نیروگاه های خورشــیدی، ظرفیت سنجی 
شده است. فرهزاد تصریح کرد: مشترکین یا متقاضیانی که بتوانند در 
منزل نیروگاه خورشیدی احداث کنند با آنها قرار داد خرید تضمینی برق 
امضا و تا ۲۰ ســال برق تولیدی آنها خریداری می شود. نماینده مردم 
شهرستان بروجن در مجلس شورای اسالمی نیز اظهار داشت: احداث 
نیروگاه های خورشــیدی با توجه به کاهش آالیندگی ها و سایر مزایای 
آن  از ضروریات استان است. حجت االسالم جعفر قلی جعفری افزود: 
امروز شاهد پیشــرفت بزرگ ترین نیروگاه خورشیدی استان هستیم 
که از متولیان این طرح تقدیر می شود.  چهارمحال وبختیاری با توجه 
به زاویه تابش خورشید از مستعدترین نقاط برای احداث نیروگاه های 
خورشیدی است که ســرمایه گذاران می توانند با وجود زیرساخت های 

الزم برای احداث نیروگاه های خورشیدی اقدام کنند.

دادستان عمومی و انقالب اسالمی چهارمحال و بختیاری:

 در حرکت به سمت پیری جمعیت، مسائل اقتصادی
تاثیر گذار است

دادستان عمومی و انقالب اسالمی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه در حرکت به سمت پیری 
جمعیت مسائل اقتصادی تاثیر گذار است، اظهار کرد: امروز هم با کاهش آمار ازدواج و فرزندآوری 
مواجه هستیم که در آن مباحث اقتصادی دخیل است. عبدالرضا علیمحمدی  بیان کرد: برخی روابط 
ناسالم موجب می شود که جوانان نسبت به ازدواج رغبت چندانی نداشته باشند، همچنین یک جوان 
برای ازدواج نیازمند مسکن و اشتغال است و باید خیرین به این مسئله ورود پیدا کنند. علیمحمدی 
تاکید کرد: آمار بانوان شاغل در چهارمحال و بختیاری و کشور باالست، این مسئله موجب می شود 
تا زنان فرصت چندانی برای فرزندآوری و توجه به کانون خانواده نداشته باشند و همچنین فرصت 

اشتغال پسران کمتر شود. 
دادستان عمومی و انقالب اسالمی چهارمحال و بختیاری با اشــاره به اینکه طبق پیش بینی ها در 
آینده جامعه نیازمند پرستار سالمندان است، تصریح کرد: این مسئله باید برای مردم تبیین شود 
و مضرات پیری جمعیت را از رسانه ها بیان کنیم. وی یادآور شــد: در گذشته نیز شرایط اقتصادی 
مطلوب نبود، اما مردم توان اداره خانواده را داشــتند، اما امروز مشکالت اقتصادی تشدید شده و 

خانواده ها با مشکل مواجه هستند.

ترس از فرزندآوری در جامعه کمرنگ شود
نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری با تاکید بر اینکه بحث جمعیت یکی از موضوعات مهم در 
کشور و استان است، اظهار کرد: نسل جوان آینده انقالب اسالمی را رقم خواهند زد، پیری جمعیت 
برای کشور یک تهدید محســوب می شود. حجت االسالم والمســلمین محمدعلی نکونام افزود: 
کاهش زاد و ولد کشور را در آینده با چالش مواجه می کند، بسیاری از افراد هنوز به اهمیت موضوع 

پی نبرده اند، شاید یکی از دالیل آن این باشد که هنوز به مرحله بحرانی نرسیده ایم.
وی با بیــان اینکه بحث جمعیــت در چهارمحال و بختیــاری یکی از موضوعات مــورد توجه بود، 
خاطرنشــان کرد: دشــمنان این فرهنگ را به راحتی تغییر دادند، باید این فرهنگ را اصالح کنیم، 

رسانه های گروهی و فضای مجازی نیز می توانند موثر باشند.
نکونام با اشاره به اینکه باید یک کارگروه در راستای بحث جمعیت در چهارمحال و بختیاری تشکیل 
شود، توضیح داد: مصوبات این کارگروه باید اجرایی شــود، اکنون نیازمند فرهنگ سازی در بحث 
ازدواج و فرزندآوری هســتیم. نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیــاری با تاکید بر اینکه بحث 
خانه داری یکی از شریف ترین و باارزش ترین مشــاغل در جامعه محسوب می شود، بیان کرد: در 
جامعه نیازمند حضور زنان هستیم، اما نگاه منفی نسبت به خانه داری و فرزندآوری باید تغییر کند.

وی افزود: باید ترس از فرزندآوری در جامعه کمرنگ شــود، رســانه ها نقش تاثیرگذاری در حوزه 
فرهنگ سازی دارند و باید آینده تاریک جامعه برای عموم ترسیم شود.

نکونام در ادامه تصریح کرد: جهاد تبیین امروز یکی از ضرورت های جامعه محسوب می شود، کوتاهی 
در این مسئله موجب میدان دادن به دشمن می شود، دشمن در طول این سال ها دست به تحریف 
انقالب و وقایع تاریخی زده  اســت. نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: طی ۴۳ 
سال گذشته شاهد تحریف انقالب اسالمی توسط دشمنان بودیم و آثار سوء آن در جامعه مشهود 
است و همه باید در این مسئله ورود پیدا کنند. ســتاد امر به معروف و نهی از منکر و جبهه فرهنگی 

انقالب اسالمی نیز به این موضوع ورود پیدا کرده اند، در کنار گزارش باید راهکار هم ارائه شود.
وی با بیان اینکه در جهاد تبیین باید در دو سطح وارد عمل شویم، اظهار کرد: باید در گام اول کارهای 
فوری و مقطعی مانند برگزاری جلسات تبیینی مورد توجه قرار بگیرد، سپس برنامه های بلندمدت 
و بنیادی نیز در کنار آن آغاز شــود، برای این اقدامات متولی تعیین شــود و دســتگاه های متولی 

دعوت شوند.

اخبار

کنون  میزان تابش نور خورشید در شمال استان ا
۲ هزار و ۵۰۰ تا ۳ هزار ساعت در سال است و برای 
ل و بختیاری در حوزه  پتانسیل سنجی چهارمحا
انرژی باد باید به شاخص های سرعت، چگالی توان و 

چگالی انرژی توجه کرد
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با مسئولان

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

؟؟
 ؟

س:
عک

مفاد آراء
11/97 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر آرا صادره هيــات هاي موضوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات متقاضيان و 
امالک مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عمومــي در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهي مي شــود . در صورتي که اشخاص نســبت به صدور سند مالکيت 
متقاضيان اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالک تســليم و پس از اخذ رســيد 
 ظرف مدت يکماه از تاريخ تســليم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضايي

 تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 13597 - 1400/11/10 هيات ســوم خانــم زهرا ترک 
الدانی به شناســنامه شــماره 931 کدملــي 1283448491 صــادره اصفهان 
فرزندعلی محمد  در ششــدانگ يکباب ســاختمان به مســاحت 196/68 مربع 
از پالک شــماره 67 فرعی از 13 اصلــی واقع در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت 
 ملک غرب اصفهــان از مالکيت مالک رســمی حاج عباس جــان نثاری الدانی

 طبق اظهارنامه ثبتی
رديف 2- راي شــماره 13673 - 1400/11/11 هيات ســوم آقای مجتبی نصر  
آزادانی به شناسنامه شماره 12 کدملي 1290262187 صادره اصفهان فرزند محمد  
در ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 179/70 مربع از پالک شماره 8 فرعی 
از 7 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان از مالکيت 
متقاضيان موجب ســند انتقالی 70512 مورخ 1386/12/16 دفترخانه شماره 25 

اصفهان
رديف 3- راي شــماره 13462 - 1400/11/06 هيات سوم  آقای نصرا... عباسی 
ولدانی به شناسنامه شماره 15 کدملي 1289991758 صادره اصفهان  فرزند محمود  
نسبت به سه دانگ مشاع ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 149/02 مربع از 
پالک شــماره 551 فرعی از 36 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان از مالکيت مالک رسمی محمد حسم آقا نجفی زاده و محمد حسين 
نجفی و شيخ زين الدين نجفی و شيخ علی نقی نجفی زاده طبق سند انتقالی 32957 

مورخ 1337/11/14 دفترخانه 20 اصفهان
رديف 4- راي شــماره 13463 - 1400/11/06 هيات ســوم  خانم بيگم عباسی 
ولدانی به شناسنامه شماره 180 کدملي 1290095132 صادره اصفهان  فرزند  يداله  
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 149/02 مربع 
از پالک شماره 551 فرعی از 36 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
غرب اصفهان از مالکيت مالک رسمی محمد حسم آقای نجفی زاده و محمد حسين 
نجفی و شيخ زين الدين نجفی و شيخ علی نقی نجفی زاده طبق سند انتقالی 32957 

مورخ 1337/11/14 دفترخانه 20 اصفهان
رديف 5- راي شــماره 13530 - 1400/11/09 هيات سوم خانم هاجر ابراهيمی 
ولدانی به شناسنامه شماره 0 کدملي 1270968556 صادره اصفهان فرزند حسين  
در ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 151/67 مربع از پالک شماره 491  فرعی 
از 36 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت 
مالک رسمی  بانو محترم آقا رشتی بموجب سند انتقالی 15010 مورخ 1322/12/25 

دفترخانه شماره 62 اصفهان
رديف 6- راي شماره 14128 - 1400/11/27 هيات سوم خانم شکوفه محققيان 
گورتانی به شناسنامه شــماره 702 کدملي 1293209287 صادره اصفهان فرزند 
مرتضی  در ششدانگ يکباب باغ ويال با کاربری کشاورزی  به مساحت 1351/15 
متر مربع از پالک شماره 43  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان از مالکيت متقاضی بموجب ســند انتقالــی 55051 مورخ 1399/02/03 

دفترخانه 137 اصفهان

رديف 7- راي شماره 14131 - 1400/11/27 هيات سوم  آقای محمد محققيان 
گورتانی به شناســنامه شــماره 1639 کدملي 1283435251 صــادره اصفهان 
فرزند احمد  در ششدانگ يکدرب باغ دارا اتاق اســتراحت با کاربری کشاورزی به 
مساحت 1521/46متر مربع از پالک شماره 43  اصلی واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت  متقاضی بموجب ســند انتقالی 85563 
مورخ 1392/04/09 دفترخانه 25 اصفهان و بموجب ســند انتقالی 55051 مورخ 

1399/02/03 دفترخانه 25 اصفهان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/11/30
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/12/15

م الف: 1279362  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

11/98 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

- برابر رای شــماره 3097 مورخ 1400/10/02 هيــات اول موضوع قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی، مالکيت  
آقای حميد مصدق به شناسنامه شــماره 25182 کدملی 1282719262 صادره 
اصفهان فرزند حسن بر ششدانگ يکبابخانه به مساحت 169/49 متر مربع مفروزی 
از پالک شــماره 4786 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حــوزه ثبت ملک جنوب 
 اصفهان به موجب بيع نامه عادی و مع الواسطه از طرف آقای غالمحسين مصدقی 

)مالک رسمی( خريداری شده است. 
- برابر رای شــماره 3102 مورخ 1400/10/02 هيــات اول موضوع قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی، مالکيت  
آقای حميد مصدق به شناسنامه شــماره 25182 کدملی 1282719262 صادره 
اصفهان فرزند حسن بر دو دانگ مشاع از ششدانگ يکبابخانه به مساحت 209/69 
متر مربع مفروزی از پالک شــماره 4786 اصلی واقــع در اصفهان بخش 5 حوزه 
ثبت ملک جنوب اصفهان تاييد می گردد )به  موجب ســند شماره 59587 مورخ 
1332/11/8 دفترخانه 6 اصفهان مقدار يک سهم مشاع از 4 سهم )نيم حبه( مشاع 
از کل 72 حبه ششدانگ پالک ثبتی 4786 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به آقای 
غالمحسين مصدقی انتقال قطعی گرديده است و در جريان ثبت می باشد و ملک 
مورد تقاضا به موجب بيع نامه عادی از طرف نامبرده به آقای حسن مصدق واگذار 
شده اســت، ســپس نامبرده اخيرالذکر به موجب گواهی حصر وراثت شماره 348 
مورخ 1396/4/25 صادره از شــورای حل اختالف شعبه 54 حصر وراثت اصفهان 
فوت نموده و وراث حين الفوت ايشــان عبارتند از: اشرف نظری دنبه، نسبت زوجه 
 متوفی و فرزندان متوفی:  خانم ها ناهيد، مريم، مهسا و آقای حميد همگی مصدق 
بوده اند که خانم اشــرف نظری دنبه نيز به موجب گواهی حصر وراثت شماره 29 
مورخ 1396/2/31 صادره از شــورای حل اختالف شعبه 54 حصر وراثت اصفهان 
فوت نموده و وراث حين الفوت ايشان: فرزندان وی به همان اسامی ناهيد، مريم، 
مهسا و حميد مصدق می باشند، همچنين به موجب صداقيه عادی مقدار يک دانگ 
مشــاع از ششــدانگ ملک مورد تقاضا به خانم هجرت ايزدی واگذار شده است و 
متقاضيان )خانم ها ناهيد، مريم، مهسا، آقای حميد مصدق و خانم هجرت ايزدی( به 
موجب يک برگ تقسيم نامه عادی اعالم نموده اند سهم خانم هجرت ايزدی يک 
دانگ مشاع طبق صداقيه و سهم خانم ها ناهيد، مريم و مهسا مصدق هر کدام يک 

دانگ مشاع و سهم آقای حميد مصدق دو دانگ مشاع می باشد(.
- برابر رای شــماره 3100 مورخ 1400/10/02 هيــات اول موضوع قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی، مالکيت  
خانم مريم مصدق به شناســنامه شــماره 1625 کدملی 1288919611 صادره 
اصفهان فرزند حسن بر يک دانگ مشاع از ششدانگ يکبابخانه به مساحت 209/69 

متر مربع مفروزی از پالک شــماره 4786 اصلی واقــع در اصفهان بخش 5 حوزه 
ثبت ملک جنوب اصفهان تاييد می گردد )به  موجب ســند شماره 59587 مورخ 
1332/11/8 دفترخانه 6 اصفهان مقدار يک سهم مشاع از 4 سهم )نيم حبه( مشاع 
از کل 72 حبه ششدانگ پالک ثبتی 4786 واقع در بخش 5 ثبت اصفها ن به آقای 
غالمحسين مصدقی انتقال قطعی گرديده است و در جريان ثبت می باشد و ملک 
مورد تقاضا به موجب بيع نامه عادی از طرف نامبرده به آقای حسن مصدق واگذار 
شده اســت، ســپس نامبرده اخيرالذکر به موجب گواهی حصر وراثت شماره 348 
مورخ 1396/4/25 صادره از شــورای حل اختالف شعبه 54 حصر وراثت اصفهان 
فوت نموده و وراث حين الفوت ايشــان عبارتند از: اشرف نظری دنبه، نسبت زوجه 
 متوفی و فرزندان متوفی:  خانم ها ناهيد، مريم، مهسا و آقای حميد همگی مصدق

 بوده اند که خانم اشــرف نظری دنبه نيز به موجب گواهی حصر وراثت شماره 29 
مورخ 1396/2/31 صادره از شــورای حل اختالف شعبه 54 حصر وراثت اصفهان 
فوت نموده و وراث حين الفوت ايشان: فرزندان وی به همان اسامی ناهيد، مريم، 
مهسا و حميد مصدق می باشند، همچنين به موجب صداقيه عادی مقدار يک دانگ 
مشــاع از ششــدانگ ملک مورد تقاضا به خانم هجرت ايزدی واگذار شده است و 
متقاضيان )خانم ها ناهيد، مريم، مهسا، آقای حميد مصدق و خانم هجرت ايزدی( به 
موجب يک برگ تقسيم نامه عادی اعالم نموده اند سهم خانم هجرت ايزدی يک 
دانگ مشاع طبق صداقيه و سهم خانم ها ناهيد، مريم و مهسا مصدق هر کدام يک 

دانگ مشاع و سهم آقای حميد مصدق دو دانگ مشاع می باشد(.
- برابر رای شــماره 3099 مورخ 1400/10/02 هيــات اول موضوع قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی، مالکيت  
خانم مهســا مصدق به شناسنامه شــماره 11221 کدملی 1292821892 صادره 
اصفهان فرزند حسن بر يک دانگ مشاع از ششدانگ يکبابخانه به مساحت 209/69 
متر مربع مفروزی از پالک شــماره 4786 اصلی واقــع در اصفهان بخش 5 حوزه 
ثبت ملک جنوب اصفهان تاييد می گردد )به  موجب ســند شماره 59587 مورخ 
1332/11/8 دفترخانه 6 اصفهان مقدار يک سهم مشاع از 4 سهم )نيم حبه( مشاع 
از کل 72 حبه ششدانگ پالک ثبتی 4786 واقع در بخش 5 ثبت اصفها ن به آقای 
غالمحسين مصدقی انتقال قطعی گرديده است و در جريان ثبت می باشد و ملک 
مورد تقاضا به موجب بيع نامه عادی از طرف نامبرده به آقای حسن مصدق واگذار 
شده اســت، ســپس نامبرده اخيرالذکر به موجب گواهی حصر وراثت شماره 348 
مورخ 1396/4/25 صادره از شــورای حل اختالف شعبه 54 حصر وراثت اصفهان 
فوت نموده و وراث حين الفوت ايشــان عبارتند از: اشرف نظری دنبه، نسبت زوجه 
 متوفی و فرزندان متوفی:  خانم ها ناهيد، مريم، مهسا و آقای حميد همگی مصدق 
بوده اند که خانم اشــرف نظری دنبه نيز به موجب گواهی حصر وراثت شماره 29 
مورخ 1396/2/31 صادره از شــورای حل اختالف شعبه 54 حصر وراثت اصفهان 
فوت نموده و وراث حين الفوت ايشان: فرزندان وی به همان اسامی ناهيد، مريم، 
مهسا و حميد مصدق می باشند، همچنين به موجب صداقيه عادی مقدار يک دانگ 
مشــاع از ششــدانگ ملک مورد تقاضا به خانم هجرت ايزدی واگذار شده است و 
متقاضيان )خانم ها ناهيد، مريم، مهسا، آقای حميد مصدق و خانم هجرت ايزدی( به 
موجب يک برگ تقسيم نامه عادی اعالم نموده اند سهم خانم هجرت ايزدی يک 
دانگ مشاع طبق صداقيه و سهم خانم ها ناهيد، مريم و مهسا مصدق هر کدام يک 

دانگ مشاع و سهم آقای حميد مصدق دو دانگ مشاع می باشد(.
- برابر رای شــماره 3098 مورخ 1400/10/02 هيــات اول موضوع قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی، مالکيت  
خانم ناهيد مصدق به شناســنامه شــماره 2155 کدملی 1283615381 صادره 
اصفهان فرزند حسن بر يک دانگ مشاع از ششدانگ يکبابخانه به مساحت 209/69 
متر مربع مفروزی از پالک شــماره 4786 اصلی واقــع در اصفهان بخش 5 حوزه 
ثبت ملک جنوب اصفهان تاييد می گردد )به  موجب ســند شماره 59587 مورخ 

1332/11/8 دفترخانه 6 اصفهان مقدار يک سهم مشاع از 4 سهم )نيم حبه( مشاع 
از کل 72 حبه ششدانگ پالک ثبتی 4786 واقع در بخش 5 ثبت اصفها ن به آقای 
غالمحسين مصدقی انتقال قطعی گرديده است و در جريان ثبت می باشد و ملک 
مورد تقاضا به موجب بيع نامه عادی از طرف نامبرده به آقای حسن مصدق واگذار 
شده اســت، ســپس نامبرده اخيرالذکر به موجب گواهی حصر وراثت شماره 348 
مورخ 1396/4/25 صادره از شــورای حل اختالف شعبه 54 حصر وراثت اصفهان 
فوت نموده و وراث حين الفوت ايشــان عبارتند از: اشرف نظری دنبه، نسبت زوجه 
 متوفی و فرزندان متوفی:  خانم ها ناهيد، مريم، مهسا و آقای حميد همگی مصدق 
بوده اند که خانم اشــرف نظری دنبه نيز به موجب گواهی حصر وراثت شماره 29 
مورخ 1396/2/31 صادره از شــورای حل اختالف شعبه 54 حصر وراثت اصفهان 
فوت نموده و وراث حين الفوت ايشان: فرزندان وی به همان اسامی ناهيد، مريم، 
مهسا و حميد مصدق می باشند، همچنين به موجب صداقيه عادی مقدار يک دانگ 
مشــاع از ششــدانگ ملک مورد تقاضا به خانم هجرت ايزدی واگذار شده است و 
متقاضيان )خانم ها ناهيد، مريم، مهسا، آقای حميد مصدق و خانم هجرت ايزدی( به 
موجب يک برگ تقسيم نامه عادی اعالم نموده اند سهم خانم هجرت ايزدی يک 
دانگ مشاع طبق صداقيه و سهم خانم ها ناهيد، مريم و مهسا مصدق هر کدام يک 

دانگ مشاع و سهم آقای حميد مصدق دو دانگ مشاع می باشد(.
- برابر رای شــماره 3101 مورخ 1400/10/02 هيــات اول موضوع قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی، مالکيت  
خانم هجرت ايزدی به شناســنامه شــماره 859 کدملی 1289215367 صادره 
اصفهان فرزند رضا بر يک دانگ مشاع از ششدانگ يکبابخانه به مساحت 209/69 
متر مربع مفروزی از پالک شــماره 4786 اصلی واقــع در اصفهان بخش 5 حوزه 
ثبت ملک جنوب اصفهان تاييد می گردد )به  موجب ســند شماره 59587 مورخ 
1332/11/8 دفترخانه 6 اصفهان مقدار يک سهم مشاع از 4 سهم )نيم حبه( مشاع 
از کل 72 حبه ششدانگ پالک ثبتی 4786 واقع در بخش 5 ثبت اصفها ن به آقای 
غالمحسين مصدقی انتقال قطعی گرديده است و در جريان ثبت می باشد و ملک 
مورد تقاضا به موجب بيع نامه عادی از طرف نامبرده به آقای حسن مصدق واگذار 
شده اســت، ســپس نامبرده اخيرالذکر به موجب گواهی حصر وراثت شماره 348 
مورخ 1396/4/25 صادره از شــورای حل اختالف شعبه 54 حصر وراثت اصفهان 
فوت نموده و وراث حين الفوت ايشــان عبارتند از: اشرف نظری دنبه، نسبت زوجه 
 متوفی و فرزندان متوفی:  خانم ها ناهيد، مريم، مهسا و آقای حميد همگی مصدق 
بوده اند که خانم اشــرف نظری دنبه نيز به موجب گواهی حصر وراثت شماره 29 
مورخ 1396/2/31 صادره از شــورای حل اختالف شعبه 54 حصر وراثت اصفهان 
فوت نموده و وراث حين الفوت ايشان: فرزندان وی به همان اسامی ناهيد، مريم، 
مهسا و حميد مصدق می باشند، همچنين به موجب صداقيه عادی مقدار يک دانگ 
مشــاع از ششــدانگ ملک مورد تقاضا به خانم هجرت ايزدی واگذار شده است و 
متقاضيان )خانم ها ناهيد، مريم، مهسا، آقای حميد مصدق و خانم هجرت ايزدی( به 
موجب يک برگ تقسيم نامه عادی اعالم نموده اند سهم خانم هجرت ايزدی يک 
دانگ مشاع طبق صداقيه و سهم خانم ها ناهيد، مريم و مهسا مصدق هر کدام يک 

دانگ مشاع و سهم آقای حميد مصدق دو دانگ مشاع می باشد(.
لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاريخ انتشــار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/11/30
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/12/15

م الف: 1278948  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
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معاون سیاسی امنیتی استانداری اصفهان:

 مردمی بودن اصل حرکت پیاده روی اربعین، 
نباید خدشه دار شود

معاون سیاسی امنیتی استانداری اصفهان گفت: پیاده روی اربعین یک حرکت مردمی است، بنابراین باید 
اصل حرکت پیاده روی اربعین حفظ و دستگاه های اجرایی تسهیل گر باشند و آن را تبدیل به یک ساختار 
دولتی نکنند.محمد رضا جانثاری در نشست ستاد اربعین اصفهان با اشاره به اینکه برای سال آینده باید 
برنامه ریزی های دقیق و منسجمی برای برگزاری هر چه باشکوه تر اربعین پیش بینی شود، اظهار داشت: 
اربعین از اصل مردمی اســت و باید مردمی هم باقی بماند و نباید به پیاده روی اربعین نگاه ساختاری و 
دولتی شود بلکه باید ساختار دولتی برای مردم تسهیل گر شده و در واقع رفع موانع و مشکل کند.وی افزود: 
ما نباید نگاه انتفاعی به این مسئله داشته باشیم بلکه همواره تسهیل امور را باید بر عهده بگیریم زیرا اصل 
آن با مردم است اما روان سازی و دعوت از مردم با ساختار دولتی است.معاون سیاسی امنیتی استانداری 
اصفهان تاکید کرد: دستگاه های اجرایی به دنبال حذف و محدود کردن زائران پیاده روی اربعین نباشند 
و از ظرفیت های موجود استفاده و نیز از فرصت های بالقوه نیز در این راه بهره ببرند.وی ادامه داد:حماسه 
اربعین یک همایش جهانی است و تمام دستگاه های صهیونیستی و آمریکایی تالش خود را کردند که در 
این شرایط کرونایی این همایش و پیام آن شنیده نشود.جانثاری با بیان اینکه دشمن در تالش است که 
مردم از اربعین فاصله بگیرند، افزود: مردم باید امام حسین)ع( را بشناسند تا امام زمان)عج( عصر را درک 

کنند و انقالب حضرت مهدی)عج( ریشه در همین برنامه های جمعی اربعین دارد.

 غیرحضوری بودن آموزش دانش آموزان ابتدایی 
در شهرهای قرمز استان اصفهان

پس از ۱۰ روز تعطیلی کالس های حضوری به دلیل خیز دوباره کرونا و مجازی شدن آموزش ها به بعضی از 
دانش آموزان اعالم شده که از صبح شنبه ۳۰ بهمن کالس ها به صورت حضوری برگزار می شود.محمدرضا 
ابراهیمی، سرپرست اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان درباره آغاز مجدد حضوری شدن آموزش 
در بعضی مدارس گفت: مصوبه ســتاد کرونا مبنی بر غیرحضوری بودن آموزش دانش آموزان ابتدایی تا 
اطالع ثانوی پابرجاست و تغییری برای هفته پیش رو اتفاق نیفتاده است.بنابر مصوبه ستاد کرونا، آموزش 
در دوره های پیش دبستانی و اول و دوم ابتدایی در شرایط فعلی پیک ششم کرونا به منظور حفظ سالمت 
دانش آموزان به صورت غیرحضوری اســت.به گفته وی، حضوری بودن آمــوزش دوره های اول و دوم 
متوسطه هم منوط به شرایطی است، اگر ۳ نفر در یک کالس و یا ۲ کالس از یک مدرسه به کرونا مبتال شوند 

آموزش به صورت مجازی دنبال می شود.

جذب 400 کارشناس رسمی دادگستری در استان اصفهان
رییس هیئت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان با اشاره به کمبود کارشناس رسمی 
دادگستری در بعضی رشته های کارشناسی، اظهار کرد: در بسیاری از موارد نبود کارشناس در یک رشته باعث 
اطاله دادرسی شده و این امر باعث تحمیل بار روانی به طرفین پرونده می شود. بعضی از کارشناسان به 
دلیل تراکم کاری امکان رسیدگی فوری به پرونده ها را ندارند و به همین دلیل جذب کارشناس در بعضی 
رشته ها بسیار ضروری است.فرهاد طاهریون اصفهانی افزود: در آزمون این دوره ۲۶۲۲۷ مرد و ۴۶۲۵ زن 
و در مجموع ۳۰۸۵۲ نفر در رشته های مختلف در سراسر کشور ثبت نام کرده اند که سهم استان اصفهان 
نیز از این تعداد ۱۵۹ زن و ۶۱۵ مرد است.رییس هیئت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان 
اصفهان با بیان اینکه اعالم نیاز کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان با توجه به پرونده های 
قضایی در رشته های مختلف ۴۰۴ کارشناس در ۱۲ رشته بوده است، ابراز امیدواری کرد که با جذب افراد 
متخصص، متعهد و دلسوز بتوانیم کمک شایسته ای به دستگاه قضا در حل و فصل پرونده های قضایی و 

رسیدن مردم به حقوق شان انجام دهیم.

وزیر بهداشت در اصفهان:

استان اصفهان نگین درخشان کشور ماست

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به اســتان اصفهان سفر کرد. 
وی  در این سفر ابتدا از بیمارســتان کودکان امام حسین )ع( در شهر 
اصفهان بازدید به عمل آورد . بهرام عین اللهی در ادامه این ســفر یک 
روزه به شهرستان های لنجان، نجف آباد، خمینی شهرو شهرهای فوالد 
شهرو زرین شهر نیز رفت تا بخشی از پروژه های بهداشتی را افتتاح کند. 
وزیر بهداشت در جریان سفر به استان اصفهان از برخی از بیمارستان ها، 
طرح ها و بررسی وضعیت شــیوع و کنترل بیماری کرونا در این استان 
بازدید کرد. بهرام عین اللهی در آیین افتتاح بیمارستان شهدای لنجان، 
اظهار کرد: استان اصفهان، نگین درخشان کشور ماست و همه جای آن 
پر از حماسه هایی است که مردم این استان در دفاع مقدس و پس از آن 
آفریدند. وی با اشاره به حماسه ها و ایثارگری های بزرگی که سرداران 
شهیدی مانند همت و خرازی در دوران دفاع مقدس آفریدند، ادامه داد: 
لشکر خط شکن امام حسین )ع( همیشه در جبهه ها نمونه بود و پس 
از دفاع مقدس نیز در مدافعان حرم، شهید حججی نمونه درخشانی از 
ایثار و فداکاری به شمار می رود و حتی می توان گفت که الگوی شهید 
حججی شاید باالتر از شهدای دوران دفاع مقدس بود چون به فرموده 
رهبر معظم انقالب در خارج از کشــور و سوریه به شهادت رسید و مقام 
بســیار واالیی دارد. وزیر بهداشــت ادامه داد: امروز به پشتوانه هزاران 

شهیدی که پس از انقالب جان خود را فدا کردند، هر کدام از ما تکلیفی 
داریم و باید به آن عمل کنیم که نخســتین و مهم ترین تکلیف ما حفظ 
انقالب است چون دشمن به هر شــکل ممکن سعی می کند به انقالب 
صدمه بزند و برای اینکه صدمه نخوریم مهم ترین عامل این اســت که 

خودمان و ایمان مان را تقویت کنیم. 
وی، تقویت ایمــان را برای ادامه دادن راه شــهدا ضروری دانســت و 
گفت: اگر در اصفهان این همه قهرمان داریم، رســالت ما این است که 
انقالب را حفظ کنیم. عین اللهی یکی از دســتاوردهای بزرگ انقالب را 
در پیشرفت های بخش بهداشــت و درمان معرفی کرد و افزود: امروزه 
قوی ترین رشته های علوم پزشکی منطقه و دنیا را داریم و افراد سالمند 
به خاطر دارند زمانی که پزشکان هندی، پاکستانی و بنگالدشی، کارهای 
درمان مردم را انجام می داند در حالی که بسیاری از آنها پزشک نبودند 

و تنها مدرک لیسانس داشتند. 
وی، وابستگی صددرصدی شاه به قدرت های خارجی را مانع از پیشرفت 
علم پزشکی در کشور دانســت و گفت: تمام خدمات و درمان هایی که 
در کشور ما انجام می شد، بســیار پیش پا افتاده بود چون قدرت های 
خارجی نمی خواستند، رشد کنیم و به همین دلیل بود که رشد ما در سایه 
استقالل و در سایه امام خمینی )ره( آغاز شــد و امروز روح امام)ره(، 

شاهد این پیشرفت هاست. وزیر بهداشت با اشاره به اینکه اکنون کشور 
ما در تمام رشته های علوم پزشکی خودکفاست، ادامه داد: در گذشته 
برای کوچک ترین بیماری باید افراد به خارج از کشور سفر می کردند و 
هزینه های سنگینی برای درمان می پرداختند اما امروز هیچ خانواده ای 
نمی گوید می خواهــم بیمارم را برای درمان به خــارج ببرم، بنابراین با 
سرمایه شهدا باید از دانشــگاه ها و علوم پیشرفته ای که در کشور داریم 
حمایت کنیم. وی با قدردانی از خیران استان برای حمایت از پروژه های 
بهداشت و درمان، اظهار کرد: این حق مردم است که از خدمات بهداشت 
و درمانی بهتری برخوردار شوند پس انتظار می رود که خیران همچنان 
کمک های خودشان را ادامه دهند تا دولت بتواند خدمات بهتری را ارائه 
دهد. عین اللهی، ایران را کشوری قدرتمند در منطقه و جهان دانست و 
افزود: شاید تا ۴۰ سال پیش، کسی ایران را نمی شناخت اما اکنون همه 
می دانند که ایران یک کشور قوی اســت و قهرمانانی مانند حاج قاسم 
سلیمانی، شهید حججی و بســیاری از دانشمندان برجسته دارد که در 
دنیا حرفی برای گفتن دارند بنابراین تک تک مــا در قوی کردن ایران 
موثر هستیم و همه ما باید به دنبال یک ایران قوی باشیم تا بتوانیم به 
آرمان های امام یا رهبر معظم انقالب، برسیم. وی با اشاره به درماندگی 
بسیاری از کشورهای پیشرفته برای کنترل ویروس کرونا، گفت: روزانه 
دو تا سه هزار نفر در آمریکا به دلیل ابتال به این ویروس جان خود را از 
دست می دهند بخشی از این اتفاق به این دلیل است که مردم آنها، به 
اندازه مردم ما قوی نیســتند. وزیر بهداشت، ایستادگی مردم ایران در 
دوران هشت ساله دفاع مقدس را بخشی از قدرت آنها دانست و افزود: 
اکنون نیز با وجود همه تحریم ها و مشکالت، مردم با قدرت ایستاده اند 
و به همین دلیل اســت که می توان گفت به لطف الهی فصل جدیدی 
در شکوفایی ملت ما ایجاد شده است و با وجود همه سختی هایی که 
کشیده ایم، تحریم ها توانســت ما را قوی کند.وی، خودکفایی در تولید 
بســیاری از محصوالت را نتیجه تحریم های اقتصــادی معرفی کرد و 
گفت: بسیاری از محصوالتی که در گذشــته وارد کشور می شد، اکنون 
تولید داخلی دارد از جمله در بازار مصالح ساختمانی، همه محصوالت 
داخلی است و برای همین در بیمارســتانی که قرار است در شهرستان 
لنجان ساخته شــود از مصالح داخلی اســتفاده می شود.عین اللهی، 
تحریم ها را در کنار سختی هایی که ایجاد کرد، عاملی برای خودکفایی و 
افزایش تولیدات داخلی خواند و افزود: البته هنوز کامل نیستیم اما باید 
در این مسیر گام برداریم تا به نتیجه برسیم پس امیدواریم با همکاری 
همه مردم، فصل جدیدی در شکوفایی ایجاد شود تا شاهد این رشد و 

پیشرفت باشیم.

با مسئولان جامعه

فرمانده انتظامی استان اصفهان بیان داشت: ماموران پلیس امنیت عمومی  استان 
اصفهان با رصد هوشمندانه فعالیت شرکت های تجاری دریافتند زنی که مدیرعامل 
و موسس ۳ شرکت تجاری است از طریق درج آگهی در ســایت دیوار، کاربران را 
فریب داده و بابت سرمایه گذاری در واردات کاال مبالغ هنگفتی را از آنان در خواست 
می کند.سردار محمدرضا حیدری افزود: در بررسی های صورت گرفته مشخص شد 
شرکت های تاسیس شده توســط این زن همگی صوری بوده و از زمان تاسیس 
آنها تا کنون هیچ گونه فعالیتی در زمینه واردات کاال نداشته است.فرمانده انتظامی 
استان اصفهان در ادامه از شناسایی ۸ مال باخته در این پرونده خبر داد و گفت: این 

زن با ترفند های خاصی قربانیان خود را فریب داده و بالغ بر ۱۵۰ میلیارد ریال از آنان 
کالهبرداری کرده بود.سردار میرحیدری اظهار داشــت: با اطالعات به دست آمده 
موضوع به صورت ویژه در دســتور کار قرار گرفت و در نهایت طی هماهنگی با مقام 
قضایی شرکت های تحت پوشش متهم توسط ماموران اداره نظارت براماکن عمومی 
به صورت آنی پلمب شدند.این مقام ارشد انتظامی با بیان اینکه متهم پس از پلمب 
شدن شرکت هایش متواری شده و در یکی از شهرستان های استان مخفی شده 
بود، گفت: سرانجام با تالش شبانه روزی و جست وجوهای هوشمندانه ماموران وی 

دستگیر و به همراه پرونده برای انجام اقدامات قانونی تحویل مرجع قضایی شد.

مدیرعامل سازمان آرامستان های شــهرداری اصفهان گفت: برنامه ریزی هایی 
جهت پیشــگیری از سرقت در آرامســتان باغ رضوان انجام شــده است.  علی 
حاجیان اظهار کرد: بحث سرقت در آرامســتان ها موضوعی است که به عناوین 
مختلف همیشــه مطرح بوده و این ســازمان برای مقابله با این عارضه ناپسند 
اجتماعی اقدامات مثبتی داشته است.وی  گفت: وسعت کل آرامستان باغ رضوان 
۱۳۰۵ هکتار است که در حال حاضر خاکسپاری اموات در فاز های ۱ و ۲ و ۳ این 
آرامستان با مساحتی بالغ بر ۳۰۰ هکتار انجام می شود و نظارت و حفاظت از این 
مکان عمومی و وسیع بسیار سخت بوده، اما برای پیشگیری از این قبیل مسائل 

برنامه ریزی هایی جهت تقویت بخش انتظامات و اعمال نظارت های بیشــتر 
انجام شده است. مدیرعامل ســازمان آرامستان های شهرداری اصفهان افزود: 
این برنامه ها شامل تقویت گشت های خودرویی، موتوری و پیاده و توسعه تعداد 
ایستگاه های مراقبت، افزایش تعداد دوربین های مداربسته و کادر انتظامات و 
شیفت های کاری بوده که اثرات مثبتی داشته به طوری که همکاران انتظامات از 
اول سال تاکنون موفق به دستگیری ۴۴ نفر از سارقان شده اند. به گفته حاجیان؛  
بیشترین سرقت انجام شده در قطعه های خلوت و در عرصه ۱۷۰ هکتاری فضای 

سبز به ویژه قطعاتی که پوشش گیاهی زیادی دارند، انجام شده است.

دستبرد سارقان به قاب های مزار باغ رضواندستگیری زنی با 150 میلیارد کالهبرداری در اصفهان 
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مفاد آراء
11/99 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه اجرايي قانون تعيين تکليف 

وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر آراء صادره هيئت موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي شهرستان لنجان تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضي ذيل محرز گرديده است. لذا مشــخصات متقاضي وامالک مورد تقاضا به 
شرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه هاي تعيين 
شده توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي لنجان آگهي ميشود در صورتي که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند، مي توانند از تاريخ انتشار 
اولين آگهي به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسليم و 
پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به 
مرجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض، طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
1- راي شــماره 140060302015001618 مورخ 1400/11/07 دولت جمهوری 
اسالمی ايران به نمايندگی وزارت  آموزش و پرورش، اداره  آموزش و پرورش استان 
اصفهان نسبت به ششدانگ يکباب مغازه به مساحت 97/08 متر مربع مفروز از پالک 
107- اصلي واقع در زرين شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خريداري شده از 

مالک رسمي ابوالفتح قهرمان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/11/30

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/12/15 
م الف: 1275834 مصطفي شمسي- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک لنجان

 مفاد آراء
11/100 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شــماره  5126 14006030200700 مورخ  30 / 10 / 1400  هيات اول 
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملــک فالورجان تصرفــات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای حســن قديری قهدريجانی فرزند قربانعلی بشــماره شناسنامه 330 
 وکدملی 1111127883 صادره از فالورجان درششدانگ يک باب خانه به مساحت
 14 / 224 مترمربع پالک 19 فرعی از396 اصلی واقع در فران قهدريجان خريداری 
مع الواسطه ازمالک رسمی محرزگرديده اســت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دونوبت به فاصله 15 روز آگهی ميشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت 
دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تســليم وپس از اخذ رســيد ظرف مدت يک ماه از 
تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند . بديهی است 
 در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکيت 

صادر خواهد شد . 

تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/11/30
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/12/15 

م الف: 1278395 محمد علی ناظمی اشنی  رئيس ثبت اسناد وامالک فالورجان
مفاد آراء

11/101 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شــماره  5117 14006030200700 مورخ  30 / 10  / 1400  هيات اول 
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملــک فالورجان تصرفــات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم عذرا کاظمی قهدريجانی فرزند محمد علی بشــماره شناسنامه 512 
 وکدملی 1111238189 صادره از فالورجان درششدانگ يک باب خانه به مساحت

 68 / 118 مترمربــع پالک   386  اصلی واقع در قهدريجان خريداری مع الواســطه 
ازمالک رسمی آقای مصطفی محمدی فرزند حيدر  محرزگرديده است لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی ميشود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار 
اولين آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم وپس از اخذ رسيد ظرف 
مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند 
. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکيت صادر خواهد شد . 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/11/30

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/12/15 
م الف: 1278350 محمد علی ناظمی اشنی  رئيس ثبت اسناد وامالک فالورجان

مفاد آراء
11/102 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شــماره  5290 14006030200700 مورخ  11 / 11  / 1400  هيات اول 
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
خانم عزت جعفرزاده قهدريجانی فرزند محمد ابراهيم بشماره شناسنامه 157 وکدملی 
1111224625 صادره از فالورجان درششدانگ يک باب خانه به مساحت 26 / 279 
مترمربع پالک 18 فرعی از 385 اصلی واقع در قهدريجان خريداری مع الواســطه 
ازمالک رسمی آقای يداله جمالی فرزند رمضان  محرزگرديده است لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی ميشود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم وپس از اخذ رسيد ظرف مدت 
يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند . 
بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکيت صادر خواهد شد .
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/11/30

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/12/15 
م الف: 1278215  محمد علی ناظمی اشنی  رئيس ثبت اسناد وامالک فالورجان

مفاد آراء
11/103 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شــماره  5119 14006030200700 مورخ  30 / 10 / 1400  هيات اول 
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
شــرکت تعاونی مصرف کارکنان ذوب آهن اصفهان بشناسه ملی 10260151716 
وشماره ثبت 913   درششدانگ يک باب ســاختمان تجاری به مساحت 78 / 333 
مترمربع پالک 413 اصلی واقع در ششــدربلندی فالورجان خريداری مع الواسطه 
ازمالک رســمی آقای حيدرعلی اله داديان محرزگرديده اســت لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی ميشود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم وپس از اخذ رسيد ظرف مدت 
يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند . 
بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکيت صادر خواهد شد . 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/11/30

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/12/15 
م الف: 1278197 محمد علی ناظمی اشنی  رئيس ثبت اسناد وامالک فالورجان

مفاد آراء
11/104 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شــماره  5118 14006030200700 مورخ  30 / 10  / 1400  هيات اول 
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
خانم مريم پارســه فرزندياور بشماره شناســنامه وکدملی 4160197345 صادره از 
اليگودرز درششدانگ يک باب خانه به مساحت 12 / 193 مترمربع پالک 408 اصلی 
واقع در گارماسه خريداری مع الواسطه ازمالک رسمی آقای عليرضا توکلی گارماسه 
فرزند علی  محرزگرديده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 
15 روز آگهی ميشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دوماه اعتراض 
خود رابه اين اداره تسليم وپس از اخذ رسيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند . بديهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد . 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/11/30

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/12/15 
م الف: 1278525 محمد علی ناظمی اشنی  رئيس ثبت اسناد وامالک فالورجان

تحديد حدود اختصاصي
11/105 شماره نامه : 140085602025014726-1400/11/24 چون تحديد حدود 
ششدانگ يکباب ساختمان پالک شماره 26/9787  واقع در بخش 14 ثبت اصفهان 
که طبق پرونده ثبتي به نام  فاطمه يزدخواستی فرزند محمد حسن در جريان ثبت است 
به علت عدم حضور متقاضي ثبت به  عمل نيامده اينک بنا به دستور قسمت اخيراز ماده 
15 قانون ثبت و بر طبق تقاضاي نامبرده تحديد حدود پالک مرقوم در روز يک شنبه 
مورخ 1400/12/22 ساعت 9 در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب اين 
آگهي به کليه مالکين و مجاورين اخطار مي گردد که در روز و ساعت مقرر در محل 
حضور يابند. اعتراضات مجاورين و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ 
تنظيم صورت مجلس تحديدي تا 30 روز پذيرفته خواهد شد  و طبق تبصره 2 ماده 
واحده قانون تعيين تکليف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف يک ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض به اين اداره بايســتي با تقديم دادخواست به مراجع ذيصالح قضايي 
 گواهي تقديم دادخواست را اخذ و به اين اداره تسليم نمايد. تاريخ انتشار: 1400/11/30 
م الف: 1277747  ابوالفضل شهرياری نائينی مدير واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان
تحديد حدود اختصاصی

11/106 شماره نامه : 140085602024013758-1400/11/25 نظر به اينکه به 
موجب رای شــماره 140060302024001846 مورخ 1400/06/24 هيات قانون 
تعيين تکليف ثبت جنوب اصفهان  ششدانگ يکباب خانه پالک 4348/2966 مجزی 
شده از 4348/96    واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 117/57 متر مربع  به نام 
مهناز شاهين شمس آبادی فرزند علی مفروز گرديده است  لذا به استناد ماده 13 قانون 
تعيين تکليف اراضی فاقد سند  و  طبق تقاضای مالک تحديد حدود ملک مرقوم در روز 
چهارشنبه مورخ 1400/12/25 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد و 
به موجب اين آگهی به کليه مالکين و مجاورين اعالم می گردد تا در روز و ساعت مقرر 
در محل حضور يابند و اعتراضات مالکيــن و مجاورين مطابق ماده 20 قانون ثبت از 
تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديد حدود و فقط تا 30 روز پذيرفته خواهد شد و معترض 
طبق ماده 86  آئين نامه قانون ثبت بايد از تاريخ تسليم اعتراض به اين اداره، ظرف يک 
ماه دادخواست خود را به مرجع ذيصالح قضائی تسليم و گواهی تقديم دادخواست را 
اخذ و به اين واحد ثبتی ارائه نمايد، درغير اين صورت متقاضی ثبت يا نماينده قانونی وی 
می تواند به دادگاه  مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقديم دادخواست را دريافت و به اداره 
ثبت تسليم نمايد و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عمليات ثبتی را با رعايت مقررات 
ادامه ميدهد. تاريخ انتشار: 1400/11/30  م الف: 1278486  شبان رئيس منطقه 

ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
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ادعاهای عجیب در خصوص آینده امباپه؛ 

نظر ستاره فرانسوی عوض شد؟
در حالی که چندی پیش نشــریه بیلد آلمان از توافق نهایی امباپه با رئال  مادرید خبر داده بود، پس از 
پایان دیدار رفت پاریسن ژرمن مقابل کهکشانی ها، نشریات اسپانیایی از تغییر نظر امباپه خبر داده اند.

اسپورت مدعی شده است که اتفاقات اخیر نظر امباپه برای پیوستن به کهکشانی ها را تغییر داده و او آماده 
پیوستن به لیورپول است! این خبر در حالی منتشر شده که ادو آگیره در برنامه الچیرینگیتو مدعی شد 
اطرافیان امباپه با پاریسی ها مالقات هایی داشته و مقامات قطری در تالش هستند تا به هر شکلی شده 
قرارداد ستاره فرانسوی را تمدید کنند!این اخبار در حالی از اسپانیا منتشر شده است که جولین مینارد 
)TF۱( مدعی شده است که پاریسی ها در نظر دارند قراردادی کوتاه مدت با حقوق هفتگی ۱.۲ میلیون 
یورو )ساالنه ۶۰ میلیون یورو( را به امباپه ارائه بدهند و در صورت پذیرش این پیشنهاد، ستاره فرانسوی 

بیشترین حقوق دریافتی یک فوتبالیست در تاریخ فوتبال را دریافت خواهد کرد.
 

شرط »کین« برای ماندن تاتنهام: 

حمایت از »کونته«
هری کین، ستاره تاتنهام، تنها در صورتی حاضر به ادامه حضوردر این تیم است که مدیران این باشگاه از 
آنتونیو کونته حمایت کنند.کین تابستان گذشته تمام تالشش را برای تاتنهام و پیوستن به منچسترسیتی 
به کار گرفت، اما در نهایت موفق نشد و به حضورش در این باشگاه ادامه داد.با این حال در  هفته های اخیر 
خبرهای بسیاری مبنی بر رضایت این بازیکن از حضور در لندن به گوش رسیده، چرا که او احساس می کند 
کونته گزینه درستی برای پایان دادن به انتظار ۱4 ساله این باشگاه در مسیر رسیدن به جام قهرمانی است.

حاال روزنامه انگلیسی سان خبر داده که این بازیکن ۲8 ساله از مدیران تاتنهام می خواهد که تضمینی برای 
حمایت از آنچه کونته برای این تیم در نظر دارد و بازیکنانی که خواهان جذب آنها در تابستان آینده است به 
او بدهند.کین در واقع پیش از اتخاذ تصمیم نهایی برای ادامه حضورش در تاتنهام از دنیل لوی می خواهد 
که این اطمینان خاطر را به او بدهد که تمامی شــرایط را برای کونته فراهم خواهد کرد.کاپیتان تیم ملی 
انگلیس و این مربی ایتالیایی هر دو به شدت از رفتارها و عملکرد مدیران این باشگاه ناامید هستند و این 

ناامیدی و ناراحتی را در هفته های اخیر به خوبی به نمایش درآورده اند.
کونته طی روزهای گذشته به شدت از اقدامات باشگاه در پنجره نقل و انتقاالت زمستانی انتقاد کرده و 
مدعی شد که تضعیف تاتنهام در سال های اخیر به دلیل فلسفه و نگرش مدیران این باشگاه بوده است.

تاتنهام روز شنبه باید در دیداری حســاس در چارچوب رقابت های لیگ برتر به مصاف منچسترسیتی 
برود و امیدوار است بتواند با پیروزی برابر این تیم شانس کسب سهمیه لیگ قهرمانان برای فصل آینده 

را افزایش دهد.
 

ستاره پرتغالی به درخواست هواداران منچستریونایتد 
اهمیت نمی دهد

از زمان انتقال برونو فرناندز به منچستریونایتد در ژانویه ۲۰۲۰، این ستاره پرتغالی به یک بازیکن کلیدی 
در اولدترافورد تبدیل شده است. در واقع آمار به ثبت رسیده توسط ستاره پرتغالی نشان می دهد که این 
بازیکن چقدر موثر عمل کرده و حتی یکی از بهترین بازیکنان لیگ برتر انگلیس از زمان انتقال به منچستر 

یونایتد بوده است.اما آیا فرناندز به آماری که اغلب هواداران به آنها اهمیت می دهند، توجه می کند؟ 
برونو فرناندز در این باره گفت: گاهی اوقات که در تمرین هســتیم تلویزیون را روشن می کنیم یا بعضی 
وقت ها که چنین آمارهای منتشر می شود آنها را می بینم اما باید بگویم که واقعا نگران شان نیستم. البته 
برای خودم می خواهم آمار بهتری نسبت به فصل گذشته داشته باشم. همیشه می خواهم بهتر از قبل 
کار کنم و گل ها و پاس گل های بیشتری از خود به ثبت برسانم؛ همچنین موقعیت های بیشتری برای 

هم تیمی هایم ایجاد کنم و به طور کلی در همه قسمت ها پیشرفت داشته باشم.

  میزبانی سپاهان در هفته یازدهم دور برگشت رقابت های لیگ برتر فوتسال؛

دوئل حساس هفته بیست و سوم

   هفته یازدهم دور برگشــت رقابت های 
 سمیه مصور

لیگ برتر فوتســال مردان باشگاه های 
کشور با دیدار تیم های ســپاهان و مقاومت البرز همراه است. هفته 
بیست و سوم فصل جاری لیگ برتر فوتسال کشور امروز با برگزاری 5 
دیدار در شهرهای قم، اصفهان، مشهد، کالردشت و ساوه پیگیری می 

شود.
تیم فوتســال ســپاهان در این هفته امروز و در یک دیدار خانگی و از 
ســاعت ۱۶ مقابل تیم مقاومت البرز قرار می گیرد. شــاگردان احمد 
باغبانباشی در شرایطی مهیای برگزاری این دیدار می شوند که هفته 
گذشــته در ســالن آبفای اصفهان میزبان تیم فردوس قم بودند که 
این دیدار با تســاوی دو تیم به پایان رســید و طالیی پوشان بهترین 
فرصت برای بهبود جایگاه شان در جدول رده بندی را از دست دادند. 
سپاهان با این نتیجه ۲7 امتیازی شد و همچنان در رده هفتم جدول 
باقی ماند. در آن سوی میدان تیم مقاومت البرز هفته گذشته در یک 
دیدار خانگی به مصاف تیم چیپس کامل مشهد رفت که این دیدار در 
پایان با پیروزی چهار بر ســه به پایان رســید. تیم مقاومت البرز هم 
اکنون با ۱5 برد، 4 تساوی و 3 شکست و کسب 49 امتیاز در رده سوم 

جدول رده بندی جای گرفته است. جدال تیم های فوتسال سپاهان 
و مقاومت البرز یکی از حساس ترین دیدارهای هفته بیست و سوم 
فصل جاری رقابت های لیگ برتر فوتســال کشــور به شمار می رود، 
از یک سو طالیی پوشــان که از فرصت میزبانی در این دیدار بهره می 
برند به دنبال کسب تمام امتیازات این دیدار خانگی هستند تا جایگاه 
شــان را در جدول رده بندی بهبود ببخشــند و در مقابل تیم مقاومت 
البرز که از تیم های باالنشین جدول رده بندی محسوب می شود، در 
اندیشه پیروزی در این دیدار و ترک اصفهان با دست پر است تا ضمن 
حفظ جایگاه در صورت لغزش تیم کراپ الوند به رتبه دوم جدول رده 
بندی صعود کند. شــاگردان باغبانباشی کار ســخت و دشواری را در 
 این هفته در پیش دارنــد آن هم مقابل تیمی که بــه راحتی امتیاز از

 دست نمی دهد.
 فرزین صالح، مصطفی کرد، بهنام نبی پور و محمد علی آقایی قضاوت 
بازی دو تیم ســپاهان و مقاومت البرز را بر عهده خواهند داشــت و 

علیرضا رجبی نیز ناظر داوری این بازی است.
در دیگر دیدار های امروز تیم فردوس قم از تیم حفاری اهواز پذیرایی 
می کند، تیم چیپس کامل مشهد  در دربی مشهد مقابل تیم فرش آرا 

قرار می گیرد، زندی بتن کالردشت میزبان تیم کراپ الوند است و تیم 
سن ایچ ساوه به مصاف تیم فوالد زرند ایرانیان می رود.

 آن طور که آرش جابری، سرپرست ســازمان لیگ فوتسال ایران در 
جلسه هیئت رییسه سازمان لیگ فوتســال خبر داده است لیگ برتر 
فوتسال ایران روز جمعه بیستم اسفندماه ســال جاری به اتمام می 

رسد.
 این جلسه عصر پنجشــنبه به میزبانی باشگاه گیتی پسند در اصفهان 
برگزار شد، در این جلسه رییس هیئت فوتبال اصفهان، اعضای هیئت 
مدیره باشگاه گیتی پسند، اعضای هیئت رییسه سازمان لیگ فوتسال 
و مدیران باشگاه های کوثر و رعد اصفهان حضور داشتند. در این جلسه 
سرپرست ســازمان لیگ فوتســال ایران، پیرامون مسائل مختلفی 
صحبت کرد. وی درباره تغییرات ایجاد شده در رده های سنی مختلف 
اظهار کرد: شرایط ســنی بازیکنان در رده های سنی پایه مورد بررسی 
قرار گرفت و یک سال تغییر کرد و بر این اساس رده های امید، جوانان، 
نوجوانان و نونهاالن مورد بازیابی قرار گرفت. در رده امید ۱379/۱۱/۱۰ 
در فصل آینده، در فصل ۱4۰3-۱4۰۲ سن ۱38۰/۱۱/۱۰ خواهد بود و در 

سایر رده ها به همین ترتیب دسته بندی خواهد شد.

خبر  روز

پایان مردی که نه عزیز بود و نه خادم!
شــهاب عزیزی خادم روز پنجشــنبه با رای قاطع و 8 نفره اعضای هیئت رییســه از سمت خود 
عزل شد تا تنها 353 روز در این فدراســیون مدیریت کرده باشد.رییس فدراسیون فوتبال که در 
شعارهای انتخاباتی خود وعده خادمی 
در فوتبال را داده بود هرگز نتوانست در 
قامت یک مدیر به فوتبال خدمت کند.

وی در این مدت با اشــتباهات عجیب 
و غریب باعث شــد تا فوتبال کشــور به 
سراشــیبی برود.از تحقق پیدا نکردن 
وعده هــای میلیون یورویی که شــعار 
انتخاباتی وی بود تا پررنگ شدن حضور 
رماالن در سطح مدیریتی فوتبال کشور 
گرفته تا مشورت نکردن با افراد کاربلد 
فوتبال برای اجرای برنامه های فدراسیون اشتباهاتی بود که عزیزی خادم مرتکب آنها شد.علی 
فتح ا... زاده با اشــاره به رویه غلط عزیزی خادم در فدراسیون فوتبال گفت: عزیزی خادم باید با 
افراد کاربلد به فوتبال می آمد ولی فکر کرد حاال که انتخاب شده همه چیز تمام شده و با یکسری 
افراد کوتوله و کارنابلد جلو رفت و عزل شد. من از رفتن او ناراحت هستم؛ اما به هر حال عملکرد 
خود وی دلیل این کار بود.امیر رضا واعظ آشتیانی نیز ضمن انتقاد از رویه کاری رییس فدراسیون 
در یک سال گذشته گفت: در این یک سال بارها اعالم کردم اگر تصمیمات عزیزی خادم یکسویه 
باشــد، او پایان ســال را نخواهد دید. ضمن اینکه ادبیاتی که وی وارد فوتبال کرد مناسب نبود.

با برکناری وی از ریاســت فدراسیون فوتبال ثابت شــد که خوبان عالم هم نتوانستند کاری برای 
عزیزی خادم انجام بدهند.دیگر منتقد فدراسیوِن عزیزی خادم، ابراهیم قاسمپور بازیکن سابق 
تیم ملی فوتبال ایران است. وی گفت: هر کســی خالفی می کند باید تبعاتش را بپذیرد، من این 
اتفاق را به فال نیک می گیرم و امیدوارم همه ســازمان ها نیز همینطور عمل کنند تا فساد، کنترل 
و جلوی آن گرفته شود.انتقاد افراد در حوزه های مختلف نشان می دهد هیچ کس از رویه کاری 
عزیزی خادم رضایت نداشــت. در واقع او نه خادم فوتبال شد و نه عزیز در بین اهالی این رشته. 
در نهایت هم با 8 رای از سمت خود برکنار شــد تا دوران تاریک حضور 353 روزه وی بر مدیریت 

فوتبال به پایان برسد.
 

بورسی شدن سرخابی ها محقق می شود؟
در شرایطی که اعالم و تاکید شده بود عرضه دو باشگاه استقالل و پرسپولیس در فرابورس تا پایان 
بهمن ماه سال جاری انجام می شــود، باید این اتفاق تا روز شنبه )امروز( رخ دهد و شاهد درج 

نماد سرخابی ها در بازار پایه فرابورس باشیم.
عرضه دو باشگاه استقالل و پرسپولیس، طبق مدل افزایش سرمایه از محل صرف سهام با سلب 
حق تقدم تا پایان بهمن ماه سال جاری، مســئله ای اســت که طی چند ماه اخیر بارها از سوی 
مســئوالن و به ویژه رییس سازمان خصوصی ســازی بر انجام آن تاکید شده است و طبق وعده 
داده شده نماد دو باشگاه استقالل و پرسپولیس مطابق وعده سازمان خصوصی سازی تا پایان 
بهمن در بازار پایه فرابورس درج خواهد شد.حسین قربانزاده، رییس سازمان خصوصی سازی به 
تازگی در چند وعده تاکید کرد که واگذاری دو باشگاه استقالل و پرسپولیس تا پایان بهمن  ماه سال 
جاری در فرابورس کلید می خورد؛ وعده ای که طی چند ســال اخیر بارها و بارها از سوی مسئوالن 
وزارت ورزش و جوانان، وزارت امور اقتصادی و سازمان خصوصی سازی تکرار شده و بی سرانجام 
مانده است. وی همچنین بیان کرد در نامه ای که به »ای اف سی« نوشتیم اعالم کردیم عرضه در 
فوریه ۲۰۲۲ صورت می گیرد که حدودا بهمن ماه می شود؛ اما روز دقیق آن مشخص نشده است.

مستطیل سبز

سرمربی تیم دوچرخه سواری 
سپاهان؛

چرخ دوچرخه سواران با 
افزایش دالر نمی چرخد

ســرمربی تیم دوچرخه سواری ســپاهان با 
اشاره به کسب مقام اول تیم دوچرخه سواری 
بزرگساالن سپاهان در کشــور، اظهار کرد: از 
سال93 به طور جدی با تیم دوچرخه سواری 
ســپاهان در دو رده جوانان و بررگساالن وارد 
لیگ کشور شــدم، تیم جوانان همگی بومی 
هســتند و نایب قهرمان لیگ جوانان کشور 
شدند.مهران اسماعیلی ســودرجانی افزود: 
در تیم بزرگساالن سپاهان بیش از ۶۰ درصد 
رکابزن بومــی در اختیار داریــم که در بخش 
پیست بر سکوی نخســت و در بخش جاده 
جایگاه دوم را به خود اختصاص دادند.بازیکن 
ســابق تیم ملی دوچرخه ســواری، قهرمانی 
تیم ســپاهان در لیگ را با اهمیت دانست و 
گفت: حدود ۱3 تیم در لیگ برتر حضور دارند 
که هر ســال یک یا دو تیم اضافــه یا حذف 
می شوند، اما سپاهان هرسال در بخش پیست 
بر سکوی قهرمانی ایستاده است. این موضوع 
در حالی اتفاق افتاده که اصفهان هیچ پیست 
اختصاصی ندارد، بنابراین دســتاورد بزرگی 
است.اسماعیلی سودرجانی اضافه کرد: تیم 
سپاهان هرسال در فدراســیون جهانی ثبت 
نام می کند و می تواند در مســابقات جهانی 
شرکت کند، اما ســال ۲۰۲۲ به سبب شرایط 
شیوع ویروس کرونا نتوانستیم جزو ثبت نامی 
فدراسیون باشــیم. وی در خصوص شرایط 
و ســطح کیفی لیگ دوچرخه سواری کشور، 
توضیح داد: سطح کیفی لیگ افت داشته که 
9۰ درصد  به خاطر رشد نرخ دالر است، چرا که  
بازیکن نمی تواند از لوازم یدکی خوبی استفاده 
کند.ســرمربی تیم دوچرخه سواری سپاهان 
تاکید کرد: از صفر تا ۱۰۰ ورزش دوچرخه سواری 
را محصوالت خارجی تشــکیل می دهند؛ از 
دوچرخه و وســایل مربوطه تا لباس و ابزار، 
پس به نوعی این ورزش به دالر وابسته است 
و بســیاری از دوچرخه سواران به سبب گرانی 
موجود این رشته را کنار گذاشتند. اسماعیلی 
ســودرجانی ادامه داد: امیدواریــم دولت با 
حمایت و نظارت بتواند به این رشته کمک کند. 

تیم مقاومت البرز هم اکنون با 15 برد، 4 تساوی و 
3 شکست و کسب 49 امتیاز در رده سوم جدول رده 
بندی جای گرفته است. جدال تیم های فوتسال 
لبرز یکی از حساس ترین  سپاهان و مقاومت ا
دیدارهای هفته بیست و سوم فصل جاری رقابت 

های لیگ برتر فوتسال کشور به شمار می رود

فوتبال جهان

وز عکس ر

برگزاری کارگاه 
آموزشی یک روزه 
ویژه چوگان بازان

در راستای آشــنایی ورزشکاران 
چوگان به اصول اولیه ومقدماتی 
ورزش باســتانی چوگان، هیئت 
چوگان استان اصفهان کارگاه یک 
روزه با موضوع اصول مقدماتی و 
بدنسازی چوگان در محل سالن 
اجتماعــات اداره ورزش شــهر 

دولت آباد برگزار کرد. 

برتری شاملی، ذوب آهن و مس در دور برگشت  لیگ هندبال
دور برگشت لیگ برتر هندبال با برگزاری 3 دیدار در تهران آغاز شد.در آغاز مرحله نخست دور برگشت لیگ برتر هندبال باشگاه های کشور دو تیم ستارگان دشتستان و 
صنعت مس کرمان به مصاف هم رفتند که این بازی با برتری مس به پایان رسید .در این بازی که در خانه هندبال فدراسیون هندبال برگزار شد، صنعت مس موفق شد با 
نتیجه 3۲ بر ۲4 حریف خود را شکست دهد. نیمه نخست این دیدار نیز ۱5 بر ۱4به سود مس به پایان رسید. در دیگر دیدار نیروی زمینی شهید شاملی کازرون ۲9 بر ۲7 
برابر سپاهان نوین به برتری رسید. نیمه نخست این دیدار نیز ۱5بر ۱3به سود نماینده کازرون پیروز شد. در سومین دیدار نیز تیم هندبال ذوب آهن اصفهان، پاس ناجای 
قم را شکست داد.شاگردان حمید صادقی شاه نشین در نیمه نخست با نتیجه ۱8 بر ۶ به رختکن رفتند و در نیمه دوم نیز با ۲3 اختالف امتیاز و نتیجه 3۶ بر ۱3 پیروزی 

یک طرفه ای را به نام خود ثبت کردند. مرحله نخست دور برگشت لیگ برتر هندبال باشگاه های کشور که از روز)پنجشنبه( آغاز شده ، سوم اسفند به پایان می رسد.

سرمربی تیم بسکتبال مس کرمان از ابتالی بازیکنان 
این تیم به کرونا خبــر داد.با وجود لغــو بازی های 
مرحله دوم لیگ برتر بسکتبال ایران به دلیل ابتالی 
بازیکنان به ویروس کرونا، به نظر می رسد که همچنان 
شــرایط برای برخی از تیم های لیگ برتری مساعد 
نیســت و بازیکنان آن ها همچنــان درگیر ویروس 
کرونا هستند.محمدرضا اســالمی در مصاحبه خود 
با ایســنا اعالم کرد که ســه بازیکن این تیم درگیر 
ویروس کرونا هســتند و این موضوع نظم تمرینات 
آن ها را نیز تا حد زیادی تحت تاثیر قرار داده اســت. 
همچنین پیش بینی می کند که رفتــه رفته با پیک 
کرونا، بازیکنان تیم های بیشــتری به این بیماری 
دچار خواهند شد.طبق نظر محمدرضا اسالمی و یکی 
دو سرمربی دیگر شاغل در لیگ، برگزاری مسابقات 
مرحله دوم لیگ به هیچ عنوان دردی از بیشتر تیم ها 

دوا نمی کند و تنها کار را برای تیم ها ســخت می کند، 
چرا که بحث رفت و آمدها و قرنطینه بازیکنان، شرایط 
را برای برگزاری مسابقات بسیار سخت کرده و بهتر 
است بازی های غیر مهم این مرحله لغو و بازی های 
پلی آف هر چه سریع تر برگزار شوند.اکنون با شرایط 
فعلی حاکم بر کشور و لیگ بســکتبال، باید دید که 
کمیته برگزاری مسابقات فدراسیون چه تصمیمی را 
برای بازی های لغو شده مرحله دوم لیگ برتر خواهد 
گرفت؟ آیا همه مســابقات طبق برنامه فشرده ای 
که از نظر سرمربیان تیم ها آسیب زننده است برگزار 
می شوند یا اهالی بسکتبال شاهد لغو ادامه بازی های 
این مرحله خواهند بود؟همواره نبود برنامه از پیش 
تعیین شده و چارچوب مشخص برای نحوه برگزاری 
بازی های لیگ بســکتبال از جمله نــکات منفی و 
نقدهایی است که هر ســاله به فدراسیون بسکتبال  

وارد اســت، اما اهالی این رشــته امسال هم شاهد 
تغییرات در نحوه  برگزاری مســابقات بودند که البته 
از نظر کارشناسان، دســتاورد مثبت چندانی هم در 
شرایط سخت موجود نداشت.اسالمی گفت: از نظر 
من بازی های این مرحله برای بیشتر تیم های لیگ 
برتری مناسب نیســت و تنها برای چند تیم مناسب 
است. معتقدم که در شــرایط سخت کرونایی کشور 
رفته رفته تیم های بیشتری به این بیماری آلوده شده 
و شرایطشان سخت خواهد شد. به نظر من بهتر است 
بازی های این مرحله لغو و بازی های پلی آف هرچه 

سریع تر برگزار شوند.

ادامه جوالن کرونا در لیگ بسکتبال!

 مرحله دوم بازی ها لغو می شود؟



شنبه 30 بهمن 1400 / 17 رجب 1443 / 19 فوریه 2022 / شماره 3474
مدیر منطقه ۱۳ شهرداری اصفهان خبر داد:

اتمام عملیات زیرسازی و روکش آسفالت خیابان 
ملک الشعرای بهار

مدیر منطقه ۱۳ شهرداری اصفهان در تشریح اقدامات اخیر انجام شده در منطقه ۱۳ از بازسازی 
و اجرای روکش آســفالت خیابان ملک الشــعرای بهار خبر داد و اظهار کرد: اجرای این پروژه به 
مســاحت چهار هزار مترمربع با هزینه ای بالغ بر پنج میلیارد ریال انجام شده است.نادر آخوندی 
خاطرنشان کرد: ســاماندهی و پیاده راه سازی خیابان ملک الشــعرای بهار نیز از دیگر اقدامات 
عمرانی منطقه در این خیابان اســت.مدیر منطقه ۱۳ شــهرداری اصفهان تاکید کرد: با توجه به 
درخواست های مکرر شهروندان این منطقه و همچنین بررسی های کارشناسان عمران در منطقه، 
مسیر پر تردد خیابان ملک الشــعرای بهار که در ادامه از ســمت غرب به خیابان دکتر حسابی و 
ورودی شهر اصفهان و از سمت شرق به خیابان ســهروردی و بزرگراه شهید اقارب پرست متصل 
می شود، عملیات زیرســازی و روکش آســفالت خیابان انجام شــد.وی با بیان اینکه پیاده راه 
خیابان نیز در جریان عملیات عمرانی مورد بازسازی مجدد قرار گرفته است، ادامه داد: در اصالح 

مسیرهای شکل گرفته، مسیر دوچرخه سواری نیز پیش بینی شده است.
 

مدیر منطقه ۱۵ شهرداری اصفهان:

دفتر اشتغال زایی و کارآفرینی در منطقه 1۵ افتتاح شد
مدیر منطقه ۱۵ شــهرداری اصفهان از افتتاح دفتر توانمندســازی کارآفرینی و اشــتغال زایی در 
فرهنگســرای کوثر این منطقه برای حمایت از کارآفرینی و اشــتغال زایی در شرق اصفهان خبر 
داد.هوشنگ نظری پور در حاشیه افتتاح دفتر توانمندسازی کارآفرینی و اشتغال زایی منطقه ۱۵ 
شهرداری اظهار کرد: تردیدی نیست که اشتغال زایی و کارآفرینی امروز به عنوان یک پدیده نوین 
نقشی موثر و حیاتی را در توسعه و پیشرفت اقتصادی و صنعتی کشــورها برعهده دارد، بنابراین 

کارآفرینی را باید مفهومی فراتر از یک پدیده، ابتکار و خط مشی تلقی کرد.
وی تصریح کرد: کارآفرینی، فرهنگی جهانی با تعاریفی استاندارد و علمی است. فرهنگی که مرزها 
را در نوردیده و امروز به عنوان یک مدل اثبات شده برای توســعه اقتصادی در تمامی کشورهای 

جهان عرضه اندام می کند.
مدیر منطقه ۱۵ شهرداری اصفهان افزود: با توجه به گسترش روزافزون علم و فناوری و افزایش 
نیازهای مردم به کاالهــا و خدمات جدید و با توجه به اینکه منطقه ۱۵ در شــرق شــهر اصفهان 
واقع شده و از مناطق کمتر توسعه یافته است، در راســتای کاهش آسیب های اجتماعی با نقش 
حمایتی در چند فصل آموزشی، مهارت افزایی، توانمندسازی و تســهیلگری در امر اشتغال این 
دفتر اشتغال زایی راه اندازی شده اســت که این ارزش آفرینی برای اقشار جوان و بانوان منطقه 
در کسب و کارهای نوین با اســتفاده از زیرساخت های دانشــگاهی خواهد بود.وی ادامه داد: با 
توجه به ظرفیت ها، وجود نهادهای اجتماعی و پتانسیل های موجود در منطقه ۱۵ و ارتباط متقابل 
آنها با همدیگر و هم افزایی بیشــتر، افرادی که دارای محصول و یا ارائه خدمات هستند، از طریق 
بازارچه های الکترونیک و سایت های فروشگاهی این دفتر تســهیل گری می توانند محصوالت 
شان را با برند خود و در بازارهای گسترده تری به فروش برسانند.نظری پور گفت: یکی از مسائل 
حائز اهمیت، وضعیت و نگاه به معیشت مردم است که به صورت مستقیم و غیر مستقیم در این 
دفتر به صورت تخصصی به آن پرداخته خواهد شــد؛ به طور کلی از طریــق این دفتر مولفه های 
کارآفرینی و اشــتغال زایی، در ابتدای امر فرهنگ ســازی و به ارزش آفرینی خواهد پرداخت و 
با نگاهی که به مسائل اجتماعی و اقتصادی شــهر دارد، افراد فعال در این زمینه را به وسیله نیاز 
سنجی، مشاوره های انفرادی و گروهی، شبکه ســازی مخاطبین، برگزاری همایش های مرتبط 
با کارآفرینی، برگزاری نمایشــگاه های تخصصی و بازارچه های فروش و مباحث زیرســاختی تا 

حصول نتیجه یاری خواهد کرد.

  وقتی توزیع ناعادالنه امکانات شهری چالش آفرین می شود؛

عدالت فضایی؛ گمشده اصلی کالن شهر اصفهان

در عصر کنونی تمرکز جمعیت در کالن شهر   نرگس طلوعی
ها به خاطر وجود کسب و کارهای متعدد 
و ســازمان های متفاوت چالش های فراوانی را پیش روی مدیران 
شهری قرار داده است. رشد شتابان شهرنشینی، تعادل و توازن شهرها 
را بر هم زد و زاغه نشینی در مناطق حاشیه ای کالن شهرها اوج گرفت، 
مناطقی که کمبــود خدمات و امکانات شــهری در آن ها به شــدت 
احســاس می شــود و این مناطق به مانعی بزرگ در سد راه توسعه 
وپیشرفت کیفی شهرها تبدیل شده اند. در جهان کنونی عوامل موثری 
در شکل گیری شهرهای توسعه یافته نقش دارند که برقراری عدالت 
فضایی در توزیع بهینه امکانات و خدمات مورد نیاز شهروندان در سطح 
شهرها که سبب صرفه جویی در وقت و هزینه آنها می شود، یکی از این 

عوامل است.
واژه عدالت فضایی تا چند سال گذشــته کمتر مورد استفاده قرار می 
گرفت و یا مجذوب مفاهیم مرتبطی چون عدالت سرزمینی،  عدالت 
محیطی، بی عدالتی های شهرنشــینی و کاهش بــی عدالتی های 
منطقه ای می شد. جاذبه دســت یابی به یک جامعه عادالنه در زمان 
معاصر، منجر به شکل گیری طیف گسترده ای از جنبش های عدالت 

اجتماعی همچون عدالت اقتصــادی، عدالت نژادی، عدالت محیطی 
و... شــده اســت. اعتقادی که در حال حاضر وجود دارد این است که 
با پذیرش شــرایط اجتماعی و محیطی و طرح آنها در یک چارچوب 
فضایی، عدالت فضایی می تواند در پیدایی جوامع عادالنه تر و پایدارتر 

کمک کند.
عدالت فضایــی، تبلور فضای عدالــت اجتماعی و بــاز توزیع عادالنه 
فرصت ها، منابع و خدمات عمومی درســکونتگاه انســانی است و از 
مولفه های پایــداری و مبنای مطالعات جغرافیایــی و برنامه ریزی 
شــهری محســوب می شــود از این رو نهادینه کردن مفهوم عدالت 
فضایی، برابری فرصت ها و پایداری اجتماعی در نظام برنامه ریزی و 

مدیریت شهری باید به طور ویژه ای مورد توجه گیرد.
رییس اداره مطالعات و برنامه ریزی شــهری معاونت شهرســازی و 
معماری شهرداری اصفهان در این باره گفت:یکی از اهداف مشخص 
یک مدیریت شهری مطلوب، ارائه بهینه خدمات و دسترسی مطلوب 
ساکنان تمام محله ها به امکانات رفاهی اســت و بین نابرابری های 
فضایی و توزیــع ناعادالنه خدمات و مشــکالت زیســت محیطی و 
کاربردی در سطح شــهر، همواره یک رابطه چرخشــی وجود دارد که 

همدیگر را پشــتیبانی می کنند، به طوری که بســیاری از مشــکالت 
شهرهای امروز را می توان در توزیع ناعادالنه خدمات در گذشته شهرها 
دانســت.فریاد پرهیز با بیان این که افزایش جمعیت شهری ارتباط 
مستقیمی با افزایش تعداد کالن شــهرها در جهان دارد، افزود:  توزیع 
نامناســب خدمات باعث از بین رفتن عدالــت و افزایش نارضایتی 
شهروندان از محل سکونت خود و عملکرد مدیران شهری خواهد شد 
که از جمله مفاهیم بحث برانگیز در طول تاریخ، مفهوم عدالت و برابری 
است.رییس اداره مطالعات و برنامه ریزی شهری معاونت شهرسازی 
و معماری شهرداری اصفهان ادامه  داد: با وجود توجه زیاد به موضوع 
عدالت فضایی در توزیع خدمات شــهری در کشورهای توسعه یافته، 
مطالعات زیادی در این زمینه در کشــور ما انجام نشده است؛ تحقق 
عدالت اجتماعی در شهرها منجر به رضایت شهروندان از شیوه زندگی 

خود می شود و به ثبات سیاسی و اقتدار ملی کمک شایانی می کند.
وی با بیان این که از نظر جغرافیایی، عدالت اجتماعی شهر مترادف با 
توزیع فضایی عادالنه امکانات و خدمات بین مناطق مختلف شهری و 
دستیابی برابر شهروندان به آنهاست، اظهار کرد: نبود توزیع عادالنه، به 

بحران های اجتماعی و مشکالت پیچیده فضایی می انجامد.

توزیع نامناسب خدمات باعث از بین رفتن عدالت و 
افزایش نارضایتی شهروندان از محل سکونت خود و 
عملکرد مدیران شهری خواهد شد که از جمله مفاهیم 
بحث برانگیز در طول تاریخ، مفهوم عدالت و برابری 

است

با مسئولان

توزیع دوهزار بسته لوازم نقاشی بین کودکان اصفهانی
مسئول خانه کودک از توزیع دو هزار بسته لوازم نقاشی در بین کودکان  مناطق پانزده گانه شهر اصفهان 
خبر داد. زهرا کاظمی با اشــاره به برگزاری مسابقه  بین المللی نقاشــی کودکان و نوجوانان اصفهان 
اظهار داشــت: توزیع اقــالم از ۱8 بهمن 
آغاز شده و تا اول اســفندماه ادامه دارد 
که شامل برنامه هایی جنبی نیز هست.

وی افــزود: طــی هماهنگی بــا مناطق 
پانزده گانه شــهرداری بنا بر این شــد تا 
کودکان اصفهانی لذت نقاشــی در کنار 
یکدیگر را تجربه کنند، اما با توجه به پیک 
ششــم کرونا این رویداد لغو شــد که در 
همین راستا تصمیم گرفتیم تمام هزینه  
در نظر گرفته شده برای این برنامه میدانی 

و برگزاری کارگاه های آموزشی در محالت را به تهیه بسته لوازم نقاشی اختصاص دهیم.
وی با اشاره به تهیه  دو هزار بسته لوازم نقاشی، تصریح کرد: این بسته شامل مداد رنگی، مدادپاک کن، 
مداد تراش، مداد سیاه و یک ورق مقوا هست که بین کودکان  مناطق پانزده گانه شهر اصفهان در حال 
توزیع است.مســئول خانه کودک ادامه داد: تاکنون این بســته های لوازم نقاشی به کمک سمن ها، 
انجمن هــا و خیریه های فعــال در حوزه کــودکان از جمله مهر، ســپهر، مهر زنــده رود و هم نفس و 
فرهنگسراهای مناطق کمتر برخوردار و ...  در مناطق 2و 6 و7 و 8 و9 و ۱۱و ۱۵ توزیع شده  و  طی روزهای 
آینده بین کودکان مناطق ۱۰ و ۱۴ و ۱۳ و ۴ نیز توزیع خواهد شد.کاظمی گفت: هدف ما از انجام این طرح، 
به تصویر کشیدن شهر توسط کودکان بوده به این صورت که با لوازم نقاشی که در دسترس دارند شهری که 
در آن زندگی می کنند یا شهری که ایده آل و آرزوی آنهاست را به تصویر بکشند.وی با بیان اینکه امیدوارم 
بتوانیم با این حرکت قدم کوچکی برای کودکان شهر خود برداریم خاطرنشان کرد: کودکان با لوازمی که 
در اختیار دارند می توانند درباره  شهر من شهر زندگی نقاشی کشیده و اثر خود را برای شرکت در مسابقه 

بین المللی نقاشی کودکان و نوجوانان اصفهان به نشانی اینترنتی www.iicpf.com ارسال کنند.
 

بهره برداری از پل دور برگردان خیابان فاضل هندی به 
مالصدرا در آینده ای نزدیک

پل دور برگردان خیابان فاضل هندی به مالصدرا حدفاصل میدان جانبازان به میدان نماز وارد مرحله 
نهایی اجرایی خود؛ روکش آسفالت ورودی و خروجی و عرشه پل از طرفین شده است.

 شهردار فالورجان در رضایت از روند پیشــرفت عملیات اجرایی در فاز نهایی ضمن اعالم خبر فوق 
افزود: پس از عملیات کلنگ زنی این پل دوربرگردان در سال گذشته و اجرای فازهای مختلف آن 
متعاقبا تکمیل عملیات سازه ای و اجرای عملیات جدول گذاری در ورودی و خروجی های این پل 
که حد فاصل خیابان های فاضل هندی و مالصدراست، وارد مرحله روکش آسفالت و نصب عالئم 
ترافیکی شده که با جدیت هر چه تمام تر از سوی پیمانکاران و عوامل مربوطه با نظارت واحد عمرانی 
اجرایی شده و تسریع در تکمیل و بهره برداری آن را در دستور کار خود قرار داده ایم.محمدعلی عزیزی 
در ادامه افزود: به یاری خداوند متعال، همت پیمانکاران و نظارت واحد عمرانی شهرداری؛ عملیات 
جدول گذاری و زیر سازی و نصب تاسیسات روشنایی آن در روزهای قبل انجام و روکش آسفالت و 
نصب عالئم ترافیکی اش که در راستای بهبود عبور مرور وسائط نقلیه و تسهیل در آمد و شد در امتداد 
دو خیابان فاضل هندی و مالصدرا مد نظر است، طبق برنامه زمان بندی شده به اتمام می رسد و هر 
چه سریع تر به بهره برداری عموم شهروندان شهر و شهرستان می رسد. شهردار فالورجان در خاتمه 
عنوان کرد: اجرای پروژه های مختلف عمرانی در ســطح شــهر، همواره به عنوان گامی در راستای 

توسعه و آبادانی شهر در رأس دیدگاه مدیریت شهری بوده است.

خبر روزخبرخوان

فروردین سال آینده؛

هفدهمین نمایشگاه قرآن و 
عترت اصفهان برگزار می شود

 یکــی از رویدادهای مهم فرهنگی اســتان 
اصفهان برگزاری نمایشــگاه قرآن و عترت 
همزمان بــا ماه مبــارک رمضان بــا حضور 
موسســات و نهادهای فعــال در این حوزه 
است.رویدادی که شور و نشاط خاصی را در 
بین فعاالن این حوزه در عرصه های مختلف 
تولید، آموزش، رســانه، خدمات و فرهنگی 
ایجاد می کنــد و با معرفــی توانمندی های 
خود هم افزایی را نیز به ارمغــان می آورند.

برنامه های جانبی فرهنگی و قرآنی از جنبه 
های این نمایشگاه است که توسط اهالی این 
عرصه انجام می شود و تاکنون شانزده دوره 
آن برگزار و به دلیل شرایط کرونایی وقفه در 
انجام آن ایجاد و سال آینده هفدهمین دوره 
آن آغاز بــه کار می کند.نشســت هماهنگی 
و تعاملی آن بین اداره کل فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی وشرکت نمایشگاه های بین المللی 
اصفهــان برگــزار و متولی نمایشــگاه های 
این اســتان پیشــتاز این عرصه بوده است. 
شرکت نمایشگاه های بین المللی شهرداری 
اصفهان برپایی نمایشگاه قرآن را یک اقدام 
عام المنفعــه و معنوی می داند و هر ســاله 
مشــارکت خوبی در این حوزه داشته است.

یکی از دستاوردهای خوب نمایشگاه قرآن، 
معرفی توانمندی های این عرصه به مردم و 
مسئوالن بوده و هر ساله توانسته با مشارکت 
موسسات و تشکل های قرآنی بر کیفیت کار 
بیفزاید.پیش بینی می شود با توانمند شدن 
موسسات قرآنی شاهد توسعه این فعالیت 
از نظر کیفی و کمی برای ســال آینده باشیم 
و با برنامه ریــزی صورت گرفتــه از طرفیت 
مجازی نیز برای ارائه رویدادهای قرآنی این 
نمایشگاه استفاده شــود.مدیرکل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی اســتان اصفهان با تاکید بر 
ضرورت و پاداش ترویج فرهنگ قرآنی گفت: 
نمایشگاه قرآن در همین راستا بوده و توانسته 
با ارائه محتوای متنــوع یک جذابیت خاص 
برای مخاطب ایجاد و در گســترش فعالیت 

های قرآنی استان کمک کند.

ایستگاه صلواتی 
خوشنویسان اصفهان 

به مناسبت وفات 
حضرت زینب)س(

خوشنویســان اصفهانی بــا همکاری 
شــهرداری منطفه ۳ اصفهان، اقدام به 
بر پایی ایســتگاه صلواتی خوشنویسی 
یا خیمه صلواتی خوشنویسان کردند و 
جمالتی در مورد امام علی)ع( و حضرت 
زینب)س( نوشته و تقدیم مردم کردند.

وز عکس ر

برگزاری رویداد نمایشگاهی هنرهای تجسمی »انسان معاصر«
رویداد نمایشگاهی هنرهای تجسمی»انسان معاصر« در سه گالری اصفهان برگزار می شود.رییس هیئت مدیره انجمن هنرمندان نقاش اصفهان با اعالم این 
خبر درباره محتوای این نمایشگاه، گفت: آثار نمایشگاه در زمینه های متفاوت طراحی، نقاشــی، چیدمان و مجسمه و در تکنیک های متفاوت است همچنین 
آثاری در زمینه ویدئوآرت به دبیرخانه انجمن رسیده که در آینده ای نزدیک به نمایش گذاشته خواهد شد.جواد طاهری ادامه داد: فراخوان این رویداد مرداد ۱۴۰۰ 
اعالم شد و هنرمندان تا ۱۵ آذرماه برای آماده سازی و ارائه آثار خود فرصت داشتند. از این رو انجمن هنرمندان نقاش اصفهان در فاصله فراخوان تا موعد تحویل 
آثار اقدام به برگزاری جلسات سخنرانی و گفت وگو پیرامون موضوع نمایشگاه کرد.وی گفت: تا نیمه دوم آذرماه ۱۵۰ اثر از ۱۰۰ شرکت کننده به صورت مجازی برای 
دبیرخانه نمایشگاه ارسال شد که از این تعداد، ۱2۴ اثر از 7۵ هنرمند به نمایشگاه راه یافت.رییس هیئت مدیره انجمن هنرمندان نقاش اصفهان در ادامه اظهار 
کرد: این آثار به مدت هشت روز از ساعت ۱6 تا 2۰ در سه گالری متفاوت به نمایش گذاشته شده  و عالقه مندان برای تماشای این آثار می توانند از 29 بهمن تا 6 

اسفند به گالری دیدارمراجعه کنند

طی مراســمی، زمین چمن مصنوعی پایگاه هوایی 
شــهید بابایی با اعتباری بالغ بــر ۱۰ میلیاردریال در 
زمینی به مســاحت ۱2۰۰ متر مربع افتتاح و به بهره 
برداری رســید.به گزارش روابط عمومی فرمانداری 
اصفهان ، محمد علی احمــدی فرماندار اصفهان در 
این مراسم با اشاره به ۱9 بهمن ماه ، سالروز نیروی 
هوایی و گرامیداشــت یاد و خاطره شهدای نیروی 
هوایی و تسلیت سالروز رحلت حضرت زینب کبری 
)س(  گفت: جهاد تبیین  و افشاگری های حضرت 
زینب کبری )س( و همچنین ائمه معصومین علیهم 
السالم باعث شــد تا واقعه عاشــورا ماندگار شود و 
رسالت امروز ما تبیین ایثارگری های شهدای انقالب 
اســالمی به ویژه  نیروهای مسلح در دفاع از انقالب 
اســالمی و همچنین دفاع از امنیت کشــور است. 

وی با تشریح وقایع عاشــورا و جهاد تبیین حضرت 
زینب)س( اظهار داشــت: یقینا ســرآغاز پیروزی 
خون بر شمشیر و ماندگاری حماسه عاشورا بر گرفته 
از جهاد تبیین حضرت زینب )س( اســت. احمدی 
با تاکید بر ادامــه راه جهاد تبیین و بیــان ایثارگری 
های شهدای انقالب اسالمی، تصریح کرد : به برکت 
ایثارگری ها ، مجاهدت ها و خون این عزیزان ، ما در 
آسایش و رفاه هستیم و باید قدردان این آسایش و 
امنیت باشیم.فرماندار اصفهان با بیان این سوال که 
ما در این دوره چه نقشــی می توانیم داشته باشیم، 
افزود: اکنون وظیفه داریم با کار و تالش شبانه روزی 
به مردم خدمت کنیم و با ارائه خدمات به مردم ، ادامه 
دهنده راه این عزیزان باشیم.وی با تقدیر از پیگیری 
های مجدانه فرمانده پایگاه و سایر مسئولین در رفع 

مشکالت و ارئه خدمات به ساکنین این منطقه گفت 
: امیدواریم با افتتاح ایــن زمین چمن مصنوعی در 
آینده شاهد پرورش قهرمانانی باشیم که کار خود را 
از این زمین شــروع کرده اند. احمدی با بیان این که 
پایگاه هوایی شــهید بابایی جزو محدوده خدمات 
رسانی فرمانداری اصفهان است، افتتاح زمین چمن 
مصنوعی این پایگاه هوایی را بــه فال نیک گرفت و 
افزود: ایجــاد فضاهای تفریحی و ورزشــی در این 
منطقه موجب فراهم کردن نشــاط  برای ساکنان و 

کارکنان آن خواهد شد.

با حضور فرماندار اصفهان صورت گرفت؛

بهره برداری زمین چمن مصنوعی پایگاه هوایی شهید بابایی
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غار علیصدر؛ طویل ترین غار ایران با دو سقف: غار علیصدر 
یک غار آبی اســت که البته عنوان طوالنــی ترین غار ایران 
را هم یدک می کشــد. این غــار نزدیک همدان اســت و 
یکــی از پربازدیدترین غارهای ایــران. علیصدر بیش از 11 
هزار متر اســت و هنگام بازدید از آن، ســفری 2000 متری 
با قایق خواهید داشــت. ویژگی اصلی غــار به جز چکانده 
و چکیده های زیبا، دو ســقفه بودن آن اســت کــه غار را 
منحصربه  فــرد می کند. برای مطالعه بیشــتر در مورد این 
غار، مطلب »علیصدر طوالنی ترین غار آبی دنیا« را بخوانید.

غار خفاش؛ زیستگاه خفاشــان: این غار در 3 کیلومتری 
دهلران است و به دلیل هزاران خفاشی که داخل آن زندگی 
می کنند، مشهور است و جزو شــگفت انگیزترین غارهای 
ایران به شمار می رود. غار خفاش، دهلیزهایی دارد که عمق 
آن ها به 400 متر هم می رسد. قدمت غار به عصر غارنشینی 
برمی گردد و الیه ای از فضوالت خفاش کف غار را پوشانده 
که کشــاورزان از آن به عنوان کود استفاده می کنند. هنگام 
غروب، خفاش ها دسته دسته از غار خارج می شوند و لحظه 

خروج آنها صحنه وحشتناک و جذابی پدید می آورد.
غار قــوری قلعه؛ غار چشــم نواز ایران: این غار در اســتان 

کرمانشاه، 87 کیلومتری شــهر کرمانشاه و 25 کیلومتری 
پاوه قرار دارد. نام این غار قوری قلعه یا قلعه گلی اســت و 
1200 متر از سطح دریا ارتفاع دارد. قوری قلعه به دلیل شکل 
عجیب و جالب چکنده های آن معروف اســت، هرچند که 
چکیده های بسیاری ندارد. این چکنده ها نتیجه افزایش و 
کاهش تدریجی سطح آب هستند و مشابه آن تاکنون در 
غارهای دیگر دیده نشده است.قوری قلعه اکنون دو بخش 
دارد. بخش اول، تجهیز شده است، نورپردازی دارد و مسیر 
آن برای بازدید آسان اســت. این بخش محدودیتی برای 
بازدید ندارد و همه افراد می توانند از آن بازدید کنند. بخش 

دوم با دری آهنی از بخش اول مجزا شده است. 
غار کتله خور؛ غاری سه طبقه و پیچیده: نام کتله خور یا کتل 
خور از ترکیب کتل به معنی کوه کوتاه و خور به معنی خورشید 
ساخته شده است. در نتیجه نام این غار، کوه خورشید است. 
غار کتله خور در زنجان و در 5 کیلومتری روســتای گرماب 
واقع شده است. پیدا کردن چند گور، استخوان و باقی مانده 
اشیا، اطراف دهانه غار، باعث شــده نظریه های مختلفی 
درباره تاریخ و کاربری آن مطرح شود. تاریخچه آن هر چه که 
باشد، اولین بار در سال 1330، یکی از کوه نوردان پیشکسوت 

زنجان، آن را کشف کرد.ورودی غار کوتاه است و باید نشسته 
از آن عبور کرد، همین سختی ورود به غار هم باعث شد که 
سالیان سال دســت نخورده باقی بماند. اما از دهه 1360، 
دیگر به یکی از مقاصد غارنوردی تبدیل شد و روز به روز افراد 
بیشتری درباره آن اطالع پیدا می کردند. غار سه طبقه است 

که با دهلیزها به هم مرتبط شده اند. 
غار پراو؛ دشوارترین مسیر ســتونی: غار پراو در کرمانشاه 
واقع شــده و نامش را از کوهی می گیرد که درون آن واقع 
شده اســت. پراو 3357 متر از ســطح دریا ارتفاع دارد و 
نامش به معنی کوه پرآب اســت. این غار در زمره غارهای 
عمودی کشور اســت و اولین بار در سال 1350 مورد بازدید 
گروهی از غارنوردان انگلیســی قرار گرفت. در سال 1370 
هم کانون کوه نوردان اســتان کرمانشاه موفق شد این غار را 
تا انتها بپیماید. این غار هم از غارهای شــگفت انگیز ایران 
است .پراو 26 حلقه چاه غار است که پوشیده از سنگ های 
مختلف هستند. این غار یکی از دشوارترین غارهای ایران 
برای غارنوردی است و احتیاج به تجهیزات حرفه ای، دانش 
و تجربه غارنوردی دارد و جزو غارهایی نیســت که بازدید 

عمومی داشته باشد.

آشپزی
»کوکوی 

اسفناج« گرگانی
کوکوی اسفناج از نظر ظاهری شباهت زیادی به کوکو 

سبزی دارد. عالوه بر اینکه طعمش بسیار خوب است، به دلیل 
وجود اسفناج خواص زیادی نیز برای بدن دارد. در ادامه با طرز تهیه 

کوکوی اسفناج آشنا می شوید. این کوکوی محبوب عالوه بر اینکه طعم بسیار 
خوبی دارد، به دلیل وجود اسفناج خواص زیادی نیز برای بدن دارد.

مواد الزم:
اسفناج خرد شده 400 گرم، گشنیز خرد شده 200 گرم، تخم مرغ 2 عدد، نمک، 
فلفل و زردچوبه به میزان الزم، آرد سفید یک قاشق سوپ خوری، سیر 2 حبه

طرز تهیه: 
 برای تهیه کوکوی اسفناج گرگانی در ابتدا اسفناج خرد شده، سیر و گشنیز را درون کاسه 

بزرگی بریزید و هم بزنید تا مخلوط شوند. تخم مرغ ها را جداگانه در ظرفی بشکنید و روی 
سبزی ها بریزید. نمک و فلفل و زردچوبه را هم بریزید و خوب هم بزنید. حاال آرد را هم 

اضافه کنید و خوب هم بزنید. تابه را روی حرارت بگذارید و دو قاشق غذاخوری 
روغن درون آن بریزید و بگذارید خوب داغ شود. وقتی روغن داغ شد با یک 

قاشق بزرگ مقداری از مواد را بردارید و درون روغن بریزید و روی 
حرارت مالیم بگذارید تا خودش را بگیرد و سفت شود.
تره هم طعم خوبی به این کوکو می دهد، اگر گشنیز 

نداشتید می توانید از تره استفاده کنید.

باورتان می شود این غارهای شگفت انگیز در ایران هستند؟ )2(

 قسمت سوم »یک مکان ساکت« در 
دست تولید

 پخش یک سریال خارجی جدید
 از تلویزیون

»جان کرازینسکی« اعالم کرد قسمت سوم »یک مکان ساکت« 
رسما در دست ساخت قرار دارد.جان کرازینسکی، کارگردان این 
مجموعه فیلم، این خبر را روز سه شنبه 15 فوریه در یک برنامه 
مربوط به کمپانی پارامونت اعالم کرد.هنوز هیچ کارگردان یا نویسنده 
ای برای این پروژه معرفی نشده است، اگرچه به نظر می رسد انتخاب 
کرازینسکی برای ساخت این فیلم یک روال طبیعی باشد.

سریال خارجی »کارآگاه لوتر« از پنجشنبه 28 بهمن روی آنتن شبکه 
چهار سیما رفت.»کاراگاه لوتر«، یک مجموعه تلویزیونی درام جنایی 
روان شناختی محصول 2010 انگلیس است که با بازی ادریس البا 
در نقش جان لوتر و روت ویلسون در نقش آلیس مورگان، توسط نیل 
کراس نوشته شده است. در خالصه فیلم آمده است: جان لوتر یک 
کارآگاه و بازرس ارشد است که در واحد جرایم جدی فعالیت می کند. 

تالشگران ذوب آهن اصفهان موفق شدند با ایده ای جسورانه ، اقدام به تغییر و 
اصالح طراحی تولید تیر آهن های 27 و 30 در کارگاه نورد 650 کنند که حاصل آن 
افزایش کیفیت محصول ، صرفه جویی و قطع وابستگی به خارج از کشور است.

مدیر مهندســی نورد ذوب آهن اصفهان در این خصوص  گفــت: در ایام دهه 
مبارک فجر به همت بخش طراحی کالیبر این مدیریت و متخصصان فنی تولید 
در نورد 650، مشــکالت مربوط به تولید تیرآهن های سنگین 27 و 30) که با 
تولید 30 شروع شده است (  که وابستگی صد درصدی  به تامین غلتک های 40 
تنی فورج خارجی داشتند و با ریسک باالی توقف تولید مواجه بود ، مرتفع شد.

محمد امین یوسف زاده اظهار داشــت : این اقدام به دنبال بروز مشکل بسیار 
جدی در تامین غلتک های  فورج  وارداتــی برای تولید تیرآهن های 27 و 30 
و سایر H های ســنگین  ) که قیمت باالیی هم دارند (در قفسه ۹00 )BD( در 
کارگاه نورد 650، که با وجود سه سال پیگیری هنوز تامین نشده است، صورت 
گرفت.مدیر مهندسی نورد افزود :  به دنبال مواجهه با تحریم ها و مسیر بسیار 
دشــوار تامین غلتک های فورج، از حدود 6 ماه پیش و بــه دنبال دو مرحله 
استفاده ناموفق از غلتک های ریخته گری تولید داخل و بروز حادثه برای آنها ، 
با ارائه طرحی جسورانه، برای کاهش نیروی نوردی و جلوگیری از حادثه اقدام 
کردیم .یوسف زاده با اشاره به اینکه مراحل کامل محاسبات مهندسی و طراحی 
طی چهار ماه به کمک نرم افزار شبیه ســازی، صورت گرفت ، بیان کرد : در این 
راستا به لطف وجود قفسه جدید آلمانی 5A  و تغییر صد در صدی در طراحی 

، با تراش و آماده سازی غلتک های مربوطه ، آنها آماده ورود به خط شدند.  
وی افزود : بعد از این مرحله،قطعــات تکنولوژی تکمیلی از جمله هادی های 
جدید آماده سازی شده و در نوزدهم بهمن ماه به خط برده شدند و خوشبختانه 
بیستم بهمن ماه پروفیل تیرآهن 30 بر اساس استاندارد ملی با موفقیت تولید 
شد. مدیر مهندسی نورد ذوب آهن در پاسخ به این ســوال که طراحی جدید 
چه مزایایی را در پی داشته است ، گفت : نیاز به واردات غلتک های فورج صفر 
می شود،انتظار داریم با به کارگیری سیستم تاندم میل که به لطف وجود  قفسه 

چهار غلتکی جدید)انیورســال جدید 5A( میسر شــد تاثیر قابل توجهی در 
کیفیت تولید و کاهش مصرف فلز و همچنین شاخه های طول کوتاه در تیرآهن 
30 را داشته باشــد و همچنین این روش منجر به کاهش قابل توجه مصرف 
غلتک خواهد شد ودر  استند میانی 800 که قبال با تناژ حدود 60000 تن اسقاط 
می شد تا تناژ حدود سیصد هزار تن افزایش ظرفیت پیدا می کند.سرپرست 
خدمات فنی و تولید مدیریت مهندسی نورد نیز در ادامه گفت : تولید تیرآهن 
30 با طراحی جدید، یک امتحان کامل برای بخش مهندسی نورد بود و خداوند 
را شاکریم که توانستیم سربلند از آن بیرون بیاییم.علیرضا مهرابی افزود : زمان 
تکمیل طرح های جدید در نورد معموال دو تا ســه دوره کاری در یک پروســه 
یک ماهه به طول می انجامد ، این پروفیل در اولین مرحله تولید و در یک روز 
، به نتیجه نهایی رســید و پروفیل مورد نیاز ذوب آهن را آماده برای تحویل به 
مشتری کرد. بنابراین با اطمینان می توان گفت بلوغ صنعتی، نتیجه این پروژه 
بزرگ صنعتی اســت که با حداقل هزینه اجرا شد.  سرپرست خدمات فنی و 
تولید مدیریت مهندسی نورد تصریح کرد : افزایش کیفیت و کاهش هزینه های 
تولید همیشه هدف اصلی تیم های صنعتی به شمار می رود که در این زمینه 
نیز با انتخاب هدف از پیش تعیین شــده و تعریف درست از مراحل طراحی 
و تولید با بهترین شکل این تولید محقق شد.مهرابی خاطر نشان کرد : اواخر 
دهه 70 برای اولین بار تیرآهن 30 تولید شد و پس از تولید چند ساله ، با نهایت 
تاسف این محصول از سبد ذوب آهن به دلیل ریجکتی  باالی 30 درصد )خرابی 
فلزی و پلیسه نوردی( و ضررده بودن آن، حذف شد اما به دلیل نیاز شدید بازار 
حدود پنج سال پیش مجددا با همان طراحی،به خط تولید برگشت. طی این 
چند سال دغدغه مهندسی نورد، بهبود شرایط تولید و کیفیت محصول بود که با 
طراحی منحصر به فرد و خاص طراحی کالیبر و به کارگیری قفسه 5A ) تولید 
ریل( این مهم محقق شد. این موفقیت را به مدیریت و پرسنل مهندسی نورد 
و به ویژه تیم طراحی کالیبر مهندسی نورد ، مردان خستگی ناپذیر کارگاه نورد 

650 و کارگاه میانی نورد تبریک می گویم.

گاز به عنوان منبع اصلی انرژی در توسعه کشور نیز نقشی اساسی ایفا می کند و 
درحالی که کمتر از 5 درصد از گاز تولیدشده در صنعت فوالد کشور مورداستفاده 
قرار می گیرد، همین میزان انــدک، بزرگ ترین تحول صنعتــی، اقتصادی و 
اجتماعی را در کشــور رقم  زده اســت. اما محدودیت های اخیر در حوزه تولید 
انرژی در صنعت برق و گاز و افزایش مصرف  این انرژی ها در فصل زمســتان، 
مشکالت متعددی را برای واحدهای تولیدکننده فوالد در کشور به وجود آورده، 
به گونه ای که عالوه بر کاهش تولید، باعث کاهش بهره وری، سودآوری و رونق 
اقتصادی در کشور شده است. این مسئله در سال های اخیر به چالشی اساسی 
در صنعت فوالد تبدیل شد تا جایی که تولید کنندگان فوالد را بر آن داشت برای 

سرمایه گذاری در صنعت گاز اعالم آمادگی کنند.
مدیرعامل فوالد مبارکه اظهار کرد: با توجه بــه چالش کمبود گاز، فوالد مبارکه 
نیز به دنبال حضور در دو میدان گازی است تا از برنامه های تولیدی خود عقب 

نماند.
محمد یاسر طیب نیا گفت: تولیدکنندگان فوالد در کشور و شرکت فوالد مبارکه به 
عنوان بزرگ ترین تولیدکننده فوالد برای تحقق تولید فوالد به میزان 55 میلیون 
تن در افق 1404 کشــور، نیازمند بهره مندی از گاز به عنوان یکی از منبع اصلی 
انرژی در صنعت فوالد هســتند که به نظر می رسد تامین این انرژی در شرایط 
کنونی کشــور و باوجود مشــکالت اقتصادی دولت و حوزه صنعت چندان کار 
ساده ای نیست، از همین رو اراده تولیدکنندگان فوالد در کشور بر سرمایه گذاری 

در بخش گاز و میادین گازی کشور به منظور رفع این نیاز اصلی است.
وی معتقد است شــرکت برای تامین نیاز انرژی مصرفی خود به ناچار باید به 
دنبال ســرمایه گذاری در این بخش برود از این رو برای سرمایه گذاری در این 

حوزه اعالم آمادگی کرده است.
به گفته طیب نیا، وظیفه فوالد مبارکه تولید ورق اســت، اما بــرای تامین نیاز 
مصرفی خود درصدد ســاخت بزرگ ترین نیروگاه تجدید پذیر، خورشیدی و 
بادی است، زیرا ما یک صنعت سبز و پاک هستیم و همچنین پیشران توسعه 
کشــور، از این رو باید الگوی صنایع دیگر باشیم.وی تاکید کرد: در شرایطی که 
دولت توان ســرمایه گذاری در حوزه نیرو را ندارد ما باید به عنوان یک شرکت 
پیشران به کمک دولت بشتابیم، زیرا خسارت حاصل از کمبود برق و گاز در سال 
جاری بسیار سنگین بود و با سرمایه گذاری در این زمینه می توان حتی بخشی 

از عدم النفع ناشی از کمبود انرژی نیاز تولید   را در این بخش جبران کرد.
طیب نیا گفت: نمی توان منتظر خارجی ها برای سرمایه گذاری در حوزه انرژی 
بود در شــرایطی که توان سرمایه گذاری از سوی شــرکت های بزرگی از جمله 
مبارکه وجود دارد.وی خاطرنشــان کرد: همان طور که شــاهد هســتید فوالد 
مبارکه بر ای حمل مواد اولیه و محصوالت خود برای خرید 100 دستگاه لکوموتیو 
سرمایه گذاری کرد، زیرا کشور با مشــکالت زیر ساخت مواجه است و چنانچه 
این گونه ســرمایه گذاری ها انجام نشــود ظرفیت های ایجاد شده ما مغفول 

خواهد ماند.
مدیرعامل مبارکه با بیان اینکه هم اکنون ظرفیت تولید فوالد مبارکه 10 میلیون 
تن اســت، تصریح کرد: نباید به دلیل برخــی از کمبود هــا در زمینه انرژی و 
زیر ساخت ها، ظرفیت یک میلیون تنی تولید آهن اسفنجی شرکت خالی بماند، 

زیرا مبارکه در زمره شرکت هایی است که همواره با بیش از ۹5 درصد ظرفیت   
خود فعالیت کرده است.

وی تاکید کرد: به عنوان یک شرکت پیشرو در صنعت فوالد کشور باید از تمامی 
ظرفیت های خود استفاده و در نقاطی که خأل سرمایه گذاری وجود دارد اعالم 
آمادگی کنیم، همان گونه که در این صنعت بالغ بر ۹0 درصد از تجهیزات، قطعات 
و مواد اولیه مورد نیاز شــرکت را تامین می کنیم، برای سرمایه گذاری در سایر 

حوزه ها نیز برای مرتفع شدن نیاز تولید آمادگی الزم را داریم.
طیب نیا با اشــاره به اینکــه با احــداث کارخانه فوالدی نظیــر ذوب آهن طی 
سال های گذشــته صدها شغل جدید ایجاد شــد، افزود: هم اکنون سه هزار 

کارخانه باال دستی و 4 هزار کارخانه پایین دستی با فوالد مبارکه کار می کنند.
به گفته وی، هم اکنــون در دنیا برندها و نام  های تجاری بســیاری فعالند که 
فرزندان ما اسم کشور آنها را نمی دانند، اما درآمدشان از کل درآمد کشور ما باالتر 
است از این رو چرا ما نباید در ایران چنین شرکتی داشته باشیم و چنانچه قرار 
باشد در 10 سال آینده شرکتی با این حجم از درآمد در کشور داشته باشیم، چرا 

آن شرکت فوالد مبارکه نباشد.
مدیرعامل مبارکه تاکید کرد: تمامی شرکت های پیشرو برای اینکه پایدار بمانند 
باید برای توسعه کســب و کار به صنایع مختلف ورود کنند، از آنجا که به لحاظ 
ظرفیت تولید کمی و تجاری در صنعت فوالد اشباع شدیم باید با سرمایه گذاری 
بیشتر به سمت تولید محصوالت کیفی با ارزش افزوده بیشتر گام  برداریم و این 
امر بر عهده صنایع بزرگ و پیشرو است که برای تحقق این مهم به حوزه های 

نوآوری و فناوری ورود کنند.  
وی افزود: صنایع بزرگ در ســایر کشــور ها در صنایع دیگر از جمله توریسم و 
صنعت هوایی نیز ورد کردند زیرا از زیرســاخت های الزم برخوردارند از این رو 
آنچه شرکت های بزرگ از جمله فوالد مبارکه را به شرکتی پیشرو تبدیل می کند، 
توسعه درآمد نیست بلکه سرمایه انسانی و دانش فنی آن است و برای رشد 
اقتصادی کشور شرکت های پیشرو باید در زمینه هایی که برای سرمایه گذاری 

از سوی دولت کمبود وجود دارد، ورود کنند.

تغییر طراحی در نورد ذوب آهن اصفهان برای افزایش کیفیت، 
صرفه جویی و قطع وابستگی

مدیرعامل فوالد مبارکه با توجه به چالش انرژی اعالم کرد: 

ضرورت سرمایه گذاری فوالد مبارکه در میادین گازی
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