
افزایش مبتالیان به  کرونا،  کمبودها در بخش درمان استان را آشکارتر کرده است؛

زخم کمبودها بر  پیشانی سالمت اصفهانی ها
5

 رنگ گرانی بر چهره بازار
 افزایش قیمت کاالهای اساسی در اصفهان رسما  کلید خورد؛ 
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امضای ۲۰۰ قرارداد 
واگذاری از شرکت 

شهرک های صنعتی 
اصفهان

 هفته بیست و دوم
 رقابت های لیگ برتر؛

جدال شش امتیازی 
سبزپوشان در مشهد

جایگاه نخست دانشگاه 
کاشان در رتبه بندی 

دانشگاه های جوان تایمز
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 شکل گیری جشن های 
خیابانی در اصفهان

7

مذاکره با معاون رییس 
 جمهور  برای دریافت

 اوراق مشارکت ساخت 
متروی اصفهان

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 
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 ۲8 ژوئن ۲۰۲۰
 شماره 3۰۰5

8 صفحه
قیمت: 1۰۰۰ تومان

رسانه ملی با 
تمام قوا از 

تولید کنندگان 
و صنایع کشور 
حمایت می کند
8

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

شهرداری نایین با استناد مجوزهای شماره های 34256 مورخ 98/07/03 و 43103 مورخ 98/08/22 سازمان شهرداری ها و دهیاری های 
کشور ، بودجه مصوب و مصوبه شورای محترم اسالمی شهر نایین به شماره 78/5/83  مورخ 99/02/23 در نظر دارد عملیات اجرای اسفالت 

معابر شــهر نایین را از طریق مناقصه با اعتباری بالغ بر 19/925/209/800  ) نوزده میلیارد و نهصد و بیست و پنج میلیون و دویست و نه هزار و 

هشتصد( ریال از محل بودجه عمرانی شهرداری و تملک دارایی های سرمایه ای ، طبق مفاد شرایط عمومی پیمان ، نقشه و مشخصات فنی 

موجود در شهرداری و براساس فهرست بهاء راه و باند سال 99 و تحت نظارت شهرداری و نظارت عالیه دفتر فنی استانداری و بدون تعدیل و مابه 

التفاوت به پیمانکار واجد شرایط به شرح زیر واگذار نماید :

شرایط شرکت کنندگان :
1- دارای گواهینامه صالحیت پیمانکاری پایه 5 رشته راه و ابنیه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی

2- رعایت منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت و شهرداریها در معامالت دولتی و شهرداری ها مصوب دی ماه 1337

3-پیشنهاد دهندگان باید جهت کسب اطالعات بیشتر و بازدید از محدوده خدماتی مورد قرارداد و دریافت اسناد مناقصه ) نقشه و مشخصات 

فنی( پروژه تا آخر وقت اداری روز شنبه مورخ 1399/04/14 به شــهرداری نایین مراجعه و پس از واریز مبلغ 500/000 ریال به حساب شماره 

0105850677001 شهرداری نزد بانک ملی شعبه نایین ، نسبت به خرید اسناد مناقصه اقدام نمایند .

4- پیشنهاد دهندگان باید 5 درصد از کل اعتبار ) معادل 1/000/000/000 ریال ( را به عنوان سپرده شرکت در مناقصه به صورت ضمانتنامه بانکی ) 

مدت اعتبار از تاریخ صدور کمتر از سه ماه نباشد ( و یا وجه نقد به حساب شماره 0105850675005 شهرداری نزد بانک ملی نایین واریز و مدارک 

مربوطه را به همراه اسناد مناقصه ) کلیه اوراق مهر و امضا شود ( ، حداکثر تا آخر وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1399/04/25 در سه پاکت به 

صورت الک و مهر شده در قبال اخذ رسید به واحد حراست شهرداری تسلیم و رسید دریافت دارند .

5-پیشنهادات رسیده در ساعت 15:00 روز چهارشنبه مورخ 1399/04/25 با حضور کلیه اعضا کمیسیون عالی معامالت که در محل شهرداری 

تشکیل می گردد باز و قرائت خواهد شد.

6- حضور پیشنهاد دهندگان یا نماینده آنان با معرفی نامه و هماهنگی قبلی در کمیسیون مناقصه بالمانع است .

7- کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار  است و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر در آگهی مناقصه رسیده مبهم و یا مخدوش یا 

مشروط باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد و کمیسیون ظرف یک هفته پیشنهادات را بررسی و نتیجه را اعالم خواهد کرد .

8- سپرده نفر اول و دوم و سوم تا انعقاد قرارداد با نفر اول در شهرداری باقی خواهد ماند و چنانچه نفر اول از تاریخ ابالغ کتبی ظرف مدت یک 

هفته نسبت به عقد قرارداد اقدام ننماید در اینصورت سپرده نفر اول به نفع شهرداری ضبط با نفر دوم منعقد خواهد شد چنانچه نیز نفر دوم حاضر 

به انجام قرارداد نشود سپرده او به نفع شهرداری ضبط و قرارداد با نفر سوم منعقد خواهد شد.

9- برنده مناقصه در هنگام عقد قرارداد باید معادل 10% کل پیمان را به عنوان ضمانت بانکی و یا سپرده نقدی به حساب شماره 0105850675005 

شهرداری نزد بانک ملی شعبه نایین واریز و رسید آن را به شهرداری تسلیم نماید .

10- هزینه آگهی و کسورات قانونی نظیر بیمه ، مالیات و عوارض مربوطه به عهده برنده مناقصه می باشد و از صورت وضعیت ها کسر خواهد شد .

11-کارفرما می تواند حداکثر 25 درصد کل پیمان را با نظر دستگاه نظارت به مبلغ پیمان اضافه و یا کسر نماید .

12- هزینه کارهای انجام شده پس از تنظیم صورتجلسه اندازه گیری و ارایه صورت وضعیت ) کارکرد( توسط پیمانکار و رسیدگی آن توسط مهندس 

ناظر و تایید نهایی دستگاه نظارت و کارفرما پس از تامین اعتبار طبق مقررات از طریق شهرداری پرداخت خواهد شد .

13 -انجام مناقصه بر اساس آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب دوازدهم تیرماه 1346 و اصالحیه های بعدی انجام میگیرد . 

شرایط و ضوابط ذکر شده در قرارداد که بین طرفین منعقد خواهد شد مالک عمل طرفین خواهد بود .

اردشیر عسگری - شهردار نایین م الف:893651

نوبت اول

02 1  _  23540   

این روزهــا قلک محــک برای رســیدن به هزینــه دارو خیلی تــالش می کنــه. اما برای 
 نجات کودکان مبتال به ســرطان در مســیر ســختی قرار گرفته که نگرانی های زیادی داره.
 تا کمک و همراهی شما نباشــه، قد این قلک به تامین هزینه های سنگین دارو نمی رسه.

موسسه خیریه حمایت از 
کودکان مبتال به سرطان

m a h a k - c h a r i t y . o r g
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 فراخوان حماس برای آغاز بزرگ ترین خیزش مردمی
 علیه طرح الحاق

جنبش مقاومت اسالمی حماس خواستار آغاز »گسترده ترین خیزش مردمی« در اعتراض به طرح 
الحاق بخش هایی از کرانه باختری به اراضی اشغالی توسط رژیم صهیونیستی شد.به نقل از شبکه 
خبری المیادین، جنبش مقاومت اسالمی حماس با صدور بیانیه ای با اشاره به طرح دولت رژیم 
صهیونیســتی برای الحاق بخش هایی از کرانه باختری به اراضی اشغالی بر ضرورت برگزاری یک 
نشست ملی میان رهبران فلسطینی برای توافق درباره یک »راهبرد ملی فراگیر« در مقابله با طرح 
الحاق تاکید کرد.حماس همچنین نسبت به تالش های رژیم اشغالگر برای نفوذ به کشورهای منطقه 
از طریق عادی سازی روابط هشدار داد.در این بیانیه همچنین آمده است که جنبش حماس برای 
ناکام گذاشتن طرح موسوم به »معامله قرن« آمریکا در چهارچوب مقاومت فراگیر تالش می کند.

 اقدام  مزدوران امارات برای تجزیه جنوب یمن 
و تاسیس حکومت خودمختار

شورای انتقالی جنوب یمن که تحت کنترل امارات است در راستای تشکیل حکومت خودمختار اعالم 
کرد که قصد دارد کل جنوب را به کنترل کامل خود درآورد.احمد بن بریک، معاون رییس شورای انتقالی 
جنوب )که تحت حمایت امارات قرار دارد( در توئیتی اعالم کرد که قصد دارد در راستای تشکیل حکومت 
خودمختار، با بیرون کردن نیروهای دولت مستعفی از جنوب یمن، این مناطق رابه کنترل کامل خود 
درآورد.بن بریک مدعی شد: حکومت خودمختار »خواسته ای مردمی« نه فقط در عدن بلکه در تمامی 
استان های جنوبی است!معاون رییس شورای انتقالی جنوب یمن همچنین نوشت: تحقق حکومت 
خودمختار در گرو برکناری چهره های برجســته دولت و تاجران جنگ ها در دولت »مشروع« است. 
این امر نیز با تشکیل کمیته هایی برای دولت خودمختار در تمامی استان های جنوبی ممکن می شود.

طالبان، ادعای ارتباط با روسیه را تکذیب کرد
سخنگوی طالبان ادعای نیویورک تایمز درباره ارتباط این گروه با روسیه در افغانستان را تکذیب کرد و آن را 
بی اساس خواند.روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی مدعی شد یک واحد ناشناس اطالعاتی ارتش روسیه 
شبه نظامیان طالبان را برانگیخته تا علیه نیروهای ائتالف بین المللی تحت هدایت آمریکا در افغانستان، 
عملیات انجام دهد. »ذبیح ا... مجاهد«، سخنگوی طالبان در واکنش به این گزارش نیویورک تایمز ضمن 
رد این ادعا گفت که طالبان چنین ارتباطی با یک واحد جاسوسی کشــوری دیگر نداشته و این گزارش 
صحت ندارد. مجاهد به نیویورک تایمز گفت: چنین ارتباطی با هیچ کدام از سرویس های اطالعاتی نداریم 
و این )ادعاها( برای بدنام کردن طالبان است.وی افزود: )ادعای( معامله های این چنینی با سرویس 
اطالعاتی روسیه بی اساس است. کشتن و ترورهای هدفمند ما از سال ها پیش وجود داشته و ما از منابع 
خود این اقدامات را صورت دادیم. این موضوع پس از توافق با آمریکایی ها تغییر کرده، جان آنها تضمین 

شده است و ما به آنها حمله نمی کنیم.

آمادگی »گانتس« برای دیدار فوری با رهبران فلسطینی
وزیر جنگ دولت رژیم صهیونیستی برای دیدار فوری با رهبران فلسطین و انجام مذاکرات صلح با آنها 
اعالم آمادگی کرد.بنی گانتس، رهبر حزب »آبیـ  سفید" و وزیر جنگ دولت اسراییل در سخنانی اظهار کرد 
اگر رهبران فلسطینی خواهان مذاکره باشند، وی آماده است فورا با فلسطینی ها برای انجام مذاکرات صلح 
دیدار کند.گانتس در ادامه نسبت به نبود مذاکرات با فلسطینی ها ابراز تاسف کرد و گفت که درحال حاضر با 
آمریکا و کشورهای اروپایی و همچنین چند کشور دیگر درباره نحوه انجام مذاکرات صلح بر اساس طرح 

موسوم به »معامله قرن« دونالد ترامپ، رییس جمهوری آمریکا در تماس است.

رهبر انقالب در ارتباط تصویری با همایش سراسری قوه قضاییه مطرح کردند:

مبارزه با فساد با قدرت ادامه یابد
رهبر معظم انقالب اســالمی  روز گذشــته در ارتباط تصویری با رییس و 
مسئوالن عالی قضایی و همچنین رؤسای کل دادگستری های سراسر کشور 
با ابراز خرسندی از اقدامات انجام شده در یک سال اخیر، بر لزوم استمرار 
حرکت تحولی در قوه قضاییه به صورت متوازن و با محوریت مردمی بودن 
قوه تاکید کردند و گفتند: مبارزه با فساد که در این دوره به اوج خود رسیده 
است باید بدون اغماض و بر اساس حق و عدل و قانون و همچنین بدون 
تعدی و ظلم به افراد بی گناه با قدرت ادامه یابد. حضرت آیت ا...خامنه ای 
همچنین بــا تاکید بر اینکه ماجــرای کرونا تمام نشــده و همچنان ادامه 
دارد، همه مردم و مســئوالن را به جدی گرفتن رعایت دســتورالعمل های 
بهداشتی و جلوگیری از شیوع مجدد ویروس کرونا فراخواندند.رهبر انقالب 
اسالمی با گرامی داشت یاد شهید مظلوم آیت ا... بهشتی، شهید قدوسی، 
شهید الجوردی و دیگر شهیدان دستگاه قضا، »تدوین نسخه ارتقا یافته و 
پیشرفته تر سند تحول قضایی« را با استفاده از اندیشمندان حوزه و دانشگاه 
و تجربیات درون قوه ای کاری با ارزش خواندند و افزودند: در زمان های الزم 
از اجرای این سند و برنامه های مترتب بر آن به مردم گزارش دهید که این 
کار در امیدواری مردم به دستگاه قضا قطعا تاثیرگذار است.ایشان تحول را 
ضرورتی مستمر، مدیریت شده و توأم با دریافت های جدید و ابتکارات تازه 
خواندند و افزودند: این کار باید بر اصول و مبانی اسالمی و دینی مبتنی باشد 
و گرنه تحول بدون مبنا، به تذبذب و هرج و مرج منجر می شــود.حضرت 
آیت ا... خامنه ای ایجاد تحول را در عمل بسیار دشوار خواندند وگفتند: البته 
برخی مقاومت ها نه از روی سوء نیت بلکه از سر ناتوانی و یا نداشتن حال و 
حوصله تغییرات بنیادین است. البته مخالفت های کسانی که از وضع موجود 
منتفع هستند و کارشکنی ها و فضاسازی های شبکه در هم تنیده مفسدان 
و مجریان نیز ایجاد تحول را ســخت تر می کند.حضرت آیت ا...خامنه ای 
تالش های بی وقفه دشمنان برای »خنثی کردن هر حرکت اصالحی و تحولی 
در نظام« را از طریق جوسازی رسانه ای و ایجاد وسوسه و بدبینی در افکار 
عمومی از دیگر دشواری های ایجاد تحول خواندند و تاکید کردند: تنها راه موثر 
برای مقابله با همه عوامل و عناصر ضد تحول، »منفعل نشدن، استقامت، 

توکل بر خدا و ادامه شجاعانه مسیر تحول« است.
حضرت آیت ا... خامنه ای با اشاره به یکی دیگر از وظایف اساسی دستگاه 
قضا در قانون اساســی یعنی »پیشــگیری از وقوع جــرم« افزودند: اگر 
بسترهای شکل گیری و وقوع جرم به درســتی شناخته شود، پیشگیری 
علمی از وقوع جــرم و در نتیجه کاهش فــراوان هزینه های مقابله با جرم 
محقق خواهد شــد که این کار نیازمند همراهی همه قــوا به خصوص قوه 
مجریه است.رهبر انقالب گفتند: در مسائل گوناگون از جمله پیشگیری از 
وقوع جرم و تعاریف حقوق عامه، دانش صرفا قضایی مشکل گشا نیست 
و باید از نخبگان حوزه و دانشــگاه  در علوم مختلف کمک گرفت.ایشــان 

با ابراز خرســندی از مشخص شــدن برخی مصادیق حقوق عامه از جمله 
محیط زیست و نیز واگذاری های غیردقیق بنگاه های تولیدی گفتند: اگر 
مراکز تولیدی به اشخاص ناصالح یا ناتوان واگذار شود، تولید کشور ضربه 
می خورد بنابراین، این مصادیق جزو حقوق عامه است.رهبر انقالب، تعمیم 
تحول خواهی از مسئوالن دســتگاه قضا به بدنه و همه کارکنان دستگاه را 
ضروری خواندند و افزودند: »مردمی بودن« از دیگر ضروریات ایجاد تحول 
است.حضرت آیت ا... خامنه ای نگاه از باال به مردم را غیرقابل قبول دانستند 
و گفتند: همه ما مســئوالن نظام جزو مردمیم و خیلی از مردم از ما باالتر 
هستند، بنابراین همه باید خود را در عمل خدمتگزار مردم بدانیم.»دسترسی 
آسان مردم به دستگاه قضا«، »تالش برای ارتقای آگاهی و اطالعات قضایی 
مردم«، »حضور مستمر و مواجهه مستقیم با مردم« و »بهره گیری از کمک 
و اطالعات مردمی در مسائلی نظیر مبارزه با فساد« از دیگر تاکیدات رهبر 
انقالب به مســئوالن قضایی بود.حضرت آیت ا...خامنه ای با بیان اینکه 
مبارزه با فساد از دوره قبل در قوه قضاییه آغاز شده بود و اکنون به اوج خود 
رسیده است، گفتند: مردم از مبارزه بدون مالحظه و بدون اغماض با مفسد 
امیدوار می شوند زیرا فساد مالی و اقتصادی همچون ویروس کرونا، بسیار 
خطرناک و به شدت واگیردار و مسری است.ایشان افزودند: تنها تفاوت 
ویروس کرونا با ویروس فساد این است که ویروس کرونا با شست وشوی 
دست برطرف می شــود؛ اما تنها راه مقابله با ویروس فساد، قطع دست 
مفسد است.رهبر انقالب اســالمی، وظیفه قوه قضاییه را برخورد متوازن 

با همه اشــکال و ابعاد فساد برشــمردند و در عین حال تاکید کردند: باید 
مبارزه با فســاد، در درجه اول در داخل قوه و به صورت جدی و کارشناسی 
انجام شود، زیرا تبعات و ضربه فساد در داخل قوه قضاییه بسیار سنگین 
خواهد بود.حضرت آیت ا... خامنه ای با تاکید بر لزوم نگاه کارشناسی برای 
شناخت بسترهای فسادزا و مقابله با آن، افزودند: مالک در مبارزه با فساد 
باید فقط حق، عدل و قانون باشد و هیچ مالحظه دیگری در کار نباشد.رهبر 
انقالب با گالیه از اهانت و ظلم به برخی بزرگان پاکدست قبلی قوه قضاییه 
در جریان قضاوت ها و اظهارنظرهایی که در خصوص دادگاه اخیر شــده، 
افزودند: خطاب من در این موضوع مردم و جوانان مومن است که مراقب 
باشــند تعدی نکنند و به افراد معاند که به دنبال گرفتــن انتقام از مواضع 
انقالبی و محکم قاطع فالن شــخصیت هستند، کاری ندارم.حضرت آیت 
ا...خامنه ای  در بخش پایانی سخنان شان به یک موضوع غیرقضایی اما 
مهم یعنی مسئله کرونا نیز اشاره کردند و با انتقاد از برخی افراد که مسئله 
کرونا را تمام شــده می دانند، گفتند: در اثر فداکاری دستگاه ها و کادرهای 
درمانی و بهداشــتی و همچنین مجاهدت داوطلبانه گروه های مردمی و 
همکاری عموم مردم، ایران به عنوان یک کشور موفق در دنیا معرفی شد؛ 
اما این مربوط به ابتدای کار بود و اکنون متاسفانه آن حرکت و مجاهدت از 
جانب بعضی مردم و مسئوالن سست شده است.ایشان در پایان از زحمات 
همه مسئوالن، قضات و کارکنان قوه قضاییه در سراسر کشور و همچنین از 

خانواده های آنان تشکر کردند.

تاجــر لبنانی-آمریکایی که به نیابت از عربســتان 
ســعودی و امارات متحده عربی ســعی داشــت 
دولت آمریــکا را به ســمت اتخاذ سیاســت های 
ضد ایرانی ســوق دهد، به تحمل ۱۰ ســال حبس 
محکوم شــد.»جورج نادر« )یا جــورج نیدر( در 
ماه ژانویــه به جرائم خــود در زمینــه هرزه نگاری 
جنســی کودکان اعتراف کرده بود. او متهم اســت 
۲۰ سال پیش پسربچه ای ۱۴ ســاله را برای انجام 
فعالیت های جنســی از جمهوری  چک به آمریکا 
آورده است.نادر ، عالوه بر این با پرداخت مبلغ ۱۵۰ 
هزار دالر به عنوان غرامت به پســربچه اهل چک که 
او را مورد سوءاستفاده جنســی قرار داده، موافقت 
کرده اســت.این فرد که اکنون فرد بالغی است در 
جلســه اســتماع دادگاه گفت: »جــورج عمال  کل 

زندگی من را نابود کرد. دارم تالش می کنم تکه تکه 
آن را کنار هم قرار دهم.«رســانه های آمریکا ســال 
۱۳۹۷ سلســله گزارش هایی از تالش های جورج 
نادر برای ســوق دادن کاخ ســفید به سمت اتخاذ 
سیاســت های ضد ایرانی و از جمله براندازی نظام 
جمهوری اســالمی ایران گزارش داده بود.روزنامه 
نیویورک تایمز خردادماه سال ۱۳۹۷ در یک گزارش 
تحقیقی مفصل از دیداری پرده برداشــت که ســه 
ماه مانده بــه انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا 
میان نمایندگان عربســتان سعودی و امارات، یک 
صهیونیست فعال در زمینه عملیات های اطالعاتی و 
فرزند »دونالد ترامپ« نامزد وقت جمهوری خواهان 
در انتخابات، برگزار شده است.این گزارش که سندی 
دیگر از مداخلــه احتمالی دولت هــای خارجی در 

انتخابات سال ۲۰۱۶ آمریکاست، آغازگر مجموعه ای 
از افشاگری ها درباره اعضای حاضر در این نشست 
شد.نادر که سال هاســت در امارات زندگی می کند 
و در تمام این ســال ها به عنوان مشاور »محمد بن 
زاید« ولی عهد ابوظبی فعالیت کرده در نشست برج 
ترامپ و در نشســت محرمانه دیگری که در جزیره 
سیشیل با حضور یک تاجر روس و یکی از مشاوران 
ترامپ برگزار شــده بود، خود را به عنوان فرستاده 

امارات و عربستان معرفی کرد.

انحراف اخالقی البی گر سعودی ها علیه ایران دردسرساز شد

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس  گفت: اخیرا در کمیسیون امنیت  اعضا به اتفاق مصمم بودند که توقف اجرای پروتکل الحاقی را به تصویب 
برســانند و دولت هم این امر را به اجرا در بیاورد.زهره الهیان اظهار داشــت: به نظر می رسد اقدام اروپا در ارتباط با قطعنامه شــورای حکام یک اقدام سیاسی و 
غیرحرفه ای است که در راستای اقدام ترامپ در پاره کردن برجام تلقی می شود.وی افزود: مجلس از اقدام فوق، این پیام را می گیرد که باید نسبت به این تصمیم 
و قطعنامه یک اقدام متناسب و قاطع و بازدارنده را در پیش بگیرد.عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی در ادامه عنوان کرد: 
به این جهت تصمیم مجلس و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی است و در بیانیه مجلس هم که چند روز پیش 
صادر شد، این موضوع تصریح شد.الهیان ادامه داد: به تازگی در کمیســیون امنیت هم به این نقطه رسیدیم و اعضا به اتفاق مصمم بودند.وی بر همین اساس 
اضافه کرد: قاعدتا روندی که به وجود آمده  و اروپا در پیش گرفته این است که از برجام یک نام بیشتر نمانده و از این جهت کمیسیون مصمم است نسبت به این 
موضع شورای حکام، خروج از پروتکل الحاقی و توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را دنبال کند؛ این اقدام قاعدتا باعث خواهد شد که اقتصاد ایران از چنگ 

برجام رهایی پیدا کند. 

چهره روزکمیسیون امنیت ملی مجلس، مصمم به توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی است

وز عکس ر

تقدیم استوارنامه سفرای جدید 
پنج کشور  به رییس جمهور

»رحیم حیات قریشی« سفیر جدید پاکستان 
در ایران ، »زولتان وارگا هاســونیتس« سفیر 
جدید مجارســتان در ایران ، »ایساک لنین 
براووجین« ســفیر جدید نیکاراگوئه در ایران، 
»نیکولینا کنوا« ســفیر جدید بلغارســتان در 
ایران و »هان سونگ او« سفیر جدید جمهوری 
دمکراتیک خلق کره، اســتوارنامه های خود 
را تقدیم حجت االســالم و المسلمین حسن 

روحانی، رییس جمهور ایران کردند.

احکام صادره توسط قاضی منصوری باطل می شود؟
یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شــورای اسالمی در خصوص احتمال بطالن احکام 
صادره از سوی قاضی فاسد در پاسخ به این سوال که آیا احکام صادره از سوی قاضی منصوری باطل 
خواهد شــد و آیا امکان بازنگری در آن وجود دارد یا خیر، اظهار کرد: خیر، بازنگری در این احکام 
روند خود را دارد.حسن نوروزی در خصوص محاکمه قاضی که پیش تر حکم فیلترینگ پیام رسان 
تلگرام را صادر کرده بود و درباره  حواشی و اتفاقات مربوط به اقدامات متخلفانه قاضی منصوری و 
درباره این که اگر فساد قاضی در چنین مواردی محرز شود آیا احکامی که پیش تر صادر کرده بوده 
باطل می شود یا خیر، گفت: خیر، بازنگری در احکام روند خود را دارد.وی همچنین درباره  این که آیا 
کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسالمی به موضوع مرگ قاضی منصوری و تخلفات 

وی ورود خواهد کرد یا خیر، گفت: هنوز این موضوع مشخص نیست.

طرح نمایندگان برای تغییر نحوه انتخاب رییس مرکز پژوهش ها
عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسالمی از طرح جدید جمعی از نمایندگان برای تغییر در نحوه 
انتخاب رییس مرکز پژوهش   های مجلس خبر داد.رضا حاجی پور گفت: براساس این طرح، نمایندگان 
خواهان این هســتند که رییس مرکز پژوهش های مجلس با معرفی کمیسیون آموزش و تحقیقات 
مجلس انتخاب شود.وی با اشاره به روش فعلی انتخاب رییس مرکز پژوهش های مجلس، اظهارداشت: 
در حال حاضر شرایط برای انتخاب به گونه ای است که رییس مجلس گزینه هایی که به وی معرفی می شود 
را با اختیار خودش به عنوان رییس مرکز پژوهش  های مجلس انتخاب می کند که ما خواهان تغییر در 
این ساز و کار هستیم.عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ادامه داد: براساس طرح نمایندگان 
برای تغییر در نحوه انتخاب رییس مرکز پژوهش  های مجلس، رییس این مرکز نیز می بایســت مانند 
رییس دیوان محاسبات و دادستان این دیوان، با رای اکثریت نمایندگان مجلس و پس از معرفی از سوی 

کمیسیون آموزش و تحقیقات، انتخاب شود.

واکنش محمود صادقی به خبر استعفای »عارف«
رییس کارگروه پایش شــورای عالی سیاســت گذاری اصالح طلبان ضمن ابراز بی اطالعی از خبر 
استعفای عارف تاکید کرد که اســتعفای وی، در شورای عالی مطرح نشــده است.صادقی درباره 
مطرح شدن استعفای عارف در شورای عالی سیاست  گذاری تصریح کرد: تا جایی که من اصالع دارم 
موضوی استعفای آقای عارف در شورای سیاست گذاری اصالح طلبان مطرح نشده است.بر اساس 
این گزارش، همزمان با استعفای موسوی الری از شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان به علت 
کسالت جسمانی، شائبه هایی مبنی بر اســتعفای عارف از شورای عالی مطرح شد؛ اما استعفا، از 
سوی نزدیکان عارف تکذیب شد، بعد از گذشت چند ماه، علیرضا خامسیان از مشاوران عارف گفته 
که استعفای او پیش از موسوی الری مطرح بوده؛ اما به دلیل کرونا فرصت طرح پیدا نکرده است.

خط و نشان عضو هیئت رییسه مجلس برای کره جنوبی
عضو هیئت رییسه مجلس با بیان اینکه اقدام کره جنوبی در بلوکه کردن دارایی های ایران بی پاسخ 
نخواهد ماند، گفت: ما در روابط تجاری مان با این کشــور تجدیدنظر خواهیم کرد.حسینعلی حاجی 
دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسالمی  اظهار کرد: کره جنوبی در خوش رقصی 
که برای آمریکا داشــته اقدام به بلوکه کردن دارایی های ایران کرده و حتی هزینه این بلوکه کردن و 
نگهداری را از این دارایی برداشت می کند.وی افزود: این در حالی است که کره جنوبی در واردات کاالها 
به کشــور ارز ما را خارج می کند و واردات محصوالتش به ایران بازار ما را در نوردیده است.عضو هیئت 
رییسه مجلس اظهار داشت: این خوش رقصی کره جنوبی برای آمریکا در بلوکه کردن دارایی های ایران 

بی پاسخ نخواهد ماند و ما در روابط تجاری مان با این کشور تجدیدنظر خواهیم کرد.

کافه سیاست

فرمانده کل سپاه:

 تحریم تسلیحاتی اثری در 
قدرت دفاعی ما ندارد

فرمانده کل سپاه پاسداران در حاشیه بازدید از 
نمایشگاه دستاوردها و توانمندی های سازمان 
تحقیقات و جهاد خودکفایی نیروی زمینی سپاه 
و در جمع خبرنگاران، با اعــالم اینکه در آینده 
نزدیک، شــاهد ورود سیستم های غافلگیرانه 
ســپاه خواهیم بود، گفت: تحریم تسلیحاتی 
اثری در قدرت دفاعی ما ندارد.حسین سالمی 
ادامه داد: مــا در تحریم تســلیحاتی جهانی 
هســتیم از یک طرف تحریم های تسلیحاتی 
وجود دارد از طرف دیگــر آمریکا و متحدانش 
جزو تهدیدات ما هستند. این تحریم تسلیحاتی 
فرصتی را برای دانشمندان تهیه کرد که نیازهای 
دفاعی را با تکیــه بر توان بومی بســازند. وی 
افزود: چیزی که امروز دیدیــدم، تنوع خوبی 
از تســلیحات زمینی است که بچه های نیروی 
زمینــی جهت گیــری خوبــی را در این جهت 
گرفته اند که تمام سامانه های رزم زمینی مورد 
نیاز را پوشش می دهد. سرلشکر سالمی خاطر 
نشان کرد: نکته مهم استفاده از تجهیزات برتر 
ساز اســت که نیروی زمینی را برای یک جنگ 
تمیز آماده می سازد. هم در بعد تخریب کار شده 
هم در دقت افزایی، کوچک سازی و بی خدمه 
سازی سالح ها در اینجا کار شده است. فرمانده 
کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی گفت: یکی 
از اتفاقات خوبی که صورت گرفته عالوه بر اینکه 
تمرکز فرمانده نیرو بر تقویت این مرکز اســت، 
یک رابطه خوبی بین جهاد خود کفایی و هسته 
های رشــد و دانش بنیان ایجاد شــده است. 
این باعث شــده در هیچ یک از سیستم های 
سالح زمینی به خارج نیاز نداشته باشیم و این 
موضوعی اســت که خارجی ها در مورد تمدید 

تحریم های تسلیحاتی مطرح می کنند.  

بین الملل

عکس: ایرنا
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رییس سازمان برنامه و بودجه:

مشکل بهشت آباد در حال پیگیری است
رییس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه پیگیری های الزم درباره پروژه انتقال آب بهشت آباد 
انجام می شود، گفت: دولت از هیچ کمکی برای موضوع آب شرب و کشاورزی اصفهان دریغ نخواهد 
کرد.محمد باقر نوبخت اظهار کرد: برای تامین اعتبار ۲۰۰ میلیارد تومانی مورد درخواست جهت تکمیل 
این پروژه آمادگی داریم از این رو نیاز است استاندار اصفهان در اولین فرصت در تفاهم نامه ای تکمیل 
این پروژه تا پایان سال را متعهد شود.رییس سازمان برنامه و بودجه همچنین در پاسخ به پرسشی 
مبنی بر اینکه دولت چه برنامه ای برای تامین بودجه پروژه متوقف شــده بهشت آباد در نظر دارد؟ 
گفت: لحظاتی قبل از ورود به مترو، استاندار اصفهان درباره موضوعات زیست محیطی این پروژه 
با رییس سازمان حفاظت محیط زیست صحبت کرد؛ ان شاءا... پیگیری های الزم انجام می شود.

وی تصریح کرد: برای هر موضوعی که به آب شرب و حتی آب زراعی این استان ارتباط داشته باشد 
و دولت باید کمک کند، مضایقه نخواهیم کرد.

 جنگل کاری بیش از  3 میلیون هکتار از اراضی
 بیابانی اصفهان

رییس اداره بیابان منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان گفت: امسال میزان جنگل کاری اراضی 
بیابانی استان اصفهان در مقایسه با سال  گذشته ۴۰ درصد افزایش یافته است.حسین علی نریمانی  
اظهارداشت: با تالش ها و برنامه ریزی های  هدفمند تاکنون توانسته ایم با اعتبار بالغ بر ۱۱ میلیارد 
و ۷۰۰ میلیون تومان تســهیالت مالی بحث اجرای طرح جنگل کاری ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار از 
اراضی بیابانی استان اصفهان در سال گذشته و سال جدید )جهش تولید( راکلید بزنیم.وی افزود: 
خوشبختانه میزان جنگل کاری اراضی بیابانی استان اصفهان در سال جاری در مقایسه با سال های 

گذشته ۴۰ درصدافزایش یافته است.
نریمانی اضافه کرد: از ســال های گذشــته تاکنون هزار هکتار از اراضی بیابانی دیگر استان را برای 
اجرای طرح ایجاد جنگل های دست کاشــت در نظر گرفته ایم. وی افزود: از آنجایی که ۲۹ درصد 
از اراضی استان اصفهان را بیابان و شن زار تشکیل داده اســت به همین خاطر در تالش هستیم تا 
بتوانیم اجرای طرح جنگل کاری را در شهرستان هایی مانند نطنز، اردستان، کاشان، خور و بیابانک 

و نایین رقم بزنیم.

معاون اقتصادی استانداری مطرح کرد:

 ظرفیت سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی اصفهان
 در مسیر اشتغال زایی

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: ظرفیت اصفهان در سنگ های قیمتی 
و نیمه قیمتی در تولید اشتغال به کار گرفته می شود.حسن قاضی عسگر با اشاره به پتانسیل باال 
در حوزه سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی در استان اصفهان اظهار داشت: با تشکیل کنسرسیومی، 
بازارچه سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی در نصف جهان افتتاح شد.وی افزود: طی هفته گذشته، 
با برگزاری جلسه ای در ســازمان زمین شناسی کشــور، ظرفیت های شناســایی شده در حوزه 
سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی با کنسرســیوم مرتبط شدند تا صدور تاییدیه سنگ های قیمتی 
تســهیل شــود.معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری اصفهان با تاکید بر توسعه کسب و 
کارهای مربوط به سنگ های قیمتی و غیرقیمتی در استان اصفهان گفت: با افزایش اشتغال زایی 
در حوزه سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی که با حمایت بخش خصوصی و تخصیص سرای گوهر 
 در میدان امام علی )ع( همراه اســت، شــاهد اتفاق های خوبی با حداکثــر کارایی در این حوزه

 خواهیم بود.

افزایش قیمت کاالهای اساسی در اصفهان رسما  کلید خورد؛

رنگ گرانی بر چهره بازار

گران شدن کاالهای اساسی طی هفته های  مرضیه محب رسول
اخیر در اصفهان شدت گرفته است. این 
مسئله حاال با درج رســمی قیمت های افزایش یافته در سامانه های 
وزارت صمت، رسمیت بیشتری یافته اســت. مرغ، برنج و لبنیات از 
جمله کاالهایی بوده که هم رسمی و هم غیر رسمی گران شده است هر 
چند قیمت ها بیشتر از آنچه مســئوالن سازمان صمت اصفهان اعالم 
کرده اند، گران تر به فروش می رسد. این تورم قیمتی را تقریبا در هر 
گروه کاالیی از لوازم خانگی تا تخم مرغ می توان مشاهده کرد؛ مصرف 
باالی کاالهای اساســی  در میان مردم، گرانی این اقالم را بیشــتر به 
چشم می آورد. بر اساس اعالم معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت 
سازمان صمت استان اصفهان، هفته گذشته سه گروه کاالهای اساسی 
با نرخ گذاری جدید، افزایش قیمت داشــته اند.بــه گفته وی، برهم 
خوردن تعادل عرضه و تقاضا موجب برهم خوردن شرایط بازار می شود 
که این باعث افزایش قیمت کاالهای اساسی خواهد شد، از سوی دیگر 
جو روانی بازار نیز موجب سوء استفاده برخی ها شده است.اسماعیل 
نادری درباره افزایش قیمت کاالهای اساسی در سطح عرضه، توضیح 
داد: طی هفته گذشته ســه گروه از کاالهای اساسی از جمله لبنیات، 

مرغ و تخم مرغ براساس اعالم ســتاد تنظیم بازار با افزایش قیمت، 
نرخ گذاری جدید شــد که واحدها موظف به رعایت آن هســتند و در 
صورت عــدم رعایت بــا آنها برخــورد می شــود.وی با بیــان اینکه 
تولیدکنندگان مرغ از اواخر سال گذشــته تا ابتدای امسال دچار ضرر 
شدند چراکه مرغ را زیر قیمت بازار فروختند، تاکید کرد: در این شرایط 
مردم به نوعــی از جیب تولیدکننده مرغ را مصــرف کردند، اما طی دو 
هفته اخیر به دلیل تغییر عرضه و تقاضا و برداشــتن محدودیت های 
کرونا شرایط تغییر کرده اســت.نادری ادامه داد: ستاد تنظیم بازار با 
قیمت گذاری مرغ به تولیدکنندگان و فروشندگان فرصت داده تا طی 
چند روز آینده قیمت های خود را اصالح کنند در غیر این صورت با آنها 
برخورد می شود.نادری با بیان اینکه کاالهای اساسی همانند گذشته 
تامین ارز نمی شود، اظهار کرد: البته گروه های کاالیی همچون مرغ، 
تخم مرغ، لبنیات و ... ارز ۴۲۰۰ تومان دریافت می کنند و دولت برای 
آنها قیمت گذاری می کند.وی با اشاره به افزایش ۳۰ درصدی قیمت 
شــیر، گفت: در حال حاضر با تصمیم ستاد تنظیم بازار، شیر قیمت به 
۳۱۰۰ تومــان افزایش یافته اســت که این بــر قیمت لبنیــات تاثیر 
می گذارد. کارشناسان پیش از این هشدار داده بودند خارج کردن ۲5 

قلم کاال از لیســت تخصیــص ارز دولتی می تواند تبعــات زیادی به 
خصوص در بازار کاالهای اساسی داشته باشد، دولت متعهد شده بود 
که ۱۴ میلیارد دالر ارز به نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومان جهت تامین کاالهای 

اساسی کشور اختصاص دهد.
 در سال ۹۹ اما همین میزان ارز دولتی برای تامین کاالهای اساسی به 
نصف رسید و نه تنها این رقم کم شــد بلکه سبد اختصاص یافته برای 
این ارز ارزان  نیز سبک شــد و کاالهای موجود در سبد ارز ۴۲۰۰ از ۲5 
قلم کاال به هفت قلم رســید. اتفاقی که حاال با وخیم تر شدن بازار  ارز 
دولتی در حال رخ نمایاندن است.این درحالی است که سیدکمال سید 
علی، معاون سابق ارزی بانک مرکزی کشور در مهر ماه ۹۷ که دوره ای 
قیمت ارز به ۱۹ هزار تومان رســیده بود، اظهار داشته: ۱۰۰ میلیارد دالر 
ذخایر ارزی داریم، با این رقم ذخایر ارزی حتی اگر هیچ درآمد نفتی 

نداشته باشیم می توانیم ۳ سال کشور را اداره کنیم.
حال هنوز سه سال نگذشــته نه تنها ســهمیه ارزی و تعداد کاالهای 
اساسی کمتر شد بلکه دولت مجبور شد پشت واردکنندگان را نیز خالی 
کند. اگرچه آثار و تبعات این تصمیــم به واردکنندگان و صادرکنندگان 

دیرتر از مردم رسیده است. 

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان 
با اشــاره به ظرفیت های کاشــان در بخش تولید، از 
تالش های دولت به ویژه در یک ســال گذشته برای 
توسعه شــهرک های صنعتی و جذب سرمایه گذاری 
در این شهرستان خبر داد.محمدجواد بگی اظهار کرد: 
امسال ۲۰۰ قرارداد واگذاری زمین در استان اصفهان 
امضا شد که بخش زیادی از آن مربوط به کاشان است 
زیرا بیشــترین میزان تقاضای ســرمایه گذاری برای 

نساجی و فرش در شــهرک صنعتی امیرکبیر و طرح 
توسعه آن وجود دارد.مدیرعامل شرکت شهرک های 
صنعتی استان اصفهان افزود: با توجه به مصوبه های 
استانداری اصفهان برای استقرار واحدهای صنعتی در 
طرح توسعه شهرک امیرکبیر، تفاهم نامه ایجاد پست 
۶۳ کیلوواتی امضا شد که 5۰ درصد سهم مشارکت برق 
منطقه ای در قالب ایجاد خط انتقال و 5۰ درصد سهم 
شهرک های صنعتی استان اصفهان است که پس از 
این اقدام، دیگر مشــکلی برای تامین برق واحدهای 
در حال ساخت نخواهیم داشــت.وی بیان کرد: سال 
گذشته و امسال گازرسانی به شهرک صنعتی امیرکبیر 
عملیاتی شد که همزمان با روز صنعت و معدن، طرح به 

بهره برداری می رسد.بگی اضافه کرد: ساختمان اداری 
شــهرک صنعتی امیرکبیر با پیشرفت فیزیکی حدود 
۴۰ درصد که سال گذشــته کلنگ زنی شد، این طرح 
نیز بهره برداری می شود؛ کل اعتبار اختصاصی شهرک 
در سال گذشــته ۲۶۰ میلیارد ریال بود که امسال ۳۶۰ 
میلیارد است و زیرساخت های مورد نیاز صنعت گران 
را فراهم می کند.وی ادامه داد: بخش عمده شــهرک 
صنعتی امیرکبیر و بخش طرح توســعه آن در حریم 
شهر بود که در کمیسیون امور زیربنایی استان اصفهان 
به میزبانی فرمانداری ویژه کاشان، از حریم خارج شد 
تا صنایع بتوانند برای راه اندازی و توسعه شرایط بهتری 

داشته باشند.

امضای 200 قرارداد واگذاری از شرکت شهرک های 
صنعتی اصفهان

خبر روز

ستاد تنظیم بازار با قیمت گذاری مرغ به تولیدکنندگان 
آینده  تا طی چند روز  و فروشندگان فرصت داده 
قیمت های خود را اصالح کنند در غیر این صورت با آنها 

برخورد می شود

دست رد اروپا به نفت گران روسیه
پاالیشــگاه های اروپایی در پی گرانی نفت اورال روســیه، از خرید گرید نفتی محبوب این کشــور 
خودداری کردند.در ماه آوریل که قیمت نفت تحت تاثیر ســقوط تقاضــا و جنگ قیمت نفت میان 
عربستان سعودی و روسیه دچار فروپاشی شد، قیمت نفت اورال چهار دالر در هر بشکه از نفت برنت 
ارزان تر شد. از آن زمان نفت اورال گران تر از نفت برنت شده و حدود دو دالر در هر بشکه باالتر از نفت 
برنت فروخته می شود.بر اساس گزارش بلومبرگ، با توجه به برنامه های بارگیری، انتظار می رود 
صادرات نفت اورال از بنادر دریای بالتیک و دریای سیاه روسیه در ۱۰ روز نخست ژوئیه به ۸۸۰ هزار 
بشکه در روز برسد. اگر این نرخ تا پایان ماه میالدی آینده حفظ شــود، میزان صادرات نفت اورال 
روسیه به پایین ترین میزان در ۱۲ سال اخیر نزول خواهد کرد.به گفته معامله گران، با افزایش قیمت 
نفت اورال، پاالیشــگاه های اروپایی به دنبال خرید گریدهای نفتی دیگری مانند وســت تگزاس 

اینترمدیت آمریکا و نفت یوهان اسوردراپ نروژ یا نفت سبک غرب آفریقا هستند.

ذخایر  ارزی ترکیه کاهش یافت
ذخایر ارزی ترکیه بیش از دو میلیارد دالر کم شــد.بانک مرکزی ترکیه در بیانیه ای اعالم کرد حجم 
ذخایر طال و ارز این کشور تا پایان ماه ژوئن به ۹۱ میلیارد دالر رســیده که در مقایسه با میزان ذخایر 
ارزی این کشور در ماه می ۴.۲ میلیارد دالر کاهش یافته است.رکورد ذخایر طال و ارز ترکیه درسال های 
اخیر مربوط به دسامبر سال ۲۰۱۳ بوده است که طی آن این کشور ۱۳۶ میلیارد دالر ذخایر طال و ارز 
شامل ۲۱ میلیارد دالر طال در اختیار داشت. ماه گذشته و به دنبال بحران ارزی که منجر به سقوط ۱۴ 
درصدی ارزش پول ملی این کشور شــد، بانک مرکزی مجبور شد بخش بزرگی از ذخایر ارزی خود 

را به بازار تزریق کند؛ اما با بهبود تدریجی وضعیت، روند تقویت ذخایر ارزی مجددا آغاز شده است.

رشد اقتصادی امسال کشورهای جهان چقدر خواهد بود؟
به جز چین، تمامی اقتصادهای بزرگ جهان امسال کوچک خواهند شد.صندوق بین المللی پول با اشاره 
به تداوم بحران اقتصادی ایجادشده ناشــی از کرونا، پیش بینی خود از متوسط رشد اقتصادی امسال 
کشورهای جهان را به منفی ۴.۹ درصد کاهش داده و افزوده است این بحران که از رکود فراگیر دهه ۱۹۳۰ 
تاکنون بی سابقه بوده، خسارت های قابل توجهی به اقتصاد جهانی وارد کرده و اوضاع در مقایسه با دو ماه 
پیش وخیم تر شده است.این نهاد،  رشد اقتصادی امسال آمریکا را منفی هشت درصد پیش بینی کرده 
که ۳.۱ درصد کمتر از متوسط رشد اقتصادی جهانی خواهد بود. با این حال سال آینده این رشد مجددا 
مثبت شد و به ۴.5 درصد افزایش پیدا خواهد کرد. سال گذشته اقتصاد آمریکا ۲.۳ درصد رشد کرده بود.

تشدید بحران نفتی ونزوئال 
بزرگ ترین پاالیشــگاه خصوصی هند، خرید نفت ونزوئال را متوقف کرد و صنعت نفت این کشور 
آمریکای جنوبی را تحت فشــار بیشــتری قرار داد.منابع آگاه به بلومبرگ اظهار کردند که شرکت 
ریالنس اینداستریز که بزرگ ترین پاالیشگاه جهان را در جامناگار اداره می کند و سال گذشته ۲5 
درصد از صادرات نفت ونزوئال را دریافت کرد، برنامه ای برای خرید نفت این کشــور در آینده ندارد.

ریالینس اینداستریز پس از پاالیشگاه های آمریکایی، شرکت ملی نفت چین و روسنفت تریدینگ، 
جدیدترین خریداری است که به دلیل تحریم های آمریکا واردات نفت ونزوئال را متوقف می کند.

آخرین باری که ریالینس یک محموله نفت ونزوئال را بارگیری کرد در مارس بود و محموله مذکور را 
در ماه مه دریافت کرد. ریالینس امسال ۱۱۷ هزار و ۶5۰ بشکه در روز نفت ونزوئال را خریداری کرده 
که در مقایسه با سال گذشته ۴۶ درصد کاهش داشته است.ونزوئال از ژوئن به چین، کوبا، اسپانیا و 
ایتالیا نفت صادر کرده است. محموله های صادر شده به اروپا برای تسویه بدهی های قدیمی بوده 

و درآمد چندانی برای ونزوئال نداشته است.

کافه اقتصاد

اخبار

معاون امور بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن کشور گفت: سهمیه ساخت مسکن روستایی در استان اصفهان امسال ۱۰ درصد افزایش می یابد تا عقب ماندگی 
این استان در این حوزه طی دو سال پیش رو جبران شود.عزیزا... مهدیان اظهار کرد: در کشور پنج میلیون و ۳۰۰ واحد مسکونی روستایی وجود دارد که از این شمار در 
۱۲ سال گذشته بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار واحد نوسازی و مقاوم سازی شده است.وی با بیان اینکه در این مدت نزدیک به ۴5۰ هزار واحد در مناطق سانحه دیده 
بازسازی شده است، ادامه داد: در این سال ها خانواده های کم بضاعت یا فاقد مسکن با کوچک ترین حادثه با مشکالتی رو به رو می شدند.مهدیان با بیان اینکه ساخت 
مسکن محرومان روستایی با کمک دولت، منابع سازمان برنامه و بودجه و تسهیالت بهسازی مسکن روستایی انجام می شود، گفت: سقف این تسهیالت در سال جاری 
بر اساس مصوبه دولت به 5۰ میلیون تومان خواهد رسید و با اجرای این طرح خانواده هایی که امیدی به ساخت مسکن نداشتند، صاحب مسکن خواهند شد.معاون امور 
بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن کشور با بیان اینکه واحدهای مسکونی این طرح در هر استان در مدت یک سال ساخته خواهد شد، افزود: در استان اصفهان 
سه هزار واحد را بنیاد مسکن و یک هزار واحد را کمیته امداد امام خمینی )ره( خواهد ساخت.مهدیان اضافه کرد: به رغم اینکه اصفهان، استانی توسعه یافته شناخته 

شده است روستاهای آن شرایط متفاوتی دارد؛ در این استان روستاهایی محروم تر از روستاهای سیستان و بلوچستان وجود دارد.

سهمیه ساخت مسکن روستایی در اصفهان 10 درصد افزایش می یابد

آغاز صادرات کاال به 
عراق از مرز مهران

فعالیت تجاری مــرز مهران در ۸5 
کیلومتری ایالم پس از حدود ۱۱۰ روز 
، از سر گرفته شد. کار صادرات کاال به 
کشور عراق تنها در روزهای یکشنبه 
و چهارشنبه انجام می شود که طی 
رایزنی های دوجانبــه طرف های 
ایرانی و عراقی، تخلیــه و بارگیری 
۲5۰ کامیون کاال در هر روز فعالیت 

مرز مهران توافق شده است.

وز عکس ر

عکس: ایرنا

رکود 60 درصدی صنعت 
 تولید قطعات خودرو

 در اصفهان
نایب رییس اتحادیه تولید کنندگان قطعات 
خــودروی اســتان اصفهــان از کاهش ۳۰ 
درصدی میــزان تولید قطعات خــودرو در 
واحد های صنعتی استان در مقایسه با سال 
گذشته خبر داد.حسین شیرزاد اظهارداشت: 
اســتان اصفهان به عنوان سومین استان از 
نظر تولید و تامین قطعات مورد نیاز صنعت 
خودرو ســازی  در کشــور معرفی می شود، 
اما متاسفانه به خاطر کمبود و گرانی شدید 
مواد اولیه شــاهد کاهش ۱۰ درصدی میزان 
اشــتغال زایی و بیکاری صد ها نفــر در این 
حوزه هستیم.وی اضافه کرد: متاسفانه نبود 
مدیریت و نظارت صحیــح بر روند صعودی 
قیمت ارز در بازار باعث شــده تا میزان رکود 
صنعت تولید قطعات خودرو استان اصفهان 
در ســال جدید بیش از ۶۰ درصد شود و این 
امر میزان تولید این واحد های صنعتی را در 
مقایسه با سال گذشــته ۳۰ درصد کاهش 
داده است. شیرزاد افزود: باید در نظر داشت 
که حــدود ۹۰ درصد از مواد اولیــه مورد نیاز 
واحد های تولید قطعات خودرو سازی استان 
اصفهان که شــامل ورقه آلومینیوم، چدن، 
لوازم برقی و ریخته گری می شوند به صورت 
وارداتی  از کشور های خارجی تامین می  شود 
که متاسفانه به خاطر کاهش روابط تجاری 
ناشی از ویروس کرونا و افزایش چشمگیر 
قیمت ارز در بازار قیمت اقالم مواد اولیه این 
حوزه ۲5 افزایش یافته است.نایب رییس 
اتحادیــه تولیدکنندگان قطعــات خودروی 
استان اصفهان با اشــاره به اینکه در استان 
اصفهان بیــش از ۳5 واحــد تولید قطعات 
خودرو وجود دارد، یاد آور شد: در حال حاضر 
قیمت تمامی اقــالم مورد نیــاز واحد های 
صنعتی تولید قطعات خودرو استان اصفهان 
افزایش پیدا کرده است.وی تاکید کرد: یکی 
از اثرات مخرب افزایش یافتن قیمت ارز در 
بازار، عدم توزیع ناعادالنه تسهیالت حمایتی 
بین تولید کنندگان قطعات خودروی استان 

اصفهان است.
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 برگزاری امتحانات دوره های سواد آموزی
 با رعایت فاصله اجتماعی

معاون سوادآموزی آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری گفت: امتحانات دوره های سواد آموزی با 
رعایت فاصله اجتماعی و اصول بهداشتی برگزار شد.رهدار براتی با اشاره به اینکه در شرایط کرونایی بالغ 
بر هشت آموزشگاه مجازی در سطح استان افتتاح شد، افزود: هر چند کالس های حضوری تعطیل شد، 
اما آموزش تعطیل نشد و از طریق فضای مجازی ادامه پیدا کرد.براتی اضافه کرد: آموزش های مجازی 
دروس در هر سه دوره و به صورت مستمر از سوی آموزش دهندگان انجام شد و با نظارت کارشناسان اداره 
سواد آموزی در سطح استان، شاهد برگزاری امتحانات به صورت منظم و هدفمند هستیم.وی، برگزاری 
جشنواره استانی تدریس برتر در فضای مجازی را اقدامی مهم جهت باالبردن انگیزه آموزش دهندگان و 
ارتقای توانمندی دانشی آنان بیان کرد و ادامه داد: این چنین اقدامات الزمه آمادگی کامل سواد آموزان 
جهت ارائه نتیجه بهتر در امتحانات و قبولی بیشتر اســت.براتی گفت: در زمان برگزاری امتحانات سواد 
آموزی، حفظ سالمت سوادآموزان از اهمیت باالیی برخوردار است که در این راستا ستاد امتحانات ملزم 

خواهد بود که با تهیه ماسک و دستکش برای سواد آموزان این امنیت بهداشتی را گسترش دهد.

 طراحی و ساخت نخستین گلخانه صیفی 
در چهارمحال و بختیاری

نخستین گلخانه صیفی با همکاری شرکت های دانش بنیان در چهارمحال و بختیاری طراحی و ساخته 
می شود.مدیر امور باغبانی استان گفت: این گلخانه به نرم افزار و سنسور کنترل کیفیت هوا، توانایی 
سنجش دما و رطوبت و قابلیت انتقال اطالعات به صورت آنالین به سرور مرکزی مجهز است.ابراهیم 
شیرانی افزود: آگاه سازی بهره بردار از تغییرات ســریع آب و هوایی در طول شبانه روز و جلوگیری از 
خســارات به محصوالت گلخانه ای در کمترین زمان ممکن از دیگر مزایای گلخانه هوشمند است.به 
گفته وی، چندین شرکت فعال دانش بنیان در راســتای عملیات طراحی، ساخت و تجهیز سیستم 
گلخانه هوشمند خاص کشت صیفی این استان با بهره برداران متقاضی ،موفق به عقد قرارداد شدند.

 اتخاذ تدابیر  پیشگیرانه در جنگل ها و مراتع استان 
چهارمحال و بختیاری

رییس اداره فنی جنگل داری و جنگل کاری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری 
گفت: در ســال جاری با صرف هزینه ای بالغ بر ۶۰۰ میلیون تومان در مســاحت حدود ۱۰۰ هزار هکتار از 
عرصه های ملی، مناطق جدید جنگل کاری و بحرانی، عملیات پیشــگیری از وقوع آتش سوزی انجام 
شد.علی حسین امینی افزود: عملیات های اجرایی شامل ایجاد ردیف های شخم و فاصله جهت جلوگیری 
از انتشار آتش و  احداث ردیف های سنگ چینی در مناطق بحرانی برای جلوگیری از حریق انجام می شود.

وی اضافه کرد: در مناطق صعب العبور که امکان انتقال ادوات و ابزار نیست، علوفه چینی به صورت نواری 
از جمله اقداماتی است که در راستای جلوگیری  از آتش سوزی در مراتع و جنگل های استان انجام شده 
است.امینی، برداشت علوفه به صورت نواری در فاصله 5 متر در مناطق ذخیره گاهی جنگلی، قرق به وسیله 
نیروی انسانی، به کارگیری دیده بان ها در مناطقی که ریسک آتش سوزی باالست، قراردادن مخازن آب 
در مناطق  کم آب وصعب العبور برای  ذخیره آب و افزایش گشت و مراقبت را از دیگر برنامه های حفاظتی 
در مناطق جنگلی و مراتع استان عنوان کرد.وی با بیان اینکه آتش سوزی در عرصه های ملی خسارت های 
پنهان و آشکار زیادی از جمله از بین رفتن پوشش گیاهی و کاهش تنوع زیستی و  حاصل خیزی خاک، 
از بین رفتن جانوران و میکرو ارگانیسم های خاک و ... در پی دارد، اضافه کرد: زمانی که یک هکتار جنگل 
چند میلیارد تومان ارزش اقتصادی دارد و مزیت های زیست محیطی آن قابل ارزش گذاری نیست هزینه 
کردن برای پیشگیری از آتش ســوزی در حد یک یا 2 میلیارد تومان در کل جنگل های استان  رقم 

ناچیزی است که امید است مسئوالن در توزیع اعتبارات به این باور برسند .

مدیر عامل شرکت توزیع برق چهارمحال و بختیاری:

مصرف برق استان در محدوده سبز قرار دارد

مدیرعامل شــرکت توزیع برق چهارمحال و بختیاری گفت : بر اساس 
نقشه پهنه بندی مصرف برق کشور که توسط شرکت توانیر منتشر شد، 
این استان تاکنون در محدوده سبز و مجاز قرار دارد.مجید فرهزاد اظهار 
داشت: مشترکان برق این استان با رعایت الگوی بهینه مصرف ، شرکت  
برق را در ارائه خدمات مطلوب به مردم یاری کردند و امید است این الگو 
در همه فصول سال با پیگیری و فرهنگ مدیریت مصرف برق نهادینه 
شود.به گفته وی، مطابق نتایج پهنه بندی مصرف روزانه برق، این استان 
امسال تاکنون  یکی از سبزترین ماه های شبکه برق کشور است و همه  
شهرستان ها  در محدوده ســبز و مجاز مصرف برق قرار دارند.فرحزاد 
افزود: وضعیت مصرف مناطق استان، امسال در سه وضعیت سبز، زرد 
و قرمز دسته بندی شد که مصرف عادی سبز  و متوسط به باال  محدوده 
زرد قرار می گیرند و در صورتی که افزایش مصرف بیش از ســه درصد 
حد مجاز باشد، در محدوده هشدار یا قرمز قرار خواهند گرفت که تبعاتی 

را در پی دارد.
وی تصریح کرد:  برپایه این گزارش ســاده ترین راه هــای عبور از این 
وضعیت  بحران مصرف برق در اوج گرما، استفاده از دور کند کولرهای 
آبی، تنظیم برودت کولرهای گازی روی 2۴درجه، انتقال زمان استفاده 
از وسایل برقی پرمصرف مانند اتو، ماشــین ظرفشویی، لباسشویی و 
جارو برقی به زمان غیر اوج به ویژه در ساعات پیک روز )۱2تا۱۶( عنوان 
شده که کاهش ۱۰درصدی مصرف برق را امکان پذیر می سازد.مدیرعامل 

شرکت توزیع برق چهارمحال و بختیاری همچنین با اشاره به مدیریت 
مصرف برق در سال گذشته گفت: با اجرای طرح تشویقی مصرف بهینه، 
مصرف برق در بخش کشاورزی این استان در سال ۹۸ حدود  ۴۰ درصد 
کاهش یافت.وی تاکید کرد: سال گذشته در شهرستان های سامان و 
بن  از سه هزار و ۷۰۰ مشترک برق کشاورزی، یکهزار و ۷۷ مشترک که 
مصرف کننده  عمده این حوزه بودند، در طرح های تشــویقی مدیریت 
مصرف مشــارکت داشــته اند و در قبال چهار ســاعت صرفه جویی در 
ساعات پیک از 2۰ ساعت برق رایگان بهره مند شدند.مدیرعامل شرکت 
توزیع نیروی برق چهارمحال و بختیاری افزود: رعایت مصرف برق در 
ساعات اوج هزینه ها را تا یک چهارم کاهش می دهد.فرهزاد تاکید کرد: 
ساعت اوج مصرف برق مشترکین کشــاورزی و صنعتی چهارمحال و 
بختیاری ۱2 تــا ۱۶، اداری ۱۱ تا ۱5 و خانگی و تجاری ۱۹ تا 2۳ اســت.

مدیرعامل شرکت توزیع  برق چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: میزان 
مصرف انرژی برق در بخش خانگــی 2۸.۸ درصد، حوزه عمومی ۶.۸ 
درصد، قسمت کشــاورزی ۳5.۷ درصد، بخش صنعتی ۱۸.۴ درصد، 
روشــنایی معابر ۴.۸ درصد و ســایر مصارف 5.5 درصد است.فرهزاد 
گفت:هم اینک ۳۶5 هــزار و ۳۳۳ مشــترک در بخش های خانگی، 
عمومی، کشاورزی، صنعتی، روشنایی معابر و سایر مصارف چهارمحال 
و بختیاری برق مصرف می کنند.گفتنی اســت چهارمحال  و  بختیاری 

دارای ۱۰ شهرستان با جمعیتی افزون بر ۹۷۹ هزار نفر  است.

معاون آموزش متوســطه اداره کل آموزش و پرورش 
چهارمحال و بختیاری از آغاز پروژه مهر سال تحصیلی 
۱۳۹۹-۱۴۰۰ در این اســتان خبــر داد و گفت: تحقق 
اهداف پروژه مهر مستلزم برنامه ریزی دقیق، کار تیمی 
و جهادی و حمایت همه دستگاه هاست. فیروز عسگری 
افزود: در راســتای عملیاتی کردن پــروژه مهر ، توجه 
به شرایط آموزشــی فعلی متاثر از وضعیت بهداشتی 
حاکم بر کشــور و تغییر در روند آموزشــی از حضوری 
به غیرحضوری یــک ضرورت مهم به شــمار می رود.

وی ادامه داد: در همین راستا ســال تحصیلی جدید 
متناسب با وضعیت اســتان و سناریوهای پیش بینی 
شده مبتنی بر مصوبات ستاد مقابله با ویروس کرونا در 
زمانی که مجوزهای الزم صادر شود، فعالیت خود را آغاز 
می کند.عسگری، بهره گیری از توان و ظرفیت تمامی 

دستگاه های استان برای رفع مشــکالت احتمالی را 
ضروری دانست و تصریح کرد: کارگروه تامین و تجهیز 
مدارس فعالیت خود را در خصــوص تجهیز مدارس 
و آماده ســازی بهداشــتی مدارس آغاز کرده اســت.

معاون آموزش متوســطه اداره کل آموزش و پرورش 
استان با اشاره به اهمیت ســاماندهی و سازماندهی 
نیروی انســانی، اظهار داشــت: نقش فرهنگیان در 
رسیدن به اهداف آموزش و پرورش از اهمیت بسیاری 
برخوردار است و این مهم نیازمند توجه و برنامه ریزی 
دقیق در ارتباط با منابع و نیروهای انسانی است که در 
همین راستا اقدامات الزم جهت استفاده بهینه از تمام 
ظرفیت های نیروی انسانی در سطح استان انجام شده 
است.وی با اشاره به اهمیت ارتباط مستمر میان ستاد 
پروژه مهر مناطق و نواحی با ســتاد پروژه مهر استانی، 

تصریح کرد: با راهکارهای موثــر می توان چالش ها را 
به فرصت تبدیل کرد.عســگری با بیان اینکه شــورای 
پروژه مهر اســتان از پنج کار گروه تشکیل شده است، 
افزود: شناســایی و بســیج ظرفیت ها، رصد و پایش 
مستمر دامنه فعالیت های ستادهای پروژه مهر مناطق 
و نواحی استان، ارائه بازخوردهای مناسب برای اصالح 
و بهبود فرآیندهای اجرایی بــا در نظر گرفتن و رعایت 
کردن دستورالعمل های ابالغی وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی از جمله اقدامات شکل گرفته در این 

پروژه است.

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری :

پروژه مهر، در بخش آموزش و پرورش استان آغاز شد

مدیر عامل شرکت ملی فوالد ایران:

 راه اندازی فوالدسازی فوالد سفیددشت
 برای کشور  توسعه به ارمغان خواهد آورد

 امیرحسین نادری، مدیرعامل شرکت ملی فوالد ایران که به همراه اعضای هیئت مدیره این شرکت 
از کارخانه فوالد سفیددشت چهارمحال و بختیاری بازدید می کرد، در گفت وگو با مدیران، پیمانکاران 
و مشاوران این کارخانه میزان پیشرفت پروژه و راهکارهای تسریع در بهره برداری هرچه زودتر واحد 
فوالدســازی این کارخانه را مورد بررســی و تبادل نظر قرار دادند.در این بازدید که در قالب سفرهای 
استانی و به منظور پیگیری تسریع روند تکمیل طرح های هفت گانه فوالدی انجام شد، پس از بازدید 
از واحدهای تصفیه خانه، پمپ خانه مرکزی، آهن سازی و انباشت و برداشت، از اقدامات صورت گرفته 
به منظور اجرای پروژه انتقال پســاب شهر بروجن به شــرکت فوالد سفیددشت و همچنین اجرای 
واحد تصفیه اولترافیلتراسیون ابراز خرسندی کرد و روند افزایش تولید ساالنه آهن اسفنجی از سال 
۹5 تا ۹۸ در این شــرکت را مطلوب دانســت.در جریان بازدید این هیئت از طرح فوالدسازی فوالد 
سفیددشت، محمود ارباب زاده، مدیرعامل شــرکت، ضمن تشریح اقدامات صورت گرفته به منظور 
راه اندازی واحدهای فوالدسازی و ریخته گری، از راه اندازی این واحد تا پایان سال ۱۳۹۹ خبر داد.وی 
ابراز امیدواری کرد با حمایت های شرکت ملی فوالد و سهام داران ازجمله فوالد مبارکه، شاهد دستیابی 
به موفقیت های روزافزون این شرکت ازجمله بهره برداری از واحد فوالدسازی و ریخته گری مداوم 
در سال جهش تولید باشــیم. در بخش پایانی این بازدید، نادری ضمن قدردانی از زحمات مدیران 
و کارکنان شرکت فوالد سفیددشــت، گفت: راه اندازی واحد فوالدسازی این کارخانه، ارزش افزوده 

زیادی برای کشور خواهد داشت و توسعه منطقه را به ارمغان خواهد آورد.

رییس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری خبر داد:

 اختصاص 680 هکتار از اراضی کشاورزی استان
 به کشت پیاز 

رییس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه ۶۸۰ هکتار از اراضی کشاورزی چهارمحال و 
بختیاری به کشت پیاز اختصاص یافته است، گفت: طرح زیر کشت پیاز در چهارمحال و بختیاری افزایش 
یافته است.ذبیح ا... غریب ادامه داد: هم اکنون بیشترین اراضی زیر کشت پیاز در شهرستان های کیار، 
بروجن، فارسان و شهرکرد قرار دارد.رییس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: پیش بینی 
می شد از اراضی زیر کشت بیش از ۴۰ هزارتن پیاز برداشت شود.کشت پیاز چند سالی است که در این 
استان مورد توجه قرار گرفته و کشاورزان نتایج خوبی از کشت این محصول کسب کرده اند.وی بیان کرد: 

محصول پیاز تولیدی به استان های همجوار از جمله خوزستان و اصفهان ارسال می شود.

مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری:

پروژه 4خطه کردن محور شهرکرد- بروجن تکمیل می شود
مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه پروژه چهار خطه کردن محور ارتباطی 
شهرکرد- بروجن تا ســه ماه دیگر تکمیل می شــود، اظهار کرد: طول محور شهرکرد - بروجن ۶2 
کیلومتر است.حســین علی مقصودی همچنین با بیان اینکه این محور از شهرکرد تا شهر فرادنبه 
چهارخطه سازی شده است، بیان کرد: 2.۳ کیلومتر از این جاده در محل شهر فرادنبه - سفیددشت 
در حال چهار خطه سازی است که تا سه ماه دیگر این پروژه انجام می شود.مدیرکل راه و شهرسازی 
چهارمحال و بختیاری ادامه داد: محور شهرکرد - بروجن دو شهر بزرگ چهارمحال و بختیاری را به 
یکدیگر متصل می کند و چهار خطه سازی این  محور زمینه ساز توسعه بیشتر این دو شهر می شود.

مقصودی تاکید کرد: هم اکنون توسعه این محور نقش مهمی در توسعه شهرهای فرادنبه و سفید 
دشت داشته است.

بام ایرانبا مسئولان

اخبار خبر روز

 بازار کساد وکال 
در چهارمحال و بختیاری!

نایــب  رییــس کانــون وکالی دادگســتری 
چهارمحال و بختیــاری از بیکاری ۷۰ درصدی  

وکالی دارای پروانه وکالت استان خبر داد.
ابراهیــم اکبریــان اظهــار کــرد: از میــان 
دانش آموختــگان و فارغ التحصیــالن حقوق 
همه ســاله آزمون وکالت برگزار می شــود که 
پذیرفته شــدگان این آزمون پس از بررســی 
یک سری اســتعالمات پروانه وکالت دریافت 
کرده و به مدت ۱۸ مــاه در کنار یک وکیل دوره 
کارآمــوزی را می گذرانند.نایب رییــس کانون 
وکالی دادگســتری چهارمحال و بختیاری با 
بیان اینکه کارآموزان باید پس از گذراندن دوره 
کارآموزی در یک آزمــون اقتباس با دو مرحله 
کتبی و شــفاهی شــرکت کنند، افزود: بعد از 
گذراندن این آزمون و قبولی مجوز پروانه وکالت 
پایه صادر شــده و طی یک مراســم با حضور 
مقامات قضایی مراســم تحلیــف و دریافت 
ســوگندنامه قرائت می شــود.اکبریان با بیان 
اینکه قضات بازنشســته هم می توانند پروانه 
وکالت دریافت کنند، اضافه کرد: اگر شخصی 
سابقه پنج ســال فعالیت قضایی داشته و از 
سیستم قضایی اخراج نشــده و استعفا داده 
باشــد، می تواند پروانه وکالــت دریافت کند، 
اما این فرد قاضی محســوب نشده و به عنوان 
وکیل ادامه فعالیت می دهــد.وی، تعداد کل 
وکالی دارای پروانه وکالت استان را ۳5۳ نفر 
عنوان و تصریح کرد: از این تعداد تنها ۳۰ درصد 
از آن ها فعال بــوده و ۷۰ درصــد آنان فعالیت 
بسیار کمی در حوزه وکالت دارند و یا پرونده ای 
به آن ها ارجاع داده نمی شــود، چــرا که میزان 
ابطال تمبر توســط وکیل اســت و اگر وکیلی 
تمبری باطل نکرده باشــد، پس وکالت نکرده 
اســت.نایب رییس کانون وکالی دادگستری 
چهارمحال و بختیاری، بیــکاری وکال را عاملی 
برای فعالیت آن ها در شــغل های دوم و سوم 
مطرح و بیان کرد: با حضور رییس کانون وکالی 
اســتان، رییس شــعبه اول دادگاه انقالب و 
مدیرکل دادگستری اســتان که هرکدام دارای 
یک رای هســتند، نیاز اســتان برای ارسال 

تعداد وکالی مورد نیاز ارسال خواهد شد.

مسئول بسیج مساجد و محالت سپاه چهارمحال و بختیاری خبر داد:

راه اندازی حسینیه های مجازی دهه کرامت در پایگاه های مقاومت بسیج
مسئول بسیج مساجد و محالت سپاه حضرت قمر بنی هاشم )ع( چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: برنامه های دهه کرامت پایگاه های مقاومت بسیج امسال 
به دلیل پیشگیری و مقابله با کرونا در حسینیه های مجازی اجرا می شود. مسعود موسوی ادامه داد: بیش از 5۰۰ ویژه برنامه در پایگاه های مقاومت بسیج با 
همکاری سایر دستگاه های فرهنگی در سطح استان به صورت مجازی اجرا می شود.وی ابراز کرد: پایگاه های مقاومت بسیج در کنار کانون های فرهنگی هنری 
مساجد به اجرای پویش های مردمی و سرود خیابانی، مولودخوانی، پخش صلوات خاصه رأس ســاعت ۸ از ماذنه های مساجد در دهه کرامت می پردازند.

موسوی، آذین بندی محالت، برگزاری جشن ها در مساجد و دعوت از سخنرانان و مداحان در هر محله را از دیگر برنامه های پایگاه های مقاومت بسیج با همکاری 
کانون های فرهنگی هنری مساجد عنوان کرد.مسئول بسیج مساجد و محالت سپاه حضرت قمر بنی هاشم )ع( چهارمحال و بختیاری ادامه داد: برگزاری جلسات 
و برنامه های »گوهر عفاف و حجاب« در شهرستان خانمیرزا، نورافشانی در سطح حوزه و پایگاه های مقاومت بسیج و مسابقه کتاب خوانی از دیگر برنامه های 

پایگاه های مقاومت بسیج مساجد محالت در دهه کرامت است.

وز عکس ر

آبشار  زردلیمه
آبشــار زردلیمه که در منطقه 
دینــاران شهرســتان اردل 
چهارمحــال و بختیاری واقع 
شده اســت، به  لحاظ ارتفاع 
و عرض بســیار زیاد خود کم 
نظیر بوده و بــا ارتفاع ۴۰ متر 
و عرض تــاج ۶5 متر از جمله 
عریض تریــن و زیباتریــن 
آبشــارهای ایران به حساب 

می آید.

رییس مرکز بهداشت چهارمحال و بختیاری:

چهارمحال و بختیاری وارد مرحله 
غربالگری عالمتی کرونا شد

رییس مرکز بهداشت چهارمحال و بختیاری با اشاره به 
آغاز طرح غربالگری عالمتی در اســتان، گفت: در این 
طرح تنها از افراد دارای عالئم بالینی مشکوک به کرونا 
پس از دوره نهفتگی نمونه گیری می شود.ســید راشد 
جزایری افــزود: پس از اجرای طرح هــای غربالگری 
کنون  عمومی، گروه های پرخطر، هوشمند و هدفمند، ا
وارد مرحله غربالگری عالمتی شده ایم ، که در این طرح 
در ابتدا افراد معاینه می شــوند و سپس از آن ها تست 
تشخیص کرونا گرفته می شــود.وی ادامه داد: در این 
طرح از اطرافیــان فرد بیمار مبتال بــه کرونا پس از پنج 
روز نمونه گیری می شود، چرا که انجام تست در روزهای 
نخست، منفی کاذب به شــمار می رود و نمی تواند ما را 
در شناسایی افراد ناقل کمک دهد.جزایری، با اشاره به 
فعالیت 2 آزمایشگاه تشخیص کرونا در استان، تصریح 
کرد: در هریک از این آزمایشــگاه ها روزانه بین ۱5۰ تا 
۱۸۰ مورد نمونه گیری پایش می شود و جواب دهی این 
آزمایشات به صورت غیرحضوری ظرف 2۴ تا ۴۸ آینده 
است.معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی، خدمات 
درمانی و بهداشــتی چهارمحال و بختیــاری، افزایش 
مبتالیان بــدون عالمت را عامل شــیوع بیش از پیش 
شیوع ویروس کرونا در روزهای اخیر اعالم کرد و گفت: 
بیش از ۸۰ درصد مبتالیان به این ویروس هیچ عالمتی 
نداشــته و از بیماری خود بی اطالع هستند از همین رو 
در مواجهه با دیگران توصیه های بهداشتی را به درستی 
رعایت نکرده و عامل انتشــار ویروس در سطح جامعه 
می شــوند.جزایری، با بیان اینکه ۱2.۳ درصد مبتالیان 
به ویروس کرونا در اســتان از بین افراد ســالم بدون 
هیچ گونه بیماری زمینه ای بوده اند، خاطر نشــان کرد: 
این موضوع نشــانگر آن اســت که تمامی افراد جامعه 
در معرض تهدید ایــن ویروس قرار دارند و اســتفاده 
از ماســک و رعایت کامل توصیه های بهداشــتی برای 
همگان الزام آور است.بنا بر اعالم دانشگاه علوم پزشکی 
شــهرکرد، چهارمحال و بختیاری هم اینک در وضعیت 
قرمز قرار دارد و روند شیوع ویروس کرونا در این استان 

کماکان افزایشی است. 
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 جایگاه نخست دانشگاه کاشان 
در رتبه بندی دانشگاه های جوان تایمز

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه کاشان گفت: دانشگاه کاشان در رتبه بندی دانشگاه های جوان 
تایمز 2020، در جایگاه 101-150 جهان و رتبه اول جامع کشور قرار گرفت.مجید منعم زاده با بیان اینکه 

در سال 201۹ تعداد 1۳ دانشگاه ایرانی در 
میان ۳51 دانشگاه برتر جوان دنیا حضور 
داشــتند، اظهار کرد: در رتبه بندی 2020 
تایمز، تعداد 20 دانشگاه ایرانی در جمع 
۴1۴ دانشگاه برتر دنیا قرار دارند.معاون 
پژوهشــی و فناوری دانشــگاه کاشان 
گفت: نظــام رتبه بندی آمــوزش عالی 
تایمز بــرای رتبه بندی دانشــگاه جوان 
2020 از همان روشــی که دانشگاه های 
جهان را ارزیابی می کند، اســتفاده کرده 

و ماموریت های اصلی دانشــگاه ها »تدریس، تحقیق، انتقال دانش و چشــم انداز بین المللی« را 
مورد ارزیابی قرار می دهد؛ اما در این رتبه بندی خاص، دانشــگاه هایی با قدمت کمتر از 50 ســال 
مدنظر هستند.وی، شاخص های عملکرد  این نظام رتبه بندی را آموزش )محیط یادگیری(، تحقیق 
)میزان تحقیقات، درآمد و شهرت(، استنادها )تاثیر تحقیقات(، چشم انداز بین المللی )کارکنان، 

دانشجویان و تحقیقات( و درآمد صنعت )انتقال دانش( عنوان کرد.

نسخه الکترونیکی بیمه سالمت اجرایی شد
مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل ســازمان بیمه ســامت، گفت: طرح نسخه الکترونیکی پس 
از اجرای آزمایشی در سال گذشته، به طور جدی در ســال ۹۹ در حال اجراست.محمد هاشمی، درباره 
وضعیت اجرای طرح نسخه الکترونیکی که توسط سازمان بیمه سامت اجرا می شود، اظهار کرد: اجرای 
آزمایشی طرح نسخه الکترونیکی در سال ۹۷ آغاز و در سال ۹۸ به طور آزمایشی و در راستای فراهم شدن 
زیرساخت های اجتماعی اجرایی شد.وی ادامه داد: برای اجرای طرح نسخه الکترونیکی جلسه هایی با 
انجمن داروسازان برگزار و نگرانی ها در زمینه پنل نسخه الکترونیکی با همکاری وزارت بهداشت برطرف 
شد.هاشمی بیان کرد: همچنین تاش شد که پرداختی های نسخه الکترونیکی نیز نسبت به گذشته بهتر 
شود و در حال حاضر مطالبات اردیبهشت ماه ۹۹ هم در حال پرداخت است. از طرفی برای کسانی که از 
طریق این سامانه نسخه می پذیرند نیز مشوق های مالی در نظر گرفته شده است.وی تاکید کرد: دریافت 
وجه از مردم چون مبنای قانونی و حقوقی ندارد، امکان پذیر نیست؛ البته اگر مجلس تصویب کند، این 

امر ممکن خواهد بود، هر چند که از صورت صاحیت ما خارج است.

مدیرکل مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش:

آخرین وضعیت رتبه بندی مدارس غیردولتی ابالغ شد
مدیرکل مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش از مدون شدن فعالیت های پرورشی مدارس 
و اباغ آن به تمام مدارس غیردولتی از اول مهرماه خبر داد.ســعید صالح در ایــن باره اظهار کرد: 
مهارت آموزی از جمله برنامه های مدارس غیردولتی در سال تحصیلی آتی خواهد بود. طرح کامل 
اجرایی فعالیت ها و برنامه های پرورشی در مدارس آماده شد و سال گذشته در 6 استان مورد نظر 
خواهی قرار گرفت و نظرات معاونان پرورشــی مدارس برند در این استان ها را دریافت کردیم. در 
نهایت کتابچه ای آماده شــد که از اول مهر در اختیار کل مــدارس غیردولتی قرار می گیرد.مدیرکل 
مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش در خصوص رتبه بندی مدارس غیردولتی، خاطرنشان 
کرد: رتبه بندی مدارس غیردولتی از آن دست طرح هایی است که مدل پژوهشی آن نیز انجام شده و 
آماده است اما اجرای آن نیازمند سیاست گذاری و تصمیم گیری در سطوح باالتر است و اگر موافقت 
وزیر را بگیریم، اجرای آن را آغاز می کنیم. این کار جوانبی دارد و حساســیت های بسیاری روی آن 

وجود دارد، به همین خاطر باید همه جوانب آن درنظر گرفته شود.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خبر داد:

 تمرکز دانشگاه علوم پزشکی
 بر حوزه فناوری مرتبط با سالمندان

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: در اصفهان به طور خاص بر فناوری 
مرتبط با سالمندان با افق 10 ساله متمرکز هستیم.شقایق حق جوی جوانمرد  با تاکید براینکه حوزه 
سامت برای فارغ التحصیان خود فرصت شــغلی دارد، اظهار کرد: حوزه سامت پیشران اشتغال 
برای همه رشته هاست.به گفته معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، براساس 
برنامه ریزی ها، تا برنامه چهارم توسعه ۳0 درصد نیازهای کشور باید در حوزه سامت تامین شود و 
پیش بینی می شود پزشکی به سمت پیشرفته برود، در این میان باید بتوانیم از این فرصت به خوبی 
استفاده و مدیریت کنیم.حق جوی جوانمرد با بیان اینکه نیازمند سیستم سامت هوشمند پایدار 
هستیم، گفت: اصفهان یک استان صنعتی است که می تواند در حوزه سامت حرف هایی برای گفتن 
داشته باشد. خوشــبختانه زمینه فعالیت جوانان اصفهانی در پارک علم و فناوری سامت دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان فراهم است و در حال حاضر حدود ۴0 شــرکت فناور در این مرکز مشغول به 
فعالیت هستند.وی وجود دانشگاه های معتبر در استان و بیشترین تعداد نخبگان در استان اصفهان 
را از نقاط قوت این استان دانست و افزود: از ســویی دیگر آلودگی هوا، کم آبی و کاهش توریست و 
تصور اینکه اصفهان استان برخوردار است ما را با چالش رو به کرده است.معاون تحقیقات و فناوری 
 دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان تاکید کرد: ناامید نیســتیم، زیرا با هئیت علمی و دانشجویانی کار 

می کنیم که انگیزه دارند و امیدوار به موفقیت های بیشتر در این حوزه هستیم.

افزایش مبتالیان به  کرونا،  کمبودها در بخش درمان استان را آشکارتر کرده است؛

زخم کمبودها بر  پیشانی سالمت اصفهانی ها

وزارت بهداشــت اعام کرد هر 1۳ دقیقه  پریسا سعادت
یک نفر بر اثر کرونا در کشور فوت می کند 
و هر ۳۳ ثانیه یک نفر در ایران به بیماری کووید1۹ مبتا می شود. این 
اعداد و ارقام نگران کننده اما چندان تغییری در شــیوه زندگی مردم 
ایجاد نکرده اســت هر چند تقریبا همه از شــیوع زیاد این بیماری در 
کشور ابراز نگرانی می کنند؛ ولی کمتر کسی در سطح جامعه مشاهده 
می شود که به پروتکل های بهداشتی پای بندی چندانی داشته باشد. 
در اصفهان که جمعه اعام شد ظرفیت بیمارستان ها پر است و نگرانی 
از شیوع بیشتر کووید 1۹ وجود دارد همچنان پارک ها و بازارها شاهد 
جمعیت شلوغ و تقریبا بدون فاصله مردم است. پیشروی کووید 1۹ در 
استان پر جمعیتی مانند اصفهان حاال کمبود زیر ساخت های بهداشتی 
و درمانی را بیش از پیش نشان می دهد؛ موضوعی که طی سال های 
گذشته بارها دست اندر کاران ســامت و درمان استان نسبت به آن 
هشــدار داده بودند؛ اما ظاهرا نه بودجه و نه برنامه ای برای حل این 
مشکل اندیشیده نشده بود. دو سال قبل رییس سازمان نظام پزشکی 
اصفهان از کمبود 6 هزار تخت در استان اصفهان خبر داده بود  عاوه بر 

این کمبود پرســنل و نقدینگی بیمارســتان های دولتــی نیز از جمله 
مشکات مســکوت مانده طی ســال های اخیر بوده که حاال با فشار 
مضاعف کرونا بر بدنه بهداشتی استان بیشتر نمایان شده است. کمبود 
امکانات به خصوص در بیمارستان های تحت نظر علوم پزشکی مانند 
امین و عیســی بن مریم که از اســفند ماه پذیرای بیماران کووید 1۹ 
بودند، در ماه های اخیر بارها رسانه ای شــده است. این وضعیت به 
حدی وخیم شــده که علوم پزشــکی تلویحــا از کمبــود تخت های 
بیمارســتانی برای پذیرش کرونایی هــا خبــر داده و نگرانی از روند 
رسیدگی به این بیماری در استان را افزایش داده است. چند روز پیش 
رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از فرسوده بودن بیمارستان ها 
در اصفهان گایه کرد و سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی نیز اعام کرد 
در روزهای اخیر ضرورت افزایش ظرفیــت بخش های ویژه کرونا در 
همه بیمارستان ها احساس می شود.آرش نجیمی اظهار داشت: در 
خردادماه، بــا رعایت دســتورالعمل های بهداشــتی و فاصله گذاری 
فیزیکی، ظرفیت تخصیص یافته بیمارستان های معین کرونا کاهش 
یافت. وی افزود: متاسفانه با عدم رعایت دستورالعمل های بهداشتی 

و ضعف پای بندی به فاصله گذاری فیزیکی با افزایش بیماران سرپایی 
و بســتری، با عائم حاد مواجه هستیم. ســخنگوی دانشگاه علوم 
پزشــکی اصفهان با بیان اینکه با روند افزایشی ابتای کرونا، ظرفیت 
پذیرش بیمارستان های معین کرونا افزایش پیدا می کند، تصریح کرد: 
با افزایش مجــدد ابتا به بیماری کرونا، مجددا ظرفیت بیشــتری از 
تخت های بســتری اســتان به پذیرش بیماران کووید 1۹ اختصاص 
خواهد یافت. وی با اشاره به اینکه در گام اول ظرفیت پذیرش بیماران 
کووید 1۹ در تمام بیمارستان های شــهر اصفهان افزایش یافته است، 
تصریح کــرد: در صــورت تــداوم روند موجــود امــکان اختصاص 
بیمارســتان های مرجع با ظرفیت کامل به پذیرش بیماران نیز وجود 
دارد.  این صحبت ها در حالی مطرح شــده است که عاوه بر بیماران 
کرونایی در بخش های تامین اجتماعی کودکان و بیماری های خاص 
نیز اســتان اصفهان با کمبودهــای جدی روبه رو اســت و اگر قرار بر 
استفاده از ظرفیت بیمارستان های بیشتری برای درمان کرونایی ها 
باشد مشــخص نیســت تکلیف درمان سایر بیماران اســتان چگونه 

خواهد بود؟!

رییس دانشگاه اصفهان:

10 درصد مقاالت کشور در این استان تولید می شود

وضعیت به حدی وخیم شده که علوم پزشکی تلویحا از 
کمبود تخت های بیمارستانی برای پذیرش کرونایی ها 
خبر داده و نگرانی از روند رسیدگی به این بیماری در 

استان را افزایش داده است

با مسئولان جامعه

حصر وراثت
4/39 آقا/خانم علی بخشی کاشــی  به شناسنامه شــماره   3826    به شرح دادخواست 
به کالسه   588/99   از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان   فاطمه شــادیانی به شماره شناســنامه  37682  در تاریخ   99/2/25  
 اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به :

 1 - علی اکبر بخشی کاشــی فرزند حســین به ش ش 7874 ، 2- رضا بخشی کاشی 
 فرزند حسین به ش ش 47478 ، 3- محمد بخشی کاشی فرزند حسین به ش ش 232 ،
 4- علــی بخشــی کاشــی فرزنــد حســین بــه ش ش 3826 ، 5- عباس بخشــی 
کاشــی فرزند حســین به ش ش 975 فرزندان متوفی ، 6- حســین بخشــی کاشــی 
فرزنــد عباس بــه ش ش 877 همســر متوفــی والغیر . اینــک با انجام تشــریفات 
مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبت و یــک مرتبــه آگهی مــی نماید تا 
هرکســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامــه ازمتوفی/متوفیه نزد او باشــد از تاریخ نشــر 
 آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صادرخواهد شــد.

م الف: 891508 قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف کاشان 
حصر وراثت

4/40 آقا/خانم زهرا سیفای فینی به شناسنامه شماره  3277  به شرح دادخواست به کالسه  
297/99  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
روح اله بابائی یزدلی به شماره شناســنامه  646  در تاریخ   99/1/27  اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- زهرا سیفای فینی 
به ش ش 3277 همســر متوفی، 2- فرهنگ محمدی محمودآبادی به ش ش 43 مادر 
متوفی، 3- مهدی بابائی به ش ش 1250770556 فرزند متوفی. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت و یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه ازمتوفی/متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهد شد.م الف: 891517 قاضی شعبه ششم شورای 

حل اختالف کاشان 

حصر وراثت
4/41 آقا/خانم  علی اکبر حسن زاده محمودآبادی به شناسنامه شماره  1250041147  به 
شرح دادخواست به کالســه 595/99  از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شــادروان  زینب حســن پور محمودآبادی  به شــماره شناسنامه  
5   در تاریــخ  98/4/23  اقامتــگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثــه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به : 1- حلیمه حســن زاده محمودآبادی به ش ش 17 فرزند متوفی 
2- فاطمه حســن زاده محمودابادی بــه ش ش 34 فرزند متوفی 3- زینب حســن زاده 
محمودآبادی به ش ش 1250425697 فرزند متوفی 4- اعظم حســن زاده محمودآبادی 
به ش ش 1 فرزند متوفی 5- زهرا حســن زاده محمودآبادی به ش ش 325 فرزند متوفی 
6- علی اکبر حســن زاده محمودآبادی به ش ش 1250041147 فرزند متوفی 7- موسی 
حســن زاده محمودآبادی به ش ش 5 فرزند متوفی . اینک با انجام تشــریفات مقدماتی 
درخواســت مزبور را در یک نوبت و یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه ازمتوفی/متوفیه نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شــورا 
 تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهد شــد.م الف: 891577 قاضی شعبه ششم شورای

 حل اختالف کاشان 
حصر وراثت

4/42 آقا/خانم  مهدی نجفی به شناســنامه شماره  2608 به شــرح دادخواست به کالسه  
9900698   از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان عباس نجفی نیاسر به شماره شناسنامه  1980  در تاریخ  96/6/8   اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1 - مریم نجفی فرزند 
عباس به ش ش 51 فرزند متوفی 2- غالم رضا نجفی نیاسر فرزند عباس به ش ش 2494 
فرزند متوفی 3- اعظم نجفی نیاسر فرزند عباس به ش ش 2548 فرزند متوفی 4- مهدی 
نجفی نیاســر فرزند عباس به ش ش 2608 فرزند متوفی 5- باشــی علی نقی زاده فرزند 
ماشااله به ش ش 92 همسر متوفی . اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور 
 را در یک نوبت و یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکســی اعتراضــی دارد و یا وصیتنامه از

متوفی/متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی 
صادرخواهد شد.م الف: 891660  قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف کاشان 

حصر وراثت
4/43 آقا/خانم سید مجید شریف به شناسنامه شــماره  409  به شرح دادخواست به کالسه  
00064/99     از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان سید سعیداله شریف  به شــماره شناســنامه 137  در تاریخ  99/1/18     اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1- فاطمه 
سادات شــریف به ش ش 116 ، 2- ســید مجید شــریف به ش ش 409 ، 3- سید حمید 
شریف به ش ش 369 همگی فرزندان متوفی ، 4- افخم شریف به ش ش 107 فرزند سید 
حسن همسر متوفی. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت و 
یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ازمتوفی/متوفیه نزد 
 او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهد شد.

م الف: 891662 قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف کاشان 
آگهی کارشناسی

4/44 با عنایت به قرار کارشناسی صادره توسط مقمام محترم قضایی و بررسی های انجام 
شده اســناد و مدارک موجود و محدودیت عنوان شــده در بند 3 – 3 گزارش مبنی بر عدم 
 دسترســی به خوانده تجدید نظر خوانده به استحضار می رســاند 1 – 5 واریزی خواهان
  ) خانم ملیحه فاضلی ( به حســاب خوانده مریــم نیکجو به مبلــغ 000 / 500 / 43 ریال 
 می باشــد . 2 – 5 عالوه بــر واریزی خواهان به حســاب خوانده به شــرح فــوق مبلغ
 000 / 895 / 33 ریال توسط آقای جالل افشاری همســر خواهان به حساب خوانده واریز 
گردیده که تصمیم گیری در این خصوص در صالحیت مقام محترم قضایی است  . گزارش 
فوق اظهار نظر کارشناسی بوده که بر اساس اطالعات ارائه شئه و بررسی های کارشناسی 
تهیه گردیده و اتخاذ تصمیم نهایی در صالحیت و تشخیص مقام محترم قضایی می باشد 
 . با تشکر کارشناس رسمی دادگستری مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان 

شاهین شهر و میمه  م الف: 872819

حصر وراثت
4/45 خانم سیمین محمدی نورالدین وندبه شماره شناسنامه 3176 با استناد شهادتنامه 
و گواهی فوت و رونوشت  شناسنامه ورثه ، درخواستی بشماره 99 / 313  تقدیم این شورا 
نموده چنین اشعار داشته است که شــادروان واحد بخش دهواری فرزند نظر بشناسنامه 
شماره  در تاریخ درگذشته و ورثه وی در هنگام درگذشت عبارتند از1 - سیمین محمدی  
نام پدر صابر شماره شناسنامه 3176 نسبت با متوفی همسر 2- یاسمن دهواری  نام پدر 
واحدبخش  شماره شناسنامه 5100122129 نسبت با متوفی فرزند 3- محمدرضا دهواری  
نام پدر واحدبخش شماره شناسنامه 1273560345 نسبت با متوفی فرزند اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف مدت یک ماه به 
شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد گردید . م الف: 893566  شاه نظری شعبه 

ویژه حصر وراثت شاهین شهر 

اعالم مفقودی 
بــرگ ســبز و وکالــت خــودرو و بــرگ کمپانــی 
خودروی ســاینا مدل 1396 به رنگ ســفید روغنی به 
 شــماره پالک ایــران 53-149 م 66 و شــماره موتور

M15/8489858 شماره شاسی NAS831100H5742092 و 
شناسه ملی خودرو IRPC961V3E2742092 به نام 
آقای ناصر آقابابائی مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

رییــس دانشــگاه اصفهــان اظهار کرد: اســتان 
اصفهان مفتخر به برخورداری از چندین دانشگاه 
بزرگ و تاثیرگذار کشور است و دانشگاه اصفهان 
و دانشگاه صنعتی اصفهان جزو 10 دانشگاه برتر 
کشور و دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان نیز جزو 
پنج دانشــگاه برتر علوم پزشکی کشور هستند که 
ساالنه تعداد زیادی از دانشجویان نخبه و سرآمد 

را پذیرش می کنند.
وی در ادامه تصریح کرد: دانشــگاه آزاد اسامی 
نجف آبــاد و دانشــگاه آزاد اســامی اصفهان به 
عنوان دو واحد جامع و بزرگ دانشــگاه های آزاد 
کشور مطرح هســتند و راه اندازی ناحیه نوآوری 
و فناوری دانشــگاه اصفهان با مشارکت معاونت 
علمی ریاست جمهوری و حضور ۳۴ موسسه غیر 
انتفاعی فعال در استان و همچنین تولید بیش از 
۴500 مقاله بین المللی؛ معادل 10 درصد مقاالت 

سالیانه کشور از دیگر دستاوردهای دانشگاه های 
استان در ســال جاری اســت.طالبی در ادامه به 
موانع و مشکات موجود در دانشگاه های استان 

اشــاره کرد و افزود: عــدم اختصــاص اعتبارات 
عمرانــی تملــک دارایی بــرای توســعه فضای 
کالبدی دانشگاه ها، توســعه و ایجاد مراکز جدید 

آموزش عالی بدون توجه به توازن در حفظ منابع 
دانشــگاه های بزرگ، افزایش هزینه انســانی و 
مالی دانشــگاه ها با توجه به رشد تورم و افزایش 
قیمت ارز به خصوص در بخش تامین تجهیزات و 
مواد اولیه آزمایشگاهی، مهاجرت نیروی انسانی 
متخصص با ریشــه عوامل اقتصــادی، کمبود در 
تامین زیرساخت های مورد نیاز فناوری اطاعات 
و ارتباطــات در رویکرد اســتفاده از آموزش های 
الکترونیک و غیرحضوری، تحت تاثیر قرارگرفتن 
پروژه های عمرانــی متاثر از شــرایط اقتصادی، 
کاهش درآمدهــای اختصاصی به دلیل شــیوع 
کرونــا و کاهش طرح هــای تحقیقاتــی و عدم 
قطعیت در میــزان و زمان تخصیــص مصوب و 
تحقق تخصیص ها، بخشــی از موانع و مشکات 
موجود در دانشگاه های استان اســت که باید به 

آن توجه ویژه کرد.



آنتونیو سیلوستری، رییس آلمانی کمیسیون داوران اتحادیه جهانی کشتی با ارسال ایمیلی به فدراسیون کشتی ایران از برگزاری وبینار تخصصی این فدراسیون 
در رابطه با قوانین، مقررات و مسائل مختلف داوری ابراز رضایت کرد.در بخشی از پیام سیلوستری که خطاب به ناصر فروتن، رییس کمیسیون داوران کشورمان 
ارسال شده، آمده است: به خاطر شنیدن این اخبار خوب از شما ممنونم. خوشحالم که کمیسیون داوری ایران توانسته تا این وبینار را با کمک شما، آقای امامی 
و سایر همکاران برگزار کند چرا که جامعه کشــتی ایران خانواده ای بزرگ با داوران ملی و بین المللی متعدد به شمار می رود.ریاست کمیسیون داوران اتحادیه 
 جهانی در ادامه ضمن اعالم آمادگی برای ارائــه هرگونه کمک در زمینه برنامه های آتی کمیســیون داوران ایران، ابراز امیدوای کرده تــا این همکاری نزدیک و

 فی ما بین با فدراسیون کشتی ایران در آینده نیز ادامه داشته باشد.

ابراز  رضایت اتحادیه جهانی کشتی از کمیسیون داوران ایران
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واکنش کمیته داوران به پست جنجالی »مجیدی«
جمعه شــب فرهاد مجیدی، سرمربی استقالل با انتشار پســتی در صفحه شخصی خود شایعه ای 
را مبنی بر رابطه غیر فوتبالی جواد نکونام و مهدی ســیدعلی، داور دیدار فوالد و استقالل دامن زد که 
شبهات مختلفی را در این خصوص به وجود آورد. یکی از جمالتی که مجیدی در این پست آورده، »کار 
در شهرداری به کمک آقای فامیل...!« بود که با توجه به شاغل بودن سیدعلی در شهرداری می توان 
برداشت کرد که مجیدی به صورت غیرمستقیم به این داور طعنه زده است.اسماعیل صفیری، رییس 
کمیته داوران درباره این پست و واکنش سیدعلی گفت: داوران ما و به خصوص سیدعلی حق مصاحبه 
در این خصوص را ندارند و اگر تهمتی زده شده باشد، آن را از طریق مراجع ذی صالح پیگیری خواهیم 
کرد. داوران ما نباید خود را در این موضوعات دخالت دهند و باید تمرکز خود را روی قضاوت بگذارند.

چرا »کریمی« به دورهمی پاسخ منفی داد؟
پاسخ منفی علی کریمی به حضور در برنامه دورهمی با اجرای مهران مدیری این شائبه را ایجاد کرد که 
او هم مثل علی دایی تلویزیون را تحریم کرده، اما واقعیت چیز دیگری است. کریمی معموال به پخش 
زنده برنامه های تلویزیونی نمی رود. آخرین بار او در مناظره با محمدرضا ســاکت مشاور فدراسیون 
فوتبال شرکت کرد، اما به طور کلی وی تمایلی به حضور در برنامه های تلویزیونی ندارد. جادوگر فوتبال 
ایران، بابت نرفتن به برنامه دورهمی خیلی محترمانه از مهران مدیری عذرخواهی کرد و به او گفت شاید 
در فرصتی دیگر مهمان این برنامه باشد، اما به طور کلی اهل مصاحبه نیست؛ به خصوص مصاحبه های 
تلویزیونی. ضمن اینکه او مثل بعضی از فوتبالیست ها اهل دریافت سکه طال یا دریافت کارت هدیه 
هم نیست تا با این اهرم ها برای حضور در برنامه های تلویزیونی تحریک شود. گفتنی است؛ علی دایی 
مدت هاست که تلویزیون را تحریم کرده و با هیچ کدام از دوربین های تلویزیونی هم مصاحبه نمی کند.

فیفا، فوتبال ایران را ثروتمند می کند؟
قرار است فیفا به هر کدام از فدراسیون های عضو این مجموعه، 1.5 میلیون دالر در سه قسط پرداخت 
کند.آنطور که روزنامه شهروند حساب کتاب کرده، این پول با قیمت کنونی دالر معادل 28.5 میلیارد 
تومان خواهد شد که می تواند بخشی از مشکالت مالی فدراسیون فوتبال را حل کند.اگر فرض کنیم 
تحریم ها مانع واریز این پول به حساب فدراسیون نخواهد شد، آنوقت اهالی ساختمان خیابان شیخ 
بهایی می توانند روی مبلغی باالتر از 28.5 میلیارد تومان حساب کنند چرا که فیفا هرساله می تواند 
معادل ٣٥ درصد از بودجه فدراسیون ها به آنها وام بدهد. بودجه  سال ٩٨ فوتبال ایران از سوی وزارت 
ورزش ٩٧ میلیارد تومان برآورد شد که ٨٧ میلیارد تومان آن هزینه و 5  میلیارد به  عنوان کسری بودجه 
درنظر گرفته شد. براساس بودجه  سال ٩٨ وامی بیش از ٨٠٠هزار دالر)١٥ میلیارد تومان( به فدراسیون 
فوتبال تعلق می گیرد. ضمنا فدراسیون مبلغ دو  میلیون و ٢٥٠ هزار دالر )حدود ٤٢ میلیارد تومان( از فیفا 
طلبکار است و اگر این مبالغ را جمع بزنیم، بیش از 80 میلیارد تومان در انتظار فدراسیون فوتبال خواهد 

بود البته به شرطی که تحریم ها دردسرساز نشوند و فدراسیون بتواند این پول را در حسابش ببیند.

دلیل دلخوری »محمد انصاری« از پرسپولیس
محمد انصاری، مدافع چپ پرسپولیس که در شروع دوباره تمرینات این تیم با آسیب دیدگی از ناحیه 
رباط صلیبی مواجه شد، تحت عمل جراحی قرار گرفت و زیر نظر دکتر کیهانی بار دیگر رباط خود را عمل 
کرد.با این حال اتفاقات رخ داده در بیمارستان باعث ناراحتی شدید این مدافع شده بود. در حالی که 
قرار بود باشگاه پرسپولیس مقدمات پرداخت هزینه جراحی را متقبل شود، این اقدام خیلی دیر و با 
تاخیر صورت گرفت تا این بازیکن در زمان حضور در بیمارستان با مشکل مواجه شود. در نهایت بعد از 

چندین ساعت تاخیر، رضا یلوه، مدیر اقتصادی این باشگاه این موضوع را حل کرد.

هفته بیست و دوم رقابت های لیگ برتر؛

جدال شش امتیازی سبزپوشان در مشهد

تیم ذوب آهن اصفهان  در شرایطی عصر   سمیه مصور
امروز در چهارچوب هفته بیســت و دوم 
رقابت های لیگ برتر فوتبال کشور در مشهد مقابل تیم شهرخودرو صف 
آرایی می کند که لــوکا بوناچیچ به عنوان ســرمربی جدیــد این تیم 
انتخاب شده است. سبزپوشــان اصفهانی در این دوره از رقابت های 
لیگ برتر شرایط پرنوسانی را پشت سر گذاشتند. آنها نوزدهمین دوره 
مسابقات را در حالی آغاز کردند که علیرضا منصوریان را روی نیمکت 
این تیم می دیدند. ذوبی ها  که فصل گذشــته بــا منصوریان عملکرد 
نسبتا خوبی را از خود به جای گذاشته بودند در این فصل نتوانستند به 
نتایج خوبی دست پیدا کنند، موضوعی که موجب جدایی او از این تیم 
شد. مسئوالن باشگاه ذوب آهن در ادامه سکان هدایت سبزپوشان را 
به  میودراگ رادولوویچ، ســرمربی اهل مونته نگرو سپردند. عملکرد 
خوب ذوبی ها در چند دیداری که رادولوویچ روی نیمکت این تیم می 
نشست، نوید بخش روزهای امیدوار کننده ای برای این تیم در ادامه 
لیگ بود؛ اما تعطیلی مسابقات به دلیل شیوع بیماری کرونا همه چیز 
را تحت الشــعاع قرار داد و ســرمربی مونته نگرویی ذوب آهن دیگر 
راضی به برگشــت به ایران نشــد تا مســئوالن این باشــگاه پس از 
رایزنی های فراوان، دو روز مانده به از سرگیری رقابت های لیگ برتر، 

لوکا بوناچیچ که پیش از این نیز سابقه هدایت سبزپوشان را در کارنامه 
داشــت به عنوان ســرمربی این تیم انتخاب کنند. نکته جالب درباره 
بازگشــت بوناچیچ به نیمکت ذوب آهن اینجاســت که او در شرایطی 
دوباره ســرمربی ذوب آهن شــده که در فصل ســیزدهم وقتی روی 
نیمکت این تیم بود آمار ضعیفی از خود به جای گذاشت. او در مجموع 
22 بازی که هدایت گاندو ها را برعهده داشــت، پنــج پیروزی، هفت 
تساوی و 10 شکســت را برای خود ثبت کرد که همین آمار ضعیف در 

نهایت باعث کنار رفتنش از هدایت ذوب آهن شد.
حاال سبزپوشان با این ســرمربی در نخســتین گام پس از چهار ماه 
تعطیلی باید بــه مصاف شــهرخودرو بروند. دیــداری 6 امتیازی که 
نتیجه آن عالوه بر شهرخودرو و ذوب آهن برای سایر مدعیان از جمله 

سپاهان، استقالل و تراکتور نیز از اهمیت باالیی برخوردار است.
ذوبی ها این هفته باید مقابل تیمی به میدان بروند که در آخرین بازی 
پیش از تعطیلی رقابت ها مقابل پرســپولیس شکست خورده و با 10 
برد، 5 تساوی و 6 شکســت 35 امتیازی بوده و در رده ششم جدول 
جای دارد. ذوبی ها نیز در آخرین بازی پیش از تعطیالت سپاهان را با 
تساوی یک بر یک متوقف کرده و با 5 برد، 7 تساوی و 9 شکست، 22 

امتیازی بوده و در رده یازدهم جدول قرار دارند.

ذوب آهن چاره ای جز برد مقابل شــهرخودرو نــدارد، فاصله امتیازی 
تیم های رده نهم تا شــانزدهم جدول بســیار کم بوده و از طرف دیگر 
تیم های قعرنشــین در هفته های پایانی تمام تالش خود را برای فرار 
از ســقوط انجام خواهند داد و همین امر موجب می شود که جایگاه 

ذوب آهن چندان ایمن نباشد.
سبزپوشان اصفهانی مقابل شهرخودرو کار سختی پیش رو دارند. آنها 
در خط حمله با کمبود مهاجم روبه رو هســتند و دارکو بیدوف، مهاجم 
صربستانی ذوب  آهن شیوع کرونا را بهانه قرار داده و بازنگشته است. 
از طرف دیگر شــهرخودرو در فصل جاری با وجــود تغییر کادرفنی در 
تعطیالت نیم فصل به خوبی در بیشــتر پست ها تقویت شده و همانند 
فصل گذشــته فوتبالی خوب، منطقی و نتیجه گرایــی ارائه می دهد. 
شــاگردان سرآســیایی از نظم تیمی و هماهنگی باالیــی برخوردار 
بوده و در هنگام حمله یا دفاع، پرتعداد ظاهر می شــوند. نکته مثبت 
دیگر بازیکنان شــهرخودرو، بهره وری باال از فرصت های گلزنی است. 
مهاجمان ایــن تیم از کوچک تریــن فرصت ها به خوبــی بهره برده و 
قدر موقعیت های ایجاد شــده را می دانند. از طرف دیگر شــاگردان 
سرآسیایی در فاز دفاعی نیز بســیار خوب عمل کرده و در لیگ تنها 16 

گل دریافت کرده اند که آمار خوبی محسوب می شود.

عصر  جمعه در قالب دور برگشت دیدار فینال مرحله 
پلی آف لیگ برتر فوتسال کشور، گیتی پسند اصفهان 
میهمان مس سونگون ورزقان بود که در نهایت با نتیجه 
3 بــر 3 در دقایق قانونی و 6 بــر 5 در ضربات پنالتی 
مغلوب حریف خود شد تا برای دومین سال متوالی 
جام قهرمانی را مجددا در لحظات پایانی تقدیم حریف 
آذری خود کند.سرخ پوشان که نتوانستند در بازی رفت 
نتیجه قابل قبولی را کســب کنند و در خانه بازی را به 
حریف خود واگذار کرده بودند، با آغاز بازی دوم، فشار 
خود را روی دروازه میزبان تحمیل کردند.فشــار های 
گیتی پسند تا اواسط نیمه نخست ادامه داشت؛ اما با 
درخشش صمیمی توپ از خط دروازه مس سونگون 
عبور نکرد؛ با نزدیک شدن به دقایق پایانی نیمه نخست 
تیم مس مقداری از الک دفاعی خارج شد تا مقداری 
از فشــار مهمان بکاهد و جلوکشیدن مس سبب شد 
که فخیم اولین گل این دیدار را به نفع تیم خود به ثمر 

برساند.پس از گل اول مس، سرخ پوشان فشار خود 
را برای جبران نتیجه افزایش دادند و با درخشــش 
عزتی نیــز در این امر موفق بودند تا بازی به تســاوی 
کشیده شود؛ اما نتیجه تســاوی فقط ۴ دقیقه دوام 
آورد و جاوید مجددا نتیجه بــازی را به نفع تیم خود 
تغییر داد تا نیمه نخست این دیدار با نتیجه 2 بر یک به 
سود میزبان به پایان برسد.با آغاز نیمه دوم شاگردان 
افضل کار خود را تهاجمی آغاز کردند، تنها یک دقیقه 
از آغاز نیمه دوم گذشته بود که میزبان توسط خیام به 
گل سوم رسید تا شــرایط برای سرخ پوشان بیش از 
پیش سخت شود؛ اما سرخ پوشان با افزایش سرعت 
بازی و ضدحمالت سریع توانستند با گلزنی عباسی 
فاصله خود را با حریف به یک گل برســانند.در ادامه 
بازی و نزدیک شــدن به دقایق پایانی، گیتی پســند 
مجددا فشار خود را برای گلزنی افزایش داد و با اخراج 
اوالدقباد، شانس این تیم افزایش یافت و در نهایت با 

درخشش حسن زاده ،سرخ پوشان توانستند به روند 
بازی بازگردند تا مشخص شدن قهرمان به وقت اضافه 
کشیده شود. وقت اضافه این دیدار هیچ تغییری را در 
روند بازی ایجاد نکرد تا برای مشــخص شدن برنده 
این دیدار ضیافت پنالتی برپا شود؛ در ضربات پنالتی 
نصیری، سنگ ســفیدی،جاوید، عباســی، فخیم، 
حسن زاده ضربات پنالتی خود را وارد دروازه کردند تا با 
نتیجه 3 بر 3پنالتی ها به تک پنالتی برسد؛ تقی زاده، 
رایموند، آقاپور، عزتی، شجری نیز پنالتی های خود را 
وارد دروازه کردند اما برمشوری پنالتی خود را از دست 
داد تا در مجموع 6 بر 5 مس سونگون برای سومین بار 

پیاپی قهرمان لیگ برتر فوتسال شود.

مس، طالیی شد؛ 

دومین ناکامی پیاپی در فینال برای گیتی پسند

خبر روز

»ابراهیموویچ« دوباره سوژه شد
 زالتان که در آخرین مراحل فوتبال خود به سر می برد در حال حاضر در تیم میالن توپ می زند. این 
مهاجم از روز 25 می دچار مصدومیت شــده؛ اما  اخیرا  در تمرینات گروهی شرکت کرد و می تواند 
در بازی مقابل رم به میدان برود که بازی 
مهمی برای روسونری ها برای پیشروی 
در جدول فوتبال ایتالیاســت تــا بتوانند 
به کســب ســهمیه اروپایی امید داشته 
باشند. زالتان پس از اولین تمرین خود با 
روسونری ها پس از یک ماه، تصویری از 
خودش در کنار هم تیمی هایش منتشر 
کرد؛ اما جمله ای که در توصیف این تصویر 
منتشر کرده با واکنش های زیادی همراه 
شــده اســت. زالتان با باال بردن ارزش 
خودش گفته است:»خداوندگار و شــاگردانش!«  زالتان همیشه پیام های غرور آمیزی در شبکه 
های اجتماعی منتشر کرده و خیلی از هواداران فوتبال به خاطر مغرورانه بودن پیام هایش او را سوژه 
می کنند؛ اما با این وجود او عقب نمی کشد و همچنان این پیام های عجیب را به اشتراک می گذارد.

بارسلونا و تاتنهام در فکر یک معاوضه تابستانی
در شرایطی که تیم های بزرگ از شرایط مالی چندان مساعدی برخوردار نیستند، معاوضه بازیکن بهترین 
راه حل برای برطرف کردن ضعف ها خواهد بود و به نظر می رســد دو باشگاه بارسلونا و یوونتوس برای 
جا به جایی آرتور ملو و میرالیم پیانیچ، به توافق دســت یافته اند، اما این تنها پروژه تابستانی بارسلونا 
نیست.نشریه اسپورت در گزارشی مدعی شد تانگی اندومبله، هافبک فرانسوی تاتنهام مدنظر بارسلونا 
قرار دارد و ممکن است در فصل تابستان راهی نوکمپ شود. بارسا به هیچ وجه عالقه ای به حفظ فیلیپ 
کوتینیو ندارد و با وجود جدایی این ســتاره برزیلی از بایرن مونیخ، بارسلونا در تابستان او را به فروش 
خواهد رساند. به همین دلیل شایعاتی در مورد احتمال حضور تانگی اندومبله در نوکمپ و معاوضه این 
دو بازیکن مطرح شده است.تانگی اندومبله، تابستان سال قبل و به عنوان گران قیمت ترین خرید تاریخ 
تاتنهام راهی این تیم شد؛ اما با ورود ژوزه مورینیو شرایط چندان برای او خوب پیش نرفت و اخبار زیادی 
در مورد جدایی این بازیکن از تاتنهام منتشر شده است. از طرفی مورینیو به شدت به دنبال جذب یک 
هافبک خالق و بازی ساز است و نام کوتینیو در فهرست فروش این تیم قرار گرفته است. بدین ترتیب به 
نظر می رسد پروسه معاوضه تانگی اندومبله با کوتینیو، برنامه بعدی پیش روی مدیران بارسلونا باشد.

ستایش خاص دورتموندی ها از »یورگن کلوپ«
یورگن کلوپ توانست نام خود را برای همیشه در تاریخ لیورپول و لیگ جزیره جاودانه کند. کلوپ، 
لیورپول را بعد از 30 به قهرمانی در لیگ برتر انگلیس رســاند آن هم با اختالف زیاد نسبت به دیگر 
تیم ها.مایکل زورک، مدیر ورزشی دورتموند در ستایش از کلوپ گفت: تو بزرگ هستی. نشان دادی 
که شایسته لقبی هستی که سال هاست برایت انتخاب کرده ام. تو » محمد علی« فوتبال هستی.

کلوپ قبل از اینکه راهی لیورپول شود در دورتموند نتایج درخشانی را به دست آورد. او دو بار پیاپی 
در سال 2011 و 2012 دورتموند را به قهرمانی در بوندسلیگا رساند و توانست با زنبورها به فینال لیگ 
قهرمانان اروپا هم راه پیدا کند هر چند که در نهایت برابر بایرن تن به شکســت داد.هانس یواخیم 
واتسکه، مدیر اجرایی دورتموند هم در ستایش از یورگن کلوپ گفت: کلوپ از بهترین مربیان جهان 
است. سبک فشــاری که او در فوتبال اختراع کرد در لیگ جزیره جواب داد و توانست لیورپول را به 
قهرمانی برساند.زمانی که یورگن کلوپ از دورتموند خداحافظی کرد، واتسکه نتوانست احساسات 

خود را کنترل کند و شروع به گریه کرد.

فوتبال جهان

انصاری فرد - پرسپولیس؛ 
تقریبـا غیرممکن!

در یــک مــاه اخیــر بارهــا و بارها نــام کریم 
انصاری فرد و پرسپولیس را در کنار هم دیده ایم 
و بســیاری از خبرگزاری ها از مهاجم تیم ملی 
کشورمان به عنوان گزینه اصلی پرسپولیس در 
نقل وانتقاالت تابســتانی نام برده اند. این خبر 
در روزنامه ها و ســایت های قطری هم بازتاب 
زیادی داشته و یک روز بعد از آن که در الکاس 
قطر فاش شد پرسپولیسی ها مهاجم ایرانی تیم 
السیلیه قطر را برای فصل بعد هدف قرار داده اند، 
الوطن، روزنامه معتبر چاپ دوحه هم گزارشی 
تکمیلی در این مورد منتشــر کرد. این نشریه 
نوشت پرســپولیس با مدیر برنامه فوروارد 30 
ساله، نخستین سری گفت وگوها را انجام داده 
اســت. طبق همین گزارش لژیونر ایرانی برای 
حضور مجدد در تیم پرســپولیس ابراز تمایل 
کرده و از باشــگاه ایرانی خواست که رایزنی ها  
را برای گفت وگو با مدیریت باشگاه قطری آغاز 
کنند. الوطن شــانس حضور انصاری فرد را به 
این دالیل در پرسپولیس کم دانسته است،زیرا 
عنوان کرد در شرایط پســا کرونا، برای باشگاه 
قطری سخت است که جانشینی مناسب برای 
گلزن ملی پوش ایرانی پیدا کند. این تنها مشکل 
پرسپولیسی ها برای رسیدن به مهاجم تیم ملی 
نیست و ســران این باشــگاه راه سختی برای 
رسیدن به هدف تابستانی خود خواهند داشت. 
کریم انصاری فرد یک فصل دیگر با الســیلیه 
قرارداد دارد و اگر قصد جدایی هم داشته باشد 
به فوتبال ایران برنمی گردد. همسر انصاری فرد 
یونانی است و تیم های مطرح فوتبال یونان هم 
خواهان ستاره فوتبال ایران با قراردادهای چند 
صدهزار دالری هستند، ضمن این که مهاجم تیم 
ملی از قطر، بلژیک و پرتغال هم مشتری دارد 
و اولویت او و همســرش زندگی در اروپاست. 
یکی از مدیران سابق پرسپولیس در خصوص 
شانس این باشگاه برای جذب انصاری فرد به 
خراسان ورزشی گفت: »ما هم برای جذب کریم 
مذاکراتی را انجام دادیم؛ اما او صراحتا اعالم کرد 
که قصد دارد در خارج از ایران به فوتبالش ادامه 
دهد و بعید می دانم که نظرش در این یک سال 

تغییر کرده باشد.« 

ذوب آهن چاره ای جز برد مقابل شهرخودرو ندارد، فاصله 
امتیازی تیم های رده نهم تا شانزدهم جدول بسیار کم بوده 
و از طرف دیگر تیم های قعرنشین در هفته های پایانی تمام 
تالش خود را برای فرار از سقوط انجام خواهند داد و همین 

امر موجب می شود که جایگاه ذوب آهن چندان ایمن نباشد

در حاشیه

م
سنی

س: ت
عک

وز عکس ر

 دو ستاره ملی پوش ایرانی
 باز هم در تیم منتخب آسیا

صمد نیکخواه بهرامی، کاپیتان تیم ملی 
و حامد حدادی ســتاره بسکتبال آسیا 
به همراه فادی الخطیــب از لبنان ، زید 
عبــاس از اردن و هایجیمــا از ژاپن تیم 
منتخب نــوروود را تشــکیل می دهند.

پیش از این نیــز بارها صمــد نیکخواه 
بهرامی و حدادی در تیم منتخب آســیا 

قرار گرفته بودند.
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شهردار اصفهان خبر داد: 

مذاکره با معاون رییس جمهور برای دریافت اوراق مشارکت 
ساخت متروی اصفهان 

شهردار اصفهان گفت: طی ســفر معاون رییس جمهور و رییس ســازمان برنامه و بودجه کشور به 
اصفهان، شــهرداری مذاکراتی را برای دریافت اوراق مشــارکت به منظور ساخت متروی اصفهان 
انجام داد. به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، قدرت ا... نوروزی در ارتباط زنده 
رادیویی با برنامه »ســام اصفهان« با اشــاره به اینکه هفتم تیرماه و یاد و خاطره شهید بهشتی و 
یاران و خدمت گزاران مردم که در سال 60 به شــهادت رسیدند را گرامی می داریم و روز قوه قضاییه 
را به همه قضات و کارکنان قضایی تبریک می گوییم، اظهار کرد: پایان هفته گذشــته دکتر نوبخت، 
رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، مهمان اســتان اصفهان بود که در مذاکره با وی برای کمک 
به مترو، »بی آر تی« و برخی مسائل دیگر دســتورهای خوبی برای شهرداری اصفهان صادر شد تا 
با پیگیری بعدی بتوانیم برخی موانــع را مرتفع کرده و با دریافت اوراق مشــارکت برای مترو، گام 
های استوار ساخت خطوط مترو را محکم تر برداریم. وی ادامه داد: در حال حاضر 10 ایستگاه خط 
دو مترو در اصفهان در حال احداث اســت و هفته گذشته تی بی ام) دســتگاه حفار( در چهارمین 
ایستگاه یعنی ایستگاه عمان سامانی وارد کار شد.  شهردار اصفهان تصریح کرد: اگرچه شرایط مالی 
برای ساخت مترو دشوار و کار سختی است؛ اما فرزندان مردم در شهرداری، توسعه شهر و انقاب 
عمرانی را با قدرت تداوم می بخشــند و پروژه ها را جلو می برند.وی افزود: این هفته شــنبه های 
خاق به ایستگاه پنجم خود می رسد و برای دومین هفته طرح »دسترنج« به عنوان موضوع شنبه 
های خاق مطرح است. شنبه های خاق به دریافت نظرات شهروندان اختصاص دارد و مدیریت 
شهری منتظر نظرات مردم است. وی گفت: طرح دسترنج، به فروش خاقانه کاالها و محصوالت 
مناطق و روســتاهای مختلف اســتان اصفهان اختصاص دارد. وی ادامــه داد: هدف این طرح، 
تقویت فروش محصوالت و اقتصاد در این مناطق اســت تا تولید بیشتر محصوالت بتواند به رشد 
اقتصادی مناطق منجر شود؛ امیدواریم این طرح گامی برای تحقق شعار امسال یعنی جهش تولید، 
باشد.شهردار اصفهان همچنین به برنامه های »هر یکشــنبه، یک افتتاح« اشاره و ابراز امیدواری 
 کرد: این برنامه زمینه خدمت بیشتر خادمان مردم در شــهرداری را فراهم کرده تا کارها با سرعت

 پیش رود.

مدیر عامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری اصفهان خبر داد:

 افتتاح 4 پروژه پایانه های اصفهان
 همزمان با دهه کرامت

مدیرعامل ســازمان پایانه های مســافربری شــهرداری اصفهان گفت: چهار پروژه مهم در پایانه 
مسافربری صفه در ادامه برنامه »هر یکشــنبه، یک افتتاح« بهره برداری می شود.عباس محبوبی 
اظهار کرد: ایجاد بسترهای مناســب جهت بهبود خدمت رســانی به ذی نفعان حوزه حمل و نقل 
مسافر و شهروندان در پایانه های شــهراصفهان از دغدغه هایی اســت که در راستای تحقق آن در 
پایانه صفه چند پروژه کلیــدی با هزینه ای بالغ بر ۲۵ میلیارد و 1۲0 میلیون ریال تعریف شــد و در 
ادامه برنامه »هر یکشنبه، یک افتتاح« امروز  به بهره برداری خواهد رسید.وی با بیان اینکه یکی از 
اساسی ترین پروژه ها، ایجاد جایگاه سوخت گازوییل است که در راستای تامین رفاه حال رانندگان 
و مالکان خودروهای مسافربری احداث می شــود، تصریح کرد: بر اساس برآورد اولیه مهندسان، 
زمان احداث پروژه جایگاه سوخت گازوییل حدود ۹ ماه پیش بینی شده بود که با کمک همکاران 
و پیگیری شبانه روزی این مدت به حدود یک سوم تقلیل پیدا کرد.مدیرعامل سازمان پایانه های 
مسافربری شهرداری اصفهان ادامه داد: با اجرای پروژه ایجاد جایگاه سوخت گازوییل ضمن کاهش 
بار ترافیکی برای انتقال اتوبوس ها به جایگاه های مجاور، زمان اســتراحت رانندگان و ایمنی سفر 

مسافران افزایش می یابد.

با راه اندازی تماشاخانه انتظار می رود؛

 شکل گیری جشن های خیابانی در اصفهان

معاون شهرســازی و معماری شــهردار        نرگس طلوعی
اصفهان از احداث پروژه تماشــاخانه در 
مجاورت محور چهارباغ عباســی کوچه سپاهان خبر داد، پروژه ای که 
قرار است باعث افزایش امنیت شــهری و ایجاد حیات زنده در دیار 

گنبدهای فیروزه ای شود.
مرکز تاریخی شــهر اصفهان عرصه عمومی و مشــترک شــهروندان 
اصفهانی و دروازه ورود گردشگران ملی، منطقه ای و بین المللی است 
که مهم ترین بناهــا و مجموعه های تاریخی، فرهنگــی و مدنی دیار 
زاینده رود در این محــدوده قرار گرفته اســت. از آن جایی که تجدید 
حیات مرکز تاریخی و ارزشمند اصفهان برای بازیافت هویت، انسجام 
و ماندگاری آن نیازمند احیا و گســترش فعالیت های گردشــگری، 
فرهنگی و خرید توام با گذراندن اوقات فراغت است، از این رو با هدف 
بهره گیری از توان های توسعه گردشگری، خدماتی و فرهنگی چهارباغ 
عباسی از مردادماه سال گذشته پروژه احداث تماشاخانه اصفهان در 
زمینی به مســاحت حدود 1800 مترمربع در مجاورت محور چهارباغ 
عباسی کوچه سپاهان در دســتور کار معاونت شهرسازی و معماری 

قرار گرفته است.
پروژه تماشــاخانه دارای یک ســالن آمفی تئاتر تخصصی با ظرفیت 

حدود ۴00 نفــر، یک ســالن آمفی تئاتــر کوچک بــا ظرفیت حدود 
100 نفر، ســه block box با ظرفیت حدود 100 تــا 1۴0 نفر مطابق با 
اســتانداردهای روز دنیاســت که برای برگزاری نمایش، ســمینار و 

کنسرت های موسیقی پیش بینی شده است.
 به گفته معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان، در حال حاضر 
طرح فاز یک پروژه تماشــاخانه با کد ارتفاعی غالب 11+ متر و در یک 
بخش 1۲.۴0+ و پایین ترین کد 11.88- و در بخشی برای کارگاه دکور 
با کد 16.۳۲- متر تهیه شده و با توجه به قرار گیری در محدوده طرح 
ویژه چهارباغ عباســی به منظور دریافت تاییدیه در خصوص ارتفاع و 
کد خاک برداری به اداره راه و شهرســازی ارسال شده است تا پس از 
گذراندن مراحل قانونی و دریافت مصوبات الزم، نقشــه های اجرایی 

تهیه و عملیات احداث پروژه آغاز شود.
سید احمد حسینی نیا درباره ضروت احداث این تماشاخانه می گوید: 
این پروژه در واقع فرصتی اســت تا از تراکم شــهر کاسته و بر فضای 
باز شهری افزوده شــود؛ پروژه ای که با خود حیاط و حیات شهری را 

همراه می آورد.
وی با بیان اینکه تاثیر اجتماعی پروژه تماشاخانه و ردپایی که می تواند 
بر شهر و بستر خود بگذارد بســیار حائز اهمیت است،  می افزاید:این  

پروژه در طول شــبانه روز باعث ایجاد حیات زنده شهری و به همین 
ترتیب افزایش امنیت شهری می شــود؛ عاوه بر این کاربری پروژه و 
برپایی مراســم های مختلف که بهانه ای برای شکل گیری آنها بوده از 

عواملی است که بر اهمیت و جایگاه مطلوب پروژه تاکید می کند.
حســینی نیا ادامه می دهد: بــا توجه به موقعیت قــرار گیری پروژه 
تماشــاخانه در محــدوده بافــت تاریخی، میــان افزایــی موضوع 
دیگری بود که بایــد به آن پرداخته می شــد و همین مســئله باعث 
شــد پروژه ماهیتی چند وجهی به خود بگیــرد و در آن چالش های 
معمــاری مرمــت و شهرســازی به وجــود آیــد؛ دانــه ای جدید با 
 کالبــدی جدیــد، تکمیــل کننــده و ادامه دهنــده کالبــد و فضای 

شهر باشد.
به گفته معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان، از آن جایی که در 
طراحی پروژه تماشاخانه با توجه به همجواری آن به همراه نوع کاربری 
از بناهایی که در مقطع تغییرات فضایی از فضای باز به بســته دارد از 
قبیل عالی قاپو، چهل ستون و تاالر آئینه خانه ایده گرفته شده، در این 
پروژه یک پازای شهری با مساحت حدود 600 متر در نظر گرفته شده 
که با توجه به اثری که بر محیط شهری پروژه می گذارد، می تواند باعث 

شکل گیری تئاترها و جشن های خیابانی و شهری شود.

این پروژه در واقع فرصتی است تا از تراکم شهر کاسته 
و بر فضای باز شهری افزوده شود؛ پروژه ای که با خود 

حیاط و حیات شهری را همراه می آورد

با مسئولان

مفاد آراء
4/46 آگهی موضوع ماده ســه قانون وماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

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

مالکیت صادر خواهد شد.
1- رای شماره 4862 مورخ 98/12/08 هیات اول خانم فاطمه نور علي وند به شناسنامه 
شماره 1612 كدملي 0046642390 صادره تهران فرزند جمشید بر ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 48/40 مترمربع مفروزی از پالك شــماره131 فرعي از4483 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از 

طرف آقای یداله كشاورز دستجردی خریداری شده است.
2- رای شماره 4911 مورخ 98/12/12 هیات اول آقاي حیدر بني هاشمي به شناسنامه 
شــماره 15 كدملي 5129781521 صادره دهاقان فرزند یداله بر ششــدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 73/70 مترمربع مفروزی از پالك شماره 8 فرعي از 4483 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5  حوزه ثبــت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی 

مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
3- رای شــماره 614 مورخ 99/02/17 هیات اول آقاي رضاعلي معتمد به شناسنامه 
شماره 4 كدملي 1249609054 صادره فرزند محمد بر ششدانگ یکباب ساختمان در 
حال ساخت به مســاحت 178/5 مترمربع مفروزی از پالك شماره131 فرعي از4483 
اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع 

الواسطه از طرف آقای جعفر متقی دستجردی خریداری شده است.
4- رای شماره 4820 مورخ 98/12/06 هیات اول خانم خورشید بهروزفر به شناسنامه 
شــماره 1 كدملي 1249671698 صادره فرزند محمدتقي بر ششــدانگ یکبابخانه به 
مســاحت 121 مترمربع مفروزی از پالك شــماره131 فرعي از4483 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از 

طرف آقای جعفر متقی دستجردی خریداری شده است.
5- رای شــماره 4915 مورخ 98/12/12 هیات اول خانم عصمت برهاني شــیداني به 
شناسنامه شماره 87 كدملي 1284254879 صادره فرزند اصغربر ششدانگ یکبابخانه 
به مســاحت 60/12 مترمربع مفروزی از پالك شــماره 3800 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهــان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف 

آقای علی شفیعیان دستجردی و خانم بتول مهرعلی دستجردی خریداری شده است.
6- رای شــماره 4879 مورخ 98/12/10 هیات اول آقاي  قدمعلي نجفي سوالري به 
شناسنامه شماره 12 كدملي 1199746551 صادره شهرضا فرزند عبداله بر ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 154/78 مترمربع مفروزی از پالك شماره 4493 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از 

طرف آقای محمد ابراهیم ظهیری دستجردی خریداری شده است.
7- رای شماره 4407 مورخ 98/11/17 هیات اول آقاي علیرضا آقاجان دستجردي به 
شناسنامه شماره 959 كدملي 1288865732 صادره اصفهان فرزند رجبعلي بر ششدانگ 
یکباب اتاق به مساحت 19/10 مترمربع مفروزی از پالك شــماره  4258 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 5 حــوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجــب بیع نامه عادی مورخ 
1397/12/21 از طرف آقایان رجبعلی ، اكبر ، ابوالقاسم، عبدالمحمود و حیدرعلی همگی 

آقاجان دستجردی خریداری شده است.
8- رای شماره 493 مورخ 99/02/04 هیات اول آقاي محمد نوري لنجان به شناسنامه 
شــماره 614 كدملي 5419151928 صادره فرزند شیرزاد بر ششــدانگ یکبابخانه به 

مســاحت 112/58 مترمربع مفروزی از پالك شــماره 2961 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشاعی اولیه مفروز 

ثبتی گردیده است.
9- رای شــماره 843 مورخ 99/03/01 هیات اول خانم فاطمه منجمي به شناســنامه 
شــماره 1229 كدملي 0054013151 صادره تهران فرزند اســفندیار بر یك دانگ از 
ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 127 مترمربع مفروزی از پالك شماره341 فرعي 
از5000 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت 
رسمی مشاعی اولیه ) سهم االرث نامبرده از پدرش، آقای اســفندیار منجمی ( مفروز 

ثبتی گردیده است.
10-  رای شــماره 844 مورخ 99/03/01 هیات اول خانم صدیقه سخائي به شناسنامه 
شماره 14 كدملي 0559265344 صادره خمین فرزند حسینعلي بر سه دانگ از ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 127 مترمربع مفروزی از پالك شماره341 فرعي از5000 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب در ازای مالکیت رســمی مشاعی اولیه 
و همچنین ســهم االرث نامبرده از همســرش )آقای اســفندیار منجمی( مفروز ثبتی 

گردیده است.
11-  رای شماره 845 مورخ 99/03/01 هیات اول خانم معصومه منجمي به شناسنامه 
شــماره 28691 كدملي 0060371331 صادره تهران فرزند اسفندیار بر یك دانگ از 
ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 127 مترمربع مفروزی از پالك شماره341 فرعي 
از5000 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت 
رسمی مشاعی اولیه ) سهم االرث نامبرده از پدرش، آقای اســفندیار منجمی ( مفروز 

ثبتی گردیده است.
12-  رای شــماره 846 مورخ 99/03/01 هیات اول خانم زهرا منجمي به شناســنامه 
شــماره 7690 كدملي 0054076803 صادره تهران فرزند اســفندیار بر یك دانگ از 
ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 127 مترمربع مفروزی از پالك شماره341 فرعي 
از5000 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان اصفهان در ازای 
مالکیت رسمی مشاعی اولیه ) ســهم االرث نامبرده از پدرش، آقای اسفندیار منجمی ( 

مفروز ثبتی گردیده است.
13-  رای شــماره 4688 مورخ 98/11/28 هیات اول آقاي تقي آقابابائي دستجردي 
به شناسنامه شــماره 93 كدملي 1288803771 صادره اصفهان فرزند عزیزاله بر سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 98/20 مترمربع مفروزی از پالك شماره 
66 فرعي از 4483 اصلي واقع در اصفهــان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به 
موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف خانم عزت ســخنی و آقای عبدالحسین سخنی 

خریداری شده است.
14-  رای شــماره 4689 مــورخ 98/11/28 هیات اول خانم زهرا حــدادي طادي به 
شناسنامه شــماره 1966 كدملي 1110387474 صادره فالورجان فرزند غالمعلي  بر 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 98/20 مترمربع مفروزی از پالك 
شــماره 66 فرعي از 4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب به 
موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف خانم عزت ســخنی و آقای عبدالحسین سخنی 

خریداری شده است.
15-  رای شماره 807 مورخ 99/02/27 هیات اول آقاي حیدر بیگي به شناسنامه شماره 
33 كدملي 4623053199 صادره شــهركرد فرزند عیوض بر ششدانگ یکباب مغازه و 
زیرزمین به مساحت 30/75 مترمربع مفروزی از پالك شماره130 فرعي از4482 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی 

اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
16-  رای شماره 806 مورخ 99/02/27 و رای اصالحی شماره 1311 مورخ 99/04/03 
هیات اول خانم ربابه فدائي تهراني به شناســنامه شماره 409 كدملي 1288536267 
صادره اصفهان فرزند صادق در قسمتی از یکبابخانه به مساحت 28/5 مترمربع مفروزی 
از پالك شــماره 41 فرعي از 4859 اصلي واقع در اصفهان بخــش 5 حوزه ثبت ملك 
جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از طرف خانم هــا صدیقه بیگم نصر 

اصفهانی و طاهره بیگم خسروی تخت فوالدی خریداری شده است.
17-  رای شــماره 882 مورخ 99/03/06 هیات اول آقاي صابر صحرائي به شناسنامه 
شماره 28 كدملي 4172632483 صادره الیگودرز فرزند ماشااهلل بر ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 108/25 مترمربع مفروزی از پالك شماره 115 فرعي از 4483 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از 

طرف خانم صغری دادخواه خریداری شده است.
18-  رای شــماره 5935 مورخ 97/11/08 هیات اول خانم مریم كریمي دستجردي 
به شناسنامه شماره 20602 كدملي 1282675818 صادره اصفهان فرزند حسینعلي بر 
چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 112/80 مترمربع مفروزی از پالك 
شماره 4406 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب 
بیع نامه و مع الواسطه از طرف آقای حسینعلی عنایت دستجردی خریداری شده است.

19-  رای شــماره 5938 مورخ 97/11/08 هیات اول آقاي اكبر جنت دســتجردي به 
شناسنامه شــماره 20958 كدملي 1282677268 صادره اصفهان فرزند عباس بر دو 
دانگ مشاع از ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 112/80 مترمربع مفروزی از پالك 
شماره 4406 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب 
بیع نامه و مع الواسطه از طرف آقای حسینعلی عنایت دستجردی خریداری شده است.

20-  رای شماه 1062 مورخ 99/03/20 هیات اول آقاي مرتضي دادخواه دستجردي به 
شناسنامه شماره 22 كدملي 1288664672 صادره اصفهان فرزند حسن بر ششدانگ 
یکباب دامداری و بنای احداثی به مســاحت937/10 مترمربع مفروزی از پالك شماره 
4607 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه 

و مع الواسطه از طرف آقای  فیض اله دهخدا خریداری شده است.
21-  رای شماره 2550 مورخ 98/07/02 هیات اول آقاي فرج اهلل صالحي به شناسنامه 
شــماره 14590 كدملي 1282615122 صادره فرزند حبیب بر ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 112/40 مترمربع مفروزی از پالك شماره131 فرعي از4483 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از 
طرف آقای محمود خیاركار خریداری شده است. سپس آقاي فرج اهلل صالحي بموجب 
گواهی حصر وراثت صادره فوت نموده اســت و ورثه وی عبارتند از دو پســر به اسامی 
مرتضی و مصطفی و پنج دختر به اسامی معصومه، مریم، فاطمه، سهیال و لیلی همگی 

صالحی بوده است.
22-  رای شــماره 863 مورخ 99/03/01 هیات اول  آقاي محمد مرادي به شناسنامه 
شماره 7996 كدملي 4818898597 صادره ایذه فرزند فرهاد بر ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 110/25 مترمربع مفروزی از پالك شماره131 فرعي از4483 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه 

مفروز ثبتی گردیده است.
23-  رای شــماره 566 مورخ 99/02/13 هیات اول آقاي محمد جواد سلطاني قلعه به 
شناسنامه شماره 717 كدملي 4689247978 صادره مركزي فرزند فیروز بر ششدانگ 
یکبابخانه به مســاحت 120/40 مترمربع مفروزی از پالك شماره 40 فرعي از 4483 
اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع 

الواسطه از طرف خانم اقدس آقاجان دستجردی خریداری شده است.
24-  رای شماره 1020 مورخ 99/03/17 هیات اول خانم تاجماه هاشمي به شناسنامه 
شــماره 22 كدملي 5419250942 صادره اصفهان فرزند ســیدمیرزا بر ششــدانگ 
یکبابخانه به مساحت 260/89 مترمربع مفروزی از  پالك شماره 131 فرعي از 4483 
اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع 

الواسطه از طرف آقای محمدصادق ناظر دستجردی خریداری شده است.
25-  رای شــماره 898 مورخ 99/03/07 هیات اول خانم فاطمه خســروي اصل به 
شناســنامه شــماره 403 كدملي 4623161110 صادره شــهركرد فرزند عوضعلي بر 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 112/45 مترمربع مفروزی از پالك شماره 131 فرعي 
از 4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع 

نامه و مع الواسطه از طرف خانم محترم صانعی خوانساری خریداری شده است.

26-  رای شــماره 847 مورخ 99/03/01 هیــات اول آقاي هیبت اله كاظمي اســفه 
به شناســنامه شــماره 27 كدملي 1199535834 صادره اصفهان فرزند علي بر ســه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه به مســاحت 15/54 مترمربع مفروزی از پالك 
شــماره2682 فرعي از5000 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حــوزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
27-  رای شــماره 848 مورخ 99/03/01 هیات اول خانم مهري كاظمي به شناسنامه 
شــماره 1399 كدملي 1817109308 صادره آبادان فرزند رضا بر ســه دانگ مشاع از 
ششــدانگ یکباب مغازه به مســاحت 15/54 مترمربع مفروزی از پالك شماره2682 
فرعي از5000 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای 

مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
28- رای شماره 1022 مورخ 99/03/17 هیات اول آقاي سید عباس موسوي ونهري 
به شناسنامه شــماره 13 كدملي 1111360960 صادره فالورجان فرزند سیدحسین بر 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 112/35 مترمربع مفروزی از پالك شماره281 فرعي 
از4348 اصلي واقع در اصفهان بخش5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است. 
29-  رای شماره 888 مورخ 99/03/07 هیات اول خانم نسرین شهیدي چرمهیني به 
شناسنامه شماره 26 كدملي 6209809480 صادره باغ بهادران فرزند باقر بر سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 100 مترمربع مفروزی ازپالك شماره337 
فرعي از4999 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای 

مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است. 
30-  رای شــماره 889 مورخ 99/03/07 هیات اول آقاي بهــزاد امین علي چرمهیني 
به شناسنامه شــماره 121 كدملي 6209788912 صادره باغ بهادران فرزند علي اكبر  
بر سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 100 مترمربع مفروزی ازپالك 
شــماره337 فرعي از4999 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حــوزه ثبت ملك جنوب 

اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
31-   رای شماره 1220 مورخ 99/03/31 هیات اول آقاي علي نیك خواه به شناسنامه 
شــماره 1023 كدملي 4679294991 صادره فرزند قدرت اهلل بر ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 71.30 مترمربع مفروزی از پالك شــماره 156 فرعي از 4483 اصلي واقع 
در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از 

طرف آقایان عبدالعلی ریاحی، اصغر خردمند و اكبر دباغ خریداری شده است.
32-  رای شماره 1023 مورخ 99/03/18 هیات اول آقاي مرتضي متقي دستجردي به 
شناسنامه شــماره 59 كدملي 1288675909 صادره اصفهان فرزند یداله بر ششدانگ 
یکباب ساختمان به مســاحت 354/50 مترمربع مفروزی از پالك شماره131 فرعي از 
4483 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است. 
33-  رای شماره 689 مورخ 99/02/22 هیات اول آقاي عیدي محمد اسکندري كتکي 
به شناسنامه شماره 4 كدملي 4622037122 صادره شهر كرد فرزند عزیزاله بر ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 147/88 مترمربع مفروزی از پالك شماره 131 فرعي از 4483 
اصلي واقع در اصفهان بخش  5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع 

الواسطه از طرف آقای مانده علی صالحیان خریداری شده است.
34-   رای شــماره 852 مورخ 99/03/01 هیات اول آقاي رضا رمضاني به شناسنامه 
شــماره 16119 كدملي 1282630474 صادره اصفهان فرزند عزیزاله بر ششــدانگ 
یکبابخانه به مساحت 207/50 مترمربع مفروزی از  پالك شماره 4774 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواســطه از 
طرف آقایان عبدالعلی اسحاقیان درچه و محمدحســین پروین نجف آبادی و فضل اله 

مالبیگ دنبه خریداری شده است.
تاریخ انتشار نوبت اول : 99/04/08
تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/04/23

م الف: 893546 اعظم قویدل  رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب اصفهان
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 شهر هایی که در سراسر جهان به خاطر راه ها و کانال های آبی 
خود شناخته می شوند، تمایل دارند خود را به عنوان بخشی از 
ونیز جهان معرفی کنند.کانال های آبی که در برخی از شهر ها 
قرار گرفته اند ســالیانه میلیون ها گردشگر را جذب می کنند. 
هرچند این کانال های آبی جذاب، به نظر ساده می آیند، ولی 
برای بعضی کاربرد های شهری ساخته شده و در طول تاریخ 
نقشی کلیدی را اجرا کرده اند. در ادامه معروف ترین کانال های 

آبی معرفی شده است.
کانال آبی ونیز – ایتالیا: به جرأت می توان گفت هیچ سازه ای 
در دنیا مشــابه پل و کانال های آبی ونیز وجود ندارد. از سوی 
دیگر شهر ونیز یکی از اماکن دارای جاذبه های شگفت انگیز 
جغرافیایی و تاریخی به حساب می آید. بی شک گردشگران 
سراسر دنیا، به این شــهر زیبا ســری خواهند زد تا هر آنچه 
تاکنون در مورد  پل و کانال های آبی ونیز شنیده اند را به چشم 

خود ببینند.
کانال آبی آمســتردام – هلند: پل های کوتــاه، درخت های 
خمیده و خانه های باریک تاریخی در کنار کانال های متعدد 
آمستردام هلند قرار دارند. در سفر به آمستردام می توانید به 
گردش دریایی بروید و یا در خانه هــای قایقی اقامت کنید و 
کانال ها را پایگاه خود سازید. همچنین می توانید با استفاده 

از قایق های پدالی خودتان در طــول کانال ها قایقرانی کنید. 
می توانید قایق های پدالی را در یک لنگــرگاه کرایه کرده و در 

لنگرگاه بعدی تحویل دهید.
کانال های بانکوک – تایلند: »کلونگ« یک کلمه تایلندی برای 
کانال است. از نظر تاریخی مردم تایلند از کانال ها برای حمل 
و نقل و تجارت استفاده می کردند، نام مستعار بانکوک»ونیز 
شرقی« است. امروزه بســیاری از کانال ها برای استفاده به 
عنوان خیابان پر شده اند، ولی شما هنوز هم می توانید نسخه 
 Damnoen( سنتی بازار شــناور در کانال دامون ســادوک
Saduak( در استان راچابوری )Ratchaburi( را ببینید و 
یا برای رفتن به مرکز بانکوک بــرای دوری از ترافیک از طریق 
آبراهه یا کانال سان سائب )Saen Saeb(، سوار قایق شوید.

کانال های ســوژو – چین: ســوژو غالبا به نام»ونیز چین« 
نامیده می شود که در شرق کشــور چین روی رودخانه یانگ 
تسه واقع شده است. سوژو در قرن 5 پیش از میالد تاسیس 
شد و برای آبراهه های جذابش معروف  است، که دارای یک 

باغ پیچ در پیج و پل سنگی تاریخی است.
کانال براندنبورگ – آلمان: حدود 100 کیلومتری جنوب شرقی 
برلین در ایالت »براندنبــورگ« )Brandenburg( آلمان، 
ذخایر زیبای Spreewald زیبا و دیدنی واقع شــده است. 

این منطقه در کنار رودخانه »شپری« )Spree( قرار دارد که 
کنار آن مراتع و چمن زار های با نشاط بسیاری دیده می شود. 
Spreewald در سال 1۹۹1 با داشتن ذخایر آبی بسیار برای 
کشــاورزی و داشــتن بیش از 200 کانال در فهرســت منابع 
زیست کره یونسکو ثبت شده اســت.در طول مسیر کانال ها 
حواصیل هایی را می بینید که بی صدا در سایه ها ایستاده اند و 
ماهیخورک های فیروزه ای رنگ که با سرعت در امتداد سطح 
آب حرکت می کننــد را خواهید دید. در عصر های تابســتان 
ماهیگیران در کنار رودخانه صف می کشــند و هنگام غروب 
ماهی هایی که گرفته اند را در رستوران های محلی می فروشند.

کانال آبی پانام:   77کیلومتر کانالی که به وسیله بشر ساخته 
شد تغییرات بسیاری را در کشتیرانی و مسافرت ها ایجاد کرد. 
کانال آبی پاناما که به صورت یک نوار باریک در زمین های کشور 
پاناما ایجاد شد باعث شــد تا اقیانوس های آرام و اطلس به 
یکدیگر متصل شوند. این کانال آبی در سال 1۹14 تکمیل شد 
و باعث شد تا کشتی ها با عبور از یکسری دروازه ها از اقیانوس 
اطلس به اقیانوس آرام حرکت کرده و دیگر نیازی نباشــد تا 
مســیر طوالنی و خطرناک پیرامون آمریکای جنوبی را طی 
کنند. امروزه این کانال آبی بسیار شهرت یافته و ساالنه بیش 

از 14 هزار کشتی از آن عبور می کنند.

آشپزی

 آش دوغ، مناسب 
فصل تابستان

مواد الزم:دوغ ترش محلی 2.5 کیلوگرم، سبزی آش 0.5 کیلوگرم، 
برنج نیم دانه یک و  یک چهارم پیمانه،نخود یک پیمانه ،آرد گندم دو قاشق 

غذاخوری،سیر 8 حبه،نعناع خشک دو قاشق غذاخوری،نمک و فلفل به مقدار الزم،
مواد کوفته قلقلی:گوشت چرخ کرده 200 گرم،پیاز  یک عدد،آرد نخودچی دو 

قاشق مرباخوری،زردچوبه، فلفل، ادویه کاری و نمک به مقدار الزم
طرز تهیه: نخود را با مقداری آب می پزیم.آرد گندم را با دو لیوان آب مخلوط کرده  و از صافی عبور می 
دهیم.برنج شسته شده را به همراه دوغ، مخلوط آب و آرد داخل قابلمه ریخته و روی حرارت کم قرار 

می دهیم و تا جوش آمدن به طور مداوم هم می زنیم سپس سبزی آش اضافه می کنیم و بعد 
پخت سبزی، نخود پخته شده، سیر له شده و نمک را اضافه می کنیم.گوشت چرخ کرده را با 
پیاز رنده شده، آردنخودچی، نمک و ادویه ها مخلوط کرده و به خوبی ورز می دهیم و کوفته 

ریزه ها رو درست می کنیم و داخل روغن سرخ می کنیم و برمی داریم و نعناع خشک 
را داخل روغن تفت می دهیم.بعد از جا افتادن آش، نعناع داغ و کوفته ریزه ها را 

اضافه می کنیم و هم می زنیم، بعد از حدود یک ربع غذای ما آماده است.
سبزی این آش به نسبت مساوی از ترکیب جعفری و گشنیز 

تشکیل شده و ریختن کوفته ریزه داخل آش 
اختیاری است.

با کانال های آبی مشهور در جهان آشنا شوید

آغاز ضبط مسابقه تلویزیونی ایرانیش نگارش سریال »شهید زین الدین« تمام شد
مسابقه تلویزیونی »ایرانیش« به منظور حمایت از خانواده و فرهنگ و 
آداب و رسوم ایرانی ساخته می شود.از سال گذشته شبکه دو سیما 
در تدارک ساخت مسابقه ای دیدنی است که خانواده های ایرانی 
از دیدن آن لذت ببرند. این مسابقه هیجان انگیز طوری طراحی 
شده که تعداد زیادی تماشاگر آن را در استودیوی محل ضبط دنبال 
کنند؛ عالوه بر آن پیش بینی می شود همه اعضای خانواده با آن همراه 
و درگیر شوند.

نویســنده ســریال »شــهید زین الدین« گفت: می خواهیم در این 
ســریال »شــهید زین الدین« را به نســل جدید معرفــی کنیم و 
نســل جدید بایــد از شــهیدان درس بگیرد.»ناصر هاشــم زاده« 
نویســنده ســریال »شــهید زین الدین« به تهیه کنندگی شــفیع 
آقامحمدیان درباره این ســریال گفت: متن های این سریال مدتی 
 اســت که آماده شــده ؛ اما هنوز به مرحله تولید و حتــی پیش تولید

 نرسیده است. 

مدیرعامل فوالد مبارکه در پاســخ به ششــمین دوره تحریم های ظالمانه 
آمریکا علیه این شــرکت گفت: پیام صریح فوالد مبارکه، تجســم مقاومت 

اقتصادی جمهوری اسالمی است.
متن این پیام به شرح ذیل است:کســانی که امروز در اقدامی حقیرانه نام 
شرکت هایی  را در لیســت تحریم های خود اعالم  کرده اند که تنها مراودات 
محدود اقتصادی با فوالد مبارکه اصفهان داشته اند، قطعا از پیشینیان خود 
تاریخ پر افتخار فوالدمبارکه را شنیده اند و می دانند که اگر امروز فوالد مبارکه 
اصفهان درخشان ترین ستاره سپهر صنعتی و اقتصادی جمهوری اسالمی 
ایران است که نه تنها در ســایه محدودیت های شدید دوران جنگ تحمیلی 
متولد شــده بلکه در دوران تحریم های همه جانبه بیگانگان به چنان بلوغ 
اقتصادی رسیده که وقتی نام پرافتخارش در سال های اخیر یکباره و دوباره 
و سه باره به طور مستقیم مورد تحریم های ظالمانه قرار گرفت، اندک خللی 
به روند موفقیت های اقتصادی و دانشــی آن وارد نشــد که با اتکا به توان و 
تخصص بومی کارکنان خود هر روز بیش از پیش مســیر پیشرفت و توسعه 
را در نوردید و امروز در جایگاهی قرار گرفته که دشمنان مأیوس خود را وادار 
به انجام اقداماتی کرده که به جز تعبیر »درماندگی سیاســی« نام دیگری 

نمی توان بر آن نهاد.
از این رو برخود واجب مــی دانیم به عنوان شــاگردان و دانش آموختگان 
مکتب فوالدمبارکه اصفهان با کمال افتخار به هموطنان ، ســهامداران و کلیه 
فعالین اقتصادی اعم از صنایع فوالدی و غیر فوالدی ضمن تاکید بر پایداری 
و مقاومت اقتصادی فوالد مبارکه اصفهــان در مقابل این تحریم های کور و 
بی اثر ؛ دستاوردهای سال های اخیر را که با وجود همه تحریم های مستقیم 
و غیر مســتقیم به ایرانیان تقدیم کرده ایم را یادآوری کرده و نوید روزهای 

پر رونق و سودآور را به محضر مردم شــریف ایران دهیم.ما مردان پوالدین 
هستیم که در مسیر تولید ، توســعه و مقاومت اقتصادی زره فوالدی به تن 
 کرده ایم و با این نسیم های سیاســی نه تنها از پای ننشســته بلکه نقش

 بی بدیل فوالدمردان ایران زمین را به رخ جهانیان خواهیم کشید.
»هستیم بر آن عهد که بستیم«

منصور یزدی زاده، مدیرعامل ذوب آهن اصفهان به همراه تنی چند 
از مسئولین روابط عمومی این شرکت طی نشستی تعاملی با بهرام 
لحسینی، مدیرکل و مسئولین صدا و سیمای مرکز اصفهان دیدار و   عبدا
گفت وگو کردند.مدیرعامل ذوب آهن در این دیدار با اشاره به سال جهش 
تولید گفت : صدا وسیما به عنوان رسانه ملی در کنار صنایع است و ذوب آهن 
اصفهان نیز از این بستر سازنده بهره مند خواهد بود .وی افزود : صدا وسیما 
چالش های صنایع و مشکالت آنها را به خوبی بیان می کند و در بسیاری 
از موارد بیان این چالش ها منجر به اقدامات خوب و اثرگذاری از سوی 
مسئولین می شود . از این رسانه انتظار می رود که فعالیت های خوب و 
دستاوردهای مهم صنایع را که می تواند برای جامعه ایجاد امید و نشاط کند را  
بیش از گذشته برجسته تر نشان دهد .یزدی زاده با اشاره به فرآیند سخت و 

پیچیده راه اندازی واحد تولید ریل در ذوب آهن و اهمیت تولید این محصول 
استراتژیک برای کشور گفت: این دستاورد بزرگ باید به خوبی برای افکار 
عمومی تشریح شود تا جامعه بداند در شرایط سخت تحریم ها ، صنایع کشور 
همچنان پویا هستند و با تکیه بر دانش و توان داخلی، دستاوردهای مهمی 
حاصل می کنند .مدیرکل  صدا و سیمای مرکز اصفهان نیز با اشاره به همکاری 
و تعامل گسترده این سازمان با ذوب آهن اصفهان به ویژه طی سال های 
اخیر گفت: در سال جاری تولید اهمیت دوچندانی برای کشور دارد و رسانه 
ملی با تمام قوا از تولید کنندگان و صنایع کشور حمایت می کند.وی افزود : 
بیان دستاوردهای صنعتی به شیوه های متنوع در دستور کار صداوسیما قرار 
دارد و در این راستا با همکاری واحدهای روابط عمومی صنایع ، می توانیم 

برنامه های الزم را برای معرفی این دستاوردها انجام دهیم.

تولید محصول ریل به عنوان یکی از مهم ترین دستاوردهای صنعت کشور در 
ذوب آهن اصفهان ، صنعت حمل و نقل ریلی کشور را از واردات این محصول 
استراتژیک بی نیاز کرده است. تولید این محصول به تدریج با رفع مشکالت 
و با تکیه بر توان و دانش داخلی تالشگران ذوب آهن اصفهان، افزایش 
چشمگیری یافته است. در این خصوص با محمد امین یوسف زاده، مدیر 
مهندسی نورد این شرکت گفت و گویی صورت گرفته است که در ادامه می آید:

مدیر مهندسی نورد ذوب آهن در این خصوص گفت : در سال جاری برای 
افزایش تولید ریل  تغییراتی در فرآیند تولید و جمع آوری ریل به وجود آمد که 
باعث شد تولید این محصول در سه  ماهه ابتدای سال جاری سه برابر مدت 
مشابه در سال قبل باشد. در حال حاضر ماهیانه حدود 6 هزار تن ریل تولید 
می شود و چشم انداز تولید این محصول در ذوب آهن ماهانه 10 هزار تن است 
. وی با اشاره به اینکه ذوب آهن اصفهان دو قرارداد کلی برای تامین ریل با 
شرکت زیر ساخت و قرارگاه خاتم االنبیا)ص( و یک قرارداد نیز با شرکت گل 
گهر دارد ، افزود : برنامه امسال ذوب آهن، تولید  100 هزار تن ریل تا پایان سال 
است که بدون شک بیش از نیاز مصرفی کشور  خواهد بود .یوسف زاده با اشاره 
به اقدام ذوب آهن اصفهان جهت تولیدریل جدید با عنوان ریل سوزن گفت 
: مسئولین شرکت ساخت وتوسعه زیربناهای حمل ونقل کشور در بازدید از 
ذوب آهن اصفهان درخواست ریل E1A160 یعنی ریل سوزن داشتند که با 
ریلE1 60 هماهنگ است.وی افزود : ریل سوزن ، محصول خاصی است 
که تامین آن به شدت مشکل و غیرممکن شده است. این نوع ریل هیچ نوع 
محور تقارنی ندارد و در نورد هر چه پروفیل نامتقارن تر باشد تولید آن سخت 
تر می شود.مدیر مهندسی نورد ذوب آهن اصفهان اظهار داشت: این شرکت با 
توجه به اینکه امکان واردات ریل سوزن وجود نداشت و تامین این محصول 
ارزش ملی دارد و بدون توجه به منافع مالی،   طراحی این محصول برای تولید 

را آغاز  کرد . امیدواریم طی 
دو تا سه ماه آینده طراحی 
و همزمان  تمام شود  آن 
غلتک ها را نیز در این مدت 
تامین می کنیم و پیش بینی 
این است که تا آخر شهریوریا 
اوایل مهرماه ریل جدید را 
که بسیار با ارزش است، 
برای کشور تولید کنیم.این 
به  اشاره  با  مقام مسئول 
اینکه سفارش ریل سوزن 
است؛  تن   2500 امسال 
اما مشتری اعالم کرده تا 
می  تحویل  نیز  تن   5000
گیرد،بیان کرد: سوزن ها 
مثل چهار راه هستند زمانی 
که از ایستگاه اصلی به سمت 
شهری حرکت می کنیم و 
قطار می خواهد تغییر جهت 

بدهد این ریل سوزن به صورت اتوماتیک یا دستی مسیر را عوض می کند.
مهندس یوسف زاده افزود : ریل سوزن را تقریبا نیمه آماده تحویل می دهیم 
سپس مشتری سر و ته ریل را تراشکاری می کند تا از این طریق کم کم قطار 
به خط مورد نظر متمایل شود. همان طور که اشاره شد تولیداین محصول 
کاربردی و استراتژیک از اهمیت بسیار خاصی برخوردار است. یوسف زاده با 
اشاره به سیاست ذوب آهن اصفهان جهت تولید محصوالت با ارزش افزده 
باالتر ، اظهار داشت : ورق سازه های فوالدی  یکی از محصوالت جدید ذوب 
آهن است که تولید آن به خوبی در حال انجام است .به تازگی 10 هزارتن از این 
محصول در سایزهای300در 10 ، 15،20 و 25  تولید و تحویل خریدار شد.در 
این راستا پیگیر دریافت گواهینامه CEبرای این محصول هستیم .وی افزود: 
توسعه خط چپ نورد 650 نیز در دست اقدام است که بدین منظور سفارش 
تجهیز اره و دریل به کشور اتریش داده شده است و مقرر شده تا پایان پاییز 
تحویل داده شود.اگر این تجهیز نصب شود،ظرفیت تولید در شیفت به 300 
تن می رسد یعنی اگر بد بینانه هم به موضوع نگاه کنیم، 15 هزار تن تولید 
در ماه داریم. مدیر مهندسی نورد خاطر نشان کرد : تعهداتی نیز در خصوص 
تحویل تیرآهن به بازار داریم. با انجام اقدامات اصالحی در نورد 650 حدود 
200 هزار تن ریل و 300 هزار تن تیرآهن در طول سال تولید می شود که عدد 
چشمگیری برای این نورد محسوب می شود. بر این اساس تولید ریل دو 
برابر می شود که نشان دهند آینده بسیار درخشانی برای تولید در نورد 650  
است .وی گفت: قبل از توسعه نورد 650 ، هفت پروفیل شامل تیرآهن 
18،20،22،24،27 و 30  و دو نمونه تیرآهن H در نورد تولید می شد؛ اما با 
توسعه نورد ،حدود 30 پروفیل اضافه شده است که ارزش افزوده باالیی را 
برای کارخانه در پی دارد .مهندس یوسف زاده گفت : از ابتدای تولید ریل در 
ذوب آهن اصفهان که قابل عرضه به بازار بود یعنی از ابتدای سال ۹8 تا االن 
حدود 30 هزار تن ریل وارد بازار 

کردیم. 
تولید سه برابری ریل در سه 
ماهه اول سال جاری نشان 
می دهد که امسال تولید ریل 
از این ارقام فراتر می رود.وی 
با اشاره به اینکه سال جدید از 
سوی مقام معظم رهبری تحت 
عنوان »جهش تولید« نام گذاری 
شد، گفت : با طراحی و نصب 
تجهیزات جدید در نورد ذوب 
آهن اصفهان، افزایش تولید را 
رقم زدیم و طی سه ماهه اول 
سال جاری حدود 15 هزار تن 
ریل وارد بازار کردیم. در حال 
حاضر انبار کارگاه  ظرفیت ندارد 
و انباری در بیرون از کارگاه برای 
ریل های تولیدی در نظر گرفته 

شده است.

 پیام صریح فوالد مبارکه، تجسم مقاومت اقتصادی
 جمهوری اسالمی

در نشست تعاملی مدیرعامل ذوب آهن و مدیر کل صدا وسیمای مرکز اصفهان عنوان شد :

رسانه ملی با تمام قوا از تولید کنندگان و صنایع کشور حمایت می کند
مدیر مهندسی نورد ذوب آهن اصفهان عنوان کرد :

تولید ریل در سه ماهه ابتدای سال جاری سه برابر سال قبل شده است

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