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مدیرکلفناوریاطالعاتوارتباطاتاصفهاناعالمکردهکهکسبوکارهایآنالیندرپیاتفاقاتاخیردچارمشکالتبسیاریشدهاند؛

ایست آنالین ها  پشت چراغ خاموش اینترنت
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 روزهای دودی در راه است
براساسپیشبینیسازمانهواشناسیدرروزهایآیندههوایاصفهانآلودهخواهدبود؛
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معاونحفاظتوبهرهبرداریشرکتآبمنطقهایاصفهان:

ذخیره سد زاینده رود به 3۷0 میلیون مترمکعب رسید
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان گفت: ذخیره سد زاینده رود به ۳۷۰ میلیون مترمکعب رسید 

که برابر با ۲۶.۵ درصد حجم کلی این مخزن است.

مدیرکلارتباطاتواموربینالمللشرکتمخابراتایران:

تلفن های آسیب دیده اصفهان تا آخر هفته وصل می شود
 مدیرکل ارتباطات و امــور بین الملل شــرکت مخابرات ایران گفت: مشــکل ۵۰ درصد از خطوط تلفــن ثابت مرکز

 خاتم االنبیا )ص( اصفهان که بر اثر ناآرامی های اخیر قطع شده بود با تالش کارکنان مخابرات برطرف شده و ۵۰ درصد 
مابقی نیز تا آخر هفته رفع خواهد شد.

معاونتربیتبدنیوسالمتادارهکلآموزشوپرورشاستان:

2500 باب مدرسه در استان اصفهان نیازمند ایمن سازی است
معاون تربیت بدنی و سالمت اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: در زمان حاضر ۲ هزار و ۵۰۰ باب مدرسه 

در استان نیازمند ایمن سازی فضاهای ورزشی، محوطه سازی و جمع آوری میله های آسیب زاست. 
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زیرساختهایالزمبرایحذفقبوضکاغذیعوارضساختمانیفراهممیشود؛

صرفه جویی بیش از یک میلیاردی مدیریت شهری
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وست... هـوای پـاکم آرز

وست... آرز
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روز پنجشــنبه نشســت شــورای حکام آژانس 
بین المللی انرژی اتمی درباره ایران برگزار شــد. 
هر چند این اولین دســت از این نوع نشســت ها 
نبوده اســت و حتما آخرین آن هم نخواهد بود؛ 
اما پس از برداشــتن گام چهارم عقب گرد ایران از 
برجام چهره این نوع از نشست ها از حالتی منفعل 
و توصیه گرایانه خارج و به نوعی معادالت قدرت 
بر ســر حمایت و یا محکومیت ایران در آن شکل 
گرفته است. این معادالت چیزی شبیه به پیش از 
برجام است؛ روسیه و چین در جبهه ایران و اروپا 
در سمت آمریکا ایستادند، این در حالی است که 
تا پیش از جدی شــدن ایران در کاهش تعهدات، 
این اروپایی ها بودند که همه تالش خود را کردند 
تا نشان دهند در کنار ایران هستند و برای از میان 
نرفتن برجام در حال تالش هستند؛ اما در نهایت 
با سرکشــی کشــورمان از چارچوب های برجام 
چهره دیگــری از همین کشــورهای به اصطالح 
طرفدار برجام نمایان شــد و در چرخشی آشکار 
روسیه که در ماه های اخیر تالش کرده است تا از 
چرخه تنش ایران و آمریــکا دور بماند، با حمایت 
و سیاســت های منعطف تر تالش کــرد تا جبهه 
ایران در برابر غــرب را تقویت کند. این مســئله 
به خصوص پس از نشســت اخیر آژانس در مورد 
ایران آشکارتر هم شــده است. پس از این نشست 

که طبق روال این دست از گردهمایی ها آژانس از 
ایران خواست تا به تعهداتش عمل کند و ایران هم 
صراحتا اعالم کرد تا نرســیدن به منافع خود در 
برجام عقب نشینی ها ادامه خواهد داشت، نماینده 
دائم روســیه در آژانس بین المللی انرژی اتمی در 
توئیتی از انزوای آمریکا در نشست روز پنجشنبه 
شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره 
ایران خبر داد؛ موضعی که تا پیــش از این کمتر 
از سوی روس ها مشاهده شــده است. »میخاییل 
اولیانوف« پس از شــرکت در نشســت آژانس در 

توئیتی اعالم کرد: امروز مباحث سخت و دشواری 
مطرح شد؛ اما می توان به سه نکته اشاره کرد که 
یکی از این موارد تعهد همــه طرفین برجام برای 
حفظ این توافق بود به طــوری که آمریکا در انزوا 
)ایزوله( قرار داشت. وی افزود: بسیاری از اعضا از 
سیاســت های آمریکا درخصوص توافق هسته ای 
موســوم به برجام ابراز ناامیدی کرده و همچنین 
بیشتر اعضا از کاهش تعهدات ایران در برجام ابراز 
نگرانی کردند. با وجود ایــن نگرانی ها اما مقامات 
روســیه در هفته های اخیر بارها حمایت خود از 

اقدامات ایــران را بیان کرده اند. در این نشســت 
همچنین »کاظم غریب آبادی« ســفیر و نماینده 
دائم کشــورمان نزد ســازمان های بین المللی در 
ویــن آخرین مواضــع کشــورمان را درخصوص 
برجام و تحوالت مرتبط مطرح و تصریح کرد: اروپا 
باید برای حفظ مهم ترین دســتاورد دیپلماسی، 
هزینه بپــردازد. وی در این نشســت تصریح کرد 
که تنها راه حفظ برجام، اجــرای تعهدات تمامی 
طرف هاســت و اروپا به جای انتقــاد از ایران، به 
نقش مخرب آمریکا به عنوان دلیل اصلی وضعیت 
موجود، بپــردازد. غریب آبــادی همچنین ادعاها 
مبنی بر ریسک ســرگیری فعالیت های هسته ای 
ایران را بی اساس خواند و افزود: طرح این مسائل 
موجب توقف اعمــال حقوق ایران طبــق برنامه 
ملی اش نخواهد شــد. این نشســت البته با یک 
موضع نســبتا بی طرفانه هم از سوی رییس تازه 
وارد این نهاد همــراه بود.»کرنل فروتا« مدیرکل 
موقت آژانــس بین المللــی انرژی اتمــی نیز در 
مورد فعالیت های اخیر ایران پس از این نشســت 
اعالم کرد که این ســازمان برای نظارت و راستی 
آزمایی فعالیت های هســته ای، همــکاری فعال 
و مثبتی با ایــران دارد. »دیوید هــال« نماینده 
انگلیس در آژانــس بین المللی انرژی اتمی نیز در 
نشســت شــورای حکام تاکید کرد که این کشور 
از فعالیت هــای آژانــس برای نظارت مســتقل و 

راستی آزمایی اجرای برجام حمایت می کند.

 نتانیاهو 
متهم به فساد مالی شد

 دادســتان کل رژیم صهیونیستی رسما بنیامین 
نتانیاهو نخســت وزیر این رژیم را به فساد مالی، 
تقلب و ســوء اســتفاده از اعتماد عمومی متهم 
کرد. »آویخای مندلبلیت« دادســتان کل رژیم 
صهیونیستی علیه نتانیاهو اعالم جرم و او را به فساد 
مالی، تقلب و سوء استفاده از اعتماد عمومی متهم 
کرد. این اولین بار است که علیه یک نخست وزیر 
مستقر در رژیم صهیونیستی اعالم جرم می شود. 
مندلبلیت همزمان »شائول ایلوویچ« مالک شرکت 
رســانه ای »بیزک و والال« و همسر او را نیز متهم 
به دریافت رشوه از نتانیاهو و جلوگیری از اجرای 
عدالت کرد. با این اعالم جرم که همزمان با بن بست 
در تشکیل کابینه در دولت رژیم صهیونیستی انجام 
می شود، دادستان کل این رژیم در مرحله بعد به 
دنبال لغو مصونیت سیاسی نتانیاهو توسط کنست 

خواهد بود تا بتواند او را دستگیر کند.

وعده حزب کارگر انگلیس:
 دولت فلسطین را به رسمیت 

خواهیم شناخت
حزب کارگر انگلیس با انتشار برنامه انتخاباتی خود 
وعده داده است که در صورت پیروزی در انتخابات 
پارلمانــی پیش رو، خیلی فوری دولت مســتقل 
فلسطینی را به رسمیت خواهد شناخت. این جزوه 
انتخاباتی که در وبگاه »لیبر« به عنوان پایگاه رسمی 
حزب کارگر منتشر شده، سرفصل ها و برنامه های 
حزب کارگر درباره روابط بین الملل، دیپلماســی 
کارآمد، موضوع برگزیت، حقوق بشــر، تغییرات 
آب و هوایــی و بیمه ها و برنامه های بهداشــتی و 
درمانی در انگلیس مورد اشــاره قرار گرفته است. 
در همین ارتباط حزب کارگر وعده داده در صورت 
به دســت گیری دولت در لندن، فروش سالح به 
عربســتان ســعودی به دلیل جنگ در یمن و به 
اســراییل به دلیل نقض حقوق فلســطینی ها را 

تعلیق خواهد کرد.

پنتاگون خبر کاهش نیروهای 
آمریکایی در کره جنوبی را رد کرد

وزارت دفاع آمریکا گزارش یک روزنامه کره جنوبی 
که تاکید دارد ایاالت متحده در اندیشه خارج سازی 
یک تیپ از نیروهایش از کره جنوبی اســت، مگر 
اینکه سئول مبلغ بیشتری بابت استقرار این نیروها 
پرداخت کند، رد کرد. جاناتان هافمن، سخنگوی 
پنتاگون با اشاره به سخنان مارک اسپر، وزیر دفاع 
آمریکا که گفته بود از این موضوع اطالعی ندارد، 
گفت: »گزارش روزنامه چوســون ایلبو مبنی بر 
اینکه وزارت دفاع آمریــکا برنامه ای برای کاهش 
نیروهایش از شبه جزیره کره داشته باشد، تایید 

نمی شود.«

اخبار ضدونقیض از ربوده شده 
یک شخصیت عراقی در امارات

برخی رسانه ها و شخصیت های عراقی از اقدام دولت 
امارات در ربودن یکی از شــخصیت های عراقی به 
دلیل افشــاگری وی علیه این کشــور خبر دادند. 
این رسانه ها از پنجشــنبه مدعی شدند که »عزت 
الشــابندر«، از سیاسیون مستقل ســابق عراق در 
فرودگاه دبی امارات بازداشــت شده است. شبکه 
المیادین لبنان نیز به نقل از منبعی امنیتی در عراق 
گزارش داد که دولت امارات این مسئول عراقی را به 
دستور مقامات ارشد امنیتی اماراتی از پنج روز پیش 
در فرودگاه دبی بازداشــت کرده و مانع از بازگشت 
او شده است. با این حال، عزب شــابندر، از طریق 
حســاب کاربری خود، اخبار منتشر شده در مورد 
ربوده شدنش در امارات را »شایعه« برخی رسانه های 
»مغرض« خواند و گفت که سفر او همچنان در شهر 
دبی ادامه دارد. به رغم تکذیب اخبار ربوده شــدن 
عزب شابندر، شبکه تلویزیونی العهد عراق به نقل از 
منابعی، گزارش داد که این شخصیت سیاسی عراقی 

در امارات ربوده شده است.

چرخش کرملین به نفع ایران
 اعضای شورای نگهبان 

عضو سامانه ثبت دارایی های 
مسئوالن شدند

اعضای شورای نگهبان در ســامانه ثبت دارایی 
مسئوالن جمهوری اسالمی ایران ثبت نام کردند. 
اعضای شورای نگهبان با حضور کارشناسان مرکز 
آمار و فناوری اطالعات قوه قضاییه در محل شورای 
نگهبان ضمن دریافت آموزش های الزم، در سامانه 
ثبت دارایی مسئوالن جمهوری اسالمی ایران )ثنا( 
ثبت نام کردند. بر این اساس، آیت ا... جنتی دبیر 
شورای نگهبان، کدخدایی قائم مقام و سخنگوی 
شورای نگهبان و بقیه اعضای حقوقدان و فقهای 
این شورا، در این سامانه عضو شــدند. بر اساس 
»قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئوالن و 
کارگزاران جمهوری اســالمی ایران«، به منظور 
افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئوالن و ارتقای 
ســالمت اداری، مقامات و مسئولین باید صورت 
دارایی خود، همســر و فرزندان تحت تکفل خود 
را در ابتدا و انتهای دوره مسئولیت به رییس قوه 
قضاییه اعالم کنند تا رســیدگی به اموال آنان از 
جهت بررســی »عدم افزایش من غیرحق« اقدام 

شود.

بازداشت کارمند بازنشسته 
سفارت ایران با تجهیزات 

جاسوسی
سخنگوی قوه قضاییه از دستگیری عامل انسداد 
بزرگراه امام علــی )ع( خبر داد. غالمحســین 
اســماعیلی افزود: این متهم، بازنشسته سفارت 
ایران در کشــور دانمارک بوده است. وی گفت: 
از بازرســی در منزل وی تجهیــزات مربوط به 
جاسوســی و دیگر تجهیزات الکترونیکی کشف 

شده است.

انتقاد حیدر العبادی از ایران
»حیدر العبادی« نخســت وزیر ســابق عراق و 
رییس ائتالف »النصر« گفت که ایــران باید در 
سیاست های خود در قبال عراق تجدید نظر کند. 
وی که با شبکه العربیه گفت وگو می کرد، ایران را 
به دخالت در امور داخلی عراق متهم کرد و گفت 
تهران باید در سیاست های خود در خصوص عراق 
بازنگری کند. حیدر العبادی ادعا کرد، تهران باید 
طرف های ایرانی را که در تشکیل دولت عراق نقش 
دارند، مجازات کند. نخست وزیر سابق عراق افزود: 
آنچه در نیویورک تایمز آمده است، میزان دخالت 
ایران در عراق را افشــا می کند. اشــاره العبادی 
به گزارش چنــد روز پیش روزنامــه آمریکایی 
نیویورک تایمز و وبگاه اینترســپت اســت که بر 
اساس برخی اسناد ادعایی، مدعی دخالت ایران در 
امور داخلی عراق شده بود. العبادی در حالی این 
ادعاها را مطرح کرده که در دوران نخست وزیری 
خود در عراق، از سوی ناظران به خاطر هماهنگی 
مستمر با سیاســت های آمریکا در منطقه مورد 

انتقاد قرار داشت.

انهدام موشک های کروز و 
پهپاد توسط سامانه موشکی 

مرصاد
در مرحله نهایی رزمایش مشترک پدافند هوایی 
مدافعان آســمان والیت ۹۸ ، ســامانه موشکی 
مرصاد با حمله موشک های کروز نیروی متخاصم 
به منطقه رزمایش درگیر و این اهداف را منهدم 
کرد.کشف و شناسایی پرنده های بدون سرنشین 
متخاصم در منطقه عمومی رزمایش و درگیری و 
انهدام آنها توسط ســامانه بومی مرصاد و مرصاد 
متحرک نیــروی پدافند هوایی ارتــش از دیگر 
اقدامات انجام شده در این بخش از رزمایش بود.
سامانه مرصاد متحرک از جمله سامانه های بومی 
نیروی پدافند هوایی ارتش اســت که از قابلیت 
تحرک و تحرک ســریع با هدف عدم شناسایی 
محل استقرار ســامانه های پدافندی برخوردار 

است.

موسوی
سخنگوی وزارت امور خارجه:

یک فعال سیاســی اصولگرا و عضو هییت رییسه 
مجلس نهــم ضمن تاکید براینکــه مجلس اجازه 
افزایــش قیمت بنزیــن را به دولت داده اســت، 
گفت: همــه شــخصیت ها و جناح های کشــور 
وظیفــه دارند در اجــرای هرچه بهتــر این طرح 
همدل و همراه باشــند و تخریــب دولت در این 
راستا پســندیده نیســت. حجت االسالم حسین 
سبحانی نیا ادامه داد: در حال حاضر اگر انتقادی 
مطرح اســت به زمان اجرای این طرح اســت که 
می توانست حساب شده تر باشــد و درعین حال 
با شــیب مالیم تری انجــام بگیرد. ایــن نماینده 
ادوار مجلس با تاکید براینکه در ضرورت افزایش 
قیمت حامل های انرژی شــکی وجود نداشــت، 
خاطرنشــان کرد: قیمت بنزیــن در ایران حتی 
نسبت به کشــورهای همســایه پایین تر است و 
در شــرایط تحریم بین المللی و همه جانبه تبعا 
 ایران باید متکی به داخل و توانمندی های داخلی

 باشد.

 بنزین، بهانه تسویه حساب 
با دولت نشود

فعال سیاسی اصولگرا:

کافه سیاست

عکس  روز 

 درگیری حامیان »مورالس«
 با پلیس

حامیان ایوو مورالس، رییس جمهور مستعفی 
بولیوی با پلیس درگیر شده و خواهان بازگشت 

مورالس به قدرت شدند.

امروز مسئله مردم بعد از بنزین، اینترنت است

پیشنهاد سردبیر:

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: اروپا به جای 
اظهارات مداخله آمیز و دفاع از اشرار پاسخگوی 
خلف وعده های خود نسبت به مردم ایران باشد. 
موسوی، به کشورهای اروپایی توصیه کرد بهتر 
است ابتدا به مشــکالت و نابسامانی های داخلی 
خود پرداختــه و در پی درمــان نارضایتی های 
گسترده ای باشند که هر هفته در اروپا به اشکال 
مختلف ســر باز می کند و تلفات و بازداشت های 
فراگیر به دنبال داشته است. سخنگوی وزارت امور 
خارجه بیان کرد: آنچه که درخصوص ایران باید 
در درجه اول مورد توجه قرار گیرد، پاسخگویی 
اروپا نسبت به خلف وعده و عدم اجرای تعهدات 
برجامی آن ها و همراهی با قلدری های آمریکا در 
تحریم و تروریسم اقتصادی ضد مردم ایران است 
نه اظهارات مداخله آمیز و اشک تمساح برای دفاع 
از اشرار و تخریب کنندگان اموال و اماکن عمومی 

و حتی خصوصی در ایران!

 اروپا پاسخگوی 
خلف وعده های خود باشد

مهدی چمران
عضو سابق شورای شهر تهران:

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی گفت 
که با بازگشت آرامش به کشــور ادامه قطع اینترنت 
ضرورتی ندارد. علی مطهری با اشاره به محدودیت های 
اعمال شده برای دسترســی به اینترنت در پی برخی 
ناآرامی های مربوط به افزایش قیمت بنزین گفت: به 
نظر من ادامه قطع اینترنت با توجه به بازگشت آرامش 
به کشور ضرورتی ندارد. وی افزود: مسئولیت این امر 
با وزیر کشور به عنوان رییس شــورای امنیت کشور 
است، اگر وزیر کشــور بخواهد بر ادامه قطع اینترنت 
اصرار بورزد، مجلس عکس العمل نشــان خواهد داد. 
مطهری با ضعیــف خواندن عملکرد وزیر کشــور در 
اجرای تصمیم مدیریت مصرف سوخت گفت: ممکن 
است او را اســتیضاح کنیم. مسئله مردم بعد از بنزین 
اینترنت است. علی مطهری با بیان اینکه امروز بسیاری 
از مشاغل وابسته به اینترنت است که با قطع شدن آن 
دچار مشکل می شوند، افزود: بسیاری از موسسات و 
شرکت ها از این طریق امرار معاش می کنند که باادامه 

قطع بودن اینترنت ضرر می کنند.

امروز مسئله مردم بعد از 
بنزین، اینترنت است

نماینده مردم تهران:

عضو سابق شورای شهر تهران گفت: مردم شب 
عید خوابیده اند و صبح شــنیده اند که بنزین 
گران شده است. چمران با تاکید بر اینکه این 
حوادث که پیش می آید انسان می فهمد امنیت 
یعنی چه، گفت: امنیت ما، امنیتی مثال زدنی 
در یک فضــای کامال ناآرام خاورمیانه اســت. 
این امنیت حتی در خود آمریکا هم نیســت و 
می خواهند امنیت در بین ما نباشد. وی با بیان 
اینکه نمی دانم وزارت اطالعات ما کجاست؟ و 
چرا جلوی این گروه ها را نگرفته است؟ گفت: 
این همه داد و فریاد و رجزخوانی در این مواقع 
به درد می خورد و االن بایــد به میدان بیایند، 
حتی دو  ماه قبل باید این گروه ها شناســایی 
می شــدند. اینها در تلگــرام و فضای مجازی  
سازماندهی و آموزش داده شده اند، ولی ما هم 
بلدیم به آن ها نفوذ کنیم ولی چطور این کارها 

انجام نشده، جای تعجب دارد.

 نمی دانم وزارت اطالعات
 ما کجاست

پیشخوان

بین الملل

روزنامه لوموند با بیان این که دولت ایران از روز شنبه گذشته با قطع 
اینترنت برای ســرکوب اعتراض در داخل کشــور، دست به اقدامی 
بی سابقه زده است، از قول چند پژوهشگر نوشت که اقدامی در این ابعاد 
تنها به کمک برخی زیرساخت های از پیش آماده شده در ایران میسر 
شده است. کارشناسان در پاسخ به پرسش خبرنگار لوموند در مورد 
شباهت وضعیت فعلی اینترنت در ایران با کشورهای دیگر مانند چین 

و روســیه گفته اند که دولت چین به طور کلی روی اینترنت و تبادل 
داده ها با بیرون از کشور کنترل داشــته و روسیه نیز وعده بریدن از 
اینترنت جهانی و راه اندازی شبکه ملی را داده است؛ اما ایران این هفته 
ثابت کرد که از هم اکنون در کنترل کامل اینترنت به موفقیت دست 
یافته است. پژوهشگران فرانسوی حوزه سایبری در مورد این که آیا 
کشور دیگری مانند ایران تا این حد توانایی بستن کامل اینترنت ظرف 

۲۴ ساعت را دارد، به لوموند گفته اند: »در کشورهایی مانند فرانسه 
و آمریکا زیرساخت شبکه اینترنتی به گونه ای است که دسترسی به 
آن آزاد و کامال غیر متمرکز باشــد. این شبکه ها از طریق کانال های 
پرشماری به سایر شبکه های جهان متصل هستند  بنابراین بستن آن 
به راحتی مقدور نیست. قطع اینترنت در ایران نخستین نمونه از نظر 

سطح پیچیدگی در جهان است.«

نشریه لوموند:
قطع اینترنت در ایران نخستین نمونه از نظر پیچیدگی در جهان است

 در آخرین نشست آژانس در مورد ایران، روسیه از کشورمان حمایت کرد

تورم سوخت؟

تیم رســانه ای دولت با 
رییس جمهور همراه نیست

شواهد سازمان یافته بودن 
اغتشاشات

غایبان حیاط کوچک دولت

عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی خبر داد:
شکایت برخی نمایندگان از رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس

نماینده مردم قزوین و عضو فراکســیون امید مجلس شورای اســالمی، گفت: فراکسیون امید نامه ای با 
امضای دکتر عارف به هیئت رییسه داده است که با سران سه قوه در صحن علنی مجلس جلسه ای تشکیل 
دهیم تا درباره گران شدن قیمت بنزین، ادامه جلسات مجلس طی هفته های آینده و بررسی مشکالت و 
موضوعات مربوط به گرانی بنزین و تعطیل نشدن مجلس  و همچنین قطعی اینترنت این روزها توضیحاتی 
به مجلس ارائه بدهند. سیده حمیده زرآبادی  با بیان اینکه برخی نمایندگان از رییس کمیسیون امنیت 
ملی شــکایت کرده اند، گفت: برخی نمایندگان از آقای ذوالنور، رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس، به دلیل طرح برخی مباحث و اظهارنظرات از جمله به زیر کشیدن رییس جمهوری و... 
که باعث بر هم زدن امنیت ملی شده است در حالی که او به دلیل مسئولیتش و ریاست کمیسیون امنیت 

ملی باید حافظ منافع ملی باشد، شکایت کرده اند.

طی اطالعیه ای اعالم شد:
خبر مشاجره در جلسه شورای عالی انقالب فرهنگی معتبر نیست

اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی طی اطالعیه ای خبر منتشر 
شده در خصوص مشاجره در جلســه شــورای عالی انقالب فرهنگی را فاقد اعتبار خواند. پیرو انتشار خبری 
مبنی بر مشاجره در جلسه شــورای عالی انقالب فرهنگی، اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دبیرخانه 
شورای عالی انقالب فرهنگی طی اطالعیه ای اعالم کرد که خبر مذکور فاقد اعتبار بوده و تاکید کرد که جایگاه 
اطالع رسانی و سخنگویی شورای عالی انقالب فرهنگی بر عهده دبیر این شوراست. در این اطالعیه با ذکر این 
نکته که در جلسات شورا و ارائه مباحث کارشناسی؛ آرا و دیدگاه های متفاوت وجود دارد تاکید شده است که 
رسانه ها با انتشار اخبار وحدت آفرین و امیدبخش،توان فکری کشور را در مسیر رشد و پیشرفت، هدایت کنند. 
به دنبال برگزاری جلسه شورای عالی انقالب فرهنگی برخی رســانه ها در روزهای گذشته اخباری مبنی بر 

بحث و مشاجره میان یکی از اعضای شورا با رییس جمهور منتشر کرده بودند.

چهره ها

علیرضا کریمیان
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گوشتسفیددراصفهاندرجهبندیمیشود
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

اخبار

رییس سازمان صمت اصفهان:
نانوایان اصفهانی حق تغییر 
قیمت و کیفیت نان را ندارند

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان 
گفت: نانوایان اســتان حق هیچ گونه تغییری 
در قیمت و کیفیت نــان را ندارند و در صورت 
مشاهده چنین تخلفی با آنها برخورد می شود. 
ایرج موفق افزود: در زمان حاضر هیچ مشکلی از 
نظر توزیع و عرضه آرد و نان در استان اصفهان 
وجود ندارد و قیمت و سهمیه ای آن نیز تغییر 
نکرده است. وی اظهار داشــت: همه نانوایان 
ملزم به نصــب تابلوی قیمت مصــوب نان در 
مغازه هستند و از امروز با نانوایان فاقد تابلو به 
عنوان متخلف برخورد خواهد شد. وی از مردم 
خواست تا هرگونه تغییر در قیمت یا کیفیت نان 
را به سامانه سازمان حمایت مصرف کنندگان و 

تولیدکنندگان )۱۲۴( گزارش کنند.

معاون بیمه ای سازمان تامین اجتماعی 
اصفهان:

 قراردادهای بیمه کارگری 
کامال شفاف است

معاون بیمه ای سازمان تامین اجتماعی اصفهان 
گفــت: قراردادهای بیمه تابع شــرایطی بوده 
و زمان ورود آن به سیســتم تامین اجتماعی، 
شــفاف اســت؛ پیمانکار تکالیف قانونی خود 
را انجــام می دهد و ضرایب نیز بــه طور کامال 
مشخص محاسبه می شود. عبدالرسول آقاهادی 
افزود: در برنامه عملی یک ساله استان، به غیر 
از حوزه درمان اصفهان و کاشان، بیش از شش 
هزار میلیارد تومان کســری بودجــه داریم با 
این حال تاخیر در ارائه خدمات اتفاق نیفتاده 
است. وی با اشــاره به اینکه مشکالت دامنگیر 
صنعت استان، تامین اجتماعی را نیز بی نصیب 
نگذاشته اســت، ادامه داد: بیش از ۹۵ درصد 
از بودجه از طریق پرداخت حق بیمه توســط 
کارفرمایان تامین می شــود؛ اما شرکتی مانند 
پلی اکریل اصفهان با یک هزار نفر پرسنل، بالغ 
بر صد میلیارد تومان بدهی دارد و ما همچنان 
مکلف به ارائه خدمات به شاغلین آن هستیم. 
آقاهادی بــا تاکید بر اینکه در بحث بازرســی 
سختگیری چندانی نداریم، اضافه کرد: افرادی 
که نســبت به قطع ســابقه بیمه خود شکایت 
دارند، باید بدانند طبق قانون بیمه شــده اگر 
تا ۹۰ روز حــق بیمه خــود را پرداخت نکند، 
سابقه بیمه او قطع خواهد شد و هیچگونه تعهد 
جدیدی درخصوص بیمه شدگان مورد قبول 
دولت نیست. وی خاطرنشان کرد: قراردادهای 
بیمه تابع شــرایطی بوده و زمــان ورود آن به 
سیستم تامین اجتماعی، شفاف است؛ پیمانکار 
تکالیف قانونی خود را انجام می دهد و ضرایب 

نیز به طور کامال مشخص محاسبه می شود.

بازار

 چراغ خواب کودک 

 معاون حفاظت و بهره برداری شرکت
 آب منطقه ای اصفهان:

 ذخیره سد زاینده رود
 به ۳۷۰ میلیون مترمکعب رسید

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای 
اصفهان گفت: ذخیره سد زاینده رود به ۳۷۰ میلیون 
مترمکعب رسید که برابر با ۲۶.۵ درصد حجم کلی 
این مخزن است. حسن ساســانی افزود: میانگین 
بلند مدت حجم آب ذخیره شده در این سد )دوره 
۴۴ ســاله( ۷۵۹ میلیون مترمکعب ثبت شده که 
نشان می دهد در مقایسه های بلند مدت، وضعیت 
منابع آبی در این منطقه مناســب نیست. وی بیان 
کرد: میزان ورودی آب به ســد زاینده رود در زمان 
حاضر ۱۷ مترمکعب و خروجی آن ۸۲ مترمکعب بر 
ثانیه است که امید می رود بارش های موثر پاییزی و 
زمستانی بتواند حجم قابل قبولی را به مخزن بیفزاید. 
وی یادآور شــد: میزان بارش در ایستگاه چلگرد از 
ابتدای سال آبی جاری ۱۰۸ میلی متر بوده، در حالی 
که ســال گذشــته در چنین روزی میزان بارش ها 
۲۳۰ میلی متر و میانگین بلند مدت ۱۸۰ میلی متر 

ثبت شده بود.

 رییس اتحادیه جایگاه داران سوخت 
استان اصفهان:

آتش زدن جایگاه شایعه بود
 رییس اتحادیه جایگاه داران سوخت استان اصفهان 
گفت: تعداد ۲۰ جایگاه در ســطح استان اصفهان 
آســیب دیده که از ایــن تعداد ۱۷ مورد در شــهر 
اصفهان، دو جایگاه در نجف آباد و یک مورد در شهر 
بهارستان است. پیمان کامران ادامه داد: در نتیجه 
این اغتشاشات بین ۸ تا ۱۰ میلیارد تومان خسارت به 
جایگاه ها وارد شده، بیشتر جایگاه های سوخت بیمه 
هستند و قرار شده تا شرکت های بیمه این خسارت 
را پرداخت کنند؛ اما تاکنون واریزی انجام نشــده 
است. کامران با رد شایعه آتش گرفتن جایگاه های 
سوخت تاکید کرد: ایمنی جایگاه های عرضه سوخت 
بسیار باالست و هیچ جایگاه سوختی آتش نگرفته، 
خسارات ناشی از تخریب است و آتش سوزی محدود 
به دفتر جایگاه ناشی از ســوزاندن اسناد و مدارک 
کاغذی بوده اســت. رییس اتحادیــه جایگاه داران 
سوخت استان اصفهان در تشــریح دالیل تشکیل 
صف های طوالنی در جایگاه ها تصریح کرد: حدود ۱۰ 
درصد جایگاه های عرضه سوخت از مدار خارج شده 
بودند و از ســوی دیگر به دلیل راه بندان های ایجاد 

شده توزیع سوخت در ابتدا با تاخیر انجام می شد.

مدیر بازرسی اصناف شهرستان اصفهان:
بازار کشش افزایش را قیمت 

ندارد
مدیر بازرســی اصناف شهرســتان اصفهان گفت: 
هیچ صنفی حق افزایش قیمــت کاال و خدمات به 
بهانه افزایش قیمت بنزین را نــدارد، کاال به اندازه 
کافی موجود است و بازار نیز کشش افزایش قیمت 
جدید ندارد. جواد محمدی فشــارکی اظهار کرد: 
بازرسی از واحدهای صنفی از ساعت ۷ صبح  امروز  
آغاز شده و تا ساعت ۱۰ شب ادامه پیدا می کند، در 
مجموع ۸۷ بازرس و ۲۳۲ بازرس افتخاری وظیفه 
نظارت بر قیمت ها را برعهده دارند. مدیر بازرســی 
اصناف شهرستان اصفهان خاطرنشان کرد: بازرسان 
افتخاری افرادی هســتند که با خریــد صوری به 
تخلفات احتمالی فروشندگان پی می برند و سپس 
بازرســان اصناف برای بررســی صحت گزارش و 

برخورد قانونی در مغازه حاضر می شوند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی اصفهان:
 اولویت کاری تعزیرات حکومتی 

نظارت برحمل ونقل است
مدیرکل تعزیرات حکومتی اصفهان گفت: نظارت 
سازمان تعزیرات بیشــتر در مکان هایی که حمل و 
نقل به عنوان کاال فروخته می شود، در اولویت کاری 
گشت های سیار ما قرار دارد. غالمرضا صالحی افزود: 
نظارت سازمان تعزیرات بیشــتر در مکان هایی که 
حمل و نقل به عنوان کاال فروخته می شود در اولویت 
کاری گشت های سیار ما قرار دارد. وی اظهار داشت: 
هر گونه افزایــش نرخ از طرف هــر مرجعی بدون 
هماهنگی با ستاد تنظیم بازار کشور، برای سازمان 
تعزیرات بی اثر و ممنوع است و قابلیت اجرایی ندارد. 
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان گفت: نرخ 
اعالمی از طرف ستاد تنظیم بازار، به عنوان مالک و 
معیار ما در بازرسی ها محسوب می شود.صالحی با 
بیان اینکه طرح نظارت ویژه با هدف پیشــگیری و 
مبارزه با تخلفات صنفــی، کنترل بازار و جلوگیری 
از اجحاف در حق شهروندان اجرا می شود تصریح 
کرد: اکیپ های گشت سیار در ۲ نوبت صبح و بعداز 

ظهر ، فعال هستند.

 چراغ خواب کودک طرح فانتزی 

 75,000
تومان

 چراغ خواب کودک طرح چمن 

 11,500
تومان

 Sponge چراغ خواب مدل 
 Bob HG-008

 11,500
تومان

روزانه ۹۰۰ میلیارد خســارت حاصــل از قطعی 
اینترنــت بــرای کســب و کارهــای آنالین طی 
روزهای اخیر برآورد شده اســت. قطعی اینترنت 
هر چند روی آوری به شــبکه ملی را بیشــتر کرد؛ 
اما ســاختارهای ضعیف و برخی از ناهماهنگی ها 
موجب شــده تا بسیاری از این کســب و کارهای 
دیجیتالی نتوانند به این شبکه متصل شوند؛ اتفاقی 
که می توانــد در روزهای آینده منجــر به ریزش 
مشــتریان و حتی نابودی برخی از این کســب و 

کارهای نوپا شود.
 یک عضو هیئت مدیره کشــوری کسب وکارهای 
مجازی معتقد است، با تعطیلی مشاغل و خدمات 
اینترنتی در چند روز اخیر، نزدیک به ۹۰۰ میلیارد 
تومان به آنها خسارت وارد شــده است. رضا الفت 
نسب می گوید: اتفاقاتی را که در چند روز گذشته 
شاهد هستیم در سال ۸۸ تجربه کردیم؛ اما در آن 
زمان حدود هزار کســب وکار روی بستر اینترنت 
فعالیت می کــرد در حالی که امســال ۳۰۰ هزار 
فروشنده مجوز دار در این بســتر مشغول فعالیت 
هستند که طی روزهای گذشــته با مشکل مواجه 
شدند. وی در ادامه خسارت ناشی از نبود اینترنت 
ملــی را اینگونه عنوان می کند: کســب و کارهای 
بزرگ فعالیت شــان به یک دهم کاهــش یافته و 
کســب وکارهای کوچک تعطیل شــده اند و ۵۰ 
هزار نماد اعتماد و ۱۲۰۰ کســب وکاری که مجوز 
فعالیت دارند اکنون با مشکالتی مواجه شده اند که 

سرمایه گذاری آنها را به خطر انداخته است.
 همچنین سعید اســالمی بیدگلی، دبیرکل کانون 
نهادهای سرمایه گذاری ایران گفته: »در روزهای 
اخیر بازار ســرمایه نزدیک به ۴۵۰۰ واحد کاهش 
شاخص شده، چون این حس را ایجاد می کند که 
ریسکی در بازار وجود دارد؛ اما آنچه مشخص است 
این اســت که با قطعی اینترنت، کســب وکارهای 
مجازی قربانــی اول خواهند بــود.« این موضوع 
می تواند اعتماد ایجاد شــده در سال های اخیر به 
دلیل حمایت دولت از این مدل کســب و کارها را 
به شدت کاهش و جذب سرمایه برای این مشاغل 
را بســیار محدود کند؛ هر چند مســئوالن وزارت 
ارتباطات معتقدند کســب و کارهایی که  هاست 
ایرانی داشــته اند، تقریبا از اتفاقــات اخیر ضربه 

خاصی نخورده انــد. جعفر مطلــب زاده، مدیرکل 
فناوری اطالعات و ارتباطات اصفهان اعالم کرده که 
کســب وکارهای آنالین به ویژه آنهایی که از خارج 
از کشور هاســت تهیه کرده اند، در پی این اتفاقات 
دچار مشکالت بسیاری شده اند. تاکنون مذاکراتی 
با شرکت ارتباطات زیرساخت و دبیر سازمان نظام 
صنفی یارانه ای کشــور برای حل این مشکل انجام 
شده است. وی اضافه کرد: با این وجود اکنون کسب 
و کارهای اینترنتی که هاســت های داخلی دارند، 
به واســطه شــبکه ملی ارتباطات در حال فعالیت 
هستند؛ اما برخی سرویس ها مانند نقشه ها ممکن 
است به درستی کار نکند که این به دلیل استفاده 
از نقشــه های خارجی مانند گوگل است. به عالوه 
از آن جا که تحریم ایران توســط شــرکت گوگل 
نیز در گذشــته مطرح شده، اســتفاده از اینگونه 
سرویس ها کار خطرناکی است زیرا در این صورت 

اینگونه خدمات نیز دچار مشکل می شوند. هر چند 
استفاده از اینترنت ملی در شرایطی که این سیستم 
می تواند به کسب و کارهای داخلی خدمات بدهد 
به نظر عقالنی می رسد؛ اما برخی از مشکالت طی 
سال های اخیر موجب شده تا استقبال از اینترنت 
ملی کمتر باشد. مســائل مالی در این زمینه حرف 
اول را می زنند و کســب و کارهــای نوپا عمدتا به 
دلیل نبود تــوان مالی ترجیــح می دهند به جای 
استفاد از پهنای باند اینترنت ملی از اینترنت های 
خارجی ارزان تر اســتفاده کنند. این تفاوت قیمت 
بخشــی به دلیل حمایت نکردن دولت از این مدل 
کسب و کارها و تشــویق آنها برای رفتن به سمت 
استفاده از اینترنت ملی است و بخشی دیگر مربوط 
به مافیای فــروش پهنای بانــد اینترنت خارجی 
اســت که برای ترغیب مشــتریان قیمت ها را به 
ایرانی ها پایین تر عرضه می کنند. رخدادهای اخیر 

و قطعی اینترنت، آزمون ســختی برای کســب و 
کارهای دیجیتال محســوب می شــود. شناسایی 
زیر ساخت های امنیتی و سطح حمایتی دولت که 
البته چندان امیدوار کننده نبود می تواند چشــم 
انداز این مدل از کارآفرینــی را تاریک کند؛ راهی 
که تازه در کشــور ما باز شده و می توانست با وجود 
ســرمایه های خوب علمی و خالقیتی سهم زیادی 
در اشتغال پاک داشته باشــد. حال باید دید دولت 
چطور سیاست های حمایتی از این کسب و کارهایی 
که ادعای حمایت از آنها را داشته و دارد را تقویت 
خواهد کرد و البته در این میان آذری جهرمی، وزیر 
ارتباطات که در قطعی های این چند روز از هر نوع 
اظهار نظری خودداری کرده است، چه توجیهی در 
باب حمایت از مشــاغل زیان دیده ای ارائه خواهد 
 داد که روزی آنهــا را امید آینده بــازار کار ایران

 دانسته بود.

ایستآنالینهاپشتچراغخاموشاینترنت

     مدیرکل فناوری اطالعات و ارتباطات اصفهان اعالم کرده که کسب وکارهای آنالین
 در پی اتفاقات اخیر دچار مشکالت بسیاری شده اند؛

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان اصفهان گفت: افرادی که یارانه آن ها قطع شــده برای رسیدگی به 
شکایات شان می توانند به طور رایگان به پیشخوان دولت مراجعه کنند. محسن نیرومند اظهار کرد: مجلس مصوب 
کرد که تا پایان سال باید یارانه سه دهک باالیی قطع شود؛ اما برای شناسایی این افراد زیرساخت ها محدود است 
بنابراین دولت ۱۳ سامانه ها را برای رصد افراد یارانه بگیر با یکدیگر مرتبط کرد تا از این طریق شهریورماه، ماهانه 
یارانه ۲۰۰ هزار خانوار قطع شود. وی خاطرنشان کرد: مردم برای رسیدگی به شکایات خود در این باره می توانند 
به پیشخوان دولت مراجعه کنند و این مراکز برای رسیدگی به هرکدام از شکایات ۴۰ هزار تومان از دولت می گیرند 

تا خدمات را به طور رایگان برای مردم ارائه دهند.

تنها راه شکایت به 
قطع شدن یارانه ها 

پیشخوان دولت است

مدیرکل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی استان:

ون
عا

ت

  عکس روز

نمایشگاه صنایع هوایی در دبی

معاون سالمت اداره کل دامپزشــکی اصفهان گفت: با رتبه بندی کشتارگاه های طیور، گوشت سفید 
تولیدی این استان درجه بندی می شود. محمد کشتکار افزود: طرح رتبه بندی کشتارگاه های طیور 
اســتان همزمان با کل کشور به منظور کیفیت بخشــی به تولید گوشت ســفید و درجه بندی این 

فرآورده های خام دامی برای مصرف مردم انجام می شود.
 وی بیان کرد: با انجام این رتبه بندی انواع گوشــت ســفید در بازار با ســه درجــه در بازار عرضه 
می شود که کشــتارگاه برتر دارای خط اتوماتیک و امکانات روز در کشــتار و سردسازی گوشت را 
دارد. معاون ســالمت اداره کل دامپزشــکی اصفهان با بیان اینکه ۱۹ کشــتارگاه طیور صنعتی در 
این استان تاســیس شــد،ادامه داد: یک باب از این مراکز در شهرســتان نایین تعطیل و بقیه فعال 
و مورد ارزیابی قرار می گیرنــد. وی تصریح کرد: نظــارت و ارزیابی برای درجه بنــدی در ۶ باب از 
کشتارگاه های طیور اســتان اصفهان انجام شــد که یک باب آن درجه مثبت A گرفت و پنج مورد 
دیگر در رده A قــرار گرفتند که این فرآیند همچنان برای ارزیابی ســایر کشــتارگاه ها ادامه دارد. 
کشتکار با اشــاره به اینکه تمامی تولیدات گوشت سفید براساس ســه درجه قابل مصرف و دارای 
سالمت هســتند، تصریح کرد: مرغ درجه مثبت A ســالمت بیشتری را در مقایســه با نوع درجات 
دیگر دارد. وی اســتفاده نکــردن از داروی بــه هنگام پرورش مــرغ، وزن زیــر ۲ کیلوگرم، مدت 
 A زمان بیشــتر ماندگاری و تشــابه به مرغ بدون آنتی بیوتیک را شــاخصه های مرغ درجه مثبت
بیان کــرد و گفت: این فرآورده خام دامی در گشــتارگاه درجه برتر کشــتار و وارد بازار می شــود. 
 وی افزود: کشــتارگاه های دارای درجــه پایین تر با بهبــود تجهیزات خود قادر بــه ارتقای جایگاه

 خواهند بود.

معاون سالمت اداره کل دامپزشکی اصفهان:

گوشت سفید در اصفهان درجه بندی می شود

تلفن های آسیب دیده اصفهان تا آخر هفته وصل می شود
 مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران گفت: مشکل ۵۰ درصد از خطوط تلفن ثابت مرکز 
خاتم االنبیا )ص( اصفهان که بر اثر ناآرامی های اخیر قطع شده بود با تالش کارکنان مخابرات برطرف شده و 
۵۰ درصد مابقی نیز تا آخر هفته رفع خواهد شد. محمدرضا بیدخام افزود: همه ارتباطات تلفن همراه و ثابت 
استان اصفهان به جز یک مرکز که در ناآرامی های اخیر مقداری آسیب دید، پایدار است و هیچ مشکلی در 
این زمینه وجود ندارد. وی اظهار داشت: ۱۴۰ هزار تلفن ثابت مرکز خاتم االنبیا )ص( اصفهان قطع شده بود 
که در زمان حاضر ۵۰ درصد این ارتباطات وصل شده و مابقی نیز تا آخر هفته وصل و وضعیت عادی می شود. 
مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه مشکل خاصی در زمینه تلفن همراه 
در استان اصفهان وجود ندارد، ادامه داد: یک سری سایت های تلفن همراه از مدار خارج شده بود که هم اکنون 

۷۰ درصد آنها وارد مدار شده و مابقی سایت ها هم تا آخر هفته وارد مدار می شوند.

اجرای طرح معافیت های مالیاتی ویژه بازاریان
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اصفهان گفت: »با هماهنگی های به عمل آمده در قانون بودجه 
سال ۱۳۹۸، بازاریانی که اقدام به مرمت بازار تاریخی اصفهان کنند از معافیت های مالیاتی وزارت اقتصاد و دارایی 
برخوردار می شــوند«. فریدون الهیاری درباره چگونگی اجرای این طرح  افزود: با توجه به تدابیر اندیشیده شده در 
قانون بودجه کشور در سال ۱۳۹۸، هرگونه مرمت اماکن تاریخی عمومی توسط بخش خصوصی مشمول معافیت های 
مالیات بر درآمد خواهد شد، به گونه ای که اگر بازاریان نســبت به مرمت فضاهای بازار اقدام کنند، هزینه مرمت با 
توافق وزارتخانه های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و اقتصاد و دارایی توسط سازمان امور مالیاتی استان 
اصفهان محاسبه و مشمول ۲۰ درصد معافیت مالیات بر درآمد فروشگاه ها خواهد شد. وی افزود: درصورتی که بازاریان 
نسبت به این اقدام رویکرد مثبتی داشته باشند از آمادگی الزم برای انجام مذاکره با اداره کل دارایی استان و همچنین 

سازمان امور مالیاتی این استان برای افزایش درصد معافیت مالیات بر درآمد بازاریان برخوردار هستیم.

مرضیه محب رسول
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آگهی نوبتی سه ماه دوم   سال 1398 
خمینی شهر

9/1 شماره: 98075831988934 – 1398/07/07 آگهی های نوبتی سه ماهه 
دوم سال 1398 مربوط به قســمتی از امالک و مستغالت حوزه ثبتی شهرستان 
خمینی شــهر واقع در بخش 14 ثبت اصفهان به موجب ماده دوازده قانون ثبت 
اســناد و امالک ماده 59 آئین نامه مربوط به امالکی که در سه ماهه دوم سال 
1398 تقاضای ثبت آنها پذیرفته شده و همچنین شماره های از قلم افتاده و نیز 
آنچه طبق آراء هیات نظارت است آگهی آنها تجدید شده و مربوط به شهرستان 

خمینی شهر به شرح زیر آگهی می نماید.
الف- امالکیکه تقاضای ثبت آنها پذیرفته شده و مدت اعتراض نسبت به آنها از 

تاریخ انتشار نود روز می باشد.
اراضی دستجرد قتاده خمینی شهر 75 اصلی و فرعی های زیر:

11197-آقای رضا ســالمی کوهانســتانی فرزند یداله ششــدانگ یکبابخانه 
 مســکونی مجزی شــده از 1170 فرعــی از 75 اصلی به مســاحت 174/10 

مترمربع
11209-آقــای وحیــد ابراهیمی دســتگردی فرزند نادعلی ششــدانگ یک 
 قطعه زمیــن محصور مجزی شــده از 439 الــی 75/434 به مســاحت 260 

مترمربع 
اراضی صحرای کک موش اندان خمینی شهر 110 اصلی و فرعی زیر: 

893- آقای علی محمدی فرزند محمدمهدی نســبت به یک سهم وسه هزار و 
دویست و شصت سه- چهار هزار و پانصد سهم مشاع آقای اصغر محمدی فرزند 
محمدمهدی نسبت به ســه هزار یکصد هفت – چهار هزار پانصد سهم مشاع و 
خانم کوکب محمدی فرزند محمدمهدی نسبت به  سه هزار یکصد هفت – نه 
هزارم سهم مشــاع و خانم طیبه محمدی فرزند محمدمهدی نسبت به سه هزار 
یکصد هفت –نه هزارم  سهم مشاع از بیست هفت ســهم و یکصد وشانزده –

یکصد بیست پنجم سهم ششدانگ پالک 110/893 که قسمتی از جوی متروکه 
بوده به مساحت 44/87 مترمربع که با ششدانگ پالک 110/891 توامًا تشکیل 

یک قطعه زمین پی کنی شده را داده است.
اراضی صحرای بوستان سهم خوزان خمینی شهر 113 اصلی و فرعی زیر: 

1289-آقای مهران رستم شــیرازی فرزند محمد نســبت به دو دانگ مشاع و 
آقای احمدرضا آقائی فرزند حیدرعلی نســبت به دو دانگ مشاع و آقای علیرضا 
عظیمی پور فرزند مرتضی نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ قسمتی از یکباب 
ســاختمان طبقاتی که تصرفی از جوی بوده اســت که با پالک 113/497 یک 

ساختمان طبقاتی را شامل می باشد به مساحت 67/85 مترمربع.
اراضی صحرای شمس آباد خوزان خمینی شهر 114 اصلی و فرعی زیر:

1848-شهرداری خمینی شــهر به نمایندگی خانم زهرا مسعودیان خوزانی از 
طرف شهرداری خمینی شهر به موجب معرفی نامه شماره 98/3/13-98/4843 
ششــدانگ یک قطعه زمین )که قباًل جوی متروکه بوده( به مســاحت 75/30 

مترمربع.
اراضی صحرای حاج رحمن خمینی شهر 117 اصلی و فرعی زیر:

1030-خانم زهرا طاهریان فرزند نصراله نســبت به پنج حبه و یک هفتم حبه 
مشاع ، آقای محمدعلی داورپناه فرزند حسن نسبت به چهار حبه و بیست –چهل 
نهم حبه مشاع ، آقای حسین داورپناه ورنوسفادرانی فرزند حسن نسبت به چهار 
حبه و بیست –چهل نهم حبه مشــاع  ، آقای قدیر داورپناه فرزند حسن نسبت 
به چهار حبه و بیســت –چهل نهم  حبه مشــاع ، آقای عبــاس داورپناه فرزند 
حسن نسبت به چهار حبه و بیســت –چهل نهم حبه مشاع  ، آقای علی داورپناه 
فرزند حسن نسبت به چهار حبه و بیســت چهل نهم حبه مشاع ، آقای نعمت اله 
داورپناه فرزند حسن نسبت به چهار حبه و بیســت –چهل نهم حبه مشاع  حبه 
مشاع ، خانم فاطمه داورپناه فرزند حسن نســبت به دو حبه و ده چهل نهم حبه 
مشاع  ، خانم اقدس داورپناه فرزند حسن نســبت به دو حبه –ده چهل نهم حبه 
 مشاع  ، آقای یداله داورپناه فرزند رضا نســبت به ده حبه-  دو هفتم حبه مشاع ، 
آقــای مهــدی داورپنــاه فرزنــد رضــا نســبت بــه ده حبــه و-دو هفتم 
حبه مشــاع  ، خانم صدیقــه داورپناه فرزند رضا نســبت به پنــج حبه و- یک 
هفتم حبــه مشــاع  ، خانم خورشــید داورپنــاه فرزنــد رضا نســبت به پنج 
حبه و –یــک هفتم حبه مشــاع  ، خانم مریــم نجفیان فرزند عباس نســبت 
 به یک حبــه –پنج  هفتــم حبه مشــاع ، خانم زهــرا نجفیــان فرزند عباس 
نســبت به یک حبه –پنج هفتم حبه مشــاع  ، آقای رضا پارســیان فرزند علی 
نسبت به سه هفتم حبه مشــاع ، آقای محمد قورچانی فرزند علی نسبت به سه 
 هفتم حبه مشــاع ، خانم اعظم قورچانی فرزند علی نسبت به سه چهاردهم حبه 
 مشــاع ، خانم زهرا قورچانی فرزند علی نســبت به ســه چهاردهم حبه مشاع ،

 آقــای علــی قورچانــی فرزنــد کریم نســبت بــه ســه هفتم حبه مشــاع 
از 72 حبــه ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن دارای حــد فاصــل کــه 
قبــاًل جــوی بــوده اســت و تحــت تصــرف نامبــردگان قــرار گرفته و 
 شــهرداری بــه ایشــان واگــذار نمــوده اســت بــه مســاحت 212/31 

مترمربع.
اراضی صحرای بیرون آب ورنوسفادران خمینی شهر 119 اصلی و فرعی های 

زیر: 
1470-آقای سید احمد احمدی فروشانی فرزند سیدکریم نسبت به 7 حبه و یک 
پنجم حبه مشاع ، آقای سیدحیدر احمدی فروشــانی فرزند سیدکریم نسبت به 
43 حبه و یکـ  پنجم حبه مشــاع ، خانم عفت السادات احمدی فروشانی فرزند 
سیدکریم نسبت به 3 حبه وسهـ  پنجم حبه مشاع ، خانم اشرف سادات احمدی 
فروشانی فرزند سیدکریم نسبت به 3 حبه و سهـ  پنجم حبه مشاع ، خانم طاهره 
احمدی فروشانی فرزند سیدکریم نسبت به 3 حبه و سهـ  پنجم حبه مشاع ، خانم 
نازنین احمدی فروشانی فرزند سیدکریم نسبت به 3 حبه و سهـ  پنجم حبه مشاع 
، خانم رقیه احمدی فرزند سیدکریم نســبت به 3 و سهـ  پنجم حبه مشاع ، خانم 
طیبه احمدی فروشانی فرزند سیدکریم نسبت به 3 حبه و سهـ  پنجم حبه مشاع 
از 72 حبه ششدانگ پالک 119/1470 به مساحت 2025/75 مترمربع که سابقًا 
جزء اراضی بیابانی بوده و با ششدانگ پالک 119/341 واقع در صحرای بیرون 
آب ورنوسفادران خمینی شهر بخش 14 نسبت به اصفهان توامًا تشکیل یکدرب 

باغ را داده است.
1472-آقای شکراله امیریوسفی ورنوسفادرانی فرزند علی محمد ششدانگ یک 

قطعه زمین دارای حدفاصل به مساحت 258/44 مترمربع .
1473- آقای شکراله امیریوسفی ورنوسفادرانی فرزند علی محمد ششدانگ یک 

قطعه زمین دارای حدفاصل به مساحت 271/69 مترمربع .
1474- آقای شکراله امیریوسفی ورنوسفادرانی فرزند علی محمد ششدانگ یک 

قطعه زمین دارای حدفاصل به مساحت 238 مترمربع.
 اراضــی صحــرای دهشــنده ورنوســفادران خمینــی شــهر 120 اصلــی 

و فرعی زیر: 
2158-آقای امید مهدیقلی نژاد فرزند علی نسبت به 13 حبه و یکـ  یازدهم حبه 
مشاع ، آقای حمید مهدیقلی نژاد فرزند علی نســبت به 13 حبه و یکـ  یازدهم 
حبه مشاع ، آقای مرتضی مهدیقلی نژاد فرزند علی نســبت به 13 حبه و یکـ  
یازدهم حبه مشاع ، خانم مریم مهدیقلی نژاد فرزند علی نسبت به 6 حبه و ششـ  
یازدهم حبه مشاع ، خانم محبوبه مهدیقلی نژاد فرزند علی نسبت به 6 حبه وشش 
ـ یازدهم حبه مشاع ، خانم فیروزه مهدیقلی نژاد فرزند علی نسبت به 6 حبه و شش 
ـ یازدهم حبه مشاع ، خانم طاهره مهدیقلی نژاد فرزند علی نسبت به 6 حبه و شش 
ـ یازدهم حبه مشاع ، خانم عصمت پرنده خوزانی فرزند مرتضی نسبت به 6 حبه 
و ششـ  یازدهم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ قسمتی از یکباب گاراژ واقع در 

بخش 14 ثبت اصفهان به مساحت 86/80 مترمربع.
اراضی صحرای گارسله ورنوسفادران خمینی شهر 121 اصلی و فرعی زیر:

743-آقای سید ولی اله نوربخش  فرزند سید ابوالقاسم ششدانگ یک قطعه زمین 
محصور به مساحت 230/14 مترمربع.

اراضی صحرای درچه قطعات گود رباط 124 اصلی و فرعی زیر: 
246-آقای میثم ابراهیمی درچه فرزند جعفر ششدانگ قسمتی از یکباب مغازه 
)قسمتی از کوچه متروکه( به مساحت 36/88 مترمربع که با پالک 124/50 توام 

و تشکیل یکباب مغازه را داده است با کاربری گذر در طرح جامع.
اراضی شمالی شهرستان خمینی شهر 159 اصلی و فرعی زیر: 

3042-آقــای علــی اصغر شــاهین ورنوســفادرانی فرزند جلیل ششــدانگ 
 یکبابخانــه احداثــی بــه مســاحت یکصد و شــانزده متــر و هفتــاد صدم 

مترمربع.
اراضی شمالی شهرستان خمینی شهر 173 اصلی و فرعی زیر:

806-خانم الهام رحیمی اندانی فرزند علی نســبت به ســه دانگ مشاع و آقای 
امیررضا چراغی فرزند رمضانعلی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه 

زمین محصور دارای ساخت به مساحت 538/30 مترمربع.
به موجب ماده 16 قانون ثبت امالک چنانچه کسی نسبت به امالک مندرج در این 
آگهی واخواهی داشته باشد باید از تاریخ انتشار اولین نوبت مورخ 1398/08/01 
نسبت به آنهایی که تقاضای ثبت شده به شرح ردیف الف ظرف مدت نود روز و 
نسبت به آنهایی که طبق آراء هیئت نظارت ثبت تجدید آگهی شده بشرح ردیف 
ب در مدت 30 روز دادخواست واخواهی خود را به این اداره تسلیم و طبق تبصره دو 
ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست بمرجع ذیصالح قضایی 
گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید و در صورتی که قبل از 
انتشار این آگهی دعوایی اقامه شده باشد طرف دعوی باید گواهی دادگاه را مشعر 
بر جریان دعوی ظرف مدت مرقوم تسلیم نماید اعتراضات یا گواهی طرح دعوی 
که بعد از انقضاء مدت مرقوم واصل شود بالاثر است و مطابق قسمت اخیر ماده 
16 و تبصره ماده 17 قانون ثبت رفتار خواهد شد. ضمنًا طبق ماده 56 آئین نامه 
قانون ثبت حقوق ارتفاقی در موقع تعیین حدود در صورت مجلس قید و واخواهی 
صاحبان امالک و مجاورین نســبت به حدود و حقوق ارتفاقی مطابق ماده 20 
قانون ثبت و تبصره دو ماده واحده قانون تعییــن تکلیف پرونده های معترضی 

ثبت پذیرفته خواهد شد. 
این آگهی نسبت به ردیف الف و ب در دو نوبت به فاصله 30 روز و نسبت به ردیف 
ب فقط یک نوبت از تاریخ انتشار نوبت اول در روزنامه  زاینده رود  چاپ اصفهان 

درج و منتشر می شود. 
تاریخ انتشارنوبت اول: 1398/08/01 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/09/02

 م الف: 636191  نبــی اله یزدانــی رئیــس اداره ثبت اســناد و امالک 
خمینی شهر 

آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال 1398 
اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان آران وبیدگل

9/2 بموجب ماده 11 قانون ثبت اســناد وامالک وماده 59 اصالحی و آیین نامه 
مربوط به امالکی که در سه ماهه دوم سال1398 تقاضای ثبت آنها پذیرفته ونیز 
آنچه طبق آراء هیئت نظارت ثبت اســتان آگهی آنها باید تجدید شده و یا شماره 
 های از قلم افتاده مربوط به بخش های حوزه ثبتــی آران وبیدگل به ترتیب در

 ردیف های الف وب به شرح آتی آگهی می نماید: 
الف ( شــماره پالک و مشــخصات مالک ونوع ملک که اظهارنامه آنها در سه 
ماهه مربوطه قبــل تنظیم وجهت انتشــار آگهی در ردیف منظــور گردیده اند 
 وامالکی که قبــال اظهارنامــه آنها تنظیم شــده ولی اشــتباها در موعد مقرر

 آگهی نشده اند :
امالک وابنیه بخش سه آران وبیدگل 

شماره های فرعی از پالک 2 اصلی واقع در مزرعه ایوب آباد
776 فرعی: آقای حسین مسجدی آرانی فرزند تقی ششدانگ قسمتی از یکباب 

ساختمان بمساحت 105.75 مترمربع
777 فرعی: خانم اعظم عبدلی آرانی فرزند ســیف اله ششــدانگ قطعه زمین 

مزروعی با کاربری صرفًا کشاورزی بمساحت 470 مترمربع
778 فرعی: خانم مبینا طباطبائی بیدگلی فرزند سیدمحمد ششدانگ یکدرب باغ 

محصور با کاربری صرفًا کشاورزی بمساحت 520 مترمربع
شماره های فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در اراضی آران دشت

1978 فرعی: خانم فاطمــه دهنوی آرانی فرزند رمضانعلی ششــدانگ یکباب 
ساختمان بمساحت 53.30 مترمربع

1980 فرعی: خانم فاطمه قربانی فرزند غالمحســین ششــدانگ یکباب خانه 
بمساحت 250.90 مترمربع

شماره های فرعی از پالک 3127 اصلی واقع در اراضی بیدگل
3127 اصلی: خانم طیبه صابری مقدم فرزند تقی ششدانگ یکباب خانه بمساحت 

85.50 مترمربع
شماره های فرعی از پالک 3130 اصلی واقع در اراضی بیدگل

3130 اصلی: آقای حسن شادمهر فرزند حسینعلی و خانم شمسی شادمهر فرزند 
رضا )بالمناصفه( ششــدانگ قســمتی از یکباب چهاردیواری بمساحت 14.65 

مترمربع
شماره های فرعی از پالک 3131 اصلی واقع در اراضی بیدگل

3131 اصلی: شهرداری آران و بیدگل ششدانگ قســمتی از یکباب ساختمان 
بمساحت 130.50 مترمربع

شماره های فرعی از پالک 3132 اصلی واقع در اراضی بیدگل
3132 اصلی: شهرداری آران و بیدگل ششدانگ قسمتی از دو باب چهاردیواری 

بمساحت 57 مترمربع

شماره های فرعی از پالک 3133 اصلی واقع در اراضی بیدگل
3133 اصلی: آقای علی اصغر آســمانی فرد بیدگلی فرزند غالمرضا ششــدانگ 

یکباب خانه بمساحت 254.89 مترمربع
شماره های فرعی از پالک 3134 اصلی واقع در اراضی بیدگل

3134 اصلی: آقای علی اصغر آســمانی فرد بیدگلی فرزند غالمرضا ششــدانگ 
یکباب خانه بمساحت 370.56 مترمربع

شماره های فرعی از پالک 3135 اصلی واقع در اراضی بیدگل
3135 اصلی: آقای رحمت اله بیابانی بیدگلی فرزند عباس و خانم ریحانه برزوئی 
بیدگلی فرزند غالمحســین )بالمناصفه( ششــدانگ یکباب خانه بمساحت 75 

مترمربع
امالک و ابنیه بخش چهار آران وبیدگل 

شماره های فرعی از پالک 14 اصلی واقع در مزرعه علی آباد مرکزی
1610 فرعی: خانم مرضیه کوهی نصرآبادی فرزند عین اله ششدانگ یک قطعه 

زمین مزروعی با کاربری کشاورزی بمساحت 850 مترمربع
بموجب ماده 16 قانون ثبت امالک چنانچه کســی نســبت به امالک مندرج 
قســمت) الف( این آگهی واخواهی داشته باشــد ظرف مدت 90 روز ونسبت به 
بند )ب( ظرف مدت 30 روز دادخواســت واخواهی خود را به این اداره تســلیم 
و طبق تبصره 2 ماده واحــده قانون تعین تکلیف پرونده هــای معترضی ثبت، 
معترض ظرف مدت یــک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره بایســتی 
دادخواســت خود را به مرجع ذیصالح قضائی گواهی تقدیم دادخواســت را اخذ 
وبه این اداره تســلیم نماید ودر صورتی که قبال دعوائی اقامه شــده باشد طرف 
دعوی باید گواهی دادگاه مشعر بر جریان دعوی ظرف مدت مرقوم تسلیم نماید. 
اعتراضات و یا گواهی طرح دعوی که بعد از انقضا مدت مرقوم و اصل شــود بال 
اثر بوده ومطابق قســمت اخیر ماده 16 و تبصره 17 قانون ثبــت رفتار خواهد 
شــد ضمنا طبق ماده 56 قانون ثبت و تبصره 2 ماده واحده قانون تعین تکلیف 
پرونده های معترضی ثبت پذیرفته خواهد شــد این آگهی در دو نوبت به فاصله 
 30 روز از تاریخ انتشــار بشــرح ذیل در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج و

منتشر میشود.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/08/01
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/09/02

 م الف: 633815  عباس عباس زادگان رییس اداره ثبت اسناد آران و بیدگل

آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال 1398 
بخش 17 ثبت اصفهان )نوبت اول(

9/3 به موجب ماده 12 قانون ثبت اسناد و امالک و ماده 59 اصالحی آئین نامه 
مربوط به امالکی که در سه ماهه دوم ســال 1398 تقاضای آنها پذیرفته شده را 

بشرح ذیل آگهی می نماید.
الف- شــماره پالک و مشــخصات مالک و نوع ملک و محل وقوع امالکی که 

اظهارنامه آنها در سه ماه قبل تنظیم و جهت انتشار در ردیف منظور گردیده اند.
ناحیه گرمسیر  

شهر اردستان به شماره یک اصلی و فرعی زیر
640- خانم فاطمه عسکرزاده فرزند بخشعلی سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه 

ملک بمساحت ششدانگ 852 متر مربع
به موجب ماده 16 قانون ثبت امالک چنانچه کســی نســبت به امالک مندرج 
در این آگهی واخواهی داشــته باشــد باید از تاریخ اولین نوبت نسبت به آنهائی 
که تقاضای ثبت شــده به شــرح ردیف الــف 90 روز  دادخواســت واخواهی 
 خود را به این اداره تســلیم  و طبق تبصره 2 ماده واحده قانــون تعیین تکلیف 
پرونده های معترضی ثبت، معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی گواهی تقدیم 
دادخواست را اخذ و به این اداره تســلیم نماید و در صورتی که قبل از انتشار این 
آگهی دعوائی اقامه شده باشد طرف دعوی باید آگهی را مشعر بر جریان دعوی 
ظرف مدت مرقوم تســلیم نماید. اعتراضات یا گواهی طرح دعوی بعد از انقضا 
مدت مرقوم بالاثر است و مطابق قســمت اخیر ماده 16 و تبصره ماده 17 قانون 
ثبت رفتار خواهد شد. ضمنا مطابق ماده 56 آئین نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقی 
 در موقع تعیین حدود در صورتمجلس قید و واخواهی صاحبان امالک و مجاورین
 نســبت به حدود و حقوق ارتفاقی مطابق ماده 20 قانون ثبــت و تبصره 2 ماده 
واحده قانــون تعیین تکلیف پرونــده های معترضی ثبت پذیرفته خواهد شــد. 
این آگهی نســبت به ردیــف اول در دو نوبــت و ردیف ب فقط یــک نوبت به 
 فاصله 30 روز از تاریخ انتشــار نوبت اول در روزنامه زاینده رود درج و منتشــر 

می شود.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/08/01

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/09/02 
م الف: 623221 ذبیح اله فدائی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان

آگهی نو بتی سه ماهه دوم سال 1398
 اداره ثبت اسناد و امالک نطنز

9/4 بموجب ماده 11 قانون  ثبت اســناد و امالک  و ماده 59 اصالحی آیین نامه 
مربوطه امالکی که تقاضای ثبت آنها در سه  ماهه دوم سال 1398  پذیرفته  شده 
و هم چنین امالکی که در آگهی های نوبتی  قبلی  از قلم افتاده  مربوط به حوزه 

ثبتی نطنز  بشرح  ذیل آگهی  میگردد .
)الف ( : امالکیکه در سه ماهه دوم سال 1398 پذیرش ثبت  شده  اند  و همچنین  
امالکی که آگهی   های نوبتی  قبلی از قلم افتاده است بدین شرح  آگهی میگردد . 

اول ( شماره های  مربوط به بخش  نه  شامل شهر نطنز و قراء تابعه 
شماره فرعی از 34 - اصلی واقع درمزرعه خطیر 

237-  آقای ماشا اله تبرائی نطنزی  فرزند ید اله   دو سهم از ده سهم ششدانگ  
قطعه زمین معروف شــانی  انتقال  قطعی و  مع الواسطه از  بانو  زینت ابوی فرند 

حسین 
شماره های فرعی  از 51 - اصلی واقع در کوی رهن

280- خانم عصمــت طیبی رهنی فرزند اســماعیل   ششــدانگ  قطعه زمین 
بمساحت 362/55 متر مربع

281-آقای حسین طیبی  رهنی فرزند محمد   شــش سهم مشاع از یازده سهم 
ششدانگ دو قطعه زمین مزروعی متصل بهم بمساحت 50/ 1067 متر مربع

شماره های  فرعی از 118 - اصلی واقع در رو ستای جاریان 
189- آقای آقا مرتضی پارسا  وند  فرزند شیخ حسین   ششدانگ یکدرب باغ  به 

مساحت 20/ 391 متر مربع 
508-آقای آقا مرتضی پارســا وند فرزند  شیخ حســین    ششدانگ قطعه زمین 

مزروعی معروف  پای جوب بمساحت 658/15 متر مربع

735-آقای آقا مرتضی پارســا وند  فرزند شیخ حســین   ششدانگ قطعه زمین 
مزروعی معروف  ریگینه بمساحت 90/ 880 متر مربع 

745-آقای آقا مرتضی پارســا وند فرزند شیخ حسین   ششــدانگ قطعه زمین 
مزروعی بمساحت 90/ 676 متر مربع 

833- آقای آقا مرتضی پارســا وند فرزند شیخ حســین   ششدانگ قطعه  زمین 
مزروعی معروف باغ پشته  بمساحت 50/ 1026 متر مربع 

شماره فرعی از 120-  اصلی واقع در روستای خفر 
499- آقایان داود  رضا و حســن شــهرت هر دو ســلیمی خفــری  فرزندان 
حســین  به ترتیب نســبت دو  دانگ و یک چهارم دانگ مشــاع و سه چهار م 
 دانگ  مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه  و بهار بند و طویله  بمســاحت 1122 

متر مربع   
شماره  فرعی از 129 - اصلی واقع درجزن 

214- آقای غالمرضا شبانی جزنی فرزند علی  ششدانگ یکباب خا نه بمساحت 
175 متر مربع 

دوم( شماره های  مربوط به بخش 10 چیمه رود و برز رود  و قراء تابعه 
شماره  فرعی از 25 - اصلی   واقع درروستای چیمه

2510- آقای داود احسانی چیمه فرزند حسین   ششدانگ قطعه زمین مزروعی 
بمساحت 347 متر مربع 

شماره فرعی از 128- اصلی واقع در روستا ی هنجن
1136- آقای  مسلم قاسمیان هنجنی فرزند حسن   ششدانگ یکدرب باغ  معروف 

پا کمر سیاه بمساحت 70/ 326 متر مربع
شماره فرعی از 149-  اصلی واقع در روستای طره 

3152- آقــای عزیز ذاکری طره ء فرزند عباســعلی    ششــدانگ یکباب خانه 
بمساحت 60/ 189 متر مربع 

شماره فرعی از 150 - اصلی واقع در روستای برز 
278- خانم ســیده بیگم عرب زاده  برزی فرزند ســید ابو القاســم  ششدانگ 
 یکبــاب خانــه بمســاحت 121 متر مربــع  مفــروز از پــالک 278 فرعی از

 اصلی مرقوم 
سوم( شماره مربو ط  به بخش 11 طرق رود و قراء تابعه 

شماره فرعی از یک-  اصلی واقع در روستای طار
1704- خانمها فاطمه و  مهین دخت و ناهید و زهرا و آقای مصطفی  شــهرت 
همگی شیر خدائی طاری فرزندان یعقوب و خانم مهوش سلیمی طاری فرزند شکر 
اله  هر کدام یک دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب اطاق در خانه معروف حاجی 

رمضان بمساحت 25/ 38 متر مربع 
شماره فرعی از 37 - اصلی واقع در کشه

538- آقای عباس آگاه پور کشه فرزند حســن   ششدانگ قطعه زمین محصور 
بمساحت 15/ 623 متر مربع 

شماره فرعی از 152 - اصلی واقع درنیه
57- خانم  طاهره ز مانی  نیه  فرزند  محمد   ششــدانگ یکدر ب باغ بمساحت 

841 متر مربع 
شماره های فرعی از 193 - اصلی  واقع در طرق

1175-خانم  شــهناز افتخاری  طرقی  فرزند حسین   ششــدانگ قطعه زمین 
مزروعی بمساحت 1359 متر مربع 

1922-آقای ابراهیم  سلمان فرزند رضا   ششدانگ قطعه زمین مزروعی معروف 
سلطان محمود شاه بمساحت  50/ 282 متر مربع)  با قید به اینکه کار بری مورد 

تقاضا  کشاورزی  میباشد (
1969-  خانم ســکینه اکبری طرقی فرزند  محمد علی  ششدانگ یکدرب باغ  

محصور به مساحت 40/ 386 متر مربع 
2121-آقای مرتضی گردابی طرقی فرزند  ید اهلل ششدانگ قطعه  زمین مزروعی 

و مشجر بمساحت 698/10 متر مربع 
2742-آقا ی  جعفر جاللیان  فرزند محمد علی    ششدانگ قطعه زمین محصور  

بمساحت 135 متر مربع 
شماره فرعی از 212 - اصلی واقع در طرق 

1094- آقای حسین شکوهی طرقی فرزند علی  ششدانگ یکدرب باغ  معروف 
دشت سوپر  بمساحت 70/ 1206 متر مربع ) که مقدار 98 متر مربع آن در حریم 

رود خانه خانه و مسیل میباشد (
شماره فرعی از 214-  اصلی واقع در یحیی آباد طرق 

271- آقای محمد رضا شیریان  فرزند رضا    ششــدانگ خانه و باغ به مساحت 
70/ 2262 متر مربع 

335-آقای مهدی فرزانه پی  فرزند ظهیر   ششدانگ یکدرب باغ محصور و مشجر 
بمساحت 2565 متر مربع ) که مقدار 464 متر مربع آن در حریم مسیل قرار دارد (

336- خانم اعظم اصغری فرزند حسین  ششدانگ قطعه زمین مزروعی  بمساحت 
2591 متر مربع  

شماره  های فرعی از 277 - اصلی واقع درروستای نسران 
 54- خانم کفایت نژاد انصار فرزند عباس    ششــدانگ یکدرب باغ بمســاحت

 35/ 420 متر مربع 
 55-  خانم کفایت نژاد  انصار فرزند عباس ششــدانگ یکدرب باغ بمســاحت

  40/ 526 متر مربع 
لذا بموجب ماده 16  قانو ن ثبت  اســناد و امالک چنان چه  شخص یا اشخاصی 
نسبت به امالک مند رج در بند الف  این آگهی  اعتراضی )واخواهی ( داشته باشند  
بایستی از تاریخ  اولین نوبت  انتشار  آگهی ظرف  مدت 90 روز و نسبت به امالک 
مندرج در بند ب این آگهی  ظرف مدت 30 روز دا دخواست  اعتراض  خود را کتبا  
به این  اداره تسلیم نموده و رســید اخذ نمایند  و برابر قانون معترض بایستی  از 
تاریخ  تسلیم  اعتراض ظرف مدت یکماه  مبادرت  به تقدیم داد خواست به مرجع 
قضایی نموده و گواهی مشــعربر طرح دعوی اخذ و به این اداره  تسلیم نمایند و 
در صورتی که قبل  از تاریخ اولین نوبت انتشــاراین  آگهی  دعوایی اقامه شده و 
در جریان باشد  وفق ماده 17 باید  تصدیق محکمه  را مشعر بر جریان دعوی به 
اداره  ثبت محل تسلیم نمایندو اال حق او ساقط خواهد شد  و اعتراضات یا گواهی 
طرح دعوی که بعد از انقضاء  مدت مرقوم واصل شود بال اثر خواهد بود و مطابق 
قســمت اخیر ماده 16 و تبصره ماده 17 قانون ثبت رفتار خواهد شد ضمنا طبق 
ماده 56 آیین نامه قانون ثبت  حقوق ارتفاقی در موقع تحدید حدود و در صورت 
مجلس تحدید حدود قید و واخواهی نســبت به آن مطابق با ماده 20 قانون ثبت 
خواهد بود این آگهی  در دو نوبت و به فاصله سی روز در روز نامه  کثیر اال نتشار  

درج و منتشر میگردد.
تاریخ انتشار نوبت اول :   01/ 08/ 1398
تاریخ انتشار نوبت دوم :   02/ 09/ 1398

م الف: 625516 علی جوانی رئیس اداره ثبت  اسناد و امالک نطنز    
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هرگونه تماس تلفنی در خصوص بسته حمایت، کالهبرداری است

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

با مسئوالن

رییس اداره فرهنگی و هنری اردوهای 
دانش آموزی استان خبر داد:

اعزام ۹ هزار دانش آموز 
اصفهانی به اردوی راهیان نور 

رییــس اداره فرهنگــی و هنــری اردوهــای 
دانش آموزی اســتان اصفهان، گفت: در ســال 
جاری ۹ هزار دانش آموز اصفهانی برای حضور 
در اردوهای راهیان نور اعزام می شوند. مرتضی 
شکری با اشاره به اینکه اردوی راهیان نور از ۱۴ 
آبان ماه با اعزام دانــش آموزان دختر به منطقه 
جنوب برنامه ریزی شــد، اظهار کرد: مراســم 
افتتاحیه اعزام دانــش آموزان به ایــن اردو از 
شهرســتان نجف آباد کنار مزار شهید حججی 
با حضور مسئولین استان برگزار شده و روز اول 
اعزام تعداد ۹ دستگاه با ظرفیت هر اتوبوس ۴۴ 
نفر به مناطق جنوبی کشــور اعزام شدند. وی با 
بیان اینکه در هر هفته ســه گروه دانش آموزی 
به اردوی راهیان نور اعزام می شــوند، افزود: تا 
قبل از امتحانات دی مــاه برنامه اعزام دختران 
به مناطق جنوبی در ایــن اردو را داریم و بعد از 
امتحانات دی ماه تقریبا از اسفندماه اعزام پسران 

صورت می گیرد. 
رییس اداره فرهنگی و هنــری اردوهای دانش 
آموزی اســتان اصفهان، گفــت: دانش آموزان 
دوره های متوسطه دوم، پایه های دهم و یازدهم 
مقاطع تحصیلی بــرای اردوی راهیــان نور به 
مناطق جنوبی منطقه شــلمچه و طالییه است 
و مطابق برنامه ریزی های انجام شــده بیش از 
۹ هزار نفــر از دانش آموزان تا پایــان دوره در 
اردوی راهیان نور به این مناطق اعزام می شوند 
که حدود پنج هزار نفر دانش آموز دختر و چهار 

هزار نفر دانش آموز پسر هستند. 
شکری در خصوص حوادث سال گذشته اردوی 
راهیان نور و وضعیت اســتقبال خانواده ها برای 
شــرکت دانش آموزان در برنامه اردوی راهیان 
نور امسال، اظهار کرد: سال گذشته در حوادث 
اردوی راهیان نور اصفهان کمترین آســیب را 
داشت و مورد جزئی گزارش شد و خوشبختانه 

اتفاق خاصی نیفتاد.

باز شدن مرز چذابه برای تردد 
زائران صحت ندارد

فرماندار دشــت آزادگان گفت: باز شــدن مرز 
چذابه برای تردد زائران صحــت ندارد و تا آرام 
شدن اوضاع در کشور عراق باید منتظر بمانیم 
و پس از آن برای باز شــدن مرز تصمیم گیری 
کنیــم. حمید ســیالوی، در رابطه بــا برخی 
خبرهای منتشر شده در شبکه های اجتماعی 
مبنی بر بازشــدن مرز چذابه برای تردد زائران 
اظهار کرد: باز شدن مرز چذابه برای تردد زائران 
صحت ندارد و تا آرام شدن اوضاع در کشور عراق 
باید منتظر بمانیم و پس از آن برای باز شدن مرز 
تصمیم گیری کنیم. وی افزود: تنها افراد عراقی 
که بیش از یک سال در کشور ایران اقامت دارند 
و برعکــس؛ همچنین ایرانی هایی که همســر 
عراقی دارند و یا برعکــس، مجاز به تردد از مرز 
هستند. فرماندار دشــت آزادگان با بیان اینکه 
برای صادرات انواع کاال از مرز بین المللی چذابه 
مشکلی وجود ندارد، گفت: تردد کامیون ها به 

صورت روزانه از مرز انجام می شود.

معلمان روستاها و مناطق 
عشایری سهمیه بنزین می گیرند

 رییس سازمان برنامه وبودجه درباره اختصاص 
سهمیه ویژه بنزین به معلمانی که محل خدمت 
آنها در روستاها یا مناطق عشایری است، اظهار 
کرد: به وزیر آموزش وپرورش ماموریت داده ایم 
تا در هر موردی که آموزش وپــرورش نیاز به 
اختصاص ســهمیه بنزین دارد، درخواست را 
اعالم کنند. محمدباقر نوبخــت افزود: پس از 
اعالم درخواست از ســوی آموزش وپرورش و 
ارزیابی آن می توانیم برای تامین سهمیه بنزین 

اقدام کنیم.

 گاز گرفتگی یک خانواده 
چهار نفره در اصفهان

سخنگوی اداره آتش نشانی اصفهان گفت: حادثه 
گاز گرفتگــی در خانه ۳۰ متری واقــع در خیابان 
الله شمالی به وقوع پیوست و نیروهای آتش نشانی 
پایگاه منطقه ۷ اصفهان، اجســاد را برای بررسی 
بیشتر، به پزشکی قانونی انتقال دادند. فرهاد کاوه 
آهنگران افزود: خانه هایی که مساحتی کمتر از ۶۰ 
متر دارند، در فصل زمستان باید توجه بیشتری به 
ایمنی خانه خود داشته باشند. وی افزود: الزم است 
تا در این منازل لوله های دودکش وســایل گرمازا، 
راه های هوا رسان، بست شلنگ های گاز و آبگرمکن ها 

به طور مرتب و دوره ای بررسی شوند.

 دستگیری ۵ قاچاقچی
 با ۲۰۵ کیلو تریاک در اصفهان

فرمانده انتظامی اســتان اصفهان اظهار داشــت: 
نیروهای رزمی یگان تــکاوری فرماندهی انتظامی 
اســتان اصفهان با هوشــیاری، دقت عمل و رصد 
کامل یکی از محورهای بیابانی استان موفق شدند ۵ 
خودروی سواری که در حال انتقال مواد مخدر بودند 
را شناســایی و متوقف کنند. سردار مهدی معصوم 
بیگی ادامه داد: در این عملیات ماموران موفق شدند 
۲۰۵ کیلوگرم تریاک را کشف کنند. وی با اشاره به 
دستگیری ۵ قاچاقچی حرفه ای در این عملیات از 
تحویل آنان به مراجــع قضایی خبر داد و بیان کرد: 
سوداگران مرگ از روش های گوناگون به منظور جابه 
جایی مواد مخدر استفاده می کنند؛ اما غافل از اینکه 
چشمان بیدار و تیزبین نیروهای پلیس در هر لحظه 

و همه جا آماده مقابله با آنان است.

 سرعت عمل پلیس در کشف 
۳۰۰ رأس دام سرقتی

 فرمانده انتظامی شهرستان گلپایگان اظهار داشت: 
در پی تماس مردمی با سامانه فوریت های پلیسی 
۱۱۰ و اعالم یک مورد ســرقت احشام در یکی از 
روستاهای شهرستان گلپایگان بالفاصله ماموران 
انتظامی وارد عمل شدند. سرهنگ علی سبحانی 
با اشاره به اینکه گشت های انتظامی بالفاصله کلیه 
محورهای ارتباطی این شهرستان را مسدود کردند 
بیان داشت: سارقان که عرصه را برخود تنگ دیدند 
احشام را در بیابان رها و متواری شدند. این مقام 
انتظامی بیان داشت: در این عملیات ۳۰۰ رأس دام 
سرقتی کشف شد که پس از طی مراحل قانونی به 

مالک بازگردانده می شوند.

هرگونه تماس تلفنی در خصوص 
بسته حمایت، کالهبرداری است

رییس پلیس آگاهی استان اصفهان اظهار داشت: به 
دنبال اعالم طرح اصالح مصرف سوخت )بنزین( و 
ارائه بسته حمایت معیشتی دولت به مشموالن این 
طرح، عده ای سودجو و فرصت طلب با سوءاستفاده 
از عدم اطالع و آگاهی مردم قصد کالهبرداری از آنان 
را دارند که از شهروندان می خواهیم در این زمینه 
هوشیاری و دقت بیشتری را به کار گیرند. سرهنگ 
حسین ترکیان افزود: بر این اساس به اطالع عموم 
مردم عزیز می رسانیم، به منظور واریز بسته حمایت 
معیشــتی دولت هیچ گونه تماس تلفنــی برقرار 
نشده و هیچ پیامکی نیز ارســال نمی شود و مبالغ 
همانند یارانه ها به حساب سرپرستان خانوارها واریز 

خواهد شد.
وی خاطر نشان کرد: بنابراین هرگونه تماس تلفنی 
و ارســال پیامکی در خصوص نحوه دریافت بسته 
حمایتی که شــهروندان را به عابربانک ها هدایت 
کرده، قطعا با هدف کالهبرداری انجام می گیرد.           

روزهای پر بارشی که پشت سر گذاشتیم، در هفته 
پیش رو تبدیل به آالینده های نفس گیری خواهد 
شد که دوباره آسمان اصفهان را خاکستری خواهد 
کرد. آنگونه که هواشناسی کشــوری پیش بینی 
کرده، پدیده وارونگی هوا در هفته پیش رو به دلیل 
سرما و نبود پدیده های جوی مانند باد و باران برای 
اغلب کالن شــهرهای ایران و به خصوص اصفهان 

پیش بینی شده است.
 بر این اساس هواشناسی اصفهان اعالم کرده است 
که در روزهای آینده شــاهد افزایش آالینده ها در 
هوای اصفهان خواهیم بود. حجت ا...علی عسگریان، 
کارشناس مسئول پیش بینی اداره کل هواشناسی 
اســتان اصفهان گفته که به دلیل ســکون هوا و 
پایداری جوی پدیــده وارونگی هوا در اصفهان رخ 
خواهد داد. آالیندگی هوای کالن شهر اصفهان در 
هفته ای که گذشــته به رغم پدیده های باران و مه 
در چهار روز سالم و در ۲ روز ناسالم برای گروه های 

حساس بود.
 هرچنــد در جدول کیفیــت هوا که در ســامانه 
اینترنتی اداره کل حفاظت محیط زیست اصفهان 
قرار دارد، میزان شــاخص کیفیت هــوا در برخی 
ایســتگاه ها مانند احمدآباد در پنج روز این هفته 
)از شــنبه تا چهارشــنبه( درج نشــده بود. پیش 
بینی برای آلودگی هوا در حالی ارائه شــده است 
که طرح ســهمیه بندی بنزیــن و کاهش مصرف، 
امیدها برای داشــتن آالینده های کمتر در هوای 
اصفهان را افزایش داده اســت. در هفته های اخیر 

بارها ســازمان های مرتبط با این پدیده وعده هایی 
را برای کنتــرل آلودگی هوای اصفهان رســانه ای 
کردند، از جمله این اقدامات نظارت های جدی بر 
کوره های گچ و آجرپزی در اطراف اصفهان بود. بر 
اســاس اعالم مدیرکل مدیریت بحران استانداری 
اصفهان در کارگروه اضطرار آلودگی هوای اصفهان 
تصویب شده است که ســازمان صمت با همکاری 
محیط زیســت در زمان های آلودگی و یا احتمال 
مربوط به آن به کوره هــای آجرپزی و گچ و معادن 
اطراف شــهرها ازجمله برخوار، اصفهان، شاهین 
شهر و ســجزی ابالغ کند که فعالیت خود را خیلی 

محدود و یا متوقف کنند. وی همچنین از برخورد 
با هر اقدامی ازجمله ســوزاندن برگ ها و خاشاک 
توسط کارگران شــهرداری ها و ته مانده مزارع از 
سوی کشاورزان که باعث افزایش آلودگی و ایجاد 
دود و غبار می شود، خبر داد و گفت: در این زمینه 
محیط زیســت موظف به پیگیری و کنترل است و 

باید تیم های گشت را به مناطق بفرستد. 
کوره های آجر پــزی در حالی به عنــوان یکی از 
مقصران وجــود ریزگردها و آالینده هــا در هوای 
اصفهان معرفی شــده اند که علی رغــم تعطیلی 
نزدیک به ۱۳ عدد از این مراکز تغییر محسوســی 

در هوای اصفهان رخ نداده است. ماجرای آلودگی 
هوا در هفته جاری، وجهه دیگری هم دارد و آن این 
است که با خرابی مترو و کاهش اتوبوس های درون 
شــهری به دلیل اغتشاشــات اخیر انتظار می رود 
سیســتم حمل و نقل عمومی بــا اختالالت جدی 
روبه رو شــود و به همین دلیل تعداد خودروهای 
شخصی و یا مسافربری در سطح شهر به خصوص 
 در ســاعات اوج عبور و مرو افزایــش قابل توجهی

 داشته باشد. 
بخش های پر رفــت و آمد مترو در ناحیه شــمال 
اصفهان هنوز راه اندازی نشــده اســت و کاهش 
اتوبوس ها، تعداد مســافران تاکسی هایی که اغلب 
فرسوده هســتند و نیاز به تعویض دارند را افزایش 
خواهد داد. آالیندگی خودروها البته وجه دیگری 
هم دارد امید به اینکــه مردم به دلیل گرانی بنزین 
تالش کنند تــا به نحــوی ســوخت خودروهای 

شخصی شان را مدیریت کنند. 
تعویض فیلتر و سایر ملزومات بنزین در خودروها 
می تواند ضمن کاهش ســوخت میــزان آلودگی 
ایجاد شده در اتومبیل ها را کاهش دهد همچنین 
استفاده بیشتر از گاز به جای بنزین در خودروهای 
گازســوز هم می تواند در این کاهــش آالینده ها 
موثر باشــد؛ هر چند به نظر نمی ر ســد در کوتاه 
مدت این مدل از عملکردهــا بتواند نقش موثری 
در کاهــش آالیندگی هوا داشــته باشــد. در این 
میان تنهــا باید دعا کنیــم تا بادی بوزد تا شــاید 
نفس اصفهانی ها تازه شــود و البته اقداماتی که در 
 آینده ای دور تاثیری محسوس داشته و هوای شهر

 را تمییز کند.

روزهای دودی در راه است

براساس آخرین اخبار از رسانه ها، اینترنت از حوالی ظهر پنجشنبه 
در برخی از دانشگاه های بزرگ کشور وصل شد. بر همین اساس 
رضا همدانچی، مدیر روابط عمومی دانشــگاه آزاد از رفع قطعی 
اینترنت این دانشــگاه خبر داد. همچنین اعضای شورای صنفی 
دانشــگاه های علم و صنعت و تهــران گفتند کــه اینترنت این 
دانشگاه ها نیز وصل شــده اســت. روابط عمومی های دانشگاه 

امیرکبیر و تربیت مدرس و عالمه طباطبایی نیز از اتصال دوباره 
اینترنت جهانی در دانشگاه خبر دادند.

همچنین بر اساس پیگیری ها، مشــخص شد که برقراری دوباره 
اینترنت فقــط محدود به دانشــگاه های تهران نبــوده و برخی 
دانشگاه های ســایر شــهرها نیز از برقراری مجدد اینترنت خبر 
دادند. در همین رابطه طالبی، رییس دانشگاه اصفهان نیز این خبر 

را تایید کرد. براساس این اطالعات، شورای امنیت کشور به ریاست 
وزیر کشور، دسترســی دوباره به اینترنت را برای برخی مناطق 
صادر کرده اســت و با توجه به گزارش های دریافتی، صبح دیروز 
قطعی اینترنت خطوط ثابت )ADSL( در استان های هرمزگان، 
کرمانشاه، اراک، مشهد، قم، تبریز، همدان، بوشهر و بخش هایی 

از تهران برطرف شد .

اینترنت دانشگاه اصفهان وصل شد

 بر اساس پیش بینی سازمان هواشناسی در روزهای آینده هوای اصفهان آلوده خواهد بود؛

مفاد آراء
5 /9 آگهي مفاد آراء قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد سند 

رسمي مستقر در ثبت دهاقان
مفاد آراء هيات حل اختالف مســتقر در اداره ثبت اســناد و امالک دهاقان که در اجراي 
ماده 1 قانون و مــاده 8 آيين نامه صادر گرديده اســت و در اجراي مــاده 3 قانون در دو 
نوبت به فاصله 15 روز از طريق روزنامه کثيراالنتشــار و محلي آگهي مي شود تا شخص 
يا اشــخاصي که به آراء مذکور اعتراض داشته باشند در شــهر از تاريخ انتشار آگهي و در 
روستاها از تاريخ الصاق آگهي در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع 
ملک تسليم و رسيد اخذ نمايد و معترض بايد ظرف يکماه از تاريخ تسليم اعتراض به اداره 
ثبت محل مبادرت به تقديم دادخواســت به دادگاه عمومي محل نمايد و گواهي تقديم 
دادخواســت را به ثبت محل ارائه نمايند. بديهي اســت در اينصورت اقدامات ثبت منوط 
به ارائه حکم قطعــي دادگاه خواهد بود در صورتي که اعتــراض در مهلت قانوني واصل 
نشود يا معترض گواهي تقديم دادخواست به دادگاه محل ارائه ننمايد اداره ثبت مبادرت 
 به صدور سند مالکيت خواهد نمود. صدور ســند مالکيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 

نخواهد بود.
1- راي شماره 139860302019000327-1398/07/17-  آقای حميد جعفری فرزند 
محمد حسين ششدانگ قسمتی از يکباب خانه پالک شــماره 481 فرعی از 111 فرعی 
به مســاحت 113/68 متر مربع که بانضمام پالک های 297 و 298 و 299 فرعی جمعًا 

تشکيل يک باب خانه را می دهد انتقال عادی به رسمی از طرف رضا قلی کيخسرو کيانی 
مالک رسمی 

تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/09/02
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/09/17

م الف:662048 زهرا يعقوبي رئيس اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان
تحدید حدود اختصاصی

9/6 شــماره صادره: 1398/31/591390-1398/8/18 نظر به اينکــه به موجب رای 
139860302019000114-98/04/13 هيات موضــوع قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی تمامت ششدانگ يک واحد دامداری )گوساله 
پروری(  پالک شــماره 1823 فرعی از 107 اصلی مجزی شده از 768  فرعی موسوم به 
اراضی قهه واقع در روستای پوده بخش ثبتی دهاقان در سهم آقای حبيب اله معنوی فرزند 
محمود واقع شده و چون پالک اوليه تاکنون تحديد حدود نشده است. اينک طبق تبصره 
ماده 13 قانون مذکور و بنا به درخواســت متقاضی تحديد حدود ملک مرقوم در روز شنبه 
مورخه 1398/09/30 از ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا و به موجب 
اين آگهی به کليه مالکين و مجاورين اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل 
حضور يابند اعتراضات مجاورين و صاحبان امالک مطابق مقررات ماده 20 قانون ثبت از 
تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديدی به مدت 30 روز پذيرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 
ماده واحده قانون تعيين تکليف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف يک ماه از تاريخ 

تسليم اعتراض به اين واحد می بايســتی با تقديم دادخواست به مرجع ذيصالح قضائی 
گواهی تقديم دادخواست را اخذ و به اين واحد تســليم نمايد.  م الف:659472  اداره 

ثبت اسناد و امالک دهاقان
فقدان سند مالکیت

 9/7 شــماره صــادره: 1398/31/592418- 1398/8/26 نظــر بــه اينکه شــرکت
  پيروز ماســه ســهامی خاص با ارائه 2 برگ استشــهاد محلی که هويت و امضاء شهود
 رسما توسط دفترخانه شماره 59 دهاقان به شماره 38541 مورخ 1398/8/25 گواهی شده 
 مدعی مفقود شدن سند مالکيت ششدانگ پالک شماره 3 فرعی از 193- اصلی واقع در

  دهاقان بخــش ثبتی دهاقــان  کــه در صفحه 345 دفتــر 140- امــالک ذيل ثبت 
 45955 به ميزان ششدانگ بنام شرکت پيروز ماسه ســهامی خاص ثبت و سند مالکيت

 صــادر گرديــده اســت کــه بــه علــت جابــه جايــی مفقــود گرديــده اســت 
اينــک شــرکت پيــروز ماســه ســهامی خــاص درخواســت ســند مالکيــت 
لمثنــی نســبت بــه ششــدانگ از پــالک فــوق را نمــوده کــه طبــق  ا

 تبصره يک ماده 120- اصالحی آئين نامه قانون ثبت مراتب يک بار آگهی می شود که 
هر کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مزبور )غير از آنچه در اين آگهی ذکر شده( و 
يا مدعی وجود سند مالکيت نزد خود می باشــد از تاريخ انتشار اين آگهی به مدت 10 روز 
 به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکيت يا سند معامله

 تســليم نمايد تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند به ارائه دهنده مســترد گردد. اگر 

 ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرســد يا در صورت اعتراض اصل ســند مالکيت يا ســند
 معامله ارائه نشود برابر مقررات نسبت به صدور ســند مالکيت المثنی اقدام و به متقاضی 

تسليم خواهد شد. م الف: 667226  اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان
حصر وراثت

9/8  آقای محمد هادی مومن زاده دارای شناسنامه شــماره 972 به شرح دادخواست به 
کالسه  542/98  از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده که 
شادروان مرتضی مومن زاده  به شناسنامه 79 در تاريخ 98/7/1 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به سه دختر و دو فرزند پسر و يک 
همسر دائمی و يک مادر: 1- محمد هادی مومن زاده فرزند متوفی، ش.ش 972، 2- محمد 
مهدی مومن زاده فرزند متوفی، ش.ش 219، 3- محبوبه مومن زاده فرزند متوفی، ش.ش 
1180057211، 4- فائزه مومن زاده فرزنــد متوفی، ش.ش 1180022726، 5- فاطمه 
مومن زاده فرزند متوفی ،ش.ش 1738، 6- فرح عابدينی اردستانی همسر دائمی متوفی 
 فرزند حســن، ش.ش 108، 7- صغری آقا شاهی اردســتانی مادر متوفی فرزند عباس، 
ش.ش 4877،  اينک با انجام تشــريفات مقدماتی درخواســت مزبــور را در يک مرتبه 
آگهی می نمايد تا هر کســی اعتراضی دارد يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاريخ 
 نشر نخســتين آگهی ظرف يک ماه به شــورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
 م الــف: 666172 شــعبه اول حقوقــی شــورای حــل اختــالف شهرســتان

 اردستان

پریسا سعادت

معاون آمــوزش ابتدایی آمــوزش و پرورش 
اســتان اصفهان گفــت: اجرای ســند تحول 
بنیادین منجر به تقویت اعتقاد دانش آموزان 
خواهد شد. شهین جوانی اظهار داشت: اولیای 
دانش آموزان انتظار دارند فرزندان شــان فقط 
در مرحله علمی به شکل قدرتمند در مدارس 
بدرخشــند؛ اما ســند تحول بنیادین با موارد 
شــش گانه روی فکر و اعتقاد آنهــا همراه با 
موضوعات تربیت بدنی کار می کند که یکی از 
آنها انس با قرآن اســت تا آموخته های خود را 
از آموزه های قرآنی دریافت و آن را برای مسیر 

توسعه خود به کار ببندند. 
وی با بیــان اینکه دوره پیش دبســتانی دوره 
حاکمیتی است، افزود: والدین و معلمان باید 
بدانند چقــدر می توانند در انســجام و اقتدار 
بخشــی دانش آموزان برای کشــور و جامعه 
مفید باشــند؛ این ها انتظارهایی است که باید 
با زبان قصه در کودکان نهادینه شــود. جوانی 
با بیان اینکــه دانش آموزان بیشــترین زمان 
خود را در فضــای مجازی ســپری می کنند، 
افزود: دانش آمــوزان تبدیل بــه مهاجرین و 

بومیان دیجیتال شده اند که باید در این زمینه 
مطالعه داشته باشیم که چگونه زیر ساخت ها 
و ارتباطات مــان را مدیریــت کنیــم. معاون 
آموزش ابتدایــی آموزش و پرورش اســتان 
اصفهان فرهنگ ســازی برای دانش آموزان در 
حوزه اســتفاده از فضای مجــازی را ضروری 
دانســت و گفت: والدین بایــد بدانند که چه 
محتوایی را در اختیارشــان قــرار بدهیم و از 
 زمانی که در فضای مجازی ســپری می کنند 

مواظبت کنیم.

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان اصفهان:

سند تحول بنیادین، اعتقاد دانش آموزان را تقویت می کند
معاون تربیت بدنــی و ســالمت اداره کل آموزش و 
پرورش اســتان اصفهان گفت: در زمان حاضر ۲ هزار 
و ۵۰۰ باب مدرســه در اســتان نیازمند ایمن سازی 
فضاهای ورزشی، محوطه سازی و جمع آوری میله های 
آسیب زاست. عبدالرضا رییســی با اشاره به برگزاری 
المپیادهای درون مدرسه ای در مدارس استان افزود: 
یکی از برنامه های آموزشــی آموزش و پرورش استان 
اصفهان در جریان برگزاری این المپیادها و فعالیت های 
ورزشی مدارس، موضوع ایمنی و سالمت دانش آموزان 
اســت که برای رفع فضاهای خطرناک مدارس تالش 
می کنیم. وی، ضمن پیشــنهاد برای اعالم دســتور 
استاندار اصفهان به فرمانداران در راستای ایمن سازی 
مدارس شهرســتان های این اســتان ادامه داد: طبق 
برنامه ریزی های صورت گرفته هر ســاله بایستی ۱۰ 
درصد از مدارس ایمن شــود. معــاون تربیت بدنی و 
ســالمت اداره کل آموزش و پرورش استان همچنین 
بیان کرد: شــهریور امســال ۶ میلیارد ریال وسیله و 
تجهیزات ورزشی در اختیار نواحی و مناطق ۴۱ گانه 
اصفهان قرارگرفت. وی خاطرنشان کرد: تربیت نسلی 
شاداب و با نشاط از اهداف نظام آموزش و پرورش کشور 
است و پویایی و تحرک و شادابی در کنار فراگیری علوم 

مختلف از اهمیت بســزایی برخوردار اســت. رییسی 
مساعدت استانداری اصفهان را در زمینه فعالیت برای 
افزایش نشاط اجتماعی را خواستار شد و اظهارداشت: 
اداره کل ورزش و جوانان استان باید فضاهای ورزشی 
نزدیک به مدارس را در مناطقی که آموزش و پرورش 
و مدارس آن فاقد فضای مناســب ورزشــی هستند، 
قراردهد. وی با بیان اینکه در پایه ابتدایی ۷۱۸ مدرسه 
دخترانه و ۵۹۱ مدرسه پسرانه در این رقابت ها حضور 
داشــتند، عنوان کرد: دانش آموزان دختر اســتقبال 

بیشتری از المپیاد درون مدرسه ای داشتند.

معاون تربیت بدنی و سالمت اداره کل آموزش و پرورش استان:

۲۵۰۰ باب مدرسه در استان اصفهان نیازمند ایمن سازی است

 آموزش و پرورش
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اتلتیکومادرید به دنبال جذب 
»ماتیچ« از یونایتد

»نمانیا ماتیچ« روزهای خوبی را با منچســتر 
یونایتد تجربه نمی کنــد. بازیکنی که در تیم 
مورینیــو بــه صورت 
ثابــت بــرای این 
تیــم بــه میدان 
می رفــت، اکنون 
در تیم سولسشایر 
نیمکت نشــین 
اســت و همین باعث 
نارضایتــی او از وضعیتش در یونایتد شــده 
اســت. باشــگاه اتلتیکومادرید برای تقویت 
خط هافبک تیمش به سراغ این بازیکن رفته 
اســت و قصد دارد او را در زمســتان و حتی 
تابستان آینده به خدمت بگیرد. منابع نزدیک 
به هافبک ۳۱ ساله به ســاکرنت اعالم کردند 
ماتیچ تمایــل زیادی به جدایــی از یونایتد و 
پیوستن به اتلتیکومادرید دارد. ماتیچ در سال 
۲۰۱۷ از چلسی خریده شد و عملکرد خوبی 
در یونایتد داشــته و طی روزهای اخیر میالن 
ایتالیا نیــز نام خود را به عنوان مشــتری این 

بازیکن مطرح کرده است.

 »بنزما« با رئال مادرید
 تمدید می کند

کریم بنزما در فصل جــاری رقابت های اللیگا 
عملکرد بسیار خوبی از خود نشان داده است. 
این مهاجم فرانسوی با 
زدن ۹ گل در صدر 
جــدول بهترین 
گلزنــان اللیــگا 
جــای دارد. او در 
دیدار برابر گرانادا و 
لگانس توانست دبل 
کند و برابر گاالتاســرای هم در لیگ قهرمانان 
اروپا دو گل به ثمر رساند. همین عملکرد خوب 
باعث شده است تا سران رئال مادرید به دنبال 
تمدید قرارداد مهاجم فرانســوی خود باشند. 
قرارداد فعلی بنزما تا سال ۲۰۲۱ اعتبار دارد و 
رئال مادرید قصد دارد با تمدید دو ساله قرارداد 
این بازیکن، او را تا سال ۲۰۲۳ در رئال حفظ 
کند. به نظر می رسد با توجه به رابطه خوب او با 
زیدان، بنزما به زودی قرارداد خود را با تیمش 

تمدید کند.

 لقب جدید »مورینیو« 
مشخص شد!

سرمربی پرتغالی در اولین نشست خبری خود 
به عنوان ســرمربی تاتنهام درباره اشتباهات 
قبلی خود در مربیگری 
که در آینــده جور 
دیگــری تکــرار 
می شــود، سخن 
مورینیو  گفــت. 
در رئــال مادریــد 
و یونایتــد، آنطــور 
که انتظار می رفــت موفق نبــود و در همین 
ارتباط گفت: من از این ۱۱ ماهی که سرمربی 
تیمی نبودم اســتفاده کــرده و مطالعه خودم 
را افزایش دادم و دربــاره خیلی چیزها تحلیل 
کردم. اشتباهاتی در گذشته در دنیای مربیگری 
داشتم که آنها را دیگر انجام نمی دهم و احتماال 
اشتباهات دیگری از من سر خواهد زد.همین 
جمله مورینیو باعث شد تا رسانه های انگلیسی 
لقب جدیدی به او بدهند و به جای آقای خاص، 
او را آقای فروتــن بدانند. مورینیــو در اولین 
آزمون خود به عنــوان ســرمربی تیم لندنی 
تاتنهام باید برابر وســتهام در خانه این تیم به 

میدان برود.

 تمدید قرارداد
» خوان کوادرادو« با یوونتوس

خوان کوادرادو، وینگــر کلمبیایی یوونتوس، 
قــراردادش را بــا این 
باشــگاه تا ســال 
تمدیــد   ۲۰۲۲
خــوان  کــرد. 
کوادرادو یکی از 
بازیکنانــی بود که 
با نظر مکس آلگری 
راهی یوونتوس شــد و طی چهار سال اخیر 
نقش آچار فرانسه را در این تیم ایفا کرده و در 
تمامی پست های جناح راست برای بیانکونری 
بازی کرده اســت. قرارداد خوان کوادرادو در 
پایان فصل جاری به اتمام می رســید و حاال 
باشــگاه یوونتوس اعالم کرد ایــن بازیکن تا 
سال ۲۰۲۲ قرارداد خود را تمدید کرده و در 
تورین خواهد ماند. چنــد روز قبل یوونتوس 
قــرارداد لئوناردو بونوچی را تا ســال ۲۰۲4 

تمدید کرده بود.

زمین گلف نقش جهان، بازسازی شد

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

 واکنش سپاهانی ها
 به اعتراض باشگاه استقالل

اعضای تیم فوتبال سپاهان از لغو بازی خود مقابل 
صنعت نفت آبادان در هفتــه یازدهم لیگ برتر 
راضی نیستند. با اعالم سازمان لیگ، چند بازی 
هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال لغو شد که یکی از 
بازی ها دیدار سپاهان و صنعت نفت آبادان بود. 
این دیدار قرار بود جمعه برگزار شود. استقاللی ها 
باید دوشــنبه با نســاجی مازندران بازی داشته 
باشند و شــنبه ۱۰ آذر با ســپاهان دیدار کنند. 
آن ها به اینکه سپاهان بیشتر استراحت می کند، 
اعتراض کرده اند؛ اما سپاهانی ها در پاسخ گفته اند 
که لغو بازی به ضرر آنهاســت، چراکه از شرایط 
مسابقه دور می شــوند و تنها باید یک دیدار در 
جام حذفی را برگزار کنند. آن ها اعتقاد دارند اگر 
جمعه با صنعت نفت آبادان بازی می کردند، پس 
از تعطیلی لیگ زودتر محــک می خوردند؛ اما با 

این شرایط متضرر شده اند.

پرداخت 9 درصد از مطالبات 
بازیکنان پرسپولیس

مدیران پرســپولیس که طی روزهــای اخیر در 
واکنش به نارضایتی بازیکنان و کادرفنی به آنها 
وعده پرداخت بخشی از مطالبات تا پیش از دیدار 
 برابر نفت مسجد ســلیمان را داده بودند، اخیرا
 ۹ درصد به حســاب بازیکنان واریــز کردند. با 
پرداخت ۹ درصد از مطالبات به حساب بازیکنان، 
دریافتی آنها اکنــون در پایان هفته دهم لیگ به 
۲۱ درصد رسیده است که این مبلغ توافقی بود 
که باید در ابتدای فصل صورت می گرفت و همین 
مســئله اعتراض آنها را در پی داشــت و اعتقاد 
داشتند که باشگاه باید در آستانه نزدیک شدن به 
نیم فصل بخش بیشتری پرداخت می کرده است. 
در این رابطه محمدحســن انصاری فرد با اعالم 
مشکالتی که در راه تامین منابع مالی وجود دارد، 
به آنها اطمینان خاطــر داد که خیلی زود بخش 

دیگری به حساب بازیکنان واریز خواهد شد.

در حاشیه

شکستی دیگر برای ذوب آهن 
در لیگ برتر بسکتبال

ششــمین هفته از لیــگ برتر بســکتبال عصر 
پنجشــنبه در 5 شهر دنبال شــد که در یکی از 
این دیدارها تیــم ذوب آهن اصفهــان میهمان 
شــهرداری بندرعباس بــود و در پایان متحمل 
شکست شــد. سبزپوشــان اصفهانی در ادامه 
نتایج ضعیف خود این بار در بندرعباس با نتیجه 
۷4 بر 6۰ شکســت خوردند تا چهارمین باخت 
شــاگردان مهران حاتمی در لیگ برتر بسکتبال 
رقم بخورد. تیم بســکتبال ذوب آهن در 5 دیدار 
قبلی خود متحمل 4 شکســت شــده و تنها در 
یک دیدار به پیروزی رســیده بود. سبزپوشان با 
6 امتیاز در رده دوازدهــم جدول چهارده تیمی 
لیگ برتر بسکتبال قرار دارند. الزم به ذکر است، 
دیدار ذوب آهن و شهرداری گرگان از هفته پنجم 
لیگ برتر بسکتبال نیز که قرار بود روز دوشنبه 
در سالن ملت اصفهان برگزار شود، لغو و به زمان 

دیگری موکول شد.

حضور طالبیان در اردوی تیم 
قایقرانی آب های آرام

فدراســیون قایقرانی اســامی دعوت شــدگان 
به دور جدیــد اردوی تیم ملی آب هــای آرام را 
اعالم کرد که اســم یک قایقــران اصفهانی نیز 
در بین ملی پوشــان دیده می شــود. احمدرضا 
طالبیان از اصفهان در بخــش کایاک به همراه 
سایر ملی پوشــان در بخش های کایاک و کانو از 
اول آذر ماه تمرینات خــود را آغاز می کنند، این 
اردو به میزبانی دریاچه آزادی تا ۲6 آذر ماه ادامه 
خواهد داشت. در این مرحله از اردوی تیم ملی 
قایقرانی ایرج اقلیمی، مربی با سابقه کشورمان 
هدایت ملی پوشــان را برعهــده دارد؛ تیم ملی 
آب های آرام به منظور آمادگــی و حضور موفق 

و کســب در مسابقات قهرمانی آسیا 
اردو برپا سهمیه المپیک ۲۰۲۰ 

کرده است.

منهای فوتبال

 »برانکو«  در راه ایران
  شایعه یا واقعیت؟! 

  قاب روز

»سردار«درکنارکودکانبیسرپرست
باشگاه زنیت سن پترزبورگ در اقدامی بشردوستانه، میزبان گروهی از کودکان بی سرپرست 
بود. زنیت با حضور ستاره های خود مثل ســردار آزمون، مهاجم ملی پوش کشورمان یک 
مسابقه نمادین با این کودکان برگزار کرد. آزمون در این اقدام بشردوستانه حضوری پررنگ 

داشت.

تیم فوتبال اســتقالل تهران این روزها یکــی از بهترین 
وضعیت سال های اخیرش از لحاظ فنی را پشت سر می گذارد 
و شاگردان اســتراماچونی با کســب هفت برد پیاپی در لیگ 
برتر و جام حذفی ضمن صعود به رتبه چهارم لیگ به مرحله 
یک چهارم نهایی جام حذفی رســیده اند. در چنین شرایطی 
مشکالت مالی و اداری باشگاه بارها سبب اعتراض سرمربی 

ایتالیایی و شاگردانش شده است.
 ۱4 آبان پس از برتری 5 بر صفر اســتقالل مقابل صنعت 
نفت در هفته دهم، اســترا و وریا به نشســت خبری رفته 
و گالیه های تندی علیه مدیریت باشــگاه مطرح کردند. 
سرمربی آبی پوشــان در آن نشســت خبری با تهدید 
مدیران استقالل مدعی شــد اگر تا ۲ هفته دیگر این 
مشکالت رفع نشــود، ادامه همکاری برای او مقدور 

نیست.
 ســه روز پس از آن بازی، بازیکنان استقالل دست به اعتصاب 

تمرین زدند تا با این کار آخرین هشــدار را به امیرحســین فتحی و همکارانش اعالم کنند. بالفاصله پس 
 از آن اتفاق با تامین منابع بخشــی از قرارداد بازیکنان پرداخت شــد تا به صورت موقت صدای اعتراض ها 

کاهش یابد.
 شنبه هفته گذشته هم در یک روز برفی شرایط برگزاری تمرین استقالل در زمین مجموعه ورزشی انقالب 
و نفت تهرانسر فراهم نشد که این امر هم دلخوری کادرفنی را به دنبال داشت. در ادامه اتفاق های عجیب 
تیم فوتبال استقالل، روز چهارشنبه، استراماچونی به دلیل اینکه اعضای کادر تدارکات این تیم کفش های 
او را از ورزشگاه نفت تهرانسر به مجموعه انقالب نبرده بودند، قهر کرده و در تمرین تاکتیکی تیمش حاضر 
نشد. البته به نظر می رسد استراماچونی از اتفاق های دیگری دلخور بوده و اهمال تدارکات تیم بهانه مناسبی 

شده تا او بار دیگر ناراحت شده و قهر کند. 
تداوم چالشی که در هفته های اخیر بین مدیران استقالل با مرد منضبط ایتالیایی ایجاد شده، بی شک به 
این تیم آسیب می زند و مسائل کوچک و بزرگ باید با تعامل بین طرفین حل شود. هرچند استراماچونی 
از فوتبال حرفه ای وارد ایران شده و تمایل دارد مدیران باشــگاه تحت قراردادش کارها را به صورت دقیق 
پیش ببرند، اما باید او آرام آرام با فضای فوتبال ایران انس بگیرد و بداند با توجه به مشکالتی که در فوتبال 
کشورمان وجود وقوع اتفاق های این چنینی محتمل است. به همین دلیل قهر و اعتصاب های گاه و بی گاه 

او، استقالل را از مسیر اصلی اش خارج می کند.

رییس هیئت گلف استان اصفهان گفت: با ترغیب فدراســیون، زمین گلف نقش جهان را بازسازی 
کرده و آن را به زمین استاندارد گلف تبدیل کردیم. کوروش محمدی در خصوص افتتاح زمین گلف 
نقش جهان اظهار داشت: میدان گلف بزرگ اصفهان حدود ۲5 سال پیش تاسیس شد؛ اما توجهی 
به آن نشــده و اخیرا به محلی برای دام های منطقه تبدیل شــده و زیر خار و خاشاک گم شده بود. 
رییس هیئت گلف استان اصفهان افزود: با کمک اداره کل ورزش و جوانان و شهرداری و خیرین وارد 
بازسازی این میدان شدیم و آن را به زمین اســتاندارد گلف تبدیل کردیم که بیش از ۱۰۰ میلیون 
تومان هزینه داشــته اســت. وی تصریح کرد: زمین گلف نقش جهان با محدوده مشخص و حقوق 
قانونی است، دسترسی ها آسفالت شدند، زمین متوسط که حدود ۲۷ هکتار است و از سرمایه های 
گلف کشور است؛ ســبزی ها و موانع طبیعی که برای بازی الزم بود، تایید شــده و برای مسابقات 
کشوری آماده است. محمدی با اشــاره به زمین افتتاح گفت: مسابقات لیگ دسته یک کشور از ۱4 
استان در یک یا ۲ هفته آینده به میزبانی اصفهان برگزار می شود و همزمان زمین گلف نقش جهان 

افتتاح خواهد شد.
 رییس هیئت گلف استان اصفهان ادامه داد: فدراسیون گلف برای توسعه ورزش گلف و بهینه سازی 
فضاهای موجود کمک های زیادی انجــام داد که زمین مینی گلف اصفهان کــه در مجموعه کوثر 
ملک شهر افتتاح شد،با ترغیب فدراسیون زمین گلف نقش جهان آماده شده است. وی در پایان عنوان 
داشت: در آینده نزدیک سایت بهکاپ و وودبال که زیر مجموعه گلف هستند را نیز در مجموعه کوثر 
احداث می کنیم تا اصفهان مشکلی در این زمینه نداشته باشد؛ همچنین زمین های گلف و مینی گلف 

در شهرهایی مانند نایین، گلپایگان و فالورجان نیز وجود دارد.

رییس هیئت گلف استان اصفهان:

زمین گلف نقش جهان، بازسازی شد

اداهای ادامه دار سرمربی ایتالیایی استقالل

عکس حضور سفیر ایران در کرواسی در منزل برانکو ایوانکوویچ که 
توسط او در صفحه اینستاگرامش در روزهای گذشته منتشر شد 
حاال به یکی از سوژه های مطرح در رسانه های ورزشی تبدیل شده 
است؛ عکسی که از احتمال بازگشت این سرمربی به ایران با عنوان 
جانشین مارک ویلموتس با توجه به نتایج ضعیف تیم ملی ایران در 
رقابت های انتخابی مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر خبر می دهد.

شکست تیم ملی ایران مقابل تیم ملی عراق موجب شد تا حرف و 
حدیث ها در مورد سرنوشت ســرمربی بلژیکی تیم ملی آغاز شود، 
حرف و حدیث هایی که با توجه به انتقادات مسئوالن فدراسیون از 
ویلموتس رنگ دیگری به خود گرفت و احتمال تغییر این مربی را 
قوت بخشید. مارک ویلموتس بلژیکی با یک قرارداد فوق سنگین، 
اوایل ســال جاری به عنوان ســرمربی تیم ملی ایران و جانشین 
کارلوس کی روش انتخاب شد، انتخابی که از همان ابتدا انتقادهای 
گسترده ای نسبت به آن صورت گرفت؛ اما نتایج به دست آمده در 
چند دیدار دوستانه و دو دیدار تیم ملی ایران با تیم ملی هنگ کنک 
و کامبوج در جریان رقابت های مقدماتی انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ 
قطر سبب شد تا انتقادها در هاله ای از ابهام قرار بگیرد به خصوص 
این که تیم ملی ایران شکل و شمایل یک تیم هجومی به خود گرفته 
بود، همان مسئله ای که همواره به عنوان یکی از انتقادهای اصلی 
به سرمربی پیشین تیم ملی مطرح می شد و بعضی از کارشناسان 
فوتبال مدعی شدند که با حضور ویلموتس امید می رود که تغییری 
اساسی در تاکتیک تیم ایران حاصل شود و ضمن کسب نتایج خوب، 
دیدارهای پرگلی نیز شکل بگیرد،  چیزی که همواره مورد عالقه 
هواداران فوتبال در کشورمان بود؛ اما دیرزمانی نپایید که شاگردان 
ویلموتس نه تنها در دیدار با تیم های ملی بحرین و عراق عملکرد 
خوبی را به نمایش نگذاشــتند که مقابل ایــن تیم ها که به عنوان 
تیم های درجه دو در آسیا مطرح می شدند، شکست خوردند تا کار 
ایران در جریان رقابت های مقدماتی انتخابی جام جهانی گره خورده 
و سرنوشت حضور ایران در مرحله نهایی به اما و اگر ها کشیده شود، 
سرنوشتی که به هیچ عنوان شایسته تیمی که در سالیان گذشته 
صعود نسبتا راحتی به مسابقات جام جهانی داشت، نیست از این 
رو موضوع برکناری ســرمربی بلژیکی تیم ملی ایران کلید خورد. 
به دنبال انتشار عکس حضور سفیر ایران در کرواسی این موضوع 
وارد دور تازه ای شد و رســانه ها از احتمال بازگشت سرمربی تیم 

پرسپولیس به ایران خبر دادند.سرمربی موفق سرخ پوشان پایتخت 
سابقه هدایت تیم ملی ایران را نیز در کارنامه دارد و در همان زمانی 
که روی نیمکت این تیم نیز می نشســت با وجود ســپری کردن 
روزهای خوبی در پرســپولیس عالقه خاصی به بازگشــت به تیم 
ملی ایران را داشت و همواره از منتقدان جدی کارلوس کی روش، 

سرمربی پیشین تیم ملی ایران محسوب می شد.
برانکو در سال ۲۰۰۱ به عنوان دســتیار میروسالو بالژویچ برای 
اولین بار پا به خاک ایران گذاشت و سپس تا سال ۲۰۰6 در فوتبال 
کشورمان ماند. البته رفت و آمدهایش نســبتا زیاد بود؛ اما اتفاقی 
که افتاد، روند کاری او بود. پروفســور، ســه پســت از فدراسیون 
گرفت؛ مربی تیم ملی، سرمربی تیم امید و در نهایت سرمربی تیم 
بزرگساالن و در همه این پست ها، موفقیت هایش قابل قبول است. 
به عنوان مثال قهرمانی بازی های آســیایی ۲۰۰۲ را به ایرانی ها 
هدیه داد آن هم با تیم زیر ۲۳ سال. صعود به جام جهانی هم بخش 
دیگری از فعالیت های موفقش در فوتبــال ایران بود. در مجموع، 

برانکو به عنوان مربی موقت و ســپس سرمربی قطعی تیم ملی 
برای 56 بازی روی نیمکت تیم ملی نشست و تصمیم گیرنده 

اول بــود. در این مــدت صاحب ۳۲ برد، ۱5 مســاوی و ۹ 
شکست شــد. تیم ملی با هدایت برانکو ۱۱۷ گل زد و 5۲ 
بار دروازه خود را بازشده دید. او در جام جهانی ۲۰۰6 هم 

هدایت تیم ایران را برعهده داشــت و در جام ملت های آسیا 
۲۰۰4 توانســت همراه تیم ملی به مقام ســوم بازی ها برسد که 

افتخارات خوبی محسوب می شود.
برانکو برای 6 بازی هم هدایت تیم زیر ۲۳ سال را برعهده داشت. او 
4 برد کسب کرد و ۲ تساوی هم به کارنامه ایران افزود که در نهایت، 
قهرمانی بازی های آسیایی برای  کشورمان رقم خورد. ۱6 گل زده 
در مقابل ۲ گل خورده، بهترین شــرایط فنی بــرای تیم ملی بود. 
هدایت پرسپولیس، نقطه روشــن عملکرد برانکو در فوتبال ایران 
اســت. ۱۷5 بار روی نیمکت سرخ پوشان نشست که ۹۸ بار به برد 
رسید. 4۹ تســاوی و ۲۸ باخت در حالی که تیمش ۲4۹ گل زده 
و ۱۲6 گل خورده در کارنامه داشت، از برانکو یک مربی قدرتمند 
برای سرخ ها ساخت. در مدتی که او هدایت تیم را برعهده داشت، 
پرسپولیس موفق به کسب ۳ قهرمانی و یک نایب قهرمانی در لیگ، 
۳ قهرمانی در سوپرجام )که در دو دوره اصال به میدان هم نرفت!(، 
یک قهرمانی در جام حذفی و صعود به فینال لیگ قهرمانان آسیا در 
کنار شکستن ده ها رکورد ریز و درشت دیگر. این که حضور سفیر 

ایران در کرواسی چه میزان به موضوع بازگشت برانکو به ایران ربط 
داشته، هنوز مشخص نیست ولی احتمال قوت گرفتن این موضوع 
دور از نظر نیســت و باید به انتظار روزهای آینده نشست و دید که 
چه اتفاقاتی در راه است و آیا به پایان کار مارک ویلموتس در ایران 

نزدیک می شویم یا خیر.

سمیه مصور
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اگرکسیحامیمردمباشد،بهزیرساختهایکشورضربهنمیزند
پیشنهاد سردبیر:

با مسئوالن

اخبار

شهرستان

سقوط پل هوایی در 
کمربندی شرق اصفهان

ســخنگوی ســازمان آتش نشــانی و خدمات 
ایمنی شــهرداری اصفهان از سقوط پل هوایی 
در کمربندی شــرق اصفهان خبــر داد. فرهاد 
کاوه آهنگران بیان کرد: پنجشنبه شب پل هوایی 
روبه روی شهر رویاها در کمربندی شرق اصفهان 
بر اثر برخورد کامیونی که از شــمال به ســمت 
جنوب در حــال حرکت بوده، ســقوط کرده و 
ماشــینی که از جنوب به سمت شمال می رفته 
دچار حادثه شــده است.ســخنگوی سازمان 
آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان 
با اشــاره به اینکه در این حادثه راننده کامیونی 
که پل روی آن ســقوط کــرده در دم جان خود 
را از دســت داد، ادامه داد: این کامیون، کشنده 
سوخت گازوییل بوده است؛ اما برای قسمت تانکر 
و سوخت مشکلی رخ نداده و آتش سوزی رخ نداد 
ولی این حادثه باعث مسدود شدن دو محور رفت 

و برگشت کمربندی شرق اصفهان شده بود.

اصفهان؛ میزبان معلوالن 
رسانه ای کشور

اصفهان، شهر شــهیدان و گنبدهای فیروزه ای 
در دومین ماه پاییزی میزبان معلوالن رسانه ای 
کشور بود. مدیر روابط عمومی دومین جشنواره 
ملی رســانه ای معلوالن گفت: آییــن اختتامیه 
این رویداد کشوری در روز ۳۰ آبان ماه در سالن 
اجتماعات صدا وســیمای مرکز اصفهان برگزار 
شــد. بهمن توکلی فرد افزود: در ایــن دوره از 
جشنواره در مقایســه با دوره اول آثار رسیده از 
نظر کیفی مطلوب تر و با توجه به اضافه شــدن 
بخش های گزارش تصویــری، طنز و کاریکاتور،  
مســتند، فن بیان و فیلم ونماهنگ جشــنواره 
از غنای مطلوب تری برخــوردار  بود. وی اظهار 
داشــت: در دومین جشــنواره ملی رســانه ای 
معلوالن جمعا پانصــد و ۹۴ اثر در ۱۴ رشــته 
به دبیرخانه رســید که مورد ارزیابــی داوران 
مجرب قرار گرفت ودر آیینــی در روز ۳۰ آبان 
ماه سال جاری از برگزیدگان تقدیر به عمل  آمد.

برگزاری همایش خیرین 
حامی استعدادهای درخشان

در همایــش خیریــن حامی اســتعدادهای 
درخشــان در اصفهــان کــه در محــل تاالر 
همایش های نیروگاه برق با حضور سیســتانی 
فرماندار اصفهان، علیرضا نصر رییس شــورای 
شهر، قاسمی معاون سیاسی و امنیتی استاندار 
و ۵۰۰ نفر از خیرین و مسئولین استان برگزار 
شــد، از خیرین فعال در این عرصه تجلیل به 
عمل آمد. در این آیین برنامه هایی اعم از فرصت 
عاشــقی، مزایده و فروش آثــار یاورخواهان و 
گردانه سرنوشت برگزار شد. در ادامه محمدرضا 
یزدان پناه، مدیرعامل موسســه خیریه شجره 
طیبه طی سخنانی اظهار داشت: این موسسه 
با بیش از ۱۳ سال ســابقه و ۱۷ شعبه فعال در 
استان اصفهان با رسالت حمایت از دانش آموزان 
و دانشــجویان با اســتعداد و نیازمند تاکنون 
بیــش از ۷۰۰ خروجی موفق در رشــته های 
ریاضی، تجربی و علوم انســانی داشــته  است. 
شماهم می توانید با ارســال عدد ۱ به شماره 
۵۰۰۰۲۳۸۱۱۰ در ایــن امر خداپســندانه 

)گردانه سرنوشت( مشارکت داشته باشید.

 اجرای بیش از ده برنامه 
در هفته کتاب در اردستان

در هفتــه کتاب و 
کتاب خوانی بیش 
از ده برنامه در سطح شهرستان اردستان اجرا 
شــد. عفت باقری، رییس اداره کتابخانه های 
عمومی شهرستان اردســتان در گفت وگو با 
خبرنگاران اظهار داشت: به صدا درآوردن زنگ 
این هفته، برپایی نمایشــگاه کتاب در کانون 
شــهید مفتح، برگزاری نمایشــگاه اردستان 
شناســی و اردســتان پژوهی با شــرکت ۳۴ 
کتاب، مقاله، پایان نامه دانشــجویی، رونمایی 
از کتاب های جدید نویسندگان منطقه، افتتاح 
ساختمان جدید کتابخانه شهر مهاباد، تجلیل 
از برگزیدگان نهمین جشــنواره کتاب خوانی 
رضوی، عضویت رایگان، اجرای طرح نذرکتاب، 
اعمال بخشودگی برای جرائم دیرکرد بازگشت 
کتاب های امانتی، دیدار با خانواده های معظم 
شهدا و غباررویی گلزار شهدای گمنام از جمله 
برنامه هایی بود که در هفته کتاب و کتاب خوانی 
در شهرستان اردســتان اجرا شد. الزم به ذکر 
است؛ شــش باب کتابخانه نهادی با ۱۰۰ نفر 
کتابدار، ۵ هزار عضو ، ۲۴۰۰ متر مربع مساحت  
و با ۱۰۰ هزار و ۲۰۰ جلد در ۷۰ عنوان در این 

شهرستان فعالیت می کنند.

 قدردانی استاندار 
از جان برکفان امنیت کشور

اســتاندار اصفهــان روز پنجشــنبه به همــراه به 
فرمانده انتظامی اســتان و شــهردار اصفهان از دو 
تن از مجروحان اغتشاشــات اخیر عیادت کردند. 
عبــاس رضایی در عیــادت از ســتوان دوم مجید 
محرابی و اســتوار یکم ابوالفضل غفوری با اشاره به 
از خود گذشــتگی و غیرت حافظان امنیت استان 
در اغتشاشــات اخیر گفت: با تالش شــما عزیزان 
این فتنه ســرکوب و از ایجاد خسارت های بیشتر 
به اموال بیت المال جلوگیری شد. وی با بیان اینکه 
در اغتشاشات اخیر شاهد اتحاد و یکپارچگی تمام 
نیروهای امنیتی و نظامی استان بودیم، افزود: قطعا 
ارازل و اوباشی که در این اغتشاشات به اموال عمومی 
شهروندان خســارت وارد کردند و آنها را به غارت 
بردند از صف مردم عادی جامعه جدا هستند. در این 
دیدار فرمانده انتظامی استان اصفهان نیز با قدردانی 
از حضور پر شور مردم در راهپیمایی استان در اعالم 
انزجار از اغتشــاش گران گفت: همدلی و همراهی 
مردم در سرکوب این اراذل و اوباش، بار دیگر درس 
عبرتی بزرگ به بدخواهان ایــن آب و خاک داد که 
نمی توانند در اتحاد و حمایت این مردم از ولی فقیه 
و آرمان های انقالب اســالمی خدشه ای وارد کنند. 
ســردار مهدی معصوم بیگی با بیان اینکه ماموران 
نیروی انتظامی تا پای جــان حافظ مال و ناموس و 
امنیت مردم هستند، افزود: چنانچه مردم از مخفیگاه 
اغتشاشگران روزهای اخیر اطالع دارند موضوع را به 

پلیس ۱۱۰ اطالع دهند.

رییس شورای اسالمی شهرستان اصفهان:
 انتظار نبود مسئوالن با مردم 

اینچنین کنند
رییس شورای اسالمی شهرستان اصفهان در بیست 
و هفتمین جلسه علنی شورای اسالمی شهرستان 
اصفهان با اشاره به موضوع گران شدن بنزین، اظهار 
کرد: به تبعیت از مقام معظم رهبری، صالح در آن 
است که ســکوت کنیم؛اما انتظار نبود مسئوالن با 
مردم اینچنین کنند؛ چه بالیی داریم بر سر مملکت 
و نظــام می آوریم؟پورمحمد شــریعتی نیا تصریح 
کرد: ابتدای انقالب چنین قول هایی ندادیم و بنده 
به عنوان یک ایثارگر و کســی که بــرای این نظام 
سرمایه گذاری کرده، از این شرایط گله مند هستم. 
وی با بیان اینکه در این شــرایط توسل می کنیم به 
پیامبر اسالم و فرزندش امام عصر )عج( افزود: چرا 
عده ای به داشته های نظام و انقالب پشت پا می زنند 
و چرا باید با مردمی که همواره پشــتیبان این نظام 
بوده اند اینچنین برخورد شــود؟ شریعتی نیا گفت: 
کسی که زیرساخت های شهری را از بین می برد و 
با اینکه می داند اتوبوس متعلق به بخش خصوصی یا 
حتی بیت المال است، مسافران را از آن پیاده کرده 
و اتوبوس را آتش می زند، هیچ تعلق خاطری به این 
کشــور ندارد و نحوه تربیت او با این کار مشــخص 
می شود. وی با اشاره به اینکه همه ما شوکه شدیم از 
تصمیم دولت اما این راه اعتراض نیست، خاطرنشان 
کرد: هر اقدامی که به باورهای مردم ضربه بزند چه از 
سوی مسئوالن چه از طریق اغتشاشگران را محکوم 
کرده و از رهبری درخواست می کنیم که مسئوالن 
را موعظه کنند تا با اقدامات خــود مردم را در برابر 

نظام قرار ندهند.

مدیر منطقه ۱۵ شهرداری اصفهان خبر داد:
پیشرفت ۵۰ درصدی 

پیاده روسازی خیابان ا... اکبر
مدیر منطقه ۱۵ شــهرداری اصفهان با بیان اینکه 
پیاده روها به عنوان فضایی عمومی باید قابل استفاده 
برای طیف گســترده کاربران از جمله افراد دارای 
محدودیت های حرکتی باشد، گفت: این به معنای 
طراحی فضاهایی است که برای افراد روی ویلچیر، 
زنان باردار، افراد سالمند و ســایر افراد با نیازهای 
حرکتی خاص قابل بهره برداری باشد؛ لذا مدیریت 
شهری با برنامه ریزی های مناســب و به کارگیری 
جدیدترین متدهای روز و لحاظ استاندارهای الزم، 
اقدام به پیاده روسازی در ســطح شهر کرده است. 
مسعود قاســمی افزود: منطقه ۱۵ نیز در راستای 
مناسب سازی اماکن عمومی و فراهم کردن محیط 
متناسب و ایمن برای تردد شهروندان و به ویژه افراد 
دارای معلولیت، اقدام به پیاده روســازی خیابان ا... 
اکبر کرده که تاکنون به پیشرفت ۵۰ درصدی خود 
رسیده است. وی ادامه داد: در تالش هستیم برای 
اجرای اینگونه پروژه ها مواردی مانند عرض مناسب 
پیاده رو با توجه به تراکم جمعیت، نوع محور و میزان 
رفت و آمد، صاف بودن و نداشتن پستی و بلندی، داغ 
و سوزان و لیز و لغزنده نبودن در فصول گرم و سرد 
سال، شــیب طولی- عرضی مناسب پیاده رو،  برای 
جلوگیری از جمع شدن آب های سطحی و هدایت 

آن ها به جوی های کنار مورد توجه قرار گیرد.

مدیر درآمد شــهرداری اصفهان از فراهم شــدن 
زیرساخت های الزم برای حذف مرحله سوم قبوض 
کاغذی عوارض ساختمانی در سال جاری و ارسال 
پیامک به شــماره تلفن همراه مالــکان خبر داد،  
اتفاقی که در راستای حفظ محیط زیست و در ادامه 
حفظ ســایر قبوض کاغذی ادارات و سازمان های 

مختلف صورت گرفته است.
به دنبال نوسانات بازار ارز که اختالالت عمده ای را 
در بازار کاغذ ایجاد کرد و  افزایش قیمت  کاالهای 
اساســی و هم چنین در راســتای صرفه جویی و 
حمایت از محیط زیســت طرح ملی » قبض سبز« 
در ســال جاری کلید خورد تا ســازمان ها و اداره 
جات دولتی حــذف قبوض کاغذی را در دســتور 
کار خود قــرار دهند.آمارها حاکی از آن اســت که 
۳۵ میلیون کنتور برق، حدودا همین تعداد کنتور 
آب و ۲۰ میلیون کنتور گاز وجود دارد و برآوردها 
نشــان می دهد یک میلیارد و ۴۴۰ میلیون تومان 
برای قبوض خدماتی هزینه می شــود. محمدجواد 
آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، 
سال گذشته از صرفه جویی ۱۴۴۰ میلیارد تومانی 
در صورت حــذف قبوض کاغذی خبــر داده بود و 
اعتبارات ریالــی حاصل از ایــن صرفه جویی را به 
عنوان منبع مالی برای انجام کارهای بزرگ به نفع 
مردم می داند. وی اعتقاد داشت، باید ذهن مردم را 
باید نسبت به هدر رفت این منابع حساس کرد و از 

آمادگی کامل دولت الکترونیک برای صدور قبوض 
الکترونیکی خبر داده بود.شــهرداری اصفهان نیز 
در راستای سیاست های دولت الکترونیک، حذف 
قبوض کاغذی را در دستور کار خود قرار داد و اقدام 
به تهیه زیرساخت های الزم برای فراهم شدن حذف 

قبوض کاغذی عوارض ساختمانی کرد.
مدیــر درآمد شــهرداری اصفهان در ایــن ارتباط 
می گویــد: در راســتاي حفــظ محیط زیســت و 
پیشگیري از اتالف انرژي، شهرداری اصفهان تصمیم 
گرفته تا قبوض کاغذی خود در حوزه های نوسازی، 
عمران شهری و کسب و پیشه که به صورت دوره ای 

هر چهار ماه یک بار توزیع می شود را حذف کند.
به گفته نــادر آخوندی، در حــال حاضر ۲۰۰ هزار 
برگ کاغذ برای چــاپ 6۰۰ هزار قبض در هر دوره 
مصرف می شود که هزینه های زیادی در بردارد و 
برای صرفه جویی در این حــوزه نیازمند همکاری 
تمام شهروندان هستیم.مدیر امور درآمد شهرداری 
اصفهان  می افزاید: در حال حاضر چاپ مرحله دوم 
توزیع قبوض عوارض در حال انجام اســت و توزیع 
آن به زودی آغاز می شــود که پشــت برگه قبوض 
این دوره اعالم شده شهروندان می توانند اطالعات 
و شــماره تلفن همراه خود را به صــورت تماس با 

تلفن ۱۳۷ و یا ارســال شماره شناســایی ملک به 
سامانه پیامکی ۲۰۰۰۰۱۳۷ اعالم کنند.آخوندی 
با بیان اینکه امسال در مرحله نخست توزیع قبوض 
عوارض ۵۹۰ هزار و ۲۷۵ فیش نوسازی و ۹۹ هزار و 
۸۵۹ فیش کسب و پیشه چاپ شده که هزینه چاپ 
و توزیع آن ۳۸۲ میلیــون و ۳۳۵ هزار تومان برای 
شهرداری هزینه در برداشته است،  ادامه می دهد: 
اگر این عدد را ضربدر سه و البته منهای تورم ساالنه 
کنیم در سه مرحله توزیع قبوض امسال باید حدود 
یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان برای توزیع قبوض 
عوارض هزینه می کردیم که با حذف قبوض کاغذی 
در مرحله سوم ۳۸۲ میلیون و ۳۳۵ هزار تومان در 
هزینه ها صرفه جویی خواهیم کرد.به گفته آخوندی، 
برای چاپ قبوض عوارض شهرداری اصفهان ساالنه 
۸۲ اصله درخت قطع می شــود که با اجرای طرح 
قبض سبز از قطع شدن ۸۲ اصله درخت جلوگیری 
می شــود. وی  با بیان اینکه  تعداد ۲۰۰ هزار برگ 
کاغذ برای چاپ 6۰۰ هزار قبض در هر دوره مصرف 
 می شــود که هزینه های زیــادی به همــراه دارد،

  می  گوید:  با اجرای طرح قبوض کاغذی، شهرداری 
اصفهان پس از تهران دومین کالن شهری است که 

در این راستا اقدام کرده است.
آخوندی با بیان اینکه هر سال ۸۲ اصله درخت باید 
برای چاپ قبوض عوارض شهرداری اصفهان قطع 
می شد، می افزاید: با حذف قبوض کاغذی عوارض 
در شهرداری اصفهان، ساالنه از قطع شدن ۸۲ اصله 

درخت جلوگیری می شود. 

صرفهجوییبیشازیکمیلیاردیمدیریتشهری

مدیرعامل ســازمان ساماندهی مشاغل شــهری و فرآورده های 
کشاورزی شــهرداری اصفهان اظهار کرد: در نظر داریم با توجه 
به اجرای بازار بین المللی گل و گیاه ارغوان واقع در باغ تندرستی 
اصفهان برای طراحی ســر در اصلــی ورودی مجموعه فراخوان 
عمومی برگــزار کنیم. محمد مجیــری گفــت: مجموعه بازار 
بین المللــی گل و گیاه ارغوان در زمینی به مســاحت حدود ۱۴ 

هکتار طراحی و در دست اجراســت و در آن عالوه بر سالن های 
عرضه گل های شــاخه بریده، آپارتمانی، بــاغ و باغچه، فضاهای 
وابسته به گل و گیاه، ســالن عرضه ماهی های زینتی، پرندگان 
زینتی و ســالن گیاهان دارویی نیز جانمایی شده است و عالوه 
 بر کاربری بازار و فضاهای کســب و کار، فضاهای تفرجگاهی نیز

 دارد. 

وی با اشاره به شرایط شــرکت در مسابقه طراحی سر در ورودی 
اصلی بازار بین المللی گل و گیاه »ارغوان« اظهار کرد: شــرکت 
در این مسابقه برای عموم دانشجویان، فارغ التحصیالن و دفاتر 
طراحی و مشاوره آزاد بوده و به نفر برتر ۲۰۰ میلیون ریال جایزه 
اهدا می شود و حق باز نشر آثار دریافتی برای برگزار کننده مسابقه 

محفوظ است.

 مدیر عامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری خبر داد:
مسابقه طراحی سردر بازار بین المللی گل و گیاه ارغوان

 زیرساخت های الزم برای حذف قبوض کاغذی عوارض ساختمانی فراهم می شود؛ 

معاون آموزشی دانشــگاه جامع علمی کاربردی در جمع خبرنگاران 
اصفهانی، اظهار کرد: مدرک دانشــگاه علمی و کاربردی از نظر اعتبار 
در داخل کشور هیچ مشکلی ندارد و در خارج از کشور نیز معتبر است. 
اگر ژاپن و آلمان توانسته اند به این سطح از پیشرفت برسند، به دلیل 
توجه به دانشگاه های مهارتی است. مختار جاللی جواران با بیان اینکه 
دانشــگاه های ایران در دو بخش آموزش های تئوری و تخصصی برای 
ارائه تخصص های مهارتی در حال پذیرش دانشجو هستند، افزود: در 

این میان دانشــگاه جامع علمی کاربردی به دنبال تربیت دانشجویان 
ماهر و کارآفرین است. معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی 
کشــور افزود: دانشــگاه علمی کاربردی از ســه دهه پیش به عنوان 
دانشگاه نسل ســوم وارد کشور شــد و تاکنون بیش از یک میلیون و 
۷۰۰ هزار دانش آموخته از این دانشــگاه فارغ التحصیل شده اند که 
در بخش های مختلف کشور چرخ مملکت را به چرخش در می آورند. 
وی با بیان اینکه از بهمــن ۹6 در پی مصوبه شــورای عالی مبنی بر 
انحالل مراکز علمی کاربردی که تحــت حمایت بخش دولتی بودند، 
اقدامات انحالل و جایگزینی این مراکز انجام شــد، تصریح کرد: این 

مراکز شناســایی و زمینه های واگذاری آنها به بخش خصوصی فراهم 
شــد. وی افزود: در اصفهان نیز دو مرکز یکی نقش جهان  که وابسته 
به ســازمان میراث فرهنگی بود با مرکزی به نام شــرکت سپاهان که 
متعلق به میراث فرهنگی است، جایگزین شده و مرکز بنیادشهید نیز 
با مرکزی به نام مهد قرآن جایگزین خواهد شد و موافقت اولیه صادر 
شده است. وی تصریح کرد: دانشگاه جامع علمی کاربردی با ماموریت 
تربیت دانشجویان کارآفرین توانسته بخشی از معضل بیکاری کشور را 
رفع  کند و براساس آمار کمترین بیکاران مربوط به دانش آموختگان 

دانشگاه های جامع علمی کاربردی است.

امام جمعه اصفهــان در خطبه های نماز جمعه 
این هفته اصفهان با اشــاره پنجــم آذرماه روز 
تشکیل بسیج، اظهارکرد: امام راحل یک سال 
پیش از شــروع جنگ تحمیلی دســتور ایجاد 
بسیج را دادند که هم دیروز و هم امروز احساس 

می شود که خداوند این تصمیم را به 
امام )ره( الهام کرده اســت. حجت 
االسالم سید یوسف طباطبایی نژاد 
با بیان اینکه این تشکیالت در دنیا 
ســابقه نداشته اســت، عنوان کرد: 
چنین لشکر مردمی که در ایران به 
وجود آمد و برای حفظ کشور جان 
بر کف گرفتند، در دنیا سابقه نداشته 
است. وی ادامه داد: در اوضاع اخیر 

بسیجیان ما جان فشــانی های زیادی کردند. 
طباطبایی نژاد با تشــکر از مردم برای مقاومت 
در برابر آشوبگران، اظهار کرد: مردم به محض 
اینکه متوجه شدند، آشوبگران مزدورانی هستند 
که از خارج از کشور برای خسارت به کشور اجیر 
شــده اند، خط خود را جدا کردند. امام جمعه 
اصفهان ادامه داد: کشورهای معاند بسیار احمق 
هستند که گمان می کنند از طریق چند مزدور و 
آتش زدن چند بانک، جمهوری اسالمی سقوط 

می کنند.
 وی با بیان اینکــه زمانی کل جهــان کفر در 
زمانی که کشــور ما دچار مشکالت متعدد بود 
و ارتش ســاختار منظمی نداشت و سپاه هنوز 

کامل تشکیل نشــده بود، به ما حمله کردند و 
شکست خوردند، عنوان کرد: ایران در سوریه و 
عراق فتنه داعش را تنها از طریق مشاوره خنثی 
کرد و این فتنه ها بر کشــور تاثیری نمی گذارد. 
طباطبایی نژاد با بیان اینکه این ناآگاهی که در 

برخی ایجاد می شود، باعث خوشحالی دشمنان 
است، اظهار کرد: کســی اگر عاقل باشد برای 
اینکه به هدفی برسد، به خودش ضربه می زند.

 نماینده ولی فقیه در استان اصفهان ادامه داد: 
اگر کسی حامی مردم باشد، به زیرساخت های 
کشــور ضربــه نمی زند. وی بــا بیــان اینکه 
نیروهای مسلح و بســیج ما ضربه های دشمن 
را دفع کردنــد، عنوان کــرد: نیروهای نظامی 
ما ســعه صدر به خرج دادند تا کســی آسیب 
نبیند. طباطبایی نــژاد ادامه داد: اگر کســی 
به نقاط نظامــی و امنیتی کشــور حمله کند، 
 نیروهای مسلح قانونا و شرعا موظف به مقابله با 

آن ها هستند.

امام جمعه اصفهان:

اگر کسی حامی مردم باشد، به زیرساخت های کشور ضربه نمی زند
 فرمانده سپاه استان اصفهان در سخنان پیش 
از خطبه های نماز جمعه اصفهان با گرامیداشت 
یاد و خاطره شهدا و هفته گرانقدر بسیج اظهار 
داشت: بسیج، شجره طیبه ای است که به فرمان 
امام راحل قبل از آغاز جنگ تحمیلی در کشور 

راه اندازی شد تا نقش مردم در دفاع از ارزش ها 
و دفاع از امنیت به خوبی نمایان شود و شرایطی 
فراهم شد که شجره طیبه بسیج منشأ توفیقات 
روزافزون باشــد و برکات زیادی برای انقالب به 
وجود آورده و عملکرد بســیج به گونه ای است 
که حضرت امام )ره( فرمودنــد افتخار من این 
اســت که یک بسیجی هستم. ســردار مجتبی 
فدا ادامه داد: ابتدای تشــکیل انقالب حضرت 
امــام )ره( فرمودند باید ملت مــا جوان هایش 
مجهز باشند و جوانان باید یاد بگیرند به گونه ای 
باشند که مملکت آســیب پذیر نباشد و امروز 
نیز ظرفیت های بسیج باید در راستای جذب و 

سازماندهی بسیج شکل گیرد.

وی افزود: امروز با تدابیر مقــام معظم رهبری 
سازماندهی بسیج به خوبی انجام شده و بیانات 
رهبر معظم انقالب حجتی در راستای ادامه راه 
بسیج اســت. بســیج ظرفیتی دارد که در همه 
بخش های مختلف کشــور گره هــای بزرگی را 
باز می کند. ســردار فــدا ادامه داد: 
تبعیت و حرکت در مســیر والیت 
فقیه، مردمی بودن، جذب حداکثری 
بســیج، معنویت و ارتبــاط با خدا ، 
قرآن و توجه به دســتورات دینی، 
انقالبی بودن، تکلیف گرا، خودجوش 
بودن، آتش به اختیار از ظرفیت ها و 
ویژگی بسیج است. وی خاطرنشان 
کرد: یــک دوم شــهدای اصفهان 
بسیجی بودند، بسیج مظهر وحدت و همگرایی 
در جامعه اســت و صحنه هایی که بسیج در آن 
نقش دارد دفاع از انقالب اســت و امروز شاهد 
این هستیم که بســیجیان در کمک به دفاع از 
امنیت کشــور و حضور در جبهه های مقاومت 
نقش فعالی دارند. فرمانده سپاه استان اصفهان 
گفت: محرومیت زدایی، کمک به دستگاه های 
دولتی و اداری، ایجاد اشتغال در قالب طرح های 
اقتصاد مقاومتی و تشــکیل گروه های جهادی 
از ماموریت های بسیج است. اســتان اصفهان 
۴۸۰ گروه جهــادی آماده خدمتگــزاری دارد 
و فعالیت هــای بی شــماری در ســیل اخیر و 

عرصه های فرهنگی داشته است.

فرمانده سپاه استان:

اصفهان، 48۰ گروه جهادی آماده خدمتگزاری دارد

معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی مطرح کرد:
کمترین بیکاری در میان دانش آموختگان دانشگاه علمی کاربردی

حدیث زاهدی

علی دهقانان زواره

 نرگس طلوعی
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یادداشت

2- همیشه کتاب همراه خودتان داشته باشید
می دانســتم اصال وقت خالی پیدا نخواهم کرد ولی همیشــه 
یک کتاب همراه خودم داشــتم. در کیف، محل کار، در نوبت 
دندان پزشکی، هنگام شرکت در جشــن تولد خواهرزاده ام، 
یک قرار دوستانه، حتی در نشست خبری ها و همایش ها. بعد 
با تعجب دیدم که هر وقت کتاب همراهم اســت؛ اتفاقا وقت 
خالی پیدا می شود که به جای ور رفتن با گوشی موبایل، چند 
صفحه ای مطالعه کنم. شما هم امتحان کنید تا متوجه شوید 
همراه داشــتن کتاب در هر موقعیتی چقدر به مطالعه بیشتر 

می انجامد. 
۳- همیشه کتاب را جلوی چشم قرار دهید

برای ایجاد انگیزه و محرک ذهنــی، هر روز کتابی که در حال 
مطالعه اش هســتم را روی میزکار،  میز عســلی وســط اتاق 
نشیمن و کنار تخت خواب می گذاشــتم تا ناخودآگاه در تمام 
روز چشمم به آن افتاده و برای خواندنش حریص باشم. گاهی 
اوقات وقت خواندش را نــدارم ولی برمی دارم و برگ می زنم و 
جلد و پشــت جلدش را نگاه می کنم ولی در نهایت خواندنش 

را شروع می کنم.
۴- فقط یک صفحه بخوانید

در مقطعی با خودم قول و قرار گذاشتم هر شب پیش از خواب 
فقط یک صفحه کتــاب بخوانم. آن قدر دیــر به رخت خواب 
می رفتم که اگر می خواستم نیم ساعت هم مطالعه کنم؛ قطعا 
یک ساعت دیرتر از خواب بیدار می شدم. پس وعده کردم فقط 
یک صفحه بخوانم تا امشب مطالعه ام را کرده باشم؛ اما کم کم 
خواندن یک صفحه به چند صفحه و بعد چند ده صفحه کشید 
و شد یک عادت که اگر نیم ســاعت مطالعه نمی کردم، اصال 
نمی توانســتم بخوابم. جالب اینکه صبح زود هم ســر ساعت 
همیشگی از خواب بیدار شــدم. خواندن یک صفحه کتاب در 

روز ترفندی برای عادت کردن به مطالعه است. 

با چند ترفند کتاب خوانی آشنا شوید )2(

مینا حمیدی

عکس روز

دوخط کتاب

بیایی. نقشــت و سرنوشــتت را 
بدون اینکه بفهمــی کم کم 
جــدی می گیــری و بعــد وقتی 
سر برمی گردانی، می بینی که 
دیگر برای تغییر وقتی نیســت. 
سر تا پا دلشوره شده ای و برای 
همیشه به همین شــکل ثابت 

مانده ای.

» سفر به انتهای شب«
 اثر سلین

آدم ها زودتر از آنچه فکر 
می کنند، پیر می شوند

آدم به سرعت پیر می شود، آن 
هم بدون اینکه بازگشتی در 
کار باشد. وقتی بدون اراده به 
بدبختی ات عادت کردی و حتی 
دوستش داشتی، آنوقت متوجه 
قضیه می شوی. طبیعت از تو 
قوی تر اســت. تو را در قالبی 
امتحــان می کنــد و آن وقــت 
دیگر نمی توانــی از آن بیرون 

خانه های الکچری مختلفــی در جهان وجود دارد که هر کــدام از آنها دارای 
ویژگی های خاص خود هستند ولی یک خانه الکچری در میامی وجود دارد که 
روی آب ساخته شده اســت. این خانه که در میان آب های میامی آمریکا قرار 
گرفته 5 میلیون و 500 هزار دالر قیمت دارد. به گزارش آدیتی ســنترال، این 
خانه که در برابر هر موج و ســونامی مقاوم است دارای امکانات مدرن بسیاری 
اســت. برای نمونه این خانه که آرکاپ نام دارد با انرژی پاک کار می کند؛ اما 
مهم ترین ویژگی آرکاپ در حرکت بودن آن است. این خانه در واقع قایقی است 

که صاحبش می تواند به وسیله آن در بیشتر آب های آزاد رفت وآمد کند.

خانه آبی 5/5 میلیون دالری در میامی

مجسمه به ســرقت رفته »بنکسی« هنرمند مشــهور خیابانی که قرار بود در 
حراجی ساتبیز به فروش گذاشته شــود، به دلیل کشمکش بر سر مالکیت آن 
تنها یک ساعت پیش از موعد مقرر برای فروش، از حراجی حذف شد. مجسمه 
»درینکر« اثر بنکسی برای نخستین بار در سال ۲00۴ در یکی از میدان های 
لندن دیده شد. کمی بعد هنرمندی به نام »اندی لینکا«  این مجسمه را به خانه 
خود منتقل کرد. او در توضیح این کار بیان کرده این مجسمه توسط »بنکسی« 
رها شده بود و او اکنون خود را مالک اصلی این مجسمه می داند؛ اما این اثر هنری 

پس از سه سال از خانه »لینکا« نیز به سرقت رفت.

لغو حراج مجسمه سرقتی در لحظات آخر

شــکرا... کامل نواب که به گفته خود عالقه زیادی بــه پرورش گیاهان در 
منزلش دارد، موفق شده درخت موز را در گلخانه خود پرورش دهد و به ثمر 
برساند. این شهروند مشهدی در این باره گفت: در سفری که به بندرعباس 
داشتم قلمه ای از این درخت موز را همراه خود به مشهد آوردم در حالی که 
در قطار برخی از هم سفران می گفتند این کار بیهوده ای است. وی ادامه داد: 
با این وجود و براساس عالقه ای که به گیاهان دارم، موز را در گلخانه خود 

قلمه زدم و از آن نگهداری کردم تا اینکه رشد و نمو کرد.

ثمردهی درخت موز در خانه یک شهروند مشهدی!

طبیعت پاییزی 
روستای گردشگری 

مهنان بجنورد

طبیعــت دل انگیــز و 
رنگارنــگ پاییزی در 
روســتای گردشگری 
مهنان بجنورد، چهره ای 
زیبا از تلفیق رنگ های 
طبیعــی را خلق کرده 

است.

مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان اظهار داشت: فعالیت شرکت ذوب آهن 
در سال جاری در بحث صادرات مطلوب بوده و مطابق با برنامه ریزی های انجام 
شده عمل کرده است. این شرکت در هفت ماهه نخست سال، 675 هزار تن، 
از یک میلیون و دویســت هزار تن فوالدی را که برای صادرات در نظر داشت، 
صادر کرده که این میزان، با توجه به شرایط تحریمی و مشکالت موجود برای 
صادرات، رقم قابل قبولی محسوب می شــود و امیدوار هستیم بتوانیم همین 
روند را تا پایان سال حفظ کنیم. منصور یزدی زاده در مورد سایر دستاوردهای 
این شرکت در سال جاری، بیان کرد: خوشــبختانه در سال جاری روند رو به 
رشدی داشته ایم و در میانگین میزان تولید، شاهد 7 تا 8 درصد افزایش بوده ایم. 
همچنین امسال در بحث تولید محصوالت جدید توفیقات خوبی حاصل شده 
است که در این خصوص، می توان به تولید انواع ریل اعم از ریل های بین شهری 
و داخل شهری اشاره کرد. وی در این مورد افزود: انواع ریل از مرحله تولید فوالد 
تا سایز و گریدهای مختلف در این شــرکت تولید می شود و باالخره توانستیم 
در تولید این محصول در کشور به خودکفایی برســیم. امروز تولید ریل ملی 
در شرکت ذوب آهن به یک فرآیند روتین تبدیل شــده و امکانات الزم برای 

تولید و فروش آن برای ما فراهم است. 
یزدی زاده در مورد ســایر محصوالت 
مجموعه ذوب آهن نیــز عنوان کرد: 
ما تولیــد محصوالت جدیــدی مثل 
تولید ورق ســازه های فوالدی و سایر 
محصوالتی که به نوعی می توان گفت 
محصول صنعتی به شمار می روند نیز 
موفق بوده ایم و در ســال رونق ملی، 
توانســته ایم قدم های خوبــی در این 

مسیر برداریم.
وضعیت رو به بهبــود زغال 

سنگ
مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان درباره تامین زغال سنگ، اذعان کرد: ما 
در گذشته به یکی از شرکت های زغال سنگ که بزرگ ترین تامین کننده زغال 
مورد نیاز ذوب آهن است، مبلغ ۴90 هزار تن زغال ســنگ بدهکار بودیم اما 
در حال حاضر، مطالبات به 1۲0 هزار تن کاهش پیدا کرده است. هم اکنون با 
تعامل خوبی که با شرکت های تامین کننده زغال سنگ انجام گرفته، توانسته ایم 

دغدغه این شرکت ها را از بین ببریم.
مشکل دامنه دار سنگ آهن

یزدی زاده مشکل اصلی فوالدسازان کشــور را در تامین مواد اولیه و همچنین 
افزایش هزینه ها دانست و خاطرنشان کرد: چالش بزرگ شرکت ذوب آهن و 
تمام شرکت های تولیدکننده فوالد کشور، بحث تامین مواد اولیه آهن دار است 
که صنعت فوالد کشور را تحت تاثیر قرار داده است. وی در توضیح این موضوع 
عنوان کرد: در این سال ها معادن سنگ آهن زیادی در کشور شکل گرفته اند 
که هدف اصلی از ایجاد آن ها، پشتوانه قرار گرفتن برای تامین مواد اولیه مورد 
نیاز تولیدکنندگان داخلی فوالد بوده، اما متاسفانه شاهد هستیم که در عمل 
این اتفاق نیفتاده اســت. مدیرعامل شــرکت ذوب آهن اصفهان افزود: ما در 
حال حاضر عمده کاهش فروش صادراتی مورد نیاز مجموعه خود را از منطقه 
مرکزی یا خراسان )خاف( تهیه می کنیم که البته اخیرا فوالد هرمزگان هم به 
این فهرست اضافه شده اســت ولی به رغم کمک هایی که به ذوب آهن شد تا 

بتواند بخشی از کمبود مواد اولیه خود را تامین کند، باز هم از نظر تامین مواد 
اولیه دچار مشکل هستیم.

ورود فوالدسازان به حوزه معدن
یزدی زاده با اشــاره به اقدام بسیاری از شــرکت های معدنی در ورود به حوزه 
تولید فوالد و همچنین صادرات سنگ آهن از کشــور، تاکید کرد: قاعدتا این 
شرکت های فوالدی نیستند که باید در تولید سنگ آهن سرمایه گذاری کنند؛ 
با این حال، شرایط موجود فوالدسازان را به این سمت سوق می دهد که آن ها 
نیز با ورود به بخش معدن بتوانند مواد اولیه مورد نیاز خود را تامین کنند. وی 
در مورد احتمال ورود ذوب آهن به سرمایه گذاری در بخش معدن، عنوان کرد: 
ما سعی می کنیم تعامالت را با بخش معدن بیشتر کنیم و مذاکرات خود را با 
معدن کاران ادامه دهیم ولی در عین حال، قوانین موجود، فوالدســازان را از 
سرمایه گذاری در بخش معدن منع نکرده است و ما نیز اگر الزم باشد و شرایط 
برای این کار فراهم باشد، برای سرمایه گذاری در این بخش حاضر هستیم؛ البته 

این کار نیز مشکالت و سختی های خود را دارد.
عوارضی که بازدارنده نیست

مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان 
درباره عــوارض تعیین شــده برای 
کاهــش میزان صادرات ســنگ آهن 
از کشــور و تاثیر آن در بهبود شرایط 
فوالدســازان برای تامین مواد اولیه 
اظهار کرد: از زمان وضع عوارض ۲5 
درصدی برای صادرات ســنگ آهن، 
فرصــت دو ماهــه ای برای بررســی 
ســنجش میزان اثربخشی آن تعیین 
شده اســت و امروز نمی توان به طور 
قطع در مورد آن صحبــت کرد ولی 
آنچه می توان نتیجه گرفت، این است 

که تعیین عوارض ۲5 درصدی، آن طور که باید تاثیرگذار نبوده است.
یزدی زاده در این مورد اضافه کرد: اگرچه شاید وضعیت کمی از گذشته بهتر 
شده باشد ولی به نظر می رسد نیاز به تجدید نظر در این مورد وجود دارد، درواقع 
آنچه ما انتظار داریم این است که یا قیمت پایه و ارزش گمرکی -که ۲۴ دالر 
است- و به هیچ وجه منطقی نیست، اصالح شود یا اینکه میزان عوارض دریافتی 
تغییر کند تا بازدارندگی مدنظر حاصل شود و تولیدکنندگان بتوانند به نسبت 

نیاز خود از مواد اولیه بهره مند شوند.
برای تولیدکننده دغدغه ایجاد نکنیم

مدیرعامل شرکت ذوب آهن در بخش پایانی صحبت های خود، تصریح کرد: 
امیدوار هستم شرایط صنایع فوالد کشور به گونه ای فراهم شود که شرکت های 
تولیدکننده فوالد، دغدغه ای برای تامین مواد اولیه نداشــته باشند و بتوانند 

تمرکز خود را بر مباحث اصلی تولید بگذارند.
وی تاکید کرد: در هر صورت با توجه به وضعیت موجود، تولید بسیار دشوار بوده 
و انتظار فوالدسازان این است که شرایط به گونه ای مهیا شود که دغدغه های 
تولیدکننده فقط مربوط به کارخانه باشــد، نه اینکه مشــکالت در بحث های 
پیرامونی مثل تامین مواد اولیه و فشار هزینه ها به حدی باشد که دغدغه های 
اصلی مثل افزایش میزان تولید، کیفیت و بهــره وری در اولویت های آخر قرار 

گیرد.

مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان:

فوالدسازان نباید دغدغه ای جز تولید داشته باشند
برای اولین بار در کشور صورت گرفت؛

طراحی و تولید ورق فوالدی مقاوم به خوردگی اتمسفری

برگزاری ششمین نشست تخصصی تامین کنندگان شرکت گاز استان اصفهان

در راستای تداوم انتقال ایمن، پایدار و بهره وری گاز انجام شد؛

بررسی طرح پیاده سازی مدیریت یکپارچه خوردگی در شرکت گاز استان اصفهان

با طراحی و ساخت ورق مقاوم به خوردگی اتمسفری در کارخانه فوالد مبارکه، 
ایران از واردات این محصول بی نیاز شد. کارشناس واحد متالوژی کارخانه فوالد 
مبارکه با بیان اینکه در فوالد مقاوم به خوردگی اتمســفری مقادیری از عناصر 
کروم، نیکل، مس و فســفر وجود دارد گفت: وجود این عناصر در این نوع فوالد 
موجب بهبود مقاومت به خوردگی در محیط های مرطوب و اسیدی تا چهار برابر 
در مقایسه با فوالدهای سازه ای است. محســن محمودی با اشاره به کاربرد این 
نوع محصول فوالدی برای ســاخت کانتینرهای حمل و نقل دریایی، واگن های 
حمل ریلی و مدوله ای پیش گرم هوا در نیروگاه های تولید برق افزود: نیاز ساالنه 
کشور به این نوع محصول فوالدی بیش از 30 هزارتن است که با طراحی و تولید 

این ورق بیش از 50 میلیون دالر صرفه جویــی ارزی صورت گرفت. وی با بیان 
اینکه نیاز کشور به این نوع فوالد از کشــورهای خارجی همچون ژاپن، چین و 
سوئد تامین می شود، گفت: با توجه به تحریم ها و محدودیت در واردات در بخش 
حمل و نقل دریایی و نبود امکان ورود کانتینرهای خارجی به بنادر کشور خط 
تولید این کانتینرها با استفاده از ورق تولید شده، راه اندازی و کشورمان از واردات 
این محصول بی نیاز شد. محمدی با اشــاره به اینکه ترکیب شیمیایی و خواص 
مکانیکی این نوع فوالد مطابق با آخرین استانداردهای روز اروپاست افزود: این 
کارخانه در حال حاضر نیاز مورد تقاضای مشــتریان با ضخامت های 1/6 تا ۴/5 

میلی متر و عرض 950 تا 13۲5 میلی متر را تامین می کند.

نشست تخصصی ساالنه تامین کنندگان با حضور 150 تامین کننده کاال، اجرا، 
خدمات و نت، ۴ آ ذر ماه سال جاری در سالن اجتماعات شرکت گاز استان اصفهان 
برگزار خواهد شد. ششمین نشست تخصصی ساالنه تامین کنندگان، همه ساله 
باهدف تقویت تعامل دوجانبه با تامین کنندگان، گسترش فرهنگ ایمنی، ارزیابی 
نظام مند دوره ای در جهت شناسایی نقاط قوت و ضعف و همچنین تقدیر از تامین 
کنندگان برتر در این شرکت برگزار می شــود. الزم به ذکر است، در این نشست 

تخصصی ساالنه تعهدات پیمانکار در قبال کارفرما، قوانین و مقررات مربوط به 
اسناد و مدارک پیمان ها، توجه به محرمانگی اطالعات و مفاد پیمان ها، الزامات و 
راهبردهای HSE پیمانکاران و تامین کنندگان و ... مورد بازنگری و یادآوری قرار 
خواهد گرفت. گفتنی است؛ این نشست تخصصی با حضور مدیر عامل، معاونین، 
رؤسای واحدهای ســتادی ومناطق و ادارات گاز اســتان و مدیران شرکت های 

تامین کننده و پیمانکار برگزار می  شود.

زیرساخت های پیاده ســازی طرح مدیریت خوردگی به صورت یکپارچه، با 
حضور تیم ارزیاب از پژوهشــگاه صنعت نفت، مدیریت گازرسانی، بازرسی 
فنی شــرکت ملی گاز ایران، در شرکت گاز اســتان اصفهان مورد ارزیابی، 
مطالعه و بررسی قرار گرفت. سخنگوی این شــرکت صیانت از سرمایه های 
ملی و دارایی های فیزیکی را امری مهم و حیاتی عنوان کرد و گفت: بر اساس 
طرح تدوین نظام بومی مدیریت خوردگی و استقرار آن در شرکت ملی گاز 
ایران و تعمیم آن در شرکت های گاز استانی، شرکت گاز استان اصفهان در 
۲۲ سمت سازمانی بر اساس پرسش نامه طراحی شده، ارزیابی شدند. سید 
حسن موسوی، افزود: با پیاده سازی سیســتم مدیریت یکپارچه خوردگی 
در خطوط لوله و تاسیسات می توان زمینه را برای تداوم انتقال پاک، ایمن، 
پایدار و بهره ور گاز هموار کرد و در جهت تحقق اهداف عالیه سازمان به نحو 
مطلوب گام برداشت تا شاهد کاهش آســیب ها، خسارات غیر قابل جبران، 
تخریب های پیش بینی نشده و کاهش هزینه ها باشیم. وی، گفت: شرکت گاز 
استان اصفهان، از پتانسیل بسیار خوبی برخورداربوده و باید با برنامه ریزی 
کالن و استراتژیک، آگاهانه برای پیشرفت اهداف و توسعه این صنعت عظیم 

تالش کنیم.
 رییس روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان بیان داشت: پدیده خوردگی 
یکی از عوامــل مخرب در صنعت اســت که هر ســاله هزینه های هنگفتی 
به واحدهای عملیاتــی تحمیل می کند و بر همین اســاس با مدیریت بهتر 
خوردگی، می توان تا حدودی خســارات ناشــی از خوردگی را کاهش داد. 

موســوی، تدوین شــاخص های کلیدی عملکرد برای ارتقای سطح کیفی 
حفاظت از تاسیســات، بهینه کردن فعالیت های مربوط به کنترل خوردگی 
و رسیدن به اهداف ایمنی و زیست محیطی را از مهم ترین اهداف این طرح 
برشــمرد. وی، افزود: تدوین نظام بومی مدیریت خوردگی، پیاده سازی آن، 
و پایش و ممیزی نظام مدیریت خوردگی و آمــوزش به ترتیب فازهای این 

طرح است.
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