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نتانیاهو دادگاه را به برگزاری »انتخابات چهارم« تهدید کرد
نخست وزیر رژیم صهیونیستی بعد از تهدید به راه انداختن شــورش خیابانی در صورت صدور رای 
دادگاه علیه خود، این بار به کشاندن فلسطین اشغالی به انتخابات چهارم تهدید کرد.در حالی قرار 
است دیوان عالی رژیم صهیونیســتی رای خود درباره قانونی یا غیرقانونی بودن توافق »بنیامین 
نتانیاهو« و »بنی گانتز« برای تشــکیل کابینه را اعالم کند، نتانیاهو مجددا بــه تهدید کردن قانون 
متوسل شد.به نوشته وبگاه »تایمز اسرائیل«، نتانیاهو دیوان عالی را تهدید کرد که یا مزاحم طرح 
وی برای تشکیل کابینه نشود یا مسئول کشیده شــدن این رژیم به انتخابات چهارم در عرض یک 
سال، دادگاه خواهد بود.وی با ادعای اینکه صهیونیست ها او را برای نخست وزیری انتخاب کرده اند و 
دادگاه نباید رایی علیه او صادر کند، گفت: »اگر دادگاه در ]فرآیند تشکیل کابینه[ دخالت کند، احتمال 

برگزاری دور چهارم انتخابات افزایش می یابد. امیدوارم دیوان عالی این کار را نکند«.

چین، آمریکا را تهدید نظامی کرد
یک رسانه غربی مدعی است وزارت اطالعات ملی چین در گزارشــی از احتمال درگیری نظامی با 
آمریکا در پی تشدید احساسات ضدچینی در پی شیوع ویروس کرونا خبر داده است.رویترز مدعی 
وجود سندی شــد که طی آن وزارت امنیت ملی چین خطاب به شی جینپینگ رییس جمهور این 
کشور، درباره تشدید احساسات ضدچینی در سراسر جهان از بابت شیوع ویروس کرونا هشدار داده 
و حتی پیش بینی کرده اســت که تداوم این روند می تواند رابطه پکن-واشنگتن را متاثر کرده و به 
تقابل نظامی میان آنها منجر شــود.ظاهرا این گزارش اوایل ماه میالدی گذشته )آوریل(، به سران 
چین ازجمله شخص رییس جمهور ارائه و اینگونه نتیجه گیری شده است که احساسات ضدچینی 
در باالترین ســطح خود از زمان وقوع حادثه میدان »تیان آن من« در سال ۱۹۸۹ است.به ادعای 
افراد آگاه به این گزارش امنیتی، در بدترین سناریوی موجود، باید انتظار وقوع درگیری نظامی میان 

۲ قدرت جهانی را نیز داشت.

هشدار اردوغان درباره حمله به مناطق امن در سوریه
رییس جمهوری ترکیه گفت که کشورش نسبت به حمالت تحریک آمیز در مناطق امن در سوریه، 
سکوت نخواهد کرد.النشره گزارش داد، رجب طیب اردوغان، رییس جمهوری ترکیه تصریح کرد: ما 
بیش از این، نسبت به حمالت تحریک آمیز در مناطق امن مان در سوریه صبوری نخواهیم کرد.وی 
در سخنانی پس از نشست دولت ترکیه گفت: پ.ک.ک تالش کرد تا از مشغول بودن ترکیه به مقابله 
با کرونا، برای انجام حمالت در داخل و خارج کشور بهره برداری کند. این رفتار کافی است که نشان 
دهد چقدر این تشکیالت تروریستی از انسانیت به دور است.اردوغان ادامه داد: ما تمامی گام های 
پ.ک.ک را که دست به فعالیت هایی در شمال عراق و در مناطق گسترده ای در سوریه می زند، دنبال 
می کنیم. نیروهای امنیتی ما به عملیات خود علیه تروریسم در خارج از مرزها ادامه می دهند و از 

عناصر تروریستی که تالش می کنند به مناطق امن در سوریه نفوذ کنند، غافل نمی مانند.

وزارت کشور کویت اتباع معترض مصری را تهدید کرد
به دنبال شــورش اخیر در مرکز نگهداری اتباع مصری در کویت، وزیر کشور کویت تهدید به اتخاذ 
تدابیر شدید کرد.انس الصالح، وزیر کشور کویت طی دیدار با شماری از مقامات سفارت مصر در این 
کشور اعالم کرد: به یک سازوکار برای انتقال اتباع مصری به کشورشان دست یافتیم؛ اما این مسئله 
باعث نمی شود ما تدابیر شدیدی را علیه کســانی که به دنبال برهم زدن امنیت ملی کویت هستند، 
اتخاذ نکنیم.طبق این گزارش، انس الصالح به منظور تاکید بر حفــظ امنیت کویت و اجازه ندادن 
به شکل گیری هرگونه شورش و هرج و مرج در این کشور، به همراه چند تن از نیروهای امنیتی با 

مقامات سفارت قاهره دیدار کرد.

آمریکا در توری که برای ایران پهن کرده است، خواهد افتاد

خطر بزرگ قمار آخر ترامپ در مقابل ایران

ترامپ گفته که قصد دارد از ایران به دلیل نقض برجام به شــورای امنیت 
شکایت برده و تحریم های بیشتری اعمال کند، غافل از اینکه او هم مثل 
جانسون نمی تواند خر و خرما را با هم داشته باشد. بدتر از همه، ترامپ با 
این اقدام می تواند ایران را از هرگونه محدودیت هسته ای آزاد، آمریکا را 
در شورای امنیت تضعیف، شــرکای اروپایی را از واشنگتن دور و به اعتبار 
آمریکا برای مدت طوالنی آسیب برساند.بوریس جانسون، وزیر خارجه 
وقت انگلیس، در سال ۲0۱6 زمانی که اصرار داشت انگلیس می تواند به 
نوعی مهاجرت از اروپا را محدود کند، اما هم زمــان در اتحادیه گمرکی با 
اتحادیه اروپا باقی بماند، گفت: »سیاست من در قبال یک کیک، داشتن و 
خوردن همزمان آن است.« امروز با گذشت چهار سال از اظهارات جانسون، 
دیگر خبری از آن کیک برای انگلیس نیست. حاال ترامپ گفته که قصد دارد 
از ایران به دلیل نقض برجام به شورای امنیت شکایت برده و تحریم های 
بیشــتری اعمال کند، غافل از اینکه او هم مثل جانسون نمی تواند خر و 
خرما را با هم داشته باشد. بدتر از همه، ترامپ با این اقدام می تواند ایران 
را از هرگونه محدودیت هسته ای آزاد، آمریکا را در شورای امنیت تضعیف، 
شرکای اروپایی را از واشــنگتن دور و به اعتبار آمریکا برای مدت طوالنی 
آســیب برســاند.علت این تالش جدید آمریكا پایان محدودیت برنامه 
ریزی شده برای تحریم تسلیحاتی علیه ایران در ماه اكتبر است. در حال 

حاضر دولت ترامپ قصد دارد قطعنامه ای برای تمدید تحریم تسلیحاتی 
ایران به شورای امنیت ببرد، کوششی که روسیه حتما آن را وتو خواهد کرد. 
هنگامی که این قطعنامه ارائه شود، ترامپ سپس به طرفین اروپایی برجام 
یعنی انگلستان، فرانسه و آلمان فشــار خواهد آورد تا مکانیسم ماشه را 
رسما فعال کرده و درخواست بازگشت مجدد تحریم ها را به شورای امنیت 
ببرند. پس از طی یک روند طوالنی 30 روزه، تحریم ها اعمال خواهد شد. 
از میان این سه کشور اروپایی، انگلستان بیشــترین حمایت را از ترامپ 
می کند. جانسون، نخســت وزیر فعلی، ممکن است برای داشتن روابط 
خوب با واشنگتن و توافق تجاری پس از برگزیت با ترامپ همراهی کند. 
البته او همزمان ممکن است مخالف هم باشــد که در آن صورت آمریکا 
چاره ای ندارد جز اینکه بگوید خودش جزوی از برجام است آن هم با وجود 
اینکه سال ۲0۱۸ از آن خارج شد.قمار دولت ترامپ بسیار خطرناک است. 
پایه گذاری این بدعت در زمینه نادیده گرفتن قوانین با اســتدالل های نه 
چندان محکم حقوقی باعث می شود که در آینده چین و روسیه نیز هر آنچه 
که به نفع شان نیست را با همین استدالل ها رد کنند. همین حاال هم ایران 
به دلیل تحریم های آمریکا و قیمت پایین نفت، توان خرید اسلحه های 
پیشرفته را ندارد، اما به هر حال از بین رفتن محدودیت ها به او مشروعیت 
می بخشــد. برنامه ترامپ در واقع نتیجه ای جز تضعیف شورای امنیت و 

قوانین و مقــررات بین المللی ندارد. توافق نامه  امضا شــده با ایران یک 
دســتاورد منحصر به فرد و مهم برای دولت اوباما در سال ۲0۱5 بود. اگر 
آمریکا اکنون آن قطعنامه را به طور کامل از بین ببرد، دیگر هرگز مشابهی 
نخواهد یافت.استناد به مکانیسم ماشه آن هم بدون مبنای قانونی محکم 
و پس از آنکه اروپایی ها به صراحت از انجام این کار خودداری کردند، یک 
ضربه عمیق دیگر برای روابط فرامنطقه ای شــکننده آمریکا خواهد بود. 
ترامپ پیش از این با سوال از ضمانت دفاعی ماده 5 ناتو، عقب نشینی از 
توافق نامه اقلیمی پاریس و بیرون کشیدن نیروهای آمریکایی از سوریه 
بدون مشورت با متحدان اروپایی به اتحاد فراآتالنتیک آسیب جدی وارد 
کرده است. او همچنین به طور یک جانبه تعرفه های فوالدی و آلومینیوم 
را تحمیل کرد. خروج از توافق هســته ای ایران علی رغم تمایل اروپا برای 
حمایت از آن قدم دیگری بود که موجب تضعیف برجام شد، حاال اقدام 
اخیر آمریکا ضمن تضعیف قوانین بین المللی و شــورای امنیت، فقط به 
آینده اتحاد آمریکا و اروپا آسیب می زند.شاید مهم تر از همه، این آخرین 
تالش یکجانبه آمریکا برای تغییر توافق هسته ای به نفع خودش احتماال 
روشی باشد که سرانجام آن را به کل نابود کند. با وجود مشکالت اقتصادی 
تحمیل شده به واسطه کمپین فشار حداکثری به ایران دولت ترامپ در 

دستیابی به اهداف خود ناکام بوده است.  

نماینده مردم تهران، ری، شــمیرانات و اسالمشهر در 
مجلس شــورای اســالمی گفت: اعضای حقوقدان 
معرفی شده برای شورای نگهبان از سوی قوه قضاییه 
باید دوبرابر باشــد تا نمایندگان حق انتخاب داشــته 
باشــند.  »مصطفی کواکبیان« ادامــه داد: این افراد 
باید از رشــته های مختلف حقوقی معرفی شــوند تا 
دســت نمایندگان برای انتخاب از بین آنان باز باشد.

این نماینده مجلس گفت: به ما می گویند اولویت ها را 
رسیدگی کنید اولویت چیست اینکه امروز صبح آمدیم 
وقت گذاشتیم تا بگوییم به جای »سرویس« بنویسید 
»خدمت« و به جای »کولر« بنویسید »خنک کن« آیا 
مسئله اساسی است یا همین که در بحث حقوقدانان 

شورای نگهبان مطرح اســت؟وی ادامه داد: دوستان 
می گویند اولویت مردم چیزی دیگری اســت ما هم 
در بین مردم هســتیم و در این چند روز مردم تماس 
گرفتند و گفتند چه طرح های خوبی تصویب می کنید.

کواکبیان با بیان اینکه وقتی اعضای حقوقدان شورای 
نگهبان معرفی می شــوند باید دو برابر و از بین رشته 
های مختلف حقوقی، باشــند، اظهار کرد:  نمایندگان 
باید با توجه به ســوابق این معرفی  شــدگان انتخاب 
بهتری داشته باشند. اگر قرار است رییس قوه قضاییه 
نفر جایگزین را حین قرار گرفتن در دستور کار مجلس 
معرفی کند که درســت نیســت.»غالمرضا کاتب« به 
عنوان نماینده متقاضی این طرح گفت: سال گذشته 

تعدادی از حقوقدانان توســط ریاســت قوه قضاییه 
به مجلس معرفی شــد و در همان هنگام رای گیری 
حقوقدانان اصرار کردند یک نفر استعفا دهد و فرد مد 
نظر رای بیاورد؛ نمایندگانی که باید در میان دو برابر افراد 
را انتخاب کنند، حق شان تضعیف شد.وی افزود: این 
امر باعث می شود حق رییس قوه قضاییه که فردی را 
معرفی می کند، تضعیف شود تا جایی که رییس قوه 
قضاییه مطلع شــود و فرد دیگری را معرفی کند؛ این 

جایگاه تاکید بر داوری بی طرفانه دارد.

حقوقدانان معرفی شده شورای نگهبان از سوی قوه قضاییه، 
باید دوبرابر باشد

معاون وزیر امورخارجه روسیه گفت که آمریکا مانع از پرداخت وام صندوق بین المللی پول به ایران و سوریه در شرایط بحران جهانی شیوع کرونا می شود.الکساندر 
پانکین، معاون وزیر امورخارجه روسیه در گفت وگو با خبرگزاری دولتی روسیا سگودنیا از تالش های آمریکا برای ممانعت از واگذاری وام صندوق بین المللی پول 
به ایران و سوریه در شرایط شیوع ویروس کرونا به شدت انتقاد کرد.وی در این گفت وگو با موضوع وضعیت اقتصادی کشورها در شرایط بحران جهانی کرونا تصریح 
کرد: این اقدام آمریکا که با انگیزه سیاسی انجام می گیرد تا مانع از واگذاری وام و کمک های مالی فوری به کشورهایی همچون ایران و سوریه در شرایطی شود که 
آنها با بحران انسانی مواجهند، غیرقابل قبول است.پانکین با اشاره به اعالم آمادگی صندوق بین المللی پول برای پرداخت وام فوری به کشورهای درگیر با ویروس 
کرونا اظهار داشت: این نهاد باید رویکردی شفاف و غیر تبعیض آمیز اتخاذ و به کشورهای آســیب پذیر که درگیر بحران شیوع ویروس کرونا هستند، وام پرداخت 
کند.همزمان با شیوع این بیماری در جهان، رییس صندوق بین المللی پول اعالم کرد که بودجه  50 میلیارد دالری برای کمک رسانی به کشورهای آسیب دیده از شیوع 
ویروس کرونا اختصاص داده است.ایران نیز به عنوان یکی از اصلی ترین کشورهای درگیر با این بیماری، از این صندوق درخواست وام پنج میلیارد دالری کرد؛ اما 
گفته می شود که آمریکا در ادامه سیاست های خصمانه خود درقبال کشورمان و تالش برای اعمال فشار حداکثری بر تهران مانع از پرداخت این وام به ایران می شود.

خبر  روزانتقاد روسیه از مانع تراشی آمریکا برای پرداخت وام صندوق بین المللی پول به ایران

وز عکس ر

احضار سفیر آلمان به 
وزارت امور خارجه عراق

پس از آن که وزارت خارجه لبنان، 
سفیر آلمان را در ارتباط با موضع 
گیری اخیر این کشور علیه حزب 
ا... احضــار کرد، ایــن دیپلمات 
آلمانی گفت که برلین حزب ا... را 
گروه تروریستی اعالم نکرده و تنها 
 فعالیت آن را در خاک خود ممنوع

 کرده است.

 دیدار شاعران با رهبرانقالب امسال 
برگزار نمی شود

امسال دیدار شاعران با مقام معظم رهبری به دلیل شیوع بیماری کرونا در کشور برگزار نمی شود.
عباس محمدی، مدیرکل مرکــز آفرینش های ادبی حوزه هنری در خصوص دیدار شــاعران با 
رهبر انقالب گفت: امسال به دلیل شــیوع بیماری کرونا و با توجه به دستورالعمل های کارگروه 
پیشگیری و اینکه هنوز منع قانونی برای برگزاری تجمعات در کشور وجود دارد؛ دیدار شاعران با 
مقام معظم رهبری همانند سایر دیدارهای ایشان در ماه مبارک رمضان برگزار نخواهد شد.گفتنی 
است هرساله همزمان با میالد امام حسن مجتبی علیه السالم در چهاردهم ماه مبارک رمضان 
تعدادی از شــاعران به دیدار مقام معظم رهبری می رفتند و در محضر ایشــان به شــعر خوانی 

می پرداختند.

 کرونا، دلیل گفت وگوی سفیر ایران با
 وزیرخارجه عمان

در دیدار ســفیر ایران با وزیر خارجه ســلطنت عمان دربــاره وضعیت ایرانیان مقیم این کشــور، 
چالش های ناشی از شیوع ویروس کرونا و تحوالت منطقه ای و بین المللی بحث و تبادل نظر شد.در 
این دیدار موضوعات مختلف مربوط به مناســبات دوجانبه از جمله حمل و نقل دریایی و آخرین 
تحوالت منطقه ای و بین المللی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.مقابله با چالش های ناشــی از 
شــیوع ویروس کرونا و همچنین وضعیت ایرانیان مقیم ســلطنت عمان از دیگر موضوعات مورد 

گفت وگو در این دیدار بود.

آمریکا به سربازان آسیب دیده در حمالت موشکی ایران 
مدال شجاعت داد

فرماندهی نیروهای تروریست آمریکایی اعالم کرده به چند ســرباز ارتش این کشور که در حمله 
موشکی ایران زخمی شده اند، مدال شــجاعت اعطا شده است.ستاد فرماندهی مرکزی نیروهای 
مسلح ایاالت متحده آمریکا همچنین اعالم کرد ۲3 ســرباز دیگر برای دریافت جایزه موسوم به 
»پرپل هارت« مجاز شــده اند و طی روزهای آینده این جایزه را دریافــت خواهند کرد. این جایزه، 
مدال شجاعت آمریکاست و به مجروحان و کشته شدگان جنگ اختصاص می یابد. نزدیک به ۱۱0 
نفر از سربازان آمریکا بر اثر حمله موشــکی ایران به پایگاه »عین االسد« در عراق به آسیب شدید 

مغزی مبتال شده اند.

پاسخ نصرا... به یک اتهام سخیف:

 ما نه دالر برای ایران می گیریم نه سوریه
دبیرکل حزب ا... لبنان گفت: اتهام سخیفی زده اند مبنی بر اینکه این نگرانی وجود دارد که وقتی دالر 
تازه به بازار تزریق می شــود، حزب ا... می رود آن را جمع می کند و می فرستد برای ایران. ما نه دالر 
برای ایران می گیریم نه برای سوریه.»سید حسن نصرا... ادامه داد«: حزب  ا... هیچ گونه فعالیت در 
زمینه صرافی ها ندارد. حزب ا... سازمان های بزرگی دارد اما در زمینه خرید و فروش دالر کار نمی کند 
و هیچ کسی در حزب ا... مکلف به انجام فعالیت صرافی نشده است. اتهامات درباره اینکه حزب ا... 
از بانک ها دالر خریده ، سخیف است. نقش مثبت حزب  ا... مانع افزایش ارزش دالر به شکل جنوبی 
شــد.وی ادامه داد، حزب ا... به زودی درباره پیگیری پرونده فساد )اقتصادی در لبنان( کنفرانس 
خبری برگزار خواهد کرد.نصرا... در ادامه از صراف ها خواســت به قانون ملزم باشند و از سقفی که 

دولت برای نرخ برابری لیر در برابر دالر اعالم کرده، فراتر نروند.

کافه سیاست

هیئت رییسه مجلس مانع 
قرائت گزارش تفحص از 

قاچاق کاال و ارز شد
نماینــده مــردم شــاهین شــهر در مجلس 
گفــت: عــدم قرائــت گــزارش تحقیــق 
و تفحــص از قاچــاق کاال و ارز ناشــی از 
ــت  ــردن هیئ ــل ک ــلیقه ای عم ــه س نتیج
حاجــی  است.حســینعلی  رییســه 
دلیگانــی، نماینــده مــردم شــاهین 
شــهر در مجلــس شــورای اســالمی ، 
بــا اشــاره بــه عــدم قرائــت گــزارش 
تحقیــق و تفحــص از قاچــاق کاال و ارز 
ــن  ــت: ای ــس گف ــی مجل ــن علن در صح
بــار اولــی نیســت کــه هیئــت رییســه 
مانــع از قرائــت گزارش هــای تحقیــق و 
تفحــص می شــود و مــا در مــوارد دیگــری 
ــه  ــت رییس ــار هیئ ــه رفت ــن گون ــاهد ای ش

یــم. ه ا د بو
ــوان  ــال می ت ــوان مث ــه عن ــزود: ب وی اف
در ایــن زمینــه بــه گــزارش ســقوط 
هواپیمــای مســافربری در یاســوج و 
هــم چنیــن ســانحه قطــار تبریــز ـ 
مشــهد اشــاره کــرد و یــا گزارشــی کــه 
ــه  ــوط ب ــائل مرب ــورد مس ــا در م ــود م خ
ارز از بانــک مرکــزی داشــتیم.نماینده 
مــردم شــاهین شــهر در مجلــس شــورای 
اســالمی اظهــار داشــت: متاســفانه در 
ایــن زمینــه هیئــت رییســه بــه جــای 
ــق  ــد، طب ــل کن ــه عم ــن نام ــه آیی ــه ب اینک
ســلیقه خــود بــا موضوعــات برخــورد 
می کنــد و مــا شــاهد رفتــار ســلیقه ای 
هیئــت رییســه در ایــن بــاره هســتیم.

حاجــی دلیگانــی خاطرنشــان کــرد: ایــن 
ــوری در  ــبه دیکتات ــرد ش ــا از عملک رفتاره
ــن  ــه ای ــرد ک ــس نشــأت می گی اداره مجل
ــا  ــوری باعــث شــده ت ــار شــبه دیکتات رفت
جایــگاه مجلــس از صــدر بــه ذیــل تنــزل 
ــزارش  ــت: گ ــان گف ــد.وی در پای ــدا کن پی
ــاق کاال و ارز در  ــص از قاچ ــق و تفح تحقی
ــس  ــده از مجل ــی مان ــه باق ــی دو هفت یک
ــتورکار  ــت در دس ــرای قرائ ــد ب ــم بای ده

ــرد. ــرار گی ــس ق ــی مجل ــن علن صح

ترامپ گفته که قصد دارد از ایران به دلیل نقض برجام 
به شورای امنیت شکایت برده و تحریم های بیشتری 
او هم مثل جانسون  اینکه  از  ل کند، غافل  اعما

نمی تواند خر و خرما را با هم داشته باشد

بین الملل
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پیش بینی شد 
معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقالب اسالمی اصفهان گفت: برای بازسازی و نوسازی 
واحدهای مسکونی خسارت دیده از سیل در استان ۲۹۶ هزار و ۳۵۰ میلیارد ریال کمک بالعوض و 
تسهیالت بانکی پیش بینی شده است.محسن قوی بیان اظهارداشت: این اعتبار در قالب ۲۰۸ میلیارد 
و ۳۵۰ میلیون ریال تسهیالت بانکی ارزان قیمت و ۸۸ میلیارد ریال کمک  بالعوض برای بازسازی و 
نوسازی واحدهای مسکونی خسارت دیده از سیل در اختیار مالکان آنها قرار می گیرد.وی ادامه داد: سیل 
اوایل فروردین امسال به یک هزار و ۲۵۶ واحد مسکونی در استان خسارت زد که از این تعداد یک هزار و 

۱۸۱ واحد نیازمند تعمیر و مرمت هستند و ۷۵ واحد تخریبی بوده و باید بازسازی شوند. 

قیمت پولک و نبات بر اساس قیمت شکر تعیین می شود
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صمت اصفهان با بیان اینکه قیمت تمام شده پولک و نبات 
بر اساس قیمت شکر است، گفت: خود را قائل به حمایت از صنف تولیدکنندگان پولک و نبات می دانیم.

اسماعیل نادری ادامه داد: هر چقدر که دولت از بحث ارز 4 هزار و ۲۰۰ تومان که آماده کردن آن هزینه هایی 
را برای کشور دارد و نهایتا نتیجه آن چیزی که باید در سفره های مردم مشخص و ملموس باشد نیست 
فاصله بگیرد، هم صنعت پویاتر شده و هم در بحث شفافیت و فسادی که احتمال دارد در این فرآیند 
وجود داشته باشد دور شده ایم و اگر بخواهیم برای تولید و توزیع پولک در اصفهان استثنا قائل شویم 
تاثیر چندانی در دیگر جاهای کشور ندارد.نادری بیان کرد: تولیدکنندگان ما بخشی از شکر مورد نیاز خود 
را از بازار آزاد تهیه کرده و قیمت تمام شده خود را بر مبنای آن شکری که خریده بودند، حساب می کردند 

و االن هم قیمت تمام شده آنها بر اساس شکر با ارز نیمایی محاسبه شده و کاال به فروش می رسد.

با تالش مخابرات منطقه اصفهان انجام شد؛

افزایش پهنای باند همراه اول در شهرستان کاشان
با تالش مخابرات منطقه اصفهان پهنای باند شبکه همراه اول در شهرستان کاشان توسعه یافت.با 
تالش تیم های فنی معاونت ارتباطات سیار مخابرات منطقه اصفهان و در راستای خدمت رسانی به 
مردم شهرستان کاشان تجهیزات ۲۱ سایت bts تلفن همراه واقع در نقاط مختلف  شهرستان کاشان به 
روزرسانی شد.این به روزرسانی ها شامل ارتقای 4 سایت به نسل سوم تلفن همراه) ۳G(، ۶ سایت به 
نسل چهارم تلفن همراه )4G( و ۱۱سایت به تکنولوژی  +4G  است.گفتنی است؛ با اجرای این پروژه ها 
در شهرستان کاشان شاهد بهبود سرویس دهی مکالمه شبکه همراه اول و افزایش چشمگیر  سرعت 

اینترنت خواهیم بود.

مدیرکل میراث فرهنگی استان:

700 میلیارد تومان خسارت به صنعت گردشگری استان 
اصفهان وارد شد

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان گفت: با شیوع کرونا، در ماه های 
بهمن، اسفند و فروردین ماه بالغ بر ۷۰۰ میلیارد تومان خسارت به صنعت گردشگری استان اصفهان 
وارد شد.فریدون الهیاری با اشاره فعالیت هتل های استان اصفهان با استفاده از ظرفیت ۵۰ درصدی 
اظهار داشت: با شیوع بیماری کرونا و تصمیم ستاد مقابله با کرونا در اوج سفرهای نوروزی به استان 
اصفهان، تمام واحدهای اقامتی استان اصفهان اعم از هتل ها، اقامتگاه های سنتی، مهمان پذیرها و 
اقامتگاه های بوم گردی تعطیل شد.وی افزود: با مصوبه ستاد استانی مقابله با کرونا، فعالیت هتل های 
استان اصفهان با حدود ۵۰ درصد ظرفیت آنها و رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی 

برای پیشگیری از بیماری کرونا آغاز شده است. 

بر اساس جدیدترین آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، اجاره در اصفهان کمتر از میانگین کشوری گران شده است؛

اجاره بها در سرباالیی

وضعیــت بــازار مســکن بــه خصــوص در  مرضیه محب رسول
زمینــه اجــاره و رهــن در ســال های اخیــر 
ــن مســئله  ــوده اســت. ای ــی ســابقه ای همــراه ب ــا جهــش هــای ب ب
ــازار مســکن باقــی  موجــب شــده تــا رکوردهــای جدیــدی در رکــود ب
بمانــد. هــر چنــد دولــت ســال گذشــته تــالش داشــت تــا بــا اجــرای 
برخــی از برنامــه هــای دســتوری بخشــی از تــورم در بــازار اجــاره بها را 
مهــار کنــد؛ امــا در نهایــت همــه برنامــه هــا و طــرح هــا در ایــن زمینــه 
عقیم مانــد. ایــن مســئله البتــه حــاال در البــه الی آمــاری که اخیــرا از 
ســوی مرکز آمــار ایــران در مــورد اجــاره بهــا و میــزان رشــد آن در نقاط 
ــن اســاس  ــر ای ــم مشــهود اســت. ب ــه شــده ه ــف کشــور ارائ مختل
ــه  ــای ک ــرای خانواره ــا ۳۱.۶ درصــد ب ــا ت ــش اجاره به متوســط افزای
اجــاره خــود را تمدیــد کردنــد افزایــش یافتــه اســت، ایــن رقــم در دو 
ســال گذشــته باالتریــن حــد رشــد اجــاره اســت. بررســی تازه تریــن 
ــا شــاخص قیمــت اجــاره  ــران در رابطــه ب ــار ای ــز آم ــه مرک ــاری ک آم
بهــای واحدهــای مســکونی خانوارهــای شــهری منتشــر کــرد نشــان 
می دهــد کــه از زمســتان ۱۳۹۶ تــا زمســتان ســال گذشــته متوســط 
ــوده  ــر ب ــا ۳۱.۶ درصــد متغیی ــا بیــن ۱۶.۸ درصــد ت افزایــش اجاره به
اســت که کمتریــن آن مربــوط بــه زمســتان ۱۳۹۶ می شود.براســاس 

ــی کــه  ــرای خانوارهای ــا ب ــن گــزارش، متوســط افزایــش اجــاره به ای
ــار،  ــه ۱۷.۲ درصــد در به ــد قــرارداد داشــته اند، در ســال ۱۳۹۷ ب تمدی
ــه ۲۱  ــدی کاهشــی ب ــز و در رون ۲۶.۳ درصــد در تابســتان، ۲۵.4 پایی
درصــد در زمســتان می رســد. امــا در ســال ۱۳۹۸ اجاره بهــا افزایشــی 
ــه ۲۷.۱ درصــد تابســتان، ۳۱.۲ درصــد  ــار ب ــوده و از ۲۷ درصــد در به ب
پاییــز و در نهایتــا ۳۱.۶ درصــد در زمســتان می رســد. همچنیــن 
بررســی وضعیــت اجاره بهــا واحدهــای مســکونی در مناطــق شــهری 
بیانگــر آن اســت کــه در زمســتان ســال گذشــته شــاخص قیمــت بــه 
ــل 4 درصــد  ــه فصــل مشــابه ســال قب ــه نســبت ب ۱۶۹.۳ رســیده ک
افزایــش یافتــه اســت. در زمســتان گذشــته ایــن فصــل بیشــترین 
ــش و  ــد افزای ــا ٧.٧ درص ــمنان ب ــتان س ــه اس ــی ب ــورم فصل ــرخ ت ن
ــش  ــا ٠.٦ درصــد افزای ــی ب ــه اســتان آذربایجــان غرب ــن آن ب کمتری
اختصــاص دارد. درصــد تغییــرات شــاخص قیمــت اجــاره بها نســبت 
بــه فصــل مشــابه ســال قبــل )تــورم نقطــه بــه نقطــه(، ٢٢.٩ درصــد 
اســت کــه نســبت بــه پاییــز ١٣٩٨)٢١.٦ درصــد(، ١.٣ واحــد درصــد 
افزایــش دارد.امــا بیشــترین نــرخ تــورم نقطــه بــه نقطــه مربــوط بــه 
اســتان لرســتان بــا ٣٥.٧ درصــد افزایــش و کمتریــن آن مربــوط بــه 
اســتان آذربایجــان غربــی بــا ٩.٤ درصــد افزایــش اســت. بــه عبارتی 

خانوارهــای اســتان لرســتان بــه طــور متوســط ١٢.٨  درصد بیشــتر از 
ــی  ١٣.٥   ــای اســتان آذربایجــان غرب ــن کل کشــور و خانواره میانگی
ــه  ــا هزین ــاره به ــش اج ــور در بخ ــن کل کش ــر از میانگی ــد کمت درص
ــه نســبت ســایر کالن شــهرها  ــا وضعیــت ب ــان ام ــد. در اصفه کرده ان
ــوان کالن  ــه عن ــرز ب ــران و الب ــه ته ــی ک ــت؛ در حال ــر اس ــی بهت اندک
شــهرهای ایــران در رتبــه هــای ســوم و چهــارم گــران تریــن اجــاره بها 
ــورم  ــن ت ــن تری ــدول و در رده ۵ پایی ــن ج ــان در پایی ــد، اصفه را دارن
ــای  ــكونی خانواره ــای مس ــای واحده ــاره به ــه اج ــه نقط ــه ب نقط
ــهری در  ــورم ش ــط ت ــی از متوس ــه حت ــددی ک ــرار دارد؛ ع ــهری ق ش
کشــور هم کمتــر اســت. در حالــی کــه میانگیــن تــورم کشــوری۲۲.۶ 
ــا  ــت. آماره ــرده اس ــت ک ــدد ۱۵.۳ را ثب ــان ع ــورم در اصفه ــت ت اس
نشــان مــی دهــد شــیب اجــاره بهــا در زمســتان بیشــتر از پاییــز ۹۸ 
بــوده اســت، بــر ایــن اســاس تــورم فصلــی و نقطــه بــه نقطــه اجــاره 
واحدهــای مســكونی خانوارهــای شــهری در اصفهــان ۱۵.۳ در 
زمســتان و ۱۳.۸ در پاییــز را ثبــت کــرده اســت. بــه این ترتیــب درصد 
ــای  ــکونی خانواره ــای مس ــای واحده ــاره به ــاخص اج ــر ش تغیی
ــد  ــتان ۱۳۹۷ ۱۱.۸ درص ــتان ۱۳۹۸ ۱۵.۳ و در زمس ــهری در زمس ش

بوده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان 
با بیان اینکه مشکل کمبود شکر در بازار به مشکل 
بسته بندی آن برمی گردد، گفت: برای رفع این 
مشکل فروشگاه های بزرگ که از لحاظ بهداشتی 
مشکلی ندارند، شکر را با رعایت کامل مسائل 
بهداشتی به صورت فله ای توزیع کنند تا این مشکل 
برطرف و در اسرع وقت ظرفیت بسته بندی شکر 

بیشتر شود.حسن قاضی عسگر ، اظهار کرد: پیش 
از ماه رمضان قرار شد توزیع برنج و شکر از طریق 
شبکه رهتاب انجام شود با این وجود در توزیع شکر 
با برخی مشکالت مواجه هستیم.وی با تاکید بر 
اینکه مشکل کمبود شکر در بازار به مشکل بسته 
بندی آن برمی گردد، گفت: قرار شد برای رفع این 
مشکل فروشگاه های بزرگ که از لحاظ بهداشتی 
مشکلی ندارند، شکر را با رعایت کامل مسائل 
بهداشتی به صورت فله ای توزیع کنند تا این مشکل 
برطرف و در اسرع وقت ظرفیت بسته بندی شکر 
اقتصادی  امور  بیشتر شود.معاون هماهنگی 
استانداری اصفهان ابرازامیدواری کرد در روزهای 

آینده مشکل توزیع شکر در اصفهان برطرف شود.
وی در خصوص تنظیم بازار برنج و افزایش قیمت 
برنج ایرانی در بازار، تاکید کرد: برنج ایرانی در حوزه 
تنظیم بازار نیست و عرضه و تقاضای بازار، قیمت آن 
را تعیین می کند و تنها برنج جی تی سی یا همان 
۱۱۲۱ در حوزه تنظیم بازار است که دولت با ارز 4۲۰۰ 
آن را وارد و توزیع می کند که قیمت یک کیسه آن 
باید کمتر از ۸۰ هزار تومان باشد.قاضی عسگر تاکید 
کرد: اگر برنج وارداتی با قیمتی باالتر از ۸۰ هزار 
تومان توزیع شود مردم باید موارد به سامانه ۱۲4 
سازمان صمت، یا ۱۳۵ تعزیرات و یا ۱۱۱ استانداری 

گزارش دهند.

رییـس اداره راهـداری و حمـل و نقـل 
جـاده ای شهرسـتان اصفهـان از انجـام 
اقدامـات ویژه بـرای ارتقـای ایمنـی محور 
سـه راهی مبارکـه –اصفهـان گردنه الشـتر 
خبـر داد و گفـت: بر اسـاس سیاسـت های 
باالدسـتی ایـن محـور در طرح هـای آتـی 
بـه یـک محـور ۶ خطـه تبدیـل خواهـد 
شـد.مهرداد علـی اکبـری اظهـار داشـت: 
محـور سـه راه مبارکه بـه اصفهان بـه لحاظ 
واقـع شـدن در کریـدور شـمال – جنـوب 
کشـور و ترافیـک بـاال، نقـش اسـتراتژیک 
و تاثیرگـذاری در بخـش حمـل و نقـل بار و 
مسـافر داراسـت، بـه همیـن دلیـل ارتقای 
ایمنـی و پیشـگیری از حـوادث رانندگـی 
در ایـن محـور بیـش از پیـش اهمیـت 
می یابد.رییـس اداره راهـداری و حمـل و 
نقـل جـاده ای شهرسـتان اصفهـان گفـت: 
بـر اسـاس سیاسـت های باالدسـتی ایـن 
محـور در طرح هـای آتـی بـه یـک محـور ۶ 
خطه تبدیل خواهد شـد؛ تحلیـل تصادفات 
نشـان می دهـد کـه بـا اصـالح ایـن محـور 
می تـوان بـه کاهـش شـدت و تعـداد 
تصادفـات در ایـن مسـیر امیدوار بـود.وی 
به شـرایط توپوگرافی محدوده کوهسـتانی 
گردنـه الشـتر و وجود تپه هـای بـه ارتفاع تا 
۷ متـر و درهایـی با عمـق ۱۰ متر اشـاره کرد 
و افزود: نبود عـرض کافی بدنـه راه و حجم 
بسـیار بـاالی پـروژه احـداث شـانه امکان 
توقـف اضطـراری در ایـن محـور را ناممکن 
کـرده بود.علـی اکبـری تصریح کـرد: برای 
اصالح مشـکالت شناسایی شـده عملیات 
تعریض پل، شـانه سـازی، خاک بـرداری، 
خاک ریـزی، نصـب حفـاظ صلـب فلـزی، 
نصـب عالئم، جابـه جایـی نیوجرسـی ها و 
تامین عرض الزم در حاشـیه شـرقی محور 
حدفاصل سـه راه مبارکـه تا گردنه الشـتر از 
تپه هـای موجـود و دره منتهی بـه گردنه در 
دسـتور کار اداره راهـداری و حمـل و نقـل 
جـاده ای شهرسـتان اصفهان قـرار گرفت.

معاون استاندار خبر داد:  

توزیع فله ای شکر برای رفع کمبود آن در اصفهان

مدیـرکل راه و شهرسـازی اسـتان اصفهان گفـت: آیین کلنگ زنـی ۳۰۰۰ واحـد مسـکونی در طرح اقـدام ملی، به صـورت ویدئـو کنفرانس با حضـور معاون 
اول رییس جمهور، وزیر راه و شهرسـازی و مسـئولین اسـتانی، در شـهر جدید فوالد شـهر برگزار شـد.علیرضا قاری قرآن، مدیرکل راه و شهرسـازی اسـتان 
اصفهان، با بیان اینکه در طرح اقدام ملی مسـکن کشـور، تعداد هفتاد هزار و ۷۸۰ واحد مسـکونی سـهم اسـتان اصفهان است گفت: از سـهمیه تعلق گرفته 
به اسـتان اصفهان تعداد چهـارده هزار و ۵۰۰ واحد مسـکونی به شـهرجدید فوالد شـهر اختصاص یافته کـه از این میـزان ۳۰۰۰ واحد ویژه فرهنگیان اسـت و 
عملیـات اجرایی آن آغاز می شـود.وی افـزود: تعداد واحـد اختصاص یافته بـه فرهنگیـان در طرح اقدام ملی شـهرجدید فوالدشـهر، مطابق بـا تفاهم نامه 
منعقده فـی مابیـن وزارت راه و شهرسـازی و وزارت آموزش و پـرورش بوده و عـالوه بر فرهنگیـان واجد شـرایط فوالدشـهر، فرهنگیان شـهرهای اصفهان، 
لنجان، فالورجـان و نجـف آباد نیـز در صـورت دارا بودن شـرایط، قادر بـه ثبت نـام در طرح اقدام ملی مسـکن شـهر جدیـد فوالدشـهر بودند.مدیـرکل راه و 
شهرسـازی اسـتان اصفهان با اشـاره به اینکه تامیـن اراضی جهت احـداث واحدهای مسـکونی ویژه فرهنگیـان در طرح اقدام ملی شـهرجدید فوالدشـهر،  
با همت و تالش شـرکت عمران فوالدشـهر انجـام پذیرفته اسـت اذعان داشـت: این واحدها شـامل ۸ قطعه مسـکونی به مسـاحت هفتاد و هشـت هزار و 
۶4۷ مترمربع با سـطح اشـغال 4۰ درصد و تراکـم ۲۰۰ درصد بوده و در ۵ طبقه مسـکونی سـاخته می شـود.  وی همچنین گفـت: این اراضـی دارای تمامی 

امکانات مـورد نیاز از جملـه خدمات زیربنایـی، خدمات رو بنایی، آماده سـازی و خدمات شـهری اسـت.

آغاز عملیات اجرایی طرح اقدام ملی مسکن در شهر جدید  فوالدشهر

محور سه راهی مبارکه – 
اصفهان ،  6 خطه می شود

خبر  روز

در حالی که تهران و البرز به عنوان کالن شهرهای ایران در رتبه 
های سوم و چهارم گران ترین اجاره بها را دارند، اصفهان در 
پایین جدول و در رده 5 پایین ترین تورم نقطه به نقطه اجاره 

بهای واحدهای مسكونی خانوارهای شهری قرار دارد

باقالی کاشان راهی 
بازار شد

برداشت باقال از ۶۷۰ هکتار مزارع 
کاشان آغاز شد.امسال  بیش از ۱۰ 
هزار تن باقال از مزارع شهرستان کاشان 
برداشت می شود و برداشت این مقدار 
باقال بیش از ۱۰۰۰ شغل ایجاد می کند. 

تذکر به وزیر صنعت به خاطر افزایش قیمت خودرو
نماینده مردم شاهین شهر در مجلس به وزیر صنعت به خاطر افزایش قیمت خودرو با وجود 
کاهش خرید آن در دوران شیوع ویروس کرونا تذکر داد.حسینعلی حاجی دلیگانی در تذکری 
به رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و 
تجارت عنوان کرد: با وجود کاهش خرید 
خودرو در دوره شیوع ویروس کرونا 
شاهد افزایش قیمت خودرو هستیم. 
وی عنوان داشت: بازار خودرو علی رغم 
این که خرید و فروش ها تحت تاثیر 
شیوع ویروس کرونا دو ماهی است که 
کاهش یافته اما همچنان رشد قیمت را           
تجربه می کند. بسیاری از افرادی که برای 
تامین نیازهای روزمره خود و نه با دیدگاه 
سرمایه گذاری وارد خریدهای اینترنتی خودرو از سایت های رسمی خودروسازی ها می شوند، 
عمال دست خالی از سایت ها بیرون می آیند و مشخص نیست خودروهای فروخته شده به دست 

چه کسانی می رسد.

احراز هویت کد بورس غیرحضوری شد
وزیر اقتصاد گفت: تمام مراجعات حضوری برای احراز هویت به دفاتر پیشخوان دولت به دلیل 
رعایت فاصله گذاری اجتماعی لغو می شود.فرهاد دژپسند در حاشیه شورای عالی بورس افزود: به 
خاطر ازدحام و شلوغی زیاد در دفاتر پیشخوان دولت مصوب شد تا احراز هویت تمامی افرادی که 
می خواهند کد بورسی دریافت کنند به صورت غیر حضوری و الکترونیکی انجام شود. طبق مصوبه 
های شورای عالی بورس، تمام مراجعات حضوری برای احراز هویت به دفاتر پیشخوان دولت بدلیل 
رعایت فاصله گذاری اجتماعی لغو می شود.وی گفت: مصوبه دومی که در شورای عالی بورس به 
تصویب رسید این بود که هر گونه نقل و انتقال وکالتی سهام ممنوع است و این مصوبه به سازمان 
اسناد کشور هم ابالغ شده تا آنها هم به تمام شهرستان ها و استان ها ابالغ کنند. دژپسند در خصوص 
تکانه های شدید بازار بورس هم گفت: بازار بورس در مقابل بازارهای دیگر یک بازار ریسکی است و ما 
بارها توصیه کردیم تا کسانی که تازه وارد هستند حتما با مشاوره به سراغ معامله بروند.وزیر اقتصاد 
و دارایی افزود: اگر کسی تخصص الزم را در این رابطه ندارد می تواند از کارگزاری ها کمک بگیرد چرا 
که در خرید و فروش و معامالت آن کار بسیار حساسی است و مثل معامالت دیگری نیست که 

فورا به نتیجه خاص برسد.

شرایط واردات خودرو در سال جاری اعالم شد
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در مصوبه ای ضمن معاف کردن واردات خودروهای تمام برقی از 
دریافت و ارائه گواهی اسقاط خودرو دولت را موظف کردند زمینه تولید این خودروها در داخل را فراهم 
کند.نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی مجلس و در جریان رسیدگی به ایراد شورای 
نگهبان در مورد طرح یک فوریتی ساماندهی بازار خودرو ماده 4 این طرح را به این شرح اصالح 
کردند:واردات خودروهای سواری تمام برقی و تمام ترکیبی )تمام هیبریدی مذکور در ماده سه( در 
راستای کاهش آلودگی محیط زیستی و کاهش مصرف سوخت های فسیلی تا زمان تولید آنها در 
داخل از دریافت و ارائه گواهی اسقاط خودرو معاف اند. دولت موظف است زمینه تولید آنها را در داخل 
با آماده سازی زیرساخت های الزم ظرف مدت ۵ سال فراهم کند. هزینه های ناشی از اجرای این 
ماده از محل درآمدهای ناشی از اجرای حکم تبصره ذیل ماده ۳ این قانون تامین می شود.به موجب 
این مصوبه مصداق خودروهای تمام ترکیبی )تمام هیبریدی( توسط وزارت صنعت تعیین می شود.

کافه اقتصاد

وز عکس ر

اخبار
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رییس زندان گلپایگان خبر داد:

۸ محکوم مالی زندان گلپایگان در انتظار کمک خیران

رییس اداره زندان گلپایگان اظهار کرد: امسال جشن گلریزان به دلیل 
پیشگیری از شــیوع کرونا برگزار نمی شــود؛ اما با جمع آوری مبالغ 
خیرین و نیکوکاران جهت آزادی زندانیان جرائم غیرعمد و محکومین 

مالی اقدام می کنیم.
غالمحســن حبیبی افزود: خیران مبالغ اهدایی خود را جهت آزادی 
زندانیان می توانند به شماره حساب ۸۶۵۵۸۷۵۷۶۳ و شماره کارت 
۶۱۰۴۳۳۷۴۰۳۷۹۴۹۶۷ به نام یاوران ستاد دیه و کمک های مردمی 
اســتان اصفهان ویژه گلپایگان نزد بانک ملت یــا انجمن حمایت از 
زندانیان شهرستان گلپایگان به شماره حساب ۸۹۱۰۳۶۰۰۱ نزد بانک 
قرض الحسنه مهر ایران واریز کنند.رییس اداره زندان گلپایگان گفت: 
امسال هشت زندانی محکوم مالی و جرائم غیرعمد زندان گلپایگان 
در انتظار کمک خیــران و نیکوکاران برای آزادی و بازگشــت یه جمع 

خانواده هستند.
حبیبی تصریح کرد: امســال با کمــک بنیاد مســتضعفان، خیران، 
انجمن حمایت از زندانیان و ســازمان زندان ها و مساعدت مدیرکل 
زندان اســتان اصفهان ۴۰ میلیون تومان به صــورت کارت هدیه ۲۰۰ 
هزار تومانی و همچنین ۱۱۰ بسته غذایی شامل )برنج، مرغ، گوشت، 
روغن، پرتغال، ســیب و خیار( به ارزش تقریبی هر بسته غذایی ۳۰۰ 
هزار تومان تهیه و میان خانواده زندانیان شهرســتان گلپایگان توزیع 

شده است.وی افزود: امســال از ســوی انجمن حمایت از زندانیان 
گلپایگان و انجمن حمایت سازمان زندان ها حدود ۳۰ میلیون تومان 
 کمک نقدی به شماره حساب ۱۲۰ خانواده زندانی شهرستان گلپایگان

 واریز شد.
رییس اداره زندان گلپایگان تاکید کرد: رسانه ها خیران و نیکوکاران را 
تشویق کنند تا در آزادی زندانیان جرائم غیرعمد و محکومان مالی اداره 
زندان شهرســتان گلپایگان را یاری رســانند.حبیبی خاطرنشان کرد: 
سال گذشته ۲۷ زندانی در زندان گلپایگان با بدهی یک میلیارد و ۲۰۰ 
میلیون تومان با کمک خیرین آزاد شــدند که آورده شخصی زندانیان 
حدود ۵۰ میلیون تومان، ۱۸۰ میلیون تومان تســهیالت بانکی، ۴۴۰ 
میلیون تومان کمک بالعوض و ۵۳۰ میلیون تومان از ســوی شاکیان 

به آن ها تخفیف داده شد.
وی گفت: سال گذشــته در جشــن گلریزان مبلغ ۴۷۰ میلیون تومان 
برای کمک به آزادی زندانیان جرائم غیرعمد و محکومان مالی زندان 
گلپایگان جمع آوری شده اســت.رییس اداره زندان گلپایگان متذکر 
شد: از سوی واحد بهداشت و درمان اداره زندان گلپایگان بند زندانیان 
برای پیشگیری از بیماری کرونا به صورت روزانه ضدعفونی می شود، 
تاکنون هیچ کدام از زندانیان زندان گلپایگان بــه بیماری کرونا مبتال 

نشده اند.

توسط رزمندگان گردان ۱۰۶ امام حسین)ع( درچه صورت گرفت؛

تهیه وتوزیع بیش از 1000 بسته معیشتی 
در لبیک به ندای فرمانده کل قوا مبنی بر رزمایش کمک های مومنانه، گردان ۱۰۶ لشــکر ۱۴ امام 
حسین)ع( بیش از ۱۰۰۰ بسته معیشــتی تهیه وبین آســیب دیدگان کرونا توزیع کردند.فرمانده 
گردان ۱۰۶ امام حســین)ع( گفت: این بســته ها که توسط خیرین شهر نمونه شــاهد کشور وبه 
همت بسیجیان این گردان تهیه شد در بین آســیب دیدگان کرونا در این شهر توزیع شد.وی ادامه 
داد: بسته های مذکور شــامل گوشــت گرم گوســفند ومرغ،برنج،حبوبات ،روغن،قندوچای و... 
وهرکدام به ارزش تقریبی دومیلیون وپانصد هزار ریال بود.این فرمانده افزود: این گردان در سطح 
 شــهر درچه اقدام به برپایی ایســتگاه های قرارگاه همدلی برای جمــع آوری کمک های مردمی 

کرده است.

توزیع مرحله سوم کمک های مومنانه گردان 10۸ امام 
حسین)ع( برخوار

مرحله سوم کمک های مومنانه گردان ۱۰۸ امام حســین)ع( برخوار در بین آسیب دیدگان کرونا 
توزیع شــد.فرمانده گردان ۱۰۸ امام حســین )ع( گفت در این مرحله تعداد ۱۷۰ بسته معیشتی 
توســط رزمندگان وخیرین گردان تهیه ودر بین آسیب دیدگان شــهر توزیع شد.وی افزود: ارزش 
ریالی بسته های این مرحله مبلغ ۴۲۵ هزار تومان بود که شــامل گوشت ،برنج،رب گوجه وروغن 
و... می شود.این فرمانده خاطرنشان کرد :این گردان همچنان تا نابودی ویروس کرونا در خدمت 

کلیه هموطنان عزیز است.

صدور رای قاضی برای مسئول واحد آالینده در کاشان 
به گزارش روابط عمومی اداره محیط زیست کاشان ،پيرو پايش كارشناسان اداره حفاظت محيط 
زيست شهرستان كاشان و گزارشــات واصله در خصوص تخليه غير قانوني فاضالب صنعتي  و 
کارگاهی يك واحد توليدي به محيط زيست و علي رغم اخطاريه هاي صادره مبني بر الزام قانوني 
آن واحد به احداث و راه اندازي سيستم تصفيه خانه جهت پااليش فاضالب و استنكاف مسئول 
آن واحد از قانون، ناگزير اين اداره پرونده تخلف واحد را با عنوان تهديد عليه بهداشــت عمومي 
جهت پيگيري حقوقي به دستگاه قضايي شهرســتان ارجاع داد كه پس از طي روند دادرسي و 
دفاعیات بال وجه لذا بزه انتسابی محرز بوده و سرانجام در دادگاه  قرار جلب به دادرسی مسئول 
واحد صادر شد. شايان ذكر اســت بر اســاس ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسالمي هر اقدامي كه 
تهديد عليه بهداشــت عمومي تلقي شود جرم محسوب شــده و مرتكبين به حبس تا يك سال 

محكوم خواهند شد.

فالورجان حائز رتبه اول استان اصفهان در استفاده از »شاد«
شهرستان فالورجان رتبه اول استفاده آموزش فضای مجازی شاد را کسب کرد.فرماندار فالورجان 
در نشست تجلیل از مدیران برتر شهرســتان با تبریک هفته معلم گفت: با همکاری اداره آموزش 
و پروش فالورجان و خانواده های دانش آموزان ، ایــن اداره در آموزش فضای مجازی و حضور 
دانش آموزان در برنامه شاد موفق شد رتبه اول استان را کسب کند . علی ساعدی افزود : حضور 
بیش از ۹۱ درصدی دانش آموزان فالورجانی در برنامه آموزشی شاد در بین ۳۵ منطقه و ۶ ناحیه 
استان اصفهان نشان از تالش شبانه روزی معلمان این شهرســتان است .وی با اشاره به تالش 
فرهنگیان در ایام شــیوع کرونا گفت: دانش آموزان کم درآمد که بیــش از ۸۰ درصد آنها از اتباع 
افغان هستند، موفق نشدند گوشی های هوشمند تهیه کنند که با استفاده از بسته های آموزشی 

، در حال فراگیری هستند .

با مسئولان

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرضا:

قوی بودن بسیج با حضورمردم 
درصحنه های مختلف مرتبط است

یکی ازموفقیت های بسیج همراهی وبا مردم بودن است . این 
مطلب را مسعود اکبری، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرضا 
طی یک نشســت خبری به مناسبت رزمایش کمک مومنانه 
اظهارداشت وگفت : روحیه بسیجی درســت وبه موقع عمل 
کردن است.مسعوداکبری بااشاره به فرمان مواسات وهمدلی 
مقام معظم رهبری اظهارداشــت: بنا به تدابیر و فرمایشــات 
مقام معظم رهبری ، کمک به محرومان بیش از پیش مبنای 
برنامه های بســیج قرار گرفت تا رزمایش سراسری» کمک 
مومنانــه « در نواحی، حوزه ها و پایگاه های مقاومت بســیج 
سراسر کشور و نیز شهرستان شهرضا اجرا شود.فرمانده ناحیه 
مقاومت بسیج شهرضا خاطرنشــان ساخت: بسیج باهمت 
مردم وباپیشــگامی درفرمان مقام معظــم رهبری درعرصه 
مبارزه باویروس کرونــا این همدلی وکمک ونوع دوســتی 
رادرماه مبارک رمضان بیش ازپیش جریان د اد. وی درادامه 
افزود: درهرزمینه ای که بسیج با پشتوانه مردمی حضورداشته 
، صحنه موفقیت آمیزی به وجودآمده اســت.وی بااشاره به 
رزمایش کمک مومنانه وتشکیل قرارگاه مواسات درشهرستان 
هدف از اجرای رزمایش را مواســات ، رسیدگی و دلجویی از 
نیازمندان وآسیب دیدگان از کرونا بیان داشت وگفت: این امر 
باعث توسعه رزق و روزی و مأیوس شدن دشمنان می شود.

مسعوداکبری با اشاره به شناســایی خانوارهای مستضعف 
وقابل دریافت کمک های معیشتی شهرستان اظهارداشت : 
تاکنون ۴۵۰۰ خانوارنیازمند بسته های معیشتی ، شناسایی 
که تحت هیچ گونه پوشش هیچ نهادی نبوده اند ودراین بازده 
زمانی ویروس کرونا مشــکالتی برای آنهاایجاد شده وتوزیع 
بسته های معیشــتی به طورعادالنه دربین آنهاانجام خواهد 
گرفت.وی تاکید کرد: امیداســت تانیمه ماه مبارک رمضان 
همزمان بامیالدکریم اهل بیت حضرت امام حســن مجتبی 
)ع(  جمعیت بیشتری از افراد راپوشش داده و تعداد بیش از 
۲۰۰۰ بسته معیشتی رادربین نیازمندان توزیع کنیم .در پایان 
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرضا ضمن دعوت ازخیرین 
تاکید کرد: در این طرح مردم می توانند باکمک ومشــارکت 
خوددراین ماه مبــارک رمضان یک یا چند فرد آســیب دیده 
که از بیماری کرونا ضربــه اقتصادی دیده اند، به عنوان حامی 

انتخاب کنند.
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مفاد آراء 
2/123 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 

و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
برابر راي شماره 139860302012000962 هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فريدن 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي محرم علي محمدي فرزند صفدر به شــماره 
شناسنامه 144 صادره از چادگان در يک باب واحد گاوداري شيري به مساحت 3984/73  
متر مربع مفروز و مجزي شــده از پالک 5 فرعي از 60 اصلي مزرعه قنات ســفيد رزوه 
خريداري مع الواســطه از مالک رسمي آقاي سيد محمد تقي موســوي فرزند اسمعيل و 
صفدر علي محمدي فرزند شکراله محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت 
انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر  خواهد شد.

تاريخ چاپ نوبت اول: 1399/02/02
تاريخ چاپ نوبت دوم: 1399/02/17

م الف: 818520 موسي الرضا امامي رئيس اداره ثبت اسناد و امالک فريدن
مفاد آراء 

2/124 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 
و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 

برابر راي شماره 139860302012000941 هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فريدن 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي محمود جمالي فرزند عيسي به شماره شناسنامه 
528 صادره از چنارود در يک باب واحد دامداري پرورش گاو شيري به مساحت 3000  متر 
مربع پالک 1 فرعي از 291 اصلي واقع در چــادگان – اصفهانک عليا خريداري از مالک 
رسمي آقاي علي جمالي فرزند عيسي و ايشان نيز از عيسي جمالي فرزند علي پناه محرز 
گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود 
در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي 
توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از 
اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي 
تقديم نمايند. بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.
تاريخ چاپ نوبت اول: 1399/02/02
تاريخ چاپ نوبت دوم: 1399/02/17

م الف: 818492  موسي الرضا امامي رئيس اداره ثبت اسناد و امالک فريدن
مفاد آراء

2/125 آگهي مفاد آراء قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 
رسمي هيات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک اردستان

آراء که در اجراي ماده يک قانون مذکور توســط هيات حل اختالف مستقر در اداره ثبت 
اسناد و امالک اردستان صادر گرديده و در اجراي ماده 3 قانون مذکور در 2 نوبت به فاصله 
15 روز از طريق روزنامه هاي کثير االنتشار محلي آگهي مي شود تا شخص يا اشخاصي 
که به آراي مذکور اعتراض دارند از تاريخ اولين آگهي ظرف مدت 2 ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت و اسناد و امالک اردستان تسليم و رسيد اخذ نمايند و از تاريخ تسليم اعتراض به 
اداره ثبت ظرف مدت يک ماه مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومي محل نموده و 
گواهي تقديم دادخواست اخذ و به ثبت اردستان تسليم نمايند در اين صورت اقدامات ثبت 
موکول به ارائه حکم قطعي دادگاه است. در صورتي که اعتراض در مهلت قانوني واصل 
نگردد و يا معترض  گواهي تقديم دادخواســت به دادگاه عمومي محل را ارائه نکند ثبت 
اردستان مبادرت به صدور سند مالکيت مي نمايد ضمنًا صدور سند مالکيت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نيست.

1- راي شــماره 139960302032000003 مورخ 99/1/20  آقاي حسين خاني فرزند 
محمد به کدملي 1189283220 صادره اردستان ششدانگ يک باب خانه احداثي بر روي 
قسمتي از پالک 102 اصلي عليا در اردستان مزرعه خرم آباد بخش هفده ثبت اصفهان به 

مساحت 295 متر مربع مالک رسمي.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/02/02 
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/02/17 

م الف: 818377  ذبيح اله فدائي رئيس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان
مفاد آراء

2/126 آگهي مفاد آراء قانــون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد 
سند رسمي که در اجرای ماده يک قانون مذکور توسط هيات حل اختالف مستقر در اداره 
ثبت اســناد و امالک زواره صادر گرديده و در اجرای ماده 3 قانون مذکور در دو نوبت به 
فاصله 15 روز از طريق روزنامه های کثيراالنتشــار و محلی آگهی می شود و در روستاها 
 عالوه بر انتشار آگهی، رای هيئت با حضور نماينده شورای اسالمی روستا در محل الصاق 
می گردد تا شخص يا اشخاصی که به آراء مذکور اعتراض دارند در شهرها از تاريخ  انتشار 
اولين آگهی و در روستاها از تاريخ الصاق در محل ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت اسناد و امالک زواره تسليم و رسيد اخذ نمايند و از تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت 
ظرف يکماه مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومی محل نموده و گواهی تقديم 
دادخواست را اخذ و به اداره ثبت زواره تسليم نمايند،  در اين صورت اقدامات ثبت موکول 
به ارائه حکم قطعی دادگاه است. در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد يا 
معترض، گواهی تقديم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند، اداره ثبت مبادرت 
به صدور سند مالکيت می نمايد. صدور سند مالکيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيست:
1- رای شــماره 139960302021000007 مورخ 99/02/13 - آقای حســن رحمتی 
زاده ذاقلی فرزند علی به شماره ملی 1189759993 ششدانگ يکبابخانه احداثی بر روی 
قسمتی از مزرعه ذاقلين پالک ثبتی شــماره 109 اصلی دهستان سفلی بخش 17 ثبت 

اصفهان به مساحت 327/93 متر مربع خريداری عادی از علی رحمتی زاده ذاقلی.
2- رای شــماره 139960302021000009 مورخ 99/02/13-  خانم صغری عامری 
فرزند محمد به شماره ملی 1189137356 ششدانگ يکبابخانه احداثی بر روی قسمتی از 
مزرعه عشرت آباد پالک ثبتی شماره 151 اصلی دهستان سفلی بخش 17 ثبت اصفهان 

به مساحت 1564/10 متر مربع خريداری عادی از کيومرث عامری.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/02/17 
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/03/01 

م الف: 830745  خيراله عصاری رئيس اداره ثبت اسناد و امالک زواره
تحدید حدود اختصاصی

2/127 شــماره نامــه:139985602032000120-1399/02/07 چون تحديد حدود 
ششدانگ قطعه ملک پالک شماره 314 واقع در کوی محال اردستان يک اصلی دهستان 
گرمســير بخش 17 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام آقای علی هراتی اردستانی 
فرزند رضا در جريان ثبت می باشــد و تحديد حدود آن به علت اشتباه در آگهی احتياج به 
تجديد دارد اينک بنا به درخواست متقاضی و دستور اخير ماده 15 قانون ثبت تحديد حدود 
پالک مرقوم در روز شنبه مورخ 1399/03/17 راس ساعت 9 صبح  در محل شروع و به 
عمل خواهد آمد لذا به موجب اين آگهی به کليه مالکين مجاور  اخطار می گردد که در روز 
و ساعت مقرر در محل حضور يابند. اعتراضات مجاورين و صاحبان امالک طبق ماده 20  
قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شد و طبق 
تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين و تکليف پرونده های معترضين ثبت ظرف مدت يک ماه 
از تاريخ تنظيم اعتراض به اين اداره بايستی با تقديم دادخواست به مراجع ذيصالح قضايی 
گواهی تقديم دادخواست را اخذ و به اين اداره تسليم نمايند. م الف:825451 ذبيح اله 

فدائی اردستانی مدير واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اردستان
تحدید حدود اختصاصی

2/128 شماره نامه: 139985602021000090-1399/02/13 نظر به اينکه تحديد حدود 
ششدانگ يکدرب باغ پالک شماره 1442 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسير 
بخش 17 ثبت اصفهان که طبق سوابق پرونده ثبتی به نام خانم مهين بيگم شاهمرادی 

فرزند ســيد محمد غراب و غيره در جريان ثبت بعمل نيامده اســت. اينک بنا به دستور 
قسمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحديد حدود پالک مرقوم در روز 
دوشنبه 1399/03/19 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا بموجب اين 
آگهی به کليه مالکين و مجاورين اخطارمی گردد که در ســاعت و روز مقرر در اين آگهی 
در محل حضوريابند.اعتراضات مالکين مجاور مطابق ماده20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم 
صورتمجلس تحديدی تا30 روز پذيرفته خواهدشــد. اعتراض به تقاضای تحديد حدود 
بايستی توسط معترض ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض به مرجع ثبتی با تقديم 
دادخواست به مرجع ذيصالح قضائی صورت پذيرد.  م الف: 830737  خيراله عصاری 

مدير واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زواره
فقدان سند مالکیت

2/129 شــماره نامه: 139985602032000148-1399/02/10 نظر به اينکه ســند 
مالکيت ششــدانگ يکباب دکان پالک ثبتی شــماره 8439 فرعــی از 1 اصلی واقع در 
بخش 17 اصفهان ذيل ثبــت 10086 در صفحه 249 دفتر 211 امــالک به نام عباس 
فضائلی صادر و تســليم گرديده است، ســپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شماره 
وارده: 32000291-99/2/10 به انضمام دو برگ استشهاديه محلی که امضاء شهود آن 
ذيل شماره: 20410-99/2/9 به گواهی دفتر خانه 51 اردستان رسيده است مدعی است 
که سند مالکيت آن به علت مسافرت مفقود گرديده است و درخواست صدور المثنی سند 
مالکيت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به اســتناد تبصره يک اصالحی ذيل ماده 120 
آيين نامه قانون ثبت در يک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت 
به ملک مرقوم يا وجود سند مالکيت نزد خود می باشد از تاريخ انتشار اين آگهی ظرف مدت 
ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکيت يا سند معامله به اين اداره تسليم 
و رسيد اخذ نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند مالکيت به ارائه کننده سند مسترد 
گردد بديهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسيد يا در صورت اعتراض اصل سند 
مالکيت يا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد 
شد. م الف:830735 ذبيح اله فدائی اردستانی رئيس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان 

فقدان سند مالکیت
2/130 شماره: 99/2027003107  نظر به اينکه سيد شاپور طاووسی فرزند سيد جواد  با 
تسليم دو برگ استشهاد شهود شماره 47730 مورخ 1399/2/10 دفترخانه اسناد رسمی 
شــماره 107 اصفهان، مدعی مفقود شدن يک جلد ســند مالکيت مربوط به ششدانگ 
پــالک 10354/1457 تحت شــماره چاپــی 400430 الف 96 به شــماره الکترونيک 
139620302027019628 امــالک بخش 5 ثبت اصفهان که به موجب رای شــماره 
27007071 مورخ 1396/06/14 منجر به صدور سند بنام سيد شاپور طاووسی فرزند سيد 
جواد گرديده شده و سند مالکيت مرقوم در اثر جابجايی از بين رفته و تقاضای صدور سند 
مالکيت المثنی نموده است لذا مراتب به استناد تبصره يک اصالحی ذيل ماده 120 آيين 
نامه قانون ثبت در يک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به 
ملک مرقوم يا وجود سند مالکيت نزد خود می باشد از تاريخ انتشار اين آگهی ظرف مدت 
ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکيت يا سند معامله به اين اداره تسليم 
و رســيد اخذ نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکيت به ارائه کننده مسترد گردد 
بديهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسيد يا در صورت اعتراض اصل سند مالکيت 
 يا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
831060 شــبان رئيــس ثبــت اســناد و امــالک منطقــه   م الــف: 

شرق اصفهان
فقدان سند مالکیت

2/131 شماره: 99/2027003204-99/2/14 آقای رضا کشانی فرزند جالل با تسليم  دو 
برگ استشهاد محلی مدعی می باشد که سند مالکيت دو دانگ مشاع از ششدانگ پالک 
ثبتی 325 فرعی از 10393 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که در صفحه 209 دفتر 
20 و به شماره ثبت 2421 و به شماره چاپی مسلسل 0218288 ثبت گرديده است  و بعلت 
جابجايی مفقود شده و  درخواست صدور ســند المثنی نموده طبق تبصره يک اصالحی 
 ماده 120 آئين نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شــود که هر کس مدعی انجام معامله 
) غير از آنچه در اين آگهی ذکر شده( نســبت به آن يا وجود اسناد مالکيت مزبور نزد خود 

باشد از تاريخ انتشــار اين آگهی تا ده روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن 
ارائه اصل اسناد مالکيت و سند معامله تسليم نمايد تا مراتب صورت  مجلس و اصل سند 
به ارائه کننده مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد يا در صورت اعتراض 
 اصل سند ارائه نگردد المثنی ســند مالکيت مرقوم صادر و به متقاضی تسليم خواهد شد. 

م الف: 830877  مهدی شبان رئيس منطقه ثبت اسناد شرق اصفهان
فقدان سند مالکیت

2/132 شماره: 99/2027003204-99/2/14 خانم پری اسديان اصفهانی فرزند وهاب 
با تسليم  دو بر گ استشهاد محلی مدعی می باشــد که سند مالکيت چهار دانگ مشاع از 
ششــدانگ پالک ثبتی 325 فرعی از 10393 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که در 
صفحه 434 دفتر 53 و به شماره ثبت 6853 و به شــماره چاپی مسلسل 0218289 ثبت 
گرديده است  و بعلت جابجايی مفقود شده و  درخواســت صدور سند المثنی نموده طبق 
تبصره يک اصالحی ماده 120 آئين نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شــود که هر کس 
مدعی انجام معامله ) غير از آنچه در اين آگهی ذکر شده( نسبت به آن يا وجود اسناد مالکيت 
مزبور نزد خود باشد از تاريخ انتشار اين آگهی تا ده روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود 
را کتبًا ضمن ارائه اصل اسناد مالکيت و سند معامله تسليم نمايد تا مراتب صورت  مجلس 
و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد يا در صورت 
اعتراض اصل سند ارائه نگردد المثنی سند مالکيت مرقوم صادر و به متقاضی تسليم خواهد 

شد. م الف: 830988  مهدی شبان رئيس منطقه ثبت اسناد شرق اصفهان
ابالغ رای

2/133 کالســه پرونده:1707/98-98/11/7 ،شماره دادنامه:2209-98/11/21 مرجع 
رسيدگی: شعبه يازدهم شورای حل اختالف خمينی شــهر خواهان: محمود نقدی فرزند 
محمدعلی به نشانی: خمينی شهر بلوار بهشتی خ عمران کوی دانش3 پالک108، وکيل: 
پريســا غياثی فرزند محمدشاه نشانی: خمينی شــهر بلوار طالقانی روبروی کالنتری12 
نبش ک ش رجائــی7 ط3 قرض الحســنه ثامن االئمــه ؛ خوانــدگان: 1- عرفان رخ 
 فرزند يداله نشــانی: مجهــول المکان 2-عيســی بزرگواری نشــانی: مجهول المکان
  3-ســعيد حاج حيدری نشــانی: خمينی شهر خ شــريعتی شــمالی ک108 پالک29، 
خواسته: مطالبه يک فقره چک ، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به اين شعبه و ثبت آن به 
کالسه فوق و طی تشريفات قانونی و اخذ نظريه مشورتی اعضاءقاضی شورا ختم رسيدگی 
را اعالم و به شــرح زير مبادرت به صدور رای می نمايد. رای قاضی شــورا: در خصوص 
دادخواست آقای محمود نقدی فرزند محمدعلی با وکالت پريسا غياثی به طرفيت خواندگان 
1- عرفان رخ فرزند يداله 2- عيســی بزرگواری 3-سعيد حاج حيدری به خواسته مطالبه 
وجه يک فقره چک به شــماره 511027 به مبلغ 150/000/000 ريال مورخ 97/12/28 
عهده بانک صادرات ايران شــعبه آزادی از جاری 0103946821005 به انضمام هزينه 
دادرسی و حق الوکاله وکيل و خسارت تاخير در تاديه شورا با توجه به دادخواست تقديمی 
و ضمايم و وجود اصل مســتندات دعوی در يد خواهان و اينکه خواندگان دليل ومدرکی 
مبنی بر برائت ذمه خود يا ادای دين در حق خواهان ارايه نکرده اند همچنين خوانده رديف 
اول به عنوان متعهد اصلی صادر کننده چک و خوانده رديف دوم و سوم به عنوان ضامن 
مبادرت به صدور چک فوق نموده اند دعوی خواهان را مقرون به صحت دانسته و با توجه 
به نظريه مشورتی اعضا شورا به شرح صورتجلسه مورخه 98/11/7 و به استناد مواد 522 
و 519 و 198 قانون آئين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و مواد 249 
و 310 و 313 و 314 از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخيص مصلحت 
نظام به ماده2 قانون صدور چک حکم به محکوميت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 
150/000/000 ريال بابت اصل خواســته و مبلغ 2/955/000 ريال بابت هزينه دادرسی 
و حق الوکاله وکيل وفق آيين نامه تعرفه حق الوکاله وکال و خسارت تاخير تاديه از تاريخ 
سر رســيد چک 97/12/28 لغايت زمان پرداخت که در زمان اجرا محاسبه می گردد در 
حق خواهان صادر و اعالم می نمايد رای شــورا غيابی اســت و ظرف بيست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در اين شورا و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف بيست روز قابل 
تجديدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی  شهرستان خمينی شهر می باشد. م الف: 
829810  ايمان بختياری قاضی شعبه يازدهم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

خمينی شهر 
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مدیرکل زندان های استان اصفهان خبرداد: 

 کمک مومنانه مقام معظم رهبری 
به خانواده های زندانیان نیازمند استان

مدیرکل زندان های استان از کمک مومنانه مقام معظم رهبری به خانواده های زندانیان نیازمند خبر داد و 
گفت: در راستای این حرکت مومنانه استان اصفهان نیز از این اقدام معنوی بهره مند شد. گرجی زاده ادامه 

داد: بنیاد مستضعفان در راستای فرمایش 
رهبر معظم انقالب مبنی بر کمک مومنانه 
و به منظور حمایت از اقشار آسیب پذیر، به 
خانواده زندانیان در کشورکمک های  نقدی 
اختصــاص داد و خانواده هــای زندانیان 
نیازمند در استان اصفهان نیز  از این کمک 
بهره مند شــدند.وی تصریح کرد: از طریق 
بنیاد مســتضعفان و با دستور مقام معظم 
رهبری حضرت آیــت ا... خامنه ای مبلغ 
۱۲میلیارد و ۲۷۴میلیون و ۲۰۰ هزار ریال در 

قالب کارت هدیه به خانواده زندانیان نیازمند استان اصفهان اهدا شد. مدیرکل زندان های استان اصفهان 
در ادامه با اشــاره به کمک های خوب مردم و خیرین در ســال جاری به خانواده های زندانیان نیازمند، 
افزود: بیش از ۵هزار خانواده  از این کمک مومنانه مقام معظم رهبری بهره مند که به  خانواده ها براساس 

تشخیص انجمن های حمایت و میزان نیازمندی آنها مبالغ ۴۰۰،۲۰۰و۶۰۰ هزار تومان تقسیم و اهدا شد.

دبیر کارگروه کرونای بهزیستی استان اصفهان:

تنها با حکم قضایی پذیرش داریم
دبیر کارگروه کرونای بهزیستی استان اصفهان در خصوص مراکز شبانه روزی گفت: هنوز پروتکل پذیرش ها 
در مراکز شبانه ابالغ نشده و مقررات سختگیرانه و پذیرش نداشتن در این مراکز اجرا می شود و همچنان 
مالقات ها انجام نمی شود و بازدیدها و بازرســی ها به صورت آنالین و تصویری از این مراکز همچنان در 
حال انجام است و روزانه حدود ۱۰ مرکز به این شیوه بازرسی می شود. پژمان پورشبانان در خصوص تعداد 
بیماران مشکوک به کرونا در مراکز بهزیستی، تصریح کرد: در آخرین آمار روزهای گذشته پنج مورد مشکوک 
بیماری کرونا داشتیم که آزمایش دو مورد از این بیماران مثبت اعالم شد و از این دو مورد متاسفانه یک نفر 
فوت شد.وی با تاکید بر اینکه وضعیت کنترل در مراکز بهزیستی با تمام توان پیگیری می شود، اظهار کرد: 
پذیرش در مراکز شبانه همچنان انجام نمی شود و تنها با حکم قضایی در موارد افراد کارتن خواب، مجهول 
الهویه و یا موارد آسیب دیده آن هم به سختی پذیرش می شوند که این عدم پذیرش تنها به دلیل کنترل 

بیماری در مراکز شبانه است.

آخرین مهلت ثبت نام برای نقل و انتقاالت خارج از استان
فرهنگیان متقاضی برای ثبت نام نقل و انتقاالت خارج از استان تا ۲۵ اردیبهشت مهلت دارند.معاون توسعه 
مدیریت و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش استان با بیان اینکه فرهنگیان استخدامی آزمایشی رسمی 
و پیمانی با حداقل دو سال سابقه خدمت آموزشی تمام وقت می توانند تقاضای انتقال خارج از استان 
profile. داشته باشند گفت: کلیه مراحل نقل و انتقاالت به صورت غیر حضوری و الکترونیکی در سامانه
medu.ir صورت می گیرد.سید محمد میرپور با اشاره به تغییرات اساسی در فرآیند نقل و انتقال فرهنگیان 
در سال تحصیلی ۱۳۹۹_۱۴۰۰ افزود: این فرآیند تماما به صورت نظام مند و یک مرحله ای انجام می شود 
و در این فرآیند وضعیت تراز نیروی انسانی، ضریب اشتغال و شدت نیاز مناطق مورد توجه خواهد بود.وی 
erp. افزود: متقاضیان انتقال داخل استان نیز می توانند از ۲۵ اردیبهشت تا ۲۳ خرداد با مراجعه به سامانه

isfedu.ir درخواست خود را ثبت کنند و نتایج تیر اعالم می شود.

با وجود  خلوت شدن خیابان ها در روزهای ابتدایی سال جدید و کاهش ترددها اما اصفهان همچنان هوای آلوده ای دارد؛

معمای حل نشدنی

آســمان شــهرمان خیلی وقت اســت دیگر  پریسا سعادت
ــه  ــدر ک ــت آنق ــی نیس ــوش رنگ ــی خ آب
ــردد  ــتان ت ــد. در زمس ــکلی باش ــه ش ــد چ ــمان بای ــه آس ــان رفت یادم
خودروها ، وجــود پاالیشــگاه ها و کارکــرد صنایــع و وارونگی هــوا مقصر 
اصلــی آلودگی هــوا معرفــی شــدند، آن هــم پــس از تحقیقــی علمی که 
گفتــه مــی شــد حاصــل همــکاری چندیــن نهــاد علمــی و اجتماعــی در 
اســتان اســت. امــا معمــای آلودگــی هــوای شــهر اصفهــان انــگار قــرار 
نیســت حــل شــود؛ چــرا کــه آمــار نشــان مــی دهــد حتــی در روزهایــی 
که تــردد خــودرو بــه شــکل بــی ســابقه ای در دهــه هــای اخیــر کاهش 
ــد  ــوده ان ــا تمــام ظرفیــت خــود مشــغول کار نب ــز ب ــع نی داشــته و صنای
خبــری از هوای پــاک در اصفهــان نبوده اســت. نتیجــه اینکــه در کمتر از 
ــهرهای  ــان کالن ش ــوا در می ــن ه ــوده تری ــان آل ــته اصفه ــاه گذش دو م
کشــور را داشــته اســت . رییــس امــور آزمایشــگاه های اداره کل حفاظت 
محیــط زیســت اســتان اصفهــان گفتــه اســت:طبق داده هــای موجــود 
ــون  ــدای ســال تاکن ــوا، از ابت ــت ه ــم کیفی ــش دائ ــای پای ایســتگاه ه
ــاک و ۴۰روز ســالم  ــوای پ ــی ، ۲ روز ه ــن کالن شــهر صنعت ســاکنان ای
ــک  ــه کردند.باب ــاس را تجرب ــای حس ــروه ه ــرای گ ــول( ب ــل قب )قاب
ــا  صادقیــان افزود:کیفیــت هــوای کالن شــهراصفهان طبــق محاســبه ب

مدت مشــابه پارســال و بــا توجــه بــه داده هــای موجود،تعــداد روزهای 
هــوای پــاک ۱۶ روز و ســالم ۲۹ روز بــود که حاکــی از حــدود 88 کاهش 
روزهــای هــوای پــاک اســت.وی اضافــه کرد:پارســال از اول فروردین تا 
نیمــه اردیبهشــت هیــچ روزناســالمی چــه بــرای گــروه های حســاس و 
چــه عمــوم گــزارش نشــد.وی اضافــه کــرد: کیفیــت هــوای اصفهــان از 
ابتدای ســال تاکنون نسبت با کالن شــهرهای تهران،مشهد،شــیراز،اراک 
،اهواز،تبریــز و کــرج ،اصفهــان در زمینــه کاهش هــوای پــاک و افزایش 
ــدر  ــته و در ص ــی داش ــد افزایش ــالم رون ــیار ناس ــالم و بس ــوای ناس ه
شــاخص رشــد قرارگرفتــه اســت.صادقیان افــزود: از ابتــدای فروردیــن 
تا نیمه اردیبهشــت،تعدادروزهای پــاک در تبریز ۲۵ روز،اراک ۲۱،مشــهد 
۱۵، تهــران و کــرج ۱۴،شــیراز 8،اهــواز ۳ و اصفهــان ۲ روز بود.شــاخص 
کیفــی هــوا از ۰ تــا ۵۰ هــوای پــاک، ۵۱ تــا ۱۰۰ هــوای ســالم، ۱۰۱ تــا ۱۵۰ 
ناســالم بــرای گــروه هــای حســاس، ۱۵۱ تــا ۲۰۰ ناســالم بــرای عمــوم، 
۲۰۱ تــا ۳۰۰ بســیار ناســالم و ۳۰۱ تــا ۵۰۰ خطرنــاک اســت. ایــن گزارش 
در حالــی ارائــه شــده اســت کــه هفتــه گذشــته مدیــر گــروه پژوهشــی 
آلودگــی هــوا در پژوهشــکده محیط زیســت دانشــگاه اصفهان با اشــاره 
بــه کامــل شــدن پژوهــش صــورت گرفتــه در خصــوص منابــع آالینــده 
هوای اصفهــان گفــت: نتیجــه نهایــی پژوهــش را اعــالم کرده ایــم، ناظر 

ــالم شــود.محمدرضا  ــات رســمی اع ــد و از ســوی مقام ــد کن ــد تایی بای
طالیــی ادامــه داد: موضــوع کیفیــت هــوا پیچیــده اســت، وقتــی مــی 
گوییــم هــوا آلــوده اســت، آلودگــی یک مــاده مشــخص نیســت، طیف 
ــوال در  ــوند؛ معم ــف می ش ــی تعری ــوان آلودگ ــل عن ــترده ای در ذی گس
ــوع آلودگــی مدنظــر اســت،  ــا آالینده هــای هــوای شــهری ۵ ن رابطــه ب
مونوکســید کربن، اکســیدهای گوگرد، اکســید نیتــروژن، ترکیبــات آلی 
فــرار و ذرات معلــق )ذرات کوچک تــر از ۱۰ میکــرو متــر و ذرات کوچک تر 
از ۲.۵ میکــرو متــر( کــه بــا شــاخص واحــدی اعــالم می شــوند.وی بــا 
بیان ایــن که ایــن شــاخص »شــاخص کیفــی هــوا )A Q I(« نــام دارد، 
ــت  ــه غلظ ــت ک ــاری اس ــوا )P S I( معی ــی ه ــاخص آلودگ ــزود: ش اف
ــه دارای حــدود مجــاز  ــوا را ک ــده موجــود در ه ــف آالین ــات مختل ترکیب
متفــاوت بــا واحدهــای مختلــف هســتند، تبدیــل بــه یــک عــدد بــدون 
ــف نمایــش  ــوا را در ســطوح مختل ــت آلودگــی ه ــرده و وضعی واحــد ک
می دهــد. طالیــی بــا بیــان ایــن مطلــب کــه خیلــی وقت هــا در شــهری 
ماننــد اصفهــان مبنــای ایــن آلودگــی ذرات معلــق هســتند، عنــوان کرد: 
در رابطــه بــا ذرات معلــق، نقــش صنایــع از خــودرو بیشــتر اســت، ایــن 
ــد دلیــل نارنجــی شــدن وضعیــت هــوا در روزهایــی باشــد کــه  می توان

خودروها در خیابان ها نبودند.

اما معمای آلودگی هوای شهر اصفهان انگار قرار نیست 
حل شود؛ چرا که آمار نشان می دهد حتی در روزهایی 
که تردد خودرو به شکل بی سابقه ای در دهه های اخیر 
کاهش داشته و صنایع نیز با تمام ظرفیت خود مشغول 

کار نبوده اند خبری از هوای پاک در اصفهان نبوده است

اخبار
چهارشنبه 17 اردیبهشت 1399 / 12 رمضان 1441/ 6 می  2020/ شماره 2967

رییس هیات مدیره ذوب آهن دلیل اجرایی نشدن کامل قرارداد ساخت و تحویل ریل به رشکت راه آهن

ریل ملی در چالش نوسانات تولیدی
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اخطار اجرایی
2/134 شماره: 1969/97 حل3 ، مشخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: حمید امینی، 
نام پدر: رجبعلی ، نشــانی: مجهول المکان ؛ مشــخصات محکوم له:نام و نام خانوادگی: 
شیرین باقری ، نام پدر: امراله ، نشانی: خمینی شهر سه راه معلم خ شریعتی شمالی نبش 
ک145 ، محکوم به:به موجب رای شماره 1309 تاریخ 98/06/11 حوزه سوم شورای حل 
اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه محکوم است به: 
پرداخت مبلغ 15/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/227/500 ریال 
بابت خسارات دادرسی و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک 94/9/25 
لغایت اجرای حکم در حق محکوم له به انضمام پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق 
دولت رای صادره غیابی است. ماده34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از 
آن میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. 
م الف : 829536 جمشید شیروانی  قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف خمینی شهر 

اخطار اجرایی
2/135 شــماره: 1656/98 حل11 ، مشــخصات محکــوم علیه:نام و نــام خانوادگی: 
1-عباسعلی دادی 2-وحید اقدسی ، 3-محمدرضا سنجری ، نشانی:1-کرمان بلوار امام 
رضا به سمت پل کوثر کدپستی 761979889 ، 2و3- هردو مجهول المکان ؛ مشخصات 
محکوم له:نام و نام خانوادگی: حســینعلی اعتمادی ، نام پدر: محمود ، نشــانی: خمینی 
شهر منظریه بلوار فیض االســالم ک صبا، محکوم به:به موجب رای شماره 2039 تاریخ 
98/10/22 حوزه یازدهم شــورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته 
است. محکوم علیه محکوم اســت به: حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت 
مبلغ صد میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون و سیصد و هشتاد هزار ریال 
بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک 98/5/30 لغایت زمان 
پرداخت در زمان اجرا در حق خواهان و نیم عشــر دولتی در حق صندوق دولت در ضمن 
رای صادره غیابی می باشد. ماده34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از 
آن میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور 
 صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید.

  م الف : 829824  ایمــان بختیاری قاضی شــعبه یازدهم شــورای حل اختالف 
خمینی شهر 

اخطار اجرایی   
2/136 شماره: 1370/98 حل2 ، مشخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: 1-فردین 
زمانی دادانه 2-غالمرضا حاجی هاشمی ، نشانی: 1-مجهول المکان 2-خمینی شهر بلوار 
جمهوری اسالمی کوچه شهید رضا یزدانی جنب مرکز مشاوره دانشگاه آزاد درب قهوه ای؛ 
مشــخصات محکوم له:نام و نام خانوادگی: ابراهیم نوروز توالئی ورنوسفادرانی ، نام پدر: 
محمدرحیم ، نشانی: خمینی شــهر بلوار حافظ منطقه صنعتی دوشاخ سنگبری ستایش، 
محکوم به:به موجب رای شماره 1825 تاریخ 98/12/05 حوزه دوم شورای حل اختالف 
شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته اســت. محکوم علیها محکوم اند به: نحوتضامنا 
پرداخت مبلغ 16/500/000 ریال به عنوان اصل خواســته و پرداخت مبلغ 1/306/000 
ریال به عنوان هزینه دادرسی و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت زمان 
پرداخت در حق محکوم له به انضمام پرداخت نیم عشر دولت در حق صندوق دولت ضمنًا 
در اجرای حکم تبصره2 ماده 306 رعایت گردد. مــاده34 قانون اجرای احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قســمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف : 829937  ایمان بختیاری  قاضی شعبه دوم شورای 

حل اختالف خمینی شهر 

اخطار اجرایی
2/137 شماره: 1127/98 حل12 ، مشــخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: داوود 
حاج حیدری ، نام پدر: حیدرعلی ، نشانی: مجهول المکان ؛ مشخصات محکوم له:نام و نام 
خانوادگی:محمود نقدی ، نام پدر: محمدعلی ، با وکالت پریسا غیاثی، نشانی: خمینی شهر 
بلوار بهشتی خ عمران کوچه دانش3 پ108ـ  وکیل:خمینی شهر خ بلوار توحید، محکوم 
به:به موجب رای شــماره 2008 تاریخ 98/09/30 حوزه دوازدهم شــورای حل اختالف 
شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است. محکوم علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ 
پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 1/655/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 
پرداخت حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 98/6/13 لغایت 
اجرای حکم در حق خواهان و پرداخت نیم عشر دولتی به صندوق دولت رای صادره غیابی 
است. ماده34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه 
مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی 
که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را 
به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعالم نماید. م الف : 829815  ایمان 

بختیاری  قاضی شعبه دوازدهم شورای حل اختالف خمینی شهر 
اخطار اجرایی

2/138 شماره: 922/98 حل3 ، مشــخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: 1-حسین 
همرنگ چوالبی 2-امین صادق کوهســتانی ، نشــانی: 1-مجهول المکان 2-چالوس 
کمربندی تنکابن سنگ فروشی مانی ؛ مشخصات محکوم له:نام و نام خانوادگی: ابراهیم 
نوروز توالئی ورنوسفادرانی ، نشانی: خمینی شهر بلوار منتظری ک روح اله پ5 ، محکوم 
به:به موجب رای شماره 2213 تاریخ 98/11/13 حوزه سوم شورای حل اختالف شهرستان 
خمینی شهر که قطعیت یافته اســت. محکوم علیها محکوم اند به: نحوتضامنی پرداخت 
مبلغ 100/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 2/290/000 ریال بابت خسارات 
دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک 98/4/20 لغایت زمان اجرای 
حکم وپرداخت نیم عشر دولتی رای صادره غیابی است. ماده34 قانون اجرای احکام: همین 
که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قســمت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف : 829938 جمشید شیروانی قاضی شعبه سوم 

شورای حل اختالف خمینی شهر 
اخطار اجرایی

2/139 شماره: 813/98 حل12 ، مشخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: 1-حسن 
ظهرابی 2-مسعود ندری ، نام پدر: 1-محمود 2-حسینقلی ، نشانی: هردو مجهول المکان ؛ 
مشخصات محکوم له:نام و نام خانوادگی:محمدرضا خاکساری ، نام پدر: غالمرضا ، نشانی: 
تیران خ اندرزگو خ سلیمی جنوبی خ نعمتی کوچه مژده پالک2 ، محکوم به:به موجب رای 
شماره 1717 تاریخ 98/08/25 حوزه دوازدهم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر 
که قطعیت یافته اســت. محکومیت تضامنی خواندگان به: پرداخت مبلغ دویست میلیون 
ریال وجه یک فقره چک به شماره 535569 مورخ 98/03/20 عهده ی بانک انصار بابت 
اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت اجرای حکم و 
پرداخت مبلغ دو میلیون و ششصد هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در 
حق خواهان و پرداخت نیم عشر دولتی به صندوق دولت رای صادره غیابی است. ماده34 
قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است 
ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی 
معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود قادر 
به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت 
اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف : 830643 ایمان بختیاری  

قاضی شعبه دوازدهم شورای حل اختالف خمینی شهر 
ابالغ وقت رسیدگی

2/140 شــماره پرونده: 40/99 حل9 ، مرجع رسیدگی: شــعبه نهم حقوقی شورای حل 

اختالف خمینی شهر به نشانی: درچهـ  خیابان امامـ  خیابان سجاد، وقت رسیدگی: ساعت 
18:30 بعدازظهر مورخه 1399/03/17 ، مشخصات خواهان: نام و نام خانوادگی: اشرف 
ســاکی ، نام پدر: جعفر ، مقیم: درچهـ  خ آیت اله محمدباقر درچه ای کوچه شهید قاسم 
علی پناهی کوچه21  ، مشخصات خوانده: نام و نام خانوادگی: 1-خدیجه پناهی ، نام پدر: 
حسین ، 2- مرتضی پناهی ، نام پدر: صادق ، 3- زهره پناهی ، نام پدر: صادق ، 4- محمد 
پناهی ، نام پدر: صادق ، خواسته و بهای آن: تقاضای تحریر ترکه مبنی بر صورت برداری 
از لیست اموال ما ترک عندالزوم با ارجاع امر به کارشناســی رسمی دادگستری ، دالیل 
خواهان: ارجاع امر کارشناسی استعالم از شهرداری ثبت شهادت شهود تحقیقات محلی ، 
گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت 
رسیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 
قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای 
قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با 
مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت 
 رسیدگی حاضر گردد.  م الف: 831867 رئیس شعبه نهم حقوقی شورای حل اختالف

 خمینی شهر
تبصره یک ذیل ماده 105

2/141 شــماره نامه: 139985602024000807-1399/02/10 نظر به درخواســت  
آقای محســن پور سلیمانی مالک ششــدانگ به استثنا بهای سه بیســتم اعیانی پالک 
4999/10760 مجزی شده از 41 فرعی در بخش 5 ثبت اصفهان می باشد مبنی بر حذف 
استثنای بهای سه بیستم اعیانی از سند مالکیت خود که طبق سوابق موجود در پرونده بها 
سه بیســتم اعیانی موضوع پالک ثبتی 4999/41 متعلق است به خانمها نرجس خاتون 
مرشد شکرچی و عفت احمد زاده اعالم می دارد، در اجرای تبصره یک ماده 105 اصالحی 
آئین نامه قانون ثبت و بهای ثمنیه اعیانی مذکور توســط کارشــناس رسمی دادگستری 
بررســی و اعالم گردید که فاقد اعیانی می باشــد لذا مراتب فقط یک بــار در روزنامه 
کثیراالنتشار آگهی می شود )جهت اطالع ذینفعان( و در صورتی که مدعی تضییع حقی 
می باشند ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار  آگهی گواهی طرح دعوی را از داگاه صالحه 
دریافت و به این اداره تسلیم نماید در غیر اینصورت وفق مقررات استثناء بهای سه بیست 
اعیانی از سند مالکیت حذف خواهد شد. م الف: 830617 قویدل رئیس منطقه ثبت 

اسناد و امالک جنوب اصفهان
تبصره یک ماده 105

2/142 شــماره: 99/2027001887-1399/02/14 نظر به اینکه آقای اصغر فرد برکت 
متقاضی پرونده کالسه 91/7281 هیات دوم قانون تعیین تکلیف مالک ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 275/20 متر مربع قسمتی از پالک 6038 اصلی واقع در اصفهان بخش 
5- ثبت اصفهان تقاضای حذف ثمنیه اعیانی از سند مالکیت خود را نموده است لذا مراتب 
برابر تبصره یک ماده 105- اصالحی آیین نامه قانون ثبت به کارشناس رسمی دادگستری 
ارجاع که فاقد مبلغ بوده و نامبرده طی درخواست وارده به شماره 98/2027030975 مورخ 
98/08/22 اعالم نموده است مالک بهای ثمنیه اعیانی 50/168 و به استثناء 3/10 اعیانی 
بقیه آن از 4 سهم شش دانگ که طبق گواهی حصر وراثت شماره 414-73/04/18 شعبه 
هفتم دادگاه عمومی اصفهان ثمنیه اولیه متعلق به خانــم نرجس خاتون اکبری و ثمنیه 
ثانویه متعلق به خانم صغرا برکت خوراسگانی می باشد که خانم صغرا برکت خوراسگانی 
 به موجب حصر وراثت 2855 مورخ 81/06/31 فوت شــده و وراث وی متقاضی پرونده 
می باشد لذا برابر تبصره فوق یک مرتبه در روزنامه زاینده رود چاپ می شود که ذینفع جهت 
اخذ سپرده مذکور به این اداره مراجعه نماید و در صورتیکه مدعی تضییع حق باشد ظرف 
مدت یکماه پس از انتشار آگهی می تواند به دادگاه صالحه مراجعه و گواهی طرح دعوی را 
به اداره ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان ارائه نماید و برابر تبصره 2 همین ماده چنانچه 
ظرف مدت مرقوم گواهی طرح دعوی تسلیم نشود اداره ثبت سند مالکیت ملک را بدون 
استثناء بهاء اعیانی صادر خواهد نمود. م الف: 830997  مهدی شبان رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان
اخطار اجرایی 

2/143 شــماره: 1084/97/ش1 محکوم به به موجب رای غیابی شــماره: 435  تاریخ: 
97/5/24 حوزه: اول حقوقی  شورای حل اختالف شهرستان آران و بیدگل که قطعیت یافته 

است. محکوم علیه : اصغر آقا شــیروانی آرانی نام پدر: عبدالحسین شغل: -  نشانی محل 
اقامت: مجهول المکان محکوم علیه محکوم اســت به: پرداخت مبلغ پنجاه و دو میلیون 
ریال در وجه یک فقره چک به شــماره 976550 به تاریخ 96/4/1 به عهده بانک سپه به 
عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ نهصد و شصت و پنج هزار ریال و ششصد و سی هزار 
ریال نشر آگهی و شصت هزار ریال اخطار اجرایی بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک مذکور تا زمان اجرای حکم در حق خواهان. رأی صادره 
غیابی است. ضمنا نیم عشر اجرائیه محاسبه و وصول گردد. مشخصات محکوم له: اکبر آقا 
نداف  نام پدر: آقا حسین  شغل:-  نشانی محل اقامت:آران و بیدگل، مسکن مهر . ماده 34 
قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد،محکوم علیه مکلف است 
ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا 
مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را 
به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید. م الف: 830644 زهره 

گرامی نوش ابادی  شعبه اول شورای حل اختالف آران و بیدگل 

تاسیس شرکت ســهامی خاص فاضل پالســتیک زواره درتاریخ 
1399/02/11 به شماره ثبت 968 
به شناسه ملی 14009109824 

ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 
آگهی میگردد. موضوع فعالیت :تهیه و اجرای طرح و اداره واحد تولیدی در زمینه تولید 
ظروف پالســتیکی و ظروف یک بار مصرف ، تولید سبد های پالستیکی ، نایلون، 
نایلکس، نوارهای آبیاری قطره ای، لوله های پلی اتیلن و خرید و فروش مواد اولیه، 
خرید و فروش کلیه کاالهای مجاز بازرگانی، شرکت در مناقصات و مزایدات بخش 
خصوصی و دولتی ، عقد قرارداد با اشــخاص حقیقی و حقوقی و اخذ وام و اعتبار از 
بانک ها و موسسات مالی و اعتباری صرفاً در راستای تحقق اهداف شرکت درصورت 
لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت 
نامحدود مرکز اصلی : استان اصفهان ، شهرستان اردستان ، بخش مرکزی ، شهر 
اردستان، محله دهچی میرزا ابوالحسن ، خیابان ))فرعی چهارم(( ، جاده کچورستاق، 
پالک 0 ، طبقه همکف کدپستی 8381764861 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت 
است از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 10000 ریالی تعداد 100 
سهم آن با نام عادی مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 
1409/176 مورخ 1399/02/04 نزد بانک توسعه تعاون شعبه اردستان با کد 1409 
پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای سیدمحمدرضا فاضل به شماره ملی 
0024429181 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت عضو هیئت 
مدیره به مدت 2 سال آقای سیدمجید فاضل به شــماره ملی 0056119496 و به 
سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم 
نفیسه علی کاشانی به شماره ملی 0062682911 و به سمت عضو هیئت مدیره به 
مدت 2 سال و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: 
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها 
عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء منفرد مدیر عامل 
همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان 
آقای سیدمحمد توسلی طبائی زواره به شماره ملی 1189458519 به سمت بازرس 
اصلی به مدت یک ســال مالی آقای ابوالفضل برخورداری زواره به شــماره ملی 
1189599309 به ســمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر 
االنتشار زاینده رود جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت 
مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک 

استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردستان )830519(



کاپیتان ذوب آهن:

باازدستدادنزمان،لیگبعدهمبهخطرمیافتد
کاپیتان تیم فوتبال ذوب آهن در ارتباط با شرایط مبهم لیگ برتر فوتبال و اظهارنظرهای مختلف در خصوص ادامه یافتن بازی های این فصل گفت: برای من مهم ترین 
مسئله سالمتی جامعه و همچنین ورزشکاران است. اگر لیگ برگزار شود طبیعتا بدون تماشاگر خواهد بود ولی مسئله مهم این است که برگزاری بازی ها در یک چارچوب 
مشخص باشد و مسائل بهداشتی هم به دقیق ترین شکل ممکن رعایت شود. از طرفی باید از بازیکنان هم تست گرفته شود تا میزان خطر به کمترین حد برسد.قاسم 
حدادی فر تاکید کرد: اگر قرار است برگزاری مسابقات ریسک باالیی داشته باشد، بهتر است که لیگ تعطیل شود با این حال برگزاری لیگ می تواند شبهات را برطرف کند. 
حدادی فر گفت: در حال حاضر در حال از دست دادن زمان هستیم و با این شرایط حتی لیگ فصل بعد هم به خطر می افتد. مسئله مهم این است که تکلیف بازی های این 
فصل خیلی زود روشن شود تا بازیکنان و تیم ها هم برنامه خودشان را بدانند.کاپیتان ذوب آهن عنوان کرد: جدا از بحث فوتبال و ورزش، باید از زحمات جامعه پزشکی تشکر 

کرد و آنها قهرمان های این فصل هستند. امیدوارم این بیماری ریشه کن شود و دوباره بتوانیم شاهد برگزاری مسابقات فوتبال و بازگشت مردم به زندگی عادی باشیم.

چهارشنبه17اریبهشت12/1399رمضان6/1441می2020/شماره2967

قلعهنویییاخورشیدی؛حقباچهکسیاست؟
ماجرای دیدار فصل گذشته سپاهان - تراکتور بار دیگر ســر زبان ها افتاده است.قلعه نویی چندی 
پیش در صحبت هایی با اشاره به داوری هایی که تا پایان عمر فراموش نمی کند از اشکان خورشیدی 
در کنار ممبینی، ترکی و فغانی نام برد و مشخصا اشاره اش به دیدار فصل قبل سپاهان - تراکتور در 
تبریز بود.اشکان خورشیدی در صحبت هایش با اشــاره به نقل قولی از قلعه نویی که اگر تصمیمات 
وی تایید شود فوتبال را کنار می گذارد عنوان کرد که کارشناسی های داوری سوت های او در آن دیدار 
را تایید کردند ولی قلعه نویی سر حرفش نماند.در همین راستا باشگاه سپاهان نسبت به این گفته ها 
واکنش نشان داده و اعالم کرد که حافظه خورشیدی در این مورد خوب کار نکرده چرا که کارشناسی ها 
در رد تصمیمات او در بازی با تراکتور صورت گرفته است.این مورد در یکی از آخرین برنامه های نود 
مورد کارشناسی نوید مظفری قرار گرفت و کارشناس برنامه نود هر دو گل تراکتور در آن بازی را مردود 
دانست.گل نخست تراکتور روی ضربه ایستگاهی مهدی پور به ثمر رسید که به واسطه خطای بازیکن 
سپاهان روی مسعود شجاعی اعالم شده بود ولی به عقیده کارشناس برنامه نود خطایی رخ نداد.
گل دوم تراکتور را هم ساسان انصاری از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند و این در حالیست که مظفری 
عقیده دارد خطایی روی اســتوکس در محوطه جریمه ســپاهان رخ نداده و پنالتی تصمیم اشتباه 

خورشیدی بوده است.

خریدارارتشسرخگیالنازاصفهانمیآید!
 سه تیم گیالنی سپیدرود رشت، ملوان انزلی و داماش گیالن لیگ یک فوتبال را با وضعیت بغرنج 
مالی آغاز کردند؛ ملوانان با تالش پژمان نوری و شرکا موفق شدند از وضعیت حاد فاصله گرفته و به 
آرامش نسبی برسند.داماش گیالن با پرداخت تنها پنج درصد مطالبات بازیکنانش، فصلی بحرانی 
را سپری می کنند و به نظر می رسد این تالطم مالی همچنان ادامه دار باشد.سپیدرود رشت دیگر 
تیم گیالنی است که با بحران مالی دســت وپنجه نرم می کند؛ زمزمه هایی مبنی بر حمایت مالی 
مسئوالن شهری و استانی از دو تیم داماش و سپیدرود مدت هاست به گوش می رسد ولی گویی 
این کمک ها به سرمنزل مقصود نرسیده است؛ افشــین ناظمی، مدیرعامل سرخ های شهر باران 
این روزها در پایتخت در پی عملی شــدن قول های فصل گذشته مسئولین وزارت ورزش است و 
دغدغه ای جز رفع مشکالت مالی سپیدرود ندارد.سپیدرودی ها در اوج مشکالت مالی با پیشنهاد 
جذابی از ســوی خریداری اصفهانی مواجه شدند؛ طبق شــنیده ها خریدار اصفهانی در بیزنس 
مرتبط با صنایع هوایی و بانکی فعالیت می کند و برای خرید باشــگاه سپیدرود رشت پیش قدم 
شــده اســت؛ معامله ای که گویی به دلیل پاره ای از اختالف نظرها از مالکیت به اسپانسرینگ در 
حال تغییر است.همکاری متقابل باشگاه سپیدرود و اسپانسر جدید می تواند به سودی دوطرفه 
برای حامی مالی و باشگاه تبدیل شده و فصل جدیدی از اسپانسرینگ را که به یک بازی برد – برد 

مبدل گشته رقم بزند.

همسر»ویلموتس«ولکنفدراسیون
فوتبالایراننیست!

رسانه ها مدعی شده بودند فدراسیون فوتبال دو میلیون یورو به مارک ویلموتس داده، اما همسر 
این مربی که وکالت او را برعهده دارد، ماجرا را رها نمی کند و  به طور جدی دنبال شش میلیون یوروی 
دیگر است.همسر ویلموتس مدعی شده شوهرش باید بابت تمام مدت قرارداد خود با فدراسیون 
فوتبال ایران پول بگیرد نه فقط بابت مدتی که در ایران بود آن هم در شرایطی که ویلموتس قبل از 
دیدار با عراق، شخصا درخواست جدایی داده و به نوعی استعفایش را اعالم کرده بود.ایران بعد از 
قرارداد سنگین با ویلموتس، سراغ دراگان اسکوچیچ رفت و گفته می شود با او قرارداد ریالی بسته 

شده، ولی ماجرای دعوا های حقوقی با ویلموتس به این سادگی تمام نمی شود.

شروع برخی از فعالیت های ورزشی؛

 تصمیمی برای فوتبال گرفته نشد

بعد از این که در روزهای گذشته رییس جمهور پایان وضعیت قرمز برخی 
از صنوف از جمله مراکز ورزشی را اعالم کرد و گفت بعضی از صنوفی که 
ممنوع بودند حتی در بخش های قرمز نیز بازگشــایی می شوند؛ مثل 
آرایشــگاه ها، مراکز ورزشی و مراکز کشــوری البته در حدی که تجمع 
نباشد، برداشــت هایی مبنی بر این که تعطیلی مراکز ورزشی به پایان 
رسیده است، انجام شد.اما مهرزاد خلیلیان در خصوص این که جلسه 
تصمیم گیری برای شــروع تمرینات تیم های فوتبال چه زمانی برگزار 
خواهد شد،  اظهار داشــت: این مسئله بســتگی به این دارد که ستاد 
مقابله با کرونا چه تصمیمی بگیرد، ما مکاتبات و پیگیری های خودمان 

را انجام داده ایم.
سرپرست فدراسیون پزشکی ورزشی در مورد این که روزهای پانزدهم و 
بیستم اردیبهشت به عنوان زمان شروع تمرینات در بین اهالی فوتبال 
مطرح شــده،  گفت: واقعا چون این موضوع، موضوع حساسی است 
نمی شود گمانه زنی کرد، جلســات مکرری برگزار شده، دکتر حریرچی 
به وزارتخانــه آمدند؛ ما هم بــه آنجا رفتیم، در حال بررســی، رایزنی و 
رصد موضوعات مختلف هســتیم و امیدواریم بهترین تصمیم از نظر 
سالمتی و فوتبالی گرفته شود، وزارت ورزش به فکر سالمت ورزشکاران 
و جامعه ورزشی اســت، امیدواریم با خرد جمعی و نظرات کارشناسی 
و تخصصی مانند متخصصین عفونی و اپیدمیولوژی که در شــأن خود 

ستاد کروناست، تصمیم گیری شود.وی در مورد اینکه با توجه به زمان 
برگزاری جلســه به نظر می رســد، زمان آغاز تمرینات ۱۵ اردیبهشــت 
نیســت، عنوان کرد:  بعید اســت و به نظرم حتی ممکن اســت بعد از 
بیستم اردیبهشت باشد؛ به خاطر احتیاط هایی که برای فوتبالیست ها 
یا دیگر ورزشکارانی که ممکن اســت در خطر قرار بگیرند، در نظر گرفته 
می شود، فکر نمی کنم بیستم اردیبهشت هم این اتفاق بیفتد ولی باید 
ببینیم ســتاد کرونا با آخرین نظرســنجی ها و رایزنی ها چه تصمیمی 
خواهــد گرفت.قرار بود روز دوشــنبه بــا برگزاری جلســه درباره همه 
رشته های ورزشی صحبت و تصمیم گیری شود و مسئوالن ورزش کشور 
پیشنهادات خود را درباره ازسرگیری تمریناتی المپیکی ها ارائه دهند و 

در نهایت وزیر ورزش تصمیمات اتخاذ شده را این چنین بیان داشت .
مسعود سلطانی فر در نشست ســتاد مبارزه با شیوع کرونا در ورزش با 
اشاره به مصوبه هجدهمین جلسه ســتاد ملی مبارزه با کرونا با حضور 
رییس جمهور تصریح کرد: این مصوبه به باشگاه های ورزشی که دارای 
رشته انفرادی و غیر گروهی هســتند که ارتباط فردی زیادی ندارند در 
۱۳۲ شهر سفید با رعایت دستورالعمل های بهداشتی، اجازه فعالیت را 
از ۱۶ اردیبهشت ماه می دهد.ســلطانی فر رشته های دوچرخه سواری، 
تنیس، تنیس روی میز، تیراندازی، تیراندازی با کمان، برخی رشته های 
دوومیدانی، قایقرانی، وزنه برداری و بولینگ را از جمله رشته هایی اعالم 

کرد که فعالیت های آن ها در شــهرهای که وضعیت آن ها در خصوص 
شیوع کرونا سفید اعالم شــده، مجاز عنوان کرد.وزیر ورزش و جوانان 
با بیان اینکه تصمیم گیری پیرامون رقابت های ورزشــی از جمله لیگ 
برتر فوتبال فعال امکان پذیر نیســت، تصریح کرد: در خصوص فوتبال 
به صورت ویژه با دکتر نمکی وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی 
مفصل صحبت کردم و به این نتیجه رســیدیم که ایــن امکان در حال 
حاضر وجود ندارد که زمان شروع لیگ برتر را اعالم کنیم و تصمیم گیری 
در این خصوص به زمان بین ۲۰ تا ۲۵ اردیبهشت ماه موکول می شود و 
هیچ مسئولی در شرایط کنونی با توجه به وضعیت غیرقابل پیش بینی 
ویروس کرونا، نمی تواند زمان آغاز مســابقات را اعالم کند.سلطانی فر 
در بخشی از سخنانش اظهار داشت: کشــورها تصمیمات مختلفی در 
خصوص رقابت های فوتبال اتخاذ کردند، برخی از کشــورهای اروپایی 
کال تعطیل کردند و برخی هم تمرینات را به صورت گروه های کوچک دو 
تا چهار نفره و شش نفره آغاز کردند و برخی کشورهای همسایه از جمله 
عمان و کویت که درگیر لیگ قهرمانان نیســتند، مسابقات را به مرداد و 
شــهریور موکول کردند.وزیر ورزش و جوانان گفت: فیفا و کنفدراسیون 
فوتبال آســیا هم هنوز تصمیمی را ابالغ نکردند و خبرهای منتشر شده 
گمانه زنی های رسانه های عربی است و فدراسیون فوتبال هم در حال 

بررسی شرایط مختلف برای تصمیم گیری در این خصوص است.

شمشیرباز المپیکی با تاکید بر اینکه به خاطر تمرین 
در خانه شرایط کار با اســلحه را ندارم، گفت: با این 
حال لزومی به عجله برای بازگشت به اردو نمی بینم 

وقتی در سطح جهان مسابقه ای برگزار نمی شود.
علــی پاکدامن در مورد شــرایط تمرینــی خود در 
قرنطینه خانگی گفت: تمریناتم شــامل دو بخش 
می شــود، بخشــی از تمرینات که به آمادگی بدنی 
اختصاص دارد را در منــزل انجام می دهم اما برای 
تمرینات هوازی به محلی خــارج از تهران می روم. 
این محل را با بررسی کامل و اطمینان از تردد پایین 
در آن انتخاب کردم ضمن اینکه تمام موارد بهداشتی 

الزم را هم رعایت می کنم تا متوجه آسیبی نشوم.
وی تصریح کرد: با بحران فعلی و محدودیت هایی 
که ایجاد کرده در همین حد می توانم تمرین داشته 

باشم. از دو ماه گذشته که به قرنطینه خانگی محکوم 
شدیم اصال تمرین با اســلحه نداشتم چون شرایط 
آن را ندارم. کار با اســلحه به فضای زیادی نیاز دارد 
که در منزل وجود ندارد. بنابراین چاره ای نیســت 
جز تمرین در حدی که از آمادگی نسبی دور نشویم 
تا بعد از بازگشت به شــرایط عادی و به خاطر فشار 
یکباره تمرینات، آســیبی نبینیم.ایــن ملی پوش 
شمشیربازی که با تیم اسلحه ســابر سهمیه خود 
برای المپیک توکیو را قطعی کرده است، خاطرنشان 
کرد: البته صحبت کــردن از آمادگی و اینکه چقدر با 
آن فاصله گرفته ایم یــا آن را حفظ کرده ایم، در این 
شرایط خیلی درســت و واقعی نیست چراکه همه 
ورزشــکاران در ایران و جهان از شــرایط مسابقه و 
تمرین عادی دور هستند. طبیعی است که وضعیت 

همه تحت تاثیر این شرایط تغییراتی داشته است.
وی ادامه داد: از این شرایط تمرینی راضی هستم. 
اصال به نظرم نباید عجله ای برای خروج از قرنطینه 
و بازگشت به شــرایط عادی تمرینی داشته باشیم 
به خصوص که در سطح جهان فعال رویدادی برگزار 
نمی شود که بخواهیم برای آن آماده شویم. بنابراین 
چه لزومی دارد که موضوع مهم ســالمت را نادیده 
گرفت و به بازگشــت به باشــگاه ها و ســالن های 

تمرینی اصرار کرد.

شمشیرباز المپیکی ایران:

عجلهایبرایتمرینخارجازقرنطینهندارم

واکنشبرانکوبهخبر
حضورشدرتیم
فوتبالسپاهان

خبر  روز

»رونالدو«حقتمرینبایوونتوسراندارد
کریستیانو رونالدو که دوشنبه شب همراه با خانواده خود وارد شهر تورین ایتالیا شد تا آماده تمرین 
گروهی با هم تیمی هایش در یوونتوس شود با قرنطینه ۱۴ روزه روبه رو شد.ستاره پرتغالی فوتبال 
جهان که با جت شخصی به همراه همسر و فرزندانش وارد ایتالیا شد؛ اما باید از قانون دولت ایتالیا 
مبنی بر قرنطینه ۱۴ روزه تمامی بازیکنان خارجی فوتبال این کشور بابت گذراندن دوران امن شخصی 
در جهت عدم انتقال احتمالی ویروس کرونا، تبعیت کند تا اجازه حضور در تمرینات گروهی و تست 
های پزشکی باشگاه خود را پیدا کند.بنابراین رونالدو تا ۲۹ اردیبهشت نمی تواند همراه با یوونتوس 
به تمرین بپــردازد و همچنان باید همراه با خانواده خود در خانه شــخصی لوکس و گران قیمتش 
استراحت کند.این در حالی است که هم تیمی های رونالدو در یوونتوس صبح یکشنبه با حضور در 
کمپ ورزشی این باشگاه، تست پزشــکی دادند تا اطمینان خاطر بابت عدم ابتال به ویروس کرونا 

پیدا کنند.

تعجبمیکنمچرا»اینیستا«هیچوقتتوپطالنگرفت
برونو فرناندس پرتغالی باعث شد منچســتریونایتد نتایج خوبی در بازی های خود داشته باشد 
و خیلی از هواداران یونایتد او را با پل اسکولز مقایســه می کنند.برونو فرناندس درباره بازیکنانی 
که الگوی او بودند گفت: من دوست داشتم بازی اینیستا را ببینم و بعد از او بتوانم کارهایی را که 
او انجام داده اســت تکرار کنم. تماشــای بازی او فوق العاده لذت بخش است و خیلی دوست 
دارم شبیه او بازی کنم. این پسر دوست دارد توپ را کنترل کند و همیشه خطرات زیادی را برای 
تیم حریف به همراه دارد. فکر می کنم اینیســتا یکی از بهترین بازیکنان جهان است.او در بخش 
دیگری از ســخنان خود گفت: واقعا خیلی عجیب است که اینیســتا در کل دوران حرفه ای خود 
توپ طال را دریافت نکرده است. درک این موضوع برای من دشوار است.منچستریونایتد به دنبال 
کسب سهمیه لیگ قهرمانان اروپاســت و فرناندس پرتغالی امیدوار است در ادامه فصل تیمش 

را به این مهم برساند.

دیباال: 

تمریندرخانهچیزینیستکهمیخواهم
پائولو دیباال که اخیرا مشخص شــد همچنان به ویروس کرونا مبتالست و در حال حاضر در حال 
ریکاوری برای بازیابی سالمتش است، می گوید فکر نمی کرده اینقدر دلش برای فوتبال بازی کردن 
تنگ شود. دیباال در تاریخ ۲۱ مارس )۲ فروردین( در صفحه شخصی اش در اینستاگرام اعالم کرده 
بود که او و نامزدش هر دو به کرونا مبتال شده اند که موفق به شکست این بیماری شدند، اما مهاجم 
آرژانتینی راه راه پوشان تورین دوباره به این بیماری مبتال شد.دیباال در گفت وگوی زنده اینستاگرامی 
گفت: حقیقت این است که فکر نمی کردم تا به این حد دلم برای فوتبال بازی کردن و تمرین کردن 
تنگ شود. احساسی شــبیه به این دارم که نیاز به تمرین کردن، دیدن دوستان و هم تیمی هایم و 
حداقل لمس کردن توپ دارم، چون تمرین در خانه آن چیزی نیست که می خواهم. من نیاز دارم که 
کفش هایم را پایم کنم و شروع به دویدن کنم و گلزنی کنم. همانطور که همیشه می گویم، وقتی شما 
مشتاق باشید، هر کاری را با دو برابر اهمیت انجام می دهید.وی افزود: تمرین نکردن مان به صورت 
تیمی خیلی طوالنی شد و نمی دانیم که قرار اســت چه زمانی به تمرینات بازگردیم. این وضعیتی 
هم که در آن قرار داریم شــبیه به تعطیالت نیســت، چون در زمان تعطیالت می دانیم که برای چه 
مدت زمان مشخصی در استراحت هستیم. می دانم که در حال حاضر تنها کار من استراحت کردن 
و ماندن در فرم و شکل خوب است.مهاجم آرژانتینی بانوی پیر در بخش دیگری از صحبت هایش 
خاطرنشان کرد: با توجه به داشــتن برخی تجهیزات ورزشی مدتی است درخانه تمرین می کنم و 
از آنجایی که نمی دانیم تمرینات تیمی از چه زمانی از سرگرفته می شود، بنابراین باید به تمرینات 

خانگی ادامه بدهم.

فوتبال جهان

در حالــی که رقابت های فصــل جاری لیگ 
برتر فوتبــال ایران به دلیل شــیوع ویروس 
کرونا پــس از هفته بیســت و یکــم دچار 
وقفه ای طوالنی مدت شده است صحبت در 
خصوص آینده نیمکت باشــگاه ها همچنان 
داغ است.سپاهان اصفهان با وجود اختالف 
۱۰ امتیازی خود با پرســپولیس که به صدر 
جدول تکیــه زده، همچنان مدعــی عنوان 
قهرمانی اســت اما بر خالف فصل گذشــته 
خبری از تمدید قــرارداد امیــر قلعه نویی با 
زردپوشان به گوش نمی رســد.این موضوع 
ســبب شــد تا صحبت های زیــادی درباره 
آینــده نیمکــت ســپاهانی ها بــرای فصل 
آینــده انجــام شــود و از محــرم نویدکیــا 
و برانکــو ایوانکوویچ به عنــوان گزینه های 
 احتمالی ســرمربیگری در این باشگاه اسم 
برده شــود.برانکو ایوانکوویچ درباره احتمال 
حضور روی نیمکت سپاهان اصفهان گفت: 
من ســرمربی تیم ملی عمان هستم. هر جا 
بوده ام به قراردادم پایبند مانــده ام. قبل از 
انتخاب عمان با پیشــنهاداتی روبه رو بودم؛ 
اما با خواســته خودم به عمان آمدم و از این 
انتخاب کامال راضی هستم. در ابتدای هدف 
گذاری قــرار داریم و به روزهــای بهتر با تیم 
ملی عمان فکر می کنم.ســرمربی پیشــین 
پرســپولیس ادامه داد: دیگر زمــان ادامه 
فعالیت در تیم ملی عمان اســت و من برای 
تمام همکاران خــودم در باشگاه هایشــان 
آرزوی موفقیت دارم.بنابراین با توجه به اظهار 
نظر سرمربی پیشین پرسپولیس و تیم ملی 
فوتبال ایران، حضور برانکو در سپاهان کامال 
منتفی اســت و حضور او به عنوان جانشین 
قلعه نویی شــایعه ای بیش نیست.منوچهر 
نیکفر، سرپرست باشگاه سپاهان نیز پیش 
از این تاکید بر انتخاب سرمربی فصل آینده 
این تیم پس از پایــان رقابت های لیگ برتر 
فصل جاری کرده بود تا همچنان احتماالت در 
خصوص آینده سرمربی زردپوشان اصفهان 

به قوت خود باقی بماند.

در خصوص فوتبال به صورت ویژه با دکتر نمکی وزیر 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مفصل صحبت 
کردم و به این نتیجه رسیدیم که این امکان در حال 

حاضر وجود ندارد 

در حاشیه

وز عکس ر

پیامکنایهآمیز
»عارفغالمی«به
مدیراناستقالل

عارف غالمی که عکســی در کنار 
ژاوی منتشــر کرده بود، در پاسخ 
به نظر یکی از مخاطبانش که از او 
خواسته بود تا سرمربی اسپانیایی 
را به استقالل بیاورد، پاسخ جالبی 
نوشت و به ماجرای فیش جعلی 
ارائه شــده به دیاباتــه و میلیچ 

واکنشی کنایه آمیز نشان داد.
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معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری خبر داد:

بازسازی 300 دستگاه اتوبوس به زودی
معاون حمل ونقل و ترافیک شــهردار اصفهان گفت: با توجه به تعهد شهرداری اصفهان به دولت تا پایان 
شهریورامسال 300 دستگاه  از اتوبوس های شهر اصفهان بازسازی و به چرخه  حمل و نقل عمومی اضافه 
خواهد شد .داریوش امانی هزینه بازسازی هر اتوبوس درون شهری  را به طور میانگین  300 میلیون تومان 
دانست و افزود: شهرداری اصفهان به عنوان نخستین شهرداری کشــور موفق شد، از دولت برای خرید 
اتوبوس و تقویت BRT، اوراق مشارکت دریافت کند  که  30درصد این  اوراق برای اقدامات زیرساختی و 
70درصد آن  صرف خرید اتوبوس می شود . وی با بیان اینکه در این خصوص با یکی از کارخانه های ساخت 
اتوبوس وارد مذاکره  شدیم و  در ابتدا برای خرید70 اتوبوس برنامه ریزی و در ادامه 30 دستگاه دیگر نیز 
خریداری کردیم ادامه داد : هم اکنون 70 دستگاه اتوبوس  وارد پارکینگ های اتوبوسرانی شده، اما به دلیل 
مشخص نبودن ظرفیت مسافران  هنوز به ناوگان اضافه نشده است .دولت به دلیل اینکه اصفهان در فرآیند 
بازسازی اتوبوس ها اقتصادی عمل کرده، این شهر را پایلوت بازسازی و نوسازی اتوبوس قرار داده است.

 
مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان خبر داد:

اجرای پاتوق شهری در خیابان جامی
مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان اظهار کرد: پاتوق شهری در خیابان جامی با نصب سردیس جامی و 
استفاده از اشعار جامی در سردر چهارتاقی به همراه نصب مبلمان شهری و نورپردازی، اجرا شده است.
مهین شکرانی با بیان اینکه پاتوق های شــهری محور خیابان صائب حدفاصل پل شیری تا آرامگاه 
صائب )محور گردشگری( ایجاد شده است، افزود: پاتوق های شهری در فضای معماری و شهری برای 
افزایش تعامالت اجتماعی، فرهنگی و کاهش مشکالت افراد در جوامع شهری اجرا می شود.مدیر 
منطقه یک شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: پاتوق ها هرچند فضاهای محدودی از شهر را به خود 
اختصاص می دهند، اما جزو فضاهایی در محالت هستند که در بین شلوغی و ازدحام شهرها، فرصتی 
هر چند کوتاه برای مکث و ایجاد روابط اجتماعی بین شهروندان ایجاد می کند.وی از اجرای هنر شهری 
خیابان آیت ا...کاشانی حدفاصل خیابان میرداماد و چهارراه هفتم محرم خبر داد و ادامه داد: پاتوق 
شهری در این محدوده از شهر در حال اجراست.شکرانی گفت: هنر شهری زنده رود در خیابان خلجا 
اجرا شده و پاتوق شهری نیز در خیابان خلجا نبش تقاطع خیابان های طالقانی و خلجا ایجاد می شود.

 اجرای طرح های ویژه شهرداری اصفهان برای رونق 
ساخت و ساز

معاون مالی و اقتصادی شهردار اصفهان گفت: شــهرداری در این دوره از مدیریت شهری برای رونق 
صنعت ساخت و ساز و بازگردادن سرمایه گذاران به شهر، طرح های متفاوتی را در زمان های مختلف 
اجرایی کرده است.مرتضی طهرانی اظهار کرد: افرادی که اسفندماه سال گذشته موفق به دریافت پروانه 
ساختمانی نشدند می توانند از ۱۵ اردیبهشــت تا ۱۵ خرداد ماه پروانه خود را با قیمت سال ۹۸ )بدون 
تخفیف( دریافت کنند.وی با بیان اینکه تخفیف ها برای صدور پروانه ساختمانی تا پایان سال بر اساس 
جدول مشخص شده به متقاضیان ارائه می شــود، تصریح کرد: بر اساس جدول در نظر گرفته شده، 
صدور پروانه ساختمانی تا ۱۵ مرداد مطابق با ۵0 درصد، تا ۱۵ مهر ۴0 درصد قیمت، تا ۱۵ آذر 30 درصد 
قیمت، تا ۱۵ بهمن ۲0 درصد قیمت و تا پایان سال ۱0 درصد رشد قیمت پروانه در سال جاری محاسبه 
و صادر خواهد شد.معاون مالی و اقتصادی شهردار اصفهان ادامه داد: برای کسانی که نیاز به دریافت 
پایان کار دارند و به هر دلیل پرونده آنها در کمیســیون ماده صد یا بخش های دیگر شهرداری معطل 
مانده، تسهیالتی در نظر گرفته شده است.وی افزود: بر این اساس شهروندان می توانند از شرایط ایجاد 
شده استفاده و تا پایان خردادماه سال جاری برای دریافت پایان کار از ۵0 درصد تخفیف تراکم مسکونی 

و ارزش افزوده تجاری به صورت ۲0 درصد تخفیف نقدی و 30 درصد تخفیف تشویقی استفاده کنند.

سرنوشت غمبار خانه های تاریخی اصفهان؛ 

گنج هایی که از دست می رود

غلو نیست اگر بگوییم اصفهان زیباترین خانه های تاریخی ایران را دارد، 
اما تاسف انگیز این است که سال هاست شــمار زیادی از این خانه های 
تاریخی به دالیل متعدد در بالتکلیفی و بی توجهی بر سر هم آوار شده اند. 
توسعه، قســمت های زیادی از بافت تاریخی اصفهان را درو کرده و حاال 
خانه های تاریخی با در های بسته و شرایط متروکه در محاصره آپارتمان ها 
و مجتمع ها بیشــتر در معرض تخریب و ویرانی اند.به نظر کارشناسان، 
تخریب بافت های تاریخی با برچسب بافت فرسوده یکی از عمده ترین 
دالیل آســیب به آثار و ابنیه تاریخی اســت که روح و تداوم شان در گرو 
بافت است. امری که هنوز هم نهاد های شهری در گوشه و کنار اصفهان 
با تراشــیدن بافت های تاریخی، تیرخالص را بر پیکر خانه های تاریخی 
می زنند.نابودی بافت تاریخــی که بطن خانه های ارزشــمند اصفهان 
هســتند، نبود آگاهی کافی مردم و نهاد های شــهری و دولتی در مورد 
این سرمایه های اقتصادی و اساســا نگاه فرسایشی به آن ها به عنوان 
بافت فرسوده شهری موجب شــرایط ناگوار برخی از خانه های تاریخی 
اصفهان است.در ســال های اخیر برخی از خانه های تاریخی با کاربری 
هتل و مهمان پذیر احیا شدند و این فتح بابی بود برای تجربه های بیشتر 
در این زمینه و نگاه متفاوت به خانه های تاریخی از دریچه گردشگری. 
این راهکار خوبی بود برای نجات بخشــی خانه هایی که می توانســتند 
منبع اقتصادی خوبی هم برای مالکان جدیدشــان باشند و هم رونقی 

برای صاحبان مشاغل گردشگری.با این وجود باید گفت هنوز هم شمار 
زیادی از خانه های تاریخی اصفهان به دالیل متعدد مغفول مانده اند و در 
معرض ویرانی هستند.مهدی فقیهی، پژوهشگر میراث فرهنگی و کسی 
که از نزدیک سال ها شرایط خانه های تاریخی اصفهان را رصد کرده است، 
گفت: تعــدادی از خانه های تاریخی در محــدوده بافت تاریخی میدان 
نقش جهان، مرمت شده و در شرف گرفتن کاربری هستند، اما تعدادی 
از خانه ها در حالی که دیگر بافت تاریخی  وجود ندارد و پیرامون شــان را 
بنا های نوساز فراگرفته در بی توجهی و بی مهری رو به ویرانی اند.روایت 
فقیهی از بافت های تاریخی که دیگر وجود ندارند و خانه های قدیمی که 
یکه و تنها در انبوه ساختمان های نوساز متروکه و خراب شده اند، روایت 
همان خانه نائل است که همین سال گذشته در حالی که در تملک میراث 
فرهنگی بود با در های بسته و توسط اشخاص نامعلوم تخریب شد و یا 
حکایت خانه نواب که در سال های گذشــته با تخریب ساباط و بعد هم 
آتش سوزی قربانی شد.با این وجود بافت های تاریخی به گفته برخی از 
کارشناسان هنوز هم توسط شهرداری ها و با چراغ سبز میراث فرهنگی 
تراشــیده می شــوند و هر روز به بهانه عبور گذر و خیابان دست بنا های 
تاریخی از بافت های تاریخی کنده می شود.شوربختانه سرنوشت تلخی 
که خانه نائل، خانه نواب و خانه مشکی داشتند هنوز هم تکرار می شود 
مانند آنچه که شــاید در ماه های پایانی اسفند بر ســر بافت تاریخی و 

عصارخانه خمینی شــهرآمد و نهاد های متولی در کمال بی توجهی و کم 
کاری چشم هایشان را بر همه اتفاقات و تخلفات در این منطقه بستند.

روزگار سیاه بافت های تاریخی
فقیهی در ادامه صحبت هایش افزود: وقتی محله های اصفهان را جسته 
گریخته بررســی می کنیم، می بینیم یا برخی از این خانه ها خاک برداری 
و خراب شده اند یا در شــروع ویرانی و تخریب اند. در محله حکیم با اینکه 
نزدیک میدان نقش جهان است، ســه، چهار خانه مربوط به اواخر قاجار و 
اوایل پهلوی همین شرایط را دارند.این پژوهشگر میراث فرهنگی گریزی 
به خانه مشکی در همین محدوده محله حکیم و در مجاورت میدان نقش 
جهان می زند. اینکه این خانه شرایط مطلوبی ندارد و بیشتر خانه هایی که 
مغفول مانده اند در مناطقی هستند که کال بافت تاریخی از بین رفته و مالک 
خصوصی دارند.خانه های تاریخی اصفهان یا در تملک اشخاص  هستند و 
یا در تملک نهادهایی، چون میراث فرهنگی، اوقاف و شهرداری.به اعتقاد 
فقیهی، خانه های تاریخی که در تملک نهاد ها هســتند باز شرایط بهتری 
دارند چرا که در برخی موارد اشخاص از عهده هزینه های مرمت و نگهداری 
خانه های تاریخی و شــرایط و ضوابط آن ها بر نمی آیند، اما نهاد ها غالبا با 
اســتقرار در خانه های تاریخی، بهتر می توانند از آن ها نگهداری کنند.خانه 
انگورستان ملک در تملک اوقاف، خانه قزوینی ها و خانه سیف ا... قاسمی 
در تملک میراث فرهنگی نمونه هایی هستند که نهاد های دولتی آن ها را اداره 
می کنند. خانه هایی مثل مشکی، شیرمحمدی، شازده، بازاردوز و زهتاب هم 
تنها مشت نمونه خروار از خانه هایی هستند که با مالکیت شخصی شرایط 
مطلوبی ندارند و سال هاست که با وجود اطالع رسانی رسانه ها هیچ اتفاق 
مثبتی برای نجات بخشی آن ها رخ نداده است.فقیهی افزود: آثار تاریخی 
اصفهان یکی و ۱0 تا نیست و میراث فرهنگی بســته به اولویت بندی ها و 
بودجه بندی ها به آثار تاریخی رســیدگی می کند بنابرایــن باید نهاد ها در 
قالب یک طرح شهری به فریاد خانه های تاریخی اصفهان برسند و آن ها 
را نجات بخشی کنند.ازســویی، اما این کارشناس میراث فرهنگی بر لزوم 
ورود جدی تر بخش خصوصی به میدان احیابخشی در قالب کاربری های 
گردشگری تاکید دارد و چاره کار را بیشتر در دستان سرمایه گذاران بخش 
گردشگری می داند.فقیهی که سال ها شاهد شــرایط خانه های تاریخی 
اصفهان بوده و برای نجات بخشــی آن ها در ارتباط با رسانه ها تالش های 
زیادی کرده با اشاره به وضعیت رها شده چند خانه تاریخی در محله حکیم 
و کوچه باغ قلندر ها و همین طور برخی از خانه های محله جلفا گفت: از هر 
۱0 خانه تاریخی به طور میانگین سه یا چهار خانه وضعیت خوبی ندارد و نود 

درصد از آن ها مالک شخصی دارد.

مدیرکل حفظ آثار و نشــر ارزش های دفاع 
مقدس اصفهان در حاشیه دیدار با مدیرکل 
و مســئوالن صداوســیمای مرکز اصفهان 
پیرامــون هماهنگــی دســتگاه هــا برای 
بزرگداشت چهلمین سالگرد دفاع مقدس 
اظهار داشت: باید همه دستگاه هایی که در 
دفاع مقدس نقش داشــتند نقش خود را 
در این ایام تبیین کنند براین اســاس الزم 
است همه دســتگاه ها در این بزرگداشت 
حضور فعال داشته باشــند. سردار مجتبی 
شــیروانیان، با بیان اینکه دفــاع مقدس 
نباید تحت الشعاع مسائل حاشیه ای قرار 
گیرد و به بهانه های مختلــف یاد آن دوران 

تعطیل شود، گفت: امروز این رزمایش مواسات از 
دستاوردهای فرهنگ همان ایام است و به طور کلی 
می توان همه دستاوردهای امروز را از نتایج سرمایه 
های دوران دفاع مقدس تلقی کرد.شــیروانیان با 
تاکید بر ضرورت حفظ و حراســت از سرمایه های 
دفاع مقدس خاطرنشــان کرد: باید گنجینه ای که 
از دفاع مقدس در ســینه هاســت بازگو و مستند 
شود وگرنه ممکن اســت به فراموشی سپرده شده 
یا خدای نکرده تحریف شــود چنان که رهبر معظم 
انقالب اســالمی فرمودند دو مســئله فراموشی و 
تحریف دســتاوردهای ما را تهدید مــی کند.وی با 
اشــاره به نقش بی بدیل صداوســیما در این سال 
ها و به خصوص در ایام دفــاع مقدس عنوان کرد: 

در آســتانه گرامی داشت چهلمین ســالگرد دفاع 
مقدس، صداوسیما نقش اساسی دارد و به خوبی 
می توانــد دســتاوردهای آن دوران را بــرای آحاد 

مختلف تبیین کند.
مدیر کل حفــظ آثار دفاع مقــدس اصفهان با بیان 
اینکه باید دســتاوردهای دفاع مقــدس را با بومی 
سازی تشــریح و تبیین کرد ابراز کرد: باید در بحث 
فضاسازی و تبلیغات چهلمین سال دفاع مقدس 
تالش کنیــم و با لوگوی مخصوص این امر رســانه 

ای شود.
در ادامه آقای بهرام عبدالحســینی، مدیرکل صداو 
سیمای مرکز اصفهان با اشاره به اینکه یکی از اهداف 
سازمانی صداوسیما ترویج فرهنگ مقاومت و ایثار 
اســت اظهار داشــت: تجلی این فرهنگ در دوران 

دفاع مقدس اســت و ما در همــه برنامه ها 
روزانه در ایــن حوزه ها برنامه می ســازیم.
عبدالحسینی با اشاره به ضرورت طراحی یک 
شعار برای چهلمین ســالگرد دفاع مقدس 
تصریح کرد: بعد از طرح شــعار ما باید یک 
موجی را در کشــور ایجاد کنیم و صداوسیما 
نیز آن را معکس کند.مدیرکل صداو سیمای 
مرکز اصفهان با بیــان اینکه با توجه به نقش 
استان اصفهان در دوران دفاع مقدس انتظار 
از این استان در بزرگداشت آن دوران بیشتر از 
بقیه استان هاست اظهار کرد: ما باید فضایی 
را ترسیم کنیم که همه کشــور آن را به عنوان 
الگو قرار دهند و این مســیر را ادامه دهند که 
این مســتلزم یک برنامه ریزی دقیق و هم افزایی 
کلیه دستگاه ها در استان اســت.وی خاطرنشان 
کرد: ما برای این ۴3 هفتــه می توانیم هر هفته در 
صداوسیما، خبر و فضای مجازی یک برنامه داشته 
باشــیم و خواهش ما این اســت که خود بنیاد نیز 
تیزرهای جذاب و یک دقیقه ای آمــاده کند که ما 

پخش آن را عهده دار خواهیم شد.
عبدالحســینی با بیان اینکه پیرامون ۲۵ آبان روز 
حماسه و ایثار اصفهان ما کاری را پیش تولید کرده 
ایم، اشــاره کرد: یک تله فیلم هــم در بحث دفاع 
مقدس بر عهده گرفتــه ایم ؛اما با توجــه به اینکه 
کارهای دفاع مقدس هزینه بر اســت ،از دستگاه 

های مختلف درخواست کمک داریم.

مدیر کل حفظ آثار دفاع مقدس اصفهان:

همه دستاوردهای انقالب مرهون دفاع مقدس است
تجربه رقابت های مجازی در جشنواره فرهنگی ورزشی 

»موالی عرشیان و بانوی قدسیان«
معاون ورزشی تفریحی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان با اشاره به برگزاری 
مســابقات مجازی کاراته و تکواندو در هفته فرهنگی اصفهان گفت: امســال به علت شیوع کرونا، 
مسابقات جام موالی عرشیان و بانوی قدسیان در قالب رقابت های مجازی برگزار می شود.حبیب 
ا... ناظریان با اعالم این خبر اظهار داشت: به مناسبت هفته فرهنگی اصفهان مسابقات کاراته مجازی 
با عنوان »همراه با کاراته« در بخش کاتای انفرادی آقایان و بانوان در همه رده های کمربندی و سبک 
های آزاد ویژه آقایان و بانوان با همکاری هیئت  کاراته اســتان اصفهان برگزار شد.وی افزود: کمیته 
داوران هیئت کاراته استان چند اجرای کاتا را پیشنهاد داده و خانواده ها فیلم اجرای این فرم ها توسط 
فرزندان خود را برای کانال هیئت  کاراته ارســال کرده که پس از داوری، به نفرات اول تا ســوم این 
رقابت ها احکام قهرمانی اهدا می شود.وی با اشاره به استقبال کاراته کاهای اصفهانی از مسابقات 
مجازی ادامه داد: برگزاری چنین مسابقاتی باعث شده ورزش و تحرک در خانه  ها تداوم پیدا کند 
و نشان داد که حتی در شرایط فعلی نیز می توان در سطح خوبی در خانه تمرین کرد.معاون ورزشی 
تفریحی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شــهرداری اصفهان گفت: مسابقات تکواندو مجازی 
بانوان و آقایان نیز در بخش کاتا با عنوان »همراه با تکواندو« با همکاری هیئت تکواندوی اســتان 
اصفهان  در هفته فرهنگی اصفهان برگزار شد.وی با اشاره به شیوه برگزاری مسابقات ورزشی جام 
موالی عرشیان و بانوی قدسیان با توجه به شیوع بیماری کرونا تصریح کرد: امسال به علت شرایط 
موجود و بیماری کرونا، مسابقات جام موالی عرشیان و بانوی قدسیان با شعار »در خانه بمانیم« در 
رشته های پیالتس، یوگا، کیک بوکسینگ، کراس فیت و... به صورت رقابت های مجازی برگزار می 
شود.ناظریان به برگزاری لیگ مســابقات لیوان چینی با  لیوان کاغذی، توپینگ)حرکات نمایشی 
با توپ و راکت( و طناب زنی ســرعتی و نمایشی هر کدام به مدت ۱0 شــب در مناطق ۱۵گانه شهر 
اصفهان به صورت مجازی اشاره و بیان کرد: شهروندان می توانند با ارسال فیلم در این رقابت های 
مجازی با عنوان »بازیمون« نیز شــرکت کنند.وی ادامه داد: هر ۱۵ منطقه شــهر اصفهان در طول 
هفته فرهنگی اصفهان و ماه مبارک رمضان این مســابقات را برگزار کرده و فیلم های شهروندان را 
vcci.(دریافت و برای فرهنگسرای مجازی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان

ir( ارسال می کنند که در نهایت سه نفر نخست هر منطقه معرفی می شوند تا با انجام این مسابقات 
در راستای گسترش ورزش خانوادگی و همگانی گام بردارند.وی اظهار داشت: آیتم مسابقات معما 
نیز به صورت مجازی از هفته فرهنگی اصفهان برنامه ریزی شده که  هر یک از این معماها در صفحه 
tafriheshahr@ و کانال معاونت ورزشی تفریحی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری 
در فضای مجازی منتشر شده است.گفتنی است؛ عالقه مندان برای استفاده از برنامه های سازمان 
فرهنگی اجتماعی ورزشــی شهرداری می توانند به صفحه و وب ســایت فرهنگسرای مجازی این 

سازمان به نشانی vcci.ir و صفحه instagram.com/isfahanfarhang مراجعه کنند.

فراخوان ارسال آثار به جشنواره خوشنویسی قرآنی »شفا«
فراخوان ارسال آثار به اولین جشنواره خوشنویسی قرآنی »شفا« در اصفهان آغاز شد.رییس انجمن 
خوشنویسان اصفهان با بیان اینکه این جشــنواره ویژه هنرجویان ممتاز و فوق ممتاز در چهار رشته 
نستعلیق، شکسته نســتعلیق، نسخ و ثلث برگزار می شود گفت: متن مســابقه این جشنواره ویژه 
هنرمندان آقا، آیات 7۸ تا ۸۲ سوره مبارکه شعرا و ویژه بانوان، آیه ۱۵۵سوره مبارکه بقره است.علی 
فرزانه افزود: عالقه مندان می توانند برای کسب اطالعات بیشتر و شرکت در جشنواره تا ۲۹اردیبهشت 
 به نشانی اینترنتی http://anjomanke.ir مراجعه و سپس اصل اثر را به ستاد برگزاری جشنواره 
واقع در دفتــر مرکزی انجمن به صورت حضوری یا پســتی تحویل دهند.وی گفــت: آثار برگزیده 
 این جشنواره به کادر بهداشت و درمان اســتان که این روزها در خط مقابله با کرونا تالش می کنند، 

اهدا می شود.

با مسئولان

خبر روزاخبار

گذر گردشگری بهشت 
تخت فوالد، امسال به 

بهره برداری می رسد
مدیر مجموعه فرهنگی- مذهبی تخت فوالد 
اصفهان زمــان بهره برداری گذر گردشــگری 
»بهشت« این مجموعه را تا پایان سال جاری 
پیش بینی کرد.طرح جامع و عملیاتی مجموعه 
تخت فــوالد با هــدف مرمت و ســاماندهی 
برنامه ها و طرح های این مجموعه فرهنگی- 
مذهبی براســاس چشــم اندازی صحیح و 
مشخص تدوین شده اســت.یک سال و نیم 
زمان برای بررســی و تدوین این طرح جامع 
صرف شــده و با بررســی در کمیته های فنی 
مختلــف از جمله شــورای سیاســت گذاری 
طرح های عمرانی و کمیسیون بررسی و تصویب 
طرح ها، در نهایت ســال ۹7 به تصویب رسید.

همچنین از سال ۹۸ تمامی طرح های عمرانی 
تخت فوالد براســاس این طــرح جامع آغاز 
شد.این طرح جامع رویکرد گردشگری دارد و 
سرفصل های مختلف از جمله ایجاد مسیرهای 
گردشگری پیاده و سواره در مسیرهای مختلف 
تخت فوالد، کاربری های متناســب با فضای 
تاریخی و معنوی آن، موزه ها و نمایشگاه های 
روباز، کارگاه های متناســب بــا ظرفیت های 
موجود، ساماندهی فضای ســبز و نمادها در 
آن گنجانده شده اســت.همچنین سرفصلی 
با عنوان کشــف نقاط جرم خیز و ناامن تخت 
فوالد، ســعی در افزایش امنیت گردشگری و 
حس امنیت در این مجموعه دارد.ســید علی 
معرک نژاد، مدیر مجموعــه فرهنگی مذهبی 
تخت فوالد افزود: بهشت یک گذر گردشگری 
است که از تکیه بابارکن الدین آغاز و به ترتیب در 
مسیر این گذر گردشگری تکیه های کازرونی، 
سیدالعراقین و خاتون آبادی به یکدیگر متصل 
و به تکیه میرفندرســکی ختم می شــود.وی 
با اشاره به اینکه براســاس طرح جامع تخت 
فوالد، مقرر شــده که چهار گذر گردشگری در 
تخت فوالد اصفهان تهیه شــود، بیان کرد: هر 
یک از این گذرها تعدادی از تکایای تخت فوالد 
با ظرفیت ها و ویژگی ها و موزه  را در مسیر گذر 

گردشگری بهشت قرار می دهد.

 پویش مردمی
  »سبد همدلی« 

در اصفهان
مجمع ســازمان های مــردم نهاد 
جوانان اســتان اصفهان با همکاری 
جمعی از گروه های جهادی، خیریه 
ها، ســازمان های مردم نهــاد و ... 
در راســتای کمک مومنانه در قالب 
پویش »ســبد همدلــی« اقدام به 
تهیه و توزیع بسته های غذایی برای 
خانواده های نیازمند در اصفهان کرد.

وز عکس ر
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در این مقاله، به بیان راه هایی برای کاهش استرس شغلی پس 
از رفتن به خانه، بعد از یک روز کاری پر استرس، می پردازیم. 
بسیاری از آدم ها بدون آن که بدانند، شغل شان را همراه خود به 
خانه می برند. محیط کار می تواند استرس زا باشد، ولی در زمانی 
که الزم است استرس را رها کنیم و به آرامش برسیم – یعنی از 
لحظه ای که از محیط کار خارج می شویم تا صبح فردا که بار دیگر 
سر کارمان بر می گردیم – معموال به جای آن که از ساعات غیر 
کاری مان نهایت لذت و بهره را ببریم، اجازه می دهیم استرس 

در وجودمان نفوذ کند.
 پیش از تــرک محل کار تکلیف برخی مســائل را مشــخص 
کنید: یکی از نخســتین و بهترین راهکارها بــرای ترک محل 
کار بدون استرس و عدم انتقال آن به خانه این است که پیش 
از پایان ســاعت کاری، خودتان را آماده  عزیمت به خانه کنید. 
برای کاهش مشــکالت ذهنی تان پس از پایان ساعات کاری، 
فهرستی از کارهایی تهیه  کنید که صبح روز بعد، هنگام بازگشت 
به محل کار، بایــد آن ها را انجام دهید. این کار به شــما امکان 
می دهد، روز بعد، هنگامی که به ســر کار بر می گردید به اندازه  
کافی تمرکز داشــته باشــید و مهم تر آن که، می توانید با خیال 
راحت محل کارتان را ترک کنید و تا روز بعد ذهن تان آرام باشد، 
زیرا می دانید فردا صبح قرار اســت همه چیــز به خوبی پیش 

برود. اگر هنگامی که در محل کارتان مسئله ای حل نشده باقی 
می ماند، معموال در خانه نیز دچار استرس می شوید، می توانید 
حتی پا را فراتر بگذارید و فهرســتی را از راه حل هایی برای هر 
مشکلی تهیه کنید که ممکن اســت درون خانه به همراه خود 
ببرید؛ به این ترتیب، هر وقت فکر مسئله  حل نشده به ذهن تان 
می آید، به یاد بیاورید که تا آن جا که می توانســتید در محل کار 
به آن فکر کرده اید و اکنون زمان آن اســت که کمی به خودتان 
استراحت دهید و ذهن تان را برای یافتن راه حل مناسب در روز 

بعد آزاد بگذارید. 
 مراسمی برای خروج از محل کار طراحی کنید: درست همان طور 

که اجرای مراسمی پیش از خواب برای کودکان باعث آرامش 
آن ها می شود و کمک شــان می کند راحت تر به خواب بروند، 
برگزاری مراسمی پس از پایان ســاعت کاری در هر روز روش 
بسیار خوبی اســت که کمک تان می کند استرس های یک روز 
ســخت را از وجودتان بزدایید. مهم تر این که این کار می تواند 
به عنوان یک عــادت روانی برای آرامش ذهن تان و تســکین 
استرس  کاری ناشی از یک روز پر مشغله عمل کند.این مراسم 
روزانه ممکن است شامل یک عمل بسیار ساده نظیر دم و بازدم 
عمیق و آرامش بخش باشــد؛ به این شکل که هنگام خروج از 
محل کار یک نفس عمیق بکشــید و بــا اراده  کامل به خودتان 
یادآوری کنید که اکنون قرار اســت محل کارتان را جســمی و 
ذهنی ترک کنید. )یک استاد هنرهای رزمی در این مورد توصیه 
می کند، نفس عمیق و آرامش بخش بکشید، دست و پای تان را 
کمی تکان دهید و از لحاظ روانی تمام مشکالت کاری را پشت 
در خروجی محل کارتان خالی کنید و از آن جا خارج شــوید.( 
ادامه  این مراســم می تواند شــامل انجام کارهایی باشد که از 
لحاظ روانی ذهن تان را تا آخر شــب به آرامش برسانند؛ مثال 
به فرد محبوب تان پیام دهید یا توجــه و تمرکزتان را به زندگی 
معطوف کنید. امتحان کنید و ببینید چه کارهایی باعث آرامش 

ذهن تان می شوند. 

آشپزی با برخی از روش های  کاهش استرس شغلی پس از رفتن به منزل آشنا شوید

 مهران احمدی به پروژه 
»کوسه« پیوست

 »اوریگامی« 
مقابل دوربین رفت

مهران احمدی، دومین بازیگر فیلم سینمایی »کوسه« به کارگردانی علی 
عطشانی و تهیه کنندگی سیدمحمد احمدی است که به تازگی به این پروژه 
پیوسته است.مهران احمدی که از سال 85 با فیلم »آدم« وارد عرصه سینما 
شد و نقش های به یادماندنی را در آثار جدی و طنز متعددی از جمله »اسب حیوان 
نجیبی است«، »شیار 143«، »بی خود و بی جهت«، »بغض«، »سیزده«، »قسم«، 
»مصادره«، »هزارپا«، »مطرب« و »آوای باران« و »پایتخت« ایفا کرده است .

حسین ترک جوش که ساخت فیلم هایی همچون 1061، همین فقط 
همین، پارک و جدایی را در کارنامه خود دارد، سراغ ساخت فیلم 
کوتاه اوریگامی رفته است.ترک جوش، کارگردانی مستقل است که 
فیلم اخیرش یعنی »جدایی« در فستیوال های جهانی دیده و اکران 
شد. سال گذشته از او برای داوری در یکی از فستیوال های معتبر آمریکایی 
دعوت به عمل آمد .

 توسعه زنجیره ارزش در کارخانه ذوب آهن 

با تسهیالت بانک ملی ایران
ـــی  ـــن مال ـــا تامی ـــر ب ـــه اخی ـــج ده ـــی پن ـــان ط ـــن اصفه ـــه ذوب آه کارخان
و تخصیـــص اعتبـــارات بانـــک ملـــی ایـــران و تـــوان متخصصـــان و 
ـــت  ـــوالد دس ـــد ف ـــره ارزش در تولی ـــعه زنجی ـــه توس ـــی ب ـــران داخل صنعتگ
ـــوری در  ـــش مح ـــواره نق ـــان هم ـــن اصفه ـــت.کارخانه ذوب آه ـــه اس یافت
توســـعه کشـــور داشـــته اســـت و بـــه پشـــتوانه تولیـــد فـــوالد، تاثیـــرات 
ـــداث  ـــه اح ـــه ای ک ـــه گون ـــرده ب ـــاد ک ـــور ایج ـــع کش ـــایر صنای ـــی در س مهم
ـــوده  ـــه ب ـــن کارخان ـــد در ای ـــتوانه تولی ـــه پش ـــف ب ـــع مختل ـــعه صنای و توس
ـــواع  ـــن ان ـــون ت ـــش از 35 میلی ـــد بی ـــا تولی ـــی ب ـــن واحدصنعت ـــت. ای اس
ـــودن  ـــل دارا ب ـــه دلی ـــال و ب ـــی در س ـــاختمانی و صنعت ـــوالدی، س ـــع ف مقاط
نیـــروی انســـانی متخصـــص در توســـعه کشـــور نقـــش آفریـــن اســـت و 
ـــی  ـــی، بوم ـــر خودکفای ـــود؛ نظی ـــرده ب ـــذاری ک ـــدف گ ـــه ه ـــه آنچ ـــون ب تاکن
ســـازی، رونـــق تولیـــد، توســـعه ظرفیـــت هـــا، ارزآوری و جلوگیـــری از 
خـــام فروشـــی دســـت یافتـــه اســـت.بانك ملـــی ایـــران طـــی ســـال 
ــه ذوب  ــد کارخانـ ــم تولیـ ــای مهـ ــور در بخش هـ ــا حضـ ــر بـ ــای اخيـ هـ
ـــب  ـــوان قط ـــه عن ـــی و ب ـــمند مل ـــرمایه ارزش ـــک س ـــه ی ـــان ک ـــن اصفه آه
تولیـــد فـــوالد در کشـــور اســـت مشـــارکت فعـــال داشـــته و بـــا تاميـــن 
مالـــی و گشـــایش اعتبـــارات اســـنادی ایـــن واحـــد صنعتـــی بـــزرگ را 
در مســـیر توســـعه، کمـــک و حمایـــت کـــرده اســـت.با حمایـــت هـــای 
ـــل  ـــای داخ ـــن نیازه ـــن تامی ـــی ضم ـــد صنعت ـــن واح ـــه، ای ـــورت گرفت ص
توانســـته بیـــش از ســـه هـــزار واحـــد پاییـــن  دســـتی را تغذیـــه و بـــرای 
ـــن  ـــه ذوب آه ـــن کارخان ـــم کند.همچنی ـــغلی فراه ـــت ش ـــر فرص ـــزاران نف ه
ـــوان حامـــی  ـــه عن ـــران کـــه ب ـــی ای ـــه پشـــتوانه بانـــک مل اصفهـــان توانســـته ب
ـــود را  ـــای خ ـــره ارزش، ج ـــل زنجی ـــن تکمی ـــده ضم ـــناخته ش ـــت ش صنع
ـــی و  ـــاون مال ـــت، مع ـــورث جوانبخ ـــظ کند.طهم ـــی حف ـــای جهان در بازاره
ـــران  ـــی ای ـــک مل ـــر از بان ـــا تقدی ـــان ب ـــن اصفه ـــه ذوب آه ـــادی کارخان اقتص
بـــرای اقدامـــات مهـــم و موثـــر ایـــن بانـــک در حمایـــت از تولیـــد ملـــی 
ـــک  ـــوان بان ـــه عن ـــران ب ـــی ای ـــک مل ـــت: بان ـــار داش ـــد اظه ـــش تولی و جه

حامـــی حـــوزه تولیـــد و صنعـــت کشـــور، نقـــش بســـیار مهـــم و تعییـــن 
ـــرده  ـــا ک ـــی ایف ـــد صنعت ـــن واح ـــعه ای ـــاد و توس ـــت ایج ـــده ای در جه کنن
کـــه توانســـته موجـــب رونـــق تولیـــد، ارزآوری، عـــدم وابســـتگی، رشـــد 
ــوالت در  ــی محصـ ــام فروشـ ــری از خـ ــی و جلوگیـ ــادرات، خودکفایـ صـ
ایـــن واحـــد صنعتـــی شـــود.الزم بـــه ذکـــر اســـت، شـــرکت ذوب آهـــن 
اصفهـــان، نخســـتین و بزرگ تریـــن کارخانـــه تولیدکننـــده فـــوالد 
ســـاختمانی و ریـــل ) صنعـــت حمـــل ونقـــل( در ایـــران اســـت کـــه بـــا 
تولیـــد انـــواع مقاطـــع فـــوالدی، ســـاختمانی و صنعتـــی، محصوالتـــش 
ـــود. ـــادر می ش ـــی ص ـــیایی و آفریقای ـــی، آس ـــور اروپای ـــش از 23 کش ـــه بی ب

ــاهد  ــه، امـــروز شـ ــار آفرینـــی ایـــن کارخانـ نیـــم قـــرن تولیـــد و افتخـ
ــی  ــور و ارزش آفرینـ ــاد کشـ ــت در اقتصـ ــن صنعـ ــوری ایـ ــش محـ نقـ
ــع ــا صنایـ ــل بـ ــتی و تعامـ ــن دسـ ــع پاییـ ــرای صنایـ ــه بـ ــن کارخانـ  ایـ

 باال دستی است.

 اقدامات پاالیشگاه اصفهان 

برای مقابله با شیوع ویروس کرونا
ــا  ــروس کرونـ ــیوع ویـ ــا شـ ــه بـ ــور مقابلـ ــان به منظـ ــگاه اصفهـ پاالیشـ
ــن  ــیوع ایـ ــرایط شـ ــود در شـ ــی خـ ــئولیت های اجتماعـ ــرای مسـ و اجـ
ویـــروس، بـــا برنامه ریزی هـــای منظـــم، فعالیت هـــای مختلفـــی را در 

دســـتور کار قـــرار داده اســـت.
مهم تریـــن اقدامـــات ایـــن شـــرکت بـــرای مبـــارزه بـــا ویـــروس کرونـــا 

ـــت: ـــوده اس ـــر ب ـــوارد زی ـــامل م ش
ـــه شـــهرداری  ـــا ب ـــا کرون ـــه ب ـــرای مقابل ـــی ب ـــارد تومان ـــی ۹ میلی - کمـــک مال
ـــان )3  ـــکی اصفه ـــوم پزش ـــگاه عل ـــان( و دانش ـــارد توم ـــان )6 میلی اصفه

ـــان( ـــارد توم میلی
ـــرای  ـــده ب ـــاده ضدعفونی کنن ـــر م ـــزار لیت ـــش از 160 ه ـــع بی ـــد و توزی - تولی

ســـازمان ها و ادارات متقاضـــی اصفهـــان
- تهیـــه بســـته های بهداشـــتی اعـــم از ماســـک، ژل و اســـپری 
ضدعفونی کننـــده و توزیـــع بیـــن همـــکاران و همچنیـــن اهـــدای 
اقـــالم بهداشـــتی بـــه بیمارســـتان شـــفای کلیشـــاد بـــه میـــزان 
ــس،  ــتکش التکـ ــک N۹5، دسـ ــامل ماسـ ــتی شـ ــته های بهداشـ بسـ
ژل ضدعفونی کننـــده دســـت، محلـــول نیـــم لیتـــری ضدعفونـــی کننـــده 
و افشـــانک اســـپری 120 بســـته ماســـک N۹5، دســـتکش التکـــس 100 

ــت جفـ
- تعبیـــه پدهـــا و ظـــروف ضدعفونی کننـــده در گیت هـــای ورودی 

شـــرکت بـــرای ضدعفونـــی کفش هـــای کارکنـــان
- نصـــب نگهدارنـــده و تهیـــه هنـــدراب در 120 محـــل از ســـاختمان های 

شـــرکت
- اجـــرای الزامـــات طـــرح فاصله گـــذاری اجتماعـــی مطابـــق بـــا 
ـــب گذاری  ـــرکت و برچس ـــه ش ـــدای ورود ب ـــتی از ابت ـــای بهداش پروتکل ه
کـــف ســـالن های کارت زنـــی به منظـــور جلوگیـــری از تجمـــع و رعایـــت 

فاصله گـــذاری اجتماعـــی
- تهیـــه تلمبـــه ضدعفونـــی برقـــی بـــرای گندزدایـــی اقـــالم ورودی بـــه 

رســـتوران شـــهرک قبـــل از ورود بـــه انبـــار یـــا ســـردخانه
ــدگان  ــکار و روزکار و راننـ ــکاران نوبتـ ــدن همـ ــای بـ ــری دمـ - اندازه گیـ
ــنج غیرتماســـی  ــتگاه تب سـ ــا  دسـ ــاب بـ ــاب و ذهـ ــرویس های  ایـ سـ
ـــن  ـــه پاالیشـــگاه. در ای ـــر پزشـــکی( و همچنیـــن همـــه مراجعـــان ب )ترمومت
ـــان  ـــط کارکن ـــی توس ـــنج غیرتماس ـــتگاه دماس ـــتفاده از دس ـــا اس ـــتا ب راس
تعیین شـــده در ادارات حراســـت بهداشـــت کار/ صنعتـــی، ایمنـــی و 
آتش نشـــانی در روز کار و شـــیفت عصـــر و شـــب، درجـــه حـــرارت بـــدن 
همـــه کارکنـــان در زمـــان ورود بـــه شـــرکت پایـــش می شـــود و افـــرادی 
ـــق  ـــد، طب ـــانتی گراد باش ـــه س ـــر از 37.5 درج ـــان باالت ـــای بدن ش ـــه دم ک
ــگاه  ــدای پاالیشـ ــتقر در ابتـ ــس مسـ ــه کانکـ ــده بـ ــکل تعریف شـ پروتـ
ـــودن  ـــت دار ب ـــر عالم ـــی ب ـــکیار مبن ـــد پزش ـــس از تایی ـــوند. پ ـــل می ش منتق
فـــرد )تـــب و لـــرز، ســـرفه، آبریـــزش بینـــی، تنگـــی نفـــس( به منظـــور 
ـــد  ـــه صالحدی ـــد و ب ـــال می یاب ـــالمت کار انتق ـــز س ـــه مرک ـــتر ب ـــی بیش بررس
پزشـــک مرکـــز ســـالمت کار، اقدام هـــای الزم از جملـــه اســـتراحت در منـــزل 

یـــا انتقـــال بـــه بیمارســـتان انجـــام می شـــود.

ـــی و  ـــی و تفریح ـــی، ورزش ـــن فرهنگ ـــی اماک ـــتوران و تمام ـــی رس - تعطیل
ـــری ـــد منتظ ـــهید محم ـــهرک ش ـــگاه و ش ... در پاالیش

ــن  ــا 11 فروردیـ ــای ۹ تـ ــرات روزکار در تاریخ هـ ــی نفـ ــی تمامـ - تعطیلـ
مـــاه و ادامـــه برنامـــه به کارگیـــری 35 درصـــد کارکنـــان روزکار از تاریـــخ 

ــاه ــتم فروردین مـ ــا بیسـ ــانزدهم تـ شـ
- نصـــب پوســـتر شست وشـــوی صحیـــح دســـت ها در تمامـــی 

ســـرویس های بهداشـــتی، آبدارخانه هـــا و رســـتوران
- آمـــوزش بـــه کارکنـــان رســـتوران دربـــاره نحـــوه صحیـــح بســـته بندی 
ـــرکت  ـــتوران ش ـــذا در رس ـــع غ ـــان توزی ـــام در زم ـــری از ازدح ـــذا، جلوگی غ

و باشـــگاه شـــهرک
ـــد-1۹  ـــاری کووی ـــا بیم ـــه ب ـــرای مقابل ـــه و چـــاپ بروشـــور آموزشـــی ب - تهی
و ارســـال بـــرای همـــکاران و خانواده هـــای محتـــرم شـــان و همچنیـــن 

ســـازمان ها و ادارات مختلـــف اســـتان
شـــایان ذکـــر اســـت ایـــن شـــرکت همچنیـــن بـــا ضدعفونـــی کـــردن 
مســـتمر روزانـــه تمـــام مکان هـــا و فضاهـــای عمومـــی شـــامل ســـطوح 
و تجهیـــزات محیط هـــای کاری )اداری، مناطـــق عملیاتـــی، ســـاختمان 
ــاب و...  ــاب و ذهـ ــرویس های ایـ ــا، سـ ــای تعمیراتـــی(، آبدارخانه هـ هـ
تمامـــی تـــالش خـــود را بـــرای پیشـــگیری از انتشـــار ویـــروس کرونـــا 
ــی  ــکاران متقاضـ ــه همـ ــده بـ ــواد ضدعفونی کننـ ــد و مـ ــام می دهـ انجـ

ارائـــه می شـــود.
 بـــرای کارکنـــان تنظیفـــات، آبدارخانـــه و آشـــپزخانه نیـــز دوره هـــای آموزشـــی 
ـــی اســـت  ـــد بهداشـــت فـــردی و...( برگـــزار شـــده اســـت. ایـــن در حال )مانن
کـــه بـــرای دیگـــر کارکنـــان پیـــام آموزشـــی در قالـــب پیامـــک، فیلـــم، 
بنـــر، اســـتند، تراکت هـــای آموزشـــی، تهیـــه می شـــود و ضمـــن نصـــب 
ـــتم  ـــق سیس ـــان از طری ـــی کارکن ـــه تمام ـــه کارپوش ـــگاه، ب ـــطح پاالیش در س

ـــد.  ـــد ش ـــال خواه ـــیون اداری ارس اتوماس

بــه دنبــال توســعه نهضــت ســاخت داخــل، شــرکت فــوالد مبارکــه اصفهــان بــه 
صرفــه جویــی 140 میلیــارد تومانــی دســت یافتــه اســت. رییــس برنامــه ریزی 
ــه دانــش  ــا بومــی ســازی و دســتیابی ب بومــی ســازی فــوالد مبارکــه گفــت: ب
فنــی ســاخت هــزارو500 قطعــه وتجهیــز کلیــدی و تحریمی بــا مشــارکت ده ها 
شــرکت داخلــی ایــن میــزان صرفــه جویــی در شــرکت فــوالد مبارکــه اصفهــان 
ــی  ــت بوم ــه اهمی ــه ب ــا توج ــزود: ب ــی اف ــیب فروغ ــده است.مس ــل ش حاص
ســازی اقــالم و تجهیــزات موردنیــاز خطــوط تولیــد ،رونــد بومــی ســازی در این 

ــر شــد. شرکت،پارســال 18 براب
ــاز  ــزات موردنی ــات و تجهی ــد قطع ــش از 82 درص ــه بی ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
ــرد:  ــح ک ــن شــده، تصری ــه پارســال از محــل داخــل تامی ــوالد مبارک شــرکت ف

بــا توجــه بــه اینکــه حــدود 80 درصــد منابــع مالــی موردنیــاز ایــن اقــالم ریالــی 
ــدا مــی کند.رییــس برنامــه  ــوده اســت ،ایــن موضــوع اهمیــت بیشــتری پی ب
ــن و  ــای آذر، دی، بهم ــاه ه ــت: در م ــه گف ــوالد مبارک ــازی ف ــی س ــزی بوم ری
اســفند پارســال بــا رونــد افزاینــده، بــه ترتیــب 164، 160 ، 15۹ و 184 قطعــه بــا 
همــکاری شــرکت های ســازنده داخلــی و دانــش بنیــان بومــی ســازی شــده 
ــت  ــده ورق تخ ــن تولیدکنن ــوان بزرگ تری ــه به عن ــوالد مبارک ــرکت ف است.ش
ــفنجی  ــن اس ــدگان آه ــن تولیدکنن ــی از بزرگ تری ــه و یک ــوالدی در خاورمیان ف
ــهم 51  ــام دارای س ــوالد خ ــن ف ــون ت ــت میلی ــش ازهف ــاالنه بی ــد س ــا تولی ب
درصــدی در تولیــد کشــور و اشــتغال حــدود 351 هــزار نفــر به صــورت مســتقیم 

ــت. ــتقیم اس و غیرمس

به دنبال توسعه نهضت ساخت داخل صورت گرفت؛

صرفه جویی 140 میلیارد تومانی با بومی سازی قطعه و تجهیز در فوالد مبارکه

آیس 
چاکلت

آیس چاکلت نیز یکی از نوشیدنی های سرد و خوشمزه ای است 
که می توانید در منزل با استفاده از موادی ساده و در مدت زمانی کوتاه 

تهیه کنید . کسانی که شکالت خیلی دوست دارند و به ویژه بچه ها حتما از این 
نوشیدنی استقبال خواهد کرد. آیس چاکلت را نیز همانند هات چاکلت می توان در 

طعم های مخلفی درست کرد برای مثال نعنایی و یا اگر از شکالت فندقی 
و یا شیری استفاده کردید می توانید طعم های جدیدی را تجربه کنید.

مواد اولیه: شیر سرد  نصف لیوان، آب جوش  نصف لیوان، شکالت تخته ای 
در طعم دلخواه،قطعات یخ،عرق نعنا   یک قاشق،برگ نعنا  برای تزیین.

طرز تهیه : ابتدا الزم است که شکالت تخته ای را رنده بزنید تا به قطعات ریزتری خرد 
شود و سپس به همراه آب جوش و عرق نعنا در مخلوط کن بریزید تا ترکیب شده و یک 
مایع غلیظ شکالتی ایجاد شود . در تهیه آیس چاکلت می توانید از شیر های طعم دار و 
یا شکالت های طعم دار و یا حتی مغز دار استفاده کنید و این کامال بستگی به سلیقه  
شما دارد .در مرحله  بعد ، شیر را به مواد باال اضافه کرده و کامال مخلوط کنید . یک 
لیوان مناسب انتخاب کرده و آیس چاکلت را در درون آن ریخته و هم چنین 

قطعات یخ را نیز بیفزایید و تزیین را نیز می توانید با استفاده از برگ 
نعنا انجام دهید . در ضمن می توانید از بستنی با طعم 

کاکائو نیز برای تزئین استفاده کنید.
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