
 آگهی مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی
شرکت توزیع برق  )فشرده( دو مرحله ای

شهرستان اصفهان

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد: کاال و خدمات مورد نیاز خود بــه شرح ذیل را باستناد قانون برگزاری مناقصات و آئین نامه معامالت از 
طریق سامانه الکترونیکی دولت به صورت مناقصه عمومی دو مرحله ای از بین تولید کنندگان و فروشندگان واجد شرایط که در سامانه الکترونیکی دولت 

ثبت نام نموده اند، خریداری نماید.
الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه 

محقق سازند.

روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

پیشنهاد دهندگان می توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را از طریق سایت www.setadiran.ir  دریافت و حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 
مورخ 99/03/07 در سامانه فوق بارگذاری نماید و همچنین اسناد فیزیکی خود را به نشانی : اصفهان چهارباغ عباسی- خیابان عباس آباد- ساختمان 
ستاد شماره یک شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان طبقه همکف- دبیرخانه، تحویل نمایند. به پیشنهادهایی که بعد از مهلت مقرر بارگذاری گردد 
ترتیب اثر داده نخواهد شد. جهت کسب اطالعات بازرگانی با شماره تلفن 32216102-031 واحد مناقصات و قراردادها و جهت آگاهی بیشتر در مورد 

الزامات، اطالعات، شرح خدمات این مناقصه با شماره تلفن 36635121-031 معاونت مهندسی و نظارت تماس حاصل فرمائید.
جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934-021 ، دفتر ثبت نام : 88969737-021 و 85193768-021 تماس حاصل فرمائید.

مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد درج شده است.
 شرکت کنندگان در مناقصه می بایســت دو روز قبل از آخرین تاریخ تحویل پاکتها با مراجعه به سامانه دولت و یا تماس با واحد مناقصه و مزایده، 

از آخرین اصالحات احتمالی اسناد مطلع گردند، در غیر اینصورت مسئولیت عدم رعایت این بند به عهده مناقصه گران می باشد.
  پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد.

  پیشنهاد دهنده می بایست صرفًا در سامانه الکترونیک دولت ثبت نام کرده باشد.
  به مدارک، پیشنهادات و نامه های فاقد امضاء ، مخدوش، مشروط یا بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شود مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد.
 سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

 موضوع مناقصه: خرید  کابل خود نگهدار فشار ضعیف شش رشته سه فاز 70+70+25+25*3 
 و 25+25+35+35*3 جهت اجرای پروژه های بند د )روستایی( 

در امورهای مناطق 8 و 9، از محل طرح تملک دارایی
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با تصمیم نهایی شورای عالی ترافیک صورت می گیرد؛
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 جایگاه داران، چشم انتظار جبران خسارت 
 رییس انجمن صنفی جایگاه داران اصفهان اعالم کرد که تنها 20 درصد خسارت اغتشاشات آبان ماه پرداخت شده است؛

3

رنا 
 ای

س:
عک

اعالم آمادگی شرکت های 
 دانش بنیان اصفهان
 برای صادرات اقالم 

بهداشتی

تقدیر از کادر درمانی 
 بیمارستان غرضی 

 به نمایندگی از
 شهردار اصفهان

استفاده از امکانات به روز 
برای شناسایی تخلفات 

شهری در اصفهان

3

7

7 8

مدیرکل راه و شهرسازی استان:
زمین های طرح اقدام
  ملی دچار مشکالت
 تغییر کاربری نیستند

5

 مدیرکل دامپزشکی استان
  توضیح می دهد:

مرغ اصفهان یا مرغ سبز 
شمال؟ کدام بهتر است؟!

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی 

سه شنبه 23 اردیبهشت 1399 
 18  رمضان  1441 

 12 می 2020
 شماره 2972

8 صفحه
قیمت: 1000 تومان

3

نماهای رومی 
در اصفهان 

جایی نداشته 
7باشند

مسائل کارگری 
استان به صورت 
 هفتگی  بررسی

3می شود



سه شنبه 23 اردیبهشت  1399 / 18 رمضان  1441/ 12 می 2020/ شماره 2972

مهلت 100 روزه »مقتدی صدر«  به نخست وزیر جدید عراق
حســاب کاربری »صالح العراقی« در توئیتر که نزدیک به »مقتدی صدر« رهبر جریان صدر عراق 
است، از فرصت صدر به کابینه جدید عراق خبر داد.این حساب کاربری توئیت کرده است که به صدر 
گفته شده که قبال به اسالم گرایان، ۱۰۰ روز فرصت دادید و امروز به الکاظمی )مدنی( مهلت نخواهد 
داد؟ که الصدر فورا به وی پاسخ داده اســت، قصد دارد به الکاظمی نیز ۱۰۰ روز فرصت دهد.کابینه 
الکاظمی از ۱8 اردیبهشت ماه جاری تشکیل شده اســت. پس از روی کار آمدن الکاظمی، بیشتر 
طیف های سیاســی عراق از وی خواســتند که مصوبه پارلمان مبنی بر اخراج نظامیان تروریست 
آمریکایی از عراق را اجرایی کند.ســازمان بدر عراق یکی از ســازمان هایی بود که تاکید کرد، کابینه 
الکاظمی باید به سمت اجرای مصوبه پارلمان مبنی بر اخراج نیروهای خارجی از کشور، حرکت کند.

آغاز دوباره اعتراضات ضددولتی در هنگ کنگ
اعتراضات ضد دولتــی در هنگ کنگ پس از یک دوره آرامش به دلیل شــیوع کرونا بــار دیگر با کاهش 
محدودیت ها از سر گرفته شده اســت.روزنامه اپل دیلی در گزارشی نوشت، رسانه های محلی از دستگیر 
شدن بیش از ۲۰۰ تن در جریان اعتراضات ضددولتی یکشنبه شــب خبر دادند. بیش از ۲۰۰ تن دستگیر 
شدند و روزنامه ساوث چاینا مورنینگ پست این تعداد را ۲۵۰ تن اعالم کرد. پلیس ضد شورش هنگ کنگ، 
فعاالن حامی دموکراسی را که هم زمان با روز مادر دست به تجمع زده و خواستار استقالل از چین و استعفای 
رییس اجرایی این شهر شدند، در فروشگاه ها و خیابان ها تعقیب کرد.به گزارش روزنامه دیلی میل، این شهر 
با شیوع کروناویروس شاهد دوره ای آرام پس از چندین ماه اعتراضات ضد دولتی بود؛ اما با بهبود همه گیری 

کووید-۱۹، اعتراضات کوچک طی دو هفته گذشته بار دیگر در این شهر از سر گرفته شده اند.

نفربرهای زرهی آمریکا از عراق وارد میدان نفتی سوریه شدند
خبرگزاری »اسپوتنیک« روسیه از ورود ۵ دستگاه خودروی زرهی آمریکا از مرز عراق به میدان نفتی در 
شمال شرق سوریه خبر داد.بر اساس این گزارش نیروهای ارتش آمریکا بعد از ورود به منطقه بالفاصله 
اقدام به گشت زنی در میدان های  نفتی و گازی در ایستگاه های »الکبیبه« ،»غونا« و»حویزیة «کردند تا 
پس از تصویر برداری میدان های نفتی و اطراف آن از طریق پهپاد و پایان ماموریت خود به عراق باز گردند.
بر اساس گزارش خبرنگار اسپوتنیک یک فروند هواپیمای باری غول پیکر آمریکایی در پایگاه غیرقانونی 
»القسرک« در نزدیک شهرک »تل بیدر« در شمال شــهر الحسکه برای دومین بار طی چند روز گذشته 
فرود آمد و بیش از سه ساعت توقف در این پایگاه به مکانی نامعلوم به پرواز در آمد.این تحرکات در پی 
تالش نیروهای ارتش آمریکا در افزایش حضور نظامی غیرقانونی خود در منطقه الجزیره سوریه )شرف 
فرات( صورت می گیرد که با انجام دوره های های آموزشی جدید برای ساکنان محلی نیروهای عناصر 

وابسته به »قسد« با مشوق های مالی و افزایش حقوق و دستمزد ها همزمان شده است.

سرنوشت ولیعهد سابق سعودی همچنان در هاله ای از ابهام
اداره کل زندان های عربســتان سعودی اخبار مربوط به ســکته قلبی ولیعهد سابق این کشور را که 
گفته می شود از دو ماه پیش در زندان به سر می برد، نادرست اعالم کرده است.اداره کل زندان های 
سعودی- وابسته به وزارت کشور- ادعا کرد که حساب کاربری رسمی آن در توییتر ، هک و اطالعاتی 
نادرست در آن منتشر شده است.ساعاتی پیش از صدور این اعالمیه در صبح یکشنبه این حساب 
کاربری از وخامت حال شاهزاده »محمد بن نایف« ولیعهد پیشین سعودی خبر داده بود، که طبق 
گزارش های رسانه های غربی، از دو ماه پیش در زندان به  سر می برد.در همین حال، حساب کاربری 
»العهد الجدید« در واکنش به خبرها درباره وضعیت جســمی بن نایف در زندان، خبر سکته قلبی 
این شاهزاده عزل شده را تایید کرد و افزود این اتفاق به دلیل سهل انگاری عمدی تیم پزشکی انجام 

شده و اکنون وی تحت مراقبت های پزشکی است.

عزلحقوقدانانشوراینگهبانازسویمجلسامکانپذیرمیشود؛

حساب کشی مجلس از »خبرگان«

در جریان سلسله اصالحات سیاسی در  علیرضا کریمیان
واپسین روزهای مجلس، نمایندگان این 
بار به ســراغ مصوبه ای رفتند که گفته می شــود بیش از دو ســال از 
مسکوت  بودن آن می گذرد و حاال نمایندگان در مصوبه ای مقرر کردند 
عزل حقوقدانان شورای نگهبان از سوی مجلس امکان پذیر  شود. این 
پیشنهاد که بر اساس طرحی از یک نماینده اصالح طلب در مجلس به 
جریان افتاده است به مجلس اجازه عزل حقوقدانان شورای نگهبان 

را می دهد. 
نمایندگان مجلس شــورای اســالمی در جریان بررسی طرح اصالح 
قانون آیین نامه داخلی درباره نحوه معرفی حقوقدانان شورای نگهبان 
مصوب کردند که چنانچه اعضای حقوقدان شــورای نگهبان به عنوان 
منتخبان مجلس در طول تصدی مسئولیت، فاقد شرایط قانونی برای 
ادامه کار در منصب خود شوند، ادامه مســئولیت آنان با اعتراض ۲۵ 
تن از نمایندگان مجلس در هیئتی خاص رسیدگی می شود و مجلس 
اجازه عزل آنها را پیدا می کند.این طرح از سوی محمد جواد فتحی از 
نمایندگان حقوقدان مجلس ارائه شده بود. او در جریان بررسی طرح 
الحاق یک ماده به قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی با 

ارائه یک پیشنهاد الحاقی به ماده یک این طرح گفت: در ماده ۲۴ آیین 
نامه داخلی مجلس آمده است که کسانی که توسط نمایندگان مجلس 
انتخاب می شوند برای نظارت یا عضویت در مجامع و شوراها و به طور 
کلی منتخبان اعم از رییس مجلس یا اعضای هیئت رییســه، اگر در 
وظایف قانونی خود تعلل کرده و سستی ورزیدند به موجب این ماده، 
۲۵ نفر از نمایندگان حق دارند نسبت به این افراد و منصبی که اشغال 
کرده اند، اعتراض کنند و موضوع در کمیسیونی که در ماده ۲۴ سازوکار 

آن مشخص شده است،  بررسی و تعیین تکلیف شود.
 وی با بیان اینکه حقوقدانان شورای نگهبان منتخب مجلس از جمله 
این افراد هستند، خاطرنشــان کرد: اگر در طول دوره ای که ما به این 
اعضا رای دادیم اتفاقی بیفتد و مثال عضوی دچار آلزایمر شود، قدرت 
انطباق مصوبات مجلس با قانون اساســی را نــدارد، در اینجا تکلیف 
چیست؛ در مورد فقها منصوب مقام معظم رهبری هستند و عزل آن با 
رهبری است، اما اگر حقوقدانان فاقد شرایط شوند، تکلیف چیست. 
در ادامه تریبون علیرضا سلیمی، نماینده نزدیک به جبهه پایداری در 
مخالفت با این پیشــنهاد باز شد که گفت: پیشــنهاد شما در راستای 
اجرای اصل ۹۴ یا اصل ۹۹ است؛ پیشنهاد شما ابهام دارد در اصل ۹۴ 

بحث این است که مصوبات مجلس باید به شورای نگهبان ارسال شود 
و در آنجا انطباق این مصوبات با موازین اسالم و قانونی بررسی شود. 

این اعتراض آیا در ارتباط با این اصل است یا خیر؟
وی افزود: مباحث حقوقی اجتهادی اســت، شــما آیا به اجتهاد یک 
حقوقدان اعتراض دارید؛ مفهوم اعتراض در این جا معنا ندارد، شما آیا 
به اجتهاد یک نفر اعتراض دارید؟ محمود صادقی، نماینده تهران اما از 
موافقان این پیشنهاد بود که گفت: این پیشنهاد و ماده ابهام ندارد و به 
اصل ۹۴ مربوط نیست و به نحوه ایفای وظایف مرتبط است اگر نحوه 
ایفای وظایف آنان محل ایراد باشد صالحیت آنها همانند اعضای هیئت 

رییسه می تواند مورد اعتراض باشد و رسیدگی شود.
در نهایت اما با وجود مخالفت ها این طرح در مجلس تصویب شــد. 
با توجه به موضع گیری های اخیر شــواری نگهبــان در این رابطه به 
نظر می رســد این مصوبه دو نهــاد مجلس و شــورای نگهبان را وارد 
چالشی تازه خواهد کرد و با توجه به پایان عمر مجلس دهم و عوض 
شــدن بیش از نیمی از نمایندگان این دوره ،شــاید این مصوبه بدون 
 ســرانجام  خاصی در راهروهای مجلس یا مجمع همچنان مسکوت

 باقی بماند.

اخیرا اســراییل بر حجم حمــالت هوایی خود در 
سوریه افزوده است، به نحوی که احساس می شود 
سعی دارد یک اســتراتژی جدید را در پیش گیرد 
که مبتنــی بر افزایــش مقابله با حضــور ایران در 

سوریه است.
عدنان أحمد در العربی الجدید نوشــت: همزمان، 
برخی منابــع آگاه نظامی در گفت وگــو با روزنامه 
یدیعوت احرونوت اســراییل اعالم کردند که ایران 
برای نخســتین بــار از زمان ورودش به ســوریه، 
کاهش نیروهــای خود در پایــگاه هایش در این 
کشور عربی را آغاز کرده است. این منابع افزودند: 
اسراییل به فشارهای خود بر ایران ادامه می دهد 
تا نیروهای آن بــه صورت کامل از ســوریه خارج 
شوند.این خبر اما از ســوی برخی مقامات سابق 
اسراییل رد شده و انتشار آن، تنها امری سیاسی از 

سوی نفتالی بنت در داخل اسراییل توصیف شده 
است.در ادامه این مطلب آمده اســت: به نوشته 
رسانه سوری »سانا« که وابســته به نظام سوریه 
است، حمله اخیر اسراییل، به مرکز پژوهش های 

علمی وابســته به نظام ســوریه در جنوب استان 
حلب بود، که سامانه های دفاع هوایی نظام سوریه 
تالش کردند مانع این حمالت شوند.عالوه بر این، 
در تاریخ ۲7 آوریــل، در جریان حمــالت هوایی 
اسراییل به پایگاه نظامی المزه نزدیک دمشق، ۴ 
تن از نیروهای وابســته به نظام سوریه و ایران، به 
اضافه ۴ نفر از مردم عادی کشته شدند.همزمان با 
این حمالت، حدود دو هفتــه پیش، یک جنگنده 
ناشناس که احتماال وابسته به ائتالف بین المللی 
به رهبری واشنگتن بوده، گروهی از شبه نظامیان 
ایرانی که در حال حرکت از عراق به ســمت سوریه 
بودند را هــدف گرفت.الزم به ذکر اســت که دولت 
اســراییل، به ویژه بنیامین نتانیاهو متعهد شــده 
بودند که مانع از تمرکــز نظامی نیروهای ایرانی در 

سوریه شوند. 

نقل قول روزادعای العربی الجدید مبنی بر هماهنگی صهیونیست  ها با روس ها

وز عکس ر

نامه رییس جمهوری ایران به 
امیر کویت تسلیم مقامات 

این کشور شد
نامه رییس جمهوری اسالمی ایران برای امیر 
کویت توسط سفیر کشورمان، تسلیم معاون 
وزیر امور خارجه این کشــور شــد.بر اساس 
گزارش رســانه های کویت، در این نامه دکتر 
روحانی خواســتار همکاری دو کشــور برای 
مقابله با ویروس کرونا شده است.  همچنین 
درباره توسعه روابط و تحوالت منطقه و جهان 
به ویژه تالش های انجام شده برای مقابله با 

ویروس کرونا تبادل نظر به عمل آمد.

 وظیفه اصلی ناو موشک انداز ارتش که دچار 
سانحه شد، چه بود؟

روابط عمومی منطقه یکم دریایی بندرعباس اعالم کرد بعد از ظهر یکشنبه در حین تمرین دریایی 
تعدادی از شــناورهای نیروی دریایی ارتش، شناور پشتیبانی ســبک کنارک دچار حادثه شد که 
تاکنون تعداد شهدای این حادثه ۱۹ تن 
بوده و تعداد مجروحان نیز ۱۵ نفر است 
که در وضعیت مناسبی به سر می برند.

موشــک انداز جمهوری اســالمی ایران 
»کنارک«، روز دوشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹7 در 
مراسمی با حضور امیر دریادار »حسین 
خانزادی« فرمانده نیروی دریایی ارتش 
جمهوری اسالمی ایران و همچنین امام 
جمعه و فرماندار شهرســتان کنارک، در 
راســتای تقویت توان رزم منطقه سوم 
نبوت نداجا، به ناوگان دریایی این منطقه الحاق شد.وظیفه اصلی ناو کنارک لجستیک و پشتیبانی 
است.ناو کنارک از جمله ناوهایی بود که در کنار ناوشکن البرز، ناوشکن سهند، ناو تنب و ناو نیزه در 

رزمایش کمربند امنیت دریایی به ایفای نقش پرداخت.

توافق ایران و افغانستان برای تحقیقات مشترک
دفتر رسانه ای وزارت امور خارجه افغانستان در بیانیه ای اعالم کرد که محمدحنیف اتمر، سرپرست 
وزارت امور خارجه در تماس تلفنی بــا محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اســالمی 
ایران صحبت و تبادل نظر کردند.وزارت خارجه افغانســتان جزییات مکالمه با وزیر خارجه ایران 
را منتشــر کرد.به گزارش اســپوتنیک، در این گفت وگو، هر دو طرف با تاکید بر توافق قبلی مبنی 
آغاز بــه کار تحقیقات مشــترک در مورد حادثه مــرگ مهاجران افغان و درباره مشــخص کردن 
تیم های بررسی کننده ،گفت و گو کردند.اتمر در مورد سفر هیئت بررسی کننده افغانستان به هرات 
خاطرنشــان کرد که این هیئت تحقیق را در محل حادثه آغاز کرده است.همچنین دو طرف توافق 
کردند که در صورت ضرورت، هیئت هایی از دو طرف در محل حادثه، شهرهای مشهد و هرات جلسه 
مشترک برگزار کنند.وزارت امور خارجه افغانســتان در این باره گفت: هدف از این تحقیق کشف 

حقایق و پیدا کردن راه حل برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی در آینده است.

سفرپمپئوبهاسراییل؛
 طرح تازه ای علیه ایران در راه است؟

وزارت امور خارجه آمریکا اعالم کرد که دیپلمات ارشــد این کشــور چهارشــنبه آینده به اسراییل 
ســفر خواهد کرد. منابع رســانه ای اســراییلی با بیان اینکه موضوع ایران یکی از محور های این 
سفر خواهد بود، از طرح های جدید علیه ایران ســخن می گویند. مایک پمپئو، وزیر امور خارجه 
آمریکا، بار دیگر تحرکات دیپلماتیک خود را از سر گرفته است. او در اولین سفر خارجی خود بعد 
از فروکش کردن بحران بیماری کرونا، به زودی عازم اســراییل خواهد شــد.مورگان اورتاگوس، 
ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا، با صدور بیانیه ای از سفر پمپئو به اســراییل در چهارشنبه آینده 
خبر داد و گفت: »او با بنیامین نتانیاهو، نخســت وزیر )اســراییل( و بنی گانتز، رییس کنســت 
)پارلمان( در بیت المقــدس دیدار خواهد کرد و تالش های اســراییل و آمریکا بــرای مقابله با 
 همه گیری کووید-۱۹ و همچنین مســائل امنیتی منطقه ای مرتبط با نفوذ شرور ایران را بررسی 

خواهد کرد.«

کافه سیاست

نایب رییس مجلس: 

داوطلبان انتخابات باید 
حق پیگیری و شکایت 

داشته باشند
نایب رییس مجلس گفــت: نمایندگان به 
دنبــال بی خاصیت کردن احــراز صالحیت 
داوطلبان نیســتند بلکه آنها تاکید داشتند 
اگر کســی به داوطلبــی اتهامــی زد، فردا 
باید بتوانــد موضــوع را در دادگاه پیگیری 
کند.مســعود پزشــکیان در واکنــش به 
اظهارات دبیر شــورای نگهبان مبنی بر »بی 
خاصیت کردن احراز صالحیت داوطلبان« 
با اصالح قانــون انتخابات، اظهارداشــت: 
براســاس قانون، قــوه قضاییه بــه عنوان 
یکی از مراجــع چهارگانه بایــد هر نظری 
دربــاره داوطلبان وجود دارد را به شــورای 
نگهبان اعــالم کند، اگر کســی هم مجرم 
 یا متهم اســت باید مدارک آن بــه دادگاه 
ارائه شــود.نماینده مردم تبریز، آذرشــهر 
 و اســکو در مجلــس شــورای اســالمی

 تصریح کــرد: در صورتی که فــردی متهم 
و مجــرم نیســت و در دادگاه پرونده ندارد 
نباید با پرس و جو از محله یا یکی از رقبای 
انتخابات برای وی پرونده ســازی کرد زیرا 
این کار دور از انصاف است و منطقی نیست 
که به داوطلبی اتهام رانت خواری یا دزدی 
زده شــود و هیچ قضاوتی دربــاره وی در 
دادگاه نشود.پزشــکیان خاطرنشان کرد: 
منطقی نیست که به کســی اتهام دزدی یا 
رانت خواری زده شــود؛ امــا وی را در هیچ 
دادگاهی محکوم نکنیم. فردی که اتهاماتی 
علیه او مطرح شــده باید از حق شــکایت 
برخوردار باشــد تا آبروی مسلمانی ریخته 
نشود.وی یادآور شــد: داوطلبان انتخابات 
باید حق پیگیری و شــکایت داشته باشند 
تا کســی نتواند بــه راحتی به آنهــا تهمت 
بزند. نمایندگان بــا مصوبات خود به دنبال 
بی خاصیت کردن احراز صالحیت داوطلبان 
نبودند. آنها تاکید داشــتند اگر کســی به 
داوطلبی اتهامی زده شــد، فرد باید بتواند 

موضوع را در دادگاه پیگیری کند.

چنانچهاعضایحقوقدانشوراینگهبانبهعنوانمنتخبان
مجلسدرطولتصدیمسئولیت،فاقدشرایطقانونی
برایادامهکاردرمنصبخودشوند،ادامهمسئولیتآنان
بااعتراض۲۵تنازنمایندگانمجلسدرهیئتیخاص
رسیدگیمیشودومجلساجازهعزلآنهاراپیدامیکند

بین الملل

میثم محمدی- شهردار زرین شهرم الف:842602

تجدید  آگهی مزایده
شهرداری زرین شهر به استناد مجوزهای شماره ۶۲7 مورخ ۹۵/۹/۲۰ و شــماره 7۵۲ مورخ ۹8/۱۱/۲۴ شورای اسالمی شهر در نظر دارد قطعه زمینی به مساحت 
۳۰۰۰ متر مربع متعلق به شهرداری واقع در بلوار جانبازان جنب ساختمان مدیریت بحران با کاربری تجاری- خدماتی )تاالر( را از طریق مزایده عمومی به فروش 
رساند. لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد مزایده و کسب اطالعات بیشــتر از تاریخ انتشار تا پایان وقت اداری مورخ ۹۹/۳/7 به شهرداری 

زرین شهر مراجعه نمایند.

نوبت اول
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مشکالت در  واردات، عامل گرانی حبوبات است
بازرس اتحادیه خواربار و آجیل فروش اصفهان، مشکالت در واردات را عامل افزایش قیمت می داند و 
می گوید: حذف ارز دولتی یکی دیگر از دالیل رهایی ترمز گرانی بازار خواربار است، مضاف بر این دو دلیل 

وقتی بازار دســتخوش نوســان می شود 
دالالن نیز از این آب گل آلود ماهی می گیرند 
و باعث رشد بیشــتر قیمت ها می شوند.

باقری با اشــاره به جایگزین شــدن دالر 
نیمایی به جــای ۴۲۰۰ تومانــی گفت: به 
عنوان مثال محصــول وارداتی لوبیا قرمز 
یکی از فعاالن بازار اقتصاد اصفهان به دلیل 
عدم تخصیص ارز دولتی از اســفند سال 
گذشته تاکنون در گمرک مانده است و این 
فرد با ارز نیمایی نمی توانــد کاالی خود را 

ترخیص کند.وی پیرامون اینکه ایران هم تولیدکننده حبوبات است هم واردکننده، اظهار داشت: تولیدات 
محصوالت داخل به تنهایی امکان تامین کامل تقاضا های داخلی را ندارد و در برخی مواقع حبوبات مورد 

نیاز از خارج کشور تامین می شود.

 اعالم آمادگی شرکت های دانش بنیان اصفهان
 برای صادرات اقالم بهداشتی

رییس نمایندگی وزارت امور خارجه در اصفهان گفت: شرکت های تولیدی و دانش بنیان اصفهان برای 
صادرات اقالم بهداشتی برای مقابله با کرونا به دیگر کشورهای جهان اعالم آمادگی کرده اند.علیرضا 
ساالریان در ادامه بیان داشت: چین پس از شیوع کرونا در کمترین زمان ممکن به مقابله با بیماری 
کرونا برخاست و ســپس در ادامه با توجه به حجم باالی تولید اقالم پزشــکی مورد نیاز، کمک های 
اهدایی خود در این زمینه را به شکل رایگان در اختیار دیگر کشور ها قرار دادند.وی با اشاره به اینکه با 
توجه به میزان کمک های اهدایی به ایران ستادی برای تقسیم بندی مطلوب این اقالم تشکیل شده 
است، ابراز داشت: بیشترین حجم آمار ارسال محموله های کمکی از پکن بود که در چند نوبت ارسال 
شد و از شانگ های چین نیز حدود ۲۵ تن محموله اقالم پزشکی در ۱۰ نوبت دریافت کردیم.رییس 
نمایندگی وزارت امور خارجه در استان اصفهان با اشاره به توان داخلی ایران با کمک بخش خصوصی 
برای تولید اقالم درمانی و بهداشتی تاکید کرد: در این راستا شرکت های تولیدی و دانش بنیان اصفهان 

برای صادرات اقالم بهداشتی برای مقابله با کرونا به دیگر کشور های جهان اعالم آمادگی کرده اند.

افزایش قیمت مصالح و رکود صنعت ساختمان
رییس اتحادیه فروش مصالح ساختمانی اســتان اصفهان از افزایش ۲۰ درصدی قیمت مصالح 
ساختمانی در بازار اســتان اصفهان خبرداد.ناصر محمدی اظهارداشــت:  بیش از ۴۰ درصد مصالح 
ساختمانی مورد نیاز بازار اســتان اصفهان به صورت وارداتی تامین می شــود و در شرایط فعلی با 
توجه به شیوع ویروس کرونا در کشور و کاهش واردات و صادرات شاهد کمبود مصالح ساختمانی 
و افزایش ۲۰ درصدی قیمت ان در بازار هســتیم.وی افزود:همچنین باید در نظر داشت که تا کنون 
واردات مصالح ساختمانی که از دیگر استان های کشور وارد بازار استان اصفهان شده است متاسفانه 
از کیفیت مطلوبی برخوردار نبوده و همین باعث شــده تا شاهد کاهش قدرت خرید مردم نسبت به 
خرید مصالح ساختمانی در بازار باشیم که این مشــکل می تواند در رکود صنعت ساختمان استان 
اصفهان هم تاثیر بسزایی داشته باشد.محمدی افزود: ویروس کرونا خسارات بسیاری را در حوزه 
بازار مصالح ساختمانی استان اصفهان وجود آورده و بی توجهی و عدم جبران این خسارات می تواند 

در آینده نزدیک موجب ایجاد مشکالت بسیاری در حوزه صنعت ساختمان استان اصفهان شود.

رییس انجمن صنفی جایگاه داران اصفهان اعالم کرد که تنها 20 درصد خسارت اغتشاشات آبان ماه پرداخت شده است؛

جایگاه داران، چشم انتظار جبران خسارت

آبان ماه سال گذشته جایگاه داران یکی از  مرضیه محب رسول
اصلی ترین اصنافــی بودند که در جریان 
اغتشاشات و اعتراضات به گرانی بنزین در اصفهان خسارت دیدند. این 
خسارت به حدی وسیع و گسترده بود که صاحبان جایگاه ها تا چندین 
هفته ترجیح دادند بسته بمانند و ریسک بازگشایی کسب و کارشان را 
به حداقل برســانند. در آن زمان خســارت های وارده به بیش از ۱7 
جایگاه ســوخت در اصفهان نزدیک به ۴۰ میلیارد ریال برآورد شد که 

عدد قابل توجهی است. 
همین خسارت ها تا چند هفته عمال سوخت رسانی به مردم در اصفهان 
را فلج کرد، هر چند دولت در آن زمان ملتزم به جبران خسارت این افراد 
شد؛ اما حاال گفته می شود تنها بخش کمی از این خسارت ها پرداخت 
شده است. بر اساس اعالم رییس انجمن صنفی جایگاه داران استان 
اصفهان دولت تاکنون هیچ اقدامی برای جبران خسارت جایگاه های 
ســوخت آســیب دیده در اعتراضات آبان ماه که در پی افزایش نرخ 

بنزین صورت گرفت، انجام نداده است.
پیمان کامران با اشــاره به وعده های دولت برای پرداخت خســارت 

اعتراضات بنزینی آبان ماه به جایگاه های ســوخت در سراسر کشور، 
اظهار کرد: دولت تاکنون هیچ اقدامی برای جبران خسارت جایگاه های 
ســوخت آســیب دیده در اعتراضات آبان ماه که در پی افزایش نرخ 
بنزین صــورت گرفت، صــورت نداده اســت.وی افــزود: بیمه ها به 
جایگاه داران اعالم کردند که با توجه به ابالغیه ها، وظیفه تامین امنیت 
جایگاه های سوخت در زمان اعتراضات با دولت بوده و قادر به پرداخت 
حداکثر ۱۵ درصد از خسارت های وارد شــده به جایگاه های سوخت 
بیمه شده هستند.رییس انجمن صنفی جایگاه داران استان اصفهان 
تصریح کرد: البته با توجه به پیگیری ها و اعتراضاتی که به این مصوبه 
بیمه جایگاه های سوخت شد، در حدود ۲۰ درصد از خسارات وارد شده 
به جایگاه های ســوخت استان اصفهان پرداخت شــد و برای جبران 
مابقی خسارت به شرکت پخش فرآورده های نفتی نامه نوشتیم و بر 
اساس آخرین اطالعات، نامه جبران خسارت جایگاه ها از مدیرعامل 
شرکت پخش فرآورده های نفتی به وزیر نفت ارجاع شده و وزیر نفت 

نیز این نامه را به وزیر کشور ارجاع کرده است.
وی ادامــه داد: جایگاه داران قــادر به تعطیل کــردن واحدهای ارائه 

دهنده سوخت خود نیســتند زیرا مردم برای تهیه سوخت با مشکل 
مواجه می شوند و از این رو برای جبران خسارت جایگاه ها به صورت 
شخصی از سوی جایگاه داران، فاکتور و ســند جزییات هزینه جبران 
خسارت برای شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ارسال شده است.

رییس انجمن صنفی جایگاه داران اســتان اصفهان خاطر نشان کرد: 
جایگاه داران خسارات وارده به واحدهای خود را به امید جبران هزینه 
و عملی شدن وعده های دولت، برطرف کرده اند اما هنوز هیچ اقدامی 

از سوی دولت در این خصوص صورت نگرفته است. 
این وضعیت در حالی رخ داده اســت که گفته می شود جایگاه های 
سوخت در ماه های اخیر به دلیل شیوع کرونا و کم شدن ترددها بیش 
از ۱۰ میلیارد تومان خسارت دیده اند، این مسئله ناشی از کاهش 7۰ 
درصدی فروش بنزین به خصوص در فروردین ماه امسال بوده است. 
این مسائل در کنار هم موجب شده تا این روزها حال و روز جایگاه های 
زرد و قرمز بنزین در اصفهان چندان خوب نباشد، هر چند که صاحبان 
این مشاغل اجازه تعطیلی کسب و کار خود را ندارند؛ اما به نظر می رسد 

حمایت های کافی هم از این صنف صورت نمی گیرد.

رییس اتحادیه بازار موبایل استان اصفهان از افزایش 
۳۰ درصدی قیمــت موبایل در بازار اســتان اصفهان 
خبرداد.حسن میر شمشیری  گفت: باتوجه به وجود 
شرایط شیوع  ویروس کرونا در کشــور، اصلی ترین 
خســارت ناشــی از این ویروس به حوزه بازار موبایل 
استان، کاهش واردات موبایل به داخل بازار بوده که این 
کاهش واردات در نهایت موجب افزایش ۳۰ درصدی 
قیمت موبایل در بازار اســتان اصفهان شده است.وی 

افزود:بیش از ۹۰ درصد از موبایل مورد نیاز بازار استان 
اصفهان از استان تهران وارد می شود که با وجود کاهش 
روابط تجاری داخلی در کشور در حال حاضر این میزان 
واردات به پایین ترین سطح خود در سال جدید رسیده 
است.رییس اتحادیه بازار موبایل استان اصفهان گفت: 
به دلیل نبود مدیریت صحیح بر روند ورود و خروج کاال 
در بازار موبایل استان اصفهان شاهد به وجود آمدن و 
قوت گرفتن دوباره قاچاق موبایل در این حوزه شــده 
ایم.میر شمشــیری اضافه کرد:همچنین الزم به ذکر 
است که صدمات ناشی از افزایش و نوسانات بازار ارز 
در روند صعودی نرخ موبایل در بازار بی تاثیر نبوده و در 
حال حاضر در تالش هســتیم تا بتوانیم با راهکار های 

صحیحی کمی از این خســارت را جبــران کنیم.وی 
یادآور شــد: با اینکه تا کنون اقداماتــی را در زمینه راه 
اندازی خرید اینرنتی گوشــی در بازار انجام داده ایم، 
اما متاسفانه شاهداســتقبال و قدرت خرید مطلوبی 
از ســوی مردم جامعه نســبت به بازار موبایل استان 
اصفهان نبوده ایم و همین باعث شده که تا افزایش ۱۰ 
درصدی تعطیلی واحد های صنفی در این حوزه در سال 
جاری رقم بخورد.رییس اتحادیه بازار موبایل اســتان 
اصفهان گفت: افزایش یافتن قیمــت موبایل در بازار 
نسبی و موقتی است و پیش بینی می شود با توجه به 
اجرای راهکار های بتوانیم شاهد ثبات قیمت ها در این 

بازار طی ماه های آینده باشیم.

از تعطیلی واحد های صنفی تا سر به فلک کشیدن 
قیمت ها در بازار موبایل

خبر روز

جایگاه داران خسارات وارده به واحدهای خود را به امید 
جبران هزینه و عملی شدن وعده های دولت، برطرف 
کرده اند اما هنوز هیچ اقدامی از سوی دولت در این 

خصوص صورت نگرفته است

نقش موثر  اصفهان در صادرات داروهای گیاهی  
عضو فرهنگستان هنر علوم دارویی کشور گفت: در حال حاضر ۲۰ درصد از تولیدات داروهای گیاهی 
در کشور صادر می شود که اســتان اصفهان در صادرات این دسته داروها سهم بسزایی دارد.فریبرز 
معطر اظهار داشــت: هم اکنــون تعداد 
شــرکت های داروی گیاهی در کشور به 
۲۶۵ شرکت می رسد و این در حالی که 
بسیاری از شــرکت ها داروهای گیاهی 
مجوز دارند؛ امــا فعالیت نمی کنند.وی 
بیان داشت: در حال حاضر میزان تولید 
داروهای گیاهی در حدی است که امکان 
صادر شدن آن وجود دارد و بیشتر سهم 
صادرات به کشورهای افغانستان، عراق ، 
یمن ، اوکراین و آذربایجان است.عضو فرهنگستان علوم دارویی کشور تصریح کرد: با توجه به آب و 
هوای مطلوب ایران مواد موثر  داروهای گیاهی داخلی با کیفیت تر است.وی گفت: در حال حاضر ۲۰ 
درصد از داروهای گیاهی تولید شده را به خارج صادر می کنیم و اصفهان در حوزه صادرات داروهای 

گیاهی نقش ویژه ای دارد.

طالی سرخ، ارزان شد
نایب رییس شــورای ملی زعفران از افت ۱ تا ۲ درصدی قیمت طالی سرخ در بازار خبر داد و گفت: 
هم اکنون حداقل قیمت هر کیلــو زعفران ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومــان و حداکثر ۱۰ میلیون تومان 
اســت.غالمرضا میری افزود: همه ســاله در ۱۰ تا ۱۲ اردیبهشــت قیمت زعفران به سبب کاهش 
عرضه ۵ تا ۱۰ درصد گران می شــود، در حالی که امســال این موضوع اتفاق نیفتاده اســت.میری 
با اشــاره به اینکه بازار زعفران در رکود به سر می برد، بیان کرد: با گســترش ویروس کرونا، تمامی 
کشور های واردکننده زعفران، از ایران درخواستی برای خرید نداشــتند.نایب رییس شورای ملی 
زعفران با بیــان اینکه ۱۰ درصد ظرفیت قبلی صادرات در حال انجام اســت، گفــت: علی رغم آغاز 
فعالیت اصناف در بسیاری از شــهرها، اما درخواســتی برای خرید زعفران وجود ندارد که این امر 
بر کاهش قیمت محصول دامن زده اســت.وی ادامه داد: بنابر آمار در ۱۲ ماهه سال گذشته، ۲۵۱ 
 تن زعفران به بازار های هدف صادر شــده که این میزان نسبت به مدت مشــابه سال قبل تفاوتی

 نداشته است.

سقوط 10 درصدی بیت کوین در 30 دقیقه
بیت کوین که طی یک هفته گذشته موفق به صعودی معادل چند هفته پیشتر شده بود، به یکباره  
طی فقط نیم ساعت از معامالت سقوط ۱۵ درصدی داشت، اگرچه در ادامه روز این سقوط قیمت 
به ۱۱ درصد رسید؛ اما در نهایت بیت کوین بزرگ ترین سقوط خود را طی هفته های گذشته به ثبت 
رساند.به گزارش فوربس، بیت کوین در معامالت اخیر  در عرض تنها نیم ساعت نزدیک به ۱۰ درصد 
ســقوط کرد که بر این اســاس قیمت این رمز ارز از ۹ هزار و ۵۰۰ دالر به یکباره به 8 هزار و ۱۰۰ دالر 
رسید. اگرچه در ادامه روز تالش بیت کوین دستیابی به سطح پشتیبانی پیشین بود؛ اما در نهایت 
معامالت روز دوشنبه در محدوده 8 هزار و 7۰۰ دالری به پایان رسید. پیش از این پیشروی منفی 
قیمت ها، بیت کوین پس از یک هفته افزایشی در مرز ۱۰ هزار دالری قرار گرفته و تحلیل ها بیانگر 
ادامه روند افزایشــی این رمزارز محبوب بود. در واقع این پس از آن پنجشــنبه سیاهی بود که در 
آن قیمت بیت کوین به یکباره نصف شد و فروش را به اوج رساند. از روز ۱۳ مارس که قیمت بیت 
کوین به ۴ هزار دالر رسیده بود تا به امروز بدون تردید قیمت این رمزارز بیش از دو برابر شده است.

کافه اقتصاد

اخبار

مشکل مرغداران اصفهانی برای تامین نهاده تا چند روز آینده رفع می شود.معاون بهبود تولیدات دامی جهادکشاورزی استان با اشاره به اینکه در حال حاضر ارز مورد نیاز 
برای تامین نهاده تخصیص یافته است،  گفت: تا چند روز آینده مرغداران این استان برای تامین نهاده مشکلی ندارند.حسین ایراندوست، نهاده مورد نیاز روزانه ۳۰ میلیون 
قطعه طیور گرسنه را در استان ۲ هزار و ۲۳۴ تن بیان کرد و افزود: برای حل مشکل مرغداران شرکت پشتیبانی امور دام این استان به میدان آمد و ذخایر اضطراری خود 
را در اختیار مرغداران قرار داد.وی ۹۰ درصد نهاده های طیور را در کشور وارداتی دانست و گفت: نهاده های دام خریداری شده مرغداران با آنچه در ستاد تنظیم بازار مصوب 
شده بسیار فاصله دارد و کمبود این نهاده ها تولیدکنندگان را دچار مشکل کرده است.ایراندوست با بیان دونرخی شدن قیمت بازار آزاد و دولتی نهاده افزود : در حالی که 
قیمت مصوب ذرت ۱۵۵۰ تومان و سویا ۲۴۰۰ تومان، است، اما مرغدار در بازار ذرت را با نرخ باالتر ۲۴۰۰ تومان ، سویا را ۴۰۰۰ تومان و جوجه را ۵۵۰۰ تومان خریداری می کند.

عضو اتحادیه مرغداران اصفهان  نیز بر برنامه ریزی مناسب دولت برای مرغ و تولیدکنندگان آن تاکید کرد و گفت: در یک ماه گذشته مرغداران این استان برای هر کیلوگرم 
مرغ بین ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰ تومان ضرر کرده اند.زارع پور اظهار  کرد: برای حفظ تولید مرغ یا باید قیمت آن تضمینی و یا به صورت آزاد اعالم شود.وی گفت: مشکل حمل ونقل 
در روزهای قرنطینه کرونایی،افزایش جوجه ریزی برای تامین نیاز شب عید وکاهش تقاضا ونداشتن بازار خرید موجب مشکالت مرغداران برای تامین نهاده شده است.

مرغداران اصفهانی به دنبال نهاده

برداشت گل 
 محمدی در

 استان مرکزی
ز  برداشــت گل محمــدی ا
ســطح ۳۵۰ هکتار گلستان 
در شهرستان دلیجان استان 
مرکزی آغاز شــد. بیشترین 
سطح زیر کشت گل محمدی 
در روستای خاوه، مهدی آباد، 

هستیجان و قالهر قرار دارد.

وز عکس ر

عکس: مهر

استاندار:
مسائل کارگری استان 

اصفهان به صورت هفتگی 
بررسی خواهد شد

 اســتاندار اصفهان گفت: مسائل کارگری 
استان از این به بعد با تشکیل کمیته ای به 
صورت هفتگی بررسی خواهد شد.عباس 
رضایی در نشســت گرامیداشت هفته کار 
افزود: بخــش کارگری و بازنشســتگان 
این بخش، همواره با مسائل خاص خود 
مواجه  هستند و الزم است در اسرع وقت 
 در باره این مســائل تصمیم گیری شــود.

وی اظهار داشت: در همین راستا کمیته ای 
با محوریت مدیرکل سیاســی استانداری 
و بــا حضــور  مدیــرکل هماهنگــی امور 
اقتصادی اســتانداری، مدیــرکل تعاون، 
کار و رفــاه اجتمــاع، مدیــرکل تامیــن 
اجتماعی و دو نماینــده از صنوف کارگری 
به  صــورت هفتگی، مســائل این بخش 
را احصا خواهند کــرد.وی ادامه داد: این 
مسائل با توجه به حوزه اختیارات استان، 
دســته بندی و در صورت امــکان در خود 
استان برطرف می شود در غیر این صورت 
برای تصمیم گیری بــه وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی انتقال می یابد.اســتاندار 
اصفهان با اشــاره به مشــکالت به وجود 
آمده ناشــی از شــیوع کرونا گفــت: این 
بیماری تبعــات مختلفــی در عرصه های 
اقتصــادی، اجتماعــی، امنیتــی و کار و 
اشــتغال داشته اســت و بی شک بخش 
 کارگری نیز با مشکالت متعدد ناشی از آن 
مواجه هســتند.رضایی تاکیــد کرد: نباید 
فراموش کنیم که کشور ما در تحریم های 
ظالمانه قرار دارد و این مســئله به ســایر 
مشــکالت نیز دامن می زند.وی با اشاره 
به حضور مستمر مدیران استان در مقابله 
با بیماری کرونا تصریــح کرد: در ماه های 
اخیر که اســتان درگیر این بیماری بوده، 
بســیاری از مدیران بصورت شبانه روزی 
در مقابلــه با این بیماری حضور مســتمر 
 داشــته اند و حتــی یــک ســاعت هــم 

مرخصی نرفته اند.
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سخنگوی دولت خبرداد:

بازگشایی اماکن مذهبی،رستوران ها و آرایشگاه ها بعد از ماه رمضان
سخنگوی دولت اعالم کرد که در ستاد ملی کرونا مقرر شد تمام مساجد 
و اماکن مذهبی و هیئت ها از یک طرف و صنوف،  رستوران ها و آرایشگاه  
ها بعد از ماه مبارک رمضان و با رعایت پروتکل های بهداشتی و به صورت 
تدریجی بازگشایی می شود.علی ربیعی در ابتدای نشست خبری خود 
با خبرنگاران با اشــاره به اهتمام دولت برای رفع مشــکالت معیشتی 
مردم تاکید کرد: در شرایط بد اقتصادی و شرایط تحریمی خود را موظف 
می دانیم از جان و مال مردم حمایت کنیم. خوشبختانه شاهد کاهش 
مرگ اما افزایش شناسایی بیمارها در سراسر کشور هستیم؛ ما امروز 
به مرز گرفتن ۳۰ هزار تست در روز نزدیک می شویم و بنا داریم به یک و 

نیم میلیون تست برای تکمیل طرح غربالگری برسیم.

شاهد افزایش بیماریابی در کشور هستیم
وی افزود: فاصله گذاری هوشمند و اقدامات دیگری که انجام شده به 
این موضوع  ختم شده که کیس های سرپایی افزایش یابد و  این ناشی 
از برنامه بیماریابی وزارت بهداشــت با همکاری دیگر دستگاه هاست.

ربیعی با تاکید بر اینکه شاهد افزایش بیماریابی در کشور هستیم، گفت: 
دو منحنی با شــیب آرام روبه پایین در حال حرکت هستند و افزایش 
تولید مواد ضد عفونی و ماسک و تکمیل تجهیزات بیمارستانی به عالوه 
برنامه غربالگری و بیماریابی همه این عوامل رمز موفقیت ما در گذر از 
آثار ناشی از کروناست.سخنگوی دولت با یادآوری اینکه دولت هشت 
سناریو برای مقابله با کرونا داشت، ادامه داد: هشت سناریو محتمل در 
پیشروی ما بود. ما باید یک سناریو انتخاب می کردیم؛ یک سناریو آزاد 
کردن همه رفتارها و طرف دیگر سناریوها؛ سناریوی سختگیری کامل و 
قرنطینه  بود.وی افزود: میان این سناریوها، موارد چهار و پنج را انتخاب 
کردیم. سخت گیری های زیادی را انجام دادیم و آمادگی کادر درمانی 
و فراهم بودن تجهیزات پزشکی موجب شــد تعداد مرگ های ما رو به 

پایین باشد.
ربیعی یادآور شد: یک سناریو بدون مداخله بود که اساسا ما آن را دنبال 
نکردیم. برخی از کشورها هم که آن را دنبال کردند، منصرف شدند. یک 
سناریو مداخله حداقلی بود. ســناریو دیگر، مداخله متوسط به سمت 
خوب بود. سناریوی دیگر، مداخله سنگین و سخت گیری حداکثری و 
سناریوی آخر هم سناریوی قرنطینه بود.سخنگوی دولت با بیان اینکه 
اگر انتخاب ما، ســناریوی اول بود براساس گزارشــی که در ستاد ملی 
مقابله با کرونا ارائه شد، با ۱۱ هزار فوتی روبه رو می شدیم، تصریح کرد: 
در سناریوی دوم، تعداد فوتی ها ۳۳ هزار نفر بود. سناریوی سوم ۱۸ هزار 
فوتی. در سناریوی چهارم، تعداد فوتی ها ۱۱ هزار نفر بود و در سناریوی 

پنجم، عدد کمتری. ما  سناریوی  چهارم و پنجم را انتخاب کردیم.ربیعی 
با بیان اینکه در روزهایی به سمت سخت گیری های حداکثری حرکت 
کردیم، تاکید کرد: هم اکنون هم حول و حوش ســناریوی چهارم باید 
حرکت کنیم و در شهرها به سمت سناریوهای پایین تر برویم. در جاهایی 
که احســاس می کنیم در چند روز متوالی عدد ما، عدد مناسبی است، 
باید به سمت سناریوهای پایین تر برویم. البته این مسئله به معنای آن 

نیست که در این سناریوها در آن شهرها ثابت بمانیم.
سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه کماکان رصدها ادامه دارد، اظهار کرد:  
از مردم می خواهیم پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند. رمز موفقیت 
ما در کنترل بیماری و پیشــگیری از بــه خطر افتــادن جامعه از یک 
طرف و از طرف دیگر، نیفتادن آنها به ورطه فقر و بیکاری، رعایت کامل 
پروتکل هاست. یک همکاری همگانی، یک جنبش عظیم از همکاری 

و اعتماد برای مراعات.

در شرایط عادی به سر نمی بریم
ربیعی با تاکید بر اینکه در شــرایط عادی به سر نمی بریم، تصریح کرد: 
این تصور نباید به خاطر آنکه در منحنی رو به پایین داریم، شکل بگیرد 

که شرایط عادی شده است.  
وی با اشاره به وضعیت شیوع کرونا در استان خوزستان گفت: در چند 
روز متوالی روند ابتال و مرگ رو به افزایش بوده اســت که نشان دهنده 

عدم رعایت پروتکل هاو فاصله گذاری هاســت. من در جلســه قبل، از 
میانگین ۸۳ درصد گفتم. شاخص های آماری ما نشان می دهد استان 
خوزستان زیر ۵۰ درصد مراعات و شاخص همکاری وجود داشته است. 
این یک نشان برای سایر شهرهاست.  ربیعی ادامه داد: وزارت ورزش 
مامور شــد ورزش های غیرتجمعی را بررســی کند و به ســتاد بیاورد. 
محدودیت های مکان های تجمعی کماکان ادامه دارد و تجمع ممنوع 
است. مدارس و آموزشگاه های ما هیچ گاه تعطیل نشدند. ستاد ملی 
کرونا گسترش زیرساخت های موجود و تداوم فعالیت های آموزشی 

را مورد تاکید قرار داد.

برگزاری مراسم شب های قدر؛ با رعایت دستور العمل های بهداشتی 
سخنگوی دولت با اشاره به بیانات رهبری در جلسه ستاد مبارزه با کرونا 
گفت: رهبری بر تداوم گسترش شبکه بهداشت که در دولت یازدهم و 
دوازدهم خوشبختانه مورد توجه بوده است و مقدم کردن پیشگیری بر 
و درمان تاکید کردند. بدون تردید برگزاری مراسم های شب قدر و ایجاد 
امکان برای دعا و نیایش با پروردگار در این شــب ها در  مبارزه ملی با 
کرونا موثر خواهد بود.وی گفت: صدا و سیما با همکاری وزارت بهداشت 
برای پوشش و پخش زنده برنامه های شــب قدر تدابیری اندیشیده 
اند تا مردم از این مراســم ها که به صورت محدود و با رعایت دســتور 

العمل های بهداشتی برگزار می شود، استفاده کنند.

عرضه تب سنج های لیزری با یک چهارم قیمت مشابه خارجی
محققان کشور موفق شدند دستگاه تب  ســنج مادون قرمز را با یک چهارم نمونه آلمانی روانه بازار 
کنند. الناز وفایی، مدیر عامل شــرکت دانش بنیان عرضه کننده این دستگاه، تولید تب سنج های 
مادون قرمز )لیزری( را از محصوالت تولیدی این شــرکت نام برد و گفــت: این محصول توانایی 
اندازه گیری تب را از فاصله یک تا ۵ سانتی متری پیشانی دارد. وی ظرفیت تولید این دستگاه را ۵۰ 
هزار عدد ذکر کرد و ادامه داد: خوشبختانه تالش بسیاری در معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری 
برای حمایت از شرکت های دانش بنیان و فناوری که محصوالتی برای مقابله با کرونا تولید کرده اند، 
وجود دارد و امیدواریم که دیگر دستگاه های متولی نیز با همین جدیت از شرکت هایی نظیر شرکت 
ما حمایت کنند. وفایی افزود: برخی نمونه های وارداتی در فضای آزاد عملکرد مطلوبی ندارند، یعنی 
اعداد مختلفی را نشــان می دهند. برای همین برخی مراکز درمانی از کار با آنها امتناع می کنند، در 

حالی که نمونه تولید شده در این شرکت توانسته است، تمام مجوزهای الزم را اخذ کند.
به گفته مجری طرح، این محصول با یک چهارم قیمت نمونه مشابه آلمانی روانه بازار شده است.

معاون وزیر بهداشت خبر داد:

عقب گرد به سمت سختگیری ها در خوزستان و شهرهای آلوده
معاون وزیر بهداشــت، درمــان و آموزش پزشــکی گفت: در خوزســتان به علــت افزایش موارد 
بســتری و رعایت ناکافی پروتکل های بهداشتی عقب گرد داشتیم و در شــهرهایی نیز که چنین 
شــرایطی داشــته باشــیم دوباره ســختگیری ها و تعطیلی ها اجرا می شــود. علیرضا رییسی  
دامه داد: در مورد رنگ بندی شــهرها تعریف بهتر این است مناطق با ســطح ریسک سطح یک، 
دو یا ســه، مطرح شــوند، ما منطقه بی خطر نداریم. رنگ دریگری داریم که رنگ ســبز اســت 
که منطقه بی خطر اســت. هیچ جا در کشــور منطقه بی خطر نیســت و رنگ ســبز نداریم اگر در 
 منطقه ای روزانه به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر یک نفر بســتری می شود، ســفید است. باالی سه قرمز 
می شود و بین این دو،   زرد است. وی افزود: مشاغل را هم به سه قسمت تقسیم کردیم، مشاغل 
خیلی پرریسک، کم ریسک و مشاغل متوسط ریسک. در مرحله اول در کل کشور مشاغل کم ریسک 
را باز کردیم، مشاغل با ریسک متوسط را هم باز کردیم؛ اما برای مشاغل پر ریسک آیا باید در همه 

کشور باز یا بسته باشد، برای این  تصمیم سراغ طبقه بندی ریسک شهرستان ها رفتیم.

یک رسانه اسپانیایی گزارش داد:

ایران، رتبه سوم جهان در کارآزمایی های بالینی برای درمان 
کرونا را دارد

بر اساس تازه ترین آمار سازمان جهانی بهداشت در زمینه تحقیقات و کارآزمایی های بالینی با هدف 
بررسی میزان اثربخشــی راهکارهای درمانی علیه بیماری همه گیر کووید-۱۹، ایران بعد از چین و 
آمریکا در رتبه سوم و اســپانیا هم در رتبه چهارم جهان قرار دارد.طبق داده های ارائه شده سازمان 
بهداشت جهانی تا تاریخ پنج می ) ۱۶ اردیبهشت(، چین با ثبت ۱۵۴ مورد، آمریکا با ۱۰۹ مورد، ایران 
با ۶۳ مورد و اســپانیا با ثبت ۵۸ مورد تحقیقات و مطالعات بالینی جهت بررسی میزان اثربخشی 
داروهای متعدد در درمان کرونا در بیمارستان ها و مراکز درمانی در جایگاه چهار کشور نخست این 
فهرست قرار گرفتند؛ میزان انجام کارآزمایی های بالینی در کنار دیگر اقدامات بهداشتی در اروپا نیز 
پس از اسپانیا به ترتیب در کشورهای فرانسه، انگلیس، آلمان، دانمارک و ایتالیا در حال انجام است.

با گسترش روز افزون ویروس کرونا در سراسر جهان، تالش های محققان برای یافتن شیوه های 
درمانی جدید مثل پالســما درمانی یا بحث تولید واکسن و داروهای مورد نیاز در مرحله تحقیقات 
و کارآزمایی های بالینی هستند، این در حالی اســت که هنوز دنیا نتوانسته یک دارو یا یک راهکار 

مشخص برای درمان کرونا تولید کند.

سلامتاخبار

مفاد آراء
2/164 آگهي موضوع ماده 3 قانون وماده آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 

اراضي وساختمانهاي فاقد سند رسمي                                                                                 
برابر آراءصادره هيئت هاي اول ودوم موضــوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي 
وساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه 14 اصفهان حوزه ثبت ملک 
خميني شهر تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضيان محرز گرديده است. لذا مشخصات 
متقاضيان وامالک مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به 
فاصله پانزده روز آگهي مي شــود.در صورتيکه اشخاص نســبت به صدور سند مالکيت 
متقاضيان اعتراضي داشــته باشند مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت دوماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک محل، تسليم وپس از اخذ رسيد ظرف مدت يک 

ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايند.  
الف(آراء صادره از هيات شعبه اول :

1- راي  شــماره   5846   مورخ  1398/12/17 آقاي / خانم داريــوش عالم زاده فرزند  
غالمحسين  به شــماره کالسه  0513  وبه شــماره شناســنامه 4051  و به شماره ملي    
1285118944  صادره نســبت به3603.92 سهم مشــاع از 604730498 يک در باغ  
به مساحت  360.92 مترمربع پالک شــماره 104    اصلي واقع  در  اصغر آباد  بخش  14  
اصفهان حوزه ثبت  ملک خميني  شهر شامل  ثبت در صفحه 478 دفتر 81ومالحظه نقشه 

ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گرديده است.
2- راي  شــماره   5848   مــورخ  1398/12/17 آقاي / خانم کــورش  عالم زاده فرزند  
غالمحسين  به شــماره کالسه  0513  وبه شــماره شناســنامه 4051  و به شماره ملي    
1285118944  صادره نسبت به3603.92 سهم مشــاع از 604730498 يک در باغ  به 
مساحت  360.92 مترمربع پالک شماره 1187 فرعي از شماره 104  اصلي واقع  در  اصغر 
آباد  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خميني  شــهر شــامل  مع الواسطه از مالکيت 
مصطفي مصطفايي سند 15424 مورخ 24/12/18ثبت در صفحه 478 دفتر 81ومالحظه 

نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز  گرديده است.
3- راي  شماره   9163   مورخ  1398/07/18 آقاي / خانم داريوش اله ياري  فرزند  برات  
به شماره کالسه  0981  وبه شماره شناسنامه 38  و به شماره ملي    1142210375  صادره 
نسبت به شش   دانگ يکباب زمين داراي اعياني   به مساحت  284 مترمربع پالک شماره 
1066 فرعي از   99    اصلي واقع  در  جوي آباد   بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خميني  
شهر شامل  ثبت در صفحه 48 دفتر 542 وصفحه 437 دفتر 618 و صفحه 45 دفتر 543  

ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گرديده است.
4- راي  شماره   9161   مورخ  1398/07/18 آقاي / خانم زهرا  اله ياري فرزند  اصغر   به 
شماره کالسه  0982 وبه شماره شناسنامه 146  و به شماره ملي    1290466823  صادره 
نسبت به شش   دانگ يکباب زمين داراي اعياني  به مساحت  129 مترمربع پالک شماره 
794 فرعي از   99    اصلي واقع  در  جوي آباد   بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خميني  
شهر شامل مع الواســطه از مالکيت ابراهيم براتي   ثبت در صفحه 396 دفتر 3  ومالحظه 

نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گرديده است.
5- راي  شــماره   5765   مــورخ  1398/12/07 آقاي / خانم فاطمــه طاهري خوزاني 
فرزند  نوروزعلي   به شماره کالسه  1124  وبه شماره شناسنامه 10588  و به شماره ملي    
1140358847  صادره نسبت به شش دانگ يکباب خانه در به مساحت  218.26 مترمربع 
پالک شماره 176 فرعي از   115    اصلي واقع  در  کهندژ بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  
ملک خميني  شهر شامل ســند 45191 مورخ 57/02/09 دفتر 73ومالحظه نقشه ملک  

وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گرديده است.
6- راي  شماره   5688   مورخ  1398/12/05 آقاي / خانم امراهلل حاجي حيدري  فرزند  فتح 
اهلل  به شماره کالسه  2024    وبه شماره شناسنامه 110  و به شماره ملي    1141002744  
صادره نسبت به 3 دانگ مشاع از  شــش   دانگ يکباب خانه در حال ساخت    به مساحت  
179.39 مترمربع پالک شماره 736 و 735 و 708 و 707 فرعي از   158    اصلي واقع  در  
صدر  آباد   بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خميني  شــهر شامل مع الواسطه از شهر 
داري خميني شــهر   ثبت در صفحات 397 و 28 و 370 و 67 دفاتر 149 و 151 و 133 و 

150ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گرديده است.
7- راي  شماره   5686   مورخ  1398/12/05 آقاي / خانم صغرا برخوردار ورنوسفادراني 

فرزند  محمد تقي   به شماره کالسه  2023    وبه شماره شناسنامه 12808  و به شماره ملي    
114504274  صادره نسبت به  3 دانگ مشاع از شش   دانگ يکباب خانه در حال ساخت    
به مساحت  179.39 مترمربع پالک شماره 736 و 735 و 708 و 707 فرعي از   158    اصلي 
واقع  در  صدر  آباد   بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خميني  شهر شامل مع الواسطه از 
شهر داري خميني شهر   ثبت در صفحات 397 و 28 و 370 و 67 دفاتر 149 و 151 و 133 و 

150ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گرديده است.
8- راي  شــماره   0205   مــورخ  1398/01/24 آقاي / خانم فاطمــه ريحاني خوزاني  
فرزند  علي اصغر   به شماره کالسه  2157    وبه شماره شناسنامه 1214  و به شماره ملي    
1141134446  صادره نسبت به 1.5 دانگ مشاع از شــش   دانگ يکباب خانه 2 طبقه     
به مساحت  251 مترمربع پالک شــماره 271 فرعي از   110    اصلي واقع  در  بخش  14  
اصفهان حوزه ثبت  ملک خميني  شهر شامل  ســند 25168 مورخ 75/09/28 دفتر 46  

ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گرديده است.
9- راي  شــماره   0207   مورخ  1398/01/24 آقاي / خانم ابوالقاســم طاهري خوزاني  
فرزند  کريم   به شــماره کالسه  2161    وبه شــماره شناســنامه 193  و به شماره ملي    
1141449153  صادره نسبت به 5/. دانگ مشاع از شش   دانگ يکباب خانه 2 طبقه  به 
مساحت  251 مترمربع پالک شماره 271 فرعي از   110    اصلي واقع  در کک و موش اندان   
بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خميني  شهر شامل  سند 25168 مورخ 75/09/28 

دفتر 46  ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گرديده است.
10- راي  شــماره   0203   مورخ  1398/01/24 آقاي / خانم ســميرا جعفري  خوزاني  
فرزند  خداداد   به شماره کالسه  2162    وبه شماره شناسنامه 1130091791  و به شماره 
ملي    1130091791  صادره نســبت به 1 و 4.1 دانگ مشاع از شش   دانگ يکباب خانه 
2 طبقه   به مساحت  251 مترمربع پالک شماره 271 فرعي از   110    اصلي واقع  درکک 
وموش اندان   بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خميني  شــهر شــامل  سند 66954 
مورخ 88/03/20 دفتر 59  ومالحظه نقشــه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز 

گرديده است.
11- راي  شــماره   0201   مورخ  1398/01/24 آقاي / خانم ســجاد طاهري  خوزاني 
فرزند  ابوالقاســم  به شماره کالســه  2159  وبه شماره شناســنامه 11333  و به شماره 
ملي    1292641983  صادره نســبت به 5/. دانگ مشاع از شــش  دانگ يکباب خانه 2 
طبقه  به مســاحت  251 مترمربع پالک شــماره 71 فرعي از   110  اصلي واقع  در کک 
و موش اندان  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خميني  شــهر شامل  سند 192252 
 مورخ 88/07/06 دفتر 73  ومالحظه نقشــه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز 

گرديده است.
12- راي  شــماره   1990   مورخ  1398/01/24 آقاي / خانم پروانه رئيســي خير آبادي  
فرزند  عبدالحسين   به شماره کالسه  2160  وبه شــماره شناسنامه 42  و به شماره ملي    
1141169071  صادره نســبت به1/ و 4/1 دانگ مشاع از شــش   دانگ يکباب خانه 2 
طبقه  به مساحت  251 مترمربع پالک شــماره 271 فرعي از   110  اصلي واقع  در  کک 
و موش اندان بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خميني  شــهر شامل  سند 192252 
مورخ 88/07/06 دفتر 73  ومالحظه نقشــه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز 

گرديده است.
13- راي  شــماره  0196   مورخ  1398/01/24 آقاي / خانم عبــاس طاهري  خوزاني 
فرزند  ابوالقاسم  به شماره کالسه  2156  وبه شماره شناســنامه 1995  و به شماره ملي    
1288272022  صادره نسبت شــش  دانگ يکباب خانه به مســاحت  5249 مترمربع 
پالک شــماره 89 فرعي از   110   اصلي واقع  در کک و موش اندان   بخش  14  اصفهان 
حوزه ثبت  ملک خميني  شــهر شــامل  ســند 144524 مورخ 88/04/24 دفتر ثبت در 
 صفحه 549 دفتر 17873  ومالحظه نقشــه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز 

گرديده است.
14- راي  شماره   2256   مورخ  1398/10/10 آقاي / خانم محمد باقري  ورنوسفادراني  
فرزند  فضل اله  به شــماره کالسه  0065    وبه شماره شناســنامه 364  و به شماره ملي    
1140985231  صادره نسبت شش   1200سهم مشاع از 604730498 به مساحت  1200 
مترمربع پالک شــماره 6 فرعي از   104    اصلي واقع  در اصغر آباد    بخش  14  اصفهان 
حوزه ثبت  ملک خميني  شهر شامل  مع الواسطه از مالکيت محمد ابراهيم حاج ابراهيمي 

ثبت در صفحه 442 دفتر 149  ومالحظه نقشــه ملک  وگزارش کارشــناس  مالحظه و 
محرز گرديده است.

15- راي  شــماره   5727   مورخ  1398/12/06 آقاي / خانم زهرا نوروزي  فرزند  اکبر  
به شماره کالسه  2372    وبه شماره شناسنامه 6302  و به شماره ملي    1142291057  
صادره نسبت  به 3 دانگ مشاع از شش  دانگ يکباب خانه به مساحت  222 مترمربع پالک 
شماره 241 فرعي از   122   اصلي واقع  در بزمکه وراه کوه   بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  
ملک خميني  شهر شامل  سند 145051 مورخ 98/10/23 دفتر 63  ومالحظه نقشه ملک  

وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گرديده است.
16- راي  شــماره   5804   مورخ  1398/12/12 آقاي / خانم علــي صفار خوزاني فرزند  
اصغر  به شماره کالسه  2199    وبه شماره شناســنامه 1130324184  و به شماره ملي    
1130324184  صادره نسبت  به شش  دانگ يکباب کارگاه  به مساحت  953.47 مترمربع 
پالک شماره 50.9 فرعي از   119    اصلي واقع  در ورنوسفادران    بخش  14  اصفهان حوزه 
ثبت  ملک خميني  شهر شامل مع الواسطه از سند 63044 عبداهلل نوربخش  ومالحظه نقشه 

ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گرديده است.
17- راي  شماره   5850   مورخ  1398/12/17 آقاي / خانم محمد باقري   فرزند  حسين  
به شماره کالسه  2459    وبه شماره شناسنامه 1738  و به شماره ملي    4722082812  
صادره نسبت  به شش  دانگ يکباب مغازه  به مساحت  53 مترمربع پالک شماره 2944 
فرعي از   85    اصلي واقع  در خوزان    بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک خميني  شهر 
شامل  سند 10190  ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گرديده 

است
18- راي  شماره   5961   مورخ  1398/12/28 آقاي / خانم مجيد عسگري   فرزند  احمد  
به شماره کالسه  2590    وبه شماره شناسنامه 1591  و به شماره ملي    1141184559  
صادره نسبت به شش  دانگ يکباب زمين داراي اعياني   به مساحت  195.5 مترمربع پالک 
شماره 538 فرعي از   158  اصلي واقع  در  صدر اباد  بخش  14  اصفهان حوزه ثبت  ملک 
خميني  شهر شامل  مع الواسطه از شهر داري خميني شهر ثبت در صفحه 367 دفتر 185 

ومالحظه نقشه ملک  وگزارش کارشناس  مالحظه و محرز گرديده است.
تاريخ انتشار نوبت اول :99/2/08 
تاريخ انتشار نوبت دوم :99/2/23

م الف:  824276  نبي اله يزداني رئيس اداره ثبت اسناد و امالک خميني شهر
مفاد آراء

2/165 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی 
واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر آراء صادره هيأت موضوع تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی آران و بيدگل، تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز 
گرديده است. لذا مشخصات متقاضيان و امالک مورد تقاضا به شرح زير به منظور اطالع 
عموم در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکيت متقاضيان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف 

مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضايی تقديم نمايند. 
1- رأی شــماره 3154 مورخ 98/09/23 هيأت : آقای محمد شفائی مقدم فرزند عباس 
شماره شناسنامه 341 ششــدانگ يکبابخانه بمساحت 120 مترمربع شماره پالک 3224 
فرعی از پالک 3 اصلی واقع در معين آباد بيدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بيدگل . ابتياعی 

از مالک رسمی غالمرضا غفاری
2- رأی شماره 0072 مورخ 99/01/27 هيأت: خانم سميه اعتمادفرد فرزند عليرضا شماره 
شناسنامه 3046 ششدانگ يکبابخانه بمســاحت 176 مترمربع شماره پالک 999 فرعی 
مفروز و مجزی از 102 فرعی از پالک 6 اصلی واقع در حســين آباد بيدگل بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بيدگل . ابتياعی از مالک رسمی غالمرضا ستاری
3- رأی شماره 0073 مورخ 99/01/27 هيأت: آقای محسن دياری بيدگلی فرزند احمدرضا 
شماره شناسنامه 6190081037 ششدانگ يکبابخانه بمساحت 144 مترمربع شماره پالک 
1000 فرعی مفروز و مجزی از 102 فرعی از پالک 6 اصلی واقع در حســين آباد بيدگل 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بيدگل . ابتياعی از مالک رسمی شهرداری آران و بيدگل

4- رأی شماره 0076 مورخ 99/01/27 هيأت: آقای ســيد وحيد سيديان بيدگلی فرزند 
سيدعلی آقا شماره شناسنامه 1250108349 ششدانگ يکبابخانه بمساحت 105 مترمربع 
شــماره پالک 1001 فرعی مفروز و مجــزی از 106 فرعی از پــالک 6 اصلی واقع در 
حســين آباد بيدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بيدگل . ابتياعی از مالک رسمی غالمرضا 

ستاری
5- رأی شــماره 0077و0078 مورخ 99/01/27 هيأت: آقای محسن غفاريان بيدگلی 
فرزند مصطفی شماره شناسنامه 271 و خانم سمانه مسی بيدگلی فرزند علی اکبر شماره 
شناسنامه 1250135230  )بالمناصفه( ششدانگ يکبابخانه بمساحت 80 مترمربع شماره 
پالک 1002 فرعی مفروز و مجزی از 35 فرعی از پالک 6 اصلی واقع در حسين آباد بيدگل 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بيدگل . ابتياعی از مالک رسمی علی اکبر مسی 
6- رأی شماره 0213 مورخ 99/02/14 هيأت : آقای علی اکبر جعفری نژاد بيدگلی فرزند 
علی شماره شناسنامه 87 ششدانگ يکبابخانه بمساحت 217.30 مترمربع شماره پالک 
13 فرعی مفروز و مجزی شــده از 6 فرعی از پالک 586 اصلــی واقع در اماکن بخش 3 
حوزه ثبتی آران و بيدگل . ابتياعی از مالکين رســمی وراث آقای علی جعفری نژاد و بانو 

سکينه رجبيان
7- رأی شــماره 0207و0208 مورخ 99/02/13 هيأت : آقای محمدرضا شيپوری آرانی 
فرزند محمد شماره شناسنامه 11051 و خانم ســکينه خاتون صلواتی آرانی فرزند محمد 
شماره شناسنامه 257 )بالمناصفه( ششدانگ يکبابخانه بمساحت 88.50 مترمربع شماره 
پالک 2 فرعی از پالک 1318 اصلی واقع در اماکن بخــش 3 حوزه ثبتی آران و بيدگل . 

ابتياعی از مالک رسمی تقی حسين پور
8- رأی شــماره 0210 مورخ 99/02/13 هيأت : اداره اوقاف و امور خيريه آران و بيدگل 
شناسه ملی 14003505268 ششدانگ يکباب  انباری بمساحت 413.50 مترمربع شماره 
پالک 9993 فرعی مفروز و مجزی شــده از 1235 فرعی از پالک 2637 اصلی واقع در 
مسعودآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بيدگل . ابتياعی از مالکين رسمی آقای محمد گلچين 

آرانی و خانم طوبی زارع پور آرانی
9- رأی شماره 0216 مورخ 99/02/14 هيأت : آقای مصطفی داروغه آرانی فرزند خيراله 
شماره شناسنامه 187 ششدانگ يکبابخانه بمساحت 185.50 مترمربع شماره پالک 3422 
فرعی از پالک 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بيدگل . ابتياعی 

از مالک رسمی علی اصغر مطمئن
10- رأی شماره 0214 مورخ 99/02/14 هيأت : آقای محمد زاهدی فر فرزند رضا شماره 
شناسنامه 168 ششدانگ يکبابخانه بمساحت 252.50 مترمربع شماره پالک 2024 فرعی 
مفروز و مجزی شده از 235 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آراندشت بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بيدگل . ابتياعی از مالکين مزرعه آران دشت
11- رأی شماره 0079 مورخ 99/01/27 هيأت : آقای اميرحسين کجائی بيدگلی فرزند 
عليرضا شماره شناســنامه 1250171423 ششدانگ يکباب ســاختمان بمساحت 120 
مترمربع شماره پالک 6442 فرعی مفروز و مجزی شــده از 163 فرعی از پالک 2840 
اصلی واقع در ريگستان ديمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بيدگل. ابتياعی از مالکين 

رسمی وراث عباسعلی گلی
12- رأی شماره 0211 مورخ 99/02/13 هيأت : آقای مهدی جعفری فرد بيدگلی فرزند 
عزيزاله شماره شناسنامه 122 ششدانگ يکبابخانه بمساحت 108 مترمربع شماره پالک 
6444 فرعی مفروز و مجزی شده از 466 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ريگستان 

ديمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بيدگل. مالک رسمی
13- رأی شماره 0215 مورخ 99/02/14 هيأت : آقای مهدی شبستانی نوش آبادی فرزند 
عباس شماره شناسنامه 5783 ششدانگ يکبابخانه بمساحت 152 مترمربع شماره پالک 
620 فرعی از پالک 43 اصلی واقع در غياث آباد نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران و بيدگل. 

ابتياعی از مالک رسمی سيدرضا توکليان
بديهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند 

مالکيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 99/02/23
تاريخ انتشار نوبت دوم: 99/03/07

م الف: 840472 عباس عباس زادگان رييس اداره ثبت اسناد و امالک آران و بيدگل
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شیب مالیم روبه باال ی منحنی بیماری کرونا در اصفهان
منحنی بیماری کرونا در اصفهان در چند روز اخیر شیب مالیم روبه باال داشته است.رییس دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان گفت: این حاکی از صعود روند بیماری است و موارد بستری بیماری در حال 
کاهش و موارد سرپایی رو به افزایش است.طاهره چنگیز افزود: فعال تنها شهر بوئین و میاندشت 
در استان اصفهان وضعیت سفید دارد.وی ادامه داد: دیگر نمی توانیم رفتارهای قبل از کرونا مانند 
فاصله های نزدیک، دســت دادن ها، فراموش کردن شست وشوی دست ها را داشته باشیم و در 
صورت رعایت نکردن این مســائل، شــیوع کرونا افزایش می یابد.رییس دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان در خصوص آخرین وضع ابتال  و مرگ و میر کادر درمانی اصفهان ناشــی از بیماری کرونا 
نیز گفت: دو نفر از پزشکان اصفهان تاکنون بر اثر ابتال  به این بیماری جان خود را از دست داده اند.

بنابراعالم سخنگوی دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان، هم اکنون 492 بیمار مبتال به کرونا در مراکز 
درمانی استان اصفهان )به جز کاشان و آران وبیدگل ( در حال درمان هستند و141 نفر هم با وضع حاد 
در بخش مراقبت های ویژه بستری هستند.آرش نجیمی از مردم درخواست کرد از تردد غیر ضروری 

در اماکن عمومی پرهیز کنند تا سریع تر از این حالت بحرانی خارج شویم.

 فعالیت دینی مبلغان قمی در کانال های مجازی
 بقاع متبرکه اصفهان 

همزمان با ماه مبارک رمضــان ، 28 مبلغ از قم در کانال های فضای مجازی بقاع متبرکه اســتان 
اصفهان در تبلیغ معارف دینی فعالیت می کنند.مدیــر روابط عمومی اداره کل اوقاف  و امور خیریه 
اصفهان گفت: در پی شــیوع ویروس کرونا این مبلغان در کنار مســئوالن فرهنگــی و مراکز افق 
امامزادگان در فضای مجازی و در کانال های منتسب به امامزادگان از جمله حرم مطهر امامزادگان 
ابوالعباس خوراسگان )ع(، سید محمد )ع( خمینی شهر، مشهد اردهال کاشان ، سید محمد )ع( 
قهدریجان ، هفده تن گلپایگان ، ساره خاتون نجف آباد،شهرضا و امامزاده برخوار به تولید و انتشار 
محتواهای نو و کاربردی برای ترویج دین می پردازند. ایمان خواجه  بــا بیان اینکه جهان امروز با 
توجه به شیوع کرونا ویروس و انتشار سریع آن در دنیا ، با یک آزمونی مواجه است که در طول تاریخ 
مشابه ندارد افزود: مردم مومن و همدل کشور، همچون گذشته سربلند از این آزمون بیرون آمدند 
و همراه و همگام با مسئوالن، تمامی تصمیمات ستاد ملی مبارزه با کرونا را به گوش جان خریده و 

به آن جامه عمل پوشاندند.

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان:
 مشکل اساسی »شاد«، اینترنت است

 معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان با اشاره به شروع کار اپلیکیشن 
جدید شاد از روز 2۳ فروردین ماه، توضیح داد: هنوز هم با نقاط ضعف و مشکالتی روبه رو هستیم، 
در بعضی نقاط، همکاران مان می گویند که سرعت اینترنت پایین اســت و نتوانسته اند فیلم ها 
را دانلود یا ارســال کنند، چون این یک کار نوپا و تازه و با مشــکالتی همراه است که قطعا به مرور 
این مشکالت حل خواهد شــد و امیدواریم در آینده بتوانیم در تمام مســائل مربوط به آموزش 
و پرورش کودکانمان از این اپلیکیشــن به نحو احسن استفاده کنیم.شــهین جوانی، برآورد کرد 
که نزدیک به ۳۰ درصد دانش آموزان اصفهانی به ســامانه آموزش شــاد دسترسی ندارند، البته 
این آمار دقیق نیســت و درحال رصد آمار هستیم تا بتوانیم پاسخ درســتی به این سوال دهیم.

جوانی در پاســخ به اینکه در ماه های گذشته، کارایی اپلیکیشن شــاد چگونه بوده است، گفت: 
مشکل اساســی ما اینترنت اســت، یعنی اگر اینترنت سرعت باالیی داشــته باشد همکاران ما 
 خیلی خوب  می توانند آموزش دهند، اما هرکجا سرعت اینترنت مقداری پایین است با مشکل

 روبه رو می شوند. 

مدیرکل دامپزشکی استان  توضیح می دهد:

مرغ اصفهان یا مرغ سبز شمال؟ کدام بهتر است؟!

برای خرید مرغ به یكی از فروشگاه های 
    حدیث زاهدی  

مركز شهر رفتم . فروشنده سه نوع مرغ با 
عنوان مرغ اصفهان ) معمولی ( با حداقل قیمت ، مرغ شمال  قیمتی 
بیشــتر از مرغ اصفهان و مرغ سبز شــمال که باالترین نرخ را داشت 
معرفی کرد و با توضیح اینکه مرغ سبز شمال بدون هورمون ، ارگانیک 
و بدون آنتی بیوتیک است من را به خرید آن ترغیب کرد و با توجه به 
اینکه اطالعاتی در این زمینه داشتم، ولی پای سالمت که به میان آمد 

دچار تردید در انتخاب شدم.
این داستانی اســت که هر روز برای هرکدام از ما اتفاق افتاده و باعث 
سردرگمی در خرید می شــود و به خاطر تبلیغات فروشندگان ، مرغ 
شــمال در اصفهان طرفداران زیادی پیدا کرده تا جایــی که خیلی از 
مرغ فروشان  نام فروشــگاه خود را از میان شــهر های شمالی  کشور  
انتخاب کرده اند تا نشــان دهند محصول آنها کامال وارداتی از شــمال 

است.
قیمت  عمده  مرغ شمال و اصفهان تقریبا برابر است، ولی هر کیلوگرم 
مرغ شمال در بازار اصفهان با قیمتی بین 5۰۰ تا سه هزار تومان بیشتر 

از مرغ اصفهان عرضه می شود و با این حال با استقبال خوبی از جانب 
مردم رو به رو شده اســت و اشخاصی كه اســتطاعت مالی خرید این 
دسته مرغ را ندارند بااندوه و آه خود را مجبور به تهیه ارزان ترین مرغ 

می دانند.
این در حالی اســت که مرغ اصفهان در کشور طرفداران زیادی دارد تا 
جایی که در بازار تهران، مرغ اصفهان یکی از گران ترین انواع گوشــت 
سفید است.تبلیغ کیفیت  باالی مرغ شــمال در بازار اصفهان  دروغی 
بیش نیست ، زیرا از نظر دکتر شــهرام موحدی ، مدیرکل دامپزشکی 
استان اصفهان مرغ شمال نه تنها از نظر کیفیت تفاوتی با مرغ اصفهان 
ندارد بلکه اســتاندارد های تولید  گوشت ســفید در اصفهان به مراتب 

بیشتر از شهر های شمالی  کشور است. 
 موحدی بــا تاکید بر اینکه مرغ ســبز  هم هیچ تفاوتــی با مرغ های 
معمولی ندارد و این موضوع تنها بهانه ای برای گران فروختن کاالست، 
می گوید : اســتفاده هورمون شایعه اســت ولی تمام مرغداری های 
کشــور از آنتی بیوتیک برای ســالمت طیور اســتفاده می کنند. آنتی 
بیوتیک های مورد اســتفاده در این مرغداری ها از نوع مجاز و میزان 

آن مشخص اســت ضمن اینکه این مرغ ها از نظر باقی مانده دارویی 
پایش می شوند بنابراین مشکلی از این لحاظ برای مصرف کنندگان 

وجود ندارد.
مدیرکل دامپزشــکی اســتان اصفهان با اذعان براینکه مرغ اصفهان 
از لحاظ کیفیتی بسیار بهتر از مرغ شمال اســت می گوید : کشتارگاه 
های صنعتی طیور استان اصفهان درراستای اجرای طرح ملی ارتقای 
کیفیت بهداشتی گوشت مرغ رتبه بندی شــدند و مرغ های تولیدی 
در ســه درجه کیفیت A، + AوB توزیع می شوند که از لحاظ بهداشتی 
همه در شرایط یکسانی هستند ولی مرغ A+  در چیلرهوایی قرار می 
گیرد و افت الشــه و کیفیت بهتری دارد به همیــن خاطر گران تر می 
شود ولی از لحاظ بهداشتی هر سه مدل مورد تایید این نهاد بوده و از 
لحاظ کنترل های میکروبی هیچ مشکلی ندارد. پس مرغ شمال ، مرغ 
ســبز، مرغ ارگانیک ، مرغ بدون آنتی بیوتیک همه این اصالحات از 
طرف سازمان دامپزشکی کشور و همچنین اداره کل دامپزشکی استان 
اصفهان رد می شود . این تبلیغات فقط به خاطر منفعت و سود بیشتر 
فروشندگان  است و  مرغ شــمال هیچ برتری نسبت به مرغ اصفهان 
ندارد، این مرغ هیچ ویژگی خاصی نــدارد و نباید گران تر از مرغ های 

معمولی به فروش برسد.
مدیرکل دامپزشــکی اســتان اصفهان همچنیــن در خصوص تخم 
مرغ های غنی شــده به امگا۳ و اسید فولیک با اشــاره به اینکه تخم 
مرغ معجزه شــگفت انگیز الهی و یک مولتــی کمپلکس برای همه 
انسان ها با هر بیماری است وهر فرد سالم باید روزانه یک تخم مرغ 
مصرف کند ولی متاسفانه میزان مصرف تخم مرغ در ایران یک پنجم 
دنیاست، تصریح می کند :طرح پژوهشی تولید تخم مرغ غنی شده 
با اسید فولیک از چند ســال پیش در اصفهان آغاز و پس از آزمایش 
 های مختلف و کســب تاییدیه های الزم از سازمان دامپزشکی  روانه

 بازار شــد به نحوی که با افــزودن آن به زنجیره غذایــی طیور بعد از 
گذشــت حدود یک ماه میزان امگا ۳ موجود در تخم مرغ تولید شده 
توســط این طیور تا حد یک ماده غذایی سرشــار از امــگا ۳ افزایش 

می یابد.
موحــدی در پایان با اظهــار اینکه در ایــن زمینه امــکان تقلب برای 
برخی ســود جویان فراهم می شــود، خاطر نشــان می کند: مردم 
باید بــه پروانه بهداشــتی از ســازمان دامپزشــکی که روی بســته 
ها درج شــده توجه کننــد زیرا ایــن محصوالت به صــورت دوره ای 
 آزمایش شــده و با رعایت تمام پروتکل های بهداشــتی اجازه تولید 

خواهند داشت.

با مسئولان جامعه

فقدان سند مالکیت 
2/168 شهرداری نوش آباد به استناد دو برگ استشهادیه محلی که امضای شهود رسما 
گواهی گردیده مدعی اند که سند مالکیت شش دانگ خانه به مساحت 452 مترمربع پالک 
1357 فرعی از 54 اصلی واقع در بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل بنام شهرداری نوش 
آباد ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده اســت. که در اثر جابجایی مفقود و اینک 
درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده لذا طبق تبصره یک ماده 120 اصالحی آیین 
نامه قانون ثبت مراتب آگهی تا هرکس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مذکور یا وجود 
سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی لغایت ده روز به این اداره مراجعه 
و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضی 
واصل نگردد یا در صورت اعتراض اصل اسناد ارائه نشود المثنی اسناد مالکیت مزبور صادر 
و به متقاضی تسلیم خواهد شــد. م الف: 832061 عباس زادگان رییس ثبت اسناد و 

امالک آران و بیدگل 
اجرائیه 

2/169 شماره اجرائیه: 9910423620600025 شماره پرونده: 9609983620100431 
شماره بایگانی شعبه: 970139 ، مشخصات محکوم له: زهرا بابایان بیدگلی نام پدر: حسن  
نشانی: آران و بیدگل، خ شــهدا، کوچه معراج 13 ، مشــخصات محکوم علیه: 1- بهرام 
میرآلی فرزند رجبعلی و2- الهام میرآلی فرزند رجبعلی و3- معصومه پس شام فرزند علی 
و4- بهنام میرآلی فرزند رجبعلی و 5- محمدرضا میرآلی فرزند رجبعلی  به نشانی :آران و 
بیدگل، خ شهدا، کوچه معراج 13 و6- الهه میرآلی فرزند رجبعلی به نشانی: آران و بیدگل، 
خ شــهدا، کوچه معراج و 7- ایمان میرآلی فرزند رجبعلی و8- امیر میرآلی فرزند رجبعلی 
. مشــخصات نماینده محکوم له : مهدی خادم بیدگلی فرزند حسن به نشانی: اصفهان، 
آران و بیدگل،خ زینبیه، محکوم به به موجب درخواســت اجرای حکم مربوطه به شماره 
1399009003168893 و شماره دادنامه مربوطه 9709973620600085 محکوم علیه 
محکوم است به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال به نرخ روز با توجه به تغییر شاخص قیمت 
ساالنه زمان تادیه نسبت به ســال اجرای عقد و پرداخت تعداد 50 عدد سکه بهار آزادی 
رایج جمهوری اسالمی ایران به میزان سهم االرث ایشان از ماترک متوفی به عنوان اصل 
خواسته و مبلغ یک میلیون و هشتصد هزار ریال به عنوان حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی 
و مبلغ یک میلیون و چهل و پنج هزار ریال به عنوان هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم 
به اخذ خواهد شد. ضمنا هزینه اجرا به عهده محکوم علیهم می باشد. م الف: 840004 

روح اله سیفی زاده رئیس شعبه اول دادگاه خانواده شهرستان آران و بیدگل 
فقدان سند مالکیت 

2/170 آقای حســین تقی زاده مطلق برابــر وکالت نامه 136873 مــورخ 98/9/18 و 
137119 مــورخ 1398/10/25 تنظیمی دفترخانه 6 کاشــان و وکالــت نامه 10679 
 مورخ 98/11/24 دفترخانه346 کاشــان از طرف برخی وراث آقای رضا ســرافرازی به
 استناد دو برگ استشهادیه مصدق پیوست که امضای شهود رسما گواهی گردیده مدعی 
اند که سند مالکیت هفت ســهم و نیم سهم مشــاع از یکهزار و پانصد سهم شش دانگ 
پالک 2815 اصلی واقع در بخش ســه حوزه ثبتی آران و بیدگل که در صفحه 143 دفتر 
 46 ذیل شماره 4420 بنام رضا ســرافرازی ثبت و سند مالکیت آن صادر و تسلیم گردیده 
در اثر جابه جایی مفقود و اینک درخواســت صدور ســند مالکیت المثنی نموده لذا طبق 
تبصره یک ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی تا هرکس مدعی انجام 
 معامله نســبت به ملک مذکور یا وجود اسناد مالکیت نزد خود می باشــد از تاریخ انتشار

 این آگهی لغایت ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند 
مالکیت و ســند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده 
مســترد گردد. چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضی واصل نگــردد یا در صورت اعتراض 
 اصل سند ارائه نشود المثنی اســناد مالکیت مزبور صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 

م الف: 839998 عباس زادگان  رییس ثبت اسناد و امالک آران و بیدگل
اخطار اجرایی

2/171 شماره: 449/98 حل1 ، مشخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: عظیم سیدی، 
فرزند: سیدامیر ، شغل: کارگر ، نشــانی: مجهول المکان ؛ مشخصات محکوم له:نام و نام 

خانوادگی:مریم ناصری ، فرزند: احمدعلی ، شــغل: خانه دار ، نشانی: خمینی شهر درچه 
خ گلخانه خیابان فرهنگیان بوســتان12 ، محکوم به:به موجب رای شماره 1044 تاریخ 
98/10/30 حوزه یک شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است. 
محکوم علیه محکوم اســت به: پرداخت مبلغ 145/000/000 ریال بابت نفقه خواهان از 
تاریخ 96/1/17 لغایت صدور حکم و مبلغ 1/200/000 ریال بابت دســتمزد کارشناس و 
مبلغ 156/000 ریال بابت هزینه دادرسی و نیم عشر دولتی. 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 قســمت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف : 835129 مجتبی نوروزی قاضی شــعبه یک 

شورای حل اختالف خمینی شهر 
اخطار اجرایی

2/172 شــماره: 794/98 حل2 ، مشــخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: نصراله 
کریمیان ، فرزند: حســینعلی ، نشانی: مجهول المکان ؛ مشــخصات محکوم له:نام و نام 
خانوادگی:مهدی خجسته فرد ، فرزند: نوروزعلی ، نشانی: خمینی شهر کوی کارمندان معلم 
شرقی 25 ، محکوم به:به موجب رای شــماره 1396 تاریخ 98/08/13 حوزه دوم شورای 
حل اختالف شهرستان خمینی شــهر که قطعیت یافته است. محکوم علیه محکوم است 
به: پرداخت مبلغ 20/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/300/000 
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 تبصره 2 ماده 306 رعایت گــردد. 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 قســمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف : 835740 ایمان بختیاری قاضی شعبه دوم شورای 

حل اختالف خمینی شهر 
ابالغ رای

2/173 کالسه پرونده:1505/98، شــماره دادنامه: 2320، تاریخ رسیدگی: 98/11/30 
، مرجع رسیدگی: شعبه ســوم شورای حل اختالف خمینی شــهر خواهان: بهمن بلوری 
 نشانی: خمینی شهر خ امیرکبیر ک110 پ61 ؛ خواندگان:1-خلیل طالبی کبودی نشانی 
مجهول المکان ، 2-مهدی امام قلی نسب نشانی: بابلســر دریاکنار چسبیده به تاالر ماه 
جهان سنگ فروشی رهام ، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه 
فوق و جری تشــریفات قانونی و اخذ نظریه مشــورتی اعضاءقاضی شورا ختم رسیدگی 
را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شــورا: در خصوص 
دعوی خواهان آقای بهمن بلوری فرزند عزت اله علیه آقایــان 1- خلیل طالبی کبودی 
فرزند ابوطالب  2-مهدی امام قلی نسب به خواســته مطالبه مبلغ 120/000/000 ریال 
وجه یک فقره چک به شماره 3009/066588 -98/5/15 به انضمام خسارت دادرسی و 
خسارت تاخیر تادیه نظر به مفاد دادخواست مالحظه رونوشت مصدق چک و گواهینامه 
عدم پرداخت و اینکه وجود اصل مستندات در ید خواهان ظهور در اشتعال ذمه صادر کننده 
و متعهدین آن دارد و اینکه از ناحیه خواندگان دلیلی که برائت ذمه خود را مدلل بدارند ارائه 
نداشته اند با استصحاب دین،دعوی خواهان ثابت تشخیص میگردد به استناد مواد 9 و 18 
و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای حل اختالف و مواد 310 ، 311 ، 313 از قانون تجارت و 
تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198و 515 و 522 از قانون آئین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی حکــم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
120/000/000 ریال بابت اصل خواسته و  پرداخت مبلغ 2/530/000 ریال بابت خسارات 
دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت استهالک کامل دین 
بر مبنای شاخص بهای کاال و خدمات مصرفی در حق خواهان به صورت تضامنی صادر 
و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 

همین شعبه و سپس ظرف مهلت 20 روز دیگر قابل تجدید نظر خواهی در محکم عمومی 
خمینی شهر میباشد. م الف: 835981 جمشید شیروانی قاضی شعبه سوم شورای حل 

اختالف شهرستان خمینی شهر 
ارزیابی بهای ثمنیه اعیانی

2/174 شماره نامه: 139985602021000118-1399/2/20 کارشناس محترم رسمی 
دادگستری طی برگ ارزیابی وارده به شماره 202100009 مورخه 1399/02/20 ارزش 
بهای ثمنیه اعیانی ششدانگ قطعه زمین محصور پالک 5833 فرعی مفروز شده از 4814 
فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمســیر بخش 17 ثبت اصفهان که قباًل دوازده 
حبه و نیم مشاع از 72 حبه ششــدانگ پالک 4814 فرعی بوده و متعلق به خانم حاجیه 
بیگم سلطان نیریان می باشد فاقد بهاء و بدون ارزش ثمنیه اعیانی اعالم نموده لذا مراتب 
آگهی تا چنانچه نسبت به ارزیابی فوق الذکر اعتراض دارید ظرف مدت یک ماه به دادگاه 
صالحه مراجعه و طرح دعوی نموده و گواهی آن را به ایــن اداره ارائه نمایید. در غیر این 
صورت بهاء ثمنیه اعیانی آن حذف می گردد. م الف: 840130  خیراله عصاری مدیر 

واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زواره
اخطار اجرایی

2/175 شماره: 248/98 به موجب رای شــماره 612 تاریخ 98/9/12 شعبه اول شورای 
حل اختالف شهرســتان اردســتان که قطعیت یافته اســت محکوم علیه زهرا فالحتی 
پایین دروازه به نشانی مجهول المکان محکوم است به خوانده ردیف سوم را به حضور در 
دفترخانه جهت امضا و انتقال سند و پرداخت هزینه دادرسی )زهرا فالحتی پایین دروازه( 
و پرداخت هزینه نیم عشر در حق صندوق دولت. هزینه دادرسی 680/000 ریال در حق 
خواهان. مشخصات محکوم له: حشمت اله آقا شاهی به نشانی اردستان میدان نماز جنب 
بانک ملت فروشگاه ثامن. ماده 34 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 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، صریحًا اعالم 
نماید. م الف:840125  مصطفی ظهیری موخر زارع قاضی  شــعبه اول شورای حل 

اختالف اردستان 
فقدان سند مالکیت

2/166 نظر به اینکه ســندمالکیت تمامت چهار دانگ مشاع ازششــدانگ پالک ثبتی 
شــماره: 5979 فرعي از یک اصلي بخش یک ثبتی شــهرضا که به نام ســیدمرتضی 
 رهنمائی ثبت وسند صادرو تسلیم گردیده سپس نامبرده بموجب سند شماره 123923 -
  4 / 10 / 75 دفتر سه شهرضابه شمسی موسوی انتقال وبموجب سند شماره 148241 -
  28 / 8 / 80 دفترسه شــهرضابه علیرضااســکندری وبموجب سندشــماره 93886 -
  2 / 3 / 81 دفتر4 – شــهرضا به محســن جانقربان وبموجب سند شــماره 154011 -
 30 / 11 / 81 دفتــر ســه شــهرضا بــه حنیفه موســوی و نامبــرده بموجب ســند 
شــماره 20585 - 16 / 7 / 92 دفتــر 241 - شــیراز مقــدار دودانــگ مشــاع 
ازمالکیــت خودرابــه محمدحســین پرنیــا انتقــال نموده اینــک حنیفه موســوی 
 ارائــه درخواســت کتبــی بــه شــماره وارده : 139921702008001463 -
 14 / 2 / 99  به انضمام دوبرگ استشهادیه محلی که امضاء شهودآن ذیل شماره 94683 
- 10 / 2 / 99 به گواهي دفترخانه 3  شهرضارسیده اســت مدعي است که سندمالکیت 
آن به علت جابجایي مفقودگردیده است ودرخواســت صدورالمثناي سندمالکیت ملک 
فوق رانموده لذامراتب به اســتنادتبصره یک اصالحي ذیل مــاده 120آئین نامه قانون 
ثبت دریک نوبت آگهي مي شــود چنانچه کســي مدعي انجام معامله نســبت به ملک 
مرقوم یاوجود ســند مالکیت نزد خود مي باشد ازتاریخ انتشــاراین آگهي ظرف مدت ده 
روز اعتراض خودراکتبًاضمن ارائه اصل ســندمالکیت یاســندمعامله به این اداره تسلیم 
ورسیداخذنمایدتامراتب صورتمجلس واصل سند مالکیت به ارائه کننده سندمستردگردد 
بدیهي است اگرظرف مدت مقرراعتراضي نرسیدیادرصورت اعتراض اصل سندمالکیت 
 یاســندمعامله ارائه نشــوداقدام به صدورســندمالکیت المثني طبق مقررات خواهدشد. 

م الف: 840088 سید اسداله موسوی مدیرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرضا

فقدان سند مالکیت
2/167 نظر به اینکه سندمالکیت ششدانگ پالک ثبتی شــماره : 798 فرعي از 3 اصلي 
بخش یک ثبتی شــهرضا که به نام سیدحسین نوابی ثبت وســند صادرو تسلیم گردیده 
 اینک نامبرده باارائه درخواســت کتبی به شــماره وارده : 139921702008000651 -

 31 / 1 / 99  به انضمام دوبرگ استشهادیه محلی که امضاء شهودآن ذیل شماره 6990 
- 28 / 9 / 98 به گواهي دفترخانه 393  شهرضارسیده است مدعي است که سندمالکیت 
آن به علــت جابجایي مفقودگردیده اســت ودرخواســت صدورالمثناي ســندمالکیت 
 ملک فوق رانمــوده لذامراتب به اســتنادتبصره یک اصالحي ذیل مــاده 120آئین نامه

 قانون ثبت دریک نوبت آگهي مي شــود چنانچه کســي مدعي انجام معامله نسبت به 
ملک مرقوم یاوجود سند مالکیت نزد خود مي باشــد ازتاریخ انتشاراین آگهي ظرف مدت 
ده روز اعتراض خودراکتبًاضمن ارائه اصل ســندمالکیت یاسندمعامله به این اداره تسلیم 
ورسیداخذنمایدتامراتب صورتمجلس واصل سند مالکیت به ارائه کننده سندمستردگردد 
بدیهي است اگرظرف مدت مقرراعتراضي نرسیدیادرصورت اعتراض اصل سندمالکیت 
 یاســندمعامله ارائه نشــوداقدام به صدورســندمالکیت المثني طبق مقررات خواهدشد. 

م الف: 840231 سید اسداله موسوی مدیرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرضا

آگهی تغییرات موسسه مرکز درمان و باز توانی اعتیاد اقامتی میان 
مدت باران شهرستان اردستان به شماره ثبت 44

 و شناسه ملی 14004607850 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/01/17 ونامه شماره 
402/99/101  مورخ 1399/2/1  اداره بهزیستی شهرستان اردستان : نام موسسه 
به " خیریه باران مهر ســودابه " تغییر یافت و ماده یک اساسنامه اصالح گردید . 
موارد زیر به موضوع فعالیت موسسه ماده 7 اساســنامه اضافه گردید : الف : اهداف 
موسسه عبارتند از : کاهش آسیب های اجتماعی ، ایجاد اشتغال و حرفه و آموزش و 
کار آفرینی، بازپروری و توانمند سازی و باز توانی معتادان آموزش شامل مهارتهای 
زندگی برای تمام ســنین - آموزشــهای پیش از ازدواج)زندگی خانــواده و فرزند 
پروری- تسهیل گری و حمایت گیری - پیشگیری از اعتیاد - پیشگیری از نابینایی 
و نا شنوایی-مشاوره ژنتیک- پیشگیری از ایدز - آموزشهای مرتبت با سالمت زنان( 
- غربالگری)شامل :شناسایی معتادین و ارجاع مناسب –غربالگری شنوایی و ارجاع 
مناسب آنها- غربالگری اختالالت بینایی – غربالگری ها در جهت سالمت زنان – 
غربالگری اختالالت روانی اجتماعی و ارجاع مناسب ( - آگاه سازی)شامل:پیشگیری 
از معلولیت ها پیشگیری از آسیب های اجتماعی پیشگیری از اعتیاد – پیشگیری از 
ایدز – در خصوص مشکالت روانی اجتماعی( ب: روش های اجرایی اهداف : ارائه 
طرح و برنامه و اجرا و راه اندازی کارگاه ها و تولیدی هایی جهت ایجاد اشــتغال و 
حرفه، عهده داری و شرکت در پروژهای طرح های کاهش آسیب های اجتماعی با 
تعامل با سازمانها و نهاد های دولتی و مردمی در جهت کمک به معتادان و خانواده 
 آنها،ایجاد مراکز اطالع رســانی و آگاه ســازی اجتماعی جهت پوشــش دادن به 
طیف های مختلف جامعه اســالمی ،فعالیت های آموزشــی توانمند سازی افراد و 
پیشــگیری از اعتیاد ، راه اندازی و تاســیس مراکز و کلینیک های باز پروری و باز 
توانی و مراکز اقامتی میان مدت و مراکز اقامتی سر پایی و توانمندسازی در استان 
حوزه فعالیت، غربالگری شنوایی و بینایی-ارائه خدمات مشاوره ای روانی اجتماعی 
و مشاوره ی ژنتیک - ارائه خدمات پیشگیری از معلولیت ها در قالب آموزش و مراکز 
ذی ربط- ارائه آموزش های پیش از ازدواج-آموزش پیشــگیرانه از طالق-ارائه 
خدمات مشاوره ای مربوط به خانواده-ارائه خدمات مشاوره ای و درمان اعتیاد- ارائه 
خدمات آموزشی و مشاوره ای در جهت ســالمت و توانمند سازی زنان.  اداره کل 
ثبت اسناد و امالک اســتان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
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با پیشنهاداتی که از سوی رییس مشهور فدراسیون بسکتبال چین ارائه شده، حامد حدادی امیدوار است از بالتکلیفی خارج شود.لیگ برتر بسکتبال چین که در 
سال های اخیر مقصد برخی از لژیونرهای ایرانی بوده، همچنان وضعیت نامشخصی دارد. با اینکه باشگاه نانجینگ از اوایل فروردین ماه حامد حدادی و دیگر 
بازیکنان خارجی خود را برای شروع تمرینات به چین فراخواند، همچنان تاریخ از سرگیری این مسابقات مشخص نیست.سنتر 218 سانتی متری ایران هم در 
چین به سر می برد و تمریناتش را پیگیری می کند تا مسابقات آغاز شود؛ اگرچه این بالتکلیفی برای حدادی خسته کننده شده است.یائو مینگ، ستاره سابق 
بسکتبال چین که هم اکنون ریاست فدراسیون بسکتبال این کشور را برعهده دارد، اخیرا 3 پیشنهاد را برای ادامه مسابقات به مسئوالن ورزش چین ارائه کرده و 
خواسته هر چه سریع تر یکی از آن ها را انتخاب کنند.گزینه اول برگزاری کامل لیگ و گزینه دوم انجام مسابقات با تعداد بازی محدود و پیشنهاد بعدی رییس 

فدراسیون چین پایان دور مقدماتی و برگزاری مستقیم مرحله پلی آف است.

پایان بالتکلیفی »حدادی« با پیشنهاد یائو مینگ؟
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»نکونام« در آستانه مربیگری در اسپانیا
دیاریو دی ناوارا، از جمله رســانه های اسپانیایی و شــهر پامپلونا بود که به محض ورود جواد نکونام به 
اوساسونا، روی او زوم کرد. نکونام البته با آن چهره و ســبک بازی اش به شدت مورد توجه رسانه های 
اسپانیا بود. مارکا بارها درباره او گزارش های جالبی منتشر کرد و آس هم نکو را نادیده نگرفت. حاال نشریه 
دیاریو دی ناوارا هم با انتشار عکسی جالب از این مربی در دوران بازیگری در اوساسونا تیتر زده؛ »نکونام 
می خواهد در آینده دوباره به اوساسونا بازگردد.«جواد در گفت و گو با این نشریه گفته: »امیدوارم روزی 
دوباره به اوساسونا برگردم. همیشه احترام زیادی به این باشــگاه قائل بوده ام، چه در گذشته و چه در 
حال.« نکونام توضیح داده: »دوست دارم مثل دوران بازیگری در مربیگری هم با اوساسونا کار کنم. مردم 

پامپلونا همیشه به من لطف داشتند و حتی بعضی از آنها به ایران آمدند و با من دیدار کردند.«

درخواست عجیب چند باشگاه لیگ برتری؛

 تضمین بدهید که کسی  کرونا نمی گیرد!
این روزها یکی از بحث های داغ ادامه یا پایان لیگ برتر است و هنوز تصمیم قطعی درباره آن گرفته 
نشده است. البته بسیاری از باشگاه های لیگ برتری با دالیل و استدالل های مختلف مخالف ادامه 
لیگ هستند. هرچند تاکید همه آنها روی ســالمتی بازیکنان و مربیان و تماشاگران و سایر عوامل 
برگزاری است؛ اما شنیده می شود مدیران چند باشگاه نامه نوشته و به سازمان لیگ گفته اند باید 
تضمین بدهید با شروع لیگ کســی کرونا نمی گیرد! موضوعی که باعث تعجب مسئوالن سازمان 

لیگ شده و آنها هیچ پاسخی برای این درخواست نداشته اند.

توافق پشت پرده با اسپورتینگ؛ 
پنهان کاری »طارمی«!

مهدی طارمی تمریناتش را با تیم ریوآوه آغاز کرد. احتماال به زودی هم لیگ پرتغال آغاز می شود تا 
او بتواند هنرنمایی اش را در زمین مسابقه آغاز کند. این بازیکن به خاطر درخشش در بازی های این 
تیم حاال پیشنهادات خوبی دریافت کرده است و حتی شایعاتی به گوش می رسد مبنی بر اینکه دو 
باشگاه اسپورتینگ و ریوآوه به توافق رسیده اند تا تابستان امسال این بازیکن به تیم قدرتمند پرتغالی 
برود. طارمی، اما تصمیم گرفت این روز ها پنهان کاری کند و فعال اطالعاتی درباره تیم جدیدش ندهد. 
این روز ها هرکس از مهدی درباره توافق پنهانی با اسپورتینگ سوال می کند، او پاسخی نمی دهد، 
چون دوست ندارد فعال درباره اش صحبت کند. ولی یک طرف ماجرا تا االن به طور کامل روشن شده 
است؛ اینکه مهدی قطعا از ریوآوه خواهد رفت. او و باشگاهش در مذاکرات خود به توافق برای جدایی 
رسیده اند و سهم خود را از انتقال تا حدود زیادی روشن کرده اند. نیم فصل به خاطر مبهم بودن همین 
موضوعات طارمی در ریوآوه ماند و باشگاهش را تغییر نداد. در تابستان آینده ولی انتقال به شکلی 

خواهد بود که هم مهدی سود کند و هم باشگاه پرتغالی.

قانون جدید، دستیار خارجی مجیدی را هوا کرد؟
اگر طرح منع جذب بازیکنان و مربی خارجی در باشگاه های استقالل و پرسپولیس نهایی شود، حضور 
سانچس دستیار جدید و اسپانیایی فرهاد مجیدی در هاله ای از ابهام قرار می گیرد. مجیدی برای تکمیل 
کادرفنی خود قصد جذب یک دستیار جدید و اسپانیایی به نام سانچس را دارد که مربی جوانی به حساب 
می آید. در مورد او شنیدیم همکالسی مجیدی در کالس های مربیگری بارسلونا بوده اما با شرایط جدید، 
باید دید فرهاد می تواند او را به ایران بیاورد یانه؟ ســانچس قرار بود با حقوقی پایین و تنها با دســتمزد 
ماهیانه راهی ایران شود و در مورد حضور او، مجیدی با احمد سعادتمند مدیرعامل باشگاه استقالل هم 

صحبت هایی انجام داده بود.

ابهام در بازگشت سرمربی ذوبی ها با وجود تاکید مدیرعامل؛

»رادو« تابستاِن اصفهان را می بیند؟

مدیر عامل باشــگاه ذوب آهن نسبت به   سجاد رضایی
شایعات عدم بازگشت ســرمربی مونته 
گرویی این تیم  به ایران که در روزهای گذشته در رسانه های ورزشی 
قوت گرفته است، واکنش نشان داد و از ادامه همکاری با وی خبر داد. 
به دنبال تعطیلی مســابقات لیگ برتر فوتبال کشــور که در اثر شیوع 
ویروس کرونا در کشــور صورت گرفت، میودراگ رادولوویچ سرمربی 
سبزپوشان اصفهانی، ایران را ترک کرد. در همان زمان گفته شد که این 
مربی مونته گرویی اعالم کرده اســت دیگر قصد بازگشت به ایران را 
ندارد، موضوعی که چندان جدی گرفته نشــد ولی حاال بعد از گذشت 
حدود دو ماه از غیبت رادلوویچ  به نظر می رسد  این شایعه به واقعیت 
نزدیک شده است. طبق وعده مســئوالن باشگاه ذوب آهن قرار بوده 
این مربی هفته گذشــته در اصفهان خود را به باشگاه معرفی کند؛ اما 
همچنان از حضورش خبری نیست. گفته می شود سرمربی ذوب آهن 
به درخواست های صورت گرفته از او نسبت به بازگشت به ایران ترتیب 
اثر نداده و به نظر می رسد که رادولوویچ قرار نیست دیگر در ذوب آهن 
کار کند ولی مدیر عامل باشگاه سبزپوشان چنین موضوعی را صحیح 
ندانسته و از بازگشت او به ایران خبر داده است. جواد محمدی، مدیر 

عامل باشگاه ذوب آهن در خصوص شایعه عدم بازگشت رادولوویچ 
گفته است: این مربی یک سال  و نیم با ما قرار داد دارد. با او صحبت 
کردیم و قرار اســت در اولین فرصت برای پیگیری تمرینات بازگردد.  
تنها مشــکلی که برای حضور رادولوویچ وجود دارد مشکل پرواز است 
که نمی تواند به ایران بیاید. ما قویا این موضوع را تکذیب می کنیم و با 
این ســرمربی به کار خود ادامه می دهیم.مدیر تیم فوتبال ذوب آهن 
نیز گفته است سرمربی مونته نگرویی تیم فوتبال ذوب آهن برخالف 
شــایعات به اصفهان باز می گردد.محســن کرباســچی در خصوص 
شایعات عدم بازگشــت رادولوویچ، اظهار داشت: اصال چنین چیزی 
صحت ندارد. من هر روز بــا او در تماس هســتم. رادولوویچ در حال 
حاضر منتظر است تا شرایط در کشورش عادی شود و به ایران بازگردد.

وی افزود: من حتی ویزای او را هم گرفته ام و برایش فرستادم. مشکل 
اینجاســت که االن از بلگراد یا مونته نگرو هیچ پروازی به سمت ایران 
نیست. فرودگاه های این دو کشور حداقل هشت یا نه روز دیگر تعطیل 
است و به محض اینکه پروازی به ســمت ایران باشد، رادولوویچ هم 
بازمی گردد.مدیر تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان گفت: مگر اسکوچیچ 
برگشته که رادولوویچ برگردد؟ این یک مسئله طبیعی است و مشکلی 

بابت بازگشت سرمربی تیم به ایران نیست. کمک مربی و حتی مهاجم 
صربستانی ما هم همین مشــکل را دارند و فعال نمی توانند برگردند تا 
پرواز ها دوباره از ســر گرفته شــود. نکته اینجاســت کــه رادولوویچ 
می خواهد بیاید، اما چون پرواز نیســت، فعال نمی تواند به کشورمان 
سفر کند. ما حتی برای آنها بلیت هم تهیه کردیم و فقط باید تاریخ آن 

را عوض کنیم.
تیم ذوب آهن اصفهان، نوزدهمین دوره رقابت هــای لیگ برتر را در 
حالی شروع کرد که مسئوالن این باشــگاه قرارداد علیرضا منصوریان 
برای ادامه همکاری با وی در این فصل را تمدید کردند؛ اما سبزپوشان 
نتوانستند با علی منصور به نتایج خوبی دست یابند تا پایان همکاری 
او با ذوبی ها فرا برسد. با  پایان کار منصوریان در ذوب آهن، میودراگ 
رادولوویچ جانشــین او روی نیمکت سبزپوشان شد. رادولوویچ، ۵2 
ساله که سابقه هدایت تیم های ملی لبنان و میانمار را در کارنامه داشت 
با وجود این کــه تنها چند هفته روی نیمکت ذوبــی ها در این دوره از 
رقابت های لیگ برتر نشست ولی به نســبت نتایج خوبی کسب کرد 
تا مسئوالن باشــگاه ذوب آهن تمایل به ادامه همکاری با این مربی 

داشته باشند. 

رییس هیئت بسکتبال اســتان اصفهان تغییرات 
ایجاد شــده در اداره کل ورزش و جوانان استان را 
مثبت ارزیابی کرده و اظهار داشت: سلطان حسینی 
حدود 7 ســال در اداره کل ورزش و جوانان استان 
حضور داشته و فکر می کنم تنها مدیری بود که این 
بازه زمانی را در اختیار داشــت و زحمات زیادی هم 
برای ورزش اســتان کشــید، باید به ایشان خسته 
نباشــید گفت.داوری افزود: طباطبایی از بدنه اداره 
ورزش و جوانان بوده و مدیر جوان و خوش فکری 
به شمار می آید و در شهرستان نجف آباد هم سابقه 
خوبی از خود به جای گذاشت؛ اما باید پذیرفت که 
کار بسیار سختی را پیش رو دارد و امیدوار هستم که 
موفق شود.رییس هیئت بسکتبال استان اصفهان 
بیان کرد: براساس فرمایشات رهبری درخصوص 
گام دوم انقالب، باید عرصه های مدیریتی به جوانان 
واگذار شــود و طباطبایی هم در ایــن عرصه، مدیر 

جوانی محسوب شده و قطعا انرژی بیشتری دارد 
و خواهد توانست کشتی متالطم ورزش استان را در 
این شرایط دشوار اقتصادی به سرانجام برساند.وی 
یکی از اصلی ترین معضالت ورزش استان را قوانین 
ناکارآمد دانست و گفت: یکی از دغدغه های ورزش 
اســتان به قوانین ناکارآمدی که ابالغ می شود، باز 
می گردد. به طور مثال یکی از مهم ترین مشــکالت 
هیئت های فعال در رشته های توپی، از جمله هیئت 
بسکتبال اصل ماده 88 است. بر اساس ماده 88 
سالن های ورزشی باید از طریق مزایده واگذار شوند 
و هیئت ها بایــد اجاره بهای ســالن هایی که به نام 
خانه رشته مربوطه در اختیار دارند را، پرداخت کنند.

داوری بیان کرد: اصل فعالیت هیئت های ورزشی 
در 2 شاخه قهرمانی و استعدادیابی بوده و به همین 
دلیل ماده 88 تبدیل به معضل شــده است. چون 
برای انجام فعالیت های ورزشــی بایــد امکانات 

زیرســاختی آن فراهم باشــد تا هیئت هــا بتوانند 
استعدایابی را انجام دهند و اگر قرار باشد اجاره بهای 
ســالن ها با این قیمت های نجومی پرداخت شود، 

استعدادیابی چه فایده ای دارد؟
رییس هیئت بسکتبال اســتان اصفهان مشکالت 
مالــی را مهم ترین دغدغه ورزش اســتان خواند و 
خاطرنشان کرد: یکی از مهم ترین دغدغه های حوزه 
ورزش، مبحث اقتصاد در ورزش اســت و تا زمانی 
که از طریق وزارت ورزش راه حل اساسی برای این 
مسئله پیدا نشود، هیئت های ورزشی باید به دنبال 
اسپانسرها بدوند و التماس کنند تا کسی پیدا شده و 
حاضر به سرمایه گذاری در ورزش و بسکتبال شود.

رییس هیئت بسکتبال استان اصفهان:

 وزارت ورزش فکری به حال مشکالت اقتصادی کند

 یک غیرفوتبالی، طلبکار
 جدید پرسپولیس!

خبر روز

میالن حاضر به فروش »بن ناصر « به پاری سن ژرمن نشد
باشگاه میالن، پیشــنهاد پاری ســن ژرمن برای خرید اســماعیل بن ناصر که رقم آن 30 میلیون 
یورو بود را رد کرد.طبق ادعای این ســایت، این اولین پیشنهادی اســت که پاریسی ها برای خرید 
بن ناصر ارائــه کرده اند اگرچــه رقم آن 
پایین تر از حدی بود که حتی میالنی ها 
را به فروش بازیکن شــان وسوسه کند. 
با این حال انتظار می رود کــه لئوناردو، 
مدیر ورزشی PSG بار دیگر برای خرید 
بازیکن بااستعداد پیشــین تیم فوتبال 
امپولی اقدام کند.میالن تابستان سال 
گذشته بن ناصر را در ازای 16 میلیون یورو 
خرید. روسونری پیش از آنکه بن ناصر 
با الجزایر قهرمان جام ملت های آفریقا 
شود و به عنوان بهترین بازیکن آن تورنمنت هم معرفی شــود، با او به توافق رسیده بود.بن ناصر در 
این فصل برای میالن 23 بازی رسمی انجام داده  و اگرچه در آنها تنها یک پاس گل داده، اما خیلی 
ســریع به مهره ای کلیدی در خط میانی تیم تبدیل شده است. گفته می شود، پاری سن ژرمن برای 

اینکه میالن را به فروش بن ناصر 22 ساله راضی کند باید حداقل 40 میلیون یورو پیشنهاد کند.

زیباترین لحظه »راشفورد« در منچستریونایتد
لوییس فان خال، سرمربی هلندی اولین کســی بود که به مارکوس راشفورد میدان داد و توانست 
این بازیکن را به عنوان مهاجم آینده دار منچستریونایتد معرفی کند. راشفورد نیز قدر این موقعیت 
را دانست و توانست در بازی برابر میتیلند در لیگ اروپا دو گل به ثمر برساند. او در بازی بعدی خود 
برابر آرسنال که 3 روز بعد برگزار شد نیز درخشید و دو گل دیگر به ثمر رساند.مارکوس راشفورد درباره 
زیباترین لحظه حضور در این تیم گفت: شروع خیلی خوبی در منچستریونایتد داشتم و هیچ چیز 
مثل اولین گلی که به ثمر می رسانید، نیست، حس فوق العاده ای بود. توانستم در دو بازی نخست 
برای منچستریونایتد 4 گل به ثمر برســانم و خودم را اثبات کردم. این شروع خوب بهترین لحظه 
حضور من در تیم بوده است.او در بخش دیگری از سخنانش گفت : قهرمانی در جام حذفی در اولین 
روزهای حضورم در منچســتریونایتد یکی از بهترین اتفاقات فوتبالی من بود چون توانستم اولین 
جام قهرمانی خود را تجربه کنم. ما توانستیم کریستال پاالس را شکست دهیم و عنوان قهرمانی را 
به دست بیاوریم.مارکوس راشفورد که به سبب درخشش در لیگ برتر انگلیس به تیم ملی فوتبال 

این کشور نیز دعوت شده، توانسته است 64 گل برای تیمش به ثمر برساند.

بن عطیه: 

جام جهانی قطر زیبا و خاص خواهد بود
جام جهانی 2022 به میزبانی کشور قطر برگزار خواهد و این کشــور کوچک از همین االن تا حدود زیادی 
خود را آماده میزبانی از این رقابت بزرگ کرده است.مهدی بن عطیه ، مدافع سابق یوونتوس که در لیگ 
ستارگان قطر بازی می کند از آمادگی باالی این کشور برای میزبانی جام جهانی سخن به میان آورد.او گفت: 
قطر نهایت تالش خود را به کار گرفته تا میزبانی خوب برای این رقابت بزرگ باشد و به نظرم که موفق هم 
خواهد شد. قطر ورزشگاه های زیبا و خاصی را برای میزبانی از این رقابت بزرگ ساخت است.بن عطیه 
ادامه داد: قطر کشور زیبایی است و از امنیت الزم هم برخوردار است. در این کشور امکانات زیادی وجود دارد 
و بر این باورم که جام جهانی 2022 زیبا و خاص خواهد شد.قطری ها درحالی خود را آماده میزبانی از جام 
جهانی 2022 می کنند که بسیاری این کشور را به دادن رشوه برای گرفتن میزبانی متهم می کنند و حتی 
گمانه زنی هایی درباره احتمال گرفتن میزبانی از این کشور به گوش می رسد که البته فیفا آن را رد کرده است.

فوتبال جهان

رقابت هــای لیگ برتــر شــطرنج در حالی 
اوایل آذر ۹8 به پایان رســید که تیم ســایپا 
قهرمان شد، ذوب آهن در رده دوم ایستاد و 
پرسپولیس سوم شد. از نکات جالب توجه 
این لیگ، تیم داری باشــگاه پرســپولیس 
و حضــور چهره هــای شــاخصی همچون 
احسان قائم مقامی، پرهام مقصودلو، آرین 
غالمی و ... در این تیم بود که البته در نهایت 
منجر به کســب عنوان ســومی شد. نزدیک 
به شــش ماه از پایان این لیگ گذشــته و 
حتی مدیریت فدراســیون نیــز تغییر کرده 
است، اما شطرنج بازان تیم پرسپولیس هنوز 
نتوانسته اند به پول خود برسند.آرین غالمی، 
استاد بزرگ شطرنج ایران و یکی از بازیکنان 
تیم پرســپولیس در لیگ برتر شــطرنج در 
این باره اظهار داشــت: سال گذشته قرار شد 
که پرسپولیس در لیگ برتر شطرنج حضور 
داشته باشــد. این اتفاق رخ داد و قراردادها 
هم با شطرنج بازان بسته شد، ولی متاسفانه 
پس از پایان مســابقات هیــچ پرداختی از 
طرف باشــگاه صورت نگرفت و باشــگاه به 
تعهدش عمل نکرد. فکر می کنم این مسئله 
در زمان مدیریت آقــای انصاری فرد بود که 
حاال او رفته و تکلیــف پرداختی ها نیز اصال 
مشخص نیست.وی افزود: از زمان برگزاری 
لیگ برتر شطرنج مدت ها گذشته است، اما 
هنوز خبری نیست و امروز و فردا می شود و 
ما هم نمی دانیم باید از چه دری وارد شویم 
و به کجا شکایت کنیم.استاد بزرگ شطرنج 
ایران در پاسخ به این سوال که آیا این موضوع 
را با مســئوالن فدراســیون در میان گذاشته 
است یا نه، گفت: فدراسیون در جریان است، 
ولی متاســفانه هیچ کاری در این باره انجام 

نشده است.
غالمی در پاسخ به این سوال که تا چه اندازه 
امیدوار اســت که بتواند به مبلغ قراردادش 
برســد، تصریح کرد: این حق ماست و البته 
برمی گردد به مســئوالن کــه بخواهند حق 
ورزشــکاران را بدهند یا خیر. قطعا این امید 
وجود دارد، چــون قراردادها امضا شــده و 

برگه هایش موجود است.

مگر اسکوچیچ برگشته که رادولوویچ برگردد؟ این 
یک مسئله طبیعی است و مشکلی بابت بازگشت 
سرمربی تیم به ایران نیست. کمک مربی و حتی 
مهاجم صربستانی ما هم همین مشکل را دارند و فعال 

نمی توانند برگردند تا پرواز ها دوباره از سر گرفته شود

مستطیل سبز

وز عکس ر

نصرا.. عبداللهی 
مشاور عالی 
مدیرعامل 
استقالل شد

احمد ســعادتمند، مدیرعامل 
اســتقالل با صــدور حکمی 
نصرا... عبداللهی، سرمربی و 
سرپرست پیشین آبی پوشان 
را به عنوان مشاور عالی خود در 
امور تیم بزرگســاالن انتخاب 

کرد.
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مدیرعامل سازمان عمران شهرداری خبر داد:

پیشرفت 37 درصدی تعریض پل شهیدستاری اصفهان
مدیرعامل سازمان عمران شهرداری اصفهان اظهار کرد: عملیات اجرایی تعریض پل شهید ستاری در 
دست اجراست و تاکنون ۳۷ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. مجید طرفه تابان با بیان اینکه پل 
شهید ستاری در حال حاضر به طول ۶۰۰ متر و عرض هشت متر است، عنوان کرد: سه متر به عرض آن 
اضافه می شود که شامل ساخت دیوارهای بتنی، تابلیه بتنی به مساحت ۴۲۰ متر مربع است و به صورت 
فونداسیون ستون سر تیر و تابلیه است و در بعضی از نقاط به صورت شمع اجرا خواهد شد.مدیرعامل 
سازمان عمران شهرداری اصفهان با بیان اینکه تکمیل این پروژه حدود پنج میلیارد و هشتصد میلیون 
تومان هزینه خواهد داشت، تصریح کرد: تاکنون حدود ۳۰۰ متر مکعب بتن در پروژه تعریض پل شهید 
ستاری استفاده شده اســت.وی با بیان اینکه تعریض پل شهید ستاری تاثیر بسزایی در روان سازی 
ترافیکی در این محدوده دارد، تاکید کرد: اجرای طرح تعریض پل شهید ستاری به منظور ساماندهی 
ترافیکی رینگ سوم انجام می شود.طرفه تابان ادامه داد: با افزایش عرض پل شهید ستاری، مسیر تردد 

وسایل نقلیه از دو الین به سه الین تغییر می کند و در اختیار شهروندان قرار می گیرد.

مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان:

درختچه های مقاوم جایگزین درختان پر نیاز آبی اصفهان می شود
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان ضمن اشــاره به آثار مفید اصالح الگوی 
کشت و جایگزینی گونه های بومی در فضای سبز شهری، اظهار کرد: اصالح الگوی کشت بر این اساس 
بود که با توجه به کمبود منابع آب از گونه های درختی، درختچه ای، گل های فصل و چمن ها اســتفاده 
شود تا عالوه بر زیبایی منظر، نیاز آبی کمتری داشته باشد.فروغ مرتضایی نژاد تصریح کرد: در بخش 
استفاده از چمن، بر اساس یک برنامه پنج ساله، تاکنون اقدامات خوبی انجام شده و چمن های مقاوم 
جایگزین چمن های  پر نیاز آبی شده است.مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان 
خاطرنشان کرد: در حال حاضر گل های فصل کوتاه عمر شهر به گل های فصلی با طول عمر و دوام بیشتر 
تبدیل شده است.وی با بیان اینکه به تدریج درختچه های مقاوم جایگزین درختان پر نیاز آبی همچون 
بلوط همیشه سبز و گونه هایی از نارون های برگ ریز می شــود، افزود: این اقدام عالوه برزیباتر شدن 

منظر شهر با حداقل مصرف آب، به لحاظ هزینه های نگهداری نیز صرفه جویی زیادی به همراه دارد.

رییس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسالمی شهر مطرح کرد:

نماهای رومی در اصفهان جایی نداشته باشند
رییس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسالمی شهر اصفهان در یکصد و بیست و 
دومین جلسه علنی شورای اسالمی شهر اصفهان، با اشاره به وضعیت نماهای ساختمان های شهر 
اصفهان، اظهار کرد: کمیته ســیما و منظر در شــهرداری اصفهان پیش تر از بسیاری کالن شهرهای 
کشور تشکیل شده اما با این وجود شاهد شکل گیری ساختمان های عجیب و غریب از لحاظ نما 
در شهر هستیم.شیرین طغیانی با بیان اینکه نماهای مذکور ســنخیتی با شاخص های فرهنگی، 
تاریخی و اقلیمی ندارد، افزود: از سوی یکی از شهروندان وجود نمای صد در صد رومی در مجاورت 
زاینده رود یعنی یکی از مناطق ویژه شهر به شــخص من گزارش شد که این سوال را ایجاد می کند 
که چرا کمیته سیما و منظر شهری بر آن نظارت نداشته اســت.رییس کمیسیون عمران، معماری 
و شهرسازی شورای اســالمی شــهر اصفهان تصریح کرد: با توجه به اینکه تقریبا در تمام جلسات 
این کمیته حضور دارم، معتقدم کمیته ســیما و منظر کار خود را به خوبی انجام می دهد؛ اما چون 
تصمیمات آن ضمانت اجرایی ندارد، گاهی در عمل خالف آن اتفاق می افتد.وی ادامه داد: نماهای 
رومی صد در صد سنگی با حجم های زیاد نباید در شــهر اصفهان جای داشته باشند و بدین سبب 
نیاز است شهردار و معاون معماری و شهرسازی ایشــان ضمانت اجرایی را برای تصمیمات کمیته 

سیما و منظر شهری ایجاد کنند.

با تصمیم نهایی شورای عالی ترافیک صورت می گیرد؛

گسترش مسیرهای دوچرخه سواری در اصفهان

تردد با دوچرخه در ســطح شــهر یکی از        نرگس طلوعی
شــاخصه هــای مــردم اصفهــان در 
گذشته های دور بوده اســت به طوری که دیار گنبدهای فیروزه ای به 
عنوان شهر دوچرخه سواران معروف شده بود اما در سال های اخیر با 
رشد تردد، این شاخصه ویژه شهروندان اصفهانی به حاشیه رانده شد. 
بررسی های آماری نشــان می دهد که ســهم دوچرخه در سفرهای 
شــهری امروز شــهروندان شــهر اصفهان حدود 8.۳۷ درصد از کل 
سفرهاست در حالی که این نسبت در دهه ۶۰ حدود 15.۴ بوده است. 
وضعیت توپوگرافی مناســب، آب و هوای معتدل و ساختار فرهنگی 
شهر اصفهان را از عوامل گســترش فرهنگ دوچرخه سواری در دهه 
های گذشــته می دانند، عواملی کــه امروزه البته بــه دالیل مختلف 
جایگاه خود را از دســت داده و نبود این عوامل از ســوی شهروندان 
اصفهانی به عنوان دالیل عدم تمایل آنها به فرهنگ دوچرخه ســواری 
معرفی شده است. از این رو مدیران شهری با توجه به نقش ویژه ای 
که دوچرخه سواری در حفظ هوای پاک در سطح شهر دارد و می تواند 
به کاهش آلودگی هوا کمک کند طی ســالیان اخیر تالش کرده اند تا 
فعالیت های گســترده ای در راســتای برطرف کــردن عوامل مخل 
دوچرخه سواری در شــهر بردارند. ایجاد مسیرهای مناسب دوچرخه 

سواری از جمله این فعالیت هاســت که معاون حمل و نقل و ترافیک 
شهرداری اصفهان درباره آن توضیح داده است.

داریوش امانــی در این باره می گویــد: در حال حاضــر 1۰5 کیلومتر 
مســیر دوچرخه ســواری در شــهر اصفهــان وجــود دارد، امــا بهم 
 پیوســته نیســت و مســیر راحتی برای تردد دوچرخه ســواران در

 شهر وجود ندارد.
وی با بیان اینکه مصوبه ایجاد 1۰۰ کیلومتر مســیر دوچرخه ســواری 
جدید برای شهر اصفهان در انتظار مصوبه نهایی شورای عالی ترافیک 
است، می افزاید: در شهرهای جدید زیرســاخت ها و طراحی معابر، 
گذرها و مسیرهای ویژه دوچرخه ســواری بر اساس اطالعات روز در 
نظر گرفته می شود، اما در شــهری که از چند سال قبل ساخته شده و 
خیابان ها و بافت های قدیمی دارد، ایجاد مســیرهای ویژه به صورت 
شبکه و بهم پیوسته کاری بس دشوار است و موضوعات فرهنگ سازی 

و اجتماعی آن بسیار زیاد است.
معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار اصفهان تاکید می کند: در رویکرد 
جدید مسیرهای ایمن و مشخص برای دوچرخه سواران در شهر ایجاد 

خواهیم کرد.
وی با اشاره به پروژه ایجاد 1۰۰ کیلومتر مسیر دوچرخه سواری جدید 

برای شهر اصفهان، می گوید: از جمله مســیرهای در نظر گرفته شده 
برای ایجاد مسیرهای جدید دوچرخه ســواری در شهر شامل سه راه 
ملک شهر-کاوه تا میدان شهدا، از میدان الله- خیابان پروین- الهور 
تا پل بزرگمهر، از میدان اســتقالل- خیابان امــام خمینی تا میدان 
جمهوری، مســیر شــرقی غربی از میدان جمهوری – خیابان رباط- 
خیابان باهنر، خیابان ادیــب، خیابان های ســروش و خیابان های 

احمدآباد- جی و خوراسگان است.
به گفته معــاون حمل و نقل و ترافیک شــهرداری اصفهان، در صورت 
اجرای مســیرهای دوچرخه شــهروندان می توانند با خیالی آسوده 
دوچرخه های خود را رکاب بزنند و از این وســیله پــاک برای انجام 

سفرهای درون شهری خود بیشتر استفاده کنند.
وی ادامه می دهد: می توان بخشی از پیاده روهای عریض و خیابان ها 
را به نحو مناسب جداسازی و برای تردد دوچرخه سواران ایمن سازی 

کرد.
معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار اصفهان تصریح می کند: اعتقاد 
داریم اگر می خواهیم هوای پاک داشــته باشــیم، باید به اســتفاده 
دوچرخه برای تــردد روی آورده و بســتر الزم بــرای افزایش انگیزه 

دوچرخه سواری در شهروندان را فراهم کنیم.

مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری 
اصفهان گفت: استفاده از امکانات به روز و نوین در 
راستای شناســایی، ثبت و گزارش تخلفات شهری 
نظیر تبلت، استفاده از سامانه سرای هشت، تجهیز 
ناوگان خودروها به AVL انجام شده است.حسن 
محمدحســینی ضمن اشــاره به اقدامات اجرایی 
واحدهای پیشگیری و رفع تخلفات شهری مناطق 
در راســتای برنامه راهبردی، اظهار کــرد: تخلفات 
شهری با استفاده از اقدامات پیشگیرانه و آموزش 
شهروندی گروه های مختلف شهروندان در محالت 
شــهر، اقشــار و صنوف درگیر در موضوع تخلفات 
شهری، مشاغل مزاحم و … کاهش یافته است.وی 
با بیان اینکه طراحی و نصب بنرهای آموزشی جهت 
فرهنگ سازی و رعایت حقوق شهروندی و آموزش 
تخلفات شهری در سطح مناطق انجام شده است، 
افزود: تهیه و چاپ بروشور و پوستر به منظور توزیع 
در سطح صنوف تجاری در جهت آموزش تخلفات 
شــهری مرتبط، برگزاری طرح های اطالع رســانی 
و آموزشــی حقوق شــهروندی ویژه دانش آموزان 
مدارس و توزیع بروشــور آموزشی مربوطه و تهیه و 

چاپ مطالب آموزشی در خصوص رعایت ضوابط و 
مقررات شهرداری و نظام مهندسی به منظور توزیع 
در سطح ســاختمان های در حال ساخت و اجرای 
طرح های اطالع رســانی و اجرایی مصوب اداره کل 
از دیگر اقدامات انجام شــده به شمار می آید.مدیر 
کل پیشــگیری و رفع تخلفات شــهری شهرداری 
اصفهان ادامه داد: پیگیری و ســازمان دهی ارتباط 
با اتحادیه ها و صنوف به منظور پیشبرد اهداف کالن 
جهت پیشگیری از تخلفات شــهری مرتبط انجام 
شده است.وی، فعالیت گشت مشترک با اتحادیه ها 
به همراه بــازرس در جهت رفع تخلفات ســدمعبر 
صنوف را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: تشویق کسبه 
و صنوف نسبت به رعایت قوانین و مقررات شهری 
و حقوق شهروندی از طریق تقدیر و تشکر از صنوف 
فاقد تخلفات شهری )ســدمعبر و آلودگی محیط 
زیســت( صورت گرفتــه است.محمدحســینی با 
بیان اینکه در راســتای رفع تخلفات شهری کنترل 
و نظارت دقیق و مستمر تخلفات شهری در مناطق 
پانزده گانه شــهرداری اصفهان توســط واحدهای 
پیشگیری و رفع تخلفات شــهری انجام می شود، 
تصریح کرد: اســتفاده از امکانات به روز و نوین در 
راستای شناســایی ثبت و گزارش تخلفات شهری 
نظیر تبلت، استفاده از سامانه سرای هشت، تجهیز 
ناوگان خودروها به AVL، توانمند ســازی پرسنل 

از طریق افزایش دانش ســازمانی در جهت اجرا و 
عملیات، افزایش انگیزش و اشتیاق شغلی جهت 
انجام وظایف محوله در پرسنل اداره کل انجام شده 
است.وی از ارتباط، تعامل، همکاری و هماهنگی با 
سایر حوزه ها و سازمان ها به منظور کاهش تخلفات 
شــهری )با هماهنگی اداره کل( در راســتای ارتقا 
علمی، کیفی و عملیاتی واحدهای پیشگیری و رفع 
تخلفات شهری خبر داد و اظهار کرد: توجه به نتایج 
ارزیابی عملکرد مناطق در راستای کاهش تخلفات 
و مشکالت مشاهده شده و چابک سازی مجموعه 
در راستای سیاست های کالن اداره کل و شهرداری 

اصفهان مورد توجه قرار گرفته است.
مدیر کل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری 
اصفهان خاطرنشــان کرد: در راستای ارتقای سطح 
اعتمــاد شــهروندان بــه مجموعــه فعالیت های 
شــهرداری، ارتبــاط موثر بیــن پرســنل و مردم و 
معتمدین محالت، تحقق سرمایه اجتماعی در قالب 
پایگاه مردمی و ایجاد پل ارتباطی بین شــهروندان 
و اداره کل پیشــگیری از طریق مرکز ارتباط مردمی 
1۳۷ و ایجاد شوراهای مشورتی مردمی در محالت 
شهر اصفهان در جهت انعکاس اثر فعالیت های اداره 
کل پیشگیری و رفع تخلفات شهری و همچنین رفع 
موانع و مشکالت برخی از متخلفین از طریق ریش 

سفیدان و معتمدین محله مورد توجه است.

مدیر کل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری خبر داد:

 استفاده از امکانات به روز  برای شناسایی
 تخلفات شهری در اصفهان

شهروندان  دوچرخه  ی  مسیرها اجرای  در صورت 
می توانند با خیالی آسوده دوچرخه های خود را رکاب 
بزنند و از این وسیله پاک برای انجام سفرهای درون 

شهری خود بیشتر استفاده کنند

طناب زنی در خانه با مسابقه »بازیمون«
فراخوان شرکت در برنامه »بازیمون« ویژه مســابقات طناب زنی در رده سنی آزاد و در دو بخش 
نمایشی و ســرعتی اعالم شــد.رییس اداره امور تفریحی ســازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی 
شهرداری اصفهان گفت: برنامه »بازیمون« ویژه مسابقات طناب زنی با همکاری مناطق 15 گانه 
شهرداری در رده ســنی آزاد و در دو بخش نمایشی و ســرعتی برگزار می شود.نفیسه گلشیرازی 
اظهار کرد: عالقه مندان باید در بخش ســرعتی ۳۰ ثانیه و در بخش نمایشــی ۴5 ثانیه از طناب 
زنی خود فیلم تهیه کرده و تا ۲5 اردیبهشت به شماره واتســاپ ۰91۴۰1۲۷۳۰۴ ارسال کنند.وی 
با اشــاره به هدف برگزاری این مسابقه افزود: مدت زمانی اســت که مردم به خاطر شیوع کرونا 
ویروس بیشتر در خانه هستند که به همین دلیل به منظور اینکه انجام ورزش های حرکتی عاملی 
برای تحرک افراد خانواده باشد، طناب زنی به عنوان ورزشــی کم هزینه و  موجود در اکثر منازل 
برای بازیمون انتخاب شــد.وی ادامه داد: چنانچه ورزشــکاران حرفه ای در حوزه طناب زنی نیز 
در این مسابقات شــرکت کنند، این دوره مســابقه به دو بخش حرفه ای و عمومی تقسیم بندی 
خواهد شد.گلشیرازی تصریح کرد: عالقه مندان برای کسب اطالعات بیشتر می توانند به آدرس 

اینستاگرامی @tafriheshahr مراجعه کنند.

 اعالم فراخوان دومین رویداد تداکس نوجوان 
در اصفهان

فراخوان جذب و انتخاب دومین تداکس نوجوان اصفهان با هدف گســترش ایده های ارزشمند 
اعالم شد.مسئول خانه نوجوان با اعالم این خبر گفت: ِتد به عنوان یک سازمان جهانی استیجی را 
فراهم کرده که افرادی با ایده های ارزشمند بتوانند حرف خود را به گوش مخاطبان خود در سراسر 
جهان برسانند؛ در نتیجه ِتدِاکس به عنوان یک رویداد غیرانتفاعی براساس قواعد و چهارچوب های 
ِتد در سراسر جهان به گسترش ایده های ارزشمند می پردازد. اســما سادات نکویی با بیان اینکه 
برگزاری همایش های تد می تواند طرز تفکر مخاطبانش را به طور خالقانه ای تغییر بدهد، اظهار 
کرد: براساس شعار پایه ای سازمان تد، هدف اصلی »گسترش ایده های ارزشمند« است؛ پس 
ایده مهم ترین پارامتر در یک ســخنرانی تد بوده و تنها به همین دلیل اســت که ویدئوهای تد در 
کل دنیا بازدید کننده های بسیاری دارند. وی افزود: برای سخنرانی در تد، مخاطب باید یک ایده 
مشــخصی را در نظر بگیرد و آن را در زمانی کوتاه با مخاطبان خود در میان بگذارد.مســئول خانه 
نوجوان ادامه داد: اولین تداکس ویژه نوجوان در اصفهان مرداد ماه ســال گذشته از سوی خانه 
نوجوان وابسته به ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شــهرداری اصفهان برگزار شد و مورد 
اســتقبال مخاطبان زیادی قرار گرفت که  با توجه به میزان اســتقبال تصمیم بر آن شد دومین 
تداکس نوجوان نیز در اصفهان برگزار شــود. مســئول خانه نوجوان با بیان اینکه کمیته اجرایی 
برگزاری این همایش از خود نوجوانان هستند که بهترین فرصت برای کسب تجربه و دیده شدن 
آن هاست، گفت: در این رویداد قصد داریم برخی مســائل نوجوانان از دیدگاهی دیگر، به زبانی 
ساده و جذاب و در حضور خود نوجوانان بیان شود و مشــتاقانه منتظریم تا افراد متفکر، خالق، 
ایده پرداز و هنرمند از باال و پایین ها و تجربیات زندگی خود برای ما صحبت کنند. نکویی با بیان 
اینکه هدف از برگزاری تداکس نوجوانان گســترش ایده های ارزشمند و شنیدن تجربه و دانشی 
متفاوت از زبان آن هاســت، تصریح کرد: در برنامه ریزی ســال 99 قرار بود همانند سال گذشته 
دومین تداکس در مرداد  و همزمان با روز جهانی نوجوان برگزار شود ولی با توجه به شیوع کرونا، 
تصمیم بر آن شــد تا فراخوان جذب و انتخاب سخنران منتشر شود تا دانش آموزان آمادگی الزم 

را داشته باشند و بتوانیم در اولین فرصت رویداد را برگزار کنیم.
وی خاطرنشــان کرد: مخاطبــان 1۲ تا 18 ســال بــرای شــرکت در برنامه فراخــوان جذب و 
 انتخاب ســخنران دومیــن تداکس نوجــوان تا ۳۰ اردیبهشــت مــاه فرصت دارنــد در لینک

 tedxesfahan.ir/speakers   ثبت نام کنند.

با مسئولان

 خبر روزاخبار

تقدیر از کادر درمانی 
بیمارستان غرضی به 

نمایندگی از شهردار اصفهان
مدیرعامل ســازمان ســاماندهی مشاغل 
شــهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری 
اصفهان به نمایندگی از شهردار اصفهان از کادر 
درمانی بیمارستان غرضی اصفهان تقدیر کرد.

محمد مجیــری در جمع پرســتاران و کادر 
درمانــی ایــن بیمارســتان اظهار کــرد: از 
خودگذشــتگی و جانفشــانی کادر درمانی 
بیمارســتان ها، خاطرات حماســه هایی که 
کادر درمانی کشور در ایام دفاع مقدس رقم 
زدند را در خاطرات زنــده می کند.وی افزود: 
سفید پوشــانی که این روزها در مقابل تمام 
کمبودها و کاستی ها صبر پیشه کرده اند و بر 
اساس وظیفه انسانی خود تنها به نجات جان 
مردم فکر می کنند و با وجود مواجه شدن با 
نامالیمات، محکم و اســتوار فقط به وظیفه 

انسانی خود عمل می کنند.
مدیرعامل ســازمان ســاماندهی مشاغل 
شــهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری 
اصفهان با بیــان اینکه همه مــردم مدیون 
خدمات مدافعان ســالمت هستند، تصریح 
کرد: امروز مردم قدرشــناس خدمات کادر 
درمانی بیمارســتان ها هســتند و بیش از 
گذشته نسبت به سختی کار آن ها و خدماتی 
که این قشر برای جامعه دارد، آگاه شده اند 
و گویای این ســختی ها و خدمات تصاویر 
و فیلم هایــی اســت که در فضــای مجازی 
دست به دســت می شــود.وی ادامــه داد: 
در دوران هشــت ســال دفاع مقــدس نیز 
امدادگران در خــط مقــدم و کادر درمان در 
پشت خط مقدم در بیمارستان ها به وضعیت 
مجروحان رسیدگی داشــتند و برای نجات 
جان مجروحان تــالش می کردند.مجیری 
تاکید کرد: در شــرایط ســخت کرونایی که 
همچنان علم بشر از کشــف دارو و واکسن 
علیــه آن عاجــز مانــده، مدافعــان عرصه 
سالمت هر روز نمایی از فداکاری و ایثار خود 
را در عرصــه خدمت به کشــور و نجات جان 

هم وطنانشان آشکار می کنند.

شرکت عمران شــهر جدید بهارســتان در نظر دارد تعداد یک قطعه زمین 
مسکونی آپارتمانی خود را از طریق فراخوان عمومی فروش به صورت نقد و 
اقساط به شرح زیر و با جزئیات مندرج در اسناد فراخوان به فروش برساند: 

  زمان انتشار در روزنامه )نوبت اول(: 1۳99/۰۲/۲۳ ساعت 8 صبح
  زمان انتشار در روزنامه )نوبت دوم(: 1۳99/۰۲/۲۴ 

  مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1۳99/۰۳/۰1 
  آخرین مهلت ارســال و تحویل پیشــنهاد قیمت به دبیرخانه شرکت: 

1۳99/۰۳/18 ساعت 1۴
  زمان بازگشایی: 1۳99/۰۳/19 ساعت ۰9/۳۰ صبح

  زمان اعالم به برنده: 1۳99/۰۳/19 
  آخرین مهلت دریافت وجوه نقدی پس از برنده شــدن در فراخوان از 

برنده: 1۳99/۰۳/۲5 
  عودت مبلغ سپرده های شــرکت در فراخوان عمومی فروش 

متقاضیانی که برنده نشــده اند از تاریخ 1۳99/۰۳/۲۶ به بعد به استثنای 
نفرات دوم

  اعالم اســامی برندگان در تابلو اعالنات شــرکت به منزله ابالغ به برنده 
فراخوان می باشد.

حضور متقاضی در کمیسیون بازگشایی بالمانع است
www.bnt.ir :پایگاه اینترنتی

baharestan_new_town :)کانال اجتماعی شرکت )اینستاگرام
تلفن: 9۶-۳۶8۶1۰9۰ داخلی ۲۰9 دفتر فروش

آگهی فراخوان عمومی فروش شماره 99/04 

شرکت عمران شهر جدید بهارستان م الف:842496 

نوبت اول
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عبارت »بهداشت روانی« چیزی است که در سه دهه  اخیر 
بســیار با اهمیت تلقی شده اســت و کارشناسان سازمان 
بهداشت جهانی از بهداشت روانی به ســامت روان و فکر 
تعبیر کرده اند و می گویند: ســامت فکر، عبارت اســت از 
قابلیت ارتباط موزون و هماهنگ با دیگران، تغییر و اصاح 
محیط فردی و اجتماعی و حل تضادها و تمایات شخصی 
به طور منطقی، عادالنه و مناسب. در ادامه این نوشتار با ما 
همراه باشید تا چند راهکار ساده و موثر برای بهبود بهداشت 

روانی و سامت فکری را بدانید.
 برای بخشــیدن زندگی کنید : از هر دست که بدهی از همان 
دست می گیری. وقتی کمک مناسب دریافت می کنید و در 
سطح درستی از اعتماد به نفس هستید، راحت تر می توانید 
به دیگران کمک کنید.مردم باید بدانند که ارزشش را دارند. در 
هر سطحی از بهداشت روانی و سامت فکری، فرد همچنان 
یک سری شک و تردیدها خواهد داشت. وقتی به یک نفر 
بخشــش می کنید  چه به واسطه  دوســتی، کار داوطلبانه، 
نظارت یا …، نشــان می دهید که برای آن شــخص ارزش 
قائل هســتید. همچنین این کار باعث می شــود احساس 
خوبی به شما دســت بدهد.اگر خودتان در حال غرق شدن 
باشــید نمی توانید به کسی کمک کنید. شــما باید پیش از 

آن که بتوانید گزینه  ســامت و سالمی برای شخصی دیگر 
باشید که نیازمندتان است ابتدا شخصیت محکم و استواری 
برای خودتان بســازید.وقتی به دیگران بخشش می کنید، 
به تعامات بشــری ابراز عاقه مندی کرده اید، به معاشرت 
خوب و در کل به انســانیت که همین نگرش شما را نسبت 
به احساس و عواطف هدفمندتر ارتقا می دهد. وقتی هدف 
داشته باشید، می توانید به چیزهای بیشتری برسید.فقط 
باید زمان و توجه تان را صرف کسی یا کسان دیگری بکنید که 
شاید زمانی دوست شان داشته اید، کسی که نیازمند کمک 
است.از دردتان برای هدف استفاده کنید. نباید همین حاال 
 حتما درست به نظر برســد، یا حتی در آینده نزدیک. از آن

  بــرای ارتقای خودتان به ســطح نفس باالتری اســتفاده 
هــم دیگــران  روز  یــک  می خواهیــد   کنیــد کــه 

 در پیش بگیرند.
 مراقبــه و مدیتیشــن کنیــد: مراقبــه و مدیتیشــن 
در تعلیمات خوشــبختی و دســتیابی به ســامت روانی 
بســیار توصیه می شــود زیرا منجر به کاهش اســترس، 
کاهش اضطــراب، کاهــش دردهــای فیزیکــی و بهبود 
وضعیــت بهداشــتی خواهــد شــد. دلیل آن هم ســاده 
اســت چــرا کــه مدیتیشــن شــما را وامــی دارد اندکی 

 بیشــتر بــه خودتــان بیندیشــید و ذهــن آرام تــری
 داشته باشید.

 به اندازه  کافی بخوابید:خواب و سامت ذهنی با هم ارتباط 
مستقیم دارند. کمبود خواب می تواند به احساس خستگی 
منجر شود که ممکن اســت بر نحوه برخورد شما با کارهای 
روزانه تاثیر منفی بگذارد و موجب نگرانی یا اســترس شما 
بشود که شاید خود همین امر به بی خوابی بیشتری دامن 
بزند؛ این چرخه ای شوم اســت. در ضمن، داشتن خواب 
کافی رابطه  مســتقیمی با کارآمــدی ) و پوســت بهتر!( 
 دارد که به طور طبیعــی باعث تقویت روحیــه و خلق و خو 

می شود.
روابط سمی با دیگران را دوباره ارزیابی کنید: گاهی اوقات به 
دلیل قرار گرفتن در مجاورت با افراد سمی سامت روحی و 
روانی افراد در معرض خطر قرار می گیرد و باعث افت عزت 
نفس و احساس ارزشــمندی درونی می شود. شخصیت 
شما مجموعه ای است از 5 آدم بســیار نزدیک دور و برتان 
که هر روز ماقات شــان می کنید. بنابراین ببینید آدم های 
اطراف تان تا چه اندازه حامی، مهربان، صادق، خوش اخاق 
و سرگرم کننده هســتند. اگر این ویژگی ها را در آنها ندیدید 

وقتش رسیده که در روابط خود بازنگری کنید.

آشپزی

کوکی نارگیل و لیمو
در این مطلب با طرزتهیه کوکی نارگیل ولیمو که یک شیرینی مکزیکی 

است و مناسب عصرانه ها و مهمانی های دوستانه است، آشنا می شوید.
مواد اولیه: آرد )الک شده( یک پیمانه،پودر قند )الک شده( یک دوم پیمانه،کره 
113 گرم )یک دوم پیمانه(،نمک  یک چهارم قاشق چای خوری،گردو یک سوم 

پیمانه،نارگیل )رنده شده( یک چهارم پیمانه،وانیل یک چهارم قاشق چای خوری،پوست 
لیموترش )رنده شده( یک عدد.کاور کوکی ها:پودر قند )الک شده نرم( سه چهارم پیمانه

طرز تهیه:آرد ، نمک ، پودر قند، نارگیل و  گردو را داخل غذا ساز ریخته و  به خوبی میکس می کنیم تا 
کاما ترکیب شوند سپس کره ، رنده پوست لیمو و  وانیل را افزوده ومجددا مخلوط می کنیم تا خمیری 
شکل شود.  خمیر را از ظرف خارج  کرده داخل پاستیک قرار داده و به مدت 45 دقیقه تا  یک ساعت در 

محیط خنک استراحت می دهیم بعداز زمان ذکر شده،  کف سینی فر کاغذ روغنی گذاشته از خمیر 
به اندازه  یک قاشق چای خوری) قاشق اندازه گیری استاندارد( برداشته گرد می کنیم وبا فاصله 

3 الی 4 سانت از هم در سینی گذاشته و  در فر از قبل گرم شده با دمای 175 درجه سانتیگراد 
به مدت 12 تا 15 قرار می دهیم  تا زمانی که لبه های کوکی ها تغییر رنگ دهند. بعداز 

پخت از فر خارج کرده کمی که از حرارت کوکی ها کاسته شد ولی هنوز گرما دارند 
در پودر قند الک شده می غلتانیم. حاال آنها را  روی صفحه مشبک 

چیده و اجازه می دهیم کاما خنک شوند و سپس 
مجددا در پودر قند می غلتانیم.

راهکار های  ساده و موثر برای بهبود بهداشت روانی و سالمت فکری

 تمایل کارگردان فیلم »ماهی و برکه«
 برای اکران آنالین

 سریال جدید کارگردان »روزگار قریب«
 از سر گرفته شد

علی براتی، کارگردان سینما درباره نمایش آناین فیلم سینمایی 
گر در این خصوص تصمیم گیرنده نهایی  »ماهی و برکه« گفت: ا
بودم، حتما آن را آناین نمایش می دادم؛ اما نظر و تصمیم نهایی با 
تهیه کننده است.وی در خصوص آخرین وضعیت آماده سازی این فیلم 
برای نمایش گفت: روتوش نهایی مراحل فنی این فیلم به اتمام رسیده و 
اکنون آماده نمایش است.

مجموعه تلویزیونی »87 متر« پس از 70 روز تعطیلی ناشــی از شــیوع 
بیماری کرونا، چند روزی اســت که دوباره بــه تهیه کنندگی و کارگردانی 
کیانوش عیاری تصویربرداری خود را آغاز کرده است.به گفته این کارگردان، 
فیلمبرداری از یک هفته قبل شروع شده و البته کار تولید هم به خوبی در حال 
انجام است.مجموعه تلویزیونی»87 متر« کاری از گروه فیلم و سریال شبکه 
یک سیما بوده که در40 قسمت 45 دقیقه ای در حال تولید است.

افزایش تولید و بومی سازی قطعات و تجهیزات از دغدغه های مهم در صنعت 
فوالد است که با تاش و همت تاشگران مدیریت فوالدسازی در سال گذشته 
این مهم محقق شده و در ســال جاری این امر تسریع خواهد یافت.به همین 
منظور با ســیاوش خواجوی، سرپرست مدیریت فوالدســازی گفت وگویی 
صورت گرفته که در ادامه می خوانید : خواجوی با اشــاره به این که سال 98 به 
فرموده مقام معظم رهبری سال رونق تولید نام گرفت، گفت : تاشگران شرکت 
با کوشش و تاش در سال گذشــته توانســتند به اهداف تعیین شده در این 

مدیریت دست یابند که این مهم شایسته قدردانی است .
وی یاد آور شد: در سال 98 با توجه به تولید محصوالت با کیفیت در این بخش، 
نزدیک به 50 درصد از تولید مدیریت فوالدسازی به صادرات اختصاص یافت.

سرپرست مدیریت فوالدسازی، دست یابی به بومی سازی تکنولوژی ذوب ریل 
ملی را یک افتخار برای ذوب آهن اصفهان و کشور دانست و گفت : با تمهیداتی 
که برای تعمیرات این بخش انجام شد، 70 درصد قطعات بومی سازی شد تا 
نیاز به خارج را کاهش دهیم و ارز کمتری از کشور خارج شود.وی خاطر نشان 
ساخت : ریومپینگ ایستگاه ریخته گری شماره 7 فوالدسازی بعد از 28 سال 
که به تعمیرات اساسی نیاز داشت توسط تاشگران این بخش به نحو احسن 
بومی ســازی و راه اندازی شد .وی، ساخت دریچه کشــویی پاتیل فوالد را از 
دیگر دســتاوردهای ذوب آهن اصفهان در زمینه بومی سازی دانست و گفت: 
دریچه های پاتیل فوالد در سنوات قبل از کشور اتریش تهیه می شد که با وجود 

تحریم ها ، تهیه این قطعه بســیار ســخت و هزینه بر بود که با تاش و دانش 
داخلی در شرکت این قطعه نیز بومی سازی شد و مورد استفاده قرار گرفت .

وی، بومی سازی قطعات را در راســتای کاهش قیمت تمام شده محصوالت 
دانست و افزود : در برنامه ریزی های انجام شده در این مدیریت سعی شده 
باقی قطعات نیز توسط دانش داخلی بومی سازی شود تا هزینه های شرکت 

کاهش یابد و گام بلندی در جهت بهره وری در صنعت فوالد برداریم .
خواجوی ضمن قدر دانی از همکارن پرتاش خود در مدیریت فوالدسازی گفت: 
افزایش تولید تا سقف مورد نظر و بومی ســازی برخی قطعات و تجهیزات از 

برنامه های آتی این بخش در سال جاری  است.

مدیرکل راه و شهرسازی اســتان اصفهان تصریح کرد: زمین های طرح اقدام 
ملی دچار مشکات تغییر کاربری نبوده و معارضی برای آن وجود ندارد و به طور 
مثال سعی شده مانند برخی ســاختمان های مسکن مهر در مسیر سیل قرار 

نداشته باشند.
علیرضا قاری قرآن با حضور در بیســت و نهمین جلسه علنی شورای اسامی 
شهرســتان اصفهان درباره طرح اقدام ملی مسکن، اظهار کرد: مسکن مهر در 
طول دو دوره دولت قبل در حالی اجرا شــد که منابع مالی بسیاری به واسطه 
افزایش فروش نفت و قیمت آن و حمایت های صندوق ارزی وجود داشت؛ اما 

در شرایط کنونی وضعیت مالی دولت متفاوت است.
وی با بیان اینکه دولت در طرح اقدام ملی مســکن نیاز زمین را تامین کرده و 
خدمات تفکیک آن و زیرســاخت های خدماتی را نیز ارائه خواهد داد، افزود: 
زمینی که برای این طرح در نظر گرفته می شــود بدون مشــکات معمول در 

مسکن مهر خواهد بود.
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان تصریح کرد: زمین های طرح اقدام ملی 
دچار مشکات تغییر کاربری نبوده و معارضی برای آن وجود ندارد و به طور مثال 
سعی شده مانند برخی ساختمان های مسکن مهر در مسیر سیل قرار نداشته 
باشند.وی اضافه کرد: 40 هزار نفر از استان اصفهان در طرح اقدام ملی مسکن 
ثبت نام کرده اند که پیش بینی می شود شــرایط 20 هزار نفر از آن ها احراز شود؛ 
از این تعداد نزدیک به 12 هزار مسکن در شهرهای جدید ساماندهی می شود.

قاری قرآن با بیان اینکه در کمیسیون ماده پنج در تغییر کاربری ها برای رینگ 
چهارم حلقه حفاظتی اصفهان کمک کرده ایم چون معتقدم این پروژه مربوط به 
کل استان اصفهان است، خاطرنشان کرد: به دلیل آنکه رفت وآمدها به اصفهان 
زیاد است، اگر رینگ حفاظتی وجود داشته باشد مردم مجبور نمی شوند وارد 
کان شهر اصفهان و باعث ازدحام آن شــوند.وی با تاکید بر اینکه شهرداری ها 

باید خود را از دولت مستقل کنند، گفت: قانونگذار نیز باید با تفویض اختیارات 
الزم به شورا و شــهرداری ها به آن ها اجازه دهد از محدوده و حریم ها با رعایت 

سازوکارهای مناسب برای درآمدزایی استفاده کنند.
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان با بیان اینکه یکی از مشکات راه های 
استان، اجرای روکش آســفالت با کیفیت پایین به ویژه در راه های درجه دوم 
است، اظهار کرد: استان اصفهان رتبه اول کشــور را در دو بانده کردن راه ها دارد 
که این موضوع می تواند نقش بسزایی در کاهش تصادفات داشته باشد.وی 
با بیان اینکه 84 درصد از راه های مواصاتی اســتان دو بانده هستند، افزود: 
در برخی شهرســتان ها که نیاز دارند، اجرای کمربندی در دستورکار بوده تا در 
روزهای پر گردشــگر و پر عبور و مــرور، ترافیک بی دلیل به داخل شــهرها و 
روستاها منتقل نشود.قاری قرآن، ســال 98 را یکی از سال هایی دانست که 
تخصیص بودجه کشور در بخش عمرانی قابل توجه نبود و تصریح کرد: سیل 
سال گذشته یکی از دالیلی بود که در این زمینه برای دولت ایجاد مشکل کرد.

وی با بیان اینکه شهرستان اصفهان نسبت به کل استان در حوزه راه و شهرسازی 
وضعیت بهتری دارد، ادامه داد: در شهرهای بزرگ اگر منابع دولتی تخصیص 
داده نشــود، شــهرها منابعی در اختیار دارند که می توانند از آن برای توسعه 
زیرساخت های شهر اســتفاده کنند.مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان 
اضافه کرد: در شهرهای کوچک تر منابع چندانی وجود ندارد و منابع دولتی نیز 
پاسخ تمام نیازهای شهر را نمی دهد بنابراین باید در هر شهرستانی برای حصول 
درآمدها و توسعه زیرســاخت ها به طور خاص اندیشیده شده و ظرفیت های 
بالقوه داخل شهرستان های استان بالفعل شــوند.وی با اشاره به تخصیص 
کم بودجه های دولتی در حوزه راهسازی کشور، گفت: پروژه های راهسازی در 
ردیف های درآمد نفتی دیده می شود که سال گذشته در این بخش مشکات 

بسیاری وجود داشت.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان:

زمین های طرح اقدام ملی دچار مشکالت تغییر کاربری نیستند
سرپرست مدیریت فوالدسازی:

بومی سازی ذوب ریل ملی یک افتخار برای ذوب آهن اصفهان و کشور است

مدیرعامل فوالد مبارکه در جلسه تشریح سیاســت های فوالد مبارکه در 
احداث خط نورد گرم شماره 2 این شرکت که با حضور بخشی از پیمانکاران 
در این حوزه برگزار  شد، از دو شاخص کیفیت و سرعت به عنوان مهم ترین 
مولفه های اجرای این خط نورد منحصربه فرد یاد کرد.حمیدرضا عظیمیان 
گفت: برای کشــور ما که در حال حاضر بخش قابــل توجهی از ورق های 
خاص و با کیفیت مورد نیاز خطوط تولید صنایــع مختلف خود را از محل 
واردات تامین می کند، به بهره برداری رســیدن هرچه ســریع تر خط نورد 
گرم شــماره 2 فوالد مبارکه از اهمیت خاصی برخوردار اســت.مدیرعامل 
فوالدمبارکه با تاکید بر مزیت های اجرای این پروژه تصریح کرد: با اجرای 
این خط جدید، ظرفیت تولید انــواع ورق به ویژه ورق های فوالدی خاص 
به 8 میلیون تن افزایش خواهد یافت و در کنار این پروژه، 52 پروژه جنبی 
دیگر نیز آغاز خواهد شد و حجم عظیمی از فعالیت مرتبط، اشتغال و رونق 
اقتصادی برای کشور ایجاد خواهد شــد.وی افزود: رویکرد ما در تقسیم 
فعالیت های ایــن ابر پروژه به گونه ای اســت که از تمامــی ظرفیت های 
داخلی به نحو مطلوب بهره مند شــویم.عظیمیان با تاکید بر این که منابع 
مالی مورد نیاز احداث این خط در نظر گرفته شــده اســت، گفت: مصمم 

هستیم با حمایت دولت و همکاری و همدلی شرکت های سازنده داخلی 
و پیمانکاران مربوطه این ابر پروژه را در مدت 30 ماه به سرانجام برسانیم.

وی، عدم وجــود هرگونه انحصــار در ســاخت این خــط را از مهم ترین 
ویژگی های مراحل ساخت آن دانست و گفت: شرکت های برنده مناقصه 
در بخش های مختلف می توانند از ظرفیت های ســایر شرکت ها به خوبی 
استفاده کنند، در واقع آنها می توانند کارها را در قالب کنسرسیوم های مجزا 
با کیفیت و سرعت مطلوب انجام دهند. در هر حال همانگونه که پیش از 
این هم تاکید شد، رویکرد فوالد مبارکه اســتفاده از تمامی ظرفیت های 

موجود کشور است.
مدیرعامل فوالد مبارکه در بخش پایانی ســخنان خود خاطرنشــان کرد: 
همانگونه که رهبر معظم انقاب بارها تاکید فرموده اند » نفس دشــمن، 
دشمنی اســت«، از این رو با توجه به اینکه فوالد مبارکه از سوی دشمن 
مورد تحریم واقع شده است، اگر ما زانوی غم بغل بگیریم و منفعل شویم 
در مسیر مورد نظر دشــمن حرکت کرده ایم بنابراین باید با احداث خطوط 
تولید از این دست، در مسیر ناامیدی دشمن، اشتغال زایی برای جوانان، 

و رونق اقتصادی کشور گام برداریم.

مدیرعامل فوالد مبارکه:

خط نورد گرم شماره ۲ فوالد مبارکه با استفاده از توان داخلی تکمیل می شود
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