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اعضای سازمان بهداشت جهانی درخواست های ترامپ را رد کردند
درخواست های رییس جمهور آمریکا برای اعمال اقدامات تنبیهی علیه سازمان بهداشت جهانی توسط دیگر 
کشورهای عضو این سازمان رد شد و آنها در عوض تصمیم گرفتند تا یک بررسی بی طرفانه و مستقل در رابطه 
با واکنش سازمان بهداشت جهانی به پاندمی ویروس کرونا انجام دهند.همزمان با اینکه مقامات چین، 
روسیه و اتحادیه اروپا از ترامپ به خاطر تهدیداتش انتقاد کردند، نتیجه این نشست باعث شد تا آمریکا در 
انزوا قرار بگیرد. با این حال این مقامات به لزوم انجام یک بررسی از نحوه عملکرد سازمان بهداشت جهانی 
درباره شیوع ویروس کرونا از چین به دیگر کشورهای جهان اذعان کردند.کارشناسان بهداشت عمومی 
تاکید کرده اند که تهدیدات ترامپ برای خروج آمریکا از این سازمان و توقف حمایت مالی، این واقعیت را 
نادیده می گیرد که چنین اقداماتی مستلزم موافقت کنگره است؛ چیزی که به عقیده بسیاری از تحلیل گران 

بعید به نظر می رسد.

مخالفت فرانسه و آلمان با طرح اشغال کرانه باختری
کشورهای فرانسه و آلمان ضمن هشدار به رژیم صهیونیستی درباره اشغال کرانه باختری، اعالم کردند این 
امر می تواند روابط تل آویو و اتحادیه اروپا را مخدوش کند.به نوشته وبگاه »تایمز اسراییل«، دولت فرانسه به 
تل آویو هشدار داد که طرح کابینه جدید برای الحاق بخش هایی از کرانه باختری می تواند به روابط اسراییل 
با اتحادیه اروپا آسیب جدی وارد کند.در این بیانیه همچنین به تل آویو هشدار داده شده است: »این اقدام 
عواقبی برای روابط اتحادیه اروپا با اسراییل دارد. فرانسه همچنان برای حمایت از هر تالشی جهت از سرگیری 
مذاکرات بین طرفین به عنوان تنها راه رسیدن به صلح، امنیت و ثبات منطقه ای کامال آماده است«.به نوشته 
این پایگاه خبری، »هایکو ماس« وزیر خارجه آلمان و »محمد اشتیه« نخست وزیر تشکیالت خودگردان 
نیز در بیانیه ای مشترک ضمن اعالم مخالفت با طرح اشغال کرانه باختری، بر لزوم اجرای راهکار دو دولتی 

بر مبنای تشکیل دولت فلسطینی در مرزهای پیش از ۱۹۶۷ تاکید کردند.

آمار باالی خشونت های طالبان با وجود توافق با آمریکا
یک گروه نظارتی وابسته به دولت آمریکا گزارش کرد، آمار حمالت طالبان علیه نیروهای افغان  طی سه ماهه 
نخست سال جاری میالدی، با وجود یک هفته کاهش خشونت در آستانه امضای توافق خروج با دولت 
آمریکا با این شبه نظامیان، باال بوده است.شان اودانل، بازرس کل پنتاگون در مقدمه گزارش خود درباره 
عملیات مقابله با تروریسم آمریکا نوشت: آمریکا و طالبان برای کاهش خشونت ها به مدت یک هفته در 
آستانه امضای توافق خروج موافقت کردند؛ اما خشونت های طالبان طی سه ماهه نخست سال جاری 
میالدی در سطح باالیی قرار داشته است.این گزارش به نقل از وزارت امور خارجه آمریکا اظهار می کند، »طی 
آن هفت روز، طالبان عمدتا حمالت خود علیه نیروهای آمریکا و ائتالف را متوقف کرد؛ اما حمالت گسترده 

کوچک تری را برای آزار نیروهای امنیتی و دفاعی ملی افغان انجام داد.«

مخالفت تایوان با مذاکره با پکن
رییس جمهور تایوان اعالم کرد که  آمادگی مذاکره با چین را دارد؛ اما نمی تواند پیشنهاد پکن درباره سیاست 
»یک کشور، دو سیستم« را بپذیرد.رییس جمهور تایوان که به داشتن مواضع ضد چینی شهرت دارد ضمن 
اعالم آمادگی برای مذاکره با پکن، از مخالفت جدی خود با سیاست »چین واحد« سخن گفت.به نوشته 
رویترز، خانم »تسای اینگ ون« در سخنرانی مراسم تحلیف آغاز دومین دوره ریاست جمهوری خود  
اظهار کرد: » من از اینجا می خواهم بر این کلمات تاکید کنم، »صلح، برابری، دموکراسی و گفت و گو«. ما 
استفاده مقام های پکن از »یک کشور، دو سیستم« برای تضعیف تایوان را نخواهیم پذیرفت و قاطعانه روی 
اصول مان خواهیم ایستاد«.پکن، تایوان را بخشی از سرزمین متعلق به چین دانسته و بارها درباره تالش ها 
به منظور استقالل این منطقه هشدار داده و همچنین تحرکات آمریکا و فروش سالح به تایوان را نقض 

حاکمیت خود و مغایر با سیاست »چین واحد« ارزیابی می کند.

ایران و آمریکا چگونه بر سر دولت جدید عراق توافق کردند؟

معمای دولت در عراق

القدس العربی، چاپ لندن نوشت: این ســخن جدیدی نیست که تولد 
هر حکومتی در عراق، تنها با تحقق معادله تــوازن آمریکا-ایران صورت 
می گیرد. این دو طرف، اســتراتژی خود را با ایــن معادله اجرا می کنند. 
همانطور که عراق هم محکوم به تبعیت از این استراتژی است. این کشور در 
نظر ایاالت متحده، مرکز ثقل منطقه است و واشنگتن می تواند با استفاده 
از آن، در تمام جهات تاثیر بگذارد. از این رو، ایاالت متحده نگران سیطره 
ایران بر عراق است، آنچه باعث سیطره روسیه و چین نیز بر منابع انرژی در 
عراق می شود.اما ایران، پایه های جغرافیایی سیاسی در عراق را سرچشمه 
یک خطر تاریخی دائمی برای امنیت ملی خــود می داند، عالوه بر اینکه 
مرز های مشــترکی به طول ۱۴۵۸ کیلومتر نیز با عراق داشته و مهم ترین 
منابع انرژی ایران در اهواز، در مرز با عراق اســت؛ از این رو، ایران همواره 
تالش زیادی دارد تا نظام حاکم در بغداد، ساخته دست خودش باشد. این 
اهتمام مشترک واشــنگتن و تهران به عراق، منجر به یک توافق دو طرف 
شده است تا عراق به عنوان منطقه امنی بین این دو ایجاد شود.در تاریخ 
۶ می جاری، یک دولت جدید در بغداد روی کار آمد. رییس دولت جدید، 
الکاظمی، برای آمریکایی ها شناخته شده است، چرا که در زمان نخست 
وزیری حیدر العبادی، به عنوان رییس دســتگاه اطالعات انتخاب شد. 
عالوه بر این، در سال ۲۰۲۰، تشکل های وابسته به حزب ا... عراق، الکاظمی 

را متهم به همکاری با واشــنگتن در جریان ترور ســردار قاسم سلیمانی 
کردند.بررسی نشانه ها در مواضع و اظهارات نیرو های نیابتی ایران در عراق 
و منطقه در خصوص نخست وزیر جدید عراق، حاکی از آن است که در این 
باره، توافقی بین ایران و آمریکا صورت گرفته است.برخی مانند عصائب 
اهل الحق، از روی ناچاری انتصاب الکاظمی را پذیرفتند و برخی مانند بدر، 
این امر را به معنای پیروزی واشنگتن دانستند. در ادامه، واشنگتن و تهران 
به سرعت به الکاظمی تبریک گفتند و دیدار سفرای این دو کشور در بغداد، 
با نخست وزیر جدید، مســئله قابل توجهی است، که در سیاست و روابط 
بین المللی، نشان دهنده گام هایی جدی در مورد یک موضع به خصوص 
است. اما ایران چطور نخســت وزیر جدید عراق را قبول کرد، در حالی که 
می داند خط مشی وی به ایاالت متحده نزدیک است؟ این سوال بزرگی 
است.معامله ها، بخش اساســی درگیری ها و جنگ ها در تاریخ قدیم و 
جدید هســتند. در جهان معاصر ما، قدرت هایی در صحنه سیاسی بین 
المللی و منطقه ای هستند که قادرند نقش های منطقه ای و بین المللی 
فعالی داشته باشند، این دســت قدرت ها، تالش می کنند در معامالت و 
توافق های بزرگ با آمریکا حاضر باشند، تا اعالن قدرت کنند. ایران، یکی 
از این قدرت هاست، که پس از ترور ســردار سلیمانی، شرایط دشواری را 
می گذراند.این در حالی است که به دلیل تظاهرات مردمی در عراق و اوضاع 

نا آرام، تهران شرایط مساعدی برای متحد کردن نیرو های نزدیک به خود 
در راستای حمایت از نامزد مورد نظرش نداشــت.از سوی دیگر، اهداف 
جغرافیایی سیاسی و استراتژیک آمریکا، مستلزم بقای نیرو های مسلحی 
در عراق است. در این میان، آمریکا از شرایط تهران استفاده کرده و ظاهرا با 
دعوت هایی که در مورد خروج نیرو های آمریکایی از عراق می شد، پاسخ 
مثبت داد، نیرو های خود در عراق را کاهش داده و حضور آن ها را منحصر 
به پایگاه های محدودی کرد، تا سالمت شــان را تضمیــن کند.در همین 
رابطه، مسئوالن آمریکایی به ایرانی ها گفتند در صورتی که نیرو های خود 
در عراق را تحت کنترل درنیاورده و محــدود نکنید، عراق هم تحت همان 
تحریم هایی قرار می گیرد که ایران با آن درگیر است، به این ترتیب که بانک 
مرکزی عراق تحریم شده، اقتصادش وارد رکود می شود و مهم تر از همه 
آنکه معافیت های عراق در مورد خرید انرژی از ایران، تمدید نمی شــود. 
همزمان به نظر می رسد آمریکا اجازه برخی کمک های مالی به تهران برای 
مقابله با بحران کرونا را داده، از این رو، حسن روحانی تصریح کرده است 
که این بحران می تواند فرصتی برای برداشتن تحریم های آمریکا باشد.

با این حال، طبیعت درگیری بین دو طرف ایران و آمریکا در میدان عراق، 
هرگز تغییر نمی کند و سرنوشت این کشور عربی همچنان ارتباط محکمی 

با توازن بین واشنگتن و تهران دارد.

رییس جمهوری با اشاره به این که ما هدف اصلی روز 
قدس را در هیچ شرایطی از یاد نمی بریم، گفت: قدس 
فراموش نمی شود و در اشغال ستمگران باقی نخواهد 
ماند.حسن روحانی اظهار کرد: مراسم امسال روز قدس 
با شرایط خودش در مناطق سفید برگزار می شود و مردم 
در نماز جمعه ندای مظلومیت مردم فلسطین را به گوش 
جهانیان می رســاندند. در مناطق غیر سفید هم مردم 
از طریق فضای مجازی یا حقیقــی و در چارچوبی که 
امکان پذیر است یاد روز قدس را گرامی  می دارند.وی 
تاکید کرد: ما هدف اصلی روز قدس را  در هیچ شرایطی 
از یاد نمی بریم و همیشه با ستمگران در ستیز و حامی 
مظلومان عالم هستیم.  ایستادگی در برابر مظلومان از 
ستون های اصلی انقالب اسالمی و جمهوری اسالمی 

اســت. وی در بخش دیگــری از صحبت های خود در 
جلسه هیئت دولت به سیاست های حمایتی دولت در 
راستای جبران تبعات ناشی از شیوع ویروس کرونا در 
کشور اشاره کرد و افزود: دولت به حمایت های خود از 
مردمی که در جریان شیوع این ویروس دچار مشکالت 
فراوانی از نظر زندگی و اقتصادی شده اند، ادامه می دهد.
وی خطاب به مردم افزود: دولت برای آموزش فرزندان 
شما به تالش های خود ادامه می دهد و هر جا که الزم 
باشــد کمک های الزم را ارائه می دهد حتی به صورت 
مجانی. ما آنجا کــه باید کمک کنیم در حــد توان وارد 
خواهیم شد.روحانی به سیاست های دولت برای کمک 
به شرکت های حمل و نقل هوایی، زمینی و ... اشاره کرد 
و افزود: سیاست هایی که دولت برای حمایت از اقشار 

مختلف در نظر گرفته است باید تا پایان خرداد به صورت 
مناسب اجرایی و عملیاتی شود و فرصت ما برای اجرای 
این کمک ها تا پایان خرداد ماه اســت.رییس جمهور 
ادامه داد: مردم نگرانی بابت کاالهای اساسی نداشته 
باشند. ارز الزم برای تامین کاالهای اساسی را داریم و 
خرید کاالهای اساسی انجام شده و در حال انجام است 
و هیچ مشکلی در این زمینه نداریم. وضعیت کشاورزی 
هم امسال مناسب است و کشاورزان گندم به اندازه نیاز 

تولید کرده اند و دولت آن را خریداری می کند. 

رییس جمهور در جلسه هیئت دولت:

هدف اصلی روز قدس را از یاد نمی بریم

ارتش آمریکا در بیانیه ای گفته که ناوهای این کشور نزدیک شدن شناورهای خارجی به آنها در کمتر از فاصله ۱۰۰ متری را تهدید تلقی خواهند کرد.خبرگزاری آسوشیتدپرس 
نوشته نیروی دریایی آمریکا در بیانیه ای گفته در برابر شناورهایی در خاورمیانه که به شعاع ۱۰۰ متری از ناوهای جنگی آمریکا نزدیک شوند »تدابیر دفاعی قانونی« اتخاذ 
خواهد کرد. رسانه آمریکایی نوشته نیروی دریایی آمریکا این دستورالعمل را پس از رویارویی اخیر ناوهای آمریکا با شناورهای ایرانی در خلیج فارس صادر کرده است. 
خبرگزاری آسوشیتدپرس نوشته، تدابیر دفاعی ناوهای آمریکایی عموما دور کردن کشتی از شناور مورد نظر، شلیک منور و در نهایت شلیک اخطار برای منحرف کردن 
شناور را شامل می شوند؛ اما مشخص کردن فاصله اقدامی تازه از سوی نیروی دریایی آمریکاست.  »ربکا رباریش«، سخنگوی ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا مستقر 
در بحرین گفت: »کشتی های ما در حال انجام ماموریت های عادی در مناطقی از آب های بین المللی هســتند که در قوانین بین المللی مجاز شده اند و دنبال درگیری 
نیستند.«وی در ادامه گفت: »با وجود این، فرماندهان ما حق دفاع از خود را در مواقعی که ضرورت وجود داشته باشد محفوظ می دانند.«خبرگزاری رویترز هم به نقل از 
یک مقام آمریکایی که اشاره ای به نامش نشده گفته این دستورالعمل به معنای تغییر در قوانین قبلی ارتش آمریکا در زمینه درگیری نیست. ترامپ چند هفته پیش در 

توئیتر نوشت ، به نیروی دریایی آمریکا دستور داده قایق های ایرانی که »قصد مزاحمت« برای کشتی های آمریکا را دارند، هدف قرار دهند.

نقل قول روزپنتاگون، ایران را تهدید کرد

وز عکس ر

آخرین روز کاری 
 مجلس دهم

 برگزار شد
در آخرین روز کاری مجلس 
دهم عالوه بــر پخش کارت 
ادوار در میــان نماینــدگان، 
عکــس هــای یــادگاری از 
اعضــای کمیســیون های 

مختلف گرفته شد.

 اعالم بی اعتباری بیش از ۶ هزار فقره حکم قانونی
 از سوی مجلس دهم

معاون قوانین مجلس دهم با اشاره به تصویب هفت طرح تنقیح قوانین در روزهای پایانی دوره دهم 
مجلس، گفت: در این هفت طرح مجموعا ۴۵۲۷ عنوان قانونی و ۱۹۴۱۷ فقره حکم قانونی گردآوری 
شده که از این تعداد ۶۵۹۱ فقره احکام قانونی نامعتبر اعالم شده است.حسین میرمحمدصادقی با 
بیان اینکه تعداد قوانین مصوب نشان می دهد که ما با معضل تعدد قوانین روبه رو هستیم، تصریح 
کرد: لیکن از آن مهم تــر، موضوع پراکندگی احکام قانونی در قوانین مختلف اســت به گونه ای که 
فرد مکلف نسبت به قانون )مثال یک فعال حوزه کسب و کار( احکام حاکم بر کسب و کار را باید در 
قوانین مختلف بجوید و بیابد که گاه وضعیت آنها نسبت به یکدیگر از حیث ناسخ و منسوخ روشن 
نیست. این امر طبعا آشنایی شهروندان با حقوق و تکالیف خود را مشکل و گاه غیرممکن می سازد 
و راه را برای تفسیرهای مختلف و گاه مغایر باز می گذارد و نهایتا اصل حاکمیت قانون را با اشکاالت 

جدی مواجه می سازد.

»وحید حقانیان« هیچ گونه فعالیتی در فضای مجازی ندارد
معاون امور ویژه دفتر مقام معظم رهبری با بیان اینکه صفحه ای در شبکه های اجتماعی ندارم،  تاکید 

کرد که با سوءاستفاده کنندگان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
 سید وحید حقانیان، معاون امور ویژه دفتر مقام معظم رهبری در هیچ کدام از شبکه های مجازی 
فعالیت نداشــته و ندارد.بنابراین مطالب منتشره در صفحات منتســب به حقانیان، ارائه دهنده 
دیدگاه های نامبرده نیســت و گردانندگان صفحات مذکور از نام و عکس وی سوء استفاده کرده و 

مواضعی را اعالم کرده اند که توسط مراجع ذی صالح با آنان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

 اذعان تلویحی اسراییل به نقش تل آویو 
در حمله سایبری به ایران

رییس ستاد کل ارتش رژیم صهیونیستی در اظهاراتی تلویحا به نقش این رژیم در حمله سایبری 
به بندر شهید رجایی ایران اشــاره کرد. آویو کوخاوی، رییس ستاد کل ارتش رژیم صهیونیستی در 
اظهاراتی تلویحا به نقش رژیم اشغالگر در حمله سایبری به بندر شهید رجایی ایران اشاره کرد و گفت 
این رژیم از »ابزار نظامی مختلف« برای صدمه زدن به دشــمنانش بهره می گیرد.وی در واکنش 
تلویحی به گزارش رسانه های آمریکایی در خصوص حمله سایبری به بندر شهید رجایی گفت: ما به 
استفاده از ابزار های مختلف نظامی و تکنیک های تخصصی جنگ، برای آسیب رساندن به دشمن 
ادامه خواهیم داد.این مقام از اظهار نظر رسمی درباره گزارش روزنامه واشنگتن پست در خصوص 
حمله سایبری به بندر رجایی خودداری کرد.خبرها درباره نقش رژیم صهیونیستی در حمله سایبری 

به بندر شهید رجایی ایران نخستین بار در نشریه واشنگتن پست منتشر شد.

تحریم یک شرکت چینی به بهانه نقض تحریم ها علیه ایران
وزارت خزانه داری آمریکا طی بیانیه ای اعالم کرد، نام یک شــرکت چینی را بــه دلیل نقض تحریم ها 
علیه ایران به فهرست شرکت های تحت تحریم دفتر کنترل دارایی های خارجی )اوفک( که از نهاد های 
زیرمجموعه این وزارتخانه محسوب می شود، افزوده است.وزارت خزانه داری آمریکا در بیانیه خود مدعی 
شده است که این شــرکت چینی به عنوان یکی از نمایندگان فروش شرکت هواپیمایی ماهان در چین 
)مشخصا در شهر های شانگ های و پکن( فعالیت می کند و با توجه به تحریم های ثانویه مرتبط با شرکت 
هواپیمایی ماهان، این شرکت نیز در فهرست تحریم های اوفک قرار می گیرد.طی هفته های اخیر مقامات 
کشور ها و سازمان های بین المللی متعددی از دولت آمریکا خواسته اند که دست کم بخشی از تحریم های 

خود علیه ایران، ونزوئال و دیگر کشور ها را بردارد.

کافه سیاست

منتخب مردم تهران:

 مصوبات اخیر  مجلس
  لجبازی با نمایندگان 
مجلس یازدهم است

منتخـب مـردم تهـران در مجلـس یازدهـم 
تصویـب مصوبـات اخیـر مجلـس را نوعـی 
لجبـازی بـا نماینـدگان مجلـس یازدهـم 
دانسـت.احمد نـادری با اشـاره به سیاسـی 
کاری هـا در تصویب مصوبـات اخیر مجلس 
دهم، اظهار داشـت: متاسـفم کـه نمایندگان 
مجلـس دهـم در روزهـای پایانـی مجلس 
به جـای فکر اساسـی بـرای حل مشـکالت 
مردم به دنبـال تصویـب مصوبات سیاسـی 
هسـتند.وی با اشـاره بـه تعطیـالت مجلس 
در روزهـای کرونایـی، افـزود: در روزهـای 
کرونایـی شـاهد تعطیلـی مجلـس بودیم و 
پس از آغـاز بـه کار آن هم متاسـفانه شـاهد 
تصویـب مصوبـات سیاسـی از سـوی آنهـا 
هسـتیم.منتخب مـردم تهـران در مجلـس 
یازدهـم ادامـه داد: نماینـدگان ملـت بایـد 
بدانند که خون شـان از  پزشـکان و پرستاران 
کـه در خـط مقـدم مبـارزه بـا کرونا هسـتند 
رنگی تـر نیسـت؛ بایـد بدانند تعطیـل کردن 
مجلـس در روزهایـی کـه بحـران کرونـا را 
مـی گذراندیـم، کار درسـتی نبود.نـادری بـا 
طـرح سـوالی از نماینـدگان مجلـس دهم، 
تصریح کـرد: اگر شـفافیت خوب اسـت چرا 
از همـان ابتـدای کار مجلس دهم شـفافیت 
را دنبـال نکردیـد!وی اظهار کرد: بـه نظر بنده 
تصویـب چنیـن مصوباتـی کـه از ضروریات 
امـروز کشـور نیسـت نوعـی لجبـازی بـا 
نماینـدگان مجلـس یازدهـم اسـت چـرا 
کـه مـی داننـد نماینـدگان مجلـس آتـی به 
چنیـن مصوباتـی رای نمـی دهند.منتخـب 
مـردم تهـران در مجلـس یازدهـم گفـت: به 
هرحـال بایـد بـرای تصویـب ایـن مصوبات 
منتظـر نظـر شـورای نگهبـان نیـز باشـیم که 
فکـر نمـی کنـم عمـر مجلـس دهـم فرصت 
بررسـی را بـه آنهـا بدهد.نـادری در پایـان 
خاطر نشـان کرد: مجلـس آینده ،مجلسـی 
 برآمـده از مـردم بـا رویکـرد حل مشـکالت 

آنها خواهد بود.

 آمریکا اجازه برخی کمک های مالی به تهران برای 
مقابله با بحران کرونا را داده، از این رو، حسن روحانی 
تصریح کرده است که این بحران می تواند فرصتی 

برای برداشتن تحریم های آمریکا باشد

بین الملل
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رییـس اتحادیه طـا و جواهـر اصفهـان با اشـاره بـه بازتاب کشـف واکسـن کرونا بـر بـازار جهانی 
طا، گفت: توقف معامات سـکه در بـورس کاال موجب کاهش تاطم قیمت سـکه در بـازار خواهد 
شد.هوشـنگ شیشـه بران بـا تحلیـل بازارهـای جهانـی، اظهـار کـرد: خوش بینی هـا بـه آزمایش 
واکسـن جدید کرونا موجب شـد، در معامات اخیـر بازارهـای آسـیایی ارزش دالر آمریکا کاهش 
و تقاضا بـرای دارایی هـای پرریسـک افزایش یابـد.وی افـزود: تشـدید تنش های تجـاری میان 
آمریـکا و چین موجـب رشـد ۰.۲ درصـدی قیمت طـا شـده اسـت.وی افـزود: خوش بینی ها به 
کشـف واکسـن بـرای بیمـاری کوویـد-۱۹ و همچنیـن برداشـته شـدن محدودیت هـا در بیشـتر 
کشـورهای غربی و شـرقی، بهبود بازارهای سـرمایه در وال اسـتریت، بازارهای نوظهـور و همچنین 

رشـد قیمـت کامودیتی هـا را به دنبال داشـته اسـت.

رییس کمیسیون سخت افزار نظام صنفی رایانه ای استان:
 افزایش قیمت تجهیزات رایانه ای

 بیشترین فشار را به خانواده ها وارد کرد
رییـس کمیسـیون سـخت افزار نظـام صنفـی رایانـه ای اسـتان اصفهـان گفـت: افزایـش قیمـت 
تجهیزات رایانـه ای و انـواع لپ تاپ در دوران شـیوع بیماری کرونا، بیشـترین فشـار را بـه خانواده ها 
وارد کرد.محمدرضـا اطیابی افزود: در سـه ماه گذشـته و پس از شـیوع بیمـاری کرونـا، قیمت انواع 
رایانـه و تجهیزات سـخت افزاری در کشـور افزایـش یافت؛ امـا خانواده ها بـا توجه به شـرایط پیش 
آمده و قرنطینـه خانگی ناچار بـه تهیه برخـی از این اقـام مانند مودم بـه چند برابر قیمت شـدند به 
همین دلیل فشـار زیادی به آنها به ویژه به قشـر متوسـط و ضعیف وارد شـد.وی اظهار داشـت: همه 
این موارد دسـت به دسـت هم داد تا خانواده هـا، ناچار بـه خرید تجهیـزات فناوری اطاعـات مانند 
مودم، لپ تـاپ و پرینتر بـا چند برابـر قیمت قبل شـوند.به گفتـه وی، در ایـن مدت میزان اسـتفاده 
از بازی هـای رایانـه ای نیـز افزایش بسـیاری یافت کـه همین امـر تقاضا را بـرای برخـی از تجهیزات 
مرتبط بـا آن بـاال برد.وی با اشـاره بـه اینکـه قیمت انـواع لپ تـاپ در اصفهان تـا ۴۰ درصـد افزایش 
یافتـه اسـت، تصریـح کـرد: ناهماهنگـی در واردات و اجـازه نـدادن بـه موقـع بـرای واردات، کمبود 
برخـی کاالها و از طـرف دیگر، افزایـش تقاضا در این مـدت از جملـه دالیل باال رفتن قیمت هاسـت.

تجارت الکترونیک؛ دریچه  ای برای پایداری صنایع دستی
معـاون صنایع دسـتی اداره کل میـراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی اسـتان اصفهان گفت: 
فعالیـت در حوزه تجـارت الکترونیـک، تلنگری بـرای پویـا و پایدار نگه داشـتن شـرایط اقتصادی در 
برهه هـای زمانی خـاص اسـت.جعفر جعفرصالحی دربـاره وضعیت تولیـد و فروش صنایع دسـتی 
از زمان بازگشـایی کسـب و کارهای ایـن حوزه پـس از تعطیلـی دو ماهه به علت شـیوع کرونـا، اظهار 
کرد: آمار تحلیلـی از کم رونق شـدن فعالیت های تولیدی و فـروش همچنین کاهـش فعالیت های 
کارگاهی در حوزه صنایع دسـتی نشـان دارد.معـاون صنایع دسـتی اداره کل میراث فرهنگی اسـتان 
اصفهـان تصریح کـرد: از زمانی کـه کارگاه هـای تولیدی مشـغول فعالیت شـده اند بـه ۴۰ هنرمند که 
وضعیت نامناسـب مالی داشـتند در قالب کمک هـای باعوض حـدود ۹۰۰ میلیون ریـال اختصاص 
داده شـد. بر اسـاس پیش بینـی ما هزینـه هایی کـه به فروشـگاه هـای تولیـد عمـده و کارگاه های 
انفـرادی از اسـفندماه تا پایـان کرونا تحمیـل می شـود در حـدود ماهانـه ۲۰۰ میلیارد ریال در سـطح 
اسـتان خواهد بود. ایـن هزینه مربـوط به فعـاالن اقتصادی مـا اعـم از تولیدکنندگان و فروشـندگان 
اسـت.وی با اشـاره به اقدامات دولت برای جبران خسـارات وارد شده به صنایع دسـتی، توضیح داد: 
تولیدکنندگان صنایع دسـتی که تا سـقف ۲۰۰ میلیـون تومان درآمـد دارند از پرداخـت مالیات معاف 
شـدند. همچنین »صندوق توسـعه صنایع دسـتی، فـرش دسـتباف و احیا و بهـره بـرداری از اماکن 

تاریخی« مـی توانـد از این به بعـد حمایت تسـهیاتی و جلب مشـارکت ها عمومی داشـته باشـد.

بر اساس اعالم رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات گردشگری استان، با شیوع ویروس کرونا دفاتر گردشگری  متحمل  رکود 100 درصدی شدند؛

سقوط آزاد آژانس های گردشگری

چنـد سـالی هسـت کـه دفاتـر خدمـات  مرضیه محب رسول
گردشـگری با مشـکاتی ماننـد افزایش 
قیمت بلیـت وسـایل نقلیـه، گرانی و عـدم ثبـات ارز، کم شـدن تقاضا 
بـرای سـفرها و... روبـه رو هسـتند. اگرچـه ایـن صنـف کـم و بیـش 
توانسـت زیر بار فشـار ایـن مشـکات دوام بیـاورد؛ امـا امسـال کرونا 
لبتـه  کمـر خدمـات دهنـدگان گردشـگری اسـتان اصفهـان کـه ا
تعدادشـان کـم هـم نیسـت را شکسـت و در عمـل موجـب رکـود ۱۰۰ 
درصدی در این کسـب و کار شـد. ضرر و زیان دفاتر خدمات مسـافرت 
هوایـی و جهانگـردی که بهتریـن فصـل فـروش را از دسـت داده اند با 
الزام به بازپرداخت پول مسـافران چندین برابر شـد و بسـیاری از این 
دفاتر فصل ناگـواری را از لحاظ اقتصـادی آغاز کردنـد . رییس انجمن 
صنفی دفاتر خدمات مسـافرت هوایـی و جهانگردی ایـران اعام کرده 
اسـت برآورد کارشناسـی شـده برای سـه ماهه اسـفند ۹۸ و فروردین 
۹۹ و اردیبهشـت ۹۹ هزار و ۵۰۰میلیارد تومان اسـت. فعاالن این صنف 
مـی گوینـد تمـام آژانس هـا عمـا ورشکسـته هسـتند، اما اوضـاع ۶۰ 
درصـد آن ها وخیم تـر اسـت. همچنیـن رییـس انجمن صنفـی دفاتر 
خدمات گردشگری اسـتان تعداد ورود و خروج گردشـگران در سه ماه 
گذشـته به اسـتان را صفر اعام کـرد و  گفت: با شـیوع ویـروس کرونا 

دفاتـر گردشـگری اسـتان ۱۰۰ درصد زیـان دیدنـد و این مبلـغ چیزی 
حـدود ۶۵ میلیـارد تومـان است.رناسـی افـزود: ۸۰ درصـد نیروهای 
دفاتر خدمات گردشـگری اسـتان بیکار شـدند کـه متاسـفانه به خاطر 
تعدیل نیـروی صورت گرفته امکان اسـتفاده از تسـهیات دولتی را هم 

ندارند.
رییس انجمـن صنفی دفاتـر خدمات گردشـگری اسـتان بـا تاکید بر 
اینکه تـا به امـروز هیچ روزنـه امیدی برای بهبـودی وجود نـدارد گفت: 
در ایـن وضعیـت ایرالیـن هـا هـم طلـب مـا را کـه در اصـل پـول های 
مردم اسـت، عـودت ندادنـد. این مسـئله مـی توانـد در آینـده نزدیک 
موجـی از بیـکاری فزاینده شـاغان در ایـن صنعـت را در اسـتان باقی 
بگـذارد کـه در کنـار بیـکاران حاصـل از افـت تولیـد و رکـود در صنعت، 
سـونامی سـختی را برای اشـتغال اسـتان ایجـاد خواهد کـرد. اگر چه 
اقتصـاد در همه جنبـه ها و حـوزه ها از شـیوع کرونا آسـیب دیـده؛ اما 
به جرات می توان ادعـا کرد گردشـگری در اصفهان بیشـترین ضربه را 
از شـیوع کرونا خورده اسـت. موضوعی که فعاالن اقتصـادی و اجرایی 
اسـتان نیز به آن اذعـان دارند؛ عضـو هیئت نماینـدگان اتـاق بازرگانی 
اصفهـان گفتـه اسـت کرونـا بیشـترین ضربـه را به حـوزه گردشـگری 
اسـتان اصفهان وارد کرده و بـه همین دلیل اتـاق بازرگانـی اصفهان در 

حـال تهیـه زیرسـاخت های الزم در گردشـگری نیابتی بوده تـا فعاالن 
این حـوزه بتواننـد بخشـی از فعالیت هـای خـود را به صـورت تورهای 

آنایـن ارائـه کنند.
محمدرضـا رجالـی بـا اشـاره بـه تشـکیل ۸ کارگـروه بـرای کمـک بـه 
مدیریت بحـران کرونا بیـان کرد: کارگـروه نـوآوری در تولیـد خدمات، 
کارگـروه تجـارت بین الملـل و کارگـروه زنجیـره تامیـن از جملـه ایـن 
کارگروه هاسـت. به رغم ایـن تمهیدات امـا راهکارهـای جبرانی فوری 
بـرای صدمـات بخـش گردشـگری وجود نـدارد  بـه خصـوص آنکه به 
نظر می رسـد دولت هـم برنامـه حمایتی درسـتی از این صنـف ندارد. 
اگر چـه در روزهـای ابتدایی تعطیلـی این تاسیسـات، دولـت و وزارت 
گردشـگری قول مسـاعدت حمایت از فعـاالن این حـوزه را دادند ولی 
در هفته هـای اخیـر دولت بـا پیشـنهاد وام ۱۲ درصدی  آن هم با شـرط 
عدم تعدیل نیرو و اسـتفاده از بیمه بیکاری به میدان آمد. پیشـنهادی 
که بـاور چگونگی آن بـرای بسـیاری از فعاالن گردشـگری سـخت بود 
و باعث اعتراضـات فراوان از سـوی هتلـداران،  راهنمایان گردشـگری،  
آژانس هـا و دیگـر بخش هـای ایـن صنعت شـد و عمـا امیدهـا برای 
زنـده مانـدن ایـن صنعـت در اسـتان هـای گردشـگر محـوری ماننـد 

اصفهـان را به بـاد داد.

نایب رییس اتحادیه بازار مسکن استان اصفهان از 
کاهش ۲۴ درصدی معامات مسکن استان و وارد 
شــدن این بازار به رکود تورمــی خبرداد.امیر خلیفه 
سلطان اظهارداشت: متاسفانه با توجه به نبود نظارت ها 
و حمایت های الزم از بازار مســکن شاهد افت روزانه 
معامات و قدرت خرید مردم در این بازار هستیم به 
طوری که در حال حاضر این میزان معامات ۲۴ درصد 
کمتر شده و این بازار را وارد یک رکود تورمی کرده است.

وی افزود: سال ها بود که بازار مسکن استان اصفهان 

گریبان رکود نســبی شــده بود، اما عدم نظارت ها و 
کنترل های الزم در حوزه خرید و فروش مســکن و 
باز شــدن پای دالالن در این زمینه شاهد وارد شدن 
این بازار به رکود تورمی هستیم و برطرف سازی این 
مشکل کار بسیار سختی است.نایب رییس اتحادیه 
بازار مسکن استان اصفهان گفت: از جمله دالیل اصلی 
وجود رکود و تورم در بازارمسکن اســتان اصفهان را 
می توان به خسارات ناشی از شیوع ویروس کرونا به 
واحد های صنفی، نوسانات ناشــی از بازار ارز و سکه، 
عدم ارائه تسهیات مالی و عدم حمایت از واحد های 
اقتصادی این زمینه اشاره کرد.خلیفه سلطان ادامه 
داد: بدیهی اســت که با بی توجهی به این مشکات 
باید شاهد اضافه شدن بحران های جدیدی در بازار 

مسکن اســتان اصفهان در آینده نزدیک باشیم.وی 
اضافه کرد: از آنجایی که اصلی ترین راه کاهش یافتن 
قیمت مسکن رشــد قدرت خرید و معامات در این 
بازار است، اما با وجود چنین مشکاتی نمی توان به 
شکوفایی این حوزه امیدوار بود.نایب رییس اتحادیه 
بازار مسکن استان اصفهان یاد آور شد: منطقی شدن 
قیمت ها و مبــارزه با متخلفــان و دالالن این بازار در 
اولویت اصلی اتحادیه بازار مسکن استان است. خلیفه 
سلطان گفت:منطقی نبودن قیمت ها، این بازار را دچار 
نوسانات شــدید کرده و ادامه پیدا کردن آن می تواند 
باعث مشکات تازه ای در این حوزه شود چراکه افراد 
را در ایجاد سرمایه گذاری های الزم در داخل آن دچار 

ضرر می کند.

خرید و فروش  متوقف شده و تورم بر بازار سایه انداخته است؛

سکوت بازار مسکن اصفهان

خبر روز

 ۸0 درصد نیروهای دفاتر خدمات گردشگری استان 
بیکار شدند که متاسفانه به خاطر تعدیل نیروی صورت 

گرفته امکان استفاده از تسهیالت دولتی را هم ندارند

اطالعیه جدید وزارت کار درباره بیمه بیکاری
ــکاری صــادر  ــرای مشــموالن بیمــه بی ــدی ب ــه جدی ــاه اجتماعــی، اطاعی ــاون، کار و رف وزارت تع
کرد.صفحــه رســمی وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی در اینســتاگرام بــا انتشــار یــک 
پســت نوشــت:به اطــاع می رســاند 
تمامــی مقــرری بگیرانــی که در اســفند 
ــی  ــده اند، پیامک ــکار ش ــال ۱۳۹۸ بی س
بــه شــرح زیــر دریافــت می کننــد: 
ــه محــض  »متقاضــی محتــرم، لطفــا ب
دریافــت ایــن پیامــک بــا مراجعــه 
ــه  ــت بیم ــت درخواس ــامانه »ثب ــه س ب
ــر  ــکاری« و در اســرع وقــت )حداکث بی
۱۲ ســاعت( نســبت بــه درج شــماره 
حســاب بانکــی خــود در یکــی از 
بانک هــای تعییــن شــده در ســامانه اقــدام کنیــد. بدیهی اســت مســئولیت اعــام صحت و ســقم 
شــماره حســاب و انطبــاق آن بــا کــد ملــی بــر عهــده جنابعالــی اســت.«گفتنی اســت، فهرســت 
افــرادی کــه تاریــخ بیــکاری آنــان در فروردیــن مــاه ســال جــاری اســت نیــز از ســوی ســازمان 
تامیــن اجتماعــی احصــا و در آینــده ای نزدیــک بــرای ایــن افــراد نیــز پیامکــی بــا مضمــون فــوق 

ــد. ــد ش ــال خواه ارس

تمدید مهلت ثبت نام وام یک میلیونی تا 10 خرداد
مهلت ثبــت نــام بــرای وام یــک میلیونــی کرونــا تــا ۱۰ خــرداد تمدیــد شــد، سرپرســتان خانواری 
کــه وام دریافــت نکردنــد مــی توانند تــا ۱۰ خــرداد مــاه کدملــی را بــه ۶۳۶۹ ارســال کننــد. پیامک 
ــان اردیبهشــت  ــود پای ــی قــرار ب ــوار باشــد.در حال ــد کــد ملــی سرپرســت خان ارســالی فقــط بای
ــون  ــا کن ــار ت ــق آم ــا بســته شــود کــه طب ــی کرون ــی حمایت ــون تومان ــده وام یــک میلی ــاه پرون م
۲۰میلیــون و ۱۸۴هــزار و ۳۶۸ سرپرســت خانــوار وام را دریافــت کــرده انــد و بــا توجــه بــه اینکــه 
ــون  ــدود ۲.۸ میلی ــت ح ــر اس ــون نف ــدود ۲۳میلی ــر ح ــه بگی ــوار یاران ــت خان ــداد سرپرس تع
ــاه اعــام کــرد  ــر کار ۹ اردیبهشــت م ــن محمــد شــریعتمداری، وزی ــر وام نگرفتند.پیــش از ای نف
محدودیــت زمانــی بــرای دریافــت وام یــک میلیونــی برداشــته شــد و مادامــی کــه کرونــا ادامــه 
دارد و خانــواری باشــد کــه کمــک را دریافــت نکــرده باشــد مــی توانــد ایــن تســهیات را دریافــت 
کنــد، خانوارهایــی کــه بارهــا پیامــک داده انــد و تــا کنــون مشــمول نشــده انــد بــا رســیدن پایــان 
اردیبهشــت مــاه ناامید مــی شــدند؛ اما طبــق اظهــارات ســخنگوی ســتاد تســهیات کرونــا مهلت 

ثبــت نــام ایــن وام تــا ۱۰خــرداد مــاه تمدیــد شــد.

راه اندازی مسیر صادرات میوه و تره بار به افغانستان
در دیــدار رایــزن بازرگانــی ایــران و مدیرکل گمــرک دوغــارون در ایــن گمرک، ایجاد مســیر ویــژه تره 
بــار بــه افغانســتان، رفع موانــع تجــاری دوکشــور و فعــال ســازی مســیر ترانزیتی ایــران به آســیای 
میانــه از طریــق افغانســتان مــورد بررســی قــرار گرفت.محمدمهــدی جوانمــرد قصــاب، بــا حضــور 
در مــرز دوغــارون، بــه بررســی وضعیــت گمــرکات اســام قلعــه و دوغــارون و  همچنیــن پیگیــری  
درخواســت اتحادیــه واردکننــدگان میــوه و تــره بــار افغانســتان مبنــی بــر تســهیل در روند صــادرات 
محصــوالت کشــاورزی ایران بــه افغانســتان بــا توجه بــه گرمی هــوا، بــا مدیــرکل گمــرک دوغارون 
دیــدار و گفــت وگــو کرد.همچنیــن  در ایــن جلســه در  خصــوص مســائل مرتبــط بــا ترخیــص حمل 
و نقــل میــوه و تــره بــار و حمل و نقــل ســایر کاال هــا و مشــکات مــرزی از جملــه مشــکات موجود 

در نقطــه صفــر مــرزی دوغــارون و مســائل دیگــر نیــز  تبــادل نظر شــد.

کافه اقتصاد

اخبار

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان با اشاره به ذخیره ۶۱۹ میلیون مترمکعبی مخزن سد زاینده رود، گفت: متاسفانه بارش های حوضه زاینده رود 
زیر نرمال است و طبق برنامه کمیته سازگاری با کم آبی استان و با هماهنگی کشاورزان، توزیع آب کشاورزان بین ۱۲ تا ۱۵ خرداد ماه به اتمام خواهد رسید.حسن ساسانی 
در مورد آخرین وضعیت بارش ها در حوضه زاینده رود، اظهار کرد: از ابتدای سال آبی جاری تاکنون ۱۱۶۹ میلی متر بارش در ایستگاه چلگرد ثبت شده که این میزان بارش در 
سال گذشته ۲۱۲۴ میلی متر و در متوسط بلندمدت ۱۳۴۸ میلی متر بود.وی افزود: میزان بارش های حوضه زاینده رود نسبت به سال گذشته ۴۵ درصد و نسبت به متوسط 
بلندمدت ۱۳ درصد کاهش داشته است.معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان تصریح کرد: اگرچه امسال در خشکسالی به سر نمی بریم، اما در ترسالی 
هم نیستیم و باید توجه داشت که بارش های حوضه زاینده رود زیر نرمال است و نمی توانیم همانند دوران ترسالی عمل کنیم.ساسانی با تحلیل وضعیت آبی استان، گفت: در 
حال حاضر میزان بارش ها نسبت به سال های گذشته بسیار پایین است و با توجه به بیماری کرونا پیوسته ورودی و خروجی سد زاینده رود پایش می شود و با برنامه ریزی 
به دنبال این هستیم که مشکلی برای شرب و بهداشت ایجاد نشود.وی تصریح کرد: با وجود پایش منابع آبی استان، نیازمند صرفه جویی مصرف آب در حوزه های شرب و 

بهداشت، صنعت، کشاورزی و ... هستیم.

معاون شرکت آب منطقه ای اصفهان:

بارش های حوضه زاینده رود زیر نرمال است

 رونق کشت کلزا 
در مناطق 

گرمسیری کشور
اگر چه ســرما در اسفند ماه 
و برخی از آفــت ها بیش از 
۳۰ درصد محصــول کلزا در 
اســتان هایی مانند ایام را 
نابود کرده؛ اما سود آوری این 
گیاه موجب شده تا هر ساله 
زمیــن های بیشــتری زیر 

کشت این محصول برود.

وز عکس ر

 رییس اتاق بازرگانی اصفهان
 اعالم کرد:

ضرر 30 هزار میلیاردی 
اقتصاد در دوران کرونا

تحقق  اصفهان،  بازرگانی  اتاق  رییس 
سیاست های اقتصادی شفاف در جبران 
GDP از دست رفته استان را مهم ارزیابی 
کرد و گفت: اقتصاد استان اصفهان در 
دوران کرونا قریب به ۳۰ هزار میلیارد تومان 
متضرر شد و این به معنای لزوم اتخاذ ساز 
و کارهای تکمیلی در بنگاه های اقتصادی 
است.مسعود گلشیرازی با تاکید بر اینکه 
شرایط اقتصادی موجود نیازمند جد و 
جهد بیشتر در تمام حوزه هاست، اظهار 
کرد: اقتصاد استان اصفهان در دوران کرونا 
قریب به ۳۰ هزار میلیارد تومان متضرر 
شد و این به معنای لزوم اتخاذ ساز و 
کارهای تکمیلی در بنگاه های اقتصادی 
است.وی افزود: باید قبول کنیم که تبعات 
کرونا بر بدنه اقتصاد بیش از ۱۵ ماه به 
طول می انجامد و در این شرایط تجدیدنظر 
در ابعاد کسب و کارها ضروری است.

دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش 
خصوصی استان اصفهان با بیان اینکه 
فعاالن اقتصادی ما بحران منابع انسانی 
ناشی از کرونا را تجربه کرده اند، تصریح کرد: 
قطعا روش های سنتی فروش و بازاریابی 
تغییر می کند و کشور ما به دلیل تجربه 
تحریم های اعمال شده، در بخش زنجیره 
تامین به دلیل وجود ذخایر استراتژیک 
بنگاه ها کمتر متضرر خواهد شد؛ اما با این 
وجود بحران مالی در این دوران اجتناب 

ناپذیر است.
گلشیرازی گفت: در این شرایط الزم است 
اتاق های بازرگانی نقش حساس تری 
ایفا کرده و آگاهی بخشی بیشتر به اعضا 
را در دستور کار خود قرار دهند.وی تحقق 
در  را  اقتصادی شفاف  های  سیاست 
جبران GDP از دست رفته استان مهم 
ارزیابی کرد همچنین بر ضرورت تغییر رفتار 
سازمان های مختلف با فعاالن اقتصادی در 
شرایط بعد از حادث شدن کرونا تاکید کرد.
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رییس پلیس فتای چهارمحال و بختیاری:

شیادان مجازی در کمین  هستند
افزایش آمار ارتباطات مخفیانه و پر خطر در فضای مجازی، مزاحمت 
در پیام رسان ها و تهدیدهایی که باعث نگرانی جوانان و خانواده ها 
می شود ما را برآن داشت که قرار مالقاتی با رییس پلیس فضای تولید 
و تبادل اطالعات چهارمحال و بختیاری ترتیب دهیم و پیگیر شیوه های 
 رصد پلیس بر مزاحمت ها و تهدیدها شویم.مرتضی عسگری در 
گفت و گو با فارس در باره مهم ترین دغدغه خود در خصوص فضای 
مجازی، گفت: فرهنگ سازی و آموزش به فرزندان در زمینه استفاده 
از اینترنت و شبکه های اجتماعی باید اولویت اول خانواده ها باشد؛ در 
صورت نداشتن اطالعات کافی این فضا ممکن است آن ها را به تباهی 
بکشاند.رییس پلیس فتای چهارمحال و بختیاری ادامه داد: جوانان 
به خصوص در سنین بحرانی بین 15 تا 25 سال به دلیل نبود ارتباط 
صمیمانه در خانواده و نیاز به دیده شدن وارد ارتباطات خطرآفرین در 
فضای مجازی می شوند و با ایجاد روابط عاطفی، اسرار، عکس های 
شخصی و اطالعاتی را در اختیار کاربران قرار می دهند که گاها منجر به 
تهدید افشای اسرار خواهند شد و مواردی وجود دارد که فریب خوردگان 

از ترس آبرو و شماتت خانواده اقدام به خودکشی کرده اند.

آگاه سازی خانواده ها از خطرات حقیقی فضای مجازی
وی خاطرنشان کرد: از تمام خانواده ها خواهشمندیم ارتباط صمیمانه 
بیشتری با فرزندان خود ایجاد کرده، آموزش های الزم را در خصوص 
استفاده از فضای مجازی به آن ها بدهند، نظارت صمیمانه ای بر فعالیت 
آنها داشته و با خطرات این فضا، اعضای خانواده خود را آگاه سازند.

عسگری با اشاره به رصد شبانه روزی پلیس فتا بر فضای مجازی گفت: 
حفظ حریم خصوصی و محرمانه بودن گزارشات و شکایت ها جزو 
اولویت فعالیت پلیس فتای استان است و از تمامی جوانان و نوجوانانی 
که به هر دلیل اقدام به انتقال اسرار و ارسال عکس های شخصی به 
فرد دیگری کرده و مورد تهدید واقع شده اند خواهشمندیم به پلیس 
فتا اعتماد کرده و به صورت محرمانه در سایت پلیس فتا مشکل خود 

را گزارش دهند.

شیادان پس از دریافت اطالعات محرمانه افراد 
خواسته های نامتعارفی را مطرح می کنند

وی تاکید کرد: گاها مشاهده شده جوانان و نوجوانان از ترس شماتت 
پلیس یا دادن اطالع به خانواده ها از ارائه گزارش و دریافت مشاوره 
از پلیس صرفه نظر کرده و به دام شیادان و تهدیدکنندگان که عموما 
خواسته هایی نامتعارف دارند، می افتند.این مسئول اظهار داشت: با 
همکاری و هماهنگی دادستان چهارمحال و بختیاری گزارشات این 

چنینی بدون نیاز به تشکیل پرونده قضایی به صورت کامال محرمانه 
پیگیری می شود و گزارش دهندگان به هیچ عنوان تحت شماتت پلیس 
قرار نخواهند گرفت و در صورت عدم تمایل این گزارش حتی به گوش 
خانواده آن ها نیز نخواهد رسید از این رو جوانان می توانند به پلیس 
اعتماد کرده و در صورت ایجاد مشکل از طریق ثبت گزارش در سایت 
پلیس فتا یا تماس و دریافت مشاوره تلفنی برای رفع مشکل خود از 
پلیس طلب کمک گیرند.رییس پلیس فتای چهارمحال و بختیاری با 
هشدار به تمامی تهدیدکنندگان و شیادان در فضای مجازی عنوان کرد: 
پرسنل پلیس تولید و تبادل اطالعات استان به صورت شبانه روزی 
و 24 ساعته مشغول رصد دقیق فضای مجازی و پیگیری گزارشات 
مردمی هستند و در صورت مشاهده مزاحمت یا تهدید با جدیت موضوع 
را پیگیری کرده و با استفاده از تکنولوژی فنی فرد خاطی را شناسایی 
و دستگیر خواهند کرد. به تازگی نیز خانمی تهدید و مزاحمتی را برای 
فردی ایجاد کرده بود که پس از دریافت گزارش به سرعت فرد شناسایی 
و طی 24 ساعت دستگیر و به مراجع قضایی تحویل داده شد.وی 
با اشاره به یکی از پرونده های اخیر این مرکز گفت: در هفته گذشته 
نیز خانمی تهدید و مزاحمتی را برای فردی ایجاد کرده بود که پس از 
دریافت گزارش به سرعت فرد شناسایی و طی 24 ساعت دستگیر و 

به مراجع قضایی تحویل داده شد همچنین اکانت  وی نیز در یکی از 
شبکه های اجتماعی خارجی توسط پلیس فتا مسدود شد.

در فضای مجازی با افراد ناشناس ارتباط غیرضروری برقرار نکنید
در ادامه این مسئول با توصیه افزایش ایمنی حساب ها در فضای 
کانت نیازمند پروسه و تجهیزات  مجازی خاطرنشان کرد: هک ا
کثر دسترسی های غیرمجاز در فضای مجازی  پیچیده ای است و ا
کانت است و توصیه ما عدم  به دلیل دریافت اطالعات از صاحب ا
مکالمه و ارتباط غیر ضروری با اشخاص ناشناس در فضای مجازی 
است.در پایان عسگری با اشاره به آمادگی پرسنل پلیس فتای استان 
برای حضور در اجتماعات و مراکز آموزشی به منظور آموزش افراد در 
خصوص فعالیت در فضای مجازی و آگاه سازی از خطرات این فضا 
تاکید کرد: پلیس حافظ اطالعات و حریم خصوصی افراد است و به 
تمام افراد و خانواده ها توصیه داریم جهت جلوگیری از اتفاقات جبران 
ناپذیر در صورت بروز مشکل، مزاحمت، دسترسی غیرمجاز یا تهدید به 
پلیس اعتماد کنند و مشکل خود را مطرح کرده تا پلیس فتا با جدیت 
 و قاطعیت با متخلفین برخورد کرده و برای امنیت بیشتر فضای

 مجازی تالش کند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری خبر داد:

 فروش 1500 جلد کتاب در طرح »بهارانه کتاب«
 چهارمحال و بختیاری

مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی چهارمحال و بختیاری از فروش 1500 جلد کتاب در طرح »بهارانه 
کتاب99« در استان خبر داد.ابراهیم شریفی با اشاره به افزایش ٢٠ درصدی اعتبار کتاب فروشی های 
عضو در طرح بهارانه کتاب ٩٩ در چهارمحال و بختیاری گفت: طرح بهارانه کتاب 99 از بیستم اردیبهشت ماه 
آغاز شده و خریداران کتاب تا ۳0 اردیبهشت ماه فرصت دارند با مراجعه به کتاب فروشی های عضو این 
طرح تا سقف 150 هزار تومان با یارانه 20 درصد کتاب خریداری کنند.وی ادامه داد: با توجه به گزارش های 
ارائه شده از سوی موسســه خانه کتاب به عنوان مجری طرح از میزان استقبال مخاطبان و مطالبات 
کتاب فروشان و همچنین نظر به دغدغه وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در خصوص سیاست های حمایت 
از کتاب فروشان و چرخه نشر با همراهی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی اعتبار 
کتاب فروشی های عضو در طرح بهارانه کتاب 99 در سراسر کشــور 20 درصد افزایش پیدا کرده که این 
افزایش مشمول کتاب فروشی های چهارمحال و بختیاری نیز شــده  است.مدیرکل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی چهارمحال و بختیاری توضیح داد: با باقی ماندن دو روز تا پایان طرح بهارانه کتاب99، حدود هزار 
و پانصد نسخه کتاب به مبلغ ٦٠ میلیون ریال در پنج کتاب فروشی سطح استان به فروش رسیده  است.

شریفی با بیان اینکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی از سال 1۳94 طرح های فصلی فروش کتاب را برای 
هدفمند کردن یارانه نشر آغاز کرد، افزود: در این طرح ها کتاب فروشی ها می توانند در فروش کتاب به 

خریداران تخفیف داده و مبلغ تخفیف داده  شده را از وزارت خانه دریافت کنند.

مدیر کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری خبر داد:

 توزیع 3000 بسته غذایی در بین نیازمندان
 چهارمحال و بختیاری 

مدیر کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه بیش از سه هزار بسته غذایی در بین 
نیازمندان و آسیب دیدگان کرونا در چهارمحال و بختیاری توزیع شد، اظهار کرد: این تعداد بسته غذایی 
به همت سمن ها، هیئت های ورزشی، خیران بخش ورزش و… تهیه و توزیع شده است.حمید کریمی 
بیان کرد: این تعداد بســته غذایی در قالب رزمایش همت جوانانه، کمک مومنانه تهیه و توزیع شــده 
است.مدیر کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: سازمان های مردم نهاد نقش مهمی 
در ضدعفونی مکان ها و مقابله با کرونا طی سه ماه گذشته در این استان داشته اند.وی ادامه داد: توزیع 
بسته های بهداشتی در بین باشگاه های ورزشی از دیگر اقدامات در مسیر مقابله با کروناست.مدیر کل 
ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری ادامه داد: 1۸0 بسته بهداشتی در بین باشگاه های چهارمحال و 

بختیاری توزیع شده است.

بانوی شهرکی، ملک 700 میلیونی خود را وقف کرد
رییس اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرکرد از ثبت یک وقف دیگر در این شهرستان خبر داد.عسگر 
زمانی با اشاره به ثبت یک وقف دیگر در سال 99 در شهرستان شهرکرد، گفت: واقف نیک اندیش بانو الفت 
رضایی شهرکی، شش دانگ یک ساختمان را به مساحت 1۶5 متر مربع و با ارزش بیش از ۷ میلیارد ریال 
در شهر کیان از توابع شهرستان شهرکرد وقف کرد.وی ادامه داد: درحالی که سنت پسندیده وقف رو به 
گسترش است و هر روز ابعاد جدیدی به خود می گیرد، استان چهارمحال و بختیاری در وقف های جدید 
گام های مثمری برداشته  است.رییس اوقاف و امور خیریه شهرستان شهرکرد توضیح داد: براساس 
وقف نامه ای که با نام این واقف خیر اندیش به ثبت رسید، این موقوفه با نیت موقوفه حضرت زهرا)س( 
وقف شده است.زمانی با بیان این که در حیطه وقف برای حضرت زهرا)س( به نسبت بقیه زمینه ها، کار 
کمتری انجام شده، تصریح کرد: این مجموعه، در اموری مانند اعیاد، عزاداری برای حضرت فاطمه )س( 

و کلیه مواردی که مربوط به شناخت بانوی دو عالم می شود، وقف می شود.

بام ایرانبا مسئولان

مفاد آراء
3/1 آگهي مفاد آراء قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد سند 
رسمي که در اجرای ماده یک قانون مذکور توسط هيات حل اختالف مستقر در اداره ثبت 
اســناد و امالک زواره صادر گردیده و در اجرای ماده 3 قانون مذکور در دو نوبت به فاصله 
15 روز از طریق روزنامه های کثيراالنتشــار و محلی آگهی می شود و در روستاها عالوه 
 بر انتشــار آگهی، رای هيئت با حضور نماینده شــورای اسالمی روســتا در محل الصاق 
می گردد تا شخص یا اشخاصی که به آراء مذکور اعتراض دارند در شهرها از تاریخ  انتشار 
اولين آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت اسناد و امالک زواره تسليم و رسيد اخذ نمایند و از تاریخ تسليم اعتراض به اداره ثبت 
ظرف یکماه مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نموده و گواهی تقدیم 
دادخواست را اخذ و به اداره ثبت زواره تسليم نمایند،  در این صورت اقدامات ثبت موکول 
به ارائه حکم قطعی دادگاه است. در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا 
معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند، اداره ثبت مبادرت 
به صدور سند مالکيت می نماید. صدور سند مالکيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيست:

1- رای شــماره 139960302021000007 مورخ 99/02/13 - آقای حســن رحمتی 
زاده ذاقلی فرزند علی به شماره ملی 1189759993 ششدانگ یکبابخانه احداثی بر روی 
قسمتی از مزرعه ذاقلين پالک ثبتی شــماره 109 اصلی دهستان سفلی بخش 17 ثبت 

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

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

م الف: 830742  خيراله عصاری رئيس اداره ثبت اسناد و امالک زواره
تحدید حدود اختصاصی

3/2 شــماره: 99/2027005078-99/2/27 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه 
شماره پالک 12682/4 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام مهدی 
فروغی فرزند اکبر در جریان ثبت است و رای 139860302027014573 مورخ 98/11/14 
هيات حل اختالف موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شــرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم 
صادر گردیده است و با توجه به اینکه ســابقه ای از تحدید حدود اوليه پالک اصلی فوق 
مشاهده نگردید لذا به اســتناد  ماده 13 آیين نامه  قانون مزبور تحدید حدود ملک مرقوم 
در تاریخ 99/03/26 ساعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب 
این آگهی به کليه مالکين و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل 
حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امــالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظيم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئين نامه 
قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض به این اداره با تقدیم 
دادخواســت به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه 
ثبتی ارائه نماید در غير این صورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه 
مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسليم نماید سپس 
اداره ثبت بدون توجه به اعتــراض عمليات ثبتی را با رعایت مقــررات ادامه خواهد داد.  

م الف:847424 شبان رئيس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

3/3 شــماره: 99/2027005077-99/2/27 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه 
شــماره پالک 12683/4 واقع در بخش 5 ثبــت اصفهان که طبق پرونــده ثبتی به نام 
زهرا کيانی ابری فرزنــد احمد در جریان ثبت اســت و رای 139860302027014561 
مورخ 98/11/14 هيات حل اختالف موضوع قانــون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در ثبت اســناد و امالک منطقه شرق اصفهان 
نســبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه ســابقه ای از تحدید حدود 
اوليه پالک اصلی فوق مشــاهده نگردید لذا به اســتناد  ماده 13 آیين نامه  قانون مزبور 
تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 99/03/26 ســاعت 9 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کليه مالکين و مجاورین اخطار می گردد که در روز 
و ســاعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 

20 قانون ثبت از تاریخ تنظيم صورتمجلس تحدید حدود تا ســی روز پذیرفته خواهد شد 
و طبق ماده 86 آئيــن نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســليم 
اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح 
دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غير این صورت متقاضی ثبت و یا نماینده 
قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به 
این منطقه تسليم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عمليات ثبتی را با رعایت 
 مقررات ادامه خواهد داد.  م الف:847425 شــبان رئيس ثبت اسناد و امالک منطقه

 شرق اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

3/4 شــماره: 99/2027005091-99/2/27 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه 
شــماره پالک 10393/3900 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبــق پرونده ثبتی به 
نام عباس قاســمی فرزند علی در جریان ثبت اســت و رای 139860302027008429 
مورخ 98/07/28 هيات حل اختالف موضوع قانــون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در ثبت اســناد و امالک منطقه شرق اصفهان 
نســبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه ســابقه ای از تحدید حدود 
اوليه پالک اصلی فوق مشــاهده نگردید لذا به اســتناد  ماده 13 آیين نامه  قانون مزبور 
تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 99/03/24 ســاعت 9 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کليه مالکين و مجاورین اخطار می گردد که در روز 
و ســاعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 
20 قانون ثبت از تاریخ تنظيم صورتمجلس تحدید حدود تا ســی روز پذیرفته خواهد شد 
و طبق ماده 86 آئيــن نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســليم 
اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح 
دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غير این صورت متقاضی ثبت و یا نماینده 
قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به 
این منطقه تسليم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عمليات ثبتی را با رعایت 
 مقررات ادامه خواهد داد.  م الف:847423 شــبان رئيس ثبت اسناد و امالک منطقه 

شرق اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

3/5 شــماره: 99/2027005432-99/2/29 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه 
شــماره پالک 7897/3501 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام 
نعمت اله رعيتان پزوه فرزند عبداله در جریان ثبت است و رای 139860302027013429 
مورخ 98/10/28 هيات حل اختالف موضوع قانــون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در ثبت اســناد و امالک منطقه شرق اصفهان 
نســبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه ســابقه ای از تحدید حدود 
اوليه پالک اصلی فوق مشــاهده نگردید لذا به اســتناد  ماده 13 آیين نامه  قانون مزبور 
تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 99/03/31 ســاعت 9 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کليه مالکين و مجاورین اخطار می گردد که در روز 
و ســاعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 
20 قانون ثبت از تاریخ تنظيم صورتمجلس تحدید حدود تا ســی روز پذیرفته خواهد شد 
و طبق ماده 86 آئيــن نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســليم 
اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح 
دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غير این صورت متقاضی ثبت و یا نماینده 
قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به 
این منطقه تسليم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عمليات ثبتی را با رعایت 
 مقررات ادامه خواهد داد.  م الف:851761 شــبان رئيس ثبت اسناد و امالک منطقه

 شرق اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

3/6 شــماره: 99/2027005113-99/2/27 چــون تحدید حدود ششــدانگ یکباب 
چهار دیواری و مغازه متصله شــماره پالک 7741/386 واقــع در بخش 5 ثبت اصفهان 
که طبق پرونده ثبتی به نام محســن عباسی فرزند حســين در جریان ثبت است و رای 
139860302027010171 مــورخ 98/09/05 هيات حل اختالف موضوع قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در ثبت اسناد و 
 امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه 
سابقه ای از تحدید حدود اوليه پالک اصلی فوق مشــاهده نگردید لذا به استناد  ماده 13 

آیين نامه  قانون مزبور تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 99/03/26 ســاعت 9 صبح در 
 محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کليه مالکين و مجاورین اخطار 
می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان 
امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظيم صورتمجلس تحدید حدود تا ســی روز 
پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئين نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسليم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و 
گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غير این صورت متقاضی ثبت 
و یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست 
را اخذ و به این منطقه تسليم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عمليات ثبتی را 
با رعایت مقررات ادامه خواهد داد.  م الف:848096 شبان رئيس ثبت اسناد و امالک 

منطقه شرق اصفهان
فقدان سند مالکیت

3/7 شماره نامه: 139985602024001070- 1399/02/25 نظر به اینکه سند مالکيت 
ششــدانگ پالک ثبتی شــماره 2967/280 واقع در بخش 5 اصفهان به شــماره دفتر 
الکترونيکی 139820302024015063 به موجب ســند صلح شــماره 172269 مورخ 
1398/08/29 دفترخانه شماره 1 اصفهان به نام محسن اکبری تحت شماره چاپی برگی 
017003 سری ب سال 98 ثبت و صادر و تســليم گردیده است با قيد باینکه منافع و حق 
فســخ مادام الحيات با آقای مسعود اکبری می باشــد و پس از فوت تابع عين خواهد شد 
سپس مسعود اکبری به موجب وکالت نامه شماره 26387 مورخ 1398/09/14 دفترخانه 
1537 تهران با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 139921702024001065 مورخ 
1399/01/24 و نامه شــماره 99/454262 مورخ 1399/02/14 اداره کل ثبت اســتان 
اصفهان به انضمام دو برگ استشــهادیه محلی که امضاء شهود آن ذیل شماره 80915 
مورخ 1399/01/24 و رمز تصدیق 395919 و شناسه یکتا 139902155723000005 
 به گواهی دفتر خانه 1 اصفهان رســيده است مدعی است که ســند مالکيت آن به علت 
جابه جایی مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنی سند مالکيت ملک فوق را نموده 
است  لذا مراتب  به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در یک 
نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند 
مالکيت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا 
ضمن ارائه اصل سند مالکيت یا سند معامله به این اداره تسليم و رسيد اخذ نماید تا مراتب 
صورت مجلس و اصل سند مالکيت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف 
مدت مقرر اعتراضی نرسيد یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکيت یا سند معامله ارائه 
نشود اقدام به صدور سند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 851506  

قویدل رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مزایده اموال منقول 

3/8 شماره آگهی: 139903902121000005 ، شماره پرونده: 9104002121000019 ، 
تاریخ آگهی: 1399/02/06  ، آگهی مزایده اموال منقول پرونده اجرایی کالسه 9100048 
به موجب پرونده اجرائی 9100048 له شرکت تعاونی اعتبار آزاد ثامن االئمه عليه سيروس 
حاتمی باورصاد ، خودرو پژو 405 به شماره انتظامی 43- 997 د 23 اتومبيل در اثر توقف 
در پارکينگ رنگ بدنهـ  تــودوزیـ  طایرهاـ  باطری و غيره آســيب زیاد دیده متعلق به 
مدیون ســيروس حاتمی باورصاد بوده که به موجب سند شماره 1384/12/17-63395 
تنظيمی دفترخانه اسناد رسمی شماره 62 اصفهان موضوع پرونده اجرائی 9100048 در 
قبال مطالبات بستانکار شــرکت تعاونی اعتبار آزاد ثامن االئمه در رهن می باشد و برابر 
نظریه کارشــناس رســمی به مبلغ 180/000/000 ریال )یکصد و هشتاد ميليون ریال( 
ارزیابی گردیده از طریق مزایده به فروش می رسد مزایده از ساعت 9 الی 12 روز سه شنبه 
مورخ 1399/3/20 در محل واحد اجرای اسناد رسمی خمينی شهر از مبلغ ارزیابی آغاز و به 
باالترین قيمت پيشنهادی نقداً فروخته خواهد شد و چنانچه روز مزایده مصادف باتعطيل 
 رســمی غيرمترقبه گردد مزایده روز اداری بعد از تعطيل در همان محل و ســاعت انجام 
 می شــود و حقــوق دولتــی و حــق مزایــده طبق مقــررات وصــول خواهد شــد. 

م الف: 845837  هاجر حاجی حيدری مدیر واحد اجرای اسناد رسمی خمينی شهر
تحدید حدود اختصاصی

3/9 شماره:139821702006015723 - 1399/02/25 ، چون تحدید حدود ششدانگ 
یکبابخانه پالک شــماره 107/2740 مجزی از 107/503  واقع درصحرای بابا فضلگاه 
فروشان بخش14 اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام امراله لطفی فروشانی و غيره فرزند 
عبداهلل در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متفاضی ثبت به عمل نيامده اینک بنا 

به دستور قسمت اخير ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود مالک 
مرقوم در روز 1399/04/03 ساعت 08:00 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد 
و در صورت مصادف بــا تعطيلی عمليات تحدید روز بعد از تعطيلــی انجام ميپذیرد لذا به 
موجب این آگهی به کليه مالکيــن و مجاورین اخطار ميگردد که در روز و ســاعت مقرر 
در محل حضور یابند اعتراضات مالکين یــا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
 تنظيم صورت مجلس تحدیــدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد .  م الف: 845829 

نبی اهلل یزدانی رئيس ثبت اسناد و امالک خمينی شهر 
تحدید حدود اختصاصی

3/10 شماره:139921702006002894 - 1399/02/25 ، چون تحدید حدود ششدانگ 
یکبابخانه پالک شــماره 72/7099 مجزی شــده از 6240 و 2143 و 72/171  واقع در 
فروشان خمينی شهر بخش14 اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام احسان صرامی فروشانی 
فرزند رجبعلی در جریان ثبت است به علت عدم حضور متفاضی ثبت به عمل نيامده اینک 
بنا به دستور قسمت اخير ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود مالک 
مرقوم در روز 1399/04/03 ساعت 09:00 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد و در 
صورت مصادف با تعطيلی عمليات تحدید روز بعد از تعطيلی انجام ميپذیرد لذا به موجب این 
آگهی به کليه مالکين و مجاورین اخطار ميگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور 
یابند اعتراضات مالکين یا مجاورین مطابق ماده 20 قانــون ثبت از تاریخ تنظيم صورت 
مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد . م الف: 845831  نبی اهلل یزدانی رئيس 

ثبت اسناد و امالک خمينی شهر  
تحدید حدود اختصاصی

3/11 شماره:139985602006001296 - 1399/02/24 ، چون تحدید حدود ششدانگ 
یک باب خانه پالک 7188 فرعی مجزی شده از پالک 199 فرعی واقع خمينی شهر 87 
اصلی بخش14 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام احمد مهدیان فرزند علی و غيره 
به عمل نيامده اینک بنا به دســتور قســمت اخير ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای 
نامبرده تحدید حــدود ملک مرقوم در روز 1399/04/01 ســاعت 09:00 صبح در محل 
شــروع و به عمل خواهد آمد و در صورت مصادف با تعطيلی عمليــات تحدید روز بعد از 
تعطيلی انجام ميپذیرد لذا به موجب این آگهی به کليه مالکين و مجاورین اخطار ميگردد 
که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مالکين یا مجاورین مطابق ماده 
 20 قانون ثبت از تاریخ تنظيم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد . 

م الف: 847389  نبی اهلل یزدانی رئيس ثبت اسناد و امالک خمينی شهر 
تحدید حدود اختصاصی

3/12 شماره:139921702006002881 - 1399/02/25 ، چون تحدید حدود ششدانگ 
یکبابخانه پالک شــماره 72/7100 مجزی شــده از 2143 و 6243 و 72/171  واقع در 
فروشان خمينی شهر بخش14 اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام غالمرضا الله زار فرزند 
ابراهيم در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متفاضی ثبت به عمل نيامده اینک بنا 
به دستور قسمت اخير ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود مالک 
مرقوم در روز 1399/04/03 ساعت 09:00 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد 
و در صورت مصادف بــا تعطيلی عمليات تحدید روز بعد از تعطيلــی انجام ميپذیرد لذا به 
موجب این آگهی به کليه مالکيــن و مجاورین اخطار ميگردد که در روز و ســاعت مقرر 
در محل حضور یابند اعتراضات مالکين یــا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
 تنظيم صورت مجلس تحدیدی تــا 30 روز پذیرفته خواهد شــد . م الف: 845832 

 نبی اهلل یزدانی رئيس ثبت اسناد و امالک خمينی شهر 
تحدید حدود اختصاصی

3/13 شــماره نامه:139985602033000426-1399/02/27 چون تمامی ششدانگ 
قطعه زمين مزروعی و مشجر معروف باغ محسن در بخش باغستان سه ربع رجلی پالک 
ثبتی 122 فرعی از 37 اصلی واقع در کشه جزء بخش 11 حوزه ثبتی نطنز که طبق سوابق 
و پرونده ثبتی به نام آقای عباس کریمی کشه در جریان ثبت است و عمليات تحدید حدود 
قانونی آن به عمل نيامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق 
تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز یک شنبه مورخ 1399/04/08  ساعت 
10 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کليه مجاورین 
اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات 
مالکين یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریــخ تنظيم صورتمجلس تحدیدی 
تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. م الف:847724  علی جوانی رئيس اداره ثبت اسناد و 

امالک نطنز
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340 بیمار اصفهانی در صف انتظار پیوند عضو

هماهنـگ کننـده اهـدای عضـو اسـتان مـی گویـد در حـال حاضـر 340 بیمـار اصفهانـی در صف 
انتظـار پیوند عضـو هسـتند.هماهنگ کننـده اهدای عضو اسـتان بـا گرامیداشـت فرارسـیدن روز 

ملـی »اهـدای عضـو، اهـدای زندگـی« 
گفت: در سال گذشـته از 42 بیمار مرگ 
مغـزی اسـتان 107 عضـو بـه بیمـاران 
نیازمنـد اهدا شـد کـه از این تعـداد 77 
عضو در بیمارسـتان های اصفهـان و 30 
عضـو در بیمارسـتان های شـهر شـیراز 
بـه بیمـاران اصفهانـی نیازمنـد عضـو 
لـب  پیونـد زده شد.فرشـته زمانـی قا
اعضـای پیونـدی را کلیـه و کبـد عنـوان 
کـرد و افـزود: بـرای پیونـد عضـو بایـد 

تیمی شـامل چند تخصص بـا حضور پزشـکی قانونی ابتدا مـرگ مغـزی را تایید کنند تـا اقدامات 
الزم بـرای دریافـت رضایت و اهـدای عضو صـورت گیـرد. زمانی در مورد شـرایط حسـاس و دقیق 
فرایند اهـدای عضـو تصریح کرد: اهـدای عضو فقـط برای افـراد مرگ مغـزی با رضایت بسـتگان 
صـورت می گیـرد و افرادی کـه به کمـا می روند بـه هیچ عنـوان در شـرایط اهـدا عضو قـرار ندارند.

مدیرکل ثبت احوال استان خبر داد:
نرخ رشد جمعیت اصفهان در مرز هشدار

مدیرکل ثبـت احـوال اسـتان اصفهـان اظهار کـرد: نرخ رشـد جمعیت اسـتان نگـران کننده اسـت.
غفرانی، نرخ رشـد جمعیـت در اسـتان را کمتر از یـک درصد عنوان کـرد و گفت: طبق سیاسـت های 
جمعتی کشـور که از سـوی رهبر معظم انقالب در اردیبهشـت سـال 1393 منتشر شـد، قرار بود این 
نرخ رشـد به 2 و یـک دهـم درصد برسـد. وی با اشـاره بـه روند کاهشـی فرزنـدآوری در سـال های 
گذشـته افزود: سـال 98 در اصفهـان ۶1 هزار کـودک به دنیـا آمدند کـه این آمـار 12 هـزار تولد کمتر 
از سـال 97 اسـت.مدیرکل ثبت احـوال اسـتان اضافه کرد: در سـه دهه اخیـر جمعیت زیر 1۵ سـال 

اصفهان به نصـف کاهش یافتـه و جمعیت باالی ۶۵ سـال اسـتان دو برابر شـده اسـت.

رییس مرکز بهداشت استان:
مراودات نزدیک قم و اصفهان، کرونا را شدت بخشید

رییـس مرکز بهداشـت اسـتان اصفهان اظهـار کرد: ابتـدای شـیوع کرونا بـرای از بین بـردن ترس 
مردم بـا کمک گروهـای جهادی و بسـیج و کمـک مردم صحنـه های زیبایی در سـطح شـهر خلق 
شـد. حیدری تصریـح کرد: بـا توجه بـه مـرودات نزدیک بیـن قـم و اصفهـان، اصفهان به شـدت 
درگیر شـد و سـومین اسـتان قرمز کشـور به شـمار رفت؛ همه نگرانی ها از این بود که اگر شـدت و 
بار بیماری باال برود سیسـتم بهداشـتی نمی تواند خدمات ارائـه کند و بنابراین سیاسـت بر مبنای 
مراقبـت هـای اولیه تدوین شـد.معاون بهداشـتی دانشـگاه علـوم پزشـکی و خدمات بهداشـتی 
درمانی اسـتان اصفهان  بیـان کـرد: اطالعاتی که دو سـال قبل آماده شـده بـود، امـروز مفید واقع 
شـد و بر اسـاس آن به صورت هدفمند و هوشـمندانه ابتـدا تمرکز روی افـراد پرخطر  قـرار گرفت.

رییـس مرکز بهداشـت اسـتان اصفهان بـا بیـان اینکـه نیروهای بسـیجی از همـان ابتدا پـای کار 
آمدنـد، بیـان کـرد: همزمانـی آنفلوآنـزا و بیمـاری کرونا کار را سـخت مـی کـرد و در ابتـدای امر دو 
آزمایـش فرد گرفتـه می شـد.حیدری خاطر نشـان کـرد: یکی از اهـداف این بـود که پای افـراد به 
بیمارسـتان با تماس ها و کسـب اطالعـات به ایـن روش باز نشـود؛ به همیـن خاطر حضـور افراد 

در بیمارسـتان ها کـم و در کنتـرل بیمـاری موثر بود.

سخنگوی ستاد استانی مقابله با بیماری کرونا در اصفهان:

در روز قدس هیچ گونه راهپیمایی برگزار نخواهد شد

حجت ا... غالمی، ســخنگوی ستاد استانی  حدیث زاهدی
مقابله با بیماری کرونا در اصفهان در نشست 
خبری مجازی سی و چهارمین جلسه ستاد استانی مقابله با بیماری کرونا در 
اصفهان اظهار داشت: در این نشســت گزارش مفصلی از سوی بهداشت و 
درمان اصفهان ارائه شد و بر اســاس این گزارش تا روز 22 اردیبهشت ماه 7 
شهرستان استان از 24 شهرستان وضعیت سفید داشــتند ؛اما متاسفانه 
تعدادی از شهرستان های با وضعیت سفید به وضعیت زرد تبدیل شدند و تنها 
شهرستان های اردستان، بویین و  میاندشت، خور و بیابانک و گلپایگان سفید 

اعالم شده است و باید همچنان بر رعایت نکات بهداشتی پایبند باشیم.

آغاز فعالیت مجدد رستوران ها با ظرفیت 50 درصدی
در نشست های گذشته پذیرش هتل ها با ۵0 درصد ظرفیت به تصویت رسیده 
شده بود و در این  نشست مقرر شد رستوران ها نیز با رعایت دستورالعمل های 
بهداشــتی با ۵0 درصد ظرفیت خود آغاز به کار کنند. فست فودها همچنان 
بیرون بر خواهند بود؛ اما مجموعه هایی که فضای الزم را ایجاد کنند با ۵0 درصد 
ظرفیت و با رعایت پروتکل های بهداشتی به فعالیت می پردازند. دستورالعمل 
رستوران ها بسیار سخت گیرانه است و صرفا به لحاظ این که بیش از این از 
لحاظ مالی دچار آسیب نشوند با ظرفیت ۵0 درصدی و با رعایت پروتکل های 

بهداشتی فعالیت می کنند و نگرانی خاصی وجود ندارد. البته ذکر این نکته 
ضروری است که سالمت شــهروندان فدای فعالیت های اقتصاد نخواهد 
شد. در خصوص فعالیت تفرج گاه ها و اماکن گردشگری سطح استان باید 
فرمانداران و مراکز بهداشتی مربوطه به صورت موردی تصمیم گیری کنند و 
با رعایت نکات بهداشتی با جمعیت محدود پذیرش مسافر داشته باشند. 
همچنین در شــهر اصفهان نیز به جز مجموعه آکواریوم و باغ پرندگان و باغ 

خزندگان، سایر مجموعه های تفریحی آغاز به کار می کنند.

فعالیت باشگاه های بدنسازی منوط به تصمیم گیری مجموعه 
بهداشت و درمان و اداره ورزش و جوانان است

مسابقات لیگ و ورزش های انفرادی بدون حضور تماشاگران انجام می شود. 
درباره باشگاه های بدنسازی با توجه به محدود بودن فضا و ظرفیت قرار بر 
این شد که مجموعه بهداشت و درمان با همکاری اداره ورزش و جوانان  روی 
این موضوع تصمیم گیری کنند و فعالیت این اماکن در هفته آینده مشخص 
خواهد شــد. همچنین قرار بر این شــد که آب، برق و گاز هیچ یک از اماکن 
ورزشی که به دلیل بیماری کرونا تعطیل بوده اند قطع نشود و اگر چنین شود، 
پیگیری خواهد شد.  آرامســتان های اصفهان، کاشان و آران و بیدگل در روز 
عید فطر تعطیل هستند. همچنین مراسم گالب گیری کاشان، قمصر و نیاسر 

انجام نمی شود و در روز قدس نیز هیچ گونه راهپیمایی برگزار نخواهد شد.

تا زمانی که حمل و نقل عمومی دچار بحران نشود، مترو فعالیتی ندارد
در این روزها متوسط حجم سفرها نزدیک به 140 هزار تا 1۶0 هزار نفر است در 
حالی که ظرفیت ناوگان اتوبوسرانی ۶00 هزار ظرفیت وجود دارد؛ اما با رعایت 
فاصله گذازی اجتماعی این ظرفیت به 300 هزار نفر کاهش پیدا کرده است. 
ناوگان اتوبوسرانی در این روزها با ظرفیت 48 درصدی در حال فعالیت است 
و در بخش تاکسیرانی نیز مشــکل خاصی وجود ندارد. بخش عمده ای از 
سفرها که توسط دانشــجویان و دانش آموزان انجام می گرفته، امروز وجود 
ندارد. همچنین در این روزها شــاهد اســتفاده حداکثری از تاکسی های 
اینترنتی هستیم و تا زمانی که حمل و نقل عمومی دچار بحران نشود، مترو 

فعالیتی ندارد.

افزایش آمار سرپایی به لحاظ افزایش نمونه گیری هاست
در شهر اصفهان نکات و پروتکل های بهداشتی با حساسیت ویژه ای در حال 
پیگیری است و امید است استان با نظارت و بازرسی ویژه دچار بحران نشود. 
 در زمینه ســرویس مدارس نیز به صورت توافقی با والدین تصمیم گیری

 خواهد شود.

 در این روزها شاهد استفاده حداکثری از تاکسی های 
اینترنتی هستیم و تا زمانی که حمل و نقل عمومی دچار 

بحران نشود، مترو فعالیتی ندارد

با مسئولان جامعه

حصر وراثت
3/14  آقای یداله مصطفائی دارای شناســنامه شماره 5  به شــرح دادخواست به کالسه 
148/99 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
سکینه محمدیان میرآبادی به شناسنامه 136 در تاریخ 1389/11/1 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت بــه: 1- یداله مصطفائی، 
ش.ش 5، ت.ت 1340/2/5 فرزند 2- شوکت مصطفائی، ش.ش 24، ت.ت 1327/1/4 
فرزند 3- کوکب مصطفائی، ش.ش 25، ت.ت 1327/1/4، 4- علی مصطفائی میرآبادی، 
ش.ش 31، ت.ت 1334/6/25 فرزند. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
 باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف: 851511 شعبه اول شورای حل اختالف بخش کرون
ماده 105 اصالحی قانون ثبت

3/15 نظربه اینکه آقای مصطفی حق جوئی و خانم میناجاوری مالکین ششدانگ پالک 
80 - فرعی از 225- اصلی باســتثناء بهاء ثمنیه اعیانی از72 حبه ششــدانگ پالک 80 
/ 225 واقع دربخش یک ثبتی شــهرضا دراجرای تبصره یک ذیل مــاده 105آئین نامه 
 اصالحی قانون ثبت طی درخواست وارده به شماره 139921702008001923 مورخه

 21 / 2 / 99 خواستارپرداخت بهاء یک – هشتم اعیانی ازششدانگ پالک فوق الذکرگردیده 
اندکه بهاء مقدارمذکور طبق ثبت دفترامالک به نام خدیجه بیگم قریشــی می باشد. لذا 
دراجرای تبصره یک ماده 105آئیــن نامه اصالحی قانون ثبت موضــوع جهت ارزیابی 
یک – هشــتم اعیانی به کانون کارشناســان رسمي اســتان اصفهان اعالم که کانون 
کارشناسان طی نامه شماره 1456 مورخه 9 / 2 / 1399 با ارسال گزارش ارزیابی کارشناس 
مربوطه بها یک هشتم اعیانی پالک فوق الذکر طبق گزارش ارزیابی مذکور کال به مبلغ 
5000000 ریال ارزیابی نموده ومبلغ مذکورتوســط متقاضی طی فیش شماره 2180 به 
حساب 168428700478 سپرده این اداره واریزشده است لذا دراجرای تبصره یک ماده 
105 مراتب یک نوبت آگهي مي شود که ذینفع ) ورثه گوهرتاج هدایت ( جهت اخذسپرده 
مذکوربه این اداره مراجعه نمایند ودرصورتیکه مدعی تضییع حقي ازخودمی باشدمیبایست 
ظرف مدت یک ماه پس ازانتشاراین آگهی به دادگاه صالحه مراجعه وگواهی طرح دعوی 
رابه این اداره ارائه نماید ،هرگاه ظرف مهلت مقررگواهی طرح دعوی ارائه نشوداداره ثبت 
شهرضا نسبت به حذف بهاء باستنادماده فوق اقدام خواهدنمودودرصورت وصول گواهی 
طرح دعوی درمدت مذکورحذف بهــاء اعیانی مقدارفوق الذکرموکــول به صدورحکم 
قضائی می باشد. م الف: 853125  سید اسداله موســوی مدیرواحد ثبتی حوزه ثبت 

ملک شهرضا
فقدان سند مالكيت

3/16 نظر به اینکه سندمالکیت ششــدانگ یک قطعه زمین پالک ثبتی شماره : 1226 
فرعي از 100 - اصلي بخش یک که دردفتر 342 صفحــه 298 به نام حجت اله ضیایی 
ونامبرده بموجب سند شــماره 91536 - 22 / 10 / 80 دفتر 4 – شهرضا به محمدمهدی 
صالحپــور ونامبرده بموجب ســند شــماره 129799 – 12 / 2 / 90 دفتر4 شــهرضابه 
اسماعیل کهن انتقال نموده وبموجب سند شماره 95558 – 8 / 10 / 93 دفتر 2- شهرضا 
دررهن بانک ســپه می باشــد  اینک نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شــماره وارده : 
139921702008002375 - 27 / 2 / 99  بــه انضمام دوبرگ استشــهادیه محلی که 
امضاء شهودآن ذیل شماره 16370 - 24 / 11 / 98 به گواهي دفترخانه 377 سمیرم رسیده 
است مدعي است که ســندمالکیت آن به علت جابجایي مفقودگردیده است ودرخواست 
صدورالمثناي سندمالکیت ملک فوق رانموده لذامراتب به استنادتبصره یک اصالحي ذیل 
ماده 120آئین نامه قانون ثبت دریک نوبت آگهي مي شــود چنانچه کسي مدعي انجام 
معامله نسبت به ملک مرقوم یاوجود ســند مالکیت نزد خود مي باشد ازتاریخ انتشاراین 
آگهي ظرف مدت ده روز اعتراض خودراکتبًاضمن ارائه اصل سندمالکیت یاسندمعامله به 
این اداره تسلیم ورسیداخذنمایدتامراتب صورتمجلس واصل سند مالکیت به ارائه کننده 
سندمستردگردد بدیهي اســت اگرظرف مدت مقرراعتراضي نرسیدیادرصورت اعتراض 
اصل سندمالکیت یاسندمعامله ارائه نشوداقدام به صدورسندمالکیت المثني طبق مقررات 
خواهدشد.  م الف: 853143 سید اسداله موســوی مدیرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک 

شهرضا
اخطار اجرایی

3/17 شــماره: 2134/97 حل4 ، مشــخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی:مهدی 
جمشیدی ، نام پدر: عبد محمد ، نشانی: مجهول المکان ؛ مشخصات محکوم له: نام و نام 
خانوادگی: محمد مصلحی ، با وکالت خانم آسیه شاه مرادی ، نشانی:اصفهان خ نیکبخت 

جنب دادگستری ساختمان عدل طبقه اول واحد1 ، محکوم به:به موجب رای شماره 125 
تاریخ 98/01/31 حوزه چهارم شــورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت 
یافته است. محکوم علیه محکوم است به: حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال سند 
مالکیت یک دستگاه وانت دو کابین به شــماره انتظامی 569 ج 36  ایران 41 و پرداخت 
هزینه دادرسی به مبلغ 1/470/000 ریال و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق 
محکوم له و پرداخت نیم عشــر 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 بــرای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء 
محکوم به از آن میســر باشــد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد 
صریحًا اعالم نماید.  م الف: 851517 علی شــریف زاده قاضی شعبه چهارم شورای 

حل اختالف خمینی شهر 
ابالغ رای

3/18 کالسه پرونده: 634/97 شعبه هشتم شورا ، شماره دادنامه: 1549 ، تاریخ رسیدگی: 
98/8/27  ، خواهان: خان علی اشــکش ، خوانده: 1-محمدمهدی باجقلی نشانی: بابل 
خ نــواب صفوی خ اشــرفی21 بارفروش 50 پــالک 198 ، 2-حســین درزیان طبری 
 فرزند محمداسماعیل نشــانی: ســاری محله خزر جنب داروخانه دکتر رحیم ؛ خواسته:
 1-مطالبه ی 100/000/000 ریــال وجه چک های شــماره 668404-94/11/17 و 
668405-94/12/17 هرکدام 50/000/000 ریال 2-مطالبه ی 70/000/000 ریال از 
خوانده به انضمام کلیه خسارات ؛ گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به 
کالسه فوق طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا قاضی شورا ختم رسیدگی را 
اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.رای قاضی شورا: در خصوص دعوی 
خان علی اشکش به طرفیت 1-محمدمهدی باجقلی 2-حسین درزیان طبری به خواسته 
مطالبه مبلغ 100/000/000 ریال وجه 2 فقره چک 2-مطالبه 70/000/000 ریال وجه 
دستی به انضمام کلیه خسارت با توجه به محتویات پرونده 1-دادخواست تقدیمی خواهان 
2-رونوشت مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت بانک 3-شهادت شهود تعرفه شده در 
خصوص مدیون بودن خوانده ردیف اول به خواهان 4-عدم حضور خواندگان جهت ارائه 
دفاع دعوی خواهان وارد تشخیص و مستنداً به مواد 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای 
حل اختالف و مــواد 198 و 515 و 519 قانون آئین دادرســی مدنی حکم به محکومیت 
تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت 
مبلغ 1/250/000 ریال بابت خسارات دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور 
چک ها لغایت استهالک کامل دین بر مبنای شاخص بهای کاال و خدمات مصرفی از بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران نســبت به چک و حکم به محکومیت خوانده ی ردیف 
اول به پرداخت مبلغ 70/000/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 875/000 
ریال بابت خسارات دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ دادخواست 97/5/10 
لغایت استهالک کامل دین بر مبنای شاخص بهای کاال و خدمات مصرفی از بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران نسبت به وجه دستی صادر و اعالم می گردد این رای غیابی است 
و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا و سپس ظرف بیست 
روز پس از انقضای مهلت واخواهی قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی )حقوقی( 
خمینی شهر است. م الف: 852564 ایمان بختیاری قاضی شعبه هشتم شورای حل 

اختالف شهرستان خمینی شهر
اخطار اجرایی

3/19  شماره: 3/1375/95 محکوم به به موجب رای شماره 383  تاریخ: 96/5/8 حوزه: 
3  شــورای حل اختالف شهرســتان آران و بیدگل که قطعیت یافته است. محکوم علیه: 
1- مهدی آزاد 2- روح اله آزاد  نام پدر: محمد شــغل: آزاد   نشانی محل اقامت: الیگودرز، 
چهارراه لطفی، کوچه توحید 6 محکوم علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ هشتاد میلیون 
ریال در وجه یک فقره چک به شــماره 029/557747 به تاریخ 95/9/25 به عهده بانک 
انصار به انضمام خسارات دادرســی  و تأخیرتأدیه طبق تعرفه قانونی که قابل محاسبه و 
وصول در اجرای احکام مدنی می باشد و پرداخت خســارت تاخیرتادیه از تاریخ سررسید 
چک مذکور تا زمان اجرای حکم .رأی صادره غیابی اســت. مشخصات محکوم له: سعید 
 رزمی منش با وکالت حمیدرضا نجارزاده نام پدر: حسن شــغل: آزاد نشانی محل اقامت: 
آران و بیدگل، ناحیه مقاومت بسیج سپاه آران و بیدگل. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین 
که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد،محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را 
به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای 
حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد 

اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند 
و اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید. م الف: 852760 رئیس شعبه سوم شورای حل 

اختالف آران و بیدگل 
اخطار اجرایی 

3/20 شماره: 3/328/97 محکوم به به موجب رای غیابی شماره 443  تاریخ: 98/6/16 
حوزه: 3  شورای حل اختالف شهرســتان آران و بیدگل که قطعیت یافته است. محکوم 
علیه: 1- بهمن هنرور فارسانی 2- مهرداد کریمی  نام پدر: 1- اسفندیار 2- اکبر شغل: آزاد   
نشانی محل اقامت: هر دو مجهول المکان محکوم علیه محکوم است به: پرداخت تضامنی 
مبلغ سی و شــش میلیون ریال در وجه یک فقره چک به شماره 1422/867056/62 به 
تاریخ 96/5/20 به عهده بانک ملت اصل خواســته و پرداخت مبلغ دو میلیون و چهارصد 
هزار ریال به عنوان خسارات دادرسی و پرداخت خسارت تاخیرتادیه از تاریخ سررسید چک 
مذکور لغایت زمان اجرای حکم بر مبنای نرح اعالمی تورم بانک مرکزی و مبلغ شــصت 
هزار ریال بابت درخواست اجرائیه در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. نیم عشر اجرائیه 
محاسبه و وصول گردد.رأی صادره غیابی است. ضمنا مبلغ یک میلیون و پانصد و نود هزار 
ریال بابت درج آگهی در روزنامه های کثیراالنتشــار منظور گردد. مشخصات محکوم له: 
مصطفی دشتبان زاده با وکالت احســان بانویی نام پدر: محمد شغل: وکیل نشانی محل 
اقامت: آران و بیدگل، ناحیه مقاومت بسیج سپاه آران و بیدگل. ماده 34 قانون اجرای احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد،محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده روز 
مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند 
که اجرای حکم و استیفا محکوم به از آن میســر باشد باشد و در صورتی که خود را قادر به 
اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا 
تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید.م الف: 852763  زهره گرامی نوش 

آبادی رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف آران و بیدگل 
تحدید حدود اختصاصی

3/21 شــماره: 99/2027005607-99/2/30 چــون تحدید حدود ششــدانگ یکباب 
خانه شــماره پالک 11874/61 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به 
نام کمال مختاری فرزند احمد در جریان ثبت اســت و رای 139860302027012237 
مورخ 98/10/05 هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت 
به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه سابقه ای از  تحدید حدود اولیه پالک 
اصلی فوق مشــاهده نگردید لذا به اســتناد ماده 13 آیین نامه قانون مزبور تحدید حدود 
ملک مرقوم در تاریخ 99/03/31 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا 
به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر 
در محل حضور یابند اعتراضات مجاوریــن و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت 
از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 
آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره 
با تقدیم دادخواســت به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این 
منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این صورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی می تواند به 
دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید 
سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد.  

م الف:852881  شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

3/22 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب ساختمان شماره پالک 9079/1 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام زهرا علیزاده ارداجی فرزند محمد علی نسبت به 
دو دانگ مشاع در جریان ثبت است و رای 139860302027006744 مورخ 98/06/16 
هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شــرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم 
صادر گردیده است و با توجه به اینکه ســابقه ای از  تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق 
مشاهده نگردید لذا به اســتناد ماده 13 آیین نامه قانون مزبور تحدید حدود ملک مرقوم 
در تاریخ 99/03/31 ساعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب 
این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل 
حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امــالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه 
قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم 
دادخواســت به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه 

ثبتی ارائه نماید در غیر این صورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه 
مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس 
اداره ثبت بدون توجه به اعتــراض عملیات ثبتی را با رعایت مقــررات ادامه خواهد داد.  

م الف:852784  شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان
فقدان سند مالكيت

3/23 شــماره: 99/2027004116 - 99/2/30  نظــر به اینکه آقای احمد عســگری 
خوراسگانی فرزند حسن با تسلیم دو برگ استشهاد شهود از دفترخانه اسناد رسمی شماره 
21 اصفهان منظم به درخواست شماره 99/2027004116 مورخ 99/02/20 مدعی مفقود 
شدن یک جلد سند مالکیت مربوط به ششدانگ پالک 10353/238 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به شماره چاپی 162430 به شماره دفتر امالک جلد 371 صفحه 14 ذیل شماره 
ثبت 76277 که با مستند مالکیت 130618-1393/06/26 دفترخانه 21 شهر اصفهان 
منجر به صدور سند مالکیت بنام آقای احمد عسگری خوراسگانی فرزند حسن شده است و 
سند مالکیت مرقوم به علت جابجایی مفقود گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی 
نموده است لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در 
یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود 
سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود 
را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ  نماید تا 
مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف 
مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا سند معامله ارائه 
نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 853227 

شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان
فقدان سند مالكيت

3/24 شــماره: 99/2027004120 - 99/2/30  نظر به اینکه خانم رضوان مزاجی فرزند 
خانعلی با تسلیم دو برگ استشهاد شهود از دفترخانه اسناد رسمی شماره 5 اصفهان منظم 
به درخواست شــماره 99/2027004120 مورخ 99/02/20 مدعی مفقود شدن یک جلد 
سند مالکیت مربوط به ششدانگ پالک 10353/2393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 
شماره چاپ 586679 بشماره دفتر امالک جلد 321 صفحه 496 ذیل شماره ثبت 57905 
که با مستند مالکیت 7364- 1381/05/23 منجر به صدور سند مالکیت بنام خانم رضوان 
مزاجی فرزند خانعلی شده است و ســند مالکیت مرقوم به علت جابجایی مفقود گردیده و 
تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی 
ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه کسی مدعی 
انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار 
این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا سند 
معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ  نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به 
ارائه کننده مسترد گردد بدیهی اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی 
 طبق مقررات خواهد شد. م الف: 852879 شــبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه

 شرق اصفهان
فقدان سند مالكيت

3/25 شــماره: 99/2027004119 - 99/2/30  نظر به اینکه خانم رضوان مزاجی فرزند 
خانعلی با تسلیم دو برگ استشهاد شهود از دفترخانه اسناد رسمی شماره 5 اصفهان منظم 
به درخواست شــماره 99/2027004120 مورخ 99/02/20 مدعی مفقود شدن یک جلد 
سند مالکیت مربوط به ششدانگ پالک 10353/2392 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 
شماره چاپ 586680 بشماره دفتر امالک جلد 26 صفحه 200 ذیل شماره ثبت 586680 
که با مستند مالکیت 7364- 1381/05/23 منجر به صدور سند مالکیت بنام خانم رضوان 
مزاجی فرزند خانعلی شده است و ســند مالکیت مرقوم به علت جابجایی مفقود گردیده و 
تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی 
ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه کسی مدعی 
انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار 
این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا سند 
معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ  نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به 
ارائه کننده مسترد گردد بدیهی اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی 
 طبق مقررات خواهد شد. م الف: 852877 شــبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 

شرق اصفهان



ویروس کرونا شرایط خاصی را برای لیگ های اروپایی والیبال به وجود آورده و همین موضوع باعث شده تا برخی از لژیونرهای باتجربه ایرانی با وجود پیشنهادات 
خارجی به فکر بازگشت به لیگ ایران آن هم در سال المپیک بیفتند. سایپا که با مدیریت حبیب کاشانی این روزها پرسروصدا در نقل و انتقاالت ظاهر شده، بعد از 
استخدام مصطفی کارخانه به عنوان سرمربی تیم خود ،دو بازیکن ملی پوش یعنی محمدرضا موذن و علی شفیعی را جذب کرد و در آستانه جذب دو ملی پوش 
دیگر قرار دارد. سیدمحمد موسوی و امیر غفور که جزو ستاره های والیبال ایران در سال های اخیر بودند، روز سه شنبه در باشگاه سایپا حاضر شدند و بعد از جلسه 
با کارخانه و مدیران این باشگاه برای نارنجی پوش شدن در فصل پیش رو به توافق نسبی دست یافتند.  مصطفی کارخانه، سرمربی سایپا در این باره گفت: با این 
دو بازیکن مذاکره کردیم و به توافق نسبی هم رسیدیم. هنوز چیزی قطعی نشده، اما ان شاءا... طی روزهای آینده این اتفاق می افتد. وی دلیل بازگشت این دو 

لژیونر به لیگ ایران را نامشخص بودن وضعیت تیم های اروپایی به خاطر شیوع کرونا عنوان می کند. 

کرونا، موسوی و غفور را به لیگ ایران برگرداند 

پنجشنبه 1 خرداد 1399 / 27 رمضان 1441/ 21 می 2020/ شماره 2980

پیشنهاد بامزه؛
 ختم مجلس را اعالم می کنیم

با پیشنهادی که میرمعصوم سهرابی، مدیرعامل تراکتورســازی در مورد ادامه مسابقات لیگ برتر 
داد، کال باب بحث و گفت وگو و حتی طنز و شوخی در این مورد به کلی بسته شد و ما به نوبه خودمان 
ختم جلسه را اعالم می کنیم. معصومی گفته: »دیدید که بوندس لیگا بدون حضور تماشاگران چقدر 
سرد و بی روح بود. این چیزی نیست که مردم دوست داشته باشند. امیدواریم مسئوالن به جای 
این همه مصاحبه، یک لیگ رایانه ای با حضور نماینده ای از هر باشگاه برگزار کنند تا نشاط اجتماعی 
به کشــور برگردد.« خداوکیلی فکر می کنید جایی برای حرف زدن باقی مانده؟ در این مدت انواع 
و اقسام پیشــنهادهای آنچنانی مثل صفر کردن کنتور لیگ یا هجده تیمی کردن فصل بعد و حتی 
»صفر- صفر« اعالم کردن مسابقات باقی مانده را داشتیم، اما برگزاری پلی استیشن به جای لیگ 

دیگر نوبر است، آقا موفق و موید باشید. 

نیمکت استقالل فصل آینده به فرهاد می رسد یا امیر؟
چه بخواهیم وچه نخواهیم قلعه نویی که امسال با سپاهان توفیقی کسب نکرده از گزینه های نیمکت 
استقالل برای فصل آینده است؛ اما این مسئله به خیلی چیز ها بستگی دارد؛ مثال اینکه استقالل و 
سپاهان در ادامه فصل فوتبالی دو بار باید با هم بازی کنند، یک بار در دور برگشت لیگ برتر و یک بار 
هم در مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی که بازی به مراتب حساس تری است و خیلی ها برنده آن 
بازی را قهرمان جام حذفی می دانند.مجیدی اگر بتواند سپاهان قلعه نویی را در جام حذفی شکست 
دهد مسلما میخ خود را روی نیمکت آبی ها کوبیده و بعید است که سعادتمند بتواند حتی با فشار از 
باال او را برکنار کند.در شرایط فعلی هواداران استقالل بین امیر و فرهاد دومی را ترجیح می دهند؛ یک 
مربی جوان و آینده دار که تا امروز در مقام سرمربی برای استقالل بد کار نکرده و حتی با پیروزی در 
شهرآورد هم ۳، ۴ دقیقه بیشتر فاصله نداشت.مجیدی اگر در ادامه فصل نتیجه بگیرد شاید تا ۴، ۵ 
سال دیگر هم سرمربی استقالل باشد و مسلما اکثر هواداران هم حمایتش می کنند؛ اما اگر نتیجه 

نگیرد حتی شاید فصل بعد هم نباشد.

تایید فیفا؛ محرومیت 1۵ساله »صادقیان«
پیام صادقیان، هافبک پیشین پرسپولیس به دلیل ایجاد بنگاه های شرط بندی در حوزه فوتبال با 
حکم کمیته اخالق فدراسیون فوتبال ایران با محرومیت ۱۵ ساله از حضور در این رشته ورزشی روبه رو 
شد. طبق این حکم هافبک پیشین تیم ملی فوتبال ایران که سابقه حضور در پرسپولیس، ذوب آهن، 
نفت تهران و سپیدرود رشت را دارد حتی حق حضور در اماکن ورزشی در طول دوران محرومیتش را 
هم ندارد. روز سه شنبه  رضا نقی پور، رییس حراست فدراسیون فوتبال در مصاحبه ای، بار دیگر به این 
موضوع اشاره کرد و گفت: »کمیته اخالق فدراسیون درباره صادقیان حکم صادر کرده و این بازیکن 
جریمه نقدی هم شده است. فیفا هم حکم این بازیکن را تایید کرده است. اداره کل حراست وزارت 
ورزش و جوانان نگاه ویژه ای به شرط بندی دارد. در حراست فدراسیون فوتبال هم کارگروهی تشکیل 

داده ایم که در این کارگروه فضای مجازی و محیط بازی ها به خوبی رصد می شود.«

توصیه روزنامه پرتغالی به پورتو برای جذب » طارمی«
یک روزنامه ورزشی پرتغالی به باشگاه پورتو توصیه کرد تا مهدی طارمی، مهاجم ریوآوه را جذب کند.

در ادامه این مطلب روزنامه پرتغالی آمده است: مهدی طارمی که پیش از این مورد توجه تیم های 
بنفیکا و اسپورتینگ لیسبون قرار داشــت می تواند گزینه ایده آلی برای حل مشکل خط حمله تیم 
پورتو در فصل آینده باشد.رییس باشگاه ریوآوه پیش از این اعالم کرده بود باشگاه های زیادی برای 

جذب مهدی طارمی اقدام کرده اند، اما پیشنهادهای مالی آنها جالب نبوده است.

بی خیال کرونا؛

اصفهانی ها  به استقبال لیگ رفتند

به دنبال مشخص شدن زمان آغاز دوباره 
رقابت های لیگ برتر، تیم های اصفهانی 
درحال تدارک مقدمات از سرگیری این مسابقات هستند تا با آمادگی 

بیشتری آماده برگزاری دیدارهای باقی مانده شوند.
لیگ برتر فوتبال ایران، بعد از شیوع ویروس کرونا در اسفندماه سال 
گذشته تعطیل شــد. از آن زمان تاکنون گمانه زنی های زیادی مبنی 
بر برگزاری و یــا لغو کامل رقابت های لیگ برتر فوتبال، انجام شــده 
است. طبق اعالم مســئول برگزاری رقابت های لیگ برتر فوتبال، ۱۳ 
تیم حاضر در این رقابت ها عالقه ای به از سرگیری لیگ برتر نوزدهم 
نداشتند. اما طبق گفته معاون وزیر بهداشت، مشکل برگزاری رقابت 
های لیگ برتر حل شــده و با اعالم ســازمان لیگ فوتبال ایران قرار 
اســت تمرینات تیم های لیگ  برتری از ســوم خردادماه آغاز شود و 
طبق جدول زمان بندی اعالم شده، مسابقات لیگ برتر از دوم تیرماه 

از سر گرفته خواهد شد.
یکی از شــروط تعیین شــده برای اخذ مجوزهای الزم بــه منظور از 
ســرگیری تمرینات تیم ها انجام تســت های اســتاندارد مربوط به 
تشخیص ویروس کرونا از تمام بازیکنان، اعضای کادر فنی و عوامل 
اجرایی باشگاه هاســت. نتایج این آزمایشــات باید برای اخذ مجوز 

به ســتاد مبارزه با کرونا در ورزش و یا ایفمارک تحویل داده شود.به 
همین منظور، بازیکنان، اعضای کادر فنی و عوامل اجرایی تیم فوتبال 
ذوب آهن صبح دیروز با حضور در یکی از کلینیک های پزشکی اصفهان 
تست کرونا  دادند. فراهم کردن موارد الزم برای رعایت پروتکل های 
بهداشــتی در تمرینات تیم های فوتبال بر عهده باشگاه هاســت و بر 
اجرای آن، نظارت خواهد شد. همچنین ضدعفونی کردن ورزشگاه ها 

بر عهده تیم های میزبان است.
طالیی پوشــان نصف جهان نیز به گفته ســخنگوی باشگاه سپاهان 
آماده از سرگیری این رقابت ها شده اند؛ سید علی پزشک، پیرامون 
آخرین وضعیت تمرینات تیم فوالد مبارکه ســپاهان اظهار داشت: تا 
این لحظه ابالغ رسمی از سوی فدراسیون به باشگاه سپاهان صورت 
نگرفته است، اما در خبرها ذکر شده که از اول خرداد ماه تیم ها اجازه 

تمرین دارند، ما منتظر ابالغ رسمی از سوی فدراسیون هستیم.
ســخنگوی باشــگاه فوالد مبارکه ســپاهان اصفهــان در خصوص 
پروتکل های بهداشــتی باشــگاه ســپاهان افــزود: هماهنگی ها با 
آزمایشگاه برای تســت بازیکنان انجام شده اســت، پیش از اضافه 
شدن بازیکن به تمرینات تســت های مختلف پزشکی انجام خواهد 

شد تا با کمترین خطر جلو برویم.

وی در مورد وضعیت بازیکنان خارجی سپاهان تصریح کرد: فراخوان 
برای تمامی اعضا داخلی و خارجی باشــگاه ســپاهان صورت گرفته 
است، بلیت بازیکنان خارجی تهیه  شده اما منتظر اعالم تاریخ دقیق 
شروع تمرینات هســتیم؛ احتماال بازیکنان خارجی ما به اولین و یا 

دومین جلسه تمرین خواهند رسید.
با توجه به اینکه رییس ســازمان لیگ اعالم کرده است، دیدار عقب 
افتاده اســتقالل تهران مقابل فوالد خوزستان باید نخستین بازی در 
ادامه مسابقات لیگ باشد، گفته می شــود استارت ادامه مسابقات 
لیگ برتر فوتبال از 22 خرداد یعنی 26 روز دیگــر با انجام این دیدار 

زده خواهد شد.
بر این اساس به احتمال فراوان پنجشنبه 29 و جمعه ۳0 خرداد هفته 
بیست و دوم نوزدهمین دوره  مسابقات لیگ برتر با برگزاری هشت 

دیدار برگزار خواهد شد.
9 هفته به پایــان فصــل 98-99 لیگ برتــر فوتبال مــردان ایران 
باقی مانده اســت. در حال حاضر تیم های پرســپولیس، سپاهان و 
تراکتورسازی در رده های اول تا سوم جدول رده بندی این مسابقات 
جای دارند.ذوب آهن نیــز با 22 امتیاز از 2۱ مســابقه در رده یازدهم 

جدول قرار دارد.

سرپرســت اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان 
با اشــاره به فرمایشــات رهبر معظم انقالب در مورد 
ورزش های بومــی و محلی، احیای این رشــته ها را 
از رســالت های اداره کل و هیئت  ورزش روســتایی و 
بازی های بومی و محلی استان ذکر کرد.سید محمد 
طباطبایی شامگاه سه شنبه در مجمع سالیانه هیئت 
ورزش های روســتایی و بازی های بومــی و محلی 
استان اصفهان بیان کرد: هیئت های شهرستانی برای 
احیای این ورزش ها با توجــه به منویات رهبر انقالب 
گام بردارند، چراکه ســه رکن اسالمیت، ملی گرایی و 
بومی گرایی در این بازی ها نهفته اســت.وی با اشاره 
به اینکه هیئت های استانی و ســپاه صاحب الزمان 
)عج( اصفهان با اجرای طرح ســاخت ســالن های 
صالحین، انقالب بســیار خوبی در توسعه فضاهای 
ورزشــی ایجاد کردند، افزود: ورزش روستایی نیز از 
این فضاها بهره مند شده است که می تواند در راستای 

ورزش قهرمانی و نخبه پروری گام بردارد.سرپرســت 
اداره کل ورزش و جوانان اســتان اصفهــان، در ادامه 
با تاکید بر اســتفاده از مربیان دارای مجوز و کارت  در 
مکان های ورزشی و خانه های ورزش روستایی گفت: 
همچنین برای  داشتن کارت بیمه ورزشی در روستاها 
نظارت بیشتری صورت گیرد و ارائه آموزش های الزم 
انجام شود.رییس هیئت ورزش روستایی و بازی های 
بومی و محلی اصفهان نیز در ادامه یادآور شــد: سال 
گذشته در ارزیابی عملکرد هیئت های ورزش روستایی 
و بازی های بومــی و محلی شهرســتان ها به ترتیب 
لنجان، کاشان، نجف آباد و نطنز به عنوان هیئت های 
برتر انتخاب شدند.مهدی اسدی افزود: بیش از ۴00 
باب خانه ورزش روستایی در سراسر استان اصفهان 
تا کنون تجهیز و راه اندازی شــده که از این تعداد، ۱۵0 
مورد در سال 98 بهره برداری شده است.وی ادامه داد: 
سال 98 ورزشکاران روســتایی استان اصفهان مقام 

دوم جام خوشــه چین و مقام سوم جشنواره حرکت 
و برکت را در سطح کشور به دســت آوردند؛ همچنین 
مسابقه ها و جشنواره های مختلف استانی و کشوری 
در نقاط مختلف برگزار شد که استان سهم بزرگی از این 
برنامه ها در کشور دارد.رییس هیئت ورزش روستایی 
و بازی های بومی و محلی اصفهان اظهارداشت: سال 
گذشته میزبانی دوره های تربیت مدرس را در سطح 
کشور داشتیم که 2 نفر از بانوان اصفهان در این دوره ها 
موفق به دریافت گواهینامه مدرســی شدند که در نوع 
خود قابل تقدیر است و در مجموع ورزش های بومی و 
محلی استان اصفهان در کشور جزو برترین ها به شمار 

می رود و از هیئت های فعال و سرآمد است.

سرپرست ورزش  و جوانان اصفهان:

بازی های بومی  و محلی اصفهان احیا می شوند

 خبر روز

»کوتینیو« به شرایط بازی رسید
فیلیپ کوتینیو به خاطر آسیب دیدگی که از ناحیه مچ پای راست داشت زیر تیغ جراحان قرار گرفت.

این هافبک برزیلی دوران آســیب دیدگی خود را پشت سر گذاشــت و به تمرینات گروهی بایرن 
برگشته اســت.با توجه به شرایطی که 
این بازیکن دارد بــه احتمال خیلی زیاد 
در دیــدار بعدی بایرن در هفته بیســت 
و هفتم بوندســلیگا به میدان نرود؛ اما 
بــرای دیدار حســاس برابــر دورتموند 
آماده خواهد شد.کوتینیو بعد از عملکرد 
ناامید کننده ای که در بارســلونا داشت 
در تابستان ســال قبل به صورت قرضی 
راهی بایرن مونیخ شــد؛ اما در این تیم 
هم نتوانسته که انتظارات را برآورده کند.

بارسلونا برای فروش نهایی هافبک برزیلی خود ۱20 میلیون یورو می خواهد ولی بسیار بعید است 
که بایرن مونیخ چنین رقمی را پرداخت کند و شاید در خوش بینانه ترین حالت بازهم قرارداد او به 
صورت قرضی تمدید شــود.از طرف دیگر آبی اناری ها هم عالقه ای به بازگشت کوتینیو ندارند و در 

صورت جدایی از بایرن به احتمال خیلی زیاد راهی لیگ جزیره شود.

تنها شباهت  گواردیوال و مورینیو از دید »اتوئو«
ژوزه مورینیو و پپ گواردیوال اکنون بیش از یک دهه است که می خواهند سرمربی برتر فوتبال اروپا 
شوند.ساموئل اتوئو معتقد است که آنها فقط یک ویژگی مشابه دارند.اتوئو قبل از پیوستن به اینتر 
میالن ، سابقه بازی با هر دو ســرمربی را داشت ، ابتدا با گواردیوال در بارســلونا و در ادامه در اینتر و 
چلسی با مورینیو.مهاجم بازنشسته کامرون احســاس می کند تنها ویژگی موجود در هر دو مربی 
اشتهای سیری ناپذیر آنها برای پیروزی است. اتوئو به Gazzetta dello Sport گفت: »تنها نکته 
مشترک این دو مربی ، تمایل به پیروزی است.« اتوئو یک شخصیت اصلی در تیم فوتبال اینتر بود 
که قبال تحت گواردیوال کار می کرد و با او توانست عنوان قهرمانی لیگ قهرمانان را از آن خود کند؛ اما 
او رابطه ای متفاوت با مورینیو را تجربه کرد و از اظهاراتش مشخص است که مورینیو را بین این دو 
ترجیح می دهد.مهاجم کامرونی سال گذشــته گفت: من نمی توانم مورینیو را با گواردیوال مقایسه 
کنم ، یکی از آنها نتوانســت لیگ قهرمانان اروپا را با بایرن مونیخ به دست آورد و دیگری این کار را 
با پورتو انجام داد.پپ تمام عمر خود را در بارســلونا زندگی کرده بود؛ اما در طول سال هایی که من 
آنجا بودم ، او تیم را درک نکرد.« من به گواردیوال گفتم ، شما از من عذرخواهی خواهید کرد زیرا این 
من هستم که بارسا را پیروز می کنم ، نه لیونل مسی. می توانید از ژاوی ، آندرس اینیستا و دیگران 

بپرسید ، این دوران من بود.

جدایی قطعی »پوگبا« از یونایتد در تابستان
قرارداد پل پوگبا با منچستر یونایتد فصل بعد به پایان خواهد رسید. پوگبا نتوانسته است که انتظارات 
را در بازگشت به شیاطین سرخ برآورده کند این درحالی است که یکی از گران ترین خریدهای تاریخ 
لیگ جزیره بوده است. پل پوگبا از ابتدای فصل جاری با مصدومیت دست و پنجه نرم کرد و باعث 
شد برونو فرناندس پرتغالی و فرد در پســت او برای یونایتد به میدان بروند. رایوال، مدیربرنامه پل 
پوگبا بارها از رفتن این بازیکن از یونایتد تاکید کرد و به نظر می رسد این اتفاق در حال رخ داده است.

یک روزنامه معتبر فرانســوی ادعا می کنــد که انتقال بســیار طوالنی به زودی تایید می شــود. 
سال هاست که گمانه زنی ها درباره رفتن پل پوگبا از منچستریونایتد وجود دارد. هافبک فرانسوی 
پس از رفتن سر الکس فرگوسن به باشگاهی رسیده که در مرحله ثابت تحوالت اساسی قرار دارد و 

این امر بر جاه طلبی های خود این بازیکن تاثیر گذاشته است. 

فوتبال جهان

مذاکره و توافق؛ ریش و 
قیچی دست یحیی و افشین

حل مشــکالت مربوط به همکاری بــا کارگزار 
رسمی پرســپولیس برای دریافت پول سبب 
شد تا بحث مربوط به تمدید قرارداد بازیکنان 
این تیم به تاخیر بیفتد. همین امر موجب شد 
تا بازیکنان خارجی پرسپولیس به دلیل عدم 
دریافت مطالبات خود ساز جدایی کوک کنند. 
سرپرست باشــگاه پرســپولیس برای اینکه 
مانع جدایی خارجی های این تیم شــود قصد 
پرداخت طلب بشار رسن، بوژیدار رادوشویچ و 
کریستین اوساگونا را دارد.باشگاه پرسپولیس 
کــه از ســوی وزارت ورزش و جوانــان با منع 
جذب بازیکــن و مربی خارجی روبه رو شــده 
، اولویت های خــود را برای تمدید قــرارداد با 
بازیکنان فعلی تعیین کرده اســت. همچنین 
قرار است مذاکرات مقدماتی هم با چند بازیکن 
دیگر از جمله علی علیپور، مهدی ترابی، شجاع 
خلیل زاده و محمــد نادری هم انجام شــود. 
بازیکنانی که قرارداد آن ها در پایان فصل به پایان 
می رسد یا اینکه به واسطه بند جدایی درصورت 
رسیدن پیشنهاد خارجی می توانند با پرداخت 
مبلغی اندک آزاد شوند.در همین ارتباط شنیدیم 
رسول پناه، سرپرست باشگاه پرسپولیس برای 
آنکه اسکلت تیم موفق فعلی را حفظ کرده و مانع 
جدایی بازیکنان مورد اشاره شود، ریش و قیچی 
را به یحیی گل محمدی و افشین پیروانی سپرده 
است.از آنجایی که اغلب بازیکنان پرسپولیس 
از گل محمدی و پیروانی حرف شنوی داشته یا 
حداقل با این دو پیشکســوت سرشناس تیم 
رودربایستی دارند بنابراین رسول پناه زرنگی به 
خرج داده است. قرار است سرمربی و مدیرتیم 
پرسپولیس به موازات شروع مجدد تمرینات 
این تیم مذاکراتی را با بازیکنان داشته باشند.  
قرارداد بشار رسن و علی علیپور در پایان فصل 
جاری با پرسپولیس به اتمام می رسد و باشگاه 
پرسپولیس باید از همین حاال قرارداد این دو 
بازیکن کلیدی را تمدید کند. همچنین خلیل زاده 
و ترابی، به همراه محمد نادری گرچه با این تیم 
قرارداد دارند، اما به واســطه بند داخل قرارداد 
خود می توانند در صورت رســیدن پیشــنهاد 

خارجی از این تیم جدا شوند. 

 
به احتمال فراوان پنجشنبه 29 و جمعه 30 خرداد 
هفته بیست و دوم نوزدهمین دوره  مسابقات لیگ 

برتر با برگزاری هشت دیدار برگزار خواهد شد

در حاشیه
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نشست محمد بنا و 
غالمرضا محمدی با 
رییس فدراسیون 
کشتی برگزار شد

 جلسه تدوین سند طرح توسعه 
کشتی کشــور با حضور علیرضا 
دبیر رییس فدراسیون کشتی، 
محمد بنــا ســرمربی تیم ملی 
کشــتی فرنگــی،  و غالمرضا 
محمدی ســرمربی تیــم ملی 

کشتی آزاد برگزار شد .

سجاد رضایی
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از امروز اجرایی می شود؛

آغاز طرح پارک حاشیه ای هوشمند در اصفهان

معاون حمــل و نقل و ترافیک شــهردار  نرگس طلوعی
اصفهان از آغاز طرح پارک حاشــیه ای 
هوشمند از امروز در برخی از مناطق شهری خبر می دهد، طرحی که 
قرار اســت پایانی باشــد بر معضــات ترافیکی در ایــن مناطق که 
سال هاست با آن دست به گریبان هستیم.پارک اتومیبل به ویژه در 
خیابان های پررفت و آمد یکی از دغدغه های اصلی شهروندان است. 
بارها شــاهد درگیری بین افــراد مختلف به دلیل پارک نامناســب 
اتومبیل ها بوده ایم درصورتی که این اتفاق می توانست پیش نیاید و 
با مراجعه به پارکینگ هم در زمان صرفه جویی کرده ایم و هم روحیه 
خود را حفظ کرده ایــم؛ اما همه مــردم مانند هم فکــر نمی کنند و 

مشکاتی برای خود و دیگران فراهم می کنند.
برای برطرف کردن بخشی از این مشکات ترافیکی طرحی با عنوان 
طرح سامانه هوشمند پارک حاشــیه ای در نظر گرفته شده است.در 
جریان اجرای این طرح اطاعاتی در اختیار شــهروندان قرار خواهد 
گرفت که نشــان می دهد هزینه پارک کردن در کنار این خیابان ها به 
شکل هوشــمند دریافت می شــود. بدین ترتیب نه تنها ارتباط مالی 
مســتقیم بین پارکبان با راننده که غیرقانونی اســت قطع می شود، 
بلکه به تجهیزات هزینه ســاز و کم اثری همچــون پارکومتر هم نیاز 

نخواهد بود.
مدیریت هوشــمند پارک حاشــیه ای به شــهروندان کمک می کند 
به آسانی و با خیال راحت از فضاهای مجاز و تعیین شده معابر برای 
پارک خودروی خود استفاده کنند، هم چنین اجرای این طرح موجب 
برقراری نظم و انضباط و حفظ حرمت و رعایت حقوق شــهروندی و 

از بین رفتن نزاع و چانه زنی بین پارکبان ها و رانندگان خواهد شد.
هدف اصلی این طرح، توزیع عادالنه فضــای پارک در بین کل مردم 
اســت همچنین با اســتفاده از این سیســتم، رانت مربوط به پارک 

خودروها و استفاده از پارکبان ها نیز از بین می رود.
  به گفته معــاون حمل ونقل و ترافیک شــهردار اصفهان کاهش، بار 
ترافیک شهری و تخلفات ایستایی از جمله پارک دوبل، صرفه جویی 
در زمان و رونق کسب و کارهای مجاور خیابان به دلیل فرصت پارک 

برای افراد بیشتر از دیگر اهداف این طرح است .
داریوش امانی با بیان اینکه مناطق یک، پنج و شش اصفهان، اولین 
نقاطی اســت که طرح مدیریت هوشمند پارک حاشیه ای در آن اجرا 
می شود، تصریح کرد: این طرح در ۱۳ خیابان شمس آبادی، طالقانی، 
شیخ بهایی، کاشــانی، شــیخ صدوق میانی و جنوبی، چهارباغ باال، 
خیابان توحید شمالی، میانی و جنوبی، نظر شرقی و غربی و نیکبخت 

از ساعت هفت صبح تا ۲۱ شب به غیر از روزهای تعطیل اجرا می شود.
وی گفت: از جمله مزایای این طرح هوشمند می توان به توانایی ثبت 
لحظه ای پاک ماشــین، اتصال به دیتا بیــس و جریمه متخلف در 
همان لحظه، امکان مدیریت نیم ســاعت رایگان اول برای هر پاک 
در یک خیابان و در یک روز، امکان اتصال و ارائه سرویس به سامانه 
تشخیص و صدور جریمه الکترونیک با درصد خطایی نزدیک به صفر 

اشاره کرد.
امانــی ادامه داد: در طــرح مدیریت هوشــمند پارک حاشــیه ای، 
متقاضیان باید برای ثبت نام و درج مشــخصات خودرو در ســامانه 
park.mytraffic.ir اقــدام کرده و از ســه طریــق اصفهان کارت، 
پرداخت اینترنتی در سایت مربوطه و اپلیکیشن  اصپارک نسبت به 

پرداخت هزینه خود اقدام کنند.
وی با اشــاره به اینکه اطاعات مدت پارک خودرو و هزینه آن توسط 
خودروهای مجهز به دوربین که در طول روز معابر را کنترل می کنند، 
ثبت و محاسبه می شود و هزینه آن به صورت خودکار از حساب شخص 
در سامانه برداشــت خواهد شــد، افزود: در صورت پرداخت نشدن 
هزینه، جریمه به صورت آناین از طریق ارســال پیام کوتاه به مالک 

خودرو اطاع داده می شود.

ضمن  اصفهان  شهردار  شهری  خدمات  معاون 
گرامیداشت فرارسیدن اول خرداد ماه »روز بهره وری 
و بهینه سازی مصرف«، اظهار کرد: بهره وری می تواند 
بیشترین استفاده از کمترین امکانات و منابع در راه 
رسیدن به رشد و شکوفایی همه جانبه زندگی انسان 
باشد.حسین امیری افزود: در حال حاضر در برخی 
کشورهای توسعه یافته با وجود محدودیت منابع، 
سرمایه گذاری های فراوانی در راه بهبود بهره وری در 
سطح ملی، منطقه ای، بخشی، سازمان ها، موسسه ها 
و حتی افراد انجام می شود و آنان پیشرفت روزافزون 

خود را مرهون توجه به اصل بهره وری می دانند.معاون 
خدمات شهری شهردار اصفهان افزود: اگر می خواهیم 
در دنیای پر رقابت امروزی، رونق اقتصادی، اجتماعی 
و زندگی بهتری داشته باشیم، الزم است به بهره وری 
باالیی برسیم؛ زیرا ایستادگی و تداوم حیات در صحنه 
جهانی، سرعت و دقت افزون تری می طلبد.امیری 
با اشاره به قرار گرفتن جایگاه شهرداری اصفهان در 
کنار صنایع بزرگ کشور در زمینه بهینه سازی مصرف 
انرژی گفت: استفاده مطلوب، موثر و بهینه از همه 
ظرفیت ها، منابع و نیروی انسانی موجب افزایش 
بهره وری در وظایف محوله است.وی با بیان اینکه 
جهت افزایش مطلوب بهره وری در مصرف انرژی 
الکتریکی شاخص قیمت تمام شده مصرف برق برای 
مناطق و سازمان ها تعریف شده است، اظهار کرد: 

اجرای برنامه های عملیاتی موثر جهت انجام اقدامات 
اصاحی را می توان باعث افزایش کیفی این شاخص 
دانست.معاون خدمات شهری شهردار اصفهان، کاهش 
مصرف در ساعات پیک تابستان سال جاری، همراهی 
با دستورالعمل های وزارت نیرو، حذف توان غیرفعال از 
شبکه توزیع محلی برق شهرداری، استفاده از تجهیزات 
روشنایی و نورپردازی با راندمان باال و توسعه بهره گیری 
از انرژی های تجدید پذیر را از برنامه های اجرایی 
شهرداری اصفهان در سال جاری برشمرد.امیری با 
اشاره به اقدامات موثر افزایش بهره وری انرژی، گفت: 
در شهرداری اصفهان چهار گروه پروژه اصاح تاسیسات 
آبرسانی، بهینه سازی آب نماها، به کارگیری تجهیزات 
روشنایی نوین و به روز رسانی المان های نورپردازی، 

برنامه ریزی شده و در حال اجراست.

معاون شهردار اصفهان خبر داد:

اجرای 171 پروژه بهینه سازی مصرف انرژی در اصفهان

به گفته معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار اصفهان 
کاهش، بار ترافیک شهری و تخلفات ایستایی از جمله 
پارک دوبل، صرفه جویی در زمان و رونق کسب و کارهای 
مجاور خیابان به دلیل فرصت پارک برای افراد بیشتر از 

دیگر اهداف این طرح است

معاون فرهنگی شهردار شیراز خطاب به معاون فرهنگی شهردار اصفهان:

پیوند شیراز و اصفهان غیرقابل انکار و ناگسستنی است
چندی پیش محمد عیدی، معاون فرهنگی شهردار اصفهان و رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی 
و ورزشی شهرداری به مناسبت سالروز وفات قطب الدین شــیرازی نامه ای برای همتای خود در 
شهرداری شیراز یعنی مرتضی جعفری 
نوشــت. مرتضی جعفری نیز با ارسال 
نامه ای بــرای محمد عیدی بــه نامه او 
پاسخ داده است. در بخشی از متن نامه 
محمد عیدی بــه مرتضی جعفری آمده 
است:»از صبا پرس که ما را همه شب تا 
دم صبح /    بوی زلــف تو همان مونس 
جانســت که بود« به روایتی بیســت و 
چهارم رمضان المبارک، هــم هنگام با 
وفات یگانه جهــان و فرزانه زمان عامه 
قطب الدین محمود بن مسعود شیرازی است. هم او که افضل مشایخ فلسفه و اکمل اقطاب صوفیه 
و َاَجّل حوزه های علمیه در قرن هفتم هجری بود و در احیای فرهنگی و هنری ایران، پس از ایلغار 
رزم توزان ژکاره مغول، به همراه و در کنار خواجه نصیر الدین طوسی، نقشی فراوان داشت. حکیم و 
طبیب و موسیقیدان بزرگی که در جهان شهر پر راز و آوازه شیراز رویید و بالید و با تجربه اندوخته اش، 
بوستانی رنگین و عطرآگین آفرید که از محاسن آثار و محامد اثمار آن، کنونیان از هر ذوقی نیز انبان پر 
توشه می کنند و حظی تمام می برند. وصف کرده و کشته »بی مثالش« البته در بیان  الکن این حقیر 
نگنجد؛ اما آنقدر بود که با فرو شدنش، خامه ها بر اوراق گریانیدند که »تاج از سر علوم بیفتاد و غبار 
جهل دیده خورشید علوم بپوشاند« و گفتند»جای آن هست که مردم یکدیگر را به فوت علوم تعزیت 
دارند«.باری، ادبستان بی چونی شیراز در بطن و متن خود بسی از این گونه مرواریدها پروریده که در 
خور هزاران مدح و ستایش گوهرشناسان ظریف اندیش هنردان جهانند. باشد تا بوستان اسطوره ای 
شیراز، به همت شهروندان لطیف طبع و خاقش، چنان پیش، بستر ساز رویش درختان گشن بیخ 

و بسیار شاخی چون او باشد که هریک فخر ایران و ایرانی گردند«.
 در بخشی از متن نامه مرتضی جعفری به محمد عیدی آمده است:

»از هر چه می رود سخن دوست خوش تر است         پیغام آشنا نفس روح پرور است«
اصفهان ، شــاه نشــین شــهرهای ایران و بنا بر قول اغلب جهانگردان جهانــی در اصفهان پنهان 
است!وجود صدها اثر فرهنگی در امتداد رودخانه زیبای زاینده رود و بیش از صدها بناهای تاریخی 
همه و همه با قدرتی شگرف ما را صدا می زند تا به ستایش زیبایی و شکوه تاریخ بنشینیم جایی که 
ما را به این باور می رساند که جهانی در این نصف جهان رخ پنهان کرده و تو از وصف این همه زیبایی 
عاجز می مانی! گویی خالق هستی همه ذوق هنرمندانه اش را برای اصفهان به کار برده تا جهانگردانی 
از سراسر دنیا را به این باور برساند که اصفهان نشانه ای زیبا از شاهکار هنر و معماری و آیتی مجسم 
از هنرهای دستی سرزمین اهورایی ایران است و اما پیوند شیراز و اصفهان در تمدن، فرهنگ و هنر 
غیرقابل انکار و ناگسستنی اســت که این باور تنها به خاطر کالبد و پیشینه این شهرها نیست بلکه 
شخصیت های بزرگی همچون قطب الدین شیرازی هســتند که با درنوردیدن مرزها، جغرافیایی 
معنوی را به وجود می آورند و اصفهان و شیراز را بر یک سفره مهمان کرده و مردمان شان را از خوان 

نعمت مهر، هنر، مدنیت و علم متنعم می سازند. 
پاسداشت مقام و منزلت عامه قطب الدین شیرازی که خداوندگار طب، موسیقی، نجوم، ریاضیات 
در روزگار خود بوده و مکتب فلسفی شیراز با او پایه ریزی شــد و نتیجه آن به نوعی زایش مکاتب 
فلســفی دیگر همچون اصفهان بود، بر همگان فرض اســت. عنایت ویژه جنابعالی و پیام مسرت 
بخش تان در تکریم عامه، نشان از ذوق ســلیم و طبع لطیف تان دارد. همت بلندتان را می ستاییم 
و امیدواریم به پاس وجود  بزرگان اصفهان و شــیراز، پیوند فرهنگ در این دو دیار دیرپا عمیق تر از 

گذشته  شود.

با مسئولان

دیدگاهشهرداری

عضو شورای اسامی شهر اصفهان:

 مناطق مذهبی اصفهان
 تاب آوری بیشتری دارند

عضو شورای اسامی شهر اصفهان در برنامه 
زنده رادیویی »صدای شهر« با بیان اینکه شیوع 
کرونا برای جامعه تهدیدها و فرصت هایی راه 
همراه داشت، اظهار کرد: بیشترین آسیب های 
شیوع کرونا متوجه قشر متوسط و ضعیف 
جامعه از جمله زنان سرپرست خانوار شد و 
فرصت های شغلی بسیاری در بخش های 
خدمات گردشگری، خرده فروشی، حمل و 
نقل و رستوران ها ازدست رفت.فریده روشن 
با بیان اینکه استمرار شیوع بیماری کرونا 
می تواند فاصله طبقاتی را در جامعه افزایش 
داده و پیامدهای زیان باری را همراه داشته باشد 
بنابراین از هم اکنون باید به فکر پیشگیری از 
آسیب های اجتماعی ناشی از این بحران باشیم، 
افزود: بحران کرونا ممکن است تاب آوری 
اجتماعی را در کان شهرهایی مانند اصفهان 
در هم بشکند و این شکسته شدن باعث انزوا 
و گوشه نشینی و یا پرخاشگری و ستیزه جویی 
می شود. عضو شورای اسامی شهر اصفهان 
با اشاره به تحقیقات انجام شده در خصوص 
میزان تاب آوری اجتماعی در این شهر، تصریح 
کرد: نتایج این تحقیق نشان می دهد در برخی 
مناطق مانند یک، سه و پنج که شرایط مذهبی 
مطلوب تر و امکانات مختلف فرهنگی، آموزشی، 
بهداشتی، درمانی و حمل و نقلی بهتری دارند، 
تاب آوری باالتری وجود دارد اما مناطقی که 
مهاجرت پذیری، بی سوادی، تعداد جمعیت 
توانخواه و بیکاری بیشتر بوده و امکانات کمتری 
نیز وجود داشته، تاب آوری به طور معناداری 
پایین است.وی بیکاری، خشونت خانگی و 
مشکات روانی را از جمله بحران های دوران 
کنون  پساکرونا دانست و ادامه داد: از هم ا
باید برای آمادگی دوران پساکرونا به فکر بود، 
مدیریت شهری از طریق تابلوهای تبلیغاتی، 
مشاوره در فرهنگسراها و آموزش ها در قالب 
فرهنگسرای مجازی در زمینه های آموزشی 
و فرهنگ سازی اقدامات موثری انجام داده 

است.

طبق آماری که سازمان سینمایی کشور منتشر کرده استان اصفهان در جایگاه سوم ۱0 استان برتر در جذب تماشاگر به سینما در سال 98 قرار دارد.آنگونه که در 
سالنامه آماری فروش فیلم و سینمای ایران در سال 98 آمده، استان اصفهان با بیش از 5 میلیون ۱۲0 هزار نفر جمعیت دارای ۲۲ سینما با 45 سالن و ظرفیت 
9 هزارو4۱۲  صندلی با اکران 8۱ فیلم در ســال 98 به فروش ۲۳8 میلیاردو 798 میلیون و 960 هزار ریال دست پیدا کرده است.طبق این گزارش ۲ میلیون 
و 4۱۳ هزارو 50۲ نفر کل مخاطبان سینماهای اصفهان در سال 98 بوده که فیلم سینمایی مطرب ســاخته مصطفی کیایی با نزدیک به ۳64 هزار مخاطب، 
تگزاس۲ به کارگردانی سید مسعود اطیابی با نزدیک به ۲5۱ هزار مخاطب و متری شش و نیم سعید روستایی با بیش از ۱89 هزار مخاطب پرفروش ترین 
فیلم های اکران شده در استان اصفهان در سال 98 بودند.در این رتبه بندی هیچ یک از سینماهای اصفهان در بین ۱0 سینمای پرفروش کشور در سال 98 قرار 

ندارد و فقط سینما »ساحل« اصفهان، رتبه دهم سینماهای پرتماشاگر کشور را با 5۱0 هزارو۲۲0 نفر از آن خود کرده است.

بر اساس اعام سازمان سینمایی کشور در سال 98 مشخص شد؛

تکرار رتبه سوم اصفهان در جذب تماشاگر به سینما

حسن حجتی-شهردار دولت آبادم الف:855000

آگهی مناقصه عمومی
شهرداری دولت آباد برخوار در نظر دارد نسبت به عملیات اجرایی تکمیل تندرو باند شرقی بلوار جانبازان از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید. مهلت تحویل 

اسناد به دبیرخانه حراست شهرداری: روز شنبه مورخ 99/۳/۲4 
 www.dolatabadcity.ir گشــایش پاکات: روز یکشــنبه مورخ 99/۳/۲5          محــل دریافت اســناد: دولت آباد- بلــوار طالقانی- پایــگاه اینترنتــی  

 www.iets.mporg.ir :تلفن: 458۲۲0۱0-0۳۱       پایگاه اطاع رسانی مناقصات  

چاپ  اول

شهرداری نصرآبادم الف:845502

آگهی مزایده عمومی مرحله اول )نوبت اول(
این شهرداری در نظر دارد به استناد به صورتجلسه مورخ 98/04/۱7 شورای اسامی شهر نســبت به برگزاری مزایده عمومی و فروش ۳ پاک با کاربری کارگاهی- 
خدماتی اقدام نماید متقاضیان می توانند تا تاریخ 99/0۳/۱۲ جهت دریافت اسناد مزایده به شهرداری مراجعه نمایند. آخرین مهلت تکمیل و تحویل اسناد مزایده 

پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۱۳99/0۳/۱۳ می باشد.
  تاریخ بازگشایی پاکتها 99/0۳/۱7 خواهد بود.         شهرداری در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد.      هزینه درج  آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد.

چاپ  دوم

افتتاح پروژه های عمرانی و فرهنگی در منطقه 12
مدیـر منطقـه ۱۲ شـهرداری اصفهـان گفـت: در آسـتانه عید سـعید فطر بـا حضـور شـهردار اصفهان 
پروژه های عمرانـی و فرهنگی این منطقه افتتـاح و بهره برداری می شـود و کلنگ اجـرای چند پروژه 
نیز بر زمیـن زده خواهد شـد. علی باقـری ، اظهـار کرد: فرهنگسـرای دکتـر کتابی یکـی از پروژه های 
آمـاده افتتاح منطقه ۱۲ اسـت کـه در زمینی بـه مسـاحت ۳۳7 مترمربـع و زیربنـای 750 متر مربع 
در دو طبقـه احـداث شـده و بـرای احـداث آن ۱۱ میلیارد ریـال هزینه شـده اسـت. مدیـر منطقه ۱۲ 
شـهرداری اصفهان با اشـاره به افتتاح ادامه خیابـان محمد باقر حکیـم، افزود: بـرای انجام عملیات 
اجرایـی ادامه خیابـان محمد باقر حکیـم به طـول ۳50 متر و عـرض ۲0 متـر ۱۱ میلیارد ریـال و برای 
آزادسـازی آن 55 میلیارد ریال اعتبار صرف شـده اسـت. وی ادامه داد: یکی دیگر از پروژه های آماده 
افتتـاح منطقـه ۱۲ شـهرداری، ادامـه خیابان فرعـی نهم بـه طـول ۳00 متر و عـرض ۲0 متـر با صرف 
هزینه ای افـزون بر 9 میلیارد ریال اسـت. باقری از کلنگ زنی پـروژه اتصال خیابان مفتـح به آزادگان 
با اعتبـار 474 میلیـارد ریال در آسـتانه عید سـعید فطر خبـر داد و گفت: برای آزادسـازی ایـن پروژه 
۳60 میلیارد ریال صرف شـده و بـرای اجـرای آن ۲8 میلیـارد ریال اعتبار در نظر گرفته شـده اسـت.

تجهیز باغ پرندگان اصفهان به سیستم فروش بلیت الکترونیک
مدیـر طـرح سـاماندهی نـاژوان گفـت: بـاغ پرنـدگان اصفهـان بـه عنـوان اولیـن مرکز گردشـگری 
تفریحـی در اصفهان به سیسـتم فروش بلیت الکترونیک مجهز شد.سـید رسـول هاشـمیان اظهار 
کرد: سـهولت در خرید بلیت توسـط گردشـگران، حذف صـف خرید بلیـت در ایام پیک گردشـگری 
و قابلیت خریـد از طریق اپلیکیشـن و سـایت های اینترنتـی و همچنین حـذف گردش پـول نقد از 
مزایای ایـن طرح اسـت.وی افزود: ایـن طرح برای مدتـی به صـورت پایلوت اجرا می شـود که پس 
از آن و انجام بررسی های الزم در سـایر مراکز گردشـگری مجموعه ناژوان نیز پیاده خواهد شد.مدیر 
طرح سـاماندهی ناژوان با اشـاره به اسـتقبال مردم از خدمات مراکز گردشـگری ناژوان گفت: در فاز 
اول این طرح سـعی شـده تا با اسـتفاده از وب کیوسک های مسـتقر شـده و صدور بلیت های دارای 
کد QR، فروش بلیت باغ پرندگان سـاماندهی شود.هاشـمیان با اشـاره به وجود امکان اسـتفاده از 
اصفهان کارت به عنـوان بلیت های الکترونیـک، ادامـه داد: در فـاز دوم این طرح نیز امـکان دریافت 

بلیـت از نرم افزارهـا و اپلیکیشـن های تلفن همـراه و سـایت های اینترنتی فراهم می شـود.

 رفع بیش از 1۵ هزار سدمعبر  و برخورد با دستفروشان
 در منطقه هشت

مدیـر منطقه هشـت شـهرداری اصفهـان با اشـاره بـه اقدامـات حوزه های مختلـف شـهرداری منطقه 
هشـت در سـال 98، اظهار کرد: سـال گذشـته این منطقه اقدامـات مختلفـی را در حوزه هـای خدمات 
شـهری، عمـران، شهرسـازی، ترافیـک و فرهنگـی انجـام داد.محمـد کیهانـی بـا بیـان اینکـه سـال 
گذشـته ۱97 هزار و ۳00 مترمربـع از فضای سـبز مادی ها و انهـار، پارک ها، معابـر، بزرگراه هـا و اماکن 
تفرجگاهی سـاماندهی شـد، ادامه داد: کاشـت گل و گیـاه در 5۲ هـزار و 500 مترمربـع از نقاط مختلف 
منطقـه، اجـرا و نگهـداری سیسـتم های آبیـاری تحـت فشـار فضـای سـبز بـه متـراژ ۱64 هـزار و ۱40 
مترمربع، نصب ۲64 مبلمان و المان شـهری، سـاخت و نصب 480 تابلـو نام گذاری معابر نیـز از دیگر 
اقدامات حوزه خدمات شـهری در سال گذشـته اسـت.مدیر منطقه هشت شـهرداری اصفهان با اشاره 
به اجـرای دو هزار و ۲۱6 شـعله روشـنایی معابـر و پارک ها، نصـب المان های نـوری در 50 نقطـه از این 
منطقه، تصریـح کـرد: در سـال 98 جلوگیری و رفـع ۱5 هـزار و 486 مورد سـد معبـر، کنتـرل و نظارت 
بر هفت هـزار و ۱88 مورد از سـاختمان های مسـکونی، تجـاری، آموزشـی، کارگاهی، اجـرای 78 مورد 
قوانین در راسـتای حفظ حقوق شـهر و شـهروندان )مقابله با مشـاغل مزاحم، رفع خطر بناها، تعیین 

تکلیـف زمین هـای رها شـده( توسـط کارکنان حـوزه خدمات شـهری منطقه انجام شـده اسـت.
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 مدیرعامل ذوب آهن اصفهان دوشـنبه 15 اردیبهشـت مـاه در محل خبرگزاری 
تسـنیم حضـور یافـت و بـا مجیـد قلـی زاده، مدیرعامـل و مسـئولین ایـن 

خبرگـزاری دیـدار و گفـت وگـو کـرد .
منصـور یـزدی زاده، در این دیدار به نقش سـازنده رسـانه ها در توسـعه کشـور 
اشـاره کرد و گفت : رسـانه هـا به نسـبتی کـه کارشناسـی و تحلیلی عمـل کنند 
مـی تواننـد اثـر گـذار باشـند و خبرگـزاری تسـنیم در ایـن راه بـه خوبـی عمـل 

کرده اسـت.
یزدی زاده با اشـاره بـه این که فعالیت با وجود شـیوع کرونا سـخت اسـت و بر 
شـدت مشـکالتی مانند تامین سـنگ آهن افـزوده ، گفـت: جهـش تولید می 
توانـد اتفـاق بیفتـد و این امر کـه از سـوی مقـام معظم رهبـری مطرح شـده ، 
پشتوانه کارشناسی دقیق و بسـیار درسـتی دارد . در ذوب آهن اصفهان شرایط 
بـرای جهـش تولیـد فراهـم اسـت . البتـه ایـن امـر مسـتلزم اتخاذ سیاسـت 
درسـت از سـوی وزارت صمـت جهـت تخصیـص مـواد اولیـه اسـت . در ایـن 
صورت امـکان افزایـش 20 درصـدی در تولیـد را داریـم تا بـه تولیـد 3 میلیون 
تن در سـال برسـیم .وی یادآور شـد : مزایای تولید فـوالد در ایـران ، نیروی کار 
ارزان ، منابـع انـرژی فـراوان و ارزان و منابـع سرشـار مـواد اولیـه اسـت کـه به 
همین دالیـل نیـز قیمـت گـذاری دسـتوری در بـورس کاال صـورت مـی گیرد . 
این درحالی اسـت که تعـداد نیروی انسـانی صنایع فـوالدی به گونه ای اسـت 
که   عمال از مزیـت ارزان بودن نیروی انسـانی بـی بهره هسـتند. از طرفی ذوب 
آهـن اصفهان بـر خالف سـایر صنایـع فـوالدی ایـران از روش کـوره بلنـد برای 
تولیـد فـوالد اسـتفاده می کنـد که ایـن امر موجـب عـدم بهـره منـدی از یارانه 
انرژی می شـود . تفاوت این امـر در هر کیلـو فوالد بالـغ بر هزار تومان اسـت و 
باعث تفـاوت سـوددهی ذوب آهـن با سـایر صنایع  خواهد شـد. ضمـن اینکه 
تامین مـواد اولیـه نیز بـه دالیـل مختلـف از جملـه خام فروشـی ، به سـختی 

انجـام می شـود .
مهندس یـزدی زاده اظهـار داشـت : تولید کننـده در واقـع نباید دغدغـه تامین 
مـواد اولیه را داشـته باشـد و فقط بایـد به تولیـد فکر کنـد  . در صنعت فـوالد با 
سـهمیه بندی از سـوی وزارت صمـت به راحتـی می توان مـواد اولیه مـورد نیاز 
تولیـد کننـدگان راتامین کـرد . وی افـزود : 40 درصـد ظرفیت تولیـد ذوب آهن 

اصفهان االن معطل سـنگ آهن اسـت . سـنگ آهن درشـت دانه که مـورد نیاز 
ذوب آهـن اسـت ، بـه بهانـه ارزآوری صـادر می شـود در حالـی که این سـنگ 
آهن در ذوب آهـن اصفهان تبدیل به محصـوالت با ارزش افزوده باال می شـود  

که به مراتـب ارزآوری بیشـتری دارد.
مدیرعامـل ذوب آهـن گفـت : در شـرایط کنونـی که بـا تحریـم و شـیوع کرونا 
مواجه هسـتیم ، صنایع فـوالدی اگر صادرات نداشـته باشـند با بحـران مواجه 
می شـوند. خوشـبختانه صادرات در حال انجام اسـت و البته دغدغه اصلی در 
خصوص صادرات، دسـتورالعمل های داخلی اسـت و نه فشـار تحریـم ها .  از 
طرفی بودجه عمرانی کشـور هر سـال نصف می شـود کـه آن هم جذب نشـده 
و عمال مصـرف محصـوالت سـاختمانی را کاهش می دهـد.وی افـزود : وقتی 
ذخیره مناسـبی از مواد اولیـه نداریم ، در مواجهه با مشـکالتی همچون شـیوع 
کرونا ، سـیل ، زلزلـه ، اغتشـاش ، اعتصاب و ... بـا بحران مواجه می شـویم که 

در سـال گذشـته با همه آن هـا مواجـه بودیم .
یـزدی زاده ضمـن انتقـاد از قیمـت گـذاری دسـتوری در بـورس کاال گفـت : 
متاسـفانه ایـن سیاسـت کـه در گذشـته باشکسـت مواجـه شـد ، مجـددا در 
حـال اعمال اسـت کـه نتیجـه ای جـز فشـار بـر تولیـد کننـده و ایجـاد رانت در 
بـازار نخواهـد داشـت  و عمال مصـرف کننـده نیز سـودی از ایـن کنتـرل قیمت 
نمـی بـرد.وی افـزود : در سـال 1397 نیـز سیاسـت قیمـت گذاری دسـتوری 
اعمال شـد؛ امـا در پایان سـال به بـورس کاال بخـش نامـه ای صادر شـد که بر 
آن اسـاس خریـداران باید مابـه التفـاوت قیمت هـای کاهش یافته ناشـی از 
قیمت گـذاری دسـتوری را بـه فروشـنده پرداخـت می کردنـد که ایـن در عمل 
هیـچ گاه رخ نـداد . آن بخـش نامـه نشـانگر اشـتباه بـودن سیاسـت قیمـت 
گـذاری دسـتوری بودکـه امسـال نیز همـان رویـه در حال تکـرار اسـت .مجید 
قلی زاده، مدیرعامـل خبرگزاری تسـنیم نیز در ایـن دیدار گفت: تـالش ما این 
اسـت که کوشـش و جهاد صنعتگـران را به خوبـی اطالع رسـانی کنیم تـا افکار 
عمومی نسـبت به این جهـاد اقتصـادی مطلع باشـد. وی، ذوب آهـن اصفهان 
را یـک صنعـت پـر افتخـار دانسـت و ابـراز امیـدواری کرد کـه در سـال جهش 
تولیـد با حل مشـکل مـواد اولیـه ، شـاهد شـکوفایی بیشـتر این صنعـت مهم 

کشـور باشـیم .

 مدیر عامل شرکت آبفای استان اصفهان خبر داد:

اجرای بیش از 96 درصد شبکه فاضالب در شهرستان بویین و میاندشت
مدیرعامـل شـرکت آبفـای اسـتان اصفهان در نشسـت بررسـی مشـکالت 
تاسیسـات آب و فاضـالب شهرسـتان بوییـن و  میاندشـت کـه بـا حضـور 
فرمانـدار ، شـهردار و اعضـای شـورای شـهر برگـزار شـد اعـالم کـرد: بویین 
و میاندشـت تنها شهرسـتان در اسـتان اسـت که بیـش از 96 درصد شـبکه 
فاضـالب در آن اجرا شـده و تنها یـک گام تا بهـره مندی صد درصـدی مردم 

از خدمـات شـبکه فاضـالب باقـی مانده اسـت.  
مهنـدس هاشـم امینـی بـا بیـان اینکـه در شـهر اصفهـان حـدود 92 درصد 
شـبکه فاضالب اجرا  شـده عنـوان کـرد: بیـش از 96 درصد شـبکه فاضالب 
شهرسـتان بوییـن و میاندشـت از طریـق اعتبـارات جـاری و عمرانـی اجـرا 
شـده اسـت. این در حالیسـت که هم اکنون منابـع مالی دولت بـه گونه ای 
نیسـت که اعتباراتی برای اجـرای مابقی شـبکه فاضالب شهرسـتان بویین 

و میاندشـت تخصیـص دهد. 
وی، اجـرای تبصـره 3 را بهتریـن راهـکار بـرای اجرای بـه موقـع 4 کیلومتر 
باقی مانده شـبکه فاضالب در شهرسـتان بویین و میاندشت دانست و اعالم 
کرد: با اجرای مـاده واحده  تبصـره 3 می تـوان در کوتاه تریـن زمان ممکن 

شـبکه فاضالب در این شهرسـتان را تکمیـل کرد .
الزم بـه ذکر اسـت که بر اسـاس مـاده واحـده تبصـره  3، متقاضیان شـبکه 
فاضالب حسـب مصوبه شـورای شـهر و تایید وزارت نیرو، منابـع مالی مورد 

نیاز اجـرای تاسیسـات فاضالب شـهری را تامین مـی کنند.
 مدیرعامـل آبفـای اسـتان اصفهـان افـزود: طـول شـبکه فاضـالب در 

شهرستان بویین و میاندشـت، 62 کیلومتر اسـت که از این رقم 58 کیلومتر 
آن اجـرا شـده و 4 کیلومتر باقـی مانده در محله ششـجوان و بویین  اسـت. 
مهندس امینی با اشـاره بـه باالبودن آب هـای زیر زمینی در این شهرسـتان 
بـه اهمیـت اجـرای تاسیسـات فاضـالب در ایـن منطقـه پرداخـت و بیـان 
داشـت: تصفیه خانه فاضالب در 3 مدول در شهرسـتان بویین ومیاندشـت 
در مدار بهـره برداری اسـت کـه در صـورت تخصیص اعتبـارات، بازسـازی و 

تجهیز فـاز یـک آن در آینـده نزدیـک در دسـتور کار قرار مـی گیرد.

مدیرعامل فوالد مبارکه اصفهان:

ظرفیت تولید ورق های فوالدی به ۸ میلیون تن افزایش خواهد یافت

با اجرای پروژه نورد گرم شماره 2 ظرفیت تولید انواع 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 که حجم عظیمی از فعالیت های مرتبط، اشتغال و رونق اقتصادی 
برای کشور ایجاد خواهد کرد. حمیدرضا عظیمیان در جلسه تشریح سیاست های 
فوالد مبارکه در احداث خط نورد گرم شماره 2 این شرکت، که با حضور بخشی از 
پیمانکاران توانمند این حوزه برگزار شد، از دو شاخص »کیفیت« و »سرعت« به عنوان 
مهم ترین مولفه های اجرای این خط نورد منحصربه فرد یاد کرد.مدیرعامل فوالد 
مبارکه گفت: برای کشور ما که در حال حاضر بخش قابل توجهی از ورق های خاص و 
باکیفیت موردنیاز خطوط تولید صنایع مختلف خود را از محل واردات تامین می کند، 
به بهره برداری رسیدن هرچه سریع تر خط نورد گرم شماره 2 فوالد مبارکه از اهمیت 
خاصی برخوردار است.عظیمیان با تاکید بر مزیت های اجرای این پروژه تصریح کرد: 
با اجرای این خط جدید، ظرفیت تولید انواع 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 که حجم عظیمی از فعالیت های مرتبط، اشتغال و رونق اقتصادی برای 
کشور ایجاد خواهد کرد.مدیرعامل فوالد مبارکه در همین خصوص افزود: رویکرد ما 
در تقسیم فعالیت های این ابرپروژه به گونه ای است که از تمامی ظرفیت های داخلی 
به نحو مطلوب بهره مند شویم. وی، نبود هیچ گونه انحصار در ساخت این خط 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 سایر شرکت ها به خوبی استفاده کنند. در 
واقع آن ها می توانند کارها را در قالب کنسرسیوم های مجزا با کیفیت و سرعت مطلوب 
انجام دهند. درهرحال همان گونه که پیش از این هم تاکید شد، رویکرد فوالد مبارکه 
استفاده از تمامی ظرفیت های موجود کشور است. عظیمیان با اشاره به این که 55 
درصد تجهیزات مکانیکی و برقی این پروژه با استفاده از ظرفیت های داخلی ساخته و 
نصب خواهد شد، خاطرنشان کرد: مصمم هستیم با حمایت دولت محترم و همکاری 
و همدلی شرکت های سازنده داخلی و پیمانکاران مربوطه، این ابرپروژه را در مدت 30 

ماه به سرانجام برسانیم.
مدیرعامل فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: بودجه ارزی و ریالی این طرح از منابع داخلی 
و به صورت کامل توسط فوالد مبارکه تامین خواهد شد. در این خصوص جای نگرانی 
نیست و این موضوع را به بانک مرکزی نیز اعالم کرده ایم. فوالد مبارکه برای این 
پروژه یک سازمان متناسب با هدف اجرای 30ماهه آن درون خود ایجاد کرده است 
که از فعالیت های تولید و فرآیندهای معمول مجزا خواهد بود. مجری طرح نیز خود 
مدیرعامل شرکت است و این تصمیم به جهت اهمیت زیاد و ویژه بودن این پروژه بوده 
است. وی با تاکید بر این که این پروژه موردحمایت ویژه مسئوالن نظام است تصریح 
کرد: ریاست محترم جمهوری در دستور کتبی از معاون خود جناب آقای نهاوندیان و 
مسئولین ذی ربط در وزارت صمت خواسته اند که کمک ها و مساعدت هایی را که دولت 

می تواند در این طرح ارائه دهد، مشخص کنند و وزرای مرتبط ازجمله وزیر محترم نفت 
نیز حمایت ویژه خود را برای اجرایی شدن پروژه نورد گرم 2 اعالم کرده اند. مدیرعامل 
فوالد مبارکه اظهار داشت: معتقدم که اگر نگاه برد-برد در فرآیند اجرایی شدن این پروژه 
وجود نداشته باشد، با مشکالت مختلفی ازجمله تاخیر در زمان راه اندازی مواجه خواهیم 
بود. وی ادامه داد: تدابیری اتخاذ کرده ایم تا بخشی از مصالح که مشمول هیجانات 
قیمت خواهند بود توسط فوالد مبارکه تامین شود تا از این طریق حاشیه امن شرکت ها 
افزایش یابد. در همین خصوص حضور کمیته راهبری نیز به منظور مدیریت بهتر و 
یکپارچه کار، در چارت پیش بینی شده است. انجمن مدیریت پروژه ایران را نیز به عنوان 
مشاور این پروژه در نظر گرفته ایم تا به این ترتیب عملیات اجرایی را در انحصار مدیریتی 

و تصمیم گیری قرار ندهیم و از مشورت های الزم بهره مند شویم.
عظیمیان تصریح کرد: قطعا انتظار داریم در این پروژه نیز مثل هر پروژه بزرگ دیگری 
با چالش هایی ازجمله تحریم های ثانویه آمریکا مواجه شویم؛ ازاین رو از مسئولین 
سیاسی کشور خواسته ایم تا در این صورت نیز اداره پروژه بر اساس قوانین ثانویه و 
مسئولیت پذیری ثانویه صورت گیرد. ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که چند ماه 
پیش بنده به اتفاق تعدادی از مدیران شرکت های خصوصی به دیدار مقام معظم رهبری 
مشرف شدیم و ایشان خطاب به حاضران فرمودند تحریم ها در آینده نزدیک از بین 

نخواهند رفت و چاره ای جز پیش برد کارها با اتخاذ تدابیر الزم وجود ندارد.
وی در بخش پایانی سخنان خود خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقالب بارها تاکید 
فرموده اند »نفس دشمن، دشمنی است«، حال با توجه به این که فوالد مبارکه مورد 
تحریم دشمن واقع شده، اگر زانوی غم بغل بگیریم و منفعل شویم، در مسیر موردنظر 
دشمن حرکت کرده ایم؛ بنابراین باید با احداث خطوط تولیدی از این دست، در مسیر 

ناامیدی دشمن، اشتغال زایی برای جوانان و رونق اقتصادی کشور گام برداریم.
عظیمیان اظهار امیدواری کرد به کوری چشم آمریکای جهان خوار در پایان تابستان، 
جشنی به مناسبت نهایی شدن قراردادها برگزار می شود تا به این ترتیب گام بلندی در 

راستای اجرایی شدن پروژه نورد گرم 2 برداشته شود.

عرضه اولیه مرحله اول اوراق سلف موازی استاندارد ورق نوردگرم فوالد مبارکه

 مرحله اول اوراق سلف موازی استاندارد  ورق نورد گرم فوالد مبارکه اصفهان روز
 سه شنبه به میزان یک هزارمیلیارد تومان به منظور تامین مالی از طریق تامین 
سرمایه بانک ملت عرضه شد.تامین مالی مذکور برای پیش خرید کاالهای ورق 
فوالد مبارکه در سه استپ و هر کدام به مبلغ یک هزار میلیارد تومان خواهد بود. 
عرضه اولیه مرحله اول اوراق سلف موازی استاندارد ورق نورد گرم فوالد مبارکه 
اصفهان در نماد »فوالد 2«به تعداد 19.299.430 قرارداد و با قیمت 518.150 ریال 
در هر قرارداد 10 کیلوگرمی، از طریق شرکت کارگزاری بانک ملت از ساعت 9:30 الی 
10:00 دوره پیش گشایش و 10:00 تا 12:30 دوره عادی معامالت انجام شد و معامالت 
ثانویه آن از تاریخ 31 اردیبهشت ماه جاری تا 30 اردیبهشت ماه سال 1400 ادامه 
خواهد داشت. در ضمن عرضه اوراق به روش گشایش انجام خواهد شد و دامنه 
نوسان قیمت در عرضه اولیه 3درصد)مثبت ومنفی( خواهد بود. در صورتی که در 
پایان مدت عرضه اولیه، بخشی از اوراق پذیره نویسی نشود، متعهد پذیره نویسی 
مکلف به خرید اوراق باقی مانده به قیمت تعیین شده در بازار است. همچنین در 
صورتی که در پایان مدت عرضه اولیه، هیچ بخشی از پذیره نویسی اوراق صورت 
نگیرد، متعهد پذیره نویسی مکلف به خرید اوراق به قیمت پایه خواهد بود.جهت 
کسب اطالعات بیشتر و دریافت امیدنامه این اوراق، می توان به بخش اوراق سلف 
استاندارد در قسمت بازارها در سایت بورس کاالی ایران مراجعه کرد. اوراق سلف 
موازی استاندارد کالف نورد گرم) به همراه اختیار خرید و فروش تبعی(، با نام و قابل 
معامله در بورس کاالی ایران بوده و هدف از انتشار این ابزار مالی، تامین سرمایه در 
گردش شرکت فوالد مبارکه اصفهان است. حجم عرضه اولیه در هر مرحله حدودا 
20 هزار تن است به شرط آنکه ارزش اوراق در هر مرحله از 10 هزار میلیارد ریال بیشتر 
نباشد. همچنین انتشار اوراق در سه مرحله 10 هزار میلیارد ریالی بوده و فاصله زمانی 
بین هر مرحله انتشار اوراق بیش از سه ماه نخواهد بود. قیمت خرید هر قرارداد سلف 
عبارتند از: قیمت دارایی پایه در عرضه اولیه بر مبنای میانگین آخرین قیمت های 

کالف نورد گرم معامله شده در بورس کاالی ایران یا آخرین قیمت های منتشر شده 
نشریه پلتس با در نظر گرفتن شرایط حاکم بر بازار. از آنجایی که عرضه اولیه به روش 
گشایش است و قیمت بازگشایی بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می شود، ممکن 
است قیمت خرید هر قرارداد سلف متفاوت با قیمت پایه در عرضه اولیه باشد؛ اما 
قیمت پایه به عنوان مبنای محاسبات قیمت اعمال در اختیار فروش تبعی، قیمت 
اعمال اختیار خرید تبعی و همچنین قیمت خرید بازارگردان در معامالت ثانویه قرار 
خواهد گرفت. قیمت اعمال در اختیار فروش تبعی 5/ 118 درصد قیمت پایه عرضه 
اولیه در سررسید اوراق و قیمت اعمال در اختیار خرید تبعی 119 درصد قیمت پایه 
عرضه اولیه در سررسید اوراق تعیین شده است. همچنین قیمت خرید بازارگردان در 
معامالت ثانویه قیمت پایه در عرضه اولیه به عالوه 5/ 17درصد ساالنه روزشمار تعیین 
شده است. در صورتی که در پایان مدت عرضه اولیه، بخشی از اوراق پذیره نویسی 
نشود، متعهد پذیره نویسی مکلف به خرید اوراق باقی مانده به قیمت تعیین شده 
در بازار است. همچنین در صورتی که در پایان مدت عرضه اولیه، هیچ بخشی از پذیره 
 نویسی اوراق صورت نگیرد، متعهد پذیره نویسی مکلف به خرید اوراق به قیمت پایه

 خواهد بود.

معاون خدمات مشترکین و درآمد آبفای استان اصفهان گفت: در سال جاری 
اجرای جامع طرح پیمایش انشعابات آب در 93 شهر و بیش از 953 روستا، 
در سطح استان صورت می گیرد. رضا رضایی اعالم کرد: با اجرای این پروژه که 
با همکاری بیش از 270کنتور نویس انجام می شود، عالوه برشناسایی و قطع 
انشعاب های غیر مجاز، می توان انشعاب های پرمصرف یا تغییر کاربری و 

تغییر واحد را شناسایی و وضعیت آنها را به روز رسانی کرد.
وی ادامه داد: در این طرح، راســتی آزمایی شــماره تلفن همراه مشترکین 
نیز بررسی می شــود تا از دریافت قبوض به صورت الکترونیکی توسط آنها 

اطمینان به دست آید. 
معاون خدمات مشــترکین و درآمد آبفای اســتان اصفهــان در خصوص 
پیمایش باغــات، واحدهای تفریحــی و صنعتی عنوان کــرد: با پیمایش 
انشعاب آب  باغات ، استخرها ، واحدهای تفریحی و صنعتی در صورتی که 
با واحدهایی مواجه شویم که آب را بیش از الگوی تعریف شده مصرف می 
کنند، به آنها اخطار الزم داده می شود که این امر تاثیر بسزایی در جلوگیری از 
مصرف بی رویه آب دارد. وی، با اشاره به میزان مصرف سرانه آب در اصفهان 

اظهار داشت: هم اکنون میزان سرانه آب شرب  و بهداشت در اصفهان در حدود 
150 لیتر درشبانه روز است  که در این میان اجرای طرح پیمایش انشعابات 
آب درکاهش این عدد تاثیرگذار اســت.  معاون خدمات مشترکین و درآمد 
آبفای استان اصفهان با اشاره به پیمایش انشعاباتی که تغییر کاربری داده اند 
و با افزایش مصرف در ظرفیت قراردادی مواجه شــده اند، اظهار داشــت: با 
پیمایش این گونه واحدها نه تنها محاســبات دقیق آب بها صورت می گیرد، 
بلکه خدمات بهتری هم به مشترکین ارائه می شود، چراکه با افزایش تعداد 
واحدها، قطر کنتور نیز افزایش  می یابــد و در این پیمایش با تعویض کنتور 
قدیمی با کنتور با قطر بیشتر، میزان آب بیشتری با فشار مناسب در اختیار 
مشترکین قرار می گیرد که به نوعی خدمات رسانی بهتر محسوب می شود. 
رضایی با بیان اینکه در حال حاضر 676 هزار انشعاب فاضالب به مشترکین 
واگذار شده است تصریح کرد:در سال جاری طرح فروش انشعاب فاضالب 
 در مکان هایی که دارای امکانات  فنی هســتند، با اســتفاده از تســهیالت 
قرض الحسنه بلند مدت ادامه دارد و متقاضیان می توانند از طریق سامانه 

1522  در خواست خود را ثبت کنند. 

در سال جاری صورت می گیرد؛

پیمایش بیش از 2 میلیون و 150 انشعاب آب در استان اصفهان

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان :

قیمت گذاری دستوری به نفع واسطه و به ضرر تولید کننده و مصرف کننده است

بازدید رییس موزه ارتباطات کشور از موزه مخابرات اصفهان
رییس موزه ارتباطات کشور به همراه مدیر کل پست استان اصفهان از موزه 
مخابرات منطقه اصفهان بازدید کردند.حسن عمیدی، رییس موزه ارتباطات 
کشور در بازدید از موزه مخابرات منطقه اصفهان با اشاره به لزوم پاسداشت میراث 
ماندگار مخابرات در کشور اظهار کرد: حفظ آثار تاریخی به جا مانده در عرصه 
ارتباطات کشور دغدغه اصلی موزه ارتباطات بوده و ایجاد موزه های استانی می 
تواند گام بزرگی در تحقق این هدف واال در سراسر کشور باشد.حمید باقری،مدیر 

کل پست استان اصفهان هم با ابراز خرسندی از احداث موزه مخابرات گفت: 
ارتباط تنگاتنگ  اداره پست و مخابرات از قدیم االیام وجود داشته و این همکاری 
و همدلی در توسعه و احداث موزه ارتباطات در استان نیز می تواند تجلی پیدا کند.

حیدری زاده، مدیر مخابرات منطقه اصفهان نیز در حاشیه این بازدید ضمن خیر 
مقدم به مدعوین به تشریح روند احداث،جمع  آوری اشیای تاریخی و چشم 

اندازهای  آینده موزه مخابرات پرداخت.
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