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جهت همکاری با 
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فوالد مبارکه 
بر بلندای 
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 مصائب تولید ماسک 
 تولید کنندگان ماسک می گویند باید مواد اولیه خود را از بازار سیاه با چند برابر قیمت مصوب تهیه کنند؛ 

استاندار اصفهان:

 تامین آب شرب، 
 خط قرمز مدیریت 

استان است

   شفاف سازی شهردار اصفهان
 در مورد قرارداد خرید اتوبوس ها؛

پول خرید 137 دستگاه 
اتوبوس را پرداخت نکرده بودند 

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری اصفهان خبرداد:

حمایت 500 میلیون تومانی 
شهرداری از هیئات مذهبی
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ترامپ در دیدار با الکاظمی: 

نیازی نیست که برای مدت طوالنی در عراق بمانیم
رییس جمهوری آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با نخست وزیر عراق بر حمایت واشنگتن 
از بغداد تاکید کرد.وی افزود: اربیل و بغداد همکاری خوبی در جریان جنگ علیه داعش داشتند و 
ما از آن حمایت کردیم.ترامپ تصریح کرد: ما از عراق حمایت خواهیم کرد تا این کشور قادر به دفاع 
از خود باشد و منتظر روزی هستیم که دیگر نیازی به حضور نیروهای ما نباشد.وی همچنین گفت: 
عراق یک کشور مستقل و دارای دولت خوبی است که قادر به حل و فصل پرونده های مهم است و 
نیازی نیست که برای مدت طوالنی در این کشور باقی بمانیم. آمریکا، قدرتمندترین ارتش را در جهان 

دارد و قادر به دفع هرگونه حمله در عراق و یا در هر مکان دیگری است.

پاکسازی دوباره مخالفان »محمد بن سلمان« به بهانه فساد
فرمانده گارد مرزی و چند مسئول محلی سعودی به دستور پادشاه این کشور از کار خود برکنار شدند؛ 
آن ها متهم به فساد هستند.»سلمان بن عبدالعزیز« پادشاه سعودی طی دستوری چند تن از مسئوالن 
این کشور از جمله فرمانده گارد مرزی را به علت آن چه »فساد« خوانده شده است، برکنار کرد.به نوشته 
خبرگزاری رسمی سعودی )واس(، طبق فرمان ملک سلمان، سرلشکر »عواد بن عیدالبلوی« فرمانده 
کل گارد مرزی باید برکنار و بازنشسته شود. عالوه بر این، استاندار استان های »املج« و »الوجه« و مدیر 
مرکز گردشگری و اقتصادی »السوده« نیز برکنار شدند.این افراد متهم به تعدی به ۵۰۰۰ قطعه زمین  از 
اراضی پروژه »دریای سرخ« و ده ها قطعه دیگر در پروژه شهر تاریخی »العال« و پروژه »السوده« هستند. 
هیئت »بازرسی و مبارزه با فساد« مسئول تحقیق از متهمین شده است.این هیئت، همانی است که در 
سال ۲۰۱۷، ده ها تن از شاهزادگان و تجار و ثروتمندان سعودی را در هتل »ریترز کارلتون« بازداشت کرد 
و بسیاری این اقدام را یک حرکت سیاسی از سوی »محمد بن سلمان« برای کنار زدن رقبا تحلیل کردند. 

هنگ کنگ برخی از همکاری ها با آمریکا را معلق می کند
وزارت خارجه چین اعالم کرد کــه هنگ کنگ یک موافقت نامه همکاری حقوقــی دوجانبه با ایاالت 
متحده آمریکا را معلــق می کند.وزارت خارجه آمریکا به هنگ کنگ اطالع داد که واشــینگتن ســه 
موافقت نامه دو جانبه با این منطقه نیمه خودمختار را به دلیل تحمیل یک قانون امنیت ملی از سوی 
چین، معلق یا لغو کرده است.ژائو لیان، سخنگوی وزارت خارجه چین، در یک کنفرانس خبری با اشاره 
به معلق شدن یک توافق نامه همکاری حقوقی با آمریکا گفت: »چین از ایاالت متحده می خواهد که 
فورا اشتباهاتش را تصحیح کند«.موافقت نامه یاد شــده پیش از بازگرداندن هنگ کنگ به چین در 
سال ۱۹۹۷ امضا شده بود و اعالم می کرد که حکومت های هنگ کنگ و آمریکا در امور مربوط به جرائم 

از قبیل انتقال افراد تحت بازداشت یا جست و جو و مصادره اموال مجرمان با هم همکاری می کنند.

امارات، سفارت خود را در تل آویو می گشاید
وزیر خارجه امارات متحده عربی اعالم کرد که این کشور سفارتخانه خود در فلسطین اشغالی را در شهر 
تل آویو می گشاید.قرقاش گفت، هنگامی که توافق عادی سازی روابط با اسرائیل امضا شود، ابوظبی 
سفارت خود را در تل آویو و بر مبنای توافق بین المللی برای یک راه حل دو دولتی می گشاید.وزیر خارجه 
امارات متحده عربی در ادامه افزود که »بسیار روشن اســت که این سفارتخانه در شهر تل آویو خواهد 
بود«.قرقاش در پاسخ به این پرسش که در توافق هفته گذشته با رژیم صهیونیستی چه دستاوردهایی 
حاصل شده است، مدعی شد: »ملموس ترین دستاورد توقف الحاق سرزمین های فلسطینی بود« و بار 
دیگر مدعی پای بندی امارات به راه حل دو دولتی شد.این در حالی است که »بنیامین نتانیاهو« نخست 
وزیر اسرائیل گفته اســت که با به تعویق انداختن طرح الحاق کرانه باختری به عنوان بخشی از توافق 

عادی سازی روابط ]با امارات[ موافقت می کند، اما این طرح ها همچنان » روی میز« باقی می ماند.

پس از کش و قوس های فراوان باالخره آمریکا رسما خواستار فعال شدن مکانیسم ماشه شد؛

شلیِک تیر آخر 
ترامپ باالخـره تهدیـدات چندیـن ماهه  علیرضا کریمیان
خود مبنی بـر عملیاتـی کردن مکانیسـم 
ماشـه را اجرایی و ایاالت متحده رسـما درخواسـت فعال سـازی این 
طـرح را به سـازمان ملل ارسـال کـرد. بـه نوشـته خبرگـزاری رویترز، 
آمریـکا نامـه ای را تقدیم ۱۵ عضـو شـورای امنیت سـازمان ملل کرده 
کـه ایـران را بـه عـدم پای بنـدی بـه توافـق هسـته ای برجـام متهـم 
می کنـد. ایـن نامـه، رونـد ۳۰ روزه ای را آغـاز می کنـد کـه از لحـاظ 
تئوریک می توانـد به »بازگشـت خـودکار« تحریم  سـازمان ملل علیه 
ایران منجر شـود.در همیـن حال، مایـک پمپئـو وزیر خارجـه آمریکا 
پنجشـنبه شـب با حضور در مقر سـازمان ملل در نیویورک، درخواست 
فعال کردن مکانیسـم ماشـه را به رییس دوره ای شـورای امنیت این 
سـازمان ارائه کرده اسـت. او پس از ایـن دیـدار، در توئیتـر، این خبر 
را رسـما تاییـد کـرد و گفـت کـه نامـه ای را بـه رییـس شـورای امنیت 
سـازمان ملـل تقدیـم و تـالش کـرده او را از عـدم پای بندی ایـران به 
برجـام آگاه کند.در صـورت فعال سـازی مکانیسـم بازگشـت تحریم 
ها، شـورای امنیت یـک ماه فرصـت دارد قطعنامـه ای را بـرای تمدید 
تحریم های هسـته ای علیـه ایـران تصویب کنـد؛ در غیر ایـن صورت، 
تحریم ها خـود به خـود بازخواهد گشـت. ایـن درخواسـت آمریکا در 
حالی وارد فاز عملیاتی شـده که چشـم انداز بسـیار مبهمـی در میزان 
موفقیـت آن وجـود دارد در حالی کـه برخـی از کارشناسـان معتقدند 
این کشـور می تواند با توسـل بـه برخی از خألهـای موجـود در برجام 
و بندهای حقوقی سـازمان ملل به اهـداف خود در این برنامه برسـد؛ 
اما بسـیاری می گویند ایـن کار ایاالت متحـده را وارد چالشـی بزرگ 
و هزینه بـر با قـدرت های جهانـی خواهد کـرد کـه شـاید در نهایت به 
باخـت این کشـور و عقب نشـینی دولـت آمریـکا منجر شـود. چین و 
روسـیه اولیـن کشـورهایی بودنـد کـه مخالفـت خـود بـا ایـن اقدام 
آمریـکا را علنـی کردند. واسـیلی نبنزیـا ، نماینده روسـیه در سـازمان 
ملـل متحـد پنجشـنبه مخالفـت این کشـور را بـا ایـن برنامـه آمریکا 
اعالم کرده است.»واسـیلی نبنزیا«، نماینده روسـیه در سازمان ملل، 
قبـل از درخواسـت رسـمی پمپئـو از سـازمان ملل بـرای فعالسـازی 
مکانیسـم ماشـه گفت: »ما معتقدیـم آمریـکا از هیچ حـق قانونی یا 
دلیلی بـرای آغاز ایـن روند برخوردار نیسـت. مـا البته بـا آن مخالفت 
خواهیـم کرد«.سـخنگوی وزارت خارجـه چیـن نیـز در واکنـش بـه 
تـالش آمریـکا درخصـوص فعال سـازی مکانیسـم ماشـه گفـت: 
»تقاضـای آمریکا فاقـد اسـاس حقوقی و منطق اسـت. ایـن چیزی 
جز نمایشـی سیاسـی که توسـط آمریـکا طراحی شـده، نیسـت. این 

درخواسـت حمایت اعضای شـورای امنیـت را دریافـت نخواهد کرد و 
جامعـه بین المللـی نیـز آن را قبـول نخواهنـد کـرد«. عـالوه بـر ایـن 
شـرکاری اروپایی آمریـکا نیـز مخالفت خـود با ایـن اقـدام را در روز 
جمعـه رسـانه ای کردند؛ سـه کشـور اروپایـی در بیانیه منتشـر شـده 
نوشـتند فرانسـه، آلمـان و پادشـاهی متحـده یـادآور می شـوند کـه 
آمریکا بعـد از خروج خـود از توافـق هسـته ای در تاریخ ۸ مـه ۲۰۱۸، 
بـه مشـارکت خـود در برجـام خاتمـه داده اسـت.موضع مـا دربـاره 
کارآمـدی اطالعیـه آمریـکا ذیـل قطعنامـه ۲۲۳۱ بـه صراحـت بـه 
رییـس شـورا و تمامـی اعضـای شـورای امنیـت ابـراز شـده اسـت.
بنابرایـن، نمی توانیـم از ایـن اقـدام که بـا تالش هـای فعلی مـا برای 
حمایـت از برجام سـازگاری نـدارد، حمایت کنیـم. همان طور کـه تا به 
حـال در مقاطـع مختلـف از جملـه در بیانیـه مورخـه ۱۹ ژوئـن اعـالم 
کرده ایـم مـا بـه ویـژه بـا توجـه بـه اقدامـات ثبـات زدای ایـران کـه 
بی وقفـه ادامه دارنـد از تبعات انقضـای تحریم های تسـلیحاتی علیه 
ایـران نگرانی های جـدی داریم. مقامـات کشـورمان نیز بـا انتقادات 
و مخالفـت های شـدید اللحن بـا این اقـدام آمریکا عواقـب هر گونه 
همراهـی جامعـه جهانی بـا ایـن درخواسـت را متوجه نظـم و امنیت 
جهانـی دانسـتند. ظریـف در این رابطـه در اینسـتاگرام خود نوشـت: 
پمپئـو بـه خیـال خـودش سـاز و کار بازگردانـدن قطعنامه هـای لغـو 

شـده شـورای امنیـت را فعـال کـرد ولـی همزمـان، ایـران بـه همراه 
روسـیه، چین، اتحادیه اروپا ،آلمان، فرانسـه و انگلیـس در نامه های 
جداگانـه ای اقـدام دولـت ترامـپ را غیرقانونی، بـدون اثـر و کان لم 
یکـن معرفـی کردند، احتمـاال برخـی دیگـر از اعضای شـورای امنیت 
موضع مشـابهی را اتخـاذ کنند و یـک بار دیگـر دولت ترامـپ منزوی 
و رسـوا در صحنـه جهانی خواهـد شـد، تاریخ شـورای امنیـت چنین 
وضعیتـی را بـه یـاد نـدارد. مجیـد تخـت روانچـی، نماینده ایـران در 
سـازمان ملل متحد در نشسـت خبـری خود در سـازمان ملـل متحد 
با بیـان اینکـه آمریـکا با طـرح ایـن پیشـنهاد همـه کشـورهای عضو 
سـازمان ملل را  بـه سـخره گرفته اسـت،  اظهارداشـت: همچنـان که 
اعضـای شـورای امنیـت هفته گذشـته بـه پیشـنهاد آمریـکا واکنش 
نشـان دادند این بـار ایـن خواسـت آمریکایی هـا  را رد خواهنـد کرد. 
این واکنـش ها در حالی صـورت می گیرد کـه ترامپ و تیم سیاسـت 
خارجی خـود از حربه مکانیسـم ماشـه به عنـوان آخرین دسـتاوزیر 
خـود در آسـتانه انتخابات ریاسـت جمهـوری آمریـکا آن هم بـا تمام 
هزینه هـا اسـتفاده کرده تا شـاید آخریـن تیر خـود بر بدنـه مقاومت 
ایران را فعـال کنـد؛ اقدامی کـه بدون شـک در هفتـه هـای اخیر می 
توانـد سرنوشـت نظـم و امنیـت و همچنیـن حکمرانـی و زورگویـی 

آمریکا در دنیا را نشان دهد.

ســپاه پاســداران انقالب اســالمی در بیانیــه ای با 
گرامیداشت ۳۱ مردادماه روز صنعت دفاعی، رونمایی 
از موشــک های شــهیدان حاج قاسم ســلیمانی و 
ابومهدی را نماد عزم و اراده ملــی ایرانیان در پیگیری 
دکترین بازدارندگی دفاعی و تهاجمی کشور و تداوم راه 
سیدالشهدای مقاومت اسالمی دانست.در بخشی از 
این بیانیه آمده است:  جایگاه راهبردی صنعت دفاعی 
در اقتدار ملی و بازدارنده کشــور و اهمیت آن با نگاه به 
تهدیدات متصور اقتضا می کند روند ظرفیت افزایی و 
ارتقای توانمندی های دفاعی و تهاجمی و دســتیابی 
به محصوالت راهبــردی این حوزه به ویژه در شــرایط 
تحریم های ظالمانه دشــمنان، تحت تدابیر حکیمانه 
و دوراندیشــانه مقام معظم رهبــری و فرماندهی کل 
قوا )مدظله العالی( با شــتاب بیشــتری تداوم یابد 
.این بیانیه می افزاید : بی شک نقش مجموعه وزارت 

دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در این عرصه مبارک 
که تقویت قدرت بازدارندگی و ارتقــای توان دفاعی و 
تهاجمی جمهوری اسالمی ایران را در هم افزایی با سایر 
سازمان های نیروهای مسلح تحکیم و شرایط اطمینان 
بخشی را در چارچوب بازدارندگی فعال فراهم و تعیین 
کرده است ، انکارناپذیر و شایسته تقدیر و سپاس است.

این بیانیه خاطرنشان کرده اســت: تاثیرات بنیادین 
مجموعه صنعت دفاعی کشور در الگو سازی بومی که 
فراتر از ایران عزیز در جبهه مقاومــت متبلور و به یکی 
از پیشران های اصلی شکســت جنگ های نیابتی و 
تروریســم تکفیری و ائتالف های شیطانی دهه اخیر 
در منطقه تبدیل شده اســت، نمایشگاه الهام بخش و 
معناداری را در معرض جهانیان قرار داده است که در آینه 
آن اراده و اقتدار ایران و ایرانی می درخشد. این بیانیه 
رونمایی از موشک بالســتیک» شهیدحاج قاسم« و 

موشــک کروز »ابومهدی« را نماد عزم ملی در راستای 
دکترین بازدارندگی دفاعی و تهاجمی کشور و ظرفیت 
ســازی های متکثر، انبوه و متناســب با نیاز ضربت 
متقابل موفق در میدان مقابله با هر گونه تهاجم  و تعرض 
محتمل دشمنان توصیف و با قدردانی از اقدام وزارت 
دفاع و پشتیبانی نیروهای مســلح در رونمایی از این 
موشک ها افزوده است : خدای بزرگ را به پاس این 
نعمت عظیم شاکریم که صنعت دفاعی کشور ما امروز 
در  لبه  فناوری های پیشرفته جهان حرکت می کند و 
سامانه های دفاعی بومی تولید شده آن با  ربودن  گوی 
سبقت در رقابت با نمونه های خارجی ، فعال تر و پویاتر 

از گذشته به افق های بلندتر می اندیشد.

 بیانیه سپاه پاسداران درباره موشک های فوق مدرن
 »حاج قاسم« و »ابومهدی«

رد اسناد ادعایی »میرسلیم« در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان
سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان از رد ادعای دریافت 6۵ میلیارد تومانی میرسلیم درباره تفحص از شهرداری تهران در این هیئت به دلیل قانع کننده نبودن دالیل، 
اسناد و مستندات محکمه پسند خبر داد.موسی غضنفرآبادی اظهار داشت: آقای میرسلیم چون اسم کمیسیون عمران را برده است و در بین کمیسیون های تخصصی 
مجلس فقط یک کمیسیون با این عنوان وجود دارد، این شکایت وارد بود. ضمن این که چون تحقیق و تفحص از شهرداری تهران در کمیسیون عمران مجلس پیگیری 
می شد عمال منظور آقای میرسلیم همین کمیسیون بود.غضنفرآبادی خاطرنشان کرد: بر اساس شکایت آقای رضایی کوچی از آقای میرسلیم جهت ارائه توضیحات به هیئت 
نظارت بر رفتار نمایندگان دعوت کردیم تا مستندات و مدارک خود را ارائه دهد و در نهایت این موضوع بررسی شود.وی افزود: میرسلیم در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان 
حاضر شد ولی دالیل و مستندات محکمه پسندی مبنی بر این که یکی از رؤسای کمیسیون 6۵ میلیارد تومان پولی دریافت کرده ولو این که آقای رضایی کوچی نباشد 
ارائه نشد. سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان تصریح کرد: در کمیسیون عمران وقت تحقیق و تفحص از شهرداری تهران رای آورد؛ اما در صحن علنی نتوانست رای 
الزم را بیاورد.غضنفرآبادی در باره تصمیم گیری هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان پس از اظهارات میرسلیم خاطرنشان کرد: آقای رضایی کوچی می تواند در دادگاه موضوع 
شکایتش از میرسلیم را پیگیری کند. این در حالی است که هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان بر اساس ماده 6 قانون نظارت بر رفتار نمایندگان تصمیمی را اتخاذ خواهد کرد.

خبر روز

کاردار امارات به وزارت خارجه احضار شد
در پی تیراندازی شناورهای گارد ساحلی امارات عربی متحده به چند لنج صیادی ایرانی و توقیف 
یکی از آنها  در خلیج فارس که منجر به کشته شدن دو صیاد شــد، رسیدگی فوری و قاطع به این 
رخداد تلخ در دســتور کار مراجع ذی ربط قرار گرفت و پس از بررســی دقیق وضعیت میدانی، در 
اولین ساعات کاری روز بعد کاردار این کشور در تهران توسط مدیرکل حقوقی بین المللی به وزارت 
امورخارجه احضار شد.مدیرکل حقوقی بین المللی وزارت امورخارجه ضمن محکوم کردن تعرض 
گارد ســاحلی امارات علیه شــناورهای صیادی جمهوری اسالمی ایران، مســئولیت این اقدام 
غیرقانونی و خارج از رویه جاری بین گاردهای ســاحلی دو کشــور را متوجه دولت امارات عربی 
متحده دانست و ضمن تاکید بر ضرورت آزاد کردن بازداشت شدگان و رفع توقیف از لنج صیادی 
و تحویل اجساد، خواستار جبران خسارات وارده و اتخاذ اقدامات مقتضی برای جلوگیری از بروز 

چنین حوادثی در آینده شد.

»زنگنه« به روحانی نامه نوشت
وزیر نفت در واکنش به ارســال نامه انتقادآمیز تعدادی از نمایندگان مجلس شــورای اسالمی به 
ســران قوا، با ارســال نامه ای به رییس جمهوری، خواستار برگزاری نشســتی به منظور قضاوت 
سران قوا نسبت به انتقادات شد.در پی ارسال نامه تعدادی از نمایندگان مجلس خطاب به سران 
قوا کــه در آن انتقاداتی به وزیر نفت مطرح شــده بود، بیژن زنگنه در نامــه ای به رییس جمهوری 
که رونوشت آن برای رؤســای قوای مقننه و قضائیه نیز ارسال شده، با اســتقبال از بررسی دقیق 
همه موارد مطرح شده در این نامه تقاضا کرد که موضوع در دســتورکار یکی از جلسات سران قرار 
 گیرد تا ادعاها و پاسخ های دو طرف شنیده شــده و در نهایت در مورد آن ها توسط رؤسای سه قوه

 قضاوت شود.

 مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران
 سفر می کند

 یک رسانه ژاپنی از برنامه مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی برای سفر به ایران خبر داد.این 
رســانه به نقل از منابع دیپلماتیک افزود که مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی امیدوار است 
با هدف گفت وگو و مذاکره با مقامات ارشد ایران، به تهران ســفر کند.به نوشته ان اچی کی، انتظار 
می رود که وی در این سفر، خواستار دسترسی کارشناسان این سازمان به دو سایت هسته ای اعالم 
نشده ایران شود.به نوشته این رسانه ژاپنی، سفر برنامه ریزی شده گروسی به ایران به دنبال دیدار 
کارشناسان ارشد سازمان بین المللی انرژی اتمی از ایران در اواسط ماه جاری میالدی است.در پایان 
این گزارش آمده است: همچنین انتظار می رود گروسی با مقامات ایران در مورد تاسیسات هسته ای 

نطنز در مرکز ایران، جایی که ماه گذشته در آن آتش سوزی رخ داد، صحبت کند.

»پمپئو« علیه ایران دست به دامن نیجر شد
وزیر امور خارجه آمریکا در توئیتی به همکاری با نیجر برای »مسئول دانستن ایران بابت اقداماتش« 
ابراز امیــدواری کرد.مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا روز جمعه در توئیتی نوشــت: خوب اســت 
که به ســفیر آبدو آباری از نیجر برای ریاست شورای امنیت ســازمان ملل در ماه سپتامبر تبریک 
بگوییم. مشتاق هســتیم تا با نیجر به عنوان رییس شورای امنیت ســازمان ملل جهت اطمینان 
حاصل کردن از اینکه شــورا به قطعنامه ۲۲۳۱ عمل می کند و ایران را مسئول اقداماتش می داند، 
همکاری کنیم.تاکنون این پیشــنهاد آمریکا با مخالفت تمام قد کشــورهای مختلف روبه رو شده 
 اســت؛ آنها اعالم کرده اند که آمریکا که خود ناقض برجام اســت نمی تواند از مکانیســم ماشــه

 استفاده کند.

کافه سیاست

دبیر مجمع تشخیص:

 دست ما روی
»ماشه« است

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با 
بیان اینکه دستان ما همیشه روی »ماشه« 
است، گفت: ما هرگز آغازگر جنگ نیستیم 
گر کسی جنگ را آغاز کند پاسخ  اما ا
دندان شکنی می دهیم.محسن رضایی در 
پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه ترامپ و 
نتانیاهو در چالشی قرار گرفته اند که برای 
خروج از آن می خواهند با ایران وارد جنگ 
ینکه این مسئله چقدر احتمال  شوند و ا
دارد و آیا ایران در برابر آن آماده است یا 
خیر، بیان کرد: ترامپ روحیه قمار بازی 
گر احساس کند می تواند حمله ای  دارد ا
کند و موفق شود ممکن است این کار را 
انجام می دهد؛ ما به آقای ترامپ می گوییم 
گر حمله ای را شروع کردید مطمئن  که ا
باشید هر چه را که روی میز برای قمار بازی 
گذاشته اید، از دست خواهید داد و چیزی 
برایت باقی نمی ماند و این طور نیست که 
پاسخ ما به تهاجم دشمنان محدود باشد 
چون ما دو کار خواهیم کرد نخست آنکه 
انتقام سخت را ادامه می دهیم.وی با اشاره 
به اینکه شهید قاسم سلیمانی، رمز جهاد 
و مقاومت بود، افزود: ما منتظر هستیم 
آمریکایی ها حادثه ای را درست کنند که 
انتقام سخت را از شهادت برادرمان شهید 
قاسم سلیمانی ادامه دهیم. دست ما روی 
ماشه است و اگر کاری انجام دهند به بهانه 
همان کار عمل خواهیم کرد. این بار برخورد 
ما با جسارت دشمن، مضاعف است و 
 بیش از آنچه که دشمن عمل کنند ما پاسخ

 خواهیم داد.

بین الملل

وز عکس ر

رزمایش مشترک 
دریایی روسیه و سوریه 

در بندر »بانیاس«
نیروها و کشــتی های نــاوگان دریایی 
روســیه مســتقر در ســوریه و نیروی 
دریایی سوریه، در مانور نظامی مشترکی 
در بنــدر بانیاس، عملیات شناســایی و 
 نابودی گرو ه های خرابــکار را با موفقیت

 اجرا کردند.
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افزایش ده درصدی بودجه عمرانی استان اصفهان
بودجه عمرانی استان نسبت با رشد ده درصدی نسبت به سال گذشته به حدود هزار و ۷۸۰میلیارد 
تومان افزایش یافته است.معاون عمرانی استانداری با اشاره به افتتاح هزار و ۸۸۴طرح در هفته 
دولت گفت: تعدادی از این طرح ها از محل اعتبارات ملی تامین بودجه شده اند.حجت ا... غالمی 
افــزود: در بازدید مقامات دولتی، طرح هایی با بیش از ۷۰درصد پیشــرفت کار معرفی شــدند که 
هزارو ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای پایان این طرح ها اختصــاص یافت.وی با بیان این که از این 
تعداد حدود ۲۱۹طرح اعتبار ملی دارد، گفــت: ۱۴۰طرح نیز اعتبار اســتانی دارد و هزار و ۷۹طرح 
نیز با حمایت بخش خصوصی و تعاونی در هفته دولت به بهره برداری می رســد.غالمی با اشــاره 
به افتتاح ۸طرح بزرگ ملی و با حضور رییــس جمهور به صورت ویدووکنفرانــس افزود: آزاد راه 
 شــرق با ۸۰۰میلیارد تومان هزینه، واحد تزریق ذوب آهن و بخشــی از رینگ چهارم از جمله این

 طرح هاست.

رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی اصفهان:

 راهبرد خرید تکنولوژی باید در دستور کار صنعتگران
 قرار گیرد

رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی اصفهان گفت: زمان آن فرا رسیده که به جای خرید کارخانه، به 
دنبال راهبرد خرید تکنولوژی از خارج باشیم.محمدرضا رجالی در جلسه مصوبات الزامات اجرایی در 
راستای چشم انداز تعیین شده الستیک های صنعتی استان اصفهان، اظهار کرد: در کنار این دیدگاه 
که خارجی ها ما را به چشــم بازار می بینند، به لحاظ آن که ما نیروی انسانی، انرژی و زمین ارزان 
داریم، باید با تغییر این تصویر، کارخانه با مشارکت خارجی ها ایجاد کنیم.وی تصریح کرد: در این 
مقطع، راهبرد ساخت الستیک را باید مورد توجه ویژه قرار دهیم و اصفهان به لحاظ داشتن نیروی 
ماهر، پتروشیمی و برق ارزان، پتانسیل های بالقوه در زمینه تولید الستیک و مواد اولیه دارد؛ از این 
رو، ما باید یک بار برای همیشه تکنولوژی را بخریم و وارد کنیم.عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی 
اصفهان افزود: صنعتگران باید با ایجاد فضای تعاملی و همدلی و با ارائه طرح ها و پیشــنهادهای 
سازنده کارها را پیش ببرند.وی تصریح کرد: در شرایط موجود شیوع ویروس کرونا، ظرفیت های 
خالی استان و وضعیت اشتغال خوب بوده و رشــد هم کرده است و در چنین شرایطی ما باید وارد 

بازارهای جهانی شویم. 

نمایندگی مرکز فابا در استان اصفهان افتتاح شد
دفتر نمایندگی مرکز فابا در اســتان اصفهان با حضور مدیر عامل مرکز فابا و کارشناســان صنعت 
بانکداری و فعاالن استارت آپی در اصفهان برگزار شد.مدیرعامل مرکز فابا در آیین افتتاح نمایندگی 
اصفهان گفت: مرکز فابا از سال ۱۳۸۶ با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی و شورای 
مدیران عامل بانک ها تاسیس شــد.محمدمراد بیات اظهار داشت: طی ۱۳ سال گذشته این مرکز 
منشأ خدمات گســترده ای در حوزه فناوری های نوین مالی بوده اســت واکنون قصد داریم این 
خدمات را به صورت حرفه ای و تخصصی درسطح استان اصفهان و استان های همجوار گسترش 

دهیم.
بیــات ادامــه داد: بــه منظــور انتقــال دانش فنــی و آموزش هــای تخصصــی در ایــن حوزه 
مرکز فرهنگ ســازی و آمــوزش بانکــداری الکترونیک شــبکه بانکی کشــور )فابا( تاســیس 
شــد.وی گفت: در مرکز فــاوا ما به دنبــال انتقــال تکنولوژی بودیم نــه به دنبــال انتقال دانش 
تکنولــوژی، در صورتی کــه انتقال دانــش فناوری هــای جدید مورد غفلت واقع شــده اســت.

مدیرعامل مرکز فابا با اشــاره به اینکه در مرکز فابا، زیر ســاخت فرهنگی توســعه یافتگی فراهم 
 می شــود، خاطر نشــان کرد: اگر اقدامات فابا وجود نداشــته باشــد در نظام بانکی چیزی شکل

 نخواهد گرفت.

تولید کنندگان ماسک می گویند باید مواد اولیه خود را از بازار سیاه با چند برابر قیمت مصوب تهیه کنند؛

مصائب تولید ماسک

در حالی که اصفهان به عنوان یکی از قطب  مرضیه محب رسول
های تولید کاالها و ملزومات پزشکی در 
کشور شناخته می شود،هم اکنون تولید کنندگان ماسک در استان با 
کمبود ماده اولیه ملت بلون روبه رو هستند و فعاالن این صنعت می 
گویند این ماده اولیه اساسی و مهم در تولید ماسک را باید از بازار سیاه 
و با قیمت های چندین برابر مصوب تهیه کنند. هر چند ماه گذشته 
معاون استاندار اصفهان وعده داده بود تا ملت بلون مورد نیاز تولید 
کنندگان ماسک استان به زودی تامین و در اختیار آنها قرار بگیرد اما 
حاال و در بحبوحه نیاز بازار به ماسک برخی از تولید کنندگان در استان 

در آستانه تعطیلی واحد های تولیدی خود قرار دارند.  
لک یکی از کارخانه های تولیدی ماسک در  صادق رشنیقی،  ما
کاشان در این رابطه گفت: عدم تامین مواد اولیه برای تولید ماسک 
به خصوص ملت بلون )meltblown( یا همان پارچه الیه میانی 
ماسک که عامل اصلی بازدارنده نفوذ ویروس به بدن است، امکان 
تعطیلی خط تولید را به همراه خواهد داشت.این تولید کننده ماسک 
های طبی و سه الیه در کاشان با بیان اینکه این ماده فقط در دو واحد 
صنعتی در یزد و مالیر تولید می شود، تصریح کرد: با توجه به شیوع 

گسترده ویروس کرونا در جهان قیمت و مصرف این پارچه در سطح 
جهانی به طور سرسام آوری افزایش پیدا کرده است ولی در ایران این 
اتفاق رخ نداد.وی با بیان اینکه قبال این پارچه به راحتی در دسترس 
تولیدکنندگان ماسک قرار می گرفت، خاطرنشان کرد: احساس ما 
این است که تولید کنندگان ملت بلون به دلیل عدم افزایش قیمت 
عرضه آن را برای تولیدکنندگان ماسک بسیار محدود کرده اند.وی 
با اشاره به اینکه این شکل از توزیع احتمال ایجاد بازار سیاه را برای 
این ماده متصور است، گفت: در بازار سیاه قیمت ملت بلون بیش از 
۱۰ برابر قیمت عادی است و اگر بخواهیم این ماده را از بازار سیاه تهیه 
کنیم اصال مقرون به صرفه نیست. این سخنان در حالی عنوان شده 
که برخی دیگر از فعاالن این صنعت می گویند همین حاال هم تولید 
کنندگان برای اینکه چرخ کارخانه هایشان بچرخد ناچار به تامین مواد 

اولیه از بازار سیاه هستند.
 ظاهرا تولید کنندگان این مواد اولیه در عرضه این محصوالت به بازار 
اختالل ایجاد کرده اند. سهراب صادقی، کارشناس تجهیزات پزشکی در 
اصفهان اظهار کرد : ملت بلون یا همان الیه میانی ماسک های سه الیه 
در بازار سیاه تا پنج برابر قیمت عادی به تولیدکنندگان ماسک فروخته 

می شود. صادقی با اشاره به اینکه تنها دو شرکت در ایران ملت بلون 
را تولید می کنند، بیان داشت: این دو شرکت هم با اینکه تولیدات به 
اندازه کافی داشته اند ولی در زمینه فروش به تولیدکنندگان ماسک 
اقدام جدی انجام نداده اند و به همین دلیل خیلی از تولیدکنندگان 
مجبورند ملت بلون مورد نیاز خود را از بازار سیاه تا پنج برابر بیشتر از 

قیمت عادی خریداری کنند. 
صادقی با اشاره به اینکه دولت باید با رایزنی و اتخاذ سیاست ها 
و تصمیمات کارشناسی زمینه را برای تامین ملت بلون شرکت 
های تولیدی ماسک مهیا کند، یادآور شد: یکی از تصمیماتی که 
پیش از این بسیار مورد انتقاد بود این است که میزان ملت بلون 
تحویلی برای یک شرکت بزرگ تولید ماسک و یک کارگاه تولیدی 
کوچک به یک میزان در ماه بود که این موضوع باعث توزیع ملت 
بلون اضافه شرکت های کوچک در بازار سیاه و افزایش قیمت این 
ماده می شد. عالوه بر تامین مواد اولیه، تولید کنندگان ماسک با 
مشکل و اختالف نظر با دولت بر سر قیمت گذاری ماسک نیز مواجه 
 هستند اتفاقی که منجر به حذف تولید کنندگان کوچک از این بازار 

خواهد شد.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی 
اصفهان گفت: با تامین گوشت قرمز از منابع داخلی 
از ورود گوشــت قرمــز خارجی جلوگیــری خواهد 
شد.حســین ایراندوست با اشــاره به جایگاه پنجم 
استان اصفهان در تولید گوشــت قرمز اظهار داشت: 
استان اصفهان با تولید ۶۸.۹ گوشت قرمز، جایگاه 
مناســبی در تولید این فرآورده پروتئینی دارد.وی 
با اشــاره به جلســه هماهنگی خرید گوشت قرمز و 
تامین ۴۰ هزاز تن گوشت قرمز ذخایر راهبردی کشور 
گفت: با توجه به ظرفیت باالی اســتان اصفهان در 

تامین گوشــت قرمز از روز دوشــنبه ۲۸ مردادماه، 
گوشت قرمز گوساله ۵ تکه به ازای هر کیلوگرم ۷۲ 
هزار و ۵۰۰ تومان از دامداران خریداری می شود و با 
تامین گوشــت قرمز از منابع داخلی از ورود گوشت 

قرمز خارجی جلوگیری خواهد شد.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی 
اصفهان در ادامه به قیمــت مصوب تنظیم بازار برای 
هر لیتر شیر دوهزار و ۹۰۰ تومان با اختالف ۷ درصد 
اشــاره ای کرد و گفت: علت اینکه شــیر تولیدی در 
دامداری ها باالتر از ۳ هزار و ۱۰۰ تومان هم فروخته 
می شــود را باید در بازار تقاضا جست وجو کرد.وی 
افــزود: در فصل گرما تقاضا بــرای محصوالت لبنی 
و شــیر افزایش می یابد و طبیعی اســت که تقاضا 
بر عرضه برتری می یابد و بــا افزایش قیمت مواجه 
خواهیم شــد.وی با بیــان اینکه روزانه در اســتان 

اصفهان هزار و ۴۰۰ تن شیر مورد نیاز است و همین 
افت ۳۸۰ تن شــیر قابل توجه خواهــد بود، گفت: 
شیر پاکتی، پنیر یو اف و ماست از محصوالتی لبنی 
هســتند که تحت تاثیر این افزایش تقاضا و کاهش 
تولید قــرار می گیرنــد و با افزایــش قیمت مواجه 

خواهند شد.
 معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی 
اصفهان خبر داد: با خنک شدن هوا و افزایش تولید 
شیر و کاهش تقاضا معادله این بازار برعکس خواهد 
شــد.وی افزود: با توجه به اینکه دامداران بسیاری 
نهاده های طیور را از بازار آزاد تهیه کردند ، شــرایط به 
گونه ای نیست که نهاده های طیور ذرت، جو و کنجاله 
ســویا در اختیار دامداران قرار  گیــرد و قیمت تمام 
شده شیر از سه هزار و ۲۰۰ تومان افزایش می یابد و 

گالیه هایی به همراه خواهد داشت.

واردات گوشت قرمز به استان اصفهان ممنوع شد

خبر روز

از ابتدای شهریور ماه انجام می شود؛

مسدود شدن حساب مشتریان فاقد کد شهاب
تا پایان مرداد امسال حساب های مشــتریان حقیقی فاقد کد شــهاب بانک ملی ایران مسدود 
خواهد شد.روابط عمومی بانک ملی ایران اعالم کرد: بانک ملی در پایان مرداد ماه ۱۳۹۹، انسداد 
حساب های مشتریان حقیقی فاقد کد شهاب را عملیاتی می کند و پس از مدت مذکور، دسترسی 
به این حســاب ها امکان پذیر نخواهد بود. استعالم کد شهاب حســاب های بانک ملی ایران در 
https://bmi.ir/fa/shahab و بازوی ble.ir/shahab_bot در پیام رســان »بله« امکان پذیر 
است.  مشتریانی که پس از مراجعه به این سایت و بازوی بله متوجه شدند هنوز کد شهاب ندارند، 
می توانند با مراجعه به شــعب بانک با تکمیل اطالعات خود، آن را دریافت کنند.پژوهشکده پولی 
و بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در راســتای ساماندهی حساب های بانکی، تکمیل 
اطالعات مشتریان سیستم بانکی، افزایش شفافیت تراکنش های بانکی و مبارزه با پولشویی طی 
بخشنامه ای به بانک ها و موسسات مالی و اعتباری فعال کشور اعالم کرد تا تمام خدمات بانکی به 
سپرده گذاران منوط به دریافت شناســه هویت الکترونیکی بانکی )شهاب( خواهد بود و بر همین 
اساس بانک ها و موسسات مالی و اعتباری باید ضمن قطع خدمات بانکی، حساب مشتریانی که به 
دلیل نقص در اطالعات هویتی، کد شهاب برای آن ها در شبکه بانکی صادر نشده، مسدود خواهد شد.

معاون وزیر کار اعالم کرد:

هنوز مصوبه حق مسکن را دریافت نکرده ایم
معاون وزیر کار با بیان اینکه هنوز مصوبه دولت در مورد حق مسکن را دریافت نکرده ایم، گفت: به 
صورت متوسط میانگین دریافتی کارگران ۱۰ درصد افزایش می یابد.حاتم شاکرمی، درباره جزئیات 
افزایش حق مسکن کارگران، اظهار داشت: مصوبه افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران ۱۷ 
خرداد ماه در شورای عالی کار به صورت سه جانبه تصویب و سپس برای تایید و ابالغ به دولت ارسال 
شد که این مصوبه، به تصویب دولت رسید و مطابق مصوبه پیشنهادی شورای عالی کار حق مسکن 
کارگران از ۱۰۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافت.وی بیان کرد: حق مسکن کارگران چیزی 
نیست که هر سال تصویب شود؛ بلکه از ابتدای انقالب تاکنون فقط ۶ بار حق مسکن کارگران افزایش 
یافته است و هیچ الزامی ندارد که حق مسکن کارگران هر سال اضافه شود، بنابراین تصویب دولت 

در مورد افزایش حق مسکن کارگران با پیشنهاد شورای عالی کار، بسیار مهم است.

 رفع محدودیت چک برگشتی متقاضیان و ضامنان
 تسهیالت کرونا 

طبق اعالم بانک مرکزی، چک  برگشتی متقاضیان، ذی نفعان و ضامنان صرفا برای تسهیالت کرونایی 
شامل طرح های اعطای تسهیالت به کســب وکارهای آسیب دیده از کرونا و تســهیالت ودیعه اجاره 
مستأجران، از محدودیت های متعارف در اعطای تسهیالت بانکی مستثنی می شود. ستاد ملی مقابله 
با کرونا قبال در دستورالعمل های اجرایی طرح اعطای تسهیالت به صاحبان کسب وکارهایی که به دلیل 
شرایط ناشی از شــیوع ویروس کرونا در فعالیت اقتصادی خود دچار مشکل شده بودند و متقاضیان 
تسهیالتی که دارای چک برگشتی از تاریخ یکم اســفند ماه ۱۳۹۸ تا تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹ بودند را از 
محدودیت های مقرر در قانون صدور چک مستثنی کرده بود. براین اســاس و در بند )۲( از مصوبات 
سی وسومین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ ۲۵  مرداد ماه ۱۳۹۹، به منظور تسهیل در اعطای 
تسهیالت یاد شده فوق مقرر شده است که »چک  برگشتی متقاضیان، ذی نفعان و ضامنان در تسهیالت 
کسب وکارهای آسیب دیده از کرونا که از تاریخ یکم اسفند ماه ۱۳۹۸ تا پایان زمان اجرای طرح تسهیالت 
قابل اعطا به واحدهای کسب وکار و دیگر تســهیالت مربوط به کرونا صادر شده یا می شود، صرفا برای 
طرح های تسهیالت کرونایی از محدودیت های متعارف در اعطای تسهیالت بانکی مستثنی می شود.«

کافه اقتصاد

سکه در بازه یکساله، بازدهی 80 درصد داشته استاخبار
رییس اتحادیه طال و جواهر استان اصفهان گفت: بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته ۴ میلیون و ۱۵۰ 
هزار تومان معامله شده بود که این به معنای افزایش ۶ میلیون و۷۰۰ هزار تومانی در یک سال گذشته است، درحالی که بازار سکه در بازه یکساله، بازدهی برابر با ۸۰ درصد 
را به ثبت رسانده است.هوشنگ شیشه بران اظهار کرد: یکی از مهم ترین دالیلی که می توان این افزایش قیمت را ناشی از آن دید باال رفتن تقاضا برای خرید طال در قیمت 
های پایین است. وی با بیان اینکه ســکه در هفته گذشته همانند بازار ارز روند نوسانی را طی کرد و بعد از چندین رشد، کاهش شــدید را تجربه کرد، اظهار کرد: پارامتری 
همچون کاهش بهای اونس جهانی از بعد خارجی و نرخ ارز و نوسانات آن از بعد داخلی تاثیر مستقیمی بر قیمت سکه در بازار داخلی گذاشته است و همزمان با افزایش 
نرخ ارز در بازار آزاد، قیمت هر قطعه سکه طرح جدید، روز سه شنبه با ۵۰ هزار تومان کاهش به رقم ۱۰ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان رسید.شیشه بران تاکید کرد: انتظار می رود 
که در صورت تقویت عوامل منفی در روزهای پیش رو، شاهد رشد قیمت طال در بازارهای بین المللی باشیم. با این حال این انتظار مانع از آن نخواهد شد که در صورت بروز 

اخبار مثبت در روابط آمریکا با چین و طرح های حمایتی در داخل آمریکا این قیمت ها افت نکند.

هنر قلمکاری اصفهان
قلمکاری )یا چیت سازی( هنر چاپ یا نقش 
زدن روی پارچه اســت. قلمکاری به وســیله 
قالب هــای چوبی که دارای نقوش برجســته 
اســت، انجام می شود )چیت ســازی( و در 
حقیقت رکن اصلی قلمکارسازی )یا به عبارت 
بهتر چیت ســازی( را قالب ســازی تشکیل 
می دهد که معموال توســط افرادی که حرفه و 
تخصص شان قالب تراشی است، به تفکیک 

رنگ و حداکثر در چهار رنگ ساخته می شود.

وز عکس ر

استاندار اصفهان:

تامین آب شرب، خط قرمز 
مدیریت استان است

استاندار اصفهان گفت: تامین آب شرب و 
بهداشت مردم خط قرمز ماست واگر میزان 
حجم سد زاینده رود به ۲۰۰ میلیون مترمکعب 
برسد، رهاسازی آب تابستانه در هر مقطعی 
قطع خواهد شد.عباس رضایی با اشاره به 
اینکه موضوع »آب« در حیطه وظایف شرکت 
آب منطقه ای و سازمان جهاد کشاورزی است 
و استانداری تنها وظیفه سیاست گذاری، 
هماهنگی و نظارت را برعهده دارد، تصریح کرد: 
میزان بارش ها از ابتدای سال آبی که از مهرماه 
سال گذشته آغاز شده، تاکنون ۱۱۷۶ میلی 
متر و در سال گذشته در همین زمان ۲۱۲۴ 
میلی متر و میانگین بلند مدت ۱۳۵۵ میلی 
متر بوده است که نسبت به سال گذشته ۴۵ 
درصد و نسبت به میانگین بلند مدت ۱۳ درصد 
کاهش بارش داشته ایم.استاندار اصفهان، با 
توصیه به شهروندان استان اصفهان در مصرف 
بهینه آب در تمامی بخش ها گفت: در زمان 
حاضر ورودی سد زاینده رود ۱۵ مترمکعب 
در ثانیه و خروجی آن ۸۳ مترمکعب در ثانیه 
است. حجم سد زاینده رود به ۳۵۵ میلیون 
مترمکعب رسیده این در حالی است که در 
مدت مشابه در سال گذشته ۷۰۵ میلیون 
متر مکعب بود.وی، حجم سد زاینده رود را در 
زمان حاضر ۳۵۵ میلیون مترمکعب اعالم و 
خاطرنشان کرد: سال گذشته در همین زمان 
۷۰۵ میلیون مترمکعب بوده است.رضایی 
افزود: بنا به درخواست کشاورزان استان 
اصفهان برای تامین آب کشاورزی و پس از 
تصویب در کارگروه سازگاری با کم آبی استان 
اصفهان در عوض رهاسازی آب پاییزه، آب 

تابستانه برای کشاورزان رهاسازی شد.

معاون استاندار اصفهان وعده داده بود تا ملت بلون مورد 
نیاز تولید کنندگان ماسک استان به زودی تامین و در اختیار 
آنها قرار بگیرد اما حاال و در بحبوحه نیاز بازار به ماسک برخی 
از تولید کنندگان در استان در آستانه تعطیلی واحد های 

تولیدی خود قرار دارند
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مدیرعامل شرکت آب و فاضالب چهارمحال و بختیاری: 

 26 میلیون مترمکعب فاضالب در  استان  
تصفیه می شود

مدیرعامل شــرکت آب و فاضــاب چهارمحال و بختیــاری گفت: از 
مجموع ۸۰ میلیون مترمکعب آبی که در بخش شرب تولید و مصرف 
می شــود، ســاالنه ۲۶ میلیون مترمکعب آن تصفیه دوباره می شود.

احمدرضا محمدی ده چشــمه افــزود: ۱۳۰ میلیــارد مترمکعب آب 
تجدیدپذیر در کشــور تولید می شود که ســاالنه بیش از ۹۰ درصد آن 

استفاده می شود.
وی ادامــه داد: ۶ میلیارد مترمکعب از مجمــوع آب های تجدیدپذیر 
در کشــور اختصاص به بخش شــرب دارد و از این میزان ۱.۳ درصد 
آب شرب کشــور به میزان ۸۰ میلیون مترمکعب در استان چهارمحال 
و بختیاری تولیــد و مصرف می شــود.محمدی ده چشــمه تصریح 
کــرد: از ۶ میلیارد مترمکعب آب شــرب مصرفی در کشــور باید پنج 
میلیــارد مترمکعــب آن دوبــاره تصفیه شــود در حالی کــه در حال 
حاضر کمتر از یک میلیــارد مترمکعب آب تصفیه می شــود، اما این 
 میزان در اســتان چهارمحــال و بختیــاری به تناســب آب تولیدی

 بیشتر است.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضاب چهارمحال و بختیاری با اشــاره به 

وجود تصفیه خانه فاضاب در ۱۴ شــهر این اســتان، اظهار داشــت: 
تصفیه خانه فاضاب طی ســال های اخیر در شــهرهای هفشــجان، 
طاقانــک، بلداجی، گندمــان، لــردگان بــه بهره برداری رســیده و 
تصفیه خانه های شــهرهای بن و فرادنبه نیز در حال تکمیل است و با 
تامین اعتبار تا پایان دولت دوازدهم به بهره برداری می رســد تا بدین 
ترتیب جمعیت زیرپوشــش شبکه فاضاب در اســتان به ۷۵ درصد 

افزایش یابد.
محمــدی ده چشــمه، تمرکز این شــرکت پــس از یکپارچه شــدن 
را بر بخش روســتایی اعام کــرد و گفــت: از آنجا که ۴۰ روســتای 
استان آبرســانی ســیار می شــود و ۳۰ روســتا با تنش آبی مواجه 
اســت و از ســوی دیگــر برخــورداری مناطق روســتایی اســتان 
از شــبکه فاضاب بســیار ناچیز اســت ،تاش خود را بــرای ارتقای 
خدمــات در این بخــش متمرکــز کرده ایم. شــرکت آب و فاضاب 
چهارمحال و بختیاری به بیش از ۳۳۵ هزار مشــترک آب شــهری 
 و روستایی و بیش از ۱۴۸ هزار مشــترک فاضاب در بخش شهری

 خدمات رسانی می کند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران چهارمحال و بختیاری:

طرح ملی سه  شنبه  های تکریم، چراغ هدایتی برای نسل 
جوان است

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: طرح ملی سه شنبه های تکریم 
که به همت بچه مسجدی های کانون های فرهنگی هنری برگزار می شود، ویژه برنامه ای است که به 
قدر بضاعت برای معرفی شهدا گام بردارد.فریبرز نجفی  ادامه داد: خانواده شهدا بزرگ ترین سرمایه های 
معنوی ایران اسامی هستند که در پاسداشت این سرمایه عظیم باید از تمامی ظرفیت ها بهره گرفت.

وی بابیان اینکه شهدا، نماد افتخار و سربلندی ملت ایران در تاریخ انقاب هستند، اظهار داشت: شهدا 
مظهر اقتدار ملی هستند و پاسداری از ارزش های انقاب اسامی و همچنین حفاظت از دستاوردهای 
انقاب، هدف اصلی شهدای غیور ایران اسامی بوده است.نجفی با تاکید بر اینکه خانواده شهدا، بزرگ 
ترین سرمایه معنوی ایران اسامی هستند، گفت: طرح ملی سه  شنبه  های تکریم، چراغ هدایتی برای 
نسل جوان و نوجوان امروز است.این مقام مسئول بابیان اینکه طرح ملی سه شنبه های تکریم فرصتی 
برای آشنایی با آسمانی ها را فراهم کرده است، ادامه داد: رسیدگی به امور خانواده شهدا یک توفیق الهی 
است و خانواده های معظم شهدا به عنوان سرمایه های ارزشمندی برای جامعه اسامی به شمار می روند.

استاندار چهارمحال و بختیاری عنوان کرد:

ضرورت اختصاص اعتبار مناسب به مساجد چهارمحال 
استاندار چهارمحال و بختیاری در جلسه ای که به مناســبت ۳۱ مرداد روز جهانی مسجد در محل 
دفتر نمایندگی ولی فقیه در استان و امام جمعه شهرکرد برگزار شد، اظهار داشت: اهمیت فعالیت 
های فرهنگی و مذهبی در مساجد ایجاب می کند که اعتبارات مناسبی در اختیار متولیان قرار داده 
شود.»اقبال عباســی«ادامه داد: ارکان مســاجد با جذب جوانان و نوجوانان تاکنون توانستنه اند 
استعدادهای زیادی تحویل جامعه بدهند که از این رو باید از آن ها حمایت ویژه ای صورت بگیرد.

وی ادامه داد: زمینه های پویایی مساجد باید فراهم شود و از جمله باید مشکات خادمان مساجد 
در گام نخست برطرف شود تا فضای مساجد مهیای میزبانی از مردم و نمازگزاران شود.عباسی در 
ادامه با اشاره به شــیوع ویروس کرونا و محدودیت برای برگزاری آیین های سوگواری ماه محرم، 
تصریح کرد: تمام تاش خود را به کار گرفته تا با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی عاوه بر حفظ 

سامت مردم زمینه برگزاری آیین ها را به صورت محدود فراهم کنیم. 

مدیر ستاد دیه استان چهارمحال و بختیاری:

نذورات مردم به سمت آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد 
هدایت شود

مدیر ستاد دیه اســتان چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: در سال جاری تاکنون ۴۷ زندانی جرائم 
غیرعمد با پرداخت بدهی و دو نفر نیز با مشاوره قضایی آزاد شده اند.مجید صیادی ادامه داد: با توجه 
به محدودیت های مراسم ماه محرم در طبخ و توزیع نذورات و عدم برگزاری برخی مراسمات از جمله 
خیمه سوزان و کاروان های عزاداری، در صدد هستیم تا با هیئت های مذهبی هماهنگ شود و نذورات 
آن ها به سمت آزادی زندانیان جرائم غیرعمد هدایت شود و یا در بخش معیشت خانواده های زندانیان 
مورد استفاده قرار گیرند.مدیر ستاد دیه چهارمحال و بختیاری بیان کرد: تاکنون جلسات متعددی در 
شهرستان ها برگزار شده که مردم و مسئوالن از این طرح استقبال و قول مساعدت داده اند.وی ادامه 
داد: چندی پیش با توافق نامه ای که میان بنیاد مستضعفان و سازمان زندانیان بسته شد، ۳۱ زندانی 
از جرائم غیر عمد که ۱۴ نفر مربوط به مهریه و نفقه و ۱۷ نفر مربوط به بدهی مالی بودند به بنیاد معرفی 
شدند که ۱۰ میلیارد و ۶۰ میلیون تومان از این بدهی از طریق این تفاهم نامه و ۲ میلیارد و ۹۰۳ میلیون 

تومان دیگر از طریق استان هزینه و زندانیان در عید غدیر آزاد شدند.

بام ایرانخبر خوان
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آگهی نوبتی سه ماهه اول سال 1399 
اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان خوروبیابانک

6/1 به موجب ماده 11 قانون ثبت اسناد وامالک و ماده 59 اصالحی آئین نامه 
قانون مذکور امالکی که در سه ماهه اول سال 1399 تقاضای ثبت آنها پذیرفته 
شــده وآنچه طبق آراءهیات نظارت واختیارات تفویضی باید آگهی آنها تجدید 

شود در بخشهای 5 و6 حوزه ثبتی به  شرح ذیل آگهی می شود.
بخش 5 حوزه ثبتی :

2 فرعی از 125 اصلی– آقای مرتضی رحیمی فرزند حســینقلی شــش دانگ 
قسمتی از یکباب خانه مخروبه  به مساحت 135.07  متر مربع واقع در خور

132 اصلی – آقای مجید سلطانی فرزند محمد حسن وخانم رقیه توکل فرزند 
حسن هریک به نسبت سه دانگ مشاع از   شش دانگ یکباب خانه  به مساحت 

ششدانگ  272.92 متر مربع واقع در خور
2 فرعــی از 703 اصلی – موقوفــه خاتمه بیگم موســوی به شناســه ملی 
14004825660با تولیت اداره اوقاف و امورخیریه شهرســتان خوروبیابانک 
شــش دانگ یک قطعه زمین محصور به مســاحت691.25   متر مربع  واقع 

در خور
2783 اصلی – خانــم طوبی مقیمی فرزند محمد  شــش دانــگ  یک قطعه 
 زمین مزروعی مشــجر  به مســاحت 387.91 متر مربع واقع در کشــتخوان

 دهزیر خور
1فرعی از 2884  اصلی – آقای هادی علیخانی فرزند آقا محمد  شــش دانگ  
یک قطعه زمین مزروعی مشــجر  به مســاحت 2027.09  متر مربع واقع در 

کشتخوان ورامین خور
1فرعی از2969 اصلی – خانم طوبی مقیمی فرزند محمد  شــش دانگ  یک 
قطعه زمین مزروعی مشجر)ورامین(  به مساحت 2083.54 متر مربع واقع در 

کشتخوان دهزیر خور
3293 اصلی – آقای علی اصغر مقیمی فرزند علی اکبر  شــش سهم مشاع از 

3360 سهم از ششدانگ قنات دهزیر واقع در کشتخوان  دهزیر خور
3293 اصلی – خانم طوبی مقیمی فرزند محمد  شــش سهم مشاع از 3360 

سهم از ششدانگ قنات دهزیر واقع در کشتخوان  دهزیر خور
2 فرعی از 3369  اصلی – خانم زینب ایزدی فرزند رمضانعلی  شــش دانگ  
یکباب خانه  به مساحت 391.57 متر مربع واقع در روستای حسین آباد هفتومان

5 فرعی از 3369  اصلی – آقای رمضانعلی عشــقی فرزند عبداله  شش دانگ  
یکباب خانه  به مساحت 389.57 متر مربع واقع در روستای حسین آباد هفتومان

480 فرعی از 3524  اصلی – خانم معصومه کدخدا فرزند حســن  شش دانگ  
یکباب باغ  به مساحت 1712.86 متر مربع واقع در روستای مهرجان

85 فرعی از 3577  اصلی – آقای فرید طاهرنژاد فرزند علی آقا  شــش دانگ  
یکباب باغ  به مساحت 62.29 متر مربع واقع در روستای گرمه

158 فرعی از 3952 اصلــی – آقای هادی علیخانــی فرزندآقا محمد و خانم 
فاطمه غالمرضایی فرزند ابراهیم هریک به ترتیب نســبت به 1937 ســهم 
و450 ســهم مشــاع  از 2387 ســهم ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
 مشــجر به مســاحت شــش دانگ 2386.95 متر مربع واقع در کشــتخوان

 دهزیر خور
588فرعی از 3952 اصلی – آقای ســید ولی اله آل داود فرزند ســید عبداله 
ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر به مســاحت 8354.22 متر مربع 

واقع در کشتخوان دهزیر خور
بخش 6حوزه ثبتی :

229 اصلی – آقای ســیدعبداله علوی  فرزندسیدابوالحسن وخانم آمنه بیگم 

علوی فرزند سیدهاشم هریک به نسبت سه دانگ مشاع از   شش دانگ یکباب 
خانه  به مساحت ششدانگ  488.05 متر مربع واقع درفرخی

538 اصلی – خانم طیبه رحمانی فرزند رحمه اله ســه دانگ مشــاع از شش 
 دانــگ یکباب خانــه مخروبه بــه مســاحت ششــدانگ  229.61 متر مربع

 واقع درفرخی
41  فرعی از 3322 اصلی – آقای هادی توکل  فرزندعلی اکبر شش دانگ  یک 

باب باغ به مساحت 33485.61  متر مربع واقع در روستای خرم دشت 
 3385 اصلی واقع در جندق فروعات به شرح ذیل:

2781  فرعی– آقای رضا عارفی فرزند حسن وخانم خدیجه عارفی فرزند عباس 
وآقای حسن عارفی فرزند علی اصغربه ترتیب هر یک به نسبت4.5 دانگ و نیم 
دانگ و یک دانگ مشاع از شــش دانگ  یکباب خانه به مساحت شش دانگ 

418.78 متر مربع 
2842 فرعی– آقای محمدعلی بیطرف فرزند عباسعلی شش دانگ  یک قطعه 

زمین محصور به مساحت221.99متر مربع 
3389 فرعی– آقای غالم حسن افضل فرزند عباس شش دانگ  یکباب خانه 

به مساحت164.72  متر مربع 
3521 فرعی از 2014 فرعی– آقای مهدی جاللی فرزند حسنعلی شش دانگ  

یکباب خانه به مساحت135.70 متر مربع
3523 فرعی از 168 فرعی– آقای محمدباقرحشمت فرزند فالمرز شش دانگ  

یکباب خانه به مساحت205.78متر مربع 
3524 فرعی– آقای ســید غالمرضا طباطبایی فرزند سیدقاســم شش دانگ  

یکباب خانه به مساحت159.78 متر مربع 
3526 فرعــی از93و94 فرعــی از 3385 اصلی– آقای محمدباقرســمیعی 

فرزندحسین شش دانگ یکباب باغ به مساحت414.46 متر مربع 
3527 فرعی از 260 فرعی– آقای غالمحسین حشمت  فرزند علی شش دانگ 

یک قطعه زمین محصور به مساحت481.96متر مربع 
3528 فرعی از260 فرعی– آقای غالمحسین حشمت  فرزند علی شش دانگ  

قطعه زمین محصور  به مساحت483.72 متر مربع 
3529 فرعی از260 فرعی– آقای غالمحسین حشمت  فرزند علی شش دانگ  

قطعه زمین محصور  به مساحت486.89 متر مربع 
3530 فرعی از 260 فرعی– خانم طاهره محبی فرزند حســین شــش دانگ 
یک قطعه زمین محصور به مساحت 660.83  متر مربع 3533 فرعی از93و94 
فرعی– آقای محمدباقر ســمیعی فرزند حسین شــش دانگ  یکباب خانه به 

مساحت439.37متر مربع واقع 
3534 فرعی از1383 فرعی– آقای سیدســلمان ناصریان  فرزند سیدحسین 

شش دانگ یکباب باغ به مساحت 702.85  متر مربع 
11  فرعــی از 3400  اصلــی – خانــم ســکینه ســمیعی فرزند عباســعلی 
 شــش دانــگ  یکبــاب خانــه بــه مســاحت321.32متر مربــع واقع در 

مزرعه خنج  جندق
24 فرعی از 3402 اصلی – آقایان محمدوحســن وعلیرضا وخانم ها زهره و 
ســکینه و تابنده و ربابه و صدیقه و خدیجه همگی حیدری  فرزندان مهدی ، 
آقایان هریک به نسبت ده سهم مشاع و خانم ها هریک به نسبت 5سهم مشاع 
از  72سهم مشاع از شش دانگ یکباب خانه   به مساحت شش دانگ 316 متر 

مربع واقع در روستای هد
185 فرعی از 17 فرعی از 3402 اصلی – آقای محمودسلطان حیدری  فرزند 
حسین شش دانگ  قسمتی از ســاختمان  به مساحت11.92 متر مربع واقع در 

مزرعه هد
186 فرعی از 8فرعی از 3402 اصلی – آقایان جعفر و غالمرضا حیدری هردو 

فرزندان حسن هریک به نسبت سه دانگ مشــاع از شش دانگ  یکباب باغ به 
مساحت شش دانگ 221.17  متر مربع واقع در مزرعه هد

187 فرعــی از 21 فرعــی از 3402 اصلی – آقــای محمد حیــدری  فرزند 
 مهدی  شــش دانگ  یکبــاب کاهدان   به مســاحت74.35 متــر مربع واقع

 در مزرعه هد
245 فرعی از 60 فرعی از 3429 اصلی – آقــای مصطفی دهقان نیری فرزند 
علی شش دانگ  یک قطعه زمین مزروعی  به مساحت670.03 متر مربع واقع 

در روستای مصر
860 فرعی از 3453 اصلی – آقای علیرضا فرخ  فرزند عبدالواحد شش دانگ  

یک قطعه زمین محصور  به مساحت29.93 متر مربع واقع در فرخی
به موجب ماده 16قانون ثبت اســناد و امالک چنانچه کسی نسبت به امالک 
مندرج در ایــن آگهی اعتراضی داشــته باشــد از تاریخ انتشــار اولین نوبت 
1399/05/01 ظرف مدت90 روز اعتراض خود را به این اداره تســلیم وطبق 
تبصره 2 ماده واحده  قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی  ثبت معترض 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره بایســتی با تقدیم 
دادخواســت به مرجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواســت را اخذ و به 
این اداره تســلیم نماید در صورتی که قبل از انتشــارآگهی دعوایی اقامه شده 
باشد طرف دعوی باید گواهی دادگاه مشعر برجریان دعوی ظرف مدت مرقوم 
تســلیم این اداره نمایداعتراضات یا گواهی طرح دعوی که بعد از انقضاء مدت 
مرقوم واصل شود  مطابق قســمت اخیر ماده 16و تبصره ماده 17 قانون ثبت 
رفتار خواهد شــد. ضمنا طبق ماده 56 آئین نامه  قانون ثبــت حقوق ارتفاقی 
در موقع تحدید حــدود در صورت مجلس قید و واخواهــی صاحبان امالک و 
 مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی مطابق ماده 20  قانون  تعیین تکلیف 
پرونده های معترضی ثبت پذیرفته خواهد شد این آگهی در دو نوبت به فاصله 
30 روز از تاریخ انتشــارنوبت اول در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان  درج و 

منتشر می شود.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/05/01
تاریخ انتشار نوبت دوم :  1399/06/01

م الف: 901029 محمد علی بیطرف رئیس اداره ثبت خوروبیابانک

آگهی نوبتی سه ماهه اول سال 1399
اداره ثبت اسناد و امالک جوشقان قالی بخش دوازده کاشان

6/2 بموجب ماده 11 قانون ثبت اسناد و امالک و ماده 59-اصالحی و آئین نامه 
مربوط به امالکی که در سه ماهه اول 1399 تقاضای ثبت آنها پذیرفته شده به 

شرح ذیل آگهی می گردد:
الف- امالکی که تقاضای ثبت آنها پذیرفته شده و مدت اعتراض نسبت به آنها 

از تاریخ اولین نوبت انتشار این آگهی )90( روز میباشد بدین شرح
شماره های فرعی از 21 اصلی واقعات در کامو

196 فرعی آقای احمد احســانی فرزند علی آقا ششــدانگ یکباب طویله در 
کوی مشایخ 

223 فرعی آقای محمدصادق آملی فرزند ابوالقاســم تمامی 145 سهم مشاع 
از 168 سهم  ششــدانگ یکبابخانه در کوی مشــایخ بمساحت تقریبی 1350 

مترمربع
1050 فرعی آقای احمد عقیلی فرزند غالمحسین نسبت به سه دانگ مشاع و 
آقای علی رحیمیان و خانم فاطمه رحیمیان فرزندان نوروز باالمناصفه مشــاعا 
نسبت به ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ قطعه زمین مزروعی دشت مالون 

بمساحت 870 مترمربع

2170فرعی خانم زینب مظلوم فرزند حســین ششــدانگ یکبابخانه در دشت 
مالون بمساحت 349 مترمربع

شماره فرعی از شماره 25 اصلی واقع در مزرعه عماد الدین
50 فرعی خانــم فاطمه صنعت گر قهرودی فرزند صفرعلی ششــدانگ قطعه 

گلستان در مزرعه عمادالدین بمساحت 1500 مترمربع
شماره های فرعی از شماره 26 اصلی واقعات در شهرک همواریه کامو

336 فرعی آقای امراله ابوترابی فرزند سیف اله ششدانگ قطعه زمین محصور 
در همواریه بمساحت 250 مترمربع

337 فرعی آقایان حشمت اله حسن بیکی فرزند محمدحسن و عباس عارضی 
فرزند محمدآقا باالمناصفه مشاعا ششــدانگ قطعه زمین بمساحت 416/97 

مترمربع
341 فرعی آقای ابراهیم صنعت گر قهرودی فرزند صفرعلی ششدانگ یکباب 

خانه در شهرک همواریه بمساحت 214/08 مترمربع
342فرعی خانم طیبه رحمتی کامو فرزند ســیف اله و خانم فاطمه رضا دوست 
فرزند علی عباس باالمناصفه مشاعا ششدانگ یکبابخانه در همواریه بمساحت 

363/37 مترمربع
343 فرعی آقای حسین اربابی فرزند علی اکبر و خانم ریحانه مختاریان فرزند 
علیرضا بالمناصفه مشاعا ششدانگ یکبابخانه در همواریه بمساحت 334/04 

مترمربع
ب( امالکــی که تقاضــای ثبت آنهــا قبال پذیرفته شــده و آگهــی آن باید 
 تجدید شــود و مهلت اعتراض به آن از تاریخ انتشــار اولین نوبت آگهی )30(

 روز میباشد:
1036 خانم فاطمه صنعتگر قهرودی فرزند صفرعلی  ششدانگ یکبابخانه در 
دشت مالون بمساحت 442/20 مترمربع که در آگهی های قبلی مساحت ملک 

1096/90 مترمربع درج گردیده است
2171 فرعی آقایان اســماعیل رحیمیان و مهدی رحیمیان فرزندان عباسعلی 
باالمناصفه مشاعا ششدانگ یکبابخانه بمساحت 242/78 مترمربع که در آگهی 

های قبلی شماره ملک 349 فرعی درج گردیده است
شماره فرعی از شماره 34 اصلی واقع در مزرعه سرهفته

68 فرعی آقای نجفعلی عقیلی فرزند محمدآقا ششــدانگ قطعه زمین مشجر 
در مزرعه سرهفته بمساحت 5387 مترمربع که در آگهی قبلی اشتباها 10387 

مترمربع آگهی گردیده بود
لذا طبق ماده 16 قانون ثبت چنانچه کسی نسبت به امالک مندرج در این آگهی 
اعتراضی داشته باشد نسبت به ردیف الف از تاریخ اولین نوبت انتشار آگهی به 
مدت 90 روز و نسبت به ردیف ب )30( روز دادخواست واخواهی خود را کتبا به 
این اداره تسلیم و ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم معترض در دادگاه صالحه 
اقامه دعوی نماید و گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید 
در صورتی که قبل از انتشــار آگهی دعوی اقامه شــده باشد طرف دعوی باید 
گواهی دادگاه  مشعربر جریان دعوی را ظرف مدت مذکور تسلیم نماید اعتراض 
یا گواهی طرف دعوی که پس از انقضاء مدت مرقوم واصل گرددبالاثر می باشد 
و برابر قسمت اخیر ماده 16  و تبصره ماده 17 قانون ثبت رفتارخواهد شد .ضمنا 
طبق ماده 56 آئین نامه قانون ثبت حقــوق ارتفاقی در موقع تحدید حدود و در 
صورتمجلس تحدیدی قید و واخواهی صاحبان امالک نسبت به حقوق ارتفاقی 

مطابق ماده20 قانون ثبت پذیرفته خواهدشد .
تاریخ انتشار نوبت اول :1399/05/01
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/06/01

م الف: 922351 محمدرضا بیکیــان رئیس اداره ثبت اســناد و امالک 
جوشقان قالی 

 مسئول فضای مجازی سراج چهارمحال
  و بختیاری خبر داد:

آمادگی سازمان سراج جهت 
همکاری با هیئت های مذهبی

مسئول فضای مجازی ســراج چهارمحال  و بختیاری 
گفت: با توجه بــه بحث کرونا، حوزه رســانه و فضای 
مجازی در محرم نقش پررنگ تــر دارد، از آنجایی که 
رسالت سازمان مجازی در این حوزه بوده، باید بیش 
از قبل در این خصوص کمک کنیم.یــزدان یگانگی با 
اشاره به برنامه های ســراج در ماه محرم، بیان کرد: با 
همکاری سازمان تبلیغات اســامی و جامعه ایمانی 
مشعر، توانســتیم دوره  آناین به عنوان هیئت آناین 
یا هیئت مجــازی، برای تیم های رســانه هیئت های 
سرتاسر استان چهارمحال و بختیاری برگزار کنیم و در 
این دوره بحث کار با نرم افزارهای موبایلی را آموزش 
می دهیم.مســئول فضای مجازی سراج چهارمحال 
 و بختیاری گفت: اســتودیوی کوروماکی را در اختیار 
هیئت ها قرار می دهیم که در جهت تولیدات، پوســتر، 
عکس و تهیه کلیپ به آنها کمک کننده است.یگانگی با 
اشاره به پروژه وی آر سقا، بیان کرد: واقعیت مجازی 
سقا در اختیار سراج است و با اســتفاده از تکنولوژی 
وی آر، گوشه ای از حادثه تاسوعا را به تصویر می کشد، 
هیات ها می توانند با مراجعه به سراج استان، این نرم 
افزار را یا به شکل عینک وی آر و یا پخش دو بعدی یا 
سه بعدی گرفته و استفاده کنند.وی تصریح کرد: اگر 
هیئتی نیاز به آموزش، طراحی پوستر و ... داشته، ما 
خدمات الزم را داده و در انتشــار کلیپ های مربوطه 
کمک کننده هستیم و هشتگ ها را از جمله »هر خانه 
یک حسینیه« ترند می کنیم تا فضای خانه ها و محله، 
فضای عزاداری به خــود بگیرد.یگانگــی در پایان با 
تاکید بر رعایت پروتکل های بهداشتی توسط هیئت ها، 
گفت: تمــام هیئت ها ملــزم به رعایت دســتورهای 
بهداشتی هستند تا با کمترین آسیب از کرونا مراسم ها 
برگزار شــوند، اگر نذری وجــود دارد بهتر اســت نذر 
وسایل بهداشتی باشــد چرا که خود، ترویج فرهنگ 
 بهداشت است تا هم شور حسینی و هم شعور حسینی

 داشته باشیم.



شنبه 1  شهریور  1399 / 2 محرم 1442/ 22 آگوست 2020/ شماره 3051
استاندار اصفهان:

اولویت اصلی استان در تمام جلسات با آموزش و پرورش است
استاندار اصفهان گفت: اولویت اصلی در تمام جلسات استان با آموزش و پرورش است و معتقدم 
اگر می خواهیم مشکالت کشور را با ظرفیت های موجود حل و فصل کنیم  بهترین ، آسان ترین و 
مقرون به صرفه ترین راه، نگرش به آموزش و پرورش است.عباس رضایی اظهار داشت: شورای 
فناوری و مهارت برای اولین بار در اســتان اصفهان تشکیل شد و با توجه به اینکه استان اصفهان 
اولین استان دارای شهرک علمی و تحقیقاتی کشور بود، دامنه فعالیت این شهرک را به کریدور علم 
و فناوری کشور گسترش داد.وی تصریح کرد: اولویت اصلی در تمام جلسات استان با آموزش و 
پرورش است و معتقدم اگر می خواهیم مشکالت کشور را با ظرفیت های موجود حل و فصل کنیم  

بهترین  راه، نگرش به آموزش و پرورش است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اصفهان:

احیای تاالب گاوخونی منوط به جاری بودن زاینده رود است
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای اصفهان گفت: پیش نیاز احیای تــاالب بین المللی گاوخونی، 
احیای رودخانه زاینده رود است که شــرکت آب منطقه ای اصفهان همواره برای تحقق این مهم 
تالش می کند.مســعود میرمحمد صادقی افزود: به رغم کمبود شــدید منابع آبی و دغدغه های 
تامین آب آشــامیدنی، بهداشت و کشــاورزی، این نهاد در دوره های آبیاری و ایام مختلف سال 
برای تخصیص آب زیست محیطی به ویژه رساندن آب به تاالب بین المللی گاوخونی تالش کرده 
است.وی درباره حقابه زیست محیطی زاینده رود و این تاالب خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبه 
شورای عالی آب در وزارت نیرو، ساالنه ۱۷۶ میلیون متر مکعب از محل سد زاینده رود باید برای 
حقابه زیست محیطی تاالب و رودخانه اختصاص یابد، اما سازمان محیط زیست معتقد است 
که حقابه زیست محیطی این رودخانه و تاالب ۳۱۳ میلیون متر مکعب است که ۱۷۶ میلیون آن 
باید به گاوخونی برسد. صادقی با اشاره به کارگروه احیای زاینده رود و تصویب نقشه راه مدیریت 
حوضه آبریز تصریح کرد: تشریک مساعی و رفع اختالفات و رسیدن به یک نتیجه سودمند از جمله 
ویژگی ها و اهداف تشکیل چنین کارگروه هایی به شمار می رود که نفع و ضرر تمامی بخش هایی 
که از آب رودخانه بهره می گیرند مورد بررسی قرار گرفته و حل و فصل شود.مدیرعامل شرکت آب 
منطقه ای اصفهان ادامه داد: با وجود اینکه در مدت اخیر به خصوص در کشــت بهاره )تابستانه( 
امسال حداقل آب برای کشاورزی اختصاص پیدا کرد، اما آبی برای سرازیر شدن به سمت تاالب 

باقی نماند.

5 نخبه برتر اصفهان توسط بنیاد موقوفه البرز تجلیل شدند
همزمان با سراسر کشــور از پنج نفر از نخبگان استان اصفهان توسط بنیاد فرهنگی  موقوفه البرز 
تجلیل شــد.در این همایش که با حضور دکتر خاموشی، رییس ســازمان اوقاف و امور خیریه و 
دکتر سعیدرضا عاملی دبیر شــورای عالی انقالب فرهنگی به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، 
از 58 نفر از نخبگان کشور توســط بنیاد فرهنگی البرز تجلیل شــد.تجلیل شدگان این همایش 
از جامعه نخبگان، دانشــجویان رشته پزشــکی و غیرپزشکی و طالب هســتند که توسط وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشــکی و وزارت علوم تحقیقات و فناوری اطالعات به بنیاد فرهنگی 
البرز معرفی می شوند.بر این اساس مریم شهرکی، دکترای شیمی از دانشگاه صنعتی اصفهان 
به عنوان مخترع، زهره کریمیان کالکی دکترای آموزش و بهداشــت  و ارتقای ســالمت دانشگاه 
علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، شیما توکلی دهقی، کارشناس ارشد مهندسی مواد از دانشگاه 
صنعتی اصفهان، زهرا کلباســی اشــتری دکترای علوم و قــرآن و حدیث از دانشــگاه اصفهان، 
 حســن بابااکبر زارعی، دکترای مهندســی مکانیک از دانشگاه کاشــان در اصفهان مورد تجلیل

 قرار گرفتند.

بر اساس اعالم سامانه ماسک، هیچ نقطه ای در استان در وضعیت سفید قرار ندارد؛

پیشروی کرونا در اصفهان

در حالی که بیش از دو ماه از هشـدارهای  پریسا سعادت
جـدی مسـئوالن بهداشـت و درمـان 
اصفهـان مبنـی بـر جـدی گرفتـن شـیوع کرونـا در اسـتان مـی گـذرد، 
پیشـروی این بیمـاری نه تنها متوقف نشـده بلکـه حاال تمام اسـتان را 
درگیـر کـرده اسـت. بـر اسـاس جدیدتریـن اعـالم سـامانه ماسـک، 
شـهرهای پر خطر در اسـتان  اصفهان بـا افزایـش ابتال به کرونـا همراه 
بوده و هیچ نقطـه ای در اسـتان در وضعیت سـفید قرار نـدارد. در حال 
حاضـر اسـتان اصفهـان در بحـران شـیوع کرونـا دارای ۹ شهرسـتان با 
وضعیـت قرمـز، ۱۲ شهرسـتان با وضعیـت نارنجی، سـه شهرسـتان با 
وضعیت زرد اسـت و هیـچ شهرسـتانی در اصفهـان در وضعیت سـفید 
نیسـت. همچنیـن بـر اسـاس اعـالم  بهـروز کلیـدری، معـاون درمان 
دانشـگاه علـوم پزشـکی اسـتان در اصفهـان از هـر صـد نفـری کـه 
آزمایـش کرونـا می دهنـد، نتیجـه 5۰ تـا ۶۰ نفر مثبـت می شـود و این 
یعنـی تعداد بیماران بدحال در حال بیشـتر شـدن اسـت. این وضعیت 
در حالی اسـت که نگرانی ها و بیـم و امیدهـا در مورد چگونگـی مبارزه 
با ایـن بیماری در شـرایط و رخدادهـای هفته هـای آینـده همچنان رو 

بـه افزایش اسـت. عـالوه بر محـرم و شـروع عـزاداری ها، بازگشـایی 
مـدارس که از سـوی آمـوزش و پـرورش دقیقـا دو هفته دیگـر خواهد 
بود، مسلما فشـارها بر بدنه بهداشـت و درمان کشـور را افزایش خواهد 
داد هـر چنـد قـرار بـر ایـن شـده کـه عـزاداری هـای محـرم بـا رعایت 
پروتـکل هـای بهداشـتی  و در مـکان هـای روبـاز صـورت گیـرد؛ امـا 
مـدارس هنـوز در وضعیت روشـنی به سـر نمی برنـد. بر اسـاس اعالم 
سـازمان آموزش و پرورش و سـتاد مقابلـه با کرونای اسـتان، مدارس 
تنهـا در مناطـق سـفید اسـتان بازگشـایی و سـال تحصیلـی حضـوری 
خواهد بـود کـه البته بـا توجـه بـه شـرایط کنونـی، بازگشـایی مدارس 
تقریبـا در همـه اسـتان غیـر حضـوری صـورت مـی گیـرد. عـالوه بـر 
مـدارس، پارک ها و مـکان هـای تجمعی مانند سـایت های بـازی نیز 
بر اسـاس اعـالم سـتاد مبـارزه بـا کرونـا، بـا محدودیـت های تـردد و 
تجمع روبـه رو خواهند شـد؛ مسـئله ای کـه البته هنوز در سـطح شـهر 
مشـاهده نمـی شـود. عـالوه بـر ایـن مـوارد بـر اسـاس اعـالم علـوم 
پزشـکی اصفهـان، با خنـک تر شـدن هـوا کرونا شـدت خواهـد یافت. 
بـر اسـاس اعـالم معـاون درمـان دانشـگاه علـوم پزشـکی اسـتان 

اصفهان، بـرآورد این اسـت کـه از شـهریورماه و همزمـان با آغـاز فصل 
سـرما، بازگشـایی مـدارس و مراسـم های مختلـف پیـش رو، احتمال 
خیز شـدید بیمـاری را داشـته و تخت هـای بیمارسـتانی عـادی و ویژه 
بایـد افزایـش یابد. براسـاس پیـش بینـی سـازمان بهداشـت جهانی 
برای نیـم کـره شـمالی تعـداد مبتالیان و مـرگ و میـر در فصل سـرما 
چهـار تـا پنـج برابـر افزایـش خواهـد داشـت همچنیـن همـکاران 
اپیدمیولوژیسـت مـا پیش بینـی کرده انـد در فصل سـرد سـال تعداد 
بیماران بـه حـدود ۲ هـزار و 5۰۰ تا سـه هـزار بیمـار برسـد که هـزار نفر 
آن ها تنها در شـهر اصفهان بسـتری خواهند شـد. با وجـود اینکه ۶ ماه 
از بیمـاری کرونـا در کشـور و اسـتان گذشـته، هنـوز پروتکل مشـخص 
درمانی برای بیمـاران نداریـم و نظام های سـالمت دنیا بـه جمع بندی 
مشـخص نرسـیده اند. همیـن مسـئله چشـم انـداز مبـارزه بـا ایـن 
بیمـاری را مبهم تر از همیشـه کرده اسـت و در این شـرایط هـر روز باید 
رویه هـای معمـول زندگـی را به نوعـی با کرونـا تطبیـق دهیـم؛ پدیده 
ای کـه آرام آرام در حـال فرسـوده تـر کـردن جامعه و سـخت تر شـدن 

مبارزه با این بیماری است.

با مسئولان جامعه

عالوه بر محرم و شروع عزاداری ها، بازگشایی مدارس 
که از سوی آموزش و پرورش دقیقا دو هفته دیگر خواهد 
بود، مسلما فشارها بر بدنه بهداشت و درمان کشور را 
افزایش خواهد داد هر چند قرار بر این شده که عزاداری 
های محرم با رعایت پروتکل های بهداشتی  و در مکان 

های روباز صورت گیرد
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س: ؟؟؟

عک

مفاد آراء
6/4 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شــماره 139960302031000346-99/5/25 هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک نایین تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی آقای صــادق دهقان عفیفی 
 فرزند قاسم به شــماره شناســنامه 4 صادره از نائین در 7/5 )هفت و نیم( سهم مشاع

 از 45 سهم ششدانگ یک باب خانه به مساحت ششــدانگ 253/20 متر مربع پالک 
ثبتی 16058 اصلی واقع در روســتای عفیــف آباد بخش 2 ثبت نائیــن خریداری مع 
 الواسطه از مالک رسمی آقای قاسم دهقان عفیفی بصورت عادی محرز گردیده است.

 لذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهی 
می شــود در صورتــی که اشــخاص نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضی 
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه 
 مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخذ رســید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادرخواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: 99/6/1 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/6/15 

م الف: 948399 اباذر مهیمن رئیس ثبت اسناد و امالک نایین
فقدان سند مالکیت

6/5 بموجب تقاضــای وارده شــماره 70877 مــورخ 1399/05/13 به اســتناد دو 
برگ استشهادیه مصدق پیوســت که امضا شهود رســما گواهی گردیده خانم سمیرا 
دخیلی زاویه ) برابر مجوز شــماره 10162 مورخ 1397/08/12 ســازمان ثبت احوال 
کشــور نام مالک از فهیمه به ســمیرا تغییر یافته اســت ( مدعی اســت ششــدانگ 
یکبــاب آپارتمان قطعــه 6 تفکیکی بــه مســاحت 89/78 متر مربع واقــع در طبقه 
دوم بانضمــام انباری قطعه 6 به مســاحت 5/15 متــر مربع واقع در طبقــه زیرزمین 
با قدرالســهم از عرصه و مشــاعات به شــماره 17476 فرعی از 15 اصلــی واقع در 
بخش 2 حوزه ثبتی کاشــان ذیــل شــماره 103090 دفتر امــالک 615 صفحه 59 
ثبت و سند مالکیت به شــماره چاپی 781163 ســری الف ســال 90 صادر و تسلیم 
گردیده اســت که به علت جابجائــی مفقود و تاکنــون پیدا نگردیده اســت تقاضای 
صدور ســند المثنی را نموده اند که  طبــق تبصره یک مــاده 120 اصالحی آیین نامه 
قانون ثبت آگهی می شــود که هر کس مدعی انجام معامله نســبت بــه ملک مزبور 
 یا وجود ســند مالکیت نزد خود میباشــد از تاریخ انتشــار این آگهی تــا ده روز به این

 اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت وسند معامله تسلیم 
نماید تا مراتب صورتمجلس واصل سند به ارائه کننده مســترد گردد اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشــود المثنی سند مالکیت 
مرقوم صادرو به متقاضی تســلیم خواهد شد.ضمنا برابر ســند رهنی شماره 187755 
مورخ 1391/03/27 ششــدانگ پالک فوق در رهن بانک مسکن شــعبه امام رضا ) 
 ع ( به مبلغ 433794749 ریال می باشــد که تاکنون فک رهن بعمل نیامده اســت .

ره ثبــت اســناد  دا  م الــف: 949974 اســماعیلی طاهــری رئیــس ا
و امالک کاشان 

فقدان سند مالکیت
6/6 طبق تقاضای وارده 71003 مورخ 99/05/14 عباس ســلیمانی تبار به استناد دو 
برگ استشهادیه مصدق پیوست که امضا شهود رســما گواهی گردیده نامبرده مدعی 
است که سند مالکیت قطعه زمین مشهور به 120 قفیزی شماره 1008 فرعی از 3 اصلی 
واقع در طاهرآباد بخش 4 کاشــان ذیل ثبت 1135 دفتــر 10 صفحه 88 به نام عباس 
سلیمانی تبار ثبت و ســند مالکیت صادر و تسلیم گردیده اســت . که به علت جابجایی 
مفقود و تاکنون پیدا نگردیده تقاضای صدور سند المثنی را نموده لذا  طبق تبصره یک 
ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله 
نسبت به ملک مزبور یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهی تا 

ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت وسند 
معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس واصل ســند به ارائه کننده مسترد گردد اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل ســند ارائه نشود المثنی 
سند مالکیت مرقوم صادرو به متقاضی تسلیم خواهد شد.برابر سند رهنی 61665 مورخ 
88/2/5 دفترخانه 19 کاشــان در رهن بانک کشاورزی میباشد . م الف: 953843 

اسماعیلی طاهری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کاشان 
تحدید حدود اختصاصی

6/7 شــماره نامه: 139985602020000902 نظر به اینکه تحدید حدود ششــدانگ 
پالک شماره 1/1219 واقع در بخش میمه ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی 
به نام اشرف معینیان و غیره فرزند آقا رضا در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود 
قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و 
طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز شنبه مورخ 1399/6/22 ساعت 
9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین 
اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی 
تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد.  م الف: 954367 ذکاوتمند رئیس اداره ثبت اسناد 

و امالک بخش میمه 

تحدید حدود عمومی

6/3 آگهي تحدیدحدودعمومي ثبت اســنادوامالک شهرستان گلپایگان در سال 
1399

آگهي تحدید حدود ماده14 پیرو آگهي نوبتي قبلي تحدید حدودرقبات مربوط به 
بخشهاي 1، 2، 3، 4و 6 حوزه ثبت گلپایگان بشرح زیر مي باشد

))بخش یک ثبت گلپایگان((
1281- آقای علی حقیقی فرزند مهدی و ســایر شرکا ششدانگ یکباب مغازه به 

مساحت 14/25 مترمربع
1313- موقوفه محمدرضا، محمد مهدی، محمد جعفر شــاهوردی به نمایندگی 
اداره اوقاف و امورخیریه شهرستان گلپایگان ششدانگ یکباب دکان به مساحت 

25/01 مترمربع 
1314- موقوفه محمدرضا، محمد مهدی، محمد جعفر شــاهوردی به نمایندگی 
اداره اوقاف و امورخیریه شهرستان گلپایگان ششدانگ یکباب دکان به مساحت 

40/34  مترمربع 
1596- موقوفه مســجد حجت االســالم به نمایندگی اداره اوقاف و امورخیریه 

شهرستان گلپایگان ششدانگ یکباب مسجد به مساحت 3659/59 مترمربع 
1945 – آقایان محمدرضا، علی اصغر، محمدحسن و ابوالفضل و خانمها مهری 
و صفیه و بتــول همگی آبائی فرزندان مرحوم غالمحســین کما فرض اله وراث 
ذکور هریک نسبت به یکدانگ مشــاع و خانمها وراث اناث هریک نسبت به نیم 
دانگ و آقایان محمد ، محسن ، ســعید و خانم مرضیه همگی سلیمانی فرزندان 
محمد کما فرض اله سهم االرث از خانم مریم آبائی)سهم االرثی از مرحوم پدرش 
غالمحسین آبائی ( فرزند غالمحسین نسبت به نیم دانگ مشاع از ششدانگ یک 

قطعه زمین به مساحت 6367/70 مترمربع 
1999 – آقایان محمدرضا، علی اصغر، محمدحسن و ابوالفضل و خانمها مهری و 
صفیه و بتول همگی آبائی فرزندان مرحوم غالمحسین کما فرض اله وراث ذکور 
هریک نسبت به یکدانگ مشــاع و خانمها وراث اناث هریک نسبت به نیم دانگ 
و آقایان محمد ، محسن ، ســعید و خانم مرضیه همگی سلیمانی فرزندان محمد 
کما فرض اله ســهم االرث از خانم مریم آبائی )ســهم االرثی از مرحوم پدرش 
غالمحسین آبائی (فرزند غالمحسین نسبت به نیم دانگ مشاع از ششدانگ یک 

قطعه زمین به مساحت 2754/46 مترمربع 
تاریخ تحدیدحدود :شنبه 1399/7/5

2 فرعی از 2214 اصلی – خانم اعظم صفائی فرزند علی اکبر تمامی ششــدانگ 
قطعه زمین به مساحت 19 قفیز و سه کف

2928 – آقایان محمد جواد ، محمد مهدی و عباس و محمدرضا و خانمها معصومه 
و زهره و زهرا همگی توسلی فرزندان مرحوم محمد حسین به استثناء بها عرصه و 
اعیان یک هشتم آن که متعلق به خانم فاطمه سلطان صالحی فرزند علی می باشد 

ششدانگ ساختمان به مساحت 388/46 مترمربع
4339- آقای محمد شهبازی فرزند حسین و سایر شــرکا ششدانگ یک قطعه 

زمین مزروعی
4056- آقای علیرضا نیازی فرزند محمد حسین و سایر شرکا ششدانگ یک قطعه 

باغ منعب و مشجر
4977 – دولت جمهوری اســالمی ایران به نمایندگی وزارت جهاد کشــاورزی 
– سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان  ششدانگ قطعه زمین  که قبال جاده 

متروکه بوده به مساحت 1075/84 متر مربع 
4979 – دولت جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی وزارت جهاد کشاورزی اداره 
کل دامپزشکی  استان اصفهان  ششدانگ یک قطعه زمین )محل جاده متروکه(  

به مساحت 888/57 متر مربع 
تاریخ تحدیدحدود :دوشنبه 1399/7/7

 )بخش دو ثبت گلپایگان((
)شماره فرعي زیرازشماره 1 اصلي واقع در قریه سررباطان(

2294-آقای حسن سلمان فرزند حاجی ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
428/53 مترمربع

)شماره فرعی زیر از شماره 2  اصلی واقع در قریه ابلوالن علیا (
653- خانم لیال شــاهپری فرزند علی و سایر شرکا ششــدانگ یک قطعه زمین 

مزروعی بمساحت 9673/93 مترمربع
)شماره فرعی زیر از شماره 3 اصلی واقع در قریه ابلوالن سفلی (

197-خانم طیبه ابراهیمی فرزند علی اکبر ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به 
مساحت 1068/87 مترمربع

1435- آقای سید رضا یاسینی فرزند سید اصغر ششدانگ یکباب عمارت بمساحت 

429 مترمربع
)شماره فرعي زیرازشماره  5 اصلي واقع در قریه رباط پیرعلی (

116-خانم طیبه ابراهیمی فرزند علی اکبر و سایر شرکا ششدانگ یک قطعه زمین 
به مساحت 4872/19 مترمربع

)شماره های فرعی زیر از شماره 7  اصلی واقع در قریه حسن حافظ (
24- آقای محمدرضا ربیعی فرزند حیدر ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی به 

مساحت 1826/96 مترمربع
94- آقای محمدرضا ربیعی فرزند حیدر ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی به 

مساحت 7019/84 مترمربع
تاریخ تحدیدحدود :چهارشنبه 1399/7/9

379- آقای حسین ربیعی فرزند محمد و ســایر شرکا ششدانگ یک قطعه زمین 
به مساحت 25 قفیز

438- آقای حسن غفاری فرزند محمد و ســایر شرکا ششدانگ یک قطعه زمین 
به مساحت 5 قفیز 

)شماره فرعي زیرازشماره 8  اصلي واقع در قریه رباط نعلبند(
425- آقای مجید گنجی فرزند غالمحسین ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 

888 متر مربع
2442- امامزاده سید محمد حسن به نمایندگی اداره اوقاف و امورخیریه شهرستان 

گلپایگان
  )بخش سه ثبت گلپایگان((

)شماره فرعي زیرازشماره 49 اصلي واقع در قریه مالزجان(
290-موقوفه امام زاده سید حسین مالزجان به نمایندگی اداره اوقاف و امورخیریه 
شهرستان گلپایگان ششــدانگ یکباب بقعه امام زاده ســید حسین مالزجان به 

مساحت 4683/04 مترمربع
))بخش چهار ثبت گلپایگان((

)شماره فرعي زیر از شماره 9  اصلي واقع در قریه رباط ملکی و آرجان(
174-موقوفه محمد حســن به نمایندگی اداره اوقاف و امورخیریه شهرســتان 

گلپایگان
)شماره های فرعي زیرازشماره 13 اصلي واقع در قریه دستجرده(

401-موقوفه حاج محمد تقی دستجرده ای به نمایندگی اداره اوقاف و امورخیریه 

شهرستان گلپایگان ششــدانگ قطعه زمین مزروعی  به مســاحت 4400/26 
مترمربع

402 -موقوفه حاج محمد تقی دستجرده ای به نمایندگی اداره اوقاف و امورخیریه 
شهرستان گلپایگان ششدانگ قطعه زمین  به مساحت 1336/90 مترمربع

تاریخ تحدیدحدود : شنبه 1399/7/12
)شماره فرعي زیر از شماره 28  اصلي واقع در قریه سرآور(

1082-آقای مجید جوهری فرزند قدرت اله ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
به مساحت 15321/79 مترمربع

)شماره فرعي زیر از شماره 30  اصلي واقع در گلشهر(
2713-موقوفه زمین صالح پیغمبر  به نمایندگی اداره اوقاف و امورخیریه شهرستان 

گلپایگان ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 66000 مترمربع
))بخش شش ثبت گلپایگان((

)شماره فرعي زیر از شماره 2  اصلي واقع در قریه وانشان(
195-آقای محمد کامرانی فرزند محمدعلی و ســایر شرکا ششدانگ یک قطعه 

زمین به مساحت 2415/50 مترمربع
1003- خانم طاهره عالمه فرزند محمدصادق ششدانگ یک قطعه زمین

تاریخ تحدیدحدود : دوشنبه 1399/7/14
تحدید حدود امالک یاد شده به ترتیب از ســاعت 9 صبح به بعد در محل شروع 
خواهد شد و در صورت مواجه شدن با تعطیلي ناگهاني در روز بعد تحدید میگردد لذا 
بموجب ماده 14 قانون ثبت به صاحبان امالک و مجاورین اخطار مي شود که در 
روز و ساعت مقرر د ر محل حضور به هم رسانند چنانچه هر یک از صاحبان امالک 
یا نماینده قانوني آنها در موقع تعیین حدود حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون ثبت 
ملک آنها با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید حدود خواهد شد .اعتراضات 
مجاورین و صاحبان امالک که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق مقررات ماده 
20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید فقط 30 روز پذیرفته خواهد 
شد ضمنا بموجب تبصره 2 ماده واحده مصوب 83/3/25 مجلس شوراي اسالمي 
معترضین بایستي ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم 

دادخواست به مرجع قضائي مراجعه نمایند 
 تاریخ انتشار: شنبه 99/6/1

م الف: 953770 محمد سلمانی رئیس ثبت اسناد و امالک گلپایگان 
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اسماعیلی فر با ذوب خداحافظی کرد؟
تیم ذوب آهن نیز از سقوط به لیگ یک نجات پیدا کرد تا ماموریت اسماعیلی فر و همبازیانش در 
فصل فرسایشی ۹۸-۹۹ به پایان برسد. او حاال با یک استوری که تصویر خاکستری اش در حال 
حرکت را نشان می دهد، از ذوب آهن تشکر کرده است. این استوری در شبکه های اجتماعی بسیار 
بازنشر شده و برخی آن را خداحافظی دانیال با ذوب آهن قلمداد کرده اند. شایعاتی مبنی بر جدایی 

دانیال اسماعیلی فر از ذوب آهن و حضورش در یکی از تیم های مدعی وجود دارد.

مخالفت سازمان لیگ با درخواست استقاللی ها
باشگاه استقالل چند روز پیش با ارسال نامه رسمی به سازمان لیگ خواستار تغییر زمان مرحله نیمه 
نهایی و فینال جام حذفی شد که این موضوع مورد موافقت سازمان لیگ قرار نگرفت.استقاللی ها 
در نامه خود درخواســت کردند که مســابقات جام حذفی به بعد از بازی های لیگ قهرمانان آسیا 
موکول شود تا بازیکنان این تیم بتوانند برای مسابقات آسیایی استراحت کافی داشته باشند، اما در 
نهایت این موضوع مورد موافقت قرار نگرفت.نکته جالب اینکه مهدی رسول پناه سرپرست باشگاه 
پرسپولیس هم اعالم کرد چنین نامه ای به سازمان لیگ ارســال کرده اند و به نوعی هردو باشگاه 

موافق به تعویق افتادن دربی جام حذفی هستند.

فوالد و کسب سهمیه آسیایی پس از 6 سال
فوالد خوزســتان در ســیزدهمین دوره لیگ برتر با هدایت حســین فرکی در رقابت با پرسپولیس 
توانست با اختالف یک امتیاز قهرمان لیگ برتر شود.آن روزها خیلی ها  روند مطلوب نتیجه گیری 
فوالد را مدیون آکادمی بازیکن ســازی فوالد و عنایت ویژه فرکی به جوانان آن دوره فوالد دانستند. 
از جمله بازیکنان آن دوره اسماعیل شریفات، لوســیانوپریرا،فرزاد حاتمی، سروش رفیعی، بختیار 
رحمانی،  رشــید مظاهری و مهرداد جماعتی بودند که بعد ها هر کدام از این بازیکنان به وزنه های 
موثری در فوتبال ایران بدل شدند. بعد از شش سال حاال فوالد خوزســتان با هدایت جواد نکونام 
در رقابت تنگاتنگ با تراکتورسازی  ، استقالل ، سپاهان و شــهرخودرو توانست با کسب 51 امتیاز و 
رتبه سوم جدول لیگ برتر به سهمیه غیر مستقیم دست یابد. فوالدی ها در روز آخر در اهواز تراکتور 
پر ستاره را شکست دادند و شاید اگر اســیر بالی کرونا نمی شدند، می توانستند نایب قهرمان لیگ 
نوزدهم شوند.حاال که نکونام فوالد را آسیایی کرده می تواند به حمایت ویژه مدیران ارشد این باشگاه و 
شخص سعید آذری دلگرم باشد. فوالد در لیگ نوزدهم  با تکیه بر مدیریت آذری، بازیکنان باکیفیتی 
همچون پاتوسی و فرشاد احمدزاده را جذب کرد تا نشان دهد در خرید بازیکنان شاخص دست کمی 
از غول های تهرانی و سپاهان اصفهان نداردو باید منتظر ماند و دید آیا فوالدی ها با نکونام می توانند 
روند مطلوب این فصل را دادمه دهند و قادر خواهند بود برای آسیا تیم مناسبی را جمع و جور کنند؟

رونمایی از جدیدترین لژیونر فوتبال ایران
پس از پایان رقابت های لیگ برتر بدون تردید تب بــازار نقل و انتقاالت باال می رود و تیم های برای 
تقویت بنیه فنی خود دست به کار خواهند شد؛ براساس زمان بندی ســازمان لیگ قرار است از 6 
شهریور فصل نقل و انتقاالت تابستانه آغاز شود تا تیم ها بتوانند براساس نیازهای خود به بازار ورود 
کرده و خریدهای خود را انجام دهند. اما در این میان بازیکنانی هستند که با پایان یافتن رقابت های 
لیگ برتر با پیشنهادات خارجی مواجه شده اند؛ یکی از آن ها جعفر سلمانی وینگر سرعتی صنعت 
نفت آبادان است که در آستانه انتقال به فوتبال پرتغال قرار دارد.سلمانی در لیگ نوزدهم نمایش های 
درخشانی را در لباس صنعت نفت داشت و یکی از بهترین بازیکن این تیم جنوبی بود؛ حال وی با 
پیشنهاد باشگاه پورتیموننز پرتغال که هدایت آن برعهده پائولو سرجیو سرمربی سابق نفت آبادان 

است، مواجه شده است. 

پایان کار تیم های اصفهانی در لیگ نوزدهم؛

متوسط روبه ضعیف

سمیه مصور    نوزدهمیـن دوره رقابت هـای لیگ برتر 
فوتبـال کشـور در شـرایطی پنجشـنبه 
شـب با برگزاری هشـت دیـدار همزمان بـه پایان رسـید کـه تیم های 
اصفهانی نه تنها از کسـب قهرمانی در این دوره از مسـابقات بازماندند 
کـه سـهمیه آسـیایی نیز بـه آنهـا نرسـید تا نسـبت بـه فصل گذشـته 

رقابت های لیگ برتر، افت فاحشی را پشت سر گذاشته باشند.
در آخریـن هفته فصل جـاری رقابت هـای لیگ برتر، تیـم ذوب آهن 
اصفهـان در خانه میزبـان تیـم گل گهر سـیرجان بود کـه این دیـدار با  
شکسـت سبزپوشـان اصفهانی به پایان رسید. سبزپوشـان اصفهانی 
در شـرایطی مقابـل گل گهر سـیرجان قـرار گرفتـه  بودند که بـرای فرار 
از احتمال سـقوط و حفـظ جایگاه شـان چـاره ای جز پیـروزی در این 
دیـدار نداشـتند. اگرچـه ذوب آهن بـا پیـروزی مقابل پرسـپولیس و 
یـک امتیاز بـازی بـا نسـاجی تـا حـد زیـادی از منطقـه خطـر فاصله 
گرفته بود ؛امـا نزدیکی امتیـازات تیم های پایین جدول می توانسـت 
برای لوکا و شـاگردانش در هفته آخر دردسرسـاز شـود و سبزپوشـان 
اصفهانـی بـرای اطمینـان از بقـا و حفـظ جایگاه شـان در جـدول بـه 
دنبـال هـر 3 امتیـاز بـازی بودنـد. در آن سـو گل گهـر سـیرجان نیـز 

شـرایطی مشـابه بـا ذوب آهـن داشـت و هرچنـد شـاگردان جاللـی 
پـس از آغاز مجـدد لیـگ نتایـج خوبی را بـه دسـت آورده بودنـد؛ اما 
همچنـان خطر سـقوط، گل گهـر را تهدید می کـرد و سـیرجانی ها برای 
تضمین بقا بـه 3 امتیاز بـازی نیاز داشـتند. شـاگردان لـوکا بوناچیچ 
که هنـوز خطر سـقوط را احسـاس مـی کردند در ایـن بـازی، عملکرد 
ضعیفی را بـه نمایـش گذاشـتند تا به لطـف نتایـج دیدار های سـایر 
تیـم هـای فانـوس بـه دسـت در لیـگ ماندنـی شـوند. ذوب آهـن با 
این نتیجه 30 امتیـازی باقی مانده و با کسـب 7 برد، ۹ تسـاوی و 14 

شکسـت در رده دوازدهم جـدول قـرار گرفت.
سـپاهان، دیگـر تیـم اصفهانـی در یـک دیـدار حسـاس مقابـل تیـم 
فانـوس به دسـت پیـکان تهـران قـرار گرفـت. طالیـی پوشـان نصف 
جهان که هنـوز امید به کسـب سـهمیه آسـیایی داشـتند در این بازی 
نمایـش ضعیفـی را ارائـه کردند تـا قـرار گیـری در رتبه پنجـم جدول 
رده بندی تنها دسـتاورد آنهـا در ایـن دوره از رقابت های لیگ باشـند.

سـپاهان مقابـل پیـکان بـازی خوبـی را ارائـه نـداده و اسـیر بـازی 
تخریبـی شـاگردان ویسـی شـد. تکسـیرا پنجشـنبه شـب تیمش را 
با همـان آرایش همیشـگی بـه میـدان فرسـتاده و قصد داشـت تا با 

ارائه یـک بازی مالکانـه و با پاسـکاری های متعدد و کشـاندن حریف 
بـه میانه میـدان  ، پیـکان را از الک دفاعـی خارج کنـد و با اسـتفاده از 
حمـالت برق آسـا و پر تعـداد مدافعـان تیـم مقابـل را وادار به اشـتباه 
کرده و با به دسـت آمدن گل برتری سـعی در اداره بازی کنـد. اتفاقی 
کـه در عمـل رخ نـداده و زردپوشـان اصفهانـی اسـیر بازی خوانـی 
ویسـی و آنالیـز دقیـق پیکانی هـا از نقاط قوت سـپاهان شـده و عمال 
شـاگردان تکسـیرا زیر بار بازی تخریبـی و یارگیری شـدید پیکانی ها 
نتوانسـتند بـازی همیشـگی خـود را بـه نمایـش بگذارند. در آن سـو 
پیکانی هـا بـا توجـه بـه نمایشـی کـه ارائـه دادنـد، بـه خواسـته خود 
رسـیدند و امتیـازی را کـه می خواسـتند به دسـت آوردند. شـاگردان 
ویسـی در فـاز دفاعـی، بـازی بـدون نقصـی را بـه نمایش گذاشـتند 
و اجـازه خلـق موقعیـت خاصـی بـه سـپاهان ندادنـد. پیـکان در فاز 
هجومی نیـز خوب کار کـرده و مهاجمان ایـن تیم اگـر در زدن ضربات 
نهایـی دقت بیشـتری به خـرج می دادنـد، می توانسـتند بـه گل های 
بعـدی برسـند. سـپاهان بـا تسـاوی در ایـن بـازی 4۹ امتیازی شـد 
تـا نایـب قهرمـان فصـل گذشـته رقابـت هـای لیـگ برتـر یکـی از پر 
کابـوس ترین فصـل های خـود را بـا رتبـه پنجمی بـه پایان برسـاند.

خبر  روز

واکنش »سیلوا« به احتمال بازگشتش به سری آ
تیاگو ســیلوا، کاپیتان پاری ســن ژرمن به احتمال بازگشتش به ســری آ ایتالیا و  پیوستنش به 
فیورنتینا واکنش نشــان داد. قرارداد مدافع برزیلی با پاری سن ژرمن در پایان فصل به اتمام می 
رسد و بازی در فینال لیگ قهرمانان اروپا 
مقابل بایرن مونیخ به نظر آخرین بازی 
سیلواســت.مدافع برزیلی در مصاحبه 
بــا ســایت »کالچــو مرکاتــو«، گفت: 
سرنوشتم در دســتان خودم است. این 
آخرین فصل حضورم برای پاری ســن 
ژرمن خواهــد بود. اگر بتوانــم در آینده 
فوتبال بازی کنم این مســئله را بررسی 
می کنم و بهترین انتخــاب را می کنم.

فیورنتینا به ســیلوا پیشــنهاد امضای 
قرارداد 2 ساله با دستمزد سالیانه 4 میلیون یورو را داده است. مدافع برزیلی از سال 200۹ تا 2012 
برای میالن بازی کرد. بعد از آن عازم پاریس شد و در طول ۸ سال گذشته برای پاری سن ژرمن، 204 

بازی انجام داد و ۹ گل به ثمر رساند.

آمادگی »رود گولیت« برای هدایت تیم ملی هلند
 بعد از حضور رونالدو کومان روی نیمکت بارســلونا و جدایی از تیم ملی فوتبال هلند، این تیم به 
دنبال سرمربی جدیدی است تا کار خود را پیش ببرد.رود گولیت، بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال 
هلند آمادگی خود را بــرای برعهده گرفتن هدایت الله های نارنجی فوتبــال اروپا اعالم کرد. او در 
صحبت هایی درباره حضور در تیم ملی هلند گفت: »اگر از من خواســته شود که هدایت تیم ملی 
هلند را برعهده بگیرم، قطعا این کار را خواهم کرد.«از سال 2017 تا 201۸، گولیت به عنوان دستیار 
مربی تیم ملی هلند فعالیت می کرد. پیش از آن، وی در تیم هایی چون لس آنجلس گالکســی، 
فاینورد، نیوکاسل و چلسی وظیفه هدایت و مربیگری را بر عهده داشت.باید دید با توجه به زمان 
کم تیم ملی هلند برای دیدارهای لیگ ملت های اروپا و رقابت های یورو که تابستان آینده برگزار 
می شــود، فدراســیون فوتبال هلند چه تصمیمی خواهد گرفت و آیا گولیت را به عنوان سرمربی 

انتخاب خواهد کرد یا خیر.

انتقام با آرنج از راموس؛ تسویه به سبک کروات ها
دو ســال پیش شــاگردان یورگن کلوپ برای بازی در فینال لیگ قهرمانان مقابل رئال مادرید 
به شهر کیف سفر کردند. لیورپول در این بازی 3-1 شکست خوردند ولی خیلی ها بیرون رفتن 
اجباری محمد صالح در نیمه اول به دلیل خطای شــدیدی که سرخیو راموس روی او انجام داد 
را عامل شکست لیورپول می دانســتند و همین باعث شده بود راموس به چهره ای بسیار منفور 
تبدیل شود.چند ماه بعد در جریان دیدار تیم های ملی کرواسی و اسپانیا در لیگ ملت های یوفا، 
دژان لوون بازیکن کرواســی و لیورپول با آرنج چنان ضربه ای به صورت راموس می زند که یک 
بازی محروم شده و دیدار بعدی تیمش را از دست می دهد. او حاال در اینستاگرام خود اعتراف 
کرد که آن ضربه را عمدی به راموس زده.لوورن در این باره گفــت:» با آرنج ضربه محکمی به او 
زدم. گفتم حاال برو حرف بزن رفیق. لوکا مودریچ ســعی کرد تنش بین من و راموس را کم کند، 
ولی من در جریان بازی باالخره با آرنج به او زدم و گفتم حاال حساب مان تسویه شد. من برای 
راموس به عنوان فوتبالیســت و برای تیمش احترام قائلم. او افتخارات زیادی به دست آورده 
ولی از طرف دیگر اخالقی دارد که من با آن میانه ای ندارم. آســیب زدن به بازیکنان دیگر را نمی 

توانم تحمل کنم«.

 فوتبال جهان

 سلطان آگهی های 
محیطی کیست؟

بازار اقتصادی این روز های کشور سالطین پرور 
است. سلطان نفت، برنج، شکر، سکه، مسکن 
و... در کشور مثل قارچ سبز می شوند. از این 
دست ســالطین در فوتبال هم کم نداریم، اما 
یکی از ســالطین نو ظهور در فوتبال، سلطان 
آگهی های محیطی است. تا به حاال به تبلیغات 
کنار زمین توجه کرده اید؟ در اروپا یک ردیف 
آگهی مرسوم اســت و چند آگهی اختصاصی 
ویژه تیم میزبان، اما در ایران بعد از الیه اول، 
چشــم شــما به الیه دوم تبلیغات می خورد. 
یک ردیف تبلیغات هــم روی زمین و اطراف 
چمن پهن می شــود و تعدادی هم تبلیغ کنار 
دروازه ها می بینیم. یعنی ایران باید سه برابر 
کشــور های مدرن در فوتبال درآمد تبلیغاتی 
داشته باشد. عالوه بر این در غیاب تماشاگران 
شاهد تبلیغات روی ســکو ها هم هستیم تا 
درآمدزایی از این طریــق افزایش یابد. با این 
حجم از تبلیغات به نظر می رسد باشگاه های 
ایرانی نباید مشکل مالی داشــته باشند، اما 
تمامی مدیران باشــگاه ها مصاحبــه کردند 
که پول آگهــی محیطی به جیب باشــگاه ها 
بازنمی گردد. سوال اینجاست که پس پول ها 
به جیب چه کســی می رود؟بعد از گم شدن 
هزاران میلیارد تومان از جیب مردم در صنعت 
نوبت به فوتبالی ها رســیده کــه از جیب هم 
دزدی کنند. همه از قرارداد ننگین ویلموتس 
با فدراسیون فوتبال می گویند، اما قرارداد های 
دیگر فوتبال ایران هم ننگین اســت. یادتان 
می آید لباس های تیم ملی کــه پول جنس 
درجه یک را فاکتور کردنــد، اما از عرق گیری 
که در خانه می پوشــید جنســش بد تر بود؟ 
توپ های لیگ نوزدهم که بازیکنان با آن بازی 
می کنند هم مشــخص شــد جنسش درجه 
3 است. چرا باشــگاه های پول بلیت فروشی 
را دریافت نکردند؟ آیــا می دانید حق پخش 
کنفرانس های خبری و میکسدزون ها را هم 
فروختند؟باید بگوییم که فقط ســلطان ها در 
بازار سکه، ارز، برنج، شکر و... مثل قارچ سبز 
نمی شوند و اگر کمی خوب نگاه کنید در فوتبال 

ایران سالطین نو ظهور زیادی پیدا می شوند.

زش ور

مستطیل سبز

وز عکس ر

پست مشترک بازیکنان 
آلومینیوم برای »خطیبی«

پس از اولین صعود تیــم آلومینیوم اراک به 
لیگ برتر، بازیکنان این تیم در پستی مشترک 
از زحمات کادرفنی این تیم قدردانی کردند. در 
این پست آمده اســت: حاج رسول خطیبی! 
همدلی، رفافت و گذشــت را از تو داریم، این 
اولین حرفی بود که به ما زدی و شاد کردن دل 
این مردم را هدف مان قرار دادی.امروز به خود 
می بالیم که در کنار شما به این افتخار بزرگ 

دست پیدا کردیم.

فرنوش شیخی 30 ساله که سابقه بازی در تیم ملی والیبال بانوان ایران را هم دارد، در آستانه پیوستن به تیم والیبال شارلواست.شیخی همسر کاوه رضایی است. 
رضایی لژیونر فوتبال ایران است که این فصل هم به صورت قرضی از کالب بروژ راهی شارلوا شده است. شیخی در سال 2017-201۸ هم برای مدت زمانی کوتاه در 
تیم موناکو حضور داشت. سایت بلژیکی در پایان خبر خود اظهار امیدواری کرده است شیخی هم همانند همسرش کاوه رضایی عملکرد درخشانی داشته باشد. 
شیخی،  لقب بهترین سرعتی زن والیبال ایران را داراست. او  در مســابقات مالدیو که مرحله اول مقدماتی قهرمانی جهان بود به همراه سودابه باقرپور دیگر ملی 

پوش ایران به عنوان برترین بازیکن پست خود یعنی دفاع روی تور شد.

»فرنوش شیخی« در آستانه پیوستن به شارلوا

مدیرکل ورزش و جوانــان اصفهان گفت: تکمیل 120 
طرح ورزشی نیمه تمام این استان در دستور کار دولت 
و وزارت ورزش و جوانان قرار گرفته است.سید محمد 
طباطبایی در حاشــیه بازدید از طرح های ورزشــی 
شهرستان ســمیرم افزود: هفت طرح ورزشی نیمه 
تمام ســمیرم نیز با چنین رویکردی تکمیل خواهد 
شد.وی با اشاره به فعالیت 45 خانه ورزش روستایی 
در استان اظهارداشت: سمیرم با دارا بودن 150 روستا 
و آبادی از جمله شهرســتان هایی است که ظرفیت و 
جوانان روستایی بانشاط و فعالی در این حوزه دارد.

وی یادآور شــد: برپایی 450 رقابت ورزشی استانی 
و شهرستانی در سمیرم نشــان از ظرفیت خوب این 
منطقه در حوزه ورزش و جوانان دارد.طباطبایی تصریح 
کرد: هیئت های ورزشی اگر با برنامه راهبردی و روزآمد 
فعالیت کنند، می توانند هم جایگاه خودشان را ارتقا 
دهند و سایر جوانان را به ســمت ورزش های سالم 
البته بعد از گذر از روزهای سخت کرونایی، بکشانند.

رییس اداره ورزش و جوانان سمیرم نیز گفت: اعتبار در 
نظر گرفته شده از محل تملک دارایی های شهرستان 
به این اداره برای تکمیــل طرح های نیمه تمام هزینه 
خواهد شد.ســید محمدرضا فلســفی اظهارداشت: 
هفت طرح اصلی داریم که مهم ترین آنها نصب چمن 
مصنوعی در بافت مسکن مهر شهر سمیرم است.به 
گفته وی، تالش داریم با همکاری اداره کل ورزش و 
جوانان و همراهی فرمانداری شهرستان زیرسازی و 
نصب این چمن را تا پایان شهریور یا اواسط مهرماه به 
اتمام برسانیم.رییس اداره ورزش و جوانان سمیرم با 
بیان اینکه برای خرید چمن مصنوعی مسابقات این 
شهر 35 میلیارد ریال هزینه شد، بیان کرد: طی دو ماه 
اخیر، کار خاک برداری وسیع و پرحجم زمین این چمن 
با همکاری تعدادی از مســئووالن و شهرداری انجام 
شــده است.فلســفی ادامه داد: عالوه بر این چمن، 
زمین های دیگری در روســتاهای بخش مرکزی و 
وردشت برای نصب چمن مصنوعی در نظر گرفته ایم که 

اگر اعتبار 30 میلیارد ریالی تملک دارایی ها تخصیص 
شــود در این طرح ها صرف خواهیم کــرد.وی گفت: 
عالوه بر نصب چمن های مصنوعی، افتتاح سالن های 
ورزشی و خانه های ورزش روستایی را نیز در دستور 
کار داریم و به مرور انجام خواهیــم داد.رییس اداره 
ورزش ســمیرم، تکمیل طرح خوابــگاه کوهنوردی 
روستای ملی خفر در جنوب ســمیرم را یادآور شد و 
افزود: 10 میلیارد ریال اعتبار مرحله اول ساخت این 
مجموعه تخصیص یافته و پیمانکار اجرای آن به زودی 
مشخص خواهد شد.به گفته فلسفی، 36 خانه ورزش 
در روستاهای شهرستان ســمیرم تجهیز و راه اندازی 
شــده اند و اگر بتوانیم از ظرفیت خیــران هم در این 
 بخش اســتفاده کنیم، کارهای بزرگ تری نیز انجام

 خواهد شد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان:

 تکمیل 120 طرح ورزشی نیمه تمام اصفهان با حمایت 
دولتی به اتمام می رسد



شنبه 1  شهریور  1399 / 2 محرم 1442/ 22 آگوست 2020/ شماره 3051
فرمانده سپاه حضرت صاحب الزمان)عج( استان تاکید کرد:

گام های بلند کمک مومنانه در اصفهان
فرمانده ســپاه صاحب الزمان)عج( اســتان اصفهان اظهار داشــت: توزیع مجموعه کمک های 
معیشتی در راستای لبیک به  فرمان رهبر انقاب اســامی مبنی بر ورود به عرصه کمک مومنانه 
در جای جای اســتان اصفهان برگزار شد و اصفهان یکی از شهرســتان هایی که همیشه در عرصه 
کمک های مومنانه پیشتاز بوده است. وی افزود:در اواســط مردادماه اولین نوبت از مرحله دوم 
رزمایش کمک مومنانه در حســینیه ثارا... ناحیه مقاومت بســیج خمینی شــهر برگزار شد؛ در 
این زمینه تعداد ۴۰۰ جهیزیه برای زوج های جوان نیازمند اســتان اصفهان فراهم  شــده که این 
جهیزیه ها دارای ۲۳ قلم کاالست و می توان گفت تمام وســایل یک جهیزیه کامل را دارد. سردار 
مجتبی فدا با اشــاره به توزیع ۳۰ هزار بسته کمک معیشــتی در مرحله دوم ، تصریح کرد: تعداد 
۲۵ هزار بن خرید کاال نیز در بین نیازمندان توزیع شــد که مبلغ هزینه شده برای هر بسته کمک 

معیشتی و بن ها نزدیک به ۲۵۰ هزار تومان است.
سردار فدا در خصوص اجرای طرح اطعام علوی بیان داشــت: در ایام عید سعید غدیر خم تعداد 
یک  میلیون پرس غذا در قالب این طرح در ســطح اســتان اصفهان توزیع شــد.فرمانده سپاه 
صاحب الزمان)عج( اســتان اصفهان گفت: انتظار داشــتیم که در این مرحله نســبت به مرحله 
قبل، حجم بیشــتری از کمک ها را به دســت نیازمندان برسانیم و شــاید از این اقدامات راضی 
باشیم اما هرگز به این سطح کمک نیز قانع نیســتیم.وی در ادامه خاطرنشان کرد: در این ایام و 
به  ویژه رزمایش کمک مومنانه شاهد این هستیم که مردم کشــور و استان با توجه به مشکات 
اقتصادی، کمک به هم نوع را هیچ گاه فراموش نمی کنند و حضور خود در خط والیت و رهبر انقاب 
اسامی را نشان داده اند.سردار فدا در پایان خاطرنشان کرد: نوبت بعدی از مرحله رزمایش کمک 
 مومنانه دهه اول ماه محرم و نوبت دیگر در دهه ســوم ماه صفر هم زمان با ایام اربعین حسینی 

خواهد بود.

 اهتزار پرچم اباعبدا... الحسین)ع( در 
مناطق 2 و 10

هم زمان با فرارسیدن ایام عزاداری سرور و ساالر شهیدان حضرت اباعبدا... الحسین )ع(، پرچم 
»یا حسین)ع(« در محوطه پرچم پارک الله و پرچم »لبیک یا حسین )ع(« در میدان استقال 
به اهتزاز درآمد.امسال با توجه به شرایط به وجود آمده بر اثر شیوع ویروس کرونا، برنامه های ماه 
محرم با همکاری منطقه هشت شهرداری و رعایت فاصله گذاری اجتماعی در محل تقاطع خیابان 
امام خمینی )ره( و اتوبان شهید خرازی با به اهتزاز درآوردن بزرگ ترین پرچم مشکی با مساحتی 
بیش از ۲۰۰ مترمربع آغاز شــد تا عطر و بوی دلدادگی برای امام حســین )ع( در شــهر بپیچد.

عاوه بر این اقدام، آیین اهتزاز پرچم مزین به »لبیک یا حسین )ع(« با مساحت ۱۵۰ مترمربع 
 در میدان اســتقال توسط منطقه دو شــهرداری با حضور رییس شورای اســامی شهر اصفهان 

انجام شد.
در محدوده منطقه ۱۰ شــهرداری اصفهان نیز پرچم »یا حسین )ع(« در محوطه پرچم پارک الله 
برافراشته شد؛ همچنین به مناسبت ایام محرم بیش از ۲۰۰ المان اشک با جمات عربی و فارسی 
»یا قتیل العبرات« و »ای کشته اشک ها« در بزرگراه های شهر نصب شده است. ۵۰ المان شمع 
در فضای شــهری نصب و روی آنها کتیبه محتشم با متن مشــهور »باز این چه شورش است که 
در خلق عالم اســت« نقش بسته است.امســال بیش از دو هزار پرچم عمودی متحدالشکل در 
مناطق ۱۵ گانه شهر نصب شده که  روی آن ها عبارت های سام بر حسین )ع( و سام بر ابوالفضل 
)ع( نقش بســته اســت. همچنین در پایه های همه پل های شــهر و تقاطع های غیر همسطح 
 با هماهنگی ســازمان زیباســازی، پرچم های مناســبتی مزین به نام شــهدای کربا به اهتزاز 

در می آید.

  شفاف سازی شهردار اصفهان در مورد قرارداد خرید اتوبوس ها؛

پول خرید 137 دستگاه اتوبوس را پرداخت نکرده بودند 

شهردار اصفهان در مورد قرارداد شــهرداری برای خرید اتوبوس های 
جدید شهری گفت: زمانی که ما به شــهرداری آمدیم، مدیران قبل از 
ما نتوانســته بودند پول خرید ۱۳7 دستگاه اتوبوس را پرداخت کنند. 
برای خرید این اتوبوس هــا باید ۱۳7 میلیارد تومــان پول پرداخت 
می شد اما فقط ۲۰ میلیارد پرداخت شــده بود و در حالی که قرار بود 
این قرارداد به هم بخورد، با گفت و گو توانستیم 8۰ اتوبوس را به شهر 
اصفهان بیاوریــم. قدرت ا… نوروزی در برنامه زنده رادیویی »شــهر 
پرسشگر، شهردار پاسخگو« با اشاره به اینکه در شرایط کرونایی به سر 
می بریم و متاسفانه نمی توان مثل گذشــته شور و هیجان را در تکیه 
ها و مساجد شــاهد بود، چراکه مقام معظم رهبری هم اعام کردند 
به مصوبات ستاد کرونا توجه شــود، اظهار کرد: بر اساس همین امر 
الیحه ای را آماده کردیم و به شورا ارائه می دهیم که بر اساس آن ۵۰۰ 
میلیون تومان اقام بهداشتی مرتبط با رعایت پروتکل های بهداشتی 

خریداری و به هیئت ها، کمک شود.
وی با بیان اینکه امسال اجازه نداریم، مجوز ایستگاه چایخانه صلواتی 
دهیم، گفت: همچنین اتوبوس ها نمی توانند برای جابه جایی مردم 
در خدمت هیئت های مذهبی قرار گیرند.  شهردار اصفهان با اشاره به 
هفته دولت و هفته دفاع مقدس، گفت: تا پایان ســال، اصفهان پر از 

تحول در زمینه بهره برداری از دسترنج سه ساله شهرداری خواهد بود 
که یکی از این اقدامات ورود 8۰ دستگاه اتوبوس به ناوگان اتوبوسرانی 
است. وی افزود: زمانی که ما به شــهرداری آمدیم، مدیران قبل از ما 
نتوانســته بودند پول این اتوبوس ها را پرداخت کنند؛ برای خرید این 
اتوبوس ها باید ۱۳7 میلیارد تومان پول پرداخت می شد اما فقط ۲۰ 
میلیارد پرداخت شــده بود و در حالی که قرار بود ایــن قرارداد به هم 
بخورد، با گفت و گو توانســتیم 8۰ اتوبوس را به شهر اصفهان بیاوریم.  
نوروزی اظهار کرد: ما در آن زمان با مشــکات مالــی متعدد روبه رو 
بودیم و باید موضوعات را حل می کردیم؛ اما با ســرعت بر مشکات 

غلبه کردیم. 

بازگرداندن شرکت سازنده اتوبوس از موضع 
فسخ قرارداد به تحویل اتوبوس ها 

وی افزود: برای حل مشکات شهرداری با شرکت طرف قرارداد، طی 
دو مرحله ۵ میلیارد و ۱۲ میلیارد تومان به شــرکت پرداخت شد و در 
بخش دیگر ۴۰ میلیارد تومان زمین در اختیار شرکت قرار گرفت اما باز 
هم طرف قرارداد ما به دلیل عدم تعهد شــهرداری در زمان مقرر قانونا 
حق فسخ قرارداد را داشت؛ در همین زمان تصمیم به سفر به سمنان و 

مذاکره با شرکت طرف قرارداد گرفتیم.  شهردار اصفهان تصریح کرد: 
همچنین تصمیم برای خرید ۳۵۰ اتوبوس هم در دوره های قبلی بود 
که هیچ وجهی بابت آن به شرکت مقابل پرداخت نشده بود و شرکت 
می خواســت اتوبوس ها را پس بگیرد و با قدرت دنبال فسخ قرارداد 
بود چراکه تعهد و توافق عمل دو جانبه است.      وی افزود: در نهایت با 
پیگیری، قرارداد خرید ۱۰۰ دستگاه اتوبوس منعقد شد که 8۰ دستگاه 
آن را به شــهر اصفهان آوردیم.  نوروزی تصریح کرد: این کار مســیر را 
برای یک کار بزرگ باز می کند به طوری که در جلسه کان شهرها از ما 
پرسیدند اصفهان چگونه توانسته اوراق مشارکت خرید اتوبوس را در 

کشور دریافت کند.

10 ایستگاه پمپ گاز »سی ان جی« شهر اصفهان استانداردسازی شد 
وی در مورد انتقاد یکی از شهروندان در خصوص تعطیلی پمپ های گاز 
خودروها که باعث سختی کار تاکسی ها شده است، اظهار کرد: در سال 
8۵ دستورالعملی برای استانداردسازی پمپ های »سی ان جی« در 
اصفهان اباغ شده است. با توجه به اینکه در ســال 89، ۱۳ ایستگاه 
پمپ »سی ان جی« راه اندازی اما ایمن سازی رعایت نشده بود، در 
سال 96 تصمیم به استانداردسازی هشــت ایستگاه گرفتیم.شهردار 
اصفهان افزود: در دی ماه 98 هم اقدامات برای استانداردســازی را 
شروع کردیم که افزایش قیمت بنزین گرایش به این پمپ ها را زیاد 
کرد و باید ضریب اطمینان را افزایش می دادیم، از همین رو طی یک 
ماه گذشته تمرکز بر استانداردســازی قوت گرفت و پمپ های ردانی 
پور و همدانیان از چند روز پیش با استانداردســازی دوباره راه اندازی 
شد و پمپ های گلستان و شــفق هم اگر اداره کل استاندارد تاییدیه 
را بدهد تا دو هفته آینده راه اندازی می شــود. وی ادامه داد: از اداره 
کل اســتاندارد می خواهیم تکلیف یک پمپ باقی مانده دیگر را هم 
روشن کند.نوروزی با اشاره به سوال یکی از شهروندان در مورد پیاده 
روسازی و تامین روشــنایی خیابان میثم در منطقه ۱۰ اصفهان اظهار 
کرد: خیابان میثم در زمان احداث به دلیــل اینکه یک خیابان جدید 
بود و هنوز ساختمان ها شــکل نگرفته بودند، پیاده روها مورد آسیب 
واقع شــد و در بودجه امســال رقم مورد نیاز پیش بینی و خرابی ها 
تعمیر شــد.وی در مورد ســوال یکی از شــهروندان مبنــی بر اتصال 
خیابان مفتــح به اتوبان افــزود: طول این خیابان 9۰۰ متر اســت که 
۵۰۰ متر آن اجرا شــده و به دلیل اینکه مسیر باقی مانده سر راه زمین 
 های کشاورزی است، شــورای ترافیک اجازه دسترســی به خیابان

 را نمی دهد. 

دیده بان

 توزیع 500 بن حمایتی شهرداری اصفهان ویژه 
سالمت عزادارن حسینی

با توجه به شیوع کرونا ویروس، تعداد ۵۰۰ بن یک میلیون ریالی از سوی شهرداری اصفهان ویژه تهیه 
اقام بهداشتی به هیئت ها اختصاص داده شده است.معاون اجتماعی سازمان فرهنگی اجتماعی 
ورزشی شهرداری اصفهان با اعام این خبر گفت: مدیریت شــهری اصفهان هرساله با شروع ایام 
سوگواری اباعبدا... الحسین )ع(، تمهیدات و فضاهای حمایتی ویژه ای برای هیئت های مذهبی 
در سطح شهر فراهم می کند تا در کنار عزاداران حسینی به  برگزاری هر چه باشکوه تر و بهتر این آیین 
مذهبی و هویتی کمک کند.مرتضی رشیدی ضمن قدردانی از کمیسیون های اجتماعی و بهداشت 
شورای شهر افزود: امسال با توجه به شرایط پیش آمده تصمیم بر این شد که با حمایت شهرداری 
اصفهان، کمیسیون اجتماعی و کمیسیون بهداشت، سامت و خدمات شهری شورای اسامی شهر و با 
همکاری سازمان تبلیغات اسامی و دانشگاه علوم پزشکی به ویژه معاونت بهداشت استان اصفهان، 
بسته های حمایت از سامت عزاداران حسینی به آن ها اهدا شــود.وی ادامه داد: مبلغ ۵ میلیارد 
ریال در قالب ۵۰۰ بن یک میلیون ریالی از سوی شهرداری اصفهان به منظور تهیه اقام بهداشتی به 
هیئت ها اختصاص داده شده که هر هیئت به واسطه معرفی سازمان تبلیغات اسامی حداقل ۵ بن 
یک میلیون ریالی دریافت می کند.وی تصریح کرد: طبق فرآیند تعریف شــده هر هیئت با مراجعه 
به نمایشگاهی با عنوان »هم عرض ارادت هم حفظ سامت« که به همت معاونت بهداشت استان 

اصفهان مهیا شده،  برای خرید ماسک، شیرهای پدالی، مواد ضدعفونی و بهداشتی اقدام می کند.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط حاکم در جامعه و عزاداری خاص، امسال فضا و رنگ و بوی 
شهری برای ایام محرم پررنگ تر از سال گذشته اســت و تمام گالری های شهروندی شهر به ایام 
عزاداری سید الشهدا اختصاص داده شده و معاونت اجتماعی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی 
شهرداری اصفهان برای این ایام رویدادهایی مختلفی در دل محات و مناطق مختلف شهری  برنامه 
ریزی کرده است.گفتنی است؛ نمایشگاه »هم عرض ارادت هم حفظ سامت«، ۳۰ مرداد از ساعت 
۱7 الی ۲۱  و ۳۱ مرداد و یکم شــهریور از ساعت 9 الی ۲۱ در خدمت رســانی به هیئت های مذهبی 

حاضر است.

 تعطیلی سایت های بازی اصفهان تا خروج شهر 
از وضعیت قرمز

مدیر بحران و پدافند غیرعامل شهرداری اصفهان گفت: با توجه به قرمز شدن وضعیت کرونا در اصفهان 
محدودیت های جدید بر اساس مصوبات ستاد کرونا اعمال می شود.سید رضا جعفریان فر اظهار کرد: 
با توجه به دستورالعمل های جدید ستاد کرونا، برگزاری هر گونه مراسم در آرامستان های شهر ممنوع 
شده است.وی، از تعطیلی سایت های بازی کودکان در پارک های شهر تا زمان خروج از وضعیت قرمز 
کرونا خبر داد و تصریح کرد: در حال حاضر هر گونه اتراق در پارک های شهر محدود شده و خانواده ها 
باید در این مکان ها فاصله اجتماعی را رعایت کنند.مدیر بحران و پدافند غیرعامل شهرداری اصفهان 
تاکید کرد: با انجام تبلیغات گسترده در سطح شهر و از طریق فرهنگ سازی، رعایت فاصله اجتماعی 
در پارک ها به شهروندان گوشزد می شود.وی با اشــاره به ضدعفونی معابر در شهر، گفت: با توجه به 
اینکه ســازمان بهداشــت جهانی اخیرا اعام کرده ضدعفونی معابر تاثیر چندانی در کاهش شیوع 
ویروس کرونا ندارد، این اقدام متوقف شده، اما محل تجمع افراد در ادارات و دستگاه های مختلف 
ضدعفونی می شــود.جعفریان فر ادامه داد: حفاظت فردی و فاصله گــذاری اجتماعی در ادارات و 
مکان های عمومی تشدید شده و رعایت آن الزامی شده است، البته باید نظارت ها نیز افزایش یابد.

وی با اشــاره به اتخاذ تدابیر ویژه برای برگزاری مجالس عزاداری در ایام محرم، گفت: در این راستا 
دستورالعمل ویژه ای از سوی وزارت کشور برای برگزاری مراسم سوگواری ایام محرم و صفر اعام و 
به سازمان تبلیغات اسامی اباغ شده است.مدیر بحران و پدافند غیرعامل شهرداری اصفهان تاکید 
کرد: هیئت های مذهبی ملزم به برگزاری مراسم عزاداری در فضاهای باز به مدت دو ساعت شده اند.

خبر روزخبر خوان

رییس شورای شهرستان اصفهان:

غیبت مدیران در شورای 
شهرستان به استاندار 
اصفهان گزارش می شود

رییس شــورای شهرســتان اصفهان در سی و 
دومین جلسه علنی شورای اسامی شهرستان 
اصفهان با بیان اینکه از زمان تشکیل شوراهای 
شــهر، روز به روز اختیارات ایــن نهاد محدود 
شده، اظهار کرد: یکی از مصادیق این امر، نبود 
ضمانت اجرایی مصوبات شــورای شهرستان 
است؛ دستگاه های مختلف کمتر خود را ملزم 
به اجرای مصوبــات می داننــد و به طور جدی 
دنبال نمی شــود.پورمحمد شریعتی نیا افزود: 
در سال گذشــته چند نفر از مدیران کل با وجود 
دعوت شورای شهرســتان، در جلسات رسمی 
شــورا حضور نیافتنــد که بی توجهــی آن ها به 
استاندار اصفهان گزارش شــد.رییس شورای 
شهرستان اصفهان تصریح کرد: براساس قانون، 
مدیران شهرستان توسط شــورای شهرستان 
و مدیران اســتان توسط شــورای استان ملزم 
به اجرای مصوبات هســتند بنابراین اگر مدیر 
یک دســتگاه اجرایی شهرســتان بدون دلیل 
مصوبات را دنبــال نکرد، الزم اســت اعضای 
شورا این موضوع را به هیئت رییسه و دبیرخانه 
گزارش کننــد.وی ادامه داد: برخــی اعضای 
شــورا با توجه به مســافتی که باید برای آمدن 
به اصفهان طی کنند، نســبت به میزان کم حق 
جلسات اعتراض دارند که بجاست، ولی برای 
افزایش این حق جلســات بازرسی کل کشور 
منع قانونی قــرار داده و نمی توان آن را افزایش 
داد.شریعتی نیا با اشــاره به تقسیمات استان 
اصفهان، شرق شهرســتان اصفهان را مستعد 
تشکیل دو یا سه شهرســتان دانست و ادامه 
داد: چندی است موضوع تشکیل استان جدید 
در شــمال اصفهان با مرکزیت کاشــان مطرح 
شــده؛ اما به عنوان شهرستان اصفهان، کاشان 
را باعث افتخار اصفهــان می دانیم و معتقدیم 
این شهرستان باید همچنان در استان اصفهان 
باقی بماند.انتخابات ســال چهارم دوره پنجم 
شورای شهرستان اصفهان روز پنجشنبه برگزار 
و پورمحمد شــریعتی نیا به عنوان رییس شورا 

انتخاب شد. 

شهرداری چادگان به استناد مجوز شماره 99/۴7 مورخ ۱۳99/۰۴/۱۴ شورای محترم اسامی 
شهر چادگان در نظر دارد چایخانه مجتمع فرهنگی تفریحی شهرداری را از طریق آگهی مزایده 

به صورت اجاره واگذار نماید.

الف( موضوع مزایده
اجاره چایخانه مجتمع فرهنگی تفریحی شهرداری چادگان با امکانات موجود

تبصره 1: تعمیر، بازســازی و تجهیز و راه اندازی بر عهده برنده مزایده و با نظارت شــهرداری 
چادگان می باشد.

تبصره 2: هزینه هر گونه تعمیر فیزیکی در ساختمان به عهده برنده مزایده و با هماهنگی و نظارت 
شهرداری چادگان می باشد.

ب( مدت موضوع مزایده: 
از تاریخ انعقاد قرارداد به مدت سه سال شمسی

ج( قیمت پایه موضوع مزایده:
مبلغ قیمت پایه برای اجاره سال اول به مبلغ ۵۳/۰۰۰/۰۰۰ )پنجاه و سه میلیون( ریال بر اساس 

نظریه کارشناس رسمی دادگستری می باشد و برای هر ســال ۲۰ درصد به مبلغ اولیه قرارداد 

سال قبل اضافه می گردد.

چ( بازدید و پیشنهادات موضوع مزایده:
متقاضیان می توانند از روز شنبه مورخ ۱۳99/۰۵/۲۵ لغایت روز دوشنبه مورخ ۱۳99/۰6/۱۰ از 

ساعت 8 صبح الی ۱6 بعد از ظهر با مراجعه به مجتمع فرهنگی تفریحی شهرداری از محل مذکور 

بازدید و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۱۳99/۰6/۱۰ در دو پاکت:

 پاکت الف(: پنج درصد قیمت پایه بعنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب ۳۱۰۰۰۰۳۴۲۳۰۰۵ 

شــهرداری چادگان نزد بانک ملی چادگان واریز و فیش واریزی را همراه با مشخصات کامل 

پیشنهاد دهنده.

پاکت ب(: مبلغ پیشنهاد دهنده و سوابق کاری الک و مهر شده با مشخصات کامل به حراست 
شهرداری تحویل و رسید دریافت نمائید در صورتیکه شرکت کنندگان اشخاص حقوقی باشند 

ارائه اساسنامه شرکت و در صورت داشتن نماینده، معرفی نامه نماینده آن شرکت الزامی است 

که بایستی ضمیمه پیشنهاد پاکت )ب( گردد.

۱- پیشنهادات رسیده در روز سه شنبه مورخ ۱۳99/۰6/۱۱ در محل شهرداری چادگان با حضور 

اعضاء کمیسیون راس ساعت ۱۵ بعد از ظهر باز و قرائت می گردد.

۲- شهرداری چادگان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات رسیده مختار و به پیشنهاداتی که بعد 

از موعد مقرر و مبهم و بدون فیش سپرده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۳- چنانچه نفرات اول و دوم و سوم شرکت کننده در مزایده از انعقاد قرارداد امتناع 

نمایند سپرده آنها به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

۴- اخذ مجوز فعالیت بر اســاس ماده ۱۲ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳8۲/۱۲/۲۴ از 

طرف مراجع ذیصاح و همچنین رعایت کلیه قوانین قانون نظام صنفی کشور و آئین نامه های 

مربوطه و اخذ مجوز فروش هر گونه مواد دخانیاتی اعم از قلیان و سیگار و غیره از مراجع قانونی 

)بهداشت محیط و اداره اماکن  عمومی نیروی انتظامی( )در خصوص موضوع مزایده( بر عهده 

برنده مزایده می باشد.

۵- هزینه آگهی مزایده و کارشناسی به عهده برنده مزایده می باشد.

6- کلیه کسورات قانونی اعم از بیمه و مالیات و همچنین بیمه نمودن محل چایخانه با تمامی 

امکانات موجود بر عهده برنده مزایده می باشد.

7- شرکت کنندگان بایستی شــرایط قانون منع مداخله کارمندان دولت مصوب ۲۲ دی ماه 

۱۳۳7 و موضوع تبصره یک ماده 8۲ مکرر قانون تشــکیات وظایف و انتخابات شــوراهای 

اسامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳7۵/۳/۱ با اصاحات بعدی و قانون خدمت وظیفه 

عمومی را درنظر داشته باشند.

8- الزم به ذکر است که ساختمان مذکور فاقد هر گونه تجهیزات در این امر بوده و برنده مزایده 

مکلف است در زمان شروع کار پس از انعقاد قرارداد نسبت به تکمیل و تجهیز آن که مرتبط با 

موضوع آگهی و قوانین و مقررات مربوطه باشد اقدام نمایند. ضمنًا هزینه برق مصرفی ساختمان 

مذکور بعد از انعقاد قرارداد بر عهده برنده مزایده )مستاجر( می باشد.

9- در صورتی که شرکت کننده شخص حقوقی باشد و بعنوان برنده مزایده اعام گردد بایستی 

در زمان انعقاد قرارداد نسبت به معرفی نماینده تام االختیار خود به صورت کتبی که ممهور به مهر 

و امضا رئیس اداره و یا مدیر عامل شرکت باشد اقدام نمایند.

۱۰- الزم به ذکر اســت که هزینه هایی نیز به توسط مســتأجر قبلی در این واحد انجام گرفته 

که برنده مزایده موظف است نســبت به پرداخت هزینه های انجام شده در چایخانه با توافق 

طرفین و تأیید شهرداری به مستأجر قبلی می باشد و این هزینه ها هیچگونه ارتباطی به مبلغ 

پیشنهادی در مزایده نداشته است و کلیه وسایل در لیست اموال شهرداری قرار می گیرد. بدیهی 

است پس از پایان قراردادها کلیه وسایل بایستی به صورت ســالم تحویل شهرداری گردد و 

 مبلغ پیشنهادی بایستی به حســاب ۳۱۰۰۰۰۰۲۵6۰۰۰ به نام شهرداری چادگان نزد بانک ملی 

واریز گردد.

۱۱- برنده مزایده می بایستی پس از انعقاد قرارداد جهت ساعات کار چایخانه با مدیریت مجتمع 

فرهنگی تفریحی هماهنگی های الزم را داشته باشد.

آگهی مزایده نوبت اول

جمشید اسماعیلی- شهردار چادگان م الف:942814

چاپ دوم

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان خبرداد:

حمایت 500 میلیون تومانی شهرداری از هیئات مذهبی
مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان گفت: شهر اصفهان با دو هزار و ۵۰۰ پرچم ویژه ماه محرم، عزادار حضرت اباعبدا...)ع( می شود. ایمان حجتی با 
اشاره به فضاسازی و اقدامات شهرداری برای استقبال از ماه محرم اظهار کرد: به دلیل شرایط ویژه ناشی از بیماری کرونا، امسال پیشنهادات شهروندان و هیئت های 
مذهبی در زمینه فضاسازی محیطی که حس و حال بیشــتر و بهتری از ایام محرم به شهر می دهد، با هماهنگی شهرداری و توسط شهروندان و هیئت های مذهبی 
قابل اجراست.وی ادامه داد: شهرداری آماده حضور و همراهی صاحبان روضه، مجالس و آیین هایی است که امسال به دلیل شرایط پیش آمده نمی توانند مثل هر 
سال نسبت به برپایی مجالس خود اقدام کنند به همین دلیل امسال این گروه ها می توانند از فضاهای شهری برای ایجاد شور و حال حسینی در شهر استفاده کنند.

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان تصریح کرد: ایجاد این حس و حال با المان های محیطی و گرافیکی از یک سو در امتداد عزاداری و آیین هایی 
است که توسط مردم برگزار می شود و از سوی دیگر به دلیل نبود اجتماعات، کاما در راستای پروتکل های بهداشــتی اباغی خواهد بود.وی با بیان اینکه دو هزار و 
۵۰۰ پرچم عزاداری در شهر اصفهان نصب می شــود، اظهار کرد: این پرچم ها در میادین اصلی، پل ها، خیابان ها و معابر مناطق مختلف نصب خواهد شد.حجتی با 

اشاره به نصب المان های عاشورایی از سوی سازمان زیباسازی تصریح کرد: 9۰ المان شمع در ۳۰ نقطه شهر اصفهان به ویژه در چهارراه ها و میادین نصب می شود.



شنبه 1  شهریور  1399 / 2 محرم 1442/ 22 آگوست 2020/ شماره 3051

صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود   
جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین مدیرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

رتبه:4    ضریب کیفی روزنامه: 45
نشانی: اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، واحد 3

تلفن: 8-36284167-031     فکس: 36284166

   

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

مدیر اجرای پروژه های انرژی و ســیاالت فوالد مبارکه گفت: در حال حاضر 
سیستم اتوماسیون سطح دو توزیع برق شهید خرازی راه اندازی شده و در 
حال بهره برداری اســت و کنترل و مانیتورینگ پست های MIS2 ,NIS2 و 
RED2 از طریق این سیستم انجام می شــود. علیرضا استکی ضمن تایید 
این خبر اظهار داشت: اجرای این پروژه به صورت EPC و با هزینه حدود یک 
میلیون یورو و حدود 30 میلیارد ریال به شرکت ایریسا محول شد.وی با بیان 
اینکه در حال حاضر سیستم اتوماسیون سطح دو توزیع برق شهید خرازی 
راه اندازی شده و در حال بهره برداری است ،ادامه داد: کنترل و مانیتورینگ 
پست های MIS2 ,NIS2 و RED2 از طریق این سیستم انجام می شود. در 
این پروژه تامین نرم افزار اســکادا به همراه پشتیبانی شرکت طرف قرارداد 
انجام شده است. ضمن اینکه تمامی عملیات مهندسی، نصب و راه اندازی 
سیستم و همچنین برنامه نویسی فانکشن های تخصصی اسکادا با استفاده 
از توان داخلی و به همت شرکت ایریسا صورت پذیرفته است.وی افزود: این 
پروژه شــامل دو بخش اصلی مرکز کنترل اسکادا و RTU های جمع آوری 

داده هاست.مدیر اجرای پروژه های انرژی و سیاالت فوالد مبارکه در بخش 
پایانی ســخنان خود از زحمات و همکاری های معاونــت اجرای پروژه ها، 
مدیریت ارشد خدمات فنی و پشتیبانی، مدیریت ناحیه انرژی و سیاالت، 
شرکت مهندسی فوالد و همچنین شــرکت ایریسا به عنوان پیمانکار مجری 

پروژه تقدیر و تشکر کرد.

مدیرعامل شــرکت گاز اســتان اصفهان، رعایت دســتورالعمل های 
ایمنــی و HSE در محل کار و پــروژه ها را ضامن ســامت کارکنان و 
تاسیســات گازرســانی عنوان کرد.به گزارش روابط عمومی شــرکت 
گاز اســتان اصفهان، مدیرعامل این شــرکت طی بازدیــد دوره ای از 
تاسیسات گازرسانی و برخی مصرف کنندگان عمده گاز طبیعی، رعایت 
دستورالعمل هایHSE  در راستای صیانت از حقوق و سامت نیروی 
کار را مهم برشــمرد و تصریح کرد: تاش در فراهم کردن محیط ایمن، 
تجهیز کارکنان با وسایل حفاظت فردی و تاکید بر استفاده از آن وسایل 
در کنار آموزش خطرات حین کار و نظارت مســتمر و منظم کارفرما، از 
جمله مواردی است که همواره مورد توجه این شرکت قرار داشته است.

وی، بیان داشــت: گازرســانی به بیش از یک میلیــون و 878 هزار 
مشترک در سطح استان اصفهان، به غیر از اقدامات و برنامه ریزی ها 
ی شرکت گاز، مرهون تاش های کارکنان این شرکت در فراهم کردن 
جریان ایمن و پایدار گاز است و در صورت سامتی کارکنان این پایداری 
استمرار خواهد داشت.مدیرعامل شــرکت گاز استان اصفهان، با بیان 

اینکه یکی از سیاست های مهم این شرکت، بهره مندی تمامی صنایع 
سطح استان از گاز طبیعی در راســتای کمک به سطح اشتغال و تولید 
در استان و همچنین کاهش میزان آلودگی محیط زیست بوده، گفت: 
بالغ بر 5۹ شــهرک صنعتی و 8 هزار و 600 واحد صنعتی در استان از 

نعمت گاز برخوردارند.
 علوی، افزود: در حال حاضر، بیش از 26 هزار و 526 کیلومتر شبکه گاز 
در سطح استان اصفهان اجرایی شده و تا کنون 110 شهر و یک هزار و 60 

روستا از نعمت گاز طبیعی بهره مند شده اند.
مدیرعامل شــرکت گاز اســتان اصفهان، اجرای حدود یک میلیون و 
100 هزار انشعاب، 2 هزار و 564 ایســتگاه تقلیل فشار و3۹1 ایستگاه 
حفاظت از زنگ، 156 جایــگاه CNG و یک هــزار و 111 کیلومتر خط 
انتقال را از دیگر خدمات گازرســانی در سطح استان برشمرد و افزود: 
در حال حاضــر، ۹۹٫5 درصد اســتان شــامل ۹۹٫08 درصد جمعیت 
روستایی و ۹۹٫78 درصد جمعیت شهری استان از نعمت گاز طبیعی 

برخوردارند.

شــرکت فوالد مبارکه اصفهان با توجه به ســابقه 
طوالنی  که در صنعت فوالدســازی کشور داشته و 
اســتراتژی این شــرکت نیز تکنولوژ شدن است، 
از ســوی ســازمان ایمیدرو بــه عنوان مســئول 
تکنولوژ شــدن صنعت فوالد کشــور انتخاب شد. 
به گفتــه معاون فنــاوری فوالد مبارکــه اصفهان، 
همچنین رونمایــی از طرح تحــول دیجیتال نیز 
از دیگر اقدامــات فوالد مبارکــه اصفهان در جهت 
رشد و توســعه صنعت فوالد کشور است. به تازگی 
مدیریــت دفتــر برنامه ریزی و نظــارت راهبردی 
ایمیدرو اعــام کرد که در راســتای توســعه توان 
ســاخت داخل و بومی ســازی در جلسات کنترل 
مدیریتی، جهت دهی شرکت های بزرگ مشخص 
شده؛ به طوری که شــرکت فوالد مبارکه به عنوان 
رهبر دستیابی به دانش فنی و بومی سازی فناوری 
در عرصه فوالد انتخاب شده است.توسعه صنعت 
فوالد کشــور طی دورانی صورت می گیرد که از هر 
نظر موقعیت اقتصاد ملی حســاس اســت؛ هم 
کرونا روندها و رفتارها را تغییر داده و هم تحریم ها 
مدام روی  هم تلنبار می شــود. امــا در این مقطع 
زمانی چندین دســتاورد بزرگ در کارنامه صنعت 
فوالد کشور ثبت  شــده اســت. یکی از مهم ترین 
و اســتراتژیک ترین آنها مشــارکت قابل تحسین 
صنعت فوالد در راه اندازی خط لوله انتقال نفت گوره 
به جاسک است.برای نخستین بار در تاریخ اقتصاد 
کشور، لوله های فوالدی مناسب برای انتقال نفت 
ترش در کشور به کمک فوالد مبارکه و فوالد اکسین 
تولید شده است. همین اقدام موجب صرفه جویی 
چندین میلیون دالری در کشور شده و عاوه بر آن، 
صنعت فــوالد را نیز از نظر فنــاوری تولید و تجربه 

ساخت، چندین گام پیش برده است.

پویش تولید، تداوم و امید در فوالد مبارکه
هم زمان، راه اندازی ابر پروژه نورد گرم شماره 2 نیز 

موفقیت بزرگ دیگری اســت که در کارنامه فوالد 
مبارکه و اساسا صنعت فوالد کشور به ثبت رسیده 
اســت. این اقدام »پویش تولید، تداوم و امید« 
برای فوالد مبارکه اســت. با راه انــدازی ابرپروژه 
نورد گرم شماره 2 ظرفیت تولید کاف گرم در فوالد 
مبارکه به 7.2 میلیون تن خواهد رســید و بر این 
اســاس نه تنها از واردات بی نیاز خواهیم شد بلکه 
امکان صادرات نیز خواهیم یافت.در همین راستا 
بخشی از ورق های موردنیاز صنایع خودروسازی، 
صنایع نفــت و گاز و لوله ســازی و لوازم خانگی در 
داخل تولید می شود. همچنین هم زمان با افتتاح 
نورد گــرم شــماره 2، اشــتغال قابل توجهی برای 
جوانان کشور ایجاد می شود. خوشبختانه صنعت 
فوالد، به خصــوص فوالد مبارکه، با قدرت مســیر 
توســعه را ادامه می دهد و نمونه بارز آن رشد سود 
عملیاتی فوالد مبارکه اســت که در ســال گذشته 
به رقم قابل توجه 62 درصد رســید. ســال گذشته 
فروش صادراتی فــوالد هم رشــد 146 درصدی 
داشــت و میزان فروش وزنی فوالد نیز با رشد 5 
درصدی همراه بود و به رقــم 6 میلیون و 130 هزار 
تن رسید. در فرودین ماه امسال هم میزان فروش 
فوالد 11 درصد رشــد کــرد و حتی عملکرد ســهام 
فوالد با بازدهی بیش از 240 درصدی طی امسال 
همراه بوده است.امروز اقتصاد، رونق تولید و بهبود 
وضعیت صنایــع به یکــی از مهم ترین موضوعات 
کشور بدل شــده و باید تمام الزامات برای تحقق 
اهداف باالدســتی و دســت یابی به جهش تولید 
رعایت شود. اقتصاد ایران زمانی از دام رکود خارج 
می شود که صنایع مهمی مانند فوالد مسیر رشد و 
توســعه را پیش گیرند و به عنوان پیشران اقتصاد 
ملی با قدرت، کشور را در مسیر پیشرفت قرار دهند.

فوالد سازان؛ زیر ذره بین سامانه کدال
طبق آمارهای ســامانه کدال، فوالد مبارکه در این 

مدت یــک میلیــون و 162 هزار تــن محصوالت 
گــرم، 4۹7 هزار تــن محصوالت ســرد، ۹5 هزار 
تن محصوالت پوشــش دار و 503 هزار تن ســایر 
محصــوالت تولید کرد.بررســی آمــار تیرماه این 
شــرکت نیز حاکــی از تولید 674 هــزار تن انواع 
محصــوالت شــامل 3۹2 هــزار تــن محصوالت 
گرم، 134 هزار تن محصوالت ســرد، 24 هزار تن 
محصوالت پوشش دار و 124 هزار تن از محصوالت 
دیگر است.در خرداد ماه تولید فوالد خام )تختال( 
با دو میلیون و 277 هزار تن نسبت به مدت مشابه 
ســال قبل 14.6 درصــد افزایش تولید داشــته و 
همچنین آهن اســفنجی با 2 میلیون و 441 هزار 
تن رشــد 4.8 درصدی و گندله با یــک میلیون و 
۹21 هزار تن، حدود 0.8 درصد رشــد تولید نسبت 
به خرداد ماه ســال ۹8 داشــته اســت.طبق این 
گزارش فروش محصوالت فوالد خــام )تختال( 

با 1۹ هزار ۹81 میلیارد ریــال، بالغ بر 4۹6 درصد، 
رشد را نشان می دهد و فروش محصوالت سرد و 
پوشــش دار با حدود 36000 میلیارد ریال افزایش 
50 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته 
است.شرکت فوالد مبارکه اصفهان در این گزارش 
میزان فروش دوره منتهی به 31 خرداد ماه را 7۹ 
هزار و 8۹4 میلیارد ریال اعام کرده که در مقایسه 
با خرداد ماه سال ۹8 رشــد 25.8 درصدی را ثبت 

کرده است.

همکاری دو سازمان با فوالد مبارکه
همچنین در ســفر خردادماه مــدرس خیابانی به 
اســتان اصفهان و در محل شــرکت فوالد مبارکه، 
پست فشار قوی و فشار متوســط شماره 2 شهید 
خرازی افتتاح شــد و از بویلــر بازیافت حرارت از 
نیروگاه گازی فوالدمبارکــه رونمایی و تفاهم نامه 

همکاری بین سازمان زمین شناسی و اکتشافات 
معدنی کشــور و فــوالد مبارکــه به امضا رســید.
شــرکت فوالد مبارکه در گــزارش فعالیت ماهانه 
اردیبهشــت مــاه از افزایش 100 درصــدی میزان 
فروش محصوالت خود خبر داد. براساس اطاعات 
منتشرشــده در وبســایت کدال، این شــرکت از 
فروش 835 هزار تن انواع محصوالت گرم، ســرد 
و پوشــش دار خود بیش از 51 هزار و 68۹ میلیارد 
ریال درآمد کسب کرده که تا مجموع فروش خود 
از ابتدای ســال را به رقم 77 هــزار و 516 میلیارد 
ریال برســاند. این در حالی اســت که در مقایسه 
با اردیبهشت سال گذشــته، میزان فروش ریالی 
این شرکت 42 درصد بیشتر شده است.همچنین 
مروری بر عملکرد تولید این شرکت در اردیبهشت 
ماه نشــان می دهد فوالد مبارکه در اردیبهشت ماه 
742 هزار تن انواع محصول تولید کرده که نسبت 
به فروردین ماه 12 درصد کاســته شــده است.از 
سوی دیگر در مقایســه با فروردین ماه قیمت هر 
تن محصوالت گرم در اردیبهشــت مــاه 6 درصد، 
محصوالت سرد 10 درصد و محصوالت پوشش دار 
14 درصــد افزایش داشــته اســت.فروردین ماه 
امسال عملکرد فوالد مبارکه، هرمزگان، سبا، فوالد 
خوزســتان، ذوب آهن، فوالد آلیــاژی، گروه ملی 
صنعتی فوالد، فوالد کاوه جنوب، فوالد خراســان، 
فوالد چادرملو، آهن و فوالد ارفع، فوالد بردســیر و 
بناب نشان می دهد که بیشترین رشد تولید متعلق 
به فوالد بردســیر با رشــد 258 درصدی نسبت به 
فروردین ۹8 است و بر مبنای تولید 4۹ هزار و 371 
تن شمش محقق شد.بیشترین کاهش تولید هم 
در نخستین ماه امسال مربوط به فوالد خراسان در 
بخش شمش )بیلت( بود که با رقم 20 هزار و 380 
هزار تن، نسبت به عملکرد در فروردین ۹8 به میزان 
7۹ درصد افــت نشــان می دهد.همچنین فوالد 
مبارکه با تولید 636 هزار و 160 تن که در مقایســه 

با فروردین ۹8 رشــد ۹ درصدی دارد، بیش از 35 
درصد کل تولید فروردین را در بین واحد های فوالد 

ساز یاد شده به خود اختصاص داد.

اقدامات ضد کرونایی شرکت
فــوالد مبارکه اصفهــان بــه عنــوان بزرگ ترین 
تولیدکننده محصوالت فوالدی تخت در خاورمیانه 
نیز همانند دیگر ســازمان ها و شرکت های بزرگ 
تولیدی در سراسر جهان از آثار شیوع این ویروس 
در امان نمانده است. فوالد مبارکه با تعداد کارکنان 
بالغ بر 14000 نفر از همان روزهای ابتدایی پیدایش 
و ظهــور ویــروس جدید کرونــا همگام با ســایر 
شرکت ها و ســازمان های برتر جهان، اقداماتی را 
جهت تداوم کســب وکار و همچنین کنترل و مهار 
ویروس کووید-1۹ و آثار آن، برنامه ریزی و به اجرا 
گذاشته است. این اقدامات را می توان به دو دسته 
واکنشی و کنشی تقسیم کرد. نخستین اقدام فوالد 
مبارکه اصفهــان در واکنش به ورود ویروس کرونا 
به کشور، تشکیل »کمیته مدیریت بحران کرونا« 
متشکل از معاونان و مدیران و با ریاست مدیرعامل 
شــرکت به منظــور ســازماندهی، برنامه ریزی و 
مدیریت اقدامات کنترلی و مهار شــیوع ویروس 
کرونا بــود.از آنجایی کــه فوالد مبارکــه اصفهان 
با توجه بــه ماهیت خــود به عنوان یک شــرکت 
جهان تراز، همواره پیــش از برنامه ریزی و اجرای 
اقدامــات و رویکردها، الگوهــای موفق و مطرح 
جهانی را مورد توجه قرار می دهد، به منظور برخورد 
با این بحران نیز الگوها، رویکردها و اقدامات برتر 
جهانی مرتبط را شناسایی کرده و مورد بهینه کاوی 
قرار داد. در این راستا، موسسات برتر جهانی مانند 
 ،)BCG(، APQC مکنزی گروه مشاوره بوستون
موسسه ارنست و یانگ 3 و... مورد بررسی دقیق 
قرار گرفتند و رویکردها و الگوهای آنها اســتخراج 

شده و موشکافی شدند. 

مدیر ســابق بخش کوره بلند ذوب آهن گفت: ذوب آهــن اصفهان برای راه 
اندازی مطمئن کوره شــماره یک نیازمند تامین مواد اولیه است، چراکه این 
کوره بعد از راه اندازی باید به طور مداوم در خط تولید باشــد و نباید خاموش 
شود.سیروس موتمن با اشــاره به نقش ذوب آهن در صنعت کشور، اظهار 
کرد: به طور قطع ذوب آهن حق بزرگی بر گردن توسعه صنعت کشور دارد و در 
ابتدای دهه 70 به تولید قطعاتی در کشور اقدام کرد که تصور آن هم نمی شد.

وی افزود: به عنوان مثال در ذوب آهن اصفهان موفق به تولید دریچه کشویی 
و فورم های دوجداره دمنده کوره بلند شــدیم که پیش تــر این تکنولوژی در 

اختیار آلمان قرار داشت.
معاون فنی و مهندسی شرکت ســرمایه گذاری پرشیا فلز با بیان اینکه در آن 
زمان هزینه خرید فورم های دوجداره آلمانی برابر با خرید یک خودروی بنز 
بود، توضیح داد: ذوب آهن برای کوره بلند نیازمند 14 دمنده معادل 14 بنز بود 
که در آن زمان ساخت آن را به بخش خصوصی واگذار کردیم و خوشبختانه 
امروز چهار شــرکت ســازنده فورم های دوجداره در اصفهان فعال هستند و 
نقش مهمی را در توســعه صنعت پایینی در کنار ذوب و فوالد به دست آورده 

اند.
وی با اشاره به اینکه توسعه صنعت فوالد کشــور در نتیجه تکیه بر تکنولوژی 
ساخت داخل است، گفت: بیشتر هزینه تولید یک تن فوالد حدود 120 تا 150 
دالر بود که اکنون سهم ارز در تولید فوالد کشور بســیار جزئی و تنها مربوط به 
تکنولوژی های هایتک است.موتمن با اشــاره به اینکه متاسفانه ذوب آهن 

اصفهان به عنوان بزرگ ترین و پیشــگام ترین بخش فوالد کشور که از سال 
1350 به بهره برداری رسید و طی سال های گذشته آرمان های کشور را برآورده 
کرده، امروز دچار کمبود مواد اولیه اســت، اظهار کرد: از ســه کوره بلند ذوب 
آهن، اکنون دو کوره بلند فعال و کوره شــماره یک که طی ماه های گذشته از 
سوی عوامل و کارشناسان ذوب آهن آماده راه اندازی است، در انتظار تامین 
مواد اولیه اســت.وی با تاکید بر اینکه برای راه اندازی کوره شماره یک باید 
اطمینان در تامین مواد اولیه وجود داشته باشــد، تصریح کرد: این کوره بعد 
از راه اندازی باید به طور مداوم در خط تولید باشــد و نباید خاموش شود.به 
گفته مدیر سابق بخش کوره بلند ذوب آهن، امروز ذوب آهن مشکلی از درون 
خود ندارد و چالش اصلی مربوط به بخش هایی ا ست که باید به هسته های 
تولید سرویس ارائه دهند و اکنون دچار اشکال، کمبود و نواقصی است که این 
می تواند به عنوان تهدیدی برای نرسیدن به سقف تولید مشخص آن باشد.

وی تصریح کرد: تغییر مدیریت در بخش های مختلف کشور از جمله وزارت 
صمت موجب آسیب به سرمایه گذاری در حوزه فوالد می شود.موتمن توضیح 
داد: در حال حاضر موضوع نقش تقسیم بندی مواد اولیه تولید فوالد همچون 
ضرایب سنگ آهن، کنسانتره، آهن اسفجی و ... مطرح است و از سوی دیگر 
معادن در رابطه با تامین مواد اولیه شرکت های تولید فوالد گاهی دچار وقفه 
می شوند و با توجه به نوســانات احتمالی قیمت ها، عاقه چندانی به تامین 
مواد اولیه فوالدی ها ندارند، بنابراین اولین ضربه از این تغییر به مدیریت ها 

در تامین مواد اولیه مورد نیاز فوالد خواهد بود.

مدیر سابق بخش کوره بلند ذوب آهن:
راه اندازی مطمئن کوره شماره یک، نیازمند تامین مواد اولیه است

مدیر اجرای پروژه های انرژی و سیاالت فوالد مبارکه اعالم کرد:

پروژه سیستم اسکادای پست های برق شهید خرازی
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان تاکید کرد:

 رعایت دستورالعمل های ایمنی، ضامن سالمت کارکنان
 و تاسیسات گازرسانی

فوالد مبارکه بر بلندای صنعت کشور
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