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دادگاه عالی انگلیس، العربیه را نقره داغ کرد
دادگاه عالی انگلیس با بررسی شکایت قضایی شرکت هواپیمایی قطر علیه شبکه العربیه، به نفع 
دوحه رای داد.ماجرا از آن قرار است که شبکه العربیه پیش از این، یک فایل ویدئویی منتشر کرده بود 
و از این طریق قصد داشت نشان دهد که خطوط هواپیمایی قطر ناامن است.در این فایل ویدئویی 
این طور القا شده که یکی از هواپیماهای قطر در معرض تالش یک جنگنده برای ساقط کردن این 
هواپیما، قرار گرفته است.انتشار این فایل در آن زمان، موجی از واکنش های منفی علیه العربیه را به 
دنبال داشت به طوری که روزنامه های انگلیس نیز اعالم کردند ممکن است عربستان بخواهد یک 
هواپیمای مسافربری قطری را در آسمان منفجر کند.در همین راستا، شرکت هواپیمایی قطر علیه 
شــبکه العربیه اقامه دعوی کرده و دروغین بودن این فایل ویدئویی را اثبات کرد.مسئوالن قطری 
اعالم کرده اند که اقدامات مغرضانه کشورهای عربی حوزه خلیج فارس علیه دوحه تا جایی پیش 

رفته که به انجام این دست از فریبکاری ها منجر شده است.

وحشت صهیونیست ها از عملیات گردان های القدس فلسطین
یکی از رهبران جنبش جهاد اسالمی از ترس و وحشت دشمن صهیونیستی نسبت به پاسخ انتقام جویانه 
گروه های مقاومت فلسطین در آستانه سالگرد شهادت »بهاء ابوالعطا« خبر داد.»احمد المدلل« یکی 
از رهبران جنبش جهاد اسالمی فلسطین اعالم کرد که دشمن صهیونیستی از ترس انتقام گردان های 
القدس و گروه های مقاومت فلسطین در سایه نزدیک شدن به سالگرد شهادت »بهاء ابوالعطا« یکی از 
رهبران این جنبش در وحشت به سر می برد.وی افزود: مکتب ابوالعطا همچنان هزاران فرمانده و سرباز 
عاشق شهادت به محور مقاومت تقدیم می کند.المدلل بیان کرد: مبارزات ما و مقاومت ما ادامه دارد و در 
حال تقویت و پیشرفت است.این رهبر جنبش جهاد اسالمی اعالم کرد: خون ابوالعطا مسیر آزادی را هموار 

کرد. وی یکی از شخصیت هایی بود که دشمن صهیونیستی به شدت از او می ترسید.

ادامه تحرکات کویت و افزایش امیدها به حل بحران قطر
منابع دولتی در کویت اعالم کردند، تالش های این کشور برای حل بحران شورای همکاری خلیج فارس 
متوقف نشــده اســت.به نقل از روزنامه القبس کویت، منابع عالی رتبه دولتــی در کویت اعالم کردند، 
تالش های این کشور برای حل بحران شورای همکاری خلیج فارس متوقف نشده است. تماس هایی 
برای حل اختالفات و نزدیک کردن دیدگاه ها وجود دارد.این منابع تاکید کردند، تحرکات کویت با حمایت 
و هماهنگی آمریکایی ها در این راستا ادامه دارد.این منابع بعید دانستند طرف های جدیدی وارد روند 
میانجی گری شوند.به گفته منابع، کویت، آمریکا و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس می خواهند 
این اختالفات را مهار کنند تا به چالش های منطقه و تغییرات جهانی و اقتصادی و حفظ نظام شــورای 

همکاری خلیج فارس بپردازند.

افشاگری یک رییس جمهور از خیانت »گوایدو« به »ترامپ«
رییس جمهور ونزوئال اعالم کــرد کمتر از ۵ دقیقــه از اعالم خبر پیــروزی نامزد دموکــرات انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا نگذشــته بود که سردســته مخالفان ونزوئال، رییس جمهور آمریکا را رها کرد.

نیکالس مادورو، رییس جمهور ونزوئال اعالم کرد، دولت دونالد ترامپ، رییس جمهور فعلی آمریکا ۸۰۰ 
میلیون دالر به خوان گوایدو، سرکرده مخالفان ونزوئال طی دو سال گذشته پول پرداخت کرده است.بنابر 
گزارش خبرگزاری ایتارتاس، رییس جمهور ونزوئال در ادامــه اظهارات خود فاش کرد: »رییس جمهور 
آمریکا خود خوان گوایدو را ساخت و گروه وی در واقع این هیوال را خلق کردند و ظرف مدت دو سال آن ها 
۸۰۰ میلیون دالر به وی پول منتقل کردند.«رییس جمهور ونزوئال افزود: »گوایدو به ترامپ خیانت کرد. 
کمتر از پنج دقیقه از اعالم خبر پیروزی جو بایدن نامزد دموکرات انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا 

گذشت که گوایدو، ترامپ را رها کرد. موش ها از کشتی در حال غرق شدن فرار می کنند.«

ترامپدرروزهایباقیماندهریاستجمهوریاشچهتصمیماتیمیگیرد؟

از طوفان تحریم ها تا خلع مسئوالن

ترامپ طی حدود ۷۴ روز باقی مانده تــا تحویل قدرت به دولت جدید 
آمریکا، می تواند به نوشــته روزنامه واشنگتن پست تصمیم های زیان 
باری را اتخاذ کند. این تصمیم ها از سیاست داخلی تا سیاست خارجی 
آمریکا را شامل می شود.روزنامه واشنگتن پست با انتشار گزارشی در 
این باره نوشت که ترامپ عصبانی می تواند ضرر های بسیاری را در این 

دوران و از طریق اتخاذ تصمیم های موثر وارد کند. 
تصمیم هایی که می تواند شــامل برکناری مقام های ارشد اطالعات و 
امنیت ملی آمریکا تا صدور دستور بخشش و عفو برخی از دوستانش 
و همچنین صدور تصمیمات اجرایی و اقدامــات ناگهانی که می تواند 
بر سیاســت خارجی آمریکا تاثیرگذار باشــد.گفته می شــود که اغلب 
مقام های دولت کنونی آمریکا با پایان عهد ترامپ در کاخ سفید سمت 
خود را ترک می کنند، اما کارمندان ارشــد از جمله مدیر دفتر تحقیقات 
فدرالی یعنی کریستوفر رای در سمت خود باقی می ماند. ترامپ شخصا 
»رای« را برای حضور در این ســمت معرفی کرده بود و مجلس سنای 
آمریکا نیز با انتخاب وی در تابستان سال ۲۰۱۷ میالدی موافقت کرد.
از جمله دســتورات اجرایی که ترامپ می تواند صادر کند و دولت جدید 
این کشــور را با چالش مواجه کند، برچیدن برنامه داکاست. برنامه ای 
که از سوی باراک اوباما، رییس جمهور  پیشــین آمریکا در سال ۲۰۱۲ 
میالدی راه اندازی شــد و به دنبال حمایت از بیــش از ۷۰۰ هزار جوان 

مهاجر اســت که در خطر تهدید خروج از آمریکا قــرار دارند.ترامپ که 
مبارزه با مهاجرت های نامنظم را به عنوان ستونی از سیاست های خود 
قرار داده بود، تالش کرد تا در سال ۲۰۱۷ این برنامه را پایان دهد و آن را 
غیرقانونی خواند. اما دادگاه عالی آمریکا اعالم کرد که دولت آمریکا یک 
توجیه حقوقی قوی ارائه نکرده اســت و اجازه باقی ماندن این طرح را 
داد.در زمینه تصمیمات ترامپ در مدت زمان باقی مانده، نگرانی هایی 
در خصوص سیاست خارجی این کشور وجود دارد. به نوشته واشنگتن 
پست، بر اســاس تهدیدات ترامپ پیش از برگزاری انتخابات ریاست 
جمهوری آمریکا، وی به دنبال لغو ســال ها تــالش دیپلماتیک و کار 
نیرو های آمریکایی در عراق و افغانســتان است. ترامپ در یک توئیت 
ناگهانی در اکتبر گذشته اعالم کرد که ۴ هزار و ۵۰۰ سرباز آمریکایی باقی 
مانده در افغانستان تا کریسمس به کشور بازخواهند گشت. در همین 
حال مایک پومپئو، وزیر خارجه ترامپ نیز تهدید کرد که سفارت آمریکا در 
بغداد را خواهد بست؛ اقدامی که در صورت اجرایی شدن، حضور آمریکا 
در عراق را به طور اساسی پایان خواهد بخشید.ترامپ می تواند از انتقال 
صلح آمیز قدرت به دولت بایدن از طریق امتناع از ارائه اطالعات به دولت 
جدید جلوگیری کند. با این وجود وی تاکید کرد که بایدن از تجربه کافی 
در این زمینه برخوردار اســت چرا که وی هشت ســال به عنوان معاون 
رییس جمهور در کاخ سفید حضور داشته است و این به آن معناست که 

هر گام ترامپ در این زمینه می تواند بی معنی باشد.القدس العربی نیز 
در گزارشی به طور ویژه به اقدامات احتمالی ترامپ در مدت زمان باقی 
مانده تا تحویل قدرت به بایدن در خصوص ایران اشــاره کرده و نوشته 
که کاخ سفید در مدت زمان باقی مانده قصد دارد طوفانی از تحریم ها را 
علیه ایران به راه بیندازد.رسانه های آمریکایی در این باره به نقل از یک 
منبع آگاه در رژیم صهیونیستی نوشتند که مقام هایی در دولت ترامپ 
در حال همکاری با اســراییل و کشــور های خلیج فارس برای اعمال 
سلسله ای از تحریم ها علیه ایران هستند. در همین رابطه، الویت آبرامز 
نماینده دولت آمریکا در امور ایران ، عازم سرزمین های اشغالی شد تا 
با مقام های تل آویو درباره این تحریم ها گفت وگو کند.منابع اسراییلی 
اعالم کردند که تصمیمات دولت ترامپ، اعمال طوفانی از تحریم ها علیه 
ایران را هدف قرار داده که با هدف تقویت فشــار ها علیه ایران پیش از 
انتقال قدرت به بایدن  خواهد بود. بایدن پیش از این اعالم کرده بود در 
صورت ریاســت جمهوری، آمریکا را به توافق هسته ای ایران بازخواهد 
گرداند.مقام های دولت ترامپ بر این باورند که این تحریم ها بازگشت 
آمریکا به توافق ایران را دشــوار می کند. ترامپ در سال ۲۰۱۸ میالدی 
ازاین توافق خارج شد. یک منبع آگاه در آمریکا اعالم کرد که تحریم های 
جدید آمریکا علیه ایران یک هفته پیش از تحویل قدرت در این کشور 

اعالم خواهد شد.

راب مک ایر، ســفیر انگلیس در تهران روز یکشنبه 
با امیرعبداللهیان، دســتیار ویــژه رییس مجلس 
شورای اسالمی در امور بین الملل دیدار و گفت وگو 
کرد.امیرعبداللهیان در ابتدای این دیدار  با مروری 
بر مناسبات پارلمانی دو کشــور گفت: مجالس دو 
کشــور همواره در زمینه های مختلف بحث و تبادل 
نظر داشــته اند و گروه دوســتی پارلمانی دو کشور 
در مجلس جدید شورای اســالمی و مجلس عوام 
انگلیس تشکیل و لیست نهایی اعضای آن مشخص 
شــده است.دســتیار ویژه رییس مجلس شورای 
اســالمی در امور بین الملل تــداوم گفت وگوهای 
کمیســیونی مجالس دو کشــور را مفیــد ارزیابی 
کرد؛ اما از روند آهسته همکاری ها و از جمله تعلل 
انگلیس در عمــل به تعهدات خــود انتقاد کرد.وی 

گشــایش کانال بانکی و تبــادالت روان تجاری را 
بخشی از تعهدات لندن خواند و افزود: اینکه برخی 
مقامات در لنــدن نه تنها به تعهــدات خود در قبال 
ایران عمل نمی کنند بلکه اتهامات بی اساسی را به 
جمهوری اسالمی ایران نســبت می دهند، رفتاری 
غیرسازنده در مسیر روابط دو کشور می دانیم.وی 
گفت: ظرفیت های خوبی در جمهوری اسالمی ایران 
و انگلیس وجود دارد که می تواند به تقویت همکاری 
ها و همچنین تسریع و تسهیل مناسبات فیمابین 
کمک کند. اب مک ایر، سفیر انگلیس در تهران  در 
ابتدای این دیدار همکاری های پارلمانی را در توسعه 
مناســبات مهم خواند و گفت: سفارت انگلیس در 
تهران تالش خــود را برای تقویت روابط دوســتانه 
پارلمان های دو کشــور به کار خواهد گرفت.وی در 

ادامه با اشاره به بدعهدی آمریکا و خروج یکجانبه از 
برجام گفت: بعد از خروج آمریکا از برجام در شرایط 
پیچیده ای قرار گرفتیم؛ اما بــا این وجود انگلیس 
همواره حمایت خود را از توافق هسته ای اعالم کرده 
است.سفیر انگلیس با اشاره به مسئله یمن افزود: 
ما از راه حل سیاســی در یمن حمایــت می کنیم و 
جمهوری اســالمی ایران می تواند در ایجاد صلح و 

امنیت در منطقه نقش آفرینی کند.

جزئیات دیدار دستیار »قالیباف« با سفیر انگلیس 

مشاور سابق بایدن مدعی شد:

»جو بایدن« با برخی تغییرات، فورا به برجام برمی گردد
یکی از مشاوران سابق بایدن، مدعی شد که بازگشت به برجام از اولویت های نخست نامزد دموکرات انتخابات ۲۰۲۰ آمریکا به شمار می آید حال آنکه وی خواستار برخی 
تغییرات در توافق اولیه است.به گزارش خبرگزاری مهر، »آموس هاچسن« مشاور سابق جو بایدن، نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، در مصاحبه با یکی 
از شبکه های تلویزیونی رژیم صهیونیستی، بازگشت به برجام را یکی از مهم ترین اولویت های او برشمرد.به گفته هاچسن، در اندک زمانی بعد از به دست گرفتن قدرت؛ 
بایدن به برجام بازخواهد گشت.وی در این باره افزود: به گمانم در ماه های آغازین ریاست جمهوری بایدن، شاهد بازگشت کامل او به برجام یا دست کم رفع تحریم ها به 
شرط تعلیق برخی از فعالیت های هسته ای خواهیم بود که ایران ظرف سه سال گذشته داشته است.اما هاچسن که در دوره باراک اوباما، مسئول تحریم های بخش انرژی 
ایران بوده است؛ مدعی شد که بایدن خواستار برخی تغییرات در توافق هسته ای سال ۲۰۱۵ است- احتمالی که از سوی ایران مردود است.اظهارات مشاور سابق بایدن 
درحالی است که در حال حاضر نماینده دولت آمریکا در امور ایران، با تاکید بر ادامه سیاست فشار حداکثری، در منطقه به سر می برد.همزمان با سفر منطقه ای »الیوت 
آبرامز«، وبگاه »آکسیوس« نیز مدعی شده که دولت ترامپ قصد دارد با هماهنگی رژیم صهیونیستی و چند کشور عربی خلیج فارس، سلسله تحریم های جدیدی علیه 
ایران وضع کند.بر اساس این گزارش، این تحریم ها قرار است  طی حدود ۱۰ هفته آینده تا پایان دولت ترامپ و روی کار آمدن دولت احتمالی بایدن در ۲۰ ژانویه اعمال شود.

چهره روز

وز عکس ر

نامه های معترضان 
 تایلندی به پادشاه

 را آب برد!
معترضان طرفدار دموکراســی در 
تایلند هنگامی که تالش داشــتند 
به کاخ بزرگ بانکوک نزدیک شوند 
تــا در اقدامی نمادیــن، نامه های 
مربوط به شکایات سیاسی خود را 
به پادشاه این کشور تحویل دهند، 
با پلیس ضد شــورش و ماشین 

آب پاش روبه رو شدند.

اعزام یگان واکنش سریع ارتش به نواحی مرزی شمال غرب 
 فرمانده منطقه پدافند هوایی شــمال گفت: یگان واکنش ســریع منطقه پدافند هوایی شمال 
به نواحی مرزی شــمال غرب کشــور اعــزام شــد.امیر ســرتیپ دوم علی اکبر عبــاس تجدد 
ضمن اعالم این خبــر  اظهار کرد: یگان 
واکنش ســریع منطقه پدافند هوایی 
شــمال برای پایش، حفاظت و صیانت 
از امنیت پایدار فضای هوایی جمهوری 
اسالمی ایران و تقویت نیروهای شمال 
غرب به این منطقه اعزام شــدند.امیر 
عباس تجدد خاطر نشــان کــرد: خط 
قرمــز نیروهای مســلح ایــران تهدید 
امنیــت و آســایش مــردم و تمامیت 
 ارضی کشور است. دشمنان بدانند، اگر
 کوچک ترین حرکتی علیه امنیت نظام اسالمی انجام دهند به شدت با آن ها برخورد خواهد شد.

سفیر ایران با مقامات یمنی دیدار و رایزنی کرد
»حسن ایرلو« سفیر جمهوری اســالمی ایران در یمن با برخی مســئوالن و رهبران یمنی دیدار و 
گفت وگو کرد.به گزارش شبکه خبری العالم ، سفیر ایران با برخی مسئوالن و رهبران شورای سیاسی 
عالی و دولت نجات ملی یمن از جمله »ســلطان السامعی« عضو شــورای عالی سیاسی یمن، 
»عبدالعزیز الترب« مشاور شورای عالی سیاســی یمن، »حسین زید بن یحیی« استاندار استان 
ابین یمن دیدار و گفت وگو کرد.در این دیدارها که در دفتر سفیر ایران در صنعا انجام شد ضمن تاکید 
بر عمق روابط دوستی میان دو کشور به تالش های رژیم سعودی طی دهه های گذشته برای هدف 
قرار دادن این رابطه عمیق و تاریخی اشاره شد.در این دیدار مســئوالن یمنی به ثبات و ایستادگی 
ملت یمن در برابر تجاوزات سعودی-آمریکایی و محاصره ظالمانه ای که از بیش از ۵ سال ادامه دارد 

و پیامدهای آن بر زندگی یمنی ها، پرداختند.

تفحص مجلس از استانداری خوزستان
نماینده مردم تهران در مجلس گفت: سوال از وزیر کشور به خاطر اقدامات سوء استاندار خوزستان به 
هیئت رییسه تقدیم می شود؛ استاندار تالش می کند که با امنیتی کردن فضای شرکت هفت تپه مانع 
خلع ید مالک فاقد اهلیت آن شود.سیدنظام الدین موسوی اظهار داشت: پس از مدت  ها پیگیری و 
مطالبه ای که کارگران شرکت هفت تپه در رابطه با حقوق تضییع شده خود در این شرکت توسط مالک 
شرکت داشتند، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی به این موضوع ورود پیدا کرده و دستگاه ها 
و نهاد های نظارتی دیگری نیز پیگیر این مطالبات شدند.وی افزود: جلسات مختلفی در مجلس شورای 
اسالمی در این خصوص برگزار و ضمن آن از دستگاه ها و نهادهای مربوطه دعوت شد، دیوان محاسبات 
نیز به عنوان بازوی نظارتی و اصلی مجلس شورای اسالمی تحقیق و تفحصی در رابطه با شرکت هفت 
تپه انجام داد و نهایتا قاطبه دستگاه های نظارتی به این نتیجه رسیدند که مالک فعلی شرکت هفت تپه 
اهلیت الزم را ندارد و باید در اسراع وقت خلع ید شود.نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی 
در ادامه عنوان کرد: در تحقیق و تفحص دیوان محاسبات به صراحت، سازمان خصوصی سازی تکلیف 
قانونی شد که باید موضوع خلع ید را پیگیری کند. نماینده سازمان بازرسی کل کشور هم در جلساتی 
که حاضر می شــد به صراحت تاکید کرد که نظر ما هم خلع ید اســت. موســوی ادامه داد: بر همین 
اساس نمایندگان پیگیری کننده موضوع در مجلس شورای اسالمی مذاکرات و تعامالت مختلفی را 
با دستگاه های مختلف شروع کردند و قطعا اجازه نخواهند داد استاندار خوزستان بخواهد با استفاده 

از ناامن کردن فضا و ایجاد التهاب، موضوع خلع ید مالک نااهل شرکت هفت تپه را به حاشیه ببرد.

کافه سیاست

سخنگوی وزارت خارجه: 

با تیم »بایدن« تماسی 
نداشته ایم

ســخنگوی وزارت خارجه کشــورمان تاکید 
کرد: ما در مورد آمریکا واقع نگر هســتیم و 
به اقدامات این کشــور توجه مــی کنیم، نه 
گمانه زنی ها و تحلیل های رسانه ای.ســعید 
خطیب زاده در پاسخ به ســوالی در ارتباط با 
موضع گیــری های برخی از افــراد در داخل 
کشــور در ارتباط با انتخابات آمریکا و برخی 
از پیش بینی هــا و تحلیل هایی کــه در این 
زمینه مطرح شــده اســت، گفــت: مواضع 
جمهوری اســالمی ایران از سوی سیاست 
خارجی توســط رییس جمهــور، وزیر امور 
 خارجــه و ســخنگوی وزارت خارجه اعالم

 می شود. البته ما در کشــور در فضایی قرار 
داریم که فضــای رایزنی و گفت وگوســت و 
فضای تک گفت وگویی نیست و افراد نظرات 

خود را مطرح می کنند.
وی با بیان اینکه من به دوســتان در داخل 
کشور نیز عرض می کنم باید اجازه دهیم که 
مسیر حرفه ای کار جلو برود البته نه فقط در 
این حوزه بلکه در دیگر حوزه های سیاســت 
خارجی نیز همین طور است.خطیب زاده ادامه 
داد: ما در مورد آمریکا واقع نگر هســتیم، به 
اقدامات آمریکا توجه می کنیم. ســخنگوی 
وزارت خارجه کشورمان افزود: ما باید ببینیم 
که آمریکایی ها در عمل چه مــی کنند و در 
این زمینــه به حرف، تحلیــل و پیام توجهی 
نداریم بلکه اقدامات را مالک قرار می دهیم. 
اگر فضای جدیدی وجود داشــته باشد در 
چهارچوب آنچه که وجود دارد تصمیم گیری 

خواهیم کرد.

رسانههایآمریکاییبهنقلازیکمنبعآگاهدررژیم
صهیونیستینوشتندکهمقامهاییدردولتترامپ
درحالهمکاریبااسراییلوکشورهایخلیجفارس
برایاعمالسلسلهایازتحریمهاعلیهایرانهستند

بین الملل



سه شنبه 20  آبان    1399 / 24 ربیع االول  1442/ 10  نوامبر 2020/ شماره 3113

 ثبت مشخصات 200 واحد پرورش مرغ تخم گذار 
در  سامانه بازارگاه

۲۰۰ واحد پرورش مرغ تخم گذار در استان اصفهان برای دریافت نهاده در سامانه بازارگاه ثبت نام 
کردند.رییس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: با توجه به دریافت نهاده، تولید انبوه 
تخم مرغ با قیمت تنظیم بازار ارائه می شود و مقرر شد در بحث حمل و نقل و ترخیص از بنادر نیاز 
واحد ها برطرف شــود.مهرداد مرادمند، بیش از هزار و ۸۰۰ واحد مرغداری را در این استان فعال 
دانســت و افزود: بارگذاری و ثبت این واحد ها زمان بر اســت.وی با بیان اینکه تامین نهاده های 
گوشت قرمز محقق خواهد شد، گفت: درخصوص تامین جو و ذرت قول مساعد داده شد درحالی 
که مشکالتی در این زمینه وجود دارد و درصدد برطرف کردن مشکالت آن تالش می شود.رییس 
ســازمان جهاد کشــاورزی اصفهان افزود: در صنایع لبنی قیمت شــیر تحویلی و محصوالتی که 
مشــمول قیمت گذاری اســت ، مشــکالتی وجود دارد که با افزایش قیمت دیگر نهاده ها به جز 

محصوالتی که دولت یارانه آن ها را می پردازد، شامل تامین نهاده ها می شود.

 3 هزار هکتار به رویشگاه های گیاهان دارویی
 افزوده می شود

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان گفت: در قالب ۱۵ طرح تاپایان سال جاری 
سه هزار هکتار به رویشگاه های گیاهان دارویی این اســتان افزوده می شود.عبدالرضا مهاجری 
افزود: این پروژه در قالب طرح های اصالح و احیای مراتع و رویشگاه های فرعی گیاهان دارویی 
استان اصفهان با اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان انجام خواهد شد.وی، هدف از این اقدامات را 
توسعه مراتع و رویشگاه های طبیعی، حفظ این میراث ارزشمند و درآمدزایی برشمرد و ادامه داد: 
تخصیص اعتبار از صندوق توســعه ملی به پروژه های منابع طبیعی و آبخیزداری نشان از اهمیت 
این بخش در جهش تولید و پیشرفت کشور دارد.معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
اصفهان با بیان اینکه گســتردگی اســتان و تنوع آب و هوایی این منطقه را مستعد رویش انواع 
گیاهان کرده است، خاطرنشان کرد: طرح های نامبرده در شهرســتان هایی مانند فریدون شهر، 
خور و بیابانک، فریدن، سمیرم، کاشان و شهرضا انجام می گیرد.مهاجری با اشاره به اهمیت توجه 
بیشتر به گیاهان دارویی به عنوان یک منبع درآمد مطمئن و با ارزش اظهارداشت: کرفس کوهی، 
آنغوزه و باریجه از انواع گیاهان دارویی است که در استان کشت می شود و مشتریان متعددی در 

داخل و خارج از کشور دارد.

قیمت هر کیلو گوشت گوساله ۵ هزار تومان کاهش یافت
رییس اتحادیه فروشندگان گوشت قرمز اســتان اصفهان گفت: با بررسی قیمت ها در جلسه ای 
میان دامداران و فروشندگان گوشت، مقرر شد قیمت گوشت کشتارگاهی و همچنین نرخ فروش 
به ازای هر کیلو ۵ هزار تومان کاهش یابد.رضا انصاری طادی اظهار داشــت: با توجه به افزایش 
قیمت روزافــزون محصوالت و کاهش قدرت خریــد مردم به خصوص در تهیــه مواد خوراکی و 
ضروری مانند گوشت، تعدادی از فروشندگان گوشــت سفید خواهان کاهش نرخ قیمت گوشت 
گوساله در کشــتارگاه از 9۰ هزار به ۸۰ هزار تومان بودند.وی افزود: درخواست فروشندگان بحق 
بود، چرا که با افزایش قیمت گوشــت و کاهش قدرت خرید مردم، فروش خود آنها نیز کاهش 
می یابد و چنین شــرایطی مناســب حال هیچ کدام از افراد شــاغل در این صنف نیست. در این 
میان اما دامداران نیز با کاهش نرخ قیمت مخالف بودند چرا کــه آنها هم هزینه های مختص به 
خودشان را داشــتند.انصاری با تکذیب درگیری و تجمع میان دامداران و فروشندگان گفت: در 
کشتارگاه فســاران تنها جلسه ای مسالمت آمیز را ســپری کردیم و هیچ گونه درگیری یا تجمعی 

را شاهد نبودیم.

رییس انجمن انبوه سازان مسکن اصفهان در مورد رواج پدیده مهرفروشی در اصفهان هشدار داد؛

ناظران غایب!

حکایت ساخت و ساز در کشورمان، قصه پر  مرضیه محب رسول
غصه ای از چالش ها و مسائل ریز و درشتی 
است که تمامی ندارد. از نوسان قیمت ها، منطبق نبودن متراژ با نیازهای 
خانواده ها و جمعیت شــهرها گرفته تا عدم کیفیت الزم و رواج ساخت و 
سازهای بساز بفروشــی که عایدی به جز رشد چشمگیر ساختمان های 
بی کیفیت نداشته است. هر چند سازمان نظام مهندسی به عنوان متولی 
اصلی نظارت بر کیفیت ساختمان ها قواعد و قوانین سفت و سختی در این 
رابطه وضع کرده؛ اما در بعد نظارتی کاستی هایی وجود دارد که همین حفره 
ها راه فرار برخی از مسئولیت ها و سوءاســتفاده های مالی شده است. 
موضوع مورد بررسی در این گزارش، اختیارات مهندسان ناظر و ماجرای 
امضاهایی است که پای ساختمان های نیمه کاره خرید و فروش می شود. 
چند سالی هســت که کارشناسان مســئوالن دولتی و حتی نمایندگان 
مجلس در مورد رواج پدیده امضا فروشی در بحث های نظارتی ساختمان 
سازی هشــدار می دهند؛ وظیفه ای که بر عهده سازمان نظام مهندسی 
ساختمان قرار دارد و حاال برای برخی به دکانی برای کاسبی بدون انجام 
وظایف خود مبدل شده است. هر چند سازمان نظام مهندسی همواره این 
مسئله را تکذیب کرده و گفته آماده رسیدگی به شکایات و درخواست ها در 
این زمینه هستیم؛ اما در عمل کارفرمایان ترجیح می دهند به جای معطل 

کردن پروژه و سرشاخ شدن با مهندس ناظر این مسائل را نادیده بگیرند. 
رییس انجمن انبوه سازان مسکن اصفهان با پرداختن به این معضل گفت: 
برخی از مهندسان ساخت و ساز در قبال دریافت پول به  عنوان ناظر کیفی 
با امضا فروشی و مهرفروشی کمتر بر ساختمان سازی ها کنترل می کنند.

احمد توال، پیرامون اینکه مهرفروشی تا چه حد در ساخت بدون نظارت و 
بی کیفیت ساختمان ها موثر است، اظهار داشت: متاسفانه این عارضه ای 
است که سال ها در مورد آن بحث و گفت وگو شده و امیدواریم افراد منفعت 
طلب با صرفه نظر از چنین موضوعاتی به ســمت نظارت های منطقی تر 

حرکت کنند.
وی درباره اینکه اکنون هم اعمال نظارت بر ســاخت و ســاز ها توســط 
مهندسان متعهد به طور دقیق اجرا می شــود، افزود: برخی از مهندسان 
ساخت و ساز فقط در قبال دریافت پول به عنوان ناظر کیفی با امضافروشی 
و مهرفروشی کمتر بر ساختمان سازی ها کنترل می کنند.رییس انجمن 
انبوه سازان مسکن اصفهان در پاســخ به اینکه آیا نظارت موثری درباره 
ساختمان ســازی، اشخاصی که وارد این حیطه می شــوند یا سازندگان 
غیرحرفه ای وجود دارد، بیان کرد: سازمان های نظام مهندسی سختگیرانه 
با این موضوع برخورد می کنند، اما با وجود فعالیت افراد غیرحرفه ای در 
ساختمان سازی همانند دیگر مشاغل که بعضا مشکالتی را ایجاد می کنند، 

عموما درصد قابل توجهی باالی ۷۰ درصد ساخت و ساز ها حرفه ای ساخته 
می شود. برخی دیگر از کارشناســان هم هر گونه ضرر احتمالی را متوجه 
شخص مهندس ناظر می دانند نه سازمان های ذی صالح. به عقیده این 
افراد نظارت ناظران هیچ ارتباطی با موضوع مجریان ذی صالح ندارد زیرا 
با توجه به اینکه محتویات فرم تعهد نظارت ناظران برای آنها مســئولیت 
زیادی به همراه دارد، مکلف هســتند در مقاطع مختلف زمانی سرکشی 
به ساختمان را انجام دهند. بر اســاس محتویات برگه تعهد نظارت، هر 
گونه کوتاهی مهندس ناظر و اشکال فنی که برای ساختمان در زمان زلزله، 
تخریب ساختمان و عدم استحکام بخشی به وجود آید، مقصر مهندس 
ناظر خواهد بود که نظارت خوب، دقیق و به موقع انجام نداده است. بنابراین 
اگر مهندس ناظر کوتاهی کرد، نظارت نکرد، مهر خود را دست دیگری داد 
و ساختمان اســتحکام و مقاومت کافی را نداشت، کیفیت بتن مطلوب 
نبود، تعداد میلگرد و درصد فوالدی که در نقشه های ایستایی مشخص 
شده به همان اندازه کار نشده باشد، در آینده هر اتفاقی برای ساختمان رخ 
دهد مقصر مهندس ناظر خواهد بود. با وجود صحت این مسئله اما نمی 
توان به راحتی از کنار موضوع مهمی مانند کیفیت ساختمان ها ساده عبور 
کرد چرا که هر نوع مســامحه در آن می تواند آینده یک شهر را با چالش 

ساختمان های ناایمن مواجه کند.

مسئول کمیسیون آموزش اتحادیه نانوایان اصفهان 
با پیشنهاد اینکه نانوایان می توانند سیستم شماره 
دهــی را برای مشــتریان خود فعــال کنند، گفت: 
افزایش نرخ نــان تحولی ایجاد کــرده تا صاحبان 
نانوایی ها بــرای رعایت پروتکل های بهداشــتی 
نسبت به استخدام یک کارگر اضافه تنها برای جابه 
جایی پول و یا کارت بانکی جهت هزینه نان اقدام 
کنند.محمدرضــا خواجه در خصوص بیشــترین 
تخلفات رعایت نکــردن پروتکل های بهداشــتی 

مربوط به صنف نانوایان اســت، اظهــار کرد: این 
موضوع به یک عقب ماندگی طوالنی مدت در صنف 
نانوایان برمی گردد که نرخ نان هیچ تغییری نکرد، 
البته در اصفهان طی دو سال گذشته افزایش نرخ 

نان اعمال شد.
وی با بیان اینکه نرخ گذاری جدید باعث می شود 
تا نانوا توان اســتخدام نیروی جدید داشته باشد، 
تصریح کرد: رعایت کامل پروتکل های بهداشتی در 
نانوایی ها مستلزم استخدام یک یا دو نفر نیروی 
جدید در نانوایی است که با توجه به عقب افتادگی 
نرخ نان، این موضوع تاکنون امکان پذیر نبود، البته 
افزایش نرخ نان موجب تحولی در رفع این مشکل 
شده است.مســئول کمیســیون آموزش اتحادیه 

نانوایان اصفهان با بیان اینکه متاسفانه کارگر نانوایی 
که کنار تنور کار می کند امکان ماسک زدن را ندارد، 
چرا که در حیــن کار عرق می کنــد و این کار طاقت 
فرساست، توضیح داد: طبق پروتکل های بهداشتی 
هر ماســک در نانوایی ها تنها دو ســاعت قابلیت 
استفاده دارد و نانوا باید آن را تعویض کند،وی گفت: 
در درجه نخست برای رعایت پروتکل های بهداشتی 
نانوا باید نسبت به تامین مالی کارگر اضافه که هیچ 
ارتباطی با نان ندارد و تنها پــول و کارت را جابه جا 
می کند، اقدام کند؛ البته تــا پیش از افزایش نرخ 
نان این کار امکان پذیر نبــود، اما افزایش نرخ نان 
تحولی ایجاد کرده تا صاحبان نانوایی ها نسبت به 

استخدام یک کارگر اقدام کنند.

مسئول کمیسیون آموزش اتحادیه نانوایان اصفهان:

نانوایی ها با استخدام کارگر جدید مانع شیوع کرونا شوند

خبر روز

برخی از مهندسان ساخت و ساز فقط در قبال دریافت 
پول به عنوان ناظر کیفی با امضافروشی و مهرفروشی 

کمتر بر ساختمان سازی ها کنترل می کنند

پرواز بر فرای سپهر ایران زمین
به گزارش روابــط عمومی و امور بین الملل مرکــز آموزش هوانوردی رز )فراســپهر ایرانیان( ، به 
نقل از مدیر عامل این مجموعه ، دکتر شــهاب اکبریان، همزمان با شروع مبارک امامت حضرت 
مهدی موعود )عج( بعد از به روز رسانی 
سیســتم آموزشــی و چک های فنی 
هواپیما های جدید، پروازهای آموزشی 
این مرکز در فرودگاه بین المللی بجنورد 
در حال انجام است .در حال حاضر این 
مرکز با چهار فروند هواپیما که  ۲ فروند 
هواپیمای دو موتــوره کامال نو با قابلیت 
پرواز خودکار) Autopilot(  و ۲ فروند 
هواپیمای تک موتوره فعالیت می کند 
و در آینده ای نزدیک حدود چهار فروند 
هواپیمای دیگر به این مجموعه اضافه خواهد شــد. این مرکز با مجوز سازمان هواپیمایی کشور 
به شماره IR.ATO.25 با فرآیند آموزشی اســتاندارد این سازمان در مشهد و اصفهان نسبت به 
آموزش خلبانان از دوره مقدماتی تا مسافربری در دوره های آموزش هواپیماهای تک و دو یا چند 
موتوره فعالیت داشته و در آینده ای نزدیک آموزش مهمانداری ، دیسپچری و شبیه ساز هواپیمای 
مســافربری را هم ارائه خواهد داد. وی خاطرنشــان کرد: این مرکز در صدد توافــق با عملیات 
فرودگاهی در استان اصفهان بوده تا با استقرار چند فروند هواپیمای آموزشی ،  شرایط پرواز را در 
این استان مهیا کند تا راه را برای عالقه مندان به این رشــته در این استان و استان های همجوار 
هموار سازد.همت و اهداف واالی مدیران و مســئوالن این مجموعه بر آن است تا بهترین سطح 
از کیفیت آموزشی )تئوری و پروازی( با بهترین اســاتید و تجهیزات به عالقه مندان در این حوزه 
ارائه  شــود و مرکز آموزش هوانوردی رز  در آینده ای نزدیک به قطب آموزش خلبان مسافربری 

منطقه تبدیل خواهد شد.

 پیشرفت 40 درصدی عملیات توسعه شبکه فاضالب 
خیابان سلمان فارسی

به گزارش روابط عمومی آبفای منطقه یک اصفهان، در راســتای توســعه شــبکه فاضالب شرق شهر 
اصفهان، عملیات توسعه شبکه فاضالب خیابان مشتاق سوم ) مقابل بیمارستان چمران( با پیشرفت 
4۰ درصــدی در حال انجام اســت.الزم به توضیح اســت که این عملیــات به طول ۱۵۵ متــر ، با قطر 
 6۰۰ توسط پیمانکار و با نظارت اداره توســعه و بهره برداری شــبکه فاضالب آبفای منطقه یک اصفهان 

صورت می پذیرد.

 رفع حادثه شكستگی لوله 400 ميلی متر چدن انتقال آب
 در خيابان مير

 حادثه شكستگی لوله انتقال آب 4۰۰ میلی متر چدن به طول حدود ۲۰ متر واقع در خیابان میر كه به دلیل 
نوسانات فشار دچار شكستگی شده بود، رفع شد. همچنین در این عملیات انشعاب ۲ اینچ كوچه ۱9 هم به 
لوله 4۰۰ اتصال داده شد .شایان ذكر است است این عملیات توسط نیروهای حوادث توسعه و بهره برداری 
آب و اكیپ بحران رفع شد . این حادثه به دلیل مجاورت با تاسیسات قطر ۲۵۰ میلی متر گاز و همچنین 

كابل فشار قوی اداره برق با نهایت دقت در كوتاه ترین زمان ممكن به پایان رسید.

کافه اقتصاد

خبر

آبفا

در دیدار رییس اتاق بازرگانی اصفهان با سفیر ایران در گرجستان مطرح شد؛

استفاده از ظرفیت ها، راهکار توسعه روابط ایران و گرجستان
در دیدار رییس اتاق بازرگانی اصفهان با سفیر ایران در گرجستان، بر ضرورت برقراری نظام تعرفه ترجیحی مناسب میان دو کشور تاکید شد.مسعود گلشیرازی در 
این دیدار بر ضرورت برقراری نظام تعرفه ترجیحی مناسب میان دو کشور تاکید کرد و گفت: عملی شدن این مهم، در کنار تفاهم نامه استاندارد برای ورود کاالها، 
بر حضور موثر در بازار گرجستان بسیار تاثیرگذار خواهد بود.وی افزود: صادر نشدن مجوز الزم برای حضور ایرانیان مقیم گرجستان، پس از شیوع ویروس کرونا 
مشکالت زیادی را برای این افراد ایجاد کرده و خواستار پیگیری و رفع این مشکالت از سفیر ایران در این کشور شد.وی افزود: با وجود محدودیت های ایجاد شده 
در زمان شیوع کرونا، برگزاری وبینار مشترک سفیر ایران در گرجستان و فعاالن اقتصادی استان اصفهان فرصتی مغتنم برای کمک به استفاده از پتانسیل های 
دو کشور است.سفیر ایران در تفلیس هم در این دیدار ظرفیت سازی از طریق احیاسازی پتانسیل های بالقوه ایران با استفاده از تقویت پیوندها، خلق فرصت ها و 
فعالیت های جدید در حوزه های مختلف و استفاده از تمام ظرفیت های موجود را از اهداف سفارت ایران در گرجستان و تحقق آن را نیازمند طراحی بسته جامع از 

مجموعه فعالیت هایی با برنامه ریزی دقیق دانست و افزود: ما به دنبال فعال کردن ظرفیت های مناسبات دو کشور در تمامی حوزه ها هستیم.

از سکه افتادن 
طالفروشی ها

قیمــت طــال، ســکه و ارز طی 
روزهای گذشــته با نوســانات 
بسیاری همراه بوده است.زمانی 
که نرخ طال در بازار با افزایش و 
کاهش مداوم روبه رو باشــد، 
تقاضای خرید آن کاهش پیدا 
می کند و مــردم در انتظار ثبات 

قیمت ها می مانند. 

وز عکس ر

عکس: ایرنا

رییس اتاق اصناف اصفهان:

راهبرد رعایت پروتکل های 
بهداشتی بهتر از تعطیلی 

اصناف است
رییس اتاق اصناف اســتان اصفهان گفت: 
راه حــل کنترل بیماری کووید ۱9، بســتن و 
تعطیلی اصناف نیست و می توان به جای آن 
بر نظارت در رعایت پروتکل های بهداشــتی 
بیشتر تاکید کرد. رسول جهانگیری افزود: به 
هر حال این شــرایط و محدودیت ها نشأت 
گرفته از کرونا و تحریم های ظالمانه اســت 
که مردم و اصناف باید در اجرای تصمیمات 
ســتاد کرونا همراهی کنند.وی با بیان اینکه 
در برخی شهرســتان هایی کــه دو هفته ای 
بسیاری از مشاغل تعطیل شدند، فشارهایی 
به کسبه وارد شد ولی این توقف فعالیت تا 
جمعه ۲۳ آبان پایــان می یابد.رییس اتاق 
اصناف اصفهان با اشاره به محدودیت جدید 
برای ۱۰ شهرستان اســتان مبنی بر محدود 
کردن فعالیت تا ساعت ۱۸ یادآورشد: برای 
مشــاغلی که مرتبط با مواد غذایــی مانند 
رســتوران ها و فســت فودها کــه متحمل 
ضررهای بسیاری می شــوند ممکن شد که 
پس از ســاعت 6 عصر به صورت بیرون بر به 
فعالیت خود ادامه دهند و بحث پذیرایی در 
محل حذف شود.جهانگیری به شهروندان به 
ویژه کارمندان توصیه کرد که ساعت روزهای 
خرید خود را مدیریت کنند تا بتوانند در این 
مدت اعالم شــده اقــدام کنند.رییس اتاق 
اصناف اصفهان افــزود: رعایت تصمیمات 
ســتاد مقابله بــا کرونــا از ســوی تمامی 
شــهروندان به ویژه اصناف می تواند حداقل 
در فصل ســرما آرامش نســبی بــه جامعه 
پزشکی و کادر درمان بدهد تا بتوانند با توان 
بیشتری به کار خود ادامه دهند.جهانگیری با 
اشاره به اینکه تمامی صنوف قول همکاری 
دادند که این محدودیت هــا را رعایت کنند، 
تصریح کــرد: در مقابل مســئوالن باید هر 
موقع شــرایط ملی فراهم شد به اصناف در 
بحث دارایی، بدهی های دیون دولتی و وام 
 هایی که در آینده شــاید در نظر گرفته شود،

 توجه کنند. 
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سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری شهرکرد:

۱۹.۷ درصد زباله های شهرکرد قابل بازیافت است

سرپرست ســازمان مدیریت پسماند شهرداری شــهرکرد با اشاره به 
ضرورت تفکیک زباله از مبدأ گفت: ۱۹.۷ درصد زباله های تولیدی در 

مرکز چهارمحال و بختیاری قابلیت بازیافت دارد.
 داوود مومنــی در نشســت علنــی شــورای اســامی شــهرکرد

 تاکید کرد: ســرانه زباله تولیدی هر شــهروند در مرکــز چهارمحال و 
 بختیاری روزانه ۷۲۵ گرم اســت.وی زباله تولیدی روزانه شــهرکرد 
را ۱۴۰ تن دانست و افزود: از این میزان ۲۷.۵۸ تن زباله قابل بازیافت 

است.
مومنی، درآمد ناخالص ساالنه ۱۹.۷ درصد زباله قابل بازیافت شهرکرد 
را ۳۵۰ میلیارد ریال اعام و تصریح کرد: از این میزان ساالنه پنج درصد 
برابر ۹۰ میلیارد ریال مختص تفکیک از مبدأ اســت.وی یادآور شــد: 
اجرای طرح تفکیک زباله از مبدأ در شــهرکرد که مراحل نخســت آن 

انجام شده، باعث کاهش زباله های تولیدی می شود.
مومنی اظهار داشــت: برای اجرای مرحله نخســت این طرح هشت 
کانکس از ســوی بخش خصوصی در شهرکرد مســتقر شده و روزانه 
۱.۵ تن زباله خشــک قابل بازیافت از منازل مسکونی و دستگاه های 

اجرایی مرکز چهارمحال و بختیاری جمع آوری می شود.
 رییس شــورای اســامی شــهرکرد نیز گفــت: بخــش خصوصی،
  طرح توجیهــی و برنامه علمی و عملیاتی خود ویــژه تفکیک زباله از 
 مبدأ را تا ۲ هفتــه دیگر به این شــورا ارائه می دهد.فرهاد رییســی 
 تاکید کــرد: طرح تفکیــک زباله از مبدأ در شــهرکرد تاکنــون دو بار 
 اجرایی شــده اما با شکســت مواجه شــده اســت و در این مرحله

 باید براساس شــاخص های علمی، ضابطه های قانونی و معیارهای 
فنی اجرا شود.

وی تصریح کرد: شــهرداری شــهرکرد باید  برای کاهش تولید زباله، 
تقویت بازیافت و اجرای طرح پســماند برنامه ریزی و اقدام کند.وی 
یادآور شد: از شــهروندان شهرکرد تقاضا می شــود برای موفقیت در 

اجرای طرح تفکیک زباله از مبدأ با شهرداری همکاری کنند.
ساالنه ۵۲ هزار تن زباله در مرکز چهارمحال و بختیاری تولید می شود 
که از این میزان حدود ۸۰ درصد زباله َتر و حدود ۲۰ درصد زباله خشک 
 است.شهرکرد به  عنوان مرکز استان چهارمحال و بختیاری ۲۰۰ هزار نفر 

جمعیت دارد.

 رشد ۵0 درصدی توسعه صنایع تبدیلی و غذایی
 در چهارمحال و بختیاری

مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: مجموع کل واحدهای 
صنایع تبدیلی و غذایی که در طول سال ۹۸ به مرحله بهره برداری رسیده اند، ۱۵ مورد بوده که این رقم در 
سال ۹۹ به ۲۰ واحد رسیده است که نشان از رشد بیش از ۵۰ درصدی در صنایع غذایی و تبدیلی استان 
دارد.طهمورث فتاحی افزود: بر اساس برش استانی شاخص های ارزیابی عملکرد، تعهد این مدیریت 
در سال ۱۳۹۸ به طور متوسط ده و نیم درصد بوده که دو درصد بیشتر از میانگین رشد کشوری است. وی 
اظهار کرد: خوشبختانه در سال قبل تعداد ۱۲۳ مورد جواز تاسیس  صادر شده است که این امر شاخص 
خیلی مهمی در تعیین، تثبیت و برنامه ریزی درست در سال جهش تولید خواهد بود که امیدواریم در سال 
جاری با تشویق سرمایه گذاران بتوانیم جهش تولید در محصوالت صنایع تبدیلی و غذایی را شاهد باشیم.

 برخورد با مراکز غیر مجاز استخراج ارز دیجیتال 
در چهارمحال و بختیاری

معاون دفتر فروش و خدمات مشترکین شــرکت توزیع برق چهارمحال و بختیاری گفت: مراکز غیر 
مجاز استخراج ارز دیجیتال در استان چهارمحال و بختیاری شناسایی و با آن ها برخورد می شود. مجید 
شریفی،  در جمع مدیران با اشاره به اینکه استفاده از انرژی برق با تعرفه های خانگی ، صنعتی ، کشاورزی 
و... در زمینه استخراج ارز دیجیتال ممنوع وغیر قانونی است، اظهار کرد: باتوجه به اینکه دستگاه های ارز 
دیجیتال برق بسیار زیادی مصرف می کنند باعث اختال و آسیب دیدگی شبکه برق و بروز مشکاتی 
در تداوم برق رسانی خواهد شد.وی در ادامه افزود : از طریق نمودار رشد مصرف برق مشترکین ، گزارش 
های واصله و نظارت های مستمر، مراکز غیر مجاز استخراج ارز دیجیتال شناسایی و نسبت به جمع آوری 
انشعاب برق مربوطه و معرفی به مراجع قضایی اقدام خواهد شد.در ادامه این جلسه سایر راهکارهای 
نظارت وبرخورد با استفاده کنندگان از دستگاه های استخراج غیر مجاز ارز دیجیتال مورد بررسی و تحلیل 
قرار گرفت و در این راستا نمایندگان سایر نهادها و ادارات حاضر در جلسه نیز بر همکاری ویژه با شرکت 
توزیع برق استان تاکید کردند.گفتنی است این برنامه توسط دفتر فروش و خدمات مشترکین و دفتر 

حراست شرکت توزیع برق استان برگزار شد.

 39 درصد پرونده های شورای حل اختالف 
چهارمحال و بختیاری منجر به صلح و سازش شد

رییس شوراهای حل اختاف دادگســتری چهارمحال و بختیاری با اشاره به نقش شورا در صلح و 
سازش گفت: در سال جاری ۳۹ درصد پرونده های تشکیل شده در شورای حل اختاف استان منجر 
به صلح و سازش شده است.کرم شیخ پور افزود: ایجاد صلح و ســازش در پرونده های رسیده به 
شعب شورای حل اختاف از مهم ترین اهداف و برنامه های این شوراست که در سال جاری ۶ هزار 
و ۸۳۸ پرونده رسیده به شعب شورای حل اختاف منجر به صلح و سازش شده است.وی، تعداد 
پرونده های رسیده به شعب شورای حل اختاف استان را ۳۵ هزار و ۶۴۱ مورد و تعداد پرونده های 
بررسی شده را ۳۴ هزار و ۱۳۳ مورد برشــمرد و گفت: در این مدت ۶ محکوم به قصاص در استان 
با رضایت اولیای دم از چوبه دار رهایی یافتند.شیخ پور اظهار داشت: سه پرونده قتل دیگر نیز برای 
دریافت رضایت اولیای دم با همکاری و تاش ریش ســفیدان، معتمدان و اعضای شوراهای حل 
اختاف در دست اجراست.معاون قضایی دادگســتری چهارمحال و بختیاری گفت: در این مدت 
یکهزار و ۷۰۰ پرونده اجرای احکام به شعب شورای حل اختاف اســتان وارد شده که از این تعداد 
یک هزار و ۶۰۰ پرونده به نتیجه رسیده است.وی با اشاره به اینکه امسال ۱۰ پرونده مهم با موضوع 
مهریه و پرونده مالی در شورای حل اختاف استان رســیدگی و به سازش منجر شده است، اظهار 

داشت: ارزش ریالی هر کدام از این پرونده ها یک میلیارد ریال و پرنده های مهریه  ۳۰۰ سکه بود.

بام ایرانبا مسئولان

حضور 90 درصدی دانش آموزان 
 کوهرنگ ، میان کوه و فالرد 

در مدرسه
مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری گفت: 
آموزش در مدارس تحت هیــچ عنوانی تعطیل نخواهد 
شــد و آنچه در ســتاد مبارزه با کرونای استان مطرح 
شــد این بود که مدارس باز هســتند، حضور معلمان و 
مدیران الزامی است اما حضور دانش آموزان اختیاری 
اســت. فرحناز قائدامینی افــزود: کاس ها به صورت 
۳۵ دقیقه ای در فضای شــاد و یا بــه صورت حضوری 
برگزار می شــود و مجمــوع دو کاس، ســاعت کاری 

معلمان است.
 وی خاطرنشان کرد: تمام مناطق، ادارات کل و مدارس 
استان اطلس آموزشی را تهیه کرده اند، یعنی ما اطاع 
داریم که چــه تعداد از دانش آموزان به شــبکه  شــاد 
دسترسی دارند و یا چه تعداد از دانش آموزان در مدرسه 
حاضر می شــوند که برای هر گروه برنامه مختص آنان 
تهیه می شــود.قائدامینی ادامــه داد: ادارات ما حتی 
برای دانش آموزانی که به هیچ کدام از راه های آموزشی 
دسترســی ندارند برنامــه دارد و از طریــق راهبران و 
گروه های آموزشــی به آنان آموزش می دهند.وی در 
خصوص تعطیلی مدارس که هفته گذشــته در ســتاد 
مبارزه با کرونــای اســتان مطرح شــد، توضیح داد: 
مقرر شــد آموزش به صورت غیرحضوری باشد مگر در 
روستاهای که توان مالی اســتفاده از فضای مجازی را 
ندارند و یا اینکه زیرســاخت های آموزش مجازی در 
آن مناطق وجود ندارد  که عمده ایــن مدارس با تعداد 
دانش آموزان کم هســتند و کاس هــا در این مدارس 
به صورت حضــوری برگزار می شــود.مدیرکل آموزش 
و پرورش چهارمحــال و بختیاری عنــوان کرد: در بین 
مناطق اســتان اردل، کیار و کوهرنگ با اعام شــرایط 
عادی همانند قبل به آموزش حضوری خود ادامه دادند 
و معلم و مدیر در مدرسه حضور دارند. الزم به ذکر است 
کوهرنــگ، میان کوه و فــارد باالترین میــزان حضور 
نزدیک به ۹۰ درصد دانش آموزان را داشــتند و هرگونه 
تعطیلی مبنی بر عدم حضور در مدارس طبق مصوبات 

قبلی ستاد مبارزه با کرونای استان است.

مفاد آراء
8/80 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آییــن نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی..
برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب شرق اصفهان تصرفانه مالکانه 
و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به 
شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود ودر صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی دارند میتوانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی نسبت به ردیف )الف( به مدت دو ماه و نسبت به ردیف )ب( به مدت یک ماه اعتراض 
خود را به این منطقه تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود رابه مرجع قضایی تقدیم نمایندو گواهی طرح دعوا را به این منطقه ثبتی ارائه 
نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
1- رای شماره 139960302210002314 - 1399/07/09 آقای اصغر حاجی عبدالرحمانی 
خواجویی  به شماره شناســنامه 38408  اصفهان  و کدملی 1282311530  فرزند ناصر در 
ششدانگ  یک درب باغ با بنای احداثی  به مســاحت 1067/10مترمربع انتقال عادی مع 
الواسطه از طرف عباس قنبری راشنانی فرزند اســداله   2177  اصلی واقع در بخش 6 ثبت 

اصفهان 
2- رای شماره 139960302210002324 - 1399/07/10 خانم فاطمه سمیعی اصفهانی  
به شماره شناسنامه 830 و کدملی 1288461119 فرزند  کاظم  در چهارده و چهار دهم حبه 
مشاع از هفتادو دو حبه ششدانگ  یک باب ساختمان مسکونی باستثنای بهای ثمنیه اعیانی  
به مساحت 798/25مترمربع به موجب سند 95415 و 95481  کاظم سمیعی اصفهانی  پالک 

شماره 113 اصلی   واقع در بخش 6 ثبت اصفهان
3- رای شماره 139960302210002387 - 1399/07/20 خانم نجمه سمیعی اصفهانی  
به شماره شناسنامه 72949   و کدملی 1281828688 فرزند  کاظم  در چهارده و چهار دهم 
حبه مشاع از هفتادو دو حبه ششدانگ  یک باب ساختمان مسکونی باستثنای بهای ثمنیه 
اعیانی  به مساحت 798/25مترمربع به موجب سند 95415 و 95481  کاظم سمیعی اصفهانی 
پالک شماره 113 اصلی واقع در بخش 6 ثبت اصفهان قطعه باغ ویال  به مساحت3040/90 
مترمربع انتقال عادی مع الواسطه از طرف خانم بتول السادات فاطمی  پالک شماره فرعی 16 

از 2188  اصلی واقع در بخش6 
4- رای شماره 139960302210002388 - 1399/07/20 خانم نفیسه سمیعی اصفهانی  
به شماره شناسنامه 861   و کدملی 1286939461 فرزند  کاظم  در چهارده و چهار دهم حبه 
مشاع از هفتادو دو حبه ششدانگ یک باب ساختمان مسکونی باستثنای بهای ثمنیه اعیانی     
به مساحت 798/25مترمربع به موجب سند 95415 و 95481  کاظم سمیعی اصفهانی  پالک 

شماره 113 اصلی   واقع در بخش 6 ثبت اصفهان 
5- رای شماره139960302210002389  - 1399/07/20 خانم حمیده سمیعی اصفهانی  
به شماره شناسنامه 1290  و کدملی 1288315139 فرزند  کاظم  در چهارده و چهار دهم حبه 
مشاع از هفتادو دو حبه ششدانگ یک باب ساختمان مسکونی باستثنای بهای ثمنیه اعیانی     
به مساحت 798/25مترمربع به موجب سند 95415 و 95481  کاظم سمیعی اصفهانی  پالک 

شماره 113 اصلی  واقع در بخش 6 ثبت اصفهان
6- رای شماره 139960302210002390 - 1399/07/20 خانم نرگس سمیعی اصفهانی  
به شماره شناسنامه 1981  و کدملی 1286842395 فرزند فرزند  کاظم  در چهارده و چهار 
دهم حبه مشاع از هفتادو دو حبه ششدانگ یک باب ســاختمان مسکونی باستثنای بهای 
ثمنیه اعیانی     به مساحت 798/25مترمربع به موجب سند 95415 و 95481  کاظم سمیعی 

اصفهانی  پالک شماره 113 اصلی  واقع در بخش 6 ثبت اصفهان
7- رای شماره 139960302210002342 - 1399/07/16 آقای هادی زمانی  به شماره 
شناســنامه 19690  و کدملی 1140196448 فرزند نصراله   در ســه دانگ  یک یک باب 
ساختمان   به مساحت128 مترمربع  پالک شماره فرعی 66 از 2248  اصلی واقع در بخش6

8- رای شماره 13996030221000 - 1399/07/16 آقای محمد ناصر محمدی صادق 
آبادی  به شماره شناسنامه 1232   و کدملی 1289074402 فرزند منصور در سه دانگ  یک 
باب ساختمان مسکونی   به مساحت128  مترمربع پالک شماره فرعی 66 از 2248  اصلی 

واقع در بخش6

9- رای شماره 139960302210002300 - 1399/07/08 آقای محمد نظری   به شماره 
شناسنامه 1562   و کدملی 1288122233 فرزند ابراهیم   در  ششدانگ  صرت و بسته بندی 
سبزیجات و سردخانه   به مساحت917/57مترمربع   پالک شماره فرعی 609 از 94  اصلی 

واقع در بخش20
10- رای شماره 139960302210002299 - 1399/07/08 آقای محمد نظری  به شماره 
شناسنامه 1562   و کدملی 1288122233 فرزند ابراهیم درششدانگ  یک باب گلخانه  به 

مساحت6262/04 مترمربع   پالک شماره فرعی 609 از 94  اصلی واقع در بخش20
11- رای شماره 139960302210002301 - 1399/07/08 آقای  محمد نظری  به شماره 
شناســنامه 1562 و کد ملی 1288122233 فرزند ابراهیم  در  ششدانگ  یک باب گلخانه 
صنعتی   به مســاحت 2052/38  مترمربع  پالک 609 فرعــی از  94  اصلی واقع در بخش 

20 ثبت اصفهان 
12- رای شماره 139960302210000206 - 1399/03/01 آقای سید حسن زارع  به شماره 
شناسنامه 2 و کدملی 1291886524 صادره اصفهان  فرزند سید رضا  در  ششد انگ یک درب 
باغ   به مساحت 758/29 مترمربع انتقال عادی مع الواسطه از طرف حسینعلی زارعی فیزادانی  

پالک 113 اصلی واقع در بخش 6  ثبت اصفهان.
13- رای شماره 139960302210002339 - 1399/07/14 آقای اسفندیار باسوء بلداجی  
به شماره شناســنامه 99 و کدملی 6299836938 فرزند حسینعلی در ششدانگ  یک باب 
کارگاه صافکاری   به مساحت 140/40 متر مربع پالک 149 فرعی از 2248  اصلی واقع در 

بخش 6 ثبت اصفهان.انتقال عادی مع الواسطه از طرف احمد یزدانی  
14- رای 139960302210002321 - 1399/07/09 خانــم پروین هراتیان  به شــماره 
شناسنامه 20132 صادره اصفهان  کدملی  1282670530  فرزند عبدالصمد  در ششدانگ  
یک درب باغ  به مســاحت 1026/80مترمربع انتقال عادی مع الواسطه از طرف غالمرضا 
خداوردیان  از پالک شــماره 2249 اصلی واقع در بخش 6 حوزه ثبت ملک جنوب شــرق 

اصفهان.
15- رای شماره 139960302210002308 -1399/07/08 آقای  مجید جلیلی  به شماره 
شناسنامه 217 و کدملی 6329973301  فرزند قاسم در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 
98/82 مترمربع انتقال عادی مع الواسطه از طرف حسن احمد صدیقه  اسماعیلی مفروزی از 

پالک شماره99  اصلی واقع در بخش 6 ثبت اصفهان 
16- رای شماره 139960302210002309 - 1399/07/09 آقای ابوالقاسم مختاری به 
شماره شناسنامه 9 و کد ملی 1291224262 فرزند اسماعیل در ششدانگ یک باب باغ ویال 
به مساحت 2293/4 متر مربع انتقال عادی مع الواسطه از طرف مرتضی رضایی هرمدانی 

مفروزی از پالک 99 اصلی واقع در بخش 20 ثبت اصفهان 
17- رای شــماره 139960302210002312 - 1399/07/09 آقای حســین شــیرزاد  
شــماره شناســنامه 1210 و کد ملی 1285352785 فرزند نصراله  در ششدانگ  یک باب 
باغ با بنای احداثــی  به مســاحت 3120/43 مترمربع انتقال عادی مع الواســطه از طرف 
 آقایان عباس اســماعیلی و ســیف اله  پالک شــماره 8 فرعی از  2188 اصلــی   واقع در

 بخش 6 ثبت اصفهان
18- رای شــماره 139960302210002319 - 1399/07/09 آقای ابوالقاســم کریمی 
شماره شناسنامه 38 و کد ملی 5129752171 فرزند  حسینعلی در  ششدانگ    یک باب خانه 
به مساحت 303/90 مترمربع پالک شــماره فرعی 1098 از  2248 اصلی واقع در بخش 6 

ثبت اصفهان
19- رای شــماره 139960302210002320 - 1399/07/09 آقای محمد رضا کاظمی 
شماره شناسنامه 8503 و کد ملی 1292978643 فرزند  محمد علی  در  ششدانگ  یک باب 
خانه به مســاحت 128/16 مترمربع انتقال عادی مع الواسطه از طرف یوسف خاکی  پالک 

شماره 99اصلی   واقع در بخش 6 ثبت اصفهان
20- رای شــماره 139960302210002298 - 1399/07/08 آقــای غالمرضا صادقی  
شماره شناسنامه 16 و کد ملی 5649883114 فرزند  محمد مهدی  در  ششدانگ  یک باب 
سوله  به مساحت 618/96 مترمربع پالک شماره فرعی 87 از  2251 اصلی واقع در بخش 

6 ثبت اصفهان
21- رای اصالحی شماره 139960302210002341 - 1399/07/16 آقای ابراهیم کریمی 
دهنوی حدود ملک از 108 متر مربع به 110/10 مترمربع اصالح گردید در پالک 99 اصلی 

بخش 6 ثبت اصفهان 

22- رای اصالحی شماره 139960302210002290 - 1399/07/07 آقای مهران تک 
سوار در رای صادره باستثنای بهای ثمنیه اعیانی اضافه گردید در پالک 165 فرعی از 1762 

اصلی بخش 6 ثبت اصفهان 
23- رای اصالحی شماره139960302210002289 - 1399/07/07 آقای وحید کمالی  
در رای صادره باستثنای بهای ثمنیه اعیانی اضافه گردید در پالک 165 فرعی از 1762 اصلی 

بخش 6 ثبت اصفهان 
24-  رای اصالحی  شــماره 139960302210002397 -1399/07/21 علی مهدی اف 
اردستانی  باستثنای بهای ثمنیه اعیانی اضافه گردید  در پالک 2190 اصلی بخش 6 اصالح 

میگردد
تاریخ انتشار اول 1399/08/05 
تاریخ انتشار دوم 1399/08/20

م الف: 1025975 ناصر صیادی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک جنوب شرق اصفهان 
فقدان سند مالکیت

8/82 شماره نامه: 139985602025009365– 1399/08/07  نظر به اینکه آقای علیرضا 
بحق فرزند رضا با تســلیم دو برگ استشهاد شهود شــماره 5032 و 5033 و 5034 مورخ 
1399/7/30 دفترخانه 289 اصفهان،  مدعی مفقود شدن سند مالکیت سه  دانگ مشاع از 
ششدانگ پالک شماره 4828 فرعی از 4 اصلی واقع در بخش 14 اصفهان که در ذیل ثبت 
3111256 در صفحه 71 دفتر جلد 986 امالک تحت شماره چاپی 143286 سری الف سال 
91 صادر گردیده و طبق سند انتقال شماره 6477 مورخ 1391/7/22 دفترخانه 246 اصفهان 
به وی انتقال یافته و به موجب سند رهنی 162620 مورخ 1391/12/7 دفترخانه 15 اصفهان 
نزد بانک اقتصاد نوین در رهن می باشد. نامبرده اظهار داشته که سند مالکیت مرقوم در اثر 
جابجایی مفقود گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است. لذا مراتب  به استناد 
تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه 
کسی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از 
تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت 
به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق 
مقررات خواهد شد. م الف: 1040648 ابوالفضل شهریاری نائینی مدیر واحد ثبتی حوزه 

ثبت ملک غرب اصفهان
فقدان سند مالکیت

8/83 شــماره نامه: 139985602025009190– 1399/08/05  نظر به اینکه خانم بتول 
توالیی  با تسلیم درخواست شــماره 25030179 مورخ 99/8/3 و دو برگ استشهاد شهود 
به شماره 31975 مورخ 99/8/3 دفترخانه 3 اصفهان،  مدعی مفقود شدن سند مالکیت )به 
علت جابجایی( ششدانگ پالک شماره 9602 فرعی از 28 اصلی  بخش 14 ثبت اصفهان 
است و متقاضی  صدور سند مالکیت المثنی می باشد پالک مزبور در صفحه 461 دفتر 891 
امالک ذیل شماره ثبت 203559 تحت شماره چاپی 90304 سابقه ثبت دارد. لذا مراتب  به 
اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می 
 شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود 
می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند 
مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا 
در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت 
المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 1039988 ابوالفضل شهریاری نائینی مدیر واحد 

ثبتی حوزه ثبت ملک غرب اصفهان
مزایده اموال غیر منقول ) اسناد رهنی(

8/85 شماره آگهی: 139903902004000200 شماره پرونده: 139904002004000037 
آگهی مزایده پرونده اجرایی شــماره بایگانی: 9901210  ششــدانگ پالک 153 فرعی از 
4607-4619-4681-4638/1  اصلی واقع در بخش 4 که در راستای استاندارد سازی به 
پالک ثبتی شماره 153 فرعی از 4638 اصلی اصالح شده است واقع در طبقه اول به مساحت 
164/94 متر مربع واقع در بخش 4 ثبت اصفهان با احتساب اینکه 9/51 متر مربع آن تراس 
مسقف اســت به انضمام انباری پالک 156 فرعی واقع در طبقه زیرزمین اول به مساحت 

3/90 متر مربع به انضمام پارکینگ پالک 161 فرعی واقع در طبقه همکف به مســاحت 
12 متر مربع در صفحه 428 دفتر 254 ذیل ثبت 52160 به شماره چاپی 481765 بنام مینا 
عمو به میزان ششدانگ سابقه ثبت و سند دارد به نشانی: اصفهان، خیابان فردوسی، خیابان 
منوچهری، خیابان مجمر، کوچه 14، بن بست بیگی، مجتمع خورشید، طبقه اول، کدپستی 
8143763171 با حدود: شمااًل: در دو قسمت که قسمت دوم آن پخی شکل است به طول 
های 7/40 و 2/91 متر پنجره و دیواریســت به فضای کوچه، شــرقاً : به طول 16/29 متر 
پنجره و دیواریست به فضای کوچه، جنوبًا: در پنج قسمت که قسمت اول و پنجم آن پخی 
شکل و قسمت دوم آن شرقی و قسمت چهارم آن غربی است به طول های 1/47 ، 0/20 ، 
7/39 ، 0/26 ، 1/35 متر دیوار به دیوار کوتاه و دیواریســت به فضای حیاط مشاعی شماره 
148 فرعی، غرباً: اول به طول 6/73 متر دیواریســت به فضای پالک 46 فرعی دوم در سه 
قسمت که قسمت اول شمالی و قسمت سوم جنوبی است به طول 3/42، 4/80 ، 3/42 متر 
درب و دیواریست به راه پله مشاعی شماره 150 فرعی سوم به طول 6/88 متر دیواریست به 
فضای پالک قطعه 46 فرعی ،حدود و مشخصات انباری پالک 156 فرعی به شرح: شمااًل: 
طول 2/79 متر دیواریست اشتراکی با انباری شــماره 155 فرعی، شرقاً: به طول 1/40 متر 
دیواریست به تحتانی کوچه، جنوبًا: به طول 2/79 متر دیواریست اشتراکی با انباری شماره 
157 فرعی، غرباً: به طول 1/40 متر درب و دیواریســت به محوطه مشاعی انباریها شماره 
149، حدود و مشخصات پارکینگ پالک 161 فرعی به شرح: شمااًل: به طول 2/50 متر خط 
مفروض است به محوطه مشاعی پارکینگ شماره 147 فرعی، شرقاً: به طول 4/80 متر خط 
مفروض است به محوطه مشاعی پارکینگ شــماره 147 فرعی،  جنوباً: به طول 2/50 متر 
خط مفروض است به محوطه مشاعی پارکینگ شماره 147 فرعی، غرباً: به طول 4/80 متر 
خط مفروض است به محوطه مشاعی پارکینگ شماره 147 فرعی که طبق نظر کارشناس 
رسمی دادگستری مورخ 99/05/13 محل مورد بازدید یک واحد مسکونی واقع در طبقه اول 
دارای سند ششدانگ با قدر السهم از عرصه مشاعی و مشاعات به شماره پایان کار 13/29665 
مورخ 86/09/19 با اسکلت بتنی، سقف تیرچه و بلوک، درب و پنجره به صورت پی وی سی، 
و دو جداره، آشپزخانه دارای کابینت ام دی اف پارکینگ سرپوشیده به مساحت 12 متر مربع 
تاسیسات: سیستم گرمایش پکیج و رادیاتور  سرمایش کولر آبی می باشد، نما آجر 4 سانتی و 
سنگ، کف سرامیک، بدنه گچ و رنگ، دارای انشعابات آب، برق، گاز، انباری به مساحت حدود 
3/90 متر مربع، درب واحد چوبی و دارای آسانسور می باشد، قدمت حدود 13 سال  ساخت، با 
عنایت به موقعیت محل، مساحت، کیفیت ساخت، نوع کاربری )مسکونی( و اوضاع و احوال 
روز ارزش ششدانگ پالک ثبتی مزبور به مبلغ 32/499/000/000 ریال )سی و دو میلیارد و 
چهارصد و نود و نه میلیون ریال( ارزیابی شده است که ششدانگ موارد وثیقه طی سند رهنی 
45628 دفترخانه 81 اصفهان در رهن بانک ملت واقع می باشد و طبق اعالم بستانکار ملک 
فاقد بیمه می باشد. محل برگزاری مزایده: )از ساعت 9 الی 12 روز سه شنبه مورخ 99/09/04 
در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقی چهار راه اول »شهید 
صداقتی« ابتدای خیابان الهور سمت چپ طبقه سوم به مزایده گذارده می شود(. مزایده از 
مبلغ پایه 32/499/000/000 )سی و دو میلیارد و چهارصد و نود و نه میلیون ریال( شروع و به 
هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود. الزم به ذکر است پالک 
مورد نظر به صورت تجمیعی واگذار می شود و پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم 
از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی 
های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده 
یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه 
پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد می گردد ضمناً این آگهی 
در یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 99/08/20 درج و منتشر می گردد و در 
صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول می گردد. توضیحاً جهت شرکت در جلسه مزایده 
باید مبلغ ده درصد مبلغ پایه مزایده به شماره حساب تمرکز وجوه سپرده ثبت اداره اجرای اسناد 
رسمی اصفهان بابت پرونده کالسه فوق پرداخت گردد و ارائه اصل فیش واریزی که به تایید 
حسابداری اجرا رسیده است به همراه تقاضای کتبی و کارت شناسایی معتبر الزامی است. ضمنًا 
برنده مزایده مکلف است ما به التفاوت مبلغ فروش را طی فیش مربوطه حداکثر ظرف مدت 
5 روز به حساب صندوق ثبت تودیع نماید در صورتی که ظرف مدت مقرر مانده فروش را به 
حساب سپرده ثبت واریز ننماید، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب  خزانه واریز و بنفع 
دولت ضبط خواهد شد. در غیر این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده مزبور 
تجدید می گردد.  م الف:1041504 یعقوبی سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان
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تامین انسولین؛ اولویت کاری هالل احمر اصفهان
رییس مجمع نمایندگان اســتان اصفهان در مجلس شــورای اســامی با مدیرعامل جمعیت 
هال احمر اســتان اصفهان دیدار و در رابطه با آخرین وضعیت امدادرسانی این سازمان بحث و 
گفت وگو کرد.سیدمسعود خاتمی، رییس مجمع نمایندگان اســتان اصفهان در مجلس شورای 
اســامی و نماینده مردم گلپایگان و با علی محمد هاشمی مدیرعامل جمعیت هال احمر استان 

اصفهان دیدار کرد.
در این جلسه هاشــمی با اشــاره به اقدامات ســازمان هال احمر اســتان اصفهان در راستای 
سازماندهی داوطلبان در کمک به وزارت بهداشــت در مبارزه با کرونا، بیان داشت: خدمت رسانی 
و اولویت تهیه داروهای مورد نیاز مردم به ویژه انســولین در رأس برنامه های این جمعیت قرار 
دارد.مدیرعامل جمعیت هال احمر اســتان اصفهان همچنین در تشــریح ســایر فعالیت های 
سازمان از گسترش امانت کپســول اکسیژن جهت بیماران کرونایی بســتری در منزل خبر داد.

رییس مجمع نمایندگان اســتان اصفهان در مجلس شورای اســامی در این دیدار ضمن تقدیر 
از خدمات و فعالیت های جهادگران ســامت در هال احمر اســتان اصفهان در ایــام مبارزه با 
 بیماری کرونا، بــه لزوم اســتفاده از ظرفیت خیرین در راســتای اهداف جمعیــت هال احمر 

اشاره کرد.

 افزایش جذب دانشجوی خارجی
 در دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان

رییس دانشگاه آزاد اســامی واحد اصفهان از افزایش چشــمگیر جذب دانشجوی خارجی در 
این دانشگاه خبر داد و گفت: قرار اســت کاس های آموزشی دانشــجویان خارج از کشور را در 
بســتر فضای مجازی برگزار کنیم.پیام نجفی دربــاره برنامه ها و اولویت های حوزه آموزشــی و 
دانشجویی دانشگاه آزاد اسامی واحد اصفهان اظهار کرد: امســال در مقایسه با سال گذشته با 
تقویت تعامات بین المللی، اتفاق خوبی برای دانشــگاه افتاد و جذب دانشــجویان خارجی به 
صورت جهشــی افزایش پیدا کرد و از طرفی ایجاد تعامل با کشــور های مجاور به منظور افزایش 
تنوع دانشــجویان خارجی را در دســتور کار قرار داده ایم.وی افزود: اکنــون در مقاطع دکتری، 
ارشد و کارشناسی رشــته های پزشکی و غیرپزشــکی در حال جذب دانشجو هســتیم و حوزه 
مدیریت بین الملل دانشــگاه حداکثر تاش خود را انجام می دهد که اعداد، ارقام و کیفیت کار را 
 افزایش داده و  بتوانیم موفق شویم؛ البته برنامه ریزی هایی برای ارائه خدمات دیگری در حوزه 
 بین الملل از جمله برگزاری همایش بین المللی به صورت مجازی و کارگاه های بین المللی را نیز 

آغاز کرده ایم.

مهدکودک ها در اصفهان؛ تا اطالع ثانوی تعطیل  
معاون اجتماعی اداره کل بهزیســتی اصفهان گفــت: ۷۵۰ واحد مهدکودک زیر نظر بهزیســتی 
به طور موقت تا اطــاع ثانوی غیرفعال شــده اند.مجتبی ناجی با اشــاره بــه وضعیت بحرانی 
بیمــاری کرونا در اســتان اصفهان اظهــار داشــت: ۷۵۰ واحد مهدکــودک زیر نظر بهزیســتی 
اصفهان بــه طور موقت تــا اطاع ثانــوی غیرفعال شــده اند و در آخــر هفته جــاری طبق نظر 
دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان وضعیت بازگشــایی مهدهای کودک در اســتان اصفهان اعام 
می شــود.وی افزود: چنانچــه واحدهای مهدکودک در اســتان اصفهان بازگشــایی شــوند با 
یک ســوم ظرفیت خدمت رســانی خواهند کرد.معاون اجتماعی اداره کل بهزیســتی اســتان 
اصفهان با اشــاره به اینکه مهدهای کودک در اســتان اصفهــان درگیر بیماری کرونا نشــده اند، 
 تصریح کرد: نســبت به مدت مشابه در ســال گذشــته واحدهای مهدکودک با ۱۰ درصد ظرفیت 

فعال هستند.

رییس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان از افزایش قراردادهای پژوهشی شرکت های فناور اصفهان خبر داد؛

روزهای پر رونق پژوهشی ها

شــرکت های دانش بنیــان در اصفهان پریسا سعادت
کم کم به یکی از شاخص های موفقیت در  

استان و حتی نمونه ای کم نظیر در کشــور تبدیل خواهند شد. دانش 
بنیان ها به عنوان حلقه اتصال دانشگاه و صنعت به یکی از پالش های 
اساسی در حوزه کسب و کار پرداختند و پژوهش را در فضای اقتصادی 
کشور رونق دادند. در مقابل اقتصاد نیز وارد این کارزار شد و هزینه های 
تحقیق و به روزآوری علم در کشور را پرداخت کرد؛ معامله ای دو سر 
برد هم برای دانشــگاه ها و مراکز پژوهشــی و هم برای رفع نیازهای 

اقتصادی کشور.
 در زمینه یکی از اصلی ترین معضات روز کشــور،  یعنــی کرونا نیز 
دانش بنیان ها عملکرد قابل قبولی داشته اند. اخیرا معاون پژوهش 
و فناوری وزیر علوم اعام کرد پارک های علم و فناوری، شــرکت های 
دانش بنیان و مراکز رشــد افزون بــر ۸۰ درصد نیاز کشــور به اقام 

کرونایی را تامین کرده اند.
بر اســاس اعام وزارت علوم هم اینک در مجموعه پارک های علم و 
فناوری و مراکز رشــد کشور ۱۰ هزار شرکت مســتقر هستند که از این 
تعداد، یک هزار و ۷۰۰ شرکت، دانش بنیان خواهند بود.همچنین ۱۹۵ 
مرکز رشد در سطح کشور فعال اســت که شرکت های دانش بنیان در 

این مجموعه پارک ها و مراکز رشد ایجاد شــده است. همچنین ۴۳ 
پارک علم و فناوری در سطح کشور فعال است که سه پارک آن وابسته 
به دســتگاه های اجرایی و وزارتخانه ها و ۴۰ پــارک مربوط به وزارت 
علوم است. اصفهان یکی از موفق ترین نمونه های پژوهشی در کشور 
به شمار می رود و بر اســاس اعام رییس شهرک علمی و تحقیقاتی 
اصفهان، حجم قرارداد پژوهشی شــرکت های فناور اصفهان افزایش 

صد در صدی داشته است.
جعفر قیصری افزود: بیش از ۴۰۰ میلیارد ریال قرارداد پژوهشــی و 
فناوری مورد نیاز صنایع کشور از این شهرک با شرکت ها و موسسه های 
فناور مســتقر در این مجموعه در نیمه نخســت امسال منعقد شد که 
بیشتر آن ها در زمینه های محیط زیســت، مطالعات زمین شناسی، 
اپتیک و لیزر و طراحی مهندسی است.وی افزود:عاوه بر قرارداد هایی 
که از شهرک با صنایع و ســازمان ها منعقد می شود، این شرکت ها به 
طور مستقیم با واحد های صنعتی و نهاد های مختلف قرارداد پژوهشی 

و فناوری منعقد می کنند.
قیصری با اشــاره به افزایش میزان فروش محصوالت شــرکت های 
دانش بنیان مســتقر در شــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در چند 
سال گذشته گفت: با توجه به شــرایط اقتصادی و تشدید تحریم ها، 

بسیاری از صنایع و سازمان ها نیاز های خود را با همکاری با واحد های 
فناور برطرف می کنند و اتکا به تولید و توان داخل افزایش یافته است.

رییس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان با اشاره به تولید محصوالت 
و اقام مقابله با بیماری کرونا در شــرکت های دانش بنیان مستقر در 
این مجموعه گفت: ۳۲ شــرکت فناور در این زمینه مشغول فعالیت 
هستند.قیصری افزود: شــرکت های دانش بنیان مستقر در شهرک 
علمی و تحقیقاتی اصفهان روزانه ۵۲ هزار لیتر مواد ضدعفونی کننده، 
۱۹ هزار ماسک نانو، ۱۵۰ هزار ماسک ســه الیه و ۷۲ دستگاه و تجهیز 

برای مقابله با ویروس کرونا تولید می کنند.
 محققان و پژوهشگران امیدوارند با رونق گرفتن شرکت های دانش 
بنیان و حمایت های دولتی بیشتر سودآوری و درآمدزایی این شرکت 
موجب جلوگیر ی از خروج محققان از کشور و یا اصطاحا فرار مغزها 
شود. این موضوع طی یک دهه اخیر به یک دغدغه و نگرانی جدی در 
محافل علمی کشور بدل شده است .از سوی دیگر الزم است عاوه بر 
حمایت های مادی ثبات در تصمیم گیری ها و قوانین موجب شــود 
تا امنیت فعالیت های پژوهشی و چشم اندازی روشن در این زمینه 
به وجود بیاید تا  کشــور از ســرمایه گذاری های علمــی برای تربیت 

دانشمندان و پژوهشگران خود بهره ببرد.

اصفهان یکی از موفق ترین نمونه های پژوهشی در کشور 
به شمار می رود و بر اساس اعالم رییس شهرک علمی و 
تحقیقاتی اصفهان، حجم قرارداد پژوهشی شرکت های 

فناور اصفهان افزایش صد در صدی داشته است

با مسئولان جامعه

مفاد آراء
8/81 آگهی مفاد آراء صادره توسط هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 

شهرستان مبارکه
نظر به اینکه طبق آراء صادره توســط هیأت فوق الذکر تصرفات مفروزی یا مشاعی 
افراد مشروحه ذیل به استناد اسناد مالکیت رسمی مشاعی یا قباله انتقال عادی مورد 
تأیید قرار گرفته اســت لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمانهای فاقد 
سند رسمی ، مفاد آراء صادره در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو روزنامه اخبار اصفهان 
و زاینده رود  چاپ و منتشر می گردد تا چنانچه شــخص یا اشخاصی نسبت به آراء 
مذکور معترض باشــند از تاریخ انتشــار نوبت اول آگهی روزنامه ظرف مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم و رسید اخذ نمایند. معترض 
باید ظرف یکماه از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواســت به دادگاه 
عمومی محل نمایدو گواهی تقدیم دادخواســت را به اداره ثبت محل تحویل دهد. 
در اینصورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکــم قطعی دادگاه خواهد بود .و چنانچه 
اعتراض در مهلت قانونــی واصل نگردد یا معترض ، گواهی تقدیم دادخواســت به 
 دادگاه عمومی محل را ارائه نکند، اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند مالکیت بنام
 متصرف می نماید. لیکن صدور ســند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه 

نخواهد بود .
1- رأی شماره 139960302009002292مورخ  1399/06/31 آقای عباس خلیلی 
فرزند نوراله در ششدانگ یک باب خانه و آغل متصله به مساحت  510/55 متر مربع 
مجزی شده از پالک  48- اصلی  واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از 

مالک رسمی اشرف یاوری 
 2-- رأی شــماره 139960302009002488مــورخ  1399/7/30 اداره اوقــاف 
وامور خیریه – مسجد الزهرا  در ششــدانگ یک باب مسجد و حسینیه به مساحت  
2651/83متر مربع مجزی شده از پالک یک- اصلی  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان 
انتقالی با واسطه از مالک رســمی احمد ایرانپور  به موجب سند رسمی 52429مورخ 

1351/11/4 دفتر 29 – اصفهان
3- رأی شــماره 139960302009002490مورخ  1399/7/30 اداره اوقاف و امور 
خیریه شهرستان مبارکه – موقوفه اســماعیل طلوعی  در ششدانگ یک باب خانه 
)جهت مهد قران(   به مساحت  343/83 متر مربع مجزی شده از پالک  1512فرعی 
 از یک - اصلی  واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واســطه  از مالک رســمی
 سیف اله فروغی به موجب سند رسمی 5811مورخ 1328/05/27 دفتر39 – اصفهان

4- رأی شماره 139960302009002489مورخ  1399/07/30 دفتر نمایندگی اوقاف 
و امور خیریه شهرستان در ششدانگ یک باب حسینیه )حسینیه شهدای محمدیه ( 
به مساحت  433/44متر مربع مجزی شده از پالک  12- اصلی  واقع در بخش 8 ثبت 
اصفهان انتقالی بموجب قباله عادی از مالک رسمی عبدالعلی باروتی شاه کوچکی به 

موجب سند رسمی 4032مورخ 1348/04/01 دفتر3 – شهرضا
5- رأی شماره 139960302009001876مورخ 1399/5/30 آقای قنبرعلی قنبری 
مبارکه فرزند نادعلی در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت  384/83متر مربع مجزی 
شده از پالک  یک- اصلی  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی بموجب قباله عادی 
از مالک رسمی رمضان قنبری به موجب سند رســمی 55734مورخ 1351/06/08 

دفتر29 – اصفهان
6- رأی شــماره 139960302009002285مورخ 1399/6/31 خانم اعظم یزدانی 
اراضی فرزند سیف اله درششدانگ یک باب خانه به مساحت  41/20متر مربع مجزی 
شده از پالک  15- اصلی  واقع در بخش 9ثبت اصفهان انتقالی باواسطه از مالک رسمی 

حسن باقری خولنجانی 
7- رأی شماره 139960302009002298مورخ 1399/6/31 آقای مسلم مرادی 
خولنجانی فرزند خیراله درششــدانگ یک باب خانه  به مساحت  215/80متر مربع 
مجزی شده از پالک  15- اصلی  واقع در بخش 9 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از 

مالک رسمی حسن باقری خولنجانی 
8- رأی شماره 139960302009002300مورخ 1399/6/31 آقای شکراله شهریاری 

نژاد  فرزند درویشعلی در یک ونیم دانگ مشــاع از ششدانگ یک باب ساختمان  به 
مساحت  215متر مربع مجزی شده از پالک 1746 فرعی از 19 - اصلی  واقع در بخش 

8 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی محمد خان بهرامی  
9- رأی شــماره 139960302009002295مورخ1399/6/31آقای رسول باروتی 
فرزند اسفندیار درششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  92/20متر مربع مجزی 
شــده از پالک 12 - اصلی  واقع در بخش 8ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک 

رسمی عبدالخالق باروتی
10- رأی شماره 139960302009001838مورخ 1399/5/30آقای فرهاد طالبی 
فرزند ناصر درششدانگ یک باب خانه   به مساحت  168/44متر مربع مجزی شده از 
پالک  1262فرعی از 19- اصلی  واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از 

مالک رسمی سیف اله خدارحمی 
11- رأی شــماره 139960302009002479مورخ 1399/7/30آقای علی اصغر 
فتاحی فرزند حجت اله درششدانگ یک باب خانه نیمه ساز  به مساحت  293/95متر 
مربع مجزی شده از پالک  یک- اصلی  واقع در بخش 9ثبت اصفهان انتقالی با واسطه 
از مالک رسمی مرتضی قنبری  به موجب سند رسمی 52148مورخ 1350/11/04 

دفتر29 – اصفهان
12- رأی شــماره 139960302009002498مــورخ 1399/7/30خانــم فاطمه 
اسماعیلی کرکوندی فرزند اسماعیل در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 
نیمه ساز  به مســاحت  177/56متر مربع مجزی شده از پالک  یک- اصلی  واقع در 
بخش 9ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی یداله سعیدی  به موجب سند 

رسمی 55730مورخ 1351/06/08 دفتر29 – اصفهان
13- رأی شماره 139960302009002497مورخ 1399/7/30آقای حبیب قنبری 
مبارکه فرزند علی اصغر در ســه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه نیمه ساز  
به مســاحت  177/56متر مربع مجزی شــده از پالک  یک- اصلی  واقع در بخش 
9ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی یداله سعیدی  به موجب سند رسمی 

55730مورخ 1351/06/08 دفتر29 – اصفهان 
14- رأی شماره 139960302009002276مورخ1399/6/29آقای کوروش اسدی 
فرزند احمد در ششدانگ یک باب خانه به مســاحت  137/70متر مربع مجزی شده 
از پالک 16 - اصلی  واقع در بخش 8ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی 
کریم باقریان ســرارودی به موجب سند رســمی 25968مورخ 1351/03/17 دفتر 

سه – شهرضا
15- رأی شماره 139960302009002266مورخ1399/6/29آقای ایمان شواخی 
فرزند جمشید در ششدانگ یک باب خانه به مساحت  257/31متر مربع مجزی شده 
از پالک 454 فرعی از 40 - اصلی  واقع در بخش 8ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از 

مالک رسمی میرزا عبداله قاصی زاده 
16- رأی شماره 139960302009002265مورخ1399/6/29آقای اکبر تقی پور 
طالخونچه فرزند نوراله در ششــدانگ یک باب خانه به مساحت  403/25متر مربع 
مجزی شــده از پالک 41 - اصلی  واقع در بخش 8ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از 

مالک رسمی محمدحسین خان یاوری 
17- رأی شــماره 139960302009002286مورخ1399/6/31آقای یداله مرادی 
خولنجانی فرزند حیدرعلی در ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت  174/42متر 
مربع مجزی شــده از پالک 745 فرعی از 19- اصلی  واقع در بخش 8ثبت اصفهان 
انتقالی با واسطه از مالک رسمی غالمحسین فروغی به موجب سند رسمی 35مورخ 

1314/06/11 دفتر 4– اصفهان
18- رأی شــماره 139960302009002496مورخ1399/7/30آقای سید روح اله 
هاشمی فرزند سید مرتضی در ششدانگ یک باب خانه به مساحت  18/ 264متر مربع 
مجزی شــده از پالک یک - اصلی  واقع در بخش 9ثبت اصفهان انتقالی با واسطه 
از مالک رسمی  علی اکبر فروتن به موجب سند رسمی 55889مورخ 1351/06/08 

دفتر 29– اصفهان
19- رأی شماره 139960302009002495مورخ1399/7/30آقای مهدی هادیان 
فرزند امیدعلی در ششدانگ یک باب خانه به مساحت  136/37متر مربع مجزی شده 
از پالک 11- اصلی  واقع در بخش 8ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی  

سیف اله خان نهچیری 
20- رأی شــماره 139960302009002480مورخ1399/7/30خانم زهرا کاکائی 
مبارکه فرزند محمود در ششدانگ یک باب خانه به مســاحت  1236/72متر مربع 
مجزی شده از پالک یک- اصلی  واقع در بخش 9ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از 
مالک رسمی  بختیار دهقانی به موجب سند رسمی 52498مورخ 1350/11/04 دفتر 

29– اصفهان
تاریخ انتشار اول :99/8/20
تاریخ انتشار دوم  :99/9/5 

م الف: 1039675 مظاهر نصرالهی رییس اداره ثبت اسناد وامالک مبارکه
مزایده اموال غیر منقول ) اسناد رهنی(

139903902004000198 شــماره پرونــده:  8 شــماره آگهــی:  /84
139804002004000388 و 139804002004000389 آگهــی مزایده پرونده 
اجرایی کالسه: 9805272 و 9805273  ششدانگ آپارتمان پالک 43838 فرعی از 
15190 اصلی مفروز و مجزا شده از 2190 فرعی از اصلی مذکور قطعه 3 به مساحت 
79/73 دســیمتر مربع واقع در بخش 5 ثبت اصفهان واقع در طبقه ســوم که 3/25 
دسیمتر مربع آن بالکن و 3/51 دسیمتر مربع آن پیشرفتگی در دو قسمت است. بانضمام 
انباری قطعه دوم تفکیکی به مساحت 2/14 دسی متر مربع واقع در طبقه پشت بام و 
بانضمام پارکینگ قطعه سوم تفکیکی به مساحت 11/89 دسی متر مربع واقع در طبقه 
همکف به آدرس: اصفهان- خیابان 7 تیر، کوچه شهید عبدالهی، کوچ شهید عشاقی 
)شماره 4( پالک 6 طبقه سوم کدپستی: 8199944181 که سند مالکیت آن در صفحه 
173 دفتر 545 امالک به شماره ثبتی 109121 و با شماره چاپی 449840 سری ه سال 
91 بنام محمد مهدی ابوطالبی ثبت و صادر شده است با حدود: شمااًل: در سه قسمت 
بطولهای 3/96 متر و 1/29 متر و 3/05 متر اول دیوار و پنجره است، دوم نیم است، دوم 
نیم دیوار جلوی بالکن، سوم دیوار و پنجره است، اول تا سوم به فضای معبر شرقاً در 5 
قسمت که قسمتهای دوم و چهارم آن جنوبی است. بطولهای 5/74 متر و 1/81 متر 
و 1/70 متر و 1/10 متر و 3/83 متر اول دیوار به دیوار است. دوم تا چهارم دیواریست، 
پنجم در و دیوار است اول به فضای ملک مجاور شماره 2189 فرعی از شماره 15190 
اصلی دوم تا پنجم به راه پله و آسانسور جنوباً بطول 5/45 متر، دیوار و پنجره است به 
فضای حیاط مشاعی غربًا در دو قسمت بطولهای 10/93 متر و 0/50 متر اول و دوم 
دیوار به دیوار است، اول به فضای ملک مجاور شماره 2191 فرعی از شماره 15190 
اصلی دوم به فضای معبر. مشــخصات انباری قطعه دوم تفکیکی به مساحت 2/14 
دسیمتر مربع واقع در طبقه پشت بام با حدود: شمااًل بطول 1/51 متر دیواریست به اتاق 
آسانسور شرقاً بطول 1/42 متر دیواریست به فضای ملک مجاور شماره 2189 فرعی 
از شماره 15190 اصلی جنوباً بطول 1/50 متر دیواریست به راه پله غرباً در دو قسمت 
بطول های 1/32 متر و 0/10 متر، اول در و دیوار است به راه پله دوم به اتاق آسانسور. 
پارکینگ قطعه سوم تفکیکی به مساحت 11/89 دسیمتر مربع واقع در همکف شمااًل 
بطول 2/50 خط فرضی به محوطه مشاعی است. به محوطه پارکینگ شرقًا بطول 
4/75 متر خط فرضی به محوطه مشاعی است به محوطه پارکینگ جنوباً در دو قسمت 
بطولهای 1/78 متر و 0/72 متر اول و دوم دیواریست اول به  محوطه پارکینگ دوم به 
انباری قطعه 3 غرباً بطول 4/76 متر خط فرضی به محوطه مشاعی است، به محوطه 
پارکینگ که طبق نظر کارشناس عرصه و اعیان یک دستگاه آپارتمان به شماره 43838 
فرعی از 15190 اصلی قطعه سه تفکیکی مفروز و مجزی شده از 2190 فرعی از اصلی 
مذکور واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 79/73 متر مربع واقع در طبقه سوم 
بانضمام پارکینگ قطعه 3 تفکیکی به مساحت 11/89 متر مربع واقع در طبقه همکف 
بانضمام انباری قطعه دو تفکیکی به مساحت 2/14 متر مربع واقع در پشت بام با قدر 
السهم از عرصه مشاعی و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمانها و 
آیین نامه اجرایی آن می باشد. ملک مورد ارزیابی یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در 
طبقه سوم مجتمع مسکونی در 3 طبقه ) 3 طبقه روی پیلوت هر طبقه یک واحد( جمعًا 
شامل 3 واحد آپارتمان مسکونی، با قدمت ساخت 7 سال می باشد. ساختمان دارای 
اسکلت بتنی، سقفها تیرچه و بلوک و نمای خارجی آجر نما و سنگ می باشد. سطوح 
داخلی دیوارها گچ و رنگ روغنی و سقفها گچبری ابزار گلویی اجرا گردیده است. درب 
و پنجره های بیرونی آلومینیوم و دربهای داخلی دیوارها گچ  و رنگ روغنی و سقفها 

گچبری ابزار گلویی اجرا گردیده است ، درب و پنجره های بیرونی آلومینیوم و دربهای 
داخلی چوبی با چهارچوب فلزی می باشد. کف پذیرایی و اتاق های خواب سرامیک 
مفروش می باشد. دارای 2 اتاق خواب، پذیرایی، حمام و سرویس بهداشتی کاشیکاری 
شده با شیرآالت و روشویی، آشپزخانه با کابینت ام. دی. اف و پکیج دیواری می باشد. 
دارای سیستم گرمایشــی رادیاتور و سیستم سرمایشــی کولر آبی می باشد و دارای 
انشعابات شهری کنتور برق مجزا، کنتور آب و فاضالب می باشد. ملکی آقای محمد 
مهدی ابوطالبی که طبق اسناد رهنی شماره 35429 و 35427 و 26697 و 31212 
و 35431 و 26696 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره 106 اصفهان در قبال 
بدهی خود در رهن بانک ملت واقع می باشد و طبق اعالم بانک بستانکار ملک فاقد 
بیمه می باشد از ساعت 9 الی 12 روز دوشنبه مورخ 99/09/03 در اداره اجرای اسناد 
رسمی اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقی چهار راه اول سمت چپ به مزایده 
گذارده می شود. مزایده از مبلغ پایه 7/175/000/000 ریال ) هفت میلیارد و یکصد و 
هفتاد و پنج میلیون ریال( شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی 
فروخته می شود.  الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از 
حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز 
بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی 
آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در 
صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده 
مســترد می گردد ضمناً این آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان 
مورخ 99/08/20 درج و منتشــر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد 
موکول می گردد. توضیحًا شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از  مبلغ پایه 
کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده 
است. برنده مزایده مکلف است ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ 
مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر، مانده 
فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور استرداد نبوده و به حساب خزانه 
واریز خواهد شد در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید 
می گردد.  م الف:1041444 یعقوبی سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان

اعالم مفقودی 
بــرگ ســبز  و کارت ســوخت و کارت بیمــه 
خــودروی ســواری ماکســیما مــدل معمولــی 
 1382 به رنــگ ذخالــی معمولــی به شــماره پالک

 VQ30542363B ایران 53-689  س 38 و شماره موتور 
و شــماره شاســی 002660 و شناســه ملی خودرو 
IRJC821VOBOOO2660 به نام خانم اعظم شبانی 
سفید دشــتی  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.

اعالم مفقودی 
 GLX405 بــرگ ســبز خــودروی ســواری پــژو
 مــدل 1394 بــه رنــگ نقــره ای بــه شــماره پالک
 ایران 14-378 م 45 و شماره موتور 124K0684533 و 
شماره شاســی NAAM11VE5FR513282 و شناسه 
ملی خــودرو VIN-  به نام آقای ایمان نیســی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.



»ناظم الشریعه« همچنان به دنبال جانشین »هاشم زاده« در تیم ملی
چندی پیش و به دنبال عدم پرداخت مطالبات مربیان تیم ملی فوتسال، محمد هاشم زاده دستیار محمد نظام الشریعه از تیم ملی فوتسال خداحافظی کرد. با 
توجه به پیشنهاد وحید شمسایی و باشگاه گیتی پسند به هاشم زاده برای حضور در کادرفنی این تیم باشگاهی، این مربی ترجیح داد عطای مجانی کار کردن در 
تیم ملی را به لقایش بخشیده و راهی اصفهان شود.گرچه در آن روزها ناظم الشریعه و پرهیزکار رییس کمیته فوتسال از تالش برای متقاعد کردن هاشم زاده برای 
ماندن در تیم ملی خبر دادند؛ اما در نهایت این مربی در اصفهان مستقر شد و تیم ملی بدون یکی از مربیان خود در دو بازی دوستانه به مصاف ازبکستان رفت. 
ناظم الشریعه پس از جدایی هاشم زاده رسما درخواســت کرد تا یک مربی جدید به کادرفنی تیم ملی اضافه شود؛ اما کمیته فوتسال اعالم کرد با توجه به زمان 
کم تا شروع مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا فعال این اتفاق رخ نمی دهد.حاال که این بازی ها بار دیگر به تعویق افتاده ناظم الشریعه از کمیته فوتسال خواسته 
تا زمینه اضافه شدن یک دستیار به تیم ملی را فراهم کنند. گویا ناظم الشریعه به فدراسیون فوتبال اعالم کرده حتما به یک دستیار نیاز دارد و باید برای مسابقات 

فوتسال قهرمانی آسیا یک مربی دیگر نیز در کنار محمدرضا حیدریان حضور داشته باشد.
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موقعیت بد »کی روش« در نصف جهان
تیم فوتبال سپاهان در هفته نخست لیگ بیستم مقابل گل گهر به میدان رفت و با نتیجه ۳ بر یک شکست 
خورد تا شروع ضعیفی در رقابت ها داشته باشد. سپاهان که در این فصل برای اولین بار با هدایت محرم 

نویدکیا در میادین حضور خواهد داشــت، 
تغییراتی نسبت به دو فصل اخیر در سبک 
و سیاق بازی اعمال کرده که تا کنون نتیجه 
بخش نبوده است. یکی از تغییراتی که در 
بازی سپاهان دیده می شــود، کنار رفتن 
کی روش استنلی سوارز، مهاجم برزیلی 
این تیم از جمع نفرات اصلی است و این 
بازیکن به نظر می رســد جایی در تفکرات 
فنی نویدکیا ندارد. در چهار دیدار رسمی که 
ســپاهان با هدایت نویدکیا در لیگ برتر و 

لیگ قهرمانان آسیا به میدان رفته، فقط در یک بازی کی روش استنلی در ترکیب اصلی بازی کرد که مقابل 
العین بود و برابر السد و النصر جایی در ترکیب اصلی نداشت. حتی در دیدارهای تدارکاتی که تمام بازیکنان 
مورد استفاده قرار می گیرند هم استنلی در بین نفرات اصلی نبود و معموال در جمع بازیکنان تعویضی به 
زمین می رفت و در بازی دوستانه آخر سپاهان برابر آلومینیوم به بهانه مصدومیت جزئی، سکو نشین بود. 
استنلی در بازی با گل گهر هم در دقیقه ۵۸ و پس از دریافت گل سوم از سوی سپاهان وارد زمین شد که 
نتوانست در آن دقایق کاری برای تیمش از پیش ببرد. به نظر می رسد کی روش استنلی که دو فصل قبل 
آقای گل لیگ برتر شد و فصل گذشته هم با وجود عملکرد ضعیف تر بازهم از نفرات کلیدی و اصلی تیم 
بود، در لیگ بیستم شرایط خوبی در سپاهان ندارد و مهاجمی که فصل گذشته مورد توجه تیم هایی مثل 
پرسپولیس و تراکتور قرار داشت حاال باید برای نیمکت نشینی در لیگ بیستم خودش را آماده کند مگر 

اینکه تغییری در سبک و سیاق بازی سپاهان ایجاد شود.

فرصت 9روزه استقالل برای ثبت قرارداد جدید
با توجه به بسته بودن پنجره نقل و انتقاالت، استقالل هنوز نتوانسته قرارداد بازیکنان جدید خودش را 
ثبت کند. البته بر اساس ادعای مدیران این باشگاه، داستان شکایت شفر و وکیلش به طور کامل حل 
و فصل شده به همین خاطر پنجره نقل و انتقاالت استقالل به زودی بازگشایی خواهد شد. قرارداد 
همه نفرات جدید را نیز می توان به صورت یکجا ثبت کرد و از این بابت مشکلی ایجاد نمی شود. البته 
 طبق قانون، استقاللی ها تا ۲۸ آبان فرصت دارند تا قرارداد مهره های جدید خودشان را ثبت کنند. 
 در این میان باید منتظر مانــد و دید تکلیف بابک مرادی چه خواهد شــد و آیــا او هم اجازه ثبت
  قرارداد با اســتقالل پیدا می کند یا خیر؟ مرادی این روزها با شــکایت باشــگاه ماشــین سازی

 مواجه شده است.

کار سخت پرسپولیس در لیگ بیستم از نگاه »یحیی«
پرسپولیس در اولین بازی خود مقابل سایپا به تســاوی بدون گل رسید تا قهرمان چهاردوره قبلی 
لیگ برتر، ضعیف ترین شروع خود را در لیگ داشته باشــد. در بین دو نیمه این بازی هنگامی که 
بازیکنان پرسپولیس راهی رختکن شدند، یحیی گل محمدی به شــاگردانش یک تذکر و هشدار 
مهم داد. او گفت: »دیدید سایپا چقدر در خط دفاع فشرده بازی کرد؟ این همان موضوعی بود که در 
جلسات آنالیز تاکید داشتم. ما باید با استفاده از خالقیت و تاکتیک هایی که در طول هفته تمرین 
کردیم، دفاع شان را باز کنیم. پاس کوتاه، شوت زنی، ارسال به تیر اول و دوم، عرض دادن به بازی و 
اورلپ های موثر داشته باشیم. نه تنها سایپا، از این به بعد همه تیم ها مقابل شما این طور دفاعی و 

بسته بازی می کنند و اگر اینجا گل نزنیم، کارمان سخت می شود.«

هفته نخست لیگ برتر متمرکز والیبال؛

بلندقامتان سپاهانی در تعقیب صدرنشین

تیم والیبال سپاهان در شرایطی در دومین   سمیه مصور
دیدار هفته نخست لیگ متمرکز والیبال 
مقابل تیم شهداب یزد صف آرایی می کند که با ۲0 امتیاز نزدیک ترین 

تعقیب کننده تیم صدرنشین جدول رده بندی این رقابت هاست.
دور رفت لیگ برتــر والیبال، بعــد از برگزاری هفته هفتــم در تاریخ 
16 مهرمــاه به منظــور قطع زنجیــره شــیوع کووید 19 بــه تعطیلی 
رفت. بر اســاس تصمیم نشســت هم اندیشــی ادامه لیــگ برتر، 
مقــرر شــد دیدارهــای باقی مانــده دور رفــت مرحلــه مقدماتی 
به صورت متمرکز و بــه میزبانی تهران برگزار شــود. بر این اســاس 
هفته نخســت لیگ برتــر متمرکز والیبال بــا برگزاری 1۸ مســابقه 
در روزهای یکشــنبه، ســه شــنبه و پنجشــنبه هفته جاری پیگیری 
 می شــود که اولیــن روز ایــن مســابقات با برگــزاری 6 دیــدار به

 پایان رسید.
در یکی از حســاس ترین دیدارهای این روز تیم والیبال سپاهان به 
مصاف تیم قعرنشین آذرباتری رفت. شــاگردان محمدی راد در این 
دیدار که در سالن فدراســیون والیبال برگزار شد در سه ست پیاپی و 
با امتیازات ۲۵ بر 16، ۲7 بر ۲۵ و ۲۵ بر ۲0 تیم آذر باتری را شکســت 
دادند تا با ۲0 امتیــاز همچنان نزدیک ترین تعقیــب کننده تیم صدر 

نشین فوالد ســیرجان باشند.طالیی پوشــان نصف جهان در دومین 
هفته لیگ متمرکز والیبال امروز مقابل تیم شهداب یزد قرار می گیرند.  
تیم سپاهان در این دیدار کار سختی را در پیش دارد. تیم شهداب که 
در اولین دیدار خود پس از تعطیلی ۳۲ روزه مقابل تیم صدرنشــین 
این مسابقات متحمل شکست شــد برای رسیدن به رده های باالیی 
جدول نیاز به برتری مقابــل تیم طالیی پوشــان دارد. این تیم پس 
از برگزاری هشــتمین هفته رقابت های لیگ برتر بــا پنج پیروزی و 
 دو باخت و کســب 14 امتیاز در رده ششــم جــدول رده بندی جای 

گرفته است.
رحمان محمدی راد، سرمربی تیم  والیبال فوالد مبارکه سپاهان درباره 
شرایط این تیم گفت: با این  وقفه ای که ایجاد شد خوشبختانه نه تنها 
تیم  ما بلکه سایر تیم هایی هم که بازیکن مبتال داشتند زمان قرنطینه 

خود را پشت سر گذاشته اند و آماده شروع مسابقات  شدند.  
وی ادامه داد: خوشــبختانه ما توانستیم هفته گذشــته را به صورت 
گروهی باهم تمرین  کنیم و این هفته فرصت داریم آماده شویم. به هر 
حال مشــکالتی بود که رخ داد؛ اما با تصمیمات گرفته شده ریکاوری 

الزم در تیم ها صورت  گرفت  و شروع خوبی در لیگ برتر  داشتیم.
رحمان محمدی راد پیرامون شیوه برگزاری  لیگ برتر والیبال گفت: به 

هر حال برگزاری مسابقات به صورت متمرکز تصمیم جمع بود، اکثریت 
دوســتان و همکاران با این روش موافق بودند؛ اما هیچ کس تجربه 
این روش را ندارد، سعی می کنیم با این شیوه سازگار باشیم و بهترین 

نتایج را کسب کنیم.
دیگر دیدار جذاب  امروز،  بین پیکان تهران و فوالد ســیرجان برگزار 
خواهد شد. جایی که تیم صدرنشین برای حفظ جایگاهش نیاز مبرمی 
به برتری در این دیدار دارد. نارنجی پوشان سایپا که با پیروزی مقابل 
تیم شــهرداری قزوین با یک بازی کمتر به رده سوم جدول رده بندی 
صعود کردند؛ امروز مقابل تیم رده ســیزدهمی آذر باتری ارومیه قرار 

خواهند گرفت.
تیم صدرنشــین ســیرجان در شــرایطی برابر تیم پیکان تهران قرار 
می گیرد  که نماینده تهران شرایط خوبی در جدول رده بندی ندارد و با 

دو پیروزی در جایگاه دوازدهم جدول ایستاده است.
تیم خاتم اردکان نیز که در بازی هفته هشــتم مغلوب تیم شهرداری 
گنبد شــد، امروز کار ســختی برابر شــاگردان پیمان اکبری در تیم 
شهرداری ارومیه دارد. شهرداری ارومیه با شکست تیم هورسان رامسر 
به پنجمین برد خود دست یافت و با یک امتیاز کمتر نسبت به سایپا 

در مکان چهارم جدول قرار گرفت.

قهرمان وزنه برداری المپیک لندن درباره آســیبی که 
حذف وزنه بــرداری از المپیک به وزنه بــرداران وارد 
می کند، بیان کــرد: حذف از المپیک نــه تنها به وزنه 
برداری بلکه به ورزش ایران آسیب می زند. چون وزنه 
برداری یکی از سه رشته مدال آور برای ایران در بازی 
های المپیک اســت. از طرفی وزنه بــرداری در حال 
حاضر هم چون رشته سنگینی است جمعیت زیادی 
ندارد و اگر از المپیک هم حذف شود ، جامعه آماری آن 
خیلی کمتر می شود چراکه خیلی از نوجوانان به امید 
گرفتن مدال المپیک وارد این رشته شده اند و تمرین 
 IOC می کنند.بهداد سلیمی ادامه داد: امیدوارم تهدید
جدی نباشد و با تذکر حل شود.فدراسیون وزنه برداری 
در گذشته فسادهای پنهان  و آشــکار زیادی داشت 

.امیدوارم با برگزاری انتخابات، شخصی بر سر کار بیاید 
که بتواند IOC را مجاب کند که وزنه برداری در المپیک 
باقی بماند.سلیمی در پاسخ به این پرسش که صحبتی 
با فدراســیون برای حضور در انتخابات فدراســیون 
جهانی داشته است و عالقه دارد در انتخابات شرکت 
کند، گفت: صحبتی نداشته ام. البته نه تنها من بلکه  
خیلی از افراد عالقه مند هســتند و توانایی این را هم 
دارند در انتخابات شرکت کنند؛ اما تصمیم اول و آخر 
را رییس فدراسیون می گیرد که چه کسانی را معرفی 
کند.قهرمان سابق المپیک در پاسخ به این پرسش که 
صحبتی با فدراسیون برای هدایت تیم ملی پایه داشته 
است یا خیر، تصریح کرد: هیچ صحبتی نشده است . 
در جلسه شورای عالی مشورتی هم بیشتر صحبت ها 

در مورد تیم بزرگساالن بود چون سال آینده المپیک 
را پیش رو دارد و بسیار سال مهمی خواهد بود. وی در 
مورد اینکه حضور در شــورای عالی مشورتی را چگونه 
ارزیابی کرده اســت، گفت: جو جلسه مثبت بود. جا 
دارد قهرمانان و پیشکسوتان  دیگر هم که از آنها دعوت 
شده بود، حضور داشته باشند تا وزن جلسه باال برود. 
 همه باید  دســت به دســت هم دهیم تا بتوانیم به 

وزنه برداری کمک کنیم.

قهرمان وزنه برداری المپیک لندن:

 همه باید به وزنه برداری کمک کنیم

خبر روز

لیورپول جانشین »صالح« را شناسایی کرد
 نشریه اســپانیایی »دن بالن« با انتشار گزارشی مدعی شد باشــگاه لیورپول قصد دارد رودریگو، 
مهاجم جوان رئال مادرید را به عنوان جانشــینی بلندمدت برای محمد صــالح به خدمت بگیرد.

یورگن کلوپ، سرمربی لیورپول به مهاجم برزیلی کهکشانی ها عالقه مند است و معتقد است که این 
مهاجم 19 ساله می تواند جانشینی مناسب در بلندمدت برای مهاجم مصری اش باشد.رودریگو تا 
سال ۲0۲۵ با رئال مادرید قرارداد دارد و از سوی این باشگاه اسپانیایی 70 میلیون یورو قیمت گذاری 
شده است، این در حالی اســت که زین الدین زیدان مخالف جدایی این بازیکن است.صالح ۲۸ 
ساله هم که تا سال ۲0۲۳ با لیورپول قرارداد دارد، پیش از این مورد توجه باشگاه های رئال مادرید 
و بارسلونا قرار داشــت. او تاکنون در 164 بازی برای سرخ پوشان مرسی ساید به میدان رفته و 10۳ 

گل نیز به ثمر رسانده است.

مزه پاریس زیر دندان »نیمار«!
براساس گزارش رســانه های فرانسوی، ســتاره برزیلی باشگاه پاری ســن ژرمن تصمیم گرفته است 
تا قرارداد خود را با ایــن تیم تمدید و بدین منظور از طریق وکالی خود با باشــگاه تمــاس برقرار کرده 
است.»نیمار« باوجود شروع سخت در پایتخت فرانسه و سپس شــایعات پردامنه مبنی بر بازگشت 
قریب الوقوع وی به نیوکمپ، حاال به نظر می رسد که مرد برزیلی تمایل دارد تا همچنان در پارک دوپرنس 
)ورزشگاه اختصاصی پاریس ها( بماند.در واقع، این خبر از سوی یکی از خبرنگاران Le10Sport منتشر 
شده است.»آدرین گرنیر«  در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: نیمار از طریق وکالی خود به باشگاه 
پاری سن ژرمن اعالم کرده اســت که قصد دارد در پاریس بماند. مقامات اجرایی باشگاه نیز نسبت به 
تمدید قرارداد وی مشتاق هستند؛ اما هنوز هیچ پیشنهاد مشخصی ارائه نشده است.قرارداد کنونی ستاره 

۲۸ ساله سلسائو تا سال ۲0۲۲ اعتبار دارد؛ اما در صورت تمایل طرفین، قابل تمدید است.

چهره جدید تیم ملی فوتبال آلمان
آسیب دیدگی »کیمیش« و »کرر« باعث شد تا »یواخیم لوو« یک چهره جدید را به تیم ملی فوتبال 
آلمان دعوت کند. تیم ملی فوتبال آلمان در دیداری دوســتانه چهارشنبه به مصاف جمهوری چک 
می رود و بعد از آن طی دو دیدار پایانی خود در لیگ ملت های اروپا به مصاف اوکراین و اســپانیا 
خواهد رفت.یواخیم لوو، فهرست تیمش در این سه دیدار را اعالم کرد که در بین آن ها نام بازیکنی 
به چشم می آید که برای نخستین بار است که به تیم ملی فوتبال آلمان دعوت می شود.ردل پاکو، 
مدافع سمت راست ولفسبورگ توسط یواخیم لوو برای نخستین بار به تیم ملی فوتبال آلمان دعوت 
شد.این بازیکن اصلیتی کونگویی دارد که در فصل جاری بوندسلیگا خوب ظاهر شده است.یاشوا 
کیمیش، مارسل هالستنبرگ و تیو کرر سه بازیکن آلمان برای پست مدافع راست هستند که هر سه 
بازیکن در شرایط کنونی مصدوم هستند و همین باعث شد تا یواخیم لوو ، مدافع جوان ولفسبورگ 

را برای نخستین بار به تیم ملی فوتبال آلمان دعوت کند.

ضعیف ترین شروع آرسنال در لیگ جزیره
آرسنال در خانه و در هفته هشتم لیگ برتر انگلیس برابر استون ویال با ۳ گل شکست خورد. این تیم 
در فصل جاری در ۸ بازی تنها 9 گل به ثمر رســانده و همین عملکرد باعث شده است توپچی های 
لندن در رده یازدهم جدول رده بندی قرار گیرند.  این بدترین عملکرد آرسنال از سال 199۸ در لیگ 
برتر است که آن فصل نیز در ۸ بازی اول تنها 9 گل به ثمر رسانده بود. مایکل آرتتا، سرمربی تیم فوتبال 
آرسنال نیز عملکرد این تیم برابر استون ویال را بدترین نمایش آرسنال از زمان حضور خود در این تیم 
دانست.آرسنال تالش می کند در فصل جاری حداقل سهمیه لیگ قهرمانان اروپا را به دست بیاورد 

و باید دید می تواند به این هدف برسد یا خیر.

فوتبال جهان

جوان ترین سرمربی تاریخ 
لیگ برتر کیست؟

شاید زودتر از آن چه تصور می شد، وحید بیاتلو 
سرمربی جوان ماشین سازی تبریز خودش را بر 
سر زبان ها انداخت؛ البته نه به خاطر درخشش 
تیمش در لیگ برتر، بلکه به دلیل موضع گیری 
تند علیه زهره هراتیان رییس مرکز ایفمارک و 
مسئوالن فدراسیون فوتبال که پس از شکست 
سه گله تیمش در مشهد در میکسدزون ورزشگاه 
امام رضا)ع( رخ داد؛ بیاتلو که تنها سرمربی دهه 
شصتی لیگ برتر به شمار می رود، با ۳۲ سال 
سن در دیدار ماشین ســازی و شهر خودروی 
خراسان در هفته نخست لیگ بیستم توانست 
رکورد جوان ترین ســرمربی تاریخ لیگ برتر را 
بشکند و نام خود را در تاریخچه ادوار لیگ برتر به 
ثبت برساند.آن هم در فصلی که میانگین سنی 
مربیان فوتبال به طرز چشمگیری کاهش پیدا 
کرده و چهره هــای جوانی چون محرم نویدکیا، 
مهدی رحمتی، محمد ربیعی، وحید فاضلی و 
... سکان هدایت تیم های لیگ برتری را برعهده 
گرفته اند؛ درباره جوان ترین ســرمربی تاریخ 
لیگ برتر جالب اینکه هر چند او در دوران بازی 
چهره شناخته شده و مطرحی نبود و خیلی زود 
هم وارد جرگه مربیان شد، اما سال هاست در 
تیم های لیگ های استانی و دسته های کشوری 
در حال مربیگری و سرمربیگری بوده و فصل 
گذشته نیز نتایج خوبی را همراه نود ارومیه کسب 
کرد و حتی در مقطعی کوتاه حضور در کادرفنی 
تراکتور را هم در لیگ نوزدهم پذیرفت که خیلی 

زود ماموریت او در تراکتور به پایان رسید.
اما حاال جوان ترین ســرمربی تاریخ لیگ برتر 
پس از تجربه نخســت خود در باالترین سطح 
فوتبال ایران، خودش را با مصاحبه ای جنجالی 
تیتر یک رسانه ها کرد و شکست سه گله تیمش 
نیز باعث شــد تا خیلی زود زیر تیــغ انتقادات 
برود؛ باید دید در فرصت پیش رو بیاتلو که حاال 
پرچمدار نسل جدیدی از مربیان جوان در فوتبال 
ایران است و نخستین مربی دهه شصتی ادوار 
لیگ برتر به شمار می رود، می تواند با کارنامه ای 
درخشان خود را به همگان اثبات کند یا خیلی 
زود پرونده حضور او در ماشــین سازی بسته 

خواهد شد؟

طالیی پوشان نصف جهان در دومین هفته لیگ 
لیبال امروز مقابل تیم شهداب یزد قرار  متمرکز وا
می گیرند.  تیم سپاهان در این دیدار کار سختی را در 

پیش دارد

مستطیل سبز

وز عکس ر

 واکنش باشگاه پورتو 
به گلزنی »مهدی طارمی«

در هفته هفتــم لیگ پرتغــال،  پورتو در 
ورزشــگاه دو درگائو مقابل پورتیموننسه 
قرار گرفت.طارمی در این دیدار در ترکیب 
اصلی قرار داده نشد و از دقیقه ۳1 به جای 
یوریب وارد زمین مســابقه شد.مهاجم 
ایرانی پورتو در دقیقــه 46 برای تیمش 
گلزنی کرد تا باشــگاه پرتغالــی به این 

مناسبت پوستری منتشر کند.
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مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی اصفهان:

 برنامه ۵ ساله فرهنگ و هنر اصفهان
 به زودی عملیاتی می شود

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اســالمی اصفهان گفت: با تدوین برنامه پنج ساله حوزه فرهنگ و هنر 
اســتان و ارائه آن تا پایان آبان ماه به وزارتخانه،این برنامه در صورت تصویب در استان عملیاتی 
خواهد شد.حجت االسالم رمضانعلی معتمدی افزود: محورهای این برنامه پنج ساله در راستای 
رسانه، قرآن، مســاجد و فرهنگ و هنر اســت که زیر شاخه های متعدد و گســترده ای را شامل 
می شود.وی بیان کرد: در این نهاد برای اینکه با سیاست گذاری و برنامه ریزی حوزه فرهنگ و هنر 
را مدیریت کنیم ، تالش کردیم تا برای این حوزه برنامه ریزی مدون با مشارکت اصحاب فرهنگ 
و هنر داشته باشیم.مدیرکل فرهنگ و ارشاد اســالمی اصفهان با اشاره به بررسی نیازهای حوزه 
فرهنگ و هنر، اظهارکرد: براساس وضعیت موجود وضع مطلوب را برای پنج سال آینده این حوزه 
مشخص کردیم.وی ادامه داد: برنامه ریزی ها برای حوزه فرهنگ و هنر در دو بخش سخت افزار 
و نرم افزار صورت گرفته تا ببینیم داشته ها در استان و شهر به شهر به چه صورت است و برای پنج 
ســال آینده به چه صورت باشــد.معتمدی، حال حوزه فرهنگ و هنر اصفهان را خوب ندانست و 
خاطرنشان کرد: این حوزه نیازمند حمایت و توجه جدی است و برای پویاترشدن فرهنگ و هنر 
اســتان باید بخش خصوصی در کنار دولت همراه باشد.شیوع ویروس کرونا خسارات زیادی به 
جامعه فرهنگی و هنری اصفهان از جمله هنرمندان، نویسندگان، انجمن های موسیقی، موسسات 
فرهنگی، سینماها، اهالی تئاتر و تمامی صنوفی که به نحوی در تولید محصوالت فرهنگی هنری 

نقش داشتند، وارد کرده است.

تداوم فعالیت های طالب جهادی در ایام کرونا؛ 

از حضور در بیمارستان ها تا کفن و دفن شرعی بیماران
دبیر قرارگاه جهادی طالب و روحانیون حوزه علمیه اصفهان در خصوص حضور طالب اصفهانی در 
بیمارستان ها اظهار کرد: طالب جهادی، روحیه ایمان و معنویت که کار مخلصانه و جهادی به دنبال 
دارد را ســرلوحه کار خود قرار داده و به منظور  تحقق فرمایشات رهبر انقالب و رفع نیاز بیمارستان 
ها به نیروی داوطلب در این ســنگر حضور پیدا کردند.حجت االسالم سید حسین مومنی گفت: 
100 طلبه اصفهانی با اینکه این عرصه خدمت رسانی عرصه سخت و مشکلی است، حاضر شدند در 
بیمارســتان ها حضور پیدا  کنند و به عنوان همراه بیمار برای ارتقای سطح روحی و معنوی خود و 
بیماران، فعالیت کنند.وی افزود: تاکنون 140 نفر از طالب سطح استان برای حضور در بیمارستان ها 
اعالم آمادگی کرده اند. حضور طالب در بیمارستان ها نشان دهنده این است آنچه می تواند جامعه 
را پیش ببرد، روح و باطن دین است.حجت االسالم مومنی با اشاره به برخی از شعارهای تعدادی 
از سلبریتی ها، بیان کرد:  زمانی که در این عرصه ها نیاز به این افراد است و امتحان شروع می شود 
سلبریتی ها و افراد خاصی که شعار می دهند، در بحران ها در هیچ صحنه ای حضور ندارند؛ آنچه 
که می تواند همبســتگی ایجاد کند و مردم را به هم گره بزند و فداکاری و ایثار را در جامعه ترویج 
دهد، روحیه ایمان و دین داری اســت.وی تصریح کرد: قرارگاه جهادی طالب و روحانیون حوزه 
علمیه اصفهان از ابتدای کرونا شروع به فعالیت کرد، از ابتدای اسفندماه برای حضور در بیمارستان 
ها اعالم آمادگی کردیم اما اجازه حضور در بیمارستان ها را نداشتیم و به همین دلیل فعالیت های 
دیگر مانند تولید و توزیع ماسک و بسته های ضدعفونی و معیشتی، حضور در غسالخانه ها و کفن 

و دفن شرعی بیماران کرونایی را پیگیری کردیم.
معاون تهذیــب و تبلیغ حــوزه علمیــه اصفهــان اضافه کــرد: با توجه بــه شــرایط و افزایش 
شــیوع کرونا با حضــور طالب در بیمارســتان هــا موافقت شــد که تاکنــون 100 نفــر از طالب 
 جهادی بــه صــورت داوطلبانه در بیمارســتان هــای الزهرا و عیســی بن مریم شــهر اصفهان 

حضور پیدا کردند.

رییس کمیسیون فرهنگی و ورزشی شورای اسالمی شهر در راستای تسهیل آدرس دهی خواستار شد؛

عدم مقاومت در مقابل تغییر نام های تکراری خیابان ها و معابر شهری

نام گذاری معابر، میادیــن، خیابان ها،        نرگس طلوعی
کوچه و کوی در حوزه شهری و تغییر نام 
آنها توسط شورای نام گذاری معابر شهری صورت می گیرد؛ کارگروهی 
که سه نفر اعضای تشــکیل دهنده آن را اعضای شورای شهر تشکیل 
می دهند و به گفته رییس کمیســیون فرهنگی و ورزشــی شــورای 
اسالمی شــهر  یکی از اســاتید ادبیات فارسی، یک اســتاد باستان 
شناسی، معاون فرهنگی شهردار و مدیر کل ارتباطات و امور بین الملل 
شــهرداری به عنوان نماینده شــهردار اصفهان با این گروه همکاری 

می کنند.
در هر کشور شخصیت های برجســته ای در حوزه های مختلف علمی، 
فرهنگی، هنری و سیاســی وجود دارد که در طول دوران زندگی خود 
خدمات زیادی به همه یا بخشــی از افــراد جامعه انجــام داده اند؛ 
شــاعرانی که با میراث گرانقــدر خود زبان و هویت یــک قوم را حفظ 
می کنند، هنرمندانــی که فرهنگ یک ملت را پــاس می دارند، رجال 
سیاســی که ســبب نوســازی نظام اداری یا حفظ تمامیت ارضی یا 
جلوگیری از فروپاشی یک کشور می شوند، نیک اندیشانی که با دهش 
مال خود بخشــی از نیازهای جامعه را تامین می کنند و شهدایی که با 
ایثار با ارزش ترین سرمایه وجودی خود خاک کشور را از تجاوز بیگانه 

حفظ و استقالل ملی را تضمین می کنند، در شمار این افراد قرار دارند.
معموال مسئوالن کشورهای مختلف برای پاسداشت یاد و خاطره این 
افراد اقداماتی را انجــام می دهند که نام گذاری معابــر، خیابان ها و 

میادین به نام این شخصیت ها از رایج ترین آن هاست. 
رییس کمیسیون فرهنگی و ورزشی شورای اسالمی شهر اصفهان در 
این باره گفت: اولویت در نام گذاری ها براســاس مصوبه شورای عالی 
انقالب فرهنگی با تاکید بر حفظ و احیــای هویت تاریخی و فرهنگی 

شهر و تکیه بر نام بزرگان، مشاهیر، شهیدان تعیین می شود.
فریده روشــن افزود: از آنجایی که اصفهان یک شــهر تاریخی بوده و 
حفظ هویت فرهنگی و تاریخی این شــهر از اهمیت باالیی برخوردار 
است، شــورای نام گذاری برای تمام مصوبات خود تاکیدات شورای 

عالی انقالب فرهنگی را مدنظر قرار می دهد.
رییس کمیســیون فرهنگی و ورزشی شورای اســالمی شهر اصفهان 
تصریح کرد: اصفهــان در ادوار مختلف پایتخت ایــران بوده و بزرگان 
زیادی در ســال های قبل و بعد از اسالم در این شــهر زندگی کرده اند 
بنابراین نام گذاری ها می تواند گامی در جهت شــناخت هرچه بیشتر 
هویت تاریخی اصفهان و شــخصیت های ســاکن و زاده شده در آن 

باشد.

وی با بیان اینکه بیش از یک ســوم نام گذاری معابر اصفهان در این 
دوره به نام شــهیدان بوده، ادامه داد: این شهر در دوران دفاع مقدس 
بیشــترین تعداد شــهیدان را تقدیم کرده که سال هاســت نام آن ها 
زینت بخش کوچه ها و معابر شــهری اســت. همچنین در نام گذاری 
بوستان ها و فضای ســبز اولویت با نام هایی اســت که امید، نشاط و 

انگیزه را به شهروندان القا کند.
روشن، پرهیز از نام گذاری تکراری و اصالح و تغییر این نام ها با هدف 
تســهیل آدرس دهی را از دیگر اولویت های شورای نام گذاری دانست 
و گفت: نام های تکراری در مناطق شــهری اصفهان زیاد داریم مثالدر 
منطقه 1۵ محــدوده خوراســگان و منطقه 11 محــدوده رهنان که به 
اصفهان الحاق شده، نام های تکراری زیادی وجود دارد که مشابه آن 

در مناطق دیگر شهر نیز دیده می شود.
وی با بیان اینکه نام های تکراری مسافران و گردشگران را برای تردد 
در شهر با مشــکل مواجه می کند، اظهار کرد: نام گذاری مقوله ای جدا 
از به یادگار ماندن اسامی و پاسداشــت صاحبان آن بوده و نخستین 
هدف نام گذاری ها آدرس دهی اســت بنابراین الزم است مقاومت ها 
در برابر تغییر نام های تکراری که گاها توسط مردم محلی رخ می دهد 

کاهش یابد.

مدیر منطقه پنج شــهرداری اصفهــان اظهار کرد: 
فضای ســبز و محیط زیســت از مباحــث مهم در 
پایداری حیات طبیعی و انســانی در شهرنشــینی 

امروزی است.
احمد رضایــی با بیان اینکه ایجــاد فضاهای زیبا و 
دلنشــین، همچنین ایجاد آرامــش روانی از دیگر 
فواید فضای سبز به شمار می رود، افزود: آب منبع 
حیاتی برای حفظ و توســعه فضای ســبز و ایجاد 
نشاط اجتماعی در فضاهای عمومی، معابر، میادین 
و تفرجگاهی شهری و ابزار نظافت و شست و شوی 

المان ها و متعادل سازی اقلیم های شهری است.
مدیر منطقه پنج شهرداری اصفهان ادامه داد: یکی 
از راهکارهای غلبه بر این مشکل استفاده از پساب 
تصفیه شــده فاضالب مطابق با اســتاندارد محیط 
زیســت در تامین آب مورد نیاز برای آبیاری فضای 

سبز مورد توجه قرار گرفته است.
وی خاطرنشــان کرد: منطقه پنج با وسعت شش 
هزار و دو هکتار و مســاحت کل فضای سبز منطقه 
۵۸۳ هکتــار در جغرافیای متفاوتی از بقیه شــهر 
اصفهان قرار دارد و برای آبرسانی به این تاسیسات 
نیاز به برنامه ریزی دقیق است.رضایی با بیان اینکه 
هم اکنون تصفیه پساب در دو مرحله تصفیه اولیه 
و تصفیه تکمیلی انجام شــده که مرحله تکمیلی به 
عهده شــهرداری اســت، تصریح کرد: تصفیه خانه 

سپاهان شهر یکی از پیشــرفته ترین تصفیه خانه 
جنوب شهر اصفهان است.

وی ادامه داد: اجرای پــروژه احداث مخزن انعقاد، 
لخته سازی و ته نشــینی که هم اکنون با ۳۵ درصد 
پیشــرفت فیزیکی در حال اجراست، فرآیند فعلی 
تزریق کلر و ازن و تصفیــه فیزیکی را پس از پایش 
و اندازه گیری مشــخصات خروجی پساب توسط 
شــرکت های متخصص مورد تایید با ظرفیت 140 
لیتر بر ثانیه جهت مصرف درختان غیر مثمر انتقال 
خواهد داد.مدیــر منطقه پنج شــهرداری اصفهان 
گفت: در این پــروژه که هم اکنــون در حال تجهیز 
کارگاه است، قطر لوله انتقال پساب از 100 میلی متر 
به ۳00 میلی متر ارتقا یافته و تا تیرماه ســال 1400 

آماده بهره برداری می شود.

 بهره برداری خط انتقال پساب سپاهان شهر
 تا تیرماه سال 1400

نام گذاری مقوله ای جدا از به یادگار ماندن اسامی و 
پاسداشت صاحبان آن بوده و نخستین هدف نام گذاری ها 
آدرس دهی است بنابراین الزم است مقاومت ها در برابر 
تغییر نام های تکراری که گاها توسط مردم محلی رخ 

می دهد کاهش یابد

کتابخانه مرکزی شهرداری مرمت و ساماندهی می شود
مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان گفت: با مرمت کتابخانه مرکزی، مخزن کتاب های نفیس و خطی 
از زیر زمین نمناک به طبقات فوقانی انتقال و مســائل ایمنی لحاظ خواهد شد.حسین کارگر با اشاره 
به هزینه ۵۵ میلیارد ریالی ساماندهی کتابخانه مرکزی، اظهار کرد: با توجه به اینکه برخی از فضاهای 
کتابخانه مرکزی با کاربری تعریف شده ســنخیت نداشته و باعث می شد سالمت کتاب های نفیس و 
خطی موجود در کتابخانه به خطر بیفتد، عملیات عمرانی در دستور کار این منطقه قرار گرفت.وی افزود: 
مقرر شــده عالوه بر ایجاد مخزن کتاب های نفیس در طبقه فوقانی، سیستم اطفای حریق به صورت 
اصولی به همراه سیستم تهویه جدید این ساختمان عملیاتی شود.مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان با 
اشاره به ساماندهی گذرهای تاریخی، تصریح کرد: اجرای عملیات کاه گل دیواره های گذر تاریخی دردشت 
پس از کف سازی آن در دست اجراست.وی خاطرنشــان کرد: دیواره های حاصل از آزادسازی خیابان 
سنبلستان که نازیبایی داشت، عملیات اجرای کاه گل اکثر دیواره های این خیابان اجرایی شد.کارگر با 
اشاره به مسیر ویژه اتوبوس خیابان عبدالرزاق، گفت: به منظور تسهیل در عبور و مرور اتوبوس های تندرو، 
عملیات برداشت رفیوژ بتن سخت میانی در کمتر از ۲4 ساعت حد فاصل خیابان حکیم و چهار راه تختی 
برداشته شد.وی افزود: با اصالح هندسی تقاطع تختی در راستای تعریض ورودی خیابان عبدالرزاق، 

هنگام توقف اتوبوس، دیگر ترافیک سایر خودروها ایجاد نخواهد شد.

 آغاز حفاری جبهه غربی خط دو قطار شهری اصفهان 
از 22 بهمن امسال

مدیرعامل سازمان قطار شهری اصفهان و حومه با اشاره به روند پیشرفت احداث خط دو قطار شهری 
اصفهان، اظهار کرد: از مجموع 1۶ ایستگاه خط دو قطار شهری، طی سال گذشته و سال جاری 1۲ ایستگاه 
فعال شده است.وی افزود: اخیرا ایستگاه امام حسین )۲( فعال و عملیات اجرایی آن توسط پیمانکار 
آغاز شده است.محمدرضا بنکدار خاطرنشــان کرد: عملیات حفاری جبهه غربی خط دو قطار شهری 
توسط قرارگاه خاتم االنبیا)ص( به عنوان پیمانکار این ســازمان از ۲۲ بهمن ماه ۹۹ آغاز خواهد شد و 
امسال حفاری تا ایستگاه شهید خرازی را قبل از رســیدن دستگاه تی. بی. ام انجام خواهیم داد.وی 
ادامه داد: ایستگاه های قطار شهری قبل از ورود دستگاه حفار احداث و باعث صرفه جویی در هزینه ها 
می شود.بنکدار با بیان اینکه از جبهه شرقی دستگاه های حفار در دو باند سه کیلومتری، شش کیلومتر 
حفاری را انجام داده و وارد ایستگاه عمان سامانی شده است، اظهار کرد: هفته گذشته دستگاه تی. بی. 
ام تونل غربی جبهه شمالی خط دو قطار شهری به سمت ایستگاه الله حرکت کرد و تا قبل از پایان سال 
به این ایستگاه که در مجاورت پارک الله واقع شده، خواهد رسید.وی خاطرنشان کرد: بخش اعظمی 
از عملیات عمرانی ایستگاه الله انجام و تنها بخش کوچکی از آزادسازی برای ایجاد رمپ ورودی باقی 

مانده است تا تی. بی. ام غربی جبهه شرقی خط دوم وارد ایستگاه الله شود.

برگزاری وبینار آموزشی حریم کودک در فضای مجازی
رییس شورای اجرایی شهر دوســتدار کودک اصفهان اظهار کرد: وبینار آموزشی حریم کودک در فضای 
مجازی امروز  با هدف آگاهی خانواده ها و استفاده صحیح از فضای مجازی در انتشار عکس کودکان برگزار 
خواهد شد.سید احمد حسینی نیا تصریح کرد: انتشار تصویر کودکان در هر عنوان و قالبی با اما و اگرهایی 
همراه است از جمله اینکه با انتشار این تصاویر به جای آنها تصمیم می گیریم و آینده ای تصویری برای 
آنها رقم می زنیم که هیچ نقشی در آن ندارند و شاید بعدها با آن موافق نباشند.رییس شورای اجرایی شهر 
دوستدار کودک اصفهان ادامه داد: برای آگاهی خانواده ها و خطرات احتمالی برای کودکان، وبینار آموزشی 
حریم کودک در فضای مجازی با حضور متخصصان این حوزه برگزار خواهد شد تا بتوان در دنیای مدرن 
امروز به واسطه اینترنت دوستان و اقوام نزدیک در لحظات زیبای زندگی خود، شریک کرده و در ضمن 

حریم شخصی کودکان و حق انتخاب سرنوشت آن ها را نیز محترم بشمارند.

با مسئولان

خبر ویژهخبر خوان

مدیرعامل سازمان آتش نشانی 
شهرداری اصفهان:

رعایت ایمنی در مدارس 
غیرانتفاعی شهر اصفهان 

ضروری است
مدیرعامل ســازمان آتش نشانی شهرداری 
اصفهان با اشــاره به لزوم رعایــت ایمنی در 
مراکز آموزشــی به ویژه مدارس غیرانتفاعی 
شهر اصفهان اظهار داشت: قبال برای احداث 
مدارس یا تغییر کاربری ساختمان ها برای 
تبدیل به مدرســه از ســازمان آتش نشانی 
اســتعالمی صورت نمی گرفت؛ اما ضرورت 
دارد برای حفظ ایمنی دانش آموزان، استعالم 
چنین مواردی از آتش نشــانی انجام شود. 
محســن گالبی اضافه کرد: بر اساس تفاهم 
نامــه آموزش و پــرورش و ســازمان آتش 
نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان، 
پیشنهاد شــده تا همه مدارس به خصوص 
مدارس غیرانتفاعی که تغییر کاربری داده اند 
و در کاربری های مسکونی مستقر هستند، 
از ســوی آموزش و پرورش به آتش نشانی 
معرفی شــوند تا بازدید ایمنی از آنها صورت 
گیرد و اکنون که دانش آمــوزان در مدارس 
حضور ندارند فرصــت خوبی برای انجام این 
بازرسی هاست.این مقام مســئول با اشاره 
به اینکه این تفاهم نامه دارای مفاد آموزشی 
و بازدید از مدارس است، ادامه داد: بازرسی 
مدارس از ســوی تیم عملیات مســتقر در 
ایســتگاه های آتش نشــانی انجام و در آن 
وضعیت ایمنی مدرسه طبق چک لیست ها 
بررسی می شــود. مدیرعامل سازمان آتش 
نشــانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان 
تصریح کرد: قبال برای احداث مدارس یا تغییر 
کاربری ساختمان ها جهت تبدیل به مدرسه 
از سازمان آتش نشانی اســتعالمی صورت 
نمی گرفت؛ اما ضرورت دارد برای حفظ ایمنی 
دانش آموزان، استعالم چنین مواردی از آتش 
نشانی انجام شود.وی افزود: ساختمان های 
مســکونی که برخی از آنها تبدیل به مدارس 
غیرانتفاعی شده است، می تواند از نظر ایمنی 

مشکالت زیادی ایجاد کند.

رییس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای شهر اصفهان در یکصد و چهل و ششمین جلسه علنی شورای اسالمی شهر اصفهان، با تبریک روز جهانی 
شهرسازی، از شهرسازان با عنوان نقش آفرین تمدن سازی جوامع نام برد.شیرین طغیانی با اشاره به جلسه کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورا با 
رویکرد بررسی بافت های فرسوده منطقه شش، افزود: با وجود آنکه منطقه شش، منطقه ای برخوردار است؛ اما از بافت فرسوده نیز رنج برده و وجود آن در کنار 
سایر بافت های توسعه یافته منطقه، با عدالت فضایی مغایرت دارد.رییس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای شهر اصفهان با بیان اینکه برخورد با 
بافت فرسوده منطقه شش باید با دیگر مناطق متفاوت باشد، خاطرنشان کرد: مردم ساکن منطقه مدعی تبعیض در رسیدگی به بافت های فرسوده در مقایسه 
با سایر بافت ها برای جمع آوری زباله و آسفالت هستند که این احساس تبعیض از خود تبعیض بدتر است.وی تاکید کرد: پروژه همت آباد در منطقه شش نیز 
چند سالی است با هزاران آرزو و با حضور وزیر راه و شهرسازی وقت آغاز شده است؛ هرچند تاریخچه این پروژه ها شکست خورده اما باید شهردار اصفهان به 

احترام مطالبه ساکنان که به امید خانه دار شدن در پروژه ای که بنا به دالیلی مسکوت مانده سرمایه گذاری کرده اند، ورود کند.

بافت فرسوده منطقه ۶ اصفهان مورد توجه باشد

آیین گرامیداشت روز 
حماسه و ایثار برخوار

مراسم گرامیداشت، روز حماسه و 
ایثار شهرســتان برخوار که هرسال 
با حضور اقشــار مختلــف مردم به 
صورت باشــکوهی برگزار می شد، 
امسال با محدودیت های کرونایی 
همراه با اجرای مرحله سوم کمک 
مومنانه در آستان مقدس امامزاده 

ادهم)ع( شهر دستگرد برگزار شد.

وز عکس ر

عکس: ندای برخوار
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مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن و مجتبی رضاخواه، عضو 
کمیســیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی یکشــنبه 18 آبان ماه 
با حضور در ذوب آهن اصفهان ضمن بازدید از خط تولید، با مســئولین این 
شرکت در خصوص مســائل زنجیره فوالد کشــور ، بحث و گفت وگو کردند.

طاهری، نماینده مردم زنجان و طارم در حاشیه این بازدید گفت : طرحی در 
خصوص ساماندهی عرضه محصوالت زنجیره فوالد کشور در مجلس مطرح 
است که جلسات متعددی برای آن در کمیسیون صنایع و معادن و با حضور 
دست اندرکاران صنعت فوالد کشور برگزار شــده است . در این راستا تالش 
می کنیم از طریق بازدید از صنایع فوالدی همچون ذوب آهن و فوالد مبارکه ، 
نظرات کارشناسان این صنعت را جویا شویم و از نزدیک مسائل فوالدسازان 
را بررســی کنیم.وی افزود: این طرح مجلس برای قیمــت گذاری و نحوه 
عرضه در زنجیره فوالد به منظور ساماندهی بازار این محصوالت است . یکی 
از بخش های مهم این طرح ، امــکان رصد کردن ورود و خروج مواد اولیه و 
محصوالت فوالدی در بازار است .این عضو کمیسیون صنایع و معادن اظهار 
داشت : تالش مجلس این است که صنایع فوالدی از طریق عرضه در بورس 
کاال ، ابتدا نیاز داخــل را تامین کنند و مازاد آن صادرات شــود . این امر هم  
موجب تامین بازار داخل شده و هم مانع خام فروشی مواد اولیه می  شود 

و درنهایت ایجاد ارزش افزوده را در پی دارد.
طاهری افزود : متاســفانه بر خالف شرکت هایی مانند ذوب آهن که عرضه 
مناسبی در بورس کاال دارند ، برخی واحدها در زنجیره فوالد که ملزم به عرضه 
در بورس کاال هستند ، تنها 30 درصد تعهد خود را اجرا کرده اند و این امر باید 
اصالح شود .مجتبی رضاخواه، نماینده تهران در مجلس شورای اسالمی نیز 
در حاشــیه این بازدید گفت : ذوب آهن اصفهان پیشکسوت صنعت فوالد 
است و نظرات مســئولین آن در این حوزه اهمیت ویژه ای دارد بنابراین در 
بررسی شــرایط زنجیره فوالد از نظرات این کارشناســان بهره گرفتیم .وی 
افزود: هدف مجلس از تهیه طرحی برای رفع مشکالت زنجیره فوالد ، انتفاع 
تولید کننده و مصرف کننده و کاهش نقش ســوداگران است . در واقع باید، 
ضمن حفظ ســودآوری مناســب برای تولید کنندگان ، محصوالت فوالدی 
با قیمت مناسب به دست مصرف کننده برســد.این نماینده مجلس اظهار 
داشت : به دلیل تغییرات نرخ ارز ، متاسفانه شاهد سوداگری در بازار فوالد 
هستیم که موجب شــده نفعی به تولید کننده نرســد و مصرف کننده تحت 
فشار قرار گیرد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی بر 

ضرورت حضور کل زنجیره فوالد در بورس کاال تاکید کرد و افزود : برای حل 
مشــکالت این زنجیره ، باید تمام جزئیات مدنظر قرار گیرد و شــرایط کلیه 
بخش های این زنجیره بررسی شــود .منصور یزدی زاده، مدیرعامل ذوب 
آهن اصفهان نیز در این دیدار اظهار داشت : ذوب آهن اصفهان تنها شرکت 
بزرگ فوالدی کشور است که از شیوه کوره بلند اســتفاده می کند، شیوه ای 
که بیش از 90 درصد فوالد دنیا را شامل می شود، به همین دلیل صدای این 

شرکت شنیده نشده و مشکالت آن دیده نمی شود.
وی افزود: بورس کاال به خوبــی می تواند ایجاد شــفافیت کند؛ اما  قیمت 
 گذاری دســتوری ، نه تنها به نفع مصرف کننده نیســت ، بلکــه ایجاد رانت

 می کند.مدیرعامل ذوب آهــن اصفهان با تاکید بر اجــرای کامل تعهدات 
این شرکت جهت عرضه محصوالت در بورس کاال و تامین نیاز داخل، اظهار 
داشت : صادرات برای صنایع فوالدی به ویژه ذوب آهن اصفهان ، که ارز مورد 
نیاز خود را از این طریق تامین می کند ،  بســیار حیاتی است ، ضمن اینکه 
تولید فوالد کشور مازاد بر نیاز داخل است و تامین ارز در شرایط تحریم های 

ظالمانه ، برای کشور ضرورت بسیار دارد .
یزدی زاده اظهار داشت : صادرات محصوالت با ارزش افزوده باال ، ارز آوری 
خوبی برای کشور به دنبال دارد و این امر مستلزم تامین مواد اولیه است .وی 
افزود : ذوب آهن اصفهان به جهت استفاده از شیوه کوره بلند در تولید فوالد 
برخالف سایر واحدهای فوالدی کشــور از یارانه انرژی برخوردار نیست . در 
واقع هزینه مواد اولیه و انرژی برای این شرکت مطابق قیمت های جهانی 

است و این امر رقابت را برای ذوب آهن اصفهان سخت می کند .

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان با تاکید بر پدافند غیرعامل، از اقدامات 
ارزنده این شرکت در حوزه پایداری گاز طبیعی در سطح استان اصفهان خبر 
داد.به گزارش روابط عمومی، سید مصطفی علوی، مدیرعامل شرکت گاز استان 
اصفهان در نشستی که با حضور عبدالرسول صفری، مدیرکل پدافند غیرعامل 
استانداری اصفهان، برگزار شد، پدافند غیرعامل این شرکت را حفاظت از زیر 
ساخت های حیاتی گاز طبیعی توصیف کرد وگفت: با توجه به اهمیت مراکز 
و تاسیسات مختلف مانند شبکه های خطوط انتقال گاز طبیعی، تاسیسات 
شهری، ایســتگاه ها و ســایر تجهیزاتی که نقش حیاتی و اساسی دارند باید 
براســاس آخرین یافته های علمی و عملی برمبنای ضوابط اجرایی پدافند 

غیرعامل مورد حفاظت قرار گیرند.
وی، افزود: توزیع گاز طبیعی به صورت مســتمر و ایمن، مقوله بسیار مهمی 
اســت که به لحاظ حفظ امنیت انرژی مورد توجه مسئوالن ارشد صنعت گاز 
کشور قرار دارد و در همین راستا در استان اصفهان که در کریدور مرکزی کشور 
واقع شده، اقدامات بســیار خوبی انجام شــده که منجر به پایداری و ایمنی 
توزیع گاز طبیعی شده است.علوی، بیان داشت: در شرکت گاز استان اصفهان 
در بخش های مختلف سازمان اعم از؛ حراســت، فناوری و اطالعات، اندازه 
گیری و توزیع گاز، پژوهش، مخابرات، واحد HSE و روابط عمومی اقدامات 
مطلوبی در راستای پدافندغیر عامل، از سال گذشته تا کنون اجرایی شده است. 
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، ایمن سازی حصار محوطه ادارات، نصب 
راه بند برای کنترل تردد مراجعین در ادارات مختلف، پیگیری نصب سیستم 
اعالم سرقت در ادارات، کنترل و رصد تصاویرتوسط دوربین های مداربسته ، 
برگزاری انواع مانورهای آموزشی خرابکارانه و امنیتی در ادارات و ایستگاه ها، 
تست و به روز رسانی سیســتم اطفای حریق اتوماتیک اتاق سرور، تشکیل 
تیم تخصصی مقابله با شرایط اضطراری ســایبری، ایجاد ارتباط و برقراری 
شبکه داخلی بین کنتورها، فلوکامپیوترها و مرکز مانیتورینگ جهت اطمینان 
از پایداری توزیع گاز و محاسبات، بازنگری و بهینه سازی در روش تهیه نسخه 
پشــتیبان و نگهداری از داده ها به صــورت آفالین و آنالیــن، برگزاری مانور 
جایگزینی سرور مانیتورینگ با سناریوی از دست رفتن سخت افزار سرور و 

بازیابی اطالعات از فایل های پشتیبان را از اقدامات انجام شده در حوزه پدافند 
غیر عامل عنوان کرد.

علوی، همچنین راه اندازی سرویس ارتباط بی سیم روی بستر شبکه به صورت 
پایلوت در اداره گازشهرســتان شهرضا، توسعه سیســتم بی سیم دیجیتال ، 
بررسی و آماده ســازی راه اندازی سیســتم ویدئو کنفرانس در کل استان، 
برقراری ارتباط تلفنی مخصوص مواقع بحران، موبایل ماهواره ای ثریا، بین 
مدیران بحران در اداره گاز مرکزی و سرپرستان گروه های امداد در محل بحران 
یا مانور،استفاده از انرژی خورشــیدی در ایستگاه های رله، برای رفع مشکل 
قطع برق را برخی دیگر از صدها اقدام انجام شده در شرکت گاز استان اصفهان 

در خصوص پدافند غیر عامل برشمرد.
در ادامه، عبدالرسول صفری، مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری اصفهان، 
ضمن تشکر از خدمات شــرکت گاز اســتان اصفهان گفت: این شرکت  جزو 

دستگاه های اجرایی است که کمترین میزان نارضایتی را داشته است.
وی، با بیان اینکه پدافند غیرعامل مانند مصونیت ســازی بدن انسان است، 
گفت: پدافند غیرعامل یعنی دفاع در مقابل دشمن، دفاع با همه داشته ها در 
مقابل همه توان دشمن و صیانت از مردم در مقابل هر نوع تهدیدی که بخواهد 
امنیت و آرامش مردم را دچار خدشه کند.صفری، ادامه داد: از این رو با تبیین 
ابعاد مختلف این راهبرد اساسی، باید بر اهمیت فرهنگ سازی و نهادینه شدن 
پدافند غیرعامل در جامعه تاکید بیشــتری صورت گیرد و برای توفیق در آن 

سیاست گذاری و برنامه ریزی منسجم تهیه شود.
مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری اصفهان، با اشــاره به مهم ترین اهداف 
اجرای پدافنــد غیرعامل گفــت: مهم ترین هدف پدافنــد غیرعامل کاهش 
آسیب پذیری در شرایط اضطراری با اســتفاده از اقدام های فنی و مدیریتی 

است.
وی، با بیان اینکه باید زمینه آشنایی بیشتر کارکنان در زمینه پدافند غیرعامل 
فراهم شود، تصریح کرد: با توجه به ضرورت و اهمیت موضوع، باید با همکاری 
واحدهای مربوطه نسبت به آموزش و فرهنگ سازی در حوزه پدافند غیرعامل 

بیشتر کار و تالش شود.

مدیرآبفای قهجاورستان گفت: در 3 ماهه دوم سال جاری 10 فقره انشعاب غیر 
مجاز در منطقه قهجاورستان با کاربری باغ ویال کشف شده است.محمدرضا گل 
محمدی اعالم کرد: با شناســایی این تعداد انشعابات غیر مجاز، از هدر رفت 
5 هزار مترمکعب آب در ماه جلوگیری به عمل می آید.وی با اشاره به کاهش 
هدر رفت آب در منطقه خاطرنشان ساخت: در  نظر گرفته شده هدر رفت آب 
در قهجاورستان  و20 روستای تحت پوشش آن به حداقل ممکن کاهش یابد 
و در این راســتا از ابتدای ســال جاری تاکنون 5 کیلومتر اصالح شبکه های 
فرسوده آب، اصالح 115 فقره انشعاب آب و تعویض 140 کنتور خراب در دستور 

کار قرار گرفت.
مدیر آبفای قهجاورســتان با بیان اینکه 3هزار و 230 فقره انشــعاب در شهر 
قهجاورستان به متقاضیان واگذار شده است، عنوان کرد:11 هزار نفر جمعیت 
شهری تحت پوشــش آبفای قهجاورستان اســت و 12 هزار نفر جمعیت در 
20 روستا نیز از خدمات آبفای قهجاورســتان بهره مند هستند.گل محمدی 
ادامه داد: با واگذاری 6 هزار و 50 فقره انشــعاب آب به روستاییان در منطقه 
قهجاورستان آنها نیز تحت پوشش طرح آبرسانی اصفهان بزرگ قرار گرفتند.

وی با اشاره به آبرســانی به مجتمع روســتایی هفت شــویه اظهار داشت: 
به منظوررفع مشــکل افت فشــار آب به 6 روســتا در مجتمع هفت شویه، 

اجرای پروژه انتقال آب از خط قهجاورســتان به روســتای جل مرز عملیاتی 
شد.مدیرآبفای قهجاورستان به اجرای تله متری در تاسیسات قهجاورستان 
پرداخت و بیان داشــت: هم اکنون اجرای سیستم تله متری در 160 کیلومتر 
شبکه توزیع و 2 باب مخزن و 50 کیلومتر خط انتقال در حال اجراست تا با بهره 
مندی از این سیستم بتوان  تاسیسات آبرســانی را به صورت آنالین بررسی 
کرد و از این طریق خدمات بهتر و گسترده تری  در اختیار مشترکین قرار داد. 

منوچهر سبزواری با حضور در دفتر گنجینه و مركز اسناد شركت آب و فاضالب 
استان اصفهان با امضای یك نسخه از تالیفات خود، در مجموع 9 جلد كتاب 
به موزه شــركت اهدا كرد.»آب؛ رودخانه های ایران از سرچشمه تا مصب«، 
»باروری ابرها در ایران باســتان«، »محیط پاك«، »غذای ســالم و راز طول 
عمر«، »اولین پرواز«، »هیاهوی بهار« و »روایت های مستند« در سه جلد، 
عناوین كتاب هایی هستند كه این پژوهشگر كهنه كار تاكنون به رشته تالیف 
درآورده اســت.منوچهر ســبزواری متولد سال 1314 شــهر اصفهان و فارغ 
التحصیل رشته مهندسی شــیمی از دانشكده فنی دانشــگاه تهران در سال 
1334 اســت. وی پس از فارغ التحصیلی مدت هفت سال در پتروشیمی 
آبادان، انستیتو خوار بار و تغذیه ایران و شركت ذوب آهن اصفهان مشغول به 
كار می شود؛ اما سرانجام در سال 1348 به استخدام سازمان آب و فاضالب 
اصفهان در می آید.وی از جمله كاركنانی اســت كه در ســال های نخستین 
تاسیس سازمان/ شــركت آب و فاضالب اســتان اصفهان به استخدام این 
ســازمان در می آید و دومین مدیر تصفیه خانه فاضالب جنوب شهر اصفهان 
به شمار می رود. منوچهر سبزواری در سال 1371 به افتخار بازنشستگی نائل 
شد و در مدت 23 سالی كه در این سازمان مشغول به كار بود مسئولیت های 
زیادی از جمله كلرزنی آب چاه های فلمن، كنترل بهداشــتی آب شهر از نظر 

كلر باقی مانده، كنترل آب شــهر از نظر میكروبی، سرپرســت آزمایشگاه ها، 
كنترل منابع آب و تخلیه شیرهای آتش نشــانی را بر عهده داشت.وی پس 
از بازنشستگی نیز تا سال ها با »دانشــگاه اصفهان« به عنوان پژوهشگر و با 
»شركت صنایع قائم الرضا« به عنوان موســس آزمایشگاه آب و رنگ های 
صنعتی همكاری داشت. مهندس سبزواری از سال 1390 شروع به نگارش 
تجربیات و تحقیقات خود كــرده كه حاصل آن تاكنون انتشــار 9 جلد كتاب 

بوده است.

در آستانه میالد فرخنده نبی مکرم اسالم، حضرت محمد  مصطفی)ص(،  حسین 
رجایی، نماینده مردم شهرستان لنجان در مجلس شورای اسالمی، ضمن بازدید 
از خطوط تولید فوالد مبارکه، با مهندس عظیمیان مدیرعامل این شرکت دیدار  
و در خصوص لزوم و اهمیت برقراری آرامش در بازار فوالد، دستیابی به بهترین 
راهکارهای تحویل محصوالت فوالدی به مصرف کنندگان واقعی و پایداری 
تامین مواد اولیه موردنیاز فوالدسازان گفت وگو کرد. رجایی در این دیدار گفت: 
توفیقی به دست آمد تا از نزدیک شاهد مجاهدت های کارکنان فوالد باشیم؛ آن 
هم در شرایطی که تحریم ها، محدودیت ها و بعضا برخی بی مهری ها بیش از هر 
زمان دیگر موجب وارد آمدن فشار به صنایع کشور از جمله صنعت فوالد شده، اما 
می بینیم که تمامی خطوط تولید این شرکت به خوبی در حال کار است.رجایی، 
عملکرد سودجویان در شرایط فعلی اقتصادی کشور را تقبیح کرد و گفت: در 
موضوع عرضه و تقاضا مباحث زیادی ازجمله عملکرد سازمان بازرسی، تعزیرات، 
بهین یاب و عرضه محصول در بورس مطرح است. بسیاری از دوستان در زمینه  
عرضه و تقاضا بیشتر دغدغه تنظیم بازار را دارند، اما قطعا در این میان متخلفانی 
نیز هستند که هم به بازار و هم به تولید ضربه می زنند؛ بنابراین باید با ارائه و به 
کارگیری راهکارهای عملیاتی به شرایط موجود سروسامان داد. درعین حال برای 
اینکه فوالدسازان داخلی با مشکالت بیشتر و جدی تری مواجه نشوند، باید در 
حوزه معدن و سنگ آهن موردنیاز خود در حاشیه امن قرار گیرند و به نظر می رسد 
سرمایه گذاری در حوزه اکتشافات و معدن راهکار معقولی برای این منظور باشد. 
نباید فراموش کرد که عملکرد سودجویان هم به ضرر تولیدکننده و هم به ضرر 
مصرف کننده واقعی است. از این رو باید با همکاری تولیدکنندگان و قانون گذاران 
مجلس و البته دولت دست این سود جویان هرچه زودتر کوتاه شود.نماینده 
مردم لنجان در بخش دیگری از سخنان خود ضمن استقبال از سرمایه گذاری 
فوالد مبارکه در ایجاد خط هوایی مستقل برای اصفهان گفت: در حال حاضر، در 
شهرستان لنجان و همجوار صنایع دفاع، یک فضای فرودگاهی وجود دارد که 
جانمایی آن به صورت کامال فنی و تخصصی، توسط کارشناسان بین المللی، 
چندین سال پیش صورت گرفته است. ازآنجاکه استان اصفهان در حال حاضر 
تنها یک فرودگاه دارد ،به نظر می رسد با توجه به وجود صنایع مختلف در استان و 
به منظور رعایت دستورالعمل های پدافند غیرعامل، الزم است یک فرودگاه دوم 
نیز داشته باشیم تا در شرایط خاص با مشکلی مواجه نشویم.وی خاطرنشان 
کرد: فوالد مبارکه ظرفیتی ملی است که در همه حوزه ها برای کشور منشأ اثر بوده 
و هست؛ بنابراین باید برای حمایت از آن نیز نگاه ملی داشته باشیم.رجایی در 
بخش پایانی سخنان خود به مدیران و کارکنان فوالد مبارکه اطمینان خاطر داد: 
برای استمرار افتخارآفرینی های فوالد مبارکه، نمایندگان مجلس هرجا و به هر 

میزان که نیاز باشد، از صنعت کشور، به ویژه از فوالد مبارکه، حمایت خواهند کرد.

 اجرای نورد گرم شماره 2 فوالد مبارکه در راستای منافع ملی است
مدیرعامل فوالد مبارکه نیز در جریان این دیدار ضمن تشریح عملکرد فوالد 
مبارکه در سال جاری و طرح های توسعه پیش روی این شرکت گفت: با اجرایی 
شدن دو پروژه بزرگ نورد گرم شماره 2 و طرح مدیریت هوشمند فوالد مبارکه، 
این شرکت سهم بسزایی در تولید فوالد کشور خواهد داشت.مهندس عظیمیان 
با بیان اینکه اجرای نورد گرم شماره 2 فوالد مبارکه در راستای منافع ملی است 
خاطرنشان کرد: در صورت احداث و بهره برداری از خط نورد گرم شماره 2 فوالد 
مبارکه، تمامی محدودیت های موجود در بازار فوالد کشور و نیاز نوردکاران به 
کلی برطرف خواهد شد.وی از داخلی سازی بیش از 54 درصد تجهیزات خط 
نورد گرم شماره 2 به عنوان یکی از مزیت های اصلی این فرآیند نام برد و گفت: 
با این رویکرد دانش فنی ساخت ارتقا خواهد یافت و فرصت های زیادی برای 
اشتغال زایی و به کارگیری دانش فنی جوانان داخلی فراهم خواهد شد. به 
خاطر داشته باشیم اگر  نورد گرم شماره 2 اجرا شود ظرفیت ورق این کارخانه 
دوبرابر خواهد شد و ازآنجاکه کل نیاز کشور 8 میلیون است، در این صورت 
ظرفیت های صادرات و ارزآوری نیز افزایش خواهد یافت. همچنین با عنایت 
به اینکه در حال حاضر در فوالد مبارکه حداکثر عرض ورق های تولیدی 1.850 
میلی متر است، با اجرای نورد گرم شماره 2، قابلیت تولید ورق های عریض تا 
2.100 میلی متر و بدنه خودروهای شاسی بلند نیز فراهم خواهد شد. در این 
راستا از دولت و نمایندگان محترم مجلس انتظار می رود از اجرای هرچه 

سریع تر این پروژه ملی حمایت کنند.
مدیرعامل فوالد مبارکه در ادامه افزود: در حال حاضر در صنایع کشور سازمانی 
وجود ندارد که به طور کامل با فناوری دیجیتال و تکنولوژی نسل چهارم مدیریت 
شود. با پیاده سازی این طرح در فوالد مبارکه ضمن کاهش دخالت افراد در 
تولید، بهره وری نیروی انسانی و تولید کارخانه افزایش قابل مالحظه ای خواهد 
یافت.مهندس عظیمیان خاطرنشان کرد: در حال حاضر بیش از 1500 کارخانه 
و خط تولید ازجمله صنایع خودروسازی، تولیدکنندگان لوله و پروفیل و... در 
پایین دست فوالد مبارکه، محصوالت این شرکت را به محصوالت نهایی تبدیل 
می کنند و به دست مصرف کننده می رسانند. بنابراین تداوم تولید در این 
زنجیره از اهمیت خاصی برخوردار است. ضمن اینکه از شمش های تولیدی 
فوالد مبارکه با همکاری فوالد اکسین در پروژه های ملی مانند انتقال نفت گوره 
به جاسک استفاده می شود، بنابراین از هر حیث باید به فوالد مبارکه نگاه ملی 

داشته باشیم.

در بازدید دو نماینده مجلس از ذوب آهن اصفهان عنوان شد:

هدف مجلس، انتفاع تولید کننده و مصرف کننده فوالد
 و ساماندهی بازار است

مدیر عامل شرکت گاز استان مطرح کرد:

پایداری و ایمنی توزیع گاز طبیعی در استان اصفهان

طی سه ماهه دوم سال جاری صورت گرفت؛

شناسایی 10 فقره انشعاب آب غیر مجاز در قهجاورستان اصفهان

 اهدای تاليفات همكار بازنشسته به گنجينه و مركز اسناد 
آبفای استان اصفهان

نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسالمی:

در حمایت از شرکت فوالد مبارکه باید نگاه ملی داشته باشیم

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