
همکاری مجموعه 
 گردشگری ناژوان

 با اتحادیه هتل داران 
اصفهان

تایید صالحیت ۵۵ درصد 
 متقاضیان طرح اقدام ملی

 مسکن چهارمحال و 
بختیاری 
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با موافقت شورا؛

شهرداری اخذ اوراق مشارکت 
بازآفرینی پیرامون حرم 
زینبیه را دنبال می کند
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     سخنگوی ستاد استانی مقابله 
با کرونا در اصفهان:

نتیجه آزمایش کرونا ۳۰ 
درصد مراجعان مثبت است

مدیرعامل شرکت گاز 
استان خبر داد:

مصرف بیش از 
1۳ میلیارد متر 

مکعب گاز طبیعی 
در اصفهان

8

روزنامه  فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی  و ورزشی  
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8 صفحه
قیمت: 1۰۰۰ تومان

  مدیر عامل مرکز رویان اعالم کرد در آینده ای نزدیک، کلینیک بسیار پیشرفته باروری در اصفهان افتتاح خواهد شد؛

رویای رویان!
5

 ایجاد تحول در شهر با عدالت فضایی 
 شهردار اصفهان در نوزدهمین برنامه »هر یکشنبه یک افتتاح« مطرح کرد: 

7

 کام تلخ تیم های شهر »گز« 
در شروع لیگ بیستم؛

اصفهان، ناکام ترین 
استان فوتبالی

سازمان آگهی های روزنامه زاینده رود

031_36284167_8

            آگهی مناقصه عمومی يک مرحله ای شماره  990/1012  

                      )شماره 2099001188000035 در سامانه ستاد( 
شركت برق 

منطقه ای اصفهان

شركت مناقصه گزار: شركت برق منطقه ای اصفهان

روابط عمومی شركت برق منطقه ای اصفهانم الف:1057146

شرايط و  الزامات ورود به مناقصهمبلغ تضمين شرکت در مناقصه موضوع مناقصهشماره مناقصه

990/1012
تعویض CT و نصب تابلو در 

سطح ولتاژ 63 کیلوولت در پست 
230/63/20 کیلوولت آبشار

  2.450.000.000 ریال 
دارا بودن گواهينامه صالحيت 

پيمانکاری با حداقل رتبه 5 نيرو از 
سازمان برنامه و بودجه کشور 

نوع تضمين شرکت در مناقصه: ضمانتنامه معتبر يا فيش واريز وجه نقد به شماره  شبا IR 330100004101101430230298 نزد بانک 
مرکزی با مبلغ فوق الذکر در وجه شرکت برق منطقه ای اصفهان

نحوه دريافت و تحويل اسناد مناقصه: كليه مراحل برگزاری مناقصه از دريافت و تحويل اسناد تا مبادله قرارداد، با مراجعه به "سامانه 
تداركات الكترونيكی دولت )ستاد(" به آدرس www.setadiran.ir امكان پذير خواهد بود. )تماس با كارفرما، در صورت لزوم در 

ساعات اداری روزهای كاری با شماره 031-36270820(

مهلت دريافت اسناد: از ساعت 10 صبح روز سه شنبه  مورخ 1399/09/18 لغايت ساعت 16 روز پنجشنبه  مورخ 1399/9/27
جلســه توجيهی: حضور نمايندگان مجاز شــركت ها )همراه با معرفی نامه( در جلســه توجيهی و بازديد که در روز یکشنبه مورخ 
1399/09/30 ساعت 09:00 صبح واقع در اصفهان، جاده آبشار، پســت 230/63/20  کیلوولت آبشار برگزار می گردد، الزامی بوده و 

عدم حضور بمنزله انصراف از مناقصه خواهد بود. 

مهلت و محل تحويل اسناد مناقصه: نسخه الكترونيكی كليه مدارك و مستندات اسناد مناقصه بايستي حداكثـر تا ساعت 14:00 
روز دوشنبه مورخ 1399/10/08 در "سامانه تداركات الكترونيكی دولت)ستاد("بارگذاری و نسخه فيزيکی)پاکت الف( نيز در موعد 

مذکور به آدرس: اصفهان، خيابان چهارباغ باال، دبيرخانه شركت برق منطقه ای اصفهان تحويل گردد.
زمان و محل بازگشايی پاكات مناقصه: ساعت 10:00 صبح روز سه شنبه مورخ 1399/10/09 -  سالن كميسيون معامالت ساختمان 

معاونت مالي و پشتيبانی شركت برق منطقه ای اصفهان

ساير شرايط مناقصه:
• به پيشنهادهائی كه فاقد سپرده يا امضاء، مشروط و مخدوش بوده و يا پس از انقضاء مدت مقرر در آگهی واصل شود ترتيب اثر 

داده نخواهد شد.

• ساير اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

ضمنا " می توانيد اين آگهی را در سايت های اينترنتی مشاهده کنيد

www.setadiran.ir         http://iets.mporg.ir                    www.tavanir.org.ir                www.erec.co.ir              
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با نگاهی به تحوالت منطقه می توان به این نتیجه رسید که در پی اعالم 
نتیجه انتخابات آمریکا، قدرت های رقیب منطقه ای همگی دســت به 
دست هم داده اند تا با ایجاد انواع تهدیدات ســنتی و مدرن، معمای 
امنیتی را هر چه بیشتر برای جمهوری اسالمی ایران پیچیده کنند و با قرار 
دادن ایران در تنگنا، قدرت مانور و چانه زنی کشور در برابر دولت جدید 
آمریکا را کاهش دهند. چنین وضعیتی سبب بروز برخی اختالف نظرها 
در داخل کشور شده و نوعی دوگانگی ایجاد کرده است؛ گروهی طرفدار 
پاسخ سخت و کوبنده هســتند و برخی دیگر بر ادامه سیاست »صبر 
اســتراتژیک« حداقل تا پایان دوران ترامپ تاکیــد می کنند.در رأس 
همه تحرکات منطقه ای علیه ایران، اقدامات غیر قانونی و ضد بشری 
رژیم صهیونیستی قرار دارد؛ این رژیم که در دوران ترامپ حمایت همه 
جانبه دولت آمریکا را با خود داشــت و از اتخاذ سیاست هایی همچون 
تحریم، فشار حداکثری، راضی کردن اعراب به صلح با اسراییل و ترور 
سردار قاسم سلیمانی بیشترین منفعت را برد، حال می داند با روی کار 
آمدن بایدن، سیاست آمریکا در قبال اســراییل تا حد زیادی به دوران 
باراک اوباما، رییس جمهور دموکرات سابق این کشور نزدیک خواهد شد؛ 
سیاستی که ضمن دفاع از منافع اســراییل، اولویت را به پیشبرد روند 
صلح خاورمیانه می دهد، نه امیال و منافع شــخصی و حزبی بنیامین 
نتانیاهو! در نتیجه نخست وزیر رژیم صهیونیستی که در عرصه داخلی 
نیز با ســیل اعتراضات مردمی به ناکارآمدی سیاســت هایش مواجه 
است، کوشید با تدارک یک حمله تروریستی در قلب ایران، توجه افکار 
عمومی را به سمت »دگر خطرناک« خود در منطقه جلب و با ایجاد یک 
تهدید امنیتی جدی برای ایران، کشورمان را به سمت یک جنگ منطقه 

ای هدایت کند. 
ویژگی خاص عملیات ترور شهید فخری زاده که البته در ادامه خرابکاری 
های دیگر در برخی مراکز هســته ای و نظامی ایران در ماه های اخیر 
صورت می گرفت، این بود که طبق گفته علی شــمخانی، دبیر شــورای 
عالی امنیت ملی، با استفاده از تجهیزات الکترونیکی انجام شد و هیچ 
فردی اجرای آن را در صحنه بر عهده نداشت؛ امری که بر تغییر ماهیت 
و ابزارهای تهدیدات نظامی در عصر ارتباطات و جهانی شدن صحه می 
گذارد و نشان می دهد جمهوری اسالمی ایران با دشمنی روبه رو است 
که در عرصه جنگ الکترونیک پیشرفت های زیادی کرده است. از سوی 
دیگر در حوزه خلیج فارس نیز دشمنی با ایران، کشورهای عضو شورای 
همکاری خلیج فارس را به کنار گذاشتن اختالفات شان با خود و نیز با 
رژیم صهیونیستی تشــویق کرده و در کنار بازیابی اتحادهای سنتی، به 
ائتالف های جدیدی نیز در منطقه شــکل داده است. به نظر می رسد با 

توجه به ماهیت تهدیدات ایجاد شده، جمهوری اسالمی ایران بیش از 
هر زمانی به اتخاذ اســتراتژی »قدرت هوشمند« و »امنیت هوشمند« 
نیاز دارد؛ یعنی قــدرت و امنیتی که حاصل ترکیب دو رویکرد ســخت 
افزاری و نرم افزاری باشند. این اســتراتژی در کوتاه مدت و بلند مدت 
اقتضائــات متفاوتی دارد؛ در کوتــاه مدت یعنی در شــرایط کنونی که 
ترامپ حدود یک ماه دیگر بر سرکار اســت و قدرت های رقیب منطقه 
نیز حرکت های ایذایی و ضد امنیتی علیه کشورمان را به حداکثر رسانده 
اند، راهکار منطقی می تواند استفاده هوشمندانه از دیپلماسی سایبری 
و جنگ سایبری علیه دولت های رقیب و دشمن باشد؛ به این معنا که 
جمهوری اسالمی ایران با استفاده منظم و برنامه ریزی شده از شبکه 
های اجتماعی و فضاهای رســانه ای در افکار عمومی کشورهای رقیب 
نفوذ کرده و ملت های منطقه را نسبت به سیاست های تفرقه انگیز در 
جهان اسالم و نزدیکی دولت های آنها به اسراییل حساس کند. سامانه 
های دفاعی و موشــکی، نهادهای مالی و امنیتی و نیز تاسیسات آب، 
برق و حمل و نقل رژیم صهیونیســتی نیز اهداف خوبی برای حمالت 
ســایبری جمهوری اســالمی ایران و انجام واکنش متقابــل در برابر 
اقدامات تروریســتی و خرابکارانه این رژیم هســتند. حسن حمالت 
سایبری این است که از یک ســو، تعیین منشأ آن کار چندان ساده ای 

نیست و جمهوری اسالمی ایران هم می تواند همچون اسراییل با اتخاذ 
موضع سکوت از پذیرفتن مسئولیت آن خود داری کند. از سوی دیگر، 
طراحی و اجرای موفقیت آمیز این دســت عملیــات ها، ضمن اثبات 
ادعای مقامات نظامی کشور مبنی بر پیشــرفت ایران در زمینه امنیت 
سایبری، به دشــمنان منطقه ای و مدعیان بین المللی ثابت می کند 
که ایران در این زمینه نیز همچون حوزه موشکی صاحب قدرت و دارای 
توان عملیاتی است و بنابراین تالش در جهت محدود کردن برنامه های 
موشکی کشور، نمی تواند دســت ایران را ببندد و  آنها را به هدف خود 
برساند. اما در بلند مدت استراتژی قدرت و امنیت هوشمند جمهوری 
اسالمی ایران باید بر این اساس تدوین و طراحی شود که ضمن  مؤلفه 
های سخت قدرت و امنیت همچون افزایش توان دفاعی و بازدارندگی 
کشور بر اساس ابزارها و شیوه های نظامی با مؤلفه های امنیت و قدرت 
نرم یعنی افزایش مشروعیت سیاسی و توان اقتصادی، توسعه فناوری 
های اطالعاتی، افزایش توان سایبری و ارتقای دیپلماسی دیجیتالی و 
شبکه ای ترکیب شود. حضور و مشارکت فعاالنه جمهوری اسالمی ایران 
در سازمان ها و نهادهای بین المللی و منطقه ای به منظور جلب همراهی 
و همکاری تعداد بیشتری از کشــورها نیز می تواند راهکاری بلندمدت 
برای ارتقای قدرت و امنیت نرم ایران در عرصه منطقه ای و جهانی باشد. 

دبیر ستاد انتخابات:

 مقدمات انتخابات شوراهای اسالمی فراهم شده است
دبیر ستاد انتخابات کشــور از تمهید مقدمات انتخابات شوراهای اســالمی خبر داد و گفت: ثبت 
نام از داوطلبان انتخابات شوراها در سطح شهر از ۲۰ اســفند ماه و در سطح روستاها و تیره های 
عشایری از ۱۶ فروردین سال ۱۴۰۰ آغاز و به مدت یک هفته ادامه می یابد.سید اسماعیل موسوی 
افزود: در مهلت قانونی ثبت نام، فرمانداری ها و بخشداری ها میزبان داوطلبان عزیز خواهند بود و 
داوطلبان باید پس از دریافت گواهی عدم سوء پیشینه، اقدام به پیش ثبت نام الکترونیکی کرده 
و برای نهایی سازی آن به فرمانداری یا بخشــداری مربوطه مراجعه کنند. همچنین فرمانداران 
و بخشداران موظف هستند پس از بررســی مدارک ثبت نام و تایید آن، رسید ثبت نام قطعی را 
به داوطلبان تحویل دهند.مدیر کل انتخابات اظهار داشــت: بر اســاس تبصره ۳ ماده ۳۰ قانون 
انتخابات شوراها، داوطلبان در هنگام ثبت نام باید گواهی عدم ســوء پیشینه خود را که از تاریخ 
صدور آن بیش از سه ماه نگذشته باشد ارائه کنند ، داوطلبان شوراهای اسالمی شهر و روستا و نیز 
تیره های عشــایری می توانند از طریق مراجعه به دفاتر خدمات قضایــی یا دفاتر پلیس +۱۰ و یا 
سامانه جامع خدمات الکترونیک قضایی به آدرس www. adliran.ir نسبت به دریافت گواهی 

عدم سوء پیشینه خود اقدام کنند.

قدردانی »نتانیاهو« از اقدامات ضدایرانی ترامپ
نخست وزیر رژیم صهیونیستی در یک سخنرانی از اقدامات دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا 
علیه ایــران قدردانی کرد. صفحه توئیتر نخســت وزیری رژیم صهیونیســتی در پیامی به نقل از 
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم در سخنرانی جلسه کابینه، دونالد ترامپ، رییس جمهور 
آمریکا را خطاب کرد، نوشــت که به جای خشــنود ساختن کســانی که در تهران شعار  »مرگ بر 
آمریکا«  و  »مرگ بر اســراییل« سر می دهند، شــما از توافق خطرناک هســته ای ایران خارج 
شدید،  تحریم هایی فلج کننده بر ایران اعمال کردید و قاســم سلیمانی را که او را خطرناک ترین 
تروریســت جهان خوانده، از میان برداشــتید. اظهارات نتانیاهو در پی این مطرح می شــود که 
دولت ترامپ در ســال ۲۰۱۸ با ناقص تلقی کردن توافق هســته ای از آن خارج شد و از آن پس 
با اقداماتی همچون اعمال تحریم های متعدد بر تنش در روابط تهران-واشــنگتن افزود. یکی 
از این اقدامات تنش زا به شــهادت رساندن سردار شــهید قاسم ســلیمانی، فرمانده نیروهای 
 قدس سپاه پاسداران ایران در دی ماه سال گذشــته طی یک حمله پهپادی در نزدیکی فرودگاه

 بغداد بود.

 گزارش توئیتری »مادورو« از دیدارش با هیئت 
پارلمانی ایران

رییس جمهور ونزوئال در پیامی توئیتری به دیدار خود با هیئت پارلمانی کشورهای مختلف از جمله 
ایران اشاره کرد که برای نظارت بر روند انتخبات این کشــور به ونزوئال رفته اند.نیکوالس مادورو 
در پی اعزام هیئتی از مجلس کشورمان برای نظارت بر انتخابات پارلمانی ونزوئال به این کشور به 
درخواست کاراکاس، در صفحه توئیترش نوشــت: در کاخ خلق از هیئت هایی از آمریکا، روسیه، 
ایران، ترکیه، اعضای پارلمان اروپــا و اعضای دفتر نظارت جهانی که مــا را در انتخابات پارلمانی 
همراهی می کند، اســتقبال کردم. تعداد بیشتری از ما هستند که برای اســتقالل مان خواهان 
صلح،  گفتمان، تقابل و احترام خواهند بود. در همین حال خولیو بورخس مسئول روابط خارجی 
دولت خودخوانده مخالفان در ونزوئال در این باره موضع گیری کرده و نوشت: در تقلب انتخاباتی، 
ایران به عنوان یکی از  »ناظران بین المللی« حاضر خواهــد بود، یک نمونه دیگر از نفوذ پر قدرت 

این کشور در ونزوئال.

سیاستکافه سیاست

 راه نجات ایران از معمای امنیتی؛

دیپلماسی و جنگ سایبری 

طالبان خواستار آزادی 7 هزار زندانی دیگر است
کاردار ســفارت آمریکا در کابل اعالم کرد که طالبان انتظار دارد که تا اواســط ماه دسامبر ۷ هزار زندانی 
دیگر این گروه از زندان های دولت افغانستان آزاد شوند.»راس ویلسون« کاردار سفارت آمریکا در کابل 
اظهارداشت: گروه طالبان براساس توافق نامه قطر انتظار دارد که تا اواسط ماه دسامبر ۷ هزار زندانی دیگر 
این گروه آزاد شوند.این در حالی است که طالبان در دیدارهای اخیر با مقامات آمریکایی نیز بارها بر مسئله 
»آزادی زندانیان باقی مانده« و اجرای توافق نامه قطر تاکید کردند.ویلســون در این باره گفت: بخش 
مشخصی درباره ۷ هزار زندانی طالبان در توافق نامه آمریکا-طالبان وجود دارد و اگر محاسبه شوند طالبان 
طبق مفاد این توافق نامه انتظار دارد که تقریبا اواسط ماه دسامبر این زندانیان آزاد شوند.دولت افغانستان 
در پی فشارهای آمریکا پیش از آغاز مذاکرات بین االفغانی بیش از 5 هزار زندانی طالبان را آزاد کرده است. 

دادستان کل آمریکا استعفا می دهد
روزنامه نیویورک تایمز آمریکا به نقل از ســه منبع آگاه گزارش کرد، ویلیام بار، دادســتان کل آمریکا 
استعفایش پیش از به پایان رسیدن دور ریاست جمهوری دونالد ترامپ در ماه ژانویه را در نظر دارد.یک 
منبع به این روزنامه گفت، ویلیام بار ممکن است قبل از پایان سال جاری میالدی استعفایش را تحویل 
دهد.این دادستان کل آمریکا به طور کلی در زمان تصدی اش در این سمت از ترامپ حمایت کرده اما چند 
روز پیش گفت، وزارت دادگستری سند و مدرکی از وقوع تقلب گسترده در انتخابات نیافته در حالی که 
این ادعا به شکلی بی اساس و مکررا از سوی دونالد ترامپ مطرح شده است.یک منبع در پاسخ به این 
سوال که آیا تصمیم ویلیام بار برای استعفا تحت تاثیر خودداری ترامپ از پذیرفتن شکست در انتخابات 
گرفته شــده به نیویورک تایمز گفت، این تصمیم دادســتان کل آمریکا تحت تاثیر ترامپ نبوده و او 
استعفایش را یک هفته قبل از آنکه وزارتخانه اش مسئله فقدان یافته ها را اعالم کند، در نظر گرفته است.

امارات، هدف حمالت سایبری قرار دارد
مسئول امنیت سایبری دولت امارات گفت، این کشور بعد از برقراری روابط رسمی با رژیم صهیونیستی هدف 
حمالت سایبری قرار گرفته است.امارات متحده عربی در ماه اوت با شکستن چند دهه سیاست اعراب در 
قبال رژیم صهیونیستی، با برقراری روابط با این رژیم موافقت کرد که این اقدام باعث خشم فلسطینی ها 
و کشورهای مسلمان شــد. بعد از آن بحرین و ســودان هم از این رویه امارات پیروی کردند.محمد حمد 
الکویتی، مسئول ارشد امنیت سایبری امارات در مصاحبه ای طی یک کنفرانس در دوبی گفت: روابط ما، 
به عنوان مثال، با عادی سازی روابط با اســراییل واقعا باعث مجموعه ای از حمالت بزرگ از جانب برخی 
شد.کویتی خاطرنشان کرد، بخش مالی هدف حمله قرار گرفت اما توضیح بیشتری نداد. او نگفت که آیا 
هیچ یک از حمالت موفق بوده یا خیر و جزئیاتی درباره اینکه عامالن حمالت چه کسانی بوده اند، ارائه نکرد.

مانع تراشی های آمریکا در مسیر تشکیل کابینه جدید لبنان
وزیر خارجه لبنان به مانع تراشی های آمریکا در مسیر تشکیل دولت جدید لبنان اشاره کرد.»شربل وهبه« 
وزیر خارجه لبنان اعالم کرد که اگر آمریکا شرط عدم حضور حزب ا... را در دولت لبنان بگذارد، مانع تشکیل 
دولت جدید در این کشور شده است.وی ادامه داد: نمی توان هیچ طرف لبنانی را از مشارکت در دولت منع کرد 
خصوصا اگر نمایندگانی در پارلمان داشته باشد.وهبه بیان کرد: حزب ا... یک گروه لبنانی است که در پارلمان 
نماینده دارد. لطفا اجازه دهید با حزب ا... گفت وگو کنیم. پرونده تشکیل دولت در لبنان باید میان گروه های 
این کشور حل شود.پیش از این نیز رسانه های لبنانی از مخالفت های آمریکا به ویژه »دورتی شیا« سفیر این 
کشور در بیروت با مشارکت حزب ا... در دولت جدید لبنان خبر داده بودند.شربل وهبه، پیش تر در سخنانی 
از فداکاری های حزب ا... و کسانی که توانستند تروریست ها را در مرزهای لبنان شکست دهند قدردانی کرده 
بود.وی اعالم کرده: باید در برابر فداکاری های حزب ا... در مرزهای لبنان و سوریه قدردان بود. ما باید در برابر 

کسانی که توانستند تروریست ها را در مرزهای لبنان شکست دهند، تعظیم کنیم.

جانشین فرمانده کل ســپاه گفت: ۱۳ تیر از تیربار 
شلیک شد و تیربار با دوربین پیشرفته روی چهره 
شهید فخری زاده زوم بود و از هوش مصنوعی کمک 
گرفته بودند. ســردار علی فدوی دربــاره فعالیت 
سیاسی سپاه اظهار داشت: در این باره پشت پرده ای 
وجود ندارد. ما خیلی صریح می گوییم جبهه حق، 
انقالب اسالمی است و جبهه باطل هم یعنی آمریکا. 
ســپاه در صف اول این درگیری قرار دارد و ۴۰ هزار 
پاسدار در این لباس شهید شده اند و این فعالیت ها 
برای زد و بند و پشت پرده نیست. جانشین فرمانده 
کل سپاه درباره جزییات شهادت شهید فخری زاده 
گفت: ۱۱ پاسدار همراه شــهید فخری زاده به عنوان 
تیم حفاظتی بودند و انفجار نیسان برای از بین بردن 
مجموعه حفاظت بود.جانشــین فرمانده کل سپاه 

گفت: این تیربار فقط روی چهره شهید فخری زاده 
متمرکز بود و همسر شهید با وجود اینکه در فاصله 
۲5 سانتی متری شهید بود، تیر نخورده است. سر 
تیم حفاظت شــهید فخری زاده به دلیل اینکه خود 
را روی شــهید فخری زاده انداخته بود، ۴ تیر خورد 
و فردی از دشــمنان در صحنه نبود تا به محافظان 
شــلیک کند.وی ادامه داد: از ۱۳ تیری که از تیربار 
شلیک شده، ۴ - 5 تیر به شهید فخری زاده و یک 
تیر به کمر شهید برخورد کرد و شهید فخری زاده بر 
اثر قطع نخاع و خونریزی تا رســیدن به بیمارستان 

بقیه ا... به شهادت می رسند. 
جانشین فرمانده کل ســپاه درباره اینکه اگر انتقام 
سخت از شهادت سردار سلیمانی گرفته می شد ترور 
شهید فخری زاده اتفاق نمی افتاد، گفت: ما امروز در 

مرحله ای هستیم که دشــمن به دنبال بازدارندگی 
در مقابل ماست. ما در دهه ۶۰ در مرزهای خودمان 
با آمریــکا می جنگیدیم و امــروز در جایی که خانه 
آمریکایی ها بود با آنها می جنگیم. جانشین فرمانده 
ســپاه با بیان اینکه دموکرات ها همه خباثت های 
عالم را بر سر ما در آوردند، اظهار کرد: ضرب المثلی 
داریم درباره اینکــه امکان ندارد انســان عاقل دو 
مرتبه در یک چاله بیفتد؛ امــا نمی دانم چرا برخی 
مصر هســتند که برای بار دوم نیز پای شــان در آن 

چاله بیفتد.

سردار فدوی:

برای ترور شهید فخری زاده از هوش مصنوعی کمک گرفته بودند
خبر روز

فعال سیاسی اصولگرا: 

رییسی کاندیدا نشود، 
جلیلی گزینه پایداری 

خواهد بود
عضو شــورای مرکزی جمعیت ایثارگران 
اظهار کرد: اگر آقای رییســی بیاید جبهه 
پایداری نامزد دیگــری را مطرح نخواهد 
کرد روی حمایت از آقای رییسی با سایر 
گروه های اصولگرا اجماع می کند؛ اما اگر 
آقای رییســی نیاید حتما جبهه پایداری 
نظراتی دارد و موضعش آن خواهد بود که 
باید در قالب یک نظام گزینشــی درست 
اصول گرایان به جمع بندی نهایی برسند.

سیدحسین نقوی حسینی گفت: در یک 
هفته اخیر دوباره موضــوع کاندیداتوری 
آیت ا...رییســی و آقــای قالیباف برای 
انتخابات ۱۴۰۰ مطرح شده است و حتی 
افرادی به من گفتند »بناست که فعالیت 
هایی در این زمینه انجام شود« اما هیچ 
کدام از آنها شخصا تاکنون صحبتی درباره 
کاندیداتوری نکرده انــد.وی افزود: اگر 
آیت ا... رییسی، نامزد انتخابات ریاست 
جمهوری شــود همه گروه های اصولگرا 
روی نــام او اجماع می کننــد و اختالف 
نظری بین گروه ها درباره حمایت از آقای 

رییسی وجود ندارد. 
جبهه پایداری هم از این مسئله مستثنی 
نیســت و وقتی آیت ا... رییســی اعالم 
کاندیداتــوری کند جبهه پایــداری نیز از 
ایشــان حمایت خواهــد کرد.این فعال 
سیاســی اصولگرا، دربــاره نــگاه جبهه 
پایــداری به کاندیداتوری ســعید جلیلی 
اظهار کرد: به نظرم اگر آیت ا... رییســی 
اعالم کاندیداتوری کند آقای جلیلی نامزد 
انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ نخواهد 
شد و از آیت ا... رییســی حمایت خواهد 
کــرد. درصورتی که ایشــان نیاید حتی با 
حضور آقای قالیباف، گروه های اصولگرا 
هر کــدام نامزد خود را دارنــد و معتقدند 
باید در قالب یک پروسه صحیح و تعاملی 

به اجماع روی یک نامزد برسند.

بین الملل

وز عکس ر

ظریف با »فیصل 
مقداد« دیدار کرد

دیدار فیصل مقداد، وزیر امور 
خارجه جدید سوریه و محمد 
جواد ظریف، وزیر امور خارجه 
کشورمان ، در محل وزارت امور 

خارجه برگزار شد . 

شهرداری دهق در نظر دارد بر اساس مجوز شماره ۱5۷5 و ۱5۷۴ شورای اسالمی شهر دهق یکباب خانه مسکونی با قیمت پایه 5/5۰۰/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال واقع در خیابان مطهری و یک قطعه زمین با کاربری مسکونی با قیمت پایه هر متر مربع 9/۱۰۰/۰۰۰ ریال را از طریق مزایده به فروش رساند لذا 

متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده تا تاریخ 99/9/۲۷ )روز پنج شنبه ( به شهرداری دهق مراجعه نمایند.
هزینه آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

تلفن تماس: ۰۳۱۳۲۲۷5۱۱۱

آگهی مزایده )نوبت دوم(

محمد علی عزیزی- شهردار دهقم الف:1057226
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رییس اتحادیه فروشندگان میوه اصفهان :

 قیمت هندوانه شب یلدا قابل پیش بینی نیست!
رییس اتحادیه صنف فروشــندگان میوه و ســبزی اصفهان گفت: قیمت هــر کیلوگرم هندوانه 
در بازار شــب یلدای اصفهــان قابل پیش بینی نیســت.نوروزعلی اســماعیلی با اشــاره به قرار 
گرفتن بازار در آســتانه شــب یلدا و افزایش تقاضــا برای خریــد هندوانه در این بــازه زمانی، 
تصریح کرد: قیمت هــر کیلوگرم هندوانه در بازار شــب یلدای اصفهان قابل پیش بینی نیســت 
و برای تامین نیــاز عمومی در این بــازه زمانی ذخیره ای پیش بینی نشــده اســت.وی افزود: 
هندوانه شــب یلدای اصفهان از زمین های کشاورزی تامین می شــود و در صورت وخیم شدن 
اوضاع آب و هوایی و شــرایط جوی با مشــکل تامین نیاز بازار در این خصوص روبه رو خواهیم 
شد.رییس اتحادیه صنف فروشــندگان میوه و سبزی اصفهان با اشــاره به افزایش تقاضا برای 
خرید هندوانه در شــب یلدا، تصریح کرد: در حال حاضر قیمت هر کیلوگــرم هندوانه نو در روند 
معامالت میدان میــوه و تره بار اصفهــان از دوهزار و ۵۰۰ تومــان تا دوهــزار و ۶۰۰ تومان متغیر 
است.اســماعیلی اضافه کرد: در زمینه عرضــه هندوانه مورد نیــاز بازار در میدان میــوه و تره بار 
 اصفهان کمبودی وجود ندارد و نگران تامین نیاز بازار در شــب یلدا به جز در شــرایط خاص آب و 

هوایی نیستیم.

مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف استان خبر داد:

پلمب 40۶ واحد صنفی متخلف در اصفهان
طی دو هفته اجرای طرح اعمال محدودیت های کرونایی ۴۰۶ واحد صنفی متخلف پلمب شدند 
وبه دو هزار و ۴۲۸ واحد نیز تذکرداده شده است.مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف استان اصفهان 
گفت: در کنار دیگر محدودیت هــای مقابله با این ویروس در بخش هــای مختلف، محدودیت 
فعالیت صنوف بر اســاس گروه بندی مشاغل وضع شد که به جز مشــاغل خیلی ضروری که در 
گروه یک بودند، مشــاغل در گروه ۲ تا ۴ تعطیل و فعالیت خود را متوقف کردند.جواد محمدی 
فشارکی با اشاره به همکاری ۸۰ درصدی واحد های صنفی در این طرح افزود: ۱۸۰ گروه از بازرسان 
اتحادیه ها واصناف و ۵۰۰ نفر از گروه رهروان امربه معروف ونهی از منکر شبانه روزی کاربازرسی 
ونظارت بر واحد ها را عهده دار بودند.وی افزود: از ابتدای اجرای این طرح که از اول آذر به مدت دو 
هفته انجام شد ۵۴ هزار و ۶۵۵ مورد اخطار شفاهی و دو هزار و ۴۲۸ مورد کتبی برای متصدیان 
واحد های صنفی که با رعایت نکردن دستورالعمل های بهداشتی موجب گسترش ویروس کرونا 

می شدند، صادر شد.

رونق صادرات ماهیان زینتی از استان اصفهان
با تالش و کوشــش تنها صادرکننده دارای مجوز تولید و صادرات انواع ماهیان زینتی در استان، 
طی شــش ماه اخیر محصوالت این تولیدکننده از شهرستان کاشــان به کشورهای ترکیه و عراق 
صادر شد. مدیر شیالت و امور آبزیان سازمان با اشــاره به برخی برنامه های این مدیریت اظهار 
کرد: با توجه به برنامه های اولویت دار شیالت استان در جهت توسعه آبزی پروری زینتی در استان 
و بنا به جایگاه نخست اســتان اصفهان در تولید ماهیان زینتی، با محوریت ارتقاء کیفیت تولید، 
توسعه بازار صادرات، ارزآوری برای کشــور و تقویت تولید با ایجاد زنجیره ارزش ماهیان زینتی، 
با تالش و کوشــش تنها صادرکننده دارای مجوز تولید و صادرات انواع ماهیان زینتی در اســتان 
با عنوان تجاری Red fish طی شــش ماه اخیر محصوالت این تولیدکننده از شهرستان کاشان 
به کشورهای ترکیه و عراق صادر شد. محمدرضا عباســی،  ادامه داد: این مقدار صادرات از سال 
9۸ آغاز شده و در ســال 99 با کمیت و کیفیت مطلوب تری تاکنون ادامه داشته است، این برنامه 
 کمک موثری در تداوم تولید ماهیان زینتی و ارتقای کیفیت گونه های تولیدی در کشــور و استان

 داشته است.

 بر اساس گزارش مرکز پژوهش های غالت، استان اصفهان امسال در زمینه کیفیت نان در ردیف سه استان برتر کشور معرفی شده است؛

کیفیت نامرئی

کیفیت نان در استان اصفهان از جمله موارد  مرضیه محب رسول
مورد مناقشه میان مردم و مسئوالن است. 
هر چند بارها تالش شده تا قیمت نان هم پای کیفیت آن قرار بگیرد؛ اما 
در حقیقت هر چقدر دولت تالش می کند تا قیمت ها را پایین یا ثابت نگه 
دارد، تقریبا به همان اندازه از کیفیت نان کاســته می شود؛ اتفاقی که 
فعاالن این صنف می گویند نتیجه اجرای سیاست های غلط دولت در 
ثابت نگه داشتن قیمت نان و عدم صرفه اقتصادی این کسب و کار برای 
نانوایی هاست. از ســوی دیگر کیفیت پایین آرد توزیعی در اصفهان به 
خصوص برای نانوایی های دولتی مشکل دیگری است که موجب افت 
 کیفیــت نــان در اســتان شــده؛اما ظاهــرا تحقیقــات چیــز

 دیگری می گویند.
 آنگونه که مدیرکل غله وخدمات بازرگانی اســتان اصفهان گفته است 
بر اساس گزارش مرکز پژوهش های غالت وابســته به وزارت صمت، 
این استان امســال در زمینه کیفیت نان در ردیف سه استان برتر کشور 
معرفی شده است؛ آماری که هر اصفهانی البته با توجه به نارضایتی ها 
و برآوردهای میدانی به راحتی می تواند درســتی آن را زیر سوال ببرد. 
اخیرا ســازمان غله، طرح هایی را برای انحصار توزیع و فروش آرد در 

استان اصفهان راه اندازی کرده است. بر این اساس نانوایی ها فقط باید 
از کارخانه های آرد استان نسبت به تامین آرد اقدام کنند؛ دستورالعملی 
که نگرانی ها از افت بیشــتر کیفیت نان در اصفهان را افزایش داده هر 
چند مسئوالن این نهاد معتقدند کمتر از ده درصد از نانوایی ها آرد خود 
را از خارج از استان تامین می کنند و این اقدام نمی تواند تاثیر چندانی 
در کیفیت نان در استان اصفهان داشته باشــد. آنگونه که مدیرکل غله 
وخدمات بازرگانی اســتان اصفهان اعالم کرده، هدف از راه اندازی این 
سامانه را یکپارچه سازی لجســتیک کاال های اساسی و رصد و کنترل 
لحظه به لحظــه فرآیند تحویل گنــدم از کارخانجات تــا تحویل آرد به 
نانوایی ها در اســتان اســت. وی افزود: با بهره برداری از این سامانه 
کارشناســان غله صفر تا ۱۰۰ فرآیند تحویل گندم از کارخانه های تولید 
آرد تا تحویل این محصول بــه نانوایی ها برای تولید نان را رصد و کنترل 

می کنند.
 محسن ضیایی از دیگر کاربرد های سامانه پایال را مکان یابی نانوایی ها 
در مناطق شهری برشمرد و افزود: در این سامانه امکان بررسی توزیع 
متقارن خبازان در مناطق مختلف شهری فراهم شده است تا سهولت 
در دسترسی آسان افراد به نانوایی ها در تمام نقاط شهری به طور متوازن 

امکان پذیر شود.وی گفت: همچنین از دیگر قابلیت های سامانه پایال 
تشــخیص فاصله هر نانوایی از نانوایی های مجاور است تا مکان هایی 
که نانوایی ها در آن متراکم شده به ســمت مکان هایی که نانوایی کمتر 
است، سوق داده شود. مدیر کل غله و خدمات بازرگانی استان اصفهان 
افزود: از دیگر کاربرد های ســامانه پایال در حوزه آرد و نان این است که 
نسبت تعداد نانوایان درهر بخش و محل با سرانه و تراکم جمعیت آن 
منطقه باید همخوانی داشته باشد. وی ادامه داد: به تایید پژوهشکده 
غالت کشور، ما مدعی هستیم که ۱۸ کارخانه فعال آردسازی در سطح 
استان جزو کارخانه های برتر از لحاظ کیفی هستند. قطعا اگر از اعمال 
محدودیت فروش اســتانی نارضایتی وجود داشــته باشــد، از سوی 
نانوایان ســایر استان هاســت که آردشــان را از کارخانه های اصفهان 

خریداری می کردند.
تنظیم توزیع آرد هر چند نمی تواند تاثیر چندانی بر کیفیت نان در استان 
داشته باشد اما می تواند گامی زیر ســاختی برای ساماندهی به بازار 
تامین مواد اولیه پخت نانوایان و بر طرف کردن بخشــی از کمبودها در 
این صنف باشد؛ اما در نهایت باید فکری به حال آن شود تا بیشتر از این 

منابعی که دولت برای آن هزینه می کند، دور ریخته نشود.

خبر روز

۶ برابر شدن سهام تسال در سال جاری!
انتظــار می رود روند صعودی ارزش ســهام تســال کمــاکان ادامه دار باشد.توســعه گســترده 
بازارهای تســال در کنــار معرفی محصــوالت جدیــد، رونمایی از نســل آینده خــودروی وانت 
ساخت این شرکت و همچنین توسعه 
بیشــتر فناوری خودروهــای خودران 
باعث شــده اند تا امســال برای تسال 
رویایی رقم بخورد و ارزش سهام آن در 
ماه دسامبر نســبت به ابتدای امسال 
حدود ۶ برابر شده باشــد. تاشا کینی، 
تحلیل گر سهام در بورس وال استریت 
با بیان اینکــه احــداث کارخانه بزرگ 
باتری ســازی تســال در آلمان در سال 
آینده در کنار ســایر پــروژه های بزرگ 
این کشــور، آینده خوبی را برای این شــرکت رقم خواهــد زد، پیش بینی کرد ارزش هر ســهم 
تسال تا ســال ۲۰۲۴ به باالی ۱۴۰۰ دالر برســد. تســال در افق میان مدت خود در اختیار داشتن 
یک پنجم بازار خودروهــای الکتریکی جهان را تا ســال ۲۰۳۰ هدف گذاری کرده اســت که این 
 به معنای تولید ســاالنه ۱۵ میلیون دســتگاه خودروی برقی در هر سال توســط این خودروساز

 خواهد بود.  

بانک مرکزی چین به بازارها نقدینگی تزریق کرد
بانک مرکزی چین روز دوشنبه از طریق فعالیت های خود در بازار آزاد به بازارهای مالی این کشور 
نقدینگی تزریق کرد.طبق بیانیه ای که در وب ســایت بانک مرکزی چین قرار داده شــده اســت، 
این بانک از طریق قراردادهــای ۷ روزه بازخرید اوراق قرضه بانک های تجاری با نرخ ســود ۲.۲ 
درصدی، ۵۰ میلیارد یوآن )معادل ۷.۶ میلیارد دالر( به سیســتم مالی این کشور پول نقد تزریق 
کرده است.طبق این بیانیه اقدام بانک مرکزی برای حفظ سطح مناسبی از نقدینگی در بازارهای 
مالی چین بوده اســت.قرارداد بازخرید اوراق قرضه قراردادی اســت که طی آن بانک مرکزی با 
بانک های تجاری توافق می کند اوراق قرضه آنها را خریده و به آنها پول نقد بدهد )تزریق نقدینگی( 
 به شرطی که در آینده در موعد مشــخصی همین اوراق را به آنها بازپس بفروشد )بیرون کشیدن 

نقدینگی از بازار(.

در ماه اکتبر؛

کسری تجاری آمریکا به ۶3 میلیارد دالر افزایش یافت
کســری تجاری آمریکا در ماه اکتبر در حالی رشد کرد که محدودیت های مســافرتی و احتیاط 
مصرف کنندگان صادرات خدمات را پایین آورد؛ اما ارزش واردات به ســطح قبل از پاندمی بسیار 
نزدیک شــد. طبق این گزارش کسری تجاری ترکیبی آمریکا )شــامل کاالها و خدمات( از ۶۲.۱ 
میلیارد دالر در ماه ســپتامبر به ۶۳.۱ میلیارد دالر در ماه اکتبر افرایش یافت. البته اقتصاددانان 
شرکت کننده در نظرســنجی بلومبرگ پیش بینی می کردند مقدار کسری تجاری این ماه آمریکا 
تا ۶۴.۸ میلیارد دالر باال بــرود.کل واردات آمریکا در این ماه ۲.۱ درصــد جهش کرد و به ۲۴۵.۱ 
میلیارد دالر رسید که این باالترین میزان از ماه فوریه تاکنون اســت. صادرات برای پنجمین ماه 
متوالی افزایش یافت و با جهشــی ۲.۲ درصدی به ۱۸۲ میلیارد دالر رسید.در کل ارزش ترکیبی 
صادرات و واردات آمریکا در ایــن ماه به ۴۲۷.۲ میلیارد دالر رســید که باالتریــن میزان از آغاز 
 پاندمی تاکنون است؛ اما همچنان از ســطح ۴۶9 میلیارد دالر در انتهای سال ۲۰۱9 به ثبت رسید 

کمتر است.

با مسئولان

قیمت مرغ زنده در اصفهان روند نزولی دارداخبار
سخنگوی کارگروه تنظیم بازار استان اصفهان گفت: با تصمیمات اتخاذ شده در کمیته های ذیل این کارگروه از شنبه شب قیمت مرغ زنده در استان روند نزولی دارد و 
این روند همچنان ادامه خواهد داشت.اسماعیل نادری افزود: در این جلسه به بررسی میزان فراوانی و قیمت مرغ در سطح بازار پرداخته شده است.سخنگوی کارگروه 
تنظیم بازار اســتان اصفهان بیان کرد: در این جلسه مصوب شــد به میزان ۵۰ درصد از تولید هر مرغداری و یا ورودی هر کشــتارگاه با قیمت مصوب ۲۲ هزار تومان به 
فروشگاه های بزرگ زنجیره ای و اصناف منتخب سراسر استان ارائه شود.وی گفت: از رؤسای ادارات صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، دامپزشکی و تشکل های 
مرتبط می خواهیم که ۵۰ درصد مرغ تولیدی هر شهرستان در همان شهرستان با قیمت مصوب توزیع شود و بقیه با سقف قیمت ۲۶ هزار تومان به فروش برسد.نادری 
ادامه داد: در راستای وضعیت تخم مرغ قرار شــد در کمیته مرغ و تخم مرغ ذیل تنظیم بازار تصمیم گیری شود.وی اظهارداشت: همچنین مقرر شد بازرسی تعزیرات 
حکومتی با واحدهایی که قیمت های درج شده روی کاالها را رعایت نکرده و اقدام به گران فروشی می کنند با جدیت برخورد کند.سخنگوی کارگروه تنظیم بازار استان 
اصفهان خاطرنشان کرد: در راستای کاالهای اساســی و رزق و روزی مردم با هیچ کس تعارف نداریم.وی با اشــاره به وضعیت روغن خوراکی در بازار گفت: نسبت به 
هفته های گذشته وضعیت بهتری شاهد هســتیم؛ اما همچنان در فراوانی این کاالی اساسی با مشکالتی مواجه هستیم.نادری اضافه کرد: با تدابیر اندیشیده شده به 

صورت پیوسته وضعیت روغن خوراکی در بازار حل خواهد شد.

نماینده مجلس:

توسعه پایه های مالیاتی در 
بودجه 1400 ضروری است

سـخنگوی کمیسـیون اقتصـادی مجلـس 
شـورای اسـالمی گفـت: افزایـش مالیـات 
بـدون فشـار بـر مؤدیـان مالیاتـی و به شـکل 
توسـعه در پایه هـای مالیاتـی امـکان پذیـر 
اسـت که می تواند بخشـی از بـار بودجـه ۱۴۰۰ 
را پوشـش دهد.مهـدی طغیانـی بـا اشـاره به 
تقدیـم الیحـه بودجـه پیشـنهادی دولـت بـه 
مجلس شـورای اسـالمی افزود: در این راستا 
نیاز اسـت کـه پایه هـای مالیاتی توسـعه یابد 
تا درآمدهـای مالیاتی بتواند جایگزین شـود.

وی با بیـان اینکـه در بودجه 99 بحـث مالیات 
بر خودروهای گران قیمـت و خانه های لوکس 
در عمل اتفـاق نیفتـاده ، گفـت: ایـن در حالی 
اسـت که ایـن نـوع مالیـات می توانسـت پایه 
مالیاتـی بسـیار خوبـی باشـد.نماینده مـردم 
اصفهان در مجلس شـورای اسـالمی با اشـاره 
بـه عنـوان شـدن اخـذ مالیـات از خانه هـای 
خالی در الیحـه بودجه ۱۴۰۰ افـزود: مالیات بر 
خانه های خالـی را مجلس به عنـوان یک پایه 
مالیاتـی مصـوب کـرد که پیـش بینـی زیادی 
بـرای آن نشـد و همیـن پایه هـای فعلـی را با 
تورمی که به طـور معمول درآمدهـای مالیاتی 
بـر اسـاس بحـث تـورم بـاال مـی رود از حدود 
۱۸۰ تا ۱9۰ هزار میلیـارد تومان امسـال به ۲۴۰ 
هـزار میلیـارد تومـان تبدیل شـده اسـت.وی 
یادآور شـد: رقـم یاد شـده کف مالیـات فعلی 
اسـت و برای مالیـات بـر خانه هـای خالی در 
عمل رقمی پیش بینی نشـده اسـت.طغیانی، 
پایه های مالیاتـی را شـامل خانه های لوکس، 
خودروهـای گـران قیمـت ذکـر و اضافـه کرد: 
این پایه ها در بودجه پیشـنهادی می توانسـت 
توسـعه یابـد ولـی مـورد توجـه قـرار نگرفتـه 
اسـت.وی تصریـح کـرد: بحـث مالیـات بـر 
عایـدی سـرمایه را مجلـس آماده کرده اسـت 
در ماه هـای باقـی مانـده مصـوب مـی شـود.

طغیانی تصریح کرد: در بررسـی کلیات بودجه 
پیشـنهادی الزم اسـت، تامل کرد زیـرا نیازمند 
اصالحات جـدی هم در بحـث منابـع و هم در 

بحـث هزینه هاسـت.

۱۸ کارخانه فعال آردسازی در سطح استان جزو 
کارخانه های برتر از لحاظ کیفی هستند. قطعا اگر از 
اعمال محدودیت فروش استانی نارضایتی وجود 
داشته باشد، از سوی نانوایان سایر استان هاست که 

آردشان را از کارخانه های اصفهان خریداری می کردند

درنود و پنجمین جلسه شــورای گفت وگوی دولت و 
بخش خصوصی اســتان اصفهان بر افزایش مهلت 
قانونی ارائه اسناد حمل حواله های ارزی در شرایط 
کنونی تاکیــد شد.مســعود گلشــیرازی، مداومت 
اســتاندار در موضوع  آب را گام مهمی در راستای رفع 
مشکالت استان دانست.وی افتتاح مجتمع قضایی 
امور اقتصادی و دادگاه های تجاری و هیئت های حل 
اختالف صلحی را اتفاق فرخنــده ای برای صاحبان 
کسب و کار استان دانســت.دبیر شورای گفت وگوی 

دولت و بخش خصوصی اســتان در ادامه برگزاری 
اجالس ایران  و قطر در اصفهان را اولین اجالس مهم 
اقتصادی کشور در ماه های اخیر نام برد و گفت: امید 
است با سرمایه گذاری خارجی در شرق اصفهان، اتفاق 
مهمی در حوزه نمایشگاهی کشــور رقم بخورد.وی، 
اعطای هشت هزار وام قرض الحسنه سه ساله به کادر 
درمان درگیر کرونا را اقدام مهم دیگری در استان بیان 
کرد.گلشیرازی با اشاره به بررسی بودجه در مجلس 
گفت: امید اســت با تالش نمایندگان مجلس بتوان 
از این فرصت به نحو مطلوب بهره مند شــد.رییس 
اتاق اصفهان همچنین دستورالعمل ابالغی در حوزه 
ارزی را از یک سو امید بخش و از سوی دیگر موجب 
نگرانی صاحبان کسب و کار دانســت و افزود: کسر 

زمان ترخیص از ۸ ماهه متداول به ۲ ماه در این دستور 
العمل مشــکالتی را برای فعاالن اقتصادی به وجود 
می آورد که الزم اســت اقدام ویــژه ای در این حوزه 
صورت گیرد.همچنین مهدی طغیانی، بر همراهی با 
اصناف و واحدهای تولیدی در زمان تعطیلی ها تاکید 
و تصریح کرد: وحدت عملکرد دستگاه های اجرایی 
در همکاری با اصناف بســیار مهم است.این نماینده 
مجلس از تمدید مهلت قانون تسهیل تسویه بدهکاران 
بانکی تا پایان سال خبر داد و خواستار اطالع رسانی 
این ابالغیه به فعاالن اقتصادی شد.محمود توالیی، 
رییس اتاق بازرگانی کاشــان نیز خواســتار افزایش 
مهلت قانونی ارایه اســناد حمل حواله های ارزی در 

شرایط کنونی شد.

در جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان مطرح شد:

پیشنهاد افزایش مهلت ارائه اسناد حمل حواله های ارزی

کسب و کار کم رونق 
خاتم کاری

خاتم کاری، هنر زینــت دادن و یا 
پوشاندن ســطح چوب یا مس با 
مثلث هــای کوچــک بــه صورت 
موزاییکی است. این روزها به دلیل 
کم شــدن ســفرها فروش صنایع 
دستی هم به شدت کاهش داشته 

است.

وز عکس ر



سه شنبه 18  آذر    1399 / 22 ربیع الثانی 1442/ 8 دسامبر 2020/ شماره 3137

سرپرست مدیریت درمان سازمان تامین اجتماعی چهارمحال و بختیاری:

مزایایی که طرح نسخه نویسی الکترونیکی دارد

سرپرســت مدیریت درمان ســازمان تامین اجتماعی چهارمحال و 
بختیاری گفت: حذف شدن اشتباه خوانش در نسخه پزشک و دست 
به دست نشــدن دفترچه در شــرایط کرونایی از جمله مزایای طرح 
نسخه نویسی الکترونیک اســت.محمود فروزنده با بیان اینکه طرح 
نسخه نویسی الکترونیکی از سال ۹۷ در استان آغاز شده است، اظهار 
کرد: در این طرح نیازی به دفترچه وجود ندارد، پزشــک با وارد کردن 
کد ملی، اطالعات بیمار را رصد کرده و داروهای مورد نظر را در سیستم 
ثبت می کند و هنگام تحویل دارو نیز با وارد کردن کد ملی نسخه مورد 
نظر در اختیار داروخانــه قرار خواهد گرفت.وی ادامــه داد: با یک کد 
ملی یا شماره تامین اجتماعی، فرد می تواند نسخه خود را در هر مرکز 
درمانی دریافت کند، در نتیجه ســوابق بیمار در سیستم باقی مانده و 
در مراجعات مکرر شامل سونوگرافی، رادیوگرافی و ... برای وی دارو 
تجویز شــود.فروزنده افزود: در حال حاضر ۱۷۸ مطب طرف قرارداد 
ســازمان تامین اجتماعی و ۱۶ درمانگاه از ۱۸ درمانگاه استان، مراکز 
پاراکلینیک و تمامی داروخانه های استان به این طرح ملحق شده اند.

وی با بیان اینکه از ۵۵ هزار نسخه کاغذی و الکترونیک طرف قرارداد 
سازمان تامین اجتماعی استان در آبان ماه سال جاری، ۳۲ هزار و ۷۰۰ 
نسخه به صورت الکترونیک تجویز شده است، افزود: این رقم حدود 
۶۱ درصد نسخه الکترونیک را تشــکیل می دهد.سرپرست مدیریت 

درمان ســازمان تامین اجتماعی چهارمحال و بختیــاری بیان کرد: 
می توان گفت که ۹۸ درصد پزشــکان طرف قــرارداد تامین اجتماعی 
وارد این طرح شده  و پیش بینی می شــود اگر مشکل خاصی پیش 
نیاید ســازمان تامین اجتماعی تا پایان سال موفق به حذف دفترچه 
به صورت کامل شــود، به عالوه به متقاضیان طرح نسخه الکترونیک 
وام ۴۰ میلیون تومانی اختصاص می یابد.فروزنده با بیان اینکه یکی 
از مزیت های این سیســتم اعالم تداخالت دارویی است، یادآور شد: 
طی این روند، اگر تداخل دارویی در داروهای بیمار مشاهده شود، به 
وی اطالع داده خواهد شد.وی حذف شدن اشتباه خوانش در نسخه 
پزشک را یکی از فواید دیگر این طرح عنوان کرد و ادامه داد: بر اساس 
راهنماهای بالینی برای هــر بیماری، روند درمانی به شــیوه قانونی 
طی شده و جلوی درخواســت های غیر قانونی بیمار برای تجویز دارو 
گرفته می شود.سرپرســت مدیریت درمان سازمان تامین اجتماعی 
چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: اگر داروخانه ای چند قلم از داروی 
بیمار را داشته و مثال یک قلم آن دارو را نداشــته باشد، مجدد نیاز به 
نسخه جدید نیست و مابقی آن را می تواند از داروخانه دیگر تهیه کند.

فروزنده، دست به دست نشدن دفترچه در شرایط کرونایی را یکی از 
مزیت های مهم این طرح دانست و خاطرنشان کرد: اشکال این طرح 

سرعت پایین اینترنت کشور است که باید مرتفع شود.

فعالیت 52 مرکز روزانه شامل کارگاه تولیدی و موسسه 
توانبخشی در چهارمحال و بختیاری

مدیرکل بهزیستی چهارمحال و بختیاری با اشــاره به اینکه هم اکنون ۵۲ مرکز روزانه شامل کارگاه 
تولیدی و موسسه توانبخشی در استان فعال است، گفت: به دلیل شیوع ویروس کرونا فعالیت این 
مراکز تا حدودی محدود شده است.نرگس عسگری ادامه داد: از این تعداد مراکز روزانه، ۱۶ مرکز 
با ۹۷۴ خدمت گیرنده در حوزه توانمندسازی سالمندان فعالیت می کند.وی افزود: یک هزار و ۳۷ 
فرد دارای معلولیت از خدمات ۲۰ مرکز روزانه بهره مند می شوند و همچنین ۷ مرکز با ارائه خدمات 
به ۳۶۰ معلول جســمی و حرکتی در استان فعال است.عســگری اضافه کرد: ۶ مرکز هم در حوزه 
خدمات دهی به ۲۸۰ معلول حوزه اعصاب و روان در استان فعالیت می کند.وی با اشاره به راه اندازی 
بنیاد فرزانگان در اســتان و استفاه از تجربیات ارزنده ســالمندان بازنشسته، توضیح داد: در حال 
حاضر این مرکز به ۱۵۰ سالمند خدمات ارائه می دهد.مدیرکل بهزیستی چهارمحال و بختیاری گفت: 
دفتر توان پزشکی استان در خصوص تامین وســایل موردنیاز افراد دارای معلولیت شامل ویلچر، 
عصا، تشک، سمعک، باتری، تخت بیمار، کپسول اکســیژن، کاشت حلزون و ... فعالیت می کند.

وی در ادامه با اشاره به فعالیت ۱۶ مرکز شبانه روزی در اســتان، گفت: این مراکز شامل سه مرکز 
نگه داری سالمندان با ۱۷۵ خدمت گیرنده، هشت مرکز با ۴۱۸ نفر فرد دارای معلولیت ذهنی و چهار 
مرکز با ۲۳۰ خدمت گیرنده است.عسگری با اشاره به فعالیت مراقبین رسمی و مراقبین در مناطق 
 کم برخوردار، ادامه داد: هم اکنون پنج مرکز با ۳۶۲ خدمت گیرنده در حوزه مراقبین رسمی در استان

 فعال است.

 پرداخت 80 میلیارد غرامت به کشاورزان چهارمحال
 و بختیاری

در سال زراعی جاری حدود ۸۰ میلیارد تومان غرامت به کشاورزان چهارمحال و بختیاری پرداخت 
شد.سرپرســت گروه خدمات بیمه ای بانک کشــاورزی اســتان گفت: تاکنون ۵۰ درصد سطوح 
زیرکشــت چهارمحال و بختیاری تحت بیمه قرار گرفته  اســت.احمد کریم زاده افزود:  بر اساس 
زمان بندی در بخش زراعت کشاورزان تا پایان آذر و باغات تا پایان دی  فرصت دارند نسبت به بیمه 
محصوالت خود اقدام کنند.به گفته وی،  هرســاله  بخشی از محصوالت کشــاورزی بر اثر حوادث 
طبیعی، ســرمازدگی و بارندگی از بین می رود.سرپرســت گروه خدمات بیمه ای بانک کشاورزی 
استان از الزام بیمه  برای دام، طیور، آبزیان و زنبور عســل خبرداد و گفت: سال گذشته ۱۲ میلیون 
قطعه طیور در چهارمحال و بختیاری بیمه پایه شدند و همچنین برای دام سنگین حدود ۸۰ درصد 

غرامت مبلغی معادل ۲۱ میلیون تومان پرداخت می شود.

 1000 مورد بازرسی از واحدهای صنفی در چهارمحال
 و بختیاری انجام شد

 رییس سازمان صمت استان چهارمحال و بختیاری گفت: یک هزار مورد بازرسی از واحد های صنفی 
در چهارمحال و بختیاری درماه جاری انجام شد.سجاد رستمی با اشاره به اعمال محدودیت های 
کرونایی در آذرماه، اظهار داشت: یک هزار مورد بازرسی از واحدهای صنفی در چهارمحال و بختیاری 
درماه جاری صورت گرفت.وی عنوان کرد: بیش از ۱۳۱ واحد صنفی در این اســتان پلمب شــدند.

رییس سازمان صمت اســتان چهارمحال و بختیاری گفت: بیش از ۱۳۰ اخطاریه برای واحدهای 
صنفی در راستای مقابله با کرونا در این استان صادر شد.وی تاکید کرد: بیش از ۹۵ درصد واحدهای 
صنفی در راستای رعایت قوانین و محدودیت های کرونایی همکاری داشتند.رییس سازمان صمت 
استان چهارمحال و بختیاری ادامه داد: نظارت ها برای رعایت پروتکل های بهداشتی در واحدهای 

صنفی این استان همچنان ادامه دارد.

بام ایرانخبر خوان
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مفاد آراء
9/60 آگهی موضوع ماده سه قانون وماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی    
نظر به صدور آراء صادره هیات موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر درمنطقه ثبت جنوب اصفهان ولذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواســت خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. 
بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
1- رای شــماره 2946  مورخ 99/07/02 هیات اول آقاي مجید نعلبند دستجردي 
به شناسنامه شماره 965 كدملي 1288971818 صادره اصفهان فرزند نعمت اهلل بر 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 65.55 مترمربع مفروزی از پالك شماره 6 فرعي از 
 3615  اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبــت ملك جنوب اصفهان به موجب

 بیع نامه و مع الواسطه از طرف آقای مهدی كیان وش خریداری شده است.
2- رای شــماره 3273 مــورخ 99/07/29 هیات اول خانم زهــرا مظفري مقدم به 
شناسنامه شــماره 405 كدملي 1292934158 صادره اصفهان فرزند ابوالفضل بر 
ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 171.83 مترمربع مفروزی از پالك شماره 4786 
اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع 

الواسطه از طرف آقای علی آقا رمضانپور خریداری شده است.
3- رای شــماره 2983 مورخ 99/07/05 هیات اول خانم مهین سعیدي دهکي به 
شناسنامه شماره 4 كدملي 1199596663 صادره شهرضا فرزند یداله بر ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 55.95 مترمربع مفروزی از پالك شماره 3275 فرعي از 5000 
اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی 

مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
4- رای شــماره 3083 مورخ 99/07/13 هیات اول خانم ســیده مریم موســویان 
باجگیراني به شناسنامه شــماره 35 كدملي 4689950547 صادره اردل فرزند سید 
رضا بر ششدانگ یکبابخانه به مساحت 98.57 مترمربع مفروزي از پالك شماره 71 
فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای 

مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
5- رای شــماره 2361 مورخ 99/05/22 هیات اول آقاي محمد موســوي بادجاني 
به شناسنامه شماره 195 كدملي 1128910209 صادره فریدونشهر فرزند جمال بر 
ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 71 مترمربع مفروزي از پالك شماره 295 و 297 
فرعي از 4348 اصلي واقع در اصفهان بخــش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به 
موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف آقای مانده علي مرادي دستجردي خریداری 

شده است.
6- رای شماره 3159 مورخ 99/07/22 هیات اول آقاي كرمعلي دهقاني به شناسنامه 
شماره 2477 كدملي 4621101269 صادره فرزند حسین بر ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 114.10 مترمربع مفروزی از پالك شــماره 4786 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف آقای 

سیدمهدی هاشمی خریداری شده است.
7- رای شماره 3299 مورخ 99/08/03 هیات اول آقاي محمود عباس پورگل سفیدي 
به شناسنامه شماره 866 كدملي 4689615047 صادره اردل فرزند احمد بر ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 187.74 مترمربع مفروزی از پالك شماره 108 فرعي از 4483 
اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان بموجب قولنامه عادی 
مورخ 86/09/03 ملك موردتقاضا را از آقای رجبعلی علی عســگریان دستجردی 
خریدای نموده است و آقاي محمود عباس پورگل سفیدي )متقاضی( بموجب وكالتنامه 
شماره 20627 مورخ 86/12/19  دفترخانه 58 اصفهان از خانم سکینه علی عسگریان 

دستجردی وكالت داشته است.
 8- رای شــماره 3300 مــورخ 99/08/03 هیــات اول آقــاي مصطفــي خالدان 
)به قیمومیت خانم خاتون احمدی( به شناسنامه شماره 613 كدملي 1286003611 

صادره اصفهان فرزند اسماعیل بر ششدانگ یکبابخانه به مساحت 87.78 مترمربع 
مفروزی از پالك شــماره 53 فرعي از 4485 اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه 
 ثبت ملــك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی مشــاعی اولیــه مفروز ثبتی

 گردیده است.
9- رای شــماره 3324 مورخ 99/08/06 هیات اول خانم نصــرت ابرقوئي نژاد به 
شناسنامه شماره 161 كدملي 1288578253 صادره فرزند مرتضي بر ششدانگ یکباب 
ساختمان به استثنای بهای ثمنیه اعیانی آن به مساحت 134.34 مترمربع مفروزی 
از پالك شماره 2865 اصلي)كه در جریان استانداردسازی به پالك 2865/45 تغییر 
یافته است( واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت 

رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
10-  رای شماره 3023 مورخ 99/07/07 هیات اول آقاي مجتبي محمدي گهروئي 
به شناسنامه شــماره 1270550659 كدملي 1270550659 صادره اصفهان فرزند 
عبدالکریم بر 5 سهم از 18 سهم ششــدانگ یکدرب باغ پالك شماره 3962 اصلي  
)مساحت ششدانگ 2070 مترمربع( واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب 
اصفهان به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف خانم ماه سلطان سمائی فر خریداری 

شده است.
11- رای شماره 3382 مورخ 99/08/12 هیات اول آقاي سعید حنیف نژاد به شناسنامه 
شــماره 2626 كدملي 1289563446 صادره اصفهان فرزند عباسعلي بر ششدانگ 
یکباب مغازه به مساحت 42.45 مترمربع مفروزی از پالك شماره 37 فرعي از 4483 
اصلي واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملك جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی 

مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
12-  رای شماره 3364 مورخ 99/8/10 هیات اول آقای هادی ملك محمد دستجردی 
به شناسنامه شــماره 14151 كد ملی 1292069635 صادره اصفهان فرزند رضا بر 
189/36  سهم مشاع از 284 سهم  ششدانگ یکباب خانه مخروبه به مساحت 286/59  
متر مربع مفروزی  از پالك شماره 1فرعی از 4129  اصلی واقع در بخش  5 حوزه ثبت 

جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
13-  رای شــماره 3365 مــورخ 99/8/10 هیات اول  خانم فاطمــه زمین پرداز به 
شناسنامه شماره 0 كد ملی 1190058642 صادره شهرضا  فرزند عباس بر 94/64 
سهم مشاع از 284 سهم ششدانگ یکباب خانه مخروبه به مساحت 286/59  متر مربع 
مفروزی  از پالك شماره 1فرعی از 4129  اصلی واقع در بخش 5 حوزه  ثبت جنوب 

اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
14- رای شماره 3509 مورخ 99/8/20 هیات اول آقای حمید ملك محمد دستجردی 
به شناسنامه شماره 2810 كدملی 1292738014 صادره اصفهان فرزند رضا بر سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 212/17 متر مربع مفروزی از پالك 
شماره 13 فرعی از 4348 اصلی واقع در بخش 5 حوزه  ثبت جنوب اصفهان در ازای 

مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
15- رای شماره 3510 مورخ 99/8/20 هیات اول خانم راضیه خود سیانی به شناسنامه 
شماره 0 كدملی 1080019804 صادره نجف آباد فرزند صفدر بر سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 212/17 متر مربع مفروزی از پالك شماره 13 فرعی 
از 4348 اصلی واقع در بخش 5 حوزه ثبت جنوب اصفهان در ازای مالکیت رســمی 

مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
16- رای شــماره 3281 مورخ 99/7/30 هیات اول آقای ســید نصرت اله حسینی 
ده كهنه  به شناسنامه شــماره 349 كدملی 4689492050 صادره اردل فرزند سید 
محمدجان بر ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 105/23 متر مربع مفروزی از 
پالك شــماره 4417 اصلی واقع در بخش 5 حوزه  ثبت جنــوب اصفهان به موجب 
 بیع نامه و مع الواســطه از طرف آقای  ســید رسول فیاض دســتجردی خریداری

 شده است. 
17- رای شماره 3575 مورخ 99/8/26 هیات اول آقای رسول میرزایی به شناسنامه 
شماره 382 كد ملی 1289136432 صادره اصفهان فرزند عباس بر سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 30/07 متر مربع مفروزی از پالك شماره 131 
فرعی از 4483 اصلی واقع در بخش 5 حوزه ثبت جنوب اصفهان به موجب بیع نامه و 

مع الواسطه از طرف آقای سیف اله دهخدا خریداری شده است.

18- رای شــماره 3576 مورخ 99/8/26 هیات اول آقای غالمرضا رفیعی مقصود 
بیگی به شناسنامه شماره 2140 كد ملی 1289115354 صادره اصفهان فرزند امید 
علی بر سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 30/07 متر مربع مفروزی 
از پالك شماره 131 فرعی از 4483 اصلی واقع در بخش 5 حوزه ثبت جنوب اصفهان 

به موجب بیع نامه و مع الواسطه از طرف آقای سیف اله دهخدا خریداری شده است.
تاریخ انتشار نوبت اول : 99/09/18
تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/10/03

م الف: 1056520 اعظم قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و امالك جنوب اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

9/61 نظر به اینکه خواهان حسین آهنگریان آرانی فرزند احمد دادخواستی به خواسته 
جلب ثالث نسبت به پرونده كالسه 9900382  به طرفیت سعید نیکبخت فرزند علی 
اكبر ) مجهول المکان (  به مجتمع شــوراهای حل اختالف كاشان تقدیم كه پس از 
ارجاع به شعبه   15 حقوقی شورای حل اختالف به كالسه  9900562   ثبت و برای 
تاریخ 99/10/20 ساعت  9 وقت رسیدگی تعیین گردیده از آنجا كه خوانده فوق الذكر 
مجهول المکان بوده لذا به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی 
و انقالب در امور مدنی مراتب به نامبرده ابالغ می گردد كه در وقت مقرر در جلســه 
دادرسی حاضر شــوند ضمنا نامبرده میتواند تا قبل از جلسه رسیدگی جهت دریافت 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نمایند . انتشار این آگهی به 
منزله ابالغ محسوب شده در صورت عدم حضور شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد 

نمود. م الف: 1055823 مسئول دفتر شعبه   15  شورای حل اختالف كاشان 
فقدان سند مالکیت

9/62 طبق تقاضای وارده 81362 مورخ 1399/08/21 باستناد دو برگ استشهادیه 
مصدق پیوست كه امضای شهود رســما گواهی گردید آقای رضا اكبرزاده مرشدی 
طی وكالتنامه شــماره 8683 تاریخ 1398/11/27 دفترخانه شماره 318 كاشان از 
ورثه مالك آقای محمدرضا صادقی فرزند حسین كه طی دادنامه شماره 1507 تاریخ 
 1398/12/06 قاضی شــعبه 3 شورای حل اختالف كاشان فوت شــده عبارتند از :
 ) شمســی صادقی و بتول صادقی ( و ورثه خانم بتول صادقی كه طی دادنامه شماره 
 1509 تاریخ 1399/12/06 قاضی شعبه 6 شــورای حل اختالف كاشان عبارتند از: 
) زهرا و اسماعیل و حجت همگی نام خانوادگی پیله وری كاشی ( و ورثه خانم شمسی 
صادقی طی دادنامه شماره 1525 تاریخ 1398/12/12 توسط قاضی شعبه 6 شورای 
حل اختالف كاشــان عبارتند از : ) زهرا و مریم خیل خانه ( مدعی هســتند كه سند 
مالکیت 1.5 دانگ از ششــدانگ یکباب خانه در محله پاپك به مساحت 0 متر مربع 
به شــماره پالك 3439 اصلی واقع در بخش 1 حوزه ثبتی كاشــان كه ذیل شماره 
1598 دفتر 17 صفحه 565 صادر و تسلیم گردیده به علت جابجایی مفقود گردیده و 
اینك تقاضای صدور المثنی را نموده است لذا طبق تبصره یك ماده 120 اصالحی 
آیین نامه قانون ثبت آگهی می شود كه هر كس مدعی انجام معامله نسبت به ملك 
مذكور یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشــار این آگهی تا ده روز به 
این اداره مراجعه و اعتراض خود را كتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت وسند معامله 
تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس واصل ســند به ارائه كننده مسترد گردد بدیهی 
است چنانچه  ظرف مهلت مقرر اعتراضی واصل نگردد  یا در صورت اعتراض اصل 
 سند ارائه نشــود المثنی ســند مالکیت مزبور صادرو به متقاضی تسلیم خواهد شد. 

م الف: 1051572 اسماعیلی طاهری رئیس اداره ثبت اسناد و امالك كاشان
فقدان سند مالکیت

9/63 طبق تقاضای وارده 80822 مورخ 99/8/15 خانم زینب معصومی به اســتناد 
دو برگ استشــهادیه مصدق پیوست كه امضا شهود رســما گواهی گردیده نامبرده 
مدعی است كه سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششــدانگ آپارتمان ) قطعه چهار ( 
به مساحت 80/57 متر مربع بشــماره 13862 فرعی از 15 اصلی واقع در بخش دو 
كاشان ذیل دفتر الکترونیك 1396203034016549 به نام زینب معصومی ثبت و 
سند صادر و تسلیم گردیده است كه به علت جابجایی مفقود گردیده است و تاكنون 
پیدا نگردیده لذا تقاضای صدور ســند المثنی را نموده كه در جریان رسیدگی میباشد 
چون درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده طبق تبصره یك ماده 120 اصالحی 
آیین نامه قانون ثبت آگهی می شود كه هر كس مدعی انجام معامله نسبت به ملك 

مزبور  یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این 
اداره مراجعه و اعتراض خود را كتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت وسند معامله تسلیم 
نماید تا مراتب صورتمجلس واصل سند به ارائه كننده مسترد گردد اگر  ظرف مهلت 
مقرر اعتراضی نرسد  یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت 
مرقوم صادرو به متقاضی تسلیم خواهد شد.برابر سند رهنی 70467 مورخ 98/9/27 
 دفترخانه 26 كاشــان در رهن بانك مســکن شــعبه امام رضا ) ع( كاشان میباشد .

م الف: 1051873 اسماعیلی طاهری رئیس اداره ثبت اسناد و امالك كاشان 
فقدان سند مالکیت

9/64 طبق تقاضای وارده 79755 مورخ 99/8/1 خانم منصوره وطن خواه به استناد 
دو برگ استشــهادیه مصدق پیوست كه امضا شهود رســما گواهی گردیده نامبرده 
مدعی است كه ســند مالکیت ششدانگ یك باب خانه به مســاحت 178 متر مربع 
بشماره 4264 فرعی مفروز و مجزی شده از 1328 فرعی از یك اصلی واقع در راوند 
بخش چهار كاشان ذیل ثبت 7242 دفتر 66 صفحه 263 به نام منصوره وطن خواه 
ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است . تقاضای صدور سند المثنی را نموده  
لذا طبق تبصره یك ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی می شود كه هر 
كس مدعی انجام معامله نسبت به ملك مزبور یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد 
از تاریخ انتشــار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را كتبا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت وسند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس واصل سند به 
ارائه كننده مسترد گردد اگر  ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد   یا در صورت اعتراض 
 اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مزبور صادرو به متقاضی تسلیم خواهد شد. 

م الف: 1051571 اسماعیلی طاهری رئیس اداره ثبت اسناد و امالك كاشان 
حصر وراثت

9/65  آقای روح ا... گلی زاده فرزند حســین باســتناد شــهادت نامه و گواهی فوت 
و رونوشــت شناســنامه ورثه طی درخواستی به شــماره كالســه 419/99 به این 
شورا چنین اشعار داشته است كه شــادروان فاطمه شــریفیان فرزند رمضانعلی در 
 اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه حین الفوت آن مرحوم عبارتند از: 1- نسرین 
گلی زاده، ش.ش 68 فرزند حسین نســبت فرزند 2- روح ا... گلی زاده، ش.ش 151 
فرزند حسین نســبت فرزند 3- محبوبه گلی زاده، ش.ش 116 فرزند حسین نسبت 
فرزند 4- عبدا... گلی زاده، ش.ش 151 فرزند حسین نسبت فرزند 5- سعید گلی زاده، 
ش.ش 79 فرزند حسین نسبت فرزند 6- زهره گلی زاده، ش.ش 1230013427 فرزند 
حسین نسبت فرزند 7- اعظم گلی زاده، ش.ش 229 فرزند حسین نسبت فرزند و به 
جز افراد فوق الذكر وارث دیگری ندارد. لذا مراتب جهت نشر در یکی از روزنامه های 
كثیراالنتشار ارسال می گردد تا هر كس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یك ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 

خواهد شد. م الف: 1056097 شعبه اول شورای حل اختالف بادرود
تحديد حدود اختصاصي

9/68 شماره نامه : 139985602025010763-1399/09/15 چون تحدید حدود 
ششدانگ یك باب ســاختمان با پالك شــماره 32/1504  واقع در مارچین بخش 
14 ثبت اصفهــان كه طبق پرونده ثبتــي كه بموجب آرای شــماره 25019437 و 
25019436 مورخ 1398/12/7 هیــات قانون تعیین تکلیف اراضی و ســاختمان 
های فاقد ســند رســمی به نام خانم زهره نصر آزادانی فرزند رجبعلی و خانم صفیه 
قنبریان فرزند عباس )بالســویه( مفروز گردیده و در جریان ثبت است به علت عدم 
حضور متقاضي ثبت به  عمل نیامده اینك بنا به دســتور قســمت اخیــراز ماده 15 
قانون ثبت و نیز قانون و آیین نامه قانون تعیین تکلیــف  و بر طبق تقاضاي نامبرده 
تحدید حدود پالك مرقوم در روز پنج شــنبه مورخ 1399/10/11 راس ســاعت 9 
صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهي به كلیه مالکین و 
مجاورین اخطار مي گردد كه در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات 
مجاورین و صاحبان امالك مطابق مــاده 20 قانون ثبــت از تاریخ تنظیم صورت 
مجلس تحدیدي تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد  و مطابق ماده 86 آیین نامه قانون 
ثبت، ظرف یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستي با تقدیم دادخواست 
 به مراجع ذیصالح قضایي گواهي تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید. 

م الف: 1057096 شهریاری رئیس منطقه ثبت اسناد غرب اصفهان

تایید صالحیت 55 درصد 
 متقاضیان طرح اقدام ملی

 مسکن چهارمحال و بختیاری 
مدیرکل راه و شهرســازی چهارمحال و بختیاری در دیدار 
با مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسالمی و شرکت مخابرات 
این اســتان از تایید صالحیت ۵۵ درصد متقاضیان طرح 
اقدام ملی مســکن در چهارمحال و بختیــاری خبر داد.

حســینعلی مقصودی در دیدار با مدیرکل فرهنگ و ارشاد 
اســالمی با اشــاره به اجرای طرح اقدام ملی مسکن در 
کشور، گفت:در راســتای رونق تولید مسکن و بهره  مندی 
اقشــار کم درآمد از مســکن مناســب، طرح اقدام ملی 
مســکن اجرایی شــده و در چهارمحال و بختیــاری نیز 
 همچون سایر اســتان ها با ســرعت قابل توجهی در حال

 اجراست.
وی افزود: تعداد ۱۶ هزار و ۵۱۹ نفر متقاضی هم اســتانی 
در این طرح ثبت  نــام کرده  اند که از این تعــداد تاکنون ۹ 
هزار و ۱۵۹ متقاضی حائز شرایط تشخیص داده شده اند.

مدیرکل راه و شهرســازی اســتان همچنین بــه توافق با 
خانه مظبوعات استان در خصوص تخصیص زمین جهت 
ساخت ساختمان اشــاره کرد و افزود: این زمین از محل 
اراضی مازاد اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان تامین 
و در اختیــار خانه مطبوعات اســتان قــرار خواهد گرفت.

مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی نیز در این نشســت 
که بــا حضور رییس خانه مطبوعات اســتان برگزار شــد، 
همکاری در خصوص شروع ساخت و ساز خانه مطبوعات 
اســتان را در جهت بهره  مندی این قشــر تالش گر از مکان 
استقرار مستقل خواستار شــد.ابراهیم شریفی، همچنین 
از اداره کل راه و شهرســازی خواســت در خصوص تامین 
مســکن کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی در 
قالب طرح اقدام ملی مســکن همــکاری کنند.مدیرکل 
راه و شهرســازی اســتان همچنین در دیدار بــا مدیرکل 
شــرکت مخابرات استان، اســتفاده از پتانسیل مخابرات 
اســتان در راه اندازی شــبکه فیبر نوری ایــن اداره کل را 
خواستار شد.حســینعلی مقصودی با بیان این که اجرای 
طرح های مهم وزارت راه و شهرسازی همچون اقدام ملی 
مسکن، نیازمند شــبکه های برخط با سرعت باال در استان 
اســت و راه اندازی شــبکه فیبر نوری و دریافت خدمات 
 اینترنت، شبکه دولت و... از این بستر، این نیاز را برطرف 

خواهد کرد.



در آینده ای نزدیک شاهد افتتاح کلینیکی بسیار 
پیشرفته تر و بزرگ تر در کالن شهر اصفهان خواهیم 
بود و با پیشرفت علم و تکنولوژی، ناباروری دیگر 
لعالج  بلکه سهل ا نیست  لعالجی  بیماری صعب ا

خواهد بود
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کاهش پرداخت معوقات پرستاران از 14 به ۶ ماه
معـاون پرسـتاری وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی گفـت: مجـوز جـذب ۳۰ هـزار 
نیـروی کادر درمان گرفته شـده که بخش قابـل توجهی از آن به پرسـتاران اختصـاص دارد.مریم 
حضرتی در حاشـیه جلسـه سـتاد اسـتانی مقابله بـا کرونـا در اسـتانداری اصفهان بدون اشـاره 
به مبلـغ معوقـات پرسـتاران اظهار کـرد: معوقـات در دانشـگاه ها و گروه هـای مختلـف متفاوت 
اسـت و برخی از دانشـگاه ها هم معوقه ندارند. حضرتی با اشـاره بـه کاهش معوقات پرسـتاران 
نسـبت به سـال گذشـته افزود: امیدواریم ایـن معوقات به زودی تسـویه شـود. با کسـب مجوز 
جذب ۳۰ هـزار نیـروی کادر درمـان امیدواریـم که از ایـن تعداد نسـبت قابـل توجهی بـه تکمیل 
کادر پرسـتاران اختصـاص یابـد.وی بـا بیـان اینکـه تاکنـون هفـت هـزار مجوز بـرای اخـذ نیرو 
دریافت شـده اسـت، افزود: ۳۰ درصد این مجوز ها به جذب پرسـتاران اختصـاص یافت.معاون 
پرسـتاری وزارت بهداشـت، درمان و آموزش پزشـکی با اشـاره به کمبود پرسـتار در کشـور گفت: 
حـدود ۴۰ هزار پرسـتار در کشـور به کرونـا مبتـا و قرنطینه شـدند که با خـروج آن ها از سیسـتم 

فشـار روی مابقـی پرسـتاران می آید.

اهدای 20۵ واحد مسکونی به معلوالن
از هـزار و ۹۴۳ واحـد مسـکونی که در سراسـر کشـور بـه معلـوالن و مددجویـان بهزیسـتی اهدا 
شـد، ۲۰۵ واحد سـهم اسـتان اصفهان بود.مدیرکل بهزیسـتی اسـتان در آیین واگـذاری یکی از 
ایـن واحد هـای مسـکونی در روسـتای تیرانچـی خمینی شـهر گفت: ایـن ۲۰۵ واحد مسـکونی 
در ۱۳ شهرسـتان بـا هزینـه ۵۵ میلیـارد ریـال و بـا همت خیـران و سـازمان بهزیسـتی بـه بهره 

برداری رسـید.
ولی ا... نصـر اصفهانی از مشـارکت دیگـر نهاد ها و دسـتگاه های اجرایـی همچون بنیاد مسـکن 
انقاب اسـامی، بنیـاد مسـتضعفان، موسسـات خیریـه و بسـتگان مددجویان در ایـن امر خبر 
داد و افزود: سـاخت و تکمیل مسـکن معلوالن، مناسـب سـازی شـهری و تامین اماکن شهری 

در حق معلـوالن مغفـول مانده و نیـاز به مشـارکت همه دسـتگاه های مربوط اسـت.

مدیر روابط عمومی آموزش و پرورش اصفهان:

کلیپ ضرب و شتم دانش آموز مربوط به سال 9۶ است
رییس اطاع  رسـانی و روابط عمومـی اداره کل آمـوزش و پـرورش اصفهان گفت: کلیپ منتشـر 
شـده در شـبکه های اجتماعـی مبنـی بـر ضرب و شـتم یـک دانش آمـوز در ایـن اسـتان مربوط 
به سـال ۹۶ اسـت.به تازگی کلیپـی در شـبکه های اجتماعی منتشـر شـده که معلمـی در کاس 
درس اقـدام بـه ضـرب و شـتم یـک دانش آمـوز می کنـد کـه بـا واکنش هـای بسـیاری بیـن 

کاربران داشـته اسـت.
محسـن ژیان پور افزود: در این کلیپ مدرسـه محـل وقوع به اشـتباه در شهرسـتان لنجان عنوان 
شـده در حالی که این واقعـه در بخش»الیبید« میمه روی داده اسـت.وی در توضیـح این کلیپ 
گفـت: معلمی که اقدام به این عمل شـنیع کرده اسـت سـال اول خدمـت خود را در این مدرسـه 
می گذرانـده و در رابطـه بـا شـیوه تحمـل و برخـورد بـا دانش آمـوزان تجربه کمی داشـته اسـت.

وی ادامـه داد: در پـی توهیـن و ناسـزاگویی یکـی از دانش آموزان سـر کاس؛ آن معلـم با توجه 
به تجربه کـم اقدام بـه برخـورد فیزیکـی می کند که خـط قرمز آمـوزش و پرورش اسـت.رییس 
اطاع رسـانی و روابط عمومـی اداره کل آمـوزش و پرورش اصفهـان افزود: دانش آمـوز و اولیای 
او از معلـم مربوطـه شـکایتی نکردنـد امـا آمـوزش و پـرورش برحسـب وظیفـه خود نسـبت به 
این معلم اعمـال قانون کـرد و با احضـار وی به حراسـت و اداره ارزیابـی عملکرد تمامـی مراحل 
هیئـت تخلفـات اداری طی شـده اسـت.ژیان پور افـزود: از آن زمـان تاکنـون با توجه بـه نظارت 

و پیگیری هـای آموزش و پـرورش هیچ رفتـار ناشایسـت دیگری از آن معلم سـرنزده اسـت.

  مدیر عامل مرکز رویان اعالم کرد در آینده ای نزدیک، کلینیک بسیار پیشرفته باروری در اصفهان افتتاح خواهد شد؛

رویای رویان!

اصفهان یکی از قطب های درمان ناباروری  پریسا سعادت
در کشــور و خاورمیانه اســت و به لطف 
تاسیس مرکز رویان در اصفهان و پیشرفت های چشمگیر کادر پزشکی 
در زمینه ناباروری در کشــور حاال ایران حرفی برای گفتن در دنیا دارد. 
رویان این روزها به مرکزی برای رسیدن به رویای فرزند دار شدن تبدیل 
شده است. اخیرا این موسسه در میان ۱۰ مرکز برتر تحقیقات ناباروری 

و فناوری های کمک باروری جهان قرار گرفته است .
براساس نتایج تحقیقات پژوهشگران از ۸ کشور آمریکایی، آفریقایی، 
 Andrologia آســیایی و اروپایی که نتایج آن در نشــریه بین المللی
منتشر شده اســت، پژوهشــگاه رویان طی ســال های ۲۰۰۰ - ۲۰۱۹ 
میادی براساس تعداد کل انتشــارات در حوزه های ناباروری مردان و 
روش های کمک باروری )ART( در رتبه ده موسســه برتر تحقیقاتی 
جهان جای گرفته است. بر اساس این نتایج، روش های کمک باروری 
به عنوان یکی از گزینه های اصلی مدیریت درمان محســوب می شوند 
و پژوهشگاه رویان در این حوزه از سرآمدان شاخص جهان بر شمرده 
شده اســت. نتایج این تحقیقات از بازیابی و تحلیل داده های بیست 
ساله پژوهشگران جهان و براساس میزان وابستگی نویسندگان، میزان 
همکاری، تعداد مقاالت، تعداد نویسندگان، نوع استناد، حوزه موضوع، 

همکاری های بین المللی و سال انتشار کسب شــده است. در همین 
زمینه مدیر عامل مرکز باروری و ناباروری رویان اصفهان در مورد روش 
های مدرن به کار گرفته شــده در این مرکز گفت: درمان ناباروری به ۳ 
روش پیشــرفته علمی در کلینیک تخصصی ناباروری رویان اصفهان 

انجام می شود. 
مدیرعامل مرکز باروری و ناباروری رویان اصفهان اظهار داشت: در حالی 
که اصفهان در بین ۵ شهر کشور از لحاظ آمار ناباروری قرار دارد، کلینیک 
تخصصی ناباروری رویان آرزوی فرزنددار شدن زوجین نابارور را برآورده 
 IVF، می کند. سید اسدا... کانتری گفت: درمان ناباروری به ۳ روش
IUI و ICSI یا میکرو انجکشن انجام می شود که به زبان عامیانه IUI به 
معنی تزریق اسپرم استریل شده به صورت مستقیم در رحم مادر است. 
در IVF نیز اسپرم و تخمک را در آزمایشگاه گرفته و لقاح مصنوعی انجام 
داده و بعد از تقویت آن، تزریق در رحــم مادر صورت می گیرد.کانتری 
افزود: روش سوم ICSI نام دارد که تمام مراحل آن مانند IVF است، 
ولی به صورت کامل تر انجام شده و مخصوص زوجینی است که از لحاظ 
 IUI باروری بسیار ضعیف هستند.وی بیان کرد: هزینه درمان به وسیله
 ICSI حدود ۶ میلیون تومان و هزینه IVF حدود ۵۰۰ هزار تومان و هزینه
حدود ۷ میلیون تومان است که این هزینه ها، به غیر از هزینه های جانبی 

درمان اســت و بعد از درمان زوجین به کمک هر یــک از این روش ها، 
حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد از آنان فرزنددار می شوند.مدیرعامل مرکز باروری 
و ناباروری رویان اصفهان افزود: بهترین زمان فرزندآوری زوجین بین 
۱۸ تا ۲۷ سالگی است که سن طایی ۲۴ سالگی است. آمار ناباروری در 
زنان حدود ۵۰ درصد و در مردان حدود ۴۰ درصد و ۱۰ درصد باقی مانده 

موارد مشترک بین زوجین است.
کانتری بیان کرد: در آینده ای نزدیک شــاهد افتتاح کلینیکی بســیار 
پیشرفته تر و بزرگ تر در کان شــهر اصفهان خواهیم بود و با پیشرفت 
علم و تکنولوژی، ناباروری دیگر بیماری صعب العاجی نیســت بلکه 
سهل العاج خواهد بود. همین دســتیابی به پیشرفت های علمی در 
زمینه ناباروری موجب شده تا با بومی سازی این دانش در کشور هزینه 

های درمان تا یک دهم در ایران ارزان تر از نرم جهانی باشد. 
بر اساس مطالعات آماری، حدود ۲۰ درصد از زوج های کشور با مشکل 
ناباروری مواجه هستند. توجه ویژه به این زوج ها و فراهم کردن امکان 
درمان ناباروری برای آنها می تواند یکی از برنامه های راهبردی افزایش 
جمعیت در کشــور باشــد. بدیهی اســت یکی از ملزومات این راهبرد 
حمایت از مراکز درمان ناباروری و گســترش خدمات درمان ناباروری 

در کشور است.

با مسئولان شنبه  15  شهریور   1399 / 16  محرم  1442/ 5  سپتامبر  2020/ شماره 53060جامعه
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عک

مزایده 
9/66 شــماره مزایده: 139904302004000279  پرونده اجرایی به شــماره 
بایگانی: 9600829 ششــدانگ پالک ثبتی 12 فرعــی از 4856 اصلی واقع در 
بخش 04 ثبت اصفهان ) قطعه دوم تفکیکی( به مســاحت 691/30  متر مربع به 
آدرس: اصفهان خیابان بزرگمهر، روبروی دفتر شورای شهر اصفهان، ادامه مادی 
نیاصرم، پالک 20، )فعال با تابلوی دبیرستان رواق( کدپستی 8168733864 که 
 اسناد مالکیت آن در صفحه 451 دفتر 107 ذیل ثبت شماره 15105 بشماره چاپی
 090714 الف/ 94 به میــزان 3 دانگ بنام پرهام غیــاث و در صفحه 457 دفتر 
107 ذیل ثبت شماره 15107 بشماره چاپی 090715 الف/ 14 به میزان 3 دانگ 
بنام علی آقائی ثبت و صادر شــده است با حدود و مشــخصات: شمااًل: پی است 
به طول 16/40 متر به چهار هزار و هشــتصد و پنجاه و شش اصلی، شرقًا: در سه 
قسمت که قسمت دوم آن جنوبی است اول دیواریســت به طول 14/80 متر به 
پنج هزار و سیصد و نه اصلی دوم پی است به طول 7/50 متر به شماره 11 فرعی، 
سوم پی اســت به طول 33 متر به شــماره 11 فرعی ، جنوبًا : پی است به طول 
 14/40 متر به شــارع کنار مادی نیاصرم )درب مدخل در ایــن حد خواهد بود(، 
 غربًا: پی اســت به طــول 40/30 متر بــه شــماره 11 فرعی، کــه طبق نظر

 کارشناسان رسمی )هیات ســه نفر( ملک مورد نظر عبارتست از یک باب منزل 
مسکونی سه طبقه با قدمت حدود 40 سال و بازسازی شده است و در حال حاضر 
در اجاره یک واحد آموزشی )دبیرستان رواق( است. مساحت عرصه حدود 691/3 
متر مربع و اعیانی )در ســه طبقه زیرزمین، همکف و اول می باشد( جمعا  حدود 
1300 متر مربع و با کاربری مسکونی است، دیوارها آجری، اسکلت فلزی، سقف 
تیرچه بلوک، پوشــش کف موزاییک، موکت، پوشــش دیوارها گچ، رنگ دارای 
ســرویس با کاشــیکاری، درب های داخلی چوبی، درب و پنجره های خارجی 
پروفیل، کف حیاط موزاییک و دیوارها ســنگ، سیســتم گرمایــش موتورخانه 
مرکزی و سیستم سرمایش کولر آبی اســت، دارای انشعابات آب، برق و گاز می 

باشد، شایان ذکر اســت مستاجر مدعی انجام بازســازی کلی با هزینه خود شده 
اســت. لذا با توجه به موقعیت محــل و میزان عرصه و اعیــان، ابعاد و کاربری، 
قدمت ســاختمان، مصالح بکار رفته و نوع بنا، وضعیت بازار زمین و مســکن و 
شرایط روز حاکم بر عرضه و تقاضا و جمیع جهات عوامل موثر در ارزیابی ارزش 
کل عرصه و اعیان مورد وثیقه جمعا به مبلغ 207/390/000/000 ) دویســت و 
هفت میلیارد و ســیصد و نود میلیون ریال( جهت پایه مزایــده ارزیابی گردیده 
است. مورد وثیقه طبق سند رهنی شــماره 136732 مورخ 95/2/18 دفتر اسناد 
رسمی شــماره 98 اصفهان در رهن آقای محمدرضا چیت ساز عالف واقع می 
باشــد و طبق اعالم بســتانکار مورد وثیقه فاقد بیمه نامه می باشد و از ساعت 9 
الی 12 روز دوشنبه مورخ 99/10/01 در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع 
در خیابان هشــت بهشت شــرقی چهار راه اول شــهید صداقتی ابتدای خیابان 
الهور ســمت چپ طبقه ســوم به مزایده گذارده می شــود. مزایده از مبلغ پایه 
207/390/000/000 )دویست و هفت میلیارد و سیصد و نود میلیون ریال( شروع 
 و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود. الزم

 بــه ذکــر اســت پرداخــت بدهــی هــای مربــوط بــه آب، بــرق، گاز 
اعــم از حــق انشــعاب و یــا حــق اشــتراک و مصــرف در صورتــی 
 کــه مــورد مزایــده دارای آنهــا باشــد و نیــز بدهــی هــای مالیاتــی

 و عوارض شــهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم 
شده یا نشــده باشــد به عهده برنده مزایده اســت ضمن آنکه پس از مزایده در 
صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده 
مزایده مسترد می گردد ضمنًا این آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ 
 اصفهان مورخ 99/09/18 درج و منتشر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده
  به روز بعد موکول مــی گردد. توضیحًا شــرکت در مزایده منــوط به پرداخت

 ده درصد از مبلغ پایه کارشناســی به حســاب ســپرده ثبت و حضــور خریدار 
یــا نماینده قانونی او در جلســه مزایده اســت. برنــده مزایده مکلف اســت ما 

به التفاوت مبلــغ فروش را ظــرف مدت پنــج روز از تاریخ مزایده به حســاب 
صندوق ثبــت تودیــع نمایــد و در صورتی کــه ظــرف مهلت مقــرر، مانده 
فروش را به حســاب ســپرده ثبت واریــز نکند، مبلــغ مذکور قابل اســترداد 
نبوده و به حســاب خزانه واریــز خواهد شــد در این صــورت عملیات فروش 
 از درجه اعتبار ســاقط و مزایــده تجدید مــی گــردد.  م الف:1056421 

یعقوبی سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان
تحدید حدود اختصاصي

9/69 شــماره نامه : 139985602025010763-1399/09/15 چون تحدید 
حدود ششــدانگ یک باب ســاختمان با پــالک شــماره 32/1504  واقع در 
مارچین بخــش 14 ثبت اصفهــان که طبق پرونــده ثبتي کــه بموجب آرای 
شــماره 25019437 و 25019436 مــورخ 1398/12/7 هیــات قانون تعیین 
 تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رســمی به نام خانم زهره نصر آزادانی

 فرزند رجبعلــی و خانم صفیه قنبریــان فرزند عباس )بالســویه( مفروز گردیده 
و در جریان ثبت اســت به علــت عدم حضــور متقاضي ثبت به  عمــل نیامده 
اینک بنا به دســتور قســمت اخیراز ماده 15 قانون ثبت و نیز قانون و آیین نامه 
 قانون تعیین تکلیــف  و بر طبق تقاضــاي نامبرده تحدید حــدود پالک مرقوم

 در روز پنــج شــنبه مــورخ 1399/10/11 راس ســاعت 9 صبــح در محــل 
شــروع و به عمــل خواهد آمــد، لذا به موجــب این آگهــي به کلیــه مالکین 
و مجاورین اخطــار مي گــردد کــه در روز و ســاعت مقرر در محــل حضور 
یابنــد. اعتراضــات مجاوریــن و صاحبــان امالک مطابــق مــاده 20 قانون 
ثبت از تاریــخ تنظیم صورت مجلــس تحدیــدي تــا 30 روز پذیرفته خواهد 
شــد  و مطابق ماده 86 آیین نامه قانــون ثبت، ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم 
اعتــراض به ایــن اداره بایســتي بــا تقدیم دادخواســت به مراجــع ذیصالح 
 قضایــي گواهي تقدیــم دادخواســت را اخــذ و به ایــن اداره تســلیم نماید. 

م الف: 1057078 شهریاری رئیس منطقه ثبت اسناد غرب اصفهان

فقدان سند مالکيت
9/67 شــماره نامه: 139985602024008734-1399/09/04 نظر به اینکه 
سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششــدانگ پالک ثبتي شماره 4806/538 واقع 
در بخش 5 اصفهان ذیل ثبت 187670 در صفحه 558 دفتر امالک جلد 1010 
به موجب سند انتقال شماره 29748 مورخ 1378/03/03 دفترخانه 97 اصفهان 
به نام غالمعلي سرتاج تحت شــماره چاپي دفترچه اي 934104 ثبت و صادر و 
تسلیم گردیده است سپس بالواسطه به موجب سند صلح حقوق شماره 72873 
مورخ 1389/06/21 دفترخانه 17 اصفهان به رضا ســرتاج انتقال یافته اســت 
و طي اســناد رهني  شــماره 131873 مورخ 1388/09/01 و 151362 مورخ 
1392/11/12 و 151360 مورخ 1392/11/12 دفترخانه 12 اصفهان نزد بانک 
تجارت در رهن مي باشد ســپس نامبرده با ارائه درخواست کتبي به شماره وارده 
139921702024036433 مورخ 1399/08/25 به انضمام دو برگ استشهادیه 
محلي که امضا شهود آن ذیل شماره 60657 مورخ 1399/08/17 و شناسه یکتا 
139902150179000380 به گواهي دفترخانه 17 اصفهان رسیده است مدعي 
است که سند مالکیت آن به علت اســباب کشي مفقود گردیده است و درخواست 
صدور المثني ســند مالکیت ملک فوق را نموده است  لذا مراتب  به استناد تبصره 
یک اصالحي ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهي مي شــود 
چنانچه کسي مدعي انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت 
نزد خود مي باشد از تاریخ انتشــار این آگهي ظرف مدت ده روز اعتراض خود را 
کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد 
بدیهي است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضي نرســید یا در صورت اعتراض اصل 
سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور سند مالکیت المثني طبق 
مقررات  خواهد شــد. م الف: 1056082 قویدل رئیس منطقه ثبت اسناد و 

امالک جنوب اصفهان

سخنگوی ستاد استانی مقابله با کرونا در اصفهان 
گفت: اکنون به خاطر اعمــال محدودیت های ۲ 
هفته ای اخیر نتیجــه آزمایش کرونای ۳۰ درصد 
مراجعان به مراکز بهداشــت و درمان این استان 
مثبت اســت.حجت ا... غامی افــزود: این در 
حالی اســت که قبل از اجــرای محدودیت های 
اخیر آزمایش کرونا بیش از ۵۰ درصد از مراجعان 
به مراکز بهداشتی استان مثبت می شد.وی ادامه 
داد: طبق آمار موجود تعداد بستری ها نسبت به 
قبل کاهش پیدا کرده اســت در حالی که پیش 
از آن تعداد بســتری شــدگان بیش از ترخیص 
شدگان بود.ســخنگوی ستاد اســتانی مقابله با 
کرونا در اصفهان یادآور شــد: به رغم روند نزولی 
کنونی اما هنوز وضعیت ابتای به این ویروس در 
استان از اوج شرایط فروردین باالتر است و مردم 

باید به دستورالعمل های بهداشتی پایبند باشند.
وی اضافه کــرد: اکنون طرح حافظان ســامت 
شهید سلیمانی با محوریت بســیج، بهداشت و 
درمــان، فرمانداری ها، شــهرداری ها و پایگاه ها 
از جمله مســاجد آغاز به کار کرده و تاکنون هزار و 
۱۰۰ پایگاه در اســتان فعال شده است.غامی در 
حاشیه پنجاه و هشتمین جلســه ستاد استانی 
مقابله با کرونا که با حضور استاندار اصفهان برگزار 
شــد، اظهار کرد: بیش از ۳۰۰ هزار خانوار تاکنون 
غربالگری شدند و همراه با آن همزمان آموزش 
خانواده ها در راستای مقابله با کرونا در دستور کار 
قرار گرفته است.وی خاطرنشان کرد: کمک های 
معیشتی برای مناطق کم برخوردار در دستور کار 
حافظان سامت اســت، امیدواریم طی ۲ هفته 
آینده کل اســتان را غربالگری کنیم.ســخنگوی 

ستاد استانی مقابله با کرونا در اصفهان ادامه داد: 
۲ پیشنهاد مهم در ستاد اســتانی مطرح شد که 
نیازمند مصوبه ستاد ملی مقابله با کروناست که 
فعالیت اصناف تا حداکثر ساعت ۱۸ و ممنوعیت 
تردد شبانه از ساعت ۲۱ به ۲۰ از جمله پیشنهادها 
بود که در کاهش شب نشــینی ها موثر است.بر 
اســاس آخرین اعام وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی تاکنون یک میلیون و ۴۰ هزار و 
۵۴۷ نفر در کشور به کرونا مبتا شدند و ۵۰ هزار و 

۳۱۰ نفر بر اثر این بیماری جان باختند.

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش 
اســتان اصفهان گفت:مهم تریــن مزیت مرحله 
سوم شبکه شاد، داشتن ســرعت باالتر و امکان 
بارگذاری اطاعات بیشــتر اســت و این روند در 
آموزش دانش آموزان ابتدایی بسیار کمک کننده 
خواهد بود. لیاســادات ابطحی با اشاره به اینکه 
شبکه شاد یک اپلیکیشــن جوان و ملی است، 
اظهار کرد: باید آموزش و پرورش احساس غرور 
داشته باشد که با شیوع همه گیری ویروس کرونا 
در کشور، در فرصت بسیار کم و با همکاری همراه 
اول این اپلیکیشــن را طراحی کــرد و در فضایی 
که بســیاری از همکاران فرهنگی نگران آموزش 
بودند با موفقیت این مــورد را پیگیری کرد.وی با 
بیان اینکه هر روز که می گــذرد قابلیت های این 
اپلیکیشن در حال افزایش است، افزود: در هفته 

گذشته روی سرعت این اپلیکیشن به شدت کار 
شده است و هر روز در حال ارتقای آن هستند. به 
زودی شاهد ارتقا و و راه اندازی مرحله سه شبکه 
شــاد خواهیم بود که این اپلیکیشــن به لحاظ 
کارایی و سرعت توانمندی زیادی خواهد داشت.
معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش 
اســتان اصفهان، تصریح کرد: کاس اولی ها در 
آمــوزش آناین در بحث صداکشــی و یادگیری 
حروف دشــواری هایی دارند. همکاران فرهنگی 
در کاس اول افراد باتجربه و پرکاری هســتند و 
ســعی آن ها بر این بوده که در این زمینه کار را به 

درستی پیش ببرند.
 البته همه معلمان به این مســئله آگاه هســتند 
که کار کردن در فضای مجازی برای آن ها تجربه 
جدیدی اســت.وی ادامــه داد: از ســوی دیگر 

در ایــن زمینه نگرانــی هم وجود داشــت که در 
این اپلیکیشــن قابلیت های مورد نظر همکاران 
فرهنگی ارائه نشده باشد، به همین دلیل راهبران 
آموزشی، گروه های درسی و محتواسازی را انجام 
دادند و در حال حاضر ایــن محتوا ها را در اختیار 
دارند و نظارت های مرتبی نیز انجام می شــود تا 
اگر در گروه های آموزشــی احساس ضعفی بود 
با پیگیری ســرگروه ها و حمایت آن ها محتوا ها 
به وســیله گروه پیگیری شود و آســیب ها را به 

حداقل برسانیم.

    سخنگوی ستاد استانی مقابله با کرونا در اصفهان:

 نتیجه آزمایش کرونا 30 درصد مراجعان
 مثبت است

    معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان:

مرحله سوم شبکه شاد، سرعت باالتر و امکان بارگذاری 
بیشتری دارد



سه شنبه 18  آذر    1399 / 22 ربیع الثانی 1442/ 8 دسامبر 2020/ شماره 3137

کام تلخ تیم های شهر »گز« در شروع لیگ بیستم؛

اصفهان، ناکام ترین استان فوتبالی
 در حالی که هنوز هفته پنجم رقابت های لیگ برتر به پایان نرســیده، اصفهان ناکام ترین استان 
فوتبالی هفته شد.در روز اول هفته پنجم رقابت های لیگ برتر تنها ۲ بازی انجام شد که یک طرف 
هر دو بازی تیم های اصفهانی قرار داشتند. تیم هایی که در خانه و خارج از خانه شکست خوردند 

تا هفته پنجم به کام اصفهانی ها تلخ شود.
روز یکشــنبه و در جریان مســابقات لیگ برتر، به صورت همزمان ســپاهان در مسجد سلیمان 
مقابل نفــت به میدان رفــت و ذوب آهن کرونا زده در اصفهان پذیرای شــهرخودرو شــد که هر 
دو بازی با شکســت نماینده های اصفهــان به پایان رســید.ذوب آهن در خانه بــا ۲ گل مقابل 
مغلوب شهرخودرو شــد و سپاهان نیز در مســجد ســلیمان با نتیجه ۳ بر یک مغلوب نفت شد 
 تا اصفهانی هــا با ۵ گل خورده، یــک گل زده و بدون امتیــاز هفته ای کابــوس وار را در لیگ برتر 

سپری کنند.

گل مارادونایی تقدیم به نویدکیا و نیازمند
بعد از مرگ مارادونا، مســابقات فوتبالی که در سراســر جهان برگزار می شــود تحــت تاثیر نام 
اوست. گل لیونل مسی که شبیه گل مارادونا به انگلستان بود و خوشحالی پس از گلش را تقدیم 
به مارادونا کرد تا خودداری پائوال داپنــا، بازیکن فوتبال زنان در اســپانیا از ادای دین به دیه گو ، 
اتفاقات زیادی در این روزها رخ داده است وانگار روح دیه گو پس از مرگش بر فوتبال دنیا سایه 

انداخته است.
در لیگ برتر فوتبال ایران و در بازی تیم های نفت مسجدســلیمان و سپاهان هم گلی به ثر رسید 
که برخی آن را شبیه به گل مارادونا به انگلستان دانستند؛ هرچند قطعا این تنها یک مثال کوچک 
و فانتزی است؛ اما گل ســجاد جعفری هافبک دفاعی تیم نفت مسجدسلیمان که بعد از دریبل 
چند بازیکن ســپاهان دروازه پیام نیازمند را باز و تیمش را دو بریک از حریف جلو انداخته آنقدر 
خوب بود که علیرضا مرزبان در پایان بازی آن را یک »سولو« توصیف کند. اینکه سجاد جعفری 
در آن لحظه که بازی یک، یک بود و سپاهان تالش داشــت تا بتواند گل بعدی را به نفت مسجد 
سلیمان بزند توپ را از وســط زمین گرفت و از ال به الی هافبک ها و مدافعان سپاهان رد شد و با 
یک نوک پا توپ را از کنار دســت نیازمند که مقابلش زانو زده بود ، رد کــرد و به تور دروازه دوخت 
 شــاید تحت تاثیر نام مارادونا و فضایی است که پس از مرگ اســطوره در فوتبال جهان به وجود

 آمده است.

قاسمی نژاد – پدیده؛ یک ارتباط موفقیت آمیز
درخشش دوباره قاسمی نژاد، سه امتیاز دیگری را به حساب شــاگردان رحمتی واریز کرد. تیم 
شهر خودروی مشهد موفق شد با دو گل امین قاسمی نژاد، میزبان خود ذوب آهن را در اصفهان 
شکســت داد. این پیروزی ارزش زیادی برای شــاگردان رحمتی داشــت چرا که آنها سه هفته 
متوالی بود که از برد فاصله گرفتــه بودند و در طول هفته های دوم تا چهارم تنها موفق به کســب 

یک امتیاز شده بودند.
امین قاســمی نژاد در حالی تیمش را به این پیروزی ارزشمند رســاند که درخشش او در هفته 
اول لیگ نیز عامل اصلی برد تیم شــهرخودرو مقابل نســاجی بود. بازیکن باتجربه شهر خودرو 
در هفته نخســت لیگ بیســتم توانســته بود با دو گل و یک پاس گل کارنامه درخشــانی را از 
خود به جای بگذارد.به این ترتیب باید حفظ قاســمی نژاد در شــرایطی که چند تیم به شــدت 
خواهان جذب او در نقل و انتقــاالت پیش فصل بودنــد را یک تصمیم بســیار موفقیت آمیز از 
 ســوی مشــهدی ها بنامیم. آنها بازیکنی را حفظ کردند که تا این لحظه هر دو بردشان را مدیون

 او بوده اند.

کرونا آژیر ورزش اصفهان را به صدا درآورد؛

از ماجرای باشگاه های زیرزمینی تا وامی که بالتکلیف ماند!
علی کریمی  ورزش در بعد همگانی از ارکان مهم سالمتی 
جامعــه و در بعد حرفه ای، بســتر قهرمان 
پروری و کسب اعتبار منطقه ای و جهانی است. اکنون اما در یک سالگی 
شیوع کرونا در جهان، این بیماری، دنیای ورزش را هم تحت تاثیر خود قرار 
داده و آسیب های جســمی و مالی زیادی را به دنبال داشته است. شاید 
بتوان گفت ورزش این روزها جزو مســابقات حرفه ای تر کشوری در رده 

های پایین تر از جمله رقابت های استانی به تعطیلی کشیده شده است.

به جز مسابقات استانی، تمام مسابقات پابرجاست
 ســید محمد طباطبایی، مدیرکل ورزش و جوانان اســتان اصفهان، در 
خصوص فعالیت های ورزشــی استان در شــرایط کرونا و محدودیت ها 
اظهار داشت: براســاس دســتورالعمل های ســتاد ملی مبارزه با کرونا، 
فعالیت تمام باشگاه های ورزشی روباز و سرپوشیده در وضع قرمز، تعطیل 
اســت اما ورزش کاران حرفه ای حاضر در لیگ های برتــر مانند فوتبال و 
والیبال همچنان به تمرین و مسابقات ادامه می دهند.وی ادامه داد: ۲۳ 
ورزشکار اصفهانی در رشته های مختلف برای انتخابی المپیک می جنگند 
و چون ورزش حرفه ای و قهرمانی با وجود شیوع کرونا نیز ادامه دارد، مجوز 
فعالیت چند باشگاه را برای تمرینات ورزشــکاران در این شرایط خاص 

دریافت کرده ایم.

   تکلیف وام چه شد؟
مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان درباره وام در نظر گرفته شده برای 
جبران خسارات مالی باشگاه های ورزشی گفت: ۲۲۰ باشگاه ورزشی، ۱۰۰ 
استخر و ۱۰۵۰ مربی برای دریافت این وام ثبت نام کرده اند و به زودی خبر 
خوبی در این زمینه خواهیم داشت.طباطبایی با اشاره به وضع باشگاه ها 
پس از پایــان محدودیت های کرونایــی گفت: باتوجه بــه اینکه معتقد 
هستیم ورزش به طور مستقیم با سالمت جامعه مرتبط است، امیدواریم 
پس از پایان یا کاهش محدودیت ها، باشگاه های ورزشی با رعایت شیوه 
نامه ها، فعالیت شان را از سر بگیرند.وی در پاسخ به این سوال که تعطیلی 
باشگاه های ورزشی، در کنار خسارت های مالی چه آسیب هایی برای جامعه 
داشته، عنوان کرد: اولین خسارتی که کرونا به ورزش جامعه وارد کرد مسائل 
روحی و جسمانی بود؛ به خصوص اینکه باشگاه های ورزشی جزو اولین 

مکان هایی بود که فعالیت آن دچار رکود شد.

 ترس، عامل ورزش نکردن
 احمد باقری مقدم، رییس هیئت پزشکی-ورزشی استان اصفهان با بیان 

اینکه تعطیلی باشگاه های ورزشــی تاثیر منفی زیادی بر جامعه ورزشی 
به خصوص در اصفهان گذاشته است، آن ها را مکان امن و تعطیلی آن ها 
را عاملی برای معضالت جدید دانســت.وی با اشــاره به معضالت ناشی 
از ویروس کرونا اظهار کرد: باشــگاه های ورزشــی از نظر اقتصادی دچار 
آسیب های جدی شده  و متقاضیان فعالیت های ورزشی به شدت کاهش 
یافته است و از طرفی با توجه تعطیلی های مکرر، اوضاع به خوبی پیش 
نمی رود. باقری مقدم در پاسخ به این سوال که آیا فعالیت در باشگاه های 
ورزشی، ســالمت مردم را به خطر می اندازد یا خیر گفت: اعتقاد ما بر این 
است که باتوجه به تنوع گوناگون رشــته های ورزشی، مانند سایرمشاغل 
به دســته بندی نیاز دارد؛ چون تعدادی از فعالیت های ورزشــی ممکن 
است برای شرایط کرونایی خطرناک باشد؛ اما با رعایت دستورالعمل های 
بهداشــتی، فاصله گذاری اجتماعی و ظرفیت محــدود، امکان برگزاری 
بسیاری از فعالیت های ورزشــی بدون نگرانی وجود دارد. رییس هیئت 
پزشکی-ورزشی اســتان اصفهان گفت: از ورزش می توان برای شکست 
کرونا استفاده کرد؛ زیرا ورزش باعث تقویت سیستم ایمنی بدن، افزایش 
نشــاط و کاهش اضطراب می شــود بنابراین باید تا حد امکان با رعایت 
موازین بهداشتی برنامه های ورزشی را در جامعه زنده نگه داریم.باقری 
مقدم با بیان اینکه حتی در وضع قرمــز نیز می توان برخی از فعالیت های 
ورزشی را ادامه داد، گفت: بســیاری از مشاغل نظیر حمل و نقل عمومی، 
رستوران یا کافی شــاپ ها به مراتب خطر بیشتری از باشگاه های ورزشی 

دارند. فعالیت در باشــگاه هایی که موازین بهداشتی از جمله ضدعفونی 
مکرر و فاصله اجتماعی را رعایت می کنند نگران کننده نیست.وی بیان کرد: 
بهترین حالت مشخص کردن باشگاه های تایید شده است تا اجازه فعالیت 
به بگیرند. به مردم نیز اطمینان خاطر می دهیم باشگاه های کنترل شده 
خطر چندانی ندارند. ما موظفیم براساس مصوبات ستاد مقابله با کرونا 
اقدام کنیم؛ اما انتظارمان این است که ستاد نیز، نظرات کارشناسان ورزشی 

را درباره فعالیت های ورزشی جویا شود و سپس تصمیم گیری کند.

 ماجرای باشگاه های زیرزمینی چیست؟
طی ماه های اخیر افرادی از شــرایط حســاس ناشــی از شــیوع کرونا 
سوءاســتفاده کرده و در ســالن ها یا خانه ها مخفیانه و بــدون مجوز به 
فعالیت های ورزشی پرداخته اند.رییس هیئت پزشکی-ورزشی استان 
اصفهان در ایــن خصوص عنوان کرد: گزارش هایــی درخصوص فعالیت 
باشگاه های بدون مجوز خانگی به دست ما رسیده و چون خارج از دایره 
نظارت ما و پنهانی، دایر هستند بســیار نگران کننده تر است و این یکی از 
پیامدهای تعطیلی باشگاه هاست.باقری مقدم با تاکید بر اینکه با بازگشایی 
مراکز استاندارد ورزشــی، می توان در مقابل این فعالیت های غیرقانونی 
ایستاد، گفت: هیئت پزشکی-ورزشی فقط می تواند بابت چنین تخلقاتی 
هشدار دهد، پس از آن دســتگاه های قضایی و انتظامی هستند که باید 

به صورت جدی با متخلفان برخورد کنند.

خبر  روز

گزینه پاریسن ژرمن در صورت عدم توافق با »مسی«
پاریسن ژرمن به یکی از جدی ترین مشتریان برای لیونل مسی، ستاره آرژانتینی بارسلونا تبدیل 
شده است. در حقیقت قرارداد لئو با بارسا در پایان فصل به اتمام خواهد رسید و بعد از آن بازیکن 
آزاد محسوب می شــود و همان طور که نیمار اخیرا گفته اســت، لئو می تواند سال های پایانی 

فوتبالش را در پاریس سپری کند.
به گــزارش فوتبالی، در حــال حاضر تومــاس توخل ســرمربی، لئوناردو مدیر ورزشــی و ناصر 
الخلیفی مدیر پی اس جی ســعی کرده اند که به شــایعات در مورد خرید مســی  در سال آینده 
 9۰min پاســخی ندهند هر چند که این اتفاق کامال محتمل و امکان پذیر اســت.حاال اما سایت
گزارش داده اســت که پی اس جی نه تنها به خرید مســی عالقه مند اســت بلکه آلترناتیوهای 
دیگر را در صورت ناکامی در جذب بازیکن آرژانتینی دنبال مــی کند که محتمل ترین گزینه برای 
آنها پائولو دیباال، مهاجم آرژانتینی اســت. قرارداد دیباالی ۲7 ســاله با یوونتوس در تابســتان 
۲۰۲۲ به اتمام می رســد.  پائولو در این فصل  و زیر نظر پیرلو فیکس نبوده اســت.البته پی اس 
جی تنها مشتری دیباال نیســت بلکه غول های فوتبال انگلیس نظیر ســیتی، یونایتد، لیورپول، 
 چلســی، آرســنال و تاتنهام نیز شــرایط بازیکن آرژانتینی را زیر نظر گرفته اند و به دنبال خرید 

او هستند.

»صالح« به »رونالدو« رسید
تیم فوتبال لیورپول یکشــنبه شــب در چارچوب هفتــه یازدهم رقابت های لیــگ برتر انگلیس 
موفق شــد با نتیجه ۴ بــر صفر ولورهمپتــون را در ورزشــگاه آنفیلد شکســت دهــد. گل اول 
این بازی را محمد صالح، ســتاره مصری ایــن تیم در دقیقه ۲۴ به ثمر رســاند.این هشــتاد و 
چهارمین گل محمد صــالح در رقابت های لیگ برتر انگلیــس بود و از این نظر بــا رکورد  گلزنی 
کریســتیانو رونالدو  در لیگ جزیره برابــری کرد.رونالدو زمانی که برای منچســتر یونایتد بازی 
می کرد در ۱9۶ بازی ۸۴ گل به ثمر رســاند، اما صالح این تعــداد گل را در ۱۳۱ بازی وارد دروازه 
حریفان کرده اســت.از طرف دیگر ایــن پنجاه و دومیــن گل صالح در ورزشــگاه آنفیلد بود. در 
بین مهاجمان ۵ لیگ بزرگ اروپا او پس از لیونل مســی ستاره بارســلونا و رابرت لواندوفسکی 
 مهاجم بایــرن مونیخ ســومین بازیکنی اســت کــه بیشــترین گل را در یک ورزشــگاه به ثمر 

رسانده است.

جذابیت لیگ برتر از زبان آقای خاص
 ژوزه مورینیو بعد از برتری ۲ بر صفر تاتنهام در دربی شــمال لندن مقابل آرسنال از جذابیت های 
لیگ برتــر انگلیــس گفت.مورینیو بعد از این بــازی از آرســنال تمجید کرد و گفــت: »عملکرد 
خیلی خیلی خوبــی از خود مقابــل تیمی کــه احتماال به خاطــر جایگاه نه چنــدان خوبش در 
جدول رده بندی و امتیــازی که دارد مــورد انتقاد قرار خواهــد گرفت، به نمایش گذاشــتیم. با 
این حال از دید من آرســنال تیم خیلی خوبی اســت که با یک ســرمربی خیلی خوب به روشی 
متفاوت بازی می کند.«آقای خاص در ادامه ســون و کین را ســتود: »کین و ســون بازیکنانی 
در کالس جهانی هســتند. وقتی به جــدول گلزنان نــگاه می کنید، بازیکنانــی هچون واردی، 
ژوتا، ژســوس، آگوئرو، رشــفورد، مارســیال و کاوانی را می بینید که همگی مهاجمانی ســطح 
باال هســتند، اما باز تاکید می کنم هری و ســونی بازیکنانی در ســطح کالس جهانی هســتند 
و حس خوبی نســبت به تیم دارنــد.«در پایان مورینیــو جذابیت لیگ برتــر را اینگونه توصیف 
کرد: »در لیــگ برتر ما در هر زمینی و مقابل هر تیمی ممکن اســت امتیاز از دســت بدهیم، این 
اتفاق حتی ممکن اســت در خانه خود ما رخ دهــد. ما در حال حاضر در وضعیت خوبی به ســر 
 می بریم و تیم به لحاظ ذهنیتی در وضعیت خوبی به ســر می برد، اما باعث نمی شــود رویکرد ما 

تغییری کند.«

فوتبال جهان

مهاجمی که داغ دل 
»یحیی« را تازه می کند!

یکی از گزینه های یحیــی گل محمدی پس 
از جدایی علی علیپور در بــازار نقل و انتقاالت 
تابستانه و پیش از شروع بیستمین دوره لیگ 
برتر فوتبال ایران، شهاب زاهدی مهاجم سابق 
سرخ پوشان پایتخت بود و یحیی در تالش بود 
تا پس از ۴ سال دوری از پرسپولیس، بتواند 
زاهدی را به بازگشت راضی کند؛ البته زاهدی 
آن روزهای پرسپولیس با زاهدی این روزهای 
المپیک دونتسک فرسنگ ها اختالف سطح 
دارد. آن زمان به مهاجم جوان سرخ ها فرصت 
بازی نرسید و او در مجموع دو فصل نتوانست 
برای پرســپولیس پنج بار نیز به میدان رود.

اما این روزها شهاب زاهدی پرچمدار گلزنان 
فوتبال اوکراین شده و در جریان هفته دوازدهم 
لیگ اوکراین، با ثبت دو گل به نام خود توانست 
تعداد گل های خود در فصل جاری را به عدد ۸ 
برساند و پیشــتاز جدول گلزنان شود؛ سنگ 
پیش پای مدیران پرســپولیس برای جذب 
زاهدی، رقم نیم میلیون یورویی رضایت نامه 
او بود که باعث شد تا ســرانجام انتقالش به 
پرسپولیس منتفی شــود و در نهایت مدیران 
ســرخ پوش بتوانند آرمان رمضانی را از سایپا 
به عنوان یک مهاجم نوک البته در کنار جذب 
عیسی آل کثیر به خدمت بگیرند.بدون تردید 
تداوم درخشش زاهدی در ۱۴ هفته پیش رو و 
باقی مانده از فصل ۲۰۲۰-۲۰۲۱ لیگ اوکراین 
می تواند او را به عنوان آقای گلی این تورنمنت 
برســاند، هر چند او هفته دیگر و پس از اتمام 
نیم فصل نخســت لیگ اوکراین، با چالش 
چندین پیشنهاد بدون تردید مواجه خواهد بود 
که شاید جذاب ترین آن نیز پیشنهاد تیم نامدار 
دیناموکیف اوکراین باشد که باید دید انتخاب 
لژیونر ایرانی چه خواهد بــود و او در پیراهن 
المپیک دونتســک برای رســیدن به کفش 
طالی لیگ اوکراین تالش می کند یا در نقل و 
انتقاالت زمستانه، پیراهن تیمی شناخته شده 
و عنوان دار را در فوتبــال اوکراین به تن خواهد 
کرد؟شهاب زاهدی مهاجم سابق پرسپولیس 
در حال حاضر با ۸ گل در صــدر گلزنان لیگ 

اوکراین است. 

زش ور

مستطیل سبز سایپایی ها همچنان پیگیر انتقال موسوی به سری آ
سیدمحمد موسوی، یکی از ستاره های سال های اخیر والیبال ایران بعد از گذشت چند ماه از لیگ ایران با رسیدن پیشنهادی از باشگاه پیاچنزای ایتالیا به این 
کشور سفر کرد و به این تیم پیوست.این بازیکن که در دو بازی اخیر تیم پیاچنزا در ســری آ هم به میدان رفته، در زمان خروج از ایران اعتقاد داشت که رضایت 
باشگاه سایپا را برای جدایی جلب کرده،  اما در هفته های اخیر سایپایی ها از نحوه جدایی او ابراز نارضایتی کرده اند.مصطفی کارخانه، سرمربی سایپا که سابقه کار 
با موسوی در تیم های مختلف را دارد، در این باره گفت: موسوی را قلبا دوست دارم و او بازیکن بزرگی است. دوست داشت به ایتالیا برود، اما به هر حال دو سالی 
است که به ما کم لطفی می کند. ما سعی می کنیم با بازیکنان جوان تر جای او را پر کنیم.امیر حسینی، کاپیتان باتجربه سایپا نیز در این باره گفت: موسوی برای 
تیم مل یک بازیکن تاثیرگذار بود. تیم ما بر اساس حضور موسوی بسته شده بود و جدایی او ضربه بزرگی به تیم زد. آقای کارخانه به خاطر حضور این بازیکن در 
برخی پست های شاید بازیکنان ضعیف تر یا قوی تر گرفته بود. حاال هم که شنیدیم موسوی بدون اجازه باشگاه رفته و باشگاه ما هنوز نمی داند چگونه این اتفاق 

رخ داده. با اینکه این بازیکن رضایت نامه نداشته، اما در سری آ بازی می کند!

صحبت های دبیر فدراسیون تیراندازی در خصوص 
تهیه فشــنگ و نجمه خدمتی، تیرانــدازی را وارد 
حاشــیه کرد.اواخر هفته گذشــته بالخــره بعد از 
کشمکش های طوالنی، الهام هاشمی و فدراسیون 
تیرانــدازی بــرای همــکاری تفاهم نامــه امضا 
کردند؛ اما به نظر می رســد حاشیه های تیراندازی 
همچنان ادامه دارد که در ایــن خصوص می توان 
به صحبت های رضا ملک محمدی دبیر فدراسیون 
تیراندازی اشاره کرد.ملک محمدی در ارتباط تلفنی 
با رادیو ورزش در خصوص فشــنگ صحبت هایی 
مطرح و عنوان کرد: ما اصال مشکل فشنگ نداریم 
و در انبار موجود اســت. حتی امروز هم قرار است 
فشنگ هایی به دســت ما برسد.وی در حالی این 
صحبت ها را مطــرح کرده که پیــش از این اعالم 
شده بود به دلیل تحریم امکان وارد کردن فشنگ 
وجود نــدارد و برای تهیه مهمات بایــد به خارج از 

کشور سفر کرد. تهیه فشنگ مرغوب یکی از دالیل 
اختالف الهام هاشــمی و مسئوالن تیراندازی بود.
حال این سوال مطرح می شود بعد از امضای تفاهم 
نامه با هاشــمی، در حالی که هیچ ســفر خارجی 
اتفاق نیفتاده، فشــنگ های مورد نیاز از کجا تهیه 
شــده اند؟نکته دیگری که می توان به آن اشــاره 
داشــت، در خصوص صحبت های دبیر فدراسیون 
علیه نجمه خدمتی است.خدمتی در مصاحبه اخیر 
خود به کمبودهای تیراندازی اشــاره داشته اما به 
نظر می رسد این صحبت ها به مذاق دبیر فدراسیون 
خوش نیامده است؛ به طوری که ملک محمدی در 
رادیو پاسخ اظهارات خدمتی را داد و اعالم کرد این 
تیرانداز باید حوصله بیشــتری به خرج دهد و دید 
ملی داشته باشد.همین باعث ایجاد حاشیه هایی 
شــده و این نگرانی را برای ملی پــوش المپیکی 
به وجود آورده که چطور با این اســترس و نگرانی 

می تواند تمرکز خود را برای اردو بگذارد. قرار است 
جلسه ای در خصوص صحبت های خدمتی برگزار 
شود.مسئوالن فدراسیون تیراندازی که خودشان 
دعواهای داخلی را در رســانه ها مطــرح می کنند، 
پیش از این مدعی بودند رسانه باعث ایجاد حاشیه 
شــده؛ در حالی که دبیر فدراســیون می توانست 
عکس العمــل بهتری به صحبت هــای ملی پوش 
المپیکی کشورمان داشته باشد.کاروان تیراندازی 
ایران ۶ ســهمیه المپیک کســب کرده و باید دید 
باالخره ملی پوشان کشورمان روی آرامش به خود 

خواهند دید یا خیر؟

فدراسیون تیراندازی چگونه مهمات تهیه کرد؟

وز عکس ر

نیمار و فرو رفتن 
پسرش در ماسه ها

نیمــار جونیــور، ســتاره برزیلی 
پاریسن ژرمن، تعطیالت آخر هفته 
خود را در ساحل گذراند و به همراه 
پسرش به تفریح مشغول شد که 
پسرش تا گردن در ماسه های کنار 

ساحل فرو رفت!
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نظارت ویژه بر گودبرداری های سطح شهر اصفهان
مدیر کل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان اظهار کرد: با توجه به فرارسیدن فصل 
سرد سال و برودت هوا، یکی از اولویت ها با دســتگاه هایی همچون بهزیستی و نیروی انتظامی 
برای جمع آوری افراد کارتن خواب و سایر افرادی است که به عناوین مختلف شب ها در مکان های 
غیرمجاز شهر سکنی می گزینند.حسن محمدحسینی افزود: نیروهای گشت اداره کل پیشگیری 
و رفع تخلفات شهری در مناطق ۱۵ گانه در صورت مشــاهده این افراد، آنها را به مراکز مجاز تحت 
نظر بهزیستی انتقال می دهند.مدیر کل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان گفت: 
با توجه به دستورالعمل ستاد کرونا مبنی بر محدودیت تردد در محل های تفریحی شهر همچون 
ناژوان و کوه صفه، نیروهــای این اداره کل برای اجرای طرح ممنوعیت ورود شــهروندان به این 
مکان ها همکاری الزم را داشتند و از ورود خودروها به این مکان ها جلوگیری کرده اند.وی با اشاره 
به مشارکت اداره کل پیشگیری و رفع تخلفات شــهری در اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی، 
افزود: تمامی گشت های این اداره کل به پویش »من ماسک می زنم« پیوسته است و برچسب 
این شعار روی تمام خودروهای گشتی نصب شده است.محمدحسینی تصریح کرد: در این فصل 
روشن کردن آتش در حاشیه مسیر رودخانه زاینده رود به ویژه در ناژوان از سوی شهروندان یکی از 
اقداماتی است که باعث آلودگی هوا و ایجاد آسیب به فضای سبز و محیط زیست شهری می شود؛ 
بنابراین به شهروندان توصیه می شــود برای حفظ طبیعت زیبای شهر از این کار خودداری کنند.

وی با تاکید بر رصد و رفع تخلفات صنفی از جمله ســد معبر و نظارت بر عملیات ساخت و سازها 
به ویژه گودبرداری ها در شهر، خاطرنشان کرد: رسیدگی به تعیین تکلیف وضعیت ساختمان های 

مخروبه یا نیمه ساز یکی دیگر از وظایف این اداره کل به شمار می رود.

 گشت 24 ساعته رفع آبگرفتگی های احتمالی در 
سطح شهر اصفهان

رییس اداره خدمات شهری شهرداری اصفهان با اشاره به بارش باران طی روزهای گذشته اظهار 
کرد: در فصل پاییز و زمستان به صورت مرتب مباحث مربوط به هواشناسی و بارش های احتمالی 
رصد می شود و در این راستا اکیپ های خدماتی در شهرداری به صورت مرتب در حالت آماده باش 

کامل بسر می برند تا در صورت نیاز اقدام به جمع آوری و دفع آبگرفتگی های احتمالی کنند.
غالمرضا ســاکتی   با بیان اینکه برای رفع آبگرفتگی های احتمالی در هر کدام از مناطق ۱۵ گانه 
شــهر تا هفت اکیپ همراه با کارگران خدماتی به صورت ۲۴ ســاعته فعال است، تصریح کرد: با 
توجه به تالش نیروها در مناطق ۱۵ گانه در اتوبان ها و مســیرهای رینگ ترافیکی آبگرفتگی قابل 
توجهی مشاهده نشده است.رئیس اداره خدمات شهری شهردار اصفهان گفت: در نتیجه اقدامات 
پیشگیرانه، آبگرفتگی های سطح شهر بسیار محدود و سطحی بود و در زیرگذرها و روگذرهای شهر، 
ترافیک روان و تردد خودروها بدون مشکل در حال انجام است.وی با اشاره به بازدید از مسیرهای 
گذر آب، چاه های جذبی و ســپتیک ها گفت: به صورت دوره ای تمامی مســیرهای رفع آب های 
ســطحی مورد بازدید و بررســی قرار می گیرد تا در صورت نیاز نســبت به پاکسازی و آزادسازی 
اقدام شود.ساکتی با اشاره به الیروبی و حفر چاه جذبی زیرگذر چهارراه عسگریه گفت: طی چند 
روز گذشــته با توجه به تجمع آب در این زیرگذر اقدامات الزم از جمله الیروبی مجدد سپتیک و 
چاه های جذبی موجود همچنین حفر چاه جذبی جدید در دستور کار قرار گرفت که در حال حاضر 
شاهد رفع مشکل آبگرفتگی در این زیرگذر هستیم.وی با اشاره به دلیل وجود برخی از آبگرفتگی ها 
در سطح شــهر گفت: بی توجهی برخی شهروندان به رعایت نظافت شــهری و رها کردن زباله در 
معابر شهر از جمله فیلترهای سیگار، کیسه پالستیک و … موجب بسته شدن مسیر آبراه های و 
به دنبال آن بروز آبگرفتگی می شود.رییس اداره خدمات شهری شهرداری اصفهان خاطرنشان 
کرد: نیروهای خدماتی در ســطح مناطق ۱۵ گانه شــهرداری برای رفع پیامدهای هرگونه حادثه 

احتمالی آمادگی دارند.

 شهردار اصفهان در نوزدهمین برنامه »هر یکشنبه یک افتتاح« مطرح کرد: 

ایجاد تحول در شهر با عدالت فضایی

طرح عمرانی خدماتی در منطقه ۱0 شــهرداری اصفهان در 
قالب نوزدهمین برنامه »هر یکشــنبه یک افتتاح« بــا هزینه ای بالغ 
بر ۵٠٠ میلیارد ریال آغاز شد و مورد بهره برداری قرار گرفت.   به گزارش 
اداره ارتباطات رسانه ای شــهرداری اصفهان، در ادامه برنامه های »هر 
یکشــنبه، یک افتتاح« پارکینگ طبقاتی خیابان عسکریه با مشارکت 
بیمارستان عسکریه، جنب این مرکز درمانی با ظرفیت ۲۳0 خودرو یکی 
از پروژه هایی است که برای احداث و آزادسازی آن ۲00 میلیارد ریال صرف 
شد و در اختیار شهروندان قرار گرفت. این پارکینگ دارای کفپوش کامل 
اپوکسی، دارای اسکلت فلزی ضد زلزله، دارای عایق ضدحریق و مجهز 
به سیستم هوشمند جای پارک است. تملک و احداث خیابان مصلی 
)حدفاصل میدان شهید فهمیده تا چهارراه فرسان( به طول ۲۷0 متر و 
عرض ۲۴ متر از دیگر پروژه های بهره برداری شده در منطقه ۱0 به شمار 
می رود که برای احداث و آزادســازی آن ۲00 میلیارد ریال اعتبار صرف 
شده است.  همچنین پروژه کلکتور شرقی- غربی و مخزن آب یک هزار 
متر مکعبی گل نرگس با مساحت شش هزار و ۵00 متر نیز با ۷0 میلیارد 
ریال اعتبار برای احداث و آزادسازی، در این منطقه به اتمام رسیده است 
که نقش مهمی در استفاده از آب های خاکستری دارد. پیاده روسازی 
خیابان صباحی با مبلغ ۱۵ میلیارد ریال و پیاده روسازی خیابان پروین 
با مبلغ ۱0 میلیارد ریال از دیگر پروژه هایی است که در منطقه ۱0 مورد بهره 

برداری قرار گرفت.  پارک پروین واقع در خیابان پروین، نبش خیابان 
شیخ طوسی شرقی با مبلغ پنج میلیارد ریال اعتبار نیز ساماندهی شد و 
در اختیار شهروندان قرار گرفت.به دلیل شرایط کرونا افتتاحیه این پروژه 
ها در صحن شــورای اسالمی شــهر و با حضور رییس و اعضای شورا و 

مدیران شهری انجام شد.

سیاست عدالت فضایی شهرداری اتفاقات خوبی را در شهر رقم زده است 
شهردار اصفهان در حاشــیه این برنامه اظهار کرد: در تداوم برنامه »هر 
یکشنبه یک افتتاح« چندین پروژه در منطقه ۱0 افتتاح شد که بزرگ ترین 
آن پارکینگ مشارکتی شهرداری و بیمارســتان عسکریه است. قدرت 
ا... نوروزی افزود: سبک ســاخت، تجهیزات و طراحی این پارکینگ با 
استانداردهای بسیار مناسبی است.وی با بیان اینکه بالغ بر ۵0 میلیارد 
تومان پروژه در منطقه ده مورد بهره برداری قرار می گیرد، ادامه داد: کلکتور 
شرقی غربی، مخزن آب هزار مترمکعبی، پیاده راه سازی خیابان پروین 
و فرسان، آزادســازی ها و تعریض خیابان ها از جمله دیگر پروژه هایی 
اســت که در منطقه ۱0 با تالش زیاد مدیریت منطقــه و هماهنگی های 
صورت گرفته مورد بهره برداری قرار گرفته است.  وی اضافه کرد: روندی 
که در حوزه جذب سرمایه گذاری ها و مشارکت ها صورت گرفته باعث می 
شود در آینده نیز شاهد افتتاح پروژه های متعدد دیگری باشیم.نوروزی 

با بیان اینکه عدالت فضایی در شهر به خوبی مورد توجه قرار گرفته و مسیر 
خوبی را طی می کند، تاکید کرد: این سیاست باعث رقم خوردن اتفاقات 
و تحوالت خوبی در مناطق کمتر برخوردار از جمله منطقه ۱0 شد. وی اضافه 
کرد: امروز با شعار عدالت فضایی شاهد رقم خوردن تحوالت اساسی در 
منطقه حصه هستیم؛ عبور بخشی از رینگ چهارم از منطقه موجب تحرک، 

توسعه و بازشدن گره های کور این منطقه و رفاه بیشتر مردم می شود.

منطقه 10 شهرداری در حال طی کردن مسیر رشد و ترقی است
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان نیز با اشــاره به افتتاح پروژه های 
منطقه ۱0 شهرداری در قالب »هر یکشنبه، یک افتتاح« ادامه داد: با توجه 
به شرایط موجود، پروژه های این منطقه افتتاح و کلنگ زنی می شود که 
برای سرانجام رسیدن آن ماه  ها و ســال ها زحمت کشیده شده است. 
رییس شــورای اســالمی شــهر اصفهان بر لزوم رعایت پروتکل های 
بهداشتی در برنامه های مختلف تاکید کرد و افزود: محدودیت هایی که 
باید برای رعایت موازین بهداشتی رعایت می  شد، مانع از حضور مردم و 
مدیران در مراسم افتتاحیه هفتگی پروژه های شهری شده است. وی 
با بیان اینکه منطقه ۱0 در حال طی کردن مسیر رشد و ارتقای خود است، 
تاکید کرد: تاالر هنر و فرهنگسرای دکتر شریعت در شهرداری منطقه ۱0 
آماده بهره  برداری است؛ اما تجهیز این دو پروژه باقی مانده که به  زودی 

این امر نیز محقق می  شود. 

پروژه های متعدد دیگری تا پایان سال در 
منطقه 10 به بهره برداری می رسد  

مدیر منطقه ۱0 شــهرداری اصفهان نیز در خصوص بهــره برداری از این 
پروژه ها اظهار کرد: در راستای برنامه »هر یکشنبه یک افتتاح« شهرداری 
اصفهان در این یکشنبه شاهد افتتاح چندین پروژه عمرانی، خدماتی، 
فرهنگی و حــوزه حمل و نقل در منطقه ۱0 هســتیم.  حمید شــهبازی 
تصیح کرد: از مهم ترین پروژه هایی که توسط شهردار و شورا مورد بهره 
برداری قرار گرفت احداث پارکینگ طبقاتی بیمارستان عسکریه بود که 
با مشارکت شهرداری منطقه و هیئت امنای بیمارستان احداث شد و در 
اختیار شهروندان قرار گرفت.وی با اشاره به احداث خیابان مصلی، افزود: 
احداث این خیابان از درخواست ها و مطالبات چندین ساله مردم منطقه 
بود، این خیابان با اعتباری بالغ بر ۲0 میلیارد تومان آزادسازی و تعریض 
شد که در اختیار شهروندان عزیز قرار گرفت.  مدیر منطقه ۱0 شهرداری 
اصفهان اضافه کرد: پروژه هایی که مورد بهره برداری قرار گرفت در راستای 
توجه به مناطق کمتربرخوردار بوده و خداراشاکریم که در سال جاری موفق 

شدیم پروژه های بسیار خوبی را رقم بزنیم. 

با مسئولان

رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسالمی شهر:

مدیریت شهری، تاریخ و هویت پل شهرستان را بازگرداند
رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شــورای اسالمی شــهر اصفهان در یکصد و پنجاهمین 
جلسه علنی شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به بازدید خود از شهرک نیروی هوایی گفت: این 
مجموعه قبل از انقالب و با معماری خاصی ساخته شده است، طبق گزارشی که از این محل گرفته 
شــده حدود ۴۲0 پالک تفکیک شــده بین ۵00 تا یک هزار متر مربع در این منطقه وجود دارد که 
فقط در این منازل مسکونی بیش از چهار هزار درخت موجود است و با مجموع درخت هایی که در 
کل مجموعه وجود دارد شاید حدود هشت هزار درخت در این شهرک وجود داشته باشد.شیرین 
طغیانی افزود: این مجموعه توســط نیروی هوایی بر اســاس پالک بندی های موجود فروخته 
شده است و اگر شهرداری با همان رویکردی که در بقیه مناطق شــهری پروانه صادر می کند، در 
این شــهرک نیز اتخاذ کرده و بخواهد این قطعات تفکیکی را براساس قاعده ۶0-۴0 و براساس 
همان دستورکاری که در مناطق دیگر انجام می شود عمل کند، بخشی از درختان این مجموعه در 
قسمت ساخت ازبین می رود و قسمت دیگر نیز براساس عملیات ساختمانی از بین خواهد رفت.

وی تصریح کرد: پیکره پل شهرستان، یک سازه بسیار با ارزش است که در سال ۱۳۶۷ و به ناچار 
مجموعه نمایشگاه های اصفهان در محوطه پشــت این پل شکل می گیرد؛ دقیقا جای قرارگیری 
سالن های نمایشگاه هم در حریم رودخانه اســت و هم در حریم پل شهرستان و به نظر می رسد 
که افتتاح محل دائمی نمایشگاه بین المللی اصفهان، یک فرصت بی نظیر برای مدیریت شهری 

اصفهان است هویت تاریخی و فرهنگی پل را با طرح های گردشگری به آن بازگرداند.
طغیانی گفت: پس از آن هویت طبیعی زاینده رود در آن محوطه نیز باید مورد توجه بوده و با احیای 
آن اجازه تعرض به حریم رودخانه داده نشود.رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر 
اصفهان خاطر نشان کرد: این بار فرصتی فراهم شــده تا به انتقاد بعضی ها که معتقدند مدیریت 

شهری به مباحث تاریخی توجه نمی کند، پاسخ داده شود.

رییس مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر اصفهان:

باشگاه سرمایه گذاران اصفهان تشکیل می شود
رییس مرکز پژوهش های شــورای اســالمی شــهر اصفهان در یکصد و پنجاهمین جلسه علنی 
شورای اسالمی شــهر اصفهان، تشکیل صندوق ســرمایه گذاری خطرپذیر را یکی از مترقی ترین 
مصوبات شوراهای شهر دانست و اظهار کرد: پس از آنکه شــهرداری ملزم به اجرای این مصوبه 
شد، ابتدای مهرماه سال جاری این شرکت ثبت شد و هفت میلیارد تومان نیز در آن سرمایه وجود 
دارد که دو میلیارد تومان آن را شــهرداری تخصیص داده اســت.کوروش خسروی با بیان اینکه 
صندوق پژوهش و فناوری اصفهان و خانه نوآوری تهران با ایــن صندوق همراهی کردند، افزود: 
میوه این مصوبه سال ۹۷، اکنون در قالب صندوق هدهد به نتیجه رسیده و سهم شهرداری اهرمی 
برای فعال کردن بخش خصوصی در زمینه سرمایه گذاری شده است.رییس مرکز پژوهش های 
شورای اســالمی شــهر اصفهان تصریح کرد: از آبان ماه فراخوان برای رویدادی با عنوان سکوی 
پرتاب زاینده رود منتشــر شــده و این رویداد از ۲0 آذرماه با حضور صنــدوق پژوهش و فناوری 
اصفهان و صندوق هدهد و دو سرمایه گذار دیگر از تهران برگزار می شود که در مجموع ۶.۵ میلیارد 
تومان برای این رویداد ســرمایه تخصیص می دهند.وی با بیان اینکه صندوق هدهد سه میلیارد 
تومان از هفت میلیارد تومان سرمایه خود را به این رویداد خواهد آورد، خاطرنشان کرد: ۲۲0 تیم 
اصفهانی در این رویداد شرکت می کنند که تاکنون ۵0 تیم مدارک خود را کامل کرده اند و امیدواریم 
تمام ۶.۵ میلیارد تومانی که وارد رویداد می شود، توســط آن ها جذب شود.خسروی ادامه داد: 
قدم دوم تشــکیل باشــگاه ســرمایه گذاران اصفهان اســت که با توجه به اینکه دو سرمایه گذار 
 برای اصفهان تعداد مناســبی نیســت، ســعی می کنیم در خالل این رویداد، این باشگاه را نیز 

تشکیل دهیم.

خبر ویژهشورا

همکاری مجموعه 
گردشگری ناژوان با 

اتحادیه هتل داران اصفهان
مدیر طرح ســاماندهی ناژوان از اجرای طرح 
همکاری مجموعه گردشگری ناژوان با اتحادیه 
هتل داران اصفهان در دوره پسا کرونا خبر داد.

سید رسول هاشــمیان اظهار کرد: در کارگروه 
مشــترکی که با رییــس اتحادیــه هتل داران 
اصفهان برگزار شــد، زمینه هــای همکاری دو 
جانبه با هدف افزایش میزان رضایت گردشگران 
از شهر اصفهان و افزایش میزان ورود گردشگر 

شهر اصفهان بررسی شد.
وی تصریح کرد: اســتفاده از ظرفیت تبلیغی 
هتل های شهر اصفهان جهت معرفی پتانسیل 
گردشگری شهرداری اصفهان همچنین ارائه 
بسته های گردشگری ویژه همراه با تخفیف های 
مشخص ویژه تورهای گردشــگری در شهر از 
راهکاری اجرایی و پیشنهادی دوجانبه بود.مدیر 
طرح ساماندهی ناژوان افزود: امکان راه اندازی 
خط اتوبوس ویژه گردشگری با هدف تسهیل 
رفت و آمد گردشــگران در شــهر نیز موضوع 
دیگری بود که در این جلسه مطرح شد.وی با 
اشاره به وجود حدود ۸۵ هتل و مهمانسرا گفت: 
طرح پیشــنهادی معرفی مراکز گردشــگری 
شــهر اصفهان به زبان های عربی و انگلیسی 
در ســالن های عمومی هتل های شهر نیز در 
این جلســه مطرح و تصویب شد.هاشمیان 
افزود: ظرفیت گردشگری ناژوان در سال های 
مختلف نشان داده که این منطقه نمونه که هم 
اکنون قطب گردشگری شــهر اصفهان است، 
می تواند به قطب گردشگری مرکز کشور تبدیل 
شود.وی با اشاره به وجود طرح های متعدد در 
حوزه جذب گردشگر در دوره پسا کرونا، گفت: 
ســعی داریم تا با رویداد محور شدن مجموعه 
فرهنگی گردشــگری ناژوان برای تحقق روند 
افزایشی جذب گردشگر در سطوح استانی، ملی 
و بین المللی اقدام کنیم.مدیر طرح ساماندهی 
ناژوان ادامه داد: هم اکنون طرح جامع تدوین 
و تولید محصــوالت فرهنگی و هنــری ویژه 
ناژوان در دست اجرا است که سعی شده تا در 
الیه های مختلف بتواند به روند صعودی جذب 

مخاطبین ناژوان کمک کند.

با موافقت شورای شهر، شــهرداری اصفهان اخذ 
۵00 میلیارد تومان اوراق مشارکت برای بازآفرینی 
بافت پیرامون حرم زینبیه را دنبال می کند.شورای 
اسالمی شهر اصفهان برای دریافت اوراق مشارکت 
از دولت به منظــور آزادســازی زمین های اطراف 
حرم زینبیه در تالش است و قصد دارد تا با گرفتن 
پنج هزار میلیارد ریال، ۱۵ هکتــار از این اراضی را 

آزادسازی کند.
این موضوع که از ســال پیش برای اخذ اعتبارات 
مطرح شــده بود، با تایید شــورای شــهر توسط 
شــهرداری دنبال خواهد شــد تا باالخره اصفهان 
نیز از این ردیــف بودجه بهره مند شــود.پورمحمد 
شریعتی نیا، رییس کمیسیون اقتصادی، حقوقی، 
گردشگری شورای اسالمی شــهر اصفهان درباره 
جزییات این اوراق می گوید: دولت برای بازآفرینی 

بافــت پیرامون حرم های شــریف در چهار شــهر 
مشهد، قم، شیراز و شهرری اوراق مشارکت صادر 
می کند و برای آنکه اصفهان و حــرم زینبیه نیز از 
دولت این اوراق را دریافت کند، نیاز به مجوز شورای 

شهر دارد.
وی می افزاید: براســاس صحبتی کــه با معاونت 
عمرانی وزارت کشور شــده، قرار بود پیشنهاد این 
طرح در قالب الیحه به تصویب شــورا برســد تا به 
محض گرفتن اجازه انتشــار اوراق، پرونده آن در 
شــورای شــهر از قبل آماده و قابل بررسی باشد.
علیرضا نصراصفهانی، رییس شورای اسالمی شهر 
اصفهان نیز درخصوص اهمیت این اوراق مشارکت 
می گوید: در الیحه شورا که به تصویب شورای شهر 
رسید به بازسازی بافت اطراف حرم زینبیه اشاره و 
مکتوب شده تا این اوراق برای توسعه حرم زینبیه 
صرف نشــود بلکه در زمینه بازآفرینی هزینه شود 
زیرا اجازه اینکه اوراق را در جای دیگر مصرف کنیم 

نخواهیم داشت.
وی ادامــه می دهــد: اخــذ این اوراق مشــارکت 

می تواند منجر به ایجاد ارزش افــزوده در منطقه 
شده به نوعی طرح محرک توسعه خواهد بود.

همچنین نادر آخوندی، مدیر کل درآمد شهرداری 
اصفهان با اشــاره بــه جزییات اوراق مشــارکت 
می گوید: حسن اوراق مشارکت این است که حتما 
باید طرح توجیهی آن برای بازگشــت ســرمایه با 
طرح های معماری ارائه شــود چون در دولت، این 
مصوبات دریافت و بررسی می شود و طرح توجیهی 
به شهرداری ارسال شــده و محل خرج این هزینه 
دقیقا بر اســاس طرحــی که پیش تر ارائه شــده 

مشخص می شود.
وی می افزاید: تالش می کنیم تا مجوز انتشار این 
اوراق را بگیریم و سپس طرح توجیهی آن را نیز در 
جلسات فنی بررسی می کنیم.آخوندی خاطرنشان 
کــرد: بازپرداخت اصل این اوراق مشــارکت چهار 
ساله و بازپرداخت سود آن به صورت سه ماه یک 
بار خواهد بود. اگر همیاری شــهری وجود داشته 
باشــد می توانیم ۵0 درصد بازپرداخت اوراق را نیز 

از دولت بگیریم.

با موافقت شورا؛

شهرداری اخذ اوراق مشارکت بازآفرینی پیرامون حرم 
زینبیه را دنبال می کند

)آگهی فراخوان مناقصه عمومی(
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مدیر خدمــات عمومی و امــور رفاهی فــــــوالد مبــــــارکه گفـــــت: با 
تمهیــــــــدات اندیشیده شــده در مجموعه ترابری شــرکت فــــــــوالد 
مبــــارکه و اجـرای دقیـــق و موثر دستورالعمل های مرتبط، تصادف منجر 
به جرح در پنج سال گذشته گزارش نشده است.صادق فرخی با تاکید بر اینکه 
با آموزش مســتمر رانندگان و همکاری فرماندهی پلیس راه اســتان ، شاهد 
افزایش ضریب ایمنی سرویس دهی ایاب و ذهاب کارکنان در این مجموعه 
معظم بوده ایم افزود: در مقایســه با حجم قابل توجه ســرویس دهی، نتایج 
بســیار مطلوبی در زمینه ایاب و ذهاب کارکنان پرشمار شرکت فوالد مبارکه و 
افزایش ضریب ایمنی حاصل شده و خوشبختانه ترابری این شرکت از سال 
۹4 تاکنون هیچ تصادف جرحی نداشته و با بهره مندی از سیستم ایمنی فنی 
و بازرسی فنی قوی و سخت گیرانه ، میزان حوادث و اتفاقات به حداقل ممکن 

رسیده است.
وی به فعالیت 600 دســتگاه خودروی ســنگین و 400 خودروی سبک برای 
انجام امور حمل ونقل در فوالد مبارکه اشاره کرد و گفت: نظام ایمنی و بازرسی 
فنی شرکت متشکل از رانندگان قدیمی و افسران بازنشسته نیروی انتظامی، 
به صورت روتین به ارزیابی مسائل فنی مرتبط به امور حمل ونقل می پردازند.

فرخی افزود: در کنار مســائل ایمنی، مباحث آموزشــی نیز به صورت جدی 
پیگیری می شــود، به طوری که از اســاتید دانشگاهی و مســئولین راهداری 
برای آموزش رانندگان و افراد مرتبط اســتفاده می کنیــم و به تحلیل حوادث 
برون سازمانی نیز می پردازیم.مدیر خدمات عمومی و امور رفاهی فوالد مبارکه 
عدم رعایت مقررات ایمنی را خط قرمز این مدیریت دانســت و گفت: ایمنی 
و سالمت کارکنان و تردد باکیفیت، ایمن و به موقع به خط تولید و برگشت به 
آغوش خانواده برای ما بسیار مهم اســت.وی افزود: در سرویس دهی توجه 
به شرایط کیفی و کمی برای ما اهمیت داشته و بیش از استانداردهای موجود 
به همکاران ســرویس ارائه می کنیم. برای نمونه برای ایجاد شــرایط بهینه 
خدمت رســانی به همکاران، در هفته های اخیر، یک دســتگاه اتوبوس مدل 
سال ۹8 متعلق به یکی از برندهای معروف کشور به دلیل عدم رعایت مقررات 
ایمنی توسط راننده و مالک از سیستم ناوگان فوالد مبارکه حذف شد.فرخی در 
پایان افزایش کنترل ها،بازرسی درون و برون سازمانی، کنترل رفتار رانندگان 
در جاده ها، افزایــش کادر اداری و ارتباط خوب و ســازنده با پلیس راهور را از 
دیگر اقدامات این مدیریت در دست یابی به سیستم بهینۀ حمل ونقل عمومی 

کارکنان عنوان کرد.

مدیرعامل شرکت گاز اســتان اصفهان از مصرف بیش از 13 میلیارد و 845 
میلیون مترمکعب گاز طبیعی در استان اصفهان طی 8 ماهه نخست امسال 
خبر داد.به گزارش روابط عمومی، ســید مصطفی علوی، مدیرعامل شرکت 
گاز اســتان اصفهان از مصرف بیش از 13 میلیارد و 845 میلیون متر مکعب 
گاز طبیعی طی هشت ماه ابتدایی امسال در استان خبر داد و گفت: با توجه به 
افزایش شمار مشترکین در بخش های مختلف؛خانگی، صنعتی و عمومی 
همچنین برودت هوا در اســتان اصفهــان، مصرف گاز مشــترکین خانگی 
در روز های اخیر نســبت به روز های مشــابه ســال قبل از آن افزایش یافته 
اســت.وی، با بیان اینکه در هشت ماه نخست امســال بیش از 11میلیارد و 
765میلیون متر مکعب گاز طبیعی در صنایع و نیروگاه ها مصرف شده، افزود: 
از کل گاز مصرف شــده در این مدت، یک میلیارد و622 میلیون متر مکعب 
مربوط به مصرف خانگی بوده است.مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، در 
ادامه اظهار داشت: این میزان مصرف گاز طبیعی در استان 10درصد نسبت به 
مدت مشابه سال قبل رشد داشــته که بخش خانگی نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته بارشــد 15 درصد مواجه بوده اســت. علوی، همچنین مصرف 
بخش عمومی که شامل؛ اماکن آموزشی، فرهنگی، مذهبی، اداری و تجاری 
می شــود را بیش از بر 205میلیون متر مکعب عنوان کرد و گفت: مشترکین 
عزیز اگر گاز طبیعی را بهینه مصرف کنند عالوه بر کاهش هزینه های گاز بهای 

مصرفی به چرخه تولید و اشــتغال، کاهش آلودگی محیط زیســت و حفظ 
منابع ملی کشور کمک کرده اند.مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، تصریح 
کرد: مشترکین گرامی می توانند در مواقع بروز حوادث مربوط به گاز طبیعی و 
مشکالت فنی با واحد امداد شرکت گاز استان اصفهان در هر ساعت از شبانه 

روز با شماره گیری 1۹4 تماس حاصل فرمایند.

جلســه تعاملی منصور یــزدی زاده، مدیرعامل شــرکت با حــوزه معاونت 
برنامه ریــزی و توســعه برگــزار شــد.مدیر عامــل شــرکت ذوب آهن در 
این جلســه با تاکید بر بهبود شــاخص های بهــره وری با اســتفاده از نقاط 
بهینــه کاوی معتبر صنعت فــوالد، گفــت: ظرفیت های بالقوه خــط تولید 
 در راســتای باالنــس بخش ها و حداکثــر تولیــد اقتصادی بایــد با دقت

 بررسی شود.
وی، توجــه ویژه به تنوع محصوالت شــرکت با رویکــرد محصوالت کیفی و 
صنعتی بــا ارزش افزوده باالتر را مــورد تاکید قرار داد و افزود: تســریع در 
جایگزینی منابع زغال ســنگ داخلی در پروژه PCI و جــذب کامل بودجه 
مصوب پروژه های تحقیقاتی کاربردی در راستای نیاز شرکت باید در اولویت 

قرار گیرد.
مهدی نصر، معاون برنامه ریزی و توسعه نیز با ارائه گزارشی از فعالیت های 
این حوزه، چالش هــای موجود و راهکارهــای بهبود عملکرد را برشــمرد و 
گفت: در راســتای سیاست های کالن شــرکت در خصوص افزایش تولید و 

بهبود شــاخص های بهره وری با حوزه بهره برداری همکاری نزدیکی داریم و 
فعال سازی و بهره گیری از ظرفیت های بالقوه را پیگیری می کنیم.گزارش 
مدیریت های حوزه برنامه ریزی و توســعه شرکت در این جلسه ، در شماره 

آینده درج می شود.

پیرو شکستگی دودکش کائوپرهای کوره بلند شماره 2 در مهرماه سال جاری 
با حضور همه جانبه پرســنل کارگاه تعمیر تجهیزات مدیر مهندســی برنامه 
ریزی و نظارت بر نگهداری وتعمیرات و مدیریت نسوز شرکت دود کش جدید 

کائوپرها ساخته و عملیات مونتاژ آن آغاز شد.
محمدرضا یزدان پناه، مدیر مهندســی برنامه ریــزی و نظارت بر نگهداری و 
تعمیرات شرکت ذوب آهن در این ارتباط گفت: همزمان با مورد فوق ساخت 
قسمت آسیب دیده لوله مربوط به مســیر ورودی هوای گرم واحد PCI نیز 
توسط کارگاه اسکلت فلزی وآهنگری در برنامه قرار گرفت و این لوله به قطر 
2600میلیمتر و طول 10متربا وزن تقریبی 7تن و دو مجموعه زانو30 درجه با 
قطر 2600 و با وزن تقریبی 3.2تن ظرف مدت 48 ساعت ساخته و به محل 
منتقل شد تا پس از اتمام عملیات دمونتاژ )و در صورت آسیب جدی به لوله 

مزبور( در برنامه تعویض قرار گیرد.
وی با بیان این که همزمان با موارد فوق تهیه نقشــه هــای دودکش جدید 
ومتعلقات جانبی مربوطه، توسط واحد طراحی این مهندسی شروع و نهایتا 
در 1۹5 شیت به انجام رسید )به ارتفاع حدود 70متر و بیشترین قطر 7متر و 
کمترین قطر 3.8 متر و به وزن 77662 کیلوگرم( که تهیه این تعداد نقشــه 
در این بازه زمانی در نوع خودکم سابقه بوده است، افزود: پس از آن مرحله 
تکنولوژی اسکلت فلزی توسط واحد برنامه ریزی وتکنولوژی این مهندسی 
صورت پذیرفت و با تهیــه متریال و ملزومات مورد نیاز، کار عظیم ســاخت 
دودکش مزبور برنامه ریزی شــد.یزدان پناه افزود: با توجه به ابعاد بســیار 

بزرگ قطعه مذکور)قطر تقریبا 7متر( وطبیعتــا فضای محدود کارگاه و نیز 
محدودیت های ساخت قطعات در خارج از کارگاه ، در نهایت بعد از حدود ده 
روز اولین و بزرگ ترین قطعه ســاخته و پس از عملیات سندبالست و رنگ 
آمیزی به محل منتقل وآماده مونتاژ شد.وی تاکید کرد: ساخت کل این سازه 
عظیم فلزی، به صورت 5 تکه برای قسمت مخروطی شکل به طول 16.5 متر 
و به صورت 6 تکه برای قسمت لوله ای شــکل به طول 54 متر انجام شد و 
سایر متعلقات نظیر 70 متر راه پله اضطراری و 2 مجموعه پالتفرم تعمیراتی 
اطراف دود کش و... نیز با وجود تمام مشکالت اعم از تاخیر در تامین متریال 
و ملزومات، در بازه زمانی 2 ماهه انجام شد که برگ زرین دیگری از فعالیت 
های مجموعه کارگاه های ساخت و ســتاد مدیریت مهندسی نت محسوب 

می شود.
مدیر مهندســی برنامه ریزی و نظارت بر نگهداری و تعمیرات شرکت افزود: 
به رغم تنوع و حجم باالی ساخت قطعات ســنگین و فوق سنگین در کارگاه 
اسکلت فلزی وآهنگری طی ماه های گذشــته) چهار مجموعه پاتیل فوالد، 
چهار مجموعه واگن دامکار، ســه مجموعه غبار بر راه آهــن، چهار مجموعه 
تاندیش فوالدسازی، رام کالســکه چدن بر و.... ( با کارشبانه روزی پرسنل 
غیرتمند این کارگاه، هیچگونه اختاللی در ساخت قطعات سایر بخش های 
کارخانه نیز ایجاد نشد.گفتنی اســت؛ در این پروژه مدیریت های کوره بلند، 
راهبری ماشین آالت، تعمیرات و نوسازی راه و ساختمان، سفارشات وکنترل 

کاال، خرید تجهیزات و شرکت توسعه صنعت لنجان مشارکت دارند.

مدیر خدمات عمومی و امور رفاهی فوالد مبارکه با اشاره به حجم باالی تردد کارکنان عنوان کرد:

پنج سال بدون حادثه؛ دستاورد ناوگان حمل ونقل عمومی فوالد مبارکه

مدیرعامل شرکت گاز استان خبر داد:

مصرف بیش از 13 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی در اصفهان

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان تاکید کرد:

بهبود شاخص های بهره وری با رویکرد تولید فوالدهای کیفی و صنعتی

مدیر مهندسی برنامه ریزی و نظارت بر نگهداری و تعمیرات ذوب آهن خبر داد:

آغاز عملیات مونتاژ دودکش جدید کائوپرهای کوره بلند شماره دو ذوب آهن

 دکتر املیا عالیینی،روانشــناس به تجربــه کردن دو نوع 
هیجان مثبت و منفی اشــاره و مطرح کــرد: ما به صورت 
غریزی ســعی داریم از هیجانات منفی مانند اســترس، 
اضطراب، خشــم و غم در کوتاه ترین زمان ممکن خالص 
شــویم، غافل از اینکه تمام هیجانات منفی که در وجود ما 
قرار گرفتند، نقش حیاتی دارند و بــه علت همین کاربرد، 
از فرآیند تکامل حذف نشــدند.وی وجود کمی اســترس 
را علتی بــر پایبند بودن به اجرای پروتکل های بهداشــتی 
و لزوم در خانه ماندن، دانســت و گفــت: اگر ترس وجود 
نداشت ما بدون هیچ مالحظه ای به هر جسم یا موقعیت 
خطرناکی که ممکن اســت حیات ما را به خطر اندازد، به 
راحتی نزدیک می شــدیم.این روانشــناس ادامه داد: در 
صورتی که به این هیجانات منفی اجازه دهیم وظیفه خود را 
انجام دهند، پس از گذشت چند دقیقه حذف شده و خود 
به خود از بین می روند، اما مشکل از جایی شروع می شود 
 که ما نسبت به وجود این هیجانات حساس شده و از آن ها

 فرار می کنیم.
تنفس شــکمی یکی از راهکار های کنترل اســترس: این 
روانشــناس با بیان اینکه در شــرایط اســترس زا بدن ما 

دچار تنگی نفس شــده و نفس مان به شــماره می افتد، 
تصریح کرد: با یــک تکنیک به ظاهر ســاده یعنی تنفس 
عمیق و صحیح که در روانشناســی به آن تنفس شــکمی 
یا دیافراگمی گفته می شــود، می توانیم استرس را کنترل 
کنیــم.وی، یادگیــری تکنیک های مختلف آرام ســازی 
با مراجعــه به روانشــناس متخصص در حوزه اســترس 
و اختالالت اضطرابــی را یکی دیگــر از روش های کنترل 
استرس برشمرد و افزود: ســعی کنیم به جای اجتناب و 
سرکوب هیجانی مانند اســترس، نسبت به وجود آن آگاه 
باشیم چراکه فقدان آگاهی هوشــیار هیجانی می تواند به 
 تنظیم موثر آن آسیب بزند و سبب ماندگاری بیشتر هیجان 

منفی شود.
عالیینی خاطرنشــان کرد: گام بعدی شناسایی و برچسب 
زدن به هیجان منفی است که تجربه می کنیم، یعنی ابتدا 
من باید وجود استرس در خود را بپذیرم و پس از آن علت 
استرس به وجود آمده، خطر و مزایای آن را شناسایی کنم؛ 
به عنوان مثال اگر شما هفته آینده درسی را امتحان داشته 
باشــید که در طول ترم مطالعه نکردید، اضطراب ناشی از 
این امتحان در واقع هشداری در جهت ایجاد آمادگی برای 

این امتحان است. پس شــما می توانید با استفاده از این 
احساس منفی برای امتحان هفته بعد برنامه ریزی کرده 

و خود را آماده کنید.
پرت کردن حواس یکی از موثرترین تکنیک ها در مدیریت 
و تنظیم هیجان: این روانشناس پرت کردن حواس را یکی 
از موثرترین تکنیک ها در مدیریت و تنظیم هیجان دانست 
و گفت: فرد با اراده خود، توجهــش را از یک هیجان منفی 
منحرف می کند. یعنی ما می توانیم بــا انجام کاری لذت 
بخش حواس خود را پرت کنیم؛ به عنوان مثال پیاده روی 
کنیم یا به تماشای یک فیلم جذاب بنشینیم، اما فراموش 
نکنیم که هــدف از انجام این کار لــذت بخش صرفا پرت 
کردن حواس اســت نه اجتناب!وی با بیان اینکه پذیرش 
و تحمل، راهکار بعدی در مدیریت اســترس است، یادآور 
شد: پذیرش یعنی آنچه سبب ایجاد ماندگاری این هیجان 
شده را شناسایی کنیم چرا که این کار تحمل این هیجان را 
برای ما آسان تر می کند. یعنی فرد از خود می پرسد آیا این 
هیجان می تواند تغییر پیدا کند یا خیر و اگر نمی تواند فرد 
ترغیب خواهد شــد که این هیجان را به عنوان یک راهکار 

مدیریتی بپذیرد.

آشپزی

قارچ برگر گیاهی
مواد الزم: قارچ بزرگ چهار عدد،روغن آفتاب گردان یک قاشق 

چای خوری،پنیر وگان50 گرم،سیر )خرد شده(دو حبه،کره پاستوریزه یک 
قاشق غذاخوری،نان مخصوص برگر یک عدد،کاهودو برگ،آووکادو یک عدد

طرز تهیه: یک قاشق چای خوری روغن آفتابگردان را داخل یک پیاله کوچک بریزید. با 
استفاده از یک قلمو قارچ ها را کامال به روغن آغشته کنید.سپس کره را از یخچال خارج کرده و 

بگذارید تا مدتی در دمای اتاق بماند و نرم شود. یک کاسه متوسط بردارید و 50 گرم پنیر را داخل آن 
بریزید. دو حبه سیر را ریز خرد کنید و به کاسه اضافه کنید. یک قاشق غذاخوری از کره نرم شده را به 
باقی مواد اضافه کنید و خوب هم بزنید. کمی از مخلوط را بچشید و در صورت نیاز نمک، فلفل سیاه 
و ادویه های دیگر اضافه کنید و هم بزنید.یک ماهیتابه گریل بردارید و روی حرارت زیاد قرار دهید. 

قارچ ها را داخل ماهیتابه بگذارید و هر طرف آن را برای سه دقیقه کباب کنید تا پخته شود.یک قاشق 
از مخلوط پنیری را داخل قارچ های داغ بریزید. قارچ ها را برای مدت بیشتری کباب کنید تا پنیر 

ذوب شود.نان همبرگر را از وسط ببرید و هر طرف آن را با کمی کره چرب کنید. نان را از طرف 
چرب شده روی ماهیتابه گریل قرار دهید و کمی سرخ کنید تا ترد شود.نان گریل 

شده را روی بشقاب تان قرار دهید. کاهو و سایر سبزیجات موردعالقه تان را 
روی آن بریزید. سپس قارچ کبابی پنیری را روی آن قرار دهید.

آووکادو را خرد کنید و روی قارچ ها بگذارید و الیه 
دوم نان را روی آن قرار دهید.

چگونه خود را آرام کنیم؟

»مصلحت نظام« آماده حضور در جشنواره 
فجر می شود

 سه جایزه بین المللی برای »این سو،
 آن سو«

تجربه کارگردانی  نخستین  نظام«  »مصلحت  سینمایی  فیلم 
سینمایی حسین دارابی به حساب می آید و داستان آن در دهه 60 
می گذرد.»مصلحت نظام« سومین فیلم تولیدشده در باشگاه فیلم 
سوره است که با بازی فرهاد قائمیان، وحید رهبانی، مهدی حسینی نیا، 
مجید نوروزی، امیر نوروزی و نازنین فراهانی با همراهی جمعی از چهره های 
شناخته شده تئاتر کشور در سکوت خبری جلوی دوربین رفت .

فیلم انیمیشن »این سو، آن سو« به کارگردانی لیدا فضلی که در مرکز گسترش 
سینمای مستند و تجربی تهیه شده اســت، موفق به دریافت سه جایزه از 
جشنواره های جهانی شد.این انیمیشــن کوتاه ، برنده جایزه بهترین فیلم 
انیمیشن از جشنواره Scrittura e Imagine ایتالیا و جشنواره Chorta پرتغال 
و جایزه ویژه  فیلم های کودک و نوجوان جشنواره صربستان شده است.»این 
سو، آن سو« پیش تر موفق به دریافت جایزه یونیسف اسلواکی هم شده بود.
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